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 سرآغاز
 

است  زه نوشته شدهين انگي وبا ا، شده استک هزاره نوشته ين سال ير آخر د و، ک سدهين سال يرآ خر دکتاب حاضر
 تازه خواهد  ی تازه و به هزا ره ِای پا به قرِنی ر کوتاه زماِن دباشد کهی سل نوخاسته ِانی فکِری که بتواند راهنمِا

ن تمد ي از واالتری ِکيراث بر ين است که ميای  برِا، دانسته امی ضروِری  را تال ِشی ن راهنماِئي اگر من چن. گذاشت
ن  صورت ي سده ها و هزاره ها رادر بد تری ِئن جابجاين است که ايان اياست در جری خ بشِريتاری نها و فرهنگهِا

 .انجام دهد –ی اِسير سيو صغی ر  شرِعي صغ-ريصغی بصورت نسِلی عِني ، ممکن
 

ش يگذارند تا حاصل آنرا مالک کار خويمی سال کهنه خود را به حسابرِسی انهِايمان سوده ها و زان هر سال مرديدر پا
و ر موردگذ شته  دراز مد ت  تردی ر بعِدد  –را ی مشابِهی تواند حسابرِسيمز ي ملتها ن. نو قرار دهندهی ساِلی برِا
اس يگر مقيدی برِخی  برِا، اس دهه ها را داشته باشديتوانند مقياز آنها می برِخی برِای ن بعِدي چن. ش بکنندينده  خويآ

 کشور عضو سازمان  ملل تصد وهشتاد وهش ا ز. اس هزاره ها رايمقی شمار انگشت شماِری  و برِا، سده ها را
خ موجود يرا تاري ز، هستند" ی دهه ِا"فقط ی  کشور  کشورهاِئستيصد و بک  به ي نزد ، مای ر جهان کنوِن د، متحد
شصت . ان عصر استعمار آغاز شده استيدوم و پای بعد از جنگ جهاِنی مستقل از سالهِای تشان بعنوان کشورهاِئي

 آغاز هزارهان هزاره اول و يپای ِخيتشان به تحوالت تاريهستند که آغاز موجود "  یسده ِا"ی گر کشورها ِئيکشور د
هزاره "خ يه کشورند که در حساب تار دشود و تنهاين هزاره مربوط ميمه دوم اينی اِئيوم و به اکتشافات بزرگ جغرافد
ن يهمه ا. خ  حضور داشته انديه تارش تا کنون بطور مستمر در صحنياز چند هزار سال پی عِني ، نديآی بشمار ِم" ی ِا

ا يتالياز آنها چون ژاپن و ای  کشورهاِئ. گذارنديرسد  پا نميکه  از  راه می کسان به هزاره ِايی ِطير شرا دکشورها
ی ورانهاِئ دن و هند پس از گذ راند نيچون چی  کشورهاِئ. شوندين هزاره ميد اشرفته واريکامال پی بصورت ممالِک

من ي و )حبشه(ی وِبيچون مصرو اتی  در عوض کشورهاِئ. رونديش  ميد بخش تر پيار اميبسی نده  ِايآی شوار بسِود
 . ننديبی خود نِمی ش رِويرا در پی د بخش تِرينده واقعا اميبانند و آيست بگر دخودی جهان سوِمی کماکان با زند گاِن

ند که يارويحل نشده روی ن معمِايش  با اي خوی خ کنوِنط برزيرانند که در شرايکشور اسرائل و اان تنها دو ين ميدر ا
از غار ا سر ي ، بمانندی د ه اند باِقيش تنيکه بد ور خوی له ِايدر درون پی ت الِهيو آی خاخاِمی ت هِايهمچنان با هو

خاخام و ی رِابی گذارند که در آن منطقه جاِئی پا به هزار ه تازه ِای مترِقی اصحاب کهف بر آورند و بصورت کشورهاِئ
 .تواند داشته باشديت اله وجود نميآ

 
*   *    * 

  ی است که با  شاهنامه فردوِسی را هزاره ِايران است، زيخ ايرسد هزاره ورشکسته تاری ان ِميکه به پای هزاره ِا
ن هزاره ين قرن ايرسد ورشکسته تريان ميز که به پاينی  قرِن. افته استيان يپای ِنيح المسائل خميآغاز شده و با توض

ی جاروکشاِن، ده  استيت شروع شده و با انفال ب جارو کشان بسر رسياست که با انقال ب مشروطی قرِنرا ي ز، است
گذاشتند ی خود پا به ماه ِمی ِيکه انسانهای ِيشباز هزاره سوم رفتند و در همان سالها يبه پی ِنيا خميا مرگ يکه با شعار 

 .د نديش را در آن ديونان از دور چهره امام خيا
 

آنها به ی را هر دِوي ز، خاص دارندی ِيجای خ جهاِنيرسند در تاری ان ِميکه بپای ن قرِنين هزاره و هم بخصو ص ايهم ا
ر  درم شکل گرفته بودی که با سقوط امپراتوِری ِياروپای  هزاره دوم برِا. کلمه سرنوشت ساز بوده اندی مفهوم واقِع

ش از يار بيسا بسيمنازع کليآغاز شد که قانون حاکم بر آن جهل و تعصب و خرافات و حکومت بی ِيقرون وسطای ظلمِت
ن بار در جهت ي،ايشتريباز هم بی ده بارمغان آورد آنانرا به کشتارهِاينورسی بربرهِای را برِای ِتيوآنکه اخالق و معن

ی  از جنگهِا، ي عام کاتارها تا کشتار سن بار تلمخ نگار معاصر، از قتليک تارير يي به تغ. داشتي وام، سايمنافع کل
طان در آن يکه هزاران نفر بجرم ارتباط با شی آتِشی مه هِاي ازه، کها و پروتستانهايلکاتوی تا مبارزات مذهِبی ِبيصل

لقها شان از حيا زبانهاير آنها خورد شد  ديگر دهزاران نفری ون که استخوانهِايسيزيشکنجه انکی سوختند تا چرخهِا
 جهان اسالم که ، ر همان سالها د. از خون سر بر افراشتی ِياير درون دت مقد س ازيحي پرچم مس، ده شديرون کشيب



ن قرون يط ممتاز نخستياز شرای با برخورداِر، گرفتيانوس اطلس را در برمياقی انه تا کرانه هِايمی ِايهنوز از آس
  . ر جهان باستان بوددفته تر شريار پيمه بر تر و بسي ن، ياسالمی امپراتوِر

 
خالصه ی ون نفِريليکوچک کمتر از چهل می ر اروپِا د جهان عرب که در آن هنگام تنها، ن هزارهين ايمه دوميدر ن
ن جهش غول آسا يآغاز کرد، و ای ه جهان بشِريبر بقی ِيال جوياستی خود را بسِوی  بناگهان جهش غول آسِا، شديم

ت و هفده برابر آن مساحت ير برابر آن جمع دد کهيرسانی منازع بر جهاِنيبی دهم به سروِران قرن نوزير پا داو را
ن به يشيکوچک دو قاره ناشناخته تازه را کشف کرد ند و مانند دو قاره شناخته شده پی ن اروپِايانوردان اير دداشت

برابر ی نهاد ند که ِساد يرا بنی ِميعظی جهاِنی امپراتوِری ِيبه تنهای ِير آورد ند هشت کشور اروپا دخودی فرمان اروپِا
ن جهش ي به موازات ا. "ر آن غروب نمکرد  دآفتاب"ت داشت و يست برا بر آن جمعيمساحت خود آنها وسعت و ب

وم را  دهزارهی ِايو جهان غرب ساختار دنی  فکِر، ي، هنري آموزش، ي صنعت، ي جهش همه جانبه علم، ياسيس
ر  د، اها افراشته بودير دها و همهی همه خشِک بلند پرواز درن غرب يان قرن نوزدهم پرچم ايپار  د.ر دادييتغی بکِل

ر  درستد .ز افراشته شوديخ و زهره نير مر در قرن بعداز آن دديرماه و شا دستمير قرن ب دن پرچميانتظار آنکه هم
آنکه ی  ِب، آوردی مرگبار رِوی ن به انحطاِطن مد ت به رکود و بد نبال آير همدی  جهان پهناور اسالِم، جهت عکس آن

ر طول قرون زعامت  د نه تنها همه آن عوامل که. داشته باشدی خالِت درين سقوط فرا گيرادی ِنيا زميی آسماِنی چ بِاليه
 .سپرده شد ندی را باعث شده بود ند به فراموِشی ن مجتمع مذهِبيا

 
 باهمهيدوم تقری ش از جنگ جهاِنيپی ر سالهِا دراي ز، ته شدن جهان به پرسش گرفيت خود ايموجودی بلکه حِت
و ارد ن وعراق و ی شرِقی قِايو مصر و سودان آفری ش و مالِز دا چون پاکستان و بنگاليی کنوِنی اسالِمی کشورهِا

 سنگال و ره و تونس ويا چون مراکش و الجزي ، ج فارس مستعمره انگلستان بود نديخلی ن هِايخ نشيو شت يکو
ا ي ، ايتاليتره مستعمره ايو اری و سوماِلی ِبيا چون لي ، ه و لبنان مستعمره فرانسهيو چاد و سوری و ماِلی تاِنيمور

و  ا چون ازبکستان و ترکمنستاني ، ايمستعمره اسپانی غرِبی ا چون صحرِاي ، مستعمره هلندی چون اند ونِز
ا ي و شمار ممالک مستقل ، يه شورويروسی از امپراتوِری ِيزاجان اجيزستان و کازاخستان و آذربايکستان و قرقيتاج

 .شديم دمحدوی ران و افغانستان و عربستان سعوِديه و ايظاهرا مستقل مسلمان به ترک
 

ش ين کتاب خويکا در آخرين آمريشيپی س جمهوِريکسن رئيچارد ني که ر– قرن حاضر خود ما –ستم يقرن ب
 نيها و هم قرن بزرگتريرانين وي بنوبه خود هم قرن بزرگتر–ده بود يجهان نامخ ين قرن تارين و بد تريآنرابهتر
ی محِل ست جنگيو دش ازير ب دن قرن ويای و جنگ بزرگ جهاِن در دکهی  شمار کساِن. خ بشر بوديتاری هِای سازندِگ
ی جموع کشتگان جنگهِااز شمارمی عِني ، ون نفريلياز صد مها کشته شد ند  ر پشت جبهه دايجنگ ی ر جبهه هِا دآن

ون ها نفر يلي هر کدام م، نيه و در چير روس دخ جهانيتاری ن انقالبهِاي بزرگتر. ن فراتر رفتيشيچند هزاره ساله پ
ی امپراتورهِا. گر گرفتنديدی ونها قرباِنيلي بنوبه خود م)دهايزنوس(ی دسته جمِعی  و کشتار هِا، به بار آورد ندی قرباِن

 ، ، زاپني عثمان، ايتالي ا،  پرتقال، اي اسپان، کيه، آلمان، هلند، بلزيش، روسي اتر،  فرانسه ،قدرتمند انگلستان
است و يمستقل پا به صحنه س ست کشوريکصد و بيش از ي آنها بی ِايد ند و از بقاين قرن از هم پاشير ا دکا، همهيآمر
ر  دو دن قرن بر سر کار آمد ند و هرير ا دو د هرسميسم و فاشيکمونی  دو جنبشه غول آسِا. جهان گذاشتندی ِايجغراف
 . ان رفتندين قرن از ميهم
 

 ن ابزار مرگيرا همراه با مخوف تری ن ابزار زند ِگيرومند ترينی عِني ، شدی ن قرن وارد عصر اتِميدر ای جامعه انساِن
 ، فکس ، ونيزيلو ، وي، راد ميسي ب، ق تلفني امر ارتباطات از طرر دشگرفی شرفتهِاي پ. ش گرفتيار خوير اختد
را ی و زباِنی اِئيو جغرافی نزاِدی ر داد و مرزهِاييتغی جهان را بکِلی  بافت ارتباِط، يمخابراتی  ماهواره هِا، نترنتيا

 . پشت سر گذاشت
 

ن ير ا دبشر . را گشودی فتر تازه ِا دبست وی خ  تمد ن بشِرير تار درای فتر چند هزار ساله ِا دوتري کامپآغاز عصر
ن انسان پا يکه اوليروز . ش گرفتير پ دگر رايدِی رون گذاشت و راه کرات نا آشنا يخود ش بی عصر پا از کره آشنِا

ی رغم همه جنگها و  همه فاجعه هِايعل  . رون آمدين بيشيون ساله پيليبه کره ماه نهاد بشر از صورت انسان چند م
ارد يليک مياز ی و کشاورِزی سابقه بهداشِتيب ی و کشاورِزی سابقه بهداشِتيبی شرفتهِايپت جهان بر اثر ي جمع، يعيطب
ی رازِا در دن رقميکه اير صورت د، افتيش ين قرن افزايان همير پا دارد نفريلير آغاز قرن به شش م دم نقريو ن

ش ي جهان ما ب، ک قرنيدر طول  .م نفر نوسان کرده بودين ارد ويليک ميون نفر و يليان پنجاه ميپنجهزار سال تنها م



ش از آن هر يو طاعون و سل و آبله که پ چون وبای هاِئيماريب. کردشرفت يپی نه بهداشِتير زم داز پنجاه قرن گذ شته
ی حِت هزار و نهصدر سال  د. شه کن شد نديری با بکِلير شرق و غرب جهان نهاده بود ند تقر دکبار داس مرگيچند 
کود صد وشصت و دوآ مد ند بطور متوسط ی ِم که به جهانی شرفته از هر هزار کود ِکيپ یکِايو امری غرِبی ر اروپِاد

ر دی ر باالتر است، وِلين نسبت مرگ و ميجهان سوم طبعاادر . افته استي کاهش 14ن رقم  بهي امروز ا. مرد نديک م
  سال و47شرفتهير جهان پ د قرنر آغاز دحد متوسط عمر که. ار کمتر شده استيز رقم آن نسبت به گذ شته بسيآنجا ن
ا از راه ين دور د سفر به1900ر سال  د. د ه استي رس60  و80ب به ي سال بود  اکنون به ترت 31ه کشورهاير بقد

 24ر کمتر از دما فوق صوتی ن سفر با جت هِايامروز ا، ديکشيو ماه طول م دش ازير و راه آهن بيع السيسری کشِت
 . رديگيساعت انجام م

 
 اش--که از هر گوشه  دبوی د ه ِايفروپاشی ن امپراتوِريسبم چين قرن بير آغاز ا د"ی هزاره ِا" ی جمع کشورهِادر 

آن مناطق ی ر جابجِا دهر کدام، د هيو زاپن نورسی اروپاِئی مستعمراِتی ولتهِا دخاست ويبانک شورش و انقالب بر م
ر  دچون انگلستانی  چندا نکه دولتهاِئ، شديبر آن اعمال نمی از جانب دولت مرکِزی ِتيداشتند که مطلقا حاکمی نفوِذ

ن کشور ي هم، ان قرنير پا دو. را ممنوع اعالم کرده بود ند" ينيورود سگ و چ"خود اصوال ی اختصاِصی بخش هِا
از  برخوردار ، جهان"ياتم" از هفت کشور ی ِکي ، ت سازمان ملل متحديامنی شورِای دائِماز پنج عضو ی ِکين يچ

ر آغاز  د هند که، کم استيست و يقرن بی اعالم نشده ابرقد رِتی دِاي و کاند ، يساالنه جهانی ن رشد اقتصاِديباالتر
ان قرن نه تنها به ير پا دندشديخطاب م" صاحب "همچنان در آن ی ِسيقرن مستعمره انگلستان بود و اربابان انگل
ن ابر قد رت يا و دوميندی مکراِس دنيبلکه بصورت بزگتر، اده استان ديپای استعمار خود و اصوال به عصر استعماِر

پا ی تزاِری بر امپراتوِری پر آوازه ِای اِئيدری روِزي زاپن که بع پ. بالقوه جهان فردا آماده ورود به قرن تازه شده است
ر  دن جهانيای ِدن قدرت اقبصايوم دبصورتی ر جنگ دوم جهاِن درغم شکست خودي، عل دستم گذاشته بويبه قرن ب

ان برد ير حال بپا دشرفتهيکامال پی ر موضع کشورهاِئ دستم خود رايا قرن بيتاليونان و اي . ر آمد ه است دان قرنيپا
جهان عرب به ی ر مقام رهبِر ده انگلستان آغاز کرد ه بود امروز آنراير موضع تحت الحما دن قرن رايمصر که ا. نند

،  دده بوشروع کر" جهان سوم " ر  دتين  انقالب مشرو طيش را با نخستيستم خويقرن بکه ، رانيو ا... رسانديآخر م
" ی اسالم ناب محمِد" ی جستجِور داست کهی  تنها کشور هراره ِا، نافرجامی موفق وِلی پس از آزماش پنجاه سا له ِا

ر  د، يرانيو جهانگرد امحقق " اح يحاج س"ن قرن ين سال اير اول د. ش باز گشته استيخوی به قرون وسطِا
ر  دقرن حاضر استی  آثار زبان فارِسن يخودش که از جالبتر" خاطرات "ر کتاب  دايبد ور دنی بازگشت از سفِر

جماعت عمامه به سر همه جا را پر کرده اند و همه مقامات را :"....ران آنروز نوشت يای ف وضع اجتماِعيتوص
ت اله و حجت االسالم و ي همه نام آ. ز آنها فهم و سواد دارد و کدام نداردک ايد اند کدامينمی  کِس. صاحب شده اند

خواهند يخواهند بکنند و جلو هرچه را که نميعت هر چه مياست که به اسم شر ني و کارشان ا، خ و مال دارنديش
رق  يرا بي ز، ديگويروغ م دد آقايبگو دجرئت نداری  کِس. کنندي معامله بهشت و جهنم م. کنندير مي تکف. رنديبگ

ن است که ي مثل ا، يکنيمب ي تکذ . ستيز نيراد به مجتهد جايند ايگوي م، يريگيراد مي به آنها ا. شوديعتا بلند ميواشر
را ي ز، ستيا عادل نيست يتوان گفت که مجتهد نينمی چ آ خوند گردن گلقِتي به ه. يب  کرده ايغمبر را تکذ يخدا و پ
 رنگها . همه نشستهی  گرد اند وه بر رِو، و اما مردم... . کننديد ميکه  هر چه بگو دقلچماق پشت سرش داری جمِع
ن مملکت بار بسته است يو نشاط از ای ا خرِمي گو. ني چشمها بر زم، ختهي لبها آ و، فيکثلباسها ،  بد نها الغر، زرد
ی ارت رفتن و نماز جمه خواند ن و نعش کِشياست زی  آنچه از اسالم باِق. نماند ه استی ِزيه چير از نوحه و گريو بغ
 . " وگرنه واجبات شرع متروک است ، است

 
ف وضع ي احتماال در توص، داشته باشدی ع نگاِريکه قصد وقای گِري داحي حاج س، ن قرنين سال همير آخر دو...

و همه مقامات را صاحب جماعت عمامه به سر همه جا را پر کرده اند :"....خواهد نوشت  2000ران ساليای اجتماِع
خ و مال يت اله و حجت االسالم و شي همه نام آ. ک از آنها فهم و سواد دارد و کدام ندارديد اندکدامينمی  کِس. شده اند
ر ي تکف. رنديخواهند بگيخواهند بکنند و جلو هرچه را که نميعت هر چه مين ست که به اسم شري و کارشان ا، دارند
 . شوديعتا بلند ميرق  واشريرا بي ز، ديگويروغ م دد آقايبگو دجرئت نداری  کِس. کننديو جهنم م معامله بهشت . کننديم

غمبر را تکذ ين است که خدا و پي مثل ا، يکنيب مي تکذ . ستيز نيراد به مجتهد جايند ايگوي م، يريگيراد ميبه آنها ا
قلچماق پشت ی را جمِعي ز، ستيا عادل نيست ي نتوان گفت که مجتهدينمی چ آ خوند گردن گلقِتي به ه. يب کرده اي

،  بد نها الغر،  رنگها زرد. همه نشستهی  گرد اند وه بر رِو، و اما مردم... . کننديد ميکه  هر چه بگو دسرش دار
ر از نوحه و ين مملکت بار بسته است و بغيو نشاط از ای ا خرِمي گو. ني چشمها بر زم، ختهي لبها آ و، فيلباسها کث



 وگرنه ، استی ارت رفتن و نماز جمه خواند ن و نعش کِشياست زی  آنچه از اسالم باِق. نماند ه استی ِزيه چيرگ
 . "واجبات شرع متروک است 

 
*** 

کهن هزار و ی ِويک سنارياز ی تکرار تازه ِا ، ستيتازه نی ِشيران آزمايای  برِا،  آنی ِني با همه سنگ، يشين آزمايچن
  . بوده است ران و اسالم يدارد که از آغاز وجه مشخص ارتباط ای ر ارتباط نا سالِم دشهي و ر، تچهار صد ساله اس

 
هود اساسا ين يآئ:  دخ نگذاشته بوين پا به صحنه تارين آئيکه ای خ جهان بد انصورِتيدر تاری ِنيچ  آئيش از اسالم هيپ

د تا تد يبه رم برده شد و سه قرن طول کشی ِسيگمنام ع یت توسط چند حواِريحين مسي آئ. گران نبوديقابل انتقال بد 
ش به يک امپراتور حسابگر را وادارد که با گرايفتد و يجا بی ان طبقات محروم و غالمان جامعه روِمير م دجاير
گسترده چکدام نفوذ يهی ترا و ماِنيمی راِنيای نهِاي آئ. رديفع خود بکار گر خد مت منا دنوخاسته رای رِوين نيت ايحيمس
ن بودا ي آئ. ون نبود نديمد ی ا ساساِنيی ر اشکاِنين و هند به شمشيچی نهِاير سرزم درم وی ر امپراتوِر دش رايخو
خاور دور راه ی نهِايگر سرزمي دژاپن ون و ي از هند به چ–ی اشکاِنی  منجمله شاهزاده ِا–ی ز توسط مبلغان بوداِئين
ا يان کهن بنام  رع ي نه مصر، زين نها يش از همه  ايوپ... . کار افتاد ه باشدن راه به ير ادی ِريآنکه شمشی افت ِبي

ان بنام زئوس يان و روميونانيا يوا يا هندوان بنام شيان بنام بعل يقيا فنيان بنام مرد وخ يه بابلي ، ده بود نديآمون جنگ
ی ر عرب برِايها اسالم بود که همراه با شمشتن ،جهانی ِدير توحيو غی ِديان همه مذ اهب تو حي م. تريا ژوپيا ژئوس ي
رشان حمل يشمشی مانشان را بر قبضه هِايا" ر نهج البالغه يان حجاز بود ند که به تعبي و فقط تاز، گران برده شديد

 ". کرد ند 
 

خ يد تارياان عرضه شده بود، شيرانيز به ايمسالمت  آمی جهان باستان به صورِتی نهِايگر آئين تازه همانند دياگر آئ
ر  دتوانست بهمانصورتين مين آئيزمان ار طول  د و چه بسا که، بود که هستير از آن ميغی ران بکِليای مسلماِن

ی طوِر نين آئير عمل ادی  وِل. رفته شد ندين پذ ير چ دسمير رم و بودائ دتيحيسم و مسيترائيرفته شود که ميران پذيا
ر يشمشی چون و چرِايبی ِاليرش استيز بود و پذ يعرب نی اِسيت سياکمعرضه شد که استقرار اسالم مالزم قبول ح

کهن بتوانند آسان ی نبود ند که وارثان حکومت و تمدن و فرهنِگی د ه کساِنير کشان نورسين شمشي و ا، هيکشان باد 
 . ر دهند دآنان تنی به قبول سروِر

 
 رانيخ مد ون ايچهارده قرن بر آغاز بار، له آوردحمی ران ساساِنيخود به ای ر موج جهانگشاِئ دکه عربيهنگام

 و کفه ما قبل دني ا، خير کارنامه تار د. گذرديخ مين تاريای وران اسالِم دز چهارده قرن بري امروز ن. گذشتيم
 ا راانهی انهِايتوان سودها و زين مبنا آسانتر ميگر قرار دارند و بر ايکد يهمتراز ی ر سطِح دامروزی و اسالِمی اسالِم
ست داده و چه بدست ورانها چه از ددی ن جابجاِئيران در ايافت که اير دتوانيز مي آسانتر ن. سنجش گذاشتی ر ترازِود

 .آورده است
 
مالک ی عِني، خ تقلب نشده باشديباشد که در آن با تاری رفتِنين پذ يتواند معتبر و بنا برايمی تنها وقِتی ن حسابرِسيای وِل

امارک يکه ی ش ساخته ِايپی هِايريها و موضعگيشداوريتها وشواهد مسلم باشد و نه پيرد واقعيگيقرار می حسابرِس
ی ن سودِايکه درا افتير دتوانيآسان می ن صورِتي و در چن. انه داشته باشنديگرای ا مارک تعصب مِليو ی تعصب مذهِب

و آنچه ، ست داد ه است دآنچه را که داشته ازی ِنعي، با زند ه بود ه استی و معنِوی نه ماِديوزم در هر درانيا، خيتار
  . ه است داوريرا که نداشته بد ست ن

 
با ، ن جهان باستان بوديصد رنشی از چهار امپراتوِری ِکيل گرفت يتحوی هجِر 36  تا14ی ر سالهِا دکه عربی راِنيا

ر  دن عربيکه همی راِني و ا. ان بودينقا مورد جهايکه عمی فرهنِگی و شکو ِهی اقتصاِدی و رونِقی اِسيسی اعتباِر
ر دی ر قرن پانزد هم هجِر د که وارثان عربی گِريران ديا د، همانند ا دل صاحبان آنياجبارا تحوی جِرقرن سوم ه

 ، ي نه رونق اقتصاد ، ياسينه اعتبار س اشت،دی راِنيت ايبود که نه هوی راِني ا، ل  آن به هزاره سومنديان تحويجر
ران ي ا–وران کوتاه هفتاد ساله  دکيی  به استثنِا–خ ين تارين ايد ر هزار و چهار صد ساله نخست. يهنگنه شکوه فر
ر  د. ن مد ت اصوال ابر قد رت منحصر به فرد آن بوديو قرن از ا در د و، ک ابر قد رت جهان باستان بوديبطور دائم 

ران يان مد ت ياز ای ِميش از نير ب د بلکه، نماندی بر جِا ین سرفراِزياز ای  نه تنها نشاِن، وم دهزار وچهار صد ساله



و ترک و تاتار ی و سلجوِقی عرب و مغول و غزنِوی هِاياز امپراتوری ز ند اشت و تنها بخِشينی ت ساد ه ِايحاکمی حِت
 .  دبو
 

ران ين اي بر سر زم ،يرانيای جملِگی  با پاد شاهاِن، ين تنها چهار سلسله پاد شاهيدر هزار وچهار صد ساله نخست
گر مغول و ديی  تِا 28وی راِنيآنها ای  تِا 7 سلسله که تنها 35نيوم در هزار و چهار صد ساله د و، سلطنت کرد ند

 رانيگانه به ايک هجوم موفق بين تنها ير هزار و چهار صد ساله  نخست د. بود ندترک و تاتار و ترکمن و افغان 
ران حمله يبار از شرق و غرب و شمال و جنوب به ای ش از ِسي ساله دوم بر هزار وچهار صد د و، صورت گرفت

پاد شاهان ی ت سنِتين مشروعير هزار و چهار صد ساله نخست د. موفق بودی با همه آنها هجومهاِئيآورد ه شد که تقر
 ت منحصراي مشرو عنير هزار و چهار صد ساله دوم ا د، کردينمجاب يت اين مشروعيت ايتثبی را برِای اعمال خشونِت

قرار ی اِنياغيراهزنان و  اير ويران و سر کردگان عشايلخانان و اتابکان و اميخانان و ای رهِايشمشی ر گرو برند ِگد
داد يست م در هم تاج و هم سر را ازيگذاشتند و با منطق خون و شمشير تاج بر سر ميگرقت که با منطق خون و شمش

ر هزارو چهارصد ساله  د، خته نشديری راِنيبد ست ای راِنيبا هرگز خون اين تقريتر هزار و چهارصد ساله نخس د. ند
گانگان از يست ب دشتر ازيبی راِنيبد ست خود ای راِنيای چشمهِاخت و ين ريبر زمی شتر از خارِجيبی راِنيدوم خون ا
ی را با سر فراِزی ن آقاِئيبود و اخود ی وسته آقِايپی راِنين اير هزارو چهار صد ساله نخست درون آورد ه شديکاسه ب

ی ِزيخترانش را به کن دگرفتند و زنان وی ران را به بند ِکير هزار وچهار صد ساله دوم مردان ا د، توام داشت
 . فروختند

 
ش از آنکه از جانب ين تقلب بيفاقا ا و ات. خ شد ه استيار با تاريان تقلب بسيرانينحوه مسلمان شد ن ای اِبيد ر ارز

ن خلد يا، ن مورخ جهانيکه بزرگتري وقت. ان صورت گرفته استيرانياز خود ای انگان صورت باشد  از جانب کساِنگيب
ی ار و با تمد ِنيبسی ِتياشتند با جمع داريپهناور در اختی نهاِئينان سر زميرايش از حمله اعراب ايپ"سد که ينوي م، ون

ی شد ند که گوِئی راِنيافت چنان دستخوش تاراج و ويال يبر آنان استر يشمششی رِويبعد از آنکه عرب با نی  وِل، بزرگ
ر به ين مسير ا دد اگريزه خود بجويش را سر نين است که رزق خويعرب ای ِعيش طبيرا گراي ز–هرگز وجود نداشتند 

تمد ن اقوام ب است که ين ترتي و بد ، خود نشناسدی غارتگِری برِای گر حد و حصِري دابديست دی ِتيقد رت و حاکم
ی ر سالهِا د، يرانيای ه پرداِزيفرض ، "ران اتفاق افتاد ير ا دبود کهی ن درست همان امِري وا، شوديمغلوب منقرض م

از ی راِنيد که ايتواند بگويچکس نميرفت و هياسالم را با آغوش باز پذ ی راِنيا"کند که ي ادعا م، ستميقرن بی اِنيپا
 ، )ات بارورش پس از مرگيو حی عِل: ی عِتيشری عِل("رد يبپذ  گرفت و نخواست آنرا ر برابر اسالم قرار دهمان اول
 راوند ، هي ابن فق، ي بالذ ر، يعقوبي ، ينوري د ، ريابن االثی طبِر: ن مورخان خود جهان اسالم يکه معتبرتريو وقت
ل از ين دليشت نبرد بهم دنيند  که اشويو متذ کر م، برنديجلوالء نام مدر ی راِنياز صد هزار کشته ای  مسعوِد، ي

 فرضه پرداز ، د ه بودير پوشانير ز دد ه شد که اجساد کشته شد گان سراسر آنراي نام)د هيپوش(جانب اعراب جلو الء
اسالم (" در جلوالء  و نهاوند روبرو نشد ی رخشاِن دچ مقاومت يران با هيحمله اعراب به ا"شود که يمی مدِعی راِنيا

ی در استانها و شهرستانهِای اِپيشورش پی کصد و ِسيخ نگاران مسلمان از ين تاريکه هميباز هم وقت، و )يشناس
 ،  فارس، ستاني س، لمي د،  طبرستان، الني گ،  قم،  گرگان،  استخر،  کرمان، اصفهان، همد ان، ير(مختلف ابران 

ن شورشها و تجد ين ايخونی هِايو از سرکوب   )رد دارابگ،  بخارا، شابوري ن، ابي فار، خوارزم، جانيآذر با، خراسان
پژوهشگر " ران يخ اير تاردی مالحظاِت"ر کتاب  داز آنها رای که گزارش جامِع(د هند يمکررآنها خبر می د هِاي

از همان اول ی راِنيا" ند که کنينان ميه پرد ازان اظهار اطمين فرضي باز هم، )افتيتوان ير فطروس ميمی معاصرعِل
ت خود ش را ول ين بود که مليهمی  برِا، گشته استياست که بد نبالش می کرد که اسالم همان گمشد ه ِا احساس
 –ی راِنيت ايهوی باز شناِس("خود ش را ول کرد و بطرف اسالم رفت ی  سنتهِا، مذ هب خودش را ول کرد، کرد
 .)ياسالم

 
رآستانه  دکه"کارنامه اسالم " بنام ی ر کتاِب د. نديگوي سخن مو گانه دکامالی ارهاِئين مورد با معير ادی گِريدان يرانيا

 غرض شناخته شد ه بوين و بيواقع بی ن کوب که سالها پژوهشگِرين زري عبد الحس، افتيه انتشار يت فقيانقالب وال
ر قلمرو  د جاهمه"شد که ی  مد ِع. ش از آن نوشته بودير مورد آنچه خود او پدی رجه ِا دصد وهشتادی ر جهِتييبا تغد
فتح ی ن مردم کشورهِايرب د بشر اسالم. با عالقه استقبال کردندزانس مقد م مهاجمان عرب را عامه مردم يران و بيا

 . بودی ات و اسباب گونه اجتماِعيشد ه بزور جنگ نبود و انتشار آن نه از راه عنف و فشار بلکه به سبب مقتض
راجع به نابود شدن کتب ی روِني و آنچه هم که ب، چ اساس ندارديبود کرد ند هکه کتابخانه مد ائن را اعراب نای ِتيروا



ر کتاب  دش از آن خوديبود که پی ن مطلب همان کِسيسند ه اينهمه نويو با ا" . خوارزم گفته است مشکوک است
 :بودن ماجرا نوشته ير شرح هم د"د و قرن سکوت "بنام ی ارزند ه ِا

 
ی عِو دنيا. ب فنا گشته استيستخوش آس درانيای از کتابها و کتابخانه هِای اِريان بسير هجوم تاز دست کهيشک ن" 

ن باب ابراز ترد يرادی نهمه بعِضي با ا. کننديد مييز از خارج آنرا تايار نين بسيتوان حجت آورد و قرايخ ها ميرا از تار
به خط و ی آشنا ِئ، ديگويخ مي تا آنجا که تار، ن مسلمانان آن روزگارير آئ دد چه الزم است ؟ين ترد ي ا. کننديد مي

از همه  . توانست به کتاب و کتابخانه عالقه داشته باشديتا چه حد می ن قوِميدا است که چنيار نادر بود و پيکتابت بس
ب ي آسنکه ازيای فاتح برِا عربان... ان رفته استيان از ميرانيای از کتابهِای اِرير حمله عرب بس دداست کهيقرائن پ
ند با خط و زبان و کتاب و يش نبيست مغلوبان خو دردی ِزير امان بمانند و آنرا همواره چون حربه ت دانيرانيزبان ا

ر خوارزم با خط و  دانيکه تازی رفتاِر. ران بر خورد ند سخت به مخالفت بر خاستنديای ر شهرهِا دکتابخانه هر جا که
ل هجوم ير برابر س د: "نوشته بود ن کتاب ياز ای گِريدی ر جِا دو هم او . "حجت ی عِو دنيزبان مردم کرد ند بد 

 اموال توانگران را تاراج کرد ند و آنها . ار بر باد رفتيبسی ود مانهِا دران شد و خاند انها ويار ويبسی ان شهرهِايتاز
 و ، ا و اسرا خواند نديتند و آنانرا سبانه فروخير بازار مد  درای راِني دختران و زنان ا. را غنائم و انفال نام نهاد ند

را با حد و رجم و قتل و حرق جواب ی اد ندو هر گونه اعتراِض دانه انجامير و تازيه شمشير سا دن کارها رايهمه ا
د ن زمزمه يکه به شنی  گوشهاِئ. آتشکد ه ها را گرفتی ن بود که اند ک اند ک محرابها و مناره ها جِايو چن.. . گفتند
د يرت و تاثر تمام شنيموذ ن را با حی ن صدِاير و طنيانس گرفته بود ند بانک تکبی خسرواِنی مغانه و سرود هِا یهِا
و زنگ شتر ی سا لذ ت برده بود ند رفته رفته با بانک حِديز باربد و نکيطرب انگ–ی که مد تها از ترانه هِاي کسان. ند

ر کشور فتح شد ه بد  دشتر معلوم گشت که زمام قد رت رايبی وقِتفا تحان ی و تند خوِئی  خشن طبِع. مانوس شد ند
و ی ن حال بهانه جوِئير ع دوی و ناتواِنی که زبوِن در بالد مفتوتح بودی و کارگزاِری  ضمن فرمانرواِئ. ست گرفتند
 اسبان و شترانش دان فکرو عمل او هرگز از جوالنگاهيکه م" نژاد برتر " ن يرا اي ز، عربان آشکار گشتی درنده خوِئ

ا ير ي دداشت و بناچاری ن مواِلياز به هميکه بد ستش افتاده بود نی ِعيوسی اداره کشورهِای  برِا، تجاوز نکرده بود
 بهد خود را نسبت ينه شد يان نفرت و کيرانيکه از همان بامداد اسالم اير صورت د، آنها را اذعان نمودی زود برتِر

 . "شکار کرده بود ندشمنان و باج ستا نان خود آد
 

 :ن کتاب نوشته بودياز ای گِريدی ر  جِا دو با ز، هم او
 
ز يخرد ن دانش وی ر روشِن د، خشم نبودی ر تارِک دو قرن با مهاجمان عرب کرد ند همه دنير ا دانيرانيکه ای نبرِد" 
را ی ِني دنيا قبولی  گوِئ، ه بر خاستندزيبه مخالفت و ستی ن مسلماِنيئاز همان اول با آی برِخ.. . وام داشت دن نبرديا

خود را مسلمان فرا  ر ظاهر دزين رو اگر ني از ا. کرد نديمی ش تلِقير حق خودی و ناسزاِئی اهانِت دکه عرب آورده بو
د اد سر به شورش بر يست مدی و مجاِلی زار بود ند و هر جا فرصِتين او بشد ت بير نهان از عرب و آئ دنمود نديم
ام و شورش سخت يقی و در جاِئی به بهانه ِای هر روِز... د نديگذ رانيغ ميد ند و عربان و مسلمانان را از دم تآوری ِم
 .... ران براننديکه آورده است از ای ِني دد ند عرب را بايکوشيکرد ند و ميم
 

 نه قرار داشت ويخشم و کز مورد ينی  بلکه مسلماناِن، آنان نه فقط نژاد عرب مرد ود بودی اِپيپی د ر نهضت هِا
بود ند  مينه مردکه مسلمان شده بود ند طعمه نفرت و کی اِنيراني ا. داشتی ِني دن شورشها رنگ ضديشتر اينگونه بيبد
ش شوهران ير آمد ه بود ند ر دعربانی ِيان که به عقد زناشويرانياز ای ِيزنهای نه چند ان بود که حِتين نفرت و کيو ا

ر همه طبرستان  د و چنان شد که، سپرد ند تا آنها را بکشنديآورد ند و بد ست مردان می انه بر ِمخود را گرفته از خ
 . "بر ا فتاد ند کسره يعربان و مسلمانان 

 
بد نبالش گشته " ان يرانيآنکه ای  ِب، ل شديران تحمير به اين است که اسالم از راه شمشيخ اير تاريت انکار ناپذ يواقع

ی ل شد ِبيز تحميا نيقا و اسپانيک و شمال آفريخاور نزد ی نهِايگر سرزمير به ديانکه از راه شمش همچن، "باشند 
افتاد ی ه فرانسه از برند ِگير پوات در عربيکه شمشيل وقتيل دن ي بهم. چکدام از آنها به استقبالش رفته باشنديآنکه ه

به ی شرِقی افتاد راه اروپِاه از کار ير قسطنطن دريمشن شيکه ای  و وقِت، متوقف شدی غرِبی ر اروپِا دگسترش اسالم
 . ش بسته شديرو

  



ی وران ساساِن دانيپای و مذهِبی آورد که از تبعضات اجتماِعی راِنيرا با خود به ای ن افسانه که عرب مساوات اسالِميا
ها را هم ی ن نارضاِئيشت و اود داجض ها واقعا وين تبعيرا که هر چند اي ز، خ استيگر با تاريدی برد تقلِبيرنج م

ز يرا نی ن تِريار سنگي بلکه تبعضات بس، ان نبرد ندينها را از ميچکدام از ايفاتحان عرب نه تنها هی  وِل، واقعا داشت
ر  د. بودی آزاده و سر فراز تبعض نژاِدی ان شکست خورده وِليرانيای ن آنها برِايتری رفتِنيبر آنها ا فزود ند که ناپذ 

فاتح ی عربهِا: "د که يتوان شنيخود جهان عرب می گِريک مورخ سرشناس ديخ را از زبان يت تاريز واقعيره نن بايا
 خود )بند گان آزاد شده(ی و آنها را مواِل کردنديان مباهات ميرانيژه به ايپند اشتند و به ويگران مي دخود را برتر از

ی راِنيک اي ی راِنيسگ و االغ و ا: کند ياست که نماز را باطل مز يگفتند که سه چير آنان ميتحقی خواند ند و برِايم
ان ين جرياز ا نه کهيمدی  اما واِل، ن ازدواج موافقت کرد نديختر با ا دده م خواست و خانوايسلی له بِنياز قبی دختِر
انه بزنند و دختر را يست تازير مالء عام دو دش و ابروان داماد را بتراشند و او رايسر و ری افت امر کرد مِويخبر 
د شرافت يابوالول :ر آن گفت در آورد و دن واقعه را به شعرير شاعر معاصر او اي محمد بن بش. رنديز از او بگين

انه زد  يد و او را تازياد ب را تراشی ش آن مرد ِبيبا بند گان باز داشت و ری دختران ما را حفظ کرد و آنرا از زناشوِئ
خ يتار: دانيزی جرِج("تواند فقط با بنده همسر شود يرا بنده ميازدواج کند، زی کسِر با دختران نيتا برود و بعد از ا

 ). يتمدن اسالم
ح يرا که به تصر ي ز، خ استيگر با تاريدی تقلِبد ند ين تازه گروي دران آسان بهيز که مردم ايگر نيدی ن ادعِايا

ن يران همچنان بر آئياز ای بخش بزرِگی ن چهارم وپنجم هجِرر قرودی  حِت، ن جهان اسالمي از همدیمورخان متعد 
چ يد هند و هيل ميان تشکي زرتشت)یقرن چهارم هجر(ر حال حاضر  دت مردم فارس راياکثر: " بود ند ی باِقی زرتشِت
ران با ين ار پاد شاهان و پهلوانايهقانان تصاو دازی اِرينزد بس  در.  نباشدیر آن آتشگاه دست کهينی هکده ِا دشهر و

خزر و طبرستان ی ِايردی ر خراسان و نواِح د "؛ )مسالک و الممالک: ی اصطخِر(" شود يمی ار نگاهد اِريعالقه بس
ران جماعت يای ر بخش غرِب د، )مروج الذ هب: ی مسعوِد(" اد است يار زيان بسير کرمان عده زرتشت دزيلم و ني دو
ی و روستاِئی ر فارس شهِر د،)تذ کره الموضوعات: ی مقد ِس(" اند ه اند می ن خود باِقينان به آئياز خرمد ی ِميعظ
ت هستند ير اکثر  داني هنوز زرتشت)رانيای شمال غرِب(ر جبل  د و، داشته باشدی ست مگر آنکه آتشکده ِاينی ِتيوناح

 . )صوره االرض: ن حوقل يا("
 

 راني ایا سقوط امپراتوربن بود که ي بخاطر ا، رفتنديا پذ ن مهاجمان ريت آئير نها دانيراني عرب ایاياگر بخالف اسپان
ر دی ِعيان پشت جبهه وسيحيمس ، که با سقوط اند لسير صورت د،  نماند ه بودی باقین زرتشتي آئیبرای گاِهيگر پايد

 با زينی  ترکان عثماِنی متصرفیان اروپايحي همچنانکه مس، ش داشتنديخوی  خود برِایرون از مرزهاي بیاروپا 
 . خود دفاع کنندی ت مذهِبيتوانستند از هوی ن پشت جبهه ِايداشتن چن

  
 :تواند خواند يت مين واقعير ارتباط با ا د، ي مسلمان از قرن چهارم هجری نوشته مورخ، خ قميدر کتاب معتبر تار

 چندانکه ، ان کرد ندريان رود خانه ها نهاده شده بود وير م درا کهی عربان دست بر آورد ند و مجموع سدهاِئ" 
 و ، شکافتنديشان را ميرساند ند و سدها و رودخانه ها يشان مضرت مي و بد ، خشک شد ندی مردمان بکِلی کشتزارهِا

 اما چون عرب بانک نماز ، لت نداشتند به ناچار حکم آنان فرود آمد نديچ چاره و حيفع آنان ه در دالجرم مردم چون
 . "ی را دشنام داد نِدت او ي دهقانان آن ناح، يگفت
 

ن يآئ ن حاکمان عرب را به رنگين بود که آئيمانده بود ای ان باِقيرانيای که برِای تنها راه مبارزه ِای ِطين شرايدر چن
از قبول ی رات ناِشييتغ" ر ادوارد براون ي به تعب.  بود که کرد ندین درست همان کاري و ا، ر آورد ند دشي خویمل

زود ی ِليع وعرفان خيچون تشی هاِئيو آوران با نيراني ا. ديرون نرس دان از پوست فراتر نرفت و بهيانرير نزد ا داسالم
با اسالم ی ل کرد ند که گرچه همچنان شباهِتيتبد ی ِزيل شده بود به چير عرب به کشورشان تحميرا که با شمشی ِنيآئ

 ".ار تفاوت داشت ير داشت بسر نظ دامبر عربي آنان با آنچه احتماال پیمحتوای  وِل، داشت
 

*   *   * 
ر نظر گرفته شود که دی ت اصوِلين واقعيد ايبارد يگيران صورت ميخ ايتاری وران اسالِم دکه در بارهی اِبيد ر هر ارز
عرب قابل ی متصرِفی گر کشورهِاي دک ازيچيخاص بوده که با موضع هی ر جهان اسالم از آغاز مورِد درانيموضع ا

  . ه استق نبوديتطب
 



بود که ی نهاِئيران شامل سرزمي ایاستثناافکنده شد به ی ر عرب ِپيکصد سال با شمشير طول  د کهری پهناویامپراتور
ک مذهب يی  بود ند و تصرف آنها توسط اعراب عمال جابجاِئ)زانسيب(ی ش از آن عمد تا مستعمرات رم شرِقيپ

ی زانس برِايش از آن توسط رم و بيز که از سه قرن پيت نيحيمسن يآئرا ي ز، گر بوديدی ک مذهب وارداِتيبا ی وارداِت
" ن ياز همان آئی  مذهب فاتحان نو نوع تازه ِا، ني اضافه بر ا. ک از آنها نبوديچيهی آنها آورده شده بود مذهب مِل

ی هوِديی  خدِاآن همانی خدِا:ر هنگام حمله عرب داشتند  د بود که آنهاJudeo-Chretienne" ی ِحي مس–ی هوِدي
 بد . ر نام هم ند اده بود ندييتغی حِتار ن بيبود ند که ای هوِديغمبران يغمبران آن همان پي پ، ر نام داده بودييبود که تغ

ز با مذ هب ارباب تازه ين رانيشيکه ارباب عوض کرد ند مذ هب ارباب پی نبود که بهمان آساِنی ب اشکاِلين ترتي
 بخصوص که ، "خ عرب شوند ياز ب"ن بار ير دهند و ايي هر دو زبان خود را هم تغني و بد نبال ا، عوض کنند

بود که ی ن ماجرا ِئي ا. بودی خوشاوند زبان عرِبی عِنيی ساِمی از خانواده زبانهِای شتر آ نان شعبه هاِئيبی زبانهِا
 . تکرار شدی نوِنر کيتونس و الجزاوی ِبين و مصر و ليه و لبنان و فلسطيکنواخت در سوريی بصورِت

 
بلکه خود  ، نبودی گِري در هنگام حمله عرب مستعمره کشور دران نه تنهاي ا. ن موارد جدا بودياران از همه يمورد ا
 بود مذهب آن  مستعمره آنی زانِسين جهان بياز همی ش از آن بخش مهِميبود که تنها چند سال پِی مقتد ر ی امپراتوِر

 ، ت داشتيهوديکهن تر از  ت و احتمااليحيکهن تر از مسی خود او بود که سابقه ِای ن مِلي آئ ،نبودی وارداِتی ز مذهِبين
 .نداشتی ساِمی گر زبانهِاي دايی با عرِبی چ قرابِتيبود که هی اِئيآری آن زباِنی همچنانکه زبان مِل

 
ن و زبان و فرهنگ خاص يآئت و يش از حمله عرب باهويتش از هزار و چهار صد سال پيکه موجود ی بناچار ملِت

اشغال شده ی نهِايگر سرزمي دک ازيچيخود قائل بود که هی نها برِايهمه ای ر پاسداِردی خته بود رسالِتيخودش در آم
ر ياصالت از شمش نيباز ستاند ن ای برِای ل بود که مبارزه مِليل دنيرست هم بهم د. خود قائل نبود ندی اعراب برِا
  به گفته. ديان نرسيست رفته به پا داستقالل ازی اِبياستقرار عرب آغاز شد و تا بازی فردِاگانه از همان يکشان ب

Renan "ی رغم زبان و مذ هِبيو عل، او نشدی اباِنيم عرب و فرهنگ بي هرگز تسل، رفتيران با آنکه اسالم را پذ يا
ست سال پس از ي ب. رديباز گی اِئيک ملت آريتوانست حقوق خود را به عنوان ی ر کوتاه مد ِت دل شده بوديکه بدو تحم
 صد . ش نبوديبی مقداِرين بيکه متصرف شده بود سرزمی پهناوِری نهِايسه با سرزمير مقا د عربستان، مرگ محمد

تا مراکش و از تو مبو کتو تا سمرقند بر قرار ی که زبان و مذ هب برخاسته از حجاز از مالِزيرحال د، سال بعد از آن
 به ، آب و علفشی ِبی طرد شده  و به صحرا هِای  از صحنه جهاِن،  رانده و فراموش شده،  خود عربستان، شده بود

 ". باز گشته بود، ل داشتيش از زمان اسماعيکه پی همان صورِت
 
و ی اِسيسی نه هِاير همه زمدی ن اصالت مِليفاع سر سختانه از ادی ر برِايگيپی خ مبارزه ِايران تاريای خ اسالِميتار

جهان ی ه اعضِايران بطور دائم راه خود را از راه بقين مبارزه اي و در ا، آن استی و فرهنِگی و مذهِبی اجتماِع
به  . مانده استی اسالم باِقی ِاين د"بچه شرور " ی ا به اصطالح امروِزيمسلمان جدا کرده و همواره عضو سرکش 

خود ی ِليچوقت قلبا به ازدواج تحميبوده که هی ران آن همسِريم اشلوغ اسالی حرمسرِار  د، يآلمانی ر صاحبنظِريتعب
 . ران آغاز شد ينير سر زم ده خالفت عربيمسلحانه علی امهِاين قي نخست. نگفته است" ی بِل" ت ند اده و يرضا
ر و يالجزا(قا ير شمال آفر د"ه يرستم"س دولت مستقل يعرب با تاسی امپراتوِری اِسير وحد ت س دن شکافياول

ن شکاف اعالم يوم دو ، صورت گرفتی خراساِنی و مذهِبی  بد ست عبد الرحمن رستم رهبر نظاِم)يکنونی صحرِا
اسالم با ارتش منظم خالفت ی ر داخل امپراتوِر دکهی ن ارتِشي نخست. بودی ث صفاِريعقوب ليتوسط ران ياستقالل خود ا
تخت يز که بغداد پاينی ن ارتِشي و نخست، ر جنگ زاب بود دمابومسلی ر هم شکست ارتش خراساِن دد و آنرايعرب جنگ

ی ران حِتي ا، خ اسالميرتمام هزار و چهارصد ساله تار د  .بودی لِميدی راِنير آورد ارتش ا دخال فت عرب را بتصرف
بارها ض  در عو. يبيصلی ر جنگهِا دشرکت جست و نهی اسالِمی هِای ر جهانگشاِئ د نه، ديکبار بخاطر اسالم نجنگي
ن راستا ير ا دامان بود وی ِبی کاِرير پدی مسلمان عثماِنی ست سال تمام با امپراتوِري دو. ديگر مسلمانان جنگي دهيعل

ر  دکباريی  اما حِت، مان اتحاد بستيمسلمان پی ه عثماِنيا عليز و اسپانيون ا وينامسلمان لهستان و بوهمی با کشورهِا
ی  تنها جنگ خارِج، وران خود ما دردی  حِت. نبستی ماِنين پيه نامسلمانان چنيعلک کشور مسلمان يخ خود با يتار
 . بودی گِرينافرجام با کشور مسلمان دی جنگ هشت ساله ِای ران اسالِميا

 
ر تر يگي هم پ، آنی اِسيسی هِاياروئياز روی حِتی با فرهنگ مهاجم ساِمی اِئيران آريای اروِئي رو، ير قلمرو فرهنگ د
که ز ينی  و تنها کشور مسلماِن، ران بوديخود طرد کرد ای را به نفع زبان مِلی که زبان عرِبی  تنها کشور مسلماِن .بود

و فولکلورو رسوم ی ِقياد ب و هنر و شعر و موسی ر تمام جلوه هِا دنسپرد و آنرای گذ شته پر افتخارش را به فراموِش



 ،  عراق، اردن، مصر(ی اسالِمی نهِاير سر زميکه سای ِطي شرار د، .ران بوديش زنده نگاه داشت ايروزمره خو
 .خود قطع رابطه کرد ندی ش از اسالِميبا گذشته پی  جملِگ) مراکش، ري الجزا،  تونس،  لبنان، ني فلسط، هيسور

 
ی  اصِلر دشهيگر منعکس شد که ريدی تضاِد بخصوص دری و ساِمی اِئين دو فرهنگ آريای اِدي اصطکاک بن، نهمهي باا
 ، گرفتيه ميمای شه اسالِمياند ران و يای ما قبل اسالِمی شه مذهِبياند ی وگانِگ دن تضاد ازي و ا، ار کهن داشتيبس
 ، و اسالم را به جهان عرضه کرد ه بودی ِحيو مسی هوِدين ير طول دو هزار سال سه آئدی ساِمی ِاين درا همچنانکهيز

عرب با ی ِاين درا عرضه کرد که با آنکهی و مانِوی  زرتشِت، يترائين بزرگ مين مد ت سه آئيرهم دزينی راِنيجهان ا
بود ی ِديتوحی  مذهِب،  داده استdualiste بدانها عنوان، ر آنها در و شريو گانه خ دز از برداشتياشتباه آمی ِريتعب
 .بودی ِديتوحی ن هِاياز آئی نه ِاز نوع جداگايندوران اخناتون ی ن در مصر باستاِنيآئ، و دنيش از اي همچنانکه پ، ند
 

سه ی نهِايآئ از گسترش ، يو چه از نظر مکانی  چه از لحاظ زماِن، ر جهان باستان دنهاين آئيک از ايچي گسترش ه
اه يسی ِاير دپهناور رم بود و ازی ک امپراتوِرين شماره ي چهار قرن تمام  آئ)ترايم(ن مهر ي آئ. کمتر نبودی ساِم گانه
ر  دکه هم امروز آثار آنراِی  نفوذ ، ر منطقه نفوذ خود داشت دترانه رايشمال تا مد ی ِايوس اطلس و از درانيتا اق
ی قِاي و بالکان و آفری ش و انگلستان و روماِنيا و فرانسه و آلمان و اتريا و اسپانيتالير ا دصد ها مهرابهی ِايبقا
ی ِحين مسي آئ، ن شدين آئين ايگزيت جايحيمسهم که ی  وقِت. افتيتوان ير ميصغی ِايک و آسيو خاور نزد ی شماِل
 ار ضوابطيو بسی  عشاء رباِن، يحيد مسي تعم، کشنبهيتقد س ، يسيروز تولد ع(خود ی مذ هِبِی با همه سنتها يتقر
ش از يه بکی ن مزداِئيآئ  . از آن اقتباس کرد)ن کتاب از آنها سخن رفته استير ادی ر فصل جداگانه ِا درا کهی گِريد

هود قرار گرفت ين يعه آئي الطبه همه ساختار ماوراءير مايبود خمی و ساساِنی هخامنِشی هِای ن شاهنشاِهيشش قرن آئ
ز و روز حساب و بهشت و دوزخ و فرشتگان و يگرو رستاخي در باره جهان دبا همه معتقدات خود رايز تقريکه آن ن

ر يانوس کبياقی از کرانه هِای در کوتاه مد ِتی ن مانِويآئ   .م انتقال دادت و اساليحيبعدا به مسن از آن گرفت و ياطيش
خ يتاری مذهِبی ن سرکوبگِريرغم بزرگتريافت و عليگسترش  قا يا و ا فرـــــــپا و اروير آس دانوس اطلسيتا سواحل اق

داده ی حات مبسوطتِرين کتاب توضيار خود  دزين هر دو مورد نيد ر ا   .بر جا ماندی اروپا پِای تا دوران قرون وسطاِئ
 .شده است

 
ت يحين بود که اسالم و مسيای  نه برِا، ت و اسالم سپرد نديحيخود را به مسی ت جِاير نها دنين سه آئياگر ا
. دان آمد نديبه می برند ه تِری رهِايو با شمش دنين بود که ايای  برِا، ارائه کرد ند را ی تِريعالی معنِوی ارزشهِا
ز تازه يچ چيهی ر زنان عرب از نظر مذ هِبيشمش   .افتيتوان يخ مير صفحات تار دن بارهير ا درای شتِريحات بيتوض
ی ش محقق سرشناس فرانسِويکصد سال پي . ان ناشناخته باشديرانيای اورد ند که برِايبه ارمغان نی ِا

Darmesteter ت نوشت ين واقعياز ای فانه ِايظری اِبيد ر ارز:   
 
ن از ير آن آسمان از همان فرشته ها و زم دافتند کهين کهن خودشان ياز آئی رونوشِتده را ين نورسيان آئيرانيا" 

ز همان روز يوزخ ن دز و بهشت ويبود ند و رستاخ دادهی ش از آنها جِايپر شده بود که خود آنها پی طانهاِئيهمان ش
 تنها . ان و مسلمانان از خود آنها وام گرفته بود نديحيمسان و مخصوصا يهود يبود که ی حساب و جهنم و بهشِت

من نام يل به اله شده بودو فرشته ها نام مالئک و اهرين بود که اهورامزدا تبد يداده بود ای ان رِوين ميکه در ای ِرييتغ
ده بطلبند ين نو رسييتوانستند از آيانحقا ميرانين ايآنچه ا.ز نام خود را به محمد داده بوديزرتشت ن.طان گرفته بودنديش
از ی توسط موبدان ساساِنی اِدين جهان تا حد زيبود که در همی  عدالت و مساواِت، يش از حور و جنت آن جهانيب
ی وِل. د آورده بوديرا پدی چون جنبش مزد ِکی انقالِبی ِيبود که جنبش های ن آخوند ساالِريو هم، شان گرفته شده بوديا

ز از دست يش را نيهزار و چهارصد ساله خوی مطلقا به ارمغان نگرفتند، بلکه سر فراِزرا ی ن مساواِتينه تنها چن
 ".افته دم دو گوش گم کردندينا  "دادند و

 
 ، انيرانيای ماِدی ش از سر کوفتِگيار بيبه دنبال آورد بسی گر گوِن دنيکه ای هزار و چهار صد ساله ِای مبارزه فرهنِگ
شکل ی ن تضاد فکِريه اياز آغاز بر پای ن مبارزه فرهنِگيا.افتيام ني بود که هرگز التی زخم خورده ِای زاده غرور مِل
ص و يتشخی ِين از توانايده شده بود و بنا برايبود که با قد رت تعقل آفری فرِدی هر آدِمی راِنيای ن هِاييگرفت که در آ

 و به همان ، ند برخوردار بوديش برگزيخوی ر و شر و نور و ظلمت برِايان خيد در ميکه بای انتخاب آزاذانه راِه
ن يدر ای ن بود که ِويد ايطلبی ِم ی ننده او از ِوي آنچه آفر، ز داشتيت نيداشت مسولی ن مورد آزاِدياندازه که در ا

ی ِکيارو تی ِيان روشنايان جهان ميباشد که تا به پای اور خداوند در نبرِديند تا يرا بر گزی ِيکويو نی نش راه راسِتيگز



ی ن هِاييآی ِيربنايشه زيدر جهت مقابل، انذ. ابديان يفروغ بر ظلمت پای ِينهای روِزيد با پي بای ان است و ِميدر جر
ی ن شده است و انتخاِبيياو تعی ش برِايشاپيپ ی شکل گرفته بود که سرنوشت آدِمی ن وجه مشترک ساِميبر ای ِديتوح
ن قانون جبر مطلق ي ا. نداردی اِريش خواسته شده است و خود او در مورد آن اختيکه قبال برااست ی کند انتخاِبی که ِم

  قاطعی ران آورد به صورِتيای که عرب برِای ِنييدرست همان آی عِني ، يسامی ِدين توحيين آير سوم دبه خصوص
د بخواهد به خدا هر کس را که خو: داشت که ن صراحت يه قرآن بد يکصد آيرا که الاقل يمنعکس شده بود، ز

مکشاند،هر کس را که بخواهد مسلمان کند دلش را به اسالم ی برد و هر که را هم که بخواهد به گمراِهيمی رستگاِر
 هر کس را که بخواهد مشمول رحمت خود ، کنديمان سخت دل ميرفتن ايکند و هر کس را که نخواهد در پذ يل ميما
ل يبخشد و هر کس را هم که بخواهد ذليهر کس را که بخواهد عزت مدهد، يکند و هر کس را هم که بخواهد عذاب ميم
 .کنديم
 
ن پرسش مطرح ي از آغاز ا، افته بوديران تبلور يای ژه در آثار سخنوران و فالسفه و عرفِايکه بوی راِنيفرهنگ ای برِا

ارش يکه در اختی  بخاطر گناِهکند جواب پس دهد ويد بابت آنچه ميست چرا بايش نيار بياختی  ِبی بود که اگر بشر فرِد
ی ما قبل اسالِمی دگاههِايش مطرح بود که چگونه ديز براين معما ني ا، ن پرسشيند ؟ وبه همراه ايفر ببينبوده است ک
ق يتطبعمال  ن دويکه ايق دهد در حالياو خواسته است تطبی که اسالم  برِای ِيد گاههاين راستا با ديخود را ذر ا

 ی ران مسلمان ازقرن سوم هجِريای خ فرهنِگيبا درتمام صفحات تارين معما را تقرين پرسش وايای ِارند؟ بازتابهيناپذ
پروا که با توجه ی  وگاه  با صراحت چنان ِب، زيطنز آمی  گاه  در قالِب، نرمی  گاه به صورِت، افتيتوان يتاقرن خودما م

ه اساس نبوت ياو علی در دو کتاب فلسِفی راِزی ِاي زکری ِب مثال ادعانامه انقال، آوردی ِمی شگفِتی ت  زماِنيبه شرا
از جانب  " قرن فروغ " ی دراروپِای ِهش از آنکه ادعا نامه مشابي هشت صد سال پ. وانکار ارتباط مذاهب با خدا

انب درقرن خود ما از جی ادعانامه ِا ن يش از آنکه چني چون ولتر و روسو  وکانت  و هگل  و هزار سال  پی کساِن
 . نگ مطرح شودين ومترلينشتايد وايگر چون فرويدی کساِن

 
در قرون دوم تا ی  جهان اسالِم. ران شده استيا" ی فرهنگ اسالِم" است که درمورد ی  تقلِب، خيباتاری گِريتقلب د

 " بود که دانشمندان اسالم شناس قرن گذشته بدان عنوان خود ساختهی ِيخ  خود کانون فرهنگ شکوفايششم تار
را فرع ی ِين شکوفايکوشند تا ای ده اند وِميمسلمان کوشی ِايدنی سندگان کنوِنياز نوی اِريداده اند بس" ی فرهنگ اسالِم

ن است يخ ايتاری قانون واقِعی وِل    .آن ارتباط دهندی آن را به ضوابط مذهِبی ن فرهنگ بدانند وباروِريبودن ای اسالِم
ر آن  دن فرهنگيکه ای ِنيحساب آئ به ز يآنرا نی  و غنِا، توان کردينمی اِبيارزشی  هِبار مذيرا با معی چ فرهنِگيکه ه

را که ي ز، ونان باشديرين اساطين جهان آئين آئيست واالتريبايبود مين مي اگر جز ا. توان گذ شتيشکل گرفته است نم
فرهنگ ن فرهنگ واال بود که همراه يهمرست  د و اتفاقا. ن شکل گرفته بودين سرزمير ا دزين فرهنگ جهان نيواالتر
اگر : " سد ينويآن می اِبي در ارزRenan که، قرار گرفتی فرهنگ اسالِمی اِدياز دو رکن بنی ِکي  ، گر فيدی واالِئ
بنام فرهنگ ی توان اصوال از فرهنِگي نم، اد نهاده شده باشديه علم و فلسفه بنيو پا دد بريبايمی ک فرهنگ واقِعي

ن ير ا دان بود ند و اعراب خوديونانيان و يرانيمسلمان ای ِاين در دو دنيای ه گذاران واقِعيرا پاي ز، ن گفتسخی اسالِم
ش از آنکه مربوط به يار بيبس" ی فرهنگ اسالِم" ی باروِر  . "ز داشتند يار ناچيبسی ا سهِمي ، نداشتندی باره سهِم

و ی اِسيکپارچه سيک واحد يجاد ينوخاسته عرب با ای مپراتوِرا بود کهی ط مساعِدي مربوط به مح، خود اسالم باشد
ی و هنِدی وناِنيم يوبطور مستقی و اند ِلی و مصِری اِنيو سری راِنيار فرهنکسازان اير اختدی بخصوص زباِنی اِئيجغراف
ز بوجود آمده بود ينی زانس و ساساِنيرم و بی ر اسالِميغی هِای ر امپراتوِر دقبالی ِطين شراي چن. گذ شته بودی ِنيو چ

ستم بوجود آمد يقرون شانزدهم تا بی اروپِای مستعمراِتی هِای مغول وتاتار و امپراتوِری هِای ر امپراتوِر دو بعدا هم
ران يای ن زرتشِتيئا آيونان يرم و ی ِري اساطینهايآئی ک از آنها به حساب فرهنگ ساِزيچيهی آنکه رونق فرهنِگی ِب

 ، ي نجوم اسالم، يل طب سوزنياز قبی  اصطالحاِت. گذاشته شده باشدی تعمره داران اروپاِئمسی ِحين مسيا آئيو 
و ی ا پزشِکيی اِضير رير نا پذ ييتغی تهِايرا واقعياست، زی ر منطِقيمحتوا است که غی  همانقد ر ِب، يات اسالمياضير
ی بودن آنها طبقه بنِدی ا الحاِديبودن و ی برهماِئو ی ا بوداِئيبود ن ی ا اسالِميبودن ی ِحيرا با ضابطه مسی ا نجوِمي
و قرن گذ شته و  در د انچه، از هم جدا گذاشتی ا زباِنيی توان آنها را بر اساس نژاِديهمچنانکه نم، توان کردينم

ر  دت است کهين واقعياز ای غلِطی ِريجه گينام گرفته نتی جهان عرب فرهنگ اسالِمحاضر از جانب اسالم شناسان 
ر درون  دشد ند تاينوشته می عمد تا به زبان عرِبی ر جهان اسالِمدی  و فلسِفی ه اسالم آثار مختلف علِميون اولقر

ن نوشته ها به حساب مولفان عرب گذاشته شد ير عمل همه ادی  وِل، داشته باشندی شتِريعرب گسترش بی امپراتوِر
ا يجغراف لسوفان مو رخان،ي ف، ئت شناساني ه، ن، پزشکانداناياضيکه بخش اعظم آنها کار دانشمندان، رير حال دند

از : " ن خلدون در باره آنها نوشت يبود ند که ای اِنيرانيا بخصوص ، ر عربين غيله تْاـا ميبان ي اد ، اني نحو، دانان



ی ر نسبت عرِب دشد کهيافت ميی ر جهان اسالم غالبا عجم بود ند و اگر هم عالِم دن است که حامالن علميب ايامور غر
داشت و نه اصوال خواهان ی ف اطالِعيم و تاليرا قوم عرب نه از امر تعلي ز، افته بودير مکتب عجمان پرورش  دبود

ی چ قوِمينه داشتند و هيريت دينکار صالحيای ان خود برِاير م دنه تمدنيري دان که بر اثر رسوخي بخالف پارس، آن بود
 ".ام نکردين علم قيچون آنها به حفظ و تد و

 
ر  د و)اند لس(ا ياسپانی ِحير بخش مسدی  تالش گسترده ِا)يپنجم تا هشتم هجر(ی الِديازدهم تا چهاردهم مير قرون  د
به زبان ی جهان اسالِمی و فلسِفی ترجمه کتب علِمی شد برِايفرماندهان اداره مر آنزمان توسط  دل کهيسيره سيجز
و ، ن زبان بوديمسلمان بدی ِاين د صد ها اثر برجسته دانشمندان و فالسفهانجام گرفت که حاصل آن ترجمهی ِنيالت

و ی نا و خوارزِميو ابن سی توان از راِزيبود که از جمله آنها می راِنين آثار بزرگان دانش و فلسفه اياز ای قسمت مهِم
 ی چون الحاِوی  و از کتابهاِئ، ام بردنی و صوِفی ع الزمان همداِنيو بد ی و غزاِلی روِنيو بی و ابن مقفع و طبِری مجوِس
 ، بود ندی اروپاِئی دانشگاههِای درِسی که بمد ت چند قرن کتابهِای مجوِسی نا و طب ملِکيابن سی و قانون و شفِای راِز
 ، لسوف عربينا في و ابن س، پزشک عرب شناخته شدی ن دانشگاهها راِزيهمه دانش آموزان ای که برِای ژِگين ويبا ا
 و هنوز هم که هنوز ، د ان عرب متصوف عربياضيری  و خوارزِم، ب عربي و ابن مقفع اد ، مورخ عربی طبِر
 ، استی عرِبی نان شناسنامه هاِئيجهان عرب شناسنامه همه ای افکار عموِمی برِا دمعد وی ر خارج از خواِص داست

چون ی ر کشورهاِئ دتيحيمسی ر قرون وسطِا دکهی سنده ِايکنفر از صد ها نوين جهان غرب ير هم دهر چند که
  . شونديشناخته نمی اِئيتاليکتاب ورساله نوشتند ای ِنيالتبه زبان ی و شرِقی شماِلی فرانسه و آلمان و انگلستان و اروپِا

 
ن آنکه اصالت ير ع د، يسامی و فرهنگ وارداِتی راِنيای ان فرهنگ مِليش از هزار ساله ميبی ن تضاد هِايهمه ا

ن ينده ايزای رِوي متاسفانه ن، دا دن ها استوار نگاه داشتی ر کشاکش بحرانها و سرکوبها و قرباِن درای راِنيای رهنِگف
را بدان ی سنِتی ر چند صد ساله گذشته عمال فرصت نو آوِر در چنان فرسود ه کرد کهيگيپی ر کشمکِش دفرهنگ را

 . ره آن گرفتار استيدر چنی راِني اد که هنوز فرهنگيکشی ستروِنی نداد و کار به نوِع
   

*   *   *  
ر  دن راه گم کردهي چن، نطور سر فرازانه آغاز کرديوم ا دن هزارهير آغاز ا دخود رای ز مِليران که رستاخيچه ای برِا
 ن هزاره است ؟ يان دادن بد يان پايجر
 
ز هر کدام از ي مسلما ن. افتيتوان يختلف ممی مختلف پاسخهِای هِايابير ارتباط با ارز دن پرسش مسلمايای برِا
ن هزاره را ياان که يرانيت نهفته است که اين واقعير ا دپاسخ جامعی  و ِل. قت هستندياز حقی نپاسخها بازتاب قسمِتيا

رسانند و بناچار بصورت يان ميبپای راِنيا نا خواسته آنرا بصورت صغيخواسته ، آغاز کرده بود ندی بصورت بالغاِن
 . گذارنديز پا به هزاره نو مينی راِنيصغ

  
م يک رژير  دخودی کنوِنی قانون اساِسی است که بطور رسِمی ران تنها کشوِري ا،  کشور امروز جهان188ان يد ر م

ر يم بر صغيقی مومت شرِعيمومت  قين قيح کرده است که ايم خود تصرين رژيانگذار اي و بن، برديبسر می موت قانوِنيق
ی و هم او برِا )هيت فقيوال: ی ِنيروح اله خم(ندا رد ی ت فرِقيفه و موقعيم صغار از لحاظ وظيملت با قم ياست و ق

مردم جاهل و ناقصند و ناکاملند و " ه کرده است که ين توجيمومت را چنين قينماند لزوم ای باِقی هه ِايشی جِانکه يا
ی ک راهگشِاي که از نظر تئور، زيه نيت فقين واليپرداز بزرگ اه ي فرض. "م دارند ياج به قيازمند کمالند و شرعا احتين

 –ز بشوند يآن نی علِمی راهگشِای رانگِريو آتش زدن و وی اباِنيخی روان او از راه جنگهِايش از آنکه پي پ–آن بود 
ی  هر که باِنک شکم آبگوشت بهيرا به ی عوام مقلد و منحط و بنده واِری جهل توده هِا: "ن باره نوشته بودير همد

ی نش رهبِريتوان مالک گزينم ، االغها و گاوها استی عِني ، ف آراء راس هاير رد  دآنانی ن رِايکنند و ايشود اهداء م
گر نوشته يدی ، و در جِا)امت و امامت، يعتيشری عِل" (انتخاب شود ی الِهی د ئو لوِژيد بر اساس اي امامت با. باشد
است که ی شناسد بمثابه گوسفنِديکه امام خود را نمی  و انساِن، است بنام امامی م روِححساب وجود امت مستلز: " بود 

ز يه نيفقی ن وِلير منصوب همين نخست وزياول  ). ک حزب تمامي: ی عِتيشری عِل(" چوپان خود را گم کرده باشد 
ف يتوصی را به نظاِمی اسالِمی جمهوِری ِنيحضرت امام خم"  :ارباب خود نوشت ی ر منطق حکومِتير تفس دبنوبه خود

گرفته ی ق ائمه اطهار از مرجع الِهيت را از طرين واليه ايماراست و يم بالعزل مردم صغيه قيفقی ر آن وِل دکنند کهيم
ی مهِد" (ه را ندارد يفقی ر مقابل وِل دز حق چون و چراي مردم ن، را ندارد ر حق عزلين همانطور که صغي بنابرا. است

 ). ر دو حرکت دانقالب ، بازرگان



 
 ر آن شهردی ِنيد خود خمييبقلم کاشف الغطاء که با تای ر رساله ِا د، بردير نجف بسر مدی ِنيکه خمی د ر سالهاِئ 

 : ه شده بود ين توجيچن" ريم و صغيق" ن ضابطه يمنتشر شد ضرورت ا
 
دعده ي باشه ين همي بنابرا. اطالعی مطلع و ِب ، يعالم  و عام: سته اند  دو  دازی ِکياست که مردم همواره ی ِعيطب" 
ی شرِع ک حکميت جاهل از عالم تنها ي لزوم تبع. د کنندياز مجتهد تقلی عِني ، گر مقلد باشنديدی مجتهد و عد ه ِای ِا
 ".ز هست ينی و وجداِنی و فطِری  بلکه حکم عقِل، ستين

 
ف کرده يتو ص" ی ف العقِليان ضعيعيش" ن مقلدان را ي خود امعروف" ی کاِف" ر  دی ِني ثقته االسالم کل، شيه قرن پد

باشند که ی مجتهداِنی د تابع احکام و فتاِويش را ندارند و بناچار بايص مصلحت خويتشخی بود که خودشان تواناِئ
را ی  بنِدمين تقسيتر ای امروِزی با برداشِتی  صاحبنظِر، ما دخوی  در سالهِا. ص دهنديتوانند مصلحت آنها را تشخيم

  . ف کرده استيداما پروران تو صی م بنِديتقس
 

ع است و نه ينه ساخته جهان تش" ه يت فقيوال" ن اصل ين است که ايده است ايار کسان پوشيکه بر سر بسی ِتيواقع
ناخته مان شيدارد که شائول و داود و سل" غمبران پاد شاه يپ " یهودير اصل  دشهي بلکه ر، اصوال ساخته جهان اسالم

 هيت فقيبنام والی ِميش از آنکه رژيسالها پ  –ر آغاز قرن حاضر  دکهی ِخيت تارين واقعي ا. آن هستندی ن نمونه هِايتر
ی ن مبنِاي برا، قرار گرفتی مورد برر ِس  J.Wellhuasenی  توسط محقق معروف آلماِن–د يکار آی ران بر رِوير اد
ر  دنيزمی ر رِو دن قدرتينده ايکه نمای ر شخص واحِد دديباير آسمان م دهودياست قدرت مطلقه ی ک متِکيد ئو لژيا

 ، هوديی ن مراجع مذهِبياز سر شناس تری ِکي ، خود مای ن روزهِاير هم د. ده او است منعکس شوديقلمرو قوم بر گز
ی هوِدين اصل يا، ليئر اسرا د)مانيصخره ا(م يگوش آموختی اد گذاران مکتب افراِطيم فرومن از بنيخاخام اعظم مناخ

 :ه کرده است يرا بصورت روشن تر توج
  

ی مبارزه امروِزی د ئو لِژيه دارد که ايک تکيد ئولژيای رست بر همان مباِن درانير ادی ِنيش خميان ستايانقالب شا" 
م همان يقائل دگذ شت خوی و ِبرتمند يواحد غی  خدِا، هوديی که ما برِای  مفهوِم. ه داردير اسرا ئل بر آن تک دما

ار ي همانطور که بس، گرنديما کامال مشابه همد ی جهاِنی د گاه هِاي د. اسالم داردی از خدِای ِنياست که خمی مفهوِم
ز يکفر آمی ر مقابل نو آوِر دخودی سنِتی دفاع از ارزشهِای ما برِای ِو د هر. ان ما مشترک هستنديگر مي دمسائل
دن ين از شنيکنم که اسالم راستيت ميشنوم همانقدر احساس رضايرا م"  اکبر اهللا " شعاری من وقِت. ميجنگيمی امروِز
 عتيرا که از شری هر کالِمی اسالِمی ک امام جماعت جمهوِري . شوميخرسند م"هود متبارک باد يجالل " شعار 

 ای من ساعته. ميکنير مورد تورات م دکه مای رست همان کاِر د، کنديتکرار می افت کرده است بصورت رهنموِديرد
سم و آزاد اند يبرالير خط مبارزه با ل دزيرا آنان نيز ، ه مانده اميت فقيخبرگان والی مذ هِبی مجذوب موعظه هِای متواِل
   : ام دهم که يخواهم بدانان پي م. همزمان ما هستندی ِشي

 
 30، ونيبراسيلی من با روزنامه فرانسِونقل از مصاحبه خاخام اعظم فرو(! " د ي متحد شو، نيزمی ان رِوياد گرايبن
 . )1998ليآور

 *   *   *  
 

ی کنوِن وم هزاده دمهي تا ن، ه از حکومتيت فقين نحوه برداشت والي هم، ريم و صغين ضابطه قيم که هميفراموش مکن
" فروغ " ی ا سالهِاتی  وِل، افتيل يتعد ی اندِک" رنسانس " ر دوران  د و اگر هم، ز بر قرار بوديت نيحير جهان مسد

 . ماندی جدهم عمال بقوت خود باِقيقرون هفدهم و ه
 

ی م شرِعيهمچنانکه مسجد ق، گوسفندان او بودی سرپرسِتی ح برِايمسی ِسيده عيسا شبان بر گزين احوال کليد ر تمام ا
شد يت ممتاز مرکب مياقلک ين از يجامعه نوو حال  درهر د. شناخته شده بود ند"علمون ياکثر هم ال" بود که ی مردِم

روح ی ست بخاطر رستگاِريباير که ميصغی م مردِميت عظيک اکثريل داشت، و از يم با عرش و جبرئيکه رابطه مستق
 .قت باشنديد داران مطلق حقير همه احوال گوش به فرمان کل دخود

 



ی ِحيز قرون هفد هم و هجد هم مس ا، داشتنديگام برمی مواِزی رهِاير مس دسا و مسجدين مرحله کلياگر تا بد ی وِل
فرو ی بکِلت و صغارت ترک برداشت و اند ک اند ک ين منطق واليوا داز آنی ِکير  دراي ز، آنها از هم جدا شدی راههِا
  . ماندی که داشت باِقی بهمانصورت قرون وسطاِئی گِري در دکهير صورت د، ختير
 

د ر  بود کهی ِريفراگی و فلسِفی داد تحول فکِری ت رِويحين مسن راستا در جهاير ا دکهی سرنوشت ساِزی د گرگوِن
ن برداشت که ي با ا، قرون هفدهم و بخصوص هجدهم آغاز شدی شرفته اروپِايپی ر همه کشورهِا دبايک زمان تقري

 قابل بحث شد ند و اصواليمی تلِقی ا آسماِنيی ِنيمسلم زمی تهِايکه تا آنزمان واقعی و مذهِبی تمام آن مسائل اجتماِع
ن ين آئير صف مقدم همه ا دو ، رنديقرار گی اِبيد ارزيسا مورد تجد يولت و کل در خارج از نفوذ د، آمد ندی بشمار نِم

ن يقرن بزرگتر کيش از ير طول ب دکهی اِبين ارزيجه اي نت. داشتی  جِاBibleت و کتاب مقد س آنيحيمس
ی عِني ، ن کتاب مقد سير ا دبا تمام آنچهين شد که تقرين شرکت جستند ار آ داروپای و فلسِفی و اد ِبی علِمی تهِايشخص

آمده وهفد ه قرن تمام  ازجانب ی و مذ هِبی ِخيمختلف تاری تهِاينش  و واقعير باره خدا و آفر د، لير تورات و انجد
ص داده يتشخی ساختِگی ِلا بکيز و يا اشتباه  آميض ياضد و نقيو مسلم شناخته شده بود غلط ی آسماِنی ِقيسا حقايکل
ر تورات  دآشکار رای خود هشتصد خطِا" ی ونر فلسِفيکسي د"ر  دو" کتاب مقد س ی اِبيارز" ر  د شخص ولتر. شد

 چنانکه اساسا مجموع ، ن رقم افزود نديگر را بر اياو چند صد مورد  دی گرهمفکر ان اروپاِئي دارائه داد و
نه نظام ير زمدی ن انقالب فکِري هم. ر برابر عالمت سئوال قرار گرفت دعهيلطبنه ماوراء اير زم دنيشيپی برداشتهِا

 ، ديانجامی ج مشابِهيز صورت گرفت و به نتاينی ن اجتماِعياست و قضاوت و قوانير قلمرو س دوی جا افتاد ه سنِتی هِا
و چه از ی  چه از نظر مذهِب، يپائبود که تا آنزمان در جامعه ارو" ی صغارِت" جه آنها شکستن سد ين نتيتری که اساِس

ی خ را در اروپِايتاری جتماِعن تحوالت اياز بزرگتری ِکين سد بود که ي و شکسته شدن هم، وجود داشتی نظر اجتماِع
حقوق ی ه جهاِنيو صدور اعالمی و برابِری آزاِدر فرانسه و اعالم اصل ين انقالب کبيوم با تکو دهزارهی اِنيقرون پا
ت استقرار و ير نها دوی ون و الغا ء برد ِگيسيزيان انکياست و پاياز سن يدی ت و جداِئي و لغو اشراف1789بشر سا ل

ر همه  دباي تقر، را شکل دادی فکِری ن نو آوِريکه ای بد نبال آورد قرِنی کارگِری و نهضتهِای جمهوِری مهِايرژ
ر  د. نام گرفت" عصر فروغ " ا يی قرن روشناِئ " ر آن شرکت جستند دکه بطور همزمانی شرفته اروپا ِئيپی کشورهِا

   د ر انگلسستانAufklarung  ر آلمان د، خوانده شدSicele des  Lumieresآن بود ی فرانسه که کانون اصِل
Englishtment ا يتاليدراIlluminismoا ي در اسپانSiglo de las Lucesر پرتقال د و Seculo das 

Luzes ار شرکت جستند که از زمره يبسی  فالسفه و صاحبنظراِن، سند گاني نو، شمندانياند "  یفروغ آوِر" ن ير اد
و ،  نام برد،  هگل، نگي لس، د روي د،  بوفون، وي مونتسک، تس، گوتهيب ني ال،  ر وسو،  کانت، توان از ولتريآنها م

ل يتسحی ه برِاير روسين کبي و کاترر پروسيکبک يچون فرد ری ت جالب که زمامداران بر جسته ِاين واقعيز از اين
 . احترام فراوان  نشان داد ندن فروغ آوران اراد ت ويخود بدی آزاد فکِر

 
ی ن گذاشته شد و از آن موارد ضعِفير ذره بيبه زی ن کساِنيت از جانب چنيحين منشور جهان مسيکه مقدس تريوقت
ت مذهب و اصالت يکه اصوال ماهي و وقت، ده استيسرون آورده شد که شمار آنها تا ب امروز به هشتاد هزار ريب
 توانست  خود atheismeی خداِئيکه مکتب بِی ر حد  د، قرار گرفتی اِبيد ارزيمورد تجد " ی ِديتوح" ی نهِايآئ

ر  دصد ها کتاب و رسالهها بصورت ی ن موشکاِفيکه حاصل همه اي و وقت، عرضه شودی مستقِلی بصورت مکتب فکِر
ر دی ن تازه ِاا ر دوسا خود بخود متزلزل شد ويکلی منازع و سنِتی ت ِبي اساس حاکم، گذ اشته شد یدسترس عموِم

ی ان و آزاِديبی فکرو آزاِدی  بلکه بر حق آزاِد، نيمومنی ن بار نه بر صغارت شرِعيآغاز شد که ای خ تمد ن بشِريتار
ر او بارها نقل کرده اند يناپذ ی از منتقدان آشِتی ِکي جمله معروف ولتر را خطاب به . ه داشتيبالغ تکی اعتقاد مردِم

ن يز اي و ن، "يداشته باش ستاده ام که تو حق گفتن آزادانه آنرايجان ای تا پِای  وِل، مخالفمی گوِئيمن با آنچه م" که 
سد که ريگارو بچاپ ميفی روزنامه فرانسِور سر لوحه  دکصد سا ل است بصورت شعاريجمله معروف بوماشه را که 

 ".اشت  دتوانديز وجود نمينی ش ارزند ه ِاي ستا، ر کار نباشد دانتقادی تا آزاِد" 
 

ه ينو ساخته روسی شرق به امپراتوِرنوخاسته و  از جانب ی کِايقرن فروغ از جانب غرب به امری اِديبنی شه هِاياند 
ه ين کشور جهان شود برپايرومند تريزاره نش از هيست تا پيبايکه می کشوِری کا قانون اساِسير امر د. افتيگسترش 
ر آورد فراهم  دستم را به لرزهيکه قرن بی ِريفراگی انقالب اجتماِعی را برِای نه فکِريه زمير روس د و، ن شديآنها تد و

با همه يکه تقری ر اکتشافات فراواِن دندان راوغ مذ هب دست دانشميدانش از ی  رهاِئ، ينه علميرزم د بخصوص. کرد
گشود و راه را بر ی سابقه ِايبی  و راه را بر جهش علِم، رت داشتند باز گذاشتينها با اسطوره  ها کتاب مقد س مغاا



و ی و اقتصاِدی و صنعِتی علِمی نه هِاير زم دجهان غربی منازع کنوِنيبی گشود که برتِری سابقه ِايبی جهش علِم
 . م آن استيحاصل مستقی فرهنِگ

 
ی اِري و بس، رون آمد نديبالغ بی ش رفتند و از آن بصورت مردِمين بوته آزمايبد رون ای شرِعی ِنراين بود که صغيچن

  . ز فکر کننديتوانند با مغز خود شان نيکرد ند آموختند که ميفکر می که تا آنزمان با مغز پد ران روحاِنيا ز آنهائ
 

 *   *   *  
ت امکان آن داد يحيجهان مسی ر اروپاِئيو بد نبال آن به بخش غی ِحيسمِی قرن فروغ به اروپا ی فکِرِی اگر برداشتها 

ی ذهِبمی تهِايبالغ و آگاه با واقعی ند و بصورت انسانهاِئيرون آيبی ران هزار و چند صد ساله  مذهِبيکه از صورت صغ
 به ، ک آنيها کشور الئر تندی  حِت، جهان اسالمی چ جِايتا کنون در هی ن امکاِني چن، خود روبرو شوندی و اجتماِع

ی اِسيسی راِنيو الزاما صغی مذهِبی راِنير مقام صغ دن جهان همچناني و به ناچار مردم ا، داده نشده استی چ مسلماِنيه
ت حق يحيمسی ارد نفِريلير جهان دو م د نه تنها امروز. امد ه انديرون نيخود بی مانده اند و از قرون وسطِای باِق
همه افراد ی ا نداشتن مذهب برِايداشتن ی و اساسا آ زاِد" کتاب مقدس "ا رد مطالب يقبول ی مذهب و آزاِدی آزاِد

 بلکه ، شودير خارج از محدوده قانون داده نمدی  اجازه ابراز خشونِت–ستند ي که کم هم ن-انياد گرايبنه يوجود دارد و 
شود يو متعصب آن اداره می افراِطی واپسگرِای ر حال حاضر عمال بد ست خاخام هِا دز کهيل نيچون اسرائی در کشوِر

ی  که نمونه ِا، همه افراد وجود داردی برِای ک آن بطور اصوِليالئی قانون اساِسی بر مبنِای مذهِبی ِشين حق آزاداند يا
توان ي ملير پارلمان اسرائ دان معروفيان دختر ژنرال موشه دايائل دايش يپی چنِدی پر سرو صدِای سخنراِناز آنرا در 

ر مطبوعات جهان  د"غمبر يداود پی همجنس باِزی کنست و ماجرِا" که گزارش آن با عنوان ی ن سخنراِنير ا د. افتي
غمبر ير آن داود پاد شاه و پ داز تورات کهی ل با خواندن بندهاِئيپارلمان اسرائی نده چپگرِايان نمايائل داي ، افتيانتشار 
ند گان يکند از نماين کشور اعتراف ميشاه ا دن پاينخست شائول ی بِايقانه خود با پسر زر لفافه به روابط عاش دلياسرائ

 ، ونيبيهرالد تر(ل قضاوت کنند يامبر بزرگ اسرائين پاد شاه و پيرجه تقد س ا در باره  دکنست خواست که خودشان
ن اظهار يجهان امروز امکان چنی و کشور اسالِم دپنجاه وی ن پارلمان هِاير دمکرات تردی حِت). 1993هي فور12
  . وجود نداردی ک موضوع مذهِبير باره دی نظِر

 
قا و يآفر)ستيآنم(ی له ِايمذاهب قبی ر قلمروهِا دوی ر هند برهماِئ دوی خاوِری ِايآسی نتوِئيو شی بوداِئی د ر جهانهِا

خود مورد باز ی رتباط با نظرات مذهِبر ادی  کِس، وجود داردی ر جوامع مذهِب دکهی ز، با همه تعصباِتيه نيانوسياق
ی برِای است که درآن جاِئی اسالِمی ِاين د و عمال تنها، شوديکشتنش صاد ر نمی هم برِای رد و فتواِئيگيخواست قرار نم

تواند وجود داشته يران نميصغی که برِای وجود ندارد، بدانصورِتی نه مذهِبير زم دانتخابی ص و آزاِديتشخی حق آزاِد
  . باشد

 
ت يبشری و فکِری از رشد آموزِشی سابقه ِاي بوران دنير چندی ران جهان اسالِمين صغين است که اير ا دمشکل
ی ر آرزِو د چنانکه، ر مسلمان جهان راي نه تنها مطلقا امکان آنرا ندارد که با اتکاء بر صغارت خود بخش غ، يمترق
ی جهاِنی تهِايشتر با واقعيز روز بروز بيخود نی اسالِمی ِاين دوده ر محد  د بلکه، ر آوردند ده قانون اسال مي ، آنند

 گاه از –ی ارد نفِريليک ميش از ين مجتمع بيبا سراسر ايکه به نام خدا و اسالم بر تقری هاِئياد گرائيبن. رنديگيفاصله م
است که ی غلِطی پاسخهِار همه جا  دحکمفرما است –ر مسئول يغی اِنيجانب خود حکومتها و گاه از جانب افراطگرا

جهان ی رحمانه اقتصاِديل شرائط ظالمانه و بيتعد ی ن است که برِايح اي پرسش صح. شوديح داده ميصحی به پرسشهاِئ
ی ن تصور است که با آدمکِشيد کرد ؟ و پاسخ غلط ايبايخود گرفته است چه می امروز که بخش اعظم مردم آنرا قرباِن

ش ين دهه آزماي چند . را حل کردی ن مشکِليتوان چنيه و طالبان ميت فقياز نوع والی اِئمهيق رژيا از طريمقدس ی هِا
ِی ران و افغانستان که همه ادعا ي ا،  سودان، کومور، ي اند ونز،  بنگالد ش، چون پاکستانی ر کشورهاِئ دبد فرجام

ها ببار يش نابسامانيچ جا افزاير ه ده اندداشتی ن اسالِميوانقطابق النعل بالنعل ی ق اجرِايحل مشکالت خود را از طر
ی ش مردان و برگزاِريری د ن و سنگسار و قصاص و حجاب زنان و درازِايست بر دتاوردها بهس داورده و همهين

باز هم ی را به قهقرِای ن جهان اسالِمياتوان يها ميراهه روين بي اگر با چن. نماز جماعت محد ود مانده استی اجباِر
ز آنرا يتوان ني و نم، توان آنرا بجانب جلو رانديجهان نمی د نفِتين عوايشترياز بی با برخورداِری  حِت، بردی شتِريب

ا از يی اطالِعی ر هر درجه از ِب د، يرا هر کسي ز، به جهان نامسلمان عرضه کردی بعنوان سر مشق قابل قبوِل
 باز هم ، د گذارندين تاکين قوانيکپارچه بر اين بطور مسلمانان جها اگر هم تمامی ابد که حِتير دتواندي، مياليخوشخ

ی ِاين دشان باندازه مجموعياز کشورهای ِکي و تنها ، ش از چهار برابرمسلمانان استيا که شمارشان بين ده مردميبق



 قرون  نه مقررات، گردن خواهند نهادی اسالِمی  نه به حجاب واپسگرِا، ت دارديشتر از آن جمعيد هم بيو شای اسالِم
به تعدد زوجات ی ن خود جاِئير قوان د نه، رفتير را خواهند پذ يتعزد ن و قصاص  و يست بر دسنگسار وی وسطاِئ

ش يخوی ستِميقرن بی ن ضوابط بهداشِتيظ را جانشينجاست و طهارت و بول و غای  نه ضوابط ابتد اِئ، خواهند داد
ان قرار خواهند يفلس ماهی اِديو زی ا کِميان يو نشخوار چهار پاسم ی خود را شکافتِگی  نه ضوابط غذاِئ، خواهند کرد

 و نه اقتصاد ، ن خواهند آورديپائی خود به حد منکرات مذهِبی هنِرِی را از مقام واال ی و نه نقاِشی ِقي نه موس، داد
  .ن خمس و زکوه و مضارعه و قرض الحسنه خواهند ساختيش را تابع قوانيخوی پر تحرک امروِزی هِا
 
ی ر سطِحدی و صنعِتی است که همه آنها از نظر علِمی کشور جهان سوِم  52  رحال حاضر شاملدی اسالِمی ِاين دنيا
ی ن تر از سطح زندِگيار پائير آنها بس دزينی ن جهت سطح زندِگيشرفته قرار دارند و بهمين تر از جهان پيار پائيبس

  دالر  27000ی شماِلی کِاير امر د)PNB(ر آمد سرانه ساالنه  دط آنجا که رقم متوس. شرفته استين جهان پيمردم ا
 دالر 900ازی جهان اسالِمی ر نفِتيغی ر کشورهِا دن رقمي ا،  دالر است 17000هيانوسي اق و در18000در اروپا و

 دالر و 40000ژاپن و ، ر سال است د دالر41000ر آمد سرانهدی س دارِايچون سوی که کشوِری  وقِت. روديفراتر نم
 ،  هلند، ايتالي ا،  انگلستان،  آلمان،  و فرانسه،   دالر23000 دالر و دانمارک 25000سلندي دالر و ا31000نروژ
ر بنگالد  د دالر و460ر پاکستان د و،  دالر است790ر مصر در آمد سرانه دني هم، ر حد ود دالر داي استرال، شياتر
ه  و مراکش يه و تونس و سوريترکی ر نفِتيغی ر کشورهِا دطين شراير بهتر د و،  دالر180ر چاد د دالر و240ش
ی  عمارات عرِب، يعربستان صعود(ی د سرشار نفِتيبر خوردار از عوای ر کشورهِادی  حِت.  دالر2600  تا1100از

ک يکمتر از ی عِني ، ن رقم در حد متوسط ده هزار دالري ا)ايجري ن، ري الجزا، يبي ل، ني بحر،  قطر، تي کو، متحده
ه اردن و يدر دو کشور همسا. رديگيس تعلق ميسوی ر نفِتياست که به هر فرد کشور کوچک غی رآمد سرانه ِا دچهارم
 در آمد سرانه ساالنه با ، کننديمی ز زندِگينی واحِدی ِيايگر دارند و در منطقه جغرافيکديمعادل ی ِتيکهجمع، لياسرائ

   .  دالر است1500يگري در د دالر و16000ی ِکيدر ی خارِجی احتساب کمک هِا
 

آن غرب " ی فرهنگ اسالِم"بود و ی دانش پروِری سرمشق واِالی که روزگاِری ن جهان اسالِمي ا، در قلمرو دانش
 نسبت ، ن آمار هاي طبق تازه تر. اه ندارديسی قِايچندان باالتر از آفری وران حاضر مقاِم در د، ره کرده بوديجاهل را خ

ر  د%49ر مصر د %57راکشرم د%62ر بنگالدش و پاکستان د %69ر سنگال د %75ير سوومالدی سواِديب
و ی شماِلی ن نسبت در اروپِايکه همی  است، در صورِت%28رانيدر ا% 29هي در سور%33ر تونس د%40ريالجزا
ها چون دانمارک و ژاپن به از کشور ی کند و در برِخي تجاوز نم%4وزلند ازيا و نيو کانادا و استرالی و مرکِزی غرِب

 . ده استيصفر رس
 
ساالنه   ی پلمه هِاي دتعداد :وجود داردی اسالِمی ِايو دنی ان جهان مترِقيشرفته مينه آموزش پيدر زمی من نا برابِريهم

 پلمهي  نفر است، و تعداد د69000ت يون جمعيلي م15ت و هلند با تنهايون نفر جمعيلي م122در دو کشور بنگالدش با
 138پاکستان  ساالنهی پلمه هِاي دشتر از شماريچهل هزار نفر بآن ی ون نفِريليم 19ت يا با جمعيساالنه استرالی هِا
پلمه يشتر از شمار ديت آن پنجهزار نفر بيون جمعيلي م 5 ساالنه فنالند بای پلمه هِاي د همچنانکه، استی ون نفِريليم
دانمارک ی ون نفِريلي م5ر کشور دکه ساالنهی تعداد کتابهاِئ. ند داردشش برابر فنالی ِتي مراکش است که جمعی هِا

ر  د تنها. شتر استيشود بيمنتشر می اند ونِزی ون نفِريلي م220ر کشور دکه هر سالهی رسد از شمار کتابهاِئيبچاپ م
ت آنها يارد جمعيليک ميبا ی کشور اسالِم ر دکهی انگلستان ساالنه معادل مجموع کتابهاِئی ون نفِريلي م60کشور

سه ير مقا دجهان اسالمی کنوِنی ک از کشورهِايچيدره ی علِمی سند گان کتابهِاي نسبت نو. رسديشود بچاپ ميمنتشر م
ر  د%0.21ن کشور عربيشرفته تري پ، ر مصر دن رقمي ا. رسدير صد نم دکي به ی آن حِتی با رقم جهاِن

ر  د، ر صد است د0.002ی ِبير ل د، ر صد د 0.01ه يرسور  د، ر صد د0.022ر عراق د، %0.055پاکستان
ن يرصد پائد  5تا 3 از ن نسبتيسلند  ايس و ايچون دانمارک  و فنالند  و سوی کوچِکی ر کشورهِادی که حِتيصورت
  . ديآی تر نِم

 
ی  نامه ورشکستِگاسالم ترازی  تراز نامه جهان کنوِن، ر قلمرو دانشمندان بزرگدی عِني ، تر جهان دانشيد ر سطح عل
ی  سه رشته از رشته هِا. افتيتوان يزه معروف نوبل منعکس مير فهرست برند گان جا داست که آنرای شتِريباز هم ب
 اختصاص دارد که هر ساله به )يو پزشکی و لِژيزي ف، يميک، شيزيف(ی لوم اساِسـزه به عياـــن جيه اـــپنجگان

ن ي نفر برنده ا398ر قرن حاضر جمعا د. رديگين رشته ها تعلق مياز اک ير هر  دن دانشمندان جهانيبرجسته تر
 17، ي نفرفرانسو27،ي نفر آلمان59، يسي نفر انگل66 ، يکائي نفر از آنها امر188سه گانه شد ند کهی رشته هِا



توان از يا م بوده اند که از جمله آنهی گِريدی ه از کشورهِاي و بق، ي نفر هند3 ، يسي  سو12، ي سوئد 16، يروس
 ، ها ی  راِز، ناهايابن  سی که زماِنی جهاِن، يو جهان اسالم. ل نام بردي گواتماال و اسرائ، سلند ي ا، يجنوبی قِايافر

دانش اهدا کرده بود و در حال حاضر با ی ِاين د مسلمه ها را به، ثم هاي ابن ه،  جابر ها، های روِني ب، های خوارزِم
ک برنده يستم تنها و تنها ين قرن بي در همه ا، ت تمام جهان را دارديک پنجم جمعيخود ی ون نفِريلي م1200ت يجمع
 .افت داشته استيدری ِيکايکدان آمريزي آنهم به اتفاق دو ف1979زه نوبل داشته که آن را در ساليجای علِم

 
   بچاپ Quidمعتبری ه آماِر رشته مختلف علوم در سالنام64که از دانشمندان بزرگ جهان دری در فهرست ساالنه ِا

 ، افتيتوان ينمی ک دانشمند را از جهان اسالِمينام ی  حِت، شودي در آنچه به شش قرن گذشته مربوط م، رسديم 
 ها - -ه در فهرست در، ويو قرن اخ در فهرست اختراعات و اکتشافات بزرگدی ن دانشمنِدياز چنی همچنانکه نشاِن

 . افتيتوان ی  نِمهزار اختراع ساالنه جهان حاضر
 

ت دانشگاها و يشتر از آنچه به کمي ب، و جهان شرق و غرب دنير ا دآموزشها و فرهنگهای و تازه تفاوت ا ساِس
ی ا ز مراکز آموزِشی اِرير بس درا آنچه امروزي ز، ت آنها مربوط استيفيمربوط باشد به کلکرده ها و کتابها يتحص

  . آماده کندی د بخش تِرينده اميآی آن را برِای فردِاِی ست که بتواند نسلها ي نشود مطلقا آنيس ميتد ری جهان اسالِم
 

اسالم آباد و ی ن الملِليبی ش به ابتکار دانشگاه اسالِميکه چند سال پ" انش  دکردنی اسالِم" ی نار جهاِنيدر سم
ن کشور يوقت ای س جمهوِريرئل شد و توسط يتخت پاکستان تشکير پا دکايامری تفکر اسالِمی ن الملِليسازمان ب

ی ر آنها تئوِر دجهان رای دانشگاههِای رِسدی ه کتابهِايکلات يپاکستان محتوی س دانشگاه اسالِمي رئ، افتيش يگشا
ن کائنات و ير مورد قوان دنينشتايه اين مورد بحث قرار گرفته است باطل دانست و اعالم کرد که فرضينشتايت اينسب

 . ر قابل قبول استيالم مردود و غاتم و ماده ا ز نظر اس
 
ی ن مغزهِايا ز مهمتری ِکي که ، ي موالنا ابواالء معد ود، پاکستان" ی جماعت اسالِم" رومند ينی اِسيانگذار حزب سيبن

 ، يست شناسي ز، يمي ش، کيزيکند که اگر علوم فيد ميشود بنوبه خود تأکيعصر حاضر شناخته می متفکر اسالِم
ر باره آنها گفته اند تد  دغمبرشيق کامل با آنچه خدا و پيبدون تطب اقتصاد ، اي جغراف، ين شناسيم ز، يوان شناسيح
ارد ساله يليچند می کائنات عمِری شما که برِا" پرسد ي و م. جوانان مسلمان خواهد شدی س شوند باعث گمراِهير
ی د جوانانتان مسامان باِقيخواهيد چگونه مريگيده مينش شش روزه ان ناد ير آفر دد و نقش خداوند رايکنين مييتع

ی نه هِاير زم درای که به آنان آموزشهاِئير وقت دديآنها باشی د متوقع حفظ اصالت اسالِميتوانيبمانند ؟ و چطور م
 " تفاوت دارند ؟ی اسالِمی سنِتی با آموزشهِای د هند که بطور نهاِديمی امروِزی اقتصاد و حقوق و جامعه شناِس

 
وضع شد ی ندگان پاکستان قانوِنير مجلس نمادی ن حزب جماعت اسالِمي، با فشار هم1991ر ماه مه  د، شيال پتنها س

ی عامل فعل و انقعالهاِئی المثل انرِژی  ِف، شودی خوداِری ر کتابهِادی ِکيزيپس از ذ کر علل و عوامل فکه ا ز آن 
ی رِوين  فعل و انفعالها نين خواهد بود که عامل اي ادانش آموزانی آن برِای را معِنيگوناگون شناخته نشود، ز

ن يش آب بد يد ايپی د روژن برِايژن و هيب اکسيناخته شده  ترک و فرمول ش، يسته است و نه خواست الهيالکتر
 . تواند آب بوجود آورديکه خداوند خواسته باشد می د روژن بشرِطيژن و هياکسِی ب اتمها يابد که ترکير ييصورت تغ

که بدان مربوط باشد و ناقض آن ی مذهِبی ا متِنيث ي مدارس با حدی علِمی از کتابهِای باز هم مقرر شد که هر فصِلو 
 ، شودی ز خوداِريره نيغنگ و يل و پاستودر و فلميوتون و بويچون نی نباشد همراه باشد، و از ذکر نام دانشمنداِن

ن ير از خداوند وضع شده اند وايغی له کساِنيشود بوسيسبت داده  مکه به آنها نی ِنين است که قوانيرا مفهوم آن ايز
نده اسالم يرا بنام آيکه اخی  در کتاِب، ن سردارياء الدي ض، کايم امريمقی ک دانشمند پاکستاِني . داردی بت پرسِتی معِن
دارد که خود را با اصول نی اِزيچ نياسالم ه: "ن خالصه کرده استين برداشتها را چنيورک منتشر کرده است ايويدر ن

  " . ق داده شوديد با قرآن و با اسالم تطبيباين علم مدرن است که ميبلکه ا، ق بدهديدانش مدرن تطب
 

*   *    *  
ی ِتيشتر بصورت سند هويخود را بی  مسلماِن، از مردم جهان امروز اسالمی ن است که بخش بزرِگيت موجود ايواقع

 . خود ندارندی برِای وجوِدی اصوال علِتی ت اسالِمين هويرا که در خارج از اي ز، يادرند تا بصورت اعتقيگيبکار م
ند که ياز هندوستان بزرگ بشمار آی خود تنها اجزاِئی ه بر مسلماِنيچون پاکستان و بنگالدش بدون تکی کشورهاِئ
نه ، دارندی ِخيخود نه تاری اسالِمت يج فارس بدون ماهيخلی ن هِايخ نشي ش. ز بدان تعلق  داشته انديخ نيدرهمه تار



را دست کم هشتاد در صد از مسلمانان نه ي ز، ستيش نيبی ، اسالم عنواِنيبخش بزرگی  برِا. يتينه هو، يفرهنگ
ر از يرا که به زبان غی فهمند و نه مفهوم نماِزير از زبان خودشان نوشته شده است ميغی را که به زباِنی مفهوم قرآِن

ن يتنها به زبان التی که هنوز مراسم مذهِبی در دوراِنی ِحي همانطور که مومنان مس، ابندييخوانند درميزبان خودشان م
ن نمازگزاران به يبه ناچار همه ا. دنديشنيآنچه را که می نه معِن ، دنديفهميخواندند ميآنچه راکه می شد نه تعِنيبرگزار م
  . ددارن" به محراب و دل به بازاری رِو" ی گفته مولِو

 
در باره آن ی سئواِلی ا حِتيا رد آن و يدر قبول ی اِرينان اختيای که برِايز، تا وقتيخود عرب زبانان نی مسلماِنی حِت

نان مذهب يچکدام از ايرا که هي ز، تواند داشتينمی ان قرون وسِطيحياز مسی اِريت بسيحيش از مسيبی نباشد اعتباِر
ل يتحوی  بقول ولتر مذهب خود را همان صورِت. دار نمانده انديز بر آن پايادانه نده اند و آزيش را آگاهانه بر نگزيخو

د که يآی ا ِميبه دنی با همان مذهِبی است که هر فرد بشِری  قانون شناخته شده ِا. ج کشورشان رايگرفته اند که پول را
ی ِحيمسی که در خانواده ِای است و کِس یهوِديشود يمتولد می هوِديی که در خانواده ِای  کِس. اوستی مذهب خانوادِگ

رد يگـيکل مـــشی او از آغاز بهمان صورِتی  و بناچار ساختار مذهِب، ا مسلمان استيی ِحيشود مسيا مسلمان زاده مي
گر يکديونها نفر بنام مذهب با يليم" ی ِديتوح" خ مذاهب يدر طول تار. ش خواسته اندين مذاهب برايردان اـکه کارگ
متوجه ی ا حِتيداشته باشند ی گِرياز معتقدات آن دی آنکه اطالِعی گر را کشته اند ِبيمذهب همدی  بنام خدِاده ويجنگ

به ی اِپيپی ست سال بصورت امواِجيکه در طول دوی اِنيبيلـ نه آن ص. خودشان استی او همان خدِای باشند که خدِا
از تورات ی ِزيدند چير کشيان شمشيبين صليای که برِوی ناِنشناختند و نه آن مسلمايکشتار تمسلمانان رفتند قرآن را م

دست ی ن آدم کِشياو به همی ا آمده بود بنام خدِايبدنی گِرين دو اگر در کشور آن ديک از اي هر. دانستنديل ميوانج
 سمت خاخام اعظم قم دری ت اله عظمِايآی متولد شده بود احتماال بجِای هوِديی در خانواده ِای ِنياگر روح اله خم. زديم

ی مسلمان زاده شده بود احتماال امروز در مقام رهبِری ز در خانداِنياهونين نتانياميکرد، و اگر بنيمی رکِشيم شمشيارشل
 . فرستاديوشاو نارنجک ميان کاتيهوديی حزب اهللا برِا

 
ن يز بدي و پدراو ن، ده استن جهت مسلمان است که پدرش مسلمان بوين منوال، تنها از اي به هم، يرانيک مسلمان اي
رسد يمی فلکزده ِای به زرتشِتی ِطير در هر شراين خط زنجيان اي وپا، مسلمان داشته استی مسلمان بوده که پدِرل يدل

ن مسلمان بخالف نه دهم از ي و اگر هم. آنرا دانسته باشدی معِنی آنکه حِتی ر عرب ال الهاالاله گفته بود ِبيکه با شمش
، ک عربيش ير چهارده قرن پيل است که اضافه بر شمشين دلي باز بد، عه استيست و شينی  جهان سِنگرمسلمانانيد

ا آماده آن باشد يا به ابوبکرو عمر و عثمان لعنت بفرستد و يک قزلباش از او خواسته بود که يش ير چهر قرن پيشمش
 .ا شکمش اره شوديده يکه جابجا سرش بر

  
ران حکم رانده يبر ای اِسيکه از نظر سی ان آنهاِئي م، هي بخوصوص از زمان صفو، رانيای خ اسالِميدر همه دوران تار

شده يمی که از جنگ قدرت ناِشی رغم تضاد منافِعي عل، ن را بعهده داشته انديدی دداِريکلی که از نظر مذهِبی اند و آنهاِئ
مسلمان خود را ی ن توده هِاي بوده است که اني آن ا، کامل وجود داشته استی و همکاِری ک مورد خاص همفکِريدر 

ی ِريمردم صغی اِسيم سين همواره خود را قيسالط. نگاه دارندی و در موضع صغارت مذهِبی اِسيدر موضع صغارت س
ی م شرِعيز خود راقين نيدداران ديش را ندارند، وکليان خود کامه خويفرمانروادر کار ی شناخته اند که حق فضوِل

بنام ی نوزدهم عامل سوِماگر در قرن . ناقص العقل شناخته شده اندی اِنيش شعيسته اند که از هزار سال پدانی راِنيصغ
.. . ر بوديصغی بر ملِتی استعماِری مومِتيت قيده بنوبه خود تثبين عامل نورسيدان نهاد، برنامه اين مياستعمار پابد

ی ه رادر ِپيت فقيبنام والی ستم استقرار نظاِميقرن بی اِنيپای هزار ساله، در سالهِای ب و فراِزيب بود که نشين ترتيوبد
 . آن قرار گرفتی اساِسی ک کاسه شد و شاه فصل قانوِنين صغارت ها ين بار مجووعه ايآورد که ا

 
طان يستم موضع فاوست معروف است که روح خود را به شيان قرن بيران در پاي، موضع ملت اين قانون اساسيبا چن

ده بود که زمامداران آن از اول تا ين حد نرسيران تا بديای ن ادوار هزاره، سقوط فرهنِگيکتريدر تاری  حِت. ودفروخته ب
ی ِالين کشور آمد و به نشان استيگانه بديبی نظاِمی ِاليرا بر سر داشته باشند که به نشان استی به آخر عمامه ِا

رابعنوان پس مانده " يکاله لگن" د وبارها در کشف االسرار خ یِني روح اله خم. ماندی گانه در آن باِقيبی فرهنِگ
ادگار ي ز بهمانقدرينده گرفت که عمامه خود اويا آنرا عمال ناديا درک نکرد و يگر را يت دين واقعيکرد، اما ای اجانب نِف

تمدن و ی ندِگي بلکه به نماامديران نير به ايالاقل با شمشی ن تفاوت که کاله لگِنياست، با ای اجانب است، که کاله لگِن
رفته يز پذيجهان نی گرکشورهِاين صورت از جانب بخش اعظم از ديرفته شد، همچنانکه بهميشرفته تر پذيپی فرهنِگ

 . شده است



 
*   *    *  

. تران صورت گرفته اسيای خ اسالِميهزار و چهار صد ساله تاری تهِايواقعی اِبياد کردم که در ارزيی قبال از تقلبهاِئ
ن يای تهِاير واقعياست که در دوران خود ما، آنهم نه در تفسی ن تقلبهاتقلِبين ايد فراموش کرد که بزرگترينبای وِل
انه قرون يک انقالب واپسگرايبه ی ستِميان قرن بيک عصيل يداده است، و آن تبدی خ، بلکه در متن خود آن رِويتار

  . استی وسطاِئ
 
قرار داشت، و نه ی مذهِبی دئولِژير ايبود و نه اصوالدر مسی مذهِبی اِنيشد نه عص آغاز 1356که در سالی اِنيعص

بر ی ساِم" يديتوح"همه مذاهب ی دئولِژيرااينبود، بلکه درست در جهت مخالف آن بود، زی ِرين مسيتنها در چن
ان ين عصيکه خواست ايرتشناخته شده اند، درصوی ن آسماِنياست که قوانی متِکی ِريرناپذيين تغيت مطلق قوانيحاکم
سم با شعار آراسته ياوليوه ماکين شيل ترياز اصی رِويران با پياگر جامعه آخوند ا. شتربوديک بيدمکراتی هِاين آزاديتأم
رد و يدانداران موجود بگيدان راازدست مين هدف بودکه ميدان گذاشت، تنها با ايوحقوق بشرپا به می و دمکراِسی آزاِد

به زباله دان ی گِريپس از دی ِکيآنانرا ی شعارهِای خود و هم محتوِای رعمامه ِاين مزاحمان غيم ابعد ازکسب قدرت،ه
  .خ بفرستديتار
 

بودکه جهان اسالم ی ه کمال مطلوِبيت فقيکارگردانان والی سر بر آورد، اگر برِای قلِبتن يکه ازچن" ی قانون اساِس" آن 
ن يعقب مانده تری حِتی افته بود، برِايحقوق بشر، بدان دست ی ه جهاِنيالماعی عِنيستم، يچون قرن بی ان قرِنيدر پا

است که در آن ی در جهان امروز بشِری را تنها قانون اساِسياست، زی مردم جهان سوم و جهان چهارم سند شرمساِر
ی را در قانونهِای ِان مورد ناشناخته ياگر چن. د نهاده استيمهر تأکی م شرِعيک قيش در برابر يبر صغارت خوی ملِت

ن است که يای افت، برِايتوان يشوند نمياداره می جمهوِری مهِايکه امروز با رژی گِري کشور د155ک از يچيهی اساِس
ش صحه گذاشته يکه خودبرصغارت خوی ملِت. شوديموضع ی ت صغارت مِليبا هدف اعالم شده تثبی چ قانون اساِسيه

 . زصحه گذاشته استيش نيباشد برحقارت خوخواسته باشد وچه نخواسته باشد، چه 
 

ن بر چسب دوگانه صغارت و حقارت را از ين فرصت اين باشد که در اوليران فردا ايت دار سازندگان ايفه اولوياگر وظ
ن ي اتازه،ی فه درازمدت تر آنان، درآغاز هزاره ِايده خود بر دارند، وظيزخم خورده و دشنام شنی ت مِليهوی رِو

 -آن استی از جلوه هِای ِکيه تنها يت فقي که وال–ران و اسالم را ي که رابطه ناسالم هزاروچهارصد ساله اخواهد بود
عدم تجاوز و احترام متقابل کنند که در آن ی ک قرار داد واقِعيل به يرون آورند و آنراتبديند گذشته بياز صورت ناخوشا

. گر تجاوز کنديآنکه به حقوق شناخته شده طرف دی  ِبن حقوق شناخته شده خود را داشته باشديک ازطرفيهر
رسد، برخالف هزاره يکه ازراه می  اسالم متعهد بدان خواهد بود که در هزاده ِا، ين توافقنامه ايچنی درصورت امضِا

ر در برابی گر عامل بازدارنده ِايرد، ديموضع نگی راِنيات يت ومليه هويجا و وقت به وقت عليگر جا و بيگذ شته، د
گر هر ينداشته باشد، و دی اِسيسی ه سلطه جوِئيگر بطورمنظم داعيران نباشد، ديملت ای و نوآوِری طلِبی هر گونه ترِق

از ی ِطيچ شرايا صدور انقالب خود قرارندهد، و بخصوص درهيی جهانگشاِئی ِشين کشور را خوکچه آزمايکبار ايچند 
کرده و  ازآن ک کاسه يش را با مذهبشان يت خويب خاطرملين به طمسلمای گر کشورهِاياد نبرد که بفرض آنهم که دي
نده ين راه رفته است و نه درآيران نه در گذشته بديخودساخته باشند، ملت ای برِای ت اسالِميبنام هوی ت واحِديهو

سلمان بودن می راِنيفرهنگ هزاران ساله ای ردکه برِايزبطورقاطع بپذيت را نينواقعيو سرانجام ا. بدان خواهد رفت
ک يبرخورداراست که ی ن مورد ازهمان حقوق بالقوه ِايدر ای راِنيک مسلمان ايست، و ير بودن نيمرادف با صغ

در ی خود از آنها برخوردارند، ولو آنکه مسلماناِنی وبوداِئی ِحيمسی درجهانهِای داِئک بويا يی هوِديک يا يی ِحيمس
 .نباشندی ن حقوِقياز چنی ش خودخواهان برخورداِريخوی جهان اسالِم

 
هزارو ی ار تکرار ماجرِايجه آن به احتمال بسين بارنتيدوستانه به امضانرسد،ای بصورِتين توافقنانه اياگر چن

ش بد فرجام ين بارآزمايران ايهم ملت ا. ستينی ط آنروِزيگر شرايط معادله ديرا شرايش نخواهد بود،زيچهارصدسال پ
ر زنگ زده مرسدس سوران ي شمش و هم،  پشت سر دارد که آنروزنداشترا دری هزارو چهارصد ساله ِا

ی برِای ر پشتوانه ِايکه شمشی بودامروز اصوالدوراِنيست، هر چند که بقرض هم ميربرنده شترسواران کهن نينوشمش
شت در ازدايست ساله نيدوی  ِابه مبارزهی مِلی روِزيان هزاره اول پيشده است، واگر درپای باشد سپِری مذهِب

ی اِنيپای که در سالهِای را ضربِتيد، زيار کوتاهتر به سامان خواهد رسيبسی نکار در دوراِنيآغازهزاره سوم منطقا ا
ن است که يخ اوواردآمده است چنان سنگيوتاری که به اصالت انساِنی ِريخورده وتحق" يرانيا"ران يهزاره دوم به ا



ست ساله يبی ِنيق شاه سلطانحسي از طر، ن تالشيو اگر ا. نمانده استی باِقی اِئگذشته جی زهِايتکرار کجدار ومری برِا
خ حرکت خواهند ير تاريتازه نفس ترو بخصوص آگاه تر که در مسی ق مبارزاِنين باراز طريد اينرسی گذشته به جاِئ

ی ل همان فرهنِگيدگان اصن مبارزان بالغ و آگاه، زايرا ايهمعنان خواهد شد، زی روِزيکرد و نه در جهت خالف آن، با پ
ن جهان يچ سرزميات هيکه در ادبی آن با صراحِتی ضه داران اسالم، مولِويبی در اوج چماقداِری خواهند بود که حِت

 :گفتيچماقداران بود می ر از خدِايمورد قبول خودش که غی افت، به خدِايتوان ياسالم نم
 

ِ به عشق رو  ِ  قبله م هتو من رو بی           زارمي وگرنه من زنمازو زقبله ب             آرمی       
 

جست، به زاهد سجده يخانه ميد و آنچه را که در مسجد کم داشت در ميديو حافظ او، که در خرابات مغان نور خدا م
 :زند کهين بانک مينش
 

ِ و طفالن تا ک ـــچ ِ ب بوستان و جو ي      به س           ی  ِب يزاهد فری  ِا ی             ن؟يريشی             
 

برد، و صائب ير سئوال ميک به زيشناخت اصالت دهل زنان را از نزديدن از دور خوش مينيهل شام او که آواز ديو خ
 :داد کهياو، زندانه ندا م

 
 د که آوازه جنت شنودي      بگذار         رتبه زمزمه عشق ندارد زاهد         

 
ز همان يند، طبعا نيث خواب بگوي حدروز نخواهد بود که بقول موالنايگر همان شب پرستان ديان فردا دين راهگشايچن
امروز، و ی فردا است و نه جاروکِشی را رسالت آنان فروغ آوِرير نخواهند بود، زيم و صغيت قيوالی ران امروِزيصغ
است، و ی نده نگِريو آی نوآوِری ه بر اصالت کهن، فردِاين تکيخواهند بود که در عی فرداِئی ن فروغ آوران راهگشِايا

م که يد مکنيترد. داردی جهان هزاره سوم رِوی اجتماِعی تهِاينانه واقعيبه درک واقع بی ت قرون وسطاِئخرافای بجِا
رون آمده اند، يده تر بيسه هزار سال کشاکش، بارها به کوره حادثات رفته و هر بار از آن آبدی که در درازِای مردِم
آنرا تا حد ی اِتيحی رِوير نيگيامان و پی ِبی نکه مبارزه ِايرغم ايتوانفرسا، و علی رغم گذشت هزاره ِايز علين بار نيا
ارباب دولت ی هِايدادگريها و بی دائم با خودکامِگی اروِئيز در رويشان را نيای سنِتی اخالِقی فلج کرده و اصالتهِای اِديز

ش از يوجود خوی ِايدرزواخته است، همچنان يار درآميبسی هِاين با ضعفها و آلودگيارباب دی ها و فسادهِايکارييو فر
گر يکبار دين، يشيپی توانند مانند بارها و بارهِای شرفته فردا ِميط مساعد جهان پياصالت کهن برخوردارند، و در شرا

 .رندياز سر گی از درون خاکستر خود سر برآورند و زندِگ
 

شتر بر آن يهر چه بی  است، آگاِهن سازندگان فردا ضروريای گر برِايز ديش از هر چين بين مرحله آغازيآنچه در ا
ی در بخش اسالِمی شناخته شده اند، وِلی ِيتهايواقعی ت کنوِنيشرفته بشريبخش پی است که برِای اصوِلی تهِايواقع
مسلم شناخته ی حِقی همه افراد بشِری آنها را برِای حقوق بشر حق شناساِئی نکه منشور جهاِنيرغم اين جهان، عليهم

ت يصالحی گِريش از هر کشور ديران بيجهان، ای ن بخش اسالِميو در ا. ن ناشناخته مانده انداست، غالبا همچنا
ی فرهنگ اسالِمی ش را قرباِنيخوی است که فرهنگ مِلی را تنها کشور مسلماِنيها را دارد، زين آگاهياز ای برخورداِر

 .خود نکرده است
 
ی از دارد ودر سطح آگاِهيکم به آنها نيست و يجهان آغاز قرن بدر ی راِنيکه نسل جوان ای ِيهاين آگاهيبا همه ايتقر
ی  در دهه ها و سده هِا، مسلمان پا به هزاره تازه بگذاردی ِايران دنيو نه در موضع صغی گر جوانان جهان مترِقيد

ی هِای ِبايقرار گرفته اند و حاصل ارزی قا مورد بررِسيشمند و کارشناس دقيگذشته از جانب صدها پژوهشگر و اند
اگر طبعا امکان . گذاشته شده استی در دسترس عموِمی ِقينان به صورت هزاران کتاب و رساله و نوشته تحقيا

ن امکان و جود يتواند هم داشته باشد، در عوض ای نسل جوان وجود ندارد، و نِمی ن مدارک برِايمراجعه به همه ا
ن مدارک داشته اند حاصل اطالعات خود را يبا ای آشناِئی برِای شتِرياز نسل ارشد که فرصت و امکان بی دارد که کساِن

 .ن در دسترس آنان بگذارنديمعی نه هِايدر زم
 
رد، يکجا در بر گيرا به طور ی است، جامعه شناِسيخ، مذهب، سيل تارياز قبی مختلِفی تواند رشته هِای نِمی ن کاِريچن
ن يمعی ِينه هايدر زمی اختصاِصی هِايدادن آگاهورد نظر من است ره المعارف است، آنچه ميک داين کار کار يرا ايز



نه يش از هر زميران امرور بيدر ای ن کاِري و چن، ستيآسان نی ک جوان امروِزيی بدانها برِای است که دسترِس
 صدساله خ چنديژه در تاريساله گذشته ما و بو1400خ يرا در تاريضرورت دارد، زی مذهِبی هِاينه آگاهيدر زمی گِريد
که ی داشته اند، و تا وقِتی شه مذهِبيز کشورمان ريفاجعه آمی با همه تحولهِاين دوران خود ما، تقرير ما و در همياخ
ز ينده کشور ما نيآی از فاجعه هِای اِريرد، بسيرا نگی کنوِنی هِاينا آگاهی نه جِايدر زمی شتِريار بيبسی هِايآگاه

تذکر داده اند که اگر ی ر بارها صاحب نظراِنيست ساله اخيبی هِايابيدر ارز. ه باشندداشتی شه مذهِبيتوانند ريهمچنان م
را خوانده بودند با احتمال ی ِنيح المسائل  و کشف السرار خميش از انقالب توضيبی ران در سالهِايدانش آموختگان ا

همچنان که امروز در  شد،ی رفته نِميا پذاز جانب آنهی ن آساِنيکه او در نوفل لوشاتو بدانان داد بدی ار وعده هِايبس
تر و معقولتر از ضوابط ی  با آنکه به مراتب منطِق–کند يشنهاد ميت پيحيمسی سِاياز آنچه کلی اِريجهان غرب بس
 . شودی رفته نِميان پذيحي از جانب مس-ع و تسنن استيجهان تشی هِايت فقيوالی قرون وسطاِئ

 
ار ي در اخت- و نه اختصاصا درباره مذهب اسالم-مذاهبی تهِايد درباره واقعيبای ِمکه ی هاِئين دانستنيهدف از نشر ا

را ياز آنها ملزم باشد، زی ِيا قسمتهايا رد همه آنها يه قبول يی ن نسِليست که چنين ني گذاشته شود ای راِنيای نسل فردِا
ن چوان ين است که چنيت دارد ايعا اهمآنچه واق. ار خود اوستيت و در اختياست که صرفا در صالحی ن مسئله ِايا
تواند در مورد مسائل يرد که ميم بگيص دهد و تصميفکر کند و تشخی با همان آگاِهی ِببتواند درباره مسائل مذهی راِنيا
ران يهم که ای رد، و در نقش بلند پروازانه تِريم گيص دهد و تصميک تشخيو تکنولوژی و فرهنِگی و اقتصاِدی اِسيس

جهان سوم به ی و اختصاصا در رهگشاِئی ش در تمدن و فرهنگ بشِريخوی راث گران فرهنِگيمی  اقتضِافردا، به
که خود کرده است تا سر حد ی گران را از تکرار اشتباهاِتيدی هِاين آگاهياز همی عهده خواهد داشت، با برخورداِر

 . باز داردامکان
*   *   *   * 

ن جهت است که ين کتاب به عهده گرفتم، نه از ايرا در حدود امکانات محدود ا ین آگاهساِزيفه چنياگر امروز من وظ
ن يخاص قائلم و ای ِتيخود مسئولی ن جهت است که برِايخاص قائل باشم بلکه از ای ِتيخود صالحی ن مورد برِايدرا

 .رديگيع ميمن مای و اداِری گذشته شخِصی ت از سابقه زندِگيمسئول
 

ی ِخيو تاری نه مسائل ادِبيغاز تا به امروز با خواندن و نوشتن و آموختن، بخصوص در زممن از آی شخِصی زندِگ
با همه انها به يف و ترجمه از من منتشر شد که تقريش از شصت اثر تاليش از انقالب بيپی در سالهِا. گذشته است

ی و مذهِبی اِسيسی نه هِايار عمدتا در زمبنيای گِريبعد از انقالب آثار دی در سالهِا. شدين دو رشته مربوط مياز ای ِکي
ان برون يرانيجامعه ای در روشنگِری ش موثِريکنم نقش کمابيد که تصور ميگانه از من به چاپ رسيبی ارهِايدر د
انقالب مصادره شد شامل ی روِزيپی ن روزهِايمن که در نخستی  کتابخانه شخِص. فا کردميای درون مرِزی و حِتی مرِز

 .کرده بودمی ِسيه نويبا همه آن را خوانده و حاشيبود که تقری و خارِجی ارِسکتاب ف14000
 

، بخصوص در ارتباط با جنبه ير با مسائل فرهنگيگيبنوبه خود در رابطه پی ران عصر پهلِويمن در ای اداِری زندِگ
ران توانستم به يای رهنِگارفير سيسفدرسمت .گذشتی راِنيفرهنگ ای بخصوص درارتباط با جنبه جهاِنی فرهنِگی جهاِن
ک با يمتعدد، سفر کنم و تا آنجا که ممکن بود از نزدی از آنها بارهِای ش ازپنجاه کشور مختلف جهان، وبه برِخيب

کصد يش از يبا بی دربار شاهنشاِهی آنها آشنا شوم، و در مقام معاون فرهنِگی اِسيو سی و اجتماِعی فرهنِگی تهِايواقع
گر کارشناسان و ين و استاد دانشگاه و ديسير جهان و با صدها اکادميدرسراسی پژوهِشی تِوي انستو دانشگاه وی اکادِم

در طول سالها . منظم داشتمی ران ارتباط و همکاِريژه در امور مربوط به تمدن و فرهنگ اين مرکز، بويپژوهشگران ا
ک يدور و نزدی در کشورهِای راِنيا فرهنگ اکه در ارتباط بی ن الملِليو بی نار مِليکصد کنگره در سميش از يدر ب

ران يمختلف ای ا در شهرهِايتخت يخود من در پای از آنها اصوال به کارگرداِنی جهان برگزارشد شرکت کردم، در شماِر
ی ارزنده ِای هِای ران امدند و بررِسيران شناس از غرب و شرق جهان به دعوت من به ايصدها دانشمند ا. برگزار شد
 .ار ارزشمند انجام دادنديتازه و غالبا بسی ف آثاِريتالی از خود برِايد مدارک و اسناد مورد ندر مور

  
ونسکو بصورت کانون يک با سازمان ينزدی ت اداره آن با خود من بود و با همکاِريکه مسئولی کتابخانه بزرگ پهلِو

ی ان نهاده شده بود اجرِايبنی ا شاه پهلِوحضرت محمد رضيم اعليمستقی به سرپرسِتی رانشناِسيمطالعات ای جهاِن
صدها هزار اثر ی و فتوکِپی فارِسی حداکثر آثار خِطی را آغاز کرده بود که از جمله مواد آن گرد آوِری ِعيبرنامه وس

ه آثار چاپ يه کلين حال تهيجهان، و در عی و خصوِصی و دانشگاِهی مِلی گر متعلق به کتابخانه هِايدی فارِسی خِط



ران که از آغاز يخ و فرهنگ ايمربوط به تاری ِقيمقاالت تحقی شهِايشماره ف. ران بوديدر داخل و خارج ای فارِسشده 
 .از چند ده هزار فراتر رفته بودی ِيده بود به تنهايجهان غرب به چاپ رسی ات تخصِصيقرن نوزدهم در نشر

  
جهان، ی گر کشورهِايان برجسته دينه تنها با فرهنگافتم که يو تماسها، امکان آن را ی ن مسافرتهِايان هميدر جر

دو ی ِياز آنان گفتگوهای دار کنم و با کساِنيک ديز از نزديخ ساز دوران خود ما نيتاری تهِاياز شخصی اِريبلکه با بس
ی ِان فرهنگ در کشورهيق آنان نسبت به نقش ايران و به احترام عميشه به فرهنگ ايبا هميداشته باشم که تقری نفِر

ی ، جوواِنيرا گاندينديتوانم از جمله آنان از جواهر لعل نهرو، شاردوگل، انورالسادات، ای شد، و ِميخودشان مربوط م
روشچف که هر چند کتا خيز چون نينی گِرياد کنم و از کسان ديبه يب بورقي، حبيتو، چوئن الير، تي، گلداميگرونک
چون آندره مالروو ژول رومن و آندره ی فرهنِگی ِيتهايمان با شخصيوهاخاطره گفتگ. خ ساز بودندينبودند تاری فرهنِگ

 . استی م همواره گراِميبرای بکا و جوزپه توِچيانريماسه و ی مورواو رنه ماهو و هانِر
 

. واداشتی مذهِبی نه هِايدر زمی تِری اختصاِصی بعد از انقالب مرا الزاما به پژوهشهِای سالهِای وطِنی دوران ِبی زندِگ
ن ين راستا بود که چنديه گرفته بود، و در هميما از مذهب ماياز آن مستقی ناِشی امدهِايه و پيت فقيرا که فاجعه واليز

 .دي از من به چاپ رسی ِنيتا خمی ِنيح المسائل، از کليکتاب، من الجمله توض
  

ن سوابق و يهمی تازه، برمبنِای اره ِاتازه و هزی  و درآستانه قرِن، هيت فقين سالگرد انقالب واليستميامروز، در ب
که بخصوص ی تهاِئيدرباره  آن واقعی کِلی دانم که اطالعاِتيقا مسئول آن مين مطالعات، خودم را عميتجارب به همه ا

، من الجمله ياسالمی ِايدنی قالب آنها همچنان برِای شناخته شده وِلی ش در جهان مترِقياز مدتها پی مذهِبی در راستِا
ی در سالهِای قرون وسطاِئی  و اگر به موقع شناخته شده بود احتماال راه و انقالِب–ن مسلمان ناشناخته مانده است رايا
بالغ و ی بگذارم که اگر بخواهد بصورت نسِلی ار نسل  نو خاسته ِاي در اخت-شديستم در کشور ما بسته ميقرن بی اِنيپا

ی اِتيحی اِزيبا آنها نی بگذارد به آشناِئی اره سرنوشت ساز تازه ِاپا به قرن و هزی اِسير سيو صغی ر شرِعينه صغ
ی بالغ فکر ِمی است که بصورت انسانهاِئی ز هزاره کساِنيش از هر چيرسد بيکه  از راه می ن هزاره ِايرا ايدارد، ز

ران تعلق ينچه به صغکه جز آی ر در آنجاِئيصغی کنند و به ناچار انسانهِای بالغ عمل ِمی ِيکنند و بصورت انسانها
 .رد ندارنديگيم
 
از آنچه دانشمندان و ی اِتين دانسته ام که خوانندگان خود را با کليش را فقط  ايخوی فه اساِسي، وظين راهگشائيدر ا

ی تهِايو واقعی ر اسالِميشناخته شده جهان غی تهِاين واقعينه اير دو سه قرن گذشته در زم داريپژوهشگران بس
ش يط کمابينده در شراين نسل آيتا ا. قرار داده اند آشنا کنمی منتشر کرده و در دسترس عموِمی  اسالِمناشناخته جهان
خود من جز در موارد ی ن بازگوِئيدر ا. تازه بگذاردی پا به قرن و هزاره ِای جوان جهان مترِقی معادل نسل هِا

از آنچه را که نقل شده ی ِريجه گيرا هر گونه نتي زز ارائه نداده اميرا نی نکرده ام، برداشت خاِصی دخالِتی ضروِر
 .دانميت خود خواننده کتاب ميدر مورد آن صرفا در صالحی ِريم گياست و از هرگونه تصم

 
برخوردار باشد، و ی ن انتخاِبيچنی الزم برِای از آگاِهی ن خواننده ِاين است که چنيآنچه از نظر من واقعن مهم است ا

ار او گذاشته شده ي، در اختيکلی ، ولو به صورِتياز بدان دارد که غالبا اطالعات ضرورينی گاِهن آياز ای برخورداِر
سا يون وحشتناک کليسيزين انکياروپا، در عی قرون وسطِای  متفکر و مورخ ناِم، Pertrarqueشي مدتها پ. باشد

و . کند و با شعور خودش قضاوت کنداست که با مغز خودش فکر ی ِحيواقعا مسی وقِتی ِحيگستاخانه نوشت که هر مس
ک مرد خود از زبان ي، در کتاب ييايتاليسنده سرشناس اي روزنامه نگار و نوOriana Fallaciخود مای در سالهِا
شما را بخدا تن به : دن سخنانش گرد آمده بودند گفت که يشنی که برِای ش خطاب به توده مردِميخوی اِنيويقهرمان 
هر ی د که اصالت انساِنياد نبرياز . ديص بدهيد و با شعور خودتان تشخيبا مغز خودتان فکر کند يخود ندهی مغز شوِئ

شما را بخدا . ديچ نفروشيرا به هی ت انساِنين هويشه خودش باشد ايار فکر و اندين است که صاحب اختيکس در گرو ا
 . ديگوسفند نباش

  
ست اگر چه يان او و غالم نيمی ر است فرِقيکه وارث صغی ا زماِنل آمده بود که تين هر دو، در انجيش از ايار پيو بس
 .پدر خود باشدی  همه داراِئمالک
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 ی مذهبیتهايدر واقعی ِريس
 

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

 
 امي، خينا، راوندي، ابن سیرازی ِاياز زکر

 یت، دشتي، هدای، کسرویتا آقاخان کرمان
 و

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

 
 
 

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

 یدي توحین هايدرآئ
 

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

ن است يواقع امر ای وِل) . 5، جمعه، 6،صف، 27د، ي، حد29، فتح، 111، توبه، 157، اعراف، 46، مائده، 48، 3عمران، 
افت داشته ياز آسمان دری آنها را به صورت وِحی ِسيو عی هستند و نه موِسی چکدام نه کتاب واحِديل، هيکه تورات و انج

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

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

 آن اختصاصا ق که پنج کتاب اوليعهد عت. از بخش دوم آن استی ل قسمِتياز بخش اول و انجی د است که تورات قسمِتيجد
ش از يجا و در طول بيکجا نازل نشده اند، بلکه تدريه تنها به صورت که ن       2کتاب است 24جمعا شامل  توراه نام دارد،

ن کتابها نهاده شده نوشته يکه نامشان بر ای غمبِري پ26به اسم ی هوِدياز کاهنان ی ِيا گروه هايک هزار سال توسط افراد ي
 کتاب و رساله است که در 27ل شود، جمعا شامی ده ِميل ناميز از چهار کتاب اول آن اختصاصا انجيد نيعهد جد. شده اند

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

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

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

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

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

 
___________________________ 

 . به خبش سريی در مذاهب مراجعه شود-1 
ی توسط جرونيمِوی تورات که در قرن چهارم ميالِدی تورات است، زيرا منت التيِنی اين رقم فقط مربوط به منت عِرب-2 

کاتوليک است ی است که مورد قبول کليسِای و متِن(  نام دارد Vulgataترمجه شده است و ی از يوناِنSan Geronimoقديس 
ترمجه شده ی پروتستان که توسط مارتني لوتر مستقيما از عِربی تورات مورد قبول کليسِا. کتاب تقسيم شده است 46به)

اسطالح عهد عتيق و عهد جديد .  کتاب است 39خباطر اينکه هفت کتاب آن از طرف لوتر برمسيت شناخته نشده است شامل
گرفته شده )14باب چهاردهم ( و رسـاله دوم پائولوس رسول به قرنـتيان ) 28 ،باب بيـست وششم( ی از اجنيل مـِت

  است
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ز يهود است و خودش نيقوم ی صرفا خدِا)  از اونام برده شده است ر با6823 و در تورات( هوه نام دارديتورات که ی خدِا
گران يمان ديا ايهودند و به کفر يامبران ملت يا پفرستد منحصريکه از جانب خود می امبراِنيپ. است ی هوِديصد در صد ی خداِئ
که الزم باشد حفظ شود، ی هود از هر راِهيگردد که منافع خاص قوم ين محور مين آنان کال بر ايم و قوانيتعال. ندارند ی کاِر
ده ينادی گِريدی ِار پا گذاشته شوند و حقوق مشروع ملتهيزی اِريبسی و انساِنی ن مستلزم آن باشد که مسائل اخالِقيولو ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ان ي، و در جمع همه خدايتر رومي، هم ژوپيوناني، هم زئوس يقيني، هم بعل في، هم مردوخ بابلی است، هم آتون مصِر
همه ی گر اصِليبازی که ِوی و تنوع ماجراهاِئی و چه از نظر فراواِنی چه از نظر خصائص شخِصی گِريدی چ خدِايخ، هيتار
 .کنندی نِمی ها است با او برابِرآن
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از اين ماجراها و اين خصائص، از خالل صفحات خود تورات که در اينجا عينا يا به صورت ی بهتر است شما هم با شماِر
 :1کنم آشنا شويدی تلخيص شده آن برايتان نقل ِم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

را خدا يخورند ، زيل تا به امروز عرق النساء را که عضله ران است نمياسرائی ن سبب است که بِنيازا. ديلنگيوبر ران خود م
 2). 32 -22ودوم ،ی ِسی ش ، بِايدايسفر پ"( اء لمس کرده بود عقوب را در عرق النسيران 

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

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

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

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

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

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

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

 . است  گرفته شده جتديد چاپ شده1980  در نيويورک بچاپ رسيده ودرسال1904 درسال" کتاب مقدس ی انتشار بني امللِل
 
خدا ی رويارِوی باستاِنی اين کلمه درعِربی معِن. است که در تورات نام اسرئيل برده ميشود ی اين خنستني باِر –2

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

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

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

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

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

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

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

نان روزانه خودش گه ی  روز بر رِو390 کند که مدتيال ، امر ميمحترم و موقر خودش حزقار يغمبر بسيگر خدا به پيوقت د
شت را با آن بتراش ،و يسر و ری ز بردار و موهِايهوه به من فرممود که آهن تيآنگاه خداوند :"...بمالد و بعد آنرا بخورد 

موافق گناه ی ده باِشين را به انجام رسانيو چون از ، يگر را به زباله بريک ثلث از آنرا بسوزان و ثلث ديان برو يپس م
پس ...بر تو قرار داده ام ی بجهت ساِلی هود را هر روِزيرا من گناه يچپ خود بخواب، زی  روز برپهلِو390ل به مدتياسرائ
آنها را ی خوِرينان جو را که می قرصهِاو خورد، ی هر روز وقت بوقت خواِهی ست مثفال برِايبه وزن بی خوِريراکه می غذاِئ

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

 ).12-4چهارم،
  
که بر ی را بنزدالياقيم بن حلقيا ميفرستد که بدو بگويد من بر مرداِنی پس از آن همين خداوند پيغمبر ديگر خود ربشاِقی چنِد

حصار شهر نشسته اند فرستاده شده ام تا از جانب خداوند بديشان بگويم که همراه با شما نجاست خود را بخورند و بول خود 
 ).27هان، باب هيجدهم،کتاب دوم پادشا( را بنوشند 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ).4-1، باب اول ،ی کتاب هوشع بِن. "( رفت و مرا فراموش کرده بوديش داده از عقب خود ميخود آراِی ورها يها و ز
................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ر و يپس پ. د ينمود و پسران پسران خود را تا پشت چهارم دی وب صد و چهل سال زندگاِنيو بعد از آن ا....االغ داد 
ش يهوه در مورد آزماي معاصر،ی ر صاحبنظِريبه تعب . )17-1وب ، باب چهل دوم ،يکتاب ا" ( افتيسالخورده شد و وفات 

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

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

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

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

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

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

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

 2) 9-1سفر پيدايش ، باب يازدهم،  " ( تمام زمين پراکنده نمود 
................................................................................................................................................ 

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

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

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

ن جهت ياز ای ن برداشت که ِويت شده است ، با ايز رواي تورات ، در قران نمشابهی وب به صورِتيداستان ا – 1
ن مصائب به يدر بدتری در باره آنرا حِتی خواست خداوند است و اجازه پرسِشی چون و چرِايع بيمطی ِطيکه در هر شرا

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

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

آورده ی وب به خداوند خود استغاثه کرد که بال بر من رِوي، و ا ) 43 و42شوره ص ، ( اهل خرد باشد ی برِای تذکِر
م و درد و يرفتياو را پذی  استدعِاري،و مانی ن رمحان هسِتيم تريدامن تو رحيرا که ميندارم زی ِتياست ، اما شکا

ی برِای از رمحت ما و تذکِری م تا نشاِني و خاندانش را دو برابر بارورتر ساختميدور کردعذاب را از او 
  ) .84 و83ا، يانب( "خدمتگزاران ما باشد

  
گرفته شده است و به مهني جهت است که دران از بابل نام برده ميشود ی بابِلی  اين مطلب تورات از اسطوره هِا– 2
( بني النهرين ی که در قرن هفتم پيش از ميالد در جنوب غرِبی را در مورد برج بلنِدی موضوع مشاِهبی اسطوره بابِل. 

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

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

 ).37  و36 ، مومن ،38قصص،(استی آدم دروغگوِئی  موِسدارد يا نه، هر چند که عقيده خود او بر اين است که
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سخنان خداوند را به قوم ی و سموئيل تماِم. که بر ايشان حکومت خواهد نمود مطلع سازی پس االن ايشان را از رسم پادشاِه
 ها و سواران خود که از او پادشاه خواسته بودند بيان کردو گفت رسم پادشاه اين است که پسران شما را گرفته بر ارابه

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

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

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

کتاب "(سمع خداوند رسانيد سخنان قوم را شنيد و آنها را به ی و سموئيل تماِم. باشد ی ، بلکه ميبايد بر ما پادشاِهی ِن: گفتند 
اسرائيل بر ميگزيند و او را پسر ی و با اينهمه ، همين خداوند بعدا داوود را به پادشاِه). 12-6اول سموئيل ، باب هشتم ،

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

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

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

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

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

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

 ).24-16، باب سوم ،ی کتاب اشعياء نِب."(ی خواهم داد و به عوض گيسوان بافته کچِلی به آنها سوختِگی عوض زيباِئ
  

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

ی  بيعصمت ميکنم تا بداِنحاال که اينطور است من هم ترا در نظر همه امتها. نيز خواهر خودشان را بيعصمت کرده اند ی کساِن
 ) .16-10کتاب حزقيال ، باب بيست و دوم ،" (توهستم ی که من يهوه خدِا

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

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

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

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

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

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

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

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

رت خود را به ضد يمن غ: د يفرماينک تو به او بگو که خداوند ميا... شان چون نطفه اسبان بود يمثل گوشت االغان و نطفه ا
توو قباحت و ی زنا کاِری ان و برهنه خواهم گذاشت تا آنکه برهنِگيند ، و براعريخت تا با تو به غضب عمل نمايتو خواهم انگ
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،باب ی ال نِبيکتاب حزق " (یتــــــــر خود انداخـــــــپشت سو مرا ی تو ظاهر شود ، چونکه مرا فراموش کرِدی فاحشه گِر
 ) .35-1ست و سوم ،يب

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

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

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

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

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

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

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

ان يزنها ر خخدا) . " 5ستم ،يسفر خروج ،باب ب" (  حسودم که انتقام گناه پدران را از پسران آنها تا پشت سوم و چهارم
) . 14و چهارم ،ی سفر خروج ،باب ِس"(است ی رتمنِديغی ور است خدِايهوه که تام او غينکه يای گر را عبادت منما ، برِايد

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

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

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

 1. 12-8و دوم ، ی ه ،باب ِسيسفر تثن" ( همراه اونبود 
 
گر توسط قوم يان ديش خداير از ستايگيتا اواخر دوره پادشاهان ، بطور پی مختلف تورات، حِتی کتابهِابا در همه يتقر
ن ياشکال تنها در ا. کاذب خوانده شده باشند ی اِنيا خدايشده باشد ی ان نِفيخدان يآنکه وجود ای ت شده است ِبيل شکاياسرائ

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

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

خ خاندان ينمودند ،و هفتاد نفر از مشايبه مشرق داشتند و آفتاب را به طرف مشرق سجده می کل خداوند کرده بودند و رِويه
ال يکتاب حزق" (دند يسوزانيگانه در آنها بخورميان بيخدای در دست خود داشتند و برِای ک مجمِريدم که هر يل را دياسرائ
گر آمده است که ين شناخته شده و از طرف ديراستی هوه تنها خدِايکطرف ير داود از يدر مزام ).  16-11،باب هشتم ،ی نِب
ک از آنان است يرا کدامين خواهند کرد ، زيخواهند ستود و معجزات او را تحسهوه را در جمع خود يشگفت ی ان  کارهِايخدا

وب و کتاب ي کتاب ار دانين جمع خداياز ا ) . 6 و 5ر، مزمور هشتاد ونهم ، يکتاب مزام( تواند کرد ؟ ی هوه برابِريکه با 
ک يرا ی ن موِسياست اگر آئی تباه مسلِماش:" ل ينگ گرن در کتاب مذهب اسرائيبه تذکر ر. اد شده است يز ينی اء نِبيارم
ان ين خدايا. گر مورد انکار قرار نگرفته است يان دين وجود خداين آئيای چ جِايرا در هيم ،زيکنی تلِقی ِدين واقعا توحيآئ

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

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

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

  پانزدهمباب"( کرد ی اين زمين را از نيل تا فرات به يسل تو بخشيده ام که تا ابداالباد بر آن حکومت خواِه"و ) 15سيزدهم ،
_______________________________ 

نام دارد ) فرزندان اهله اثريتا( در بني النهرين است که بنوائريات ی اوگاريِتی  اين سرود اقتباس از محاسه هِا– 1
  .زمني از آا زاده شده اند ی  ملت رِو72 پسر داشته که72و به حکايت آن اين اهله
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اين سر زمينهارا به فرزندان ی يا کثير گردانم و تماِمکنار دری ذريت ترا مانند ريگهِا" ، و به اسحاق وعده ميدهد که  )18،

و بر تو التفات خواهم : " و به يعقوب ميگويد  ) 4باب بيست وششم ،" (جهان را برکت دهم ی تو ببخشم و از جميع امتهِا
تاد و من همه جا کرد و ذريت ترا بارور خواهم گردانيد و دشمنان خود را تعاقب خواهيد کرد و همه به شمشير شما خواهند اف

از صحرا تا نهر فرات " و به يوشع تصريح ميکند که ) 7سفر الويان ، باب بيست و ششم " (  پيشاپيش شما خواهم خراميد
زمين دست مرا ِی قومها ی مقاومت با قوم تو نخواهد بود ، و تماِمی بزرگ از آن تو خواهد بود و هيچکس را يارِای و تا دريِا

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

 .قوم ها به شمشير اوافتادند
  

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

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

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

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

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

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

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

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

اسرائيليان به سر زمين ی در مورد ديگر به مردم کوهستان سعير که از است انداِز ) . 6-4، باب سوم ،ی کتاب حزقيال نِب"( 
ی اسرائيل است و بهر صورت از اسرائيل جانبداِری ميکنند بوسيله پيغمبر خود حزقيال پيغام ميدهد که او خدِای خود جلو گيِر
 :خواهد کرد 

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

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

، هر آينه من به آتش غيرت خود بر ضد همه امت ها و ) 9-1جم،و پنی ،باب ِسی حزقيال نِب( اسرائيل هستم ی من يهوه خدِا
) 5و هشتم ،ی همانجا ،باب ِس( ديگز هستم که به سرزمين من دست انداخته و آنرا مورد نفرت ديگران قرار داده اند ِی ملتها 

_______________________________ 
قرار ميدهم که مردم بر آن خواهند ی در صهيون سنِگ: يد کالم خدا ميگو"  در مهني زمينه در اجنيل آمده است که – 1

 33رساله پائولوس رسول به روميان ،باب م ،" ( آن خواهند افتاد ی ميسازم که از رِوی لغزيد تو از آن صخره ِا
م که تصميم به هالک مردم آن گرفته باشيی ما خودمان حرام ميکنيم بر هر شهِر" و در قرآن نيز آمده است که ). 

