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بارة خدا بدون دانش و  و از ميان مردم كسي است كه در«

 .»زدپردا اب روشنگري به مجادله ميرهنمود و كت
 



 
 
 

 

 پيشگفتار

از دوستان كتابي را كه اخيراً از اروپا رسيده به من نشان داد و خواست تا پاسخي  يكي
گيـري از سـاحت اديـان الهـي      نام دارد و در خـرده » تولّدي ديگر«مزبور كتاب بدان دهم. 

» خيانـت در گـزارش تـاريخ   «نگاشته شده است. اين جانب پيش از اين كتابي بـا عنـوان   
نقـد آثـار   «ام و همچنين به  را نقد نموده» بيست و سه سال« ام و در خالل آن، كتاب نوشته

ام و با آثاري كه بـر ضـد ديانـت يـا در رد اسـالم نگاشـته شـده         دست زده» خاورشناسان
دانـم.   آشنايي دارم و خود را موظّف به دفاع از حقيقت دين (نه رفتار متـدين نماهـا)! مـي   

را با دقّت بخوانم » تولّدي ديگر«دم تا كتاب بنابراين به دوستم پاسخ مثبت دادم و بر آن ش
 و در ترازوي نقد نهم.  

با خواندن كتاب مزبور كه اثر آقاي شجاع الدين شفا است دريافتم كه دشـمنان ديانـت   
 دقّتي و ناآگاهي از حقيقت دين، چقـدر شـبيه يكديگرنـد و بـه قـول قـرآن مجيـد:        در بي

﴿   ﴾ هـا، پريشـان خـاطر     ي كه از خواندن اينگونـه كتـاب  و بر خالف كسان

 شوند، بيش از پيش به اسالم عزيز دلباختم و خطاب به قرآن كريم گفتم:  مي
 به رغم مدعياني كه منع عشق كنند

 

ه مـا اسـت     ت موجـجمال چهرة تو حج 
 

دور از  شناسي، حقّـاً بسـيار   ايرادهاي آقاي شفا به ويژه از اسالم، نزد صرّافان فنّ اسالم
كردم  انصاف و بدون وقوف از ژرفاي اين آئين خدايي صورت گرفته است. من گمان نمي

جناب شفا را تا اين اندازه آشفته خـاطر  » معاونت فرهنگي دربار پهلوي«كه از دست دادن 
رزم با پيامبران خدا قدم گذارند! و البته بارها ثابت شده است كـه :   سازد كه به سقوط گاه

»مص نقالْح عار رِع0»صF1.   

                                                           
 به زمين خورد.  هر كس با حق در افتد -1
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را پي گرفته است و نويسندة » بيست و سه سال«متأسفانه كژراهة » تولّدي ديگر«كتاب 
شمرد! و در عين حال همانند پيشـگام خـود از    مي 1F1»پيشگامان عصر فروغ ايراني«آن را از 

ـ   ورزي فرو افتادن در خطاهاي گوناگون و تحريف متون ديني و غرض غ هاي آشـكار، دري
 ورزد!   نمي

ب داشـتن بـه معنـاي پافشـاري در آراء        خوانندگان محترم به خوبي مي دانند كـه تعصـ
باطل، نشانة خودخواهيِ بيش از اندازه و كم خردي است و سخن متعصبانه چه در دفـاع  

ديني گفته شود يا رنگ ديني به خود گيرد، نزد خردمنـدان ارزش و اعتبـاري نـدارد.     از بي
كه آقاي شجاع الدين شفا به علّت تحوالت سياسي كشور و محروميت  جاي تأسف است

از امتيازات درباري، در مخالفت با اسالم و قرآن به وادي تعصب افتاده است. كتاب ايشان 
خواند كه با بدبيني تمام نسبت به همة اديان و بـه ويـژه اسـالم    » نامه سياه«را در واقع بايد 

ر هيچ يك از اديان الهي حتّي يك نقطـة روشـن و آمـوزش    نگاشته شده است. نويسنده د
هـاي برجسـتة دينـي مالحظـه      بيند، هيچ كمالي در پيامبران بزرگ و شخصيت صحيح نمي

سـرايي   سـازي و افسـانه   و اسالم جز دروغ تهاي سه گانة يهود و مسيحي كند، به آئين نمي
فـرا  » تولّدي ديگـر «ني را به خواهد جامعة ايرا دهد و با اين روش مي سخني را نسبت نمي

تـاكنون در دنيـا   » براندازي اديان«خواند! آيا اين كار، شدني است؟ آيا اقداماتي كه به نيت 
صورت گرفته، به موفّقيت انجاميده است؟ آيا دنيا در قرن ما شاهد اين رويـداد نبـود كـه    

هـدام خـودش   هاي كمونيزم بر ضد دين بـه جـايي نرسـيد بلكـه بـه فروپاشـي و ان       تالش
هاي مردم دوباره، راهـي كليسـاها و مسـاجد شـدند؟      انجاميد؟ آيا دنيا شاهد نبود كه توده

آقاي شفا! آنچه را كه آزمون شكست خـورده اسـت چـرا بايـد از نـو پـي گرفـت؟ مگـر         

 2F2؟»دامةُت بِه الْنلَّب حب الْمجررمن ج«اند :  حكيمان نگفته

                                                           
 . 549تولّدي ديگر، چاپ چهارم، ص  -1

 به قول پارسي زبانان: آزموده را آزمودن خطاست.  -2
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تعصب ضد اسالمي را به جايي رسانده است كه امـور روشـن   » تولّدي ديگر«نويسندة 
ه    كند، به عنوان نمونه دربارة فرهنگ درخشان  تاريخي را انكار مي ليـاسـالمي در قـرون او

جهان اسالمي در قرن دوم تا ششم تاريخ خود، كانون فرهنگي شكوفا بود كـه  : «نويسد مي
آنكه  اند! بي خود ساختة فرهنگ اسالمي داده شناس قرن اخير، بدان عنوان دانشمندان اسالم

3F»!اين شكوفايي با مذهب ارتباطي داشته باشد

1  
معناي سخن ايشان آن است كه از سدة دوم تا ششم هجري، آئين اسالم هـيچ تـأثيري   

وجـه   در پويايي فرهنگ مسلمانان نداشته است و مسلمين در بالندگي تاريخ خود به هـيچ 
دهنـدة   انـد! آيـا ايـن ادعـا درسـت اسـت و نشـان        مي نبـوده هاي اسال تحت نفوذ آموزش

دانـش را  . «4F2»نيو بالصلو اطلبوا العلم«گفـت :   خصومت و تعصب نيست؟ آيا اسالم كه مي
ة  كـرد و روح  مسلمانان را به فراگيري دانش تشويق نمي» هر چند در چين باشد، بجوييد يـ

 ندميده بود؟ها  آن علمي را در
كه در آن چند سده از مسـلمانان بـاقي مانـده و شـكوفايي فرهنـگ      شما اگر آثاري را 

دهد، بررسي كنيد خواهيد ديد كه آثار مزبور از آيات قرآني و سـخنان   ايشان را نمايش مي
سرشار است و به گواهي اسناد و مدارك معتبر، كسـاني كـه در آن    پيامبر ارجمند اسالم

ت قاطعشـان دلباختـة اسـالم و      روزگار، سرآمد فرهنگيان اسالمي به شمار مي رفتند اكثريـ
شـدند (چـون ابـن جريـر      اند خواه از مفسران شمرده مـي  تحت تأثير پيامبر بزرگ آن بوده

5Fطبري

6F) يا از متكلّمان (چون جاحظ3

7F) يا از فيلسوفان (چون فارابي1

) يا از مورخان (چون 2

                                                           
 . 416تولّدي ديگر، ص  -1

ص  1ج » الجامع الصغير في احاديث البشـير النـذير  «حديث مشهور نبوي است كه سيوطي آن را در  -2

 (چاپ قاهره) ضبط كرده است.  44
 310هجـري قمـري و متوفـاي سـال:      224ي:  متولـد سـنه   ،طبري كثير بن غالب جرير بن  محمد بن  -3

هجري در بغداد. تفسير و تاريخ طبري از شهرت جهاني برخوردار است. قابل يادآوري است كه امام 

http://www.jazirehdanesh.com/find-19.536.600.fa.html
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8Fمسعودي

9F) يا از عارفان (چون جنيد3

يـا از لغـت شناسـان    ) يا از فقيهان (چـون شـافعي)   4
10F(چون خليل بن احمد

) و ... همين كه به آثار هر كدام از اين نخبگان بنگريم بدون ترديد 5
 شويم.   با مآثر اسالمي فراواني روبرو مي

آيا انكار اين امر روشن از سوي آقاي شفا كه ادعاي مطالعه در فرهنـگ اسـالمي دارد،   
فا در راه ستيزه با ديانت، گاهي به سـخن  دهد؟ آقاي ش دشمني و تعصب وي را نشان نمي

انـد و   آويزد كه اتّفاقاً دربارة اسالم از تمجيد و ستايش خودداري ننمـوده  كساني دست مي

                                                                                                                                                      
فقهي بوده و پيرواني نيز داشته كه به مرور زمان مذهب فقهـي   ابن جرير طبري داراي مذهب مستقل

 او از بين رفته است. [مصحح].  

ب در عصر طالئـي  أدي  ) از ائمههـ 255-159( أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري -1
 باشد. [مصحح].   عباسي است، او معتزلي بوده و مؤلف كتاب البخال و كتاب البيان و التبيين مي

النهر، بـه   در وسيج نزديك فاراب در ماوراء فارابي،  بن اوزلغ  طرخانبن محمد بن ابو نصر محمد بن  -2
گويند (كه البته معلم اول همان  صطالح فالسفه او را معلم ثاني ميبه دنيا آمد، در ا م872ق/259سال 

سـالگي روي در   م در هشـتاد 950ق/ 339در دمشق، بـه سـال   فارابي  ارسطاطاليس = ارسطو است).
 [مصحح].   .نقاب خاك كشيد

 و نـويس  تـاريخ ) مـيالدي  957 - 896 /  هجـري  346 – 283 حـدود ( علي بن حسـين مسـعودي   -3
الزمـان ومـن ابـاده     اخبـار  و الذهب مروج هاي . كتاببود بغدادي گرد دان و دانشمند و جهان جغرافي
 روند. [مصحح].   ز مهمترين تأليفات او به شمار ميا الحدثان

 297هجـري در بغـداد و در سـال:     207، متولـد سـال:   جنيد بن محمد بن جنيدالخزازي القـواريري  -4
است كه جنيد نزد ابوثور (فقيـه معـروف) درس خوانـده و در علـم      هجري وفات نمود. الزم به ذكر

دهند هيچ اطالعي نداشته است.  نماها به او نسبت مي بوده و از خرافاتي كه صوفيتفسير و فقه متبحر 
 [مصحح].  

ي علـم لغـت و ادب و     ، از ائمـه أبو عبد الرحمن خليل بن أحمد بن عمرو بن تميم فراهيدى األزدى -5
 175هجـري در بصـره بـه دنيـا آمـده و در سـال:        100م عروض. خليل بن احمد به سال: واضع عل

هـاي: العـين، العـروض      هجري در همان شهر وفات نمود. سيبويه نحوي از شاگردان او بوده و كتاب
 والنقط والشكل از تأليفات اين دانشمند بزرگ است. [مصحح].  

http://ar.wikipedia.org/wiki/159_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/255_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/255_%D9%87%D9%80
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B8%DB%B3_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B8%DB%B3_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B8%DB%B3_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B8%DB%B3_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8%DB%B9%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8%DB%B9%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9%DB%B5%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9%DB%B5%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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11Fآورد! دكتر گوسـتاولوبون  گيرد و اساساً به روي خود نمي شفا اين معنا را ناديده مي

يكـي   1

 12F2»نظري از جهان غـرب  صاحب«ن آيد كه جناب شفا از او به عنوا از اين افراد به شمار مي
به زبان » تمدن عرب«ي بنام مشهورآورد. اين مرد كتاب  كند و از سخنانش گواه مي ياد مي

13Fانـد)  ارسي ترجمه كردهففرانسه نگاشته (كه آن را به عربي و 

ئـين اسـالم را   آو در آنجـا   3
 نويسد:   بسيار ستوده است و دربارة پيامبر ارجمند آن مي

يم ارزش اشخاص را به كردار و آثار نيكشان بسـنجيم، بـه طـور مسـلّم     ما اگر بخواه«
14F».محمد بزرگترين مرد تاريخ است

4  
شناسي بـدو اعتمـاد دارد و پيـاپي سـخنان وي را      شخص ديگري كه آقاي شفا در دين

15Fولتر آورد، شاهد مي

او مـورد  » ديكسـيونر فلسـفي  «نويسندة نامدار فرانسـوي اسـت كـه     5

گيـرد. هـر چنـد ولتـر در      گرفته و در نقد تورات و انجيل از آن بهره مي استفاده شفا قرار
 اي بـر ضـد پيـامبر اسـالم     نامـه  آغاز كار نسبت به اسالم خوشبين نبود (و حتّي نمـايش 

مـن در حـقّ   : «بيشتر به خطاي خـود پـي بـرد و نوشـت    ترتيب داد) ولي پس از پژوهش 
16F».ام محمد بسيار بد كرده

6  
                                                           

مـيالدي   1841بلندپايه فرانسوي است كه به سـال  رقين) (مستشگوستاو لوبون از جمله خاورپژوهان  -1
اسالم و تمـدن   ي   هدربار اي از دنيا رفت. وي مطالعات گسترده 1931چشم به جهان گشود و در سال 

جانبه و منفي نسبت به اسالم و مسـلمانان   مسلمانان به انجام رسانده است. در آثار وي تعصبات يك
هـا در اسـكندريه را بـه      سوزي مسلمان ين در آثارش داستان كتاب، او هم چنخورد كمتر به چشم مي

   سخريه گرفته است. [مصحح].

 . 462تولّدي ديگر ص  -2

 است. » تمدن اسالم و عرب«و نام ترجمه پارسي آن: » العرب ةحضار«عنوان ترجمه عربي كتاب:  -3

 . 129ص  ،تمدن اسالم و عرب اثر گوستاولوبون ترجمه هاشم حسيني -4

 زيسته است مي م)1778 - 1694ي: (ها سال را برخود نهاد، در ولتركه بعدها نام ماري آروئه  فرانسوا -5
 [مصحح].   .است فرانسوي و نويسندگان فيلسوفان دارترين از نام

 . 83، ص 1ج » كلّيات آثار ولتر«به نقل از  128اسالم از نظر ولتر، اثر دكتر جواد جديدي، ص  -6

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6%DB%B9%DB%B4_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B7%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B7%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
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ديـن  : «جه دست يافت كه بـه صـراحت نوشـت   م بدين نتياه سرانجاست ك همين ولتر
17F».محمد ديني است معقول و جدي و پاك و دوستدار بشريت

1   
اما آقاي شفا كه زادة مسلمانان و فرزند محـيط اسـالمي اسـت ايـن انصـاف را نشـان       

لّـدي  تو«پيمايـد. وي در كتـاب    دهد و متأسفانه جز اهانت به اسالم و قرآن راهي نمي نمي
هـاي پـاك    هاي تحريف شدة يهوديان را بـه حسـاب آمـوزش    كند گزارش سعي مي» ديگر

هـاي اهـل كتـاب خبـر      قرآن گذارد و آيات متعدد قرآني و آثار اسالمي را كه از تحريـف 
18Fگيرد دهند بكلّي ناديده مي مي

و شگفت آن كه از همان آثار دست خورده و تحريف شده  2
بـه   ها را دربارة تورات و انجيل كنـوني  دهد و انواع دروغ ينيز اطّالعات درستي بدست نم

 :  نويسد آورد! مثالً مي قلم مي

هـاي مربـوط بـدين دوران و     در هيچ قسمت از كتاب داوران تورات و ديگـر نوشـته  «
آيـد   دوران پادشاهان اسرائيل، از مقام استثنائي موسي در تاريخ يهود سخن بـه ميـان نمـي   

19F»!توان يافت ها نمي در اين نوشته –ولو يك بار  –را  بلكه حتّي نام ساده او

3  
و اوامر خداوند به او  زيرا ذكر موسي ؛و اين خطاي واضح و دروغ آشكاري است

در سفر داوران و كتاب پادشاهان يهود، مكرّر آمده است (چنانكه در همـين كتـاب نشـان    
آوريـم. در   مـي » وم پادشـاهان كتاب د«خواهيم داد) و در اينجا براي نمونه يك مورد را از 

 نويسد:   باب هيجدهم از كتاب مزبور چنين مي
او (هوشع پادشاه اسرائيلي) بر يهوه خداي اسرائيل توكّـل نمـود ... و اوامـري را كـه     «

20F».خداوند به موسي امر فرموده بود نگاه داشت

4   

                                                           
 . 547ص  ،28ج » كليات آثار ولتر«به نقل از  127اسالم از نظر ولتر، ص  -1

 البته منظور، صرف نظر كردن آقاي شفا در اين مرحله است.  -2

 . 151تولّدي ديگر، صفحه  -3

 . 7-6شماره  18تورات، كتاب دوم پادشاهان باب  -4
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ساسـاً وجـود   ا : موسيگيرد كه اقص خود اين را نتيجه مياما آقاي شفا از استقراء ن
 اند!   تاريخي نداشته است و كاهنان يهودي افسانه او را ساخته

ه انكـار  ادعاي مسيحيت داشته، جناب شفا را به همين صورت دربارة اينكه عيسي
به مسيح بودن عيسي كه سنگ زير بناي آئـين مسـيحيت اسـت    : «نويسد پيمايد و مي را مي

هاي چهارگانـه (يوحنّـا، بـاب هفـدهم،      ز انجيلتنها در يك مورد و آن هم در يك انجيل ا
21F».) اشاره شده است3شمارة 

1   
 هاي چهارگانه (متّي، لوقا، مرقس، يوحنا) بارها به مسيح بودن عيسي با آنكه انجيل

خوانيد) و براي نمونه در اينجـا بـه    اند (كه تفصيل آن را در همين كتاب مي تصريح نموده
بـه شـاگردان    ه در انجيل متّي آمده است كه عيسـي شود. يكي آنك دو مورد بسنده مي

22F».استاد شما يكي است يعني مسيح و جميع شما برادرانيد: «خود گفت

2  
 :  خوانيم گر آنكه در انجيل مرقس ميو دي

دانيد؟ پطـرس در جـواب او    : شما مرا كه ميعيسي) از ايشان (شاگردانش) پرسيداو («
23F».گفت : تو مسيح هستي

3       
هاي آقاي شفا از قرآن مجيد و تفسير آن، بسـيار   و انجيل كه بگذريم، آگاهياز تورات 

ايـم) و در اينجـا بـراي     محدود و مغلوط است (كه در متن كتاب بـه توضـيح آن پرداختـه   
 :  سازيم ، سه مورد را خاطر نشان مينمونه

اول آنكه آقاي شفا در فصل نخستين از كتابش از قـول فـريمن كـالرك (و بـه رسـم      
خداي محمد را معموالً بايـد در زلزلـه و طوفـان و آتـش     : «نويسد تأييد او) ميديق و تص

24F».جستجو كرد

4  

                                                           
 . 201تولّدي ديگر، ص  -1

 . 8، شماره 23انجيل متّي، باب  -2

 . 30، شماره 8انجيل مرقس، باب  -3

 . 107تولّدي ديگر، پاورقي ص  -4
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بـرد و مالحظـه    هر كس يك بار قرآن كريم را بخواند، به دروغ بودن اين ادعا پي مـي 
كند و آيات حكمـت و   كند كه قرآن مجيد، خدا را در همه جا حاضر و ناظر معرّفي مي مي

دهـد و از رحمـت و آمـرزش و     در زمين و آسمان و خشكي و دريا نشان ميقدرت او را 
بـار ذكـر بسـم اهللا     114نمايـد و   مهرباني و رأفت و لطف و كرم و فضل وي بارها ياد مي

هاي مكّي و مدني قرآن، براي تكذيب  الرحمن الرّحيم به نشانة رحمت بر بندگان در سوره
 آوريم.   خود آيات فراواني را در اين باره مي ادعاي آقاي شفا كافي است و ما در جاي

