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  ���ی با �وا��ده ���رم 

  ".دیگران خواب بودند،  ما بیدار بودیم ؛ دیگران بیدارشدند، ما به خواب شدیم"

به نظر  کهتالیف شده است  یدینروشنگري  حوزهر د بسیاري ارزشمند کتابهايخوشبختانه 

عمده واقعیت این است که  متاسفانه اماباشد؛  صورت گرفتهدراین زمینه اشباع کامل میرسد 

دین  به سخت وتعصب وار همچنان ،آخوندي دیکتاتوري با مخالفتعلی رغم  ،مردم ایران

 شدن رنگ کم نتیجه بلکه ،ندانسته دین فقط محصول نه را کنونی ناگوار وضع و وفادارند

   .دانند می دینی اعتقادات

  .است نتابیده ایران جامعه هنوز به سمومدرنی وشنگرينورربدین معنیست که  این

 همه بر ایران رژیم شدید وفیلترینگ ظارتدراین برهه شاید ن مسئله این علت مهمترین 

  .آگاهیست ارتباط و هاي رسانه

 وآن زده برهم راآخوندي  نظام محاسبات زیادي تاحد مجازي فضايامروزه  خوشبختانه

 روزنه این که است این بنده ترس اما. است دهکر ایجادرا  نباید، که آگاهی روشن روزنه

 مردم خشم یاطمینان سوپاپمجازي نیز، نهایتا درجهت منافع حکومت عمل کرده وهمچون 

  .تخلیه کند خطر بی و آرام را

حساس  مقطع مردم ایران که دراین براي باشد امید است این کتاب بتواند راهنمایی

  .نشوند خاص اي عده منافع قربانی دیگر بار فته وخطا نروسرنوشت ساز، دوباره به 

 رسانده لبشان رابه مردم جان که ظلم و استبداد ملّاشاهان، سازي سرنوشت بحبوبه دراین 

 نهایی طرفی هم رویاي اتمی رژیم فاشیست ایران، دنیا را علیه شان متحد کرده؛ حرکتی واز

  .کند وسطایی را براي همیشه درایران تمام قرون بازي شب خیمه این تا است وکارساز الزم



  آخرین منجی
 خواننده با یسخن

  محترم
 

7 |  

 

 يعهده بههمیشه  اجرایش میشود؛ نوشته ها قدرت توسط پرده پشت که هایی نمایشنامه

 می چاه به ازچاله ودرنهایت میدهند جان میکنند، انقالب مدام که دردمندیست هاي توده

  . افتند

، بودند نرسیده سیاسی غبلو به که مردمی سلطنتی، دیکتاتوري درخفقان پیش سال چهل

 مثبت راي آخوندي دیکتاتوريا طیب خاطر به وب رفته قربانگاه به خود پاي با شتابزده

   .دادند

 نسل رابراي انقالبی توتالیترمذهبی، دیکتاتوري ي ناآگاهانه انتخاب با پدرانمان ؛دیروز

 براي را البیانق دوباره قطعا پادشاهی نظام انتخاب با مانیز  امروز. زدند امروزرقم

 که ومردمی تکرارشود دوباره دورباطل این واحتماال. زد خواهیم رقم درآینده فرزندانمان

 کند یادهندوستان فیلشانبار دیگر با رویاي نوستالژیک دینی  اند گرفته انس دین با قرنها

  ... و

  ".ملتی که تاریخ خود را نمی داند، محکوم به تکرار آنست ": بزرگی چه زیبا گفت 

 که روزي). دموکراسی(، خواهیم رسید که دیگران رسیدند اي نتیجه همان بهدور اما روزي 

باقی  دیگر رمقی غلط  ازانتخابهاي زخمی خسته و ایران از وشاید باشد دیرشده شاید

  .باشد نمانده

 پروسه شدن کند عامل نیمهمترمتاسفانه افسانه سلطنت دموکراتیک پهلوي، سالهاست که 

جهت برچیدن نظام جمهوري اسالمی و  یخواه یدموکراس جنبش يرهبر يریگ شکل

    .همچنین مانع تشکیل یک جامعه متحد و منسجم شده است

 هرگونه درحالیکه واقعیت این است که استبداد سلطنتی ودینی دوروي یک سکه اند و

یشه به مثابه هرس کردن شاخه هاي درختیست که از ر دو آن ياحیا جهت اصالح و تالشی

  . خراب است

کتاب هاي بسیاري درحوزه دین بدون نام مولف، ونیز بی کسب شهرت و ثروت تالیف 

مسلما هدف همه این بزرگان عرصه روشنگري، چیزي جز آگاهی وآزادي ایران . شده است
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قدمی کوچک شاید توان خود را بکار گرفته ام تا سعی وبنده نیز تمام . عزیز نبوده است

  .ادي میهن عزیزم بردارمبراي آزادي و آب

 میشناساند مخاطب به را دین وتکامل تطور مراحل که است این کتاب این عمده ي مزیت 

  .برسد ازدین درستی درك به ادیان تطبیقی بامقایسه تا میدهد وي امکان به وهمچنین

 درستی بندي جمع به کندبه مخاطب کمک می ،گیري نتیجه قسمت یعنی کتاب پایانی فصل

  .کند انتخاب درستی به را خود راه و رسیده دین از

براي تالیف این کتاب ازمنابع قدیم وجدید ارزنده اي استفاده شده است که تا حد ممکن 

درمواردي متنی ازکتاب عینا نقل شده که . ن اشاره شده استه آدر فصل پایانی کتاب ب

که پیشاپیش ازهمه  بدلیل برهم خوردن انسجام مطلب، امکان ذکرمنبع وجود نداشته است

  . طلبم این بزرگان پوزش می

 دربهترین .نیست  مجرب و کاردان اي ازنویسنده وکامل تمام اثريبی شک این کتاب، 

  . "ایران ستمدیده مردمعامه  "به خطاب صادقانه باشد اي نامهشاید؛  حالت

ازمحصول نقش تعیین کننده دارند و  عامه اي که سنگ زیرین آسیابند؛ درچرخش حکومتها

  . حاکمان بی بهره اند

 یمردم برايتر، همچنین لقمه اي آماده تر  عامیانه و تر ساده زبانی به اي نامهونیزشاید؛ 

 بیگانهاستبداد آرمیده و با نور کتاب ودانش درظلمت مداوم  سالهاست که غافل کاهل و

  .اند

 شکننده  جنسیین تر و نامه اي با همه فشارها ومحدودیتهاي سنگی زیرحق  ؛شایددوباره و 

 ."مادر"و شاید زیرین تر و باز هم زیرین تر به نام  "زن"به نام تر
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  ار��ش ��ت

  

  "نگیهاوک ونیاست". است دانستن توهم بلکه ست،ین جهل دانش دشمن نیزرگترب

  

 .جایی قدرت پیوسته به توده ها نیاز دارندکنند وبراي جابحکومت ها درجهان تغییر می  

  .این جبر را اختیارمی کنند ،توده مردم همواره ابزاري هستند که ناآگاهانه ،میاندراین 

پدیده اي به نام است؛  بوده آنچه که درطول تاریخ بیش ازهرچیز مانع آگاهی وتفکرتوده ها

جهت بردگی واسارت طعمه اي اغوا کننده که عمده مستکبران تاریخ ازآن  .باشد می »دین«

درپرتو آگاهی به  رهیده و آناز دام چند صباحیست  دنیا چه گرا و .عوام بهره جسته اند

مهمترین دستاویز حاکمان  »دین « سوم،اما همچنان در کشورهاي جهان آزادي رسیده است 

  .است

دینی به خواب  گرالالیی افسون ومردمی که قرنها با ،ودین زده ایران متعصبتمثیل جامعه 

  .قدرتمند افالطون ممکن باشد عمیق فرورفته اند؛ شاید فقط با فلسفه

   ؟!شنیده اید را افالطون تمثیل غار

 بودن خیالی احتمالِ به، است طون درکتاب جمهور طرح شده افال توسطکه زیبا  ثیلتماین 

  .دارد اشاره ها انسان عقاید و تصورات بودن نادرست یا

  : افالطون میگوید

رو به دیوار و  را ازطفولیت، ن مردمانیکه درانتهاي آی را تصورکنید تاریکزیرزمینی  رغا«

این مردم با فاصله دورآتشی افروخته پشت سر. به غل و زنجیر کشیده اندبیرون، پشت به 

   .یی ساخته اند ها و جلوي آتش مجسمه اند
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 غاربر روي دیوار )وعقایدپیش ساخته فکارا( ، سایه مجسمه ها)نورکاذب(نورآتش ودر پرت 

  .کنند می غاراین تصاویررا واقعی قلمدادمنعکس می شود وساکنین 

وازغارخارج  موفق می شود زنجیرازپاي بردارد )سقراط  (برحسب اتفاق، یکی از زندانیان 

 .یستپا گذاردن به دنیاي بیرون کارساده اي ن غارو البته خارج شدن ازتاریکی  .شود

، را به وضوح ببیند وسقراط نمی تواند خورشیدآزاردهنده است  خورشیدشدید  نوردرابتدا 

   .اندهمه عمربه تاریکی وظلمت خوگرفته یش چشم ها چرا که

تمام  وشده  از غار خارج   به زحمت و نداین رنج را تحمل می کش همبندانربه خاط ماا

  .ببیند درستیرابه  رشیدوخ توان خویش رابکار میگیرد تا

 "حقیقت"وبه ح ببیند وضو به خورشید را موفق می شود، زغاراسقراط دربیرون  ،رانجامس

 عمروآنان همه  بودهخارج ازغار واقعدر ،یحقیقدنیاي  میفهمد؛ آنگاه سقراط .دست  یابد

بلکه ، نبودند واقعی اومی فهمد؛ تصاویرمنعکس بردیوارغار .سپري کرده اند درغارا خود ر

  .بوده اند ات خودتوهم زندانیهمواره آنان 

خورد ودلش به حال مردمی که  یگران افسوس میسقراط به خاطرعمرتباه شده خود ود

 »حقیقت«گیرد دوباره به غاربرگردد و تصمیم می رو ازاین. میسوزدبودند،  غار همچنان اسیر

  .ببردبه ارمغان  زندانیانرا براي  » آزادي« و

حرفش را باور نمی آنها  .شود مواجه می ساکنان غاربا برخورد سرد  ظارش،نتااما برخالف  

   .با تصورات آنها مغایر بود اوتحفه که زیرا  ؛را دروغگو و ملحد می خوانند او ود کن

سقراط را دوباره ، و پاي افکارشان دربند که دست عملشان باز بود، زندانیانبدین ترتیب؛ 

 همچنان در نیز راخود اقی عمرب، ومی دهند شجام شوکران، کشند زنجیر می غل و به

  .»قعیت میگذرانندتوهم وا در ظلمت، و وسیاهی 
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ل ادیان       
�ح��

خ و
�

  �ر

 يجغرافیا بلکه این جبرانتخاب نکرده ایم، این است که ما دین خود را  انکارناپذیر واقعیت

  .بوده که آن را به ما تحمیل کرده است ناممحل سکونت

ا نوع دین خود را درست این است که دینداري یا غیر دینداري ی ،با توجه به ادیان مختلف

طعا ق ،مقایسه وشناخت ادیان مختلف .با مطالعه کامل و مقایسه ادیان مختلف انتخاب کنیم

  .کمک کنددین  از در رسیدن به درك جامع و درستواند ت یم

 تکامل ،عقل و خردنتیجه در عقل و خرد است وات حیواندیگرمهمترین وجه تمایز انسان و 

  . است وتغییروپیشرفت

مطمئن ترین   خداوند؛ قطعا یمایدبپراه ثابتی را  در طول تاریخبود بشر همواره می راگرقرا

نه  ،ه اي هم درآن نباشدهانتخاب می کرد که شک وشب براي این منظور را ـ غریزهـ راه 

نمایندگانی باآموزه هاي مختلف هرازگاهی زمین،  اینکه براي تکمیل رسالت ناتمام خود در

  . که همواره موجب اختالف وتفرقه وخونریزي دراقوام مختلف شوند ،وحتی متضاد برگزیند
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ساخته که می خود هزار سال پیش به همان طریقی النه طبیعی یک مورچه بنا به غریزه مثال 

ر، ازدوران حج وتجربه اما انسان به مدد عقل .اکنون می سازد و در آینده خواهد ساخت

  .است نهاده وقدم به کرات دیگررسیده اطالعات و رایانه  عصرکنون به ا

شده بود هرنوع تحقیق و  نهاده متاسفانه قفل مقدسی که در طول تاریخ برصندوقچه ادیان

انسان مجبوربه پذیرش بی قید وشرط  و ممنوع می کرد دراین زمینه نقد و بررسی را

  .باورهاي نیاکانشان بود

 نیزگرفت و م دامن ادیان راسرانجا، ک گرایی، درقرون اخیرش» Skepticism« تااینکه 

  . تحقیقات وسیع راجع به دین آغازشد

به اي در همین راستا رشته . قرن نوزدهم را باید اوج مطالعات علمی  در باب دین دانست

دین  اینبار د وپدید آماروپا جامعه شناسی  آکادمیدر )مقایسه اي(  اسی تطبیقینام دین شن

اجتماعی مورد تحلیل و پدیده بلکه به عنوان یک ، آسمانی و مقدسامربه عنوان یک نه 

  . گرفت بررسی قرار

 قبول یکی از انواع میمون ها را به عنوان ریشه اصلی و و فرضیه خود ،پس از آنکه داروین

هیاهوي بسیاري در جهان ، به دنیا عرضه کرد 1859انسان در کتاب اصل انواع در سال جد 

ن و متعصبین مذهبی به مخالفت با این فرضیه بسیاري از روحانیوي  هبرپا شد وعد

انسان به دست خداوند و از گل ساخته و  ،کتب مقدس آموزه هايطبق چرا که  ،برخاستند

   .استآفریده شده 

 ایجاد کرد اروپا قرن نوزدهم در اواخر انقالبی بنیادین در ، نظریه فرگشت یاتکامل داروین

پارادایم هاي غالب  یک قرن همچنان از گذشت بیش از چنان بازتابی داشت که با و

ي واحد اصل و منشأگونه ها علی رغم تنوع  ههمه موجودات زند طبق این نظریه. دنیاست

  .دارند

ماده دائماً از حالتی به  ،اند و طبق خاصیت قانون بقا تشکیل شده کلیه موجودات از ماده 

ن و انطباق با محیط بهتر شد تبدیل معموال به سمت این. )جهش(شود  یحالت دیگر تبدیل م

  ).تکامل(صورت می گیرد
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 ازگونه اي ازمیمونها سال طی میلیونها در برطبق این نظریه، انسان داراي ریشه حیوانیست و

طبیعی وخدایی لاءنه اینکه طبق  آموزه هاي کتب مقدس ریشه اي ماورا ؛تکامل یافته است

  .داشته و ازبهشت هبوط کرده باشد

 مانند پیدایش جهان و پیدایش دین را نیز، نظریه تکاملی داروین از اثرجامعه شناسی مت

  . داند  یم آسمانی ونه آنی و ،انسان به صورت تدریجی وتکاملی

به . به بت پرستی ودرآخربه خداپرستی رسیده است دین ازطبیعت پرستی شروع شده و

توحید رسیده  یی ونهایت به تک خدا در بی خدایی به چندخدایی و از بشر عبارت دیگر

  .است

  :، دین رابه صورتادیان ابتدائیمشترك  عناصرپس از اشاره به  ما دراین کتاب

  

  ) روم، مصر،یونان، بین النهرین(دین درچهارتمدن بزرگ باستانی  - 1 

  ) ژاپن ، چین، هند(دین در - 2 

  ادیان توحیدي  - 3

.طبقه بندي کرده ایم
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���رک      
  ن ا��دا�یادیا�نا� 

 عصرحجر( دوره قبل ازتاریخ واختراع خط :الف دو دورهتاریخ زندگی انسان رامی توان به 

پست  مدرن، پیشامدرن،، وسطی ،دوره باستان(ازاختراع خط  دوره بعد: ، ب)قدیم و جدید

 .تقسیم بندي کرد )مدرن 

 س به دورانوسپ تا به عصر حجر قدیم ،هزاران سال از حیات انسان ماقبل تاریخ گذشت

 ،که طبیعت در وجود او نهاده بود ريحجر جدید رسید و توانست اندك اندك از قوه تفک

در دوران حجره قدیم انسانها فاقد خالقیت بوده اند و اثر قابل توجهی از . استفاده نماید

  .خود بر جا گذاشتند

پیدایش  اندانشمند. بشردانست غزدید را می توان سرآغاز تحول ساختمان مرجدوران حج

از این دوره انسان به تدریج به آماده نمودن محیط  .دانسته اندمربوط به این دوره  را زبان

  .کند طبیعت را با تقاضاهاي خود منطبق سازد  و کوشش مید زن براي زندگی بهتر دست می

باالي خلقت هیچگاه به طور انفرادي زندگی نکرده است و   انسان مانند سایر حیوانات رده

انسان ها براي تأمین معاش خود با هم به . ز این نقطه نظر به میمون ها شباهت تام داردا

 .کردند با هم می زیستند و به اقوام و قبیله خود دلبستگی پیدا می ،شکار و صید می رفتند

هاي بعد از  این عقاید به نسل انتقالهمین امر موجب پیدایش عقاید و باورهاي قبیله اي و

  .ردید گ طریق وراثت

کنار رودخانه ها و  در به تدریج ازغارها بیرون می آید و  انسان ،جدیدردر اواخر دوره حج

  .واحدهاي مسکونی می پردازد وبه ایجاد می گزیندسکنی دریاها 

حیوانات  کردنبراي جلوگیري از گرسنگی به اهلی  بشرهزارسال پیش ده  هفت تادر حدود

  .شود یباورها مموجب گسترش دگی اجتماعی زن .و جمع آوري تغذیه می پردازد
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 .کشاند را به سمت دین و خدا و ماورا الطبیعه می بشرکنجکاوي وهزاران پرسش بی پاسخ 

 ،طلوع و غروب آفتاب. ندهست عاملین اولیه پیدایش خدا و مذهب، ترس و احتیاج ،وحشت

 ...وبیماري و مرگ  تولد، ، بارداري وسیل و زلزله ،رماسرما و گذ،و روز شب ،بادوباران

خشم  برابر در خود راهی براي حفاظت از صدد در را او درنظرانسان عجیب ومرموز بود و

   .کشاند یطبیعت م

همانطور که براي رفع نیاز مندي هاي خود به اختراع و تکمیل وسایل  ،خالق و سازندهشرب

  .از نمی ایستددر باب مذهب نیز از ادامه تفکرات ب ،کار و تولید ابزار می پردازد

  :ازدر این دوره از تاریخ حیات بشر به طور خالصه عبارت بود  اعتقادات انسان

 ای خاص یمکان به نسبت یمذهب احترام ای دهیعق نوع کی آنها :ء مقدساعتقاد به شی - 1

 آن گفت توان یم که دارند مشخص یافعال و اعمال با مخصوص، يزیچ ای نیمع یشخص

 محسوس، یاطیاحت به ختهیآم احترام حالت کی آن به نسبت شهیهم و شمارند،یم مقدس را

 با هرگز ییابتدا انسان که دارند ياعتبار چنان مقدس اءیاش بلیق نیا. رندیگ یم خود به

 اش خانواده ياعضا با ای ردیگ یم دست در را تبرش ای لیب مثالً که يانگار سهل همان

 که است قائل یعیطب فوق قوة کی آنها يراب بلکه زند، ینم دست آنها به کند یم رفتار

. باشد يبد و شر مصدر ای ،یخوب و ریخ منشأ تواند یم و است، اعدام ای ایاح قدرت يدارا

 دست آن به تواند ینم کس چیه و است بخش برکت يا قوه يدارا ء یش آن نیهمچن و

 ، خانواده سیرئ مانند خاص یصفات يدارا که یاشخاص مگر برساند، صدمه بدان و بزند

 حس کی مقدس ءیش آن به نسبت شهیهم رو، نیا از .باشند شیکش ای کاهن ای لهیقب خیش

    .هستند دارا خود یسادگ عالم در دتیعق خلوص و هراس و رعب با ختهیآم مرموز احترام

 انسان يعلما را کلمه نیا اصل. است زمینامید یاتیح يروین یمعن به مانا: مانا به اعتقاد - 2

 و اند، کرده اقتباس) ایاسترال یشرق شمال در يریالجزا مجمع(ییایمالنز یلفظ از شناس

  .کنندیم استعمال یعلم خاص يمعنا به اصطالحاً را لفظ نیا اکنون

 مردم .دارد تیعموم يبدو اقوام نزد در آن به اعتقاد که است یبیغ یروحان يروین کی مانا 

 کی هیشب خاصه و است موجود ءیش هر در نامعلوم و ساکت قدرت کی که معتقدند يبدو
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 در موجود یاتیح قوة مافوق و تیفعال يدارا خود يخود به که است یعیطب مافوق يروین

 و شود یم ظاهر متحرك و زنده اءیاش وجود در ای نیمع اشخاص لۀیوس به و اءاستیاش

 ای ساخت، تقلمن جاندار افراد به جامد اءیاش از را آن توان یم که است تیخاص نیا يدارا

 جامد اءیاش به جاندار اشخاص از باالخره ای داد، تیسرا گرید یشخص به شخص کی از

 معلوم اند، کرده لیوتحل هیتجز يبدو اقوام نزد در را مانا به دهیعق شۀیر چون. بازگرداند

 و العاده فوق اثر و یاتیح يمعنا يدارا عتیطب يعاد يقوا ریسا از شتریب مانا است شده

 خاص فرد زیانگ شگفت قدرت ای بزرگ حوادث و است خاص یازاتیامت و صفات صاحب

 در که ماناست بر یمبتن رد،یگیم قرار شانیا توجه مورد که مخصوص يا درنده وانیح ای

 قوت شیافزا يبرا آن از استمداد يبرا ای آن، برابر در دفاع يبرا و دارد وجود آنها جسم

 رو نیا از داشت؛ مبذول خاص یتوجه آن به دیبا خود، محصول يزیحاصلخ ای لیب ای بازو

 زیانگ شگفت يسحر آثار و خواص به معتقد مانا دربارة اقوام نیا یمتوال ينسلها و طبقات

    .اند شده

 یم یآدم که است يکار سحر«: کرد فیتعر نیچن توان یم را سحر شیب کما: سحر - 3

 میعظ العاده فوق يقوا اعمال، یبعض جامان ای کلمات یبعض تکرار و دنیدم لۀیوس به تواند

 نیهم. است دار دامنه اریبس ییابتدا دیعقا نه،یزم نیا در» .کند قبضه خود نفع به را جهان

 ای ریتسخ لۀیوس را آن انیبدو که را موضوع سه ای اسلوب سه که است یکاف ما يبرا قدر

    :میده شرح دانند، یم یبیغ يروین و برقوه غلبه

 در مستور و یمخف قوة از استمداد و استفاده یعنی) Fetishism( شیفت به دهیعق نخست،

 سیتقد و احترام خاص، یائیاش به نسبت يبدو لیقبا گر،ید عبارت به. است جان یب اءیاش

 یصورت و شکل يدارا که ندیگو یم یعیطب يشهایفت جهت آن از را آنها و شوند یم قائل

 آسمان از آمده فرود يسنگها ای بیعج يسنگها هقلو و ها زهیسنگر مانند هستند، خاص

 آنها دست به که قهیدق همان از که آن امثال و ونادر بیعج يچوبها استخوانها، ،)شهابها(

 سودمند و دیمف دوستانش و ابندهی يبرا که دانند یم یمخف را یمیعظ يروین آن در رسد، یم

 آن انواع در يسودمند يقوا ،يسحر لحاظ از و است، انبخشیز و مضر دشمنانش يبرا و
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 آن امثال و گوزن شاخ مثالً شود؛ یم شمرده شیفت که است رهیذخ جان یب و جامد اءیاش

 مقاصد حصول يبرا آنها از موارد ياریبس در جهت نیا از و است، شگفت يقوا آن مخزن

    .کنند یم استفاده خود يبدو يهایازمندین و ساده

 سیرئ شخص. دارد تیعموم جهان تمام در باًیتقر تابو به اعتقاد که گفت توان یم: تابو - 4

 او يبرا امعهج افراد. تابوست غالباً ،است يرهبر و قدرت حائز که مادام له،یقب خیش ای گروه

 ای جامه ای بدن به زدن دست کنند یم تصور که هستند قائل یبیغ يروین و قوه چنان آن

 اگر و است خطرناك نهاده گام آن بر يو هک ییجا کف ای فرش یحت ای او، اثاث و افزار

 آن خاص یعمل با دیبا و است خطر معرض در او جان ،شود مرتکب را یگناه نیچن یکس

 از ياریبس در رانیگیماه و انیچ شکار نبرد از پس و شیپ سربازان. کند کفاره و جبران را

 یحت و تابوست تیم جسد گرید یبعض نزد در. شوند یم تابوشمرده ،یوحش فیطوا

 و آدمکشان کردن لمس. شوند یم تیخاص همان يدارا زین کنند لمس را آن که یکسان

 .شوند ریتطه و هیتصف مخصوص یاتیعمل و لیوسا به که یوقت تا دانند یم حرام را قاتالن

 ریش طفل مادر نیهمچن و آن فاتیتشر هنگام و بلوغ موسم در پسر ای دختر نوزاد، طفل

    .ندیآ یم شمار به تابو گر،ید فیطوا نزد در خوار

 را تابو رسم قاعده، برخالف یکس اگر ،يبدو يامتها نیا نزد در: ریتطه و هیتصف آداب - 5

 با تماس و خون به شیآال خون، ختنیر مرگ، تولد،. شود یم شمرده نجس و آلوده ند،کشب

 یعیطب ریغ وضع کی حدوث مستلزم و است، يدیپل و نجاست موجب همه تابو، اشخاص

 خواهد آزار را هیقر آن ای خانواده آن ای شخص آن يموذ ناپاك روح کی مثالً. شد خواهد

 خارج به مکان آن ای شخص آن از دیپل روان آن تا داد انجام یاتیعمل دیبا ن،یبنابرا. رساند

 به يبدو ملل و اقوام درنزد اند، نهاده نام اش هیتصف ای ریتطه که عمل، آن و شود رانده

 در را بدن ناخن، گرفتن مو، دنیتراش گرفتن، روزه. ردیگ یم انجام مختلف آداب و رسوم

 و خاص اوراد خواندن حال درهمان و دادن قرار دود درمعرض ای افکندن خاك يرو

 کردن زخم ای خون با بدن شستن باالخره و آن يازرو جستن ای و آتش انیدرم دنیدو

. شود خارج آن همراه دیپل روح آنکه يبرا) فصد( ازآن خون کردن يجار و بدن از يعضو
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 وساطت با دیبا شود یزن ای مرد بدن وارد ای کند ریتسخ را يا جامعه د،یپل یروح اگر

 وامتها اقوام درنزد هیتصف و ریتطه يبرا آنکه خالصه. شود رانده رونیب تر يقو یروح

    .دیآ ینم در ارشم حد به که است مانده یباق یباستان ازعهود گوناگون لۀیوس هزاران

 حس نوع کی دارند، وجود هنوز حاضر درعصر که يبدو يامتها همۀ نزد در: زمیمیآن - 6

 ساکن، ای متحرك از اعم موجودات، تمام که معتقدند یعنی است، متداول ارواح پرستش

 افراد خاصه و است مستور و یمخف آنها درون در که هستند یروح يدارا زنده ای مرده

 و شود، یم خارج موقتاً او بدن از ایرؤ و خواب درهنگام که دارند یروح کیهر یانسان

  .کند یم رها قطع طور به را بدن مرگ، هنگام و نیواپس) ودم لحظه( لمحۀ در باالخره

 و اراده قوة صاحب و عواطفند و احساسات و صورت و شکل يدارا ارواح شانیا نزد 

 آنها اگر و کرد ییراهنما و اداره توان یم را آنها زنده اشخاص مثل و هستند، قصد صاحب

 ازخوشامدو آنها وچون بود خواهند مضر و يموذ تینها یب گردند غضبناك و ندیآ خشم به

 همواره دیبا رو نیا از گردند،یم ممنون وخلوص، يوفادار از و شوند یم خشنود یچاپلوس

 به که آنها عطوفت تا گرفت قرار جوارآنان قرب در يابد يداریب يبها به و بود آنها ادی به

 اقوام نزد«:است گفته لریتا که طور همان. نشود لیتبد نقمت به آمده، دست به لهیوس نیا

» .دارند تصرف و احاطه عالم بر که یروح موجودات از پراست عتیطب سراسرعالم ،يبدو

»  روهاین« نیا دست به را خود سرنوشت تمام دانند، یم یبیغ يروهاین مرکز را آنها چون و

 به اکنون هم جهان اطراف در آورند، یم جا به آنها به نسبت که یاعمال و سپردند یم

  .شود یم مالحظه شمار یب مظاهر و گوناگون يصورتها

 که درست است یقول است منقول نزیهاپک از که کالم نیا: روح و عتیطب پرستش - 7

 و دارد، قرار آسمان و نیزم نیب را چه هر و پندارد، یم نیزم ریز در هرچه زادیآدم :دیگویم

 یسفل موجودات نیا روح سبب به فقط. کند یم پرستش دارد، وجود آسمانها در را هرچه

 ینم را آن شهیهم یعنی شود، یم ادیز ای کم ای جا به جا او پرستش زانیم که است يعلو و

 نیع يبدو شخص که شده مالحظه موارد از یبعض در رایز دانست؛ زمیمیآن مقولۀ از توان

 مانا فعالۀ قوة يمحتو که داند یم فعال و زنده را آن و پرستدیم را يزیچ جسم و ماده
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 امر کی رمز و ندهینما را آن که پرستد یم جهت ازآن را ءیش آن اوقات یبعض. باشدیم

 یمخف امر آن ندةینما ای مظهر ءیش آن یول است یمخف آن اصل است، دانسته گرید یقیحق

 هند در یپرست بت مذهب چنانکه پرستشند، مورد اءیاش جهت هرسه از اوقات، یبعض. است

 دانند یم فعال و زنده موجود کی را بت دل، ساده و جاهل مردم یعنی است، نوع نیهم از

 پرستند؛ یم را وآن قائلند نهفته یروان و روح بت، داخل در گرید یمردم یول ند،یستا یم و

 احترام بت به دتیعق حسن و تین خلوص با وشنفکرر و دانشمند طبقۀ که یدرحال

 است، شیستا قابل که نهفته و یعال قتیحق کی يرمز مظهر مرکز را آن چون گذارند،یم

    .دانند یم

. است احجار عبادت ای یپرست سنگ جمله آن از دارد، مختلف انواع عتیطب مظاهر پرستش

 مورد ينحو به مختلف، اماکن ن،درکال سنگ تخته تا گرفته خرد زةیسنگر از ،یسنگ هرگونه

 مرکب، و مجموع طور به یگاه منفرداً، و گانهی یگاه رد؛یگ یم قرار پرستش و شیستا

 به را آن یگاه آن، یبیترک مادة یگاه و آن شکل یگاه و است توجه محل آن جنس یگاه

. تندپرس یم یعیطب صورت همان به را آن یگاه و اند پرداخته و ساخته انسان هنر دست

 جمله آن از. ردیگ یم قرار عبادت و حرمت مورد آسمان از آمده فرود يسنگها نیهمچن

 جهان يبدو يامتها تمام نزد در عبادت نیا. است ودرختان نباتات عبادت ای یپرست اهیگ

 همان يایبقا. شود یم دهید آن آثار غالباً زین شرفتهیپ يتمدنها شتریب در یحت دارد، تیعموم

 و حیمس دیع در درخت شیآرا و هیته مثالً عالم، متمدن ملل نزد در که است، میقد پرستش

 اطراف در کرده یچراغان و نتیز را آنها مراسم درآن که یم ماه شدة نیآذ دکل مورد در

 یبعض در ندیگو .است مانده یباق کنون تا عادت طور به پردازند، یم سرو و جشن به آن

 یکهن تنومند درخت خواهندیم یوقت افکنان درخت و شکنان زمیه هنوز اروپا یشمال ینواح

 يبرا عالوه به خوانند،یم فرانغ و عفو يدعا لب ریز ستادهیا آن برابر در کنند، قطع را

 برابر در دعا و توسل. هستند قائل یمیعظ دیتول روح و قوه کی يبدو لیقبا در اشجار

 غالت یفراوان ازآنها و است عتیطب کنندة نمو قوة درگاه به التجا منظور به نباتات و درختها

 در. کنند یم طلب را میوعق سترون زنان شیزا یحت و رمه و گله شیافزا و زراعت بهبود و
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 زن آن که معتقدند و آورندیم در ینیمع يدرختها ازدواج به را نازا دختران نقاط یبعض

    .شد خواهد باردار

 مذاهب ییابتدا ماده و یاصل عنصر عبادت نیا است واناتیح عبادت ای یپرست جانور گرید

 از يگرید صورت د،ید میخواه بعد چنانکه خود مظاهر از ياریبس در و است يبدو اقوام

 طور به را جانوران و واناتیح که است آن از یناش پرستش نیا .باشدیم یپرست توتم همان

 به یانسان بدن از روح تقالان به دهیعق نیهمچن. دانند یم مؤثر بشر یزندگان در العاده، فوق

 نیهمچن. معتقدند بدان هنوز جهان مردم شتریب که است) تناسخ( بالعکس ای یوانیح جسم

 معمول اریبس اند دانسته یم حبوبات و غالت آبستن و کل مادر را نیزم که خاك، پرستش

    .هست زین هنوز و بوده

 و مسخر را یروحان رومندین يقوا ،يلهایوس به که اند کردهیم یسع ییابتدا اقوام: یقربان - 8

 به یگاه یعیطب فوق يقوا آن که شدند ملتفت بعد یول ند،ینما کار به مجبور خود نفع به

  .است مقدور ریغ شانیا ریتسخ و ساختن عیمط که هستند يقو يقدر

 یم شروع یقربان جمله از تحف ياعطا و ازین و ایهدا میتقد صورت به نخست اعمال نیا 

 و نفس ثاریا صورت به یگاه یحت و ،یانسان خواه و یوانیح خواه ها،یبانقر. شود

 انجام يبرا و رام را بشر فوق ما میعظ يقوا انسان که بود منظورآن به همه ،یخودکش

 و سخنان راندن زبان بر و تکلم بدون تحف و ایهدا میتقد البته. سازد آماده خود جیحوا

 نیا د،یبگو انیخدا ندیخوشا یعبارات و یجمالت یآدم دیبا و ستین ممکن متناسب کلمات

 و حمد از بعد و است شده ریمزام سرودهاو به یمنته باالخره که شیاین و شیستا مبدأ است

 ریضم در مناجات و دعا بذر نینخست نجایا از .رسدیم استدعا و درخواست به نوبت ش،یستا

 یم حاصل تکامل ،آمده وجود به کم کم یرسم ۀیادع و عبارات و شود یم کاشته یانسان

 یناش سرچشمه نیا از یبیغ قوة به نسبت سپاس کلمات ابراز. شکر يادا نیهمچن و کند

  . است شده

 یشخص دربارة کامل یستین و فنا تصور که دانست دیبا: اجداد پرستش ای اموات احترام - 9

 ما روزانۀ تجربۀ وعادي  وةیش با آن توافق غالباً که است يامر او وفات هنگام در نیمع



  آخرین منجی
 انیاد مشترك عناصر

  یابتدائ
 

21 |  

 

 بوده مونس و نیهمنش و قیشف قیرف دراز انیسال و روزها يگرید با که یکس. است دشوار

 يآبا نزد احساسات نیهم شود، یم جدا از با ابد طور به مرگ واسطۀ به ناگهان است،

 اگر ستین بیعج رو، نیا از است؛ داشته وجود کامل نحو به ما یباستان اکانین و نیرید

 که برآنند ،باستانند نۀیرید انیآدم ندگانینما که معاصر انیبدو ای و خیتار از قبل انسان

 زین اتیح امیا جیحوا و اقهایاشت همان يدارا بلکه هستند، یباق و زنده فقط نه اموات

 را زنده انیآدم و حاضرند وقت همه نکهیا و زندگان مجاورت در آنها وجود یول باشند،یم

 بلکه ست،ین میقد مانند مردگان آن روش رایز .کند یم و کرده جادیا ینگران ینوع نندیب یم

    .رندیگ یم شیپ خود روزانۀ اعمال در يگرید سبک

. دارد تیعموم بشر نوع تمام در ها افسانه و ها اسطوره اختراع): يوژتولیم( ریاساط - 10

 یناش آن از ها رهاسطو جا همه در و ایاسترال انیبوم و یباستان انیبوم نزد در که همچنان

 فاتیتشر يبرا ای و دهند، یم خاص یارزش و وزن عهیالطب فوق ما يها شهیاند به که شده

 پیدایش شۀیرونیز . کنند یم جادیا استدالل و تیحقان نوع کی له،یقب عبادات و آداب و

 تکرار و نقل بارها را آن که کرد، جستجو ها ایرؤ و خوابها در توان یم را هیاول ریاساط

 دایپ یسبب و لیدل يحد تا امور یمعان علل و آغاز سر و ابتدا يبرا لهیوس بدان تا اند، نموده

   .کنند

 ای یمذهب جنبۀ که است یعموم اعمال رشته کی ،یپرست توتم از مقصود: یپرست توتم - 11

  .است موجود آن در یقسمت) سحر و مذهب( دو هر آن عتیطب از لکن، ندارد يسحر

 دةید با خود اطراف واناتیح به نسبت که است بوده یعیطب يامر هیقض نیا یاول بشر يبرا 

 مشابهت او به او به زیچ همه در آنها که کند یم مشاهده رایز کند، نظر قرابت و یکینزد

 يکارها به هیشب یاعمال ونزاع، جنگ ای فرار و غذا جلب و سکنات و حرکات در دارند،

 کند یم تصور بالطبع رو نیا از .ندارند یتناقض و نتیمبا داًاب او با و دهندیم انجام او خود

 آنکه ای اند، افتهی انشعاب اصل و رشته کی از يو رامونیپ واناتیح آن از یبعض ای او که

 .اند داشته مشترك جد کی و است بوده جانور همان صورت به آنها میقد اکانین از یکی

 وآنها کند حفظ را اهانیوگ جانوران نیا دیبا پس اند، شده او لۀیقب توتم هردو آن رو، نیازا
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 دیبا لهیقب و رهیت هر بخشد یافزودن کرده ریتکث آن امثال و یقربان ای دعا ای و سحر زور به را

 مانند قت،یحق در و بشمارد، مقدس یهمگ را آنها و بکوشد نبات و جانور آن حفظ يبرا

 آداب با دیبا خورد را آنها یستیبا اگر .کند محافظتو  شمرده محترم را آنها خود لۀیقب افراد

  .به مصرف رساند سپس و کشت را آنها یمذهب نیمع فاتیتشر و

 و کشند نمی کنند، می تصور عالی رمزي معانی آن براي که را خود توتم تیره، آن افراد

 آن گوشت آنکه براي مثال مهم؛ بسیار مواقع در مگر رسانند، نمی ایذا و آزار او به همچنین

  .کنند تناول خاصی رسوم با مذهبی یا و سحري آداب و تشریفات انجام هنگام را
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  د�ن ���ن ا�����ن    

که میان است خاورمیانه  یااز مناطق کهن و پرسابقه آسیاي غربی   ،نیالنهر نبی  ای  رودان انمی

  .ازهرمکان دیگري متمدن گردیده استدورود دجله وفرات قرارگرفته وپیش 

 کهن نیسرزم از یبخش درگذشته و است امروزي  کشورعراقدر منطقه نیا سطح شتریب 

 یم یگل الواح يرو بر را خود ریاساط ،م.ق 3000 هیناح نیا مردمان .است بوده باستان رانیا

 شناسان زبان کمک به و آمده رونیب خاك ریز از شناسان باستان ياری به امروزه که نگاشتند

  . است دهیگرد ترجمه

  النهرین بین مردم یانخدا ●

 هم و شباهت یکدیگر با ادیان این و است بوده جهان گوناگون ادیان مرکز النهرین بین 

 برخورد محل و مکان قدیم از منطقه این. اند بوده یکدیگر نفوذ تحت و داشته بسیار رنگی

  . است بوده سامیان و اروپائیان و هند و بومیان

 ساده عقائد و يبدو انتید از لنهرین نیزا دربین پرستش مبادي دینی وعنصر

 تمدن چون و کرده یط را ارتقاء و نشو مراتب و شده آغاز یابتدائ زمیمآنی  و  زمیشفتی  یعنی

  .دیگرد نمودار آلهه تعدد کامل صورت بهو  افتی نضج بابل

 مردم که یخیتار ماقبل دوره رغمیعل ،یاجتماع تیوضع گسترش لیبدل یخیتار دوره در 

 پرستش يجا به و گرفتند خود به یآسمان جنبه انیخدا کردندیم پرستش را عتیطب مظاهر

 آنها يبرا و شدند، قائل یربان منشاُ یعیطب عوامل از کی هر يبرا عت،یطب مظاهر و ایاش

 و یقربان آنها يبرا همواره مردم و کردند یم اجرا شانیبرا یخاص مراسم و ساختند يمعابد

 نیالنهر نیب از ییبخشها در و شدندیم قائل هم همسر و فرزند شانیبرا یحت. دادند یم هیهد

 وجود معرف امر نیا .است شده ساخته هم کنار در جفت جفت که میخوریم بر يمعابد به

که  بود شهرمعبد آن  ياولین و مهمترین ساختمان هر شهر .باشد یم يشوهر و زن به اعتقاد
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 راز تمام ساختمان هاي شهر بلندتر و مشرف ب معبد .شد میده مینا معبدتپه  یا زیگورات

  . تمامی شهر بود

از  .ومریها به ظهوررسیددرعصرس)   pantheo(اون نخستین مجموعه خدایان متعدد پانته 

 موردیی تا سه ي دسته دو در که شدند تر معروف خدا شش ،این مجموعه چهار هزار نفره

 يخدا( ائا و) جنگ و فضا يخدا( لیانل ،)آسمان يخدا( آنو از اول ثیتثل. بودند پرستش

) مونث يخدا( شتاریا و) ماه يخدا( نیس ،)آفتاب يخدا( شمس از دوم ثیتثل و) آب

  .بود شده لیتشک

 ادوار در مادر ي الهه گسترده اریبس شیستا انه،یم يایآس و رانیا مانند زین نیالنهر نیب در

 يخدا ،یخیتار يها دوره همه رد .است داشته رواج)بعد به م.ق5000( خیتار از شیپ

 يبانو« يمعنا به يسومر در که بود »نینیا« ای »نانایا« بانو زدیا  "اوروك"شهر بزرگ

  .است »اسمانها

 بر که )يلندریس(گردان يها همهر و يفلز االت وریز و مادر الهه نیسفال يکرکهایپ وجود

. بوده است مادرساالريو  مادر الهه شیستا نشان از دارند، وجود اه کركیپاین  يرو

زنان را مظهرزایش وآفرینندگی میدانستند وازنقش مردان دراین رابطه بی ، ه گذشتگانزیراک

  .اطالع بودند

 .هیچ یک از عوامل طبیعی که محافظ سرحدات آن باشد برخوردار نیست بین النهرین  از  

   .وده استجی بن خارمافراوانی آب و حاصلخیزي زمین همواره مشوق براي مهاج ،برعکس

  : ه استداشت وجود یاصل يامپراطورچهار  نیالنهر نبی  در

  آشوریان - 4بابلیان، - 3، کدآ- 2 ،يسومر- 1

غلبه کردند و پایتختشان را به  برسومري ها آموري ها ازمیالد، سال قبل 2000در حدود 

دون بشر بود که نخستین قانون مابی ورحممشهورترین پادشاه این سلسله  انتقال دادندبابل 

رقیب خدایان  دوخبا پادشاهی حمورابی خداي آنها یعنی مار .نقش نمود سنگی لوحرا در 

پس از آنکه حمورابی به سلطنت  .ري شد و به تدریج جاي همه آنها را گرفتمسو پیشین
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ات ملکرسید قلمرو خود را گسترش داد و کشورهاي فلسطین و مصر را نیز ضمیمه مست

  .رسیدت و شکوه خاصی عظمبه خود کرد و بابل 

 .کردندسخیررا تجا آشوري ها به بابل تاختند و آن ،در حدود هزار سال قبل از میالداما 

 خداي خود خدایان، راس آناما در  ،ها تمدن بابلی ها و خدایان آنها را پذیرفتند آشوري

خوردند آزادي  آشوري ها به کسانی که در جنگ شکست می.را قرار دادند  یعنی آشور

را با احترام ان خداي ش ،شورش می کردگروهی  دادند اما اگر مناسک مذهبی میو مراسم

از سالطین این سلسله به  بخت النصر .در معابد آشوري خود به اسارت نگه می داشتند

یهودیان را به اسارت بین النهرین درآورد تا  اورشلیمفلسطین حمله کرد و پس از تصرف 

اکنون خرابه هاي  .ها را آزاد کرد بل را تصرف و یهوديبا ،یرانزمانی که کوروش شاهنشاه ا

 ایران پادشاه کورش که زمانی .شود در خاك عراق دیده میحله این شهر قدیمی نزدیک به 

 سو یک از دانستند، می خود بزرگ خداي را مردوك که بابل مردم براي شد بابل وارد

 دلیل به دیگر سوي از و بود مردوك بر ایرانی خدایان برتري پذیرش ایران از شکست

 خداي براي کورش. ماندند باقی هخامنش حکومت تابع همواره آنان خداي به او احترام

 یک هر تا داد دستور شد شهر داخل که هنگامی و شد قایل فراوان احترام مردوك بابل مردم

 عمل این. دهند لنتقاا خویش شهر به ،داشتند می نگه بابل در که را شهرها دیگر خدایان از

    .کردند پیدا کورش به فراوانی عالقه مردم و گردید بابل شهرهاي مردم خوشنودي باعث

سومریها و بابلی ها قوه تخیل نیرومندي داشتند و داستان ها و حکایت هاي بسیاري ساخته         

  :برخی ازمعروفترین آن اسطوره هاعبارت بودندازبودند 

   : آفرینشاسطوره ●       

 سلطان و آشور،کیش نینوا، شهرهاي از که است سطر 1000تیبه وک 7 شامل آفرینش حماسه       

 دوران احتماالبه ها کتیبه این از برخی قدمت که ،آمده بدست متمادي سالیان طی در تپه

کتیبه  12(گیلگمش حماسه از پس اندازه و حجم لحاظ به حماسه این .رسد می کهن بابلی

  .است انگیز هیجان روایتی فاقد گیلگمش حماسه برخالف و ارمیگیردقر) طرس 3000و
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 هاي آب ي نماینده که "اپسو" ؛شتدا وجود خدا دو تنها ابتدادر؛ طبق این اسطوره

 می پدید را خدایان از چهارنسل خود ها آن .دریاست مظهر که "مت تیه"و است زیرزمین

  .نندک می ایجاد بسیاري سروصداي مدتی از پس که آورند

 که آن از پیش ماا خیزد، برمی آنان با مخالفت به داده دست از را خود آرامش که اپسو

  .کند می کشف رانقشه او ) سومري انکی("اآ "باشد، داده انجام حرکتی

 تاج و مرساند قتل به را دو آن سپس و برد فرومی عمیق خوابی به را وزیرش و اپسو  اآ،

  .آورد می فراچنگ را اپسو تابان وشنل

 را ترسناك هیوالهاي از سپاهی، است آشفته بسیار اپسو مرگ خاطر به که ، "مت تیه" 

  .بازستاند را اپسو انتقام تا کند می خلق

 که اآ .شنود می را خبر این "آا" و کند می آماده را سپاهش "مت تیه" دو شماره کتیبه در

 خورد می شکست زود خیلی اما بیند می تدارك را اي حمله قوا تمام با ابتدا ،ترسیده بسیار

 کی انوك(نوناکی ان جلسه این در .دهد می ترتیب خدایان دیگر با را اي ناچارجلسه به و

 کهن سومري خدایان که آسمان، از خدایانی نه تصور خالف بر که دارند حضور هم) ها

 یانخدا- آسمان زمره در) ها گی ایگ(آنان هاي جفت و بودند زیرین جهان و باروري

  .بود "لیل ال" خداوند ها آن رهبر و بودند سومري

 خداي که آن تا کنند، نمی پیدا را مت تیه با مبارزه جرات خدایان از یک هیچ خالصه

 این شرط به ،سازد نابود را مت تیه که شود می حاضر"مردوك" نام به "اآ" آفریده جوانی

  .شود آنان پادشاه حتی و قرارگیرد برتر خدایان زمره در که

 یک باد، هفت آذرخش، شامل که قوایش تمام با مردوك و پذیرند می ناچار به خدایان

 را او سهمگین نبرد یک ودر رود می مت تیه جنگ به ،است طوفان و تیروکمان گرز،

 آسمان براي سقفی آن از نیمی با کند، می تقسیم نیم دو به را اش پیکره .دهد می شکست

 به و کند می گذاري نام را سال هاي ماه سپس .سازد می را مینز دیگر نیم با و سازد می

 مت تیه دهان آب زا سازد، می خدایان براي جایگاهی دهد، می اختصاص ستاره سه هریک
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 هم خدایان ...آورد می پدید را فرات و اودجله چشمان از و آفریند می را زا باران ابرهاي

   .سازند می برایش زیارتگاهی و کنند می ابن را شهربابل افتخارش بهمردوك،  از خشنود

کانال براي آبیاري و کشت نباتات براي تهیه حفرم زدن زمین و خخدایان از ش پس ازمدتی

 را اولیه انسان بگذار ": گوید می انسان خلق براي اش نقشه از مردوك .می شوندغذا خسته 

  ."بود خواهد انسان او نام، کنم خلق

زمین خم از آن پس کارهاي مربوط به ش و نداسم انسان ساختموجودي به  ساز گل ر پس

 شهر(بابل وتاسیس آفرینش حماسه ترتیب این به. ندآوري خوراك را به انسان سپرد و جمع

   .خورد می رقم مردوك دست به) خدایان

  

  :وفانطاسطوره ●

 دهمازی لوحه ا،یتانیبر موزه کارکنان از و یسیانگل دانشمند  ت،یاسم جرج که یهنگام

 نوح وفانط داستان که شد معلوم گشود، را آن رمز دیکل و کرد کشف را لگمشیگ منظومه

  .است نبوده تورات سندگانینو پرداخته و ساختهکه درتورات آمده، 

 پادشاه پال،یآشوربان کهن کتابخانه يها لوحه از یکی يرو بر که کرد اعالم اسمیت جرج

 در وفانط داستان با ياریبس شباهت که خوانده را یوفانط داستان م، ق هفتم قرن در آشور

  .دارد تورات شیدایپ سفر

 ها انسان نخستین نام بیان ،دارد وجود داستان دو این میان که هایی شباهت عمده از یکی

 تا آدم از ها انسان نخستین نام پیدایش، سفر پنجم و چهارم هاي باب در تورات در. است

 هزاران که است سومري روایت همان حکایت این که باشد لیدلی تواند می این و آمده نوح

  . داشتند حکمروایی وفانط حدوث از قبل که بود آورده پادشاهی ده از سخن پیش سال

 مذکور نوح توفان داستان یبابل يآشور شهیر تیاسم جرج کشف، همانطور که گفته شد

 از خود نوبه به هم یبابل وفانت داستان گفت دیبا البته. کرد آشکار همگان بر را تورات در

 است، تر وپراکنده مختصرتر يسومر تیروا که تفاوت نیا با شده، اخذ يسومر يها افسانه

  .است يشتریب بسط و شرح و انسجام يدارا آن یبابل شکل اما
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به خشم آمدند تصمیم  او خدایان چون از گناه بشر و سر و صداي زیادطبق این افسانه 

  .را از بین ببرند گرفتند نژاد انسان

تیم  پیش اوتنا"خوب بنام یکی از آدمیان  ،که قلب رئوفی داشت ،خداي آب ،" آا "اما  

خداي  " آا"وتنا که نمیخواست نسل مخلوقات ازبین برود با راهنمایی ا .خبر کردرا"

وجانوران وطال انواع حیوانات  همه انسان هاي شایسته وکشتی بزرگی ساخت و ،دریاها

ب در روز موعود ابرهاي سیاه به غرش درآمدند و طوفان و سیال. را در آن جاي داد ونقره

 .باالخره طوفان فرونشست بعدازدوازده روز و به نهایت رسید و تمام جهان را فرا گرفت

گردد که با طغیان شدید دو رود بزرگ دجله و فرات  ظاهراً به زمانی برمیریشه این داستان 

  .رفته بودفروبین النهرین به زیر آب  قسمت بزرگی از اراضی

  

  شگماسطوره گیل ● 

 یحماس آثار نینامدارتر و نیتر یمیقد از یکی			)Gilgamesh(»گمش-لیگ« حماسه 

 نیتر یمیقد .است گرفته شکل »رودان انمی«		منطقه در که ،است باستان تمدن دوران اتیادب

 به که رسد یم حیمس الدیم از شیپ سوم  هزاره  انهیم به حماسه نیا با مرتبط موجود متون

 يآشور و یبابِل ،يآکد يها زبان بهاي دیگري ه نسخه حماسه نیا از. باشد یم يسومر زبان

 از یالواح بر که است یمتن دهیرس حاضر عصر به که آن متن نیتر کامل. است موجود

 شعردربه صورت  مجموعه نیااصل . اند پخته کوره درسپس آن را شده که  نگاشته خشت

 کتابخانه يایبقا در کاوش ضمن ،خط کامل300رب مشتمل هلوح هرو هلوح دوازده

  .است آمده دست بهرآشو پادشاه »پال یآشوربان«

 مقام به مرگ از پس که، است سومر کهن بسیار شهر اوروك، اي افسانه پادشاه »گمش گیل«

فرزند الهه  وي. شد ادایج خاص مذهبی مراسم اوروك شهر در او افتخار به و رسید الوهیت

  .دو سوم صفات خدایی بود واجد از این جهتو نین سن،

 ییفرمانروا) Uruk( اوروك نیسرزم بر اریبس یخودکامگ و يکار ستم با گیل گمش 

 و دختران .داد انجام نمی يکار ستم و یران هوس و دنینوش و خوردن جز رد وکاريک یم

 آورد، یم وجود به اندوه و آشوب ها خانواده انیم و دیربا یم همسرانشان و پدران از را زنان
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 و روند یم »اَنو« آسمانخداي نزد پس رسند، یم جانبه او ستم از اوروك مردم که يطور به

ي سمانخداآ .کند دفاع آنان از گمش لیگ مقابل در که ندیافریب فردي تا خواهند یم او از

 پس دو آن. فرستد یم نیزم به بود گمش  لیگ همانند يرومندین در که را انکیدو  پذیرد و می

 آن بر و دهند یم مهر و یدوست دست هم با ازمدتیبعد اما ،جنگند یم هم با ابتدا دار،ید از

  . نشوند جدا گریکدی از انیپا تا که شوند یم

 یشگرف يهایروزیپ ،خود همرزم و دوست   )enkidou(»دویانک«کمک  باگیل گمش 

 ي کارانه ستم يخو دارد، بایشک و آرام یروان که دویانک کنار در و کم کم  آورد یم بدست

 یول .زدیانگ یم بر خود به را »شتاریا« الهه عشقبدین ترتیب و کند یم ترك را خود

  . ردیپذ ینم را عشق نیا   »گمش لیگ«

 فرستد یم نیزم به را یآسمان شیگاوم نرویا از ،شود یم آشفته بر او ییاعتنا یب از »شتاریا«

 یم را شیگاوم  دویوانک شگم لیگ .کند کوب لگد را ها گشتزار و آورد در يپا از را او تا

 دویانک بر يمرگبار يماریب ینافرمان نیا جواب در رشتایا درخواست به انیخدا آنگاه. کشند

  . کنند یم نازل

 .رود می فرو دراندوهی جانگداز را گذارد و او مرگ انکیدو تاثیري شگرف بر گیل گمش می

 می در کهن هاي افسانه از او .را پیدا کندجاودان رار عمرسکه ا یدآ میدرصدد بر ازاینرو

 اند داشته وجود اش زوجه و   )outnapishtime(»تیم پیش اوتنا« مانند کسانی که یابد

 و گیرد می پیش را خدایان دیار راه رو این از. است شده بخشوده جاوید زندگی آنان به که

 چگونه که بپرسد او از و بیابد را »تیم پیش اوتنا« تا زند می دست خطرناك سفري به

  .است یافته جاوید زندگی

 آسمانی دریاي کرانه به و گذرد می انگیز هراس موانعی از دراز و دور سفرهاي از پس 

 می متوقف را وي   )saleeme(»ئم سلی« زندگی درخت نگهبان الهه آنجا در. رسد می

 خدایان خاص جاوید زندگی است، واهی هدفی طلب در بیهوده که یدگو می او به و سازد

  .برگیرد بهره خود زندگانی از و گردد باز که دهد می اندرز را وي. است
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 هرگز دارد، رواج شدت به بابلی اشرافیت عالی محافل در آشکارا که اخالقی، پند این ولی 

 پیش اوتنا« به سرانجام و دهد می امهاد خود راه به رو این از. کند نمی ارضا را »گمش گیل«

 حکایت »تیم پیش اوتنا«. ندارد »گمش گیل« تسکین براي چیزي نیز او. یابد می دست »تیم

 در آدمیان از که خدایان  )shouroupak( »شوروپاك« در او سلطنت زمان در که کند می

 خانواده و او مگر شد نابود چیز همه. کردند نازل زمین به را نوح طوفان بودند، شده خشم

 و بود ساخته خبر با مصیبت از قبال را آنان ،بود دوستدارشان که »اآ« النوع رب زیرا  او

 از شده ثبت روایت ترین-قدیمی این. بسازد کشتی یک که بود داشته آن بر را او خود

  .است  نوح طوفان

 راپذی خود زدن را اش زوجه و »تیم پیش اوتنا« ،خدایان نسشت فرو طوفان که هنگامی

 اینک« : می پرسد »گمش گیل« از سپس وي. بخشودند آنان به جاودان زندگی و شدند

 خدایان از هیچیکمسلما  »دهد؟ می راه جاوید زندگان محفل در را تو خدایان از کدامیک

 در »تیم پیش اوتنا« اندرز به »گمش گیل« اینرو از .گیرد نمی عهده به را خدمتی چنین انجام

 نیز اینجا در ولی، شود چیره مرگ بر جادوئی عملیات رشته یک با که آید می بر صدد

  . خورد می شکست

 باز اوروك به خود ناکام سفر از اندوهناك و یهودگیب از سرشار و خسته ،گمش لیگ

 مردگان قلمرو از را »انکیدو« که خواهد یم او از و رود یم مرگ بان دروازه نزد به. گردد یم

  .دانبشناسبه او  را »زمین قانون« تا دخوان می فرا

د به حیات جاودانی دست نخواهکسی هرگز به اومیگوید که  شود و ظاهر می انکیدوروح 

  . قرارداده اند م انسانسهیافت چرا که خدایان حیات جاودانی را براي خود و مرگ را 

است و راه ربش محتوم سرنوشت مرگ که ابدی یدرم لگمشیگ نتیجه داستان آن می شود که

پایان منظومه گیل گمش ازبین . داززندگی لذت ببروباید تا زنده است؛  گریزي ازآن نیست

تسلیم  سرانجامو پذیرد رفته است ولی به نظرمیرسد که نهایتا گیلگمش پوچی انسان رامی

   .شود مرگ می
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 نخستین که آنجا از کند، حل را زندگی و مرگ مسئله آنکه بدون »گمش گیل« منظومه

 این. است توجه جالب اثري خورد، می چشم به آن در مرگ با مواجهه در انسان مساعی

  .تاس گذاشته بجاي عظیم تاثیري نیز باستان دنیاي اقوام سایر ادبیات در منظومه

رصد درواقع به آسمان و ستارگان هم توجه خاصی داشتند و همچنین  سومري ها وبابلی ها

از قرن هفتم قبل  .ه استه سایر نقاط خاورمیانه سرایت نموداز ایران بطرالب ستارگان و اس

وارد مرحله واقعیات  ،از میالد به بعد ستاره شناسی که قبال در حد موهومات و خرافات بود

همین مطالعات  .تنظیم شد کواکبمبتنی بر قواعد ریاضی براي رصد  یجدول های .شد

حتی فرضیه  .دهد ي را تشکیل میها پایه و اساس علم هیئت امروز و بابلیمري هاسو

 .مرکزیت خورشید در منظومه شمسی را بسیاري به علماي سومري و بابلی نسبت داده اند

بابلی ها و سومري ها در فنون ریاضی و حساب نیز پیشرفت هاي حیرت انگیزي نموده 

   .بودند
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  د�ن ���ر

 ساله هزار چند تمدنی با که است جهان شورهايک ترین کهن از یکی ،نیل رود زاییده ،مصر

 دریاي با مرز هم و شمالی آفریقاي در واقع کشور این. است شاخص عرب جهان در

 توسعه و رشد جمعیت، جغرافیایی، لحاظ از و دارد قرار غزه نواره و لیبی بین مدیترانه،

  . است عرب کشورهاي ترین مهم از اقتصادي،

 مى کار به مصر براى ىیاروپا زبانهاى در که»  Egypt«  واژه و بود قبطى انیمصر نژاد

با موانع طبیعی زیادي  ،النهرین کشور مصر برخالف بین. است ارتباط در قبطى کلمه با رود،

صحراي لیبی مانع از هجوم بیگانگان به ودریاي مدیترانه  ر،احمدریاي  .استمحصور شده 

در مصر از دوام و ثبات بیشتري برخوردار به همین دلیل حکومت ها  .این سرزمین بود

  .بودند

  : یمقد مصر در نید تطور و شیدایپ ●
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 مراحل از نیزرفته رفته انیمصر .است نبوده یمستثن تکامل قانون از زین میقد انیمصر مذهب

 و اهلى واناتیح شکل به معموال که محلى انیخدابه  و کردند گذر ىیابتدا انیاد مختلف

   .بود معمول زین رىیاساط انیخدا و ها فرعون پرستش. ردندآو روى بود وحشى

 مختلف صفات و اسما با انىیخدا و بودند معتقد ارىیبس بىیغ موجودات به میقد انیمصر

وبه  کاستند آنها شمار از شد، زحمتاختالف و موجب انیخدا فراوانى که هنگامى. داشتند

 در وحتىکردند  صیتلخ گانه نه و گانه سه باتیترک به را آنها جایتدر وحدت منظورایجاد

  .شدندمعتقد آفتاب خداى به تنها کوتاهى دوره

 جوندگان و پرندگان برخى و تمساح ر،یش مانند واناتىیح تیالوه به اعتقاد دورانها آن در 

 تیاهم اریبس آنان نزد زین گربه پرستش  .افتی رواج قوچ مانند اهلى واناتیح برخى و

 روى را گربه ریتصو ، انیمصر با خود جنگهاى از کىی در هخامنشى هدور انیرانیا. داشت

 و راندازىیت از ریتصاو آن احترام به انیمصر رو، نیا از بودند؛ کرده نقش خود سپرهاى

  .پیروزي نصیب ایرانیان شد جه،ینت در و کردند خوددارى رزنىیشمش

  :مرسوم بود  باستان مصر در خدا نوع دو به اعتقاد

 به را دیپل و زشت انیخداآنان . نادرست و زشت خداى دوم؛  خوب، و مهربان خداى اول؛

 از قىیتلف سان یاان صورت به را خوب انیخدا و کردند مى تصور درنده واناتیح صورت

  . ساختند مى مجسم اهلى وانیح و انسان

  :میببر نام را ریز مراحل دیبا میکن نییتب میقد مصر در را نید تکامل تطور ریس میبخواه اگر

    هوروس و سیزیا س،یریاوز گانه سه انیخدا اسطوره- 1

    آفتاب پرستش- 2

    فراعنه و فرعون پرستش- 3

  دیتوح برق شیدایپ- 4

  :هوروس و ایزیس ، اوزیریس گانه سه خدایان سطورها●  

) مادر الهه( ایزیس خواهرش با)  کشاورزى خداى( اوزیریس گفتند مى قدیم مصریان

  . آمد دنیا به)  آفتاب خداى( هوروس نام به فرزندى ایشان از و کرد ازدواج
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 جسد ایزیس. شد کشته)  خشکسالىي خدا(" ست "نام به خود برادر دست به اوزیریس

 پنهان و برگرداند مصر به را آن و آورد دست به فراوان زحمت با را خویش مقتول شوهر

 پاره قطعه چهارده به را آن و ردک پیدا را جسد ،شد آگاه قضیه این از ست که هنگامى. کرد

 هاى پاره برکت به مکانها آن. سپرد خاك به مصر در مکانى در را قطعه هر و ساخت پاره

 با پدر، خونخواهى به بود، شده بزرگ اکنون که هوروس. شدند بارور و آباد ،جسد آن

 اسیر را وا و شد پیروز عمو بر داد، دست از را خود چشم یک آنکه با و جنگید خود عموى

 هوروس آنگاه. بخشید را خود شوهر برادر ایزیس. آورد ایزیس خویش مادر نزد و کرد

. کرد زنده را او حکمت خداى کمک به و داد پیوند یکدیگر به را پدر جسد قطعات

 زیر جهان به ،سپرده هوروس فرزندش به را عالم این و نماند جهان در پس، آن از اوزیریس

  .شد مردگان اىفرمانرو و رفت زمین

  

  

  

  آفتاب پرستش● 

 ساعات براى ،قدیم مصر در. دارد دیرینه اى سابقه جهان مختلف مناطق در آفتاب پرستش

 ، خپرع بامداد خداى مثال .شد داده قرار بودند، خورشید نماینده که خدایانى روز، مختلف

  .بود اتوم شامگاهان خداى و ،رع نیمروز خداى

 به زمین روى در خورشید نماینده شود، مى نامیده ردانگ سرگین که سوسکى همچنین

 در را او تصویر و دانستند مى مقدس بسیار را حشره آن قدیم مصریان. رفت مى شمار

 نیکبختى و برکت آن از و کردند مى ترسیم پادشاهان مجسمه پیشانى و سینه بر و طلسمات

  .خواستند مى

  فرعون پرستش ●

به نام  یقبل از میالد  فرعون 14در قرن  .داشت رواج یاربس گذشته در پادشاهان پرستش

اندیشه پرستش خداي یکتاي براي اولین باراین فرد  .آمنوفیس به تخت سلطنت جلوس کرد
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آتون ن خود را نیز به آخ نامنامید و ن توآعرضه نمود و خداي نادیده را  به مصرنادیده را 

  .تغییرداد

به همین  .اعتقاد به زندگی پس از مرگ بود ،مصري ها یکی از مهمترین اعتقادات: مومیایی

 .به بدن برگرددپس ازمرگ  دکردند تا روح به آسانی بتوان خاطر آنها اجساد را مومیایی می

مجسمه جایش ب ،رفت کسی به نوعی مثالً سوختن و غرق شدن از بین می جسم  حتی اگر

م به اعماق زیرین زمین سایی از جپس از جد حها معتقد بودند که رو مصري .ساختند ي می ا

 ؛سنجند ی مییاعمال نیک و بدش را در ترازو ،خدایان بر سرش حاضر می شوند ،رود می

تواند به خوبی و خوشی در زیر سایه درختان بلند با همسر و  می ،اگر خوبی بیشتر باشد

آنچه که در  متعدد از او پذیرایی کنند و هران المغفرزندان و دوستان خود زندگی کنند و 

به اورابود ترسنگین  دشاگر کارهاي ب .شود دست نایافتنی بود فراهم می یش آرزو ودنیا برا

ها شود البته روح سالطین و امرا به جاي زیر  دوزخ می فرستند تا انواع و اقسام شکنجه

.پوست به خدایان می فت وزمین به آسمان ها می ر
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  با�تاند�ن ��و�ن                        

 هنر، مرکز دور هاى گذشته از که اروپاست شرقى جنوب در کوچکى جزیره شبه نانیو

. شود مى خوانده»  Greece«  اروپایى زبانهاى در کشور این. است بوده اندیشه و فرهنگ

 را خود کشور یونانیان. است یونان بخشهاى از یکى که شده گرفته) Ionia( از یونان نام

 جهان ادیان بیشتر که آنجا از. است یونانیان نیاى افسانه نام که نامند مى) Hellas( هالس

بسیار  شناسى دین در یونانیان دینى باورهاى دارند، تنگاتنگ اى رابطه اسطوره و اندیشه با

  .حائزاهمیت است

  :باستان یونان خدایان ●

 ،اه یافته بودنددریونان نیزترکیبی ازخدایان یونانی وآریایی واقوامی که بعدها بدانجا ر

به صورت که معرف یکی از مظاهر طبیعت بودند  حقیقت هر یکخدایان در  .پرستش میشد

خدایان بر حیات آدمیان  .آدمیان خاکی درآمدند و داراي صفات ازلیت و الوهیت شدند

، کنند انتخاب همسر نیزم يرو يها انسان نیب از توانستندیم نیهمچنتسلط کامل داشتند و

  . اند بوده انسان مهین انیخدا ها افسانه شتریب در لیلد نیهم به

 گایا الهه یا زمین خداي و بود تاریکی و خال جا همه آغاز در که داشتند عقیدهیونانیان  

 ازدواج از. آمدند بوجود پونت دریاها خداي و اورانوس آسمان خداي او از پس آمد بیرون

 علیه که بود کرونوس آنها راس در که آمدند بوجود پسر و دختر 12 اورانوس و گایا

 که بود دهیشن رونوسک. رسید قدرت به پدرش کردن اخته با و کرد قیام اورانوس پدرش

 اما. را می بلعید خود فرزندان لیدل نیهم به. شد خواهد سرنگون فرزندانش از یکی توسط

 خدایان انروايفرم زئوس ترتیب این به و شد پیروز او بر زئوس نام به فرزندانش از یکی

  .گزید سکنی وسالمپ کوه در و شد
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  باستان ونانی در المپوس کوه انیخدا

 از بعد که اند بوده خدا 12المپوس انیخدا همان ای ونیالمپ ،انیونانی يها افسانه طبق

 گانه دوازده انیخدا نیا. کردند شروع را حکومتشان هیاول انیخدا همان ای هایتان ت يبرکنار

  .داشتند تسلط و کردندیم حکومت خاص یطیمح بر و ینوع به هرکدام

کاخی  براي خدایانیونانیان . انگیز نبودندعب آور و ر خدایان یونانی به هیچ وجه وحشت

دیوهایی تک چشم ازکاخ  جسم می کردند کهت ،بلندترین قله یونان، برفرازکوه المپ

  .کردند یاداره م مردم را امور وخدایان ازآن باال کرد آنهامواظبت می

 دیهزو و حیمس الدیم از قبل سال 900 حدود که) Homer( هومر شاعرانی مثل

)Hesoid (ی در یاشعار حماسی زیبا ،ندا ستهیز یم حیمس الدیم از قبل سال 700 حدود که

دینی و اسناد مذهبی  بصورت کت ه اند که سروده هایشان بعدها به وصف خدایان سرود

 .میکردبزرگی در ایجاد وحدت ملی یونان ایفا  این اشعار نقش ،یونان درآمد

  Zeus زئوس ـ1

 گرید که یکس برق، و رعد و آسمان يخدا ونان،ی انیخدا سییر): خداي خدایان ( زئوس

 بود دهیشن زئوس، پدر رونوسک. اول خداي خدایان نبود وي از .بودند او نسل از انیخدا

. دیبلع یم را خود فرزندان لیدل نیمه به. شد خواهد سرنگون فرزندانش از یکی توسط که

 را یبزرگ سنگ رئا. کرد دایپ جاتن "رئا "مادرش توسط بود ششم فرزند که زئوس اما

 ،است زئوس بزرگ سنگ نیا کرد یم فکر که زین يو داد، کرونوس به و کرده چیپ قنداق

 .نمود یمخف غاري در را او و کرده استفاده فرصت نیا از زین رئا. دیبلع زئوس يبجا را آن

 پرستار عنوان به او بعدها که ،کرد یم بزرگ و خورانده ریش را زئوس مقدس يبز آنجا در

 را ها آن و شد جنگ وارد  ها تانتی  گرید و کرونوس با زئوس سپس. شد یم شناخته زئوس

 و تند مس از یمعجون توسط را شده دهیبلع يها بچه. کرد سرنگون را پدر و داد شکست

 سپس. کرد یزنداند اب تا را کرونوس ها آن همراه به و آورد رونیب کرونوس شکم از شراب

زئوس هوسران  .کردند میتقس خود انیم را عالم ییفرمانروا قرعه، براساس برادرانش با

 همسرانِ و فرزندان با که ییرفتارها خاطر به يو .بودومعشوقگان زیادي راتصاحب کرده بود
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 دار شیر مرد کی عنوان به را زئوس ،يهنر آثار در. است امبدن زنان نزد است، داشته خود

  .اند دهیکش ریتصو به ریپ و

  Hera هرا ـ2

 نیباتریز را يو ریاساط در! بود زئوس خواهر و همسر ازدواج، ۀاله و انیخدا ۀملک هرا

  .تیافرود از باتریز یحت اند دهینام انیخدا

  Aphrodite تیافرود ـ3

 تیافرود. هستند يو ينمادها قو و عسل زنبور ب،یس پرنده، ر،کبوت ،ییبایز و عشق ۀاله

 شده شناخته ونانی ریاساط در آرس، برادرش به خصوص به ادیز یشهوان التیتما خاطر به

  . است

  Poseidon دونیپوسا ـ4

  .باشند یم يو ينمادها نر گاو و شاخه سه ةزین. است اسب و زلزله ا،یدر يخداپوسیدین 

  Hermes هرمس ـ5

 چاووش يعصا زین يو سمبل. است يسخنور ،يدزد تجارت، و یبازرگان يخدا رمسه

 قدرت يو به که بالدار يها صندل با را يو گان همه. است) آن دور مار دو با ییعصا(

  .شناسند یم داد، یم پرواز

  Apollo آپولو ـ6

 ،ییبایز و ابآفت يخدا او. بود سیآرتم یِگ دوگانه برادر و زئوس فرزند نیتر جوان آپولو،

  .است نور ،یقیموس و شعر

  Dionysus سوسیونید ـ7

  .شود یم شناخته باده و شراب النوع رب عنوان به سوسیونید

  Artemis سیآرتم ـ8

 و جوان ابد تا زن کی عنوان به را او. است بکارت و) يراندازیت( شکار و ماه ۀاله سیآرتم

  .شناسند یم است، يشهر یگ زنده بلمقا در یعیطب یگ زنده و وحش طیمح حافظ که بایز

  Hephaestus ستوسیهفائ ـ9
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) Hera( هرا و زدوس فرزند Hephaestus. دانند یم يفلزکار و آتش يخدا را يو

 یگ زنده محل( المپ کوه از و کردند طرد را او مادر و پدر. آمد ایدن به فلج که بود

 خود ییخدا ۀمرتب توانست و دیسر ياقتدار به يو که یزمان بعدها. راندند رونیب) انیخدا

  .برگشت المپ کوه به ستاند، باز را

  Demeter تریمید ـ10

. است مرگ از پس یگ زنده نیچن هم نیزم يبارور و يزیخ حاصل ،يکشاورز ۀاله تریمید

 یخراف باور نیا زین ها آن انیرانیا همانند. دهند یم نسبت تریمید به را عطسه باستان، انیونی

 به ای دیبکش کار آن از دست است بهتر د،یکرد عطسه يکار انجام نیح در اگر که دارند را

 تریمید خداوند طرف از جمله نیا دارند اعتقاد ها آن که تفاوت نیا با .“آمد صبر” یعبارت

  .شود یم یوح

  Ares آرس ـ11

 جنگ در يگر یوحش يخدا را يو. دارد شهرت وانهید يخدا به انیخدا انیم در آرس

  .شود یم دهیکش ریتصو به جغد ای و عقاب و زره و زهین با اغلب او. ندنام یم

  Athena آتنا ـ12

 يو. نامند یم ییبایز و عدالت عقل، ۀاله را او. بود ونانی انیخدا نیتر محبوب از یکی ،آتنا

  .بود زئوس اول همسر فرزند

یونانی ها . کردند مى قربانى آنها براى و پرستیدند مى را خود اى اسطوره خدایان ،یونانیان

 روي زمین براي زندگی  مقرخدایان، آسمان را. کردند جهان را شامل سه بخش تصورمی نیز

تدفین مردگان با آداب خاصی انجام می  .انستندمردگان می د سرزمینو زیرزمین را   انسان

دیگر به او اجازه خروج هادس می رفت و س ادهبه سرزمین  ،مرد میشود و هر کس که 

  .داد مین

می توان به   یونانازدیگرافسانه هاي زیباي  ،المپوس دوازده گانه عالوه برافسانه خدایان

  .اشاره کرد نیز افسانه آشیل و هرکولافسانه 

  : افسانه هرکول ●
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 در نام نیا. است وروم ونانی کیکالس يداستانها قهرمان نیتر یمل و نیمعروفتر هرکول

  . باشد داشته قدرتمند و یعضالن یکلیه که شود یم داده بتنس یکس به مجازا انهیعام زبان

 یعنی اش يمادر نیودرسرزم »هرکول« نام به انیروم انیم در که يا اسطوره قهرمان نیا

 بعدهاکه  است بوده دیآلس ونانی ریاساط در شا یاصل نام .شد یم دهینام »هراکلس« ونان،ی

   .گشت موسوم »هرا شکوه« هراکلس به "هرا"  اش ينامادر يخشنود يبرا فقط او نام

 بر هیتک با را اشی قهرمان سفر عوض، در و نداشت یچندان بهره حکمت و خرد ازهرکول 

   .کرد یم یط خود يبازو زور

 که آورد ایدن به يفرزند گرفت میتصم زئوس. بود »آلکمنه« و »زئوس« هرکول فرزند

 به را  تروئونآمفیسر فرمانده هم آلکمنه، ونریا از .اوردیب ارمغان به انیخدا يبرا را یقهرمان

 شکل به را خود زئوس بود، نبرد مشغول تروئونیآمف که یزمان. کرد انتخاب او مادر عنوان

  .به دنیا آمدودرنتیجه این نزدیکی هرکول  شد بستر هم آلکمنه با و درآورد او

ــه از پــس  ــدن ب ــ ســوگند زئــوس هرکــول،  آمــدن ای ــا کــه کــرد ادی  از یکــی پســر نی

 .کـرد  خواهـد  یحکمران ونانی تمام بر او که دیرس خواهد يروز و است  پرسئوس  نوادگان

ــا ــرا ام ــوس،   ،ه ــر زئ ــطهمس ــه   توس ــع اله ــل، وض ــد حم ــول  تول ــب را  هرک  و عق

 بیترت نیا به و انداخت شیپ را) پرسئوسپادشاه  نوادگان از گرید یکی(  ائوروستئوس  تولد

  .شد ونانی پادشاه ائوروستئوس

 توسط نوزاد اما .کرد افشا را  هرکول  تولد عاًیسر ،هرا ییجو انتقام ترس از آلکمنه  

 را نوزاد آن که هرا. دادند قرار هرا يها نهیس انیدرم را او و شد آورده هرا نزد به  آتنا  الهه

 را هرا يها نهیس شدت به  هرکول .کرد یم يپرستار او از ترحم يرو از ،بود نداده صیتشخ

 فوران آسمان به رشیش جهینت در و زد پس را نوزاد درد شدت از هرا که يطور به د،یمک یم

 یعیطب مافوق هاي قدرت  هرکول  ،یاله ریش نیا خوردن با اما. آورد دیپد را  يریش راه  و کرد

 مادرش آغوش به و گرفت اریاخت در را کودك آتنا نیح نیهم در. بود آورده دست به

  .شد بزرگ نشیوالد طتوس  هرکول  پس آن از و بازگرداندآلکمنه 
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 ازجمله تیراندازي وشمشیرزنی وچنگ زنی را ،هرکول دردوران کودکی مهارتهاي بسیاري

 دادن نشان با وي .سرآمد زمان خودگشت تمام این رشته ها در مختلف یادگرفت و افراد از

 دست به يادیز تیمحبوب  دشمنان، دادن شکست و جنگ چند در اریبس يها شجاعت

 به را »مگارا« بزرگش دختر س،یت پادشاه »کرئون« ها، يروزیپ نیا از یکی از پس. آورد

  .درآورد او ازدواج

 دو هرا یکودک هنگام .بود هرا حسودش ينامادر ، یزندگ تمامدر کولهر دشمن نیبزرگتر

بعدها . کرد خفه را ها آن داشت که يادیز قدرت با او اما .داد قرار هرکول گهواره در را مار

 برادرزادهسبب بی عقلی  به  به هرکولبه جنون مبتال کرد که  را هرکولي باحیله ا

  .ببرد در به سالم جان توانست او اما کرد حمله  والئوسی  خود

 خود همسر انتها در و کرد ذهنش ساخته یالیخ جانوران به يراندازیت به شروع هرکول 

دوران سر وفرزندانش بعد ازکشتن هم هرکول  .رساند قتل به را فرزندشان سه و  راامگ

) يشگویپ( اوراکل از خود کار جبران يبرا ،افتنی بهبود محض به و سپري کرد افسردگی را

  ابد؟یباز را خود شرافت چگونهکه  دهد حیتوض شیبرا تا کرد درخواست ،آپولون معبد

 »يموکنا« پادشاه ،»ائوروستئوس« خدمت به سال دوازده که داد شنهادیپ او به شگویپ 

 .نداشت ذهن در هراکلس شرافت افتنیباز يبرا را یمشکل کار چیه ائوروستئوس. دیدرآ

 دوازده نیا .گرفتند نظر در هراکلس يبرا را مشکل فهیوظ 12 از فرصت استفاده کرد و هرا

 در یهمگ اول خوان شش .شدند مشهور »هراکلس خوان دوازده« به مشکل، اریبس فهیوظ

 در یمختلف يها مکان به را  هرکول  ،يبعد يها خوان اما .افتاد اتفاق  پلوپونز  رهیجز شبه

 بود مواجه هرا تنفر با  هرکول  ها، خوان نیا هیکل در. برد آن يفراسو و یونانی يایدن یحواش

 يزدبانویا آتنا گر،ید طرف از. دیورز یم حسادت گرید زنان از زئوس فرزندان به همواره که

 خود برادرزاده ياری و یهمراه از  هرکول  ؛بود او پرشور انیحام از یکی خرد، و عقل

 انسان کی هرکول خوان، دوازده و سال دوازده از بعد باالخره،. گرفت یم بهره زین والئوسی

  .بود آزاد

  :جنگ تروا ؛ افسانه آشیل ●
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 ،تروا نبرد داستان در ونانی يا اسطوره قهرمان ،لسیآخ نام يفرانسو) Achilles( لیآش

  .بود نییرو شیپا پاشنه جز به او کریپ همه .است  هومر  ادیلای  هحماس قهرمانهمچنین 

 داشت قصد)  انیخدا يخدا( زئوس. بود سیتت نام به پري دریاو وسیپل پسر لیآش 

 از سیتت پسر" نکهیا بر یمبن پرومتوس تانیت ییشگویپ با اما کند، وصلت سیتت با شخود

 پهلوان وسیپل به راف شود وتتیس ازاین تصمیم منصر باعث شد ، "شود ترمندروین  پدر

  .واگذاشت بود لطفش مورد که

 مردگان جهان اهیس رود در گرفته، پاشنه از را او و برد نیریز جهان به را نوزاد لیآش ستتی  

 تنها و شد آغشته آب آن به بود مادر دست در که پاشنه جز او تن تمام. کرد فرو) کسیاست(

  .ماند یباق ریپذ بیآس نقطه آن

 اسپارتا التیا در "منالس"مهمان شاه  تروا شهر شاهزادگان سیپار و هکتور... بعد لهاسا

 است کرده خود راعاشق جوان سیپار که دارد هلن نام به بایز يهمسر منالس، شاه. هستند

  .گریزد ازکاخ می هلن با اترو به برگشتن موقع و

 هزار ونانی کلّ از خواست او از و رفت آگامنون برادرش دنید به شد، خبردار یوقت منالس

 آگامنون. کند حمله تروآ، به یونانسردارهمیشه فاتح ، همراه آشیل به و آورد گرد یکشت

  .نشست تروا ساحل در یکشت هزار و رفتیپذ

 دوستش اما. کندیم رد رااو يهمکار درخواست ابتدا و ندارد یخوب انهیم آگامنون با لیآش 

 درتروا .کندیم واتر عازمبه همراه آگامنون  را او باالخره زیانگ الیخ ییها وعده با سهیاُد

 هنگامشب  .کندیم تصرف را آپولو معبد، خود مرد 50 ياری با منتظره ریغ اقدام کی با لیآش

 شیپ لیآش .آنهاست هکتور،گروگان همسر، برسیس که دهدیم خبر او به لیآش معاون

  .دهد یم را شجواب یستاخگ با دختری ول ،کند صحبت او با تا رود یمدختر

 ابراز ، کرده آغاز را حمله سرخود او نکهیا از و خواندیم خود شیپ به را لیآش ، آگامنون  

شب به  را سیبرس دهد یم دستور ردیبگ را حالش کامال نکهیا يبرا و کند یم یتینارضا

 حمله ادامه از و کرده جدا آنها از را خود يروهاین و شود یم آشفته لیآش. بسترش بیاورند

  .زندیم سرباز
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 عقب به مجبور را یونان يروهاین ، تنه کی هکتور یول شود یم آغاز یاصل جنگ فردا صبح  

 به یول، اورندیب را لیآش دهد یم دستور ند،یب یم میوخ را اوضاع که آگامنون .کندیم ینینش

 را سیسبر آگامنون. ستین يهمکار به حاضر سیبرس خاطر به لیآش که شود یم گفته او

 خوش یکم تا می سپرد، خورده شکست سربازان به را او حرصش از یول نکرده تیاذ

  .باشند

 دختر. دهدیم نجات را او و رسدیم سر لیآش که است سربازان با مبارزه مشغول سیبرس

 دیگو یم پاسخ در لیآش و پرسد یم اترو با را او جنگ لیدل و شود یم مهربان لیآش با یکم

  .است شده دهیزائ جنگ يبرا فقط و اندد ینم هم خودش

 داریب لیآش اما، کندیم حمله او به چاقو با ،دهیخواب لیآش نکهیا الیخ به سیبرس هنگام شب  

 اجازه لیآش و یکش یم را مرد هزاران فردا نکشم، را تو اگر دیگو یم سیبرس. شود یم

  .کند یم سست را سیبرس دستان عشق یول ،دهد انجام را کار نیا دهد یم

شاه  که ردیگ یم میتصم است، ناراحت خود هموطنان شدن کشته از که سیپار سو آن از  

 روز در. ببرد خود با را هلن شد، روزیپ که هر تا کند دعوت تن به تن مبارزه به را منالس

 و شود یم منالس کشتن به مجبور هکتور. برد یم پناه هکتور به و وردآ یم کم سیپار مبارزه

  .زدیانگ یم بر را او انیپاهس خشم آتش

 آماده افراد به او يلباسها دنیپوش با کم سن وجود با که پاتروکلوس ل،یآش یمیقد دوست  

 دل ،برسیس همسرش بخاطر که هکتور. کنند یم حمله اترو به ناغافل و دهد یم باش

 اشتنبرد با یول کشد یم را او و شود یم ریدرگ پسر با او تصور به ندارد لیآش از یخوش

  .شود یم آشکار زیچ همه ، خود کاله

 دروازه کینزد به یتنهائ به نیخشمگ او و رسد یم لیآش به پاتروکلوس شدن خبرکشته  

 شجسد و کشد میرا هکتورآشیل درنبردي تن به تن .خواند یم مبارزه به را هکتور و رفته

 به سرانجامشب هنگام  اام ،کشاندمی  خود دنبال به راه طول تمام در و بندد می ارابه به را

 يا آبرومندانه مراسم در تا داد لیتحو تروا مردم به را هکتور جسد ام،یپر شاه خواهش

  .شود سوزانده
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 به میتصم ،تروا قلعه به نفوذ از دیناام آگمنون يروهاین باالخره انتظار روزها از پس  

 ساختن شنهادیپ و شود یم روشن سهیداُ ذهن در يا جرقه ناگهان اما. رندیگ یم بازگشت

  .دهد یم را یچوب اسب

 و رفته سربازانش با آگامنون. شوند یم رو روبه بیعج يا منظره با ،اترو یاهال فردا صبح

 داخل به را اسب فراوان شکوه با. است گذاشته ادگاری به آنها يبرا میعظ یچوب اسب کی

  .برند یم

 و ختهیر رونیب هم اسب داخل يها یونانی. برگشتند ساحل به ها یکشت دند،یخواب همه یوقت

 به را مردم و کشتند را همه و ختندیر شهر داخل به ها، یونانی هیبق. بازکردند را دروازه

    .شد کشته جنگ نیا در امیپر شاه. گرفتند یبردگ

 را گریهمد لیآش و سیبرس .رود یم سیبرس دنبال به یتنهائ به ،ندیب یم نیچن نیا که لآشی  

 يسود سیبرس التماس.کند یم يراندازیت لیآش يپا پاشنه به رانهیغافلگ سیپار یول ابندی یم

  . ردیپذ یم انیمشهورپا پهلوان نیا کوتاه یزندگ و ندارد

  . نهایتا کشته می شود ، آتش این جنگ را افروخته ،هلن ربودن بخاطر که نیز سیپار

 ببرند در به سالم جان بودند توانسته تروا شهر از که یکسان و کند یم سقوط اترو سرانجام 

  .دهند یم لیتشک را  روم  يامپراتور آنها فرزندان و رسانند یم امروزي  روم  مکان به را خود

 انیخدا خشم دچار اما برگردند ونانی به تا شوند یم خود يها یکشت سوارنیز انیونانی

 بدست ونانی به بازگشت از پس آگامنون .ی شودم غرق بسیاري ازکشتی هایشان و شوند یم

 باز شوهرش قصر به بود ها ماجرا نیا ي همه مسبب که نیز هلن .رسد یم قتل به همسرش

.شود یم گردانده
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  د�ن �روم با�تان    

 اروپا  از مهمى بخش که بود  روم، باستان جهان قدرتمند و باشکوه اریبس کشورهاى از کىی

  .شد مى شامل را  وشام  هترکی  و

 قرار اروپا جنوب در اي  رهیجز شبه  صورت به که است معروفبه ایتالیا  ورکشاین  اکنون 

به دفعات مورد تهاجم اقوام مختلف آریایی و یونانی قرار  درگذشته شبه جزیره ایتالیا. دارد

شاخه اي از نژاد آریا به نام التین ها در اواخر قرن سوم قبل از میالد امپراطوري  .گرفت

 .کرد کردند که چندین قرن در اروپا و قسمتی از آسیا حکمرانی می بزرگ روم را پایه ریزي

 فنون و اتیادب سازى، مجسمه نقاشى، معمارى، در تاکنون دور هاى گذشته از انیروم

  .رسد مى الدیم از قبل هشتم قرن به روم مدون خیتار. بودند سرآمد کشوردارى

  انیروم باستانى دیعقا

مذهب روم باستان . داشتند هراسطوره ف یونانیان فاقدبرخالو ساده ینیآئ میقد انیروم

روح  یعنى) Numen( نوما آیین .باشد نام داشت که نوعی ازآنیمیزم بدوي می "نوما"

 بعضى. طبیعت مظاهر و جمادات و وجانوران حیوانات و انسان از ،چیز هر براى قائل شدن

  .بودند بدکار برخى و نیکوکار ارواح این از

 وخواندن اساطیرآریائی هابه معاشرت با یونانی ها و اثر در بعد هاى رهدو در رومیان

 صورت به جیتدر به ارواح .شدند وبراي خدایانشان اساطیري نوشتندمند سرایی عالق حماسه

 آنها عبادت به النوع رب ای هستند خدا نهایا بدانند نکهیا بدون انیروم و آمدند در خدا

 .پرداختند مى

  :از بود عبارت رومى تیتثل: ستانخدایان روم با ●

  ). طلب صلح مردمان و صلح خداى( نوس رىیکوا - 3) جنگ خداى(  مارس- ٢   تر،یژوپ- 1
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 و برق و رعد و نور خداى وى. است پدر زئوس معناى به و انیونانی زئوس معادل تریژوپ

  .داشت اختصاص او پرستش به شد، مى بدر شکل به ماه که ىیروزها. بود صاعقه

ومعادل آرتیمس یونان  وي خدائی مونث .شد روم شهر سکنه مخصوص الههنیز اناید بعدها

تمام  معبود داشت، قرار روم شهر یکینزد در  آلبان درکوههاي  معبدش که  اناید يخدا .بود

  .کرده اند می پرستش شتریب خصوص به را اناید زنها .بود ها التین

 یمیتقد يایهدا و تحفه از هنگفت یثروت که داشت قرار  یشکشی  شهیهم اناید معبد  رأس در

  .بود اندوخته نیزائر

 جشنهایى برگزارى و قربانى تقدیم و امپراطور پرستش از بود عبارت رومیان دینى مراسم 

 و ملى جمعى، و فردى مراسم قالب در را شیخو دیعقا باستان انیروم .خدایان براى

 خانه اهل خانواده، کانون در پارسا مىرو کی که صورت نیا به. داشتند مى ابراز خانوادگى

 مى جمع خانگى، هاى الهه براى خوراکى کردن هیهد و نماز براى را خود بردگان حتى و

  .شد نمائی کشیش یاپیشواي روحانی انجام میهاین مراسم معموال باهدایت ورا. کرد

 تصدىم و دولت کارمندان ان،یروحان. بود انیروم دولتى نید پاسدار رومى تیروحان

 نفر سه شاه از پس، داشت قرار ونیروحان رأس در قبال شاه. بوند همگانى مراسم اجراى

  .داشتند قرار کاهنان ان،یروحان از   پس داشتند؛ قرار روحانى

 در آنان مخفى هاى مالقات و زنان درباره خود معروف دهیقص در) م. ق 125 42(  ژورنال 

  .سازد مى آشکار را مکار ونیروحان بازى شعبده و کند مى گفتگو  سیزای  معبد

 خداى و شد مى پخته مقدس آتش با که ی بودخوراک صرف ،رومیان دینى اعمال از یکى

 استفاده اصوال(. بود معینى آیینهاى طبق آن صرف و غذا این تهیه. داشت سهم آن در آتش

  .) است آن باقیمانده مسیحیت در ربانى عشاى و بوده معمول ادیان در خوراك از

 خود باستانى تمدن از آن، جیترو براى و دندیگرو تیحیمس به الدیم از پس قرن سه انیروم

 .جستند سود اریبس
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  د�ن ���دو�تان                       

جینیسم  و سیکهیزم  ، بودیسم ، هندوئیسم هندوستان زادگاه چهار دین از ادیان زنده عالم

  .باشد می

  :ندوئیسمهآئبن .  الف 

 هزار سه از شیب که است يهند نید کی هندوتوا، ای  هندو نآئی  ای  هندوگرایی  سم،یدوئهن

 جهان بزرگ نید نیسوم اسالم و تیحیمس از پس هندو. دارد رویپ ها ونیلیم و ینگیرید سال

  .است

. کرد یم اشاره هندوان يخدا برهما، به که شد یم خوانده ییبرهما نید میقد در هندو نییآ

  .ستین شده شناخته آن انگذاریبن لیدل نیهم به و است سمیمیآن افتهی تکامل لشک سمیهندوئ

 چرده اهیس و قامت کوتاه یقوم نهایسرزم نیا مردم هند، و رانیا به هاییایآر مهاجرت از شیپ

 نیب تمدن سطح در آنان تمدن و داشتند را خود مخصوص مراسم و نید و فرهنگ که بودند

 طرف به هندوستان در یول رفتند انیم از کامل طور به بایتقر رانیا در قوم نیا. بود نیالنهر

 گروهکه  شوند یم شناخته يدیدراو قوم نام به اکنون و شدند رانده کشور آن جنوب

  .معروفند ها نجس نام به نهایا از یبزرگ

قبیله  هر دین هندو متعلق به دوران سرازیر شدن آریایی ها به این سرزمین است رئیس

 .نامیده می شد  جارا  ییآریا

را در هندوستان تشکیل دادند این نظام طبقاتی  ستطبقات چهارگانه اجتماع یا کاآریائی ها 

کشور پهناور هندوستان افکنده بود و هنوز هم برین خود را همگسال سایه س 2500شدید تا 

 :از این طبقات چهارگانه عبارت بود .آن وجود دارد قایايب

  ؛ ونیروحان هطبق ، برهمان - 1
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   جنگاوران و شاهزادگان ، شاهان طبقه ، اهایکشاتر - 2

  ؛ دهقانان و بازرگان طبقه ، اهایشیو - 3

  . کارگران طبقه ، شودراها - 4 

 هر که آخر طبقه خصوص به بود، ممنوع عرفا و شرعا گرید باطبقه طبقه کی افراد معاشرت

  .شد یم شمرده رهیکب گناه ، گروه نیا به باال طبقات افراد کردن نگاه یحت ، تماس گونه

 "پاریا " که دبودن هندوستان ییایرآریغ انیبوم از یگروه ، طبقه چهار نیا از پایین تر

یایی ها نجس بودند و هرگونه رپا .شدند یعنی نجیب خوانده می "آریا "نانجیب در مقابل

 آن يها محله در نداشتند حق وجه چیه به طبقه نیا فرادا .معاشرت با آنها ممنوع بود

 اماکن به یکناس و زباله حمل يبرا ضرورت باب از گاه هر و کنند تردد چهارگانه طبقات

 افراد نگاه مبادا که کنند اعالم را خود حضور بلند يصدا با بودند موظف رفتند، یم آنان

 و داد کند طاهر را خود غسل با دیبا نندهیب ، صورت نیا در. فتدیب گروه نیا به باال طبقات

 انجام کامل ياختفا و ادیفر با متاع يتقاضا و یمکان در پول گذاشتن با دور، راه از زین ستد

  .گرفت یم

 نیا در شانیا از يفرد اگر و بود حرام آنان بر زین مقدس يکتابها تالوت به دادن گوش

  .ختندیر یم او گوش در مذاب سرب ، مجازات يبرا کرد، یم سمع استراق مورد

 و پنداشتند یمخود  حق را آن ، گرفته خو وضع نیا به نجسها طبقه افراد نکهیا تر بیعج

 قیطر از که است نیشیپ یزندگان در آنان يبدکردار دهییزا یبخت رهیت نیا که داشتند باور

 از دفاع و طبقات فاصله کردن کم يبرا یاقدام گونه هر. اند کرده افتیدر را آن تناسخ

 شد لغو رسما 1955 سال در یاجتماع سنت نیا البته. بود بولرمقیغ و شرع خالف نجسها،

  . است یباق آن از ییها جلوه تنها و

 قائم يمعنا به  برهما را او و بودند معتقد جهان یقیحق يخدا به  هندوستان انییایآر 

 يعباد مراسم و نداشتند بتخانه و بت آغاز در آنان. دندینام یم يابد و یازل و بالذات

 یآسمان اجرام نماد معموال که مذکر یانیخدا به و دادند انجام می باز يفضا در را شیخو

 گوناگون و باشکوه ییها بتخانه و شمار یب ییبتها بعد يدورانها در. داشتند دهیعق بودند،
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 خود انیخدا مجموعه به را رهیغ و کبرا مار ، نیزم الهه مادر، الهه مانند یانیخدا و ساختند

  .افزودند یم

  :از عبارتند هندو ثیتثل انیخدا ●

   کننده جادیا يخدا ؛ برهما) الف

   .است فراوان او   رقص حال در و دست چهار مجسمه که کننده یفان يخدا ؛ وایش) ب

 عبارت خیتار طول در مردم يبرا خدا نیا دهگانه يها جلوه. کننده حفظ ي؛خدا شنویو) ج

 به تبر يراما ، کوتوله ر،یش مهین و آدم همین موجود گراز، ، پشت الك ، یماه: از است

  . یکلک و بودا ، شنایکر راما، ، دست

 روانیپ. برند یم سر به صفا و صلح در گریکدی با که دارد يشمار یب يها فرقه هندو نییآ

 انیخدا از یکی به معموال و کنند یم دیتاک نید از یخاص جنبه بر ها فرقه نیا از کی هر

  .آورند یم يرو

  هندوها مقدس يبهاکتا ●

  :کتاب وداها - 1

 تیسانسکر زبان به ، دانش يمعنا هب  وداها نام به يا مجموعه در هندوان ينهاییآ و هیادع

  : دارد وجود ودا چهار .است آمده گرد

  ؛ شیستا يودا یعنی ودا گیر) الف

  ؛ یقربان يودا یعنی ودا جوری) ب

  سرودها؛ يودا یعنی ودا سام) ج

  آن بوجودآورنده نام اتهروان يودا ینعی ودا اتهرو )د

 وجود هندوستان یفرهنگ راثیم در يشمار یب یادب و یعرفان ، یفلسف ، ینید يکتابها

  .است دمنه و لهیکل معروفکتاب  آنها جمله از و شده ترجمه مختلف يزبانها به که دارد

 يا ژهیو احترام از یبزم و یرزم يریاساط يمحتوا با انایراما و مهابهاراتا يکتابهاهمچنین 

  . برخوردارند

  : گیتا - 2
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 مستقال که مهابهاراتاست از یخشدرواقع ب ،تایگدیگري به نام  جذاب و معروف اریبس کتاب

 راه کند اثبات کوشد یم که است نیا در تایگ تیموفق راز. است گرفته قرار توجه مورد

 کمک ی زیبائینکارازداستانیا يبرا و دارد قرار اخالص قهیطر در يرستگار و نجات یقیحق

  )شنایکر و آرجونا مکالمه(.  ردیگیم

  

  : شادهایاوپان کتاب - 3

 یفراموش به ینید قیعم مسائل آن توسعه با و دییگرا افراط به یقربان نییآ ،یبرهمن دوره در

 خزانه و آورد وارد کشور اقتصاد به يدیشد بیآس گرید يزهایچ و اسب یقربان. شد سپرده

 منظور نیبد و دندید نید اصالح در را کار چاره برهمنان رو، نیا از. کرد یته را پادشاه

  .که دیگر درگیر دفاع از خدایان و اهداي قربانی نبود آوردند دیپد را براهمناها

  : است   بخش دو بر مشتمل کتاب اوپاندیشاها 

   اضتیر اهل ازین مورد مسائل بر مشتمل ، نامه جنگل یعنی اکاهایآرن)  الف

  . نید اسرار آموختن از هیکنا ، نشستن کینزد يمعنا به شادهایاوپان)  ب

 را وداها بطون کتاب نیا. شود یم خوانده زین وداها انیپا يمعنا به ودانتا نام به هاشادیاوپان

 جلب یباطن میمفاه و یدرون اسرار به يظاهر رسوم و آداب از را مردم توجه و شکافد یم

  .کند یم

و جدایی بین روح فردي و ند واحد  ئیروح انسان و روح کیهان  ناشی از شی هاوپانیشاددرا

  .کیهانی وجود ندارد

وي از  سوتاکتوپدر بخشی ازاین کتاب است که درآن  تووتاکسوآموزنده زیبا بسیارداستان 

به همین دوباره به دونیم کند وو هر نیمه را د دو نیم تقسیم کني  را به انجیر خواهد می

. ی ماندکه دیگر از آن هیچ نممیشود تقسیم  آنقدرانجیردرنهایت  .ادامه دهد تقسیم را ترتیب

در هیچ  .آمده استاز هیچ به وجود  درواقعکه همه چیزچنین نتیجه گیري می کند  پدر

، خالق ومخلوق. راتشکیل داده استقدرت عظیمی نهفته است که پایه و مایه جهان هستی 

  .یکیست آفریده وآفریننده درواقع
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 زبانازجمله به ، وبه همه زبان هاي زنده دنیا ستیجهان شهرت يدارااوپانیشادها  کتاب

  .است شده ترجمه "اکبرسرّ" نام با یفارس

  ئیسمهندو تعالیم● 

 ینید يسنتها و یباستان يکتابها به احترام و اعتقاد از است عبارت هندو نید اصول

اعتقادبه کارما یا  ، ) تناسخ (یش مکرر یا  وازایشزا به اعتقاد ، پرستش خدایان ، برهمنان

 تیرعا ، )نظم ذاتی ودرونی اشیا (دارما  ، ) هرچه بکاري همان را درو میکنی( کردار

 ، زنده موجودات به احترام نیهمچن ، ازدواج و معاشرت در یاجتماع طبقات مقررات

  .مهم دینشان است اصول از گاو مخصوصا

 اعظم اسم ییسو از و دارد تقدس اریبس هندوان يبرا نیآم يعنام به) Om)) ( ام(( لفظ

  .شباهت دارد هودی نید در هوهی اعظم اسم به نظر نیا از و رود یم شمار به یاله

 انیجر هندوستان از یبزرگ بخش در که تندرو يمعنا به گنگ برکت پر و رودخروشان  

 بنارس، درشهر خصوص به  ،آن در کردن غسل و است برخوردار ییباال تقدس از دارد،

  . است مقدس اریبس زین لوفرینگیاه . شود یم شمرده مهم یعبادت

 منظور به بعدا بود، معمول آنان انیم يعباد عمل کی عنوان به قبال کهی کردن قربانهمچنین 

  . گرفت یم انجام حاجات شدن برآورده

  .باشد یم زمیهندوئ گراصولید از جانداران آزار از زیپره يمعنا به مسایاه

 یم باد بر رودگنگ يرو بر را آن خاکستر وند سوزان یم را خود مردگان جسد هندوان

 به زین يو همسر ، یمتوف مرد جسد سوزاندن هنگام که بود، نیا یمذهب سنت قبال. دهند

 قیتشو يبرا و سوخت یم شوهر همراه و دیخواب یم زمیه يها توده انیم يوفادار نشانه

 انایاگراح .شدیم  عطاا لتیبافض و وفادار يبانو يمعنا به  یست لقب يو به رام نیا به زنان

 را خود سر يمو شوهر ازمرگ پس ،افتی ینم درخود را يفداکار نیا تحمل و تاب یزن

  .کرد یم وطن يجال و دیتراش یم

 ممنوع. م 1829 سال در هندوستان استعمار از پس هایسیانگل را زوجه سوزاندن زنده 

  .دندکر
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  کارما تصور و تناسخ فلسفه- 

 جهنم اعتقادي ندارد، بلکه به تناسخ معتقد هندوئیزم برخالف ادیان ابراهیمی به بهشت و

 .دبعد ازمرگ مجدداً در شکل دیگري متولد می شو است یعنی انسان

 بازگشت يها دوره در را خود اعمال جهینت یآدم کردار، يمعنا به  کارما قانون اساسبر

 یزندگ بعد مرحله در اند، داده انجام کین کار که یکسان. ندیب یم جهان نیا رد خود مجدد

 به دست یبدبخت و یینوایب با بازگشت در کنند، یم بد کار که آنان و دارند یخوش و مرفه

به همین دلیل است که آنها . کنند بازگشت وانیح شکل به بسا چه و بود خواهند بانیگر

 و کنونی انسان نتیجهبدبختی ی دانند چرا که به نظر آنها دخالت در طبقات را مجاز نم

  . انجام داده استخودقبلی زندگی که دراست کارهاي بدي  جزاي

 چهار از یکی به است ممکنبه زندگی بعدي  انسانها بازگشت ، انیتناسخ یبرخ دهیعق هب

  :شود یم شامل را انسانها تا جمادات از الفبا بیترت به تصادفا که باشد ریز صورت

  ؛ جمادات در یمتوف شخص حلول یعنی ، رسخ )الف

  ؛ نباتات در یمتوف شخص حلول یعنی ، فسخ )ب

  ؛ واناتیح در یمتوف شخص حلول یعنی ، مسخ )ج

  ). تناسخ( انسانها در یمتوف شخص حلول یعنی ، نسخ )د

 گرفتار جرن پر جهان در مکرر يتولدها و تناسخ گردونه در همواره یآدم ؛معتقدند هندوان

 رواناین به وستنیپ ،مکرر يتولدها و تناسخپررنج  گردونه از انسان ییرها راه تنهاو است

  . است

  وجود وحدت فلسفه- 

 و واحد يخدا کی مظاهر همه شمار یب انیخدا ندیگو یم هندو دانشمندان و مانیحک

 آنان دگاهید زا. روند یم شمار به تیالوه میعظ کالبد از ییبخشها موجودات تمام و بزرگند

 وهم یعنی)  ایما( را الیخ نیا. ستین شیب یالیخ قتیحق در آن ياجزا همه و جهان نیا

 تنها و شوند یم نابود سرانجام یوهم يصورتها نیا تمام آنان دهیعق به. نامند یم وفریب
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اعتقاد به این موضوع  سبب مسامحت ادیان  .ماند یم یباق ، است داریپا و ثابت که برهما

  .هم وایجاد وحدت وآرامش بین هندوان شده استبا

  : است زیچ چهار هندوان مانیا اصول

  ؛ روح تیالوه )الف

  ؛ موجودات وحدت) ب

  ؛ انیخدا وحدت) ج

  . انیاد و مذاهب وحدت )د

  وگای فلسفه-  

 .تناسخ است ازگردونهراهی براي گریختن  وعبادتمراقبه و یوگا  ،در هندوئیسم

 نهادن وغی یعنی وگای قیطر از توانا يخدا با اتحاد ای قتیحق به یابیتدس ، هندوان دهیعق به

 نشستن با معموال و کند یم داللت فرسا طاقت و سخت ياضتهایر به وگای. شود یم حاصل

 زین گرید ییها وهیش اما رد،یگ یم انجام ملأت با همراه و زانو چهار شکل به وستهیپ و آرام

 يرو بر ستنیز و دستها ختنیآو و شدن خم ، ستادنیا وارونه ، ستادنیا مانند ، است معمول

 دهها يبرا بسا چه اتیعمل نیا. است آورده بر سر يزیت يخهایم آن سراسر در که یتخت

 اضتیر از هدفباآنکه  .باشد همراه ییمشقتها تحمل ریاضت ها و با و ابدی ادامه سال

  . آورد یم دیپدهم  را یکرامات و کشف یگاه، است قتیحق به وصول

  

  : بودیسمآئین  . ب

 مناطق سراسر و آمده بیرون هندوستان از آیین این. هندوست کیش هاي شاخه از بودا آیین

 در گسترش و لطیف عرفانی هاي اندیشه داشتن علت به و است نوردیده در را خاوري

 کرده تسرای نیز آمریکا و اروپا به اخیرا و دارد زیادي پیروان ، جهان پرجمعیت مناطق

  . است
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 انیاد از یکی رویپ ونیلیم 500 با درحال حاضر، پاکان  ندی  عنوان هسم بیبودیا  بودا نییآ

 ورزیدگی و بد کردار از پرهیز نیک، کردار بر بیشتر بودا آیین .دیآ یم شمار به جهان یاصل

  .دارد تأکید ذهنی

 بیداري طریق از که است سمساره یا مجدد تولد چرخه به دادن پایان ها ورزیدگی این آماج

  .گیرد می صورت نیروانا یا رهایی به رسیدن راستین، واقعیت درك یا

  بودا سرگذشت ●

) Gautamamuni -Sakya( گوتاماشاکیامونی لقب بیدار معناي به) Buddha( بودا

 شهر پادشاه فرزند که وي بوداییان عقیده به. است بودیسم اصالحی مکتب بنیانگذار

 دنیا به. م. ق 563 سال حدود در بود، هندوستان شمال در) vastu-Kapila( کاپیالوستو

   .شد می نامیده کامیاب یعنی) Siddhartha( سیدارتا آغاز در و آمد

کند و افدر آسمان به زمین نظر  وندکه خدامثال این ؛وجود داردبودا باره تولدی درافسانه های

و با  کرد انتخاب )بودا(آرتا  راي زندگیرا ب ،شمال هندوستان،بهترین و مناسبترین مکان

  .برگزید وي را براي مادري "مایا  "تقواترین زن 

ماه بعد روزي که قرص نه شده و اش سپیدي وارد رحم  فیلخواب دید که  یایک شب ما

  .آوردبود پسري به دنیا  کاملماه 

 ، بیماري هاي نمونه مشاهده از پس شاهزاده این که بودند کرده پیشگویی شناسان ستاره 

 روي ریاضت به و کرد خواهد ترك را دنیا ،کش ریاضت یک با برخورد و مرگ و پیري

  .آورد خواهد

 و ناز در و بشري زندگی نامالیمات از دور به را وي بود داده دستور پدرش سبب بدین 

 "یشودهرا" عمویشتردخ با شاهزاده. باشند او کردار و رفتار مراقب و دهند پرورش نعمت

)Yasodhara (راهوال نام به پسري داراي و کرد ازدواج )Rahula (شد.  