آا به : " از قرآن که ی ديگِری و در ارتباط با آيه هِا) .95انبياء ،" ( که آن مردمان از کفر خود توبه کنند 
با ما مکر کردند و ما : " ، و)50غل ،" (ما نرينگ زدند و ما هم در مقابل به آا نرينگ زدمي و آنان نفهميدند 

با خدا مکر کردند و خدا نيز با : " ، و ) 54آل عمران ،" ( ت هم با آا مکر کردمي ، و خدا هبرتين مکاران اس
: را نقل ميکند که ی ، گلدتسيهراين حديث معروف ترمِذ)30انفال ،" (آا مکر کرد ، زيرا خدا از مهه مکارتر است 

بر من ی ِلمن حيله بزن وی خدايا ،به من کمک کن بر من کمک مکن ، برِا: پيامرب اين بود که ی از مجله دعاهِا" 
عمربن خطاب : " را که ) 56جلد سوم ، ص( ، و نيز اين حديث طبقات الشافعيه )272صحيح ،جلد دوم ص" (حيله نزن 

 ".ديگرم هنوز از آن بريون باشد، خودم را از مکر خدا در امان منييامبی اگر پامي در هبشت ويکپِا: ميگفت 
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خوش گوشت سوخته به مشامش برسد در ی کنند و  بخصوص بِوی  قرباِناو هر چه بيشتری عالقه خاص يهوه به اينکه برِا
ی  باب وبيش از يکهزار بند به مقررات قرباِن27يک کتاب کامل از تورات ،سفر الويان ، با. سراسر تورات منعکس است 

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

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

بعداز اين ديگر زمين را به سبب انسان "نسل بشر پشيمان ميشود و در دل خود ميگويد ی از تصميم پيشين خود درباره نابوِد
، و وقتيکه شائول  ) 22-2سفر پيدايش ،باب هشتم ،" ( ه کردم لعنت نکنم و بار ديگر همه حيوانات را هالک نکنم چنانک

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

اسرائيل بگو هديه طعام مرا از ی به بِن: " دستور ميدهد که ی سينا يهوه به موِسِی در صحرا  ). 19باب بيست وششم ،
در ی در صبح وديگِری عيب يِکی دو بره نرينه يکساله ِبی من بياورند ،و آن طعام قرباِنی خوش عطر و آتشين برِای قربانيهِا

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

 ) . 11-1 اعداد ، باب بيست و هشتم،سفر" ( آن ی با هديه ريختِنی دائِمی سوختِنی قرباِنی سوِا
 

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

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

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

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

و هديه آتشين و عطر ی سوختِنی که بر آتش است بسوزاند که قرباِنی چاک کند و از هم جدا نکند ، و کاهن آنرا بر هيزِم
 ) . 17-1سفر الويان ، باب اول ،" (خوشبو بجهت خداوند است 

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

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

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

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

ليکن هر نخست زاده از . خداوند ذبح ميکنم ی انسانها تا بهائم کشت ، بنابراين من نيز همه نرينه ها را که رحم را گشايند برِا
که متعلق به ی هر چيِز). " 20-19و چهارم ،ی  ، باب ِس19-11زدهم ،سفر خروج ، باب سي" (پسران خود را فديه ميدهم 

که از ی خداوند باشد چه از بهائم نه فروخته شود و نه فديه داده شود ، زيرا مخصوص خداوند قدس اقداس است ، و هر وقِف
 در سفر  ). 29  و28 هفتم ،  سفر الويان، باب بيست و" ( انسان وقف شده باشد اگر فديه داده نشود البته بايد کشته شود 

نتخست زاده پسران خود را به من بده ، و نخست زاده گاوان و گوسفندانت را هفت روز : " ميگويدی خروج صريحا به موِس
 ) .30  و29سفر خروج ، باب بيست و دوم ،" ( نزد مادرانشان نگاه دار و در روز هشتمين آنها را نيز به من بده 

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

ام يخ ايدر توارن باره يدر هم). 63 و62کتاب اول پادشاهان ، باب هشتم ،" (  گوسفند بود120000   گاو و22000ديگذران
  700م جمع شدند و در آنروزيل در اورشليا همه اسرائپس در ماه سوم از سال پانزدهم سلطنت آس: " تورات آمده است که

 . )14-10ام ، باب شانزدهم ،يخ ايکتاب دوم توار"( خداوند ذبح نمودند ی که آورده بودند برِای د از غنائِمن گوسف7000گاو و 
 

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

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

نه بند ،و کتان نازک و پوست خز و پوست قوچ يمرصع سی ق و سنگهِايعقی طال و نقره و الجورد و ارغوان ، و سنگهِا
، و هر ) 5-2ست و پنجم ،    يسفر خروج ، باب ب( بخور معطر ی ه برِايچراغ و ادو یسرخ شده و پشم بز ، و روغن برِا

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

ان يسفر الو( خود به کاهن بدهد ی ح سالمِتياز ذبای ه افراشتِنيهدی نه از آن خودش و پسرانش باشد ، و ران راست را برِايس
از خونش ی رد و قدِرخود را بر سر قوچ نهاد و انرا ذبح کی طبق دستور خداوند دستهِای پس موِس ). 33-29، باب هفتم ،

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

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

  ) . 29-23ان ، باب هشتم ،يوسفر ال" (را امر فرموده بود ی د چنانکه موِسيجنبانی دِنيه جنبانيهد
................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

، و وحوش صحرا را بر تو )44-15ست و هشتم ،يه ،باب بيتثنسفر ( بود ی است بر تو سر خواهد شد و تو دم اوخواِه
ک تنور يران شود ، و ده زن نان خود را در يت ويانت را هالک کنند و راه هاياوالد سازند و چهار پای خواهم فرستاد تا ترا ِب

بت ی ا را بر الشهِاشمی د خورد ، الشه هِايد خورد و گوشت دختران خود را خواهيبپزند ، و گوشت پسران خود را خواه
ن نام يو از ای ت را گوش نداِدينجهت که اوامر خداي، از ا )32-14ست و ششم ،يان ،باب بيسفر الو( افکند پرستان خواهم 

  ).ست و هشتم يه ، باب بيسفر تثن" ی ِديهوه نترسينام ی عِنيب يمه
 
ن قرار خواهم داد و يهم کرد و خوراک مردمش را افسنتشغاله بدل خوای م را به مأورِايد که اورشليفرماي  م1وتيهوه صباي" 

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

تراشند همراه يشان را ميموی ز که گوشه هِايرا نی ختنه شده ها و ختنه نشده ها را با هم عقوبت خواهم کرد و همه آنهاِئ
 ).26-11اء ،باب نهم،يکتاب ارم"(شان عذاب خواهم داد يا

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

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

___________________________________ 
جنگ و جنگجو ی خدِای اد شده است معِنيهوه از آن ياز القاب ی ِکيت   بار در تورات به صور282ن کلمه کهي  ا- 1

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

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

ات يعطری ِوی و قومش برِا. سخت مرد ی رون آمد تا با درد هِايشتد از مقعدش بيهورام هر روز بيعمل کرد و بمروراحشام 
  ).20-12کم ،يست و يام ، باب بيخ ايکتاب دوم توار" (نسوزاندند 

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

  ).6ل ،باب پنجم ،يتاب اول سموئک" (د يرون آمد و پوسيشان از مقعدها بير مبتال ساخت تا روده هايهمه آنهارا به بواس
 
و در طول چند ( نوشته شده است ی را که توسط خود موِسی توراِتی م نسخه اصِليمان در اورشليگر کاهن معبد سليدی وقِت

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

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

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

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

 ).25-14و پنجم ،ی ام ،باب ِسيخ ايکتاب دوم توار" ( د ــيدـــوزانـــن نســـمی د و برِايگر بخور سوزانديد
 

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

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

،و حدود ترا از بحر قلزم تا بحر ی ن را متصرف گرِديو زمی ر شِويتو خواهم راند تا کثی ش رِويج از پيتدرشان را به ي،و ا
  ).31-25نهارا بدست تو بسپارم ، ين و از صحرا تا نهر فرات قرار دهم و ساکنان آن زميفلسط

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

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

م ل را بکشدهفت بار مورد انتقايقابکند که هر کس يد ميکند بلکه تهديهوه نه تنها از او باز خواست نميکشد ، يگرفته است م
خواهد که فرزند يم ، از شوهرش ميهم که سارا ،همسر ابراهی موقِع ). 15ش ،باب چهارم ،يدايسفر پ( او قرار خواهد گرقت 

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

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

نشست ی رفته درمقابل ِوی ر پرتاِبيگذاشت و به مسافت تی ر بوته ِايبرشبع سرگردان شد،و چون آب مشک تمام شد پسر را ز
هم که ی هنگاِم). 16-8کم ، يست ويش ،باب بيدايسفر پ"(ست ينم ، و آواز خود را بلند کرد و بگريرا گفت مرگ پسر را نبيز
عقوب يابد که ييرد واسحاق با وحشت در ميگيرا از برادرش می غمبِريبرکت پی بکاِريعقوب، فرزند کوچکتر اسحاق ،با فري

ش يدايسفر پ( ب خورده را يرد و نه جانب فريگيبکار را ميهوه همچنان جانب فريت ،مزورانه حق برادرش را غصب کرده اس
 .ن نحوه عمل بارها در تورات تکرار شده است يا ). 4 و3ست و هشتم ، ي،باب ب

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

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

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

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

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

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

مان شده بود که شائول را بر يپشی وِل  .حضور خداوند در جلجال بدست خود پاره پاره کرد ،و خداوند از کار او خشنود شد 
و خداوند شائول و همه پسرانش را بکشت و  ). "35-1باب پانزدهم، ل،ي کتاب اول سموئ"(ل پادشاه ساخته بود ياسرائ
ق را يده و گوسفندان و گاوان عماليکه به خدا ورزی انِتير درخت بلوط دفن کردند ،و شائول به سبب خيآنها را زی جسدهِا

 ) .12باب دهم ،   ،کتاب اول،اميخ ايتوار" (نکشته بود مرد بجهت کالم خداوند که آنرا نگاه نداشته بود 
 

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

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

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

ی ن عهد کهانت جاوداِنيتش بعد از او ايرذی او و برِای لهذا بگو که برِا. رت خود هالک نسازم يل را در غياسرائی شد که بِن
 ).13-1ست وچهارم ، يسفر اعداد ،باب ب"(ور شديخودغی خدِای را که از برِايخواهد بود،ز

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

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

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

  ).22-20 و باب هشتم ، 7-5شم ، ش ،باب شيدايسفر پ(رد يگيوانات ميبشر و حی ادامه زندِگ
 

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

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

ده باشد يدی ِبيان آسين ميداود در ای عِنيی آنکه گناهکار اصِلی خواند ِبيشودو فرشته را نزد خود باز ميمان ميناگهان پش
 ).15-5کم ،يست ويام ،باب بيخ ايکتاب توار(
 
د خداوند يبگوی فرستد که به ِويرا نزد او می ن آموص نِباء بيهوه اشعيشود ،و يمارو مشرف به مرگ ميغمبر بيپی ِايحزق
د ،و يگريکند و زار زارميوار ميدی خود را بسِوی ا رِويحزق. يريميمی ن زوِديرا که به همين زيد تدارک خود را ببيفرمايم

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

  ).8-1ستم ،يب
 
عا کند ، او در جنگ به حضور خداوند دی روِزيپی کند که برِايغمبر درخواست ميشع پيل از اليهورام بن اخاب پادشاه اسرائي

هودا را نگاه يهوشافاط پادشاه يستاده ام قسم که اگر احترام ينک به حضور او ايهوه که ايات يحد که به يگويشع باوميو ال
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د و يآی زند خدا خوشش ِميد و سازميآی اور ،و چون مطرب ِميبی من مطرِبی کردم ،اما االن برِايتو نظر نمی داشتم به سِوينم
د تا دشمنان نتوانند يخندق ها بسازی واِدن يد درايفرمايد خداوند ميرام بگوهويدهد که به يستور مغمبر خود ديشع پيبه ال
زابل که اورا بر خالف يهمسرش ای ل به اغوِاياخاب پادشاه اسرائ ).17-13کتاب دوم پادشاهان ،باب سوم ،(کنند ی شرفِتيپ

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

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

 ).29-21کم ،يست و يکتاب اول پادشاهان ،باب ب( او عارض خواهم کرد سلطنت پسرش بال را بر
 
شق پادشاه مصر يهوه شيهوه را ترک کردند ،و يعت خداوند يل شرياسرائی د او با تماِميو چون سلطنت رحبعام استوار گرد"

ان ،و به يان و حبشيسکان و يان و لوبيشمار از مصريبی  سوار و خلِق60000 ارابه و1200م بر آورد بايرا به اورشل
آنگاه . شق هالک خواهم کرديد که من شمارا بدست شيهوه بگويسروران گفت که از جانب او به رحبعام و ی نِبی ِايشمع

ی شان را هالک نخواهم کرد وِلياگفت چونکه تواضع نموده اند ايل تواضع نمودند ،و خداوند به شمعيرحبعام و سرداران اسرائ
 ).8-1ام ،باب دوازدهم،يخ ايکتاب دوم توار"(مرا بدانند ی د تا قدر بندِگشق خواهم کريبنده ش

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

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

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

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

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

." دن به خانه پسرش مرد يربعام برخاسته روانه شد ،و به مجرد رسيپس زن . ت به خانه خواهد مرد يدن پاهايبه مجرد رس
 1 ).17-1کتاب اول پادشاهان ،باب چهاردهم ،(

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

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

به گفته فون  ) . 2باب چهارم ،(د يد و در مقابل نام من هراسان شوينکه ازمن بترسيای ز داده ام ، برِايترس از خودم را ن
ا يت و يا عشق به بشريه همه عبادات ترس از او است نه عشق بدو يهوه پايی کار شناس معروف کتاب مقدس ،برِاراد 

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

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

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

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

___________________________________________________________ 
ن مطلب را به يآن زن ا یرا گفت وِلی از زنان خود مطلِبی ِکيبه ی غمرب در پنهاِنيپ"ز آمده است که يدرقرآن ن -1
غمرب از آن زن معاخذه کرد يپ. غمرب خرب داد که فالن زن سر ترا فاش کرده است يگر اطالع داد ،و خداوند به پيدی کِس

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

،باب ی نِبی مالِک" (و اسم من در ميان امت ها اسم مهيب است ؟ من سر ميبريد ؟ مگر نميدانيد که من پادشاه عظيم ميباشم 
است که از شنيدن نام يهوه به هراس ی کساِنی و وبا و مرگ و آتش برِای آخرين جمالت تورات وعده بيماِر ). 6اول ، 

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

  ).6  و5چهارم ،
 

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

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

رند تا بعدا آنها را همراه يهر قدر بتوانند ظروف و آالت طال و نقره به امانت بگخود ی گان مصِريان از همسايهوديماجرا 
ه خود و هر ياکنون به گوش قوم خود بگو که هرمرد از همسا: " ...  است نين باره چنين نوشته تورات در ايع. خود ببرند 
عمل کرده ی ل به دستور موِسياسرائی ، و بِن )2ازدهم ، يسفر خروج ،باب (ه خود آالت نقره و آالت طال بخواهند يزن ازهمسا
همانجا "(ن را به کمال غارت کردند ايان مصريهوديشان دادند ، و يان آالت نقره و آالت طال و رختها خواستند بدياز مصر

   ). 36 و35،باب دوازدهم ،  
 

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

 :روز چهارم او را متبارک بخوانند 
 

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

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

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

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

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

 ).26-5ستم ، يام ،کتاب دوم ،باب بيخ ايتوار" (خداوند را متبارک خواندند 
................................................................................................................................................ 

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

ا به يرا در صورت خدا ی گران ِويغمبران او و ديپی ن کتاب مقدس درموارد متعدِديند و زنده بماند ،درهميتواند مرا ببينم
 :کنند يت ميل در تورات حکايدارهارا به تفصين ديرند ، بلکه خودشان ايميه تنها نمنند و نيبی ناشناس ِمی صورتهاِئ
خداوند بدو ی ،وِل"عزت خود را به اونشان دهد "کند که ياز او درخواست می نا ، موِسيهوه درکوه سيبا ی دار موِسيدر د
وسوم ، ی سفر خروج،باب ِس"(ند و زنده بماند يببتواند مرا ی نِمی چ آدِميرا هي،زی ِنيصورت مرا ببی تواِنيتو نم:" د يگويم
ند يمنگاهش را ببيامکان داده شده که بعد از کذشتن خداوند از برابراو ،نشی د که به موِسيافزاينهمه تورات ميبا ا ). 18-20

مثل  "گفتيسخن می  که خداوند از روبروبا موِساست سفر خروج آمدهن ينها درهميرغم همه ايعل ). 23-19همانجا ،(
سفر ( م غذا خورده بود يغمبرش ابراهيت تورات خدا با پيز به حکايش از آن نيپ". د يکه با دوست خود سخن بگوی شخِص

ده يدوی ، و به دنبال موِس  )31و دوم ،ی ، باب ِسش يدايسفر پ(گرفته بود ی عقوب کشِتي، و با  )8-1جدهم ،يش ، باب هيدايپ
هوه از زبان داودآمده است که ياز ی ِقيل وصف دقيدرکتاب دوم سموئ ). 24اب چهارم ، سفر خروج ، ب(بود تا اورا بکشد 

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

ر يظ زيغلی ِکينزول فرمود ، و تاردواو آسمانهارا خم کرده يدهان او آتش سوزان در آمد و اخگرها از آن افروخته گرد
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ربع ی ه هِاي شد و پاا ظاهريپس اعماق در. ده شديآتش افروخته شد و برق جهانِی او اخگرها ی از درخشندِگ...ش بود ،يهايپا
 ). 17-8ست و دوم ،يل ،باب بيکتاب دوم سموئ"(ن فراستاده مرا گرفت يييعلی د و خداوند از اعِليمسکون منکشف گرد

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

بر ی پسر آدِمی ِا: دم که به من گفت يرا شنی آنگاه صداِئخود در افتادم و ی دم به رِويهوه است و چون آنرا ديمنظر جالل 
ان يهوه را درميبنوبه خود ی اء نِبياشع).28-26،باب اول ،ی ال نِبيکتاب حزق" (م يست تا با تو سخن گويخود بای هِايپا

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

را چشمانم ي زبر من که هالک شده ام ،ی پس گفتم وِا.لرزد وخانه از دود پر شد ياو می خانه از صدِای ه هِايو پا. اوست 
ست ، به يغمبر نيهودا ، باآنکه پيهوشافاط پادشاه ي). 5-1،باب ششم ،ی اءنِبيکتاب اشع" (ت ده اسياه را دوت پادشيهوه صباي

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

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

پس هشدار باش که االن خداوند . ن بکن يپس خدا فرمود برو و چن.  روح کاذب خواهم بود شيايع انبيکنم و دردهان جميم
خ ي ،کتاب دوم توار23-19کتاب اول پادشاهان ، باب دوازدهم ،"(تو گذاشته است ی ِاين انبيع ايکاذب را در درون جمی روِح
 ). 18اء،باب هشتم ،يکتاب اشع(ون ساکن است يهوه در کوه صهيکند که يح ميتصری اء نِبياشع ). 22-18هجدهم ،ام ،باب يا

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

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

ن يون مراجعت نموده ام و بعد از اياکنون به صه"شنود که ياز زبان خداوند می نِبِی ا يو زکر ). 7-4،باب چهل وسوم ،
 ).3ا ،باب هشتم ، يکتاب زکر"(م ساکن خواهم شد يان اورشليدرم

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

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

از ی ن مدت به احِديا درايرفته ام ،و آی به مسکِنی و از مسکِنی مه ِايبه خی مه ِايساکن نشده ام ،بلکه از خی خانه ِا
 ). 6-3هفدهم ،ام ،باب يخ ايکتاب اول توار" ( د ؟يمن نساختی ازچوب سرو آزاد برِای ل گفتم که چرا خانه ِايدگان اسرائيبرگز
:".... آورد ی رون ِميبی سرو ساماِنی سازد و خداوند را از ِبيمی ن کار را سرانجام عمِلين داود ،ايمان ،جانشينهمه سليبا ا

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

ن مکان يکه در ای ن ببعد به دعاِئيرمود واز اآسمان اجابت خواهم فشان را از يطالب حضور من باشند ،آنگاه من تقاضا
   ).16-11ام ، باب هفتم ،يخ ايکتاب دوم توار" (ک شنوا خواهم بود يک از نزديبحضور من کرده شود ازنزد

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

دن يکند که ديد ميتأک) 2زدهم ،يباب س(ان يز در رساله اول خود به قرنتيپائو لوس رسول ن) . 12  وباب چهارم ،18اول ،
  1.ا باشد دروغ گفته است ين دنيآن درای ممکن است و هرکس مدِعی آن جهاِنی خدا از روبرو تنها در زندگاِن

................................................................... 
خداوند مهه ديدگان را ی را ببيند ،وِل)خداوند (منيتواند او ی هيچ ديده ِا"  در قرآن در مهني باره آمده است که -1

،چشم  )64مائده ،(وجود دارد که در آا به دست خدا ی با اين وجود در قران نيز موارِد ). 100انعام ،"(ميبيند 
اين اشارات . اشاره شده است )5طه  ، (و خدا در عرش خود در ميان مالئک  )115بقره ،(،چهره خدا  )14ر،قم(خدا

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

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

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

ی آستان قدس رضِوی تشيع وتصوف ،نوشته هاشم معروف احلسيين،ترمجه سيد صادق عارف ،نشريه بنياد پژوهشهِا(پديدار شد
  ).171 ، نقل از کتاب اله اکرب ، نوشته دکرت روشنگر ،ص1369،مشهد
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ميگيرد که در اصطالح ی  رابطه قوم يهود با همسايگان غير يهود خود ، آشکاراموضِعيهوه درمواردی در موارد مختلِف
يکبار شدت خشم او از اينکه قوم اسرائيل از غير يهوديان زن گرفته ی حِت. نام دارد ) ی تبعض نژاِد (Apartheidی امروِز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

،باب ی اء نِبيکتاب ارم"(>را که فراموش نخواهد شد بر شما خواهم فرستاد ی و رسواِئی فراموش خواهم کرد و عار عبِد
 1 .)40-21ست وسوم ،يب
 

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

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

 فراوان کنم و بسيار بارور نمايم ی يار بسيار کثير گردانم و ترا پدر امتهِاببندم که ذريت ترا بسی ميخواهم با تو عهِد:"ميگويد 
 ___________________________________ 
کند ،قبالشخص يهوه اعالم ميل را فرستادگان کاذب يگذشته اسرائی ِايخداوند انبی ندِگيکه به منای نِبی ِاين ارميا-1

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

پس کالم خداوند بر من نازل شده گفت قبل از آنکه ترا در شکم مادرت صورت بندم ترا شناختم و درمهاجنا "..... 
 ).5 و4،باب اول ،ی ا نِبيکتاب ارم"(امتها قرار دادم ی س منودم و نِبيترا تقد
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ارض ی تماِمی و امتها از تو پديد آورم و پادشاهان از تو به وجود آيند تا ترا و بعد از توذريت خداباشم و زمين غربت تو يعِن

که بعد ازتو گوشت ی دهم ،به شرط آنکه تو نيز عهد مرا نگاه داِری کنعان را به تو و بعد ازتو به ذريت تو به ملکيت ابِد
. ختنه ميشود ی  سالِگ99،و پيش از همه خود ابراهيم در)سفر پيدايش ،باب هفدهم "(سرائيل ختنه شود از ای غلفه هرذکوِر

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

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

ز بندگان خدا بوده اند داده شود تا يکه بهر حال آنها نی ن مردِميای جابجاِئی برِای ب قابل قبوِلين تعهد نامه ترتيمفاد ای اجرِا
ر يست ،راه حل غين نيهوه مطلقا ايی راه حل انتخاِب.شده باشد ی ده خاِليمالکان نورسی منصفانه ومشروع برِای خانه بصورِت
ق آن اختصاص داده شده ي بند به شرح دقا800 باب و    24تورات ،شاملی ک کتاب تمام از کتابهِاياست که ی گِريمنتظره د

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

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

  ).18-1کم ،يوی ِس
 

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

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

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

م يعظی تو خداِئی هوه خدِايرا يشان مترس زي، از ای ر آسمان محو کِنيو نامشان را از زی شان را هالک ساِزيخواهد نمود تا ا
  ).25-16ه ،باب هفتم ،يسفر تثن"(ب است يو مه

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

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

  ).25-2وشع ، باب ششم ،يفه يصح" (د بجز راحاب فاحشه را که زنده نگاه داشت يبا آنچه درون آن بود به آتش سوزان
 

ردار و خود را بی مردان جنِگی پس تماِم. و همه قوم اورا به دست تو دادم ی نک ملک عِايوشع گفت ايپس خداوند به ".... 
ی وشع و تماِميشهر به آتش سوخته شد و .پس آنرا به آتش سوزان ی وچون شهر را به تصرف درآورِد... برو ی به عِا
ساکنان ی د تا تماِميوشع دست خود را پس نکشيرا که ينماند ،زی ازآنان باِقی که کِسيرا کشتند بطوری ل مردان عِاياسرائ
وشع فرموده بود يخودبه به تاراج برد موافق کالم خداوند که به ی ل برِايمت آنرا اسرائيکن بهائم و غنيرا هالک کرد ، لی عِا
  ).25-22وشع ،باب هشتم ، يفه يصح."(است ی د و آنرا خرابه ساخت که تا امروز باِقيرا سوزانی وشع عِايپس . 
 

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

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

کند و طال و نقره را ين گناه اعتراف ميعخان خود بد. خود ش نگاه داشته است ی ن نبرده و برِايست سکه نقره را از بيدو
ن و گوسفندانش به دره آخور بستگانش و خدمتکارانو خرای هوه او را با زن و فرزندان و تماِميبه دستور ی دهد ،وِليپس م
-18وشع بن نون ،باب هفتم ، يفه يصح(سوزانند يکنند و بعد در آتش ميبرند و در آنجا و در آنجا همه آنهارا سنگسار ميم

25 .(  
 

شب را از جلجال کوچ ی وشع تماِميو . شان را به دست تو دادم يرا ايان مترس ،زياز ادون:وشع گفت يپس خداوند به "... 
هالک کرد ی ِميشان را درجبعون به کشتار عظيل منهزم ساخت و ايش اسرائيشان را پيشان بر آمدو خداوند اي ناگهان براکرده
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ِی که از سنگها ی د و مردند ،و آناِنيبزرگ بارانی شان از آسمان سنگهِايکردند خداوند بر ايل فرار ميش اسرائي،و چون پ
   ).11-9وشع ،باب دهم ،يفه يصح"(ر کشتند يل به شمشيوم اسرائکه قی شتر بودند از آنهاِئيتگرگ مردند ب

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

وه راقطع نمودند و در ي مه درختانيآب را مسدودساختند و کلی چشمه هِای سنگ انداختند و آنرا از سکونت انداختند و تماِم
 ).25 و24کتاب دوم پادشاهان ،باب سوم ، "(ر گذاشتند يقی آنها سنگهِای جِا
 
نگذاشت ی را باِقی ر هالک کرد و کِسيرا که در آن بودند به دم شمشی ده را گرفت و به امر خداوندهمه نفوِسيمقوشع يپس "

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

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

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

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

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

ک يکايشوند که يگر نام برده مي  شهر د76وشع ،يفه ين صحيست و چهارم هميدوم تا بست و يبی نها ،درباب هِايدردنباله ا
 .شوند ياو تصرف و قتل عام و غارت و سوزانده می م او وگاه به فرماندِهيهوه و با نظارت مستقيب،بدستور ين ترتيآنها بهم

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

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

ان را نابود يه آموريز توقف نمود تا قوم بقيل نکرد ،و ماه نيروز درفرورفتن تعجی ب به تماِميستاد و قري،پس پافتاب ا
 1 .)13 و12وشع ،باب دهم،يفه يصح"(کردند

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

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

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

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

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

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

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

 
____________________________________ 

سا يرا قضاوت کلي قرار داشت ز1616معروف او در سالله در حماکمه يت گالياز دالئل حمکومی ِکين نوشته تورات يا -1
له يه گاليکردند که فرضی ِريجه گي را ،نتنيد را از حرکت باز داشته بودو نه زميوشع خورشينکه يبا استناد به ا

  .ن باطل است ي بر خالف کتاب مقدس و بنا برانيبر حرکت زمی مبِن
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* * * 
با يسنده تقريکه نو) سن پل (س يپائولوس قدی ا خدِايباشد ی ِسيعی حسب آنکه خدِاچنانکه قبال گفته شد ،خدا بر ل ،يدر انج

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

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

نقل شده است که هرکه با محبت ی ِسيلهااز قول عين بار در انجيچند. ان و دوست داشتن آنها شناخته شده استگريمحبت به د
رد يکودکان نپذی ملکوت خدا را با پاکدِلی باز آمده است که اگر کِس. کند در خدا ساکن است و خدا دراو ساکن است ی زندِگ
ی ، وِل )17 و16جدهم ، ي لوقا ،باب ه: 15 مرقس ،باب دهم ،15-13 ،  ،باب نوزدهمی مِت( افت يچوقت بدان راه نخواهد يه

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

راکه زمامداران جهان جز يد ، زيآوری ن راه اراده خداوند را بجا ِميح از ايمسی ِسيدکه مانند غالمان عين اعتقادبکني،بلکه با ا
ی لهِايکه در انجي، در صورت)5ان،باب ششم ،يرساله پائولوس رسول به افس"(شوند يده نمين مقام برگزيبا اراده خداوند بد
ا بنده طال يد يد بنده خدا باشيا بايز يشما ن. تواند بنده دو ارباب باشد يچکس نميه: آمده است که ی ِسي عچهارگانه از قول

سد ينوين تضاد مي، اشتاوفر و الرت درباره ای دو محقق سرشناس آلماِن ). 22 ، لوقا ، باب دوازدهم ،24،باب ششم،يمت"(
د نه تنها نرون دوران خود او ،بلکه همه آدمکشان تاجدار يم ، بايار دهپائولوس را مالک قری ل دررساله هِايکه برداشت انج

د رستگار شوند يکه بای د آنهاِئيعهد جد"ی توراِت"دربخش . رند يس ما قرار گيدگان خدا مورد تقديخ بعنوان برگزيتار
که دربخش آن هر کس ي، درصورت )30ان ، باب هشتم ،يرساله پائولوس به روم(ن شده اند ييش توسط خداوند تعيشاپيپ
ان يابد ، مالييران آسان به ملکوت خدا راه مين حقيرتريسته ملکوت خداوند کند و آنجا که حقيتواند بامحبت خود را شايم
قلمرو ی ابند ، بلکه درهِاييراه نمی ن ملکوت آسماِنيع کتاب مقدس آشنا باشند نه تنها بدين شراياکار هر قدرهم با قوانير

 ).40، مرقس، باب دوازدهم، 52ازدهم، ي ، لوقا ،باب 4ستو سوم،ي، باب بی مِت( بندند يز ميگران نيدی ِوخداوند را به ر
 

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

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

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

 1 ).23 و22ان ، فصل نهم ،يرساله پائولوس رسول به روم" (است ظاهر سازد ؟ ن جالل آماده کرده يای وقبال آنها را برِا
 

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

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

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

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

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

 ی تندرسِتی صلح و جنگ ، خدِای ، خدِای ِکيو تاری روشناِئی منم که خدِا: " ن نوشته تورات که ياشاره بد – 1
ر من خماصمت که بی بر کِسی وِا. آورم ی بخشم و برهر کس که خبواهم رمحت ِميرا که خبواهم می هرکِس. هستم ی ماِري و ب

سفرخروج "( ؟ی ِديد چه زائيگويبه زن می ا کِسي، ی نطورساخِتيد که چرا مرا ايگويمگر کوزه به کوزه گر م. د يمنا
  ).7اء،باب چهل و پنجم ،ي  و کتاب اشع19وسوم ،ی باب ِس
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* * * 
ی در حد اعِلی ل ، بلکه خداِئيانجی ِتيدو شخصی هزار چهره تورات است ، نه خدِای در قرآن ،چنانکه قبال گفته شد،خدا نه خدِا

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

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

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

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

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

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

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

  
 ،انعام 4م ، يابره" (کند يت ميکشاند و هر کس را که بخواهد هدايمی خداوند هرکس را که بخواهد به گمراِه

دهد و هر که را که يهر که را که بخواهد فهم م"  ،110وسف،ي ،12،سجده ،9،نحل ،8، فاطر،155،اعراف ،27،رعد،125،
گرداند و هر يل ميهر که را که بخواهد مسلمان کند دلش را به اسالم ما"، )372 ، 269 ،255بقره ، " ( دهد ينخواهد نم

 99ونس ،ي ، 70 ،بقره ،57 ،کهف ،125 ،107، 25انعام ،" (کند يمان سخت ميرفتن ايکس راکه نخواهد دلش را در پذ
آل "(دهد يخواهد عذاب م و هر کس را ببخشد ،يکند و مي،هر کس را بخواهد مشول رحمت خودم )33 ،جاثه ، 100،و

کند، به هر کس که يل ميکند ، و هرکه را بخواهد ذليز ميهر که را که بخواهد عز" ، )18 ، مائده ، 129 و 74عمران ، 
را ی هر کِس" ،  )30 و 21 ،اسراء، 26آل عمران ، " ( رد يگيز را ميدهد و از هر کس که بخواهدهمه چيز ميبخواهد همه چ

کند يمی را که بخواهد فراخ روِزی خداوند هر کِس"  ، 18 و 16حج،" (تواند کرد يز نمياو را عزی گر کِسيل کند ديکه خدا ذل
و ما "،  )46 ، 34 ، 21 ، نور 39 ،سبا ،37 روم ،62 ،عنکبوت ،26رعد،" (کند يمی و هر کس را که بخواهد تنگ روِز

 ) 32زخرف ، " (رند يرا به خدمت خود گی گِرياز آنها عده دی م تا عده ِايدرجه دادی گر برتِريدی از مردم رابر بعِضی بعِض
بنگر که چگونه " ،  )32نساء ،" (د يگر قائل شده است مکنيدی بر بعِضی بعِضی که خدا برِای ِتيجا در مزيآرزو و توقع ب" ، 

م يگر خواهيدی بر بعِضی به تعِضی شتِريار بيبسی م ، و البته در آخرت برتِريديبخشی گر برتِريدی از مردم را بر بعِضی بعِض
درکرده خدا چون و چرا "،  )40آل عمران ، " ( کند ين است کار خدا ، که هر آنچه خواسته باشد مي، چن )21اسراء ،"(داد 
ست ينی اِريکه خدا و رسول او بدان حکم کنند اختی ج مرد و زن مومن رادرکاِريه" ،  )23ا ء ، يانب" (توان کرد ينم
ا باشد متاع يهر کس خواستار دن" ،  )11تغابن ،" ( رسد مگر به اذان خداوند يبه شما نمی بِتيچ مصييه"، )36احزاب ،"(
بدان ی م تا با خواِريکنيب او ميآنگاه جهنم را نص. -م ين اراده کرده باشي البته بشرط آنکه ما خود چن–م يدهيا را به او ميدن
  ).18اسرا ء "(د يدر آ

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

 : ست ير نييچ صورت قابل تغيخداوند ثبت شده است و به ه" لوح محفوظ "ش در يشاپيپ
 
افتد که ما بر آن آگاه ی ِمفرو ناز درخت ی برِگ" ، )102بقره ،"(رسد مگر آنکه خدا خواسته باشد ينمی بِتيچکس مصيبه ه"

و مثقال ذره "، )59انعام،"(که در لوح محفوظ ما ثبت نباشد ی چ تر و خشِکيست هين نيزمی ِکير تاريدر زی م، و دانه ِاينباش
چکس جز يه"،  )52 ، قمر ،74 ،نمل،30سبا،"(ست مگر آنکه در لوح محفوظ ما نوشته باشد ين نيدر آسمانها و درزمی ِا

 ، )34 ،لقمان، 2 ، انعام ،11 ، فاطر ،145آل عمران ،"(رد يمين شده است نميکه اجل او معی ا و وقِتبه فرمان خد
 
همه امور " ، )154آل عمران ،" (خود به قتلگاه خواهند آمد ی خود هم باشند با پِای د کشته شوند اگر درخانه هِايآنانکه با"

ا نفس شما به يد ،يش آيشما پی هرچه برِا"،  )4رم ،"( ع امر خداوند است فتد ، وبعد از آن ، تابيش از آنکه اتفاق بيعلم ،پ
غمبر يهر پی ما خود برِا"،  )22د ، يحد"(خداوند مقررشده است ی وندد در کتاب ازِليش از آنکه بوقوع پيشما برسد ،پ

 ).112انعام ، "(شد ين نميم چنيخواستيم ، و البته، اگر نميختين بر انگياطيان و از اجنه و شيرا از آدمی دشمناِن
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ها يرند و کشتيان قرار گيه مورد استفاده آدميا تغذيا پوشش يحمل و نقل ی ده شده اند که برِاين آفريای ان تنها برِايچهار پا
 یگر جانداران رِويالبته د. شوند از بابت شکر نعمت بجا آورند يبر آنها سوار م کهی ن ساخته شده اند که مسافراِنيای برِا
 :ان بوجودآمده اند يبهره آدمی ز تنها برِاين نيزم
 

م تا بر آنها يدي، و اسب وقاطر و االغ را آفر )29بقره ،(م يان خلق کرديبهره شما آدمی ن را برِايهمه موجودات زم".... 
ِی  و آنها بارها ديد و گوشتشان را بخوريم تا از مو و پشم آنها بهره ببريديان را آفري،و چهارپا )8نحل ، (د يسوار شو

ها را ی شما کشِتی سواِری و برِا ). 7نحل ،(گر ببرند يبه شهر دی د کرد از شهِرين شمارا که جز با مشقت حمل نتوانيسنگ
م تا ينشانيم باد را فرومي، و اگر اراده کن )12زخرف ،(د يد شکر نعمت مارا بجا آوريم تا چون بر آنها سوار شويخلق فرمود

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

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

  ).22-18مومنون ،"(د يکن
 

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

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

ی ، و برِا )31اء، يانب(م يه فرموديرفت و آمد شما تعبی برِای ، و در کوها و جاده ها راههاِئ )80نحل ،(م يمختلف خلق فرمود
م يآفتاب قرار داددر برابر ی تان پوشِشيکوهها وغارها را برای ورهِايز ديم و نيبان ساختيحفظ شما از گرما از درختان سا

گر يدی مزرعه غالت و جاِئی کجا باغ انگور باشد و  جاِئيم که يگر داديکديمجاور ی ن قطعاِتي، و به زم )32نازعات ،(
 )". 4رعد ،(م يدادی گر برتِريدی خوردن بر برِخی وه هارا برِاياز می ، و بعِض )3رعد ،(نخلستان 

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

 :"ان و از اجنه پر کند ير است که جهنم را از آدميخداوند تخلف ناپذ
 
 ، 46 ،اسراء ،25 ،انعام"(ن باشد يدن سخن حق سنگيم که گوششان بر شنياز افراد نهاده ای پرده بر دل برِخما خود "

م همه مردمان يخواستياگر م" ،  )7 و 6بقره ،" (م يتان نهاده ايمهر بر دلها و پرده بر گوشها و چشمها " ،  )100اعراف ، 
 128انعام ،" (م يان پر کنير است که جهنم را از اجنه و از آدميلف ناپذوعده ما تخی م ،وِليکرديت ميرا به راه راست هدا

اگر "،  )15 ، علق،68 ، توبه ،14 و 10 ، نساء ،13 ،سجده ،179 و 178 ، اعراف،119 و118 ، هود ،149و
" م يش کنيحمت خوم تا هر که را خود بخواهد مشمول رين نکرديکن چنيم ،ليديآفری ِمی ق را امت واحِديم ،تمام خاليخواستيم
بماند ی وسته درگمراِهياو نشود و پی چکس هاِديگر هيرساند ،دی هر کس که خداوند اورا به گمراِه" ، )8،ی شوِر(

اگر خدا " ، )4 ،شعرا ،31دثر،م 8 ،فاطر ،33 ،غافر ،33 ،رعد ، 36 و23 ،زمر، 143 ،نساء،186 و30اعراف ،"(
"... ، )110 و 107انعام ، " (م يديدن به حق گردانيشان را از گرويچشم و دل اشدند ،اما ما خود ينها مشرک نميخواست ايم

حکمفرما ی ان به صورت فرِديکه بر آدمی ن قانوِنيبه موازات ا ). 1م ،يتحر" ( م يانداختی ان آنها دشمِنيامت ميو تا روز ق
 :ت اقوام و ملل جهان حکفرما اسی دسته جمِعی ز بر زندِگينی است ،قانون مشابِه

 
را هالک ی اِريم اهل ديچون بخواه"... ،  )13رعد ،"( م يآوری م فرود ِميکه بخواهی صاعقه غضب خود را بر سر هر قوِم"
و "، )17 و16اسراء " ( م يکنيفر شوند ، آنگاه آنهاراهالک ميم تا راه فسق بروند و مستحق کيداريان آنرا واميم فرمانروايکن

بر گردنشان تا "،  )95اء ،يانب" ( مردم آن هالک شوند که آن مردم از کفر خود توبه کنند ديکه بای حرام است بر هرشهِر
تند "  ، )10- 7س،ي"(م يشان افکنديم و پرده بر چشمها و دلهايش را بر آنان بستيم و راه پس و پير عذاب نهاديزنخ زنج

به ی مانند ساقه نخل خشک شده ِای  ،و جملِگبر آنها مسلط بودی متواِل م که هفت شب و هشت روزيسرکش فرستادی باِد
ار و يختن داشتند و نه يکه نه توان گريپس آنهارا صاعقه آتش در گرفت در حال"،  )7 و 6حاقه ،" (خاک هالک افتادند 

 خشک اهيم که همه مانند گياز آسمان فرستادی حه ِايهالک آنها صی و برِا"،)45 و44ات ،يذار" (افتند يخود ی برِای مددکاِر
ی ن بر آنها رِويسهمگی و عذاب خدا به شکل باِد"، )40هود ،" (د يو تنور آتش بر آنها بجوش" ، )31قمر ريال"(شدند 
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م که يم وگفتينور کردی ِبدگانش را يد" ، )25 و24احقاف،"(نماند ی ران از آنها اثِريوی آورد و چون صبح شد جز خانه هِا
آنان مرگ مسلم بهمراه ی م که برِايسخت فرستادی زلزله ِا"، )39 و37قمر ،"(د ينک عذاب قهر و انتقام مارا بچشيا

ات، يذار(ديپوسانيمانند استخوان مد آنرا يوزيم که بر هرچه ميآنان فرستادی به سِوی خزاِنی تند باِد"، )37عنکبوت ،"(آورد
ن بلند و قسم به روز موعود ،که همه قسم به آسما"، )74 و73حجر ، "(م يبر آنان سنگباران عذاب نازل کرد" ،)42 و41

ی م ،و همانا خدِايديهالکت گردانی ِايو جز نوح و اصحابش همه را غرق در" ، )4- 1بروج ،"(م ياصحاب حدودرا کشت
تو ی م ،وهمانا خدِايت او با سنگباران عذاب هالک ساختيو قوم لوط را جز اهل ب" ، )82صافات ،"(است ی ِميرحی توخدِا

ی گِريبعد از دی ِکيز يم ،و آنها را نيد آورديگر پديدی نان اقواِميپس ازهالک ا"، )173 و172شعرا ،"(بان است توانا و مهر
اصحاب حجر رسوالن ما را "،  )41 و31مومنون،"(ميگران قراردهيم تا سرنوشت هر قوم را عبرت ديبه خاک هالک انداخت

حه عذاب نابود يکوههابا صی آنانرا در همان باِالی ند ،اما ما صبحگاِهديفرار از خطر درکوهها منزل گزی ب کردند و برِايتکذ
،  )73اعراف،"(م يام نحس عذاب ذلت را به آنها چشانديدرای کرد و ما با تندباِدی قوم عاد سرکِش" ، )80حجر ،"(م يکرد

 74اعراف،"(در آوردی شان از پِاي هام که همه را در خانهيفرستادی ِا س بر آنان زلزلهــکردند ،پی قوم هود شتر صالح را ِپ"
ار يز اصحاب رس را ،و بسيو ن"،  )94هود ،"(ن نبوده اند يزمی هرگز دررِوی م که گوِئيب را چنان هالک کرديو قوم شع"،)

ن ير زمياع و عقارش به زيو قارون را با همه ض" ، )38فرقان ،"(م يفر کردارشان هالک کرديگر را به کيف و اقوام ديطوا
  1.  )81قصص،"(م ي بردفرو

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

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

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

روبرو شدند آنچه )درجنگ احد (گر يکديکه دو گروه با ی روِز ) 140آل عمران ،( مان آورده اندکدامند ؟يکه ای م آنهاِئيبدان
ی اِريو خداوند شما درجنگ بدر )."166آل عمران ،"( انند و منافقان کدام ؟ يد به اذان خدا بود تا بداند مومنان کيبه شما رس

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

    2،  )126 و125آل عمران ،"(رد ي گتان آراميشما بشارت دهد تا دلها
 
با او به ی کند و چه کِسيمی رِويامبر پياز پ یم چه کِسيابيم تا درير دادييتغی ش از آن برآن بوِديرا که تو پی ماقبله ِا"

ک از آن دو گروه حساب مدت يم کداميم تا بدانيختيما اصحاب کهف را ازخواب برانگ"، )143بقره ،"(زد يخيمخالفت برم
ت که سيم کينکه بدانيای م مگر برِايطان را برمردمان تسلط نداديو ش" ، )12کهف ،"( درنگ در غار را بهتر نگاه داشته اند 

ن هستند يزمی که دررِوی خواست که همه کساِنياگر خدا م"، )21سبا ،"( ست که درآن شک دارديبه آخرت مومن است وک
مان ياجازه خداوند ای چکس ِبيرا که هي؟ زی همه مردم را به اکراه مومن کِنی تواِنيم) محمد(پس چگونه تو .آوردند يمان ميا
هرگز ی ن کِسيچنی ؟برِای ت کِنيرا که خدا گمراه کرده است هدای کِسی خواِهي مچگونه )100 و 99ونس في:( آورد ی نِم
و نوح به قوم خود گفت اگر خدا خواسته باشد شما را گمراه کند ،اندرز من به شما  ). 90نساء ،(ت نخواهد بود يبه هدای راِه
ش يشاپيدرآنچه پی اِرين اختيان کمتري آدمدات مکرر درمکرر کهين تأکيو با همه ا )".... 34هود ،(نخواهد داشت ی سوِد
ده اند يجز راه حق را بر گزی که راِهيکسانی کند و برِايقرآن ناگهان راه عوض می شان مقدرشده است ندارند ،در موارِديبرا

 :کشد يخط و نشان م
از آن بر ی م باز رِوينوا کنکنند و اگرهم آنان را به کالم حق شی هستند که تعقل نِمی ن جانوران در نزد خدا کساِنيبدتر"
نان يزند و با ايا مردگان از قبرها برخيم ينها بفرستياگر هم مالئکه را بر ا"، )22انفال ، "( کنند يتابند وبدان اعتراض ميم

 ه ز او را فراموش کرديرا که آنان نيخدا کافران را فراموش کرد ، ز" ، )111انعام ،" ( آورند ی مان نِميند ، باز ايسخن گو
 

____________________________________ 
خدای حممد را : " فرمين کالرک در تعرب معروقی قرار گرفته که غالبا از او نقل شده استاين آيات مورد استناد – 1

 ".معموال بايد در زلزله و طوقان و آتش جسنجو کرد
 
باب (در کتاب دوم مسوئيل . يل مايه گرفته است کمک به پيغمربان از تورات واجنی موضوع فرستاده شدن مالئک برِا  -2

ی مبهم نقل شده است ، وِلی اين رويداد بصورِت )10- 8وباب يازدهم ، .4- 2باب پنجم ،(و کتاب مکابيان )24پنجم ،
گفته ميشود که اگر خواسته باشد ميتواند از خدا خبواهد که دوازده فوج از مالئک را ی در اجنيل صرحيا از قول عيِس

  ).53، باب بيست وششم، ی مِت(او بفرستد ی ه ياِرب
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ان حاصل اعمال يشود که خوب و بد آدميح ميتصری دو مورد حِتی ِکيدر  ). 43ه ،ي ، جاث67 ،توبه ،51اعراف، ( "بودند 
ما آمده شی خدا برِای از سِو"، )39نجم ،"(ست ينی خود انجام داده حاصِلی جز آنچه به سِعی آدِمی برِا: "خودشان است 
  ).104انعام ف"(که کور ماند درخسران ماند ی د وهر کِسيرسی د به رستگاِريکه آنرا دی است ،هر کِس

 
خداوند قائل است ،گاه همين خداوندبه روايت آيات مختلف همين قرآن ی که قرآن برِای عليرغم قدرت مطلقه و همه جانبه ِا

به ی است که خود ِوی او درموارِدی  خود و منعکس کننده خواسته هِاپيامبری فقط سخنگِوی عمل ميکند که گوِئی بصورِت
اين موضوع کرارا اين پرسش را . نا خوشايند مايل به ابراز آنها نيست ی احتراز ازبرخوردهِای ويا برِای دليل حجب يا فروتِن

و ی که از لحاظ زماِنی چگونه مسائِلهمه دورانهاست ی همه مردمان وبرِای برِای درپيش آورده است که اگر قرآن پيام آسماِن
 روزمره پيمبراختصاص دارند ميتوانند درآن مطرح شده باشند؟ی از زندگاِنی تنها به امور معيِنی مکاِن
 
د مگر آنکه خود او اجازه آنرا داده باشد ،و بر سفره طعامش يغمبر داخل نشويپی د ، به خانه هِايمان آورده ايکه ايکسانی ِا"

د زودتر از وقت يا به طعام شده باشيهم که دعوت به خانه ی وقِت.  آنکه خود او شما را دعوت کرده باشد د مگرينيمنش
غمبر است يه آزار پين کار مايد که ايبمانی صحبت کردن باِقی نکه برِايد نه ايکارخود بروی د و بعد از صرف طعام ِپيائيمقررن

د يخواهيکه ميهنگام ). 53احزاب ،( ندارد ی قت به شما شرِميد از اظهار حقخداونی هر چند که خود از گفتن آن شرم کند ،وِل
ی تان را از صدِايصدا ).63نور،(د يکنيان خودتان صدا ميگر را ميکديد که يصدابکنی د ،او را آنطوِريغمبر را صدا کنيپ
غمبررا پشت خانه با بانک بلند يکه پی آنها ِئ... د يکنيگر ميد که با همديصحبت مکنی د و با او به همان بلنِديغمبر باالتر نبريپ
هجرت (غمبراز خانه خارج شود يبهتر است که صبر کنند تا پی ِليشان خيرا برايشعور هستند ،زيبی شترشان مردِميخوانند بيم
د بر يگويما مکه به شی د  و زماِنيگران باز کنيدی د پس جا را برِايخواهدکه جاباز کنيغمبر از شما ميکه پيهنگام ). 5 – 1،
. د يازاريد و رسول خدارا نيد از پشت حجاب بطلبيطلبيرا می غمبر متاِعيهرگاه از زنان پ ).12مجادله ،( د يزيد پس بر خيزيخ

  )".53احزاب ،.(بزرگ است ی ن نزد خداوند گناِهيد که ايزهرگز با همسرانش ازدواج مکنيپس از وفات او ن
 

ی ِا:"داشته اند ،در قرآن آمده است ی زناشوِئی هِايکه با او گله منديغمبر ،در هنگامي پن زنانيگر در مورد هميدی  در جِا
آزادتان کنم ی و خوِشی به خوِبه تان را بپردازم و يد تا مهريائيهستند بی اِئينت دنيغمبر ، به زنان خود بگواگر خواهان زيپ

گران يشمارا دو برابر دی زرگ خواهد داد ،همچنانکه کار ناروِابی د خداوند به شما پاداِشيباشی اخرِوی ،اما اگر طالب زندِگ
غمبر يزنان پی شما ِا. ب خواهد کرد يمضاعف نصی ع فرمان رسول باشد اجِريد ،و هر که را شما که مطيفر خواهد رسانيبه ک
د و خدا و رسول او يتان بمانياد و در خانه هيسخن مگوئی ونازِکی پس با مردان به نرِم. د يستير زنان نيد که مانند ساي، بدان

هر . ی ست در همبستر شدن با زنان خود نوبت آنها را مراعات کِنيرسول الزم نی و تو ِا )34- 28احزاب ،(د يرا اطاعت کن
چکدام يه. دو باره او را نزد خود بخوان ی ل شِدينداز و اگر هم بدو ماينوبتش را به عقب بی ل بدو نبوِديک از آنها را که ماي

ی برِا ) . 51احزاب ،( رضا دهند ی کِنيبه آنچه تو بدانان عطا می د همِگيباشند ،بلکه بای د از خواسته تو ناراِضياز آنها نبا
 . )"1م ،يتحر(؟ يکنيزنانت صرفنظر می خشنوِدی غمبر از آنچه خدا بر تو حالل کرده برِايپی چه ِا

 
دار يکه به قصد تبرک به ديه کرده است که کسانيامبر خود توصيست به پت ازآن دارند که خداوند نخيه مختلف قرآن حکايدو آ
ز بعدا آنان را ين کار اکراه نشان داده اند خداوند نينا از ايچون ای بپردازند تا به مصرف معاش او برسد ،وِلی ند پوِليآی او ِم

 :ن پول معاف کرده است ياز پرداخت ا
  

ی وِل ) 103توبه ،" (ی و طهارت بخِشی افت کن تا آنانرا پاک گرداِنيند صدقه  دريآی دنت ِميکه به ديرسول ، از کسانی ِا" 
ی تواِنياگر نم:" ... گذارد يدر برابرشان می راه عذِری گِريه ديزدند ، خداوند در آين کار سر باز ميچون مراجعه کنندگان از ا

ز ينصورت ما نيد ؟ درايبدهی دار خود صدقه ِايش از ديد که پيرا اکراه دايآ. م است يد که خداوند بخشنده و رحيبدانی ن کِنيچن
م يغمبرانش را فرمان بردار باشيم و خدا و پيش را بدهيد و زکوه خويم به شرط آنکه نماز خود را برپا داريريپذيتوبه شما را م

  ).13 و 12محاجه ،" (
 

ل بر يامبر را دلياوردن پيبن دائل ، که فرزند نی د ، عاِصاز دشمنان محمی ِکيشخند يگر ، خداوند در اشاره به نيدی  درجاِئ
ست بلکه دشمن بد خواه اوست که ين محمدنيکند که ايد ميم بودن او دانسته و محمد را سخت به خشم آورده بود تأکيعق

کرده اند ی ِنامبر و همسرش که با محمد دشميگر خداوند به ابولهب عم پيدی ، و باز در جاِئ ) 3کوثر ،(م است يخودش عق
  ). 3-1لهب ، ! " (زم کش جهنم باد يز هيده باد دست ابو لهب ، و زنش نيبر:" کند که ين مينفر
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 ":یديتوح "یکتابها
 

  قرآن، لي انج، تورات
  

 يما از آسمان برموسيشوند که مستقي شناخته ميل و قرآن که در جهان اسالم سه کتابي انج،   توراتيديسه کتاب توح
بلکه بعکس هر کدام از آنها از نظر نحوه شکل ،   ندارنديش مشابهيداينه تنها نحوه پ،   ومحمد نازل شده انديسيوع
توان ين آنها نمي بيچ شباهتيدگاه هين ديکه ازايبطور،  گري دي جدا از دوتاي بکليخچه اين و انتشار تاريو تدو يريگ
  . افتي

 
هوه ي با ي موسيده بوده اند که درتورات براساس گفتگوين عقي براي بطورسنتيان درطول قرون متماديحيان و مسيهودي

ن کتاب بصورت ي مسلمانان درطول قرون اعتقاد داشته اند که ا،  نان به موازات آ.  نوشته شده استيبدست خود موس
شود يان مربوط ميهودي تا آنجا که به .  نازل شده استي بر موسيق وحيما از جانب خداوند از طري مستقي آسمانيکتاب
 درمورد . رده اندک مسلم بدانان ارائه يتيرا که ازروز اول آن را به صورت واقعيز،   استيعي طبي امرين اعتقاديچن
 ير و شکنجه حتيسا و تکفي از ترس کلين دانست که الاقل تا قرن هفدهم کسين اشتباه را عمدتا فرع ايتوان ايان ميحيمس

 درمورد يول،  ز بر ان صحه گذاشته بود نداشته استي نيسي که خود عي را درباره موضوعيديجرئت ابراز ترد
ک ي مسلمان اصوال تورات را از نزدي از علما و فقهايارين جست که بسينرا دراد علت آيباي ميمسلمانان به احتمال قو

ان ي شده جري براو تلقي الهيا وحي و يا نوشته موسي که ين کتابيرا در خود ايز،  شناسنديشناخته اند و امروز هم نمينم
 :  شرح داده شده استلي به تفصيان درمرگ ويهوديکماهه ي ي و مراسم کفن و دفن او وعزاداريمرگ شخص موس

 ي احديول،  ت فعور دفن کردنديو او را درمقابل ب،  قول خداوند بمردن موآب برحسب ي بنده خداوند درزميپس موس“
و نه چشمش تار و نه قوتش کم ، ست سال داشتي دروقت وفات صدو بي و موس. محل قبر اورا تاکنون ندانسته است

 ي ونب.  گشتي سپري موسي ماتم براي روز ماتم گرفتند تا روزهايربات موآب س او درعيل براي اسرائيو بن،  شده بود
 درتورات يگري دي درجا).  12 – 5،   و چهارميباب س،  هيسفر تثن"(ل برنخاسته باشد ي تا به حال دراسرائيمثل موس

ل ي بر فرزندان اسرائيهانن ادوم سلطنت کردند قبل از آنکه پادشاي که درزمينانند پادشاهانيا": نوشته شده است که
ل ي دراسرائي هنوز نه پادشاهانيکه درزمان موسي درصورت،  ) 31 ،   و ششمي باب س،  شيدايسفر پ"(سلطنت کنند 

توانسته ين مطلب نمي و مسلم است که ا،  ان آمده بودي به مين احتمالي از چنينه اصوال صحبت،   کار آمده بودنديرو
 .مان نوشته شده باشديسلا يش از دوران داود يپاست 

 
 که درانتساب تورات به شخص يه کساني عليالديدر قرن سوم م،  گنسي اور،  س معروف ارتدکسي که قدي فتوائ
،   درقرن دوازدهم. د بوده استيدهد که از همان زمان اصالت تورات مورد تردي نشان م،  کنند صادر کردي شک ميموس
 که ي قرون وسطيهوديات ين عالم الهيبزرگتر،  ابراهام بن عزرا،  انيحيسان وميهودي ي دراوج تعصب مذهبيعني

ن کتاب و رساله خود يدرچند،   ترجمه شدينيست و آثار او درهمان زمان به التيزي م) طلهيطل( ا ي اسپانيدرشهر تولدو
 دانست ي نوشته کاهنان راي تورات مخالفت کرد و اصوال تورات منتسب به موسي از نوشته هاياريآشکار با اصالت بس
 با معجزات يشود که وي رساالت بن عزرا متذکر ميابي درارزين محقق آلماني اشتاهل. سته انديزي ميکه مدتها بعداز موس

کرده است که آنان يه مين توجي سرخ چنيايان را از دريهودي ي مخالف بوده و منجمله عبور معجزه آساي موسيادعائ
 .  آنها شکافته نشده استيش پاي درپيچ آبيار کم دارد گذر کرده اند وهيبس ي آن که عمقيالااز قسمت بايدرهنگام جزردر
ان مولد و شهر خود را ترک گفت و به قرطبه و ناربن ورم و لندن و مصر و يهوديت ي از قشريل سرخوردگيبن عزرا بدل

شود از ي ميس نگاهداري پاري مل او که اکنون درکتابخانهي مجموعه نوشته هاي خطين سفرکرد و نسخه هايفلسط
 .رودي به شمار مي قرون وسطين آثار فرهنگيارزنده تر

 
 قرن هفدهم يلسوف بزرگ هلندينوزا فيد کرده اسپيين نظر بن عزرا را تأي که بعدا ايگري سرشناس ديهوديت يشخص 

ق ي عهد عتيابهاک از کتيچيکند که هيح مي خود تصرTractatus thelogico-politicusاست که دررساله  
بلکه بعدها توسط کاهنان ،  ن کتابها شناخته شده اند نوشته نشده اندي که مولف ايغمبرانيپگر ي و توسط ديتوسط موس

هود و ي ي را نوشته عزرا کاهن اعظم دوران بعد از اسارت بابليمنجمله تورات موس،   به نام آنها نوشته شده انديگريد
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 صفحه 2

: ن استينوزاچني دررساله اسپين بررسي عنوان فصل خاص مربوط بد. دانديم ميورشلارشا به ايفرستاده مخصوص خشا
 يل و کتاب پادشاهان واقعين کتاب داوران و کتاب روت و کتاب سموئي و همچني منتسب به موسين کتابهايدرباره ا"

گر داشته اند يا چند مولف ديک ين کتابها ينکه ايا اين کتابها نهاده شده نوشته شده اند ي که نامشان برايتوسط کسان
 " بوده اند ؟ينها چه کسانينصورت ايودرا

 
 در ي سراسراروپا مجمعي خاخام ها،  ختي برانگيهودينوزادرجهان ين رساله اسپي که چاپ ايبدنبال طوفان خشم

 نوع خود يمونه هان نيجالبتر از يکيه او صادرکردند که ي را علين نامه معرفيان آن نفريل دادند و درپايآمستردام تشک
 .ن استين نامه چنين نفريترجمه ا. خ جهان استيدرتار

  
ن ومرتد را دربرابر کتاب مقدس قانون يدي بينوزايما باروخ اسپ،  امبران اوي همه پي و داوري مقدس الهيطبق رأ"
حا يوشع برمردم اريا که  ريوهمه لعنتهائ،  ميکنين و طرد و اخراج ميشه نفري همي گانه آن برا613ن يو قوان)  تورات(

 راکه درتورات مقدس آمده است براو يگري دي که خرس آنها را خورد فرستادند و تمام لعنتهايشع بر پسر بچه هائيو ال
ند و درهر ينشي که مي لعنت بر او باد درهر وقت. لعنت براو باد درهمه روزها و لعنت براو باد درهمه شبها. ميفرستيم
 خداوند هرگز . شوديشود ودرهرموقع که ازآن خارج مي داخل ميلعنت براوبادرهرموقع  که به محل . زديخي که برميوقت

 را که درکتاب مقدس آمده است براو نازل سازد و ينهائيابد و همه نفرين انسان ملعون کاهش نياورا نبخشد و خشم اوبرا
ن ي زميان رويهودي از جانب همه يندگيرا بنمان مرتد ملعون يأت داوران ايما ه. نامش را از صفحه روزگاربراندازد

  “.ميکنيش را کفر اعالم ميممنوع المالقات و ممنوع المکالمه و خواندن نوشته ها
 

ت يبا قاطعبنوبه خود اصالت تورات را ،  نينشتايد و آلبرت ايگموند فروي ز،  گر دوران مايار سرشناس دي بسيهوديدو 
د از ولتر نام برد که يباين اصالت را مورد انکار قرار داده اند مي که ايکران سرشناسگر متفي از جمله د. نفع کرده اند

و درمورد انتساب ،  را به استهزاگرفته استي خود نه تنها اصالت تورات بلکه وجود خود موسيونر فلسفيکسيدرد
،  کننديز شک ميجهت به همه چي ندارند بيمان پرو پا قرصين که متأسفانه اي ازمحققيبرخ": سدينوي ميتورات به موس
 ي زندگي که خود تورات برايخي سال پس از تار1167 تا ،  هوديغمبران ي از پيغمبريچپينکه هيکنند از اياظهار تعجب م

خواه ،  زيق ني عهد عتيچ نوشته مقدسي نبرده و درهي از موسي خود مطلقاناميدرکتابها،  ن کرده استيي تعيموس
،  يال نبي و حزقياء نبي و اشي نبيايرمي معتبريخواه کتابها،  ماني منتسب به سليرکتابهاخواه د،  ر داوديدرمزام
،  هيتثن،  انيالو،  اعداد،  خروج،  شيدايپ:  اسفار پنجگانه توراتيهمچنانکه اسام،  افتيتوان ي بدو نمين اشاره ايکمتر
ن اسفار يسنده اي نويپرسند که اگر واقعا موسي م شکاکين آدمهاي هم. امده استيغمبر تورات نيچ پي از هيچ کتابيدره

 خود او يهوه ازدواج با زن برادر را حرام کرده است وليسد که يان بنويتوانست درسفر الويچگونه م،  پنجگانه بود
 ده شهر آباد هم يچوقت حتي که هينيتوانست درسرزمي بشمارد؟و چطور مي شرعيفه اين ازدواج را وظيه ايدرسفر تثن
 که خود او و قومش چهل سال يابانيآنهم درب،  ان را صاحب چهل وهشت شهر اعالم کنديله الويده است قبيد ندبه خو

د که تنها ي سخن بگويتوانست از پادشاهاني داشته باشند ؟ و باز هم چطور مي خانه اي آنکه حتيدرآن سرگردان بودند ب
ل را اداره کردند ين فاصله قوم اسرائي که درايانيران و قاض از وجود داويول،  دا شدنديل پيپانصد سال بعد دراسرائ

و از جمله آنها (ن باره اختصاصا نظر داده اند ي که درايخ نگارانيشمندان و تاريفهرست همه اند" نداشته باشد ؟يخبر
)  تسر نام برديلبرت شواآ،   برتراند راسل،   ولز.  ج. هـ ،  چهي ن،  رنان،   کانت،   گوته،  ويمونتسک،  درويتوان از ديم

 از ي مختلف از شماريکه درکتاب حاضر به مناسبتها،  رودياز چند صد فهرست کتابهاو مقاالتشان از چند هزار فراتر م
 . اد شده استيآنها 

 
ز روشن کرده است که خود يت را نين واقعي ا، ن سه قرني درهمي گسترده تورات شناسان غربيهايبرس،  از جانب درگر

 از چهار متن مختلف يبي بلکه ترک،   نوشته شده باشديا موسيست که توسط خود خدا يک متن واحد نيت اصوال تورا
 مختلف نوشته شده اند و ي و مذهبي و اجتماعياسيط سي مختلف و درشراي درسالهاسندگان مختلفياست که بدست نو

ار موارد هماهنگ و يبلکه دربس،  ستندياهنگ نگر هميکدي نه تنها با يچه از نظر سبک نگارش و چه از لحاظ محتوا
را خداوند درآن يز( است  "يهوي" چهارگانه تورات موسوم ين متن هاين اي تريمي قد. گرنديکديگاه اصوال متناقض 

است که درآن ازخدا بصورت "يالوه" توراتي دوم. الد نوشته شده استيش از ميکه درقرن نهم پ)  شوديده ميهوه نامي
هود بود ي از دو کشور مستقل يکيهودا که درآنوقت ين يالد درسرزميش از ميو درقرن هشتم پ،  م برده شدهم نايالوه
ف شده و يتأل)   حيالد مسيش از مياواخر قرن هفتم پ (يال نبي است که درزمان حزقي متن سوم متن. ن شده استيتدو

 درزمان حکومت يعني يدوران اسارت بابلاز  است که بعدا ي است متني کنوني که متن رسميسرانجام متن چهارم
مان درارتباط  با ي از کاهنان معبد سليتوسط گروه)  حيالد مسيش از ميقرن ششم و پنجم پ(ن ي درفلسطيهخامنش
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 Sacerdotalا کاهنانين شده است و به متن خاخام ها ي آن دوران تدويهودي جامه ي ومذهبي فکريازهايتحوالت و ن
 تورات يادي از معتقدات بنياري بس. افته استيالد ادامه يش از ميل آن احتماالتا قرن دوم پيو تکم،  معروف است

مثال داستان تولد آدم و حوا که ،  ا دو متن از آنها تعلق دارنديک يشوند و فقط به يده نمين چهار متن دي ازايدربرخ
ل ينش که تعطي استراحت خدا درروز هفتم آفرو موضوع،  آن وجود ندارد "يالوه"درمتن ،  تورات آمده"يهوي"درمتن 
 يهودي دو پژوهشگر .  آمده استيهود از آن سرچشمه گرفته است تنها درتورات خاخامين ي روز شنبه آئيالزام
  .The Book of J.  هوهي بنام کتاب ير درکتاب پر سروصدائي اخيد روزنبرگ وهرولد بلوم درسالهايويد،  يکائيامر
 . بوده استيهوديک زن کاهنه ي چهار گانه ي ازچهارموألف توراتهايکي کرده اند که عااد
   

 ،  اءيمنجمله اشع،  ي بعد از موسيهوديامبران يدهد که پيتذکر م،  ش پروتستانيات و کشي الهيفورلندراستاد آلمان
ند و اصوال در کني نمي اشاره اي خودشان به سفر خروج و به موسي کتابهايچ جايا درهي هوش،  عاموس،  کاهيم
 برده شده و نه به ي ازموسي نه ناميش از اسارت بابليل مربوط به دوران پي اسرائي مذهبيک از نوشته هايچيه

ان دربابل يهودي خود تورات درزمان اسارت يکه بر مبنايدرصورت،  ان ازمصر اشاره شده استيلي خروج اسرائيماجرا
ده ين باره درمتون موجود کتاب مقدس ديدرا از نظر فورلندر آنچه . گذشته استي ميک هزار سال بردوران موسينزد
 مربوط به سفر خروج از يادي بني اسامي افزوده شده است و حتي است که بعدا به متون اصلي ساختگيشود مطالبيم
وران ش از دي پيک از نوشته هايچياد شده است درهيه از آنها يوشع که درسفر تثنيم و ي و هارون و مريل موسيقب

 .ان وجود ندارديهودي ياسارت بابل
  

هودا درهنگام ي از پادشاهان يکي از تورات نام برده شده که درزمان يگريق ازمتن ناشناخته ديگر از عهد عتي ديدرجائ
ک تحول بزرگ يو قرائت آن ،  شودي پادشاه فرستاده ميس کاهنان معبد کشف و برايم توسط رئير معبد اورشليتعم

ست ودوم کتاب دوم پادشاهان يطبق آنچه درباب ب،  ن ماجرايشرح ا.  آورديرا درکشور به وجود م "يهب مذ– ياسيس"
از کاتب خود )  حيالد مسيش از مي پ622(ن سال سلطنت خود يهودا درهجدهميا پادشاه يوشي: ن است کهيآمده چن

 از تورات را ينسخه ناشناخته ا،   معبديهادرهنگام جابجا کردن طالها و نقره م يس کاهنان معبد اورشليشنود که رئيم
خواند شاه ي پادشاه مين کتاب را براي که کاتب اي وقت.  پادشاه فرستاده استي برايافته و آنرا توسط ويدرخانه خداوند 

کند که بروند و از خداوند يارا مأمور ميکاياءکاهن و شافان کاتب و عکبوربن ميدرد و حلقي جامه خود را مياز نگران
ن کتاب را گوش ندادند تا موافق ينجهت که پدران ما سخنان اياز ا"هودا برافروخته نشوديمسئلت کنند که غضب اوبرقوم 

 به نام خلده زوجه شالم بن تقوه بن ي و پس از مشورت با کاهنه ا، "ند يهر آنچه درباره ما مکتوب است عمل نما
ثاق خداوند با يد مي به نشان تجدي مجلليمراسم مذهب،  ن کتابي ايام واقعيم درباره پيجرجس لباسدار محله دوم اورشل

 يه امور مذهبيرد که کليگير قرار مين مسيهودا دراي دولت ياست کليو از آن پس س، دهديب ميده خودش ترتيقوم برگز
همه  يحال همکارن يو درع،  ردي به کاهنان معبد تعلق گيشتريار بيازات بسيو امتابد يم و درمعبد آن تمرکز يدراورشل
ن ساله ي چنديهايبرس. م مواضع هر دو طرف برقرار گردديت بنفع تحکي سلطنت و روحانيان دستگاههاي ميجانبه ا

 نوشته يکتاب مقدس راچه کس" او بنام يقيا دراثر تحقيفرني کاليه گوي االصل دانشگاه سن ديهوديدمن استاد يچاردفرير
ا يوشيم ومعاصر با ي از کاهنان معبد اورشليکيا يرميول تا به آخر توسط ن متن از ايروشن کرده است که ا"است ؟
 ي شده بوده نسخه ناشناخته ايوشا طراحي خود ي که با همکاريطبق برنامه ا،  يهودا نوشته شده و بطور جعليپادشاه 

 . به قلم رفته استيازعهد موس
 

 مربوط به اصالت تورات يد هاي مقابله با تردياکه بر1870کان درسال ي واتيساي کل) Council (ي مذهبيدرشورا
ان يسا به جهانيله روح القدس منتقل شده و ازراه کلي خداوند است که بوسيرسما اعالم شد که تورات وح،  ل شديتشک
رفت که اصالت تورات يپذ“موس يرونيه "يقيئت تحقيل هيکصد سال بعد از آن با تشکيسا ين کلي هميول،  ده استيرس

 ) ي مرگ موسيخ سنتيتارهزار سال بعد از(ح يالد مسيش ا زمي پ444 تاسال ين کتاب حتي اين نهائيست و تدويمسلم ن
،  ان گرفته استي پايالدين کار تنها درقرن اول ميده اند که اين عقيپژوهشگران برا از ي بعض  1.افته بوده استيان نيپا

چون نسخه ،  يالدي ازقرن اول ميتي بموجب روا.  دانسته انديالدي م500خ راحدود سال ين تاري ايوچندتن ازآنان حت
  از آن يگريچ نسخه دــــــــــيم سوزانده شده بود مدتها هي معبد اورشليرانيق درهنگام ويم و معتبر کتاب عهدعتي قديها
 
 
 

_______________________________ 
  ).  1965 – 1962( شوراي واتيکان دوم – 1
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 شد و يبرد وحيران بسرميهود که قبال درايهوه به عزرا کاهن اعظم ي از جانب يمام متن آن درمکاشفه ات، دردست نبود
ارشا مأمور ي که از جانب خشايو وقت،  کته کردي ديهودي به پنج کاتب ياپي آنرا در مدت چهل روز و چهل شب پيو
 از کاهنان به ي با گروهيو ،) بودي هخانشياه از شاهنشيکه درآنزمان بخش(ن شد يان فلسطيهودي ي برايقانونن يتدو

ده کرنفلد مورخ و تورات يان ابالغ کرد  به عقيهوديل به ي را به عنوان قانون اسرائيم رفت و درآنجا تورات کنونياورشل
 ين صورتين است که درچني اصالت تورات اي اعتباري از بيريک درجلوگي کاتوليساي کلي علت پافشاريشناس آلمان

رفته شود که همه مندرجات کتاب ي المثل اگر پذيف“: شوديات تورات استوار است متزلزل ميز که برروايت نيحيمسه يپا
ده ي درانصورت تمام اسطوره قوم برگز،   استير واقعي و غي جعليخي مسلم تاريتهاي واقعيوشع وحوادث آن برمبناي
ن ي خواهد بود و با قبول چنيلي تخيداستانز ياوند نده از جانب خدين قوم برگزيهود درمورد بخشش ارض موعود بدي

گر يهود دين يد، هودي قوم يدگيهوه و برگزيثاق يرا بدون مي ز،   متزلزل خواهد شديهود بکلي ين قومي دي مبنايتيواقع
 ". نخواهد داشت يمحتوائ

 
ا ي بوده اند عزرا و نحميات کنون توريسندگان واقعي را که نويهوديدو کاهن ”خيخدا و تار،  انيهودي"مونت درکتاب يد
 ين قانونيت تدوير با مأموريز از جانب اردشيکرده اند و هر دو ني خدمت مي آنها دردربار هخامنشيداند که هردويم
وشا نوشته شده بود با يه که درزمان يو به ابتکار آنان بوده که سفر تثن،  ن فرستاده شده بودنديهود به فلسطي قوم يبرا
 بوجود يکنون)  تورات"(اسفار خمسه "ب ين ترکي تورات اضافه شده و از اي چهار گانه قبليالزم به کتابهاد نظر يتجد

 . آمده است
 

ست سال ي شده است که هشتصد تا هزارودويانگذاري بنيهود برا ساس پنج کتابين ين است که آئيت اين واقعيمفهوم ا
 يهودير معروف يکتاب تفس، "هگده"دهد که درين محقق تذکر مي هم.  نوشته شده انديمرگ موس يخ ادعائيپس از تار

 از خود يز ناميکبار ني يحت،  خواننديسه هاميل از مصر درکنياد بود خروج قوم اسرائيد فصح به يان درهر عيهوديکه 
ر ياردشزمان که مصادف با ،   توراتين واقعي تدويالد برايش از ميخ اواسط قرن پنجم پي تار. شودي برده نميموس

 . ز هستينوزا نيسپد اييخ مورد تاي تار، ران استيدرازدست در ا
  
ف ي که کار تأليدهد که وقتيح ميتوض"د ي جديتورات و باستان شناس" درکتاب يکائيان پژوهشگران امري کن. م. ک

 ي درتمام امپراتورينعي، د کننديا را تجديوشي يويم گرفتند سنارين دو تصميا،  ا انجام گرفتيتورات توسط عزرا و نحم
 که به ي موس) تورات(عه را رواج دهند که اسفار خمسه ين شايا)   از آن بوديک و مصر قسمتيکه خاور نزد( ران يا

 عموم يم براي درمعبد اورشليهودي درعالم مکاشفه به عزرا الهام شده درروز اول سال نو يعني معجزه آسا يصورت
ت خود را ي موجوديالد سند کتبيش ازمي پ444 سرانجام درسال يهودين يد که آئب بوين ترتيو بد،  قرائت خواهد شد

نه به ي بود که درطول قرون سيات شفاهي ازروايشد مجموعه اي ميخ آنچه واقعا تورات تلقين تاري تا ا. بدست آورد
 از . رديل قرار گير و تبدييتغتوانست مورد ي مي مطالب آنها به دلخواه راويو درهر نقل وانتقال،  نه نقل شده بوديس

ست و ي مانده باشد دردست نيت باقيحي اول مسي که از سده هاي نسخه اي تورات امروزه حتيمي قديس هايدستنو
 نسخه ين پروتستان از کتاب مقدس صورت گرفته از رويانگذار آئين لوتر بني المثل توسط مارتي که فيترجمه ا
،   دردوران لوتريعني ،  يتنها درآلمان قرون وسط“کتاب مقدس  "ين الملليبنا به گزارش سازمان ب.  استيمتأخرتر
ب ين ترتي بد. خوانده استي از آنها باهم نمياريس مختلف تورات وجود داشته که مندرجات بسي دستنو4000درحدود 

ته که نه تنها ق صورت گرفي مختلف عهد عتي درکتابهايهائيگر انواع دستکاري به متن ديدرطول دوهزار سال از متن
، ده است همراه آوريحيانب مومنان مسز از جي رانيريان برده بلکه گاه انحرافات جبران ناپذياصالت مطالب آنها را از م
 يبه معن"آدم "که دو کلمه عام ،  يسيت بعد از عيحيت مسين شخصيبزرگتر  ،St Paulusسيمثال اشتباه پائولوس قد

نش پنداشته و ين مرد و زن آفري خاص اولي مورد ترجمه خود اساميونانيرمتن  مادررا ديبه معن”حوا"زاده خاک و 
ت واسالم يحيمنعکس کرده است باعث شده است که جهان مس"ان يرساله پولس رسول به روم"ن صورت دريآنرا به هم

گر کتب ي حوا دردن برداشت درقرآن و نامين دونفر به حساب آورند و بعدا نام آدم با همي خاص ايآدم وحوا را نامها
درمتن malum درترجمه کلمه ) سن ژروم(س ي قديموياشتباه جرون،  بين ترتيبهم. ز منعکس شودي اسالم نيجهان
ک به دو هزار سال يباعث شده که درطول نزد)  ز داردي ممنوع رانين حال معني که درعيکلمه ا(ب ي تورات به سينيالت

ن اشتباه به يهر چند که ا،  ندازديگناه بيب بي به گردن سينيزمااز بهشت ت گناه رانده شدن آدم و حوا ريحيجهان مس
 خود را به گندم يب جايست اساسا سي که روشن نيليبه دل،  ي اسالميرا که در سنتهايز،  افتهيجهان اسالم گسترش ن

 . داده است
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چکدام از آنها ي هي شده وليود نامگذارهيامبران يق که بنام پي مختلف عهد عتيبا همه کتابهاين تقريخ تدويامروزه تار
،  اينحم،  عزرا،  وبي ا،  لي داني مثال مسلم است که کتابها. توسط خود آنان نوشته نشده اند مشخص شده است

ح با دوتا چهار قرن يالد مسيش از مي درقرون ششم تا چهارم پيهوشع همگ،  ونسي، استر،  يمالک،  ايزکر،  داوران
الد يش از ميکه خود او درقرن دهم پ،  ر داودي کتاب مزام. ف شده انديغمبران تألين پي خود ايگفاصله از زمان زند

 ي چند مرحله ايبصورت)   برداود فرستاده شده استيک کتاب آسمانيح شده که بصورت يودرقرآن تصر(سته يزيم
ن صورت يمان بهمي سليغزل غزلها و کتاب ،  افتهينگارش )  الديش از ميقرون هشتم تا چهارم پ(درطول چهار قرن 

 Holscher،  يسي و انگلي دو دانشمند آلمانيهاي بنا بر برس. ن شده استيش از سه قرن تدويدرطول ب
ه آن کار کسان ي بند نوشته خود اوست و بق150ال تورات فقط ي بند کتاب معروف حزق1273 از ، M.Burrowsو
 .الد نوشته انديش از ميو درقرون دوم و سوم پ است که آنها را چهار قرن بعد از خود ايگريد
  

 700 تا 760 ي که خودش درفاصله سالها–اء ي متذکر شده است که درکتاب اشعJ.Botteroي فرانسويآشورشناس
بلکه ،  ق سخن رفتهي دقيان دردو قرن بعد ازآن بصورتيراني نه تنها از سقوط بابل بدست ا–سته يزيح ميش از مسيپ
ا آمده باشد صراحتا ذکر شده ي بدنيش از آنکه ويز پي ني هخامنشيانگذار شاهنشاهيفاتح بابل و بن نام کوروش يحت
 . است

 
  ي شاهنشاهي ازاستانهايکيل ين اسرائي نوشته شده اند که سرزميدرطول دو سده ا”قيعهد عت "ي کتابهاياريبس
ق تورات يشود که بعدا از طريده ميرآنها د دين زرتشتي از آئيرات فراوان و آشکارين جهت تأثيبد،  ران بودهيا

رداود ياء و مزاميال واشعي دانين جمله اند کتابهاي از ا. افتيتوان يزميت و دراسالم نيحي کسترده آنهارا درمسيبازتابها
 يديخ مذاهب توحين فصل مهم از تاري درباره ا. مانيونس و استروامثال سليا و يوب و عزرا ونحميام و ايخ ايو توار

 . افتيد ي خواهيشتريبحات ينده توضيدرصفحات آ
 

 بار از 27:  ندارديگريچ کشور دي دارند که هي ممتازي مهم آن جايران وپادشاهان و شهرهايا،   توراتيدرکتابها
 بار از 4 بار ازماد 33،   بار از پارس35 ، )  ريا اردشيارشا يخشا(  بار بخشورش 21،  وشي بار از دار18،  کوروش
هرچند ": ران آمده است کهي اي درآنها سخن رفته است و درباره شاهنشاهيکبار از ريد و ي بار از تخت جمش2شوش 

 پادشاهان يه بزرگواريرا سايز،   مارا ترک نکردهين بندگي ما دراي خدايول،  ميستيش ني بيوبندگان)  هوديملت (ماه 
ک نمونه منحصر بفرد درتمام يبصورت ،  و کوروش، )  5،  باب نهم،  کتاب عزرا"(پارس را برسرمان گسترده است 

 از يکي L.H.Mills به نوشته. و  کمربسته خدا لقب گرفته است" بخش بزرگ يآزاد"و"ح خداوند يمس"،  تورات
ران يدرطول دو قرن حکومت ا"– است يهودي که خودش –خ مذاهب درآغاز قرن حاضر ين کارشناسان  تاريبرجسته تر
 يهوديسندگان ي از نوياري قرار گرفته بودند که بسيراني ايشه هاير اندي تحت تأثيان بقدريهودي ، ني برفلسطيهخامنش

 ".شمردند ي ميراني اي بدانند شهريهوديش از آنکه يم را بيآن زمان اورشل
 
بود و  ي هخامنشي از شاهنشاهيح بخشيالد مسيش ازميپ330 تاسال 538ن از سال ين فلسطيشود که سرزمي مياد آوري

. جاد شده بود و مرکز آن دمشق بود وابسته بوديوش اي که بفرمان داريست گانه اي بي هاي پنجم از ساتراپيبه ساتراپ
 د و درآنيان رسير به پايا اردشيارشا يم که درزمان کوروش آغاز شده بود درزمان خشايد ساختمان معبد اورشليتجد

ن رفتند و مأمور ين پادشاه به فلسطيکردند از طرف ايران خدمت ميار اهود که دردربيغمبران يا پيهنگام عزرا و نحم
هود گسترش ي درفرهنگ يعياس وسيران درمقي اين دوران بود که نفوذ فرهنگيدرا. ان شدنديهودي ين قانون برايتدو
 .افتي
   

 ي و تقلبي ساختگيکل بي کهن عرضه شده اند متونيگر تورات که درقرون گذشته به عنوان نسخه هاي از متون ديبرخ
خ ي مقدس نابلوس نام گرفت و تاري بدست آمده که بعدا طغراي توراتي مثال درقرن چهاردهم درآلمان نسخه خط. بوده اند

ب درسراسر ين ترتي بود وبديزده سال پس از مرگ موسي سيعنيل به کنعان يزدهم از ورود قوم اسرائيکتاب آن سال س
نکه نام يبخصوص ا،   نوشته شده استي است که درزمان موسيخت که همان توراتيگن تصوررا براني ايحي مسياروپا
 ينحاس بن العازاربن هارون کاهن نواده برادر موسيست گوسفند کتابت شده بود في پوست بين طغرا که بررويکاتب ا

نحاس بن العازار کاهن يفن ي بعدا معلوم شد که ايول. ز نام دادندي نينحاسيتورات فن جهت آنرا يذکر شده بود و بهم
 !  کتابت شده است ي موسيخ فرضي سال بعد ااز تار2500 درحدود يعني 1318ان دمشق بوده و تورات اودرسال يهودي

 
*   *   * 
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 .توان داديتذکرم)  ديعهدجد(ل يدرمورد انج،  گفته شد)  قيعهدعت(ر آنچه راکه درباره تورات ينظ
   
ک کتاب بلکه ينه ،   نازل شده استيسي است که از آسمان برعي که کتاب مشخصيسنتن اعتقاد يز برخالف ايل نيانج

ل نه توسط ين چهار انجيک از ايچي ه. شونديده مي چهارگانه ناميلهايگر است که جمع آنها انجيکديچهار کتاب مجزا از
 ي حتيل کنونيچهار انج .  شده استيافت آنها بصورت وحي دري نوشته شده اند و نه خود او هرگز مدعيسيخود ع

بلکه به ،   بوده اند نوشته نشده اندي و مرگ ويک شاهد زندگيکه از نزدي آنها ئيعني،  يسيم عيون مستقيتوسط حوار
ف يق تأليخ دقي با آنکه تار. رتر از آن نوشته شده انديد هم ديح و شايالد مسي بعد ازم110 تاسال 70تفاوت از سال 

 70 در دههMacusل مرقسين است که انجيل شناسان برايده اکثرانجيعق،  ستيشن نل ها روين انجيک از ايچيه
 درحدود Johannesوحنايل ي و انجيالدي م90 و 80 ي دردهه هاLuc و لوقاMatthew ي متيل هايانج،  يالديم

ل خود را ي انجيدهويري و غيحي زبان مسيونانين چهار نفر مرقس ي ازا. ف شده انديا بعد از آن تألي يالدي م110سال 
 زبان م بهيل خود رادراورشلي زبان انجيم وعبري ساکن اورشليهودي يمت،  ف کرده استي دررم تأليونانيبه زبان 

وسرانجام ، ينيبه زبان الت)  ا احتماال دررمي(ريغ صيايل خود را درآسي انجيهودي ريب و روشنفکرغيلوقا اد،  يعبر
گر تفاوت يل دي خود با سه انجيل خود را که از نظر محتوايت انجيحي مسيساي وابسته به کليهودي يوحنا روحاني

 .نوشته اند"افسوس" دريآشکار دارد به زبان آرام
  
 متعدد يل هايبلکه انج،  ستنديل نامبرده نين چهار انجي منحصر به هميسي بعد ازمرگ عيف شده درسالهاي تأليل هايانج
ل برنابه و يانج،  ونيل مرقيانج،  صانيل برديانج،  انيل مصريانج،  اني عبرليانج،  انيل ناصريز بنام انجي نيگريد
رفته يت شناخته شده اند نپذيل که به رسميچکدام از آنها را بجز چهار انجي هيسايل توماس نوشته شده اند که کليانج
ت درست به اندازه قرآن ن آنها اسيف شده است و معروفتري سن توماس تأليحيس مسيل توماس که توسط قدي انج. است
 .دارد) باب( سوره 114

  
ک و ي کاتوليکصد کارشناس مذهبيش از ي بي بصورت اثر دستجمع1972که درسال  "يحيدائره المعارف مس"در

در Introduction a la traduction oecumenique du Nouveau Testamentان با عنوان پروتست
ک ينکه ي از اي حاکيچگونه مدرکيح اصوال هيالد مسيبعد ازم140ال ح شده است که تاسيتصر،  س منتشر شديپار

 است که يالدي م150 وتنها درسال ،  ان قرار داشته است وجود ندارديحي دردسترس مسيلي انجيمجموعه نوشته ها
م نا)  ليو نه انج"(ونيخاطرات حوار"ن بارازچهار متن نامبرده به صورت ي نخستي برايس فرانسويقد"سن ژوستن"
 يلهايون فرانسه به انجياسقف شهر ل"رنهيا" توسط يالدي م180 تا 170 دهه يتنها درسالها”ليانج" عنوان . برديم

 .رادارد"مژده"ا ي خبر خوب يآمده که معنEvangelion م ي قديونانين کلمه از کلمه يا. چهارگانه داده شد
 

ت يوحنا را به رسمي،  مرقس،  لوقا،  يل متينها چهار انج متعدد ومختلف تيلهايان همه انجيک مي کاتوليسايبا آنکه کل
  ي هايض هاو خالفگوئي ضدونقيبلکه حت،  کامل وجود ندارديزنه تنها هماهنگيلها نين انجيان خود ايم، شناخته است
از "ن نکي و.  به گفته  گ. دهدي وجود دارد که غالبا اعتبار همه آنها را دربرابر عالمت سئوال قرارميچنان آشکار
نان به ما ي هست که با اطميا کسيآ. ده استير مختلف به ما رسيلها تا کنون هشتاد هزار برداشت و تفسيمطالب انج

که غالبا : ن تناقض هاين ايمعروفتر".م ؟يان بدانيات آدميک رانظري خداوند و کداميد وحينها را بايک از ايد کداميبگو
غمبر ي واسطه به داود پ28 بايسي نسب عي و لوقا است که اوليل متيوانج درديسي شجره نامه ع،  شوديبدان اشاره م

زده واسطه ي سيعني واسطه 55ل دوم ين نسب نامه درانجيکه ايدرصورت،  رسديغمبر ميم پي واسطه به ابراه42وبا 
ب ين ترتي بد،  دگر تفاوت داريکدي بايز بکلين واسطه ها نيت ايو تازه هو،  شوديم شامل مي و ابراهيسيان عيشتر ميب

 شده است و يمعرف... هود ويليپسر ا، لعازاري پسرا،  پسرمتان،  عقوبي پسر، وسفي پسر يسي عيل متيکه درانج
که يبطور.. .. نا وي پسر،  ي پسرملک،  ي پسرالو،  پسربن متات، ي پسر هال،  وسفي پسر يسين عيل لوقا هميدرانج
ل ين هر دو شجره نامه انجيگر دراي از طرف د. ان استي مختلف درميسايتوان تصور کرد که اصوال صحبت ازدوعيم
 ي مدعيل متيکه خود انجيصورتدر،  برديم نسب ميم از داودو ابراهيوسف شوهر مري از راه يسيع،   و لوقاي متيها

 . نداشته استيم درهنگام باردارشدن باکره بوده و باشوهرش رابطه زناشوئياست که مر
 
د يز بارها بر آن تأکيان است و درقرآن نيحي از روح القدس که از اصول معتقداب مسيسيم وتولد عي مربکارتن مسئله يا

ده گرفته يگر ناديل دي مطرح شده و درسه انجيل متيک انجي چهارگانه تنها دريلهاي درخود انجيول( نهاده شده است 
ل يد و نام فرزندش عمانوئي خواهد زائياکره ا ب: شه گرفته است کهي تورات ريايک جمله کتاب اشعياز )  شده است
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 روشن کرده ي زبان شناسيهاي بررسي ول).  14 ،   باب هفتم،  اءيکتاب اشع(  آن خدا با ما است يخواهد بود که معن
 است که خود يبائي آن دختر زي واقعياست که معن"آلماح  "ي از اصل عربي غلطيونانين کلمه باکره ترجمه ياست که ا
ل و بخصوص يم درانجي مريتمام اسطوره باکره گ،  ن مبنايبرا.  باکره ندارديف معبد کرده است و اختصاصا معنرا وق

 . سرچشمه گرفته استيل متي انجسندهي نويک اشتباه لغويت تنها از يحيدرقرآن و انعکاس فراوان آن درجهان مس
   

گر و يله و نقاط مختلف دي او درجليهاو موعظه  يسي عيت مذهبيدوران فعال،   و مرقس و لوقايل متيدرسه انج
ش از ين مدت بيا)  وحنايل يانج( ن يل چهارميکه درانجيدرصورت،  ن شدهييکسال تعيم بتفاوت از چند ماه تا يدراورشل

م آمده ودرآنجا جمعا هفت بار ين مدت سه بار به اورشلي درايسيل عين انجي به نوشته هم. سه سال به حساب آمده است
ش از يم سفر کرده و درمدت بيک بار به اورشلي تنها يگرويل ديت سه انجيکه به روايدرصورت،  جزه کرده استمع
 آن يد فصح که پس فرداي درروز ع،   پس از مرگيسيح شده است که عيل لوقا تصري درانج. ست معجزه داشته استيب

توسط خود لوقا نوشته شده )  تاب اعمال رسوالنک(گر تورات ي دي درجاي ول،  بود از درون گور خود به آسمان رفت
 به يسي از صعود عيوحنا اصوال ذکري و يل متي و دردو انج،  ن شده استيين صعود چهل روز بعد از آن تعيخ ايتار
 به آسمان يسي صود عيخ رسميتارک ي کاتوليسا يخ چهل روز بعد از مرگ از طرف کلين تاري ا. امده استيان نيم
)Ascension (شناخته شده است. 
 

 ، هودايل لوقا يانج،  دانديله مين ظهور را جلي محل ايل متيانج،  ون خود پس از مرگي به حواريسي درمورد ظهور ع
د که يگوي ميسيم درهنگام تولد عيوسف شوهر مري فرشته خداوند درخواب به يل متي درانج. هيوحنا طبريل يانجل
 بدو نداده بدو نداده باشد به ي که فرشته مجددا دستوري به مصر برود و تاوقتدرنگ طفل نوزاد و مادرش رابردارد ويب

 طفل است تا اورا ي که بدو شده درجستجويشگوئيک پيهود بخاطر يس پادشاه يروديرا که هي ز، ل باز نگرددياسرائ
ماند يس درآنجا ميروديشود و تا هنگام مرگ هيوسف شبانگاه همراه با نوزاد و مادراو روانه مصر ميو ،  هالک کند

ل ي درانجيامده و حتيان ني به ميل مطلقا سخني درسه انجين سفر مهمين چني از اي ول، )  15- 13،  باب دوم،  يمت(
 پشت سر گذاشت به اتفاق شوهر و يعت موسير خود را طبق شريام تطهيم پس از آنکه ايح شده است که مريلوق تصر

وسف ي گفته شده است که يل متين ناصره درانجي درباره هم. و بعد به ناصره رفتم يم به اورشليت اللحيفرزندش از ب
ابد که يل گفته شده بود تحقق ي اسرائي بنيايناصره ساکن شدند تا آنچه به زبان انب دربلده يسيم و فرزندش عيبهمراه مر

 .نوشته نشده است يزين چي درتورات چنيهوديامبريچ پي درکتاب هيول،   خوانده خواهد شديح ناصريمس
 

 چهار گانه يلهايل از انجيک انجيک مورد آنهم دريت است تنها دريحين مسي آئير بناي که سنگ زيسيح بودن عيبه مس
 يقي واحدحقين است که آنها ترا خداي ايات جاودانيح،  پدريا:  رو به آسمان کرد و گفتيسيو ع": اشاره شده است

چکدام ي و لوقا و مرقس هيل متي سه انج).  3،  باب هفدهم،  وحناي"(ناسند ح را که فرستاده تو است بشي مسيسيوع
 است که پس از مرگ او ي موضوعيسيح بوده عيو اصوال موضوع مس،  کنندي نقل نميسي را از جانب عين سخنيچن

گر ي ديادينن اصل بي به ا. الد ابداع شده استي بعد از م40ز فقط درحدود سال ين "يحيمس"عنوان . مطرح شده است
 چهارگانه اشاره شده است نه از جانب يلهاي درانجيسينه از جانب خود ع،   پسر خداستيسيت که عيحين مسيآئ

 بدو يون روميک سنتوريب توسط ي صلين عنوان پس از مرگ او دررويت مجعول اين روايبلکه طبق ا،  ون اويحوار
ن اصطالح را ازجانب يان ايس رسول بعدا دررساله خود به غالطپائول!"حقا که او پسر خدا بود"داده شده که گفته است 

ک زن يدخداوند فرزند خود را که از ين فرا رسيکه زمان معيوقت": بکار برده است،  يسيو نه از جانب ع،  خودش
ز ي نين نامگذاري هميول. ) 4 ،   فصل چهارم،  انيغالط"( ان ما فرستاد يمهود متولد شده بود و به يعت يودرشر

 تو پسر من : خداوند به من فرموده است": ديگوي از مزمور دوم داود درتورات است که درآن داود ميخودش اقتباس
 : دين را ملک تو خواهم گرداني زميراث تو خواهم داد و اقصاينک امتها را به مي ا. ا آوردمي و امروز تورا به دنيهست
 و ).  12- 8،   مزمور دوم،  ريمزام(“ کرد ي گر خورد خواه شکست و مثل کوزهين خواهي آهنيشان را به عصايا

 بزرگ ي را پسر آنو خداي بابلي مردوخ خداي است که درآن ويز بازگو کننده لوحه حمورابين مزمور داود نيتازه خود ا
 .ده استينام

که )  پس از مرگ او درچهار روز يسيلعازار بدست عيزنده شدن ا( زنده کردن مرده يعني يسين معجزه عياز بزرگتر
گر اصوال يل ديسخن رفته و سه انج)  44 – 38،  وحناي(ل يک انجيتنها )  110،  مائده(اد شده يز از آن يدرقرآن ن

 . را مطرح نکرده اندين معجزه ايچن
   

وس آنگاه پطر... ": لها بکار رفته استي از انجيکيک مورد و دري تنها دريسي عيبرا“پسر انسان "اصطالح معروف 
 پاسخ داد که يسيم پاداشمان چه خواهد بود ؟و عيز را ترک کرده و به دنبال تو آمده اي ما که همه چ: دي پرسيسياز ع
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ز بر دوازده تخت يکند شما ني خود جلوس مي بر تخت پادشاهيدرآنهنگام که پسر انسان درجالل آسمان،  درروز معاد
 زبان يهاي برس).  28 – 27،  باب نوزدهم،  يمت"(د کرد يخواه يل داوريفه اسرائيد نشست و بر دوازده طايخواه

است که "بن آدم  "ين اصطالح پسر انسان زاده اشتباه درترجمه کلمه عبريشناسان امروزه روشن کرده است که ا
ر يد.. ".:  راي آدم را دارد و نه فرد بخصوصي بني کليال درتورات بکار رفته است و معني کتاب داني از بنده هايکيدر
 باب ،  اليکتاب دان"(ده خواهد شد ي از جانب خداوند به سلطنت برهمه قومها و ملتها و زبانها برگزي آدميا زود بني

 ).13،  هفتم
 

 يسي است که بعد از مرگ عين افسانه اي از محققياري بسيبنا به برس،  زي نيسيون دوازده گانه عيموضوع حوار
ک ي صورت يحينسل اول مس،  تيحي از مسيخين هدف که دربرداشت تاري با اان ساخته شدهيحيتوسط نسل سوم مس

ل و يفه اسرائيده شده که نشانه دوازده طاين منظور برگزي رقم دوازده بد،  وسته را داشته باشديمجموعه متشکل وبهم پ
ق کامل يک تحقي آغاز قرن حاضر ي پژوهشگر آلمانHeneselmann   . د باشديق وعهد جدي دوعهدعتيارتباط سنت
 .ن موضوع اختصاص داده استيخود را بد

 
لها مطرح نشده يک از انجيچيو روح القدس بنوبه خود دره)  يسيخدا و ع(ب پدر وپسر ي ترکيعني يحيث مسيتثلمسئله 
ث سخن ي را مطرح کرده از تثليسيت عيه الوهيد فرضي خود درعهد جديز که دررساله هاي پائولوس نيو حت، است

ث جزومعتقدات ي مسئله تثليالدين مورد متذکر شده اند که اساسا تا سده پنجم مين دري از محققياري بس. ستنگفته ا
ده يب کشي به صليسي که عي از زمان،  "يونرفلسفيکسيد" به تذکر ولتر در. ک نبوده استي کاتوليساي سران کلياصول

ل ي تبدين مدت درست برالگويل بشر به خدا دراين تبدي ا و،   شناخته شد سه قرن فاصله بودي به خدائيکه ويشد تا وقت
بعد مافوق ،  گران شناخته شدي برتر از دي فقط مخلوقيسيدرآغاز ع.  رم انجام گرفتيان درامپراتوريامپراتوران به خدا

 يداو سر انجام خودش خ،  ش از خلقت کائنات وجود داشته استيبعداتراوش خدا دانسته شد که پ،   گرفتيمالئک جا
 .دوم اعالم شد

  
 يخداوند خدائ“: ح قرآن قرارگرفته استي صري فرزند خدا است مورد نفيسيت که عيحيشعار شناخته شده جهان مس

ان يو ترسا،  ر فرزند خدا استيان گفتند عزيهودي ، ) 171نساء ( باشد ي را فرزنديکتا است و منزه است از آنکه وي
 1!"بندند ين دروغ ميشان که بدوچنخدا بکشد. ح فرزند خدااستيگفتند مس

  
 خود داشته ي برايد که فرزنديشايرا خدارا نميز،  م است و نه فرزند خداي بن مريسين کس عيا").  31- 30،  توبه(

نهاده شده است درقرآن د يل برآن تأکيز که درهر چهار انجي نيسي مصلوب شدن عيماجرا).  35- 34،  ميمر"(باشد
ما ،  آنها گفتند که آري:"ه و تصريح شده است که اين عيسي واقعي نبود که به صليب کشيده شدمورد نفي قرار گرفت

ولي اورا نکشتند وبه صليب نکشيدند بلکه برآنان چنين مشتبه شد و ،  عيسي مسيح فرزند مريم و پيامبرخدا را کشتيم
 زيرا که آنان به ، د و بدنبال پندار باطل خويشندکسانيکه براين عقيده اند به راه خطا ميروند واز حقائق امور بي اطالعن

 .) 158 – 157نساء "(يقين اورانکشتند بلکه خداوند اورا بسوي خويش باال برد
 

گلدتسيهراين دو آيه را بازتاب گفته معروف ماني ميداند که عيسي واقعي جون جوهرمادي نداشت نميتوانست به صليب 
 ترشـــــــاين اعتقاد بعدا توسط مانويان گس. رفت قالب زميني و غيراصيل او بودکشيده شود و آنکس که بر باالي صليب 
،   بايد درنظر داشت که حتي پيش از سلمان فارسي که خود سابقه مانوي داشت. يافت وموافقان ومخالفان بسيار پيدا کرد

 .بسياري از انديشه هاي مانويان درمکه و مدينه شناخته شده بود
  

 خواه واقعي وخواه اسطوره اي  –آئين مسيحيت بهمان اندازه که پيدايش خود را به عيسي، زيابي تاريخياز ديدگاه ار
 هرچند که انحراف بنيادي خود را نيز از ،  شکل گيري و موجوديت خويش را مديون پائولوس است،  مديون است

 :مينويسدBibliotheque de Philosophie Scientifique  دراين باره گوستاولوبون در. اودارد
   
 ولي درمراحل، پس ازمرگ عيسي شاگردان او کوشيدند تا پيشگوئيهاو مواعظ اخالقي او را به ديگران ابالغ کنند"

______________________________ 
غمرب تورات مشرده ي اورا مهان عزرا پني از حمققياريبس. ستيکه ازاونام برده شده معلوم ن"ريعز"ن يت اي هو– 1
ز يان نيهودي خدا را نکرده و ي فرزنديچوقت ادعاي هويل،  هود بر عهده داردي ني درآئيند که البته نقش مهما

 . ار جالب استيز بسياز جانب خود خدا ن"خدا بکشدشان "ن ي نفر.  را قائل نشده اندي مقامني او چنيبرا
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ح مدت ينکه خاطره مسيرفت احتمال ايش ميه کار پ کيو بدانصورت،  اوردندين راه بدست ني درايت چندانين موفقينخست
،  ن بود که پائولوسيبخاطر ا، ن شدير از اياگر درعمل درست غ. ار اندک بودي بماند بسي پس ازمردن خود او باقياديز

 درجاده دمشق پس ازمرگ و يسي معروف او با عياروئيد و روي را نديسي که خودش هرگز عيهوديخاخام دانشمند 
 که به فلسفه يل فراوان خود وبااحاطه اي با قدرت تخ،   بود که بعدا ساخته شديز طبعا افسانه اي نيسيعز يرستاخ

 را ساخت و شکل داد که اگر خود يح مذهبيو بنام مس،  دان گذاشتي پا به م،  ن داشتي و به مذاهب خاورزميوناني
 بود يشتر منعکس کننده ظوابط توراتيار بين مذهب بسيل اين دلي و بهم،  آورديز از آن سر درنميچ چيح زنده بود هيمس
ح يامده بود که از مسين برنيز درصدداين است که پائولوس نيان تذکر ايت شاي واقع. حي خود مسي انقالبيشه هايتا اند
 ي ابديت داشت تا به مردمان ابالغ کند که زندگانيکرد که مأموري ميک خدامعرفيبلکه اورافقط ،  ک خدا بسازدي

ن وجود ي ازايچ نشانه ايه. ده استي آنان خريمت مرگ خود براي را به قين زندگي ا) يسيع(درانتظارآنان است و او 
 بود که تنها ين اسطوره ايا،  ا فرزند خدا شناخته شده باشديروان او خدا ي از نظر پيسيت عيحيندارد که درقرن اول مس

 ". افتي رواج يسويعجا درجوامع ي ساخته شد و تدريحيدرقرن دوم مس
 
: سدينوين باره مي خود درهمLevolution des Dogmesن درکتاب معروف ياستاد فلسفه دانشگاه سر" برينيگ"
 نه ، شتن را خدادانستي خود نه خويندگدرتمام دوران ز،  زنده شناخته شدي که بعدا خدايسين است که آن عيت ايواقع"

 ، ن بودي زمي خداوند درروي تجليسيگفتند که عي ساده دل اوميه حواراگربه دوازد. تازه شدي اعالم مذهبيمدع
 يشه فرزند داشتن خدا براياند. داشتندياد کفر و اتهام برنمي دردرجه بعد فر،  دنديفهمين حرف را نمي ايدرمرحله اول معن

 که يسيرا خود عيز  ، شوديک کفر وحشتناک تلقيتوانست جزي بودند نميهودي که هر دوازده نفرشان يونين حواريا
 ملکوت خداوند را که از يکين ادعاراداشت که نزدي تنها ا، هود قائل نبوديغمبران متعدد ي از پيکي جزيش مقاميخو
 ".ان وعده داده شده بود بدانان بشارت دهد يهوديش به ي پيرزمانيد
 

 يلهاي که درانجيعيحرز باشدو واقا ميسي خود عيخين فرض است که اصالت تاري فرع برا،  البته همه آنچه گفته شد
 ياريکه بسي درصورت،  وسته باشنديت شده اند واقعا به وقوع پيد ازاورواير کتابها و رساالت عهد جديچهارگانه و درسا

ن باورند که يبرا،   گسترده انجام داده انديهائيت بررسيحي و مسيسي که درباره عياز پژوهشگران معتبر و سرشناس
وسف و به يعقوب و يم وي و همچنانکه نوح وابراه،  د استي تردي جايسي به نام عي شخصيخارجاصوال دروجود 

ن ساخته يمع يسنده تورات با هدفهائيستند که از جانب کاهنان نويش ني بي اسطوره ايتهائي شخصيار موسياحتمال بس
ت دربرابر يحي مسين انقالبي آئيذارانگي است که با هدف بنيگري ديت اسطوره ايز شخصي نيسي ع، وپرداخته شده اند

اد نهاده شده است که همانند يت بنين واقعين دسته از محققان براي اي اصولي استدالل. هود ابداع شده استي ين قشريآئ
 ي ازوجود واقعي که حاکيا باستان شناسي يخيچ مدرک تاريز هي نيسيدرمورد ع،  ليوخ بزرگ اسرائيمورد تورات و ش

ع ي منظم و از وقايو هاي رم از آرشي است که امپراتوري دورانيکه دوران ويدرصورت،   وجود ندارد باشدين کسيچن
ار ين دوران را دراختي از اي مدارک فراواني باستان شناسيهاين حال بررسي درع. ق برخوردار بوده استي دقيسينو

 درآنها يستيبايم، اقعاوجودداشته وين شخصيکه چني درصورت، يسي عيگران گذاشته اند که منطقا ماجراپژوهش
 .منعکس شده باشد

  
الد يش از ميه است که از سال هشتم پيلسوف اسکندريلون مشهور به فيت فيحي زمان آغاز مسيهودين متفکر يمعروفتر

ن ي اي و اجتماعياسين مسافرت کرده بود و با تحوالت سي چند بار به فلسطيو. سته استيزي ميالدي م50ح تا سال يمس
 يط مذهبي او درمحي فلسفيشه هاير اندي تأث. ک داشتي نزدي رم بود آشنائي از امپراتورين که درآنزمان بخشيرزمس

ت را يحي مسي فلسفيري از پژوهشگران شکل گياري بود که بسيانه درحديک و مي خاور نزدينهايمصر و درسرزم
ت لقب يحيسم او را اساسا پدرمسي کمونياز نامه پرديگلس فرضک انيشمارند و فردري ميلسوف افالطونين فيون ايمد
.  اشاره نشده استين شخصي است به وجود چنيسيلون که معاصر عي فيک از نوشته هايچينهمه درهيو با ا،  دهديم
 يخ او بنامهاي است  و دو کتاب تاريهوديز يوس است که او نيوسف فالويگرهمان زمان يسنده و مورخ سرشناس دينو

 ين کتابها درزماني ا. ندي آي بحساب ميالديخ قرن اول مين تواريهود از مهمتري يخ باستاني و تارانيهودي يجنگها
 ،   و گسترده بوديري رم درحال شکل گي درامپراتوريائي پويت به صورت نهضت مذهبيحينوشته شده اند که مس

ه ي دانست که درقرون اولي جعليه اک آنرا توشتي کاتوليساي خود کلي که بعدا حتي چند سطرينوصف ج اشاره ايوباا
خ مورخ يسش درمورد تارن پري هم. افتيتوان ي درآن نميسي از عيچ سخنين کتاب افزوده شده است هيت بديحيمس
ل بارها يت انجيبود که به روا ي  شهريعني ، هينکه خود اواهل طبريوجود دارد که با ا، وسيوسي، گرآن زماني ديهودي
 يهوديرين غيهمچنانکه مورخ،  درکتاب اوبرده  نشده استين شخصي از چنيچ نامي ه،  ه بود درآنجا موعظه کرديسيع
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خ نگاران قرون ين تاريمعتبرتر،  یروم سلزوس  و وسينيو پلی ونانيانوس يو لوک) وسـلوتارخـپ(پلوتارک، همان زمان
 . نکرده انديسي از عیذکر،  یالدياول و دوم م

 
 درجهان غرب يقي وتحقيخي تاريه هايل ها و تجزين تحلي از گسترده تريکي موضوع يسي عيزندگ،  درسه قرن گذشته
 ينهايگر سر زمي ودرديکائي وامري مختلف اروپائي که درکشورهايکه شمار کتابها ومقاالتي بطور،  قرارگرفته است

وسط پژوهشگران مقاالت تن کتابها و ي ازايادي بخش ز. رودين هزار فراتر ميده از چندين باره بچاپ رسي درايحيمس
 از ينکه برخي باضافه  ا، ااستاد مورخ هستندين يسينوشته شده اند که غالباآکادم برجسته يمحققانگريخ مذاهب وديتار

ن جمع که وجود ي از ايت شگفت آور باشد که شمارآن گروهين واقعيد تذکر ايوشا،   برتن داشتنديآنها خود جامه مذهب
نجا ي ومن درا، شتراستيار بيتوان مطلقا انتظار داشت بسيد قرار داده اند از آنچه ميا ترديکار را مورد انيسي عيخيتار

 که يسيسنده معروف سوي متفکرو نو، تسري آلبرت شوايده کوتاه ازنوشته هاي ازآنها به نقل دوبرگزيبه عنوان نمونه ا
ق يتسر درتحقيشوا. کنمي اکتفام،   قرن حاضريسيسنده و مورخ سرشناس انگلي ولز نو.  ج. ـه،  ز بوديش نيخودش کش

د ظهورکرد و يت عهد جدي که به رواي ناصريسين است که آن عيقت ايحق": سدينوي ميسي مفصل خود درباره عيدوجلد
ب جان سپرد تا اقدام خود ي صلين قرار ساخت و سپس برباالي را درزميت حکومت خدارا اعالم نمود و قلمرو الهيمعنو
،   شدهيسم طراهيونالي است که توسط راسيتيبلکه شخص،   نداشته استيس کند هرگز وجود خارجيتقدت و يرا تثب
 که يرغم همه کوششهائيو عل،   پوشانده شده استيخي براو لباس تاريسم شکل گرفته و توسط تئو لوژيبراليتوسط ل

ه ي توجي وعلميد منطقيسا راازديسا کليتا عست مدرن بعمل آمده ا)  اتياله (يدرصدو پنجاه ساله گذشته از جانب تئولوژ
 واقعا وجود نداشته یخي تاریساين عينان گفت که ايتوان با اطمي م،   ببخشنديخي تاریتينظرگاه بدو هون ياکنند واز
ک ي است که به ي و جدااز معجرات و اعمال خارق العاده ايسيت بدون عيحيت دارد مسي آنچه بعکس واقع. است
از "...   :سدينويش ميخ خوي به تاريولز بنوبه خود درکتاب نگاه. ج. ـه. “ نسبت داده شده استيت اسطوره ايشخص
 که يسائيد نشده اند وآن عيي تأيحيه مسي توسط منابع اوليلي انجيم که غالب سنتهايرسيجه مين نتيها بدين بررسيهمه ا
ن ين است که اوليت ايواقع. ستيرگانه ن چهايلهاي انجيسايچو جه عي شده است بهين مدارک معرفي تريميرقدد
 نوشته شده به زمان يسي عيار نداشتند و آنچه درباره زندگي را دراختيشده ا ل کتابتي اناج، يحيسندگان مسينو

 ي از زندگيع مشخصيسندگان درذکر وقاين نويقصور نخست....گردديلها برمين انجيسندگان اي از زمان نويمتأخرتر
ل ي شده و شکل گرفته و سپس وارد انجين افراد طرحيله همي به وسيخيع تاريم وقايريابد که بپذييت مي قطعي زمانيسيع

 ".شده اند 
  

،  ات بوديش و استاد الهيکه خودش کش،  از شاگردان مکتب هگل،  د اشتراوسي داويدراواسط قرن نوزدهم متفکر آلمان
 چهارگانه يلهاي درباره مقابله انجي کتاب قطوريط، ي علميابي با ارزيعني هگل ي و مذهبيخي تاريليبراساس روش تحل

،  دي نمديحائيت مس معجزاي براي جائيعقلون ازنظرچ انکار کرد ويلها را بکلين انجيا يخي آنها ارزش تاريو تضاد ها
 ينقد بنام 1837که کتاب او درسال ي هنگام.  ارائه دهديسي عيعني بدون اسطوره و بدون معجزه يتيحيد تا مسيکوش
 :خ مذهب دراشاره بدان نوشتين سرشناس تاري از محققيکي،   منتشر شديسي عيبرزندگ

   
  .  امکان خواندن آنرا نداشته باشندين عادي نوشته بود تا مومنينيران کننده را به التين وي چنيکاش الاقل اشتراوس اثر

 درکتاب يانين آشتي جالل الديرانيگرمعاصر ا توسط پژوهشي جالبي بررس،  يسيا عدم اصالت وجود عيدرباره اصالت 
 .توان بدان رجوع کردي ميشتري اطالعات بيح صورت گرفته است که براين مسي درديقيتحق

 
*   *   * 

به ،   آورنده آن مشخص استيخيت تارين آن مانند هوي است که زمان تدويکتاب،  ليبه خالف تورات و انج،  قرآن
را درآن از خداوند بصورت يز،   داردي اصوليگر تفاوتي ديز با دو کتاب آسمانينالب آن نکه نحوه برداشت مطياضافه ا

در مورد اصالت متن ،  نهمهيباا. ديگوي بلکه خود خداونداست که بصورت شخص اول سخن م، شودياد نميشخص سوم 
 چنانکه دردوران ، اشته استار وجود دي بسيدها و اختالف نظرهاي ترديز ازهمان آغاز درجامعه اسالمي قرآن نيکنون

 .دها درنزد اسالم شناسان وجود داردين اختالف نظرها و ترديخود ماهم هم
  

  يا توسط عده اي ازصحابه محمد ضبط ي بود که توسط عده اياتي ازآيقرآن درزمان وفات محمد مجموعه پراکنده ا
رفت که متن يم آن مين افراد بيا يجيآن با مرگ تدرو چون با درگذشت خود محمد و بدنبال ،  گر از آنها ازبرشده بوديد

 ي زندگين سالهايدبن ثابت که دربازپسي قرآن به زيکار گرد آور،  ه عمريبنا به توص،  ز از دست بروديکامل قرآن ن
بله گر مقايکديافت تا قطعات قرآن را از مراجع مختلف جمع و آنها را با يت ي مأموري وو،  محمد کاتب او بود محول شد
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 نوشته شد يدگرد آورد بدون نقطه و اعراب بر صفحاتي که زي متن. م شوديقرآن ازمجموع آنها تنظ ازيکند تا متن جامع
ان جامه يشوايتنها به استفاده شخص پ نداشت ويه قرآن جنبه رسمياولن نسخه ي اي ول،  ن جهت مصحف نام گرفتيو بد
ات يآ)  م آمده استين نديکه اسمشان ا(گر از صحابه محمد يتن د بعدا توسط چند .  اختصاص داده شده بودياسالم
ن متن مختلف از قرآن يب چندين ترتي و بد، افتير ييز تغيات نيب تقدم و تأخرآين مجموعه افزوده شد و ترتي بديگريد
،  ديت رسکه پس از مرگ عمرعثمان به خالفي وقت. ن متون مختلف تورات نبودي شباهت به نحوه تدوين شد که بيتدو
ن شود که بعد از آن تنها قرآن شناخته شده و مورد ي قرآن تدويک متن رسميات ين روايم گرفت از مجموع اي تصميو

 وعثمان ازحفصه دخترعمروزوجه ، کاتب محمد محول شددبن ثابت يفه به زين وظيز اين بار نياو، ديب آقبول به حسا
ن يبعد ازتدو. ل دهديدوهمراهانش تحوي زيئت چهارنفرياده بود به ه را که ابوبکر بدوديمحمد خواست که اوراق قرآن

 ي نسخه انحصار. ديگرقرآن منهدم گردي دي تمام مدارک ونوشته هايول، ن نسخه به حفصه مسترد شدي ايقرآن رسم
 يا متنب تنهين ترتي ضبط و منهدم شد و بديامو فهي به امر مروان اول خلي هجر46ز بعد از مرگ او درسال يحفصه ن

 .ه شده  بودي بود که به امر عثمان تهي ماند متنياز قرآن که باق
   
ن يه از اي امي بنيعني يکان ويده اندکه عثمان و نزدين عقي پرداخته اند براين باره به بررسي که درايبا همه محققانيتقر
. پ. يا.  بوده اندياسي سيرهاشتر تابع منظوي نداشته بلکه بيني از قرآن تنها نظر ديل متن واحدين و تحميتدو

توان با يکند که ميد مي تأک،   قرار دادهيات را مورد بررسين نظريران خود همه اي که درکتاب اسالم درايپتروشفسک
ت يدبن ثابت بخاطر رضايه درمتن آن داده شده و زي امي به سود هواداران بنيراتيي قرآن تغينان گفت درجمع آورياطم

کان محمد و از حافظان ي از نزديکيموسعود  عبداهللا بن .  رااز متن قرآن حذف کرده استينيت معايان آيعثمان و امو
ل ير اصي قرآن را غ114 و113 ين کرده بود آشکارا سوره هاي از قرآن را تدويگريسرشناس متن قرآن که خود متن د

 از قرآن که ي هنوز نسخه هائيارم هجرالاقل تا قرن چه.وسف را منکر بودنديز اصالت سوره  يو خوارج ن،  دانستيم
ت ين شده عثمان را به رسمي که قرآن تدويان کسانين شده بود در مي کعب و عبداهللا  بن مسعود تدويتوسط ابن اب

اندک اندک ،  ي وقت توسط حکام محلين نسخه ها و انهدام آنها به امر خلفاي ضبط منظم ايول،  شناختند رواج داشتينم
 ي از جاهاياريان و خوارج که بسيعي شيکه حتي بطور،   مانديعثمان باقت يان برد و فقط رواي از من نسخ رايهمه ا

 .رفتنديشمردند ناچار آنرا پذيف شده مين متن را تحريا
   

 مثال ،  د قرار گرفته استين کسان خود محمد مورد ترديکتري قرآن دردرجه اول از طرف نزديه هاي از آياصالت برخ
 سوره احزاب که درآنها 52 تا 49 يه هايپس از نزول آ،  امبري همسر پ،  شهياز قول عا،  ن کتاب معتبريچندث يدراحاد

ن ي درايت ضوابط جاري و عدم الزام او به رعاي همبستريغمبرش درمورد انتخاب زنان مورد نظرش براياز خداوند به پ
ت ي ارباب آسمانيني بيم": به همسرش گفته بودنقل شده است که خطاب ،   کامل داده شده استيارينه اختيزم
د قرار داده بود يه هارا مورد تردين آي که اصالت ايگريکس د".  شتاب دارد يلي تو خي قلبيرفتن خواسته هايدرپذ

 ها ين وحي اصالت اي او بود که پس از مدتي هايامبرو کاتب مخصوص وحين صحابه پيکتري سرح ازنزديعبداهللا بن اب
 يراتييص خود تغيبه تشخات ين آين بار خود او درمتن اي بود که چنديرا مدعيز،   راانکار کرديات قرآنيزول آت نيفيو ک

را که ساخته )  14،  مومنون(”يفتبارک اهللا احسن الخالق"هيکبارآي ي وحت، رفته استيرات را پذيين تغيزايمبرنيداده و پ
ن اختالف اسالم را ترک گفت و محمد ي سرح پس از طرح اي اب. ت داده اسيخود عبداهللا بن سرح بوده درمتن قرآن جا

ر ي و تفسيخ طبريل درتارين ماجرا به تفصي شرح ا.  به کشتنش فرمان داديز خونش را حالل کرد و پس از مدتين
ن ي است که درچنديز حاکي نيگريات متعدد دي روا.  آمده استيجيف الهيرشريرو تفسي و کامل ابن اثيابوالفتوح راز

  .  داده شده استي جايات قرآني درباره مسائل مختلف به محمد اظهار داشته که بعد درآيمورد عمرابن خطاب نظرات
ت  بهشيمال مومنان را به بهاخداوند جان و": ه سوره توبه است کهين آيا،   که درقرآن آمدهين مطالبيب ترياز عج
ل وقرآن آمده است ي است که درتورات و انجين وعده قطعي ا. دا کشته شوني کرده است که درراه خدا بکشند يداريخر
 ).111،  توبه"(
   

 را بدست تو يچون شهر"کند که يوشع امرميامبرش يهوه به پيکند که درآن يدا مين گفته درمورد تورات مصداق پياگر ا
 آورد يت تو  درميه به مالکهوي که ين اقوامي ايک از شهرهايچير بکش و درهيع ذکوران آنرا به دم شمشيبسپارم جم

 و ، )  17- 13،  ستميباب ب،  هيسفرتثن"(وان زنده مگذار و آنها را بالکل هالک ساز ي را از انسان وحي نفسيچ ذيه
 ي از پايزيد تا از فرط خونريشان را بزنيد گردنهايچون با کفار روبروشو“: ز صادق است کهياگر درمورد قرآن ن

افت يتوان يز نميک مورد ني يکه درآن حت(ست يل نه تنها مطلقا صادق نيدرعوض درمورد انج  ،)  4،  محمد.(.. نديدرآ
ن کتاب هشدار داده شده است که هر کس که با ي بلکه درست بعکس درا، )   کشتن کفار داده شده باشدي برايکه دستور

باب ،  لوقا،  42،   باب چهاردهم ، مرقس،  52،  ست و ششميباب ب،  يمت(شود يز کشته مير نيربکشد با شمشيشمش
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افته است ين" خداونديوعده قطع"ن ي از ايل نشاني انجيچ جايز تا به امروز درهي نيچ مفسريو ه، )  46،  ست ودوميب
  1. شوديداريا کشته شدن خريق کشتن ي بهشت ازطرين به بهايکه جان ومال مومن

 
*   *   * 

و زبور را ": اء فرستاده شده اند اززبور داوود هم نام برده استيخداوند به انب که از جانب ي آسمانيقرآن درجزو کتابها
و زبور را به داود ،  گري ديامبران رابربعضي از پيم بعضي داديو همانا برتر "، )  163،  نساء(م يز به داود فرستادين

ا يچوقت درتورات يه)  اد شدهيريزامکه درخود تورات از آن بصورت م(ن کتاب زبور ي اي ول).  55، اسراء"(م يعطاکرد
ر داود يرا مزاميز،   را نکرده استين ادعائيچ جا چنيزدرهيامده است وخود داود ني بشمار نيل کتاب آسمانيدرانج

هود يخداوند ،  هوهيخطاب به ،  هودي پادشاه و پپغمبر،   است که داودي صد وپنچاه گانه اي از سرودهايمجموعه ا
 آن خود خداوند با داود يچ جاي درهيول)  ديتوان دينچه درگاتاهادرمورد زرتشت و اهورامزدا مر آينظ(سروده است 

را چنانکه قبال گفته شد يز،   استين سرودها به داود انتساب غلطي از اياري و تازه انتساب بس. ديگوي نميسخن
جا سروده يف ودرطول چند صد سال تدرن مجموعه درچهار دوران مختلير نشان داده که اي کسترده دو قرن اخيهايبررس

  .  بودي هخامنشيهود جزء شاهنشاهين ي است که سر زمي از ادوار آن دورانيکيشده که الاقل 
 

*   *   * 
از جانب يک خداي واحد )  قرآن،  انجيل،  تورات(عليرغم اين تصريح قرآن که هر سه کتاب مقدس اديان توحيدي 

قوانين ابدي و ثابت و تغيير "ميبايد منطقا منعکس کننده حقايقي واحد و مشترک درقالب و بنابراين ( فرستاده شده اند 
 ميان بسياري از قوانين اعالم شده دراين سه کتاب تفاوتها وگاه تناقض هايي چنان بنيادي  وجود ، )  باشند"ناپذيرالهي 

به ناچار بايد نتيجه گرفت که خداوند ،  ته انددارد که اگر فرض براين باشد که همه آنها از يک منبع واحد سرچشمه گرف
 . درجه اي تغيير عقيده داده است180درفاصله تنها چند قرن چندين بار بصورتي 

 
چون کسي زني را به نکاح خود درآورده ":  حکم تورات اين است که،   درمورد زناشوئي چنانکه قبال نيز تذکر داده شد

 و ،  رش پسند نيايد طالقنامه نوشته و بدستش بدهد و اورا از خانه خود بيرون کندهرآنگاه که اين زن ديگردرنظ،  باشد
اگر آن زن شوهر ديگري کند و او نيز وي را مکروه بدارد و طالقنامه نوشته بدستش بدهد و او را از خانه اش بيرون 

درهمين راستادرقرآن آمده ". درآورد شوهر اول که اورا رها کرده بود ديگر مجاز نيست اورا دوباره به نکاح خود ،  کند
 و اگر نافرماني ، )  20، نساء(دو يا سه يا چهار زن : زناني را به نکاح خود درآوريد که مورد پسندتان باشند": است

 و چنانچه ، )  34،  نساء(و دست آخر کتکشان بزنيد ،  سپس از بسترشان دوري گزينيد،  کنند اول آنهارا نصيحت کنيد
 ولي درست درهمين زمينه درانجيل تصريح شده است". ) 19، نساء(ن نباشند درامر طالق آنها نگران مباشيددلپسندتا

 پس . بلکه يک تن واحد هستند،  آنگاه عيسي فرمود مرد و زني که با يکديگر ازدواج ميکنند ديگر دو نفر نيستند": که
يسيان پرسيدند پس چرا موسي اجازه داد که مرد با دادن يک و فر. آنچه را که خدابهم پيوسته است انسان نبايد جداسازد

اما من به شما ميگويم هرکس زن خود را به علتي بجز زنا : طالقنامه به زن خود ازاوجداشود ؟ و عيسي درجواب گفت
 ر ازدواج ــــبا زني ديگ)  9- 5،  باب نوزدهم،  یمت( ديگر ازدواج کند خودش مرتکب زنا شده است یبا زن طالق بدهد و

و هر زني نيز که از شوهر خود جداشود و بامرد ديگر ، )  9- 5،  باب نوزدهم،  متي(کند خودش مرتکب زنا شده است 
 ".)  12،  11،  باب دهم،  مرقس(ازدواج کند مرتکب زنا شده است 

  
تي که برروي زمين هستند خداوند به موسي گفت ازهمه حيوانا": درمورد خوراکي هاي حرام و حالل درتورات آمده است

بخوريد واما شتر را نخوريد ،  بشرط اينکه سم آنها تماما شکافته باشد،  هرکدام را که شکافته سم باشند و نشخوار کنند
 زيرا شکافته سم،  و خوک را نخوريد،  و خرگوش را مخوريد زيرا نشخوار ميکند ولي سم ندارد،  که شکافته سم نيست

و از هرچه درآب است هرکدام که پرو فلس دارد بخوريد و هر کدام راکه پروفلس ندارد ،  يکندهست وليکن نشخوار نم
 ،  و از مرغان هوا عقاب ومرغ الشخوار و مرغ استخوان خوار و شتر مرغ وجغدوشب پره و هد هد را نخوريد،  نخوريد

  
______________________________ 

ز قرار ي نيچ مفسر اسالميد هيي طرفدار کشنت درراه خدا باشد مورد تأتوانسته استي ميسيه که عين فرضي ا– 1
با کارگردانان دار ي دردينيت اهللا مخين باره شده گفته آي که درايو ظاهرا تنها اظهار نظر موافق،  نگرفته است

 ريح فرصت داده بودند او هم مششي مسيسياگر به ع": ه درمراسم سالم سالروز حممد است کهيت فقي والميتبه رژريعل
 ).  1363 آذر 30،  مجاران(:  بکشد وبکشدري است که مششنيغمربمهيفه هر پيرا وظي ز،  کشتيکشد و ميم
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 شما نجس ينها برايخزند اين مي که برزميو از چشرات.. .. ديخورروند بي همه حشرات بالدار راکه بر چهار پا راه ميول
اد ه دارد ي زيهايسمار و کرباسه وچلپاسه و بوقلمون و هرچه برشکم راه رود و هر چه پا موش کورو موش و سو: اند
د خدابرشما مردار و خون و يحرام گردان": ن مورد درقرآن آمده استيودرهم)  30- 1،  ازدهميباب ،  انيسفرالو"(

ا ي را که به خفه کردن يواني هر حو ، )173، بقره( را که به نام خدا ذبح نکرده باشند يوانيو هر ح،  گوشت خوک را
م برشما هشت جفت از چهار ي و حالل کرد، )  3،  مائده(ا به شاخ زدن مرده باشد ين انداختن ي پائيا از بلنديچوب زدن 

و نرو ماده شترو نرو ماده گاو وبچه ،   آنها را که درشکم مادرشان باشندينروماده بره و نروماده بزو بچه ها: ان رايپا
 : ل آمده است کهين راستا درانجي درست درهميول". ) 144 و143،  انعام( ماده ها باشند يآنها را که درشکم ها يها

را که هرچه ازراه دهان يز، شودينوشد نجس نميخورد و ميد که انسان از راه آنچه ميبدان:  به آنها گفتيسيو ع"....
شود که از دل ي نجس ميزهائي از راه آن چي اما آدم، شوديته مخيرود و پس از آن به مزبله ريوارد بدن شود به معده م

 ، انتي خ،  شهادت دروغ،  طمع، ي دزد،  فسق،  زنا،  قتل،  ديشه پلي اند،  مانند سخن زشت،  دي آيرون ميودهانش ب
کنند يجس م را نيند و آدمي آيرون ميند که از درون بينهايا.  و حماقتي بدخواه، ينيخودب،  تهمت،  حسادت، بيفر
ع يچرا مط ": نه آمده استين زمي و باز درهم).  23- 18،  باب هفتم،  مرقس،  20،  17،  باب پانزدهم،  يمت(“

 به شما گفته است که يسيا دست مزن ؟عين دست بزن ين را بخور و آنرا نخور و به ايد که ايشوين ميل اي از قبيمقررات
رساله "(د يت ندهيگران اهميبه انتقاد د)  شنبه( ا روز سبت يا ماه نو ي ديت عيا رعاي يدني و آشاميدر مورد خوراک
 ) .21 – 16 ،   باب دوم،  انيپائولوس به کولس

 
 ي پا و داغ بجاي و دست وپا بجا،   دنداني چشم و دندان به جايچشم به جا ":  در باره قصاص درتورات آمده است که

 24،  کميست و يباب ب،  سفرخروج"( کورکند اورا به عوض چشمش آزاد کندزخود رايا کني چشم غالم يکس و اگر . داغ
وبنده را درمقابل بنده و زن را در مقابل ،  مرد آزادرا درمقابل مرد آزاد“نه درقرآن آمده است که ين زمي ودرهم).  34-

)  45،  مائده( دندان يجا گوش و دندان بي و گوش بجايني بي بجايني چشم وبي چشم بجا، )  178 ،  بقره(د يزن بکش
ست ولوآنکه مقتول مومن باشد يپرداخت خونبها برقاتل ضرور ن،   باشد که با شما محاربنديو اگر مقتول از قوم،  

 يد که گفته شده است چشم به جايده ايشن:  فرموديسيوع"... : ل آمده استين مورد درانجي درهميول". )  92،  نساء(
 يد سزايبايواواست که م،  فقط حق خداوند استيم که انتقامجوئيگويا من به شما مام. دندانيچشم ودندان بجا
 ؟ ي قضاوت کنيگري درباره انسان دي که بخواهيستيتو ک، )  29 – 27 ، ست و ششمي باب ب، لوقا(گناهکاران را بدهد

 باب ،  انيپائولوس به رومرساله (د ن کار رادرمورد او انجام دهيتواند اي تو ميده خداوند است و فقط ارباب آسمانياوآفر
    - ي نمي را که درخودت درچشم داري چوبي وليني بي است ميگري راکه درچشم ديچرا پرکاه"و، ) 4، چهاردهم

ز از چشم برادرت ي توانست پر کاه را ني آنگاه بهتر خواه،  يرون آورده باشي ؟ اگر آن چوب رااز چشم خودت بينيب
گران ي که درباره ديستي تو ک، ي آدميا"و “)  42- 37،  باب ششم، لوقا،  4- 1،  اب هفتم ب، يمت "(يرون آوريب

 ،  يدهي را که آنها انجام داده اند انجام مي خودت همان کاري وليکنيمحکوم مگران را ي تو دي ؟ وقتيکنيقضاوت م
را ي ز،  ديگران قضاوت مکنيدر باره د"و )  53 – 52 ،  ست وهفتمي باب ب، يمت "(يخودت را محکوم کرده ا

  ).  2 و 1،   باب هفتم،  يمت"( د شد يد خودتان محکوم خواهيکنيگران را محکوم ميبهمانطور که د
افته ي او را درشهر يگري دي نامزد شود ولي به مردياگرزن ": تورات مقررکرده است که،  درمورد مجازات زنا

ست ي باب ب، هيسفرتثن"(رندي با سنگها سنگسار کنند تا بمشهر ببرند وشان رابه دروازه ي ايبااوهمبستر شود پس هردو
چگونه يد و هيزن زناکارو مرد زناکار هرکدام را صدضربه شالق بزن": کند کهيح ميو قرآن تصر، )  24 و23 ،  ودوم
ل ين مورد درانجي درهميول".)  2 ، نور(ردي ازمومنان انجام گيگروهن مجازات درحضور يوا، ديمدارا بدانان رويترحم

 درتورات به يآوردندو به او گفتند موس) يسيع(ش او ي را که درزنا گرفته شده بود پيان زنيسيکاتبان و فر": آمده که
 ،  دين کنينصورت شما هم چنيدرا:  گفتيسي؟ و عيگوئيتوچه م. ن زنان سنگسار  شونديما حکم کرده است که چن

،  وحناي(رون رفتند يک بي يکيوآنان تا به آخر ،  زد که خود زنا نکرده باشد براو انداينکه سنگ اول را کسيبشرط ا
 ؟توکه يکنيا خودت زنا نميآ،   زنا مکنيگوئيتوکه م""ل آمده است يگر انجي ديو درجا".)  10- 3،  باب هشتم

نامه "( ؟يدهيم نمياتعلچرا خودت ر،  يدهيم ميگران را تعلي ؟ توکه ديکني نميا خودت دزديآ،  د کردي نباي دزديگوئيم
 ).22- 21،  باب دوم،  انيپائولوس به روم

    
 فرمود شش روز يو خداوند به موس": دمربوط بدان درتورات آمده است کهين اکيوقوان) شنبه(ل روز سبت يدرمورد تعط

نه ، چ کار مکني تو است ودرآن هيهوه خداين روز سبت ياما روز هفتم،   خود را بجا آوريمشغول باش و همه کارها
 9،  ستمي باب ب، سفرخروج"(وار توباشديهمانت که درون ديانت و ميزت وچهارپايتوونه پسرت ودخترت وغالمت وکن

نه يت نکردند خداوند آنها را بوزيمقررات شنبه را رعاان يهوديح دارد که چون ين مورد تصري قرآن درايو حت، )  10و



  کتاب های توحيدی                                                                                            تولدی ديگر 

 صفحه 14

کروز شنبه ي دريسيدرآنزمان ع": توان خواند کهيارگانه م چهيلهايرسه انجن مورد دي درهميول، )  65،  بقره(کرد 
 گندم و يدن خوشه هايو چون شاگردانش گرسنه بودند شروع به چ،  گذشتيان مزارع گندم ميباشاگردان خود از م
.  شنبه منع شده است روزيدا برايکنند که درتورات اکي را مي شاگردان تو کار: ان به او گفتنديسيقر. خوردن آنها کردند

،  ديارانش گرسنه بودند انجام داد درتورات نخوانده اي که خودش و يا شما آنچه را که داود وقتيآ: و او درجواب فرمود
 ي او و هم برايس شده درخوردند و حال آنکه خوردن آن نان ها هم براي تقديکه چگونه به خانه خداوارد شدند و نانها

درروز شنبه درمعبد مقدس قانون سبت را هود با آنکه يد که کاهنان يا درتورات نخوانده ايارانش ممنوع بود ؟ و آي
 ).5 – 1،   باب ششم،  لوقا،  28- 23 ،  باب دوم،   مرقس،  5- 1،  باب دوازدهم،  يمت"(ستند ؟يشکنند مقصرنيم
    

ار ي بسيم و پدرامت هايار بارورنمايترا بس:م ظاهر شده گفتيخداوند برابراه:"درتورات آمده است، درمورد ختنه پسران
،  يد عهد مرا نگاه داريز بايو درمقابل تو ن....  دهميت ابديت تو به ملکين کنعان را به تو و به ذري زميقرار دهم و تمام
ده و هر ذکور ختنه نش،  ده شوديوگوشت غلفه او بر،   ازقوم تو ختنه شودين است که بعد از تو هر ذکوريو عهد من ا

 باب ، شيدايسفر پ"(را که عهد مرا شکسته است يز،  ده نشده باشد آنکس ازقوم خود منقطع شوديکه گوشت غلفه او بر
 يمومن واقع ": ح شده است کهيل تصرين باره درانجي درهمي ول).  17 – 14،   و چهارميباب س،  14- 5 ، هفدهم
 ي کنيرويعت پي اگر از شر.  است که قلبش ختنه شده باشديبلکه کس،  ست که فالن عضو بدنش ختنه شده باشدي نيکس

 ،  انيرساله پائولوس به روم "(ين است که اصال ختنه نشده باشي مثل ايچياما اگر ازآن سربپ،  ختنه تو ارزش دارد
رساله  "(ن خداوند استياطاعت پاکدالنه از فرم،  ستيا نشدن نيت دارد ختنه شدن يآنچه اهم": و)  29 و25 ،  باب دوم

 يا ختنه نشده فرقي و بربر و ختنه شده و يهودي و يونانين يب": و)  19،   باب هفتم،  انياول پائولوس به قرنط
 ).16،  باب دوم،  انيرساله پائولوس به کولس"(ست يح نيش مسيدرپ
 

شما ": ديگويستند من تورات هيد و شرط قوانيقي بيهود که خواهان اجراين کاهنان ي خطاب به هميسيگر عي ديدرجا
 . ديداريگران راهم ازورود بدان باز ميد وديشويخودتان وارد آن نم،  ديبنديم مردم ي را به روي آسماني پادشاهيدرها
تان را قطورترو ي بسته شده به بازويد و دعاهايدهي نمازتان را طول مي خود نمائي برايد وليبلعيوه زنان را ميمال ب

 بلند کردن آنها يد برايستي خودتان حاضرنيد وليگذارين بردوش مردم مي سنگيبارها. ديکنيرمتان را پهن تيدامن رداها
 ). ستميازدهم و بي يبابها،   لوقا،  ازدهميباب ،  مرقس،  زدهمي باب س،  يمت"(د ي انگشتتان را تکان دهيحت
  

*   *   * 
 و ، شودي او با خداوند شناخته مي دونفريگو براساس گفتيتورات نوشته شخص موس،  هودي يچنانکه درسنن مذهبهم

افت يح از آسمان دري مسيسي هستند که عيقي چهارگانه منعکس کننده حقايلهايت انجيحي مسيهمچنانکه درسنن مذهب
 بر محمد نازل شده يشود که همه آن بصورت وحي شناخته مي قرآن کتابيز بطور سنتيدرجهان اسالم ن، داشته است

 و يدگاه صرفا علميرااز د"يديتوح" که دردوقرن گذشته مطالب سه کتاب مقدس يمتعددپژوهشگران   ،نهمهي با ا. است
ن باورند که ي برا،  کرده انديابي ارزي و اسطوره شناسي و زبان شناسيبا اتکا به مدارک مختلف باستان شناس

ل يو همچنانکه انج،   استيل تورات ماقبير و متون مذهبيبا درهمه موارد بازگو کننده اساطيهمچنانکه تورات تقر
ل يار موارد بازگو کننده مندرجات تورات و انجيز دربسيقرآن ن،   از موارد بازگو کننده مطالب تورات استياريدربس
آنکه ": ه سوره اعراف را کهين آي مثال ا.  شده استيا اصطالحات آنها درآن بازگوئين جمالت ي عيکه حتيبطور،  است
ن ي از ايبازتاب)  40 ،  اعراف"( چشمه سوزن بگذرد ابند مگر آنکه شتر از يب کنند به بهشت راه نيات ما را تکذيآ

ک ثروتمند به يافتن يم که گذشتن شتر از چشمه سوزن آسانتر از راه يگويبه شما م": ل شمرده اند کهي درانجيسيگفته ع
خداوند هرکه را که بخواهد مشمول "ه آل عمران که ن جمله سوريا اي ، )  24،   باب نوزدهم،  يمت"(ملکوت خدااست 
که خود (ل ين جمله انجي ازايبازتاب)  26،  آل عمران"(کشاند يکند و هر کس راهم که بخواهد به عذاب ميرحمت خود م

اورم و برهرکس هم ي برهرکه بخواهم رحمت ب: ديفرماي ميرا که خداوند به موسيز“ ) : زازتورات گرفته شده استيآن ن
: ن جمله سوره بقره راکهيا اي و ، )  18- 15،   باب نهم،  انيرساله پائولوس رسول به روم"(که بخواهم ذلت بفرستم 

 ينان چشمهائيا“: د کهين جمله عهد جدي ازايتکرار“م يشان مهرزديم و برگوشها و چشمها يشان پرده افکنديبردلها"
 ).8،  ازدهميباب ،  انيرساله پائولوس رسول به روم "(شنوندي دارند که نمينند و گوشهائي بيدارند که نم

   
و سوره “و آنگاه که ستارگان خاموش گردند ،  ک شوديد تاريآنگاه که خورش“: ردرقرآن کهين سوره تکويجمالت آغاز
ل است ينج درايسين گفته عي آشکار ايبازگوئ”.... و آنگاه که ستارگان بپراکنند،  آنگاه که آسمان بشکافد": انفطار که

،   لوقا،  42 ،  ست و چهارمي باب ب،  يمت(“فروغ خواهند شد يو ستارگان ب،  ک خواهد شديد تاريدرآنوقت خورش ": که
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د يل از آسمان بارانيسج يخداوند برآنان سنگها“ل که ي سوره فياني پايه هايز آي و ن، )  46،  ست ودوميباب ب
  ).  11 ،   باب دهم،  وشعيفه يصح(“د ي بزرگ از آسمان برآنها بارانينگهائآنگاه خداوند س ": ن جمالت کهي ايبازگوئ"

 ،  12،  فصلت،  17،   مومنون،  29،  بقره(ننده آسمان نام برده شده است يدرقرآن هفت بار از خداوند بصورت آفر
ه هفت آسمان از ين فرضين نظرند که ايبا همه محققان براي تقر).  12،   نباء،  15،  نوح،  3، ملک،  12،  طالق
مزمور صد ،  ر داوديمزام،  27،   باب هشتم،  کتاب اول پادشاهان،  14،  باب دهم،  هيسفر تثن( مختلف تورات يکتابها

 ،   ناتانیرب،  دهـــهک،  يثاق الويم،  دراشيبت حام( وابسته به تورات یري تفسيو از کتابها)  4،  و چهل و هشتم
 1 .  استده شگرفته)  ايعروج اشع

 
آل (م يدي او دمينيم وآنگاه روح خود رادربيديره و نرم آفري تيدرقرآن آمده است که آدم را از گل،  نش آدميدرباره آفر
ف ين توصي ا).  9،   سجده،  72 و71، ص،  61،  ياسر،  29،  28،  26،  حجر،  12،  اعراف،  59 ،  عمران

د و آدم زنده ي او دميني را دربيم آدم را از گل سرشت و دم زندگيهوه الوهي آنگاه ": ن آمده است کهيقبال درتورات چن
 ،  وبيکتاب ا(ده است يآفر تو مرا سرشته ومانند سفال از گل يدستها،   خداونديا، )  7،  باب دوم،  شيدايسفر پ(شد 

 ".)  8، چهارمباب شصت و، اءيعکتاب اش( مي توسرشته شده ايم که با دستهايما گل هست،  خداوندي ا، )9- 8، باب دهم
  

 ،  59،  انعام(که تمام رويدادهاي گذشته و آينده جهان و آدميان درآن ثبت است "لوح محفوظ"درشش سوره قرآن از 
کتاب (وصف اين لوح قبال درچند کتاب مختلف عهدعتيق. ) 22،  حديد، 3، سبا، 75،  نمل، 6 ، هود، 61، يونس
،  21،   و باب سي ودوم29،  باب اول،  2،  باب پنجاه و سوم، کتاب اول حنوخ،  16  ، مزمورصدوسي ونهم، مزامير

نيز آمده )  16 و2،  باب اول"(روش هاشانا" درتلمود. عينا بهمين صورت آمده است)  31،  باب دوم،  عروج اشعيا
  2 .است که خدادرروز اول هر سال سرنوشت يکايک آدميان را درلوح محفوظ ثبت ميکند

 
 ).  27،  مومنون،  40، هود.."(.. به نوح گفتيم وفتي که موعد قهر ما فرارسدوتنورآتش بجوشد"درقرآن آمده است که 

هرقطره آبي که خداوند در طوفان “: گرفته شده که درآن آمده است)  5،  سهندرين دهم(اين اصطالح از تلمود اورشليم 
 ".نوح نازل کرد درکوره دوزخ جوشيده شده بود 

 
ولي وقتيکه ستاره غروب کرد ،  درسوره انعام آمده است که ابراهيم طلوع ستاره شب راديد وگفت که اين خداي من است

ولي با غروب کردن آن ،  سپس طلوع ماه راديد وگفت اين خداي من است. چيزي را که ناپديد ميشود دوست ندارم: گفت
پس طلوع خورشيد را ديد و گفت که اين يکي . راهان خواهم بودگفت که اگر خداي راستين مرا هدايت نکند اززمره گم

آنگاه به قوم خود گفت من اينهائي ،   ولي آنرا هم ديد که غروب کرد،  حتما خداي من است زيرا که بزرگترين همه است
 ).  79 – 76  ،انعام(که شما شريک خداي آفريننده آسمانها و زمين قرار ميدهيد اعتقاد ندارم و به راه شرک نميروم 

 . آمده است)  17- 13،  باب سي وهشتم(اين نوشته تقريبا اقتباس کامل روايتي است که درکتاب تفسير يهودي ميدراش 
 

به آتش امر کرديم که ": وقتيکه بخاطر بت شکني به آتش افکنده ميشود درقرآن آمده است که،  درباره همين ابراهيم
 اقتباس آشکاري از کتاب،  اين صحنه).  69 ،  انبياء"( و خنکي به همراه بياورد ابراهيم را نسوزاندو برايش آرامش 

دانيال تورات است که درآن به فرمان بخت النصر پادشاه بابل سه جوان يهودي به آتش انداخته ميشوند ولي فرشته يهوه 
 )  26- 23،  باب سوم،  کتاب دانيال(به آتش ميدمد و آتش براي آنان خنکي و لطافت به همراه مي آورد 

 
از گوساله زرين تورات که درهنگام اقامت چهل روزه موسي درکوه سينا براي مالقات با يهوه توسط قوم يهود ساخته 

: درقرآن بصورت گوساله سامري نام برده شده است)  باب سي ودوم،  سفر خروج(ميشود تا آنرا بجاي خدا بپرستند 
 ما قوم ترا آزموديم و ديديم که سامري آنهارا گمراه کرده،  پس ازرفتن تو از قوم  ،آري: آنگاه خداوند به موسي گفت"
 
 

________________________________ 
) دي خورش،  زحل،  ي مشرت،  ماه، خيمر،  زهره،  عطارد( هفت فلک ي خود از اسطوره بابل،   هفت آمساني اسطوره تورات-1

 که ي الواح متعددي درروين ضوابط فلکي متون مربوط بد. اد شده استين بن برآي بابليگرفته شده که اخرت شناس
  . ل ثبت شده استيبه تفص،  ن کشف شدندي النهرنيل قرن حاضر دربي اواي باستان شناسيدرکاوشها

گرفته است که مبوجب آن مردوخ خدايان درآغاز هر سال  Enuma Elish خود تورات اين اسطوره راازمنظومه بابلي– 2
ترمجه   E.Dhorme  منت اين منظومه توسط. سرنوشت آدميان را درطول آن سال بدست پسرش برلوح حمفوظ رقم ميزند

 . چاپ شده استChoix des texts religieux ass  ودرکتاب
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  را ترک کرده و از نقرهيکوئيل نياسرائ:" گرفته شده است کهين اسطوره از کتاب هوشع نبي ا).  85،  طه"(بود 
گر تورات ي دين گوساله درجاي درباره هم).  5 و4 ،   باب هشتم، هوشع"( ساخته است يش گوساله سامري خويوطال

 را دردان يگريل و ديت ئي از آنها را دربيکي ساخت و يربعام پادشاه سامر ه دو گوساله طالئيپس ": آمده است که
 ).28 ،  دهمزيباب س،  کتاب اول پادشاهان"( درمعبد پادشاهان گذاشت 

    
نند تا اعمال او را ينشي هستند دردو جانب راست و چپ او مي که مأمور هر آدميکه دوفرشته ايدرقرآن آمده است که وقت

،  ق( ش داشته باشد يدرکنار خو آماده ثبت در آن ينکه کاتبي برزبان آورد مگر ايچ سخنيتواند هي نميو،  ادداشت کنندي
سه ي را که از کنيهر مومن،   بديکي خوب و يکي،   از تلمود است که به نوشته آن دو ملکن برداشت اقتباسي ا).  17
نه کتاب دوم ين زميدرهم.) ب،  119،  شبات،  الف،  104،  کتوبوت، الف،  16،  قهيحق(کنند ي ميگردد همراهيباز م

رند تا نامه اعمالش را به يگيخود م آمده است که دو ملک درلحظه مرگ روح مرده را بدست ) 5 ،  باب نوزدهم(حنوخ 
 . داور عرضه بدارنديخدا

  
ن کتاب يييعل":  اگاهندکان به خداوند بروجود آنين سخن رفته است که تنها نزدييي بنام علين ازکتابيدرسوره مطفف

 18  ،نيمطفف"( مکتوب است که مقربان خداوند برآن گواهند يست ؟ کتابيون چي که عليو تو چه دان، کان استين
کان را همان ين کتاب ني اي پژوهشگران متعدديول،   داده نشده استيشتريح بين کتاب درقرآن توضيدرباره ا. ) 19و
،  ري مزام،  32،  و دوي باب س،  سفر خروج(ق يهد عتتورات دانسته اند که درچهارکتاب مختلف ع"دگان يکتاب برگز"

ل يانج(د يو دردو کتاب عهد جد)  3،  باب چهل وهفتم،  حنوخ،  1،  م باب دوازده،  الي دان،  29،  مزمور شصت و نهم
 .اد شده استي بصورت دفتر مکتوب خداوند از آن 15 ،  ستميباب ب،   و مکاشفه نوحنا20،   باب دهم،  لوقا

   
،  189،  عامان،  10، نساء(د قرار گرفته است يي درپنج سوره قرآن مورد تأ،   خلقت حوا ازدنده آدمیاسطوره تورات

   ،  د آمده انديو درهربار تذکر داده است که نوع بشر از نسل آدم و حوا پد)  11 ،  یشور،  6،   زمر،  21،  روم
ا خواهرانشان و ي پسران آدم با مادر ی  حاصل همخوابگيعني،  ان را زاده زنايز چون تورات همه آدميب قرآن نين ترتيبد
 ها درهردوکتاب ين نوع همخوابگيشمارد که همه ايم)  ا عمه و خالهيا برادرزاده ي زاده خواهر(کانشان يا با محارم نزدي

   1 . منع شده اند
 

 : بخشي ديگر ازآيات قرآن مستقيما از انجيل و عهد جديد گرفته شده اند
 

 به آدميان هشدار دهد درسوره نمل ازحيواني بنام دابه االرض نام برده شده که به امر خداوند از زمين بيرون مي آيد تا
اين توصيف اقتباس روشني ازمکاشفه يوحنا ).  82،  نمل(که کساني ازآنان به آيات پروردگاراعتقاد واقعي نداشته اند