25Fدوم آنكه آقاي شفا از قول لويي ماسينيون

تأييد او) دربارة قرآن  (و به رسم تصديق و 1

اصطالح عشق به خداوند را كه در قرآن نيامده براي نخسـتين بـار حـالّج در    : «نويسد مي
26F»!بيان رابطة خالق و مخلوق بكار برده است

2  
رآن كريم به تصريح آمده ند جز محبت شديد به او چيزي نيست و در قعشق به خداو

 است كه:

﴿          ﴾ ]165: ةبقرال.[ 

 .»ت شديدتري نسبت به خداوند دارنداند، محب كساني كه ايمان آورده«
 :فرمايد ند و بندگان با ايمانش ميو در بيان رابطة خداو

﴿     ﴾ ]54: ةمائدال.[ 

 .»(نيز) خدا را دوست دارندها  آن دارد و را دوست ميها  آن خدا«
اي بسـنده   است و ما در اين پيشـگفتار بـه اشـاره   ها  اين البتّه آيات محبت الهي بيش از

 كنيم.   مي
ة او از اجـاز  برگـي بـي  : «نويسد نة خدا از ديدگاه قرآن، ميسوم آنكه جناب شفا در زمي

27F».افتد درختي فرو نمي

1  

                                                           
 [مصحح].   .فرانسوي شناس شرق م)1963 اكتبر 31 - 1883 ژوئيه 25( لويي ماسينيون -1

 . 468تولّدي ديگر، ص  -2

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
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 :فرمايد از آن آية قرآن است كه مياي تحريف شده  اين سخن شفا ترجمه

﴿             ﴾ ]59: نعاماأل.[ 

 .»داند مگر اين كه (خدا) آن را مي افتد هيچ برگي فرو نمي«
او نهاده در حالي كـه از  » دانش«جاي  شود شفا اجازة خداوند را به چنانكه مالحظه مي

رو خطـاب بـه مشـركان     ايـن دهـد! از   همة امور آگاه است ولي به هر كـاري اجـازه نمـي   
 :فرمايد مي

﴿            ﴾ ]59: يونس.[ 

 ؟!»بنديد داده است يا برخدا دروغ ميآيا خدا به شما اجازه «
فاصله ها  آن طلبد كه جناب شفا از مجيد دقّت و رعايت نكاتي را مي آري، تفسير قرآن

دارد و از فنّ و تخصص ايشان بيگانه است به همين جهت در ترجمه و تفسير آيات قرآن 
خواهيم رسيد. آقاي شـفا  ها  آن به اشتباهات فراواني در افتاده كه بزودي به بحث در مورد

هاي اعالم تاريخي را بـه اشـتباه    دارد و حتّي نام در مباحث تاريخي نيز خطاهاي چشمگير
28Fآورد كند. مثالً مكرّر نام هابيل و قابيل را در كتاب خود مي و از راه تقليد محض ياد مي

با  2
 اين كه اين دو نام در قرآن كريم اساساً نيامده و در تورات نيز بصورت هابيل و قائن ذكـر 

29Fمثالً نام عالّمـة فقيـد، ابـو االعلـي مـودودي     ) يا 2: شده است (سفر پيدايش، باب چهارم

3 

                                                                                                                                                      
 . 58تولّدي دئيگر، ص  -1

 . 257-81تولّدي ديگر، ص  -2

آباد دكن  م)، اجداد او از چشت هرات بوده و به اورنگ1979 -1903موالنا سيد ابواألعلي مودودي ( -3
از اند و موالنا مودودي در همانجا تولد شده است. موالنا مـودودي يكـي    (هندوستان) هجرت نموده

ده است. ايشـان از فكـر شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـه و       هاي اسالمي در عصر حاضر بو  ترين چهرهرمؤث
تفسـير تفهـيم    -1از جملـه:   دارد، محدث هند شاه ولي اهللا دهلوي متأثر بـوده، و تأليفـات ممتـازي   

 [مصحح].   حرمت سود. -5الجهاد في اإلسالم،  -4رسائل و مسائل،  -3حجاب،  -2القرآن، 
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! تبديل نموده است و ... راستي 30F1»ابو العالء معدودي«رهبر جماعت اسالمي پاكستان را به 
هاي كافي، در برابر همة اديان و پيامبران راسـتين خـدا بـه     چرا آقاي شفا با نداشتن آگاهي

ان از كوم نيسـت؟ و آيـا ايشـ   ستيزه برخاسته است؟ آيا اين روش، در محكمة وجدان مح
 فرجام اين راه پروا ندارد؟
31Fاميد است اين نوشتار

ماية بيداري آقاي شجاع الدين شـفا و همفكـران وي را فـراهم     2
 آورد و به جاي افزودن بر خشم و خصومت ايشان، بر انصاف و دقّتشان بيافزايد. 

 
 مصطفي حسيني طباطبايي

 يشمس 1379ايران، زمستان 

 

                                                           
 . 41دي ديگر، ص تولّ -1

آمده همانند است و مـا در  » بيست و سه سال«برخي از مباحث كتاب تولّدي ديگر با آنچه در كتاب  -2

ايم و خواننـدگان گرامـي را بـدان كتـاب      ها پرداخته به تفصيل بدان» خيانت در گزارش تاريخ«كتاب 
 دهيم.  ارجاع مي



 
 
 

 

 »سرآغاز«

كتاب حاضـر در  : «گويد ر سرآغاز نوشتة خود چنين ميد» تولّدي ديگر«نويسندة كتاب 
آخرين سال يك سده و در آخرين سال يك هزاره نوشته شده است و با اين انگيزه نوشته 

اي باشد كه در كوتاه زمـاني   شده است كه تا آنجا كه بتواند راهنماي فكري نسل نوخاسته
32F».ذاشتپا به قرني تازه خواهند گ

1  
كنيد آقاي شفا ادعا دارد كه آهنگ آن نموده تا نسل نو را راهنمايي  چنانكه مالحظه مي

اسـت  كند. روشن است كه در اين زمينه ابتدا بايد دانست كمبودهاي اساسي قرن ما كدام 
آگاه سـازيم و راه حـل نشـان دهـيم، مبـادا همچـون مـا         ارتا با شناخت آنها، نسل جديد 

ها شوند. اما آيا دنياي ما به لحاظ صنعت و تكنيك دچـار نقصـان شـده     ستيگرفتار آن كا
اي قـرار نـدارد و از ايـن حيـث بايـد بيشـتر        است يا به لحاظ معنوي در جايگاه شايسـته 

 احساس كاستي كنيم؟ 
جامعة انساني در اين : «دهد و از اين كه مدن داد سخن ميآقاي شفا از پيشرفت ملل مت

كند ولي از كمبود اساسي بشـر در قـرن    با اهميت بسيار ياد مي 33F2»مي شدقرن وارد عصر ات
گويد! البتّـه ايشـان    دهد، سخني نمي اتم كه چهرة قرن را در بيشتر موارد ناپسند نمايش مي

آورد  ها انسان در قرن بيستم سـخن بـه ميـان مـي     هاي بزرگ و كشته شدن ميليون از جنگ
ماية بروز اين قبيل منازعات غيرانساني شده بحثـي  ولي از فقر معنوي و حرص و آزي كه 

ندارد و به همين دليل به نظر من درد را به درستي نشناخته اسـت تـا نسـخة درمـانش را     
 بنويسد!  

                                                           
 . 11تولّدي ديگر، ص  -1

 . 17تولّدي ديگر، ص  -2
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را پر نكـرده اسـت   ها  آن برخي از علماي مغرب زمين كه شكوفايي تمدن مادي، چشم
اند، مانند دانشمند فرانسـوي   كرده در اين باره با ژرفنگري و آگاهي بيشتري به مسئله نگاه

خطر : «نويسد مي» ماده و نور«يعني  MATÈRE ET LUMÈREلوئي برگلي كه در كتاب 
يك تمـدن خيلـي پيشـرفته در خـود آن تمـدن نيسـت بلكـه اگـر در آنجـا بـه مـوازات            

آيد كه آن را محصول عدم  هاي مادي، ترقّي روحاني ايجاد نشود خطري پديد مي پيشرفت
34F».ادل بايد شمردتع

1  
اما آيا اين عدم تعادل را بنا به قول آقاي شفا با انكار اصل و ريشة اديـان بـزرگ بايـد    
جبران كنيم؟! يا براي ايجاد توازن، سزاوار است كه به تقويت و اصالح ديـن بپـردازيم (و   

 زوائد خرافي را از ساحت آن بزداييم)؟. 

نمايد كه ايـران   ر قرن بيستم، اظهار تأسف ميآقاي شفا به دنبال بحث از شكوه تمدن د
پنـدارد   در اين مسابقه عقب افتاده است و سرآغاز اين واپس ماندگي را از آن هنگامي مـي 

رو  كه ايرانيان، آئين اسالم را پذيرفتند و به پيروي از قرآن كريم اهتمام ورزيدند! و از ايـن 
در هر دو زمينه مـادي و معنـوي بازنـده     ايران«نويسد:  به مناسبت ورود اسالم به ايران مي

بوده است يعني آنچه را كه داشته از دست داده است و آنچه را كه نداشته بدست نيـاورده  
35F»!است

2  
پيش از آنكه مالحظه كنيم از ديدگاه اين نويسنده، ايران با پـذيرش اسـالم دچـار چـه     

نويسـد:   ة پيش ميند صفحنقصان و زياني شد؟ بايد خاطر نشان سازيم كه آقاي شفا در چ

36Fتاژهااز قتل عام كار«

37Fهاي صليبي تا تأسيس سنت بارتلمي، از جنگ 3

تا مبـارزات مـذهبي    1

                                                           
 نگاه كنيد. » ماشين روح«به كتاب مذكور، فصل مربوط به  -1

 . 17تولّدي ديگر، ص  -2

كه اينك درخاك لبنـان قـرار دارد    Tyrus يا "صور"از فينيقيه، از شهر كارتاژها قومي بودند سامي كه -3
قبـل از   814 .آنجا كه اينك شهر تونس قرار دارد كوچ كرده بودند و در سـال:  به شمال آفريقا، تقريبا

 [مصحح].   ميالد براي خود مملكت مستقلي بنا نهادند.
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هاي آتشي كه هزاران نفر به جرم ارتباط بـا شـيطان در    يمهخها، از  ها و پروتستان كاتوليك
38Fهاي شكنجة انگيزيسيون آن سوختند تا چرخ

هـا   آن هاي هزاران نفر ديگر در كه استخوان 2

ها بيرون كشيده شد، پـرچم مسـيحيت مقـدس از درون     هايشان از حلقه خورد شد يا زبان
جهان اسالم كه هنوز از آسـياي ميانـه تـا     ها سال دريايي از خون سر بر افراشت. در همان

گرفت با برخورداري از شرايط ممتاز نخستين قرون  هاي اقيانوس اطلس را در بر مي كرانه
39F».تر جهان باستان بود المي نيمه برتر و بسيار پيشرفتهامپراتوري اس

3  
پس به اعتراف آقاي شفا جهان اسـالم (كـه ايـران نيـز سـهم بسـزايي از آن داشـت و        

ترين حوزة تمـدن را در روزگـار    بسياري از دانشمندانش از ايران برخاسته بودند) پيشرفته
چه دليـل اسـالم را بايـد مسـئول      داد بنابراين معلوم نيست چگونه و به گذشته تشكيل مي

 افتادگي ايران شمرد؟   عقب

                                                                                                                                                      
به دستور  ميالدي 1095شود كه از سال:  گفته مي) نه جنگهاي ( هاي صليبي به مجموعه جنگ جنگ -1

نخستين كسي كـه پـرچم    هاي اسالمي شروع شد. هاي كليساهاي اروپا به مقصد اشغال سرزمين مقام
از  پـاپ اوريـن دوم  ، هم چنين فرانسه فعلي) بود( گل جنگ را برافراشت راهبي بنام پطرس از اهالي

ي غفـران   و براي همـه وعـده   دهند تشكيلخالفت عثماني كند تا سپاهي عليه  مردان در خواست مي
ابرمرد ميدان جهاد و شهادت صالح الدين ايوبي رحمـه اهللا بـوده، و    هاي صليبي جنگ فاتح .دهد مي

 ها بدون نام او ناقص است. [مصحح].   تاريخ اين جنگ

تفتيش عقايد. اختناق فكري. محاكمه كسي كه مثل ): Inquisition( يا  : (Ankizision)يزيسيونگان -2
دور آن  اسـت و خورشـيد   كـروي كنـد زمـين    د. به دادگاه بردن كسـي كـه فكـر مـي    كن فكر نمي من
مسـيحي هـر كـه عقيـده داشـت       راهبـان شـد   دادگاه كه از قرون وسطي تشكيل ميچرخد. نوعي  مي

. روشي كه در آن عقايد كسـي بـا   كردند  جه شكنجه ميچرخد را به بدترين و خورشيد دور زمين مي
هـاي تفتـيش عقايـد هـزاران مسـلمان را در       نين محكمههمچ .شود هاي كسي ديگر محاكمه مي عقده

  اندلس به طرز فجيعي به قتل رساندند. [مصحح]. 
 . 11تولّدي ديگر، ص  -3

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84
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گرديم تا ببينيم ايران با پذيرفتن اسالم چه نعمتـي را از   اينك به سخن آقاي شفا باز مي
هجـري   36تـا   14ي هـا  سـال  ايراني كه عرب در: «نويسد دست داده است؟ آقاي شفا مي

استان بود، با اعتباري سياسـي و  تحويل گرفت يكي از چهار امپراتوري صدرنشين جهان ب
40F»!رونقي اقتصادي و شكوهي فرهنگي كه عميقاً مورد قبول جهانيان بود

1  
دقّـت شـگفت ايشـان دربـارة      اند متأسفانه نشانة بي دهنقل نموآنچه آقاي شفا در اينجا 

تاريخ ايران است. قياس حكومت متزلزل و آشفتة يزدگرد سوم كه مغلوب عـرب شـد بـا    
از صدرنشـينان جهـان باسـتان    ها  آن پيشين از تاريخ ايران كه اين كشور در طيهاي  دوره

بود، قياسي كامالً باطل است. اگر حكومت پادشاهي ايران در روزگار اخير ساسـاني يكـي   
شد پس چرا در برابر مسلمانان عرب آن همه  هاي جهان شمرده مي از بزرگترين امپراتوري

داد و بـزودي در هـم شكسـت؟ و چـرا جامعـة ايرانـي بـا        زبوني و ناتواني از خود نشان 
 تأثيرپذيري شديد از آئين مسلمانان، دين هزار سالة خود را از دست داد؟  

همة پژوهشگران تاريخ ايران (جز آقاي شفا)! دوران پادشاهي يزد گرد سوم را يكي از 
حكومت و ضعف  اند و برخي ريشة فساد ترين ادوار تاريخي اين سرزمين شمرده فرومانده

دانمـاركي پروفسـور    امدارشناس ن اند چنانكه ايران كشور را از دوران خسرو پرويز دانسته

41Fكريستن سن

هـاي او   تعـديات و جنـگ  : «نويسـد  مـي » ايران در زمان ساسانيان«در كتاب  2

هاي سنوات اخير جنگ ايران و روم ضـربتي   (خسرو پرويز) كشور را فقير كرد و شكست
42F».ن كشور وارد آوردهولناك بر اي

3   

                                                           
 . 17تولّدي ديگر، ص  -1

مارس  30م والدت يافت و در 1875ژانويه  9كپنهاگ در  هنتون/ پودانشگاه استاد آرتور كريستن سن -2
 هاي عربي و فارسي تسلط داشته است. [مصحح].   ، او به زبانحيات گفت م بدرود1945

 . 520ايران در زمان ساسانيان، اثر كريستن سن، ترجمه رشيد ياسمي، ص  -3
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در ظـرف مـدت قليلـي توانسـت كـه دولتـي       « نويسد علّت اين كه قوم عرب ز ميو ني
صاحب تأسيسات نظامي، مانند دولت ساساني را از ميان بر دارد، اغتشاش و فسـادي بـود   

43F».كه بعد از خسرو پرويز در همة امور ايران رخ داد؟

1   

دولتي كـه بـه ادعـاي    44F2 داده بود و گرنه، آري، اغتشاش و فساد در همة امور كشور رخ

برخوردار بو چطور » اعتباري سياسي و رونقي اقتصادي و شكوهي فرهنگي: «آقاي شفا از
آئين و فرهنگ ديگري روي آوردند؟ گويـا آقـاي شـفا در مسـئلة تحـوالت      به سادگي به 

زمينـه و   را بي هاي اجتماعي اي پايبند نيست و همة انقالب تاريخي به هيچ ضابطه و قاعده
 پندارد!   بدون علّت مي

! از با طباخان و رامشگرانحكومتي كه پادشاهش به هنگام درگيري با بيگانه، به همراه 
هاي خود چنين دربـار   گريزد، معلوم است كه به تودة مردمش كه با ماليات مركز كشور مي

 گذرد؟   گردانند، چه مي فاسدي را مي
سراي خـود از پايتخـت گريخـت در     د با دربار و حرميزد گر: «نويسد كريستن سن مي

حالي كه هزار نفر طباخ و هزار تن رامشـگر، و هـزار تـن يوزبـان و هـزار تـن بازبـان و        
جمــاعتي كثيــر از ســاير خدمــه همــراه او بودنــد و شاهنشــاه، ايــن گــروه را هنــوز كــم  

45F»!دانست مي

3   

                                                           
 . 523ايران در زمان ساسانيان، ص  -1

هاي كه مستشرقين  فتح  ايران بدست تواناي مجاهدين مسلمان به اين سادگي قابل يادآوري است كه -2
ها ادامه داشته،  اين جنگ ها سال گويند نبوده است، ميها  آن و برخي نويسندگان مسلمان به پيروي از

كردند. مساوات كـه در ديـن    را رهبري مي در صحنه و پشت صحنه آن بهترين ياران پيامبر گرامي 
ي  هاي صـحابه  داند، و جانفشاني ي ويژه نمي د دارد و حصول علم را مخصوص يك طبقهاسالم وجو

بين ايرانيان از جمله اسباب بس مؤثر در فتح اين بالد بوده است. و از جملـه   در نشر اسالم كرام ش
 [مصحح].   كارداني، فراست و لياقت فاروق اعظم س در فتح سرزمين فارس را نبايد ساده گرفت.