 و گریخت آن تنعمات و کاخ از شبانه مذکور، موارد مشاهده از پس سالگی 29 در وي 

 سال شش از پس و برگزید را راهبان زندگی) Alara( آالرا نام به فردي ارشاد تحت

 طریق از حقیقت به وصول از که یهنگام سرانجام جنگلها در سنگین و سخت ریاضتهاي
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 روي معنوي مراقبت و تفکر و تاءمل به و گذاشت کنار را ریاضت شد، نومید ریاضت

  . آورد

 بعدا که درختی زیر توقف هفته هفت با آن از پس و کشید طول سال شش نیز او اکبر جهاد

 به نهایت در و کرد مبارزه ویرانگر شیطان یعنی) Mara( مارا با شد، نامیده بیداري درخت

 جهان پیشین دورانهاي در بوداییان عقیده به. شد کنونی دوره بوداي و یافت دست حقیقت

-sattva( ستو بودي ظهورشان از قبل بوداها این از یک هر. اند آمده بودا تعدادي نیز

Bodhi (بالقوه بوداي یا دارد دسترسی کامل معرفت به که کسی یعنی شود، می خوانده 

  .است

 و کرد تبلیغ هندوستان سراسر در را خود آیین ، فراوان مسافرتهاي با سال 40 مدت در ابود

 که گماشت همت شاگردانی تربیت و نفوس اصالح به ، مختلف افراد با مالقات اثر بر

 در سالگی هشتاد در سرانجام وي. بود) Ananda( آنندا عمویش پسر آنان ترین برجسته

ازقدیم االیام فت آور بودا گداستان زندگی ش. پیوست اناورنی به م. ق 483 سال حدود

جذابیت داشته وبه همین دلیل به زبانهاي گوناگون ترجمه ودر سراسر جهان منتشر شده 

  .          است

  فلسفه بودا   ● 

 را طبقاتی اختالفات و بود برهمنان هاي تعصب با مخالفت در بودا اصالحی هاياندیشه 

 یعنی) pitaka-Tri( پیتکا تري مانند هایی مجموعه در وي اخالقی یمتعال. شمرد می باطل

 دنیا، ترك ، است شده گذاري پایه هندو آیین بر که تعالیم این. است آمده سبدگرد سه

 را جهان این رنج پر زندگی گردونه از رهایی براي تالش و مراقبه ، ملأت ، نفس تهذیب

 می توسعه را آن مفهوم و است قائل زیادي همیتا نیروانا به وصول براي و کند می توصیه

  . دهد

 به میالد از قبل چهارم قرن در »آشوکا« نام به هند مقتدر و معروف سالطین از یکی بعدها

  .کرد بنا او نام به بسیاري هاي صومعه و کرد احیاء را او تعالیم و گروید بودا دین
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 کشورهاي در و کرد تسخیر را ستانهندو خاك از اي عمده بخش بعدي قرون در بودا آیین 

 را هندو آیین دانشمندان از تن دو ، میالدي نهم و هشتم قرون در. یافت گسترش نیز همسایه

 هندو آیین و برچیده هندوستان از اندك اندك بودا آیین ، آن اثر بر و کردند نوسازي

  . یافت شگستر دیگر مناطق و دور خاور در آن گوناگون اشکال اما شد، آن جانشین

 جهان بر اینکه آن و بود طبیعی و ساده قانون یک بود کرده دریافت آرتا که سید چیزي

 وبدي ونیکی زاید می بدي بدي از و نیکی نیکی از. حکمفرماست کیفر و پاداش قانون

  .  گردد برمی خودمان به درنهایت

 انسان و است بدبختی و رنج سراسر عالم که شده واقع اصل این بر بودیسم آیین اساس

 حقیقت چهار« اصل چهار بر را خود آیین بودا. کند تالش باید رنج این از رهایی براي

  : از عبارتند اصل چهار آن است نهاده بنا ،»واال

  . است ورنج  محنت از پر جهان این: تألم حقیقت - 1

 ي ریشه و است،علت زیستن به شدید شوق بنیادش که وهوس میل:تألم علت حقیقت - 2

  . است رنج و تألم

  . است تألم و رنج به دادن پایان راه هوس، و میل کردن کن ریشه: تألّم پایان حقیقت - 3

  : تألّم ي مایه رفع براي واال طریقت حقیقت - 4

 هشت« که راه هشت این. است راه هشت از استفاده هوس و میل کردن کن ریشه روش

  : از عبارتند میشوند نامیده »واال منزلت

 درست، تالش درست، معاش درست، کردار درست، گفتار درست، ي اندیشه درست، بینش

  .درست حواس تمرکز و درست ذهن حضور

  بودایی هاي فرقه ●

  :دارد فرقه سه بودا آیین

 این. دارد رواج چین در که شمالی آیین ، بزرگ چرخ یعنی) yana-Maha( مهایانا - 1

 شینتو و چین در الئوتسه و کنفوسیوس سنن و اتاعتقاد از طیفهایی با بودا آیین اي شعبه
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 یعنی) Dhyana( دهیانا سانسکریت به که آن آداب از یکی. است آمیخته در ژاپن در

  .دارد جهانی شهرت شود، می خوانده) Zen( زن ژاپنی به و) Chang( چینی به ، تاءمل

)  سیالن( نکاال سري در که جنوبی آیین ، کوچک چرخ یعنی) yana-Hina( هینایانا - 2

 تراوادا را خود آیین کوچک چرخ پیروان. شود می مشاهده آسیا شرق جنوب کشورهاي و

)Theravada (پالی زبان به آنان دینی کتب و خوانند می بزرگان و نیاکان آیین یعنی 

   .است

 آیین و دارد وجود تبت در فرقه این. الماس چرخ یعنی) yana-Vajra( وجریانا  - 3

 پدید خود براي نیرومند تشکیالتی و آمیخته در پرستی توتم و کهانت و سحر با را بودا

 رهبر عنوان و شود می خوانده نیز) Lamaism( المائیسم مذکور آیین. است آورده

 چیزهاي از. است دریاگونه رئیس معناي به) Lama Dalai( الما داالئی آن مقتدر مذهبی

 پیدا براي راهبان یابد، وفات آن مذهبی رهبر که هنگامی که است آن فرقه این توجه جالب

 دنیا به رهبر درگذشت ي لحظه در که پردازد می کودکی جستجوي به وي جانشین کردن

 فراگیري از پس وي. دهند می پرورش ویژه توجهات با را کودك این سپس. باشد آمده

 پس ما عصر مايال داالئی. آید می نائل نظر مورد مقام به مختلف مراحل گذراندن و دانش

 رهبري و ارشاد به آنجا در و شده هندوستان رهسپار تبت به چینی کمونیسم سرایت از

 و کرد تعیین خود جانشینی براي را اي بچه پسر ، سنت برخالف ، وي اخیرا. است مشغول

  . گرفت قرار انتقاد مورد لهأمس این خاطر به

  بودایی کتب ●

 سه داراي که شود می نامیده زنبیل سه یعنی، پیتاکا يتر بوداییان مقدس کتاب ترین قدیمی

  : است بخش

  ؛ رهبانیت قواعد - 1

  ؛ رستگاري وسیله - 2

  . روانشناسی و فلسفی مفهوم - 3

  .دارند خود به مخصوص کتابهاي نیز بودایی مختلف هاي فرقه
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  بودا نییآ اصول ●

  :است داده قرار خود نییآ اصل را مطلب دو بودا قت،یحق در

 آن به انسانها آنچه هر دانستن اندوه ي هیما و یهست عالم بودن رنج و درد و شرّ: اول اصل

 و عالم شرّ و رنج از نجات راه تنها: دوم اصل.کنندیم ریتعب یزندگ به آن از و بندندیم دل

 وجود دیق از شدن رها و عدم ینوع را آن توانیم که است »رواناین« به وستنیپ ،یزندگ اندوه

  .دانست

 و شمال در  انایمها و ایآس یشرق جنوب در اناینایه ایتراوادا بودا، نییآ یاصل مذهب دو  

  .استیآس شرق

  

  : جینیسمآئین . ج

 يگذار هیپا الدیم از قبل قرن پنج که) Jaina( نیج نییآ سمیهندوئ يها شاخه جمله از

 آنان يها يریگ سخت به اعتراض عنوان به وهندوئیسم  اقتداربرهمنان دراوج نییآ نیا .شد

 یعنی ،است روزیپ يمعنا به و دیآ یم تیسانسکر درزبان یلغت از نیج .است آمده دیپد

  .باشد یم وشهوات اتینفسان هیعل یدرون یجنگ به اشاره

 و ستیب. می باشد قهرمان بزرگ به معنی " رایمهاو " نییآ نیا انگذاریبن، نهایج اعتقاد به

. شواستیپ نیچهارم و ستیب او و اند برخاسته يو از قبل سال هزاران یط شوایپ سه

 یدرس يو. شد متولد هندوستان یاشراف خانواده کی در الدیم از قبل ششم قرن در رایمهاو

 قتیحق به یطوالن ياضتهایر از پسسرانجام  و کرد ترك را ایدن ی همه لذت هايسالگ

 به روحش رگذشت ود .م. ق 526 سال به خود نییآ گستردن از پس مهاویرا .افتی دست

  .وستیپ رواناین

  

  

  :اتیاخالق و فلسفه ● 
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 معتقدندآنها  .دانند یم حرام را لباس دنیپوش که است نیا قوم نیا سنت نیآورتر شگفت

 خود دنیوي تعلقآخرین  مشاهده از پس ، ینفسان تعلقات ترك و اضتحین ریدر رایاوهم

  . برد سر به برهنه عمر رآخ تا و آورد رونیب را خود يلباسها همه ا،یحیعنی 

 و اختالف یبرهنگ حدود مورد در مذهب نیا روانیپ انیم. م. ق 79 سال حدود در

 جامگانسپید فرقهو  رفتند،ینپذ را یلباس چیه که جامگان آسمان فرقه: آمد دیپد یدودستگ

 تحت هندوستان انقالب رهبر يگاند. می دانستند زیجارا پارچه یاندک از استفاده که

 دیسف پارچه يازمقدار وتنها کنارنهاد را یجوان امیا دوخته يلباسها فرقه سپیدجامگانریتاث

  . کرد یم استفاده

 آسمان دهیعق به. دنشو یم محسوب فضائل از يخوار گدائی وو یوزگیدردرجینیسم 

 يها دوره در شدن انتظارمرد به دیبا امر نیا يبرا و ندارند کمال به یراه زنان جامگان

  .بمانند یباق اسختن يبعد

  سایاهم●  

 قواعد بر و کند یم مطرح را يا تازه مسائل ،ییهندو معارف رشیپذ بر عالوه ن،یج نییآ

  .ورزد یم اصرار يدیشد یاخالق

 سایاهم يگرید و یکش اضتیر یکی است استوار اصل ود بر يرستگار نهایجه دیعق به 

حتی  و رود یم شیپ هم جمادات و تاتنبااحترام به  تا که جانداران، آزار از زیپره یعنی

 درختان وهیم خوردن البته. شود یم شمرده ممنوع نیز يکشاورز يبرا نیزم آزار و کندن

 که ینیزم بیس و شلغم ، جیهو چغندر، مانند نیزم ریز محصوالت از استفاده  .است جایز

 که بندند، یم دهان بر يا پارچه معموال و اند کرده ریدا یوحش و یاهل واناتیح معالجه

 نوشیدن  از قبل را آب آنان. گردد نابود و شود وارد دهانشان به ناخواسته يزیر وانیح مبادا

 طاووس پر از یجاروب نیهمچن. بدهد جان و شود دهان وارد یکرم مبادا که کنند یم صاف

 ترك قیطر از یخودکش. کنند یم دور خود ریمس از را زیر حشرات و رندیگ یم دست در

 در وهیش نیا به زین رایمهاو خود و دیآ یم شمار به بزرگ اریبس یلتیفض شراب و مطعا

  .است گذشته
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به  .پرستش است جینا اعتقاد به جبر و سرنوشت ندارد و منکر وجود خدا و روح جهانی و

انسان فقط باید به خود متکی باشد ودعا به درگاه خدایان بیهوده است ، عقیده جین

تنها راه وصول به  .ئیان کوچکترین تاثیري در زندگی افراد ندارندروحانیون و برهما 

ریاضت است که باعث انقطاع انسان از جهان  .سعادت و نیروانا کوشش و ریاضت است

 .مادي می شود و تمام قواي عقالنی و بدنی شهوانی را در اختیار روح انسان قرار می دهد

 .درست می باشد راههاي رستگاري دانش درست ایمان درست کردار

  یمذهب کتب●  

 از. اند داده نسبت آنان بهرا  ینید کتاب 39 تعداد و دارد مکتوب ینید فرهنگ زین قوم نیا

 در را آن که است یلیف داستان وجود، قتیحق شناخت مساله در آنان يادگارهای جمله

 و شوند آگاه لیف شکل از دنیمال دست با خواستند یم مردم و بودند داده قرار یکیتار يجا

  .کردند یم باب نیا در نادرست یقضاوت کدام هر

 انیگرعرید البته که دارد وجود هندوستان در نیج نییآ رویپ ونیلیم دو حدود اکنون هم

 نییآ آنان. دارند یخوب ياقتصاد وضع و هستند تجارت سرگرم ییگدا يجا به و ستندین

 بیغر و بیعج يروشها آن به هنوز یدکانعده  و سانیقد تنها و اند کرده ينوساز را خود

 .کنند زندگی می

  

  :سیکهیزم آئین. د

 آنها نیمعروفتر) Sikh( کیس نییآ که دارد وجود هندو نییآ در زین يتر تازه نشعاباتا

 یالتقاط مذاهب گوناگون يدورانها در هندوستان در سمیهندوئ و اسالم برخورد. است

 دیتوح) 1518- 1440( ریکب نام به مسلمان بزرگ يعرفا از یکی. است آورده دیپد را يچند

  . گردآورد يشمار یب دانیمر و ختیآم در ییهندو دیعقا یبرخ با را یاسالم

) Guru( گورو نینخست و کیس نییآ گذار هیپا که بود نانک ي گوروو شاگردان از یکی

سن در مسرانجا  مکه زیارت و اسالمى کشورهاى  سفربه بهاز پس نانک. است معلم یعنی



  درھندوستان نید  آخرین منجی
 

61 |  

 

 اى آمیزه که را سیک آیین و شده دهیبرگز خداوند ازطرف که کردعالم ا یسالگ یس

  . گذشت در 1539 سال در يو .کرد پایه گذاري را است اسالم و ازهندوئیسم

  . برخاستند دیگرى از پس یکى دیگر گوروى نه نانک گورو از پس

  تعالیم ●

 ،شود خوانده که نامى هر به خدا فتگ مى وى. نامید "حق" را جهان یکتاى خداى نانک

 حق ذکر در استغراق همان نیروانا به وصول و سعادت. است حق و متعال قادر او فقط

 گردونه و پذیرفت ، است آمده هندو دین در که را جهان وهمى صورت یا مایا وى. است

 راىب را گوشت خوردن نانک. کرد قبول حدودى تا را العمل عکس و عمل قانون و تناسخ

 زوجات تعدد و طبقاتى نظام کرد، ممنوع را پرستى بت و ریاضت ، دانست مباح پیروانش

  .شمرد حرام هم را

  مذهبى آثار ●

 امریتسار شهر در طال از معبدى شود، مى خوانده ارجن گورو که سیکان رهبر پنجمین

 رینمهمت که نوشت)  GranthSahib( صاحب گرانت نام به کتابى و کرد بنا هندوستان

  . .است سیک آیین مقدس کتاب

  سیکها سیاسى تاریخچه ●

 سیاسى امور براى را بیعتهایى ک هاسی گوبیند گورو نام به خود رهبر دهمین زمان در سیکها

 خود بر ، آالیش بى یعنى خالصه نام هنگام آن از و شدند جنگجو افرادى و کردند مرسوم

 شروع» ك« حرف با پنجابى زبان در یک هر که دادند قرار شعار پنج خود براى آنان. نهادند

  :شود مى

  ؛ صورت و سر موى گذاشتن باقى: کس - 1

  ؛ شانه داشتن همراه: کونکا - 2

  ؛ کوتاه شلوارى زیر پوشیدن: کاچک - 3

  ؛ آهنین)  النگوى( دستبند داشتن: کارا - 4

  . فوالدین خنجر یا شمشیر حمل: کاندا - 5
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 تجارت به کهایس .شد لیتبد یمذهب یاسیس یگروه به و گرفت قوت اندك اندكسیکهیزم 

. مشغولند یبازرگان به و کرده مهاجرت جهان سراسر به آنان از يافراد و دارند شیگرا

)  گورودواره( معبد شهر دو نیا در و اند آمده تهران و زاهدان به شانیا از يافراد نیهمچن

 مبارزه شدت به مستقل کشور تشکیل براى و متحدند بسیار یکدیگر باسیک ها  .بناکرده اند

 تبلیغات آنان. است قوم این سیاسى فعالیتهاى از اى نمونه گاندى خانم ترور. کنند مى

 .اند کرده منتشر فارسى جمله از و دیگر انهاىبز به باب این در هم کتبى و دارند نیز مذهبى

آرم پرچم جمهوري  درهند پیرو این فرقه اند وخمینی) خمینی(خاندان روح اهللا مصطفوي 

  .ه استبرگزیدتبار خود سیک اجداد اسالمی ایران رابه تقلید ازنشان 

  

  

  

  

  

  

  

   

مقایسه آرم جمهوري اسالمی ایران  

 وسیک
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  د�ن ���ن    

ادبیات چین . ادبیات چین با تکیه بر تمدن قدیمی و درخشان از نظر اساطیر بسیار غنی است

ن نفوذ ادیان دیگر درآدوم اینکه ، خدا محور نیستاول نقطه نظر متفاوت است  دواز

  .ودخالت چندانی ندارند

مذاهب اولیه و باستانی چین اطالعات کاملی در دسترس نیست چون الفباي چینی فاقد از

  .حروف صدا دار بود

که در مورد اصول اخالقی دانست  مکتب و سنت می توان بیشتربه عنوانرا  مذاهب چینی 

  .خدا و بهشت و دوزخ استتا دین و آیینی که تعالیم شان در باب پرستش  ،حرف می زنند

نظمی نبود زمین و  ابتدا در چینی بدین صورت است که دراساطیر پیدایش خلقت اساطیر 

در حدود چهار میلیون سال قبل  .بود هم ومغشوش آسمان معلوم نبود همه چیز آشفته و در

یعنی  ،جهانهزار سال کار کرد و همه چیز 18پانکو  .نخستین آدم به نام پانکو به وجود آمد

  .را سر جاي خود قرار داد ...خورشید وماه وستارگان ودریاوکوه و

  : تائوئیسم  .الف

 قرن از مذهب نیا دارد؛ خیتار سال1800 از شیب و است نیچ لیاص مذهب ،سمتائویی  

 تیعیطب پرستش یعنی یباستان اعتقادات هیپا بر سمیتائو. گذاشت عرصه پابه الدمی  دوم

 وانیچ" فرقه دو به تاینها و داشت يادیز يها شاخه خیتار در و افتهی توسعه اکاننی  و

 است منسوب میحک الئوتسه به)Taoism(دائو/تائو مکتب. شد میتقس "يا جن" و  "جن

  .که احتماال معاصرانبیا یهود بوده است 

 انیم است، يا افسانه شخص کی صرفا ای است داشته یخارج وجود يو ایآ نکهیا در

 604 سال در يو دیآ یم دست به سنت از که يا گونه به. دارد وجود اختالف دانشمندان



  نیدرچ نید  آخرین منجی
 

64 |  

 

 پس لیو. داشت) کتابدار( گانیبا سمت پادشاه دربار در یمدت و آمد ایدن به نیچ در. م. ق

 کسب یحت امور همه از روح يصفا به پرداختن يبرا و کرد رها را خود شغل يچند از

 از یآگاه يبرا و شدند کنجکاو او ربارهد مردم. ماند خود خانه در و دیکش دست علم

 يو. رفت يو دارید به زین وسیکنفوس شود یم گفته. شتافتند او دارید به يو يها شهیدان

 دروازه از یکی. کرد مهاجرت خود نیسرزم از جهت نیبد و شد خسته مردم مراجعات از

 الئوتسه. اموزدیب يزیچ يو به که کرد خواهش از و دید متیعز حال در را او شهر بانان

  .است یباق تاکنون که کرد امال او به را يا رساله و ستادیا يکنار در

 کتاب این. باشد می »ته« و »تائو« بخش دو شامل که است »کینگ ته تائو«نام این رساله 

 شمار به جهان مذهبی کتاب ترین مشکل و ترین وکوچک باشد می کلمه 5000 شامل فقط

  ].مبهم و عرفانی اصطالحات و کلمات دوجو دلیل به. [آید می

مقاله باقی  33 ازاو. گسترش دادمکتب تائوئیسم را "تزه  چوانگ"دیگري به نام بعدهاحکیم 

 از بعد چوآنگ که کتابی ولی .است تائو مکتب اساس »کینگ تائوته« کتاب .مانده است

   .گرفت قرار تائویسم مقدس کتاب آورد، در نگارش به خود استاد

  لیم تائوتعا● 

 که است ینظام رثیتا تحت جهان انفعاالت و فعل گونه هر نیچ میقد لسوفانیف دگاهید از

 رودخانه بستر به اصل در و است "راه "يمعنا به ینیچ زبان در تائو. شود یم دهینام تائو

 بستر مانند ثابت یقانون ،جهان تحوالت يبرا فلسفه نیا روانیپ. است شده یم اطالق

  .بودند ئلقا رودخانه

 رایز کرد؛ خواهند حرکت تناسب کمال با کنندحرکت  خود یعیطب بستر در اءیاش گاه هر

 تناسب ،شود منحرف یعیطب بستر از يزیچ گاه هر یول. است هماهنگ تائو با حرکت نیا

  .شود  نظمی می مداخله در طبیعت باعث بیلذا  .دهد یم دست از را خود

هرچیزي درطبیعت . ربرابرجریان حوادث ومسیرطبیعت استرضا د پایه تائوئیسم برتسلیم و

 تاثیر یکدیگر بر اضداد تحوالت جهان به شکل دورانیست و. ضروري وخوب است

  .ندارد مطلق وجود بد روند بنابراین خوب مطلق و میان می از گذراند و می
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، اداريوف محبت به پدرومادر،. بزرگترین سعادت آنست که انسان به همه چیزنفع برساند

 ساختن راه وپل وآزادکردن بندگان از کندن چاه وکاشتن درخت، فداکاري، مهربانی،

  .هاي انسانی بشمارمی آیند فضیلت

انسان به چنان قدرتی دست خواهدیافت که هیچ چیزوهیچ کس ، آهنگ شدن باتائو هم دراثر

  )روئین تن( .خواهدیافت وعمرجاوید فائق نخواهدشد براو

 .سحر و جادو و کیمیاگري بودوکسیر حیات و زندگی جاویدان پی ادر شتربییسم جدیدائوئت

فرستادند تا گیاه جاودانگی  حتی امپراطوران چینی کشتی هاي خود را به جزایر جادویی می

از  .ها از مردم سوء استفاده کردند سال دعافرقه هاي گوناگون با این ا .را کشف کنند

ی بهشت در روي زمین در محل. بهشت و دوزخ است طرح مسئله ،ابداعات تائوئیسم جدید

تائوئیسم با پیدایش انقالب کمونیستی  .در دریاي شرقی بین چین و ژاپن قرار داردنامعلوم 

   .روبه زوال نهاد

  

  :نفسیونیسیمک. ب

  وسیکنفوس نامه یزندگ ●

 ایدن نیا به پا نیچ در “یل” نام به یالتیا در حیمس الدیم از شیپ سال 550 در وسیکنفوس

 شاگردانش و بود “کونگ” اش یواقع نام. رفت ایدن از مکان همان در یسالگ 70 در و نهاد

. خواندند یم “کونگ استاد” همان ای) futze-Kung( “سو فوت کونگ” نام با را او

 گشته مشهور نام نیهم به زین او و کردند تلفظ “وسیکنفوس” را نام نیا یسیانگل يونرهایمس

  .است

 یراثیم چیه فرمانروا آن که بود یحال در نیا و داد دست از را خود پدر یسالگ هس در يو

 آموزگارانش و کرد رشد مادر نزد کودك. بود نگذاشته یباق خود فرزند گانهی و زن يبرا

 بود ساله نوزده. کردند یم ینیب شیپ او يبرا را یدرخشان ندهیآ و ستودند یم را او هوش

 یدولت منصب نیا کنار در يو. سپرد او به را ها مزرعه یسرپرست منطقه آن اعظم ریوز که
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 یم حاضر او نزد کمال و علم کسب يبرا دانشمندان و داد ادامه هنر لیتحص و مطالعات به

  .شدند

 زین یحکومت يکارها به ، شاگردان میتعل بر عالوه و داشت ییماجرا پر یزندگ وسیکنفوس

. شد منصوب ی ایالتقاض سمت به وسپس حاکم انعنو به یسالگ پنجاه در و پرداخت یم

 از يچند از پس رو، نیا از. ختیبرانگ را بانیرق حسادت کشور تیریمد در يو ییتوانا

  . پرداخت شاگردان تیترب به تنها و کرد يریگ کناره یحکومت مناصب

وي دردوران زندگی خودموفقیت چندانی کسب نکردبعدازمرگش مردم به اهمیت وارزش 

  .هاي اوپی بردندوافرادزیادي به مکتب وي گرویدندگفته 

  آثار ●

. شد نیچ کیکالس اتیادب جزء که نوشت ییکتابها خود عمر آخر يسالها در وسیکنفوس

  :از عبارتند يو يکتابها

  ؛) خیتار کتاب( نگیشوچ - 1

  ؛)شعر کتاب( نگیچ یش - 2

  ؛)شعائر کتاب( یچ یل - 3

  ؛) التیتبد کتاب( نگیچ يا - 4

  ).زییپا و بهار سالنامه( ویچ چون - 5

 پنجم کتاب سراسر یول بردارد، در زین را انینیشیپ سخنان از يا دهیگز نخست کتاب چهار

  . اوست خود از

  :است منسوب وي شاگردان به زین گرید کتاب چهارهمچنین 

 گفتار مجموعه(  یادب ؛جنگ)کامل يرو انهیم(  انهیم ؛مرام)تقوا درباره ماتیتعل(  ریکب آموزش

  ).سوسیمن نام به وسیکنفوس نییآ بزرگ مفسر آثار(  وسیمنس ؛)وسیکنفوس

  میتعال ●

  .ینید مسائل يمقدار و مدن استیس ، یاخالق اصول از بود یبیترک وسیکنفوس میتعال
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 نخست مطلق، یهست از که یمعن نیا به .داند می  تقطبی  قانون بر یمبتن را جهان نشیآفر يو

 آن همراه و شود یم منبعث خواند یم بزرگ قطب را آن وسیکنفوس خود که گانهی يموجود

 هم به و روبرو هم با قطب دو نیا. دیآ یم وجود به است ریپذ قسمت که يگرید قطب

 و ییروشنا ای فیضع و يقو يروین دو مانند فساد و کون جهان جا نیا از. شوند یم دهیچیپ

 نیا افتنی لیتبد و رییتغ و گذارد یم یهست عرصه به پا زن، و مرد صفات ندهینما ای یکیتار

  .است شر و ریخ ای يبد ای یخوب آمدن وجود به اساس قطب، دو

 رو، نیا از و کردند یم یزندگ) Li( یل قاعده طبق مردم اجداد که بود معتقد ي همچنینو

 از ، وهیش آن کردن رها اثر بر يو زمان مردم یول بودند، برخوردار برکات و هایکین انواع از

 ، یپاک يبرا و داشت یمختلف یمعان وسیکنفوس دگاهید از یل. اند مانده محروم امور آن

 بسامان يزیچ هر یل از يرویپ با بود معتقد يو. رفت یم کار به عبادت و فاتیتشر ، ادب

  .شود یم لیتشک یآرمان جامعه و دیآ یم

  :شود یم درست زیچ همه باشند، درست هرگاه که کرد مطرح را رابطه پنج يو

  پسر؛ و پدر انیم رابطه در یمهربان - 1

  بزرگتر؛ برادر مقابل در کوچکتر برادر تواضع و کوچکتر برادر به بزرگتر برادر لطف - 2

  شوهر؛ از زن اطاعت و زن با شوهر عدالت - 3

  ؛ زبردستان از ردستانیز اطاعت و ردستانیز به زبردستان يمند عالقه - 4

  . انیفرمانروا به ایرعا يوفادار و ایارع به انیفرمانروا یمهربان - 5

 زین کشور هرگاه که داد یم میتعل ایرعا با اریشهر رابطه و آرمانشهر مورد در وسیکنفوس

 نیچن را يو پنجگانه صفات و گفت سخن زین کامل انسان درباره يو. شوند یم قانون عیمط

  .يفتارر خوش و عمل به شوق ، تین خلوص ، همت علو ، نفس عزت: داد نشان

 مردم ، نداشت ییادعا نیا از شیب و بود اخالق معلم کی زیچ هر از قبل وسیکنفوس چه گر

. آوردند حساب به يندارید ياعال مثل را يو که کردند مشاهده یتیمعنو روح او میتعال در

 یسع نیشتریب و بود عهیماوراءالطب مسائل از دور به و ساده اریبس کرد یم مطرح او که ینید

 گفت یم او. دهد وفق شیخو زمان موجود مناسک و عبادات با را خود که بود آن رد يو
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 شانیا از چند یاعقاب و اوالد رایز اند؛ بوده کبختین و دیسع یمردم گذشته اعصار يخاقانها

 دقت به وفات از بعد آنها درباره را احترام و عبادت و یقربان مراسم که بودند مانده يجا بر

  .دادند یم انجام

 به و رفتند نیچ کشور سراسر به بودند، تن هفتاد شود یم گفته که وسیکنفوس شاگردان

 را يریگ گوشه زین آنان از یگروه و شدند مشغول منصبان صاحب و حاکمان میتعل

. افتی گسترش يو از پس نسل دو یکی تا شاگردانش لهیوس به میحک نیا میتعال. دندیبرگز

 يها شهیاند نشر ، بیرق یفلسف مکاتب آمدن دیپد و دالفئو یسلطنت نظام شدن فیضع با

 مورد را میحک يها شهیاند يا گونه به مکاتب نیا از کی هر. شد روبرو مشکل با يو

 شهیاند و افتی انیپا نییآ نیا نفع به نزاع ، نیچ به بودا نییآ ورود با. داد یم قرار حمله

 يو عظمت و شهرت ، وصف نیا با .گرفت قرار هیحاش در يا اندازه تا وسیکنفوس يها

  .است داشته حضور نیچ در وستهیپ

 او رسما و نهادند یم حرمت را وسیکنفنوس همواره مختلف يدورانها در نیچ انیفرمانروا

 نزد کردن یقربان. کردند یم احترام يادا او روان به و شناختند یم میحک نیبزرگتر را

 کرد اقدام کار نیا به که یپادشاه نینخست یول بود، معمول شاگردانش زمان از او آرامگاه

 یقربان ، يو آرامگاه ارتیز از پس. م.ق 195 سال در که شد یم دهینام کائوتسو

 میتقد ییایهدا و هایقربان و دادند ادامه را رسم نیا گرید پادشاهان ، يو از پس.گذارند

 جیتدر به وسیکنفوس روح به یدولت و یرسم احترام يادا 1911 سال از. کردند میحک روح

 فیرد در متفکر کی عنوان به يو افکار يایاح يبرا نیچ دولت ،يچند از پس. شد ترك

 مبارزه ،1945 سال به نیچ یستیکمون انقالب از پس یول کرد، اقدام پاستور و وتونین

 مقابل در که کردند یمعرف یکس را او ستهایکمون و شد آغاز يو يها شهیاند با يدیشد

 .است کرده تیحما اشراف طبقه از زحمتکش، يها توده
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  د�ن �ژا�ن                              

  :آئین شینتو

 را اماتراسو نام به خورشید الهه آیین این. است ژاپن باستانى آیین ،خدایانراه  یعنى شینتو

ىم وى تجسم و خدا این نسل از را سلطنتى خاندان و داند مى اجدادى سرزمین نگهبان

 اند دانسته ضهیفر خود يبرا خود، موطن و نیسرزم به مفرط اثرعشق در ژاپن، ردمم .شمارد

   .آورند جا به بخواهد شانیا از امپراتور چه هر که

 آن يریگ شکل زمان نییتع نبنابرای  ندارد؛ یخاص گذار ن ایبن گرید يها نییآ برخالف وینتش

 که است یپرست وطن و تیقوم ،ییابتدا انیاد يها شهیاند از يا زهیآم نییآ نیا. است مشکل

  .است گشته متحول بودا و  وسیکنفوسي ها نییآ ریتأث تحت يحد تا خیتار طول در

 شینتو، با برخورد از پس و شد وارد ژاپن به  م. 552 سال حدود در بودایى مهایاناى آیین

 و ملى خدایان شپرست. کرد منتقل شینتو مذهب به را بودایى عناصر از بسیارى سرانجام

  . است آیین این آداب از پرستى وطن و مردگان براى قربانى و کرنش امپراطور،

 الهام زن آیین از اى اندازه تا که دالوران طریقه یعنى" بوشیدو" نام به يجوانمرد نوعى

 طى ، شکست هنگام سربازان اساس این بر. کرد مى الزام را شرف براى مقاومت گرفت یم

 پاره را خود شکم داشتند، همراه را آن عمر سراسر در که مخصوص نجرخ کی با مراسمى

  .شدند وطن راه شهید و کردند مى

 یک از شینتو قدیم و بومى آیین میان که گرفتند میتصم ژاپن مقامات میالدى هشتم قرن در 

 ىبرخ هنگام آن در. گیرد صورت تلفیقى دیگر سوى از بودایى نورسیده و بیگانه آیین و سو

 در ژاپن باستانى خدایان که اند دانسته خود مکاشفات در کردند اعالم بودایى روحانیون از

 یعنى "اماتراسو " گفتند؛ همچنین. اند کرده ظهور آنجا و اند بوده بودا کدام هر حقیقت
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 "ریوبو" را مکتب این. است بوده ژاپن کشور در بودا کامل ظهور همان خورشید خداى

  . پرداختند آن تبلیغ به و نامیدند یبىترک شینتوى یعنى

 و کنند ایاح را میقد نتویش نییآ گرفتندکه میتصم ژاپن رهبران يالدیم هفدهم درقرن اما

 مردم زیرا گرفت؛ انجام فشار با آغاز در کار این. بزدایند آیین آن از را بودا آیین هاى نشانه

  .بودند مند عالقه بودا آیین به هم هنوز

 به ژاپن مردم تمام براى دین مطلق آزادى حق م.1889 سال اساسى قانون در سرانجام 

 و یحکومت يتو نیش بخش دو بر را نییآ نیا دولت، یرسم مقامات و شد شناخته رسمیت

 اما بود، مختلف انیاد از یبیترک عنوان به ،يا فرقه يتو نیش. نمودند میتقس يا فرقه يتو نیش

  جانب شتریب دولت ولى. بود یمیقد ينتویوش یلم  مراسم همان ،یحکومت يتو نیش

  . گرفت مى را  یدولت يشینتو

 شد؛ مطرح شتریب ،ییتو نیش کهن اعتقادات ژاپن، يروزیپ و اول یجهان جنگ انیپا از بعد

 با. ژاپن نیسرزم ژهیو تیموقع و امپراتور تیالوه ژاپن، ملت یدگیبرگز لیقب از یاعتقادات

  .شد گرید يا گونه به وضع دوم یانجه جنگ در کشور نیا شکست

 جدا مذهب، از حکومت و رفت انیم از یحکومت يتو نیش دوم، یجهان جنگ انیپا از بعد

 که گشت میتقس ياریبس يها فرقه به و داد ادامه خود، اتیح به يا فرقه يتو نیش اما شد؛

 یگوناگون رسوم و دیعقا ها فرقه نیا. اند کرده ذکر فرقه، 800 حدود تا را آنها شمار گاه،

  .باشند می تو نیش نییآ چارچوب در همه اما دارند،

  یکام● 

 يتو نیش نید درون يروهاین و پرستش مورد اءیاش یعنی هستد؛ تو نیش پرسته ها، یکام

 که است مقدس و فیشر ارواح يبرا يا محترمانه عنوان ،)یکام(اصطالح نیا. یژاپن

 اما د،ینام یکام توان یم را موجودات تمام. تآنهاس اقتدار و لیفضا شیستا حس متضمن

 ای اشخاص يبرا را آن که ستین مرسوم است؛ يا محترمانه عنوان اصطالح، نیا چون

 باشد، همه يفرمانروا و خالق که یمطلق يخدا تو، نیش در. برند کار به يعاد موجودات

   .ندارد وجود
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 مینا آمنو" نام به اولینکامی سپس و نبوده هیچ دنیا این درابتدا  شینتوها باور هب

 که دیگر کامیِ دو و او. شمالیست ◌ٔ ستاره روح او. است آمده وجود به خود خودبه"کانوشی

 آن از تا دو که آوردند وجود به را دیگري هاي کامی و جهان معروفند خلقت هاي کامی به

 شده داده ها آن به که اي نیزه با که شدند مأمور "ایزانامی" و "ایزاناگی" نامهاي به ها کامی

 جزایرِ همان که وجودآمد به جزیره هشت ترتیب این به. کنند خلق را جدیدي سرزمین بود

 متولد ها آن از یکی چپ چشم از "خورشید  الهه" یا "آماتراسو" همچنین. هستند ژاپن

 نوه ، هم ژاپن امپراتورِ اولین و هستند ژاپن امپراتورِ اولین نسل از ژاپن امپراتورهاي .شد

  .است بوده خورشید الهه همان یا "آماتراسو"

  تعالیم● 

  .نینماد افتیض کی و دعا شکش،یپ ر،یتطه است؛ رکن چهار شامل تو، نیش در پرستش

 زین و روزمره يعاد یزندگ د،شون یم برپا یزندگ بزرگداشت در تو، نیش مراسم و ها نییآ

 مراسم است ممکن ،ییها مناسبت نیچن در. ملت و اجتماع فرد، یزندگ در مهم يدادهایرو

 جا به ها زدکدهیا در را آنها اصل، در اما آورد، جا به یعموم یمحل در ای خانه در را

  .آورند یم

 تواضع یحالت و است سر کردن خم صورت به شتریب و دارد يفرد جنبه عموماً ،ینید اعمال

 و کنند یم ازدواج کنند؛ یم یزندگ ،مردم گرید مانند ونیروحان تو، نیش نییآ در. دارد گونه

  .رندیگ یم عهده بر زین يگرید مشاغل

 اصول نیتر برجسته اما ست،ین ادیز ،یمذهب کامالً احکام و دستورات تو، نیش نییآ در

  :دانست نهایا توان یم را آنها یاخالق

  .»است مذهب خود خانواده،« تو، نیش اعتقادات براساس ؛یخانوادگ اخالق - 

 و گذشته يمعنو اتیتجرب ندهینما مردگان، ها، یژاپن نظر به مردگان؛ العاده فوق تیاهم - 

 و لتیفض گونه هر منبع و منشأ اکان،ین خاطره سیتقد و اند افتهین ریتحر نیقوان ترجمان

  .دارد یخاص تیاهم بدن، و نفس ریتطه تو، نیش نییآ در نیچن هم. تقواست

    :از عبارتند که دارد بخش چهار معبد در شینتو مذهبی عبادت
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 خود آن به ورود از قبل آید می معبد به عبادت براي که کسی): harai هارایی( تطهیر - 1

 در و شسته را ها دست. کند می تطهیر گردیده، تعبیه شستشو براي که اي حوضچه در را

 را بدن تمامی سر، روي بر آب ریختن با این بر عالوه و کند می مزمزه را آبی نیز دهان

 را او سر، روي بر ساکاکی درخت از برگی یا شاخه مالیدن با کاهن سپس. دهد می غسل

    .کند می تطهیر

 اخیراً و بوده شراب یا حبوبات جنس از معموالً که: ) shinsen شینسن( هدایا تقدیم - 2

. دهند می معابد به نقدي صورت به را خود هدایاي زائران که است شده متداول چنین

 معبد به را ساکاکی درخت از اي شاخه تواند می باشد، نداشته مالی توانایی زائر چنانچه

    .کند هدیه

 و مادي هاي خواست به منحصر شینتو آئین در نماز: )norito نوریتو( خواندن نماز - 3

 به خدایان به احترام با و ایستاده و دعا صورت به خواندن نماز این. گردد می بشري

    .باشد می همدیگر به تدس دو کف زدن صورت

 می تناول غذا معبد، »کامی« با زایران آن در که: )neorai نیوراي( سمبلیک میهمانی - 4

 یکی را آن که است برنج عرق از قطره چند نوشیدن صورت به پذیرایی این معموالً و کنند

 اجراي درخواست زیارت، هنگام در توانند می زایران. دهد می زایران به معبد کاهنان از

  .بنمایندمعبد مخصوص مذهبی رقص

  متون مقدس ●

 از مهمی ي نشانه خود که حقیقتی ندارد، مقدسی کتاب ابراهیمی ادیان خالف بر شینتو ینآئ

 عنوان به قدیمی تاریخی نوشته هاي ز ا بعضی که چند هر. است شینتویی دین ویژگی

 وجود به را شینتویی معنوي و تاریخی مبناي رو این از و شوند می شناخته معتبر متونی

  .آورند می

 به کتاب دو ، که به دستور امپراطور وقت تالیف شده نییآ نیا مقدس متون نیتر یمیقد 

 به که است ،)ژاپن عیوقا( یج نهونی و) یباستان موضوعات يها ادداشتی(یک یکوج يها نام

  .است شده نوشته يالدیم 720 و 712 يها سال در بیترت
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 مختلف مواقع يها شیاین بر مشتمل یکی که آمد وجود به نییآ نیا در گرید اثر دو بعدها

 يها سده در که باشد یم اشعار از يا مجموعه يگرید شده و نوشته دهم سده در که است

.است شده سروده يالدیم هشتم تا پنجم
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  آ��ن زر��ت   

  » بردگیست نتیجه هردو ،ت ودیگري زائیده ذهنشدوروي یک سکه اند؛ یکی ساخته دست انسان اس بت پرستی وخداپرستی «

سه موردآخر هستند که  )توحید( واسالم ادیان یکتاپرستی زرتشت، یهود، مسیحیت، آئین 

 .شوند ادیان ابراهیمی نامیده می

 یک از و هستند واحد ومنشأ رشته یک داراي دو هر  ودیک آیین  و  زردشت شکی

 هزارة اوایل در اروپایی و هند قبایل نوردان صحرا که هنگامی. اند یافته جریان سرچشمه

 از خزر دریاي شرقی سواحل نزدیک مکانی در آن از پیش حتی یا میالد از قبل دوم

 بود افزونتر شمارش که قسمت یک گرفتند؛ پیش در را مختلف راه دو و شدند جدا یکدیگر

 عبور ایران فالت الیشم کوهستانهاي و ها دره از دیگر قسمت و آوردند رو هند سوي به

 دو هم موازات و طبیعی انفصال و جدایی این .شدند داخل ارمنستان و آذربایجان به   کرده

  .آورد وجود به گانه جدا تمدن دو و فرهنگ

 وخلقی خوي سوزان، و خشک هوایی و آب با عریان و بایر کشوري ایران، سرزمین ساکنان

 بالضروره و گشتند پیشه کار و مستعد و باهوش بین، واقع مردمی و گرفتند خود خاص

  . کردند اختیار کشاورزي و شبانی

 کلی به بومی و مرز و گرم و مرطوب هواي و آب در که هند آریانهاي آنها،  برخالف

 آسایش به کرد می اقتضا محل زندگانی اوضاع و ایشان انسانی طبیعت و گرفتند جا دگرگون

  .بگرایند شاعرانه افکار و فلسفی   خیاالت و کاري کم و   رخوت و جسمانی

 فکر آنجا در. بود هند کشور احوال برخالف کلی به ایران فالت ازرف بر طبیعی اوضاع البته 

 کشمکش و بقا   تنازع مسئله و زد می دور زندگانی ضروریات حوش و حول در اندیشه و

 و گرفت رارق منش و خلق پایۀ بر مذهب و دین رو این از و داشت واقعیت بیشتر حیات
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 این شد؛از مستقر هندوان عزلت و ریاضت جاي به ایرانیان اندیشۀ در عمل و سعی مسئله

 متضاد و متباین قطب در و کردند حاصل مختلف ماهیت دو زردشت دین و هندو دین رو،

  .قرارگرفتند

 را عتیطب يقوا یعنی بوده وداها نییآ همان زرتشت ظهور هنگام رانیا مردم عامه نید   

 و ستارگان و ماه و آفتاب مانند یعیطب يروهاین تجسم گفتند، یم وید آنها به و اند دهیپرست یم

 رایز است تر برجسته همه از ندرایا ای نتاریا قوا نیا انیم در. هستند باد و آب و آتش و خاك

 يخداایندیرا درایران  ، هند يانهایآر برخالفلی و .است باران آورنده و اژدها کشنده که

 او لیقبا همۀ و است عالم يخدا که گرفته قرار " ترایم " الشعاع تحت بلکه ستین انیخدا

  .ستودند یم را

 ادی اند برده یمیاز ن او نزد جنگ آغاز از قبل پادشاهان که ییخدا مانند ترایم اوستا خرده در 

 بدگن يخدا که است لیواناش را او شده ذکر ترایم عرض در گرید يخدا نام. است شده

 پرستش   را گرید یبعض و یاله يقوا نیا انیرانیا خالصه. است جهان نظم نگهبان و آسمان

 هایقربان موبدان حضور با محرابها کنار در و صاف آسمان ریز در آنها شگاهیپ در و کردند یم

 فشرده از که سکرآور و یآسمان یشربت ومقدس شمرده  را آتش و اند دهیگذران یم ایهدا و

  .اند دهینوش یم برکت و ریخ کسب يبرا اند گرفته یم هوما نام به یاهیگ

  زرتشت زندگانی●

 منابع برخالف موجود، مآخذ. نیست کارآسانی زردشت مذهب پیدایش داستان بیان و شرح

  . نیستند موثق و روشن چندان ودا، آیین

 ختلفم مطالب از است اي مجموعه آن، و ست"اَوِستا" زردشتیان آسمانی و مقدس کتاب

 از بزرگتري مجموعۀ از باقیمانده حقیقت، در و شده آمیخته هم با التصاق و ارتباط بدون که

  . است شده نابود و رفته میان از آن عمدة قسمت که است کهنسال و باستانی ادبیات یک

 یعنی ،"گاتها"بر مشتمل آن و است "یسنا"ما زمان در موجود اوستاي قسمت مهمترین  

) ودا زبان به نزدیک( کهنسال بسیار محلی لهجۀ به که باشد می ردشتز خاص سرودهاي
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 هاي اندیشه و حیات باب در مطمئن معلومات و موثق اطالعات بعضی و شده نگاشته

  .آید می دست به آن از زردشت

 خرده" و) ستایش نغمات( "یشتها"   ،"وندیداد " ، "ویسپرد" یعنی اوستا دیگر قسمتهاي 

 در بخشها آن زیرا رسند؛ نمی یسنا پاي به اعتماد و وثوق مرتبۀ در) وچکک اوستاي( "اوستا

  .اند بوده گرفته قرا جهانی زندگانی وبسط قبض معرض در بیشتر و شده تألیف بعد قرون

. گذاشت انیبن را سنایمزد که بود باستان رانیا امبریپ اشوزرتُشت، ای زردشت ای زرتُشت

 در را او تولدی تاریخ رانیا اتیروا. است مجهول تزرتشد ومحل تول  تولد یقیحق یخیتار

 زرتشت زادگاه مورد در چیزي زرتشتیان، مقدس کتابدر .دهد یم نشان م.ق 660 حدود

 در را او زادگاه برخی .اند داده ارائه متفاوتی آراي محققان رو، ازاین .شود نمی یافت

 زادگاه زرتشتیان، خود مانند مورخان بیشتر ولی. اند دانسته باستان ایران ، شرق)بلخ( باکتریا

 غرب شمال در ارومیه دریاچه نزدیک کوهی را او بعثت محلو،) آذربایجان( ماد ناحیۀ را او

  . اند دانسته ایران

 کینزد که یکنون يسنایمزد و شد بیترک انیرانیا یبوم يباورها با بعدها زرتشت اتیتعلم

 کصدی فهرست در زرتشت نام. آورد دیپد را است، بوده زین رانیا یرسم نید سده پنج به

 نید .دارد قرار است، شده میتنظ هارت کلیما توسط که خیتار رگذاریتاث يها انسانة نفر

  .دارد جهان گرید نقاط یبرخ و هند ران،یا در رویپ تن هزار 200 حدود امروزه زرتشت

 ینام که است بوده )Zarathushtra( زرثوشترا ، ییاوستا متون اساس بر زرتشت نام

 که »اشترا« و باشد داشته ریپ ای نیزر و زرد یمعن است ممکن که »زرت« از. است مرکب

 زرد، شتره دارند. اند گرفته نظر در ستاره یمعن به آسترا را آن یمعن یبرخ و شتر را آن یبرخ

 درخشان تارهس ستاره،، پسر طال، مثل زرد و درخشان جرأت، با شترة دارند ر،یپ شتر دارنده

 .اند کرده ذکر زرتشت نام يبرا محققان حال به تا که است یگوناگون یمعان نیزر ییروشنا و

  .همچنان درمعنی واژه زرتشت اختالف نظر وجود دارد

 نام و ماده گاو دوشنده یعنی دغدو مادرش نام پیر، اسب دارنده یعنی پوروشسب پدرش نام

  .دبو نژاد سپید یعنی سپیتمه وي خاندان
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 او از و یافت تعلیم آموزگاري نزد سالگی پانزده در زردشت که است آن بر باستانی روایات

 مذهب دو در شباهت این و هندوان زنار و شبیه است زردشتیان مقدس کمربند نام( »کشتی«

 لطیف سرشت و مهربان خوي به عمر آغاز از هم و کرد دریافت) باشد-می توجه قابل نیز

  .گردید معروف

 سالخوردگان به نسبت وي افتاد، اتفاق او جوانی ایام در که قحطسالی بروز هنگام رد 

 به عمرش سنین چون. آورد می عمل به شفقت و محبت   جانوران دربارة و رأفت و حرمت

 پاسخ و مذهبی اسرار یافتن براي کرده، رها را خود همسر و مادر و پدر رسید، بیست

 جهان اطراف در داشت-می مشوش پیوسته را وا ضمیر اعماق که روحانی مشکالت

 او دل درون اشراق نور که شاید گفت، سخن کس هر با و رفت سو هر از و شد سرگردان

  .سازد منور را

 روان آسایش شایستۀ که کاري نیکوترین که کرد پرسش دانایان از انجمنی در روزي گویند

 فروزان چهارپایان، به دادن اكخور گرسنگان، کردن سیر«: گفتند پاسخ در چیست؟ باشد،

 این در زردشت »کارهاست بهترین دیوها پرستش و آب و هوما شیرة افشاندن آتش، داشتن

 و دادگر مردمی درخور که را نخستین کار چهار همه این از«: گفت و کرد اندیشه سخن

 جان و دشوار است کاري که دیوان پرستش مگر پذیرفت، توان یم است آمرزیده روانی

  .»بیزار آن از بهشتی

 مدت زردشت که شده گفته اند، آورده روایاتی زردشت دربارة کمابیش که یونانی درمنابع

 آوازة. گذارنید می مطلق خاموشی به آورده، سر به کوهی درون غاري، بن در سال هفت

 در تمام سال بیست مرتاض مردي که یافت شهرت و رسید روم مردم گوش به شرق او کار

  .است نخورده طعامی پنیر، جز و گذارنیده نهابیابا

 به باب این در روایات. داد دست او به مکاشفاتی ،رسید سالگی سی به زردشت چون

 ذکر غریب کرامات و عجیب معجزات او براي که است آمیز اغراق و فراوان قدري

 ودر سواحل در وي داد، دست شهود و کشف او براي که بار نخستین گویند. اند-کرده

 انسان برابر نه او قامت بلندي که شبحی خیال ناگهان بود؛ خود موطن نزدیکی در دیتیا
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 پندار« یعنی)  بهمن( هومنه و فرشته را او که گردید نمودار نظرش برابر در بود متعارف

 عاریتی جامۀ که داد فرمان او به و کرد شنود و گفت او با فرشته پس. اند داده نام»  نیک

 پیشگاه در کرده، صعود آنگاه فرماید، طاهر و پاك را روان و سازد دور جان زا را کالبد

 پیرامونش که متعال خداي و کرد چنان وي. گردد حاضر حکیم، خداي یعنی مزدا، اهورا

 الهی محضر در او حضور چگونگی از. فرمود نظر او بر داشتند جاي فرشتگان صفوف

 زردشت چون: است این آن خالصۀ که ندکن یم روایت جالب و جاذب بسیار سرگذشتی

 تابش پرتو زیرا گردید؛ محو او سایۀ آمد، درون برین جایگاه و آسمانی انجمن آن در

 ساخته نور مستغرق چنان را او وجود او پیرامون در علوي ارواح درخشان اشعۀ و فرشتگان

 امر و برگزید پیغامبري هب را او و داد تعلیم او به مزدا اهورا از پس. نماند باقی ظلی که بود

  .بیاموزد عالمیان به را بهی آیین تکالیف و تعالیم و حقایق که فرمود

 فرشتۀ شش با شهود و کشف عالم در او و بگذشت زردشت بر دیگر سال هشت پس آن از

 و ضمیر روشنایی بر هرکدام مجلس از و کرد شنود و گفت یکایک)  امشاسپندان( مقرب

  .فزود می لختی او دل صفاي

 به و پذیرفت را او آیین که کسی نخستین و رسید مقصود به زردشت سال ده از پس عاقبت

 ایران شرقی بالد از یکی در پس،. بود "میدینیمائونها" نام به مردي وي، عموزادة گروید او

  .یافت راه ریشتاسپ نام به دیار آن شاه دربار به

. درآورد خود دین به را پادشاه این که کرد بسیار جهد و کوشش زردشت سال، دو مدت

 همراه زردشت با بود، نیکومنش و عقیدت خالص پاکدل، مردي ظاهر به که ویشتاسپ

 اند شده یاد بدي به اوستا در که بود شده واقع) مغان( کارپانها نفوذ تحت وي لکن گردید،

 روش به هک بودند جماعتی آنان. است کرده وصف دوست دنیا و حریص کاهنانی را آنها و

 و داشتند اشتغال جادو و سحر اعمال به و آوردند می عمل به حیوانی قربانیهاي باستانی

 مانع و دواب و مواشی حفاظت و محصوالت ازدیاد موجب وسایل بدین که بودند مدعی

 خود شیطانی اقتدارات با کارپانها. شد توانند شمال در تورانی قبایل تهاجمات و حمالت

 به و کنند دستگیر را زردشت که شدند سبب و برخواستند زردشت مبادي و عقاید ضد بر
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 سیاه اسب و رسید ظهور به اي معجزه زردشت از سال دو از بعد سرانجام اندازند؛ زندان

 همسر چون همچنین و کرد درمان بود شده مبتال مهلک مرضی به که را ویشتاسپ محبوب

 دین به شاه باالخره کرد، می پشتیبانی و مایتح او از نیز ئوسا، هوتا به موسوم ویشتاسپ،

  .درآمد او

 بیست مدت از. گرویدند او به شاه دنبال به نیز امرا و درباریان ،زردشت به شاه گرویدنبا

 سراسر در اند؛ کرده نقل بسیار حکایاتی و روایات بود باقی زردشت عمر از که دیگر سال

 و پیکار دو زمان دراین. بگذرانید   ایرانیان انمی در اهورامزدا دین نشر به وي روزگار این

 ایران کشور به که را تورانی قبایل ،زرتشت نخستین پیکار در. ساخت برپا دشمنان با جنگ

 روي زمانی در حکایات این برحسب دوم جنگ اما شکست؛ بودند،درهم شده آور هجوم

 گرچه پیکار این در .بود رسیده خود عمر سال هفتمین هفتادو مرحله به زردشت که داد

 چون که اند گفته بعد سال هزار در اوستا سندگانینو و شد کشته عاقبت لیکن گردید، فیروز

 در را او تاخته، یزدانی پیامبر برآن ناگهانی آنان از یکی گرفتند، غلبه به را بلخ شهر تورانیان

  .رسانید قتل به بود، مشغول عبادت به که هنگامی در آتش، محراب برابر

  متون زرتشتیان●

 کتاب این. است متن و بنیان و اساس معناي به که دارد نام اوستا زردشتیان آسمانی کتاب

 و پهلوي زبان با و دارد تعلق باستان ایران به که است شده نوشته اوستایی زبان و خط به

  . است ریشه هم سانسکریت

 است بوده بزرگتر بسیار اصل در اوستا که دارند اتفاق مساله این بر پژوهشگران و زردشتیان

 کلمه 83000 داراي کنونی اوستاي. بود نوشته گاو پوست 12000 روي برخی عقیده به که

 اصلی اوستاي .است بوده) برابر چهار یعنی( کلمه 345700 داراي آن اصل احتماال و است

  . است نسک 21 نیز کنونی اوستاي و شد می تقسیم)  بخش یا کتاب( نسک 21 به

  :دارد بخش ستا پنجوا

 معناي به( شود می نامیده گاتها بخش این از قسمتی ؛) پرستش و جشن یعنی( یسنا - 1

 به ، اوستاست قسمت معروفترین و دینی معارف و ادعیه بر مشتمل که بخش این). سرود
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 دین پیشوایان به را اوستا قسمتهاي سایر که حالی در شود، می داده نسبت زردشت خود

  دهند؛ می بتنس زردشت

  نیایش؛ بر مشتمل) سروران همه یعنی( ویسپرد - 2

  پاك؛ و نجس و حرام و حالل درباره) دیو ضد قانون یعنی( وندیداد - 3

  ؛)تسبیح و سرود نیایش یعنی( یشتها - 4

 سرودهاي تعیین و مذهبی مراسم و اعیاد درباره)  کوچک اوستاي یعنی( اوستا خرده - 5

 زبان به دیگري مقدس کتب و زنداوستا نام به تفسیري اوستا، بر عالوه ، زردشتیان آنها

  .دارند پهلوي

  ییاوستا زبان●

 خطوط بودن موجود واسطه به میقداز. داشتند اختالف اوستا زبان خصوص در نیا از شیپ

 جنوب به متعلق یقینا زبان این که بود ثابت اوستا زبان با آنها سهیمقا و انیهخامنش یخیم

  .شدبا ینم رانیا

  . کردند یم تصور رانیا یغرب شمال از گرید یبرخ وشمال شرق  از را آن یبرخ 

 هیناح در Turfan تورفان يواد(  در تورفان که یخطوط واسطه به اواخر نیا در 

 کتاب از یقسمت. است واقع نیچ ترکستان یشرق شمال در Tian-šan انشانیت یکوهستان

 يواد در»  شابرقان«  اند برده اسم آن از یرانیا و عرب نیمورخ غالباً که یمان شاپورگان

 رانیا مشرق ای و سغدوختُن زبان با اوستا زبان که دیگرد نیقی شد دایپ ، ) شد دایپ مذکور

  . دارد یکل تفاوت

وط مربو رانیاشمال غرب  به متعلق اوستا زبان تقریبا اطمینان حاصل شده کهامروز نیبنابرا

هم اکنون نیز زبان تاتی یکی از اصلی ترین زبان هاي  .ن می باشدتالش نشیو نواحی تاتبه 

  .می باشند ) وسپس یهودي( تات زبانان ایران زرتشتی عمدهو زرتشتیان است 

زبان  تأثیر تحت متمادي قرون طول در که دانست مادي را تاتی زبان اصلی ریشهمی توان 

 و اشکانی پهلوي و باستان فارسی ینهمچن بوده، سامان این مردمان مذهبی زبان که وستاییا

 اشکانی و هخامنشی هاي حکومت رسمی زبان ترتیب به که دري، فارسی و ساسانی پهلوي
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 خود شکل آخرین در امروزه و گرفته، قرار بوده، اسالم از پس هاي حکومت و ساسانی و

   .است درآمده تاتی عنوان تحت

 به و داشته زیادي گسترش گذشته هاي مانز در تاتی، زبان معتقدند پژوهشگران سیاري ازب

 دربر را قزوین و آذربایجان مردم همه زمانی شده، انجام هاي پژوهش و عینی شواهد استناد

گرچه ااین نظریه  .است رفته بین از کم کم ترکی زبان استیالي و اشاعه با بعدها ولی گرفته

  .ستذیرفته ازبان شناسان به طور عام پمخالفانی دارد ولی دربین هنوز 

 در ها تات امروز که انجامید این به نهایت در بوده هرچه تات مردم تاریخی سرنوشت

  .آورند بدست را خود بقاء اي حاشیه و العبور صعب روستاهاي و افتاده دور نواحی

  تات و یتالش ، ییاوستافارسی،  يزبانها از ییها واژه قیتطب

    –زاazَ  –  ازazem –  az  ماَزِ- مثال کلمه من به فارسی 

    –هدرhadara- ددارādara -  dadar   آدر- ارزش یب و هودهیب

  kelakārd-  کارد کلkārdeکارد   – e  kartهکارِت- چاقو – کارد

  tum  – تومtom  – تومtaoxman– توخمان- بذر – تخم

  perd  – پِردpard  – پردperetav  – پِرِتَو -  پل

  zalle  – زلهžēn  – ژنgenā   – گنا-  زن

  :م زرتشتتعالی ●

 مانند که دارد وجود نیک کردار ، نیک پندار ، نیک گفتار عملی اصل سه زردشت آیین در

  . یابیم می مختلف ادیان در را آن

 انجام و آن داشتن نگه افروخته و روشنایی خداي مظاهر از یکی عنوان به آتش به احترام

. است آیین این ویژگی مشخصترین آتشکده نام به معابدي در آن اطراف در خاص مراسمی

 به احترام. است گرفته قرار ستایش مورد شهرنشینی و دامداري کشاورزي ، آبادانی همچنین

 ، حیوانات به جایگاهی نیز مردم با خوشرفتاري همچنین گاو، و سگ مخصوصا ، حیوانات

 آداب از برخی. دارد ویژه جایگاهی نیز مردم با خوشرفتاري همچنین گاو، و سگ مخصوصا
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 روشنایی به خوردن سوگند و سوري چهارشنبه مراسم قبیل از ما سرزمینکنونی  رسوم و

  .دارد ارتباط زردشتی تعالیم با دیگر چیزهاي و چراغ

. است پرستی یگانه طریقه و اخالقی آیین یک) پرستنده خدا(سازدیآیین زرتشتی یا م

 داده لقب حکیم، يخدا یعنی "اهورامزدا" را خود کیش متعال و معبود خداي زردشت

 است بوده معلوم و معروف او زمان در مزدا اسم بلکه نبوده، او اختراع گذاري نام این. است

 هم آن و داستند-می طبیعت نظّام و خلّاق و عالم خداي همگی را مزدا اهورا شک بدون و

 دهبو خاص و عام ستایش مورد وارونا، نام و لقب به هند، يآریاییها نزد که است یخدای

 و متعال خداي این به او از قبل سالها زردشت قبیلۀ و عشیره که شود یم معلوم و است

  .اند داشته قدیم اعتقادي نهاد نیکو

 »صاحب« یبمعن اهورا و است رفته بکار خدا عظمت و جالل فیتوص يبرا مزدا اهورا لقب

 يعلو انیخدا يبرا یاروپائ و هند میقد لیقبا تمام نزد در عنوان نیا و است »خداوند« ای

  .است رفته یم بکار» دواها« یعنی

 و "نیوید" ها سلت و ها ژرمن چنانکه گفتند یم "دوا" را هیعلو مقدسه ارواح

 ریتأث تحت که هند در گرید یطرف از و اند کرده ادی را او ییوئید ای "تهید" انگلوساکسونها

 يروین يبرا را یبیغ میعظ درتق نیهم مفاد اند داشته قرار عتیطب يقوا فراوان راتییتغ

 يدارا که ساختند ملقب »اسورا«  را هیموذ رةیشر ارواح منحصراً و کرده استعمال مضر

  . است مضرات و یخراب موجب و يدیجاو و انیپا یب قدرت

 و روحانیان تعالیم تحت  آئین زرتشت نیزمانند دیگرآئین ها درطول زمان دچارتحول شده و

   .است کرده حاصل دیگري صورت فرمانروایان و شاهانپاد حمایت و پیشوایان

 زردشت شخص دربارة ومقامات علوي اوصاف سلسله یکنخستین بدعت این بود که 

 لقب به درگاتها که انسانی فرد آن به و گردیدند قایل بوده، مذهب آن واضع که پیامبر،

 نقل الطبیه فوق جزاتمع و قوا او از و دادند الوهیت جنبۀ شود، یم نمایان »فقرا شبان«

 که بود او گفتندمثال . آمد وجود به بسیار عجیب روایات و سرگذشت او اطراف در و کردند

 راظهوراو اي افسانهوگا وي، از قبل سال هزار سه و آورد در حرکت به را زمین و آسمان
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 و درآمد سرور و وجد به طبیعت عالم سراسر رسید در او میالد هنگام چون .داد بشارت

  .گشت خندان بلند آواز به کودکان، دیگر برخالف شد، زاییده چون

 اصلو  گردید؛ تغییراتی دستخوش نیز داد تعلیم زردشت که توحید اندیشۀهمچنین   

 و ادیان دیگر مانند نیز،زرتشت  دین در. داد الهه تعدد به خودرا جاي رفته رفته توحید،

 به خالیق بعد شده، وضع کار درآغاز لیعا کلمات و لطیف مبادي و پایه ابتدا مذاهب،

 به و تر سهل که جدیدي مبادي به و گشته منحرف سودمند اعمال و بلند افکار از تدریج

 و ابداعات بر قدیم سنن به تمسک و»  عادت« عامل و اند گراییده بود خوشایندتر آنها مذاق

 درطول وخطا تباهکاري املمبدأشروع به اعتقادبه عالوه . است یافته غلبه لطیف عالی افکار

 پرستی گانه دو آیین یک صورت به را زردشت دین رفته رفته کرده؛ حاصل تحولی زمان،

  .درآورد اخالقی

 خداي یا بدي خداي و نیکی خداي( گانه دو خدایان به زردشتیان گرایش داند نمی کسی

 یسناي زا( گاتها قسمت در. است شده آغاز عصري چه در)  تاریکی خداي و روشنایی

 آرایی صف مقدس خرد برابر در اهریمن شود، می داده نسبت زردشت خود به که) اوستا

 تاریکی و روشنایی پروردگاران فوق و واحد خداي که آهورمزدا برابر در نه و کند می

ابلیس یاشیطان در  معادل، وهاست یناپاک و ها یناراست انواع تجمع محل منیاهر .است

  .اسالم است

  مزدا اهورا يها فروزه ●

 را ارانیدستاین .  هستند یمیابراه انیاد فرشتگان منزله به که دستیاردارد شش  مزدا اهورا

 خرد یعنی ویسپنتامئن نام به دارند يرهبر آنها. نامند یم مقدس دانیجاو یعنی امشاسپندان

  :است قرار نیا از خودشان ينامها و مقدس

  بهمن به معنی اندیشه نیک وهومن؛- 1

  اردیبهشت به معنی بهترین راستی شته؛یوه اشه - 2

  شهریوربه معنی توانایی مینویی وپادشاهی برخود ؛وئیریه خشتره - 3

  ؛ اسفند به معنی مهرورزي یافروتنی مقدسیتیارمئ سپنته - 4
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   هئورتات - 5

   امرتات - 6

 کاریپ است آن مظهر ای و است يدیپل و یزشت آنچه هر با جهان نیا در یستیبا یم انسان

 انیرانیا: سدینو یم هرودت. یپاک و است یراست مداوم کاریپ نیا در يو حربه تنها و کند

 رایز را؛ گرفتن قرض دروغ از بعد و دانند ینم يشرمسار موجب دروغ قدر به را زیچ چیه

  . دیگو یم هم دروغ ناچار دارد قرض آنکه: گفتند یم

  نجات اصل سه ●

  هومت،) 1

  هوخت) 2

  هورشت) 3

. است کین کردار و کین گفتار ک،ین شهیاند همان که است یبه نییآ بزرگ اصل سهاین 

 الگو سه نیا طبق بر که یانسان هر.مینیب یم اوستا تمام و ها گات سراسر در را کلمه سه نیا

 کوین يو پاداش و ، است داده ياری منیاهر بر يروزیپ در را مزدا اهورا ، دینما رفتار

 است یاخالق نیفرام نیتر وایش و نیبهتر از اصل سه نیا. است نیبر بهشت در یگاهیجا

  . است داشته اعالم آنها یباستان نید که دارند را آن افتخار انیرانیا که

    منجی آخرین ظهور به اعتقاد ●

 دهنده نجات زرتشت نطفه از باکره دختري از سال هزار هر زرتشت آیین مقررات موجب به

  .شود می نمایان اي

 از منجی سه ظهور انتظار)Millennialism Zoroastrean( زردشتی گرایی زارهه در

 داد و عدل از پر را جهان دیگري از پس یکی منجیان این. است مطرح زردشت نسل

  .کرد خواهند

  ؛ زردشت پیش سال 1000 هوشیدر، - 1

  ؛ زردشت از پس سال 2000 ، هوشیدرماه - 2
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 می پایان جهان او ظهور با که زردشت از پس سال 3000 ،) سوشیانت یا( سوشیانس - 3

   .یابد

 آن از یزرتشت کهن متون در  . کند می ظهور "سوشیانت" دوره آخرین یعنی سوم هزاره در

 که یزمان ،یاله دهیبرگز نیا. شود یم ریتعب خواه، ریخ و دهنده سود یعنی انس،یسوش به

 از انسیسوش. کرد واهدخ ظهور نیزم يمرکز بخش در شود، هایتباه از آکنده جهان

 و شود یم ينگهدار اچهیدر در ییآسا معجزه وهیش به اش نطفه که است زرتشت فرزندان

 هایژگیو و درصفات یاله تیشخص نیا. است امبریپ زرتشت نژاد از يا زهیدوش او مادر

آخرالزمان آغازمی شود وآن  باظهورش. تداش خواهد امبریپ زرتشت به یخاص شباهت

 حوادثومردگان برمیخیزند وزمین وآسمان ازباشندگان خودتهی میگردد روزنشوراست 

 و داوري براي عظیم انجمنی. گردد می کوهها دل در فلزات شدن ذوب موجب آسمانی

 صادر یزدانی فرمان گذشته، ارواح از هریک ودربارة آید می فراهم بندگان کردار حساب

 مؤمنین براي شده ذوب فلز شوند یم داج بدان زمرة از نیکان فرقۀ روز درآن. شد خواهد

. شوند می نابود شیاطین و بدکار مردم. است دردناك ، دین دشمنان براي و سرد شیر

 برقرار شادي و خوشی و رود می جهان از خرابی. رسند می جاوید زندگی به نیکوکاران

  . گردد می

  نماز ●

  :است بیترت نیبد گانه پنج اوقات و است وقت پنج روز شبانه در انیزرتشت واجب نماز  

  . است مروزین تا آفتاب برخاستن از آن موقع و است مداد با نماز: یهاون ای ونگاه

  . است ظهر از بعد ساعت سه تا مروزین از آن هنگام: تونیرپ

  . است آفتاب برآمدن تا شب مهین از آن وقت: نیریاْز

  . شب نیمه تا آفتاب رفتن فرو از: تریم ایوسرو

  .است آفتاب برآمدن تا شب نیمه از آن وقت: اوشهین

 پنج نیا داشت توجه دیبا. دارد تعلق نام همان به يا فرشته بنام کدام هر وقت پنج نیا

 یم بزرگ باستان میقد رانیا حساب در که مهرماه انیپا تا است نیفرورد اول از وقت
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 پس است کوتاه روزها دندینام یم بزرگ زمستان که سال انیپا تا آبان اول از یول. دندینام

 وقت به متعلق و ظهر نماز واقع در که تونیرپ نماز و. آورند یم جا به نماز هنگام چهار

 و حرارت گرما فرشته ماه پنج نیا در که اند دهیعق نیبرا آنها. رود یم نیب از گرماست

 شهیر دادن نمو و رشد و ساختن گرم به را خود توجه و برد یم نیزم ریز به را یگرم

  . دارد یم مبذول نباتات و محصوالت

 بجا هنگام در گزار نماز. است یحتمواجب و  انیزرتشت بر نمازها نیا از کی هر يادا

 نام خشنوتره که نماز اول ۀیآ خواندن با نکهیا اول. دیمایپ یم را دومقام نماز نیا آوردن

 وهو اشم که گرید نماز به ار هیآ نیا نکهیا دوم ، شود یم خواستار را خدا يخشنود ، دارد

 نمازگذار باشد، یم یخوشبخت نیبهتر آن جهینت و است یدرست و یراست يراهنما و دارد نام

 کند یم آماده خداست کامل يخشنود موجب که یراست قیطر در سلوك و ریس يبرا را

  . است بیترت نیا به. خداست پرستش مرحله نیاول که خشنوتره نماز

 را خود نماز که است نیا مقصود – مزدا اهورا يخشنود به یعنی ، زدام اهورهه خوشنوتره

 خود از را او لهیوس نیا به خواهم یم و کنم یم آغاز مزدا اهورا تیرضا جلب يبرا

  . سازم خشنود

  وبقاي روح  دوزخ و بهشت ●

وبهشت و قیامت ی دین زرتشتی نخستین مذهبی است که در جهان از مسئله حیاتی عقب

سخن به میان آورده ومسئله آخرالزمان و رستاخیز را مطرح کرده است وزخ وبرزخ ود

  .چنوات رامطرح کرده استپل  سنجش اعمال انسان و همچنین

 روز تا جسم ترك از پس روان گویند می آنان. دارند عقیده روح جاودانگی به زردشتیان

 دوزخ و بهشت ، الاعم میزان صراط، به آنان همچنین. ماند می برزخ عالم در رستاخیز

 بودن مقدس خاطر به ولی ، است اسالم بهشت مانند چیزي زردشت آیین بهشت. معتقدند

 گناهکاران ، آن در جانوران انواع که است کثیف و سرد بسیار جایی زردشتی دوزخ ، آتش

  .دهند می آزار را
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 تابع و است کران یب رایز. است یروح ،)دوزخ و سیپرد( جهنم و بهشت ها گات در 

 آمده گاتها در جهنم و بهشت بودن يماد ریغ و زهیپاک ، سره مفهوم . ستین مکان و زمان

 کامال ایدن آن . ندارد مواردش   در ایدن نیا با یتشابه نیکوچکتر جهنم و بهشت. است

 همانکهاست،  نیبهتر یعنی شتایوه شتایوه واژه از برگرفته بهشت واژه. بود خواهد يمعنو

 نیبهتر یکین ،یراست "یاست   شتمیوه وهو اشم". خوانندیم انیزرتشت وهو اشم سرود در

  .است

 ، )کین شهیاند( هومت آن گرید سطح سه. است "راشا"  اره،انگ سطح نیباالتر بهشت در

 نیبهتر را بهشت طبقات   مجموعه. هستند) کین کردار( هورشت و) کین گفتار( هوخت

  .است لمس قابل ریغ و يمعنو حالت کی رو هر به که خوانند یم اهو شتایوه ای یهست

 یزبان بد ، )دژمت( یشیاند بد که.است شده ذکر طبقه چهار جهنم يبرا بهشت همانند

 کرانیب یکیتار کی در دمانا انگره و ییباال طبقه سه) دژورشت( يبدکار و   )دژهوخت(

 ییرایپذ برعکس .شود یم دهینام   دژاهو و یزندگ نیبدتر هم يرو بر طبقه این چهار. است

   یم ییرایپذ نیآگ زهر و تلخ يها خوراك با بدکارن روان جهنم در بهشت در روانها

  .شوند

. بهشت   و جهنم نیب ییجا.است گاتا سوانایم آن نام و دارد وجود زرتشت نییآ در زین برزخ

 سپ. باشد برابر آنان یزندگ کارنامه در خوب و بد کار زانیم که روندیم جا آن به یکسان

 خواهند جاودانه یهمگ و دیرس خواهند یتعال را یهمگ انیپا در انسانها نکهیا به توجه با

  .باشد يابد تواند ینم   )برزخ( ایدن نیا شد

 یقانون یعنی. یهست هنجار ای و اشا قانون نام به میهست روبرو يا دهیپد با زرتشت فلسفه در

یعنی نتیجه عمل هرکس به  رماستف حکم زمان همه در و   زیچ همه بر و جا همه در که

. موجودات اتیح و ستیز چرخه ينابود   در انسان اقدام مانند درست خودش برمیگردد

زودي نوبت ب شوند، منقرض وانیح و اهیگ نوع هزاران تا است شده باعث امروز که یانسان

 .انقراض خوداومیرسد
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 و اندیش نیک جامعه و نسانا و شود می دوزخ گرفتار رفتار کژ و کژاندیش جامعه و انسان

 که دانیم می و شود می برخوردار بهشت یا بهترین پاداش از کردار نیک و رفتار نیک

کرداربدست می و گفتار و اندیشه هماهنگی از هاست خوشی باالترین که روانی آرامش

  .آید

  زرتشت نییآ در ینید مراتب سلسله ●

 اما. باشد موبدزاده پدر از که شود نید یانروح و موبد تواند یم یکس تنها یزرتشت نییا در

 یم است... و ازدواج مراسم انجام و موبد به کمک اش فهیوظ که "اری موبد " ای موبد ده

  .کند کسب را یروحان مقام نیا مختلف يها دوره و ینید يها آموزش یط با تواند

  یزرتشت شیک در یزگیپاک ●

. است ییپارسا و یراست و یپاک يمعنا به ییاشو. است استوار ییاشو هیپا بر یزرتشت رفتار

 پاك یزرتشت کی رفتار نینخست. رفتار یپاک و شهیاند یپاک و روان یپاک و تن یپاک

 پنج یزرتشت کی. زدیخ یم بر یزرتشت شیک يها دستور از رفتار نیا و است تن نگهداشتن

 یزرتشت. دیبشو باشد داشته برخورد هوا با که را بدن عضو هر و رو و دست دیبا یم بار

. دیبشو را دهانش و دست خوراك خوردن از پس و خوراك خوردن از شیپ دیبا یم

 هنگام یزرتشت و نارواست یزرتشت يبرا تن نگهداشتن ناپاك و ناپاك جامه دنیپوش

 شود یم رونیب بدن از که ییها زیچ همه. باشد پاك اش جامه و تن دیبا یم نماز خواندن

  .کند شستشو دفع از پس دیبا یم و است ناپاك یزرتشت کی يابر ناخن و مو یحت

 هم رفتارش. باشد یناپاک و دروغ از پاك اش شهیاند دیبا یم تن یپاک جز یزرتشت

  . باشد شانهیاند پاك و پاکدالنه

  آتش ●

 به را يدیپل که ستیا ماده تنها آتش که چرا. است یراست نماد زرتشت مذهب در آتش

 خود یاصل تیماه و رود یم باال يسو به حال همه در شهیهم و است پاك رد،یگ ینم خود

  .بخشد یم نور و گرما را یجهان و سوزد یم خود و کند یم حفظ را
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 دارا تیحیمس در بیصل و اسالم در قبله که دارد را ینقش همان زرتشت نیآئ در آتش

  . است

 و بود هم دبستان و درمانگاه -   دادگاه بلکه عبادت يجا تنها نه آتشکده باستان رانیا در

«   که داشتند نگهبان بودند یمقدس مکان چون ها آتشکده و بود یجامع کتابخانه به مجهز

  .داشت نام »بانذرآ

 ژهیو کانون آتشکده هر در باشد باز حتماً آن اطراف که دهند یم قرار یمحل در را آتشگاه 

ذربان آ. رانداشت آن به رودو حق آذربان کسی جزء که هست آتش برافروختن يبرا يا

 راست سمت در. نگردد آلوده مقدس آتش شانیا دم از تا بادهن بندبه سمت آتش می رفت

 و شده میتقس يمساو و متعدد يقسمتها به که گوشه چهار ع ویوس است یاتاق، آتش مقر

 امانج محل( »گاه نینرش«  را اتاق نیا. اند داده اختصاص نیمع يا فهیوظ يبرا را کی هر

 نیبنابرا و نتابد برآتش آفتاب بودکه مقرر قاعده نیا عتیشر در. نامند یم) عبادت فاتیتشر

  . بود آتشدان در آتش افروختن مکان که ساختند یم وسط در کیتار  معموالً یاتاق

 وجود مختلفی آتشهاي بود موجود قدیم ایرانیان دودمانی قاعده در که طبقاتی نسبت به

 »مانبذ« خانی آتش محافظ ایالت یا بلوك آتش و» قبیل آتش« »خانی آتش« قبیل از داشت

  . دارد حضور روحانی تن دو آتش نگهبانی براي و داشت نام

 خود نفس از اینکه براي روحانی تن یک بود معطر مواد دیگر و کندر بوي از پر آتشکده

 شده تطهیر مذهبی مراسم با که چوبی قطعات با را آتش و بسته بندي دهان نیاالید را آتش

  . بود»  اپتا هذانه«  به موسوم نباتی از غالباً چوب این داشت می نگه مشعل بود

 در ریتطه از پس را »هئومه« نبات شاخه ونیروحان اوستا سرودن ای هیادع تالوت ياثنا در

 یم برده کار به یخاص منظور جهت به کی هر ریز آالت زشنگاهی در. دندیکوب یم هاون

     :شود

     .شود یم استعمال »مقدس اهیگ«،»هوم«فشردن يبرا اصل در که هاون دسته و هاون-  1،2

 و نقره از امروزه یول شد یم هیته انار مانند مقدس يها چوب تر شاخه از که برسم - 3

  .است برنج
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    برسمدان - 4

    یچوب است يکارد که ، نیبرسمچ - 5

    مقدس آب  و پراهوم هوم يبرا جام چند - 6

    تشت نام به کوچک الهیپ چند - 7

 آن با را برسم يها شاخه و شود یم بافته گاو يمو از کوچک است یسمانیر که ورس، - 8

  . وندندیپ یم هم به

 یم آن يرو را آالت نیا و بوده گوشه چهار که» گاه سیارو« نام به یبزرگ سنگ - 9

  . ندندیچ

 آتش نیب فرق.خوانند یم »نآدرا« را کوچک معابد نامند یم» بهرام آتش« را بزرگ معابد

 آتش هیته. باشد یم آن هیته طرز و اصل در سپس و آتش یچگونگ در اساساً آدران و بهرام

 خود در و شود یم لیتشک آتش قسم زدهیس از آن و انجامد یم طول به سال کی بهرام

 مستلزم آتشها نیا هیته و دهد یم تمرکز باشد یم آتشها همه روح منزله به که را آنها جوهر

  . است مختلف فاتیتشر

 یبرخ باشد داشته بهرام آتش دیبا نانیبهد يها حوزه از کی هر انیزرتشت سنت طبق

 و است شاه آن چون ، باشد دیبا بهرام آتش کی فقط که باورند نیبرا زین یزرتشت ونیروحان

 چوب قطعه شش منظور نیبد دارد الزم»  کهیار«  شاه و. نگنجند میاقل کی در شاه چند

  . دهند یم قرار گریکدی يرو دار پله يا کهیار شکل به و کرده منظم دو به دو را صندل

  یزرتشت نید در وصلت رسوم ●

 ناپسند تجرد حالت به یوزندگ آن از زدن باز سر و دهیپسند اریبس زرتشت نید در ازدواج

 که یاندختر و پسران به پنج بند 53 سنای ها گات در زرتشت. است نکوهش خور در و

 دامادان و کننده يشو دختران يا " که دهد یم اندز ببندند ازدواج مانیپ هم با خواهند یم

 شما از کی هر. دیبجوش منش پاك یزندگان يبرا رتیغ با ، کنم آگاهتان و اموزمیب نکیا

 سازد خرم و خوش را خود یزندگان راه نیا از و ردیبگ یشیپ يگرید از کین کردار در دیبا

".  
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  .است شده داده قرار سال پانزده زرتشتی طریق در را ازدواج براي مقتضی سن کترینکوچ

 آنها به را خویش رضایت و کنند خود بالغ فرزندان بر ازدواج تکلیف که است والدین بر

 غیر( گیرد صورت خود مذهب از خارج با نباید زرتشتی آیین در نکاح و عقد. دارند ظاهر

 و خوي و اخالق در خصومت و نزاع تولید ازدواجی چنان اوالد تولید با زیرا، )زرتشتی

  . کرد خواهد دیگر رسوم و عادات

دراین راستا به برخی داستان . ازدواج بامحارم رامجازمی دانند زرتشتیان که شده گفته اما

 عقد به را هما خود دختر بهمن استناد میکنند که  بهمن و هما داستانهاي شاهنامه مثل 

آش  از متاسفانه خود ایرانیان کاسه داغتر. شود شتخت و تاج وارث تا آورده در خویش

  !گذارند راین خطا صحه میبیش ازهرگروه دیگري ببا ناآگاهی  شده و

 که چرا. شود مطرح یعلم مجامع در که است ازآن وعامیانه تر تر فیضعفوق  انتقاد البته

 داشته مکتوب خیتار که بودند دهیرس یشرفتگیپ از حد آن به که یباستان جوامع تمام در

  .شود یم دهید وفور به ییها ازدواج نیچن مشابه باشند

 ،واقعیت این است که ازدواج با محارم یامنع آن، ربطی به هیچ کیش وکشور خاصی ندارد 

خانواده نیزمانند سایرنهادهاي اجتماعی . جهانی خانواده است تطور بلکه مرحله اي از

  .ودرادرتاریخ پیموده تا به وضعیت کنونی رسیده است مسیرتکاملی خاص خ

مردم شناس وجامعه شناس (  "لوئیس مورگان "مراحل تطورخانواده ازدیدگاه  - 

  ) :آمریکایی

  .هرکس می توانست باهرفردي که بخواهدارتباط داشته باشد: مرحله اختالط آزاد- 1

ناي با محارم عمودي که زنع نخستین قاعده زوجیت یعنی م پیدایش: خانواده همخون- 2

  .دپدر و مادر و فرزندان می ش منع ازدواج بافقط شامل 

عالوه یعنی  .زناي با محارم هم عمودي است و هم افقی عمن: پونالوئنخانواده  - 3

  .شامل خواهر و برادر نیز میشودبرپدرومادر

ل عمه و که در آن منع زناي با محارم چند بعدي است و شام: کسمی خانواده سند یا - 4

  .خاله و دایی و عمو نیز می باشد
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اي جهانی است و اولین قاعده در  زناي با محارم پدیده عمن "لویی اشتراوس"به عقیده 

همچنین عامل به وجود آمدن برون همسري و  .فرهنگی شدن ازدواج محسوب میشود

  . پیدایی و گسترش مبادله در حیات انسانی و شکل گیري نظام خویشاوندي است

یجاد فرزندان ناقص ومعلول، همچنین نتایج مخرب روحی واجتماعی حاصل این ازدواج ا

ها درطی قرنهاي متمادي به تدریج بشر رابه احساس گناه وقبح ازدواج بامحارم هدایت 

  .نمود

بنابراین منع ازدواج بامحارم یکی ازمهمترین گام هاي تکامل اجتماعی بشراست که به 

از طرف خداوند  ناگهانینه اینکه چنین دستوري به صورت  ،افتاد تدریج درهمه دنیا اتفاق

  .به یک دین خاص ابالغ شده باشد

  معجزات منتسب به زرتشت●

  زرتشت شدن اززاده قبل معجزات

  .بود روشن دیخورش مانند راگ ده زرتشت شیزا به روزمانده سه - 1

 يها شرارت از)  وتن روان، فره(زرتشت دهنده لیتشک عنصر سه ییآسا معجزه طور به- 2

 هم به عناصر نیا يا العاده خارق شکل بازبه و کنند یم دایپ نجات منیاهر و وانید

  وندندیپ یم

  .بود شده اعالم اریبس فرزانه مردم و دونیفر و ازجم او يامبریپ و زرتشت شیزا خبر - 3

  شدن زاده از بعد زرتشت معجزات

  .دیبخند زرتشت زادن هنگام - 1

 آورد خانه به زشیآم معجزه تولد و زرتشت دنید يبرا را جادوگران از یکی پورشسپ - 2

 اثر بر که بفشارد دست با را او نرم سر خواست شد ناراحت زرتشت دنید از جادوگر آن

  .شد خشک جادوگر دست معجزه

 تا کردند روشن آتش و آوردند گرد فراوان زمیه جادوگران زرتشت ينابود يبرا- 3

  نسوخت را او آتش زادسپرم بنابر و نگرفت زمیه در آتش اما وزانندبس آتش در را زرتشت
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 طور به اما انداختند اسبان و گاوان گله يجلو در ينابود يبرا را زرتشت جادوگران - 4

 کشته او يها بچه که یگرگ ماده النه به را او چهارم بار يبرا و افتی نجات ییآسا معجزه

  شد خشک گرگ پوزه زدانیا خواست به اما بدرد را زرتشت تا نهادند بودند شده

 یب ، پرآب يا رودخانه از، کودکان جوان و ریپ ، زنان و مردان همراه به زرتشت عبور - 5

  .باشد انیم در یپل که آن

  معراج زرتشت ورفتن به آسمان    - 6

 و ختندیر او نهیس بر گداخته يکرد،رو آشکار زرتشت بر را نیدار سرا رمزداهوراا وقتی 

  .)بعدهااین تجربه به پیامبراسالم نیزمنتسب شد( .دیند یبیآس شد،اما دهیدر او مشک

  جشن هاي زرتشتیان●

 جشن شد، یم یکی هم با ماه و روز نام که یهنگام ماه، هر در انیزرتشت: جشن هاي ماهانه

 ندعبارتي ماهیانه  ها جشن نیا. دندینام یم ماه همان نام به را جشن آن و کردند یم برگزار

 آبان مهرگان، ورگان،یشهر امردادگان، رگان،یت خوردادگان، گاه، بهشتیارد گاه، نیفرورد از

) گاه نیفرورد( نوروزگان جشن انیم نیا از. اسفندگان و گان بهمن گان، يد آذرگان، گان،

  .است تر مهم همه از سده و مهرگان يها جشن و

  :نوروز جشن   

 بام بازد،بر یم رنگ سال شب نیآخر یکیتار که ینوروز،زمان از قبل شب در انیزرتشت

 دنیچ و نیس هفت سفره گستردن با روز آن يفردا و افروزند یم آتش خود يها خانه

    .کنندیم آغاز را نوروز اند،جشن کرده آماده قبل از که ییهایخوراک

  :مهرگان جشن  

 کاوه يرهبر به ستمگر) ضحاك( بر انیرانیا يروزیپ مناسبت به مهرگان جشن ندیگو یم

 يرو مهر ماه) دهم( »مهر« روز در که يروزیپ نیا شکرانه به انیرانیا. پاشد آهنگربر

  .کردند پا بر بزرگی داد،جشن
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 ساز با مهرگان جشن روستاها از یبرخ در انجامد، یم طول به روز شش جشن نیا

 ای نای آدر محل در ازجوانان یجشن،گروه پنجم روز در و است همراه زین یوشادمان

  .پردازند یم یشادمان به و شده جمع قنات سرچشمه

  :  زرتشت اشو شیزا جشن

 تولد ،سالروزیزرتشت بدان مو و محققان ياریبس نظر به بنا که نیفرورد روز نیششم

  .است معروف بزرگ نوروز است،به ماننتاسپ زرتشت

 یمذهب ياه یسخنران به ند،یآ یم گردهم شهر هر يها آتشکده در انیزرتش روز نیدرا

 به دنیپاش آب.گیرند یم جشن را پیامبرشان تولد و خوانند می اوستا دهند، یم گوش

 جشن نیا يها گرمراسمید از زین شنی آو سنجدو کردن پخش اسپندو کردن گر،دودیهمد

    .است

 جمله از زرتشت زایش جشن و نوروز تاریخچه مورد در یسخنران و یزن ،دفیگاتهاخوان

  .باشدیم اسممر این يها برنامه

 صبح در یدین مقدس يها مکان و ها نیایشگاه سایر و ایزد اهرام شاور نیایشگاه در حضور

ي شهرها همه در است،که زرتشت زایش بزرگداشت يها آیین ازدیگر فروردین روزششم

  .شود یم برگزار نشین یزرتشت

  :اردیبهشتگان جشن

 ماه و روز يبرابر با است، تیانزرتش یدین بزرگ يها جشن از ییک که اردیبهشتگان جشن

  .است هماهنگ یفصل تقویم ماه اریبهشت دوم ییعن اردیبهشت،

 ییعن آن يویژگیها و هیشته و اشه یا اردیبهشت یاهورای فروزهء یادآور بزرگ روز این

  .باشدیم یپاک   و یراست بهترین

  :طول زماندر انیزرتشت ●

. اند رفته انیم از منابع و ستین معلوم یدرست به انیاشکان زمان از شیپ تا انیزرتشت تیوضع

 نیا بر یگروه. ندارد وجود نظر اتفاق دانشمندان نیب در انیهخامنش بودن یزرتشت مورد در
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 و است داشته وجود  بزرگ وشداری  زمانِ از و  انهخامنشی  زمانِ از سنایمزد که هستند نظر

  .است بوده  زدااهورام  وش،یدار زمان از کم دست یهخامنش خاندان يخدا

 د؛ییگرا یخاموش به یکوتاه مدت براي  موبدان شدن کشته و  اسکندر  هجوم از پس نید نیا

 و افتندی یم انتقال نهیس به نهیس و یشفاه بشکلِ ینید آثار شترِیب روزگار آن در چراکه

 زنده يها کتاب حکمِ در يا بگونه داشتند ادی در را منابع آنها مستمرِ تکرار با که انیروحان

 ناقص ای رفتند نیب از سنایمزد یباستان يها کتاب از ياریبس آنها عام قتل با و بودند نید نیا

 در .کند یم ادی  گُجسته  صفت با همواره را اسکندر ،یزرتشت سنت رو نیهم از. شدند

 ییها سکه و گرفت انجام سنایمزد يبازآور جهت در هایی تالش  اناشکانی  زمان

 در  مهر نیبرز آذر  آتشِ آنها انِیم از. آوردند بوجود  هایی آتشکده  و کردند ضرب  زدانای  بنامِ

 است آمده يپهلو متون در .است برخورداربوده يا العاده فوق تیاهم از  سبزوار  وندری  کوه

 و گردآوري  اسکندر  ي حمله از پس شده تکه تکه ياوستاها اشکانی  بالش  دوره در که

 در و بوده ینید تسامح اصل بر منطبق اناشکانی  یمذهب تاسیس که ییآنجا از .شد یسیبازنو

 از يامروز اطالعات اند نکرده انیب را یخاص مذهب به شیگرا چندان شانیها نگاشته

 آزادانه تیفعال يبرا نهیزم وهیش نیهم بدنبال .ستین قیدق چندان مزبور دوره در نید تیفیک

 غیتبل به آزادانه  ومهرپرستان  انگنوسی  و  نایحمسی  و آمد دیپد رانیا در یمذهب گوناگون دیعقا

  .پرداختندیم خود نید

مسامحه پایان یافت ودین بهی  ) م.226- 651( انیساسان سلطنت زمان در آن از بعد کنلی  

 و هودی درقوم که دیرسازقدرت  يا درجهه بشد و یعنی دین  زرتشت دین رسمی دربار

  .کرد فراوان نفوذ زین تیجاهل عصر اعراب

 زرتشت مذهب بر تازه رسوم و دیعقا. شوند یم ایاح یمذهب يها پستن ساسانیان درزما

 کشد یم سر عیوس اریبس معابد و شود یم مدون و يآور جمع اوستا شود یم افزوده

 يکشاورز امالك پنجم کی حدود تا و فراوان امالك و شود یم فروزان مقدس يآتشها

  .شود یم معابد وقف رانیا



  زرتشت نیآئ  آخرین منجی
 

96 |  

 

همچنین  انیتاز فشار ریز  ،انیزرتشت   از یگروه باتسلط اعراب برایران  ، هفتم سده در    

 هندوستان به نهم سده در یگروه. کردند نید ترك، مسلمان تازه انیرانیا کور تعصب

 یبه نید   به عشق آتش ، بودند مانده رانیا   در که انیزرتشت   از یگروه. نمودند   مهاجرت

  . داشتند نگاه فروغ پر و گرم خود خانواده و نهیس کانون در را

 هجزی  پرداخت به مجبور را انیزرتشت و کردند رانیو را ها آتشکدهبسیاري از   مسلمانان

 يجا به مسلمانان و گشت رانیو معابدشان شد، حرمت هتک آنان يها عبادتگاه  .کردند

 شانینگفره آثار از ياریبس و شدند سوزانده شانیها کتابخانه از ياریبس. ساختند  مسجد  آنان

 و کرد یم مشخص را انیزرتشت رفتار که شدند وضع ینیقوان جیتدر به. رفتند نیب از

 گسترش انیزرتشت آزار زمان، گذشت با. ساختند یم محدود را اجتماع در آنان مشارکت

، درحالیکه  قبل ازاسالم وحمله اعراب .گذاشت کاهش به رو انیزرتشت تعداد و افتی

 نیا  .کردند یم یستیهمز آرامش با سال صدها براي  یراني دراهودیو یزرتشت جوامع

  .است شده داده بازتاب  قیعت عهد  يها کتاب در موضوع

 انیحیمس   ، انیمیکل   ، انیزرتشت به   مغوالن و   مغول يالیاست   دوران در تر سخت   ورشی 

 ستم از تا بردند پناه دست دور نقاط به یگروه شدند کشته ياریبس  . آمد وارد   مسلمانان و

  . بمانند درامان مغوالن دیتهد و

 نیا گرفت، شدتنان رمسلمایغ به فشار ، شد رانیا یرسم  ندی  اسالم که انیصفو زمان در 

وزرتشتیان  دروطن خویش غریب شده و  داشت ادامه هم قاجار زمان در بار تاسف وضع

 ظالمانه ضیتبع و فشار   .قرنها تحت بدترین ظلم وجفا تحقیر متدینان غالب قرارگرفتند

   :زیربودموارد شامل جمله از انیزرتشت به نسبت

 مسلمانان از تا بزنند خود لباس   يرو   يا مشخصه   عالمت   بودند   مجبور   انزرتشتی   -    

    ) يناز آلمان در انیهودی   همانند( شوند داده زیتم

 وهیم و هی اغذ  هب ژهیو به  و نظر مورد اجناس به نداشتند   حق ، دیخر موقع در انزرتشتی   - 

    !بودند نجسان آن مسلمانان دهیعق به رایز. بزنند دست
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 حرکت سواره بازار در ای و بمانند سوارچهارپا ، ونیمذهب برابر در نداشتند حق انزرتشتی   - 

  ) بود چارپای معمول هینقل لهیوس زمان درآن(. کنند

    .شودونجس  آلوده ابانیخ مبادا که بروند رونیب ستیبا ینم یباران يروزها انزرتشتی  -   

 یم محروم   نشانیوالد ارث از او خوهران و برادران شد، یم مسلمان یزرتشت یجوان اگر  - 

 هم انیهودی به نسبت   کار نیا(  دیرس یم شده مسلمان تازه جوان به ارث وهمه شدند

  ).اسالم نرفتیپذ به انیهودی و   انیزرتشت اجبار و بیترغ يبرا بود يا لهیوس و شد یم انجام

 قاتل مسلمانِ ، شد یم کشته مسلمان نفر کی دست به یزرتشت نفر کی که هنگامی  - 

 به و بپردازد   یزرتشت مقتول وارث به  ) هید( بها خون ستیبا یم تنها و شد ینم قصاص

  . نداشتند ترس انیزرتشت خون ختنیر از مسلمانان بیترت نیا

 به وارده فشار و دادیب از که هند انیسپار ، قاجار شاه نیناصرالد سلطنت دوران در

 را   ایهاتر   یمنجیل یمانکج نام به رتبه یعال ندهینما ، افتندی یآگاه رانیا در خود شانیهمک

 سیانگل يامپراطور(  هند حکومت یبانیپشت با و برد   تیشکا شاه نزد او  . فرستادند رانیا به

 . بکاهد يادیز حد تا فشارها آن از ، شد موفق) 

 و یفرهنگ يها فرصت و بهتر یزندگ طلب در ، هند زرتشتیان از يا عده 1950 سال زا  

  . آمدند کایآمر و اروپا به ، تر دبخشیام ياقتصاد

اما  دست یابند، توانستند به آزادي وبرابري قانونی بامسلمانان ،يپهلو دوران در زرتشتیان 

 سهم رانیا یسازندگ و یآبادان دربااین وجود . همچنان ازطرف توده مردم تحت فشار بودند

 تیجمع نسبت به  رانیا بهداشت و فرهنگ در انیزرتشت سهم. گرفتند عهده به یمهم

 به – انیزرتشت و نداشت وجود سواد یب رانیا انیزرتشت نیدرب .داشت یفزون تیبراکثر

 رانیا خود هنیم به را دانشگاه استاد و مهندس ، پزشک شمار نیشتریب – تیجمع   نسبت

   .دادند

 شاهرخ کیخسرو ارباب مانند اند، برخاسته کوچک اقلیت این از بسیاري برجسته افراد

 صندوقدار که که وي ،مدرسمرحوم  عصر در ملی شوراي مجلس در زردشتیان نماینده
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 گفته مجلس در بار یک مدرس. داشت شهرت آالیش بی و درستکاري به بود مجلس

   !.)) است کیخسرو ارباب هم آن و دارد وجود نمسلما یک فقط مجلس این در((  :بود

 ، اروپا ، کایامربه ناچار  به رانیا انیزرتشت از يا عدهباردیگر ،رانیا اسالمی انقالب از پس

 ها قاره نیا میمق انیزرتشت حاضر، حال در. کردند  مهاجرت کشورها گرید و ایاسترال ، کانادا

. اند داده   لیتشک   خود یمذهب و یرهنگف يها سنت حفظ يبرا ییها انجمن و اجتماعات

 یعال مدارس و مدرن يها مارستانیب ، يساز یکشت ، يبانکداربسیاري ازآنهادرصنعت 

   . هستند

زندگی میکنند و  زرتشتیان ایرانی  درهندوستان  از نفر هزار پنجاه و صد حدودهم اکنون 

 هند یتجارت ییمایاپهو .شوند می نامیده پارسی و دارند خوبی زندگی سامان آن در

 و ، هند يساز یکشت شرکت نینخست   ، هند آهن ذوب کارخانه نینخست   ، )ایندیرایا(

 ، قضات نیتر نخبه از يا عده. است انیپارس به متعلق هند ینساج کارخانه نینخست

 انیزرتشت هم درپاکستان. هستند و بوده یپارس هند افسران و پژوهشگران ، رانیمد ، رانیسف

  . اند دهیرس سفارت و وزارت اممق به

  .دارند سکونت تهران و کرمان یزد، درزرتشتیان درحال حاضر از نفر هزار پنجاه حدود

اندیشه هاي زرتشت راستایش کرده ...گوستاولوبون وهگل و گوته،، بزرگانی چون نیچه 

 از آیین زرتشت که واذعان داشته اند وآن رامایه راستی وسعادت وخوشبختی بشردانسته

  .میباشد ادیان صلح آمیزترینین وبهتر

 گفت نیچن« را اثرخود نیمهمتر نام ،یآلمان بنام وشاعر لسوفیف "چهینفریدریش "

  .گذارد یم »زرتشت

 بزرگ مصلح زرتشت  ،"است خدامرده " جسورانهو معروف هینظر طرح رغم یعلي و

  .می دارد انیب تیشخص نیا زبان ازرا دراین کتاب خود دیوعقامی ستاید  را یرانیا 

قرار می  ،یآلمانشهیر دان یقموسی  ،اشتراوس شاردری  بخش الهام ماًمستقی  چهنی  اثر نایبعدها 

 ساخت) 30 ياپرا( "زردشت گفت نیچن" نام به ي »کیسمفون پوئم« 1896 در کهگیرد 

 .است نوع نیا آثار نیتر درخشان از که
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   آ��ن ��ود             

باید خوي بت پرستی را در درون خود رها کرده  ، نباشی کافی نیست که بت ها را شکسته باشی براي این که بت پرست"

  ن�چه"باشی

 را خود تاکنون کهن دوران از آن روانیپ که است یمیابراهپایه واساس ادیان یت هودی

 منتسب و رود یم شمار به یمیابراه نید نینخست نید نیا. دانندیم لیاسرائ یبن قوم فرزندان

 لقب ، اهللا میکل( .ندیگو یم یمیکل انیهودی به جهت نیهم به ،است یموس حضرت هب

 شناخته جهان در يهودی کشور تنها لیاسرائ کشور کنونا هم.  )است یموس حضرت

  .شود یم

    متون مقدس یهودیان ●

 قانون يمعنا به يعبر يا واژه تورات .تورات کتاب مقدس یهودیان تورات است - 1

  .باشد می

 66 شامل مجموعاً که شود یم میتقس دیجد عهد  و  قیعت عهد  بخش دو به   مقدس بکتا

  . است کتاب

 به  انیهودیاما. اند داده کتاب نیا به  دیجد عهد  مقابل در انیحیمس که است ینام قیعت عهد

 يکتابهاة عالو به) تنخ اول کتاب پنج(  تورات شامل که ندیگو می  تَنَخ  خود مقدس کتاب

ی، کلدان زبان به آن از یاندک و يعبر زبان کتاب است که به 39عهدعتیق  .است امبرانیپ

  .است شده نوشته درطی بیش ازهزارسال توسط افراد مختلف

 کتاب  و حمسی  ونحواری  رساالتکانن،   لانجی  چهاراست که  کتاب 27نیز  دیجد عهد 

   .دهد یم لیتشک را  مکاشفه

 کتاب کل انیحیمس شتریب اما دارند، قبول یسمانآ کتاب عنوان به را قیعت عهد تنها انیهودی