آنگاه حيواني وحشي را ديدم که از زمين بيرون آمد ودو شاخ داشت و همچون اژدها سخن مي ": درعهد جديد است که
  ).  11،  زدهم باب سي،  مکاشفه يوحنا"(گفت 

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

 درروز رستاخيز دفتري  گشوده را به گردن هر کس مي آويزيم و بدو ميگوئيم اين" ديگر قرآن آمده است که یدرجا
_________________________________ 

ز با يامرباسالم با تورات ونيده اند که پين عقي کرده اند برايآن بررس که درباره قريبا مهه حمققاني تقر-1
 عربستان آن زمان يهوديکه مهه آا درجامه )  دراشيم،  هگده،  هلخه،  شنهيم،  تلمود( مربوط بدان يري تفسيکتاهبا

ق يتنها از طرل و کتب مربوط بدان را ي اجنويل،  ک آشنا بوده استيبودند از نزدمورد استفاده و مراجعه 
 ي طرب. م با آا نداشته استي مستقي شناخته و آشنائني خود به شام و فلسطي جتارتي درسفرهايحيراهبان مس

ز از متون يه نجي مهسرش خد قرآن را عرضه کرد حيتيه هاي آنيکه حممد خنستيسد که هنگامينوي خود مري کبريدرتفس
  .  داشتيق آگاهيامربان عهد عتيخ پي و تاريتورات

 يتصوف و داستاا،  يپزشک،  نشيآفر،  يمربوط به خبش اخرتشناس( هگده دهد که حممد الاقل متون مذهيبيکر منولد که تذ
 Die Abhangigkeit des “هود ي ني قرآن از آئياقتباسها"لهلم رودلف درکتاب ي و. را درخود مکه آموخته بود)  تورات

Qorans von Judentumاسالم يهودياد يبن" درکتاب يو تور “ The Jewish Foundation Of Isalamاز احکام و يفهرست مفصل 
 الم درباره اسيهائيردرکتاب بررسمي مسوئل تسو.  را که درقران از تورات اقتباس شده ارائه کرده اندينيقوان

Studies in Islam ق درقرآن غالبا از يامربان عهد عتي و مطالب مربوطه به پيگذارد که اساميد مين نکته تأکيبرا
 Mohammad and the Rise of Islam وث درکتابي مارگول. س شده انددراش و کمرتاز خود تورات اقتباي تلمود و ميکتاهبا

ق دهد ي اسالم تطبيت تورات را با برداشتهاين بوده است که رواين موارد نقش خود قرآن ايسد که درمهه اينويم
 .  بزنديو برآا مهر اسالم
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 يگرين گفته تکرار مطالب ديا).  13،  معارج "(يش را بدانيک و بد خوي آنرا بخوان تا حساب ن،  نامه اعمال تواست
ات است و برمردگان ي گشوده شد که دفتر حيپس دفتر،  م که دفترهارا گشودنديديو د": وحنا است کهياز مکاشفه 

 ).12،  ستميباب ب،   رسوليوحنايمکاشفه "( شد به حسب اعمالشان ازآنچه دردفترهامکتوب استيداور
 

 درد ير درخت خرمائيو درآنجا درز رفت ي را حامله شد به محل دوردستيسيم چون عيم آمده است که مريدرسوره مر
 فرزندش ي ول. ماندميابان نمينطور گرسنه و تشنه دربيمان براو عارض شد وبا خود گفت که کاش مرده بودم و ايزا
 خوراک خود يوبرا،  ن برآورده استي از زميت چشمه آبيرا خداوند تو برايز،  اب کرد که غم مخور او خطير پايازز
 ).25 – 22،  ميمر"(زد يده برتو فروري تازه ورسيز ساقه نخل را تکان بده تا خرماهاين

   
 را يم که شوهرش ويز و همسر ابراهيش تورات است که درآن هاجر کنيداي از سفر پيتکرار صحنه ا،  هين آيمضمون ا

نالد و ي مي و تشنگيابان از گرسنگيراند دربيل ازنزد خود ميگرش سارا بهمراه فرزند نوزادش اسماعيبه خواست زن د
رون آورد و بدو ين بي از زمي او چشمه اي خداوند برايول،  مانديابان نميد که کاش مرده بود و گرسنه و تشنه دربيگويم

وه خود به ي عرضه مي معجزه خم شدن درخت خرما برا).  19- 18،  کميست ويباب ب  ،شيدايسفر پ(رساند يخوراک م
بلکه درهنگام ،  يسين ماجرانه در زمان تولد عي ايولت شده يروا)  ستيباب ب(يل شده متيم وفرزندش درمتن تعديمر

 . افتديابان اتفاق ميم و همسروفرزند نوزادش به مصردربيسفر مر
  

غمبر درقرآن آمده است که بطور ي پياي از زکريم از روح القدس داستاني مريبمناسبت باردار ، مين سوره مريدرهم
اد آورازرحمت پروردگارخود به بنده اش يو :"ن آمده استين باره درقرآن چنيدرا.ل لوقا استيروشن اقتباس از انج

ر يز پيرا زوجه اش نازاست و خودش نيز،  دين فرماييش تعي براي از خداوند مسئلت کرد که وارثيکه ويهنگام،  ايزکر
و ،   دادي نام خواهييحي شد که او را ي خواهيکه صاحب پسرم يدهيمژده مبه تو، اي زکريم ايه است وما به دو گفتشد
ن شود که من سالخورده ام و يچگونه چن،  پروردگارا: عرض کرد. ميچکس نداده اي است که درگذشته به هين ناميا

ن است که سه شب تمام با يگفتم نشان ما ا. ن مرحمت فرماي برايمرا نشان، ن استياگر چن. آوردينمز فرزند يهمسرم ن
 و ما به . ديح گوئيو به مردمان فهماند که صبح و شب خداوند را تسبرون آمد يا ازمعبد بي وزکر. يمردمان سخن نگوئ

 1،  ميخالصه شده از سوره مر"(ش نبود ي بيودکو حال آنکه هنوز ک،   وصفايو مهربان،  ميار دادي بسي خردمندييحي
 :ل آمده استيدرانج،  ن راستاي درهم).  13 –
  
صابات يکرد که همسر او از خاندان هارون بود و الي ميا زندگي بنام زکريه کاهنيهوديس پادشاه يروديدرزمان سلطنت ه"

 يفرشته خداوند برو،  وند درآمد که بخور بسوزاندا به معبد خداي و چون زکر.  نبوديشان را فرزنديو ا.. .. نام داشت
 ييحيد که اورا ي خواهد زائي تو پسري ترا مستجاب کرده است و زوجه ات برايظاهر شد و بدو گفت که خداوند دعا

ن را چگونه بدانم يگفت اا به فرشته يزکر... د و از درون رحم مادر خود همراه روح القدس خواهد بودي ناميخواه
ستم و يايل هستم که درحضور خدا ميمن جبرئ: نه سال است ؟ فرشته گفتيريز دير هستم و زوجه ام نين پچونکه م

 ين امورالل خواهي تا هنگام وقوع اي مرا باور نکرديکن چون سخنهايول،  ن امور ترا مژده دهميفرستاده شدم تا از ا
 ختنه طفل آمدند و نام يگان درروز هشتم برايهمسا بزاد يصابات پسريو چون ال.. ..  داشتي تکلم نخواهيرويشد و ن
 . ن نام را ندارديچکس ايله تو هي بدو گفتند که از قب.  استييحيکه نام او ،  ياما مادرش گفت ن،  ا را براو نهادنديزکر

 باد  گشت و گفتند خداوند متبارکي آنان خوف مستوليپس درساعت طفل نوزاددهان گشوده به حمد متکلم شد و برتمام
 ).68 تا 1، باب اول،  ل لوقايخالصه شده از انج"(
    

وآنروز مردان و زنان مومن و  "... : د است که درآن آمده استي از سوره حديه ايآ،  لي از انجيگرياقتباس آشکار د
 يند اندکيوگي کافران مرد و زن بدانان م.  را بدست دارند تا راهشان را روشن کنديکه مشعلهائد ي ديمومنه را خواه

 باز ،  نه: دهندي مومنان بدانان پاسخ مي ول، ميتان بهره مند شويم واز نور مشعلهايزبه شما برسيد تا ما نيدرنگ کن
د خواهد آمد که يان مومنان و کافران پدي ميان حصارين مي و درا. ديه کني خودتان مشعل تهيد و مانند ما برايگرد

 :ل آمده استيدرانج،  ن بارهي درهم).  12،  ديحد"( خواهند بود رون آنيمومنان در درون وکافران درب
  
. شباز داماد رفتنديشان را برداشتند و به پي خواهد بودکه چراغهايزه اي آسمان بمانند آن ده دوشيدرآن روز پادشاه"

 خوابشان ير کرد همگي چون داماد درآمدن تأخ.  روغن همراه بردنديشان را باظرفهاين دختران دانا چراغهايپنج تن ازا
 يدند همگين را شني دختران که ا. ديائيشباز او بيبه پ،  دي آيمه شب بانگ زد که داماد مي درنيکستا آن هنگام که ،  برد
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 ،   ما درحال خاموش شدننديچراغها:  دختران نادان به دختران دانا گفتند. شان رادردست گرفتنديبرخاستند و چراغها
ش ي بهتر است پ،  ستي ني همه کافيروغن برا،   نه:  آنها جواب دادندي ول. دين رابه ما بده از روغن خودتايقدر

 که آماده بودند با او به ي دختران.  که آنها رفتند داماد وارد شدي وقت. دي خودتان بخريد و روغن برايفروشندگان برو
!  ما باز کن يدررا به رو،   آقاي ا: اد زدنديرگر برگشتند في آن پنج دختر د.  وارد شدند و دربسته شديمجلس عروس

 ).13 – 1 ، ست وپنجمي باب ب، يمت!"(شناسم ي من شما را نم: اما داماد جواب داد
    

اقتباس )  73 ،  زمر،  50، ص،  23 ، رعد( بهشت و مالئک نگهبان آنها درسه سوره قرآن ياشارات مربوط به درها
و : "م وفرشتگان نگاهبان آنها سخن رفته استي دروازه اورشل12درآن از ست که ل ايوحنا درانجي ازمکاشفه يفصلاز

 با يوار بلنديد به من نشان داد که ديدرخشي گرانبها مي خود مانند جواهريآنگاه فرشته شهر مقدس را که با شکوه خدائ
 ،   سه دروازه بجانب شمال،  ور سه دروازه بجانب خا: کردندي ميدوازده دروازه داشت و برآنها دوازده فرشته نگهبان

 ). 13 – 11،  کميست ي باب ب،  وحنا رسوليمکاشفه (“سه دروازه بجانب باختر 
   

 ي جائي از همان آغاز درمعتقدات اسالميما درقرآن منعکس نشده وليافسانه دجال و ظهوراودرآخرالزمان که مستق
 يريز اقتباس از داستان اساطيان است که خود آن نيکيون تساليلي از رساله انجياقتباس آشکار،   داشته استياساس

ن باره يل دراي درانج. ن باآن آشنا شده بودندينان اسکندردرفلسطيان درزمان حکومت جانشيهودي است که يونانيپرومته 
 ازاو ليکه درانج( فرزند هالکت يعنير يآن مرد شر)  ح درآخرالزمانيش ازظهور مسيپ(و درآنوقت "... آمده است که 

ن يند و چنينشيدرمعبد خدام،  کنديظهور م)  اد شده استي،  دي آيح ميش از مسي که پي کس، Antechristبصورت 
 يب نادرستيات و عجائب دروغ و به هرقسم فريطان است با هرنوع قوت و آياماظهور او به عمل ش، د که خدااستينمايم
 خداوند يسيتا ع همچنان عمل خواهد کرد ينيديو آن سرب،  ابنديت رفتند تا نجاي را نپذي که محبت راستي گمراهانيبرا

رساله دوم پائولوس رسول به "(ش اورانابود سازد ي ظهور خوياورا به نفس دهان خود هالک کند و به تجل
  را بهيسي عيرفته و فقط جاين صورت پذين اسطوره را بهمي اي معتقدات اسالم).  10 – 3 ،  باب دوم، انيکيتسالون
ش از ده صفحه يکه بي بطور، افتهيت خاص يع اهمين اسطوره بخصوص درجهان تشين جهت اي و بهم،  داده استيمهد

 کاذب او يهايروزيث مختلف مربوط به ظهور دجال و شرح پيبه احاد)  زدهميجلد س (ياز بحاراالنوار مال باقرمجلس
 يممالک اصطخرکه درمسالک و(ن ه اصفهايهوديحله ث دجال درآخرالزمان ازمين احاديطبق ا. ص داده شده استيتخص

 پس از چهل ي ول، کندي ميدارد و اعالم خدائي درخراسان سربرمياازشهري) ده استازآن بصورت جهودستان نام برده ش
 .شوديکند کشته مي خود درمکه ظهور ميبت کبرايان غيروز بدست امام زمان که درپا

 
ست سوره مختلف يکه در ب“ل يصوراسراف"مانند ،  شه دارنديل ريات و هم درانجهم درتور،  گر قرآني از مطالب ديبرخ

ن يکه چن(امت يه روزقينه بعنوان طال"صور"ن ي ا،   تا آنجا که مربوط به تورات است. قرآن بدان اشاره شده است
 16 ، باب نوزدهم(روج  درسفر خ: شودي گوناگون نواخته ميبلکه درموارد وبه مناسبتها  ،) نداردي درتورات جائيروز
هوه به يد و درهمانجا يآيابصدادر منيدرکوه س، يافت الواح ده گانه خداوند توسط موسيپور درهنگام درين شيا)  19و

 ، سفراعداد(مت آنها بسازد يهود و صدور فرمان عزي به منظور فراخواندن قوم يپورنقره ايدهد که دوشي دستور ميموس
 ،  زدهمي باب س، اميخ ايکتاب دوم توار(پورها گاه درهنگام جنگ يق شي مختلف عهد عتيها درکتاب).  2 و1 ، باب دهم

 ،  12 ،  باب پنجم، اميخ ايکتاب دوم توار(ش يايگاه درآغاز مراسم ن، )  8 ،  باب پنجم،  ي کتاب هوشع نب،  12
ا ي ) شنبه(ل شبت يان تعطيا آغاز و پايه نو ااعالم هالل ماي ي گاه درمراسم قربان، )  6 ،   مزمورنودوهشتم، رداوديمزام

 : شوديف مي خود توصيزيت رستاخيدرماه"ل يصوراسراف"د ي درکتابها ودررساالت عهد جد. شوديآغازسال نو نواخته م
فرستد تا مومنان را از چهار گوشه جهان ين مي پرطنيپوريان جهان فرشتگان خود را باشيپا دريسي عيل متيدرانج

ز مردگان را اعالم يل رستاخي صوراسراف، سي پائولوس قدي دررساله ها).  31، ست وچهارمي باب ب، يتم(فراخوانند 
 ، وحنايودرمکاشفه ، )  16،  باب چهارم، انيکي رساله به تسالون452 ،   باب پانزدهم،  انيرساله اول به قرنت(کند يم

 يکنند و ستاره ايا را به خون مبدل ميبارند و دري منيب باران آتش برزميدمند وبترتي خود ميپورهايهفت فرشته درش
ران کردن ي ويکنند و ملخها رابرايک ميد وماه و ستارگان را تاريک ثلث ازخورشي آورند ويسوزان از آسمان فرود م

کنند تابه سالح آتش ي آنها روانه ميک ثلث از مردم جهان بسوي کشتن يسوار را برافرستند و چهار صد کرورين ميزم
 ). هشتم و نهمي بابها،  رسوليوحنايمکاشفه ( دود و گوگرد دمارازروزگارآنان برآورند و
    

ه يتوان ازآيکه ازجمله آنها م،   گرفته شده انديمتون زرتشتل ازيق انجيا ازطريم يات قرآن بصورت مستقيآگرازي ديبعض
 مربوط به پل ي هاهيآ و،  حسابيترازوزوي به روزرستاخات مربوطيآ، بوط به مالئک نگاهبان عرش خداوند مريها

 .صراط نام برد
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خ مذاهب دراوستا اشاره شده است که بموجب آن ين بار درتاري نخستيبه موضوع عرش خدا و مالئک نگهبان آن برا

زدان ي ازاياريو گروه بس)  فرشتگان مقرب( دارد که شش امشاسپندين جاي زري خود برتختيگاه آسمانياهورامزدا درجا
ربعدها درکتاب ين تصويا. ) 36 و33،  فصل نوزدهم، داديوند،  9، زدهمي سيگاتا(ان گرفته اند يآنرا درم)  فرشتگان(

که دربرابرتخت  يل بصورت هفت فرشته اي رسول درانجيوحنا يو کتاب مکاشفه )  15،  باب دوازدهم( تورات يايطوب
 .منعکس شده است)  6 ،  وباب پنجم1 ، سوم باب ،  4،  باب اول، وحنايمکاشفه ( دارنديخداوند جا

  
ش يخو رح پروردگايد که به تسبي ديدرآنروزمالئک راگرداگردعرش خداوند خواه”:درقرآن بنوبه خود آمده است که

گو يح ميرا تسبيآن ورامون ي که درپي که عرش خداوند را بردوش دارند و آنهائيمالئک")  75، زمر(“غولند شم
هشت تن ازمالئک عرش پروردگارترا بردوش خواهند گرفت و به صحرا ، ل بدمديوچون صوراسراف"، )  7،  مومن"(ندي
 ).17،  حاقه"( محشر خواهند آورد ي
    
با کلمه به کلمه با متون ي تقر،   حسابيان درترازويک وبد آدميامت و سنجش اعمال ني مربوط به روز قيه هايآ

)  9- 6،   اميفصل س(و بندهشن )  312 و209،  35فصل (نکرت سوم ي درد. نه شباهت دارندين زمي درهميزرتشت
ک و بدکسان توسط سروش  ورشن ي نيح شده است که درروزحساب کارهايتصر)  ست وسوميفصل ب(ک ينيداتستان دو

رد يگيا گناهکاران انجام ميان پاکان ي به سود و زين کم و کاستين سنجش نه کمتريشود و درايده مي عدل سنجيدرترازو
نوک يم(رود ين نمي به ناحق باالو پائيو ترازو به اندازه موئ،  شوديران گذاشته مين حقيرتريا حقيان پادشاهان يو نه م
ده يک وبد کسان درترازوسنجي نينه درقرآن آمده است که درآن روز حساب کارهاين زميدرهم. ) 110 ، خرد دوم

ودرآنروز که روز حق است ")  47اء يانب(رد يگي صورت نميوزچکس تجاي به حق هيشود و به اندازه دانه خردليم
 به ي همچنانکه درزندگ،  ابديرستگار شود و آنکه کفه اش سبک باشد خسران ن ترشود يش سنگيهرکس که کفه ترازو

 .) 9-6 ،  قارعه-17، ي شور، 102، زمومنوني ون8 و7، اعراف"(ات ما ستم کرده بوديآ
 
 يگري ديچ کتاب مذهبي هستند که درهينود پل اوستائي از چياقتباس آشکار)  ميراط الجحص(ات مربوط به پل صراط يآ

 آن به ي ازروي و دوزخين پل که ارواح بهشتيازا.) 22،  صافات-66، سي ، 46، اعراف(ازآن سخن نرفته است 
ل يداد فصل نوزدهم بتفصيوند ،  کمي هفتادو يسناي،  کمي چهل و ششم و پنجاه ويروند درگاتاهايمنزلگاه جاودان خود م

 . اد شده استي
 

خاتم " از سوره احزاب که درآن محمد يه ايمانند آ،   گرفته شده استي ازمتون مانو،  ه هايگر از آي ديمضمون برخ
)  غمبرانيمهرپ(ن ييامبرخداوخاتم النبي پي ول،  ستيک از فرزندان شما نيچيمحمد پدر ه": ده شده استينام"ن ييالنب

 داده شده يش ازاسالم به ماني چهار قرن پيعني يالدي است که درقرن سوم مين عنوان عنوانيا).  40، احزاب("است 
 ي دربااليسي از سوره نساء که درآن مرگ عيه اين آي همچن.  داده نشده استيگريبود وبعدازآن جزدرقرآن به کس د

 يسي که گفتند ما عيآنهائ ":  گرفته شده استيت مانوبا همه پژوهشگران از معتقدايب انکار شده است از نظر تقريصل
ده نشده و کشته نشد و تنها به نظر آنان يب کشي به صليسيرا که عيم دروغ گفتند زيامبرخدارا کشتيم و پيح فرزند مريمس
 يز پندار آن وقوف ندارند و تنها ايکنند که بردرستيم يپندارند دراشتباهند و ادعائين مي که جزايآنهائ. دين رسيچن
ش باال ي خوي توانا است اورا به سويبلکه خداوند که برهمه کار،   را نکشتنديسيگمان عي آنان ب. کنندي ميروي پيواه
 خود يزداني درجوهر يسي آمده است که عيماازگفته مانيد مستقين تأکيچنانکه قبال گفته شد ا) 157، نساء."(برد
 . ل او بوديراصي غيب رفت غالب مادي صلي وآنکه به باال،  ده شوديکشب يتوانست به صلي بود که نميرمادي غيوجود

ن باره يک دراي کاتوليساي کليرسم. د وبابرداشتيآي بشمار مين ماني آئي که از معتقدات اصولين برداشت مانويا
ه يرانه علزدرمحاکمات سرکوبگي شد و بعدها نيتلق"زندقه  "يت نوعيحي مسيسايمتناقض است ازهمان آغاز ازطرف کل

 . قرارگرفتيره آنان مورد بهره برداري ازجرائم کبيکيان بعنوان يمانو
  

گر قرآن را که درآنها از يه دين آيدرکتاب نخبه الدهرخود چند، يه معروف قرن هفتم هجري فق، ين دمشقيشمس الد
 را ياتين آي وهمچن، استنش صحنه نبرد نوروظلمت به حساب آمده ي سخن رفته وعالم آفري وروشنائيکي تاريدوگانگ

، 16، مائده، 257، بقره، 35، نور، 1، انعام(ف شده است يکه درآنها خداوند نورآسمانها و فروغ فروغ ها توص
هر بنوبه خود يگلد تس. داندي مي مانوي از نوشته هايبازتاب)  11،  طالق، 9، ديحد، 43،  احزاب،  5 و1،  ميابراه
ملهم ) 47،  محمد، 18،  کهف،  9، هتوب( است ي مانوي عرفاني کننده برداشتهاگر قرآن راکه بازگويه دين آيچن

 . مکنندي معرفي مانويازمتون مذهب
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 گرفته شده ي ازمطالب قرآن ازسلمان فارسياري آن بودند که بسينه ومکه مدعي درمديکسان،  درزمان خود محمدي حت
 :ب آن نازل شودي درتکذيه اي آافته بود که الزم آمديوع ي شيعه درحدين شايو ا،  است

  
شان است ياما زبان آن کس که مورد اشاره ا.  آموزدينهارابه تومي است که همه ايند بشريگوينان ميم که ايدانيم".... 
 . ) 103،  نحل"( است يح عربيکه زبان قرآن زبان فصي است درصورتيعجم

 
از جانب خداوند به )   محمدي از اساميکي( بنام احمد يگريامبردي گفته شده است که پس ازاوپيسيدرقرآن اززبان ع
 دارم يو گواه،  شمايبسوم يهمانا من فرستاده خدا،  لي اسرائي بنيا: م گفتي بن مريسيو ع: ".... رسالت خواهدآمد

 که بعد ازمن خواهدآمد ونامش احمد يامبريدهم به پيزشمارا بشارت ميون،  که دردست دارمي توراتيبردرست
وحنا دانسته اند که درآن از زبان يل ين نوشته انجي بديه را اشاره اين آي ازمفسران اسالم ايعده ا. ) 6، صف(”است
 بفرستد تاابد يگرياوردي شما ي خود مسئلت خواهم کرد که پس ازمن برايومن از پدرآسمان:"...  آمده استيسيع

ل ي انجيونانيکه درمتن "اوري"ن کلمه يا).  17و 16، باب چهاردهم، وحناي"(قت درکنارشما باشد يبصورت روح حق
بصورت ) بيح الغيمفات( از قرآن ير ابوالفتوح رازيودرتفس،  آمده)  بانيمدافع وپشت( parakletos وحنا بصورتي
،  ريي تغيبا اندک،  گرمفسران قرآن قرارگرفته استين صورت مالک عمل ديز به همي ضبط شده و بعدا نيعرب"طيفارقل"
درزبان ”احمد"تون آنرا مرادف با مفهومي نامدار و ستوده رادارد که مي معنيونانيدرزبان  periklutos ي امال بايعني

 .رکردي تعبيعرب
  

ا ين نوشته کتاب اشعيمثال ا. ابنديامبراسالم بي به ظهور پيزاشاراتيده اند تا درتورات نيکوشن مفسران قرآن ي از هميبرخ
ده بانان برگمار تا آنچه را که يرا خداوند به من فرموده است بروودي ز،  ديراروغن بمال خوديد و سپرهايزيبرخ": راکه
 ”ندينند آنگاه به دقت تمام توجه بنمايو چون فوج االغ سواران و فوج شترسواران را بب،  نند اعالم کننديبب
غمبراالغ ي ظهور پيشگوئيکمه پدرفردوس الح ي بن ربن الطبريعل، )  7- 6،  کميست ويباب ب، ي نبيايمکاشفه اشع(

 .دانسته است) محمد(غمبرشترسواريو پ) يسيع(سوار
  

 مطالب مربوط بدانها با آنچه يول،  ز آمده استي درقرآن آمده که قبل از آن در تورات ني خاصياسام، گري ديدرموارد
 است يدراصل نام) 36، مومن( شدهر فرعون دانستهيمثال نام هامان که درقرآن وز.  تفاوت دارديدرتورات ذکر شده بکل

 يسيم مادر عيگر مري ديدرجا).  باب ششم، کتاب استر(پادشاه پارس داده است) ارشايخشا(راخشورشيکه تورات به وز
زهست و ي ني است که خواهر موسيگريم ديم خواهرهارون درتورات مريکه مريده شده درصورتينام"خواهرهارون"

، سفرخروج(ان بازگشت از مصر نام برده است ي سرخ درجريايل از درير قوم اسرائتورات از او درفصل مربوط به گذ
 و ي درتورات پدرموس) 12، ميتحر(دانسته شده ) يسيمادرع(م يزکه درقرآن پدرمري عمران ن).  21 و20، باب پانزدهم
باب ، سفراعداد، 20، باب ششم، 1،  باب دوم، سفرخروج (يسي است که خواهر آنها است و نه مادرعيميهارون و مر

 است برده يسي که مادرعيمي از پدر مريچ ناميل ها هيدرخود انج .)29،  باب پنجم،  اميخ ايتوار، 59،  ست وششميب
 .نشده است

 
 بتواند برآن باال رود ي بنا کند تاوي او برج بلنديخواهد که براير خود مين موضوع که فرعون مصر از وزينطور ايبهم
که درصفحات ( برج بابل ي ظاهرا باافسانه تورات،  انهيکند واقعا درآنجا وجود دارد ي ادعا مي که موسيئند که خدايو بب

 . قرآن گرفته استي معانيمورد تداع)  گذشته بدان اشاره شد
 

:  کهاء آمده استيمثال درسوره انب،  درقرآن نقل شده استي از تورات با برداشت جداگانه اي جمالت کامل، زي نيدرموارد
، اءيانب"(ن خواهند شد يم که بندگان صالح ما وارث زميم ودرآن نوشتي فرستاديسيل را به عي وانجيتورات را به موس"

را خداوند مقدسان خود راترک نخواهد يز:"ن جمله خود داود است و نه خداينده ايکه درتورات گويدرصورت) 105
 .) 29،   و هفتمياب سب، ريمزام"(ن خواهند شد يو صالحان وارث زم، فرمود

 
درزبان (ل يجبرئ.  گرفته شده اند) لي زدک، ليافي, لي سموئ، ليرفائ ، لياور ،  ليکائيم ،  ليجبرئ: مالئک مقربي اسام
کند تا يال پرواز مي  است و او است که به سمت دانيز مانند قرآن ملک مقرب اصليدرتورات ن)  آدم خداي به معنايعرب
و ، لين انجيم ازجحي اصطالح جح.  پادشاه خبردهدنکه او آنهارا بهي ايد براياه بابل را بدو بگو پادشير خوابهايتعب
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 ي قرآن آمده و درزبان عربي اصطالح ملکوت که درچهار جا.  گرفته شده استيس اوستائياصطالح فردوس ازپرد
 . شده استل به ملخوتي تبديگرفته شده که درزبان عبرmalkut ينامأنوس است از اصل کلدان

   
نفر 3امبران توراتند و ي نفرازآنها پ23نام برده شده که )  امبراولوالعزميمنجمله پنج پ(غمبر ي پ30درقرآن جمعااز

امبر ي پ16 ازي ول، )  بي شع،  صالح،  هود، محمد(امبران عرب ي نفرپ4و )  اي وزکرييحي،  يسيع(ل يامبران انجيپ
 يال درقرآن ذکريودان، ايرمي ، الي حزق، اءي مانند اشعيمبران مهمي منجمله پ، ه اند که درتورات نام برده شديگريهود دي
 بلند عطا فرموده يخداوند بدومقامق که ي صديامبريس بصورت پي بنام ادريغمبريدرعوض از پ. امده استيان نيبم
 . ه نشده است ازاوبرديگر نامي ديني وزميچ کتاب آسمانيسخن رفته که دره) 85، اءيانب، 56، ميمر(

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

د را ن بار خوي نخستين خود خداوند بود که برايح تورات که ايرغم تصري عل، لي اسرائيخدا"هوهي"همانطور که نام 
ز يان نيهودي ندارد و از طرف خود يشه عبري ر) 2،  ستميباب ب، سفرخروج( کرد ي معرفين نام به موسينا بديدرکوه س

 .  ندارديشه صرفاعربي دارد وريز سابقه ممتد ماقبل اسالمين“اله " نام ،  وضع نشده است
ن يان آنرا از ايهودينا بود که ي سرخ وجنوب سياي دريکه شماليان درباري قوم مدي محليهوه نام خدايقبال گفته شد که 

هود تا يسندگان تورات سابقه ارتباط او را با يهود درآ وردند وبعدانوي خاص قوم ينان گرفتند و بصورت خدايه نشيباد
 بين خدا کوه حوري مقرا. ان ازمصر عقب بردنديهوديش ازدوران خروج ي حدود هزار سال پيعنيم ي ابراهيدوران فرض

هوه به يو ، )  1،   باب سوم، سفرخروج(ده شده است ينام“کوه خداوند " است که درتورات ين همان کوهي و ا،  هبود
کلمه . ) 14،  همانجا(د کرد ين کوه عبادت خواهيد مرابرايرون رويل از مصر بي اسرائيد که چون تو و بنيگوي ميموس
 YHWهوي يدرخط بدون اعراب عبر،  دهدي ميمعن"ستم من آنم که ه"اي"من هستم  "ي عبريميهوه که درزبان قدي

 . ازآن استيافته اير يياهو شکل تغي ي و اسالمي اززبانشناسان معتقدند که اصطالح عربيو برخ، شودينوشته م
  

 يتي دارد حي ماقبل اسالميشه اير)  ادشده استي بارازاودرقرآن 2702که(زيهوه تورات اهللا اسالم نيهمانند الوآه و 
 ي در برس،  زعرب استي و خودش ن،  نه شناخته شده استين زميک درايک اثر کالسيخ عرب که ي تارف اثرمعروفمول

 از ياني لحيبه ايزدرکتي وني درعربستان جنوبين نام درچند سنگنوشته باستانيدهد که اين باره تذکرميش درايمفصل خو
ش از اسالم و ي صفا درقرن پنجم پيسنگنوشته هاو در)  ش از اسالميازده قرن پي(ح يالد مسيش از ميقرن پنجم پ
ز يه مکررا آمده است و درخود مکه نيش ازاسالم درام الجمال سوري از قرن اول پي به زبان عربيحي مسيدرنوشته ا

که محمد ازآن برخاسته (ش درمکه ي قري داشته است که خاندان اشرافيان کعبه جاين نام درمجتمع خداي به هميخدائ
ن بحث تذکر يهر دراشاره بديگولدتس. ن بابت است که پدرمحمد عبداهللا نام داشته استيان آن بوده اند وازهميمتول) است
م خوانده يش ابراهيروان کيز پيادشده ودوبار نين بارازآنان بااحترام يکه درقرآن چند(درعربستان "حنفا"دهد که گروه يم

سد ينويو هم او م، خواندندي واحد اعتقاد داشتند که اورا اهللا مي خدايوعش از ظهور اسالم به وجود نيسالها پ)  شده اند
 واحد پرستش ي نه خدايول،   واالي اهللا را بصورت خدائيره عربستان دردوران بت پرستيکه اعراب شمال شبه جز

 . ر بتان داشتي اوبرسا بود کهيازين امتيشناخته شد هم)  نيبزرگتر(ن که بعد اهللا دراسالم اکبر يزه ايو انگ،  کردنديم
 و يانيدرسرElaha گر آنرا بصورت الهه ي مشتق شده است که مشتقات دElشه ال ي کلمه اهللا از ريازنظر زبان شناس

 .افتيتوان ي ميدرعبرEloah الوآه 
  

ه پرستش يااد نهادند که برپي بنينه مذهبي را درزميش ازظهور اسالم درمکه مکتب تازه اي پي بودند که اندکيحنفا گروه
داله و عثمان يعب،  ديز ،  انگذاران آن چهار نفر از سرشناسان مکه به نام ورقهيو بن،  بودي بنام اهللا متکي واحديخدا
 از يان عربستان سرچشمه گرفته بود و حاکيهودياحتماال از برخوردند که ي سنتياتينان به رواي درهمان زمان ا. بودند
پرداخته و  يکتا پرستيغ يره العرب به تبلي درهنگام اقامت خوددرجز، ز بودهيقوم عرب ن يايکه ن،  مين بود که ابراهيا

ن ين بار ايا. ن طرد شده بودين سرزميلقب گرفته و از ا)  ن برگشتهيازد(فين جهت از طرف بت پرستان عرب حنيبهم
ان يکه متول،  شيکه افرادقري هنگام. د پرداختنيکتاپرستين تازه خود نهادند وبه تبلغ يف رابرآئين نام حنيچهار نفر هم

 يدبن عمر که ارشد آنها بود به کوه حرا که بطور سنتيز،   درآمدندين وعده ازدرناسازگاري خانه کعبه بودند با ايسنت
بود که محمدبن ) غارحرا(ن انزواگاه يکه مورخان عرب نوشته اند درهمي بود پناهنده شد و بطورينيگوشه نشمحل 

ش از بعثت محمد يد پنج سال پي زي ول،  ل گفتگو کردي بتفصي با ويکتا پرستيک آشنا شد و درباره ياز نزدعبداله بااو 
 . درگذشت
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ن يف بگردان که اين حني دي خود را بسويپس رو": ح شده است کهي شده به محمد تصريات وحين آي از نخستيکيدر
از آن پس درهشت مورد .) 30، روم"(ست ير نييداوند را تغنش خي آن سرشت و آفري است که خداوند انسان را براينيد
، نحل، 162 ،انعام، 89و60،  آل عمران، 129، بقره(اد شده است ين صورت يف بهمين حنيم و ازديگر از ابراهيد

م ش ازاسالي بنام اهللا از پينند که بت ممتازي از قرآن گواه برايات متعدديآ. ) 31، حج، 105،  ونسي، 5،  نهيب، 122
 آسمانها ي چه کسياگر از آنها بپرس": گر داشته استي دي مافوق بتهايدرعربستان شناخته شده بوده است و مقام

فرستد ي باران مي چه کسي واگر بپرس.  اهللا: پاسخ خواهند گفت،   خودقرارداديد وماه را درجايد و خورشين را آفريوزم
، عنکبوت    (”گردانند ؟يفت مي از حقيپس چرا امروز رو. اهللا: کند جواب خواهند دادين مرده را زنده ميو زم

ا ين دنيز جهان و پناه همه دراي است و مالک همه چين وآنچه درآن است ازآن چه کسيازآنهابپرس زم.") 63و62
ب يرند و خود را فريگي بازهم پند نمين اعتقادي پس چگونه است که با چن. اهللا:"ست ؟به تو جواب خواهند داديک
 .) 92-86، مومنون( "دهند؟يم
 
 
 

 معجزات
__________________ 

 
 

از به ي خود ني اثبات قدرت استثنائيامبران برايرا پيز،  از نوع معجزاتندي جالبيونهاي کلکسيدي سه گانه توحيکتابها
 . ستل اي تورات و بدنبال آن انجين قدرت نمائيا"رکورددار". ق خارق العاده دارندين قدرت از طريش اينما
 

.  گذارديل آمده است صحه مي که درتورات وانجي معجزاتي برتمامي ول، کندي تازه را مطرح نميقرآن خود معجزه ا
ان جنگها و قتل عام ي است که درجري موسين جنگيوشع بن نون جانشيمعجزه ،  ن هر سه کتابين معجزه ايبزرگتر
د و ماه را يان داشته باشد خورشينيور ادامه کشتار فلسط به منظينکه وقت کافي اي برا،  ن کنعاني خوددرسرزميها

 گاوها و گوسفندها ي و حتينيه مردان و زنان و کودکان فلسطيکلکه ين توقف تا هنگاميدارد و ايدرآسمان از حرکت باز م
عجزه نوبت به ن ميبه دنبال ا. ) 13و12 ،  باب دهم، وشع بن نونيفه يصح(ابد ييرسند ادامه ميواالغان آنها به هالکت م

 آب خندق کاهنان معبد بعل يکند و سنگ وخاک وحتيرسد که آتش از آسمان نازل مي مياس نبيسلسله معجزات ال
ان يش از آسمان نان و گوشت بريکالغها هرصبح و شب برا، ) 40-38،  باب هفدهم،  کتاب اول پادشاهان(سوزاند يرام
 خود يردا، رديميجابجا م ير و ويد بميگويم) هودايب کشوريرق(ل يائبه پادشاه کشوراسر، ) 6، باب هفدهم( آوردند يم

و سرانجام ، )  8،   باب دوم، کتاب دوم پادشاهان(شع ازآن بگذرنديشکافد تااوواليزند و رود اردن ميرا به آب اردن م
اس درتنش حلول يروح الشع که يال، اس به آسمانيبعد از رفتن ال.) 11، همانجا(رود ي به آسمان باال ميدردرون گردباد

 به آسمان از تنش افتاده است به رود اردن ياس راکه دروقت رفتن وي اليز رداياون. دهديکرده است معجزات اوراادامه م
 ي مشت، ) 37-31 ،  باب چهارم، کتاب دوم پادشاهان(کند ي را زنده ميمرده ا، ) 14، همانجا(شکافد يزند و آنرا ميم

ل يک کوزه روغن را تبدي ، ) 44-41، همانجا(ماند ي ميدهد و بازهم غذا باقيذا مآن صدنفر را غزد و بايريگ ميآرد درد
کتاب دوم (آورد ي درميدنيزه و نوشي پاکيآب آلوده و مسموم را با تکان دست آب، )  7-1، همانجا(کند يبه ده ها کوزه م

ان و يهوديشود تايل بدست او پر ازآب مي بزرگ اسرائيک واديده باشد ي باري آنکه باراني ب، ) 13، باب سوم، پادشاهان
ل يد تا دشمنان اسرائي آيآب رودخانه به فرمان اوبه رنگ خون درم، ) 17، همانجا(گاوها وگوسفندانشان ازآن بنوشند

 مرض خوره سردار ، ) 38، باب چهارم(کنديذ مي فاسد شده رادوباره سالم و لذي غذا، ) 22، همانجا(ب بخورند يفر
آورد يآهن را بصورت چوب درم، ) 15، باب پنجم(کنديدهد و درعوض غالم خودش را به برص دچار مي را شفاميرامآ

مو دارد ي بيدن اوکه سريکنند وبدي ميباز را که دررهگذريپسر بچه هائ، ) 7-6، باب ششم(ستد ي آب بايتا بتواند رو
ند و چهل و دوپسربچه ي آيرون ميمانوقت دوخرس از جنگل بکند و هيهوه لعنت مينامند به نام ي را به تمسخر کچل ميو
شع درآنجا ساکن ي را که الي که پادشاه ارم شهريوقت، ) 25-21،  باب دوم،  کتاب دوم پادشاهان(بلعند يدرند و ميرام

زه  راکه تايشع جسد مرديشود الياوپرم"نيآتش "ي اطراف شهر از سواران و ارابه هايکند و کوههاياست محاصره م
 خود يشود و بردوپايخورد زنده ميشع مي الياندازند و مرده بمحض آنکه بدنش به استخوانهايمرده است درگور اوم

کند خداوند ي ميل لشکر کشيب پادشاه آشور به اسرائي هم که سخاري موقع، ) 21-20،  زدهميباب س، همانجا(ستديايم
 ب بايو سخار" او هستند هالک کند ين را که دراردوو روسا وسردارا يهمه شجاعان جنگ"فرستد تا ي راميملک
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  1.) 21،   ودوميباب س،  اميخ ايکتاب دوم توار(گرددي به کشور خود باز مي شرمندگ
............................................................................................................................................ 

 
 تنها درظرف چند ماه درنقاط مختلف  يسي راکه عي از معجزاتي چهارگانه به نوبه خود فهرست بلند باالئيل هايانج
ا ي  يريگرازمنابع اساطي دي ازمعجزات توراتند وبرخي ازآنهارونوشتيل انجام داده است نقل کرده اند که بعضياسرائ

دهد که از آنجا ي خانه کرده اند فرمان ميوانه ايوان که درتن ديک لشکر از ديه  بيسي ع. ه گرفته انديگرماي ديافسانه ا
 يشوند و دسته جمعيوانه ميجه خوکها ديو درنت،   که درآنجا به چرا مشغولند برونديشوند ودربدن دوهزار خوکخارج 
باب ،  لوقا، 13-2 ،   باب پنجم، مرقس، 34-28،  باب هشتم، يمت(شوند يشتابند و درآب غرق ميا مي دريبه سو
زني که دوازده سال مبتالي خونريزي است وهيچ طبيبي امکان درمان اورا نداشته است دست به  ،) 39-26،  هشتم

،  لوقا، 33- 25،  باب پنجم،  مرقس، ) 21-18،  باب نهم، متي(جامه عيسي ميزند و فورا خونريزي او متوقف ميشود 
باب ،  متي(عيسي برميخيزد و به راه ميافتد "برخيز" خاخام يهودي به فرمان دخترمرده يک، ) 47-43 ،  باب هشتم

عيسي به درياي طوفان فرماني ميدهد ، ) 56- 48،  باب هشتم،  لوقا،  42-35،   باب پنجم،  مرقس،  26-22،  پنجم
-22،  باب هشتم،  قالو، 31-35،  باب چهارم،  مرقس، 27-23 ،  باب هشتم، متي(که آرام شود و دريا آرام ميشود 

بطوريکه همه آنها سير ميشوند و باز هم ،  پنج قرص نان و دودانه ماهي را ميان پنج هزار نفر تقسيم ميکند، ) 25
، 44-30،   باب ششم،  مرقس، ، 21-13،  باب چهاردهم،  متي(دوازده سبد از خرده هاي نان و ماهي باقي ميماند 

باب ،  متي(درشب تاريک و طوفاني روي آب دريا راه ميرود ، ) 14-1،  باب ششم ، يوحنا، 17-10،  باب نهم،  لوقا
 بيماران متعدد دامن قباي اورا لمس ، ) 21-15،  باب ششم،  يوحنا، 51-45،  باب ششم،  مرقس، 23-22،  چهاردهم

ک رااز درون دختريک  روح ناپا، ) 56-53،  باب ششم،  مرقس، 36-34،  باب چهاردهم،  متي(ميکنند و شفا مييابند
مردي کرو الل را با گذاشتن انگشت درگوش او وانداختن     2 ؛)28-21،   باب پانزدهم، متي(زن يوناني بيرون ميکند 

بينائي مرد کوري را باگذاشتن دست خود ، ) 37-31،  باب هفتم،  مرقس(آب دهان برروي زبانش شنواو گويا ميکند 
سه تن از حواريون اووي رادرباالي کوهي بلند با ، )36-22، باب هشتم،  مرقس(برچشمان اوبه وي باز ميگرداند 

هنگام ابري برآنها سايه مي افکند و ازدرون آن صداي خداوند را ميشنوند  موسي و الياس درگفتگو مي بينند و درهمان
باب ، لوقا، 7-2،  ب نهم با، مرقس، 13-1،  باب هفدهم، متي(که ميگويد اين پسر عزيزمن است و به او گوش بدهيد 

به روح شريري که دردرون پسر بچه اي رفته است و ويرادرآب و آتش مياندازد بانک ميزند اي روح ، ) 36-28،  نهم
،   باب هفدهم، متي(و روح نعره زنان بيرون مي آيد ،  از اين بچه بيرون بيا وديگر هيچوقت به او داخل مشو،  کروالل
گداي نابينائي رادراريحا با گفتن اينکه بدنبال من ، ) 43-37 ،   باب نهم،  لوقا، 27-14 ، باب نهم،  مرقس، 14-21
هنگام ، ) 43-35،  فصل هجدهم،  لوقا، 51-46،  فصل دهم،  مرقس،  34-29،  فصل بيستم،  متي(بينا ميکند ، بيا

رخت نفرين ميکند و بدو ميگويد که گرسنگي به درخت انجير پر برگي برميخورد ولي چون درآن ميوه اي نمييابد به د
، 19-18،   فصل بيست و يکم، متي(و همانوقت درخت از ريشه خشک ميشود ،  ديگري کسي از ميوه تو نخواهد خورد

درمعروفترين معجزه خود ايلعازار مردي از اهالي يهوديه راچهار روز پس از     3، ) 14-12،  فصل يازدهم،  مرقس
 . ) 44-38،  فصل يازدهم، يوحنا(کند و از درون گور بيرون مي آورد مرگ و تدفين او زنده مي

  
____________________________ 

 . نا مورد اقتباس قرار گرفته استيز عيل وقرآن نيا سپاهان آا دراجنيغمربان ي پيارياسطوره آمدن مالئک به -1
ون که قصد ي از حواريکيده است که خطاب به  آمي اوتوسط سربازان روميريدرموقع دستگ. يسيل از قول عيدراجن

ش ازدوازده فوج از مالئکه يم خبواهم بيتوامن از پدر آمساني که من ميدانيمگر من:"ديگويدفاع از او را دارد م
) 53 ،  ست وششمي باب ب، ميت"(ابد؟ي کتاب مقدس چگونه حتقق يهايشگوئي اما درآنصورت پ.  من بفرستدياريرا به 

فرستد و بدانان ي مسلمانان مياريح شده است که خداوند درجنگ احد سه هزار ملک را به يتصرز يدرقرآن ن.
،  آل عمران(ز به کمک آنان خواهد فرستاد يگر از مالئکه را نيدهد که اگر بردبارباشند پنجهزار تن ديوعده م

کنند که بداا يداوند درخواست م مالئکه درروز عاشورا از خ،  لي مشابه اجنبا برداشيت،  عهيات شي  درروا) 125
دارد تاطبق ينکار باز مي خداوند آنانرا از اويل،  بشتابندني حسيورياجازه داده شود درجنگ کربال به کمک ن

 . به شهادت برسدنيخواست خود او حس
اضا کننده کند که چون زن تقي نقل ميسياززبان ع،   استيهودي که خودش ل ميتيسنده اجنينو،  ن معجزهي درنقل ا-2
ست نان فرزندان يدرست ن د کهيگوي ميدهد و به وي درآغاز به درخواست او پاسخ مثبت منيسيع،  ستي نيهودي

خرده ز از ي خانه نينوصف به سگهايدهد که با ايول چون زن جواب م،  ميندازيش سگها بيراپ)  انيهودي(خانواده 
 ي پژوهشگران متعدد. بخشديرد و دخرتش را شفا ميپذي اورا مي تقاضايسيع، سدري مي خوراک فرزندان سهميها

 يلهايگر دراجني ازموارد دياري است که دربسي خمالف با آن طرزفکري بکل برداشيتني متذکر شده اند که چنيمتعدد
  .  نسبت داده شده استيسيچهارگانه به ع

 
آسانرت نبود که درخت اجنريبيگناه  ،  آيا براي عيسي که خيال معجزه داشت:  ولرت درارزيابي اين معجزه ميپرسد-3

 را از ميوه برخوردار کند تا اينکه آنرا خبشکاند؟
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 ياريشوند و بسيب قبرها باز مي صلي درلحظه جان سپردن او بررو. ابدييز ادامه مي بعد از مرگ اوني حتيسيمعجزات ع
) 53و52،  ست وهفتميباب ب،  يمت(شوند يم)  مياورشل(ت المقدس يند و وارد بيآيرون مين از درون آنها بياز مقدس

رود و با آنها يخود م)  ونيحوار(دار شاگردان يله به دي درجليو،  زاز درون گور و صعود به آسمانيپس ازرستاخ.
-36،  ست و چهارمي باب ب،  لوقا، 18-14،   باب شانزدهم، مرقس، 20-16،  ست وهشتميباب ب،  يمت(کند يگفتگو م

 ، 10-9،  ست و هشتميباب ب،  يمت(شود يه ظاهر ميم مجدليز برمريوجداگانه ن، ) 23-19،  ستميب ببا،  وحناي ، 49
 ياي پطروس و همراهان اورا دردريريگي تور ماه، ) 18-11،  ستميباب ب،  وحناي ، 11-9،  باب شانزدهم، مرقس
 153 يبه تنهائ)  شمعون(پطروس  دارد وق خود ني بردن تور را به داخل قايکند که توانائي پرميه از آنقدرماهيطبر
 ،   استيسي از معجزات عينها فقط قسمتيا،  نهمهيبا ا .) 11-3،  کميست و يباب ب، وحناي(کند يد مي بزرگ صيماه
ن يز درحضور شاگردان خود انجام داد که دراي نيگري معجزات متعدد ديسيع"ح شده است که يوحنا تصريل يرا درانجيز

باب ،  وحناي"(ح خدا و پسر خدا است يد که او مسياوريمان بينقدر نوشته شد تا شما اي هميول،  ه استکتاب نوشته نشد
 .) 31-30 ،  ستميب
  

 ،  رديپذيل را ميو قرآن که هم معجزات تورات و هم معجزات انج،  رديپذيل که معجزات تورات را ميبرخالف انج
م يقدوش( درتلمود . دانديرفته بلکه آنرا سحر و جادوميمعجزه نپذ را بصورت يسيک از معجزات عيچيهود هيت يروحان

 يسي محقق انگل.  آموخته استي خود را از ساحران مصري شناخته شده که سحر و جادوي ساحريسي ع) ب، 49
به ن معجزات را که يل ها ايسندگان انجيده دارد که نويعق،  يسي خود درباره معجزات عيليتحلث دررساله يمورتون اسم

ن ي اي فرمولهاي درمواردي اقتباس کرده و حتي و بخصوص مصري و بابلي کلدانيمي نسبت داده شده از متون قديسيع
 ياريه به ي دراسکندريت شده است که ساحري حکاينيتوس مورخ التيخ تاسيمثال درتار،  ساحران را بکار برده اند

ل آب به ي تبد.  را به حرکت درآوردي مرد مفلوجيد و پاهايگرداننا را بدوبازيک نابي ينائيس با آب دهان خود بيپ آيخدا
 است که يمعجزه ا،  ت شدهي روايسين معجزه عيبصورت نخست) 10-6، باب دوم(وحنا يل يشراب که درانج

ل از همان اسطوره گرفته يت انجين روايات اي جزئيوحت شراب نسبت داده شده يزوس خدايونيونان به دي يتولوژيدرم
 .ستشده ا

  
ل ي از قب،   از آنها نرفته استيلها سخني نسبت داده شده که درخود انجيسي هم به عيگري ديدرقرآن معجزات اضاف

،  ؛مائده49،  آل عمران(بخشد يسازد و با اجازه خداوند آنرا جان مي را از خاک و گل مي شکل پرنده ايسينکه عيا
م يمر، 110مائده ، 46آل عمران ( زند يسالمندان با مردم حرف م درگهواره مانند يسينکه عيا اي ) 32،  مي؛مر110

 ي از متن حبشيسي ومعجزه حرف زدن ع) 2-1 ،  باب سوم( تماس ير رسميل غيمعجزه پرنده از انج) 30و29
 .  گرفته شده است) 626،  باب دوازدهم "(يسيمعجزات ع"
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 نشياسطوره  آفر

 
ن نقطه ضعف هر سه مذهب يش تا کنون مهمترياز سه قرن پ، نش کائنات و خلقت انسانيافسانه آفر

 جهان دانش قرار گرفته يتهاي واقعيما رودرروين هر سه مستقين مورد ايرا دراي ز،  جهان بوده است"يديتوح"
 ،   مايما،و منظومه شمسن ي مربوط به زميتهاي واقعين قرون درامر شناسائي که درطول ايهرقدم تازه ا. اند

 که درباره يديو هر کشف جد،  گر کائنات برداشته شدهي ديد ها و کهکشانهاين ها و خورشيوکهکشان ما، وزم
ن تا به انسان متفکر عصر ما صودت گرفته، ي نخستي هاي آن از باکترير تکاملين و سي زمي دررويش زندگيدايپ

 .  اعتبارتر ساخته استين را بين زمين و موجودات اينش شش روزه آسمان و زميفرافسانه هزاران ساله آ
 
،  سالک به دوهزار ي درطول نزديحيارد ها نفر مسيليو م،  ش از سه هزار سالي درطول بيهوديونها نفريلي م

انده اند وامروز خو،  ني زميش نوع انسان دررويداينش کائنات و پيد خود درباره نحوه آفريق و عهد جديدرعهدعت
 : خوانند کهيز مين
  
 لجه بود، وروح خدا سطح آنها را ي بررويکير بود و تاري وباين تهيو زم،  دين راآفريدرابتدا خداآسمانها و زم"

د و ين نامي رازمي ظاهر گردد،و خدا خشکيکجا جمع شود و خشکير آسمان دري زيو خدا گفت آبها... . فروگرفت
ان پر شود و پرندگان بر يآبها به انبوه ماه: وگفت... . اندين نباتات برويو خدا گفت زم... . دياما نياجتماع آبهارا در

اجناس مختلف و حشرات و بهائم را به ن جانوران رابه يو گفت زم.. .  فلک آسمان پرواز کنندين برروي زميباال
ا و پرندگان آسمان و يان دريم تا برماهيزه خودمان بساي پس گفت که آدم را شب. .... اورديرون بياجناس مختلف ب
و آدم رااز خاک ... . ديشان رانروماده آفريد و اي پس آدم را آفر. دين مخزند حکومت نماي که برزميبهائم و حشرات

 درجهت مشرق غرس نمود و آن آدم راکه سرشته يو خداوند باغ... . ديات دمي روح حي وينيودرب.... . بسرشت
ان ينها را درشش روز به پايو خداوند همه ا.. . رات کنديرون آمد تا آن باغ راسيوچهارنهر ب.... بود درآنجا گذاشت

  ).باب اول،  شيدايخالصه شده از سفر پ"(د يرسان
 
ز ين باره درقرآن خوانده اند و امروز نيسال درهم بنوبه خود،درطول هزارو چهارصد ،  زياردها مسلمان جهان نيليم
.. . ميديک و روز را روشن آفريو شب راتار)  117،  بقره(م يدين را درشش روزآفريسمانها وزمآ": خوانند کهيم

 ياي، و آبها را بصورت دو در)  33-27نازعات،(م ي آسمان ساختيم و کوههارا ستونهاين را بگسترانديپس زم
،و همه جانوران راازآب )  53فرقان،(م يگر جدا کرديکدي از يا را با حائلين دو دريم و ايديرشن آفريشور و ش

آل (ميدي،وآدم راازخاک آفر)  45نور،(ز برچهارپاي ني بردوپاوبرخي ازآنها برشکم راروند وبرخيم که برخيديآفر
 ي،وچراغها)  29حجر،(م يديش رابراودمي،وروح خو)  64مومن،(م يدين صورت آفري  وبه کاملتر)  59،  عمران

 ".)97انعام،(م يا برافروختيابان ودري بي هايکي او درتاري راهنمائيستارگان رابرا
 

د يترد يا حتي بود که انکارآن يريت انکارناپذيت واقعيحي جهان مسينش براي آفريدرطول قرنها،اسطوره تورات
ست الزاما يباي مومن ميحي هرمس. فرشکنجه و مرگ رابدنبال داشتيد وشرط آن اتهام کفرو زندقه و کيقيدرقبول ب

مزآشردرآغاز يج،  يرلندي اسقف اعظم ا. ده شده استيح آفريالد مسيش از مي سال پ4004ا دريه دنرفته باشد کيپذ
قادرساعت نه صبح روز ينش دقين آفري اي او ازمتون مذهبيهاي اعالم کرد که براساس برسي حتيحيقرن هفدهم مس

  7ا است و روز يخلقت دن از5758 سال يهود سال کنوني يم رسميدرتقو.  اکتبر صورت گرفته است26دوشنبه 
ان نوح يفاصله م سال 892،  ان آدم و نوحي سال فاصله م1056،   سال5758ن ياز ا. نش جهانياکتبرسالروز آفر

 که آدم با آن سرشته يخاک،  هودي يات مذهبي طبق روا.  استيسيم و عيان ابراهي سال فاصله م1812،  ميوابراه
 .م برداشته شده استيلمان دراورشينده معبد سليشده از محل آ

 
ن را روز يامبرش محمد اطالع داد که زمي بنوبه خود آمده است که خداوند درشب معراج به پيث اسالميدراحاد
نوررا ،  ند راروز سه شنبهي ناخوشاي هايدنيآفر،  اهان ودرختهاراروز دوشنبهيگ،  کشنبهي کوههارا روز ،  شنبه

بح مشکوه المصا(ده استيجمعه آفران نمازيپا پس ازينه اندکيوآدم راروزآدوانات راروزپنجشنبه يروز چهارشنبه،وح
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کند که خداوند آسمانها يح ميتصر)  ليل واسرارالتأويانوارالتنز(رمعروف خود ازقرآني درتفسيضاوي ب) . يزمخشر
 . داديد و ماه وستارگان راروز جمعه درآنها جايد و خورشيراروزپنجشنبه آفر

 
هوه ي دو جانبه يان از جانب خود خداوند درگفتگوينش کائنات و آدمين آفري ايچگونگ"يديتوح"يت کتابهايبه حکا
 ،  نهمهي باا. ده استي و محمد رسيسي و عيبه اطالع موس،   برمحمديق نزول وحينا و از طري درکوه سيو موس
 و ياضين ريا قواندانش عصر م)  Astro-Physic (يک سماويزين است که همچنانکه بخش فيت موجود ايواقع
 ي و فني علميشرفتهاين را تا آن اندازه که پي زمي دررويش زندگيدايد ها و پيکهکشانها وخورش مربوط به يکيزيف

 ي بخش کاوشهايعني ،  ن دانش عصر ماي از هميگري بخش د،  قا مشخص کرده استيدهد دقي اجازه ميجهان کنون
دهد يارپژوهشگران قرارداده است که نشان مي را دراختياخته فراوان بنوبه خود اسناد و مدارک ناشنيباستان شناس

 سرچشمه ي آسمانيشتر از آنکه ازوحيب،  نشينه آفريگر درزمي ديدي تورات و به دنبال آن دو کتاب توحيبرداشتها
خش  ودربي وکلداني و اکديبخصوص از معتقدات بابل،  ي ماقبل توراتيگرفته باشند ازاسطوره ها و افسانه ها

 .  سرچشمه گرفته اندينش شش روزه کائنات از معتقدات مزدائينه آفري درزميعني ازآن يگري دياساس
 

 گذشته ي درقرن گذشته و قرن حاضر بهمان اندازه درابطال معتقدات سنتيالواح و مدارک مکشوفه باستان شناس
بطورنمونه . ات داشته اندين نظري ا درابطالي فضائيهاي وبرسي ونجومياضياکتشافات رنقش قاطع داشته اند که 

زاقتباس از ي پادشاه آشور،که خود آن نAssurbanipalي کاخ سلطنتيانگي مکشوفه دربايک لوحه بابليمضمون 
دند، و درآن هنگام ي را از آب آفريان عالم هستيخدا: ن است کهين است چنين النهري دربي تريمي قدياسطوره ها

ف  شکل بود که بردورآن کوههاافراشته بودند وسقي ارهي داين سطحيفته بود،وزمن رافرا گري گرداگرد زميگرداب
ن ازهم يريان آبهارا به شکل شوروشيو خدا،  ان آب بودينها درميو همه ا،  ه داشتين کوهها تکيآسمان برا
 پس يکي رااني و پرندگان و ماهي و اهليوانات وحشي ها وحيدنيپس از آن چهار رودخانه بزرگ و روئ .جداکردند

نده آسمان و ي نمايکه اول،  دين زن را آفريشار اولين مردوکيانشار اول"آرزو"ودرآخر الهه ،  دندي آفريگرياز د
ده ي آنها دميني مرد وزن دربيدو خدا" گاتومادوک" و" دوماساگا" توسط يو روح زندگ،  ن بودندينده زمي نمايدوم
 . ود آمدنوع انسان به وج،  ختن آن دويواز درآم،  شد
 

و روح  لجه بود ي بررويکير بود و تاري و باين تهينش زميش از آفريپ: ش تورات کهيداين سفر پي آغازيجمله ها
است که متن )  نشيحماسه آفر(Enuma Elish يخدا سطح آبها را فرو گرفت ترجمه کلمه به کلمه حماسه بابل

 ژان بوتروآشورشناس برجسته ي اسطوره ها وسنت ها مربوط بدان درکتابيخيحات تاريکامل آنرا  همراه با توض
ن و آب شور که بخصوص درقرآن از آن سخن رفته يري آب شيايزش دو دريو براصل آم،  افتيتوان يقرن حاضر م

لجه )   آب شور (Tiamat و)   نيريآب ش (Apsouدرآغاز،  ن منظومهيت ايا به حک. ه داردياست تک
)Chaos  (نش کائنات يکند و به فکر آفريان زمان را برقرار مي بزرگ جري بعد مردوخ خدا آورند ويرابه وجود م

نش آدم از خاک و ي اسطوره مربوط به آفر. ان ساخته شوندي خدمت به خدايد براي باي افتد که ميو موجودات م
ه در آن الهه ش اقتباس شده است کي سال پ4000 متعلق به ي بابلي او از منظومه ايني دربيده شدن روح زندگيدم
ترجمه کامل .سازدين انسان را ميرقالب نخستين خميکند وازاين ميان عجي ازخدايکين را با خون يخاک زم"ن توين"
ن ي بيتولوژيم"توسط ساموئل کرمر درمجموعه " دند ي آفريان آدمها را ميکه خدايوقت" بنام ين منظومه درکتابيا

 از خلقت عالم درهفت روز نام برده شده است که شرح مربوط يابلر بين اساطيدرهم. ده استيبچاپ رس" ن يالنهر
 ي کتابخانه اشوربني باستان شناسي از الواح هفتگانه کاوشهاي لوحه ايبه هر روز آن بر رو

 : نوا ثبت شده استيدرن Assurbanipalبعل
  

ن نداشته اند که ي جز اينش غلباکاري آفري اسطوره الهيزي ري پيبراهود ي ي، متفکران مذهبBottero به تذکر
 يدئولوژير ايزند و آنهارا درمسيعه باهم درآمي را درباره مسائل ماوراء الطبي قبلي از معتقدات تمدنهايمجموعه ا

 کتاب مقدس از حماسه ي کنونيب بود که متن رسمين ترتي ودرست به هم،   کنندي خاص خودشان دستکاريمذهب
ن و آسمان درهشت ينش زميه تورات آفريشود که براساس متون اولي متذکرمن محققي هم. ه گرفتي ماينش بابليآفر

 معروف به تورات کاهنان الزم يسنده تورات کنوني نويمنتها خاخام ها،  روز انجام گرفته بود ونه درشش روز
 .  داده شوديته وکائناي ماوراء الطبيهود بعديل روز شنبه ينش استراحت کند تا به تعطيدانستند خدا درروز هفتم آفر

 شخند قرار گرفته است يم درقرآن مورد رير مستقيبطورغ،  نشي استراحت خدا درروز هفتم آفرين اسطوره توراتيا
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م و خسته يديان آنها است درشش روز آفرين و آنچه راکه درميآسمانها و زم"کند که يح ميدرآن خداوند تصررا يز
 1) .37ق، " (م يهم نشد

 
 سهم مهمي درپي ،   درکتاب تحقيقي خود درباره خلقتA.R.Milland  وV.G.Lambertدو محقق معاصر

ريزي اسطوره آفرينش توراتي براي اسطوره آفرينش آشوري قائلند که خود ترکيبي از اسطوره هاي سومري و 
اري درلندن نگاهد)   بريتيش ميوزيوم(لوحه مربوط بدين اسطوره اکنون درموزه بريتانيا . اکدي وحوراني است

 تأثيرات آشکاري از اسطوره هاي مصر باستان را درافسانه آفرينش F.Helling همچنين محقق آلماني . ميشود
تورات يافته است که از آنجمله ميتوان از آسمان و آبهاي زمين، آفرينش حيوانات از خاک  وآفرينش پرندگان و 

 . نام بردماهيان از آب، و دميدن دم زندگي دربيني انسان توسط خدايان 
  

.............................................................. 
_____________________________ 

ن مدت هشت يک سوره اي درن بار از خلقت کائنات درشش روز سخن رفته است، ويلي درقرآن چند– 1
گر، وآنچه راکه يردوروزد وآمساا را د،  ميدي را دردوروز آفرنيو زم"... :  شده استينيروز تع

 روز ني افسانه اسرتاحت خدا درهفتم ).12 – 9 ،  فصلت"(  ميديگر آفري است درچهار روز دني زميدررو
 از ياري، بلکه از جانب بسيهود دردوران باستاني ينش نه تنها از جانب خاخام هايآفر

 جهان غرب مورد يکشورهان ي تري از مرتقيکي، آم درعصر خود ما ودر    يحيآخوندان جهان مس
 از آنرا درنزد فرقه معروف گواهان يائي قرار گرفته است که منونه گوي شگفت آوريهبره بردار

کصد سال يب   ي که قر)  هوهيگواهان  (Witnesses Of Jehovah ن فرقه مذهيبي ا. افتيتوان يهوه مي
 وابسته  مذهيبين فرقه هايتر از موفق يکي شده است و يانگذاريکا بنياالت متحده امريش درايپ

 ،  ران باستاني اک به فلسفه مذهيبيار نزدي بسيک برداشت فلسفي در،  ت درعصر حاضر استيحيبه مس
ده دارد که هم حکومتها و هم يداند و عقيطان ميارا صحنه مبارزه مهه جانبه خدا و شيدن

 آدم درهبشت مهواره يا فرمانطانند و از زمان ني جهان کامال ساخته و پرداخته ش مذهيبيادها
نش خلقت کرد به يرا که خدا بعد ازآنکه آدم و حوا را درروز ششم آفري ز،   بوده استنيچن

 گسرتش نين امر استفاده کند و دامنه نفوذ خود را درزميطان توانست از اياسرتاحت پرداخت و ش
ن بود يرا خواست خداوند ايز نبود، زيت آمي بازگرداندن حکومت خدا موفقي برايسيتالش ع . دهد

 جنبش يسين جهت عيبد.  خود داشته باشديطاني شي مهه برنامه هاي اجراي براطان فرصت کايفيکه ش
 اودرجهان به عنوان ي حکومت ائيهوه را مأمور کرده است که راه را براي گواهان مذهيب
س ين گفته پطروس قديهوه با استناد بدي از نظر گواهان . ز مهوار سازديعه روز رستاخيطل

 سال طول 6000ست منطقا يبايکروز معادل هزار سال است خلقت جهان مي خدا يل که برايدراجن
د معادل يبايه بوجود آمده است که هرروز مين نظري بديشيا گراريده باشد، هرچند که اخيکش

دارد که وجود ن مورد توافق نظر ي درهردومورد، درا ويل. هفتهزار سال به حساب آورده شود
 يکاري کار خود را از سر خواهد گرفت ودرپي بزوديک است و ويان روز اسرتاحت خدا نزديپا
 يوز خواهد شد و بعد از آن دوران هزار ساله اريطان پي برشي بطور ائHarmaguedonم بنام يعظ

 ،   کرد خود را اداره خواهدينيح از فراز آمساا حکومت زمي مسيسيد   که درآن عيفراخواهد رس
 جربان گناهان خود استفاده ين فرصت برايز زنده خواهند شد تااز ايو درآن زمان مرده ها ن

 و يجيز بطور تدرين رستاخيکند، ايکجا مشکل ميت بصورت ينهمه مجعيز ايمنتها چون رستاخ،  کنند
 درسال ن کاريست مرحله اول ايباي ها مينيش بي پني طبق خنست. درچند مرحله صورت خواهد گرفت

 يشرتي تالش بين آمادگي ايد برايجه گرفته شد که باي نشد نتني اجنام شده باشد وچون چن1914
ن هزارساله صورت يان ايز درپاين رستاخيست که ايد ني ترد ويل. دريقت اجنام گيل به حقيدرراه ن

ده باشند  ثابت کرننده کائنات،ي آفريهوه، خداي خود را به ي که وفاداريخواهد گرفت، وآائ
راباز خواهد )   باغ عدن( خود نيشي پينيت هبشت زمي که درآنزمان ماه– ني زمني مهيگر در   رويبارد

ز آزاد شده يش از روز رستاخي پي او که اندکيطان بزرگ و زاده هايست و شي خواهند ز–افت ي
 يگانه موس ده ين فرمااينکه اي با توجه به ا. ان نابود خواهند شدين هبشتياند بدست ا

 ،  زنندي سرباز ميهوه  از خدمت سربازيان يگواه"  کشت ي را خنواهيکس"درتورات آمده است که 
 احرتام به پرچم ي از ادا. طانندي جهان مهه ساخته شي کنونينکه دولتهايژه با توجه به ايبه و

 . شمارندي م بت پرسيتين را نوعيرا ايکنند زي ميز خودداريکشور خود ن
 يکائي امرCharles Taze Russelان قرن گذشته بدست يکه درپا (ومند مذهيبرين فرقه ني اينمرکز جها

گر يست کشور دي درب،  االت متحدهي درخارج از اورک است ويليوي نني دربروکل)  بنباد گذاشته شد
 يکيه ارگان آن يودارد، ودونشرريقا شعبه و پيا و افريه و آسيانوسيکا و اروپا و اقيامر
 زبان 45اژبه ريون نسخه تيلي با نه ميگريکصد زبان و دياژ به ريون نسخه تيليش از ده ميباب

  . شونديمنتشر م
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وخداوند باغي درعدن بطرف مشرق بوجود آورد و همه " :  که درتورات آمده)  باغ عدن(اسطوره بهشت زميني 
يرون آمد تاباغ را سيراب کند و از آنجا به درختان خوشنما وخوشخوراک را درآن زمين رويانيد و نهري ازعدن ب

 بنوبه خود از اساطير بابلي گرفته شده که درآنها از آن )  10- 8سفرپيدايش، باب دوم، "( چهار شعبه تقسيم شد 
تصوير ظريفي از اين باغ و .  درزبان سومري ياد شده استEdin درزبان بابلي وآشوري وEdinuباغ بصورت 

درنقوش ديواري کاخ سلطنتي بابل متعلق به قرن هيجدهم پيش از ميالد که دراواسط قرن نهر چهار شاخه آن را
د، درموزه لوورپاريس ــــ فرانسه درکاوشهاي باستاني ماري کشف شــــیت باستان شناســئــيــــحاضر توسط ه

 1 .ميتوان يافت
  

 خداوند گفت آدم را بصورت خودمان و و " : اسطوره خلق آدم به صورت خدا که درباره آن درتورات آمده است
،  سفرآفرينش، باب  اول "( موافق خودمان بساريم، پس خدا آدم را بصورت خود آفريد و اورا بصورت خدا آفريد 

 .اقتباس ديگري ازاساطير بابلي و سومري است که درآنها خدايان و آدميان به يک صورت نوده شده اند)  26
دراساطير . ستين نيز عقيده اي است که تقريبا درهمه مذاهب باستاني عموميت دارداعتقاد به آفرينش يک زوج نخ

و      سومري اين زوج دوموسي واينانا، دراساطير اکدي و بابلي مردوخ و سرپينت، دراساطير مصري اوزيس
که داستان اخير   ،   ودرمعتقدات اوستائي مشياو مشيانگ نام دارند،   دراساطير هندي برهما و شاکتيس،  ازيريس

 . تقريبا همان است که بطور کامل درتورات منعکس شده است
 

شتر ي اکنون نه تنها از جانب ب)   زآمده استيکه بعدا به همان صورت درقرآن ن( تورات يداستان آدم و حوا
ز ي نTheo يکي دائره المعارف معتبرکاتوليشود، بلکه حتي نميش تلقي بيخ مذاهب افسانه ايپژوهشگران تار

ن يا "يپرمحتوا"کند که ازنوع ي منتها اضافه م،   استيريک افسانه اساطين داستان تنها يکند که اياعتراف م
را که هرچند يز،  ا گربه چکمه پوش تفاوت گذاشتيل ترانه رالند ي از قبين آن و داستنهائيد بيافسانه هااست و با

 يهودي يون دانش آموز و دانشجويلياضر آنچه صدها م درحال ح. ق داردي عمي مفهوم معنويت ندارد وليواقع
که ن است يآموزند اينش شش روزه مين آفرينه همي خود درزميرستانها و دانشگاههاي و مسلمان دردبيحيومس
ارد سال و يلي م6 ما درحدود يش منظومه شمسيدايارد سال، ازپيلي م16ش کائنات تا به امروز درحدود يدايازپ
)  Galaxy( آموزند که کهکشان يگذرد، و بهمراه آن ميارد سال ميلي م3ن درحدود ي زمي   رو دريش زندگيدايازپ

ن ينش است، و ايارد کهکشان جهان آفريلي م50 از يکين بدان تعلق دارد تنها ي    وزميماکه منظومه شمس
ن يم نه ازبزرگتر ازآنها و آنهيکيد ما فقط يد دارد که خورشيارد خورشيلي م200 يکهکشان خودش به تنهائ

مترفرض شود، قطر يليک ميد تنها ين از خورشي است که اگر فاصله زمين کهکشان ما درحديآنهاست، و وسعت هم
 کهکشانها يد هاي خورشي آموزند که شمار کلي و بازهم م. شوديلومتر بالغ مي ک6300ن کهکشان به يا
ن کائنات تاآنجا که محاسبه آن با ي حدود گسترش ااست، و)  صفربدنبال آن 21 با1رقم(ارد يليارد ميليکهزارمي

ه آن ي که هرثاني ساليعني است، يارد سال نوريليست ميتا ب امکان دارد   پانزده ي کنونيوسائل و ضوابط علم
  2. لومتر رادارديارد کيليک ميلومتروهرساعت آن مفهوم يصد هزارکيمفهوم س

 
ميليون 180 ميليون سال، از پيدايش خزندگان درحدود 450حدود درروي زمين خود ما نيز، ازپيدايش ماهيان در

  ميليون سال، از پيدايش ميمونهاي آدم نما بين سه تا چهار و نيم ميليون 160سال، از پيدايش پستانداران درحدود
 

____________________________ 
،  27-19اعراف،،  35بقره،(ده است  ازاين هبشت زميين درقرآن نيز هبمني صورت و بامهني اسم نام برده ش– 1

مهچنني از رودخانه هاي چهارگانه آب و شريو شراب طهوروعسل که درهبشت ازآا ياد شده است ) . 126-117طه،
 ) . 15حممد،(
دراياالت Nasaبه مرکز علمي Hubble  اين ارقام ازتازه ترين اطالعاتي نقل شده که توسط تلسکوپ فضائي -2

 1990 تن وزن دارد و درسال 11،  6 مرتقطرو 4،  3 مرتطول و13 اين تلسکوپ که . بره شده استمتحده  امريکا خما
 کيلومرتي زمني درگردش است وعکسهاي ارسايل آن 610 درمدار زمني قرار داده شده درDiscoveryتوسط فضاپيماي 

بطور شگفت آور ي در "هابل"تلسکوپ . توسط انستنتوي علمي ويژه اي بطور منظم مورد برسي قرار ميگريد
 ميليون سال نوري از زمني ما دريافت 500 تصويري از انفجاري آمساني درکهکشاني واقع در1994 اکترب16روز

 کيلومرت درساعت پراکنده شده اند تا 320000 ذرات ناشي ازآن باسرعت  Nasaداشت که طبق حماسبات کارشناسان
 . اورندتولدچند ميليارد خورشيد تازه را به دنبال بي
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 . هزار سال ميگذرد700ميليون سال واز پيدايش انسان کنوني تقريبا 3از پيدايش نخستين انسانها يک ونيم تا ،  سال
 ميليارد نوع موجود زنده درروي زمين زندگي کرده اند که تاامروزه فقط ده تاپانزده ميليون از 50تاکنون درحدود 

  هزار 450 بموازات آن درحدود . از يک ميليون آنرا حشرات تشکيل ميدهندآنها باقي مانده اند و ازاين رقم بيش 
 .نوع گياه وجود دارند که اندکي بيش از نيم آنها درختان و گياهان گل دار و ميوه دار هستند

   
 قرنهاي پياپي مومنان مذاهب توحيدي برمبناي متون مقدس بر اين عقيده بودند که همه اين اختران تنها به خاطر

و خدا گفت نيرهادرفلک آسمان باشند تا به زمين ": روشن کردن روزها و شبهاي آدميان درآسمان جا داده شده اند
 ،  تورات، سفرآفرينش"(روشنائي دهند،وچنين شد، وخدا ستارگان را درفلک آسمان گذاشت تا زمين را روشن کنند

  آدميان درتاريکي هاي بيابان و دريا برافروختيمو چراغهاي ستارگان را براي راهنمائي"،)   16و15،  باب اول
وخداوند آدم رابصورت خود آفريد و  " ).5 ،  ،ملک37،   فصلت،  33،انبياء،5،  ، يونس97قرآن، سوره انعام، "(

بدو گفت که بارورشود وبرماهيان دريا وپرندگان آسمان وهمه حيواناتي که برزمين ميخزند حکومت کند،وهمه 
ي که برروي تمام زمين است و همه درختهاي ميوه دار براي او خوراک باشد زيرا که براي او گياهان تخمدار

وهمه موجودات زمين رابراي بهره شما "... ،)  31-27 ،  باب اول،  تورات سفر پيدايش"(ساخته شده است 
 و چهار پايان را آفريديم تا  ، ،واسب وقاطر واالغ راآفريديم تا برآنها سوار شويد)  29،  بقره(آدميان خلق کرديم 

براي شما نخلستانها و تاکستانها را آفريديم "،)  8 و7،  نحل"(از مو و پشمشان بهره  ببريد و گوشتشان رابخوريد 
و مقرر کرديم که يکجا باغ انگور باشد و جائي مزرعه غالت )  18 ،  مومنون(تا ميوه هاي فراوان از آنها بخوريد 

 عليرغم همه اين تأکيد ها که خورشيد و ماه و ستارگان و حيوانات و نباتات همه به خاطر نوع ولي". )   3،  رعد(
 امروز دستاوردهاي جهان دانش مشخص کرده اند که تمام اين ،   آفريده شده اند،   مخلوق سوگلي خدا،  انسان

 ،   اين مخلوق سوگلي وجود داشته اندخورشيدها ميلياردها سال و اين حيوانات ونباتات ميليونها سال پيش از پيدايش
ط ــش ازاين توســــــه بيست سال پيــــــ کیبررسي جالب. و حيوان دوپا نه اولين بلکه ديرخاسته ترين همه آنها است

     Carl  Sagan استاد سرشناس علوم فضائي دانشگاه کرنل امريکا انتشاريافت، حاکي ازاين بود که
 ده اند،ـــــــ و سي دقيقه روز آخرماه دوازدهم پيدا ش22ض کنيم، اولين انسانها درساعت فر اگرعمرکائنات رايکسال

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

ب درساعت ي و اسالم بترتيحي و مسيهودي سه گانه ينهاي و آئ،  هيثان20قه ويدق59و23ن تمدنها درساعت يو اول
ست و چهارو آخر روز يه پنجاه و نهم ازساعت بي و درحال حاضر مادرثان،  هي ثان56و55و54قه ويدق 59و23 يها

 .ميبرياز ماه دوازدهم بسر م
  

ن ي تري قشريز چنان آشکار بود که براي درقرون گذشته نيش کائنات حتيداي مربوط به پيکيزي ژئوفيتهايواقع
ر يه موجودات آن امکان پذين و کليلقت شش روزه آسمان و زمل دفاع از اسطوره خيروان مکتب تورات و انجيپ

  ،   کرديد تلقيباي نمي معمولي راروزها)  يتورات(کيبلي بيزارائه شد که روزهاين راه حل مغلطه آمينبود، بناچار ا
ر ين تفسي اساينکه خود کلي گذشته از ايول. آورد د به حساب يبايبلکه هر کدام از آنها را معادل چند صدهزار سال م

ن هزار سال ادامه ي چهل روز چنديز بجاي المثل طوفان نوح ني مستلزم آن بود که فين برداشتيرا رسما رد کرد،چن
روان مکتب قرآن ي پي برا،  بين ترتي به هم. ون عمر کرده باشديلي سال چند ده م120 ي بجايافته باشد و موسي
 چون يي دفاع از برداشتها،  روان آن داشته است و دارديون پيلي صدها مين کتاب براي که ايز با همه تقرسين
" ( کند ي غروب ميره ايد درچشمه آب تيخورش"و )   6،  نباء"(م يدي مسطح آفرين را به شکل بستريزم": نکهيا

 "م ين اراده کرده باشيکه خود ما چني مگر وقت،  فتدين ني زميم که رويداريآسمان را نگاه م"، و )   86،  کهف
پروردگار " ، و )  7نباء " (  آسمان باشند يم که ستونهاين فرو کرديخ درزميکوههارا مانند م"  و 65 ،  حج(

آنچه درقرآن . ستي نيرفتنيپذ)   5صافات،" (پروردگار مشرق ها"  و )  17 فف،  الرحمن"(دومشرق و دو مغرب 
ر آنچه درمورد سبقت روز برشب و يهالل آمده، نظر شکل آن از هالل به بدر و از بدربه ييدرباره گردش ماه و تغ

 ،  م که به ماه برسديد را اجازه داديو نه خورش "... :  استيرفتنين اندازه ناپذيد از ماه آمده به همي خورشيدور
حساب له شما ينوسيم تا بدين قرار دادير ماه را درمنازل معي، و س)  40س، ي(رد يونه شب را که بر روز سبقت گ

بدانان پاسخ ده که منظور ،  ستي و اگر پرسند که سبب هالل و بدروماه چ)  5س،ي(د ي و روزها را نگاه دارماهها
لوگرم يک381 ي هجده ساله دررويهايبرس    1) . 189،  بقره" ( ن اوقات حج و معامالت مردم است ييآز آن تع
ن آورده شدند روشن کرده است که ي به زم آپولو از کره ماهيماينان فضاپي توسط سرنش1969 که درسال يسنگهائ
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د که چگونه چهار هزار و يتوان پرسيگر ميکبار دي و ،  گذرديارد سال ميليم مياز عمر کره ماه درحدود چهار ون
ارد سال بعد از آن حساب يليان درچند مين هدف به گردش درآمده است که آدميش کره ماه با ايون سال پيليپانصد م

ر شکل ماه از هالل به بدر تابع ييد را براساس هالل و بدرآن نگاه دارند ؟ و چگونه است که تغ خويسالها وروزها
 ن اوقات حج و معامالت مردم است ؟يي تعيست، بلکه برايد نين و خورشيکره به دور زمن يگردش ا

 
 و از ،   حرام استيهام که چهار ماه از آنها ماه ي سال را دوازده قرار داديعدد ماهها ": درقرآن آمده است که

 است که در لوح محفوظ ماثبت شده است ين امريرا اي ز،  ن بوده استيم چنيدين را آفري که آسمانها و زميروز
    2 ،  ن بار دربابل عمل شده بودي نخستيش براي مدتها پيم سال به دوازده ماه قمرين تقسي اي، ول)   36 ،  توبه"(

 . شدي بزرگ بابل نسبت داده ميخ خدان امر به مردويمنتها درآنجا ا
 

يعني ضرورت اجتناب از هرگونه جنگ وقتال دراين ،  اين تصريح ديگر که حرام بودن چهارماه ازدوازده ماه سال
چهارماه قانوني است که از هنگام خلق آسمان و زمين برقرار بوده و درلوح محفوظ ثبت شده است اين پرسش را 

 است که دراينصورت چرا درهيچيک از دومذهب توحيدي پيش از اسالم اين موضوع براي پژوهشگران مطرح کرده
و تنها کسانيکه تا پيش از ظهور اسالم ازآن با خبر ،  توسط خداوند به پيروان اين مذاهب اعالم نشده بوده است

 تقاد نداشتند ؟بوده اند اعراب عصر جاهليت بودند که عموما بت پرست بودند و به خداوند و به لوح محفوظ اع
  

 از ،  و درآنجا که به آفرينش آدم از خاک و دميدن زندگي دربيني او و بيرون آمدن حوا از دنده او مربوط ميشود
پيش از يکصد سال پيش که تئوري تکامل داروين براساس شواهد و مدارک انکار ناپذيرپا به جهان زيست شناسي 

سه ها و کليسا ها ومسجد و جنجالهاي خشم آگين مخالفاني که نهاده عليرغم صف آرائي هاي پرسروصداي کني
حاضر به فرود آمدن از صدر نشيني هزاران ساله آدمي به عنوان گل سر سبد جهان آفرينش نيستند جاي استوار 

    ، هان باز کرده استــــــــخويش را دردنياي دانش و دربرنامه هاي آموزشي ميليونها دبيرستان و دانشگاه سراسر ج
 
 

شگاهها و يش تا به دوران حاضر درآزمايون سال پيليک ميش از ي ما از بيل اجداد دوپايکه هزاران فسيواز وقت
 ،   آشکار به ارائه گذاشته اندي نوع بشر را بصورتي و فکريکيزير تکامل في گرفته اند و سيجا جهان يموزه ها

ر ک صاحبنظيبقول .  نمانده استيئبزرگها جادرما يدرقصه ها ما جزدرتورات وي آشنايدم و حوا آيگربرايد
ا همزمان ي ماقبل خود ي تمدنهايري جز متون اساطيسندگان تورات منابعين است که نوي درايمعاصر اشکال اساس

اد صحبت از کهکشانها يبه احتمال ز،  شدينش امروز نوشته مين اسطوره آفري و اگر ا،  ار نداشته انديبا خود دراخت
ن يچارلز دارو"اصل انواع " د از درون صفحات يرون آينکه از دنده آدم بي ايشد و حوا بجاي مBig-Bangو از

 .آمديرون ميب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ______________________________ 
 اين دو آيه احتماال از دو اثر مذهيب يهود تلموداورشليم و ميدراش اقتباس شده اند که به روايت آا -1

  نوشتهJudaism and the Koran  درکتاب. کل ماه مشخص شدن روزهاي جشنها و فرائض ديين استهدف از تغيري ش
J.Katshاين فرضيه به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است .  

 ماه براساس قمري 12ويل اين ،   روز تقسيم ميشد و آغاز آن آغاز هبار بود360 ماه و 12 دربابل سال به – 2
 وقت آغاز سال نو توسط – چنانکه درايران نيز معمول است –و هبمني جهت هر سال ،  ميشدو نه خورشيدي تعيني 

  . اخرت شناسان تعيني و اعالم ميشد
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 جن 
    

 بخالف ي ول،  ده شده انديان آفريه آدميد که شبيگويز سخن مين بنام جن يگري ديدايوجود موجودات ناپقرآن از 
" اجنه" به يت خاصيدرقرآن اهم. ستنديدن آنها،جز درموارد خاص،قادرنيدمها به دنند،آي بيخود آنهاکه آدمهارا م

 يل،سخنيگر، تورات و انجي ديدي دردو کتاب توحي ول،  افته استيه به آنان اختصاص ي آ48که يداده شده، بطور
 .امده استيان نياز جن به م

 
ت و از آنجا به قرآن و به يعصرجاهل اعراب  به معتقداتي بابلي ها است که ازاسطورهياعتقاد به جن،اعتقاد

ده شده يدا بودند که از آتش آفري ناپي موجودات)  اجنه( اوتوکوهاير بابليدراساط. افته استي راه يمعتقدات اسالم
اجنه خوب . ان داشتندي با آدمي آنها ارتباط تنگا تنگيشدند که هر دويم ميبودند و به دوگروه خوب و بد نقس

ن حال  خطرات ي ودرعي و نگهبان مردمان دربرابر خطرات روزمره زندگيشدند حاميده مينام"شدو"اختصاصا 
ن اجنه درسفر ودرحضر يا.ن خطرات خبر داشتنديان ازاي جنيان برآنها آگاه نبودند ولي بودند که آدميگريناشناخته د

ر دشمن يگام جنگ آنهارا از تکردند ودرهني ميهمراه،  ده شوندي آنکه ديان را بي درکوچه و بازار آدميوحت
 آنها انواع و يان بودند و براي آزار آدميوسته درپيخوانده مشدند پ" موياد"اجنه بدکه ،   درمقابل. داشتنديمحفوظ م

 انسانها ي ظلمت براياياز دن"آرالو" آنها بنام يک دسته افراطي يکردند،حتيها و دردسرهارا فراهم مياقسام دشوار
بردند و يان ميشان را از ميکردند وگله هايق ميت تشوياآنانرا به جناي آوردند ين همراه م گوناگوي هايماريب

 به يکردند و فرزندانيان ازدواج نمير جنين گروه از اجنه شروربرخالف ساي ا. کشاندندي ميخانواده ها رابه جدائ
ن ير زميادرزيرانه هايدند عادتا درواز آنها که درکوهستان مغرب زاده شده بو يانواع هفتگانه ا.  آوردنديبار نم

 دفع شرشان از کاهنان و جادوگران کمک ي سم دارشان بشناسند وبرايتوانستند آنهارا از پاهايان ميستند و آدميزيم
 . زنديز درآميان نيتوانستند با آدميکردند،بلکه ميان خودشان ازدواج مي خوب نه تنها ميدرعوض جنها. رنديگ

، يوناني يري اساطيت،که مشابه آنرا به اشکال مختلف درافسانه هاي دوران جاهلي و عربيبلده باين عقيدرقرآن ا
ش از ياجنه را پ:" ارائه شده استيت آسمانيک واقعيبه صورت ،  افتيتوان يز مي ني وآشوريقيو اسالو وفنيژرمن
  ) . 27حجر،-15الرحمن،(م يرد،و آنهارا ازآتش سوزان خلق ک)  56ات،يذار(م تا مارا پرستش کنند يديان آفريآدم
 خدا دانستند يز اجنه را شرکاي نيو کسان)  57،  اتيذار( قائل شدند يشاوندين اجنه و خداوند نسبت خوي بيکسان

فه يام کرد طاي دعوت به خداقيچون محمد برا) . 158صافات،(ند يگوين هردودسته دروغ مي،و البته ا)  100انعام،(
ن کتاب مارابه راه يدند وباتعجب گفتند که ايات قرآن را شني ازاجنه آي،گروه)  19جن، (ان براو ازدحام آوردنديجن
نها اسالم آوردند والبته اگر درراه يا) . 2و1جن،(ديم ورزي واحد شرک نخواهيگر به خدايبرد و الجرم ديت ميهدا

زم يگر از آنها کافرماندند و هي ديضاما بع) . 16جن،(ب خواهد کرديدار بمانند خداوند به آنها آب گوارا نصيراست پا
م شما يگوئيو به آنان م)  17جن،(م يسازيم معذب ميارالي بسيوما آنهارابه عذاب)  15و14جن،(کش جهنم شدند 

درروزمحشر ) . 38اعراف،(ش از شما به آتش دوزخ داخل شدند يد که پيان شوي از اجنه و آدميزجزو آن گروهين
 ي شما رسوالنيا مابراي آيد،ولي گرفتيان فزونيث تعداد برآدميشما از ح،  اني جن گروهيبه اجنه خطاب شود که ا
 ". )  130انعام،( بترسانند ؟ين روزيات مارا برشما بخوانند و شما رااز چنيم که آيازجنس خودتان نفرستاد

 
مان برسانند تادرآنجا ده بودند خود را به آسي از اجنه کوشين کتاب گروهيش از نزول ايت قرآن،دردوران پيبه روا

دا تحت يافتند که آسمان شديان پس از نزول قرآن درين اجني اياستراق سمع کنند و از اسرار عالم باالآگاه شوند، ول
 ) . 99و8جن،(رنديگيرشهاب مالئک پاسدارقرارمي که قصد رخنه بدان راداشته باشند هدف تيمراقبت است واجنه ا

 ). 17نمل،( از گروه خودشان داشتنديمان از اجنه بودند و فرماندهانيان سليپاه از سيت قرآن،بخشين به حکايهمچن
 
ان ي جني برايوسته نقش مهمي پيات قرآنيبا استناد به آ،  ث و معتقدات عامه جهان مسلماني و احاديات اسالميادب

کرده،درهنگام بازگشت خود نقل "ريرکبيتفس" دري که طبريتيطبق روا.  روزمره مسلمانان قائل شده انديزندگدر 
 تحت يدند وبقدرياورادرحال خواندن قرآن د"نخله" از اجنه درنخلستان ي هفت نفريگروه،  محمد از طائف به مکه

محمد پس از .ندين اسالم درآي نشان دادند و ازاو اجازه خواستند که بديرقرارگرفتند که همانوقت خودرا به ويتأث
اجنه به تعهد خود وفاکردند و بعدها .ز به اسالم دعوت کننديگررانيان دينمسلمان شدن آنان مأمورشان کرد که ج
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له ي بعد افراد قبيله آنها اسالم آورده اند،و طبق درخواست آنان،اندکيخبر دادند که همه قبدار او رفتند وينه به ديدرمد
 ين محل از آن ببعد واديا. رائت کند از قرآن را قياتي آنها آيامبر براينه گرد آمدند تا پيک مديابان نزدي دربيدرمحل

 ). فصل هفتادو پنجم،  ر، جلد دوميرکبيتفس: يطبر(االجنه نام گرفته است 
  

راد  سرشناس رازاده مشترک  ازافيت کرده و کساني به کرات از ازدواج اجنه با زنان مسلمان رواين اسالميمولف
ان، يات االعيوف(بوده استازاجنه  يکي يريکند که برادرشياد مي يکسل ازيابن خلکان بتفص. دانسته اندانيآدماجنه و

 از يکيداند که ين مي از اي ناش–برد ي که نام م–ن دانشمند را ي فراوان چندي هوشمندي، ذهب)  76جلد سوم، ص
د اجنه يبايا مين دارد که آي دراي بحث مفصليري دم) . 149 ص ،  تذکره الحفاظ،جلددوم(اجدادشان جن بوده است 

وان، يکتاب الح(د آنرا مجزاکرد ؟يا بايکنند درآمار نماز گذاران منظور داشت ي را که درنماز جمعه شرکت ميا
 هستند که خداوند يانيفه کرد جنيکند که طايت مي از امام جعفر صادق روايو محمدباقرمجلس)  265ص ،  جلداول

 ).م فصل چهارده،  نيه المتقيحل(ان درآورده است يآنانرا بصورت آدم
  

ث در ي فصل چند هزار حد112در"  احکام الجنيف" درکتاب ي، ابن عبداله الشبليمحدث معروف قرن هشتم هجر
 است که دراصل جن هستند،و ي مربوط به سگهائيثهاي کرده است که از جمله آنها حديارتباط بااجنه گرد آور

 که بطور نا مشروع بازنان يو جن هائ،  کرده اندسند و اجنه درآنها رخنه ينويا ميکنند ي که با دست چپ کارميکسان
 ،  غمبر خبردادندي که وقوع جنگ بدر را به پيند، و اجنه ايرباي که زنان را از شوهرانشان ميائيکنند،و جنيمقاربت م
فه اجنه مبعوث ي طايغمبري به پيش از اسالم جنيا پينکه آيث مربوط بديکنند،واحاديه که فتوا صادرمي فقيو جن ها
 شده بود ؟

 
ت يده شده اند که ماهين پرسش مورد بحث قرارگرفته است که اگر اجنه از آتش آفري مسلمان غالبا ايان فقهايدرم
ده ي کوشيتوانند درآتش دوزخ بسوزند ؟ عالمه مطهريستند و چگونه مي جسم ني دارد چطور خودشان دارايماد

ده شده که جسم است چرا ينکه جن چون از آتش آفريدرباره ااما :" ابدين پرسش بي اي براياست تا پاسخ قابل قبول
 بلکه ،   باشديم که جسم سه بعديکنوع جسم ندارينکه ما فقط يده اند به ايامروزه علما رس،  ستيخودش جسم ن

 " . ن وجود داشته باشندي آتشيا کمتر درکراتيشتر ي بي با ابعاديامکان دارد اجسام
 
 

 ناسخ ها و منسوخ ها 
 

گراختالف دارند و يکدي بايبکل"يديتوح" سه کتاب مقدسي وعاطفي،اخالقيک، فکريدئولوژي اينها برداشتهانه ت
ض ها و ناسخ و منسوخها و در يز آکنده از ضدو نقيات خاص آنها نيگرند، بلکه محتوي اصوال متناقض با همديگاه
 آنها رادرارتباط با يرقم کل،  خ مذاهبيک پژوهشگر سرشناس تاري هستند که يموارد اشتباهات آشکار از ياريبس

ن يپرسد که با چني و م،  درحدود هشتاد هزاربرآورد کرده است)  ليتورات و انج(د يق و عهد جديدو کتاب عهد عت
 ن نوشته ها اعتماد داشت ؟ يتوان به اصالت اي چگونه بازهم ميري فراگيناهماهنگ

  
 درجهان يعني درجهان غرب، يقيرصدها کتاب و هزاران مقاله تحقن تناقض ها دي ا،  ريش از دو قرن اخيدرطول ب

ت صفحات کتاب حاضر من ي قرار گرفته است که با توجه به محدودي همه جانبه ايخود کتاب مقدس مورد بررس
د خاص ين راستا تأکي درا. کنمي چند از آنها اکتفا مينجهت تنها به نقل نمونه هائي همه آنها را ندارم، بديطبعا بازگوئ

شه همراه با يباهمي تقر–ق يراد دقيش ازهشتصد ايکه درآن ب،  ولتر نهاده ام"  کتاب مقدسيابيارز"برکتاب جالب 
ن يد تذکر اي تورات وارد آمده است، و شايک کتابهايکاي به –افت يتوان ي ولتر مي که درهمه نوشته هايطنز خاص

مالباقر " کتاب مستطاب بحاراالنوار"ف ي با تأل)   1772درسال  (ين کتابيان انتشار چنيمورد نباشد که ميت بيواقع
 درطول قرون يحي و مسيهوديون يلي آنچنانکه صدها م،   تورات. م قرن فاصله بوده استيران تنها ني درايمجلس

 يائ بشود و روشنيو خدا گفت روشنائ.... دين را آفريدرابتداخداآسمانها و زم: "شود کهين آغاز ميخوانده اند،چن
وشام بود و صبح بود .. .  جداساختيکي را از تاري و خدا روشنائ،  کو استيد که ني را ديو خدا روشنائ،  شد
رها درفلک يو خدا گفت ن": شودکهينش گفته مي خداوند درروزچهارم آفري تنها درشرح کارهايول" اول يروز

 ير بزرگ ساخت، که اعظم رابراي و خدا دون ،  دهند و روزرا ازشب جدا کنندين روشنائيآسمان باشند تا به زم
 ين روشنائيو همه آنهارا درفلک آسمان گذاشت تا برزم،   سلطنت شب،و ستارگان رايراصغر رابرايسلطنت روزون
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نش شام شده يب درسه روز اول آفرين ترتيبد". و شام بودوصبح بود،روزچهارم،  کوستيد که نيو خدا د،  دهند
 آنکه هنوز به يو ب،  ده شده باشندي آفري و ستارگاني و ماهيديآنکه هنوز خورش ياست و صبح شده است ب

ز يد ني که تنها درروزچهارم ازهم جداشده اند وجود داشته باشند،و طبعا نورخورشيح خود تورات روز وشبيتصر
 .فتديد بينش خورشيش از آنکه خداوند درروزچهارم به فکر آفريده است پيسه روزتمام تاب

  
ش پرکرد يش راگرفت و گوشت درگوشت درجاي از دنده هايکي کرد و ين برآدم مستولي سنگيو خداوند خواب. "..

ک دنده يدهد که از اول آدم با يولتر احتمال م".  بنا کردواورا بنزد آدم آورديوآن دنده راکه از آدم گرفته بود زن
 هم اومتذکر ي ول،   دارندي مساويدن دنده هائرا فرزندان او همچنان درهردوطرف بيز،   ساخته شده بودياضاف
ح داده  است ين باره توضي دراDe Genesisات خود بنام  يس معروف دررساله الهيشود که سن اوگوستن قديم

  1. مي کنيست که درمورد آن کنجکاوي مربوط است وبرما نين موضوع فقط به علم الهيکه ا
 

 است )  بهشت( که دروسط باغ يوه درختيکن از ميم ليخوريختان باغ موه دري به مار گفت از م)  حوا(وزن "... 
آمده )   2،  باب پنجم،  شيدايسفر پ( درخود تورات يول" . ديريميد وگرنه ميرا خدا گفت ازآن مخوريز،  ميخورينم

 . کرديز زندگيگر ني سال د930بلکه ،  است که آدم پس از رانده شدن از بهشت نه تنها نمرد
 

سن (اد توراتي از آغازمسيحيت مورد ناراحتي علماي الهيات بوده است، ولي قديس معروق اوگوستينوس اين تض
آنرا درقرن پنجم ميالدي بدينصورت حل کرده که ظاهرا اين تصميمي بود که خداوند قبال گرفته بود و )   اوگوستن

 .  خدا نيزازتصميم خود عدول کرد،  چون آدم همانوقت توبه کرد
هر آينه با خوردن اين ميوه نخواهيد مرد، بلکه خدا ميداند درروزيکه ازآن بخوريد :  و مار به زن گفت".....

پس زن از ميوه درخت گرفته بخورد و به شوهر خود . چشمانتان باز ميشود و مانند خدا عارف نيک وبد خواهيد شد
 ".نيز داد

  
 زيرا درجاي ديگر همين کتاب مقدس ماده ،  نداشته باشد شايد حرف زدن مار درکتاب مقدس اشکالي : ولتر ميپرسد

االغي نيز به زبان عبري حرف ميزند و ماهي يونس روزي دو بار از رود فرات بيرون مي آيد تامردم را به خدا 
که طبعا نمي توانست به بهشت راه داشته )  شيطان( ولي مسئله مشکلتر اين است که مار ،  پرستي موعظه کند

ا با آدم وحوا گفتگو کرد ؟ و درآنوقت که هنوز زبان مقدس عبري ساخته نشده بود اين گفتگو را با چه باشد درکج
 زباني انجام داد؟ 

 
و خداوند به مار فرمود چونکه آدم را اغوا کردي از جميع حيوانات صحرا ملعونتر خواهي بود و بعد ازاين "..... 

درارزيابي اين موضوع نيز ولتر ميپرسد که آيا ". خواهي خوردبرشکمت راه خواهي رفت وتمام ايام عمرت خاک 
مار پيش از ملعون شدن روي چهار پا راه ميرفته است ؟ و اگر امر خداوند ظاهر شده است که وي درتمام ايام 

 عمرش خاک بخورد، چرا هيچ ماري تا به امروز خاک نخورده است ؟ 
رفت نيک وبد خورده همانا مثل ما شده و عارف نيک وبدگرديده اينک که آدم از درخت مع: و خداوند گفت"......
پس خداوند .  و اينک مباداکه دست خودرا درازکند و از درخت حيات نيز گرفته بخورد و تا به ابد زنده بماند،  است

و گردش خدا اورا از بهشت بيرون کرد تا کارزميني را که از آن گرفته شده بود بکند،و شمشيرآتشباري راکه بهر س
 مفهوم فلسفي   توضيحي که ولتر درمورد اين چند بند ميدهد." ميکرد مأمورساخت تا درخت زندگي را محافظت کند

 مفهوم آن اين است که معرفت نيک و بد از ،  اگرخداوند درکتاب مقدس خود واقعا چنين گفته باشد:" جالبي دارد
و  ،ست خداوند و درست درجهت مخالف آن انجام ميگيردجانب نوع انسان يک توطئه شيطاني است که عليرغم خوا

دراين مورد ولتر گفته . " آن انساني که مورد قبول خداوند است که اصوال قوه تميز خوب را ازبد نداشته باشد
يوليانوس امپراتور ميتراني و ضد مسيحي روم رادرخطابه مشهور اونقل ميکند که خداي يهود و مسيحيت درست 

د از آدم و حوا خواسته باشد ازميوه درخت معرفت نيک وبد هر چه بيشتر بخورند تا خداي خودشانرا بالعکس ميباي
 . آگاهانه تربپرستند و خوب را از بد بهتر تشخيص دهند

 
____________________________ 

مه تلفظ  ارتباط زن و دنده دراسطوره توراتي آفرينش ازاينجا آمده است که درزبان سومري اين هردوکل-1
 . مشاهبي دارند و ميتوان احتمال داد که نويسندگان تورات اين دومفهوم را جاي يکديگر گذاشته باشند
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ل به يد،و هابيل را زائيگر آبستن شد وهابيد، وبارديل را زائيو آدم به زن خود حوا درآمد و اوآبستن شد و قاب"... 

ه آورد و ي خداوند هدين خود برايل از محصول زميام قابيرور ا و بعد به م. ل به زراعتي پرداخت و قابيگله دار
ل رامنظور يه قابيد اما هديل را پسنديه هابي خداوند آورد،و خداوند هديه آنهارابرايز نوزادان گله خود وپيل نيهاب

  ؟ ي آنگاه خداوند بدو گفت چرا خشمناک شد. ر افکنديل افروخته شد و سرخود را به زي پس خشم قاب. نداشت
ل ي و واقع شد که چون به صحرا رفتند قاب. شدينه مقبول من مي هر آي آورديل مي مثل برادرت هابيه اياگر توهم هد

ان درهر دوره و به يست چرا خدايمعلوم ن: سدينوين باره ميولتر درا". ل برخاسته اورا بکشت يبربرادر خود هاب
ن صورت ي دراي حتيدهند ؟ وليح ميکه کشتار درآنها نباشد ترج يائيوانات را برهدايا حي انسانها يهرصورت قربان

 سرشکسته نکند که ي از آن دو را طوريکياورد و ي بوجود نينه توزيان دوبرادر کيتوانسته است ميهوه نميا يزآين
ه هوه ازبرادر آدمکش و نه از برادرکشته شديخود ،  ين برادرکشي و تازه بعد از ا،  به قتل برادرش دست بزند

 ت کند ؟يحما
  

ل رابکشد هفت چندان ازاو يل را کشت،خداوند خدا مقررفرمود که هر که قابيبرادرش هاب)  ليقاب(و چون قائن "... 
رون رفت يل ا زحضور خداوند بي پس قاب.  را نکشديابد وي داد که هرکه اورا بيل عالمتيو به قابانتقام گرفته شود، 

 بنا کرد و آنرا ي بنام خنوخ آورد و شهريا به زوجه خود درآمد واز اوپسرو درشرق باغ عدن ساکن شد،و درآنج
ولتر ،  ن نوشته توراتيدراشاره به ا) . 17-15،   باب چهارم،  شيدايسفر پ" (بنام پسر خود خنوخ نام نهاد 

که قبال پدرو  يطيرد،آنهم درشرايگيت خاص خود مير حمايک قاتل برادر کش رازينکه خداوند يگذشته ازا" : پرسديم
ن ي زميوه ممنوع محکوم به عذاب دائم دررويک مي آنها همه نوع بشر را تنها به خاطر خوردن يمادر او و درپ

آدم، (گر جزسه نفري د،  ل به دست برادرشيدانسته است که پس از قتل هابين خداوند نمي چگونه هم،  کرده است
ن گناه هفت يابد و اورابکشد و خداوند ازاوبديل را بي تا قابن نمانده استي زمي دررويچ انساني ه)  ليحوا، قاب

 که ساخت وبه نام يل گرفت ازکجا آمده بود؟ وشهري که قابين زوجه ايروشن هم نشده است که ارد؟ و يبارانتقام بگ
 " دند ؟ي درآن سکونت گزي ساخته شد ؟ و چه مردمي  کرد به دست کدام کسانيپسرش نامگذار

 
" شتر نباشديست سال بيام عمر بشرشش مرتبه بيا" نده يرد که درآيگيم مي خدا تصم،   طوفان نوحش از فرستادنيپ
 از فرزندان نوح ياپيازده نسل پ)  32-10،  ازدهميباب (ش يداين سفر پي همي، ول)  3 ،  ش، باب ششميدايسفر پ(

 از آنان هم زودتراز صدو يکي ياند وحت سال عمر کرده 600 سال تا 148برد که هرکدام از آنها به تفاوت ازينام م
ک ين ي زميوان رويدهد که از هرحيخداوند به نوح دستور م،  ن طوفانيان همي درجر.  نمرده استيست سالگيب

ن دستوررا فراموش يبا بالفاصله اي تقريول، )   19ش، باب ششم،يدايسفر پ( خود جادهديجفت نروماده درکشت
 ) . 3،  همانجا، باب هفتم(اورد ي خود بيکه هفت جفت ازبهائم رابه کشتخواهد ين نوح ميکند و از هميم
 

 يم از او بخواهد که پسرش را درراه خدا قربانيش درجه اخالص ابراهي آزمايرد برايگيم مي که خداوند تصميهنگام
وتا درآنجا اورا ا برين موريگانه خودت اسحاق رابردارو بزمياکنون پسر " د که يگويکند، طبق نوشته تورات بدو م

شود ين پسر مي شدن ايکه خودش مانع قرباني ووقت)  2ست ودوم، يش، باب بيدايسفر پ "(ي کني من قربانيبرا
نه ي هر آيغ نداشتيگانه خودت راازمن دريخورم که چون پسر يبه ذات اقدس خودم قسم م": خورد کهيسوگند م

ن تورات درفصول قبل از ي هميول) . 16همانجا،" (ر سازم يا کثي کنار دريگهايت ترمانند ستارگان آسمان و ريذر
ل داشته است ي بنام اسماعيز خود هاجر فرزندي ازکن،  ش ازآنکه اسحاق متولد شوديم پيآن خبر داده است که ابراه

 بعد از آن از مادرصد ساله ي قوم عرب و سازنده خانه کعبه است و اسحاق تنها مدتياي ني اسالميکه درسنتها(
 . م نبوده استيگانه ابراهين حساب اسحاق مطلقا پسر يا آمده است و بديد سارا بدنخو
 

 اسبان و االغان و يتمام"ن دارد که يت ازاين حکاي درمصر، معجزه چهارميرالعقول موسيدرمعجزات ده گانه مح
،فرعون با همه يوسن مين معجزه همي دردهمي، ول" سخت نابود شدند يهوه به وبائيان به فرمان يگوسفندان مصر

ا غرق ينها دردريشتابدو خود او با همه ايان ميهوديان خودبدنبال ي لشکريسواران و اسبها و ارابه ها و تمام
 که همراه با زنان و فرزندان خود از مصر يهوديح شده است که ششصد هزارمرد يدرسفرخروج تصر.  شوديم
دند ي نوشينها دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود و همگچادر زدند که درآن ت" م يليا"رون آمده بودند دريب

 يان درصحرا، موسيهودي يان دوره سرگرداني درپا) . 27،  باب پانزدهم( درآنجا ماندند ياديو خوردند و مدت ز
که  آني کرده است بيرهبرابان ين بيازده ماه درايتان شما را چهل سال و يهوه خداينک يا"کند که يبدانان خطاب م

 ي به گفته تورات موسي ول،  )  4-2 ،  ه، باب هشتميسفر تثن"(تان آماس کنديا پاهايلباس برتنتان مندرس شود 
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ن حساب درموقع خطاب ي و باا،  ست ساله بوده استيهنگام خروج از مصر هشتاد سال داشته ودروقت مرگ صدو ب
ن مردان و زنان و کودکان که به يگر هميجانب داز .  از مرگش گذشته باشديست مدتيبايان ميهودين مطلب به يا

 توسط ،  شان آماس کرده بود، درهنگام ورود به ارض کنعاني نه لباس برتنشان مندرس شده و نه پاهايقول موس
 که دربازگشت يانيهوديو شمار ":  شده انديرين آمار گي که نام خود اورا دارد،چنيهود درکتابيغمبر معتبر يعزرا پ

ان و ي و مغن،   نفر بودند7337شان که يزان اي غالمان و کني نفر بود، سوا42630رض کنعان آمدند ازمصر به ا
رأس  6720شان که ي رأس بودند، واالغان ا730شان که ي و اسبان ا،   نفر بودند200شان که يات ايمغن

ش از يشع آمده دربويفه يانند که طبق آنچه درصحيهودين ي هم) . 64،  کتاب اول عزرا، باب دوم"(بودند
،  کننديران ميشوند ومردم آنها راقتل عام و خود شهرها را وي مختلف کنعان رامتصرف مي شهرهاياپيکصدحمله پي

ن يان اين درپايشوند، و با وجود اي ميز متحمل تلفاتيهوه برسرشان گسترده است احتماال خود نيه يو باهمه آنکه سا
 .شوديصد هزارتن برآورميماجرا شمار آنان س

 
ن محل يکوتريوسف، به دستور فرعون درنيداري ديعقوب هنگام سفر به مصر برايشود که يش گفته ميدايدرسفر پ

د کنين مي که تورات معيخين تاريکه درايسکونت داده شد، درصورت)  ن رامسسيزم(سي درارض عمسيعنيمصر 
 ،   باب چهل هفتم،  شيدايسفر پ(د داشت  بنام ارض رامسس درمصر وجويهنوز نه رامسس متولد شده بود ونه محل

م خواست ي ابراه،   درگذشتي سالگ127م دريکه سارا زن ابراهيش آمده است که وقتيداين سفر پي درهم) . 11
سفر (خواست  شکل نقره 400 آن ين او بابت بهايو مالک زم،   کنديداري دفن او درحبرون خري را براينيزم
 بنام شکل يدهد نه تنها درآن هنگام سکه ايکه ولتر تذکرمي بطوري، ول  )15،  ست وسوميش، باب بيدايپ

ا نقره نشده ي به وجود سکه طال يچ جا اشاره ايز هي ني درزمان موسي بلکه حت،  ن کنعان وجود نداشتيدرسرزم
ن کتاب ير تي اصليعنيش يداي دفن سارا نشان آن است که کتاب سفر پي شده برايدارين خرين افسانه زمياست، و ا
 .شود نوشته شده استيرتر از آنکه ادعا ميار ديتورات بس

  
سفرخروج، باب (ب يگر کوه حوري دين شده است و جاينا معيکجا کوه سيهوه ي با يدار موسيدرسفر خروج محل د

 تا چهار  گفته شده است که من انتقام گناه پدران راي او با موسيهوه درگفتگوين کتاب ازقول ي درهم) . 6 ،  هفدهم
ک نسل محدود شده ين انتقام به يا ايرمي درکتاب ي، ول)  5،  ستميباب ب،  سفر خروج( رم يگينسل از فرزندانشان م

 فقط بابت گناه يهوه آمده است که هر کسين يال از زبان همي، و درکتاب حزق)  29،  کمي وياء، باب سيارم( است 
 ) . 16-12. 4-2 ،  دهم باب هج،  اليحزق(خود جواب خواهد داد خودش 

  
 مغلوب خواهد ي فرعون مصر بدست نبوکد نصرپادشاه بابليدهد که بزوديامبرش اطالع مي خدا به پ،  رمايدرکتاب 

چوقت ين پادشاه بابل هي نه اي ول. م خواهد کردي خود تسليشد و خداوند فرعون و کسانش را بدست دشمنان بابل
 درعوض مدتها بعد مصر مغلوب سپاه پارس شد که . ر شديست او اسمصر را تصرف کرد و نه فرعون مصر بد

 ي مشابهيشگوئيپ  ).28-25 ،   باب چهل وششم،  ياء نبيکتاب ارم(ز تصرف کرده بود يش از آن خود بابل را نيپ
 .  اندازه غلط از کار درآمده استنيگر مصر و بخت النصر بهميال درمورد هوفرا فرعون دياز جانب حزق

 
 و ششهزار سوار ي هزار ارابه جنگيل سي مبارزه با اسرائيان براينيشود که فلسطيل تورات گفته ميب سموئدرکتا

ل درآن يدهد که قوم اسرائي را مين معني اين لشکر آرائي چن. سرباز گرد آوردند" ا ي دريبه اندازه شن ها" و 
 ي ول. کرده استيجاب مي جانب دشمنان آن اج گسترده را ازين بسي داشته که اي فراوانيت جنگيهنگام چنان ظرف

ک چاقو را هم يان حق داشتن ينير تسلط فلسطيان درزيهوديشود که يت مين شکايل از اين کتاب سموئيدرست درهم
 خود يان برايگفتند مبادا عبرانيان مينيرا که فلسطي ز،  شديافت نمي يل آهنگرين اسرائي زميو درتمام": نداشتند
ل و گاوآهن و تبر و ي آمدند تا هر کس بتواند بيان فرود مينيان نزد فلسطيليع اسرائي و جم. سازندزه بيا نير يشمش

 ،  ليکتاب اول سموئ"(افت نشديل ي قوم اسرائيزه دردست تمامير و نيو درروز جنگ شمش،  ز کنديداس خود را ت
 ).21-19،  زدهميباب س

 
 است که نه تنها ارتباط دادن ي هائي تورات شامل مبالغه گوئ فصول مختلف،   فراوانيض هاي گذشته از ضد ونق 

ق آشنا نبوده ين خداوند اصوال با ارقام و آمار و معادالت جمع و تفريکند که ايدا مين مفهوم را پيبه خداوند اآنها 
 يتهايقع خود از وايهايز درافسانه پردازيق ني عهد عتي کتابهايسند گان واقعيدهد که نوي بلکه نشان م،  است

 :گانه بوده اندين آمار و ارقام بيمربوط به ا
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 و ،  ديشه رسيرون آمد و به مري بيصد ارابه جنگيسپاه و س)   ونيليک مي( با هزار هزار يپس زارح حبش"... 
ور ان را به حضي آنگاه خداوند حبش.  خود را خوانديهوه خدايرون رفت و يشان بي به مقابله ا)   هودايپادشاه (آسا 
و ،  ک تن زنده نماندي يشان حتيان آنقدرافتادند که ازاي و از حبش،  هودا شکست داد و آسا و آنها را تعاقب نمودي

ز زدندو ي گاوان و گوسفندان را نيمه هاي و خ،  ار درآنها بوديمت بسيرا که غنيل شهرها را تاراج نمودند، زياسرائ
 باب ، اميخ ايکتاب دوم توار" (مودند ـــم مراجعت نـــيته به اورشلــــراوان برداشــــدها و شتران فــــگوسفن

 ) . 16-10 ، چهاردهم
 

 يرا که دروادي ز،  اوردي اما آنچه درنظر خداوند پسند بود به عمل ن. ست ساله بود که پادشاه شديو آجاز ب".... 
ش فقح يهوه خداين جهت ي بد. ديسبز گذران ير درختها ي تل ها و زي ها را بربااليد و قربانيابن هنوم بخور سوزان

 بودند در سر يشان مردان جنگيع ايل را که جمي نفر از اسرائ120000کروز يخت که درظرف يا را برانگيبن رمل
کتاب دوم "( گرفت يريگر از آنان زنان و پسران و دخترانشان را به اسي نفر د200000هودا کشت و ين يزم
  ).8-1،  هشتمست و ي باب ب،  اميخ ايتوار

 
پس درآن شب فرشته .  را بخاطر بنده خودم داود نجات خواهم داد)   مياورشل(ن شهر يو خداوند گفت که من ا"... 

 يع آنها الشه هاينک جمي و بامدادان چون برخاستند ا،   را زدي آشوري نفر از اردو185000رون آمده يخداوند ب
 است که از ين نوشته تورات مربوط به حمله اي ا) . 35-34،  زدهمکتاب دوم پادشاهان،باب نو" (مرده بودند 
هود يهودا صورت گرفت و با شکست ين ي به سرزم)   ب توراتيسخار(بي سنا خريان درزمان پادشاهيجانب آشور

ان آشور يست هزار نفر از سپاهيک دوي که گفته تورات درآن نزدين جنگي درباره هم. افتيان يم پايو غارت اورشل
  ي پادشاه آشور،که درکاوشها،  بي سنگنوشته سناخر،  ک شب قتل عام شدنديدرعرض " فرشته خداوند "بدست 

  ":  استين حاکيچن،  ن استينوا بدست آمده است و اکنون درموزه برلي نيباستان شناس
 

 او و تعداد يوشش قلعه نظام چهل . اورده بود تاختميم فرود نيهودا که به من سر تسليا پادشاه يوآنگاه بر حزق".... 
 حمله محاصره و تصرف ياده  نظام و نردبانهايق ها و پيرامون آنها را با منجني کوچک پي از شهرهايشماريب

 از اسبان و االغان و شتران و گاوان و ي نفر از بزرگ و کوچک ومرد وزن وشمار نامحدود200000،  کردم
تخت خود موضع گرفته يم پايا را که دردرون اورشلي خود حزق. رفتممت گيگوسفندان و بزها را به اسارت و به غن

 را که غارت کرده بودم ازکشوراو جداکردم وبه پادشاهان عشود و ي شهرهائ.  درقفس گذاشتميبود چون مرغ
ات ساالنه آنها به حضور من ي فرمان دادم که مالي ول،  ن اورا کوچکتر کرده باشميدم تاسرزميعکرون و غزه بخش

 که يده ايا را فراگرفت و عربها و سربازان گزيهراس از شوکت و جالل من حزق. هودا پرداخت شوديمچنان توسط ه
 به يني سرانجام او غرامت سنگ. دنديتخت خود بدانجا آورده بود دست از کار کشيم پاياورشلت ي تقوي آنها را برايو

 تاالن طال و هشتصد تاالن نقره و قلع يزسي و ن،  دش را باضافه دختران و زنان و خوانندگان خو،  نزد من فرستاد
نوا شهر يگر که همه را به ني ديزهايار چيل و عاج و آبنوس و بسي عاج و چرم فيهايده و صندلي تراشيو سنگها
 او را ير دستيم من کنند و اطاعت و زين غرامت ها را تقديران خود را مأمور کرد که اي من فرستاد و سفيپادشاه

 ". من اعالم دارند به 
 

ان توسط فرشته فراموش ي داستان قتل عام آشوريز، درهمان کتاب دوم پادشاهان، چنانکه گوئيدرخود تورات ن
 :ن جنگ معجزه آسا آمده استينه همي درزميگري در فصل د،  شده

  
ودا برآمده آنها را هي حصار دار ي شهرهايب پادشاه آشور برتمامي سخار،  ايو درسال چهاردهم سلطنت حزق"... 
پادشاه آشور فرستاده گفت خطاکردم از من برگرد و آنچه را که برمن مقرر هودا نزد يا پادشاه ير نمود و حزقيتسخ
کتاب دوم (هودا گذاشت يا پادشاه ي تاالن طال برحزقيصد تاالن نقره و سي پس پادشاه آشورس.  ادا خواهم کرديدار

   ).14و 13 ،   باب هجدهم،  پادشاهان
هود يوخداوند  "... : گر تورات آمده است کهي دي درجا،  ن سربازان شکست خوردهي هميدرباره قدرت جنگ

 صد از آنها )   لي اسرائيبن(را که پنج از شما ي ز،  دي نداشته باشي نگران)   يهودير ياقوام غ(ن قومها يازا: فرمود
 "ر خواهند افتاد ي شما با شمشيش روي و همه آنها پ،  ند راند و صدازشما ده هزار را خواه،  را تعاقب خواهند کرد
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 1) .8،  ست و ششميباب ب،  انيسفرالو (
 

 ما هم از نوع افسانه ها Gulliver " : سدينوي ميسينگبروک محقق انگلين تضاد ها، لرد بوليدراشاره به ا
 ". ابان آنها ندارد ي را دربيگرين نوع ناشيدارد،اما ا

 
 از ياري که بس،  افتيتوان ي ميهوديث ير و حدي مهم تفسين نوع را درکتابهاي از هميگري فراوان ديمبالغه ها
  : ع ظاهر از آنها الهام گرفته انديژه جهان تشي و به ويث اسالمي حديکتابها

 
 است؟ و اد بردهيد که مگر اورا ترک کرده و از يل ازخدا پرسيآمده است که قوم اسرائ)   ب32براخوت (درتلمود 

 :ون جواب داديخدا به صه
  

و براي هر لشکر سيصد و .... .  براي هربرج سي لشکر ساختم،  فرزند من درآسمان بروج دوازده گانه را آفريدم
 و همه اينها را تنها به ،  شصت و پنج هزار کرور ستاره از آسمان آويختم به تعداد سيصد و شصت و پنج روز سال

 ،   است که بگوئي که ترا ترک گفته ام يا فراموشت کرده ام؟ به فرض آنهم که خواسته باشمآيا روا.خاطر توآفريدم
 چگونه ميتوانم قوچ ها بره هاي نوزاد ه اي را که تو از صحرا برايم قرباني آورده اي ناديده بگيرم ؟ 

 
د و ماه قصور وي را بدو  خورشي،  روايت مذهبي ديگري حکايت دارند که حتي اگر خدا هم دراين راه کوتاهي کند

مفهوم اين جمله کتاب مقدس که خورشيد و ماه در " : آمده است)  ب39"(نداريم "دراين باره در. ياد آور ميشوند
برابر عرش خدا ميايستند و به راه خود نميروند چيست ؟ اين است که اين دو از فلک خود به عرش خدا باال رفتند و 

را بجاآوري ما نيز به نور پراکني خود )  عمران( اگر تو حق موسي پسر عمرام ،   اي سرورجهان: به او گفتند
و خدا به آنها تيرشهابي پرتاب کرد وگفت هر روزستاره پرستان  . ادامه خواهيم داد، وگرنه ديگرنخواهيم درخشيد

حاال فقط به خاطر يک  و ،  فراواني دربرابرشما تعظيم ميکنند و شما باز هم ميدرخشيد و فکر آبروي مرا نميکنيد
 " بنده من اينهمه قيل وقال راه انداخته ايد؟ 

 
 )   شنبه(آمده است که خداوند آدم را ازآن جهت درشب شنبه خلق کرد که بتواند درطعام جشن شيت38درسهندرين 

وي زمين  درتوجيه اينکه چرا حيوانات بيگناه ر108 ودرسهندرين. که هرهفته خود خداوند ترتيب ميدهد شرکت کند
همراه آدميان گناهکار روي زمين همراه آدميان گناهکار درطوفان نوح ناپديد شدند نوشته شده است که خدا چون 
  ،  پدري که براي پسرش حجله عروسي ساخته باشد وبراثر خطاکاري او پريشان شود وحجله را سرنگون کند

 . ريختحيوانات را هم که ديگر به دردي نميخوردند همراه آدمها دور
   

 روايت شده است که چون براي آدم درباغ بهشت خوردن گوشت حيوانات زميني مجاز نبود، برايش 59درسهند رين
 و ،  گوشت از آسمان نازل ميشد و خدمه خداوند آنرا برايش کباب ميکردند و همراه شراب بر سفره اش ميگذاشتند

درهمين روايت آمده است که آدم .  سفره غذا نشستبدين ترتيب وي نخستين انساني بود که درباغ عدن برسر
 ،   سال دوم با حوا همخوابگي نکرد130،   سال روزه گرفت130 ،  وقتيکه براثر خطاي خود از بهشت رانده شد

 نقل شده که ربي سيراازربي  ،ب 59 درسهندرين  .سال سوم عورت خود را برگ انجير پوشانيد130و در
 اين االغ بصورت يکپارچه به زير آمده يا بصورت ،  رات آمده است که االغ از آسمان آمداواهوپرسيد که اينکه درتو

 زيرا از آسمان هيچ چيز بصورت ناقص نازل ،  قطعات مجزا ؟ و ربي اواهوجواب داد البته يکپارچه آمده است
 .نميشود

   
 تورات مينويسد که چرا غالبا خداوند   يوخانان از مفسران تلمودي)   خاخام(راب )  ،ب38سهندرين (در جاي ديگر 

 براي اينکه خداوند هيچ کاري را نميکن مگر اينکه : از خودش نام ميبرد ؟ و خودش پاسخ ميدهد" ما"بصورت 
  1.قبال با مشاورين خودش درباره آن مشورت کرده باشد

*    *    * 
________________________________ 

از  " : احتماال با اهلام ازحزقيال نيب يا يوشع بن نون،ميتوان خواند،  ين نيز درکشف االسرار آيت اله مخي-1
 نفر طليعه لشکر روم را 60000 نفر مهراه من بيايند تا 30سرداران اسالم ياد بگرييد که يکي از آنان گفت 

فتند و شصت  شصت نفر آدم ر.  نفر باشند60 قبول کرد که و .  چک و چونه کردند که آقا منيشود. رد کنيم
  . "هزاررومي را ازدم مششريگذراندند و برگشتند
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 است که قسمت ي ناسخ و منسوخ ها و اشتباهات،  ض هاي آکنده از ضدو نق– مانند تورات –ل به نوبه خود يانج

 آن يتي دو شخصين کتاب و ازخدايب نامتجانس اي از ترکيعني ،   که قبال بدان اشاره شديتياعظم آنها از واقع
زيرا که عيسي ازيکطرف خودش يهودي ،   است که از همان آغاز وجود داشته استين مشکلي ا. رديگيسرچشمه م

 از جانب ديگر ،  است و ناگزير است مکتب خود راادامه دهند و مکمل مکتب تورات و نه ناقض آن بداند
ا  برداشتها ي تورات دراين هردو برداشتهاي فکري و عاطفي او چه درزمينه زميني و چه درزمينه آسماني بکلي ب

 زيراسنگ زير بنائي مکتب عيسائي محبت و گذشت است که ميبايد هم ضابطه حاکم بر روابط ،  زمينه اختالف دارد
درصورتيکه سنگ زيربنائي تورات ،  باشد" پدرآسماني " آدميان با يکديگر و هم ضابطه حاکم با روابط آنان با 

ند و اجراي دقيق قوانين و مقررات او است که درصورت تخلف از آن يا قصور درآن اطاعت بيقيد و شرط از خداو
 درمقايسه . آنهم بصورتي انتقامجويانه و کينه توزانه درکار است،  مطلقا بخشش و گذشتي درکار نيست و فقط کيفر

الج است ومکتبي  ميتوان گفت که مکتب شخصي عيسي نوعي مکتب حالج است و مکتب ح،  با تاريخ مذهبي ايران
، )   انجيل( و عهد جديد ،  که انجيل ادعاي دنباله روي آنرادارد مکتب آن قضات شرع که حالج را به دارکشيدند

 .  برحسب آنکه شخصا بيشتر درخط عيسي بوده باشند يا درخط تورات،  صحنه دائمي برخورد اين دوگرايش است
 است که عمال بنيانگذار مسيحيت شکل گرفته کليسا )  ولسن پ(دراين مورد نقش اساسي نقش پائولوس قديس 

نقشي داشته است نه شاگردان ساده و عامي و غالبا بي سواد او که " شکل گيري"است، زيرا نه خود عيسي در اين 
ي در عين پاکدلي از چنين توانايي بي بهره بودند، و اگر پائو لوس پا به ميدان نگذاشته بود احتمامال حرکتي که عيس

به وجود آورده بود با مرگ او متوقف و بعد از مدتي نيز به کلي فراموش مي شد پائولوس در بدو امر يک خاخام 
 –متعصب و قشري يهودي بود که نوآوري عيسي ناصري را بدعتي کفر آميز دردين يهود ميدانست و بهمين جهت 

ا درنفي اين بدعت بکار ميبرد و از جمله  همه کوشش خود ر–بطوريکه خودش درچند رساله خويش اعتراف ميکند 
 ولي همين کاهن مطلع و متعصب پس از مرگ عيسي، که . کاهناني بود که با محاکمه و مرگ عيسي موافق بودند

 به روايت خودش درراه دمشق با عيسي بعد از عيسي بعد از رستاخيز او مالقات و ،  هيچ وقت اورا نديده بود
لي تغيير گراييش داد و ازآن پس تا بهنگام شهادت خود دررم تمام دانش وبينش و نيروي گفتگو کرد و بدنبال آن بک

 منتها اين تشکل رابراساس روحيه و معتقدات وباورهاي ،  خود رادرشکل دادن مسيحيت نوخاسته بکار انداخت
ائولوس بعنوان  که پ،  توراتي شخص خودش پايه گذاري کرد و نه براساس برداشتهاي عاطفي و انقالبي عيسي

 و اين واقعيت که درهمه چهارده رساله او درعهد جديد منعکس است ،  يک يهودي سنتي با همه آنها بيگانه بود
انگيزه اصلي تضادي است که ازهمان آغاز مسيحيت ميان بخش عيسائي انجيل و بخش پائولوسي آن وجود داشته 

 عمال ،  ليک از بدو فعاليت رسمي خود درقرن سوم ميالدي تذکر اين نکته نيز ضروري است که کليساي کاتو. است
گرايش پائولوسي انجيل را که ضامن قدرت و حاکميت بيچون و چراي کليسا است برگزيده و گرايش عيسائي آنرا 

 . ناديده گرفته است،  جز بصورت تئوري و موعظه
 
 را که ميبايد به مسيح ايمان آوردند و  دررساالت  پائولوس چندين بار تصريح شده است که خداوند آن کساني 

 و درعين حال درهمين رساله ها مردم دعوت به رفتن به راه،  رستگار شوند از پيش از تولدشان برگزيده است
 اگر خداوند :  و وقتي هم که ازاو ميپرسند،  مسيح شده اند و از پاداش نيکان و جزاي گمراهان سخن رفته است

ترا !فضولي موقوف : يند چرا ميبايد گمراهان را بازخواست کند و کيفر دهد؟ پاسخ ميدهدخود رستگاران را برميگز
 درهمين عهد جديد از خود عيسي نيست و ايمان ،  خداوند است؟ ولي به موازات اين اي انسان چه جاي سئوال از

 ران و گذشت از بلکه اين شرط رستگاري محبت به ديگ،  به مسيح نيز شرط اصلي رستگاري محسوب نميشود
_________________________  

 –شد ياعالم م "ي اهليناپذر يري و تغيق ابديحقا"ن تلمود ي که درزمان تدويدتي عقين نوع برداشت هاي ا-1
 از حمدثان مسلمان و خبصوص ياريبس " ير اهلي ناپذيري ثابت و تغيتهايواقع" با ياديت فرق زيواز نظر ماه

ر آا ي وارثان تلمود دارد،مهچنانکه نظايستمي درجامعه قرن بي ممتازيز جايروزن ظاهرا ام–عه ندارد يش
م ي خان.  دارندينيثقه االسالم کل" اصول کايف"و" صحاح سته " وارثان يستمي درجامعه قرن بي ممتازيجا
 ياز رونش يتورات ابزار دست خالق عامل است که متام آفر": سدينوي ميهوديب معاصر يک متفکر و ادياليب

را يز،  دهدي خود را از دست مي است که بدون آن جهان ما علت وجودي آن اجنام گرفته وروح زنده ايطرحها
 يوري کتاب مقدس را منبع پخش ني آملانيهودينکلردانشمند يو". تورات مقدم بر خلقت آدم خلق شده است 

 يد و سپس از او مومن معتقدداريک واميداند که خواننده را خنست به لرز و حتري ميس خاصيمغناط
کند يسوان زنان جوان تراوش مي از گيس مجهور اسالمي رئني خنستي که به فتوايه به اشعه اي شبيزيچ(سازديم

 يزه نوبل با استناد به بنديوبرنده جا يهوديلسوف ي بوبرفني مارت) . کشانديک ميو مومنان را به لرزو حتر
 د چون توحمبوب مينيگويل ميهوه به اسرائيکه درآن )  6-4،   و سومباب چهل( درتورات  نيبياياز کتاب اشع

د که اساسا ريگيجه ميکنم، نتيدهم و مهه اقوام جهان را درراهت فدا مينهارا به توميون و مهه سرزميصه
 . ون استي صهيز منوط به باز سازي نيد ساختار جهانيل برسرپااست و جتدي امروز خباطر اسرائيجامعه جهان
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 که ي بلکه کس،  نه هرکس که مرا خداوند گار خطاب کند به ملکوت آسمان داخل خواهد شد " :  آنان استيطاهاخ

ن است که به ي من ايخواست پدر آسمان")  21 ،   باب هفتم،  يمت" (  مرابه انجام برساند ياراده پدر آسمان
ر ي خيدهند دعاي آنانکه به شما دشنام ميد، براي کنيکي به آنانکه از شما متنفرند ن،  ديدشمنان خود محبت نمائ

 ) . 31-27،   باب ششم،  لوقا" (د با شما رفتار کنند يخواهيد که ميگران آنچنان رفتار کني با د،  ديکن
  

 )  تورات(خداوند درکتاب مقدس :" سدينويگران ميان برديحي مسي اثبات برتريو پائولوس براان يدررساله به غالط
تواند با فرزندان زن آزاد هم يز نميرا پسر کنيرون کن، زيراب)   ليهاجر و اسماع(ز وپسرش يکن: ديفرمايمم يبه ابراه

 ،  انيرساله پائولوس رسول به غالط"(م ي بلکه اوالد آزاد،  ميستيزني فرزندان کن،   برادراني ا،  ارث باشد، و ما
خوشا " : شود کهي درموعظه معروف اوبرسرکوه نقل ميسي از عيل لوقا و متي دردو انجي، ول)  30 ،  باب چهارم
، لوقا، باب ششم، 1، باب پنجم، يمت"(شان استيش ازهمه ازآن ايرا ملکوت آسمان بينان، زيران ومسکيبحال حق

د، يعت را به مردم رساني شري همه فرمانهايکه موسيوقت"شود که يان، پائولوس متذکر مي   دررساله عبران ).30
 شما مقرر ي راکه خدا برايمانين خون پيد و گفت اياله را گرفته با آب و پشم قرمزو روفابرهمه پاشخون بزو گوس
ختن خون آمرزش گناهان مفهوم يشودو بدون ريزباخون پاک ميعت همه چيرا برطبق شريزکند،يد ميفرموده است تأک

 نقل يسي و مرقس از عي متيل هاي درانجي ول) . 22-19 ،   فصل نهم،  انينامه پولس رسول به عبران"(ندارد
 را  خداين واقعيشما قوان! اکاران ي ريا": ديگويم به نزد او آمده بودند ميهود که از اورشليان يشود که به ماليم

 . تان از او دور استيد اما دلهايگذاريبازبان به خدا احترام م. ديده گرفته ايبخاطر آداب و رسوم گذشته خود ناد
، 7-1، باب پانزدهم، يمت"(ديدهيم مي تعلي الهيقي احکام حقي را به جايرا اوامر انسانيه است،زهوديعبادت شما ب

 ) . 13-1مرقس،باب هفتم، 
  

کبار که اورا به صفت ي يشود،حتي از جانب شاگردانش فقط استاد خطاب ميسي و مرقس ولوقا عي متيلهايدرانج
مرقس،باب " (کو استيسته عنوان ني فقط خدااست که شارايز"کند،ين خطاب اعتراض مي بديسيخوانند عيک مين

 يازازل دارا"داندکه ي مختلف خود اورا جلوه تمام خداميپائولوس دررساله ها"ديعهد جد"ن ي درهميول)  18دهم،
 خدا يتجل" و)  19ان، باب اول،ي،رساله به کولس11-6ان، باب دوم، يپيليرساله به ف"(ت  بوده استيلوهمقام ا
ک خدا وجود يتنها "،)  15ان، باب اول، يرساله به کولس" (ده شده اند يت که همه موجودات توسط او آفرده اسيناد

رساله به "(  زندگان و مردگان است يخدا"،)  61،   باب هشتم،  انيرساله قرنت" (ح است ي مسيسيدارد واو ع
ه مطرح نبوده يت اوليحيح درمسيت مسيه الوهد متذکر شد که اصوال اعتقاد بي با) . 10-6،   باب چهاردهم،  انيروم
وهاو ي و ديحي مسيساين کلي وا،  دانديح خداوند مي خودش رامسيسي خودعAlbert Schweitzerبه قول . است

 1 .گذارنديد ميت اوتأکيحياجنه اند که برمس
  

د شده است يان تأکيحي مسيت مذهبي حکومت رم درراه فعالي از مشکلتراشيريشگي پائولوس، باهدف پيدررساله ها
ن ييست که از جانب خدا تعي نيچ قدرتيرا که هيد از احکام وقت بطور کامل و صادقانه اطاعت کند،زي بايحيکه هرمس

 مخالفت کرده است و هرکه ين هرکس که با حکومت موجود مخالفت کند با نظام الهيبنابراومأمور نشده باشد،
-1،  زدهمي و باب س4 ،  باب دوازدهم،  انيرساله به روم(رده است رد خود را محکوم کي حکومت قرار گيارويرو
د يباي صادق ميحيک مسيز يضد خدا ن يستيم کمونيک رژي المثل درين است که فين دستور اي مفهوم ا) . 3

" اشتاوفر"  يمحقق آلمان. ن حکومت از جانب خدا برقرار شده استيرا که اي عمل کند، زيست مومنيبصورت کمون
ده خاص خداوند يب پائولوس نه تنها امپراتور زمان خودش نرون را برگزين دستور عجي با ا: سدينوين باره ميدرا
را از يز ،  ديگويک ميز لبيتلر نين و هيال و استاليز و آتي چون چنگي و بعدي قبلي بلکه به تمام نرونها،  دانديم

ن برداشت پائولوس از کتاب ين محقق معتقداست اي هم.  کرده اندينها با خواست خداوند آدمکشينظر او همه ا
 نصر نبوکددهد از يل فرمان ميا به ملت اسرائيرميله ي درتورات اقتباس شده است که درآن خداوند به وسي نبيايرمي

 
_______________________________ 

فرمان او ازبدن آا  ديواني که به ،   اشاره بدين گفته اجنيل که وقيت که عيسي بيماران را شفاداد-1
اما ،  بريون آمده بودند درپيش او به خاک افتادند و با صداي بلند فرياد برآوردند که تو پسر خدا هسيت

 ) .11-10،   باب سوم،  مرقس(عيسي باتأکيد به آا امر کرد که اين را به کسي نگويند
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 برد و آنرا تصرف خواهد کرد صادقانه اطاعت هود حمله خواهدين ي به سرزميپادشاه بابل که بزود)  بخت النصر(
 من آنم که جهان و انسان و : و خداوند فرمود:"واناتشان خادم و پسر و نوه او باشندي حيکنند و خودشان و حت

دم و آنرا به هرکس که درنظرم پسند آمد ي افراشته خود آفريم و بازوينند به قوت عظي زميوانات را که بر رويح
وانات صحرا را به او يز حينهارا بدست بنده خود نبوکدنصر پادشاه بابل دادم و نين زمي اي من تمامدم، و االنيبخش
 که يو هر امت..... امتها اورا و پسرش و پسر پسرش را خدمت خواهند نمود،يند،و تمامي نمايدم تا او را بندگيبخش

 و وبا  ير وقحطيرد آن امت رابه شمشوغ او نگذاير يدو گردنش را زينبوکدنصر پادشاه بابل را خدمت ننما
ن همان بخت يو البته ا ) . 8-5ست و هفتم،ي، باب بي نبيايرميکتاب "(خواهم داد و بدست او هالک خواهم کردفريک

 به اسارت به يدسته جمع   ان را بطور يهوديمان را غارت کردويران و معبدسليم را وي است که بعدا اورشليالنصر
به شاگردان خود گفت "ل مرقس نقل شده است که ي درانجيسي وقت، از زبان عين حکومتهايم درمورد ه.بابل برد
وحنا نقل شده است يل ي و در انج)  15مرقس، باب هشتم، "(دي برحذر باش)  هوديپادشاه (س يروديه هير ماياز خم
 ).10وحنا، باب دهم، ي"( آنکه بدزددو بکشدو هالک کنديد مگر براي آيدزد نم" : که
 

اگر چه او از ازل : "سدينويمت مرگ خود که پائولوس درباره آن مي نجات بشر به قي برايسي موضوع رسالت ع
ک برده ي خود حفظ کند، بلکه بصورت ي با خدا را برايمت نشمرد که برابرين را غني ايت داشت وليمقام الوه

 ،  انيپيليرساله پولس رسول به ف"( فتري خود پذيب را براي صلي مرگ بررويک انسان شد و حتيه يدرآمد و شب
هوه از ي بنام عبد ي درتورات است که براساس آن کسياء نبي اقتباس ازشرح مفصل کتاب اش)  8-6،  باب دوم

ا و ي همه بالي ول،  رديگير و آزار قرار ميشود وموردهمه گونه تحقيده ميان برگزيهودي نجات يهوه برايجانب 
له او اجرا کند، و عبد يش را به وسيده خوي قوم برگزي تا خداوند نقشه نجات معنوخردي خودش ميمصائب را برا

 -49و42، ياءنبيکتاب اشع(کنديم مي گناه تقديل جان خودش را چون قرباني اسرائيدن گناهان بني خريهوه براي
 ،  ، باب دوازدهميمت(شوديهوه شناخته مين عبد ي مرادف ايسي چهارگانه عيلهايل از انجي درسه انج) . 53
ز مورد يسا نين موضوع درکلي ا) . 27،  ست ودومي،لوقا، باب ب24، مرقس، باب چهاردهم،28ستم، يوباب ب18
 . ح شده استيل به خود خدا درقالب مسين بار تبديهوه ايد قرار گرفته منتها عبد ييتأ
 

 يلهاي انجيعني يحيخش مس، خود ب"ديعصر جد "يحي و مسيهوديان دو بخش ي ميگذشته از تناقض اصول
 و نه از –سندگان آنها ي است که عموما از طرزفکرو درجه اطالعات نويض هائيقز آکنده از ضدو نيچهارگانه ن

 .  سر چشمه گرفته است-يسي به عي آسمانيوح
 

وحنا يل ينج دراي ول،  حي نه پسر خدا و نه مس،  داندي نه خود راخداميسي، مرقس و لوقا عي سه گانه متيلهايدرانج
نش جهان نزد خداوند وجود داشته است و از جانب يش از آفريح خداوند است و از پيکند که مسي شخصا اعالم ميو

 ) .8-3،  وحنا، باب هفدهمي(ن آمده است ي زميخدا به رو
  

 گذشت گذرد و خواهدي سپرده است و او برهر چه ميسيزرابدست عيشود که خداوند همه چيد ميوحنا تأکيل يدرانج
 نقل شده که هرگز يسي ازعي مهميشگوئيگر پيل دي درهر سه انجي ول،  )  3زدهم، يوحنا، باب سي(آگاه است 
 : نده نداشته استي برآي واقعيچ آگاهي هيسيدهد که عي نشان ميافته است و بخوبيتحقق ن

  
رت ي و حين تنگيد، و برزمار ظاهر خواهد شيد و ماه وستارگان عالمات بسيدرخورش:  فرموديسيآنگاه ع"... 
ان ي به لرزه خواهند افتاد و آدمي آسمانياها به تالطم خواهند آمد و قدرتها يدر.  خواهد کردي همه مردمان رويبرا

م از يد که با قدرت و جالل عظي راخواهند د)  يسيع(از وحشت از هوش خواهند رفت، و آنوقت همگان پسرانسان 
به صدا درخواهدآمد و او فرشتگان خود را خواهد فرستاد )  ليصوراسراف(وربزرگ پيش.  فرو خواهد آمديدرون ابر
ش از درگذشت نسل يد که تا پين بدانيقيو .  فلک جمع کننديدگان خدا را از چهارگوشه جهان و از کرانه هايتا برگز

، لوقا، 27-24هم، زدي، مرقس، باب س32-24 ،  ست وچهارمي باب ب،  يمت" (  خواهد داد ينها رويحاضر همه ا
 ) . 28-25،کميست ويباب ب

   
ز به هر چه يد شما ني با،   نشسته اندي موسيان برکرسيسيچون اکنون فر"شود که ي گفته ميسيکجا از زبان عيدر

گر از قول ي دي درجايول)  3-1 ،  ست وسومي باب ب،  يمت" (د يد و مطابق آن عمل نمائيند گوش دهيگويآنان م
د و حکم ي عدالت و محبت به خدا غافل هستيان که از اجرايسي فري  به حال شماايوا"شود که ي م نقليسين عيهم
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 ،  ازدهمي باب ،  لوقا"(رونديست و مردم دانسته و ناشناخته بسراغشان مي آنها ني رويد که نشانه اي راداريقبرهائ
42-43. ( 

   
ک شما را ي نيد تا مردم کارهايبکوش " : ديگويروانش مي درموعظه معروف خود برسر کوه به پيسيکجا عيدر
ن يگر از زبان همي دي درجاي ول،  )  16 باب پنجم، ،  يمت"( ش کنند ين راه پدر آسمان شما را ستاينند و از ايبب
 نزد يد اجرين کنيرا که اگر چنيد زيک خود را درانظار مردم انجام ندهي نيد کارهايمراقب باش" : ديگوي ميسيع

 ) . 1 باب ششم،،  يمت" (د داشت يش نخواهي خويپدرآسمان
  
 ،  ازدهمي، باب يمت"(را که من فروتن و بردبار هستم يم دهم، زيد تا شما را تعليائيب"شود که ي نقل ميسيکجا از عيدر

 که موعظه ينوا وقتي مردم ن: ان گفتيسيان و فريهودي به يسيع": شود کهيت ميگر رواي دي در جاي،ول)  29-30
 که يمان را بشنودو حال آنکه شخصي و ملکه سبا از دوردست آمد تا حکمت سل،  دند توبه کردندينس را شنوي

  ).42-41 ،   باب دوازدهم،  يمت"( مان داناتر استينجا است از سليدرا
  
نک يا)  نايهودي(افته بودندي خدا تولد ي ورود به پادشاهي که برايکسان" : شود کهي گفته ميسيکجا از زبان عيدر

گرازهم او ي دي، و درجا)  12، باب هشتم، يمت"(ن ظلمت و اشک افکنده خواهند شديبخاطر گناهان خود به سرزم
 ) . 24،   باب پانزدهم،  يمت"(ل فرستاده شده ام يگوسفندان گمشده خاندان اسرائ يمن فقط برا " : شود کهينقل م

  
ز يگران همه چي ديک سخنان من به شما عطا شده است اما برا قدرت در: د کهيگوي به شاگردانش ميسيکجا عيدر

گر ي دي جاي ول)  12-10،   باب چهارم،  مرقس"(ننديشود تا بشنوندو نفهمندو بنگرندو نبيان ميبصور مثل ب
 ديگرراخواهي ديدچگونه مثلهايفهميشماکه مثل ساده مرا نم:" ديگوين شاگردان مي به هميسين عيهم
 ) . 13همانجا،"(د؟يفهم

  
که ي درحال،  يش من آمده ايد گرفتن پي تعميچگونه تو برا:" گفتيسيد دهنده به عي تعمييحي آمده است که يدرجائ

د گرفت روح ي تعميسيد شده است که چون عيو تأک)  14،   باب سوم،  يمت"(رم يد بگيد از تو تعميحقامنم که با
 ي،ول)  17-16همانجا، (زمنين است پسر عزيگفت اي شد که مدهي شنياز آسمان نازل شد و صدائ يخدا مانند کبوتر

 باخبرشد دونفر از يسي عي درزندان از کارهاييحي که يل گفته شده است که وقتين انجيگر درهمي ديدر جائ
د در انتظار شخص يا بايد ياي که قرار است بي هستيا تو همان شخصيش او فرستاد که بپرسند آيشاگردان خود را پ

 ) .3-1،  ازدهمي باب ،  يمت"(م ؟ياش بيگريد
  

 ازآنان را يرخواهند کردوعده اي آنهارادستگيکند که پس ازوي مينيش بي شاگردان خود پي برايسيل لوقا عيدرانج
 يشود که موئي گفته مي از قول وينيش بين پي درهمي ول)  16کم، يست وي باب ب،  لوقا(خواهند کشت 

 يسندگان جهان اسالمي ازنوياريل ازطرف بسي تناقضات انج) . 18همانجا، ( شدچکدام از شما کم نخواهديازسره
ابوالبقاء " ليل من حرف االنجيتخج"توان از رساله ي قرار گرفته است که از جمله آنها ميز مورد تذکر و بررسين

 .ده استيس بچاپ ردن هلنديدرال " ي النصاريالرد عل" از آن بنام يص شده اي نام برد که متن تلخيجعفر
   

 ،  مي، مر47-42 ،  آل عمران( د نهاده شده يدرقرآن برآن تأک  او که کرارايم درهنگام بارداريداستان بکارت مر
 و بار )  18،   باب اول،  يمت(م يکبار بطور مستقيل تنها ي درخود انجي ول)  12،احقاف،91،  اءي، انب16-26
ه گرفته ياء درتورات ماي اشعيشگوئين پي از ا،  دان اشاره شده است ب)  34،   باب اول،  لوقا( يگر بطورضمنيد

 خدا با ما خوانده خواهد يعنيل يد که عمانوئي خواهد زائي آبستن خواهد شد و پسريباکره ا:     " است که
  استيصرفا مربوط به دوران خوداو و شکستهائ اءي اشعيشگوئي درپيول) . 14 ،   باب هفتم،  ياء بنياشع"(شد

 يسي عيده شده است که تلفظ عبريشوعا ناميده نشده و يل ناميزعمانوئيپسر نوزاده ن. ل واردآمده بوديکه براسرائ
 است که ي باکره اقتباس ازاسطوره هائي ازمادريک انسان استثنائين اسطوره تولدي الزم به تذکر است که ا. است

 يري درمعتقدات اساط. ران و هند وجود داشته انديان و ين النهري مصر و بي باستانيش ازآن درهمه تمدنهايپ
 به نام يس از مادرباکره اي آتيقي فنيدراسطوره ها.  باردار شده بوددي خورشي باکره از خداي ملکه ا،  مصر

 از )  مهر(ترايت قرار گرفته است ميحي مسيبا درتمام جهات الگويترا که تقري ميرانين اي درآئ. نانامتولد شده بود
 رم يترادرامپراتورين مي که درطول چهار قرن رواج آئيترائيسرود مقدس م. ا آمده بودي باکره بدني مادر،  تايآناه

 ي شما از مادر باکره اي برايامروز نجات بخش": ه داشت کهين تکيشد براي خوانده ميترائي ميدرمراسم مذهب
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 ي برايامروز نجات بخش" : ل قرار گرفته استيجنا مورد اقتباس اني است که عين جمله اي، و ا"ده شده است يزائ
 ) .11،   باب دوم،  لوقا"(ده شده است يشما زائ

  
 سرچشمه گرفته است که يترائيبخصوص از معتقدات م،   کهنيز از افسانه هايله نيک طوي دريسياسطوره تولد ع
،   شباناني هرمس،خدايوناني  يري همچنانکه درمعتقدات اساط،   متولد شده بوديترا درغاريبراساس آنها م