 . 528يد ياسمي، ايران در زمان ساسانيان، ص رش -3
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البته از پادشاه يا حكومتي كـه  اگر تودة مردم در رفاه اقتصادي و شكوه فرهنگي باشند 
كنند،  آن شرايط را براي ايشان فراهم آورده است از دل و جان و با ايمان و توان، دفاع مي

آن هم در برابر هجوم بيگانه به كشور و آئين خود! پس چرا دعوت يزدگرد را كه به اميـد  
دگـرد در ميـان   گريخت پاسخ ندادنـد و سـرانجام يز   كمك مردم از اين شهر بدان شهر مي

 :  سياباني كشته شد؟! به قول فردوسيكشورش به دست آ
 

ــاه    ــاه ش ــي گ ــر ته ــنه زد ب ــي دش  يك
 

ــاه آه      ــدر از ش ــم ان ــه زخ ــد ب ــا ش  ره
 

ــدر آمــد ســر و افســرش  ــه خــاك ان  ب
 

46Fهمــان نــان كشــكين بــه پــيش انــدرش 

1 
 

دورة  داند كه در ايرانِ آورد مگر نمي سخن به ميان مي» شكوه فرهنگي«آقاي شفا كه از 
داد تا تودة مردم بـه دانـش و فرهنـگ روي     حاكم بود و اجازه نمي» طبقاتي نظام«ساساني 

آورند و اين فاجعه حتّي در دوران انوشيروان دادگر! نيـز رواج داشـت چنانكـه فردوسـي     
داستان كفشگري را آورده كه اموال خود را در اختيار نوشيروان نهاد تا شايد پادشاه اجازه 

ندش دانش آموزد! و انوشيروان به درخواست كفشـگر اعتنـايي ننمـوده! ايـن     دهد كه فرز
طَلَـب الْعلْـمِ   «: ن، كاست طبقاتي را شكست و به حكماسالم بود كه با ورود خود به ايرا

و در نتيجه، صـدها   جستجوي دانش را بر هر مسلماني الزم شمرد 47F2»فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلمٍ
هـا   ايـن  امثـال  و ... عمر خيامابي و ابن سينا و بيروني و خوارزمي و : فاردانشمند همچون

 ايم.  نند يكي از ايشان در سراسر دوران ايران باستان نداشتهپديد آمدند كه هما
بهمـن  «كـرد كـه در    اگر آقاي شفا با فرهنگ ديني ايران كهن مأنوس بود مالحظـه مـي  

را جز به » زند«شده كه موبدان، كتاب  بند نهم تصريح» خرداد يشت«بند دوم و در » يشت

48Fمحارم و نزديكان خود نياموزند و اهورا مزدا

اين سـفارش را بـه زرتشـت كـرده اسـت.       3

                                                           
 ». كشته شدن يزدگرد به دست خسرو آسيابان«. در 122ص  4شاهنامه فردوسي، چاپ بمبئي، ج  -1

 . 44، ص 1الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، اثر سيوطي، ج  -2

دينـي، اهـوره    هاي ايـن واژه  آيين زردشتي) است. ديگرگويش( مزديسنا نامِ خداي يكتا در هورامزداا -3
 [مصحح].   .مزدا، هرمزد، هرمزد، هورمزد و اَهرمزد و اورمزد هستند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
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در قـرآن   ها را با فرمان به تعليم و تربيت عمـومي  خوب است جناب شفا اينگونه سفارش
ي را از دسـت  د كه ايران با قبول اسالم چـه چيـز  قرآن و سنّت نبوي، بسنجد تا بهتر درياب

ت انكارناپـذير تـاريخ اينسـت كـه      : «نويسـد  را بدست آورد! آقاي شفا ميداد و چه  واقعيـ
49F»!اسالم از راه شمشير به ايران تحميل شد

1  
هـاي آنهاسـت.    اين داوري شتابزده نتيجة عدم تأمل در رويـدادهاي تـاريخي و ريشـه   

اي بـه   شود كه در ضمن نامـه  مي آغاز به اسالم از روزگار پيامبر ماجراي دعوت ايرانيان
خسرو پرويز، وي را به اسالم فرا خواند و اين پادشاه متكبر، نامة پيامبر اسالم را پاره كرد 

شد، دستور داد تا پيامبر را دسـتگير كنـد و    ناميده مي» باذان«و به نمايندة خود در يمن كه 
بر رسيدند و خواسـتند تـا بـه    به نزد وي روانه سازد! چون فرستادگان باذان به حضور پيام

: اينك برويد و فردا نزد من آييد. و همـين  زد خسرو رود پيامبر بدانها فرمودهمراه ايشان ن
به قتـل رسـيد! (و   » شيرويه«ان پسرش رمكه آمدند به ايشان خبر داد كه خسرو پرويز به ف

و خبـر عجيـب   مأموريت شما ملغي شد). فرستادگان باذان كه با خودداري پيامبر از آمدن 
او روبرو شدند براي كسب دستور جديد، به يمن بازگشتند در حالي كه هنوز اخبار كشته 
شدن پادشاه ايران بدانجا نرسيده بود. آنان خبري را كه پيامبر داده بود بـه بـاذان گـزارش    
كردند و باذان مصلحت چنان ديد كه چند روزي صـبر كنـد تـا پيكـي از ايـران برسـد و       

درستي آن خبر را دريابد. چون پيك ايران رسيد و خبر كشـته شـدن خسـرور    درستي يا نا
 پرويز و پادشاهي پسرش را آورد، باذان و همراهان ايراني وي دانستند كه پيامبر اسـالم 

رو همگي بـه اسـالم گرويدنـد و     جز به الهام خداوند از آن حادثه آگاه نشده بود و از اين
با ميل و رغبت اسالم را پـذيرا شـدند چنانكـه مورخـان     اين نخستين گروه ايراني بود كه 

                                                           
 . 21تولّدي ديگر، ص  -1
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نامدار و موثّق همچون ابن اثير و ابـن خلـدون و ديگـران مـاجراي اعجـازآميز مزبـور را       
50Fاند. گزارش نموده

1   
 :حكماين روش پيامبر اسالم بود كه به 

﴿                         ﴾51F2 

 ].125:نحلال[
خواند و شمشير را به كار نبرد مگـر   از راه حكمت و موعظت، مردم را به اسالم فرا مي

هنگامي كه قريش، يارانش را شكنجه كردند و برخي را كشتند و در شب هجرت، آهنـگ  
اهللا متعـال در  غاز نمودند چنانكـه  نمودند و از ديارشان آواره ساختند و جنگ آ يشانقتل ا

 :فرمايد قرآن كريم مي

﴿                      ﴾ 

 ].13: بة[التو

پيـامبر  هاي خود را شكستند و آهنگ بيرون رانـدن   جنگيد كه پيمان چرا با گروهي نمي
 .»ين بار جنگ را با شما آغاز كردندكردند و ايشان بودند كه نخست

ماجراي ديگـري دارد كـه آن    اما درگيري مسلمانان با سپاه ايران پس از وفات پيامبر
خدا است. ماجرا بطور خالصه از اين قرار است كه پس از رحلت  براي گسترش دينهم 

زيسـتند در پيرامـون    حجاز و عراق و يمن ميگروهي از قبايل عرب كه در  رسول اكرم
گـرد آمدنـد و فتنـه و     »أسود عنسـی لمة ويسجاح ومسحة ويطل«هاي :  پيامبر نماياني به نام

هاي سختي را با مسلمانان آغـاز كردنـد و شـهر مدينـه را كـه       آشوب بپا ساختند و جنگ
نبود آنجا را به تصـرّف   كانون اسالم بود، به خطر افكندند و اگر دفاع جدي ياران پيامبر

                                                           
، 2(چاپ بيروت) و تاريخ ابـن خلـدون، ج    146-165، ص 2اثير، ج  اثر ابن» الكامل في التاريخ«به  -1

 (چاپ بيروت) نگاه كنيد.  794-792ص 
مردم را) به راه پروردگارت با حكمت و اندرز نيكو فراخوان و با ايشان بـه بهتـرين روش گفتگـو    «( -2

 ». كن
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ت يافـت تـا     ي هاز سوي خليفـ  سآوردند. در اين هنگام خالد بن وليد  در مي اول مأموريـ
ها بصورت قبائلي در سـواد   گران و حاميان ايشان را بر جاي خود نشاند. اين گروه آشوب

د. شـدن  عراق و حيره پراكنده بودند و در ميان ايشان برخي از طوائف مسيحي نيز ديده مي
انگيزان به سوي سواد حركت كرد و با برخي از قبائـل   خالد به آهنگ آرام ساختن اين فتنه

مصالحه نمود و با گروهي ديگر كارش به جنگ كشيد تا سواد و حيـره را بـه تصـرّف در    
آورد. دولت ساساني كه از زمان خسرو پرويز دشمني با اسالم را آغاز كرده بود، از قبائـل  

نمود و همين كار موجب شد تا سپاه اسالم با آن دولت درگير شود و  آشوبگر حمايت مي
در بين النهرين با ايرانيان پيش آيد. در  »يس وبادقلية والجلوذات السالسل وثنی و«نبردهاي 

اين مرحله بود كه كار نبرد گسترش يافت و به داخل ايران كشيده شد و دولـت ساسـاني   
اي همچون طبري و بـالذري و ابـن اثيـر و ابـن      وازهسرنگون گرديد چنانكه مورخان پر آ

اند و كسي كه به تاريخ با ديـدة تحليلـي    خلدون در اسناد و آثار خود اين امر را نشان داده
يابد همانگونـه   بنگرد و از نگرش سطحي، دوري ورزد حقيقت مزبور را به روشني در مي

سبب آمدن خالد به عراق چنانكه «: نويسد دكتر زرين كوب مينويسان معاصر،  كه از تاريخ
ده اسـت لـيكن   آيد تنبيه اعراب عراق و هم پيمانـان أهـل رده بـو    از تأمل در قرائن بر مي

هاي اسالم از آن ميان پديـد   ها و فتح م با لشكريان ايران شده و جنگناچار منتهي به تصاد
52F».آمده است

1  
وز و محرّك جنگ بود و سبب بنابراين در واقع خود دولت ساساني پيشگام و آتش افر

شد كه مسلمانان بر ايران بتازند و در صدد بر آيند تا سر رشتة فتنه را بر كننـد همانگونـه   
 :نويسد مي» ولجه«پس از ذكر واقعة كه طبري 

  53F2.»بالد العجم رغبهم يفيبا يالناس خط قام خالد يف. ووا..ولّعاجم وفازمت صفوف األ«

                                                           
 . 295تاريخ ايران بعد از اسالم، اثر زرين كوب، ص  -1

 (چاپ مصر).  354، ص 3، ج تاريخ الطبري -2
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درهم شكست و روي به گريز نهادند و خالد  ان اسالم)(دشمن يانعجمصفوف «يعني: 
 آنـان بن وليد در ميان مردم برخاست و سخنراني كـرد و آنـان را در حملـه بـه شـهرهاي      

 ».تشويق نمود
عالوه بر اين، از جنگ مسلمانان با دولت ساساني، مردم حيره و بسياري از ايرانيان 

براي تودة مردم شمردند. يحيي بن » بخش نبردي نجات«خشنود شدند و آن را به منزلة 

54Fآدم

روزي مسلمين، به آورده است كه رؤساي سواد عراق پس از پي» الخراج«در كتاب  1

ذکرون له يذوا أخنا ويروا بنا وأساؤوا إلهل فارس فأضأنا يإنا کنا قد ظهر عل«: خليفة وقت گفتند
ئکم وفرحنا يجاء اهللا بکم أعجبنا جم ما: فلم حتی ذکروا النساء! مث قالوا لهظلمهئاً من شرورهم ويش

وضع ما چنان بود كه پارسيان بر : «يعني 55F2.»مل نقاتلکم حتی أخرجتموهم عناء وينردکم عن ش
هاي ايشان سخن  ما چيره شدند و در حقّ ما آسيب و بدي روا داشتند و از بديها و ستم

: چون خدا ه خليفه گفتندياد كردند! آنگاه بجايي كه از نواميس و زنان خود ا به تگفتند 
شما را به ديار ما آورد از آمدنتان شادمان شديم و نه شما را از كاري بازداشتيم و نه با 

 ». شما كارزار كرديم تا آنان را از سرزمين ما بيرون رانديد
از رفتار مأموران دولت ساساني با مردم حيره و سواد عراق بود. پروفسور اي  اين نمونه

56Fتوماس آرنولد

زجـر و شـكنجه و   : «نويسـد  مـي » تاريخ گسترش اسالم«دة در كتاب ارزن 3

تجسس عقايد و دين در تمام مردم (ايران) يك نوع حس تنفّر عليه دين رسـمي زرتشـتي   
                                                           

هجري متولد شده و نزد مسـعر بـن    130ابو زكريا يحي بن آدم بن سليمان اموي كوفي، حدود سال:  -1
كدام و سفيان ثوري درس خوانده است، امام احمد، اسحق بن راهويه و نسائي از او حديث روايـت  

افته اسـت. بـراي تفصـيل بيشـتر در     هجري وفات ي 203اند. او در اواسط ماه ربيع األول سال:  نموده
 ي اين شخصيت به سير أعالم النبالء مراجعه شود. [مصحح].   باره

 204مقايسه شود با: األموال، اثر ابـو عبيـد قاسـم بـن سـالّم، ص       50الخراج، اثر يحيي بن آدم، ص  -2

 (چاپ مصر). 
كه در كيمبريج (لندن)  بريطانيمشهور   مستشرق )1930 وفات -1864 دتول(م توماس وولكر آرنولد -3

 درس خوانده و در عليگره (هند) به حيث باحث ايفاي وظيفه نموده است. [مصحح].  

http://ar.wikipedia.org/wiki/1864
http://ar.wikipedia.org/wiki/1930
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


 23  سرآغاز

نمود، بوجود آورده بـود و موجـب    و خاندان پادشاهي كه به تحميل آن بر مردم كمك مي
57F».ايي و آزادي جلوه نمايدتح اعراب بصورت يك نوع نجات و رهفآن شد كه 

1 
دهد همانگونه كه گفتيم مردم ايران از حكومت ستمگرانة يزدگرد  اين شواهد نشان مي

و اوضاع ديني آن روزگار راضي نبودند و بهمين جهت پادشاه را در برابر سپاه مسـلمانان  
رش ل آن كـه مورخـان گـزا   اشتند و ارتش ايران نيز به دفاع جدي برنخاست بـدلي ذتنها گ
: گـارد  (و به اصطالح زمان مـا » ه شاهنشاهسپا«: چهار هزار سپاه ايراني كه آنان را اند نموده

گفتند از ابو موسي فرماندة مسـلمانان، زينهـار خواسـتند تـا بـه سـپاه اسـالم         سلطنتي) مي
بپيوندند و در محاصرة شوشتر مسلمين را ياري كردند و همگي اسالم آوردند و سپس در 

آورده » فتـوح البلـدان  «نويس معروف در كتاب  زيدند چنانكه بالذري تاريخكوفه مسكن گ
58Fاست.

2  
مهمتر از همه آنكه هيچ گاه شكست نظامي موجب نشد كه ايرانيانِ باستان، دين خـود  
را ترك كنند و آيين ديگران را بپذيرند. مگر ايران در يورش اسكندر مقـدوني از يونانيـان   

رسوم و افكار كشور غالـب را پـذيرفت؟ حتّـي فلسـفة      شكست نخورد؟ ولي آيا آداب و
 ها پس از ظهور اسالم در ايران رواج يافت.   ارسطو (استاد اسكندر) مدت

پس به چه دليل ايرانيان، گروه گروه به اسالم روي آوردند و مدافعان بـزرگ اسـالمي   
يـده نشـد؟ چـه    به اسالم نمودند از هيچ ملتـي د ها  آن در ميانشان پديد آمد و خدماتي كه

دليلي داشت كه مفسران بزرگ قرآن (همچون طبري و زمخشري و بيضاوي و فخـر رازي  
و نيشابوري و ...) از ايران بر خيزند؟ چه دليلي داشت كه محدثان بزرگ و گرد آورندگان 

حـاكم  بخاري و ابن ماجة قزويني و ابو داود سجستاني و امام جوامع حديث نبوي (مانند 
...) ايراني باشند؟ چه دليلي داشت كه حتّي در ادبيات عرب، ايرانيـاني چـون   و  نيسابوري

                                                           
(چـاپ دانشـگاه    149، ترجمه دكتـر ابوالفضـل عزّتـي، ص    تاريخ گسترش اسالم، اثر توماس آرنولد -1

 تهران). 
 . 41-30فتوح البلدان، اثر بالذري (بخش مربوط به ايران)، ترجمه دكتر آذر تاش آذر نوش، ص  -2
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سيبويه پارسي، ابو علي فارسي، عبدالقادر جرجاني و فيروزآبادي و امثال ايشان پديد آيند 
تحميل ها  آن نمايند؟ آيا ديني كه به زور شمشير برتقديم و خدمات شاياني به زبان عربي 

 ي را به بار آورد؟!  شده بود، چنين دستاورد
كه بگذريم، مسلمانان صدر اسالم با زرتشتيان رفتاري را در پيش گرفتـه  ها  اين از همة

داشتند و اين موضوع از مسلّمات تاريخ است. مورخـان گـزارش   » اهل كتاب«بودند كه با 
: ميان گروهي از بزرگان صحابه گفـت  در) س(عمر فاروق اند كه روزي خليفة دوم  نموده

: از ؟ عبدالرحمن بن عوف برخاست و گفـت دانم با مجوسيان (زرتشتيان) چه كنم نمي من
با آنان چنان رفتـار كنيـد   «يعني  »م سنة أهل الکتاب سنوا«: شنيدم كه فرمود پيامبر خدا

59Fخيفه پذيرفت و چنان كردند» كنيد كه با اهل كتاب رفتار مي

از طرفي در اسالم هيچ گاه  .1
شوند بـه همـين جهـت از روزگـار قـديم،       ش آيين مسلماني وادار نمياهل كتاب به پذير

ها و كليسـاهاي خـود را حفـظ     زيستند و كنيسه يهوديان و مسيحيان در ميان مسلمانان مي
كردند و به گواهي تاريخ، زردتشـتيان ايـران هـم اجـازه داشـتند تـا آيـين زرتشـتي و          مي

در نواحي گوناگون ايران ديده ها  آن آثار ها هاي خويش را نگاه دارند. چنانكه قرن آتشكده
كنـد در   مينقل  –نامدار اسالمي  ندا جغرافي –شد و خود آقاي شفا از قول اصطخري  مي
اكثريت مردم فارس را در حـال حاضـر (قـرن    : «نوشته است» المسالك و الممالك«ب كتا

در آن اي نيسـت كـه    دهنـد و هـيچ شـهر و دهكـده     چهارم هجري) زرتشتيان تشكيل مـي 
60F».آتشگاهي نباشد

2   
» مروج الـذهب «در كتاب  نمايد كه نقل مي –مورخ شهير مسلمان  –و نيز از مسعودي 

در خراسان و نواحي درياي خزر و طبرستان و ديلم و نيـز در كرمـان عـدة    : «آورده است

                                                           
(چاپ قاهره) و األموال، اثر قاسم بن سالّم، ص  271، ص 1به : الموطّأ، اثر امام مالك بن انس، جزء  -1

 (چاپ مصر) رجوع شود.  140و الخراج، اثر قاضي ابو يوسف، ص (چاپ قاهره)  45
 . 22تولّدي ديگر، ص  -2
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كنـد   سي نقل مـي اثر مقد» الموضوعات ةتذكر«. و همچنين از 61F1»زرتشتيان بسيار زياد است
دينـان بـه آيـين خـود بـاقي       در بخش غربي ايـران جماعـت عظيمـي از خـرم    : «گويد كه

» ألرضا ةصـور «در كتاب  –دان معروف اسالمي  جغرافي –و نيز از ابن حوقل  62F2»اند مانده
در فارس، شهري و روستايي و ناحيتي نيست مگر آنكـه  : «كند كه نوشته است گزارش مي

63F».ل غربي ايران) هنوز زرتشتيان در اكثريت هستنداي داشته باشد و در جبل (شما آتشكده

3  
دهد كه فاتحان عرب پس از گذشت چهار قـرن   آنچه آقاي شفا آورده است گواهي مي

از تصرّف ايران، مردم ايـن سـرزمين را بـه پـذيرش اسـالم وادار نكـرده بودنـد و حتّـي         
ل بود ساختن معابـد اهـ  هاي ايشان را ويران ننموده بودند چنانكه قرآن مجيد از نا آتشكده

 :فرمايد كتاب منع كرده است و مي

﴿                          

    ﴾ 40: حج[ال.[ 

را پذيرفتند و اگر مايل نبودند  پس اين خود مردم ايران بودند كه به تدريج آيين اسالم
ماندند چنانكه هم اكنـون گروهـي از    همانند زرتشتيان پيشين، بر آيين پدرانشان استوار مي

 كنند.   زرتشتيان در ايران با حفظ دين خود، به آزادي زندگي مي
چـه  : «نويسـد  در همين زمينه مي» ت ايرانتاريخ ادبيا«پروفسور ادوارد براون در كتاب 

صور كنند كه جنگجويان اسالم، اقوام و ممالك مفتوحه را در انتخاب يكي از دو راه بسا ت
ساختند. اول قرآن، دوم شمشير! ولي اين تصور صحيح نيست زيرا گبر و ترسا و  مخير مي

يهود اجازه داشتند آئين خود را نگه دارند و فقط مجبور بـه دادن جزيـه (ماليـات سـرانه)     