  .اند رفتهیپذ یآسمان کتاب عنوان به را
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 یعنی یاصل زبان به یکی: است دسترس در و موجود یمیقد مهم نسخه دو عتیق ازعهد

. است معروف) هفتادتنان( هینیسبع ترجمه به که یونانی زبان به يگریود کلدانی،- يعبر

   .باشد یم الکتب يمعنا به "میهاسفر" مقدس کتاب يعبر نام نیتر یمیقد

  :شوند می تقسیم بخش سه به موضوع نظر از عتیق عهد

 ان،یالو خروج، ش،یدایپ پنجگانه اسفار ای قانون. (عتیق عهد تاریخی بخش و تورات )الف

  .)نهیتث و اعداد

    .شعر و مناجات حکمت،) ب

  .ءایانب پیشگوییهاي ) ج

 »یشفاه تورات« عنوان به آن از که ،»تلمذ« آموختن،  یمعن به )תלמוד  :عبري  به(  لمودت - 2

 یسنت بصورت آن گرید نام. است تیهودی  یاصل يها کتاب از یکی شود، یم ادی زین

 زبان .است »دفتر شش« یمعن  به  میسدار شاشی  مخفف که است) ס"ש(  "شاس  "

 تیهودی در يهودی نیقوان یاصل منبع تلمود. است  یوآرام مقدی  عبري  آن در مورداستفاده

  .است یربان

 پدید آنان میان) کاتبان یعنی( سوفریم  نام به گروهی ،شدند تبعید بابل به یهودیان که زمانی

 مهمترین .داشتند اهتمام مذهبی مضامین و تورات کتابت به که بودند کسانی کاتبان. آمد

 موسی از پس شاید و تزیس می میالد از قبل پنجم قرن در که بود) عزَیر(عزرا، سوفر

و مطابق  سازد بارور را موسی شریعت گرفت تصمیم عزرا. باشد یهود شخصیت بزرگترین

 شفاهی سنت آغاز سر وي اقدام. آورد بر را یهود امعۀجدید ج نیازهاي عتیق  عهد کتاببا 

  .بود یهود

 ریتفس و دارد نام) משנה("شنایم"  قسمت نیاول: است یاصل بخش دو يدارا تلمود

  . شود یم دهینام »یشفاه تورات« که است  تورات  بر يهودی يخاخامها

 است تکمیل معناي به واژه این. شود-می نامیده "گَمارا"است که  میشنا تفسیر  دوم قسمت

 گذشته دانشمندان سخنان   ماندة باقی آنان مطالب کردند-می ادعا تفاسیر این نویسندگان و
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 آنچه از فراتر یمسائل به موارد ياریبس در و کند یم تکمیل را میشنا کتاب که است

  .پردازد یم است شده اشاره  تورات  در

 دانشمندان دست بهکه  فلسطینی گماراي  یکی: است شده نوشته میشنا براي گمارا نوع دو 

 به و جالبتراست و تر مبسوط که بابلی گماراي دیگري و نگاشته شده، فلسطین یهودي

 تر مفصل فلسطینی گماراي از و شده وشتهن یهودي بابل هوديی دانشمندان از گروهی دست

  .شود اطالق کتاب دو هر ای گمارا شنا،یم به است ممکن تلمود.  است

 عبارت که ،روش و راه معناي به  هالّخا  اول؛: کنیم می برخورد اساسی عنصر دو به تلمود در

   .صحیح زندگی براي دینی هاي دستور از است

 یا یهود پیشوایان از   شواهدي و داستانها از   است عبارت که ،رویت نايمع به  آگادا  دوم؛

 دائرة عنوان به تلمود .شود-می نقل موضوع تأیید منظور به که مختلف اقوام بزرگان

 یهود فقه قوانین منبع و داشته عهده بر را آیین این از محافظت یهودیت محتواي پر المعارف

  . است بوده

    

  عبرانیان ●

 و رسوم آداب، فرهنگ، ادبیات، زبان،. هستند سامی نژاد از آشوریان، اعراب مانند انیهودی  

 به آنها اصل اند شده معتقد دانشمندان که است نزدیک یکدیگر به چنان اقوام این اعتقادات

 هم نظري باید اقوام این از یک هر فرهنگ زمینه در تحقیق و بررسی براي و رسد می جا یک

  .انداخت سامی اقوام سایر فرهنگ به 

و خشکی که بین دو رودخانه دجله و فرات تا دریاي مدیترانه کشیده شده و گرم سرزمین 

در اعصار  .شبه جزیره سینا و شامات شناخته می شود ،فلسطین، اردن ،امروزه به نام عراق

ود بوده که در طلب آب و چراگاه اي بهتر براي گله و رمه هاي خ یچادرنشینانمسکن کهن 

 کهدادند  مردم این سرزمین را قبایل مختلفی از نژاد سامی تشکیل می .در حرکت بودند

 .قواي طبیعت و سنگ و ارواح داشتندمعتقدات دینی بسیار ساده اي بر اساس پرستش 

سنگین بپذیرند شعائرداد که مذهبی با  زندگی چادر نشینی و صحراگردي به آنان اجازه نمی

 در این مناطق هیچگاه دولت مقتدر بزرگ .شریفات برگزار کنندمناسک عبادي را با تو
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هاي بزرگ  محلی وجود نداشته و اکثراً فرمانروایان کوچکی تحت نفوذ و حمایت دولت

  .اند یونان و روم بوده ،ایران ،مصر، همسایه از قبیل بابل

م در اثر فشاروهجو ،آشور وتضعیف آشوري ها قتدرپس از درگذشت حمورابی سلطان م

قواعد صحراگرد بومی مجبور به جالي وطن و حرکت به سمت  ،قبایل مختلف آریایی

هیکسوس "بعدها دستجاتی از آنها به نام  .دریاي مدیترانه شدند رغرب سرزمین هاي مجاو

تا  .در این سرزمین حکومت کردند قرن ونیمیک  قریبها به مصر شمالی استیال یافتند و "

  .آنان را از خاك خود بیرون کردند شوریدند وآنها  علیهبر صرباالخره اهالی م

حقیقت تاریخی گروهیست که بعدها اسطوره بزرگی بنام ، کوتاه ومبهماین سرگذشت 

  .یهودیت راکه خود پایه واساس دودین بزرگ  دیگراست، راتشکیل میدهند

  مهاجرت ابراهیم ازحران به کنعان ●

نفربیستم از خط مستقیم ) ترح( تراخسرائیل پسر بنی ا نیاي ابراهیم ، تتورا بنا به گفته

  در پیش سال 4000 حدود یعنی میالد، از قبل سال 2000 حدود ابراهیم .آدم است اوالدان

 شد، می نامیده)  مرتبه بلند پدر یعنی( ابرام زدرآغا تورات گفته به و آمد دنیا به اور شهر

  .کرد تبدیل)  اقوام پدر یعنی( یمابراه به سالگی نه و نود سن در را وي نام وندخدا

 و آمد بیرون خاك زیر از فرات ساحل در درعراق پیش قرن یک حدود ،اور شهر بقایاي

  .شد یافت آنجا در زیادي باستانی آثار

 و ابراهیم شپسر پدر ابراهیم،  ،راخت، تورات گفتۀ به. ابراهیم باخواهرش ساره ازدواج کرد

 آنان. کرد عزیمت فلسطین درغرب کنعان سرزمین به و برداشت را لوط شیخو نوة و ساره

تراخ به پدران خود  .گزیدند سکونت شهرحران در و شدند منصرف سفر ازادامۀ راه بین در

 مرز و فعلی ترکیه جنوب در کنعان شهر  .شدند کنعان ملحق شد وابراهیم به فرمان خداوند

  .دارد قرار سوریه

 خویش مولد از و خود والیت از: گفت) ابراهیم( امآبر به خداوند و«: گوید می تورات

. سازم بزرگ ترا نام و دهم برکت ترا من و شو، بیرون دهم نشان تو به که یسرزمین يبسو

 هفتاد آمد بیرون حران از هنگامیکه و شد، روانه بود فرموده بدو خداوند چنانکه ابراهیم پس
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 را خود اندوخته و اموال همه و لوط خود برادرزاده و سارا خود زن و بود ساله پنج و

 یهوه نام و نمود بنا خداوند يبرا یمـَذبح آنجا در و... شدند داخل کنعان زمین به برداشته

 زیرا برد، بسر آنجا در تا آمد فرود مصر به ابرام شد زمین آن در یقحط چون و... راخواند

 یم: گفت سارا خود زن به شد مصر به نزدیک چون و کرد، یم شدت زمین در قحط که

 به تا یهست من خواهر تو که بگو مصر اهل به پس ،یهست نیکو و جوان یزن تو که دانم

 فرعون مأموران شدند، وارد مصر به سارا و ابراهیم چون و... شود خیریت من يبرا تو خاطر

 هیمابرا به يو بخاطر فرعون و آوردند، در نفرعو حرم به را يو پس ستودند، و دیدند را او

 و االغان ماده و کنیزان و وغالمان خران و گاوان و ها میش صاحب او و نمود احسان

 يبالیا به ابرام زوجه يسارا سبب به را او خانه اهل و فرعون خداوند یول. شد شتران

 چرا و ؟يکرد من به که چیست این: گفت خوانده را آبرام فرعون و ساخت، مبتال سخت

 خودت زوجه اینک و است؟ من خواهر او که یگفت و است، تو هزوج او که ينداد خبر مرا

 با را او تا فرمود امر را خود کسان يو خصوص در فرعون آنگاه. شو روانه برداشته را

  » ...نمایندکنعان  روانه مایملکش تمام و اش زوجه

 يوادبه طرف  وطفراهم نبود به ناچار ل هاي ابراهیم ولوطگله  اي چراگاه بر درکنعان 

 .نقل مکان کرد )الخلیل( حبرْونبلوط در هاي ابراهیم نیز به سمت جنگل  وخودرفت  سدوم

 شهر به  لوط. است مکان آن در وي خانوادگی مقبرة اکنون .بود آنجا در آخرعمر تا و

 پیام به اعتنایی بی و فرمانی نا سبب به شهرها آن مردم. رفت آن مجاور هاي شهر و سدوم

    .شدند نابود ندخداو امر به وي

طرف  به وطوجود نداشت لدسته چون چراگاه کافی براي هردو : داستان لوط درتورات( 

 عمدتاً سدوم مردم زیرا است، ناخوشایند برایش او زندگی محیط ولی .رفت وادي سدوم

 خداوند جهت بهمین). است آمدهاز آن  لوط نام که اصطالحی( کارند لواط و باز همجنس

 یهوه که دهند خبر وي به تا فرستد می او نزد جوان مرد دو صورت به را ودخ فرستاده دو

    .است گرفته آن ساکنان و سدوم نابودي به تصمیم
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اي که مهمان لوط بودند نزدیکی کنند لوط آنها خواستند با دو فرشته  میمردم سدوم 

آن دوفرشته . ول نکردنداماآنها قب خودرابه آنها پیشنهاد دادودو دختر باکره  رابرحذرداشت 

دختر و زن او را از شهر خارج  دو ولوط وکردند  مردم سدوم رابه کوري مبتالساختند

و آتش از رد آنگاه خداوند  گوگ. کردند و به آنان گفتند که به پشت سر خود نگاه نکنند

 که به عقب نگریسته بود به لوطبارید شهر و تمام سکنه آن نابود شدند و زن فروآسمان 

  .ستونی از نمک مبدل گردید

 شراب بنوشانیم و با او او با خود گفتند پدرمان پیر است بهتر است که به لوط دختران

شدند و  هبا پدرهم خوابسپس به نوبت همبستر شویم تا نسلی از پدر براي خود نگه داریم 

 .نوزدهم باب پیدایش، سفر خالصه. )به دنیا آوردند عمی بن و به نام هاي موآب پسر  دو

را به زنی ابراهیم درآورد تا صاحب فرزند  جرخود هاکنیزبود  اهمسر ابراهیم که ناز سارا

ساله بود  86ابراهیم  نام نهادبراي ابراهیم پسري به دنیا آورد و او را اسماعیل  هاجر .شود

خداوند به او وعده اسحاق رسید  یسالگ 99وقتی ابراهیم به  .که اسماعیل به دنیا آمد

  .زساره دادا

 مادرش هاجرو  اسماعیلابراهیم خواست که  از بخاطرحسادت ساره ، بابدنیا آمدن اسحاق

  .درا از خانه بیرون کن

 وپسر فریادخداوند  .و گریستند افتادندبه حالت مرگ تشنگی  ازدر بیابان هاجر واسماعیل 

 کوتاهی به قسمت این در تورات کتاب .مادر را شنید و چاه آبی زیر پاي پسر پدید آورد

 زنی او براي مادرش و شد ساکن فاران در اسماعیل که کند یم اشاره فقط و گوید می سخن

 و بوده مکه در اسالمی احادیث طبق که نیز اسماعیل براي آب شدن پیدا. گرفت مصر از

  !است بوده  شبع بِئر  نام به مکانی در تورات گفتۀ به است، باقی زمزم نام به هم اکنون

به نامهاي عیسو  دوقلو فرزند دو و گردید خلیل ابراهیم جانشین اسحاق تورات، نظر از

  . آمد دنیا به او برايویعقوب 

ابراهیم پس از آن سال هاي بسیاري در فلسطین زندگی کرد و خداوند او را امتحان نمود و 

جزم  را خودهنگامی که ابراهیم عزم  داسحاق را قربانی کن شاز او خواست تا یگانه فرزند
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وجایش قوچی راقربانی کند  بردارد پسر به اوندا داد که دست از نبرید وخداوند کرد؛ کارد

حاال که یگانه فرزند خود را از من دریغ ": وبخاطر این فرمانبرداري به ابراهیم وعده داد

  . "کثیرگردانم را برکت دهم وذریت تو را تونداشتی من 

نمایند  ود و مهم ترین شخصیت مذهبی بنی اسرائیل معرفی میقوم یه نیاي راابراهیم  ،تورات

البته داستان ابراهیم . کرد قراربا او ارتباط مستقیم بر هیهواولین نبی یهود است که  و

 بت انیجر اشاره اي به  تورات در درتورات وقران با تفاوتهایی ذکرشده ازجمله اینکه

به . توسط ابراهیم نشده است کعبه يبنا ابراهیم، همچنین تاسیس افکندن آتش به و یشکن

عالوه نام پدرابراهیم درقران آزردرتوارات تراخ، وفرزند قربانی درقران اسماعیل درتورات 

  .اسحق،می باشد

. اختالف داشتند د که سرجانشینی پدرباهمودنویعقوب ب اسحاق، عیسودوقلو پسران

رابه جاي عیسونزد اسحاق  همسراسحاق تمایل به یعقوب داشت ازاینرو باحیله یعقوب

سال در  20یعقوب مدت . فرستاد ویعقوب عهدجانشینی راازپدرگرفت وپدرمتوجه نشد

 پسر دوازده یعقوب .ازدواج کرداوی خود به شبانی مشغول بود و با دو دختر ایخدمت د

 کشتی   تورات، گفتۀ به .شد مظفر برخدا  که کسیبه معنی .بود ملقب اسرائیل به و داشت

 اسرائیل به وي شدن مقلب علت انجامید، خدا بر او پیروزي به که   خدا با یعقوب گرفتن

  ) 32- 24: 32 پیدایش.(است

  خدا با عقوبی مبارزه  

 يو بر که دید او چون و. گرفتیم یکشت فجر طلوع تا يو با يمرد و ماند تنها عقوبی و"

 او با گرفتن یشتک در عقوبی ران کف و کرد لمس را عقوبی ران کف ابدی ینم غلبه

 را تو ینده برکت مرا تا: گفت. شکافدیم فجر که رایز کن رها مرا: گفت سپ. شد فشرده

 عقوبی تو نام پس نیا از: فتگ. عقوبی: گفت ست؟یچ تو نام: گفت يو بهپس . نکنم رها

.  یافتی نصرت و يکرد مجاهده انسان با و خدا با که رایز ،لیاسرائ بلکه نشود خوانده

 و   ؟یپرسیم مرا اسم چرا: گفت. ساز آگاه خود نام از مرا: گفت کرده سؤال او از عقوبوی
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 روبرو را خدا رایز: ) گفت( دهینام لیئیفن را مکان آن عقوبی و. داد برکت آنجا در را او

  " …..شد رستگار جانم و دمید

 از انیلیاسرائ که است جهت نیا از. گفت یم ترك را پنوال لنگان لنگ سپس یعقوب 

 اسرائیل به و داشت پسر دوازده) ع(   یعقوب حضرت .خورند ینم امروز تا ران عضله

 از یکی داستان این در خدا از مقصود که اند گفته قدیم زمانهاي از کتاب اهل. بود ملقب

  ).4- 3: 12 هوشع: رك( خداست فرشتگان

 ضوعمو این سرانجام و آمد پیش)ع( یوسف حضرت شدن مفقود حادثۀ چندي از پس

 خاتمه اینجا به تورات پیدایش سفر مطالب. کنند اقامت مصر در اسرائیل بنی که شد موجب

  .یابد می

یوسف را یعقوب،  .یعقوب با یازده فرزندش در کنعان در زمین پدران خود سکونت کرد

شبی یوسف در .بلند ساخت  او ردائیبیش از سایر پسران خود دوست می داشت و براي 

فتاب و ماه و یازده ستاره بر او سجده کردند و پدر و برادران خود را از خواب دید که آ

کردند و یوسف را به چاهی افکندند و به پدر د برادران حس. خوابی که دیده بود آگاه کرد

  .گفتند که یوسف را گرگ خورده است

وتیفار قافله اي در طلب آب یوسف را از چاه بیرون کشیدند و با خود به مصر بردند و به پ

  .فرمانده گارد مخصوص فرعون فروختند

  .می نمود اباشود اما یوسف  هزن پوتیفار می خواست که با او هم خواب

را گرفت و گفت با من بخواب اما یوسف  اوپوتیفار جامه زن روزي که کسی در خانه نبود 

 یعبرانزن مردان خانه را صدا زد و گفت این مرد  .جامه خود را رها کرد و گریخت

پوتیفار داستان را شنید و  .کرد فرار گذاشت و جامه اش را و من دست یابدبرخواسته  می

یوسف را به زندان افکند در زندان داروغه بر او رحمت آورد و همه زندانیان را به دست 

 .سپردیوسف 
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را درست تعبیر کرد و  قصرفرعون نامخصوص و رئیس ساقیخبازخواب درزندان یوسف  

یوسف را  اما، به شغل پیشین خویش بازگشت کند اقیانآویخته شد و رئیس س به دار خباز

  .فراموش کرد

بیرون آمدند و هفت گاو و فربه ازنیل دو سال بعد فرعون خواب عجیبی دید که هفت گا

وقتی همه جادوگران و  .الغر از پی آنها بیرون آمدند و هفت گاو فربه و چاق را خوردند

ن به یاد یوسف افتاد و جریان را به افرعون عاجز ماندند رئیس ساقیمعبران از تعبیر خواب 

خوابش  یوسف .تعریف کرد ش رافرعون یوسف را احضار کرد و خواب .گفتفرعون 

پیش مصر هفت سال فراوانی و سپس هفت سال قحطی و خشکسالی  که راچنین تعبیرکرد

  . روخواهدداشت

به ولی در مصر نان و غالت  .فرا رسید قحطیو سالهاي  سپري شد نعمت وفورهاي  الس

در  )برادرمادري یوسف(به جز بنیامین رایعقوب پسران خود  .فراوان بودیوسف  سبب تدبیر

و به جرم جاسوسی به زندان انداخت و  یوسف آنها را شناخت .فرستاد غله به مصرپی 

  .بیاورند مصر برادر کوچکتر را نیز با خود به بعد درسفر کرد که رطش

و وقتی عجز و البه برادران را  را به جرم دزدي گروگان گرفت ، یوسف اوبنیامین آمدن با

به آنان گفت که به  آنها رابخشید وخود را به آنها شناساند و، براي پس گرفتن بنیامین دید

  .مصر اقامت کنند تاهمگی در ،کنعان برگردند و پدرواهل خانه را همراه بیاورند

  )م.ق1660(کنعان به مصرهجرت بنی اسرائیل از●

 خوبی زندگانی مصر در یعقوب سرپ دوازده کهآمده است  تورات خروج سفر آغاز در

 در که اسرائیل بنی قبیلۀ دوازده .شد زیاد سرزمین آن در ایشان ونسل داشتند

 حسادت موجب امر همین و کردند پیشرفت فنون و علوم در شوند، می نامیده  سبط  اصطالح

  . شد مصریان

شدند تا فرعونی  مندبارور و کثیر و زور د وماندنچهارصد وسی سال در مصرنی اسرائیل ب

شد از قدرت بنی اسرائیل ترسید و دستور داد همه نوزادان  مصرحاکمبر به نام رامسیس دوم

  . بکشند را آنها پسر
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ر پسر نیکو منظ ،يالویکی از دختران طایفه  که میخوانیم تورات خروج سفر دوم باب در

. کرد پنهان ماه سه مدت را او فرعون مأموران چنگال از وي نجات منظور بهطفل را د وزایی

 و کرد تهیه صندوقی مادرش نبود، ممکن همیشه براي کودك داشتن نگه مخفی که ازآنجا

. کرد رها نیل رود نیزارهاي میان در و نهاد آن در را کودك و اندود قیر با را آن منافذ

 دختر آن، از پس اندکی. آمد خواهد او سر بر چه ببیند تا ایستاد حوالی آن در وي خواهر

 کنیزان از تن یک و کرد مشاهده را صندوق بود، آمده نیل سوي به شستشو براي که فرعون

 و گشود را آن آوردند، وي براي را صندوق که هنگامی. فرستاد صندوق دنبال به را خود

. دانست ازعبرانیان استو سوخت کودك برآن وا دل. کند¬یم گریه درآن کودکی دید

 دختر. بیاورد وي دادن شیر براي را زنی کرد پیشنهاد و آمد جلو کودك خواهر حال درآن

 این گفت او به فرعون دختر. آورد آنان نزد را خود مادر کودك، خواهر و پذیرفت فرعون

دین ترتیب کودك دوباره به ب.داد خواهم را تو مزد نیز من بده، شیر و ببر خود با را کودك

 در موشه( موسی نام و پذیرفت پسري به را طفل فرعون دختر .آغوش مادرخودبازگشت

  .نهاد او بر را) شده کشیده آب از: یعنی عبري

را صري مپس   یک شخص عبري دیدرا با  مصريیک زورگویی  وقتی موسی بزرگ شد

موسی  از  ،را بکشد او ید خواستوقتی فرعون ماجرا را فهم .پنهان نمود گیرکشت و در

زدواج کرد و ، اصفوراکاهن مدین،با دختردین در مو. سرزمین فرعون به مدین گریخت

  .شد دوپسرصاحب 

گله پدرزن خودرا به بیابان حوریب  موسیروزي  که خوانیم می خروج سفر سوم درباب

 که شنید خار بوتۀ از یآتش میان از را متعال خداي صداي کوه، دامنۀ در برده بود که ناگهان

  .میگوید سخن او با

 و دهد نجات مصریان دست از را اسرائیل بنی داد وعده موسی به خدواند: گوید می تورات

 رو، این از. کند عطا ایشان به بودند، برکتی پر اماکن که را آن وحدود کنعان سرزمین

 با وي. کند رها را یلاسرائ بنی که بخواهد او از و برود فرعون نزد یافت رسالت موسی

  . کند کمک وي به هارون برادرش گردید مقرر و شد مصر عازم معجزاتی
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 به را برادرش و خود عصاي اعجاز، به  تا داد قدرت موسی بهوند خدا تورات، گفتۀ  به

 جادوگران از جمعی فرعون. نماید ساطع سفیدي نور خود دست از نیز و کند  تبدیل اژدها

 و بلعید را آنان ادوات و آالت تمامی مزبور اژدهاي. بدهند مسابقه یموس اب تا آورد گرد را

  . نیست جادو حضرت، آن کار که دانستند آنان

 ،کند را بر مصر نازل می بالهاییبازهم تسلیم نمی شود تا اینکه یهوه  فرعون تورات، گفتۀ به

 :است مختلف بالي ده شامل معجزات این. بشود اجازه صدور به  ناگزیر فرعون تا

 ها خانه و ها خوابگاه« بر ها وزغ و شود، می خون به تبدیل نیل آب که است ترتیب بدین

 را مصر سراسر ها مگس و ها پشه و آورند، می هجوم »مصریان خمیر تغارهاي و تنورها و

 سخت وباي به تماما مصر گوسفندان و گاوان و شتران و االغان و اسبان« و گیریند، می فرا

 درختان تمامی آتش با آمیخته تگرگ و شوند، می دمل دچار همگی مصر مردم و ،»یرندم می

 و شوند، می سرازیر مصر خاك به ها ملخ و کند، می نابود را مصر گیاهان و ها میوه

 فرعون زادگان نخست و شود، می حکمفرما مصر سراسر بر روز سه مدت به مطلق تاریکی

) یهودیان استثناي به( بردند می بسر مصر در که سیرانیا حتی و مصري هاي خانواده همه و

 . میرند می شب یک عرض در پایان چهار و

 دیگر بـار ولی ،بنی اسرائیل را می دهد قوم خروج اجازه فرعون سرانجام اینها همه از بعد

 می آنهــا دنبال به »خود سواران و ها ارابه و اسبان تمامی با« و شـــود می پشیمــان

 دریاي آب که ترتیب بدین دهد، می نجات را اسرائیلیان دیگري معجزه بار این و ند،شتاب

 از بعد بالفاصله ولی شود، می خشک آنان مسیر در یهودیان گذر درهنگام) قلزم بحر( احمر

  .کند غرق آب در را او سپاه تمامی و فرعون تا گردد می باز خود بجاي آن

  سیس دولت یهودهجرت  ازمصربه سرزمین موعود وتا ●

 خداوند و کردند توقف سینا جزیزة شبه درحوالی پس ازرهایی ازدست فرعون، اسرائیل بنی

 شبنم مانند چیزي آسمان از آنان براي درآنجا .درآنجا به آنان نعمت هاي زیادي ارزانی کرد

»عربی به که بلدرچین مرغ نیز و »نم » لويرا هاآن آنان و آمد می فرود میشود، نامیده»س 

 بیابان در اسرائیل بنی سرگردانی مدت تمام در یعنی سال چهل تا جریان این. خوردند می
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 آسماندر راابرها ساخت، يجار ها آن يپا ریز در سارها چشمههمچنین . داشت ادامه

  .سایبانشان گردانید

 براي یافت مأموریت موسی گذشت، مصر از اسرائیل بنی خروج از ماه سه که نگامیه

 که کرد دریافت لوح دو آنجا در وي. برود) سینا کوه( سینا طور باالي به خداوند با وگفتگ

 به که است مهم بسیار حکم ده فرمانها آن جمله از. بود بسته نقش برآنها خداوند فرمانهاي

 هودی نید یدتیعق يها هیپا و صولا توان یماین ده فرمان را .است شده معروف فرمان ده

  .ات یا قانون موسوي ازآن بوجودآمدکه صحف تور شمرد

  :این ده فرمان عبارتند از

 را شنبه، نبرید باطل به را خدا نام، نکنید سجده بت به، نگیرید من جز خدایی خود براي

، نکنید دزدي، نکنید زنا، نرسانید قتل به را کسی، کنید احترام را مادر و پدر، بدارید گرامی

  .نورزید طمع همسایه ناموس و اموال به، ندهید دروغ شهادت برهمسایه

 کرد تأخیر طورسینا از مراجعت در موسی کردند مشاهده اسرائیل بنی وقتی: میگوید تورات

 طالهاي هارون و بسازد خدایانی آنان براي تا کردند درخواست او از و رفتند هارون نزد

 به را  موضوع خداوند. کرد تشویق آن پرستش به را آنان و ساخت اي گوساله را آنان

. کرد نظر صرف آن از وي شفاعت اثر بر اما کند، هالك را آنان خواست و داد اطالع موسی

 را آنان زشت کار وي که هنگامی. آمد اسرائیل بنی سوي به و برداشت را لوح دو آن موسی

 و سوزاند را گوساله و پرداخت برادرش مؤاخذة به و زد زمین بر را لوحها کرد، مشاهده

 را خود شمشیرهاي کرد امر سپس. نوشاند اسرائیل بنی به و ریخت درآب را آن و کرد خرد

  .بکشند را یکدیگر روز نصف مدت به و بردارند

 بتراشد شده خرد لوحهاي مانند سنگی لوح دو داد دستور موسی به خداوند گوید می تورات

  . دبنویس آنها بر را مذکور وصایايو 

 وگفت ،بناکرد) لیاسرائ یبن اسباط تعداد به( ستون دوازده با خیمه اي کوه دامنۀ درموسی 

 درون  .می نامیدند "عهد مۀیخ" را آن ؛ لذااست بسته شما بر خداوند که است يعهد نیا
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 یاله ثاقیم نص آن يرو که یسنگالواح  ،صندوق داخل و .داشت قرار یصندوق عهد مۀخی

  .، قرارداشتبود منقوش لیاسرائ یبن قوم با

مراقبه  به که موسی درآن است تورات صندوق ای شهادت تابوت عهد، تابوت صندوق، نیا 

. دارد يا ژهیو گاهیجا لیاسرائ یبن خیتار در و پرداخت یم یاله یوح استماع و کاشفهوم

 شیشاپیپ و نهادند یم يا ارابه در فراوان حرمت با را صندوق ها جنگ و ها مهاجرت در

  .ندینما لمس را آن نداشتند اجازه ونیربان و کاهنان جز کس چیه. دادند یم حرکت خود

سال در صحراي سینا چهل مرتکب شده بودند  گناهانی که مجازاتبنی اسرائیل به 

شدند و نتوانستند به سرزمین هالك سرگردان ماندند تا تمام گروهی که شرارت کرده بودند 

همه اراضی کنعان  ،ه کوهیبر روي قل "بموا" خداوند در دشتسرانجام . موعود برسند

یست که به پدرانت ابراهیم واسحق ویعقوب وعده نشان داد و گفت این سرزمین موسیرا به 

تو نیز فقط اجازه داري که آن را ببینی و در آنجا . داده ام که ذریتشان رادرآن برکت دهم

ده در همانجا به خاك سپر وسی درهمان دشت موآب درگذشت ومسپس .عبور نخواهی کرد

  .گرفتند عزاوماتم شروز برایسی شد و بنی اسرائیل 

    :اسرائیل بنی حکومت ●

 وي. برخاست قوم رهبري به خدا امر به نون بن یوشع حضرت موسی، زا پس: عهد داوران

 و کنعان بالد و گذشت است، شده کشیده فلسطین جنوب به شمال از که اردن رود از

 آن و شدند عام قتل مناطق آن بومی سکنۀ یقعت عهد ادعاي به. کرد فتح را آن حدود

 عهد کتاب ششمین در جنگها این جریان. یافت اختصاص اسرائیل بنی قوم به سرزمین

 .است موجود یوشع صحیفۀ نام به عتیق،

شیخوخیت و  ، داوري امور مملکت بر اساسکه  ،تا آغاز سلطنت داوودزمان یوشع از  

 حل به فقط و نبودند پادشاه نانآ .نامند وران میعهد دا شد، را  پدرساالري اداره می

  .پرداختند یم لیاسرائ  یبن یداخل اختالفات

بعدازآن . نفربودند که ازیوشع شروع وباساموئل نبی پایان میپذیرد16داوران بنی اسرائیل 

  .نوبت پادشاهان یهود یعنی طالوت وداوودوسلیمان میرسد
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 از. نداشتند را قوم رهبري شایستگی که داشت پسر دو ئیلموس لاسرائی بنی داور آخرین

 بنی واقع در. برگزیند آنان براي پادشاهی که کردند درخواست حضرت ازآن مردم ، رو این

 خدا طرف از مردم، زیاد اصرار از پس سموئیل. نداشتند پادشاهی زمان درآن اسرائیل

 )ازسبط بنیامین(شائول یقعت عهد در نام این جوان .کرد بونصم آنان پادشاهی به را جوانی

   .است طالوت  درقرآن و

 نخستین انتخاب از پس. است) طالوت( بنی اسرائیل شائوئل اولین پادشاه : عهد پادشاهان

 نصیب پیروزي و داد رخ زمان آن فلسطینیان و اسرائیل بنی میان مهمی جنگ پادشاه،

 شده نامیده   جالوت قرآن در که بود  جلْیاتفلسطینیان  قهرمان مهمترین. گردید اسرائیل بنی

  .گریخت وي لشکر و شد کشته )ازسبط یهودا( داوود  دست به وي. است

 راه يو دربار به و ردیگ یم قرار شائول توجه مورد اقتدارش و يآور جنگ خاطرب داوود 

 شائول پسران با پس ازمرگ شائوئل، داوود. شود یم يو داماد یمدت از پس و کند یم دایپ

 کل پادشاه یسالگسی  در  ماورشلی  تصرف و ها آن شکست با و پردازد یم جنگ به

یون صتابوت میثاق را به تپه  داوود، .ماند یم سمت نیا در سال 33 و شود یم لیاسرائ یبن

  .دراورشلیم منتقل کرد و با دستیاري ناتان نبی به پادشاهی خود جنبه الوهیت بخشید

 در« : تورات می گوید. ه اصول اخالقی پایبند نبودبراي دستیابی به مقاصد خود بداوود 

 پشت از و کرد، گردش خانه بام پشت بر برخاسته بسترش از پادشاه داود که عصر، وقت

 داود پس. بود منظر نیکو بسیار زن وآن کند می شستشو را خویشتن که دید را زنی بام

 اسرائیل سردار( »اوریا« زوجه بعشثب این که گفتند را او و نمود، استفسار زن درباره فرستاده

 آمده وي نزد او چون و بیاورند، را او که فرستاد قاصدان داود و. است) موآبیان با جنگ در

 داود به پیغام و شد حامله زن آن و. برگشت خود خانه به او پس شد، همبستر او با داود

  .هستم حامله من که فرستاد

 را خود پاهاي و برو ات خانه به گفت او به و بیدطل خود نزد را او شوهر اوریا داود پس 

 از زنش که پندارد و شود همبستر اش زوجه با خانه در او که داشت قصد چنین و بشوي،

. نرفت خود خانه به و خوابید آقایش بندگان سایر با داود خانه در اوریا اما. است حامله او
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 از تو مگر گفت اوریا به داود پس. ستا نرفته خود خانه به اوریا که دادند خبر را داود و

 اردوها در اسرائیل سربازان که گفت اوریا نرفتی؟ خود خانه به چرا پس اي، نیامده سفر

 و بخورم تا بروم خود خانه به من چگونه. نشینند خیمه بیابان در آقایم بندگان و ساکنند

 چنین که داود و. کرد همنخوا را کار این که قسم تو حیات به بخوابم؟ خود زن با و بنوشم

 دست به نوشته عمون بنی برابر در جنگ جبهه فرمانده یوآب براي مکتوبی بامدادان دید

 مقدم موضع در را اوریا که نوشت مضنون این به مکتوب در و فرستاد او براي اوریا خود

 را شهر یوآب چون و. بمیرد و شود زده تا بگذارید خالی را عقبش و بگذارید جنگ

 ،باشند می آنجا در دشمن شجاع مردان دانست می که مکانی در را اوریا کرد می صرهمحا

 اوریا زن چون و... شد کشته اوریا و کردند جنگ یوآب با آمده بیرون شهر مردان .گذاشت

 او فرستاده داود گذشت ماتم ایام چون و گرفت، ماتم او براي است مرده شوهرش که شنید

 ).یازدهم باب سموئیل، دوم کتاب( ».زائید پسري برایش او و آورد خود خانه به را

 خداوند و... «: است آمده چنین تورات در جنایت این برابر در اسرائیل خداي یهوه، واکنش

 و دادم تو به را) اسرائیل پادشاه نخستین شائول( آقایت خانه من که فرستاد پیغام داود به

. کردم می چنان و چنین بازهم نبود بس برایت این اگر و انداختم، تو آغوش به را او زنان

 رسانیدي؟ قتل به عمون بنی شمشیر به را شوهرش و کردي زنا حتّی اوریا زن با چرا پس

 و آفتاب برابر در که بدهم ات همسایه به گرفته تو چشم پیش ترا زنان که خواهی می اینک

 )14- 7 دوازدهم، باب ل،سموئی دوم کتاب...  (بخوابد؟ آنها با اسرائیل تمام پیش

پسر ارشد آدرنیا جاي بپسرش سلیمان را  ،که سوگلی حرم بودث شبع بداوود، بعد از مرگ 

دختر فرعون را به زنی گرفت و سلیمان جانشین پدرگشت. دبه تخت پادشاهی نشان، داوود

ومهم ترین وباشکوهترین دوران بنی  گسترش داد ات مصرو مملکت خود را تا سرحد

  .بوجودآورد را اسرائیل

(  براي یهوه درشهر اورشلیم "تپه موریا"برروي  )معبد(به نام هیکل بنایی ،سلیمان

  . قصري مجلل براي خود ساخت همچنین، )قبل ازمیالد 960حدود
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 بیت  :تلفظ הראשון המקדש בית:عبري به( مقدس هیکلِ یا سلیمان معبد یا سلیمان هیکلِ

 ،مقدس کتاب اساس بر) االول المقدس بیت یا اول مقدسِ خانه معنیِ به هاریشون هامیقداش

 معبد  .است داشته قرار اورشلیم گاه پرستش مجموعه در که بوده یهود باستانیِ معبد اولین

 قرار آن در فرمان ده و عهد تابوت که بود االقداس قدس نام به اندرونی اتاقی داراي

  .داشت

 گناه به کنیول بود؛ يادیز اریبس قدرت و ثروت حکمت، يدارا سلیمان تورات، اساسبر

ملکه صبا رابه خدمت خود وي  .آورد يرو یپرست بت به و شده دور  هوهی  از و شد دهیکش

 براي اداره تشریفات سلیمان. داشت تعهزن و م 700در حرمسراي خود همچنین . گماشت

لیه او خود از مردم خراج و مالیات سنگینی می گرفت به همین خاطر مردم ع فرهمند

شورش می کردند و در نهایت سلیمان کشته و فلسطین به دو قسمت شمالی و جنوبی 

  .تقسیم شد

 در که باشد یم مصر فرعون دختر ها آن نیرگذارتریتأث اما داشت ياریبس همسران مانیسل 

 يو یپرست) ییطال گوساله بت(بعل   و »خدا« از يو یگردان يرو باعث مان،یسل يریپ زمان

   .شود می میتقس مرگش از بعدمجازات این گناه حکومت بنی اسرائیل  به و شود یم

 کافرسلیمان را برائت کرده و  وبه صورت دیگري بیان کرده  را سلیمان داستان ، قرآن ((

 پیغمبر و پادشاه سلـیمانهم اینکه  .نسبت می دهد مانیسل سلطه تحت مردم به تنها را شدن

 می چرانی چشم همچنان کنیز 300 و عقدي زن 700 زا حرمسرائی داشتن وجـــــود با

 و ها پستان وصف در است تورات مقدس کتب از یکی که خودش هاي درغزل و کند

   .دهد می سخن داد اورشلیم دختران سرین و ناف و ران هاي حلقه

 جبهه در که سردارش زن باکه  دداوو گناهدرمورد سخنی نیاورده است، همچنین قران  

 اینکه براي شود می حامله وي چون و کند می زنا است، اسرائیل دشمنان با جنگ مشغول

 داوود پسر آبشالومهمچنین . دهد می جبهه در را او شوهر کشتن دستور نشود فاش موضوع

  .کند می بیرون خانه از را او بعد و شود می ههمخواب زور به تامار اش باکره خواهر با
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 بار دو ،ابراهیم کهاین. سخنی به میان نیاورده است نیز یمابراه همچنین قران درباره گناه 

 سرزمین پادشاه و مصر فرعون حرمسراي به اوست خواهر اینکه عنوان به را خود همسر

 و خر و گاو و میش و کنیز و غالم و نقره و طال از فراوانی هدایاي بار هر و فرستد می جراْر

  .دارد می دریافت شتران و االغان ماده

 همخوابگی خود باکره دختر دو با غاري در پیاپی شب دو که پیغمبر لوط مچنین گناهه  

  .شود می فرزند صاحب آنان دوي هر از و کند می

 ،اسحاق خود پدر دادن فریب با که پیغمبر یعقوب انگناهن سخنی نیاورده از آهمچنین قر

 گذارد، می صحه او ارک این در نیز یهوه و کند می غصب ارشدش برادر از را پیغمبري حق

 نزد از و دزدد می او گوسفند و گاو هاي گله همراه را خود دائی دختران یعقوب همین و

 کنار در و روشن روز در یهود زاده پیغمبر و یعقوب ارشد فرزند یهودا و. کند می فرار وي

 که شود می دوقلو فرزندانی صاحب او از و کند می جماع خودش عروس با شهر دروازه

  .))آید می در کار از عیسی ارشد جد بعدها آنها از کیی

 و گرفت کف در را اسرائیل بنی مملکت امور زمام رِحبعام فرزندش سلیمان، رحلت از  پس

 و یهودا سبط دو تنها و رفتند بیرون او فرمان از ازمردم گروهی پرداخت ستمکاري به چون

 نسبتاً بخش که) یعقوب حضرت نفرزندا از یکی نام به( یهودا سرزمین در بنیامین

 شد، می نیز) قدس( اورشلیم شهر شامل که قسمت این. ماند باقی او براي بود، کوچکتري

 به مستقلی حکومت دیگر، سبط ده. آید می اینجا از »یهودي« نام و داشت بسیاري اهمیت

 یربعام. دادند تشکیل فلسطین شمال در ناباط بن یرُبعام نام به فردي رهبري به اسرائیل نام

  .بود سلیمان  استانداران از ییک

 مبدأ ،جنوب در) جودا( »یهودیه« و ، شمال در »اسرائیل« پادشاهی دو کشوربه هیجزت

 به را مردم و بودند گنهکار عموماً نیز اسرائیل و یهودا پادشاهان. بود آنان بدبختی و ضعیف

  . کردند می دعوت پرستی بت و گناه

 ترتیب به مذکور پادشاهی دو هربدین ترتیب  و آنهارامجازات کردبه همین خاطریهوه 

  . رفتند بین از ها بابلیو آشوریــها توسط
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  اسارت بابلی ؛ تخریب اول معبد ●

 را اورشلیم شد موفقباالخره  محاصره سال دو از بعد،پادشاه ستمگر بابل، النصر بخت  

  .ببرد بابل به تبعید به را یهودیان و کرده تصرف

 که است عبري آو ماه از روز نهمین  ،)באב׳ ט یا באב תשעה: عبري در( بِآو یشات 

 تاریخ روز رینم تشو« آو، عبري ماه نهم. گیرند می روزه ،را روز آن یهودیت دین پیروان

 م.ق 586 سال در آو نهم روز در سلیمان هیکلیا  معبد، تلمود اساس بر .دارد نام »یهود

   .داشت ادامه آو دهم روز تا آن آتش و کرد سوختن به شروع

 نامیده  "بابل جالي"  موضوع این .یهودیان به اسارت به بابل برده شدند این حمله، از بعد

  .شود یم

 کسی کمتر و پذیرفتند را اقوام بومی اخالق و آداببسیاري از  اسارت، زمان در یهودیان 

، بطوریکه برخی میبرد رنج خدا پرستش دشواري و اسیري و وطن جالي از آنان بین در

ده وبه سرزمین خویش اعالمیه آزادي کوروش نیز همچنان در بابل مان از بعد ازآنها

  .بازنگشتند

  :تجدید معبد وپیدایش کنیسه  ●

 یهودیان کرد، فتح را بابل هخامنشی، سلسلۀ بنیانگذار) خورشید یعنی(  کورش  که هنگامی

  .یافتند را خود سرزمین به بازگشت اجازة و شدند آزاد

 این با کورش. شد صادر  م.ق 538  سال حدود یهودقوم  آزادي مورد در کورش اعالمیۀ

کوروش همان  گمان می کردند که  انیهودی .آورد دست به زیادي محبوبیت یهود میان کار

 کوروش که ساعتی  دورانت ویل  نوشته بنابر .منجی قوم یهود است یا) ماشیح(مسیح 

 خود سرزمین تابه گذاشت آزاد را اسیر یهودیان و درآمد بابل به جهانگشایی، مرد همچون

 دورانت، ویل(رود می شمار به اسرائیل بنی تاریخ ساعات ترین باشکوه از یکی بازگردند،

  ).380ص ،1ج ،1370
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 سلیمان دوم معبد .یافت اي تازه نظام دینی جامعۀ بابل، از یهود بازگشت از پس

 در ،هخامنشی کوروش ، با حمایت مالی امپراطوري پارس، میاحن و عزراسوفریم  توسط

  .، مجددا بنا شدمیالد از قبل 539 سال

. شد نامیده  )synagogue(کنیسه   بعداً که شد ساخته عبادتگاه هاي دیگري نیز همچنین

 دیگري ویژة اماکن و قربانگاه آنها در و داشتند خاصی معماري معبدها سایر مانند معابد این

  .داشت وجود

  :آئین یهودبر پارسی فرهنگ و مزدیسنی عقاید تأثیر ●

 آشنا آنها با اسارت دوران در که را یزرتشت معتقدات از يبسیار وطن، به بازگشته یهودیان

 زیر اسرائیل سرزمین که یسال 200 طول در نیز پس آن از و بردند، همراه خود با بودند شده

 که کرد پیدا معتقدات این با يبیشتر یآشنائ یهود قوم داشت قرار ایران مستقیم حکومت

  .یافت توان یم شده نوشته دوران این در که لمودت يها کتاب آن همه در آنرا انعکاس

 رنگ به را شده ادی مسائل موارد، تمام در تقریباً و وستهیپ یهودیان که داشت توجه دیبا البته

  .آوردند یم در شیخو خاص يدیتوح اتیاخالق

 .است ازقیامت به میان نیامده ذکريو تکلیف انسان پس از مرگ مشخص نیست، تورات در

) 28 باب هیتثن و 26 باب انیالو( توراتنظر از) 8:16 هیتثن مثال ، مبهم اشاره دو یکی مگر(

 از. دارند یقطع و میمستق ریتاث آنها سلب و دنیوي ينعمتها جلب در ینید یب و يندارید

  .است گفته سخن اریبس امتیق از، )رات شفاهیتو(  تلمود کتاب گر،ید طرف

 داوري نظیر اخروي باورهاي فرشتگان، شیطان، به مربوط هاي آموزهگفته می شود همچنین 

دردوران  یهودیان که است باورهایی ،...و جهنم و بهشت آخرالزمان، ،وپاداش وکیفر نهایی

 دوشن ؛197 ص ،Kriwaczek، 2004( .دان کرده اقتباس زرتشت دین از اسارت بابلی

  ). 515ـ514ص ،1390 یامااوچی، ؛546ص ،1390 ناس، ؛94ص ،1378 گیمن،

 و عتیق عهد سرشناس مفسر و تورات مترجم حاضر، قرن آغاز آلمانی خاورشناس گال فون

 1926 بن، چاپ) Theon ton Basileia ( بنام خود معروف تحقیقی کتاب در اوستا،

 آن بودن بهشتی یا دوزخی روح، بقاي به عقیده بلکه رستاخیز، به اعتقاد تنها نه«: نویسد می
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 در را یهودیان خشک معتقدات و اصول آنچه. دارد پارسی آئین در ریشه یهود آئین در

 در زرتشتی شناسی فرجام هاي اندیشه تأثیر بخشید لطافت آنان بابلی اسارت از پس دوران

 که حدي در شناختند، خویش استخوان و تگوش را آئین این آن نتیجه در که بود آنان آئین

 در یهود دین اگر. خواند یهوه شبان و مسیح را پارسی کورش اشعیاء یهود، بزرگ پیامبر

 به مربوط مطلقاً این یافت تحول مثبت جهت در و بنیادي صورتی به تبعید از پس دوران

  ».بود زرتشتی اندیشه نفوذ

ماشیح وسپس مسیح و درنهایت  با ،" سائوشیانس" منجی آخرالزمان ایرانیان ارتباط درباره

 که( جهان زن و مرد نخستین مشیانگ و مشیاگ ارتباط و صراط، پل با چینودپل و ،مهدي

 و گرفتند جاي بهشت باغ در و شدند آفریده اهورامزدا توسط اوستائی متون حکایت به

 در و کرد اغوا آنانرا اهریمن ولی نخورند را اهریمن فریب که خواست آنان از اهورامزدا

 تورات حواي و آدم با) آمد بوجود آنها از آدمیان نسل بعدها و شدند رانده بهشت از نتیجه

 برجسته خاورشناسان توسط وسیعی تحقیقات حاضر قرن و گذشته قرن در تنها نه قرآن، و

 در بلکه گرفته، انجام دارمستتر هوسینگ، ویندیشمن، اشپیگل، مارکوارت، نولدکه، چون

 مسعودي، بیرونی، طبري، چون سرشناسی مورخان نیز اسالمی دوران قرون نخستین همان

برگرفته (  .اند داده قرار بررسی مورد را موضوع این بتفصیل یعقوبی، اصفهانی، حمزه

  ).ازکتاب تولدي دیگر شجاع الدین شفا

 روزیپ اهریمن خود دهماور بر هورمزداا آنکه از پس ندهیدرآ معتقد بودند، باستان انیرانیا

 آموزه نیا يمعنو و یعال شکل یول ، خاست برخواهند مردگان کند، نابود را او و شود

 از روح یجاودانگ به اعتقاد ، پژوهشگرانبرخی  گفته به .است هودی آموزه هاي دستاورد

 شده اشاره بدان مقدس کتاب از مورد نیچند در و داشته وجود لیاسرائ یبن انیم میقد

 امیق واسرائیل  قوم یجاودانگ به دهیعق با ، بابل از بازگشت از پس باوراین  یول ،است

 .آورد دیپد را مردگان زیرستاخ به اعتقاد و خورد وندیپ حایمس

  انقراض یهود ؛تخریب دوم معبد ●
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 مسیح رعیسیظهو  .کردند فرمانروایی فلسطین بر ها رومیسپس  یونان و ، ایرانیان ازپس 

 اجتماع  سنْهِدرین نام به مجمعی در یهود عصرعلماي این در همچنین. بود ندورا درهمین

 .گیري کرده واحکام وقوانینی راصادرمی کردند تصمیم مذهبی امور درباره و میکردند

 سپري سرزمین دراین را حیاتش دوران کل و شد متولد) لحم بیت شهر( فلسطین درعیسی 

 میان شدید چالش باعث این و گشت مسیحیت دین نشر مرکز فلسطین بنابراین. نمود

  . گردید مسیحیت و یهودیت

 بیشماري مردم و کرد ویران و محاصره را اورشلیم روم،قیصرپسر ، تیتوس. م 70 سال در  

 ،دهیکوب درهم وساختمان معبد را برد بین از نیز را سنهدرین وي   گذراند؛ شمشیر دم از را

نها قسمتی ازدیوار ضلع غربی معبد باقی ماند که دیوار ت ،این تخریب بعد از .دیکش آتش به

  .ندبه نامیده می شود

 ،)غربی دیوار معناي به( همعراوي هکوتل  :تلفظ ،המערבי הכותל: عبري در( نُدبه دیوار  

 روي بر که است یهودیانکنونی  مذهبی مکان ترین مقدس) کُتل: عبري عامیانه تلفظ

است  نسلیما هیکل هاي مانده باقی آخرین راین دیوا .دارد رارق اورشلیم شهر در »موریا«تپه

دیوار  جلو در جمعه هرآنان  .یهودیان تمام جهان می باشد براي الهام منبع و دعا مرکزکه 

   . نندک می ندبه و شیون المقدس بیت ویرانی بر وآمده  گرد ندبه

، شود می استفاده قبله عنوان به مکان این مختصات جهان، یهودیان) روزانه( گانه سه نماز در  

 صبح، نماز: خوانند می نماز بار سه روزي آنان است؛) اقصی مسجد( سلیمان معبد یهود قبلۀ

 باشد، داشته وجود کنیسه در در مرد ده کم دست که درصورتی. مغرب نماز و عصر نماز

 را عبري و تاس سایرین از پیرتر معموالً که نفر یک حال این در و شود می برگزار نماز

 در و خواند می عبري به دعاهایی ای تورات از قسمتهایی و ایستد-می جلو داند،-می خوب

 دارد نام) بشنو یعنی(  شمع  شود،-می خوانده که عبارتی معروفترین. کنند می رکوع مواردي

 یهوه پس .است واحد یهوه ما خداي یهوه بشنو اسرائیل اي: است شده گرفته تورات از که

   )5- 4: 6 تثنیه( نما محبت خود قوت وتمامی جان تمامی   به را خود ايخد
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 ،)میالدي 70حدود سال (  امپراطوري روم ،تخریب دوم معبد توسط  تیتوس از پس

 يکشورها سراسر دنیا بویژهدر وه را ازدست داد براي همیشه معبد وموطن خود انیهودی

  .شدند پراکنده یادي به جزیره العربی وازآنجاهم عده زشمال يقایآفر و مجاوردراروپا

  

    یوسط قرون در انیهودی اوضاع   ●

  : یهودیان درامپراطوري ایران*

 از یهودیان بعد. نداشت یمناسب چندان اوضاع که شد یوسط قرون وارد یحال در تیهودی

به اقصی نقاط جهان ) باراول توسط بخت النصروباردوم توسط رومیان(تخریب هاي معبد 

سکنی   شده و بیشترشان درکشورهاي تحت سلطه دوامپراطوري بزرگ ایران ورومپراکنده 

  .گزیده بودند

 که یانیهودی. گشت انیهودی اوضاع امتوخ باعث ، ي هاامپرطور دو نیا در مهم دوحادثه

 درزمان هخامنشیان و  زیستند، می انیرانیا حکومت تحت آن اطراف مناطق و بابل در

ن، دین وسیاست درهم ادغام ایساسان امادرزمان . داشتند یناسبم نسبتا تیوضعاشکانیان 

ازاینرو . ردک ي اعالماجبار رانیا در را زرتشت نیدردشیربابکان،پادشاه ساسانیان، ا شده و

 نیتر رسختیزیهودیان ایران که تاآن زمان زندگی آرامی راسپري میکردند، درعصرساسانیان 

  . کنند مهاجرت گرید مناطق به شدند مجبور نآنا از ياریبس وند گرفت قرار فشارها

  

  : یهودیان در امپراطوري روم*

 اوضاع و داد رخ انیهودی يبرا ، نیزروم يدرامپراطور نیهم هیشب یتیوضع سوي دیگر از

 به که نیکُنستانت نام به يفرد چهارم، قرن لیدراوا. کردوخیم تر بود، که آنچه از را آنان

 انیوادي، امپراطور یرسم نییآ را تیحیمس و دیرس يپراطورام به داشت، لیتما تیحیمس

 شدن دهیکش بیصل به در را انیهودی موارهکه ه، انیحیمس .کرد اعالم یقانون ریغ را گرید

 یکوتاه انیهودی به نسبتواذیت وآزار يریگ سخت گونه چیازهد؛ دانستن یم مقصر عیسی

 روانیپ اوضاع از تر سخت انیهودی تیوضعاین تحوالت باعث شد که ازاینرو . کردند ینم

  . دشو گرید انیاد
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  : یهودیان درشبه جزیره عربستان*

. یهودیان پناهنده به عربستان هم توانسته بودند درآنجا به آرامش وثبات نسبی دست یابند

به دلیل  انیهودوی اعراب .بسیاري ازآنهابه تجارت روي آورده ومتمول وثروتمندشده بودند

یهودیان عربستان مثل عربها . ونژادي بریکدیگرتاثیرات بسیارگذاشته بودندقرابت فرهنگی 

  .لباس میپوشیدند وحتی زبانشان نیز درهم ادغام شده بود

سرگذشت . ازسوي دیگر اعراب هم بسیار تحت تاثیرآموزه هاي دین یهود قرارگرفته بودند

ابراهیم، اسحاق، یعقوب شان قصص شیرین پیامبران و هیجان انگیزاین قوم برگزیده خداوند

، صحیفه مقدس یهودیان همچنین رسوم یکتاپرستی ...و و یوسف، موسی، داوود وسلیمان

تورات و قوانین مترقی قوم یهود، براي بادیه نشینان عرب که فاقد هرگونه کتاب و تاریخ 

  .  بسیارجذاب وشنیدنی والبته حسرت انگیزبود واسطوره ي چشم گیروقابل توجهی بودند،

 اثرات ملت دو هر يبرا يفکر يآزاد و رفتند، یم شیپ فرهنگ و دانش در هم با قوم دو هر

تااینکه طوفان ظهورآئین جدید دراین منطقه هم، خیلی زود زندگی  .برداشت در يسودمند

 شانبه مراتب وخیم ترازوضع همکیشانحتی   آرام یهودیان رادرهم نوردید و اوضاعشان را

  .در سایرنقاط کرد

ه اسالم غالب آموزه زیرا ک ،لمانان نیزدرابتدا بایهودیان به نیکی واحترام رفتارمیکردندمس

ادامه شریعت  حتی مسلمانان آئین خود را. بودمدیون آئین یهود درواقع هاي خود را 

را اول باربه ابراهیم خلیل اهللا منتسب  درمکه یهود معرفی کرده وتاسیس بناي کعبهتوحیدي 

  .میکردند

وقتی ازجانب یهودیان که به شدت قوم گرا بودند، حمایت وتائید نشدند؛ به محض اما  

اکتساب قدرت درمدینه، عقده سالها برتري وفخرفروشی یهود را تالفی کرده وقوم بنی 

به اندازه  گروهیدرقران هیچ  چنانچه ،مورد حمله وتحقیر قرار دادندبه شدت  اسرائیل را

  .ور اهللا نیستمنفمغضوب و بنی اسرائیل قوم 
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ه کهمه آنچه  آئین یهود،وهمچنین کسب هویت مستقل ازله مسلمانان براي مقاببه عالوه 

مثل قران درمقابل (. ندمعادل سازي کردتقلید ویهودیان مایه مباهات خودمیدانستند، را 

  ...)و بناي کعبه درمقابل بیت المقدس، قوم قریش درمقابل بنی اسرائیل ، صحف تورات

 باج پرداخت به مجبوررا  انیهودان پس ازتاسیس حکومت اسالمی درمدینه، ابتدا یمسلمان 

 و »رینض یبن« ،»نقاعیق یبن«یهودي یثرب  هرسه قبیله معروفنیزکردند و درنهایت  خراج و

درآن میان قبیله بنی که  .ندمسلمانان قرارگرفت تهاجممورد  به جرم پیمان شکنی ،»ظهیقر یبن«

 مورد بخشش قرارنگرفته و اغراض شخصی خاطرب ،شروط مسلمانان رفتنپذی باوجوده ظقری

مردانشان کشته وزنان واموالشان توسط مسلمین غارت ، امبر اسالمدستورپیناجوانمردانه ب

  .شدند

  : یهودیان دراسپانیا*

 تسلط درزمان، یهودیانی که تحت جفاي ادیان جدید به اسپانیا پناهنده شده بودند

دوره اقامت یهود در اسپانیا دوره رونق علمی . شدند ثروتمند و الحال مرفه ها گوتیزیو

به ظهور رسید که عقیده به رجعت به " ئیمقرا"فرقه جدیدي به نام دراین دوره . یهود بود

  . برخاست "تلمود  "مخالفت با به و داشت  )تنخ(کتاب مقدساصل 

پدیدآمد وحتی اعداد وحروف همچنین رفته رفته عقیده به معانی مستوردر کتب عهدعتیق 

 )ַקָּבָלה  :عبري  به(  کباال  ای  کاباال  ،"قباله "هم معانی عرفانی پیداکردند وکتابهایی به نام

که بعدها به تقلید . (دراین باب تحریرشد که بسیارخاطرخوانندگان رابه خود جلب می کرد

  .)ازیهودیان، مشابه چنین ادعاهایی درموردقران مطرح شد

 مردم از يادیز عده که یهنگامیهودیان دراسپانیا نیزچندان دوامی نداشت وآرامش  اما

 و شد شروع انیهودیآزار و تیاذدوباره  ،رفتندیپذ را یروم کیکاتول مسیحیت، ایاسپان

 قایآفر و فرانسه به هم يا عدهی گشتند وحیمس وشده  دیتعم غسلاجبار به آنها از ياریبس

  . ختندیگر

    دراروپا انیهودی تیضعو و یبیصل يها جنگ ●
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 یدرزندگ يگرید عصر سرآغاز ،يالدیم ازدهمی قرن اواخر در ،یبیصل يها جنگ آغاز

 سیانگل و فرانسه رینظ یغرب ياروپا يکشورهاراًدراکث انیهودی دوران، نیا در .بود انیهودی

  .دنداشتن یحیمس تیاکثر با یخوب رابطه گاه چیه حال نیا با بودند؛ دهیگز یسکن وآلمان

ی ستیونالیناس تفکرات اوجیهود، همزمان با  »دهیبرگز قوم«نژادپرستی یهودیان واعتقاد به  

 به آن جاهالنه انتساب و اهیس مرگ ای طاعون رینظ  یعیطب يایبال وقوع همچنین، دراروپا

  .ندبرخاستیان هودی با خصومت بهباعث شدکه وطن پرستان افراطی اروپا  ...یهودیان و

 از و شد شروع آلمان ازابتدا ، واولین کشتارهاي دسته جمعی یهودیان هودی ضد جنبش نیا

   .کرد تیسرا اروپا ممالک گرید به نجاآ

 به جهت نیا از و دانست، ینم یکاف را انیهودی شکنجه و آزار ،یروم کیکاتول يسایکل

 صادر یحکم سوم نوسانتیا پاپ ،م 1215 سال در. زد دست هم يگرید آور شرم اتیعمل

 نیا چون. بدوزند يا وصله خود لباس پشت و نهیس يرو بر دیبا انیهودی تمام که کرد

 وصله« آن به هم یگاه و دند،ینام یم »زرد وصله« را آن بود، شده هیته زرد پارچه از وصله

  .   گفتند یم »ییرسوا

 راجاخ ایاسپان از سپس و فرانسه از 1394 سال در س،یانگل از را انیهودی 1290 سال در

 در که یبعض و شدند پراکنده اطراف يها نیسرزم به انیهودی ب،یترت نیا به. کردند

 نام به شهر از یخاص يها محله در بودند مانده یباق فرانسه و آلمان ا،یتالیا رینظ ییکشورها

. شد گرفته نظر در يادیز تیمحدود آنها يبرا و شدند محصور»  Ghetto گتو ای گستو«

 افراد دسته نیا. نددآور مى در خود نییآ به زور به را بسیاري ازیهودیان ،انیحیمس  نیهمچن

 انیهودی ریتعب و ماندند مى هودىی باطن در ولى شدند، مى حىیمس ظاهر در

 ران،یا انیهودی اصطالح در که دارد داللت افرادى نیچن به) Marranos(نما حىیمس

  .خوانده میشدند "آنوس"

  

  يهودی يها فرقه ●

 يها فرقه درباره و اند آمده دیپد بابل از بازگشت از پس هودی شده شناخته يها فرقه

  .ت سین دست در یچندان اطالع متریقد
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  انیسیفر - 1

 داللت آنان ازیامت و ییجدا بر لقب نیا. است طلب عزلت يمعنا به يعبر در یسیفر کلمه

  . هستند آن از هودی تیراکث هم تاکنون و آمد دیپد الدیم از قبل قرن دو فرقه نیا. دارد

 ای سه میدیحس فرقه. گردد یم بر)  انیپارسا يمعنا به( میدیحس فرقه به فرقه نیا اصل

 آنان. آمد دیپد انیهودی انیم انحراف و یپرست بت آثار زدودن يبرا الدیم از قبل قرن چهار

  .شدند و کشته کردند يجانباز نید راه در و داشتند شرکت انیمکاب يجنگها در

 و جسم از را خدا فرقه نیا. داشتند یروشن مخالفت و تضاد انیصدوق با يفکر نظر از آنان 

 را يا انهیم راه یآدم اراده به مربوط مسائل در نیهمچن. دانست یم منزه یجسمان صفات

 لیقب از عبادات به و رفتیپذ یم را یاله عدل دادگاه و مردگان زیرستاخ زین و بود رفتهیپذ

 و آوردند دست به یخوب تیموقع هودی جامعه در انیسیفر. داد یم تیاهم رهیغ و نماز

  .شدند آنان تابع تیاکثر

 معتقد زین یشفاه تورات به شد، یم دهینام مکتوب تورات که قیعت عهد بر عالوه انیسیفر

 به نسل آنان دهیعق به که است هودی دانشمندان مانهیحک يها گفته یشفاه تورات. شدند

 قرن فاصله در ها گفته نیا. است مانده یباق هودی قوم يبرا یموس حضرت نزما از نسل

 و فکر يربنایز و شده يآور جمع تلمود نام به بزرگ اریبس یکتاب در ، يالدیم پنجم تا دوم

  . است گرفته قرار لیاسرائ یبن اعتقاد

 قیقاد در مطالعه صرف را خود اوقات و دادند لیتشک یمختلف يها دارالعلم انیسیفر

 کی یحت تورات در آنان دهیعق به. آوردند دست به يا تازه يها نکته و کردند تورات

 يا کلمه و حرف هر درون بلکه ، ستین مقصود و معنا فاقد و مورد یب ای ادیز ای کم حرف

  . است خفته يرموز و نهفته ياسرار

 يخامهاخا دست در قدس شهر دوم یخراب تا بابل از بازگشت فاصله در هودی یداخل امور

 يبرا و بودند مخالف اریبس  حیمس یسیع  با آنان نیهمچن. بود یصدوق یگاه و یسیفر

  . است آمده چهارگانه لیاناج در تکرار، به انیسیفر نام. کردند تالش او بیتصل

  انیصدوق- 2
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 منصوب کهانت به  داوود حضرت طرف از که "طوبیاخ بن صادوق "به فرقه نیا نام

  .شود یم وطمرب بود، شده

 معبد کاهنان از ياریبس. بودند قائل يا ژهیو تیاهم یقربان يبرا نماز، يجا به انیصدوق

 خوب زین یروم انیوال با آنان روابط. برخاستند فرقه نیا از نیسنهدر يخامهاخا و مانیسل

  .بود

 به ریتفس و نظر دیتجد با و کنند حفظ را گذشته يسنتها دندید یم الزم خود بر انیصدوق

 خدا تیجسمان به قائل آنان. دندیورز یم مخالفت آنان عادات و آداب و انیسیفر يراء

 به که است ییزهایچ مانند ، میده یم خدا راه در که ییایهدا و یقربان گفتند یم و بودند

 یم انکار را امتیق و نفس یجاودانگ انیصدوق. شود یم داده يبشر حاکم ای پادشاه کی

 اراده مورد در و شود یم داده ایدن نیهم در يبد و یکین يسزا ندپنداشت یم و کردند

  .بودند معتقد مطلق اریاخت به یانسان

 لیاناج در تکرار به آنان نام و بودند مخالفت  حیمس حضرت با انیسیفر مانند انیصدوق

 یباق فرقه نیا از ياثر گرید. م 70 سال در میاورشل یخراب از پس. است آمده چهارگانه

  .ندنما

  انیسامر - 3

 از پس نیفلسط نیسرزم هیتجز زمان در که دیآ یم سامره نام به يا منطقه از انیسامر نام

 دیپد بابل يریاس از بازگشت از پس فرقه نیا. بود لیاسرائ کشور مرکز ، مانیسل حضرت

 يآشور و یلیاسرائ از یمخلوط احتماال و ستین یلیاسرائ آنان نژاد که معتقدند یبرخ و آمد

  . است

 گرید کتاب 33 و ردیپذ یم را وشعی کتاب و تورات سفر پنج تنها کوچک اریبس فرقه نیا

 و دارد اختالف یاندک جیرا تورات با فرقه نیا تورات نیهمچن. کند یم رد را قیعت عهد

 بودن يعبر از را آن اندك تفاوت نیا البته که است متفاوت يعبر زبان با زین يسامر زبان

  .ندک ینم خارج
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 یم خود قبله را آن و دارند اعتقاد نابلس شهر یکینزد در میجرز کوه قداست به هایسامر

 شیپ از اوودد حضرت یول ، است بوده همان زین یموس حضرت قبله ندیگو یم و دانند

  . است کرده یمعرف قبله را)  یاقص مسجد( مانیسل معبد مکان خود،

  اسنیان- 4

 يشفا شهیاند در آنان که معنا نیا به، است دهنده شفا يامعن به احتماال یاسن کلمه شهیر

 زین) دهنده دیتعم مانند( يگرید احتماال، کلمه نیا هیتسم وجه در. اند بوده خود روان

  .دارد وجود

 روز در. دادند ینم نشان یخوش يرو ازدواج به و نداشتند قبول را يفرد تیمالک انیاسن

 اکتشافات در که بودند ساخته یبزرگ يحوضها نظورم نیا به و کردند یم غسل بار نیچند

 پس و خاستند یم بر خواب از فجر طلوع هنگام. اند آورده رونیب خاك ریز از را آنها ریاخ

 دسته طور به و دندیکش یم کار از دست شدند،سپس یم مشغول کار به ظهر تا عبادت از

  .بود یجمع دسته آنان شام طور نیهم و خورند یم ناهار یجمع

 تورات مطالعه و تفکر و تدعبا و دندیکش یم دست کار از یکل طور به شنبه روز

  .پرداختند یم

 گرفته تراپرستانیم از را آن ظاهرا و مانیسل معبد نه بود، دیخورش آنان قبله شود یم گفته

  .بودند

 ممکن یحت. دیگرد یفعل تیحیمس يبنا ریز فرقه نیا افکار ، دانشمندان یبرخ دهیعق به

 دیتعم( ایزکر بن ییحی شود یم گفته. باشند شده یحیمس یهمگ فرقه نیا ياعضا ستا

  .باشد موضوع نیا بر يشاهد تواند یمیحیی  يگرد ابانیب. است بوده آنان از زین) دهنده

  انیقانو- 5

 با که شد یم اطالق یگروه بر ، است متعصب و وریغ يمعنا به لغت در که یقانون کلمه

 ریز در يخنجر معموال آنان. کردند یم مخالفت نیفلسط بر هایروم يالیاست با تمام شدت

 یم در يپا از را انیروم هواخواهان مناسب فرصت در و کردند یم یمخف خود لباس

 یم يجد را آنان خطر و کردند یم مشخص گرید يها فرقه از را آنان گانگانیب. آوردند
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 یتفاوت انیسیفر با خود اعتقادات ریسا نظر از عده نیا که رسد یم نظر به نیچن. گرفتند

  .نداشتند

  :رائیم ق- 6

 زیآم تکلف يرهایتفس مقابل در که دیآ یم يعبر و یعرب در)) قراء(( کلمه از قارئون

  .دارد اشاره یآسمان کتب قرائت به ، انیسیفر

 یم مخالفت)  یشفاه تورات( تلمود با ، است آمده دیپد اسالم ظهور از پس که فرقه نیا

. است داشته يریدرگ انیسیفر با همواره و ورزد یم تعصب تورات يظاهر يمعنا بر و ندک

 و داشت معاشرت فهیابوحن با که بود "عنان" نام به يهودی یربان کی ابتدا در آنان رهبر

 فرقه نیا بغداد در یقیدوان منصور عصر در يو. آموخت يو از را یاسالم فقه اصطالحات

 یراتییتغ و کرد جیترو رانیا در را مکتب آن ينهاوند نیامیبن نام به يردف سپس. نهاد ادیبن را

  .نهاد برآن "هیعنان"يجا به را)  کنندگان قرائت (قارئون نام و داد آن در

  دونمه- 7

 آنان به اوقات یبعض در و ،است "شده مبدل" يمعنا به یاستانبول یترک به دونمه فرقه نام

  .شود یم داده نسبت گروهشان مؤسس یصب يشبتا به که ندیگو یم نیشبت

 یبررس و مطالعه از پس و آمد ایدن به)  هیترک غرب( ریازم شهر در 1626 سال وي در

 آمده آنان نجات يبرا و است هودی يحایمس که شد یمدع کم کم يهودی عرفان و اتیاله

 نزد يشمار یب گروه و رفتندیپذ را دعوتش انهیخاورم و هیترک و اروپا انیهودی یبرخ. است

  .آمدند گرد او

 قبل يو. کرد خواهد امیق 1666 سال در گفت د،ینام یم خدا فرزند نینخست را خود که يو

 جشن به یخوشحال از انیهودی امیا آن در. رفت قاهره و میاورشل به مذکور موعد دنیرس از

  .)یصب طانسل باد زنده( و)  پادشاه حیمس باد زنده: (دادند یم شعار و پرداختند يشاد و

 و رفت استانبول به کند، مسافرت میاورشل به آنکه يجا به 1666 سال در یصب يشبتا

 حضور به را او 1666 سپتامبر 16 روز در و شد ریدستگ یعثمان پادشاه طرف از بالفاصله
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 به را خود نام ، اسالم رفتنیپذ از پس يو. شود مسلمان خواستند او از و آوردند پادشاه

  .کرد ازدواج مسلمان يبانو کی با و داد رییتغ يافند محمد

 ياریبس هم باز یول نمود، بیترغ اسالم رشیپذ به را خود روانیپ از ياریبس نیهمچن يو

 از یشبح تنها که گفتند یم مساله نیا هیتوج در آنان. دانستند یم حایمس را او انیهودی از

 است رفته آسمان به لیاسرائ یبن دهش گم لهیقب ده افتنی يبرا او خود و شده مسلمان يشبتا

 در یموس که گونه همان: گفت یم مرام نیا فعاالن از یکی. کرد خواهد ظهور يزود به و

 نفوس بتواند تا بماند عثمان سلطان کاخ در حایمس که بود الزم ، افتی پرورش فرعون کاخ

  .دهد نجات زین را ه یهودگشت گم

 ، انیهودی انیم اسالم غیتبل عنوان به بود مجاز و داشت نگه را شیخو ییحایمس صفت يشبتا

 مسلمانان رسم به درنگ یب آن ياعضا که آورد دیپد يا فرقه يو. ردیبگ تماس آنان با

 یمنج عنوان به يشبتا عیسر بازگشت به و شدند یاسالم آداب رویپ ، گذاشته سر بر عمامه

 نفر هزار چند واکنون افتاد اتفاق 1676 سال به يو مرگ .ماندند دواریام لیاسرائ یبن یقیحق

  .شوند یم افتی هیترک در آنان از

  

  هودی ادیاع●

 بزرگ ، آن یط و خورند یم غذا یجمع دسته خانواده افراد روز نیا در: شنبه روز - 1

 خانواده افراد و کند یم تبرك را آن دعا، خواندن با و ردیگ یم دست بر یشراب جام خانواده

  . است فرمان ده از یکی شنبه لیتعط. دخورن یم شراب آن از

  . است ماه آغاز يمعنا به که ندیگو یم حودش روش آن به يعبر به: ماه اول دیع - 2

 و دیبخش را وامها دیبا بار کی سال هفت هر تورات طبق: انفکاك سال ای هفتم سال - 3

 نیا يعبر نام. ددا انجام آن مانند و یلیاسرائ بردگان کردن آزاد لیقب از یانسان ییکارها

  . است کردن رها يمعنا به طایشم سال

 ياریبس یاخالق و یانسان اعمال که دیآ یم بار کی سال پنجاه هر دیع نیا: لیوبی سال - 4

  .شود یم انجام آن در
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 یپوش چشم مناسبت به که است کردن یپوش چشم يمعنا به لغت در: فصح دیع - 5

 به ینام نیچن انیفرعون به بال نیا نزول نیح در لیاسرائ یبن زادگان نخست قتل از خداوند

 در سانین ماه چهاردهم آن آغاز و کشد یم طول روز هفت دیع نیا. است شده داده آن

 انیحیمس و است دیع نیمهمتر دیع نیا. است آمده  تورات در آن مراسم و است بهار فصل

 قرن سه دو از. دارند یم یگرام را آن  یسیع حضرت يسپار خاك با آن تقارن خاطر به زین

 از و کشته را یحیمس بزرگسال ای کودك کی که اند شده متهم انیهودی یگاه تاکنون شیپ

 است شده نوشته باب نیا در زین ییکتابها. اند کرده استفاده فصح دیع مراسم در آنان خون

.  

 آماده و ههفت هفت گذشتن مناسبت به فصح دیع از پس روز پنجاه دیع نیا: ها هفته دیع - 6

  . هاست هفته یعنی شاووعوت آن يعبر نام. شود یم برگزار محصول شدن

. دارد مهرقرار لیاوا در شود یم دهینام هشانا روش يعبر به که دیع نیا: سال اول دیع - 7

 تیاهم دهم روز. نواختند یم بوق توبه امیا روز ده يبرا یآمادگ نشانه به روز آن در

  .گفتند یم پوریک ها ومی آن به و داشت یخاص

 را آن و است واقع يتشر ماه روز نیدهم در مهم دیع نیا ؛ کفاره روز یعنی: پوریک ومی - 8

 منظور به روز، نیا شبانگاه تا قبل روز غروب از انیهودی. نامند یم عاشورا یعنی)) عاسور((

 و کنند یم زیپره کار و استحمام ، دنیآشام ، خوردن از و رندیگ یم روزه ، گناهان کفاره

 ژهیو لباس ادگرایبن انیهودی روز، آن در. شوند یم مشغول استغفار و عبادت به ها سهیکن در

  .کنند یم يخوددار یچرم کفش دنیپوش از و کنند یم تن بر يا

 در لیاسرائ یبن کردن یزندگ نشانه به يتشر ماه دوم و ستیب روز در: بانهایسا دیع - 9

 نیا نام کنند یم یزندگ مهیخ در هفته کی مدت یموس حضرت عصر در هیت يها مهیخ

   .بانهاستیسا یعنی سکوت يعبر زبان به دیع

 استعمارگران بر هودی يروزیپ ادبودی شود؛ یم دهینام حنوکا يعبر در: شیگشا دیع - 10

 و هایدیپل از هودی دست به مانیسل معبد روز نیا در. است. م. ق 168 سال در یونانی

  .بانهاستیسا دیع از پس هفته کی دیع نیا .شد ریتطه دشمن يهایخراب
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 انیهودی عام قتل خطر رفع مناسبت به روز نیا. دارد نام میپور يعبر در: ها قرعه دیع. 11

  . است شده داده قرار دیع ارشایخشا ریوز هامان توطئه به

  حایمس ظهور انتظار ●

 دهیآفر کامل و خوب يوجودم را جهان نکهیا به معتقد و ندارید یقوم عنوان به انیهودی

 به مایمستق که انسان نینخست گفتند یم و دادند یم قرار نشیآفر آغاز در را کمال ، است

 انیهودی ، وصف نیا با. باشد کامروا و کامل دیبا لزوما ، است شده دهیآفر خدا دست

. ندیوج یروزم نیواپس و ندهیدرآ بلکه ، گذشته ییطال دوران در نه را لتیفض و یابیکام

  : بود جیرا انیهودی انیم ، درموردآئین یهود،مقدس کتاب عبارت نیا

  .)گردد یم عیرف اریبس تو عاقبت بود، ریصغ تیابتدا اگرچه(

 اند بوده فاتح یاله رهبر کی انتظار در همواره ، قدس شهر یرانیو نینخست از پس انیهودی

  .برگرداند مانیسل و داوود درخشان عصر به را "خدابرگزیده  قوم" شکوه و اقتدار که

 یبن پادشاهان لقب حیماش. شد یم خوانده) شده مسح( حیماش انتظار مورد تیشخص

 آنان سر بر روغن یاندک ، جمع حضور در امبرانیپ ، سنت کی اساس بر رایز بود؛ لیاسرائ

 دبع يزمانها در لقب نیا. آمد یم دیپد شانیا يبرا قداست ینوع یوهش نیبد و دندیمال یم

  .شد اطالق هودی یآرمان پادشاه به

 در انیهودی. زند یم موج تیهودی فراز و بینش پر خیدرتار انتظارموعود التهابوشور

 کرده هموار خود بر دیام نیا به را شکنجه و يخوار گونه هر خود بار محنت خیتار سراسر

 جهان يفرمانروا و رهاند و رنج درد و ذلت گرداب از را آنان و دیایب حیمس يروز تا اند

  .گرداند

 يبردعاها عالوهنیزیهودیان  اکنون هم.بیشتریهودیان عیسی رابه عنوان مسیح ردکردند

 ) يعبر اریا ماه پنجم( لیاسرائکشور يانگذاریبن سالگرد مراسم انیپا در ، روزانه ییحایمس

  :کنند یم دعا گونه نیا، پورعبادتیش در دنیدم از پس

 حایصورمس نفخ و میباش يآزاد دم دهیسپ شاهد او لطف به که دبا نیچن خداوند، اراده"

  ".دهد نوازش را ما گوش
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  :قرون اخیر یهودیت در ●

چندان بهبودي در وضعیت اجتماعی  )پروتستان (در قرن پانزدهم اصالح مذهبی مسیحیت 

ه اجتماعی یهود به منتهاي درج ضعدردوقرن شانزدهم وهفدهم و .نیاوردیهود اروپا فراهم 

ازروشنی و نور دنیاي  و محبوس مانده، گتوها ،هاي خود انحطاط رسید و کماکان در محله

   .فرهنگ محروم بودند وهنروخارج و لذایذ معنوي چون علم 

دراروپاي غربی و مرکزي وضعیت اجتماعی  ،هجدهم و نوزدهمسرانجام درقرون اخیر، 

 ثدم اروپا و حدومرر علم در میان از برکت روشنفکري و انتشا طئییهود با حرکتی بسیار ب

اي حقوق مدنی  و پاره رفتانقالبات تاریخی در فرانسه و آلمان به تدریج به سوي آزادي 

  .به آنها اعطا شد

با انتشار اصول دموکراسی در آمریکا و اروپا باالخره یهود آزادي مدنی کامل حاصل 

،علی راگتو ها ت دیوارهاي بلند وناپلئون بناپارت درانقالب فرانسه به هرجا میرف. کردند

که  1848عاقبت در سال . خراب کرده و یهودیان را آزاد می ساخترغم همه مخالفتها، 

یهود در سراسر ممالک اروپا حق برابري با  ،اجتماعی اوضاع را دگرگون ساخت اتانقالب

استفاده از امکانات اجتماعی مانند سایرین  و سایر افراد در برابر قانون حاصل کردند

  .نمودند

. اشتی دنیز اثرات بزرگ خوداسرائیل در داخل ،این تحوالت خارجی و آزادي مدنی

خود مانند سایر ملل تغییراتی بدهند  قومی وافکار عاوضادرصدد برآمدند که در یهودیان نیز 

درون  و درنژادپرستانه سنتی و به خوبی دریافتند که یهودیت دیگر نباید در تنگناي افکار

بلکه باید روش مترقی پیش گرفته و تحول جدیدي  بماند،ارهاي تعصب جاهلیت باقی حص

این نهضت  .راه انداختند "یهودیتصالح ا" نام بهاینگونه افراد جنبشی  .حاصل کنند

 ،تحوالت جدید داردقابلیت پذیرش  که اوالً مذهب موسی اعالم کرد1843ی درسالاصالح

عقیده به رجعت مسیحا به اسرائیل و سلطنت در  ثالثاً ،اردتلمود دیگر قیمت مذهبی ند ثانیاً

خاصی نیست و هر قوم  یا  براي یهودفلسطین سرزمین  .فلسطین خیالی خام بیشتر نیست

  .وري که متولد شود تابع همان جاستیهودي درهر کش
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  :صهیونیزم وتاسیس دولت جدید • 

 ،م یهود شدقوقرن نوزدهم نصیب  ترقیات و کامیابی هاي اقتصادي و فنی که در نیمه دوم 

برانگیخت و احساسات ضد علیه  یهودیت  روپاي غربیابار دیگرموجی از بغض و نفرت در

ایشان به ظهور رسید جیع برضددر تمام ممالک حوادث ف .یهود را بار دیگر به جوش آورد

  .ستدر فرانسه نمونه اي از آنها "ریفوسد"که داستان 

ن ملی در طمادام که یک و ان بناچاربه این نتیجه رسیدند کهیهودیبسیاري ازروازاین  

این عقیده که .غیر ممکن است شان برایامنیت وآرامش سرزمین فلسطین نداشته باشند 

به وساط حاصل کرد نضج وانب ) 1896سال  در(منتشر شد "تئودورهرتسل"اساس کتاب بر

  .گردیدمعروف  "نیزمصهیو"سرعت به صورت یک نهضت بین المللی درآمد که به نام

  جنبش

طلبانه  عقاید اصالح

   . متجدد برتري یافت

در اثناي جنگ جهانی اول معلوم کرد که دولت بریتانیاي کبیر تاسیس  "اعالمیه بالفور"

نگرد و وسایل رسیدن به این  نظر موافق میمملکت خاص خود را در سرزمین فلسطین با 

دگرگون را  یانسیاسی یهود ضعاعالمیه بالفور و .سازد مقصود را از هر جهت فراهم می

  .شدندررهسپاهودي از اطراف جهان به سوي فلسطین هزاران یسال بیست درمدت  .ساخت

واقعه  و مدرآلمان و حوادث جنگ جهانی دوسم نیز نهضت نازیاوقات،  مصادف با همان 

 کشتار	به ،»يسوز همه«یا 		هولوکاست(و قتل عام یهودیان  هولوکاست

 دوسوم ،يهودی  ونیلیم شش بخصوص نفر ونیلیم ازدهی به کنزدی	کشی نسل	و	یجمع دسته

 و  يناز آلمان  بدست ی دومجهان جنگ  یط در  توملی  مذهب  نژاد،  هیپا بر  ،انیهودی تیجمع

، مجددا عالقه )اطالق می شود ،يناز آلمان  مرگ يها اردوگاه در  1945  يانتها تا1941  از

و عاقبت منجر به آن گردید  خترا به تاسیس یک دولت مستقل یهود روز افزون سااین قوم 

خاك فلسطین راي بخشی ازبه تجزیه  1947که سازمان ملل متحد در مجمع عمومی در سال 

  .شدداد و تصویب نمود که یک قسمت آن کشور مخصوص قوم یهود با
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  :تحوالت تازه   •

وجه مشترکی به  انمتعصبان و متجددین اند که بایستی ب اخیراً متفکران یهود متوجه شده

 "در اروپا و سپس در آمریکا فکررواز این  .وجود آورند و حد وسطی ایجاد نمایند

حاصل نمود و یک ري عظیم این نهضت به سرعت انتشا. انتشار یافته است "وکسدارت

هاي متحده آمریکا در شهر نیویورك تشکیل یافته که هدف آن یافتن حد  ن کنیسهسمینار بی

گروه  دو درخاتمه باید گفت که آینده یهودیت ظاهراً در دست این. وسط میان دو طرف بود

آیین نیاکانی و فرهنگ باستانی خود را  دیانت وآنها قادر خواهند بود آیااست وباید دید که 

  ؟!د یاخیرپایه آن در این جهان  متغیر کنونی ثابت و پایدار بمانبه طوري حفظ کنند که 

 دسته سه به شرفتیپ نظر از را کشورها "تولدي دیگر"درمقدمه کتاب  شفا نیالد شجاع  

 رانیاي کشورها  است معتقد اما. کند می  بندي طبقه  شرفتیپ حال در و مانده عقب شرفته،یپ

 کشور دو تنها انیم نیا در": شجاع الدین شفا .هستند استثنا دو دراین بین  لیاسرائ و

 که ندیارویرو نشده حل يمعما نیا با شیخو یکنون برزخ طیشرا در که رانندیا و لیاسرائ

 یباق اند دهیتن شیبدورخو که يا لهیپ درون در یاله تیآ و یخاخام يها تیهو با همچنان

اي  تازه هزاره به پای ی مترقرهائکشو صورت وبه برآورند کهف غاراصحاب سراز ای بمانند،

".باشد داشته تواند ینم وجود اهللا تیوآ خاخام يبرا یجائ منطقه درآن که گذارند
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�����ت  
  آ��ن 

وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند، دردستشان کتاب مقدس داشتند و ما دردست زمینهایمان را داشتیم، پنجاه سال بعد، ما  «

  جومو کیانتا. » تاب هاي مقدس داشتیم وآنها دردست زمینهاي ما را داشتنددر دست ک

  :محیطی که حضرت عیسی درآن بدنیاآمد●

حضرت عیسی در محیطی به دنیا آمد که به تازگی تحت استیالي رومیان قرار گرفته بود 

اسرائیل پادشاه  "هیرود کبیر"عیسی در زمان تولد  .بودن هن باهم حسناروابط رومیان و بومی

  . پسرش تقسیم شدسه ین باز جهان رفت و مملکت فلسطین بعد از او 

و شمال دریاچه  ،آن تی پاسهیرودجلیل و پریا به  ، لوسارش بزرگیهودیه و سامرا به پسر

  .ش واگذارشدبه فیلیپ پسر کوچکلیل ج

را به  اوتعمداً تعلل نمود و بعداً شلوس بخاطربی کفایتی اش قیصر روم در تحویل سهم ار

  .اشتمگ شتبعید کرد و سردار رومی دیگري را به جای گال

 ثـروت انـدوزي و نفـع خـود فکـر      زبـه حاکمان رومی بی وجدان و خود خواه بودند و ج

یهودیان آزادي مـدنی و مـذهبی عطـا     بهمقتضیات سیاسی  حدي بخاطرکردند هرچند تانمی

  .یهود برقرار بود کرده بودند ولی به هر حال یک نوع کنترل نهایی برسرمردم

و شامی و یهودي بودند ، فنیقی، مردم جلیل یونانی. در کشور جلیل تشنجات کمتر بود

  .نسبت به یهود به سایر اقوام قابل مالحظه نبود

از اتحاد و ادغام این تلط، درواقع با اجراي سیاست فرهنگ مخحاکم رومی،  "آنتی پاس"

تن داده بودند تا زمانی که مالیات ها  ضعن ویهودیان به ای .اقوام باهم جلوگیري میکرد

 رنج  با دستنیزرا  شانکه باید قیمت غالمی و اسارت ان دیدندیهودیو ، افزایش پیدا کرد

با همدستی فردي از فرقه فریسیان  "ایهود"به نام فردي ازیهودیان این بود که  .خود بپردازد
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شعارشان  .را تشکیل دادند)غیرتمندان (وفرقه اي به نام قائنان کرده قیام  "وقزاد"به نام 

  .معبد نباید پرداختزبه هم جباجی نیست و هیچ جز یهوه این بود که پادشاهی 

سردارجلیل قیصر روم هم سپاهی را براي کمک به  که وجدي شدشدید به حدي  طغیان این

یهودي  ، مبه دنبال این ظلم و کشتار عظی .کشته شدند قانویانچندین هزار تن از .اعزام کرد

و راه حل مشکالت ند ها به پیش گویی هاي انبیا در تورات و ظهور منجی روي آورد

  .دیدند می عدیده خود را در آمدن مسیح

بود و  رقت بارشاهد این مناظر کرد سپري می را خودجوانی دوران  که  یسیعحضرت  

فرقه ها  زمان بعضی ازدر آن  .بودند یاناز گروه قانو )یارانش(ش از حواریون برخیاتفاقاً 

 ی رغم علکه پرجمعیت ترین فرقه هم بودان بودند و برخی مانند فریسیان ویطرفدار فرقه قان

 .ستیزه دور نگه داشته بودند و راه احتیاط را در پیش گرفته و خود را از جنجال، نارضایتی

به امورات  به اصول دین و کاهنان یهود نداشته وعصب وارهم دلبستگی تلیل عامه مردم ج

  .خود مشغول بودند

  کتاب مقدس مسیحیان●

 است آن ينامگذار نیا علت. قیعت عهد و دیجد عهد: دارد بخش دو انیحیمس مقدس کتاب

 امبرانیپ لهیوس به ، کهن مانیپ یکی: است بسته مانیپ دو انسان با خدا معتقدند انیحیمس که

 .دیآ یم دست به عتیشر و نونقا قیطر از نجات  کهن، مانیپ در. حیمس یسیع از شیپ

  .حیمس یسیع یعنی یمتجل يخدا توسط نو، مانیپدر

 ، آنان اعتقاد طبق که معنا نیا به. شود یم حاصل محبت قیطر از نجات نو مانیپ در 

 رنج تحمل با و ردیگ یم برخود را بشر گناهان شود، یم مجسم انسان شکل به پسر يخدا

  . شود یمبشر گناهان کفاره ، بیصل

. دارد وجود دیجد عهد آغاز در لیانج چهار. است افتهی نگارش یونانی زبان به دیجد عهد

 ای آسمان ملکوت دهیرس فرا به مژده: است مژده يمعنا به یونانی زبان در "  لیانج "  کلمه

  . تازه مانیپ
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 عهدو است کتاب 39 قیعت عهد: است کتاب 66 دیجد عهد و قیعت عهد يکتابهاوع مجم

  :شوند یم میتقس بخش چهار به موضوع نظر از که است کتاب 27 دیجد

  .نام انجیل هادرواقع نام نویسندگان آن می باشد ؛ لیاناج )الف

  )قیعت عهدي هاییشگویپبااشاره به  حیمس مواعظسیره و(ی مت لیانج- 1

   )حیمس مواعظ و رهیس کتاب نیوکوتاهتر نیمتریقد( مرقس لیانج- 2

  )اتیجزئ بر هیتک با حیمس عظوموا رهیس( لوقا لیانج- 3

  ).او بودن بشر مافوق بر دیتاک باسیره ومواعظ   کتاب نیمتاخرتر( وحنای لیانج - 4

  نوشته لوقا ؛ رسوالن اعمال )ب

  رسوالن؛ يها نامه )ج

  ؛ نوشته یوحنا  مکاشفه )د

اناجیل توسط خودحضرت عیسی به  اعتقادمسلم همه مسیحیان این است که هیچ کدام از

 نوشتن به شروانیپ و ارانی از يادیز گروهبلکه بعدازمصلوب شدنش  ،درنیامده نگارش

. شد خوانده لیانجهابعد که آوردند وجود به ییها نوشته و کردند اقدام حضرت آن رهیس

 متروك گرید لیاناج و افتی تیرسم لیانج چهار، ازبین انبوهی ازکتب اندك اندك

  .وت به زندگی حضرت عیسی میپردازدهرکدام ازانجیل هابه گونه اي متفا.شد

  :آئین مسیحیت●

) حیمس( يناصر یسیع سخنان و ها آموزه بر که است کتاپرستانهی نییآ کی تیحیمس نییآ

 و دیتعم گناهان،ة کفار عنوان به حیمس مرگ ث،یتثل چون ییها آموزه. است گشته استوار

 رویپ اردیلیم 2٫1 داشتن با تیحیمس. هستند نییآ نیا نیادیبن يباورها از القدس روح

درمسیحیت انسان خدایی به اوج میرسد  .است روانیپ شمار دید از جهان نید نیبزرگتر

وخدا اینبارفراترازسایرادیان درقالب انسانی به نام عیسی مجسم شده و به زمین می آید، 

مدتی بامردم زندگی میکند وسپس کشته شده وبعدازچندروز ازگوربرخاسته ودوباره به 

  .آسمان برمیگردد
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 انیحیمس .خودعیسی است که محورقرارمیگیرد ، درآئین مسیحیت بیشترازآموزه ها وتعالیم

 امیپ نیع بلکه ، امیپ حامل نهعیسی  ، آنان دهیعق به و دانند یم یاله یوح تجسم را یسیع

  . است بوده وکلمه

 یم گردن به یبیصل نشان بشر گناهان راه در  حیمس یسیع شدن مصلوب نشانه به انیحیمس

 که است یکس او یواقع رویپ که است گفته دیتاک به بارها یسیع حضرتخود. زندیآو

 سابقه که افتیدر یروشن به توان یم سخن نیا از. برود او دنبال وبه برگردن آویزد بیصل

 شدن مصلوب نشانه را آن دینبا و گردد یم باز حیات عیسی دوران به بیصل نشان ختنیآو

 خدا راه در شهادت يبرا یآمادگ اعالم و "شتنیخو انکار" به دیبا سنت نیا. تدانس او

  . شود ریتفس

ژانویه را به عنوان روز تولد حضرت عیسی جشن می گرفتند ولی شم مسیحیان در ابتدا ش

جشن میترا  "دسامبر یعنی روز 25پس از تفکیک کلیسا به شرقی و غربی کلیساي روم روز 

  .ولد مسیح انتخاب کردرا به عنوان روز ت"

  : زندگی حضرت عیسی وتعالیم او ●

هنگامیکه یوسف ومریم براي مسافرتی موقتی به  جنوب اورشلیم "لحم تیب" در یسیع

ناصره در ناحیه جلیل درقریه و خاندانش  عیسیموطن اصلی  .آنجاآمده بودند زائیده شد

عمر خود به جز چند هفته را همه  عیسییوسف به حرفه نجاري اشتغال داشته و  .بوده است

 یول ، است يالدیم خیتار آغاز بایتقر  یسیع حضرت والدت.سپري کرده است  جلیلدر

 سال هشت تا چهار دیشا و دینما یم دشوار ، یقطع و قیدق طور به او والدت سال نییتع

  . است بوده يالدیم خیتار مبداء از قبل

 شده نامزد وسفی به میمر مادرش چون که بود نیچن حیمس یسیع والدتبه گفته اناجیل، 

 صالح يمرد که چون وسفی شوهرش و افتندی حامله را او ندیآدر هم با آنکه از قبل بود،

 نیا در او چون اما  کند رها یپنهان  را او نمود اراده پس د؛ینما عبرت را او نخواست بود،

 وسفی يا(: گفت شده ظاهر يو بر خواب در خداوند فرشته ناگاه کرد، یم تفکر زهایچ

 روح از است گرفته قرار يو در آنچه که رایز مترس میمر شیخو زن گرفتن از دوداو پسر
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 شیخو امت او که رایز نهاد یخواه یسیع را او نام و دیزائ خواهد يپسر او و تاس القدس

    .)دیرهان خواهد گناهانشان از را

 به را آن انیروم و انییونای. خداست جاتن آن يمعنا و نهاد او بر "شوعی" نام تولد، از پس

  .شد یسیع یعرب زبان در و کردند لیتبد سوسی

 مذکور يزیچ یرسم اتیروا و لیدراناج شیجوان آغاز و بلوغ دوره در یسیع احوال از

 ییحی حضرت نزد دیتعم افتیدر يبرا یسالگ یس حدود در بنابه اناجیل، عیسی. ستین

عیسی دید که آسمان شکافته شدروح .رایش حاصل شدوبعد ازتعمید مکاشفه اي ب رفت

 》توپسرحبیب من هستی ومن ازتوخشنودم《:درقالب پرنده اي براوظاهرگشت وگفت

دربیابان هاي اردن به مراقبه وعبادت  )اربعین یا چله( بعدازاین مکاشفه عیسی چهل روز

  .پرداخت وتوانست برشیطان وجودش غلبه کند

 لیاسرائ یبن پرآوازه و جوان امبریپ ، ایزکر بن ییحی ی؛سیع شدن ختهیازبرانگ شیپ یاندک

  . پرداختمی  مردم موعظه به و ه بود کرد امیق هیهودی نیسرزم درنیز 

 برمردم یقیرعمیتاث و هآورد دست به يریچشمگ تیموفق خود دردعوت دهنده دیتعم يایحی

 توبه و آمدند یم او نزد ، گروه گروه ، یاجتماع طبقات همه که يطور به ه بودگذاشت

  پادشاه ، تراخیت سیرودیه با ییحی اندك اندك .داد یم دیتعم غسل را آنان يو و کردند یم

 زندان در را او سر يو فرمان به يچند از پس و برخاست مخالفتبه  لیجل التیا ستمگر

  . دندیبر

 شهر به و کرد ترك را ناصره خود شهر د،یشن را ییحی يریدستگ خبر یسیع که یهنگام

ون هاي شمع چهار تا از ماهیگیران کنار دریا به نام. آمد لیجل اچهیدر کنار در کفرناحوم

 .عیسی راه افتادندبه دنبال اندریاس، یعقوب وبرادرش یوحنا و برادرش   )پترس(

 در او اسم ازاین رو پرداخت وهمچنین درمان دردومرض مردم موعظهعیسی به تعلیم و 

  . تافی شهرت هیسور تمام

  :داشت بخش دو يو یاساس میتعل

  د؛یبرگرد خدا يسو به و دیبردار دست گناه از یعنی د؛یکن توبه .1
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 و بند عیترج .دیشو رایپذ خود یزندگ بر را)  آسمان ملکوت( خدا یسرپرست و تیوال. 2

  »ماست سر يباال يخداوند ملکوت«: که بود نیا  یسیع امیپ کالم هیتک

 با وي شدید مخالفت عیسی تعالیم در. ابالغ پیام خود برگزیدراهی متفاوت براي  عیسی

  .است آشکار کامال شریعت معلمین و مالیان و یهود روحانیت

دارند  کسانی که شمشیر بر می "توسل به اسلحه رد کرد و می گفتیان وروش قانو او

ري انزوا و گوشه گی که اسنیانهمچنین روش  ."عاقبت با همان شمشیرکشته خواهند شد

  .، را نیزنمی پسندیدبود

مخالف  ،دادند ظاهري دین اهمیت می عائرکه بیشتر به تشریفات و ش هم با روش فریسیان

 یم را زنان وهیب يها خانه رایز فریسیان ریاکار، و کاتبان يا شما بر يوا ": گفت بود و می

 بر يوا. افتی دیخواه دتریشد عذاب رو آن از د؛یکن یم لیطو را نماز ایر يرو از و دیبلع

 اگر دییگو یم و  دیده یم نتیز را صادقان يمدفنها و دیکن یم بنا را ایانب يقبرها که  شما

 ماران يا  .میشد ینم کیشر شانیا با ایانب خون ختنیر در ، میبود یم خود پدران امیا در

  ".کرددیخواه فرار جهنم عذاب از چگونه زادگان یافع و

گفت و اصطالحات مشکل را براي مردم با مثال  مردم سخن میعیسی به سادگی و به زبان 

 و حکمعیسی می گفت . وجود خالق را امري مسلم و الزم می دانستاوکرد  ساده بیان می

 آداب رینظ عت؛یشر قانون مراعات در فراطنه برا. دارد تمرکز بخشش و رحم بر یاله فرمان

 انیجر هودی يها فرقه یبعض نیب در امیا آن در که نهایا رینظا و یمذهب محرّمات ،ینید

  .داشت

 خود و کنند یزندگ گریکدی کنار در خداوند دختران و پسران عنوان به دیبا زنان و مردان

  . شد خواهد برقرار یاله یدرست و یراست و عدل سلطنت که سازند يروز آماده را

 آمده کهان مبرید  گفت گم کرد و می می اییدمطالب کتاب مقدس یهود عهد عتیق را ت عیسی

 آمده ام که آن را بلکه ، میبنما باطل تا ام امدهین ، سازم باطل را ایانب صحف ای تورات تا ام

  .کنم تمام
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 مثالًکنند  شکند و در قوانین تجدیدنظر می موارد شریعت را می بعضیولی در عمل در 

س به زنی نگاه شنیده اینکه می گویند زنامکن، لیکن من به شمامیگویم هرک": تگف می

  ."شهوت اندازدهمان دم با او زنا کرده است

شنیداید که می گویند به دوستان محبت وبه دشمنانت عداوت کن، ولی من به شمامی "

  "..........گویم به دشمنانت نیزمحبت کن و

گفت آسمان در  بلکه می میدانست شعائر مذهبی  عبادت وانجام  را نهئل برترین فضا عیسی

برهنه را ، دهاي راآب داتشنه ، ي متعلق به کسانی است که گرسنه را سیر کردهروز داور

تهمت وعیب جویی واز باشند کرده یاريي رابیماري را پرستاري کرده  و گرفتار، پوشانده

  .عبادت وشعائر ومناسک ظواهردین است وچندان اهمیتی ندارد، دوري کرده باشند

ترك لذائد  و هیچگاه پیروان خود را بهند کنن حکمکنید تا بر شما حکم ناو می گفت 

مود نمعرفی نلیدیها ها و پ تشویق نکرد و جسم انسان را سرچشمه بدي یجسمانی و دنیای

  .تواند جایگاه روح القدوس شود انسان میجسم بلکه معتقد بود 

. خیلی زود در اطراف و اکناف شهر منتشر شد وعظه هاي عیسیشهرت شفابخشی و م

آزادي عمل  ،حفاظت از آداب و شعائر دین یهود می دانستندامورخود را م فریسیان که

شنیده اید که  ":تورات آنان را به خشم آورده بود که مدام می گفت عائردر تفسیرش عیسی

داد و  و بعد فرامین کتاب مقدس را تغییر می " .مگوی من به شما میلیکن .......گفته اند 

  . کرد مقررات جدیدي جانشینش می

را به او ،ه اي نداشتندبحر عیسیفریسیان چون در برابر اشتیاق مردم به فصاحت و بالغت 

 را ازاندك اندك موثر افتاد و مردم عیسی  گی و جنونوزدجنون متهم کردند شایعه دی

حتی مادر و برادرانش نیز این شایعات را باور کرده و براي معالجه . پراکنده ساخت شاطراف

  . آمدندکنیسه به  عیسی

حواریونش سعی  .رفت اتشام به سمتتصمیم به سفر شمال گرفت و  عیسیدر این موقع 

انسان باید فرزند  ":گفت آنهاعیسی به داشتند اورا ازرفتن به اورشلیم منصرف کنندولی 

  ."شود و کشته شود طردو کاتبان  بزرگرنج بسیار ببیند باید از طرف کاهنان 
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باشد جمعیت کثیري براي  رمعبددر جواصح راروزعید فتا  اورشلیم شدرهسپار عیسی

پیالتوس حکمران روم هم در  .یم آمده بودندلشرشرکت در مراسم عبادي و زیارت به او

با فرّوشکوه، سواربراسب بتازد  موعود يحایمس داشتند انتظار مردم . آنجا حضور داشت

 هرّعیسی را سوار برک اام. دساز واژگون را ستمکار پادشاهان تخت شمشیر بچرخاند وو

با فریادهاي لیل اهالی جمعبد به ورود از پس. دیدند که آرام وارد میدان شد یتیعار یاالغ

  .شعارهاي تبریک وتهنیت سردادندرا گرامی داشتند و  وي شادي مقدم

شد ولی سخنانش به مزاج مخالفانش  غولروزهاي پیاپی در معبد به موعظه مردم مش عیسی

یهودا  "  از این رو نقشه قتلش را کشیدند و یکی از شاگردانش به نامخوشایند نبود 

  .دبه مأموران بشناسان جاي عیسی راکه خریدند تا سرا با   "استخر

برپا  شتن از حواریون 12مجلس شامی با حضور تمامی  ،عیسی در شب آخر حیات خود 

نست که شاگردانش در لحظه دا از توطئه قتل خود باخبر بود و می به گفته اناجیل او. نمود

  .آخر به او خیانت خواهندکرد

تکه تکه کرده وبین را  نان  عیسی .ستربانی عشاءموضوع  ،مهمترین قسمت شام آخر 

شراب را نیز همینطور و گفت این ، کرد و گفت بخورید این جسد من استیارانش قسمت 

  .خون من است 

گذاشته  یسیانکه با فر يهودا طبق قرارنام داشت، ی"جثسیمانی "درباغی که بعد از شام 

عیسی به ماموران همین عالمت شناساندن ، او را بوسیدیخت وعیسی آبه دامان  خودرا بود

 حتی و شوند می متفرق ترس از حواریون تمامی می کنند ورا دستگیر ان عیسیمأمور ،ودب

«  گفتن با بار سه رفرا از قبل بود "خارا سنگ " به ملقب زیاد مقاومت خاطر به که شمعون

عیسی   پس ازدستگیري، .کند می انکار را عیسی»  بشناسم را مرد این اگر من بر خدا لعنت

نزد پیالتوس براي تایید حکم نهایی اعدام را . متهم به مرگ شد اهل شوراجمع کاهنان و در

  .دکن می قبول را حکم این یهودیان، شورش از جلوگیري براي حکمران رومی بردند و او

بر سرش  خاربه نشان شاهیتازیانه زدند تاجی ازعیسی را، فصح هفته جمعه روز در 

 تخته کی به را يو.  دیگرد اعدام انیروم توسط  یسیع. د و او را به صلیب کشیدندگذاشتن
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کردند؛  کوب خیم بود، شده سوار يگرید چوب قطعه بر بیصل شکل به که بزرگ چوب