 .افته بودي تولد ي و گاويان خري ميله ايدرطو
 

 بنام شمعون که از يرمرد پارسائي نقل شده است که به موجب ان پيسي درارتباط با تولد عيل لوقا صحنه جالبيدرانج
نش به يوزاد را که والد نيسي عند نخواهد مرد،يح موعود خداوند را نبيده بود که تا مسيالقدس بدو الهام رسروح 

 است که جهان را روشن خواهد ين کودک نوريد که ايگويرد و به حاضران ميگيمعبد بزرگ آورده اند درآغوش م
ز ي به بودا ن.  است که درباره تولد بودا نقل شده استين صحنه رونوشت داستاني ا) . 32-25لوقا، باب دوم، (کرد

 ي آب برايج ها و راه رفتن بررويماران وکوران و افلي مانند شفا دادن بيعجزاتو مپسر انسان و استاد نام داده اند، 
 است که ي از افسانه ها حاکيکي . افتيتوان يل مينا درانجياو قائل شده اند که نظائرآنها راشش قرن بعد از او ع

ن يا. دهديا اورانجات مرود و بودي درآب فرومي آب راه برود، وليخواهد چون خود او روي از شاگردان بودا ميکي
 خداوند، بمن دستور بده تا من هم بر يپطرس گفت ا "... :  قرار گرفته استيل متي انجيماجرا بطور آشکار الگو

 رفت، اما در يسي آب به طرف عيرون آمد وبررويق بيپطرس از قا.اي ب:  فرموديسي ع. مياي آب نزد تو بيرو
 ؟و ي چرا شک کرد،  ماني کم اي دستش راگرفت گفت ايسيوع. نجاتم بده خداوند، يا: اد زديشد فريکه غرق ميحال

 ) . 28،   باب چهاردهم،  يمت" (ق شد و باد فرونشست يبااو سوار قا
 

ت سابقه يحي متعدد ماقبل مسي بنوبه خود دراسطوره ها،  ز اوپس از مرگي و رستاخيسيداستان مصلوب شدن ع
 هستند که مصلوب ي ارباب انواع،  س درمصريري از،  هيگيس درفري آت،  هيقيس درفني آدون،   تموز دربابل. دارد
 . شوندي سه روز پس ازمرگ زنده ميسيس درست همانند عيريس و ازيس و آدوني از آنان چون آتيشوند وبرخيم

ه شدن او  کشتير به رم رفته بود، هر سال در سالروز سنتي صغياي که از آسيخدائ،  سيروان آتي رم پيدرامپراتور
زش را جشن يکردند و بعدرستاخي مي مرگش عزاداريختند و سه روز براي آمي مي را به درخت کاجير ويتصو
کردند، درست درهمان صورت يده اورا نصب ميب کشيز درمعابد خودمجسمه به صليزوس نيونيروان ديپ. گرفتنديم

 يسايانگذار کليات وبنيم بزرگ الهگنس عالياور. شودي مصلوب نصب ميسي مجسمه عيحي مسيساهايکه درکل
ر ير آنرا دراساطيرا نظي ز،   ندارديتازگ بت پرستان ين معجزه برايسد که اينوي ميسيز عي درباره رستاخيوناني

کند که يق ميخود تصد"خيرسالت و تار" درکتاب يوس اسقف آلمانيبلي د. افتيتوان يز مي از آنان نياريبس
 ها و خاخام ها قرار دادند، و ي نبي را برهمان اسطوره هايسيت عي شخص  ، االصليهودي يحيسندگان مسينو
  . ح منطبق ساختندي چند با مسيراتيي را با تغيري اساطي افسانه هايهودير يسندگان غينو
 

ن خر همراه با خود ي آمده است که ايث اسالميم شده، و دراحادي سواربرآن وارد اورشلي که ويسيداستان خر ع
ل به صورت ين تمثي اي دردرک مفهوم واقعيل متيسنده انجيوس نوي براثر اشتباه ماتد بهشت خواهد شد، واريسيع
ن پادشاه تو است که يد که ايون بشارت دهيبه دختر صه" :  شده استيدي توحي وارد کتابهايبا مضحکيتقر

 رفتند و االغ و کره اورا يسيع و آن دوشاگرد . دي آيفروتنانه به نزد تو م است وي و برکره االغيسواربراالغ
 محقق ) . 7-5کم، يست وي، باب بيمت"(  سوار شد يسي خود رابرپشت آنها انداختند و عيآوردند و آنگاه رداها

ون، با ي دختر صهيا:"  تورات گرفته شده است کهياينا از کتاب زکرين نوشته عيشود که اينکن متذکر مي ويآلمان
 سوار است، يد و براالغي آي تو ميرا که پادشاهت بسويم، قهقهه بزن، زيدختر اورشل ي و ا،  بانک بلند هلهله کن

ات يک سنت سابقه دار ادبين يکند که اي مياد آوري، و )  9، باب نهم، ي نبيايکتاب زکر"(  سوار است يبرکره االغ
 يسي تصور کرده است که عي اطالعي بيسنده، از روي نو،  ي متيک جمله را دوبارتکرار کنند، ولي است که يعبر

ن حوادث يهمه ا" ح داده است که يل خود منعکس کرده و توضين صورت درانجيبردو االغ سوار بوده و آنرا بهم
 ".ابديل تحقق ي اسرائياء بني انبيشگوئي داد تا پيرو

  
 يم سکني آورد و بطور ثابت دراورشليش گردميرا بدور خود و قوم خود ي آيون ميدرتورات خداوند به صه

ن يهم. شوديض صادر ميد ورودبدان بدون تبعي نداردو رواديائيل قلمروخداوند مرز جغرافي درانجيند، وليگزيم
ر و ي متعصب و سختگيامبر ترشرويک پيل درقالب يانج " يهودي"مه ي مهربان با گذشت و آزادمنش، درنيسايع
ح رادارد، به يت تنهانام مسيحيدهد، وازمسيزات مکندووعده مجايرميت تکفيد که با قاطعي آي گذشت تورات درميب
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ب کاهنان يا و فساد و فريه ريکسو علي که از يالبافي آن مرد ساده ژنده پوش و پاکدل و خ،  يرانيگفته صاحبنظر ا
دارد و برخالف سنت زمان خود با يئت حاکمه بانک برميه قدرتمندان هيه ثروتمندان و عليگر علي ديهود و از سوي

کتر است تا به ينزداريح آلبرت شواتسر بسي به مس،  ديند وبا آنان با محبت سخن مگوينشين و خطاکاران مايروسپ
  .  عرضه نداشته انديزينه و نفرت چيا پاپ گرگوار که جز کيا يح پاپ برژيمس
 

سا ي کلاد گذاشت کهيبن"ح ي مسيسا يکل" ت به نام يحي جامعه مسيشهاين کشي از نخستيکي  Markionون يمارک
 . افتي يرواج گسترده ا)   سميونيمارک( ن مکتب ي اي اصول فکري ول،   کرديريه آن موضعگيک جدا علي کاتولي

 شده  و يست که درتورات معرفي نين خدا همان خدائي اي پسر خدا است،وليسيسم عيوني مارکيدربرداشت فکر
 يخداکه ي بخشش است، در صورتيل خداي انجيرا خداي ز،  ز راه داده استيل نيس او را به انجيپائولوس قد
ن ين مکتب را چني ايه فکري   بنماGnose درکتاب    ينگ محقق آلمانيزي ال. نه و انتقام استي کيتورات خدا
 ،  ق آمده استي بدانصورت که درعهد عت،  يسي از خلقت آدم تا ظهور ع،  خ جهانيسراسرتار" کند که يخالصه م
ن صورت ممکن به گردش يا را به بدتري است که اصرار داشته است دنيمئز کننده خدائ و مشير اخالقيدرام غ
ن ي بد. ده است نداردي که آفري سروتهي بيايشتر از دني بي ارزشين خدائي چن،  يک محاسبه کلي و در،  درآورد
 باشد که اصوال يائن خديتواند فرزند چنيد نميگوي خوب با ما سخن ميک خدايح که بعنوان فرزند ي مسيسيجهت ع
کند که يده مي مشهور اظهار عقيدرموعظه ان باره يون خود درهميمارک". افت يتوان ي دراو نمي از خوبينشان

ب داده شده يان ترتيهودي ي خدايت برايثي است که با هدف اعاده حيح به خداوند تورات توطئه اي مسيسيانتساب ع
  . است

 
 -ت نوخاسته بوديحي و دشمن سرسخت مسيترائين ميرو آئيرن چهارم که پ قيامپراتورروم Julianus انوسيولي

 ي دررساله ا- نجات داديادي بنيت را از خطريحين مسين النهري دربيران ساسانيو مرگ نابهنگام او درجنگ با ا
و از  ايابي از آنها توسط ولتر درارزياري بر آن گرفت که بسيراد اصوليکصد ايش از يت نوشت بيحيکه درردمس

 تعجب يجا " : سدينوين رساله ميخ مذاهب دراشاره بدي تاري هلموت مارکل استاد آلمان. کتاب مقدس نقل شده است
ا يتوانند و يا نميت هنوز هم يحيات مسي الهي علماي ول،   را درک کرده بودين مسائلين کافر چنياست که ا

 ". خواهند آنها را درک کنند ينم
 

*    *    * 
 يج ترناسخ و منسوخ هائيض ها و به اصطالح راي ضد و نقي دارا– هرچند کمتر از آن - مانند توراتز،يقرآن ن

ن ناسخ و يج اي از نتايکي . است که وجود آنها از همان آغاز مورد توجه مفسران و شارحان قرآن قرار گرفته است
توانسته ين ميک از طرفي هر،  تگوهان بوده است که غالبا دربحث ها و گفي ايمنسوخها درطول همه قرون اسالم

چکدام از آنان از حدود استناد به قرآن تجاوز ي آنکه هيد نظر او باشد استناد کند بي از قرآن که مويه اياست به آ
تواند يتوانسته است و مي م،  بوده استن دراسالم يا عدم قبول دي قبول ي آزادي المثل آنکس که مدعي ف. کرده باشند

اورند بگو يمان بيخواهند ايبه آنکه نم " :  و)  256 ،  بقره" (ن ي الديالاکره ف ": ل استناد کندين قبي ا ازياتيبه آ
 از ياگر باز رو:"... اي و)  121هود،"(م داديش ادامه خواهيز به طاعت خويد و ما نيکه شما به راه خود ادامه ده

، ودرهمان حال، مخالف او )  82نحل،" (ست ينش يغ رسالتت بي جز تبليفيتکل)  محمد(خدا بگردانند برتو
مان ي که به خدا و به روز آخر ايبا آنهائ": ل مثال آوردکهين قبي ازايگري ديات قرآنيتواند آيتوانسته است و ميم
ا يد تا يگروند مقاتله کنيش حق نميشمارند و به کي آورند و آنچه را که خدا ورسولش حرام کرده اند حرام نمينم

ان يد تا فتنه از مي آورند بکشي نمين خدا روي را که به آئيوآنهائ"،)  29توبه، "(ه بپردازند يا چزيد کشته شون
 ) .256و193بقره، "(برداشته شود 

  
 ) . 64ونس،ي، 27، کهف،115و34انعام، (ست ير نييدرسوره قرآن به صراحت آمده است که سخنان خداوند قابل تغ

 ،  م که آنرا فراموش کننديفرمائيا ميم يکني را نسخ ميه ايکه ما آيوقت": ه است کهن قرآن گفته شدينهمه درهميبا ا
 ) . 103، نحل، 106، 100بقره،"(م ي آوريآنرا ما هماننديکوتر و ي نيه ايآ
  

ن ناسخ ي چني برايل قانع کننده اي آنکه دليگر دانسته اند بيکديه قرآن راناسخ و منسوخ ي آ225مفسران قرآن تا 
ا دست کم کامل يدهد که آن متن درست و ي را مي ضمنين معني اي درمتن قبليليرا هر گونه تبديز ابند،يسوخها بو من

  . نبوده است
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 از مالئک يکيطان ين شيگر همي دي درچند جايول)  50،  کهف(طان از جمله اجنه بشمار آمده ي قرآن شيکجايدر
ل را برهمه ي اسرائيکجا آمده است که ما بني در ).گريورددازده ميو 11، اعراف،34 ،  بقره(دانسته شده است 

ان بهر جا که روند محکوم به يهوديح شده است که يگر تصري دي درجايول)   16 ،  هيجاث(م يلت داديان فضيجهان
 حسد قصدسست کردن يکجا از مسلمانان خواسته شده است که اگر اهل کتاب از روي در) . 110آل عمران،(ذلتند

منافقان " ن کسان آمده است که يگر درباره همي دي درجاي ول)  109بقره، (آنها راببخشندان راداشته باشندمانشيا
د و يريد بگيافتي کنند آنانرا هرجايدو اگر پافشاريري مگيدبه دوستيز مانند آنان شويخواهند شما نيو کافران را که م

  ) . 89نساء "(ديبکش
 

مومن، (ده استيآفر)  مياحسن صورواحسن تقو(ن صورت ممکن يان را به بهتريح شده که خداوند آدميدرقرآن تصر
ف شده ينوا توصي آزمند،عجول، ب،  في ضع،  ان ناتوانين آدميگر همي درچند مورد دي، ول)  4ن،ي، ت3، تغابن،64

 است که ما گر گفته شدهي دي درجايول)  158اعراف، (ده شده است يبرگز"انيه جهانيکل" بريامبريکه محمد به پ
امت يرامون آنرا ازروز قيوپ)  مکه(يم که مردم ام القريفرستاد)  محمد( برتوي آن به زبان عربيقرآن رابرا

گر عرش يموارد متعدد د دريول)  7هود،( آب استيکجا آمده است که عرش خدا برروي در) . 7،يشور (يبترسان
، 2، رعد،129، توبه، 3ونس، ي، 54اعراف، (ته اند ن شده است که مالئک آنرا بردوش گرفي درآسمان معيخداجائ

  ).59، فرقان،5طه، 
  

به مردم است، و مسئول )  قران(ح شده است که محمد فقط مأمور ابالغ کالم حقيه قرآن تصريدست کم درچهار آ
افت يت يهدا هرکس که ،  مي دعوت به حق برتوفرستاديما قرآن را برا": ستين ابالغ از جانب آنها نيا رد ايقبول 

زمر،  " (يستيک ازآنها نيچيل هيان خود گمراه شد، و تووکيبه نفس خود کمک کردو هرکس هم که گمراه شد به ز
خواهم و ي جزازخدا نمي بگو که من اجر،  يخواهي مي چه اجرتيکني که مياگر از تو پرسند که بابت دعوت") . 41

د، ي آورند بگو که شما به راه خود ادامه دهيمان نميآنانکه ابه " )  72ونس،ي"(فقط مأمورم که از مسلمانان باشم
 يفه ايغ رسالتت وظي برتو جزتبل،   بگرداننديو اگر بازهم رو"؛ )  121هود،"(م داديز به راه خود ادامه خواهيما ن
 ديافتين را درهرجا يمشرک ": گر آمده استيه دين آي درست درجهت عکس آن درچندي ول) . 72نحل،"( ست ين

د و به يريدبگيابين ملعونان رادرهرجا بيا.... ،)  15توبه،(دينشان باشيد و درکميدو محاصره کنيريد و بگيبکش
؛ )  29توبه،( آورند يمان نمين اي را که به خدا وروز واپسيد آنهائي؛ بکش)   61احزاب، (دي بکشين وجهيدتريشد

 ) . 29توبه،"(ديد و آواره کنيآنها را بکش
  
 :  ازآنها گفته شده استيافت که دربخشيتوان يان ميهودي مربوط به يه هاين تناقضات قرآن را درآيزتر از باريکي
" ،)  47بقره،"(م يتان داديان برتريم وبرهمه عالمي راکه مابه شمااعطاء کرديد نعمتهائياد آوريل، بي اسرائي بنيا"

م يلت داديان فضيم و آنانرا برهمه جهانيرمودم و حکومت و نبوت عطا في فرستاديل کتاب آسماني اسرائيبه بن
 ي که کتابيکنند مانند االغينان تورات را حمل ميا" : ات آمده استين آيگر از همي دربخش دي ول،)  16ه، يجاث"(

 عوعوکندواگر اورا بحال ي ماند که اگر بدوحمله آوريت آنها به سگيحکا"،  )   5،  جمعه" (رابرپشت کشد
گر ين جهان و عذاب سخت درجهان دين بدکاران ذلت آنها دراي ايسزا") . 176اعراف،"(و کند باز عوعيخودگذار

ل را ي اسرائيوبن" ، )  13مائده،"(م يديشان را سخت گردانيم و دلهايو ما آنهارا لعنت کرد"؛ )  85بقره، " (است 
 ،  کندي هزار سال عمر ميز آنها آرزوا ن به هر کدام ايهودين يا " ) . 168اعراف، "(م ين پراکنده ساختي زميدررو
 ) . 96بقره،" (را خداوند به کردار ناپسندشان آگاه استي عمر هزار ساله هم آنانرا از عذاب خدا نرهاند، زيول
  

، بقره( نه شده اند يل به بوزيان به امر خداوند تبديهودي از ي گفته شده است که عده اي مختلف قرآن حتيدرسه جا
 يست،ولي قرآن ني نقل همه ناسخ و منسوخ هاي براينجا طبعا فرصتي درا) . 166،  ، اعراف60 ،  ، مائده65
 که يشود از نظرطنزي روزمره اعراب صدر اسالم مربوط ميک مورد بخصوص از آنها که به زندگي يد بازگوئيشا

خداوند مقاربت مسلمانان  از سوره بقره است که بوجب آن يه اين تناقض موضوع آيا. الب باشددرآن نهفته است ج
ن بار خود ي ا،  کننديت نمين حرمت را رعاي چون مومنان ايکند، ولي ماه رمضان با زنانشان ممنوع ميرا درشبها

 الاقل درموقع خواهد کهي منتها از آنها م،  دهدين اجازه را بدانها ميکند و دوباره ايش عدول ميم خويخداوند از تصم
 ي، ولمي ماه رمضان حرام کرده بوديما قبال مقاربت شمارابازنانتان درشبها:"اه دارندخدا رانگاعتکاف درمساجدحد

م يريگيم و حکم خود را پس ميگذريد از گناهتان مي افکنيد و خودرا به ورطه گناه ميکني مين راه نافرمانيچون درا
دو يز حدود خدا را نگاه داري شما نيول،  ميکني ماه روزه برشما حالل مين پس مقاربت با زنانتان را در شبهايو از ا

 ) .187بقره،"(ديدرهنگام اعتکاف درمساجد باآن مجامعت مکن
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  شناخته شده ؟یا داستانهاي" ناشناخته"ق يحقا
___________________________________________ 

 
 يهوه با موسي چهل روزه يتگول منبع آنهارا گفي متعددآورده شده که تورات وانجي داستانهايدرهرسه کتاب آسمان

 يدانسته شده اند که توسط خداوند به محمد وح" يق ناشناخته ايحقا"ن داستانهايداند، ودرقرآن هميمنا يدرکوه س
ان خلقت آدم و ي ميع درسالهاين وقاين است که همه ايد درکتاب مقدس ايق و عهد جدي برداشت عهد عت. شده اند

زاززبان خداوند ي درقرآن ن.  نداشته استي برآنها آگاهيش از تورات کسيه اند و پوستيق به وقوع پيان عهد عتيپا
،  نيش ازايم، و پيفرستي م)  محمد( تو ي براي هستند که ما بصورت وحيقينها حقايهمه ا"گفته شده است 

ک فراوان نهمه امروزه مداري باا) . 102وسف،ي،44،آل عمران،49هود،"( نداشتنديخودتووقوم توبر آنها آگاه
 و ي و آشوري ومصري بابلي منظوم و منثور تمدنهاي و آثار ادبياعم از الواح کشف شده باستان شناس،  يخيتار

 ماقبل ين داستانها از اسطوره ها و افسانه هايبا همه اي نشان داده اند که تقر،  ري محققان دو قرن اخيپژوهشها
 از يکي ي حت،  خ اسالمي تاري وات، کارشناس ناميبه قول مونتگمره گرفته اند و ي ماي و طبعا ماقبل اسالميتورات

 . ن قرآن ناشناخته بوده باشنديافت که درهنگام تدويتوان  يز نميآنها را ن
 

غمبر ي بعد ازخلقت آدم درزمان نوح پيح تورات و قرآن اندکين افسانه ها، طوفان نوح است که به تصريان يمعروفتر
 :  داده استيرو
 

ن ساخته بود، و يمان شد که انسان را برزميو پش.... . ار استين بسيد که شرارت انسان درزميو خداوند د. ".....
 چونکه متأسف شدم از ،  ن محوسازمي زميم و حشرات و پرندگان هواراازرويده ام و بهايگفت انسان را که آفر

 از چوب ي خود کشتي پس برا. واهم ساخت بشر را هالک خينک من تماميپس به نوح گفت که ا... . شانيساختن ا
 30ذراع و ارتفاع آن 50 ذراع باشدو عرض آن 300 ياال، و طول کشتيربيرونش را به قيکوفربسازو درون و ب

 ي جفتي جسديوانات ازهرذيع حيند، و ازجمي درآيوتو وپسرانت و زوجه ات و ازواج پسرانت به کشت...... ذراع
و از پرندگان به اجناس آنها و از . يشتن زنده نگاه دارينرو ماده تا آنها را با خو آورد ي درخواهيازهمه به کشت
 و من بعد از هفت روز .  تو و آنها خوراک باشديره نماتا براي ذخيو درکشتر ي که خورده شود بگيهر آذوقه ا

پس نوح ...  . سازميمن محو ي زمي را که ساخته ام از رويبارانم و هر موجوديگر چهل روزو چهل شب باران ميد
 ين آمد درسال ششصد از زندگانيو چون طوفان آب برزم.... موافق آنچه خداوند اورا امر فرموده بود عمل نمود

و خداوند ،  دي آسمان گشوده گرديم شکافته شدو روزنه هاي لجه عظيع چشمه هاينوح درروزهفدهم از ماه دوم جم
ن ي را برداشت تا از زمي افزودوکشتي آمد و آب همين ميبر زم را از عقب بست، و طوفان چهل روز يدرکشت

 ي آسمانها بود مستورشد، و هر ذير تمامي بلند که زيرفت تا آنکه همه کوههاي بر سطح آب ميبلندشد، و کشت
و خدا .... ان مردنديع آدميوانات و کل حشرات خزنده و جميم و حيکرد از پرندگان وبهاين حرکت مي که برزميجسد
 و فقط نوح با آنچه ،  م و حشرات وپرندگان آسمانيان و بهاين بودازآدمي زمي را که بررويو کرد هرموجودمح

 را که يواناتيو خدا نوح و همه ح.. . افتيين صدو پنجاه روزغلبه ميو آب برزم...  ماندي بود باقي درکشتيهمراه و
 آسمان بسته شد و باران از يد و روزنه هاياکن گرددو آب سين وزاني برزمياد آورد وبادي بودند به ي درکشتيباو

و واقع شد بعد از چهل روز که ....  برکوه آرارات قرار گرفتيتو روز هفدهم ازماه هفتم کش ،  ستاديآسمان باز ا
ن کم شده است؟ اما کبوترچون ي زميا آب از رويند که آي را رها کرد تا ببي را باز کرد وکبوتريچه کشتينوح در

گر درنگ کرده باز کبوتر را از يو نوح هفت روز د.....  برگشتي به کشتيافت نزد وي خود ني کف پا ي برايمنينش
 پس نوح دانست .  را درمنقار داشتيتونينک  برگ زي برگشت و اي و دروقت عصر کبوتر نزد و.  رها کرديکشت

 يگر نزد وي را رها نمود و او ديغگر درنگ کرد و کالي و نوح هفت روز د. ن کم شده استي زميکه آب از رو
ن خشک شد و نوح و ي زمي آب از رو،  کم از خلقت جهان درروز اول از ماه اولي و درسال ششصد و . برنگشت

کند با اجناس ين حرکت ميوانات و حشرات و پرندگان و هر چه برزميپسران اوو زنش و زنان پسرانش و همه ح
 ).  ششم و هفتم و هشتميخالصه شده از بابهاش، يدايفر پ س،  تورات" ( بدر شدند يآنها ازکشت
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 :ن باره درقرآن آمده استيدرهم

 
  پرداخت،ي درحضورما وبه دستورما مشغول شو، واوبه ساختن کشتيم که به ساختن کشتي کرديوبه نوح وح"... 

ع زن و فرزندانت و يبا جم دوفردنرو ماده بردار و يم که ازهرجفتين کار فارغ شد به او خطاب کرديو چون از ا
 – 38هود، ( روان شود و به ساحل نجات برسدي بروتا به نام خدا کشتيمان آورده اند به کشتيکه به تو ايآنهائ
 ،   بنشانيم به کشتيم گرفته ايت خود را بجز آن فرزندت که به هالک او تصميکه همه اهل بم ي، و به نوح گفت)  40

د از ي، و چون موعد قهر ما فرا رس)  28و27مومنون، (ش کن ي ما را ستايست نشيو چون با همراهانت درکشت
ن خطاب شد که آب را ي تا آن هنگام که به زم،   امواج مانند کوه به گردش درآمدي بررويد و کشتيتنور آتش بجوش

ب شد که از ک لحظه خشک شد و به نوح خطاي و آب به ،   و به آسمان خطاب شد که باران را قطع کن،  فرو بر
،  )  48 -41هود،( باد که باتو همراهند يلي که سالم ما و برکات و رحمت مابرتو و برآن امت ها و قباي فرو آيکشت

 مردم همه را به يم و باقيدي بودند به ساحل سالمت رساني وي که درکشتيواناتيان و حيو نوح را باهمه آدم.... . 
 يش ازآنکه ما آنرا به تو وحيب است که پيت نوح از اخبار غين حکاي ا و البته) . 119شعرا،(م يا غرق کرديدر
 ".)  49هود،(دي نداشتين خبريم تو و قومت از آن کمتريکن
  
بلکه ،  ش ازقرآنيت از آن دارند که نه تنها پي حکاي موجود به روشني مدارک باستان شناس،  د هاين تأکيرغم ايعل
 و مهمتر از آن ،  ن شناخته شده بوده استين النهري بي باستانيرتمدنهات نوح ديحکا"ن يز ايش از تورات نيپ
قا ي دقيت وقتين واقعيا.  اقتباس شده استي ما قبل توراتين اسطوره هايما از همينکه اصوال داستان تورات مستقيا

ن ين النهري دربيسي انگليئت باستانشناسي توسط ه1872درسال"ي بابليلوحه ها"روشن شد که الواح معروف به 
ن ي بين اثرادبيگمش، مهمتري متن کامل حماسه گلين الواح حاويا.  کشف و ترجمه شدG.Smithيبه سرپرست

 از ياقتباس و تازه خود آن ،  ح سروده شده استيالد مسيش از مي است که دراواخر هزاره دوم پين باستانيالنهر
ن مجموعه ين ايلوحه آخر. رسومرسروده شده بودش است که دي ترمتعلق به چهار هزار سال پيميک منظومه قدي

 آشکار افسانه طوفان نوح تورات از آن ي است که بصورتيري اساطي داستانينام دارد حاو" ازدهم يلوحه "که 
 و چه ي را چه درجهان باستان شناسيگري که کشف آن خود طوفان د،  ن منظومهي خالصه ا. گرفته شده است

 :ن استيچن،  ده استي در لندن بچاپ رس1969 ترجمه متن کامل آن که درسال ياز رو ، ختي برانگي مذهبيايدردن
   

ک جلسه کنگاش درکنار يشوند،ودريمان ميان پشينش آدمي، از آفريب،انوکي بين بعل، آنو،،  ان بزرگ چهارگانهيخدا
 Ea"ا آ "يول. ان ببرنديآب ازم از ين با طوفانيگر موجودات زميکديرند که همه آنها را همراه با يگيم ميفرات تصم

ان را يم خداين جهت محرمانه تصمي بد،   نوع بشر مخالف استين جمع حضور دارد قلبا بانابودي آبها که درايخدا
رسانند وبدو يم ميشتي بنام اوتاناپيريگيرا به گوش ماه" ا آ"ام يز پيو آنها ن،  دهدي کنار فرات خبر ميزارهايبه ن

 خودش ساخته است خراب کندو از چوب آن ي را که درساحل رودخانه برايه زودتر خانه ادهند که هرچيهشدار م
 يک از چرندگان و پرندگان را درآن جايک جفت نرو ماده از هريز ي بسازد و زن و فرزند و اثاثه خود و نيک کشتي

.     ندگان خواهد آمد مرگ به سراغ همه زيرا که بزوديابد، زين ادامه ي زمي درروين راه زندگيدهد تااز ا
ان يسازد و خانواده و چهارپاي ذراع م120 بزرگ به طول يرد و کشتيپذي آبها را ميه خداين توصيم ايشتياوتاناپ

ن شده يين ضمن موعد تعيدرا. دهدي ميش رادر آن جايان منطقه خووانات و پرندگيک ازحي از هر يخود و جفت هائ
ل آسا از يشود و شش روز وشش شب باران سيچه طوفان گشوده ميرسد دريفرام)   آفتابيخدا(توسط شمش 

ان و چرندگان ي همه آدم،  رديگيده دم روزهفتم طوفان آرام ميکه درسپي وقت. جوشدين ميبارد و آب از زميآسمان م
زنده ر بخاک نشسته است يسي که برقله کوه ني ويم و همراهان اودرکشتيشتيو پرندگان نابود شده اند و فقط اوتاناپ

 يفرستد که پس از مدتيرون مي به بي را از کشتيم  کبوتريشتي اوتاناپ،  نان فرونشستن طوفاني اطمي برا. مانده اند
نبار کالغ ي ايفرستد ولين منظور مي را به هميبعدا کالغ. گردديافته است باز مي نشستن ني برايبه علت آنکه جائ

 از يند و دور تازه اي آيرون ميبان و چرندگان و پرندگان ازآن ينان، اعم از آدمي نشيگردد،و آنوقت کشتيبازنم
 .  شودين آغاز مي زمي دررويزندگ

 
 :ن استينا چنيلگمش عين داستان درحماسه گي ايانيترجمه بخش پا

  
گر ي دياندک،   رفت و بازگشت. رون آوردم و پرواز دادمي بي را از کشتي کبوتر،  ن روز طوفانيدرآغاز هفتم" 

گر ي بار د. افته بودي نشستن ني برايرا جائي ز،  ز رفت و باز گشتياو ن. رون آوردم و پرواز دادمي را بيوئپرست
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.  باز نگشتي کرد وليگوشيخورد و باز. د که آبها فرونشسته بودندي رفت و د. رون آوردم و پرواز دادمي را بيکالغ
رش را ي دلپذي بوياي آتش گذاشتم و خداي بود رو برآن نشستهي که کشتي کوهي را بربااليآنوقت گوشت قربان

 ". دنديشن
  

 ي خداوند برافروخت وازهرپرنده پاک که درکشتي برايو نوح آتش:"  درتورات آمده است،  ين قربانيدرمورد هم
ا ن ريگر زمين ديدودردل گفت که بعد ازاي خوش آنرا شنيد، و خداوند بوي برآن گذراني سوختني هايبود گرفته قربان
 است ي طوفان نوح نشانگر آشکاري ماجرا ).21و20ش، باب هشتم، يدايسفرپ" ( لعنت نکنم به سبب انسان

 شده ي تلقي آسمانيونها افراد بشروحيلي از جانب مي قرون متمادي ولوآنکه ط،  ي از متون مذهبيارينکه بسيبرا
 . رت داشته باشندي مغاي و اخالقي و علميئاي وجغرافيخي مسلم تاريتهايتوانند با واقعيباشند، تا چه اندازه م

 
 شده اند که بخش اعظم يابين ردي زميارد نوع موجودزنده دررويلي م50 تا کنون حدود ،  يست شناسياز نظر ز

 مانده اند که خود به يکهزارم آنها باقي منقرض شده اند ودرحال حاضر کمتر ازين شناسيآنها درادوار گذشته زم
 شناخته ين انواع همه از نظر علميا. شونديون نوع حشره را شامل ميلي م30 منجمله ،  نوعون يلي م40 ييتنها

ن چهل يخواست از همه اي اگر مرحوم نوح م. شان موجود استيل هاو نمونه هاي شده اند و فسيم بنديشده و تقس
ج يا خليترانه ي مديايشتر از تمام دريست بيباي مين کشتي دهد، چني خود جايک زوج نروماده درکشتيون يليم

صد ذراع طول و پنجاه يقا سي باشد که خداوند درتورات ابعادآنرا دقيطول وعرض داشته باشد، و نه آن کشتفارس 
 . ن کرده استيي ذراع ارتفاع تعيذراع عرض و س

 
ته باشد افي تورات ادامه يشتر از چهل روزو چهل شب مورد ادعايار بيزش باران بسي اگر ري، حتيکيزياز نظر ف
 تا –ا ي چه برسد به تمام دن–ن ين النهرين کوچک بي سرزميزدکه حتين برين آنقدر آب برزميست از جو زميممکن ن
ن مورد نوشت که يش ولتردرهميست سال پيش از دويب. ر آب برودي مترارتفاع به ز5000 چون آرارات بايقله کوه

ن آنها يگر گذاشته شوند که آخريکدي يانوس بر روي اق12ست رد، الزم اينکه قله کوه آرارات را آب فرا بگي ايبرا
ن يطنت خاص خود افزود که اگر چنيان دارد، و با شيمکره ما رادرمي باشد که دونيانوسي بار بزرگتر از آن اق24

 . نبوده استيازي درهمه قرون و اعصار نيگريچ معجزه ديگر به هي داده باشد دي رويمعجزه ا
 

 يغمبر رويم پيش از ابراهينکه طبق گزارش تورات طوفان نوح سه قرن پي بادرنظر گرفتن ا،  يخيازنظر اصالت تار
 يعنيح باشد، يالد مسيش از مي قرن پ21ا ي 22د درحدوديباين طوفان به حساب خود تورات ميخ وقوع اي تار،  داده

 ي ب،  گذشته استيبزرگ کئوپس م هرم يخ فراعنه مصر و هفتصد سال ازبناي که دوهزار سال از آغاز تاريدرزمان
 بزرگ موجود درآن زمان درمصر و يک از تمدنهايچير آب رفته باشد، و نه هي به زي و نه فرعونيآنکه نه هرم

 .ن و هند بدست طوفان منقرض شده باشندين و چين النهريب
  

ل و قرآن برهمه امور جهان ي انجدمکرر تورات ويکه به تأک( نکه خداوند ي گذشته از ا،  يو ازنظرگاه اخالق....... 
نش نوع بشر ي پس از آفريتواند مدت کوتاهي نم)   گذرد با اطالع و اجازه اوستيش آگاه است و هر آنچه ميشاپيپ

شود که گناه ين پرسش مطرح ميرد، اي آنان بگيم به نابوديان تصميمان شده و به علت شرارت آدمياز کار خود پش
 ان چه بوده است ؟يمن ي مرتکب نشده بودند درايچ شرارتي که هيحشرات زبان بسته اه چرندگان و پرندگان و يبق

 ي قصه هاي مقدس نوعين افسانه هايهمه ا" : ن داستان طوفان نوح نوشتيش ولتر درارتباط باهميدو قرن پ
 يتهاي با واقعيرتباطخورندو اي بچه ها ميشتر بدرد الالئي هستند که ب،   کمتري منتها غالبا با ظرافت،  کشبيهزارو
ان يهودي جا داده شده اند درطول زمان توسط يهودي ي منتها چون درکاتالوگ کتابها،  ز ندارنديهودنين يخود آئ

 . افته استيهود آمده اند ادامه يال يان که به دنيحين اعتقاد توسط مسي و ا،  جنبه مقدس بدانها داده شده
...................................................................................................................................... 

ه ازقرآن بدان اختصاص ي آ180خا که چهارده فصل از تورات و ي عاشقانه او با زليوسف درمصر و ماجرايداستان 
 يگري دي قرار داده اند افسانه کامال ساختگيرد برسن ماجرا را موي که ايخ شناساني از تارياري از نظر بس،  افتهي

 و ي و آشوري و کلدانيا بابلي ي مصري و باستان شناسي و ادبيخيچ مدرک تاري دره،  است که بجزدرخود تورات
 يچ دوراني درهيچ فرعون مصريدهد هيخ نشان ميز که تاريافت، و تا آنجا نيتوان ي بدان نمي اشاره ايوناني

 . نداشته استيهودياشرا مبيصدراعظم 
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 يت توراتي روايشتر از آنکه برمبنا ياربي بس– نام داده است يهوديک رمان ي که ولتر آنرا –خا يوسف و زليقصه 
 آن درجهان اسالم و بخصوص يت قرآني رواي برمبنا،  هود مورد توجه قرار گرفته باشديت و يحيآن درجهان مس

وسف ي ي و اشارات متعدد حافظ به ماجرا،   مورد توجه قرار گرفته استيمران اسالي ايباي زيات و هنرهايدرادب
 .  شده استيوان شرقيخا نامه او درديز درسرودن زليخا الهام بخش گوته نيوزل

  
نگبروک وهربرت در  يبول (ين داستان توسط چند تن از محققان اروپائين بار اصالت اي نخستيدرقرن هجدهم برا

در . د قرارگرفتي مورد ترد)  نگ و کلوپستوک درآلماني لس،   فره و بخصوص ولتر درفرانسهانگلستان، بوالنژه و
ن ي او ازايوسف و انتقامجوئيخا به ين باره تذکر داده شده است که داستان عاشق شدن زلي ولتردرايونرفلسفيکسيد

ت و يپولي سوابق آنرا درمورد ه است کهي با او نداده است، داستان شناخته شده ايوسف تن به همخوابگيبابت که 
اوش و يپله و دمنت و س،  يپوداميل و هيرتي م،  بهيس و پري تان،  پي هبروس و دماز،  فدر، بلروفون و استنوبه

 .افتيتوان يسودابه م
   

 يري را به نخست وزير کرد ويوسف خواب اوراتعبينکه يانه که فرعون به محض اين افسانه ناشي ايدرعوض برا
 هم مسلما يائي و آسيقائيافر ين کشورهاي درعقب مانده تريرا حتي ز،  افتيتوان ي نميد احتماال سابقه ايگزخود بر

ن ين پژوهشگران برايهمه ا. رسدي نميريرخواب به نخست وزيک تعبيگانه، تنها بابت ي،آنهم ازقوم بيک زنداني
ست آب يز ممکن ني نيمي اقليتهايبلکه ازنظر واقع اصالت ندارد، يخين داستان از نظر تاريده اند که نه تنها ايعق
 يداستانها. اوردي بي مصر را درپي نابودين فاجعه اي آنکه چنيامده باشد بي از بستر خود باال نياپيل هفت سال پين

 توماس مان يباين آنها رمان زيوسف منتشر شده اند و معروفتريات شرق و غرب درباره ي که در ادبيمتعدد
ه گرفته اند و يوسف ماي يت توراتياست همه از روا" وسف و برادران او ي" قرن حاضر بنام يگ آلمانسنده بزرينو

وسف احتماال درزمان سلطنت ي داستان ،  يده بوالنژه محقق فرانسوي به عق.  ندارنديخيچکدام اصالت تاريطبعا ه
 ،  شده و به تورات ملحق شده استنوشته )   الديش از مي چهارم تا اول پيسده ها( درمصر Ptolemeusسلسله

وسف به مباشرت کل امالک ي به نام ين سلسله بود که شخصين پادشاه ايسوم"اورگتوس" سلطنت يرا درسالهايز
 . مصر منصوب شده بوديسلطنت

 
 يکجاي دارد،و دريز اضافاتيرات و نييوسف تغي ي نسبت به داستان تورات،  وسف آنطور که درقرآن آمدهيداستان 

راهن مرا يوسف گفت پيو "..... : ستي از آن ني نسبت داده شده است که درخود تورات ذکريوسف معجزه ايبه آن 
ن ي ا) . 93وسف،ي" ( بازگرددي او به وينائي ازدست رفته بيرويد تاني صورت پدرم بگذاريد و رويبه کنعان ببر

 گرفته )   10-3 يبابها(وسفيتنامه ي وصيدهويدراش و از رساله ي ميريگر از کتاب تفسيمعجزه و همه اضافات د
 . شده است

...................................................................................................................................... 
 متاخرتراز يهوديات ي درادبی ول،   آمده که درتورات بدان اشاره نشده استيدرقرآن داستان خاص درباره موس

  : ج بوده ازآن سخن رفته استي عربستان صدر اسالم رايهوديان جامعه ي که درم)   يالديقرن سوم م(تورات 
را به  )   ن و شوريريش(ا يکه محل اتصال دو دري تاوقت: کرد گفتي مي که با اوهمراهي به خدمتگزار جوانيموس"
 يدند ماهيا رسين دودري ايکه به ملتقاي هنگام. ت ولوآنکه هفتاد سال راه باشددا نکنم آرام نخواهم نشسيگر پيکدي

 به ي موسي مسافتي پس از ط. ا به راه خود رفتي دردري خوردن همراه داشتند جاگذاشتند و ماهيرا که برا
ا متوجه يفت آ جوان گي ول. مين دور خسته شده اي چني راهيرا که ازطياور،زي مارا بيخدمتگزار خود گفت که غذا

ن يطان مرا بدين دارم که شيقي و ،   را فراموش کردميم ماهيه داده بودي تکي که درآنوقت که ما به تخته سنگينشد
م، يافتيم دست يجستي بهرحال ما بدانچه م:  گفتي موس.  راه خود را باز گرفتي و الجرم ماه،   واداشتيفراموش

 از بندگان ما برخوردند که يکيه ي و درعرض راه . ش گرفتندي درپ راکه آمده بودند درجهت باز گشتيسپس راه
 1.مي از علم خود را بدو آموخته بوديم و بخشيش قرار داده بوديخاص خوت ياورامشمول عنا

 
 از آنچه را که درباره راه راست به تو آموخته شده يق کنم تا شمه اي طريتوانم همراه تو طيا ميآ:  بدو گفتيموس

چگونه بر آموختن همه آنچه ،  ي صبر نداريطلبيهمانا تو برآنچه برمن م:  پاسخ دادي ؟ وياموزيز بيناست به من 
 ر تو ـــــــــــک از اواميچيافت و از هي ي اگر خدا بخواهد مرا صبور خواه:  گفتي داشت ؟ موسي صبر خواهيدانينم

 ـــــــــــــــــــــ
 .ثعاليب، بيضاوي، رازي، اين مهسفرموسي راخضر پيغمرب دانسته اندطربي، زخمشري، :  مفسران معترب قرآن-1
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ش يد پي ديچ از آنچه خواهيا اما درباره هين صورت همراه من بي درا:  گفتي خادم ما به و.  نخواهم کردينافرمان

 خادم ما . نشستنديو هردو به راه افتادند و برکشت.  مکني دهم ازمن پرسشيحياز آنکه من درباره آن بتو توض
ا ي را که درآنند دردري تا کسانين شکاف را بوجود آورديا اي آ:  بدو گفتيد آورد و موسي پدي درآن کشتيشکاف

ن ي چنيزي مرا برمن مالمت مکن و چي فراموشکار:  گفتي؟ موسيار ناصواب انجام دهي بسي و کاريغرق کن
 ي موس.  روبروشدند که خادم ما او راکشتيبا نوجوانن بار ي و باز به راه خود رفتند و ا. دشوار را ازمن مخواه

به تونگفته بودم که :  گفتيو و . ي بس نادرست کردي و کاري را که قتل نفس نکرده بود کشتي کس تو : بدو گفت
ر واکنون ي نپذيگر مرا همراهي کنم دي پرسشيزين ازتودرباره چياگربعدازا:  جواب دادي کرد؟ موسيبامن صبرنتوان

 ي برايدند که از  ساکنان آن درخواست غذائي رسي و باز به راه خود رفتند و به شهر. زش مرا قبول کنز پوين
افتند که يش ي را دربرابر خويواريو درهمان هنگام د. شان سر باز زدندي اي آنان ازقبول تقاضاي ول،  خوردن کردند
 کرده ي حق بود که از آنان مطالبه اجرت:  گفتيوسم. ديو خادم ما آنرا بصورت اول بازگردانختن بود، يدرحال فرور

دن ي را که برشنيحاتيتوانم توضي و من م،  ده استي ما فرا رسي اکنون وقت جدائ:  پاسخ دادي خادم ما به و. يباش
 بود که ازراه آن امرار يريران فقيگي که من برآن شکاف آوردم متعلق به ماهي آن کشت.  بتو بدهميآنها صبر نداشت

 ها را به زور ي بود که کشتيشان پادشاهيرا که درپشت سر ايدم، زيب رساني و من آنرا عمدا آس،  کردندياش ممع
 يم آن بود که ويمان داشتند و بي بود که هردو به خدا اي که کشتم فرزند پدرو مادريو آن جوان. کرديتصاحب م

و پاکدل تربدان دوعطا سته تر ي شايض فرزندل کند، و خواستم که پروردگار درعويان و کفررا برآنان تحميعص
 که ينه ايم بود که اهل آن شهرند و گنجيتي خودش باز گرداندم متعلق به دوطفل ي که برجايواريو اما آن د. ديفرما

 بود خداوند مقرر فرموده ين دو طفل مرد صالحي چون پدر ا. وار پنهان بودين دير ايافته است درزيص يبدانها تخص
ار ي از جانب پروردگارشان دراختي بماند تا آنان بهنگام بلوغ آنرا بصورت لطفين گنج دست نخورده باقيبود که ا
ن بود يه امر خداوند را به اجرا درآوردم، و ا بلک،  ار خود نکردمينها را که کردم به اختيچکدام از اي ه. آورند
  ) . 81-60کهف، " (ي نشان نداديدنش صبر کافي که برشنيحيتوض

 
 مسافرت ي است که درآن ماجرايالدي قرن سوم ميهوديک داستان ي ازيقي رونوشت دق،   که درقرآن آمدهيداستان

ن ي ا. ن سفرشرح داده شده استيهود و مکاشفات آنان درايغمبرياس پي خاخام بزرگ باتقاق اليوشوهابن لوي
ازدهم ي اواسط قرن يهوديرخ و خاخام عقوب مويم بن يصي توسط نيهوديگر يازده داستان ديداستان به همراه 

 J.Pelling   ي گذشته محقق آلمان شده است که درقرنيافح گرد آوريبوري بنام حيروان درمجموعه واحديدرق
 کرده والکساندرکوهوت تورات شناس يابيدراش آنرا مفصال ارزي بت ها ميهودي يدررساله خود در باره کتاب مذهب

)  1891ه يژانو"( ند پندنتيورک ايوين "يکائي درمجله امريسياز آنها را به انگل يز ترجمه بخشيم نوخاخام اعظ
 . منتشرکرده است

……………………………………………………………………………………………… 
 ساخته و پرداخته ي که از افسانه هايني پهلوان فلسط)  Goliath(غمبر با جالوت ي داود پيداستان زورآزمائ

 به ينير فلسطيت آن پهلوان شکست ناپذيل تورات گرفته شده است، که بروايئ درقرآن از کتاب سمو،  تورات است
ن يو داود به شائول گفت همانا ا: " رسديک سنگ پرتاب شده از فالخن داود به هالکت ميهوه تنها با ي ياري

 و ،  ت کشانده اسي آبروئيان خداوند را به بيرا که لشکري ز،   ختنه نشده بدست من کشته خواهد شدينيفلسط
ات خورد و او را ي جليشانيان پيفالخن انداخت و سنگ برم دري پس سنگ. خداوند جالوت را بدست ما خواهد سپرد

نان راغارت ي فلسطيل اردوي اسرائي را بکشت وسرش راازتن جداکرد وبنين انداخت، و پس داود ويبرزم
که داود و يو هنگام. …": د درقرآن آمده استن موري درهم) . 54-48 ،   باب هفدهم،  ليکتاب اول سموئ"(نمودند

 .  دهياري مارا استواردار و مارا برکافران يهايپا،  ان او روبروشدند، گفتند که پروردگارايکسانش با جالوت و سپاه
 متن تورات ين مورد حتي درقرآن درا ).249 ،  بقره"( د و داود جالوت را بکشت ي بخشياريپس خداوند آنها را 

و پنج نفر از شما صدنفر از دشمنانتان را تعاقب خواهند کرد و صد  ":  آن تکرار شده استي درنحوه انشايرييبا تغ
 يچه بارها که گروه. …"، )  8،  ست و ششميان، باب بيسفر الو"( نفر ازشما هزار نفر ازآنان را خواهند راند 

  ) . 249،  بقره"( ند فراوان را مغلوب کنيم تا با اجازه ما گروهي دادياريکوچک را 
……………………………………………………………………………………………… 

 دراصل از تورات نقل ،  ل ازآن سخن رفتهيه قرآن به تفصيغمبر که درهفت سوره و چهل و نه آيمان پيداستان سل
و وان مرغان ي بر اجنه و دي وي افسانه اي او و فرمانزوائي که درقرآن درباره قدرت معجز آسايتي روايشده ول

 از تورات شناسان روشن ي عده ايهاي بررس. امده استيل نيچکدام درتورات وانجيموران و باد و طوفان آمده ه
و " دراش کوحلت رباح يم"ر تورات بنام ي مربوط به شرح و تفسين متن خاخامين مطالب چنديکرده است که منبع ا
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 درجوامع ي ول،  ر موثق هستندي غي متوناست که عموما" داراشيبت هام" مکمل کتاب استر و " يترگوم شن"
 . ج بودندي عربستان درزمان ظهور اسالم رايهودي
  

د نهاده ي تأکي و حکمت وين حال برخردمندي او و درعيمان و قدرت مادي درخود تورات تنها برشکوه دربار سل
 :  قدرت ويشده است ونه بر جنبه افسانه ا

  
صد نفر ناظر کار که ي سه هزارو سي هشتاد هزارنفر چوب بردرکوه بود، سوامان را هفتاد مرد باربردار ويو سل…"

 کرآرد نرم و شصت ي هرروز سي و آذوقه او برا. مان را چهل هزار آخوراسب بودي و سل. بر عامالن ضابط بودند
  فربه يا غزالها وآهوها و گوزنها و مرغهيگاو از چراگاه و صد  گوسفند سواست يکربلغور و ده گاوپروار و ب

مان يوخدا به سل..…ست هزار گوسفند بوديست و دوهزار گاو و صد و بيد بي خداوند گذراني که او براي قربان. بود
ش ي وسه هزار مثل گفت و سرودها. ا عطافرموديگ کناره درياده و وسعت دل مثل ريحکمت و فطانت از حد ز

م و يز دربازه بهايد، و نيرويوارها مي که بردي تا زوفائ و درباره درختان سخن گفت از سرو آزاد لبنان. هزاروپنج
ده ين که آوازه حکمت اورا شنيف و از تمام پادشاهان زميع طوايجم واز ،  ان سخن گفتيمرغان و حشرات و ماه

ن ي درهمي  ول) . 34-22 ،  کتاب اول پادشاهان،باب چهارم."(نديمان را استماع نماي آمدند تا حکمت سليبودند م
 از يم تا به امراو بوزد، و برخيديمان گردانيو ما باد صرصر رامسخر سل. … ": کند کهيت ميد قرآن حکامور
 و به )  38ص،(م يدير کشي و آنانرا دو به دو درزنج)  82و81اء يانب( کنندي او غواصين را مأمور که براياطيش
 يان و پرندگان بصورت صفوفيز اجنه و آدممان راايان سلي، و سپاه)  16نمل،(م يمان زبان مرغان را آموختيسل

م که ماه ي رافرموديکماه بوزد و باد شامگاهيم که مدت ي رافرمودي و باد صبحگاه)  17 ،  نمل(م يمنظم گرد آورد
  ".)   12سبا،(گر بوزد يد
 

ر کرده يي تغين منابع خاخاميتورات درقرآن براساس همت يز رواي ن)   ملکه سبا(س يمان وبلقي سليدرمورد ماجرا
د يمان رادرباره اسم خداوند شنيو چون ملکه سبا آوازه سل. … ": ن ملکه آمده است کهي درتورات درباره ا. است

ار و ي بسيات و طالي که به عطريم وبا شترانيار عظيپس با موکب بس. نزد او آمد تا اورا به مسائل امتحان کند
 از هر چه دردلش بود گفتگو يمان آمد و با وي شده به حضور سلم واردي گرانبها بار شده بود به اورشليسنگها

پس ملکه سبا . ان نکرده باشديش بي نماند که براي ازاومخفيزي مسائلش را پاسخ گفت و چيمان تماميکرد و سل
ست يصدو ب وبه پادشاه . ديل نشاني اسرائي تو که برتو رغبت آورد وترا برکرسيهوه خدايمتبارک باد :  بدوگفت

مان به يو سل. امدي نيات هرگز به آن فراوانين عطري گرانبها داد، و مثل اياده ازحد وسنگهايات زيزنه طال و عطرو
د، پس او با بندگانش به ي بخشي آنچه از کرم ملوکانه خود به وي اراده اوراکه خواسته بود دادسوايملکه سبا  تمام

: نصورت آمده است کهين ماجرا درقرآن بدي همي ول) . 14-1 ،  باب دهم،  کتاب پادشاهان"(ت خود بازگشتنديوال
مان درصف مرغان گفت چرا هدهد ي سل،  دنديان و مرغان دربرابرش صف کشيمان ازاجنه و آدميان سليچون سپاه"

 هدهد درست ي ول. برميبت خود نداشته باشد سرش را مي غي براينم و همانا که اگر عذر موجهي بين جمع نميرادرا
ن سبا و از يت از سرزمي نادانسته براي و خبريشناسي دورآمده ام که آنرا نمين موقع آمد و بدو گفت از جائيدرهم

 و نه به ،  ديکند که به خورشي سلطنت مياريه زده است و برمردم بسي تکيملکه آن دارم که براورنگ بزرگ
مان گفت يسل": مطلب آمده است کهن يان سوره نمل دردنباله ي درهم) . 42-20نمل، "(برندي سجده م،  خداوند
ت يش از آنکه ازجاي پ: ان گفتي از جمع جنيتياورد ؟ وعفري من بين تخت رابرايک از شما سران قوم حاضر ايکدام

دراش گرفته شده، ي بت هاميهودير ينا ازتفسين موضوع عي ا) . 38نمل،"(ت خواهم آوردي آنرا برايبرخاسته باش
بردند و نه تخت ملکه سبا يمان را بردوش خود درفضا ميت ها تخت خود سلي عفريهودير ين تفاوت که درتفسيبا ا
و " : مان مورد اقتباس قرار گرفته استياد درمورد معبد سلير زييگر از قرآن نوشته تورات با تغي ديدرجا. را

ن کار قصور يند واگر درا ساخت)   ن القطريع( ن ي او چشمه مسيمان بودند براي که درخدمت سليبفرمان ما اجنه ا
رها يکرها و آبگيخواست از محرابها و پيمان ميسل و آنها هر چه . ميچشانديکردند طعم آتش جهنم رابرآنان ميم
رام به فرمان يو ح. … ": ن باره آمده است کهي درتورات درهم) . 13سبا،" (ساختندي ميش به محکميگها برايود
 ،   باب هفتم،  کتاب اول پادشاهان"(کرهاو محرابها ساخت يگها و پيو دن ي برنجيرها ي معبد آبگيمان برايسل
 ).6 ،   باب چهارم،  اميخ اي و کتاب دوم توار38-39

  
مان ي تخت سلي بررويگري، ما باگذاشتن بدن ديبل": ز گفته شده استي ابهام آميگر درقرآن به صورتي ديدرجا

ز از ي است که آن نيهودي يه افسانه اين آي منبع ا) . 34،  ص"(دمان شي اما اواز گناه خود پش،  مياورا آزمود
 را که ين سحر آسائيمان برآثر گناهانش نگي و بموجب آن سل،  گرفته شده است" دراش يبت هام "ير خاخاميتفس
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طان که به قالب ي و ش،  شد گم کرد وموقتا سلطنتش را ا زدست داد و سرگردان شدي ميهمه قدرتش از آن ناش
نش يجه نگيرفت ودرنتيز توبه اورا پذيمان از گناه خود توبه کردو خداني سلي ول،   نشستيدرآمده بود برتخت واو

  ) . 87و86 ي بندها،  دراش، فصل دوميبت هام( افت و به تخت سلطنتش برگشت يرا باز 
……………………………………………………………………………………………… 

غمبر يک پي داستان ،  ز بهمانصورت بازگو شده استيده ودرقرآن ن آنطور که درتورات آم،  يونس و ماهي يماجرا
 است و يگذرد سخت ناراضي م،  مي از آنچه درشهرخدا، اورشليو. له بوده استي اهل جليسيهود است که مانند عي

  شهر ترتسوسيعنين محل ممکن يرد به دورتريگيم مين جهت تصمي بد،  ندي بيهمه آنها رااز چشم خود خدا م
ن ي عازم ايک کشتين منظوربه ي بد.  بود برودي که درآنوقت کشور ثروتمند و مقتدري کنونيايدراسپان)  شيشتر(

دانند او ي نشستگان که ميفرستد وکشتين ميکند و طوفان سهمگي درراه خدا اورا غضب مي ول،  شوديشهر سوار م
 چون با خدا قهر کرده ي وي خود دعاکند، ولي فرونشستن طوفان نزد خدايخوهند براي ميل است از ويغمبر اسرائيپ

منتها  . رديگيآنها طوفان آرام منکارياندازند وبااياميرا به درجه ملوانان خود اويشود ودرنتينکار نمياست حاضر بد
ماند ي ميونس سه روز و سه شب درشکم ماهيبلعد و ي اورامي بزرگي بلکه به امر خدا ماه،  شوديونس غرق نمي

رود و از جانب ي م-تخت معروف آشوري پا–نوا ي از آنجا به شهر نيو. کنديرا درساحل استفراغ م اويوسپس ماه
ران خواهد ينوا وي نيده اند بزودي گردانيدهد که چون مرتکب شرارت شده و ازخدا رويهوه به مردم آن اطالع مي

ران يز از ويگردند و خدا نيا باز م خديمان شده اند به سوي خود پشينوا و پادشاهشان که از کارهايشد، و مردم ن
ا ي  آ: ديگويهوه مي و او با خشم به ،  رديگيونس قرار نمين کار او مورد پسند ي اما ا. شوديکردن شهرمنصرف م

 و ،  ي نداري و جرئت کار جديکنينم اما بدان عمل يکنيد ميکردم که تو تهدي نمينيش بيآنوقت که دروطنم بودم پ
را ي ز،  رينطور است جا ن مرا بگيش فرار کنم، حاال که اي ترشيخواستم ازتو به سوي من جهت هم بود کهيبهم

 ينوا کنار کوره راهيرون نيکندو دربيگر از خدا قهر ميکبار دي و .  استي من بهتر از زندگيط براين شرايمرگ درا
ن ين النهريبه درآفتاب سوزان کند آنقدر رشد کند کيده است امر مي که درکنار او روئيخدا به بوته ا. ندينشيم
شه بوته رابخوردو بوته يکند که ري را مأمود مين بار کرمي خدا ايشود، وليار خرسند مين بابت بسيونس ازايبر

ن يفرستد که اگر توبخاطر خشک شدن ايام مين موقع خدا به او پي درا. دي آيونس دوباره به خشم ميشود ويخشک م
 که ي شهر بزرگيچگونه من برا ينطور ناراحت شده اي ايتن متقبل نشده بود درکاشيچ زحمتيبوته که خودت ه

 ي نکنم ؟ و ماجرايبرند دلسوزيز درآن بسر ميان نينهمه چهارپايکنند و اي ميست هزار نفوس درآن زندگيصدو ب
 . ماندي مي خود باقيشود و درنافرمانيکه او متقاعد نميابد، درحالييان ميب پاين ترتيونس بدي

 
ن داستان که در يدهد که ايشمارد تذکر ميم" سروتهيقصه ب"ک يار کوتاه تورات را فقط ين کتاب بسيتر که اول

ونان ي معروف ي است که دوتن ازشعرايوناني يک افسانه باستاني از ين نوشته شده رونوشتي فلسطيونانيدوران 
بق آن هرکول سه روز و سه شب درشکم کوفورن آنرا درشرح دروازه خوان هرکول نقل کرده اند، و طيهومر و ل

 رون ي از درد اورا بـــــیائيخورد، و غول دريکند و ميباب مـــــبرد و درآنجا جگر اورا کي بسر ميائيک غول دري
رون افتاده  ي بيا از دهان ماهيونس که درساحل دريح مپرسد که اوال چطور شد که ين توضي و بهمراه ا.  اندازديم

م شهر خدا يکه خود اورشليا چطور وقتي و ثان،  ا فاصله دارديلومتر از درينوا رفت که چند صد کي ن بهيبود به آسان
نوا تنها درعرض ي مردم مشرک ن،   مانده بوديده او درطول سالها درحال شرک باقيغمبران و قوم برگزيو شهر پ

نوا يکه شهرنينکه چطور درحاليم ا و سرانجا،   آوردندي رويونس به خدا پرستيست و چهار ساعت با موعظه يب
ز هرگز دوباره يران شده بود و بعد ازآن ني ويح بدست مادها درآتش سوخته و بکليالد مسيش از مي پ612درسال 

 اورد؟يالد توانست درآنجا موعظه کند و مردم آنرا به راه راست بيش از ميونس درقرن سوم پيآباد نشد، 
………………………………………………………………………………………….. 

. ات جهان اسالم درطول قرون داشته استي درادبيعي است که بازتاب وسيداستان گنج قارون در قرآن ازداستانهائ
ما بدو .  کردي براو سرکشي بود ولي از قوم موسيکيقارون " : ن آمده استين داستان درسوره قصص چنيا

 شادمان :  قوم او بدو گفتند. کل دشوار بوديهيقو ي مرداني آنها برايدهاي حمل کليم که حتي عطا کرده بوديئگنجها
ب تو فرموده است سراغ از آخرت خود ي که خدا نصيان نعمتهائي و درم،  مشو که خداوند شادمانان را دوست ندارد

 کرده يکه خداوند به تو نکوئ کن همانطور ي و نکوئ،  ريز بگين جهان ني ايش را از زندگي و سهم خو،  ريبگ
 قارون بدانان گفت من هرآنچه راکه يول، دوست نداردرا خداوند فساد کنندگان را ي فساد درارض مروزلنبا بد .است

 سخت ترازاورا به يش از او درطول قرنها سرکشانيدانست که خداوند پيا نمي و آ.  خودم دارميازکاردان دارم 
ن بود که با شکوه و جالل يهند داد؟و چنش را خوايفرگناهان خويشتربه هالکت کشانده است و گناهکاران کي بيشمار
 يم که ثروتيز ثروت قارون داشتيگر گفتند که چه خوب بود اگر مانيکدي کسانش رفت و مردمان با يار به سويبس
 ي را خارج ازخدابرايچ گروهيکه هيم درحالين فروبردير زمياما ما قارون و خانه اورا به ز... . ار گران استيبس
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 او ي که دوش بدو غبطه خورده و آرزو کرده بودند که درجاي و آن کسان. ديبه داد اونرسس چکي نداشت و هياري
ان خادمان خواسته باشد ي خود را به هرکس که ازميرا که خداوند نعمتهايز،   بدا به حال تو: باشند بامدادان گفتند

 )  82-76قصص، " (. کنديم عطا
  
 باب ،  ، سفر اعداد21 ،   باب ششم،  سفر خروج( رفته شده است ن داستان تماما از تورات و از تلمود گيا

 از يکي )  Qorah يدرزبان عبر(ت آنها قارون ي که به روا)   7 ،  ام، باب ششميخ اي کتاب اول توار،  شانزدهم
 و يسه مويست و پنجاه نفر از فرزندان قوم عليو دول يوخ اسرائيگر از شي به همراه چند تن ديبزرگان قوم الو
ن دهان باز کردواوراباهمه ي گناهکار شناخته شد زميش خواند و چون وي اورا به آزماي کرد و موسيهارون سرکش
 به گفته  ).10،  ست و ششمي وباب ب33-31 ،  سفراعداد، باب شانزدهم(ه مال و منالش فروبرديهمراهان و کل

 . شديصد قاطر مير س قارون باي گنجهايدها ي تنها ک)  10ن الف، يسهندر( تلمود 
 

 است ي چند جواني افسانه اي ماجرا،   در قرآن بدان اختصاص داده شدهيداستان اصحاب و کهف که سوره خاص
 از . کنديدار ميبرد و بعدا بي به خواب مي مدتيبردند و خداوند آنانرا براي پناه ميارکه به خواست خداوند بدرون غ

نشان ي آنها سه تن بودند و چهارم:  خواهند گفتيکسان ": ن رفته استن گروه درقرآن بصورت معما سخيشمار ا
 حل معما يز برايگر ني ديکسان. نشان بودي خواهند گفت آنها پنج تن بودند و سگشان ششمي، و کسان.سگشان بود

وردگار  آنها را پريقيشان بگو شمار حقي بد. نشان بوديخواهند گفت که آنان هفت تن بودند و سگ همراهشان هشتم
 درباره آنچه يداري خفتگان غار پس از ب) . 22 ،  کهف"(ن شمار آگاهند ي معدود برايکسان تنها يداند وليمن م
د؟وآنان پاسخ ينجا بسر برديچه مدت درا:ديگران پرسي از آنان ازديکي:"پردازنديشان گذشته است به گفتگو ميبرا

. نجا آگاه استي شما بهترازهرکس برزمان شماتوقف شما دراياو گفتند خد. کروزي از يد بخشيا شايکروز، ي: دادند
 خوردن شما ين خوراک را بخردوبرايکو تريد تادرآنجا ني از خودتان را با سکه موجود به شهر بفرستيکيپس 

 ) . 25و19-10 ،  کهف"( درغار مانده بودند،   و نه سال فزون برآن،  صد ساليو ندانستند که س. اورديب
 
  درکتاب )   ش از اسالميقرن پ ( يالدي م560است که درسال " هفت خفته " از افسانه ين اقتباس آشکارن داستايا

ش ي بود که پيگري متن ديز بازگوئيو خود آن ن   1.ل نقل شده بودي به تفصيحيف مسس معرويوس قديگوريسن گر
موضوع داستان شرح حال     2. د درکتاب خود آورده بويحي قرن پنجم مسياني راهب سرياکوبوس سروجياز آن 

روند و سه قرن بعد ي به خواب مير کنوني درمحل ازمEphesusک شهري نزدي است که درغاريحيهفت جوان مس
 ناشناخته ي بکليطي خودرادرمحيروند وليشوند و به شهر ميدارميده اند بيکروز خوابينکه تنها يازآن بتصورا

 .ابندييم
......................................................................................................................................

 بنوبه خود درکتاب ديگري از همين يعقوب سروجي راهب سرياني که بخش ،  داستان ذوالقرنين ويأجوج و مأجوج
يات به منظور برخورداري از عمر ابدي اختصاص بزرگي از آن به افسانه رفتن اسکندر به جستجوي چشمه آب ح

 )   که موضوع آثار ادبي متعدد پارسي و عربي قرار گرفته( بوجب اين داستان  3 .يافته بتفصيل ذکر شده است
اسکندر درسفر به چشمه آب حيات براي جلوگيري از حمله يأجوج و مأجوج ديواري از آهن بدست آهنگران خود 

 نسبت )   که بطور سنتي همان اسکندر دانسته ميشود(درقرآن اين ماجرا به ذوالقرنين . درپيش روي آنها ميکشد
 اورادرزمين فرمانروائي داديم، )  خدا(بگوي که ما.  داستان ذوالقرنين را پرسند)  محمد(و از تو:" داده شده است

 به جائي رسيد که خورشيد درآن  و اوازاين دانش خود پيروي کردتا آنکه. وازهرچيزي  شمه اي آگاهش گردانيديم
  بدو گفتيم اي. و نزديک آن چشمه مردماني را يافت. غروب ميکند،  و خورشيد راديد که درچشمه گرمي فروشد
_______________________________  

1-George Tourensis:  De Gloria Confessorum  ،122-124، ص  1563 چاپ پاريس . 
 
2- Jacobus Saroujensis De Pueris Ephesi   ترجمه التينی A. Assemani  )  جلد بيست و هفقتم از مجموعهBibliotheca Orentalis  235، و 283 صفحات  ( 

ه  منتشر کرد   Les Sept dormants, apocalypse de l”Islamدر باره اين دستان پژوهش ماسينيون مفصلی بنام محقق و متصوف فقيد فرانسوی، لوئی ماسينيون 
 محقق مصری يحی مبارک نيز بر مبنای همين پيوهش ماسينون )  Melange Paul Peeters”, t. 2, 1949: “Analecta bollandiana, t. 68. Paris 1950“)است  

    ”Le Culte Liturique et popoulaire des sept dormants, martyrs d’Ephese“   انجام داده که ترجمه فرانسه آن با عنوان  " اهل الکهف"تحقيق وسيعتری با عنوان 
 .ه است  در پاريس چاپ شئد1963 در سام )  180 تا 104صفحات (از محموعه آثار لوئی ماسينيون  Opera Minora) ( در جلد سوم

قرآن که اصحاب کهف سيصد سال و نه سال هم زيادتر در در اشاره بدين ماحرا مينويسد مکه يهوديان در باره اين آيه " شيخ مهدی الهی قمشه ای در تفصيل آيات القران الحکيم
غار به خواب رفتند به حضرت علی عليه السالم اعتراض کردهند که اين نه سال اضافی در تورات ما نيست، ولی حضرت به آنها پاسخ دادند اين نه سال تفاوت برای اين است که 

 .ز داستان اصحاب کهف به ميان آمده استشايد الزم به تذکری ا. سال شما شمسی است و سال ما قمری
  
 The history of Alexander the Great, being  با عنوان  A.T.W. budge توسط خاور شناسان انگليسی  1889 ترجمه انگليسی اين کتاب از اصل سريانی آن در سال -3

the Syrian version of the Pseudo –Callistene  است در آکسفورد به چاپ رسيده. 
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 گفت آنکس را که .  از اينان هر که راالزم بداني عذاب کن و با هرکدام که شايسته داني مالطفت نما،  ذوالقرنين
کافر است البته عذاب کنم تا آنکه بعدا از جانب خداوند عذابي سخت تربيند، و آنکس راکه ايمان آورده بدوپاداش 

ه آنجائي رسيد که خورشيد طلوع ميکرد، وبرگروهي ميتافت که ميان آنان  آنگاه به راه خود ادامه داد تاب. نيکو دهم
 و آنجا ،   و درادامه سفر خود به ميان دو سدرسيد. و خورشيد پوششي نبود،والبته ما از احوال ايشان باخبريم

زمين ما فساد  همانا که يأجوج و مأجوج درسر،   و بدوگفتند يا ذوالقرنين،  قومي را يافت که فهم سخن نميکردند
آنگاه ذوالقرنين فرمان داد تا آهن .....بسيار ميکنند، آيا اگر خرج آنرا بدهيم توسدي ميانه ما و آنها خواهي بست ؟

بياورند و زمين را حفر کنند تابه آب برسد، و ازسنگ و آهن ديواري ساختند و برآن آتش افروختند و آنگاه مفرغ 
 و ذوالقرنين . ج و مأجوج برشکستن سد و رفتن برباالي آن توانائي نيافتندگداخته برآن ريختند و ازآن پس يأجو

 اين رحمت پروردگار من است، و آنگاه که وعده خداي من فرا رسد اين سد رامتالشي گرداند، و البته وعده : گفت
 ). 97 تا 83،  سوره کهف"(خداي من محقق است

 
 و درانجيل )   3و2 ،   حزقيال نبي، باب سي وهشتمکتاب(موضوع يأجوج و مأجوج پيش ازقرآن درتورات 

".....  درمکاشفه يوحنا دراين باره آمده است که . مطرح شده بود)   9و8 ،   باب بيستم،  مکاشفه يوحناي رسول(
و چون مدت هزار سال بسر رسد شيطان از زندان خود خالص يابدو بيرون رود و امتهائي را که درچهار زاويه 

  1".  ي يأجوج و مأجوج را که عددشان چون ريگ دريا است گمراه کندجهانند يعن
 

 ،  يکي ديگر از داستانهاي قرآن است که از دو کتاب مذهبي درجه دوم يهود گرفته شده" خفته صد ساله"داستان 
ه و آن مردبرشهري گذشت ک:"....  دراين باره درقرآن آمده است. ولي درخود تورات سخني از آن نرفته است

 و گفت چگونه ممکن است خداوند چنين ويرانه اي راپس از مردنش دگر باره زنده . ويرانه و خالي از سکنه بود
 و ازاوپرسيد چه مدت دراين حال بودي ؟ ،  کند ؟ پس خداوند او رابمدت صد سال بميراند و آنگاه دوباره جان داد

 و بنگر که نه خوراک و نه پوشاک هيچکدام ،  ا ماندي نه، تو صد سال دراينج:  و خداوند گفت. جواب داد يکروز
 و استخوانها راببين که چگونه ماآنها را . فاسد نشده اند واالغت را نيز ببين که همچنان برجاي خود ايستاده است

 قسمت اول اين داستان از يک روايت حبشي کتاب ) . 259،  بقره"(به هم پيوند ميدهيم و بعد با گوشت ميپوشانيم 
 و بموجب آن ،  اقتباس شده است که اندکي قبل ازظهور اسالم نوشته شده بود و درمکه باآن آشنا بودند" باروخ"

 ودرعوض ارمياء ازخداوند ميخواهد ،  يرمياء پيغمبر يهود را ازسياهچال بيرون ميآورد)  حبشي(عبدملک کوشي
داوند موعدآن نزديک بود نکند، و خداوند بدو که اوراکه مومن پاکنهادي است شاهد سقوط اورشليم که به امر خ

دستور ميدهد که عبدملک را به تاکستاني معين بفرستد و وي تاهنگام بازگشت ملت اسرائيل به اورشليم پس از 
 بدين ترتيب عبدملک به تاکستان موعود ميرود ودرآنجا سرش راروي يک سبد . پايان اسارت بابلي درآنجا بماند

 ووقتي که پس از بازگشت يهوديان به اورشليم درپي فرمان ،   سال به خواب ميرود66دت انجير ميگذارد و م
 بخش دوم اين داستان که درآن از زبان خداوند . کورش کبير بيدار ميشود هنوز انجيرهاي درون سبد تازه هستند

آشکاراازاين بند از "شانيم استخوانها راببين که چگونه آنهارا بهم پيوند ميدهيم و با گوشت ميپو": گفته ميشود
و ديدم که هراستخواني به استخوان ديگري که بدان مربوط بود ": کتاب حزقيال درتورات گرفته شده است که

 " و نگريستم که پي وگوشت برآنها برآمد و سپس پوست همه آنها رااز باال پوشانيد ،  نزديک شد و بدان پيوست
 ) . 8و7 ،  باب سي و هفتم،  کتاب حزقيال نبي(

...................................................................................................................................... 
 . اقتباس ديگري از منابع يهودي است،  داستان لقمان حکيم که سوره خاصي از قرآن به نام اوناميده شده است

روايت ازآن گرفته شده يک اثر بسيار قديمي يهودي متعلق به پيش از ميالد مسيح است که ترجمه آن کتابي که اين 
____________________________ 

 که ي به هر شهرميو حرام کرد:" کندي م معريفياهل غضب يجوج ومأجوج رامأموران اجراايگري دين درجاآقر -1
 ي که دروازه ها را برروي تا زمان،  ز کفر خود توبه کنندنان ايم که ايقصد هالک مردم آنرا داشته باش

أجوج ومأجوج و نقش آا يز کرارا ازي نيث اسالمي احاد) . 96-95،  اءيانب"(م يأجوج و مأجوج بگشائي
و :" سدينوي به نقل ال حضرت امام جعفر صادق مين باره حباراالنوار جملسيدرا. کرده اند اديدرآخرالزمان 
ر ي بسرعت سرازيأجوج ومأجوج است شکسته شود و آا از هربلندي که دربرابر ي سد،  ن رسدچون آخرالزما

د يد تا هزار فرزند پدريميشان مني از ايچ مرديفه اند، و هيک چهارصد طاي است که هر و مأجوج اميت. شوند
 است يو عرضشان مساوگر طول ي صنف د،  شان مانند درختان بلندندي ازاي صنف: شان سه صنف باشنديآورد،و ا

گر يکنند و گوش ديک گوش خود را فرش مي صنف سوم . ستد،ي ايشان منيش اي درپچ کوه آهيني صنفند که هنيو مه
ن قوم درشام خواهد بود و ي مقدمه ا. خورنديگذرندآنرا مي که ميخوک و ي و شرتيلي واز کنار هر ف،  راحلاف
   ).زدهمي جلد س،  هبار االنوار"( کننديه مازندران را آخر ماچي مشرق و دريشان درخراسان و رهايساقه ا
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  F. Nau توسط1909 درسال Histoire et Sagesse d’Alikar l’Assyrien, fils d’Anaelبا عنوان 
 لقمان مردي خردمند بود که درزمان دو پادشاه آشورسناخريب ،   به حکايت اين کتاب. درپاريس بچاپ رسيده است

 و چند تن از محققان تورات ميان نوشته ها ي منتسب بدو وکتاب،  ن درنينوا پايتخت آشور ميزيستو عصر حدو
) 18 ، و باب يازدهم22 ،   باب اول،  کتاب طوبيا(طوبياي تورات که بعدا نوشته شده ارتباط نزديک قائل شده اند 

شه به آنچه يمتواضع باش و هم،  انپسر ج" : شوديگفته مهود از زبان لقمان خطاب به پسرش ي يميدرکتاب قد
ت را ياط مباش صداي احتيزه جووبيست. اموزي دانش بيتوانيبردبار وآرام باش وهرچه م.  نگاه کنيرپا داريز

 دو خانه يتواند روزي االغ م،   باشدي کافي ساختن خانه اي صدا برايرا که اگر بلندي ز،   بلند مکنيباعربده جوئ
را که بانک يت رانرم کن زي صدا: لقمان به پسرش گفت" که ،  مضمون درقرآن آمده استن يبا هميو تقر" بسازد 

  ) . 199،  لقمان"( ن صداهاست يند ترياالغ ناخوشا
...................................................................................................................................... 

 يمان داستانهائين درباره سلياطيش:"نصورت اشاره شده است کهيدرسوره بقره به داستان هاروت و ماروت بد
دوملک هاروت و  آموزند و آنچه را که بابل بري همچنانکه سحر و جادو رابه مردمان م،  کننديت مين حکايدروغ

  ) . 102،  بقره" (ماروت آشکار شده بود
 

ز نقل شده ي ني وهنديات اوستائي مختلف درادبي گرفته شده وبصورتهايک اسطوره اکديز ن داستان که اياصل ا
شان ينش اي خداوند را از بابت آفر،  ن ناخرسند ندي زميان روي که از گناهان آدمين است که مالئک آسمانياست چن

 و ،  رفتنديان بودند به راه آنان ميد که اگر خود آنان جزو آدميگويشان مي خداوند بديول،  دهنديمورد انتقاد قرار م
نده بنام هاروت و يان خود دونمايشنهاد اومالئک ازمي به پ. طلبديش مين امر ثابت شود آنهارا به آزماينکه اي ايبرا

  يان شرکت کنند وهمانندآنان درمعرض وسوسه هاين بروند ودرجمع آدمي به زمينند تا بصورت آدميگزيماروت برم
 هاروت و .  شونديار زناو شرابخو،   قتل،  يل بت پرستيره از قبي آنکه مرتکب گناهان کبي ب،  رنديمختلف قرار گ

 آنها يشوند که دل از هردويبا روبرو ميار زي بسي دربدو ورود بازني ول،  شوندين مين تعهد روانه زميبااماروت 
ن موقع يدرا. کشدي بااو ميه همخوابگروند و سرانجام کارشان بيار به دنبال اومي اختيبکه ي بطور،  ديربايم

 و خدا درآسمان مالئک را ،  کشندي پنهان ماندن رازشان اوراميشود و آن دو براين گناه آنان مي شاهد ايرهگذر
کنند که ي ومالئک اعتراف م،  ان عمل نکرده اندينده آنان بهترازآدمينند که دونمايخواند تا بچشم خود ببينزد خود م

ار داده ي به آنها اخت،   دربازگشت دو ملک خطاکار به آسمان. شتباه کرده بودند وحق با خداوند استدرانتقاد خود ا
رند که يپذي را ميني را انتخاب کنند و آنان مجازات زميکين ي زميمجازات دررون مجازات دردوزخ و يشود که بيم

 .  دربابل استي دردرون چاهي ابديواژگون
  
 )   يجاودانگ( و امرتات )   کمال( اقتباس شده که درآن از هاروت بصورت هروتات يئن داستان ازمتون اوستايا

انه بصورت ي مي درفارسين دو نام اوستائي دارند واي ها سر پرستينام برده شده است که برقلمرو آبها و رستن
  1 . خرداد و امرداد درآمده اند

 
 
 
 
 
 

_____________________________________  
 Haurvatat et Amertat: essi با عنوان   J. Darmersteterر باره ريشه ايرانی هاروت و ماروت قرآن، حتقيق مفصلی توسط  د-1

sur la mythologie de l’Avesta  در پاریيس و حتقيق جامع ديگری توسط حمقق و روحانی فقيد فرانسوی  1875در سال  
Jean de Menasceا عنوان ب  Une legende iranienne dans l’angeologie Judeo-musulmane a propos de Harut et de Marut   در مجله   Etudes 

Asiatiques  منشر شده است ) 10-18 ، صفحات 1947شماره اول، " (انجمن سويسی مطالعات آسيائی"  نشريه . 
 
ل به ين دو نام تبديا از منعکس شده که درآي نيات توراتي درادبي هخامنشنين داستان درزمان فلسطيا

 گفته شده است که )   باب هشتم( درکتاب اول حنوخ ) . 44 ،   جلد اول،  القواطي( شده است يل و مشخازايعزاز
 يدهند و به مردان درس اخرت شناسيش به جواهرات را مي و آراسنت خويمالئک مطرود به زنان درس خود آرائ

ک ياسطوره هاروت و ماروت  " يهودي و يات عربيخ ادبيتار"رکتاب  دAdolphe Lods رابه استنباط يوجادوگر
  .  بوده استي و اکديرانياسطوره مشرتک ا
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 رانينقش ا

 یدي توحین هايدرآئ
 
 

ز يگر، رستاخي ديائيان دردني روح آدمي بقا:  استي مشترک متکي برظوابطيديعه درمذاهب توحيجهان ماوراءالطب
 حساب و پاداش آن ها بصورت يآنان درترازو ين جهاني سنجش ثوابها و گناهان ا، امتي به نام قيمردگان درروز

 . ا دوزخي دربهشت ي ابديزندگ
 

 از راه تورات به يت آسمانين واقعين اعتقاد بودند که اي کتاب مقدس برايان بر مبنايحي مس، يدرطول قرون متماد
 شده بود به ي وحيسي و عير آنچه به موسي نظ، تين واقعيده داشتند که همي و مسلمانان عق،  ابالغ شده استيموس

 .  شده استيز وحيامبر اسالم نيپ
 
 و ، ي مذهبيرغم همه بحث ها و جدلهاين راستا وجود داشت که علي درهميگريز دي سئوال برانگتي واقع، نهمهيباا
 به يحي ازاواسط قرن هجدهم مس، ديش عقاي تفتيوانهايرها و قتل عام ها و ديها و اختناق ها و تکفيرغم سرکوبگريعل
 مورد تذکر و بموازات ، ار فراوانتريس بي محققان و صاحبنظراني سپس از سو،  معدودينخست از جانب متفکران، بعد

 ي و الهي ابديتهاين اصول از آغاز بصورت واقعين بود که اگرهمه اين سئوال اي قرار گرفت، و ايبررسآن مورد 
ن ي تريمي قديعني ، قيل عهد عتي پنجگانه اصيک از کتابهايچيهود اعالم شده بود چگونه است که درهيمبران قوم يبرپ

 درآنها نه از يعني ،  نشدهين اصول اشاره ايچکدام از اي آن که اختصاصا تورات نام دارد نه تنها به هن بخشيو معتبرتر
 نه از بهشت و ، ز و روز حسابي نه از رستاخ،  پس از مرگيائي نه ازوجود دن، ان آمده استي به ميت روح سخنيابد

هود منحصرا يد شده است که گناهان قوم ييتأ بلکه درست درجهت عکس آن همواره ، طان و مالئکيدوزخ و نه ازش
 ،  گناهکاران جواب گناهان پدران و پدربزرگشان را خواهند دادي بعديو درصورت لزوم نسلهانند ي بيفر مياکين دنيدرهم

 مرفه برخوردار و ي کند از عمر دراز و زندگيرويهود پي که از ي کس:  درآنها نداشته باشند يتيولو آنکه خود مسئول
ب ي ازجانب خدا است که نصيفري کوتاه و آکنده ازذلت دارد، و مرگ زودرس کي او نباشد زندگي براي که بنده خوبيکس

 يمزمورس( نامعلوم است ي پس از مرگ بکليف زندگي تکل) . وب، باب هفتمي کتاب ا، 27 و18ر يمزام(شود يبدکاران م
طان و مالئک چنان ناشناخته است يگردد، و وجود شيخاک برم ازخاک است و به ي  آدم). 10،  مزمور نودم،  ه، و نهم
 آنکه ، وه ممنوع را خورده و از بهشت رانده شده انديکند که آدم و حوا دربهشت ميت ازآن مي که تورات حکايکه وقت

اخته بود وانات صحرا که خداوند سيو مار ازهمه ح...... ” :  مار است، ستيطان نين کار اغوا کرده است شيآنها را بد
 يروزداند ين درخت منع کرده است که ميوه ايگفت که خدا ازآن جهت شمارا ازخوردن م) حوا(و به زن ، ارتربوديهوش

و خداون به .. ). . 5-1 ،  باب سوم، شيدايسفر پ(د يک و بد را بشناسيکه آنرا بخورد چشمانتان باز شود و مانند خدا ن
 ي رفت وتمامي بود وبر شکمت راه خواهيوانات صحرا ملعون تر خواهيهمه ح از ين کار راکرديا چونکه : مار گفت 

 ). 14 ،  باب سوم، شيدايسفر پ(”  خورديام عمرت را خاک خواهيا
 
 خدا از پسران بابت گناه پدرانشان نوشت که يريش ولتر دراشاره به نوشته تورات درمورد انتقامگيش از دوقرن پيب

 نشان يت فرزندان بابت گناهان پدران و پدربزرگان و اجداد سوم و چهارمشان به روشن خداوند ازچهار پشيانتقامجوئ
 ي گناهان بکليفر آن جهانيگر و کي دياي روح ودنيه بقايمذهب خود از فرضخ و يه تاريان درادوار اوليهوديدهد که يم
م ينها قائلي همه اي ماامروزبرا کهيگر و بهشت و دوزخ بدان مفهومي از جهان دي اطالع بوده اند و اصوال تصوريب

 يفرو پاداش بعد ازمرگ نشده است، وبجايا کي روح يا به بقاي به جهنم ي تورات اشاره ايچ جايرا درهي ز، نداشته اند
 يگر، براي ديائي مطلق خود ازاحتمال وجود دنيخبري با ب،  صحبت شده که قانونگزاري وحشتناکيآن تنها ازمجازاتها

 .ده استيرسيد به عقلش م موجوياين دنيهم
  

نانه بود، جنبه ينکه واقع بينه باهمه اين زميدرفرانسه و آلمان درهم ” يقرن روشنائ” گر آزاد فکرانيتذکر ولتر و د
ن ي آئیدرباره مالئکه شناس”  بنامAlexander Kohut ي که کتاب پر سروصدا1866 از سال ي داشت، وليآماتور
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 Uber die judische Angeologie im ihre Abhangkeit vom)” يرسن پاي درارتباط آن با آئیهودي
Parsismus ( مولف که ، ن کتابيدرا.  شدي و تخصصيک مرحله کامال علمين مطالعات وارد يافت ايدرآلمان انتشار 

 که  روشن کرده است، خ مذاهبين محققان تاري از بزرگتريکين حال ي ودرع، است و هم خاخام اعظم يهوديخودش هم 
 است که ي زمانيعنيهود، ي قوم يادگار دوران بعد از اسارت بابليطان و مالئک ي تورات درباره شيتمام برداشتها

 .ن قرار گرفته بودندين آئير معتقدات آيافته وتحت تأثيک ي نزدي آشنائين زرتشتيان با آئيهودي
  

 که ، شوديم ميهود به دوبخش مجزا تقسي قوم يتانخ باسيد تذکر داده شود که تاري با، يحات بعديتوض روشن شدن يبرا
ح توسط يالد مسيش از مي پ587ان است که درسال يهودي يهود تا دوران اسارت بابليخ يبخش اول آن شامل آغاز تار

 يمان و کوچ دادن دسته جمعي معبد سليرانيم و وي پادشاه بابل با تصرف اورشلNabuchodonosorبخت النصر
 بابل ين سال امپراتوري درا. افتيح ادامه يالد مسيش از مي پ539 تا سال يعنيم قرن يب نيز شد و قران بابل آغايهودي

 و بازگشت يهوديران ير منجمله اسي همه اقوام اسي فرمان آزاد، يان منقرض شدو کورش پادشاه هخامنشيبدست پارس
 از يکي بابل بود بصورت يو امپراتورن که جزين فلسطيخ سرزمين تاريشان صادرکرد و ازايآنان را به کشورها

 را که دردوران اسارت ي از معتقدات زرتشتياري بس، ان باز گشته به وطنيهودي .  درآمدي هخامنشي شاهنشاهياستانها
ر حکومت يل زين اسرائي که سرزمي سال200ز درطول يپس نبا آنها آشنا شده بودند با خود همراه بردند، واز آن 

 تورات که يدا کرد که انعکاس آنرا درهمه آن کتابهاين معتقدات پي با ايشتري بيهود آشنائي داشت قوم ران قراريم ايمستق
 .افتيتوان ين دوران نوشته شده ميدرا

  
خ مذاهب ي را بنام مکتب تاريائي مکتب پو، يحي مسي اروپاي و بازتاب گسترده آن درمحافل علمKohutانتشار کتاب 

ک ي درآن شرکت جسته و نزدي صدها محقق و مورخ و خاورشناس و متخصص مسائل مذهب کرد تا به امروزيزي ريپ
 . مختلف منتشر کرده اندينه به زبانهاين زمي بصورت کتابها و رساله ها و مقاالت درايقيکهزار اثر تحقيبه 

  
عه تورات، و ياوراالطب ميبا همه برداشتهاين است که تقري ا، شودي ميريجه گيقات گسترده نتين تحقي ايآنچه ازبرس

ان درروز يسنجش اعمال آدمگر و ي روح و جهان دينه بقايل و قرآن درزميگر انجيد" يديتوح” بدنبال آن دوکتاب
 يفرجام شناسماازيامالئک، مستقيطان يزدرباره شيا دوزخ، و نياداش آنان دربهشت پفرويزوکيرستاخ

)Eschatology( پارس بود ي از شاهنشاهين بخشين فلسطي که سرزميئ درسالهايران دوران هخامنشي ايمزدائ 
 مربوط به يح به بعد است که از برداشتهايالد مسيش از ميل تنهااز قرن ششم پين دليوارد تورات شده است، وبهم

ن بار ي نخستي برا) منياهر(طان يافت، چنانکه نام شيتوان ينشان م” کتاب مقدس"طان و مالئک و بهشت و دوزخ دريش
ل و ي، و بنام جبرئ) 6باب اول،(الد نوشته شده است يش از ميشود که درسده پنجم پيده ميوب ديت درکتاب ادرتورا

ف آن ي که تأل) 1، دوازدهم،13، باب دهم،21،باب نهم، 16باب هشتم، (ال آمده ين بار درکتاب داني نخستيل برايکائيم
مکاشفه (ان گرفته اند ي که تخت خداوند را درمي فرشته ال به هفتي اشاره انج. الد استيش از ميمربوط به سده سوم پ

 ي انعکاس آشکار)  17الحاقه،(بردوش دارند  که عرش پروردگار را ي و اشاره قرآن به هشت ملک) 4وحنا، باب اول، ي
 ياتاگ" (ان دارندين خود نشسته است که هفت امشاسپند آنرا در مياهورامزدا برتخت زر” ن گفته گاتاها است کهياز ا
ز مردگان و روز ين اشاره به رستاخي نخست     ). 36و33 فصل نوزدهم ، دادي وند، 4 ، کميست و يشت بي، 9 ام، يس

افت که يتوان يم) 14و9هفتم، باب (اني و کتاب مکاب)  19 ، ست و ششميباب ب (ي نبيايحساب را درتورات درکتاب اشع
 يدرآنروز کارها” :  آمده است که ين باره درمتون اوستائيدرا.  نوشته شده اندي آنها درهمان دوران هخانشيهردو

، 312و209 ، جميست و پينکرت سوم، فصل بيد(ق قرار خواهند گرفت ي عادالنه ودقيدگيخوب و بد هرکس مورد رس
ا ي  بااليان کسيا به زيبه سود  ي حساب ذره اي، و ترازو)  ست وسوميک، باب بيني، داتستان د9-6 ،  اميبندهشن، س

) 110نوک خرد، کتاب دوم،يم(ان ي گداي شاهان و نه براي بدان، نه برايکان و نه براي نين برده نخواهد شد، نه برايپائ
ده خواهد شد، وترازوبه اندازه دانه يو درآنروز اعمال هرکس درترازوسنج.. .. ” : ن مورد درقرآن آمده است ي، ودرهم

 ). 47اء،يانب"(خواهد شدن ني سنگيان کسيا به زي به سود يخردل
 
ه يگذارد که درمعتقدات اوليه ميت اختصاصا تکين واقعيهود برهمين ي جامع خود درباره آئيد دربرسيگموند فرويز
 . افتي درآن راه ين پارسين پندار تنها پس ازاتمام تماس با آئي ناشناخته بود و اي روح بکلي موضوع بقايهودي

 يقيق و اوستا، درکتاب تحقيقرن حاضر، مترجم تورات و مفسر سرشناس عهد عت آغاز يفون گال خاورشناس آلمان
ده به ي بلکه عق، زينه تنها اعتقاد به رستاخ" : سدينوي م) 1926چاپ بن،(Basileia ton Theon بنام معروف خود 

ان را يهوديت خشک آنچه اصول و معتقدا.  داردين پارسيشه درآئيهود رين ي بودن آن درآئيا بهشتي ي روح دوزخيبقا
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جه ين آنان بود که در نتي درآئي زرتشتي فرجام شناسيشه هايرانديد تأثي آنان لطافت بخشيدردوران پس از اسارت بابل
ح و ي را مسياء کورش پارسي اشع، هوديامبر بزرگ ي که پي درحد، ش شناختندين را گوشت و استخوان خوين آئيآن ا

ن مطلقا مربوط يافت اي و درجهت مثبت تحول يادي بنيد به صورتيردوران پس از تبعهود دين ي اگر د. هوه خوانديشبان 
 ". بوديشه زرتشتيبه نفوذ اند

 
 از يکيش و يک اتري کاتوليسايگ اسقف اعظم کلينال فرانتس کونينه توسط کاردين زمي که درايگري ديقيکتاب تحق
کصد اظهار نظرازمحققان و تورات شناسان يش از ي بيحاوف شده،يت تأليحي جهان مسي کنونيتهاين شخصيبزرگتر

ن اثر يت خاص اي اهم. 1 استي و اسالميحي ومسيهودي ي درفرجام شناسين زرتشتي آئيادير بنيجهان غرب درباره تأث
 . ک استي ازدانشمندان طراز اول جهان کاتوليکين است که مولف آن خود يدرا
 

ل به ين اسناد مربوط به انجي تريميت کشف شد و قدير درکنار بحرالمکه دراواسط قرن حاض" کمران”  معروفيتومارها
بجامانده " ياسن” يهودين نوشته ها از فرقه يا . کندي روشن ميهود بخوبين ي رادرآئيرانيرود نفوذ معتقدات ايشمار م

ز بعد ازمرگ ي به رستاخهود،ي يان بخالف کاهنان سنتيسين فريان داشتند، و ايسيگر بنام فريک با فرقه ديکه ارتباط نزد
ده بود معتقد بودند و جهان يشان رسي بدي روح و روز حساب و بهشت و دوزخ که همه آنها از منابع اوستائيايو بقا
ق که درزمان آنان نوشته شده ي عهد عتي" ايطوب”  درکتابي حت. دانستندير وشر ميدان مبارزه دوعنصر خي راميهست

ا، باب سوم، يتورات طوب( اوستااست) وخشميد( شده اشمه دائوهيهوديه که تلفظ ده شدينام"ياشمودائ” طانيبود ش
ل يوحنا درانجي و کتاب مکاشفه ) 14باب چهاردهم،(ا درتورات ين راستا، فون گال درارتباط با کتاب زکري درهم). 17و8
 شده يهودين دو مظاهر يه اند، استاديح خداوند سخن رفته است که دربرابر او اي که درآنهاازدومس) 4و3 ، ازدهميباب (

کند که يت ازآن مين بنظراوحکايشوند، وايانس مربوط ميداند که با اسطوره سائوشي ميدرماه زرتشتيدرو هوشيهوش
ش ي شامل بيداوسن فهرست. ده انديشياندي ميراني ا” ش کسوتيپ"ن دويد بديق وعهد جدين دوکتاب عهدعتيسندگان اينو

 اقتباس یمه آنها از معتقدات اوستائـــــت را ارائه کرده است که هيحيهود مسين يابه دوآئکصد مورد از نکات مشياز 
 . شده اند

 
که (ن مرد و زن جهان يانگ نخستياگ و مشي و ارتباط مش، نودپل با پل صراطي و چيانس با مهديدرباره ارتباط سائوش

ب يهورامزدا ازآنان خواست که فر گرفتند و ايبهشت جاده شدند و درباغ ي توسط اهورامزدا آفريت متون اوستائيبه حکا
 ) د آمدان ازآنها بوجوييآدمجه از بهشت رانده شدند و بعدها نسل يمن آنانرا اغوا کردو درنتي اهريمن را نخورند ولياهر

 توسط خاورشناسان برجسته چون يعيقات وسي تورات و قرآن، نه تنها درقرنگذشته و قرن حاضرتحقيباآدم وحوا
 ين قرون دوران اسالمي بلکه در همان نخست،  دارمستترانجام گرفته، نگيشمن، هوسينديگل، وينولدکه، مارکوارت، اشپ

ن موضوع را مورد يل اي، بتفصيعقوبي ، ي حمزه اصفهان، ي مسعود، يروني ب، ي چون طبريز مورخان سرشناسين
” ن سن بناميستيرجهان غرب صورت گرفته، کتاب آرتور کرن باره ديدرا که يقين کار تحقي بهتر.  قرار داده انديبررس

 Les types du premier Homme” انيراني ايخ افسانه اين پادشاه درتارين انسان و نخستي نخستينمونه ها
et du premier Roi dans l’historie legendaire des Iraniens ان ي به ز1917است که درسال

ن ي درهمه ا. ز ترجمه و در تهران منتشر شده استي نيش ازانقالب به فارسي پيالهافرانسه دراستکهلم چاپ شده ودرس
ه تورات يد شده است که درمتون اولييخ مذاهب دراواخ سده گذشته تأيرشناس تارW. Aiger  ه ين نظريپژوهش ها ا

 آنها دردوران پس يسي از بازنوار مبهم و گنگ بوده و تنها بعدي گرفته شده بود بسير بابليافسانه آدم و حوا که ازاساط
اگ ياسطوره مش.افته استي خود را ي شکل امروزيانگ زرتشتياومشين افسانه با الهام ازاسطوره مشي اياز اسارت بابل

، ) 4، باب هفتادوهفتم،2 ، باب شصت وپنجم،82 ،  وهفتميباب س(کينيل درداتستان دي بتفصيانگ اوستائيومش
 . آمده است) 27-1 باب اول،(نبندهش و) 80، بخش سوم(نکرتيد
 
 متذکر شده است که يراني اينهاين نقش جهان آئي درباره هم، راني ايخ و باستان شناسيرشمن، کارشناس معروف تاريگ

 اصل . افتيران درشرق وغرب گسترش ي اي مرزهاي به آنسويراني اي مذهبيشه هاي نفوذ انديدرزمان ساسان” : 
ه به مصر و ي ازراه سور، نيانه و ترکستان به چي مياي ازراه آسين ماني آئ. رفته شديذن بودا پي درآئيرانيت ايثنو

 يد که جنبش مذهبير به ازمنستان و بالکان و بعدا به جنوب فرانسه رسي صغياي و از راه آس، ي شماليقايسراسر افر
                                                 

1 - F. Konig:  Zarathustras Jenesitsvorstellungen und das Alte Testament  از همين محقق، مقاله . 1964 چاپ وين و زوريخ
   بچاپ Linfluence de Zoroastre dans le mondeزير عنوان  )  1970شماره دهم سال  (MIDEOز در نشريه خاور شناشی   مفصلی ني
 . رسيده است
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 يز نقش درجه اوليروم را فرا گرفت و بعدا ن ي سراسر امپراتور) مهر(ترا ي ميرانين اي آئ. نده آن بوديرومند کاتار نماين
 را يحيمسن يران بود که آئيت مورد قبول ايحي مسيساي کل، ي نستوريساين کلي همچن. فا کرديت ايحي مسيريدرشکل گ

انوس اطلس درمغرب يه گرفته بودند از اقيران ماي که عموما از اي مذهبيشه هاين بود که اندي و چن، ن برديبه چ
شه و ي و اندي اسالم بود که به هر جا که رفت آثار فکريران ساساني ايفکر ن وارثينهمه مهمتريبا ا. ندافتيگسترش 
 ) .ران از آغاز تا اسالميا: رشمنيرمان گ(" را باخود همراه برديهنر ساسان

  
*    *    * 

ش از ي بي بعد برايافت و اندکي رم راه ي به امپراتور) ترايم( مهريرانين اي آئ، حيش از تولد مسيک قرن پيدست کم 
 منحصربه ين مورديونان وروم چني يهايخ امپراتوري درتمام تار.  درآمدي امپراتوران رومين رسميسه قرن بصورت آئ

له باروت يک فتي مانند يراني بزرگ اي پرستش مهر خدا، تراين مي به نوشته فرانتس کومون محقق برجسته آئ، فرد بود
 : افتي پهناور روم گسترش ي تا غرب امپراتور از شرقيدرکوتاه مدت

 
 از رود دانوب تا يکه درکوتاه مدتي داد، بطوري انتظار داشت روشديعتر ازآنچه ميار سريترا دررم بسين ميگسترش آئ"
 يگري پس از ديکيشمار ي بي مهرابه هاي شماليقاي تا جبل الطالق وسراسر افريانوس اطلس و از رومانياق

 ي خدا، ش اززرتشتيران دوران پيترا درايم. Les mysteres de Mithra : س کومونيفرانت( ”سربرافراشتند
. شدي شمرده ميروزي وپي بارور، ي دوست، ماني،وفا به عهد و پي دادگستر، ي روشنائي بود که خدايائيبزرگ آر

ن دوران بود که ي بود و درهمراني اي امپراتورين رسمين مهرآئي آئ) انياشکان(دردوران پانصد ساله حکومت پارتها
آنان سازگار بود  ي و آرماني مليات و سنتهاي را که با روحيرانين اين آئيدند ايجنگي که با پارت ها مي روميون هايلژ

 ين از همان زمان اسکندر دربخشهائين آئي ا،  تازه تري هرچند که بموجب پژوهشها،  روم بردنديبا خود به امپراتور
گر ي امپراتور د274 درسال . رفتي راپذيترائين ميوس امپراتور رم رسما آئي درقرن دوم کمد. شده بودونان شناخته ياز
 يکيدرنزد، ي امپراتور بزرگ روم، انوسيدردوران کلس  . اعالم کردي امپراتورين رسمين را آئين آئيانوس،ايآورل، رم

 رم ي امپراتوري حاميترا عنوان خدايه م ب، ي امپراتوري ساخته شد ودرشورايار بزرگين مهرابه بسيشهر و
Fautori imperii suiريد شکست ناپذيخورش” تراي م"  Sol invictusن عنوان ي روم ايخ امپراتوريان تاريا پا

 بود که يازين امتي مهر ساخته شد و اي اصل) مهرابه(ترائوم ينو، ميتولي تپه کاپ،  رمي و امپراتور.  او محفوظ مانديبرا
 مختلف ينهاي چندصد معبد مهر درسرزميايبقا درحال حاضر، .  داده نشد ه بوديگريچ مذهب دي از آن به هقبل و بعد
 ، ي رومان،  مجارستان، شياتر، سيسو، کي بلژ، ا، آلماني انگلستان، اسپان،  فرانسه، ايتاليا( روم ي باستانيامپراتور

 ) ر،مراکشي، تونس،الجزايبين،اردن، مصر، لين، فلسطه، لبناي سور، هيونان، ترکي بالکان،يبلغارستان، کشورها
 به نوشته .  آنها استي شامل چهارده تايک رم به تنهائيا درنزدي که بندر کوچک اوست، خورديهمچنان به چشم م

ل جب( هرکول ي تا ستونها) اهي سيايدر(ان ي آدريايا و از دريتانيوار بري ازمصب دانوب تا د، ني التيوس مورخ نامينيپل
 .ترا بوديهمه جا قلمرو م)  الطارق

 
ن ي واز ا،  ادامه داشتيالديح دررم شروع شده بود تا سده چهارم ميالد مسيش ازميترا که از قرن اول پيپرستش م

ا ي و ) سا ساخته وپرداخته شديکه بعدا توسط کل(يا براثر معجزه اي ينوس امپراتوررومينکه کنستانتيخ ببعد بخاطر ايتار
 اعالم ي امپراتورين رسميت نوخاسته را آئيحي شده است مسيل درباره آنها بررسي که بتفصياسي سي هايباحسابگر

 .  ماندي باقين امپراتوري مختلف اي آن تا مدتها بعد همچنان درنواحياينهمه بقايباا . سم روبه زوال گذاشتيترائيکرد م
نوس بود که ي نواده کنستانت، انوسيولي امپراتوري ناگهانت کمک کرد مرگيحي که به جا افتادن مسيگري ديخيواقعه تار

مات ي به خواست پدرش تعليعهدينکه خود درزمان وليت بود و با ايحيبخالف پدر بزرگش دشمن سوگند خورده مس
ل به مقام ي پس از ن، شناختيک ميل رااز نزدي داشت و تورات و انجيشيز رتبه کشي فراگرفته بود و شخصا نيحيمس

 کهن يقين آثار تحقيت نوشت که از جالبتريحيت و مسيهودي دررد ي بازگشت و رساله ايترائين مي به آئيورامپرات
 ي ساسانيروهاي کند، و درنبرد با ني خواست مانند اسکندر جهانگشائيترائين امپراتور مي اي ول. شناخته شده است

 يمورخ و محقق نام ”  ارنست رنان“  يابيارزن يا.  کشته شدي سالگ32در355ر خورد ودرسال يسفون تيک تيدرنزد
گرفتار آمده  زود رس يت به بالئيحيترا بارها نقل شده است که اگر مسين ميان قرن گذشته درارتباط با آئيفرانسه درپا

 . جهان بوديرين فراگيترا آئين ميامروز آئ، بود
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ن باره به ي بوده که درايمورد شگفت پژوهشگران همواره ، تيحيسم درشکل گرفتن مسيترائيع وهمه جانبه مير وسيتأث
 بعمل ي مهري مختلف از سنت هاينه هايت درزميحي که مسي وسعت اقتباس هائ. خ مذاهب پرداخته اندي تاري هايبرس
 .  سابقه نداردين درگريچ آئي دره، آورده

 
 سه قرن پس از يعني 325ها درسال  است که تنيسي تولد عي دسامبر برا25ن روز يي تعي هاي بردارين کپين اي مهمتر
 ين مورد براي درايم گرفته شد و تا بدان هنگام ضابطه ايک درمورد آن تصمي کاتوليساي کلي درشورايسيخود ع

 رم بعنوان روز يترا درامپراتورين مي اززمان رواج آئ، ن روزين بود که اين انتخاب ايزه اي انگ. ان وجود نداشتيحيمس
 خود يزين حد پائين تريد از پائين روز که مقارن آغاز زمستان بود، خورشيرا دراي ز، شديته مترا جشن گرفيتولد م
کرد و طول روزها تابه جشن آغاز بهار که درآن دوباره تعادل روز و شب برقرار يلدا دوباره آهنگ باال رفتن ميدرشب 

 و باتوجه به ، شديجشن گرفته م) ترايم(ر مه"تولد”  دسامبر بعنوان روز25ن جهت روز يو بد ، افتييشد ادامه ميم
 يدند که بجاين دي صالح درايحي نوخاسته مسيساي کارگردانان کل،  رمين سنت درامپراتوري چند صد ساله ايشه دارير
 ي را درجايسينند و فقط عين منظور برگزي اين روز تولد مهررا براين همي هميسي تولد عي برايگرين روز دييتع
د ي مهر که روز خورشي روز هفتگيعني ،  انجا م گرفتي درمورد روز مقدس هفتگين جابجائير همينظ  . ترا بگذارنديم
 ” روزخداوند” ساين شد واز جانب کلييت تعيحي مسي بود روز مقدس هفتگيکشنبه کنونيشد و مصادف با يده مينام
 ي آنگلوساکسون وژرمنينهارزباد دي آن بصورت روز خورشيده شد،هر چند که هنوزهم اصطالح دوران مهرينام

)Sundayيسيدرانگ،Sunntagيسا انعقاد آسمانين کلي همچن.  مانده استيباق)  يناوي اسکاندي وزبانهاي درآلمان 
ن يترا که درنخستين مي آئيجشن ساالنه بهار . ران استي مارس دانست، که مقارن با نوروز ا25 را درروزيسينطفه ع

د پاک يصورت عت بيحينا همان است که اکنون درجهان مسيشد عيب چهاردهم بهار برپامن ماه شيکشنبه بعد از اولي
)Paques ايEaster (د پسح يش مقارن با عي و کما ب، شودي به آسمان جشن گرفته ميسي و صعود ع)هود ي ) فصح
 . ل از مصر استياد آور خروج قوم اسرائيز هست که ين

 
 اسطوره .  استيترائي مي از معتقدات و سنتهاي رونوشت آشکاريحيدات مس از سنت ها و معتقيگريموارد متعدد د

 و افسانه ، ک غاراستي باکره دردرون ينا همان اسطوره تولد مهر از مادريله عيک طوي باکره دري از مادريسيتولد ع
 ير افسانه سه چوپانند بنوبه خود تکراي آيداراومي به دي ستاره اي به راهنمائيسيش عيسه پادشاه مغ که بدنبال زا
ت است يحي مسياديد که ازاصول بنيرسم تعم. شگاه اورفته بودنديدار مهر به غار زاي دي براياست که به دنبال ستاره ا

ح يگوشت مسختن باخون وي آمي و نان مقدس برا که خوردن شراب) Eucharistie (ي ربانين رسم عشايو همچن
 نان و آب مقدس همراه با يرانيسم ايترائين تفاوت که درمي با ا، ته شده است گرفيترائي  ميمذهبسنن بطورکامل ازاست 

 آن ي نورس تاک رابجاي شاخه هايسم روميترائي درم، ديروئياه دراروپا نمين گي چون اي ول، شدياه هائوما خورده ميگ
انوس ي ترتول، يحيقرن دوم مسدر.  شراب مقدس شديعنيل به خود انگور و بعد به فشرده آن يجا تبديبکار بردند که تدر

ار ي و خشم بسي با شگفتDe praescriptiones hereticorum دراثر معروف خود ياسقف و مورخ  کارتاژ
د از مراسم ينا به تقلي نان وشراب مقدس خود راعيطانيافت شي ض)  انيمهر(ن کفاري تعجب است که ايجا"  :نوشت 

 ين مراسم مذهبيگانگان رابديم که بيشه مراقب بوده ايکه ما هميت درصور، کننديت برگزار ميحي مسيعشاء ربان
 يهاين بررسي از تازه تر، "خ خدايتار” سنده کتابينو. ” ميشود راه ندهيخودمان که صرفا بصورت محرمانه برگزار م

ن کافران يا تعجب باشد که يشتر جايد بيشا" : دهد که ين پرسش پاسخ مي طنز بدي با اندک، خ مذاهبيمربوط به تار
 مراحل تکامل . "ده باشنديان دزديحيح از مسي مسيسيش از تول عي مدتها پيت را حتيحي مراسم مقدس مسيمترائ
 همچنانکه بعدا ، ت منعکس شده استيحي درمسSacramentumنا بصورت هفت يترا هفت درجه دارد که عين ميدرآئ

ک از ي دخول به هري برا. افته استي يز تجلي ني اروپائير و هفت مرحله فران ماسونيراني سلوک عرفان ايدرهفت واد
 سنت . ان قرار گرفته استيسويد عي غسل تعمي بود که مبناي ضروري خاصي شست و شويترائيدرجات هفتگانه م

 بنوبه خود از سنن ،  و نواختن ناقوس، شياي و زانو زدن درهنگام ن، ي مذهبي درهنگام سرودن دعاهايقينواختن موس
شه ينسان رسم افروختن شمع که ري بهم.  دارديدرآن مقام اصل) orgue( است که بخصوص ارغنون يترائي ميمذهب

 . مهرابه ها دارديدر آتش مهر
  

 ي است که بطور سنتي تعلق گرفته است لقبيسيت به عيحي چهارگانه درجهان مسيلها يلقب نجات دهنده که درانج
ن ي درآئي ماني درقرآن عنوان سنت)  امبرانيمهر پ(نيينانکه عنوان خاتو النبشد، همچيترا داده مي به مين مهريدرآئ
 ز نقوش ي ني اند و کسانن مهر دانستهي آئيادي ازعالئم بنيکيت را يحيب مسي عالمت صلين محقق حتيچند.  بوديمانو
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 يک  مهري نشان سمبولنيت ازايحي ازمسيگريکه درآغوش دارد نشان اقتباس د يهمراه با بره اترا راي ازميمتعدد
 .شمرده اند

 
 : سد ينوين باره ميخود دراLa vie des Verites گوستاولوبون درکتاب 

 
ن يون آئين روحانيه گرفته بود که نخستيح ماي ماقبل مسين هايع از آئياس چنان وسيت درمقيحيفات و رسوم مسيتشر"
 يفات فراوانيکردند که تشريترا را متهم مي ميرانين ايد آئخبر بودني بيدتي عقين نقل وانتقالهايسم اي که از مکانيحيمس

ن يت از آئيحينها را مسين بود که همه ايت درست ايکه واقعي در صورت، د کرده استيت تقليحي از مسيطاني شيرا با تقلب
 ".د کرده بوديترا تقليم
 
ز يگرو رستاخيقدات مربوط به جهان د آنها درمعتيت هماهنگيحي ومسيترائين مين وجه شباهت دو آئينهمه مهمتريباا

من صورت يزدان و اهريان ياس کائنات مي است که درمقيکار نهائي درپيکي برتاري روشنائي نهائيروزيمردگان و پ
 - است يائي کامال آريو برداشت ندارد يکه درتورات سابقه ا -ن اسطوره رايت ايحيرد، ومسيگيم

ترا يان جهان مي روم اقتباس کرده است،که براساس آن درپايترائيز معتقدات من و اي درفلسطيمشترکا از معتقدات زرتشت
 يسين مورد عي درا، گري ازموارد دياري مثل بس، يحي و درمعتقدات مس، کندي ميز مردگان راسرپرستياست که رستاخ

 .ترا گذاشته شده استي ميبجا
 

*    *    * 
ن همه يق تري خود عمين که ازنظر محتواين آئيا.  کهن ارمغان دادياينران به دي بود که اين جهانين آئي سومين مانيآئ
گر جلوه ي ديش از هر جايشه ها و فرهنگها بيب اندي درترکيراني فرهنگ اي و درآن نقش سنت،  استيان باستانياد
 و . ب شده استي ترکي مانيراني ايشه هاي که با انديحي و مسي و بودائيشه زرتشتي است از سه انديخته اي آم، کنديم
ن ي از چي پهناورينهاي به سرزم،  کوتاهي درظرف مدت، ن راين آئيسابقه اي موفق بود که گسترش بيختگين درآميهم

چ ي که ازنظر شدت و خشونت درهي هائيها و دشمنيرغم سرکوبگريعل ،  آنرايداري و پا، ا بدنبال آورديگرفته تا اسپان
 در دائره ي شارل پوئش محقق سرشناس فرانسويد، باعث شد به نوشته هانرر نداريخ جهان نظي درتاريگرين ديآئ

ن يرا اي ز، خ استي تاري هاي از شگفتي و چه ازنظر مکاني چه از نظرزمانين ماني گسترش آئ، سيورساليالمعارف اون
 موجود ي همه قدرتهانکه درست بالعکسي را پشتوانه خود نداشت و با اياسيا سي ي نظاميروين نينکه کمتري با ا، نيآئ

 ي درحد اعليت به دشمنيحي عصر مسي اسالم واروپاي روم و امپراتوريران و چه درامپراتوريچه درخود ا
نها وجوامع ي درسرزميالدي از قرن سوم تا قرن پانزدهم م، ست سالي هزار ودو،  با آن برخاستنديسرکوبگرانه ا

شه دار به تحرک خود يا و ري پويروئير بصورت نيانوس کبي اقير خاويانوس اطلس گرفته تا کرانه هاي از اقيمختلف
توان ي چه درمشرق و چه درغرب م، ي ازتمدن بشري گوناگونينه هاي آن رادرزميز بازتابهاي امروز ني و حت، ادامه داد

 . افتي
 
م ين الندي وايرونيبکه  (ي توسط مانيران ساسانيدرا ، ش ازظهور اسالمي چهارقرن پ، يحي درسده سوم مسین مانويآئ

 242 درنوروز سال ، ي براساس معتقدات مانو.  شديانگذاري بن)   دانسته اندي از نوادگان پادشاهان اشکانيکياورا 
شود تا پس از مرگ او دوباره به ي اوجدا ميني ازقالب زمي هرانساني درهنگام تولد مادي که به اعتقاد ماني فروغيالديم
 خود يت مذهبي فعاليو. ده شده استي نوبرگزينيام آئي ابالغ پي براي بدو خبر داد که ويه ا بصورت فرشت، ونددي بپيو

ران آغاز کرد که درمراحل يه ومصر و بخصوص درداخل اي ممتد به هند و سوريافت با سفرهاي سال ادامه 23را که 
 ي مواجه شد و باکارشکنين زرتشتد موبداي بعدا با مخالفت شدي ول،  همراه بودينخست با نظر مساعد درباز ساسان

 و يکار جهاني که برپين ماني آئيول  .ختندي به زندان افتاد و سرانجام کشته شد و کالبدش را به دارآوي آنان مانيها
افت ي يري بلکه گسترش چنان فراگ، شد با مرگ او متوقف نشديده مينام" ن فروغيآئ” ه داشت وي نور و ظلمت تکيابد

ن بخش ي ترين تا کانتون درجنوبي پهناور چيداخل پادشاهن فرا گرفت و دريانه راتا چي مياي همه آسيکه از جانب خاور
 به ي و بموازات آن از جانب باختر،  اعالم شدين پادشاهي ايغور مذهب رسمين اوي درسرزمي و حت، افتيکشور راه 

که تراي ميرانين اي، برخالف آئن باري ايول. فتاي گسترش يحي مسياي تا اسپاني شماليقا ي روم و افريسراسر امپراتور
 رم يرومند امپراتوريف ني حريران ساسانيل آنکه ازاي به دلين ماني، آئرفته شده بوديفق پذرموا بانظين امپراتوريدرا

ن د امپراتورايافته بود مورد مخالفت شدي راه نيان به امپراتوريسم توسط خود روميترائيسرچشمه گرفته بود و بعکس م
 يقا ي بعد از سقوط امپراتور روم درآفريان آغاز شد که حتي نسبت به مانويرحمانه اي بي قرار گرفت و سرکوبگريروم
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ن حکم سوزانده شدن زنده  ي چنانکه نخست، افتي ادامه ي و جهان اسالميحي مسيگ  واروپايزي ويايزانس و اسپانيب
ا درمورد يج شد دراسپاني رايحي درهمه جهان مس)  ونيسيزينکا(د يش عقايوان تفتي که بعدها بدست د–زنده درآتش 

ز ي ني بعد ازآن درخالفت اسالمي و اندک،  به اجرادرآمديالت مانوي متهم به داشتن تمايسوي عيانوس روخانيليسيپر
 ، نهمهي باا.  در آتش سوزاندند–ان داده بودند ي که اعراب به مانوي عنوان–ق يدسته  دسته مخالفان را به عنوان زند

ل و کاتار ي بوگومي و فلسفي مذهبيپنداشت، جنبش هايافته ميان يت را پاي مانويحي مسيسايکه کليچند قرن بعد، هنگام
 چنان سرسختانه ي مبارزه اياپيا و جنوب فرانسه سر برآوردند و چند قرن پيتالي ازبالکان و ا، رفتندنام گ" ينومانو” که

کار با مسلمانان به ي پي را بجايبي صلي از جنگهايکينوسنت سوم اساسا ي دادند که پاپ اک سازماني کاتوليسايرا با کل
رحمانه ي فرانسه چنان بين راه با کمک فئودالها و دستگاه سلطنتيان جنوب فرانسه اختصاص داد، ودرايکار با مانويپ

درکتاب C.N. Parkinson (تلر خوانده است يش کسوت آدلف هي ازمورخان دوران حاضر اوراپيکيعمل کردکه 
East and West.( 

  
ت و اسالم دارد، متاسفانه يحيهود و مسين يخ تحوالت آئيان درتاريراني اير معتقدات مزدائي که موضوع تأثيتيبا همه اهم
نه درجهان غرب منتشر ين زميکصد و پنجاه ساله گذشته دراي که دري و مشخصات چند صد کتاب و مقاله اينقل اسام
ن ي از مهمترينجا تنها به نقل مشخصات شماريهت درانجيست، بديش صفحات محدود کتاب حاضر ني درگنجا، تشده اس
 .کنمينه باشند اکتفا مين زمي درايشتري که عالقمند به مطالعات بي خوانندگاني آگاهيآنها برا
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 استر" یهوديرمان "
 
ز از اول تا به آخر  يع آن نيشود و وقاي مربوط ميران هخامنشيست و چهارگانه تورات تماما به اي بي از کتابهايکي

چون و ياست و داستان آن داستان تسلط ب" کتاب استر” ن کتابي نام ا. گذردي پارس ميدرشورش و دردربار شاهنشاه
 127ازهند تا حبش بر” ت توراتي است که به روا”  اخشورش” ران درزماني اي بردربار پادشاهيهودي ي دختريچرا

 در سال سوم ازسلطنت )  استيوش هخامنشيدارارشا فرزند ي ظاهرا خشاکه(ن اخشورش يا.  ” کرديمملکت سلطنت م
 روز 180کند که يبرپام" نشان دادن جالل وحشمت سلطنت خود"ي برا) شوش"(دارالسلطنه شوشن" دريافتيش ضيخو

 هفتم دهد که درروزيب مي ترتي درقصر پادشاهيگريافت هفت روزه دين مدت ضي اي و پس از انقضا، ابدييتمام ادامه م
ک ي او را ازنزديبائيق زياورند تا خالي اوراباتاج ملوکانه بحضور پادشاه بي شهبانويکند و شتي امر ميآن درعالم مست

ن کار ي شهبانو ازاي، ول) شودن منظور سراپا برهنه يح شده است که شاه فرمود اوبدي تورات تصريدرمتن کلدان(نند يبب
رد که رتبه يگيم ميدان قوم تصميش سفيشود و شاه پس ازمشورت با ريمجه مغضوب پادشاه يزند و درنتيسر بازم

 بنام استر که ي دختر، سته ترازاو باشد بدهد، و پس از جستجو در سراسر کشوري که شايگري رابه ديملوکانه و شت
 وطن يم جالي است که ازاورشلينياميس بني بن قيربن شمعيائي بن ي بنام مردخايهودي يمرد” عموزاده و دختر خوانده
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 و يهوديت ي قومي بدستور مرد خاي ول، شودي انتخاب مي شهبانوئيبرا” کندي ميکرده و دردارالسلطنه شوشن زندگ
 .داردي پنهان نگاه مي خود را با مردخايشاونديخو
 
ند و کي سجده نمي، اما مردخا” کننديع خادمان شاه بحضور او سجده ميجم”  بنام هامان دارد کهيرين اخشورش وزيا

را  يانيهوديع ي قصد هالک نمودن جم”  بلکهيشود نه تنها قصد کشتن مرد خاي آگاه مي بودن مردخايهوديهامان که بر
 که درداستان استر يي با فعل وانفعالهاي، ول" بودندي مملکت اخشورش بودند، ازآنروزکه قوم مردخايکند که درتماميم

دهد که هرچه راکه اوبخواهد، ولو نصف مملکتش ي به استر قول ميگساريک بزم مي پادشاه در، ت شدهيل حکايبتفص
ش ي و اضافه برآن استر و عمو، رديپذين درخواست را مي و شاه ا، خواهديو استر از او اعدام هامان رام، باشد بدوبدهد

سد که بموجب يبنوت از هند تا حبش ي وال127 يان و روساي از جانب پادشاه به والينامه هائ” دهد کهي اجازه ميمردخا
شان يت ايتها را که قصد اذي قومها و واليتمام" شود کهي که درهمه شهر ها هستند اجازه داده ميانيهوديآنها به 

 پس از يو مردخا.. .. "شان را تاراج کننديند و اموال ايو تلف نماو بکشند شان هالک سازنديداشتند با اطفال و زنان ايم
 ي کتان نازک ارغوانين و ردايد و تاج بزرگ زري و سفي با لباس ملوکانه الجوردن حکم ازحضور پادشاهيصدور ا

ع مخالفان يان جميهودي ” : رسد که يان مين بپايکنند داستان چني ووجد ميان درشهر شوشن شاديهوديرود و يرون ميب
شان هرچه خواستند يدند و با ار زده کشتند و هالک کريدم  شمش اخشوش پادشاه به اجازه او به يتهايخود را درهمه وال

را که دردارالسلطنه ي و درآنروز عدد آنان، دندينفر را به قتل رسان پانصد يبعمل آوردند، و دردارالسلطنه شوشن به تنهائ
ان دردارالسلطنه شوشن پانصد يهوريشوشن کشته شدند بحضور پادشاه عرضه داشتند، و پادشاه به استر ملکه گفت که 

 و . ست که به توداده خواهد شدي حال مسئول تو چ؟  پادشاه چه کرده انديتها ير والي پس درسا، ده اندنفر را هالک کر
 و پادشاه فرمود که ، نديز مثل امروز عمل نمايباشند اجازت داده شود که فردا ني که درشوشن ميانيهودياستر گفت به 

 ." دانستنديش را کشتند و آنروز را روزبزم و شاديفان خوهم هفتاد و هفتهزار نفر از مخاليان بررويهوديو، ن بشوديچن
 

ک ي ازآغاز تا انجام ، ن داستانيد که ايدانيهمه م" : سدينوين کتاب استر مي درباره ا،  خود ازتوراتي کليابيولتر درارز
افت يک ضي درآن يعني سر و ته داشته باشد، ينيد تا اندازه معيبايز ميک رمان ني ي حتيست، وليشتر ني بياليرمان خ

 ي برمقررات اخلقي جملگيونانيگرمورخان ي که هرودوت و ديافته باشد،ودرجائيشش ماه تمام بدون وقفه ادامه ن
ن دربار دستور نداده باشد که همسرش را برهنه در برابر اتباع ي پادشاه ا، گذارنديد مي تأکيرانه دربار هخامنشيسختگ
 يني و چه عرب و ترک و مغول و چيچه پارس، ي که هرپادشاه مقتدر شرقيجائ و درهر ، ش گذارنديش به نمايايورعا
 کشور دختر 127 پادشاه ، کندي دراصالت آن مي مشروط به برسي اصطبل سلطنتيک اسب را براي انتخاب يحت

پناهنده ک ي و به ، ده باشدي خود برنگزي او به همسري و مذهبي و قومي درسابقه خانوادگيچ برسي رابدون هيناشناس
 ي که روح اغماض و مداراي ودرکشور، ده باشدين نبخشيلباس ملوکانه و تاج زر منصب صدارت و يمفلوک خارج

 اجازه قتل عام هزاران يودهيک دختر ي ي بخاطر چشم و ابرو،  پادشاهان آن زبانزد دوست ودشمن بوده استيمذهب
انه ونفرت آور استر ي وحشيان سنگدليتواند مي مي چه ارتباطنها گذشته،ي وازهمه انکرده باشد،خود را صادراتباع نفراز

روان خود داده است يح به پي که مسي مربوط به بخشش وگذشتي با دستورها، شتر مردمي درمورد کشتن هرچه بيهودي
ن يو خود ولتر برا” ؟شودي ميک کتاب مقدس واحد معرفيل به ما يکه دو کتاب تورات و انجيوجود داشته باشد، درصورت

ن داستان يست که ايه، بوالنژه نياده، مسلينگبروک، دمارسه، فره، تي چون بوليا حق با صاحبنظرانيد که آيافزايتذکر م
ن اتفاق نظر دارند ي برايو همگ ، کشب منتها ازنوع مبتذل آن دانسته اندي هزارو يل داستانهاي ازقبيزيکتاب مقدس را چ
 ؟ک حرف راست وجود ندارديکه درسراسر آن 

 
 که يژه اي درشماره و، شوديس منتشر مي موزه لوور پاري که با همکارLe monde de la Bibleعتبره مينشر

 نوشته يکي ،  جالبين موزه انتشار داد، دوبرسيران باستان درايشگاه بزرگ اي نماي بمناسبت برگزار1997دراکتبر 
“ ره مجمع يئت مدي ازاعضاء هيکي نوشته يگري، و دCNRS”  فرانسهي علمي پژوهشهايمرکزعلم” ک کارشناسي

ح ي هر توضين کتاب استر چاپ کرد که بهتر است بجاي هستند درارتباط باهميهوديفرانسه را که هردو " گران شان
)  ارشاياحتماال خشا(رازاخشورشيبه غ" : نجا نقل کنم ي از هرکدام از آنها رادراي کوتاهين باره، بخشهاي درايگريد
 ي آنها اصوال اساميخ ناشناخته اند و اسامي که درکتاب استر از آنها نام برده شده از نظر تاريرگيه کسان ديکل

 يي، نامهايخي تاريع نگاريک وقايدهند تا ي قرار ميالي خيشتر درقلمرو داستانهاين کتاب رابي هستند که ايکيسمبول
 خود با آنها يان دردوران اسارت بابليهودي باشند که يان بابليشتار خدايادآور مردوخ و ايتوانند ي و استر ميچون مردخا

 تواند يکنند بنوبه خود مي استر برپا مين ماجراي همياد آوري يان همه ساله برايهوريم که يآشنا شده بودند، و جشن پور



  نقش ايران در آئين های توحيدی                                                                                      تولدی ديگر 

10 حهف ص  

 قوم يروزيفهوم پن بارميمنتها ا     1 شد،يان برپا مين نام هرساله درآغاز سال نو بابلي باشدکه باهمي جشنيهوديمعادل 
ان نشان داده شود که يهودين است که به ين رمان استر اي ايوي هدف از سنار.  آنان داشتيهود رادربرابر اسارت بابلي
ن موضوع را سنگ ي خود راحفظ کنند، و بوازات آن ايهوديت ين حال هويگرباشند، ودرعي ديتوانند اتباع کشوريم
ام نوشته شده است که چگونه ين پي ابالغ اي کتاب استر برا. د قرار دهند خوي برايمانيز ايک رستاخي يربنائيز

 ."ت خود را انکار کرده باشنديهودي آنکه ي کنند بيستي حاکم همزيتوانند با دولتهايان ميهودي، ي بحرانيدردورانهائ
 
 ي برايک خوبيتوانند شري مران بودندي شاهنشاهان اياي که رعايانيهودين نوشته شد که نشان دهد ي ايکتاب استر برا"
ان به يهودين کتاب پاسخ يا. شود دفاع کننديه او مي که علين منافع پادشاه دربرابر توطئه هائيان باشند و ازايرانيا

 و ين امپراتوريان درايهودين بود که موضع ي مطرح شده بود، وآن اي هخامنشي است که درزمان شاهنشاهيپرسش
 ي فکرير بنايم که زيريتواند باشد؟ اگر درنظر بگيان چه ميراني اين مزدائيتباط با آئ آنان دراريبخصوص موضع مذهب

م که يزتوجه کنين نيه دارد، و اگربدي تکي مزدائيتهائيه داشته باشد برفعالي تکيهودائيد يشتر از آنکه برتوحيکتاب استر ب
ن يم شد که اي  متوجه خواه، شودي نام برده نملي اسرائيهوه خدايکتاب استر تنها کتاب تورات است که درآن مطلقا از

 ين و درمکاني معيم که درزماني کني تلقيافسانه ا و شبه يخيک اثر شبه تاري يک نوشته مذهبيش از يد بيبايکتاب رام
 از يکين کتاب استر ي نباشد که ايازيت نين واقعيد به تذکر ايشا. ”  نوشته شده استيهودائي و ين مزدائين دوآئيمع
ن يت کتاب مقدس خداوند و درآئيحي مسيساهايهود و درکلي يسه هاي است که درکني همان توراتي رسميتابهاک

 .شودي شناخته مي الهي از تورات نازل شده بصورت وحيمسلمانان بخش
 
 

 کتاب دانيال
 

يران ارتباط دارد، و کتاب دانيال نبي يکي ديگرازکتابهاي بيست و چهارگانه عهد عتيق است که موضوع آن ازنزديک باا
به روايت تورات، دانيال يکي از يهودياني است . مانند کتاب استر سراپاي آن ساختگي و دور از واقعيتهاي تاريخي است

که به اسارت بابل برده ميشوند، ولي وي دردربار بابل و بعد ازآن دردربار ماد و هخامنشي به مقامات مهمي نائل ميشود 
ساختار تاريخي اين . رزننده به زيان ميزبانان خويش و به نفع همکيشان خود بهره برداري ميکندکه ازآن بصورتي بسيا 

بازتاب حقايقي آسماني تلقي ميشود، همانند " کتاب مقدس” کتابي که ازنظر مومنان يهودي و مسيحي مثل ديگر کتابهاي
است، و )  و نه هخامنشي(اريوش پادشاه مادد:  کتاب استر درحد ناشيانه اي بي سر و ته و گاه اصوال ابلهانه است

، و کورش پادشاه ) و نه پدراو(، و پسر خشايارشا است )  و نه برشاهنشاهي پارس(برمملکت کلدانيان سلطنت ميکند
داريوش درآغاز پرستنده بعل بت بزرگ بابلي است،  ولي ) .  و نه پيش ازاو(پارس بعد از داريوش به سلطنت ميرسد

را ميپرستد، وسرانجام به راهنمائي دانيال يهودي ميشود وفرماني به همه اتباع امپراتوري خود بعدا يک اژدها
بخشهائي ازمتن مقدس توراتي اين پيامبر معتبر، ". به حضور يهوه خداي دانيال لرزان وهراسان شوند"صادرميکند که

 : بطور خالصه چنين است
 

يس خواجه سرايان خويش را امر فرمود که چند تن ازجوانان بني پادشاه بابل رئ)  بخت النصر(ونبوکد نصر".... 
راکه نيکو منظر باشند براي ايستادن درقصر پادشاه بياورد تا علم وزبان کلدانيان رابه )  اسراي يهود بابل(اسرائيل 

 که ايشان را سه و پادشاه وظيفه روزانه از طعام و شراب خود براي آنان تعيين نمود و امر فرمود. ايشان تعليم دهند
و درميان ايشان دانيال و ميکائيل و عزريا ازبني يهودا .  سال تربيت نمايند و بعد ازآن درحضور پادشاه حاضر آورند

پس دانيال به رئيس ساقيان که براوگماشته شده بود گفت مستدعي آنکه من و دوستانم را ده روزفقط بقوالت . بودند
هي و بعدازآن چهره هاي ماراو چهره هاي جوانان ديگري را که طعام وشراب براي خوردن و آب بجهت نوشيدن بد

و ايشان را اجابت کرد وبعد ازانقضاي ده .  پادشاه راميخورند مالحظه نمائي و آنگاه به نهجي که خواهي باماعمل کني
پس رئيس ساقيان .  تر بودروزچهره هاي ايشان را ديد که ازساير جواناني که طعام پادشاه را ميخوردند نيکوترو فربه

و بعد ازانقضاي مدتي که پادشاه معين فرموده بود رئيس .... طعام و شراب ايشان برداشت و بقوالت وآب به ايشان داد
 خواجه سرايان ايشان را به حضور نبوکد نصر آورد، و پادشاه را از آنان بسيار خوش آمد و ايشان راازجمع ديگران

________________________________________ 
 15و14اين جشن درروزهاي .  د بهاري بابليان بود که درکنعان نيزبرگذارميشد وقوم يهود آنرا مانند بسياري ازديگرسنن خود آنرا ازتمدنهاي پيشين اقتباس کرده بودم عي عيد پوري-1

 . زمان توسط يهوديان برگزارميشودماه ادربرپا ميشد که بااواخر اسفند ماه ايراني منطبق است، و اکنون نيز درهمان
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 1 ).  خالصه شده ازکتاب دانيال نبي،  باب اول" (و دانيال تاسال اول کورش پادشاه با نبوکد نصر بود.  بهتر يافت
 

ان وجادوگران و يمجوس"کند کهيسازد، وامرميند که اوراسخت نگران مي بي مي بعد نبوکد نصرخواب وحشتناکياندک
شان يند پاره پاره شوند وخانه هاياي و اگرازعهده برن، ر کننديند تا خوابش را تعبيايبه حضور اوب" انيران و کلدانيفالگ

 او يهودي سه گانه يال ورفقايمان بابل که دانيشوند شاه به کشتن همه حکينکار نميشان قادربدي، و چون ا"مزبله شود
ل ازجانب خداوند يکند و درآن شب جبرئي مهلت ميال تقاضايداناما دهد، يا ازجمله آنانند فرمان ميل و عزريشائيا و ميحنن

" : کنديان مير آنرا بدو بيال همه خواب بخت النصر و تعبي آن دانيدهد و فردايال خبرمير آنرا به دانيخواب پادشاه و تعب
 ي تو خدايکه خدا ي بدرست:  راخطاب کرده گفتيال راسجده نمودووي خود درافتاده دانيآنگاه نبوکد نصر پادشاه برو

س ي مملکت بابل حکومت داد و رئيال را معظم ساخت واورا برتماميپس پادشاه دان. ان و خداوند پادشاهان استيخدا
 ).48 -46، باب دوم، يال نبيکتاب دان"( بابل ساختيع حکمايروسا برجم

   
سازد و همه ي ذراع م6راع و عرض ذ60 خودبه ارتفاع ي بابلي رااز خداي بعد مجسمه اينهمه نبوکد نصر اندکيباا

ال را به يزنند سه دوست دانيال و دوستان اوازسجده سرباز مي و چون دان، کنديبزرگان کشور راسجده بر آن دعوت م
خرامند يان آتش ميه پسر خدا است درمي که شبيگري دين هرسه نفر به اتفاق نفر چهارمي ايافکند، وليدرون کوه آتش م

، و آنوقت "شوديل ميشان تبدي ايسوزد، نه رنگ رداي ازسرشان ميکند، نه موئي ميشان اثريا ينه آتش به بدنها"و
دهد که ازآن پس هر قوم و امت يشک و عبدنغو، و فرمان مي شدرک و ميد متبارک باد خدايگوينبوکد نصر دوباره م
” و نامه اي به گردد به مزبله مبدل شانيند پاره پاره شوند و خانه هاين خدا بگوي به ضد ايسته ايوزبان که حرف ناشا

تمامي قوم ها و امت ها و زبانها که برتمامي زمين ساکنند ميفرستد تا به آنهابگويد که اين خداي تازه خدائي عظيم است،  
و االن من که نبوکد نصر هستم پادشاه آسمانها راتسبيح  ..…و ملکوت او ملکوت جاوداني است و سلطنت او تا ابداالباد 

ولي با وجود اين تشريفات بخت النصر به دين مبين يهوه،  درضيافت بزرگي که جانشين او . ” تکبير و حمد ميگويمو 
بلشصر درکاخ بابل ترتيب ميدهد،  دستي نامرئي درنوشته اي که دانيال معني آنرا براي اوشرح ميدهد،  به وي اطالع 

 .  ها بخشيده شده است،  وهمان شب بلشصر کشته ميشودميدهد که سلطنت او به پايان رسيده و به ماده و پارس
 

پادشاه کلده ميشود، )   ونه کورش پارسي(داريوش مادي :  بدنبال اين ماجرا، جالبترين بخش افسانه دانيال آغاز ميشود 
آنها  والي برمملکت نصب کند، و آنهارازيرفرمان سه وزير ميگذارد که دانيال وزير اعظم 120و تصميم ميگيرد که 

است، ولي چون پادشاه فرمان صادرميکند که هرکسي تا سي روز خدائي غيرازاو دعا کند درچاه شيران افکنده شود، و 
واليان پادشاه دانيال را درحال دعا کردن بسوي اورشليم غافلگير ميکنند، دانيال را به گودال شيران  مي اندازند، اما 

مثل بره خوابيده اند، و دانيال دوباره صدر اعظم امپراتوري ميشود، و پس صبحگاه اوراميبينند که شيرهاراپيش پايش 
که ” ازآن داريوش به جميع قومها و امت ها و زبانهائي که درتمام جهان ساکن هستند فرماني صادرميکند که

االباد قيوم درهرمملکتي ازممالک او مردمان به حضور خداي دانيال لرزان و هراسان شوند، زيرا او خداي حي وتاابد
 ) . 27 و 26کتاب دانيال نبي،  باب ششم،  " (است و ملکوت او بي زوال است

 
کورش )  1کتاب دانيال،  باب نهم،"(داريوش بن اخشورش که ازنسل ماديان و برمملکت کلدانيان پادشاه بود” بعد از

ن فاصله ازنبوکد نصر، تعبي کننده ولي دانيال همچنان باحدود يک قر)  1باب دهم، (پادشاه فارس جانشين او ميشود
جبرئيل رابصورت انساني از زبرجد درخشان مي بيند با چشماني چون شعله .  مخصوص خوابهاي پادشاه باقي ميماند

آش و دست و پائي چون مفرغ صيقلي و صدائي چون همهمه دسته جمعي سپاهيان،  که با کمک ميکائيل به مدت بيست 
يران کشتي ميگيرد و سرانجام اورامغلوب ميکند،  و داريوش به پرستش بت بعل که و يکروز با رئيس فرشتگان ا

 خمره شراب خوراک اواست ميپردازد و بعد ازاو به پرستش اژدهائي 6 گوسفند بريان و 40 کيلو آرد و 12روزانه 
ظه و راهنمائي دانيال روي مي آورد و به دانيال اطالع ميدهد که اين اژدها خداي زنده است،  ولي باالخره به موع

کتاب دوم دانيال،  باب (مجسمه بعل را ميشکند و کاهنان آنرا محکوم به مرگ ميکند و خودش نيز يهودي ميشود 
 ). چهاردهم

 
 

_____________________________________ 
ال يل دانين دلي داشته و بهمي انحرافيالتيرند که بخت النصر احتماال تمايجه بگي مقدس نتتين روايال ازاي کج خيسد ممکن است آدمها ينويال مين قسمت از کتاب داني ولتر دراشاره بد-1

 ي سروکاريطانين افکارشيکند که خوشبختانه خود او بااي اضافه مي ول،  مورد توجه خاص او قرار گرفته استيم غذائين رژيکو منظر بوده بعدازچنيح تورات دراصل هم نيکه به تصر
 . ندارد
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 ايمِحتاب ِنک
_________ 

سد  ينويکه خودش ميا بطوري نحم. ا استياختصاص داده شده کتاب نحمران ي تورات که به اين کتاب از کتابهايسوم
 آورد و کتاب يهوه ازکتاب تورات سربرميغمبر ي ناگهان بصورت پيول     1ران است، يپادشاه ا" ارتحشستا” يساق

 :کنديت مين حکايغمبر ماجرا راچني خود پ. شوديق شناخته مي درجه اول عهد عتي از کتابهايکيا ياوبنام کتاب نحم
  
 بود و من شراب راگرفته به پادشاه يش ويستم ارتحشستا پادشاه واقع شد که شراب پيسان درسال بيو درماه ن. …"

ت ينهاي پس من ب؟ ير هستمايا آنکه بي تو ملول است يو او مراگفت چرا رو.. … پادشاه بودم يرا که من ساقيدادم، ز
 که موضع يم چگونه مالل نباشد و حال آنکه شهري رو، ترسان شدم و به پادشاه گفتم پادشه تا ابداالباد زنده بماند

 گفتم اگر ؟ يطلبيز مي پادشاه مرا گفت چه چ. ش به آتش سوخته شدهي پدرانم باشد خراب است و دروازه هايقبرها
 پس پادشاه صواب . مير نمايهودا بفرست تا آنرا تعميابد مرا به ينده ات درحضورت التفات پادشاه را پسند باشد و اگر ب

 ).10-1،باب دوم، ي نبيايکتاب نحم (” فرستادز همراه من يد که مرا بفرستد و سرداران سپاه و سواران نيد
 

 : کند يم ميان تسليرسد و فرمان پادشاه را به واليم ميا به اورشلي نحم
 
ر ي که زي عبور چهارپائيرون رفتم و برايه شبگاهان بطور ناشناس از مقابل چشمه اژدها تا دروازه خاکروبه بآنگا… "

نيز  بود وي خود که برمن مهربان مي پس به کاهنان و شرفا و سروران از خدا.  نبوديمن بود درخرابه ها راه
 بدين ترتيب ) .  18- 13 ، باب دوم( ”يم و تعمير نمائيمازمالطفتي که پادشاه به من کرده بود خبردادم وهمه گفتند برخيز

حصار بزرگ اورشليم عليرغم مخالفت سنبلط حروني و شمعيا ابن دالياابن مهيطبئيل ساخته ميشود و نحميا برادرخود را 
 7337 نفر را درآن مسکن ميدهد، سواي 42360به فرمانروائي آن تعيين ميکند و طبق فهرستي که ترتيب ميدهد 

 هزار درم طال و 41 و ضمنا ،  االغ6720 شترو 435 قاطر و 245  اسب و 736 نفر مطرب و 245نفرغالمان وکنيزان و
دراين موقع عزراي کاهن که اونيز   . قاب به خزانه هديه داده ميشود50 دست لباس کهانت و 597 مناي نقره و 2200

 منظور گرد آوري متن پراکنده شده تورات براي يهوديان و تنظيم دردربار پادشاه ايران خدمت ميکرده و ازجانب پادشاه به
قوانين حقوقي و جزائي براي آنان به اورشليم فرستاده شده است در روزاول ماه هفتم درکناردروازه آب ازروشنائي صبح 

ي قوم چون کالم تا نصف روزتورات براي قوم ميخواند وکاهنان ديگرآنرا به صداي روشن تکرار و تفسير ميکنند و تمام
تورات را ميشنوند شيون ميکنند و درروز بيست و چهارم پالس دربرخاک برسر به گناهان خود و تقصيرات پدرانشان 

.. …اعتراف مي آورند و به يهوه ميگويند که ازازل متبارک باشي زيرا تو بودي که اسم آبرام را به ابراهيم تبديل نمودي 
راتسليم ايشان نمودي که آنها را به هالکت رسانند و زمينهاي برومند و خانه هاي پر از و پادشاهان و قومهاي کنعانيان 

نفايس و چشمه هاي کنده شده و تاکستانهاو باغهاي زيتون و درختان ميوه داربيشمار آنها بتصرف آوردند و خورده وسير 
 و درپي اين اقراربه ). ششم تا نهم کتاب نحمياخالصه شده از بابهاي (شده و فربه گشته و از نعمتهاي عظيم اومتلذذ گردند

گناه عهد نامه اي  با خداوند امضاء ميکنند که دختران خود را به ديگر ساکنان غير يهودي سرزمين کنعان ندهند و 
 دختران آنها را نيز براي پسران خود نگيرند و ازآنها درروزهاي شنبه متاع يا آذوقه نخرند و نخست زاده هاي خودشان و

 ) . دهم تا دوازدهم های باب، همان کتاب(گاوان و گوسفندانشان را وقف يهوه کنند 
 
 واقعيت اين است که نوشته تورات ، نميبايد داشت"آسماني ” با همه آنکه منطقا انتظار جعل و تقلبي عمدي رادريک کتاب 

 متن فرمان اين پادشاه دراين نوشته نقل درمورد آزادي قوم يهود از جانب کورش بزرگ پس از تصرف بابل و آنچه بعنوان
 .شده است چنان آشکارا جعلي است که ميتواند درهر دادگاه امروزي بصورت نشر اکاذيب مورد پيگرد قانوني قرار گيرد

 
 

_________________________________ 
 . فرزند خشايار باشد) Artaxerxesارتخشتر(ميرود که منظور اردشير اول  ولي احتمال ،  هويت واقعي اين پادشاه نيز مانند اخشورش داستان استر روشن نيست-1
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وخداوند يهوه کورش پادشاه فارس را ":  درعهد عتيق، بااين جمالت تمام ميشود که ”کتاب دوم تواريخ ايام ”فصل پاياني

 کورش پادشاه فارس  :برانگيخت تا درسال اول سلطنت خود درتمامي ممالک خود فرماني نافذ کرد و درآن نوشت 
 ميفرمايد که يهوه خداي آسمانها مرا فرمانرواي تمامي ممالک زمين کرده و به من امرفرموده است که خانه اي براي وي 

 اصل اين فرمان کورش درکاوشهاي باستان شناسي قرن گذشته دربين النهرين.  ”دراورشليم که مرکز يهود است بنا نمايم
ن يز درآئي متن نوشته آن ن. شودي ميا درلندن نگاهداريتاني درموزه بر ”ستوانه کورشا ”کشف شده و اکنون بنام

 ياري به بس)  يحي مس1971 (1350ران درسال ي اي شاهنشاهيانگذارين سال بنيبزرگداشت دو هزارو پانصدوم
 يدربنا" قوق بشرح ”نهي درزميخي تاريز بصورت مدرکي قرار گرفت و ني جهان ترجمه شد ودردسترس عمومياززبانها

هوه کورش را يان آمده است که ين به مي از اين متن نه مطلقا صحبتي درا. ورک نصب شديويسازمان ملل متحد درن
م داده ي دراورشلي وي براي درساختمان خانه ايتينکه ازجانب او به کورش مأموري جهان کرده است و نه ايفرمانروا
 مذهب يده و آزادي عقي پارس حق آزادي اتباع شاهنشاهي تمامي که کورش بران استي آنچه واقعا گفته شده ا. شده است

وش، ي دار: ران يگر پادشاهان اي خالف واقع به ديز مطلبيا نيال و نحمي استر و داني البته درکتابها. قائل شده است
که از جانب کورش نقل شده  از آن نوع ين کتابها متن مشخصي الاقل دراي ول، ر نسبت داده شده استي اردش، ارشايخشا

 . را مسجل کنديک کتاب آسمانيت ي بودن رواي جعل، ي اکتشاف متن اصل، ست و چند قرن بعد از آنيارائه نشده است تا ب
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ان و يحي روزمره مسي درزندگيارمهميونقش بس است يدي توحيهان ي آئياديمفهوم بهشت ودوزخ که ازضوابط بن
گر متفاوت است و درک ي دين بادوتاين سه آئيتوان داشت درهرکدام ازايمسلمانان دارد، به خالف آنچه منطقا انتظار م

رباز ي مشترک دارند از ديق مذهبين حقاي مشترک و بنابراي که خداينيعه سه آئي ماوراء الطبي دربرداشتهاين تضاديچن
 منظور ين ها اساسا وجود بهشت و دوزخين آئي از ايکيرا که دريدشوار بوده است ، ز ي ازمفسران مذهبياري بسيبرا

 کامال مبهم بدان افزوده شده است ، يبصورتنه درآن وجود دارد بعدها و آنهم ين زمينشده است و آنچه هم که امروز درا
ف ي دارد که از آن توصي صرفا معنويتيرود و بهشت ماهيش مشخص سخن مي کما بي فقط ازدوزخ بصورتيگريدرد

 ي هايشه سرسبز و پر از جوي پهناور و همي بطور مشخص بهشت به صورت باغيامده است، درسومي بعمل نيروشن
ن و آکنده ي آتشياهچالي و جهنم به صورت سيان وغالمان بهشتيوه دار و حوريان مر وعسل و شراب طهور و درختيش

 . ف شده است ين و درخت زقوم توصي چرکيانه بر دست وآب جوشان وغذاين تازياطياز ش
 

رداشت ح اصوال بيالد مسيش از ميان درقرن ششم پيهودي يهود، چنانکه قبال گفته شد، تازمان اسارت بابلين يدرآئ
 سرد و ک و ي درمکان تاريارواح مردگان جملگا جهنم وجود نداشت ويبعا ازبهشت طگروي درجهان دي اززندگيمشخص

 يانوس نامتناهي اقيا درژرفناين ، ير زمي درزيستند که قلمروظلمت و سکوت بود و درمحليزيخاموش بنام شئول م
 آورد قرار يم کند و ظلمات را بدنبال خوديب مد درآنجا غروي که هر شامگاه خورشيا درمکان ناشناخته ايکائنات ، 

گر يکدي بريازيبرند و امتير درکنار هم بسر ميار خاموشان همه مردگان مرد و زن و نکوکار و شرين ديدرا. داشت 
ن يشتر و بهتر به فرامي که بيکس. شد ي داده مين زندگيا و همين دنيفر افراد درهميرا پاداش و کينداشتند ، ز
شد ي برخوردار مياد تريزي درازتر و رفاه  از زندگ) که نکوکارترو پاکتربوديو نه کس(کرد يهوه اطاعت مي يودستورها

، 27ر ، مزمور دهم، يکتاب مزام( آمد يکرد به مرگ زودرس گرفتار ميهوه قصور مي از اوامر يروي که درپيو کس
 قوم يفر دسته جمعيدرمورد پاداش وک ) 7فتم،ست وهيوب، باب بي، کتاب ا18مزمورهفتاد وسوم ، ، 9ازدهم ،يمزمور 

 شما را يد آنگاه باران هايد و اوامر مرا بجا آورياگر به فرائض من سلوک نمائ:" شد يب عمل مين ترتيز به هميهود ني
وه خوب خواهند داد و خرمن شما تا ينان محصول فراوان خواهد آورد و درختانتان ميدرموسم آنها خواهم داد و زم

د کرد و همه را يد خورد و دشمنان خود را دنبال خواهي خواهيريانگورتان کوفته خواهد شد و نان خود را به سدن يرس
"(  شما خواهم بود يد و خدايان شما خواهم خراميز برشما التفات خواهم کرد و درميد کشت، و من نيرخواهيبه شمش
تان خوف وسل و تب يد ، براياوريطور که فرموده ام بجانو اگر فرائض مرا آن ). 12-3ست وششم ، يان ، باب بيسفر الو

نتان را مثل مس خواهم کرد و حوش صحرا را برشما خواهم فرستاد تا شما يخواهم فرستاد و آسمانتان رامثل آهن و زم
ن خود ک تنور خواهند پخت ، گوشت پسرايواناتتان را به هالکت رسانند ، و ده زن نان شمارا دري اوالد کنند و حيرا ب

ان ، باب يسفر الو" (د ير را درعقب شما خواهم کشيد خورد و شمشيو گوشت دختران خود را خواهد خورد يرا خواه
  ) . 33-15ست و ششم ، يب

 
 و يران زرتشتيان با ايهودي ي روح و جهان بعد ازمرگ وروز حساب وبهشت و دوزخ تنها دردوران آشنائياعتقاد به بقا
 تازه گناهکاران ين برداشتها ي  درا  1 .افتيهود راه ين ين دردين فلسطي برسرزميمنشست ساله هخايحکومت دو
نش چهار رودخانه ير باغ عدن آفريرفتند که نظي مي ثوابکاران به بهشتيدند ، ولماني مي باقيگر درمرگ ابديدرجهان د

وخ ي شيک رود شراب برايل ، ي کودکان اسرائير برايک رود شيل ، يغمبران اسرائي پيک رود عسل براي: داشت 
 وجود داشت که درتمام مدت داود ين بهشت محرابيدرا. هود ين ير مومني سايک رود روغن برايل و ي اسرائيمذهب

   2.   ر مشغول بودي مزاميغمبر درآن به نواختن عود و خواندن سرود هايپ

                                                 
 .  هاي توحيدي مراجعه شود  به فصل مربوط به تأثير معتقدات زرتشتي درآئين–  1
 .  در حماسه بابلي گيلگمش نيز، پادشاه و پهلوان داستان درپايان زندگي وارد باغي آسماني ميشود که درخت خدايان درمرکز آن قرار دارد و شاخه هاي آن از فيروزه ساخته شده اند  –  2
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روند و بدان به دوزخ ، يکان به بهشت ميآن نکان و بدان ، که براساس يم ارواح مردگان به دو گروه نيل تقسيدرانج
 :  از آن سخن رفته است يل متين بار درانجي نخستيرد که برايگيا روز حساب انجام ميامت ي بنام روز قيدرروز
 خود خواهد نشست، و تمام مردگان درحضور او گرد خواهند آمد يبرتخت پادشاه ) يسيع(درآنروز پسر انسان ".... 
که درسمت راست اوهستند خواهد گفت يآنگاه به آنان. م خواهد کرد يدگان و ملعونان تقسي دو گروه آمرز آنان را بهيوو
 شما ينش عالم برايد که از آغاز آفري شويد و وارث آن پادشاهيائيد ، بيافته ايکه از جانب پدر من برکت ي کسانيا: 

 برهنه بودم يد، وقتي تشنه بودم آب داديد، وقتياک دادکه گرسنه بودم  به من خوريرا که شما وقتي، زآماده شده است 
چوقت ي خداوند ، ما ترا هيا: کان پاسخ خواهند داديون. ديب بودم مرا به خانه خود برديکه غريد ووقتيمرا پوشاند

نچه به د که آيبدان:  درجواب خواهد گفت يسي عيم ، ولين کرده باشيم  که چنيديب نديا غريا برهنه و يا تشنه يگرسنه 
د و به يازمن دور شو: و پس از آن به ملعونان خواهد گفت . د يد به خود من کردين برادران من کردي از کوچکتريکي

د ، ي که گرسنه بودم به من خوراک نداديرا که وقتيد ، زين او آماده شده است بروياطيس و شي ابلي که برايآتش ابد
د وآنان جواب يکن ندادب بودم به من مسي غريد و وقتيهنه بودم مرا نپوشاند بريد ، وقتي تشنه بودم به من آب نداديوقت

:  خواهد گفت يسي عي ول م ؟يت نکردي برايم و کاريديان ديا عريب و يا غريا تشنه ي ما ترا گرسنه يک: خواهند داد
 يات جاودانيکان به حين، نپس ازآ. د يقه کرديد ازمن مضايقه کردين برادران من مضاي ازکوچکتريکيد که آنچه ازيبدان

 ).45-31ست وپنجم،ي، باب بيمت"(دي خواهند رسيفرابديوارد خواهند شد وبدان به ک
 

 يائيانگر گوي نمايد منظور نداشته است، ولي عهد جديسا آنرا درمتون رسميکه کل" مکاشفه پطروس رسول"دررساله 
 يف شده است که درآن رودهائي توصي ظلمانينيرزمان درباره بهشت و جهنم است، دوزخ سيحيه مسياز معتقدات اول

 درآن وجود دارند که ياهچالهائي داده است، و سي از آتش گناهکاران را دردرون خود جايائي است و درياِزآتش جار
برند که ي بسر ميان خون و نجاست و مدفوعات متعفنيش مارها و عقربها قراردارند ودرميان درمعرض نيدرآنها دوزخ

 عهد ي ازرساله هايدربرخ.  دارند يخ جاي ازيائين گناهکاران دردريزايرود، و گاه نياهکار تا گلو درآن فرو مزنان گن
 داده يما درجهنم جاي مستقيعني   برخوردارند ،يازات خاصيفرگناهان خودازامتيد گرفته اند درکي که تعميانيسحيد ميجد
د بعدا مورد بخشش قرار ي تا شاشوند ،ين جهنم را دارد متوقف مواشخي به نام برزخ که حکم پيشوند، بلکه درمکانينم
 يتواند براي بستگان ميده دارد که از راه صدقه و دعاي خاص بنام روز ارواح دارد عقيک که روزي کاتوليسايکل. رند يگ

م را که س قرن سويقد" گنسياور"ده يسا عقين کلين همه ايباا. ان بدرگاه خداوند شفاعت کند ين برزخينجات ا
ده خواهند ي بخشينان سرانجام جملگيست و ايت سازگار نيحي مسيان با بخشش و رحمت الهين برزخي اي ابديسرگردان
 .  اورا متهم به بدعت کرده استيرفته و حتيشد نپذ

 
 که  آمده استيسيکباراز قول عيلوقا ل يدرانج. ح مشخص داده نشده است يد توضيت آن درعهد جديدرباره بهشت و ماه

) 43ست  وسوم ، يلوقا ، باب ب" ( بوديامروز بامن درفردوس خواه" ده شده ، يب کشي که همزمان بااو به صليبه مرد
ش به آسمان سوم باال برده يشناسم که چهارده سال پي راميمن شخص: سد ينويان ، پائولوس ميدررساله دوم به قرنت. 