                                                           
 . 22تولّدي ديگر، ص  -1
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زيرا اتباع غيرمسلم خلفـا، از شـركت در غـزوات و     ؛كامالً عادالنه بود بودند و اين ترتيب
64F».كه بر امت پيامبر فرض بود، معافيت داشتند ةدادن خمس و زكو

1  
 :نويسد براون در پي سخن گذشته مي ادوارد

مسلّم است كه قسمت اعظم كساني كه تغيير مذهب دادند به طيب خاطر و به اختيـار  «
ود. پس از شكت ايران در قادسيه في المثل چهار هـزار سـرباز ديلمـي    و ارادة خودشان ب

(نزديك بحر خزر) پس از مشاوره تصميم گرفتند به ميل خـود اسـالم آورنـد و بـه قـوم      
عرب ملحق شوند. اين عده در تسخير جلوال به تازيان كمك كردند و سپس بـا مسـلمين   

روه گروه به رضا و رغبت به اسـالم  در كوفه سكونت اختيار كردند و اشخاص ديگر نيز گ
65F».گرويدند

2   
هاي تـازه   با مردم سرزمين» اموي«دورة  دهانكنيم كه رفتار برخي از فرمان ما انكار نمي

. پـس  مسلمان، شايسته نبود ولي رفتار آنان، به اسالم و تربيت شدگان قرآن ربطي نداشت
ان را متّهم سـاخت و بـا اسـالم    توان همة مسلمان نمي شمار اي انگشت ي عمل عده به بهانه

نمايد  ستيزه نمود اما متأسفانه آقاي شفا اين دو موضوع جداگانه را از يكديگر تفكيك نمي
زنـد و   خسـتين نيـز طعـن مـي    دهد و بـر مسـلمانان ن   و همه را مشمول يك حكم قرار مي

 :  نويسد مي
ايرانيـان مباهـات   پنداشـتند و بـويژه بـه     هاي فاتح، خود را برتر از ديگـران مـي   عرب«
خواندنـد و بـراي تحقيـر آنـان      را موالي (بنـدگان آزاد شـدة) خـود مـي    ها  آن كردند و مي
66F»!: سگ و االغ و ايرانيكند گفتند كه سه چيز است كه نماز را باطل مي مي

3  
. آوري كرده است؟ انصاف اين چرنديات را از كجا جمع ي بي دانيم اين نويسنده ما نمي

از ايـن كـه ايـران بـه تصـرّف درآمـد، از سـوي خليفـة مسـلمين بـه           سلمان فارسي پس 

                                                           
 . 297، ص 1تاريخ ادبيات ايران، اثر ادوارد براون، ترجمه علي پاشا صالح، ج  -1

 همان.  -2

 . 21تولّدي ديگر، ص  -3
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كـه   –فرمانروايي مداين گماشته شد اما آيا كسي جرأت داشت كه او را با چنان اوصـافي  
ياد كند؟ آيا مـأموران و زيردسـتان سـلمان بـه خـود اجـازه        –آقاي شفا ذكر نموده است 

 نند؟! دادند كه همشهريان مهترشان را بدان صورت بخوا مي
در باز پسين حج خود،  نويسندة تولّدي ديگر گويا خبر ندارد كه پيامبر بزرگ اسالم

اريخ سخن گفت و چنانكه در ت» برابري عرب و عجم«در حضور هزاران مسلمان از 
إال بتقوی  علی عريب يال عجمو يعلی عجم الفضل لعريب«: يعقوبي آمده است ندا در داد

عربي بر عجمي و هيچ عجمي بر عربي برتري ندارد جز در ساية هيچ : «. يعني67F1»اهللا

68F».تقواي خدا

2  

با وجود اين آيا باز هم بايد گفت كه اسالم در ميان عرب و ايراني تفاوت نهـاده و بـه   
برتري نژاد عرب قائل شده است؟ يا مسلمانان نخستين، به چنين امتيازي عقيده داشـتند؟!  

را از تعاليم پاك اسالم، به پـاي  ها  برخينيد و انحراف ك پس چرا شما رعايت انصاف نمي
 گذاريد؟   دين خدا و مسلمانان پاك دين مي

خوانيد، جا  مي 69F3»صاحب نظري از جهان غرب«شما كه دكتر گوستاولوبون فرانسوي را 
ه كنيـد و در داوري خـويش تجديـد نظـر        دارد به سخن اين دانشمند صاحب نظـر توجـ

 نماييد.  
پيشرفت سريع قرآن موجب شده كـه مـورخين دشـمنِ    : «نويسد وبون ميدكتر گوستاول

هايي كه در اين ديـن موجـود    اند. يكي آزادي اسالم، اين پيشرفت را معلول دو چيز دانسته
هاي نـاروا روي پايـه و اسـاس     است و ديگر زور شمشير اولي بايد دانست كه اين نسبت

                                                           
، چاپ بيروت. مقايسه شود با ترجمه آن بـه قلـم   110تاريخ اليعقوبي، اثر احمد بن أبي يعقوب، ص  -1

 . 504، ص 1دكتر محمد ابراهيم آيتي، ج 
) روايت نموده، و قابل يادآوري است كـه حـديث   411/  5( در مسند خود أحمد اين حديث را امام -2

 شود. [مصحح].   نميپيامبر گرامي اسالم از تاريخ يعقوبي ثابت 

 . 462تولّدي ديگر، ص  -3



 دين ستيزي نافرجام 28

كردند مردم آنجا را در دين  جا را فتح ميها اين بود كه هر ك صحيحي نيست ... رسم عرب
داشـتند و بـه ديـن     گذارند و اين كه مردم مسيحي از دين خود دست بر مـي  خود آزاد مي

بـود   سـبب دادند، بـدان   گرويدند و زبان عربي را بر زبان مادري خود ترجيح مي اسالم مي
زمامـداران پيشـين   ديدنـد، ماننـدش را از    هاي فاتح مي كه عدل و دادي را كه از آن عرب

اين مطلب را ثابـت كـرده كـه اديـان بـه زور شمشـير پيشـرفت        خود نديده بودند. تاريخ 
70F».اند نكرده

1   
اگر فاتحان ايـران، مـردم ايـن سـرزمين را همچـون حيوانـاتي كـه شـما نـام برديـد!           

م كُگراييـد؟ مـالَ   كرد و به اسالم مي خواندند، آيا كسي از اين مردم آيين خود را رها مي مي
 خواهيد اين مسئلة روشن را دريابيد؟!   كيف تحكمون؟! چرا نمي

زنيـد كـه چـرا     ب طعنـه مـي  كـو  شما بر پژوهشگران و محققّان ايراني مانند دكتر زرين
نشر اسالم در كشورهاي فتح شده به زور جنگ نبود و انتشـار آن نـه از راه   : «نوشته است

اگون اجتماعي بود. روايتي كه كتابخانة عنف و فشار بلكه به سبب مقتضيات و اسباب گون
71F».مدائن را اعراب نابود كردند هيچ اساس ندارد

2  
در كتـابي  : «ايد وي ين كوب اين است كه نوشتهدستاويز شما در سرزنش و اتّهام به زر

به نام كارنامة اسالم كه در آستانة انقالب واليت فقيه انتشار يافت با تغييـر جهتـي صـد و    
 حركت نموده است!  72F3»ي در مورد آنچه خود او پيش از آن نوشته بودا هشتاد درجه

ايـد؟! مگـر نـه     مبـتال نشـده  » صددرصد معكوس«اما اوالً آيا خود شما، به تغيير جهت 
انتشار يافت يك » ايران در چهار راه سرنوشت«اينكه در كتاب پيشين خودتان كه با عنوان 

اسالم راستين همانند هر آيين آسـماني ديگـر،   : «يدا ايد و نوشته عتقد جلوه نمودهمسلمان م

                                                           
 . 145-144تمدن اسالم و عرب، اثر گوستاولوبون، ترجمه هاشم حسيني، ص  -1

 اثر دكتر زرين كوب. » كارنامه اسالم«به نقل از  19تولّدي ديگر، ص  -2
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ت و تجلّـي      همانند هر حقيقتي كه از خداوند اليـزال سرچشـمه مـي    گيـرد، مظهـر معنويـ
73F».آور محبت است آزادگي و پيام

1 
همة اديان آسماني و از جملـه اسـالم را بـه بـاد     » تولّدي ديگر«پس چرا در كتاب تازة 

نماييد؟ آيا اين كار تغيير جهت صد و هشتاد  ز ريشه انكار ميايد و همگي را ا انتقاد گرفته
 آيد؟!   اي به شمار نمي درجه

دهيد ولي ايـن اجـازه را    جاي شگفتي است كه شما اجازة تجديدنظر به خودتان را مي
اي نشـانة خودخـواهي بـيش از انـدازه      كنيد! آيا داشتن چنـين سـليقه   از ديگران سلب مي

 نيست؟  
دربـارة  » انقالب واليت فقيـه «ايد كه دكتر زرين كوب بخاطر  نشان داده ثانياً شما چنين

انتشار اسالم، چنان سخني را گفته است و به رعايت اين انقالب، روايت نابودي كتابخانـة  
ايـد كـه تـاريخ چـاپ اول كتـاب       مدائن را انكار نموده است! اما آيا هيچ چشم باز كـرده 

داوري عجوالنه و مغرضانة خود شرمنده شويد؟ آقاي شـفا!   را ببينيد و از» كارنامة اسالم«
» شـركت سـهامي انتشـار   «هجري شمسي بوسـيلة   1348چاپ اول كتاب مذكور در سال 

بعد از  ها سال انجام پذيرفته است در حالي كه حركت مردم ايران بر ضد حكومت پهلوي،
قدرت پهلوي پـيش آمـد، در    كه در دوران» حادثة ميدان شهداء«اين تاريخ رخ داد و مثالً 

به وقوع پيوست. بنابراين، دكتر زرين كوب هنگامي دست به تـأليف   1357هفده شهريور 
اريكة قدرت نشسته بود و آن  زد كه ارباب خودخواه و مستبد جنابعالي بر» كارنامة اسالم«

 جناب هم با خيال آسوده، معاونت فرهنگي دربار وي را به عهده داشتيد! 
پژوهش، بدين نتيجه دست يافته اسـت كـه آتـش     ها سال تر زرين كوب پس ازاگر دك

زدن كتابخانة مدائن از سوي فاتحان عرب، مدرك تاريخي ندارد، چـه جـاي مالمـت بـر     
: طبري و بالذري و يعقوبي و مسـعودي و  چون اوست؟ با آنكه هيچ يك از مورخان قديم

انـد و ايـن ادعـا كـه      ني در اين باره نياوردهامثال ايشان ضمن بحث از فتح ايران، ابداً سخ
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چند قرن بعد، از سوي كساني به ميان آمده، فاقد سند متّصل تاريخي است و علـم تـاريخ   
اي، به كسي الهام شود! بلكه هر كـس   نيز دانشي نيست كه پس از چند قرن از وقوع حادثه

ه مدارك پيشين استناد كند با فاصلة زماني به گزارش حوادث گذشته بپردازد ناگزير بايد ب
انـد، هـيچ    و گرنه، سخن او اعتبار تاريخي ندارد. كساني كه ادعاي مزبور را به ميان آورده

راشـي!  اند. آقاي شفا نيز در اين باره به حدس و قرينه ت گواهي از تواريخ سلف ارائه نداده
گويـد   كه تاريخ مي در آيين مسلمانان آن روزگار، تا آنجا: «نويسد توسل جسته است و مي

توانسـت   آشنايي به خط و كتابت بسيار نادر بود و پيدا است كه چنين قومي تا چه حد مي
به كتاب و كتابخانه عالقه داشته باشد. از همة قرائن پيدا است كه در حملة عرب بسياري 

74F».هاي ايرانيان از ميان رفته است از كتاب

1 
هـا و خـرده اوسـتا و     هـا و يشـت   : گاتـه ننـد به آنكه كتب دينـي زرتشـتيان ما  با توجه 

ـ  ها  اين ونديدادو دينكرد و ارداويرافنامه و امثال ده اسـت، مـا از   از روزگار كهن بجـاي مان
هاي ديني ايرانيان را  : چطور شد كه به قول شما اعراب متعصب، كتابپرسيم آقاي شفا مي

د؟! چرا از دانشمنداني كه كتب هاي غير ديني آنان را از ميان بردن باقي گذاشتند ولي كتاب
نابود شده را نگاشتند الاقل نامي هم باقي نمانده است؟ چـرا مورخـان ملـل ديگـر ماننـد      

انـد؟   را نيـاورده ها  آن گزنفون و هردوت و امثال ايشان اسامي دانشمندان ايراني و تأليفات
 توان حوادث تاريخي ساخت؟ گمان ميآيا با حدس و 

 :يده داريم كه چون اسالم با فرمانقما برعكس آقاي شفا ع

﴿                                

﴾75F2 6 -3: علق[ال.[ 

 :به مصداق آغاز شد و خداي محمد
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﴿         ﴾ 1: قلم[ال.[ 

رو رغبت و ميل به كتابت را در ميان  به قلم و نگارش سوگند ياد فرمود؛ از اين
مسلمين را به فراگيري خواندن و نوشتن  مسلمانان برانگيخت به ويژه كه پيامبر اسالم

مقرّر فرمود اسيراني كه با كتابت آشنايي » بدر«نمود چنانكه پس از جنگ  تشويق مي
76Fده كودك مسلمان را نوشتن آموزد تا آزاد شودداشتند هر يك 

. و در خالل سخنان خود 1
: دانش را بوسيلة نگارش در بند كنيد (تا از ميان يعني 77F2»دوا العلم بالکتابةيق«: گفت مي

هاي فراواني به امالء  داد تا قرآن كريم را كاتبان بنويسند و نامه رو دستور مي از اين» نرود)
 (چنانكه مجموعة ادشاهان و رؤساي قبائل و ديگران فرستاده شودوي نگاشتند تا بسوي پ

: وري احمد زكي صفوت و نيز در كتابگردآ» رسائل العرب ةجمهر: «را در كتابها  آن
78Fگردآوري دكتر محمد حميد اهللا »ةالراشد ةاخلالفو يللعهد النبو ةياسيالوثائق الس ةجمموع«

3 

 توان ديد).  مي
مسلمانان اوليه دشمن كتابت و نگارش باشـند و بـر هـر اثـر      بنابراين دليل نداشت كه

عمـوم   كتبي كه دست يافتند، آن را طمعه آتش كنند! مگر نه اين كه پيامبر گرامي اسالم
: گفـت  فرمـان داده بـود و مـي    –هر چند در چين باشد  –مسلمين را به جستجوي دانش 

                                                           
(چاپ مصر) رجوع كنيد. عبارت سيره  451، ص 2، اثر برهان الدين حلبي، ج الحلبية ةبه: السير -1

علّمهم الکتابة ينة يلمان من غلمان املده عشرة غيسن الکتابة دفع إلحيکن معه فداء وهو يومن مل «چنين است : 
 . »فإذا تعلّموا کان ذالک فداؤه

(چاپ حيدرآباد)  106-105-104، ص 1به: المستدرك علي الصحيحين، تأليف حاكم نيشابوري، ج  -2

 نگاه كنيد. 
 در شهر حيدر آباد (هند) متولد شـد، از م 1908 با هـ موافق1326 سالمحرم  16 درمحمد حميد اهللا  -3

ي قرآن كريم به زبان فرانسوي و هم  ي اسالمي تقديم نمود ترجمه جمله آثار ارزشمندي كه به جامعه
هــ  1423 سـال شـوال   13او در باشد.   ي پيامبر گرامي به اين زبان مي    چنين تأليف كتابي قيم در سيره

 [مصحح].   در امريكا درگذشت.م 2002ديسمبر  17موافق 
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هر چند در چين  –دانش را  79F1»لی کلّ مسلمضة عيالعلم فر  فإنّ طلبنيلو بالصاطلبوا العلم و«
 ».ي دانش بر هر مسلماني واجب استبجوييد كه جستجو –باشد 

نيـز  » دكتـر علـي شـريعتي   «آقاي شفا عالوه بر دكتر زرين كوب، تيغ حمله را بسـوي  
: پـيش از  (مورخ نامدار اسالمي) نوشته استمتوجه ساخته و به دستاويز آنكه ابن خلدون 

ت بسـيار در اختيـار     ر پارسيان، دولت ايران سرزمينغلبة عرب ب هاي پهناوري را با جمعيـ
(گـويي كـه در    »کونوايکأن مل «داشت ولي پس از فتح، جمع آنان چنان رو به كاستي نهاد 

ي پاياني قـرن بيسـتم   ها سال پرداز ايراني در فريضه: «نويسد با وجود اين مي)»! ميان نبودند
: علـي و حيـات   آغوش باز پـذيرفت ... (علـي شـريعتي   اسالم را با  كند كه ايراني ادعا مي

80F».بارورش پس از مرگ)

2 
متأسفانه آقاي شفاي از آوردن دنبالة سخن ابن خلدون خودداري ورزيده است كه 

العدل ما  ملکة اإلسالم يفال حتسنب أن ذلک لظلم نزل م أو عدوان مشلهم، فو«نويسد:  مي
: البته گمان مكن كه اين رويداد يعني 81F3.»إلنسان إذا غلب علی أمرها عة يفيطب يا هإمنعلمت و

يان) رفته يا در اثر تجاوزي است كه شامل فارسبه علّت ستمي است كه بر ايشان (
داني، بلكه اين  حالشان شده زيرا فرمانروايي اسالم در اجراي عدالت چنان است كه مي

آري ايران ». كار خود مغلوب شود كاهش الزمة طبيعت انساني است به هنگامي كه در
پس از فتح اسالمي، جزئي از سرزمين مسلمانان به شمار آمد و جمعيتش در جمع 
مسلمانان ادغام و پراكنده شد ولي پويايي مردم اين سرزمين در فراهم آوردن دانش و 

ت صد چندان فزوني يافت و دانشمندان بسياري از ميان ايشان برخاستند كه پيش از محك
أن محلة العلم «نويسد  آن همانندشان ديده نشده بود چنانكه خود ابن خلدون در اين باره مي

                                                           
 (چاپ قاهره) نگاه كنيد.  44، ص 1في أحاديث البشير النذير، تأليف سيوطي، ج  به: الجامع الصغير -1

 . 18تولّدي ديگر، ص  -2
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و » بيشتر حامالن دانش در اسالم ايرانيان بودند: «. يعني82F1»ة أکثرهم العجميامللّة اإلسالم يف
لو تعلّق العلم بأکناف «: فرمود كند كه رسول اكرم اشاره مي سپس به حديث نبوي

هاي آسمان وابسته باشد،  اگر دانش به كرانه: «يعني 83F2.»هل فارسأاله قوم من السماء لن
 ». گروهي از پارسيان بدان دست يابند

آقاي شفا كه در پي آن است تا به هر صورت ادعـاي خـود را بـه كرسـي نشـاند كـه       
: سدنوي را در تركش نهاده است و ميايرانيان، آئين اسالم را نپذيرفتند!! آخرين تير خويش 

اي كه براي ايرانيان باقي مانده بـود، ايـن بـود كـه آئـين       در چنين شرايطي تنها راه مبارزه«
حاكمان عرب را به رنگ آئين ملّي خويش در آورند و اين درست همـان كـاري بـود كـه     

هايي چون تشـيع و عرفـان،    ايرانيان با نوآوري: «نويسد ! اما چگونه؟ جناب شفا مي»كردند
ني را كه با شمشير عرب به كشورشان تحميل شـده بـود بـه چيـزي تبـديل      خيلي زود آئي

كردند كه گرچه همچنان شباهتي با اسالم داشت ولي محتواي آن با آنچـه احتمـاالً پيـامبر    
84F»!عرب در نظر داشت بسيار تفاوت داشت

3  
دراينجا آقاي شجاع الدين شفا با شجاعتي تمام! مشت خود را باز نمـود و از ناآگـاهي   

داند كه مـذهب تشـيع در    ويش نسبت به تاريخ تشيع پرده برداشته است! آيا ايشان نميخ
قرن پس از ورود اسالم به ايـران) در ايـن كشـور رواج و     9روزگار صفويه (يعني حدود 

رسميت يافت؟ آيا ايشان خبر ندارد كه پيش از آن بيشتر ايرانيان مذهب تسـنّن داشـتند و   
مانند ابن ماجـه و نسـايي و ابـو حنيفـه و طبـري و جـويني و        فارسياغلب علماي قديم 

زمخشري و غزالي و فخر رازي و ... بر همان مذهبي بودند كه فاتحان عرب آوردند؟! آيـا  
آقاي شفا با ادعاي مطالعات وسيع! در تاريخ اديان وايران، هنوز اطّالع نـدارد كـه عرفـان،    

                                                           
 . 544مقدمة ابن خلدون، ص  -1

 . 544مقدمة ابن خلدون، ص  -2
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بلكـه در بـين اهـل    شـود   فرقه شمرده نميهاي اين  ويژة مذهب شيعه نيست و از نوآوري
 ؟  سنت نيز وجود دارد

ولي چـه بايـد   اطّالع نيست  به عقيدة من جناب شفا از اين قبيل امور چندان دور و بي
 :  كرد كه به قول مولوي

 چون غـرض آمـد هنـر پوشـيده شـد     
 

ــده شــد!    صــد حجــاب از دل بســوي دي
 

» تحميل اسالم بـر مـردم ايـران   «خود در از ادعاي » تولّدي ديگر«بايد ديد كه نويسندة 
 چه پيامدي را در نظر دارد؟  

اي پيگير براي دفـاع سـر سـختانه از     تاريخ اسالمي ايران، تاريخ مبارزه: «نويسد وي مي
هاي سياسي و اجتماعي و مذهبي و فرهنگي آن اسـت و در   اين اصالت ملّي در همة زمينه

از راه بقيـة اعضـاي جهـان مسـلمان جـدا كـرده و       اين زمينه، ايران بطور دائم راه خود را 
85F»!همواره عضو سركش يا به اصطالح امروزي بچة شرور دنياي اسالم باقي مانده است

1  
كند؟ آيا صدها دانشمند ايراني كـه   آيا اين ادعا صحيح است و تاريخ آن را تصديق مي

رش تاريخ اسالم و گردآوري حديث و نگا به تفسير قرآن كريم و گزارش سيرت پيامبر
نمودند و اعضـاي   اند، با فرهنگ اسالم سرسختانه مبارزه مي و تأليف كتب فقهي دست زده
 سركش جهان اسالم بودند؟!  