 من، خدا ي من، خداي« یعنی» سبقتنی لما ایلی، ایلی،«: دز فریاد دوبار اوبرباالي صلیب

باالي دار براي  عیسی دربه گفته انجیل لوقا . سپارد می جانوسپس  »کردي؟ ترك مرا چرا

  ".ز زیرا که نمی دانند چه می کنندرپدر این ها را بیام": دشمنانش دعا کرد و گفت

تاریخ بشریت درسراسرعرصه ه در گ عیسی قطعا یکی از رقت انگیزترین مرگهاییست کمر 

 .لم برقوه متفکرانسان، تاثیرگذاشته استعا

براي اینکه جسد درروزسبت  "آریماتیا یوسف"شخص دولتمندي بنام  عیسی مرگ از پس 

 سنگ وگذاشت  خویش خانوادگی مقبره در و پیچید کتانی در را آن باالي صالبه نماند،

وزتعدادي اززنان اقارب عیسی قبل ازبازگشت به بعد ازسه ر  .دادقرار آن روي بر بزرگی

 خوانده»  یسیع زیرستاخ« حادثه، نیا .جلیل به مزارعیسی می آیند وآن راتهی می یابند

  .شود یم

 هاي دراسطورهریشه   خود بنوبه مرگ، از اوپس رستاخیز و عیسی شدن مصلوب داستان

 ازیریس درفریگیه، آتیس ه،درفنیقی آدونیس دربابل، تموز. دارد مسیحیت ماقبل متعدد

 و آدونیس و آتیس چون آنان از وبرخی شوند می مصلوب که هستند انواعی ارباب درمصر،

  .میشوند زنده ازمرگ پس روز سه عیسی همانند درست ازیریس

 آن از پس و بود نیزم يرو در بعدازمرگش،گرید روز پنجاه حدود یسیع به گفته اناجیل 

  .کندمی  عروج آسمان به خود، قوعالو بیقر بازگشت وعده با

وامید جانشینش می شود و نهال مذهبی رفته یاس و ناامیدي از بین بدین ترتیب 

     .ه می افکنددرختی بارور در تمام دنیا سای چونکاشته می شود که  )مسیحیت(نوین

 همجموع در. ابدی یم انیپا لیاناج در یسیع دنیکش بیصل به و یزندگ يماجرابدین ترتیب 

  .است آمده »رسوالن اعمال« کتاب ل،یانج چهار دنبال به دیجد عهد

 آغاز داده، يرو يالدیم یس سال حدود در شود یم گفته که ،یسیع عروج با کتاب نیا

 یاصل قهرمانان. پردازد یم يالدیم شصت سال حدود تا وي از پس حوادث به و شود یم

  .هستند ریونحوا پولس و پطرس يها نام به تیشخص دو کتاب نیا
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  تحوالت مسیحیت بعدازکشته شدن عیسی●

 عیوقا که بود عیآنقدروس داد رخ یسیع شدن ازمصلوبتحوالتی که درآئین مسیحیت بعد 

  .داد قرار الشعاع تحت کامالً را او اتیح دوران

 هودی نید از يا فرقه واقع در نمود عرضه نیفلسط نیسرزم در نید عنوان به یسیع آنچه

 تکرار واقع در ماتشیتعل و بود يهودی يمادر و پدر از متعصب يهودی  کی یسیع. بود

ه ک نمود یم هیتوص شاگردانش به نید اشاعه مورد در يو. بود هودی نید میتعال همان

 کردن دایپ صرف را خودکوشش تمامو کنند يخوددار يهودی ریغ يها نیسرزمازورودبه

 . ندینما لیاسرائ گمشده يها سبط

 حیمس یحت ای پسرخدا، خودراخدا چگاهیه یسیع که شودیم استنباط نیچن لهایانج مفاد از

 طرفدارانش هم یسیع مرگ از بعد بالفاصله یعنی تیحیمس صدر در. است نخوانده موعود

 . کنند مطرح مادرش و یسیع تیالوه مورد در ییداستانها دادندینم اجازه خود به ابتدا

 ها یحیمس که بود نیا داشت وجود تیهودی و تیحیمس نیب که یاختالف تنها ابتدا در

 یول باشدیم  یسیع همان شده اشاره آن به تورات در که موعود حیمس که بودند معتقد

 روز موعود حیمس ظهور انتظار در همچنان و دانستندیم مردود را دهیعق نیا هايهودی

 به یوقت بود يودهی سنت و فرهنگ به وابسته کامالً که نید نیا. کردند یم يشمار

 گرفت خود به تازه طیمح يوبو رنگ شد برده وروم ونانی وبه هودی از خارج يها نیسرزم

 متحول تورات  عیشرا و یمذهب دستورات هیکل .نمود لیتبد يدیجد نید به را تیحیمس و

 و يخداوند وصفات معجزات از يا هاله که بود یسیخودع تیشخص ترمهم همه واز شد

  .شد دهیچیپ آن گرداگرد یازل

 بودو خدا پسر بلکه نجارنبود وسفی پسر خداو گربندهید یسیع يالدیم دوم قرن در 

 بودکه يگرید نید بلکه کرد يانگذاریبن نیفلسط در یسیع نبودکه ینید گرید هم تیحیمس

 .ه بودشد وپرداخته ساخته مشترکاً سایکل و پولس توسط درروم
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 توسط که یجناح اول : کرد حرکت ختلفم جهت دو در ازمرگ عیسی مسیحیت بعد

 همه نیوهمچن بودند معتقد یسیع بودن حیمس به شدکهیم یسرپرست یسیبرادرع عقوبی

 .داشتند قبول را پاك و نجس و حالل و حرام و ختنه لیقب از یموس عتیشر اتیجزئ

 نیب در نداشتند یموس عتیشر ياجرا در یتعصب که رو انهیم و معتدل جناح ودوم

 گرفت یشیپ اول جناح بر مرور به جناح نیا. بود جناح نیا طرفدار پترس ونیحوار

  .دانسترا باید به حق بنیادگذار مسیحیت کنونی پولس بود که وي   نید نیا يشوایپ

هی خاصی به وجود وي الباداهمیت او بیشتر از آن جهت است که به اصول الهوت و م

و روح پیروان او ثابت و مستقر ساخت و یرورضمرا د عیسیآورد که آثار روحانی  مبادي 

ریسی فیک  لس درابتداپوبه گفته اناجیل . همین اصول باعث شد که نصرانیت عالمگیر شود

با خشم و کینه شدید در عقاب پیروان کلیساي نخستین عیسی شرکت  عصب بودکه مت

رضایت می  نیز به چشم که برگزیده حواریون بود، استیفان سنگسار کردنبه کرده و  می

 .نگریسته است

 و يریدستگ يبرا م،یاورشل انیهودی مجمع از یفرمان اخذ با پولس فان،یاست شهادت از پس 

 حرکت دمشق سمت به م،یاورشل در محاکمه يبرا آنان يریدستگ و یحیمس مانانیا نو آزار

 را شا یزندگ ریمس بیعج ییایرؤ ناگاه خودش گفته   به که بود سفر نیهم ياثنا در. کرد

 ؟یده یم آزار را انیحیمس چرا که کرد نکوهش را او و شد ظاهر او بر حیمس. کرد دگرگون

 از و شد داریپد يو تیشخص در یانقالب و آورد مانیا  حیمس به لحظه همان در پولس

  .باشد دیجد نید یحام که افتی تیمأمور  حیمس

آنجا به تفکر مشغول گردید و بعد از آن سفري به دیار عربستان شمالی داشته و در پولس  

 به ی خودراغیتبل مسافرتوازانجا . آورد يرو هیانطاک به وسپس  بار دیگر به دمشق بازگشت 

 ودر.چون قبرس وآسیاي صغیرومقدونیه ودفته رفته به اقلیم اروپاگسترش داد مختلف نقاط

  .دوباره به فلسطین بازگشت مختلف يشهرها یط از پس تینها

 ي طبقه توانست همین خاطر به. دیرس یم مشام به حاکمان با سازش يبو پولس میتعال از

 ،بودند برخوردار یبخش تیرضا ياقتصاد تیموقع از که را يامپراتور سرشناس و ختهیفره
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 ي پشتوانه. کند دعوت دیجد نییآ به را انینوایب آنان یمال منابع از استفاده با و کند جذب

 از مطمئن یگاهیپا زین مجاور يها نیسرزم و نیفلسط انیهودی انیم در توانست پولس یمال

  .آورد وجود به هواداران

 خیتار ي مسئله نیحادثتر جمله از موقع آن در که ـ ختان عمل که کرد اعالم حاًیصر او

 يضرور شراب و طعام در حرام و حالل تیرعا نیهمچن و ندارد یوجوب ـ بود تیحیمس

 ومسیحیان کلیسا درحالیکه ؛ کرد میتقس دینبا هرطا و نجس به را بشر افراد و ستین

 در یوحنا و یعقوب و پطرس چون یوحواریون بود  یعیس گاه زیست و زادگاه که اورشلیم

 واجب ختنه و بود پایبند یموس شریعت ظواهر به باید بودند، معتقد کردند یم یزندگ آنجا

   يحوار عقوبی و پطرس د،نمو فراوان اصرار ختنه وجوب برعدم پولس آنکه از پس. است

 به شان جذب يبرا را ختنه وجوب عدم يغیریهود اقوام میان در او دادند، اجازه تنها

  .کند تبلیغ مسیحیت

 يبیشتر پیروان یقیمت هر به مسیح آیین يبرا که بود این همتش تمام پولس که آنجا از و  

 یبدعت نیتر مهم.  داد یم تغییر را مسیح احکام و عقاید رومیان جذب يبرا لذا کند، پیدا

 همچون يو که بود آن,  دیگرد ثیتثل يبرا ییمبنا و نهاد برجا تیحیمس نییآ دروي  که

 خدایان يبجا لکن. شد یخدای سه به معتقد و کرد درست فرزند و پدر خدا يبرا رومیان

 يخدا و بود و فرزند يخدا که گذاشت را یعیس فرزندش، و پدر و »أوزیرُس« ییعن آنها

 جذب يبرا همچنین پولس. است القدس روح آن یسوم و است پدر يخدا که آسمان

  که ،بود نداشتند يبند و قید هیچیپرست بت دین در و بودند معتاد شراب به که روم مردم

 اعالم صراحتا و است حالل چیز همه و ندارد وجود یحرام هیچ مسیحیت در کرد اعالم

  )25- 23 اتیآ ،3 باب,  انیغالط به پولس نامه.( بود   پایبند شریعت به نباید که نمود

 مطرح یمنج عنوان به را مسیح یعیس ،بود یمنج یک منتظر که یهود قوم يبرا یطرف از 

 معتقد و   "یارفئوس "مکتب افکار تأثیر تحت که رومیان میان در دیگر يسو از و کرد یم

 با تا کرد یم تأویل و تفسیر آمیز اسرار يا بگونه را یعیس بودند، آمیز اسرار يچیزها به

  .باشد خوشایند شان ذایقه يبرا و داشته يسازگار آنها معتقدات
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 جهت نیهم به  .دانست بشر گناهان کفاره را  یسیع مرگ که بود آن پولس گرید بدعت

 گناهان يفدا حیمس حضرت که فکر نیا   .است گرفته لقب "يفاد " انیحیمس نزد یسیع

 مذاهب از یبرخ رایز. بود گرفته یروم و یونانی جامعه از که بود يفکر کی شده تیبشر

 گرانید يبرا و داشتند يفاد عنوان که بودند معتقد یانیخدا به روم و ونانی در آلود شرك

 راس در و یسیع ونیحوار که است یحال در همه نهایا .بودند داده دست از را خود جان

 نیب اختالف دامنه نگاران خیتار و بودند الفمخ پولس با موارد نیا همه در پطرس آنها

 يسایکل پطرس، مرگ از پس سال نیچند  که دانند یم قیعم يقدر به را پطرس و پولس

 پولس طرفدار جناح اختالفات به دادن انیپا يبرا مداخله به مجبور يالدیم 95 سال در روم

  .شد پطرس طرفداران و

  : تیرهبان 

 یزندگ وهیش را زهد و تجرد حیمس از دیتقل به انیحیمس یخبر ، تاکنون ونیحوار زمان از

 خدا ملکوت خاطر به يافراد که داد میتعل و نکرد ازدواج هرگز یسیع. اند داده قرار خود

 کرده ازدواج ، پطرس جمله از ، رسوالن شتریب البته). 12:19 یمت( برد خواهند سر به مجرد

 بازگشت به دهیعق با آغاز در تجرد. بود ادرن او وضع و ستیز یم مجرد پولس یول بودند،

 شدن روشن و زمان گذشت با. داشت ارتباط یانیپا روز دنیفرارس و یسیع الوقوع بیقر

 اتیح نشانه به ، انیحیمس یبرخ ، ستین کینزد یسیع بازگشت نکهیا بازگشت نکهیا

 یروابط -  تیحیمس جامعه در دیجد روابط نشانه به و کرد جادیا حیمس در دیبا که يدیجد

  .دندیبرگز را تجرد -  بود استوار خدا به مانیا بر بلکه ، یجسمان قرابت بر نه که

  :رسوالن●

.  کنند کمک يو دعوت نشر به تا دیبرگز را یارانی ، شیخو امیق آغاز در  یسیع حضرت

  :میخوان یم لیاناج در

 یمسم نشمعو یعنی برادر دو د،یخرام یم لیجل يایدر کناره به یسیع چون و

 از((: گفت شانیبد  اندازد؛ یم ایدر در یدام که دید را اسیاندر برادرش و  ))  پطرس((  به
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 روانه او عقب از ، گذارده را دامها ساعت در   ))  گردانم مردم ادیص را شما تا دییآ من عقب

  ).18- 1:16 مرقس ؛20- 4:18 یمت( شدند

آنان  و دیبرگز را آنان از تن دوازده او. نامند یم یسیع  ))  شاگردان((  معموال را ارانی نیا

 طبس دوازده بر هدفش این بود بعدازدستیابی به کرسی قدرت این رسوالن  .رارسول نامید

  .اسرائیل فرمانروایی کنند یبن

  .است قرار نیا ازنام دوازده رسول عیسی طبق اناجیل 

  ؛) پطرس( شمعون. 1

  ؛) پطرس برادر( اسیاندر. 2

  ؛) يدزجب پسر( عقوبی. 3

  ؛) عقوبی برادر( وحنای. 4

  ؛ پسیلیف. 5

  برتولما؛. 6

  توما؛. 7

  ؛ یمت. 8

  ؛) یحلف پسر( عقوبی. 9

  ؛) عقوبی برادر هودای: لوقا گفته به( يتد. 10

  ور؛یغ شمعون. 11

  . یوطیاسخر يهودای. 12

 لغزش او مورد در رسوالن همه بود، کرده ییشگویپ یسیع که طور همان ، لیاناج گفته به

 قبال زین یوطیاسخر يهودای. ختندیگر و کردند رها را او ، يو يریدستگ هنگام و خوردند

 به و بود کرده یامادگ اعالم یسیع يریدستگ به کمک يبرا هود،ی بزرگان به مراجعه با

 حضرت رفتن از پس. گرفت یپول آن مقابل در و داد نشان آنان به را يو منظور، نیهم

 ، یوطیاسخر يهودای يجا به))  اسیمق((  نام به يفرد انتخاب با گرید رسول ازدهی ، یسیع

  ).26 -  1:15 رسوالن اعمال( .کردند کامل را دوازده عدد
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 را او و دینام))  صخره((  یعنی))  پطرس((  را يو  یسیع که است شمعون رسول نیبزرگتر

  .نامید بناي کلیسا ریز سنگ

 توسط يو نام بعدها. بود مونیس ینانوی زبان در و شمعون ،يعبر زبان در يو یاصل نام

  . افتی رییتغ) صخره یمعن به( فایک به حیمس حضرت

 سواحل یکینزد در دایص تیب یاهال از ییروستا يفرد يو د،یآ یبرم دیجد عهد از چنانکه

  )44: 1 وحنای( .وپیشه اش ماهیگیري بوده است بوده کفرناحوم و لیجل ي اچهیدر یشمال

 اعمال نام به یکتاب در آنان يتهایفعال و یسیع شاگردان و ونیوارح به مربوط يماجراها

 پطرس دهد یم نشان کتاب هیاول يبابها. است آمده گرد دیجد عهد مجموعه از رسوالن

. بود او با مهم يهایریگ میتصم در جلسات استیر. داشت عهده بر را یحیمس امت يرهبر

 مانند. کرد یم انیب را خود نییآ و گفت یم سخن انیحیمس ریغ با و بود ونیحوار يسخنگو

 یم محکمه به را او انیهودی. داد یم شفا را ینشدن درمان مارانیب و کرد یم معجزه یسیع

  .اوست از سخن جا همه خالصه و افکندند یم زندان به و بردند

 آنکه يبرا يو. است شده دهیکش بیصل به يالدیم 68 سال در پطرس ها نقل یبرخ طبق بر

 را يو تا خواست یروم سربازان از ح،یمس به احترام خاطر به و نشود مصلوب حیمس هیشب

  .ندینما مصلوب ریسراز

. شد سپرده خاك به يامروز کانیوات ي منطقه در يا تپه يباال بر شهادت از پس يو

  .دارند یم پاس ، پطرس بزرگداشت روز عنوان به را هیژانو 29 روز ،یروم يکهایکاتول

  :خداوند دربارة یسیع میتعال●

 خداوند) قربت( بودن کینزد يرو  مشخصاً خداوند ياخرو حکومت باب در  یسیع میتعال  

 یکس او. دیگو سخن انسانها با تواند-یم که است یاله وجود آن خداوند. داشت دیتأک

 باالتر و بخشنده او. کند یم زین را کار نیا و دیگو پاسخ مردم يدعا به تواند یم که است

    .است میرح و رحمان ز،یچ همه از

 دربارة یسیع میدرتعال بخشد-یم را افراد ،یمانیپش و توبه از قبل خداوند که مطلب نیا

 کار به خداوند يبرا یسیع که یمشخص نام. خورد-یم چشم به وضوح به خداوند ملکوت
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 واژه یسیانگل به آن ترجمه نیبهتر که است یآرام زبان واژه کی که بود، »ابا«  برد-یم

 نظر طبق و،( یمیصم اریبس و محبت و نوازش با آشنا، اي واژه  باشد یم »پدر« یخودمان

 پدر مفهوم  یسیع  که دارد احتمال!). غرور بر یمبتن و گستاخانه هم لیدل نیهم به ان،یهودی

 یسنت تفکر از هم چندان واقع در   دادکه یم قرار دیتأک مورد یقیطر به را خداوند بودن

 زین جا آن در رایز نبود؛ متفاوت آمده،) تورات در( ینب وشعی درکتاب که گونه نآ هود،ی

 مژده نیا چندکه هر. بود شده ریتصو بخشنده و زیآم محبت يپدر صورت به خداوند

 یمطلب دیتجد ای( دیجد مطلب بخشد، یم را گناهکاران خداوند که خوش خبر ای یاساس

  .بود يدالیم هیاول قرن در یسیع میتعال در) نو

 محبت و عشق در دین این حد از بیش تاکید در سامی ادیان دیگر و مسیحیت بین مرز

 بود، رومیان اشغال در فلسطین که زمانی در. است محض عشق خداوند: شود می خالصه

 منطقا رومیان. کرد ظهور مسیح هنگام این در و بودند بخش نجات یک راه به چشم یهودیان

 شدند می خوشنود خود سلطه تحت مردم میان در جو صلح مردي شدن پدیدار از بایست می

 کتاب هاي بینی پیش تا کردند شکنجه سپس و محاکمه را عیسی  امر، این خالف بر ولی

  .دگرد)  خدا برگزیده(  مسیح عیسی، و شود محقق مقدس

  :تیحیمس سایکل خیتار●

 به جامعه بر يا جانبه همه ریتاث تیحیمس. است غرب تمدن خیتار واقع در تیحیمس خیتار

  .اشته استد یقیموس م،یتقو روزمره، یزندگ قانون، است،یس زبان، هنر، بر ،یکل طور

 "پنطیکاست"درروزعید ). يالدیم 35( شد تشکیل حیمس زیرستاخ از پس روز 50 سایکل

  .کنند يرویپ را حیمس که کردند انتخاب و دادندمثبت  پاسخ  پطرس موعظه به نفر هزار سه

 به ها نیاس ای ان،یصدوق ان،یسیفر به وابسته و يهودی فرقه کی عنوان به ابتدا در تیحیمس 

 عهد انیبن قیعت عهد .جست تیهودی در راباید تیحیمس يها شهیردرواقع . دیرس یم نظر

 به را تیحیمس ق،یعت عهد از خوب یدانش بدون که است ممکن ریغ و گذارد یم را دیجد

  . میبفهم کامل طور
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. شد باز انیهودی ریغ يرو به سایکل يدرها که نگذشت کاستیپنط روز از يادیز مدت

. آوردند مانیا حیمس به آنان از ياریبس و ،)5:8 اعمال( کرد موعظه هایسامر به مبشر پسیلیف

 زین آنان و ،)10 اعمال( کرد موعظه بود يهودی ریغ که وسیکُرنل خانه اهل به رسول پطرس

 و کرد پخش یروم- یونانی جهان سراسر به را لیانج، پولس. کردند افتیرد را القدس روح

  .دیرس هم ایاسپان تا احتماالً و) 16:28 اعمال( دیرس روم خود تا

 بود شده کامل دیجد عهد کتب اکثر شد، بیتخر میاورشل که یسال ،يالدیم 70 سال حدود

 داشت قرار روم يجفا تتح بعد سال 240 مدت تا تیحیمس. شد یم پخش ساهایکل انیم و

 در .بود یحکومت حکم با زین یگاه و بوده یتصادف طور به ها شکنجه نیا اوقات یگاه که

 سلسله صورت به شتریب و شتریب سایکل يرهبر مانداران،یا تعداد شیافزا با سوم و دوم قرن

 دایپ مهادا نیز شکنجه و جفا دیتشد و کرد ظهور ياریبس يبدعتها دوره نیا در. شد یمراتب

  .کرد

  :روم يسایکل ظهور●

. است داشته تازه تولد تجربه که کرده ادعا روم امپراطور ن،یکنستانت ،يالدیم 312 سال در

 يامپراطور یرسم مذهب عنوان به تیحیمس وس،یتئود سلطنت دوره در بعد، سال 70 باًیتقر

 دو يالدیم 400 سال در و شد داده حکومت در يافتخار يگاههایجا اسقفها به. شد روم

  .شدند یمعن هم »یحیمس« و »یروم« اصطالح

 بودند انیحیمس ریغ زمان، آن در. نبودند جفا و آزار تحت گرید انیحیمس ن،یکنستانت از پس

 رییتغ نیچن. دهند »مذهب رییتغ« تیحیمس به نکهیا مگر گرفتند یم قرار شکنجه ریز که

 ریغ. شوند سایکل وارد یقلب یقیحق رییتغ بدون افراد از ياریبس که شد باعث ياجبار مذهب

 یب کرد؛ رییتغ سایکل و آوردند یم همراه خودشان با را رسومشان و آداب و بتها انیحیمس

 و دهیچیپ يمعمار تثمالها، و لیشما به را خودش يجا هیاول يسایکل پرستش یشیآال

 کناره روم از انیحیمس از یبرخ زمان نیهم از باًیتقر. داد نیمقدس اکرام و ارتها،یز استادانه،

 به نوزادان دیتعم و کردند، انتخاب ایدن تارك عنوان به را انزوا در یزندگ و کردند ینینش

  .شد مرسوم هیاول گناه از شدن شسته روش عنوان
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 نییتع را سایکل یرسم میتعال تا شد برگزار يمتعدد ییسایکل يشوراها ،يبعد قرون طول در

 حال در هم با که یاحزاب انیم یصلح و کند، سرزنش را ییسایکل يها استفاده سوء و کند،

 و شد، قدرتمندتر سایکل روم، يامپراطور شدن فتریضع با. آورد دیپد بودند، جنگ

 که) نیالت( غرب يسایکل. گشت داریپد شرق و غرب يساهایکل نیب يادیز يهایناسازگار

 از روم اسقف. کرد اعالم گرید يساهایلک یتمام بر را اش یرسالت اقتدار بود، مستقر روم در

 شرق يسایکل رشیپذ مورد نیا اما.کرد خطاب) پدر( »پاپ« را خودش بعد به موقع آن

 یهمگ یو زبان يا هیرو ،یاسیس ،یاتیاله يهاییجدا. نبود قسطنطنیه، در مستقر) یونانی(

 رتدوکسا يسایکل و روم کیکاتول يسایکل که شد 1054 سال در میعظ ییجدا به منجر

  .گسستند هم از را شانیبندها و کردند رد و ریتکف را گریکدی شرق

 پاپها و نگهداشت کماکان را قدرتش اروپا در یوسط قرون طول در روم کیکاتول يسایکل

. کردند یم یزندگ پادشاهان همچون و دارند اقتدار یزندگ سطوح تمام بر که بودند یمدع

 از پاپ 1204 سال تا 1095 سال از. بود يا افتاده جا زیچ سایکل يرهبر در طمع و فساد

 مقابله مسلمانان يشرویپ با تا کرد یبانیپشت نیخون و نهیپرهز یبیصل يجنگها از يسر کی

  .کند آزاد را میاورشل و کند

  اصالحات●

 و یاسیس ،یاتیاله يتجاوزها به که کردند تالش يادیز افراد ،يمتماد يسالها طول در

. شدند خاموش يگرید از پس یکی آنها همه اما. کنند یدگیرس روم يسایکل يبشر حقوق

 شیصدا همه و ستادیا سایکل ضد بر لوتر نیمارت نام به یآلمان راهب کی ،1517 سال در اما

  .دیرس انیپا به یوسط قرون و آمد پروتستان یاصالح نهضت لوتر، با همراه. دندیشن را

 هم با یاتیاله زتریر نکات از یلیخ در ینگلییزو و ن،یکالو لوتر، لیقب از اصالحگران

 و بودند همسو سنت بر مقدس کتاب برتر اقتدار بر دشانیتاک در یهمگ اما داشتند، تفاوت

 یم نجات اعمال از جدا و مانیا قیطر از ضیف لهیبوس گناهکاران که تیواقع نیا نطوریهم

  ).9- 8:2 انیافسس( .ابندی
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 کیکاتول و پروتستان نیب ییجنگها آن از پس و شتبازگ اروپا به کیکاتول که هرچند

 کند خرد را روم کیکاتول يسایکل قدرت توانست تیموفق با اصالحات اما گرفت، صورت

  .گشود مدرن عصر به را يدر و

  مدرن يسایکل●

 اصالح جهت در را ییقدمها شرق ارتدوکس يسایکل و روم کیکاتول يسایکل امروزه

 يسایکل .اند برداشته ها يلوتر و ها کیکاتول که همانطور ند،ا برداشته شان شکسته روابط

. است دوانده شهیر شده اصالح اتیاله در محکم طور به و است مستقل داًیشد یلیانج

 نطوریهم و یجهان جنبش ک،یزماتیکار ،یکاستیپنط يجنبشها ظهور شاهد سایکل نیهمچن

  .است بوده يمتعدد يها فرقه

  :فرقه هاي مسیحیت●

 یبرخ و یباستان آنها از یبرخ که دارد يمتعدد يها فرقه گر،ید نید هر مانند تیحیمس

  .دارند اندك روانیپ گرید یبرخ و اریبس روانیپ آنها از یبرخ نیهمچن هستند، تازه نسبتا

 وجود کوچک فرقه يتعداد و بزرگ فرقه سه تیحیمس در. نامند یم سایکل را فرقه انیحیمس

 ، است کم اریبس گریکدی با)  ارتدوکس و کیکاتول مانند( ها قهفر از یبعض تفاوت. دارد

   .دارند تفاوت اریبس هم با)  پروتستان و کیکاتول مانند(آنها از یبرخ یول

  :کاتولیک- 1

 یم شیپ سال 2000 حدود یعنی ، ونیحوار عصر به آن خیتار و است میقد اریبس فرقه نیا

  .شود یم دهینام) پدر یعنی POPE( پاپ که دارند رهبر کی کیکاتول. رسد

 در تیحیمس بزرگ کانون پنج جایتدر ،) ع( یسیع حضرت رسوالن دعوت نشر آغاز از

 يسایکل شالوده که آنجا از. آمد وجود به رم و هیقسطنطن ، هیانطاک ، هیاسکندر ، میاورشل

 را خود سایکل آن بود، آن رهبر و معلم یمدت يبرا پولس و شد نهاده پطرس دست به روم

. شد مسلم جایتدر یحیمس يساهایکل ریسا بر آن تفوق و د،ید یم برتر ساهایکل ریسا از

 و مرافعات در و شد یم خوانده)  پاس پا( پاپ میتعظ يرو از ساهایکل آن اعظم اسقف

 تختگاه یقطع انتقال از قبل. شد یم يرویپ يو يفتوا و يراء از ساهایکل نیب اختالفات
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 یم خوانده)  اركیپاتر( کیپاتر فوق مرکز پنج ياسقفها که یهنگام  ،زانسیب به يامپراطور

 آن و دانست یکاف خود يبرا را پاپ عنوان همان و رفتینپذ را لقب نیا رم اسقف شدند،

 جامع يمعنا به یونانی زبان در) Catholic)) ( کیکاتول(( واژه. (شمرد ازیامت هیما را

  .) است

                                                            : تودوکسار - 2

 و روم به امپراتورىروم هیتجز از پس الدىیم 15 قرن در. سنتى عنىی لغت در ارتودوکس 

 زین کیساىکاتولیکل التیتشک در ، هیقسطنطن و روم تختیپا دو وجود و شرقى و غربى

 ساىیکل واز گرفت نام ارتودوکس شرق ساىیکل   لهینوسیبد و. آورد وجود به هیتجز

 روانیپ و آمد حاصل اختالفاتى زین مذهبى و دتىیعق مباحث در. شد منفک کرومیکاتول

 اشتباه امکان عدم و گمراهى از برائت، شیآال بى مفهوم ، برزخ: دیعقا ارتودوکس ساىیکل

 زبان به را عبادى مراسم دانستند، مباح را ازدواج فرقه نیا شانیکش نکردند، قبول را پاپ

 را منان مؤ وحدت و سیتقد و دادند انجام کنند، مى زندگى آن در که کشورى و اى همنطق

  .نمودند اجرا شراب و معمولى نان قطعه دو با

 نیمتکلمانا و علما که چرا ، است ونانی کالمى ذوق محصول ارتودوکس مذهب کالم مبانى

 و کرد دایپ ادىیز رشگست ونانی در ارتودوکس ساىیکل رو نیا از و. بودند ونانىی ، مذهب

 زین هیروس در ارتودوکس ساىیکل. برگرفت در را …و اروپا و ریصغ اىیآس بخشهائىاز

 ساىیکل.داشت تداوم الدىیم 1917 یکیبلشوئ انقالب تا آن نفوذ داشتو وجود

 هیکل ستىیکمون دولت و شد سانحه دچار الدىیم 1917 انقالب از پس هیارتودوکسروس

 کیبلشو حال نیع در. نمود مصادره را ارتودوکس ساىیکل اموال و رابست مقدسه اماکن

 مى شهیهم ارتودوکس فرقه روانیپ. دهند انیپا ارتودوکس مذهبى اتیبهح نتوانستند ها

 گرا سنت یعبارت به. دهند انجام هیاول انیحیمس مانند را خود شعائر و مراسم تا کوشند

 ، اضافاتى و رییتغ گونه هر بدون را خود مىیقد و سنتى دیعقا تا کوشند مى هستندو

 ونانىی ساىیکل روانیپ امروزه.دانند مى اشتباه از عارى را پاپ فرقه نیا ياعضا. ندیحفظنما

  .باشندینفرم ونیلیم ستیب و صد کی بر ارتودوکسبالغ
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  :پروتستان مذهب  - 3

 آمده دیپد تیحیمس در يشمار یب پروتستان يها فرقه کنون تا شیپ سال پانصد حدود از  

 یچندان ارزش یحیمس تیروحان يبرا و ندارند دهیعق متمرکز يرهبر به پروتستانها. اند

 ینوع و کنند یم رد را گرید يها فرقه اعتقادات از ياریبس پروتستانها. ستندین قائل

 مانند ، یعقالن ریغ اعتقادات ياریبس زین پروتستانها البته. رندیپذ یم را راستهیپ تیحیمس

 يفرانسو يا واژه) Protestant)) ( پروتستان. ((اند کرده حفظ همچنان را فدا و ثیتثل

  .) است معترض آن يمعنا و آمده ینیالت زبان از که است

 و پاپ ادیارزیبس فاصله متوجه م 1488 سال در ،یاعتراض نهضت نیا رهبر لوتر     

 سىیع نید در ونیانوروح پاپ بدعتهاى به او.دیگرد هیاول تیحیمس با کیکاتول التیتشک

 و تیاشراف. دانست طانىیراش ونیروحان توسط عوام گناهان دیخر و بهشت فروش. برد پى

 سال در يو. برنتافت را حکامدولتى و صریق با آنان همدستى و ونیروحان حد از شیب رفاه

 62 درسن لوتر. برخاست مبارزه به کیکاتول یرسم شعائر و دیعقا با علنا الدىیم 1517

  .درگذشت الدىیم 1546 سال در گىسال

  مقدس نییآ هفت - ●

 و کند یم ستیز یحیمس جامعه در ، برخاست مردگان از که حیمس ، انیحیمس دهیعق به

 اتیح طول در که دهد یم انجام را ییکارها همان وستهیپ يو نیهمچن. است آن همراه

 به دادن غذا ، مارانیب ادند شفا ، خدمت دعا، ، میتعل: مانند داد؛یم انجام نیفلسط در خود

 یزندگ در حیمس آشکار ریغ يکارها. مرگ و رنج تحمل و بدکاران عفو ، گرسنگان

 مراسم در یحیمس کی که یهنگام ، سخن گرید به شود؛ یم آشکار نهاییآ لهیوس به ییسایکل

 از که حیمس مالقات به عمل نیا با که دارد مانیا کند، یم شرکت نهاییآ از یکی به مربوط

  .رودیم ، است دهیبخش يو به را بخش نجات يخدا ضیف و برخاسته مرگ

. یربان يعشا و دیتعم از عبارتند یاصل نییآ دو که دارند نظر اتفاق انیحیمس همه بایتقر

 به را نهاییآ مجموع و ندیافزا یم نهایا بر گرید نییآ پنج ارتدوکس و کیکاتول انیحیمس

 آنان قاطع تیاکثر یول دارند، اختالف نهاییآ تعداد در تانپروتس يها فرقه. رسانند یم هفت
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 مانند ، پروتستان يساهایکل یبرخ. دارند قبول را یربان يعشا و دیتعم یعنی اول نییآ دو

  .رندیپذ ینم را نهاییآ از کی چیه نجات سپاه و کرهایکو

  دیتعم- 1

 به دیتعم با انسان. است دیتعم دارد، ضرورت همه يبرا که نییآ نیتر یاصل و نینخست

  .ردیگ یم عهده بر را سایکل یدائم رسالت و شود یم وارد تیحیمس جامعه

 که را عبارت نیا شیکش د،یتعم هنگام. ردیگ یم انجام شستشو از يا گونه با اصوال دیتعم

 القدس روح و پسر پدر، نام به را تو: ((خواند یم ، است شده اقتباس یمت لیانج آخر از

  .)) دهم یم دیتعم

 مرگ بر  حیمس یسیع يروزیپ مناسبت به که است انیحیمس ینید جشن نیمهمتر پاك دیع

  .شود یم برگزار انیحیمس نزد يو بیتصل روز نیسوم در ، مردگان از يو برخاستن و

 يرو و است یعیرب اعتدال از پس ماه شدن بدر نینخست از پس کشنبهی نینخست پاك دیع

. دارد امکان)  لیآور 25 تا مارس 22( بهشتیارد 5 تا نیوردفر 2 از آن وقوع ، حساب نیا

 16 از هفته کی یط در که)  انیفرعون دست از لیاسرائ یبن نجات بود ادی( هودی فصح دیع

 دیع با سالها از یبرخ در شود، یم برگزار يعبر سانین) 22 تا نیفلسط خارج در و( 21 تا

  .شود یم مصادف انیحیمس پاك

  )مانیا تیثبت ای( دییتا - 2

 بر زین و است ساخته محقق تیبشر يبرا یسیع يا لهیوس به خدا آنچه به شهادت يادا

  .شود یم دیتاک فهیوظ نیا انجام يبرا القدوس روح از خواستن کمک

  یحیمس ازدواج- 3

 تیبشر به خدا محبت نشانه ازدواج رایز دانند؛ ینم امر کی را عبارت ازدواج انیحیمس

 ، مشترك یزندگ يبرا گریکدی با که شخص دو محبت شدن یکی از تعبار ازدواج. است

 تیترب و مثل دیتول يبرا و شوند یم متعهد ، يهمکار و متقابل يدار امانت با همراه

  کوشند یم خدا به محبت و مانیا يفضا در آنان رشد و فرزندان

  تیروحان مقدس درجات ای ، يدستگذار - 4



  تیحیمس نیآئ  آخرین منجی
 

156 |  

 

 وقف ، جهینت در و تیحیمس جامعه به خدمت وقف ار خود انسان ، يدستگذار نییآ با

  : است سه تیروحان یاصل درجات. کند یم تیبشر همه به خدمت

 به و شود یم خوانده اسقف قلمرو که است ینیمع قلمرو در حیمس ندهینما يو: اسقف

  .کند یم خدمت و ردیگ یم عهده به را يعباد مراسم يرهبر دهد، یم میتعل او از ابتین

 ، گروه کی محدوده در ، شده ادی فهیوظ سه در او به و است اسقف معاون يو :شیکش 

  .کند یم کمک

 و مارانیب ، سالخوردگان ، انینوایب مساعدت به و کند یم غیتبل را خدا کالم يو: شماس 

  .پردازد یم احتضار حال در افراد

 و ویموس ، تیرشمندرا ، نالیکارد ، سراسقف ، کیپاتر ، پاپ مانند ، ییسایکل القاب ریسا

  .ندارد هفتگانه ينهاییآ به یربط و است ینیمع وظائف دهنده نشان رهیغ

 یم افتیدر را یاله شیبخشا یآشت ای توبه قیطر از اعتراف نییآ در انیحیمس: اعتراف- 5

ی م یاله شیبخشا موجب توبه که معتقدند ، انیهودی و مسلمانان مانند ز،ین شانیا رایز کنند؛

  .شود

  ) مارانیب به مقدس روغن دنیمال( نیتده - 6 

 يماریب شود، یم خدا با انسان ارتباط شدن سست موجب و است روح يماریب گناه اگر

 ، حال دو هر در. کند یم دیتهد را ینیزم اتیح که است يبشر یمشکل زین یجسم

 را حیسم خدا که معتقدند رایز شوند؛ یم آماده خدا بخش ییرها امیپ دنیشن يبرا انیحیمس

 فرستاده دادن جان لحظات در آنان کردن آماده و شانیا دادن شفا ، مارانیب ادتیع يبرا

 حیمس بلکه ستند،ین تنها آنان که سازد یم مسلم مقدس روغن با مارانیب کردن مسح . است

 یمانیا برادران از یگروه نیهمچن. شود یم رهنمون خدا يسو به را آنان و است شانیا با

  .کنند یم دعا او يبرا و ندهست او با

  یربان يعشا - 7

 عمل نیا بلکه ، ستین هفتگانه ينهاییآ از یکی تنها ، یحیمس فرد یک دید در یربان يعشا

 و ادبودی حال نیع در و است تیحیمس يعباد شعائر و مانیا یاساس مسائل از یکی
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 ، عمل آن در یسیع. اوست مرگ از قبل شب در شاگردان ب ا یسیع آخر شام يبازساز

  .بنوشند و بخورند را آنها تا داد شاگردان به خود خون و گوشت عنوان به را شراب و نان

 نزد خود جسم با حیمس که دارند باور کنند، یم شرکت مراسم نیا در که یهنگام انیحیمس

 توسط هودی قوم با خدا قدیم  عهد که طور همان دارند باور نیهمچن. شود یم حاضر آنان

 تیبشر و خدا نیب يدیجد عهد ، بیترت همان به .دیگرد استوار نایس کوه بر هایانقرب خون

 و شعائر در یحیمس يساهایکل از کی هر .شد استوار و محکم حیمس یسیع خون لهیوس به

 همه در یاساس عنصر دو یول ؛ است آورده دیپد یابتکارات یربان يعشا يبرگزار ينهاییآ

  .مقدس یقربان خوردن -  2 مقدس؛ کتاب از مقطع سه ای ود خواندن - 1: است ثابت مراسم

  :تاثیر میترائیسم و فرهنگ پارسی بر آئین مسیحیت ●

 و یافت راه رم امپراتوري به) میترا( مهر ایرانی آئین مسیح، تولد از پیش قرن یک کم دست

 تمام در. درآمد رومی امپراتوران رسمی آئین بصورت قرن سه از بیش براي بعد اندکی

  .بود فرد به منحصر موردي چنین روم و یونان هاي امپراتوري تاریخ

 مانند ایرانی بزرگ خداي مهر پرستش میترا، آئین برجسته محقق کومون فرانتس نوشته به

  :  یافت گسترش روم پهناور امپراتوري غرب تا شرق از مدتی کوتاه در باروت فتیله یک

 بطوریکه داد، روي داشت انتظار شد می آنچه از سریعتر بسیار رم در میترا آئین گسترش«

 سراسر و الطالق جبل تا رومانی از و اطلس اقیانوس تا دانوب رود از مدتی کوتاه در

: کومون فرانتیس( ».برافراشتند سر دیگري از پس یکی شمار بی هاي مهرابه شمالی افریقاي

Mithra de mysteres Les .(  

 روشنائی، خداي که بود آریائی بزرگ خداي رتشت،ز از پیش دوران ایران در میترا

  . شد می شمرده پیروزي و باروري دوستی، پیمان، و عهد به وفا دادگستري،

 ایران امپراتوري رسمی آئین مهر آئین) اشکانیان( ها پارت حکومت ساله پانصد دوران در

 آئین این .دجنگیدن می ها پارت با که رومی هاي لژیون که بود دوران همین در و بود

 امپراتوري به خود با بود سازگار آنان آرمانی و ملی هاي سنت و روحیات با که را ایرانی

 در اسکندر زمان همان از آئین این تر، تازه هاي پژوهش بموجب که هرچند بردند، روم
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 میترائی آئین رسماً رم امپراتور کمدیوس دوم قرن در. بود شده شناخته یونان از هائی بخش

 امپراتوري رسمی آئین را آئین این آورلیانوس، رم، دیگر امپراتور 274 سال در. پذیرفت را

 بسیار مهرابه وین شهر نزدیکی در رومی، بزرگ امپراتور کلسیانوس، دوران در. کرد اعالم

 sui رم امپراتوري حـامی خداي عنوان میترا به امپراتوري، شوراي در و شد ساخته بزرگی

imperii Fautori ناپذیر شکست خورشید« میترا پس آن از و شد داده« invictus 

Sol ماند محفوظ او براي عنوان این رم امپراتوري تاریخ پایان تا و گرفت نام .  

 مهر اصلی) مهرابه( میترائوم کاپیتولینو، تپه رم، امپراتوري و شهر  محل ترین مقدس در

 در. بود نشده داده دیگري مذهب هیچ به نآ از بعد و قبل که بود امتیازي این و شد ساخته

 روم باستانی امپراتوري مختلف هاي سرزمین در مهر معبد صد چند بقایاي حاضر، حال

 رومانی، مجارستان، اتریش، سویس، بلژیک، آلمان، اسپانیا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا،(

 لیبی، مصر، اردن، ،فلسطین لبنان، سوریه، ترکیه، یونان، بالکان، کشورهاي بلغارستان،

 رم نزدیک در اوستیا کوچک بندر که خورد، می چشم به همچنان) مراکش الجزایر، تونس،

  . است آنها تاي چهارده شامل تنهائی به

 چهارم سده تا بود شده شروع رم در مسیح میالد از پیش اول قرن از که میترا پرستش

 بر یا رومی امپراتور کنستانتینوس اینکه بخاطر بعده ب تاریخ این از و داشت، ادامه میالدي

 ،سیاسی هاي حسابگري با یا و ،شد پرداخته و ساخته کلیسا توسط بعدا هک اي معجزه اثر

 با. گذاشت زوال به رو میترائیسم کرد اعالم امپراتوري رسمی آئین را نوخاسته مسیحیت

 . ماند باقی راتوريامپ این مختلف نواحی در همچنان بعد ها مدت تا آن بقایاي اینهمه

 بارها میترا آئین با ارتباط در گذشته قرن پایان در فرانسه نامی محقق و مورخ »رنان ارنست«

 آئین میترا آئین امروز بود، آمده گرفتار زودرس بالئی به مسیحیت اگر که است شده نقل

  . بود جهان فراگیري

 شگفت مورد همواره مسیحیت، گرفتن درشکل میترائیسم جانبه وهمه وسیع تأثیر

 اقتباس وسعت. اند پرداخته مذاهب تاریخ هاي بررسی هب  باره این در که بوده پژوهشگرانی
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 آئین هیچ در آورده، بعمل مهري هاي سنت از مختلف هاي زمینه در مسیحیت که هائی

  .  ندارد سابقه دیگري

 سال در تنها که است عیسی تولد براي دسامبر 25 روز تعیین هاي برداري کپی این مهمترین

 تصمیم آن مورد در کاتولیک کلیساي شوراي در عیسی خود زا پس قرن سه یعنی 325

 این انگیزه. نداشت وجود مسیحیان براي مورد این در اي ضابطه هنگام بدان تا و شد گرفته

 تولد روز عنوانب رم امپراتوري در میترا آئین رواج زمان از روز، این که بود این انتخاب

 پائین از خورشید بود، زمستان آغاز مقارن که روز این در زیرا شد، می گرفته جشن میترا

 به تا روزها طول و کرد می رفتن باال آهنگ دوباره یلدا شب در خود پائیزي حد ترین

 بدین و یافت، می ادامه شد می برقرار شب و روز تعادل دوباره آن در که بهار آغاز جشن

 به توجه با و شد، می گرفته جشن) میترا( مهر »تولد« روز بعنوان دسامبر 25 روز جهت

 مسیحی نوخاسته کلیساي کارگردانان رم، امپراتوري در سنت این ساله صد چند داري ریشه

 را مهر تولد روز همین عیسی تولد براي دیگري روز تعیین بجاي که دیدند این در صالح

  .بگذارند میترا جاي رد را عیسی فقط و برگزینند منظور این براي

 که مهر هفتگی روز یعنی گرفت، انجام هفتگی مقدس روز مورد در جابجائی همین نظیر 

 مسیحیت هفتگی مقدس روز بود کنونی یکشنبه با مصادف و شد می نامیده خورشید روز

 دوران اصطالح هم هنوز که هرچند شد، نامیده »خداوند روز« کلیسا جانب از و شد تعیین

 در Sunday( ژرمنی و آنگلوساکسون هاي زبان در خورشید روز بصورت نآ مهري

  .  است مانده باقی) اسکاندیناوي هاي زبان و آلمانی در Sunntag انگیسی،

 نوروز با مقارن که دانست، مارس 25 روز در را عیسی نطفه آسمانی انعقاد کلیسا همچنین

 شب ماه اولین از بعد یکشنبه خستینن در که میترا آئین بهاري ساالنه جشن. است ایران

 پاك عید بصورت مسیحیت جهان در اکنون که است همان عیناً شد می برپا بهار چهاردهم

)Paques یا Easter )کمابیش و شود، می گرفته جشن آسمان به عیسی صعود و 

 است مصر از اسرائیل قوم خروج یادآور که هست نیز یهود) فصح( پسح عید با مقارن
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 سنت و معتقدات از آشکاري رونوشت مسیحی معتقدات و ها سنت از دیگري متعدد موارد

  .  است میترائی هاي

 مادري از مهر تولد اسطوره همان عیناً طویله یک در باکره مادري از عیسی تولد اسطوره

 راهنمائی به عیسی زایش بدنبال که مغ پادشاه سه افسانه و است، غار یک درون در باکره

 ستاره دنبال به که است چوپانی سه افسانه تکرار خود بنوبه آیند می او دیدار به يا ستاره

 مسیحیت بنیادي اصول از که تعمید رسم. بودند رفته او زایشگاه غار به مهر دیدار براي اي

 براي مقدس نان و شراب خوردن که( Eucharistie( ربانی عشاي رسم همچنین و است

 است، شده گرفته میترائی مذهبی سنن از کامل بطور است حمسی گوشت و خون با آمیختن

 شد، می خورده هائوما گیاه با همراه مقدس آب و نان ایرانی میترائیسم در که تفاوت این با

 بجاي را تاك نورس هاي شاخه رومی میترائیسم در روئید، نمی اروپا در گیاه این چون ولی

. شد مقدس شراب یعنی آن فشرده به بعد و گوران خود به تبدیل تدریجا که بردند بکار آن

 خود معروف اثر در کارتاژي مورخ و اسقف ترتولیانوس مسیحی، دوم قرن در

praescriptiones Dehereticorum  نوشت بسیار خشم و شگفتی با:  

 عیناً را خود مقدس شراب و نان شیطانی ضیافت) مهریان( کفار این که است تعجب جاي«

 بوده مراقب همیشه ما صورتیکه در کنند، می برگزار مسیحیت ربانی عشاء اسممر از تقلید به

 شود می برگزار محرمانه بصورت صرفا که خودمان مذهبی مراسم بدین را بیگانگان که ایم

  ».ندهیم راه

 اندکی با مذاهب، تاریخ به مربوط هاي بررسی ترین تازه از ،»خدا تاریخ« کتاب نویسنده

 میترائی کافران این که باشد تعجب جاي بیشتر شاید« که دهد می سخپا پرسش بدین طنز

 دزدیده مسیحیان از مسیح عیسی تولد از پیش ها مدت حتی را مسیحیت مقدس مراسم

  ».باشند

  Sacramentum هفت بصورت عیناً که دارد درجه هفت میترا آئین در تکامل مراحل

 هفت و ایرانی عرفان سلوك وادي تهف در بعدا همچنانکه است، شده منعکس مسیحیت در

 هفتگانه درجات از هریک به دخول براي. است یافته تجلی نیز اروپائی فراماسونري مرحله
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. است گرفته قرار عیسویان تعمید غسل مبناي که بود ضروري خاصی شوي و شست میترائی

 و ایش،نی هنگام در زدن زانو و مذهبی، دعاهاي سرودن هنگام در موسیقی نواختن سنت

 در( orgue( ارغنون بخصوص که است میترائی مذهبی سنن از خود بنوبه ناقوس، نواختن

  . دارد اصلی مقام آن

 که دهنده نجات لقب .دارد ها مهرابه مهري آتش در ریشه که شمع افروختن رسم بهمینسان

 وربط که است لقبی است گرفته تعلق عیسی به مسیحیت جهان در چهارگانه هاي انجیل در

 در) پیامبران مهر( النبیین خاتم عنوان همچنانکه شد، می داده میترا به مهري آئین در سنتی

 را مسیحیت صلیب عالمت حتی محقق چندین. بود مانوي آئین در مانی سنتی عنوان قرآن

 بره با همراه را میترا از متعددي نقوش نیز کسانی و اند دانسته مهر آئین بنیادي عالئم از یکی

 شمرده مهري سمبولیک نشان این از مسیحیت از دیگري اقتباس نشان دارد آغوش در که اي

  . اند

  : نویسد می باره این در خود Verites des vie La کتاب در گوستاولوبون

 بود گرفته مایه مسیح قبل ما هاي آئین از وسیع چنان مقیاس در مسیحیت رسوم و تشریفات«

 خبر بی عقیدتی هاي انتقال و نقل این مکانیسم از که یمسیح آئین روحانیون نخستین که

 از شیطانی تقلبی با را فراوانی تشریفات که کردند می متهم را میترا ایرانی آئین بودند

 مسیحیت ار اینها همه که بود این درست واقعیت صورتیکه در است، کرده تقلید مسیحیت

  » .بود کرده تقلید میترا آئین از

 معتقدات در آنها هماهنگی مسیحیت و میترائی آئین دو شباهت وجه رینمهمت اینهمه با

 پیکار در تاریکی بر روشنائی نهائی پیروزي و مردگان رستاخیز و دیگر جهان به مربوط

 این مسیحیت و گیرد، می صورت اهریمن و یزدان میان کائنات مقیاس در که است نهائی

 از مشترکاً -  است آریائی کامال برداشتی و ندارد اي سابقه تورات در که -  را اسطوره

 اساس بر که است، کرده اقتباس روم میترائی معتقدات از و فلسطین در زرتشتی معتقدات

 معتقدات در و کند، می سرپرستی را مردگان رستاخیز که است میترا جهان پایان در آن
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( .است شده گذاشته میترا بجاي عیسی مورد این در دیگر، موارد از بسیاري مثل مسیحی،

  )دیگرشجاع الدین شفا برگرفته از کتاب تولد
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 د�ن اسالم            

  " راسل برتراند " .»است متفکران از بیشتر بسیار ومنانم تعداد که است همین براي، است کردن فکر از تر راحت آوردن ایمان«

   ظهوراسالم مقارن العرب جزیره ●

 آسیا غربی جنوب در واقع ، جهان جزیره شبه پهناورترین  ستانعرب جزیره شبه  یا  العرب جزیرة 

یعنی  ، مربع کیلومتر میلیون سه آن مساحت و چهارگوشه تقریب به آن شکل .باشد می

  .حدود دو برابر مساحت ایران می باشد

 امارات  و  عمان  ، جنوب در یمن  و  سعودي عربستان  العرب مشتمل بر کشورهاي جزیرة  

   .است فارس خلیج جنوبی ساحل در  قطر  و شمال در  کویت  ، مشرق در  متحده

تواند از شدت  آب و هواي دریایی نمی ،این منطقه با آن که از سه طرف به دریا می پیوندد

بیشترین بخش این سرزمین را نواحی بیابانی وخشک پوشیده از . گرماي آن بکاهد

بومی ازآن وحشت وهراس شنزارهاي پهناورو وهم آلود فراگرفته است که حتی ساکنان 

. دره ههاي کوچک و بزرگ بین مناطق مرتفع از دیگر بخشهاي این شبه جزیره است. دارند

سرتاسرمناطق شمال تاجنوب عربستان رافراگرفته که به ترتیب از ) بادیه(نواحی بیابانی 

ورترین بادیۀ الشام، نفود، دهناء وربع الخالی که آن را پهنا: شمال به جنوب عبارت اند از

  . بیابان جهان دانسته اند

، اند از جمله یهود کرده تمامی اقوامی که در شبه جزیره عربستان تا آسیاي صغیر زندگی می

خصوصیات اقلیمی . بابلی ها و آشوري ها را اصطالحا جزء نژاد سامی می دانند، شامی ها

اقوام و سایر  و ویژگی هاي جغرافیایی موجب به وجود آمدن مردمی کامالً متفاوت از

 .نواحی مجاور گردیده بود

شبه جزیره عربستان که نقطه شروع اسالم در قرن هفتم میالدي از آنجا بود، به طور عمده 

سرزمین بایر و لم یزرعی بود که تنها معدودي قبایل خانه به دوش بدوي در آن سکنی 
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دو قدرت عمده آن در قسمت شمالی آن کشورهاي سلطنتی عربی بودندکه با . گرفته بودند

در . زمان، حکومتهاي بیزانس و امپراتوري ساسانیان در ایران، تماسهایی برقرار ساخته بودند

روي نقشه شبه جزیره، . بخش جنوبی، یکی دیگر از مراکز تمدن عرب در یمن قرار داشت

نها در بین این مراکز، مهمترین آ. نقاطی هم دیده می شد که مراکز شهرنشینی و واحدها بود

این شهر مرکز کاروانهاي تجارتیی بودکه به صورت ضربدري شبه جزیره را . شهر مکه بود

شهر مکه، عالوه بر اهمیت خویش به عنوان یک مرکز تجارت داد وستد، از . قطع می کردند

گونه اي تقدس دینی نیز برخوردار بود به طوري که همه ساله تعداد زیادي زائر براي انجام 

 میراث بیان براي فرصتی همچنین که آمدند، می آنجا به   وزیارت   ه حجمراسم سالیان

ان رو، در سرتاسر شبه کارو راههاي و تجارت اهمیت. بود آنان مشترك زبانی و فرهنگی

  .رشد یک جامعه تجاري در مکه گردیدجزیره عربستان موجب 

اري افراد نسبت به اولین بیعت و وفاد. زندگی بدوي اعراب زیر سلطه عادات قبیله اي بود

زندگی اقتصادي افراد بر پایه تعداد . قبیله آنها بود که کانون زندگی وحیات بادیه نشینی بود

شترانی که داشتند، غارت گاه وبی گاه کاروانهاي تجاري و تجارت با جوامع شهري قرار 

فلسفه یونان عرب بیابانگرد تنها در اندیشه باران و چراگاه بود و در بین آنها از . داشت

ولی در مقابل  هوش و خالقیت شان را در . وقانون روم و دنیاي علم و صنعت خبري نبود

وازآنجا که رسم .شعر و بدیهی گویی و حاضر جوابی متمرکز کرده بودند  ، سخنرانی

نوشتن در عربستان متداول نبود به ناچار همه چیز را به حافظه می سپردند و با تکرار و 

در فن شعر و سخنرانى سرآمد روزگار . خود را بسیار قوي نگه داشته بودند تمرین حافظه

بودند، شجاعت و جرأت آنان ضرب المثل بود، در اسب دوانى و تیراندازى مهارت داشتند 

 .و فرار و پشت به دشمن را زشت و ناپسندیده مى شمردند

ی از خصوصیات بارز یک. عربها همچنین مردمانی به شدت سرنوشت گرا و تقدیرگرا بودند

ملک خصوصی و شخصی محسوب ، اعراب برده داري  بود و بردگان چون زمین و درختان

شدند که در خانه به عنوان خدمه بدون دریافت دستمزد مشغول خدمت بودند و یا در  می

شدند مالکان حق داشتند با کنیزان خود هر  تولیدات کشاورزي و دامداري به کار گرفته می
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خرید و فروش برده یکی از مشاغل پردرآمد اعراب . مایل باشند هم خوابه شوندموقع که 

علی بن ابیطالب در یکى از خطبه هاى خود، اوضاع معیشتی اعراب پیش از اسالم را . بود

  :چنین توصیف مى کند

 کتاب و  وحى  خداوند، محمد صلى اللّه علیه و آله و سلم را بیم دهنده جهانیان و امین

 در. بردید مى سر به جاها بدترین و آیین بدترین در عرب گروه شما و کرد ثمبعو خود،

جن را مى آشامیدید و غذاهاى خشن ل هاى آب. داشتید کراقامت مارهاى و ها سنگالخ میان

مى خوردید و خون یکدیگر را مى ریختید و از ) مانند آرد هسته خرما و سوسمار(

یان شما سر پا بود، از گناهان اجتناب نمى خویشاوندان دورى مى کردید، بت ها در م

  ".کردید

  .»26البالغه، خ  نهج«  

خاص خود را داشت که افراد قبیله آن را می ) بتهاي(از لحاظ مذهبی نیز هر قبیله خدایان

به همراه تعدادي از بتهاي  ، حریم مقدس کعبه نیز زیارتکده پاره اي از آلهه مهم. پرستیدند

  .دیگر بود

   :تش و یا ادیان نسبتا مطرح، از ابتدا تا مقارن ظهور اسالم عبارت بودند ازانواع پرس

  پرستش ارواح و مظاهر طبیعت - 1

ستاره پرستی، آفتاب پرستی، . پرستش می شدند ، در این منطقه، نمادهاي طبیعت و ارواح

شته فر ، جن ، اعتقاد به روح. پرستش ماه و زهره در میان اعراب جنوبی مرسوم بوده است

همچنین اعتقاد به الهامات غیبی . غول از مظاهر پرستش ارواح و اجسام در میان آنان بود و

، کنانه  قبیله در پرستی  مثال ماه .و وحی و الهام گرفتن از آسمان در بین اعراب شایع بود

  .است بوده رایج  ملیح بنی قبیله در پرستی  وجن اسد قیس، طی، لخم، قبائل در  پرستی  ستاره

  یهودیت - 2

یهودیانی که بعدازحمله بابلی ها ورومی ها، به نقاط مختلف جهان پراکنده شده بودند، 

یهودیان عمدتا در حجاز یعنی شهرهاي . تعداد زیادي ازآنهادرعربستان سکنی گزیده بودند

 نضیروبنی بنی  قریظه، بنی  قبایل. و خیبر و نیز در یمن زندگی می کردند ، تیماء ، یثرب



  اسالم نید  آخرین منجی
 

166 |  

 

 گرویده دین این به نیز غسان و حیره مردم از تعدادي. بودند یهودي قبایل جملهاز  قینقاع

  .بودند

  : مسیحیت- 3

 در جنوب در و  قضاعه  غسان،  تغلب،  ب در قبایلالعر جزیره شمال در  مسیحیان 

   .بودند ساکن  یمن  منطقه

  زرتشتی گري - 4

ته گفتنی است که بیشتر الب. اقلیتی نیز پیرو دین زرتشت بودند ، در شبه جزیره عربستان

  .عمان و بحرین سکونت داشتند ، زرتشتیان ساکن آنجا ایرانیانی بودند که در یمن

    .بودند پراکنده  العرب جزیره  پیروان این دین در بین قبایل و مردم: حنفا - 5

اهل هر خانه براي . پیش از اسالم بت پرستی دین رائج اعراب بوده است: بت پرستی- 6

هر قبیله . ند که هنگام سفر یا در بازگشت از سفر ابتدا آنرا زیارت می کردندخود بتی داشت

یا گروه بتی در کعبه و اطراف آن داشت که آن را می پرستیدند و آن را طواف می کردند و 

    .نزد آن قربانی می کردند

 وثن؛ به. صنم؛  که به شکل انسان و از چوب ساخته می شد: بت هاي اعراب برسه نوع بود

  .شکل انسان و از سنگ ساخته می شد ونصب؛ سنگی که شکل معینی نداشت

هایی که  سنگ. هر یک از اعراب صنم یا نصبی در خانه داشت و آن را طواف می کرد ند 

شکل و شمایل زیباتر و متفاوت تري داشتند قداست بیشتري هم داشتند مثل  حجراالسود 

ورودوخروج به شهر به دورآن طواف که نصب تمامی اهالی مکه بود که در موقع  

  .کردند وتا امروز هم موردپرستش عموم مسلمین جهان است می

   :بت هاي معروف اعراب

    .و اطراف شهر مدینه) دو قبیله بزرگ مردم مدینه( بت بزرگ اوس و خزرج : مناة  )1

    .نخله نام به محلی در کنانه بنی و قریش بت: عزي  )2

    .بودند نهاده کعبه در که قریش و مکه مردم بزرگ بت: هبل  )3
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 می قربانی آنان نزد و بودند نهاده زمزم چاه نزدیک که مکیان بت دو: نائله و اساف  )4

    .دندکر

    .است بوده طائف در که ثقیف قبیله بت: الت  )5

شود پیش از اسالم یک صحن مهم در  شهر مکه درعربستان  آنچه امروزه کعبه خوانده می

شد و هر سال اعراب  خداي محافظ قبایل مختلف می 360هاي مربوط به  بود که شامل بت

  .آمدند می مکه به  حج  جا آوردن براي به

  . داشتند» اهللا«اي، همه اعراب اعتقاد به یک خداي مشترك برتر به نام  به غیر از خدایان قبیله 

تیجه خداي یک توجهی به زندگی روزمره آنها نداشت و در ن» اهللا«بر اساس اعتقاد آنها، 

قبل از اسالم کلمه . شد گروه خاص نبوده و هم چنین تشریفات مذهبی براي آن انجام نمی

ااهللا در آثار بسیاري از شعرا آمده و بسیاري از مشرکان قریش نام عبدااهللا داشته اند که از آن 

نبوده  و این نشانه آن است که با کلمه ااهللا بیگانه.جمله نام پدر خود حضرت محمد است 

  .اند وحتی چنانکه در قرآن اشاره است بتها وسیله تقرب بوده اند

نام این . اعراب اعتقاد داشتند که اهللا سه دختر دارد که آنها نیز به نوبه خود خدا هستند 

  .بود  عزّي  و  منات  ، دخترالت  سه

 عهده به را هکعب  کلیدداري  و  داري قبیله قریش، قبیله بسیار مهم و حاکم در مکه بود که پرده

 ساله همه و. بود اعراب نزد در مقدس مکانی نیز زمان آن در کعبه و مکه. داشت

و بت پرستان براي مراسم حج یا تقدیم قربانی، از دور و نزدیک به ) احنف( یکتاپرستان

  .آمدند زیارت کعبه می

تحت هاي مقارن ظهوراسالم جامعه عرب دستخوش تحوالت بزرگی شده بود وبسیار درسال 

البته یهودیان همواره خود را . تاثیرادیان یکتاپرستی جدید بویژه آئین یهود قرارگرفته بود

ولی به . قومی برگزیده می دانسته و تمایلی به تقسیم کردن این امتیازبادیگران نداشتند

به نقل و نشر قصص و  ، منظورایجاد محیطی امن و حفظ جایگاه خود درمقابل مسیحیان

  .پرداختند خود می قوانین آئین



  اسالم نید  آخرین منجی
 

168 |  

 

اعراب هم که طبع شاعري واسطوره پردازي داشتند بسیار تحت تاثیرآن قصص زیبا قرار  

  : می گرفتند وازطرفی هم درمقابل آن اقوام به چنددلیل احساس حقارت وحسادت میکردند

. یکی فقدان شجره نامه اي که بتوانند معرف نسب عرب در برابراقوام یهودي ومسیحی باشد

مانند تورات که به زبان عبري وانجیل که به  ، وم نداشتن کتاب آسمانی به زبان عربیو د

همچنین به این خاطرکه یهودیان درسرزمین آنهاتوانسته بودندعلی رغم . زبان التین بود

بسیاري ازموانع طبیعی ثروت ومکنتی براي خوددست وپاکنند وحتی اعراب رابه خدمت 

  .خود بگمارند

برده و با یکتا  عرب قبل از اسالم درشرك مطلق به سر نمی، الف منابع اسالمیبنابراین برخ

اصطالح جاهلیت را اولین بار منابع اسالمی و به ویژه . پرستی آشنایی کامل داشته است

خود کتاب قرآن درمورد اعراب به کار برده است وبدترین خصوصیات رانیزهمین منابع 

به فرض درست بودن، چگونه ممکن است مردمانی باآن اسالمی به آنهانسبت داده اند که 

شدت وحشی گري وخشونت به یکباره تحت یک آئین جدید، چنان متحول گشته وتبدیل 

 !!به برترین و واالترین انسان هاي تاریخ جهان شوند

   عبداهللا تولدمحمدبن●

آوریل 25برابر (  الفیل  ربیع االول عام 17تولد محمدبن عبداهللا، بنابر بسیاري ازروایات در

پدرش عبداهللا فرزند عبدالمطلب و مادرش آمنه دختر وهب، . روي داد) میالدي  570

اي که بزرگان آن از نفوذ فراوانی در مکه برخوردار  قبیله. هردواز قبیله بزرگ قریش بودند

ه قبیله قریش به چند شاخه تقسیم می شد و شاخ. بودند و بیشتر به بازرگانی اشتغال داشتند

اي که محمد به آن تعلق داشت در آن زمان از اعتبار قابل توجهی نسبت به سایر شاخه ها 

عبداهللا، اندکی پیش از تولد فرزندش براي تجارت با کاروانی به شام رفت و . برخوردار بود

  . در بازگشت بیمار شد و درگذشت

کی اززنان قبیله بنی سعد بنابر رسمی که در مکه رایج بود، محمد  را به زنی به نام حلیمه ی

 . سپردند تا در فضاي ساده و پاك بادیه پرورش یابد
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حلیمه مدت دو سال ازمحمد نگهداري کرد سپس طفل را از شیر گرفت و او را براي 

اما آمنه با مشاهده وضعیت مطلوب  تندرستی محمد بسیار .تحویل به مادرش به مکه آورد 

اي مکه آلوده و بیمارگونه است او را دوباره با مسرورشده وازحلیمه خواست که چون هو

حلیمه با تقاضاي آمنه موافقت کرد و کودك را با خودش مجدداً به . خود به خیمه برگرداند

  . بیابان برد

پس از دو سال، دوباره حلیمه طفل را براي تحویل دادن به  مادرش با خود به مکه آورد 

بدین . ن محمد به مادرش دلیل موجهی داشتولی این بارتصمیم حلیمه براي تحویل داد

شده بود که حلیمه و ) هیستري(شرح که محمد دچار عارضه اي نظیرغش وضعف 

شوهرش آن را حمل بر تاثیر ارواح خبیثه در طفل نموده و تصمیم گرفته بودند با تحویل 

ارآمنه اما اینبار نیز با اصر. دادن محمد به مادرش، بارنگهداري کودك راازخودبردارند

دوباره محمد را به خیمه شان در بیابان برگرداندند ولی ازاین روکه محمد مجددا دچار 

عارضه غش و ضعف شد حلیمه طفل را در حالی که اکنون پنج ساله شده بود براي همیشه 

  .به مادرش آمنه تحویل داد

، اما مادرش  رفت) مدینه(محمد شش ساله بود که همراه مادر براي دیدار خویشان به یثرب 

به خاك ) نزدیک مدینه(آمنه نیز در بازگشت، بیمار شد و درگذشت و وي را در ابواء 

  .سپردند

محمد از این پس تحت حمایت جدش عبدالمطلب قرار گرفت، اما او نیز درهشت سالگی 

  .محمد درگذشت 

یله تنها محمد را از سرپرستی دلسوز محروم کرد بلکه براي قب  درگذشت عبدالمطلب نه

چراکه  فرزندان عبدالمطلب کفایت الزم رابراي اداره . قریش مصیبت تازه اي به وجود آورد

  .بدست گرفتند این روخانواده رقیب یعنی بنی امیه قدرت را از ،امورمکه وکعبه نداشتند

بعدازمرگ عبدالمطلب و به سفارش وي،  سرپرستی محمد به بی بضاعت ترین ودرعین 

  .واگذار شد ، ابوطالب، شحال رئوف ترین عموی
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ابوطالب در سرپرستی برادرزاده اش کوششی بلیغ می کرد تا چندان رنج یتیمی رااحساس  

ابوطالب همه جا محمد را کنار خود نگه می داشت و حتی دربیشترمسافرت هایش به . نکند

 .خارج ازمکه، وي را نیزبه همراه خود می برد

اف مکه بود ولی از مال دنیا چندان بهره اي نداشت ابوطالب اگر چه از خانواده هاي  اشر

داد و چون محمد  لذا براي رونق دادن به وضع مالی اش سفرهاي تجاري به سوریه انجام می

  .وي رانیزبه همراه خود به سوریه برد ، با اصراروالبه محمد ، به دوازده سالگی رسید

طول می انجامید و محمد در این مسافرتهاي ابوطالب به سوریه معموالً مدت چند ماه به 

زمان موفق شد مسیحی هاي سوریه و کلیساهاي آنها و چگونگی انجام مراسم مذهبی آنها 

را از نزدیک مشاهده کند و گرچه سن وسال زیادي نداشت ولی هوش سرشار و حافظه 

ب بسیار قوي اورابه مقایسه محیط متمدن شامات که به دست رومی ها اداره می شد، با آدا

  .ورسوم خرافه گرا وظالمانه مکه وامیداشت

همچنین محمد در ماه هاي حرام که بیم قتل و غارت دربین نبود، با کسان خود به بازارهاي 

شنید و با مبلغین مذاهب یهود و مسیح که بر بت  رفت، اشعار سخنرانان را می مجاور مکه می

می شنید در خلوت و تنهایی تفکر گرفتند گفتگو می کرد و بر آنچه  پرستی اعراب خرده می

  .نمود می

داد اشتغال به چوپانی گله گوسفندان عمو و  چیزي که بیشتر فرصت تفکر را به محمد می 

سایر مردم قریش در صحاري حومه مکه بود زیرا که سکوت مطلق و وسعت صحرا همواره 

  .مکان مناسبی براي اندیشه گري و تقویت پندار گري بوده است

فقرویتیمی ورنجدیدگی و  ، مد درکنارمردانی چون عبدالمطلب وابوطالبپرورش مح

مسافرت ها وآشنائی باادیان توحیدي سبب شده بود که وي باسایرجوانان مکه متفاوت شده 

  .واخالق ورفتارپسندیده تري داشته باشد

شد  آشنا "بحیرا "با راهبی مسیحی به نامبه سوریه،  ي تجاري خودسفرها یکی از در محمد

محمد  ،به سفارش بحیرا. و بسیاري ازاصول واحکام مسیحیت راازاوفرا گرفت

  . رفت "خدیجه بن خویلد"پسر عموي  "ورقه ابن نوفل"بعدازبازگشت به مکه به دیدار 
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، درباب )کشیش وپیامبر (  "قس ونبی "نویسنده بنام تاریخ ادیان درکتاب موسی الحریري 

  : ن می نویسدچنی محمد و ورقه بن نوفلارتباط 

 پسر يو .رسد می محمد به چهارم جد در که بود قریش هاي کشیش از "نوفل بن ورقه"

وازمبلغین مسیحیت درمکه بود که قسمتهایی ازانجیل را نیز به  "خدیجه بن ولید "عموي 

   .زبان عربی برگردانده بود

 آموزگار او. دنکرد می عبادت حرا غار در عبدالمطلب همراه که بود هائی حنیف از رقهو

 فرقه تابع وي .بود شانپیامبران هاي داستان و یهودیت و مسیحیت تعالیم آموزش در محمد

 پسر به اعتقادي و است انسان عیسی بودند معتقد که بود ابیونیه نام به مسیحیت از خاصی

 یايکلیس از خاطر همین به است اهللا روح مسیح که بودند معتقد تنها و نداشتند او بودن خدا

 که، دیده بود محمد در ]مثل عالئم یک بیماري[  هائی نشانه ورقه. بودند شده طرد روم

  .است تورات در شده داده وعده منجی همان محمد احتماال می کردن گما

عموي خدیجه بن ولید، عهده دارمسولیت پسر محمددرجوانی به پیشنهاد ورقه ابن نوفل،

ل ساله ومتمول بود که ثروت زیادي خدیجه بیوه زنی چه. کاروان خدیجه شد

 سر در را اشراف قریش رویاي ازدواج با او ازدوشوهرقبلی نصیبش شده بود وبسیاري از

  .می پرواندند

محمد نیزجهت کمک مالی به عمویش وهمچنین دیدار وگفتگوي دوباره باکشیشان وخاخام 

رکی خاصی که داشت با اودراین سفربازی. هاي مسیحی ویهودي،ازاین پیشنهاد استقبال کرد

  . سودقابل توجهی به مکه بازگشت

ورقه ازطرف دیگر، . راضی وخشنود بود بود سپرده محمدازنتیجه ماًموریتی که به خدیجه  

 خدیجه رابه ازدواج بامدام  ،مد پیش بینی میکردحبراي م یرخشاندابن نوفل که آینده 

  .کرد محمد ترغیب می

 گی به پیشنهاد ازدواج خدیجه که حدود پانزده سال ازدرنهایت محمد دربیست وپنج سال 

 به مسیحیت روش هب را خدیجه عمویش دختر رقه و .دهدبود جواب مثبت می بزرگتر او

 ما که گفت بیاورد در هم عقد به را دو این خواست می که هنگامی وي .آورد در محمد عقد
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 منکر را شما فضلیت اباعر زیرا ، همینطور هم شما و عربیم سروران و بزرگان از

  . آورم می در عبداهللا ابن محمد عقد به را خویلد بنت خدیجه من همانا .شوند نمی

محمد بعد از ازدواج با خدیجه به تمکن مالی رسید و فرصت بیشتري براي تنهایی و تفکر  

  )قس ونبی ..( .مبلغین سایرمذاهب پیداکرد با دیدار و

  

  بعثت ●

و خشک در سه کیلومتري شمال شرقی مکه که بر مرتفعات  حرّا نام کوهی است سنگی

صعب العبور آن غارهایی هست که درآن زمان حنفیان متزهد بدانجا میرفتند وچندروزي در 

  .به تأمل و تفکرمی پرداختند ،تنهایی خیال انگیزِ آنجا معتکف شده

اهی رغبت شدید گ. صباحی بود به تبعیت حنیفان، به آنجا روي آورده بود محمد نیز چند 

برخی اوقات آذوقه کافی می . به تنهایی و دوري ازغوغاي زندگانی او را بدانجا می کشانید

  .گشت برد وچندروزي   برنمی گشت، و گاهی بامدادان می رفت و شامگاهان به خانه برمی

و ارج و قرب بسیاري  عرب ها آن را شب قدر می نامیدند میالدي در شبی که 610سال 

درآن شب فرشتگان به زمین می آیندوروزي وسرنوشت . قائل بودند ومعتقد بودند براي آن

  .شود یکسال انسان رامقررمیکنند؛ محمد به غارمیرود وتاصبح خبري ازاونمی

مرا ": گردد وبی درنگ بانگ می زند صبحگاه با حالتی گرفته ولرزان به خانه برمی

  "!بپوشانید

حال او به جاي آمد و حالت وحشت و نگرانی برطرف او را پوشانیدند و پس از مدتی که 

  :پیشامدي را که موجب این حالت شده بود براي خدیجه اینچنین نقل می کند ،شد

سپیده دم  در غار، ملکی برمن ظاهر شد ویک قطعه پارچه ابریشمی که حروفی باابریشم "

ما انا بقارء، نمی : دادمومن پاسخ ! بخوان! "اقرأ": روي آن نوشته بودبه من نشان دادو گفت

  .توانم بخوانم

سپس . فرشته آنچنان بر من فشار آورد که در شرف خفه شدن بودم وفکرمیکردم باید بمیرم

باز مرا . باز گفتم نمی توانم بخوانم! یعنی بخوان "!اقرأ": او مرا رها کرد و دوباره گفت

باز گفتم ! بخوان: بار سوم گفتآنگاه مرا رهاکرد و براي . فروپیچید به حدي که ناتوان شدم
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اقرأ باسم ربک الذي خلق، : باز مرا پوشانید، فرو پیچانید و سپس رها کرده گفت. نمی توانم

بعد از . »علم االنسان مالم یعلم. الذي علم بالقلم. اقرأ و بک االکرم. خلق االنسان من علق

و » شیت علی نفسیخ«سپس من بر جان خود بیمناك شدم . این صحنه فرشته ناپدید شد

یا سحر و جادویی در کارمن کرده اند و یا ، خیال کردم در مشاعرم اختاللی روي داده است

  .بیماري چاره ناپذیري برمن مستولی شده است

 به خواب رفت خدیجه نزد همین که محمد .خدیجه اورادلداري داد وبه خواب کرد

سایراعراب  ورقه که مانند .یف کرداوتعر براي ابن نوفل رفت وماجرا ورقه عموي خودپسر

بعید نیست که این حادثه دلیل توجه خداوندي «: انتظارظهورپیغمبري راداشت به اوگفت

  »...باشد و محمد را به هدایت قوم خود مأمور فرموده باشد

که در سن چهل سالگی بر محمد نازل شد و بعثت را » علق«پس ازپنج آیه نخستین سوره 

 حمد به گفته خودش چندوحی، مبعدازانقطاع . وحی منقطع گردیدمقرر فرمود، مدتی 

تا باالخره پس ازمدتی دوباره اتصال با وحی . بارمیخواست خودش راازکوه پرت کند

  .برقرارشد

خدیجه وعلی بن ابی طالب، پسرعموي محمد، . محمد، اسالم رابه خانواده خودعرضه کرد

، زیدبن حارثه، بعدازآن برده مسیحی خدیجه. اولین کسانی بودند که بامحمد بیعت کردند

که محمد وي راآزادکرده وبه فرزندخواندگی پذیرفته بود اسالم راپذیرفت و چهارمین 

  .نفرابوبکر بود 

ترین دوست محمد،بازرگانی برجسته و ثروتمند بود که درهمسایگی اوبه سر  ابوبکر صمیمی

نخستین فردي خارج از خانواده  محمد وي دو سال از محمد جوانتر بود و درواقع . برد می

این فرد تا پایان عمرش به محمد وفادار ماند . است که ادعاي پیامبري او را پذیرفته است

وازآنجائیکه فردي با خرد وتدبیر بود در تصمیمات وي نفوذ موثري داشت و در پیروزي 

ست و چون دخترش ا "عتیق بن عثمان "نام راستین ابوبکر، . هایش سهم بزرگی انجام داد

عایشه بین همسران محمد تنها زن باکره اي بود که به همسري اودر آمده بود از این رو او 
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ابوبکر جوانان زیادي از ساکنان مکه را به اسالم در آورد و بعد از . را ابوبکر نامیدند

  .محمد جانشینی وي را به عهده گرفتدرگذشت 

  

 عمومی دعوت●

 13دراین مدت تنها . کسب نکرده بود به اسالم موفقیتی سه سال دعوت فردي محمد طی

، ده نفر دیگر جز علی و خدیجه و ابوبکر  ازاین تعداد هم بهنفر به اسالم گرویده بودند که 

 .بودند و از زیردستترین اقشار جامعه برده

پشتوانه  وي ابتدا به .تصمیم گرفت پس از سه سال دعوت خود را علنی کندازاینرو محمد 

 .خویشاوندان خودرابه آئین جدیددعوت کردو الی خدیجه ضیافت باشکوهی ترتیب داد م

امامردم اورامسخره . سپس برفرازکوه صفا رفته وقریش رابه پذیرش آئین جدید فراخواند

محمد . کرده وبه سخنان ورفتارش خندیدند واورادروغگوودیوانه وجن زده خواندند

  :چنانچه قران نیزدراین باب می گوید. ادناامیدشده مجددا به فکرخودکشی افت

ن آبه اندیشه کشتن خودبرآمده اي؟ قر ایمان نمی آورند توبراي اینکه آنها اي رسول ما،

)26:2(  

تا زمانی که محمد و پیروانش از تبلیغ درباره اصول و احکام آئین نوپاي خود و اهانت به 

از آزار و اذیت قریش در امان بت هاي سنتی موجود در خانه کعبه خودداري می کردند؛ 

ولی هنگامی که تعداد مسلمانان ازچهل افزون شد شروع به تبلیغ دین خود کردند و . بودند

یکی از سرسخت ترین منتقدان محمد عمویش . از این روموردآزارساکنان مکه قرار گرفتند

وي شوهر ابولهب و باالتر ازاو همسرش ام جمیل خواهرابوسفیان بود که نفوذ بسیاري ر

  .درقران خطاب به این دونفراست"المسد "داشت سوره 

محمد به یارانش توصیه کرد به نقاط دیگر ، درسال پنجم بعثت ودرپی آزارواذیت قریش

جعفر بن ابی طالب "وي پانزده نفر از یارا نش رابه سرپرستی پسرعمویش . مهاجرت کنند

نوازي  نجاشی آنها را با کمال مهمان به حبشه فرستاد و پادشاه مسیحی آن سرزمین به نام"

روي داد  که طی آن محمد با پذیرش قداست "غرانیق  "که در همین اوان واقعه. پذیرا شد
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اما بعد . بت هاي بزرگ قریش با آنها صلح کرد و مسلمانان دوباره ازحبشه به مکه برگشتند

  . شدند از اظهارپشیمانی محمد ازاین صلح، دوباره مجبور به هجرت به حبشه

 20نفررسید که  80بقیه مسلمانان بعدها به آنها درحبشه ملحق شدند و شمارآنها به حدود 

نامیده  "مهاجرت اول"مدت ماندگاري پیروان محمد در این دوره که. نفرشان زن بودند

نامیده شده  "مهاجرت دوم"فرار محمد از مکه به مدینه .[ سه ماه به درازا انجامید، شده

  ].است

ی که افراد تیره قریش مشاهده کردند پیروان محمد در حبشه مکان امنی براي زندگی زمان

پیدا کرده اند، همچنین حمزه عموي محمد و عمربن خطاب به اسالم گرویده و کیش نوپاي 

اسالم به تدریج در بین افراد خانواده آنها گسترش می یابد، در هفتمین سال پیامبري محمد 

بدین شرح که با رهبري پرتالش . علیه او و یارانش دست دادندبه اقدام بسیار مهمی 

ابوجهل، قراردادي صادر نمودند که طی آن قبایل مختلف قریش با بنی هاشم ترك مراوده و 

هاي مجاور مکه  دادوستد کردند و مدت سه سال محمد و یارانش رابه  یکی از دره

 . دیگر قبائل معاشرت کنند هاي حرام نمی توانستند با تبعیدکرده که جزء در ماه

اما باالخره صله رحم و عرق فامیلی بر تعصب مذهبی فائق آمد و مردم قریش باوساطت 

سرانجام مراودات خود را با بنی هاشم از سر گرفتند و محمد و یارانش از  ، هاي ابوطالب

امش اما چند ماه پس ازاین قضیه دو حادثه مهم شیرینی این آر. دره به مکه بازگشتند

وپیروزي رادوباره به کام محمد تلخ کرد وزندگی او را دوباره به مخاطره افکند؛ یکی مرگ 

  .بزرگترین حامی وي و دیگري مرگ خدیجه همسر مهربان و وفادارش بود ابوطالب عمو و

در بحبوحه . با مرگ این دو، قریش اذیت و آزار خود را درباره مسلمانان از سر گرفتند

اري باالخره بازهم فرصت مطلوبی براي محمد پیش آمد بدین شرح که چنین وضعیت ناگو

ازبین  قبایل مختلف عربستان که همه ساله درماههاي حرام براي زیارت کعبه به مکه می 

کرد،  دو قبیله اوس و خزرج ازیثرب  آمدند ومحمد  آنها را به آیین جدید خود دعوت می

 "پیمان عقبه"مدهم پیمان شده و پیمانی به نامکه مدام با هم نزاع ودشمنی داشتند، بامح
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یثرب حمایت کنند ودر مقابل محمد  و طی آن متعهدشدند که ازمسلمانان در. منعقدکردند

  .صورت موفقیت همچنان دریثرب بماند در نیز

ازجمله دالئل پیوستن اوس وخزرج به مسلمانان این بود که بزرگان این دوقبیله مدتها بود 

ي جهت رهایی ازنزاع مداوم بین خودشان، همچنین رهایی ازحقارت یهودیان بدنبال چاره ا

ازطرفی اهالی یثرب هیچگاه رابطه خوبی بااهالی مکه نداشتند ومکیان همیشه . یثرب بودند

  . کردند بخاطروجود کعبه به دیگران فخرفروشی وزورگوئی می

چراکه سیزده سال دعوت  پیمان عقبه گام بزرگی براي محمد در جهت نیل به اهدافش بود

در مکه موفقیت درخشانی به بار نیاورده وفقط تعداد اندکی افراد بی بضاعت  به اسالم 

بعد ازپیمان عقبه، . گرویده بودند و گاهی ارتداد همین تازه مسلمانان نیز یأس انگیزمیشد

  .محمد به یارانش دستور داد که دسته دسته به یثرب مهاجرت کنند 

ه افزایش قدرت مسلمانان در یثرب شده بود تصمیم به نابودي محمد گرفتند قریش که متوج

و براي اینکه خون محمد گردن یک قبیله خاص نیفتد تصمیم گرفتند جوانانی از همه قبائل، 

اما محمد از این توطئه باخبر شده و شبانه با ابوبکر از مکه . محمد را به قتل برسانند

فرار محمد از . رفرصت مناسب خودرابه یثرب رساندگریخت و در غارثورمخفی شد ود

نامیده  "هجرت"انجام گرفت و در تاریخ ) میالدي622(ربیع االول 12مکه به مدینه درروز

  .شد و بعدها نخستین سال آغاز تاریخ اسالم نامگذاري شد

  

  غرانیق قضیه ●

 )یطانیش آیات(  غرانیق به  محمد،  هاي مهم قریش توسط پذیرش وستایش بت ماجراي 

 آیات« جنجالی رمان انتشار از پیش تا معاصر دوران مسلمانان بیشتر  . دارد شهرت  

  .تندنداش اطالعی ماجرا این از رشدي، سلمان  توسط میالدي 1980 دهه در  »شیطانی

به این قراراست که محمد بعد از اینکه دعوت خود را علنی کرد، شروع به توهین  قضیه از

برخی از بزرگان مکه از محمد خواستند که کاري به . ستان کردمقدسات و بزرگان بت پر

مردم مکه در مقابل کارهایی که محمد . بتهاي آنان نداشته باشد ولی محمد دست بردار نبود

آنها را مسخره . داد بیکار ننشستند و تازه مسلمان را تحت فشار قرار می دادند انجام می
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. کردند وابسته نبودند یا برده بودند را شکنجه می کردند، افراد ضعیفی که به قبیله اي می

تحریم اقتصادي . همین آزارها باعث شد که گروهی از مسلمانان به حبشه مهاجرت کنند

  . تر کرد کار را سخت

سوره النجم، وقتی به  ،ناامیدي، محمد در هنگام قرائت وحی جدیدش دراین ایام یاس و

این  ."تلک الغرانیق العلى و ان شفاعتهن لَتُرتَجى " :رسید، اینگونه ادامه داد 20و19آیات 

  .بتان واال هستند و شفاعتشان مورد قبول است

 ،بعد از خواندن این دو آیه محمد سجده کرد و مشرکان و مسلمانان نیز از او پیروي کرده

  .به خاك افتادند و سجده کردند

تهاي سه گانه آنها یعنی بت پرستان قریش خوشحال و شادمان بودند از اینکه محمد ب 

این خبر به مسلمانانی که به حبشه مهاجرت . به رسمیت شناخته است) الت،عزي و منات(

  .کرده بودند رسید و آنها از حبشه به مکه بازگشتند

 گروهی  کهزیرا  ؛اگرچه متن آیه مذکور از اکثر قرآن هاي موجود حذف شده است

! است ساخته جاري محمد زبان بر شیطان را ها تب ستایش آیه که بودند معتقد   ازمسلمانان

همچنان آیات متعددي  حال این با کردند؛ انکار را غرانیق ماجراي اساسا هم دیگر گروهی و

 که هست قرآن در  درقران مبنی بر نکوهش و پشیمانی محمد از ستایش بت ها

  :الًمث. کند می تایید را"غرانیق"  واقعه

نزدیک بود که تو را از آنچه به : خودراتوبیخ میکند 74و73 محمد درسوره االسرا با آیات 

ایم باز دارند تا غیر آن را بر ما بر بندى و آن گاه تو را دوست گیرند و اگر  تو وحى کرده

  »داشتیم، به راستى نزدیک بود اندك میزانى به آنان گرایش یابى تو را استوار نمى

و ما «محمد نازل میشود بدین مضمون که براي دلداري 53و52 همچنین درسوره حج  آیات

یلْقی أَرسلْنا من قَبلک من رسولٍ و ال نَبِی إِلَّا إِذا تَمنَّى أَلْقَى الشَّیطانُ فی أُمنیته فَینْسخُ اهللا ما 

 یمکح یملاهللا ع و هاهللا آیات مکحی طانُ ثُمالشَّی«.  
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ایم، مگر آنکه وقتى قرائت کرد شیطان در قرائت وى  پیغمبرى نفرستادهپیش از تو رسولى یا 

هاى خویش را استوار  کند سپس آیه القاء کرد خدا چیزى را که شیطان القا کرده باطل مى

  .کند که خدا دانا و فرزانه است مى

انکار  عالوه بر آیات فوق منابع بسیارزیاد دیگري نیز وجود دارد که قضیه غرانیق راغیر قابل

 داستان این  طبري  و  سعد ابن  واقدي،  هاي به دست رسیده، ترین سیره از میان قدیمی. میکند

  .اند کرده روایت ماجرارا این... و قمی بخاري، بلخی، چون افرادي همچنین. کنند می ذکر را

  

   اسالمی امپراطوري تشکیل و مدینه●

ره متخاصم عرب اوس وخزرج  وسه شهر مدینه داراي سه هزار نفر جمعیت بود که از دو تی

  . تشکیل یافته بود "بنی قریظه"و  "بنی قینقاع "،"بنی نضیر"تیره یهودي 

صرف ریشه کن کردن دشمنی و  ويتالش  ، به یثرب  در اولین مرحله محمد پس از ورود 

نفاق بین قبایل اوس و خزرج و سپس طبق رسم دیرین اعراب انعقاد پیمان برادري بین 

  .و انصارشد مهاجرین

به همین ترتیب هر . عمررا به برادري پذیرفت ، علی بن ابیطالب،  وابوبکر،شمحمد خود

یک از مسلمانان نفر دیگري را به برادري قبول کردند و محمد این برادري را در حکم 

برادري نسبی اعالم نمود و وحدت و یگانگی را در بین اقوام گوناگون عرب پایه ریزي 

  .کرد

درایت وفراست براي تنظیم امور شهر قراردادي با یهودیان منعقد و شهر را تابع  محمد با

  . وضع و نظام جدیدي نمود

یهودیان که با توجه به نحوه تبلیغات محمد در مکه وتائید آئین یهود توسط وي خشنود 

خود  محمد نیز که براي تقویت بنیه نظامی. بودند، از پیشنهاد محمد به گرمی استقبال نمودند

به زمان احتیاج داشت با یهودیان در ابتدا به مالیمت رفتار کرد و به این عنوان که یهودي 

ها داراي کتب آسمانی هستند با آنان قراردادهاي بر اساس دوستی و احترام  ها و مسیحی

طرفین  متقابل و آزادي بیان عقاید مذهبی منعقد نمود، دین و اموال آنان را محترم شمرد و

  .شدند به هنگام جنگ به همدیگر کمک کنند متعهد
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بدین ترتیب مدینه و حومه آن براي محمد و پیروانش به محیطی امن تبدیل شد و مسلمانان  

  .بلیغ و اشاعه دین خود آزاد بودنددر ت

درآن زمان یهودیان با صدا درآوردن بوق همکیشان خود را براي نماز و دعا دعوت 

ر کلیسا می نواختند؛ مسلمانان هم پس از مشورت با یکدیگر کردند، مسیحی ها ناقوس د می

این شیوه از آن زمان تاکنون براي خبر کردن مسلمانان و . تصمیم به اذان گفتن گرفتند

در این دوره آرامش، محمد فرصت کافی یافت تا احکام و . اجتماع براي نماز متداول است

  .نان ابالغ نمایندشرایع ودستورات الزم براي جامعه نوبنیاد مسلما

 مکّی آیات«: گوید می زیهر گولد که حدي به ،است نشده وضع شرایعی و احکام درمکه

 خداوند ستایش زهد، ترغیب در بیشتر قرآن مکّی آیات. نیست جدیدي دین آوردن بر مشعر

 و خوردن[ شرب و اکل در اسراف از اجتناب و دیگران به کردن نیکی نماز، صورت به یکتا

   ».است] نوشیدن

  :  بود شده مقرر اصل پنج فقط مکه در

   رسالت به اقرار و توحید-  1

   نماز-  2

   اختیاري انفاق شکل به ولیزکات -  3

   یهود روش به هم آن روزه-  4

   عرب قومی معبد زیارت یعنی حج-  5

 شکل به تنها نه اسالم و گردید مقرر و صادر مدینه ساله ده در فرایض و احکام تمام

 اقدام، نخستین. شد فراهم عربی دولت یک تشکیل مقدمات بلکه آمد در نو شریعتی

این تدبیر هم باعث استقالل آئین اسالم  .بود کعبه به االقصی مسجد از قبله برگرداندن

ازیهود میشد و هم اینکه کعبه براي سرزمین خشک عربستان بویژه مکه درواقع بزرگترین 

 داشتند خود در مدینه اعراب که را حقارتی عقدهمچنین ، همنبع ارتزاق و درآمد سرشار بود

نوعی حمیت قومی را در اعراب برمی انگیخت، چراکه همه قبایل به کعبه و کردمی  زایل
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 اسماعیل و ابراهیم خانه بود، ستایشگاه و اصنام مرکز که این بر عالوه کعبه. احترام داشتند

  .دانستند می آنان نسل از را خود اعراب که بود

آن را و قریش ازابتدا به محمد متذکر شده  مشرکاندغدغه اي بود که  ،حفظ حرمت کعبه

؛ که آئین اسالم بود با تشانیکی ازمهمترین دالیل مخالفو  دانستهبراي بقاي مکه ضروري 

 و باوجود اینکه کعبه بتخانه اعراب بود، محمد سرانجام خودش به این نتیجه رسید

براي کعبه حرمت قائل شد وزیارت ابق رسوم  جاهلی اعراب نان مطباشکستن بت ها همچ

    .وضروري دانست آن را واجب

 را آنها معمول روزه و کرده ترك روزه امر در را یهود از تبعیت اسالم شارع کیفیت همین به

 ماه تمام سپس و کرد مبدل معدوده ایام به نخست گرفت، می انجام محرم دهم در که

  . داد صاختصا بدان را رمضان

 و زنا حد زوجات، تعدد حیض، ارث، محارم، تعیین حدود نکاح، و طالق به راجع احکام

 و محرمات و نجاسات چنین هم و مدنی و جزایی احکام سایر و دیه و قصاص سرقت،

 و تعدیالت با است، جاهلی زمان عادات یا یهود شرایع از مقتبس یا غالباً که... ختنه

  .گردید مقرر مدینه در اینها تمام تغییراتی

 "اما قانونی که در هیچیک از شرایع آسمانی و بشري نظیر آن را نمی توان یافت، حکم 

درسوره هاي مکّی نامی از جهاد و قتال . است که نخست به صورت اجازه بود "جهاد 

مشرکین نیست ولی در سوره هاي مدنی بقدري آیات قتال و جهاد فراوانست که تصور می 

این مطلب  گویاي . ه هیچ امري و حکمی اینقدر تأکید صورت نگرفته باشدشود دربار

بصیرت محمد بر روحیه اعراب و راه استیالي بر آنها و توجه به این اصل که جزءبا شمشیر 

  .نمی توان یک دولت اسالمی به وجود آورد و در نتیجه یک واحد اجتماعی تشکیل داد

فَمن یکفُر بِالطّاغُوت و . قَدتَبیّنَ اَلرُشد منَالغَّی. الدینِالاکراه فی «: قران درمکه می گوید

اسالم آوردن اجباري نیست، راه از .بقره 256آیه .»یؤمن بِااهللاِ فَقَد استُمسک بِالعروةِالوثقی

بیراهه تشخیص داده شده هر کس منکر طاغوت بشود و به خدا روي آورد، به تکیه گاهی 

  .حکم رسیده استاستوار و م
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کفار را هر کجا یافتید گردن بزنید تا زمین از : سوره جهاد37آیه : ولی درمدینه می گوید

  .اسیران را محکم ببندید که قادر به فرار نباشند. خونشان رنگین شود

آیات قران رفته رفته به سمت تکریم پیغمبر وباالبردن  ، همچنین با باالرفتن قدرت محمد

مردمان  ساده لوحی که به آزادي خو گرفته و اهل تشریفات . یش می رودشان ومنزلت اوپ

نبودند، در آغازِ کار با رهبر خود بدون تکلف رفتار کرده و جزاطاعت از اوامر و نواهی 

ولی این . قرآن تکلیفی براي خود فرض نمی کرده و محمد را یکی چون خود می دانستند

یستی قدري خود را جمع کرده و احترامی را که در پیروان با. روش چندان قابل دوام نبود

  .خور امیر و رییس است منظور دارند

تا  ،سوره حجرات که به منزله اصول تشریفاتی است نازل شده 5، 4، 3، 2، 1آیه هاي  

  :حدود رفتار آنها را معین کند

  .اي گروه مؤمنان، در سخن و عمل بر خدا و فرستاده او پیش دستی نکنید  - » 1

اي گروه مؤمنان، صداي خود را بلندتر از صداي پیغمبر نکنید و سخنانی که در   - » 2

  .روابط خود با یکدیگر بی پروا رد و بدل می کنید با پیغمبر بر زبان نرانید

کسانی که در حضور پیغمبر بلند سخن نگویند، پرهیزکارند و سزاوار عنایت خداوند - » 3

  .هستند

اتاقهاي تو، تو را بانگ می زنند راه و رسم ادب را نمی  غالب کسانی که از پشت- » 4

  .دانند

با قدرت گرفتن مسلمانان درمدینه وتشکیل حکومت اسالمی، نبوت سیزده ساله مکه از 

صورت وعظ و پند، خارج شده به صورت دستگاهی در می آیدکه باید بر مردم حکومت 

براي رسیدن به این هدف، به هروسیله . کند و خواه و ناخواه آئین جدید را بر آنها بقبوالند

قتلها وغزوه هایی که در این ایام صورت گرفته و هجوم . و تدبیري دست زدن مجازمیشود

    .به طوایفی که هنوز در مقام هجوم برنیامده اندهمگی درراستاي رسیدن بدین هدف است

  

  »النخله سریۀ«●
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نیت شهر و قدرت نظامی پیروان هشت ماه پس از هجرت به مدینه، وقتی که محمد از ام

خود مطمئن شد براي تامین معاش یارانش که که به شدت درتنگدستی بودند و براي اداي 

ت دیرین اي جز بازگشت به سن هاي دنیایی که به آنها داده بود، چاره پاره اي از وعده

  .اعراب یعنی راهزنی نداشت

ل بود که براي رسیدن به مال و ثروت از دیرباز درمیان قبایل مختلف عرب این عادت متداو

 "رزیه"به قبیله ضعیف تر هجوم کنند واموال وزنان آنها را به چنگ آورند این حمالت 

  .جایگزین آن شد "سریه"و "غزوه"شد که بعدازاسالم اصطالحات  نامیده می

 :شد اجازه این کارهم بالفاصله ازطرف اهللا صادر

د زیرا که سختی دیده اند واهللا به پیروز ساختن آنان اجازه داده شد به آنها که جنگ کنن 

  )سوره حج 40آیه .( تواناست 

، چنانچه به مسلمانان بپیوندند در صورت فتحکه محمد به اعراب یثرب وعده می داد 

درغنائم  به دست آمده شریک خواهند شد و در صورتی که در جنگ شهید شدند به باغ 

در آن جوي هاي آب وعسل و شراب جریان دارد خرمی خواهند رفت  که  و هاي سبز

  .وحوریان بهشتی بر روي تخت هاي مرصع و مفروش از آنان پذیرایی خواهند کرد

مسلمین جنگهایی که خود محمد در آنها شرکت داشت غزوه و سایر حمله هارا سریه 

  .نامیدند می

. ي  انجام گرفتنخستین کوشش مسلمانان براي راهزنی، درسال دوم هجر: »النخله سریۀ«

محمد و .در این یورش توفیقی بهره مسلمانان نشد و آنان با نا امیدي به مدینه برگشتند 

پیروانش بعدازآن به هفت راهزنی  دیگر نیز دست زدند که هیچ یک به نتیجه نرسید و سبب 

دلیل مهم شکست محمد و پیروانش آن بود که مخالفان . دل شکستگی محمد و یارانش شد

دادند و آنها تدابیرالزم  در مدینه طرح این راهزنی ها را به مردم مکه آگاهی میمحمد 

 .راانجام میدادند

پس ازشکستهاي پی . نخستین یورش موفقیت آمیز محمد درسال سوم هجري انجام پذیرفت

اعراب از دیرباز .درپی محمد چاره اي اندیشید ویکی ازماههاي حرام را براي حمله برگزید 
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را مقدس دانسته و در این ماه ها از هرگونه ) محرم و رجب، ذیحجه، ذیقعده(چهارماه 

. کشمکش و نبردي دست می شستند و حتی با دشمنان خود نیز مهر و دوستی می ورزیدند

مسلمانان به دستورمحمد در آخرین روز ماه رجب به کاروان تجاري قریش به سرپرستی 

رهبر آن را کشتند دو . می رفت حمله کردندکه از شام به سوي مکه   "عمروبن خضرمی"

هاي کاروان را ربودند و همراه زندانیان به مدینه  نفر را اسیر نمودند و تمام اموال و دارایی

  .نزد محمد بردند 

این اقدام راهزنی و کشتار که در ماه مقدس رجب انجام شده بود اثر بسیار نفرت بار و 

چنانچه محمد مجبورشد وانمود . انان بوجود آوردنامطلوبی در بین قریش نسبت به مسلم

  . کند که از این اقدام بی اطالع بوده وخودسرانه صورت گرفته است

  :نازل گشت محمد این راستا آیه اي نیزبالفاصله جهت حمایت از در

ااهللاِ و کُفرُ بِه یسئَلُونَک عنِ الشَّهرِ الحرامِ قتالٍ فیه قُل قتالُ فیه کَبیرُ و صد عن سبیلِ «

کُم والمسجِد الحرامِ و اخراج اَهله منه اَکبرُ عندااهللاِ و الفتنَه اَکبرُ منَ القَتلِ و الیزالُونَ یقاتلُونَ

  سوره بقره217آیه .»حتّی یرُدوکُم عن دینکُم انِ استَطاعواَ

جنگ و خونریزي مجاز است؟ به آنها بگو به تو اعتراض می کنند که آیا درماه حرام "

جنگ درماه حرام نارواست ولی نه جنگ در راه خدا، نارواتر از آن کفر و بیرون کردن مردم 

فتنه اي که در مکه برانگیختند از آدمکشی بدتر . از مکه و منع مسلمین از زیارت کعبه است

  ."است

هاي مخالف، تنها وسیله تأمین  هجوم به قافله هاي قریش و طایفه، پس از سریۀ النخله

است که اوضاع  "بدر "سریۀ النخله آغاز غزوه هاي دیگري چون .اوضاع مالی مسلمین شد

مالی و سیاسی محمد و یارانش را بهبود می بخشد و آنها را به سوي قدرت و استیالء 

یت بنیه حادثه اي که مستقیماً سبب تقوواما  .برتمام  شبه جزیره عربستان رهنمون می شود

  .مالی وازدیاد شأن مسلمانان گردید، دست انداختن بر اموال یهودیان یثرب بود

  

  

  یثرب یهودیان با رفتارمحمد●
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چنانچه پیشتراشاره شد در یثرب سه قبیله یهودي به نام بنی قینقاع، بنی النضیر و بنی قریظه 

و ستد، در رفاه و  اشتغال به امرزراعت و تجارت و داد ي زندگی می کردند که به واسطه

سطحی برتر از دو  همچنین به واسطه تربیت دینی و سواد خواندن و نوشتن در. تنعم بودند

ل رابه مزدوري درمزارع یا یلذا افراد این قبا ،یهودي اوس و خزرج قرار داشتند قبیله غیر

  .مباشرت کارهاي تجارتی خودگماشته بودند

کیاست ودرایت رفتارکرد و مقرر شد هر  یهودیان با با  ،محمد نیزدر ابتداي ورود به مدینه 

کس به دین خود باشد وهمچنین در مقابل ستیزه جویی قریش به مدینه، مسلمین و یهود 

مشترکاً از یثرب دفاع کنند و هر دو طرف، جنگ با قبایل متخاصم را به خرج خود انجام 

  .دهند

ازاین . د را مدیون شریعت یهود بوداحکام وشرایع خوخش اعظم عالوه براین، آئین اسالم ب

هر دو از شرك و بت . رو وجوه مشترك زیادي میان مسلمانان و یهودیان وجودداشت

  .پرستی متنفر بودند و هر دو به سوي یک قبله نماز می گزاردند

فقط یک سال و نیم پس از . تا هنگامی که مسلمانان ضعیف بودند، حادثه اي روي نداد 

لمانان بقدرکافی قوي شده وخودراازحمایت یهودیان بی نیازاحساس هجرت، زمانیکه مس

ازاین رومحمد قبله را از . کردند، تصمیم گرفتند که به آئین خودهویت مستقل وبرتر ببخشند

مسجد االقصی دراورشلیم به کعبه درمکه برگردانید که خود این قضیه باعث اعتراض 

  :ب آنان نازل شدسوره بقره در جوا 177یهودیان گردید و آیه 

  »...لَیس الَّر اَن تُولُوا وجوهکُم قبلَ المشرِقِ والمغرِبِ و لکنَّ البِرَّ من آمنَ بِااهللاِ و الیومِ االخرِ«

نیکی آن نیست که روي خود را به سوي مشرق و مغرب کنید، نیک آن کس است ": یعنی

  ."مانی و پیغمبران ایمان داردکه به خدا و روزجزا و فرشتگان و کتابهاي آس

براي یهودیان تغییرقبله مسلمین  زنگ خطري به شمار می رفت همچنین  غزوه هاي متوالی 

به قافله هاي تجارتی قریش که منتهی به جنگ بدر و پیروزي یاران محمد شده بود بر 

در گذشته اکنون آنها به جاي اوس و خزرجِ بی اثر و بی مایه اي که . نگرانی آنها افزود

غالباً به استخدام خود در می آوردند، مواجه با اوس و خزرجی شده اند که زیر لواي محمد 
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و بدین ترتیب صف محکم و مصممی به نام اسالم در برابر . به قدرت وثروت رسیده بودند

  .آنان پدید آمده بود

دي نشان ازاین رویهودیان به مکه رفتند و با قرشیان شکست خورده درجنگ بدر همدر 

محمد نیزپس ازآگاهی . دادند وبه دنبال راه حلی جهت دفع خطرمسلمین به شورنشستند

بنی  ، قبائل بنی القینقاع(ازاین قضیه به دنبال فرصتی براي تصفیه حساب بایهودیان مدینه 

  .بود) النضیر، بنی القریظه 

  : قینقاع بنی قبیله -   

قضیه از این قرار بود که . ر مدینه روي داداین بهانه خیلی زود ضمن حادثه اي  در بازا

به سخره گرفتن وآزارو اذیت . مردي یهودي با زنی مسلمان به شیوه خودمغازله کرده بود

دراین میان مرد مسلمانی به حمایت از . عادي وبی اهمیت بود مريمسلمانان، درآن زمان ا

زرگر یهودي را به قتل رسانده و یهودیان نیز به حمایت از هم کیش خود مرد مسلمان  ، زن