 را درعهد يحيف بهشت مسين توصيکاملتر).3-2فصل دوازدهم ،  ( "ن مرد به بهشت برده شده بوديدانم که ايشد و م
 : افت يتوان يکان ميد درنامه اول پائولوس به تسالونيجد
 
مانند زودتر از مردگان صعود ي ازما که تا روز آمدن خداوند زنده ميآن کسان: م يگوئين را به حکم خدا به شما ميما ا"

 يپورخدا به صدا درميدهد و شيس فرشتگان ندا درميشود و رئي صادر مين الهنخواهند کرد، بلکه درهمان وقت که فرما
گران برخواهند يح مرده اند زودتر از ديمان به مسي که دراير خواهد آمد و آنگاه کسانيد خود خداوند از آسمان به زيآ

رده خواهند شد تا درآسمان با خدا ان ما هنوز زنده مانده اند همراه با آنان درابرها باال بي که درميسپس آن هائ. خاست 
کان، باب چهارم يرساله اول پائولوس رسول به تسالون." ( م بوديشه درکنار خداوند خواهياز آن پس ما هم. مالقات کنند 

،16-17.( 
 

 است با ينين روز که معادل با پنجاه هزار سال زميا. اد شده استيل يامت به تفصيه از روزقي آ70 سوره 30درقرآن در
رد که يگي درکائنات صورت ميمي عظيو به دنبال آن دگرگون) 99، کهف،73م ، يابراه(شود يل آغاز ميصوراسراف

ک شوند ، يد ، وستارگان تارـد فروغ خود را از دست بدهيآنگاه که خورش: "است ن آمده يرچنيف آن درسوره تکويتوص
ند ، و ي بدورهم گردآيوانات وحشيبه حال خود رها گردند ، و ح کنده شوند ، آنگاه که شتران آبستن يو کوهها از جا

 خود را يزند ، آنگاه که نامه اعمال کسان گشوده شود ، آسمان جايگر درآميکديند ، و ارواح با ياها به جوشش درآيدر
د يباي ميل خواهد دانست که بابت چه اعمايک آورده شود، هرروانيعوض کند ، و تنوردوزخ فروزان گردد، وبهشت نزد
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و ستارگان آنگاه که آسمان بشکافد ، "و درسوره بعد ازآن ، افزوده شده است که ) 13-1ر،يتکو"( جواب پس بدهد
 برآنچه ازخوب و بد ي مردگان واژگون گردد، هررواني خود فراترروند، و تابوتهاياها از مرزهايپراکنده شوند ، و در

، ) 26هود،( پررنج ي، روز)15انعام ،(وحشتناک  ين روزکه روزي درا).5-1انفطار، "(افتي خواهد يکرده است آگاه
، )2بروج،(، روزموعود)8قمر،( دشواري، روز)42م،يابراه (ينائيدگان ازبي،روزبازماندگان د)39م،يمر( پرحسرتيروز
 ي به پا، و)42ق، ( خود برخواهند خواست يهمه مردگان ازگورها . است خوانده شده ) 43روم،(ري برگشت ناپذيروز
آنگاه بدنبال ) . 104-102مومنون ، (ده شود يتا ثوابها و گناهان آنان سنج) 33لقمان،( حساب برده خواهند شد يترازو

گر ي ديشه به بهشت خواهند رفت و گروهي همي از آنان برايشود گروهي درآن تخلف نمي عادالنه که ذره ايک داوري
 است که يا دوزخ ، پلير ارواح دررفتن به بهشت يمس). 48بقره،(بمانند  درآن يبه دوزخ خواهند افتاد تا بصورت ابد

هنگام عبور ). 22صافات، ( نديگوي بدان پل صراط ميده شده است ودراصطالح جارينام"ميصراط الجح"درقرآن 
 يزيتک موو به ي يکيان به باري درموقع گذشتن دوزخي نرم و هموار دارد، وليني پهن و زمين پل صورتيان ايبهشت

 . د ي آير درميک شمشي
 
  1 ).هردو اصطالح ازتورات گرفته شده اند که(م نام برده شده يصد بار درقرآن ازدوزخ بصورت جهنم و جحيک به سينزد

 ان جاودانهينکه دوزخي فروزان دوزخ سخن رفته است ، و از ايات ، ازآتش سوزان و تنور گداخته و شعله هايدرهمه آ
 دوزخ از آتش ساخته شده اند و درون آنها آکنده يوارهايد. افت ي نخواهند يندو هرگز ازآن رهائن آتش خواهند مايدرا

 ي هفتاد زرعيري درزنجي هر دوزخي؛ دست و پا)44-42واقعه ،(ظ است ي خروشان و دود غليازباد سوزنده و آبها
و گرز )47دخان،(شود يخته ميو برسرش آب جوشان ر)30حاقه ، (شود يبسته شده است که باآن به آتش کشانده م

، جامه اوازآتش )54عنکبوت، (رد يگيان مين و از همه سواورادرميو آتش ازباال و پائ) 19حج، ( شود ين کوفته ميآهن
ان ي، و هر زمان که پوست تنش درآتش بر)103مومنون، ( ده شده است يز ازآتش پوشيو چهره او ن) 22حج،(است 

زد ، اما ي آتش بگريکوشد تا از شعله هاي ميدوزخ ). 56نساء ، ( ابديا عذابش ادامه د تيرويتازه براو م يشود پوست
دراعماق دوزخ ). 20سجده ،( خود باز گردد و عذاب دوزخ را بچشد يزنند که بجايهربار مالئک جهنم بدو بانک م

شان يخورند و روده هايا موه ها رين ميان ايطان دارد و دوزخي شي بشکل سرهايوه هائيده است که مي تلخ روئيدرخت
ن ي چرکي آورند ، مأموران دوزخ بدانان آبياد برمي فري که ازتشنگيو هنگام ) 62صافات ، ( شوديدرشکمها پاره م

کنند تا گناهان يو چون ازخداوند درخواست خروج ازدوزخ را م). 16م ،يابراه(کند ياد تر مينوشانند که عطششان را زيم
و مرگ تازه اي  .دهد که عذاب آنان هرگز فروکش نخواهد کرد يد، خداوند بدانان پاسخ مش را جبران کننيگذشته خو

 2  ).37فاطر،(نيزبرايشان مقدرنخواهد شد، زيرا که براي ستمکاران ياروياوري نيست 
  

 3 . بار به صورت عدن و دوبار بصورت فردوس نام برده شده است10 بار نيز از بهشت به صورت جنت و جنات ، 135
درهمه اين موارد بهشت مفهوم باغي بزرگ را دارد که بهشتيان زندگاني آن جهاني خود را جاودانه درآن ميگذرانند و 

) نشيمنگاه راستي ( ومقعدالصديق  )خانه آرامش (اين باغ درقرآن بصورت دارالسالم . ازنوع لذايذ جسماني برخوردارند
و ) 133آل عمران ، ( ه پهناي آن باندازه آسمان و زمين است توصيف شده است، ک) باغ هاي ابدي ( وجنات خلد

) 15محمد،(و چهار رودخانه اصلي )25بقره ،(و درآن جوي هاي بسيار ) 22حاقه ،(درمکاني بسيار باال جاي دارد 
). 15روم،(و چمنزارهاي آن همواره به گل آراسته اند ) 45حجر ، ( جريان دارند و چشمه ها از زمين ميجوشند 

واز پاداشي بيکران بهره ) 13نساء،(دراين سراي جاوداني ازسعادت ابدي برخوردارند ) 82بقره ، (يهمانان بهشتي م
) 45صافات، ( و نوشيدني هاي فراوان) 57يس ، ( ميوه هاي بهشتي همواره دردسترسشان است ) . 9مائده ،( ميبرند 

، حورياني سپيد اندام وفراخ چشم )44دخان، (يشود که توسط حوريان برآنها عرضه م) 25مطففين، (و شراب پاک 
و پيش ازآن )56يس ،(که درکنارشان زير سايبانها مي آرامند )23واقعه ، (، به لطافت مرواريدهائي درصدف )20طور،(

، و هميشه باکره )58الرحمن،(وبه زيبائي ياقوت و مرجانند ) 56الرحمن، (دست هيچ جن يا آدمي بدانان نرسيده است 
که درجامها و صراحي هاباده گوارا که درد سر نمي آورد و ميوه هائي )غلمان(،  ونيز پسراني جوان )36واقعه ،(د ان

 ). 21-17واقعه ،(ازهرقسم که برگزينند و گوشتهاي پندگان ازهرنوع که خواسته باشند برآنان دور ميگردانند 
________________________________ 

ن دره ينام ا. شدنديده ميب کشيان محکومان به مرگ درآنجا به صلي رومياليان بود که دردوران استي بزرگ کنعانيم دراصل از مراکز پرستش مولوخ خداياورشل يکي دره جهنم درنزد-1
 . ه آن بنام هنم گرفته شده بود که بعدا بصورت جهنم درآمد و مرادف با دوزخ شناخته شدياز مالک اول

 گناهان خود درآنها يان برحسب طبقه بندي هفت طبقه است که دوزخين قرار دارد و داراير زمياست، دوزخ درز" يديتوح "ي دوزخ هاياحتماال منبع اصل که ي آشوريتولوژي درم-2
 . ه شده است دي است که رود ظلمت ناميان خاک وگل است ، و راه ورود بدان رودخانه ايخوراک دوزخ. ده شده استي دارند ، و هفت حصار بردور آن کشيجا
ش بسته ي است که درهايعروس من فردوس:" مان گفته شده استي سليدرغزل غزلها. آمده استل و هم درقرآن ين صورت ، هم درتورات ، هم درانجي ، بهمين کلمه فارسي ا-3

دانم که يم" ، )43ست وسوم ، يلوقا ، باب ب"(  بود يامن درفردوس خواهب به او گفت امروز بي صلي دربااليسيع و:"... ل آمده استي، و درانج )12غزل غزلها ، باب چهارم ،"(است
وحنا ، يمکاشفه " ( د خواهد خورد يروي که درفردوس خدا مي شود از درخت زندگاني که رستگاريکس"، )4ان ،باب دوم ،يرساله دوم پائولوس به قرنت"(ن مرد به فردوس برده شديا

 .    ن صورت فردوس بکار رفته است ين کلمه به همي، ا11ه ي و مومنون ، آ107ه ي ، آيدرقرآن دردو سوره استر). 7باب دوم ،
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 نشسته اند که يوبرتخت هائ) 31کهف ،(ن دردست دارند ي زري ازاستبرق سبز برتن و دستبندهائيان جامه هائيبهشت

 درشت چشم و ياني، درکنار حور) 76رحمن ،(زنند يه مير سبز تکي ازحريبا برآنها گسترده است ، بربالشهائي زيفرشهائ
 انند يده ماکي درپرده پوشيضه هايدگانشان بي ديو گوئ) نگرند يکه جز به مصاحبشان نم(ه نگاه کوت

    1 .  )49، 48صافات ،(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________  
 دست ي باکره و پانصد حوريقا چهار صد حوريرود دقي که به بهشت ميکند که به هر مرد مسلمانيامبر اسالم نقل ميوف و معتبر خود، ازقول پن ، اثر معرياء علوم الدي دراحي غزال-1

  ). ي هجر1348جلد چهارم ، چاپ قاهره ، (رد يگي تعلق مي همسريوه برايدوم و هشتهزار ب
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 نيقوان

 یدي توحین هايدرآئ
 
ن ينش کائنات و زمي پس از اشتباهات آشکارآنها درمورد مسائل مربوط به آفری، دين نقطه ضعف مذاهب توحيزرگترب

 و با توجه ، ان آورده انديآدمی و اجتماعی است که درارتباط بامسائل روزمره فردی ن ومقرراتي قوان، و  خلقت انسان
ن وضع شده يست الزاما ازجانب خود خداوند وضع شده باشند و قوانيبايمی نين قوانيچن"يديتوح"ن يک آئينکه دريبد

ی نياعالم شده اند و نه قوانی ر الهير ناپذييو ثابت و تغی ن ابدي همه آنها خود بخود قوان، ر کنندييتوانند تغيخداوند نم
 ، نهمهيباا   ).  کشف االسراری، نياله خمروح " (خرد تراوش کرده باشند يمردم بی مشتی سيسفلی ازمغز ها"که 

دوشادوش ی ن حکم بر جوامع بشرين بوده است که قوانيخ از آغاز ايتاری رواقعير ناپذييو ثابت و تغی قانون ابد
ی  و همچنانکه تمدن بشر، ر و تکاملنديير محکوم به تغيگيپی آنها به صودتی تمدن ها و فرهنگهای تحوالت اجتماع
توان يمتوقف نمی ز درمرحله خاصيازآنرا نی ن مربوط بدان وناشيتوان کرد قوانياز آن متوقف نمی نيرا درمقطع مع

ی ادگارهايل به يکنند  تبديق نميکه با شرائط تازه تطبی ن کهنه ايرود و قوانيش مينصورت تمدن پير اي درغ. گذاشت
روزمره ی است و نه درزندگانی خياسناد تاری های گانيشان تنها دربايشوند که جايگذشته می ازدورانهای محتوائی ب

ی ز اکنون درموزه هاين" يديماقبل توح" ی ن و مقررات تمدنهاي درست به همانصورت که قوانی، افراد و جوامع بشر
  . گرفته اندی جای آثار باستان

 
با تمام ي تقر، رفتهن صورت گين النهريبی کصد ساله گذشته درالواح و مدارک باستان شناسيکه ی هائيبراساس برس

 بخصوص از قانون ی، و آشوری ، بابلي اکدی، سومری ن ماقبل توراتيتورات از قوانی ن و مقررات حقوقيقوان
باستان ی  درکاوشها1902که متن کامل آن درسال (ی الد و قانون حمورابيش ازمياورمتعلق به دوهزار سال پی سومر
ی  حت. هوه بدانها افزوده شده استي اقتباس شده اند و تنها نام  )بدست آمده استی شوش درخوزستان کنونی شناس
ت شده ين واقعير از قبول ايداند ناگزيمی به موسی الهی ن را وحين قوانيکتاب مقدس ای ک که برمبنايکاتولی سايکل

ل شده يا تعدي ليجا تکميل تديتا دوران انجی  بلکه اززمان موس، ابالغ نشده اندی کجا به موسين ياست که همه قوان
ن فرمان آنو و بعل ين قوانيح شده است که منبع ايزتصرينی ن حمورابي جالب است که درسرآغاز مجموعه قوان. اند
 . هستندی ر الهير ناپذيين تغيقوانان بزرگ بابل است و همه آنها يخدا

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

و ی ت انسانيثيحی معادل مرد و دارای زن انسان" ی ديتوح"ک از مذاهب يچي دره، شوديبرخالف آنچه غالبا ادعا م
نصف ی ط از حقوقين شرايد که دربهتريآی بحساب می  بلکه انسان درجه دوم، شوديبرابر بااو شناخته نمی حقوق

 . حقوق مرد برخورداراست
  

مشخص ی کند مقام زن رانسبت به مرد به روشنيابالغ می نا به موسيکه درکوه سی درتورات،خداوند درفرمانهائ
 آنگاه به مدت هفت روز نجس ، ديبزای نه ايآبستن شود و فرزند نری هرگاه زن: فرمود ی و خداوند به موس: " کنديم

 آنگاه به مدت دوهفته نجس باشد و شصت و ، ديبزای  و اگر دختر، ر خود بمانديتطهوسه روز درخون ی باشد و س
 ). 5و2 ،  باب دوازدهم، انيسفرالو"(ر خود بمانديشش روز درخون تطه

 
..... افتمين زن راباکره نيد ايو بگو و پس اورامکروه دارد ، ديرد و بدو درآيزن بگی چون مرد: و خداوند فرمود "

کن ي ل، آورده استی ل بدناميهردرست نباشد صد مثفال نقره به پدر دختر بدهد، چونکه باکره اسرائپس اگرسخن شو
دا نشود، آنگاه دختر را به خانه پدرش ببرند و پس اهل شهر ين سخن راست باشد وعالمت بکارت آن دختر پياگر ا

 ). 21-13 ، ست و دومي باب ب، هيسفر تثن"(رد يند تا بمياورا باسنگ  سنگسار نما
 

ی بی ن جهت موظف به فرمانبرداري و ازا، ده شده بوديرا ازدنده او زائي ز، ازمرد بودی ده ايهود زن زائيدرفرهنگ 
رون رانده و ين گناه آدم را از بهشت بيه را او مرتکب شده و با اينکه گناه اولي مضافا بر ا، د و شرط ازاو بوديق
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ز ينی ل درمدارس را نداشتند و به مقامات روحانيهود زنان حق تحصيی ه سنت درجام. شه گناهکار کرده بوديهمی وبرا
زنان ی هوديدرمعابد ی حت. ن کار دون شأن اوبوديرا ايبرد، زيخود را درسفر نمزن ی چ خاخاميه. افتندييدست نم

شد يده مي زنان نامزيا دهليشخوان يتوانستند تا صحن اول که پيمعبد را نداشتند و فقط می اجازه دخول به قسمت اصل
 در امور . حضور آنان بصورت ناظر مجازنبودی شرکت زنان درمراسم و حتی  درانجام مراسم قربان. ش برونديپ

 در تمام تورات . ن حقوق بطور دربست به مرد تعلق داشتيبود و ای با فاقد هرگونه حقيازدواج و طالق و ارث زن تقر
که درتورات ی  بصورت، ليل مختلف اسرائي درقبا. شوديده ميزن فقط زن نامشود و يت آدم اطالق به مرد مياصوال هو

عمال ) 15، ست و دومي باب ب، سفرخروج(بکارت دخترش ی بهای عنيافت حق ابوت يمنعکس است پدر درمقابل در
جاز است  مرد م. ديآی ن معامله به بعد دختر به تملک در ميفروشد و ازهنگام انجام اينده اش ميرا به شوهرآی و

چون مرگ پدر و مادرزن ی طيدرشرای حت. ه بخرديا جاريزيا کنيار کند يش اجازه دهد همسر اختيهراندازه که دارائ
ی ران خود زنيان اسيو خداوند فرمود که اگر درم:"ستن ندارد يدهد حق گريکه تورات بدو اجازه می جزمدت محدود
د و سرخود را بتراشد و ناخن خود را يرد که به خانه ات درآفه داي پس او وظی، ل شويو بدو مای نيخوب صورت بب

سفر "( ی رد، و پس آماده شود که بدو درآئيکماه ماتم گيپدر ومادر خود ی رون کند و برايرد و رخت خود را بيبگ
 ).13-11 ، کميست و ي باب ب، هيتثن
  

سد و يبنوی تواند درهرموقع طالقنامه ايمرد م –هوه ابالغ شده است ي که همه آنها از جانب –ی ن توراتيبنا به قوان
چ صورت بدون موافقت شوهرش امکان طالق گرفتن يزن درهی  ول، رون کنديبدست زنش بدهد و اورا از خانه اش ب

ی به سختی ن خطائي زن درصورت ارتکاب کمتر، اشکال استی بی با هرزنی مرد همخوابگی که برايندارد ودرحال
نکه روشن يای برا. کشديکارش به سنگسار می د، به آسانيان آيحتمال زنا از جانب او به مشود، و اگر ايمجازات م

بپردازد و کاهن " رت ياز غين"به نام ی د به خاخام پوليباي مرد م، ا نبودهيشود که سوء ظن مرد به همسرش بجا بوده 
ی نيشاهد عی مرتکب شده باشد که کسی گناهر به زن بخوراند تا اگر يرا به نام آب تکفی آب آلوده ای فات مذهبيباتشر

اگرزن ی نصورت درمالء عام سنگسار شود، وليفتد و دراين بيش شل شود و شکمش به پائيآن نبوده است روده ها
-11 ،  باب پنجم، سفر اعداد (. نداردی تيکه بدو واردآورده مسئولی د، مردازبابت اتهاميرون آيگناه بيش بين آزمايازا
سفر (بکارت اورا به پدرش بپردازد ی د بهايکه به دختر تجاوز کند تنها بای هوه آمده است که مردي ثاقيدرم). 30

ن شده يي شکل نقره تع50)28، ست و دومي باب ب، هيسفر تثن(گر يدی ن بها درجاي، و ا)15ست و دوم يباب ب، خروج
معادل فاحشه شناخته شده و شود که از طرف شوهرش رها ی زن) 8و7، کميست و يباب ب(ان يدرسفر الو. است
) 21-13، ست و دوميباب ب(ه يگر سفرتثنيدی  درجا. را ندارندی ن زنيح شده است که کاهنان حق ازدواج با چنيتصر

درخانه ی ش از زناشوئيد که پيرشده و بدو بگويبعدا از اوسی ازدواج کند ولی با زنی گفته شده است که اگر مرد
ن شب زفاف دخترش را که معرف ي پدر آن زن موظف است جامه زر، ه بوده استهمخوابه شدی گريپدرش با د

شود که چرا يده نمي اماازمرد پرس، رآن،زن درکناردروازه شهرسنگسار شوديبکارت اواست به کاهن ارائه دهد، ودرغ
 . تاده استاد آن افير شدن ازآن زن به يهمان شب زفاف اعالم نکرده و فقط بعد از سی ن موضوع را درفردايا

 
هر مرد ی  برا، نقل کرده" مردان کتاب مقدس"، درکتاب يکه مورخ معروف معاصر، آندره شوراکی باستانی درسند  

 3 شکل و دختر 5 پسر، کماه تا پنج سالياز: شده است ی مت گذارير قيبه شرح زی ن مختلف زندگيدرسنی لياسرائ
 شکل و زن 50مرد ، ست سال تا شصت سالي ازب،  شکل10  شکل و زن20ست سال، مرد ي از پنج سال تا ب، شکل
وانات را هم شامل يحی ان زن و مرد حتيض ميتبع ، شکل10 شکل و زن 15 مرد ،  ازشصت سال به بعد،  شکل30
ا ياز گوسفند ی کند که قربانيد ميتأکی  و، ديآی ان  ميمهوه يی برای  مثال درهرمورد که صحبت از قربان، شوديم

ز يل ني درآن بخش از انج، ن برداشت تورات از مقام زنيا. اورندينه آنرا بيباشد و مبادا که ازنوع ماد" نه يرن"گوساله 
ن يهم"ی سائيبخش ع"که دري درصورت، دانست بطور کامل منعکس شده است ديعهد جدی مه توراتيتوان آنرا نيکه م

ن باره يدرا. ارجمند داردی شتر است مقاميش بق تر و عطوفتينکه احساسش رقين زن بخاطر اي همی، کتاب دوقطب
 : پائولوس آمده است ی دررساله ها

 
 بلکه زن ، را که مرد ازآن زن زاده نشدهي ز، سازدي اما زن جالل مردرامنعکس م، سازديمرد جالل خدا را منعکس م"

د بهنگام ينجهت زن باي بد. ديردمرد خلق گی  بلکه زن برا، ده نشدي و مرد بخاطر زن آفر، بود که ازمرد به وجود آمد
شگاه خداوند يسته است که زن با سر برهنه درپيا شاي آ. دعا سرش را بپوشاند تا نشان دهد که تحت فرمان مرد است

که با سربرهنه ی  زن. سر هرزن شوهراواستی  ول، ح خدا استيح است و سر مسيد که سرهرمردمسيدعا کند؟ بدان
ی  طور، زنهای ا" ، )13-3 ، ازدهمي فصل ، انيرساله اول قرنت"( رسوا ساخته استشوهرش رای عنيدعاکند سرخود 
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" ، )22 ، ان، فصل پنجميرساله پائولوس رسول به افس"( د يکنيد که ازخداوند اطاعت ميازشوهران خود اطاعت کن
حوا، وآدم ده شد و بعد ي آفررا اول آدميد ساکت باشند، زي زنان با. ا برمردان حکومت کنديم دهد يزن اجازه ندارد تعل

موتائوس، فصل يرساله اول پولس رسول به ت" (ب خورد و قانون خدارا شکست يب خورد بلکه زن فرينبود که فر
که به خدا توکل ی زنان مقدس:" ح شده است کهي دررساله پطرس رسول تصر، به موازات پائولوس). 14-12، دوم

رساله " (خوانديکردو اورا ارباب خود ميم اطاعت مي، مانند سارا که ازابراهع کامل شوهران خود بودنديداشتند همه مط
 .)6 و5 باب سوم،، اول پطروس رسول

   
برخورد ی و کامال مخالف با ضوابط تورات" ی انقالب" ی بازنان با عطوفتی سي بعکس ع، ليانجی حيمس"دربخش 

درباره سنگسار او مانع ی د مذهبيقانون اکی و از اجرابخشد يروح او می رابه صفای ه روسپيم مجدليگناه مر. کنديم
که او را درخانه خود به صرف غذا دعوت کرده است و از ی سيبه شمعون فر). 10-3 ،  باب هشتم، وحناي(شود يم
مرا با اشک چشم ی ن زن پاهايد که ايگوي م، کنديده است تعجب ميک زن بدکاره شهر را بخشيگناهان ی سيعنکه يا

درصحنه ). 48-36،  باب هفتم، لوقا(ی که تو مهمان خودت را فقط غذا دادي درحال، سوانش خشک کردي گشست و با
ی ن صحنه خوداري حضور درا، ون اويحواری  حت، که مرداني درصورت، دارنداعدام او تنها زن وابسته بدو حضور 

  . شودي ظاهر م) مادلنی مار(ه يلم مجدين مريگران به هميش از همه ديپی سيز عيز ني پس از رستاخ، کننديم
شتر يسا را بيکلی چون و چرايسلطه بکرده است که ی رويل پيانجی ک تا بامروز همواره ازسنت توراتيکاتولی سايکل

آنان بسته ی سه هايقدی  حت، زنانی سا به رويکلی ل تاکنون راه ارتقاء به مقامات باالين دلي و بهم، کندين ميتضم
درگذشته ی بحث هائی ک حتيکاتولی سايکل.ل استيانجی تيدوشخصی خدای گرازجلوه هايدی کيرد ن مويا. مانده است

شهر ی مذهبی ن سئوال بخصوص درشورايا نه ؟ ايروح هستند ی ن باره داشته است که زنان اصوال دارايدر ا
 . ديهم نرسی جه قطعي مطرح شد و به نت585فرانسه درسال "ماکون"
  

است ی مردان را برزنان برتر" :ل استيانج"يبخش تورات"يتورات و برداشتهای ابه برداشتهابرداشت قرآن اززن مش
ن بابت که مردان را ازمال يز ازايبرترمقرر فرموده است، ونگر يدی را بر برخی را که خداوند برخي، ز)228 ، بقره(

ا چهار يا سه يدو : تان باشند  مورد پسندد که يرا که به نکاح خود درآوری ، زنان)34، نساء(دهند يخود و زنان نفقه م
را که از ی ، زنان)19نساء ( د يبه خود راه ندهی تان نبود درامر طالق آنها دغدغه ا ، و چنانچه دلپسند)30، نساء(

د يه کني و سرانجام آنانرا به زدن تنب، دينيگزی د سپس ازخوابگاهشان دوريحت کني نخست نصد،يمناکيشان بينافرمان
 ، بقره(د يبجوئی کيکشت آنها نزدی د براي پس به هرصورت که خواسته باش، ندينان کشتزار شماي، ا)33، نساء(

د به يکنين مييکه خود تعی فاحش شده باشند و چهار تن از گواهانی ، و هرکدام اززنانتان راکه مرتکب خطائ)223
شان فراهم يبرای ا آنکه خداوند راه نجاتيسد د تاعمرشان به آخربريکنی دهند آنقدر درخانه زندانی آنان گواهی خطا
، )11، نساء( د يک دختر قرار دهيک پسر را دوبرابر ارث يدهد که ارث يخدا به شما فرمان م ).15 ، نساء(آورد
 ). 282، بقره"( دياوريک مرد و دوزن را گواه بيد يايد و اگر دونفر مرد نيشهادت دومرد گواه آوری ادای وبرا

  
ی ره صحابي ازقول ابوهر، ث جهان تسنن استيحدی ن کتابهاي معتبرتر، "صحاح سته"از ی کيکه ی مذتر" جامع"در

نا يقيگر سجده کند، يبه انسان دی ت شده است که اگر قراربود دستور دهم انسانيامبر اسالم روايمعروف محمد ازپ
ن يازقول هم" صحاح سته"گر ازيدی کي، يبخار" ح يصح" ودر، دادم زنان به شوهرانشان سجده کننديدستور م

 ، دردوران خود مای حت. خود راصادرکرده استی برآن حکومت کند حکم تباهی که زنی نيامبر آمده است که سرزميپ
ی زن دراسالم با استناد به ضوابط اسالمی نار دولتيک سميدری ک دانشگاه اسالميس ي رئ، هيت فقيوالی درجمهور

ون و ين امر برعهده روحانيارا ي ز، ز کننديدرمورد حقوق زن و مرد پرهی سنتی تفکرهاد ازيزنان با: "کند کهيد ميتأک
 ". است و نه باخود آنها ی آگاهان مذهب

 
 شه، همسرمحمد،يازقول عا"نهيمحمد درمد"امبراسالم درکتاب يپی وات محقق و مورخ سرشناس زندگانی مونتگمر

  سنـــــج کرد شش سال بيشتر نداشتم و هنوز بادختران خردسال که همهنگاميکه پيامبر خدا بامن ازدوا"نقل ميکند که 
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امبر ين موقع پيدرا. م به خانه خود برديکه نه ساله شدم و همسرم مرا باعروسکهای  تازمان، کردميمی  من بودند باز
 1 . " سال داشت54

 
عضو سازمان ملل ی ه وکليه کشورهاکه درسراسر جهان امروز محکوم شناخته شدی و برده داری رس ظالمانه بردگ

است که آدميان " قوانين ثابت و اليتغيرالهي"ازآن ی آن صحه گذاشته اند، همچنان درهرسه آئين توحيدی متحد برالغا
که دوآئين مسيحيت واسالم دراين زمينه برآئين يهود دارند اين است که ی  تنها امتياز. حق لغو يا تعديل آنهارا ندارند

 . قرار گرفته باشدی مورد نفی آنکه اساس برده داری عادالنه نسبت به بردگانه توصيه شده است بی اردرآنها رفت
 چنانکه انجيل ، حمايت شده استی  هم درانجيل و هم درقرآن بصورت قاطع ازاصل برده دار، درست درجهت عکس

شمرده است، و درقرآن ازجانب ی  مذد هباطاعت بردگان را از اربابان خود به اندازه اطاعت آنان از مسيح يک فرضيه
ی که خدا بدو رزق وروزی ازخود ندارد نميتواند با مردآزادی که هيچ اختياری خداوند تصريح شده است که بنده ا

 .فراوان اعطا فرموده است يکسان شناخته شود
 

ش سال نزد تو خدمت پس شی بخری عبری اگر غالم" درتورات بصورت فرمان مستقيم خداوند يهوه آمده است که 
بدو داده باشد و آن زن پسران و دختران برايش ی  و اگر آقايش دراين مدت زن، قيمت بيرون رودی کند و سال هفتم ب

 ليکن هرگاه آن غالم بگويد که هر آينه ، زائيده باشد آنگاه زن و اوالدش ازآن آقايش باشند و آن مرد تنها بيرون رود
آنگاه آقايش اورابحضور خداوند ، ميدارم و نميخواهم بدون آنها آزاد بيرون رومزن و فرزندان خود را دوست 

-2 ، باب بيست و يکم، سفر خروج"(نمايد ی راهميشه بندگی سوراخ کند واو وی بياورد دوگوش اورادرفش) درمعبد(
 نان وکتک و کار ، االغتی علوفه چوب و بار برا: "بن سيراخ ازتورات تصريح شده است کهی ودرتفسير يهود). 6
 و اين يوغ و طناب است که گردن ، بنده ات، زيرا که اگر او سرش را باالنگاه دارد به فرمان تو نخواهد ماندی برا

اگر بنده ات فرمان تورا اطاعت نکند بيدرنگ اورابه غل وزنجير . نصيب غالم بايد شکنجه و فلک باشد. اورا خم ميکند
 ). 25وسوم ی باب س"(بينداز

 
خود باشيد که ازارباب ی بااشتياق مطيع اربابان زمينی غالمان، طوری ا:"آمده است"عهد جديد"همين راستا دردر

به غالمان بگو که درهر  "، ) ه،  باب ششم، رساله پائولوس رسول به افسيان"(خود مسيح اطاعت ميکنيد ی آسمان
رساله " (نگاه دارند ی ند و آنهارا همواره ازخود راضامر مطيع اربابان خود باشند و درباره احکام آنان جرو بحث نکن

درهمين ) سن توماس دان( قديس بسيار سرشناس مسيحي، توماس آکوينوس). 9پائولوس رسول به تيطس، باب دوم، 
ی نظام مفيد و عادالنه ای  ازنظر اجتماع، است که آدم مرتکب شدی که نتيجه گناهی بردگ: "باره فتوا داده است که

ديگرآزاد باشند وبتوانند ازقانون خدا واز خود آنان دفاع ی کارکنند تا گروهی است که گروهی طبيعی يراامراست، ز
 ". کنند 

 
________________________________________ 

" ی حي مس–ی هودي"ی ن مذهبيز قوانيبحث برانگی تهايشند تا واقعکويده اند و ميدرهمه ادوار کوشی  کسان، عي بخصوص درجامعه تش، ت و چه درعالم اسالميحي چه درجهان مس-1
  . ديافزايبرآن می تازه ای د گره هايبگشای ش ازآنکه واقعا گره ازمشکليه کنند که بيتوجی رابا منطق هائی ااسالمي

ب قلوب به تعدد زوجات يتحبی غمبر برايدرحال گسترش بود پداند که چون اسالم ين ميامبر را مربوط بديپی  ازدواجهای، مطهری د مرتضي شهی، اسالمی ن برجسته جمهوريسيتئو
ن موضوع يهمی گريدی ه پردازي فرض. از داشتيخود بدان نی اسيت سيفعالی امبر براين نازل شده بود که پين حساب قانون تعددزوجات درقرآن بخاطر اي بد، اج داشتياحت

زشمرده شده است مسئله يگران تا چهار زن جايامبر تا نه زن ودرمورد ديدرمورد پی ن مسئله که بطور کليا: "کنديه ميو مزاج و حقوق فردو عائله توجی ميدگاه مختصات اقليراازد
الت ز آن دخيکه دراصل تجوی ر علليتام و سايمانند وقوع جنگ و پرورش ای له و تبعات هنگاميمتقابل جامعه مزاج و حقوق فرد و عای ازهايو نم ياست که براساس خواص اقلی ا

 . کنديداشته است فرق م
ی ل چنديق باقباين طريکرد وخود رابدله بود محمد به گرفتن زنان متعدد اقدام يبت کامل آن قيحماستاند دريزن می له ايآن روزگار که هرکس از قبی ت بسزايد دانست که بخاطر اهميبا
 ران  ياسالم درای ه برترجمه فارسيحاش"( ز بداننديش نيخوی له ايفه قبيت ازاو را وظينکنند، بلکه حمای وند داد تادرراه نشر اسالم نه تنها با او مخالفتيپ
 ). 414 ص ی،  پتروشفسک.  پ. یا

شه يطر رکه اسالم با آن روبرو شد و به خای خيبود تاری تيواقعی بردگ: "  نوشته شده است ، ن نظرکه برده دار دراسالم مجاز شناخته شدهين کتاب دررد ايگر درهميدی درجا
ن ي ازا، ستينی آن عملی و فوری ست که مخالفت به ناگاه باآن محال است و لغو آنيامبر منگريکباره و آنابرانداد، پيتوانست آنرا ي اسالم نمی،  بخصوص ازجنبه اقتصاد، داربودن آن
  ). 473 و409ص ، ان کتابهم" ( و به مرور اساس آنرا برشوراند، ل متوسل شديج و به اصطالح لطائف الحيدررو به اصل ت

نکه ياست برای  اعتراف، باشدی رفتنيپذی ش از آنکه استداللهائي ب، رنديه ناپذيت امروز و بخصوص فردا اصوال توجيبشری که برای ه مسائليتوجی برای ن استدالل هائيچن
ن هدف وضع شده اند که يزباايابالغ شده اند ازهرچی و درهر مقطع زمانی رهر مقطع مکانبه مسلمانان جهان، دی ر الهير ناپذيين ثابت و تغيکه ازلوح محفوظ بصورت قوانی نيقوان

 .باشندی و مکانی ط زمانيان درهمه شرايهمه جهانی نکه راهنماي نه ا، امبر رادر عربستان صدراسالم حل کننديمشکالت پ



  قوانين در آئين های توحيدی                                                                                         تولدی ديگر 

 5صفحه 

 
 

ديگر دراين باره دارد ی درانجيل برداشت یدرمسيحيت، يکبار ديگر ميبايد تذکر داده شود که خود عيسی درمورد بردگ
درانجيل ها است که مومنين گاه و بيگاه ی مانده فقط جمالت کوتاهی که نه پائولوس بدان رفته است، و آنچه ازآن باق

ی  زيرا که دراينصورت يا ازاول، هيچکس نميتواند بنده دو ارباب باشد: " ازاين قبيل که ، ميخوانند و ازآن ميگذرند
متي، باب " (را حقيرميشماردی ارادت ميورزد و دراينصورت دوم) خدا(رادوست دارد يا به اول ی آيد و دومی بدش م
 ). 13 ،  و باب شانزدهم22 ،  باب دوازدهم، ، لوقا24 ، ششم

 
 ازی  زيرا اين سنت خواست مستقيم خداوند و ناش، قاطع گذاشته شدهی تاکيدی درقرآن بنوبه خود براصل برده دار

گران ين درجه برتراز ديرا به چندی م که کسانين خواسته ايخود ما چن" :ت خاص او شناخته شده استيراده و مشا
گر يدی از بندگان خود را بربعضی خدا رزق بعض" ، )31، زخرف"(ش درآورند يخوی نان رابه بردگيم تا ايقرار ده

" ، )71نحل، "(دهد تابااوبرابر شوند يالمان خود نماده را به غي اما آنکس که رزقش افسون شده ز، داده استی ونفز
م و پنهان و آشکارا هرچه يآزاد که مابه او رزق فراوان عطاکرده ای ازخودندارد و مردی اريچ اختيکه هی ا بنده ايآ

گنگ و ناتوان که سربار ی بنده ای کيدونفرمرد، " ، )75، نحل"(کسانند ؟يکند باهم يبخواهد ازمال خود انفاق م
کند يآزاد که به عدالت امر می مردی گريرساند، و ديبه مالک خود نمی ريچ راه خيش است و ازهيخوی والم

ازخودمحمد نقل شده " صحاسته"در). 76، نحل"(هستند؟ی حقوق متساوی ن دونفردارايا ايم است،آيودرصراط مستق
ارباب خود که از نزد ی  و بنده ا، ه استرون آمديبی تعالی زد ازبرائت خدايکه ازصاحب خود بگری هرغالم:" است که

خته پارا يز گرينمازو روزه غالم وکنی را حقتعالي ز، ش باالتر نخواهد رفتيخته باشد نمازش ازحد شانه هايگر
 ". رديپذينم
 

که از ی  بندگان، شونديکه درجنگ ازکفار گرفته می رانياس: است ی سه منبع اصلی دارای بنده داری درفقه اسالم
 ، رسدين هرسه به جنگ ميشه اير. نديآی ا ميزان بدنيکه ازغالمان و کنی شوند،و فرزندانيمی داريانشان خرصاحب

ی مت به بندگيا دستبردها بعنوان غنيشوند خود درجنگها يد و فروش ميکه دربازار برده فروشان خری را بردگانيز
 و اگراربابان ، شت و به صاحبانشان بازپس داده شونددا شوند بازدايد درهرجا که پيبايمی  بردگان فرار. درآمده اند

ک از صاحبان او يبه چند ارباب تعلق داشته باشد هری  اگر بنده ا. شوندی ز پا زندانيز گريا کنيدانشوند غالم يآنها پ
 .دا آزاد کنيفالن عضو اورا بفروشد ا ي مثال فالن دست ، ديآی راکه سهم او بحساب می ازبدن وی حق دارد قسمت

د آنها يا متعهد بازخريد کرده يز بازخريخود را نی ر اعضايتواند کامال آزاد شود که سايمی ن صورت برده فقط وقتيدرا
 .شده باشد

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

فرهنگ و ی اصلی همواره ازاجزای با که ازآغازتمدن بشريزی ، هنرها"يديتوح"دست کم دردومذهب ازسه مذهب 
 در Margoliouthوثي به تذکرمارگول. ندارندی ا اساسا جائيدارند، ی ارکميبسی ا جايت به حساب آمده اند، يمدن
، تنها رشته ي، درام، شعرو معماري مجسمه سازی،  نقاشی، قيموسی عني ، بايزی ششگانه هنرهای هاان رشته يم

" کنند يمی رويازشعرا تنها سبکمغزان پ"نکه يد کراهت و باتذکر اي و رشته ماقبل آخر باق، ن بصورت روشنيآخر
هود منع ين ي همچنانکه درآئ، شده اندی گر نفيمورد قبول اسالم قرار گرفته اند و چهار رشته د) 224، نمل(
ی ادين تاحد زين آئيدرای قيدرعوض موس. هوه استين دهگانه خداوند ين فرمان ازفراميمهمترن وياولی کرسازيپ
پس بابال نواده نسل هفتم :"..... سه گانه همه مردم جهان شناخته شده است ی از حرفه های کيی رفته شده و حتيپذ
 "که صانع مس و آهن هستند يپدرآنهائزنان و قائن ی وبال پدربربط نوازان ونيل پدر گله داران بود، و برادرش يقاب
 و ی قوچ و نداشت و شامل بوق و شاخ ی هود اصالتا جنبه مذهبيی قيموس). 22و21ش، باب چهارم،يدايسفر پ( 

 . وبال ابداع شده بوديشد، که همه آنها توسط يزنگوله م
 

ن يونان، رم، ودرهمه آئي ، نيد، چران، هني، ايقيمصر، کلده، بابل، سومر، آشور، فن: گريدی باستانی درهمه تمدنها
 نه تنها مجازبلکه گاه مقدس شمرده شده است، همچنانکه امروز ی قيجهان کهن موسی ريمه اساطيو نی رياساطی ها
 به ی راهی قيدراسالم نه تنها موس. ن مراسم استيرايناپذی جزء جدائی حيو مسی و بودائی زرتشتی زدرمراسم مذهبين

هان و متشرعان و يسرسختانه فقی خ اسالم با دشمنيز درتمام تارينی ر مذهبيغی قيموسی  بلکه حت، مذهب ندارد
ن دوران ي درهم. مورد طعن و آزار قرار گرفته اند" سماع"ان و جرم ين جهت عرفا و صوفيمحدثان مواجه بوده و بهم

د يه تأکيفقی ز درمقام ولياد و بعدا ندرکشف االسرار خود فتوا دی نيت اله خمي آ، ستميقرن بی انيپای خودما، دردهه ها
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ی کندو شهامت و شجاعت و جوانمرديد ميو خالف عفت درانسان تولی و عشقبازی روح شهوترانی قيموس"کرد که 
ل يهوده تبديک موجود هزل و بيه بشرمانه است وانسان را يباشد پست و بی قيکه درآن موسی زندگان. رديگيراازاوم

 ". ی ت به مملکت اسالمانت اسيخی قي موس. کنديم
 

ی وقت. استی جنگی پور و سرودهايشود طبل و شيمشناخته " ياسالم"ه يت فقيکه درمکتب والی قيازموسی تنها نوع
پرسروصدا ی درمصاحبه ای ائيتاليروزنامه نگار سرشناس ای انا فاالنچي اوری، نيکارآمدن خمی ن سال رويکه درنخست
چون باخ ی کسانی قيد درمورد موسيدانيمی عفتی و بی ک کننده روح شهوترانيتحررا ی قيد که شما که موسيازاو پرس

ی قي اما اگرموس، شناسميد نميبريرا که اسم می ن آدمهائيمن ا: ت اله پاسخ داديد؟ آيگوئيو موتسارت و بتهوفن چه م
 .نداردی کالشمارش باشد ای قيآنها موس

 
هستند که در آن ی ر او دنباله روان مکتبيو نظای نيرا خمي ز، ستينی نيچون خمی خاص کسانی ن برداشتهائيالبته چن
و ی خوانندگ"  :آمده است که" ث موثق يحد"امبر اسالم دريثان معتبر ازقول خود پ توسط محدی نيش از خميمدتها پ
 کور و لنگ  و امت باتفاق زناکاران و صورتگران کري بروند درروزقهن راي و آنانکه بد، استی ازاجل معاصی نوازندگ

ک درهم به يامبر نقل شده است که هر کس که ين پيازهمی حت".کنندند و مانند سگ نوحه يرون آيخود بی و ازگورها
 . است که هفتاد بار با مادر خود زنا کرده باشدی ت کسيد تر ازمعصيت او نزد خداوند شدياهل ساز و آواز بدهد معص

 
ی زازاجزاء جدائين هردونيتوان داد، که ايمی ومجسمه سازی گر نقاشيدی ن تذکررادرمورد دورشته هنريرهمينظ
ن راستا است که هزاران يروند، ودرهميبشمار می حين حال فرهنگ مسيو درعی رير همه تمدنها و مذاهب اساطيناپذ

ی وبابلی مصری ز آثار حجاري،ونيو رومی ونانيو ی و مانوی حيمسی شرق و غرب بصورت آثار نقاشی شاهکار هنر
هود و ين يو تنها دو آئده شده اند، يآفری نه مذهبيدرزمی حيو مسی راني اوی و رومی ونانيو ی و برهمائی وبودائ

ی نا به موسيراکه درطور سی نيهوه سلسله قوانيدرتورات خداوند . کرده اندی ن قاعده مستثنياسالمند که خود راازا
ن يازآنچه باال درآسمان است و آنچه پائی چ تمثاليده و هير تراشيچ تصويه" کند که ين قانون آغاز ميکند باايکته ميد

رتمند و يغی توهستم خدائی هوه که خدايرا که من يخودمساز، زی ن است براير زمين است و آنچه درآب درزيدرزم
اصوال مبران و امامان و يا پير خداوند يا تصويز ساختن مجسمه يدراسالم ن). 3، ستمي باب ب، سفرخروج" (حسودم 

امت ين مردم درروز قيدالعذاب تريت شده است که شديامبر رواين باره از پيهرموجود جاندار منع شده و درا
که درآن ی ل آمده است که من به خانه ايسازند، وازقول جبرئيوان راميا حيا مجسمه آدم يهستند که نقش ی صورتگران

 .مشويده باشند داخل نميوار کشيرابردی ا صورتيباشد ی سگ
......................................................................................................................................... 

 
 يتمدن بشری ط کنونيل وقرآن آمده است، درشراي آنطور که درتورات و انج، "يديتوح"ن يهرسه آئی ن جزائيقوان
و ی حيا مسيی هوديمان يت ازايازافرادآنها با خلوص نی  هر قدر هم که کسان–ی چ جامعه متمدنيه ههستند کی نيقوان
ی  نه حاضر به اجرا-سا رونديا کليسه و يا کنيکشنبه به مسجد يجمعه و شنبه و ی خود دفاع کنند و روزهای ا اسالمي

  . تواند برآنها صحه بگذارديمی آنها است و نه حت
 

ز يبدست آنها کشته شده باشند نی که آدمی واناتيحی  بلکه حت، به بخشش گناهکاران داده نشدهی ا جائدرتورات نه تنه
نه انتقام يهرآ" کند که يد ميهوه تأکين مورد خود يشوند، و درايبرده شده و پس از محاکمه سنگسار مبه محکمه شرع 

ل درست درجهت خالف يدرانج). 5 ، ب نهمش، بايدايسفرپ"(وان خواهم گرفت يخون شما راازهرانسان و ازهر ح
بشمار ی کتابی های از شگفتی کيتواند يت مين واقعيز داده شده است، و ايمبالغه آمی ن بخشش و گذشت جائيتورات بد

و لوقا ازقول ی ل متيدردوانج". ل آن آمده است يتکمی  بلکه تنها برا، امدهينی گرين آن دينقض قوانی برا"د که يآ
د که گفته شده است چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، اما من به شما يده ايشن: ست کهآمده ای سيع
ز به جانب يگرت رانيزند گونه ديمی ليبرگونه راستت سی مکن و اگر کسی کند بديمی که به توبدی م به کسيگويم

، باب يمت( مگردانی کندرويتوموام ازی که تقاضای خواهد آنرا ببخش و ازکسيمی زيکه ازتو چی  به کس. اوبگردان
ه خود را دوست بدارو يد که همسايده ايشن: گر آمده است يدی و درجا). 30و29  و لوقا، باب ششم،42-38پنجم،

کنند دعا يآنها که به شما ستم می د و برايم دشمنان خود را دوست بداريگويش متنفر باش، اما من ميازدشمن خو
ران يا باج گيد؟ آيد متوقع باشيتوانيرا می ز شما را دوست دارد چه پاداشيد که اونيرا دوست بداری اگر فقط کس. ديکن
ن يز چنينان نيدی د؟ مگر بيد بکنيتوانيمی نداريدی د چه ادعايکنند ؟ اگر تنها به دوستان خود سالم کنين کاررا نميهم
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 من به حق ) همنوع(گر برادر پرسد ايمی سيکه ازعی ودرپاسخ پطروس حوار). 36-23و47-43همانجا،(کنند ؟ينم
 بلکه هفتاد مرتبه هفت ، نه هفت بار: د يگويپاسخ می ا تاهفت بار ؟ ويد اورا ببخشم؟ آيمن تجاوزکند، تاچند بار با

ن است که محکوم يای سي رهنمود ع، هيچون قصاص و  دی درباره اعمال مجازاتهائ). 22و21، ،باب هجدهميمت(بار
 ). 37، لوقا، باب ششم،5- 1،  باب هفتمی، مت(ديده شويد تا بخشيبخشد و بيد تا محکوم نشوينکن
 

 گردديبازم" االلبابی ااوليوه يالقصاص حی ولم ف"يت توراتيت به هويحيمسی پدرآسمانازصورت درقرآن،خداوند
 از  که خود آن اقتباس کلمه به کلمه–چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان ی تورات، وبرقانون )179بقره،(

، 40ی، ، شور33؛ی ، اسر126، نحل؛45ده ؛ئ؛ ما92؛ نساء،194بقره، (گذارد يد مي تأک-استی قانون حموراب
ی فر براين کيوهم     01 ). 38، ئدهما(د يشود که دست مرد و زن دزد راقطع کنيگر گفته ميدرمورد د). 60حج،
کنند ين فساد ميند و درزميمجازات آنانکه محارب خدا و رسول او:" شود ين ميياالرض تعی ن فيفسدن باخدا وميمحارب

، ، طه124، ،اعراف33 ، مائده"(ده شود يشان درجهت مخالف بريا دستها و پاهايخته شوند ين است که به دار آويا
 ). 49، شعرا،71
 

ان يز ميمختلف وضع شده است و غالبا نی بعد توسط فقها یشود کال دردورانهايخوانده می اسالمی آنچه مقررات قضا
ی ن اندازه جالب است نحوه دادرسيآنچه بهمی  ول.  توافق نظر وجود ندارد، عي بخصوص دردوجهان تسنن و تش، آنها

درباره ی نهائی جهان متمدن امروز درمورد صدور رأی است که درارتباط با ضوابط قضائی شرع اسالمی دردادگاه ها
 . استی کامال قرون وسطائی راثي، ميرأی واجرادقت وعدالت درصدورهمان و مراعات حداکثرمت
 

ی و مدعی  بايد مدع،  درجريان جلسه. اقدام کندی درمحکمه وگاه نيز درمسجد به امردادرسی ميبايد درايام معينی قاض
بايد مسلمان را به ی اهل ذمه باشد، قاضی ازطرفين دعوا مسلمان و ديگری اگر يکی عليه را به نشستن دعوت کند، ول

وجود ندارد و خود ی العموم و وکيل دعوی درمحکمه شرع مدع. نشستن دعوت کند واهل ذمه را سر پا نگاه دارد
 دوطرف دعوا خود از منافع خويش دفاع ميکنند و درمحکمه حضور مييابند و اگر . بايد اين دو وظيفه را ايفاکندی قاض

و يک ) منشي(مرکب از يک يا چند کاتب ی خدمتگزارانی  قاض. خويش گسيل ميدارندی را به جای  ازن باشند نماينده
دادگاه بايد درهمان جلسه محکمه ی حکم قطع. دربان که بايد داد خوانده يا شهود رادرمحکمه حاضر کند دراختيار دارد
  . ريت به اجرا درآيدو تنها دريکروز صادر شود و اين حکم قابل تجديد نظر نيست و بايد بفو

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

اين سنت از جانب ی  ول. خاص آئين اسالم است ودردوآئين درگر بدين صورت وجود ندارد"توحيدي"نماز درسه آئين 
 ، اس شده استاقتبی  ازآئين مانو) وضو، نيت، قنوه، رکوع، و سجود( بلکه کليه اجزاء آن ، خود اسالم وضع نشده

 .وضو پيدا نشود ميتوان به خاک تيمم کردی اينکه اگر آب برای حت
 

 .  شبانگاه است، پيش از طلوع خورشيد، نيمروزی يعنی مانوی نيز همان اوقات نمازهای اسالمی نماز های اوقات ادا
ی بجاآوريد نماز را دردوسو" :که محمد درمکه بود تنها دو باربودی دردورانی روزانه درآغاز کار، يعنی شمارنمازها

نماز رادرسپيده دم و :"پس از هجرت محمد به مدينه اين رقم به سه نماز افزايش يافت ). 114هود، "(هرروز
. پذيرفته شدی بصورت نهائی پنجگانه پارسی ، و سرانجام نمازها)130، طه"(درشامگاه و درطول شب برپاداريد

ازآن را به ی است، بجز درنزد مسلمانان چين که بخش عمده ای ه زبان عربقرائت نماز تقريبا درهمه جهان اسالم ب
بودند که برخالف سه فرقه ی از فرقه حنفی که به چين رفتند خراسانيانی  زيرا نخستين مبلغان اسالم، ميخوانندی فارس

 . جازميدانندکه باآن سخن ميگويند می مسلمانان به هرزبانی ديگر تسنن و فرقه شيعه خواندن نماز را برا
  

پس از ی بود، ول) بيت المقدس( در آغاز اورشليم – که ميبايست هنگام نماز روبدان داشته باشند –قبله مسلمانان 
روابط مسلمانان با جامه يهوديان مدينه اين قبله به کعبه تغيير يافت اين تغييرغير منتظره درقرآن چنين توجيه ی تيرگ

ناباوران ميگويند چه چيز باعث  " :ازاين راه درجه ايمان مومنان را آزمايش کندشده است که خداوند خواسته است 
 بدانان بگو اين کار را ازاين رو کرديم که دريابيم ، آوردندی که برآن بودند به کعبه روی آن شد که مسلمانان ازقبله ا

                                                 
که درآن مجازات چند نوع بريدن هردو دست بزهکار ی درقانون حمورابی ديگر ميتوان يافت، يکی  پيش ازقرآن دردومتن باستان، رابعنوان مجازات" دست بريدن " سابقه  - 1

پيش آيد تاشوهر خود را ی  و زن يک، يگر منازعه نمايندواگر دوشخص بايکد:".... که درآن آمده است)12-11، باب بيست و پنجم( درسفر تثنيه تورات    ی تعيين شده است، و ديگر
 ". ازدست زننده اش نجات دهد و دست خود را دراز کرده عورت اورابگيرد پس دست اوراقطع کن، و چشم تو براوترحم نکند
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 ، مسجدالحرام بگردانی  را به سوتي پس رو. گرداننديبرمی ازاوروی کنند و چه کسانيمی رويامبر پيازپی کسان چه
 ).140 ، بقره"(د يتان را بدانسو بگردانين پس رويد ازايو همه شما هرجاکه باش

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

داشته است، چنانکه به ی و ماقبل اسالمی ميقدی ره العرب سابقه ايدرنزد اعراب جزی به خالف نماز، رسم روزه دار
معبد او بود انزوا ی ش متوليله قريکه قب" اهللا "عبادت ی کبار برايی عبدالمطلب جد محمد سالی ت مورخان اسالميروا
نه وجود داشت و ين زميز درهمينی گريدرزمان ظهور اسالم سابقه مهم دی  ول. گرفتين مدت روزه ميدو درايگزيم

معادل " به ما"شد و باروزمقدس يگرفته می و مرگ ماناد بود زندان يان درهرسال بود که به يکماه مانويآن روزه 
. شدين برگزار ميان بود درماه فرورديحيد پاک مسين روزه که همزمان با عيا. افتييان ميروزفطر مسلمانان، پا

ان يهودين يمعادل با دهم تشری ميقدی ک روزمذهبي محمد روز دهم محرم را که ، نهين سال مهاجرت به مديدرنخست
ی را ماه روزه مسلمانان مقررداشت، ول) پوريماه ک(ان يميبعد ازآن تمام ماه عبادت کلی ن کرد، اندکييروزه تع یبود برا

ن ماه عبادت را به ماه رمضان يت المقدس به مکه، اير قبله مسلمانان ازبيينه و تغيان مديهوديبعداز قطع رابطه با 
 .ر دادييتغ
  

و ی ائين دانسته اند که شارع اسالم ازوضع جغرافيازای ماه رمضان را نشان ین قانون روزه داريازمحققان ای اريبس
د غروب يخورشی ز حتينی رسد و درمناطقيست ساعت ميشتر ازبيازجهان که درآنها گاه طول روز به بی مناطقی مياقل
مقررات به همه ن يد فرض کرد که ايبايا ميپرسد آين مشکل ميهر دراشاره بدي گولد تس. خبر بوده استيکند بينم

آنها اختصاصا مناطق و  گرم ی را که محتواي ز، ره عربستانيا نه تنها به ساکنان شبه جزيشوند يان مربوط ميجهان
ساکنان مناطق ی درآن برای چ محليرد و هيگينان آنرا دربرميره و مسائل روزمره صحرانشيشبه جزن يای آفتاب

 . سلمان شوند منظور نشده استن که ممکن است ميکره زمی ر آفتابير و غيسردس
………………………………………………………………………………………………........ 

 
ان صفا و مروه ادامه يم)دنيدو(ی  سع. گرفته شده استی ما ازعربستان ماقبل اسالمياست که مستقی سنت حج سنت

ن دومحل نصب يکه درااحترام به دوبت اساف و نائله ی آن طواف کنندگان به نشان ادای است که دراجرای ميقدی سنت
دن يسر، بوسی دن مويتراش: حج ی ر آداب کنوني سا، کردندين دومکان رفت وآمد ميان ايشده بودند هفت بارم

ی ادگار دوران ماقبل اسالميی  همگ، طانيگوسفند، توقف کوتاه درعرفات، پرتاب سنگ به شی حجراالسود، قربان
ی ل موجهيچ دليسد که من هينوين مراسم مي درباره ای، ران اسالمي ااتين عالم الهي، بزرگتري ابوحامد غزال. هستند
  .کنميچون امر شده است اطاعت می  ول، افته اميمناسک حج نی برا

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

مت از ي غن درتورات کسب. داردی ار مهميمقام بسی ريمت گيغن" يديتوح"سه گانه ی نهاين ازآئيدست کم دردوآئ
ی ادآوريگر بدانان يل با اقوام ديقوم اسرائی گذارد و درهرزورآزمائيد ميهوه اختصاصا برآن تأکياست که ی اصول

ی و بن.…:" خود نگاه دارندی مت برايآنانرا به غنی بکشند اما دارائکند که مغلوبان را ازمردو زن و کودک يم
بنده ی ر هالک کردند بموجب آنچه موسيآنهارا بالکل بدم شمشی آن ملوک را گرفته و اهالی شهرهای ل تمامياسرائ

وشع بن ي ، فهيصح(خود به غارت بردند ی ز بهائم آنها رابرايمت آن شهرها ونيغنی  و تمام، خداوند امر فرموده بود
 ر بکشيع ذکورانش را به دم شمشيرا بدست تو بسپارد جمی ت شهريهوه خدايو چون "؛)14 ، ازدهمينون، باب 

ت يهوه خدايخود به تاراج ببر و غنائم دشمنان خود را که ی کن زنان و اطفال و بهائم و آنچه را که درشهر باشد برايل
مت يغنی طالی ازشما گوشواره های کيشان گفت هريو جدعون به ا" ؛)13، ستميباب ب، هيسفر تثن" (به تودهد بخور

مت گرفته بودند درآن انداختند و يخود را که به غنی اره هاگوشوی کيپهن کرده هری خود را به من بدهد، پس ردائ
ی فوديا و جدعون ازآنها ، که برگردن شترانشان بودی گردن بندهائی وزن آنها هزار و هفتصد مثقال طالبود سوا

-24 ،  باب هشتم، سفر داوران" (ل درعقب آن زناکردند ياسرائی ساخت و آنرا درشهر خود عفره برپاداشت و تمام
ل و دوستان خود يخ اسرائيمشای مت ها را که گرفته بود براياز غنی د بعضيو چون داود به صقلغ رس "، )27

 . )26 ، امی  باب س، ليکتاب اول سمو ئ" ( شماست ی مت دشمنان خداوند براياز غنی ه اينک هديفرستاده گفت ا
  
 245و212 ، بقره( افته اند يط بدان اختصاص و مسائل مربوی ريمت گين غنيدرقرآن به توبه خود بدی ات متعدديآ

ح يقا تشريم غنائم دقيب تقسيدرسوره انفال ترت). 11 ، ممتحنه، 10-6، حشر، 21-19 ،  فتح، 69، 41، 1 ، انفال
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خواندند تا شور و يان خود ميجندی ن سوره را برايای کاريش ازهر پي و معروف است که سرداران اسالم پ، شده است
مت يکسب غنی دهند و برادست نن فرصت را از يه شده است که مومنيدا توصيکجا اکي در. زندي برانگحرارت آنانرا
  "د ي، و برشما است که درآن شتاب کنشما وعده داده استرا به اريغنائم بسخداوند کسب :" عجله کنند

 ). 20 ، فتح(
  

هم که ی زنان شوهرداری  حت. مجاز استی گمت جنير گرفتن زنان و کودکان به عنوان غنياسی درزمان جهاد اسالم
 ). 24، نساء(نديت مردان عرب درآيتوانند به مالکيشوند ميمت گرفته مين جنگها به غنيدرا

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

م منتقل شده است و هود و از آنجا به اسالين ين به آئين النهريبی باستانی است که از تمدنهای سنتی ن قربانيسنت خون
ن سنت محکوم يزرتشت ای که درگاتاهاي درصورت، آنهاستی رياساطی و ساختارهای سامی زات همه تمدنهاياز مم

 . شده است
  

هوه داده شده يدرحد پرستش خود ی تيکه بدان اهمی  درحد، ن اصل عبادت شناخته شدهيمهمتری هود قربانين يدرآئ
کباب شده ی خوش قربانی ند تر ازبويهوه خوشايی برای چ بوئين دارد که هيات ازيه تورات حکاين آي چند. است

ی ن لحظه خداوند قوچي و تنها درآخر، شودين مييتعی فرزند خود او به عنوان قربانی م حتي درداستان ابراه. ستين
 ). 15-12ست دوم، ي باب ب، شيدايسفر پ( فرستديشدن می فرزند او به منظور قربانی رابجا

  
به اطراف و اکناف معبد و به محل ی وان قربانيدن خون حي پاش، گريدی ا درجاهايدرمعبد خداوند ی تمام مراسم قرباندر

رساله پائولوس رسول به " (ندارد ی ختن خون آمرزش گناهان مفهوميبدون ر" را ي ز، داردی ت اساسياز اهميآتش ن
 . )22 – 19 ،  باب نهم، انيعبران

  
ز نوزادان گاوان و گوسفندان آن به خداوند تعلق يو نی هوديه فرزندان ارشد و ذکورهرخانواده درتورات اصوال هم

ن يشوند، و تنها درمورد االغ ای  گاوو گوسفند قربان، آدمهای قربانی  منتها بجا، نديد وقف او به حساب آيدارند و با
نباشد، گردن االغ را بشکند ی قربانی فند براض آن با گوسياستثنا منظور شده است که اگر صاحب االغ حاضر به تعو

ز سخن رفته است، چنانکه ينی آدمی ن بار از قربانين تورات چندي درهم). 28 ، ست و هفتمي باب ب، انيسفر الو(
کتاب دوم ( افکنندی درآتش می مان فرزندان خود را بعنوان قربانيان معبد سليهودا و متوليا و مناسه پادشاهان يآخاز
شهر ی د بنايبمناسبت تجدی ليت ئيل بيئي خ، لي و درزمان سلطنت آخاب شاه اسرائ) ست و هشتمي باب ب، امي اخيتوار
 کنديمی گرش را درهنگام ساختن دروازه آن قربانيحا پسر ارشد خودش را درهنگام زدن کلنگ ساختمان و پسر ديار
 ). 34 ،  باب شانزدهم، کتاب اول پادشاهان(
 
 هر ، افته استيهود به اسالم راه ين ينا از ديد عيآی هود به شمار مين يز از ارکان آئي امروزه نن کهين سنت خونيا

ن ين سنت درچندي ازا. افتيتوان يل عرب ميازقبای ازآنرا درنزد برخی ز نمونه هائينی چند که دردوران ماقبل اسالم
. اد شده استي) 2 کوثر، ،25، فتح،37-33 ،28، ، حج95و20 ،  مائده، 183 ، ، آل عمران67، بقره(سوره قرآن 

ی م درمتن شعائر مربوط به حج قرار داده و قربانيادگار ابراهيرا بعنوان ی م سنت قربانيانتساب خانه کعبه به ابراه
ون يليک تا دو مين يبکه هر ساله ی  بطور، ض حج درآورده استياز فرای کين مراسم بصورت يگوسفند رادرا

ده ين درمکه سر بريکروزمعي در، شوديده ميد قربان نامين جهت عي درمراسم حج که بهم) ترشيو گاه ب(گوسفند 
ی د ميز پدينی گوناگونی شوند و احتماال خطرات بهداشتيخته ميشوند و بخاطر عدم امکان استفاده از آنها به گودال ريم

ن يپيليو فی  از اندونزی،  گرسنه جهان اسالمونهايلي نه م، ن کشتار داشته باشديبه چنی اجيآنکه نه خدا احتی آورند ب
 . بر گرفته باشندی قا ازآن بهره ايافری تا صحرا

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

ان راازآن معاف داشته است يحيمسی شمرده ولی ان و مسلمانان الزاميهوديی که خداوند آنرا براسنت ختنه پسران 
 هرودوت ختنه رااز سنن . اقتباس شده استی ماقبل توراتی هود از تمدنهاين يگر آئيا و شعائر دبا همه سنتهيمانند تقر

ن راستا به ي درخود تورات درا. ان گرفته انديز آنرا ازمصريان نيقيشود که خود فنيمتذکر می  ول، شمارديان ميقيفن
ن يهود اين يدرآئ). 24، باب نهمی، ء نبايرميکتاب ( ان اشاره شده است يان و ادومي موآب، اني عمون، انيمصر
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ده خود قرار دهد و يل را قوم برگزينکه اسرائيهوه به ايرا که تعهد يبرخوردار است، زی اتيحی تيموضوع ختنه ازاهم
ن يدرگرو ا اد کند،ين زيم را شمار ستارگان آسمان و غبار زميت ابراهيل تا فرات بدو ببخشد و ذريارض کنعان راازن

ت يت و مشروعيل موجوديل فرزندان ذکور خودرا ختنه کند درواقع قوم اسرائيم است که قوم اسرائيبل ابراهتعهد متقا
ن سنت يت اي اهم. ون استيده شده پسران خود مديبری خود را دردجه اول به آلتهای و مذهبی ائيو جغرافی خيتار

دود تااورا يمی غمبر اولوالعزمش موسيپابان مصر بدنبال يک دربيتاری خداوند خودش درشبی است که حتی درحد
 .نکه ختنه نشده است بدست خود بکشديبخاطر ا

  
، هر چند )3 ، باب دوازدهم، انيسفر الو( شوند يبموجب قانون تورات درروز هشتم تولد ختنه می هوديفرزندان ذکور 

. ر عمر خود ختنه نشده استزتا به آخينی  موس. ختنه شده استی  سالگ99م خودش دريت تورات ابراهيکه به روا
 . )12ش، باب هفدهم، يدايسفرپ(د ختنه شونديبايزمينی لياسرائی بردگان خانواده های هوه، حتيم با يثاق ابراهيدرم

 
ارزش ندارد " يختنه قلب"بدون ی عنيکه خود بخود ی مذهبی ک رسم ظاهريان بعنوان يهوديختنه " ديعهد جد" در

احکام خدا را بجا ی که جسما ختنه نشده باشد ولی کسح شده است که ي گرفته و تصرمورد تخطئه قراری سيازجانب ع
رساله ( کند محکوم کنديعت تجاوز ميو نشانه ختنه ازشری را که باوجود داشتن کتاب آسمانی آورد حق دارد آنکس

 ).29-25 ،  باب دوم، انيپائولوس رسول به روم
  

ن ير قوانيهمانند سای  ول، افته استيز درمورد آن نزول نينی ژه ايوی به ختنه نشده و وحی درقرآن اشاره خاص
ی عني ، لين حال پدر اسماعيغمبر آغاز شده که درعيم پين رسم با ابراهيرا اي ز، ت شناخته شده استيبه رسمی تورات

 . ز هستياعراب نی اين
………………………………………………………………………………………………........ 

 
ن يکه درايدرحالی عني ، مشابه مورد ختنه وجود داردی وضعی دين توحيم و حالل درسه آئحرای های درمورد خوراک

 ، متر دارنديمالی ر وليدرهمان مسی ني و مسلمانان قوان، رنديو انعطاف ناپذی ار جديبسی نيان تابع قوانيهوديباره 
 . نه معاف شناخته شده اندين زميدرای ت و ضوابطيان ازهرگونه محدوديحيمس
توان گوشت آنها را خورد و يکه می هائی ک باب تمام به چرندگان و پرندگان و حشرات وماهيان تورات يسفر الودر

ل قابل يدلی ازنظر ضوابط بهداشتی م بندين تقسيآنکه ای  ب، د خورده شوند اختصاص داده شده استيبايکه نميآنهائ
ن است که رسوم و آداب ي فقط ا–گر مقررات تورات يدازی اري مانند بس-آنی را هدف نهائي ز، داشته باشدی هيتوج

ز در ارتباط با يع نيدرجهان تشی ن استراتژير اي نظ. که بااودرارتباطند جدا کندی گر اقواميهود را ازدي قوم ی، مشابه
و هارون خطاب ی و خداوند به موس. …: " ن باره آمده است يدرتورات درا. جهان تسنن به کار گرفته شده است

ن حال نشخوار ي هرکدام را که شکافته سم ودرع، ننديزمی که برروی واناتيد ازهمه حيل بگوئياسرائی مود که به بنفر
ز نشخوار يرا که او نيست، و گورکن زيکن شکافته سم نيکند ليرا نشخوار ميکننده باشند بخورند، اما شتر را نخورند ز

 1  . ست يکند و شکافته سم نيرا نشخوار مي و خرگوش ز، ستيکند و شکافته سم نيم
 
که ازراه دهان وارد ی زهائيدگاه او آن چيرا که ازدي ز، کشدين خط بطالن مين قوانيهمه ای برروی سي ع، ليدرانج 

ی شه هاي بلکه آن اند، کننديرا نجس نمی شوند آدميخته ميشوند و پس از آن بصورت مدفوع به مزبله ريمعده م
، باب يمت(کننديرون تراوش ميا دهان اوبه بيرندو ازراه چشم يگيازقلب او سرچشمه مکنند که ياورانجس می ناپاک

 باب ، انيرساله پائولوس به روم، 10، ست و پنجمي باب ب، اني رساله پائولوس رسول به قرنت، 19-10 ، پانزدهم
ا يکه   درعالم رويروقت د، ازقول پطروس رسول)28ازدهم، يباب (ن وصف درکتاب اعمال رسوالن يبا ا)20، چهاردهم
 ، خداوندی  ا، نه: شود ي گفته م، خوانديش رودارد فراميکه درپی وه هائيشنود که اورا به خوردن گوشتها و ميازخدا م

  . زنميکه حرام و ناپاک است لب نمی هائيمن به خوراک
 

 :ه شده اند معين منتها درمقياس محدودتر، حرام شناختی  خوراکيهائ، درقرآن نيز همانند تورات
 

________________________________ 
 .جنباننديستند و فقط دهان خود را ميچکدام نشخوار کننده نيرا که گورکن و خرگوش هي ز، اشتباه کردهی دـن فهرست بني احتماال خداوند درا،  به تذکر ولتر-1
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جز خدارا برده باشند برشما ی آن نامرا که هنگام ذبح ی وانيخداوند خوردن مردار و خون و گوشت خوک و هرح" 
 ).173 ، بقره(منع کرده است 

 
ار کاهش داده يان بسيهوديمسلمانان نسبت به ی را برای غذائی تهايکند که محدوديح مينهمه خداوند درقرآن تصريباا

که ی جز آن قسمتان را بيور وچهار پايه طيز پي و ن، ميان حرام کرديهوديوانات ناخن دار را به يما گوشت ح:" است 
ه کرده يانشان تنبيخته باشد، تا آنان را ازبابت عصيشان آميا با استخوانهايشان آمده باشد يا از احشاياز پشت آنها 

  . )146انعام،" (م ين منع ها را برداشتيازای اريشما بسی برای     ول1 م يباش
 
، 60، ، مائده65 ، بقره(شوند ينه ميل به بوزيبدخورده اند تی نکه درروزشنبه ماهيان درقرآن بخاطر ايهودين يهم

نه شدن يبخورند و نگران بوزی ز ماهيکه به مسلمانان اجازه داده شده است که شنبه ها ني درصورت) 166اعراف،
 . نباشند

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

 
که اصوال اين ی دارد و با همه نقش" توحيدي"ی ن هاروزمره پيروان آئيی که عامل اقتصاد درزندگی با همه اهميت

عامل درپيدايش و توسعه اين مذاهب و تحوالت آنها درطول تاريخ ايفا کرده است، درهيچيک ازاين سه آئين توجه 
ی يا صحرائی شبانی به عامل اقتصاد و قوانين مربوط بدان نشده و آنقدر هم که شده صرفا درحد اقتصادهای خاص

 ولوآنکه ، پيچيده جهان امروز نيستی شرايط اقتصادی يدايش آنهابوده است که درهيچ صورت پاسخگوپی دورانها
 .خود بجويندی و مسلمان کليد حل تمام مسائل را تا به ابداالباد درسه کتاب آسمانی يا مسيحی يهودی بنيادگرايان

  
ی درموارد)  يهود نقش درجه اول داشته باشدقومی ميبايد درزندگانی که بطور سنت( ی درتورات تمام مسائل اقتصاد

يکديگر ی از دست همسايه ات بخری يا چيزی به همسايه خودت بفروشی اگرچيز:" ازاين قبيل خالصه شده است که 
ی سالها قيمت آنرا زياده کن و برحسب کمی را مغبون نسازيد، اگر محصول زمينش را به تو بفروشد برحسب زيادت

است و شما نزدمن غريب و )يهوه(مفروش زيرا زمين از آن منی  و زمين خود را بطور ابد، اسالها قيمتش راکم نم
درشهر حصار دار بفروشد تا يکسال بعد حق انفکاک  آنرا خواهد داشت ی خانه سکونتی و اگر کس. …ميهمان هستيد 

خريداران نسال بعد نسل ی براو اگر درمدت يکسال تمام آنرا انفکاک ننمايد پس آن خانه که درشهر حصار دار است 
  ).  باب بيست و پنجم، سفر الويان( برقرار باشد

 
شناخته ی آنرا کامال منتفی شناخته نشده و بهمين دليل عيسی بنام اقتصاد اصوال مسئله شايان توجهی درانجيل مسئله ا

 به پرندگان . لباس نباشيدنگران غذا و بخاطر بدن نگران ی بخاطر زندگ: به شاگردان خود فرمودی و عيس:"است 
 و ، ميدهدی خداوند به آنها روزی  ول، آسمان بنگريد که نه ميکارند و نه درو ميکنند و نه انبار دارند و نه کاهدان

بيشتر از پرندگان به نزد خدا ی  و شما خيل،  باب دوازدهم، لوقا( بيشتر ازپرندگان به نزد خدا ارزش داريد ی شما خيل
 . )24-22 ،  باب دوازدهم، قالو(ارزش داريد 

 
است که مردم دنيا به دنبالشان ی  اينها چيزهائ، آشاميد اينقدر تقال مکنيد و نگران مباشيدی آنچه ميخوريد و می برا

-29 ، همانجا(در آسمان داريد که ميدانيد به اينها محتاجيد و خودش به سراغ شما خواهد آمد ی  اما شما پدر، هستند
 نه زحمت ميکشند . صحرا نگاه کنيد و ببينيد که چگونه نموميکنندی لباس نگرانيد ؟ به سوسن های  چرا برا. )31

پس نگران نباشيد که چه بخوريم يا چه  . از آنها آراسته نشدی سليمان هم با آنهمه حشمت مثل يکی  ول. ونه ميريسند
شما ميداند که ی  اما پدر آسمان. تالش ميکنندبدست آوردن اين چيزها ی بنوشيم و چه بپوشيم ؟ همه مردم جهان برا

است ی امروز کافی فردا است و بدی فردا برای  زيرا نگران، شما به همه اين چيزها احتياج داريد، نگران فردا نباشيد
  . )34-28 ،  باب ششمی، مت(
 
 _________________________________________ 
اجازه ی هوه است و کسيمخصوص ی آنها که درمراسم قربانی ه و چربي و پ، م شده اندينات برحسب سم و ناخنشان به حالل و حرام تقسوايان که درآن حياشاره به سفر الو -1

 ).25-22 ،  و باب هفتم3ان، باب سوم، يسفر الو(خوردن آنها راندارد 
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 : که داده شده اين است که ی شنروی  دستور اقتصاد، درقرآن به غير از منع ربا و دريافت خمس و زکوه و جزيه
معامله ميان شما را ی چون به قرض و نسيه معامله کنيد بهتر است سند و نوشته درميان باشد و کاتب درستکار"

 پس بنويسد ومديون آنرا امضاء کند و از ، آموخته استی  زيرا خداوند نوشتن را به و، بنويسد و از نوشتن ابا نکند
 و اگر مديون سفيه يا صغير است و صالحيت امضاء ندارد پس دوتن ازمردان گواه  . اهدنکی آنچه مقرر شده چيز

 چه معامله بزرگ ، دين غفلت مکنيخ معي و ازذکر تار، ديک تن مرد و دوزن شاهد آوريد يابي و اگر دو مرد ن، ديآور
  . )282 ، بقره" (ند اجر بمانی د بين معامله نباي و البته کاتب سند و گواهان درا. باشد و چه کوچک

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

گر يدی دربخشهای خاص ازآن دارند و حتی  آنهم بخشی، دياز مذاهب توحی کياختصاص به ی ن مذهبيقوانی برخ
ع ياست که فقط درجهان تش" ه يتق"ن قانون ين نوع قوانين اي ازمهمتر. شونديت شناخته نميرسمز به يمان مذهب نه

شود مورد قبول يت آنرا شامل ميکه نه دهم جمعی اسالمی ايدنی  و دربخش سن، را داردی ضه شرعيک فريجنبه 
خود بمصلحت ی ا ماليی ت جانيازنظر امنکه ی ک مسلمان حق دارد درمواردي"ه يتق"ن اصل ي براساس ا. ستين

ا شهادت دروغ يلعن و دشنام قرار دهد ی خود را مورد انکار و حتی معتقدات مذهبی عني ، ديص دهد دروغ بگويتشخ
توانند ياصوال نمی عني ، نديآی ا ميمعصوم بدنی ز که ازنظر مذهبيعه نيامامان دوازده گانه شی ن مورد حتي ودرا، بدهد
 .مخالف دستور خداوند صادر کنندی ه احکاميتقی  اجازه دارند ازرو، قت نباشدي زبان آورند که حقرا بری زيچ
   

طالب يبن ابی  ازقول علی، اصول کافی عنيعه يث جهان شيکتاب حدی  درمهمتر، هيت فقين آغاز عصر ابداع والادرهم
ه يتق . ن پدران ما استين ما و اساس ديساس ده ايتق"مشترکا، اعالم شد که ، و امام محمد باقر و امام جعفر صادق

ک عشر آن يه است و ين درتقيعشر درا که نه يمان ندارد، زيه نکند ايکه تقی  کس. سپر مومن و نگهدار مومن است
اد يد که دراعيرياز اصحاب کهف سرمشق بگ:" ن کتاب از زبان امام هشتم نقل شد که ي، و درهم"گر يدرهمه اعمال د
ار خوش آمد و ينکار بسيعزوجل را ای  وخدا، بستنديبرخورد زنارمی جستند و باوجود مسلمانيرکت مبت پرستان ش

 ." آنها را دو بار پاداش داد
 
د و يرند به آنها بگويپذيفهمند و ميرا که فقط آنچه راکه مردم می خدا رحمت کند مومن:زحضرت رضا فرمود يون...... "

را که يم، زيقت بدهيمطابق با حقی د جوابيپرسيمد که به هرچه يز توقع مکنيند، ازما نرند ازآنها بپوشايپذيآنچه راکه نم
ل يبدست جبرئی را خداوند بصورت رازی د که امر امامت اوالد عليده اي مگر نشن. ن امر موجب شر شوديممکن است ا
ه السالم يعلی به علی  رازه سپرد، ومحمد آنرا بصورتياهللا علی به محمد صلی ل آنرا بصورت رازيسپرد، و جبرئ
د يسازين راز را فاش مي و حاال شما ا. به هر که خدا خواست سپردی ز آنرا بصورت رازيه السالم نيعلی سپرد و عل

، اصول ينيکل"(د ؟يش خودتان نگاه داريد پيده ايرا که شنی د حرفيتوانيد؟ چرا نميکه خود وامام خود رادرخطر قرارده
 ). الکفرمان و ي، کتاب االيکاف
 

 :نه فتوا داد که ين زميدرهم) ب امام رضايو طبعا نا(ب امام زمان يدرمقام نای ني امام خم، ودرعصر خود ما
 
ی ا عمليد يرابرخالف واقع بگوی ه آن است که انسان حکميتقی معن. ن احکام استيه از روشنتريواجب بودن تق"

ک يائمه اطهار ی ن جهت است که گاهي ازا. ا مال خوديوس ا ناميحفظ کردن خود ی عت بکند برايزان شريبرخالف م
 ). کشف االسرار"(داند يه برخالف دستور خداميحکم را بطور تق

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

ن جهان يای ر آنرا دربخش سنيعه جهان اسالم دارد و نظيز اختصاص به بخش شيکه آن نی گريدی عقانون شر
ی  آنرا فحشا، ن آنيغه است که منتقديا صي" متعه "افت، قانون يتوان يگر نميد" يديتوح"ن يو دردوآئی اسالم

 :ن مشخص شده استيغه چنيص،حقوق زن ينيت اله خميح المسائل آيدرتوض. ده اندينامی اسالمی ا فحشايمشروع 
 
غه يکه صی  زن. شوديکسال عقد ميا يکماه يايکروز يا يکساعت يمثال  ، نيمدت معی است که برای غه زنيا صيمتعه "

برد، و اگرهم ندانسته باشد يز نداردو از شوهر ارث نمينی  و حق همخواب، نداردی شده اگر چه آبستن شود حق خرج
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غه را به زن ي اگرمرد مدت ص. کنديدا نميبه شوهر پی ح است و حقيرد عقد او صحندای وحق همخوابی که حق خرج
نکرده فقط ی کي و اگر نزد، را که قرار گذاشته است به اوبدهدی د تمام پوليکرده باشد بای کيببخشد، چنانچه بازن نزد

 ".نصف آنرا بدهد
  

ا آنکه چالق است بشرط يا کور است و ي خوره داردو ايوانه است ي بفهمد که آن زن دی، اگر مرد بعد ازعقد زن".... 
ا ياآنکه گوشت يشده باشد، ی کيط او يض و غايا راه حيض ياو معلوم باشد، و اگر راه بول و حی نکه چالقيا

ن زن اگر بعد ازعقد شدن يتواند عقد رابهم بزند، و همچنيکه ذکر مرد نتواند ازآن بگذرد،مدرفرج اوباشد ی استخوان
ش ازآنکه دختر ياگرانسان پ .... تواند عقد را بهم بزنديده اند ميش را کشيا تخمهايوانه است يه شوهرش دبفهمد ک

ا ياگر اول بادخترعمه ی د، وليتواند با آنان ازدواج نمايگر نميرد با مادر آنها زنا کند ديا دختر خاله خود رابگيعمه 
ر از عمه و خاله يغی و اگر با زن. نداردی د عقد آنان اشکاليادختر خاله خود ازدواج کند و بعد با مادرشان زنا نم

کند و بعد با مادراو زناکند آن زن ی کيد و بااونزديراعقد نمای اگر زنی د بادختر اوازدواج نکند، وليخودزناکند با
ی ا دخترکسيواهرشود، و اگر با مادر خيکه لواط داده براوحرام نمی و مادروخواهر و دختر کس...... شوديبراوحرام نم
خود عقد کندو ی رابرای دختر نابالغی شوند، و اگر کسيط کند براو حرام نماد و بعد ازازدواج باآن کس لويازدواج نما

کند ی کيط اورايض و غايا راه حيض يو راه بول و ح و دخول کندی کي سال دختر تمام شده باشد بااونزد9ش ازآنکه يپ
د به مدت ي آن زن با، کندی کيال خود اوست نزدينکه عيبه گمان ای  اگر بازن نامحرم و. کندی کياونزدنبايد با گر يد

 ". چهارماه و ده روزعده نگهدارد
 

 :داردی کاملتری ابين باره ارزي درا،  عالمه کاشف الغطاء، دررساله خود درنجف اشرف، گريمرجع معتبر د
 
و ی دارد وهم منفعت اخروی ويع است،هم منفعت دنين برکات عالم اسالم بخصوص جهان تشيازمهمتری کيغه يص" 

ی ن جاودانين ديای عالی بخداسوگند که اگر همه مسلمانان جهان دستورها. نداردی ا اخرويی ويان دنيچ زيدرمقابل ه
افتند ييگذشته خود را بازمی ن عظمت و سربلنديگشت و مسلمين و آسمان برآنها نازل ميبستند برکات زميرا به کار م

ه خداوند برامت ياز ناحی ه رحمتير درکتاب نهاين اثيت ايغه کردن است که به رواين صيموهبت ها همن يازای کيو 
غه کردن يهم که صی براست. تراوش کرده استی ر مومنان علين سخن ازسرچشمه صاف اميقت ايدرحق. محمد است

کنند و ازآثار و ين آنرا بدست خود نابود ميکافه مسلمانان است که متأسفانه امروز مسلمی برای نعمت و برکت بزرگ
 ." ماننديآن محروم می ثمرات گرانبها

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

چ يکه نه تنها هيافته است، درصورتيی درحد قانون مذهبی اعتبارع، درطول قرون ين جهان تشيدرهمی گريضابطه د
، و )13حجرات، "(کميان کرمکم عنداله اتق" ز هست کهينی ن حکم قرآنيندارد، بلکه صراحتا مخالف ای پشتوانه مذهب

 .د گذاشته شده استيه برآن تأکياست که بخصوص اززمان صفو"غمبر يد اوالد پيس"آن افسانه
   

داده شده است که ی ن لقب اختصاصا به کسانيعه ايدرجهان شی مفهوم آقا وسرور رادارد، ولی راصل عربد ديعنوان س
 . رادارندی راثين ميچنی ح تر خودشان ادعاير صحيا به تعبيرسد، ي به محمد م، مبري دخترپ، نسبشان ازراه فاطمه

ز ين" سادات "  ني ا، ديامام درامر حکومت برگزابت يث رابه مقام نيان احاديامام زمان راو"عيتوق"ازهمان زمان که 
ان اوالد يهوديب که ين شناخته شدند، بهمان ترتيزمی دگان خاص خداوند دررويث برگزيان احادين راويازجانب ا

خود از امام جعفر ی خ صدوق درکتاب اماليکه شی ثيحد. هوه شناخته شده بودنديده يم ازجانب تورات ملت برگزيابراه
 :است" غمبر يسادات اوالد پ"ی ن مقام استثنائيانگر اي ب، مبر اسالم نقل کردهين امام ازپياو خود ای  ادعاصادق و به

  
درروز :ه و آله فرموديعلی  که رسول خدا صل، ه السالميق جعفربن محمد عليث معتبر است از کشاف حقايدرحد"
ن ظلمت يگردد، و به خدا التماس کنند که ای ها مستول و ظلمت برآن، کجا جمع شوندين مردم درين تا آخريامت ازاوليق

ند يد؟ گويمالئکه ا:  پرسند . ميستيند نيد؟ گويغمبرانيشما پ: مردم پرسند. دا شونديپی نورانی پس قوم. برطرف گردد
آسمان  و همانوقت از. ميند ماساداتيد؟ گويد که هستيپس خود بگوئ: پرسند. ميستيند نيد؟ گويشهدائ:  پرسند. ميستين

!". م يريپذينرا مد که آيکه دوستدار شما بوده است به درگاه ما شفاعت کنی هرکسی جماعت سادات، برای ندارسد که ا
ا اهل يا شرافتمند يزکار ي هرقدر هم پرهی، ن است که دردستگاه خداوند هرمسلمانيث معتبر اين حديچنی مفهوم ضمن

ا يی د حسنيک سيقا جواب پس بدهد، اما يا ناصواب خود دقيمال صواب د بابت همه اعيعلم و فضل بوده باشد بازهم با
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گر يدی د مهر رفتن به بهشت را دارد، بلکه هردو دوست و آشنايسفی نه تنها بدون سئوال و جوابی ا موسويی نيحس
ود همراه رفته شده است با خيش پذيشاپيکه پی ق شفاعتيتواند از طري می، اخالق تيز، درهر درجه ازصالحيخود ران

 . ببرد
 

ک قسمت آن يشود يکه دراسالم وصول می ات خمسيمال... . : "فروان داردی ايد بودن مزايز سيا نين دنيالبته درهم
فقط بعد ازآنکه بودجه " و ) 260کشف االسرار، ص" (ط يالشراک قسمت آن سهم مجتهد جامع يسهم سادات است و
زن :"ن است که يدبودن اين سيازات ايگر امتي ازد. "ح کشور صرف شودتواند درراه مصاليه آن ميسادات داده شده بق

ی ز بيرود و پدر و مادر و بستگانش نيغمبر به بهشت ميد خودش به عنوان عروس پيد درآيغه سيکه به صی ا دختري
 ). ، بحاراالنوار، جلد ششميمجلس" (شونديغمبر وارد بهشت مياج به سئوال و جواب با شفاعت پياحت
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ی نهايآئ ازمتون سه کتاب مقدسی کلی دهد، نموداريت کتاب اجازه ميکه محدودی دم تا آنجائيکه گذشت کوشی درصفحات
د ينده خواهيات آ آنچه در صفح. کرده باشمی آنکه غالبا درباره آنها اظهار نظری نقل کنم، بی ادينه مسائل بنيرادرزمی ديتوح

شمندان و مورخان جهان غرب درارتباط يپژوهشگران و اندی هايريجه گيها و نتی از اظهار نظرها، برسی خواند نمودار
همه . دردسترس عموم قرار داردی قين متون است که حاصل آنها هم اکنون بصورت هزاران کتاب و مقاله و رساله تحقيباهم

ا مقاالتشان يمشخصات کتابها آنهاوی از اسامی  اند که من فهرستنقل شدهی جسته ان بريد خواند ازمحققيآنچه خواه
نکه توجه خوانندگان راازاصل منحرف يای برای   ول ، ن کتاب آورده اميان ايک ازفصول کتاب حاضردرپايرادرارتباط باهر
ن تذکر نباشد يبدی ازيد ني شا. کنمی س هرصفحه خودارير نوين مشخصات در زيح داده ام ازذکر جداگانه اينکرده باشم ترج

است که ی نه مطالب مورد بحث منتشر شده اند صدها برابر فهرستين سه قرن درزميکه درطول ای که شماره کتابها و مقاالت
است که مورد مراجعه خود من قرار ی  و آنچه من نقل کرده ام تنها فهرست و مشخصات آثار، ان کتاب حاضر آمده استيدرپا
 .  اندگرفته

................................................................................................................................................. 
 
ه ياکنند، ودرطول زمان ميروزمره بشر نظارت و حکومت می رومند که برروند زندگينی دا وليناپی شه وجود قدرتهائياند
دردوسه قرن گذشته ی رد ؟ پژوهشگران فراوانيگيشده اند، ازکجا سرچشمه می ديو بعدا توحی ريش مذاهب مختلف اساطيدايپ

 : ن آنها باشدينانه ترياز واقع بی کيريه زيد فرضيابند، که شايبی پرسش پاسخ قابل قبولن يای ده اند تابرايکوش
مقتدر ی روهايازنی  ترس بشر ابتدائ. آورده است ترس از ناشناخته استکه مذاهب رابوجود ی ن عاملياحتماال مهمتر“ 
ار خود داشتند، و ترس بشر يروها رادراختين نيکه ای انيشرفته ترازخدايان گرفته بودند، ترس بشر پيعت که اورادرميطب

ان ي راستا، واکنش بومنيواکنش همه آنان درا. کرديروها حکومت مين نيکه برمجموع ای واحدی شرفته ترازخدايبازهم پ
دند که يدی بود که چون آنها را سوار براسبهائی ائيان اسپانيکا توسط جهانگشايک وپرودرهنگام کشف قاره آمريمکز
ن يدرای ديده بودند، ترديچ وقت نشنيدند که هيرعد آسا شنی آنهاصدائی آتشبارتوپهای ده بودند، و ازلوله هايچوقت نديه

ه مربوط ين واکنش تنها به مذاهب اوليم که ايفراموش نکن. ديد آنهاراپرستيدر روبروشده اند که بامقتی انينکردند که باخدا
ون هراس مردم متمدن عصرازدوزخ بعد يمدی اريخود را تاحد بسی ريز شکل گيت واسالم نيحيرا که عمال مسيشد، زينم

ی اريطبعا به بسی ن برداشتيچن. وشان آنها بودندانه و مارها و عقربها و آب جيازمرگ و آتش سوزان و مالئک عذاب و تاز
ب بود که ين ترتيبد. داديآنها وجود نداشت پاسخ می برای شد وهنوز جواب قانع کننده ايکه به ناچار مطرح می هائ” چرا” از

ان يداآوردند، خی د وماه رابه حرکت ميخورشی انيخدا: داده شدی دا جايناپی عت گرداننده ايک از عناصر طبيدرپس هر
رفرمان ينها به نوبه خود زي درانتظار آنکه همه ا، فرستادنديز رعد وصاعقه مينی انيرساندند، خدايوه هاراميغالت ومی گريد

” فرستنديانند، هم رعد و صاعقه ميروي هم گندم و تاک رام، گرداننديد راميرند که هم خورشيقرارگی ان مقتدرتريخدا
 ). قيحقای زندگ: گوستاولوبون(
 
د مجسم يسپی سويش و گيزاوراهمواره باري و نقاشان ومجسمه سازان ن، مذکر استی ما خدائی خدا دربرداشت کلآنکه با

. افته استييمی درآنان و نه درمردان تجلی ت و باروريرا خالقيان زن بوده اند، زيخدای با همگيه تقريان اوليساخته اند، خدا
ی درنواحی ده شده اند، درقرن گذشته و قرن کنونيا قلوه سنگ تراشيا عاج يکه از استخوان ی خيکره ماقبل تاريصدها پ
و ی ا و فرانسه و منطقه دانوب و بلغارستان وساردتيو اسکاتلندو اسپانی شمالی گرفته تا اروپای خاوری بريازسی پهناور

مه آنها ازجانب باستان شناسان لقب با به هيبدست آمده اند که تقری ن و اندونزيقا و چيو افری ک و آناتوليمالت و خاورنزد
چکدام ازآنها يداده شده است، هرچند که ه) ره يوتساو غينو، ونوس کي ونوس گاگار، لندف، ونوس لسپوگيونوس و( ونوس 

 . لوندارنديمی بايبا ونوس زی اديشباهت ز
کرده يت ميحکای باروری برای شتريبی آنها است که درقاموس اجداد کهن ماازتوانائی ن ونوس ها فربهيوجه مشخص همه ا

ه شکل ياولی جا درجوامع پراکنده انسانهايتدری خيماقبل تاری ن تمدنهايش که نخستي ازچهل سال پ، بين ترتي بد. است
” خودرا بهی ن سنت جايش بود که ايداشت وتنها درحدود پنجهزارسال پ” یمادرخدائ” اکان دوردست ما جنبهيگرفتند مذهب ن

( اروپای زدرنزد مردم شماليمانی امروزی ايدردنی حت” نيمادرزم” اي” الهه مادر” سنت پرستش. سپرد یکنون” یپدرخدائ
ک ازسال يکاتولی سا يکه کل( اوت 15مانده است و روزی انه باقيعامی بصورت) ي، پروس شرقيناويرلند، اسکاندياسکاتلند، ا
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       جشن، ن سنتيای توانيدرل. شوديجشن گرفته م” ن مادريزم” بصورت روز) م مقدس شناخته استي به بعدآنرا روزمر1950
Zemynaن درارتباط باشديزمی رانيشه ايتواند با ري نام داردکه م . 

 
 کتاب . خ گذاشتند آغازشديها که درآن هنگام پا به صحنه تاری ائيش توسط آريمردم درحدود ششهزارسال پی عصر خدا

س منتشر شد يش درپاري که تنها چند ماه پHistoire generale de Dieu” خدای خ عموميتار” بنامی قطوری قيتحق
ان مرد را درمجمع ارباب انواع بر مسند يداند که خدايم” يهند و اروپائ” ازخانواده بزرگن گروه يرانخستی رانيای های ائيآر

ن بود يآنها ای اديو نقش بن آوردند یکه تا آنوقت بدون مرد فرزند م” مادری الهه ها” ان،ين خدايبا ظهورا. دنديقدرت نشان
هم افتند که هم شوهران ويوند يپی  ادهينورس ان مرديباخدای عنيداکردند، يپی تری عيطبی باشند، زندگانی که مظهر ادامه زندگ

 یدرازجنبه مادری تا مدتی ترانه شرقيو مدی باختری ايدرآسی عنيازجهان، ی هرچند که دربخش بزرگفرزندان آنها بودند، 
 .نقش ساالرانه با زنان بودی فايداشت و کماکان ای برتری برجنبه همسر

 
ی و قومی ميو اقلی ائيط جغرافيمختلف رنگ شرای های تولوژيک از مي درهر، یريان بزرگ و کوچک دوران اساطيخدا

نت ها و نها و سيمحصوالت خاص سرزمی عنيهستند، ی محلی ان فرآورده هاين خداي همه ا. خاص خودشان رادارند
شراب داشت، ی بنام خدای خود خدائی تولوژيونان کهن درمي . ساکنان آنهای و روحی مادی ازهاينی  و پاسخگو، فرهنگها

ن که يای را نداشت برای ن خدائياه چنيسی قايافت، و افريين پرورش مين سرزميجهان درای ن انگورهايازبهتری را قسمتيز
ی تمساح داشتند و سرخ پوستان خدای ان خدايوباب داشت، همچنانکه مصربائی  درعوض خدا، اصوال انگور نداشت

 . آنها بودالهه خون آشام ی کالی ببر که تجلی ان خدايذرت و هندی خدای جنوبی کا يان امريش و بوميگاوم
 
کزونوفانوس ش يست و پنج قرن پيب. ابعد ازآن مطرح شده باشديقرن فروغ وی ست که تنها دراروپاينی ن بحثينهمه، ايباا
ان يکه خدايمجعد دارند، درصورتی اه و موهايپوست سی ان حبشيخدا” :ن باره نوشته بوديدرهمی ونانيلسوف و شاعر يف

ار ي به احتمال بس، مارای  و دستها، ز عقل مارا داشتندياگر گاوان و اسبان ن. هستندی چشم و موطالئی آبی شمالی بربرها
 .”کردنديانشان را باشاخ و دم مجسم ميخدا

  
ک کور يدم که ي شن. خودم ساختمی درگوشه باغ برای را اطاقکياخ” : نه آمده استين زميولتر درهم” یونرفلسفيکسيد” در

؟ يکنيمی شوخ: ک راسو بدو جواب داديم راساخته باشد، و يعظی ن بنايای مهمی ليد موش کور خيگفت بايبه دوستانش م
که دور خود ی شميله ابريخواست به پيشم هم ميک کرم ابريکنم اگريفکرم. ته استنابغه ساخی ک راسويفقط ازی ن کاريچن
 ” .گذاشتيبدهد اسمش راآسمان می ده است ناميتن
 

 ، مذهب خاص خودش را داشتی له ايهرقوم و قب. رفتندينم” یابيبازار” داشتند و بدنبالی جنبه محلمذاهب درآغاز صرفا 
 ، ان اورا بپرستنديگانگان خداينکه بيتصور ای  حت. خود راداشتی رات اختصاصکه زبان و رسوم و مقری بهمان صورت

گر يدی ميم خود به اقليخاص از اقلی طيدرشرای هم که خدائی وقت. شديمی ان تلقين خدايبه حقوق ای احترامی بی ش نوعيبرا
ز ين” يديتوح” ینهايده دردوران آئن قاعيداد، وايت ميرماهييتازه تغی و فرهنگی ط اجتماعيشرای کرد، به اقتضايسفر م

ت را يحينوس امپراتور رم مسيکه کنستانتيوقت” قرن نوزدهم فرانسهی بقول فوستل دوکوالنژ مورخ نام. همچنان برقرارماند
غمبران آن درطول قرون يکه پی ز ازچهره عبوسيت نيهودي ، دادی ونانيی تيرم اعالم کرد وبدان هوی امپراتوری ن رسميآئ
قابل ی آموخته و ازآن اشباع شده بودند صورت خدارای ونانيکه فلسفه ی شانيرون آمدو بدست کشياخته بودند بش سيبرا

” هندی تمدنها”  گوستاو لوبون در،  ودرهمان زمان، نهين زمي درهم. ”ت رابخود گرفتيحيمسی معاشرت و دوست داشتن
است ی  بلکه تفاوت آنها درحد، گر ندارنديکديبا ی تنها شباهتن و ژاپن نه يچی ن بودائيهند و آئی ن بودائيآئ” : خودنوشت

ی ق پرداختند تصور کردند که با مذهب تازه ايسم به تحقين کشورها درباره بودائين بار دراينخستی که برای که دانشمندان
ه است که شناخت آنرا افتيی اديچنان بنی راتيير خودازعربستان به هند تغين اسالم درمسيب آئين ترتيبهم. روبروشده اند

شده ی رياساطی نهايازآئی کيل به ين عمال تبدين سرزمين مذهب جهان درايتری ديرا که توحيکند، زير ممکن ميبا غيتقر
 است

 ن است که درين اين دوآئيان ايگرفته است که تنها تفاوت می رنگ برهمائی دکن بطوری ديان دراويمثال درنزد بوم
 . ”گذاشته اندبرهما ی آنها محمد رادرجا

  
نهاودرنزد اقوام مختلف جهان شکل يدرسرزمی متعدد) mythological(ی رياساطی نهاي آئ، شيازحدود پنجهزار سال پ

” دائره المعارف  معتبر. مانده اندی گرهمچنان برجايدی ان رفته اندوبخشيازآنها درطول زمان ازمی گرفته اند که بخش
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ش يده،  مشخصات بيش بچاپ رسيخ مذاهب درچند سال پيکارشناس تار97ی سته جمعدی که باهمکار” های تولوژيفرهنگ م
که ازجمله ل نقل کرده است يمختلف را که درگذشته درپنج قاره جهان پا به وجود گذاشته اند به تفصی رين اساطيکصد آئياز 

، )، عربيقي، فني، آشوري، اکديبابل(ی سامی های تولوژيو ازمی و سومری کهن مصری ن هايتوان ازآئين آنها ميمهمتر
ی های تولوژي، م)ي، اوستي، اسالو، ارمنيني، التيناوي، اسکاندي، ژرمنيوناني، ي،هنديراني، ايتيه( يائيآری های تولوژيم
ا يان استراليو بومی قائيافری له ايقبی نهاي،آئ)موي، اسکي، مغول، ترک، تاتار، فنالندي، کره ايتنامي، وي، ژاپنينيچ( يائيآس
ش ازصد هزاربرآورد يان آنها بيکا نام برد، که جمع خدايامری های تولوژيانوس آرام، و مير اقينه نو وجزايلند و گيوزيو ن

 .شده اند
ار يبسی گر منعکس کننده فرهنگهائيدی هستند، درعوض برخی ار ابتدائيبسی درسطحی رياساطی نهاين آئيازای بعض
ی به تنهائی ونانيرآب ورنگ و شاعرانه پی تولوژين مي ا، افتيتوان يونان کهن ميرن آنها راديتريفند که عاليشرفته وظريپ

ی ريازآنها درمعتقدات اساطی اريرد که بسيگيان و قهرمانان رادربرميمه خدايمرد وزن و نی هزار خدای ازسی مجموعه ا
ن يز قرار گرفته اند که بعدا آئيران کهن نيای ن مزدائيه آئيپای ائين معتقدات آريهم. شه دارندير) ی هند و اروپائ(ی ائيآر
گذاشت، ی برجا)  اسالم، تيحي مس، تيهودي( ی سامی ديتوحی نهايدرآئی ر گسترده ايازآن سربرآورد و تأثی زرتشتی ديتوح

ازدوران رنسانس به . ديت اثر بخشيحيمسی ريقا در شکل گيرم عمی ز ازراه امپراتوريسم نيمزدائی ترائيهمچنانکه شعبه م
ی سنت” يحي مس–ی هودي” شه جهان غرب رخنه کرده که نفوذيدرهنر و ادب واندی بطوری ونانيی تولوژي م، بعد

 .اع قرار داده استتحت الشعی عياس وسيآنرادرمق
 
ی دربخش بزرگی ريان اساطيخدای و استقرار آنها درجا” یديتوح” انيش خدايداي پ، خ مذاهبيدرتاری بعدی اديتحول بن 

آنکه ی فاکند، بيای خ و تمدن بشريدرروند تاری ار موثريست تابه امروز نقش بسيبايبود که می ن تحوليا. تان بودازجهان باس
دگان خدا يآفراز ی بودند که سنت کشتار گروهی ديتوحی نهاين آئيرا درست همين نقش الزاما جنبه مثبت داشته باشد، زيا

خ رنگ ين راستا دوهزار سال برصفحات تارين خدا برقرار کردند ودرايهمن خدا و بنام يدگان هميگر ازآفريدی رابدست گروه
ست قرن ين بود که دربيازای افت حاکيانتشار ی ن الملليمعتبر بی تويستيک اني ازجانب 1994که درسال ی آمار. خون زدند

ن هزار و نهصد سال ي اده است، وازيآنرا درصلح گذرانکصد سال يهزار و نهصد سال رادرجنگ و تنها ی گذشته جهان بشر
ن آمار يت هميبه حکا. ت و اسالم عامل آن بوده انديحين مسيگذشته است که دوآئی مذهبی کهزار سال درجنگهايش ازيب

ال و مغول و يو آتی شمالی ان بربرهاين مدت بنام خدا کشته شده اند ازمجموع قربانيکه درای شمار مردان و زنان و کودکان
 .شتر بوده استيبی راتمستعمی تاتار و جنگها

 
ن صفت يت و اسالم مشمول ايحيو مسی هوديتنها سه مذهب ی د، بطور سنتيآی ان ميبه می ديتوحی نهايکه سخن ازآئيوقت

ن نوع بوده است و درطول ياز ا–ش يک آزماي و نه تنها –ش يخ جهان شاهد سه آزمايکه تاري درخورت، شونديشناخته م
س يکهن و درزمان آمنوفشها درمصر ين آزماين اينخست. شکل گرفته اندی ديضت توحک نهيقرون سه نهضت و نه فقط 

د مظهر يبه نام آتن را که خورشی خود خدائی صورت گرفت که دردوران فرعون) ح يش ازاسالم مسيقرن چهاردهم پ( چهارم 
مصررااز مسند خود فرود آورد، و ی ريان اساطيگر خدايشناخت و تمام دی ننده و گرداننده جهان هستيگانه آفريی آن بود خدا

ی افت و پس از ويان ين فرعون پايش با مرگ خود اين آزمايای  ول. ر دادييتغ” آخن آتن” ز بهيش نين جهت نام خويبه هم
  . ن کشور صورت نگرفتيای خ باستانيز درتارينی گريمشابه دی شهاين خود بازگشت و آزمايشيب پيبه ترکی ن کهن مصريآئ

گانه يی رون آورد واورا خداي اهورامزدا را ب، یائيان آريران توسط زرتشت انجام گرفت که ازمجتمع خداين درايومش ديآزما
ر فرمان اوقرار يزدان درزيه رادرمقام امشاسپندان و ايو بق) منياهر( نوينو و انگره مير و شر، سپنتاميشناخت و دومظهر خ

ن يآئی برجا ماند و دردوران ساسانی پای ائيآری دين توحي بصورت تنها آئاوی دين توحين آتن، آئيبه خالف آئی داد، ول
درهند ی رانيان ايران و توسط پارسين درخود اين آئيروان ايز بدست پيران شناخته شد و پس ازآن نيای شاهنشاهی رسم

 . افتيادامه 
 

ی ن ساميآغاز شد وبعدا درقالب دو آئ) ن يفلسط( ن کنعانيهود درسرزميبود که توسط قوم کوچک ی شين آزمايش سوميآزما
ی  که پژوهشگران قرن نوزدهم، نين هرسه آئيای ژگي و. ازجهان را فراگرفتی بزرگی  بخشها، ت و اسالميحي مس، گريد

ی برای که جائی رانيو ای مصری دين توحين بود که بخالف دوآئيده اند، اينامی هوديی ديتوحی نهايخ مذاهب آنهارا آئيتار
استقرار و ی ر راابزار اصليشمشی هوديی ديتوحی نهاين آئيخود قائل نشده بودند، ای و اجتماعی دربافت مذهبخشونت 

اعالم ی ضه مذهبيک فرين امر اساسا ي ا، ن اسالميهود و آئين ي آئ، سه گانهی نهاين آئيای دردوتا. گسترش خود قرار دادند
را بصورت ی کشر ين شمشيرغم خواست خوداوايح بودند که عليمسی سيعی نان قانوني جانش، نين سوميدرآئی شد، ول

 .ضه درآوردنديفر
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ک يچيبنام مذهب صورت نگرفته بود و هی چ جنگيخ نگذاشته بودند، هيت و اسالم پا به صحنه تاريحيکه مسی تاهنگام

بودند ی ديان توحيتنها خدا. ازراه زور بدنبال گسترش نفوذ خود نرفته و دست به کشتار مقدس نزده بودی رياساطی نهايازآئ
ی ساها و مساجد انحصارداران حق آدمکشيسه ها و کليش ازآنکه کني به گفته ماکس وبر، پ. که بنام مذهب فرمان کشتار دادند

بخاطر ی ريچ شمشيخود مطالبه نکرده بود، و هی برای دير توحيان غيرابنام خدای ن حقيچنی چ پرستشگاهيمقدس شوند، ه
 . گران بقبوالنديرا باقانون خود به دی  بود که خدائده نشدهيآن کش

 
ن يرا تا آن زمان اين بود، زيشيپی دمکراسی درجای آسمانی کتاتوري استقرار د، یريان اساطيباخدای ديان توحيخدای جابجائ
ی گران دخالتيش را داشتند و عادتا به کار ديار محدود خويهرکدام درمنطقه عمل خود اختی ريان بزرگ و کوچک اساطيخدا
مسالمت ی  به نحو–داشت ی شه نقش کدخدامنشي که هم–ان يخدای ز با مراجعه به خدايآنها نی  اختالفات احتمال. کردندينم
شان ياريدند تا حسن نظر و يکوشيدن از آنها با آنان دوست بودند و ميترسی ان بجاين خدايای نيروان زميپ. شديز حل ميآم

باظهور قدرت مطلقه . رفتنديمی گريان ديشدند به سراغ خدايمی هم که ازآنها ناراضی ند، و وقتجلب کنی شکشيرابا اهداء پ
ر داد که بخالف يخودکامه و سختگی ک خدايی خود را به فرمانروائی نه برهم خوردو جايريدی ستين همزيدرآسمان ای ا

. کردچون و چرا اطاعتش رای د و بيازاو ترسست يباي فقط م، کردی شد سازشيداشت و نه می شد بااو گفتگوئيگذشته نه م
ی  با نوآورEin Volk, ein Land, ein Reich, ein Fuhrer” شوايک پي، ک ملتي ک کشوري” یستميقانون قرن ب

 . ابديآن به آسمان را ی امدهايز باهمه پينی ستميسم قرن بيتعجب نبود که فاشی درآسمان برقرارشد و جای ديتوح
 
از گردونه ی ريان اساطيدردوران ما خدا” : ن باره آمده استي درهم، خدا که قبال ازآن سخن رفتی خ عموميکتاب تاردر

ن ين آنان شده اند ؟ و اگرچنيگزيشوند جايده مينامی ديکه توحی درقالب خداهائ” یبرتر” انيا واقعا خدايآی خارج شده اند، ول
ی عنيت يحيمسی اديبنی م که ارزشهايدانيد نداشته است؟ مش ازآن وجوياست که پی زاده چه ضوابط” يبرتر” نيباشد، ا

ی  و ضوابط معنو، یحيمسی ساينضج گرفت و نه بدست کلی ونانيگران بدست تمدن ياخالق و عدالت و احترام به حقوق د
ت هم يدهوي. بود که درجهان اسالم ادغام شدندی گر فرهنگهائيو دی رانيز ضوابط فرهنگ اياسالم نی وآن جهانی ن جهانيا

 ”.رديقرار کی نداشت که مالک داوری اخالقی خته بود اصوال ضوابطياميت درنيحيتاآنجا که با مس
  
ان قرن گذشته يدرپابه همراه آوردند ؟ ” خدا” را ازمفهومی تری ل تر و معنوي برداشت اص، یديتوحی ن هاين آئيا واقعا ايآ
ست که ينی  کاف، ینکه بت پرست نباشيای برا” :نوشت Gotzendammerungچه درکتاب معروف خود غروب بت هاين

عرضه کردند ازنظر ی سامی ديتوحی نهاي؛ و آنچه آئ” یرا ترک گفته باشی بت پرستی دخوي با، یبتهارا واژگون کرده باش
اداشت، ن ريشيپی بتهای انسانی هايژگيبزرگتر بود که همه وی ا بتيکوچک ی بتهائی نبود، فقط جابجائی چه ترک بت پرستين
 . کجا درخود تمرکز داده بوديه آنها را يار کلين تفاوت که قدرت و اختيباا
 

صد ها انديشمند و پژوهشگر و صاحبنظر جهان غرب اين برداشت فلسفی را مورد بررسيهای گسترده ای ، درسه قرن گذشته
نتيجه گيری مشترک تقريبا همه اين قرار داده اند که حاصل آنها تاکنون بصورت صدها کتاب و رساله منتشر شده است و 

بررسيها اين است که اين خدايان توحيدی نيز، بدان صورت که در کتابهای مقدس عرضه شده اند، بنوبه خود آفريده انسانند 
قعيت و نه آفرينــــنده او، و از همين رو است که آنچه از زبان آنها در اين کتابها آمده غالبا متناقض را واقعيتهای علمی و وا

شخصيت علمی و فلسفی اين انديشمندان؛ که به . های تاريخی و در بسيار موارد خالف بديهی ترين ضوابط اخالقی است
ن، يل، شوپنهاور، داروي بو، هگلز ال يــب، نيتس، نيوتن، کتنت، ولتر، روسو، ديدرو،  نمونه ای ای آنها ميتوان ا عئوان

دهد که به ينک، نام برد، اجازه آن نمي، ولز، مترلين بين، برتراندراسل، توينشتايد، ايدگر، فروي ها، چهيرنان، انگلس، زوال، ن
ست، ي انکار خدا ن، ان داشته اندين راستا بينان درايآنچه غالب ا. زده شودی مهرغرض ورزی آنان به سادگی اظهار نظرها
ی بدبخت” :دورکهن گفته بودی بگويک غياززبان چه درباره اويمقدس عرضه کرده اند، و نی است که کتابهای انکار آن خدائ

 ” .ازکار درآمده استی هوديی ز خدايگان نو شده اند، ودرآسمان نيل به فروماين سروران کهن تبديزمی ن که دررويرا بب
 

 شکل ” يديتوح” ک فرعونيده دارد، درمصر کهن و دردوران يد عقيگموند فرويکه زي بطور، واحدی شه خداياگرهم اند
و ی که مظهر عرفانی مصر” آتون” بای چ شباهتيشناخته شد، ه” يديتوح” ین خدايهوه اوليکه بعدا بنام ی ته بود، خدائگرف

رحم و خود خواه بود که فقط با ي ب، نه توزي ک، ترشروی  بلکه خدائ، ت بود نداشتيو فروغ و معنوی بائياز زی شاعرانه ا
نکه اورا دوست داشته ي و نه ا، ن توقع را داشت که ازاوبترسنديخود تنها اگفت واز بندگان يد و ارعاب سخن ميزبان تهد
 ،  باب دوازدهم، سفرخروج(رحم ي، ب)15ستم،ي باب ب، سفر خروج( حسودی شتن را خدائيهوه درتورات خوي خود . باشند
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، خروج، باب چهاردهمسفر(، خودستا)4سفرخروج،باب چهاردهم،(، مغرور)24ش، باب نوزدهم، يدايسفر پ( رانگري، و)29
ز از يغمبران او نيکند، و پيمی ، معرف)23 باب هفتم،، هوشع(، انتقامجو )41-37، کميوی سفر اعداد، باب س(، مال اندوز)5

 . نديگويسخن م) 2ازدهم،يباب ، سفر خروج(ی و کاله بردار) وشعيفه يصح(درقتل عام ی موکد وی دستورها
 

غمبران خود يدرتورات با پ: شودير ميتصوی  درچهره انسان، یريان اساطيهمانند خدا یديتوحی  خدا، یدرهرسه کتاب آسمان
کجا هفت ملک ينشسته است که دری تختی ل و قرآن بررويکند، درانجيردو قصد کشتنشان درميگيمی خورد و کشتيغذا م

درهر ). 17، الحاقه(گرفته اند گر هشت ملک آنرا بردوش يدی و درجا) 40، وحنا، باب اولي( ستاده انديمقرب دربرابرش ا
ز به يمنگاهش را نيزند، ودرتورات نشيند وبا اوحرف ميبی م) نايس(کوه طور ی راازروبرو درباالی موسی سه کتاب خدا

ش يتخت خود دردست راست خوی گرش داود رادررويغمبر دي، و پ)19وسوم،ی  باب س، سفرخروج( دهدينشان می موس
 ،  بعل، مردوخ،  عمون، یدير توحيان غياست که خدای نها مشخصاتيهمه ا). ست و چهارمي، باب بيال نبيحزق( نشانديم

 . ان رايراداشته اند هم خصائص آدمی ن بوده که هم شکل آدميز داشته اند و وجه مشترک همه آنها ايتر نيزئوس، ژوپ
 

 و ، ا نهيد که خدا اصوال وجود دارد ي تردنيد بتوان درايشا” سدينوي مEinsteinن مورد، همانطور کهيمو اتفاقا درست دره
ی ن خدائيتوان قبول کرد که چنيچ صورت نميدرهی  ول، ستيا نياست ی ن کائنات ابدي و ا، ده شده استيکائنات چگونه آفر

 ” .ن شباهت داشته باشديزمی روی ک انسان دوپاياازدور، به يک يازنزد
 

است ی آنان و دعوتی  جنگجوئ، ستيرفتن آنهانين مطلقا حاضر به پذينشتايان يکه همی ديان توحين خدايگر ايدی هايژگياز و
. مقدس آورده شودی ن آدمکشيکه درباره ای که باشد وبا هر توجهی لي به هردل، کننديمی رانگريکه به کشتار و غارت و

ی سم مذهبياليدگاه امپرياره د همو–ن ين دوآئي و تنها ا–ت يحين اسالم و مسين است که دوآئين مورد ايدرای خيت تاريواقع
ن ير ايج اجتناب ناپذياز نتای کي . ل کننديخواسته اند به زور اسلحه قانون خود را برسراسر جهان تحمی عني ، داشته اند
ی ستيز امکان همزين نيباالنشی دو خدای برانگنجند ی ميدو پادشاه دراقلی ن بود که چون به گفته سعديای ستياليمنطق امپر

خود ” خيتاری بررس” ن باره دري درا، ن مورخ عصر ماي، سرشناس ترين بيآرنولد تو. ن نبوده استيا درزمين درآسما
دو مذهب سلطه جو ی ن مشخص، برخورد الزاميم آنها به چند آئيشمار مذاهب و سرانجام تقسی جيکاهش تدر” : سدينويم
 . ”جنگ خدا با خدا شدی ت باورنکردنيعل به واقيتبدی عني ، ت و اسالم را به دنبال آورديحيمسی عني
  

ت و اسالم يحيخ مسيهمه تار” :نه استين زميدرهمی گريجالب دی ابي ارز، که قبال ذکر آن رفت” خ خدايتار” کتابی ابيارز
ند، بعهده خود داشته ای سم آسمانياليک امپرين نامه يات را به آئيل الهيسا و مسجد رسالت تبديکلی چنان گذشته است که گوئ

 ، یکار مستعمراتين پي درا. ش نبوده استيبی سم مذهبيتاريبرخورد دو توتالی بيچند صد ساله صلی ن راستا جنگهايودرا
ی خود را به جهانگشائی تحت فرماندهی روهايد نيبايفا کرده اند که ميراای ان و اله مسلمانان نقش مارشال هائيحيهوه مسي

ی چون وچرای باشد که آماده قبول بی همه آنهائی مستلزم نابودی ن برنامه ايانجام چننکه يکنند، ولو ای تمام و کمال رهبر
 و . نهايار هرسه اي و با حتمال بس، طانيروان شياپيا جاهل، ي ، ا کافرندينان الزاما يرا که اينباشند، زی ستيالين نظم امپريا
” ش ازهمهين دانسته اند بيزمی مشترک درروی  خدائندگانيکه خود رانما” يديتوح” ين هاين است که درطول قرون آئيچن
همدل و همزبان ی امبرانيست پيبايز که ميغمبران آنها نيگر ازکار درآمده اند، وپيکدير يناپذی دشمنان آشت” های ديرتوحيغ

 ”.ده اندير کشيگر شمشيکديی گر به رويش ازهر کس ديست بيوناليناسی باشند درنقش ژنرال ها
 
 :سدينويخود می ابين ارزيگر ازايدی ن محقق درجايهم
 بنام خدا آدم کشته اند و بدنبال آن با وجدان ، یفه مذهبياست که با احساس انجام وظی کسانی خ مذاهب پراز نمونه هايتار“ 

 . تندهسی قت مطلق الهيد دار حقين اعتقاد راسخ بوده اند که تنها آنانند که کليرا برايآسوده درانتظار بهشت نشسته اند، ز
ر دخالت يرا مفهوم اجتناب ناپذين است، زيزمی جنگ درروی ار از جانب آسمان، فراخواندن الزاميامبر تام االختيک پينش يگز
مان سرباز ين ايکه ازقبول ای و کسان مان آورده اند ياست که بدوای ان کسانياصطکاک می نيدرامور زمی ک فرستاده آسماني

دهد که خداوند يمی ن معني خود بخود چن، امبريک پي فرستادن . ن فرستاده نداشته انديد چنبروجوی ا اصال اطالعيزده اند 
ن يخونی خواه ناخواه انتخابی ن انتخابي وچن، گر ازآنها دست به انتخاب زده استيدی ش با برخيدگان خوياز آفری ان برخيم

ش ازآن ترس يپ. ر دادندييرابطه خود را با خدا تغت ي ماه، ريشمشی ر خدا بررويم تصويحاکم با ترسی ت هاي روحان. است
ی دادکه راهگشا” یگريآن دی خدا” خود را به ترس ازی ن ترس بعدا جايای  ول، شدياز به خدا را باعث مين” ناشناخته” از

 ،  عدالتبه صلح وی ابيان به دستياق آدمين اشتين بود که پرشور تريو چن. ادتر بوديشتر و کشتار زيبی نه توزيکی الزام
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ن جهان يدوزخ رادرهمی مه هايه” يديتوح”  و مذاهب، شدی شده آدمکشی زيوبرنامه رستم منظم يک سيل به يتبد
 ” .برافروختند

 
مقدس ی هود آدمکشين ي درآئ: مشترک صادر نشده استی براساس ضوابطی ديسه گانه توحی هان يدرآئی ن پروانه آدمکشيا

ن ي و چن، هودين يج آئيتروی گرفت و نه برايل انجام ميقوم اسرائی ن منافع ماديتأمبود که بخاطر ی فقط آن نوع کشتار
ی آنها جای شهرها وقتل عام اهالی رانيرا که با وي ز، هوه بوديشتر مورد پسند يگرفت بيرحمانه ترصورت ميهرقدر بی کشتار

ح ين مسيت آئيرم ازهمان زمان اعالم رسمی راث بران امپراتوريت، ميحي درجهان مس. شديان بازميلياسرائی برای ادتريز
ک قطره خون يختن يامبر آن از ريکه پی مقدسی سا ين بار به نام کليرا، ای ن امپراتوريای و سلطه طلبی سنت جنگجوئ
که ازقتل عام کاتاها تا يمقدس کردند، بطوری ل به پروانه آدمکشيام صلح و محبت اورا تبدي ادامه دادند و پ، وحشت داشت

تا ی صد ساله مذهبی  و ازجنگها، یتا کشتار سن بارتلمی بيصلی  ازجنگها، ونيسيزيان انکيقربانی رد شدن استخوانهاخو
 . ازخون سربرافراشتی ائيت ازدرون دريحي پرچم مس، کايان امريبومی د استعماريژنوس

 
ومنون ين اليقاتلو الذ” :ند صادرشدخود خداوی رسمی ن بار با امضاينخستی ن پروانه کشتار مقدس برايباظهور اسالم ا

ی زيد تا ازفرط خونريآنها را گردن بزن” ، ”التکون فتنهی و قاتلوهم حت” ، ”قاتلونکم کافهين کافه کمايقاتلوالمشرک” ، ”باهللا
شان ي و پاهاا دستهايد يزياويا به دار بيد ير بکشيآنان را با شمش... . ”، ”ديرانشان را محکم دربند بکشي و اس، نديدرآی ازپا

  . ”ديد و بکشيريد بگيافتيهرجا که آنهارا ” ، ”ديرا درجهت خالف ببر
 

شه ي هرچند که به گفته برتراندراسل اند، گذشتی اسالمی جهانگشائی وقفه درجنگهای خ اسالم بطور بين صد ساله تارينخست
ه ير عرب در پواتيمتوقف شد که شمش ین موج جنگ و کشتار تنها وقتي و ا، داشتی اساسی ز درآن سهمينی ريمت گيغن

که يز وقتينی دردوران ترکان عثمانی اسالمی  همچنانکه موج دوم جهانگشائ، انه ازکار افتاديمی ايه و آسيودرقسطنطن
ی عرب وترک کشتارهای رهاينهمه ازکار افتادن شمشي با ا. ز از برش افتاد متوقف شديتبرن و لپانته و ير ترک درويشمش

. ان نداديت پايحيدرجهان مسی مذهبی به کشتارهای بيصلی ان جنگهايبنام اسالم را متوقف نکرد، همچنانکه پای دسته جمع
ی و مسلمان صورت گرفت که روی حيمسی ايدرهر دو دنی عيش ازهزار سال فجاين راستا درطول بيدرست بالعکس درا

ی ع کسانين فجايان ايشه قربانيبا هميد که تقرياموش نبافر. د کردياروپا را سفی قرون وسطائی مغوالن و تاتاران و بربرها
شدند، نه آنکه يمبر اسالم ميا پيح يمسی سيار عيندگان تام االختينمای ا سودجوئيی از انحا مزاحم قدرت طلبی بودند که به نحو

مان يمقدس عموما هم ازای هاين آدمکشيان آيرا که صدها هزار قربانيده باشند، زيرسانی انينداران زيا به دين يبه خود د
 .با خداوند نداشتندی زيکفر آمی اروئيبرخوردار بودندو هم روی مذهب

   
ز يش از آن نيات عظام مسلمان داشتند، همچنانکه پيا آيی حين مسيسيد مهر الزم راازجانب قدين کشتارها سفيالبته همه ا

که خداوند بر يوقت” : داد کهيفتوا می حيمسی س نامي قد سن اگوستن. ار داشتنديهوه رادراختيامبران يوخ و پيد مهر شيسف
شود و حرفه آنکس که ين فضائل ميبرتری  آدمکش، کنديفرمان کشتن صادر مدهد يص ميکه خودش تشخی مصلحتی مبنا

کشتن ” کرد کهينوس،  اعالم ميگر، سن تماس آکويدی س ناميقد” .ديآی ن حرفه ها درميرتريکشد بصورت دلپذيدرراه خدا م
ر مرتدان يتنها تکفی ن موردين ثوابها است و درچنيش ازگناه خود توبه نکند درنظر خداوند بزرگتريکه با زبان خوی قيزند

 سن ، نيسومی س نامي قد. ”د اصوال وجود نحسشان راازصفحه روزگا ر  برانداختيست، بلکه باينی سا کافيازجانب کل
 و آرنو اسقف اعظم ، ”رش غرق درخون کافران نباشديکه شمشی حيسمی بدا به حال جنگجو” داد کهيبرنارد، هشدار م

شتر گلو يزترشو تا بهتر وبيز شو و تيرون آ، تي ازغالف خود ب، ريشمشی ا” داد کهيش شعار ميخوی تولوز درموعظه ها
 آنکس که ، افران را کشتد کيکه بای موقع” : کرد کهيز اعالم مين پروتستان نيآئانگذار ين لوتر، بني مارت. ”!ی هارا پاره کن

ی ک آدميگر يزد ديرين ميکند و خونشان را برزميشکند،  شاهرگهارا قطع مي استخوانها را م، زديآوی برد، به دارميسر م
 . ” خود خداوند است، ستين
  

 کهی آنهائی  مرد و زن و کودک حت13000 ، 1572 اوت 23ک شب وروز ي در، درفرانسهی درفاجعه معروف سن بارتلم
ی دانهايخود بخرند در کوچه ها و می شتر برايبی نيخواستند بهشت را با تضميکه می ن مادربودند توسط مردميهنوز درجن

زنان را با خنجر ی دم که شکمهايامروز به چشم خود د” : در دفتر خاطرات خود نوشتی سيپاری شيکش. س کشته شدنديپار
ی سيکردند تا عيوارها پرتاب ميدی دند و آنهارا ازبااليکشيرون ميشان برخوار را ازآغوش مادرانيشی دند و بچه هايدريم

  . ”کرده باشندی شتر راضيح رااز خود بيمس
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ل کرد و يتبدی را به کشتار گاهی حيمسی اروپای اپيکه چند قرن پ) ديش عقايوان تفتيد( ون يسيز انکزينفرت انگی ماجرا
سپرد که پاپ اعظم درمورد ی داری آتش و چوبه های ال ها و شعله هااهچيمردمان را گروه گروه به شکنجه گاهها وس

است که به نام خدا انجام ی عياز فجای گريجلوه د ، صادر کرده بودی شرعی ح فتوايمسی سيت همه آنها از جانب عيمشروع
 و منافق زنده زنده درآتش ق و مرتدي نفر به نام زند31، 912سا يا طبق آمار خود کليون اسپانيسيزي تنها درانک. گرفته است

ی مذهبی  شورا، کها و پروتستانها درقرون شانزدهم و هفدهميکاتولی صدساله مذهبی ان جنگهايدرجر. ده شدنديسوزان
د اول زبان اورا از حلقش ي بلکه با، ستينی ک مومن واقعيسته يک شايک کاتوليدن سر يداد که تنها بری هوگنوت ها رأ

رابه جانش ی د و زنبوران و قوچان وحشيش را عسل مالي سپس گوشتها، انه زديش روز تاز بعد اوراش، ديرون کشيب
زه ينی به باال انداخت که ازروی ا بدنش را طوري ، ديش را بست ودوباره باز کرد و به آنها نمک پاشيا زخمهايانداخت، 
 .آخور جلو اسب ها گذاشت یخت و آنرا بجايونجه ريد و درآن کاه و يا شکمش را دري ، دير فرود آيوشمش

  
به ی ائيشان اسپانيک منتشر شد کشي درمکز1941کا که متن آن در سال يازاسناد دوران کشف امری رسمی ت سنديبه حکا

دادند و بعد مغزشان را با يمی حيد مسيرااول غسل تعمی کيمکزی بومی  نوزادان خانواده ها، فه مقدسيوظک يعنوان انجام 
ت يحيبه موازات آنچه درجهان مس. درآغوش مادرانشان نجات داده باشندی ها را از خطر کافر شدن بعدکوفتند تا آنيسنگ م

ن ي باا، ز بوديانه و به همان اندازه نفرت انگيبهمان اندازه وحشی هائی رحميز صحنه کشتارها و بي جهان اسالم ن، گذشتيم
که هفده بار بنام صدور اسالم ی  محمود غزنو. یحيمان مسيه ابود و ن” ضه اسالميحفظ ب” ین بار بهانه آدمکشيتفاوت که ا

ن باز يانه به غزنيوحشی ن حمله برده و پس از کشتارهايثروتمند هندوستان بدان سرزمی غارت بتکده های با هدف واقعی ول
  : فه بغداد نوشتي به خل، ی در باره حمله خود به  ر، گشته بود

 
خود ساخته و ی برای را پناهگاهی ه شهر رين دانسته باشد که چون با طنير المومنياهللا امما امام القادر بی د و مواليس“ 

شان را به فقها گذاشتم و يم شدند کارايان برسرآنها تاختم و چون تسلين بنده با سپاهي ا، درآنجا کفر خودرا آشکار کرده بودند
ان را به يلمين فتوا زنادقه و بواطئه و ديای  و من دراجرا، همه آنها واجب استی که قتل و قطع و نفن فتوا دادند يآنان چن
ق ين عراق رااز بد مذهبان پاک کردم به توفيخ برکندند و به اندک روزگار زميشان را از بيان ترک واگذاشتم تا تخم ايلشکر
  . ”عزوجلی خدا
 
که ی داند، درقتل عامهائيات آنرا ميازآی اريشأن نزول بسی کرد که حتين فخر ميکه قرآن راازبرداشت و بدی مور گورکانيت

 و ، شان منازها ساختيد و از سرهاياسالم انجام داد چهار صد هزار نفر راسر بری ران بنام اسالم و نه بنام جهانگشائيدرا
ی عه و سنيشی ان جنگهاي درجر. را بدو مرحمت فرموده است سپاس گفتی ن طاعتيق چنين که توفيهربار خداوند را از

و ی را به امر ساطان عثمانی ان عثمانيعين عزم جنگ کردند شي هربار که طرف، یعثمانی وامپراتوری ان عصر صفوريا
عه يک مورد چهل هزار شيکه تنها در ي بطور، دنديسربر” اهللای قربتاال” ، یران را به فرمان مرشد کامل صفويان ايسن

کروز دوازده هزار يدری بيصلی ان جنگهايه همان صورت که درجر ب، ز گردن زده شدنديساکن تبری هزار سنی و سی آناتول
ر يش” یوبين ايرا به امر صالح الدی حير مسيو دوازده هزار اس” سايشهسوار کل“ ردل يچارد شير مسلمان را به فرمان رياس

ان را بجرم يزيد تبرست هزار نفر از خويز درعرض دو شبانروز بي درتبر. ت المقدس گردن زده بودنديدرنبرد ب” مرد اسالم
دند و درمالء يرون کشيمردگان را از قبر ها بی  و بموازات آن استخوانها، دنديل شکم دريبودن به فرمان شاه اسماعی سن

” یبرای گريدی مجازاتها” مرشد کامل” ني دردوران هم. ان درآتش سوزاندنديده دزدان و روسپيبری عام درکنار سرها
ی  چنانکه جهانگردان متعدد خارج،  و ازجمله آنها، افتينان او ادامه يه در حکومت همه جانشابداع شد ک” یدشمنان آل عل
 گوش و ، دنيل درچشم کشي م، زنده پوست کندن، قطعه قطعه کردن اعضا و جوارح ،  گچ گرفتن، شان آورده انديدرنوشته ها

خمپاره درلوله ی  و بجا،  در روغن گداخته انداختن ،دن و کباب کردنيخ کشي به س، ختني سرب گداخته درگلو ر، دنيبری نيب
 .توپ گذاشتن بود

 
 بلکه اهتمام ، افتندياعتراض نی برای د نه تنها مورديقدر تقلين احوال، مجتهدان عظام و مراجع عليک ازايچيودره..... 
 . ز دانستندير نيسته کمال تقديشا” ضه اسالميب” تياقدس ملوکانه را درتقوی ذاتها
ل به کار يتبد” يکشی باب” امروزه” : درخاطرات خودش نوشت، یرانيش اياح جهانگرد آزاداندي حاج س، ز قرن خود مادرآغا
خواستند يرا که توقعات آنها را آنطور که مياست کارش ساخته است، زی ند بابيکه مالها بگوی هرکس. شده استی پرمنفعت

ان رفتند و چه سرها برباد رفت و حکام چه دخل ها کردند و حکام شرع يمن عنوان چه خانواده ها از يتحت ا. اورده استيبرن
 حجت االسالم ، استی بابی گفتند کسينقدر که ميهم. نها فقط تهمت بود و بسيکه همه اي درحال، ب زدنديچه پولها به ج

 .”ديدآسوده اش کنيداد که گفتگو ندارد، ببريدستورم
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قرآن “   : داد کهبود فتوا ه نشسته يت فقيبرمسند والن باريارامام زمان که ايم االختده تاني، نمان قرنيهمی انيپای و درسالها

 ، ستينها رحمت ني ا. د که به اصطالح شما رحمت استيشما فقط همان طرفش راگرفته ا. ديد، حبس کنيد، بزنيبکش: ديگويم
 با محاکمه و . کدفعه بکشدي نفررا 700د تا يکشيمر نين اگر قرار بود مسامحه کند شمشيرالمومنيام. مخالفت با خدا است
و ). 1363 بهمن 14 ، ”دهه فجر” ینيروح اهللا خم(” . ستين عواطف کودکانه برقانون خرد نيشود و ايزندان کار درست نم

 : د کرد کهيتأک) 1363 آذر 30(امبراسالم يبمناسبت سالروز تولد پی گريدی  درمراسم، هم او
  

ب عمل ين ترتيدادند به هميه هم مهلت ميسالم اهللا علی سي اگر به حضرت ع. ست ناقص استيآن نکه جنگ دری مذهب“ 
کنند ين اشخاص که گمان ميا    1 . ه عمل کرديه عمل کرد و حضرت نوح سالم اهللا عليسالم اهللا علی کرد که حضرت موسيم

لطمه وارد ی سينها به نبوت حضرت عي ا ،ک ناصح بوده استين کارها را نداشته و فقط ياصال سرای سيکه حضرت ع
ما هم همه ی همانطور که امام ها. کند که مردم را نجات بدهدير دارد، جنگ دارد، جنگ ميغمبر شمشينکه پيای کنند، برايم

ست و ين جنگ نيند اسالم ديگويکه ميآنائ    2  . کشتنديرفتند،همه آدم ميبه جنگ می بودند، بالباس سرباز) سرباز(ی جند
د آنقدر به يکنند بايت از قرآن ميکه تبعی کسانی عني ، د جنگ جنگيگوي قرآن م. فهمنديبکند اسالم را نمی د آدمکشياسالم نبا

است از جانب خداوند ی ک رحمتيتمام عالم وی است برای ک رحمتيجنگ . جنگ ادامه دهند تا فتنه از عالم برادشته شود
 ” د ؟يخوانيات قتال را نميد و آيخوانيات رحمت رادرقرآن ميآی را ه شما چ. که هستی طيدرهرمحی هرملتی برا
 

*    *    * 
 

و درصفحات گذشته نمونه های متعددی (  آنطور که درآئينهای توحيدی سامی عرضه شده است ، مسئله جبر وتقدير
ه جهان امروز و بخصوص جهان برای هر انسان آموزش ديد) ازبرداشتهای هرسه کتاب توحيدی رادرارتباط با آنها خوانديد 

 مسئله ای درحد اعلی سئوال برانگيز است، بهمانطور که درطول قرون گذشته نيز برای بسياری ازپيروان اين مذاهب ، فردا
ژول .  و بهمانسان که درتمام تاريخ ايران اسالمی برای فرهنگ ايرانی سئوال برانگيز بوده است، سئوال برانگيز بوده است

 آيه قرآنی را استخراج کرده است که بموجب آنها از کوچکترين امور مربوط 114 ، م شناس قرن نوزدهم فرانسهالبوم اسال
 چه آنها که بصورت مسائل روزمره دارند و چه آنها که به امور درازمدت زندگی و مرگ آنان مربوط ، به زندگی آدميان

سته شده است و اگرزمين وزمان بخواهند مثقالی درآن پس وپيش ميشوند دقيقا بدانسان ميگذرد که پيشاپيش برای آنان خوا
مطلقی که آئينهای   اسالم شناس آلماني، فرانتس بوهل درارتباط با قانون جبر، درسالهای پيش ازجنگ جهانی دوم. نميشود

 “ : توحيدی يهودی ارائه کرده اند، نوشت
 
 و اگر چيزی بنام شر ،  است، دراينصورت همه چيز دراختيار اوست و اگراين خدا خدای واحدی، اگر واقعا خدائی وجود دارد 

 و خدائی .  بلکه ميبايد گفت که او خود آنرا خواسته است، درروی زمين وجود دارد نميبايد گفت که او اجازه آنرا داده است
ه بخاطر نافرمانی آدم و حوا اين عذربدتر ازگناه که شر کيفری است ک. که خودش شر را خواسته باشد خدائی ناپذيرفتنی است

دربهشت نصيب فرزندان آدم شده است مشکلی راحل نميکند، زيرا اگر آدم گناه نخستين را مرتکب شد، برای اين بود که خدا 
در اينصورت اين چه جور خدای مقتدر و عادل و رحيمی است . خود اجازه آنرا داده بود، و بنابراين خودش آنرا خواسته بود

است آفريده اومرتکب گناه بشود تا وی را از بابت آن مجازات کند ؟ آيا صحيح تر نيست که اين خدا بپذيرد که که خواسته 
 ” عامل اصلی نابسامانی های مادی و نابسامانی های معنوی درروی زمين خود او است ؟

 
  : پژوهشگری فرانسوی ازاين ارزيابی نتيجه ميگيرد که

 
 و تمام اختيارات بشری بدين محدود ،  انسان تصميم بگيرد و راه اورا دقيقا مشخص سازدهنگاميکه خدا پيشاپيش بجای“ 

شود که اوامر صادره را دريافت کند و اعمال خود را با آنها منطبق سازد، الزاماعقل و شعوربشری محکوم به زوال ميشود، 
 ، ه همان نسبت که تعصب افراد زياد تر شدهو اين درست همين چيزی است که درمذاهب توحيدی انجام گرفته است، يعنی ب

 ).  تاريخ عمومی خدا: ژرالد مساديه( ” شعورشان کاهش يافته است
___________________________________ 

کرد، نه ی غمبريپی چوقت ادعايرار گرفته است نه هنا مورد اقتباس قيز عيت شده ودرقرآن نيطبق آنچه درتورات درباره اوروا” ه السالميحضرت نوح عل” خ الزم باشد کهين توضيد اي شا-1
 .دير کشيشمشی ن مذهبيخاطر چنی آورد، نه برای مذهب

تند و نه آدم  نه درعمر خودشان به جنگ رف، بودندی گر نه جنديک ازائمه ديچي ه،  دو امام اول وسوم، نيو حسی  بجزعل، عهيان دوازده امام اول شيشود که درمی ادآوريد يز باين مورد ني درا-2
 . ا نکره باشديکرده باشد ی شرعی نگذاشت تا آدمکشی دانيچ  ميز اصوال پا به هيامام دوازدهم ن. کشتند



 هب  سيری در تاريخ مذا                                                                                                   تولدی ديگر    

 10صفحه  

 
 
 

ز ينی ديتوحی ش از کتابهاياست و پی فرهنگ سامی ادي ازمشخصات بن، ن نحوه برداشتيذکر شده اند که ای محققان متعدد
ن ي ازجمله ا. افتيتوان يم) ي، آشوري، بابلي، کلدانياکد(ن ين النهريام سام بر اقويسای مذهبی شواهد آنرا دراسطوره ها

 سال 2500متعلق به ) ه يدر سوری خ کنونيتل مرد(” ابال”  در1975سال ی باستان شناسی اسناد لوحه مکشوفه درکاوشها
راکه به آن ی شت هرفرد بشر درآغاز هرسال آن قسمت ازسرنو، بزرگی  خدا، الد است که به موجب آن مردوخيش از ميپ

. رسانديز آنرا در لوحه مخصوص بنام لوح محفوظ به ثبت مينی کند وويکته ميد” نبو” شود به فرزندشيسال مربوط م
ه امور روزمره ي و کل، آنانی های ا ناکاميت ها ي و موفق، آنان درطول سالی ا تندرستيی ماريان و بيآدمی و بدبختی خوشبخت

ز ينان را ين مدت عمرآدمييار تعين مردوخ اختي اضافه برا. ن لوح محفوظ ثبت استياست که درای مسائل همه از، گرشانيد
 . اد شدن نداردي امکان کم و ز، کندين ميان عمر هرکس معيپای که اوبرای خيبه فرزندش نبو داده است، و تار

 
عالم اسالم صورت گرفته است ی ان مذهبين و راوازجانب مفسران و محدثای وقفه ای بی  تالشها، یدرطول همه قرون اسالم

شد يانديش رقم زده شده و هر آنچه ميشاپيپی کسو سرنوشت هرفرد آدميرا که از ی ه قرآنين دونظريان ايتا تناقض آشکار م
 درروز د بابت آنچه کرده است جواب پس بدهد و همه آنهايبای گر ويدی اومقرر شده است، و ازسوی دهد قبال برايا انجام مي

به دنبال ی ت که هربار مفسر تازه اين واقعيه کنند، و خود ايازانحاء توجی او گذاشته شود، به نحوی حساب درترازو
 . ت نبوده استين موفقيچندان قری ن است که تالش مفسران قبليبرای ن تالش پرداخته است نشانين بديشيمفسران پ

 
*   *   * 

ت ين عبوديکند و اياست که درآنها خدا ازبندگان خود طلب می ت مطلقي، عبوديسامی دين توحيگر هرسه آئيوجه مشترک د
شتر به مقام يان بيشوند آدميان مقتدرتر ميخدان ين هرسه آئيجه به همان نسبت که درايدرنت. شمارديمان آنان ميای اصلرارکن 
ی می  خداوند آدم را بنده سر به راه، ل ودرقرآني و به دنبال آن درانج، درتورات. ابندييارتنزل مياختی ناتوان و بی بندگان
ک يک وبد نزديدهد که به درخت معرفت نيل به او و زنش حوا هشدار مين دليص و انتخاب ندارد، به هميند که حق تشخيآفر

طر ن خاين درخت منع کرده است بديوه ايشما را ازخوردن می د که اگر خدايگويآشکارا به حوا م) طانيش(نشوند، و مار 
. ستياست که مورد پسند اونی زين چيافت ايد يک و بد را خواهيوه مانند خود ما امکان معرفت نين ميااست که با خوردن 
کنند خداوند آنها را از يدا ميص و تعقل پيوه ممنوع قدرت تشخين جهت که آدم وهمسرش با خوردن   ميدرست هم به هم

. کنديب همه باز ماندگانشان ميب خود آنان وتا ابداالباد نصين نصيزمی را دررومارها يراندو انواع دردها و بيرون ميبهشت ب
ص ينرا داردکه آزادانه فکر کندوتشخين است که بشر نه حق ايشود ايمی ريجه گين مورد نتيدرای آنچه ازهرسه کتاب آسمان

ن شده است يياوتعی را که برای توان سرنوشتيرا به هرحال نميدارد، زی ش حاصلي اصوال برای صين تشخيبدهد، ونه چن
ن يپرسد که چرا مرا چنيکوزه ازکوزه گر نم” راير است، زيچون چرا از خواست تقديفه اواست اطاعت بي آنچه وظ. ر دهدييتغ

غمبران ي مثال پ. دارندی ن ترييار پايت مقام بسين راستا دربرابر ضابطه عبوديدرای ضوابط اخالق” . ین نساختيو چنی ساخت
دگان خدا شناخته شوند، يامبران وبرگزينهمه همچنان پيامتقلب باشند وباايدروغگووا يا زناکار يوث يا ديتوانند دزد ي متورات
ن کار رابکند، اگر يچون و چرا ايکند بی او قربانی گانه اش را برايازآنان خواست که فرزند ی کيهوه از ينکه اگر يبشرط ا

رد و يش آتش بگيرند و کشتزارهايبم ه فرزندانشيت دهد که کليطان رضايوه با شهيی خواست که بخاطر شرط بندی گريازد
غمبر يرد و همچنان شکر گزار او باشد، و اگر پيگفتگو بپذی نها را بي همه ا، ن شوديخاکسترنشی ماريک بيخودش با هزار و 