، از هـا   از برهـه  يدر برخـ تواند مخالفت ايرانيـان را   مشكل آقاي شفا اين است كه نمي
آن زمان كه پيرامون ابو مسلم  به آئين اسالم جداكند. ايرانيان حتّي درها  آن ايمان و احترام

خراساني گرد آمده بودند تا حكومت بني اميه را سرنگون كنند، هرگز كسـي از زرتشـتيان   
را بر نگزيدند تا وي را به پادشاهي رسانند بلكه در آن روزگار به سود عباسيان بـا امويهـا   

 جنگيدند!   مي
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و در اثبات ادعـاي خـود    است شگفتا كه آقاي شفا اين امر روشن تاريخي را در نيافته
نخستين ارتشي كه در داخل امپراتوري اسالم با ارتـش مـنظم خالفـت عـرب     : «نويسد مي

86F»!جنگيد و آن را در هم شكست، ارتش خراساني ابومسلم در جنگ زاب بود

1  
اين درست است، ولي مگر نه آن كه ابو مسلم در زاب با لشكر مروان اموي جنگيد تـا  

خالفت را در دست گيرند؟ پس جنگ ايرانيان با مذهب و فرهنـگ اسـالم   آل عباس زمام 
. ي اموي بود تا حكومت به نفع بني عبـاس رقـم بخـورد     مروان آخرين خليفهنبود بلكه با 

ها يك بار به رهبري سليمان بن صرد خزاعـي و   گويي خبر ندارد كه خود عرب آقاي شفا
پيش از ابو  ها سال ضد بني اميه برخاستند و به قيام بر بار ديگر به امامت زيد بن علي

مسلم خراساني، روي مخالفت با امويان نشان دادند ولي هـيچ گـاه بـا مـذهب و فرهنـگ      
يـا قيـام    توانند نهضت اسالمي امام حسين اسالم سر ناسازگاري نداشتند. آيا ايشان مي

 ي به شمارد؟!هاي ضد اسالم مذهبي توابين يا حركت زيديان پر ايمان را جريان

ها پس از فتح ايران، با جهان اسالم به مخالفت مذهبي بـر خاسـتند آن    اگر ايرانيان قرن
اي سياسي بود يعني امامت و حكومت، نه بر سر اصل اسالم! كدام شـيعة   هم بر سر مسئله

 ايد؟!   ايراني به مسلمانان جهان اعتراض دارد كه چرا نبوت پيامبر گرامي اسالم را پذيرفته
براي به كرسي نشاندن ادعاي خود، حفظ زبان پارسي را نوعي » تولّدي ديگر«نويسندة 

 :  نويسد شمارد! و مي م ميسركشي در برابر اسال
در قلمــرو فرهنگــي، رويــارويي ايــران آريــايي بــا فرهنــگ مهــاجم ســامي حتّــي از  «

زبان عربـي را   روياروييهاي سياسي آن هم شديدتر و پيگيرتر بود. تنها كشور مسلماني كه
87F»!به نفع زبان ملّي خود طرد كرد، ايران بود

2  
براستي چه اندازه بايد خوي تعصب بر يك نويسنده حاكم باشد تا بتواند ايـن سـخنان   

داند كه ايرانيان در طول تاريخ، بزرگترين خدمات را به  را به قلم آورد؟! آيا آقاي شفا نمي
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هـاي   در تكامل نحـو عربـي و علـوم بالغـي كوشـش     اند و  زبان و ادبيات عرب ارائه داده
كـه الكتـاب    –اند؟ آيا جناب شفا از شاهكار سيبويه پارسي در نحو عربـي   چشمگير كرده

» تعالبي نيشابوري«اثر » الدهر ةميتي«هيچ خبر دارد؟ آيا با كتاب ارزندة  –ناميده شده است 
او را ديده است؟ آيـا بـا كتـاب     »أساس البالغة«اثر زمخشري يا » المفصل«آشنا است؟ آيا 

(گرگاني) در فنّ بالغت آشـنايي دارد و از  » عبدالقاهر جرجاني«اثر نفيس » أسرار البالغه«
وي آگاه است؟ آيا از آثار سيرافي شيرازي و ابـو علـي   » أعجاز القرآن«و » دالئل اإلعجاز«

هـا   ازي و دهفارسي و نجم األئمة اسـترآبادي و سـكّاكي خـوارزمي و قطـب الـدين شـير      
انـد، خبـري بـدو     دانشمند ايراني ديگر كه در زبان و ادب عربي آثار پر باري پديـد آورده 

نمايد كـه ايرانيـان، زبـان     رسيده است؟ اگر اساساً در اين وادي وارد نشده چگونه ادعا مي
عربي را طرد كردند؟! و چنانچه از اين آثار ناآگاه نيسـت، چـرا بـر چهـرة حقيقـت پـرده       

 فكند؟!  ا مي
 :  به قول شاعر عرب

 بةيفهــذا مصــ يفــإن کنــت ال تــدر
 

ــدر و  ــت ت ــ يإن کن ــم!يفاملص  بة أعظ
 

 است ماتم خطا،اين گويي ومي داني گر نمي
 

88Fاست! اعظم گويي،مصيبت ومي داني مي وركه 

 

خواستند زبان عربي را طـرد كننـد، از ورود صـدها واژة عربـي كـه در       اگر ايرانيان مي
نمودند اما نه تنها بدين كار نپرداختند بلكه شـاعران   رده است جلوگيري ميزبانشان نفوذ ك

: سعدي و حافظ و مولوي و بيهقي و ديگران، در زبان چون فارسيو سخن پردازان بزرگ 
هـا و   دادند تا سروده هايي را به زبان عربي جاي مي ميان اشعار و سخنان خود، متعمداً بيت

ث يارايند. آيا اين است معناي طرد زبان عربي؟! آقـاي شـفا بحـ   ها ب هاي خود را بدان گفته
اي بـه   شمشير زنان عرب از نظر مذهبي هـيچ چيـز تـازه   : «نويسد ها را رها نموده مي زبان

ارمغان نياوردند كه براي ايرانيان ناشناخته باشد ... اهورا مزدا تبـديل بـه الـه شـده بـود و      
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ان گرفته بودند. زرتشت نيز جاي خود را به محمـد  ها نام مالئكه و اهريمن نام شيط فرشته
89F».داده بود

1  
اي آورده باشـد يعنـي حتـي در     اند كه اسالم چيـز كـامالً تـازه    ظاهراً ايشان توقّع داشته

گويد اسـاس كـار    مسائل بنيادي با آئين زرتشت بيگانگي نشان دهد! در حالي كه قرآن مي
توحيـد خداونـد و پرسـتش او دعـوت      پيامبران راستين يك چيز بـوده اسـت. همـه، بـه    

90Fنمودند مي

براي اصالح اديان و اتمـام مكـارم اخـالق بـر انگيختـه شـده        . پيامبر اسالم2
91Fاست

 نه براي آوردن پيامي كه از بنياد با دعوت پيامبران گذشته ناسازگار باشد!  3
انتظـار  شـماريد، نبايـد    ستاييد يا آن را يك پيام خدايي مي اگر شما آئين زرتشت را مي

داشته باشيد كه اسالم با اساس آن در افتد بلكه بايد اصالح آئين مزبور و تكميل آن را در 
اسالم جستجو كنيد. در زرتشتيگري يپام اصلي يعني توحيد به خطر افتاده بود و اهـريمن  

كـه بخشـي از   » ونديـداد «نمـود. در كتـاب    همچون رقيبي مستقل با اهورا مزدا مبارزه مـي 
 :  شود، آمده است تشت شمرده مياي زراوست
من اهورا مزدا دومين كشور با نزهت كه آفريدم دشـتي اسـت كـه اقـوام سـغد در آن      «

92F...»!سكونت دارند. اهريمن پر مرگ بر ضد آن، آفت ملخ پديد آورد 

4  
چهارمين كشور با نزهت كه من اهورا مزدا آفريدم بلخ زيبا با پـرچم افراشـته اسـت.    «

93F»!بر ضد آن، مورچه و سوراخ مورچه پديد آورداهريمن پر مرگ 

5  
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هاي گونـاگون   و به همين ترتيب، نزاع اهورا مزدا را در آفرينش با اهريمن در سرزمين
كنـد! آيـا چنـين     م مـي ودهد و خداوند هستي را به ناتواني در برابر اهريمن محك نشان مي

است، ناسازگاري ندارد؟ آيا اسـالم  هايي با توحيد كه بنياد دعوت انبياء بر آن استوار  آموزه
 آميز نبوده و نيست؟   اصالحگر اين پندارهاي شرك

پرستي بوده است در روزگار ساسانيان به  اند در اصل، آئين يگانه آئين زرتشت كه گفته
ايران در «خورشيد پرستي و آتش پرستي تبديل شده بود، پروفسور كريستن سن در كتاب 

قسـم بـه آفتـاب، خـداي     : «نمايد گرد دوم را چنين گزارش ميسوگند يزد» زمان ساسانيان
بزرگ، كه از پرتو خويش جهان را منور و از حرارت خود جميـع كائنـات را گـرم كـرده     

94F»!است

1 
كريستن سن كه پس از سي سال مطالعه و پژوهش در تاريخ ايران كتـاب خـود را بـه    

در زمـان ساسـانيان ديـن     شريعت زردشـتي كـه  «نويسد:  رشتة نگارش در آورده است مي
شد، مبتني بر اصولي بود كه در پايان اين عهد بكلّي ميـان تهـي    رسمي كشور محسوب مي

95F».مغز شده بود و بي

2  

96Fپرستش ايزدان و فرشتگان (چنانكه در يشتهاي

97Fاوستا آمده)، تقديس غلـوآميز آتـش   3

4 ،

98Fها و اساطير زروانـي  آميخته شدن آئين زرتشتي با انديشه

دسـت و پـاگير دينـي    ، قـوانين  5
                                                           

 . 164ايران در زمان ساسانيان، ص  -1

  458ايران در زمان ساسانيان، ص  -2

 [مصحح].   يشتها = سرودهاي نيايشي اوستا. -3

 ). 7، بند 25ستاييم! (يسنا  ، ميتو را اي آذر مقدس و پسر اهورا مزدا و سرور راستي ما -4

است كه پس از گذشت هزاران سال دوبـاره در  بوده ترين اديان ايرانيان  كيش زرواني يكي از باستاني -5
رگ و زروان اكرانه را خـداي بـز   پيروان اين كيش، زمان ساسانيان پايه گرفت و رواج بسزائي يافت.

و از آن  چندبار نام زروان در رديف ديگر ايـزدان آمـده  در اوستا  دانند. خالق اهورامزدا و اهريمن مي
ـ    هـا،   ب نوشـته در اغلـ  كـران يـاد شـده اسـت.     به عنوان فرشته زمـان بـي     هزروان بـا صـفات اكران

(Akarana)ي و در رسـاله  "زروان درنـگ خـداي  "كران آمده كه در ميتو خرد پازند به  به معني بي 
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(چون احكام زنان حايض كه بنابر ونديداد اوستا بايد در اتاقي جداگانه از همسـران خـود   
99Fبسر برند و به تنهايي غذا خورند و با ادرار گاو غسل كننـد) 

، تقسـيم مـردم بـه طبقـات     !1
از آموختن دانش (چنانكـه در بهمـن يشـت بنـد      پائينگوناگون و محروم ساختن طبقات 

 خوانيم) و ... آئين زرتشت را دگرگون و تباه ساخته بود.   داد يشت بند نهم ميدوم خر
هـاي مختلـف شـرك از     اسالم براي ايرانيان، توحيد ناب را بـه ارمغـان آورد و چهـره   

پرستي و خورشيد پرستي و آتش پرسـتي و فرشـته پرسـتي و مـرده پرسـتي و انسـان        بت
ي ماية خواري و پستي شخصيت آدمـي  پرستي تا هوي پرستي را محكوم ساخت كه همگ

و گرفتاري او در بند موهومات است. كاست طبقـاتي را شكسـت و همـه را يكسـان بـه      
كسب دانش فراخواند. قوانين سهل و سادة خود را جانشين احكام دشوار زرتشتي نمود و 

را رهـا   دليل نبود كه ايرانيان هوشمند، آئين كهنسـال خـود   دين ايراني را به تكامل برد. بي
 هاي توحيدي آن دل بستند.  ساختند و به ديانت اسالم گرويدند و به آموزش

گويـد و   خود سخن مي 100F2»كتابش از مسئوليت خاص» سرآغاز«آقاي شفا در پايان فصل 
بخصوص در راسـتاي  : «نده، ما را رهين اطالعاتي كند كههاي آي دهد كه در برگ وعده مي

همچنان براي دنياي ها  آن مترقّي شناخته شده ولي غالبها پيش در جهان  مذهبي از مدت
101F»!اسالمي، من جمله ايران مسلمان ناشناخته مانده است

3  
هايي از اطّالعات نوين ايشـان را دربـارة ايـران و اسـالم      البته خوانندگان محترم نمونه

 ضمن همين فصل مالحظه كردند،  
ــد    ــتش بدمـ ــبح دولـ ــا صـ ــاش تـ  بـ

 

 اســـت! كـــين هنـــوز از نتـــايج ســـحر 
 

                                                                                                                                                      
. برگرفتـه از سـايت انترنيتـي: پايگـاه     عبير شده اسـت ت "زمان درنگ خداي"پارسي علماي اسالم به 

 تاريخ و فرهنگ ايران. [مصحح].  
 نگاه كنيد.  241-238براي ديدن اين مقررات عجيب، به فصل شانزدهم ونديداد، ص  -1

 . 49تولّدي ديگر، ص  -2

 . 51تولّدي ديگر، ص  -3





 
 
 

 

 »هاي توحيدي خدا در آئين«

آقاي شفا در دومين بخش از كتاب خود، به بحـث از اوصـاف خداونـد در تـورات و     
كند!  پردازد ولي در آستانة اين بحث، از دو نظر به مسلمانان اعتراض مي انجيل و قرآن مي

ا دو كتـاب  گويد چرا آنان با تأثيرپذيري از قرآن مجيـد، تـورات و انجيـل ر    يكي آنكه مي
اند با آنكه اين دو كتاب، صورت  نازل شده و عيسي شمارند كه بر موسي الهي مي

در تاريخ مذاهب جهان، تنها شخص : «را ندارند و به قول ايشان» ز خدادريافت مستقيم ا«
ديگري به غير از محمد كه مدعي دريافت كتابي از جانب خداوند شده، جـوزف اسـميت   

102F»!هبي مورمون در آمريكا استبنيانگذار فرقة مذ

1  
نمايـد چـرا مسـلمانان تـورات و انجيـل را كتـاب مسـتقلّي         ديگر آنكـه اعتـراض مـي   

اند و در  گرد آمده» كتاب مقدس«اي بنام  پندارند در حالي كه اين دو كتاب در مجموعه مي
عرضه  (Bible)آنچه امروز در جهان مسيحيت بنام كتاب مقدس : «نويسد اين باره نيز مي

اي از دو بخش عهد عتيق و عهد جديـد اسـت كـه تـورات قسـمتي از       شود، مجموعه مي
103F».بخش اول و انجيل قسمتي از بخش دوم آن است

2  
آويزد كـه   در مورد نخستين ايراد آقاي شفا، بايد گفت كسي به چنين اشكالي دست مي

تورات، بارهـا و بارهـا   حتي يك بار تورات و انجيل را به دقّت نخوانده باشد، چرا كه در 
آمده اسـت ماننـد آنكـه در    » خطاب مستقيم از سوي خداوند به موسي«سخناني به شكل 

 :  خوانيم مي» سفر تثنيه«

                                                           
 . 55تولّدي ديگر، ص  -1

 . 56تولّدي ديگر، ص  -2
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پس يهوه خداي خود را دوست بدار و وديعت و فـرائض و احكـام و اوامـر او را در    «
104F».دار همه وقت نگاه

1   
دين صـورت نشـان   وند و موسي را بو نيز تورات بارها رابطة مستقيم كالمي ميان خدا

رائيل را : تمامي جماعت بني اسخداوند موسي را خطاب كرده گفت«گويد:  دهد كه مي مي
105F».: مقدس باشيد زيرا كه من خداي شما، قدوس هستمخطاب كرده به ايشان بگو

2  
هـا و   ها جستجو كرد، نـه در افسـانه   آري، تورات اصيل را بايد در خالل همين خطاب

 اند! و در اين باره بزودي توضيحي خواهيم آورد.   ري كه يهود بدان بستهاساطي
ـ   در انجيل نيز اندرزها و مواعظ فراواني از زبان عيسـي  هـا   آن ا در خـالل آمـده ام

106F»!تعليم من از من نيست بلكه از فرستندة من: «تصريح شده است كه

3  
اده حقّ است و مـن آنچـه   آن كه مرا فرست: «خوانيم كه فرمود مي باز از قول عيسي

107F».گويم ام به جهان مي از او شنيده

4   
انجيل حقيقي را نيز در ضمن همين مواعظ بايد يافت نه در آنچـه انجيـل نويسـان! از    

آيد. بدين اعتبار است كـه مـا    اند كه اظهار نظر و رأي شخصي آنان به شمار مي خود گفته
كه يهوديان و  شماريم وحياني و الهي ميهاي  مسلمانان، تورات و انجيل را از جمله كتاب

 .  اند تغييراتي بوجود آوردهها  آن مسيحيان در
كتـاب  «شود كه گويا وي خبر ندارد اساسـاً از   اما ايراد دوم آقاي شفا از آنجا ناشي مي

در قرآن مجيد ذكري نرفته است تا كسي (همچـون آقـاي   » عهد قديم و جديد«و » مقدس
اند و تورات و انجيـل،   اي از رسائل گوناگون مجموعهها  اين مايد كهشفا) بتواند اعتراض ن