 بنی  کوي به مسلمانان  ، دستورمحمد به تا شد اي بهانه قضیه این  .را کشته بودند

 شده تسلیم   قینقاع  بنی  برده و پس از پانزده روز محاصره،  افراد قبیله هجوم   قینقاع

 بی مهاجران بین اموالشان و شدند کوچ به مجبور خود، ییدارا همه گذاردن به ومشروط

 یهودیان دل در هراسی و کرد تقویت را مهاجران مالی بنیه حادثه، این. شد تقسیم خانه

  .اي دیگر نوبت به قبیله بنی النضیر رسید حادثه نتیجه در بعد اندکی و انداخت

  :قبیله بنی النظیر - 

 ابن کعب " بنام خود روساي از یکی شدن کشته زا که "النضیر بنی "  یهودیان قبیله

 بود، شده کشته دستورمحمد به و  مسلمانان توسط ناجوانمردانه بسیار که ،"اشرف

بر آمدند و محمد نیز امر به کشتارکرد و پس از محاصره  طغیان مقام در ،بودند گینخشم

یان اعراب قداست داشت نخل م! را آتش بزنند) بنی النضیر( آنان  دستور داد نخلستان هاي 

تو که خود را فردي (: بلند شد و بر محمد بانگ زدند "بنی النضیر"ازاین رو فریاد قبیله 

مصلح می دانی و مردم را از ویرانی و تباهی و فساد منع می کنی چرا دست به آتش زدن 

 را  )حشر سوره 3.4.5 آیات( و آمده پیامبرش کمک به   اهللا   که مجددا) نخلستان ها می زنی 
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 دیار وترك شدند نیزتسلیم) النضیر بنی(   باالخره پس از بیست روز. .نمود نازل محمد بر

  .سیم شدتق یارانش و محمد میان هایشان دارایی تمام و کردند

  :قبیله بنی قریظه قتل عام  - 

 قخند جنگ از بعد نیز آنان که بود یثرب در  مانده باقی یهودي قبیله تنها   قریظه بنی  قبیله

 دیگر قبیله دو همچون شد حاضر نیز قبیله این سپس. گرفتند قرار مسلمانان محاصره مورد

ولی  دنشو خارج مدینه از فقط جان خود رابردارند و و گذاشته را خود هاي دارایی و اموال

  !!اینبار محمد راي دیگري داشت

 ازتسلیم نیزپس سعد و کرد حکم داشت دل به کینه ازیهودیان راکه" معاذ سعدبن"محمد 

  .داد عام قتلبه  دستور یهودیان،

 ، دارایی  ، اموال و بریدند سر را   قریظه بنی  مردان و جوانان از نفر  700ه دستور سعد، ب 

( صفحه. 3 جلد. طبري تاریخ( .قسیم کردندت مسلمانان بین را قبیله این کودکان و زنان

1088 -1091.(  

  :نویسد می  اسالمطبري در خشونت این عمل در تاریخ صدر 

 را آنها گردن پیامبر حضور زبیردر و   پیامبر بگفت تا در زمین گودالها بکندند وعلی "

    )1093 صفحه. 3 جلد. طبري تاریخ(  .زدند

پرهیز نمی کردند و این البته ذاعراب مسلمان حتی از همخوابگی با زنان شوهر دار نیز

  )24آیه .سوره نساء( .دستور قرآن بود

زنان را به بردگی ببرند، یک  که  بر خالف حکمیت سعد بن معاذ که گفته بود ،انآن می در 

زنِ حسن القرظی بود که تا هنگام مرگ نزد عایشه نشسته وگفتگو  وي. زن را نیز گردن زدند

جرمش این . هنگامی که نام او را بردند با گشاده رویی و خنده به سوي قتلگاه رفت. کرد می

  . ه کوي بنی قریظه سنگی پرتاب کرده بودبود که هنگام محاصر

تا کنون زنی بدین خوشرویی و خوشخویی و نیک  ": عایشه درمورد این زن نقل می گوید

می خواهند تو را «:  وقتی برخاست که به کشتارگاه برود به او گفتم. نفسی ندیده بودم
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 جلد هشام، ابن یرهس  ".»زندگی ارزشی ندارداین براي من « : با خنده جواب داد» !بکشند

    179 و 178 صفحات دوم،

  حدیبیه صلح ●

ترس از مسلمین تمام جزیره العرب را . غزوات و حمالت مسلمانان همچنان ادامه داشت

با این حال کسانی که با محمد از . شد افزونتر می نیروي مسلمین روز به روز ،فراگرفته بود

آنها عادت داشتند هر روز به  .که داشتندمکه به مدینه مهاجرت کرده بودند دل به سوي م

همه مشتاقانه در انتظار روزي بودند که توفیق زیارت کعبه را به . دور کعبه طواف کنند

  . دست آورند

هم براي ارضاء خاطر یاران خود وهم براي اینکه  کثرت و ، محمد در سال هشتم هجري

ساکنان متوسط و غیر شوکت مسلمین را به رخ قریش بکشد و باعث تمایل ضعفا و 

  .شود متعصب مکّیان به دین جدید گردد، عازم زیارت کعبه می

قریش که از آمدن مسلمانان آگاه شده بود تصمیم گرفتند به هر قیمتی که شده از ورود  

مسلمانان به مکه جلوگیري کند آنها خالد ابن ولید را با سپاهی به جلوگیري از مسلمانان 

مایندگان قریش و محمد آغاز شد تا باالخره پیمان حدیبیه بین آنها گفتگو بین ن. فرستادند

بسته شد و طبق قرارداد، مسلمانان در آن سال بدون ورود به مکه به مدینه بازگشتند و قرار 

پس از عقد قرارداد محمد دستورداد شتران را در . شد سال بعد براي زیارت کعبه بیایند

  .بازگردند همان محل قربانی کنند و به مدینه

قرارداد حدیبیه که با کاردانی و سیاست محمد به امضارسید، اگرچه مورداعتراض اکثریت  

مسلمین بود؛ اولین سنگ بناي امپراطوري اسالمی را پایه گذاري کرد و قریش مسلمانان را 

توانستند  حمالت جنگی متوقف شد و طرفین . به منزله رقیبی همپایه به رسمیت شناختند

درفاصله زمانی بین حدیبیه و فتح مکه محمد . ه در تمام عربستان رفت و آمد کنندآزادان

حارث بن ، هایی به سران سایر کشورها مثال خسروپرویز در ایران، نجاشی در حبشه نامه

همچنین تصمیم گرفت . فرستاد و آنان را به قبول دین اسالم دعوت نمود...استان در یمن و
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که ازصلح حدیبیه دلگیربودند به قالع یهودي حمله کرده  براي ارضاي خاطرمسلمانان

  .مانده یهودیان را از جزیره العرب اخراج و یا به اطاعت مسلمین درآورد وباقی

ازآیه پانزده سوره فتح چنین بر می آید که حرص و امید دست یافتن به غنایمِ خیبر چنان 

در مقابله با قریش سستی ورزیده  شوق و هیجانی در دل اعراب انداخته بود که آنهایی که

  .بودند، اکنون می خواستند به مجاهدان اسالم در حمله به خیبر بپیوندند

ها به سختی از قالع خود دفاع می  باحمله مسلمین، یهودي. خیبر مرکّب از چند قلعه بود

  .کردند ولی باالخره تسلیم شده وحاضر به صلح شدند 

قلعه مرحب، را به محمد بن مسلمه سپردند تا وي را  صاحب"کنانه بن ربیع  "مسلمانان 

همان شب با وي  محمد به زنی گرفت و نیز به انتقام خون برادرش بکشد وزنش صفیه را

  .شد همبستر

بلکه  ،هاي خیبر را مانند افراد سایر قبایل یهود از سرزمین خود بیرون نراند محمد یهودي 

ولی . افراد خود براي جنگ ها استفاده کند تواند ازآنان را به مراقبت کشتزارها گماشت تا ب

 مسلمانان نشاط کار و فعالیت خود را از دست داده بودند و یهودي ها که در اثر شکست از

مجبور بودند همه ساله حاصل ثمره و زحمت خود را تحویل مسلمانان دهند دیگر عالقه 

ن قریه ها در جزیرة العرب بود به اي به فالحت از خود نشان ندادند و خیبر که از آبادتری

  .تدریج رو به ویرانی رفت

ماجراي خیبر درس عبرت  از  "فدك "وهمچنین قلعه » تیما«و » وادي القري«قبایل یهودي 

گرفته بدون جنگ تسلیم شدند و قبول کردندکه نصف دارایی خود را به عنوان خالصه 

  . رسول ااهللا تسلیم کنند

محمد فدك رابین . سیار بزرگی با کشتزار هاي سرسبزبوددهکده و نخلستان ب "فدك"

البته . سهم رسول ااهللا بود ،مسلمین تسلیم نکرد زیرا غنایمی که بدون جنگ به دست می آمد

 انفال  سوره(  زیرا مطابق دستور قرآن .سپاهیان با این عمل وي مخالف بودند

 و نکرد اعتنایی امر این هب محمد. شد می تقسیم همه بین باید جنگی غنیمت  )41و64آیه.
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 المال بیت نفع به ابوبکرآنرا  محمد، مرگ از پس بعدها که بخشید فاطمه دخترش به را فدك

  .کرد مصادره

 .بدین ترتیب تمام قبایل یهود ساکن بین مدینه تا شمال جزیره العرب تسلیم محمد شدند

  .ن مهاجرت کردندبعضی از آنها بدون جنگ قبول جزیه نمودند و بعضی از خاك عربستا

سال بعد محمد با دو هزار تن از مسلمانان براي انجام مراسم حج به سوي مکه حرکت کرد  

مردم قریش طبق قرارداد حدیبیه ازمکه خارج شده و در کوهها اقامت کردند و در فراز 

مسلمانان مدت سه روز در مکه ماندند و هیچکس . ها مسلمانان را زیر نظر گرفتند بلندي

پس از اتمام مراسم عمره محمد با میمونه دخترحارث بن . الی مکه مزاحم آنها نشدندازاه

ساله بود ازدواج کرد وبا وي به مدینه  16عبدالمطلب دخترعموي خود که در آن موقع 

  .برگشت

 "محمد سه هزارتن از اصحاب خود را براي جنگ با رومیان به ، پس از زیارت کعبه 

  .نبرد سپاه اسالم کاري از پیش نبرد فرستاد اما دراین  "موته

  :فتح مکه  ●

،هم پیمان قریش، به قبیله "بنی بکر "در سال هشتم هجري محمد به بهانه حمله قبیله

لشکر ده هزار نفري مسلمانان بدون . پیمان مسلمانان، درپی فتح مکه برآمد خزاعه، هم 

خت و شکست د بیرون ریدرگیري جدي وارد مکه شد ند محمد بت هایی که درون کعبه بو

  .و فرمان عفو عمومی داد

بدین ترتیب محمد توانست در مدت هشت سال از مردم پراکنده صحاري عربستان قومی 

. به یکدیگر پیوند دهد"ال اله اال اهللا "واحد به وجود آورد و تمامی این مردم را با کلمه 

. مینامند "عام الوفود"سالم سال نهم هجرت را به مناسبت استقبال شدید روساي قبایل از ا

در سال دهم محمد وسائل سفر حج را مهیا ساخت و به مردم فرمان داد تا خودرابراي حج 

محمد بعدازفتح مکه مجددا . این حج درتاریخ به حجه الوداع معروف است .آماده کنند

  .قصد لشکرکشی به روم راداشت که بیماري ناگهانی اش مانع شد
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. باالتفاق وي رابه خانه عایشه بردند، زنانش نها علی رغم نوبتی بودنوقتی محمد بیمارشد ز

محمد سه روز قبل از وفات خواست براي نماز جماعت به مسجد برود ولی از شدت مرض 

و زیادي ضعف نتوانست برخیزد و ابوبکر را به جاي خود به مسجد فرستاد تا با مسلمانان 

مسلمانان بعد از وفات وي با ابوبکر  که سبب شد همین امر یکی ازدالیلی بود. نماز گزارد

  .بیعت کنند و او را به خالفت برگزینند

  .وقتی بیماري محمد شدت یافت یاران نزدیک او در خانه عایشه بر بالینش گرد آمدند 

. قلم و کاغذي بیاورید تا براي شما چیزي بنویسم تا بعد از من گمراه نشوید :محمد گفت 

نداد و گفت  اجازه اینکار را باشد، ان میبرد وصیت محمد به ضرر اوعمربن خطاب که گم

  .گوید محمد بیماراست وهذیان می

وقتی محمد جان . بحث بین اصحاب درگرفت و محمد تمامی آنان را امر به خروج داد 

سپرد عایشه بر بالین او بود فریاد و شیون او سایر زنان را خبر کرد و مردان نیز بر بالین 

ابوبکر پارچه را از صورت  .دانست عمر مرگ محمد را قابل قبول نمی. حاضر شدندمحمد 

سوره آل عمران را براي  138سپس به مسجد رفت و آیه . برداشت صورت او را بوسید یتم

  .حاضرین قرائت کرد و خبر درگذشت محمد را به مسلمین رساند

اي اکرام و هرچه بزرگتر چندصباحی پس از درگذشت محمد، بازار شایعات و روایات بر

پرده اي از کبریا و معجزات و اعمال خارق . جلوه دادن عظمت محمد رواج کامل یافت

محمدي که در تمام مدت رسالت، خویشتن را بنده . العاده در پیرامون نام وي کشیده شد

  . خدا می خواند، پس از مرگ از صف بشر خارج شد و به مقام قدیسین پیوست

فراخور تراوشات مغزي و تخیالت افسانه اي خود حدیث و روایت ابداع نویسندگان به 

نمودند و براي اینکه شنوندگان در صحت روایات کوچکترین تردیدي به خود راه ندهند 

طوري . این امر در بین شیعیان بارزتر است. آنرا به خود محمد یا نزدیکانش مستند کردند

م خاندان پیغمبریعنی علی وفاطمه وفرزندانشان  که این صفات خارق العاده را حتی به حری

نیزگسترش داده و آنها را نیز ازبدو طفولیت  معصوم وعاري از خطاهاي بشري و داراي علم 

  .دانند ی میلدنّ
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  ن آمعجزه قر ●

علماء اسالم نیز بر این امر اتفاق نظردارند که  . قرآن را سند رسالت خویش می داند محمد

هاي آغازین اسالم، سخنی ازاعجاز  البته درسده. محتوا معجزه استقرآن از حیث لفظ و

ها  بلکه ادعاي اعجاز لفظی قرآن با گذشت زمان و افزایش تعصب. لفظی قرآن مطرح نبود

نظم قرآن و کیفیت ترکیب «گوید  فظی قرآن میل اعجاز درنفی نظام، ابراهیم  مثالً. مطرح شد

. »توانند نظیر یا حتی بهتر از آن بیاورند ن خدا میهاي آن معجزه نیست و سایر بندگا جمله

  دانسته قرآن از برتر را خود "منشئات" ،عرب بزرگ  مترسل  معري ابوالعالء  در همین راستا

  . است

 اصالًچرا که . تر است اثبات اعجاز محتوایی قرآن حتی از اثبات اعجاز لفظی هم مشکل 

فته باشند یا دستور اخالقی نابی که بدیع اي که دیگران نگ مطلب چشمگیر تازهدرقران، 

است  هاي یهودیان و ترسایان اخذ شده هایش اغلب از داستان داستان. است نیامده ،جلوه کند

هاي قرآن  که داستان هدشمنان محمد درآن زمان نیزبود و همین درواقع انتقاد

 گفت وي از انتقاد ممقا در محمد مخالفان از یکی که چندان. خواندند می  اساطیراالولین  را

 .  است تر دلکش محمد هاي داستان از که داند می  اسفندیارایرانی  از هایی قصه که

 است جاهلی عربی سنن و آداب ادامه یا دیگرو ادیان دستورات یا هم قران شرایع و احکام

  ). ت و جهاد که ابداع خودمحمداستبجززکا(

 عالوه. است علمی و تاریخی تناقضات و اشتباهات از سرشار قرآن است معتقد وین کریگ  

 فریب نیرنگ، دزدي، گویی، دروغ همچون ناپسند رفتارهاي برخی عموماً یا بعضاً اهللا ،آن بر

  .دشمار ز میمجا را تروریسم و شکنجه زجر، جنسی، تجاوز داري، برده گري، حیله و

به هیچ  ،سبکیی زیبا، پدر علم مطالعات قرآنی در اروپا، قرآن را از نظر "تئودور نلدکه"

از نظر نلدکه محمد به هیچ وجه در سبک استاد  .آورد روي اثر تراز اولی به حساب نمی

بدیل  نیست و این تعصب مسلمانان است که یک تولید معیوب ادبی را تا حد شاهکاري بی

 ادبی نظر از است شده آورده عبرت براي که  قرآن  هاي نلدکه معتقد است داستان. اند باال برده

 همه و است  محمد  شخصیت از برداري کپی پیامبرانش هاي شخصیت. زند نمی دل به چنگی
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 نزد در که نیست عجیب پس  .طرفند مشابهی مخالفان با و گویند می سخن محمد بسان

  .نباشد جالب  اسفندیار  و  رستم  هاي داستانزه اندا به ها قصه این قریش مشرکان

بدین آن قائل نبودند،   ران باطنی پیچیده وراي ظاهرسادهبراي ق انانهمچنین درابتدا، مسلم

کتاب خویش را هدایت، نور، مبین معرّفی کرده و نزول در قران،  اي تعالیخد خود دلیل که

گر،  که بشر آن را بفهمد و درك کند، پس معنا ندارد نیازي به هدایتهمگان بوده  آن براي

فقط دعوت به تدبر در  درقران  خداوند. دجزخود قرآن داشته باشب ومفسري کننده روشن

  .کافی است ،آیات قرآن کرده است و تدبر براي رفع هر اختالفی که در قرآن به نظر رسد

ن وراي ظاهرساده وبی آسودجویان دینی این ادعا رامطرح کردند که قر با گذشت زمان، اما 

هده عقل سرشارآنان آن فقط ازعدرك معنی خود، باطنی شگرف وخارق العاده دارد که 

لذا ناگزیربراي فهم قران بایدبدانها مراجعه  ؛برمی آید ودیگران فاقداین قدرت وتوانایی اند

 .کنند

این ادعا نیز درواقع تقلیدي ازترفند خاخام هاي یهودي بود که معتقد به معانی خود البته  

آنها . بودند این کتب مقطعه مستوردرکتب عهدعتیق وحتی معانی عرفانی اعداد وحروف

تحریرکرده بودند که بسیارخاطرخوانندگان رابه  )قباله(به نام کاباال نیز دراین باب کتابهایی

درمورد مسلمانان  ،را بعدها به تقلید ازیهودیان، مشابه چنین ادعاهایی. خود جلب می کرد

  .مطرح کردند قران

غیر، بی نیازبودن آن ازتفسیرقران آیات زیادي دال برآسان فهم بودن قران وخوددردرحالیکه 

 :مثالً. وجود دارد

  ."این قرآن را بر زبان توآسان کردیم تا پرهیزکاران را مژده دهی و ستیزه گران را بترسانیم"

   98سوره مریم آیه 

   58سوره دخان آیه . "ما اداي سخن خویش بر زبان تو آسان کردیم باشد که پند گیرید"

  ، 17؟ القمرآیه "ي است این آیا پنج گیرنده.تا از آن پند گیرند این قرآن را آسان ادا کردیم"

  : قران تناقضات •
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قران درجائی شراب راشیطانی میداند ودرجایی به رودهایی از شراب که در بهشت جاري 

مدت زمان خلقت دربرخی سوره ها مثل سوره االعراف و یونس وهود . هستند اشاره میکند

روز است وحتی دربرخی سوره ها   8برخی سوره ها مثل فصلت است اما در روز بیان شده 6

  .روزاست 4یا 3

است سپس آسمان، اما در سوره النازعات آیه  اول زمین آفریده شده29در سوره بقره آیه  

 و زمین  گوید می 11فصلت آیه  سوره در. زمین سپس است شده آفریده آسمان اول  30تا  27

 آنها  که گوید می 30 آیه االنبیا سوره در اما  گرویدند هم به بعد و بودند جدا هم از آسمان

  .شدند جدا یکدیگر از بعداً و بودند یکی ابتدا

 روزهاي العروج سروه در اما  سال بشر است 1000درسوره حج وسجده روزهاي اهللا برابر 

  .شر استب سال 50000 برابر اهللا

گوید شفاعتی  رجائی  میدرموردشفاعت روزقیامت هم، قران دچارتناقض گوئی است د

  .وجود ندارد امادرجائی دیگرشفاعت پذیرفته است

  ومنسوخ ناسخ حکم•

وروز  است و حتی به فراخور حال برخی ازاحکام و شرایع درقران با گذشت زمان تغییر کرده

هاي متضاد براي مسائل واحد در فقه  این حکم. است هاي متضاد صادر شده محمد حکم

 که است وجوهی از منسوخ و ناسخمسئله . سخ و منسوخ مطرح استاسالمی با عنوان نا

 خداوند قطعا خداست کتاب اگرقران که. شمرند می بر قرآن بودن بشري اثبات در منقدان

  .است واصالح ازخطا بري

  :ن نیزتائید شده استآحکم ناسخ ومنسوخ حتی درآیاتی ازقر

 آیه جاى به را اي آیه چون و: أَنت إِنَّما قَالُواْ ینَزِّلُ بِما  مأَعلَ  واللّه آیۀٍ مکَانَ آیۀً بدلْنَا وإِذَا  - 1

 آیه. (دروغگوئی قطعا تو میگویند است داناتر میکند نازل  به آنچه به خدا و بیاوریم دیگر ي

  )نحل سوره101
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 را حکمى هر: کُلِّ  علَى  هاللّ أَنَّ  تَعلَم  أَلَم مثْلها  ها نَأْت بِخَیرٍ منْها أَونُنس  أَو آیۀٍ منْ نَنسخْ ما  - 2

 ندانستى مگر میآوریم را مانندش یا آن بهتراز بسپاریم فراموشى دست به را آن یا کنیم نسخ

  )بقره سوره106 آیه. (تواناست کارى هر بر خدا که

جالب است که قرآن دراین مورد هم دچارتناقض گویی شده است ودرآیات دیگري نیز 

    .ل ناپذیرندادعا می کند که کلمات خدا تبدی

 که را وآنچه) کهف سوره27 آیه.(  "لکَلماته مبدلَ لَا  ربک کتَابِ من  إِلَیک  واتْلُ ما أُوحی"

. نیست اى تغییردهنده را او کلمات بخوان است شده وحى تو به پروردگارت کتاب از

 آیه.( نیست یلىتبد را خدا کلمات: " اللّه لکَلمات تَبدیلَ الَ  ": ی گویددیگرم یادرجائی

  )یونس سوره64

  : قرآن در اعراب رسوم و خرافات •

مثال اعتقاد . است است که بر اوهام و خرافات عرب جاهلی صحه گذاشته از قرآن انتقاد شده

لگرایان هضمش دشوار عق براي است ممکن جن موضوع بویژه. زخم چشم و  سحر ، جن  به

اي به این نام در قرآن  است؛ و حتی سوره ه شدهدر قرآن بیش از ده بار به جنیان اشار. باشد

  . توان به آسانی با تأویل و توجیه قضیه را فیصله داد پس نمی. هست

 را رسوم همان دقیقاً بعداً نیز  محمد که داشت وجود رسومی  قریش  در میان قبایل اعراب و

م ازدواج با زن عد، طواف کعبه، ماههاي حرام: اینها به این شرح است. اجرا نمود اسالم در

  ....شود، و پدر، بخشیدن یک پنجم از گنجی که یافت می

  :همسران محمد درقران 

 بس منتقداست که ممکن است در دیده  قرآن به عنوان ام الکتاب مسلمین به مسائلی پرداخته

است از مسائل خصوصی محمد و همسرانش،  ن آکندهقرآ مدنی بخش. کند جلوه حقیر

هاي همسران محمد میان خود و وساطت وپادرمیانی  ها و رقابت حسادتها،  همراه با نزاع

  .والبته حمایت مداوم اهللا ازپیامبرش

این محمد است که در سلسله مراتب دینی باالتر از : نویسد ابن وراق به نقل از کائناتی می

پیدا اي که اهللا در ساختار اسالم نقش درجه دوم  گیرد، به گونه همه و حتی اهللا قرار می
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براي نمونه به آیات زیرتوجه . آید کند و در واقع در خدمت پیامبر و نماینده خود در می می

  :کنید

  )احزاب سوره 50 آیه. قران(  .باشد داشته میتواند  عقدي زن 4  از بیشپیغمبر - 

 ببخشد، او به  شهود و مهریه بدون  که خود را  اي مومنه زن هر میتواند  پیغمبر - 

    )احزاب سوره 50 آیه. قران.(دبپذیر  همسر  بعنوان

 یا و تنظیم تواند می ،بداند صالح که نحوي بهر را زنانش با همخوابگی نوبت ،پیغمبر -   

  )احزاب سوره 51 آیه.  قران(  .سازد موخر و مقدم

 که باید شود، می قائل  آنان  براي محمد حضرت که   از نوبت همخوابگی پیغمبرزنان  - 

  )احزاب سوره 51 آیه.  قران(  .نباشند محزون

 53 آیه. قران(. نماید ازدواج محمد حضرت زنان با تواند نمی کسی  محمد، وفات از پس  - 

  )احزاب سوره

 خودآرایی و آرایش جاهلیت روزگار مانند و بنشینید هایشان خانه در باید  ،پیغمبر زنان  - 

  )سوره احزاب 33 آیه. قران(. نکنند

 خواهد چندان دو عذابش کند آشکارى زشت رکا به مبادرت  ،پیغمبر زنان  هر کس از - 

  )احزاب سوره.  30  آیه. قران(. بود

 آیه. قران(  .است معاف خود زنان براي  تساوي حق شناختن و عدالت  رعایت از  پیغمبر - 

  )احزاب سوره 51

  : درقران خشونت •

که درحقیقت خداوند کسانی را  ، 4سوره صف آیه . ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله- 

  .در راه خدا آدم می کشند دوست می دارد ]در صفوف استوار و آهنین [

 تا! بکشید را شمایند نزد که کافرانی اید، آورده ایمان کسانیکه اي:  123   آیه توبه_سوره  - 

 محمد_و بدانید که خداوند با پرهیزکاران استسوره. بیابند را شدت و درشتی شما در

 فکندید، فرو سخت را آنها چون و. بزنید را گردنشان دید،ش روبرو کافران با چون  :4  آیه

 به جنگ که آنگاه تا. فدیه به یا کنید آزاد منت به یا آنگاه. ببندید سخت و کنید اسیرشان
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واست از آنان انتقام میگرفت، ولی خواست میخ خدا اگر و. خدا حکم است این و. آید پایان

در راه خدا کشته شده اند اعمالشان را باطل  و آنان که. تا شمارا به یکدیگر بیازماید

 .کند نمی

 فساد به زمین در و جنگند مى او پیامبر و خدا با که کسانى سزاى  :33  آیه مائده_سوره- 

گردند یا دست و پایشان در  آویخته دار بر یا شوند کشته که نیست این جز کوشند مى

گردند این رسوایى آنان در دنیاست یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید   خالف جهت

  .و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت

 به و گردند دستگیر باید شوند یافته هرجا. شدگانند لعنت اینان  :61  آیه احزاب_سوره- 

  .شوند کشته سختی

اند دستشان را به عنوان  و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه کرده: 38  آیه مائده_سوره- 

  .ا ببرید و خداوند توانا و حکیم استکیفرى از جانب خد

 به نباید بعد سال از و نجسند مشرکان اید، آورده ایمان که کسانی اي: 28  آیه التوبه_سوره- 

اهد به فضل خوش بی بخو اگر خدا میترسید، بینوایی از اگر و شوند، نزدیک الحرام مسجد

  .زیرا خدا دانا و حکیم است. نیازتان خواهد کرد

 و آورند نمی ایمان قیامت روز و خدا به که کتاب اهل از را کسانی  :29  آیه التوبه_سوره- 

 را حق دین و نمیکنند حرام خود بر است کرده حرام پیامبرش و خدا که را چیزهایی

  .ود در عین مذلت جزیه بدهندخ دست به که آنگاه تا بکشید، نمیپذیرند

دیان را هم صادر کرده و حتما باید در این ایه دستور قتل اهل کتاب یعنی مسیحیان و یهو

  . مسلمان باشی و یا کشته شوي

 -قتل به یافتید جا هر را مشرکان آنگاه آمد سر به حرام ماههاي چون پس  :5  آیه توبه_سوره 

چنانچه توبه کردند . و هر سو در کمین آنها باشید. یدکن محاصره و دستگیر را آنها و. رسانید

که خدا آمرزنده و مهربان . ات دادند پس از آنها دست بداریدو نماز به پاي داشتند و زک

  .است
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این آیه به آیه سیف معروف است و جزو ایاتی هست که در اواخر عمر محمد صادر شده و 

به صورت عام دستور قتل عام تمامی غیر مسلمانان را صادر میکند یعنی کاري که داعش و 

  .دستور دینشان بوده است طالبان و القاعده انجام میدهند، دقیقا به

  قران و علم•

هاي علوم تجربی از موارد تعارض علم و قرآن  هاي تاریخی قرآن، با یافته عدم تطابق داستان

  . است

به اژدها، ي موسی زنده ماندن ابراهیم در آتش، تبدیل عصاخلقت انسان، داستان ( مثالً

ماهی، داستان قوم لوط،  داستان یونس وزندگی درشکمداستان شکالته شدن رود نیل، 

، سخن گفتن ومیمون بوزینه وخوك حیواناتی چون تبدیل انسان به داستان قوم ثمود،

و فاقد پدراصحاب کهف، قصه تولد عیسی زنده شدن  سلیمان با هدهد ومورچه، داستان

 علمی ازلحاظ موارد ازاین هیچکدام) …وزنده کردن مردگان وسخن گفتن به محض تولد 

تبري که وقایع عمصداق تاریخی،عینی وممدرك وعالوه براین هیچ . نیست قبول قابل وعقلی

  .را تایید کند، وجود نداردفوق 

چالش ه گذشت زمان وپیشرفت علوم، روایت آفرینش ادیان واسطوره ها رابه شدت ب

ثابت داروین،  ینظریه علمی تکامل .کشیده ودهها سوال وانتقاد رابدین نظریه وارد میکند

نبوده، بلکه به تدریج ودرطی چند   ه خلقت جهان وموجودات آن به صورت آنیکرد ک

... ازدواج و ، پیدایش زبان، نامگذاري،  کشاورزي همچنین .میلیارد سال اتفاق افتاده است

زمان وبه صورت تدریجی وتکاملی صورت گرفته درطی  عده تکامل مستثنی نبوده ونیز ازقا

  .است

 که می باشد،فرزندان آدم  تولید مثلنحوه به نظریه خلقت انسان،  ازانتقادات وارد همچنین

  .باهم ازدواج وتولید مثل کنند ،توانسته اند علی رغم محرم بودن گونهچفرزندان آدم 

زمانیکه قصه خلقت ساخته وپرداخته شده، هنوز قاعده . واضح استپر  این سوالبه پاسخ  

  .ل نگرفته بودفرهنگی شدن ازدواج ومنع زناي بامحارم شک
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عینا از ادیان شرایط فرهنگی زمان خود،  بدون تطبیق با ،این قصه را ]اسالم [ ترجدید ادیان

به افسانه درتنگنا قرار گرفته و  ،ر پاسخ به سوال فوقداز اینرو  اند، اقتباس کرده تر قبل

  .می شوندمتوسل سرایی 

 طور به. ندارد همخوانی انسانی ژنتیک از فعلی درك با حوا، و آدم داستان عالوه براین،

 نرخ به نیاز باشند، گرفته نشات پیش سال هزار چند زوج یک از انسانها همه اگر خاص،

 بین کنونی شده مشاهده تنوع توضیح براي غیرممکن تقریباً و باال) mutation( جهش

  .باشد می انسانها

 که لیجبرئ فرشته لهیبوس میمر شدن آگاه از، یسیع به میمر یحاملگقران در باب همچنین 

. دهد یم خبر باکره میمر از یسیع شده زاده و دارد شکم در یطفل بودن، باکره وجود با او

 .)سوره مریم 63 هیآ(

 و یحیمس شیآزاداند دانشمندان ادگراست،یبن انیحیمس اعتقاد مورد هنوز باال داستان اگرچه  

 باال داستان گرید انگلستان، در »هامدور« اسقف یحت و یکنون حال در انیحیمس از ياریبس

 واژه ،باکره واژه يجا به دهند یم حیترج و کنند ینم رشیپذ آمده لیانج در که آنچنان را

 .کنند سرزنش بدون یاخالق عمل کی بر حمل را آن و برده کار به را خالص

این  سبب به یانحیمس ماکه  داشت اظهار کامل مانیا با شانزدهم سده در لوتر نیمارت  

 مردم نظر در مانده، یباق خالص باکره وجود نیا با و بوده عیسی یواقع مادر میمر که دهیعق

 ندارد، یهمگون انسان خرد با تنها نه موضوع، نیا به دهیعق رایز. مییآ یم نظر به احمق ایدن

 دیتول و دیشو بارور: گفت حوا و آدم به که باشد یم زین خدا نشیآفر فلسفه ضد بر بلکه

  .دیکن ثلم

 نیا را یونانی و یروم افسانه و باکره میمر افسانه نیب ریچشمگ شباهت، برت گنیگ چارلز

 طال از که یآب دوش گرفتن هنگام که بود يا باکره زهیدوش دانِ،: کند یم فیتوص گونه

 انار کی خوردن جهینت در ،نَنا .افتی شیزا او از وسیپرس و دیگرد آبستن بود، شده ساخته

 مانند یبزرگ مردان شیزا که دانست دیبا نیهمچن. آورد ایدن به را سیآت و شد آبستن
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 اند کرده فرض و شده داده نسبت يرعادیغ شیزا نوع به اگوستوس و افالطون ثاغورث،یف

  .رشده اندباردا خدا دخالت ینوع ای مرد با یهمخوابگ بدون ها آن مادران که

خانه  نیاي یهود،است ابراهیم   عرب جاهلی، آمده یا مثال با وجود اینکه در قرآن طبق باور

ابراهیم در کلده  .کند ولی تحقیقات علمی این فرضیه را رد می ، نا نموده استکعبه را ب

تواند  کدام انسان خردگرائی می. است گر تنگدست بوده است و فرزند یک کوزه زایش یافته

رقابل عبور به مکه مسافرت کرده هاي غی مایل بیابان 900گر از  باور کند یک پسر کوزه

  . تردیدي نیست که ابراهیم، هیچگاه پا به مکه نگذارده است. باشد

طوفان نوح درواقع . است هاي علمی اثبات نشده جریان طوفان نوح نیزبا هیچ یک ازیافته

ترین کتاب  قدیمی 1934هاي حفاري  در یافته. است هاي آدمیان اولیه بوده یکی از اسطوره

مذهبی بشر،گیلگمش، که متعلق به پنج هزار سال قبل نواحی بین النهرین است به - دینی

بعدها یهودیان این قصه رابا تغییراتی درکتب مقدس خود آوردند ودرنهایت . دست آمد

  . وارد دین اسالم شد

میدانند هاي غیرعقالنی قران را معجزه وخواست خداوند توانا  البته مسلمانان تمام داستان

اگرخدا ": بسنده میکنند گریز، به یک جملهفقط سکوت اختیار کرده و سخ به انتقادها درپاو

  ."بخواهد میشود

  

  

  درقران زن• 

 توانند می کنند پیدا چهارشاهد نتوانند اگر کنند، می متهم زنا به را خود زنان کسانیکه و  - 1  

  )  6آیه. نور سوره. آنقر(. هستند راستگویان از که خدا راه در بدهند شهادت بار چهار خود

و براي خویش از . هرجا که خواهید به کشتزار خود درآیید. تزار شما هستندکش زنان   - 2

و مومنات را بشارت . پیش چیزي فرستید و از خدا بترسید و بدانید که به نزد او خواهید شد

  )  223آیه. بقره سوره. قرآن  (  .ده
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د، از چهار تن از خودتان بر ضد آنها و از زنان شما آنان که مرتکب فحشا میشون - 3

اگر شهادت دادند آنها را در خانه محبوس کنید تا مرگشان فرا رسد یا . شهادت بخواهید

  ) 15 آیه. نساء سوره.  قرآن  (. خدا راهی در پیش پایشان نهد

از آن جهت که از  . عضی را بر بعضی برتري داده استمردان، از آن جهت که خدا ب - 4

پس زنان شایسته، فرمانبردارند و در غیبت . دهند، بر زنان تسلط دارند قه میمال خود نف

و آن زنان را که از نافرمانیشان بیم دارید، . دارند شوي عفیفند و فرمان خداي را نگاه می

اگر فرمانبرداري کردند، . اندرز دهید و از خوابگاهشان دوري کنید و به زدن تنبیه اشان کنید

سوره النساء آیه .قرآن. (اه بیداد پیش مگیرید وخدا بلند پایه و بزرگ استاز آن پس دیگر ر

34 .(  

 پسند را شما هرچه زنان از نورزید، عدالت یتیمان کار در که است آن بیم شمارا اگر   - 5

 رفتار عدالت به که دارید آن بیم اگر و. آورید در خود  نکاح به چهار، یا سه یا  دو افتد،

 به   این نزدیک تر است. د به ان اکتفا کنیدداری کنیزي چنانچه یا  و بگیرید زن یک تنها نکنید

  ) 3 آیه. نساء سوره. قرآن( نشوید ستم مرتکب تا عدالت

. کند که سهم پسر برابر سهم دو دختر است خدا در مورد فرزندانتان به شما سفارش می - 6

و اگر یک دختر بود نصف . و اگر دختر باشند و بیش از دو تن، دو سوم میراث از آنهاست

و اگر . برد و اگر مرده را فرزندي باشد هر یک از پدر و مادر یک ششم میراث را برد

اما . فرزندي نداشته باشد و میراث بران تنها پدر و مادر باشند، مادر یک سوم دارایی را برد

ام او یک اگر برادران داشته باشد سهم مادر، پس از انجام وصیتی که کرده و پرداخت و

اینها . دانید که از پدران و پسرانتان کدامیک شما را سودمند تر است و شما نمی. ششم باشد

    ) 11 آیه. نساء سوره. قرآن  (  .حکم خداست، که خدا دانا و حکیم است

که به تصرف شما در آمده باشند  و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها - 7

تاب خدا پیروي کنید و جز اینها زنان دیگر هرگاه در طلب آنان از مال از ک). اسراي جنگی(

و زنانی . خویش مهري بپردازید و آنها را به نکاح درآورید نه به زنا، بر شما حالل شده اند

و پس از مهر معین در قبول . را که از آنها تمتع میگیرید واجب است که مهرشان را بدهید
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 سوره. قرآن(   .هر آینه خدا دانا و حکیم است. اهی نیستهرچه دو بدان رضا بدهید گن

    )24 آیه. نساء

. پشونند فرو برخود را خود چادر که بگو مومن زنان و خود دختران و زنان به پیامبر، اي  - 8

 مهربان و آمرزنده خدا و نگردند واقع آزار مورد و شوند شناخته تا است، تر مناسب این

  ) 59 آیه .احزاب سوره. قرآن(   .است

اید در حقیقت برخى از همسران شما و فرزندان شما دشمن  ه ایمان آوردهک کسانى اى  - 9

شمایند از آنان بر حذر باشید و اگر ببخشایید و درگذرید و بیامرزید به راستى خدا آمرزنده 

    )14 آیه. التغابن سوره.  قرآن  (   .مهربان است

 کنیزان یا  حالل زنان  براي مگر  شهوترانی؛ از دارند می نگه خویش   اندام  و کسانی که - 10

 29 آیات. المعارج سوره. قرآن(   .نیست آنها بر مالمتی حال این در که ، خویش ملکی

  )30و

خدا و روز  اگربه ایستند، باز کردن شوهر از شدن پاك بار سه تا مطلقه زنان که باید  - 11

رحم آنان آفریده است پنهان دارند و روا نیست که آنچه را که خدا در . قیامت ایمان دارند

شوهران زنان در زمان عده حق دارند که انها را بزنی خود باز رجوع دهند اگرنیت سازش 

 مشروع حقوقی زنان بر را   دارند و براي زنان حقوقی است بر شوهران چنانچه شوهران

. حکیم است مردان را بر زنان افزونی و برتري خواهد بود و خدا پیروزمند و لیکن است

    )228 آیه.  بقره سوره. قرآن  (

  : آن تاریخی وصحت قران تدریجی نزول •

قران درطی بیست وسه سال، براي . است ، نزول تدریجی آنقرانوارد بر انتقاداتیکی از

 ازآیات ودستورات خود رخیب اهللاحتی و وقایع مختلف زندگی محمد تکلیف مقرر نموده 

  ). ناسخ ومنسوخحکم  (تغییر داده استرا بعدها بنا به مصلحت محمد 

داناییست که  عالم وتوجه به این موضوع، این سوال پیش می آید که این چه خداي  حال با

که اتفاقا خاص و برگزیده اش هم بوده، نمی توانسته ازقبل پیش  را حوادث زندگی یک نفر
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ام "قیده مسلمانان بینی کرده وفرامینش را یکجا به وي ابالغ نماید؛ بااین وجود به ع

  ؟؟ !!ادوارتاریخ کفایت می کندتمام  در را مه انواع بشرهاست و زندگی  "الکتاب

بشریت تمام که دستور مستقیم خداوند براي  اهمیت وارزشمندي ندیهمچنین چرا کتابی ب

  ؟!خود محمد درزمان حیاتش جمع آوري نکرد تا به آیندگان منتقل کندرا است؛ 

 صحابه از يا عده توسط که بود یآیات از پراکنده مجموعه محمد وفات زمان در قرآن

 محمد خود درگذشت با چون و بود، شده بر از آنها از دیگر يا عده توسط یا ضبط محمد

 دست از نیز قرآن کامل متن که رفت یم آن بیم افراد این یتدریج مرگ با آن بدنبال و

 يها سال پسینوا در که "ثابت زیدبن " هب قرآن يآور گرد کار عمر، توصیه به بنا برود،

 مراجع از را قرآن قطعات تا یافت مأموریت يو و شد، محول بود او کاتب محمد یزندگ

 تنظیم آنها مجموع از قرآن از یجامع متن تا کند مقابله یکدیگر با را آنها و جمع مختلف

  .شود

 مصحف جهت بدین و شد نوشته یصفحات بر اعراب و نقطه بدون آورد گرد زید که یمتن 

 پیشوایان شخص استفاده به تنها و نداشت یرسم جنبه قرآن اولیه نسخه این یول گرفت، نام

  .بود شده داده اختصاص یاسالم عهجام

تحت زیدبن ثابت، توسط ، بازهم درزمان خالفت عثمانبراي نخستین بار نسخه رسمی قران

  ؟!صحابه، صورت گرفتنظارت واجماع 

 .تنظیم شده بود صحابه پیغمبر نیز کاتبان و ن توسط دیگرآي متفاوتی ازقرالبته نسخه ها

 بن عبدااهللا و کعب یاب ابن توسط که قرآن از یهائ نسخه هنوز يهجر چهارم قرن تا الاقل

 ینم رسمیت به را عثمان شده تدوین قرآن که یکسان میان در بود شده تدوین مسعود

 وقت يخلفا امر به آنها انهدام و ها نسخه این منظم ضبط یول .داشت رواج ،شناختند

 یباق عثمان روایت فقط و برد میان از را نسخ این همه اندك اندك ،یمحل حکام توسط

 یم شده تحریف را متن این يجاها از يبسیار که خوارج و شیعیان یحت بطوریکه ماند،

ند که عثمان درقران دخل معتقدهنوز  علماي شیعهبااین وجود [ .پذیرفتند آنرا ناچار شمردند

جمع آوري  ، شیعیانامام اول ، وتصرف نموده است وقران حقیقی توسط علی بن ابیطالب
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امام آخرشیعیان، دوباره عرضه خواهد شد  شده وسرانجام توسط محمد بن حسن عسکري،

  . ]باشد اوالدش منصوص می موروثی بودن خالفت علی و ،که درآن

 مورد ،محمد خود کسان نزدیکترین طرف از اول درجه در قرآن هاي آیه از برخی اصالت

 پیامبر، همسر عایشه، قول از معتبر، کتاب چندین احادیث در مثال .است گرفته قرار تردید

 مورد در پیغمبرش به خداوند از آنها در که احزاب سوره 52 تا 49 هاي آیه نزول از پس

 این در جاري ضوابط رعایت به او مالزا عدم و همبستري براي نظرش مورد زنان انتخاب

 می«: بود گفته همسرش به خطاب که است شده نقل است، شده داده کامل اختیاري زمینه

  » .دارد شتاب خیلی تو هشهاي نفسانی خوا پذیرفتن در آسمانیت اربابم که بین

 از سرح ابی بن عبدااهللا بود داده قرار تردید مورد را ها آیه این اصالت که دیگري کس

 این اصالت مدتی از پس که بود او هاي وحی مخصوص کاتب و پیامبر صحابه نزدیکترین

 در او خود بار چندین که بود مدعی زیرا کرد، انکار را قرآنی آیات نزول کیفیت و ها وحی

 و است، پذیرفته را تغییرات این نیز پیغمبر و داده تغییراتی خود تشخیص به آیات این متن

 متن در بود، ساخته خود که ار)  14 مومنون،( »الخالقی احسن ااهللا فتبارك« آیه یکبار حتی

 نیز محمد و گفت ترك را اسالم اختالف این طرح از پس سرح ابی. است داده جاي قرآن

 و رازي ابوالفتوح تفسیر و طبري تاریخ در تفصیل به ماجرا این شرح. کرد حالل را خونش

 منکر را یوسف سوره اصالت نیز خوارج .است آمده هیجیال شریف تفسیر و اثیر ابن کامل

  . بودند

 درباره نظراتی خطاب عمربن مورد چندین در که است حاکی نیز دیگري متعدد روایات

  .است شده داده جاي قرآنی آیات در بعد که داشته اظهار محمد به مختلف مسائل

 سرشناس حافظانکاتبان و  از و نزدیکان مورد اعتماد پیغمبراز د،مسعو بن عبدااهللاهمچنین 

معوذتین  فاتحه و يها سوره آشکارا، بود کرده تدوین را قرآن از يدیگر متن خود که ،قرآن

بلکه صحبت  نیست کالم خدا این سوره هامعتقد بود که  و دانست، یم اصیل غیر را

  .ستبا خدا )محمد(  ورازونیاز بنده

  
  پیغمبرشبهات وارد برزندگی  ●
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 کشتارمخالفان  خشونت و • 

از جمله اسیران بدر، عقبۀ بن ابی معیط و نضربن حارث : کشتن دوتن ازاسیران بدر *

از مشاهده این دو تن محمد به یاد مخالفت و شرارت آنها در مکه افتاده، امر کرد . بودند

 از این رو به محمد. نضر اسیر مقداد بود و مقداد طمع به فدیه داشت. گردن آن دو را بزنند

مگر فراموش کرده : محمد گفت. یعنی حق من است و جزء غنایم. این اسیر من است: گفت

اي که این پلید درباره قرآن گفته است که قران چیزي جز افسانه هاي کهن نیست 

مقداد پذیرفت ونضربن حارث را بخاطر این جمله . واگربخواهیم بهترازآن خواهیم گفت

. ا احضار و عاصم بن ثابت را امر به کشتن وي کردر"عقبه "درمنزل بعدي . گردن زدند

  .آتش»النّار«: محمدمی گوید» پس بچه هایم چه می شوند؟«: عقبه از وحشت فریاد زد

ن  در فتح مکه دستور عفو آیکی ازکاتبان قر "عبدااهللا بن سعد بن ابی سرح "دستورقتل * 

داد  آنها را هرکجا یافتند  دستور عمومی صادر شد ولی محمدچند تن را مهدورالدم کرد و

  .بکشند، حتی اگر به پرده هاي کعبه پناهنده باشند 

این افراد صفوان بنی امیه، عبدااهللا بن خطل، مقبس بن صباب، عکرمه پسر ابوجهل، حویرث 

وي کینه  از بن نقیذ بن وهب و ششمی عبدااهللا بن سعد بن ابی سرح نام داشت که محمد

  .بسیار داشت

ولی گاهی آخر آیات را براي . رح، مدتی در مدینه از نویسندگان وحی بودعبداهللا بن س

چطور : ، او می گفت»وااهللا عزیز حکیم«: مثالً محمد گفته بود. آزمودن محمد تغییر می داد

پس ازاعمال چند تغییر از . ومحمد می گفت مانعی ندارد. »وااهللا علیم حکیم«است بگذاریم 

واز اسالم برگشت و از مدینه به مکه گریخت، ومحمد ریختن  این قبیل، به محمد شک کرده

  .خونش راحالل اعالم کرد

  ) :مروان دختر. عصماء( ترور  * 

 که انتقادي اشعار بدلیل وي. بود دلیردرصدراسالم و شجاع شاعري مروان دختر  "عصماء"

 "    محمد  بدستور. بود سروده "عفک ابو" ترور همچنین و یهودیان عام قتل مذمت در

انه به خانه عصماء می رود و او را می عمیرشب. شد عصماء کشتن مامور "عدي بن عمیر
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اي : (محمد می گوید کشد و صبح زود بشارت کشته شدن وي را به  محمد می دهد و

  . )412 صفحه. 2 جلد.  هشام ابن سیره(  )کردي یاري را رسولش و خدا "عمیر"

  : " مغیره " بریدن سر  *

بود بوسیله علی بن  گریخته  محمد ترس از مکه فتح از پس که  "مغیره"  پیر مردي بنام

  .برد نام نضروعتبه چون افرادي ازقتل توان می همچنین  .ابیطالب دستگیر و سر بریده شد

  :پیرزنی که به دستورمحمد دو شقه شد "ام قرفه "  *

ي وادي  رمضان سال ششم هجري، محمد گروهی را به فرماندهی زید بن حارثه به ناحیه

فزاره روبرو شدند و بین آنها جنگی  در وادي القري این گروه با طایفه بنی. القري فرستاد

درگرفت و مسلمانان شکست سختی خوردند و زید با اینکه زخمی شده بود توانست فرار 

  .کند و خود را به مدینه برساند

از انجام روابط جنسی فزاره انتقام نگیرد  زید پس ازاین حادثه سوگند خورد تا از بنی 

پس از بهبودي زخمهاي زید، محمد دوباره او را به وادي القري . خودداري خواهد کرد

  . این بار زید پیروز شد و ام قرفه و دختر او را به اسارت گرفت. فرستاد

بود و نزد اعراب مقام واالیی داشت، چنانکه »فاطمه بنت ربیعه بن بدر«قرفه،  نام ام

  » .اگر شریفتر از ام قرفه هم بودي، بیش از این نبودي«: اره او داشتندالمثلی درب ضرب

قیس ام قرفه را که زن . در میانه راه زید به قیس بن محسر دستور داد که ام قرفه را بکشد

اوهر یک از پاهاي ام قرفه را بوسیله . ترین شکل ممکن کشت اي بود، به وحشیانه سالخورده

. در دو جهت مختلف رها کرد و پیرزن از وسط دریده شد طنابی به شتري سرکش بست و

، برگ 2جلد، ي ابن هشام ترجمه السیرة النبویۀ نوشته. 1131،برگ3ترجمه تاریخ طبري،جلد

393  

  

  وتعدد زوجات پیغمبر •

 نظیر دینی متون از هیچیک در است معتقد ،»اسالم در شریعت و عقیده«درکتاب  زیهر گولد

 تحلیل این. شود نمی دیده اسالم پیامبر حیات جزئیات به نسبت همآن روشنی، و وضوح این
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 است، گرفته صورت ها سیره و احادیث ضمن وي خصوصی زندگانی از که توصیفی و

  .است نداده روي دیگر دیانات مؤسسین از هیچیک به نسبت

 قامم شایسته را،چنان غیرقابل انکار است که منتقدین آنزن بهپیامبر اسالم  مفرط رغبت

 که توجهی اندازه آنان حتی و ندانسته ،کند می توصیه را قناعت و زهد که مردي روحانیت

 زن به محمد شخصی میل از ناشی است زن حقوق و شئون اصالح به اسالمی شریعت در

   :به صورت فهرست وار عبارتنداز تعدادي اززنان محمد .انددانسته 

ازدواج کرده  محمد دوبار کنی که قبل ازخدیجه دختر خویلد، بانوي متشخص و متم -  1

منتسب  بود و از محمد چهار دختر و دو پسر به نام قاسم و طاهر که زنده نماندند به او

  .است

 توسط که  »محمد حیات« نام به خود کتابدر  ،محمد حسین هیکل نویسنده مصري

  : ، چنین نوشته استاست آمده در فارسی به پاینده ابوالقاسم

 و است طبیعی امر این... نکرد دیگر زن گرفتن هوس و برد بسر خدیجه با سال 28 محمد«

 را درستکاري و جدي ولی فقیر جوان متشخص و توانگر خدیجه. باشد تواند نمی این جز

 یا ذاتاً چون. آورد می خانه به را داماد و گزیند برمی شوهري به است بوده خدمتش در که

 خدیجه است، برکنار قریش جوانان جلف عادات و هوس از زندگی مقتضیات حسب بر

 ثروت با. کند می پرستاري و مراقبت خود از جوانتر سال پانزده شوهر از افتاده جا و پخته

 خانه در بودن طفیلی و کودکی دوران محنت تا سازد می فراهم را او رفاه موجبات خود

 تعقیب به تا دهد می مجال وي به خدیجه خانه آسودگی و نعمت این .کند فراموش را عمو

 افکار و تصورات با خدیجه که است یقین. بپردازد خود ساله دوازده ده هاي اندیشه

 وطبعاً است نوفل بن ورقۀ عموي دختر زیرا است داده نشان موافقت روي وي پرهیزکارانه

 الهی وحی نشانه و صادقه را او رؤیاي بعثت مبدأ در دلیل همین به. دارد حنفیان به تمایلی

 خدیجه گذشته، اینها از. آورد می ایمان محمد به که است کسی نخستین خود و داند می

 احوال و اوضاع این وجود با .مه استفاط و کلثوم ام رقیه، زینب، او دختر چهار مادر

 وفات از پس دلیل همین به بگیرد؟ دیگر زن خدیجه وجود با توانست می چگونه محمد
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 از بیش و بود خردسال هنوز عایشه چون و کرد خواستگاري ار عایشه درنگ بی خدیجه

  .»گرفت زنی به را عمره بن سکران بیوه سوده نداشت، سال هفت

دختر زمعه و بیوه سکران بن عمرو که از مسلمانان حبشه بود و همانجا وفات : سوده-  2

ا به وي درواقع زن سوم محمد بود، سوده مسلمانی بود اهل حبشه که پدرش اور. کرد

سوده حدود . ومحمد قبل از آوردن عایشه به خانه اورا به خانه آورده بود. محمد داده بود

سال سن داشت و محمد براي نگهداري از بچه ها،همچنین اداره خانه اش به سوده نیاز  50

عایشه روایت کرده است که . سوده در مقابل عایشه همانند یک مادربزرگ بود. داشت

از نوبت خود میگذشت تا پیامبر شب خود را با عایشه بگذراند زیرا سوده برخی اوقات 

محمد در حالی با سوده ازدواج . هراس داشت مبادا وي را بخاطر سن باالیش طالق دهد

کرده بود که قبیله قریش اورا طرد کرده بود و در آن سالها ازدواج کردن با فرزندان 

  . بود که منجر به شعب ابیطالب شد عبدالمطب و بنی هاشم بر ضد مفاد عهدنامه اي

فت سالگی نامزد شد و در ه در که  )افقه نساء العالم(عایشه دختر ابوبکر صدیق : عایشه - 3

نه سالگی با تفاوت بیش از چهل سال سن، به زوجیت محمد درآمد و هنگام رحلت وي 

ز جمله حافظین عایشه ا. شانزده یا هفده سال داشت و بیش از زنان دیگر مورد عالقه اوبود

وي پس از قتل عثمان برضد خالفت . قرآن و از منابع مهم حدیث و سنّت به شمار می رود

شیعیان به دلیل خصومتی که وي . علی بن ابیطالب قیام کرد و جنگ جمل را به راه انداخت

دانند وعلی رغم اینکه محمد خود بارها  ملعونه و پلید می، با علی داشت  اورا زنی فاسد

کنند  شیعیان سعی می، م کرده است که عایشه را از همه زنان خود بیشتر دوست دارداعال

  .محبوب محمد معرفی کنند همسر خدیجه را

بدین شرح که در سال سوم . شود ماجراي افک به عایشه مربوط می: عایشه وماجراي افک

از کاروان  کرد هجري پس از غزوه بنی مصطلق، عایشه که محمد را در این سفرهمراهی می

صبحگاهان، هنگامی که عایشه توسط صفوان . جا ماند و کاروان بدون عایشه حرکت کرد

به مدینه بازگردانده شد، مسلمانان شایعه  ، بن معطل که درعقبه کاروان حرکت میکرد

یکی ازدالیلی که این ظن راتقویت . کردند که عایشه به محمد خیانت کرده است
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چند ماه قبل ازاین واقعه "زینب بنت جهش"انه محمد با عاشق میکردازدواج مجدد و

  . ومخافت شدید وانتقام جویی عایشه بود

ازقضیه پیشامده براي عایشه، سخت برآشفته وناراحت بود به حدي که در این باب با رپیغمب 

  .خود، علی ابیطالب و اسامه بن زید مشورت کرد نزدیکان دو نفر از

اما علی بن  .استدخترابوبکرصدیق  را از این اتهامات منزه  عایشه، بطور قطع :گفت اسامه

اعتراف کنیزعایشه راآنقدرکتک زد تا  يو .تحقیق کند موردابیطالب اجازه خواست دراین 

  .ون چیزي نمی دانست به برائت عایشه سوگند خوردنیز چو او کند 

ار به خانه ابوبکر ناچ. با وجود همه اینها، شک و تردید و ناراحتی محمد تسکین نیافت 

و  ودش می وساطت ابوبکرمواجه در آنجا با صحنه هایی از گریه و انکارعایشه و رفت و

سوره نور نازل می  بستن دهان یاوه گویان فرصت طلب، درنهایت براي فیصله دادن ماجرا و

در این سوره آیات متعددي راجع به حد زنا و حد تهمت زدن و تبرئه عایشه آمده . شود

  .تاس

» ذابم علَه رةِ واالخنیا و ّی الدنُوا فلُع ناتومالم التالغاف ناتحصونَ المرمنَّ الَّذینَ یا

ظیم11   آیه. سوره نور.( »ع (  

کسانی که زنان عفیف و مؤمنه را تهمت می زنند در این دنیا ملعون و در آن دنیا دچار  

  .عذاب می شوند

  )1104 صفحه. 3 جلد. طبري تاریخ(  .معروف شد» افک « ه ماجراي ب درتاریخ این اتفاق

بود که در جنگ » ابوسلمه بن ابواالسد« بیوهدختر امیه بن المغیره،  سلمه ام: اُم سلمه-  4

ام سلمه در هنگام ازدواج با . احد زخمی مهلکی برداشته بود و در نهایت کشته شده بود

بیشترعمر  پیغمبره زنان همام سلمه از . سن داشت سال 53 خود پیغمبرو  هسال 29 پیغمبر

  .کرد و پس از همه آنها وفات یافت

  . ملحق شد پیغمبرحفصه دختر عمر بن الخطاب  که پس از بیوه گی به حرمسراي  - 5

حفصه در هنگام .  می توان این ازدواج را از ازدواجهاي سیاسی و مصلحتی به شمار آورد

در احادیث موجود است که بعد از اینکه ابوبکر و . داشت سال سن 20 پیغمبرازدواج با 
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حفصه نیز . قبول کرد که با وي ازدواج کند پیغمبرعثمان از ازدواج با حفصه سر باز زدند، 

  . شود و نسخه عثمان از قرآن با همکاري وي تهیه شده بود از حافظان قرآن حساب می

از بحث برانگیز ترین ازدواجهاي زینب دختر جحش االسدیه؛ ازدواج محمد بازینب -  6

 و کرد آزاد را او نیز پیغمبر .بود بخشیده محمد به و خریده جوانی در خدیجه .محمد است

 و داشته فرزند حکم جاهلیت سنَن در خوانده فرزند. پذیرفت فرزندي به عرب رسم مطابق

 بوده ريجا او مورد در وي زن با ازدواج حرمت و ارث چون فرزندي پدر احکام تمام

 او چه گفتیم، می محمد بن زید را زید پیغمبر، اطرافیان ما«: گوید می عمر بن عبدااهللا .است

    ».شد می محسوب محمد فداکار و صدیق یاران از پسرخواندگی عنوان بر عالوه

 زید براي را او پیغمبر خود و بود پیغمبر عمه دختر یعنی عبدالمطلب بنت امیمه دختر زینب

  قبول از عبدااهللا برادرش و زینب بود، آزادشده بنده زید چون و کرد خواستگاري حارثه بن

  : شد نازل آیه ولی ،داشتند اکراه خواستگاري این 

»نٍ کانَ ما وؤممل ال و نَهؤمذا مااهللاُ قَضَی ا و ولَهسکُونَ اَن اَمراً ری مةُ لَهرَرن الخم ماَمرِه ن وم 

  . »مبیناً الً ضَال ضَلَّ فَقَد رسولَه و ااهللاَ یعصِ

 مؤمنه زن و مؤمن مرد براي دیگر کردند اراده را امري رسولش و خدا که گاهی] یعنی[

  .اند شده گمراه ورنه ،ندارند تکلیفی طاعتا جز و نمانده اختیار

نب درباره و منظومه زید و زی وي می باشدداستانهاي عشقی ء جز زینب با پیغمبرازدواج  

نسبت به وي داشت، او  پیغمبرآن سروده شده است و از حیث لطف وعنایت و محبتی که 

  .را رقیب عایشه دانست

در آن روز زید در . اش زید، رهسپار خانه او شد براي دیدار پسر خوانده پیغمبرروزي  

را به درون  خانه نبود و زینب که کم و بیش نیمه لخت بود، در را بروي محمد باز کرد و او

زیبائی زینب از بدن نیمه لختش آشکار شده بود و محمد را درجا میخکوب . خانه فراخواند

سپس در » فتبارك اهللا الحسن الخالقین«: پس از لختی سکوت، محمد اظهار داشت. کرد

  . حالیکه مشاهده زیبائی زینب، محمد را به وجد آورده بود، خانه زید را ترك کرد
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به خانه برگشت و زینب رویداد رخ داده را به اطالعش رساند، زید یکسره هنگامی که زید 

اما محمد مخالفت . نزد پیغمبرخدا رفت و اظهار داشت که میل دارد زنش را طالق دهد

زید که درك کرده بود عشق زینب در . »از خدا بترس و همسرت را نگه دار«: کرده و گفت

د ولی محمد از ترس سرزنش مردم، هنوز در است، او را طالق دا دل محمد خانه کرده

عالوه بر آن در سنت عرب، پسرخوانده با پسر تفاوتی . ازدواج با زینب تردید داشت

آوردند؛  شمار می ها ازدواج با همسر پسرخوانده را ازدواج با محارم به کرد و عرب نمی

جرأت می دهد تا این  و به او کند آیاتی نازل می ومی آید  پیغمبرشبه کمک  اهللازاین رو 

اي ناگهانی  بطوریکه در روزي که محمد در خانه عایشه بود، به گونه. هنجار را نقض کند

هاي هنگام وحی گردید و هنگامی که از آن حالت بیرون آمد،  یکی از غش و ضعفدچار 

چه کسی نزد زینب خواهد رفت و به او شادباش خواهد گفت، زیرا، اهللا «: اظهار داشت

  !!».است ج او را با من تجویز کردهازدوا

که ، دختر حارث بن ابوضرار رییس قبیله بنی مصطلق و زن مسافع بن صفوان: جویریه -  7

زن با فضل و کمالی بود و در سال ششم هجري جزو غنایم و اسراي بنی مصطلق نصیب 

  .یکی از مسلمانها شد

از . آمد و از اداء آن عاجز بود مالک او از او فدیه میخواست که به نظر جویریه گزاف می 

عایشه می . این رو به در خانه پیغمبر رفت که شفاعت فرموده مبلغ فدیه را پایین آورد

هنگامی که او را بر . هر کس او را می دید، شیفته او میشد. جویریه زیبا و جذّاب بود: گوید

غمبر که به او در حجره خویش یافتم، احساس ناراحتی کردم زیرا یقین داشتم چشم پی

پس از رسیدن به حضور پیغمبر و بیان حاجت . همینطور هم شد. افتدمفتون وي می شود

فدیه تو را خودم خواهم داد و تو . خود، حضرت فرمود من کار بهتري برایت انجام می دهم

جویریه شادمانه پذیرفت وپس از اینکه پیغمبر با وي همخوابه شد، . را به زنی می گیرم

ز اسیران بنی مصطلق به مالحظه اینکه پیغمبر داماد آنها شده است از طرف بسیاري ا

گمان نمی کنم هیچ زنی براي کسانش اینقدر «که استعایشه گفته  .مسلمانان آزاد شدند

  » حامل خیر و برکت شده باشد
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 محمد از میان اسیران خیبرصفیه. از رؤساي خیبر بود "کنانه بن ربیع "زنصفیه  : صفیه – 8

را انتخاب کرد و در شب همان روزي که همسرش درحمله به خیبرکشته شده بود، به مدینه 

  .مراجعت کرده و با وي همخوابه شد

می گویند . "خالد بن ولید "میمونه دختر حارث الهاللیه خواهر زن ابوسفیان و خاله - 9

ه او چند اسب پس از این وصلت، خالد اسالم آورد و به اردوگاه مسلمین آمد و پیغمبر ب

  .داد

  اُم حبیبه خواهر ابوسفیان  - 10

  .فاطمه دختر سریح-  11

  .هند دختر یزید-  12

  .اسماء دختر سیاء-  13

  .زینب دختر یزید-  14

  .هبله دختر قیس و خواهر اشعث-  15

  .اسماء دختر نعمان-  16

  فاطمه دختر ضحاك-  17 

به گفته عایشه زنی زیبا  د،ستاده بودنقبطیه که از مصر براي محمد هدیه فر ماریه: ماریه-  18

 دیدن به  قبطیۀ ماری  روزي. دوست می داشت بسیار را او پیغمبر بود و باموهایی مجعد

 جا همان ماریه و محمد. آید می) پیغمبر دیگر زنان ازدختر عمر و  (  حفصهۀ خان در پیغمبر

آن صحنه  دیدن با و رسد می سر نبود خانه در که حفصه اثناء این در. شوند می همبستر

، در واکنش به اعتراض پیغمبر. رسد شود وخبربه گوش عایشه نیزمی فریاد اعتراضش بلند می

کند؛ ولی بعدها  از تصمیم خود عدول  هاي عایشه وحفصه، ماریه را بر خود حرام می

نازل میشود و دو زن وي یعنی عایشه و حفصه دختران  پیغمبر کند و آیاتی درحمایت از می

  )تحریم سوره( .کند ر و ابوبکر را تهدید میعم

 خویش بر را خداي حالل زنانت دلخوشی بهر از چرا! پیغامبرا: است چنین آیات چکیده  

 با پیغامبر چون …است گذاشته باز برایتان را شکستن سوگند راه خدا …کنی می حرام
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 خدا تبازگف دیگري با سخن این زنی که همین نهاد میان در رازي زنانش برخی

 توبه] حفصه و عایشه[ زن دو شما است بهتر پس …اش را از بهري از آن بیاگاهانید فرستاده

 از بهتر همسرانی خدا که است امید دهد طالقتان پیغامبر وگر. اید گشته کژدل همانا کنید

  .دوشیزه و  کالُم  … و پاکیزه و مؤمن ،دهد را وي شما

ت شخص را به شگفتی اس شده آورده مدمح از دفاع در هم سر پشت که آیاتی این 

 مطرح قرآن در شوهر و زن گفتگوي و خانوادگی و شخصیاندازد که یک مسئله  می

  .شود می

نقل است که بعد از تولد . موضوع مرتبط دیگربا ماریه، قضیه فرزندش ابراهیم می باشد

» بیه من است؟ببین چقدر این بچه ش«: وي را به عایشه نشان داد و گفت پیغمبرابراهیم، 

او هیچ شباهتی به شما ندارد و بیشترشبیه جریح «: عایشه این حرف او را رد کرده ومیگوید

   ».است] خدمتکارماریه [قبطی 

: را حزنی شدید در برگرفت، عایشه میگوید پیغمبر، ابراهیمبعد ازوفات نقل است؛  همچنین

  ».بود ،جریح ماریه، د خادمگریی؟ او که فرزندت نبود، او فرزن چرا بر این کودك می«

 اما میکند جریح قتل راماموربه وعلی میشود برآشفته شدت به عایشه گفته این از پیغمبر  

  .است خواجه جریح که آورد می مژده محمد براي تحقیق، از بعد علی

 قبطی ماریه به رامربوط افک ماجراي قمی، ابراهیم بن علی ازجملهه شیع ازعلماي برخی 

خادم ، راهیم را نه فرزند محمد بلکه فرزند جریحاب که میداند کسانی تهمت به ودرپاسخ

  .دانستند می ،ماریه

» ما ملکت ایمانکم«که مانند ماریه قبطیه برده و مشمول اصطالح قرآنی  ریحانه: ریحانه-  19

ریحانه جزء اسراي بنی . با آنها هیچگونه مراسم و تشریفاتی را ایجاب نمی کرده است

اما نه اسالم آورد و نه حاضر شد زن عقدي محمد گردد و ترجیح . و سهم پیغمبر بودقریظه 

  .داد به حال بردگی در خانه وي بماند

20  -بودند، بخشیده پیغمبر به را خویشتن که است زنی چهار از یکی او. دوسیه شریک اُم 

 و گواه ورحض مهر، چون تشریفاتی مستلزم آنان با ازدواج که عقدي زنان از غیر چه
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 مسلمانان بر مشرك یا کافر شوهر داشتن صورت در که ازبردگان وغیر است ولی رضایت

 بودند زنانی آنان و داشت وجود زنان از نیز دیگري طبقه پیغمبر حرمسراي در. هستند حالل

 به را خود نیز] دوسیه شریک ام[ او. کردند می] بخشیدن[ هبه پیغمبر به را خویشتن که

  ). اند خوله و زینب میمونه، دیگر] زن[ سه. (بود کرده ههب پیغمبر

 حضرت و بود زیبا شریک ام زیرا ساخت آشفته را عایشه پیغمبر، به خویشتن کردن هبه

: است گفته رشک و غیظ فرط از] عایشه[ گویند می. بود پذیرفته را تقدیمی این بیدرنگ

 قسمت رو این از و »دارد؟ ارزشی چه ،کند تقدیم مردي به را خویشتن که زنی دانم نمی«

 است پیغمبر قبول و شریک اُم عملِ تصویب و تأیید که شد نازل احزاب سوره 50 آیه اخیر

  : است چنین 50 آیه اخیر قسمت. حق حضرت طرف از

 دونِ من لَک خالصۀً یستَنکحها اَن النَّبِیّ اَراد ان للنَّبِیّ نَفسها وهبت ان مؤمنَۀً وامرَاُةً«

  . »المؤمنینَ

 را او تواند می بخواهد اگر] پیغمبر ببخشد،[ پیغمبر به را خویشتن مؤمنه زنی هرگاه] یعنی[

  . مؤمنین نه است پیغمبر مخصوص امتیاز این و درآورد خود نکاح به

 یعنی »هواك فی یسارع ربک اري انی«: گفت حضرت به گستاخانه دید چنین چون عایشه

  . شتابد می تو نفسانی خواهشهاي انجام به خدایت نمبی می

از مجموعه آیات متعدد سوره احزاب این نتیجه شگفت انگیز به دست می آید که دایره 

  :امتیازات پیغمبر در باب زن وسیع است

. اقربایی که مهاجرت کرده اند بر وي حالل هستند. بیش از چهار زن می تواند داشته باشد

که خویشتن را بدو عرضه کند بدون مهر و شهود می تواند به همخوابگی هر زن مؤمنه اي 

نوبت . از رعایت عدالت و شناختن حق تساوي میان زنان خود معاف است. با خود بپذیرد

هرزنی را خواست و . هر یک از آنها را می تواند به تأخیر اندازد و حتی وي را ترك کند

پس از مرگ او کسی حق ندارد با یکی از . تخواستگاري کرد بر سایر مؤمنان حرام اس

  . زنان اوازدواج کند
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تکلیف و محدودیتهایی وي  ، زنانپیغمبردر مقابل این امتیازات و اختیارات و آزادي عمل 

  :دارند

نمی بایست بر مردم ظاهر شوند و باید از پشت پرده با مردان . آنها مثل سایر زنان نیستند

به نفقه اي که به آنها داده می . ول دوران جاهلیت چشم بپوشنداز زینتهاي متدا. سخن گویند

  .خود دلتنگ نشوندت همخوابگی شود قانع باشند و از عدم مراعات نوب

شخصی پیش یکی از همسران حضرت آمد و حضرت به وي فرمود «: ابن عباس می گوید

من است، نه از  این زن، دختر عموي: مرد گفت. از این پس نباید چنین کاري از تو سر زند

  .من عملی ناروا سر زد و نه از وي

مرد دمغ . این را می دانم ولی کسی از خداوند غیورتر و از من غیورتر نیست: پیغمبر فرمود 

مرا از سخن گفتن با دختر عمویم منع می کند، «: کنان میگفتغررغشد و از آنجا رفت و 

احزاب بدین مناسبت نازل شده  رهسو 53و آیه . »پس از مرگش با وي ازدواج خواهم کرد

  :است

روا نیست بر شما .  »و ما کانَ لَکُم اَن تُؤذوا رسولَ ااهللاِ و ال اَن تَنکحوا اَزواجه من بعده اَبداً«

  . که پیغمبر را آزار دهید و پس از او با یکی از همسران وي ازدواج کنید

  .م راجع به زنان پادشاهان یهود آمده استعین این حک) کتاب مقدس یهودیان ( در تلمود

درآورده که  نیز به همسري خود را حداقل بیست زن دیگر پیغمبرعالوه برموارد فوق، 

علماي اسالم نیز برتعدد . باشد می اسامی شان درمنابع معتبرتاریخی موجود وغیرقابل انکار

کنند که پیغمبر با  می ه ادعابراي توجیه این  تنوع طلبی فزایند زوجین پیامبراذعان داشته و

کرد تا سرپرست آنها باشد و آنها را از  بیوه زنان و زنان بی سر پرست و فقیر ازدواج می

سختی و مشقت خارج کند، این درحالی است که تقریبا هیچ یک از زنان محمد قبل از 

دالیل . ه اندازدواج با وي در فقر نبوده اند، بلکه اتفاقاً اکثراً زنانی متشخص و غنی بود

آیات قرآن نیز در تضاد جدي  دفاعیه متعصبین اسالمی ازتعدد زوجات محمد حتی با خود

  . است
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  :ساله7ازدواج باعایشه؛ کودك  •

 ،وادارد به تفکر شاید نتواند یک مسلمان متعصب  رااسالم، غمبرپیبررسی روابط جنسی 

واقعا . رسد مارگونه به نظرمیقطعا حیرت انگیز وبی ، ولی درنظر یک انسان آزاداندیش

  !!ساله بادخترکی هفت ساله چه توجیهی میتواند داشته باشد 55ازدواج یک مرد

به گواهی خود عایشه، وي در حال بازي کردن با اسباب بازیهایش بوده است، و پیامبر یک  

چه چیز کامال متفاوت از اسباب بازیهاي عایشه را در اختیارش قرار میدهد تا آن دختر ب

  »7،62،90صحیح بخاري «با آن بازي کند؟ “ حیرت زده”

. پیامبر اسالم وقتی با من ازدواج کرد که من شش یا هفت ساله بودم: کند عایشه نقل می

وقتی ما به مدینه آمدیم، چند زن آمدند، مادرم وقتی من در حال تاب بازي بودم پیش من 

نزد پیامبر خدا بردند، و او وقتی من نه ساله  آمد، مرا بردند، آماده و آرایشم کردند، بعد مرا

  .او مرا جلوي در نگه داشت و من از خنده در حال ترکیدن بودم. بودم با من جماع کرد

  »8.73.151صحیح بخاري «

من در حضور پیامبر با عروسکهایم بازي میکردم و دختر بچه هاي : میگوید همچنین عایشه

وقتی پیامبر خدا به مکان بازي من . ن همبازي میشدنددیگر که دوستان من بودند نیز با م

پنهان میشدند، اما پیامبر آنها را صدا میکرد تا بیایند و با ) دوستان عایشه(وارد میشد آنها 

بازي با عروسک و تصاویر ممنوع است، اما براي عایشه مجاز بود زیرا در . (من بازي کنند

 13.فاتح البري ج(«.به سن تکلیف نرسیده بود آن زمان وي هنوز دختر کوچکی بود، و هنوز

  »8.3311، صحیح مسلم 143.ص

  

  ؟؟!!است  پیغمبرفاطمه دختر آیا : پیغمبرمقطوع النسل بودن  •

 که باورند براین ، ولی غالب مسلماناناست اختالفاتی محمد فرزندان رتعدادداگر چه 

  .شد دختر چهار و پسردو  داراي خدیجه از محمد

  .وفاطمه کلثوم ام زینب، رقیه، :ندخترا و طاهر م قاس: پسران
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 به پدر همراه نموده، درك را اسالم دختران، ولی رفتند دنیا از بعثت، از قبل ردوه پسران

  .نمودند هجرت مدینه

 به پسري صاحب که قبطیه ماریه از جز نداشت فرزندي خود همسران دیگر از محمد 

 دارند نظر اتفاق برآن مسلمانان آنچه. رفت دنیا از کودکی در نیز ابراهیم. گردید ابراهیم نام

 زمان در محمد از مانده باقی فرزند تنها و او دختر کوچکترین فاطمه که است این

  .است بوده درگذشتش

  !!!تردید جدي وجود داردکه فاطمه نیز دختر محمد باشد این در نشان می دهد ذیلدالیل 

 بعد زنی  اگر معمول بطور زنانه،  یافتن قاعدگیهايیعنی پایان ) Menopause(یائسگی 

 که فهمید میتوان نشود) پریود( حیض باشد دچار خاصی بیماري به اینکه بدون ماه 12 از

 دوران پایان با  است  برابر قاعدگی یا ماهانه عادات آمدن بند. است  شده یائسه  زن  آن

  .ار و حامله نخواهند شدوند هرگز باردمیش یائسه که بانوانی یعنی بانوان، باروري

  :میگوید  توضیح المسائل روح اهللا خمینی 435مسئله 

. بینند شوند، یعنى خون حیض نمی سال یائسه مى  زنهاى سیده بعد از تمام شدن شصت"

  ." شوند می یائسه سال پنجاه شدن تمام از بعد نیستند، سیده که زنهایى  و

 شدن تمام از بعد« که اختالف این با  ریزيمیرزا جواد تب اهللا آیت  مشابه همین مسئله را

. کنند احتیاط ببینند خون خود عادت روزهاي در یا حیض هاي نشانه با چنانچه سال شصت

  .»میشوند یائسه سال پنجاه شدن تمام از بعد نیستند سیده که زنهایی  و

ر بدن متفاوت اتومی و ساختاآن لحاظ از زنان  بقیه با سیده، زنان، قریش قبیله زنان  واقعا  آیا

  ست؟ ا یاطرح این مسئله براي سرپوش گذاشتن بریک واقعیت تاریخی. هستند

 ازدواج داشت سن سال 40 زمان آن در که خدیجه با  سالگی 25 سن در  محمد) الف

 هشام ابن اهللا، رسول سیرت  ،406/1 البالذري ،14/8  کبري طبقات سعد ابن( .است  کرده

124/1(  
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 خدیجه با او ازدواج از سال 15 یعنی است،  رسیده بعثت به  سالگی 40 سن در  محمد) ب

 رسول سیرت. (است  داشته سن سال 55 خدیجه بعثت، زمان در این بنابر است،  میگذشته

  )257 برگ دوم پوشینه  مجلسی باقر  مالمحمد القلوب، حیوه  ،153/1 هشام، ابن اهللا،

 8(در سال پنجم پس از بعثت  ي الثانیجماد بیستم روز در صادق امام گواهی به  فاطمه  )ج

 مورد در کافی اصول ،)10/   االمامه دالئل(  .است  به دنیا آمده) سال قبل از هجرت

 ،»سنین بثالث االسراء بعد و سنین خمس به النبوه بعد والدت«  است  نوشته  فاطمه  والدت

 ص  کافی اصول( آمد بدنیا معراج از بعد سال سه و نبوت از پس سال پنج  فاطمه  یعنی

 وشیخ مجلسی عالمه و  است  داشته را نظر همین دقیقاً نیز مسعودي الذهب مروج ،)123

  .اند  پذیرفته را این نیز تشیع بزرگ علماي از قمی عباس

  ،)104 برگ دوم پوشینه  مجلسی باقر  محمد  ، حیوه القلوب، مال82جالء العیون، ص (

ه خدیجه در هنگام بدنیا یک جمع و تفریق بسیار ساده ما را به این نتیجه میرساند ک

 شدن باردار که  است  این دیگر مسئله. میداشت سن سال 60 حدود باید  فاطمه  آوردن

 تاریخ در که مادري ترین پیر که بطوري. است  عادي غیر و بعید بسیار ساله 60  زن  یک

 سزارین توسط 2004 سال اواخر در که  استساله   66 رومانیایی خانم یک  است  شده ثبت

 تحت سال 10 حدود در خبري هاي رسانه گفته به خانم این که  است  جالب. ردک زایمان

 دیگري انسانهاي تخمک و اسپرم توسط و  است  بوده شدن بارور براي تالش و مراقبت

به دنیا آمد و  مرده یکی که  است شده باردار را دوقلو  دختر  دو خانم این. است  شده بارور

  .بدنیا آمدهفته زودتر توسط سزارین شش   دیگري 

جالب اینکه اسالم گرایان درتوجیه کم سن وسال بودن عایشه، میگویند دخترنه ساله زمان 

خواهند  حال باوجود این مسئله چگونه می. پیغمبر بسیاربالغ ترازدختران امروزي بوده است

  ؟؟!!بارداري خدیجه شصت ساله راتوجیه کنند

شود که ذهن واقع گرا هرچه  باعث می نیز  دیگر یجانبشواهد  ومسائل وجود از طرفی  

  :کند جدي تردید و شک باشد غمبرپی  دختر  فاطمه  بیشتر روي اینکه
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 دفرزن وي که کند می اشاره تلویحا او به ابوبکر فاطمه، توسط فدك ارث ادعاي زمان در

  .گذارد می صحه امر این بر فاطمه با همراهی عدم با هم علی و نیست پیغمبر

 کنیز به توجه با چون باشدپیغمبر به منتسب توانسته نمی هم ماریه به منتسب فرزند ابراهیم،

 ها حجره کنار از روز هر که اصحابی توسط گرفتنش قرار تجاوز مورد احتمال و ماریه بودن

 احتمال ماریه جذابیت و زیبایی و بردگان براي حجاب نبودن واجب و کردند می عبور

هم وجود  زمانچنانچه این شبهه درهمان  نیست اذهان از ردو به پیغمبر فرزند نداشتن تعلق

تا جائیکه عده اي ازمفسرین  است، داشته است وبسیار مورد دستاویز مخالفان قرار میگرفته

  .می دانندازاین تهمت ماریه وفرزندش برائت  جهت در شان نزول آیه افک را

 بیشتر  است،  کرده نیزازدواج ردیگ  زن بیست با خدیجه،دستکم  افزون بر، پیغمبربراین عالوه

 جویریه، حفصه، عایشه، مانند بوده اندودر سن باروري  سال سی زیر و جوان نیز زناناین 

 خود که زنانی و کنیزان با این بر عالوه و حبیبه ام صفیه،ریحانه، رمله، جحش، بنت زینب

 فرزندي تولید به فقمو هم باز اند داده می قرار ایشان اختیار در احزاب سوره آیات طبق را

 شده نمی همبستر بازنانش وي یا اند؟ بوده نازا  پیغمبر  دیگر  زن  هربیست  آیا .است نشده

  ؟؟!!است کرده می ازدواج باآنها خدا رضاي ومحض

 همین شدند می هم دار بچه قضا از و شدند می ازدواج به آزاد او از بعد پیغمبر زنان اگر

 هوشیاري با وي روي این از و کند اثبات را او بودن سلالن مقطوع میتوانست راحتی به امر

   .کرد تحریم بازماندگان بر در قران را زنانش

 ازدواج شهمسران با پیغمبر مرگ از بعد ندارد حق کسى که گوید می احزاب، سوره 53 آیه

 کُملَ کَانَ وما  :است چنین آیه این مضمون. میکند معرفى نابخشودنى گناهى را اینکار و کند

    )53( عظیما اللَّه عند کَانَ ذَلکُم إِنَّ  أَبدا بعده من أَزواجه تَنکحوا أَن ولَا اللَّه رسولَ تُؤْذُوا أَن

 از پس را زنانش] نباید[ مطلقا و برنجانید را خدا رسول ندارید حق هرگز شما: ترجمه

  .است بزرگى بسیار] گناه[ خدا نزد] کار[ این که چرا درآورید خود نکاح به او] مرگ[

  :است شدهچنین روایت ازقول پیغمبر، ازمعتبرترین منابع حدیث شیعه ،درمنتهی االمال

  . أکمه إال أحدا یراها ال فإنه عورتى، فأستر مت انا فأذا …  :عربى متن خالصه
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 میرمب چون  :میکند وصیت علی به مرگ از پیش محمد  :است صورت بدین روایت ترجمه

  !!میشود کور کند نظر من بعورت هرکه که بپوشان مرا عورت

 نوبت قمی، عباس شیخ حاج تالیف السالم، علیه معصوم چهارده زندگانی اآلمال، منتهی

 حضرت آن نمودن وصیت بیان در“\ بخش در ،125 برگ احمدي، چاپخانه ،1371 چاپ

  را اصحاب

ابتر به معناي  ؟ است  شده می بودن  ابتر  به   متهم منتقدانش طرف از  پیغمبراز طرف دیگر، 

  .فرزند وبی عقبه می باشد ودرمورد کسی بکار می رود که مطلقاً فرزندي نداشته است بی

 آخرین  فاطمه  و  است  داشته پسرانی و دختران همواره  پیغمبر مسلمین گفته به که حالی در

   ؟!ین فرزندنخست نه  اوست منتسب فرزند

پیامبر اکرم دو فرزند پسر داشت که در خردسالی در «: خ میگویدنویسنده اي شیعی درپاس

با مرگ آن دو که قاسم و عبداهللا نام داشتند، زبان مشرکین به طعن و ناسزا گشوده . گذشتند

. شد خواهد نابود و محو همیشه براي و منقطع او نسل مرگش با و ندارد محمدپسري  شد که

 محسوب ، اوالد نظرشان به هم آنها که بود دهمان باقی خدا رسول براي  دختر  سه تنها

 جامعه در ارزشی و اجتماعی موقعیت جاهلیت دوره اعتقادات به بنا  دختر  هنوز. شدند نمی

 مشرکین، که بود نابجا اعتقادات همین پایه بر و نگرسیتند می تحقیر دیده با را او و نداشت

  ».ندگشود می سرزنش به زبان

 یک تنها کرده، نمی تغییر چیزي نیز  ده باشد، آنگاه با تولد فاطمهبراستی مسئله این بو اگر

 رادرباره کوثر سوره نزول انش اسالم چطورعلماي پس شده، می محمداضافه دختران دختربه

  ؟؟!!دانند می ابترمشرکین اهانت به شکنی دندان وپاسخ فاطمه تولد

 بود کرده مجبور را خدیجه  محمد  ": ي خدیجه میگویدباردار درباه ملجسی باقر  مالمحمد

 دستور به دوران این از بعد نرفت، او دیدار به نیز خود و  نیاید بیرون خانه از روز شبانه 40

 که  است  گفته خدیجه و کند می مجامعت او با شب همان و میرود خدیجه نزد به جبرئیل

 حیوه( "!است  ا او سخن میگفتهب و است  دیده خود رحم در شب همان از را  فاطمه  نور
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 و 79 برگهاي 16 پوشینه االنوار بحار  ،104 برگ دوم پوشینه مجلسی باقر  محمد  مال القلوب،

  ,)9 برگ چاپخش انتشارات است،  فاطمه  فاطمه,شریعتی علی  ،80

 است،  آورده  خداوند معجزات ردیف در را  فاطمه  تولد نیز مجلسی خود که  است  اما جالب

 نیز شیعیان میان در رایج باور  ! است  دهش باردار شبه یک را  طمهفا  خدیجه یعنی

  . است  ندیده را  فاطمه  آمدن بدنیا کسی که  است  این

صورت است که موقع وضع حمل خدیجه،  چگونگی بدنیا آمدن فاطمه دربین شیعیان بدین

خدیجه ناراحت و غمگین شده . زنان قریش از یاري رساندن به وي خود داري کرده اند

 که قامت بلند و گندمگون  زن  نگذاشت، ناگهان خدیجه دید چهارولی خداوند او را تنها 

 آنها از یکی شد، هراسناك آنها دیدن از خدیجه شدند، وارد بودند هاشم بنی زنان  شبیه

 تو خواهران ما ایم، آمده تو سوي به خدا طرف از ما مباش، محزون! خدیجه اي: گفت

 دیگري آن است،  تو منشینه بهشت در که است  زاحمم دخترا  آسیه این و هستیم،

 تو نزد را ما خداوند میباشد، موسی خواهر کلثوم یکی آن و است،  عمران  دختر  مریم

 فرزند: گفتند خدیجه به بانوان آنگاه ...!کنیم یاري را تو حمل وضع هنگام در تا فرستاده

 و ربگی میباشد، برکت پر نسل داراي و است مبارك و میمنت پر پاکیزه، پاك، که را خود

 جاري شیر گذاشت، او دهان در پستان و   گرفت، آغوش به را فاطمه خوشحالی با خدیجه

 سال یک رشد مطابق ماه هر در و ماه یک رشد مطابق روز هر در پس آن از فاطمه شد،

  .میشد بزگ کودکان سایر

 نهپوشی و 247 برگ 6 پوشینه ،81 و 80 برگهاي 16 پوشینه مجلسی، محمد مال االنوار بحار(

 و ایثار اسطوره پیامیر، همسر خدیجه حضرت اشتهاردي؛ محمدي محمد(» )2 برگ 43  

   ).232 تا 229 برگهاي قم ،84 بهار دوم چاپ نبوي، انتشارات موسسه مقاومت،

 به جز فاطمه، پیغمبر منتسب به دختران که است رایج باوري مسلمانان از برخی میان در

 خواهر خواهرزاده هاي خدیجه بوده اند، که احتماال یا فرزندان خدیجه از شوهران قبلی اش

 درشاید  .بود سپرده وي به را دخترانش سرپرستیی خواهر بدلیل تمکن مال خدیجه

   .باشد خدیجه خواهر دختران از نیز فاطمه ممکن حالت ترین شبینانهخو
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  با فاطمه واعتراض عایشهپیغمبر رفتار •

 میبینم دهان فاطمه را اهللا رسول یا: گفت  …]حسادت روي از[ عایشه  :فرمود صادق امام  "

  .می چرخانی بوسی و زبانت را در دهانش زیاد می

شوم دهان فاطمه را میبوسم وزبان در  بله، هرگاه مشتاق بهشت می: پیامبر اکرم فرمودند

   296ص  اعالم الوري عالمه طبرسى. "گذارم دهانش می

  :مینویسد اینباره درعالمه مجلسى 

 را فاطمه صورت اینکه مگر خوابید نمی پیامبر همانا": م باقر و صادق نقل شده استازاما

 گونه یا اینکه دیگر روایت در و گذاشت می فاطمه پستان دو بین را صورتش و گرفت می

  ".بوسید می را پستانش دو بین یا و را فاطمه

و نمونه انها اشاره د به اینجا در که مدهآ نیز  سنت اهل علماى  مشابه همین روایات در کتب 

  .کنیم می

 عبداهللا ابن احمد الدین محب حافظ عالمه از القربی ذوى مناقب فی ذخائرالعقبى  در کتاب

 “میمکید را زبانش و میبوسید را او دهان” تیتر با که را خود کتاب 36 صفحه کل طبرى،

  .است داده اختصاص محمد توسط فاطمه بوسیدن به مربوط احادیث به شده، آغاز

 یا گفتم "  :ازعایشه نقل شده است. فاطمه علیهاالسالم را زیاد مى بوسید) ص(رسول خدا 

 به انگار ،چرخانی می دهانش در را زبانت طورى فاطمه بوسیدن هنگام در شما اهللا، رسول

 وارد مرا معراج شب در جبرئیل همانا: فرمود عایشه جواب در محمد ".خورانى می عسل او

داد که انرا خوردم و از نتیجه ان سیب، نطفه اى در صلبم شد و  سیبى من به و نمود بهشت

در . آنگاه که مشتاق به آن سیب شوم، فاطمه را مى بوسم. خدیجه، فاطمه را باردار گشت

کند و اینبار به جاى سیب از  ادامه این حدیث، از ابن عباس مشابه همین موضوع را نقل می

 .برد میوه هاى بهشتى نام می

شود  گمانی میچه  ،شود فردي مشاهدهدر مشابه چنین رفتاري اینکاگر  ،تسسوال اینجا

  !؟برد موردشدر
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  : ماجراي جبرئیل ودحیه کلبی •

 دهید دوردست افق در را او و است بال يدارا که دینام يموجود را لیجبرئ محمد ابتدادر

 کم کم يو که میرس یم جهینت نیا به یاسالم معتبر ثیاحاد و یخیتار اسناد یبررس با است،

  :دیفرمائ توجه ثیحد نیا به شد، قائل یانسان صفات لیجبرئ يبرا

  		:ندیگو یم شان حیصح کتاب دو در) يبخار( یبخارائ لیاسماع ابن محمد و يشابورین مسلم

 امبرپی			و گفت سخن او با	 بود سلمه ام نزد او که یحال در آمد) ص(اهللا رسول شیپ لیجبرئ

 خطبه دنیشن از پس که یحال در ه؛یدح: گفت سلمه ام بود؟ یکس چه او: گفت لمهس ام به

 سلمه ام که است نیا ث،یحد نیا جالب ي نکته... بود لیجبرئ که شدم متوجه اهللا رسول

 که گفته اش خطبه در محمد نکهیا از پس یول است، محمد نزد یکلب هدحی		که بود دهید

 او که شدم متوجه خطبه از پس که گفته و شده شک دچار	هم او بوده، ششیپ لیجبرئ

 یثیاحاد از اصطالح به اسالم موثق کامال ثیاحاد زمره در ثیحد نای	ه؛یدح نه بود لیجبرئ

/ الفضائل کتاب/ مسلم حیصح( )متفق( مسلم هم و است کرده تیروا را آن	يبخار هم که

 /المناقب	 کتاب/ يخارب حیصح( و		)عنها اهللا ینرضیالمومن ام سلمه ام فضائل من باب

  	).		االسالم یف النبوه  بابعالمات

  :است يطبر خیتار از نقل به ریز متن	

  :گفت و گذشت خود ارانی به "نیصور" در رسد، ظهیقر یبن به آنکه از شیپ غمبریپ.... 

  د؟یدید را یکس

 و شتدا نیز که بود دیسف ياستر بر که گذشت نجایا از یکلب فهیخل بن هیدح ،يآر: گفتند

  .بود نیز بر باید ي فهیقط

 بلرزاند را شانیوارهاید تا اند فرستاده ظهیقر یبن يسو به را او بود، لیجبرئ نیا: گفت غمبریپ

، ص 20؛ بحاراالنوار، ج  310، ص 2تاریخ االسالم، ذهبی، ج ( ....افکند دلشان در ترس و

    ).245ص  ،3جلدي؛ سیره ابن هشام، ج  8، 245، ص 2؛ تاریخ طبري، ج 210

 او شکل به را لیجبرئ امبریپ که بود زمان آن در عرب يبایز جوانان از یکی یکلب هیدح

  )القرآن فضائل کتاب/ریکث ابن ریتفس مقدمه. (دید یم
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پیغمبر به اصحاب خود گفته بود که هر وقت دیدید دحیه بن خلیفه پیش من است بر من 

. شدن آنان در این حال درست نیست داخل نشوید چون ممکن است جبرئیل باشد و داخل

  ).60، ح 326، ص 37بحار، ج (

شود و  دحیه کلبی برادر رضاعی پیامبر بود و از زیباترین مردان آن زمان محسوب می

شد، او از مشاهیر صحابه  آمد در آن چهره نمایان می هنگامی که جبرئیل به سراغ پیغمبرمی

لمثل بود، پیامبراو را به عنوان سفیر پیش پیامبر بود و به حسن صورت معروف و ضرب ا

همچنین گفته شده که او در . فرستاد و تا زمان خالفت معاویه زنده بود» هرقل«قیصر روم 

وقتی که دحیه به مدینه آمد کسی نبود مگر این : جنگ احد حاضر بود، و ابن عباس گفته

که از دیگر نعمتهاي بهشتی  محمد با دیدن دحیه گفته است. کرد آمد و او را نگاه می که می

  .است  غلمان

  !!حال اینکه چراجبرئیل باید به قالب جوانی به غایت زیبا، آن هم کافر درآید معلوم نیست

  

 یماري محمدب •

  :درقران آیات بسیاري جهت رفع اتهام جنون ازپیغمبر، وجود دارد

  8 آیه الفرقان

لْقَى أَوی هکَنزٌ إِلَی تَکُونُ أَو لَه أْکُلُ نَّۀٌجا ینْهقَالَ مونَ ومونَ إِن الظَّاللًا إِلَّا تَتَّبِعجا رورحّسم  

 و[ بخورد آن]  میوه[ از که باشد داشته باغى یا شود، فرستاده او براى]  آسمان از[ گنجى یا

  !)کنید مى پیروى مجنون مردى از تنها شما: (گفتند ستمگران و!) ؟]کند معاش امرار

    29ه آی الطور

  مجنُونٍ ولَا بِکَاهنٍ ربِّک بِنعمت أَنت فَما فَذَکّرْ

  ! نیستى مجنون و کاهن تو پروردگارت لطف به که ، ده تذکّر پس

  6 آیه الحجر

  .لَمجنُونٌ إِنَّک الذّکْرُ علَیه نُزِّلَ الَّذي أَیّها یا وقَالُواْ

  ! اى  دیوانه تو مسلماً ، شده نازل او بر]  رآنق) [= ذکر( که کسى اى: (گفتند و
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  70 آیه المومنون

قُولُونَ أَمی لْ جِنَّۀٌ بِهم باءهقِّ جبِالْح مأَکْثَرُهقِّ ولْحونَ لکَارِه.  

 کراهت حق از بیشترشان اما ؛ آورده آنان براى را حق او ولى! ؟ است دیوانه او گویند مى یا

  .]گریزانند و[ دارند

  36 آیه الصافات

  .مّجنُو لشَاعرٍ آلهتنَا لَتَارِکُوا أَئنَّا ویقُولُونَ

  !)؟ کنیم رها دیوانه شاعرى بخاطر را خود معبودان ما آیا: (گفتند مى پیوسته و

  22 آیه التکویر

  .بِمجنُونٍ صاحبکُم وما

  ! نیست دیوانه] پیامبر[=  شما صاحب و

  51 آیه القلم

  .لَمجنُونٌ إِنَّه ویقُولُونَ الذّکْرَ سمعوا لَمّا بِأَبصارِهم لَیزْلقُونَک کَفَرُوا الَّذینَ یکَاد وإِن

 بین از را تو خود زخم چشم با شنوند مى را قرآن آیات که هنگامى کافران است نزدیک

  !). است دیوانه او: (گویند مى و ببرند،

  52 آیه لذاریاتا

کَذَلا کینَ أَتَى من الَّذهِم ملّن قَبولٍ مّسرٌ قَالُوا إِلَّا راحس نُونٌ أَوجم.  

 او: (گفتند اینکه مگر نشد فرستاده قومى بسوى اینها از قبل پیامبرى هیچ که است گونه این

  !) دیوانه یا است ساحر

  9 آیه القمر سوره

تکَذَّب ملَهقَب منُوحٍ قَو نَا وافَکَذَّبدبقَالُوا عنُونٌ وججِرَ مدازو.  