ی ن روزياق بخورد و بابت ايبا اشترا ی ن ناني چن، نان روزانه خودش گه بمالدی  روز بررو390گرش خواست که بمدت يد
 . به درگاهش دعا کندی آسمان

 
 . ازقرآن منعکس کننده آنندی ات متعدديشده است که آگذاشته ی شتريد باز هم بيد و شرط تأکيقی م بين تسليدراسالم برا

” عبد” شوندياصوال با پ یخاص فراوانی اس گرفت که اساميتوان قينجا ميک اسالم ازايدئولوژيت را درساختار ايت عبودياهم
 ، شوديده ميپدر خود محمد عبداهللا نامی  حت. افتيتوان يگر نمين ديچ آئيرادرهی ن نوع اساميکه چني درصورت، شونديآغاز م

 به قول روژه . بزرگ در جمع بتان استی گانه مسلمانان شناخته نشده است و فقط بتيی که هنوز اهللا خدای و آنهم درزمان
ی  ول، ر شدنديکهن سرازی ايسوزان عربستان به دنی ش سواران اهللا ازصحرايچهارده قرن پ” : د کلژدوفرانسآرنالدز استا

م فرمان ين بار خداوند بصورت مستقينخستی بودند که درآن برای نان حامل مذهب تازه اين ايشين بار به خالف مهاجمان پيا
م ي تسل، شديکه ازبندگان او خواسته می زين حکومت تنها چيدر ا و، پرداختيو ازباال به حکومت مکرد يمی داد و داوريم
 ” .است) م يتسل(اسالم ی قا معنيکه دقی زيچون و چرا به اراده او بود، چيب
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ی دي توحی نهايرآنرا درآئياست، که نظی سامی ديتوحی ن هايآئی های ژگيگر ويازدی ده گناه درنهاد انسان مذهبيق عقيتزر
همواره بصورت ی حيو مسی هودين يژه دردوآئيده گناه بوين عقيا. افتيتوان ينمی ديرتوحيو درمذاهب غی راني اوی مصر

رد که اساسا گناهکار يد بپذيفرد مومن با. م سلطه آنها بکار گرفته شده استيسا درراه تحکيسه و کلياز جانب کنی عامل فشار
او وه ممنوعه يدر برابر خداوند و خوردن می ن پدر ومادراو با نافرمانينخستراکه ی ازبار گناهی را قسمتيا آمده است، زيبدن

ی مت مرگ خود در روين گناه را به قيد تا ايح درمقام فرزند خداوند کوشيمسی سي هرچند که ع، مرتکب شدند بردوش دارد
 . کندی داريان خريآدمی ب برايصل
 

د يزائی ارافزون گردانم وبا درد فرزندان خواهيرنج والم بسی کردی فرمانخدا به حوا گفت اکنون که نا” درتورات آمده است که
ن ملعون شده است يپس به سبب تو زمی ديو شوهرت برتو حکومت خواهد کرد، و به آدم گفت چونکه سخن زوجه ات راشن

ی نيخورد تا حی خواهت نان يشانيد وبه عرق پيت خواهد روئيخورد و خار و خس برای ام عمرت ازآن بارنج خواهيو تمام ا
 پائولوس اصوال نوع  زن را ، ليدرانج).  19 -16 باب سوم،، شيدايسفر پ(” يکه از آن گرفته شدی که به خاک بازگرد

ر دست شوهرانشان يوسته زيشمارد که پين مين گناه زنانرا موظف بديداند و ازبابت ايمسئول رانده شدن مرد از بهشت م
ن پس يد، وازايرون رويه اش گفتم که ازبهشت بپس به آدم و زوج” کند کهيد مي تأک، از توراتی روي به پ، زي قرآن ن. باشند
  ).36، بقره(” خواهد بودی موقتی تان تا بهنگام مرگ پناهگاهي بران يد بود و زميرادشمن خواهگريدی ازشما بعضی بعض

  
طان اجازه يداده نشده است که اگر خدا خودش به ش ین دو پرسش پاسخ قانع کننده اي هنوز بد، البته با همه گذشت قرون

ن دو گناهکار يطان را خوردند چه بود؟ و بفرض آنهم که اين شيب اي گناه آدم وحوا که فر، داده بود که مردمان را گمراه کند
 ن پدر و مادر ساده لوح جواب پس بدهند؟ يآنها بابت گناه ای بعدی د فرزندان نسل هايبودند چرا با

 
   **    *  

خواهد که ازاو يدا مياکی  ول، خواهد که اورا دوست داشته باشندي عادتا خدا از بندگان خود نم، یهوديی ديدرمذاهب توح
را ي ز، ازمن بترس” : د گذاشته شده استيل تأکيانجی مه توراتين موضوع درسراسر تورات و قرآن و درني و بر ا، بترسند
از من بترس و مرا عبادت کن و ” ،  )32 و 14 ،  باب نوزدهم، انيوسفر ال(” ک هستمب و ترسنايمهی  خدائ، هوهيکه من 

دل و ی و اورا به تمامی خواهد که ازاو بترسيتو، ازتومی هوه خداي” ،)13 ،  باب ششم، هيسفر تثن(” به نام من قسم بخور
هوه يز ترس از يآن نی وه است، و انتهاهيحکمت ترس از ی ابتدا” ،)7، ستميسفر خروج، باب ب(” یجان خودت اطاعت نمائ

 و 112ر داود، يمزام( ” ترسديخوشا به حال آنکس که از مهابت خداوند م” ،)10مان، باب نهم، يامثال سل( ” است
ن پدران خود يزمی که بر روی ده تا درتمام روزهائی اريهوه دعا کرد که به هرکس از ما يمان به حضور يوسل.... . ”؛)128

 .)31،  باب ششم، خي کتاب دوم توار، 40،  باب هشتم، کتاب اول، پادشاهان( ”  از تو بترسدزنده باشد
  

” ديد و نجات خود را باترس ولرز به کمال برسانيد که ازمن اطاعت کنيفرمايخداوند م” : ل آمده استينه درانجين زمي درهم
 باب ، اعمال رسوالن(” ر ازخدا بترسد نزد او مقبولتراستشتيهرکس که ب” ؛)1،  باب دوم، انيپيلي رسول به فنامه پائولوس(

است که ی را خدا آتشي ز، ميم و احترامش بگذاريازاو بترسی عني ، ميخدا را آنطور که مقبول است عبادت کن” ؛) 25دهم، 
د تا پس از يگذرانن باترس از خدا بيزمی عمرخود را در رو” ؛) 29 و 28 ،  باب دوازدهم، انيرساله به عبران( ” سوزانديم

رساله پائولوس (”  بلکه بترس، مغرور مباش” ؛)17رساله اول پطرس رسول، باب اول، (” ديشوی داوری مرگ بخوب
ی عنيمردگان است وقت آن است که خادمان خود ی خداوند، اکنون که زمان داوری ا” ؛)20 ، ازدهمي باب ، انيرسول به روم

 ). 18ازدهم،يوحنا، باب يمکاشفه (” یش بدهده اند پادايرا که ازتو ترسی آنهائ
 

” گانه هستميی را که خدائيد زيخداوند فرمود ازمن بترس” :  آمده است که، ار به توراتيبسی  با شباهت، درقرآن به نوبه خود
د ي خدا آهستند که چون نامی مومنان آنان” ؛)102 ، آل عمران( ” ديد ازاوترسي آنچنانکه با، ديازخدا بترس” ؛)51، نحل(

بزرگ ی شان درنهان بترسند اجريآنانکه از خدا” ؛)16تغابن،( ” ديد ازخدا بترسيتا بتوان” ؛)2انفال،( ” شان لرزان شوديدلها
ازخدا ” ؛)35حج، ( ” شان از ترس بلرزديادخدا کنند دلهايرا که چون ی کوده آنهائيبشارت ن” ،)12ملک، ( ” خواهند داشت

ی د تا نعمت خود را برشما تمام کنم و به رستگاريازمن بترس” ،)18حشر، ( ” د آگاه استيکني مرا او برهرآنچهيد، زيبترس
 ). 150، بقره( ” ديابيراه 
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ن يرا که درآئيوجود دارد، زی اديبنی اختالفی رانيد ايو توحی هوديد يان توحيز مين مورد نيار، دراير مورد جبر و اختينظ
که ازراه ن است يخواهد ايدگان خود ميد و آنچه اهورامزدا ازآفريآی ان نمي ازخدا به مدنيچ جا سخن از ترسيهی رانيای ها

ارائه ی را به روشنی ادين اصل بنيکم زرتشت ايو ی سی از گاتاهای بخش. اور اوباشنديپندار و گفتار و کردار خود دوست و 
خودرا ی  شکوه خسروان، و داور دادگری ه راستنندي پدرمنش پاک و آفر، زياهورامزدا، سرآغاز وسرانجام همه چ” :کنديم

ک دوست يشه و کردار نيبخشد که درانديبه آن کس می و پاک منشی اريو شهری و راستی و جاودانگی همراه با رسائ
 .”بان باشديراپشتی و نکوئی و درستی ش راستياست که درگفتار و کردارخوی اور ارجمند اهورا کسي. اوباشد

   
ران مسلمان درارتباط با نوع رابطه انسان و خدا و يران ماقبل اسالم وايای شه سنتيان انديداشت ها درمبری ن دو گانگيا

ی سامی با فرهنگ مذهبی ه اصطکاک هزار ساله فرهنگ پارسير ماي خم، دگار اويدرارتباط با آفری ار آدمينه حدود اختيدرزم
  . است که قبال ازآن سخن رفت

 
*    *    * 

ش يار و سر به فرمان آنان بياختی دگان بيط آفريان درهمه شراي و باآنکه آدم، یديان توحيخدای و قدرتمندی نينشباهمه باال
وسته زبان به حمد آنان داشته باشند و عرض يار پياختی دگان بين آفرين دارند که هميبدی اج مبرميان احتين خدايهمستند، ين

م يبطور دائم چشم براه درود و تعظ” یرانيک صاحبنظر ايريرند، و به تعبد گذايش تأکيت خويکنند و برعبودی شکر گزار
ی نين مخلوقات ذره بيای های ساها ومحرابها باشند، ازکوتاهيسه ها و کليآنان درکنی ش و مراقب وردها ودعاهايمخلوق خو

 آنها شادمان شوند و مائده ميزند، و به تملق و تکريخود که انسان نام دارند خشمناک شوند و برآنان سنگ و آتش فرور
ی کند که خدايکه تفاخر می هوه، خدائي). هود ين يدر دی قيدرکتاب تحقی انين آشتيجالل الد(” به پاداششان بفرستندی آسمان
ال يخ” : کند کهيت ميش شکايده خويخود به قوم برگزی ست درکتاب آسمانينی ن و آسمان است و بزرگتر ازاو خدائيزم
ی من قربانی رابرای ماريد و بره کور و لنگ و بيداريخود نگاه می نه تندرست خودتان را برا يمم که بره نرفهيد من نميکنيم
م و ينقدرعظيارفت ؟ چه شده است که احترام مرا که يد ازشما نخواهد پذيه بدهيد که اگرآنرا به حاکم خودتان هم هديکنيم
ده است يآن آفری کند که جن وانس را تنها برايح ميگر تصريدی  آسمان خداوند کتاب، ”اله” و، ”د؟يداريب هستم نگاه نميمه

ی آن ساخته است که مردمان هنگام سوار شدن برآنها شکر نعمتش را بجای ها را برای  همچنانکه کشت، ش کننديکه اوراستا
د به پاداش همسرش راکه شود، خداونيبه درگاه او خاضع و خاشع می فرزندی و بی ا درعالم سالخوردگيزکری آورند، و وقت

 ).90 ، اءيانب( کنديغمبر را به او عطا ميپی يحيدهد و يمی نازااست اجازه باردار
 

*    *    * 
ن کرده است آنها را به بهشت ييشان تعيکه مذهب آنان برای نکه رفتن به راهيبرای ديتوحی نهايروان آئيپی اعتقاد سنت

ن ين تضميمومنی قرون بهشت را برای  اگر دردرازا، آوردی ش آنرا بدنبال مآتی رساند ونرفتن بدان دوزخ و شعله هايم
ن اعتقاد درطول همه يرا اي ز، ن کرده استيسا و مسجد تأميکارگردانان کلی ت و ثروت فراوان براينکرده باشد قدرت و حاکم

ن يروان ايونها پيليونها و ميليد ميم و اميازبی ريبهره گی برای مذهبی له اعمال نفوذ دستگاهاين وسين قرون مطمئن تريا
 . مذاهب قرار گرفته است

 
را چه ی نيسنگی انهايار را بدنبال آورده و زيبسی منفی امدهايل پين دليازمذهب درست به همی ن نحوه بهره برداريای ول

 مسلمانان و ، شوديط مخ مربوي تا آنجا که به تار. دربرداشته استی جوامع بشری برای معنوی و چه درراستای نه ماديدرزم
توانند بهشت آن جهان را با ين اعتقاد کشته اند که با کشتن دشمنان خدا ميگر را باايکديدرطول قرون ی شماريان بيحيمس
مشترک و ی بوده اند که با آنها خدائی ن دشمنان خدا درست همانهائي و اتفاقا ا، کنندی داريخود خری برای شترينان بياطم
ان يحيو مسلمان اکتفا نکرده اند بلکه مسی حين جنگ مسي و تازه به هم، ن مشترک داشته اندي و قوانمشترکی امبرانيپ

ک يازآنان کاتولی ن جهت که گروهيتنها بد رحمانه کشته انديغ وبيدريزبيگر رانيدی گرومسلمانان مسلمانانيدی انيحيمس
گر قرار داده يهمدی اروينان را واقعا رويالبته آنچه ا  .دعه بوده انيشگريدی وگروهی سنی ا گروهي، گر پروتستانيدی گروهو
م و يشان را خودشان تنظين بوده اند که وکالتنامه هايزمی ار او دررويندگان تام االختينما. ش ازآنکه خود خدا باشديب

ی ان خدا با گروهندگيازنمای نامد درعمل جنگ گروهيجنگ خدا با خدا می ن بي آنچه آرنولد تو. خودشان امضا کرده بودند
ن يازتازه تری کي . ن فروخته انديه به مومنيبهشت نسی آنها شهادت نقد رادربهای ندگان بوده است، که هردوين نمايگر ازايد

ی آن سوی اسالمی ن هايمی به روی اسالمی درس جمهوری ن سالهايه رادر همينقد و نسی ن سودايای نمونه ها
 برگردن داشتند تا به Made In Taiwanمارک ی د هايکلی ده شد، همگياد آنان د و چنانکه دراجس، مرزفرستاده شدند
ث يکه طبق حدی ند، کاخ هائيش بگشايخوی خود را دربهشت به روی اختصاصی کاخهای دها درهاين کليمحض شهادت باا
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ده يجوانان رسن يب به ايت اله دستغي و از آ، د محرابي شه، یرازيب شيت اله دستغيکه از امام جعفر صادق به آی موثق
 ، ب است دربهشتينصی د را قصريه و آله فرمود که هرشهياله علی رسول خدا صل” :شان واگذار شده بوديبودششدانگ به ا

 ودرحجره هفتاد تخت است و ،  و درهرخانه هفتاد حجره است اززمرد سبز، اقوت سرخيازلولو، که درآن هفتاد خانه است از
نشسته است با هفتاد خوان طعام دربرابر که درهر خوان آن هفتاد قسم ی ني و برهر فرش حورالع ،هفتاد فرشی برهر تخت

ت اله حساب ي واگر خود آ. ”بردينها به تمام و کمال بهره ميدهد که ازهمه ايد ميبه شهی چنان قوتی تعاليطعام است، و خدا
ش از يبی ث موثق اندکين حديای اب کرده بودند که بر مبناش ازشهادت حسيخوانده پی اضين جوانان ري احتماال ا، نکرده بود

 .ک ازآنها قرارخواهند گرفتيهری ت اختصاصين درمالکيون حورالعيلي م24
  

است که ی درمقابل مزد گرفتن منطقن منطق نکوکار بودن ي ا، ابدييارتباط می و معنوی و درآنجا که به اصول اخالق......
 ن درکتاب معروف خودش ينشتايش ايسالها پ. تواند سازنده آن باشديد مسلما نمرانگراخالق باشيتواند وياگرم

د يا اميفر يم ازکين جهان تنها بين کننده رفتار بشر درايياگر عامل تع” : ن باره نوشتيدرا” نميبی جهان، آنطور که من م“ 
ش ازاو متفکر ي ودرقرن پ، ”د بودترحم آور خواهی طيما شرای ط حاکم بر جامعه بشريگر باشد شرايپاداش درجهان د
ن يران کننده همه موازيوی فر آن جهانيا کياسطوره پاداش ” : ن باره نوشته بودي درهم، ل فاگهي ام، یسرشناس فرانسو

و اخالق رابخاطر ی را بخاطر خوبی  خوب، فر و پاداش وابسته باشدين کيکه تنها بدی را که کسين جهان است، زيای اخالق
ی سودمند است و اخالق کاالئی آورد که درآن اخالق داشتن معامله ای به حساب می د، بلکه صرفا آنرا معامله ايوجياخالق نم
  . ”د وفروش گذاشته شوديتواند به خرياست که م

 
ی افت داشته ولياز دريکه نی ن امامزاده اي همچنانکه درقزو، شودين داده نمي عادتا اجازه تقلب به طرف، ن معاملهيدرا

ن قداست يشود که قبول ايسان هشدار داده ميز به قديت نيحيدرجهان مس . رديگيرت نام ميغينکرده است امامزاده بی کارگشائ
خ نگار قرن يفوستل دوکوالنژ، تار . ن باره دارند عمل کننديکه درای ز به تعهداتين است که آنان نين مستلزم ايازجانب مومن

 : کنديارائه می جالبی نمونه های قرارداد سنتن ي درارتباط باا، نوزدهم فرانسه
 
 سن مارتن راپس ازانجام مراسم دعا ، س بزرگ قرن سوميکه مقبره قدي هنگام، یقرون وسطی حيس مسيسن کلومبان قد“ 
ات  با اوق. اب او دزدان به خانه اش دستبرد زده انديش ترک گفته و عازم بازگشت به خانه خود بود متوجه شد که درغيايو ن
نکه يای تو دعا کنو برای آمده بودم درکنار استخوان های کنيال مي خ: به مقبره سن مارتن بازگشت و بانک برداشت کهی تلخ

دا شد و صاحب مال و اموال گم شده يبعد سن مارتن معجزه کرد و دزد پی ن بود که اندکيبرای مالم را بدزدند ؟ و اعتقاد عموم
س رفت و يح قديسا به کنار ضريکلی ش متوليکش. افتادی ز اتقاق مشابهيس ني پارن کلمبسی ساي درکل. افتيش را بازيخو
ده شده است يسا دزدين کلياگر هرچه زودتر همه آنچه راکه ازا :ميگوي درست گوش کن که چه م،  سن کلمب: گفت

ن هشدار يای ز فرداين بار ني و ا، ت نخواهد کردياز براينذر ونی چ احمقيگر هيترا خواهم بست و دی ساي درکل، یبرنگردان
دارد، و تابع قانون بده و بستان ی حساب و کتابی زيز هر چين نيسيرا که در عالم قدي ز، دا شديده شده پياء دزديهمه اش
را که پس ي ز، نبودهی مستثنی ن قاعده کليز ازايچهاردهم نی چون لوئی کيار روشنفکر و کاتوليپادشاه بسی حت. است
راکه ی بنظرم خدا آن کارهائ” : ز گفتيمالمت آمی رانش با لحنيئت وزي دره، ر شکست سربازانش درمالپالکهافت خبيازدر
 .”!ش کرده ام فراموش کرده استيبرا

   
ش يان، تا پيهوديدرنزد : گرمتفاوت استيکديبا ی هوديی ديسه گانه توحی نهاي، درآئيافتيانجام معامله و نوع مزد درنحوه 

 هنوز ، بودن خودی  باهمه آسمان، نين آئيرا که ايشد، زين جهان انجام مين معامله نقدا و درهميآنان ای  بابلازدوران اسارت
ز نان وآب ترا برکت دهم و يت را عبادت کن تا من نيهوه خداي” :با بهشت و دوزخ آن آشنا نبودی گريشه جهان ديبا اند

ع دشمنانت ي و زنبورها را بفرستم تا جم، نت رااز سقط فرزند درامان بدارم وز، برسانمی ريرااز تو دور کنم وترا به پی ماريب
ز ي من ن، یو فرائضم رابجا آوری د بترسيبااگرازمن آنچنانکه ” و) ست وسوم ي باب ب، سفرخروج(” ت براننديش رويرااز پ

سفر ( ” دهميتون و عسل هم مي ز ،دهمير و انار ميآب و چشمه سار و گندم و جو و انگور و انجی ن پر ازنهرهايبه تو زم
ر ييز تغيت آن نيت و کميفيگر موکول شده و کيافت پاداش به جهان ديدری ديگر توحين ديدردوآئی ول).  باب هشتم، هيتثن

م امر ماشدند،از جانب ما خطاب رسد که خودتان و همسرانتان با يمان آوردند و تسليات ماايکه به آی به آنهائ” :کرده است
ذ برشما دوربگردانند و هرآنچه را يلذی شراب طاهر و طعامهای ن و سبوهايزری د که درآن جامهايشوی وارد بهشت یشادمان

ما بهراسد اورا ی ائيو هرکه ازمقام کبر” ؛)70و69، زخرف( ” ارتان گذارنديتان باشد دراختيکه مورد عالقه دلها وچشمها
ه ير و استبرق تکيازحری يان بر بسترهاي و بهشت، ست،ازهرکدام دونوعوه هاايدوباغ پاداش خواهد بود که درآنها انواع م

رحمن، ( ” ده استيچکس بدانان نرسيش ازآن دست هياقوت و مرجان درکنار خود دارندکه پيبه لطافت ی انيزنند و حوريم
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که ی د چشمه ا وبرگر، ل است بدانان دور گرداننديکه طبعش چون کافورو طعمش چون زنجبی وشراب... . ”؛) ببعد46
ی خواهی غلطانی دهايآنها را مانند مرواری وسته نوجوانند و چون بدانان بنگريباشند که پی با رويزی ل نام دارد پسرانيسلسب

” راث خواهند بردين را ميآورند فردوس بری خود را بطور مرتب بجای و آنانکه نمازها” ؛)19و18دهر، ( ” افتي
ه زنند و ياست که برآن تکی رهائيبهشت گشوده است، و درآن سری ن درهايمومنی ا براو همان... . ”؛) 11-9 ، مومنون(
نها رادرروز حساب يرا که ما همه ايان ماهروبرگرداگردشان باشند، زيفراوان بخورند و شراب گوارا بنوشند، وحوری وه هايم

 ). 54-49، ص(” ميبدانان وعده داده بود
 
با يمان و اخالص تقرياد نهاده شده، درجه ايبنی دين توحين آئيکه درنخستی سنتی  برمبنا،يو آسمانی نيو ستد زمن داد يدرا
 و ، شوديکه ساخته می ا مرقديسا يا کليار طول و عرض گنبد معبد ي با مع، شوديده نميار اخالق و عدالت سنجيچ جا با معيه

 مثال . شوديشوند به سنجش گذاشته ميمی که قربانی ن و تعداد گاوان و گوسفندا، رودين آن بکار مييکه درتزی اندازه طالئ
و ی ر بار کار اجباريت خود تورات برادرش را بکشد، کمر ملتش رادرزيتواند به رواي م، غمبر نمونهي پادشاه و پ، مانيسل
صد يو سی ده مردم را بدست سربازان مزدور خود به خون بکشد، و هفتصد زن عقديبجان رسی انهايات بشکند و عصيمال
هوه بخاطر چشم و يده يامبر برگزيگر باشند و پيدی انيروان خداياز آنان پی اريخودداشته باشد که بسی ه درحرمسرايجار
باشد که باد ی نها خداوند چنان ازاوراضيبنا کند، و با همه ای ان آنان پرستشگاهيک ازخدايهری ن همسران برايای ابرو

االرض دهد و ی تان امکان طياو رابردوش عفری ر فرمانش گذارد و تخت شاهيرادرزی صرصروجن وانس و مرغ و موروماه
م بپا کرده است که شصت يهوه دراورشليبنام ی مان معبدين سلينکه اينها بخاطر ايت حکمت اورادرآفاق بپراکند، همه ايص

ه نام يار گاو و گوسفند شش صدو چهل هزي و بهنگام گشا، ذراع ارتفاع داردو سراسرش زراندود شده استی ذراع طول وس
 : شده اندی هوه قرباني

 
مان داخل يذراع بود، و سلی ست ذراع و ارتفاعش سيمان بنا کرد طولش شصت ذراع و عرضش بيو خانه خداوند که سل“ 

د و يطال کشی رهايمحراب زنجی ش رويد، و پيخالص پوشانی ست ذراع بود به طاليمحراب راکه طول و عرض و ارتفاعش ب
د و يمحراب بود به طال پوشانی ش رويز پيمذبح رانی د و تماميخانه را به طال پوشانی د، و تماميرا به طال پوشانآنها 

 و آنها را به طال ، ک از آنها ده ذراع بود و هربال آنها پنج ذراعيتون ساخت که قد هريازچوب زی درمحراب دو کروب
به اندازه ی تون و آستانه اي وبجهت در محراب دولنگه ازچوب ز، دي پوشانرون به طالين خانه را ازاندرون و بي زم، ديپوشان

 ، کتاب اول پادشاهان(” . ديکه موافق نقشها ساخته شده بود پوشانی د به طالئيپنج صنوبر بود و آنها رادو تخته لنگه دوم نام
 ).باب ششم 

  
ک و ينکاردر مکزيمتمدن وثروتمند آزتک وای مپراتورک قرن دوايکمترازی ها، درمدتيائيکا بدست اسپانيکشف امردردوران 

ی ون مردم بوميليتا صد می ا سيمنهدم شدند و طبق آمار خود مورخان اسپانی بکلی ائيبدست تفنگداران اسپانی کنونی پرو
نده مانده ون نفر ازآنان زيليک ميان قرن بعد تنها يخ چنان قتل عام شدند که درپايد تارين ژنوسينها دربزرگترين سرزميا

ی ا فرستاده شده بود به مصرف طال کارين کشتار بدست آمده و به اسپانيکه ازای ازطالهائی  چون قسمت، نهمهيبودند، و باا
مان يسا به نشان خلوص و ايا توسط پادشاهان و اشراف و کلين کشور ساخته شده بودند و يا قبال درايد که يرسی ساهائيکل
از تمام ی ميت کرد و نيح ازآنان اظهار رضايمسی سيار عيتام االختی ندگيپ اعظم به نما پا، آنان ساخته شدندی حيمس

ی د و هردويگر را به پادشاه پرتقال بخشيم ديا و نيشدند  به پادشاه اسپانيرا که بعدا کشف می کشف شده و آنهائی نهايسرزم
تواند هم بنده خدا باشد و يچکس نميه” نقل شده بود کهل ازاو يح که درانجيهمان مسداد، ” یحيار مسيپادشاه بس” آنهارا لقب
 ” .هم بنده طال

 
هزار هزار ی ان محروم ازحقوق مدنيروستائی عصر تزار” ه مقدسيروس” که دری  درسالهائ، تيحين جهان مسيدرهم

  ، ارتدکس غرق طال وجواهرشدند، همچنانکه دردوران خود مای ساهايسپردند، کليخود جان می درکشتزارها
کند، يدو دالرتجاوز نمی چون ساحل عاج که درآمد سرانه ساالنه ساکنانش ازروی ريفقی قا ئين افريسرزمی س جمهوريرئ

ی  جا11000نشسته و ی  جا7000ش ي متر مربع و با گنجا90 ,000ن کاتدرال جهان را باوسعت يش بزرگتريدرده سال پ
 درداخل ، ینه کاري متر مربع آئ7500 متر ارتفاع و 160جهان با ن گنبد يسا و بزرگتريرون کليبی  جا300000ستاده و يا

 ، ون دالر درکشور خود بنا کرديليصد مينه سي باهز-کاني سه برابر تمام وسعت وات– هکتار 130به مساحت ی پارک
 هزار زن صديمصرف ادامه داشت به شهادت آمار سازمان ملل سيبی ن بنايکه ساختمان ای که درطول همان چهارساليدرحال

 .جان سپردندی نه چندان دوراز ساحل عاج از قحطی درمناطقی قائيو مرد و کودک افر
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 متر 60 مترعرض و 100 مترطول و 300ن مسجد جهان، با ي بصورت بزرگتر، مسجد سلطان حسن دوم درکازابالنکا
ن يگر ازهميدی کي متر ارتفاع دارد 200آن ی  باالlaserجهان که با احتساب دستگاه ی ن منازه اسالميارتفاع وبا بلند تر

ی و با تکنولژی مهندسان فرانسوی شده و به کارفرمائی طراحی ک کافرفرانسويکه توسط ی ن مسجد اسالميا. نمونه ها است
آن و مساحت ی  متر80000ر ساختمان و سقف قابل بازشدن آن و صحن ي متر ز20000ساخته شده با مساحت ی اروپائ

ون يليششصد می  ازنظر مال، که درآن بکار رفتهی  تن فوالد40000 متر مکعب بتون و 300000 و با آنی نه هکتاری کل
ش يکه بی ر الزم درکشوريمطلقا غی بنان يساختمان ای توانسته است بجاين پول ميکه ای طينه برداشته است، درشرايدالر هز

ی تری ار ضروريبسی و اقتصادی و اجتماعی زشو آموی بهداشتی طرحهای گر دارد، بمصرف اجرايکهزار مسجد دياز 
ن مسجد يای بنای که درهمان سالهای قائيگر افريدی زدگان کشورهای ا بمصرف کمک به گرسنگان و قحطيدرخود مراکش 

 .ده باشديسپردند رسيدسته دسته جان م
 

ز يبنام خدا نی ن بار حتيافت که ايان تويمی ه درمورد آرامگاهيت فقيران واليها درايژگين ويرابا همه ای مورد کامال مشابه
ار او ساخته شده است و گزارش مربوط بدانرا در روزنامه يندگان تام االختيازنمای کي بلکه تنها به نام ، ساخته نشده

ی در بهشت زهرا بنائی نيامام خمی ن گزارش مرقد و مصاليبموجب ا. توان خوانديم)1371 اسفند 16(اطالعات تهران 
لومتر است که يم کيش ازنيلومتروعرض بيک کيبه طول ی  مساحت مسقف، دهيسر پوشی هزار متر مربع فضاشامل ششصد 

” یدير توحيغ” و چه مذاهبی هودي چه ، یحي چه مس، یجهان، چه اسالمی مذهبی گر بناهايک از ديچير آنرا درهينظ
نوع خود درتمام ی ن بنايع بلکه اصوال بزرگتريجهان تشی مذهبی ن بناينه تنها بزرگتر” حرم مطهر” ني ا. افتينمتوان 

ن بن يطالب وحسيبن ابی علی نه ومرقدهايرا که وسعت آن ازمجموع وسعت مرقد رسول اسالم درمديجهان اسالم است، ز
ی مجللی عه که آرامگاههايهفت امام شی عنيی و حسن عسکری النقی وعلی بن رضا ومحمد تقی بن جعفروعلی وموسی عل

 .روديران دارند فراتر ميو ادرخاک عراق 
 
ا و ياسپان” يحيار مسيبس” غمبر و پادشاهانيمان پيز، چون درزمان سلين بار نينباشد که ای اد آورين يبدی ازيد نيشا

شود که يساخته شده است و می طيدرشرای ارد دالريليدومی مطهر با بودجه ای ن مرقد و مصالي ا، ه مقدسيروسی تزارها
آن بود روزانه ی رهبری ه مدعيفقی ز که وليه جهان اسالم ني و بق، برندير مرز فقر بسر ميران درزيدم اک سوم مريدست کم 

 . سپاردنديجان می ماريو بی هزاران کودک ازگرسنگ
 

ی نه ايچاپ آلمان حساب کرد که هزی ه فارسيک نشريدربهشت زهرا ی نيامام خمی درهمان زمان اعالم برنامه ساختن مصال
 ، ا ده هزار مدرسهيستان،  ماريکصد بيتوانست بمصرف ساختمان يرالزم اختصاص داده شده ميده ومطلقا غيفاياربنکيکه بد

خدمت صادقانه بدانان برمسند ی با ادعا” هيت فقيوال” ميده باشد که رژيرس” يمستضعفان” همانی ا چهل هزار خانه براي
   .قدرت نشسته بود

 
را ی معامله برسربهشت آن جهانی جهان سامی دينباشدکه برخالف آنکه مذاهب توحی ازيز نيگر نين تذکر ديد بديو شا..... 

ن يآنان در راه ای واال و فداکاری ان به آرمانهائيش صادقانه آدميخود قرار داده اند، گرای ن جهانيج حکومت ايقانون را
خ يسراسر تار در. همراه نبود ه استی ا توقع پاداشچوقت الزاما بي ه، مشتاقانه مرگی  درحد قبول داوطلبانه و حت، آرمانها
ه قرون ي هزاران شوال. کشته شده اندی ا آن جهانيی ن جهانيای انتظار مزدی شمار درراه دفاع از آب وخاک خود بيبی مردم
تن تن به ی ت جنگهايگر دردوران مشروعيداوطلبانه جان باخته اند و هزاران دی و مردانگی با شعار جوانمردی وسط

)duel (مشابهی زه اين کشور با انگيخ ايدرطول تاری  و صدها هزارژاپن، بنام شرافت به استقبال مرگ رفته اند ”
ن و يه و چيروسی ستيکمونی ست ضد مذهب و ضد خدا درانقالبهايونها کمونيليکرده اند، همچنانکه درقرن ما م” یريهاراک

زه رفتن به بهشت يچکدام ازآنها انگيآنکه هی بخاک افتادند ب ، نگرادي لنگراد ويچون استالی  درحماسه هائ، گر کشورهايد
اگر ی  حت، با بهشت معامله شده استی بودند که درآنها الزاما تقوی ديتوحی نهايان تنها آئين ميموعود داشته باشند، و درا

 : نديبگوی ن سودا نباشند و چون عارف پارسيخود خواهان چنی کسان
        

 م يخواهي نمی  مقصد، ر از دوستي              ما ز دوست  غ        
 ! ی  برتو باد ارزان،  زاهدی ت  اـــنــــور و جــــــ                     ح

 
*    *    * 
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ان به بهشت يحيبجز مسن بوده است که اگر يده ايت و اسالم مشکل آفريحيمس” یديتوح” یکه درجهانهای گريمنطق د
ن به جهان آمده ين دوآئيش از ظهور ايکه پيف همه آنهائي تکل، نداشته باشندی زمسلمانان به بهشت اسالم راهت و جيحيمس

ی نهاش انسايدايون سال و ازپيلين حداود سه ميزمی ن انسانها دررويش نخستيدايشود ؟ ازپيو ازجهان رفته اند چه م
ز پنج ين تمدنها ني  اول. گذرديو پنجهزار سال می تا سی شه دارد سيدرآنان ری که بشرامروز Homo Sapiens هوشمند

ت تنها دوهزار سال و ازظهوراسالم تنها هزار و چهار صد يحيکه از آغاز مسي درصورت، ش شکل گرفته انديتا هفتهزارسال پ
اشته باشند به به بهشت ندی سته اند راهين زيزمی دوهزار ساله دررون يش ازايکه پی انيچکدام از آدمياگر ه. گذرديسال م
که چون ي آنهائ، زين دوهزار ساله نيان هميان آدمين راه را نداشته باشند؟ و تازه درميد ايبای  و با چه مجوز، یليچه دل
نداشته اند ی ده و با آنها آشنائيا ازاسالم نشنيت يحيازمسی اه اساسا ناميسی قايا مردم افريی ائيا استراليی کائيان امريبوم

که ی درکتابی کائينگسلند متفکر امريل کيبرزخ بسر برند ؟ وی فيتکلی ا دربيبداالباد درآتش دوزخ بسوزند د تا ايچرا با
 :پرسدين معما نوشته است ميهمی ابيدرارز

   
نان يف  غارنشيند رستگار شده اند تکليآی ا ميکه بعد ازاو به جهان آمده اند ی ب گناهکارانيصلی درروی سياگر بامرگ ع“ 

تر يد هم عاليه و شاياز جهات همپای که دربرخی  مذاهب–ح يروان مذاهب قبل ازمسينان و پيابان نشيخ و بيارماقبل ت
د به ياز باين امتيد انسان محسوب شوند، و ايح نبايونها آدم ماقبل مسيلين ميچکدام ازايا هيشود؟ آي چه م-ت بودنديحيازمس

ی ابدی به زندگی ابيل ازبخت دستين دليا آمده اند و به هميح بدنيمسرد که برحسب اتفاق بعدازمرگ يتعلق گی تنها کسان
 ” برخوردارشده اند؟

 
آنها رابه بند ی  و به ناچار صلحا، شده استيبه ناچار مطرح می ن پرسشيچنی ديتوحی نهايمومنان پرو پاقرص آئی برابی حت
توان يدانته می الهی رادر کمدی ن بند بازيازای نه ا نمو. داشته استين پرسش واميبدی پاسخگوئی برا” لسوفانهيف” یهايباز
نوس و ابن يچون همر و بقراط و جالی نه حاضر است کسانی ائيتاليای ار مذهبين حال بسيافت که درآن سخنور بزرگ ودرعي
ان دربهشت نبودنشی حيتواند آنها را بخاطر مسيند درآتش دوزخ بسوزاند و نه ميقا مورد احترام و عالقه اوينا راکه عميس
 .نداردی دارند آتش دوزخ بدانان راهی ن آنکه دردوزخ جايسازد که درعيآنان می بنام  برای ر پناهگاهيدهد، و ناگزی جا
  

ت ي با آنکه آ، چون سقراطی ن پناهگاه دردرون دوزخ منظور نشده است، و به ناچار کسانيچنی برای جائی درمعتقدات اسالم
 و ، ”کردی   نفوازشرک به خدای مردم رااز بت پرست” دانسته است که” يم الشأنيعظی ديلسوف توحيف” اورای نياله خم

علم ” ثاغورث کهي و چون ف، ”استی د است و ازبزرگان حکمت الهيمعروف به توح” ت الهين آيچون افالطون که ازنظر هم
نکه يشه درآتش دوزخ بسوزند، ولوايهمی گر کافران برايمحکوم بدانند که چون د” اخذ کردی مان نبيات را ازحضرت سلياله
 . ده بودنديا ازاسالم نشنيت يحيازمسی خود اصوال نامی رياساطی نهايک ازآنان دردوران آئيچيه
 

*    *    * 
ی هودير يغی ديتوحی ن هايدرآئی بهره گرفته اند ولی ازآن بصورت گسترده ای هوديی دين توحي که هرسه آئ، مورد معجزه

را ي ز، جهان دانش قرار گرفته اندی ارويما روين هرسه مستقياست که درآن ای نش مورديمانند اسطوره آفر ، نداردی جائ
ی دگرگونن يگرند که کمتريکديوسته به ير و وابسته به پيچنان فراگی نياردها کهکشان قوانيليحاکم برگردش می ن کائناتيقوان
ن يکه چنی انيماند و نه آدميمی باقی نيگر نه زميزند و ديرابرهم ماز آنها به حکم دور تسلسل نظم سراسر کائنات ی کيدر

د ي بااشاره انگشت خود خورش، هوهير کش ي شمش، وشعيالمثل ی که فی  وقت. رندينند و ازآن ها عبرت گيمعجزه هارا بب
امد يپی ر کائناتين فراگيواندگاه قي ازد، ان داشته باشدينيقتل عام فلسطی برای شتريدارد تا فرصت بيرادرآسمان ازحرکت بازم

ما ی که منظومه شمسی  و بدنبال آن نظم کهکشان، زديبرهم ری تواند باشد که سراسر منظومه شمسين ميای ن معجزه ايچن
ی نها برايگررافروپاشد، وهمه اياردها کهکشان ديليمی به نوبه خود نظم کائناتی ن اخاللي و چن، ازآن است بهم بخوردی جزئ
 . رادرارض کنعان بکشدی شتريبی نيبن نون بتواند چند هزار مرد و زن و کودک فلکزده فلسطوشع ينکه يا

 
بوده است که اززمره ” يديتوح” بزرگ ازخود مذاهبی شمندانيمورد مخالفت اندی موضوع معجزه ازهمان آغاز حت

ن ينشتايد و ايوتن و فروينوزا و نيپ اس، درجهان اسالمی رونينا و بيو ابن سی رازی ايتواند اززکرين آنها ميسرشناس تر
ر جالب يت نام برد و تعبيحير درجهان مسيبا همه بزرگان علم فلسفه چند قرن اخيچه و تقرين و ني ولتر و دارو، هوديی ايدردن
فته اگي ، مادربزرگان لقب داده بودی های الالئ معجزات را ی کرد که داستانهای اد آوريرابه عنوان شعار مشترک آنهای راز
چ ينش است و طرح آن درشأن هين حاکم برجهان آفريه قوانير کليبنام معجزه تمسخر و تحقی زين راکه عنوان کردن چينشتايا

  . ستينی مذهب واقع
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اروپا ” قرن فروغ” يوادبی فلسفی ن دستاوردهايازبرتری کيولترکه ی ونرفلسفيکسيازموضوع معجزه رادردی قيدقی ابيارز
 : افتيتوان ي م، است

 
د ينبای ن قانوني و چن، حاکم برکائنات است که توسط خداوند وضع شده استی و ابدی ادين بنيک معجزه نقض قوانيمفهوم “ 

 . ديق درآيز به حال تعليتواند توسط خود او نيکه خدا وضع کرده است می خواهند گفت که قانونی کسان. تواند نقض شوديو نم
مطلق او ی داند خودش آنرا نقض خواهد کرد؟ دانائيرابرقرارکند که می دانا است قانونز يکه برهمه چی چه خدائی برای ول

ن صورت ممکن به حرکت درآورده باشد، و اگر احتمال آن وجود داشته باشد که يم رابه کاملترين عظين ماشيد ايمطلقا با
ست يبايخدا می کارهای وانگه. کرده باشدن نقص را برطرف يداشته و ای ش برآن آگاهيشاپيپی د ويبروز کند بای درآن نقص

ز ينجا نينظم مستقر شده خود را برهم بزند؟ درای مدتی برای تواند وجود داشته باشد که ويمی ليداشته باشد، و چه دلی ليدل
 همه ن کار بخاطر منافعيد ايباينصورت ميدرای ول. رديگيان انجام مين کار بخاطر مصالح آدميند که ايتوانند بگويمی کسان
نش يرا که تمام جهان آفری  گردش دستگاه، ننده همه کائناتيآفرنکه يای عني ، نيرد و نه به نفع چند آدم معيان انجام گيآدم

و تازه ! ن جهان دارد، متوقف کنديازای ن خود درگوشه ايکه به چند موجود معی  تنها بخاطر لطف خاص، اورادرحرکت دارد
 چه ، دهدی گران برتريازانسانها را بردی خاص گروه کوچکی ازاتيامتی شد با اعطام که خدا خواسته باياگر فرض کن

همه مکانها برقرار کرده است برهم بزند، ی همه زمانها و برای راکه خودش برای نکار آن نظميای دارد که برای ضرورت
گرش متقاعد کرده باشد، يدی نيذره بت چند موجود يخود را به حقانی نين منظور برهم بزند که چند موجود ذره بيوتنها بد

 آورم ی نش برقرارکرده بودم به تعلق درميهمه جهان آفری وبرای راکه بصورت ابدی نيبدانها گفته باشد که من قوانی عني
ش ازآنکه نشان قدرت خدا باشد يبی ن معجزنمائيچن. رشودين راه آنچه خودم به انجام آن موفق نشدم انجام پذيد ازايشا تا

ی ف و دمدميرا عمال اورا ضعيز ، کنندين ميدهند درعمل بدوتوهيکه به خداوند نسبت معجزه مي و آنهائ، نشان ضعف اواست
 . ”ر خدا استين است که اعتقاد به معجزه تحقيقت اي حق. شمارنديم
 

 مثال تلمود .  باهم توفق ندارند، داشته باشندی واحدی  برداشتهان بارهيد درايبايز که مينی ديسه گانه توحی نهاياتقاقا خود آئ
ن يبدی سيسد که عينويداند و ميمی طانيشی نسبت داده شده است سحر و جادوی سيل به عيرا که درانجی هرچهل معجزه ا

ی همان معجزاتتکرار ی سيازمعجزات منسوب به عی که قسمت مهمي درصورت، کرديمی ل محکوم به اعدام شد که جادوگريدل
نشده ی معجزه ای ز، باآنکه خود محمد مدعيدرجهان اسالم ن. ل نسبت داده شده استيمبران اسرائياست که درخود تورات به پ

ک کفش کرده يبزرگوار همچنان دو پارادری هاياز فقی اري بس، د کرده استيين موضوع را تأيو قرآن دست کم درپنج مورد ا
ادتر ازهمه آنها يزی ن آنها است معجزاتيامبر اسالم که بزرگتريگر معجزات متعدد کرده باشند و پيغمبران ديشود پياند که نم

 . نکرده باشد
  

که ی فه اينفرستاد؟ بدانان بگو که تنها وظی معجزه اات و يند چرا خداوند برمحمد آيگويکافران م” :درقرآن آمده است
شود؟ به يازخداوند نازل نمی ند چرا برمحمد معجزه ايگويو م... . ”،)7رعد،(” ار کردنشان استيارشاد آنها و هشی تودار

ی د ؟ وليآی ازجانب خداوند براو فرود نمی گفتند چرا معجزات” ، )20ونس، ي(” ب تنها ازآن خداوند استيآنان بگو که علم ع
قرآن را به ) محمد (ند که يگوينها مي؛ ا)50 ، عنکبوت(” ست ؟ينی م کافيشان فرستاده ايکه ما برای ن کتابيآنان ای ا برايآ

د و ياوريش خود بيد شما هم ده سوره مانند آن ازپيگوئي بدانان بگو اگر راست م. ن کتاب ازخود اواستيخدا افترا بسته و ا
 ”د که قرآن ازجانب خداوند نازل شده استيرفتند پس بداني و اگر نپذ، ديبطلبی ارين باره به يد درايهرکس راهم که بخواه

گر يکدين قرآن رافراهم آورند ولو آنکه به کمک ير اي؛ واگر هم جن وانس جمع شوند نخواهند توانست نظ)17و16هود، (
 ). 87 ، لياسرائی بن( ” نديايب

که اززمان درگذشت ی گرمتر ازآشی همه کاسه های ران درمقام سخنگويه ايفقی  ول، ح قرآنيصری د هاين تأکيرغم ايوعل
 : سدينوي درکشف االسرار خود م، ازمعجزات رابه محمد نسبت داده اندی شمار روزافزونی محمد باقر مجلسمحمد تا عصر مال

  
چ يهی ازمعجزات حضرت رسول اله نوشته است بدانکه حقتعالی ان مجملين تحت عنوان بيقيدرکتاب حق الی مرحوم مجلس“ 
برآن حضرت عطاکرده است، و معجزات آن حضرت را احصا اده برآنرا يرا معجزه عطانکرد مگر آنکه مثل آن و زی غمبريپ
ان معجزات آن حضرت يشود دربي پس وارد م. ر کتب آورده امياده ازهزار معجزه اورادرسايتوان کرد چنانکه من خود زينم

ان ندارم  و گم. اده ازآن است که حصر توان کردين نوع زيماران و ايل زنده کرده مردگان و شفا دادن بيل ازقبيبطور تفص
م که يديچ نشنيد ما و شما هيدا شود که بگويپی ف کسيگر طوايو دی هود و نصاريازملل ی اريدرتمام مسلمانان و دربس

  . ”را خوب کرده باشدی ماريا بيراشفا داده باشد ی غمبر کوريپ
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ت اله يکه آی نهائيده است به همخبر مانيامبر اسالم انجام داده و خود ازآن بيکه پی ن معجزات ناخواسته ايالبته فهرست ا

الکنت ”  در، عيه قدراول جهان تشي فق، ديخ مفي ش، ش ازآنيرا هزار سال پيشود، زيبعنوان نمونه آورده است محدود نم
دن آب ي و جوش، چون ناله درخت خرمای گريعه دانسته شده است از معجزات ديمکتب شی دتيخود که اساس عق” هياالعتقاد

 و التماس ،  و عرضحال گرگ، انيت شتربدو، و سالم آهو، و سخن گفتن بزغاله بري و شکا، غمبري پان انگشتانيازم
ده گرفتن همه آنچه يبا نادی نيت اله خمي آ، نهمهيباا. ن روال نام برده بوديازهمی  و راه رفتن سنگ و موارد متعدد، سوسمار

د نوشته اند، يخ مفيچون شی کسانی نکارمعجزه و دررد ادعاهانا درايو ابن سی رونيو بی و راوندی چون رازی شمندانياند
داند که خود قدرت معجزه کردن يمی ن بهائيانگذاران آئيازجانب بنی ن انکار معجزه را تنها ترفنديدرکشف االسرار خود ا

 : ن جهت منکر آن شده اندينداشته اند و ازهم
  

ج مذهب باب و بها نوشته منکر معجزه شده وکالم همه يتروی  که آنرا برادرکتاب خود بنام فرائدی گانيرزا ابوالفضل گلپايم“ 
 و علت انکار کردن ابوالفضل ، کم و کاست ازآن کتاب استی  استداللشان ب، کننديکه معجزات را انکارمی انياوه سراين يا

دند مگر آنکه معجزات را ي چاره ندنجهتين بود که چون دست باب و بهاء ازآن کوتاه بود ازايکرامت و معجزات راای گانيگلپا
 . ”ازآنها مطالبه معجزه نکندی کسره انکار کنند تاکسي
  

 

 ن و دانش يد
______________ 

 
است، ” يديتوح“ ن يهرسه آئی زات اصولين شده مذهب فراتر گذارد ازممييکه پا ازچهارچوب تعی با هرگونه دانشی دشمن

 . اعالم شده اندی ر و ابديناپذر يياست که ازجانب آنها تغی آن واقعتهائی صالت آسماند دراي ترد، ن فراتر رفتنيرا مفهوم ايز
مان را باطل و دانش يحکمت حک” کند کهيح ميرد و تصريگيدرتورات خداوند اصوال دربرابر دانش و دانشمندان جبهه م

 ). 19 ،ان، باب اوليپائولوس رسول، رساله اول به قرنت( ” دانشوران راتباه خواهم کرد
 

هوه و کاهنان معبد او ارتباط داشته يت نفوذ يجز آنچه به تثبی زيبنام علم مطرح نبوده و به چی هود اصوال مسئله ايدرجهان 
ی شکوفای پهناور رم و فرهنگهای ن امپراتورينکه جانشيت به علت ايحيمسی سايدرعوض کل. شده استيمبذول نمی توجه

ن هردو تمدن ين اين آئيش ازظهور ايرا پيدانش و مذهب مواجه بود، زی اروئيبا مسئله روشده بود از آغاز ی نيو التی وناني
ت سازگار يحيداشتند که غالبا با ضوابط مسی و فلسفی و هنری علمی درهمه رشته های فراوانی دستاوردهای دير توحيغ
درخارج ازآنچه خود ی ت علميعالد تا بر هرگونه فيد کوشيکه به قدرت رسی سا از همان زمانيبناچار کل. آمدی نم

ازشناخته شده ی کي) سونيزيانک( د يش عقايوان تفتير و شکنجه و آتش که ديلگام بزند، و با برهان قاطع تکفدانست يمجازم
  . ”دانش دانشمندان را تباه کند” کتاب مقدسی ن مظاهر آن بود به اقتدايتر
 

 : ه فرانسه نوشتيخطاب به اسقف شهر پواتی مه ار درنايملقب به کبی ويان قرن ششم پاپ گرگوريدرپا
  

افراد ی تو به برخی گفته اند که درحوزه مذهب. م شرم آور استيتذکر آن هم برای را گزارش داده اند که حتی زيبه من چ“ 
کار رفته تر بيش ژوپيستای که برای را زباني ز، ق استيعمی ه تأسف و نگرانيمن مای ن براي ا. شوديس مين تدريزبان الت
ی تلقی شرعی فه ايت وظيحي پاپ اعظم مس. ”ز به کار گرفته شوديح نيمسی سيش خداوند ما عيستای تواند براياست نم

و ی نوشته شده بود، و طبعا تمام آثار علمی نيرم که به التی دوران امپراتوری تمام آثار علمی حيکرد که درجهان مسيم
صحبت شده که ی ن زبان ازخدائيل که قبال بدين دلي تنها بد، بود کنار گذاشته شودن زبان ترجمه شده يکه بدی ونانيی فلسف
 .نبوده است) که درآنزمان اصوال متولد نشده بود( ح يمسی سيعی خدا
 
س معروف قرن پنجم يسن اوگوستن، قد. سا بودي بلکه منطق مقدس همه کل، و نداشتياختصاص به پاپ گرگوری ن منطقيچن

توان کرد، همچنانکه يکه زبان خداوند است صحبت نمی دانست که دربهشت جز به زبان عبريمی هين راستا بديدرهم
ت اله يدرنقل مصاحبه اش با آی استمدار و روزنامه نگار سرشناس مصريکل سين هيت حسني روا، خود مای درسالها
ی زده ناراضيحرف می سيبه انگلی ور ودرحضی گرينکه او با فرد ديت اهللا ازاي آ، یاسالمی ن سال جمهوريدرنخستی منتظر
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تواند با زبان کفار با آنها يک مسلمان نمياست و ی زبان عربی ان بهشتيداند زبان حوريشده و بدو گفته بود که مگر نم
 کند؟ ی کينزد
 

حکوم به سا ميکه با علوم محدود آنزمان سر وکار داشتند درمجمع سران کليازکسانی اري بس، هزاره دومی ن سالهايدرنخست
کنند يکه دردستگاه او کار می نکه بداند دانشمندانيای  اسقف شهر بزانسون برا1170 درسال . مرگ شدند و درآتش سوختند

ب داده و واقع يطان را فريک متخصص ارتباط با ارواح کمک گرفت تا او شي از، طانيا ازشيح آموخته اند يعلم خود را ازمس
جناب با وجدان آسوده دستور داد که ي عال، طانندينان شاگردان شيبرد که ای  رابط ارواح پني و چون ا، ابديدری امر را ازو

نان را که به يد ديس بنام داويس شده پاريتأسک استاد دانشگاه تازه ي چهل سال بعد ازآن . همه آنها رادرآتش بسوزانند
 . ندندن گناه مرتد دانستند ودرآتش افکيپرداخته بود بهمی کيزيفی شهائيآزما

  
ک درانحصار يکاتولی سايز از طرف کلي علم ن، شدياداره می سلطنتی م هايبارژی حيمسی با همه اروپايکه تقری درطول قرون

ل ين دليبهم. باشدی آنکه بشر رادرآن حق دخالتی  ب، گرفتيه ميمای آمد و تنها از اراده خداوندی بشمار می آسمانی پادشاه
سا ياز به کليست نجات ازآنها را در دعا و توبه و دادن نيبايشد که ميمی تلقی خشم الهی امدهايچون وبا و طاعون پی ائيبال

 .ديآی از دستش برنمی کاری که دربرابر خواست الهی قيجست و نه درعلم وتحق
  

 درلهستان، کيکپرن( ی اروپائاز دانشمندان ی ن آغاز شد که گروهيسا و دانش دردوران رنسانس برسر ايکلی واقعی اروئيرو
ن و آسمان و يدرمسائل مربوط به زمی به پژوهشهائ) ا يتاليله درايکوبراهه دردانمارک، جوردانو برونو وگاليدرآلمان، تکپلر
مسلم شناخته شده بود ی قين باره درکتاب مقدس و درطول قرون حقايج آنها با آنچه درايپرداختند که نتای نجومی تهايواقع
که ی درزمانی  ول، ران و اندلس صورت گرفته بوديژه درايز بوينی ش ازآنان درجهان اسالميپی شن تالي چن. کرديق نميتطب

ی طيگر درشرايخود را آغاز کرده بود و دی دوران انحطاط علمی اسالمی ايدان آمدند دنيبه می نسل تازه دانشوران اروپائ
 . ن تالش نو داشته باشديدر ای نبود که بتواند سهم

 
ثابت مرکز ثقل کائنات است و ی ن بصورت بستريه داشت که زميد کتاب مقدس تکين تأکيسا تا آن زمان برايلکی موضع رسم

ه ين برداشت با فرضي وچون ا، دارند که به دور آن درگردش استی واحد جای د و ماه و ستارگان همه درآسمانيخورش
ه ارسطو راهمراه با يسا فرضي کل، کرديق مي تطبوسيبطلمی بعدی کيزيژئوفی های افالطون و ارسطو و با تئوری نجوم

گستاخانه پژوهشگران ی خود قرار داده بود، و پژوهشهای ه رسميمن و آسمان فرضيزنش شش روزه يآفری برداشت تورات
ی تلقی آشکاری فلسفی علمی بدعت ها نوزايکن ودکارت و اسپيچون بی کسانی فلسفی ده را، همانند اظهارنظرهاينورس

کتاب مقدس و بدنبال آن اصالت ی  اصالت آسمان، ن بدعتهايرا درصورت اثبات اي ز، ختيانگی سا را برمي خشم کلکرد کهيم
ببار آورد که ازسرشناس ی متعددی هاين راستا قربانيسا درايکلی هاي سرکوبگر. ت مورد پرسش قرار گرفتيحيمسی سايکل
   .له نام برديتوان ازجوردانو برونو وازگالين آنها ميتر
 

س و ين حال استاد کلژدوفرانس پاريقرن شانزدهم، که درعی ائيتاليلسوف اي متفکرو ف، دانياضي ر، جوردانو برونو، دانشمند
ن کره يکه اکرد يد مييک را تأيه کپرنيدانست و نظرينکه کائنات را نامحدود ميزبود، به جرم ايدانشگاه اکسفرد انگلستان ن

ی شمسی دها ومنظومه هاين حال وجود خورشي ودرع، نيد به دور زميردد و نه خورشگيد مين است که به دور خورشيزم
ن يق به محاکمه خواند شد، وچون درعيبه عنوان زند) ونيسيانکز( ديش عقايوان تفتيزمعتقد بود، ازجانب دينی گريد
گاه شهر رم محکوم به مرگ شد دادی به را، ن مرکز کائنات است نشدينکه زميداعتقاد خود به خداوند حاضر به قبول اييتأ

 . آتش جان سپردی وزنده دردرون شعله ها
دربرابر داوران دادگاه ی ر شد درهفتاد سالگي ناگز، ین نجوميا و مخترع دوربيتاليای له اختر شناس ناميبعد ازاو گالی اندک
ن ينکه زميبرای ز خود مبنيه کفر آمدياد کند که از عقين زند و دست برکتاب مقدس بگذارد و سوگند يون زانو برزميسيزيانک

سا هرکس ين بگردد، توبه کرده است و به دستور کليد به دور زمينکه خورشي و نه ا، گردديد ميست و به دورخورشيساکن ن
ی مقدس معرفی سايد کليش عقايوان تفتيبرآن اطالع داشته باشد به دی درمورد او برود و وی ن بدعتيشائبه چنگر راهم يد

ح شده است که خدا اول ين بود که تورات تصريله ايه گاليسا دررد فرضيکلی  منطق اساس. خود برسدی د تا به سزاخواهد کر
بمنظور کشتار ی شترينکه وقت بيای وشع بن نون برايز گفته شده است که ي و ن، د و ماه راين را ساخت وبعد خورشيزم

له نقطه عطف يگالی  ماجرا. ن رايست ازحرکت باز داشت و نه زمد را با اشاره ديار داشته باشد خورشيان دراختينيفلسط
دگاه ين طبعا ازديجستجو کنند وا” متون مقدس” رادرخارج از چهارچوبی قتيبود که مخواستند حقی مبارزه مذهب باکسان

 1992تبر  اک31ک دريکاتولی سايکل– سال 360 و پس از گذشت –نهمه سرانجام يباا . آمدی سا کفرمطلق به حساب ميکل
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له بوده يمقدس اشتباه کرده و حق با گالی ساين مورد کليرفت که درايکان رسما پذيعلوم واتی اززبان پاپ اعظم خود در آکادم
ده شد يله درآتش سوزانيمشابه گالی ت ازجوردانو برونو که به جرميثيسا هنوز حاضر به اعاده حين کلي هرچند که هم، است

 . نشده است
 

ن راستا محدود نشد، ينش درايآفری آشکار افسانه توراتی گيپای با جهان دانش طبعا به موضوع نظم کائنات و با يمبارزه کلس
  . افتيان نيله پايگالی زباماجرايجهان دانش نی های همچنانکه عصر نوآور

  
رضه شد، بالفاصله عی دانش بشری ن دستاوردهايترياز عالی کيله بصورت يوتن که صد سال پس از گالين” جاذبه” یتئور

وتن توازن کائنات تابع قانون جاذبه ينی را درتئوري ز، لهيگاله يسا قرارگرفت که فرضيمورد همان اندازه مخالفت ازجانب کل
رون ازآن يدربی چ قانونين توازن تنها مربوط به خواست خداوند بود و هيکه ازنظر کتاب مقدس ايشناخته شده بود، درصورت

طان يوتن عامل شيو خود ن” يطانيشی های از گمراهی تازه ای تجل” سايز ازجانب کلينی ن تئوريناچار ا وبه ، وجود نداشت
نوع ی ت الهين بار ماهيرا اي ز، ختيسا را برانگيشتر خشم کلين هم بين درقرن گذشته ازايدارو” تکامل” هيفرض. شدی معرف

ده و گل سرسبد جهان يخداونداورابصورت شخص خودش آفرخ وبن مورد سئوال قرار گرفته و آدم که يانسان بود که ازب
ه ي فض1860درسال ” کلن” یسائيکلی  درشورا. افته بوديمون تنزل يافته ميازانواع تکامل ی کينش دانسته بود به حد يآفر
. داده شدی طانين بدعت شيه ايج عليشان همه کشورها دستور بسي و به کش، قرار گرفتی ار تند مورد نفيبسی ن با لحنيدارو

ن راهمان دجال موعود دانست که زودتر ازموعد يخود دارو” نيوداروی موس” سا درکتابيمز، مغر متفکر کلين جيکنستانت
ی سيان اجداد عيتوان قبول کرد که درميچگونه م” صادرکردکهی رسمی ه ايانيبکان يواتی سايکل. مقرر ظهور کرده است

اورا ی ج کرد وتئوريسم اعالم بسينيه دارويکان عليآنگلی سايخود انگلستان کل در. ”مون وجود داشته باشد؟يک ميح يمس
رو ين راتکفيکان دارويآنگلی سايپروتستان وهم کلی ساي هم کل، کيکاتولی سايب هم کلين ترتيد وبديطان ناميله تازه شيح

” : د کهيت دين واقعير ازاعتراف بدي خود راناگز1996کان درسال يز واتين بار ني ا، نهايرغم همه اي و عل. محکوم کردند
 . ”!قت وجود دارديازحقی ن مسلما موارديه دارويدرفرض

  
ی مارياز بی اريش بسيدايها درپی باکتری ر احتماليست شناس درباره تأثيازقرن هفدهم تا قرن نوزدهم همه آنچه دانشمندان ز

ی ها زاده گناهان بشر بود و کنجکاويمارين بيسا همه ايظر کلرا ازني ز، سا قرار گرفتير کليگيها مطرح کردند مورد مخالفت پ
نکه خداوند هنگام گناه آدم و حوا دربهشت انواع دردها رابه نوع انسان وعده داده بود، ي با توجه به ا، درباره علت بروز آنها

نه ين زميدرای رش علمچهارصد گزای  به تنهائ، وونهوکي، وان ليکدان و پزشک هلنديزيف. آمدی آشکار بشمار می کفر
داده نشد، و درهمان مدت هزاران نفر ی ب اثريچکدام ازآنها ترتيلندن ارائه کرد که به هی تيال سوسايدرطول سالها به رو

سرانجام ی عني ، مورد توجه قرار گرفتی ش بطور جديکصد سال پيکرب فقط دريمسئله م. جان سپردندی عفونی هايماريازب
. مورد بحث قرار دهندی بطورجدی عفونی هايمارياز بی ارير ازگناه را دربسيغی ال وجود عواملجرئت کردند احتمی کسان
ی ريجلوگی ح واکسن برايده کردند که تلقين اظهار عقيازمومنی اريرا بسيان آمد، زيبمی ن باراشکال تازه ايای ول

ون فتوا يناسيه واکسيزدهم رسما علياپ لئون سن نظر، پيد ايياست، ودرتأی الهی مخالفت با خواسته های نوعی ماريازبروزب
را که اگر خداوند يزاز آبله مخالف است ی ريشگيپی ح برايسا اعالم کرده بود که با تلقي درآغاز همان قرن کل. صادر کرد

ور عت منظين طبيل راجزو قوانين قبيازای  و اگر امراض، دارديخواسته باشد خودش هرکس را بخواهد ازآبله مصون نگاه م
 فرانسه و 1832سال ی وبای دميسا اپيبود که کلی ن منطقيازچنی رويبا پ. درکارخدا رانداردی داشته است بشر حق فضول

ازات ياز امتی ارين کشور که باعث لغو بسي ا1830خواهانه سال يبمناسبت انقالب آزادی ن آنرا مجازات الهيتلفات سنگ
  . شد، به حساب آوردی مذهب

از همکارانشان راکه ی کيگرگورمندل ی نوشته های تمام) چک ی کنونی درجمهور( نان برنو ي صومعه نش، دراواخر گذشته
 ، ز سوزاندنديکفر آمی به عنوان نوشته های ن ساله او درباره قانون تورات بود پس از مرگ ويچندی علمی هايبررسی حاو
که مندرجات کتاب ي درصورت،  مورد بحث قرار گرفته بودکين ژنتيبراساس قوانی ها نحوه رشد نخود فرنگين بررسيرا درايز

ان باشد ياز قانون و راثت درمی نکه سخنيکروز و بدون ايوه هارا خداوند درعرض ياهان و ميح داشت که همه گيمقدس تصر
 . شديمی دخالت درکار خدا تلقی ده است و صحبت ازوراثت نوعيآفر
 
است که ی معنيبی بکلی بدعتی تفکر درمسائل مذهبی صحبت از آزاد” : گفتيمزدهم يسی وي پاپ گرگور، مه قرن گذشتهيدرن
س يدرهمان زمان بود که تدر  .”ستياط نگريد بدان با نظر احتيباياست که می ز موضوعي و علم ن، د قطعا محکوم شوديبا

 که انقالب فرانسه با شعار سا همه آنچه رايک اروپا حذف شد، و کليسا از برنامه مدارس کاتوليعلوم مدرن به دستور کل
ن باره درمقاله يفرانسه درای ر علوم مذهبي وز. کجا محکوم شناختيمطرح کرده بود به همراه دانش مدرن ی و برابری آزاد
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ل درباره حل يدليبی  کنجکاو: جستی د درسه عامل اساسير انقالب فرانسه رابايبخشش ناپذی شه خطاير” :نوشتی مبسوط
ده است ين راه خطا کشانيرا بدی ن سه عامل انسان امروزيب اي ترک. ی و افراط درمسائل علم، اد برمنطقيه زي تک، مجهوالت

و اتفاقا  . ”د قرار دهدير دانش کاذب عصر نو اصالت مطلق همه آنچه را که درکتاب مقدس آمده است مورد ترديکه تحت تأث
آن چهره جهان و ی را که تابامروز ادامه دارد و دستاوردهای ن دانش کاذب جهش غول آسائين سالها بود که ايدرست درهم
ر داده است، آغاز ييسابقه ندارد تغی ک ازادوار گذشته تمدن انسانيچيکه درهی ت را به صورتيسراسر بشری نحوه زندگان

 .کرد
 

 با ، اده شدهست  سازمان ديپروتستان با تی سايکه توسط کل” ینش توراتيآفر” طرفداری ر جنبش مذهبياخی درسالها
جاد مراکز ينارها و ايل کنفرانسها و سميق تشکيکا ازطريرادرامری ت گسترده ايک فعاليکاتولی سايکلی جناح افراطی همکار
است و ت ين واقعينش نوشته شده عيآغاز کرده است تا همچنان ثابت کند که آنچه درکتاب مقدس درباره آفری ژوهشمتعدد پ

ن جنبش يمهم ای از برنامه های کي . ده شده انديش درعرض شش روز آفري سال پ5758دری ن و آسمان و انسانها همگيزم
ه يعلی قضائی ت هايشکای است که بتازگی غاتيو تبلی و مطبوعاتی ونيزيتلوی تهايو فعالی اسيسی اعمال فشارها
نسوتا و آالباما و ي ارکانسانس و ماالتيدرا کننديس ميکهکشانها تدری له را براارد سايليکه سابقه پانزده می دانشگاههائ

 . ا بدانها افزوده شده استيفرنيکال
 
مدافعان  نيتری تعجب باشد که افراطی د جايشا” :ن باره نوشتيرآموزش فرانسه درکتاب خدادربرابر دانش درهميرا وزياخ
د و ماه ي و خورش، ه استانجام گرفته که درتورات نوشته شدی قا به همان صورتينش کائنات دقيه را که آفرين فرضيا

افت که يتوان يمی کائي درهمان آمر، درحرکتند که کتاب مقدس مشخص کرده استی بيز درست به همان ترتيوستارگان ن
ی دانشگاهی ستم هاين سيشرفته تريخاص خود ازپی ائين حال پويفراوان ودرعی آن به علت امکانات مالی ستم دانشگاهيس

ی های س تئوريازتدری ريجلوگی ن کشور برايگر جهان به اندازه ايدی چ جاي دره، یعلمی ت آمارهاي به حکا. جهان است
چ ي ودره، رديگيصورت نمی به مراجع قضائی اپيات پين که با مندرجات کتاب مقدس درتضادند شکاينشتاين و ايله و دارويگال
ن نوشته شده است که يدرباره عمر کره زمی تابنکه کيرا به اتهام اک دانشمند برجسته يک سناتور معتبر يگر جهان يدی جا

را ی ز کارمخالفت با پزشکانيگر جهان نيدی چ جايطلبد، و احتماال درهيضاح نميمفاد آن متناقض با کتاب مقدس است به است
  . ”برنديش نمين کرده اند تا سرحد کشتن آنان به پيکه اقدام به سقط جن

 
ده اند که همچنانکه درکتاب ين عقيان هنوز برايکائياز امر% 34 ، رفت صورت گ1982که درسال ی ک نظرخواهيطبق 

 ماهنامه . ده شده استيز درروز ششم ازخاک آفري و آدم ن، ده استيمقدس آمده خداوند همه کائنات رادرعرض شش روز آفر
Bible Science Newsletterن يه تکامل دارويفرض” :ت نظر داد کهيرا با قاطعي اخ، ین مکتب فکريه ارگان اي نشر

ن است، مضافا يسنگ ی اتهاين و پرداخت مالي، سقط جنيسم، همجنس بازياليسم، سوسي، کمونيخداناشناسی اصلی راهگشا
 . ”کنديق ميز تشويرانی اهخواريو گی صاح جوئی ازحقوق زنان و نهضتهای نکه جانبداريبرا
 

ل ياسرائی ازدانشگاهای و استادان متعددی هوديی ها و فقها، مرکب ازخاخام نيه دارويمخالفان نظرازی ناريش سميپی  چند
ک از مرکز يچيد درهيبايقت مطلق بود و نمين حقيوبنابرای الهی نش وحيآفری توراتی ل شد که ازنظر همه آنها ماجرايتشک
ل است، يائاسر” نه گو” ک دانشگاهيزين کنگره که استاد فيعضو اپرفسور بارنوور. س شوديخالف آن تدری اتينظری علم

داند و ين را باطل ميد کرد که اصل تکامل داروي تأکSud Deutche Zeitungی درمصاحبه با خبرنگار روزنامه آلمان
ن مدت يند که ايبی نمی ليز دلي و درمورد عمرجهان ن، که درتورات آمده خلق شده استی مطمئن است که آدم بهمان صورت

را تورات ي ز، گذردين اندازه ميز هميش انسان نيدايالبته اززمان پ. رده استن کيباشد که تورات معی سال5758شتر از يب
 . نش خلقت شدين روز آفريگفته است که آدم درششم

 
ن يبوده است که دربدتری مرتجعانه ای ساله گذشته شاهد تکرارهمان تعصبات مذهبی درسی ليکلود آلگر جامعه اسرائبقول 
. ده شدين کشور ديه حقوق بشر انقالب فرانسه درايجدهم درواکنش به اعالميهی وئزمان لی مذهبی هايط افراط کاريشرا
رون آورده يمان را از خاک بيش ازسليمتعلق به دوران پی نکه معبديرا بجرم ای لي باستان شناس اسرائ، یان مذهبيادگرايبن

ن يد درايمان بوده است، همچنانکه ترديسلن معبد، معبد يرا که بموجب تورات اولي ز، اند مورد ضرب و شتم قرار داده اند
 .گذردي سال م6 ,000ن ازيدانند که ازعمر کره زميز ميت راکفر آميواقع
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” سوپرمنی سرود برا” یر کتاب پرسر وصدايتند که به تعبيکا مشغول فعاليدرحال حاضر درامری صد فرقه مذهبيش ازسيب
ن يای از روسای کي . ز رنگ دالر دارديهمه آنها نی معتقدند و خدای نش توراتيبه آفری ن است که همگيوجه مشترک آنها ا

ش يخواسته است برای به مکاشفه او آمده و از وی صد متريح سيک مسيرا اعالم کرد که يفرقه ها بنام اورال رابرت اخ
ح يمسی سيسته عن کمر بي ا. بسازد و درعوض قدرت خود را درزنده کردن مردگان بدو منتقل کرده استی تازه ای سايکل

 . را زنده نکرده استی ظاهرا هنوز مرده ای کرده ولی ن جمع آوريسا ازمومنيساختن کلی ون دالر برايليتاکنون ده ها م
  

 .نام برد” هوهيگواهان ” و” مورمون” توان ازدوفرقه معروفين فرقه ها مين ايازجمله شناخته شده تر
 

ون يليش ازشش ميمختلف جهان بی کا است ودرحال حاضر درکشورهاي امروتاهيالت ي که مرکز آن اMormonی فرقه مذهب
ی سايانگذار کليبن. ار تفاوت دارديبسی ت سنتيحيمعتقدات آن با مسی ت است، وليحيوابسته به مسی  از نظر اصول، رو دارديپ

شد که ی وحی د به و ازجانب خداون1820درسال ی ث بود که به گفته خودش درمکاشفه ايبنام جوزف اسمی مورمون مرد
بدو ظاهر شد واورا ازوجود ی مورون بنامی  فرشته ا1823 سپتامبر 21ده شده است، ودرسه سال بعد، دريبرگزی غمبريبه پ

ن مدفون شده است ودرآن يکا درزميورک امريويالت نيدهکده منچستر درای کيدرنزدی آگاه کرد که درمحلی زيکتاب اسرارآم
ی ن و به خط مصريآنانرا درملکوت خدا براوراق زری واقعی زندگی ز راههايکا و نيان قاره امرن ساکنيخداوند سابقه نخست

چهار سال بعد فرشته دوباره . ده استين کتاب فرانرسياوبدی دسترس متذکرشد که هنوز زمانی ثبت کرده است، ولی باستان
تذکر داد که کتاب جزمدت ی  ول، آموختی ز به ويرا نن بار کتاب مورد بحث را بدو سپرد و نحوه قرائت آنيبراو ظاهر شد و ا

دردسترس اوقرار داده بود ی ن که خداوند بطور معجزه آسائينک بلوريث به کمک عياسم. نزد او امانت نخواهدماندی کوتاه
کتاب ن ي ا. کته کنديکامل آنرا به سه نفر از همراهان خودش دی سيکتاب را بخواند و ترجمه انگلی توانست خطوط مصر

 طبق . دند، وبعد فرشته آنرا پس گرفتيک ديگر ازهمراهان او ازنزديهشت نفر دی سپن سه نفر و يرا فقط ای مرموز آسمان
 ، زد و بنا کنندگان آنرا دراطراف جهان پراکنده ساختن کتاب پس از آنکه خداوند ساختمان برج بابل را برهم يمندرجات ا

ز به قاره يل که آنان نيل اسرائيازقبای کين عده توسط يد ودرآن ساکن شدند، وبعدا اکا رفتنياز آنان به قاره امری گروه
دند و ير رسيانوس کبياقی ان به کرانه هايلين اسرائيای الدي م590کا رفته بودند به عقب رانده شدند ودرحدودسال يامر
ی نسلهای شده بود برای  خداوند بدو وحما توسطيشان که مورمون نام داشت کتاب مورد بحث را که مستقيغمبر اين پيآخر
ز پس از ينی سين کتاب آمده است که خود عي درهم. ادگار گذاشتيکا را دوباره کشف خواهند کرد بيکه قاره امری نده ايآ

 . ستف کلمب برسانديش از کريپی کائيام خود را به ساکنان امريکا آمد تا پيش به قاره امريز خويرستاخ
 

ن اسالم گرفته يازآئی ن نظررامطرح کرده اند که احتماال جنبش مورمون ازنظر مذهبيخ مذاهب ايتارازپژوهشگران ی برخ
رابراساس ی نيکند که جامعه نويرا مأمور می فرستد و ويغمبرش ميبه پی رابصورت وحی خداوند کتابز ي که درآن ن، است

 . ان گذاردين کتاب بنيا
 

ی مذهبی ن جهت درکتابهايبد . نفر دانسته اند49 تا 27ها رابه تفاوت از ث زنان متعدد داشت که شمار آنيجوزف اسم
کا درسال ي منتها پس از وضع قانون ضد تعدد زوجات درکنگره امر، د قرار گرفته استييمورمون تعدد زوجات مورد تأ

 .  متوقف گذاشته شده است، ی الاقل بصورت رسم، مورمونی ن قانون مذهبيای  اجرا، 1862
 

 .ح داده شده استياست که درباره آن قبال توض) هوهيگواهان (Witnesses of Jehovah  ، یگريدی مذهبفرقه 
............................................................................................................................................... 

ن يپس از پائی سيان نقش چهره  و اندام عيحياز مسی اريح که به اعتقاد بسيمسی سي و دفن عکفنی پرسر وصدای ماجرا
ی هاين نوع افسانه سازيازای گريمانده است نمونه دی برآن ثبت شده و باقی نامرئی ب بصورتيآورده شدن کالبد او از صل

فرانسه برده شده ودرقرن ی م به شهرشامبريرشلازاوی بيصلی ن پارچه درزمان جنگهايای ات سنتيروای برمبنا. استی مذهب
ده يا برگزيتاليای  به پادشاه1861کتورامانوئل فرد ارشد آن درسال يکه بعدا و( ا يساووی ار خاندان اشرافيشانزدهم دراخت

ی ابحثه. نو به امانت گذاشته استيبزرگ شهر توری سايش آنرا درکلين خانواده از سه قرن پيقرار گرفته است و ا) شد
 1988کان راواداشت که درسال يافت سرانجام واتين کفن ادامه يا عدم اصالت ايکه درهمه قرن حاضر برسر اصالت ی فراوان
ی شناخته شده ای گر از پارچه تابوت کلئو پاترا در مصر و پارچه قرون وسطائياز پارچه آنرا همراه با قطعات دی قطعه ا

عمرکفن ) 14کاربن (ی شگاه علميق آزمايخ و تگزاس بفرستد تا ازطريد و زورشگاه معروف جهان دراکسفريسه آزمای برا
گر يکديی شهايان آزمايآنکه درجری  ب، ن سه مرکزيای کائيو امری سيسو، يسينورا مشخص کنند و کارشناسان انگليتور

ن يجه اي نت. افته شده استبی الدي م1390 تا1260ی ن کفن درفاصله سالهايت نظر دادند که پارچه اي باقاطع، بوده باشند
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ن يده نبوده است که اين عقيچوقت برايز هينی نو درارتباط با آن گفت که شخص ويها درهمانوقت توسط اسقف توريبررس
 . ح بوده استيمسی سيپارچه کفن ع

 
اه فرستاده و شگيا سقم اصالت آن به آزماين صحت ييتعی ن کفن را برايکان که خودش ايواتی ساي کل، نهايرغم همه ايوعل

نو يتوری ساين پارچه را درکلي ده سال بعد از آن دوباره هم، اعالم کرده بودی ش را بطور رسمين آزمايجه ايز نتيخود ن
ن زائران خود ياز ای کي و، ارت آن آمدندي ازهمه جا به ز1998قرار داد که دردو ماهه مه و ژوئن ی نيدار مومنيدرمعرض د

 . پاپ اعظم بود
 

د نهاده شده ين تأکيبران باره منتشر شد يدرای حيجهان مسی گروهی که همانوقت ازجانب رسانه های رهائيازتفس یاريدربس
ه يانوسيکا و اقيان امريا بوميی قائيل افري نه تنها درنزد قبا-نيمعی ائيناخودآگاهانه درمقدس دانستن اشی ن پافشاريبود که ا
ان نرفته و ياست که درطول زمان ازمی رياساطی ازدورانهای ادگاري –شرفته يد جهان پيدر جوامع معروف به توحی بلکه حت

نسبت داده شده ی سين راستا به عيست که دراينی نو تنها کفنيتوری ساين کفن مقدس کلي البته ا. فقط شکل عوض کرده است
ن مقبره مختلف يچنانکه چند هم، افتيتوان يت ميحيگر جهان مسيدی ساهاين نوع درکليگر ازاي دست کم ده کفن د. است
مقدس کفن ی ن کفنهاي ازجمله ا. افتيتوان يمی مختلف اسالمی نهاين درسرزميسرحسی و چند مدفن مختلف برای علی برا

ی ده عموميشود و عقيمی  تاکنون درآنجا نگاهدار1113 ا است که ازسال يدودراسپانيبزرگ شهر اووی سايمتعلق به کل
م به اروپا آورده شده و يازاورشلی الدي م614ز درسال يم بدست خسرو پروينگام تصرف اورشلن کفن درهين است که ايبرا

رباز ياست که ازدی  کفن، مقدسی ن کفنهايگر ازايدی کي . ا قرار گرفته استياسپانی دوياووی سايکلار يدراختی درقرون وسط
که ازسراسر اروپا ی ارين بسيومعه آنرا به زائرن صيشان ايشد و کشيمی فرانسه نگاهدار” گوريپر” دراستانی درصومعه ا

ی  بافته شده و بعدا برا، حيمسی سي مادر ع، م مقدسيکردند که بدست خود مريمی معرفی آمدند پارچه ای دار آن ميبه د
گور آورده يم به پريفرانسه از اورشلی توسط اسقف شهر پوی بيصلی ان جنگهايبکار رفته بود، ودرجری سيپوشش کالبد ع

 درقرن . ن پارچه نقش شده بوديم مقدس برايبود که احتماال توسط مری ن کفن نوشته ناشناخته ايای هايژگي از و. شده بود
ن پارچه دستبافته يمختلف ای ن کشورهايبا حضور زائری مجللی مراسم مذهبی کان موافقت کرد که طيواتی سايگذشته، کل

شود تا مضمون نوشته آن ی که تازه اختراع شده بود عکس بردار یق عکاسيم مقدس و خطوط نقش شده آن از طريمر
صورت گرفت معلوم شد که نوشته ی ن بررسيکه ای  و وقت، رديقرار بگی مورد بررسی توسط کارشناسان خطوط باستان

 ! نوشته شده است ی به خط کوفی از قرآن است که درقرن چهارم هجری ه اي آ، ناشناخته
 
د يرسبچاپ  ) 1998ل ي آورEvenement du Jeudi ) 23ی  درهمان زمان درهفته نامه فرانسون نکته کهيد نقل ايشا
 ، کننديمی و زندگيشمال توکی لومتري ک600نگو دريکه درشهر شی ان ژاپنيحيازمسی ز جالب باشد که بنا به اعتقاد گروهين

ز ينو نير کفن معروف توريبود که تصوی سيبرادر ع) ژاک ی تلفظ ژاپن( يری شی ده شد ايب کشين به صليکه درفلسطی کس
ک سال پس از يست و يح درحدود بيمسی سين است که عيان برايحين مسيای ده سنتي و عق، یسير او است و نه عيتصو
ز همراه آورد که هم اکنون گور اورا يهودا به ژاپن آمد و جسد برادر خود رانين يز خود، ازسرزميخ مرگ و رستاخيتار

گرفت وازاو ی ژاپنی ن شهر ساکن شد ودرآنجا زنيدرای سيخود ع. ارت کرديتوان زينگو ميدرشهر شی سيود عدرکنار گور خ
ن شهر يدرهمی  سالگ106دری سيت عين رواي بنا بد. کننديمی نگو زندگيسه پسر شد که هنوز هم اعقاب آنها درشی دارا

 . درگذشت
 

*     *     * 
 
ی مشابهی اروئي درمورد رو، ت تذکر داده شدهيحيهود و مسيی ذهب و دانش درجهان هامی اروئير آنچه را که درباره روينظ

ا درآسمان ين يطلب علم درچکه درباره ی ا ساختگيی ث واقعيرغم همه آن احاديرا علي ز، توان داديدرجهان اسالم تذکر م
ی مسلمان علم درمفهوم واقعی زکشورهاای چ کشوريخ اسالم و درهيک ازادوار تاريچين است که درهيت اي واقع، ت شدهيروا

آنان قرار داشته است و آن ی و کارشکنی  بلکه درست بعکس همواره مورد دشمن، ن نبودهيآن تنهامورد قبول فقها ومتشرع
ت يحيجهان مسی ن و فقهايمورد قبول متشرعی حيمسی که درقرون وسطای  همانند علم، هم که مورد قبول آنان بودهی علم

است که ی ن با فرهنگ اسالميدرارتباط دادن دی خ اسالم شاهد خلط مبحث آشکارين راستا تاريدرا.  علم نبوده استبوده واقعا
 .کنديجاب مينه اين زميرا درای شتريح بيالزاما توض
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وان ر بدان عنيشکوفا بود که دانشمندان اسالم شناس قرن اخی  کانون فرهنگ، خ خوديدرقرون دوم تا ششم تاری جهان اسالم
 . داشته باشدی با مذهب ارتباطی ن شکوفائينکه ايای داده اند ب” يفرهنگ اسالم” خود ساخته

 
” دان درکتابيزی اسالم بود اساسا ازعلم کراهت داشت و بقول جرجی د دار اصلي قوم عرب که کل، صدر اسالمی درسالها

به ی ه تنها توجه و اقبالن قوم بود ني دردست اادت منحصرايسک قرن که حکومت و يش از يدرمدت پ” یخ تمدن اسالميتار
 کشف ، ن بارهيدرهم. دانست وخود ازآن ننگ داشتيو بندگان می را کار موال بلکه عرب اشتغال به علم ، علم صورت نگرفت

 آنهم تنها ، ک ازعلوم جزبه طبيچيعرب درصدر اسالم به ه” : کند کهيح مي تصر، یخ معتبر جهان اسالميالظنون، تار
 چنانکه ، ن رسول اهللا اصوال ازکتابت علم کراهت داشتندينداشت، و صحابه و تابعی که مورد حاجت او بود توجهی درحد
ت کرده ي روا عباسني و ازا، غامبر اورا اجازت نداديامبر اذن کتابت علم خواست اما پيت شده که اواز پيروای د الخدريازسع
نزدعبداله بن عباس رفت و ی ومرد. ش از شما دست به کتابت زد گمراه شديهرکس پکرده و گفته بود ی که اوکتابت رانهاند 

  . ”گرفت و به آب شستی  و چون بدو نشان داد آنرا ازو، خواهم برتوعرضه کنمينوشته ام ومی گفت کتاب
 

 . نداشتندی توجهان يچ سهم شايبا هيمسلمان تقری ز نه خود اعراب ونه فقهاينی دررسوخ علم وگسترش آن درجهان اسالم
افت که بارها و يتوان ين مورخ جهان عرب ميمعروف ابن خلدون بزرگتر” مقدمه” ازی ت رادرفصلين واقعين گواه اياتريگو

ن است که يب ايازامور غر“     : خ نگاران شرق و غرب موردنقل قرار گرفته استيپژوهندگان و تاری بارها درکتابها
ت و پرورش يشد که در نسبت عرب بود درمکتب عجمان تربيافت ميی بودند و اگر هم علمحامالن علم دراسالم غالبا عجم 

ز ينداشت و خواهان آن نی ن اطالعيف و تدويم و تألي قوم مسلمان عرب اصوال ازامر تعل. زديافته بود و زبان آنانرا حرف مي
ت ينکار صالحيای ان خود برايراثر رسوخ تمدن درمان بيرا پارسي ز، رو عجمان بودنديا پين عهد همه عجم ي اني متمدن. نبود
چون ی چ قوميداشتند و هی ت و زبان عجميبودند که تربی ا از کسانيب عالمان اسالم همه از عجم ين ترتينه داشتند و بديريد

  . ”ام نکردين علم قيآنها به حفظ و تدو
 

ح اله يذب. شديحامل آن بود اصوال علم شناخته نم” عجم” کهی ن علمي ا، هاني بخصوص محدثان و فق، ازنظر خود اعراب
فقها و ” : سدينويمی خيت تارين واقعيای ابيران در ارزيات درايخ ادبي درکتاب تار،  محقق واستاد سرشناس عصرما، صفا
وره و شمردند و بدان علوم مهجيکردند و آنرا علم نافع نمياطالق نم” یعلم موروث ازنب” ن اصوال لفظ علم را جزبريمحدث

 . انجامديت به کفر ميندارد و درنهای نياعمال دی برای دادند که نفعيحکمت مشوبه نام م
  

ر از شرک به خداوند آلوده شود بهترازآن است که يات غيبه همه منهی حکم داد که اگر بنده ا ، ه معروفي فق، یشافع
ل بگردانند و ير و قبايان عشايانه بزنند ودرميرا تازن است که آنانينان اينظر کند، و حکم من درباره ای ر شرعيدرعلوم غ

گر اصوال يه بزرگ دي احمد حنبل، فق. ”آوردی روی است که کتاب وسنت را رها کرد و به علوم عقلی کسی ن سزايند ايبگو
 آنانرا سيکرد که ابلی معرفی ل علما را گروهين قبيخود ا” سيس ابليتلب” دری ن جوزي وا، ق دانستينان را زنديهمه ا

  : نديگران بجويبردی تيش مزيخوی ند وبرايرون آيبه گمان خود از زمره عوام بی طانيفته است تا با تفحص درعلوم شيفر
المثل ی ف ،آورده اندی ق تنها به عقل خود رويدرک حقای افته است که آنان براين راه قدرت ينان ازايفتن ايس درفريابل“ 
ی کسانی امت را منکرند و برايارواح درروز قی ز جسمانير ستاره ها پنداشته اند ورستاخياان سيدرمی ز ستاره اين را نيزم

ی ز عوامليگر را نيند که هر کوکب ديگويبلند قائلند و می س مقامينوس و ارسطاطاليچون سقراط و بقراط و افالطون و جال
ی امام ابن الجوز( ” شان مقبولتر خواهد بودي اشگاه خالق ازعذريدرپی هود و نصاري و همانا که عذر . ن استيهمانند زم

ات ياضيخوض درر” : ش نوشت کهيخوی مذهب با همه نبوغ خود، به سائقه تعصب ، یغزالی حت). س يس ابلي تلب: یبغداد
ه فساد دانست يو تعمق درحساب و هندسه را مای دس و خواندن المجسطيو نظردرعلم اقل” کشانديمسلمان مومن را به کفر م

)  مقاصد الفالسفه ، یغزال( د يرا مذموم شمرد و آنرا حق آلوده به باطل و صواب مشتبه با خطا نامی عيعلوم طبو 
 ، القضاه شهر قرطبهی قاضی  به فتوا، خود اوی ن کتاب نگذشته بود که کتابهايف ايک قرن برتألي هنوز ، نهمهيوباا

 .ديمسلمانان منع گردی  سوزانده شد و خواندن آنها برامسلمان به عنوان حق آلوده به باطل درآتشی ايدراسپان
  

نا صورت يسی و ابوعلی رازی ايبا زکری عني ، تيبشری خيو تاری اسالمی ايران ودنيکه با دوتن از نوابغ دانش ای رفتار
 به ، خ اسالمين پزشک تاري بزرگتر، یرازی ايزکر. استی دانش و تعصب مذهبی شگيازتضاد همی ائيگرفت نمودار گو

نا، ي و ابن س، خود را ازدست دادی نائيدند بياورابرسرش کوبی براثر آنکه کتابهای رين پيخ نگاران درسنيازتاری ت برخيروا
او تا ی ني که آثار ترجمه شده الت، گري کتاب و رساله د120ش از ي مولف قانون و شفا و ب، یس جهان دانش اسالميخ الرئيش
ق يزند” ن عصر خوديبود، ازجانب فقها و متشرعی اروپائی دانشگاههای درسی ن کتابهايمترن قرن بعد ازخودش از مهيچند
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 و به ، قت بشمارآمديخلق ودورکردن آنان ازراه حق وحقی ه گمراهيما” بنده اشين و فريعلم دروغ” اعالم شد، و” و ملحد
ی خود داری وی س نوشته هايد از تدريز اساتای اريده شد و بسيسوزانی  هجر555ش درسال يفه المنجدباهللا کتابهايامر خل

تابع همان ی ست شناسيچون ابن رشد دراندلس اورا مورد حمله قرار داد که انسان را ازنظر زی متفکر سرشناسی کردند، حت
نا يف شفا را ازجانب ابن سيتألی چون سهروردی  و متفکر، ز مشمول آنها استيالمثل موش نی دانسته است که فی نيقوان
ک يی م سرشناس قرن ششم هجريالن حکين ابن غيدالدي امام فر، گري متفکر معروف د. امبر دانستيپی رويافل او از پتغ

و ی سيبه معجزه اعتقاد ندارد و منکر زنده کردن مردگان توسط عی ل که وين دلي بد، نا نوشتيرساله کامل درتخطئه ابن س
ن نوع يکه ای جه گرفت که کسيتوسط محمد است، و نت) شق القمر( اه مه کردن ميو دونی ل عصا به اژدها توسط موسيتبد

بهشت و ل ين باره گفته اند از قبياء درايز که انبيع آنچه رانيامت و جميخواند طبعا روز قياعتقاد به معجزات را ترهات م
نه اظهار ين زميدرهمی زال همچنانکه غ، ک ملک منکر استيله يبرافراد بشر به وسی تعالی ازجانب خدای دوزخ و نزول وح
ن صراحت يبرای ديان توحيکه ادين است که عالم خلقت از ازل وجود داشته است درصورتينا معتقد به اينظر کرد که ابن س

نکه علم را ينا به گناه اي تخطئه ابن س. ده استيمشخص آفری قيدارند که خداوند همه کائنات را در شش روز و آنهم به طر
 حسن ، لسوف وقتيم و فين حکير بود که معروفتري جستجو کرده است چنان درقلمرو فقها و محدثان فراگعتيدرخارج از شر

نا ينکه خداوند بزرگ است و ابن سيدهم برايمی گواه” : ن سخن خود دربستر مرگ گفتيدرآخر) يقرن هفتم هجر( ی االربل
ی برا” :خود نوشت” خدا دربرابر دانش”  درکتابر آموزش فرانسهيرا وزي اخ، ن موضوعي دراشاره به هم. ”کذاب است

است که ی زيار غم انگي تحول بس، جهان متمدن بوده استی چراغ راهنمای رزماني که د، ناي وطن ابن س، رانيچون ای کشور
رفته يپذی ق الهينش شش روزه کائنات و خلقت خلق الساعه انسان از خاک درآن به عنوان حقايچون آفری اتيامروزه فرض

  . ”شوندی تلقی طانيشی ن موارد سفسطه هاير جهان دانش درهميانکار ناپذی تها يشده باشند و واقع
 
ب ين ادي بزرگتر، ی ابن مقفع پارس. برجهان اسالم حکمفرما بود” یفرهنگ اسالم” درسراسر دوران پررونقی ن وضعيچن

عرب، ی لسوف واقعي تنها ف، ی کند. ده شديش سوزانع زنده زنده درآتيفجی عرب بصورتی انگذار نثر ادبيعصر خالفت و بن
در شصت ی فه عباسيفقها وبه دستور المتوکل خلی کرد به فتوايمی ات جانبداريمنطق وفلسفه با الهی نکه ازآشتيبه گناه ا
غم  یط روانيبعد از آن درشرای  و چند، خته شديز به دجله ريپنجاه و دوضربه شالق خورد وکتابخانه اش نی ودو سالگ

ی کيام عرب و ي ملقب به خ، یقرن پنجم هجری نايلسوف ومتفکر نابي ف، ، شاعري ابوالعالء معر. درگذشتی زيانگ
ات يق شناخته شد وفتوا داده شد که کتاب الفصول والغايملحد و زندی شياند به اتهام آزاد، ن سخنوران جهان اسالميازبزرگتر

 ، اندلسی ناي ملقب به ابن س، مسلمانی اي متفکر اسپاننيتر       د، سرشناسابن رش.اودرمعارضه با قرآن نوشته شده است
ازآسمان فرود ی ست بلکه ملکيعت خود آتش نيرد علت آن طبيگيآتش می که پنبه ايگفت وقتيکه می ه غزالينظری به علت نف

 به امر المنصورباهللا  پادشاه وقت ق و مرتد شناخته شد ويهان زنديفقی زند، به فتوايد وآنرا به امر خداوند آتش ميآی م
ن بود يک کند ومنطق اوايعت راباهم نزديد تا دانش و شريکوشيرا که مي ز، د شد ودرهمانجا درگذشتيقا تبعيازاندلس به افر
 . استی شعور انسانی علت و معلول انکار دانش است و انکار دانش نفی که انکار اصل

 
فلسفه ” انگذار علميخ جهان و بنين مورخان همه تارياز بزرگتری کياورا ی ن بيتوعرب که ی خ نگار نامي تار، ابن خلدون

دانست و نه تنها يآنها می و قومی و اقتصادی ائيط جغرافيملل مختلف را زاده شری  به گناه تحوالت اجتماع، شمارديخ ميتار
ن آموزش يشيپی وزرااز ی کيکه ی  درحدان عرب قرار دارد،ياد گرايبنی  تا به امروز مورد حمله و دشمن، یخواست اله

ی خيتاری رون آورند و همراه با نسخه هاياورا ازگور بی شنهاد کرد که استخوانهايوپرورش عراق به جامعه عرب پ
” یناپاکی خرد گرا”  اورا، ر فرهنگ مصري وز، نيچون طه حسی دانشمند سرشناسی  حت. اودرسراسر جهان عرب بسوزانند

ات اعراب صدر اسالم کرده بود که ياز روحی ليتحلی نکه ويای نها براي و همه ا، کرديمی تظاهر به مسلمانا يد که به رينام
 .ز بوديعرب نی ست هايوناليند ناسيخوشای ان اسالمياد گرايگذشته ازبن

 
ی ر شرعيم غم علويس شد تعليتأسی ممالک اسالمی گر نواحيبه بعد درخراسان و عراق ودی که ازقرن پنجم هجری درمدارس

 .س داده شديات امکان تدريو ادبی نيات ممنوع شد و فقط به علوم ديعيو طبی ميک و شيزيات و نجوم و فياضيل ريازقب
 
وطن ی با همه آنان جاليد که تقريرسی درمورد اهل دانش بجائی مذهبی ريکار سختگی عصر صفوی ران آخوند پروريدرا

ست يزيمی که خود درعصر شاه طهماسب صفوی غفاری خ جهان آرايسنده تاري نو. ش گرفتنديکردند و غالبا راه هند را درپ
را به سمت جهال موسوم ی واقعی مملکت شده اند و فضالی معمم فضالی جهالی درعصرو” : ن باره نوشته استيدرا
 . ”ران نمانده انديم ممالک اازفضال درتمای ليشده اند و ازاهل جهل مملو، و جز قلی  الجرم اکثربالد ازاهل فضل خال. دارنديم
شود ين مورد متذکر ميخود درهم” رانيخ فرهنگ ايتار” ران درکتابير اسبق فرهنگ اي استاد دانشگاه و وز، قيصدی سيع
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رنسانس و تحوالت شگرف عصر ی م فرهنگياروپا و نهضت عظی داريکه مقارن با دوران بی دولت صفوی است مذهبيس” که
ران روز يب اين ترتيب کرد و ازکاروان تمدن جهان دور ساخت وبدينصی ن اروپا بيع نويوم و صناران را ازعليد بود ايجد

  . ”سوق داده شدی انحطاط علمی شتر بسويبروز ب
 

وتن، يتس، نيبني ال، لهي گال، چون کپلری که جهان غرب دانشمندانی  درست درقرون، راازعلمی ن عصر صفويج ايبرداشت را
 ، عيث جهان تشين کتاب حديدر بزرگتری افت که عالمه محمد باقرمجلسيتوان يمی د، ازرهنموديپروريمت وآمپررا يفارنها

  : ت کرده استي ازامام جعفر صادق روا، بحاراالنوار
 
 ، ستيه نجات نيمای را هرعلمي ز، خداوند درآن باشدی است که رضای حضرت امام جعفر صادق فرمود که علم فقط علم“ 

ده ياست که از حضرت رسول و ائمه اطهار به مارسی د و امامت و علوميه سبت نجات بشود منحصر به توحکی وعلم ناقع
ت رسالت الزم است مانند يدن کالم اهل بيفهمی ز آنچه براير علوم ني ازسا. ستيسته نيده تفکر درآنها شاياست، و آنچه نرس

ا احداث شبهه درنفس است يع عمر و ييده و تضيفايا بيا لغو ي ر آنيد خوانده شود و غيو صرف و نحو و منطق بای زبان عرب
ه يضيان مدرسه فيدار با دانشجويدردی نيت اهللا خمين مفهوم علم  آي ودراشاره به هم. ”شوديشتر موجب کفر و ضاللت ميکه ب

 همه جهان صادر شده است  از قم علم به. نکه قم مرکز علم استيای  برا ، زديخيعلم فقط آن است که ازقم برم” : درقم گفت
م يکشيماهرچه م” : درقم گفت” کالينهضت راد” ندگانيخطاب به نمای نين  خميبعد ازآن همی  وچند. ”و صادر خواهد شد

 .”خورديما نمی نها دارند بدرد جامعه اسالميکه ای  علم. ميکشيغرب زده می های ن دانشگاهيازا
   

 .افته استيهمچنان ادامه ی انحطاط علمی وز بسير فاجعه انگين سيخود ما ای درسالها
 

شود يشناخته م” فه اهللايخل” ک پرورشگاهيات و يس شرعيک مرکز تدريک دانشگاه دردرجه اول ي” هيت فقيوال” درجامعه
ی تيزاصوال اهمي و گاه ن، ت قرار دارندياهمی  دردرجات بعد، یودرهر سطحی  درهرمورد، یعلمی که درآن آموزش ها

 :دهندين نظر مين باره چنيدرا ، مين رژين کارگردانان ايهارتن از سرشناس تر چ. ندارند
  

. درجه دوم راداردی بهای  تخصص علم، امامت هستندی ت شعبه هايريمدی ه که درآن تمام ساخته هايت فقيدرجامعه وال“ 
کند ين مييجهت آنها را تعشکل و ی که مکتب الهی  درجامعه هائ. م به مکتبيدهيرا می درجه اول و بخش اصلی بها

باشد و سئوال دوم درجه تخصص ی ن افراد به اصول مکتبيای بندی د سئوال اول درجه پايمشاغل بای درانتخاب افراد برا
 ).1359 آبان 30، هيه احمدينيدرحسی کشور، سخنرانی وان عاليس دي رئ، یمحمد بهشت( ” آنها

 
ن است که به يوجود دارد ا) ی نيامام خمی خدمات پزشکی اد اسالميبنی اعضا( که درکارشما ی ت هائيازخاصی کي” 

ی جوشد، و وجود پزشکان مومن و متعهد به اسالم برايخودش می ازدرون اسالمی رانيب ايرا طبيکند، زيک مينزدی خودکفائ
 26ه قم، يضيفی دار با طالب پزشکي درد، یس جمهوريرئی خامنه ای عل( ” استی مملکت کافی ه مشکالت پزشکيحل کل
  ).1363وريشهر

  
ی ک فرد مکتبي بلکه محل ، ستيک متخصص نيده دارم که دانشگاه محل يعقی اسالمی ک شهروند جمهوريمن به عنوان “ 

ی گريز ديچ چيه ی م فدايتوانيبودن دانشگاهها را نمی ما مسئله مکتب. رديگيدرضمن تخصص را هم درآنجا فرا ماست که 
ن يحس( ” ميا بکنيم دردانشگاهها احيا اصال نداريم ينکه متخصص کم داريرا بخاطر ای غربی هام ارزشيتوانينم. ميبکن

 ). 1363ور ي شهر26 ، هاني درمصاحبه با روزنامه ک، رينخست وزی موسو
ر آموزش و يوزی کاظم اکرم( ” فه اهللا استيما فقط پرورش خلی  هدف نظام آموزش. ستيت متخصص نيتربی دانشگاه جا“ 
 ). 1363 آبان 23 ، یونيزيو تلويرش درمصاحبه رادپرو

 
را ی مسابقه ورودی  مواد امتحان، یاضيرفتن دانشجو دررشته ريخود مورد پذی درآگه” امام جعفر صادق” یاضيدانشگاه ر

و ” تايشرع ، یرب زبان ع، یخ اسالم و انقالب اسالمي احکام اسالم، تار، یاصول اعتقادات اسالم” : کندين ميين تعيچن
 ، هيت فقياعتقاد به وال” : شوديمی ن درجه بنديچنی واقعی ک مکتبيمشخصات ی اسالمی درماهنامه ارگان ارتش جمهور

زمان رسول ی خ جنگهايمساعت مطالعه درشبانروز درتاري ن، وني اطاعت ازروحان، واری موسی  بردوار، عشق به شهادت
  . ”هم السالمياکرم و ائمه عل
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درحد اطالع خود ی زيچی ن دانشگاههائيالن چنيفارغ التحصی ست اگر اطالعات عموميتعجب نی منطقا جای طين شرايدرچن
ی اسالم برا” اران تراز اول او کهي و درحد اطالعات دست، ”کا مارا استعمار کرده استيدو هزار سال امر” ه باشد کهيول فق
ی وسف صانعي( ” را اعدام قرار داده استی  راهزن هوائقائل شده و حداقل مجازاتی اديت زياهمی هوائی ت راههايامن

ن ياز عاملی کيی درقرن سوم هجری خواجه عبداهللا انصار” : ، و )1363 مهر 6دادستان کل کشور و امام جمعه قم، 
 ).1364 ، مشهد، درکتاب استعمار ضد اسالمی ابطه. ا( ” برجسته استعمار بود

 
” شود کهيده ميشنی عتي درمراسم بزرگداشت شر، رانيای کنونی س جمهوري رئ، یاتم ازمحمد خ، ین برداشتي و بازهم درچن

و ی نيمقابل تمدن ضد ددر ی نين مقاومت ديبرداشتن آخری برای الحادی گاههايش ازانقالب پايپی ما درسالهای دانشگاهها
ن يديگاههارا روشنفکران بين پايه ها وان صحنيای الحاد بودند وقهرمانی غيتبلی اهويهنها مرعوب ي ا. غرب بودندی ضد خدائ

ی  و اززبان خود ول. ”کردنديمی زندگی ران قاچاقيای مسلمان ما دردانشگاههای  بچه ها. غرب زده و ملحد بعهده داشتند
استادان ” شود کهيده ميش ازانقالب شنيران پيای س آن دردانشگاههايد و تدريجدی درباره پزشکی نيه روح اله خميفق

ی ونانيران آموختند و طب يونان را به دانش آموزان ايی بودند که طب عالی ونانيوی شاپور اطباء رومی  جنددانشگاه
له بود و با ين وسيبهتری ه امراض مزاجيعالج کلی را که برای ونانيدولت رضاخان طب  متأسفانه . رادرکشور رواج دادند

شه از جهان يهمی شه آنرا براين برد و ريداد ازبيروز اروپا انجام من خدمت را بهتر از طب امين راه مطابق اقتصاد ايسهلتر
با همه قوا به مبارزه ی ونانيکباره خود را باخته و با طب يها يرانيو ا. ران کرديرا به کشور ای انت بزرگين خيبرانداخت و چن
ره کرده يبودند چی ونانيطب ی دگارهاايکه ی ار ناقص برآن دسته کميالت بسيتجربه را با تحصی جوانان بی برخاستند و مشت

ن کشور يبزرگ ای گفت برما و بر دکترهايمی امروزی ازدکترهای کي . دنديشه برچيهمی و اساس آن طب رااز جهان برا
 ”.ميبرياست که ما بکارمی ست و فقط مسکناتيمعالج نی اروپائی د و داروهايآی از طب اروپا برنمی ثابت شد که کار

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

 
شناخته شده است دستاورد خود اسالم بوده باشد و خواه دستاورد ” یفرهنگ اسالم” کهی خواه فرهنگ شکوهمند

ن يکم خواهد نهاد ازايست و يپا به قرن بی که درکوتاه مدتی ن است که درجهانيخ ايتار یت امروزيعرب، واقعی امپراتور
درصف مقدم تمدن و فرهنگ ی که روزگاری رومنديمجتمع ن. نمانده استی باقی خ نشانيجزدرصفحات تاری شکوه فرهنگ

چکدام از آنها يده است که هدرآمی از پنجاه و دو کشور جهان سومی مجموعه ناهماهنگداشت امروز بصورت ی جای بشر
 . افتيتوان ينمی چ صف مقدمين تمدن و فرهنگ درهيچ رشته ازايرادره

 
ن کشور يرا که ازبزرگتريد، زيتوان دي م،  پاکستان، جهانی ن کشور بزرگ اسالميت رادردومين واقعيازای ائينمونه گو

 بوجود 1947ست که ازتجربه هندوستان درسال ای  پاکستان کشور. ستيدردست نی جامعی  آمارها، ی اندونز، یاسالم
 ، ین کشور ازهمه جهات نژادي ا، ن عامليرون ازايرا دربي ز، آن مسلمان بودن آن استی آمده است، و تنها علت وجود

 زبان . ل کرده انديآنها غالبا در انگلستان تحصی طبقات حکمه هر دو. ازهندوستان استی بخشی و فرهنگی خي تار، یزبان
 . شده استی انگلستان گرده برداری ستم قضائيسی ز ازرويآنها نی ستم قضائياست و سی سياستثنا زبان انگلی آنها بی جخار
ن يجهان درهمه ای ن کشور دمکراسي هند، بصورت بزرگتر: گر تفاوت دارديکديبا ی نوصف ترازنامه پنجاه ساله آنها بکليبا ا

. ده استيگذرانی کتاتورين مدت را درديک چهل سال ازايکه پاکستان نزديرصورتک اداره شده است، ديستم دمکراتيمدت با س
ی ربنايچ زيکه پاکستان ازهيرومند برخوردار است، درصورتينی و تخصصی با کادر علمی ريچشمگی شرفت صنعتيهند ازپ
 ، کنديمی شرو طيان په جهير بقيخود را نظی ر منطقيمسی  درهند آموزش علم. ستيبرخوردار نی مشابهی و تخصصی صنعت

ق آن با يا عدم تطبيق ين آموزش درضابطه تطبيدرپارلمان آن نحوه ای پاکستان، بلکه حتی که نه تنها دردانشگاههايدرصورت
 .رديگيدربرابر عالمت سئوال قرار می ن مذهبيمواز

 
ی کائيل و امرياسان اسرائو جامعه شنی اسيو با شرکت دانشمندان علوم سيدر دانشگاه تل آوی ناري سم1983 درسال  

توان ين باره تبادل نظر شود که چگونه ميران برگزار شد تا درايای درمسائل مختلف مربوط به انقالب اسالمی بمنظور بررس
ن يای هاي و متن سخنران، االت متحده و اصوال جهان غرب بر گرفتيل و اين انقالب حداکثر بهره را به سود اسرائياز ا
ی ن بود که انقالب اسالمينه گرفته شده بود اين زميکه درای جيازجمله نتا. نوامبر سال بعد درلندن منتشر شدنار دراواخر يسم
ده ين فاينخست. رديکا مورد استفاده قرار گيل و امرين منافع اسرائيدرتأمی ن لحاظ بصورت حربه موثريتواند از چنديران ميا

از ی ن حکومتين است که چنيده اين فاي دوم، کنديت مطرح ميرا با قاطعن يل حکومت براساس دين است که مسئله تشکيآن ا
ی ش فعاليگرای ران بلکه درهمه جهان اسالميب نه تنها درخود اين ترتيکند و بديمی ريسازنده جلوگی ن جنبشهايتکو
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آورد و مانع ازآن ی م جهان امروز بوجودی و اجتماعی و صنعتی علمی شرفتهاين کشورها با پيای ت با هماهنگينه ضديدرزم
ان بردن روح يده سوم ازمي فا. ن وحفظ منافع خود اقدام کننديتأمی مستقل برای به عنوان واحدهای اسالمی شود که ملتهايم
ن يکارای گزارش کل. استی ان مسلمانان و دور نگاه داشتن آنان از عصر تکنولژيدرمی ط زندگيو بهبود شرای طلبی ترق
 . افتيهان چاپ لندن انتشار ي هفته نامه کنار درهمان زمان دريسم

............................................................................................................................................... 
 
است که آنرا ی وقفه ايشرفت بيزمه دانش پرا اليان مذهب تمام شده است، زيت همواره به زيمذهب با دانش درنهای اروئيرو

ن باره يرا درايت سروکار دارد اخين واقعيک با ايار نزدياز بسی  صاحبنظر. توان کرديمذاهب متوقف نمی با ضوابط جزم
 : ن نوشتيچن
 
 ، ضرر کردهی روئاين رويگران درايشتر ازديک بين کاتولي واگر آئ، ده انديان ديخود با علم زی ا روئيت ازرويمذاهب درنها“ 
تواند يدانش و مذهب نمی اروئي رو، ميم و چه نخواهي چه بخواه. ن راه رفته استيگران بدياد تر ازديل است که زين دليبد

است، ی موجود و مسلم متکی تهائين دو برواقعيازای کيرا که يداشته باشد، زی امديمنظم مذهب پی نيجزعقب نش
 –که جهان دانش يل از وقتين دلي بهم. دهديارائه نمی ن اصالتيد برچنيگوي خود مجز آنچهی مدرکی گريکه آن ديدرصورت

افته است اصالت يچند هزار ساله مذاهب راه ی مخالف با اسطوره ها ی نيو زمی آسمانی تهائي به واقع-غربی ايعمدتا دردن
ن يچن” داغ”  هردوران. شده استی ال نفز اصويار موارد نيد قرار گرفته ودربسيشتر مورد تردين اسطوره ها روز بروز بيا

سا يکلی های اکارشکنيحمالت .  منجر شده است، ده تا پنجاه سالهی ا مهلتي ولو، مذهبی نيعقب نشی به نوعی اروئيرو
افته اند، واگر امروز مذاهب يچوقت امکان متوقف کردن آنها را نيهی راکند کرده اند ولی علمی شرفتهايار موارد پيدربس

ن يخود آنها مربوط باشد بخاطر درک ای شتر ازآنکه به تحول فکريار بيبا جهان دانش دارند بسی نانه تري واقع ببرخورد
ی رومندينی شرفت علميکه پی  کشورهائ. ان خواهد گرفتيان آنها پايهمچنان به زی ت است که هر اصطکاک تازه ايواقع

ن يچنی نه مساعد برايا اساسا زمي ، نداشته اندی رومندينی علمشرفت ين پيچنی نه مساعد برايا اساسا زمينداشته اند، 
اسالم و ی ا يتوان از دنيخود محکمتر مانده اند که از جمله آنها می  درمعتقدات مذهب، درآنها وجود نداشته استی شرفتيپ

 ، اي دراسپان. جود داردان کشورها وينه مين زميدرای ز تفاوت آشکاري درخود جهان غرب ن. سم نام برديسم و بودائيهندوئ
د مسدود يعلوم جدی دربسته به روی ش مانند صدفيپی  دانشگاهها تا چند، )ديش عقايتفت( ون يسيزيبخاطر سابقه ممتد انک

زه نوبل در يک برنده جايی خود حتی خ علميدرتمام تاری ون نفريلي م40ن کشور بزرگ ين شد که ايجه اينت . بودند   مانده 
ی  در کشور. نوبل داشته اندی  برنده علم60که انگلستان و آلمان هر کدام تا کنون درحدود ي درصورت، تهرشته علوم نداش

ن ين و از فعالتريآن ازنخستی  و باآنکه دانشگاهها، عصر مدرن بودهی  با آنکه خود آغازگر جنبش علم، زيا نيتاليمانند ا
ن يای راخفه کرده است و دولتهای علمی سا هرگونه نوآورين کلي سنگنفوذ، بوده اند و امروز هم هستندی اروپائی دانشگاهها
سنده ينو). خدا دربرابر دانش : کلودالگر(” . افته اندين نفوذ رادرخود نيباای اروئيروی ا توانائيچوقت شهامت يکشور ه

”  امروز مذهب، ده انديم جنگغالبا باعلکتاب مقدس ی ن بنام خدايش ازايهمچنانکه پ” دهد کهيخود هشدار می ابيان ارزيدرپا
ن وضع ممکن است يجه اي نت. رديار خود بکار گيآنرا تنها در اختی عنيدالرعلم رالگام بزند، ی کوشد تا به نام خدايم” اقتصاد

ی جه اين نتيبه چنی اسالمی اد گرائيا بنيی هوديی ش ازآن واپسگرانينکه پيعلم باشد، البته به شرط ای برای خفقان تازه ا
  . ”ده باشنديسنر

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

ت يحي مسآنند، استقرار دوهزار سالهی مسلم مدعی تيو اسالم بصورت واقعی حيبخالف آنچه کارگردانان هردو جهان مس
ن يای و اجتماعی اسيسی رادرساختارهای چ تحول مثبتيقا هيا و افريدراروپا و استقرار هزارو چند صد ساله اسالم درآس

ا انسجام يی مدنی شکوفائ” عصر فروغ” ش از دوران رنسانس ويتا پی حيمسی نه اروپا: ن ها بهمراه نداشته استيسرزم
ط يمسلمان شرای قا ياو افري نه آس، ديرم بخود دی ازدوران امپراتوری شتريبی ا عدالت قضائيی ا رونق اقتصاديی اسيس
ی حيمسی  اروپا. داشتند بدست آوردندی ازآنچه دردوران ماقبل اسالمی ا عادالنه تريبهتر ی ا قضائيی ا اجتماعيی اسيس

 باهمان ، یو سلطه جوئی ال طلبيسته ايبدان رفته بود، باهمان روحی رومی رفت که اروپای همان راهقا به يدرطول قرون دق
ونان يا يران يای رپايدی ش ازآن درجنگهايغرب و شرق که پی سنتی اروئي و همان رو، هاي همان ستمگر، یضات طبقاتيتبع

جهان . افتيتبلور ی استعماری وبدنبال آن درنبردهای بيصلی ن باردر جنگهايافته بود، وايزانس تبلور يو سپس بارم و ب
ی ران ساسانياسالم عرب چنان به راه ا. ماقبل اسالم بدان رفته بودندی قايا و افريرادنبال کرد که آسی  همان راههائزياسالم ن

شدو بغداد بصورت ی ازحکومت ساسانی رونوشت کاملی  خالفت اسالم،  مورخ بزرگ جهان اسالم، ر حافظيرفت که به تعب
قرن خود ی مورخ نامی ن بير توي به تعب. ران را به خودگرفتير خسروان افه رنگ دربايسفون درآمد و دربار خليتی نسخه ثان



 هب  سيری در تاريخ مذا                                                                                                   تولدی ديگر    

 29صفحه  

ن دو يک ازايچي دره. بگذاردی هخامنشی شاهنشاهی پای ن بود که تاآنجا که بتواند پادرجايعرب تنها ای ما، کار امپراتور
ازآنچه رون ين مسلمان درب نه جها، زانس فراتر رفتيونان و رم و بيو فرهنگ ی مدنی ازمرزهای حيماجرا نه جهان مس
د نه يدرقرون جدی حيرجهان مسيجهش فراگ. د آورديپدی ونان بدان ارمغان دادند دستاورديران وهند ويای وارثان فرهنگ ها
سا ازسر دانش و هنرو ين کليه سنگيصورت گرفت که سای طي بلکه درست بعکس درشرا، ت مربوط نبوديحيتنها مطلقا به مس

صورت نگرفت و تابه امروزهم ی ن جهشين قرون درجهان اسالم چني واگر درهم.  برداشته شده بودتيحيمسی ايفرهنگ دن
 .کنديمی نيبرآن سنگی ت مذهبيه قشريت هنوز هم سايحين است که برخالف جهان مسيصورت نگرفته است بخاطر ا

 
” یديتوح” ن دومورد مذاهبيازاک يچيرفت که درهيد پذي با، شبرد اخالق وعدالت باشد يمذاهب پی  اگر رسالت اساس

ض و يت درغرب و چه دردوران اسالم درشرق، نه ظلم و تبعيحيخ چه دردوران مسيرا به شهادت تارينداشته اند، زی تيموفق
ی ر تريمنبر و محراب نقش فرگی جز درشعارهای  نه ضوابط اخالق، آنها کمتر بوده استی ديماقبل توحی ازدورانهای عدالتيب

ض ها ين تبعيای ديماقبل توحی ن بوده که دردوره هاين دو دوران وجود داشته ايان ايکه واقعا می  تفاوت. ته انددرجوامع داش
ت يبدان زده شده و جنای ت الهيبرچسب مشی ديتوحی که درجهانهاي درصورت، گرفتيها با منطق قدرت انجام ميعدالتيو ب

سه يار کنيخدارا بصورت ابزار قدرت دراختی ديتوحی نهايکه آئيوقت از، معاصری به گفته صاحبنظر. مان گرفته استيرنگ ا
 و درست ، نماندی سه باقيسا و کنيکارگزاران مسجد و کلی قدرت طلبی برای نيگر مرزمعي د، سا ومسجد گذاشتنديو کل
 . جو کردن مذاهب با آنها مواجهند جستيرا که امروزای بحرانهائی د علل واقعيباين مسئله قدرت است که ميدرهم

 
اگرهدف “ : ن باره نوشتيدرا” تيحيفلسفه ومس” ش بناميقرن گذشته، دراثر معروف خوی  متفکر آلمان، ر باخيک فويلودو
د ي با، ر تردر جهان بوده استيفراگی ن اخالقيشتر و موازي استقرار عدالت ب، خودشانی  به ادعا، یديتوحی نهايآئی نهائ
ت متذکر شد يحيو هم او در باره جهان مس” . کست خورده و همه جا بازنده بوده استن تالش خود شيرفت که خدا درايپذ
ز رخت بربسته يروزمره ما نی  بلکه از زندگ، منطقی ايخودش نه تنها ازدنی ت درمفهوم واقعيحيما مسی درجهان کنون” که

 . ”ميهست یحياست که ما همچنان مسی ن تصور سنتيمانده ای که ازآن باقی زي و تنها چ، است
 

باشند، ابزار قدرت و ی ش ازآنکه مظهر حق عدالت و تقويار بيبسی واسالمی حي درهمه قرون مس، سا و هم مسجديهم کل
ی که گذشتن شتری سي همان ع-اد نهاده شده بودينام بنی سيعی که بنام ژنده پوش ساده دلی سائيکل. ت و فساد بوده انديجنا

ی فاتيغرق درطال و جواهر درآمد، باتشری  بصورت دربار–دانست يبه بهشت می توانگر را ازسوراخ سوزن آسانتر از ورود
ی که نه تنها جامه ارغوانی ميعظی  و با پاپها، شده بودی آن نسخه برداری کان ازرويکه واتی مجللتر ازدربار شاهان ساسان

. ز درحدآنان باال برده بودنديش رانيمنازع خويب  بلکه قدرت ، گرفته بودندی ن شاهان ساسانيخود راازهمی وتاج فرمانروائ
ر يف بود ناگزيکه نوخاسته و ضعی سا تا وقتيکل” : نهم گفتی ويسا بود که پاپ گرگوريکلی نيان باالنشين ساليدرهمان نخست

د بمنظور چه ازقدرت خوی گر برايرومند شده است دياکنون که نی و مدارا برود، ولی بود دربرابر مخالفان خود به راه آشت
سا فرمان قتل عام وکشتار و شکنجه و سوزاندن درآتش ين کليای اپيپی ن منطق قرنهاي و باهم. ”آنها استفاده نکند؟ی نابود

ب زهر آلود يافت صليق دريا، مزاحمان ازطري چون دوران برژ، انجام نگرفتی ات بصورت علنين جنايدادو آنجا هم که ا
ی گوشه اشدند که ی ل به عشرتکده هائيرها وصومعه ها تبديازدی اريبس.  شدندازدست پدر مقدس ازسر راه برداشته

د يسا بصورت بازار خري درهمان حال کل. افتيتوان يا ميتاليمعروف قرن چهاردهم ای اثر ادب” دکامرونه“ ازاحوال آنهارا در 
 . ششم فروختی ويخود را به گرگور یپاپ شده بود مقام پاپی نهم که دردوازده سالگی کتوي بند. و فروش مناصب درآمد

اسقف ی ازده سالگيبرتو دريبنام گی  پسر بچه ا. دنديرسی ناليبا رشوه پدرانشان به کاردی ن کودکياز اسقف ها درسنی اريبس
ی سينان عين جانشياز ای اريبس. افتين مقام دست يدرناربون به همی زده سالگيبنام آمدئو درسی گرياعظم شد و پسر بچه د

ی بردند با رشوه مقامات عاليبودند که چون رسما عنوان پدرانشان را به ارث نمی اشرافی ح فرزندان حرمزاده خانواده هايمس
نال شده بود برادرش را در يکاردی اسقف اعظم و درهجده سالگی  که درهفده سالگ، اي سزار پرژ. داشتنديافت ميدری سائيکل

ا رابطه يکشت، با خواهرش لوکرس برژی دسته جمعی افتيمخالفانش را درضازی اري شمار بس، ديبقتل رسانی توطئه ا
هشتم فتوا صادر ی ويفا سينها پاپ بونيز بود، وباهمه ايا نين لوکرس همخوابه پدرش پاپ برژيکه هميعاشقانه داشت، درحال

ز که خواستار نجات روح خود يگر نيدی بلکه برهر فرد بشری حيد و شرط ازپاپ نهم نه تنها بر هر مسيقی ت بيکرد که تبع
که ی کسانی برا) ون يسيزيانک(د يش عقايوان تفتيدرهمانوقت بود که مقررات وحشتناک د. درملکوت خداوند باشد واجب است
س ي رئ، واها براه افتادين ديکه درای درمحاکمات. ح را داشتند وضع شديمسی سيب داران عيجرأت اعتراض به حرمت مقام صل

و الزم ی ز قطعيدادگاه او نی  رآ. یرنده مذهبيش اعتراف گي، هم دادستان، هم کشيالعموم بود، هم قاضی دادگاه هم مدع
ی شرع جمهوری که در دوران ما دادگاه های شده مقرراتی  درست رونوشت گواه، د نظر نداشتياالجرا بود و امکان تجد

  . ه بمورد اجرا گذاشتنديفقی اسالم
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خ يتار. ز بوديخونخوارانه تر و فساد آلوده تر ازآن نی  و گاه حت، ت نبوديحي بهتر ازجهان مسدرجهان اسالم وضع مطلقا

مصر و اندلس و ی  و چه درعهد خالفتها ، ی چه درعصر عباس، ی، چه دردوران امويصد ساله خالفت اسالميهزار وس
ها القاب ” نير المومنيام” نيبا همه ايتقره نهميخته است، وباايت و فساد آميان با خون وجناي ازآغاز تا به پا، یعثمان

، واثق باهللا  و مستنجد باهللا  معتمدباهللا،متوکل باهللا، باهللا، معتضدباهللای  مستکف،  مستظهر باهللا،  مستنصرباهللا، مستعصم باهللا
اجساد ی ه رود و دستور داد کيافت سربريک مجلس ضيه رادريامی همه بزرگان بنی فه عباسين خلي نخست، سفاح. داشتند
که کشتگان يمه مرده آنان سفره غذا بگسترانند و خود و همراهانش برسر آن سفره به صرف غذا پرداختند، درحاليغالبا ن

 . دادنديکردند وجان ميشان ناله مير پايمه جان درزين
 

را به  ینه توزي کشده بود،ی اسالمی نهايدرهمه سرزمی وقتل بازماندگان اموی سفاح که ازطرف اومأمور سرکوبی عمو
ان مرده را شکافته اجسادشان را ازخاک بدر آورد و همچنانکه خود آنها درزمان قدرت ياموی د و گورهايز کشانيمردگان ن
ن کرد، چنانکه جسد هشام بن يه چنيامی ز بامردگان بنيکردند،عبداله نيا مثله ميختند يآوی مخالفانشان را به دار می جسدها

 . ديانه برآن زد وسپس سوزانيده بود ازگور درآورد و هشتاد تازيز نپوسعبدالملک را که هنو
 

ش را يهمه قدرت و شکوه خوی راکه وی  نفر افراد خاندان برمک1300، ک شبيکروزو يد تنها درعرض يهارون الرش
شب ” معروفی که ماجرای ک تن از زنان و کودکان آنانرا درکشتاريی مرهون آنان بود بدست جالدان خود سپرد و حت

ی برخالفت دستور وی ر او جعفر برمکيت مشهور وزيرا به روايازآن بود زنده نگذاشت، زی تلر رونوشتيآدلف ه” چاقوکشان
فه ين خليهم. د خود خاطر خواه عباسه بوديکه هارون الرشيفه همبستر شده بود، درحاليش عباسه خواهر خليباهمسر قانون

اوبود شبها ی ر سوگليوزی ن جعفر برمکيکه ای گذاشتند، دردورانيش نمازجماعت مبزرگ مسلمانان که مومنان درپشت سر
ورقص دراسالم حرام بود، سه هزار خواننده و ی قيرغم آنکه موسي وعل، رفتيمی اشيو عی به باده نوشی تا بامداد باو

 . هده داربودع” یموصل” یرانيآنانرا خاندان ای نوازنده و رقاصه دردربارخالفت خود داشت که سرپرست
 
 ، یرانيسد به شکرانه آنکه سه سردار مبارز اينوياستنامه خود مي چنانکه نظام الملک درس،  المعتصم باهللا، یفه عباسيخل

خته بود، مجلس ير شده بودند به دار آويق مردانه اسيله و نه از طرين راکه هرسه آنها به حيار و افشين و مازيبابک خرم د
ان بار سوم ي و درپا، بعد بدان بازگشتی مجلس راترک گفت و هربار ساعتی اپي درطول آن سه بار پب داد کهيترتی افتيض

ن سه سردار يازدختران پدر کشته ای کيبت ها شده بودند فاش کرد که درهر بار با ين غيعلت ای ايدرپاسخ حاضران که جو
 . ستادند و خداوند راشکر گفتنديبابت به نماز ان يکرده و بکارت آنان را برگرفته است، و اووحاضران ازای همخوابگ

 
زد و خود ين خاندان بگريه که توانسته بود از قتل عام ايامی ن فرد خاندان بني بدستور عبدالرحمن آخر، مسلمانی ايدراسپان

داد و همه ب يترتی افتيض)تولدو(طله يعرب شهر طلی را پس از چند سال به اندلس برساند و درآنجا به امارت برسد، وال
ن عده يتمام ای بدان دعوت کرد ولی ان و اشراف شهر را که با امارت عبدالرحمن نظر مساعد نداشتند به عنوان آشتياع

آنکه ی ن منظور حفر شده بود انداخته شد، بيکه قبال بدی دند واجسادشان درخندقيمان به قتل رسيدرداخل قلعه بدست دژخ
گران يآنانرا بگوش دی دن ناله ايان درخارج آن اجازه رسيپورنظاميطبل و شی صداافت درداخل قلعه و يضی قيموسی صدا
 . افت بعدها هفتهزار نفر برآورد شدين کشتار که تا شامگاه آنروز ادامه يان اي شمار قربان. بدهد

 ، دشاه آن بودن پايمصر که ملک فاروق آخری نده سلسله سلطنتيانگذار آيپاشا بنی  محمد عل، درمصر آغاز فرن نوزدهم
ش يرا که پی  سلسله ا–ک يه بزرگان مماليب کلين ترتيدرمصر وارد قاهره شد، بهمی عثمانی به عنوان والبمحض آنکه 

ک درتاالر يک به يافت دعوت کرد و آنانرا ي  به ضCitadelleمعروف   ی  به قلعه حکومت–کرد يازآن برمصر حکومت م
 .شان را به درون چاه افکنديش کشت وکالبدهايافت بدست جالدان خويض
 

دان يبه می ر اسالميک خالفت جهانگيی انگذاريبنی عرب برای ش صدر اسالميد آزمايکه با شعار تجدی عثمانی درامپراتور
ج يوفساد و ارتشاء سکه رای  کشتار و ستمگر، خ را ترک گفتين تاريصحنه ا” مار اروپايمرد ب” بصورتی خ آمد، وليتار
ن گردن يان و به فرمان سالطيمفتی عه بودن هزار هزار به فتواي تنها به گناه ش، ین امپراتوريتبعه ای  هاعهيبارها ش. بود

ی هر سلطان تازه امری دن و زهر دادن وکورکردن افراد ذکور خانواده سلطنت درآغاز پادشاهي خفه کردن وسربر. زده شدند
شوهرانشان ی با بخاطر سوء ظن غالبا بجاين زن جوان و زن و اشراف، هزارايشمار سالطيبی درحرمسراها. بودی سنت

اجساد ) آتا تورک(کمال پاشای توسط مصطفی اعالم جمهوری ا افکنده شدند و تنها درپيسربسته به دری سه هايدردرون ک
ر يکی در جنگ جهانی اول بيش از يک ميليون مرد و زن و کودک ارمنی د. برخی از آنان از آبهای بسفر بيرون کشيده شد
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وبا اين همه روح اهللا خمينی در کشف االسرار هود سقوط چنين . ای بزرگترين ژنو سيد های قرن در اين کشور قتل عام شدند
خويش قوميت گرائی را " تشيع علوی و تشيع صفوی"خالفتی را توطئه ای حهانی عليه اسالم دانست و علی شريعتی در 

متالشی شود و احيای حسن مليت اين پيکره عظيم را با تيغ " يع اسالمیقدرت جهانی خالفت وس"مسئول اين شمرد که 
 ."ناسيوناليسم لقمه لقمه کند

 
دوران پادشاهی صفوی در ايران از اين ديدگاه مطلقا محاسنی بيشتر يا مفاسدی کمتر از دوران خالفت عثمانی نداشت، ولو 

مه عصر صفوی، از آغاز تا انجام، با خونخواری، بيرحمی، ه. اينکه از نظر سياسی برای ايران دوران سرنوشت سازی بود
 .برادر کشی، فساد، و تزوير و با خود کامگی مطلقی گذشت که عمال جايگزين همه موازين اخالقی و انسانی شده بود

 
اضر نشده شاه اسماعيل ائل سلطنت خود را با کشتار و حشيانه بيست هزار نفر از مردم تبريز آغاز کرد، زيرا اين مردم ح

بودند يکروزه معتقدات مذهبی خود را زيرا پا بگزارند و زبان به لعن سه خليفه اول از خلفای راشدين که تا آنزمان مورد 
اعتماد و احترام آنان به عنوان اهل تسنن بودند بگشايند، در تنيجه قزلباشان شاه اسماعيل همه آنانرا جا بجا با تبر به دو نيم 

در همين تبريز، عليرغم حرمت نبش قبر در اسالم، استخوانهای دشمنان خاندان شاه اسماعليل را . ندکردند يا شکم دريد
زنده خواران او که قورچی لقب . بدستور او از گوربيرون کشيدند و در کنار سر های بريده دزدان و روسپيان سوزاندند

پاره کردند و خوردند، و مباشرانی کاسه سر همين داشتند الشه شيبک خان ازبک را که مذهب سنی داشت به دندان پاره 
نوه اين پادشاه، شا اسماعيل دوم، هر شش برادر خويش . شکيب خان را زر گرفتند تا پياله باده نوشی شاه اسماعيل شود

اول شاه عباس . منجمله آخرين آنها راکه هنوز شير خواره بود کشت و در يکروز پانصد تن از صوفيان وارسته را سر بريد
پدرش را تا به هنگام مرگ در زندان نگاه داشت و فرزند ارشد خود را سر بريد و دو فرزند ديگرش را کور کرد، و جانشين 
او، شاه صفی، حونخوار ترين شاه دودمان صفوی ، مادر و زن و فرزند شيرخوار وو عموع کور خود را کشت و ده ها نفر 

 .از نزديکانش را نابينا کرد
 

ت شراب، همه پادشاهان صفوی بجز آخرين آنان چنان در باده نوشی افراط کردند مه چهار تن از آنان از عليرغم حرم
هر شب به بازار ونيزان اصفهان ميرفت و تا بامداد با نو " کلب آستان علی"شرابخواری جان سپردندو شاه عباس، با عنوان 

 با پای پياده از اصفحان تا مشهد به آستان بوسی امام رضا پسران ونيزی باده مينوشيد، وقتی هم که برای تيمن و تبرک
ميرفت، منزل به منزل بساط رقص و آواز و باده نوشی او گسترده ميشد، و چنانکه شارند در سفر نامه خود مينويسد صد ها 

ه شراب ناب يا به نوشته جهانگرد ديگر، توماس هربرت، بهترين تحفه حکام به درگاه شا. روسپی همسفر سپاهيانش بودند
همين مرشد بزرگ برای حاکم فارس امان نامه ای به خط خود در پشت قرآن نوشت و توسط شيخ بهائی . جوانان خوبرو بود

 .برای او فرستاد، ولی در روز بعد دستور کشتن همين حاکم را داد
 

ام از زمين ميجوشيدند و هر روز و همه اينها دستاورد های دورانی بود که عصر طالئی تشيع بشمار می آمد و علمای عظ
سادات تازه ای با شجره نامهه های موثق سر بر ميا وردند ئ مقابر تازه ای برای امامزاده هائی نا شناخته که از طريق 
خوابنما کشف شده بودند شاخته ميشدند و متوليانی تازه بر آنها کماشته ميشدند و زيارتنامه های معتبری بنامشان تنظيم 

 .ميشد
 

 .در دوران قاجار جنايت و فساد بنام مذهب از اين نير فراتر رفت و اين بار نوکری استعمار نيز بدان افزوده شد
 

امروزه روحانيون در آيران هر يکی خود در مقام امير : "ملکم خان سفير ايران در انگلستان در تاريخ ايران  خود نوشت
. نها، خوردن خون و گوشت يک مشت رعيت بی صاحب و بی پناه استاالمرای ملت هستندو کسب و تجارت آنها، فالحت آ

جناب مجد االسالم نايب مناب پيغمبر اکرم کالسکه چند اسبه سوار ميشود، عمارتهای رفيع و زنان متعدد دارد، هر کدام از 
ز مال مسلمانان بيچاره آقازادگانی به فراخور متاع دکانداری عده ای عيار طرار به اسم محرر دارد و خرج همه آنها را ا
 ".بواسطه احکام باطله و تصرف در اموال صغير و کبير و ظلم وتعدی در حق برنا و پير تامين ميشود

 
اين خادم شريعت زمانی که "درقصص العلمای تنکابنی از سيد محمد باقر شفتی روحانی مقتدر عصر قاجار نقل شده است که 

ن ي و هم، ”ا نداشتميازمال دنی زيمستدرک که به خط خودم کتاب کرده بودم چک جلد کتاب يی شدم سوا وارد اين واليت
ر تنها چند سال بعد ازآن در شهر اصفهان صاحب چهارصد کاروانسرا و يحقی ن روحانيهم” دهد کهيقصص العلما گزارش م

طال بود، و ی  ششهزار اشرفدربروجرد داشت که درآمد ساالنه آن های ن بود و افزون برآن امالکياده برهزار باب دکاکيز
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شان و ياالت حجت االسالم قطع نظر از پسران اي و ع، داشتی ديطال عای زد داشت که ساالنه دوهزار اشرفيز درينی امالک
ی رونيو بی اندرونی ک داراي و هفت پسر داشتند هر ، زانيکصد نفر درشمار آمده بودند از زنان و کنيش از ياالتشان بيع
متذکر ی ن شفتي درباره هم،  عباس اقبال، دوران خود مای  مورخ نام. ”ده بودنديشان خريحجه االسالم براحده که خود يعل

ست نفر برآورد شده يکصد و بيکشته شده بودند تا ی که بدست خوداوبه عنوان اقامه حدود شرعی شده است که شماره کسان
 . است

 
که ی کند که درهمان ساليت ميتاب خاطرات وخاطرات خود حکات، درکيهدای قلي مهد، گر عصر قاجاريمورخ سرشناس د
ی درانبارهای آقا محسن مجتهد نود ساله اراکی  حاج، مردنديمی بود و مردم دسته دسته از گرسنگی کشور دچار قحط

ر ن مجتهد بزرگواياوآمده بود و همی ب صد پارچه ملک ششدانگي خروار گندم احتکار کرده بود که ازقر250 , 000خود
. هفده من گندم محصول آن بودی به ارث برده بود که سالی ن کوچکيند ازپدر مرحوم خود فقط قطعه زميگويکه ميبطور
چند هزار گدا و گرسنه مخلوق خود ی ن اموال حالل رااز گلويای ميا واقعا خداوند رحمان و رحيآ” پرسديسنده کتاب مينو
که ی دانيخواهم چه کنم باو گفته است که تو نميا رامين همه مال دنيانه آقا که اده و به جناب آقا داده و درجواب مناجات شبيبر

ن مأمور کردم تاباآنهمه جنگها و کشتارها مردم را مسلمان کنند يهمی رابرای مخصوص باتوواجدادت محمد و علی من دوست
مت ين برابر قيبه چندی و درسال قحطی کنتو زراعت کنند وتو محصول کارشان را احتکار ی ن مسلمانان بعدا بامشقت برايتا ا

 رند؟يتا بمی ند آنقدر درحبس نگاهشان دارياي و اگر درکار کوتاه ب، یبفروش
 

ی  که عمال فرمانروا، ی آقانجف، ازدوران قاجاری گريم، درارتباط با مجتهد سرشناس دياصغر شمی  عل، گريدی مورخ” 
اصفهان و لرستان ی نشاه  به حکومت استان ها يسلطان فرزند ارشد ناصرالدکه ظل اليکند که وقتيمنازع اصفهان بودنقل ميب

 . پناهنده شدی ن آقانجفيب مأموران حکومت بود به خانه ايتحت تعقی ازچاقوکشان اصفهان ک بجرم آدمکشی کيده شد، يبرگز
غام يد، و ظل السلطان درجواب پدم ما نگذاری د هشدار داد که بهتر است شاهزاده پا رويمجتهد اعظم به مأموران حاکم جد
ن يکه به ای را ازوقتين کنند، زيدم خودشان معی برای ز حدوديشان ني اما خوب است ا، کنميفرستاد که گفته آقارا اطاعت م
  . ”نجا درمحدوده دم آقا استيند ايگويگذارم ميشهر آمده ام به هر جاکه پا م

 
و يس درقرن نوزدهم، نقل از آرشيران وانگليای اسيمحمود بنام روابط سخ ارزنده محمود يکه درتاری  اسناد، و سرانجام

توسط ی شتريران مدارک بيس درايران انگليزدرکتاب حقوق بگيوزارت امور خارجه انگلستان ارائه شده، و بعد ازاونی سر
ی اريکرده اند که عده بس روشن ، ومشخصات افراد مورد بحثی ق اسامي با ذکر دق، ن بدانها افزوده شده استيل رائياسماع
داشتند يافت ميدری ماهانه ای ران حقوق ومقرريمه انگلستان درايان دراز ازسفارت فخيمقام درطول سالين مجتهدان عالياز ا

 خود درباره آن نوشته A Diplomat in the Eastر بعدا درکتاب يکبی ايتانير مختار برينگ وزيکه خود سر آرتوهارد
ران و عتبات بلند کنم يز را درايتوانستم همه چيبود که با آن می دردست من اهرم” اود”  وجوه موقوفهميار تقسياخت” : است

  . ”ان بردارميراازمی و هر مشکل
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 مذهب  فردا

 
ی ر آن تحولي نظ، قرار گرفته استی اديبنی رتحوليت درمسيگر بشريکبار دي امروز ، يشه مذهبيدگاه اندياز د
خ تمدن ين باردرتارينخستی برا. گذاشته بودی ريان اساطيخدای رادرجای ديان توحين خدايش ازايکه پ
آشنا شده است ی  با خدائ-هوديا کاهنان قوم يوخ يق شين باربه برکت دانش و نه ازطرين اي    ا-،انسان يبشر

که انسان نام ی وان دوپائيافته است که حيز درين بار نينخستی خود او، و براده يننده او است و نه آفريکه آفر
د و فلک يده و ابر وباد و مه وخورشين خدا اورا بصورت خودش آفريست که ايدارد آن گل سرسبد کائنات ن

از جمله ی ديازکرات کوچک خورشی کره ای گر دررويدی نيه باشد، بلکه فقط موجود ذره برابه خدمتش گماشت
نش است، يگر جهان آفرياردها کهکشان ديليازمی کياست که خودش تنها ی گر کهکشانيد ديارد ها خورشيليم
باهت داشته باشد ن مجتمع مافوق بزرگ شينند ه و گرداننده ايشتر ازآنکه به آفريار بيبسی نين موجود ذره بيوا

 .افتيتوان يه است که آنها را درجنگلها و درباغ وحش ها فراوان ميشبی به شمپانزه هائ
  

مه نوآور دوم آن درپشت سر گذاشته اند ياول و نی مه قرون وسطائيکه هزاره دوم را با نی ارده مردميليمی برا
ی اپيپی شده است که آنچه درطول نسلها امروزه روشن ، پا به هزاره سوم خواهند نهادی ودر کوتاه زمان

دور کهن ی شتر بازتاب اسطوره هايبار ينش خوانده اند بسيخود درباره جهان آفر"يديتوح"مقدس ی درکتابها
از ماهواره ی افتيدری و عکسهای و فضائی نيرومند زمينی که تلسکوپهای تهائيبوده است تا منعکس کننده واقع

ان يو زحل و نپتون گذاشته اند دردسترس بشر پای مشتری ا از چند قدمينشسته خ و زهره يکه برماه و مری هائ
ن و آسمان در عرض يت از آن دارند که نه زميقاطع حکای ن مدارک بصورتيرا همه اي ز، ستم نهاده انديقرن ب

د يورشن درگردشند، نه خيبه دور زمی د و ماه و ستارگان درآسمان واحديده شده اند، نه خورشيشش روز آفر
 .سربرآوردی گريکند تا بامدادان از چشمه آب ديغروب م ی ره ايهرشامگاه درچشمه آب ت

 
امروز به همان اندازه ی علمی تهاين هرسه کتاب درباره خلقت آدم گفته شده از نظر واقعيز که درايآنچه ن

 نه ازخاک و گل ، هده شديرا که انسان نه بصورت خلق الساعه آفري ز، قت استينش دور ازحقياسطوره آفر
عه ين کتابها درباره جهان ماوراء الطبيآنچه هم که درا.ده شده استياو دمی نيدربی  زندگ نه نفحه، ساخته شده

باستان ی ن آمده است که امروز کاوشهاين النهريبی باستانی  بلکه از اسطوره هانوشته شده نه ازآسمان 
ن و ي همچنانکه قوان، قرار داده اندی ان دردسترس عمومبزرگ جهی آنها رادر موزه های الواح حاوی شناس
ش يکهزارسال پيکه ی ن حمورابياعالم شده اند ازقوانی ر آسمانير ناپذيين تغين کتابها فراميکه درای مقررات

رون آمده يشوش از خاک بی ات باستان شناسيش درحفريکصد سال پيآن ی ن شده و لوحه اصليازتورات تدو
 .س شده انديرونو) شوديمی س نگاهداريموزه لوور پارو اکنون در( است 

 
ی اسالمی جمهوری رستانها و دانشگاههاي منجمله دردب، "ی ديتوح"همه جهان ی امروزه درمراکز آموزش

نهاده و ی خود مابرآن پای  که بشر درسالها–ش کره ماه يدايشود که ازپيس ميتدری ت نجومين واقعيران، ايا
 ، گذرديار سال ميليم مي درحدود چهار ون–ن آورده است يش به زميآزمای آنرا برا یاز سنگهای نمونه هائ
گذرد، يشتر نميون سال بيليست مين بيزمی ش انسان هوشمند دررويدايشود که از پين مراکز آموخته ميودرهم

شن کرده روی برای ن کره ايرد که چنيتواند بپذيکه حق فکر کردن دارد دشوار می ا دانشجوئيودانش آموز 
ارد سال يليم ميست تنها چهار و نيبايده شده باشد که ميآفری ن انسانهائيو معامالت ان اوقات حج ييا تعيشبها 

ون يليکه صد وپنجاه می رد که اسبها واالغهائيتواند بپذيدا شود، همچنانکه نمين پيزمی بعد سر و کله آنها دررو
خلق شده باشند که ی وانات دوپائيدادن به حی منظور سوارگذرد تنها بين ميزمی ش آنها دررويدايسال از پ

ن يدا شوند، و تازه خود اين پين زميهمی ون سال بعد ازخود آنها بررويليمی ست دست کم صد وسيبايم
از آنها يش اختراع کنند که اصوال نيخوی ون برايبنام راه آهن و کامی ابزارهائی وانات دوپا بعد ازکوتاه مدتيح

نش يون ساله جهان آفريليحمل ونقل برطرف کند و زحمت چند می ن زبان بسته ها برايده ازارا به استفا
 .ن مورد حاصل گذارديرادرا
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ن گفته کتاب مقدس که آسمان و همه آنچه درآن است يخود نوشت که ای ونر فلسفيکسيش ولتر درديدو قرن پ
ند خداوند ين است که بگوي شده است، مثل ادهين کره آفريازموجودات ای ن و آنهم موجود خاصيبخاطر کره زم

ن يکنند که همه ای ريجه گيد، و نتيازآنها آفری ز درگوشه ايک ذره شن رانيد و يهمه کوهستانها را آفر
 .ده شدندين ذره شن آفريکوهستانها به خاطر ا

  
 ، شديطرح نمار معدود ميبسی تياقلی جز برای جهل وتعصب قرون وسطائی دردورانهای ن پرسشهائياگر چن

که سطح ی  امروز درجهان، ا بحث درباره آنها وجود نداشتيز امکان طرح آنها ين گروه معدود نيای وتازه برا
ی شتريم بيرود و طرح و بحث همه مسائل درآن روز بروز تعمير باالتر ميگيپی آن بصورتی آموزش درهمه جا

پاسخ گذاشت، و ی توان آنها را بي نه م، کردی ريگجلو ی ن پرسشهائيتوان از طرح چنيگر نه ميکند، ديدا ميپ
متون مقدس را نداشتند و بفرض آنهم ی چون و چرا يدراصالت بی دين قرون گذشته اصوال اجازه تردياگر مومن

هزاران ی  امروز که نوشته ها، نبودی چ پژوهش قبلينه امکان مراجعه به هين زميشان درايداشتند برايکه م
ز دردسترس مراجعه کنندگان ينی جهان سومی درکشورهای نه ها حتين زميدر همه اکارشناس و پژوهشگر 

ن يتوان هم ايو نمکم بست يست و يچ انسان قرن بيهی توان راه را بر کنجکاويگر نميقرار گرفته است د
ائل از مسی ارين باشد، به ناچار درمورد بسيکه چنی  وقت. ر و اتهام و چماق جواب داديرا با تکفی کنجکاو

خود فراتر رود و حکومت و ی واقعی  بخصوص آنجا که مذهب بخواهد ازمرزها، يمذهبی تهايمربوط به واقع
ی تهايدگاه واقعيشود که غالبا ازديمطرح می فراوانی هااو پرسشی  برا، رديش گيار خويز دراختياست را نيس
آنها ی برای ند جواب قانع کننده اکيمی که درآن زندگی دورانی ا فرهنگيو ی ا اقتصاديی ا اجتماعيی علم
 .ابديينم
 

دگان خود به يد به همه آفريباين ميان است و بنابرايواحد همه جهانی او خدای پرسد که اگر خدايمثال ازخود م
کسان به همه آنان ابالغ شود بر آنها يکه بتوان ی قيش را ازطريام خوين خدا پيد اي چرا با، ک چشم بنگردي

 ، وسعت نداردی مسکونی اي دن1 / 5000ش از يکه بی ن کوچکيمردم سرزمی بلکه تنها برا ، نفرستاده باشد
شاوندان يخوی فرستاده باشد، وبرای هوديغمبر ي پ124 ,000ق ي بلکه ازطر، غمبريک پيق يآنهم نه ازطر

ا و نژادها گر ملتهيک ازديچيهی ن دو برايرون ازايغمبر عرب، ودربيق چهار پيان فقط از طريهودين يعرب هم
به بندگان ی کجا به زبان عبرين خدا دريد ايچه بای نفرستاده باشد؟ و برای اميو اقوام پنج قاره جهان اصوال پ

ش ي ب، ن سه زباني و بجز ا، يگر به زبان عربيدی و جائی گر به زبان آراميدی ام فرستاده باشد، در جايخود پ
زنند يار نفر ازمردم جهان با آنها حرف ميليل حاضر پنج مرا که درحای گريازسه هزار زبان بزرگ و کوچک د

ن نام را به اهللا يگر ايدی ده باشد و جايهوه ناميک جا خود را ين خدا يد ايده گرفته باشد؟ و چرا باينادی بکل
 ، عقوبي ، مي ابراه،  نوح، آدم: گرش يغمبران ديک از پيچيهی که شناسنامه هاير داده باشد، درصورتييتغ

ام واحد اکتفا نکرده و يک پيواحد به ی ابالغ حقائقی د براي و اصوال چرا با؟ ر نداده استييه را تغي و بق، يموس
ن يات اياز محتوی اريدرفاصله چند صد سال بسد تنهايگر فرستاده باشد؟ و چرا بايدی امهائيبدنبال آنها پ

ض ها و يافته باشندو گاه شامل ضد و نقيالف گر اختيکديواحد فرستاده شده اند با ی که ازجانب خدائی امهائيپ
 باشند که تاکنون هشتاد هزار ازآنها شمارش شده اند؟ی اشتباه ها و ناسخ و منسوخ ها ئ

  
شتر حکومت ير خود را براستقرار هرچه بيگيتالش پی که جامعه بشری طيپرسد که درشرايو بازهم از خود م

ون نفر ازمردم آن يليکصد ميش از يک قرن بي وتنها درطول ن متمرکز کرده استيزمی قانون و عدالت دررو
افت يمطلق دری ام خود کامگين مردم از آسمان پيد هميخود کامه جان باخته اند، چرا بای مهايدرمبارزه با رژ

ی کجا اززبان فرمانروايد ي چرا با؟ ز باشنديدارند ونه تنها ملزم به قبول آن باشند بلکه ملزم به ستودن آن ن
کنم و هر کس راهم که بخواهم ذلت يهستم که برهر کس که بخواهم لطف می مقتدری مان بشنود که من خداآس
را از ير دست او قرار دادم زيسو را زي و برادرش ع، آمدی را ازاو خوشم ميکردم زی عقوب جانبدارياز   ،دهميم