آيند! قرآن كريم (و مسلمانان)، همان دو بخش مهم  تنها بخشي از آن مجموعه به شمار مي

                                                           
 . 1سفر تثنيه، باب يازدهم، شماره:  تورات، -1

 . 2-1تورات، سفر الويان، باب نوزدهم، شماره:  -2

 . 16انجيل يوحنّا، باب هفتم، شماره:  -3

 . 26انجيل يوحنّا، باب هشتم، شماره:  -4
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هاي بعد بتدريج بر تورات و  هايي را كه در سده شوند، نه همة رساله را جداگانه يادآور مي
 اند.  انجيل افزوده

گردانـده اسـت البتّـه در فـنّ      هـا كتابخانـة پهلـوي را مـي     ز آنجا كه مـدت جناب شفا ا
زيسـته، معلـوم نيسـت     در ميان مسلمانان مي ها سال شناسي مهارت دارد ولي با آنكه كتاب

 چرا از منطق قرآن و پيروانش تا اين اندازه دور و ناآگاه است؟! 
خواهـد مسـلمانان را بـا     مي» سكتاب مقد«به استناد بر گردان » تولّدي ديگر«نويسندة 

مفاد اين كتاب آشنا سازد ولي خبر نـدارد كـه برخـي از دانشـمندان جهـان اسـالم، رنـج        
اند تا بخش بزرگي از كتاب مقدس را به زبـان   ي را بر خود هموار كردهبرآموختن زبان ع

و خطاها اند  ها نگاشته هاي آن دو، كتاب اصلي بخوانند و در نقد تورات و انجيل و پيوست
» إظهـار الحـق  «اند مانند كتاب پر ارج  هاي آن دو را به اثبات رسانده ها و تحريف و افزوده

اثـر  » الهدي إلـي ديـن المصـطفي   «و كتاب ارزندة  كيرانوي اهللا ةرحماثر عالّمة هند، شيخ 

عالّمة عراق، شيخ محمد جواد بالغي و امثال ايشـان. بنـابراين سـخن گفـتن از محتـواي      
اسـت!  » زيره به كرمان بردن«دس براي محقّقان و پژوهشگران مسلمان، در حكم كتاب مق

108Fقل التمر إلي هجركنا«ول عربها : و به ق

1 !« 

از اين پس آقاي شفا اوصاف خداوند را در تورات و انجيل و قـرآن بـه معـرض نقـد     
: دنويسـ  در دست داشته باشد! وي مي گذارد، بدون آنكه ترازويي براي سنجش حقيقت مي

109F»!خداي صددرصد يهودي استيهوه «

2  
اگر جناب شفا نخستين عبارت تورات را (به همان صورتي كه اكنون موجود است) با 

يافت كه يهوه، خداوند جهاني و جهانيان اسـت   اندك تأملي خوانده بود، به سهولت در مي
ها و زمـين را   اندر ابتدا خدا آسم: «ان! زيرا در آغاز تورات آمده استنه تنها خداي يهودي

                                                           
اي اسـت كـه بـه خرمـاي      برد، و هجر منطقه    كناقل التمر إلي هجر = مانند كسي كه به هجر خرما مي -1

   ي نكرده است. [مصحح].   ان شهرت دارد، حاال اگر كسي به هجر خرما ببرد كار ارزندهفراو

 . 57تولّدي ديگر، ص  -2
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ها و زمين در  اينست پيدايش آسمان: «خوانيم مي» سفر پيدايش«دوم از  . و در باب110F1»آفريد
111F».ها را بساخت حين آفرينش آنها، در روزي كه يهوه خدا، زمين و آسمان

2   
خدا هر حيوان صـحرا و هـر پرنـدة    : «باب دوم از سفر پيدايش آمده استهمچنين در 

112F».سرشتآسمان را از زمين 

خدا نهنگان بـزرگ  : «نويسد ر باب اول از همان سفر ميباز د 3
113F...»آفريد و همة جانداران خزنده را 

4   
 :  خوانيم  بر روي زمين در تورات ميها  آن اما دربارة آفرينش آدميان و پراكنده شدن

 ها نصيب ايشان را داد و بني آدم را منتشر ساخت، آنگاه حدود حضرت اعلي، به امت«
114».ها را قرار داد تامF

5  
خوانيم كه  همچنين در باب دهم از سفر پيدايش، نام اقوام گوناگون (غيريهودي) را مي

اند در اراضي خـود، هـر يكـي موافـق      ها منشعب شده از اينان جزاير امت: «به قول تورات
115F».اش زبان و قبيله

6  
گون نگريسـته و تنهـا بـر    بنابراين، تورات (حتّي در صورت كنوني خود) به اقوام گونا

قـوم  «قوم يهود، نظر نيافكنده است. آري بنـي اسـرائيل در روزگـاران گذشـته بـه عنـوان       
اند زيرا بر خالف اقوام بـت پرسـتي كـه در     در خالل تورات شناسانده شده» برگزيدة خدا

ني پرست بودنـد و پيـامبران و فرسـتادگا    ، بني اسرائيل قومي يگانهزيستند ميها  آن پيرامون
رو تورات بيش از ديگر اقوام به آنان پرداخته اسـت   چند از ميان ايشان برخاستند و از اين

                                                           
 م.  1954، چاپ لندن 1ترجمه تورات، سفر پيدايش، باب اول، شماره:  -1

 . 4سفر پيدايش، باب دوم شماره:  -2

 . 19سفر پيدايش، باب دوم، شماره:  -3

 . 21باب اول، شماره: سفر پيدايش،  -4

 . 968سفر تثنيه، باب سي و دوم، شماره:  -5

 . 5سفر پيدايش، باب دهم، شماره:  -6
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صـرفاً خـداي قـوم    : «رساند كه خداي تـورات  ه اثبات نمياما اين امر، پندار آقاي شفا را ب
 »! يهود است و خدايي صددرصد يهودي است

... پيـامبراني كـه از جانـب    خداي تـورات  «: نويسد يآقاي شفا در اثبات ادعاي خود م
116F»!فرستد منحصراً پيامبران يهودند و به كفر يا ايمان ديگران كاري ندارند خود مي

1  
ديد كه  نگريست، مي اگر وي به باب سيزدهم و هيجدهم و نوزدهم از سفر پيدايش مي

كنـد و نشـان    يـاد مـي  هـا   آن و سـاكنان » عموره«و » سدوم«ها از شهر  تورات در اين باب
به سوي آنان فرستاده شد، با آنكه ايشان از قوم يهود بكلّي جدا  دهد كه لوط پيامبر مي

را خوانـده   بودند. همچنين اگر جناب شفا در خالل كتاب مقدس، داستان يونس نبـي 
يابد كه يونس به نينوا (واقع در عراق كنوني) فرستاده شـد كـه در آن هنگـام     باشد، در مي

 از قوم يهود جدايي داشتند.  ها  آن ومركز شهرهاي آشور بود 
شناسـي و آشـنايي بـا كتـاب      هاي ناسنجيده و شتابگرانه با ادعاي ديـن  پس اين داوري
 سازد؟!   مقدس چگونه مي

ياد »! رحم توز و ترشرو و بي خداي صددرصد كينه«آقاي شفا از خداي تورات با تعبير 
117Fكند مي

 دهد.   تعبير نشان ميو ناآگاهي خود را از تورات در خالل اين  2
يهـوه، يهـوه،   : «گويـد  اين تورات است كه دربارة صفات جمال و لطـف خداونـد مـي   

خداي رحيم و رؤوف و دير خشم و كثير احسان و وفا. نگاهدارندة رحمت براي هـزاران  
118F».و آمرزندة خطا و عصيان

3   
سـت و  او صخره ا: «گويد صفات جالل و عدل خداوند مي اين تورات است كه دربارة
119F».هاي او انصاف است. خداي امين و از ظلم مبري اعمال او كامل، زيرا همة طريق

4   
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ب   »! اجتهاد در برابر نص«پس چرا آقاي شفا به  روي آورده است و از بـدبيني و تعصـ
   !؟ايستد ضد ديني باز نمي

كنيم كه يهوه، داراي صفات قهـر نيـز هسـت و نسـبت بـه گناهكـاري و        ما انكار نمي
ا از رحمـت و     تفاوت نيست و از ستمگران به سـختي انتقـام مـي    شكني بي  نپيما گيـرد امـ

آمرزش و رأفت هم دريغ ندارد. به ياد داريم كه در تورات آمده خداوند به ابراهيم گفـت  
بخـاطر آن ده تـن، قـوم را    «در تمامي قوم لوط، اگر تنها ده تن عادل وجود داشـته باشـد   

120F».هالك نخواهم ساخت

1  
روست كه وي به برداشت ناقص و تـك بعـدي    راين، اعتراض ما به آقاي شفا از آنبناب

پردازد و اين روش، از پـژوهش منصـفانه و علمـي بيگانـه اسـت و       از تورات موجود، مي
 آيد.   ورزي به شمار مي نشانة خصومت و غرض

ف خود نمايد تا به هد ترين مطالب تورات يا انجيل كنوني را انكار مي آقاي شفا روشن
كه نفي همة اديان از ريشه و بنياد است، دست يابد. مـثالً در بحـث از اوصـاف خداونـد،     

كند و  خواند و خدايان دروغين را نفي نمي ادعا دارد كه تورات هيچ گاه به توحيد فرا نمي
بخالف تصور سنّتي مذاهب : «نويسد ره هماهنگ نيست! چنانكه ميبا قرآن مجيد در اين با

بـر   –بعكس قـرآن   –كند و در هيچ جاي تورات  يهوه خدايان ديگر را نفي نميتوحيدي، 
121F»!گذارد كه خدايان ديگر دروغين هستند اين تأكيد نمي

2  
تر از آنست كه  در پاسخ جناب شفا بايد بگوييم كه اين موضوع در تورات، روشن

نار علی کال«: رد و حقّاً ضرب المثل معروف عربيجاي بحث و چون و چرا بجاي گذا

122Fاملنار

آورد! آقاي شفا اگر در هيچ بخشي از تورات، دقّت الزم را بكار نبرده  را به ياد مي »3

نمايد، به  گزارش مي باشد الاقل (بنابر ذوق ادبي) بايد سرودي را كه تورات از موسي
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كتابش نقل كرده است) مگر نه  72ياد داشته باشد (به ويژه كه بخشي از آن را در صفحة 
ميرانم و زنده  با من خداي ديگري نيست، من مي: «خوانيم ه در آنجا از قول يهوه ميآنك
 ». كنم مي

 :فرمايد ي با آية قرآن دارد كه ميآيا اين پيام تورات، چه تفاوت

﴿        ﴾ 8دخان : [ال.[ 

 .»ميراند كند و مي و نيست، زنده ميخدايي جز ا«
هاي اين دو دين خدايي را بر خالف يكـديگر   كوشيد تا بنياد آموزش ما ميپس چرا ش
 جلوه دهيد؟! 
 : سرود زيبا از قول يهوه آمده است در همان

 ...   پس خدايي را كه او آفريده بود ترك كرد«
 ...   نداشتبراي ديوهايي كه خدايان نبودند قرباني گذ

123F..».. ايشان مرا به آنچه خدا نيست به غيرت آوردند

1 
كنند؟ شما كه مسائل مهم ديني را  آيا اين سخنان، از نفي خدايان دروغين حكايت نمي

هـاي   گر كتـاب  دهيد كه تحليل نماييد چگونه به خود حق مي آميز بررسي مي چنين مسامحه
خواسـتيد در   اي كـه مـي   اديان و مذاهب جهان باشيد؟ آيا اينست همان اطالعات ناشـنيده 

 :  نويسد ريد؟! باز جناب شفا ميگذا اختيار نسل نو
هاي مختلف تورات، حتي تا اواخر دورة پادشاهان، بطور پيگير از  تقريباً در همة كتاب«

آنكه وجـود خـدايان نفـي     ستايش خدايان ديگر توسط قوم اسرائيل شكايت شده است بي
124F»!شده باشد يا خداياني كاذب خوانده شده باشند

2  
هايي كه  دهد! در كتاب اي آقاي شفا را دو برابر نشان مياين ادعا نيز دروغ است و خط

شود. بـه   پرست آشكارا ديده مي هاي اقوام بت اند، نفي خدايان و بت به تورات ملحق شده
                                                           

 . 21-17-15سفر تثنيه، بابسي و دوم، شماره:  -1

 . 72تولدي ديگر، ص  -2



 دين ستيزي نافرجام 48

شــاه قــوم اســرائيل) چنــين از قــول حزقيـا (پاد » كتــاب دوم پادشــاهان«عنـوان نمونــه در  
 :  خوانيم مي

نمايي، تويي كه به تنهايي بـر تمـام    ن جلوس مياي يهوه، خداي اسرائيل كه بر كرّوبيا«
اي ... اي خداونـد، راسـت اسـت     ممالك جهان، خدا هستي و تو آسمان و زمين را آفريده

ها و زمين ايشان را خراب كرده است و خدايان ايشـان را بـه آتـش     كه پادشاه آشور، امت
 نگ! پس به اين سـبب زيرا كه خدا نبودند بلكه ساختة دست انسان از چوب و س ؛انداخته

را تباه ساختند. پس حال اي يهوه خداي ما، ما را از دسـت او رهـايي ده تـا جميـع     ها  آن
125F».ممالك جهان بدانند كه تو تنها اي يهوه خدا هستي

1   
گفتگو، آقاي شفا چه پاسخي دارد و جـز اعتـراف بـه     در برابر اين سخنان صريح و بي

د بگويد؟ شگفتا كه جناب شفا بـه جـاي آنكـه    توان زدگي خويش در داوري، چه مي شتاب
خود، در كتاب مقدس بنگرد و راه تحقيق در پيش گيرد به ادعـاي بـدون دليـل برخـي از     

 :  نويسد كند و در همين زمينه مي ميشوند) استناد  نمي هغربيان (كه اهل تحقيق شمرد
اگـر آئـين    اشـتباه مسـلّمي اسـت كـه    » مذهب اسرائيل«به تذكّر رينگ گرن در كتاب «

زيرا در هيچ جاي اين آئين، وجـود خـدايان    ؛موسي را يك آئين واقعاً توحيدي تلقّي كنيم
ديگر مورد انكار قرار نگرفته است. اين خدايان وجود دارند فقط اهميت يهوه را ندارند و 

در قلمـرو خـاص خـودش    هـا   آن اعتراض ندارد، تنها بـا دخالـت  ها  آن يهوه نيز به وجود
126F»!ستمخالف ا

2  
آيا نويسندة تولّدي ديگر، نبايد كتاب عهد عتيق را دقيقـاً بررسـي كنـد تـا درسـتي يـا       
نادرستي ادعاي رينگ گرن را دريابد و سپس به سخن او اعتماد نمايـد؟ آيـا وظيفـة يـك     

اند وحي منزل اسـت   ها دربارة دين گفته پژوهشگر حقيقي جز اين است؟ مگر آنچه غربي
هـاي آينـده نشـان خـواهيم داد كـه ايـن        ا آن را پذيرفت؟! در بـرگ چون و چر كه بايد بي
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آور، چگونه در آقاي شفا نفوذ كرده و او را در پي خطاهاي برخي  نگرش مقلّدانه و لغزش
 گويي افكنده است.   از غربيان، به غلط

 آورد كـه در  هايي را از كتاب مقدس به صورتي گسترده مـي  در اينجا آقاي شفا داستان
توان گفت  هايي دور از مقام قدس او داده شده است اما آيا مي به خداوند پاك نسبتها  آن

د آقاي شـفا  است تا در نبوت وي ترديد الزم آيد؟ خو ها از آثار موسي كه اين داستان
شناسان غربي در همين سه قـرن، ايـن    هاي گستردة تورات بررسي: «نويسد در اين باره مي

ده است كه خود تورات اصوالً يك متن واحد نيست كـه توسـط   واقعيت را نيز روشن كر
خدايا موسي نوشته شده باشد، بلكـه تركيبـي از چهـار مـتن مختلـف اسـت كـه بدسـت         

ي مختلـف و در شـرايط سياسـي و اجتمـاعي و مـذهبي      هـا  سال نويسندگاني مختلف در
127F»!اند مختلف نوشته شده

1  
ترين بخـش تـورات ملحـق     مدتي به كهن هايي را كه پس از بنابراين، آقاي شفا داستان

د. دانشمندان جهان اسالم نيز دربـارة تـورات   دار و اصيل شمار تواند ريشه شده است، نمي
اند كه اين كتاب در معرض تغيير و تحريف قرار گرفته است اما بر  بدين نتيجه دست يافته

سـتش خـداي   خالف رأي آقاي شفا، عقيده دارند جوهر اصلي تورات كـه دعـوت بـه پر   
: خوانيم سفر تثنيه مي يگانه و پيروي از قوانين ديني باشد، باقي مانده است چنانكه مثالً در

يهوه خداي ما، خداي واحد است پس يهوه خداي خـود را بـه تمـامي     !اي اسرائيل بشنو«
آمده » قصاص«و نيز در سفر تثنيه و خروج در باب  128F2»جان و تمامي قوت خود محبت نما

129F...»ان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عـوض دنـدان   ج«است: 

. قـرآن  3
130Fدهد، نسبت مي» تورات«ها را به  كريم نيز اين آموزش

در عين حال پـيش از هـر كتـابي،     4
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سازد و راه هر گونـه بـدبيني را بـه روي شـريعت      تحريف آثار و كتب يهود را آشكار مي
 :انيمخو بندد. در قرآن كريم مي مي اصلي موسي

﴿                           

      ﴾ ]75: ةبقرال.[ 

كالم خـدا  ايد كه يهوديان برايتان ايمان آورند؟ با آنكه گروهي از ايشان  آيا طمع بسته«
 !.»دانستند كردند و خود مي تحريف ميشنيدند سپس آن را بعد از فهميدنش  را مي

ها قبل از نـزول   تدهد كه پيشينة تحريف در قوم يهود به مد قرآن در اين آيه نشان مي
 رسد و از ميان اين قوم گروهي به تحريف شفاهي تورات پرداخته بودند.   قرآن مي

 :خوانيم ره ميآية ديگر از همين سودر 

﴿                             

           ﴾ 79: ةبقر[ال.[ 

گوينـد ايـن از    د سپس ميننويس هاي خويش كتاب مي ني كه با دستپس واي بر كسا«
جانب خدا است! تا آن را به بهاي اندك بفروشند، پس واي بر آنـان از آنچـه دستهايشـان    

 .»آورند اي برآنان از آنچه بدست مينوشته است و و
هـر چنـد رنـگ     –هـاي يهـودي    در اين آيه تصريح شده است كه به برخي از نوشـته 

 نبايد اعتماد كرد.   –ها داده باشند  بدانخدايي 
 در تفسير بزرگ و قديمي محمد بن جرير طبري آمده است كه پيامبر گرامي اسـالم 

 :  دربارة اين آيه فرمود
  131F1.»کرهونيحموا منها مابون وحي ها ماياة وزادوا فهود ألم حرفوا التوريال انزل يف يهو الذ«

                                                                                                                                                      
﴿                               

                                    ﴾. 
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زيرا كه آنان تـورات را تحريـف كردنـد و     ؛ل شده استاين آيه دربارة يهود ناز: «يعني
 ».  پسنديدند از آن محو كردند داشتند بر آن افزودند و آنچه را نمي آنچه را دوست مي

پس، از ديدگاه قرآن مجيد و پيامبر ارجمند اسالم، آثار ديني يهود در معرض تحريـف  
آيات خـود، تـورات را تصـديق    اي از  و تبديل قرار گرفته است. و اگر قرآن كريم در پاره

ي از آن   نمايد مقصود سخناني است كه خداوند به موسي مي وحي كرده و بخش مهمـ
كه توحيد و احكام شريعت را در بر دارد در خالل كتاب مقدس و نيز در البـالي تلمـود   

اند.  هايي كه يهوديان به پيامبران نسبت داده يهود باقي مانده است، نه همة اساطير و داستان
 بيشتر اين داستانها از انحراف و اشتباه خالي نيست چنانكه امام علـي بـن ابـي طالـب    

شـود،   يازدهم) ديده ميدربارة داستان داود و همسر اوريا كه در كتاب دوم سموئيل (باب 
 :فرموده است

  132F1.»ا لإلسالمحدن، حدا للنبوة ويالّ جلدته حدا إيورأزعم أن داود تزوج امرأة يبرجل  ويتأال «
هيچ مردي را به نزد من نياورند كه پندارد داود (ناجوانمردانه) همسـر اوريـا را   : «يعني

زنم، حدي براي حرمت مقـام پيـامبري و حـدي     به زني گرفت مگر آنكه دو حد بر او مي
 ».  براي رعايت حكم اسالم (در مورد تهمت زنا)
شود كـه شـكل داسـتان     گاهي يادآور ميها،  آقاي شفا نيز در خالل گزارش اين داستان

در قرآن با تورات تفاوت دارد ولي متأسفانه از صورت خردپذير داستان كه در قرآن مجيد 
دهد.  كند و دشمني خود را با اسالم نشان مي آميز! ياد مي آمده است با تعبيري ناروا و كنايه
تدا از ملحقات تورات شكايت و بيماري و صبر او، اب مثالً دربارة ماجراي ايوب پيامبر

وب        آورد و چون مي ايوب از خداوند را مي بيند كـه در قـرآن كـريم بـه جـاي شـكوه ايـ ،
داستان ايوب به صورتي مشابه تورات در قـرآن نيـز   : «نويسد شكيبايي وي آمده است، مي

چـون و   روايت شده است، با اين برداشت كه وي از اين جهت كه در شرايطي مطيـع بـي  
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ي خواست خداوند است و اجازة پرسشي دربارة آن را حتي در بـدترين مصـائب بـه    چرا
133F».شود اي براي مسلمانان معرفي مي دهد، انسان نمونه خويش نمي

1   
اگر قرار باشد پيامبري كه به مقام معرفت خداوند و وحي الهـي نايـل شـده، در برابـر     

هـا و   مـردم در بيمـاري   بيماريش به سختي بر خداوند اعتراض كند، پـس تكليـف ديگـر   
حق دارند دائماً به خداي سـبحان  ها  آن شود؟ آيا به پندار شفا هاي زندگي چه مي گرفتاري

اي نسل نو بـه ارمغـان آورده   ناسزا گويند؟! آيا اينست درس خداشناسي و ادب كه شفا بر
 است؟!