 او: (گفتند و کرده تکذیب را]  نوح[ ما بنده]  آرى[ کردند، تکذیب نوح قوم آنها از پیش

  ].دش بازداشته رسالتش ادامه از آزارها انواع با[ و!)  است دیوانه

    2و 1 آیه القلم

  .بِمجنُونٍ بِّکر بِنعمۀِ أَنت مان والقَلَم ومایسطُرُونَ، 
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قسم به نون و قسم به قلم و آنچه خواهد نگاشت که تو به لطف و رحمت پروردگارت  "

  ".هرگز دیوانه نیستی

دوران نسبت به سالمت روانی  آن مردم که است این آید می بر ات آی این محتوي از آنچه  

جنون نازل شده محمد شک داشته اند و این آیه براي مبري ساختن محمد از دیوانگی و 

  . است

عایشه می گوید هر گاه وحی به پیامبر نازل میشد دچار تقال می شد و رداي بر رویش 

  .حضرت خیس عرق شده بود. شد وقتی نزول وحی تمام می. کشیدیم می

  :باره چنین شرح میدهد این کتاب صحیح بخاري در

نفسش به شد و می زقرماش چهره؛ می آمدا درنگ به صدزگوشهاي محمد درهنگام وحی در

؛ حیوحالت در . کشید می درازیا افتاد ومین می زي رویا ن مازین او درا .دفتااتنگی می 

از کف د؛ فتااه می زلبانش به لر؛ می ماندز چشمانش با؛ یدزمی لرت محمد به شدن بد

حی مانند ن ومات در زقااوبرخی او . دکر می  قعرت بدنش به شدو یر می شد ازسر دهانش

  صحیح البخاري ! / می پوشاندند با یک مالفهس می کشید و او را خرناشتر 

در کتاب تاریخی خود از بیماري محمد به عنوان صرع یاد ) 817-752(راهبی به نام تئوفان 

  .کند می

اشتهاي زیادي براي . در احادیث آمده است که محمد از یک بیماري مزمن رنج می برد 

تقریبا یک  ، نه سفید بود و نه برنزه ؛بخصوص داشت رنگ پوست او یک حالت. غذا داشت

و گاهی صداي زنگ در گوش خود احساس . سر درد زیاد می گرفت. حالت گلگون داشت

حالت افسردگی داشت و از . براي رفع بیماري خود گاهی اوقات حجامت می کرد. می کرد

 آمده احادیث  در. دگاهی میل به خود کشی در او بوجود می آم. جمع کناره گیري می نمود

 از وحی نزول با بار هر که گرفت کشی خود به تصمیم بار سه رسالت ابتداي در که است

  .شد می منصرف خود اقدام

به اسکیزوفرنی مبتال «در آن زمان  محمد گوید می هجز کریس  با مناظره در  ،سم هریس

  ».است شده
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و بصري ) شنیداري(ی خود را به صورت توهم سمع) شیزوفرنیا(بیماري شیزوفرنی  

کند موجودي عجیب و غیر معمول با وي  بیمار شیزوفرن ادعا می. دهد نشان می) دیداري(

اي که مردم عادي  گویند و یا اینکه افراد عجیب و غریبی را دیده است به گونه سخن می

  .کنند شخص دیوانه شده است تصور می

بلیت هاي ذهنی را به ارمغان می آورند و قا استعدادروانی معموال با خود  تاختالال برخی 

  .که هر انسانی آرزوي داشتن آن ها را دارد و قابلیت هایی فراانسانی شناخته می شوند

آید و  اند بوجود می معموال در افرادي که فقر را به مدت طوالنی تجربه کرده شیزوفرنی 

دهد که در کودکی  می بیشتر در افرادي رخ این بیماري. همراه با گوشه گیري طوالنی است

اند، این افراد از فعالیت جنسی باالئی  و نوجوانی از حمایت والدین برخوردار نبوده

برخوردارند و در این راه حاضرند به هر کاري دست بزنند، لذا ابتال به بیماریهاي مقاربتی 

  .هم در ایشان بیشتر است

ه و به دور از خانواده محمد درتوصیف دروان کودکی خویش که تحت نظر حلیمه سعدی

بیابان بودم مراگرفتند سینه ام راشکافتند گویی  دو فرشته درحالیکه من در :گوید بود می

توصیف به گونه اي دیگر را این واقعه در بزرگسالی بعدهامحمد  .درآن چیزي می جستند

ند بدون ام را شکافت فرشته در حالی که من در بیابان بودم مرا گرفتند و سینه دو :می کند

اینکه نه احساس درد نمایم و نه احساس خونریزي، پس از آن یکی به دیگري گفت که غل 

و غش را خارج کن و مهربانی و دلسوزي را وارد کن، آن دو تکه گوشتی که مانند خون 

مسند / مسند احمد ابن حنبل...(ام خارج کردند و دور انداختند لخته شده بود را از سینه

  ). محمد ابن ابی کعب عن ابیه حدیث/ االنصار 

 ،البته محمد دوبار دیگر هم چنین ادعائی را مطرح نمود، در یکی از این موارد او ادعا دارد

اش بود، سقف خانه شکافته شد و فرشتگان با تشتی از  در بزرگسالی در حالی که در خانه

صحیح ...(اش را شستشو دادند و  جنس طال که پر از حکمت و معرفت بود سینه

  ) باب کیف فرضت الصاله فی االسراء/ کتاب الصاله/بخاري
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طبق منابع معتبرتاریخی محمد دردوران جوانی بدلیل بیماري مزاجی وعصبی درجنگهاي 

وفقط به کمکهاي ثانوي ازقبیل جمع آوري تیرها  قبیله اي قریش باسایرقبائل شرکت نمیکرد

  . النش واقع میشدازاینروتا مدتها مورد تمسخرهمسا، بسنده میکرد

هاي هیستري و غش و  حملهشاید که  ایجاد می کند  این شک را مجموع این رویدادها

ضعفی که محمد در تمام طول عمر خود از آن رنج می برده و آن را ناشی از حضور 

دانسته، در واقع عوارض و نشانه هاي  همین بیماري  جبرئیل و ابالغ دستورات الهی می

یتیمی وداغ مادروپدربزرگ  ،محمدکودکی سختی راتجربه کرده بود. هیستري بوده است

نیزبیماري اش راافزون کرده وروحیه حساس وشکننده اش  را رنجورتروضعیف ترکرده 

اگرچه بیماري ومرگ زودهنگام پدرومادرش هم می تواند دلیلی برضعف مزاج و . بود

 . سالمتی محمد باشد

   

  فارسی سلمان ●

 محمد که بود اسالم پیامبر مشهور صحابه از ،)مدائن در ق.هـ 33 گذشتۀدر(   سلمان فارسی

 فارسی ادب متون در. خواند محمدي سلمان  و خود بیت اهل از»البیت اهل منا سلمان« را او

 وارسته، عارفی جو،  نسانی حقا هیئت در سلمان است، ایرانی فرهنگ نماي  تمام آیینه که

 :سنایی. است نموده رخ فرزانه حکیمی و عادل حاکمی نشین،  سجاده زاهدي

  نگشاید هیچ رعنا جوي  از این مشتی ریاست

  بودردا ز دین درد و جوي  مسلمانی ز سلمان

است؛ که در پاره یی از نوشته ها از او بنام  »روزبه بن خشبوزان«سلمان که نام اصلی اش 

جهان  ههان دیده بیاد می کنند، در کازرون فارس یا به روایتی در اصف»  ماهبذ بدخشان«

راف پارسی بوده و پـدرش فـروخ بـن مهـیـار یکـی از او از فـرزنـدان اش. گشود

اش هـیـزم نـهادن بر  بـود که کار همیشـگی) بدخشــان کاهن(روحـانیـون زرتشــتی 

در اصـفهان گـذرانیـد » جـی«سلمان کـودکـی خـود را در نـاحیـه . شــعله آتـش بـود

روزبه در دوران کودکی مادرش را از دست داد و عمه اش . رگ شـدو در آنجا بز

او یک دانشمند و اهل مطالعه و تحقیق و به علم ساحري . سرپرستی اش را به عهده گرفت
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وي به عقاید . و جادوگري نیز آگاه بود و همچنین از نظامیان برجسته ي زمان ساسانیان بود

کامال آشنا بود اما دین زرتشت را به طبعیت از ) تدین ایرانیان پیش از زرتش(دین میترایی 

همواره کینه زیادي به شاهان ساسانی و موبدان حیله گرزرتشتی  اما. پدرانش پذیرفته بود

درنهایت وي . داشت؛ و هر آینه بین او و پدرش، بر سر این مسایل مشاجره و درگیري بود

ریافت قرار است او را به شش ماه را پذیرفت و پس از آنکه د) مانی پیامبر (دین مانوي 

در . حبس با اعمال شاقه محکوم سازند با همکاري عمه اش گریخت و راهی بیابان شد

مدتی در شـام و موصـل اقامـت . رفت؛  پیوست سوى شام مى بیابان به کاروانی  که به

ریظـه ق کلـب یهودي درآمـد و سپس مـردي از بنـی جسـت تا آن که به اسیري قبیـله بنـی

  . او را خـرید و به یثـرب بـرد

پس از فراراز ) سلمان فارسی(که روزبه : است آمده "حمداهللا مستوفی"در تاریخ گزیده 

ایران در حوالی حجاز توسط قبیله بنی کلب یهودي به بردگی گرفته شد و به قبیله دیگري 

و محمد، او را از  فروخته شد تا اینکه سرانجام در شمار بردگان محمد بن عبدهللا درآمد

متحول شده، تسلیم گشته بدون (نام سلمان  . بردگی آزاد کرده و از مشاوران خود قرار داد

او بسیاري از آموزه هاي دینی و کماالت و فضایل و  .را نیزمحمد بر وي نهاد) قید و شرط

ه و ساختن منجنیق و اراب ، )کندك از ریشه ي کندن(ابزارهاي جنگی از قبیل کندن خندق 

  .صف آرایی جنگی که اعراب از آن بی بهره بودند را به آنها آموخت

نحوه نگارش قرآن که از لحاظ سبک  ،روابط بسیارنزدیک محمدوسلمان وازسویی دیگر 

نیست، همچنین نزدیکی آموزه هاي اسالم » اوستا«بی شباهت به  شعر بی وزن سرودن

 اقتباس که گانه پنج نمازهاي ، اوستایی »لپ چینود« از ؛اقتباس صراط پل  ((  باادیان پارسی

 اوشهی و) مغرب(سروثرم ،)عصر(ازیرن ،)ظهر(رپتون ،)صبح(هاون  نمازهاي از مستقیم

، رستیپ مهر آیین در میترا عروج مانند به محمد معراج  ، باشند می زرتشتی) عشاء(نااي

 مساجد در محراب وجود  است،   زرتشتی آیین مانند به که اسالم در روح وجود به نگرش  

 زمان، آن اعراب که بوده برانگیز بحث قدري به))   است پرستی مهر آیین مهرابه مانند به که

  .آموزگارمحمداست درواقع سلمان که نداشتند تردیدي
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ا نیزداشت ام "بالل حبشی"و "صهیب رومی"البته محمد اصحاب خارجی دیگري چون 

دهد که شک  نشان می) سلمان فارسی(رسین فقط و فقط  به روزبهان پاآاشاره صریح قر

  .ن تنها به سلمان ایرانی بوده استموجود در بین اعراب آن دورا

 و ساخته آیات این« اینکه بر مبنی اعراب فراوان انتقادات به درپاسخ  النحل  سوره 103آیه 

نازل شده است که البته استدالل » هستند) سلمان فارسی(بهان پارسیروز پرداخته

یف وکودکانه اي را براي تبرئه محمد ازاین اتهام ارائه می کند که حتی تفسیر بسیارضع

المیزان عالمه طباطبایی نیز این استدالل را به تمسخر گرفته و میگوید اهللا میتوانست 

  :استداللهاي خیلی بهتري بیاورد

یه اَعجمی و هذا لسان عرَبی قَد نعلم اَنهم یقولُونَ انما یعلمه بشَر لسان الذي یلحدونَ اللَ و  «

  »مبین

این قرآن را شخصی به او می آموزد، اما زبان این فرد پارسی : می دانیم که می گویند«

  ؟»!عربی ست است، حال آنکه قرآن به زبان کامال

 ، اگر چیزهایی که سلمان می داند”:در حدیثی معروف، درباره سلمان می گوید ، محمد

  ”  .فر می شدکا ، ابوذر می دانست

 تا و است   آورده  ابوذر یکی از مهمترین صحابه محمد و پنجمین نفري است که اسالم  

 دیگر به. نشد دنیا مال و فساد غرق ، مسلمین دیگر مانند و کرد پیشه قناعت نیز عمر آخر

عتقد واقعی به محمد است و هیچ شکی به محمد و پیامبري او نداشته م یک ابوذر عبارت،

تحکام ایمان او تا آنجاست که حتی بعد از مرگ محمد و غارت ایران توسط است؛ اس

. همچنان زندگی ساده خویش را حفظ کرده است ،اعراب و بدست آوردن ثروت فروان

رت براستی مگرسلمان چه رازي می دانسته است که ابوذر با آن استحکام ایمان، در صو

  !؟آگاهی از آن کافر می شده است

طبق . پررنگ سلمان درشکل گیري وگسترش آیین اسالم انکارناپذیراستبه هرحال نقش 

سلمان فارسی در جمع مسلمانان ادعا کرد که از کشیشان  ، روایات متواتر شیعه و سنی

هدیه را « :نشانه است مسیحی شنیده است که منجی وپیامبرموعود داراي سه صفت و
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ومحمدهرسه صفت » .بوت استخورد، میان دو کتفش مهر ن پذیرد، از صدقه نمی می

شاید یکی ازمهمترین دالیلی که باعث قوام اسالم درمدینه شد مهرتاییدي بود . راداراست

  .که سلمان فارسی به عنوان یک فرد فاضل خارجی برنبوت محمد زد

سلمان به یاري لشگر اعراب تدارك و  "عمر بن خطاب"پس ازدرگذشت محمد در زمان 

به ایران را طرح ریزي کرده و نقاط ضعف و حساس سپاه  استراتژي یک جنگ و حمله

ایران را به اطالع خلیفه عمررسانید و از آنجا که از صحابه ي نزدیک پیامبر بود جایگاه 

  .ویژه اي نزد عمر داشت

وي با . سلمان فارسی حکومت تیسفون را در دست گرفت, پس از فروکش کردن جنگ 

ي خیانت خود درحق هموطنان بی گناهش، اندوهناك دیدن جنایات فجیع اعراب و پیامدها

گشت و در پی جبران برآمد و تا پایان عمر خودرا در این اندوه سپري کرد و وصیت کرد 

تا پس از مرگ، جسدش رادر دروازه ي تیسفون که محل رفت و آمد خلق بود دفن کنند تا 

  .شده باشدبا گذر کردن مردم ازروي قبرش به آرامش برسد و جبران خیانتش 

. یعقوبی - کتاب البلدان. دکتر عبدالحسین زرین کوب - صوفی گري و ایرانیان باستان: منابع

  بحاراالنوار، عالمه مجلسی

  

  حوادث پس ازوفات محمد ●

  ریزي تشیعی وپتعیین جانشین مسئله ) 1 

  جنگ هاي ارتداد) 2

  کشورگشایی ها وحمله به امپراطوري ایران) 3

 

 : وپی ریزي تشیع تعیین جانشینمسئله  - حمدحوادث پس وفات م )1

  

پس ازدرگذشت محمداختالفات دامنه داري بین مسلمین راجع به خالفت و جانشینی وي 

هنوز جسد  دفن نشده بود که جمعی از انصار و مهاجرین در محلی به نام . گردیدایجاد 

  .رداختندجمع شدند و پیرامون تعیین جانشین به مذاکره پ» سقیفه بنی ساعده «
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 خویشان از جمعی و  زبیر  و  طلحه  به همراه بن ابیطالب علی این امردرحالی بود که 

  .بودند پیغمبر  خاکسپاري مشغول ، صحابه  و

 و شد وارد یشخص که اند عایشه خانه در دیگر تن چند و جراح عبیده ابو و عمر و ابوبکر

 از رشته خوهید یم اگر و اند کرده تجمع عباده بن سعد دور انصار جماعت«: گفت آنان به

 و انصار برادران يسو به برویم برخیز«: گفت ابوبکر به عمر. »بشتابید نرود در به دستتان

 ما«: گفت کرده آنها به يرو عباده بن سعد ساعده، یبن سقیفه در ».کارند چه مشغول ببینیم

 جماعت شما البته. شد تواراس ما يبازو زور به اسالم پیغمبریم، کننده يیار ما اسالمیم، سپاه

   ».پذیریم یم خویشتن به را شما و دارید یسهم نیز مهاجر

 يفطر آرامش و وقار با و گرفت را او دست ابوبکر یول برخیزد خواست تند يخو با عمر

 حقوق از) پیغمبر یجانشین( امر این یول. داریم قبول گفتید انصار شأن در آنچه«: گفت خود

 راجراح  عبیده ابو و عمر دست آنگاه. »است برتر عرب طوایف رسای از که است قریش

  ».کنید بیعت تن دو این از ییک با«: گفت گرفته

 دانست یم چه نشد، غَرّه پیشنهاد این از بود، اندیش مآل و مدبر ذاتاً و بین واقع مرد عمرکه

 مرض، حال در و هبود پیغمبر یارِغارِ که ابوبکر انتخاب ،احساسات هیجان و شور درمیان که

 سایر از موقرتر و تر مسن شخصاً و است کرده مسلمین بر نمازگزاردن مأمور را او پیغمبر

 از و برخاست يجا از درنگ یب رو این از. بود خواهد قضیه حل راه تنها است، مهاجرین

 يو با وقرار داد  شده عمل انجام  مقابل را همه و آورد پیش را خود دست خواست ابوبکر

  .  کرد یعتب

 گرفته قرار شست ضرب این تأثیر تحت نیز انصار و کردند يپیرو يو از نیز مهاجران طبعاً

 نماند، یباق یدل دو و تردید يجا و شود یکسره کار اینکه يبرا و کردند بیعت ابوبکر با

 را ناخوش پیرمرد آن دیگر تن چند يیار با و افکند زیر به خود يجا از را عباده بن سعد

  . داد جان مجلس همان در که زدند انچن

  .ودب رپیغمب جانشین عنوان  به ابوبکر  انتخاب سقیفه،  در مسلمانان گردهمایی نتیجه
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اولین کسی  - پدر عایشه، زوجه پیغمبر  و یارغار محمد - عبد اهللا بن ابی قحافه  - ابو بکر  

ه وجوانان زیادي وي آبروي اسالم بود، به اسالم گرویده بودکه خارج ازخانواده محمد

. باشد می یکی ازامتیازات عمده وي برعلی سن او .بخاطراوبه اسالم روي آورده بودند

ابوبکردرزمان وفات محمد شیخی شصت وچندساله درحالیکه علی جوانی سی ودوساله 

  .است

بقیه مسلمین و از جمله اهل بیت و در راس آنها علی ابن ابیطالب، وقتی از نتیجه تصویب  

این افراد که از این انتخاب   .جلسه در سقیفه مطلع شدند که کار از کار گذشته بود افراد

راضی نبودند به عنوان اعتراض، از اکثریت جدا و متمایز گشتند و درواقع از همان وقت 

این عده که در میان . شود بناي تشیع، و تبعیت و پیروي از علی بن ابیطالب، پی ریزي می

عباس، فضل بن عباس، زبیر، خالد بن سعید، مقداد، سلمان فارسی، آنها صحابه اي چون 

حضور داشتند معتقد بودند؛ چون پیامبرنظر خاصی روي شخص علی ... ابوذر، عمارو 

  .باشد داشته و علی پسر عمو و داماد ایشان بوده مناسبترین فردبراي جانشینی وي می

کنند  اي نمی به واقعۀ غدیرخم اشاره جالب اینجاست که دراینجا هیچکدام ازطرفداران علی(

  ...)و! شکنیم گویند ما بیعت خود با علی را نمی و یا اینکه  نمی

 و است هاشم یبن نکردن بیعت مستلزم ابوبکر با یعل نکردنِ بیعت دانست یم که عمر

 رفت يو با ماه شش هاشم، یبن يطرفدار و بیعت با مگر شد نخواهد استوار ابوبکر خالفت

 او خالفت به نهادن گردن و ابوبکر با کردن بیعت به را او تا ورزید اصرار و کرد آمد و

  .کرد یراض

 ،اگرچه این مسئله درآن برهه تاحدودي باعث کدورت بین علی وابوبکر وعمرمیشود

اماخیلی زود دوباره روابط بین ایشان و خلفاء پس از این جریانات رو به گرمی می رود به 

کند و سرپرستی فرزندش  ز فوت ابوبکر با همسراو اسماء ازدواج میحدي که ایشان پس ا

  . را نیز به عهده می گیرد

غیاب عمر، جانشین او  ین بار درعلی مرتب طرف مشورت عمر قرار می گیرد و حتی چند

همچنین مدتی بعد ازاین قضایا علی براي باردوم  دختر دیگرش ام کلثوم . شود در مدینه می
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علی هنگام  مرگ عمر بر بالین وي حاضر شده و . آورد ز به عقد عمر در میاز فاطمه را نی

 وي مرگدهد که آتش بدن او را لمس نخواهد کرد و پس از  همراه ابن عباس گواهی می

گوید از بین تمام مردم روي کرة زمین، آرزو دارم نامۀ  ایستد و می نیز روبروي بدن او می

باشد و خطبه اي بسیار ستایش آمیز در ) رت عمریعنی حض(اعمال من مانند این شخص 

  .کند ایراد می عمرمدح 

 الثوب، ینق ذهب و شرّها، خلّف و السنۀ اقام و العمد يداو و األود قوم لقد فالن بالد للَّه« 

 آنچه در را او خدا« ؛»...بحقه اتّقاه و طاعته اللَّه ياد شرّها، یاتّق و رهایخ اصاب ب،یالع لیقل

 امبریپ سنت و درمان، را ها  مارىیب و راست را ها  کجى که دهد ریخ پاداش کرد شیآزما

 اندك یبیع و پاك دامن با گذاشت، سر پشت را ها  فتنه و داشت پا به را وآله هیعل اهللا یصل

 نسبت را خود فیوظا و افت،ی ییرها آن يها بدى از و دهیرس ایدن يها کىین به درگذشت،

  223خطبه  نهج البالغه »...دیترس  مى یاله فریک از دیبا که چنان و داد، انجام پروردگارش به

  

 ابوبکر و. ساخت مسلّم ابوبکر يبرا را خالفت یزبردست با عمرچنانچه اشاره شد، درسقیفه 

 کرد راست عمر اندام بر را خالفت يردا  و کرده ادا يو به خودرا نید مرگ، بستر در هم

 ده از پس عمر نیز و کرد تکیه پیغمبر خالفت مسند بر منازع دونب عمر ،او خود توصیه با و

 و عوف بن عبدالرحمن و عثمان و یعل از یشورای ،یزندگ لحظات آخرین در ياند و سال

  .برگزینند خالفت به را ییک خود میان از که کرد تعیین وقاص یاب بن سعد و زبیر و طلحه

 و گماشت کار این بر را انصاري سهل بن زید بن طلحۀ ابو عمر یعقوبی تاریخ بنوشته

 سه اگر و بزن گردن را نفر دو آن شدند، مخالف نفر دو و دادند نظري نفر چهار اگر«: گفت

 نیست، ایشان میان در الرحمان عبد که نفري سه نمودند، مخالفت نفر سه و کردند توافق نفر

 ».بزن گردن را ها آن همه نکردند، حاصل توافق کسی بر و گذشت روز سه اگر و بزن، گردن

  267 ص االشراف، و التنبیه ،  50 ص ،2 ج یعقوبی، تاریخ ترجمه  

 هر زیرا ،نکرد نامزد خالفت به را کسی حضار از هیچیک ولی آمدند، گرد] شورا[ شوري

 خالفت نامزدي از را خویشتن عبدالرحمن ناچار. شود خلیفه خود خواست می آنها از یک
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 روز سه به را امر فصل و حل عبدالرحمن رو این از. نکرد ابراز رایی یکس باز کرد، برکنار

  . شود مطلع نیز انصار و مهاجر آراء از ضمناً که کرد موکول بعد

 از یکی که بود معلوم همه بر تقریباً و کردند اجتماع ااهللا رسول مسجد در روز سه از پس

 طبع سخاوت و حیا و خویی نرم به عثمان. رسید خواهند خالفت به عثمان و علی نفر دو

 از که مردم. بود مشهور دیانت اصول در سختگیري و تقوي شجاعت، به علی و معروف

 چه شدند، بیمناك علی آمدن کار روي از بودند، شده خسته عمر ساله ده سختگیري و دقت

 هب شب او. شدند متوسل عاص عمرو به لذا. یافت خواهد ادامه عمر روش همان دانستند می

 را رسول جانشینی و آورد می روي تو به نخست عبدالرحمن: گفت وي به و رفت علی نزد

 استحکام براي بلکه بپذیري، درنگ بی که نیست تو شأن شایسته ولی کند می پیشنهاد تو به

  . کند تکرار را خود پیشنهاد عبدالرحمن که است سزاوارتر خالفت استواري و امر

 را طالب ابی بن علی نخست و شد پیغمبر منبرِ بر الرحمنعبد و رسید فرا موعود روز

 بزرگترین و مسلمان نخستین او، داماد پیغمبر، عموي پسر تو: گفت و ساخت مخاطب

 کنی عمل شیخین سیره و ااهللا رسول سنّت و ااهللا کتاب به که دهی می قول اگر و مجاهدي

  . کنم می بیعت خالفت به تو با

 به و پذیرم نمی را شیخین سیره ولی دارم قبول را پیغمبر تسنّ و خدا کتاب: گفت علی

  . کرد خواهم رفتار خود روش

 نامزدهاي ترین موجه تو علی از پس: گفت کرده خطاب را عثمان درنگ بی عبدالرحمن

 بیعت تو با کرد خواهی عمل شیخین سیره و ااهللا رسول سنّت و خدا کتاب به اگر. خالفتی

  . رسید خالفت به بدینگونه و کرد قبول گدرن بی عثمان. کنم می

  . فریفتنی مرا] یعنی[ خدعتمونی: گفت عبدالرحمنبه  و ماند متحیر اینکار از علی

 و میروي کجا  به علی یا گفت عبدالرحمن کرد، بازگشت وقصد بگردانید روي علی چون

 که هر گفت عمر نه مگر بپسندي؟ کنم حکم من چه هر که بود براین قرار کنی؟ نمی بیعت

 بیعت و بازگشت شنید سخن این چون علی بکشیدش؟ شود مخالف را عبدالرحمن رأي

  .کرد
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شمار عثمان در  .درگذشت پیامبر اسالم بود سومین خلیفه مسلمانان بعد از ،عثمان بن عفان

 مدینه در وي. کرد مهاجرت مدینه به و بازگشت مکه به زودي به امامهاجران به حبشه بود 

صاحب  ،ذوالنورین به لذا و نمود ازدواج کلثوم ام و رقیه ،محمد دختر دو با ترتیب به

  .گشت مشهور دونور،

 شمال از قسمتهایی و قبرس خراسان،کرمان، قفقاز، مانند يدیگر هاي سرزمین او، درزمان

 در .رسانید ثبت به و آوري جمع را قرآن از رسمیي   نسخه همچنین عثمان .شد فتح آفریقا

 شدن بزرگ این رسید، خود اوج به مسلمانان توسط شده  تصرف قلمرو او، الفتخ دوران

 اسالمی ي اولیه ي جامعه تعامل ي نحوه در اي تازه ئلمسا آمدن بوجود باعث اسالمی قلمرو

 بود، رسیده پیري به زمان آن در که عثمان که شد اسالمی ي آمده بدست تازه قلمروهاي و

 به را خود خاندان اعضاي بیشتر کنترل براي او   .بربیاید امر این ي عهده از خوبی به نتوانست

   .فرستاد امیري

 با ولی بود، پایدار نیز دولت مدت این در. رفت پیش خوبی به عثمان خالفت اول ي نیمه

 شدت و شدن نمایان به شروع مخالف ايهگروه تحرکات و ها آشوب هـ 31 سال شروع

 بعضی عثمان که بود این آن دلیل. ادامه یافت ثمانخالفت ع پایان تا که کرد گرفتن

 ستم از هایی شکایت و ها اعتراض که درمناصب حکومتی گماشته بودرا  فامیلش و نزدیکان

 ردیگ به عالوه برخی  شدند، ها آن برکناري خواستار دیدگان ستم و داشت پی در نزدیکانش

نیز ازنحوه تقسیم  عده ي زیادي د؛داشتن شکایت بود شده رایج مدینه در که گري اشرافی از

  .راضی بودندنا جنگی غنائم

 آنان فوذکه نوریطب داد، می امتیاز حد از بیش بودند خویشش و قوم که امیه بنی به ثمانع 

 عمار و مسعود بن عبداهللا غفاري، ابوذر مانند محمد ي صحابه با که شد سبب وي روي

 جمله ازدیگري  ي صحابه همراه به علی عثمان، خالفت دوران در .کند بدرفتاري یاسر

 دچار غمبرپی سنت از عثمان که داشت می عنوان علی. بودند عثمان منتقدان از زبیر و طلحه

  .شده است انحراف
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، کوفه،مصر مختلفنواحی  از معترضان و گرفت باال علیه عثمان ها شورش اعتراضات و 

 خشونت براي راه بازشدن احتمال دلیل به هک آنجایی از ،عثمان. آمدند مدینه به... و  بصره 

 با که خواست او از و رفته علی دیدار به نداشت، شورشیان پذیرش به تمایلی قشرها، دیگر

 ضمن عثمان. بازگردند دیارشان و شهر به که کند وادار را ها آن و کرده دیدار شورشیان

 داد تام اختیار وي به کرد، می یعل هاي توصیه از پیروي به ملزم بعد به این از را خود اینکه

  .کند مذاکره شورشیان با خواهد می که هرگونه تا

 که مخالفانی با عثمان جانب از و رساند می عثمان گوش به را صحابه دیگر انتقاداتعلی  

 بروز سبب امر این رسد می نظر به که کرد مذاکره بودند، آمده مدینه به ها استان دیگر از

  .گشت عثمان اقوام و علی بین بدگمانی

 و بود محاصره اش خانه در روز چند عثمان   .کردند محاصره را عثمان ي خانه شورشیان

 به کنندگان محاصره از تعدادي سرانجام  .بودندوي  از حفاظت مشغول صحابه از تعدادي

ر برسرعثمان ضربه شمشی غالف با ها آن از یکی و زند آتش را خانه در وحمله کرده  خانه

بدین ترتیب  . ریخت قرآن صفحه بر خونش  بود، قرآن خواندن حال درو عثمان که  زد

 12 خالفتش از و داشت سال 82 که حالی در هـ 35 سال الحجه ذي 18 تاریخ درعثمان  

  .ه شدکشت گذشت می سال

 مورد نیز را خانه و گردیده زخمی نیز بود عثمان همسر که کلبیه قبیله از فرافصه بنت نائله

 دوستان و همسر تشییع با شبانه و مخفیانه بسیار صورت به عثمان جسد. دادند قرار ارتغ

 نمثله کرد. رفت که مخالفان جنازه رایافته ومثله کنند چون بیم آن می ، گردید دفن نزدیکش

  .جنازه دربین اعراب بسیار متداول بود

 .است نمود صادر یشهعا را عثمان قتل فرمان که است آن از حاکی منابع برخی همچنین

کمکی به مدینه  سپاه ازطرف عثمان ماموربه فرستادن  معاویه که درآن زمان حاکم شام بود

به زعم  .بازگشتند شام به سریعاً و شنیدند را عثمان مرگ خبر راه نیمه درسپاه وي  شده بود،

  .دگذرکار باز کار تعلل ورزید تا برخی معاویه درفرستادن سپاه عمداً
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 مذهبی و سیاسی یکپارچگی و بود مسلمانان تاریخ در عطفی نقطهعثمان  دنش کشته

  . شد شروع آنان بین داخلی هاي جنگ و ها انشقاق و رسید پایان به ینمسلم

و از همین زمان، یعنی ایراد اتهام دست  کردندمردم با علی بیعت  پس از مرگ عثمان،

شیعۀ علی و شیعۀ عثمان یا حزب داشتن علی در قتل عثمان است که به طورمشخص نام 

ولی همچنان در هیچیک از نامه نگاریها و اشعار و و ( .علی و حزب عثمان مطرح میشود

ها و سخنان آن زمان، طرفداران علی به آیات قرآن یا واقعۀ غدیر خم یا سخنان  رجزخوانی

 آنها ارهاش بعضاً بلکه. کنند نمی اي اشاره علی  - منصوص  - نبی اکرم در خصوص خالفت 

  ). است بوده جابر لوح و عشریه اثنی ائمه حدیث به

 تاحاد نبوده است، روابط چندان تا قبل از واقعه عاشورا نابسامان،  با وجود این اوضاع

توزي شیعیان و رواج احادیث جعلی  اینکه مرگ حسین و آزارهاي خلفاء بر شدت کینه

را بر فرزندان خود گذاشته و فقط تعدادي همچنان نام عمر و ابوبکر شیعیان افزاید ولی  می

هایی مانند زیارت عاشورا،  اند که با جعل و ترویج زیارتنامه بوده) علی پرستان( ها از غالی

  .زده اند به لعن خلفاء دامن می

نفرین خلفاي  لعن و نخستین آلودگی شیعه را ،درکتاب شیعه گري احمد کسرويمرحوم 

  .کند راشدین معرفی می

فقط در محبت به اهل   -  محمدباقر - امام پنجم  تمایزشیعه از دیگر مسلمین تا زمانن بنابرای

از زمان امام پنجم به . ها براي حکومت مسلمین بود و اعتقاد به شایستگی انحصاري آن، بیت

جعفر  - در زمان امام ششم . تدریج شیعه به عنوان یک مکتب مجزاي فقهی حقوقی درآمد

نظر کالمی نیز در کنار معتزله و  ازگسترش مباحث کالمی شیعیان با  - ابن محمد صادق 

  .گذاري کردند اشاعره مکتب ویژه خود را پایه

درطی قرن ها اختالفات مذهبی میان شیعیان و سنی ها در راستاي تمایزات سیاسی اولیه  

توسعه یافته و علماي اسالم ازهردودسته شیعه وسنی سعی درتخریب دسته دیگرودرعوض 

  .کردند بردن مقام دسته خود باال و لوغ
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عمر ساختند وآنها را بر تمام شخصیتهاي امت برتري  و مقامی واال براي ابوبکر ناهل تسن

 نسبت دادند و گاهی مقامشان را از مقام محمد نیز باالتر کرامات ومعجزاتی به آنها ،دادند

راه ایشان مبالغه همچنین دروصف مقام عایشه و ابوهریره وسایرصحابه هم .بردند

  . بسیارکردند

ننشسته و ازهیچ توهین وتحقیري نسبت به ابوبکروعمروعثمان  بیکار مقابل اهل تشیع نیز در

باال بردن مقام علی چنان مبالغه اي کردند که مقامش را نه فقط  طرفی در از دریغ نکردند و

به  هدیه خداوند الفت راآنها خ. سرحد خدا وحتی بیشتر، باالبردند از پیامبر بلکه گاه تا

معصومیت رابه آنها نیزگسترش  دایره وحی و دانند و علی وحق مسلم او وفرزندانش می

مام سال ت به یاد مظلومیت آل علی نوحه سرایی کرده و تقریبا ستقرنها ،شیعه. دهند می

ه چنانچه دیگران ازاین حجم مبالغ. کنند مویه وسوگواري می زندگی رابرخود حرام کرده و

  .خوانند فراافراطی وحتی مشرك می شیعیان را انگشت به دهن مانده و

به احادیثی چون حدیث ، شیعیان جهت اثبات حقانیت خودومنصوص بودن والیت علی 

 استناد تطهیر آیهیت ووال آیه  حدیث جابر و آیاتی چون، حدیث ثقلین، حدیث منزلت، غدیر

 بردارنده در که -  الغدیر -  بنام را قطوري کتاب » امینی عالمه« شیعی دانشمند .کنند می

  .است نگاشته باشد می واقعه این پیرامون اسنادي

یا دلیل بر خالفت علی  ، کرده رد را یا کامال این درحالیست که اهل تسنن واقعه غدیر

یمن سرتقسیم غنائم  پیش آمده به اختالفات  واقعه غدیر اهل سنت،به عقیده  .دانند نمی

 هنگام غنائم درتوزیع علیرفتار به نسبت مردم از جمعیبدین شرح که . دشو مربوط می

 اینجا هم از .کردند می لند و غر ،بود گرفته صورت او رهبري تحت که یمن به اردوکشی

. بپیوندند حج برگزاري در پیامبر به تا آمدند مکه به مستقیماً علی با همراه آنان، که بود

 ،علی به نسبت افکن وتفرقه بیمارگونه سخنانی و ایاتشک چنین زدودن خاطر به پیامبر

  .نماید بیان را فوق ایرادات زمینه این در تا شد ناچار
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کمااینکه  .کنند نیزدال بر تعیین ابوبکر به خالفت مطرح می را یمشابه جانبداري اهل تسنن 

مور کرد به وي ابوبکررا مأ ،واپسین روزهاي زندگی و هنگام شدت  یافتن بیماري پیامبر در

  .بر مردم نماز گزارد و جایش به مسجد رفته

» اَلیوم اَکملت لَکُم دینَکُم و اَتممت علَیکُم نعمتی«به عقیده اهل سنّت بنا به مفاد آیه 

 .حضرت محمد رسالت خود را انجام داده و تکالیف مسلمین را در قرآن مقرر فرموده است

دارد تا نیازي به جانشین خاصی باشد لذاصحابه می پس نقصی در شریعت اسالمی وجود ن

توانند هرکسی را که اهلیت اداره امور مسلمین را مطابق قرآن و سنّت رسول داشته باشد،به 

واگذاري جبري خالفت به علی وفرزندانش درواقع موروثی کردن . خالفت برگزینند

باید درقران به صراحت  بود قطعا مسئله به این مهمی باشد واگردستورخداوند خالفت می

بیان میشد کما اینکه قران درآیات بیشماري به مسائل غیرضروروکم اهمیت تر پرداخته 

  .است

  
  

 شیعه مختلف هاي فرقه *

درگذر ، است دین اسالم که در اصل داراي یک مذهب و یک مرام بوده ؛چنانچه اشاره شد

  .بندي گردید هاي بسیاري دسته زمان به زیر شاخه

دکانی باز کرده وسردرش تابلوهاي عوام فریب آویخته  براي خودشراه رسیده  ازهرکسی 

گروهی رابا خدعه ونیرنگ به دورخود جمع کرده ودراین راستا براي فریفتن مردم ازهیچ  و

   .دریغ نکرده است... جعل احادیث گرفته تا تهمت وافترازدن به رقیب و کاري از

شیعیان خود البته که . ین شاخه ها، فرقه تشیع می باشدوبدعت انگیزتریکی ازانحرافی ترین 

نوادگان  منسوبین ویکی ازبرازنده  رداي خالفت را دسته،هر ونیز باهم یک راي نبوده 

بین  بلکه ،شده شقه شقه اسالمی واحده امت فقط نه اینکار با .عرفی می کردندمپیغمبر

 هاي فرقه عاشورا واقعه از پس بخصوص. ایجاد گردید دشمنی وتفرقه نیز پیغمبرخاندان 

که  دستجات متعدد تفرقه و همین بخاطر را تشیع دیگران تاجائیکه، کردند ظهور شیعه متعدد

  .می نامیدند فرقه و دو  مذهب هفتاد در دوره هاي بالغ برهفتاد فرقه بود،
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یل ذ فرقه اولیه  زتمام فرق شیعى ابراي سهولت درشناخت، به طور خالصه می توان گفت، 

  .اسماعیلیه  زیدیه،  کیسانیه،  امامیه اثنی عشریه،غالة،: منشعب شده اند

هاي متعدد تقسیم شد، اما امروزه تنها سه دسته اصلی؛ شیعه  درطول تاریخ، شیعه به شاخه

   .دارد وجود  هوزیدی  هاسماعیلی ،امامی دوازده

ور بطصطالح شیعه باشد و اغلب ا شاخه شیعه می بزرگترین  امامی دوازده شیعه  یا امامیه

 1.6درصد جمعیت  13تا  10شیعیان هم اکنون بین  .رود فرض براي آن به کارمی پیش

  .میلیاردي مسلمانان جهان را تشکیل می دهند

  :امامیه اثنى عشریه - 1

تشکیل  را شیعه اکثریت که مهدى امام  تا  على ازامام  معتقدین به امامت ائمه دوازده گانه

ه به صورت مطلق عنوان گردد و یا لفظ شیعه به صورت مطلق بیان دهند و هرجا امامی می

القاب آن شیعه جعفرى یا جعفریه، اهل ایمان،  دیگر از. منظور اثنى عشریه هستند ،شود

  .باشد قطعیه ورافضیه نیزمی، خاصه، اصحاب االنتطار، قائمیه

 معتقدند د دارند وامامیه به نص صریح پیامبر درباره امامت على و یازده فرزندش اعتقا 

تمام امور دین و دنیا به نیابت از پیامبر، به امام ونایبانش  امامت و والیت عامه مسلمانان در

  .واگذار شده است) والیت فقیه(

 به کتاب چهار در آنان  شیعه اثنى عشریه داراى فقهى مترقى است و مجموع احادیث

 الیحضره من کلینی، یعقوب بن محمد  الکافی از.(است شده آورى جمع  اربعه کتب  نام

 )طوسی شیخ  واالستبصاراز االحکام تهذیب، صدوق شیخ  به ملقب قمی بابویه ابن از الفقیه

 خاص مسائل از .است استوار اجماع و عقل سنت،  مبانى فقه شیعه بر چهار اصل قرآن،

رتند متمایز می سازد؛ عبا دیگر اسالمى فرق از بسیارى و سنت اهل از را آنها که شیعه

  .رجعت،متعه  بداء،  تقیه،  ائمه، و انبیاء در  عصمت  اوالدش، و على والیت  و امامت  از

ــت    ــز اسـ ــنج چیـ ــامی پـ ــیعیان امـ ــادي شـ ــول اعتقـ ــر  . اصـ ــد دیگـ ــا ماننـ آنهـ

 دو بـه  اینهـا  بـر  افـزون . داننـد  مـی  خـود   دیـن  اصـول   را  معاد  و  نبوت  توحید،  مسلمانان،

  .کند می جدا  سنت اهل  دارند که آنها را از اعتقاد  عدل  و  امامت  اصل
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، اثنی عشریه خود شامل فرقه هاي دیگري است که عبارتند ازشیخیه،الکاملیه،حسنیه

اخباریه ، درعصرحاضرشامل اصولیه...عماریه،افطحیه یا فطحیه و، باقریه،حاصریه،ناووسیه

  .باشد کشفیه و رکنیه می، شیخیه

  :غالة - 2

 غلو راه خویش  امامان  و  پیامبر  ه در بارهک شود میبه کسانى اطالق  و است غالى جمع  غالة

 مرحله به و ساخته خارج خویش حقیقى مقام و حدود از را آنان و پیموده را افراط و

 دوره در که را قرآنى اصوال و بوده  قرآن تحریف  به معتقد آنان. اند رسانیده خدائى

ره امام علی در قرآن گفتند که آیاتى دربا می زیرا نداشتند، باور بود شده آورى جمع  عثمان

بوده که برداشته اند و حتى سوره اى به نام سورة الوالیۀ باهفت آیه درباره على بوده است 

  .موجود نیست کنونی  که درقرآن

غاله  رجعت  و  بداء  تناسخ،  تشبیه،: مشترك همه فرقه هاى غالة چهار چیز است ازعقائد

سبائیه، بیانیه، مغیریه، : اند از خود به فرقه هاي دیگري منشعب می شوند که عبارتند

  ...منصوریه، جناحیه، خطابیه و

  :کیسانیه - 3

است، که در مورد وي اقوال مختلفی نقل شده  "کیسان ابوعمره "اصل این فرقه منسوب به

کیسان یکی از غالمان آزاد شدعلی است که در قیام مختار ثقفـی بـر    ه عقیده برخیباست، 

کیسان لقب ابوعمره فرمانده نظامی و پلیس شهر . بر عهده داشتامیه نقش اصلی را  ضد بنی

برخی دیگرمعتقدند کیسان لقـب خـود مختـار    . باشد کوفه در زمان تسلط مختار بر کوفه می

و یا لقب محمد بن حنفیـه   خاطر زیرك بودنش به او داد باشد که محمد بن حنفیه به ثقفی می

  .44-42ضواء صفرق الشیعه، نوبختی، داراال. فرزندعلی است

اعتقاد به امامت محمد بن : تمام فرق کیسانیه داراى عقائدى مشترك هستند که عبارت از

 .رجعت ، حلول  و  بداء، تناسخ لهعقیده به مسأ حنفیه فرزند على بن ابیطالب،

  .می باشندمختاریه وهاشمیه ، مهمترین فرق کیسانیه عالوه برفرق اولیه
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 دو به و کردند پیدا اختالف شیعیان دیگر بار  العابدین نزی امام  پس از رحلت: زیدیه - 4

 از دیگر اى دسته و پذیرفتند را باقر امام  امامت شیعیان از اى دسته شدند، تقسیم دیگر فرقه

هاي  فرقه مهمترین. کردند پیدا برادرش  حسین بن علی بن زید امام  امامت به اعتقاد آنان

  ...نعیمیه، صباحیه، یعقوبیه و، تبریهزیدیه عبارت اند ازجارودیه،سلیمانیه، 

  :اسماعیلیه - 5

 داشت عالقه بسیار او به  صادق امام است، داشته نام اسماعیل  صادق امام  بزرگترین فرزند

 و ماندند باقى اسماعیل امامت به اي عده صادق امام ازمرگ پس. میگذاشت احترام او به و

اسماعیل هنگام مرگ، پسرش محمد را به گفتند پس از او امامى نیست، و برخى هم گفتند 

عنوان امام معرفى کرده است و یا اینکه امام صادق محمد سبط خود را به عنوان امام معرفى 

  .کرده است و این گروه ها به نام اسماعیلیه معروف شدند

  

  :پیدایش تشیع ریشه هاي* 

 نیتر جامعکه  »یامام هدوازد ۀعیش دیعقا و اصول یبررس و نقد« کتابناصر القفاري در دکتر

 ،یدتیعق منابع نیتر یصلا، است یرافض ۀعیش يباورها يانتقاد یِبررس در معاصر اثر

 يباورها کیکای تعارض و تضادو  است کرده یبررس دقت به را عهیش یثیحد و يریتفس

  . کند یم اثبات اسالم يها آموزه اصل با را ياثناعشر ۀعیش

ه ازدودیدگاه مورد بررسی قرارداد از اي پیدایش تشیع راریشه هدکتر قفاري دراین کتاب، 

  .غیرشیعیانگاه ازدید ، شیعیان ازدیدگاه خود .است

ازاینرو نظرات  همه شیعیان درمورداین موضوع اتفاق نظرندارند: دیدگاه شیعیان )الف 

  .کنیم شیعیان رابه سه دسته تقسیم می

که پیش ازرسالت پیامبروجودداشته مسئله قدیمیست  ،تشیع برخی ازشیعیان معتقدند- 1

در اصول  راي اثبات این موضوع ساخته اند؛ از جملهب را زیادي هايافسانه شیعیان . است

  : کافی از ابی الحسن اینگونه روایت شده است
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 کلینی، ».است نکرده مبعوث علی وصایت و محمد نبوت به جز را پیامبري هیچخداوند  «

  1/437: کافی اصول

علماي شیعه برخی آیات قران  .ذکرکرده اندیز ه این دیدگاه رامجلسی وطبرسی نمواردمشاب

گرفته  رااشاره به این موضوع میدانند که خداوندازجمیع انبیا درباب وصایت علی تعهد

  .است

  .رسول خدابذرتشیع راکاشت وشیعیان درعصرایشان پدیدارگشتند ازنظر برخی شیعیان- 2

فرقه علی بن ابی طالب بود که   ،نخستین فرقه شیعه« : ویدسعدبن عبداهللا اشعري قمی میگ

آنان در وابستگی به علی گشتند در زمان پیامبر بوجودآمد و پس از وي به شیعه علی مرسوم 

سلمان فارسی، ابوذر ، و اعتقاد به امامتش معروف بودند از جمله مقداد بن اسود کندي

ن کسانی از این امت بودند که به نام شیعه ایشان نخستی... غفاري، عمار بن یاسر مزحجی و

ابوحاتم رازي ونوبختی نیزاین دیدگاه راتایید  .15المقاالت و الفرق ص »مرسوم گشتنند 

  .کنند می

  .دانند می "جنگ جمل"تاریخ ظهورشیعه راروز ،نیز عده اي ازشیعیان - 3

خداي عز وجل برگرداند  علی با طلحه و زبیر جنگید تا آنها را به امر«:  ابن ندیم می گوید 

و آنها را اولیاي  "شیعیان من  "گفت لذا پیروان خود را در این قضیه شیعه نامید و می

   175ابن ندیم، الفهرست ص » .رزمندگان جان برکف و همراهان نام نهاده بود، برگزیده

  :دیدگاه غیرشیعیان  )ب

   .غیر شیعیان نیز دراین باب اتفاق نظر ندارند

 از یبعض و نیام احمد خلدون، ابن جمله از د،یجد و میقد يعلما از یبرخ - 1

 که آمد دیپد لیدل نیا به و خدا رسول وفات از پس عیتش که باورند نیا بر خاورشناسان

 که یکسان. دانستندیم امامت يبرا شخص نیبرحقتر و نیقتریال را یعل اصحاب، از یبرخ

 تیاولو خالفت يبرا خدا رسول شاوندانیخو که دارند اعتقاد ستند،ه دگاهید نیا رویپ

  . دارند

    وفات نگامه که است آن] عهیش دولت[=  دولت نیا مبدأ که بدان«: دیگویم خلدون ابن
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 ،ت هستندحکوم امر يبرا مردم نیمستحقتر آنان که بودند معتقد او تیلبها خدا رسول

 3/107:العبر .»گرید چکسیه نه است شانیا مردانخالفت از آن  داشتند اعتقاد نیمچنه

    171و

  . گرایش به تشیع پس از قتل عثمان شروع شد، برخینظر به  - 2 

سپس عثمان خالفت را در دست گرفت وخالفتش دوازده سال ادامه ... «: ابن حزم میگوید

  2/8: الفصل ».گردید آغاز ها داشت و با وفاتش اختالف پدیدارشد و قضیه رافضی

کمترکسی ازقدماي اهل . یهودي بود"عبداهللا بن سبأ "ت،بذرتشیع راکاشولی کسی که 

وتاثیروي درپایه گذاري مذهب تشیع  "ابن سبا" سنت وتشیع وجود دارد که به وجود

  .معترف نباشد

چون ـ أحمد أمین  متاخرانیطبري، اشعري قمی، نوبختی وطوسی وهمچنین قدمایی چون 

 حقیقى شخصى را سبأ بن ظهیر؛عبداهللا إلهى إحسان أبوزهره، محمد النشار، سامى ، مصرى

  .قائلند صفین و جمل جنگ عثمان، قتل فتنه در عظیم موقعیتى و نقش برایش و دانسته

ازوصایت علی براي جانشینی پیامبر و رجعت او سخن  که نخستین کسی است"ابن سبا "

اصول  این عقاید بعدها به. گفت و نسبت به خلفاي سه گانه و سایر صحابه بدگویی نمود

مذهب شیعه تبدیل شد به ویژه زمانی که این عقاید و باورها شکل احادیث و روایت به 

خود گرفت و با نوعی دروغ و بهتان به اهل بیت نسبت داده شد به همین دلیل بسیاري از 

 .آنها را تایید کردند] جمله ایرانیان [مردم عوام مخصوصاً غیر عرب ها از

واسع «ملقب به که دربین شیعیان  از سرشناسترین علماي شیعهسعد بن عبداهللا اشعري قمی 

 که را نیهامراهاست، به وجود ابن سبأ یهودي معترف بوده و حتی نام برخی از » االخبار

وي بر این . مینامد» سبئیه« را گروه این  و میکند ذکر را ،اند بوده مدسته او با فتنه این در

ه هاي اسالم است که غلو و گزافه گویی از آن سر باور است که این فرقه ازنخستین فرق

که از وجوب امامت و خالفت علی بن  است قمی میگوید ابن سبا نخستین کسی. زده است

. ابیطالب سخن گفت و از دشمنان و مخالفان او ابراز برائت نمود و آنان را تکفیرکرد

 قمی .است گرفته چشمهسر ودیتهازی) تشیع( ازاینرومخالفان شیعه گفته انداصل رافضیت 
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 مدعی و است نمرده علی کرد ادعا شنید، را علی وفات خبر وقتی ابن سبا میکند بیان سپس

 20.21 ص: الفرق و المقاالت. نمود غلو و روي زیاده وي به نسبت و شد علی  رجعت

برخى از مورخین همانند دکتر على وردى معتقدند که عبداهللا بن سبأ همان عماربن یاسر 

عبداهللا بن سبأ معروف به ابن السوداء بود که : او در استدالل بر مدعاى خود مى گوید. ستا

وي مردم را به شورش علیه . همین کنیه عمار نیز بوده است وعمار از قوم سبأ در یمن است

عثمان تحریک مى کرده است، همان گونه که همین کار را به عبداهللا بن سبأ نیز نسبت داده 

تایید کرده » الصلۀ بین التصوف والتشیع«رأى را دکتر کامل مصطفى شیبى در کتاب  این .اند

  .است

  :دیدگاه سوم- 3

  . گرداند برمی »صفین« واقعۀ به و جريه 37تشیع را به سال 

 ».است بوده) ق 37( م 658 سال يهادر حقیقت، شروع جنبش شیعه، در یکی از روز«

  . 5ص: اثناعشریه مختصرتحفه

  : ارمچهدیدگاه - 4

  . برآورد سر حسین ادتشهبر اساس این دیدگاه، تشیع پس از 

 رودلف »شود می محسوب تشیع بذر نخستین عنوان به باور، یک مچونهخون حسین، «

  ). ذاهب مختلف استم و ها فرقه درموضوع معروف ازخاورشناسان(  اشتروتمان

خود را بدین شرح بیان  دگاهدی، ها دکتر ناصرالقفاري بادرنظرگرفتن مجموع این دیدگاه* 

  : کند می

 بلکه ؛هنیامد بوجود انیهناگ صورت بهمسلماً  عقیده، و ایدئولوژي یک به عنوان تشیع 

 مبانی و شیعه اعتقادي مبانی اما. است نموده طی را مختلفی زمانی ايه دوره و مراحل

 کسانی نخستین ،شیعی ايهکتاب از برخی اعتراف به. است شده بنا سبائیه توسط آن، اصلی

 منصوص به اعتقاد و شدند پیامبر از بعد او بودن وصی و علی امامت وجوب به قائل که

 ندهمید یهگوا شیعه ايهکتاب مچنینه.  بودند پیروانش و سبأ ابن داشتند، علی امامت بودن
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 سایر و عثمانش و عمر و ابوبکر به نسبت که ستنده کسانی اولین پیروانش،  و سبأ ابن که

  .مطرح کردند ه وعقیده رجعت علی به دنیا راکرد بدگویی و ینهتو ،حابهص

  

  :)شیعه مذهب در قدیمی هاي فلسفه اثر یا( تشیع خاستگاه* 

 تشکیل واصول ها آموزه و خاستگاه مورد در شگرانهپژو و علما يهادیدگاه ،ناصرالقفاري

  آسیایی کهن عقاید، تایرانی ،یهودیت :ه استتقسیم کردبه سه دسته را  تشیع ٔەندهد

 اصالتا "سبأ ابن" که دلیل بدین برمیگردانند، ودیتهبرخی ریشۀ تشیع را به ی: یهودیت -1

بسیاري ازعلماي شیعه ازجمله . نص، وصیت و رجعت سخن میگفت وجود از و بود وديهی

 تاس دلیل مینه به«: گفتند شدند، مواجه سبأ ابن آراي با که نگامیهقمی، نوبختی و کشّی، 

   ».است دیتهوی از برگرفته) تشیع(  رافضیت اصل اند گفته تشیع مخالفان که

  :عده اي اصل تشیع را به چند دلیل ایرانی می دانند: ایرانیت-2

 ناورندهایرانیان فرزندان حکومتی  پ«: ابن حزم و مقریزي در مورد مردم فارس گفته اند: اول

 که داشتند غروري و بزرگی احساس چنان آنان. داشتند چیرگی و قدرت هاملت مۀه بر و

آوردند؛ لذا  ردم را بردگان خود به شمار  میم سایر و نامیدند می سروران و آزادگان را خود

 کم آنان نظر  از هااز بین رفت ـ درحالیکه عربها وقتی قدرت و دولتشان به دست عرب 

 در هاآن. گردید چندان دو مصیبتشان و آمد گران ایشان بر مسئله این ـ بودند ملت خطرترین

. داوند حق را پیروزگرداندخ همیشه اما برآمدند؛ اسالم با جنگ صدد در بسیاري، يهاموقعیت

 با و کردند اسالم به هرتظا آنان از هیلذا نیرنگ و حیله را مؤثرترین راه دیدند؛ پس  گرو

 علی به سبتن کردند می گمان که ستمی  خواندن زشت و بیتهل ا به نسبت محبت هاراظ

 گوناگونی يهابه راهومکتب تشیع را  کردند؛ دلجویی شیعیان از بود، گرفته صورت

   ».ساختند خارج هدایت راه از را هاتا سرانجام آن کشاندند

پادشاهی  مورد در ایرانیان افکار از شیعه که معتقدیم ما«: گوید می ابوزهرهشیخ محمد : دوم

 روشن بسیار ایران هیپادشا نظام و آنان بهمذ یانم تشابه. است پذیرفته اثر وراثت و

یان نیز از این دیار برخاسته اند، این شیع اولین و ستنده شیعه ایرانیان، اکثر اینکه و است؛
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 پیامبر ازوفات پس، بودند گرفته خو موروثی هیپادشا بر هافارس» .کند ادعا را تأیید می

 رو ازاین .بود -  ابیطالب بن علی ـ پسرعمویش خویشاوندي، جهت از شخص مقدمترین

در مورد علی و  مینگریستند؛ نشانهاشا به تقدیس دید با که، خود  رسوم طبق ایرانیان

 و است؛ واجب امام، از فرمانبرداري: گفتند می و داشتند را دیدگاه  مینهفرزندانش نیز 

  . است خداوند از اطاعت او از اطاعت

 شهربانو، با علی بن حسین کردند، فتح را یرانا سرزمین مسلمانان که نگامیه: سوم

واج کرد و از او فرزندي به نام ازد بود اسیران میان در که ـ ایران پادشاه ـ دختریزدگرد

ایرانیان، فرزندان شهربانو را که از حسین بودند، وارث . به دنیا آمد) سجاد(علی بن حسین 

 فرزندانش و حسین بن علی رگ در هک خونی بودند معتقد و دانستند می خود قدیم نهاشا

 نهاشا ساللۀ از ـ یزدگرد دختر ـ مادرش که چرا است؛ ایرانی خونی ست،ا درجریان

 مقدسی نام ایرانیان نزد ، فاطمه نام این بر عالوه.بود بسیارمقدس دیدآنان از ـ و ساسانی

 همچنین. است داشته اي شایسته مقام و جایگاه باستان ایران تاریخ در که چرا است؛

 بودن برایرانی دیگري دلیل تواند می نیز علی و محمد کنار در فارسی سلمان حضورمداوم

  .باشد تشیع

 ـ آسیایی هنک يهاباور تجمع مرکز شیعه، هببرخی معتقدند که مذ: عقاید کهن آسیایی -3

 هاي مقوله گري شیعه نام تحت  «: میگوید امین احمد استاد. است بوده ـ بودایی مانند

 نزد هاگفتار این گذشته، در که کردند پیدا رهوظ  حلول، خداوند بودن جسم ارواح،  تناسخ

  »وزرتشتیان پیش ازاسالم معروف بوده است فیلسوفان ماییان،هبر

اصل خود را درباب  دیدگاهنظر گرفتن مجموع دیدگاهها،  در باناصرالقفاري دکتر * 

  :وخاستگاه تشیع چنین بیان می کند

 بیگانهتحت تاثیر عوامل  اشته باشد،ند را علی امامت و نص وجود ادعاي هک تشیعی 

 نه حقیقی شیعۀ .است طبیعی امري ایشان، به نسبت محبت و لبیتها از پیروي بلکه ،نیست

 اصحاب از یچیک نه و کند می غلو آنان مورد در نه گذارد، می تبعیض لبیتها افراد میان
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  انجام را اهکار این مۀه تشیع، ايه فرقه همه آنکه حال نماید؛ می تحقیر را بزرگوار

  .  ندهد می

 به نسبت مردم محبت نمود، وارد لبیتها بر حسین و علی شهادت که اییه رنج از پس

 فرصت این از توزان کینه و برانگیخت را مسلمانان عواطف حوادث، این. شد بیشتر ایشان

 اما نبود؛ مهفرا مناسبی جو سبأ ابن ايه هاندیش ورهظ براي آغاز در زیرا کردند؛ استفاده

   . ِیافت رشد براي مناسبی فضاي وي آمیز بدعت و مشرکانه افکار حوادث، این از پس

 و وي بازگشت علی، خالفت بودن منصوص جمله از اثناعشري، شیعۀ عقاید مورد در اما

   ائمه،عصمت  و زمان امام غیبت ،)بداءا(  خداوند تصمیمات تغییر دنیا، به فرزندانش

    به بیرون از و هشد عرضه اسالم امت بر اهبعد عقایدي چنین که نیست تردیدي گفت باید

  . است کرده نفوذ مسلمانان میان 

  

  درایران تشیع* 

 شیعه  مذهب و کند تبریزتاجگذاري  در  880  سال در توانست  صفوي  شاه اسماعیل یکم

  .کند رسمی ایران  در را  امامی دوازده

 تاحدي ، بویه وآل سربداران علویان،اسماعیلیان،  با تالش حکومتهاي محلی پیش ازآن 

بویژه درعصرسالطین آل بویه که مهم ترین . شیع فراهم شده بودت مکتب تبلیغ موجبات

. کتب  شیعی مثل تهذیب، استبصار، کافی و من الیحضره الفقیه در این زمان تألیف شد

طوسی، سید مرتضی و سید رضی توانستند در  بزرگانی چون شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ

بااین وجود تاقبل ازبه کارآمدن حکومت . این عصر اسالم شیعی را به مردم معرفی نمایند

شیعیان بصورت اقلیت دربرخی نقاط ایران مثل سبزوار، کاشان، طالقان و قزوین و ، صفویه

  . اند قم سکونت داشته

ند طبرستان، گیالن، آذربایجان، خراسان، عراق در زمان تشکیل حکومت صفویه مناطقی مان

  .هاي ایران بیشتر شافعی و حنفی بودند عجم داراي اکثریت سنی بود و سنی
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 ویژه به  صفوي  شیعه شاهان بود، عثمانی دولت  با شدید رقابت در  صفوي دولت  از آنجا که

 از را یرانیانا تا دادند خرج به وافر سعی ایران مذهب تغییر در اسماعیل، شاه  آن مؤسس

وگرنه  کنند خارج ،)دانست می اهللا رسول خلیفه را خود که( عثمانی پادشاه پذیري فرمان

چنین شد که شاه اسماعیل صفوي با بهره . نمود استقرار دولت مستقل ایرانی ناممکن می

 تازه دولت پایتخت را نشین سنی شهر تبریزاین  جستن از ارتش خود و ورود فاتحانه به

 ایران رسمی مذهب را تشیع) هجري 907( میالدي1501 سال در و داد قرار ودخ تأسیس

  .کرد اعالم

شاه اسماعیل افزون بر ارتش خود، از روحانیان و مبلغان شیعه کمال استفاده را برد تا 

 از صفوي شاهان دربار در  شیعه  روحانیان. مذهب شیعه را در سرتاسر قلمرو خود بگستراند

 علماي بزرگان از  بهایی شیخ که شد این. بودند برخوردار باالیی منزلت و ارج

 ترتیب بدین. کرد کوچ  قزوین  به  بعلبک  پدرش از همراه به سالگی 13 سن در  لبنان  شیعه

  .گردد بازمی میالدي 16 قرن به لبنان و ایران شیعیان تنگاتنگ ارتباط ریشه

هاي  هزار تن از سنیریزي صورت نگرفت و چندین  البته شیعه کردن ایران بدون خون

شاه اسماعیل  .هاي سنی نشین پناه بردند ایرانی در جریان آن کشته شدند یا به سرزمین

همچنین او لعن آیینی و اجباري سه خلیفه اول اهل سنت . مساجد اهل سنت را نابود کرد

 از کرد، ضبط و کشف را ها سنی دارایی کرد، اجباري مساجد در) عثمان  و  عمر  ابوبکر،(

 عالمان همچنین او. کرد استفاده شیعی هنر و نهادها ها، زیارتگاه توسعه براي دولت ایتحم

  .جایگزین عالمان سنی کرد را شیعه

 االول ربیع 9 و  طالب ابی بن علی  چهارمذي حجه سالروز والیت خلیفه  18شاه اسماعیل  

 این بعدها ندچ هر. کرد اعالم ملی جشن را  خطاب بن عمر  ومد خلیفه شدن کشته سالروز

شاه اسماعیل از  1501در سال . سنی مذهب از بین رفت کشورهاي با روابط بهبود با جشن

 .شیعیان خارج از ایران دعوت کرد به ایران بیایند تا در برابر اکثریت سنی در امان باشد

  

 : جنگ هاي ارتداد - حوادث پس ازمحمد ) 2
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 پس اندکی که است  هایی جنگ  مجموعه) حروب الردة(جنگ هاي ارتداد 

عرب نومسلما مرتد  قبایل  از شماري ابوبکرمیان خالفت ودرزمان محمد،  ازدرگذشت

 ،اسالمی حکومت برابر در بودند برگشته  اسالم  از که قبایل این. درگرفت

  .کردند قیام آن ضد بر و کرده  استقالل  اعالم

یر مسلمان شده بودند اعرابی که  با ارعاب و زور شمش«: می گویددراین زمینه ابن اثیر 

آنان مرگ محمد را جشن  .گشتندازبالفاصله بعدازمرگ محمد به کیش وآئین قبلی خود ب

گرفتند و زنانشان ازشدت خوشحالی سرو دست خود را خضاب بستند، درمقابل مسلمانان 

علی بن ابیطالب بسیاري از این  .به شدت به سرکوب و قتل عام این افراد و قبایل پرداختند

  ).83،88، 37کامل ابن اثیر،پوشینه دوم ص(» .راد را زنده زنده سوزانداف

البته این ارتداد وبازگشت ازدین، کمی پیشتردرزمان خود محمد آغازشده بود که 

یکی ازآن افراد چنانچه پیشتر . بیشترمرتدین در فتح مکه ازسوي وي مهدورالدم اعالم شدند

. بود عثمان  )شیري(، برادر رضاعی»عدبن ابی سرحعبداهللا بن س« به شرح ماجراپرداخته شد؛

کلمات وجمالت ، محمد آزمودنه منظورب، نآقر هنگام کتابت که بود وحی کاتب ابتداوي 

. پذیرد، شک کرده وبعداً مرتد شد وقتی دید محمد میو داد  میبه محمد پیشنهاد  را بهتري

  .رهایی یافت وساطت عثمان ازمرگ محمد دستور قتل وي را صادر کرد که با

 .بود »عبداهللا بن خطل«، فرد دیگري که محمد به خاطر ارتداد، فرمان قتلش را صادر کرد

وي . محمد وي را به همراه غالم مسلمانش و مردي از انصار، براي دریافت زکات فرستاد

  .مسلمان انصاري را کشت وخود گریخت

. ي پیامبري، شورش کردندهمچنین درسال هاي پایانی حیات محمد عده اي نیز با ادعا

مسلمه بن حبیب و اسودعنسی و طلحه بن خویلد ازجمله مدعیان نبوت درزمان حیات 

که محمد به دلیل بیماري با فرستادن نماینده و نوشتن نامه از مردم یمن کمک ، محمد بودند

آنها یکی دو روز قبل از وفات . خواست و آن ها را به جنگ با اسود عنسی دعوت کرد

  .مبر اسود را کشتند ولی مسلمه و طلحه زنده ماندند وهمچنان به شورش خود ادامه دادندپیا

  :ردک تقسیم گروه چند به توان رامی رده شوریان  درکل
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: قدرتمندترین ومعروفترین  شان چهارنفر بودند. گروهی که ادعاي نبوت کرده بودند- 1

طلحه بن « و » ب عنسی اسودبن کع«، »سجاح بنت حارث تمیمی«، »مسلمه بن حبیب«

  » .خویلد

بود، در  "ذوالخمار"کعب و ملقّب به  که نامش عبهلۀ بن   أسود عنسی: اسودعنسی* 

یمن معروف  نمود و خود را به رحمان   پیامبري  آخر عمرمحمد، در یمن ادعاي  سالهاي

  .ساخت

باذان "گفتار بود که پس از درگذشت  سخن و خوش زیرك، شیرین  کاهنی  أسودعنسی

،حاکم ایرانی تباریمن، و تجزیه حکومت یمن، شورش خود را آغاز کرد و در اندك "

سراسر یمن را به تصرف خویش درآورد و عامالن محمد را ناچار به گریز از منطقه   زمانی

کرد  میاز یمن حکومت   اي را که پس از درگذشت پدرش بر منطقه "باذان شهر بن "کرد و 

  .رابه عقد خود درآورد "آزاد"ود، کشت وهمسرش و به جنگ او رفته ب

ام فرستاد که همه دست به کار شده و با غمحمد به عامالن خود در یمن و حضرالموت، پی

از اتّحاد دشمنان خود باخبر  اسود  ولی. نمایند  اتحاد و جهاد از پیشروي ارتداد جلوگیري

همدستی  دیلمی با یرانی بنام فیروزاما سرانجام یک ا. گردید و جمعیت آنان را پراکنده کرد

ه قتل ب  ،قمري  هجري11صفر سال  27را در شب  ويهمسراسود،  ، دخترعمویش آزاد

  ،227ص3الطبري ج ،تاریخ 464ص1خلدون ج ابن ، تاریخ 15ص2ج الیعقوبی تاریخ . رساند

  . مسلمانان براي تحقیروتصغیرنامش رابه طلیحه تغییردادند: طلحۀ بن خویلد* 

 سال در، بود مشرکین فرماندهان از احزاب جنگ درکه  اسد بنی قبیله از  بن خویلد طلحه

یامبري کرد و از آنجا که پ ادعاي  محمد  درگذشت از پس اما آورد اسالم هجري نهم

قبایل . آورد ملقب به ذوالنون شد اي به نام ذوالنون براي او وحی می گفت فرشته می

  . وردندحزیمه و غطفان به او ایمان آ بنی

 در که کرد روانه او سرکوبی براي بود، شهره سنگدلی به که را  "ولید بن خالد"ابوبکر،  

سپس درابتداي خالفت عمر به . شام گریخت به و خورد شکست طلحه بزاخه در نبردي

  . مکه آمد و عمر وي رابخشود
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وصفت کذّاب مسلمانان براي تحقیر، وي را مسیلمه خوانده وبه ا: مسلمه بن حبیب حنفی* 

  .بود  یمامه  اي در او از قوم بنی حنیفه قبیله .دادند

یتوان با م واینکه نبوت، پررونق ودکان  مسلمه بن حبیب پس از مشاهده اوضاع  محمد

ادعاي پیامبري در میان اعراب از بدبختی و نداري به ثروت و قدرت و شهرت و برده و 

لذا براي محمد پیغام . وت بامحمد شراکت کندزنهاي متعدد رسید ؛ به این فکر افتاد که درنب

من نیز همچون تو از طرف خداوند بعنوان پیامبر انتخاب شده ام وباتودرنبوت  "که  فرستاد

  . "شریکم، نیمی از زمین از آن ماست و نیمی از آن تو

حتی  "ومی گوید طبق روایات، محمد درپاسخ به شاخه درخت خرمائی اشاره میکند 

  ".م توراشریک نخواهم کرددراین شاخه ه

وي درپاسخ به حریف طلبی . مسلمه نیز در پیامبري چون محمد بسیار موفق به نظر میرسید

یعنی » الفیل و ما الفیل، له خرطوم طویل، و له ذنب وبیل«: محمد آیاتی شبیه قران می آورد

  .»دانید فیل چیست؟ براي او خرطوم دراز و دم کوتاهی است چه می«

سرانجام  پس . وادارانش به تهدیدي جدي براي اسالم و محمد تبدیل شده بودندمسلمه و ه

موفق به کشتن مسلمه "یمامه  "مسلمانان در زمان خالفت ابوبکر در جنگ ،از مرگ محمد

بود وتعداد بسیاري از یاران  هاین نبرد یکی از سخت ترین نبردهاي رد. و هوادارانش شدند

تاثیر این تلفات به قدري زیاد بود که مسلمانان به . شدند نزدیک محمد در این جنگ کشته

دلیل کشته شدن تعداد زیادي ازحافظان قرآن، کم کم به فکر افتادند که باید قرآن را پیش 

  .از اینکه دیگر حافظان نیز کشته شوند بطور سازمان یافته و با پشتیبانی خلیفه بنویسند

 *ن نبوت زنی به نام ازدیگرمدعیا: اع دخترحارث بن سویدسج»دختر حارث بن » احسج

سوید بن عقفان تمیمی، که تقریبا هم زمان با مسلمه بن حبیب در میان بنی تمیم ادعاي 

پیامبر ما زنی است که ما او را می «: شاعران قبیله اش در ستایش او می گفتند. نبوت کرد

  .»پرستیم در حالی که دیگران پیامبر مرد دارند

ذیل، مالک بن  .شد مردم بسیاري از بنی تمیم را پیرو خویش سازداع موفق سجطایفه ه

  ).پسر مالک بن نویره نیز دعوت او را پذیرفتند و با او متحد شدند(نُویره، بنو تَغلب وکیع 
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در یکی از سخنان سجع گونه . گفت همانند مسلمه ومحمد سخنانی سجع گونه می ، سجاح

و استعدوا للنهاب، ثم اغیروا علی الرباب، فلیس دونهم اعدوا الرکاب «: او آمده است

حمله » رباب«سواران را آماده کنید و براي غارت آماده شوید و به سوي قبیله  .»حجاب

  .1399، ص4طبري، پیشین،ج. برید که مانعی در مقابل آنها نیست

ه سوي ادعاي نبوت دارد و مردم را ب "مسلمه"اح وقتی شنید که در سرزمین یمامه سج

  .کند، با جماعتی انبوه از پیروان خویش به سوي یمامه روي آورد خویش دعوت می

اح که افرادش از افراد مسلمه بیشتر بودند، به جنگ مسلمه سج«: نویسد صاحب الفخري می

اح آگاه شد، صالح را در این دید که با او مشورت وقتی مسلمه از حرکت سج. رهسپار شد

و کنند تا هر گشود، گفت درباره وحیی که از آسمان بر آنها نازل میو به قول خودش . کند

ح را اسج ،اي بر پا کرد و موفق شد مسلمه خیمه. کس بر حق بود، دیگري از او پیروي کند

اح ازدواج کرد مه با سجلسرانجام با توافقی که بین آنها صورت گرفت مس  ».فریب دهد

  .199، ص12االشراف، پیشین، ج بالذري، انساب. وآن دوباهم متحد شدند

 12 االول ربیع در که بود عقربا منطقه در یمامه جنگ ه،رد جنگ مهمترین: جنگ یمامه

. اتحاد سجاح ومسلمه، نیروي عظیمی را برعلیه مسلمانان شکل داد. داد رخ 633 مه/هجري

 دو هر از که زیادي بسیار تلفات خاطر به .ابوبکر خالد بن ولید را مامور سرکوبی آنها کرد

 دشمن بزرگترین که مسیلمه و گردید معروف کشتگان بوستان به جنگ این داد، رخ سپاه

 کنترل تحت عربستان جزیره شبه دوباره و شد کشته ،رفت می شمار به برهه آن در مسلمانان

اح موفق به فرار شد و به بصره گریخت و درهمان جا از دنیا سج .گرفت قرار مرکزي دولت

  .8ص 2عقوبی، پیشین،جی. رفت

ها با مدعیان نبوت ومرتدین بود،  ترین جنگ یکی ازسخت ،این جنگ چنانچه اشاره شد 

تن از مسلمانان  1200برخی منابع از کشته شدن . مسلمانان بسیاري دراین جنگ کشته شدند

  .43، ص1ابن اعثم کوفی، پیشین، ج. اند اند، خبر داده نفر از آنان حافظ قرآن بوده 700که 

گروه دیگر شورشیان رده، قبایل بادیه نشینی بودند که همچنان دل درگرو آئین اجدادي  - 2

داشتند؛ ازاین رو بالفاصله پس ازمحمد، دین اسالم را رها کرده و به آیین قبلی خود  خود
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والی مسلمان » منذر بن ساوي«مثال پس ازمرگ محمد وبه فاصله اندکی . بازگشته بودند

  .یا رفت در نتیجه برخی از مردم بحرین دین اسالم را رها کرده ومرتد شدنداز دن ،بحرین

، قبائلی بودند که ازاسالم برنگشته بودند ولی مخالف زکات رده شورشیانم دسته سو - 3

پرداخت زکات به خلیفه خودداري کرده  از افراد و قبائلیظاهرا در حوالی یمن . بودند

ارتداد یعنی خروج از دین اسالم تفسیر کرده و فرمان جهاد  و خلیفه این عمل آنها را،بودند 

  .از قبیله بنی تمیم بود  "مالک بن نُویره"این افراد یکی از . را صادر کرده بودبا آنان 

خالد و همراهانش شبانه . ابوبکر، خالد بن ولید را به جنگ با مالک فرستاد": طبري میگوید

اسلحه  هنگام نماز. ا نیز اسلحه هاى خود را برداشتندآنه. بر مالک  و قبیله اش وارد شدند

خالد بن ولید فرصت را غنیمت دانسته دستور داد  .ها را بر زمین گذاشته مشغول نماز شدند

چرا چنین : مالک به خالد گفت. بدنش جدا کنند از سر مالک بن نویره را دستگیر کرده و

چند لحظه : شده اى، مالک گفت  رتدچون م: فرمانى در حقّ من مى دهى؟ خالد پاسخ داد

شما نماز خواندیم و عبادت بجا آوردیم، چگونه مرتد شده ایم؟ مرا به  حضور قبل ما در

. دهم ابدا تو را مهلت نمى: خالد گفت. مدینه بفرست تا با خود ابوبکر به مذاکره بنشینم

 .حسن و جمال بود تو در غای ،ام تمیمکه نامش زیراکه چشم خالد به زوجه مالک افتاده 

  . را داشت دل او را ربوده وقصد تصاحب او

ى خالد تو براى انجام ا ": باالخره آنچه مالک گفت در دل خالد اثرى نکرد، مالک گفت 

 . "اى که جرم ما بسیار کوچکترازآن است ماموریت دیگرى آمده

ر شد و دستور همان شب با زوجه مالک همبست خالد. به دستورخالد، گردن مالک را زدند

مالک سر . هاى غذا گذارند و آتش افروزند پایه زیر دیگ داد سرهاى کشتگان را به جاى سه

به واسطه سوختن  ،بزرگى داشت و بسیار پرمو بود قبل از آنکه آتش او را گداخته کند

صحیح البخاري، . 503،ص2تاریخ الطبري،ج ".موهاى فراوان غذا به جوش آمد و آماده شد

  110،ص5ج 

بودند که خالفت ، ازمناطق یمن "موت الحضر"شورشیان ومتمردان  ، دسته چهارم- 4

  . ابوبکر رابه رسمیت نمی شناختند
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سال باآیات صلح جویانه درمکه نتوانسته بود پیروان چندانی به 13که درطی محمد  آري،

سال به مدد آیات قتال وجهاد وسوداي غنائم، توانست 10خودجذب کند؛ درمدینه طی 

به تصرف خود درآورد که این رویه بعدها توسط خلفا هم ادامه  را تمامی دشت حجاز

جنگ هاي رده باتلفات بسیاربراي طرفین متخاصم وباپیروزي قواي مسلمین پایان . پیداکرد

به طورمشخص ازحربه تکفیروارتداد براي ، دردوران خالفت ابوبکر براي نخستین بار. یافت

جنگ هاي رده درواقع نقطه عطف گسترش . وعقیدتی استفاده شد مقابله بامخالفان سیاسی

  .مرزهاي عربستان گردید به خارج از اسالم وترویج آئین بیابانی

 

 :انمسلمتازه کشورگشایی هاي اعراب  - حوادث پس ازمحمد ) 3

 و گذاشت، هیپا را اسالم یاسیس يها هیپا نهیمد به مکه از هجرت با ،اسالم امبریپ محمد، 

 نیهمچن. کرد یستادگیا یمک مخالفان بخصوص خود دشمنان مقابل در آن از دفاع يبرا

 شام در انیروم با یاسالم ثغور حفظ و میتحک يبرا را) تبوك و موته جنگ( جنگ نیچند

  .شد يزیر خون بدون مکه فتح به موفق تینها در انیمک با هیبیحد صلح بدنبال و داشت؛

 پس. کرد دعوت اسالم به را ها آن و فرستاد نامه خود رافاط يها يامپراتور به پس آن از 

 يجنگها اسالم از برگشتگان و يامبریپ انیمدع دفع يبرا اول فهیخل محمد، درگذشت از

و شتافتند زین شام فتح و انیروم با نبرد يسو به مسلمانان يو زمان در. داد بیترترا  هرد 

 به منجر خطاب بن عمر دوم، فهیخل زمان رد کار ادامه. درآمد مسلمانان دست به نیفلسط

 جیتدر به شام و ختیگر هیقسطنطن به و کرد رها را شام هرقل و شد رموكی و دمشق فتح

 که المقدس تیب. رفتند شیپ ریصغ يایآس در توروس يها کوه تا و افتاد مسلمانان دستبه 

 از. شد میتسل اعظم سقفا يسو از شام به عمر سفر هنگام به داشت نام »اءیلیا« زمان آن در

  .شتافت قایآفر شمال و مصر در فتوحات گسترش به عمر پس آن

 تمام ابوبکر عهد در. بود مسلمانان دست در العرب رهیجز شبه یغرب مهین یغمبر،پ دوره در 

 همه و مکران يایدر شمال و ماوراءالنهر تا مسلمانان عمر عهد در. شد تصرف رهیجز شبه

 کهیبار و مصر شام، عراق، نیسرزم و) البرز يها وارهید يآنسو مالش سواحل بجز( رانیا

 تا خزر يایدر يها کناره و آرال اچهیدر تا عثمان، زمان در. شدند متصرف را یبیل سواحل
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 یبیل سواحل اعظم قسمت و آسوان جنوب ،)قفقاز جنوب و ریصغ يایآس شرق( اهیس يایدر

 تمتصرفا بر و شد تصرف اندلس مغرب، تا قایآفر غرب شمال يامو دوره در .شد متصرف

 .شد افزوده اسالم شرق

  :مله به امپراطوري ایرانح●

 هفتم قرن در ساسانی امپراتوري به حمالتی مجموعه به ،ایران به  مسلمان اعرابحمله 

 و رسید خود اوج به  عمر  زمان در شد، شروع  ابوبکر خالفت زمان از که دارد اشاره میالدي

 آخرین سوم، یزدگرد شدن کشته و ساسانی  دولت کامل سقوط به عثمان  خالفت زمان در

 خالفت  این حمالت همچنین باعث افزودن ایران به قلمرو. انجامید ساسانی، پادشاه

      .شد  اسالمی

را به مخاطره انداخته به راهزنی  خود جان ، که تا دیروز براي غنیمت هاي ناچیز یاعراب

تند ومدام درگیرجنگهاي قبیله اي بودند؛ اینک در زیر لواء قبائل بی بضاعت خودي میپرداخ

و در این اقدام دوسرسود، چه . اسالم متحد شده و به سوي غنیمت هاي فراوان رهسپارند

اساسا کسب غنیمت، پایه . کشته شده چه بکشند به بهشت اخروي ودنیوي رهسپارند

مسلمین را به  ، صریحاً در قرآنخود اهللا. وزیربناي گسترش اسالم و تقویت بنیه مسلمین بود

  . وعده داده است» غنائم کثیره«

پس چه بهتر که این نیروي رام نشدنی . نبال زن وزره دب واست  عرب اهل تفاخروجنگ

متوجه هدفی بزرگتروسودآورترشود واین طمع کسب مال و شهوت به سرزمین هاي نعمت 

تا دیروز به شوکت و تنعم و  غلبه بر مردمان ایران وروم که. و وفورمنعطف گردد

  .غرور به اعراب می بخشید و نوعی مستی ؛جهانگشایی معروف بودند

به . اوضاع کشوربسیارآشفته شده بود ،ازطرف دیگر، درواپسین سالهاي شاهنشاهی ساسانی

پادشاه بر تخت  ششطوري که بعد ازخسروپرویز، در مدت کمتر از شش سال در حدود 

جنگهاي پی در پی ایران و روم بنیه . رو به هرج و مرج میرفتنشستند و اوضاع کشور 

نزاع مذهبی و طبقاتی، فقدان . اجتماعی و سیاسی هردوامپراطوري را سست کرده بود
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ثباتی سیاسی وخودکامگی وظلم موبدان زرتشتی  حمایت مردمی، نزاع میان اشراف، بی

  .    نیزمزید برعلت شده بود

 ،ساسانیان سلطه از رهایی براي  النهرین بین مسیحی  تالش اعرابیل، مهمترین دالاز یکیاما 

  . الم وبرخورداري ازمزایاي قابل توجه آن بوداسسودبخش   لواي به بردن وپناه

وتشنگی استیالي کرده چراکه اسالم مبدل به دستگاهی شده بود که قومیت عرب راحمایت 

نشاند و عالوه بر این، آنها را از غنائم بی شمار را فرو می  هبر دیگران و دست یافتن ب

  .می رهاند گانخواري وذلت  اطاعت بیگان

افسري به نام رستم  به همکاريیک کودتا نظامی  طییزدگرد سوم  ،هجري 12در سال 

یزدگرد جوانی . اندبه نظم گذشته خود بازگرد را بر تخت نشست تا شاید ایران ،فرخزاد

سلطنت او هیچ . نداشت درایت الزم راپادشاهی تجربه بود که براي  کممیهن پرست ولی 

تاثیري در مرتب کردن اوضاع  نداشت و ایران به مرز فروپاشی و یا شاید بتوان گفت دور 

جدیدي از شاهنشاهی که افسران پارتی براي آن مبارزه میکردند قرار داشت ؛ زیرا افسران 

کودتاي نظامی به سلسله پارتی در داخل با ارتش یزدگرد مقابله میکردند تا در یک 

  . ساسانیان خاتمه دهند و سلسله جدیدي از پارتیان را روي کار بیاورند

حکومت یزگرد سوم مقارن شده بودبا پیروزي ابوبکر درجنگ هاي رده واتحاد قبائل عرب 

اولین جرقه حمله . وسوداي کشورگشایی آنها، تا مرزهاي عراق و ایران را از آن خود کنند

 بن المثنی"یران زمانی اتفاق افتاد که یکی از رؤساي قبایل بیابانگرد عرب بنام اعراب به ا

خود را از راه غارت روستاهاي مرزي ایران می گذرانید، پیش  امورات که   "الشیبانی حارثه

خلیفه اول یعنی ابوبکر آمده و اوضاع نابسامان ایران را بیان کرد و گفت که با حمله به 

ابوبکر هم پذیرفته و خالد بن ولید را بهمراه . نصیب اعراب خواهد شدایران ثروت زیادي 

البته این حمالت، حمالتی مرزي و . سپاهی براي غارت شهرهاي مرزي به منطقه فرستاد

  . کوچک بودند
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عربها از شوکت و قدرت ایرانیان خبر داشتند و میدانستند که ایرانیان ": بنابه به گفته طبري

به همین جهت در فکر حمله به . ن را به زیر سلطه خود در آورده اندملتی هستند که جها

  " .ایران نبودند و تنها قصد تصرف شهرهایی از عراق منجمله حیره راداشتند

 مأمور را  ولید خالدبن  چنانچه گفته شد ابوبکردرسال دوازدهم هجري قمري: نبرد حیره* 

 مجاور ازقبائل وبسیاري وائل بکربن قبایل ازروساي  حارثه بن مثنی. ساخت عراق به رفتن

وحشت،  و د رعبایجا براي بسیاري هاي دهستان حیره به رسیدن درراه. پیوستند خالد نیزبه

با ورود به حیره مردم شهر توان مبارزه را . به دستورخالد به آتش کشیده شده و ویران شدند

هزاردرهم به مدینه باج  190در خود ندیدند و قراردادي فی مابین منعقد شد تا سالیانه 

  . پرداخت کنند

  

  :فتح شهر انبار*  

پس از فتح حیره، خالد از راهی که حیره را به شهر انبار وصل میکرد بسوي انبار حرکت 

ولی  ).شد که محل ذخیره مواد غذائی بود این شهر از آن جهت انبار نامیده می(کرد 

اطراف  ، رسیدن به شهر به محضکه  پیشاپیش لشکریان  شخصی بود به نام اقرع بن جابس

او بیصبرانه در پی فتح شهر انبار بود، . ور ساخت آن را محاصره کرد و آتش جنگ را شعله

هاي مردم را هدف بگیرند و خود  تیر اندازان را جلوي لشکر گذاشت و دستور داد تا چشم

د هدف قرار دادند که ها را مور او نیز اولین تیر را رها کرد وسربازانش به دنبال او، چشم

کتاب  . ( نام گرفت» ذات العیون «ازاینرواین واقعه . حدود هزار چشم هدف تیر قرار گرفت

  )1511تاریخ طبري جلد چهارم ص 

  )ذات السالسل(جنگ زنجیر * 

یکی از مناطق مهم سرحدي ایران (» حفیر«جنگ زنجیردرسال دوازده هجري در منطقه 

  .اداتفاق افت) نزدیک خلیج فارس

. عراق افتاد "مناطق آرامی نشین"خالد ابن ولید پس از پیروزي درحیره به فکر تصرف 

فرمانده ایرانیان بود، به » هرمز«فرمانده اعراب، و » خالدبن ولید« درآن  جنگ زنجیر که
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خالد در این جنگها . پیروزي اعراب انجامید وچندین بار شتر زنجیر نصیب فاتحان شد

  .ملقب گشت "سیف اهللا"نشان داد که به رشادتهایی از خود 

  :الیس  نبرد* 

ه ار رودي که بکن در ایران و عرب سپاهیان بین سختی جنگ) فرات رود ساحل( الیس  در 

  . در گرفت ،معروف گردید» رود خون«ها به  سبب همین جنگ بعد

نذر کرد که  به گفته طبري؛ در برابر مقاومت و پایداري سرسختانه ي ایرانیان، خالد بن ولید

بکشد که نهرخون روان شود و درآن آسیاب  اگر بر ایرانیان پیروز گردد چندان ازآنها

و چون پارسیان مغلوب شدند؛ بدستور خالد گروه . بچرخاند وقوت لشکریان فراهم کند

مغیره گوید . زدند آوردند و در رود گردن می گروه از آنها را که به اسارت گرفته بودند؛ می

ها بود و سه روز پیاپی با آب خون آلود؛ قوت سپاه را که هیجده هزار  رود؛ آسیاببر «که 

کتاب . (کشتگان پارسیان در الیس هفتاد هزار تن بود... کس یا بیشتر بودند؛ آرد کردند 

کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران؛ جلد دوم  - 1491تاریخ طبري؛ جلد چهارم؛ صفحه 

     )123برگ

  )جسر(جنگ پل * 

 و ساخت  شام  مأمور لشکرش نصف با را خالد ابوبکر،  هجري سیزده  ال بعد در سالس

 هم  ابوبکر. ماند باقی  ثه الشیبانیحار بن المثنی  فرماندهی تحت عراق  در لشکر دیگر نصف

  .نشست برجایش  عمر  و کرد فوت سال همین در

 بود، آمده مدینه هب ابوبکر بیماري موقع که که را  الشیبانی حارثه بن المثنی  مجدداً  عمر

 یک از پس و آمد  حیره  به  المثنی  .فرستاد باز عراق به دیگر گروهی و  ثقفی مسعود ابوعبید  با

  .پیوست او به نیز  د ثقفیمسعو ابوعبید  ماه

 رستم  ، که یزگرد سوم تهدید دولت ساسانی از طرف اعراب باعث شد دیگر ازطرف

  . بدهد اعراب حمالت با مقابله براي او به متا اختیارات و خواسته را، خراسان  حاکم  فرخزاد

 در  پل جنگ  به معروف جنگی در و بشورانید اعراب علیه را  فرات  رستم فرخزاد، کشاورزان

 فیل پاي زیر  ثقفی مسعود ابوعبید  و خورد فاحشی شکست اعراب لشکر  فرات،  احلس
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زحمت زیاد با  اعراب لشکر. گردید مجروح  الشیبانی حارثه بن المثنی  و شد لگدمال

 عزم  ، سردار ایرانی،جادویه بهمن  .نماید نشینی عقب تلفات هزار چهار دادن با توانست

بود که بهمن مجبور گردید از آن خیال  طوري ایران در اوضاع ولی داشت را آنان تعقیب

  .منصرف شود

  : نبرد قادسیه* 

 در(  ادسیهق  هجري قمري در سرزمین 15درسال  ، نبرد اصلی سپاه ساسانی و اعراب

  .افتاد عمراتفاق خالفت درزمان) کنونی کربالي  نزدیکی

در این زمان دولت ساسانی به نهایت انحطاط خود رسیده بود و ایران آمادگی این را داشت 

همانطور که ساسانیان با شکست اشکانیان به قدرت ( .که دولت جدیدي روي کار بیاید

  ).رسیدند

داخل قدرتی برخیزد، از خارج از ایران و آنهم از ملتی بجاي اینکه از  ،اما از اقبال بد

سرداري سپاه اعراب را سعد بن ابی . وحشی و عقب مانده قدرتی به ایران حمله ور شد

تازیان تا تیسفون پایتخت ایران راهی نداشتند، چرا که تیسفون در . وقاص بر عهده داشت

رستم فرخزاد را با لشگري  ،ساسانییزدگرد سوم آخرین پادشاه . کنار رود فرات قرار داشت

رستم درفش کاویانی را بر فراز تخت خویش آویخته و بجانب . به جنگ اعراب فرستاد

  .قادسیه رهسپار گردید

شد وکامال ازخطر اعراب  رستم فرخزاد درآن زمان نایب السلطنه حقیقی ایران محسوب می

رعهده گرفت و با سپاهی فرماندهی کل سپاه راب وي. براي حکومت ساسانی باخبربود

شده ودرمقابل لشکرعرب صف  سوادمنطقه شصت هزار نفري از فرات عبور کرد وداخل 

  . آرایی نمود

ولی آنان تنها سه راه را  انجام داد، به گفته طبري، رستم چندین مذاکره با فرماندهان عرب

  .ردازندیا باج وخراج بپ - یا بجنگند   - یا مسلمان شوند : او گذاشتند پیش پاي

رستم با شاه و فرماندهان ارتش گفتگو کرد ولی هیچ کدام حاضر  ، بعد از این پیشنهادات 

  .نشدند اعراببه باج دادن به 
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او میدانست  .همیشه براي ایران در حال گریه مینامد  ،رستم را پس از این گفتگو "طبري" 

  .فتح خواهد شد اعراببه دست  میهنشاو خواهد بود و  نبردکه این نبرد آخرین 

 جنگ  در که زخمیۀ بواسط عرب سردار  المثنی بن حارثه الشیبانی ، ازآن طرف 

 جانب به  وقاص ابی سعدابن  خطاب، بن عمر  خلیفه سوي از. درگذشت بود، برداشته  پل

ابن  سعد   .آورد گرد  )عراق( درسواد لشکر هزار سی زیاد زحمت با و یافت مأموریت عراق

  .افراشتبر خیمه هقادسی  درمحل  وقاص ابی

سعد ابی وقاص به علت .  شوال ادامه داشت 16تا  13این جنگ در چهار روز متوالی از 

 آغاز از پیش .ساخت کار این مأمور را عرفطه بن خالد  بیماري تب قادر بر جنگ نبود و

 به جنگ از پس که کردند شرط و پیوستند ها عرب سپاه به ایرانیان از نفر هزار چهار جنگ،

با . از غنائم ببرند سهمی و شوند پیمان هم خواستند که قبیله هر با بروند، خواستند که کجاهر

این مسئله ضربه .ها در جنگ مقابل سپاه ایرانیان شرکت کردند شروط آنان موافقت شد و آن

  .برسپاه ایران واردساخت وباعث تضعیف روحیه لشگریان شد ومهلکی بسیارسنگین

ها را جلو نگاهداشته  هاي عرب از فیل هاي سپاه ایران که آن سبدر روز اول ا: روزاول

بیشترین کشته شدگان از قبیله بنی . ایرانیان پانصد تن از عربان را کشتند. بودند فرار کردند

  .وجنگ به نفع ایرانیان به پایان رسید. سعد بود

 تن به تن ردهاينب و شد میدان وارد بود، رسیده  شام  لشکر امدادي عرب که از: روز دوم 

سرداران ایرانی بنام هاي  از نفر سه مبارزه هنگام. گرفت صورت سپاه دو پهلوانان بین

  .نیامد بدست قطعیۀ نتیج ولی شدند؛ کشته ، بندوان و  جادویه بهمن  پیروزان و

آنها  روزسوم عربها دست به شگردي نظامی زدند و چشم فیالن را کور کردند و: روز سوم

دو . شدند و تعداد کثیري از ایرانیان در زیر دست و پاي فیل ها کشته شدند به حالت رمیده

. نشد طرفین از هیچیک نصیب فتح و جنگیدند  لشکر به یکدیگر نزدیک شده تا زوال آفتاب

. کرد عبور آنطرف به) العتیق نهر( از خویش، لشکر آسایش براي  فرخزاد رستم  جنگ از پس

 جداگانه بادولشگر هستند، استراحت به مایل شب که یافتنددر را ایرانیان خیال اعراب چون

  .کشتند ایرانیان را لشکر ایران شبیخون زده، عده ي کثیري از به شب تاریکی در
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در روز چهارم یعنی روز آخر، که ازلشگر ایران چندان رمقی  باقی نمانده بود، : روز چهارم

که  زد چنان روي لشگریان میباد تند و سوزانی نیز وزیدن گرفت و ریگ سوزان بر 

گونه بادها آشنا بودند و  اعراب در مرز و بوم خود با این. توانستند همدیگر را ببینند نمی

    .بیشتر تاب و توان داشتند

 که  علقمه بن هالل  نام به عربی. برد پناه سایه به شتري پاي زیر به ناچار به  فرخزاد رستم

 بار آن زیر بداند اینکه بدون شمشیر ضربت اب است،  دینار  و  درم  شتر بار دانست می

ي از بار قطع شده، روي رستم افتاد و از شدت سنگینی کمر ا لنگه. برید را آن  طناب  کیست،

او را حاال رستم با همین حال خودرا در رود انداخت وعرب نیز که گویی . رستم بشکست

بتی به پیشانی اش زد، شناخته بود، پشت سر او در آب جست و او را از آب بگرفت و ضر

. به خداي کعبه رستم را کشتم "سپس بانگ برآورد که. سرش را برید و بر سر نیزه کرد

  ."قسم به خداي کعبه رستم راکشتم

 و گرفتند پیش هزیمت راه اي عده افتاد، شکست ایران سپاه قلب در رستم، شدن کشته با  

 که غنائمی جمله از. ایستادند مرگ پاي تا و فشردند می پاي جنگ در همچنان دیگر اي عده

بود که از زمان اردشیر بابکان تا آن  کاویانی ملی درفش افتاد، اعراب بدست جنگ دراین

نموده و در تمام  روز دست به دست چرخیده بود و هر پادشاهی به آن جواهري نصب می

علیه ضحاك جنگهاي به عنوان پرچم ایران حمل میشده زیرا آنرا یادگار فتح کاوه آهنگر

هاي بزرگ و در روزهاي سخت بیرون  ایرانیان این درفش را تنها در جنگ. دانستد می

در قادسیه آن را بر پشت پیل سفید کوه پیکري برافراشته بودند که سرانجام به . آوردند می

 گویاي و ایران هاي پیروزيۀ از افتادن این درفش که همواره نشان. دست اعراب افتاد

 از را درفش این. شکست آوران رزم پشت بود، کارزارۀ پهن در آن جنگاوران يها سرافرازي

 آن چرمین پوست و برداشتند را آن گوهرهاي تا کرد امر خلیفه عمرفرستادند،  ه نزدب قادسیه

  .سوزاندند را

  : سقوط تیسفون پایتخت پرآوازه ایران* 
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. ر روانه ماوراي فرات کردسعد ابی وقاص چندین لشگ ،حدود نه ماه پس از رخداد قادسیه

در منطقه بابل عراق بر کرانه فرات مستقر شده بود تا سد راه  سوم در این هنگام یزدگرد

سپاه ایران به فرماندهی فیروزان از سعد ابی وقاص . لشگر مسلمانان از ورود به تیسفون شود

تیسفون کرد و این فتح مسلمانان را نزدیک به . شکست خورد و بابل به تصرف سعد در آمد

  . خطر حمله جدي شد

به همین قصد  "فیروزان". براي جمع آوري لشگري از مردم راهی اهواز گشت "هرمزان"

. به نزدیکی تیسفون رفت و در انجا مستقر شد "شهریار درکوتی". راهی نهاوند شد

هر  "فرخان و پیهومان". در غرب تیسفون در ناحیه شرقی بابل مستقر شد "نخویرگان"

ولی باز این لشگر آرایی ها در برابر . ام در نواحی از جنوب غرب تیسفون مستقر شدندکد

عربهاي جنگجو و قبایل متعدد عربستان ناچیز بود و از طرفی دیگر کشور در مرحله بحران 

. به گفته طبري شمار لشگر عرب بیش از صد هزار مرد جنگجو بوده است. قرار داشت

در نتیجه . هایی شکسته شد و عربان تیسفون را محاصره کردندلشگر ایران بعد از مقاومت 

وقتی عربهاي  ": طبري میگوید. یزدگرد از ناحیه غرب پایتخت به شرق آن منتقل شد

دیوان آمدند  ،میزنندفریاد مسلمان به سوي تیسفون حمله ورشدند مردم بی پناه از وحشت 

بها درغارت تیسفون سلمان فارسی است بلکه جن هستند، فرمانده عر ندآدم نیست اینانبخدا 

 جلد طبري تاریخ(  ".که در راه به هر ایرانی که بر می خوردند به قتل می رساندند

  )1816 ص  پنجم

زیباترین و متمدن ترین شهرهاي خاورمیانه  - پررونق ترین  - شهر تیسفون یکی از آبادترین 

 1200 ثروتهاي شامل که را  انساسانی  شد و خزاین» مدائن«سعد بن ابی وقاص داخل . بود

تاج هاي  - مجمسه طالي حیوانات  - اهان گذشته پادش طالي هاي مجسمه شاهنشاهی، سال

  . تصرف کرد. .. شاهنشاهی انوشیروان و خسروپرویز، جامهاي زرین چندین هزار ساله و

زیبایی تیسفون، شکوه عمارات، تجمل و زینت پایتخت ساسانیان، اعراب را به شگفتی  

تخت طالي خسروپرویز و دوازده ستون مرمر، تاالر عظیم و مخصوصاً سقف . نداخته بودا

. هاي زرین مجسم ساخته بودند باعث تعجب اعراب شد آن که بروج آسمان را با ستاره
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تاالرهاي پر از سیم وزر، احجار کریمه، لباسهاي گرانبها، قالیهاي زیبا، کثرت عنبر، ادویه و 

  .بود ساخته خیره را ها آنمعطرات دیده 

ذرع 60(متر مربع  900را یافتند که  در )بهارستان(در یکی از تاالرهاي بساط کسري، فرشی 

از ابریشم و زمرد و جواهرات بافته شده بود و نمونه اي از هنر و عظمت ) ذرع  60در 

انان ایران بود و شاهان را در شکارگاه و بزمهاي ساالنه و باغهاي وسیع نشان میداد مسلم

عمر با دیدن این هنر شگفت . فرش بهارستان را روانه مدینه نمودند تا خلیفه از آن بهره برد

  . تاریخی بر آن شد تا آنرا تکه تکه کنند وبین مسلمین تقسیم کنند

مسلمانان مهاجم در شهر به کافورهاي بسیاري برخوردند ": طبري در این گزارش مینویسد

تند کافورها را در غدا ریخته ولی بعد از طعم تلخ کافور و به خیال آنکه آنها نمک هس

عده زیادي از مسلمانان وقتی جامهاي طال را در کاخ دیدند . متوجه شدند که نمک نیست

چه کسی حاضر است که  - رنگ سفید نقره را به رنگ زرد طال ترجیح دادن و فریاد میزدند 

: ي درباره فتح شهر ابله مینویسدبالذر ".جامهاي زرد را با جامهاي سفید عوض نماید

جنگجویان مسلمان در شهر با کلوچه هاي ایرانی برخوردند که به آنان گفته شده بود این "

سپس آنان تعدادي از این کلوچه ها را خوردند . کلوچه هاي باعث فربه شدن انسان میشود

   "و به بازوان خود نگریستند و پرسیدند پس چرا هیچ تفاوتی حاصل نشد؟

اعراب که خودرابا وجود قران ازهرکتاب .ازدیگرجنایتهاي تازیان، کتاب سوزي درایران بود

دیگري بی نیازمی دیدند، شروع به سوزاندن وازبین بردن کتب نفیس دانشمندان ایرانی 

 تمام  ساسانی اردشیر. داشت وجود عظیم کتابخانه دو حداقل ساسانی  دردوران. کردند

صی نقاط ازاق بزرگ دانشمندان ازآثارارزنده بسیاري همچنین ان،ایرانی باستانی هاي کتاب

وقتی که سعد ابن ابی وقاص سردار . کرد می آوري و در خزانه نگهداري جهان را جمع

انه هاي بزرگی برخورد کرد که خعرب بر پایتخت ساسانی ها تسلط یافت در آن جا با کتاب

این نظم و . ف فهرست بندي شده بودنددر آنها ده ها هزار جلد کتاب به زبان هاي مختل

. ترتیب او را سخت متحیر و متعجب نمود و نمی دانست که با آن همه کتاب چه کند

  .عاقبت نامه اي به عمر نوشت که با این همه کتاب چه باید کرد
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همه ي کتاب ها را اول در آب بینداز و نوشته هایش را بشوي و بعد : عمر در جواب گفت

زیرا خداوند . ر آتش تبدیل به خاکستر کن تا از آن ها آثاري باقی نماندکاغذهایش را د

  .!!!!!!!براي ما قرآن را فرستاده که براي هدایت و راهنمایی مسلمانان کافی است

، درباره کتاب سوزي درایران درمقدمه معروف کتاب زبان عرب سلمانابن خلدون مورخ م

هاي  عقلی در نزد پارسیان بسیار واال و حیطهجایگاه علوم «: خود چنین مینویسد"العبر"

  . هاي پایدار و با شکوه بودند چرا که داراي حکومت، ها بسیار گسترده بود آن

گویند پس از کشته شدن داریوش به دست اسکندر و چیره شدن اسکندر به سرزمین 

ان به یونانیان ها از پارسی شمار پارس، این دانش  کیلیکیه و دست یافتن به کتابها و علوم بی

هاي فراوانی یافتند، سعد ابن ابی  هنگامی که سرزمین پارس فتح شد و در آن کتاب. رسید

مسلمانان کسب  به ها ها و انتقال آن کتاب  وقاص به عمر ابن خطاب نوشت و از او درباره

اگر ها را به آب ریزد با این استدالل که  عمر در پاسخ به او نوشت که تا کتاب. اجازه کرد

ها هدایت کرده است و اگر در  ها باشد خداوند ما را به بیش از آن هدایتی در این کتاب

ها را در  به این ترتیب، کتاب. ها حفظ کرده است ها گمراهی باشد، خداوند ما را از آن آن

  ».آب ریخته یا آتش زدند و دانش پارسیان از دست ما رفت

خمس اموال را براي عمر در مدینه فرستادند و همچنین سعد بن ابی وقاص، آثار صنعتی و 

از طرف دیگر خبر این ثروت هاي  ایران به گوش  .بقیه بین افراد لشکر مسلمین تقسیم شد

عربستان رسید و به گفته تاریخ نویسان عرب، بیش از نیم میلیون نفر  بی بضاعت مردمان

  . براي بدست آوردن این جواهرات و طالها روانه تیسفون شدند

سعد که مرد زیرکی بود از دیدن آنهمه جالل و جبروت یکه خورد و تصمیم بر آن گرفت 

که درتیسفون بماند و سپاهیان دیگري را روانه جنگ با ایرانیان کند تا خود از آنهمه بزرگی 

  .و عظمت و زنان زیباي روي ایرانی که به اسارت در آمده بودند بهره گیرد 

در همین حین هیئتی از ایران . ماه سرسختانه مقاومت نمودندمدافعان ایرانی بیش از دو 

ولی مسلمانان آن را رد . جهت صلح و پیشنهاد دادن جنوب عراق راهی لشگرمسلمانان شد

در نتیجه مردم تیسفون از گرسنگی گربگان و سگان . کردند و محاصره شهر را ادامه دادند
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ابتدا تیسفون غربی در . ا تخلیه کردندشهر را خوردند و به تدریج از روي ناچاري شهر ر

. هجري سقوط کرد، سرانجام چند ماه بعد کل تیسفون به تصرف  تازیان درآمد 19سال 

 بناهاي باارزشترین از یکی آن بناهاي و بود ایران پادشاهان پایتخت سال600حدود  تیسفون

 قرار شهر این رد مدائن ایوان یا کسري معروف طاق و است  باستان ازایران مانده جا به

هاي معماري جهان به شمار  و یکی از شاخصه ساسانی بناي ترین عظیم کسري طاق. دارد

  .آید می

 مغان آیین آنجا در هرگز دیگر وي ساختند مسجد تیسفون  کهندز  عمر فرمان داد تا در 

 از  ،کوفه  و  بصره  یافتن رونق با و افتاد اهمیت شهرنیزاز اندك اندك. نشد تجدید) زرتشتی(

با اینهمه . اهمیت باقی نماند یب و کوچک شهري جز اش، دیرینه حشمت و عظمتو  مداین

ماند و حتی  ها همچنان خالی اما با جالل و شکوه گذشته باقی سال درطی  مدائن ایوان

  .هاي آن هنوز از شکوه و عظمت ایران باستان، نشان دارد ویرانه

  :تکریت و خانقین، نبرد خونین جلوال* 

پادشاه  آخرین  سوم یزدگرد  ساسانیان،  باشکوه پایتخت سقوط و  تیسفون جنگ  از پس 

 شد کنونی،  خانقین  نزدیک در کوچکی شهر ،رهسپارحلوانو کرده ترك را  تیسفون  ،ساسانی

  . آورد فراهم را نیرویی اعزام مقدمات تا

 در رده،ک جمع قشونی  حلوان  در یزدگرد  که رسید خبر  وقاص ابی بن سعد  به چندي از بعد

. کند اجازت یزدگرد تعقیبباره در وي از تا فرستاد  عمر  نزد کسی سعد. است جنگ صدد

 هزار دوازده بارا  عتیبه ابن هاشم  ولی بماند  مدائن  در سعد خود داد دستور پاسخ در عمر

  .فرستد بدانجا سپاهیان از تن نفر

 تیسفون از چون ،بود انایر سپهساالر زمان درآن که، رستم پسرعموي ،"  خرهزاد فرخزاد "

ایی  سرداران دیگر در صدد برآمد پیش از آنکه راهنم به رسید که  جلوال  به آمد بیرون

جایی بروند، یکبار دیگر پیش از یورش عرب درایستد ه لشکرش پراکنده شوند و هر یک ب

اي به  نامه اددر زمانی که یزدگرد در حلوان بود خرهز. ها تالشی بکار برد و در دفع بالي آن

یزدگرد پول و سپاه براي وي فرستاد و حتی . او نوشت و از او مال و لشکر کمکی خواست
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 این در که بود  رازي مهران جنگ ازدیگرسرداران. فرستاد وي یاري به ارتشی نیز  اصفهان  از

 به نیز سعد  .شدند جنگة آماد و کندند خندق  جلوال  در ایرانیان. داشت فرماندهی جنگ

 ایران نیروهاي با  جلوال  در خود راه سر در که بود حلوان عازم سپاهش با  عمر  خلیفه دستور

 از ،ایرانیان از بسیاري گروه. خوردند شکست ایرانیان و داد روي سختی جنگ. شدند روبرو

 را گریختگان اعراب. نهادند گریز به روي نیز گروهی و شدند کشته رازي مهران جمله

ا یغم به دست شده حلوان وارد اعراب،  جنگ از پس. ردندک دنبال  شیرین قصر  و  حلوان  تا

 از یک هر سهم مورخانۀ به نوشت. گشودند و اموال و نفایس هنگفتی را به غارت بردند

 دختران و زنان خاصه اسیران، کثرت  .بود  درهم  هزار30آمده، بدست غنائم از سپاهیان

 مکرر و گشت نگرانیۀ مای عمره خلیف  براي جلوال اسیران وجود گویند که بود چندان

بامداد اسالم، »  .برم اند به خدا پناه می اسیر شدهین زنان که در جلوال ا فرزندان از« :گفت می

   94 ص، زرینکوب

 به ایران. پرداخت  میانرودان  سعد بن ابی وقاص بعدازاین فتح، به تسخیر شهرهاي دیگر

 به آسیا کشور بزرگترین آن از قبل و داشت قرار منطقه امپراتوري مقام در قرن 8 آنکه دلیل

  . داراي ثروتهاي بیکرانی بود که به دست اعراب افتاد ،هآمد می حساب

ران طودر همین سال ها بود که سعد وقاص پس از سقوط تیسفون در کنار کاخ هاي امپرا

دیگر مسلمانان به او رشک می بردند . ساسانی، یک کاخ اختصاصی براي خود ساخته بود

تا اینکه خلیفه که می . می کردندسعد نامه هایی به مدینه میفرستادند و شکایت ومرتب 

 سعد وقاص را به مدینه احضار کردآید، ترسید بین مسلمانان اختالف پیش 

  .وعمارپسریاسررا به جاي اوگماشت

سردارایرانی که از  "هرمزان". ق زیر یورش اعراب قرار گرفت.ه 17خوزستان از سال 

سپاه .  ی خوزستان بود؛ لشگري را مهیا ساخت تا جلوي ارتش عرب را بگیردخاندان قدیم

 هرمزان چندین باربا. آنجا را تاراج نمودند "بازار خوزي ها"به پس از رسیدن  اعراب

عراب صلح کرده و دوباره دست به شورش زد ونهایتا دستگیر شد و او را به مدینه نزد ا

. واست که مسلمان شود وگرنه کشته خواهد شددر آنجا عمر از وي خ. عمر فرستادند



  اسالم نید  آخرین منجی
 

268 |  

 

هرمزان هم ظاهراً به اسالم ایمان آورده و مسلمان شد، اما او همان کسی بود که چند سال 

، عمربن خطاب خلیفه دوم )ابولؤلؤ( ، بعد با همکاري ایرانی دیگري بنام پیروزنهاوندي

  .مسلمین را به قتل رسانید

فتاد، ابوموسی اشعري و عمار یاسر دستور به قتل عام پس از آنکه شوشتر بدست اعراب ا 

  .شوشتر توسط اعراب به قتل رسیدندمردم بی دفاع دادند و دهها هزار نفر از مردم بی گناه 

  

روي ) میالدي 642(هجري 21این جنگ در حوالی شهر نهاوند در سال : جنگ نهاوند* 

 هایی جنگ ترین مهم از کی، یدندنامی "  الفتوح فتح  " جنگ نهاوند که اعراب آن را. داد

  .است ان اتفاق افتادهایرانی و اعراب بین که است

 ایران اي افسانه پایتخت داشت، ایرانیان براي سنگینی تاوان که  قادسیه شکست  پس از

 را فرخزاد، رستم، ایران تاریخ کل سرداران بزرگترین از یکی ایرانیان همچنین و کرد سقوط

  .دادند دست از  قادسیه جنگ  در

 به را  سوم یزدگرد  خبر عزل شدن سعد بن ابی وقاص به سرعت در شهرهاي ایران پیچید و

 ایاالت به هایی نامه فورا لذا است آمده پیش اختالف دشمن بین در که انداخت خیال این

 با مقابله در را ایران ارتش خود سپاه فرستادن با تا کرد درخواست وازآنها نوشت ایران

ت کرده و یزدگرد نیز رااجاب پادشاه درخواست یاالتا. دهند یاري نیرو لحاظ زا مسلمانان

  ).خود یزدگرد در هنگام جنگ در اصفهان بود. (شهر نهاوند را محل تجمع نیروها اعالم کرد

بزرگان ایران . نیروهاي کمکی دسته دسته از راه می رسیدند و وارد شهر نهاوند می شدند

رماندهان ایران تشکیل دادند تا درباره چگونگی جنگ با اعراب نیز مجلس مشاوره اي با ف

  .تصمیم گیري کنند

در این زمان خطیر که یکایک سربازان کینه شدیدي نسبت به اعراب در دلشان احساس می 

کردند، شکست هاي پی در پی از اعراب، ویران شدن شهرهاي ایران و به غارت رفتن جان 

ه، همه دست به دست هم داده بود تا تمام افراد سپاه و مال و ناموس شهرهاي غارت شد

سربازان ایرانی همگی به آتشکده . ایران هم پیمان شده تا ایران را از سقوط نجات بدهند
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رفتند و با خود پیمان بستند که در کارزار گامی بــــه عقب ننهـــد و تا پاي جان 

  .مقاومت کنند

ازاینرو . وظیفه بسیار خطیر ومهمی بود، ساسفرماندهی این نیروي عظیم درآن شرایط ح

پس از . بزرگان و فرماندهان ایرانی جمع شدند که با رایزنی فرمانده سپاه را مشخص کنند