ن يپرسد که چرا مرا چني ازکوزه گر مرا که مگر کوزهيل بخواهد زيکه ازمن دلی برکسی  و وا، او متنفر بودم
و ی کنی که درکار خداوند فضولی ستي توک، آدمی ا: گر بشنود که يدی ، و جا)خروج  سفر ، تورات (ی؟ ساخت

 رساله ، ليانج (ی؟ خواهيکه ازخدا جواب می ستي تو کی؟ و چرا چنان نکردی ن کرديکه چرا چنی ازاوبپرس
ت يخداوند هرکس را که بخواهد هدا: ن خدا بشنوند که يگر ازخود هميدی ، و باز جا)ان يپائولوس به روم

کند و هرکس را هم که يز ميدارد، هرکس را که بخواهد عزينگاه می ز که بخواهد درگمراهيکند و هرکس را نيم
 هر که ، رديگيز راميدهد و ازهرکس که بخواهد همه چيز مي به هرکس که بخواهد همه چ، کنديل ميبخواهد ذل
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مان يرفتن ايکند و هر کس را که بخواهد کافر نگاه دارد ازپذيل ميا بخواهد مسلمان کند دلش را به اسالم مار
 و ، رنديگر را به خدمت خود گيبتوانند عده دی دهد تا عده ايمی گر برتريدی رابر بعضی دارد، و بعضيباز م
ب يقرآن، بترت( توان کرد يچون و چرا نم ودرکرده او ، کندين است کار خدا که هر آنچه خواسته باشد ميچن

 ).اء ي انب،  انعام، زخرف،  آل عمران، ميابراهی سوره ها
  

نشان داشته ی شتر ازآنکه از عطوفت ومحبتيار بين خدا بسيد حکومت مطلقه ايپرسد که چرا بايو باز ازخود م
ه ين بر آن تکيزمی روی تاتورهاکيباشد که عادتا دی متکی دگار است برترس و ارعابيباشد که برازنده آفر

ت بدانان ين عبوديازای جين سرپيت مطلق بطلبد و بابت کمترين خدا ازبندگان خود عبوديد اي چرا با؟ کننديم
ت بدانان عقده گناه ين عبوديل ايتسجی د برايانه دوزخ دردهد؟ وچرا بايب آتش سوزان و مار و عقرب و تازينه
 و چرا ؟ که پدر و مادرشان درباغ بهشت مرتکب شده اند بدهکار او باشند یق کند تا همواره بابت خطائيتزر
متوقع آن باشد که تملقش ی نياززمامداران زمی ارياست مانند بسی ازينی بی که منطقا درحد اعالی د خدائيبا

 و چرا ؟ رنديش گنبد و بارگاه بسازند تاازاو پروانه رفتن به بهشت بگي و برا، ند تا مستحق صله شونديرابگو
ا امامان و يسان يا قدي بلکه درشفاعت کاهنان ، دالنه به راه اود برآورده شدن حاجات خود را نه دررفتن پاکيبا

 ند؟يامامزادگان به درگاه او بجو
 

تکاران يجنای ن الملليبی دها به دادگاههاين مسئوالن ژنوسيزمی که درروی طيپرسد که چرا درشرايو باز م
بدهد واورا مأمور ی غمبرش فرمان کشتار دسته جمعيد درآسمان خداوند به پي با، شوندي مت خواندهيه بشريعل

 ؟ ر بگذراندير شده راازدم شمشيتسخی شهرهای کند که نه تنها زنان و کودکان بلکه گاوان و سگان و گربه ها
نوزادگان  یو حتی مصری کشب چند صد هزار نخست زاده خانواده هاين خدا درعرض يد خود ايو چرا با

آشکار ی ن جرميزمی درروی و دزدی که کالهبرداری طيش بکشد؟ وچرا درشريوانات آنها را بدست خويح
ش را مأمور کند که يده خويغمبر اولوالعزم خود قوم برگزيق پين خدا درآسمان ازطريد اي با، شوديشناخته م
ن کشور باخود ي تا آنها را درخروج ازارنديخودشان طال و نقره به امانت بگی گان مصريشتر از همسايهرچه ب

ا ين مجازات اعدام يزمی که درروی هائی ها و دزدين توطئه گري و همه ا، ن کشتارهايد همه ايببرند؟ وچرا با
جشن گرفته ی اد مذهبيرند و خاطره آنها بصورت اعيگی درهاله تقدس جامقدس ی زندان دارند، درکتاب ها

ان يخواسته باشد، تاپای ن باره ازآنها نظريآنکه درای ده است بيا که خودش آفرری ن خدا زنانيد ايشود؟ چرا با
ه يه آنها را نصف ارثيشهادتشان را نصف شهادت مرد قرار دهد و ارث مه مردان به حساب آورد،يعمرشان ن
جازه ر چادر ايکه خودشان رادرزيز بدهد درحاليگرنين زن دي و به شوهرانشان اجازه داشتن چند، برادرشان

قرار ی گريش رابرده کسان ديدگان خويازآفری د کسانيش از پنج کلمه دربرابر مردان ندهد؟ و چرا بايبی ادا
ن و يت ايد مشروعيندارند؟ و چرا بای شتريبی حقوق انسانی  ول، ر برنده تريا شمشيدارند ی شتريدهد که پول ب

از بندگان ی خداوند خود برخ"ا يو " استی نان برترمردان را بر ز" ن بگذارد که يراتنها درگرو ای عدالتيآن ب
ی د به گفته صاحبنظري، و چرا با"رند؟يداده است تا آنانرا به خدمت خود گی گر برتريدی ش را بربرخيخو

د يز چرا باين صورت نيو تازه درا ؟ بطلبندی وسته قربانيان عطش خون داشته باشند و پين خدايمعاصرا
ن رنج وعذاب را يشتريبدانند که ب" ذبح حالل"و آنرا ز کنند يتجوی قا ازراهيرا دقی نن قربايای ديتوحی نهايآئ
تنها به نحوه پاره کردن ی دين کتاب توحيد ده ها صفحه از نخستيهمراه داشته باشد؟ و چرا بای قربانی برا
 ا شکستن گردن االغ اختصاص داشته باشد؟ يگاو و گوسفند ی گلو
 

ی نيخون چکان زمی رهايق شمشيام عدل و مساوات آسمان ازطريد پيپرسد که چرا بايمن جوان يازهمه باالتر ا
افته باشد؟ يتشان يهدای ن برايبهتر ازای توانسته است راهيدگار آنان ميبه مردمان ابالغ شود که مسلما آفر

ی آسمانی متاستقرار حکوی برای عنير زنان آن باشد، يشمشی ن درگرو قدرت بازويک آئيت يد حقانيوچرا با
خود بدان رفتند؟ و چرا ی نيزمی ل حکومتهايتحمی ده شود که مغوالن و تاتاران برايبرگزی درست همان راه

ی ديتوحی نيز آئيکه خود نی انيرانياسالم به ای ديام توحيد مورخان جهان اسالم درباره نحوه ابالغ پيالمثل بای ف
ان کشته شدند که تمام دشت و صحرا ازاجساد يراني آنقدر ازادرجنگ جلوالء:" داشته اند گزارش داده باشند که 

ی راني و آن اندازه اززنان و کودکان ا،  نام دادند)دهيپوش(ن جنگ را جلوالء يده شد و ازآنرو بود که ايآنان پوش
 ند که شماريداناد، و گوی نه فروخته شدند که خدايمکه و مدی دربازارهای به اسارت گرفته شدند و به بردگ

مثقال طال ازجانب فاتحان به ) ون يليمی س(هزار هزار ی ن جنگ سي نفر بود، ودرهم130 ,000آنان فزون از 
شخص خود به ی م که سعد وقاص براينار زر وهزار هزار درهم سي بجز آن صد هزار د، مت گرفته شديغن
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ی نوريفه ديابوحن"( خود ساخت ی نه برايمدی مجلل در ده فرسنگی ازآن سرائی مت گرفت و تاقسمتيغن
خواند با ين راميکه ای  و جوان، )دراخبار الرسل و الملوکی  طبر، ميدراحسن التقاسی  مقدس، دراخبارالطوال

ی ام تازه بيکه اصوال از مفهوم پی غ مردميدريا کشتن بيپرسد که آيستم از خود ميان قرن بيک انسان پايمنطق 
 به غارت بردن ، نهيمکه و مدی ختنشان دربازارهاودکان آنان و فرور گرفتن زنان و کي و اس، اطالع بوده اند

ی حکومت آسمانی برقراری توانسته است برايمی ديتوحی ک خدا يبوده است که ی ن راهي بهتر، آنهای دارائ
 ؟ اه نکرده استين خدا درمحاسبه خود اشتيز اينی ن صورتيا درچنين انتخاب کند؟ و تازه آيزمی خود دررو

ام با کند ين پيرد، بناچار هميازجهان را فرا گی ر بخش بزرگيتوانسته است از راه شمشيام او ميه اگر پرا کيز
ن يده بماند، و ازکار افتادن کامل ايناشنی گريبخش بزرگ دی ر محکوم بدان بوده است که براين شمشيشدن هم
شود که ی گرير کشان ديشمشمستعمره ی ن جهان مقتدر اسالمين مفهوم را داشته باشد که همير ايشمش
 داشته باشند؟ی ر کشين شمشيای برای شتريبی توانائ

  
گر کند، يدی ازبندگان خود را مأمور مسلمان کردن گروهی د خدا گروهيکه اصوال چرا باپرسد يو باز ازخود م

ا خود ن بندگان بيهمه ای ا گمراهيی اررستگاريکند که اختيح ميش تصريخوی که درکتاب آسمانی طيدرشرا
ر يوعده ما تخلف ناپذی  ول، ميکرديت ميم همه مردمان را به راه راست هدايخواستيو اگر خود ما م" :اوست

ن يان و ازاين آدميد جهنم ازايآنکه مشخص شود که چرا بای ب" م يان پرکنياست که جهنم رااز اجنه و از آدم
  ؟ ارندياختی ن اندازه بيبدکنند تا يشند و ميانديپر شود که خود آنها درآنچه می اجنه ا

 
ی رند، بياورا آسان بپذی ام آوريپی توقع آن کند که مردم ادعای ام آوريد پيبارا پرسد که چيو بازهم ازخود م

ن مردم بخواهد که يازهمی  ول؟ بدانان ارائه کرده باشدی ن رسالتيد براصالت چنيگويجز آنچه خود می ليآنکه دل
ولتر ی ونر فلسفيکسي درد؟ ن مشخصات رد کننديط وبا همين شرايگر را درهميدی ام آورانيپی احتمالی ادعا

که ی قا درلحظه اي دق، 1763ه سال يخود من روز هجدهم فور: " توان خواند که ين پرسش ميدرارتباط با ا
با براق ن سفررا ي البته ا. ن باز گشتميبعد دوباره به زمی شد به آسمان رفتم و اندکيد وارد برج حوت ميخورش

ن يدرا. ز نکردميا خوک مقدس سن آنتوان نيا اسب بالدار سن جرج يی اس نبين الي باکالسکه آتش، محمد نکردم
ستم درصحت ين وجود حاضر ني با ا. اد ندارميچکدام از آنها را به يدم که حاال هيزها درآسمان ديچی ليمعراج خ

 ". دينکرده بودی ديگران ترديدی ادعاهادرصحت ن يش از ايد، همانطور که پيکنی ديگفته من ترد
 

سا ومسجد بخواهند وچه يسه وکلينها، چه کارگردانان کنيراينظی گريدی ار پرسشهاين پرسشها وبسيهمه ا
شرفته تر يشرفته جهان امروز و آموزش پيشتر از آموزش پيکه روز بروز بی نسل نوخاسته ای نخواهند، برا

ش بصورت يش ازپين نسل نوخاسته که بيز اي و خواه ناخواه ن،  شدرد مطرح خواهديگيجهان فردا بهره م
ن يخاص که ای ژگين ويآنها خواهد بود، باای روشن برای کند خواستار پاسخهائير فکر ميبالغ و نه صغی نسل
 ، دردرون جامعه خود وکشور خود و مذهب خود نخواهد جستی عني ، يمحلی ن پاسخها را تنها دربعديبار ا

نها جستجو خواهد ينها و همه آئيهمه سرزمی و درراستای دردرون همه جامعه بشری عنيی جهانی عدبلکه درب
ان برداشته شده اند و يعمال ازمی ت، فواصل ارتباطيخ بشرين بار درتارينخستی را که امروز، برايکرد، ز
ن يحاصل چن. باشدن درارتباط يزمی درروی گريدی ا شب باهرجايهرلحظه روزتواند درين ميزمی روی هرجا
و ی و زبانی و نژادی ائيجغرافی سر مرزهای کم از بااليست و يآغاز قرن بی ن است که انسان هايای ارتباط
شوند، و گسترش روزافزون وسائل يکتر ميکتر و نزديگر نزديکديروز و امروز منظما با يدی اسيو سی مذهب
 ووسائل ،  مطبوعات، ونهايزي تلو، وهايراد: ی عروابط جمی  و دستگاهها، يائيو دری و هوائی نيه زمينقل
دهد و يشتر درتماس قرار ميوسته بي آنها را پ، نترنتيتلفن ثابت ومتحرک و فکس و ا: ک يشرفته تکنولژيپ

کسانتر يشان يهايلباسها وخوراک. کنديگر وابسته تر ميکديز بيآنانرا نی وفرهنگی روزمره مادی بناچار زندگ
ی لي دروس تحص، ننديبی را می مشترکی نمائيسی لمهايشنوند و فيرا می مشترکی قيموسی شوند، ترانه هايم

ی تهايرند و فعاليگيتحت درمان قرار می مشترکی وجراحی پزشکی ستمهايآموزند و با سی را می مشترک
ا از آنهی بانند که برايز دست به گرينی غالبا مشابهی و اجتماعی دارند، با مسائل اقتصادی مشابهی ورزش
  . نديجويراه حل می ق غالبا مشابهيطر
 

ن در يش ازايازآنچه پی اري وبس، سپارنديمی کيخود را به نزدی ها جای ازجدائی اريالزاما بسی طين شرايدرچن
ی کينشانند، وين بار آنانرا درکنار هم ميدادند ايهم قرار می اروين مردم راروين ايخونی گذشته بصورتهائ
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 ، ين جدائيتواند درمورد چنيده آغاز هزاره سوم نمي جوان آموزش د. نديمذهبی های دائن جين ايتری ازاصول
درقرن نوزدهم و ی  بلکه حت، هزاره دومی مه قرون وسطائيآنطور فکر کند که پدران و مادران اونه تنها درن

گذشته ی ها ی ئ نه جدا، ش قابلنديک خود برايگر نه مذاهب بصورت کالسيرا دي ز، کردنديستم آن فکر ميب
قرن ی مشکالت و مصائب زندگانی ن مذاهب پاسخگويای سنتی  نه براداشتها، حنديش قابل توجيبرای مذهب

او ازاعتبار افتاده ی ن مذاهب برايای و اجتماعی خيو تاری علمی  و نه تنها برداشتها. ا و هستندی کميست ويب
ش قابل يگر برايائه کرده بودند دبدو اری و ابدی آسمان ینينها به صورت قوانيهم که ای ن و مقرراتي قوان، اند

د چه درسطح جوامع مختلف و چه درسطح همه جامعه يبايمی ل روشن که هرقانونين دلي به ا، ستنديقبول ن
و ی دمکراس. بماندی زمان خود باقی ازهايط و نيشرای ر باشد تا بتواند پاسخگوييبطور مستمر درتغی بشر

ن ومقررات ين بوجود آمده اند که ملتها بتوانند بصورت منظم برقوانيهمی  آن اصوال برارکن بزرگ قوه مقننه
از ی ديک مذهب توحيکه ي درصورت، ر آنها بپردازندييا تغيل يش به تعديخود نظارت کنند و طبق مصالح خو

شه وضع شده اند يهمی هستند که از جانب آسمان برای نيکه آورده است قوانی نيه قوانيکند که کليآغاز اعالم م
که به هنگام اعالم آنها ی نيشود که آن قوانين ميجه اي نت. و افراد بشر حق دخل و تصرف درآنها را ندارند

ط ير شراييتغی  با گذشت زمان وبه اقتضا، آمدندی و جامع به حساب می مترقی نيل وقرآن قوانيدرتورات و انج
ی ازهاينی هستند و نه پاسخگوی گر نه مترقيند که ديآی رمدی نيبصورت قوانی و فرهنگی و اقتصادی اجتماع
آنچه . ت شونديرعا –محدود ی مدتی  آنهم برا–توان با چماق و پاسدار و گلوله يتنها می نين قواني وچن، جوامع

ن يرا درعي ز، ستيش نيبی حساب شده ای بکاريگذرد فرين راستا ميدرا" ی ديتوح"امروز درسراسر جهان 
ت و يحيمسی ايازدنی چ کشوري دره، رودين جهان سخن ازمذهب و از احترام به شعائر آن مياآنکه درهمه 

ل و قرآن يتورات و انجی   مقررات قضائ، يک ازپنجاه و دوکشور جهان اسالميچيچند درهی هود، و با استثنائي
ن يه بود که اوله با همه آنکه درآغاز کار خود ادعا کرديت فقيوالی جمهوری حت. شوديت نميدرعمل رعا
ر يتغيالی نياز آنچه را قوانی اريست سال عمر خود الزاما بسين است درطول بيزمی اهللا درروی حکومت واقع

که ي بطور، ده گرفته استينادی گر را بکليدی اريل کرده است و بسيسر وصدا تعدی اعالم کرده بود بی اله
 .نمانده استی ش باقيبی شکمال و دم و ايی ر بيآن ش" ی اسالم ناب محمد"امروزه از

  
گانه خود ی ن ماده ازمواد سيم شده درچنديدوم تنظی بعد از جنگ جهانی حقوق بشر که درسالهای منشور جهان

نه ها يدرهمان زمی و اسالمی حيو مسی هودين يمقدس هرسه آئی است که در کتابهای نيمتناقض با قوانی بکل
ی نيقوانی رير ناپذيينکه امضا کنندگان منشور خودشان به تغي برااستی ن خود اعتراف آشکاري وا، آمده اند

آنهارا ی  وبفرض هم که داشته باشند اصوال امکان اجرا، ندارندی اعالم شده اند اعتقادی آسمانی ثابت و ابد
 .ندارند

 
ارد يلين وجود دوميبا ا. د گذاشته انديتأکی ن درحال حاضر برلغو قاطع اصل بردگيزمی روی همه کشورها

از اربابان ی اقيد با همان اشتي شما با، غالمانی ا"خوانند که يجهان همچنان درکتاب مقدس خود می حيمس
ار مسلمان يليک ميش از ي، و ب"ديکنيح اطاعت ميمسی سيخود عی د که ازارباب آسمانيخود اطاعت کنی نيزم

م با ي که ما بدورزق فراوان عطا کرده ارای چگونه مرد آزاد" خوانند که يخود می جهان همچنان درکتاب آسمان
 ؟ "توان گذاشت يازخود ندارد برابر می اريچگونه اختيهی بنده ا

 
ان جهان يحين مسيباوجود ا. د گذاشته استيحقوق کامل مرد و زن تأکی حقوق بشر بر تساوی منشور جهان

د يشوهر اواست، وزنان با یسرهرزنی  ول، ح استيمسی سرهرمرد" خوانند که يهمچنان درکتاب مقدس خود م
ز همچنان درکتاب ي، ومسلمانان جهان ن"کنند ياز شوهران خود اطاعت کنند که ازخداوند اطاعت می طور

ی ن خواسته است که برخيرا خداوند چني ز، استی مردان را برزنان برتر" خوانند که يش ميمقدس خو
 ". گر برترباشنديدی ازبندگان او بربرخ

 
ند وآزادانه يحق دارد مذهب خودرا آزادانه برگزی ح شده است که هرفردبشريقوق بشر تصرحی درمنشور جهان

ی هرکس ازشما که برا" خوانند که يان همچنان درکتاب مقدس خود ميحيان و مسيهودينوصف يباا. ر دهدييتغ
ببرد البته ی احترامی هوه را با بيز که نام ي البته هالک شود و هر کس ن، ديبگذرانی هوه قربانير ازيغی خدائ

ن خود يهرکس ازشما که ازد" خوانند که يخود می ز همچنان درکتاب آسماني، ومسلمانان ن"سنگسار شود
م خواهد بود وخدا و مالئک و مردمان همه بر آنان لعنت خواهند کرد و يالی ا و آخرت عذابيبرگردد اورا دردن
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ی مذهبی ني، و درقوان"افتيف نخواهد يراوهرگز تخفخواهند گرفت که درآن عذاب خدا بی جاودان درجهنم جا
ز يخود را نی  بلکه حقوق مدن، شوديطرد می ت درجامعه اسالميخوانند که مرتد نه تنها ازعضويز ميش نيخو

ت المال يشوند و اموالش بنفع بيزانش آزاد مي غالمان و کن، شودينکاح او با زوجه اش باطل م: دهديازدست م
 . رديا بميا توبه کند و يماند تا ير زن باشد آنقدر درزندان مشود، واگيمصادره م

 
 . وضع کرده است" ی ه حقوق بشر اسالمياعالم" ز بنام ينی  منشور جداگانه ا1981جهان مسلمان درسال 

حقوق بشر ی ش ازآنچه درمنشور جهانيبی حتی تي، با قاطعيو اجتماعی اسي نوع حقوق س13ه يمن اعاليدرا
تها است، يده و فکر و حقوق اقليعقی ، آزاديمذهبی شناخته شده اند که ازجمله آنها حق آزاد  تيآمده برسم

 .آمده است تناقض آشکار دارندی اسالمی ن باره درمتون مذهبيبا همه آنها با آنچه درايکه تقری حقوق
   

نه انجام داده بود از ين زميدرای که بصورت گروهی مفصلی را دربررسينوول ابسرواتور اخی هفته نامه فرانسو
دگار من است، يمن با آفری مذهب من رابطه قلب:"س، نوشتيدرپاری شمالی قايد، جوان مسلمان افريزبان فر

 . بگذردی نيفات معين وتشريق قوانيالزاما ازطرد يبايست که ميپدران من نی من خداپرستی ن خدا پرستيای ول
توانم يقبول دارم، مثالنمی ک برداشت جهانيرا فقط دردرون ی ن مسلمانيای  ول، دانميمن خودم رامسلمان م

د برآنها نظارت کند چرا ينهمه مسائل  وجود دارد که باياو ای گرداند و برايکه همه کائنات را می بفهمم که خدائ
کند؟ ی به خودش تلقی الس آبجو خودم را بنوشم جسارتينم و گيبنشی ن را که من درگوشه قهوه خانه ايد ايبا
به اسالم ی  ول، وابسته امی لي به اسالم فرهنگ خ. عت کرده امين شريمان را جانشيکنم که ناخودآگاه ايصور مت

که ی  نه آن نوع اسالم، رفته امياست که آنرا آزادانه پذی ک اسالم فرديشتر ياسالم من ب. ار کمتريمذهب بس
 ". نده ام منتقل کنمين اسالم پدرانم را به پسر آينکنم که بتوانم چي فکرنم. من خواسته اندی ش برايشاپيپدرانم پ

 
افت داشته بود، ي ازفرستاده مخصوص خود به قم در1998ه يکه درژانوی ک گزارش بعدين هفته نامه دريهم

ش يش ازپيمان ها بيشوند و ايمی ش خاليش ازپي مسجد ها ب، يادگرائين بنيدرسرزم: "ن راستا نوشتيدرهم
ی خالی که اکنون به شعار و مقنعه و نماز جماعت محدود شده است مانند صدفی رانيا اسالم . ابندييکاهش م

شمار . شوديکتر ميخسته کننده نزدی تکراری ويک سناريتر و به ی خود تهی معنوی روزبروز از محتوا
تشان ي هونکهيد اي با ق، عمامه داران بستوه آمده اندی سنتی ان که ازامر به معروفهايرانياز ای شتريهرروز ب

ز ياز آنها نی  و کسان، دورشده اندی شه مذهبيکنند که نه تنها ازاسالم بلکه ازهرگونه انديفاش نشود اعتراف م
ن جهان يشياز رهبران درجه اول پی کي فرزند ، يزديی ت اله حائري آ. خواننديآشکارا خود را خداناشناس م

 ، استی و فلسفه اسالمی فلسفه غربی قيتطبی  بررسو متخصصی کائين دانشگاه امريپلمه ازچندي که د، عيتش
که حکومت بنام ی وانه هائين ديا:  به من گفت، ديلرزين حال ازخشم مينسن و درعيکه دستش از پارکيدرحال

ی قرون وسطی ايدنامروز ی ايفهمند که دنيرا نمي ز، رانگران اسالم هستندين وي خودشان بزرگتر، اسالمند
 ، ده شدهينامی آنچه انقالب اسالم: نه به من گفت ين زميگر درهميت اله ديک آيله ک سايوی  پسر س. ستين

ک جامعه و يمسائل روزمره ی ارويما رويده است تا آنرا مستقيرون کشيت واخالق بيمعنوی مذهب را ازمرزها
ازآن سر  یزي نه مردم چ، ازاسالم دارندی  درحال حاضر نه خود مسئوالن برداشت روشن. ک ملت قرار دهدي

 .ترک برداشته استی ک اسالمين است که کمر بند اسکوالستيت اي واقع. آورندی درم
................................................................................................................................. 

 
مسلمان مرادف با ی ايبا درهمه دنين اصطالح تقري ا، ديآ یان ميک به ميالئی م حکومتيکه سخن ازرژی وقت

ی ونريکسي چنانکه در هر دائره المعارف و هرد، که مفهوم آني درصورت، شوديمی ا مذهب بودن تلقيی المذهب
گر يکدياست درامورين و سيگر عدم دخالت ديحکومت ازمذهب وبه عبارت دی جدائی افت، به سادگيتوان يم

 .است
ازهر ی رويا پيا نداشتن مذهب يافراد کشور درداشتن ی وجود ندارد، ولی دولتی ن رسميک ديالئک حکومت يدر

از ی ري حق جلوگ، ک مذهب خاص را برآنان ندارديل يکه داشته باشند آزادند و دولت همچنانکه حق تحمی مذهب
 . دقرن حاضر معمول بود، نداری ستيکمونی مهايالمثل دررژی  آنچنانکه ف، زيمذهب ران

 
ن نحوه برداشت از يآن وجود نداشت، وای ک بمفهوم امروزيم الئيرژی چ کشوريبا درهيان قرن هجدهم تقريتاپا

سا يگر به کلي که د، برقرار شد" عصر فروغ "ی اروپای شيآزاداندی و فکری حکومت عمال بدنبال جنبش فلسف
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نها يگر ازهمه ايجهان دانش را نداد، ودی ا و مخالفت با پژوهشها و عملکردهی مذهبی تهاياجازه نظارت برفعال
ش به اتهام يشمند و محقق و آزادانديکه درطول قرون هزاران اند(ی ومتناقض با متون مذهبی طانيبنام اعمال ش
به عمل " يممانعت شرع)"آتش فرستاده شده بودندی ا درون شعله هايا چوبه دار و يا شکنجه يآن به زندان 

 .امدين
  

خود ی ن نحوه حکومت را برايا عمال ايرسما وا يی گريپس ازدی کيمختلف جهان ی ، کشورهاريدردوقرن اخ
حقوق بشر قرار گرفته ی منشور جهانی ربنائيازاصول زی کين برداشت ي اصوال ا1948 وازسال ، ده انديبرگز
شوند ي مادارهی  کشور بصورت مذهب17 کشورعضو سازمان ملل متحد تنها 188ان يدرحال حاضر درم. است

و ی و برهمائی ت و درجهان بودائيحي درجهان مس. هستندی اسالمی کان همه آنها کشورهايکه بجز وات
ی ز با آنکه امروزه عمال بدست خاخام هايل ني و اسرائ، نمانده استی باقی ک حکومت مذهبيی حتی نتوئيش

ن تذکر يبدی ازيد نينهمه شايبا ا. ک استيالئک دولت يش يخوی  ازنظر قانون اساس، شوديخود اداره می افراط
 کتاب Bible همچنان کتاب مقدس ، تيد نفر جمعاريليش از دومي با ب، تيحينباشد که درسراسر جهان مس

 حرام و ، يضات جنسي، تبعي قصاص، برده دار، ل سنگساريازقبی نيد، و همچنان قوانيآی مقدس بشمارم
ابالغ شده اند ی نا به موسيشوند که توسط خود خداوند درکوه سيمی تلقی نيقوانی ، ازنظر مذهبي قربان، حالل
داند ين ميزمی روم يکه خود را اورشلی مذهبی کايدرامری حت. باشندی ان جهان به اعتبار خود باقيد تا پايبايوم

ت يت فعاليحيست فرقه مختلف بنام مسيش ازدويروند و بيسا ها ميون ها نفر به کليليکشنبه ميودرآن هر
متنفذ ی سا و سازمانهاي نه کل، دانديمی رالهيتغين الين قوانيای چکس خود را ملزم به اجراي نه ه، دکننيم

 . دهنديکشور می ا قضائيا مقننه يی نه ها به مراجع اجرائين زميک ازايچيرا درهی بخود اجازه تذکری مذهب
زورش به ی ن کشور مذهبيزد، درهميخيد به مبارزه برميه کنترل مواليخود علی رويسا با تمام نيهم که کلی وقت
 . رسدين کار نميا

 
ی جهان سومی کشورهائی شوند همگياداره م" ی اسالم"که درجهان امروز با مارک ی شانزده گانه ای کشورها

ی اسالمی آنها رسما عنوان جمهوری هفت تا: قرار ندارند ی کسانيهستند که ازنظر نوع حکومت درشرائط 
دارد و ی ، افغانستان عنوان امارت اسالم)ی بي، کومورو ليتانيمن، پاکستان، موريدش، ران، بنگاليا(دارند 

بموجب قانون ی ندارد ولی رسما عنوان اسالمی اندونز. ين اسالميو عمان عنوان سلطان نشی عربستان سعود
ت، ي کو، دهمتحی سودان، امارات عرب. باشندی دين توحياز سه آئی کيرو يد پيآن همه افراد آن بای اساس
ن کشورها يک ازايچيه. شوندياداره می عمال بصورت مذهبی  ول، شونديده مينامی اسالمز رسماي قطر ن، نيبحر

ی منبع درآمدی  وغالبا بجز عوائد نفت، يباالئی برخوردارند و نه از سطح علمی باالئی نه از سطح آموزش
 . وندشيک اداره نميز بصورت واقعا دموکراتيچکدام ني ه. ندارند

 
*    *    * 

 
و هزاره ی کميست و يست که درجهان قرن بين نيل ازآنها سخن رفت ايکه به تفصی تهائي مفهوم واقع، نهمهيباا

ی ا حسابگرانه سنتينانه ين است که عصر برداشت کوته بيده است، تنها ايان رسين به پايعصر دما ی سوم
آنکه ی ند بيتواند خود را باخدا درارتباط بيکه درآن انسان مآغاز شده است ی ده و عصر تازه ايان رسين پايازد
 . ن بگذرديمعی اريندگان تام االختين و نمايمعی مذاهبی ن رابطه او الزاما از مجرايا

 
تواند آسان يرد و نه ميکروزه صورت گيتواند يگر نه ميدی ادي که طبعا مانند هر تحول بن، يادين تحول بنيدرا

مذهب بلکه درکنار آن ی اروين بار نه روي که ا،  دانش–نهمه الزاما صورت خواهد گرفت ي و باا–رد يصورت گ
: ستند يگر نيکديا يض ين دواصوال قابل تعويرا که اي ز، ن مذهب شوديگزيتواند خودش جايقرار گرفته است، نم

ی شرفتهاي وپ، يمعنوی گرياست و دی مادی کي . یعاطفی شيگرای گرياست و دی اضيری تيازآنها واقعی کي
 بلکه درست به علت ، ان نبردهيازمی بشر را به دومی از روحينه تنها نی نه اوليز عصر ما درزميشگفت انگ

جهان ما ی  همچنانکه دردانشگاهها. ت را افزونتر کرده استياز به معنوينی ن قدرت روزافزون عنصر ماديهم
ز دوعنصر يما نی کنند، درتمدن بشريگر را نميکديکاری  ولگرنديکديدرکنار ی و انسانی اضيدو بخش علوم ر

شرفته يکه درجوامع پی ش روزافزونيد گراي شا. ستنديگرنيالبدل همدی علی گرند وليمکمل همدی و معنوی ماد
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قت ين حقيازهمی ائيشود بازتاب گوي نشان داده م–آن ی  ولو درصورت سطح–سم يجهان امروز ما به بودائ
 .باشد

 
ی رومنديش نين حال گرايشرفته امروز ما درعين جامعه پيتوان گرفت که درهميده نميز ناديرانگر يت دين واقعيا

آنرا با ی واقعی است، هرچند که مرزهای  وجود داردکه به منطق خاص خود متکatheismی خدائيبه ب
ه قانون را که نيتوان کرد، زيروز و امروز مشخص نميدی ستيکمونی م هايچون رژی مهائيرژی رسمی آمارها
تواند آنهارا قلبا يمی ه انقالبيت فقيا معبد جداکند، نه قانون واليسا يتواند توده هارا قلبا ازکليمی سم انقالبيمارکس

 .به مسجد بکشاند
................................................................................................................................. 

 
 وبا او جدا ، د جستيبايسا و مسجد ميسه و کليرون ازکنيکه خدارا درب" ی  مذهب–ی فلسف" يادين برداشت بنيا

ازقرون ی ده ايپدی ت امروزيحي هرچند که عمدتا درجهان مس، د سخن گفتيبايمی ش و مفتياز خاخام و کش
و مسلمان ی هوديی و چه درجهانهای حيمسی ايز چه دردنين عصر فروغ نيش ازايد پيآی فروغ اروپا بشمار م

ی ستم براينی حياگرمن مس:" ن سخن معروف ولتر خطاب به خداوند کهيکامال ناشناخته نبوده است، وای برداشت
ی کيده شده است که يگرشنيدی شانيز از زبان آزاد انديش ازولتر نيپ" ن است که ترا بهتر دوست داشته باشم يا

 .قرن هفدهم استی هوديلسوف ينوزا فياسپن آنها يازسرشناس تر
  

 ازنسل ، ن فالسفه جهان عربيازمعروفتری کيو ی هوديلسوف ين في، بزرگتر)1677-1632(نوزا يباروخ اسپ
ن کشور رانده يان ازايحيان قرن پانزدهم پس ازسقوط غرناطه و تصرف آن توسط مسيبود که درپای انيهودي

ی دراروپای ش بازتاب فراوانياد گذاشته شد، از همان دوران زندگي او بنکه به دستی  مکتب فلسف. شده بودند
. ديق بخشيعمی ريز تأثيقرون بعد اروپا نی سم درتحوالت فلسفينوزيدا کرد و با عنوان اسپيقرن هفدهم پ

قرن ی اروپا ی شينهضت آزاد اندی راهگشای اديکه تاحد زی هودينوزا درمورد مذهب ياسپی فکری برداشتها
کتاب مقدس ی که بعدا پدر نقد علميبود، بطوری تازه و انقالبی ست بکليزيکه اودر آن می غ شد درقرنفرو

)Fater der Kritischen Biblewissenschaft(ر او توسط جامعه خاخام يتکفی  ماجرا. لقب دادند
 درصفحات قبل ه اوصادر شديعلی وی ست و چهار سالگيکه دربی ن نامه معروفياروپا و متن نفری هوديی ها

 . نقل شده است
 
که " يغمبرانيپ" خود آنی نوشته های خداوند است و نه حتی تورات نه وحی نوزا معتقد بود که نوشته هاياسپ
افت نداشته اند و يازجانب خدا دری اميامبران مسلما پين پيک ازايچيه. شده اندی ن کتابها به نام آنها نامگذاريا

ت خود کتاب مقدس ين واقعيل اين دليبهتر. آنان بوده استی شخصی شه هايب اند بازتا، ان کرده انديآنچه ب
ی چگونه همگونيمختلف تعلق دارد از هی ن آن به دورانهاي و چون تدو، هااستی است که پراز اغالط وآشفتگ

به آن ی و آشفتگی است و نه آسمانی انسانی شه ايشه مطلب آن صرفا ريرا ري ز، ستيبرخوردار نی و تداوم
روان خود يپی را برای شتريبی ن تورات نه تنها آگاهيل قوانين دليبهم. ان وابسته استيهودير يمتغعت يطب

ی چکدام اصالتي معجزات تورات ه. گذارنديز برگردن آنان مينی ن تريوغ سنگي بلکه ، آورندی بهمراه نم
 .ستينی ز نوشته موسيآنکه خود تورات ند، گذشته ازيآی نش جور نمين آفريرا اساسا معجزه با قواني ز، ندارند

  
ک قوم يی ن براين قوانيرا ايباشند، زی جهان بشری برای توانند رهنمودينمی ن توراتينوزا قوانيدرمنطق اسپ

ه گرفته يمای عالم هستی رياست که ازنظام فراگی ازمند قانونينی که جامعه انساني درحال، خاص وضع شده اند
است که ازعقل ی ن شده است وقانون حاکم برآن عقل آدميتدوی اضيان اعداد و اشکال رعت بازبي کتاب طب. باشد

است و نه ی الهی د که موهبتيآی شه بدست ميازراه اندی معرفت واقع. شوديراب ميس) Logos(کل جهان 
کامل به ی ددهد که با آزاياجازه می ن معرفت به هرکسيا. هود نسبت داده انديغمبران يکه پی ازراه ابتذال هائ
ی آنهائی قيرا مرتدان و کافران حقي ز، ن تفکر و تعمق مهر کفر وارتداد زده شوديآنکه بدی تفکر بپردازدب
ت يقت دور وبه عبوديان را ازحقيو آدمآورد ی نه و نفرت ببار ميکی خداشناسی ماتشان بجايهستند که تعل

ی است که و) Amor Dei(د عشق به خداوند ن دارينوزا ازديکه اسپی برداشتی  هسته مرکز. کنديک مينزد
 . ابديينمی درآن نشانی ن عشقيرا که ازچني ز، کنديمی تورات را نف
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ز ازجانب ينی ه اسالميمطرح شدند، درقرون اولی حيمسی ن مسائل که درقرون هفدهم و هجدهم دراروپايهمه ا
گاه پنهان و گاه آشکارا ی ه صورتهائار جلوتر بودند، بيعصر خود بسی ط فکريکه ازمحی شمندانيازاندی برخ

ن يدرا. ده بودنديشود رسين پرسشها داده ميش مشابه آنچه امروز بديکما بی  و به پاسخهائ، مطرح شده بودند
چون ی شاني هرچند که آزاداند، برعهده داشتندی رانيای را عمدتا متفکرانی پرسشها و پاسخها نقش اصل

بود، ی عيطبی امری رانياشمندان ياندی انقالبی ن نوع آوري ا. ن راه رفتنديز بهميو ابونواس نی ابوالعالء معر
. فاقد آن بودندی داشتند که متفکران جهان نوخاسته اسالمی ار کهنيبسی مذهبی ربنايشه درزينان ريرا که ايز

طق راشکل داده و به منای و مانوی و مهری چون زرتشتی نهائيش ازاسالم آئي پ، يرانيای فرهنگ مذهب
ن يق چه درآئيعمی ريک ازآنها تأثيز صادرکرده بود که هريخود نی ائيجغرافی رون ازمرزها يدربی پهناور

و مسلمان ی حيو مسی هوديی دي وچه درمذاهب توح، يو رومی ونانيوی و برهمائی بودائی دير توحيغی ها
ک از يچيهی جزمی با برداشتهای ائيآری نهاين آئيای مذهبی برداشتهای  ازنظر اصول. گذاشته بودندی برجا
بناچار اصالت همه آن اصول ی ادين تضاد بنيچن. ق نبوديقابل تطبی و اسالمی هودي بخصوص ، يسامی نهايآئ

ش دربرابر ين متفکران آزادانديای شده است برای ه گذاريبرآنها پای سامی ديعه راکه مذاهب توحيماوراء الطب
 . شديو معجزه می و وحی امبريل پيازقبی مسائلی  نفت بهيداد ودر نهايعالمت سئوال قرار م

 
ش ينگ و هگل متبلور شد، قرن پيچون ولتر و کانت و لسی ت درمتفکرانيحيهمچنانکه قرن فروغ جهان مس

 ، يابن راوند: ی رانيشمند برجسته ايش ازآن عمدتا درچهار انديز هشتصد سال پينی رس فروغ اسالم
انگران محدود نماند، ين عصين قرن و بديافت، هرچند که بديتبلور ی راز یايژه زکريو به وی ، بلخيسرخس

ی رانين راه رفت، ودرطول قرون بعد جنبش پرشکوه عرفان ايز به هميام نيرا که دوقرن پس از آنان خيز
ی ئشمندان اروپاين متفکران با انديان اين مورد ميکه درای  تفاوت اصول. ه گرفتيمای مانوی شه هاين انديازهم

جامعه آماده ی و اجتماعی ط آموزشينکه هنوز شرايان آنان، به علت اين بود که عصيقرن هجدهم وجود داشت ا
ک يان بصورت ين عصيجدهم ايقرن هی که دراروپاي درصورت، داشتی رش افکار آنها نبود جنبه شخصيپذ

 .ز ازهمانجا آمديت آن نيصورت گرفت، و موفقی دسته جمعی جنبش فکر
 

چوقت ير معروف خود نوشت که هيدرتفسی لسوف و محقق اواخر قرن سوم هجري ف، اتي، عالم الهيندابن راو
ف شده يتوصی ديکه درمذاهب توحيبدان صورت ، درباره مسئله وجود خدای نتوانسته است جواب قانع کننده ا

ده يمخالف بوده و عقی  وحبا موضوع نزولی ند راوندين اکتفا کردند که بگويمخالفان معتدلتر اوبد. دياياست، ب
 ، کسان به همه نوع بشرعطا کرده استيی است که خداوند بصورتی زه ايقدرت ممی واقعی داشته است که وح

وقوع ی و. استی ن نه عادالنه و نه ضروريمعی افرادی برای بصورت نزول وحی زيض آميو به عمل تبع
منکر بود وآنرا ی شان قائل شده اند بکليروان آنان برايا پيآن بوده اند ی امبران مدعيز که همه پيرانی معجزات
ر وشر يخی دوگانگی رانيده داشت که اصل اين حال عقي ودرع، دانستيالبافانه و افسانه پردازانه ميخی ابداع

" ی دينانه تر ازاصل توحيعه بمراتب واقع بيوچه ازنظر مسائل ماوراء الطبی ن جهانيچه ازنظرحل مسائل ا
 .است) ی م اسال–ی هودي
  

المعتضد ی فه عباسيان درازسرپرست ومعلم خلي، که ساليراوندابن ی لي، دوست وهمدوره تحصيسرخس
متعدد خود ی ز دررساله هايداشت واونی کامال مشابه راوندی دين مورد عقاياوبود، درای عهديان  ولدردور

باهمه . کرديگفته شد انکار می ن راوندکه درمورد ابی ليهمان دالی و معجزه را برمبنای ووحی غمبريموضوع پ
از ی ده ناشينکه خودرا ازعقيای دن به مقام خالفت برايپس ازرسی  و، که اوبرشاگردخود داشتی تيحق ترب

 . فه کشته شديماند و بعد هم به دستور خلی ده سال زندانی مومت اوآزاد کند اورا به زندان انداخت و سرخسيق
اورا ی و مذهبی آمدند تا دروس فلسفی پنجره زندان گرد می نش هرروزه درپادرهمه مدت زندان او، شاگردا

 . کته شديط دين شرايدرهمی ن رساله وياد داشت کنند، وچنديبشنوند و
 

ن يازسرشناس تری کي ، ن دوبوديکه همزمان جوانتر ای شمند بزرگ قرن چهارم هجري اند، ياحمد بن سهل بلخ
ی رفت و بخصوص بالغت او درحديادان بزرگ عصر خود بشمار مي و جغرافن حال مورخيات و درعيالهی علما

اثر . لقب دادند" جاحظ خراسان" بدودانستند وی درجه اول زبان عربی اازسه تن بلغی کيرا ی بود که و
 و ، شناخته شده استی ن آثار نوع خود درجهان اسالميترياز عالی کيم يمعروف او صوره االقالی ائيجغراف
است که برقرآن نوشته و درآن منابع ی ريتفسی ن اثرويجالبتری ، ولين آثارفلسفيازبهتری کيفلسفه او حدود ال
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شده مشخص کرده است، منجمله براساس مدارک ی منزل معرفی از آنچه راکه درقرآن وحی اريبسی واقع
ن يا. آمده اندی انيبلکه از منابع سری مختلف خداوند درقرآن نه از منبع وحی روشن نشان داده است که اسام

شانه آنان کفر ي، نظرات آزادانديبود که درقرن سوم وچهارم هجری شمندان چهارگانه اياز اندی کيز يمحقق ن
 . ق و مرتد شناخته شدنديز بشمار آمد وخودشان زنديآم
 
گام قرن فروغ جهان شيخ اسالم که باهشت قرن فاصله پيتار"قرن فروغ "ن ين چهره اينهمه شاخص تريباا
 . نوس العرب استي، ملقب به جاليرازی اي زکر، ياسالمی اين پزشک دنيت بود، بزرگتريحيمس
 

 ، يمي ش، ياضي، ريمختلف پزشکی  کتاب ورساله در رشته ها271 تا 200شامل ی مجموعه آثار راز
" ی الحاو"توان ازيازآنها می کيات، منطق و فلسفه است که تنها به عنوان ي اله، عهي ماوراء الطب، اتيعيطب

ست يزدهم بيقرن سی آن دراروپای نيترجمه التی نام بردکه فقط برای هزار صفحه ای سی دائره المعارف پزشک
 که اکنون 1486ن ترجمه درسال ين چاپ متن اياز نخستی سال وقت صرف شد و نسخه منحصر بفرد

نا کتاب يارد، وچهارقرن تمام بهمراه ترجمه قانون ابن سلو گرم وزن ديشود ده کيمی شا نگاهداريدرکتابخانه بر
 .بودی اروپائی دانشگاههای درس

 
ی  بلکه راز، ستيدان و کاشف الکل نيميپزشک و شی نجا اختصاصا مورد تذکر ما است رازيآنچه درای ول

نه ين زمي اودراتيدارد، وشخصی کامال استثنائی نقشی دگاه درفلسفه اسالمين دياست که ازای لسوفيمتفکر و ف
 . دين بحساب آينشتايد و ايجه و فروينوزا و ولترو هگل ونياسپی تهايازشخصی بيتواند در آن واحد ترکيم
  

ن ييل المتنبيو ح) مبرانيپی درنف( اء يمخارق االنبی به نام های رازی دوکتاب کامل ازمجموعه هفده کتاب فلسف
مبران ينه خدا ومذاهب و پياو درزمی فلسفی  و برداشتهاشه هايبه شرح اند) انيامبرنمايپی هايبکاريفر(

 ، يفات رازيازمجموعه تألی رونيحان بين هردو کتاب که درفهرست جامع ابورياصل ا. افته استياختصاص 
گر يسندگان ديازمطالب آنها درآثار نوی بخشهائی ن رفته است، ولياد شده ازبي"اتيکفر"ازآنها به عنوان 

بوده به منظور رد آنها نقل شده ی لين اسماعيروآئيکه خودش پی  النبوه ابوحاتم رازبخصوص درکتاب اعالم
 1939حث مجزا درسال ــــــازده مبيورت ــــــمختلف بصی هاــــــن مطالب منقول درکتابيمجموعه ا. است
ی نينوان التـ با عPaul Krausی مانــــــته آلــــرجســــاورشناس بــــــلد مستقل توسط خـــــک جــــــيدر

Abu Mohamed Filii Zachariah Raghensis Opera Philosophica fragmentae 
پاول " که خود ، دهيدرقاهره به چاپ رس)ی رازی ايابومحمد بن زکری ازآثارفلسفی ه، بخشهائيره الفلسفيس(

 نوشته Encyclopedia of Islam دردائره المعارف اسالمی که درباره رازی بعد آنها را در شرح" کراوس
 .خالصه کرده است

عه يخ اسالم درباره ماوراء الطبيلسوف و صاحبنظر تاريک فين اظهار نظر يپروا تری را بی رازی نوشته های و
ن يسد که اصالت خاص اينويشمارد و ميو معجزه و رسالت می ل وحيازقبی امبران ومسائليذاهب وپو م
ی م قشريولتر و هگل مخالفت قاطع خود را نه تنها با تعالی اروپاش ازين است که هشت قرن پيشمند دراياند

ن خالصه ين راستا چنيرادرای رازی اصولی  کراوس تزها. آنها ابراز داشتی مذاهب، بلکه اصوال با بافت فکر
ی تواند برايند وخالق آنان حقانميآی ا ميبدنی مساوی کسان و بصورتيی ه افراد بشر با حقوقيکل: کند که يم
از آنها را به ی ر قابل تصور است که خدا کسانينجهت غيگران قائل شود، بديخاص بردی ازيازآنها امتی رخب

دهد تا ی غمبريز رسالت پيض آميتبعی گران جدا کند و بدانان بصورتيندو آنانرا از جمع ديدلخواه خود برگز
ل خون به يکردن سی اه جارر و ازريافت دارند و آنرا به زور شمشيدری ق وحياورا ازطری قت هايحق
که خود او ی ق را ازراه شعورين حقاين خدا آسانتر است که هميای که براي درحال، ابالغ کنندی گربندگان ويد
ست يا خداعادل نين است که ين باشد مفهوم آن اي و اگر جز ا، م کنديش داده است بدانان تفهيدگان خوين آفريبد
 . بندنديمارند بدو دروغ رسالت اورا دی که ادعايا آنهائيو 
 
بکاربوده اند و ين احتمال فريشده اند دربدتری غمبريپی خ مدعيکه ازآغاز تاريهمه آنهائی دگاه رازيازد

گران بدانان يکه توسط دی ا معجزاتيآنان ی  معجزات مورد ادعا. نداشته اندی ن احتمال تعادل روانيدربهتر
ت يتواند تنها بخاطراثبات حقانينش نميحاکم برآفری ن جاودانيا قوانرياساساند، زی نسبت داده شده اند مطلقا ب

را يدارد، زی دا نظر انتقاديشدی ز رازير خود خارج شوند درباره تنوع مذاهب نييرقابل تغيفالن کس ازنظرغ
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  واگر واقعا، دانندينده آن مين مذاهب خود را نماياست که ای قت واحدين تنوع متناقض حقيمعتقد است که ا
د که با يايدان بيبه می گريک مذهب مذهب دينداشت که به دنبال ی ليگر دلينشان داشتند دی قتين حقيازچن

 ا ناخودآگاهيروند بطورآگاهانه يامبران مي ازنظر او اگر مردمان بدنبال پ. کال جزئا تفاوت داشته باشدی مذهب قبل
ک يند که يبی نمی ل قابل قبوليچ دليهی  راز.کنندی شانه خالی ت شخصيمسئولر بار ين است که اززيای برا

ست چرا يراکه معلوم نی گريدی ن رسالت را بنام خداوند خود قائل شده باشد که ملتهايا)ملت عرب(ن يملت مع
ازنظر اومذاهب دردرجه اول عامل . ت کندير به بهشت هدايمحروم مانده اند بازور شمشی افت وحيازدر

ده اند، واضافه برآن باهرگونه تفکر آزاد و هر يره و بارها به خاک و خون کشت را بايهستند که بشری جنگهائ
ص يشه و تشخياندی را بجاي ز، دارندی خود آنها مطابق نباشد دشمنی که با اسطوره های علمی پژوهش
که داند و معتقد است يدانسته شده اند معتبر نمی را که آسمانی ک ازکتبيچيهی  راز. طلبنديم ميت وتسليعبود

ان را ازراه يتواند آدمي م، بفرستدی نيقوم معی برای را به زبان خاصی کبار کتابينکه هرچند يای خداوند بجا
کشتن نکار مأمور يای ازآنها رابرای آنکه گروهی ت کند بيش هدايشه و ادراک آنان به راه مورد نظر خوياند

ی رو مذهبيتواند پيلسوف ميک فيا يد که آپرسيازاو می لياسماعی ک داعيکه يوقت. گر کرده باشديدی گروه
ی ن ادعايداند و بنا برايلسوف ميکه خودرا فی چطور کس" دهديده است، جواب ميبدو رسی باشد که ازراه وح
بدوعرضه شده اند باور کند ی ض را که به نام وحيضد ونقی ن مجموعه هايتواند اي م، کندياستدالل و منطق م

ن او يخداوند وقوانی به درک واقعی نهمه، رازيباا" باره آنها داشته باشد؟رادری ديحق تردی آنکه حتی ب
ی تواند راهگشايار موارد بهتر از مذهب ميقا اعتقاد دارد و معتقد است که علم دربسيق دانش وفلسفه عميازطر
ن ي حادتررندهيد در برگيتردی بی رازی مکتب فکر:" سديان نقد خود منويپاول کراوس درپا. باشدی قت الهيحق

ن مکتب احتماال يازضوابط ای  بخش. ه مذهب صورت گرفته استيعلی است که درقرون وسطی جدل فلسف
شه ياند ز يش ازهرچيبی  ول، ونان کهن الهام گرفته انديی گرازضوابط فلسفيدی ان و بخشيمانوی شه هايازاند

 ".  شکل داده است شگامانهين برداشت پياست که بدی رومند خود رازيو استدالل مستقل و ن
 

ش بود، در ين پزشکان عصرخويازنوعدوست تری کيخود ی حرفه ای درزندگی است که رازی ادآوريالزم به 
را همواره تنگدستان را يز لقب گرفته بود، زيب الفقرا نيشد طبيده مينوس العرب نامين آنکه جاليکه درعی حد

راکه ی اپيپی که دعوتهاي درصورت، پرداختيسه خود ميز ازکينه درمان آنانرا نيرفت و غالبا هزيپذيگان ميبه را
ی هايعدالتيازب. کرديشد رد مين پزشک جهان اسالم ميمختلف عصر ازاو به عنوان بزرگتری از جانب امرا

خود او ی شنهاد کردند که به روش ابداعيان عمر کورشد و بدو پيکه درپای برد که وقتيچنان زنج می اجتماع
شاهد آن ی که عمری هائی ح کور بماند و دوباره چشم به زشتيقرار دهند گفت که ترجی راحرا مورد عمل جيو

 .ديبوده است نگشا
................................................................................................................................. 

 
 ، عهياورا درباره خدا، ماوراء الطبی شه ها و برداشتهايبا تمام اندي تقر، يازری ايدرست هزار سال بعد اززکر

ن نوابغ عصرما، آلبرت يازبزرگتری کيز اززبان يشگفت انگی و معجزه، باشباهتی مبران، وحي پ، مذاهب
که مغز او ی مرد" ن بصورتينشتاينک ازايس مترليهم که موری فيد، و اتفاقا توصيتوان شنين مينشتايا

" خ علميتار"دری رازی ايکند مشابه وصف جرج سارتن اززکريم" عصرمااستی شه بشريگاه اندين جايواالتر
شمند ين انديبعنوان شاخص تر" يعصر راز"جهان رای خ علميک دوران کامل از تاريی اواست که درآن و

 . ده استيعصر، نام
 

ن کتاب ياست، درتازه تری ن سرشناسکدايزيآموزش و پرورش فرانسه که شخصا فی ر کنونيکلود آلگروز
، درارتباط با )ن کتاب ازآن سخن رفته استيز چند بار درايکه قبال ن"( خدا دربرابر دانش " خودش بنام 

 : سدينوين مينشتايعه ايو ماوراء الطبی مذهبی دگاههايد
 

سنگدل، ی اخدائتورات ری کندوخدايمی را بطورکامل نفی هودين يآئی ، ولاستی هوديش ن خودينشتايا" 
 کارگردانان همه مذاهب را به شدت مورد . ستينی چ احتراميسته هينامد که شاينه توزو انتقامجو مير، کيحق

ن يک ازايچي و بعد ازآنکه دره، کنديت محکوم مين قاطعيآنان را باهمی دهد و تعصبات فکريحمله قرار م
ی  اصوال برا، قا اعتقاد دارد، وازآن باالترياعمکند که به خديد مي تأک، گذاردينمی باقی ديتردی مواردجا

جدا ی د کائناتيک ديتواند ازينمی علمی شه واقعيک انديراکه ي ز، قائل استی مذهبی ربنائيزی هرپژوهش علم
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ن کائنات يداند که ايت مين واقعيای ن حاکم برکائنات، قبول ضمنيکشف قوانی تالش جهان دانش را برا. باشد
ی ا کوشش برايآ: پرسد ي و م. ن نظم وجود دارديای برای ننده اين آفريت و بنابراتابع نظم مشخص اس

انگر يماه دارد خود نينش برآنها تکيجهان آفری ظاهری دگيچيپ که ی ناشناخته ای ن ساده وليقوانی شناسائ
 "دهد؟يوند ميننده خود پيرا با آفری ست که آدمينی عرفانی تالش

 
:" سدينوي، م"نميبيجهان، آنطورکه من م"ن دراثرمعروف خودينشتايا با مذاهب، اخدی ارتباط فرضی ابي درارز
ن يه قانون علت و معلول درگردش است و بروز کمتريکه واقعا درک کرده باشد که سراسر کائنات برپای کس

رد، ي را بپذبنام معجزهی تواند افسانه ايزد، مطلقا نميرينش رابرهم مين نظم ساختار همه جهان آفريدرای اختالل
ابد که نظم موجود را به دلخواه يبی مذهبی ا برايخدا ی برای ن دستگاه مافوق بزرگ جائيتواند دراي نمی عني

ن يمعی رادرجهاتی ن کائناتيان قوانيآدمی فر کارهايا کيه پاداش يوبرپا ، ر دهدييخاص تغی زه هائيخود وبا انگ
دردست ی ه که آلتهائين توجيت خودبا اينند ازقبول مسئولتوايبه انحراف درآورد، همانطور که انسانها نم

ش يخوی کنند که مسئول کرده های تلقی روحيبی ئيستند سرباز زنند، و خودرا شيش نيبی فرضی انيخدا
 ".ستين

 
 :سدينويازمفهوم خدا می جوامع بشری درباره درک سنتی ن کتاب، ويگر ازهميدی درجا

د وهم يد هم ازاوترسيتصور کرده است که بای اره خداراموجود غول آسائمعتقدات ساده لوحانه توده ها همو"
ی باوی اروئيد بااوروابط دوجانبه برقرار کرد تا ازرويت و عطوفتش بود، ودرهردوحال بايدر صدد جلب رضا
ت بزرگ ينهايت نظم بين خدا را درواقعيجهان دانش براساس قانون علت و معلول همی ول. احتراز شده باشد

ن ي وقوان، کردکه گذشته رای ابيردی نده را بهمانصورتيتوان آيآن می د که برمبنايجويمی هماهنگن حال ي عودر
ی  درهرحد، يشه بشريد که انديدی درچنان ابعادی ضيتبعی نش را جلوه گاه قدرت موزون و بير آفرير ناپذييتغ

 ".ديآی بحساب نمی دائيذره ناپی  دربرابر آن حت، ينيازتنوع و دورب
 
ه يدردرجه اول ازترس از جهان ناشناخته مای است که هرمذهبی متکی ن اصل کلين ازمذاهب براينشتايل ايتحل
دامن زده شده و مورد ی ن ترس بطورمنظم توسط طبقه اي ا، يخ تمدن بشريدرتار: " سد کهينويرد، وميگيم

 داده شده است که خود را رابط ن اساس سازمانيت نام دارد وبرايقرارگرفته است که روحانی بهره بردار
ان عمل يدرجر. ت کرده باشدين راه تثبيش راازايخوی ز قلمداد کند تاسلطه جوئيرعب انگی انسانها با قدرتهائ

ا دفاع ازمنافع و يی اسيگاه زمامداران، خواه بصورت پادشاه و خواه طبقات ممتاز، درراه حفظ قدرت س
ی ان آنان و طبقات روحانيز ميرابعهده گرفته اند وگاه نی نقش مذهبن يای فايما ايخود مستقی ازات ماديامت
ی تيممتاز براکثری تياقلی الجوئين دودرامراستيبرقرار شده است که ازاشتراک منافع ای کينزدن راه ائتالف يدرا
ی اساسکار: رد کهيگيجه مينتی ابين ارزيوازا". رديگيت سرچشمه مين اقليت توسط اين اکثريع و استثمار ايمط

ی ، مبارزه با دانش وسرکوبيومکانی سا و مسجد، درهرمقطع زمانيسه وکلي، اعم از کنيالت مذهبيهمه تشک
ن بوده يت آنان مستلزم ايت حاکميرا تثبيبوده است، زی ن مقدس مذهبيشان به اتهام انحراف از قوانيآزاداند

ی چون و چرايرا درباره اصالت بی  سئوالبمانند که حق واجازهی باقی رانيروان مذاهب همواره صغياست که پ
غمبران بزرگ يرا از پی هودين ياگر آئ. شود نداشته باشنديشان عرضه ميبدی آسمانی تهايآنچه به نام واقع

ژه اگر آنهارا ازسلطه يند وبه ويرايخود بپی سنتی ه هايرايت و اسالم راازپيحي واگر مس، وکوچک آن جداکنند
و ی هوديم يعظی توده ها ی ابيبخشند، دستی ل شده اند خالصيون بدانان تحمکه درطول قری ت هائيروحان
که بدانان ارائه کرده ی کاذبی د هاي و نه آن توح، يواقعی ديبه توحی عنيمشترک ی ربنائيومسلمان به زی حيمس
 . ر خواهد بودي امکان پذ، اند
 
توان شناخت، بلکه ازراه آموزش ياه مذاهب نمن است که خدارا ازرينها اين ازهمه اينشتايای نهائی ريجه گينت

نده هرکشور، هرجامعه، هرخانواده، يآ:" ن است که ين مورد ايز دراياونی توان شناخت، و فتوايودانش م
ی عنينش ي درگرو درجه ب، ستينی اجدادی درگروافسانه ها و اسطوره های نده جامعه بشريت آيهرفرد، ودرنها

 ". درجه آموزش او است
 

   **    *  
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سپردند، درجهان ی دينوخاسته توحی نهايخودرا به آئی جای رياساطی ن هايکهن آئی همچنانکه درروزگار
نانه يش را به برداشت واقع بياعتبار متزلزل شده خوی ان آنند که جايدرجری ديتوحی نهاين آئيما خودای کنون
وخ و کاهنان يساخته و پرداخته شی ره هان بار نه دراسطويبسپارند که ای شه مذهبياز مذهب و ازاندی تر

ازپرورش ی شتريوسته بيپوشمار . شه دارديان هزاره دوم ريشرفته جهان پاينش پي بلکه در دانش و ب، کهن
ی د داريکلی ، درطول قرون، باادعايآنچه کسانی چون و چرايبی ريگر به خلل ناپذين جهان نو ديافتگان اي
ی قتهاين حقيبا همه ايروشن که تقرل ين دليده بودند اعتقاد ندارند، بدقت مطلق به پدرانشان عرضه کريحق
 . ازاعتبار افتاده اندی گريپس ازدی کيجهان دانش ی نيزمی تهايبا واقعی اروئيدررو"يآسمان"
 
راست است . باشدی ن جدائيان چنيادرجريده باشد ين بريازدی ست که تمدن جهان کنونينی ن معنين بدينهمه ايباا

ی ار بزرگتريت بسياکثری ده اند، ولي گرائatheism" يخدائی ب" ازمردم جهان به ی اريم اکنون بسکه ه
بند مانده يآن پای اضيری تهايو واقعی جهان مادی فراسوی قتيش نسبت به حقيخوی ش عاطفيهمچنان به گرا

ی تری وند معنويدا وپازخی لتري شناخت اص، ستينی خدائيطلبند بيت واقعا مين اکثريدگان ايآنچه گز. اند
نان يای زبان حال واقع. گذارديش ساخته نميپی فات و مقرراتين و تشريمعی مذاهبی بااواست که الزاما ازمجرا

 :است که ی پارسی ن سخنورين گفته دلنشيا
 

 نميبي که  م، ميجويخانه   مي جز  مسجد  و می            ره
 !   بت   پرست  آنجای نجا  و جمعي  خود  پرست   ای گروه                                                       

 
کروزه ترک يشه گرفته کهن را يچ سنت ريتوان گرفت که هيده نمين حال نادينه را در عيريدی خيت تارين واقعيا
 . ده ما گفته بوديجهان دی ن سعديش ازاي سالها پ. توان گفتينم
 

  دل  در    نشستهی   مهر به   روزگاران، ی        سعد
 !   اال    به    روزگاران، توان   کرد يرون   نمي                                                              ب

 
 : نوشتی ابين ارزيازجهان غرب درهمی  صاحبنظر، ودرقرن گذشته

 
ت ي، غالبا دوشخصيوآموزشی فکرط ين شرايدربهتری درنهاد هرانسان بالغ و عاقل جهان امروزما، حت"

ی و اجتماعی ط اخالقيالت و مطالعات او همراه با محيانسان مدرن، آنچنانکه تحصی کي: متفاوت نهفته است
شکل گرفته و بر ی اجدادی او درکارگاه نفوذهای ه عاطفير مايکهن که خمی انسانی گريآنرا ساخته اند، دی و

ا ازمی اريدرنزد بس. دراز زده شده استی واعتقادات گذشته اشه ها ينقش اندقا ير ناخودآگاهش عميضم
ی  واکنش ها، رفته شدهيپذی تهايرغم همه واقعيناخودآگاه است که علی ن ضميهمی درلحظات انتخاب نهائ

کند، يکته ميآنانرا کلمه به کلمه به ما دی راثيمی شه هايآورد واندی ان مينو به م ظاهرای را بصورتی اجداد
 ).تمدن اعراب: گوستاو لوبون"( زده شده باشدی ن بار بدانها رنگ آزاداندشي انکهيولو ا

  
ی وبا جابجائی نش بشرين دانش و بيط نويتوان کردکه درشرايد نمي ترد، ين واقع نگريهمی  وبرمبنا، نهمهيباا

کم بطور ي ست ويدرجهان قرن بی مذهبی پاکسازی ج امروزيو به اصطالح رای ش نوجوئي گرا، نسلهای الزام
ن ير چني هرچند که درمس، ر کمتر خواهند شديبصورت اجتناب ناپذی ناخودآگاه سنتی هايبندی شتر و پايمنظم ب
ازآنان که درسطح ی بخش: کسان داشته باشنديی تواند مواضعيجهان ما نمی طبعا همه کشورها و ملتهای تحول
ازجهان ی  و درحال حاضر قسمت بزرگ–ارند قرار دی و اقتصادی و اجتماعی آموزشی شرفتهايازپی باالتر
ن ينوی برای شتريبی ش و هم آمادگي هم گرا–ن طبقه اند يگر چون ژاپن درايدی مترقی ت و کشورهايحيمس
گر عمال ي، دانه آنهاي بخصوص درصورت پرخاشجو، يمذهبی هايها و افراط گری ادگرائي بن. دارندی شينواند
ا درجه يمان خود و يای اديو زی ا ازبابت کميکه دارد ی ها ازبابت نوع مذهبدرآنی ن جهان ندارد، کسيدرای جائ
تواند آشکارا يز ميرد، هرکس نيگيمورد بازخواست قرار نمی فرائض و مستحبات مذهبی خود به اجرای بندی پا

 چونی البته هنوز موارد. ر دهدييش را تغيا آزادانه مذهب خويکند ی نيدياعالم ب
افت که يتوان يرامی ائيارتدکس و مسلمانان بوسنی ا سربهايی رلند شماليای هاوپروتستانهاکي،کاتولياروئيرو

ی اسيشه سيری ش ازجنبه مذهبيار بيها بسياروئين رويدانند که ايهمه می دارد، ولی مذهبی نشان از خشونتها
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ذهب بزرگ جهان ن مي سوم–ی بودائی که عمدتا از کشورها ی ن جامعه بشريازهمی گريبخش د. دارندی ومل
قرار دارد، ازنظر ی شرفتگيازپی ن تري هرچند که غالبا نسبت به جهان غرب درسطح پائ، شوديل مي تشک-حاضر

ن جوامع يازای بخش سوم. نداردی مذهبی به خشونت و پرخاشگری شين خود اصوال گرايآئی ساختار فلسف
ی دگاهيند که اصوال ديآنهار يانوس آرام و نظاياقان جزائر يو بومی ائيو استرالی قائيافری ها" ستيآنم"، يجهان
 .ز بدورندينی مذهبی های ها و پرخاشجوئياد گرائي وازبن، آن ندارندی به مفهوم سنتی مذهب

  
وتعصبها و ی سنتی ريناپذی وجود دارد که همچنان درآشتی ن ازجهان مذهبيچهارمی  بخش، نهايدرمقابل همه ا

ی اجتماعی هاين همه را درنابسامانيای شه واقعيمانده است، هرچند که ری ز باقيغالبا جشونت آمی هايادگرائيبن
ی اسالمی  را کشورهان بخش ازجهانيای با همه اعضاي تقر. د جستيآن بای ژه اقتصاديو به وی اسيو س
و ی  باسطح علم، هستندی جهان سومی کشورهائی پنجاه گانه اسالمی ن کشورهايهمه ا. دهنديل ميتشک

مربوط ی نفتی که مصنوعا با درآمدهای  جزدرموارد، نابسامانی جهان غرب وبا اقتصادهائن تراز يپائ یآموزش
د نهاده شده است يتأکی با همه آنها بردمکراسيتقری اساسی ن کشورها، باآنکه درقانونهايک ازايچيه. شوديم

ل آن يبمفهوم اصی مذهبی  آزادکيه الئيدرترکی ز حتيچکدام نيشوند و درهيک اداره نميبصورت واقعا دمکرات
سا گشوده شده است يخود کلتوسط ی نيت با واقع بيحيکه درجهان مسی نانيچه اطمين جهت دريبهم. وجود ندارد

د ير تهديفراگی انفجاری الزاما خطر رای ن مجتمع متحجريهمچنان بسته مانده است، و چنی ن جهان اسالميدرا
ی ري بابهره گ، رانيده دارم اين جهت است که عقي بد، گذارميه ميتکت ين واقعي اگر من اختصاصا برا.کنديم

فردا از ی ايدنی رادربرداشت جهانی د نقش ممتازيبايتواند و هم ميش، هم ميسرشارخوی راث فرهنگيازم
 .فاکنديت ايوازمعنوی شه مذهبياند
 
ن مدت جهان ي اگر درا. بوده استی مذهبی نوآوری ايک کانون پويران ما درطول سه هزار سال همواره يا
ن يزادگاه سه آئی ز به تنهائيران نيد آورده، ايو اسالم راپدی حيو مسی هوديسه گانه ی نهايآئی ز ساميغمبر خيپ
 . نداشته اندی سامی نهايکمترازآئی چکدام ازآنها اصالتيبوده است که هی و مانوی و زرتشتی مهری ائيآر
 

ازجانب آنها ی رومند ترينی نظامی ن بود که قدرتهايافتند بخاطر ايی شتريدوام بی ن مذهب ساميوسرانجام ا
ازتازه ی کي در، ن جهان غربيازهمی صاحبنظر. عرضه شده باشدی ت واالترينکه معنويبکار گرفته شد، نه ا

خ مذاهب بما آموخته يتار: " سدينويت مين واقعيای ابيده، درارزينه به چاپ رسين زميکه درای ن پژوهشهائيتر
که ی خدائ. را پشتوانه خود داشته باشندی شتريبی که قدرت نظاممانند يبرجا می پای انيست که تنها خداا

ی عنيقرون عمال درجبهه زورمندان ی محرومان ومستضعفان اعالم شده بود دردرازای مقدس خدای درکتابها
کردند که ی دان خالي آنها مدربرابری گروقتيان ديگرفت و خدای ن و خلفا و پاپها و استعمارگران جايسالط
ر آشوکا ازپشت سرش برداشته شد يکه شمشيبودا، وقتی خداين بيآئی حت. شدند روبروی برنده تری رهايباشمش

 . ارش گذاشتنديدراختی نظامی روهائيد که نيگر مسکن گزيدی نهائيخود را ترک گفت ودر سرزمی زادگاه هند
ه يالزاما بردوپای ستياليستم امپرياست وهرسی سم مذهبياليامپرخ يدرعمل تاری ديان توحيخ خدايتار

 ).خدای خ عموميتار: هيمساد(ه دارديروپول تکيشمش
 
ن يفلج مبتال شده بود، امروز آئی ماريت درآغاز کار خود به بيحين سخن ارنست رنان قبال نقل شد که اگرمسيا
دربرابر ی ن زرتشتياست که آئی ته شده از گفته شناخين گفته هگل نيا. ن برترجهان بوديآن آئی ترا درجايم

ز ينی ن مانويآئی ن تذکر نباشد که درسرکوبيبدی ازيد نيشا. ر عرب خورد ونه دربرابر اسالميشمش
 .و مسامان متفقا بکار افتادندی حير مسيهردوشمش

 
 Vorlesungen uber die Philosophie  der( ر معروف خود هگل دراث، درآغاز قرن گذشته

Religion  بود که ی نين آئيران نخستيای ن زرتشتيآئ:" ن باره نوشت يدرا) درباره فلسفه مذهب ی درسهائ
شتر گسترش ين بود که فروغ هر چه دورترو بيآن، اهورامزدا، ای را خواست خدايداشت، زی درجهانی بعد
ر و شر و يخی ئمکار دايقانون تکامل براساس پی جه منطقينتی هر اصل اخالقی رانين کهن ايدرآئ. ابدي

ی گر مذاهب مواظب باشد اصول اخالقينکه مانند ديای بجای آدمی اروئين روياست، و درچنی کيبا تاری روشنائ
درآنها نداشته باشد، خود درقلمرو ی ردو خودش حق دخالتيچون و چرا بپذی بی آسمانی را بصورت اوامر

 ". دا کره استيدگار خود پيدربرابر آفری م واالئمقای ن کننده دارد، و گوئييتعی ش نقشيص خويشه و تشخياند
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ی ابيخود درارز) انيرانيخ ايتار (Histoire des Persesنو دري کنت دو گوب، مه دوم همان قرنيدرن
ی ، آباداني، راستي زندگ، يدان نبرد روشنائيزرتشت سراسر جهان را م:" نه نوشتين زميدرهمی گريد

شمارد، ودرپندار او يمگر يدی ازسوی ماريوبی راني، دروغ، و مرگ، يکي و تار، کسويازی وتندرست
کار ين پيان درايده است همه آدميان نرسيمن به پاياهورامزدا براهری نهائی روزين نبرد با پيکه ايتاهنگام

ی دربرداشت زرتشت آدم. دهندی اريه شر اهورامزدا را ير عليفه دارند که آگاهانه درجبهه خيمند و وظيسه
گفتار و پندار وکردارش ی کيچنان ارجمند دارد که نی ن راستا مقامي ودرا، خوب و بد مختار استنش يدرگز
که بدن را خوار ی  برخالف مذاهب سام. کنديدا ميپی اديبنی بر ظلمت ضرورتی روشنی روزيپی برا
شا و سازنده و رومند و کوين رسالت رابرعهده دارد که نيای هرفردی رانين ايدانند درآئيمقدار ميارابيودن
 قطعا  Bibleيم که هرچند خدايکني خوب احساس مم،يريگين آموزشها را درنظر ميکه ايوقت. ننده باشديآفر
را ياست، زی دارد ملت کوچکی مين اصول و تعاليکه چنی سه باملتي درمقاBibleملتی  ول، استی بزرگی خدا
وخ که تورات به يشی مه ها يدرون خی هايظرها و کوته نی ها وخودخواهيبکارين اصول باآن دروغها وفريا

 ." ندارندی کند وجه اشتراکيت ميماحکای ل برايتفص
 

خ مذاهب درکتاب معروف خود                          ينگر استاد سرشناس تاري کرگل، نهين زميدرهمی گريبازهم جالب دی ابيدرارز
 فرد ، ين زرتشتيک آئيدئولژيدربرداشت ا: " سدينويم) يمذهبی ش و کسترش زندگيدايدرباره پی هائيبررس( 

ش را يخوی ن منطق که اگر فرائض مذهبيشد، بااينديخودش بی ست که تنها به رستگارينی وجود مجزائی انسان
ی  بلکه او همکار الزام، شود که بدون دخالت او ساخته شده استی  آن بهشتستهيبطور کامل انجام دهد شا

رادارد که ی ا کارگريحکم سرباز ی دگاهين دياست وازچنی ر روشنائيت جهان درمسيق هدايپروردگار خود درطر
همه جهان ی خودش، بلکه برای شخصی زندگی کند، نه تنها برايار بزرگ کارميک طرح بسيق يدرراه تحق

 ، ياديبنی ن برداشتيباچن. برمرگی و زندگی کيفروغ برتاری نهائی روزيپی همه جانبه برای کارينش ودرپيآفر
 ." گر سابقه نداردين ديچ آئيشود که درهيمطرح می خ مذاهب جهان اصولين بار در تارينخستی برا
 

ی خ افسانه ايرتارار دين شهرينخست" ستن سن، درکتابيران، آرتورکريخ ايتاری ک محقق ناميو بازهم 
 Les types du premier Homme et du premier Roi dans l’histoire  ”انيرانيا

legendaire des Iranienes فروغ و ظلمت، و رابطه ی ايک آشکار دودنيتفک" :سدين باره منوي درا
ی ن مزدائيآئی ادينبی هايژگيکند از ويفا مياياروئين رويکه خود اودرای با ساختار کائنات نقشی ک آدمينزد
 ".مقدم شده استی ايآسی ن هايگر آئيران است که وارد ديا

 
سخن :" منعکس است) گاتاها( معروف زرتشتی اسرسرودهابا درسريانتخاب تقری آزادص ويتشخی ن آزاديا

 دو  ازآن. دينيخود برگزی د برايريش گيد درپيرا که بای د وراهيشه روشن درآنها بنگريد وبا انديهارا بشنو
 ، رای بدی گرياند دينمايرا می کينی کيدارشدند، يشه و انگارپدينش درانديکه درآغاز آفری همزادی نويم
مزدا، ی ا" ؛ )دوم و سومی ام، بندهای سرود س"( ند ونادان دروغ را يگزيرا برمی ن دو دانا راستيان ايوم

که راه ی  ازماخواست، گفتار و کرداری يو توانای وبه تن ما جان دادی ديما تن و خرد آفری که برايهنگام
، خود )ازدهميکم، بند يوی سرود س"(ميروی ا به گژيی م و بدلخواه خود به راستينيش را آزادانه برگزيخو

ی ا: "شناسديش ميشه و ادراک خويشود، بلکه آنرا زاده اندينمی قت ازراه وحيشناخت حقی ز مدعيزرتشت ن
و آن سرچشمه ی افتم که توسرآغاز و سرانجام هستي در، شه ام شناختمياندی رويکه ترا با نيمزدا، هنگام

کم، يوی سرود س"( ننديش را برگزين خويتا راه راستی نش داده ايگزی ان آزاديکه به آدمی کيشه نياند
اور اهورامزدا است و نه يند،  از آن پس دوست و يگزين انتخاب برميکه راه فروغ را درای کس). 9و8يبندها
اهورامزدا با : " ن سرود منعکس شده استياز همی گريدربند دی ژگين وي ا. ار وسربه فرمان اوياختی بنده ب
دارد که يمی را به آن کس ارزانی وپاک منشی اريو شهری وراستی وجاودانگی سائخود، ری وسروری خداوند
ی ونکوئی رش نشان ازراستاست که گفتار و کردای اور ارجمند اهورا کسي. شه و درکردار دوست اوباشديدراند
  ).22 و 21ی کم، بندهايوی سرود س"( دهد

  
ت، ي، مانويرانيگراين دي درآئ، ازآنهای کينش يدرگزی آدمی ر وشر وآزاديخی اديک بنيشه تفکين انديا
 . زمنعکس شده استين
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ن باشد ياگر چنرا معتقد بودند که يمخالف بودند، زی حيومسی هوديی دين توحيدوآئ" یجبر" ان بامنطقيمانو
گانه که يی آنان بوده است ندارد واصوال تصور خدائی راکه خود مسئول گمراهی فرخطاکارانيواحد حق کی خدا
فه خود يوظی ن مانيز، درآئينی قانونگزار. ت اوباشند نامعقول استيازمشی روشرهردومخلوق او و ناشيخ
ن و يدراصول الدی  بغداد، يارم و پنجم هجر چنانکه دو محقق برجسته قرون چه، ن جهتيان بود و بهميآدم

ی ن الهيآوردن قوانی ل را که مدعياسرائی مبران بنيان پيالنبوه خود تذکر داده اند مانوت دالئل يدرتثبی معتزل
 .خواندنديمن ميبودند فرستادگان اهر

 
افتاده بود، به اتفاق ی سيبخصوص پس ازمرگ خود او، همانند آنچه درمورد عی مانی وفلسفی شه مذهبياند

افت و يگسترش ی حيمسی واروپای شمالی قايا و افري درآس، اين تا اسپانيران رفت وازچيای خارج ازمرزها
و نقش ی حيمسی ل وکاتار دراروپايبوگومی و جنبشهای اسالمی ايه  نهضت بزرگ معتزله دردنيرمايبعداخم

 آنرا، تاآنجاکه به حماسه کاتار ، د ماک دانشمند سرشناس قرن خويآنها درهردو مورد شد، که ی اديبن
" خ جهان يران درتاريای مذهبی امهاين پيازپرشکوه تری کين يطن"شوديمربوط می قرون وسطی دراروپا

 ).ران يپوئش درکتاب روح ای شارل هانر( ده استينام
  

ابطه دوستانه و آن ری شد که اساس فکری رانيمکتب عرفان ای ربنائي بعدا سنگ ز، يمانوی شه هاين انديهم
ی قيومولف اثر تحقی ون متخصص سرشناس عرفان اسالمينيماسی لوئ. عاشقانه انسان با پروردگار بودی حت
 : سدينويت مين واقعيای ابي درارز، درباره حالجی ار ارزشمنديبس
 
ی و نگرانخته باترس يکنوع احترام آميکه رابطه آنها با خداوند همواره ی گر اقوام ساميبرخالف اعراب ود"

کرده اند، وبا او ی زيری رابراساس عشق ومحبت با پروردگار خود پی رابطه ای رانيای  عرفا، بوده است
ان رابطه خالق و مخلوق ين بارحالج دربينخستی امده، برايسخن گفته اند که درقرآن نی تيميباچنان صفا وصم
 ".بکاربرده است

 
ن باره ي درهم "یاسالم درتمدن یهائيبررس"در ،بيالکسندرگ ،یاسالم گرعرفانيد پژوهشگر سرشناس

توان گفت تالش يم. استی رانيشه ايهم زاده انديشود بررويده مينامی آنچه عادتا عرفان اسالم: " سديمنو
که ی تمام جهان مسلمان ازراه اشاعه تصوف و مجموعه اشعار عارفانه ای دگاه مذهبير دييتغی ان برايرانيا

ل شده ير بدو تحميکه با شمشی نيران ازآئيبود که ای افته اند درحکم انتقاميشهرت قرآن با همانند يتقری شهرت
ی ومتعصبانه مذهبی ه ضوابط قشريآشکار علی انيران که اعتراض وعصيای عرفای  عشق عرفان. گرفتيبود م

که يد، بطوريخشر مسلمان بيغی ا و اروپايمسلمانان وازراه آنان درآسی اپيپی درنسلهای اديبنی ريبود، تأث
جهان ی از امپراتوری بمراتب گسترده تری شه وفرهنگ، امپراتورين راه درعالم انديران ازايتوان گفت ايم

 ". خود بوجود آوردی وش برايکورش و دار
 

و ی ک مجتمع اخالقيی معنوی روياگر ن" کند که يمی ريجه گينها نتي ازهمه ا، گريدی سرشناسپژوهشگر 
د قاطعا گفت که يشود، بای ريق جنگ و کشتار اندازه گيشه و نه ازطري آن ازراه اندبراساس گسترشی مذهب
ی حيو مسی هوديار باالتر ازمجموع عوامل يبسی خ مذاهب جهان مقاميدرتاری رانين راستا عامل ايدرا

 Mithra, Zoroastre et تيحيمسی ائيآری ربنايترا، زرتشت و زيشارل اوتران درکتاب م" ( داردی واسالم
la Orehistoire aryenne du Christianisme  .(گرترودبل، مترجم ، انگلستانی وشاعره نام 

:" سدينوينه مين زميکند، درهميازاونقل م" رانيات ايخ ادبيتار" که ادواردبراوان دری وائيشی ابيمحافظ، درارز
ی اديبنی های ژگي از و ،يشيو جهان اندی نيجهان بی ش بسويو گرای و مکانی از محدوده زمانی وارستگ
: سه آثار دو مظهر بزرگ فرهنگ غرب و فرهنگ شرق يازآنرا درمقای  که نمونه بارز، استی رانيفرهنگ ا
ی رازکه وي شهر ش، دردوران حافظ. گر بودنديکديبا معاصر ي که تقر–افت يتوان يران ميا و حافظ ايتاليدانته ا

حافظ پادشاهان و . چند بارمحاصره و مسخر شدته فلورانس بود، همان اندازه بدان دلبسته بود که دانته دلبس
ی چ بازتابيبا هيآنکه تقری ز ازآن فروافتادند، بيکه قدرت نشستند و بعد نيد که براريرا دی شاهزادگان متعدد

دانته صرفا مربوط به زمان ومکان ی و جهانی فلسفی که برداشتهايز اوبماند، درصورتيازآنها درشعر سحرانگ
ی رهائيما تصوی مشخص بود، امروز برای تهائيدوران خود او واقعی جه آنچه برايشد، ودرنتيد اومخو

 ار گسترده تر يبسی کند افقيم ميکه حافظ ترسی ريتصوی ول. ستيش نيز بيبا و گاه هراس انگي گاه ز، نامأنوس



  مذهب فردا                                                                                                      تولدی ديگر 

 17صفحه   

 
شه يشگفت آور بدان اندی  نگرشاو بای نيده جهان بيدی رون است، چنانکه گوئيد زمان و مکان بيدارد که ازق
 . ک شناخته استيافته و آنها را ازنزديم راه يابيدورتر بدانها دست ی ست ما دردورانهائيبايکه می ها و ادراکهائ

توانند يک مياران دورو نزديز مستان و هشيرون است، والجرم امروز نيد زمان ومکان بيکند ازقيان ميآنچه اوب
ی وترکان سمرقندی ريه چشمان کشميبکوبند که در دوران خود او سی پا" راز يشبه شعر حافظ " يبهمان گرم

 ".کوفتنديمی پا
 

ی خدارا درمقامی عارف پارس. بودن مطلق آن استی  جهان، يرانيعرفان ای جوئی ن خدائيصه اين خصيبرتر
اورامتعلق به ی  مفتش ويخاخام وکشی دو بخالف انحصار طلبيجويسا و مسجد ميسه و کليکنی هايباالتر ازجدائ

سا و يند که درمحراب کليبی بهمان اندازه درخرابات مغان نور خدا م. شمارديهمه وهمه را متعلق به اوم
گاه هم . تواند درصومعه بشنوديشنود که ميکده ميدرمی ن خدارا با همان رسائيای ند، وندايبی دررواق مسجد م

 : شنوديخرابات می درصفای شنود ولين ندا را درصومعه نمياصوال ا
 

 دم   که   فراز  است  ي  د، کده  ي     در  صومعه   چون   راه   ندادند  مرا   دوش          رفتم  به   در  م
     

 کده   باز است ـــي          در  باز  تو  خود  را  که  در  می ــعراق: کده   آواز  بر   آمد    که  ي      از   م
  

ک سرمنزل يهستند که به ی دوگانه ای ستند، راههاينی خدائين بازتاب خدا وبيکفر ودن عارف، يای برا
 :رسنديم
  

 ن  است ي  کفر  و دی ن  گذر کن            کانجا  که  عشق  آمدنه  جاي دو، از کفری     گر سر عشق خواه
  

ند و خود يبی نها را تنها خانه ميا اوهمه ، م دارند و مسلمان روبه کعبهيوترسا رو به اورشلی هوديو آنجا که 
 :ديگويرد و ميگيسراغ صاحبخانه م

 
 !استی کي کعبه  و بتخانه  ، ياست           چون نظر باز کنی نهمه جنگ وجدل حاصل کوته نظري    ا

 
را همسنگ بتها و بت " يديتوح"ما اصالت بتها و بت پرستان ی  عرفا، ش ازصاحبنظران قرن فروغيار پيبس

) آشکارا درمکتب عرفان نبودی هرچند که و(راز يشی مورد سئوال قرار داده و اززبان سعدی رياساطی اپرسته
 :گفته بودند

 
  نام  را ی ن  شرک  تقويم  اي دهی ن  دلق ازرق  فام  را             بر باد  قالشيم  ايکسو نهيز تا ي برخ

  
 !م  اصنام راي تا بشکن، د  برما عرضه  کني    توحرود        يمی  بابت  پرستی هر ساعت از نو قبله ا

  
 :گفتيد داران مين کلي بنوبه خود درباره دوزخ ا، گر ازعصر خود مايدی وسخنور

 

 بقدر  فهم   تو   کردند   وصف   دوزخ  را
 !              که   ما ر هفت   سر و  عقرب   دو  سر  دارد         

  
را به دوزخ و بهشت ی رانينه فرهنگ ايريدی اعتقادی  ب،  قرن خود مانيگر ازهميدی سخنور سرشناس
ن باره نقل يده کوتاه او در اين قصيفانه منعکس کرده است اگر عيچنان ظری شخندي با ن، مجتهدان و مقلدان

 : نشود
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    اوالک  عذاب  و عمود  گران ــ             وان  مان  او ـهنم  و آتشفشـــــــترسم  من  از ج
  ان   اوـان   دهي که  رفته  می             وان  آدم  او که دمش هست  صد ذراعی آن  اژدها

 الن  اوــر              وان  مار  هشت  پا و نهنگ  کين  که  از او  بگذرد  سعيآن  رود  آتش
 خوان اوـاستو بری ر شخص عاصــد  از  هوا              برمغي  که   فرو د  آی آن  گرز آتش
 ان  او ـي  در   می ن که هست               تابوت    دشمنان   عليل  در طبقه هفتميآن  چاه  و
 ان  او  ــر خطر جان  ستـــش  پي مار،             از زخم  نی ند  سوي که  خلق  گزی آن  عقرب

 ان  او ـــ  آتشفشلجه     رق   ـغ             هستند    ا ئنا تــ  جلفا   ک، جز چند  تن زما علما
 امت  مکان  او يت  روز قـــــرست             در دوزخ  اســعه هرکه هست به عالم خداپيجز ش
 ا ن  اويکل  چون  پر نيـ    سوزد  به  نار ه  ک شد        يزهرکه فکل بست و شيعه نيوز ش

 ا ن او ـين   بجهد ما د ــي  گرز آ تش   ز  آن           ی مشکل به جز من و تو به روز جزا کس
 ر ان  او ـکيمن  بـــن   و  آن   چيزدان  درست  کرد             خلد   بري ما  و تو  ی تنها  برا
 و آب روا ن  او ی الـــــ عی صرهاــ پر شراب            وان   قی هاي و  جوی  عالی آن  باغها

 و و  زعفرا ن  او ــــ  پر  پلی هاــ           و آن  قا بن يخلوت و غلمان  وحورعی آن خانه ها 
 اوان يم ت زنم درــــــکه جفی رــن              و آن  کوثي انگبی  من و جنا ب  تو  وجوی فردا

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

 
ت قرون ي آن بشر، تازه خواهد گذاشتی تازه و هزاره ای زود پا به قرنی ليکه خی ستميان قرن بيت پايبشر

    ی ط ماديبا همه شراياست که تقری تيبشر. ن پا به هزاره دوم گذاشته بوديش از ايست که هزار سال پينی وسطائ
ی ائياو با اکتشافات جغرافی نيزمی ا ي دن. کرده استی اديبنی رييغن هزاره تياو درطول ای زندگی و معنو

او ی کروسکوپها و تلسکوپها يم. ارد برابر شده استيليچند می او با اکتشافات علمی دوبرابر و جهان آسمان
ی روزمره او با دستاوردهای  زندگ. ت بزرگ آشنا کرده اندينهايت کوچک و بينهايبی را با ناشناخته هائی و

هارا امکان ی ن دگرگونيکه همه ای اودرابعادی تازه بخود گرفته است و سطح آموزشی بکلی دانش صنعت رنگ
ده اند سه برابر شمار يدی دانشگاهی که درجهان امروز ما آموزشها ی  شمار کسان. ر سازد باال رفته استيپذ

 .استی الدي م1000درسال ن يزمی تمام مردم رو
 

و ی توان داشت که درقلمرو همه ضوابط ماديان هزاره دوم توقع نميپای ن جامعه بشري ازچن، يطين شرايدرچن
همچنان درمواضع هزار سال ی شه مذهبيدرقلمرو اندی ر درپشت سر گذاشته باشد، ولين فراگيچنی تحولی معنو

همانطور کرد و ين مورد فکر ميدرای قا همانطور فکر کند که انسان قرون وسطائيش خود درجا بزند و دقيپ
که پژوهشگران عصرما درآنها هشتاد ی  متون مقدس. کردين موردعمل ميدرای عمل کند که انسان قرون وسطائ

ستند که درآنها مطلقا ين نيان هزاره نخستيگر همان متون مقدس پايافته اند ديض آشکار يهزار خطا و ضد و نق
د جهان يش عقايتفتی وانهايگر آن ديز دينی انق آسميحقای دداران امروزي وکل، رفتينمی توهم و خطا و لغزش

ران را با شکنجه وزندان و ينکته گی ستند که صداياسالم نی ايدنی القضاه های ا محاکم شرع قاضيت يحيمس
 -شتر از نسل فرداي و نسل پس فردا ب، شتر از نسل امروزينسل فردا ب. کردنديآتش در گلو خاموش می شعله ها

 و ، اد تريار زيبسی نيرا با واقع بی جهان هستی های دني منتواند د–ث يش ونه حدن بار به برکت دانيو ا
ن يخدا ا. قراردهدی ابيمورد ارزی ار گسترده تريبسی ند و با آگاهيببی قتريار عميآنرا با ادراک بسی های دنيناد

ده شده يش آفريپستاره است که همه درششهزار سال ی د و مشتيک خورشين و يک زميی او نه خدای بار برا
اردها سال يليد آنها از مياردها خورشيلياردها کهکشان را با ميلياست که می اند، بلکه گرداننده نظم سرسام آور

خود ی ازآسمان بر تخت خدائی تواند باشد که درجائيمی گر آن خدائين خدا نه دي وا، ش درگردش دارديپ
ن را به شکل شخص خودش ساخته و ين زميان اي آدمکهی ه زده است، نه آن خدائيمقرب تکی بردوش مالئک

آنکه ی رد برايگيا گفته خود را پس ميشود يمان ميکبار از کار خود پشيکه هرچند ی پراخته است، نه آن خدائ
را در برابر چند آلت ختنه ی ني نه سرزم، ده دارديبرگزی نه قومی ن خدائي چن. آن بگذاردی را درجای گفته بهتر

ش را يدگان خوياز آفری  نه گروه، فرستديمی وحی کسانی خاص برای  نه به زبانهائ، بخشديم یشده به کسان
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که ی برد، نه بابت خطائيکند، نه خودش شبانه چند هزا نفر ازبندگانش را سر ميگر ميدی مأمور کشتار گروه
 .کنديمگر روانه يدی ن بندگان خواسته است آنها را به آتش و مار و عقرب جهانيای خودش برا

 
ی اروئيشود، وهمچنانکه رويتنگتر می نژادی های امروز ما روز بروز جا برجدائی  همچنانکه درجامعه بشر

ز ينی مذهبی های سپارند، جدائيک ميدمکراتی هايخود را به همداستانی ش جايش از پيک بيدئولوژيای ها
همه ی  که درآن خدا  خدا– داد  و بخصوص خواهند-دهنديازمذهب می خود را به درک تازه ای الزاما جا

ن يازافراد ای ت است، و ارتباط هرفرديت و قانون او قانون همه بشريقت همه بشريقت او حقيت وحقيبشر
و مار وعقرب ی ن جهانياست که نه بر ترس و ارعاب ای آزادانه و آگاهانه ای ز ارتباط قلبيت با او نيبشر

ان يد مي اگربا. ه دارديتکی هردوجهانی و نکو خواهی شيک اندي نوی نيک بيت و بر ني بلکه برمعنو، يآنجهان
ی جنگ هفتاد و دوملتی وند مسلما ازمجراين پيوجود داشته باشد ای وندياو پی ت هزاره سوم و خدايبشر
گذرد که درآن يمی واقع نگرانه ای نيجهان بی  ازمجرا، ده اند ره افسانه زده انديقت نديگذرد که چون حقينم

ی ار و مأمور اجراياختی بی  و نه بصورت بنده ا–نش يم آفريجهان عظواال ومسئول از ی صورت جزئبشر، ب
ر تکامل دائم ي درمس،  مسئوالنه و آگاهانه، ش راي راه خو–ن و ترسناک و خودکامه يباالنشی ن فرمانروائيفرام
 .نديش بيبان درکنار خوي و پشتنش را بصورت دوستين جهان آفري گرداننده ا، ين رهنورديد و درهمه ايمايبپ
 

*    *    * 
ی نهايآئی فکری د من براصالت خاص برداشتهايدانم که تأکيمی ن تذکررا ضروري ا، درارتباط با آنچه گفته شد

ا به يی ن زرتشتيست که بازگشت به آئينی ن معنيران، بديمکتب تصوف ای عرفانی و برداشتهای رانيکهن ا
نانه است و نه ينه واقع بی شه اين انديچن. ه کنميا جهان هزاره سوم توصيران يای را برای عرفانی شها يگرا
ازگذشته اند که قابل تکرار درجهان امروز ی ده هائيپدی وهم مکتب عرفان پارسی ن زرتشتيهم آئ. استی منطق

بود که ی انآن جهی ازسازندگان اسطوره ها ی کيخود ی ن زرتشتيم که آئيز مکنيستند، وفراموش نيوفردا ن
قائل ی تحولن يران درچنيفرهنگ ای د برايبايکه می  آن سهم اساس. ه گرفتنديازآنها مای سامی ديتوحی ن هايآئ

است که درست همان دو رکن ی مکتب عرفان پارسی و نحوه خداشناسی رانيای نهايآئی نيجهان بی ژگيشد و
 .اد نهاده شوديد برآن بنيباي و متوانديکم ميست و يت قرن بيبشری است که ساختار مذهبی اصول

 
ک برداشت تازه از يا يی ن خداشناسيک مکتب نوينه يرا درزمی د گذارم که من برنامه خاصيد تأکيز باين نيبرا

خود من ی الزم را تا آن حد که برای های ن است که آگاهين راستا محدود بديفه من دراي وظ. مذهب ارائه نمدهم
ژه نسل جوان کشورم ي بو، ت صفحات کتاب اجازه دهد دردسترس خوانندگانيحدودممکن باشد و تا آنجا که م

 . داده باشمی اري ، نش آن با خودشان است و نه با منيکه گزی  تا آنان را در انتخاب راه، بگذارم
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 هيت  فقيوال

 
 آغاز قرن حاضر، ی محقق برجسته آلمانی هايبررسی ، برمبنا”هيت فقيوال” مکتب، چنانکه قبال گفته شد
J.Wellhausen، غمبران ياست که بصورت پی هوديی اسيوسی ک مکتب مذهبي بلکه ، نداردی شه اسالمي ر

به اسالم منتقل شده است و بخصوص ی لغمبر درتورات شکل گرفته وازآنجا بصورت کيا پادشاهان پيپادشاه  
 1.ق داده شده استيعه تطبيت شيروحانی حکومتی ع با هدفهايدرجهان تش

 
ی حکومتی ستم واقعين سيانگذار نخستيبا همه مورخان آنرا بني که تقر، رانيچون ای ت که کشورين واقعيا

خ ساز جهان و ناپلئون بعنوان يرن حکومت تايکه هگل ازآن بعنوان اولی خ جهان دانسته اند، کشوريدرتار
ده را يمذهب و عقی که اصل آزادی ن کشوريبعنوان اولی ن بيو توخ يبزرگ تاری هايسرمشق همه امپراتور
ونال يسم و ناسيدرراه مبارزه با فاشی که درآن جهان بشری قرنی انيپای برد، درسالهايوارد حکومت کرد نام م

ی ن جهان درراه استقرار نظمي و هم اکنون سراسر ا، دادی ربانون نفر قيليسم صد ميسم و کمونياليسوس
ی ن الملليندگان آن در سطح بيحقوق بشر نمای دارد که سازمان ملل متحد و منشور جهانيک گام برميدمکرات

ران ين اداره شود که در آن همه افراد جامعه بصورت صغيزمی درروی منحصر بفردی ستم حکومتيهستند، باس
برآنان ی ر الهير ناپذيين ثابت و تغيبنام قوانی نيه قرار داشته باشند و قوانيفقی ک وليمومت يتحت قی شرع
ی ن تراژدي اگر بزرگتر، ستنديسته اجرا نيمتمدن امروز مطلقا قابل اجرا و شای ايل شده باشد که دردنيتحم
 .ها استی ن تراژدين اياز بزرگتری کيران نباشد مسلما يخ سه هزار ساله ايتار
 
ت شناخته شده جهان يبرسمی م حکومتيکان تنها رژيواتی نيکشور ذره بی ه که به استثنايت فقيبنام والی ميرژ

ه آن بطور يه و مقننه و قضائياجرائی کنند وهمه دستگاه هايما برآن حکومت ميامروز است که آخوندان مستق
ک يجهان حاضرما ی و اجتماعی ن حقوقيازدگاه موي بهمان اندازه که از د، ار آنان قرار دارديدربست دراخت

است که ی مذهبی مهاين رژيترياز نااصلی کيز ينی دگاه اصالت مذهبيازداست، ی قرون وسطائی م واپسگرايرژ
هوه يا گواهان يمورمون ها ی ستم مذهبيش ازسيبی ن نظر اعتباري وازا، ده استيخ جهان بخود ديتاکنون تار
 .نداردی حيدرجهان مس

 
د شرعا يبايانگذار آن مياسالم پس ازدرگذشت بنی اياست که دنی ن متکيه برايت فقيک واليدئولژي اساس ا

با ی ن سلسله امامان درقرن چهارم هجريعه اداره شده باشد، وچون ايامامان شی عنيم او يبدست خاندان مستق
ث خود وکالت يان حدي راو به”ي توقع”بت خود بوجبيش از غين امام پي ا، امام دوازدهم قطع شدی بت کبرايغ

. ” چنانکه خود او حجت خدا برآنان است، نيباشند بر مسلمی  حجت و”بتين غيداد که درتمام دوران ا
 فقط بصورت ”تيوال”نينداشت ازای اسيعه که هنوز نفوذ سيت شي روحان، یدرفاصله قرون چهارم و دهم هجر

کشور ی ن رسميآئی عشری ع اثنيکه تش یدردوران صفوی  ول، گفتيت نشده است سخن ميکه رعای حق
ب حق خود ينان برحق امام غايت برقرار شد که فقها بعنوان جانشيان سلطنت و روحانين توافق ميشناخته شد ا

ی ن سنت عمال برقرار ماند و حتيز ايدرعصر قاجار ن. ض کنندين سلسله تفويرا درامر حکومت به پادشاهان ا
ن ين ايدی شد که که بوجب آن تا ظهور حضرت صاحب االمر علمای متممی اران داريت ايمشروطی قانون اساس
ست ساله عصر رضا شاه، ين موضوع پس از فترت بيا. ش داشتند يم خويرا درنظارت مستقی قانون اساس

ن ي تقارن ا، ازمفسران معاصری ده برخيدوم مطرح شد، هرچند که به عقی پس از جنگ جهانی دوباره درسالها
ی بکلی وم  امريش پتروليتيبری نفتی ح معروف کمربند سبز از جانب جهان غرب وبا برنامه هاامر با طر

 ، ین پادشاه سلسله پهلويان سلطنت دوميافت که با پايان يجری  حوادث بصورت، بهر حال. بوده است ی اتفاق
ما حکومت را دردست يعه مستقيشی ران آخوند هايای خ هزار و چهار صد ساله اسالمين بار درتارينخستی برا

 .  را اعالم کردند”نيزمی ن حکومت اهللا درروي اول”ليگرفتند و تشک
                                                 

 . به شرح مفصل در سر آغاز مراجعه شود- 1
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بود که ی ن حکومتيمسلما اولی ن نبود، وليزمی ن حکومت خدا دررويد واقعا اولي شا”هيت فقي وال”ن حکومتيا
که ی کوتاهی ابيارز .قرار گرفت ی ازبندگان خود مورد بهره کشی ن حد از جانب گروه محدوديدرآن خدا تا بد
ی جنبه های ابيرا ارزي مربوط است، ز”يحکومت اله”نيای ژگين ويد خواند تنها به همينده خواهيدرصفحات آ

که ی فراونی ن کتاب است، نه با توجه به گزارشهايآن نه کار صفحات محدود ای ا اجتماعيی ا اقتصاديی اسيس
ی شود ضرورتيمنتشر شده است و می ن الملليبی گروهی ودررسانه های ن راستا درمطبوعات فارسيمنظما درا
 .خاص دارد

  
ی  حت، نبوده استی متکی رفته شده ايت پذيچ واقعيه ازهمان آغاز برهيت فقيمکتب والی دتيعقی برداشتها
ت شش ياز جمعی ميش ازنيامروزه ب. شوديآن که به اصل وجود امام دوازدهم مربوط می ر بنائيبرداشت ز

ن يازا. ت و اسالم تعلق دارنديحيت و مسيهوديی عني ”يديتوح”جهان به سه مذهب معروف بهی ارد نفريليم
ون نفر يلي و پانزده م، ون نفر مسلمانيليست ميارد و دويليک ميک به يهستند، نزدی حيارد نفر مسيعده دومل

االصول مورد قبول ی ن باره وجود دارد عليکه درای د هائيرغم تردي عل، یبنام موسی تيوجود شخص. ی هودي
است، ی هوديار کوچک يت بسياقلی  با ستثنا، مورد قبول همه آنهای سيبنام عی امبري و وجود پ، همه آنهاست
 ، زين بخش مسلمان نيدر. مسلمان استی ون نفريلي م1 ,200بنام محمد مورد قبول بخش ی امبريو وجود پ
است، هرچند که مقام امامت آنها مورد قبول نه دهم ی ق عموميعه مورد تصديازده امام اول شيی وجود اصول

ب مطلقا يغای نه تنها اسطوره امامی ول. ستينی ن جهان اسالميای ارد نفر بخش سنيليک ميش ازيبی عني. آنان
چ يرا که هي ز، مورد انکار آنهاستی ن کسيچنی ست، بلکه اساسا وجود خارجين عده نيک ازايچيمورد قبول ه

ن باره گفته يز وجود نداشته است، وهرچه درايش نيبرآن وجود ندارد و ازهزار وصد سال پی مدرک قابل قبول
عه نقل يان شيز که نقل شده توسط راوينی ثيهرحد. عه بوده است يت شيه خود روحانيانوشته شده صرفا ازناحي

ازده گانه ي امامان خود دورانی  اثرمذهبچي بلکه دره، موعود نشدهی ازمهدی نه تنها در قرآن ذکر. شده است
ن مورد هرچه بدانان نسبت داده شده توسط محدثان يصحبت نشده است، ودرای ن موضوعيز ازچنين عه يش
بنام امام ی ش از آنکه اسطوره اماميان مسلمان، تابيراو. به بعد نسبت داده شده استی عه قرن چهارم هجريش
م بوده و يعقی درگذرد مردی ش ازآنکه درجوانيزدهم پاين اتفاق داشته اند که امام يشود برای زيب طرح ريغا

خود ی بت صغرايهفتاد سال درغی ن جانيکه بعلت عدم تأمی امکان فرزند آوردن نداشته است، و اسطوره فرزند
رفته است ی بت کبريش مربوط بوده و بعد هم به غيان خويعيا وکال با شيبنام ابواب ی ازپشت پرده توسط کسان

ن يدرای اديرا اصل بنينمانده باشد، زی ع خالياورادرجهان تشی ل ساخته شده است که جايلن ديدرست به هم
ن کتاب ي، معتبرتريدرکتاب کافی حت. تواند بدون وجود امام درگردش باشديا نمين است که دنيع ايجهان تش

ی شد اثرموعود زاده ی که مهدی ح شده است که تاشبي تصر، ف شدهيعه، که درست درهمان زمان تأليش
ن باره يکه درا”ر معتبري غ“" معتبر”ثيصدها حد. ده نشده بودي نرجس خاتون، د، اوی رانيدرمادر ای ازباردار

و ی امبر و عليعه ازقرآن و پيکه درکتب مختلف شی ر هائي و همه نقل قولها و تفس، ع تقل شدهيدرجهان تش
ی  ب-ستينی واقعا استوار متکی م از آنها برمدرکچکداي و ه–ن اسطوره بعمل آمده يت ايگر ائمه بمنظور تثبيد

 . ست يمسلمان نی ايم دنيت عظياکثری عنيتسنن ی عه است ومورد قبول روات جهانيان شياستثنا کار خود راو
 

بن محمد ی خود عل”ليوک”نين باره به چهارمي است که امام دوازدهم درا”يعيتوق”گر برسر اصالتيدی گفتگوئ
خواهد ی بت کبريز بامرخداوند به غيخواهد مرد وخود امام نی خبر داده است که بزودفرستاده و بدو ی سمر
ن سند يچن. ان خواهند بود يعيمورد مراجعه شی تازمان ظهور مجدد وی  و”ثيان حديراو”اب اويودرغ رفت،

ن يود ان وجير قرآن حفظ شده باشد، وبااينظی ست با قداستيباي حقا م، امام عصری با امضای سرنوشت ساز
دن آن شده است، و همه آنچه يدی مدعی ده و نه کسيآنرا به چشم دی  نه کس، ضبط شدهی توقع نه درجائ

ه گرفته است که مدتها يعه مايث شيا نوشته شده، تنها ازدوکتاب حديش از هزار سال درباره آن گفته يدرطول ب
 است، ”ثيان احاديمرجعه به راو”ريه تعبسوم برسر نحوی گفتگو.  امام نوشته شده اند”يبت کبراي غ”بعد از

ی زمامداری چوجه معنين مراجعه بهيای ن نوشته ايبفرض صحت چنی از محققان حتی اريرا که ازنظر بسيز
ن مفهوم را دارد يدهد، بلکه تنها اينمی  اسالم” امت”ا بريث و حکومت آنها را بر ملت يان حدين راويای اسيس

نه تنها . ث مراجعه کنند يان احادين راويخود به ای مسائل و مشکالت مذهبد درمورد يبايان ميعين شيکه ا
خود ”يت الهيآ”ين آنکه به اقتضايدرعی تدارمتعدديصالحی فقهازيه نيت فقين دوران واليلکه درهمدرگذشته، ب
ا شامل ری فقط مسائل مذهبی ن وکالتيد نهاده اند که چنيز تأکين نيصحه گذاشته اند برای عيتوقن يبرصحت چن
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ه ين مورد ابراز شد، نظريکه درای ن نظراتيح ترياز صری کي.  شودياز آن مستفاد نمی اسيشودو حکومت سيم
 . قرار داشتی نيباالتر ازروح اله خمی درمقامی ت مذهبيبودکه ازنظر مرجعی عتمداريکاظم شر

 
ازدوران ی کرد، آنچه وين نميتأماورای را نظر واقعينبود، زی نيت ها مورد قبول خمين واقعيک ازايچيالبته ه
ی نيدی تهاير آگاه و ناخودآگاه  او همه مسائل و واقعيخود درقم بدنبال آن بود کسب قدرت بود، ودرضمی طلبگ
 ”ثيان حديمراجعه به راو”ازی ريطبعا مستلزم تعبی ن خواستيچنی شد، وارضايخالصه می ن قدرت طلبيدر هم

ه يضيخود درمدرسه فی که دردوران طلبگی ن جهت همان کسيبد. ل شودز شاميآنانرا نی اسيبود که حکومت س
ی ستند و حدوديت و حکومت نين اصوال خواهان والي مجتهد”د کرده بود کهيش تأکي خو”کشف االسرار“قم در  
چ ينها هيرون ازاير و قاصر است، و بيوقضاوت و دخالت درحفظ مال صغی کنند فقط فتوين مييخود تعی که برا
 ”:ت نوشتيد، باقاطعينکه باد درجهت مخالف وزي، بمحض ا"برنديازآن نمی ست و ابدا ناميازحکومت نی اسم
ن است که اطاعت ازآنها يث ايان حديبت امام درتمام امورشان رجوع کنند به راوينکه مردم درزمان غيای معن
غمبر و حجت ين پين امام جانشيش قرار داده است، وجانشين خوي چه امام آنها را حجت خود کرده و جانش، کنند

ی اجرا”:گر نوشتيدی و هم اودرجا". ن است و خدا اطاعتش را واجب فرموده استيزمی امام عصردر رو
از حدود و ثغور مسلمانان، و گرفتن خمس و ی پاسداری عنين مربوط به حکومت بعهده فقها است، يتمام قوان

اسالم ی  فقها”:، و بازنوشت”نظم شهرها و همها و  و حفظ مرزه، حدود و قصاصی ه، و اجرايزکوه و جز
ی است که خداوند اورا برای حجه اهللا کس. حجت برمردم هستند، همانطور که حضرت رسول حجت خدا بود

ی همه امور وتمام کارهای عنيز ازطرف امام حجت بر مردم هستند، يانجام امورمقررفرموده است و فقها ن
 “:  خود او مشخص کرد که، زينی ن واگذاريدرمورد نحوه و مفهوم ا". تن به آنان واگذار شده اسيمسلم
ل حکومت دهد، او همان يزد و تشکيدو خصلت علم به قانون و عدالت باشد بپا خی که دارای قيکه فرد اليوقت
را که حضرت رسول اکرم درامر اداره جامعه داشت دارا است وبرهمه مردم الزم است که از او اطاعت ی تيوال
 ". مخالفندی ه مخالفند اصوال با خداوند تبارک و تعاليت فقيکه با والی نهائي همه ا”بعد اعالم کرد که. ”کنند

 
بتواند آسان ی ن ادعائيقرن شانزدهم نبود تا چنی ران صفويط ايستم شرايقرن بی ط جهان مترقينهمه شرايبا ا
ی کي که بعدا –ه اعظم يفقی غاتيرگردانان تبلن جهت در دوران صد روزه نوفل لوشاتو، کايبد. رفته شوديپذ

افت و راه فرار يبمقام جاسوس استعمار تنزل ی است جمهوريازمقام ری گرياعدام شد، ودی ازآنها به دستور و
ی دند که براي بدو فهمان–خ فرستاده شده ياز مسند وزارت به زباله دان تاری وسوم ، ش گرفتياز کشور در پ

راه عوض کند ودرمصاحبه ها ی کيد بصورت تاکتيبايران ميخل و بخصوص درخارج ادردای جلب افکار عموم
ه بگذارد که مورد قبول و عالقه جهان متمدن باشد و نه آنچه يتکی خود برآن ضوابطی حضوری وگفتگوها

ورا اورا انکار کند وای ش ازآنکه مسلماني امام پ”صدر کهی بعدها ابوالحسن بن. واقعا مورد خواست خود اوست
ی  پرسشها”: خود نوشت”ديانت به امي خ”خود شمرده بود، درکتابی را فرزند معنوی کا بداند ويخادم امر

آنها را ی کرد، وقرار شد که پاسخهاي مورد تجاوز نم19عموم خبرنگاران و روشنفکران درنوفل لوشاتو کال از
م تا او درپاسخ يه کنيود من تهها و خی نيخوئی ، موسويني احمدخم، ، قطب زادهيزديان يش آقايشاپيپ

م که ي بلکه گمان داشت، مينه تنها نگران نبودی نيخمی آقای هايازنادان. خبرنگاران براساس آنها جواب بدهد
وهم ".ت بخالف تصور ما از کار درآمديشان بعدا درکارها دخالت نخواهند کرد، اما واقعيها ای ن نادانيل هميبدل

ه يت فقيس کتاب واليما در پار”نقل قول کرد کهی ني خم”هيت فقيوال”کتاب درباره ، ن کتابيگر هميدی او، درجا
ز در آن ينی بهشتی آقا. ميافتيمحتوای م و آنرا بياو در نجف بود خواندی را که مجموعه درسهای نيخمی آقا

ه و آنرا انده را خويت فقيوالی برد، مجموعه درسهای م شاه را نميرژی به عنوان سرنگونی زمان که هنوز کس
  .”شمرده بودی يآبروی ه بيما
    

سم يلوا يمکتب ماکی ه ضوابط سنتيه بر پايت فقيوالی يک بام و دو هواين هنگام بود که برنامه يو درست از هم
اد نهاده يکسره بر شالوده دروغ بنين باشد يزمی ن حکومت اهللا در رويست اوليبای که می ميشد، و رژی طراح

چ مقطع يب کم نبوده است، در هي با آن که هرگز دروغ و فر، خ اسالمياحتماال در تمام تارکه ی شد، به طور
ست سال به مردم کشور يافت که در آن در مدت تنها بيتوان ينمی گري، نمونه ديچ مقطع مکانيو هی زمان
ست سال يشه که در بن اندازه دروغ گفته بايخ، ايان، و به تاري، و به همه جهان اسالم، و به همه جهانياسالم
 .ه گفته شديت فقيوال
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*   *   * 
سرار خود در قم در کشف االی در مقام حجت السالمی نينوفل لوشاتو، روح اهللا خمی ش از روزهايپ

مقام ی عالی از علمای اريچ وقت نه تنها با اساس سلطنت مخالفت نکردند، بلکه بسين هيفقها و مجتهد”نوشت
ی دارند و می زيت فتنه انگيند اسالم با سلطنت مخالف است نيگوی ردند، و آنها که مز کيها نين همراهيبا سالط

است که ی  سلطنت اصل”ت اهللا کشف کرد کهين شخص در مقام آيهمی ول". ن کننديخواهند دولت را به آنها بدب
ن جهت ي به همن کافر شوند،يده است و خداوند امر فرموده است که مردم به سالطياسالم بر آن خط بطالن کش
 . ”ن اعراض کردنديشه از سالطياست که فقها و علما هم

 
را در اداره امور ی چ نقشيشخصا هی ران اسالميد کرد که در ايدر نوفل لوشاتو، در هفده مورد مختلف تاک

اکتفا خواهد ی نقش ارشادی فايا رهبر نخواهد شد و تنها به ايس جمهور يمملکت به عهده نخواهد گرفت و رئ
ی کيل به يرا تبدی است جمهورينشست، هم مقام ری ران، هم بر مسند رهبريبه محض بازگشت به ای ول. رد ک

زده بار يا را بر سر گذاشت در نوفل لوشاتو سوکل قی کرد، هم کاله خود فرماندهی از ادارات تابعه دفتر رهبر
را عهده را نخواهند شد و ی متک ا زمناصب حکويچ يون خودشان هيروحانی ران اسالميح کرد که درايتصر

ه ياو، عمامه داران کلی ران اسالميدر ای ول. خواهد بود ی ارشادی ز مانند نقش خود او صرفا نقشينقش آن ن
ی وان عالياست دي وزارت، سفارت، ر، یرينخست وز ، یاست جمهورير: يحکومتی مقامات باال

ورهبر را درانحصار خود گرفتند، ی گروهی  ورسانه هاهي، اداره امورمقننه وقضائي، فرمانداريکشور،استاندار
باشند دشمنان خدا و ی د مصادر امور حکومتيون نبايند روحانيگويکه ميقدر انقالب اعالم کرد که آنهائيعال

 .ن ببرنديخواهند اسالم را ازبيرسولند و م
 

ی ک خواهد بود، همه نهادهايکامال دموکراتی دولتی کبار قول داد که دولت اسالميست و يدر نوفل لوشاتو ب
ان کند، مطبوعات يده خودش را آزادانه بيان خواهد رفت، هر کس خواهد توانست عقيفشار و اختناق در آن از م

احزات ی ل هر گونه احزاب و اجتماعات حتيات آزاد خواهند بود، تشکيون در نشر همه واقعيزيو و تلويو راد
کامل خواهند داشت، ی خود آزادی نياداب دی اجرای برای مذهبی هات يمجاز خواهد بود، تمام اقلی ستيکمون

مطرح ی تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد و تمام مسائل فقط به استناد متممم قانون اساسی دولت اسالم
ن ماه يهم او، در همان نخستی ول. خواهد بودی قيحقی و دموکراسی آن آزادی اسيخواهند شد، و برنامه س

نها با يا. ديزنند گوش ندهی حرف می که از دموکراسی ينهاي به ا”:ن باره گفتيران، در هميشت خود به ابازگ
ک بکند دشمن يدمکراتی بخواهد دشمن ما است، هر کس صحبت از جمهوری هر کس جمهور. اسالم مخالفند
مگر شما انقالب .  از ما استريرشان غينها مسيباشد ای د دمکراسيزنند که بای اد ميکه فری ينهايا. اسالم است

ی کنند می نها را ميک و ايو دمکراتی را که صحبت ملی يمسموم آنهای د؟ ما قلمهايس بشويد که مثل سويکرد
 ”.د شد يدست برندارند سرکوب خواهی دهم که اگر از فضولين روشنفکران هشدار ميبه ا. ميشکن

 
ان زن و مرد يمی تفاوتی ما از نظر حقوق انسانی مد رحکومت اسال”:د کرد کهيدر نوفل لوشاتو بارها تاک

ت خود کامال آزاد يالت خود، نوع فعاليدر نوع پوشش خود، نوع تحصی اسالمی زنها در جمهورنخواهد بود 
غه ها به درون ياو زنان به صورت ص”ي حکومت اسالم”، و در"خواهند بود، به همانطور که مردها آزادند

در مورد حقوق زن و مرد ی سنتی د از تفکرهايزنان بای م شد که از نظر شرعچادر فرستاده شدند، و اعال
به نام ی  گشودن مبحث”است و نه خود آنها، وی ون و آگاهان مذهبين امر به عهده روحانيرا اي زز کنند،يپره

ی  و وقت”است،ی غرب زدگی ماريک بياز ی و نشانی دير توحينش غيک بياز ی ناشی ده غربيک پديحقوق زن 
در خطبه نماز ی جمهوری ن مرجع قضائيه تريکشور و بلند پای وان عاليس ديرئی لياردبی ت اهللا موسويگفته آ

ت اله يعه دختر آيمورد اعتراض خانم گوهرالشر”ز مرد باشدين است که کنيفه زن در اسالم اي وظ”جمعه که
جواب داد که آنچه گفته ی قضائی  عال مقام، قرار گرفتی اسالمی نده مجلس شورايو نمای رازيب شيد دستغيشه

 ! نداردی عذر خواهی قا قانون اسالم است و جاياست دق
 

ه يانيق بيدقی بجز اجرای زيران دارد و چيه بشر را در ايشد  که فقط مطالبه حقوق اولی در نوفل لوشاتو، مدع
 حقوق بشر را ساخته و ه قميضيبازگشت، در فی ن روزهايهم او در همان نخستی خواهد، ولی حقوق بشر نم

 .کنند عمال استعمال هستندی که صحبت از حقوق بشر می ينهايپرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که همه ا
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او هر ی آزاد خواهد بود و رای ا ندادن رايدر دادن ی هر فردی در نوفل لوشاتو قول داد که در حکومت اسالم
 اختار کرد که ما همه 1358ن يرفراندوم فروردی ر فرداهم او دی ول. چه باشد محترم شمرده خواهد شد

سرکوبشان ی م و طوريدانی م کردند منافق ميا انتخابات را تحريندادند ی رای اسالمی را که به جمهوری ينهايا
حقوق ی ران اسالميدر نوفل لوشاتو تعهد کرد که در ا .نماندی باقی فساد اثری ن جرثومه هايم که از ايکنی م

او فراهم ی از هر جهت برای ت خواهد شد و امکانات قانونيبه طور کامل رعای ان دادرسيدر جری هر متهم
رتبه ی مقامات عال( که در بازداشت هستند ی ينهاي ا”ن مدافع عدالت فتوا داد کهيدر تهران همی ول. خواهد بود

ی اجياصال احت. بعد همه آنها را کشتتشان را ثابت کرد و يد فقط هويبا. ستند بلکه مجرمند يمتهم ن) نيشيم پيرژ
م که مجرم اصوال محاکمه يما معتقد. هم در باره آنها مورد نداردی چ گونه ترحميست و هيبه محاکمه آنها ن

 ”.د او را کشتيندارد و با
................................................................................................................................. 

 
جهان در ی ونهايزيوها و تلوير روزنامه ها و راديگي به طور پ”ت اله نوفل لوشاتويآ”کهی يدر همان روزها

از ی اريداد، بسيو عدالت و حقوق بشر قول شرف می و آزادی ت دمکراسيباره تعهد صادقانه خود به رعا
ون يليوها و روزنامه ها به صدها ميونها و راديزين تلوياحب اصی ن کشورهايبزرگواران روشنفکر و واقع ب

 . د کرديبای نمی ديت اهللا ترديآی دادند که د ر صحت گفته هاينان قول شرف مين اطمين کشورها با هميمردم ا
نان يدنت کارتر، اطميپرزی ند شخصيکا درسازمان ملل متحد و نمايآمری ندگيئت نمايس هي رئ، انگيو يآندر
 :  کهداديم
 
که ی زيچ. رديگی ز الهام ميکا بوجود آمده است و از آن نيآمری م آموزشير مستقيتحت تاثی نينهضت خم“
حقوق بشر ی جهانی نهضتهای ران همان ارمانهايانقالب ای ن است که آرمانهايم اينان بگويتوانم با اطميم

سان عصر ما بوده ياز قدی کيی نيه خمافت کيان در خواهند يفتد همه جهانين انقالب جا بيکه ای وقت. است
 ".است

 
ورک يوي، در روزنامه نيانه و جهان اسالميجارد فالک، استاد دانشگاه و کارشناس برجسته مسائل خاورميو ر
ن يرا ايبرند، زی خ لحظه اسالم نام مين تاريباترين انقالب به عنوان زيکه از ای ارند کسانيبس”:نوشتی مز ميتا

ارائه کند و در ی زيخونری انه و بيک انقالب صلح جويرا از ی وانسته است سرمشق تازه ااست که تی انقالب
م، ياج مبرم داري، که خود ما هم بدان احتيک حکومت کامال انسانياز ی ز مسلما خواهد توانست نمونه ايند ه نيآ

 ."جهان سوم عرضه داردی به کشورها
 

توانم ی م”:گفتی ت ميکا، با قاطعيممتاز وزارت امور خارجه امرگر دانشگاه و مشاور يچارد کاتم استاد ديو ر
ران به حجره يست، و به محض مراجعت به ايچ وجه خواستار حکومت نيبه هی نيت اله خمينان بدهم که آياطم

 .”درس خودش باز  خواهد گشت
 

است يز سيت فاجعه انگاز اشتباهای اريم بسيران و مسئول مستقياالت متحده در اير ايوان، سفيام ساليليو و
به ی را همانند نقش گاندی نقشی فايای نيت اله خميآ”داد کهين کشور، به دولت خود گزارش ميای انه ايخاورم

انه يغربگرای ار قويش بسيبا گرای ميل رژيمنجر به تشکی اسالمی جمهوری عهده خواهد گرفت و برقرار
 ."خواهد شد

 
پر سر و صدا با مجله ی ز، در مصاحبه اي، فاطمه خانم نيسيم انگلد االساليجدی و در همان گرم گرم، بانو

مانند او در ی رهبر. ک معجزه استياصال ی ني امام خم“: گذاشت کهی نمی باقی ديتردی زن روز جای اسالم
 شاعر William Yeatsل قرن ما، يدر اوا”.دا شودين هم پيکنم که بعد از ای خ نبوده است و فکر نميتمام تار

ره دست کارشان يکه روشنفکران چی  وقت“:  نوشته بود، 1923نوبل سال ی زه ادبيو برنده جای رلنديا ینام
نه خود يريدی ش را از باورهاين مردمان جامعه خويتوانسته باشند بهتری عني ، انجام داده باشندی را به خوب

در استانه نزول است و ی ديجدی د که وحيمطمئن باش. اکنند ينه و نفرت بين آنها را از کيبدتری جدا کنند و دلها
متفکر  Regis Debrayزيخود مانی ن سالهايهمو در ”.نمانده استی ح تازه باقيک مسي به ظهور ی زيچ

که ی اخالقی درسها“: ک نوشتيپلوماتينه درماهنامه معروف لوموند دين زميش در هميکمابی فرانسوی چپگرا
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دارد که ی يدهند شباهت به گلهايامبر گونه به مردم جهان سوم ميپی الترسی فاياز بزرگان جهان ما در ای اريبس
ن به مرگ يش از اعدام محکومياقتضا دارد که پی حيرا به هر حال وجدان مسيند، زيروی درگورستانها م

 ”.آنها موعظه کندی برای شيکش
 

خ ين لحظات تاريباتريانگر زيست نمايبای که م”يزيخونری انه و بيانقالب صلحجو”کيی هم صداقت اسالم
تخت يپای دانهايابانها و ميدر خ درست در همان روزها ، ن انقالبيوار رهبر ای  و هم روش گاند، اسالم باشد

انقالب ی کهايکها و تکنيتاکت”از آنرا در کتابی گزارش مبسوط. ش گذاشته شديران به نمايای و شهرستانها
افراد ی ک رنگ کردن لباسهاياستفاده از تکن:"... وان خواندتيفرمانده سپاه پاسداران می نوشته محسن رضائ

معجزه اسا دارد، ی ک اجتماعات اثريجاد جنون خون که در تحريا خود گوسفندبه منظور اين با جوهر قرمز يمع
ی عنيی جلب توجه وسائل ارتباط جمعی زن و مرد در قبرستانها برای ون کنان حرفه ايبه کار گماشتن ش
شتر و به يد به تعداد هر چه بيبای ها که ميونها و خبرگزاريزيوها و تلويو رادی وعات خارجخبرنگاران مطب

د يار شديبسی ن احساس که اختناق دولتين قبرستانها آورده شوند، و بوجود آوردن ايادتر به ايهر چه زی دفعات
ب دادن مراسم ي راه ترتاز”تابوت ”کيع از تکنياد بود ه است، استفاده وسيار زيان آن بسيو شمار قربان

ی نشان دادن نقش رهبری ا چند اخوند و صفوف مقدم تظاهرات برايک يع جنازه شهدا، جا دادن ييتشی ساختگ
 ”...ت در انقالبيروحان

 
ی انقالب مقام سرلشگری روزيهم نرفته بود بعد از پی که با آنکه به سرباز"ي اسالم”ن انقالبيکارگردان ا

ت بخش يج رضاينتای م بطوريران بکار گرفتيکه مادرانقالب ای وه هائين شي ا” است کهکردهی ريجه گيافت، نتي
 ". رديا قرار گيدرتمام دنی و حتی اسالمی ر انقالبات کشورهاينده سرمشق سايد در آيبايببار آورد که م

 
 ، ن طرز فکريمن راستا و باهيجهان، درهمی اسيخ انقالبها و مبارزات سيات همه تارين جنايع ترياز فجی کي

رکس نما يق سيحری  وآن ماجرا، وستي بوقوع پ1357درتابستان سال ی انقالبی تهاين فعاليدرگرما گرم نخست
را ي ز، نما زنده زنده درآتش سوختندين سيشتر ازچهارصد زن و مرد و کودک درسالن ايآبادان بود که درآن ب

 .ز ازخارج قطع شده بوديتلفن نی مهايده بود وسرون قفل شيبسته شده واز بی نما طبق نقشه قبليسی درها
 

گر مراجع يان و ازديحساب که ازبازاريبی امبر نوفل لوشاتو درداخل کشور، با پولهايپی غاتيتبلی دستگاهها
ش يچند روز پ. ب ساخته بودنديازامام غای ار داشتند ازامام حاضر رونوشتيدراختی و خارجی مختلف داخل
 ، انقالبی  جارچ، ران بازگردد، روزنامه جنبشيارفرانس به ای ماي مخصوص هواپبا پروازی نيازآنکه خم

 : درصفحه اول خود نوشت
ی ، باکتاب محمد، و دشتهايسيأت عي، با هيموسی  باعصا، ميلسان ابراهينوح، باطی باصدا. ديآی امام م"

د، يگويدروغ نمی گر کسيد، ديايم بکه امای وقت. کندياد ميانسان را فری د، وخطبه رهائيمايپيق را ميسرخ شقا
شوند ونان يدهد، مردم برادر هم مينمی به باجگزاران باجی گر کسيزند، ديبه خانه خود قفل هم نمی گر کسيد

 ، نان و گوشتی  صفها: درکار نخواهد بودی گر صفيد. کنند يم ميگر به عدل و صداقت تقسيکديشان رابا يشاد
ی و بهار آزادی داري و صبح ب، استعماری برای سينامنوی  صفها، اتيمالی  صفها، نينفت و بنزی صفها 
ن را من ازکالم يا. ت و نفرت درروزگار نمانديند و باطل و جنايخود بنشی د تا حق بجايايد امام بيبا. زنديلبخند م
  ”.یم، درسوره مبارک اسريگويخدا م

 
 : گشت ازهمه مستضعفان چشم براه فرستاد کهاول بازی  خود درهمان هفته ها، لسان و عصا و کتابيصاحب ط

 ، ميکنيمی طبقه مستمند مجانی  آب و برق را برا، ميسازيتان مسکن ميکه ما براد ين دلخوش نباشيفقط به ا"
ما . دين مقدار نباشيم، اما دلخوش به هميکنينها را ميالبته همه ا. م يکنی طبقه مستمند مجانی اتوبوس رابرا
 ،  بمناسبت آغاز سال نو، بعد از آنی و اندک”.م يکنيم آخرتتان را هم آباد ميکنيرا آباد مان تيايهمانطور که دن

 . ”خواهند داشتی ران صاحب خانه و مسکن شخصيهمه مردم ای بزود"ه داد که ياعالم
 

ی ت نه نف، شدی مجانی صاحب مسکن شد، نه آب و برقی  و نه مستضعف، البته روزها و هفته ها و ماهها گذشت
نان ی  صفها”درعوض هم. شدی طبقه مستمند مجانی برای ل داده شد، نه اتوبوسيتحوی گان به کسيبه را

ی  بلکه بها، ه و پوشاکيخانه و نقلی تر شد، و نه تنها بهای  طوالن”نينزنفت و بی صفها”وهم”وگوشت
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ن يهم. دين رسکه کارها به استخوای ووقت. افتيش يافزای اس نجوميدرمقی ات روزمره زندگيضرور
. هست که هست . د کمبود استيگوئيمی ه. است ی د گرانيگوئيمی ه": دند کهينن امام شين از هميمستضعف

وه گران است و مردم يم که گوشت گران است و ميندازي بخطر ب،  اسالم خودمان را، س خودمان رايم نواميائيب
ام سالگرد يودرپ”د؟يشويم؟ چرا آدم نميرا بباد فنا بدهه السالم ياء عليانبی م وهمه زحمتهايائيهستند؟ بی نازاض
ه يبيات خاصه غيعنای  خداوند تعال“: افت داشتند کهين هشدار را دري ا، یاسالمی ن سال جمهوريچهارم

د خوف آن را دارم که خداوند يد شکر گزار نباشيکه االن داری اگر از وضع. فرموده ی خودش را برشما ارزان
 ".تان نباشديهم برای زينخواسته تر و خشک را باهم بسوزاند و راه گری د و خدايرماقهار برشما غضب ف

................................................................................................................................. 
 
در . افت ين ادامه يشيز با همان آهنگ پيوشاتو ن وعده و دروغ، در دوران پس از نوفل لی ال تکراريسر

ن بار در جهان از مردم ينخستی که در ان برای بيب و غري پس از رفراندوم عج، 1358ن ماه يدوازدهم فرورد
ی چگونه اطالعيآن هی بدهند که درباره مشخصات و مرام نامه و هدف های رای ميخواسته شده بود به رژ
 اکنون با فرستادن طبقه فاضله و ”خود از ملت خواست کهی ويام راديبر انقالب در پبدانان داده نشده بود، ره

ی فه شرعين وظيد که ايب برسانيرا به تصوی اسالمی جمهوری  قانون اساس، خود به مجلس موسسانی امنا
ا که به نام خبرگان ری ل مجلس موسسان دبه درآورد و مجلس ساختگين رهبر، در آستانه تشکيهمی ، ول"است

را ی کين يدادن به ای ن بار راين آن کرد و ايل شده بود جانشين شده خود او تشکيصرفا از عمامه داران دستچ
 هشدار داد ، ن مجلس خبرگانيندگان هميدر مجلس معارفه با نمای دانست و به عنوان محکم کاری ضه شرعيفر
خواهند و با مجلس خبرگان موافق  یال خودشان روشنفکر هستند و مجلس موسسان ميکه بخی کسان“: که
 ".م کردين صورت عمل خواهيستند اساسا با اسالم مخالفند و ما با آنها به همين

 
مت شده باشد انقالب خودمان را به همه يد به هر قي اعالم کرد که با، انقالبی روزيسالروز پی يويام راديدر پ

نان داد که ما قصد صدور ياطمی گريدی يويام راديکسال در پيتنها هم او ی م، وليصادر کنی ممالک اسالم
 .است که دشمنان ما پراکنده اندی عه اين شايم و ايانقالب خود را ندار

 
را يکند، زی گران جاسوسيحق ندارد بر دی  فتوا داد که کس1361در تابستان سال ی هشت ماده ای در منشور
ز همان سال يهم او در پائی  ول، نکنندی سوسگر جايدی مان بر بعضياز اهل ای د که بعضيفرمای قرآن م

رند و انحرافات انها را محرمانه به ير نظر بگين خود را زيام فرستاد که معلميپ”زيدانش آموزان عز”به
آنها ی ايمشکوک  شاگردان خود و اولی ز خواست که کارهايگزارش دهند، و از معلمان خود نی تيمسئوالن امن

 .کنندن مسئوالن گزارش يرا به هم
 

وجود ی اسالمی همه احاد و افراد جمهوری دادن برای حق را”:ن سالگرد انقالب گفتيدومی يويام راديدر پ
، ”نها از دوره طاغوت استين سرنوشت خودشان ممنوع باشند؟ اييان از حق دخالت در تعيد نظاميچرا با. دارد 
ست که وارد يز نيها جاينظامی  برا”:اظهار داشتهم او تنها دو سال بعد در مراسم سالروز تولد امام هشتم ی ول

دارد که درمجلس چه ی اصال به شما چه ربط. گر يدی کي، اون طرفدار يکياو ن طرفدار . است يبشوند در س
ن يست ايز نيچکدام جايهی گذرد؟ انتخابات به ارتش چه مربوط است؟ به سپاه پاسداران چه مربوط است؟ برايم
.”  

 
 تلگراف کرده بود که بقراط مسموع ”يونيحضرت همايحضور مبارک اعل”خود درقم بهی المدرزمان حجته االس

ن و موجب ين برخالف شرع مبيبدهد و ای به زنها حق رأی تيو والی التيای دولت درصدد است درانجمنها
حاکمه دستگاه ”ه داد کهيت قم اعالمي بنام روحان1342 ودرنوروز سال ، ن استيعلما و عامه مسلمی نگران

هم ی لو”.ب کنديحقوق زن و مرد را تصوی خواهد تساويران به احکام مقدسه اسالم و قرآن تجاوز کرده و ميا
ی خواست که با رفتن خودشان بر سر صندوقهای اسالمی ته ها يه اززنان عضو کميت فقي درمقام وال، او

را ی دشمنان اسالمی ند تا توطئه هاخودشان را انجام دهی فه اسالميشتر وظيانتخابات و دادن آراء هرچه ب
 .کنندی خنث
 



 واليت فقيــه                                                                                                    ـولدی ديگر ت

 8صفحه 

ان خود را درمحکمه عدل و انصاف و ي سن”:خود، درکشف االسرار نوشته بودی درهمان زمان حجه االسالم
، "امت نمونه کفر و زندقه استيبود که تا قی اوه سرائيت محکوم کرده اند وعمربن الخطاب يشرافت و انسان

اندازند ياختالف می عه و سنيان شي آنها که م”داد کهی فتوی اسالمی ه جمهوريفقی هم او بعدا درمقام ولی ول
 ". رديع و تسنن صورت بگين تشيت دارند تا نگذارند اتحاد بينوکران استعمارند و مأمور

 
ی ه رهبريکه خودش داعی بيل”هيري جماه”يجنجالی س جمهوريرئی  معمر قذاف، ن اظهار نظريبعد ازای اندک

 :  گفت” القبس”يتيه کويبا نشری  درمصاحبه ا، داردی اسالم
 
باخود مذهب ندارد ی چ ربطيبعد از نازل شدن قرآن بوجود آمده است و هی عه گريو شی گری ن موضوع سنيا“
است که با ی افسانه ای عه گرين مسئله شيا. باشندی د سنيغمبر است پس همه مسلمانان باياگر تسنن سنت پ . 
ند که انقالب يران بگوياگر رهبران ا. افت و هر چه مربوط به بعد ازآن است افسانه استيان يپاطالب يبن ابی عل

ازنظر من فرقه . ست يک انقالب نياست، ی ان فرقه ايک جرين فقط يعه است، درآنصورت ايآنها انقالب ش
است که ی اتين جعليهمه هم ازيت فقيمسئله وال. واحد قرار دارند ی سم درخطيونيسم و صهيعه و فاشيشی گرائ

را معمر ياورد، زيخود نی د وآنرا به رويز را شنين گفته کفر آميه ايفقی و ول”.ازآن نشده استی دراسالم صحبت
امر به معروف ”  برمنطقی اسيدرجبهه اوقرار داشت و مصلحت سی اسيسی هايريدرمورد موضع گی قذاف
 .د يچربي م”ازمنکری ونه

 
ی  که هردوازجانب رهبرانقالب بعنوان مردان، ريک نخست وزيو ی س جمهوريرئک ي ، هيدردومقام بلند پا

 .رانداشتند ی خود منصوب شده بودند شانس معمر قذافی مومن و خدمتگزار اسالم به سمتها
 

مهندس ی  چون جناب آقا”درفرمان خود نوشت کهی ، ويريخست وزبازرگان به نی درهنگام انتصاب مهد
که ازطرف شارع مقدس دارم به ی تيشان را بواسطه والين، اين ومتديت فاضل ومتاسی بازرگان مردی مهد
را مخالفت با او مخالفت با شرع اسالم يدانم که ازاو اتباع کند، زيکنم و برملت واجب ميمی است دولت معرفير

 مخالفت با که خودشی ن مرديکسال بعد، درباره همي، و تنها "ام بر ضد خدا استياست و مخالفت با اسالم ق
داشت و ی ت حکومت نداشت و افکار انحرافين آدم اصال صالحي ا: ام برضد خدا دانسته بود گفتياورا ق

ام ي درپ، صدری ابوالحسن بنی است جمهوريودرهنگام ر. کرد که ازکار برکنار شود يمصلحت شرع اقتضا م
ی  و هرکس درهرمقام، متگزار استصدر مسلمان است، مومن است، خدی بنی  آقا”د کرد کهيخود تأکی نوروز

، وهم او، چند ماه "است که تعهد به اسالم ندارندی شان کار اشخاصيمخالفت با ا. د کندييد انسان را تأيشرعا با
دانستم که دروغ يمن هم از اول می کرد که مسلمان هستم ولين آدم ازاول ادعا ميا”:گر گفتيدی اميبعد درپ

که نقشه ی بزرگ ازاولی ن دولتهايا. کا بوديخودش عامل امری کا هستم وليمربعد هم گفت مخالف ا. د يگويم
 ". دارندی نيدند هرجا مأمورياستعمار را همه جا کش

 
ز که قبال يرا نی شداد و غالظی  فتاو، که چهره عوض کردی ه بهمان آسانيفقی ن ولي ا، درتمام حکومت خود

ی دراجرای اعالم شده بود درهرمورد که ممکن بود پافشاری شرعر ير ناپذييهمه آنها ازجانب خود او ضوابط تغ
 .ا عوض کرديده گرفت ينادی شود به آسانی ا باعث درد سريحکومت اوبوجود آورد ی برا ی آنها محظور

  
وضع شده ی م سلطنتيت خانواده راکه دررژيش قانون حمايح المسائل خوي، درتوض”تي وال”ش ازيدرسالها پ
ن يکه بحکم ای ن قانون برخالف احکام اسالم است و زنانيا “: ده و در باره آن نوشته بودکری دا نفيبود شد

هستند که اگر شوهر کنند ی شوهر داری شوند طالق آنها باطل است و آنها کماکان زنهايقانون طالق داده م
ر يآنها اوالد غی است، و اوالدهای رد زناکار و مستحق حد شرعيهم که دانسته آنها را بگی زناکارند، وکس

 درمواجهه با ، هيت فقيدردوران والی ، ول"استی برند، و احکام اوالد زنا برآنها جاريهستند و ارث نمی شرع
ن يشيل به همان قانون پير کوچک تبدييبا چند تغی ن حکم شرعي ا، یستميک جامعه قرن بيی ازهايط و نيشرا
 .شد که برخالف احکام اسالم بودی ت خانواده ايحما

 
که مغز جوانها را خراب ی زهائين چي ازمهمتر”کرد کهی اعالم شرعی اسالمی ه درآغاز جمهوريفقی ن وليهم
ی قيد موسيد مملکت شما مستقل باشد باياگر بخواه. استی قيکشاند موسيمی کند و آنها را به فساد و هرزگيم
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ن يرغم ايوعل. ”انت است به مملکتيخی قيموس. د يحذف کنی ون بکليزيو و تلويد وآنرا ازراديبگذاررا کنار 
ونها دوباره برقرار شد، هم يزيوها و تلويدررادی قي با گذشت زمان هم آواز و موس، قاطعی فتوا

ی برای اسالمی از جانب جمهوری خواننده متعددی  هم گروهها، دوباره بکار پرداختی قيکنسرواتوارموس
 .تاده شدند گر فرسيدی به کشورهای قيموسی برنامه های اجرا

 
ار يخاوی را ماهي ز، ممنوع شدی اسالمی جمهوری ن روزهايد و فروش آن درهمان نخستيار وخريخوردن خاو

ه گزارش داده يفقی که به وليوقتی حرام بود، ولی ن ماهي ا”ي و اسالم–ی هودي ”نيفلس نداشت و طبق قوان
ی عظام فلس مختصری است، چند تن ازعلماواردآمده ی وارداتی به ارزهای نيان سنگين بابت زيشد که ازا

 . ديافتند که به رفع حرمت ازآن انجاميدرآن 
 
ه او يت فقي دردوران وال، شناخته شده بودی ر شرعيغی که قبال از جانب وی و تابستانی ر ساعت زمستانييتغ

ی که براده نشد يدی اشکالی نه فرهنگيرفته شد، همچنانکه درزميو بال اشکال پذی شرعی بصورت امر
مجوسان و شاهنامه او کتاب ننگ و طرفدار ی اسالمی اول جمهوری که درروزهای بزرگداشت همان فردوس

د که حجه يهمان تخت جمشی ا ستونهاي ، ب داده شوديدرتهران ترتی ن الملليبی دروغ دانسته شده بود کنگره ا
قرار ی اسالمی جمهوری ات جهانگرديران کردن آن بسته بود آرم نشريکمر به وی خ صادق خلخالياالسالم ش

ن ي سرزم، راني ا”داريگانه را به ديبی ست هاين سازمان توريای غاتين اوراق تبليتازه تری  وحت، رديگ
 . دعوت کنند”سرخی پادشاهان و شاعران و گلها

 
تبره از ث معيدراحادی  و باآنکه عالمه مجلس، ر ازصورت انسان منع شده استيدن تصويبا آنکه دراسالم کش

م که در آن يشوينمی ل گفته است ما گروه مالئکه داخل خانه ايت کرده است که جبرئيحضرت رسول اکرم روا
کاظم نقل شده ی  وازحضرت امام موس، باشد که درآن بول کنندی ا ظرفيوار باشد يبر دی ريا تصويسگ باشد 
ر را قطع يپس اول سر آن تصوی نداشتی  واگر چاره ا، درآن باشدی ريکه تصوی  نمازمکن درخانه ا”است که

ن را با يل امام حسيم شمايه ترسيت فقيوالی ، وزارت ارشاد اسالم”ا چشمش را کور کن و بعد نماز بکنيکن 
ع کرد ير برنده مسابقه هزاران نسخه چاپ و توزيتصوی رسما به  مسابقه گذاشت وازروی زه نقدين جاييتع

بود که درطول سالها متخصص ی ن مسابقه همان هنرمند معروفيرنده اوار نصب شود، وبيتادرخانه ها به د
 .ام شناخته شده بوديات خيو شراب و رباعی ساقی اتورهاينيم ميترس

 
ازآنها را دردوهزار ی مجموعی ست، ولينی اسالمی ر جهت هايين تغيای نجا طبعا فرصت نقل همه نمونه هايدرا

م آثار يموسسه تنظتوسط ” کوثر” که باعنوان1367 تا1340سال ازی نيانات امام خميصفحه کتاب مجموعه ب
ده يدرتهران بچاپ رسی اسالمی جمهوری وازطرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی درقم گردآوری نيامام خم
  . افتيتوان ياست م

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

که ی هيست فقين است که اعلم وافقه باشد، هرچند که معلم نيه ايفقی  مالک انتخاب ول، هيت فقيدرمکتب وال
 وهرچند که ، گران داشته باشديش از ديبی تيز صالحيمملکت نی اسيسی رهبری گران است برايعالمتر از د
ن مقام را برعهده داشته اند نه عالم تر يکه ای ن دونفريک ازايچي ه، هيت فقيوالی ست ساله جمهوريدردوران ب

اصوال آن ”علم”ن کتاب،ين است که درقاموس ايآنچه مهمتر است ای ول. گران بوده اند يو نه صالح تر ازد
عتبره ث ميرا دارد که دراحادی  بلکه آن مفهوم، شود نداردين کلمه مفهوم ميرا که درجهان حاضر ازای معن

 1.ح الزم داده شده ين کتاب توضيت شده است وقبال درباره آن درهميازحضرت امام جعفر صادق روا
 

 ”مارا استعمار کرده استکا ي دوهزار سال امر”ن حد بود کهيه اعلم دراين فقيای ائيو جغرافی خياطالعات تار
 ن حد کهياو درای واطالعات فلسف) کايدرسفارت امری ريان خط امام پس از گروگانگيدار با دانشجويدرد(
کرد، و افالطون ی به اعتزال پرداخت ومردم را از شرک به خدا نهی درغاری م الشأن الهيلسوف عظيسقراط ف“

 فرای مان نبيم حکمت را از حضرت سليثاغورث حکي وف، ات بوديد بزرگ الهيد است ازاساتيکه معروف به توح
_________________________ 

 .يح بخش سيری در تاريخ مذاهب مراجعه شودبه توض -1
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قوماخوس و اسکندر يس بن ني و ارسطاطال، اخذ کردی لسوف بزرگ حکمت را از داود نبي و انبذ قلس ف،  گرفت
اوه ي شما “: ن حد کهياو درای اضيواطالعات ر". بودندی گرحکما وفالسفه بزرگ الهيزمره دن ازيذوالقرن

 ”و”ديکنيمی مسلمان باز) ار نفر يليصدها م( ون نفر يليصدها هزار می  اجتماعوسعادتی معنوی ان بازندگيگو
ده ين را جماد و پوسيبزرگان د) ارديلين ميچند (ون يلين هزار مين است که چنديمسموم ای ن قلمهايمقصود ا
ه ما نام و نشان ن و بزرگان و فالسفه درعالم آمده اند کيسالط) ارديليچند هزار م( ون يليونها ميليم"و”بدانند

د من مسلمان هستم يگويکه می ن صدام عفلقي ا”ن حد کهياو درای ، واطالعات نظام”ميآنها را فراموش کرده ا
ن حد ياودرای ، واطالعات فن"د الشهدا حرکت کردند و آنها را به تفنگ بستندياست که با سی از همانهائ

 ".  داده استرا اعدام قراری اسالم حداقل مجازات راهزنان هوائ”که
 

داشته اند بنام پازند که آنرا سوخته اند، ی مجوسان کتاب“: شتر نبودين بياطالعات اواز گذشته کشورخودش ازا
ا ين فرقه واجب است تا آنکه مسلمان شوند يداشته اند زرتشت نام که اورا کشته اند، و جهاد با ای غمبريو پ
 وکفار بر اسرار مسلمانان ،  است که با زنان مسلمان زنا نکنندطين شراي وازجمله ا، طيه قبول کنند با شرايجز

کطرفه يز يمسلمانان باشد، وبرآن چهار پا نی سواری ر از چهار پايشان غيای سواری واقف نسازند، وچهارپا
ن يجهان درای امروزی تهاي، و اطالعات او درباره واقع”کجانب اوبزننديخود را بری هردوپای عنيسوار شوند، 

 تا ، ده شدهين هم کشيکرملی ق را داده که اسالم تا کاخهاين توفيبه ملت ما ای تبارک و تعالی حاال خدا“: کهحد 
به مصر هم ی حت. قا هم رفته استي به افر، ده شدهين هم کشيالتی کاي به امر، ده شدهيد هم کشيسفی کاخها

 .”بکنند، و ملزم کرده است همه آنها را که اطاعت به اسالم (!)رفته است
  

که هموطنان ی افته بود، و درباره مردميکه درآن زاده شده و پرورش ی اودرمورد کشوری احساس انسان
ز يوانات نياز حی اريبسی زيازاحساس غری حتسواد بلکه يبی ک روستائيی عياوبودند، نه تنها ازاحساس طب

حامل اواز ی مايکه درهواپی امه نگارانپاسخ معروف او به روزنی اد آورين موارد يد دراين تربود، و شايپائ
ی ا شدند نمونه روشنياز آن جوی دراز دوری س به تهران احساس او رادربازگشت به وطن پس از سالهايپار
آشکار ی  بلکه بصورت دشمن، افتيمطلق به وطن ادامه ی عالقگين بياو، نه تنها ا”تيوال" درتمام دوران. باشد
 : آن درآمدی ران درمفهوم مليران و اصوال با ايای و فرهنگی و ملی خيت تاريبا هو

 
. ستيم درست نيد بکنيران چه بايای م و برايهستی رانيمطرح است که ماای ش مردم ماديکه پی ن حسابهائيا“

ت بروند گم يند ملت و مليگويکه می نهائي ا“: ، و”ميشناسيران را نميبنام ای ما درخارج ازاسالم اصوال کشور
خواهند شما را منحرف کنند ازاسالم ي م، ده انديما کشی ن براياست که مستعمری ت نقشه ايلن ميشوند، ا

 ". کردنديسم ميرانيو از پان ای خورند که صحبت از شئون مليمی متعددی  تنها از پس مانده گبرها، زيعز
 

خ يه برتاريتک”:ده شد کهينه شنين زميه درهميت فقيگر کارگردانان دست اول والي، ازدنيو بموازات ا
. از فرنگ صادر شده بودی بود که بمنظور اسالم زدائی ران قبل ازانقالب سوغاتيان درايان و ساسانيهخامنش
ها ی غربی از سوی ز توطئه اينی از زبان عربی راستن زبان فارسي و پ1313درسال ی هزاره فردوسی برگزار

شد تا يرون آورده ميد از خاک بيتخت جمشی به هاخرای با توسل به باستان شناس. اسالم بود ی نابودی برا
ی رانيهنرمندان ا. ازاسالم بودی گانه ايخ کامال بيخ  تاريکه آن تاريساخته شود، درحالی خيملت ما تاری برا

، نخست ین موسويحس ( ”گفتندياز داستان کربال نمی ک کلمه ايی کردند، ولير صحبت ميازآرش کمانگ
 ).ريوز

  
د که درهمان يمنعکس دی توان دررساله ايرا می خ و مفاخر مليابلهانه با تاری ن دشمني اازی ائينمونه گو

ن حاکم ي و اول، ن مخصوص رهبر انقالبياز مقربی کي بقلم ، یاسالمی کار آمدن جمهوری ن سال روينخست
نامه يندگ منتشر شد و درآن ز”تکارين و جناي کورش دروغ” به نام، ريده او درباره کورش کبيشرع برگز
چون مادرش . برخاست ی ره وحشيتک يش از ي سال پ2500 کورش در“: ن خالصه شده بود کهيکورش چن

. ال را منصب قضا داديآشنا شد و بعدها دانی هودي تورات را آموخت و با خط و زبان ی  سالگ13بود دری هودي
د که اصوال مادر کورش يگوی می نيقزود و يگردانی ن واليار فلسطيد که بهمن شاه اورا به ديگوير ميخواند م

 .ل بودياسرائی اء بنياز انبی کي
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که ی هوديی بايرودارقتل عام با دخترک زيگان پرداخت ودرگيخود به غارت همسای کورش با سپاه وحش
. و معشوقه خود قرار داد ی اورا سوگلی د و بحکم شهوت جنسيخ  به استر معروف است روبرو گرديدرتار

حساب يد وبا اموال بيت المقدس را شنيم شأن بيت عظيفي مسطور است که کورش از والده خود کدرمتون اخبار
ناگفته نماند چون نژاد کورش  . آنرا مرمت نمودی هزار نفر استاد بنا و هنرمند بدانجا شتافت و تمام خرابی و س
ازشدت ی ته اند که کورش درجوانخ نوشيدرتوار. دورگه لقب داده اند ی عنيهود وفارس است لذا اورا قاطر ياز 
نجور آدمها ي اصوال ا.انه خورديد مکررتازيورزيچون بکارها پست اشتغال م. اج مجبور شد لواط بدهد ياحت
و ". قه ندارنديبوده و ازتن دادن به انواع ذلتها که لواط هم جزو آنهاست مضای شه مبتال به انحراف اخالقيهم

بنام کورش وجود ی اصوال کس“:  حجه االسالم اضافه کرده است که، یخي تارقين اطالعات دقيبعد ازنقل تمام ا
خواستند به قصد يان بابل است که ميهوديندارد، و آنچه درباره او در تورات آمده است و پرداخته ی خيتار
ه نکيدرست کنند، مثل ای و آتش پرستی سراپا دروغ اوستا و زرتشتی ن مملکت داستانها يج فحشا ء درايترو

 !"زکربال را ندارديران سرگذشت حماسه انگيملت ا
................................................................................................................................. 