 »رذيلـت «ورزي  را بـه دليـل دشـمني و غـرض    » فضـيلت اخالقـي  «آيا كسي كه يـك  
 ندارد، از انديشة سالمي برخوردار است؟ پ مي

به انجيـل  برد،  چون بحث خدا از ديدگاه تورات را به پايان مي» تولّدي ديگر«نويسندة 
شود  در انجيل همين خداوند تبديل به خداي دو شخصيتي مي: «نويسد آورد و مي روي مي

134F»!توان يافت ا نميكه در هيچ آئين ديگرِ اساطيري يا توحيدي تاريخ جهان، مشابه او ر

2  
ت   »! خداي دو شخصـيتي «شايد كساني تصور كنند كه مقصود نويسنده از  پنـدار الوهيـ

اعتبارتر از اين انديشة نادرسـت را   مسيح در عين بشريت او است! ولي آقاي شفا امري بي
آورد كه بزودي از آن آگاه خواهيم شد. پيش از ورود بدان بحث بايـد دانسـت    به ميان مي

گزارش نشـده كـه    ها از خود عيسي رود سخني در انجيل ه بر خالف آنچه گمان ميك
: انجيـل لوقـا آمـده كـه عيسـي فرمـوده       بر الوهيت وي داللت نمايد بلكه بـر عكـس، در  

135F».مكتوب است كه خداوند، خداي خود را پرستش كن و غير او را عبادت منما«

3   

                                                           
 . 76تولّدي ديگر، پاورقي ص  -1

 . 58تولّدي ديگر، ص  -2

 . 8انجيل لوقا، باب چهارم، شماره:  -3
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: در دعـا بـه پيشـگاه خداونـد گفـت      خوانيم كـه عيسـي   و نيز در انجيل يوحنّا مي
حيات جاودان اينست كه تو را خداي واحـد حقيقـي و عيسـي مسـيح را كـه فرسـتادي       «

136F».بشناسند

1  
مقامي براي خود قائل نشده است » رسالت«همانند ديگر پيامبران، جز  آري، عيسي

 ». فرهنگ فلسفي«و به قول ولتر در كتاب 
به الوهيت او ايمان كامـل نداشـتند. ايـن عقيـده      عيسويان تا سه قرن بعد از مسيح نيز«

تدريج حاصل شد و اين بناي عجيب به تقليد مشركين كه موجـودات فـاني را سـتايش     هب
137F».كردند بر پا گشت مي

2   
كنـد نـه از    مـي  را از قول مسـيحيان گـزارش   قرآن مجيد هم ادعاي الوهيت عيسي

 :فرمايد مسيح! و مي

﴿                          

                              

      ﴾ 72: ةمائد[ال[. 

كفر ورزيدند و حال آنكه براستي كساني كه گفتند خدا، همان مسيح پسر مريم است «
 .»...كنيد كه خداوندگار من و شما است اسرائيل خدا را بندگي  : اي بنيمسيح گفت

نيز بـر پايـة يكتاپرسـتي اسـتوار بـوده اسـت و اديـان         بنابراين، پيام اساسي عيسي
هـا، گـاهي از    انـد. البتّـه در انجيـل    ود بـا يكـديگر تعارضـي نداشـته    توحيدي در بنياد خـ 

ياد شده ولي اين وصف براي ديگران هـم آمـده اسـت و    » پسر خدا«به عنوان  عيسي
زيـرا   ؛كننـدگان  حـال صـلح   خوشـابه : «خوانيم چنانكه در انجيل متّي مي ويژة مسيح نيست

                                                           
 . 3انجيل يوحنّا، باب هفدهم، شماره:  -1

 . 51منتخب فرهنگ فلسفي، اثر ولتر، ترجمه نصر اهللا فلسفي، ص  -2
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دشـمنان خـود را   : «نويسـد  لوقا مي يا در انجيل !138F1»ايشان پسران خدا خوانده خواهنده شد
زيرا كـه اجـر شـما عظـيم      ؛محبت نماييد و احسان كنيد و بدون اميد عوض، قرض دهيد

139F».خواهد بود و پسران حضرت أعلي خواهيد بود

2 
هـا، معنـاي مجـازي     در انجيل» پسر خدا«يابيم كه تعبير  از اين سخنان، به خوبي در مي
گزيند يا آنان  را بر ميها  آن به كار رفته است كه خداوند دارد (نه حقيقي) و دربارة كساني

فتـه شـده   پسران خـدا گ » اسرائيل بني«سازد چنانكه در تورات نيز به  را به خود نزديك مي
يعني برگزيـدة خـدا و    140F3»شما پسران يهوه خداي خود هستيد: «است و در سفر تثنيه آمده
 شويد.   مقرّب درگاه او شمرده مي

141Fتواند دستاويز مقام خدايي براي كسي باشد. بير مزبور نميبنابراين، تع

4  
خـداي دو  «اينك كه از پاسخ به اين شبهه بر آمديم بايد ببينـيم مقصـود آقـاي شـفا از     

 چيست و اين خدا با خداي پيامبران توحيدي چه تفاوتي دارد؟!  » شخصيتي
گفتـه شـد خـدا بـر      در انجيل چنانكه قبالً: «نويسد كتابش مي 99ي شفا در صفحة آقا

حسب آنكه خداي عيسي باشد يا خداي پـائولوس قـديس (سـن پـل) .... دو شخصـيتي      
هـاي فكـري و مـذهبي     كننـدة برداشـت   مخالف يكديگر دارد. در آن بخـش كـه مـنعكس   

پائولوس است رستگاري هر انسان در درجة اول در گـرو درجـة ايمـان او اسـت و ايـن      
قرار گرفته است. در صورتي كه در آن بخش ديگري كه اصلي است كه مورد تأييد كليسا 

كنندة نظرات خود عيسي است حتي مسيحي بودن و به عيسي ايمـان داشـتن نيـز     منعكس
براي رستگار شدن شرط اساسي شناخته نشده بلكه اين شرط صرفاً محبت بـه ديگـران و   

 ».  شناخته شده است...ها  آن دوست داشتن

                                                           
 . 9انجيل متّي، باب پنجم، شماره:  -1

 . 35انجيل لوقا، باب ششم، شماره:  -2

 . 1تورات، سفر تثنيه، باب چهاردهم، شماره:  -3
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ترم فراموش نكرده باشند كه بنا بـه روايـت انجيـل، خـود     كنم خوانندگان مح گمان مي
حيات جاودان اينست كه تو را خداي : «دعا به پيشگاه پروردگار گفته استدر  عيسي

پس شرط ايمان به خداونـد و مسـيح را   ». حقيقي و عيسي مسيح را كه فرستادي بشناسند
ـ    ائولوس قـديس! و ايـن   براي دستيابي به حيات جاودان، عيسي خود به ميـان آورده نـه پ

ت مـي   ت به ديگران هم منافات ندارد يعني ايمان و محبـتواننـد بـا يكـديگر     شرط با محب
تـوان   رو خداي دو شخصيتي آقاي شفا را در ايـن بحـث اساسـاً نمـي     همراه باشند. از اين

كنـد كـه ميـان قـول      اش از موارد ديگري نيز يـاد مـي   يافت! نويسنده در پي سخن گذشته
و رأي پائولوس ناسازگاري يافته است و اين اختالف را دليل بر دو شخصـيتي   عيسي

شمارد! اما از ايشان بايد پرسيد كه آيا خداي انجيل را از خـالل سـخنان    خدا در انجيل مي
هـاي وي كـه از    بايد شناخت يا از خالفگويي پائولوس؟ آن هم در ضمن نامـه  عيسي

كه در روزگار  –را به رعايت رأي پائولوس  عيسيها جدا است! آيا خداي  متن انجيل
142Fآمد مسيح از دشمنان او به شمار مي

بايد خـداي دو شخصـيتي شـمرد، يـا شخصـيت       – !1
 تراشي پائولوس را اساساً نبايد به حساب آورد؟  

واقعاً كه آقاي شفا براي شناخت خداي انجيل و اثبات دوگانگي وي، شـاهكار آفريـده   
 است! 

تولّـدي  «رسيم و بايد ببينيم كه كتاب  مي» ديدگاه قرآن«وع خداشناسي از اينك به موض
در اين باره چه ارمغاني براي نسل نو به همراه دارد؟ آقاي شفا در همـان درآمـدگاه   » ديگر

خداي عيسـي  : «... نويسد كالرك زده! و از قول وي ميبحث، دست به دامان مستر فريمن 
 است و خداي محمد صرفاً در بـاالي سـر  ها  آن درون هم باالي سر آدميان است و هم در

                                                           
بـه بعـد   15از صـفحه  » دعوت مسيحيان بـه توحيـد  «براي شناسايي بيشتر پائولوس (پولس) به كتاب  -1

 رجوع كنيد.  
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گويد كه هـيچ وقـت از مسـند     است و از موضع فرمانروايي مطلقي با آنان سخن ميها  آن
143F»!آيد خدايي خويش فرود نمي

1   
ما از سخنان مستر كالرك در شگفت نيستيم زيرا او در ميان مسلمانان پرورش نيافته و 

بـا ادب پارسـي    هـا  سـال  اما از مستر شفا! تعجب داريم كه با فرهنگ قرآني آشنايي ندارد
انس گرفته و در عين حال يكي از مشهورترين آيات قرآني را از يـاد بـرده اسـت، همـان     

آن كـريم از  درخشد. قر اي مي اي كه در نظم و نثر پارسي بارها بكار رفته و چون ستاره آيه
 :فرمايد قول خداوند مي

﴿                                ﴾ 

 ].16: ق[
ا از رگ گـردن بـه انسـان    مـ دانـيم،   ينفس او را م يها و وسوسه يديمما انسان را آفر«

 !.»نزديكتريم
 : به قول سعدي شيراز

 دوست نزديكتـر از مـن بـه مـن اسـت     
 

ــبو  ــن عج ــن از وي دورم  ي ــه م ــر ك  ت
 

 چكنم بـا كـه تـوان گفـت كـه دوسـت      
 

ــورم!   ــار مــــن و مــــن مهجــ  در كنــ
 

 :گويد آيا خدايي كه در قرآن مي

﴿            ﴾ 24: نفال[األ[. 

 !.»شود دا ميان شخص و دل او حائل ميخ«
 درون او راه ندارد؟!  چنين خدايي، فقط باالي سر آدمي است و به 

 :دهد ايي كه به زبان قرآن وعده ميآيا خد

﴿             ﴾ 186: ةبقر[ال.[ 

 .»پذيرم مي –هنگامي كه مرا بخواند  –من نزديكم، دعوت خواننده را «

                                                           
 . 58تولّدي ديگر، ص  -1
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سـت و فقـط از   آيا چنين خدايي (در عين عظمت و قدرت) رفيق و نزديـك آدمـي ني  
 گويد؟   موضع قهر و فرمانروايي با او سخن مي

 :دهد خدايي كه به انسان پيام مي

﴿                             

        ﴾ 53مر : ز[ال.[ 

ايد، از رحمت خدا نااميد مشـويد،   اي بندگانم كه به زيان خودتان از اندازه در گذشته«
 144F1.»خود بسيار آمرزنده و مهربان است آمرزد كه او خدا همة گناهان را مي

آيا چنين خدايي، در لطف و رحمت از خداي انجيل هيچ كاستي دارد؟! آقاي شفا! چه 
ايـد و بـه نقـد     ايد و درس نخوانده، مالّ شـده  ن را به درستي نخواندهبايد كرد كه شما قرآ

 ايد؟!   قرآن روي آورده
 هـايي از آيـات قرآنـي    نويسندة تولّدي ديگر، ترجمه» توحيد از ديدگاه قرآن«در بحث 

 دهد پر از كژي و كاستي! بدست مي
 :به عنوان نمونه

﴿       ﴾ 59: نعام[األ.[ 

                                                           
  ﴿ ه:بينيم و بارها از خداوند ب آيات رحمت الهي را در قرآن كريم به فراواني مي -1        

          ﴾ و ]151عراف: [األ ﴿           

                                            

 ﴾  :92-64[يوسف[ 

 ﴿               ﴾ ]83نبياء: األ [﴿         

                              ﴾ 

﴿ياد شده است و همچنين رحمت فراگير خدا را به صورت  ]118-109[المؤمنون:     

   ﴾ به صورتو  ]156عراف: [األ ﴿      ﴾ ] :توان ديد.  مي ]7غافر 
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» زير تاريكي«! برگردانده است كه معلوم نيست 145F1»در زير تاريكي زمين«ورت را به ص

﴿ :اآيد؟! و ي از كجاي آيه بر مي     ﴾4: بروج[ال.[ 

يابـد. در   ! ترجمه نموده كه هر كس نادرستي آن را در مي146F2»اصحاب حدود«را به شكل 
 :برگردان آيه

﴿      ﴾ 82: صافاتل[ا.[ 

جز نوح و اصحابش همه را غرق درياي هالكت گردانيديم و همانا خداي : «نويسد مي
. كه بايد پرسيد جملة اخير را (كه اثري از آن در پـي آيـه ديـده    147F3»تو خداي رحيمي است

 :در معناي .شود) به چه هدفي بر ترجمة آيه افزوده است؟ نمي

﴿            ﴾ ]125: آل عمران.[ 

در آيـه، كمتـرين نشـاني    » ديگـر «را آورده است كه واژة  148F4»پنج هزار ملك ديگر«تعبير 
 :ندارد. در ترجمة

﴿       ﴾ 103: ةبتو[ال.[ 

رد بپرسـيم  . كـه جـا دا  149F5»آيند صدقه دريافت كن از كساني كه به ديدنت مي«نويسد:  مي
را چـرا در ترجمـة آيـه، اضـافه نمـوده اسـت؟ در       » آينـد  كساني كه به ديدنت مي«جملة 

 :برگردان

﴿   ﴾ 12: ةلمجاد[ال.[ 

                                                           
 . 103تولّدي ديگر، ص  -1

 . 106تولّدي ديگر، ص  -2

 . 106تولّدي ديگر، ص  -3

 . 107تولّدي ديگر، ص  -4
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» نامـة عربـي   واژه«شك در هـيچ   ! آورده است كه بي150F1»ديدار«را به معناي » نجوي«واژة 
تبـديل نمـوده    151F2»محاجـه « هرا ب» مجادله«سورة چنين معنايي وجود ندارد ... تا آنجا كه نام 

 آيد!   هاي نويسنده به شمار مي است كه البتّه از نوآوري
آري، جناب شفا با چنين آگاهي دقيقـي! بـه برداشـت از آيـات قـرآن دربـارة توحيـد        

 يابد.   پردازد و به چند نتيجة چشميگر! دست مي مي
تـرين   در مـورد سـاده  : «بسيار بر توحيـد  قرآن بخاطر تكية نمايد در آنكه ادعا مي -اول

امور زندگي روزمرّة آدميان، از آنان سلب اختيار شده و حتي در مسـائلي ماننـد مسـكن و    
152F»!لباس و خوراك و كشت و كار، هيچ سهمي براي خود آنان منظور نشده است

3  
 اين برداشت عجيب! كه از آغاز اسالم تاكنون به نظر هيچ مفسري نرسيده است! با

از عمل و كسب و كار و گزينش آدميان ها  آن صدها آية قرآن مخالفت دارد، آياتي كه در
صنعون، يکسبون، يفعلون، يعلمون، ي«: آيد و قرآن مجيد با كلماتي چون يسخن به ميان م

كارهايشان را ها  اين امثال ...»ؤتون و يمون يقيادلون، جيتبعون، يبتغون، ينصرون، يسعون، ي
ستايد يا بدليل كارهاي ناپسندشان،  ها را براي اعمال نيكشان مي د و انسانكن توصيف مي
هايي كه خداوند به  هاي آدميان با نعمت داند كوشش نمايد. و البتّه هر كس مي سرزنش مي

انسان بخشيده منافاتي ندارد و آنچه در قرآن كريم از مواهب الهي چون بادها و باران و 
سازند) ياد شده،  جامه ميها  آن پشم و كرك جانوران (كه با درختان و ارزاق ... و حتي

هاي خداوندي  كند. اما آقاي شفا چون ذكر اين داده هرگز سعي و عمل آدميان را نفي نمي
ديده چنين نتيجه گرفته كه قرآن هيچ سهمي از عمل و كوشش براي نرا در قرآن مجيد 

دلي با بررسي قرآن كريم، بدين نتيجه انسان قائل نشده است؛ آيا براستي هيچ ذهني معت
 :گويد رسد؟! قرآني كه آشكارا مي يم

                                                           
 . 110تولّدي ديگر، ص  -1

 . 110تولّدي ديگر، ص  -2

 . 105-104تولّدي ديگر، ص  -3
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﴿      ﴾ ]38: ثرمدلا.[ 

 .»هر كس در گروِ دستاورد خويش است«
 :يا

﴿       ﴾ 21: طور[ال.[ 

 .»ر شخصي در گروِ دستاورد خويش استه«
 :و نيز

﴿           ﴾ 84: سراء[اإل.[ 

 .»كند ي) خود عمل ميهر كس طبق روش (و خلق و خو«
 و نيز:

﴿       ﴾ 22: ثيةجا[ال.[ 

 .»س بنابر دستاوردش پاداش داده شودتا هر ك«
 :و نيز

﴿        ﴾ 19: حقاف[األ.[ 

 .»اند، درجاتي دارند آنچه عمل كردههر كس (از ايشان) بر حسب «
 :و نيز

﴿         ﴾ 35: نازعات[ال.[ 

 .»آورد هاي خود را به ياد مي كوشش روزي كه انسان«
 :و نيز

﴿   ﴾ 22: نسان[اإل.[ 

 .»شود يهاي شما قدرداني م از كوشش«
 :و نيز

﴿    ﴾ ]4: ليلال.[ 
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 .»ؤمنان و كافران) از يكديگر جداستهاي شما (م همانا كوشش«
 و دهها آيه، همچون اين آيات.  