چرا . ساعت ها بحث و جدل با یکدیگر نتوانستند کسی را براي فرماندهی سپاه انتخاب کنند

. مسئولیت بزرگ نمی شدند که هیچ یک از فرماندهان  حاضر در مجلس راضی به قبول این

ناگهان پس از اشاره هایی که بین بزرگان و فرماندهان ایرانی انجام شد، همۀ حاضران در 

   ".پیروزان" .مجلس همگی پیرمردي که در مجلس حاضر بود را نامزد این کار کردند

کهولت سن و پیري بی آنکه در مقام اعتراض دربیاید، این مسئولیت وجود با  پیروزان

  .ساس و خطیر را پذیرفت و آماده کارزار شدح

وقتی خبراین اجتماع عظیم ایرانی درنهاوند به خلیفه عمررسید؛ با شنیدن این خبربه شدت 

وبا عجله سپاه انبوهی را به فرماندهی نعمان بن مقرن مامور جنگ با سپاه  هبه وحشت افتاد

یی به ابوموسی اشعري در شهر عمربه این کار هم بسنده نکرده و طی نامه ها .ایران کرد

  .از آنان خواست تا نیرو هاي خود را در اختیار نعمان قرار دهند، بصره و عبداهللا بن عبیداهللا

اعراب حتی نیروهاي . نعمان بن مقرن پس از رسیدن به بصره نیروهاي بسیاري به او پیوستند

ه این ترتیب اعراب نیز ب. خود را از شام و سوریه و مرزهاي امپراتوري روم فراخواندند

  .توانستند نیروي عظیم حدود دوبرابرسپاه ایران تشکیل دهند ورهسپارجنگ باایرانیان شدند

) هزار نفرگزارش شده است 400در برخی منابع تعداد ایشان تا (سپاه عظیم نعمان بن مقرن 

ن با دیدن سپاه ایرانیا. پس از هفته ها راه پیمایی از راه حلوان به طرف شهر نهاوند رسیدند

عظیم دشمن ریسک نکرده و در شهر حصاري شدند و حالت دفاعی به خود گرفتند و 

این محاصره ماه ها به طول انجامید و در این بین . تازیان هم شهر را به محاصره درآوردند

بین دو طرف انجام شد که اعراب از ایرانیان خواستند که تسلیم شوند ولی  مذاکراتی

  . پیشنهاد را رد کردند و کشته شدن در نبرد را بر ننگ تسلیم شدن ترجیح دادند ایرانیان این
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اما پس از مدتی نُعمان با حیله اي عقب نشینی را درپیش گرفت و چنین وانمود کرد که 

 واز خوردند فریب ایرانی سربازان شکل این به  .خبر مرگ خلیفه را دریافت کرده است

 شکست را وایرانیان کردند سختی وحمله بازگشتند اعراب آنگاه .آمدند بیرون ها سنگر

ند نعمان در این جنگ کشته شد ولی اعراب با فرمانده دیگري به نبرد پرداختند هرچ دادند

 "فتح الفتوح  " نتیجه این جنگ آنقدر براي اعراب ارزش داشت که آنرا. وپیروز شدند

  .نامیدند

دشت از خون سربازان ایرانی سرخ گشته بود، و پس از پایان جنگ و شکست ایرانیان، تمام 

جوي هاي کوچک خون در همه جا جاري بود و اسب هایی که سواران خود را از دست 

در این جنگ تعداد فراوانی از زنان و کودکان . داده بودند لیز خورده و برزمین می افتادند

مانان گردید که در هیچ ها؛ چندان نصیب مسل ایرانی به اسارت رفتند و از اموال و غنیمت

عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت . کتابی اندازه ي آن ذکر نشده است

شمار و تاراج گیري باندازه اي بود  فاتحان، گریختکان را پی گرفتند؛ کشتار بی: نویسد می

 شصت هزار تن از آنان به همراه نهصد. که تنها سیصد هزار زن و دختر به بند کشیده شدند

بار شتري زر و سیم بابت خمس به دارالخالفه فرستاده شدند و در بازارهاي برده فروشی 

به فروش رسیدند؛ اعراب با زنان دربند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان  اسالمی 

دربین اسیران، شاهزادگان ونجیب زادگان ایرانی بودند . ي بسیاربرجاي نهادند پدرناشناخته

  . دسوم که یکی ازآنها بنام شهربانو درمدینه سهم حسین بن علی شدازجمله دختران یزگر

 تحتدخترك نه ساله ایرانی بود که  لؤلؤ قاتل عمربن خطاب، پدر ، پیروزنهاوندي

عمربن خطاب هرباربعد ازتجاوزبه اسیران ایرانی . تجاوزوحشیانه عمرجان سپرده بود

وقتی «: طبري میگوید. اشته استنمازشکربه جاي می آورد که بکارت ازدخترکی کافربرد

اسیران جنگی و زنان برهنه ما را در شهر مدینه براي فروش می برند یکی از پهلوانان جنگ 

 :به نام پیروز نهاوندي که اعراب به تحقیر به وي فیروز ابولولو می گفتند، با گریه میگوید

  1958 ص  پنجم جلد طبري تاریخ  »."خورد را جیگرم عمر"
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توحات گسترده مسلمانان دست به ساخت مکانی به نام بیت المال در مدینه زد عمر پس از ف

سپس از مسلمانان مدینه آمارگیري کرد و . تا غنائم جنگی بدست آمده را گرد هم آورد

نخست از یاران نزدیک پیامبر آغاز . ثبت کرد) دیوان عطاء( نامشان را در دفتري به نام 

 5000نفري  ،ر براي سربازان شرکت کننده در جنگسپس علی و پسرانش و در آخ. کرد

  .مقرري تعیین کرد...درهم وهمچنین براي عماریاسر وسلمان فارسی وهمسران پیامبر و

یزدگرد سوم که در این سالها ازاین شهربه آن شهر و از این بالد به آن بالد در سفر بود و 

 31بگیرد؛ سرانجام در سال  پیوسته می کوشید تا ارتشی فراهم کرده و جلوي تازیان را

 در ردستانشیز از یگروه انتیخ ◌ٔ جهیدرنت میالدي، 561هجري مطابق با 

قتل رسید و سلسله ساسانی که برگی درخشان در تاریخ بزرگ  به یابیآس در مرو رامونیپ

  .ایران است، پس از چهار قرن و ربع منقرض شد

 ایرانیان، نهاوند جنگ از پس  . جنگ نهاوند مقاومت دولت مرکزي را در هم شکست

 جز به و. شدند متفرق نیز ایران سپاه مانده باقی و کنند راست کمر نتوانستند گاه دیگرهیچ

هاي دیلمیان و مقاومت هاي جان فشانانه مردم محلی، دیگرسپاه قدرتمندي که  مقاومت

  . بتواند جلودار اعراب باشد به وجود نیامد

هاي دیگر ایران  طی چند سال والیت. یافتفتوحات اعراب به سمت شرق ادامه 

. ندکرد سقوط هم  خراسان  و  سیستان  ایران، ارمنستان  آذربایجان،  فارس،  ري،  اصفهان،  شامل

درطول سالهاي اشغال در همه . ایرانیان هرگز دست از مقاومت در برابر اعراب بر نداشتند

که  مردم محلی روبرو شدنداعراب مسلمان با مقاومت هاي دلیرانه  ،شهرهاو والیات ایران

که به موارد . متاسفانه در اکثر شهرها؛ پایداري و مقاومت ایرانیان بیرحمانه سرکوب گردید

  :ذیل می توان اشاره کرد

حمله به سیستان؛ مردم مقاومت بسیار و اعراب مسلمان خشونت بسیار کردند بطوریکه * 

از شور مقاومت آنان دستور داد تا  براي ارعاب مردم و کاستن، سردارعرب، ربیع ابن زیاد

و ) یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روي هم انباشتند(صدري بساختند از آن کشتگان 

ربیع ابن زیاد بر آن نشست و قرار شد که هر سال از سیستان هزار هزار درهم با هزار غالم 
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 1جلد کامل ریختا کتاب – 80، 37کتاب تاریخ سیستان صفحه. (به خلیفه دهند بچه و کنیز

  ) 307 صفحه

مردم امان خواستند که موافقت شد؛ اما مسلمانان درحمله به نیشابور  حمله به نیشابور؛  *

آنروز از وقت  چون از اهل شهر کینه داشتند؛ به قتل و غارت مردم پرداختند؛ بطوریکه 

  )282کتاب الفتوح؛ صفحه . (کردند کشتند و غارت می صبح تا نماز شام می

سعید (به گرگان؛ مردم با سپاهیان اسالم به سختی جنگیدند؛ بطوریکه سردار عرب   لهحم 

پس از مدتها پایداري و مقاومت؛ سرانجام مردم . از وحشت؛ نماز خوف خواند) بن عاص

یک تن از مردم «داد و سوگند خورد » امان«گرگان امان خواستند و سعید ابن عاص به آنان 

م گرگان تسلیم شدند؛ اما سعید ابن عاص همه ي مردم را بقتل مرد» شهر را نخواهد کشت

من قسم خورده بودم که یک «: رسانید؛ بجز یک تن؛ و در توجیه پیمان شکنی خود گفت

کتاب تاریخ  -  2116کتاب تاریخ طبري جلد پنجم صفحه ! ... (تن از مردم شهر را نکشم

  )178کامل؛ جلد سوم ؛ صفحه 

د در شب هنگامی که مردم روستاي مصیخ خواب بودند حمله خال: کشتار مردم مصیخ* 

کند و همه آنان را میکشد، طبري میگوید همه ایرانیان را به مانند گوسپند سالخی می  می

 جلد  تاریخ طبري( .کند کند، سر رئیس روستا را میزنند و همان شب به دخترانش تجاوز می

  )1520ص چهارم

نجا را میکشند و کودکان و زنانشان و اموالشان را براي مردم آ: کشتار مردم زمیل و ثنی* 

و دو بچه اسیران را انتخاب می کند یکی از  بن ابیطالبمدینه می فرستند از میان زنان، علی 

  )1521ص چهارم جلد  تاریخ طبري. (ازش می آورد که رقیه از همین دختر است

مردم آنجا سر به شورش  )هجري 30- 28سالهاي ( "استخر"حمله به استخر؛ پس از فتح 

 "استخر"اعراب مسلمان مجبور شدند براي بار دوم. برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند

عبداهللا بن ( "استخر"مقاومت و پایداري ایرانیان آنچنان بود که فاتح . را محاصره کنند

را سخت نگران و خشمگین کرد بطوریکه سوگند خورد که چندان بکشد از مردم ) عامر

رفت تا  پس خون همگان مباح گردانید و چندان کشتند خون نمی. که خون براند "استخر"
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چهل هزار "آب گرم به خون ریختند پس برفت و عده کشته شدگان که نام بردار بودند 

کتاب تاریخ  -- 135کتاب فارسنامه ابن بلخی صفحه .(بیرون از مجهوالن  ،بودند "کشته

  )163کامل؛ جلد سوم صفحه 

  

 ایراناي از تاراج  ها ختم نشده است و اینها تنها گوشه نایات اعراب تنها به این شهرج *

ها کتاب معتبرتاریخی بیان شده است که این  اسناد جنایات اعراب در ده. بدست تازیان بود

البته تجسم جنایات اعراب بادیه نشین درآن برهه، . کند واقعه را غیر قابل انکار می

ی چون چراکه قرن حاضرنمونه هایی ازآن را توسط اعراب متمدن. ستکارچندان سختی نی

 هرجنبنده اي حتی همداعش دیده است که تنها شنیدن این اسامی لرزه براندام القاعده و

  .اندازد می کیشان خودشان

 دریغ قساوتی ازهیچ ایران، شهرهاي پیاپی گشودن طی در عربستانجزیره  اعرابِ شبه 

 کردن ومثله کشتاروسربریدن کتب، زدن آتش درختان، برکندن ر،شه سوزاندن. نکردند

  برده ،وپدرانشان همسران چشم درمقابلوکودکان  زنان به وتجاوز کردن برهنه و مردان

  .گرفتن زنان و کودکان و فروش آنان در بازارهاي عربستان، ازجمله این جنایت بود

ادت وساالري ایران برجهان را به تا می توانستند عقده قرنها حقارت خود وسی تازیان 

اسیران ایرانى ، سالها پس از فتح ایرانا آنان ت .تالفی کردند ،ناجوانمردانه ترین شکل ممکن

 رانیانای. دندنمی کردریغ  درحقشان اذیت و هیچگونه آزار از خوانده وومجوس را موالى 

با ایرانیان بر سر  تازیان. دنداد نمی آنان به غنایم از سهمى هیچ و دندبر می جنگ  را پیاده به

   ...نشستند ودرمجلسى که مى نشستند ایرانیان باید مى ایستادند نمیسفره 

دهات به سادگى به حکومت . تصرف شهرها معموالراحتتر ازروستاها صورت می گرفت

سختی بسیارصورت گرفت مثل نواحی  فتح برخی مناطق با. اعراب تن نمی دادند

 یکی در. نیامد در اعراب سلطه تحت سده دو یکی تا  یالنگمنطقه   کل نیز و  طبرستان  غربی

 مسلمان جنگجوي هزار ده "شیبانی هبیره" رهبري به طبرستان به اعراب کشی لشگر از

 بست، اعراب لشگر روي بر کوهستانی نواحی در را راه دیلمان ولی شدند، آنجا راهی
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صورتی که حتی یک  به شدند تهکش اعراب لشگریان نفر هزار ده همه و درگرفت جنگ

تاریخ نویسان عرب از این واقعه به عنوان یکی . نفرشان هم نتوانست به کوفه و شام برگردد

مسلمانان کثیري در ": نوشته اندبا حزن واندوه از فجیع ترین جنگهاي اسالم نام برده اند و

 ".نبرد با مردمان طبرستان به شهادت رسیدند

- 1 : مردم می گذاشتندپاي ا وروستاهاي مختلف سه راه پیش اعراب درحمله به شهره 

  .جزیه بپردازید - 3کشته شوید،  - 2مسلمان شوید، 

 سالم، اجبر به گرچه ایرانیان  .بود ایران آسانترین راه براي مردم بی دفاع ،که مطمئناً راه اول 

 پنهان شانخاک بر  تازیان سلطه با را خویش مخالفت تاریخ طول در هرگز ولی پذیرفتند را

هایی چون  اي را بر پا ساختند که تشکیل حکومت طلبانه  قاللاست هاي جنبش و نکردند

  . توان از نتایج آنها برشمرد را می) م 866-903(و صفاریان ) م 826-881(طاهریان 

می توان به ، ی که براي کوتاه کردن دست تازیان در ایران آغاز شدازجمله  جنبش هاي ملّ

یعقوب «، »استاد سیس« ، »حمزه بن آورك«، »سنباد«، »ابومسلم خراسانی« دلیرانه قیام هاي

گیالن و طبرستان تا  ، خرمدینیان در آذربایجان. اشاره کرد» بابک خرمدین« و» لیث صفاري 

 ،زرتشت ی ازتبارقهرمان "بابک خرمدین". دویست سال در برابر تازیان مقاومت کردند

 ،بیگانگان که تاپاي جان دربرابرتجاوزملتیست ادي خواهی نماد استقامت وشجاعت وآز

  .ایستادگی کردند

پناهنده  کوهستانی وصعب العبور  ازظلم وستم تازیان به مناطق ،بسیاري از زرتشتیان ایران

ابانی برخی به کشورهاي دیگرازجمله هند گریختند وعده اي نیز به ناچاربه آئین بی، شدند

  .تن دادند اسالم

وه براینها ازمهمترین دالیلی که دراسالم آوردن مردم ایران بسیار مؤثر بود، اسالم اما عال

هنگامی که اعراب به ایران حمله کردند، . از موبدان زرتشتی بوده است بسیاريآوردن 

آنهایی که بیشتر از همه جان خود را در خطر می دیدند، همین موبدانی بودند که بویژه در 

این گروه براي ادامه فعالیت خود . از دین استفاده ابزاري کرده بودند اواخر دوره ساسانیان

  .به راه خود براي فریب مردم ادامه دادند، ]اسالم  [در پوستین جدید اینباراسالم آورده و 
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وحتی در مقام تحقیر دین و عادات گذشته ه این گروه درمسلمانی از خود عربها پیشی گرفت

بزرگان عرب تالش کردند و منزلت ت در باال بردن شأن خود برآمدند و به همان نسب

ومنبرهاي دروغ برپاکردند وباچاپلوسی براي اربابان عربشان دم تکان داده وبراي قهرمانان 

 ،ازهمه جا بیخبر کورکورانه و درقرون بعد،  عامه مردم نیز. نوحه سرایی کردند آنانکذایی 

  .سوگواري کردندمویه و وه زد سر وکول خود ربدروغ آنها نشستند وناآگاهانه هاي پاي منبر

  : چنین مینویسد ، دراین موردمرحوم علی دشتی درکتاب بیست وسه سال

 بطور. خورد شکست همدان و قادسیه در. خورد شکست متوالیاً. خورد شکست ایران((

 آن جنب در مغول ایلغار و اسکندر استیالي که شکستی. خورد شکست دردناکی و ننگین

 پاشاه و تدبیر با مدیر کشور هرگاه که داد نشان دیگر بار را حقیقت این ولی. است گکمرن

 آئین از اطالع بی و نامجهز اعراب مشتی مقابل در حتی ،ندارد کفایتی و شخصیت با

  . دهد می دست از را خود چیز همه سلحشوري

 کمال در یا و آورد ماسال یا شد ناگزیر و گردید تسلیم ایالت به ایالت و شهر به شهر ایران

 دیگر گروهی و شدند مسلمان جزیه، از فرار براي گروهی.  دهد جزیه فروتنی و خواري

 می صورت شهادتین گفتن به که اسالم ساده دیانت. موبدان نامعقول سلطه از رهایی براي

  . بود آن سر پشت برنده تیغ دمِ که مخصوصاً. یافت عمومیت گرفت

 و اطاعت در از و برآمدند فاتح قوم به شدن نزدیک مقام در خود ملی شیوه مطابق ایرانیان

. گذاشتند خود جدید ارباب اختیار در را خود معلومات و فکر و هوش. شدند وارد خدمت

 نحو و صرف و تدوین را فاتح قوم لغات. گرفتند فرا را آنها آداب و آموختند را آنها زبان

 و انقیاد اظهار هیچگونه از بگیرند بازي به را آنان حانفات اینکه براي و کردند درست را آن

 تحقیر مقام در حتی و گرفتند پیشی عربها خود از مسلمانی در. نکردند خودداري فروتنی

 عرب بزرگان و عرب شأن بردن باال در نسبت همان به و برآمدند خود گذشته عادات و دین

  . یافتند عرب در همه را بزرگواري و سیادت مایه و جوانمردي و شرف اصل و کردند تالش

 و حکمت نمونه جاهلیت اعرابِ ته و سر بی جمله هر و جاهالنه مثل هر و بدوي شعر هر

 سفره لیس کاسه و قبیله فالن موالي اینکه به. شد شناخته زندگانی اصل و معرفت چکیده
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 کردند می مباهات و بگیرد را دخترشان عرب که کردند افتخار. کردند اکتفا باشند امیر فالن

 به عرب ادب و کالم و حدیث و فقه در آنان معرفت و فکر. گذارند خود بر عربی نام که

  . آورد بار به را اسالمی معارف درصد هفتاد و افتاد کار

 مسلمان عربهاي از مسلمانی در نسل سه دو از پس ولی شدند مسلمان ترس از امر بادي در

 حدي به گذاشتند را مداهنه و چاپلوسی بناي حاکمه دستگاه هب تقرب براي. افتادند جلو نیز

. ببیند آینه در را عجمی یک صورت مبادا که کرد نمی نگاه آینه در آنها نظیر بی وزیر که

 یغما خوان آن از تا شدند عرب امراي فرمانبردار بنده نخست شوند، امیر و حاکم اینکه براي

 چهارم و سوم قرن در که بطوري شد مشتبه نیز آنها دخو بر امر رفته رفته ولی ببرند نصیبی

 مبدأ شاید. کرد می تصور خداوندي انعام تمام منشأ را حجاز و ،صفر را خود دیگر ایرانی

  )).باشد نکته همین معجزات حجم شدن زیاد و نامعقول پندارهاي و خرافات

سرزمین هاي  ندنستسخت صلیبی، سرانجام توا هاي طی چند قرن جنگ ئیاناروپادرحالیکه  

 وهم اکنون نیز بسیاري از کشورهاي اروپایی سال دنپس بگیرغاصب خود را از مسلمانان 

در مقابل ایرانیان جشن می گیرند؛  روز پاکسازي سرزمین هاي خود ازمسلمین، را

تا آئین بیابانی وتهی اسالم راغنا وگسترش  ندمام توان خود رابکار گرفتدیرزمانیست که ت

 .پرچم اسالم را درتمام دنیا برافراشته کنند که شده و به هرقیمت یدهبخش

به تاریخ باستانی و پرافتخار خود که  که قرنهاست ،تنها ملتی هستند هم اینک ایرانیان 

را به نام متجاوزان  خودوتقویم تاریخ افتخارات و آرزوي هرملتیست، پشت کرده وهمه

زاجداد قهرمان خود که براي حفظ میهن وحتی نامی ا اند ودشمنان خود تنظیم کرده

   .نمی برند ،زیرشکنجه مسلمانان تکه تکه شده اند

و نمی  دنیست که تاریخ خودرانمیدانملت مکافاتکمترین این سرزمین، مردم عمرتباه شده 

  .خواهند که بدانند

  :تالیف کتب* 
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 ن نسل بعد،تاچندی نوادگان ويوحتی  امبراسالمپیوکرامات  صدها کتاب اندرمعجزات 

میرزاآقاخان کرمانی ضمن اشاره به حدیثی از بحاراالنوار، تحت  .است نگاشته شدهدرایران 

  :چنین میگویددراین مورد ، صرصره ابن کرکره اي ماهیعنوان 

 کشوري هر در را مجلسی عالمه االنوار بحار کتاب جلد 24 از کتاب جلد یک اگر(( 

 جلد 24 هرگاه که کن تصور حال. است کم ملت آن براي نجات امید دیگر بدهند، انتشار

  ))!شود منتشر ملتی میان در کتاب این از

  :، دربحاراالنوار مجلسیصرصره ابن کرکرهحدیث ماهی 

 معلوم معبرش ولی داشت را فرات نهر از عبور قصد صفین، غزوه در السالم علیه علی«

 صدا را کرکره نام به ماهیی من طرف واز فرات، کنار برود فرمود هالل بن نصیر به. نبود

 که برآورد فریاد و آمد فرات کنار بر و نمود اطاعت نصیر. بپرس را عبور محل او از و کن،

  گویی؟ می چه لبیک، لبیک آوردند، بیرون آب از سر ماهی هزار هفتاد بالفور کرکره، یا

 ما که برآوردند زآوا ماهی هزار هفتاد خواهد، می را فرات معبر موالیم داد، جواب نصیر

. کنیم اطاعت تا است شده مرحمت کدامیک حق در شرف این بگو داریم، نام کرکره همه

  .رسانید علی موالیش عرض به را ماجرا و برگشت نصیر

 سر ماهی هزار شصت بار این. داد ندا و برگشت. بخوان را صرصره بن کرکرة برو فرمود،

  است؟ شده کدام حق در عنایت ینا هستیم، صرصره بن کرکرة ما که برآوردند

  .بخوان را غرغره بن صرصرة بن کرکرة برو فرمودند،. پرسید و برگشت نصیر

  .شد تکرار پیشین ماجراي و ماهی هزار پنجاه بار این. کرد چنین و بازگشت نصیر

  .بخوان را دردرة بن غرغرة بن صرصرة بن کرکرة برو: گفت موال و برگشت

 بن دردرة بن غرغرة بن صرصرة بن کرکرة اي برآورد، فریاد که هشتم دفعه در اینکه تا

 قاه و برآورد آب از سر بزرگی بسیار ماهی وقت آن! فرفرة بن مرمرة بن عرعرة بن جرجرة

 او زیرا است، فرموده مزاح تو با ابیطالب ابن علی که درستی به نصیر، اي که خندید قاه

 او به اینک ولی میداند، بهتر ماهیان از را ها دجله و ها معبر و دریا هاي راه همه خودش

  .است آنجا فرات معبر که بگو
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 هاي راه همه به من آري فرمودند، حضرت .کرد عرض را حال صورت و برگشت نصیر

 برآورد، فریاد آمد هوش به چون و کرد غش زده صیحه نصیر پس. آگاهم زمین و ها آسمان

  .يقهار واحد خداي همان تو که میدهم شهادت

 غالف از شمشیر آنگاه. است واجب قتلش شده، خدا به کافر نصیر چون: فرمود حضرت

  »!بزد را گردنش و کشید

  : کرده ومی گویدبحاراالنوار مجلسی، نقل  دیگري از داستان دشتیعلی مرحوم  

 بن عرعرة بن کرکرة نام به ماهیهایی از که نیست استثنایی کتاب »االنوار بحار« کتاب((

 و »المتقین حلیۀ« چون کتاب صدها و »االنبیاء قصص«. آورد می میان به سخن صرصرة

 که هست ایران در »العلماء قصص« و »العباد مرصاد« و »نعمانی انوار« و »الخلود جنات«

  )).است کافی ملتی افکار کردن تباه و کردن مسموم براي آنها از یکی تنها

 در که شده روایت« :نقل کرده استمجلسی  بحاراالنواردشتی درکتاب خود داستانی از 

 حضرت خودشان بزرگوار جد از حسین امام حضرت و حسن امام حضرت عید روز یک

 سفید لباس دو آن براي از و شد نازل جبرئیل. کردند عیدي لباس تقاضاي اکرم رسول

 حال پوشند می رنگین لباسهاي عید روز در کودکان: فرمود رسول حضرت. کرد عرضه

 حاضر بهشت از ابریق و طشت جبرئیل! اي آورده سفید لباسهاي حسین و حسن براي هآنک

 لباسها دهید، شستشو شما و ریزم می آب من. کنید اراده بخواهید رنگ هر: گفت و کرد

  . آمد خواهد در اید کرده نیت که رنگ همان

 لباسها وقتی. برگزیدند را قرمز رنگ حسن امام حضرت و سبز رنگ حسن امام حضرت

 تو شدند، مسرور امروز من اطفال: فرمودند رسول حضرت. افتاد گریه به جبرئیل شد رنگین

 به این و برگزید را سبز رنگ حسن حضرت ااهللا رسول یا: کرد عرض کنی؟ می گریه چرا

 حضرت و گرایید خواهد سبزي به بدنش زهر اثر از شهادت هنگام به که است دلیل آن

 خواهد قرمز حضرتش خون از زمین شهادت دروقت کردچون تخابان را قرمز رنگ حسین

  .»شد

  : اسطوره حسین بن علی ●
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سین همان ح. است "حسین بن علی" ، نزد ایرانیان ،ان عرب تبارمحبوبترین قهرمانیکی از

کسیست که دربسیاري ازحمالت اعراب به ایران حضورداشته وعلماي شیعه علی رغم همه 

واما نظرحسین راجع به . را انکار یا توجیه کنند ويند حضور تالششان نتوانستمکر و 

جان ومالشان را نثارش  عاشقانه میدانند وقرن هاست او که خود راغالم وخادم یایرانیان

  میکنند چیست؟ 

  :است آمده قمی عباس شیخ  نوشته   االحکام البحارومدینه سفینه  در کتاب

) ایرانیان( عجمان ما دشمنان و عرب ما شیعیان، هستیم قریش تبار از ما  «: فرمود) ع( حسین

 هم ما دشمنان از ایرانی هر و ،باالتر و بهتر ایرانی هر از عربی هر که است روشن. هستند

ایرانیان را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، ) م من کان عدوناالمذمو العجم. (است بدتر

  ».و غالمی گماشت زنانشان را بفروش رسانید و مردانشان را به بردگی

 شیعهبسیاري ازمعتبرترین وموثق ترین منابع تاریخی که همواره ازمنابع قابل استناد علماي 

  :مثال .کرده انددرقتل عام ایرانیان را تایید  را حسنینمشارکت و د، حضورننیزمیباش

ام درحمله به گرگان، سعید ابن عاص شهر را محاصره کرد و آنگاه که آذوقه شهر به اتم- 1

“ سعید ابن عاص”خواستند، به آن شرط که سپاه ) امان ( رسید مردم از گرسنگی زنهار 

مردمان شهر را نکشد، لیکن بعد از عقد قرار داد سعید تمام مردمان شهر را به جز یک نفر 

 بنکشتار عبداهللا  در این. را در دره اي گرد آورد و تمام افراد شهر را از لب تیغ گذراند

 راس در علی بن حسین –  علی نب حسن – زیبر بن عبداهللا – عباس بن هللاعبدا –عمر 

تاریخ ، 303 صفحه بالذري یحیی بن احمد نوشته البلدان فتوح. (داشتند قرار اسالم لشگر

  ) 216طبري جلد پنجم صفحه ي 

هجري سعید بن عاص را والی کوفه  و عبداهللا بن عامر کریز را  29عثمان در سال « - 2

مرزبان طوس به این دو نفرنامه نوشت و آنها را به خراسان دعوت کرد که . ره کردوالی بص

هر دو نفر حرکت کردند عبداهللا از او پیشی . هر کدام فاتح شدند مالک آنجا شناخته شوند

گرفت و سعید بسوي طبرستان رفت که آنجا را فتح کند و در سپاه او حسن وحسین هر دو 

  .152ته ابن فقیه صمختصرالبلدان نوش» .بودند
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 ": است آورده سوم فصل دوم جلد حسین امام زندگانی کتاب در  زین العابدین رهنما - 

رابر هجوم سپاهیان اسالم پایداري و ب در ها سال دیلمستان و طبرستان و گیالن مردم

 تصرف را مناطق این نتوانستند  هیچگاه مسلمان اعراب ٬مقاومت کردند و  در حقیقت

 عاص بن سعید و کردند بسیار تالش طبرستان فتح براي اعراب عثمان زمان در. نمایند

اص ع بن باسعید نیز وحسین حسن هجوم دراین. شد روانه طبرستان بسوي عثمان بدستور

  .این حضور راتایید کرده اند نیز دهها منبع معتبر دیگر ".همراه شدند

  

  

  

  : واقعه کربال ●

عده اي به مخالفت با جمع  مد وخالفت ابوبکر،نچه پیشتراشاره شد پس ازمرگ محچنا

 ازهمان موقع بتدریج بناي تشیع واختالف و. برخاسته وخواهان بیعت باعلی شدند

تشیع به طور مشخص تر بعد ازمرگ عثمان و درزمان  .دودستگی امت اسالم پایه ریزي شد

  .امویان شکل گرفت

 ابقاي براي را اطرافیانش یشنهادپ علی. رسید خالفتپس از عثمان به  طالب ابی بن علی

 کشته ي بهانه به معاویه. کرد عزل شام در حکومت و زعامت از را او و نپذیرفت معاویه

 علی علیه و کردند بیعت او با شام مردم. شد باعلی جنگ وارد او، خون انتقام و عثمان شدن

 معاویه به شکست نخست جنگ این در. درگرفت صفین جنگ سرانجام. شدند همداستان

 نتیجه. گشت مطرح حکمیت و کردند نیزه بر قرآن  "عاص بن عمرو" صوابدید به اما. افتاد

  .بود شام در معاویه حکومت تحکیم و علی خلع حکمیت ي

البته که این  ترجیح داد با معاویه صلح کند وتقالي ناموفق، بعد از چند نیز  ،حسن بن علی

هاي فراوانی که معاویه به حسن  با پول. داشتدرپی هم  صلح برایش منافع مادي بسیار

پیشنهاد کرد و تعهداتی که درباره واگذاري خالفت به حسین برادر کوچکتراو بعهده 

از دعوي خالفت خود صرفنظر کرد و ترجیح داد  ،حسن که اصوال اهل مبارزه نبود ،گرفت

یر پا گذاشتن تعهد ولی معاویه با ز .زن پیاپی خویش بگذراند 70که زندگی آرامی را با 
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 خود و تعیین پسرش یزید به جانشینی خویش، راه را بر خالفت حسین بسته بود، ازاینرو

   .ردعلیه یزید قیام کشیعیان،  یاريبا وعده حسین بن علی 

اما  .ندشیعیان که عمده شان اهل کوفه بودند طی دعوت نامه اي حسین رابه کوفه فراخواند

حسین به سران شهر باعث شد که کوفیان از پشتیبانی  دریغ ابن زیاد هاي بی رشوه

  .خودداري کردند

لذا بعد  ؛مسببین اصلی قتل حسین هستند "شیعیان  "، به عقیده بسیاري ازعلماي اسالم 

وبلواي توابین راه انداختند وطبق معمول  هازکشته شدن حسین دچارعذاب وجدان شد

  . ندپیشه کردو زیاده روي افراط نیز دراین زمینه

شیعیان رااینگونه ) ع(امام حسین : میگویدبه حسین ه خیانت شیعیان دربار  احمدالکاتب

اللهم إن متَّعتَهم إلی حین فَفَرِّقْهم فرَقاً، واجعلهم طرائق قدداً، وال تُرْضِ الوالةَ «:نفرین میکند

  عنهم أبداً، فإنهم دعونا لینصرونا، ثم عدوا علینا فقتلونا

ها و  ساز و آنان را در فرقه این گروه را تا مدت معینی از دنیا برخوردار! دگاراپرور  

زیرا اینان ما را دعوت ! گاه والیان را از آنان خرسند مساز چدستجات متعدد قرار بده وهی

» .به قتلگاه بردندکردند تا یاري کنند اما بر خالف انتظار با ما دشمنی کردند وما را 

  111،ص2،ج االرشاد،شیخ مفید

اساسا مسئله  ،حسین و یاران او در کربالقتل این واقعیت نیز شایان ذکر است که تا زمان 

 ،موضوع امامت بعد از مرگ حسین.امامت مطرح نبود و تنها صحبت از خالفت در میان بود

 )فرزندان علی وپیروانشان( شیعیانیعنی  .مطرح شد به تدریج یعنی از زمان زین العابدین

 بحث امامتگشتند،  میداناموروثی بین خاندان علی خالفت  استرداداز  کامالًکه دیگرزمانی

   .را پیش کشیدند موروثی

همچنین بسیاري ازعلما چه درصدراسالم وچه ازمتاخرین حرکت حسین راتایید نکرده 

 ويوزیانش رابراي اسالم بسیاربیشترازمنفعت آن دانسته اند ودالیل حسین را صرفا دنی

  :مثال: کسب قدرت معرفی کرده اندطمع و



  اسالم نید  آخرین منجی
 

282 |  

 

العواصم من القواصم « مؤلف کتاب .)هـ 543م (قاضى ابوبکربن عربى اندلسى مالکى) الف

ضمن آن که معتقد است حسین با قیام خود وحدت امت اسالمى را به هم زد و مردم به »

ند، باید هرکس بخواهد امت متحد اسالم را به تفرقه بکشا«: حکم فرمایش پیامبرکه فرمود

بنابراین، . او را کشتند، هرچند او فرزند پیغمبربود» کشته شود، هرکس که مى خواهد باشد

 را حسین  یزید،  انّ یزید قتل الحسین بسیف جده؛«- ! حسین موافق شریعت جدش کشته شد

  ».رساند قتل به جدش شمشیر با

به نظر وي . مى داندنظریه جواز خروج حسین بر یزید را باطل .) هـ 728م (ابن تیمیه) ب

مفسده چنین خروجى از مصلحتش بیشتربوده و درخروج و قیام حسین هیچ گونه مصلحت 

دینی وودنیوي وجود نداشته است چرا که حسین آنچه را که از کسب خیر و دفع شر در 

نتیجه قیامش به دنبال آن بود، به دست نیاورد و حتى با قیام و کشته شدنش خوبى کاهش 

  .فزونى گرفت،  قتل حسین از کارهایى بود که فتنه هاى زیادى را دامن زد یافت و بدى

  :وى در جاى دیگر، در بحث مقایسه اى میان قتل عثمان و حسین مى نویسد

بى تردید اجر و ثواب عثمان نزد خدا بیش تر و گناه قتلش بیش تر از گناه کشتن کسى «

ى دستیابى به حکومت خروج کرده است که حاکم و زمامدار مسلمانان نبوده، اما برا

چرا که عثمان از خود صبر پیشه کرد و براى حفظ جان ) مقصود حسین بن علی(است

  »!...خویش با قاتالنش نجنگید

وى . درکتاب البدایۀ و النهایۀ به جریان واقعه کربال پرداخته است.) هـ 744م (ابن کثیر) ج

و داند  می) طلب االماره(ى به قدرت ، هدف حسین را طلب حکومت و دستیاباین کتابدر 

بلکه حتی یزید بن ... جز عده قلیلی از کوفه کسی راضی به قتل حسین نبود«: نویسد می

  »...معاویه هم راضی به این کار نبود ومجبوربه جنگ باحسین شد

، که دقیق ترین و بزرگ ترین جامعه شناس و مورخ عرب .)هـ 808م (ابن خلدون) د

 برضد قیام که دید حسین... «: کند مى بیان چنین حسین قیام درباره را یشخو دیدگاه  است،

واجب و ضرورى است، به ویژه بر کسى که توانایى چنین قیامى را  وى فسق سبب به یزید

او گمان کرد خود به سبب شایستگى و داشتن شوکت و نیرومندى، بر این امر . داشته باشد



  اسالم نید  آخرین منجی
 

283 |  

 

چنان که گمان کرد درست بود و بلکه بیش از آن هم اما درباره شایستگى، هم . تواناست

  [!]...خدا او را بیامرزد! لیاقت داشت، اما درباره شوکت اشتباه کرد

ابن عباس وابن زبیروابن عمروبرادرش محمد حنیفه و : ابن خلدون چنین ادامه می دهد

باره می رفتن به کوفه برحذرمی داشتند؛ چون اشتباه وي را در این  دیگران، وي را از

اما جز حسین، . با این حال چون خواست خدا چنین بود او از راه خودش برنگشت. دانستند

از صحابه همه آنان که در حجاز و شام و عراق با یزید بودند و هم پیروان آنان، راي همگی 

این بود که خروج بر یزید، فاسق هم که باشد، جایز نیست؛ زیرا که هرج و مرج و خون 

ر پی خواهد داشت و به همین جهت در این باره اقدامی نکرده، از راي حسین ریزي را د

پیروي نکردند و با این حال وي را نیز انکار نکردند او را گناهکار نشمردند؛ چرا که او 

  خود مجتهد بود و تو را این اشتباه نمی رسد که بگویی آنان که با حسین مخالفت کردند،

د، گناه کردند؛ زیرا آنان که با یزید بودند اکثریت اصحاب را نشستند و او را یاري نکردن

  .تشکیل می دادند و به خروج بر یزید راي نمی دادند

با این حال حسین نیز با راي و حق خودش در کربال بود و به صحابه استشهاد می کرد و 

عید و بروید از جابربن عبداهللا و ابوسعید خدري و انس بن مالک و سهل بن س: می گفت

و از اینکه از یاري او بازنشسته بودند، منکر و متعرّض . زید بن ارقم و مانند آنان، بپرسید

آنان نمی شد؛ زیرا می دانست که یاري نکردن آنان نیز از سر اجتهادشان است، همان طور 

  »... بود که اقدام او نیز از سر اجتهاد

 که است نگارمتعهدي تاریخ ،علمیة نگاري به شیو ابن خلدون از پیشگامان تاریخ

بسیار  نقیض و ضد هاي روایت به باتوجه تا گذاشت راخالی خود ازکتاب چندصفحه

  .تکمیل کند رات ماجرا آنصح از بعدازاطمینان ازواقعه کربال،

آغاز .  است  کربال پرداخته  گزارش واقعه  بهخود  "العبر "ایشان درمقدمه معروف کتاب 

  به  و درادامه  شده  شروع   مطیع  با عبداهللا بن  و مالقات  مکه  به حسین   حرکت  با بیان  گزارش

  .پرداخته  و تا اعزام مسلم بن عقیل به کوفه پیش رفته است  کوفیان  دعوت
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سپس چند صفحه  ازکتابش راخالی گذاشته ونگارش حوادث بعدي بویژه  ابن خلدون،

ناشران بعدها . رهم موفق به تکمیلش نمیشودکه دیگ ،صحنه کربال راموکول به آینده میکند

وام گیرند و این نقص را  کتابش مجبورشده اند این خأل و برش تاریخی را از تواریخ دیگر

  .به نوعی جبران کنند

ابن خلدون براي تحلیل وریشه یابی واقعه کربال طبق معمول، ازمفهوم کلیدي 

  :است باور این بر  وي. است جسته بهره "عصبیت"اش

 جاهلی دوران هاي عصبیت و شده ضعیف زمان گذشت با مسلمان هاي عرب دینی وجدان«

ي  هایی درباره ي مسلمانان به ایران و روم، اختالف در پی حمله. بود شده زنده ها آن در

  .ي سوم انجامید اي بزرگ در روزگار خلیفه چگونگی تقسیم غنایم پدید آمد که به فتنه

اق و مصر به مدینه آمدند و خواستار برکناري حاکمان شدند و گروهی از مردم شهرهاي عر 

ي  سرانجام گستاخی ایشان فزونی یافت و خانه. کردند خواستند برکنار می هرکه را که می

 فتنه و آشوب را به روي مردم گشودند و درِ خلیفه را محاصره کردند و شبانه او را کشتند و

کردند و  ندي پیش پشم شتر را با خون آغشته میمردمی که تا چ .ها دامن زدند براختالف

رسیده  دریاي پهناوري از رفاه و توانگري ، اینک بهخوردند پختند و می روي سنگ می

  . گنابادي ي محمد پروین خلدون، ترجمه ي ابن مقدمه) 415-390صفحات (» .بودند

را، بازگشت بدین ترتیب ابن خلدون ریشه واقعه کربال وبسیاري ازحوادث قبل وبعدآن 

همچنین اختالف برسرتقسیم غنائم بیشمارجنگی ، تعصبات قبیله اي وعادات خشن جاهلی

  .می داند

که ازجمله . ناگفته نماند جنگ یزید وحسین ریشه دراختالفات دیگري نیز داشت البته

 ارینب. کرد اشاره"ارینب"مسائل جانبی آن می توان به درام عشقی آن دو برسرزنی به نام 

. داشت او  عشق درگرو دل یزید که بود زیبارو زنی سالم، بن عبداهللا  وهمسر اسحاق دختر

. بود کرده فراهم یزید با را وازدواجش اورینب طالق موجباتلطایف الحیل  با معاویه

 با وعده هاییارینب ازاوخواستگاري کرده وي بعدازآگاهی ازاین ماجرا درزمان عده  حسین

. دارد می وا ازحسین وانتقام کینه رابه یزید ماجرا این  .آورد رابه عقد خویش در میوي 
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 و االمامه ،15- 7 هاي فصل اول رهنما،جلد العابدین زین نوشته – حسین امام زندگانی

جلد یک،  ، نقل از پند تاریخ ، ن حجۀ حموىاب االوراق ثمرات و 166 صفحه ، السیاسه

  209صفحه 

درکربال شیعه تشنه لب بودن حسین ویارانش  یکی ازبارزترین دروغ هاي آخوندهاي* 

، ساقی که دراین راستا افسانه هاي غم انگیز دیگري نیزچون آب آوردن عباس ،باشد می

براي فریفتن هرچه بیشترمردم ساخته وپرداخته شده   ...وداستان حرمله وعلی اصغروکربال، 

  .است

جالب است که درکتاب هاي . به گفته مداحان شیعه، حسین و یارانش تشنه لب شهید شدند

خودشان به صراحت به وجود آب در خیمه ها اشاره شده تا جایی که حسین و یارانش قبل 

تا بالفاصله بعد از ! از جنگ به حمام می روند و براي رفع موهاي زاید واجبی می کشند

  ! شوند پاکیزه باشند مرگ وقتی با حوریان بهشتی هم آغوش می

  :نیدبه این روایت توجه ک

 آنگاه  چون به حسین نزدیک شدند، حسین فرمود که براي او سراپرده اي برافراشتند،"

 هنگام این در. آمیختند در آب با بزرگ جامی در و آوردند مشک اي اندازه که داد فرمان

 گالب نازنین پیگر سراسر بر و  ر و تن بشستس و مالید) واجبی( نوره  و شد درون به حسین

 بن بریر و ریه عبد بن عبدالرحمن. آمد بیرون آراسته و دمان و چابک و شادان و افشاند

 درون به حسین، از پس که کوشیدند هریکی و ایستاده سراپرده در بر نیز همدانی خضیر

عبدالرحمن . رحمن پرداختعبدال با شوخیگري به بریر. دنبیارای و دنبپیرای را خود و دنرو

مردمان من میدانند که من : بریر گفت. م کار یاوه استبه خدا سوگند که این نه هنگا: گفت

در جوانی و پیري به کار یاوه گرایشی نداشته ام، ولی از آنچه بر سرمان خواهد آمد، شاد و 

ین به جاي هم جز بهشتی چشم فراخ زیباي دخترکان با ما میان خدا به  .مژده یاب هستم

د و آنگاه ما یکراست به آغوش آنان بال نمانده است که ایشان با شمشیرهایشان بر ما تازن

  ."رفتند درون به دو این بپرداخت، حسین چون  .کشیم
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 برگ پنجم پوشینه   تاریخ کامل؛ نوشته عزالدین ابن اثیر، ترجمه دکتر سید حسین روحانی،

 ، ؛ سید على بن موسى بن طاووس) لى الطفوفقت على اللهوف(  کربال نامه غم   2235

  .3021صفحه  ، 7، تاریخ طبري؛ جلد  دى اشتهاردىمحمد محم: مترجم

واقعیت این است که اطراف رود فرات را نیز مانند سایر رودخانه ها، جلگه ها و زمین هاي 

مراجعه به نقشه پوشش طبیعی (حاصل خیز تشکیل میدهد و کربال نیز سرزمینی سرسبز است

از آن گذشته در . نیستو ازآن صحراي جهنمی که علماي شیعه میگویند خبري ) عراق

چنین مناطقی به دلیل نزدیکی به رودخانه بستر زیرین زمین را سفره هاي پهناور آبی تشکیل 

 5یا  4تنها با کندن . می دهد و دسترسی به آب آسان تر از آن چیزیست که به ذهن میرسد

  . متر از زمین می توان به آب رسید

درنهایت مبارزه براي قدرت بود که در  ،واقعیت این است که عامل اصلی وقایع کربال

ها و  انگیزه اصلی تمام تحوالت وجنگ ،جهان اسالم از همان هنگام درگذشت محمد

رفتار بهتري بامغلوبین  بی شکحسین نیزپیروز میدان می شد  اگردرکربال. ها بود توطئه

بیگناه  درپی قتل وغارت مردمان، عاشورا حداقل تاوانی بود که اعراب مهاجم. نداشت

  .ایران پرداخت کردندمردم سرزمین هاي دیگر بویژه 

ازهیچ جنایتی  ،وبه نام گسترش دین "جهاد"که به فرمان   وحشی وغیرمتمدنی انسان هاي 

را  همدیگر و بعد ازکسب غنائم وثروت هاي بیشمار به جان هم افتاده ه،فروگذارنکرد

ی داند که با مغلوبان سرزمین هاي دریدند؛  فقط صفحات مستور وخاك خورده تاریخ م می

  ؟؟؟!!!د ه ان، چه کرد]"انکافر "یا به قول خودشان [دیگر

  
  : )امام زمان( ظهور منجی  ● 

در اکثر فرق اسالمی و همچنین دیگر ادیان ، )نجات دهنده(باور به ظهور یا بازگشت منجی 

  .وجود دارد

ازگشت عیسی، زرتشتیان به منتظر بان مسیحی ،اند اسرائیل بنی "ماشیح  " یهودیان چشم براه 

توان  همچنین در بودیسم و دیگر ادیان نیز می، هندوها منتظر ویشنو ظهورسوشیانت،

  .هاي مشابه این باور را یافت گونه
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 ؛شدت بیشتري میگرفت درحین حال استبداد وخفقان، و هرزمان که فقرو ظلم وبی عدالتی 

م ازجوروستم حاکمان وبرقراري عدل وداد نیز به ظهورمنجی ورهاندن مرد امید واعتقاد

هم رونق بیشتري میگرفت شیادانبه همین ترتیب دکان البته ت بیشتري میگرفت وقو.  

در فرق اسالمی، مخصوصاً فرق شیعه، در قرون پس از اسالم، این باور بسیار رایج و 

طالب، زیدیه قائم را کیسانیه قائم را محمد حنفیه فرزند دیگر علی بن ابی. است مشهود بوده

 ، ناووسیه به ظهورامام صادق، واقفیه به ظهورموسی کاظم. زید برادرمحمدباقر میدانند

اسماعیلیه نیز قائم را اسماعیل فرزند ارشد و محمدیه به ظهورمحمد برادرحسن عسکري 

این است که منجی آخرالزمان،مهدي،  نیز عشري، باور شیعیان اثنی. دانند جعفرصادق می

  . زند حجت بن حسن عسکري استفر

  :افسانه ملیکامادرامام زمان* 

که خودمتاثرازبزرگانی چون شیخ طوسی (عالمه مجلسی،  قصه سراي بزرگ مکتب تشیع،

 - نویسد که امام نقی همسایه اش از قول  شیخ طوسی می ،)باشد وشیخ کلینی وشیخ مفید می

فرات حاضر شود تا کشتی هاي رومی  را میفرستد تا در کنار - بشر بن سلیمان برده فروش 

 "عربی" و است مشخصات فالن با که زنی و ببیند را اورند می را  که برده ها و کنیزها

یعنی ملیکا نوه ي ( ،تاس روم قیصر پسر یشوعا دختر "ملیکا" آن نام و کند می صحبت

  ...اشرفی بخرد 220را به قیمت ) قیصر روم

خط رومی بود را میگیرد و معامله با برده فروش انجام  نامه امام که به "بشر "ملیکا از 

شود که ملیکا خیلی خوشحال از این معامله بود و بشر بن سلیمان دلیل این شادي را  می

دهد که قیصر روم او را به عقد پسر برادرش در آورده بوده که در  پرسد او جواب می می

قیصر صلیب ها برافراشته بود ناگهان روز جشن هنگام خواندن انجیل در حالی که به دستور 

شکند در حالی که قیصر  شود و پایه هاي تخت می صلیبها می افتد نامزدش بیهوش می

  .شود کنند و باز همین اتفاق می افتد و جشن منتفی می شود مراسم را تکرار می عصبانی می
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یون آمدند سپس شبی خواب دیدم که محمد ومسیح و شمعون و حوار: دهد ملیکا ادامه می

و محمد مسیح را بغل کرد و مرا از مسیح و شمعون براي حسن عسگري خواستگاري کرد 

  .و مسیح و شمعون با خوشحالی پذیرفتند

ملیکا میگوید پس از ان دیگر شراب نخوردم و غذایم کمتر شد تا جایی که مریض شدم و 

من آزادي اسیران  همه پزشکان از عالجم عاجز شدند که به پدرم گفتم تنها راه عالج

  ...مسلمان است و پدرم اینکار را کرد و روند بهبودي مرا دید و خوشحال شد

چهارده شب گذشت و خواب دیگري دیدم که فاطمه و مریم و محمد و عیسی و حوریان 

  ...مدندآباز به خواستگاریم 

باید با گوید حسن عسگري به خوابم امد و گفت در جنگ مسلمین با رومی ها تو  ملیکا می

و من تو را در بازار بخرم ) نرا یاد میدهدآو به او چگونگی (ظاهر کنیزان خود را اسیر کنی 

  .که من ان کارها را کردم و اسیر شدم و اینک اینجا هستم

خالصه اینکه امام علی نقی ملیکا را به عقد حسن عسگري در می اورد و خبر اینکه او مادر 

  ...دهد منجی عالم میشود را به او می

علماي شیعه نام هاي دیگري رابراي ملیکا از قبیل نرگس و سوسن و مریم بن زید علویه و 

عده اي هم میگویند وي بعد از ورود به خانه حسن عسگري تغییر . کنند ریحانه عنوان می

بماند اینکه ملیکا نام عربیست حتی شیخ داستان نویس ما به خود زحمت . نام داده است

گوید  مجلسی نام پدر ملیکا را می! هرمان داستانس یک نام رومی انتخاب کندنداده براي ق

گوید چرا که ممکن است دستش رو شود چرا که نام تمامی  ولی نام قیصر روم را نمی

نام پدرملیکا هم یشوعا و یسوعا همان . قیصرهاي روم با ذکر نام فرزندانشان ثبت شده است

وم نام یسوعا براي فرزندان هیچ کدام از قیصر هاي روم که درتمام تاریخ ر. باشد عیسی می

داند دقیقا این داستان رابراي عوامی ساخته که زحمت هیچگونه  مجلسی خود می. بینیم نمی

  .می کند قویتر فقط شنیدن این معجزات ایمانشان را و دهند تحقیق ومطالعه به خود نمی
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چرا حسن عسگري او را به شکل اگر ازدواج حسن عسگري و ملیکا خواست اهللا بوده 

شرافتمندانه خواستگاري نکرده است؟ وبه ملیکا درخواب حیله و تزویرو فرارازخانه را یاد 

  ...دهد؟ ودوباره تایید عمل برده داري وکنیز داري توسط اسالم ومذهب شیعه و می

  امام زمانلد توافسانه  *

  :گوید بحاراالنوار می مجلسی در

عسگري نقل کرده اند که چون خداوند اراده کند امامی را بیافریند،  امام نقی وامام حسن 

 بهشتی هاي میوه از اي میوه در آب قطره ان و دهد می قرار  قطره اي از اب بهشت رادرابري

هنگامی که نطفه در  .شود میوه نطفه امام بسته می این از و خورد می انرا امام و چکد می

سوره انعام بر  115شنود و ایه  وزه شد سخن مردم را میر 40شکم مادر تبدیل به جنین و 

و هنگامی که امام متولد شود به امر خدا می ایستد و از او نوري  .بندد بازویش نقش می

  ....بینند و شود که کل دنیا می ساطع می

روزي حسن عسگري به عمه ي خود حکیمه : گوید مجلسی درموردشب تولد مهدي می

شود حکیمه  ن چیزي که تو پیوسته ارزو میکردي امشب متولد میگوید عمه آ خاتون می

و از عمه خود ) ملیکا( "نرجس"گوید از  پرسد از چه کسی؟ امام می خاتون با تعجب می

  .خواهد که بر بالین نرجس برود و از او مراقبت کند می

ي این گردد به حسن عسگر بیند که نرجس باردار نیست و برمی رود و می حکیمه خاتون می

  :دهد گوید و امام پاسخ می موضوع را می

شویم بلکه در پهلوهاي مادر  ما امامان مانند مردم عادي نیستیم و از رحم مادر متولد نمی

شویم زیرا ما نور خداییم و پلیدیها  مادرمان خارج می "ران  "گیریم و از  خود جاي می

  ...توانند نور را آلوده سازند نمی

شب تا صبح در کنار نرجس بودم سپیده دم که بچه به دنیا امد و حسن گوید ان  حکیمه می

کردم نوزاد  عسگري به من گفت برایش سوره انا انزلنا بخوان و زمانی که من اینکار را می

  ...هم با من شروع به قرائت سوره کرد و
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تم این گوید من هم بشري مثل شما هستم و تنها تفاو سوره سجده، خود پیامبر می6طبق آیه  

سوره اعراف محمد بصورت واضح  188همچنین طبق ایه . شود است که به من وحی می

اینکه چگونه امامان شیعه در پهلوي مادرشان رشد  .اعتراف میکند که از غیب خبر ندارد

  شوند وازغیب خبردارند ؟؟؟ کرده و از ران مادرشان خارج می

ي نیست چون دلیل هرکاري رابه مرحوم احمد کسروي معتقد است شیعه راباعقل کار 

درشیعه گري، دلیل خواستن ویا چیزي رابه داوري خرد  .دهند خواست خدا نسبت می

  .تواند وجود داشته باشد نخست نبوده واکنون هم نمی روز سپردن، از

  عسکري حسن راستین سرگذشت* 

ه بپردازیم اگر به کتاب هاي مورخان اسالم و بزرگان شیعه مثل کلینی، نگاهی موشکافان

خواهیم دید که آنان که به عصر امام زمان سازي نزدیکتر بوده اند در البالي حرف هاي 

خود نکاتی را بیان کرده اند که درآینده مجلسی ها با داستان سازي هاي خود باعث شدند 

  .که این نکات هرگزبه چشم نیاید

ري را زیر نظر داشت و خلیفه المعتمد عباسی کارهاي حسن عسگ: ابن شهر اشوب مینویسد

زمانی که حسن عسگري در بستر بیماري بود . گذاشت او با پیروانش در تماس باشد نمی

ابن . معتمد عباسی خدمتکاران ویژه اش را دستور داد که او را به شدت زیر نظر بگیرند

  533ص  ، جلد سوم ، مناقب ، شهر اشوب

سالگی  29در سن ) قمري260(دي میال 874به هر روي حسن عسگري در اول ژانویه سال 

ابو عیسی برادر خلیفه با جمعی از بزرگان بر جسدش نماز خواند و اصرار و . درگذشت

. پافشاري کرد که همه ببینند و مورد معاینه قرار بگیرد و سپس او را در سامرا دفن کرد

  434ص  ، جلد اول ، اصول کافی ، کلینی

و معاینه پزشکان این بود که شیعیان عادت داشتند تا  دلیل پافشاري ابو عیسی بر دیدن مردم

چناچه با وجود این موضوع مجلسی  ،گفتند خلیفه او را مسموم کرده است مرد می امامی می

  ...باز هم همین حرف را زده است
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خلیفه المعتمد دستور داد که خانه او را وارسی کنند تا ببینند  ، پس ازمرگ حسن عسکري

یا زنی باردار دارد یا نه؟ که پس از مشکوك شدن به کنیزي به نام صیقل او بچه اي دارد و

 ، جلد اول ، اصول کافی ، کلینی... او را قرنطینه کرده و پس از دو سال او را آزاد کردند

  433ص 

به خلیفه گزارش داده که از  - جعفر  - به گواهی کتب تاریخی ومذهبی  برادرحسن عسکري

همچنین او، حسن عسکري را چنین توصیف کرده که . است حسن بچه اي باقی نمانده 

ایشان قد بلند والغر بوده و ریش و سبیل نداشته، رشد سینه هایش غیر طبیعی بوده و قیافه 

اما . خواجه گونه داشته و بخاطر ظاهرش خود را از انظار و دید مردم مخفی می کرده است

  .ادرش خیانت کرده استبه عقیده شیعه اثنی عشري جعفر کذاب است وبه بر

با در نظر گرفتن مسائل ظاهري امام حسن "مهدي بیا "دکترلطف اهللا روزبهانی درکتاب  (

است که امام یازدهم شیعیان مبتال به  چنین بیان کرده عسکري و تطبیق با علم ژنتیک امروز،

  .بوده و بنابراین اصال قادربه بچه دارشدن نبوده است “ کالین فلتر”بیماري 

این بیماري به علت : اینگونه توضیح میدهد“ کالین فلتر”ي با کنکاش در رابطه با بیماري و

فرمول جنسی کروموزوم مرد در شرایط . نقص در کروموزهاي جنسی مرد ایجاد می شود

اضافی می باشد و در موارد  xمی باشد ولی در این بیماري فرد داراي یک  xyطبیعی 

خصوصیات افراد مبتال بدین بیماري به شرح زیر . می باشد اضافه 3xالی  2نادري داراي 

  :است

صفات ثانویه جنسی زنانه بیش ازحد رشد پیدامی کند رشد سینه ها وعدم رویش مو در ) 1

  .صورت و نازك شدن صدا و غیره

اختالل دربیضه ها که درنتیجه آن اسپرم سازي دچار اشکال می شود و مبتالیان به این ) 2

  .می باشند بیماري عقیم

  .ازنظر جسمی داراي قد بلند و خمیده می باشند ) 3

ازنظرشخصیتی و رفتاري افراد مبتال به این اختالل به علت عقیم بودن،درزندگی زناشوئی )4

  .با مشکل مواجه شده و در نتیجه به بیماریهاي روانی واختالل شخصیت دچار می گردند
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دچارعقب ماندگی ذهنی هستند که “ ین فلترکال”افراد مبتال به  %25ازنظربهره هوشی )5

  ).عقب ماندگی آنها معموال درحد سطحی وخفیف می باشد

 از  ،سالگی 28 سن و ق. ه 260 سال در شیعیان، یازدهم امام عسکري، حسن مرگ از سپ

 بعدي جانشین حیاتشان زمان در که — شیعه امامان سایر برخالف عسکري حسن که آنجا

 فکري بحران بود، نگذاشته برجاي خود براي جانشینی علنی طور به — دبودن کرده تعیین را

  .آمد وجود  به شیعه امام پیروان میان در بزرگی اعتقادي و

 منشعب متعددي هاي فرقه به شیعیان است، موسوم »حیرت هاي سال« به که دوران این در

 این یا  است نمانده باقی فرزندي عسکري حسن از که داشتند اعتقاد شیعیانبیشتر . شدند

 و پذیرفتند را عسکري حسن برادر جعفر امامت شیعیان از برخی  است؛ گذشته در فرزند

  . شدند شیعه دهم و نهم امامان نوادگان و فرزندان متوجه نیز هایی گروه

 این ».است امامت براي مشروع جانشینی که داشته پسري وي« که گفتند چنینعده قلیلی  اما

ادعاي جدیدي مطرح کردند و  "عمري عثمان ابن سعید"شخصی به نام گروه به رهبري 

حسن عسگري فرزندي به نام محمد داشته که چهار سال قبل از مرگ حسن عسگري  گفتند

 دیدگاه .به دنیا امده ودرچاهی در سامرا زندگی میکند و فقط با نایب خود در تماس است

 تبدیل امامی شیعیان تمامی دیدگاه به مرور  به بود، شیعه اقلیت دیدگاه ابتدا در که گروه این

  .هستند فعلی امامی دوازده شیعیان که شد

عثمان بن سعید خود را نایب امام زمان  اعالم کرد و ادعا کرد با او در تماس است و از 

نزد  نامیده می شد، "توقیع"مردم به عنوان سهم امام پول میگرفت و نامه هاي مردم را که 

  .سال به این روش مردم را سرگرم کرد 45عثمان به مدت  .دبر امام می

مد و به مدت آدرغائب به نیابت امام  "محمد ابن عثمان"فرزندش  ،پس از عثمان بن سعید

حسین ابن روح "پس از او یک ایرانی به نام . سال او نیز کارپدرش را انجام داد 21

ال این وظیفه را با مرگش به ایرانی س 3نیابت را به عهده گرفت و او نیز پس از  "نوبختی

  .سپرد "علی ابن محمد سیمري"دیگري به نام 
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فریب مردم و اثري از نبود امام، باالخره فشارشیعیان ) هفتاد سال( تااینکه پس از سالها  

توقعی  "در بستر مرگ  "علی ابن محمد سیمري"مبنی بردیدن امام دوازدهم باعث شد که 

  :گوید که متن نامه می از امام به مردم داد "

امام به غیبت کبري رفته و تا زمان خروج سفیانی هر کس ادعا کند او را دیده است یک "

  688ص  ، مهدي موعود ، ومجلسی157ص، کتاب غیبت ، شیخ طوسی ".شیاد است

  

  :نظریه والیت وفقیه ●

 بعد از که براین اصل استوار است " تشیع "اساس ایدئولوژیک  چنانچه پیشتر اشاره شد،

ش یعنی علی بن ابیطالب اداره می نیاي اسالم باید توسط جانشین برحقّد ،درگذشت پیغمبر

کشته شدن حسین  همچنین و بعد ازمرگ عثمان به طور جدي تر مطرح شد ایدهاین  .شد

  .به این طرز فکر بیشتر دامن زد ویارانش درکربال

 "تشیع "و آن تفکرابتدائی حلقه  شدندن ای اغراض مختلف وارد بعدها افراد دیگري نیز با 

درطول  ؛علی بن ابیطالب بودشخص عی برحق بودن جانشینی مد، در یک برهه تنها که

 .گشتمختلف با دعاوي تبدیل به مکتبی با دهها فرقه و برگهاي بسیار گرفته  شاخ وزمان 

ش وروثی  فرزندانمحق مسلم و  علی بلکهشایسته نه فقط را جانشینی پیغمبرشیعیان بعدها، 

  . دریغ نکردند....براي اثبات دعاوي خود ازهیچ کاري ازجعل حدیث و و  هقلمداد کردنیز

،  هریک از اهل بیت پیغمبربلکه . یک جریان فکري متحد ومنسجم نبودهم شیعه  خود البته

ه برعهدهدایت و رهبري دسته اي از شیعیان را  خالفت را تنها برازنده خود دانسته ورداي 

   .ه بودندگرفت

قام مناامید گشتند،  خالفتاز استرداد  نتوانستند کاري ازپیش برده ودرمجموع شیعیان وقتی 

 آن و با حدیث سازي براي خالفت برپا کردندمقام آنرا درمقابل  ابداع کرده و امامت را

مقام  طبق معمولبه عالوه شیعیان . ندبه مراتب باالتر ازخالفت قائل شدحتی شان وشئونی 

معصوم ومبري از گناه یک سلسله ازفرزندان علی را  هفرقنیزموروثی کرده وهر امامت را

  .دانستند
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پایان مجبور به  و هبه بن بست رسیدجائی و به دلیلی ر د، سرانجام فرقه هاهریک ازاین  

اثنی  امامان دنباله دار فرقه ي قصهدراین میان  .شدندخود امامان معصوم  يدادن افسانه 

  . پایان رسیدبه حسن عسکري امام  بی فرزنديبا نیز شري ع

فرزند ( "مهدي" توسط نائبانمدتها همچنان تا ،شیعه اثتی عشريامام سازي  البته پروژه

دستگاه فکري  دست نائبانروشدن  با نهایتا که ،مه داشتادا) نادیده امام حسن عسکري

به موجب آن امام که  فتشکل گر "مهدویت  "طرح در اطراف شیعیان درقرن پنجم 

روزي براي نجات بشریت ظهور خواهد و رفته  کبري ه غیبتبو دوازدهم هنوززنده است

   .کرد

نبود رهبربراي هدایت  با، طول کشید سال150 حدود ه ک پس از تثبیت، مهدویت طرح 

 شمار بهجائر و فاسق ها حکومت ،غیبتعصردر اینکه به توجهبا و . روبرو گردیدشیعیان 

شیعیان  سیاسی و فکري ورهبري چیست شیعیان تکلیف« که آمد پیش پرسش این ،آمدند می

اندیشه با باردیگرپروژه سودآورامام سازي،  که بود این...... گیرد می عهده بر کسی چه را

  .احیا شد "والیت عامه فقها"برخی ازعلماي بنیادگراي شیعه تحت عنوان ی سیاس

تا زمان غیبت امام مین را ازحجت خالی نگذاشته وخداوند هیچگاه ز بدین معنی که

و وظائفی  اختیارات همان و کند می فرض الحسن بن حجت ان برحقّنائب را دوازدهم، فقها

   .داراست غائب امام کهداراهستند  را

هنوز نفوذ سیاسی چندانی نداشتند، که فقها  صفوي طهماسب شاه دوره و دهم سده تا

 خالصه غیرهو دینی وجوهات گردآوري به فقیه وظیفه و نگردید مطرح فقها سیاسی والیت

  .شد می

 اعالم کردندئین رسمی کشورآ را تشیع اثنی عشري ها عثمانی با رقابت در صفويپادشاهان  

 اول بار براي کرکی، محقق آنان بین در که آوردند ایران به عامل جبل از را شیعه علماي و

 و حقوق اختیارات جزو غیبت زمان در حکومتامر « نکهای بر مبنی را سیاسی والیت فتوي

 درامریش خومسلم  حق ، ازغایب امام برحق جانشینان بعنوان فقها که کرد اعالن، »فقهاست

  .کرده اندتفویض این سلسله ان رابه پادشاه سلطنت اجازه داري گذشت کرده وحکومت
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 را یاز داده شد که بساط خودي شیعه این فرصت وامتفقهادر زمان صفویه به بدین ترتیب  

این اتحاد . پهن کنند اندرکنار بساط پادشاهدوستانه بلکه  ، تقابل ، نه در تضاد وبار این

 مشروعیتوظیفه فقها . مفید بودمثمر و بسیار وتوافق نانوشته براي هردوطرف فقیه وسلطان 

 نعمت خود بهرهداشتند، درعوض سالطین نیز آنان راازخوان  بخشی به خواست سالطین را

  .نمودند مند می

 صفویه سقوط با. گردید پایدار صفوي سلطنت در حکومت امر در فقها نیابت ترتیب بدین

 توان از دوباره علما روس، با جنگ با قاجار، دوره در اینکه تا باخت رنگ بینش این

 وي یبانیپشت از و کردند می پشتیبانی شاه از اینان. گردیدند برخوردار یعاجتما و سیاسی

 وي مشروعه نظام در که بود باور این بر نوري اهللا فضل شیخ مشروطه در. شدند می مند بهره

 مال چون مجتهدانی. نداشت فقیه والیت به باور اما داشت خواهند نقش سیاست در علما

 اما کردند بیان را عالم فقیه نیابت موضوع نیز الغطا کاشف جعفر و قمی میرزا و احمدنراقی

 وي حکومت بهو  داشته نزدیک ي رابطه شاه فتحعلی با عمال ،در عین حال سه هر

 قانون یحت و ماند برقرار عمال سنت این نیز قاجار درعصربنابراین  .بخشیدند مشروعیت

 االمر صاحب حضرت ظهور تا آن بوجب که که شد یمتمم يدارا ایران مشروطیت یاساس

  . داشتند خویش تقیممس درنظارت را یاساس قانون، دین يعلما

 یجهان جنگ از پس يدرسالها دوباره شاه، رضا عصر ساله بیست فترت از پس موضوع این

 درتاریخ بار نخستین يبرا ،يپهلو سلسله پادشاه دومین سلطنت پایان با .شد مطرح دوم

 و گرفتند دردست را حکومت مستقیما، شیعه فقهاي ،ایران یاسالم ساله صد چهار و هزار

   .کردند اعالم را ”زمین يدررو ااهللا حکومت اولین ”تشکیل

 که قرنها درحد یک رویاي دست نایافتنی  "والیت فقیه"تئوري ارتجاعی بدین ترتیب،  

خود حتی  ( بنیاد گراي شیعه وجود داشت  دربین برخی از علماي ،ویک حق واگذار شده

 ؛ )دآن واهمه داشتن نتیجه از اوگویتمایلی به اجراي آن نداشته  چنداناین علما  نیز 

مصطفوي، با توطئه و  بنام روح اهللا ، طلب جاه سرانجام  توسط  یک روحانی ناشی و

  . اجرا درآمد به، حمایت عوامل خارجی، علیرغم مخالفت وهشدار بسیاري از علماي عظام
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 ینچن تا نبود شانزدهم قرن يصفو ایران شرایط ،بیستم قرن یمترق جهان شرایط اینهمه با

 کارگردانان لوشاتو، نوفل روزه صد دوران در جهت بدین. شود پذیرفته آسان بتواند یادعائ

 افکار جلب يبرا که فهمانیدند بدو – یزدي ، بنی صدر، قطب زاده  – اعظم فقیه یتبلیغات

 کند عوض راه یتاکتیک بصورت میباید ایران درخارج بخصوص و درداخل یعموم

 و قبول مورد که بگذارد تکیه یضوابط برآن خود يحضور يوگفتگوها ها ودرمصاحبه

  .اوست خود خواست مورد واقعا آنچه نه و باشد متمدن جهان عالقه

 خادم واورا کند انکار اورا یمسلمان ازآنکه پیشخمینی   ”که صدر یبن ابوالحسن بعدها

” :نوشت خود ”امید به خیانت ”درکتاب بود، شمرده خود يمعنو فرزند را يو بداند امریکا

 نمیکرد، تجاوز مورد  19از کال لوشاتو درنوفل روشنفکران و خبرنگاران عموم يپرسشها

 يموسو احمدخمینی، زاده، قطب یزدي، آقایان پیشاپیش را آنها يپاسخها که شد وقرار

  . بدهد جواب آنها براساس خبرنگاران درپاسخ ایشان تا کنیم تهیه من خود و ها یخوئین

 کشف در قم در یالسالم حجت مقام در یخمین ااهللا روح لوشاتو، نوفل يروزها از پیش

 نکردند، مخالفت سلطنت اساس با تنها نه وقت هیچ مجتهدین و فقها”نوشت خود االسرار

 اسالم گویند یم که آنها و کردند، نیز همراهیها سالطین با مقام یعال يعلما از يبسیار بلکه

. "کنند بدبین آنها به را دولت خواهند یم و دارند ينگیزا فتنه نیت است مخالف سلطنت با

 آن بر اسالم که است یاصل سلطنت ”که کرد کشف ااهللا آیت مقام در شخص همین یول

 به شوند، کافر سالطین به مردم که است فرموده امر خداوند و است کشیده بطالن خط

  ”.کردند اعراض سالطین از همیشه علما و فقها که است جهت همین

 ینقش هیچ شخصا یاسالم ایران در که کرد تاکید مختلف مورد هفده در لوشاتو، نوفل در

 تنها و شد نخواهد رهبر یا جمهور رئیس و گرفت نخواهد عهده به مملکت امور اداره در را

 مسند بر هم ایران، به بازگشت محض به یول. کرد خواهد اکتفا يارشاد نقش يایفا به

 يرهبر دفتر تابعه ادارات از ییک به تبدیل را يجمهور ریاست ممقا هم نشست، يرهبر

 تصریح بار سیزده لوشاتو نوفل در گذاشت سر بر را قوا کل یفرمانده خود کاله هم کرد،

 را عهده را یحکومت زمناصب ا یک هیچ خودشان روحانیون یاسالم درایران که کرد
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 در یول. بود خواهد يارشاد یقشن صرفا او خود نقش مانند نیز آن نقش و شد نخواهند

 نخست ،يجمهور ریاست: حکومتی يباال مقامات کلیه داران عمامه او، یاسالم ایران

 امورمقننه اداره فرمانداري، استانداري، کشور، یعال دیوان ریاست سفارت، وزارت، ،يوزیر

 کرد عالما انقالب عالیقدر رهبر و گرفتند خود درانحصار را یگروه يها ورسانه وقضائیه

 و رسولند و خدا دشمنان باشند یحکومت امور مصادر نباید روحانیون میگویند آنهائیکه که

  .ببرند ازبین را اسالم میخواهند

 میتقیمو رژیم یک در خود یکنون یاساس قانون یرسم بطور که است يکشور تنها، ایران

 قیمومیت، این هک است کرده تصریح خود رژیم این وبنیانگذار برد، یم بسر یقانون

 یفرق موقعیت و وظیفه لحاظ از صغار قیم با ملت قیم و است صغیر بر قیم یشرع قیمومیت

 این لزوم نماند یباق يا شبهه يجا اینکه يبرا او هم و) فقیه والیت: یخمین اله روح( ندارد

 الندکم نیازمند و ناکاملند و ناقصند و جاهل مردم« که است کرده توجیه چنین را قیمومیت

  ».دارند قیم به احتیاج شرعاً و

 دنیاي اسالم ي وپرآوازه محبوبنماي و روشنفکر فقیه والیت بزرگ پرداز فرضیههمچنین،  

 عوام يها توده جهل«: است نوشته باره همین در، کتاب امت وامامت در  - علی شریعتی - 

 این و کنند یم اءاهد شود یبان هرکه به آبگوشت شکم یک به را يوار بنده منحط، و مقلد

 گزینش مالك توان ینم است، گاوها و ها االغ ییعن ها، راس آراء ردیف در آنان يرا

 و امت: یشریعت یعل( ».شود انتخاب یاله يایدئولوژ اساس بر باید امامت. باشد يرهبر

   ،)امامت

  :  نوشته دیگر يجا در علی شریعتی

 شناسد ینم را خود امام که یانسان و امام، بنام است یروح مستلزم امت وجود حساب«

  ).تمام حزب یک: یشریعت یعل( ».باشد کرده گم را خود چوپان که است يگوسفند بمثابه

همان ویژگیها  در واقع براي جانشین امام غائب  ،"والیت مطلقه فقیه "نظریه قرون وسطایی 

 تصرفاجازه  و تقدر آنان به و شود که براي امام معصوم قائل است را قائل میو حقوقی 

که  ينقد وغیرقابل مقدس مطلق،ي یعنی رهبر .دهد می مسلمین اموال و اعراض و نفوس در
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جماعت  یک فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، سرنوشتهمچون چوپانی  دارد اختیار

 بخشی دینی باورهاي بر را اش دیکتاتوري هاي پایه و گیرد دردست کامل بطور را گوسفند

   .سازد استوار پرداز دروغ و گرسرکوب مخوف هاي دستگاه و ها توده از

معجونی وبا هم ترکیب گشته  تدین وقدرمخوف دوقطب بعد ازقرنها انتظار، سرانجام 

سیاه ترین وفجیع ترین دوران تاریخ ایران رارقم که اند پدید آورده  شکست ناپذیر مقدس و

ترین دوره هاي تاریخ ایران و با دوره اي که تباهی وویرانی اش،حتی با بد. ه استزد

  .قابل قیاس نیست جنایات و فجایع عرب ومغول نیز

 مال که آنچه نکرد . کرد غارت عرب و بسوخت سکندر و بکشت مغول «: به قول معروف 

  ».کردباهم  سه هر

 طرز باهمین و راستا درهمین ، انقالبآغازهمان خمینی در جنایات ترین فجیع از یکی 

 زن ازچهارصد بیش درآن که بود  1357درتابستان  آبادان رکس سینما حریق يماجرا  فکر،

 نقشه طبق سینما درهاي زیرا سوختند، درآتش زنده زنده سینما این درسالن کودك و مرد و

ازدیگر  .بود شده قطع ازخارج نیز تلفن وسیمهاي بود شده قفل بیرون واز شده بسته قبلی

هشت  جنگ برپا کردن ،ه داخل وخارج کشورآزادیخواا  واعدام صده ترور جنایات خمینی

 ان ایرانیباعراق و به قتلگاه فرستادن بیش ازهشتصد هزار ازبهترین ومخلص ترین جوانساله 

بعد از  زندانی سیاسیهزاران  فرمان قتل عام سراسريسرمایه عظیمی ازمملکت، وهدر دادن 

که خود آن رابه خوردن جام  عقب نشینی خفت بار جنگ ایران وعراقحاصل از جنون

 براي غیره و انتظامی و نظامی سرکوبگر نیروهاي هزار صدها اعزام، زهرآلود تشبیه کرده بود

 و سیستان و خوزستان کردستان، صحرا، ترکمنمناطق کشور، محرومترین  مردم کشتار

 و حکومت برده داري خودتحکیم پایه هاي  براي اسالمی ن حجاب، اجباري کردنبلوچستا

 چاپخانه و ها روزنامه به حمله ،ها زندان در دختران به تجاوز ،ها خیابان در زنان به حمله

 و دمکراتیک نهادهاي و سیاسی احزاب انحالل ،ن وقلمبیا آزادي ممنوعیت و آن اشغال و ها

 این بستن و هادانشگاه به حمله. آن رهبران و فعالین و اعضا اعدام و شکنجه و دستگیري

 و جویان دانش پاکسازي و سرکوب با فرهنگی انقالب دهی سازمان و دانش و لمع مراکز



  اسالم نید  آخرین منجی
 

299 |  

 

وصدها  ها دانشگاه فضاي و دروس کردن اسالمی چنین هم و چپ و سکوالر اساتید

     .می گیرد تی که همچنین  توسط ولی فقیه منتخب او صورت گرفته وجنای

که طی آن  شد آغاز کشور جخار در "میکونوس" رستوران بزرگ ترور با اي خامنه رهبري

 اتوبوس انداختن دره به توطئه با ،چندین تن از سران آزادیخواه کورد به قتل رسیدند

 خوابگاه به حمله به کار. یافت سازمان اي زنجیره هاي قتلبا  کرد، پیدا ادامه هنرمندان

 با نیز جامسران و کشید آنان کردن پرتاب پایین به ساختمان باالي از و کشتن و دانشجویان

وفجایع  بسیج و پاسداران و چماقداران کشاندن خیابان به و مردم راي علیه خرداد 22 کودتا

دهها دانشمند ونخبه ي هسته اي بعد از  ترور کشتار و همچنین .یافت ادامه ،کهریزك ننگین

اسیدپاشی به ، تجاوز وآزار جنسی زندانیان سیاسی لورفتن راز مخوف رژیم فاشیسم ایران،

 ، ی، احداث فحشاخانه هاي رسمی درمشهد براي زائران عراقصورت دختران بد حجاب

تنها گوشه  عنوان دفاع ازحرم ااعزام هزاران بسیجی دست آموز به مثله گاه هاي بشاراسد ب

  .ایران استردیکتاتورهبر اي از جنایات 

 ها دزدي و دهافسا ترین گسترده و ترین وسیع به اي خامنه رهبري نیز اقتصادي عرصه در

 راه ملی، ثروت غارت و اقتصادي امور در آن فرماندهان و سپاه کردن شریک. انجامید

 و صنایع کردن تکه تکه و ها سازي خصوصی سر بر جنگ قاچاق، هاي اسکله اندازي

 این بدست کشور واردات و صادرات امور سپردن و موتلفه حزب به تکیه غنایم، تقسیم

  . کشید تومان میلیارد 3000 اختالس به آن سرانجام که تومانی اردمیلی 123 اختالس حزب،

صرف میلیادها دالر ازسرمایه مردمی که در غنی ترین کشور دنیا به نان شب خود محتاجند، 

نسل کشی  ، یعنی دستیابی به بمب هسته اي وبراي تحقق بخشیدن به رویاي فاشیستی خود

دم ایران را بیش از پیش به مخاطره افکنده جان ومال مرجنایتیست که ، تسخیر دنیاو 

  .استمتحد کرده  ،خون آشامضحاك ماردوش این جهانیان راعلیه و

شته و قرن بردا جنایتکارنقاب از چهره پلید این ، هزاران انسان بیگناهپاك  خون بازتاب  

    .شناسانده است] منهاي ایرانیان[را به جهانیان ه وي چهره کری
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 هم را اي عده داد، فریب مدتی براي میتوان را همه«: لینکلن آبراهم فومعر سخن بهبنا 

 ».داد فریب نمیتوان همیشه براي را همه اما فریفت، همیشه براي میتوان
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 ��ر رو����ی 

ی وکسانی که نم! کسانی که می ترسند به عقایدشان شک کنند، برده اند! کسانی که نمی خواهند به عقایدشان شک کنند، متعصبند"

  برتراندراسل "!توانند به عقایدشان شک کنند، احمقند

چیره  هجدهمها و تفکرات اروپاي قرن  روشنگري، یک جنبش فلسفی بود که بر دنیاي ایده 

سوء اهداف اصلی متفکران روشنگري آزادي، پیشرفت، دلیل، مدارا، و پایان دادن به . بود

  .بود دربارکلیسا و ي استفاده 

 حکومت جامعه فرهنگی فضاي بر که مقتدري مرجع مهمترین ، دراروپا  هفدهم قرن  دراوایل

. دانست می آن  مفسر  و نگهبان را خود  کاتولیک  کلیساي که بود، مسیحی  متون احکام کرد می

ها و علوم طبیعی را بر اساس کتاب  ا حتی تاریخ بشر، طب، فیزیک و بسیاري از پدیدهکلیس

 ترتیب بدین. داد نمی اظهارنظر اجازه دیگري مقام ای شخص هیچ به و نمود می تبیین  مقدس

 تکفیر بود، کلیسا هاي آموزه با مخالف که تجربی و علمی مشاهده از برخاسته نظریه هرگونه

  .کرد اشاره  گالیله  توان به برخورد قاطع کلیسا با جمله می آن از. گردید می

ۀ مرتب سه به جامعه. بود ییوسطا قرون  کهن هاي سنتة ساختار اجتماعی جامعه هم بازماند

 قرارداشت سلطنت مقام مراتب سلسله این رأس در. شد می تقسیم  وعوام  روحانیان،اشراف

 وحق نیست شرطی هیچ به مقید  پادشاه دهارا. دارد می نگه برپا را ساختاراجتماعی که

  . است یافته تجسم پادشاه شخص در الهی اراده برحسب بلکه جامعه جانب از نه حاکمیت

 قرون رسم و راه همان کمابیش هفدهم اواخرقرن تا نیز حقوقی و قضایی اموردر عرصه 

اع از بقا و دف نه است، "مجازات" مجرم محاکمه و تعقیب از غرض. است برقرار وسطی

ها  محیط زندان. شود نظم جامعه؛ به همین دلیل شدت مجازات بیش از حتمیت آن منظور می

درگرفتن اعتراف امري است عادي؛ صرف اعتراف هم دلیل هولناك و شکنجه دادن متهم 

اعالم اتهام اجباري نیست، اختیارات قضات نامعین و نامحدود است، . شود جرم شناخته می

خورد، نفوذ و قدرت صاحبان مقامات دولتی و کلیسایی  در احکام آنها تناقض به چشم می
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و ضابطان قانون میان متهم و مجرم مأموران . در تخفیف و تشدید مجازات تأثیر کلی دارد

مجازات اعدام براي نه تنها جرائم عمده بلکه براي بعضی جرائم جزئی . گذارند فرقی نمی

 آمدن دچار یا  شیطان تلقینات به شدن تسلیمۀ نشان را  وانیر بیماري  و  دیوانگی.معمول است

  .دانند می مجازات مستوجب را روانیان و دیوانگان و شناسند؛ می  الهی لعنت  به

 فراهم  شانزدهم قرن  در  رنسانس جنبش  آمدن وجود به با  بینی جهان  مقدمات ریزش این

ود نیاورد، اما در وج به تغییري  وسطی قرون  تاریخی  دربرداشت گرچه رنسانس. شد

 کلیسا، اهل با خویش درمجادالت آنها. مؤثربود  شکاکیت  وترویج  جزمیت  شکستن

 امر در گفتند می که گرفتند، می کمک باستان  نیونا  وسوفسطاییان  شکاکان  ازشیوه

 و جا همه در که  رسید مطلق حقیقت  به توان هرگزنمی بشري، امور ویژه به دانش،  کسب

این مجادالت وحدت آهنین کلیساي کاتولیک را در هم شکست و . اشدب معتبر ها زمان همه

 علومة تازۀ دند به زمینش بسیاري از استعدادهاي برجسته را که پیش از آن جذب کلیسا می

  .داد سوق  طبیعی

  .است طبیعت فضاي شدن روشن و قدیم بینی جهان تاریک بناي ریزش قرن  قرن هفدهم

شیوه استدالل عقلی و قرار دادن عقل به عنوان . انسانی است  منبع این روشنایی تازه عقل 

 و مستحکم بناي بود، شده مطرح  دکارت  یکی از منابع مشروعیت و تعیین قانون که از سوي

 علوم  به نسبت تغییردیدگاه و فروریخت بعد قرون در را  سلطنت  و  کلیسا استبدادي

ارداد، هم یکی دیگر از قر تحلیل رامبناي  ریاضیات االهیات، جاي به که  طبیعی

  .داشت وروشنگري  خردگرایی دردوران کننده تعیین نقشی که بود  دکارت  آوردهاي دست

از دنیاي دانش برخاست و سپس دنیاي اندیشه و ادبیات و هاي روشنگري  اولین جرقه

 حرکت قانون  با الهام از انقالب درفیزیک که با. سیاست کهن وموسیقی را دربرگرفت

تواند در  شد، متفکران روشنگري استدالل داشتند که تفکر روشمند مشابه آن می آغاز  نیوتن

 انقالب  به روشنگري روعصر ینا از. شود بسته کار به بشر هاي فعالیت هاي شکلۀ هم

 اهمیت عقالنیت و علم خرد، گرایی، تجربه حرکت هردو، براي. است یافته پیوند  علمی

  .داشت
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جا به فرانسه و آلمان و اسپانیا و سپس به  عصرروشنگري از انگلستان برخاست و از آن

چهارچوب  تر به اقصی نقاط جهان نیز راه یافت و به ظهور سراسر اروپا و نیز کمی بعد

 التین آمریکاي کشورهايۀ روشنفکرانه انقالب آمریکا، انقالب فرانسه، حرکت استقالل طلبان

بسیاري از به وجود . ی نمودشایان کمک لهستان 1791 مشروطه اساسی قانون و

 مذهب، در خصوص به روشنگري دوره هاي آرمان تأثیر تحت سخت  آمریکا  آورندگان

 مانند معاصرنیز هاي بینی جهان و ها بیشترفلسفه. داشتند ارقر داري دولتة حوز و اقتصاد

 پست گرایی اخالق و گرایی انسان گرایی، عقل مارکسیسم، ماتریالیسم، پوزیتویسم،

  .رنیسم همگی ریشه در عصر روشنگري دارندمد

ولتر، ، رنه دکارت: برخی ازفیلسوفان و تاثیرگذران برجسته فلسفه روشنگري عبارتنداز

، جان الك، دیوید هیوم، توماس هابز، مارتین لوتر، نیوتون، فردریک کبیر، دنیس اسپینوزا

دیدرو، توماس جفرسن، ژان ژاك روسو، بنجامین فرانکلین، ماري آنتوانت، گوته، امانوئل 

 ....جوزف ادیسون وکاترین کبیر و، کانت، مونتسکیو، آدام اسمیت

 

  :روشنگري درایران  ●

ن از ابتداي قرن نوزدهم  میالدي و با آغاز ارتباطات گسترده با جریان روشنفکري در ایرا

غرب، شکل گرفت و به خصوص در دوره ي ناصري رشد یافت وازمشروطه به این سو به 

  .طور جدي وارد صحنه سیاست ایران شد

هاي ممنوعه که در خارج از کشور به چاپ رسیده  در اواخر دوران ناصرالدین شاه روزنامه

به . شد نقش مهمی در جریان روشنفکري داشتند ایران مخفیانه پخش میو در داخل 

ان و خ ملکم میرزا کرمانی، آقاخان میرزا ،آخوندزاده میرزافتحعلی شخصیت چهار  ویژه

 روشنفکري و ایرانی رنسانس پایه بر که را ایران خواهی مشروطه ادبیات  طالبوف تبریزي

 دیگر طرف از و کردند می رانفی دینی افاتخر طرف افرادازیک این. دادند سامان ،بود

 و روحانیون و دربار نفوذ از دولت کردن آزاد. دادند می ترویج رادرایران سیاسی فکرآزادي

این خواست روشنفکران یعنی . راه ترقی هدف این روشنفکران بودشاه به ایران هدایت

به ویژه شهرهاي بزرگ رفته رفته به تقاضاي توده عظیمی از مردم شهرها  ، آزادي سیاسی
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زیر این . زیرحمله مردم قرار گرفتند تبدیل شد ودربار و روحانیون ومتنفذین وابسته به دربار

فرمان  1285نهم دي ماه  1960دسامبر  30فشارها بود که سرانجام مظفرالدین شاه در 

  .روز بعد درگذشت 9مشروطیت را امضا کرد و خود 

چراکه . و آزادي نسبی شکل گرفته، دوام چندانی نداشتمتاسفانه پیروزي مشروطه خواهان 

کسانی که ازاین جریان متضررشده بودند باهمه قدرت به ...روحانیت و دربار ومالکین و

شیخ فضل اهللا  ، سردسته روحانیون مخالف . توطئه وتالش براي سرکوبی آن متوسل شدند

مشروطه خواهان را تکفیر و  نوري بود که  دست در دست عین الدوله حاکم مستبد تهران،

 .مشروطه را خالف قوانین اسالم دانست

پس . با تحریک وي، محمدعلی شاه دستور به توپ بستن مجلس شوراي ملی را صادر کرد

اهللا نوري به  شیخ فضل. ازآن نیز شیخ فضل اهللا از مخالفان جدي ایجاد دوباره مجلس بود

بناي قرآن بر آزاد نبودن «: ت و معتقد بودگف صراحت ازعدم آزادي در متون دینی سخن می

طلبان تجمعاتی را در تهران  وي براي دفاع از شریعت در برابر مشروطه ».قلم و لسان است

برد و در واقع  هاي خود مبانی فکري مشروطه را زیر سوال می سازماندهی کرد و با سخنرانی

پس از فتح تهران . ایجاد کرد ائتالفی نانوشته را با محمدعلی شاه در مخالفت با مشروطه

اهللا  طلبان تعیین شد که با راي این دادگاه شیخ فضل اي براي محاکمه سلطنت دادگاه ویژه

پسرشیخ فضل اهللا که بیش ازدیگران خواهان اعدام وي بود؛ بعد ازاعدام پدر . اعدام شد

  .زیرجنازه اش شادي وپایکوبی کرد

طلبان از  اي از مشروطه ران استبداد صغیر، عدهپس از به توپ بسته شدن مجلس و آغاز دو

المتکلمین و جهانگیرخان صوراسرافیل بوسیله کودتاچیان خفه و قاضی قزوینی  جمله ملک

  .یحیی میرزا اسکندري هم در اثر شکنجه جان سپرد. العلما نیز مسموم شدند و سلطان

زاده، محمد  سن تقیهاي جریان روشنفکري ایرانی پس از مشروطه سید ح مهمترین شخصیت

علی تربیت عالمه قزوینی، میرزاده عشقی، ملک الشعراي بهار، ابراهیم پورداوود، محمدعلی 

زاده بودند که برخی از آنان در مجله ایرانشهر و مجله کاوه با  جمالزاده و حسین کاظم

این گروه به همراه سایر روشنفکران از جمله حسن پیرنیا، . یکدیگر همکاري کردند
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مدعلی فروغی، عبدالحسین تیمورتاش،سید احمد کسروي، فرخی یزدي، ملک الشعراي مح

بهار، ارباب کیخسرو شاهرخ، سید ضیاالدین طباطبایی، ایرج میرزا وعارف قزوینی 

هاي دیگرروشنفکري آن زمان بودند که نقش مهمی در تحوالت سیاسی و اجتماعی  چهره

   .ایران از جمله ظهور رضاشاه ایفا کردند

 را ایرانیان که بود دینی –انقالب مشروطیت درخششی در دل تاریک استبداد کهن پادشاهی 

  . کرد   آشنا شهروندي حقوق و گرایی قانون و مدرن دنیاي با

مشروطیت حقیقی جنبشی بود که آرام نیل به سمت دموکراسی داشت ودرآن جایی براي 

مشروطه خواهان با تجربه تلخی که  اما متاسفانه. وجود نداشت) دینی وسلطنتی(استبداد 

ازدخالت روحانیت دینی درآغازمشروطه داشتند، شتابزده با کمک عوامل خارجی طرح 

  .ناتمام مشروطه را اینباربا دیکتاتوري ضددینی رضاخان پهلوي احیا کردند

اگرچه رضاخان با کوتاه کردن دست روحانیت مرتجع که هرگونه پیشرفت وفن آوري 

کردند، خدمات ارزشمندي به ایران کرد و توانست گامهاي بلندي به سمت  راتحریم می

مدرنیسم بردارد؛ اماآنچه که رضاخان وبعدها پسرش، محمدرضا ازآن غفلت کردند این بود 

که تجدد آمرانه بدون تحول فکري مردم ممکن نیست ومنجر به فجایعی چون واقعه خونین 

لوي، نادیده گرفتن نقش ونیروي عظیم مردم؛ اشتباه سلطنت په. شد مسجد گوهرشاد می

این همان نقطه ضعفی بود که بعدها روحانیت  .ودرعوض دست به دامان اغیارشدن بود

 .ازآن به نفع خود بهره جستند

 نه فقط مخالفان دینی بلکه به تدریج مشروطه خواهان را نیز رضاخان، استبداد ي رهیدا 

و سایر نهادهاي جامعه مدنی که دستاورد مجلس واتحادیه ها واحزاب . دربرگرفت

مشروطیت بود میان تهی شدند و حالت نمایشی پیدا کردند وشاه مستبد مطلق و بالمنازع 

  .شد

گام به گام  ،محمدرضا شاه نیز که درجوانی ازطرفداران دموکراسی وسلطنت مشروطه بود 

 راه ي ادامه   قکوشش مصد. از دموکراسی فاصله گرفت و روز به روز دیکتاتورتر شد

مصدق بجز مساله ملی کردن نفت پرچمدار دموکراسی و  ، انقالب مشروطیت بود
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 مردمی احزاب تمامی دستورشاه به. بازماند ازراه  مرداد 28 کودتاي با که بود   آزادي

 سلطنتی واحد درحزب عضویت مجبوربه مردم آحاد وهمه شده تعطیل ومخالف

  .رستاخیزشدند

 خرافه و جادو و مذهب و دین دکان دارانوي . اشتباه تشخیص داد راخطر  ،محمدرضاشاه

 و بست را سیاسی و علمی و فرهنگی هاي انجمن ها، حزب ، ولی درعوضشتگذا آزاد را

 هاي کمیته و ساواك ایجاد با پهلوي محمدرضا. کرد اعدام و زندانی را ها آن فعاالن

 و زنی سینه هاي هیئت  آن جاي هب و ساخت ممنوع را دانشجویان سیاسی فعالیت وحشت،

 و بازکرد منقول و معقول ي دانشکده آخوندها براي. داد رواج را خوانی روضه و عزاداري

 .کرد اعطا دروغگویی و فریبی عوام دکتري درجه ها آن به

دست یافته بود که  یوي به همان فرمول. البته محمد رضا شاه به نتیجه درستی رسیده بود

 بلکهبر مردم جبر نیست   راه حکومت یعنی .بودنددست یافته ازپدرش  پیشحاکمان  همه

بهترین وسیله براي دستیابی به این  غافل نگه داشتن آنهاست و، برمردم تسلط تنها راه

الزمه اینکار همراه کردن متولیان دین یعنی  . است "دین"با  کردن مردمسرگرم  ،منظور

بد خاندان پهلوي اینبار دربین روحانیت افرادي بوند که ازاقبال . می باشدروحانیت با خود 

 . اندیشیدند کاسه لیسی حاکمان می همراهی واز فراتررویایی  به که

سرزمین ي  که براي آیندهستی رمحقق شد و تصمیم نادفقط غفلت مردم  محمد رضا از نقشه

  .خود گرفتند

واندیشه هاي مخالف، مانع احزاب  بیان و با ایجاد خفقان وعدم آزادي دیکتاتوري پهلوي

و مسلماً تازمانیکه مردم درپرتوآزادي، به آگاهی  .رسیدن مردم به رشد و بلوغ سیاسی شد

ودانش سیاسی نرسیده باشند؛ نمی توانند براي آینده خود وسرزمینشان تصمیم درستی اتخاذ 

  .   کنند

اعدالتی هاي دو کودتاي پس از انقالب مشروطیت، کشتن آزادیهاي سیاسی وگسترش ن 

رفته ... طبقاتی، همچنین دست کشیدن آمریکا و متحدان اروپایی ازحمایت سلطنت پهلوي

    .حاکمیت ارتجاعی جمهوري اسالمی انجامیدسقوط خاندان پهلوي و ایجاد رفته به 
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 مبارزات درادامه ایران لذامردم وفادارنماندند مشروطه هاي آرمان به ومحمدرضا رضاخان

 زا شواربابان مینیخاما متاسفانه ، زدند انقالب به دست گرباردی شان خواهانه آزادي

 ندکرد خارج اش واقعی مسیر از را هفت و پنجاه انقالبناآگاهی مردم سوء استفاده کرده و 

 که حکومتی آوردند، پدید اسالمی جمهوري بنام ایرانی، ضد و استبدادي حکومتی آن از و

  .ندارد شباهتی هیچ جمهوري به

استبداد  شکست مشروطه واحیاء مانع تراشی روحانیت درآغازمشروطه، منجربه ابرایننب 

سلطنتی شد واستبداد سلطنتی پهلوي هم نهایتا خطرناکترین وفجیع ترین نوع استبداد، کهن 

  .یعنی دیکتاتوري توتالیتردینی رادرایران رقم زد

کرده وبا زدوبندهاي پشت روحانیونی که همواره درطول تاریخ درکنارپادشاهان پادشاهی 

کردند؛  پرده، پیوسته ازمردم به عنوان ابزاري براي پیشبرد اهداف خود وحاکمان استفاده می

بالواسطه به   سرانجام باکمک استعمار به سوداي دیرین خود یعنی دستیابی مستقیم و

 . حاکمیت، نائل آمدند

کار، پرده ان معتبروغیرقابل مدارك به بااستناد "  اهللا آیت رفیقْ "امیرعباس فخرآوردرکتاب

  :ازراز جمهوري اسالمی چنین برمیدارد

طرح گسترده سازمان امنیت شوروي براي استفاده از روحانیون شیعه براي مقابله با ایاالت «

 در وسیع خرابکاري و آشوب ایجاد و اسالمی انقالب براي ریزي برنامه ،…متحده آمریکا

اه از جمله فاجعه آتش زدن ش حکومت سرنگونی و قالبان آتش کردن روشن براي ایران

  ».سینماها و کشتارهاي ساختگی که مربوط به فعالیت این سازمان پیش از انقالب بوده است

دهها کتاب درزمینه افشاگري پشت پرده هاي انقالب وجنایات واهداف رژیم آخوندي در (

پشت پرده هاي انقالب اسالمی کتاب : ایران به چاپ رسیده که برخی ازآنها عبارتند از

گفته نشده ها درمورد ، ازبهرام چوبینه، درپشت پرده هاي انقالب اعترافات جعفرشفیع زاده

  ....).اهللا ازامیرعباس فخرآور و روح اهللا خمینی ازمهدي شمشیري، رفیقْ آیت

] ایران[بدین ترتیب با روي کارآمدن دیکتاتوري توتالیتر آخوندي، طاووس زیباي خاورمیانه 

یکباردیگر به جرم زیبایی به بند کشیده شده وبا روبند ونقاب مذهب، به زباله دان 



  یروشنگر عصر  آخرین منجی
 

308 |  

 

وقصه ناتمام روشنگري وآزادي خواهی . کند سال پیش بادیه هاي اعراب سقوط می1400

  .باردیگردرایران به پایان میرسد

  

  :برخی ازپیشگامان روشنگري درایران ●

رادایم غالب درقرن هفدهم دراروپا ایجاد شد اگرچه جنبش روشنگري به صورت یک پا

تردربسیاري درقرون قبل ولی جرقه هاي آن پیشتردردوره رنسانس درقرن شانزدهم وحتی 

  . ازجوامع زده شده بود

به ناگاه و تنها توسط یک نفربوجود نیامده ، روشنگري نیز مانند هرایدئولوژي دیگر مسلماً

خن ازپیشگامان روشنگري به خصوص درایران به وقتی س ،نیست منصفانهبنابراین . است

چون حکیم  ،قبل تر هاي هسد روشنگران بزرگ درصدرآن نام اندیشمندان و ؛میان می آید

  .زکریاي رازي وابوعلی سینا ندرخشد

 دان شیمی و فیلسوف پزشک،   )ق.  ه  313  -   ق.  ه  251(حکیم محمد بن زکَریاي رازي - 

پائیان این ارو. است مشهور  سفید نفت  و  گوگرد جوهر  کل،ال  کاشف عنوان به که ایرانی،

 برخالف وي،. شناسند می "الرازي" ،"رازي" ، "رازس"دانشمند شهیر را با نامهاي 

 عادي مردم با بودند، بزرگان و امرا و پادشاهان درمان به مایل بیشتر که پزشکان از بسیاري

 و تفقد«: میگوید رازي به راجع ستالفهر کتاب در  ندیم ابن. است داشته سروکار بیشتر

رفت  کس، به ویژه فقراء و بیماران داشته، از حالشان جویا، و به عیادتشان می به همه مهربانی

  ».ها گذاشته بود هاي کالنی براي آن و مقرري

رازي کتابهایی . زکریاي رازي را شاید بتوان بزرگترین آزاد اندیش تمام دنیاي اسالم نامید

مذاهب و در باب روشهاي شیادي پیامبران نوشت که اگر چه امروز خودشان  را در تقبیح

یکی ازکتابهاي . اند هایی ازآنها درآثار دیگران بحث و بررسی شده موجود نیستند اما بخش

 سه( وي بعدها پایه یکی از معروف ترین کتابهاي آزاد اندیشان اروپایی

  .قرار گرفت]) موسی،عیسی،محمد[شیاد
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که دیگران به طعن و استهزاء، نام آن را » النبوات فی«: درباب دین عبارتنداز دوکتاب وي 

 »االنبیاء مخارق« را او نام طعن به دیگران  »فی حیل المتنبین« اند و نهاده» االدیان نقض«

  .اند گذاشته

او تمامی کسانی که از ابتدا ادعاي . که تمامی مذاهب را تقبیح کردبلرازي نه تنها اسالم  

وي . دانست که در بهترین حالت بیماري روانی داشتند غمبري کردند را شیادانی میپی

خواند که هیچ اطالعات مفید  هاي سراسر متناقض می اي از افسانه همچنین قرآن را مجموعه

  .وبه هیچوجه ازفصاحت وبالغت برخوردارنیست و بدردبخوري ندارد

داد استدالل هستند و نباید این استعداد خویش به عقیده رازي همه انسانها برابرو داراي استع

اگر خدا قومی را به نبوت اختصاص دهد به این . را در برابر ایمان کور دست کم بگیرند

ها را بر دیگر انسانها برتري داده واین با حکمت و رحمت الهی سازگاري  معناست که آن

گوید این بزهاي ریش بلند هرگز  خواند و می می» بزهاي ریش بلند«رازي پیامبران را  . ندارد

  . توانند ادعا کنند که داراي برتري فکري و روحانی خاصی نسبت به بقیه هستند نمی

. دارد دهد بلکه فقط شما را از سؤال پرسیدن بازمی ایمان به شما پاسخ نمی: گوید رازي می

گویند از  مبران میباطل بودن تمام چیزهایی که پیا. معجزات پیامبران بر حیله گري استوارند

شود که گفتارهایشان با یکدیگر در تضاد است، پیامبري آنچه پیامبر  این حقیقت آشکار می

انجیل . داند مجاز میگرداند دیگر منع کرده را در حالی که خود را مخزن و انبار حقایق می

    .کند و قرآن انجیل را تورات را نقض می

دین . یا کم مغز هستند یا زنان و نوجوانان هستندشوند  کسانی که دوررهبران دینی جمع می

اگر قرار باشد کتابی درون خودش . دهد کند و کینه را پرورش می حقایق را خفه می

حقانیت و وحیانی بودن اش را آشکار سازد، رساله هاي هندسی، ستاره شناسی، پزشکی و 

  . توانند این ادعا را خیلی بهتر از قرآن مشخص کنند منطق می

اثر حمالت شدید رازي به ادیان، خشم جمع بزرگی از علماي اسالمی بر ضد او  بر

ابوریحان (جمعی او را متطبب خواندند و حق ورود در مباحث فلسفی ندادند. برانگیخته شد
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و سخنان او را ) ناصرخسرو(، جاهل وغافل )ابوحاتم رازي(، گروهی وي را ملحد )بیرونی

  .خواندند) موسی بن میمون(، وهذیانات )حزمابن (دلیل  دعاوي و خرافات بی

. دارد وجود مختلفی هاي روایت او شدن نابینا علت درباره شد، نابینا آخرعمرش در رازي  

 بخار چون شیمیایی مواد با مداوم کار را وي کوري سبب، چون ابوریحان بیرونی برخی

 کردن نفی و ورزیدن کفر جرم به اسالمگرایان که، اما قول رایج تراین است دانند می جیوه

رازي علی رغم آنکه پزشکی . ا کور شدت کوبیدند سرش بر خودش کتاب با آنقدر وحی

گفت نمیخواهد دنیاي  ي می، ومیخواست اورا تیمار کند هرگز اجازه نداد او را مداوا کنند

  . اینچنین را بار دیگر ببیند

عتقاد به علم، بکار گیري رازي از ارزشهایی چون خردگرایی، شک گرایی در مذهب، ا

استدالل منطقی در حل مسائل انسانی، تجربه گرایی، تعصب نورزیدن وعدم اعتماد کوربه 

  .سنتها، حمایت میکرد که جوامع مدرن قرنها بعد آن راگرامی داشتند

ابو علی سینا حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی که در جهان غرب به  - 

ق در شهر .ه 370شناخته شده است، درسال  "امیر پزشکان"لقب  و با) Avicenna(نام

    .بخارا به دنیا آمد

ابن سینا ازسرنوشت خردگرایانی چون زکریاي رازي درس گرفته ومحافظه کاري پیشه کرد 

با وي درکتاب شفا . و اسرارمگو را فقط براي خردمندان ودربرخی کتابهاي خود بازگومیکرد

منکر وجود هرنوع و  باورهاي مذهبیون را باطل اعالم می کند دلیل و برهان هاي عقلی

ابوعلیسینادرکتاب«شفا»منکرزندهکردنمردگانتوسطعیسیوتبدل عصاي . شودمی معجزه 

وي همچنین نظریاتی در رد .موسی به مار و دونیم کردن ماه توسط پیامبر اسالم می شود

  . وحی و وجود دوزخ و بهشت می دهد

از سوي روحانیون به الحاد و کفر رغم نگه داشتن جوانب احتیاط، نیزعلی ابو علی سینا 

  .یش سوزانده شدب هاهجري کتا 555متهم شدو به دستور خلیفه المنجدبالله در سال 

  : میرزا فتحعلی آخوندزاده - روشنفکران مشروطه  ●
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یکی ازپیشگامان تاریخ روشنگري ومشروطه خواهی درایران، میرزا فتحعلی آخوندزاده 