 
ی ازمغزها”د کهينامی نيهمه جهان متمدن را قوانی و حقوقی ن قضائي قوان، ه اعظميفقی سال ولی سالها
همه بشر ی شه و برايهمی  قانون اسالم را خداوند جهان برا”کهی  است، درحال”خرد درآمدهيبی مشتی سيسفل

اسالم مانند ی کلی  قانونها“: ح کرد کهيو تصر”دانديرا درجهان قانون نمی چ قانونينازل کرده است و بجز آن ه
از ساز و نواز و زنا ولواط ی ريود و قصاص و قانون جلوگات و قضا و نظام و ازدواج و طالق و حديقانون مال
مستراح رفتن و ی برای  دراسالم حت”و”استی ر الهيتغين ثابت و الينها قوانيهمه اف ير و تنطين تطهيو قوان

ره تا مقررات يه و اوالد وعشيمعاشرت با همسای آمده و برای و فرمان آسمانی ن حکم خدائيمجامعت کردن چند
 ”.ن شده استيف معيو حقوق تجارت تکلی ن جزائي و قوانجنگ و صلح

 
ت اله يمستراح رفتن و مجامعت کردن و ساز و نواز صادر شده اند کدامند؟ خود آی که برای ن احکام آسمانيا

واجب است انسان در دارالخالء عورت خود را ”:ش مشخص کرده استيح المسائل خويازآنها را درتوضی قسمت
که خوب و بد را ی وانه و از بچه هائين از دي اگر چه خواهر ومادر اوباشند، و همچن، ده اندکه بالغ شيازکسان

گر مثل خون يکه نجاست ديدرصورت. ن حرام استيقبور مومنی درمحل وقف و در روی تخل. فهمند بپوشانديم
ش از يراف مخرج با اطيده باشد، يط رسيازخارج به مخرج غای ا نجاستيامده باشد يرون نيط بيهمراه با غا

شود آنرا با ينصورت مير ايط را با آب شست، درغيد مخرج غاي درآنصورت با، مقدار معمول آلوده شده باشد
ی ز نشستن روبرويمکروه است، و نی د و ماه درموقع تخليخورشی نشستن روبرو. ا سنگ پاک کرديپارچه 

ی وه اشکاليمی ر درخت بياما زدهد کراهت دارد، يوه ميکه می ر درختيابان و کوچه و زيباد و دروسط جاده و خ
مستحب . نداردی ند منعياگر ذکر خدا را بگوی  ول،يز خوردن و حرف زدن درمورد تخليندارد، و مکروه است چ

. راست را ی رون آمدن اول پايچپ را بگذارند ودرموقع بی  اول پا، یاست که درموقع وارد شدن به مکان تخل
 ”و درآنچه به". ندازنديچپ بی بدن را برپای نيسررا بپوشانند وسنگی  درحال تخلن مستحب است کهيهمچن

ما توسط خداوند صادرشده است در يرا که مستقی ازاحکامی  همچنان قسمت، شوديمربوط م”مجامعت کردن
شتر يا بي اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه ”:افتيتوان يت اله ميآی  رساله شرع، ح المسائليتوض

ی  چه من، ش باشد و چه درپس، چه بالغ باشد و چه نابالغي چه درپ، داخل شود، چه درزن باشد و چه درمرد
ا ياگر شک کند که بمقدار ختنه گاه داخل شده ی شود، ولي برهردوطرف غسل واجب م، ديايد و چه نيايرون بيب

باطل روزه اش (!) ختنه گاه را هم داخل کندده باشند اگر کمتر از يکه آلتش را بری کس. شودينه غسل واجب نم
ی خود حرکت کند ولی از جای ح است واگر مني روزه اش صح، ا نهياگر شک کند که دخول شده ی شود، وليم
اگر مرد با زن . شودي غسل براوواجب نم، ا نهيرون آمده يازاوبی ا انسان شک کند که منيد، يايرون نيب

اط واجب آن است که يد احتيجماع نما( ! ) ال خود اوست ينکه عيمان اض باشد به گيکه درحال حی نامحرم
 و ، ديايرون نيهم بی ض است بمقدار ختنه گاه را داخل نکند اگر چه منيکه درحال حی د درزنيبا. کفاره بدهد

ض يکه درحال حی دخول کردن درمقعد زن. اط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکندياحت
 و مرد ، م شوديض زن به سه قسمت تقسيحی اگر شماره روزها. کفاره نداردی ده دارد، وليز کراهت شدياست ن

 و ،  نخود9 و اگر درقسمت دوم جماع کند ،  نخود طال کفاره بدهد18ديدرقسمت اول آن با زن خود جماع کند با
 ”يجامع عباس”در". او کفاره ندارد) پشت(دردبری طی ول. م بدهدي نخود و ن4اگر درقسمت سوم جماع کند 

ی بی و جای ا مجامعت درکشتي ، یز افزوده شده است که برهنه مجامعت کردن با زنين مقررات نيمعروف ا
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 و شب اول هر ماه ، طلوع آفتاب و وقت ظهر بجز روز پنجشنبهی وه دار و در وقت زردير درخت ميسقف و ز
 ، ان زلزلهيا درجرياه وزرد بوزد يسرخ و سی ا بادهايگرفته باشد ا آفتاب يکه ماه ی  و دروقت، مگر رمضان
 . مکروه است

 
ش ي درب، درجهان حاضر ما. است ی دانش بشری ن رشته هايشرفته ترياز پی کيدرجهان امروز ی دانش پزشک

بهداشت وابسته به سازمان ملل متحد ی ن الملليعضو سازمان بی کصد و هشتاد کشور جهان که همگياز 
ون پزشک و جراح يليش از پانزده ميبا بی و خصوصی ک عمومينيمارستان و کليصد هزار بيستند، درحدود سه

ا عمل يی ون نفر تحت درمان پزشکيليکصد ميروزانه بطور متوسط . و پرستار مشغول کارندی و پرسنل پزشک
. شوديار مجهز انجام مي گاه بسمجهز وی فنی ن ها با استفاده ازدستگاههايبا همه ايرند وتقريگيقرار می جراخ

ب ده يکنند و قريت ميفعالی و داروئی و جراحی پزشکی وهشگر بطور منظم درهمه رشته هاژپ ششصد هزا ر
با يتقر. شونديمنتشر می مختلف جهان درارتباط با مسائل بهداشتی درکشورهای ا عموميی ه تخصصيهزار نشر

ی بهداشتی شرفته جهان به گزارشهايپی کشورهای ونيزيو تلوی وئيرادی ازبرنامه های شه بخش مهميهم
 .اختصاص دارد

 
جهان ی و پزشکی بهداشتی ن ساختار سراسريکه ای نيک ازقوانيچي ه، هيت فقيدگاه مکتب والي ازد، نهمهيبا ا
ی نيک از قوانيچي هستند که با ه”يسي سفل”ينيرا همه آنها قوانيستند، زين قابل قبول نيگردند قوانيرا می کنون

ن ين قوانيازای وگوشه ا. ق نمکننديهمه بشر نازل کرده است تطبی ر براير ناپذييکه خداوند بطور ثابت و تغ
ش يخو”ح المسائليتوض”ه دريفقی و بهداشت ارتباط دارد، خود ولی را، درآنجا که به پزشکی ل الهياص

 :مشخص کرده است
 

د دست به بدن او بزند، واگر با ياه کردن او معالجه کند نبامعالجه زن نامحرم بتواند تنها با نگی ب براياگر طب
ناچار شود که به عورت او ی معالجه کسی ب برايو اگر طب. د اورا نگاه کنديدست زدن بتواند معالجه کند نبا

 بخواهدی واگر زن. نه را درمقابل عورت او گذاشته و درآن نگاه کند و به خود عورت نگاه نکنديد آئينگاه کند با
در دست کندکه دست او به ی زيد چيايا عورت اورا آب بکشد يه کند ير ازشوهر خود را تنقيا مرد غيی گريزن د

ا عورت يه ير از زن خودراتنقيغی ا زنيگر يبخواهد مرد دی ن است که اگر مرديو همچن. عورت آن مرد نرسد
رون آمدن آلوده نجاست يه بعد از بکيداخل بدن شود و به نجاست برسد، درصورتی زياگر چ. اورا آب بکشد 
رون آمدن به نجاست آلوده نباشد يبعد ازبی وارد شود ولی پس اگر اماله با آب آن درمقعد کس. نباشد پاک است

که به ی رير شين نجاست درآن نباشد اگر آنرا زيکه عی ز نجسيو چ. ر شوديست که تطهيست والزم نينجس ن
شسته شده که درآن ی آبی ن نجاست درآن باشد وليشود، واگر درعيک مند پايکدفعه بشويآب کر متصل باشد 

د از آب يا مزه نجاست گرفته باشد بايا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است، اما اگر آن آب بو يرنگ 
 است کهی آب کر مقدار آب. ا مزه نجاست نداشته باشديا رنگ يشود بو يکه ازآن جدا می زد تا آبير درآن بريش

ن صورت يدرا. زد آن ظرف را پرکنديم باشد بريک سه وجب ونيآن هر ی و پهنا و گودی که درازی اگر درظرف
شود واگر يرد نجس ميا مزه نجاست را بگيمانند بول و خون به آب کر برسد چنانچه آن آب رنگ ی اگر نجس

سان شک کند که ازکر کمتر شده که به اندازه کرباشد، اگر انی وآب. شودير نکند نجس نمييآن تغی رنگ و بو
و کر . شوديهم به آن برسد نجس نمی کند واگر نجاستينجاست را پاک می عني حکم آب کر را دارد ، ا نهياست 

 “." دوم آنکه دومرد عادل شهادت دهند، ن کنديقياول آنکه خود انسان : شوديازدوراه ثابت می کيبودن آب به 
ر يکه گوشت آن از خوردن شی ط گوسفندي و بول وغا،  لواط کرده باشدکه انسان با آنی وانيط حيبول و غا

گر که يوانات ديعرق حی  ول، نجاستخوار نجس استن عرق شتر ي و همچن، خوک محکم شده باشد نجس است
ند آب است يکنند و آنها را مطهرات گويکه نجاست را پاک می زهائيوازجمله چ. ستينجاستخوار شوند نجس ن

موثرتر و راه ی وسته داروهايپی  جهان پزشک، درمان دردهای برا".    و اسالم، ن نجاستي عو برطرف شدن
ی شوند، وليبه بازارها عرضه می کاملتری داروئی نجهت هر روز فرآورده هاي وبد، ديجويرا می تازه تری ها
ف آنها از زبان ائمه ن شده اند که وصييتعی مشخص از منبع آسمانی ها قبال داروهای مارياز بی اريبسی برا

 : ده استيه به ما رسيت فقيقدر مکتب والياطهار توسط محدثان عال
 
د يرسيه السالم هم ميعلی سيا به حضرت عي آ: دنديشان پرسيازحضرت امام جعفر صادق منقول است که ازا“

ن مواقع ي و درا، دشي به او غالبا درد مقعد عارض م، یرسد؟ فرمود که بلير فرزندان آدم ميکه به سای دردهائ
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گفت که ي و م، اورديش بير کند و برايگر خميکديتون را با يگفت که عسل و شاهدانه و روغن زيبه مادرش م
ث است که مفضل يز درحديون. آن کراهت داردی طلب کرده است که اما از بدمزگی غمبريرا به علم پن معجون يا

ی وفرمود که برا. که بول شتر بخور تا ساکن شود فرمود ، نفسی ت کرد از تنگيبه خدمت آن حضرت شکا
ز منقول است که يون. را به روغن بنفشه آلوده کنند و دروقت خواب درمقعد گذارند ی معالجه زکام پنبه ا

 فرمود که من خودم هم ، کشميار آمدن بول آزار ميت کرد که از بسيه السالم شکايبه آن حضرت علی شخص
تب و درد سر و آزار چشم و ی که برای نست که درآخر شب شاهدانه بخوري  ا آنرا دارم چارهی ن گرفتاريهم

 ."د استيز مفيدرد شکم ن
 
ی ار شد، حقتعاليل بسياسرائی ان بنيدرمی سيو ازحضرت امام محمد باقر منقول است که فرمود چون مرض پ“

ی وازحضرت امام موس. خورندشان بگو گوشت گاو را با چغندر بيفرمود که به ای ه السالم وحيعلی به موس
منقول است که ی نقی ر است، و ازحضرت امام علير تر و خشک عالج بواسيت است که خوردن انجيکاظم روا

رون آمده است که مشرف يفه بيبربدن خلی شان فرستاد که زخميفه متوکل کس بنزد اير خليفتح بن خاقان وز
. ن گوسفند را مخلوط با گالب برآن زخم بگذارند يرگحضرت فرمود که سد کرد؟ يبرهالک است و چه چاره با

 ”.ن کردند و زخم گشوده شديپس چن
 

را همه ي ز، ستينی غلبا اساسی هائيماريدرمان بی برای دنيا ماليی خوردنی از به داروهاينی درموارد متعدد حت
زبان ائمه اطهار باخود ن موارد ازيازای برخ. توان کرديخاص عالج می ه ايها را با خواندن ادعيمارين بيا
 :ه مشخص شده انديت فقين آثار مکتب واليامبر درمعتبرتريپ

 
 ، ت کرد از درد مقعديبه آن حضرت شکای ت است که شخصيه السالم روايث معتبر ازامام محمد باقرعليدرحد“

م دردم برطرف ن کرديگفت چنی راو.... ات را بخوان ين آيدست برمقعد گذار و ای فرمود چون ازنماز فارغ شو
ن يهرکس پس از نماز صبح ومغرب هفت بار ات دارد که يه السالم رواير از حضرت صادق عليبصی واب. شد 

ه يالحسن علی واز حضرت اب. را از اودور کندی وانگيو دی سيبد بو و پی دعا را بخواند خداوند عزوجل بادها
وذ برب الفلق را سه بار وسوره قل هواله احد السالم نقل شده است که فرمود هر کس که هر شب سوره قل اع

و فساد معده ی و مرض تشتنگی و جن زدگی وانگيعزوجل هرگونه دی ا الاقل پنجاه بار بخواند خدايرا صد بار 
ت شده است که يه و آله رواياله علی واز حضرت رسول صل. ی ريو جوشش خون را از او بگرداند تا زمان پ

و از . وفلج را از او دفع کندی سيخوره و پی د حقتعاليحول والقوه اال باهللا بگوهرکس که درروز ده مرتبه ال
کند يوسته قراقرميت کرد که شکم من پيشکای ت است که شخصيه السالم روايبن جعفر علی حضرت موس
ن دعا را يازنماز شب ای شنوند، آن حضرت فرمود هرگاه فارغ شديد ميآی رون ميراکه ازآن بی ومردم صدائ

 ”.که قرقره شکمت خاموش شودی  بدرست، بخوان
 

و ی هزاران مرکز تخصص. ه داده شده است يبه تغذی مهمی  درجهان امروز جا، یدرارتباط با مسائل بهداشت
منظما اطالعات الزم را در ی دولتی ه هايا اطالعيی گروهی ا دررسانه هايژه يات وي ازراه نشر، یشگاهيآزما

ه يگذارند و هزاران کتاب و نشريمی دردسترس عمومی غذائی مصنوعی ا فرآورده هايی عيطبی باره مواد غذائ
و درجه ی نيماشی ا فرآورده هايی ا گوشتيی اهيگی های ا مضار خوراکيرا بطور منظم با خواص ی افکار عموم

ها و يبررسی ان اطالعات طبعا برمبني و همه ا، کنندير مشخصات آنها آشنا مين و ساين و پروتئيتاميو وی کالر
 غالبا با ”ير الهيتغين ثابت و الي قوان”، زين مورد نيدرای ول. شوديم ميتنظی ق علميش دقيکم و بی شهايآزما
ت اله يخود آی  باز دررساله اجتهاد، رای ن آسمانين قوانيازای گوشه ا. ق نمکنند يتطبی نيقات زمين تحقيا

وانات حرام يج و بچه دان و حدقه چشم و ذات االشاجع حوفری خوردن فضله و آلت نر“: افتيتوان يمی نيخم
. نداردی ازآن با حالل مخلوط شود خوردن آن اشکالی اگر مقداری  ول، ن و آب دماغين سرگياست، همچن

اگر با . ده باشند حرام استاگر با آنها لواط کری مکروه  ولی ط عاديخوردن گوشت اسب و قاطر و االغ درشرا
ر يآنکه تاخی د بيز بايشود وخودشان را نين آنها نجس ميکرده باشند بول وسرگی کير نزدگاو و گوسفند و شت

 .که با آنها لواط کرده پولشان را به صاحبشان بدهدی  و کس، فتد بکشند وبعد بسوزاننديب
  

است،  چنانچه دردست مسلمان باشد حالل ، ا مردهيست آنرا زنده ازآب گرفته اند يکه معلوم نی مرده ای ماه
که زنده است يک قسمت آن درحاليرون آب دوقسمت کنند و يرا بی اگر ماه. واگر دردست کافر باشد حرام است 
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رند بعد ازجان دادن ياگر ملخ را زنده بگ. ندارد ی رون آب مانده مانعيکه بی  خوردن قسمت، فتديدرآب ب
 ."ستيدردست کافر باشد حالل نی اگر ملخ مرده ای  ول، خوردنش حالل است

  
ه يز برپايرا که مذاهب قبل از هرچيدارند، زی ر آسمانيتغين اليدرقوانی ممتازی بنوبه خود جای مسائل قضائ
را که حسن يداده شده است، زی به امور قضائی ار مهميالبته درجهان امروزمقام بس. اد شده انديعدالت بن

ی ن جهت بموازات مسائل بهداشتيبهم. استعدالت ی ز درگرو اجرايش از هرچيبی روزمره بشری ان زندگيجر
ی که دستگاهها بشمار آمده اند، ی از ارکان نظام گرداننده جامعه بشری کيز ينی  مسائل قضائ، یو پزشک
ه يو چند هزار نشری قضائی ون حرفه ايتو و فدراسيه و انستيجهان و صدها اتحادی ه کشورهايکلی قضائ
ن مراکز ي ا”يسيسفل”ني قوان، زين مورد نيدرای ول. انگر آننديا نمايمختلف دنی کشورهای خصوصی رسم
ن يزمی درروی جه عدالت واقعيکنند و در نتيق نميتطبی ر آسمانير ناپذييچوقت با مقررات ثابت و تغيبا هيتقر

نان ابد، همچيق يآن تحقی ند تا عدالت بمفهوم آسمانيد واقعا باجرا درآيکه بای ازمقرراتی گوشه ا. شود ياجرا نم
  : افتيتوان ي م”هيت فقيوال”درمکتب،

 
ی ه مرديک خصياگرا يد، يآط ازاو بدريشه غاي سبب شود که همرا بشکند وی استخوان کون آدمی واگر کس"... 
فتد، يا پشت اورا چنان بشکند که از جماع کردن بيرا ببرد، ی کطرف مقعد کسيا ي ، رای ک طرف فرج زني را،

ک يه چپ اويدن خصيدوثلث خونبها دارد وبری ه راست کسيدن خصيوبر. رديگي منها خونبها تعلقيبرهمه ا
زند، يرون فرج او بريدربی رخصت زن آزاد و دائمی را بی که مني طال الزم است درصورتودادن ده مثقال. ثلث

ظر است،  ن عظام اختالف نين مجتهديولد الزنا بی ودرمورد خونبها. ستينی ا متعه باشد منعيز ياما اگر زن کن
و ی مرد جهود هشتصد درهم شرعی  و خونبها، جودان استی ولد الزنا مثل خونبهای برآنند که خونبهای بعض

(!) ست يکه خود را کشته باشد کفاره واجب نی برکس. استی زن جهود چهار صد درهم شرعی خونبها
ز عنداللزوم ينه شده را ند، ذکر ختيتوان برير ميک مرد پيک مرد جوان را به عوض ذکر يودرقصاص ذکر 

درموقع جماع به ی شخصی کند که منی کاری و هرگاه کس.... د يک ذکر ختنه نشده بريتوان به عوض يم
را ی ه کسيا خصيا از حشفه ببرد، يخ يگر را ازبيدی ذکر کسی و اگر کس. د خنبها بدهد يد بايرون آيبی دشوار

ا يا نباشد و خواه فرج اوبزرگ باشد يآن زن بکر باشد  خواه ، را ببردی ا هردوطرف فرج زني ، قطع کند
ض اورا بدراند و يا مخرج بول و حيط يرا چنان دخول کند که موضع بول و غای زنی ز اگر کسي ون، کوچک

 ، ا هنوز بالغ نشده باشدي و خواه زن بالغ باشد ، ی خواه شوهرش باشد وخواه اجنب، کندی کيهردوراه را 
ه يده باشد ديط زن بالغه خودش را درانيموضع بول و غای  اگر مردیشود، وليجب مه واينها ديبرهمه ا

 .”ستيبراوواجب ن
 

ی ب شورايوضع شد و به تصوی اسالمی ش توسط مجلس شورايکه چند سال پی اسالمی قانون قصاص جمهور
 :ل کرده استي تکم، که احتماال مبهم بودهی  درآن موارد، رای ن آسمانين قوانيد، ايز رسينگهبان ن

  
رد رجم کردن است، يمادر وخواهروعمه و خاله وزن پدر صورت گی عنيی که با محارم نسبی حد زنا درموارد“
ا آلت درفرج ينکه به شبهه برآنان دخول کرده باشند ي مگر ا، ن فرو کردن و سنگسار کردنيتا کمر درزمی عني

که با او زنا ی کند اگر زنينمی و فرق. ب نشده باشد يبطور کامل غا) ا دبريقبل (ا درپس او يش يدرپی عنيزن 
آن ی ا دوتايک يباشد که فقط با اصابت ی د درحديسنگ دررجم نبای بزرگ. ا مرده باشديکرده باشند زنده 

واگر . اورا زود نکشدزنند کوچک باشد تا آنکه يکه می د که درسنگسار سنگهائيشخص مجرم کشته شود، وبا
ده ين مرد را بپوشاند و زن را پوشيد عورتيواجب باشد، با) انهيسنگسار و تاز(جلد هم رجم و هم ی برشخص
ی دارد ولی که همسر دائمی مرد با زنی زنا. انه بر فرج او نزننديتازی انه بزنند وليد که سخت تازي و با، بزنند

ی همجنس بازی ه زنهرگا. ست يندارد موجب رجم نی ا حبس و مانند آن به همسر خود دسترسيدراثر مسافرت 
 و هر گاه دوزن ، رسديدرمرتبه چهارم به قتل می  ول، خورديانه ميهر بار مساحقه تا سه باز صد تازی کند برا

د يبگوی به شخصی هرگاه کس. خورند  يانه مي تاز،  ولو مساحقه نکنند، ک پوشش بخوابندير يبدون ضرورت ز
اگر آن مرد ی شود، ولياو نسبت داده محکوم به حد قذف مکه زنا به ی ا خواهر قحبه نسبت به کسيزن قحبه 

شهوت ببوسد ی را از روی گريدی هرگاه کس. شودير وارد نميا زن قحبه باشد حد و تعذيواقعا خواهر قحبه 
ه قسمت جدا شده را به يعلی را قطع کند و مجنی از گوش کسی مقداری ن هرگاه شخصيشود، همچنير ميتعز

ه قبل از قصاص دندان درآورد در يعلی مجنی را بشکند ولی هرگاه دندان کسی ول. وند دهد يگوش خود پ
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د تفاوت يوب باشد مجرم بايد معيز شود، و اگر دندان جديد تعزيکه دندان تازه اوسالم باشد مجرم فقط بايصورت
 ”.ز بپردازديوب را نين دندان سالم و معيمت بيق
  

مو صورت يا اسکيجرم در جامعه مسلمانان فنالند المثل ی اگر ف ی حت، ه درهر حال شتر استيواحد پرداخت د
ی قصاص که درمجلس شورای  ماده ا10براساس قانون . را که اسالم بدون شتر مفهوم ندارد يگرفته باشد، ز

ا يوب کردن چشم يه معي شتر و د100که گردنش کج شود يبطری ه شکستن گردن کسي د، ب شدهيتصوی اسالم
شتر 10ه قطع انگشتان او ي شتر و د33د يوارد آی که به شکم کسی ه زخمي شتر و د50ک پا يک دست وي

 . است 
 

   ی را برفتوای شتريحات بيافزودن توضی شرع اسالمی رتبه دادگاههاي مسئوالن عال، درمورد مجازات سنگسار
الزمه اسالم است، و ق سنگسار يقتل از طر”:دانسته اندی له او ضرورير الوسي دررساله تحر”يني امام خم“
د عمل سنگسار ي و ناچار با، نها بشوديا اعدام با گلوله و امثال اير يل به قتل با شمشيست که رجم تبديز نيجا

ن از يزمی گردد، چنانکه مکرر دراخبار آمده است که اقامه رجم درروی رد تا منشاء نزول برکات الهيانجام گ
شود، خواه يدرمورد او اجرا می د سنگسار شود حد الهيکه بای  کس.نزول چهل شبانروز باران پر برکت تراست

ازنظر م تا يندارد که صبر کنی چ لزومين است که او کشته شود، و هي چرا که منظور ا، ا سالميض باشد و يمر
د يله خود مخصوصا تأکيرالوسيدررساله تحری مدظله العالی نين مورد حضرت امام خميابد درايی بهبودی مزاج
 .)مرکزی انقالب اسالمی  حاکم شرع دادگاهها، یالنيگ ی محمد."( وده اند فرم

  
 :اضافه داده اندی حاتيتوضی عدالت اسالمی ه درباره نحوه اجرايت فقيگر واليدی گان قضائيبلند پا

  
د يباشد بای م حکومت ما اسالمياگر بخواه. ی ست که همه مردم آن بروند به دادگستريا نيدردنی چ حکومتيه"

انقالب ی ما دادگاهها و داد سرای اسالمی درجمهور. م که درآنها بشود مجرم را فورا کشتيداشته باشی محاکم
 ).مرکزی دادستان کل دادگاههای وسف صانعي"( دهندين کار را انجام ميا

 
 معطل نکهيای  بجا، مير کرديابان دستگينها را درکوچه و خيکه ايوقت. ست يل الزم نينهمه طول و تفضيا“

ابان محاکمه شان يخی ت المال را مصرف کنند، همان تويم که چند ماه درزندان بخورند و بخوابند و بيبشو
اصال پاسدار . م يکنير بارانشان ميتی نقدر که دونفر پاسدار بضرر آنها شهادت بدهند بدون معطليم و هميکنيم
 ).ورکشی وان عاليس ديرئی لياردبی موسو ( ”.ن کار است يهمی برا
 
نکه يای عني. ستيز نيجای او فرصتی جزای ت مجرم برايص هويبعد از تشخ. ی انقالب اسالمی درکار دادگاهها"

 ).جانيآذربای س دادگاه انقالب اسالمي رئ، ینجف آباد( ”ر ندارديانقالب تأخی حکم خدا در دادگاههای اجرا
 
ی ريرا درصورت دستگی ن کسيدهد که چنياجازه مشود و اسالم يک دختر نه ساله بالغ شمرده ميازنظر اسالم “

 ) .دادستان انقالب تهرانی اسداله الجورد( ”ميم وگلوله بزنيوار بگذاريدرتظاهرات ضد انقالب همانجا کنار د
 
کسال است در بازداشت هستند و هنوز اسم يی م که حدود شش هفت ماه حتيرا درزندان داری نجا کسانيمادرا"

نها يداده اند که ای د؟ امام فتوينها نزنيد چند تا ضربه شالق هم به ايئـگويم. ند يگوي نمخودشان را هم به ما
ا يدنی کجا. نها درزندان بمانند يست بفرض پانصد نفر ازايضامن مردنشان نی ر جان هم بدهند کسير تعزياگرز

 ).کشوری وان عاليس دي رئ، یلياردبی موسو( ”شود ؟يخراب م
 
ی از اعدام شدگان اشتباه شده و آنها بجای ت بعضيص هويشرع اطالع دادند که درتشخبه دادگاه ی اشخاص“

د محسوب خواهند يا شهينها درآن دنيندارد، درعوض ای به آنها گفته شد اشکال. گرفته شده اندی گريکسان د
 ).مرکزی دادستان کل دادگاههای وسف صانعي(”.شد 

انقالب به بعد آن اندازه که ی روزيرا از پي ز، کرده اندی ود کوتاهفه خيدرانجام وظی انقالب اسالمی دادگاهها“
 حاکم ، یالنيمحمد گ( ”ميخواهياز امام و از مردم معذرت می ن مسامحه کاريما از بابت ا. د اعدام نکرده انديبا

 ). مرکزی انقالب اسالمی شرع دادگاهها
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ه قم درباره آنها يت اله ها درخوزه علمين آيود هماز خی کيهستند که ی نها همان دادگاههائي ا، ن وجوديبا ا
 امام ، یرازيمکارم ش( ”.برنديکشند گوسفند هم سر نميانقالب آدم می که دردادگاههای ن آسانيبه ا“   : گفت

 ). جمعه قم
................................................................................................................................. 

 
ادعا کرد ی ني، روح اله خم )1357 بهمن 12 ، بهشت زهرا( خود دربازگشت به تهران ی سخنرانن يدرنخست

درآورده است، و ی رانه ايران را بصورت ويخراب کرده  وای اقتصاد مملکت را بکلی ستيفاشی که حکومت
ی نعلين باره حسيدرا. کندی زيه ريدرمملکت پای براساس اسالمرای است که اقتصاد سالمی برعهده دولت اسالم

نده و يآی اداره امور اقتصادی  برا”ران رهنمود داد کهيای س کل بانک مرکزيامام، به رئ”عهديول”، یمنتظر
حضرت امام ی ن امور به رساله فقهين ايد مسئولي با، ین بانکها و مردم با معامالت شرعيآشنا کردن مأمور

ال نکنند که يط مضاربه و مضارعه وجعاله را خوب درک کنند و مثال خيراجعه کنند تا حدود و شرامی نيخم
 ."ستين ربا و مضارعه نيبی فرق
 
ت خود صادرکرد ودرآن اقتصاد ين سال واليکه درسومی معروفی ر از حکم اقتصاديبغی نين حضرت امام خميا

نوشته بود ی درباره مسائل اقتصاد اسالمی  به زبان عربد خود درنجف سه اثريرا خاص االغ دانست درمدت تبع
 نام دارند، و خالصه مطالب هرسه آنها ”عي کتاب الب” و” المسائل المستحدثه” و”المکاسب المحرمه"که 

ن هر سه کتاب و يوجه مشترک ا.  نقل شده است –است ی ز به زبان عربي که آن ن-له اوير الوسيتحردررساله 
ی کند با عصر صدر اسالم عوضيمی را که درآن زندگی فراوان عصری نيست که امام با واقع بن اياحکام آنها ا
 : دانسته استی را قرن دوم هجری حيستم مسيگرفته وقرن ب

 
ان يهوديی ات برنفوس واراضيمالی عنيه يا جزيق خمس وزکوه يد منحصرا ازطريبای اسالمی اتهايمال“

فتح کرده ی که دولت اسالمی کشورهائی ن خراج از اراضيرند، وهمچنبيها که درپناه اسالم بسر می حيومس
 ازهر راه که ، یگريات ديوصول هر مال. که مرده اند و وارث نداشته اند وصول شوندی راث آنهائياست، و م

ست بلکه يکشور الزم نی خالف شرع است و نه تنها برای ات گمرکيازجمله وصول مال. باشد خالف شرع است 
 ."د لغو شودي ضرر دارد و باهمی ليخ
  
ره ها جزو ياها و شهرها وجزين دري همچن، اهان و درختان و سنگها، مال امام استيارتفاعات کوهها و گ“

ز يمت و کنير گرانقيو لباس گرانبها و شمشی غنائم برجسته مانند اسب عال. انفال است و تماما مال امام است
 .رد و وارث نداشته باشد مال امام استيکه بمی کسن ارث هريخوبرو مال امام است و همچن

 اگر ، معادن طال و نقره ومس و آهن وسرب و نفت و گوگرد و ذغال سنگ ونمک و گل سرشورو گل سرخ
شوند، يات خمس ميسکه دار، برسد مشمول مالی  مثقال طال15نار، معادل ي د20منافع حاصله ازآنها به 

ی ر آثار اسالمير و چه درزيبای  چه دراراض، ن اسالميکفار و چه درزم ی چه درشهرها، ن است مال گنجيهمچن
 .دا شوديپی آنچه در شکم ماه.دا شوديپ

 
کنند ازنظرع شرع باطل يد آن منع ميگران را از تقليرسانند و ديمخترع آن به ثبت می ع را براينکه صنايا

 ."ن بمانديآن معی  برساند تا نرخ ثابت برارا به ثبتی مسلمانان است حق دارد صنعتی است، فقط امام که وال
 
ک يی بودن آنها مشکالت اقتصادی ت آنها و باهمه اسالميامام، با همه اهمی ن رهنمودهايکه درعمل ايوقت

ز کمک يگر نيدی جانبی را حل نکرد، دست اندرکاران بفکر آن افتادند که از تخصص های ستميقرن بی جمهور
ک اقتصاد سالم و شکوفا مراجعه به يجاد ي تنها راه حل ا”:گفته شد کهی ماسالی درمجلس شورا. رند يبگ
ی نمازجمعه آقای و خطبه های نيت اله مشکيوحضرت آی منتظری ت اله العظميات حضرت آيقات و نظريتحق

ی اسالمی  وروزنامه ارگان حزب جمهور، )1362  خرداد 7 جلسه ، یاسالمی مجلس شورا"( استی رفسنجان
 :نوشت
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ن هفته منتشر شد ه آثار يکه درای رفسنجانی هاشمی ن آقايحجه االسالم والمسلمی است اقتصاديتاب سک“
ت و کارل مارکس يچون آدام اسمی مخبطی له مغزهايرا که بوسی اقتصاددانان استکبار شرق و غرب و الطائالت

ن کتاب نه يای ق رهنمودهايدق یاجرا. مستضعفان عالم گشوده اشتی د برروياثر کرده و آفاق جدی افته بينشر 
ا از ورطه ينجات دنی  بلکه راه را برا، دهديقرار می ح رشد اقتصادير صحيرا در مسی اسالمی تنها جمهور
 ".دينمايز روشن ميحاصله از استکبار نی بحران اقتصاد

 
ران جزچهل يای اسالمی جمهوری برای اقتصادی ن رهنمودهاين بودکه اگر ايآنچه درعمل نشان داده شده ا

وسقوط ) وام دهنده بودی ش ازانقالب خودش کشوريپی ران سالهايکه ای طيدرشرا( ی ارد دالر وام خارجيليم
گرفته نشود ی نکه اگر وام داخليای  دالر و اعالم اضطرار1 , 200 دالر به 2 , 600درآمد سرانه ساالنه از 

ی اورد، درعوض برايببار نی نخواهد بود حاصل ببعد مقدور 1377از آبان ماه سال ی دولتی پرداخت حقوقها
خته ياز آنرا جسته گری داشت که نمونه هائی ت بخشيار رضايج بسيت اله ها و حجه االسالم ها نتايخود آ

: ک کهيپلماتيار معتبرلوموند ديافت، مثال درماهنامه بسيتوان يمی ن الملليمطبوعات مهم بی هايدرافشاگر
مخصوص ی ران به حسابهايارد دالر ازايلي م10کا بعمل آمده، تاکنون حدود يرکه درامی هائيبراساس بررس“

ی است که در بانکهای ر از مبالغين رقم غيافته است، والبته ايانتقال ی کائيامری سرشناس به بانکهای مالها
 ”گليشپ ا”يا گزارش هفته نامه آلماني، ”خته شده استيآنها ری به حسابهای اروپائی گر کشورهايس و ديسو

درهولتس بروکه بانک ی ت اله بهشتيون مارک به حساب آيليز شصت ميصادره، ازواری د شماره چکهايکه با ق
ارد دالر سهام حجه يلينگتن پست درباره دو ميا گزارش واشيچه بانک فرانکفورت خبر داد، يهامبورگ و دو
م درباره يرش جروزالم پست اورشلا گزاي ، ین الملليصد شرکت مختلف بيش از سيدربی االسالم رفسنجان

ا سپاه پاسداران يون ارشد يازجانب روحانرا ی رانيای خيو تاری هنری نه هايکه بطور منظم گنجی ماهائيهواپ
ران را يل انتقال داده و درحال حاضر غرفه ايال عال به اسرائی ماهايه و از آنجا با هواپيران به ترکيران ازايا

اد يبنی ارد تومانيلي م123ی دزدی ماجرا. ن موزه کرده اند ين غرفه ايتری م غنياورشلی درموزه باستانشناس
ک نمونه يار برآن سرپوش گذاشته شد بنوبه خود تنها يبسی ز که پس از سر وصدايران نيمستضعفان درخود ا

 ” درداخلن رهنمود هاين سالها و باهمياست که درهمی با ارقام نجومی کصد مورد سوء استفاده هائيش ازيازب
خردان، يبی ا”:انگذار آن نوشته بوديکه بنی  صورت گرفته است، حکومت”نيزمی روی ن حکومت الهياول

 ، هاي غارتگر، هايدزد  فسادها،. شوديس ميتأسی ن است وآن بادست پاک روحانيزمی ن بهشت رويمملکت د
 ".ت سر و کار ندارندين کشور است که با روحانيهمه کار آن دسته ازافراد ا

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

ی وسوء قصدها و کشتارهای  درگرما گرم جنگ خارج، هيت فقيوالی جمهوری برقراری ن سالهايدرهمان نخست
حجه االسالم ی ن الملليران درصحنه بيروزافزون ای اسيسی و انزوای تصادو مشکالت گسترده اقی ر داخليگيپ

ی ه انجمنهايندگان اتحاديدار با نمايدردی اسالمی س وقت مجلس شورايرئی رفسانجانی ن هاشميو المسلم
  : بشارت داد کهی اسالم

 
ن کشور يای ه ارگانهايل وک، خته شده استيران ريدرای ک جامعه اسالميی و اجتماعی اسيسی ه هايامروز پا“

امام امت دست ی تحت رهبری انقالبی و دولت ونهادهای اسالمی و مجلس شورای است جمهوريمتشکل ازر
 ."باشد ی واقعی ک الگويت ينده بشريآی بسازند که برای زشت جامعه ای اين دنياندر کارند تا درا

 
ت يدردرجه اول اهمی  نقش، مورد بحث”تيبشر”ازی مينی عني ، طبعا موضع زنانی د بخشينده امين آيدرچن
نده يک امام و نمايه و دوست نزديت فقيانگذاران درجه اول والي ازبن، ید صدوقيت اله شهيآن جهت يبد. داشت

نده يآی ن الگوي الزم دانست درمجلس خبرگان که خود عضو آن بود درباره مقام زن درا، زديمخصوص اودر
 :بدهدی شتريحات بي توض، تيبشر

 
س جمهور هم بشود و يتواند رئيرش بشود، پس ميصغی تواند وليند همانطور که زن ميگويده ام که ميشن"

تواند بچه را باز بکند و پاکش بکند واز کثافت ياست؟ چون زن می ن چه حسابيحاال ا. ر هم بشودينخست وز
کروز يی عنيهم بشود؟ ر يس جمهور و نخست وزيتواند رئيبرکنارش بکند و پستان دردهانش بگذارد پس م

مان يشب خانم زاينکه ديای چرا؟ برا. ل استيتعطی ريا نخست وزيی است جمهوريم که رينيم و ببيصبح برو
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ک يا يفرستاده باشند ؟ آی کنفر زن را در اسالم به استانداريا يست؟ يما ننگ وعارنی ن برايا ايآ. فرموده اند 
ی کيا کلنگ ي آ،  قنات وجود دارد24 , 000زد حدود يند ؟ درکه زن قرار داده باش ديده ايرا شنی سرلشکر

 ”ازآنها را زن زده است ؟
 

ت ياهمن حد از يدرهمی گري درکتاب تعدد زوجات دراسالم دالئل د”ي طباطبائ”نه عالمه معروفين زميدرهم
 :ارائه کرده است

 
ی تينفس محرومی حتمی واهشهاخی ه اقتضائات الزم طبع و ارضاين است که درناحيات اسالم ايازعنای کي“
ن است که دررفع حاجات يشهوت مردان انباشته نشود تا سر به منکرات بزند، والزمه اسالم ای عنيجاد نشود، يا

ال يتواند با خيبراوسخت شد می ن جهت شخص مسلمان اگر کار قضاو شهوتش روزيبد. ع شوديشهوت تسر
ت يه السالم روايازحضرت امام جعفر صادق علی ثيت حدن بابيدرهمی دراصول کاف. رد يبگی گريراحت زن د

به ی کمرد را برزن حرام فرموده، وليش از يرت مخصوص مردان است و لذا خداوند بي غ: شده است که فرمود
، و عالمه ”!رت دهديت و غيرا خداوند بزرگوارتر ازآن است که به زن حميمرد چهار زن را اجازه داده است، ز

ده و ملکات يرت از اخالق حميشود که غي پس معلوم م”ث گرفته است کهين حديجه راازاين نتيبزرگ تنها ا
 "!فاضله است

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

و ی علمی تهاي بهمان اندازه که از صالح، گسترده نشسته بودندی خواننه آخوندان برسر يريکه به سنت ديآنهائ
ن يطوالداشتند، بخصوص با ای ديی و گزافه گوئی  درالفزن، بهره بودندی شرفته امروز بيجهان پی فرهنگ
شمار سخنان . برخواهند داشت ”رهبری نيخم”اله اکبر”اديمنبرشان فری درپای نان که درهر صورت کسانياطم
ه يغالبا بلند پای ه ازجانب مسئوالنيت فقي وال”ي اله”ست ساله حکومتينا در بيکه درکشور ابن سی ه اابلهان

 :ک کشور عصر حاضر استين رقم سخنان نوع خود دريگفته شد احتماال بزرگتر
 
طرح ساختن ی منتظری ت اله العظميحضرت آی انقالبی ل با رهنمودهايرا ابابيطی ما سازيموسسه هواپ“

اه يجهان کفر را به خاک سی الهی ل دارد که با اتکاء به امدادهاي را دردست تکم”دي کبوتر سف”يماهايهواپ
وزارت ی ه رسميل در مصاحبه با نشريرا  ابابيطی ماسازيهواپی هايس موسسه بررسيرئ"( ديخواهد نشان
 ). يارشاد اسالم

 
ظهور حضرت ی نه سازيم درجهت زميه بتوانل خواهد شد کيتکمی ن بار بصورتياولی ما برای دانشگاه خلبان“

 ). ف خلبانان يدرمراسم تحلی جمهوری هوائی رويفرمانده ن( ”مياقدام کنی عجل اهللا تعالی مهد
 
ودرحال اد برده اند يگر را ازيکديه مسئله تضاد با يکا و روسيم که امريبرخورداری امروز ما ازچنان قدرت“

گرقرار گرفته يران درکنار همديای اسالمی درت روزافزون جمهورمقابله با قی حاضر هردو ابرقدرت برا
 ). يونيزيفرمانده سپاه پاسداران درمصاحبه تلو(”اند
 
نده يم درآيخواهيحاال م. م يدانيز را ميت دارد همه چيساختن موشک اهمی برای زهائينکه چه چيمادرمورد ا"

ن يم شد و دوميا خواهيدنی نده ما قدرت بزرگ موشکيم که درآيد به صراحت بگويبا. م يانواع موشکها را بساز
م که يکرده ای ز ابتکارهائيهاوک نی ستم دفاعينه رادارو سيدرزم. م بوديبعد از ابرقدرتها خواهی قدرت موشک

 ).ون ژاپنيزيدرمصاحبه با تلوی اسالمی س مجلس شورايرئ (”کننديها بفهمند ازغصه دق ميکائياگرامر
  
ساختنش وقت صرف کرده بود تنها ی  سال برا16کا يرا که امری ما توانسته اند موشکی حزب اللهی بچه ها"

 ). جنگ ی ون دانش آموز برايليده می نار آماده سازير سپاه پاسداران درسميوز"( سال بسازند يکدرمدت
 نماز به نيبت ايکا از هيامروز تمام امری ول. ديترسينماز جمعه نمک پشه هم ازمراسم يی م طاغوت حتيدررژ

 ).الن درخطبه نماز جمعهيامام جمعه گ( ”لرزه درآمده است
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ه بوده است يت فقي سال است بدون وال2500را که ی تمام شرق و غرب عالم امروز متحد شده اند که جامعه ا"
 ). امام جمعه رفسنجان درخطبه نماز جمعه ( ”ه دررأس خود محروم کننديت فقيکماکان از داشتن وال

 
م ياگر ما بتوان. ش ورزش است يازبرنامه های کيکند و يمی زيجهان سوم برنامه ری کشورهای ر برااستعما“

ارزش ی ان را به زهد بکشاند، فقط آنوقت است که ورزش ما دارايم که جهانيت کنيهدای ورزش را درجهت
دختران ی رمانن دوره مسابقات قهي، درچهارميس جمهوريرئی رجائی همسرمحمدعلی عاتقه رجائ( ”باشديم

 ). وم تهران يدراستاد
 
 به حزب ، ميداری ن اماميما بحمداله چن. نبال حزب درست کردن روند ديها چون امام ندارند می اروپائن يا“

 ).درخطبه نماز جمعهی ت اله صادقيآ( م ينداری اجيدرست کردن احت
 
ت يآ"( ت استيه مرادف با بربرير فقيت غيه مرادف با توحش است وبا واليت فقيبدون اصل والی جامعه بشر“

 ).ه دردانشگاه يت فقينار واليش سميس مجلس خبرگان درگشايرئی نياله مشک
 
است يون سيسيمخمر کم(” قرنها است مورد انتقاد مااست، رانيست ها درمورد اياليانه سوسياست ناشيس"

 ). ی اسالمی مجلس شورای خارج
 
د يخواهيگرکه ميتران، ازتاچروازهرکس ديگان، ازمين راازريا. تران اسياامروزاين کشور دنيدمکرات تر"

 ).  درخطبه نماز جمعه ، یاسالمی س مجلس شورايرئی رفسنجانی هاشم"( ديبپرس
 
د ي نخست با، ج فارسيخلی غارت منابع نفتی دانند که حجاب اساس حکومت اسالم است، و براي ابرقدرته م“

دار با بانوان ينده مجلس دردير و نماينخست وزی  همسر موسو، وردزهرا رهن ( ”نان ببرنديحجاب را ازم
 ). عربی کشورها

 
ن  يحس(”ج فارس مربوط استيهندوانه براه افتاده با توطئه ابرقدرتها درخلی را که درباره گرانی سر وصدائ“

 ). ی اسالمی ر درمصاحبه با روزنامه جمهورينخست وزی موسو
 
ن خود خدا يکه ايغمبرش را گول بزنند و آنها را بدوشند، درحاليواهند خدا و پخيال خودشان مين به خيمنافق"

ن فکر يمنافق. فر برسنديبکنند و بعد به کی گذارد تا خالفکاريآزادشان می عنيزند يرنگ مياست که به آنها ن
، یرازيب شيت اله دستغيآ"(خورندينکه خودشان از خدا حقه مي غافل ازا، کنند که به  خدا حقه زده انديم

 ).درمصاحبه با روزنامه اطالعات
 
د ياهان کاخ سفين به سيتوهی خود را برای است جمهوريها کاخ ريکا ئيست که آمريسبب نی ب"
 ). شرع مرکزی س دادگاههايرئ(”نامنديم
 
 هيت فقين والي رکن رک، وده استمان را وادار به عجز و البه نيکه فرعونی ر برنده اي شمش، خيدرطول تار“

سم پنجه نرم کرده است يسم و کمونيونيسم و صهياليخ با مثلث امپريهم که در تمام تاری روئيتنها ن. بوده  است
ران بلکه ينه تنها درمحدوده ا. ه بوده استيت فقيوالی عنين جهان يعه و قبله دائم محروميت  شيمرجع

د ي شه، نژادی هاشم(” داشته استه قراريک فقيعه آن يوسته درطليکه بوقوع پی هر نهضتی تيدرسرتاسر گ
 .)محراب

  
حجت "( ه دوخته انديت فقيد خود را به مجلس خبرگان و به واليارد نفر مسلمان جهان امروز چشم اميليک مي"

 ). جانيامام جمعه آذربای السالم حسن
 آنوقت است .وند بزند با حرکت امت حزب اهللا درنماز جمعه ها يد سرنوشت خودش را پيما بای جامعه ورزش“

 ).ري نخست وز، ین موسويحس( ”ديخواهد درخشی ن جامعه ورزشيکه ا
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خامنه ی د عليس( ”ديا هستي شما ابرقدرت دن: نديگويبما می خواهان جهان بطور دسته جمعيمتفکران و آزاد“
 ). س جمهوريرئی ا

 
از (”ست ها هستنديونيصهد  که عامل آن يآی ا ميدردنی گ پرستسو ی ماازرواج سگ بازی هايگرفتاری ليخ“

 ). 1363 اسفند 5 ، عاتالسرمقاله روزنامه اط
 
ی را بمناسبت شهادت آقايکه آخی و نوار آنها حرام است، مگر آهنگی قيد وفروش صفحات موسيمعامله و خر“

نده جهان بعنوان ين خبر دادن از آير مالئکه و ارواح حرام است و همچنياحضار جن و تسخ. ساخته اندی مطهر
 ).در جمارانی ، سخنرانينيخم"( افت شده استيکه از اجنه دری اخبار

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

ران حمله کرد يرتش عراق به خاک ا ا، رانيدرای اسالمی کار آمدن حکومت جمهوری کمتر ازدوسال پس از رو
ده يک ارتش فروپاشيانه به مقام ين ارتش خاورميرومند تريران ازمقام نيدرگرفت که اگر ارتش ای و جنگ

 با ، یرين دوران غافلگيران پس از نخستي ارتش و ملت ا، نوصفيبا ا. شديسقوط نکرده بود، اصال آغاز نم
که اساسا با ی طي درشرا– و نه مطلقا بخاطر جنگ اسالم و کفر ، شيت مرز و بوم خويازتمامی زياحساس غر

کسال ي درطول کمتر از ، زيحماسه آمی کپارچه بپا خاستند و درجنگي بطور -طرف مخاصمه نبودندی چ  کافريه
 . مرز به عقب راندند ی متجاوزان را تا آنسو

 
که صدام ين جهت وقتي بهم، رای روزي پحق را بجانب خود داشت و هم اعتباری نيران درآن هنگام هم سنگي ا

نکه صلح درمنطقه برقرار يای ج فارس حاضر شدند برايعرب خلی نفتی رفت کشورهاين شکست خود را پذيحس
ران هم خسارات ي ا، ن شده بوديران بپردازند، و اگر چنيعراق را به ای ارد دالر غرامت جنگيليشود ده ها م

 ، ن موقعيدرست درهمی شد، وليمنطقه می ن قدرت نظامياره بزرگترکرد و هم دوبيخود را جبران می جنگ
  : ه صادر کرد کهيد، اعالميديصدر اسالم می ر کشير انقالب که خواب شمشيرهبر کب

 
د و به يام کنيق. م يم کافر و ستمگر را به جهنم بفرستين رژيم تا اينجات شما آمده ای مابرا! ز عراق يملت عز“

ی هنيو می ف اسالميتکل. ديکافر راازبالد خود کوتاه کنی های د و دست عفلقيائيمن خود باستقبال برادران مو
نبرد با کفر ی بسو. ديشد تا جامه ذلت نپويد و بکوشيجبهه ها هجوم آوری شما اقتضا دارد که جوانمردانه بسو

روح اله .  استريدی ليد که فردا خيرا کمک کنی اسالمی د و برادران جان برکف رزمنده جمهوريبشتاب
  .”1402 رمضان المبارک 22 ، ینيالخمی الموسو

 
جه نه ي ودرنت، ران آشکارا جنبه متجاوز داشتيآغاز شد که درآن ای رانگر هفت ساله ايب جنگ وين ترتيبد

ه يز خود بدست آورده بود از دست داد، بلکه سرمايافتخار آمی روزيرا با پی ن الملليبی ه معنويتنها تمام سرما
ی است تهاجمين سي وا، افت نداشتيافت دارد دريتوانست دريز که ميرا نی ارد دالر غرامت جنگيليدهها می ادم

تجربه ی ده و بي سپاه پاسداران آموزش ند، نجات دادی ن را از سقوط حتمين آنکه صدام حسينانه درعيکوتاه  ب
ن کشتار ي بزرگتر، یصدر اسالمی روزيپی د که بجايز کشانيفاجعه آمی گانه به جنگيبی نيران رادر سرزميا

 باضافه ، ین المللين کشور را درصحنه بيای اسيسی ن انزواي و تلختر، ران را از دوران بعد از مغوليخ ايتار
ارد دالر خسارت يليصد ميسی خود دولت اسالمی کشته و معلول و به برآورد و رسمون نفر يليک  ميک به ينزد
از جانب ی دن جام زهر کذائيافتخار ونوشی بی ران به متارکه ايم ايز با تسليام نببار آورد وسرانجی رانيو و

ان يجهانی که از آن درافکار عمومی ن خاطره اي وروشن تر، ديان رسيبپای معنيبی ن جنگ تهاجميآغاز کننده ا
  : بود کهی ن الملليبی های ن گزارش خبر گزاريماند ای خ باقيو درصفحات تار

 
خ ين کشتار کودکان درتاريران بزرگتريای اسالمی صد هزار بچه به کشتارگاه از جانب جمهوراعزام چند “

البا از ن کودکان غيا. به قتلگاه فرستاده شده اندی رانيکودک ا, 300 000ن فاجعه تاکنون يدرا. جهان است
ب يکه ازطرف نای ديد شدن با کليشود که پس از شهيوبدانها گفته مشوند يگاه مدرس روانه کشتاری کالسها

نجا بهشت خواهند گشود ودرآش را دريخاص خوی غرفه های ت درها شده اسارشان گذاشتهيامام زمان دراخت
 ".خود خواهند شدی ازخانواده  های رائيآماده پذ
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ران را يشمار تلفات ای خارجی قاتي منابع تحق” خود گزارش داد که1985 اکتبر 7ون در يبيهرالد تر روزنامه 

نگ با عراق هشتصد هزار نفر و شمار تلفات عراق را ششصد هزار نفر برآورد کرده اند که جمع آنها در ج
، و هفته نامه اکسپرس درهمان هنگام محاسبه ”شتر استيدوم بی درجنگ جهانی غربی ازمجموع تلفات اروپا

ی  المللنيبی توي انست”.ارد دالر فراتر رفته است يلي م200از دو طرف ی د اسلحه برايخری کرد که فکتورها
 1984ن مرکز نوع خود در جهان است، درگزارش ساالنه سپتامبر ي استکهلم که معتبر تر”صلحی هايبررس

کا، ي کشور امر31ی خصوصی ا شرکتهايی  موسسات دولت، ران عراقيح کرد که درمدت جنگ ايخود تصر
، بلغارستان، لهستان، ي چکوسلواک،  پرتقال، ايونان، اسپانيا، يتاليانگلستان، ا، ن،آلمان، فرانسهي،چيشورو

تنام، يوان، وين، تايپيلي، في، کره جنوبي، کره شماليمن جنوبيه، ي سور، ليس، اسرائيش، سوي اتر، یوگسلواکي
ران اسلحه فروخته يای اسالمی ، به جمهوريوپي، اتيبير، ليل، الجزايبرز ني، آرژانتيجنوبی قايپاکستان، افر

ل با ياسرائ درباره معامالت اسلحه 1992که درسال ”بن مناشهی ار”يليجاسوس اسرائی وصداکتاب پرسر. اند
ی رقم پرداخت) ده استيکا بچاپ رسيآن درامری و ترجمه فارس( ورک منتشر شديويران توسط خود او درنيا

در باره . ارد دالر برآورد کرده است يلي م82د اسلحه در عرض هفت سال جنگ يرا بابت خری اسالمی جمهور
ران ي هزاردالر به ا450هزار دالر ارزش داشت به ی را که فقط سی ي کاال“: سدينويمی ن معامالت وينحوه ا

 .”ميکرديافت ميم وپولش راهم نقدادريفروختيم
 

ی ن مشترينسبت بدی چ حقشناسيارد دالر سالح فروختند، هيليکه هشتاد می لينها، دولتمردان اسرائيبا همه ا
 :از نشان ندادنددست و دل ب

 
ر، نخست ياسحق شم"( کنديل خدمت ميما به منافع اسرائيران و عراق مستقيم که جنگ ايحا بگويد صريبا"
 ). ل ير اسرائيوز
 
ت يخواهد بياست که می ران مدعيالبته ا. کند يران وعراق مسلما مارابه دردسر مزمن دچار نميجنگ ا"

ران ين دو کشور را ويااول ی عني ، د از عراق  و اردن بگذردي آنجا بادن بهيرسی برای  ول، المقدس را آزاد کند
رافائل  ( ”ران خواهد شديران هم وين راه خود ايرا دراي ز، ميخواهياست که ما می زين درست همان چيکند، و ا

 ). ل يس ستاد ارتش اسرائيتان، رئيا
 
را درآنصورت همه ي ز، روز نشودين جنگ پيا دررانيای اد گرائين است که بنيان ايليهمه ما اسرائی دواريام“

ب ين ترتيم و بايستيز نيعراق نی روزيالبته ما خواهان پ. فرو خواهد رفت ی انه درظلمت قرون وسطائيخاورم
 ).ل ير اسرائيمون پرز، نخست وزيش( ”ميک روبرو هستيو استراتژی مختلف نظامی ا روئيبا دو رو

ن جهت است که زمامداران يدرست به هم. ل استيران و عراق اسرائيجنگ ای ن است که برنده واقعيت ايوافع“
  ).1984 سپتامبر 23، لوموند ( ”کنندياستقبال می ر را با کمال خوشوقتيان ناپذيپان جنگ يل ادامه اياسرائ

 
آنها ز همراه او بود، که درهمه يز نينفرت انگی هائيبکاريان با فريمرگ و خون از آغاز تا پای ن تراژديا
ن ي و ازجمله ا، شدنديه بکار گرفته ميت فقيکارگزاران والی غاتيتبلی مبران و امامان درخدمت هدفهايپ
ث ي حد”يوه سنتيشد و بهمان شيهزارساله جعل می وه سنتيبود که به شی تازه ای ثهايها حديبکاريفر

و عضو ی اسالمی  شورانده مجلسي نما، یکه حجه االسالم رضوانی ثي ازنوع حد، شديشناخته م”معتبر
 : مجلس قرائت کردی  درجلسه عموم، ن مجلسيون دفاع ايسيکم
 
فرجه ی عجل اله تعالی ام حضرت مهديهمانا که قبل از ق: ه السالم فرمودنديحضرت امام جعفر صادق عل"

 فيالشر
ت يد و پس متوجه بجنگنيا هجده ماه ميان او بمدت هشت ماه يکند و سپاهيام ميران قيغمبر درايه پيازذری مرد

رسند، ودرآنجا خانه به خانه و سنگر به سنگر ين ميگذرد که از قم به فلسطينمی ريشوند، و ديالمقدس م
 ".برنديمش يکشند و سرشان را مثل گاو ميرون ميروند و آنها را بيست ميونيان صهيهوديبسراغ 
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 ، یگروهی ق همه رسانه هاي ازطر، ريگيپبطور ی اپيپی بود که ماههای  تقلب، هايبکارين فرين ايشرم آورتر
نکه شمار يای جمعه صورت گرفت برای ون، و ازفرازهمه منبرها و در همه نمازهايزيوها، تلويروزنامه ها، راد

ن يمی دجله و بروی مدارس به مردابهای مکتهاينی از نوجوانان  جوانان ساده لوح را غالبا از روی شتريب
 .  مرگ بفرستندو از آنجا به کامی عراقی ها
 

ح کرده بود که امام در يث، تصريان احادي امام زمان در باره راو”عي توق”ه درنقليت فقيدرکتاب والی نيخود خم
ش از ظهور يکه پی ب خواهند بود و آن کسانيع فرموده اند که تا زمان ظهور مجدد خود ازانظار غاين توقيا

ی  دستگاهها، خود او درزمان جنگ با عراقی ول. هستندی رب را بکنند دروغگو و مفتيدار امام غايدی ادعا
آن شوند که ی بکارانه آنان موافقت کرد که صدها بار مدعين طرح فريا الاقل با ايم را مأمور کرد يرژی غاتيتبل
فتن با يا برتانک چيد يفرم پاسداران انقالب، سوار براسب سفيا با اونيی د نورانين امام زمان بصورت سيهم
بعهده گرفته و با آنها ی کفر صدام عفلقی  رادرجنگ با قوا”سربازان اسالم”يا مسلسل فرماندهيکف يشنکاال

ی  شما االن تحت فرمانده“: خطاب به سپاه پاسداران گفتی درهمان آغاز جنگ و. آبگوشت خورده است 
ی صبح به صبح براگزارش اعمال شمارا هم . کنند يد که شما را شخصا مراقبت ميم امام زمان هستيمستق

ان ي فرق است م: د کرد کهيام خود بمناسبت روز ارتش تأکي و چند هفته بعد درپ، ”فرستنديه السالم ميشان عليا
ی که صدام عفلقيفداه شخصا بعهده دارد و آنهائی مشان را صاحب الزمان روحيمستقی که فرماندهيآنهائ

ن جنود خود خسته شد و يای احب الزمان از پرمدعائکه صي تا روز، ازآغاز جنگ عراق". فرمانده آنها است
ده نشد، صدها يازاو دی گر نشانيکوت العماره بحال خود گذاشت و دی لجنزارهابصره و ی ابانهايآنها را در ب

ی ون منتشر شد که هرکدام از آنها صحنه سازيزيو و تلويبطور منظم در روزنامه ها و رادی گزارش ساختگ
ی ازآنها بقدری ک حوادث کوچک و بزرگ جبهه جنگ بود و برخيکايادن امام زمان درشرکت دی برای تازه ا
ه کارگردانان يبا کلين تقريز قبول آن دشوار بود، وبا وجود اينی ک کودک دبستانيی برای انه بود که حتيناش

ی در نمازهامنبرها و ی ز در بااليه برآنها صحه نهادند و همه وعاظ و روضه خوانان نيت فقيو الی حکومت
صاحب ی شخصی ن دخالتهايآنکه بعد ها معلوم کرده باشند که چرا با همه ای جمعه درباره آن داد سخن دادند ب

و ناقص العضو درطول ی شتر زخمياسالم مجبور شدند با دادن صدها هزار تلفات و چند برابر بی الزمان قوا
و ده ينکه خود مردانه نجنگي  نه بخاطر ا، ردند سرانجام دست از پا درازتر به پشت جبهه باز گ، هفت سال

بزرگ و کوچک وابسته بدو نتوانسته بودند ی نکه آخوند اعظم و آخوندهاينکرده بودند، بلکه بخاطر ای فداکار
روز شد و نه با فرستادن يتوان پيف ميبرحری شرفته تريپی با تکنولژی ستميک جنگ قرن بيبفهمند که در

ش يو افزان جهالت يهمی اپي و احتماال تکرار پ، دشمنی ن ها يمی  و نوجوانان به رواز بچه های شتريامواج ب
. دان واداشت ين ميای د و او را به ترک نهائيان آن بود که حوصله امام زمان را بسررسانيمنظم شمار قربان

که منافع و ی طيادند تا در شريکوشی و اروپائی ماهها و سالها سازمان ملل متحد و زمامداران مختلف اسالم
ن کوشش با يهربار ای  ول، ن کشور را به قبول متارکه جنگ وادارنديکرد اين ميران را تأميای اسيت سيثيح

ش از اعتراف به يکماه پيی حت.  روبرو شد –رغم نظر مسئوالن ارتش ي و غالبا عل–ی نيشخص خمی پاسخ منف
صلح ی م؟ با کيصلح بکنی چه جور. م يصلح بکنند  يگويبه ما م:"لجوجانه گفتی زه جوئيبا ستی شکست و

زو با يم سر مينيم بنشيمسلمانم يکنيما که ادعام...... غمبر اسالم با ابوجهل صلح بکند؟يشود پيم ؟ مگر ميبکن
 جواب مالئکه اله ، ميد بدهيچ که باياء هي جواب انب، ميد بدهيچ که بايم؟ حاال جواب خدا هيصدام مصالحه کن

ما ی م ؟ چه صلحيجواب ملت عراق را چه بدهی  ول، ميد بدهيچ که باين هي جواب مستضعف، ميدهد بيچ که بايه
چ مصالحه ينها هيم ؟ ما با ايز و با آنها صحبت کنيک ميم سر ينيم حاال بنشيد داده اينقدر شهيم ؟ ايم که بکنيدار
ن يچوقت اي ما ه، نجايند ايايد نيگوئکنند بيصلح رفت و آمد می که برای ن آدمهائيبه ا. م يم که بکنينداری ا

که ی ائين دنيا. م کرد ين هم جنگ خواهيم و مثل حسين وارد جنگ شديما مثل حس. م کرديجنگ را رها نخواه
 ”.نکه اسالم را نشناختندينها مثل ايد ايد با هم مصالحه کنيائيزند که بياد ميفری ه
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ت يامنی  شورا598 هم قطعنامه ، زيحقارت آمی طين درشران فرمانده رجز خواي هم، کماه بعد از آنيو تنها 

رها را گردن خدا ين بار همه تقصي منتها ا، رای صدام عفلقی نهائی روزيرفت و هم پيسازمان ملل متحد را پذ
 : گذاشت

 
نه يت ملل متحد درزميامنی کنم با قبول قطعنامه شورايمی که از ذکر آن خود داری بواسطه حوادث و عوامل"
من از ی ن مسئله برايقبول ا. دانم يآنرا به مصلحت انقالب و نظام می ش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونآت

ی م و برايخدای به رضای ز راضيم و من نيگردن نهی ت حقتعاليد به رضايهمه ما بای زهر کشنده تر است، ول
خدا از هر آنچه گفته بودم ی ت و رضاد رحمي اما امروز به ام، ن نفس بجنگمين قطره خون و آخريت او ايرضا

ی ناآکاهی ااز رويآگاهانه ی نده ممکن است افراديدانم که درآيم. داشتم با خدا معامله کردم ی گذشتم و اگر آبروئ
نها ينا ايقيی ثارها چه شد ؟ وليند که پس ثمره آنهمه خونها و شهادت ها واين مسئله مطرح نمايان مردم ايدرم

 . خبرنديز فلسفه شهادت بب و اياز عوالم غ
باغ ی جهانخوار گلهای کايو امری استکبار جهانی  ول، ميکه ما سر سازش با کفر را نداری دانيتو م! خداوند 

ه اله ارواحنا لتراب مقدمه الفداء يفرج حضرت بقی نيرين روزها را به شيای خودت تلخ.  پرپر کردند رسالت ترا
 !"جبران فرما

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

ی آخوندهای سنتی از دشمنی  بازتاب، جهان امروزی ر مذهبيبا هرگونه دانش غی نيروح اله خمی زيغری دشمن
له ها، ي گال، های  راز، نا هايدانش، با ابن سی قعبا همه مردان وای و مکانی همه مذاهب درهر مقطع زمان

 : ن پرده برداشتيت چنين واقعيخود فقه اعظم ازا. ن ها است ينشتاي ا، ن هايدارو
 
م و رو به تمدن بزرگ يران متمدن و آباد داشته باشيم ايخواهين باشد که ميرا که شعارش ای ما دانشگاه"

د يما اسات. م يما با دانشگاه از اساس مخالف. کند يا وابسته به خارج من جور دانشگاه ماريا. م يخواهيم نميبرو
 ".زاده هم نباشندی  آتاتورک نباشند، تق، م که رو به غرب و شرق نداشته باشنديخواهيرا می دانشگاه

  
و ن دانشگاه ها يما ازای هاي همه گرفتار“: ح کرد کهيتصری  و، هيت فقيوالی جمهوری ن ماههايدرهمان نخست
م ودانشگاه يم وحقوقدانيکند روشنفکر ياست که ادعا می ن طبقه ايم ازايکشيهرچه م. ده ها استيدانشگاه د

 . م يده ايد
 

ران يرانه آخوندها فرار مغزها ازاياست سختگيبدو گفته شد که براثر سی وقت. ”نها استيم ازايکشيهر چه ما م
 : شدت گرفته است، جواب داد

 
نهاکه يا. ده فرارکننديپوسی ن مغزهايکنند، چه بهتر که ايبه جهنم که فرار م. کنند ي مند مغزها فراريگويم"

. م يخواهيآورند نمی نها از غرب ميرا که ای ما علم و دانش. د فرار کننديزنند بگذاريهمه اش دم ازعلم و تمدن م
 ده ها هزار ، ن باز بودن راهيو ا، " راه باز است، ديست فرار کنيتان نينجا جايد که درايکنياگر شما هم فکر م

ی هايا از دارائيی ملی ال از دارائيونها ريليو تخصص هرکدام از آنان مآموزش ی را که برای نفر از آنهائ
گر داد يدی گر و ملتهائيدی ل کشور هائيگان تحويرون از مرزها فرستاد وبه رايخرج شده بود به بی خصوص
 ،  صادق قطب زاده، هيت فقيوالی ن جمهورير خارجه هميوز. ل بودندش از عمامه ارزش قائيمغز بی که برا

 نفر 17 ,000ش از ياالت متحده و کانادا مشغول کار شدند بيرا که پس از انقالب درای رانيشماره پزشکان ا
 کدانان،يزي ف،  مهندسان، ر از پزشکانيبغی فراری ن مغزهايست که اين تذکر نيبدی ازيو مسلما ن. اعالم کرد

و ی  کارشناسان کشاورز،  اقتصاد دانان، حقوقدانان، دانان، معماران، استادان دانشگاههاياضيدانان، ری ميش
شدند که اکنون همه آنها درده ها يز شامل ميگر را نيار متخصصان دي پژوهشگران و هنرمندان و بس، یصنعت

 .کشور مختلف جهان موفقانه مشغول کارند
 

 ار و ي  استاد و استاد 5, 000ران ي در خود ا، رانيموجب گزارش جامعه معلمان ا ب، ن سالهايو درست درهم
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ی  نفر زندان6 ,000تن از آنها اعدام و 2 ,000قرار گرفتند که ی ر و آموزگار مشمول پاکسازي دب65 ,000
ی د، درمجلس جمهوريرسی است جمهورير آموزش و پرورش که بعدا به ريوزی رجائی محمد عل. شدند
درزمان ی خامنه ای د عليس.  معلم از کار برکنار شده اند 20 ,000اعالم کرد که دردوران خدمت او ی ماسال
ی و محمد بهشت”خودش بجوشدی د ازدرون اسالميبای رانيب اي طب”خود اظهار نظر کرد کهی است جمهورير

کاظم . آنها استی  فنوی احراز مشاغل مهمتر از تخصص و علمی افراد برای اعالم کرد که معتقدات مکتب
 و ، ت متخصصيفه اله دانست و نه تربيرا پرورش خلی فه نظام آموزشير آموزش و پرورش وظيوزی اکرم

ا يتفاله دارد ی بهشتی  و خوراکها، ا مادهيطان نراست ي ش”شد کهی ن طراحيدانشگاها برای سئواالت امتحان
ا اصحاب کربال ؟ و شکل يحاب کهف خواهند بود درهنگام ظهور او به عدد اصی ندارد، و اصحاب حضرت مهد

امام جعفر صادق ی دانشکده فنی و مواد مسابقه ورود”باست؟يا زين زشت است يل ازنظر محتضريعزرائ
 . اعالم شدی خ اسالم و قرائت قرآن و صرف و نحو زبان عربيات و تاريشرع

 
*    *    * 

قرار ی ابيبارها مورد ارزی ن الملليازنظر بی اشناخته است، ولان نيرانيبا برهمه ايران تقريکه درخود ای تيواقع
ار جان و يمطلقه داشت و عمال صاحب اختی ران حکومتيک ده سال برايکه نزدی ن است که مرديگرفته است، ا

ی شرفته ايسم را در صورت پياز نوع سادی روانی ماريک بيهمه آثار ی دگاه روانپزشکيمال همه افراد بود، ازد
ن بابت بود که درهمان يد ازهميو عطش خون و کشتار درخود جمع داشت، و شای و انتقامجوئی نه توزياز ک

را به ی و اسداله الجوردی خ صادق خلخاليچون شی گريسابقه دار دی ماران روانيخود بی آغاز زمامدار
ه نوشته يل و تجزيلروانپزشکان متعددها بعدها درتح. بود ی زيش از همه مستلزم خونريگماشت که بی مناصب

ن گزارش يقرار دادند که چندی به خون و مرگ مورد بررسی ش ناخودآگاه ويرا از گرای ارياو شواهد بسی ها
 . ها منتشر شده استين بررسيج ايدرباره نتا

 
ن يافت که محمد حسنيتوان يمی فيرادرتوصی نيروح اله خمی نانه از مشخصات روانيواقع بی ابين ارزينخست

با هفته نامه ی درمصاحبه ای دار خود با وي پس از د، یاستمدار سرشناس مصريزنامه نگار و سکل رويه
 :کردی مز از ويتای سندی سيانگل

 
ستم برخورد کرده است، و آنچه از يش که با سرعت گلوله به قرن بياست از چهار ده قرن پی ده ايپدی نيخم"

. ديرا در هم خواهد کوبی زهائير خود چه چين گلوله درمسيان است که يقا ايشود دقياد ميآن با عنوان بحران 
ان يمی  گفتگوئ، ستيکلمه نی بمفهوم واقعی ا گفتگوئيگذرد بحث يلکرده ميان تحصيرانيو ای نيان خميآنچه م

 . ”خ و تعصب استيتار
 

کردند ی ز وای متعدد روانشناسی هايبراساس بررسی و اروپائی کائين روانپزشک آمريکه چندی گريل ديدرتحل
بنوبه خود ی ني خم، دي بچاپ رسUs News and World Reportsيکائيه آمريازآن درنشری شو گزار

 : ف شده بودين توصيچن
 

گر عواطف يهمه دی ن حس در او جايکه ای درحدی نه توزيزازحس کي لجوج، بدگمان، لبر، کدندهي ، انتقامجو
  ”.را گرفته استی بشر

 
ازفرائض ی کيآنرا به حد ی بود که وی زي عطش خون و خونر، مار گونهيبی ه توزنين کين بازتاب ايمهمتر

امبران همه مذاهب و يکه درجه اصالت پی ن قرآن و اسالم دانست، درحديباال برد و رکن رکی مذهبی اديبن
ی ل عامهائ و قت، ده انديکه بری  و دستهائ، ده انديدانست که کشی ر هائيع را فرع شماره شمشيامامان جهان تش

دار يامبر اسالم درديشگفت آور او بمناسبت سالروز تولد پی درسخنران. که کشته اند ی  و آدمهائ، که کرده اند
 : افتيتوان يمنعکس می ن طرز فکر او را بخوبي ا، یاسالمی رتبه جمهوريبا مقامات عال

 
د و خوارج را ازاول تا به آخر يشرش را کيه السالم شمشين علير المو منياست که امی روزی وم اله واقعي“

 ، کنديرا وارد می زلزله اک يی است که خداوند تبارک و تعالی ام اله روزهائيا. درو کرد و تمامشان را کشت
ن يرالمومنيام. د يزند که آدم بشوين مردم شالق مي به ا، کنديرا وارد می ک طوفاني ، کنديرا وارد می ليک سي
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ن يشتر ايما هم بی درحبس ها. کدفعه بکشديد تا هفتصد نفر رايکشير نمياگربنابود مسامحه بکند شمش
شوند يآدم نم. رون بروند آدم منکشنديشان که بيکيم هر ياگر ما آنها را نکش. که هستند مفسدندی اشخاص

د ينخوايات رحمت را درقرآن ميآی د ؟ چرا هيرويان علما، چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه ميشما آقا”.”نهايا
د که يد، چرا سما فقط همان طرفش را گرفته ايد، حبس کنيد، بزنيد بکشيگويد ؟ قرآن ميخوانيات قتال را نميو آ

. مکان جنگ ی عنيمکان حرب، ی عنيمحراب "....    ".کند؟ رحمت مخالفت با خدا استيصحبت از رحمت م
ر دارد تا يغمبر شمشي پ”.”شديدا ميابها پاسالم از محری شتر جنگهاي چنانکه ب، دا شوديد جنگ پيازمحرابه با
آدم . دنديکشير ميشمش. بودند ی جنگی همگ. بودند ی جندی  همگ، هم السالمي عل، ائمه ما هم. آدم بکشد

  . ”کشتنديم
 
د، حد يبريه دست مياله علی م که دست ببرد، حد بزند، رجم کند، همانطور که رسول اهللا صليخواهيفه ميما خل“
اگر رسول اله . بودند قتلعام کردی ناراضی ضه راچون جماعتيقری هود بنيکرد، وهمانطورکه يزد، رجم ميم

د، حکم به عدل فرموده ين ببريفه را ازبيد، فالن طايد، فالن خانه را آتش بزنيريفرمان داد که فالن محل را بگ
 ".است

 
با چند سال . ده استيل قصاص خوابن قتير ايات توده زيرا حي ز، ن کرديد به قصاص تأميبشر را بای زندگ“

 ". دين عواطف کودکانه را کنار بگذاريا. شوديزندان کردن درست نم
 

ی د ابوالحسن بنيانت به اميدرکتاب خ. ناشناخته نبود ی تياو واقعکان خود ينزدی برای نيخمی زيعطش خونر
 :توان خوانديرا می ن باره خاطره جالبيصدر درا

 
من نقل ی برای ازقول فرزندش آقا مصطفی نيکان خمياز نزدی کي ، رانيگشت ما به اش از بازيدوهفته پی کي“

شناسم يکه من می ن پدريرا اي ز، ميشاه زمامدار نشوی کنم ما بجايشه دعا مي من هم: کرد که او گفته بود
عدامها و که با ای ل خوني باهمه س، پس از احراز قدرتی نيخود خم. ”شتر از شاه آدم خواهد کشتيار بيبس

ی ن کشتارها را کافيندگان مجلس خبرگان درقم ايبراه اندخت، درمجلس معارفه با نمای دسته جمعی کشتارها
 : ندانست و با تأسف گفت

 
ن فاسد ها را درمراکزعام يشود چند هزار ازايا وارد ميکه دردنی ر انقالباتيم که ازاول مثل سايما اشتباه کرد"

 ".ه تمام شود و اشکال برطرف شودي قضم تايم و آتش نزديديسر نبر
 
ی شد، بلکه هر جايه محدود نميت فقياست به اتباع او در قلمرو خود والين واز سياز دی نين برداشت خميا
 ، اسرعرفاتي. گرفت يامکان وجود داشته باشد دربر متوانست درآن يه ميفقی  را هم که ول”اسالمی ايدن”گريد

 :ن باره گفتيهان چاپ لندن درايبا کی  بعدا در مصاحبه ا، حکومت اوی هان روزيک نخستيار نزديدوست بس
 
ز درکنار ينی ني نام خم، ان درجنوب لبنانيعيها بدست شی نين کشتار فلسطيخونی ست که پس از ماجرايشک ن“

ی دعمی نيت اهللا خمين است که درهمان حال که آيقت ايحق. ن ثبت خواهد شد يحافظ االسد بعنوان قصاب فلسط
ی فايم تهران و دمشق اين دو رژيفلسطی ق کربال دارد، درکرباليت المقدس را از طرير بياست که قصد تسخ

ل شارون و آدمکشان فاالنژ او درصبرا يروز اريد. ن بعهده گرفته اند يه ملت فلسطياد را عليد و ابن زيزينقش 
کاش يا. کنند ين کار را ميهستند که ای ني و خمها پرداختند و امروز حافظ االسدی نيال به قتل عام فلسطيو شت

ان عالقه ينيکرد واقعا به مصالح اسالم و مصالح فلسطياول ادعا می همانطور که درروزهای نيخمی ن آقايا
 . ”داشت

 
توسط سربازان حافظ االسد و ”تريتل زع”دری ني درکشتار پناهنده گان فلسط”ي اسالم”رانين نحوه عمل که ايا

ن يرا اينبود، زی ه مورد استثنائيت فقيوالی است خارجيه دست اتحاد دهد، درسيل با سورير جمايشبی فاالنژها
ران دفاع يآخوندان ای اسي، فقط ازمنافع س دفاع نکرد” امت مسلمان”چوقت واقعا ازمنافعيهی است خارجيس

که يوقت.  را گرفتجانب منافع خودشی احساس گناهی کرد بيق نمين منافع با هم تطبيکرد، و هرجا که ا
بانک اعتراض ی اسالمی  جمهور، بجرم ترور انورسادات به زندان افتادی بنام خالد استانبولی مسلمان متعصب
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تمبر ی ت ازخالد استانبولي و به نشان حما، قرار گرفته اندی ن درمصر مورد سرکوبيبرداشت که اخوان المسلم
ن جماعت اخوان ي هم، هيکتاتور سوري د، که حافظ االسدی هنگامی  ل و، دربزرگداشت او منتشر کردی واژه ا
 به محاصره گرفت و بمدت دوهفته باران گلوله و خمپاره و بمب 1982ه ين را درشهر حما در فوريالمسلم
 ، دي نفر از آنها را به قتل رسان25 ,000قرن ی ن کشتارهاين ترياز خونی کيد ودرين و هوا بر آنها بارياززم

ی اد بوديتمبر. نشان دادندی او واکنشی رتبه جمهوريه زبان به اعتراض گشود و نه مقامات عاليقفی نه خود ول
 . ن چاپ نشدين اخوان المسلميز به افتخار اين

 
ه قره يجان مسلمان برسرناحيوآذربای حيرارمنستان مسياخی ه، دراختالف سالهايت فقياستمداران والين سيهم

 ، ه ارتدکسيه روسيمبارزه استقالل طلبانه مسلمانان چچن علی  ودرماجرا، باغ جانب ارمنستان را گرفتند
ده انگاشتند، همچنانکه درلبنان بخاطر حزب يه موضوع چچن را اصوال ناديدوستانه با روسبخاطر حفظ روابط 

. کردندی بانيپشتی ر حزب الهيان غيعيه شيعلی مرکزی حياست دولت مسي از س، اله دست پرورده خود
به کشتن دادند ی سعودی انتظامی روهايبا نی عمدی ريرا در درگی رانيصد زائر اي س1366م حج سال درمراس

 ”وی ازدردوست” امام راحل”حيت صريرغم وصيعل ، یدولت سعودن يچند سال بعد خودشان با ای ول
را با منافع ي ز، نبودی راديای که اتخاذ شد جای استهائين موارد بر سياز ای اريالبته دربس. درآمدند”يبرادر
بود که بنام دفاع ازحقوق مسلمانان اشک تمساح ی آنهائی اکارينبود ری رفتنيآنچه پذی کرد، وليق ميتطبی مل
 .زدنديرختند و خود از پشت بدانان خنجر ميم
 

 ”يالهی جمهور"ن مدت از جانب کارگردانانيرا که درهمه ای  هر صدائ، رانيران و چه درخارج ايچه درداخل ا
ی فضا. وحش ی د آوايکه بگوش رسی بود، و هر آوائی نه توزيتعصب و کی ه برخاست صدايت فقيوال

خود ی و روانی فکری از فضای شتر بصورت باز تابي روز بروز ب، آنی اسيسی  مانند فضا، رانيای اجتماع
جهان متمدن ی رهاتختها و شهيکه در پای هزاران فواره ای بجا. مرگ و خون درآمد ی فضای عني ، ه اعظميفق

ی خسروانی سرودهای تخت تهران بافواره خون بهشت زهراآراسته شد، وبجايپراکنند، پايطراوت و آرامش م
ن و ياد مرگ برايکه از بام تا شام فری و گوش خراش پاسداراني غر، راز و طوسيسخنوران شی کهن ونغمه ها
مار آنکه شی ن اکن شد، و بجايخواستند طنيختن ميز اجازه خون ريعزی نيداشتند و از خميمرگ برآن برم

ی ان جنگ و درازيان و اعدام شدگان و قربانيابد شمار زندانها و زندانيش يشگاهها افزايدانش اندوزان و آزما
ام يکه درست درهمان ای ني فهرست القاب و عناو، نهايو بموازات همه ا.... افت،يش ينان و آب افزای صف ها

 : شديبه بت بزرگ جماران و بهشت زهرا داده می ماز جانب بت سازان اسال
 
سه يقابل مقای امبران الهياو جز با پی است که مالک رهبری امامی ما سرافراز به رهبری جامعه اسالم"
امبران است، يرسالت پی ز امام فراسوينبوغ آمی جهش ها”؛)د قربان يدرخطبه نماز عی خامنه ای عل( ”ستين

بازرگان درکتاب انقالب دردو ی مهد ( ”آن بوده اندی اء مجرياست و آنطور که انبآنطور که درقرآن آمده 
 ”استی نيامبر خدا بود، حاال امام خمين رهبر پيای نيقبل از خم. تواند باشديشتر نميکنفر بي رهبر ما ”؛)حرکت

است که درقرآن ی  اتونه مبارکهيهمان زی ني امام خم”؛)النهار ی درمصاحبه با روزنامه لبنانی ن موسويحس( 
آمده . استی ت الهيآی مصباح وجودش تجل. دا استيبلند او پی شانينوراله درزجاجه پ. اد شده استياز آن 

ران ي ا، یکه ذوالفقار دردست داری فرزند علی ا. بخشدی را در سرتاسر کره ارض تجلی ت الهياست تا مش
داود ی ا! ن ي برمسند حکومت بنش، مان زمانيسلی ا! حکومتت بادی تو ننگ است، کره ارض ارزانی برا

امام ما سرور  ”؛)ی اسالمی نده اول تهران در مجلس شوراي نما، ین حجازيفخرالد (” قضاوت کن، عصر
 عبادت ، مياستقامت را از ابراه. ن انسان پس از امام زمان استيواال تر  . تلومعصوم استی تال. سروران است

امت دم روح يام قياست که تا قی آن کس انسان کامل. را ازامام صادق فرا گرفته است دانش ، نين العابديرا از ز
 پس از گذشتن ”؛)ماهنامه پاسداران اسالم ( ”!هات من الذله يگرهيکند که دياد رسا اعالم ميش با فريااله

زد يخيبپا می نيه خمن است کياز بوده است، و چنيگر نيدی امبر گونه ايا را پيچهارده قرن پرتالطم براسالم، دن
 و صبر ، یحائيکند، با دم مسيرا تکرار می ش باز آورد، و انقالب محمديگر انسان را به خود خدائيتا بار د

 ”؛)هان تهرانيسرمقاله ک"( ده استين برگزيت برهمه زميوالی را که خدا اورا براي ز، یموسی و عصای وبيا
ی نيت امام خميبه صالحی تيارتش اسالم را شخصی رهبرتا کنون سابقه نداشته است که ی ازعصر حضرت عل
م يآنرا ابرهی ران درست کرده که امروزرهبريدرا ی  خداگلستان”؛)ی رفسنجانی هاشم"(عهده دار شده باشد
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( ”ديباشی ن اماميسته درک عظمت چنيد که شايکنی  کار، ملتی شما ا. ل اله عصر ما دردست دارديخل
 .)درخطبه نماز جمعه ی نيمشک

 
راث يرا مينداد، زی روی ن دروغ کاهشين ماشي درچرخش ا، ن رهبريپس از مرگ ای م که حتيفراموش مکن

ی سح فاريک جمله صحينوشته و نه ی ح فارسيک جمله صحيکه در تمام عمر خود نه ی به نام مردی بران و
آنها ازی اريبسی معنی ه بود حتمنتشرکردند که احتماال اگرخوداوزندی وان اشعارعارفانه ايبرزبان آورده بود د

 .ديفهميرا نم
 

*    *    * 
 
وز بروز ران ريرا صغيده است، زيان رسيبپای گريمانند هربت ساز دی نيخمی برای نهمه دوران بت سازيبا ا
مغز خودشان فکر دهند که با يمی خود را به کسانی شدگان جای شوند و مغزشوئيمبا شعوری شتر انسانهائيب
 .کننديم
 
د که چون ي هنگام آن خواهد رس، کننديه فکر ميت فقيوالی ت اله ها و حجه االسالم هايزود تر از آنچه آی ليخ

را که از جانب بت ی ه اعظميدا نوشته سنگ گور فقينا پی دستی مشبيدوموپاسان، نی درداستان معروف گ
ن آرامگاه حجره ي آ: سديآن بنوی قدس و الهوت لقب گرفته بود پاک کند و درجای معصوم و تجلی سازان تلوتال

زود باور را به فالکت ی گرفت و ملتی ن را درراه کسب قدرت به بهره کشياست که خدا و دی طلبی ن فزونينش
ان ي واسالم را تنها درچهره مرگ و خون به جهان، د و صدها هزار نوجوانش را بکام مرگ فرستاديمطلق کشان

ه گرفته بود و يخود او مای نيکه از کوتاه بی رانه ايحقی بال سرشکستگز بدنين همه نيان ايعرضه کرد ودرپا
ی کيخ، هم يمحاکمه نشد، دردادگاه تاری د، واگردردادگاه مليمردم او، جام زهررا برسرکشی نه از کوتاه

 .خ اسالم شناخته شديرانگران تارين ويازبرتری کيران و هم يخ ايرانگران تارين ويازبرتر
 
خود انتظارداشته ی برای نده ايتواند آيه نميت فقيوالی ها ودروغ ها وجمهوريارها و ستمگررغم همه کشتيعل

قرن ی ائيامروز دنی ايکه دنياست، درصورتی ک ساختار قرون وسطائيل روشن که ساختار آن ين دليبد باشد،
و قرون ی طائن دوجهان قرون وسيان اي وم، خواهد شدی يکميست و يقرن بی ائيدنی است که بزودی ستميب
که آخوند ی وقت. ن وجود دارد ينشتيوای ان مال باقر مجلسيوجود دارد که می اديبنی همان اختالفی کميست و يب

ل کند، درست يتحمی ک جامعه امروزيخودش را به ی مقررات قرون وسطائی ن الهي قوانی بخواهد بنام اجرا
ا بخواهد ينگ مسلسل وموشک هزاره سوم برود، به جی ر و سپر صدراسالمين است که بخواهد با شمشيمثل ا

 .  سرطان خود را درمان کند، با گذاشتن پنبه آلوده به روغن بنفشه برمقعد
 
بهمان ی ر درجهان متمدن امروزيه و تعزيدن و سنگسار و قصاص و ديچون دست بری مقرراتی ه اجرايداع

 و ، یقيو حرمت موسی ن و تعدد زوجات و بردگچون حجاب زنای بکارانه است که ضوابطيا فريانه ياندازه ناش
ض  يط و حين مربوط به بول وغايچون سم و نشخوار و فلس درحالل و حرام غذاها و قوانی گريضوابط د

د همراه تحوالت يباي الزاما م، ینيو چه زمی چه آسمانن يرا که قواني ز، ر و کر و خمس و زکوهيجماع و تطه
ن ين قوانيبا همه ايم که تقريفراموش مکن. افته اند يت تحول يحيه درجهان مسابند، چنانکيتحول ی جوامع بشر

ن يدرغالب ای ن اسالمي که قوان-ز وجود دارندي نBibleو نشخوار درکتاب مقدس ی سنگسار و قصاص و بردگ
هن کی ن بابلياز قوانی ز فقط رونوشتينی ن توراتين قوانيو تازه خود ا( از آنهاست ی موارد فقط رونوشت

شود، وباآنکه يت، باهمه آنکه کتاب مقدس مرتباخوانده ميحيجهان مسی چ جاين وصف درهيبا ا). هستند
به ی  نه کس، رديگيانجام می ن توراتي نه مجازاتها براساس قوان، رونديسا ميون ها نفر به کليليکشنبه ميهر

 ، زينی هوديدرجامعه ی حت. ندزيمی توراتی های  نه دست به قربانرود،يمی وبرده فروشی سراغ برده خر
ی ن ابداالبادين قوانيآنها قسمت اعظم از ای ده خداوند جزخاخام ها و دست پروردگان تلموديدرجمع قوم برگز

 .شونديت نميرعا
 

ن يسا ها ايکرد درکليرا اعالم می الغاء بردگنکلن يکه آبراهام لی  درهمان هنگام، یحيار مسيبسی کايدرامر
د که از  ي شما بردگان از اربابان خود بهمانسان اطاعت کن”شد کهيکشنبه قرائت ميروز ی رهال بر منبيسخن انج
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ت يکامل حقوق مردان و زنان برسمی حقوق بشر که درآن تساوی ، و منشور جهان”ديکنيح اطاعت ميمسی سيع
حح يرد مس سر م”ل آنانين شده است که بموجب انجيتدوی حيمسی  توسط همان کشورها، شناخته شده است

 ". د اطاعت کامل از مردان کنندي و الجرم زنان با، است و سر زن شوهرش
 

ش درکشور خودشان به ي که هزارو پانصد سال پ–ران را ينکه زنان ايای ه برايت فقيم واليرژی تالشها
تادان  وامروز درخارج از کشور اس، ینظامی ش به فرماندهيده بودند و دوهزار و پانصد سال پيرسی پادشاه

تکت يبزرگ جهان و آرشی ونهايزي خبرنگاران تلوی هسته ای سرشناس دانشگاهها و کارشناسان پژوهشها
خود بدرون چادر بفرستد و ی  در زندان اسالم–سنده و روزنامه نگار و هنرمندند يوحقوقدان و بازرگان و نو

 ، گردديت به عقب باز نميمدن در نهارا که چرخ تي ز، است کهی فردائی باز گرداند تالش بی فگيبه دوران ضع
 .آن گذاشته شودی چند چوب الی ولو روز

 
 ، عهيبنام آخوند شی ه، بلکه اساسا طبقه ايت فقيبنام والی ن است که نه تنها مکتبي ا، باز هم برتری تيواقعی ول
ه گذار شد که ياپی طي درشرا، ین قرن هجريعه درنخستيت شيروحان. ندارندی ران امروز علت وجوديگر درايد
جدا ی مذهبی دئولژيک اياز به ياست نژاد پرستانه آن نيه و سيامی با خالفت بنی ا روئيروی ران برايا

ی م سلطنت موروثيشده رژی  که نوح اسالم-رابراساس امامتی دئولژين ايخالفت دمشق داشت، و ای دئولژيازا
 و با افسانه کرد،ی زيری  پ، هيامی الم شده خاندان بن دشمن اع، ی و انتقال آن به خاندان عل-بودی ران ساسانيا

ی کيدئولژيمبارزه ا. ران دانستيای استمرار پادشاهی ن امامت را نوعيزدگرد ايبا دختر ی ن بن عليحسی همسر
افت وبا اعالم يشد که چند قرن ادامه ی استقالل طلبانه ای مبارزه ملی ر بنائيب شکل گرفت سنگ زين ترتيکه بد
 .ان گرفت يپای عقوب صفاريران توسط يل ااستقال

 
. ان يرانيعرب بوجود آمد و نه توسط ای ايبود که درداخل خود دنی ده ايع پديشده اند که تشی که مدعی کسان

درگذشت پس از ی عه عليعه عثمان و شيعه ابوبکر وشيبنام شی شهائيش گرايدايد تا آن حد که به پين نظر شايا
ی خيت تاريواقعی ح باشد، وليشود صحيروان خاص آنها مربوط ميمعدود ازپی  شمارن خلفا توسطيک از ايهر
ی اسيش سيتنها از آنجهت شکل گرفت و با مرور زمان بصورت گرای ع مربوط به علين است که تشيا
ی شهايت خود گرفتند و در همان زمان که گرايرحمايان آنرا زيرانيدرداخل جهان اسالم درآمد که ای رومندين

را بصورت ابزار مبارزه استقالل ی ع علوينان تشيجا مضمحل شدند، ايعه ابوبکر و عثمان تدريشی عنيابه مش
 .ه خالفت عرب در آوردنديطلبانه خود عل

 
باهمه پژوهشگران، يتقری ابيکه اسطوره اوبه ارزی دائيان عصر امامان، درزمان امام دوازدهم ناپيبا پا

بود، ی ران ماقبل اسالمياسالم نجات دهنده موعود ای  برآورده بود و کپسری انس زرتشتيسائو ش ازاسطوره 
را درنبودن امام زنده فقط ي ز، ث سازان و کاسبکاران آغاز شديع حديان گرفت ودوران تشيع مبارز پايعصر تش

ی ه اي برتوانستند وجودينان ميباشند، وبخصوص فقط ای ق الهيان با حقايعيتوانستند رابط شياومث يان احاديراو
ث سازان که درطول شش قرن ين حديای نقش واقع. افت دارند يشد دريامام زنده فرستاده می را که قبال برا

ش يدند، بيث کتاب بحاراالنوار رسانيون احاديليش از دومين به بيث نخستي حد300را از ”معتبر”ثيشمار احاد
اسالم ی ع را به نشان جدائي مکتب تش، ننجهان تسی مذهبی ر مکتبها ين بود که بموازات سايز اياز هرچ

عه آغاز شد، يت شيخ روحانين مرحله تاري سوم، یبا آغازدوران صفو. زنده نگاه دارند ی از اسالم عربی رانيا
 ، صورت گرفتی و نه مذهبی اسيسی آن بود، که صرفا با هدف”شدنی حکومت”ران ويع درايت تشيو آن رسم

ی ن خالفتهايکه جانشی عثمانی امپراتوری ال جوئيمبارزه با استی نان او برايو جانشی ل صفويرا شاه اسماعيز
ر آنچه درجهان ي نظ، ر آنهايناپذی آشتی ا روئيع و تسنن و رويکامل تشی  به دوگانگ، شده بودی و عباسی امو
که بر اشتراک ی اسيسی ن حسابگري وا، اج داشتنديکها و پروتستانها اتفاق افتاده بود احتيان کاتوليت ميحيمس

 آنرا ازنفوذ ، ت دور کردياز مفهوم روحانی عه را بکليت شين آنکه روحانيشده بود درعی زيری منافع متقابل پ
ز همچنان ادامه ينی برخوردار کرد که بعد از سقوط سلسله صفوی گسترده ای مالی و امکان بهره برداری ماد
 .افتي

 
سابقه، بخصوص ي با جهش ب، شد که جهان غربی ن نفوذ مخرب همزمان با دورانيمتأسفانه ا

شرفت يخود را همراه با دوره پی جهانی الجوئي، دوران است)که قبال از آن سخن رفت( اروپا ”عصرفروغ”بدنبال
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ران بطور منظم بخاطر يعه ايت شي وروحان، ش آغاز کرديخوی و فرهنگی و آموزشی و صنعتی ر علميفرگی ها
درقرن سرنوشت ساز . انه بستين جهش مترقيران با ايرا برهرگونه تماس ات خود يت و حاکمين وجوديتأم

مه دوم آن ژاپن يکه درنی  همان قرن-شديمی ه گذاريجهان در آن پای ستمينظم قرن بی رينوزدهم، که شکل گ
ت فاسد طماع و واپسگرا روز بروز يک روحانيران با نفوذ شوم ي ا–کرد ی ه گذارينده شکوهمند خود را پايآ
 بخصوص که ، ديخود رسی خيت تاريکه به آستانه سقوط وجودی  درحد، شتر روبه ضعف و انحطاط رفتيب

افت يانگلستان ی ن راه درقالب دستگاه استعماريز دراينی ک تازه ايعه شريت شي روحان، ن قرنيمه دوم ايدرن
 س و درکتابيران و انگليای اسيخ روابط سيازآنرا در کتاب ارزشمند محمود محمود بنام تاری مفصلی ابيکه ارز

Sir Arthur Hardingتوان يم ) 1928پلمات درشرق، چاپ لندن، يک دي(ران ير انگلستان دراي سف
توانستم يرا داشت که با آن می  دردست من حکم اهرم، ارمن گذاشته شده بوديکه دراختی وجوه”:افتي

ی ن اهرم هر مشکليکنم و با ای دارين خرين النهريبران و در يران را درايعه نجف و کربال و داخل اين شيمجتهد
 ".ان بردارميراازم

 
نمانده بود، ی عه باقيت شيروحانی برای چ علت وجوديگر هيبه بعد دی ان دوران صفويازپان است که يقت ايحق

ی ران صفواز بود، نه مانند دويمبارزه استقالل طلبانه نی ت براين روحانيبه وجود ای نه مانند قرون اول اسالم
مانده ی قدرتی جهان سنی ط حاضر جهان که اساسا نه برايدرشرا. يعه و سنيشی د جدائيتشدی به وجود اوبرا
ی ت قرون وسطائيحفض موجودی  و نقش آخوندان هردومجتمع به تالش برا، عهيقدرت شی است و نه برا

ان يران پايعه درايآخوند شی نائموضع استث.ط وجود نداردين شرايک ازايچيگر هيخودشان محدود شده است، د
ی که برای ن قانون کليدرای نهائی رييشود، تغيران مربوط ميط خاص خود اي که به شرا، زيستم نيقرن ب

 . دهدينمانده است نمی کم باقيست ويقرن بی ايدر دنی اديزی ک ازمذاهب جايچيهی ت سنتيروحانی دستگاهها
 

شه يهمی توان برايرا هم می  عده ا، ب داديفری مدتی وان براتي همه را م، نکلنيبه سخن معرف آبراهم ل
 .توان داديب نميشه فريهمی  اما همه را برا، فتيفر



  پايان سخن                                                                                                             تولدی ديگر 

 1حه   فص

 

 ان سخنيپا
 

 ؛دوست جوان من
  

ن يسرشناس تری های ابيازارزی فشرده ا دم تاين گفتگو من کوشي در ا. ده استيان رسيبا به پايما تقری گفتگو
ت ناشناخته بوده يگمان بخش اعظم آنها براي که ب–ی مذهبی تهايخ مذاهب و واقعيشمندان جهان نو را درباره تارياند

را درکشور ما ی که عامل مذهب نقش سرنوشت سازی را دردورانيز، قرار دهم ، زيده عزار تو، خوانني دراخت–است 
ان يبه پای ر شرعيت ضرورت کامل دارد تا هزاره دوم را بصورت صغيت ها براين واقعيبا همه ای کند آشنائيفا ميا

 .یپا به هزاره سوم نگذاری ر شرعين صغي، و بصورت همی نرسان
 

ازجانب ی گران بوده است و نه ارائه راه مشخصيدی گفته ها و نوشته های ود من فقط بازگوئدرآنچه نقل کردم نقش خ
جهان امروز ی دانم ، همچنانکه در همه جوامع مترقيم را با خود تو ميص و تصميتشخی ار نهائيرا که اختيخودم ، ز

ی که با ادعای رند ، و نه با کسانيگيم ميکنند و آگاهانه تصمياست که آزادانه فکر می ار باخود افرادين اختيز ايما ن
شتر از افراد يبی تو حقی ن مورد براي و اتفاقا درا. طلبنديد و شرط ميقی قت ازآنان اطاعت بيمطلق حقی د داريکل
ی نه بخصوص فرهنگ مذهبين زمي، درای رانيای را که تو ، درمقام جوانيقائلم ، زی گر جوامع جهانياز دی اريبس
 .گردرجهان از نظر آن برخودار استيکه کمتر ملت دی  پشتوانه خود داررای راث گرانيم
 
را که يکه خود بدان هزاره سوم نام داده است، زخواهد گذاشت ی گر پا به هزاره تازه ايامروز ما تا چند ماه دی ايدن

ما است و بناچار  یاياست که درحال حاضر بخش برتر دنی جهانی عنيت ، يحيامبر جهان مسيخ آن تولد پيمبداء تار
ن يز به همي که خود آنها ن–خ مذاهب يبا همه پژوهشگران تاريو امروز تقر. ز قانون برتر جهان استيقانون آن ن

ز منعکس يخود نی قيت همداستانند، و آن را در صدها کتاب و رساله ومقاله تحقين واقعي برا–جهان برتر تعلق دارند 
رد يگيح جشن ميمسی سيت هر ساله آنرا بعنوان زاد روز عيحين جهان مسي دسامبر که ا25کرده اند ، که روز 

جشن گرفته ی ن امپراتوريرم درای امپراتوری رانيای خدا) مهر ( ترا يبعنوان روز تولد می سيش از تولد عيازمدتها پ
بوده اند که ی رائتيمی رم سالهای ن امپراتوريخ هزاره ها هستند درهمين تاريز که مالک اينی شده است، وسالهائيم

چون سپتامبر و اکتبر و نوامبر و دسامبر ی ل که ماههائين دليشده اند، بديه آغاز ميو نه از ماه ژانون ماه يازفرورد
نهم تا ی ماههای کنونی سائيکلی و نه آنکه مانند سالهاهفتم تا دهم سال را دارند ی ماههای خود معنی نيدرمفهوم الت

باشد روز " روز خداوند"شتر از آنکه ين سالهاست بيز که آغاز گر ايکشنبه ني روز مقدس ند ؛يدوازدهم سال بحساب آ
" ديروز خورش" ن صورت يبهمی آنگلوساکسون و ژرمنی بوده است ، چنانکه هنوز هم درزبانها) د يخورش( ترا يم

ی مذهبی  ناقوس ها و سرودهاجهان بانکی سايآغاز هزاره سوم، از ده ها هزار کلی نهاين آئي درهم. شودياد ميازآن 
برتن ی سا رد اهائيگان کليافته اند ، و بلند پايت راه يحيبه مسی ترائيمی فات مذهبيما از تشريبرخواهد خاست که مستق

گرفته است، و مراسم ی دربار ساسانی سلطنتی زانس از پوششهايت آنها را ازراه بيحيجهان مسخواهند داشت که 
 . شده اندی نسخه برداری فات دربار ساسانين تشريزانس از همين بيز توسط همي که آنها نانجام خواهند گرفتی مذهب

 
است که تو ، هموطن ارجمند من ، بعنوان ی گرانی ست ، فقط تذکر پشتوانه فرهنگينی خينجا بحث تاريغرض من درا

ار يز دراختيزار ساله کشورت نخ سه هيگر تاريست نسل ديکصد و بيش از تو ي، و پی ش داريار خويدراختی رانيک اي
خ ين هزاره تاريچهارمی راثين ميرفت که وارثان چنيتوان پذيچگونه می طين شرايست درچنيداشته اند ، و معلوم ن

 . آغاز کنندی رانيرا درمقام صغی ن الملليخ بين هزاره تاريخود و سوم
 

*    *    * 
 

گذاشت و بناچار ازهمان آغاز کار، خود را ی ن هزاره تازه خواهي بدگر جوانان جهان پاي مانند دان امسال ،يز درپايتو ن
 :افتيی ک راه دوراهه سرنوشت ساز انتخاب خواهيبر سر 

 



  پايان سخن                                                                                                             تولدی ديگر 

 2حه   فص

است که دست کم چهارصد سال است که پرچمدار تمدن جهان است ی از جهان بشری ن دوراه ، راه آن بخشياز ای کي
که دانش ی جهان . ش داردين جهان را درانحصار خويای  فرهنگوی و اجتماعی و فنی علمی شرفتهايبا همه پيو تقر

نترنت ما ، يون و فکس و ايزيو و تلويم و راديسيامروز ما، برق و تلفن و تلگراف و بی امروزما ، صنعت و تکنولژ
ی کروسکوپهايت بزرگ و با مينهايبی ايخود راه دنی که با تلسکوپهای ما ، بدان تعلق دارند، جهانی چاپ وعکاس
و ی خود کرات آسمانی های ائيردريق ما همواره ها وزيش گشوده وازطريخوی ت کوچک را بروينهايبی ايخود راه دن

گرداننده ی اضين ريکه اتم را شکافته و به قوانی جهان. ش گرفته استيرا در محدوده عمل خوی نيزمی انوسهاياق
ت ين آورده و جمعيرانسانها را پائيا مهار کرده، مرگ و مهزاران ساله ری هايماريکه بی جهان. افته استيکائنات دست 

ست يبی ه تنهائکه بی  جهان. ش داده استيارد نفر افزايليارد نفر به شش ميليک قرن از دو ميآنان را تنها درطول 
  . توارومتخصص داردالبراتو ويانستجهان دانشگاه و ی ه کشورهايبرابر بق

 
ی است که امروزه کشور تو درگروه بندی ن جهان بشريگر از همي راه آن بخش دکه در برابر تو است،ی گريو راه د
است ی ائيهمچنان عضو خانواده آری و از نظر فرهنگی و زبانی دگاه نژادياز آن است ، هرچند که از دی جزئی جهان

، ی شوي شناخته مازآنی که امروز تو جزئی گرين جهان دي وا. که بخش اعظم از جهان برتر امروز بدان تعلق دارد
ی چ سهمينه ه .خود به خواب اصحاب کهف فرورفته استی است که مدتها است در الک قرون وسطائی ائيدن

ی شرفت تمدن بشريدرراه پی چ قدمين مدت هيجهان امروز ما داشته است، نه در ای  و فنی علمی های درنوآور
کارخانه  گران استخراج شده اند،ي معادنش بدست دگران ساخته اند،يش را ديراهها و راه آهن ها. برداشته است

دروس  ه گرفته اند،يگران مايواقتصادش ازدی و صنعت و بازرگانی گران برپا شده اند ، کشاورزيش بدست ديها
گران يدی گران و با داروهايدی پزشکی وه هايش با شيمارستانهايشده اند ، بی گران نسخه برداريش از ديدانشگاه

گران يبزرگ و کوچک دی صنعتی روزمره مردمش چنان با استفاده از فرآورده های گردند، و زندگيو مگشته اند 
 . خودش باز خواهد گشتی قرون وسطائی ايرند به دنين فرآورده ها را از او بگيخته است که اگر تنها چند روز ايآم
" برادران" کشتار ی ا برايود آنها مردم خی سرکوبی برای ن جهان اسالميمختلف ای که درکشور های سالح هائی حت

که به گردن نوجوانان و کودکان آنها ی دهائيشود، و کليمسلمان بکار گرفته می گر کشورهايدردی مسلمان فلکزده ا
گر يخود را درجهان دی بهشتی خانه های ساخت نامسلمانان درهای ن هايمی شود تا پس از شهادت دررويخته ميآو

و ی نظامی های  قدرت نمائ. شوديگران ساخته ميدی د سازيا کليی اسلحه سازی خانه هاند ، درکاريبا آنها بگشا
گران صورت يساخت دی ق القدس و ثامن االئمه او با پشتوانه توپها و تانکها و موشکهايذوالفقار و طری مانورها

از جهان امروز ما ی مان بخشن هيوا .شودين اندازميگران طنيساخت دی اله اکبر او با بلند گوهای رد و شعارهايگيم
از ی ن ورشکستگيده است ايرسی ن حد از ورشکستگين تمدن جهان بود، و اگر امروز بديصدر نشی است که روزگار

  . خود اواست" ريبتقصی ورشکستگ" امده است ، ينی آسمانی فاجعه ا
 
رزندان خود و فرزندان فرزندان خود را دورتر فی خود بلکه راه فرداهای ن دوراهه انتخاب ، تو نه تنها راه فردايدرا
ی نيماند ، و اگر راه بالغان را برگزی ر خواهيهمچنان صغی ران رويرا که اگر به راه صغيکرد ، زی ز مشخص خواهين

ن است که انسانها با مغز خودشان فکر يرفت که سرآغاز همه آنها ايپذی ن حاکم برجهان بالغان را خواهيبناچار قوان
ا در يی اسيکته شده خود کامگان سيدی ن شعور را در نظم هاينکه ايص دهند ، و نه ايعور خودشان تشخکنند و با ش

رفت که ی ن راه برتريبدی جهان امروز ما از آن هنگام بخش برتر . نديبجوی ن ساالران مذهبيدی ح المسائل هايتوض
اعالم شده ی آسمانی ق ابديا حقايی نير زمير ناپذيين تغيش از آن بدانان قوانيآنچه را که پی ازآن ، چند وچونی کسان
 به پرسش -ق بودندين حقاين و اين قوانيد داران مطلق ايسا و مسجد کليگر کليدی کجا حکومتها و درجاي ودر –بود 
ن استدالل يت خود را با ايموجودی بنام دکارت حتی شمندين جهان بالغان انديکه دراي ازوقت. رندو پاسخ بطلبنديبگ
ب را از درخت تنها کار يوتن افتادن سيبنام نی گريشمند ديکه انديکند پس وجود دارد، واز وقتيرفت که اگر فکر ميپذ

ک جرئت آن کرد ين بنام کپرنيسومی شمنديکه انديندانست که فرمان خداوند را اجرا کرده باشد ، و از وقتی فرشته ا
چند ی و فکری مادی شرفتهايآغاز شد که همه پی  تازه اد کند، عصرين ترديد به دورزميخورشی که درگردش تورات

 . قرن گذشته جهان ما حاصل آنند
 

د يفروغ برآن تأکی ن سالهايشرو درطول ايپن جهان يشمندان ايکه بخش اعظم از اندی اديبنی تهائيو از جمله واقع
از همان ی رويصورت و به پخ درست به همان يدرطول تاری جوامع بشری ر تحو ل مذهبين است که سينهاده اند ا
ی ن جوامع انجام گرفته است ، بيای واجتماعی و اقتصادی و علمی اسير تحول سيانجام گرفته است که سی ضوابط

ا مالئک يده باشد ، ياز آسمان رسی اميا پيدخالت کرده باشند، ی عه اير تکامل عوامل ماوراء الطبين سيآنکه درا
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کند که امروزه در انطباق ير تحول اقتضا مين سيل اين دليه باشند ، و درست به همکردی انيپادرمی ن و اجنه اياطيوش
ز پا به مرحله ينی شه مذهبيجهان دانش ، اندی ق با دستاوردهايت درآغاز هزاره سوم و درتطبيبشری ط فکريبا شرا
ن يق با ايد، بلکه درتطبيش نجوجهان دانی تهاين بار مذهب را درتضاد با واقعيای عنياز تکامل خود بگذارد ، ی تازه ا
کوچک و ی طهايهود در محيم يوخ قديشی که روزگاری البافانه ايخی اسطوره ها. ديآنها بجوی تها واز ورايواقع
اعالم کرده ی نوخاسته ای خدای ش ساخته و آنها را وحيقوم خوی اختصاصی ازهايبه نی پاسخگوئی خود برای ابتدائ

سپرده اند که ی ار مسلم تريبسی ق علميخود را به حقای داده بودند ، امروز جای ان جابودند که خودشان او را درآسم
روز با کائنات چند يدی ديک خورشيی ايان دنيکهن بهمان اندازه تفاوت وجود دارد که می ان آنها با اسطوره هايم
ان خلقت يامروز، ومی ارد ساليلينش شانزده ميروز با آفرينش ششهزار ساله ديان آفريامروز ، و می ارد کهکشانيليم

 .امروزی ون ساليليچند صد م" تکامل انواع " روز آدم با اصل يخلق الساعه د
 

کرده است، ی نفی ست که جهان امروز دانش مذهب را بطور اصولين نينو ای ن برداشتهايک ازايچين مفهوم هيبا هم
را ی ت مذهبيانسان امروز واقعی عنيافته است ، ير يين جهان ازمذهب تغيبرداشت ای ن است که نحوه سنتيبلکه ا

 1998 دردسامبر . ديجويسا و مسجد آن ميار کمتر درجلوه بتخانه و کليآن و بسی شتر درمفهوم معنويار بيبس
از افکار ی گسترده ای نظرسنجی  ط Nouvel Observateur ی ح ، هفته نامه فرانسويبمناسبت جشن تولد مس

خود ی حيمختلف مربوط به معتقدات مسی ش را درباره پرسشهايان ، خواست که نظرخوژه از جواني، به ويعموم
و معجزات ی امبري، پی حيث مسي، تثلی سيت عيسا درباره الوهيکلی رسمی ن پرسشها عمدتا برتزهاي ا. ابراز دارند

ز آنها خطر ارتداد و ک ايد در اصالت هريون ترديسيبود که دردوران انکزی ک متکيکاتولی سايکلی ونقش الهی سيع
از پاسخ دهندگان گفته بودند که   %77  ،ی ن نظر سنجيج اي طبق نتا. ر و بدنبال آن شکنجه و اعدام را برداشتيتکف
سا يکلی شان الزاما ازمجراين اعتقاد اينکه ايای او اعتقاد داشته باشند بی م اخالقيو به تعالی سيتوانند به وجود عيم

که  % 33ت او ندارند ، ودرکنار يبه قبول الوهی ازيح نيقبول مسی ده بودند که برامتذکر ش % 45بگذرد، و 
نوول ی نهائی ريجه گي نت. دانستنديک متفکر و مصلح بزرگ ميگر او را فقط يد% 67رفتند ، يپذيرا می سيعی امبريپ

بند است، ی ت خود همچنان پايحيم که به مسيسر وکار داری ما با جامعه ا" ن بود که يای ن نظر سنجيابسرواتور ازا
ده يز عقيشناسد و به معجزاتش نيا فرزند او نميخدا ی نيو اورا جلوه زمست يقائل نی الهی ح جوهريمسی برای ول

است که ی تيحيمسنان يای ت آشنايحيمس. داندی بودن نمی حيمسی برای الزامی سا را واسطه ايندارد، و بخصوص کل
جهان ی ساهايکلی معماری کالنژ ودرشاهکارهايرافائل و می شوبرت و تابلوهای Ave Mariaباخ و ی در کائنات ها

آتش ی مه هايو هی ودرکشتار سن بارتلم" ترکمادا" د يش عقايتفتی وانهايشده است و نه آنچه در دی متجلی حيمس
ران ودرذکر است که درشعر سخنو" رحمت ی هما"ان آن يرانيای آشنای شد ، همچنانکه عليون منعکس ميسيزيانک
ن يکروز هفتصد نفر از خوارج را در صفيکه ی نيش روح اله خميرکش مورد ستايافت و نه آن شمشييان تبلور ميصوف
 کشور 112درحال حاضر ی حين جهان مسي ا. کردينه قتل عام ميضه را درمديقری هود بنيگر يد و روز ديبريسر م

خاص ی جا) ليتورات و انج ( Bibleه آن ها کتاب مقدس با درهر خانواديشود که تقريبزرگ و کوچک را شامل م
و پاک ) سمس يکر( نوئل ی روند و درمراسم مذهبيسا ميکشنبه ها به کلين جهان يازمردم ای اري بس. خود را دارد

خود افتخار " ی حياخالق مس"و " ی حيوجدان مس"ن مردم صادقانه به يکنند ، و غالب ايو امثال آن شرکت م) ستريا(
ن کتاب مقدس را درمورد يافت که قوانيتوان يرا نمی ارد نفريلين جهان دوميکنفر از مردم ايی نهمه حتي با ا. رزندويم

انه يغالبا وحشی هايا انجام قربانيها ی خوراکی ا حالل و حرام توراتيقانون سنگسار و قصاص ی ا اجرايی برده دار
ی ا بيد قابل قبول بداند ، با عدم اطاعت فرزند را از پدر شناخته شده انی الزامی ضه ايکه درکتاب مقدس فری ا

  . سته مجازات سنگسار بشمارديهوه را شايبه ی احترام
 
حقوق بشر توسط سازمان ملل ی ن و اعالم منشور جهانين سالگرد تدويرا پنجاهمياخی حيشرفته مسين جهان پيهم

است که دست کم دوازده ماده ی ن منشوري گرفت ، و اخود جشنی و قضائی ن دستاورد حقوقيتريمتحد را بعنوان عال
ی ن منشور حقوق بشر بقدرين اي، قوانی ن دوگانگين کتاب مقدس تناقض دارد، ودرايگانه آن با قوانی از مواد س

افته يفت آشکار با آنها را نز جرئت مخاليکان نيواتی سايکلی ن کتاب مقدس است که حتيتر و عادالنه تر ازقوانی مترق
از مقررات ی کين حکم يکه ايبا همه کشورها حکم اعدام را لغو کرده اند، درصورتي، تقری حين جهان مسيدرهم. تاس

و امکانات ی رغم آنکه همه وزنه اعتبار مذهبيسا عليد کلياز کنترل موالی ريتورات است، ودرمورد جلوگی اصول
ی جامعه امروز بشری واقعی هايازمنديرا تالش او با نيزافته است، ينی تيخود را بکار گرفته ، موفقی غاتيو تبلی اسيس
افت يانتشار ی اسالمی  از جانب کشورها1950حقوق بشر هم که درسال ی ه اسالميدراعالمی  حت. کنديق نميتطب
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د نهاده شده است، يقاطع تأکی کامل حقوق زن ومرد بصورتی و تساوی مذهب و منع بردگی ل آزاديازقبی برحقوق
 .تناقض دارندی نها با مقررات قرآنيمه اکه هيدرصورت

 
شود ياجرا می جهان مسلمان بصورت الزامی گرکشورهايازدی ران و برخيکه هم اکنون در ای قانون حجاب اسالم

ت يرا که ماهيند ، زيسته اجراياست که درجهان آغاز هزاره سوم نه قابل اجرا و نه شای نيبارز از آن قوانی نمونه ا
ازافراد خود را ی ميتواند نينمی چ جامعه متمدنيه. زن مسلمان استی ت انسانيآشکار به شخص یآن اهانتی اصول

ن کار از يای آنکه برای ن جامعه را از وسوسه برکنار نگاه دارد ، بيگر ايمه دينکه نيای اه بفرستد برايبدرون چادر س
ن ي چن. داشته باشندی شتريش کنترل بيوکه خودشان را بر غرائز خخود بخواهد " د و عاقل يبالغ و رش" مردان 
ی گناه وطيبی وانيشود که با حينمن خواسته يع است که در آنها ازمومنيجهان تشی ح المسائل هايمنطق توضی منطق

 .گر برده شود و کشته شوديدی شود که به محليقرار گرفته است محکوم بدان می که مورد وطی وانينکنند ، بلکه ح
 

ش يآشکار بی شود مغلطه ايه فرهنگ منحط غرب صادر ميعل" ی اسالم ناب محمد" نظما بنام که می ادعا نامه ا
انحطاط "نان به عنوان يآنچه ای ز دارد ، وليار نين فرهنگ نقاط ضعف بسيرا هرچند راست است که ايست ، زين

ن نقاط يعکس از مثبت ترست ، بلکه درست بالين نقاط ضعف نياز ای گذارند نه تنها بخشيبرآن انگشت م" ی فرهنگ
 .آن است

 
جهان ی از راههای بهتری ن جهان راه حل هايای ک از کشورهاي، درکداميجهان اسالمی کنون" رمنحط يغ" فرهنگ 

را ؟ کدام ی ا اجتماعيی شترفرديبی هايا روزمره کسان را ارائه کرده است ؟ کدام آزاديی درمورد مسائل کلی مترق
و نوعدوستانه را ؟ و بموازات آنها کدام دانش و صنعت ی تعاونی را ؟ کدام برنامه های ائقانون و عدالت جامع تر قض

را ؟ ی ومعنوی اخالقی را ؟ کدام ارزشهای ا اقتصاديی ا نظاميی اسيسی ا برتريی را؟ کدام رفاه مادی شرفته تريپ
ی م قدرت خصوصيها در تحکن جهان جز آنکه تنيای ت اله ها و حجت االسالمهايآ" ی غرب زدگ" ضد ی شعارها

ن جهان يفاصله انکه يبهمراه آورده است ؟ و جزا" ی اسالم ناب محمد" ی برای خودشان بکار گرفته شود، چه اعتالئ
ی  بگذارد چه حاصلی آن صحنه بازهم موءکدتری شتر کند و بر عقب ماندگيباز هم بی را از کاروان تمدن بشری اسالم

را ی به دانش برتر جهان اسالمی ابيرا دست" ی شرق زدگ" ز با شعار ينی قرون وسطجاهل ی داشته است؟ اگر اروپا
خود قرار دهد و ی رومندينی ربناين دانش برتر را سنگ زيتوانسته بود ای خود بسته بود، با کدام پشتوانه علمی برو

 ش در آورد؟ير فرمان خويرا بزی ن جهان اسالميزود همی لياز آن خی ريبا بهره گ
 

  **    *   
ن دو برداشت از مذهب و از ير ايخود برخورد اجتناب ناپذی ران نام گرفت درمفهوم نهائيای آنچه بعدا انقالب اسالم

ران با يبود که ای از آنها اسالمی کي. از گذشته نشان داشتی گرينده و دياز آنها از آی کيبود که ی مذهبی تهايواقع
ی گريعصر فروغ شکل داده بود، و دی اروپای ش هماهنگ با برداشتهايا بکمی خود بصورتی ائيآری فرهنگی ربنايز

گر ، يدی ري به تعب. کرديرا منعکس می د قرون وسطيش عقايتفتی وانهاير ديت انعطاف ناپذيحيکه مسی قشری اسالم
ی رانيبود و اان ساخته شده يرانيکه درطول هزاره ها بدست خود ای رانيا: گر بوديکديران جدا از يدو ای ا روئيرو

ران، بخصوص ين ايدرا. کرديمی صاحبخانگی گانه خود ادعايت بيرغم ماهيکه از خارچ مرزها آمده بود و علی واردات
ی ار منافع خصوصيز دراختيان دوران قاجارهمه چيد زدند تا پاييمهر تأی ن صاحبخانگيان که براياز زمان صفو

ر يين تغيقوانی بود که دراجرای ن منافع وجود جامعه اين ايزمه تأمعه گذاشته شده بود، واليت شيکارگردانان روحان
ن يان عصر قاجار ، اين بود که درپاي چن. بماندی باقر يم و صغيجامعه قی عنيجامعه مقلدان و مجتهدان ی ر آسمانيناپذ

ی کيشده بود، بصورت قطع ی با بکلينش اروپا تقريآن با دانش و بی ه به بعد ارتباط فکريکه از دوران صفوی جامعه ا
ز يش را نيخوی ت سنتيموجودی با آن نداشت که حتی ادين درآمده بود و فاصله زيزمی ن جوامع روياز عقب مانده تر

 .وندديخ بپيمنقرض شده تاری از دست بدهد و به مجتمع تمدنها
 

ه دوران بعد از يچون ترکران هميصد ساله را برهم زد، و اين معادله سيتازه ای که ظهور سلسله ايازهمان هنگام
ی ن و نهائيوندد، برخورد سنگيشرو بپيار دوباره به کاروان جهان پير بسير قرار گرفت که ولو با تأخين مسيخالفت درا

مساعد تر از ی طيرا در شرای مشابهی اروئيه کمال آتاتورک رويترک. ر بودياجتناب ناپذی رانير ايو غی رانيران ايدو ا
اول سر ی درجنگ جهانی خالفت عثمانی بود که ازشکست نظامی ه اين ترکيرا ايده بود ، زيگذرانران از سر يط ايشرا

بر ی ش از آنکه راه بطور اصوليران، پيدرای قاطع از گذشته آماده تر بود، ولی جدائی نه درآن برايبرآورده بود و زم
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ن تالش را  يای عالم نشده نفوذ استعمارکشور و بازگشت ای دوم و اشغال نظامی ارتجاع بسته شود بروز جنگ جهان
سرنوشت ساز ی اروئيشناخته شده راه را بر روی هائيگر حسابگريدی مه راه متوقف کرد، درانتظار آنکه درسالهائيدرن
 .ديبگشای ران وارداتيو ای رانيران ايا

 
*     *     * 

 
درحد تحوالت ی ا اجتماعيو ی ا اقتصاديی اسيسی از به تحوليرسد تنها نيکه از راه می ما درهزاره ای ران فردايا
اس ياس هزاره ها و نه درمقيدرمقی اصولی ک خانه تکانياز به يش نرفته جهان ندارد، نيا پيشرفته يپی گرکشورهايد

که درآن سوخته است ی از درون خاکستر آتشی از بدانکه همچون سمندر افسانه ايسده ها و ده ها و سالها دارد ، ن
 .دارد" گريدی تولد" از به ين . ا سر برآورديجوان و پوگر باره يد
 

هزاره تازه درقم د درآغاز يبايه آغاز شد ميش در قادسين کشور که هزارو چهارصد سال پيخ اياز تاری طوالنی فصل
ی عنيک مذهب يی درمفهوم واقعی خود را به اسالمی هزار وچهارصد ساله جای اسينکه اسالم سيای بسته شود ، برا

که ی تيحيرفته شده باشد، همانند آن مسيکه آگاهانه و آزادانه از جانب افراد پذی آن بسپارد ، مذهبی رمفهوم معنود
 .رفته شده استي، از جانب افراد پذی اسيو نه سی معنوی غرب آزادانه و آگاهانه ، درصورتی درجهان کنون

 
و ی زياد نهد، تنها موظف به طرح ريران امروز بنيای ه هارانيوی ران فردا را بررويد ايکه الزاما بای نسل نوخاسته ا

گر يکدي هر چند مکمل –گر يکديدو برنامه مجزا از ی ست ، بلکه مسئول طرح و اجراينی ک برنامه بازسازيی اجرا
 . و دراز مدتی اديبنی برنامه ای گريو کوتاه مدت است و دی اضطراری ن دو برنامه ، برنامه ايازای کي .  است–
ی ستم درکشورير است که اصوال وجود آن درجهان قرن بيم و صغيقی م قرون وسطائيان دادن به رژين پايرنامه نخستب

ن ياست که درطول هزاران سال درای همه نسلهائی ت انسانيثيخ و فرهنگ ملت ما و به حيبه تاری ران دشناميچون ا
ی ادگرايگر ، بنيوبرنامه د. کنندی نده درآن زندگي سال آد درهزارانيبايکه می گريدی سته اند و همه نسلهاين زيسرزم
ی فرهنگی ه بر ارزشهاي، با تکی رانيای تي، با هوی رانيای رانين بتوانند دراين سرزمياست که درآن فرزندان ای فردائ

وران شرفته هزاره سوم و نه در محدوده ضوابط دينش جهان پيهماهنگ با دانش و بی ، کشور خود را بصورتی رانيا
 . کنندی باز سازی ا قرون وسطيی ت عربيجاهل

 
*     *     * 

 
ازآغاز با ی ران درجهان اسالميرد که موضع ايکار قرار گی د مبنايبايمی ت اصولين واقعي، ای درهر برداشت تازه ا

چوقت يران هيگر ايدی ه آنهايرا برخالف کليز فرق دارد ، زين جهان فرق داشته است و امروز نيگر ايدی همه اجزا
 . نشده استی درراه دومی ز حاضر به فدا کردن اوليچوقت نيندانسته و هی کيخود را ی ت اسالميو هوی ت مليهو
 .نداردی شتر سخن رفته است و تکرار آنچه گفته شده است ضرورتيبی لين باره قبال با تفصيدرا
 

ی از اعضای ، به عضوی ت مليهوی نحصارن است که محدود کردن ايکه بالعکس تذکرش ضرورت دارد، ای تيواقع
ی را مسلمانی رانيای را اسالم خود نشناخته و مسلمانی رانياسالم ای طيچ شريکه اصوال درهی  جهان–ی جهان اسالم

کند ، بلکه مشکالت يران نميبه ای کمکی ا فرهنگيو ی ا اقتصاديی اسيچ جهت سي نه تنها از ه-ندانسته استی واقع
کند که غالبا يمی ر مناقشاتيد ، واورا درگيآی د نمينصورت پدير ايآورد که درغی د مياو پدی راز بيرا نی فراوان
  . با او نداردی ارتباط

 
ژه شبه قاره يوبه وی جنوبی اين وآسيانه وچيمی ايپهناورآسی نهايران سرزميخ ايازآغازتاری رانينفوذ ای قلمرو سنت

سالها . افتيتوان يمی ران را درسراسر آنها به فراوانيچند هزارساله ای پای ن جهت جايهندوستان بوده است که بهم
نوشت ، يرا مينديسها به دخترش ايکه از زندان انگلی هند امروز، درنامه هائی اسيانگذار سيش جواهر لعل نهرو ، بنيپ

ده يده اثر نبخشيد اثر بخشران درهنيگر بدان اندازه که ايدرکشور دی چ کشوريخ هيد نهاد که درتمام طول تارين تأکيبرا
زبان ی ن بوده است ، چنانکه شمار سخنوران پارسين سرزميای و فرهنگی سال زبان دربارصدها ی زبان فارس. است

ران فراتر رفته است، و به نوشته نهرو اگر استعمار انگلستان باهمه يهند از چند برابر شمار همه سخنوران خود ا
از ی قسمت. هندوستان بودی زبان رسمی د هنوز هم فارسي برنخاسته بود شان زبانيه گسترش ايخود علی روين
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ل دورانت يتاج محل که وی ائيروی بنا. استی رانيره دست اين دستاورد معماران چين سرزميای ن آثار معماريتريعال
 .  حلول کرده استران است که درکالبد هندير معروف رنه گروسه روح ايداند ، به تعبيجهان می ن بنايبا تريآنرا ز
و ی ع نقاشيدرتمام جهان است و بدای فارسی س هاينه دستنوين گنجيدرهند بزرگتری فارسی نه آثار خطيگنج
چون پاکستان براساس ی ت کشوري موجود. ن کشورنديای ن مجموعه آثار هنر نقاشيس ترينفی رانيای اتورينيم
ر يران صغير ايه گرفت ، کشميمای ز از پارسيد و نام آن نشی زيری الهور پی گوی محمد اقبال شاعر پارسی دئولژيا

 . ماندی باقی ده شد و بنگال همچنان کانون قند پارسينام
 
ک شاهراه يشم نه تنها ي جاده معروف ابر. افتيتوان ين ميران و چيخ روابط ايهمه جانبه را درتاری کين نزديهم

ی و مانوی و مهری زرتشتی و فلسفی مذهبی شه هايکه اندکهن است ی و هنری ک شاهراه فرهنگي، بلکه ی بازرگان
ن يای رانيز ، درصورت ايت و اسالم نيحيمسی ن منتقل کرده است، حتيپهناور چی ران را بطور مستمر به امپراتوريا

ی نيونها مسلمان چيليم. ن رفته اندين شاهراه به چيق همي، از طری رانيو اسالم ای ت نستوريحيمسی عنيهر دو ، 
به يدرهانگ چه ئو با کتی نين مسجد چي بزرگتر. خواننديز مينمازخوانده اند و امروز نی رطول قرون به زبان فارسد
کند يت مين کشور حکايعرب درخاطره سفرخود بدی اح ناميآراسته شده است، و چنانکه ابن بطوطه سی پارسی بايز

ی زرتشتی آتشگاه های ايبقا. بوده استی نياگران چي خنجيم قرن پس از خود او ، ترانه رايراز ، تنها نيشی شعر سعد
ن دو تمدن بزرگ جهان يای مذهبی وندهاياز پی گريدی ادگارهاين يدرسراسر چی و مانوی مهری و پرستشگاهها

 اثر . ت دارندين دو حکايای و گاه عاطفی خيتاری وندهاياز پی و خمسه نظامی باستانند، همچنانکه شاهنامه فردوس
منتشر شد بنوبه خود ی کائيک دانشگاه امريتوسط ی  که درآغاز قرن کنونSino-Iranicaبنام ی عتبرمی پژوهش

 . دارندی رانيای ن رفته اند و هنوز هم نامهائيران به چيوه ها و گلها از اياز می اريمعرف آن است که شماربس
 
زبان جاوه و سوماترا بوده و ی پارسکند که زبان ينقل می کنونی ش به اندونزين ابن بطوطه درشرح سفر خويهم

هنوز هم درگوشه و . ران درآن قرب و منزلت داشته انديباندازه خود ای رانيان ايان و سخنوران و صوفيداستانسرا
عارفانه ی گورشان غزلهای روند که برسنگهايمی انين صوفيای ارت آرامگاه هاين مردم مشتاقانه به زين سرزميکنار ا
 .  نقش زده شده استرازيو حافظ شی سعد

 
کستان و ازبکستان و ترکمنستان و يافته تاجيتازه استقالل ی هايانه که امروز جمهوريمی ايپهناور آسی ن هايسرزم
جان و داغستان ، يگرجستان و ارمنستان و آذربای قفقازی هايرند ، و جمهوريگيزستان و کازاخستان را در برميقرق

چون بدخشان و سمرقند و فاراب و بخارا و گنجه و ی رانند و شهرهائينگ و هنر انه داران بزرگ فرهيبنوبه خود گنج
ی راز تفاوتيو شی شابور و ريان آنها با طوس و نيخته اند که ميران آميخ و فرهنگ ايبا تارروان و نخجوان چنان يش
 . افتيتوان ينم
 

مه يکری باغچه سرای است ، بلکه حتی رانيااز خانواده بزرگ ی ريناپذی زبان عضو جدائی کستان فارسينه تنها تاج
راز بدانجا آورده ين از شين سرزميتاتار ای است که خانهای سرخی اه ، هنوزغرق درگلهايسی ايان امواج دريکه درم

شود که ينشان داده می ن گرجستان ، همچنان به جهانگردان تاالريشيپی دارد، و درکاخ سلطنتی رانياند سرا پا رنگ ا
 دردل . خوانده استيملکه تامار می را برای از شاهنامه فردوسی خوش آوازصفحاتی امگاه نغمه سرائدرآن هر ش

را که ی نامند و زبانيم" ران يا" خود را همچنان " اوست" ی خانه دارند که جمهوری ان کهنيرانين قفقاز ، هنوز ايهم
شود درکوهستان بلند يترا شناخته ميرا که زادگاه می خوانند و هنوز غاريمی رانياز اجداد آالن خود به ارث برده اند ا

 . دهنديخود به مسافران نشان م
 

پراحترام ی ن وجه مشترک را دارند که جايران ايش با ايخوی خين تمدنها درارتباط تارين ها و اين سرزميهمه ا
ی ن حق را از فرهنگ پارسيای که جهان اسالميران محفوظ نگاه داشته اند، درصورتيخود ای را برای رانيفرهنگ ا

ا يسندگان عرب گذاشته و يا به حساب نويافت داشته ين فرهنگ دريهر آنچه را که از بزرگان ای عنيغ داشته ، يدر
 .کرده باشدی آنها اعتنائی رانيت ايآنکه به ماهی زده است بی اسالمی بدانها بر چسب کل

  
ی هايدرارتباط با جمهوری شوروی امپراتوری فروپاشی لهاران درسايه درايت فقيبنام والی ميکه وجود رژی انيز

ی خيتاری را فرصتير بود ، زيجبران ناپذی بتمام معنی انيکشور ما وارد آورد زی انه به مصالح مليمی اينوخاسته آس
ی را پی ونيانا فدراسيرد ، و احينها و با مردم آنها از سرگين سرزميکهن خود را با ای وندهايران پيش آمده بود تا ايپ
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آنها ی ز برايهمه چی نکه بجايآن باشد، نه ای همه اعضای و فرهنگی و اقتصادی اسيکند که ضامن منافع سی زير
ه و يه ، رو به جانب ترکيت فقيوالی اد گرائياحتراز از بنی و کتاب دعا بفرستد و آنها را وادارد تا برای مبلغ مذهب

 .  ورندآی اروپائ –ی کائيامری ه و کارتل نفتيروس
 

*     *     * 
ی فايز دراينی جهانی کهن ، تعهدی های دوستان کهن و دوستی ابيران فردا ، درتولد تازه خود ، گذشته از بازيا

، بعهده دارد ی شه مذهبياندی او از آغاز برعهده اش گذاشته است ، بخصوص درراستان يکه فرهنگ جهان بی رسالت
منحصر ی ش هگل آنرا نمونه ايکصد وپنجاه سال پيرد، و يگينه سرچشمه مين زميراث چند هزار ساله او درايکه از م

 .خ جهان دانستيبفرد درتار
 

ی ، جهان تازه ايواجتماعی واقتصادی اسيسی نه هايما درهمه زمی ن گفته شد ، دردوران کنونيش از ايهمچنانکه پ
ل ين دليدرحال شکل گرفتن است ، بهمی ازه از ساختار تينی نه مذهبيل درزمين دليدرحال شکل گرفتن است ، بهم

ن ساختار به يرا ايزبودن آن است ، ی رد که وجه مشخص آن جهانيگيشکل می ز ساختار تازه اينی نه مذهبيدرزم
جدا کننده خود ی شتر جنبه سنتيروز بروز بی و نژادی ائيو جغرافی اسيسی تعلق دارد که درآن مرزهای نده ايآی ايدن

ی ش جايو مسلمان خوی حيو مسی هوديی درجلوه های ديوتوحی دير توحيغی مجزای قت هايهند و حقديرا از دست م
ی جهانی ن خداشناسيصه اين خصيه دارد، و بارزتريتکی جهانی خداشناسی سپارند که برايمی قت واحديخود را به حق

ت ي، و آيش، مفتي کاهن، خاخام، کشقيواسطه است که از طريبی او رابطه ای ن بار رابطه بشر با خداين است که ايا
ز بر آنها نظارت ينب و انصار حزب اله نيشرع و خواهران زی د و دادگاههايش عقايتفتی وانهايگذارد، ودياله نم

ن خدا يای هم برای  تفاوت. رديگيبنام خدا صورت نمی شود و شکنجه ايخته نميهم بنام خدا ری کنند ، و طبعا خونينم
ان ين خدا آن روسپيدگاه اي از د. بفرستندی ا صلوات بلند تريبسازند ی نبد و بارگاه بزرگتراو گی ندارد که برا

) دايس( درزي ای ماريدرامر مبارزه با بی بهداشتی کماهه خود را به کمک به پژوهشهايرا درآمد يکه اخی ائياسترال
 . سازنديو مسجد مسا ياو کلی گرسنگان برای دارند که درکنار صفهای جای جنابانيار باالتر از عالياختصاص دادند بس

ند و نه کار خود او ، ين خدايوکالتنامه ای الن بيکه عموما کار وکی حاصليبی فات سنتيمقبولتر از انجام تشری عبادت
ها و ی عدالتيشرفته تر است که درآن از بيپی تيجامعه بشری بهتر و برقراری ساختن جهانی تالش صادقانه برا

ان ناتوان آنند و يقربانی ن جامعه بشرياز ای بزرگی که هم اکنون بخشهای  و از رنجها و دردهائهای نابسامان
ن ي ا. گذارند هر چه کمتر نشان باشديه ميبطور منظم بر آنها تکی ن الملليتدار بيمراجع صالحی رسمی گزارشها
ن يمختلف مربوط بدی مسائل انساننه يدرزمی که بطور منظم از جانب سازمانها و مراجع مختلف جهانی گزارشهائ

ساخته ی بهتری اين دنياست تا چنی ار ضروريبسی تند که هنوز تالشيواقعن يانگر ايبی شوند همگيسازمانها منتشر م
ت ازآن دارد که درحال حاضر يش منتشر شده ، حکايکه تنها درچند ماه پی  گزارش سازمان بهداشت جهان. شود

معادل ی عنيون کودک يليم13کسال يرد ، و تنها در عرض يميمی کودک از گرسنگک يه يدرجهان سوم درهر دوثان
نکه درهر روز از يتلف شده اند   درست مانند ای اازگرسنگيه يتغذی ما ازبديروشيهی ان بمب اتميصد برابرقربان

 . ده باشدن محو شيزمی درحد متوسط و صرفا متشکل از کودکان ، از روی تيک شهر کامل با جمعيسال ی روزها
گر به يون نفر ديلي م300ازکمبود آهن و ی ناشی ون کودک کم خونيلي م300ن گزارش درجهان امروز ما يطبق هم

خود را از دست داده و ی نائين بيتاميون کودک به علت کمبود ويلي م100د دچارند و ياز کمبود ی گواتر ناشی ماريب
 .کور شده اند

 
ن يازای  دراسلو برگزار شد ، حاک1997بچه ها درجهان ، که دری ر قانوني کار غمربوط بهی ن الملليگزارش کنگره ب

گاه تا ی وحشتناک درسراسر جهان شبانروزی طيون کودک ده تا چهارده ساله درشرايلي م250است که درحال حاضر 
ی له از راه فحشا زندگل پنجاه هزار دختر بچه ده تا پانزده سايک کشور برزي تنها در. شونديهجده ساعت بکار گرفته م

کودکان ی مبارزه با بردگی سي به گزارش سازمان انگل. ز بعهده دارندين خود را نيوالدی ن زندگيکنند و غالبا تأميم
)OXFAM (ی ونهايمت آنها را با کاميبرند وقيبه بازار فروش می گوسفند کشی ونهايازبچه ها را با کامی اريبس

ی  تعداد کودکان سر راه. دارنديافت ميمت آنها را برحسب وزنشان دريد و قبرنيبه بازار فروش می گوسفند کش
ون کودک بطور منظم مورد يلي دو مUNICEFی  به گواه. ون نفر برآورد شده استيلي م40ی ن به تنهائيالتی کايامر

کا ياالت متحده امريااز کودکان که بنام معالجه به ی مز برخيورک تايويقرار دارند ، وبه نوشته نی جنسی بهره بردار
. رنديگيمورد استفاده قرارمی هندی تازه بصورت خوکچه های داروهای پزشکی شهايآزمای شوند برايدعوت م
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خود فاش کرد که ی ن مصاحبه هاياز آخری کيزه نوبل صلح، دريجاماوبرنده ی سالهای حيسه مسيمادرترزا، قد
 . شونديابانها برداشته ميکنار خزباله ی ل هر ساله صدها کودک نوزاد از سطلهايدربرز

 
ن کرده است ، که ييارد نفر تعيليک ميش از يسوادان امروز جهان را بيونسکو ، شمار بين گزارش سازمان يتازه تر

 . شونديون کودک محروم از آموزش بدانها افزوده ميلي م110هر ساله 
 

مومنان جهان درانجام ی های از مجموع کوتاهش يکند بيکه برجهان امروز حکومت می ر عادالنه ايغی نظم اقتصاد
 1998سال ی با فقر و گرسنگی درروز ساالنه مبارزه جهان. استی رفتنيناپذی خود درمکتب خداشناسی فرائض مذهب

جهان درفقر مطلق ی ون نفريليت شش ميم نفر از جمعيارد و نيليک مي، سازمان ملل متحد اعالم کرد که درحال حاضر 
ران که ين فقي ا. ن هستنديالتی کايقا و امريا و افريون نفر آنها از مردم آسيليصد ميارد و سيليک ميبرند که يبسر م

که درسال گذشته ی برخوردارند درآمدی ک درصد درآمد جهانيدهند جمعا تنها از يل ميت جهان را تشکيازجمع % 25
ه لوموند يد، اگر به حساب نشرين با خورشيله زمم برابر فاصيک و نيی عني. ارد دالر بوده استيلي م25 , 000رقم آن 

ه ، نسبت ين نشري به حساب هم. که بدنبال هم بگذارند فرش کنندی ک دالريی ن فاصله را با اسکناسهايک  ايپلماتيد
 درجهان آغاز .  باال رفته است90ک دردهه ي بر78ک دردهه هشتاد به يبر ی از سی ران جهانيدرآمد ثروتمندان و فق

ر عادالنه يل نظم غيتعدی ت برايد جهان بشريباياست که می تالشی واقعی ا جهاد اسالميی بي سوم ، جنگ صلهزاره
ی ن نظام ظالمانه اقتصاديرا ايآن بکار بندد، زی درجای تر و عادالنه تری امروز جهان و استقرار نظم انسانی اقتصاد

ها و يکتاتوريدها و ديو جنگها و کودتاها و ژنوسی اخالقو ی اجتماعی هاياست که تمام نابسامانی آن جعبه پاندورائ
از ی گر جامعه بشريدی های ار تباهيو بسی سواديماران و فحشا و بيگرسنگان و بی دسته جمعی ها و مرگهای قحط

  . آورندی آن سر بر م
 

*     *     * 
 

ی برداشتی رانيفرهنگ ای برا، ی نه قشرکوته نگرای رون از برداشتهايدربی مذهبی تهاينانه از واقعيبرداشت جهان ب
م ، پوست يما زقرآن مغز را برداشت:" ن بوده است که ين فرهنگ ايه اير مايز، خمينی ش از مولويپی  حت. ستيتازه ن

آن ی درصورت کلی شه مذهبين مورد تنها قرآن مطرح نبوده ، مذهب و اندي، هرچند که درا"م يرا بهر خسان بگذاشت
  .مطرح بوده است

 
توان يمی ران متجليای خ اسالمين ساالران ، درتمام تاريت ديو تضاد آنرا با قشری ن روشن نگريگوناگون ای جلوه ها

درازتر ، ی دردورانی رانير داشته است ، جهان اير و چشمگيفراگی قرن فروغی ني اگر جهان غرب دردوران مع. افتي
 شمار بزرگان . آکنده ازفروغ بوده استی ر و بنوبه خود جهانل نامحسوس تين دليپراکنده تر و بهمی منتها بصورت

زه بوده اند ، و يت درستير با فرهنگ قشريگين کشور که درهزار و چهار صد ساله گذشته بطور پيشه و ادب اياند
 . شتر استي بتوان پنداشتيد رفته اند ، از آنچه ميا به تبعيا به زندان افتاده و ين راه جان باخته ياز آنان درای اريبس

" من يکار اهريدرپ"بنام ی نان را درکتابيست تن از ايش از دويبی از گفته های گذشته نمونه هائی من خود درسالها
ن قرون يبلند قدر نخستشان ين آثار را، که به آزادانديازای گريدی ز نمونه هاين کتاب حاضر نيارائه کردم ، ودرهم

ی ايخ جهان ، زکريشان همه تارين آزاداندياز بزرگتری کيوبخصوص ی سرخس، يابن مقفع ، راوند: ران يای اسالم
کصد سال يدراست که ی د گذارم ، سهمينجا برآن تأکيد اختصاصا درايباي آنچه م. شود ارائه کرده امي، مربوط می راز

کار با يدرپی عنياه ن رين فرهنگ مبارز، درهمياز ای گريت تا بامروز ، پاسداران ديمشروطی از سالهای عنيگذشته ، 
افته است که يی ن تالش در دو دهه گذشته ابعاديبرعهده داشته اند ، وای مذهبی وسود جوئی ت و واپسگرائيقشر

ی رانيای ن مدت کوتاه درجامعه برونمرزيکه درای شمار آثار ارزنده ا. آوردی اد ميرا بی درنوع خود قرن فروغ اروپائ
ت بلکه يافته است، و نه تنها کميجوانتر انتشار ی سندگان نوخاسته نسليا نويقه دار سابی سندگانين راستا توسط نويدرا
ستم کشور ما در کنار همه يان قرن بيپای آورد که انقالب واپسگرای د مين احساس را پديآنها ، ای ت عاليفيک

 . اشته استا همراه ديپوی ن تالش فرهنگيز بصورت چنينی خود دستاورد کامال مثبتی منفی دستاوردها
 
رزا آقا يتوان از ميان آنان ميمه اول قرن حاضر جست ، که از ميران نيد درايرا بای رانيا" عصرفروغ" ن يشگامان ايپ

، محمد مسعود ، نوبخت ، يت ، کسرويرج ، عارف، پور داود ، هداي، ان ي، آخونزاده ، جمال الواعظی خان کرمان
د به عنوان يبايست ساله گذشته مياد کرد ، همچنانکه دردوران بي فرخزاد ، فروغين اعتصامي، سرمد، پرويبهار، دشت
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ل ي، اسماعيد مصدق، محمد عاصمياء مدرس، حميه، ضيچون نادر نادرپور ، اخوان ثالث، سای نمونه از سخنوران
نام ( نگر ، روش) نام مستعار(، صادقياني، جالل آشتی رجانيسی ديچون سعی ، از پژوهشگرانی ، شهناز اعالمی خوئ

، ی رشاهيد امينه ، مهشيچون بهرام چوبی سندگانير فطروس، ازنويمی ، عل)نام مستعار( لرحمن ا، عبد) مستعار
چون ی شمنداني، و از اندی خرسندی رج پزشکزاد و هاديچون ای ، از طنز پردازانیا منش، هوشنگ زنوزيکورش آر

ی که هرکدام از آنان هم استادانه و هم شجاعانه به روشنگرن زاده نام برد ي، هوشنگ معین ملک ، منوچهر جماليحس
از ی کيش رنه گروسه ، يکه سالها پی رسالتی فايگمان نقش آن در ای افکندند که بی نده ساز را پيآی پرداختند و مکتب
 : استی اديبنی د نهاده بود ، نقشيقرن ما بر آن تأکی فرهنگی ت هاين شخصيسر شناس تر

 
ک يی بر مبنای ت جهانيک واقعيبه ی ابيدست ی ختن شرق و غرب برايئله جهان امروز ما درآمن مسيتری اساس" 

ت است که ين واقعيانگر ايخ خود ارائه کرده است نمايران درهمه تاريکه فرهنگ ای است ، و سر مشقی تفاهم جهان
از شرق ی زش موزونيظهر آمش خود بخود ميشه خوين فرهنگ با نبوغ انديرا اير است ، زيتحقق پذی ن تفاهميچن

  . "است ی ک واحد بزرگ جهانين هر دو دريوغرب و ادقام ا