هاي او بر اندیشمندان جنبش مشروطیت ایران از  اندیشه. می باشد) ق1228خوندوف، آ(

  .جمله میرزا آقاخان کرمانی، میرزا ملکم خان، طالبوف و دیگران  تاثیربسیار گذاشت

می نامد، به تفضیل در کتابی ) بیوگرافی(” بیاغرافیا”آخوندزاده شرح زندگی خود را که 

 . تحریر در آورده استه ب” مکتوباتالفباي جدید و ”تحت عنوان 

پردازي و  پردازي، شخصیت نویسی، داستان آخوندزاده نخستین ایرانی است که نمایشنامه

ها نه تنها به ایرانیان،  ي این زمینه ي آثاري ارزشمند در همه نقدنویسی اروپایی را با ارائه

ي  ن و مروجین اولیهعالوه بر آن آخوندزاده جزو مبلغی. بلکه به شرقیها معرفی کرد

مشروطیت عقلی و عرفی براساس حقوق طبیعی، از پیگیرترین مخالفین استبداد و مبلغین 

” پروتستانیسم اسالمی”جدایی دیانت از سیاست، مبتکر فکر اصالح دین که خود آن را 

نی خواند، مبتکر تغییر الفبا و اصالح خط در جوامع اسالمی، نظریه پرداز ناسیونالیسم ایرا می

است، از هواداران پر و پا قرص آزادي زن و برابري حقوقی زنان با مردان است و از 

افکار و آثار او نسبت به دیگر . مهمترین بانیان فکر سکوالر در میان همگنان خود است

 . پردازان مشروطه از نظم و سیستم و انسجام بیشتري برخوردار است اندیشه

خواهی و  ي ملیت عربی، درصدد طرح ایده- نگ دینیي فره آخوندزاده در برابر سیطره

این رویکرد تاریخی . ي طالیی ایران باستان است ي بازگشت به دوره ناسیونالیسم به واسطه

هاي ملل دیگر احساس فقر  اي است که در مقابل پیشرفت در راستاي هویت بخشی به جامعه

 . کند و حقارت می

، ادبیات فارسی و ترکی، حکمت، فقه و عرفان اسالمی آخوندزاده که با تاریخ ایران، اسالم 

توانست بسیاري از سنتها و عناصرآمیخته با فرهنگ ایرانی که سد راه   آشنا بود، در این دوره

ي فرهنگ غرب  او بدون اینکه دربست شیفته. شناسایی کند پیشرفت و ترقی ایران بود، را

ماندگی جامعه و حکومت،  ش از عقبشود، بدلیل عشق فراوانش به ایران و تاسف عمیق

. سازي و تعمیق فکر تحول در ایران کرد تمام عمر خود را صرف تالش براي اندیشه
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اي شناخته شده بود و با ترجمه  آخوندزاده در بسیاري از کشورهاي آسیایی چهره

  .هایش به روسی در روسیه نیز از شهرت برخوردار بود نمایشنامه

، )ق1280تالیف ( "مکتوبات کمال الدوله"مشهور وي به نام  محتواي اصلی یکی ازآثار

حیف بر تو «: نویسد وي دراولین مکتوب این اثرمی. حمله به سیاست و حکومت قاجاراست

زمین تو خراب، و اهل تو نادان و از فرهنگ و تمدن جهان بی خبر، و از نعمت ... اي ایران 

است، تاثیر ظلم و استبداد، و زور تعصب ) یعنی مستبد(آزادي محروم و پادشاه تو دیسپوت 

  ».و جاهلیت موجب ضعف و ناتوانی تو شده

ازدیدگاه او صالح مملکت در آن است که . آخوندزاده به شدت طرفدار قانون است 

 وزارتة هاي شرعی برداشته شود و امر قضاوت از علماي روحانی گرفته و به عهد دادگاه

ازدواج و طالق و دفن  و نمازي پیش و وعظ یعنی دینی امور تنها و شود؛ گذاشته عدلیه

گونه است که  اموات و امثال آن در دست علماي روحانی باقی بماند؛ و معتقد بود این

شود و این مسئله قدمی است که ایران را به قانون یا سیویلیزه  منفعت عموم مردم تضمین می

عدد زوجات و تساوي کامل حقوق همچنین طرفدار آزادي زنان و نفی ت. دهد شدن سوق می

  .باشد مرد و زن می

و . اش مردگانی متحرکند که باید آنها را بیدار نمود آخوند زاده عقیده داشت که مردم زمانه 

الظاهر  اینها که امروز در ایران علی«: این امر محتاج تغییر خط و فراگیري علوم جدید است

هاي ایشان خون تازه و  شوند، باید به رگ کشند همه در باطن مرده به حساب می نفس می

خون تازه، عبارت از ایجاد الفباي جدید و تعلیم علوم جدید . گرم ریخته به جنبش آورد

  ».است

از . گوید باید علوم جدید را به صورت همگانی به اجبار به مردم یاد داد عالوه می وي به

ولت باید مانند فردریک کبیر قدغن د«: نویسد اي به وزیر علوم عهد ناصري می جمله در نامه

فرمایند که هیچ کس از افراد ملت خواه در شهرها و خواه در دهات و ایالت فرزند خود را 

از نه سالگی تا پانزده سالگی به غیر از خواندن و نوشتن موافق رسم جدید، به کار دیگر 

  ».مشغول نسازد
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داري وآگاهی ایرانیان، در سال آخوندزاده سرانجام بعدازعمري تالش ومجاهدت براي بی

آرامگاه او در تفلیس در باغی که در . سالگی درگذشت 67خورشیدي در تفلیس در  1257

سنگ قبر او رو به . قرار دارد، واقع است) قلعه شاه عباس ( ارتفاعات نزدیک به ناري قلعه 

فراز آرامگاه اما تندیس او به خوبی ساخته شده و بر . ویرانی است و قابل خواندن نیست

  .قرار دارد

  زاآقاخان کرمانیمی●

میرزا عبدالحسین، معروف به میرزاآقاخان کرمانی از پیشروان تفکر آزادي خواهی در جنبش 

توان  میرزا آقاخان را می. ق در بردسیر به دنیا آمد.ه 1270مشروطه ي ایران بود که به سال 

  .دانست ایرانی نوین  لیسمناسیونا  گذاران بنیان از  در کنارفتحعلی آخوندزاده

او مبارز و مخالف حاکم وقت بود . این شاعر دوره ي مشروطه زندگی پر فراز و نشیبی دارد

و در جلسات مخفیانه اي که با دوستانش داشت به هم دیگر آگاهی می دادند و این آگاهی 

و باشند و همین باعث شده بود که دشمنان زیادي در تعقیب ا. ها را به مردم منتقل می کرد

میرزا آقاخان که به دلیل توطئه ي مادر و برادر از کرمان . زندگی را براي او سخت کنند

به همین خاطر از آن جا با دوست قدیمی . فراري شده بود، در تهران هم نتوانست بماند

به حاکم رشت مؤیدالدوله پناه بردند؛ اما آن جا هم نتوانستند  "شیخ احمد روحی"اش، 

  . مجبور به ترك رشت و هجرت به استانبول شدندبمانند و 

میرزا . سید جمال الدین اسدآبادي، به دعوت سلطان عثمانی به استانبول آمد 1310در سال 

میرزا آقاخان ابتدا . با سید جمال الدین ارتباط پیدا کرد و با مبارزات او هم راه شد

ظور آگاهی بخشی و رهایی و را به من» جنگ هفتاد و دو ملت«مقاله  ، متاثرازسیدجمال

فساد مشاهده  اما بعدها براثرآشنائی بااندیشه هاي جدید ونیز. اتحاد جهان اسالم نوشت

 پیاله وهم  کاري محافظه  مشاهده  همچنین ایران، و عثمانی  حاکم دردستگاه سلطنت

 جامعه در آن نقش و دین منتقد و میدهد تغییررویه ، باسالطین اسدآبادي جمال سید  شدن

  . شود می
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مشهود » رساله صد خطابه«و » سه مکتوب«هاي وي درمورد دین در دو اثر آخر وي،  دیدگاه

سه "ثراز سلف پیشین خود میرزا فتحعلی آخوندزاده بود و کتاب تأوي بسیار م. است

آخوندزاده نوشته و حتی بخشهایی از سه  "مکتوبات"را بر همان اسلوب و سبک  "مکتوب

است؛ ولی در بسیاري از بخشها از جمله نقد ادیان و  توبات آخوندزادهمکتوب بازنویسی مک

. است دشمنی با اعراب و ستایش فرهنگ باستانی ایران، قلمش راسختر، صریحتروکوبنده تر 

که نیمه کاره مانده، اثري است اصیل که از سه مکتوب هم صریح  "صد خطابه"رساله 

دو کتاب تکمیل و نقطه کمال راهیست که  توان گفت این در واقع می. اللهجه تر است

 زمانی که  بابیت  دامن اسالم  تیغ نقادي میرزا عالوه بر. فتحعلی آخوندزاده آغازکرده بود

 کالً و مخترعه مذاهب از را  باب  مذهب که اي گونه به گیرد می نیز را بود آن مبلغان از خود

   .داند می مستقیم صراط از خارج و باطل

پس از کشته شدن ناصرالدین . زي میرزا باعث زندانی شدنش می شودسرانجام دین ستی

شاه، دولت عثمانی، شیخ احمد روحی، خبیرالملک و میرزاآقاخان را که در طرابوزان 

  .زندانی کرده بود، به ایران تحویل داد

محمد علی میرزا، این سه نفر را در باغ شمال تبریززیردرخت نسترن به . ق. ه 1314در سال 

  . فجیعی سر برید و سرها را پر از آرد کرده به تهران فرستاد طرز

عنوانِ غمنامه رقت انگیزاین مظلومان مشروطه گشته،  "مرگ زیردرخت نسترن"سرانجام  

  .وبار دیگرفریادي ازآزادي خواهی میهن تبدیل به سکوت میشود

  کسروي احمد ●

 برگزیــد، را		کَســروي		خــانوادگی نــام بعــدها کــه ، آبــادي ســید احمــد حکــم  

  .بود  ایرانی اندیشمند و  دان حقوق  پژوهشگر،  شناس، زبان  نگار، تاریخ

 منطقـه  هکماوار، در متوسط طبقه از زبان آذري اي خانواده در خورشیدي 1269 سال در يو

اي  پـدرش، میـر قاسـم، تـا حـدودي چهـره      . یز، به دنیا آمـد تبر حومه در فقیري کشاورزي

گذراندنـد،   انیان را که با طفیلی خیرات مردم روزگار مـی اوسبک زندگی روح. جنجالی بود

شـان   خوانی در منازل و مصرانه می کوشید مردم را از رفتن به حج و روضه. کرد محکوم می
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تا در میان خویشان و همسایگان کس نیازمنـدي هسـت، بـه    ": باز دارد، با این استدالل که

  ".زیارت نباید رفت

نیون شیعه درآمد ولی بعدها به گناه هواداري از جنبش کسروي در جوانی به کسوت روحا

پی به احوال آخوندهاي «مشروطه مورد ناسزاگویی روحانیون قرار گرفت و به قول خودش 

سپس درعدلیه استخدام شد و بعد از مدتی . ازمالیی و منبرنشینی کناره گرفت ،»ریاکار برد

کسروي . شده و وکیل دعاوي شد او مدتی بعد ازعدلیه برکنار. به خوزستان منتقل شد

ۀ نشری پهلوي، رضاشاه برکناري و ایران اشغال از پس و) 1320 تا 1312 از( پیمانۀ نشری

باورهاي  و زبان و دینة دربار خود هاي دیدگاه ترویج به ها درآن و منتشرکرد را پرچم

  .ایرانیان پرداخت

گري در تمامی وجوه  روشنو » ماندگی فکري و علمی واپس«کسروي خواستار مبارزه با 

مردم ایران » گرایی و آداب اجتماعی اوضاع زندگی، خرافه«وي از آنچه . زندگانی بود

  . دانست انتقاد داشت می

  .است  وعربی  فارسی  هاي آثار احمد کسروي بالغ برهفتاد جلد کتاب به زبان

 شهریاران ، صوفیگري بهائیگري گري شیعه کتابهاي  به توان می وي آثار ترین مهم از  

 کرد اشاره  آذربایجان ساله هجده تاریخ  و  ایران مشروطه تاریخ وخورشید، شیر تاریخ گمنام،

 و شوند می  ایران خواهی مشروطه جنبش  تاریخ به مربوط آثار ترین مهم اخیراز دوکتاب که

  . است بوده  ایران مشروطیت جنبش  به امروز مرجع اصلی محققان درباره تا

 تاریخی زبان که کرد مطرح را نظریه این بار نخستین براي آذربایجان، ختاری کتاب در وي

، پارسی زبانهاي خانواده از زبانی ، ترکی زبان شدن رایج از قبل ایران آذربایجان منطقه

این نظریه . این زبان کرده اند رکی را بعدها سلجوقیان واردت وزبان است بوده خالص، آذري

شناسان به صورت عام پذیرفته  رایان دارد اما در نزد زبانگ اگرچه مخالفانی میان قوم

  . است شده
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کسروي به شدت مخالف چند دستگی واختالفـی بودکـه بخاطرزبـان ومـذهب بـین ملـت       

به زعم کسروي بدترین فاجعه اي که می تواندبراي یک ملـت  . یکپارچه ایران ایجادشده بود

  .رخ دهد تفرقه است

 نه آن ریشه که ایست کژراه تشیع "نظر وي به  .دریافت کرد را مذهب تشیع اوج حمله او 

  ".دودمانیست برسرقدرت دون درکشاکش بلکه والهیات اخالقیات در

خالقـی و  ا و مـذهبی  نهادهـاي  و رایج هاي کیش برابر در کسروي احمد هاي گیري موضع   

 هــاي ســنتی و فرهنگــی و تــاختن او بــه باورهــاي دینــی و فرهنگــی هــا و ارزش مســلک

 هـاي  مخالفـت  که بود مواردي جمله از سعدي،  و  حافظ  شعرهاي تا گرفته  بهائیت  و  تشیع  از

  .برانگیخت او علیه را بسیاري

بعدازجنگ . کسروي علی رغم آذري بودن به شدت مخالف جدایی طلبی آذربایجان بود

ه هاي جهانی اول ودوم وحمایت عثمانی ها وشوروي ازاستقالل آذربایجان به بهانه اینک

دهد و از این رو جزو  آذربایجان زبان مجزاي خود را دارد، پس تشکیل یک ملت حقیقی می

  .ها داشته باشد ها این است که زبان خود را در مدارس، ادارت و دادگاه حقوق مسلم آن

که این کار باب  نخست آن: کرد هایی را به شدت رد می کسروي به دو دلیل چنین اندیشه 

ها امتیازات ویژه خود را به دست آورند، دیگر  زبان اگر ترك"گشود؛  نامبارکی را خواهد

مانند عرب، کرد، گیلکی و مازندرانی و غیره نیز همین حق امتیاز انحصاري را - ها  اقلیت

حاکمیت ایران چه باقی  از دیگر ،خواهد داشت و اگر هر گروهی به این ادعاي خود برسد

این ": ود که تنوع زبانی از درون، در هم شکننده استکه او معتقد ب دوم آن "خواهد ماند؟

همیشه بهتر این . ها همه خوبند، اما وجودشان در دل یک دولت موجب نفاق است زبان

   ".است که زبان مشترکی براي همه ملت وجود داشته باشد

تا جایی که در انتهاي  ، نویسی در زبان فارسی بود کسروي همچنین از طرفداران  سره

وي با تسلط کاملی که . رسید اي براي کمک به خواننده الزم به نظر می نامه هایش لغت کتاب

 زبانشناسی،ۀ هاي ایرانی و فرنگی داشت و نیز با دانشی گسترده در زمین بر برخی از زبان
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ۀ روزان نوشتار و گفتار در اکنون هم ها آن از بخشی که کرد زنده نو از را بسیاري هاي واژه

  .رود می کار به انزبان پارسی

 ماندگارازکسروي سخنی کسروي، احمد درجلسات حاضرین از یکی از نقل به  حسن امین

  :نویسد می اینگونه را

یعنی باید قدرت سیاسی به دست روحانیون بیفتند . ما یک حکومت به آخوندها بدهکاریم"

  "برکند آمیز در قالب تشیع صفوي تا باالخره ملت ایران دیگر دل از شعائر خرافه

سالگی، دراتاق بازپرسی  55و در سن  1324اسفند  20احمد کسروي سرانجام در تاریخ 

 گروه افراد توسط  »ضربه چاقو 27گلوله و «ه ضرب ب  تهران دادگستري کاخ  ساختمان

  .شد ترور  ،»اسالم فدائیان«

ت فتواي قتل کسروي را به درخواس: گوید سید محمدصادق روحانی، از مراجع تقلید، می

 حسین سید  از را فتوا همین نیز خوئی و گرفته  خوئی ابوالقاسم سید  نواب صفوي از

خوئی بخشی از پول سفر نواب و  ، در خاطراتش وي گفته به. است گرفته  قمی طباطبایی

  .است پرداخته نیز را او براي اسلحهۀ تهی

 نزدیک -  شمیران در  ظهیرالدوله گورستان  به ، جسد سالخی شده کسروي ومنشی اش

 افکار خاطر به ها آن دفن براي اجازه دادن از قبرستان صوفی سرپرست. شد منتقل -  تهران

 پايۀ ها به محوطه تپ درنهایت جنازه. ي خودداري کردکسرو صوفیانه ضد اعمال و

  .شدند سپرده خاك وبه شده برده -  شده نامیده آبک که -   صالح امامزاده  کوه

 میان از  طپانچه  گاه با دار است و هیچ ا بسیار ریشهسخنان م«: احمد کسروي می گوید

  ».رفت نخواهد

  : دشتی علی ●

نگار،  مند، مترجم، منتقد ادبی، روزنامهاندیش نویسنده، گر، پژوهش  علی دشتی

 سلسله  از اي دوره در ایران سناي مجلس  و  ملی شوراي مجلس  اعضاي از ایرانی،  دیپلمات

  .مصربود  در  ایران شاهنشاهی دولت  سفیر اي دوره در همچنین وي. بود  پهلوي
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پدرش، شیخ عبدالحسین . در کربال زاده شد. ش 1273فروردین  11علی دشتی در 

دشتستانی، روحانی خوشنام و مورد احترام بود و گاه در عتبات و گاه در دشتستان و بوشهر 

  .برد سر می به 

ر عتبات تا مقطع سطح به شیخ علی دشتی تحصیالت خود را در مدرسه حسینی ایرانیان د 

قسمتی از اصول را نزد حاج سید حسین . پایان برد و مدتی در دروس خارج نیز تلمذ کرد

علی .فشارکی و کفایه آخوند خراسانی را نزد حاج شیخ عبدالکریم حائري یزدي فراگرفت

ق، در کوران جنگ جهانی اول، به همراه پدر و برادران  1334دشتی در اواخر ذیحجه 

پس از مدتی اقامت در بوشهر و دشتستان و برازجان، و سفري کوتاه به . هی بوشهر شدرا

اقامت دشتی در شیراز سرآغاز ورود او به دنیاي ملتهب و . بندرعباس، به شیراز رفت

  . نگاري و سیاست آن روز ایران است پرتالطم روزنامه

سیاست را برگزید تا . بود زندگی در میان روحانیان براي دشتی یکنواخت و مالل آور شده

به قول خودش دیگر تماشاگر حوادث نباشد و هیجانی در میان خاموشی و سکوت امور 

  .هیجانی که تا پایان عمر او ادامه داشت. عادي ایجاد کند

را به رویم گشود و از زندان  2سنگین زندان شماره نامه نویسی درِ شب«: خودش می گوید

روزنامه . دوباره به زندانم کشانید 1299سیاست در . کرد رهسپار تبعید و دیار غریبم

نویسی، در مجلس شوراي ملی را به رویم گشود و اینک از کرسی بهارستان مستقیما به 

  ».زندان قصر افتادم 8کریدور شماره 

هاي منتشر شده  را نوشت که یکی از نخستین کتاب "ایام محبس"در همان زندان کتاب  

برخی ازمهم ترین آثار وي . کتاب است جلد40آثارعلی دشتی بالغ بر .ستي زندان ا در باره

عبارتند از؛ بیست وسه سال، تخت پوالد، ابلیس درکسوت عرفان، دردیارصوفیان، عقال بر 

  .خالف عقل

وي چند تفسیر بر روي دیوان . هنربود علی دشتی همچنین ازچهره هاي موفق ادبیات و

عالوه بر این تفسیرها او چند مجموعه داستان با . نا دارداشعار خیام، حافظ، سعدي و موال

یکی  "فتنه"شاید بتوان گفت که . نیز منتشر کرده است "و هندو "جادو"، "فتنه"نام هاي 
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پس از : گوید دکتر صدرالدین الهی نویسنده و روزنامه نگار می. از مشهورترین آن هاست

دشتی عالوه بر . رهایشان را فتنه گذاشتندانتشار فتنه اغلب خوانندگان این قصه نام دخت

آناتول "در میان ادیبان غربی به . ادبیات ایران، ترجمه هاي بسیار از نویسندگان غربی دارد

لقب  "پادشاه نثر"بیش از همه ارادت داشت و در یکصدمین سال تولدش اورا  "فرانس

  .داد

ه بیست وسه سال است بااین حال مهم ترین ومعروف ترین اثرعلی دشتی کتاب ارزند

سال، جنجالی  23مردي برخاسته از خانواده اي روحانی، زاده شده در کربال با کتاب .

کتاب بیست و سه سال در نخستین . فراموش ناشدنی را در میان متعصبین مذهبی ایجاد کرد

 کتاب بدون نام. ي دیگر رفت اي به خانه هاي دهه پنجاه منتشر شد و مخفیانه از خانه سال

پرسیدند چنین شجاعتی از چه کسی بر  مولف و ناشر منتشر شده بود و همه از خود می

شد که کتاب در لبنان به چاپ رسیده باشد اما  از حروف عربی کتاب حدس زده می. آید می

کسی که جرات کرده بود پرده از روي خرافات . نویسنده آن به هر حال فارسی زبان بود

  .گونه که بود تصویر کند زعم خود آن مبر اسالم را بهمذهبی بر کشد و زندگی پیا

، احتماالً در بیروت، به چاپ رسید و بعدها بارها به 1353قبل از سال  ، بیست وسه سال

. صورت زیرزمینی تجدید چاپ شد و بینشی انتقادي بر زندگی محمد پیامبر اسالم است

اي  در کربال و در خانوادهمن از کودکی «: دشتی در توضیح علت نوشتن کتاب می گوید

ام و دنیاي منجمد قشریون را با  ها و فشارها بزرگ شده ها و نادانی بسیار متعصب با خشکی

دانم که آن  دانم که تعصب چه بالئی است و وظیفه خود می ام و می همه وجودم لمس کرده

ارائه اثري  دشتی هدف از نگارش بیست و سه سال را» .چه در توان دارم با این بال بجنگم

عاري از گرد و غبار اغراض و تعصبات و «و » روشن و خردپسند«خواند که تصویري  می

  .از زندگی پیامبر اسالم به دست دهد» پندارها

 بود، اش زندگی هشتادۀ دهۀ با تشکیل نظام جمهوري اسالمی، علی دشتی که در میان

 محکوم اعدام به سال، سه و بیست  کتاب نوشتن اتهام به  انقالب دادگاه  در و دستگیر
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 تقاضاي وي از  جم دربیمارستان دشتی علی که بود کرده نقل  نراقی احسان  .شد

  .شود خالص زندان آزارهاي و  ر، شکنجهتحقی از تا بود کرده  سیانور  تهیه

پس از تحمل درد و رنج زندان، سرانجام در بیست و ششم  ، سال الغر اندام دشتی کهن

گویند  د وهفت سالگی ونهایت ضعف و ناتوانی در حالی که میدرهشتا 1360دیماه سال 

بیش ازچهل کیلو وزن نداشت ودست وپاهایش راشکسته بودند، با زندگی وداع کرد و 

  .شد سپرده خاك به  درامامزاده عبداهللا شهرري

خواهرزاده او . علی دشتی تا پایان عمرمجرد زیست وهمه عمرش راوقف بهروزي ایران کرد

 تابستان در درگذشتش، از پس که بود عمرش آخر هاي سال همدم  ،ماحوزيدکترمهدي 

تصویري از «نوان ع با را  خسرو ناصر  پیرامون دشتی نشده منتشر هاي یادداشت 1362 سال

هاي پایانی  ها و تقریرات سال اي از یادداشت او همچنین مجموعه. منتشر کرد» ناصرخسرو

 1360اندکی پیش از دستگیري و مرگش تا آبان و  1358عمر دشتی را که از اواسط سال 

  .منتشر کرد 1381در سال - رژیم پهلوي - » عوامل سقوط«نوشته شده بود را به نام 

در خارج از کشور، با اسم  - سال 23 -  شمرگ دشتی اما این بار با انتشار رسمی کتاب

  .را داده است مقدمه کتاب را دکتر محمد عاصمی نوشته و شرح ما وقع. نویسنده همراه شد

   کوب زرین عبدالحسین●

 منتقد  نگار، تاریخ  ادیب،  )1378 شهریور، 24 – 1301 اسفند 27(  کوب عبدالحسین زرین

  . معاصراست ایران برجسته مترجم  و نویسنده،  ی،ادب

وي دراین اثر به سرگذشت . کوب، کتاب دو قرن سکوت میباشد معروف ترین اثرزرین

 قرن «دو کتاب در  کوب  زرین. است پرداخته اعراب سلطه از پس نخستایران دردوسده 

تاریخ و  سراسر بر انگیز وهراس ممتد سخت سکوتی ،قرن دو درطی: نویسد می سکوت»

است و در تمام آن مدت جز فریادهاي کوته و وحشت آلود اما بریده  زبان ایران سایه افکنده

  .است از هیچ لبی بیرون نتراویده، و بی دوام

. ، تاریخ حوادث سیاسی و اجتماعی ایران در دو قرن آغازین اسالم است»سکوتدو قرن «

نخستین (آنچه در دو قرنی که از سقوط دولت ساسانی تا روي کار آمدن دودمان طاهریان 
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در تمام مدت این دو قرن، ایران چنان تحت . بر ایران گذشت) دودمان ایرانی پس از اسالم

  .ردم ایران حتی خط و زبان خود را فراموش کردنداستیالي اعراب قرار داشت که م

م و زبان عربی کردند و به شکل گرفتن و  روشنفکران نخبه ایرانی خودشان را وقف اسال 

ها و  این کتاب، دو قرن روزگار انقالب. م کمک نمودند گسترش تمدن جهانی اسال

لیغات دروغین اینکه برخالف تب. هاي مهم بین ایران واعراب را روایت میکند کشمکش

اسالم گرایان، مسلمانان باگل وشیرینی واردایران نشده اند و ایرانیان نیز باآغوش بازبه 

  .استقبال اسالم  نشتافته بودند

، پیکار عظیمی را با فاتحان آغاز ]ایرانیان[دیري بر نیامد که مغلوبان : نویسدکوب می زرین

بابک خرمدین در آذربایجان و سپهبد  ابومسلم و مقنع در خراسان و جاویدان و. نهادند

زیرا که براي رهایی از خواریها و . خورشید و مازیار در طبرستان به کوشش برخاستند

در طی این رستاخیز . دیدندکوچک شماریهاي عربان، مردم ایران جز رستاخیز چاره اي نمی

ایرانیان برعربان تفوق . پهلوان مغلوب قد برافراشت و پشت فاتح مغرور را به خاك رسانید

گشت و حکومت و سیادت عرب رفته رفته چون رویاي شب نیمه تابستان دود و باد  آشکار

ایرانیان بزودي برتري خود را در مسائل مملکتی، کشاورزي، جنگ آوري و دانش به .گردید

  .اعراب وحشی تازه به دوران رسیده ثابت کردند و در نهایت به مراکز قدرت دست یافتند

هاي بزرگ وحوادث مهم و شگرف و افکار تازه مانند آیین شیعه و زیدیه و  ن قیامهمچنی

هاي مهم مانند نهضت شعوبیه و سیاه جامگان و سپید جامگان و سرخ جامگان در  نهضت

  . است این روزگاران روي نموده

جامعه «ارگان » مهرگان«نخست به صورت پاورقی در نشریه » دو قرن سکوت«چاپ و نشر

براي نخستین بار به صورت  1330سپس در سال. چاپ شد» هاي دانشسراي عالی سیهلیسان

پس از نخستین انتشار در زمان پهلوي دوم، چاپ اول . کتاب توسط همان نهاد منتشر شد

  .شود نایاب می» دو قرن سکوت«

  .کتاب می شود حذف بخشی از به اصالح و مذهبیون، مجبور کوب تحت فشار زرین
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دوقرن  "اسالمی همراه شده ودرآغاز کتاب  زي انقالب باجریان محافظه کاروي بعدازپیرو

خدمات متقابل ایران و «که بخشی از کتاب (نقد مرتضی مطهري بر این کتاب  ، "سکوت

  .است کوب پاسخ داده شده  هاي زرین شود که به تحلیل عیناً آورده می) است  بوده» اسالم

اما . ستایش اسالم تالیف کرده است مدح و در ري راانقالب آثا از زرینکوب همچنین بعد

 "درمصاحبه اي که دوسال قبل ازمرگش انجام داده، اثرمحبوب خود راهمچنان کتاب 

  .کندعنوان می"دوقرن سکوت

  شفا الدین دکترشجاع●

 ش. ه 1389 نیفرورد 27 ي درگذشته – قم در ش. ه 1297 آذر 13 ي  زاده( شفا نیالد جاعش

 سال انقالب از قبل که بود یرانیا سرشناس مترجم و سنده،پژوهشگرینو ب،یاد ،)سیپار در

  .داشت عهده بر را يپهلو یمل کتابخانه استیر جمله از یمختلف یفرهنگ يها سمت ،1357

 همچنین .کرد می تهیه را او هاي نطق برخی و بود  پهلوي شاه محمدرضا  وي رایزن فرهنگی 

 از ایران تقویم تغییر ایدة نیز و  شاهنشاهی سالۀ پانصد و دوهزار هاي جشن  برگزاري ایدة

 . استشده شفا نسبت داده لدین ا اهنشاهی نیز به شجاعش به خورشیدي هجري

گرایانه  هاي ملّی هاي فرهنگی شاه، به ویژه در سیاست گذري سیاست در مهمی نقش او

هش آثار فرهنگ ایران باستان و نکو» عظمت«اشت و احیاي گدشاهنشاهی و اندیشه بزر

 شاه مهم هاي سخنرانی نویسندة شفا الدین شجاع .، ایفا کردایران به اعراباسالمی و حمله 

 . شد

اي  الدین شفا به دربار شاهنشاهی، متمرکز بر برپایی کتابخانه هاي خدمت شجاع واپسین سال

جهان پیوند هاي مهم  خانه عظیم شد که به دستور محمدرضا شاه، بنا بود ایران را به کتاب

همچنین بعضی از منابع از دست داشتن او در . دهد و الگویی براي دیگر کشورها شود

 شفا الدین شجاعۀ بیشتر آثار انتشار یافت .دارند حکایت  بزرگ تمدن سوي به  نگارش کتاب

  . دارد ابراهیمی ادیان خرافات نقد و اسالم تاریخ سوي روبه اش، زندگی آخر دهه سه در

، پس از )نقدادیان ابراهیمی(تولدي دیگر: ترین تالیفات ایشان عبارت اند ازبرخی ازمهم

هزاروچهارصد سال، توضیح المسائل از کلینی تا خمینی، در پیکار اهریمن، جنایات و 



  یروشنگر عصر  آخرین منجی
 

323 |  

 

حقوق بشر، قانون بیضه «وآخرین کتاب وي که به نام ) نخستین انقالب سیاه جان (مکافات

  .است  ردیدهگ منتشر  2007  در سال» و بمب اتمی

کند که  دکترشفا درکتاب ارزشمند تولدي دیگر، سخن خود را با ذکر این مسئله آغاز می

است؛ و امیدوار است همچنان که مردمان در  کتاب در آخرین سال یک هزاره نوشته شده

 تمدن  پردازند، بتواند به حسابرسی تاریخی پایان هر سال به حسابرسی مالی خود می

 تاریخ  رسد، هزاره ورشکسته ان میپای به که اي هزاره او، اعتقاد به .بپردازد  ایرانی

  .است  ایران

 عقب پیشرفته، دسته سه به شدن پیشرفته نظر از را کشورها کتاب دراین شفا الدین شجاع  

 و ایران کشورها این میان در است معتقد اما. کند می  بندي طبقه  پیشرفت حال در و مانده

رائیل و ایرانند که در شرایط برزخ اس کشور دو تنها میان این در": تندهس استثنا دو اسرائیل

کنونی خویش با این معماي حل نشده رویارویند که همچنان با هویت هاي خاخامی و آیت 

اند باقی بمانند، یا سر از غاراصحاب کهف  الهی در درون پیله اي که بد ور خویش تنیده

قی پا به هزاره تازه اي گذارند که در آن منطقه جائی برآورند و به صورت کشورهائی متر

   ".تواند داشته باشد براي خاخام وآیت اله وجود نمی

  دکترمسعودانصاري●

دکتر مسعود انصاري نویسنده، پژوهشگر، حقوقدان و منتقد دینی نامدارایرانی درعرصۀ 

ش، در تهران، 1306آذر ماه  10مسعودانصاري درتاریخ . تاریخ ایران، اسالم و جهان است

  .اي بسیار مذهبی، زاده شد درخانواده

وي، اظهار داشت که هم پدر و هم مادر وي بسیار متعصب بودند ولی تعصبات مذهبی  

مادر بسیار شدیدتر از تعصبات پدر بود و هر دو خواهر او هم زیر تأثیر تربیت اسالمی پدر 

 و بودن قشري مورد در قرآن، اسیبازشن  انصاري در کتاب. و مادر، بسیار مذهبی بودند

 که آورد می یاد به که وقت هر که کرد نشان خاطر وي،. است نوشته پدرش بودن متعصب

 افسوس او خرَد به داد، می سر گریه آن، خواندن و رحل، روي بر قرآن گذاشتن با پدرش

  .خورد می
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است یا  ادهد در پاسخ به این پرسش که آیا هرگز تشکیل خانواده مسعود انصاري

کرده است، با  زمانی که در بیروت، در یک دانشگاه آمریکایی، تدریس می: گفتر،خی

کشد  کند؛ ولی متأسفانه، این ازدواج، بیشتر از یک سال و نیم، طول نمی خانمی ازدواج می

هر چند که دوست داشتم باز هم، ازدواج کنم؛ : وي، در ادامه افزود. شوند و از هم، جدا می

شاید اگر ازدواج کرده بودم، . دوباره، تشکیل خانواده ندادم و فرزندي هم، ندارمولی هرگز 

  .کتاب دارم 35توانستم بگویم  اآلن نمی

نقش پررنگ دکترانصاري درروشن نگه داشتن مشعل روشنگري درایران، جاودانه وغیرقابل 

صرف  رابزرگمردي که چشم به روي همه لذّات دنیوي بست وهمه عمرگرانش . انکاراست

  .کرد "خرافات گروگانِ ایرانِ"رهایی به قول خودش 

 در خودش. زدنیست ظیرومثالن کم نگاشتن، در دکترانصاري وشجاعت صراحت صداقت، 

 نداشتم، کتاب یک نوشتن براي موثق منبع و مرجع کافی اندازه به تا": میگوید باره این

 قويانید متنی پیدا کنید که بن مایه تو کدام از کتابها نمی در هیچ. دمز نمی نوشتن به دست

 انسان گویی ندارد، قوي مایه بن کتابی وقتی. باشد آن در احساس از نمایشی و باشد نداشته

 گفتم می خود ناشران به همیشه که بود رو این از. بدهد خوراك خود تعصبات به خواهد می

فحه بنویسید نه در آخر کنم، نام مرجع را در همان ص شاره میا مرجعی به که صفحه هر در

  ".فصل یا کتاب

 چراکه نیست؛ ایرانی مسلمانی هیچ و نیست مسلمان ایرانی هیچ"به عقیده دکتر انصاري

 و  اسالم  دین خرافات ضد بر او مبارزه "هستند تضاد در ایرانی ملی هویت و اسالم

 و ضرب دتش به را او اسالمی، بنیادگرایان  ی ازبرخ تا شد باعث اسالمی، جمهوري  رژیم

 کشته از پس. شود می بستري مستعار، نام  با بیمارستان، در مدتی، رو، این از کنند؛ شتم

 پیام نشریه انتشار میالدي، 2005 سال در انصاري مسعود منش، آریا کورش  شدن

پس ازعمري تالش درراه  دکترانصاري. کرد واگذار روزبهانی، اهللا لطف  دکتر به را  آزادگان

 درواشینگتن  میالدي؛ 2014سپتامبر  11ش، برابر با 1393م درشهریور روشنگري سرانجا

  . یافت وفات سالگی86 درسن آمریکا
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تصنیف و ترجمه در رشته هاي مختلف  ، جلد تالیف 35از زنده یاد دکتر مسعود انصاري 

بوده  1346ترین کتاب سال در سال به جایزه برنده او"ناسیونالیسم" کتاب  . جا مانده است

   .است

دین سازان بی خدا، زن در دام ادیان :  ها کتاب:  برخی ازمهم ترین آثارایشان عبارتند از

بازشناسی قرآن، شیعه گري و امام زمان، اهللا اکبر، کوروش ، ابراهیمی، نگاهی نو به اسالم

از بادیه نشینی تاامپراطوري،  آسیب  ، بزرگ و محمد بن عبداهللا، روز قیامت در اسالم

نی سیدعلی خامنه اي،  نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران وخوشه هاي شناسی روا

  زرین

شرح حال برتراند راسل به قلم خودش، پول خون نوشتۀ اري بن مناشه، اسالم و : ترجمه ها

 .مسلمانی نوشتۀ ابن وراق،  قرآن و حدیث در تصویر نوشتۀ عبداهللا عزیز
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حقیقت گنجیست که باید آن را دربین خروارها  ،را روي طاقچه مقابل دیدگان شما قرارنمی دهند حقیقت کاالي گرانبهاییست؛ آن« 

  .»دروغ جست جوکرد 

  : آفرینش را براي ما اینچنین روایت کردند ي راویان اخبار وناقالن آثار، قصه

  .یکی بود یکی نبود، غیرازخداهیچکس نبود «

سمان وزمین وهرآنچه بین ، آخداوند. اشتجز خدا وجود ند هیچ چیز و هیچ کسدرابتدا 

همچنین . خلق کرد...) چهار روز، هشت روز، یک لحظه و( درشش روز ،آن هست را

  .خداوند در طی گل بازي خود، مجسمه اي ساخت و نفس خودش را درآن دمید

 حتی خداوند. شد که خداوند آنرا انسان نامید مجسمه گلی جان گرفت و تبدیل به موجودي

تبریک  شخود بهوجودي چنین م، شگفت زده شد و بخاطر خلق بعد از آفرینش انسانهم 

  . گفت

 تمام نام وندخدا. سکنی گزید بهشت در و ه شدآدم نامید ،که مذکر بود اولین انسان 

 جز به. کنند سجده او به موجودات تمامی تا دهد می فرمان و آموزد می او به را موجودات

خداوند براي رفع تنهایی آدم، زوجه اي . کردند سجده آدم به همه ،بود جنیان از که ابلیس

 در که دهد می دستور حوا همسرش و آدم به سپس. به نام حوا را ازدنده چپ آدم خلق کرد

 غذاها و ها میوه سایر از )...سیب، گندم، ( ممنوعه درخت میوه از جز به بهشت باغ

   .کنند استفاده

ند خور می را ممنوعه درخت میوه ها آن و خواند فرامی وندخدا از ینافرمان به را ها آن ابلیس

 از را ها آن شود، می آگاه ها آن نافرمانی از وندخدا وقتی  .گردند می خویش عورت متوجه و

   .فرستد می زمین به و کرده اخراج بهشت باغ
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شروع  رفته آدم وحوا زیاد می شود وانسان ها رفته لید مثلودرزمین نسل انسان ها دراثر ت

 می فرستدودرد ورنج  بال ،ازدستشان خشمگین شده وندوخدا میکنندخدا به نافرمانی 

  ».می نمایدبالگردانی  وهرگاه بندگان توبه وعجزوالبه کردند ازآنها

یعنی قبل ازآن، آفرینش  قصه .است ابراهیمی توحیدي آفرینش ادیانروایت  ، فوقداستان 

به جاي  مثالً. است به همین منوال بوده تفاوتندك ا با، خدایی نیز در دوره شرك وچند

   .، چند خدا وجود داشته استیک خدا

بوده که براي بشراولیه  بدین شرح روند پیدایش وتکامل اسطوره هاواقعیت این است که 

مثل بارداري ومرگ ومیر وباد (همه چیز ناشناخته و مرموزبود وهرپدیده ساده وطبیعی 

  . رسید پیچیده وعجیب به نظرمی...) ه ووباران وسیل وزلزل

به راحتی مغلوب خشم  و قرارگرفتهطبیعت وحشی مقابل  درمانده در و عاجزانسان بدوي، 

ازاینروبراي حفظ خویشتن ورهایی ازخشم طبیعت، به پرستش وستایش . شد طبیعت می

. ن بماندوازآسیبشان دراماازخود خشنود نگه داشته  راها روي آورد تا آنمظاهرطبیعی 

، از اسطوره ها مدد جست خلقتناشناخته هاي وکشف براي توضیح پدیده ها  همچنین

  .باشند بازتاب سرشت آدمی و نیازها وآرزوهاي انسان میدر واقع سطوره ها ا

کم  ناشناخته اي که انسان به مرورزمان بدان علم وشناخت می یافت، کم هرچیزمجهول و 

 ن میل پرستش ناگزیربه سمت ناشناخته هاي جدید سوقای شد و درنظرش تقدس زدائی می

  .یافت می

دراین میان ابداع معبودآسمانی ونادیدنی، پایان همه تالش ها ودغدغه هاي بشر براي  

  .نایافتنی بوددست شناخت خالق؛ وشروع رخوت وپرستش کورکورانه معبود 

که درآن از خدا  ؛)آنیمیسم  و سمیتوتم ( ییابتدا انیاد ي مرحله زا ات خوداعتقاد رد بشر 

 و شرك و ییخدا چند انیاد شامل که ؛میقد انیاد ي مرحلهبه ، شود هیچ اثري دیده نمی

درواقع توحید  .رسیده است ؛يدیتوح انیاد یعنیودر نهایت به مرحله آخر ،ستیپرست بت

  . متکامل ترین مرحله پرستش می باشد وتک خدایی
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غاز شده و رفته رفته به بت پرستی ودرنهایت به پرستش ازطبیعت پرستی آبنابراین  

به عبارت دیگربشرازبی خدایی به چندخدایی ودرنهایت به تک  .ه استرسیدخداپرستی 

  . رسیده است وتوحید خدایی

حالت بت پرستی . گذاشت درمراحل بعد تاثیر می ازپرستش مسلّما اعتقادات هرمرحله

  .ستا بت پرستیي  تکامل یافته شکل واقعدر  خداپرستی و ،طبیعت پرستی تکامل یافته

 مستثنی نبوده و و تکامل طورهم از قاعده ت، توحید و یکتا پرستیخود مرحله بی تردید 

تحت حمایت  همچنین ،گذاشته بریکدیگر تاثیر متقابلدرگذر زمان  توحیديادیان هریک از

  .رشده اندبسیا ستخوش تغییراتد ...مصالح سیاسی واجتماعی وو یا عداوت سالطین

کوششی در مصر براي ترویج فکر  براي اولین بار ،از میالد قبلحدود چهارده قرن 

   .دیکتاپرستی آغاز شد و خورشید بعنوان خداي یگانه معرفی گردی

قبل ازمیالد، مذهب زرتشت در سرزمین فارس براي معرفی خداي یکتا و  سال 800حدود 

درقوم  نیز خداي بزرگ یهوه ،مزدا اورزات اهبه موا کمی بعد .بزرگ اهورامزدا بپا خاست

   .بنی اسرائیل سربرآورد

تاخت و معبد سلیمان را ویران اورشلیم قبل ازمیالد بر 586بخت النصر پادشاه بابل درسال 

) زرتشت ویهود ( برخورد این دوآئین  از .یهودیان رابه اسارت به بابل برد و کرد

 سال اسارت بابلی پنجاه  بیش از ( باهم نیطوالتقریباً  وهمزیستی مسالمت آمیز و

جهت داشتن محورهاي  به گذاشته و تاثیر دیگرهم بر ، هردوآئین بسیار)م.ق539تا586

  .  ارتقا بخشیدند تکمیل کرده و را دیگریک وضعف خالی مشترك توحیدي، بسان پازلی نقاط

، روم راطوريامپ، تیتوس بدستور ،میالدي 70درحدود سال  معبد تخریب دوم از بعد

در  خصوصدر سراسردنیا به و داز دست دا رایش خوومیهن وطن مبراي همیشه یهودیان 

کشورهاي مجاوردراروپا و آفریقاي شمالی وازآنجاهم عده زیادي به جزیره العرب وبه ویژه 

  .شهریثرب پراکنده شدند

ادیان تک پراکندگی یهود دراقصی نقاط جهان مقارن با اوج ظهور پیامبران وپیدایش  

   .ندپیامبرخیزتربود نیز به همان نسبت؛ ندبیشتربوددرآن یهودیان  نقاطی که تعداد  .خدائیست
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گاه هم زمان دریک منطقه چندین پیامبرباهم رقابت میکردند وطبیعتا دراین میان برخی موفق 

  دهعاي پیامبري کرخورد که اد درتاریخ نام اسامی بسیاري به چشم می. ترازدیگران بودند

 .هم بدست آورند زیاديوحتی توانسته اند پیروان 

 پیامبران یهود؛ ابراهیم، اسماعیل، موسی، یوسف، یونس، داوود  داستانهاي هیجان انگیز 

دراین میان، انتظار مسیح یا . براي مردم مناطق جدید جذاب وشنیدنی بود ...و وسلیمان

کرریهودیان این تفکررارقم زده بود، ، که آوارگی ها ورنج هاي مقوم یهود )ماشیح (ناجی 

هرزمان رنج وسختی برقوم یهود . نیزمتاسفانه راه را براي ظهورپیامبرجدید بازگذاشته بود

گرفت، شرایط براي ظهورناجی هم بیشترازقبل فراهم شده وبه تبع آن سوءاستفاده  شدت می

  . شد افراد نیزبیشترمی

چرا . جذب وپذیرش پیروان جدید نداشتند جالب اینکه خود یهودیان هیچوقت تمایلی به

ین یهودیت گرویدن مورد استقبال نیست و یهودیت بر خالف اسالم و مسیحیت آئکه در

داراي ارتباط شدیدي بین نژاد، ملیت و دین است ویهودیان همواره قوم وآئین خودرا 

    .دانستند برگزیده خداوند می

برخورد میکرد تا بتواند پیروان بیشتري کسب به مالطفت  انهردین نوظهوري ابتدا با دیگر

اما به محض کسب . گرفتند اتفاقا درابتدا پیروان ادیان جدید مورد آزارسایرین قرارمی. کند

شد واین رهبران وپیروان ادیان جدید بودند که شروع به  س میکعرب کامال ضیهق قدرت،

می  به پذیرش آئین نوظهور خود واجبارآنان همچنین تحقیر قبلی، ادیاناذیت پیروان  و آزار

  .کردند

زرتشتیان و یهودیان که اولین وقدیمی ترین ادیان توحیدي بودند، بیش  دراین میان مسلماً 

 خود هویت حفظاصراربرهمواره بویژه یهودیان که . ازسایرین مورد ظلم وستم قرارگرفتند

  .دند؛ مغضوبتراز دیگران بوداشتند متازممتمایز و یک قوم  به عنوان

یهودیان بعد ازپراکندگی ازسرزمین خود، فقط براي مدت کوتاهی درمناطق جدید آرامش 

  . ن جدید اوضاع آنها به شدت وخیم می شدآئیداشتند وبه محض غلبه 
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 توسط امپراطور کنستانتین درسده چهارم پس از ،دراروپا با رسمی شدن آئین مسیحیت

یران با روي کارآمدن ساسانیان واجباري شدن درا. وخیم شد اوضاع یهودیان بسیار ،میالد

قبائل یهودي وغارت  مسلمانان به قتل، عربستان با ظهوردین اسالم در آئین زرتشت، و

  . پرداختند

وهمچون یهودیان  ندقرارگرفتعقیدتی آزارواذیت  یهودیان، دومین گروهی که مورد از بعد

رمسلمانان ناگزیر به جالي ازترس ظلم وستم وتحقیعاقبت و هدروطن خویش غریب گشت

 . وطن وآوارگی  درسرزمین هاي دیگرشدند؛ زرتشتیان ایران بودند

زرتشتیان . شود نکات جالب وقابل توجهی دیده می ،درتشابه سرنوشت این دوقوم ستمدیده

مانند یهودیان خیلی زود درسرزمین هاي جدید به مقام ها وموفقیت هاي بزرگ دست  نیز

از یهودیان درحال  همچنین بسیاري .رابه خود برمی انگیختند بومیانحسادت  می یافته و

باشند که  بسیاري ازاقوام کهن ایرانی مثل اقوام تات  می حاضرداراي زبان مشترك با

  .نده ادرایران داشت باهم ست کها احتماال یادگار چند صباح زندگی مشترکی

م بزرگترین وطوالنی ترین جنگ ها درطول تاریخ، نبرد برسرعقیده عامل مستقیم وغیرمستقی

خدایی افسارگسیخته وعقده پرستش،هر ازگاهی پیامبرانی . وقتل عام هاي بشر بوده است

رابا فرامین متفاوت وحتی متضاد به سوي بندگان بینوا میفرستد تا آنهارابه پرستش وعبادت 

  .میکندخودوادارنماید واگرنافرمانی کردندآنان رابه بدترین شکل ممکن مجازات 

که هیچ سودي براي انسان ندارد  بودنددرواقع این پیامبران مامورعهد معامله اي یکطرفه  

جنگ وخونریزي ورنج وزحمت عبادت نصیب انسان، . وهمه منافع نصیب خداوند میشود

وحق فراوان داللی هم به جیب واسطان ، درعوض بردگانی مطیع وفرمانبردارنصیب خداوند

 .میرود )پیامبران(

  :چنین می نویسدشجاع الدین شفا در کتاب تولدي دیگر 

 .است صادرشدهمتفاوتی  ضوابط اساس بر يتوحید گانه سه يها آئین در یآدمکش پروانه«

 يماد منافع تأمین بخاطر که بود يکشتار نوع آن فقط مقدس یآدمکش ؛ "یهود " آئین در

 بیرحمانه قدر هر يکشتار چنین .یهود آئین ترویج يبرا نه و گرفت یم انجام اسرائیل قوم



  یریگ جھینت  آخرین منجی
 

331 |  

 

 یاهال عام قتل و شهرها یویران با که زیرا بود، یهوه پسند مورد بیشتر ،گرفت یم صورت تر

  . شد یم باز اسرائیلیان يبرا يزیادتر يجا آنها

 زمان همانزا ،خود را یطلب سلطه و یجنگجوئ سنت ،امپراتوري رم ؛ "مسیحیت" جهان در

 و صلح پیام و داد ادامه کلیساا مجوز شرعی از ب بار این ،تیمسیح آئین رسمیت اعالم

 خورد تا کاتاها عام قتل از بطوریکه کرد، مقدس یآدمکشجواز  به تبدیل راعیسی  محبت

 از و ،یبارتلم سن کشتار تا یصلیب يها جنگ از انگیزیسیون، قربانیان يها استخوان شدن

 درون از مسیحیت پرچم امریکا، ومیانب ياستعمار ژنوسید تا یمذهب ساله صد يها جنگ

  .  برافراشت سر خون از یدریائ

 خود یرسم يامضا با بار نخستین يبرا مقدس کشتار پروانه این ؛ "اسالم "ظهور با

 ،»کافه کمایقاتلونکم کافه قاتلوالمشرکین« ،»بااهللا الیومنون الذین قاتلو«: شد صادر خداوند

 و درآیند، يپا از يخونریز فرط از تا بزنید گردن را هاآن« ،»فتنه التکون یحت قاتلوهم و«

 دست یا بیاویزید دار به یا بکشید شمشیر با را آنان... « ،»بکشید بند در محکم را اسیرانشان

  » .بکشید و بگیرید یافتید را آنها که جا هر« ،»ببرید خالف جهت در را پاهایشان و ها

 گذشت، یاسالم یجهانگشائ يها جنگ در فهوق یب بطور اسالم تاریخ ساله صد نخستین

 و داشت، یاساس یسهم آن در نیز يگیر غنیمت اندیشه راسل برتراند گفته به که هرچند

 و قسطنطنیه در و پواتیه در عرب شمشیر که شد متوقف یوقت تنها کشتار و جنگ موج این

 یعثمان ترکان وراند در یاسالم یجهانگشائ دوم موج همچنانکه افتاد، کار از میانه يآسیا

  . شد متوقف افتاد برش از تبریز و لپانته و وین در ترك شمشیر که وقتی نیز

 متوقف را اسالم بنام یجمع دسته يکشتارها ترك و عرب يشمشیرها کارافتادن از اینهمه با

. نداد پایان مسیحیت جهان در یمذهب يکشتارها به یصلیب يها جنگ پایان همچنانکه نکرد،

 و یمسیح يدنیا دو هر در یفجایع سال هزار از بیش طول در راستا این در لعکسبا درست

  سفید را اروپا یوسطائ قرون يبربرها و تاتاران و مغوالن يرو که گرفت صورت مسلمان

  . کرد
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 مسلمان عظام آیات یا یمسیح قدیسین جانب از را الزمسفید  مهر کشتارها این همه البته

 سن. داشتند اختیار در را یهوه پیامبران و شیوخ مهر سفید نیز آن از پیش همچنانکه داشتند،

 که یمصلحت يمبنا بر خداوند وقتیکه«: که داد یم فتوا یمسیح معروف قدیس اگوستن

   و شود یم فضائل برترین یآدمکش کند، یم صادر کشتن فرمان دهد یم تشخیص خودش

  ».آید یدرم ها حرفه ندلپذیرتری بصورت کشد یم خدا راه در که آنکس حرفه

 را کافران باید که موقعی«: که کرد می اعالم نیز پروتستان آئین بنیانگذار لوتر، مارتین

 را ها شاهرگ شکند، می را ها استخوان آویزد، می دار به برد، می سر که آنکس کشت،

  ».است خداوند خود نیست، آدمی یک دیگر ریزد می زمین بر را خونشان و کند می قطع

سیزده  ، ) 1572 اوت 23 (روز و شب یک در فرانسه، در یبارتلم سن معروف فاجعه رد

 یم که یمردم توسط بودند مادر جنین در هنوز که یآنهائ یحت کودك و زن و مردهزار 

 پاریس يها میدان و ها کوچه در بخرند خود يبرا بیشتر یتضمین با را بهشت خواستند

  . شدند کشته

 يها شکم که دیدم خود چشم به امروز«: نوشت خود خاطرات تردف در یپاریس یکشیش

 کشیدند یم بیرون مادرانشان آغوش از را شیرخوار يها بچه و دریدند یم خنجر با را زنان

 کرده یراض بیشتر خود از را مسیح یعیس تا کردند یم پرتاب دیوارها يباال از را آنها و

  » .باشند

 را یمسیح ياروپا یپیاپ قرن چند که) عقاید تفتیش واندی( انگزیسیون انگیز نفرت يماجرا

 شعله و ها سیاهچال و ها گاه شکنجه به گروه گروه را مردمان و کرد تبدیل یکشتارگاه به

 جانب از آنها همه مشروعیت مورد در اعظم پاپ که سپرد یم دار يها چوبه و آتش يها

 خدا نام به که است یفجایع از يدیگر جلوه بود، کرده صادر یشرع يفتوا مسیح یعیس

31 کلیسا خود آمار طبق اسپانیا انگیزیسیون در تنها .است گرفته انجام  نام به نفر 912

  . شدند سوزانیده آتش در زنده زنده منافق و مرتد و زندیق

 و شانزدهم قرون در ها پروتستان و ها کاتولیک یمذهب ساله صد يها جنگ جریان در

 یک شایسته کاتولیک یک سر بریدن تنها که داد يرأ ها گنوتهو یمذهب يشورا هفدهم،
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 روز شش را او بعد کشید، بیرون حلقش از را او زبان اول باید بلکه نیست، یواقع مومن

 جانش به را یوحش قوچان و زنبوران و مالید عسل را هایش گوشت سپس زد، تازیانه

 يطور را بدنش یا پاشید، نمک نهاآ به و کرد باز دوباره و بست را هایش زخم یا انداخت،

 و کاه آن در و درید را شکمش یا آید، فرود شمشیر و نیزه يرو از که انداخت باال به

  . گذاشت ها اسب جلو آخور يبجا آنرا و ریخت یونجه

 مکزیک در 1941 سال در آن متن که امریکا کشف دوران اسناد از یرسم يسند حکایت به

 یبوم يها خانواده نوزادان مقدس، وظیفه یک انجام عنوان به یئاسپانیا کشیشان ،شد منتشر

 آنها تا کوفتند یم سنگ با را مغزشان بعد و دادند یم یمسیح تعمید غسل اول را یمکزیک

  .باشند داده نجات مادرانشان آغوش در يبعد شدن کافر خطر از را

 یبیرحم و کشتارها صحنه نیز اسالم جهان گذشت، یم مسیحیت جهان در آنچه موازات به 

 بهانه بار این که تفاوت این با بود، انگیز نفرت اندازه همان به و وحشیانه اندازه بهمان یهائ

  .ودب »اسالم بیضه حفظ«به منظور  ،یآدمکش

 يها بتکده غارت یواقع هدف با یول اسالم صدور بنام بار هفده که يغزنو محمود

 بازگشته غزنین به وحشیانه يکشتارها از پس و برده حمله سرزمین بدان هندوستان ثروتمند

 امیر بااهللا القادر امام ما يموال و سید«: نوشت بغداد خلیفه به ،ير به خود حمله درباره بود،

 آنجا در و ساخته خود يبرا یپناهگاه را ير شهر باطنیه چون که باشد دانسته المومنین

 شدند تسلیم چون و تاختم آنها سر بر یانسپاه با بنده این بودند، کرده آشکار را خود کفر

 واجب آنها همه ینف و قطع و قتل که دادند فتوا چنین آنان و گذاشتم فقها به را ایشان کار

 تا واگذاشتم ترك لشکریان به را دیلمیان و بواطئه و زنادقه فتوا این ياجرا در من و است،

 به کردم پاك مذهبان بد از را عراق زمین روزگار اندك به و برکندند بیخ از را ایشان تخم

  » .عزوجل يخدا توفیق

 از يبسیار نزول شأن یحت که کرد یم فخر بدین و برداشت از را قرآن که یگورکان تیمور

 اسالم یجهانگشائ بنام نه و اسالم بنام ایران در که یهائ عام قتل در داند، یم آنرا آیات
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 را خداوند هربار و ساخت، منازها سرهایشان زا و برید سر را نفر هزار چهارصد داد انجام

  .گفت سپاس است فرموده مرحمت بدو را یطاعت چنین توفیق که این از

 که بار هر ،یعثمان يامپراتور و يصفو عصر ایران یسن و شیعه يها جنگ جریان در 

 مانفر به را ایران سنیان و یعثمان سلطان امر به را یعثمان شیعیان کردند جنگ عزم طرفین

 شیعه هزار چهل مورد یک در تنها بطوریکه بریدند، سر »ااهللا یقربتاال« ،يصفو کامل مرشد

  شبانروز دو درعرض تبریز در. شدند زده گردن تبریز ساکن یسن هزار بیست و یآناتول

 و دریدند، شکم اسماعیل شاه فرمان به بودن یسن بجرم را تبریزیان خود از نفر هزاربیست 

 يسرها کنار در عام مالء در و کشیدند بیرون قبرها از را مردگان يها استخوان آن بموازات

  .سوزاندند آتش در روسپیان و دزدان بریده

 در که شد ابداع »یعل آل دشمنان« يبرا يدیگر يها مجازات ،همچنین دوران همین در 

 یخارج عددمت جهانگردان چنانکه آنها، جمله از و یافت، ادامه او جانشینان همه حکومت

 پوست زنده جوارح، و اعضا کردن قطعه قطعه گرفتن، گچ اند، آورده هایشان نوشته در

 سیخ به ریختن، گلو در گداخته سرب بریدن، یبین و گوش کشیدن، چشم در میل کندن،

 گذاشتن توپ لوله در خمپاره يبجا و انداختن، گداخته روغن در کردن، کباب و کشیدن

  . بود

 يبرا يمورد تنها نه تقلید عالیقدر مراجع و عظام مجتهدان احوال، این از هیچیک در و... 

  شایسته »اسالم بیضه« تقویت در را ملوکانه اقدس يها ذات اهتمام بلکه نیافتند، اعتراض

  .دانستند نیز تقدیر

: نوشت خودش خاطرات در ،یایران آزاداندیش جهانگرد سیاح حاج ،حاضر قرن آغاز در

 یباب بگویند مالها که یکس هر. است شده یمنفعت پر کار به تبدیل »یشکُ یباب« امروزه«

. است برنیاورده خواستند یم که آنطور را آنها توقعات که زیرا است، ساخته کارش است

 ها دخل چه حکام و رفت باد بر سرها چه و رفتند میان از ها خانواده چه عنوان این تحت

. بس و بود تهمت فقط اینها همه درحالیکه زدند، جیب به ها پول چه شرع حکام و کردند
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 ببرید ندارد، گفتگو که داد یدستورم االسالم حجت است، یباب یکس گفتند یم که همینقدر

    شجاع الدین شفا، تولدي دیگر ».کنید اش آسوده

 دست مدعیان دین روشده در بحبوحه اي که دیگر قرن، همین یپایان يها سال درمتاسفانه 

و دیگر کسی نمی تواند با ، دنیا در پرتو آگاهی به آرامش رسیده وچند صباحیست است

دراصل درراستاي اهداف خود، آدم  لینقاب دین وبا مجوز شرعی ازطرف خداوند، و

نیابت از خدا  سنت آدم کشی به   همچنان ،بکشد؛ هنوز در گوشه تاریکی ازاین جهان

  .ادامه داردوپیغمبر 

 ، ]خمینیآیت اهللا [، بود نشسته فقیه والیت برمسند بار این که زمان اراماماالختی تام نماینده

 اید گرفته را طرفش همان فقط شما. کنید حبس بزنید، بکشید،: گوید یم قرآن«: که داد فتوا

 امیرالمومنین. است خدا با مخالفت نیست، رحمت اینها. است رحمت شما اصطالح به که

 و محاکمه با. بکشد یکدفعه را نفر 700 تا کشید ینم شیرشم کند مسامحه بود قرار اگر

 یخمین ااهللا روح(» .نیست خرد قانون بر کودکانه عواطف این و شود ینم درست کار زندان

  ). 1363 بهمن 14( ،»فجر دهه«

 کرد تأکید)  1363 آذر 30( پیامبراسالم تولد سالروز بمناسبت يدیگر یمراسم در او، هم و

 هم علیه ااهللا سالم یعیس حضرت به اگر. است ناقص نیست آن در جنگ که یمذهب«: که

 و کرد عمل علیه ااهللا سالم یموس حضرت که کرد یم عمل یترتیب ناهم به دادند یم مهلت

 این سر اصال یعیس حضرت که کنند یم گمان. کرد عمل علیه ااهللا سالم نوح حضرت

 یم وارد لطمه یعیس حضرت نبوت به ااینه است، بوده ناصح یک فقط و نداشته را کارها

. بدهد نجات را مردم که کند یم جنگ دارد، جنگ دارد، شمشیر پیغمبر اینکه يبرا کنند،

 رفتند، یم جنگ به يسرباز لباس با بودند،) سرباز( يجند همه هم ما يها امام که همانطور

 یآدمکش نباید ماسال و نیست جنگ دین اسالم گویند یم که ییاهآن. کشتند یم آدم همه

 یم قرآن از تبعیت که یکسان ییعن جنگ، جنگ گوید یم قرآن. فهمند ینم را اسالم بکند

 است یرحمت یک جنگ. شود برداشته عالم از فتنه تا دهند ادامه جنگ به آنقدر باید کنند
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 که یحیط هرم در یملت هر يبرا خداوند جانب از است یرحمت یک و عالم تمام يبرا

  »خوانید؟ ینم را قتال آیات و خوانید یم قرآن در را رحمت آیات یه راچ شما. هست

به پاي سفت وسخت  همچنان ،زجر کشیده و منتظربی خبر،  مریدان ومقلدانی درآن میانو

منتظرند روزي صاحب زمان بیاید و طعم واقعی عدالت را به آنان  و عقیده خود مانده

؛ عیبی ندارد اسالم به ذات خود" به قول معروف ...اسالم واقعی را اجرا کند و  بچشاند و

  "!هرچه عیب هست ازمسلمانی ماست

قرنهاست مردم ایران مسخ وهیپنوتیزم شده فریاد یاحسین ویامهدي سرمی دهند وکسانی را 

حاکمان نیزازاین مستی مردم استفاده . به یاري می طلبند که عاملین اصلی سیه روزي ایرانند

  !رابه تاراج برده اند کرده وتمام هستی شان

این است که طبق  نه ؟ مگر!بکندمهدي بیاید که چه قراراست که  سوال اینجاست؛ حال 

متون خودشان، قراراست بیاید ودوباره جنگ ها بپا کند وخون ها بریزد ونفس 

  ؟!نطفه خفه کند در صداي مخالفی را هر ببرد و هردگراندیشی را

 و هزارآیا چه زمانی میخواهد اجراشود؟  و یستچ اسالم واقعی اینسوال اینجاست؛ 

؟ مگراسالم واقعی چیزي جزیک سري !چهارصد سال فرصت آزمون وخطا کافی نیست

جماعت مشت منفعت طلبی هاي جدید یک  فرامین اجباري ادیان قبلی به اضافه آرزوها و

لبان والقاعده تروریستی مثل طا دهها دستهرهبران  رمگ! باشد بادیه نشین  می مفلوك و عرب

ازعلما وفقهاي عظام مسلمان و  همگی ،کنند اجرا برخاستند تا اسالم واقعی را وداعش که

ه ادندانجام  را پیامبرشان دستورات دین ونبوده و عین واقف وحافظ به بند بند آیات قران 

   اند؟؟

 رنگین ،يدزد ،ییگو دروغ ،کشتاروخونریزيجنگ و زمگراسالم واقعی چیزي غیرا

 ؟!میباشد.... سمیوترور شکنجه زجر، پدوفیلی، ،جنسی تجاوز برده داري، ،يگر لهیوح

فوق عرضه واجرا کرده که پیروانش درآینده  اسالم چیزي غیرازموارد شارعآیا خود  

؟ پیروان اسالم درانجام فرامین دینشان چه کوتاهی کردند که همچنان !بخواهند کوتاهی کنند

  بمانند؟  باید منتظرظهوراسالم واقعی
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غذا، نذر ونیاز، ، عزا، زکات، خمس، روزه ؟ آیا نماز،ندکه نکرد ندمیکرد باید مسمانان چه 

ن رادرراه اسالم شا؟ آیاهمه ثروت وعزت ودارایی سرزمیننبودهبرپا ان شعفاف حجاب و

؟ اندرده ؟ آیا دربدترین شرایط به مکه نرفته، تحقیرنشده وجان برسرعقیده نگذاندفدانکرده ا

مجبوربه گرسنگی  ،و روزهاي کوتاه وبلند سال ،ن را درگرما وسرمااشیا کودکان بی رمقآ

پارچه  تن زنده خود را و درجوانی به کسوت پیران درنیامدهآیا ؟ ندوروزه داري نکرده ا

ایران را به آفریقاي گرسنگان جنسی تبدیل ، ؟ مگرهمین حجاب اجباريندکفن نکرده اسیاه 

گیرد؟  بوم نمی و این مرز کنار درگوشه و ن دهها کودك بیگناه رالحظه جا هر نکرده و

چند برابرآمارمتوسط جهانی، ازدخترکان  ، ]دراثرافسردگی وکمبودآفتاب[مگربیماري ام اس 

وجوانیشان را به یغما نبرده ، به کنج خانه ها تبعید نکرده آنان راو  ایرانی قربانی نگرفته

تم زده خداي ناکرده لبخندي برلب آمده یا صداي است؟ مگر قرنها دراین مملکت ما

طرب وشادي درفضا پیچیده؟ یا کسی زمزمه عاشقی جز بر سر دار شنیده ، عطر،موسیقی

 ؟؟؟!!!

؟ چه غرامتی مانده که پرداخت نکرده؟ دیگرچه ستراه دین چه کوتاهی کرده ا دربشر

آمده ش ر طول تاربخ برسرهرچه د؟  متولیان آن انجام نداده خدمتی مانده که براي دین و

چه بوده انسان ارمغان دین براي  درعوض خدمت و، مستقیم یا غیرمستقیم مسببش دین بوده

   ؟؟است؟

 فلسفه جهان، آغازوپایان درمورد بشر بنیادین سواالت تابه آمده دین کنند می ادعا دینداران

 ادعا هم هردینی پیروان. گوید پاسخ... و مخلوقات اشرف عنوان به انسان ونقش خلقت

 این فوق ادعاي به توجه با حال. است تربوده موفق زمینه این ودر کاملتر دینشان کنند می

 یکی به تنها اند توانسته تاکنون باهم ادیان مجموع بماند،آیا که دین یک ید؛آ می پیش سوال

 عظیم حجم هب واتّکا مطالعه با تنها میتواند کسی وآیا ؟!بگویند بشرپاسخ بنیادین ازسواالت

  ؟!یابد دست حقیقت یک به تنها شده، نگاشته تاریخ درازاي در که دینی متون

دام دین رهایی  ل آمد که ازیمگرنه این است که غرب تنها زمانی به پیشرفت وتکنولوژي نا

هرصداي مخالفی  مگرنه این است که دین قرنها جلوي علم بشرسنگ اندازي کرد و یافت؟ 
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رهبران شیاد دینی درتمام دنیا حاکمان بال منازعی مگر نه این است که  نطفه خشکاند؟ در را

رابه جرم اینکه چیزي برخالف قصه هاي دروغین آنها  زحمتکش بودند که صدها دانشمند

  . الحاد به خاك وخون کشیدند و حربه تکفیر کشف کرده اند، با

انبوه علوم  دانش نداشتند وهجمه  برابر همین شیادان، زمانیکه دیگر چاره اي جزتسلیم  در

حیله جدیدي استفاده کردند وهرچه راکه علم  از جدید رسوایشان نموده بود؛ اینبار

که  دننک دعا میو دینداران ادین باتردستی قبضه کرده  ،آورد بازحمت وتالش بدست می

 ضعف علمی اینوشان آمده سخیفدینی درمتون  تر  اکتشافات جدید علمی قرنها قبل

  ؟!است بوده آن ازفهم ناتوانکه میباشد  بشر وعقلی

 است مبهمی مرموزي و بدان مقدس درکتبعلمی،  موارد این اشاره و است اگرچنین خب

 پس کوچک، کتابِ یک در تا می آید لینا کشفش به زودتر گسترده طبیعت در بشر که

است که  نانسااین وظیفه  حال درهر چون ،باشد می مقدس کتب نزول به نیازي چه اصال

   !دکن راکشف آن باید

 آن فهم از نیز دانشمندان و نخبگان حتی که ستا همگانیعمومی و کتاب چه واین

  ؟!عاجزند

حتی امروز نیزدرحالیکه دانشمندان سعی دررفع انواع امراض ومشکالت انسان دارند؛ 

ید معجزه شا کهکنند  خرد همچنان، سرگشته وحیران، متون دینی خودرا رصد می دینداران بی

اوضاع دنیاي م کنند و بدان وسیله لَ، ععلمدربرابر تا و چیزقابل توجهی درآن بیابند 

 .جهنمیشان را اندکی بهبود ببخشند

فقط وفقط یکی از خدماتی که دانشمندان  ،توانست می پیامبري درطول تاریخ به راستی اگر

ع یک دستگاه تلویزیون یا مثال درمان یک بیماري یا اخترا(به بشرنمودند را عرضه کند 

  ؟ !به نظرتان ادعاي خدایی نمیکرد ،)رادیو

ازیک مرض برهاند؛  درطول تاریخ هیچگاه دعاي هیچ پیامبري نتوانست حتی یک مریض را

 را درعوض اختراع واکسن توسط دانشمندان، توانست انقالبی ایجاد کند وجان میلیونها نفر

رادیو وتلویزیون،  کشف واختراع برق، تلفن، صدها نوآوري مثل. به یکباره نجات دهد
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تنها گوشه اي  ...هواپیما، فضاپیما، رایانه وانواع داروها ومهندسی واصالح ژنتیک و ،ماشین

 . به بشرعرضه داشته اند ،بی جنگ وخونریزي و بی منت وادعا ،ازخدماتیست که دانشمندان

نشمندان زحمتکش است واگربهشت آیا اگربنا برپرستش وتقدس باشد کسی الیق ترازاین دا

  ؟!وجهنمی باشد کسی سزاوارترازاینان براي زندگی وتنعم دربهشت است

همواره ادعا  "کبرویقین"ن جهان را، که دین با  پاسخ به سواالت بنیادین بشروآغاز وپایا 

یا  کردهقصه گویی ومهمل بافی یا ولی عمال  ،کرد براي پاسخگوئی به آن آمده است می

خشوع "، نیز نهایتا علم با می دانست اینباره را مصداق کفر زیاد در تفکر سوال و

  .به انسان عرضه کرد "واحتیاط

هاي  آزمایشات و استدالل مشاهدات و استفاده از درطول پنج  قرن گذشته دانشمندان با

، بااختراع اولین تلسکوپ. ریاضی توانستند سد بسیاري ازباورهاي اشتباه گذشته را بشکنند

میالدي توسط گالیله وعده اي دیگر و رصد دقیق آسمان وستارگان، ثابت شد 1609درسال 

که زمین نه گرداست ونه مرکز جهان؛ بلکه تنها سیاره اي کوچک ازمنظومه شمسی است که 

درگوشه اي ازکهکشان عظیم راه شیري واقع شده وخوداین کهکشان هم با این عظمت 

  .وچک وناچیز استدربرابرسایرکهکشان ها بسیارک

همچنین تاحدود دویست سال قبل طبق آموزه هاي ادیان، آنچه در مورد موجودات زنده 

آنی جهان بود که طبق آن جهان و موجودات آن حدود  "خلقت "مورد قبول بشر بود 

ثبات گونه نظریه خلقت  .شش هزار سال قبل به یکباره توسط خداوند متعال خلق شده اند

چند هزار  ،ند، بدین شرح که همه گونه هاي کنونی به همین شکل فعلیک مطرح می ها را

  .سال قبل توسط خداوند خلقت شده اند

در قرن  "چارلز داروین"نخستین اظهار نظر معتبر علمی در زمینه ي منشاء حیات را  

بدین معنی که جهان وانسان،  ،مطرح کرد داروین نظریه تکاملی جهان را. نوزدهم ارائه کرد

؛ بلکه به تدریج ودرطی چند میلیارد سال رت ناگهانی ودرطی چند روزخلق شدهبه صو نه

  .تکامل یافته اند
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 .ي دارندواحد واصل منشأگونه ها علی رغم تنوع  ههمه موجودات زند طبق این نظریه 

ماده دائماً از حالتی به  ،اند و طبق خاصیت قانون بقا تشکیل شده کلیه موجودات از ماده

تبدیل معموال به سمت بهتر شدن و انطباق با  واین، )جهش(شود یگر تبدیل میحالت د

  ).تکامل(گیرد  محیط صورت می

نظریه تکامل یا فرگشت، پیدایش تدریجی موجودات زنده را از یک یا چند سلول اولیه 

به دانشمندان قرن  ،اما پاسخ به این پرسش که سلول هاي اولیه از کجا آمده اند. اثبات کرد

فرضیه ي پیدایش حیات از ماده بیجان حاصل تالشهاي . بیستم و بیست و یکم سپرده شد

  .علمی این دانشمندان بود که هنوز هم پژوهش هاي گسترده درباره ي آن ادامه دارد

پیدایش حیات مبحثی بسیارپیچیده است که درك جزئیات آن نیاز به تسلط برعلوم  

به سادگی اسطوره ها و ادیان،  ،غاز وپایان جهانتوضیح آ بیوشیمی و بیوفیزیک دارد و

دراین نوشتار سعی شده است تا فقط شمایی کلی از فرضیه ي علمی پیدایش . ممکن نیست

  .حیات ارائه شود

مهبانگ «نظریه بیگ بنگ . سرآغاز این هستی به وسیله نظریه بیگ بنگ شرح داده شده است

شناسی از عالم است که تاکنون از یک مدل کیهان ) Big Bang(» یا انفجار بزرگ

دیدگاه آزمایشات و رصدهاي نجومی توانسته است بیشترین تائیدات را از سوي جامعه 

میلیارد سال پیش، از  13.7علمی بین المللی به دست آورد؛ بر بوجود آمدن گیتی درحدود 

ظام گیتی این نظریه از قانون هابل و اصل انت. یک حالت بسیار داغ و چگال اشاره دارد

  .شود نتیجه می

کیهان شناسان با مشاهده ومقایسه کهکشان ها بدین نتیجه رسیدند که کهکشان ها درحال 

هاي دورتر با سرعت بیشتري درحال دور شدن  دورشدن ازیکدیگرند وهمچنین کهکشان

د دانشمندان به این فکر افتادن. هستند، همانطوري که معادالت اینشتین پیش بینی کرده بودند

که اگرجهان درحال انبساط باشد، پس احتماال درگذشته هاي دور، به هم نزدیک 

  .مشترکی دارند نهایتا نقطه آغاز ونزدیکتربوده و
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میلیارد سال پیش تمام کائنات   13  از بیش .میشود شناخته کائنات ابتداي بعنوان بنگ بیگ  

به . نده شده بوده استشامل انرژیها ومواد آن در یک ذره کوچکترازهسته یک اتم گنجا

  .گویند زمانی که کائنات در این حالت بوده است زمان یگانگی یا تکینگی می

 و پخش سو هر به بود شده جمع نقطه یک در که جهان هاي انرژيۀ پس از انفجار بزرگ هم

نون بسان کبه زبان ساده جهان از زمان مهبانگ تا . ده شد که اکنون نیز ادامه داردگستر

در نتیجه انفجار نخستین واکنش سریع آغاز شد . بازشدن است درحال انبساط و بادکنکی

پس از دو  .وذرات بسیارکوچک تشکیل شدند وبعد بالفاصله جزاتمی ذرات بوجودآمد

پس از سه دقیقه، هلیم از . ها، دوتریوم درست شد ها و نوترون دقیقه با همجوشی پروتون

هلیم و دتریم هم  وبه همین ترتیب،. ها پدیدار شد ها و نوترون همجوشی دوتریوم، پروتون

از طریق همجوشی با یکدیگر هیدروژن را که عنصر اصلی تشکیل ستارگان وسیارات هست 

  .بوجود آوردند

میلیارد سال پیش بوجود آمد و در آغاز به صورت توده  5تا  4.5کره زمین در حدود 

 بیرونی هاي الیه دماي زمان گذشت با بود، آزاد عنصرهاي دیگر و  هیدروژن  اي از تابنده

 مرکب ماده چند و شده ترکیب باهم سطحی گازهاي این که یافت کاهش اندازه آن به زمین

 اسید  ، سید کربناک دي  ، آمونیاك، متان  ، آب  :از بودند عبارت که آوردند بوجود را

 زنده وداتموج بقاي براي که آمد پایین اي درجه به زمین دماي سرانجام. سیانیدریک

  .بود مناسب

وقتی حیات روي سطح آمد توانست از یک منبع انرژي بزرگ، یعنی نور خورشید بهره  

ها  آن. ها داراي کلروفیل و در نتیجه قابلیت فتوسنتز شدند روي سطح زمین میکروب. بگیرد

ذا اکسید و آب، غ توانستند نور خورشید را به دام بیندازند و با استفاده از کربن دي می

هاي فتوسنتز کننده توانستند تقریبا بدون محدودیت رشد و  در نتیجه باکتري. درست کنند

هاي تک سلولی،  میلیون سال پیش شامل یوکاریوت 610حیات تا حدود  .تولید مثل کنند

 در سلولی چند موجودات  ادیاکاران دوره  در اینکه تا بود  رکیاهاآ  ها و پروکاریوت

 حجم سلولی، چند موجودات این اولیه ظهور از پس کمی مدت. یافتند ظهور ها اقیانوس
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 انفجار  نام به که رویدادي در سال، میلیون ده حدود طی  زیستی تنوع  توجهی قابل

  .آمد پدید شود می خوانده  کامبرین

 دنبال به زودي به و یافتند تکثیر خشکی در  ها قارچ  و  گیاهان  میلیون سال پیش، 500حدود 

 حتی و تربودند موفق خصوص به  حشرات. رسیدند راه از دیگر جانوران و  بندپایان  ها آن

 364 حدود در بار اولین براي  دوزیستان .دهند می تشکیل را جانوري هاي گونه عمده امروز

 میلیون 155 حدود پرندگان  و اولیه  آمنیوتهاي  ها بال آندن به گشتند، ظاهر پیش سال میلیون

 129 حدود از  پستانداران  حیات. شدند مشتق مانند، ندهخز  تبارهاي از دو هر پیش؛ سال

 سال میلیون 25 از  ها کپی  پیش، سال میلیون 85 از  ها نخستی  پیش، سال میلیون

 انسان  میلیون سال پیش و 2٫5 از  انسان سرده پیش، سال میلیون 13 از  سایان انسان  پیش،

    .شود می آغاز پیش سال 250٬000 حدود از  مدرن

 است شدن بزرگ حال در مدام بادکنکی وهمچون است  پویا  کامل طور  به یسازمان جهان  

 شدن بزرگ و انبساط حال در خود ها کهکشان البته. شود می افزوده آن پهناي بر روز هر و

این جهان . برد ها را با خود می شود و کهکشان باز می که است زمان - فضا این بلکه، نیستند

با ) بین آغاز و پایان(در همین زمان . روزي پایان یابدروزي آغاز شده و و ممکن است 

محتمل ترین  یکی از. شوند ها از یکدیگر دورتر و دورتر می انبساط بیشتر جهان کهکشان

فرضیه ها درباره پایان جهان در بین دانشمندان، مربوط می شود به نیرویی که باعث جدا 

طبق این فرضیه، این انبساط . شودشدن تدریجی کهکشان ها و ستاره ها از یکدیگر می 

آنقدرادامه می یابد تا این اجرام به حدي از هم فاصله گرفته و سرد شوند که دیگر هیچ 

این فرضیه با نام ! تاثیري بر روي هم نداشته باشند و جهان به این ترتیب به آهستگی بمیرد

  .می شودشناخته ) heat death(“ مرگ گرما”یا ) Big Freeze(“ انجماد بزرگ”

به یکباره خلق  نبوده و یقین حاصل شده جهان طبق آموزه هاي ادیان پایدار اکنون دیگر

با شواهد ومدارك  "جهان ناپایدارو پویا تدریجی  تکامل "نظریه علمی  امروز. نشده است

   .ایستاده است "وایستا خلقت آنی جهان پایدار " متقن،  دربرابرنظریه دینی 
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ترین نظریه هاي تاریخ علم محسوب  طبیعی یکی از مستحکم فرگشت توسط انتخاب 

شناسی،  شناسی، زمین هاي علمی مختلف مثل دیرینه شود که توسط شواهد زیادي اززمینه می

 .است  شناسی رشد پشتیبانی شده ژنتیک و زیست

به هیچ عنوان تشابهی با  ،فرگشت ثابت کرد که روند پیدایش جهان به هرصورتی که بوده

باالي  متعال در و ارائه شده ادیان واسطوره ها ندارد که طبق آن خدا یا خدایانی قادرمدل 

موجودات آن را به یکباره  زمین و آسمان و و، هخواند ]کُن فَیکون[هفت آسمان وردي 

   .خلق کرده باشند

ه بلک ،حل کند انتهاي جهان را نه تنها نتوانست معماي ابتدا و "خلقت"ارائه نظریه  دین با

  . آورد بوجود این راستا در دهها معماي دیگررا نیز

خلق  مثال خود خدا چگونه بوجود آمده؟ این خالق قدرتمند درکجاي عدم ایستاد وجهان را

کرد؟ وخدایی که می توانست جهان ونظام هاي آن رابه شکل احسن خلق کند چه حقی 

 تن آساي انسانِ و، درتمندق وندگارِخدااین سرانجام براي خلق شرونقصان داشت؟ همچنین 

 ؟؟؟؟؟؟؟شدچه خواهد ر وابهشت کسالت  در بیکار

ریشه  واست بهشت هبوط نکرده  از انسان که داروین همچنین با نظریه تکامل ثابت کرد

وي ثابت کرد زمین وآسمان براي  .و ازگونه اي از میمونها تکامل یافته استحیوانی دارد 

پیدایش انسان اتفاق افتاده  ش آنها میلیونها سال قبل ازخدمت به انسان خلق نشده و پیدای

 .است

با محیط  جهش شده وهرکه دراین مسیر موجودات درزمین طی میلیونها سال دچار 

موجوداتی ). بقاي اصلح( داشته است ماندنسازگارتر بوده شانس بیشتري براي زنده 

ترین گونه هاي حیاتند که زیند؛ بی تردید سازگار ازجمله انسان، که امروز درجهان می

وطبیعت همچون . درطی میلیونها سال جهش و جدال وگریز با طبیعت بوجود آمده اند

  .غربال گري بهترین ها راگزینش کرده است

باالخره نظریه تکامل معماي سمبلیک والینحل که اول مرغ بوده یا تخم مرغ را نیزبه  

  . مرغ هیچکدام، اجداد: درستی پاسخ داد
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زمینه علوم  زمینه علوم طبیعی، پیشرفت هاي چشم گیري در در زات پیشرفت بشربه موا

. درطی قرون اخیرهمچنین عالی ترین مکاتب بشري بوجودآمدند. انسانی نیز حاصل شد

بنیان گذاران این مکاتب بی آنکه ادعاي پیامبري کنند؛ زیباترین مفاهیم وپیام هاي انسانی 

بنیان  زانقالب هاي اجتماعی دراین قرون صورت گرفت وبسیاري ا. رابه بشرعرضه کردند

 درهم شکست و استعمار مقدر قرون وسطایی را بهره کشی، استبداد و هاي برده داري و

  .بندهایی ارثی و مقدس گذشتگان رهانید همه قید و انسان را از

مردم ( سکوالر ، به نظام هاي دموکراسیدینی - کهن پادشاهی استبدادي تبدیل نظام هاي 

 سرعتاززیباترین دستاوردهاي انقالبات مکرراجتماعی بود؛ که به ) ساالري غیر دینی

  .متحول کرد نیز شکوفا گشته وعرصه هاي اجتماعی دیگر را

ا به قوانین ترمیمی ر جاي خود...) قطع ید و، قصاص،اعدام( دینی تنبیهی  قوانین ظالمانه و

را به  عهده گرفت، جنگ جاي خودرب م راداد وجامعه بخش اعظمی ازمسولیت ارتکاب جر

 ...جهل جاي خود را به علم و ،صلح

کرد، اینباردرجوامع جهان  نمی غرب طعمه اي پیدا در خون آشام دین که دیگر هیوالي

روحانیون ذي نفع دست دردست . گرسنه ترازقبل، به صید طعمه پرداخت و سوم حریص تر

ان عمومی کاري کردند که صید با پاي خود با شست وشوي مغزي وفریب اذه ،هیوالاین 

 . وطیب خاطرطعمه صیاد شود

مدتهاست . درخت آگاهی امکان پذیراست مقدس تنها با خوردن میوه اي از دیوطلسم این 

 نیز از دیگران را نموده اند تا تمام سعی شان را شده و روشنفکرانی ازاین سرزمینها بیدار

اما رهبران مکاردینی همواره آنان رابا برچسب . ننداین خواب غفلت هزاران ساله بیدارک

حاکمان کشورهاي جهان سوم با  .ازسر راه برداشته اند...و کافر، ملحد، هاي غرب زده

به هرحیلت وجنایتی متوسل میشوند که همه روزنه هاي آگاهی را  ،همدستی همدیگر

  . راز مگویشان فاش شود مبادا مسدود کنند تا

تمامی کانال هاي ارتباطی،  با انحصار و اند پرچمداران این جنایت ،ایرانرهبران عرب تبار 

حکومت شیعه ایران، . دهند سوق می ،خواهند می مردم رابه هرسمت وسویی که خود
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 ،کارخانجات ایدئولوژیک خوده سالهاست باصرف بیش ازنیمی ازسرمایه کشور ب

  .کند ب ذهن مردم میسازد وقال هرروزکاالي سیاسی جدیدي با برچسب دینی می

نهاد ها و مراسم پرهزینه دینی مانند حوزه هاي مرجع و تربیت طالب، دفتر مراجع تقلید و  

پخش رساالت، مساجد و منبرها، تکیه ها و حرم ها و امامزاده ها، فتواهاي فقهی وسیاسی، 

و قمه نمازهاي جمعه و امام جمعه ها، مراسم ماه رمضان ومحرم و سینه زنی و زنجیرزنی 

زنی با علم و کتل، مراسم یادبود تولد و مرگ امامان، مراسم نیمه شعبان، مراسم روضه 

خوانی وغذاي نذري در تکیه ها و منزل شخصیت هاي محلی،  مراسم خاکسپاري و نماز 

میت و تابوت کشی عمومی، مدارس و سازمانهاي آموزشی، رسانه هاي نوشتاري و دیداري 

یره، به طورمداوم در جهت استقرارومشروعیت بخشیدن به دکان دولتی، کمیته امداد وغ

  . کنند آخوندها عمل می

نظام ایدئولوژیک دینی سوژه مستقل مخالف را نمی تواند تحمل کند بنابراین تمامی توان 

 خود عقیم کرده وانسان از خود را بکار می گیرد تا از تولد تا مرگ، ذهنیت وشعور فرد را

  .را وارد جامعه و مدار مسئولیت هاي نظام نماید بیگانه و مذهب زده

درگوش، شروع می کند و تا لحظه » تشهد«فرد شیعه از لحظه تولد، زندگی خود را با  

همواره این صداي مکرر منکوب کننده را درجسم وجان خود  مرگ وحتی در درون گور

  .کند جذب می

ین مسئله واقف بودند؛ اما امروز تاپنجاه سال پیش مردم ایران بی سواد بودند وخود به ا

درآنان توهم باسوادي  خود رابه ذهن مردم تزریق کرده و حکومت ایران سواد مورد نیاز

بلکه  ، پاو نه بردست را اینبار نظام برده داري نوینی که غل وزنجیر. بوجودآورده است

  .گشودن آن بکنندبرذهن مردم قرارداده، تا اصال قابل دیدن نباشد که بخواهند اقدامی جهت 

امروزحتی اگرآزادي را سقراط وار براي بسیاري ازمردم ایران به ارمغان ببرند، به یقین آن 

افالطون چه . رانند سخنانی مبنی برآزاد بودن خود به زبان می راپس خواهند زد وطوطی وار

رحمل اگرباران آزادي ازآسمان ببارد من بردگانی رامیبینم که باخود چت«: زیبا میگوید

  ».میکنند
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من هزار برده را آزاد « : میگوید ،مبارزآزادي خواه آمریکایی ،درهمین راستا هریت تابمن 

  »!برده هستندکردم، میتوانستم هزاران برده دیگر را هم آزاد کنم، فقط اگر آنها میدانستند که 

ایران  بدمستکه رژیم ه داریست پوشش اجباري درایران یکی ازبهترین راههاي استمرار برد

  . به هیچ قیمتی سرآن کوتاه نمی آید

پروراند  رویاي خونین جدیدي در سر می ،نماینده کنونی امام زمان ، "آیت اهللا خامنه اي "

جنایاتی که تاکنون به نام دین صورت پذیرفته قابل ز که درصورت تحقق، با هیچکدام ا

و  »برنامه انرژي هسته اي «هولناك ترین طرح رژیم فاشیست اسالمی ایران،  .قیاس نیست

  . دستیابی به بمب اتمی است

،  هیتلرعمامه به سرایران و سرکرده تروریست هاي جهان، سالهاست "آیت اهللا خامنه اي "

و برافراشتن پرچم ] حسینیه کردن اسرائیل [ درصدد تحقق رویاي پیشواي خود خمینی 

شان هم چون دیگران، دین هدف وصد البته که براي ای. اسالم درسراسر جهان می باشد

دردشان نیزدرد دین نیست؛  بلکه دین، تنها وسیله و ابزاریست براي رسیدن به  نیست و

  . هدفی باالتر که آن، حاکمیت وسلطه بر تمام جهان می باشد

: براي تحقّق چنین رویایی، طبق معمول مردمی ابزارگونه الزم است؛  تا مستانه با  فریاد

هولوکاستی دیگر آفرینند و با پاي خود به سوي کوره  ،"حق مسلم ماست انرژي هسته اي"

 .هاي گداخته آتش روند وشادمانه درمردن وکشتن برهم  سبقت بگیرند ؛ تا به بهشت بروند

     » ...فاستبقوا«

 اخود ر اوضاع  نابسامانتا  به آب وآتش زده اند را مدام خود، تاکنون ازمشروطه یانایران

دور باطل استبداد  درهمواره ، وبازي قدرت ها هجامع اختناقطی  اما .دبخشن اندکی بهبود

) دینی  - سلطنتی ( دیکتاتوري  هاي گزینه بین جبريمخیر به انتخاب تنها  و گرفتار شده

   .را نچشیده انددموکراسی آزادي وهیچگاه طعم  و ،شده

پایان می دهد و درآن   یبانتصا و یموروث العمر مادام يها يرهبربه  سکوالر، دموکراسی

 ،"زمان امام" ندهینمامانند روحانیون  نه و هستند "خدا هیسا"چون پادشاهان حاکمان نه 

 توسط ساله چند ي دوره يبرا تناوب به و برخوردارند مردم ریسا با مساوي یحقوق از بلکه
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تا دست  یرندقرارمی گ یمردمي مدام زیر ذره بین رسانه ها  و شوند یم دهیبرگز مردم يآرا

    .ازپاخطا نکنند

چون انسان هاي بدوي؛ عاجز م اکنون نیزمردم ایران ودیگرکشورهاي جهان سوم ه 

، مستبد وستمگر ناامید ازکرم حاکمان شده ورها هزاران مشکل الینحل  برابر ودرمانده، در

چاره  این مردمان بینوا. مدد جستن ازغیب ندارند چاره اي جزآویختن به درگاه خداوند و

 . اي ندارند جزاینکه ادامه دنیاي تباه شده خود را درآخرت موهوم بجویند

و  "فیون توده هاا "تاثیرگذارترین مکاتب بشري، دین را  یکی از کارل مارکس بنیانگذار

  .داند انسان ها می "ازخودبیگانگیعامل "و  "ابزارطبقه حاکم"

 ایجادم هوتفرد  در حال عین در و دده می تسکین را درد که است مخدري ماده ،افیون  

 رود، می بین از ها غصه آن در که طبیعی فوق جهان متوه با مارکس نظر از دین .کند می

 انسان راخرد چون افیونی عقل و دین  .دهد می تسکین را دردها و کند می را کار همین

  .رددگ اندیشه حاصل نمی ،ودمستی این افیون رفع نشکه زمانی  عقیم کرده وتا

 و کرده کمک فقرا کنترل به موعظه طریق ازواخالقی  دینی رهبران  مارکس،به عقیده 

 مارکس نظر از  .است حاکم طبقه هاي ایدهدرواقع که  کنند، می تبلیغ را  فضیلتهایی

 از خودشان نظر از که سازد می را ایدئولوژي متکلمان،  و سیاستمداران هنرمندان، تالشهاي

 توجیه و طبقاتی منفعت جلوه واقع در ولی ، شود می ناشی زیبایی به شقع یا حقیقت به میل

   .حاکمانند  نوکر همیشه متفکران واقع در. است موجود وضعیت گر

انسان ها درطول تاریخ بوده   ازخودبیگانگی مهمترین عوامل یکی از دین عقیده مارکس، به

 که هن را ابداع کردخودش آ بشرزمانی که  )دین(بدین معنی که آن چیزي . است

نظم آن درجهت پاسخ به کنجکاوي هاي خود و ایجاد وحدت و از درخدمتش باشد و

ازمسیر خود خارج گشته وتبدیل به دیوي مقدس وشکست  بتدریجبهره بجوید؛ وانسجام 

  . خود انسان را به بردگی وخدمت خود گمارده استهم اینک،  ناپذیرشده و

 درجوامع جهان سوم، علم نیز درجوامع پیشرفته بیکار] دین[به موازات جوالن جهل و اما 

وآنچنان پاداش عظیمی  دین، صد چندان قبل هنرنمایی کرد زدن سد با کنار ننشست واینبار
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 "اعصاربلند"به پیروان خردمندش عرضه نمود که بشردرطی همه  "مدت کوتاه"در را

  .نشنیده بود ندیده و تاریخ همانندش را

مکتبی درجهان  به حوزه علوم انسانی ثابت کرد که هیچ اندیشه و ،ریه تکاملشدن نظ وارد 

اگرچه با نام نیز حتی خود نظریه تکامل را . به یکباره وتنها توسط یک فرد ایجاد نشده است

  . دخیلند این نظریه داروین می شناسند، ولی بی تردید افراد زیادي در ایجاد و تکمیل

؛ شکل فعلی ایدئولوژي ها بقاي اصلح قانون  وگرایی تکاملی کارکرد همچنین طبق نظریه 

که هم اکنون در ... ) نظم وقانون، مثل خانواده، آموزش، بهداشت(نظام ها و نهادها  و

طی هزاران سال  که بشردر است تاریخبهترین شکل  جوامع آزاد و آگاه غربی وجود دارد،

 روز خرد و وحی منزل نبودن هر به وو به مدد همین تجر، با آزمون وخطا برگزیده است

  .تا به بهترین شکل ممکن برسد بهترمی شود بهتر و

راه طوالنی پیمود تا سرانجام توانست جهانی بسازد که قرنها آرزوي اجداد ستمدیده انسان 

به حداقل  ...بردگی، رنج وسختی، بیماري و ، جهانی که درآن جنگ، جبر، فقر،ظلم. اش بود

یدن به چنین جهانی خیلی زودتر از اینها ممکن بود؛ اگرسنگ اندازي هاي رس. رسیده باشد

  . مداوم دین نبود

بهشتی که دین قرن ها با جهنم کردن دنیاي انسان به او وعده داده بود؛ اینک توسط 

 . خودانسان وبه مدد عقل وخردش ساخته شده است

چرا که هرلحظه . دین باشندهمچنان باید مواظب نیرنگ هاي ، البته جوامع مدرن: نکته[ 

 این جوامع باظاهري زیبا وفریبا، خود رابه جوانان بی خبرومرفهاین دیو مقدس ممکن است 

 دیگر بار راه آرزوهایشان، رفته رفته تمام جهان را با رخنه کردن موزیانه از و عرضه کند

  . تحت سلطه خود درآورد

چراکه ، نیزتالش کنندرهاي جهان سوم کشو آزادي وآگاهی دنیا، باید برايقدرت هاي برتر

که کره زمین است اکنون یقین حاصل شده  مدتهاست با شکست مواجه شده و ایده استعمار

گسترش  آسیب ببیند، قطعاً ست که اگرنقطه اي ازآنا اي به مثابه آن کلّ جهان، بسان کشتی و

  . کشاند رابه نابودي وهالکت خواهد تمام کشتیرفته  پیدا کرده ورفته
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 اندیشمندان، تباهی همیشه درکمین دورانهاي رفاه بشریست و همچنین به زعم بسیاري از

چون  تروریستی گروههايمثل خطر ( .با اندك غفلتی دوباره آنان را به دام خواهد انداخت

به بمب هسته اي که تهدیدي جدي علیه  ت ایرانفاشیس حکومتداعش ویا خطر دستیابی 

  ]).تمام بشریت است

خود خالق است، هم خدا وهم که ه یافت خلوقی بقاغربالگري زهدان گیتی، مازفتا که شگ

 .یندبنده می آفر

 تا وخردمند، وخالص ناب جست می گوهري خود مداوم گري تصفیه از پیر، طبیعت گوئی

 و طبیعی انتخاب اصل تعدیل کند انسان که تا...   وي بردوش را انتخاب سنگین بار بیفکند

 تا ...درآورد احسن شکل به وآنرا درطبیعت کند وتصرف دخل انسان که تا...  را بقا تنازع

 بلکه پاسخگو غیر و سرکش و آسمانی خدائی نه ، طبیعت براي کند خدائی انسان که

  .پاسخگو و مهربان و زمینی خدائی

طی که  آسمانیزیباي  شکستن بت است سخت ...آسمان خداي مرگ باور است سخت

سخت است وداع با سنگ صبوري که بر  ...اي ذهن خود ساخته دروخون  عشق قرنها با

 ...که به سختی طی کرده اي درازيسخت است بازگشتن از راه  ...پایش اشکها ریخته اي

سخت است شک کردن به آنچه که همه  ...سخت است پاسخ به تاول پاها و نکوهش اعضا

دانائیست و بی شک مسیر یقین از آن  اما شک سرآغاز اي،عمر به درستی اش یقین داشته 

  .گذرد می

 وقت ...است این چله نشینی ماتم را پایان دادن وقت...  راباورکردن مرگ این است وقت

 »انسانخدا«وقت است  ...است رخت عزا ازتن درآوردن و از نو زاده  شدن و زیستن،

دیگرآرزوهاي گمگشته  حکیم  ورحیم ، کریم و سمیع، بصیر،  عادل، عالم، جایگزینی بسازد

جایگزینی به  شاید .جستهمتاي خویش می  بی اي که همه را یکجا در معشوقه یکتا و

آگاهی، آزادي، تالش، تجربه، به قدرت اتّحاد، صلح،   عدالت قانون، به زیبائی عشق،

 ورستگاري  ،پرستش مسیر نپایا کندباور  »انسانبنده« است وقت ...وجدان و خرد جمعی

 وقت است ...جهنم است سقوط به بندگی و و بردگی نیست؛بهشت  به صعود و رهایی
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 »مهدي«نه  و» محمد«، نه »عیسی«نه  و» موسی«موعود نه  منجی ؛باور کند انسان منتظر

  ].است پهلوي و به زعم برخی درایران نوادگان فرصت طلب قجر هن [ .است

  "اوست »خرد«جی هرانسانی مناولین وآخرین "                    

هزاران سال پیوسته با انسان بوده، دست یاري به سویش دراز کرده، و  طیدر جی اي که من

 .با نادیده انگاشتنش همواره به غیر پناه برده است او

 

  

  

  ردــک تمنا می  بیگانه وآن چه خود داشت ز  درــها دل طلب جام جم ازما می ک الـس

  ردـــک دگانِ لبِ دریا میــگمش لب ازــط  تگوهري کزصدف کُون ومکان بیرون اس

  .ردـک می» دایاـخ« از دور دش وـدی نمی او   دا با او بودــدرهمه احوال خ یــبی دل

  )حافظ(  

  

  

  

  

  

  

  �نا�ع وما�ذ                                                    

 يهجر 1357 مصر، ه،قاهر) الملوك الملل خیتار( يطبر خیتار ر،یجر بن محمد ،يطبر

  .يقمر
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 نشر و ترجمه: تهران. يگناباد نیپرو برگردان مقدمه، عبدالرحمان، دیز ابو خلدون، ابن

  .1345 کتاب

 هلند، دن،یل جلد، 12 ،یلیخل عباس برگردان. خیتار یف الکامل احمد، بن یعل ر،یاث ابن

  .1965 لبنان روت،یب 1866

  .اهللا رسول رتیس اسحاق، ابن

  .يقمر يهجر 1332 دنیل ساچو حیتصح جلد 9. ریالکب طبقات محمد، وعبداهللاسعد،اب ابن

 رانیا فرهنگ و نید هینشر: تهران. یتیآ دیعبدالمج برگردان  ۀ،یالنها و ۀیالبدا ر،یکث ابن 

1349.  

 يهجر 623 ابرقوه یقاض ترجمه) یالنب رتیس( اهللا، رسول رتیس ،يریحم هشام ابن 

  .یشمس يهجر 1360: تهران يدومه اصغر دکتر پژوهش. يقمر

 حوت، وسفی کمال کوشش به ن،یالد یف ریالتبص محمد، بن میابراه ابواسحاق ،ینیاسفرا 

   1403/ 1983 لبنان روت،یب

 غالمرضا يراستاریو ،يهرو احمد بن محمد برگردان الفتوح، یعل بن محمد ،یکوف اعثم

  . 1372 یماسال انقالب پرورش و آموزش انتشارات: تهران ،ییطباطبا

 یقاض انتشارات پاکستان، الهور، خان، حسن محمد دکتر ترجمه ،يبخار حیصح ،يالبخار

1971.  

 مصر قاهره. المنجد نیالد صالح دکتر اهتمام به البلدان، فتوح ،ییحی بن احمد ،يبالذر 

  . 1956. المصر نهضت مکتبۀ

 جواد محمد برگردان) یاسالم مذاهب خیتار( الفرق نیب الفرق عبدالقاهر، ابومنصور ،يبغداد

  .1333 قتیحق انتشارات: تهران. مشکور

  .1331 امیخ کتابخانه تهران. اکبر یحواش با. هیالباق آثار محمد، حانیابور ،یرونیب

 دان،یز.  القرآن ریتفس یف الکشاف ،یخوارزم عمر بن محمود ابوالقاسم اهللا جار يزمخشر

  . 1345: تهران. کالم جواهر یعل برگردان ه،یالسالم تمدن و خیتار ،یجرج

  . القران علوم یف االتقان بکر، ابن عبدالرحمن نیالد جالل ،یوطیس



  وماخذ منابع  آخرین منجی
 

352 |  

 

  .النّحل و الملل م،یعبدالکر بن محمد ابوالفتح ،یشهرستان 

  يقمر يهجر 505 لبنان روت،یب. نیالد علوم اءیاح محمد، ابوحامد امام ،یغزال

 1382 ییسنا انتشارات: تهران. االحکام و الثارا نهیمد و البحار نهیسف عباس، خیش ،یقم 

  يقمر يهجر 1380: تهران. االمال یمنته -  يقمر يهجر

 انتشارات: تهران. يمنزو ینقیعل برگردان اسالم، باره در ییها درس گناز،یا هریگلدز 

   1358 ریکمانگ

   1378: تهران جلد،16. بحاراالنوار محمدباقر، مال ،یمجلس

   1984 و 1965 قم. الجوهر معادن و الذّهب مروج ن،یالحس بن یعل ابوالحسن ،يمسعود

  يدیرش انتشارات: تهران. السعاده معراج احمد، ملّا ،ینراق

  .ابن ندیم، محمدبن اسحق، الفهرست

: تهران. یتیآ میابراه محمد ،یعقوبی خیتار ،یعقوبی يالمغاز کتاب عمر، محمدبن ،يواقد 

  1343 کتاب نشر و ترجمه بنگاه

  1360 کتاب نشر و ترجمه بنگاه تهران. ندهیپا ابوالقاسم الفصاحه، نهج عبداهللا، بن محمد

   ).جلد2(  عشریۀ االثنی اإلمامیۀ الشیعۀ مذهب أصول القفاري، الناصر،

  ). جلد2( ه شیع فرهنگ در تاریخى دروغهاى به عقلى پـاسخحسینی،علی رضا،آلفوس 

- علمی انتشارات حکمت،تهران، اصغر علی جمهتر ادیان، جامع تاریخ ناس، بایر جان

  1383چهاردهم، فرهنگی،چاپ

 عبدالرحیم امروز،ترجمه درجوامع ادیان ؛ مذهبی جهان ، وهمکاران بوش ریچارد

  .ش 1378اسالمی، فرهنگ نشر دفتر گواهی،تهران

  .1356 لبنان، روت،یب سال، 23 ،یعل ،یدشت

  .1332 تهران سکوت، قرن دو ن،یعبدالحس نکوب،یزر 

  شفا، شجاع الدین، تولدي دیگر

  .يگر شیعه ازمکتب هایی ناگفتهعبدالحسین، ، حسینی

  .گري شیعهاحمد، ، کسروي
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  .احمد، درپیرامون اسالم ، کسروي

  .انقر نقددکتر سها، 

  .انصاري مسعود دکتر برگردان ،ومسلمانی اسالمابن وراق، 

  . عبدهللا بن ومحمد بزرگ کوروشانصاري، مسعود، 

  .تاامپراطوري نشینی بادیه ازي، مسعود، انصار

  . اسالم نوبه نگاهی انصاري، مسعود،

  . بیا مهديروزبهانی، لطف اهللا، 

  