در حد اعلي : «چنين برداشت كرده كه خداوند پاك آنكه آقاي شفا از قرآن كريم -دوم
خداونـد هـر كـس را بخواهـد بـه گمراهـي       : «نويسد ! بدين معني كه مي153F1»خودكامه است

هر كس را بخواهـد مشـمول رحمـت    «و » كند كشاند و هر كس را بخواهد هدايت مي مي
 و امثال اين امور.   154F2»دهد بخشد و هر كس را بخواهد عذاب مي كند و مي خود مي

گام در بحثي نهاده كه با دانش تفسير پيوند دارد و چون اين دانـش   در اينجا آقاي شفا
ر تخصص وي نيست نتوانسته مقصود قرآن مجيد را به درستي دريابـد. آري از ديـدگاه   د

قرآن هدايت و رحمت و گمگشتگي و كيفر با خواست خدا بسـتگي دارد ولـي بحـث در    
گيـرد؟ آيـا هـدايت الهـي      اينجا است كه خواست خدا در اين امور به چه كساني تعلّق مي

كنند؟ و يا رحمـت خـاص    به حق هيچ تالشي نميشود كه براي رهيابي  شامل افرادي مي
گيرد كه در خور عذاب و كيفرند؟ قرآن كريم در آيـات فراوانـي    خداوند كساني را فرا مي

 :گويد ده است و به عنوان نمونه ميها پاسخي روشن و صريح دا به اين پرسش

﴿                  ﴾ 69: عنكبوت[ال.[ 

م و كنـي  هاي خـود هـدايت مـي    را به راهها  آن ي كه دربارة ما تالش كردند حتماًكسان«
 .»هماننا خدا با نيكوكاران است

 :فرمايد باز مي

﴿         ﴾ 144: نعام[األ.[ 

 .»كند يستمگرند، هدايت نمهمانا خداوند گروهي را كه «
 فرمايد: كه در خور آنهاهستند، ميو همچنين دربارة شمول رحمت و عذاب به كساني 

                                                           
 . 101تولّدي ديگر، ص  -1

 . 102ديگر، ص   تولدي -2
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﴿           ﴾ 56: عراف[األ.[ 

 .»ت خداوند به نيكوكاران نزديك استهمانا رحم«
 :فرمايد و نيز مي

﴿           ﴾ 37: فرقان[ال.[ 

 .»ايم ان عذابي دردناك مهيا ساختهبراي ستمگر«
رسيم كه هر چند هـدايت و گمگشـتگي و    با بررسي كامل آيات قرآن، بدين نتيجه مي

رحمت و عذاب، با خواست خداوند پيوند داد ولي هر كدام از اين امور به كسـاني تعلّـق   
 :د را آماده ساخته باشند، زيرا كهري خوگيرد يا سركشي و ستمگ مي

﴿                    ﴾ ]44: يونس.[ 

 155F1!»كنند مردمند كه به خودشان ستم ميكند ولي  خداوند به مردم هچ ستم نمي«
! گمان برده كـه ايـن كتـاب    آنكه آقاي شفا از خواندن قرآن (بدون تأمل در آن) -سوم

ـ   » تجسم«عظيم دربارة خداوند سبحان به  در « :نويسـد  اره مـي قائل شده اسـت و در ايـن ب
تواند او (خداوند) را ببيند ولـي خداونـد    اي نمي : هيچ ديدهقرآن در همين باره آمده است

 :بيند همة ديدگان را مي

﴿                     ﴾103: نعام[األ.[ 

 :به دست خداها  آن با وجود اين در قرآن نيز مواردي وجود دارد كه در

﴿                                

                                        

                                                           
 185تـا   179، ص 1ج » خيانت در گزارش تـاريخ «تر در اين باره، به كتاب  براي ديدن بحث گسترده -1

 نگاه كنيد. 
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       ﴾ 64: ةمائد[ال.[ 

 :چشم خدا

﴿            ﴾ 14: قمر[ال.[ 

 :چهرة خدا

﴿                           ﴾]115: ةبقرال.[ 

 :و خدا در عرش خود در ميان مالئك

﴿          ﴾ ]5: طه.[ 

156Fاشاره شده است.

1   
گفتيم كه وي گرفتار اشتباه  اگر كسي جز آقاي شفا اين سخنان را به ميان آورده بود مي

و » اسـتعاره «و » مجـاز «و خطا شده است ولي شخصي كه با فنون ادب آشـنايي دارد و از  
تواند از فنون  يداند كه متن واالي قرآن نم ست چگونه نميخبر ني بيها  اين و امثال» كنايه«

پس بايد دقّت و تأمل كـرد و مجـاز و اسـتعارة قرآنـي را شـناخت و       بالغت خالي باشد.

157Fقرار نداد» ترازوي سنجش«ظاهر بيني را در همه جا 

به ويژه در جايي كه قـرائنِ روشـن    2

شـفا را  آقاي رو ناگزير بايد ادعاي  ندهند. از اي شود و محكمات قرآني گواهي مي ديده مي
بينـيم در گـزارش مسـئلة عـرش، بـه تحريفـي        نسبت داد به ويژه كه مي» ورزي غرض«به 

 آشكار دست زده است! 

                                                           
 . 92تولّدي ديگر، پاورقي صفحه  -1

ود ثابـت نمـوده را   قابل يادآوري است كه اهل سنت و جماعت، صفاتي را كه خداوند متعال براي خ -2
ـ   ثابت مـي بدون تأويل و تحريف و تعطيل براي او تعالي  د اهللا را بـه قـدرت خـدا تأويـل     كننـد، و ي

العـز حنفـي    ي طحاويه اثر ابن ابـي   كنند، براي تفصيل بيشتر به كتب عقيده از جمله: شرح عقيده نمي
 [مصحح].   مراجعه شود.



 دين ستيزي نافرجام 64

تواند دريابد كه مقصود قرآن  سخن رفته، هر دانشجويي مي» دست خدا«اما آنجا كه از 
 :فرمايد ن تعبير چيست؟ زيرا كه مياز اي

﴿                                

                                        

                                  

       ﴾ 64: ةمائد[ال.[ 

: دست خدا بسته است! دستهايشان بسته باد و بدانچـه گفتنـد از رحمـت    يهود گفتند«
 .»بخشد است و هر گونه كه بخواهد ميخدا دور شدند بلكه دو دست خدا باز 

 :  نويسد مي» كشّاف«مخشري در تفسير عالّمة ز
  158F1.»اجلودد وبسطها جماز عن البخل ويغل ال«

گفتـار  ». جـود اسـت   دست و باز بودنش، تعبيري مجازي از بخل و بسته بودن: «يعني
شود كه يهود با تعبير  زمخشري در اين باره درست است و از آية باال به روشني دانسته مي

رو قـرآن   اند، از همين سخن گفته» قطع فيض خداوند«به كنايه از » دست خدا بسته است«
 :  فرمايد در پاسخ آنان مي

يعني فيض خداوندي قطـع  » بخشد است و هر گونه كه بخواهد مي دو دست خدا باز«
 :  گويد اي ادامه دارد. زمخشري مي هنشده و كرم او به شكل گسترد

  159F2.»ال بسطد وال غل ويتکلم به إثبات يمن  قصديال و«
گويد قصد ثابت كردن دست و بستن و گشـودن   هر كسي بدين شكل سخن مي: «يعني

 ». مقصودش اشاره بخل و عطا است)آن را ندارد (بلكه تنها 
 :فرمايد روشني از قرآن است كه مي گواه درستي اين تفسير، آية

                                                           
 از سوره مائده.  64الكشّاف، اثر عالّمه زمخشري، ذيل آيه:  -1

 از سوره مائده.  64الكشّاف، اثر عالّمه زمخشري، ذيل آيه:  -2
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﴿                          ﴾ 

 )29:سراءاإل(
شـده و حسـرت    سيار مگشاي تا سرزنشدست خود را به گردنت مبند و نيز آن را ب«

 !»كشيده بر جاي نشيني
مقصود از بستن دست در اينجا جز بخل ورزيدن چيست؟ و مراد از بسيار گشودن آن، 

 تواند باشد؟   روي در بخشش چه مي جز زياده
 :فرمايد ه هنگام مذمت منافقان ميگواه ديگر آن است كه قرآن مجيد ب

﴿  ﴾ 67: بةتو[ال.[ 

 !.»بندند هاي خود را (از انفاق) مي آنان دست«
نيسـت بلكـه بـا    » فروبستن انگشتان«در اين مقام به معناي » قبض يد«روشن است كه 

بـه بخشـش و عطـاي    » بسـط يـد  «اين تعبير از بخل منافقان، سخن رفته است چنانكه بـا  
 شود.   اشخاص اشاره مي

بايد ناآگاهي خود را از فنون بالغت چاره كـرد  » تجسم«پس بجاي اتّهام قرآن كريم به 
آورده » چشم خدا«ورزي و لجاجت دست كشيد! شاهدي كه آقاي شفا دربارة  يا از غرض

آيد. در سورة قمر هنگامي كـه   به شمار مي» مجازات القرآن«نيز به همين صورت از جملة 
 :فرمايد سخن به ميان آمده، مي از كشتي نوح

﴿    ﴾ 14: قمر[ال.[ 

 .»(آن كشتي) زير نظر ما روان بود«
نگري نموده كـه گمـان كـرده اسـت قـرآن مجيـد در اينجـا از         آقاي شفا بسيار سطحي

اشاره دارد و » عنايت خداوند«در اين مقام به » أعين«كند! زيرا واژة  چشمان خدا بحث مي
ان در حركـت بـود و   بـا نظـارت خداونـد سـبح     مقصود آن اسـت كـه كشـتي نـوح    

رساند. اگر كسي معناي مجازي يا اشـاري و كنـايي را    هاي سخت، آسيبي بدان نمي طوفان
نفهمد، قرآن مجيد را نبايد مقصر شمرد، بلكه آن كس بايد فهم خود را اصـالح كنـد و از   
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بارهـا در خـود قـرآن بـه معنـاي      » عين«سازي بپرهيزد! واژة  ظاهربيني بدر آيد و از خرافه
 :فرمايد چنانكه به عنوان نمونه ميبكار رفته است » نايت و نظر معنويع«

﴿     ﴾ 28: كهف[ال.[ 

 .»عنايت خود را از ايشان بر مگير) در نگذرد (يعنيها  آن ديدگانت از«
و ت: «! يعني160F1»ينيأنت علی ع«: گويد مده است كه عرب به ديگري ميها نيز آ نامه در واژه

! يعني خدا نگهـدارت بـاد. در   »کي اهللا علنيع«: يا گويد». عنايت و اكرام من هستيتحت 
 :آمده است قرآن كريم هم خطاب به پيامبر بزرگوار اسالم

﴿            ﴾ 48: طور[ال.[ 

 .»ا هستيم  در (مقابل) چشمبراي دستور خداوندت شكيبايي بورز كه تو «
از سورة بقره رفتـه اسـت بايـد گفـت كـه       115كه ذكر آن در آية » وجه اهللا«اما دربارة 

در آية مزبور بـه معنـاي   » وجه اهللا«زيرا  ؛آقاي شفا اساساً اين آيه را نابجا به گواهي آورده
و به قـول زمخشـري    برند قبله يا جهتي بكار رفته است كه مردم از آن سو، رو به خدا مي

. چنانكه سياق آيه نيز كه دربارة قبله آمده بـر  161F2»هايرضأمر ا و اجلهة اليت«: تفسير كشّافدر 
 :دارد. هر چند در آيه ديگر مانند اين معني داللت

﴿             ﴾ 27: رحمن[ال.[ 

 :و نيز

﴿      ﴾ 88 :قصص[ال.[ 

در ميـان عـرب متـداول اسـت و      بكار رفته است بدانگونه كـه » ذات«وجه، در معناي 
كه از اين سـخن، بـر چيـزي جـز نفـس آن رأي و       162F3»قيوجه الطّرو يهذا وجه الرأ«: گويند

                                                           
 ». عين«المنجد، اثر لويس معلوف، زير واژه  -1

 از سوره بقره.  115الكشّاف ذيل آيه:  -2
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از ذات : «يعنـي  163F1»عرب به عن الذاتيالوجه «: شناس رند. و به قول مفسران زبانطريق نظر ندا
 ».  ودش به وجه تعبير مي

هاي بالغـي و تعبيرهـاي    اين مباحث چنانكه پيش از اين گفتيم، نزد كساني كه از نكته
آينـد و   ادبي عربي به شمار مي» اوليات«ادبي و صنايع لفظي آگاهي دارند، از امور عادي و 

خبـر باشـد، ضـعيف اسـت و بيشـتر، از       بكلّي بـي ها  آن احتمال آنكه شجاع الدين شفا از
گـذارد   دهد. اما اين روحيه در آنجا كامالً خود را به نمـايش مـي   خبر ميورزي وي  غرض
خدا در عرش خود در ميان مالئك اشـاره شـده   : «سورة طه به 5نويسد در آية  فا ميكه ش
 :ره را به گمان خودش با آية كوتاه! و اين اشا164F2»است

﴿          ﴾ ] : 5طه.[ 

بينـد؟ آن هـم بـه     دهد! آيا هيچ ناظري در اين آيه، كمترين اثري از مالئكه مي پيوند مي
 اي كه خداي سبحان را در ميان گرفته باشند؟!  گونه

خدايي كه در قرآن ياد شده موجودي و دور از اشياء نيست، او از رگ گردن به آدمـي  
 :دفرماي نزديكتر است چنانكه مي

﴿              ﴾ ]16: ق.[ 

 گويد: همراه ما است همانطور كه مياو، هر كجا باشيم به 

﴿      ﴾ 4: حديد[ال.[ 

 :خوانيم عالم است همانگونه كه مي او، اول و آخر و ظاهر و باطن

﴿              ﴾ 3 :حديد[ال.[ 

 :بر او محيط نيست چنانكه آمده استاو، بر هر چيز احاطه دارد و هيچ چيزي 

﴿     ﴾ 54: فصلت[ال.[ 

                                                           
 . سوره قصص 88مجمع البيان، اثر طبرسي، ذيل آيه  -1
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﴿       ﴾ ]110: طه.[ 

 برد؟!   آيا چنين خدايي، محدود به عرش است و در ميان مالئك بسر مي
165Fكند ئنات حكومت ميآري، خداي رحمن بر عرش كا

يـابيم كـه    و از اين تعبير در مي 1

تدبير امور عالم در دست قدرت اوست اما اين معني چه تناسبي بـا آن دارد كـه خداونـد    
 پاك را همانند موجودي محدود، در ميان مالئك محاط پنداريم؟!  

تواند بر  هر كس بخواهد برداشت صحيحي از آيات توحيدي قرآن بدست آورد مي
ها  آن بنگرد تا اوج معرفت و كمال تنزيه را در خالل هاي امام واالمقام، علي هخطب

قته أصاب من يفه، وال حقيما وحده من ک«: فرمايد چنانكه به عنوان نمونه ميمالحظه كند (
...) نه آنكه همچون شجاع الدين شفا براي فهم توحيد قرآني 166F2»من شبهه اه عينيال إمثله، و

167Fبه آراء ظاهريان

168Fو كراميان 3

بعضي : «بود شده) استناد نمايد! و بنويسدهاي نا (از فرقه 4

ماند و برخي  اي با موي سياه و سپيد مي عقيده دارند كه چهرة خدا به چهرة مرد سالخورده

                                                           
كند يا بر عرش غلبـه يافتـه اسـت) از تـأويالت      تأويل استوي به استولي (خدا بر عرش حكومت مي -1

هـود والم  ينون ال«ويد: گ اش مي ي نونيه جهميه است، همانطور كه حافظ ابن قيم رحمه اهللا در قصيده
    [مصحح].  .»رب العرش زائدتان يوح يفة ياجلهم

وصف كند به توحيد راه نيافته است و كسي كه همانندي براي وي قـرار  » كيفيت«كسي كه خدا را با  -2

دهد، به حقيقت او نرسيده است و كسي كه او را به چيزي تشبيه نمايد، آهنگ وي نكرده است ... به 
 ، چاپ لبنان نگاه كنيد. 272(في التوحيد)، ص  186نهج البالغه، خطبه 

 ي در سـده  (مشهور به داود ظاهري) داوود بن علي است كه اهل سنت فقهي يكي از مذاهب ظاهري -3
پديـد   ابن حزم اندلسي اوج شكوفايي مذهب ظاهري در قرن پنجم توسط .تأسيس كرد سوم هجري

اهل سنت و جماعـت را مـتهم بـه     ،مبتدعين .بودند شمال آفريقا و اندلس بيشتر پيروان آن در آمد و
   دارند. [مصحح].   ها نيز تأويل روا مي كنند، حاالنكه در مسايل عقيدوي ظاهري ظاهري بودن مي

   . [مصحح].  نيشابوري كرام محمدبنهللا ابوعبدا پيروان = ميةاكَرّ -4

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
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169Fدانند كه نعليني طاليي به پاي دارد بعكس، او را داراي چهرة جواني ساده و خوشرو مي

1 
 »!!و ... 

 :تدر پاسخ وي بايد گف
 گويي ز قرآن، فهـم تـو اسـت    آنچه مي

 

ــت!   ــم درسـ ــروم از فهـ ــده محـ  اي شـ
 

ــس  « ــرس و ب ــرآن پ ــرآن ز ق ــي ق  معن
 

 170F2»وز كسي كآتش زده است اندر هـوس  
 

 
 

                                                           
 . 92تولّدي ديگر، پاورقي صفحه  -1

 بيت نخست از نويسنده، و بيت دوم از مولوي در دفتر پنجم مثنوي است.  -2





 
 
 

 

 هاي توحيدي پيامبران در آئين

نمايد. وي براي  به وجود خداوند اعتراف مي» تولّدي ديگر«شجاع الدين شفا در كتاب 
تاين ان بـزرگ جهـان خـدا را بـاور دارنـد، دربـارة آلبـرت اينشـ        آنكه نشان دهد دانشمند

كند كه به خدا عميقاً اعتقـاد دارد و از   اينشتاين .... تأييد مي: «نويسد (فيزيكدان نامدار) مي
زيرا كه يك انديشـة   ؛آن باالتر، اصوالً براي هر پژوهش علمي، زيربنايي مذهبي قائل است

كائناتي جدا باشد. تالش جهان دانـش را بـراي كشـف    تواند از يك ديد  واقعي علمي نمي
ت مـي   دانـد كـه ايـن كائنـات تـابع نظـم        قوانين حاكم بر كائنات، قبول ضمني اين واقعيـ

171F».اي براي اين نظم وجود دارد مشخّص است و بنابراين آفريننده

1   
 پـذيرد و  دانيم شفا هـيچ يـك از پيـامبران خـدا را نمـي      با وجود اين، همانگونه كه مي

هـاي   دهد. شايد كساني چنان پندارنـد كـه او بـه آئـين     ستيزه نشان ميها  آن نسبت به همة
د! ولـي خـود وي تصـريح    كنـ  دعـوت مـي  » زرتشتيگري«گرايش دارد و مثالً به » آريايي«

هـاي كهـن ايرانـي و     هاي فكـري آئـين   تأكيد من بر اصالت خاص برداشت: «نمايد كه مي
ايران، بدين معني نيست كه بازگشت به آئين زرتشت  هاي عرفاني مكتب تصوف برداشت

اي نـه   يا به گرايش عرفاني را براي ايران يا جهان هزارة سوم، توصيه كنم، چنـين انديشـه  
172F»!واقع بينانه است و نه منطقي است

2  
اي را نيز تبليـغ   از مذاهب آريايي كه بگذريم، آقاي شفا هيچ مكتب نوين و مذهب تازه

 :  نويسد مي نكهكند، چنا نمي
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بر اين نيز تأكيد بگذارم كه من برنامة خاصي را در زمينة يك مكتب نوين خداشناسي «
173F».دهم  يا يك برداشت تازه از مذهب ارادئه نمي

1   
گيـرد   شفا همة كوشش خود را بكار مـي » پيامبران در آئين توحيدي«بنابراين، در فصل 

تخطئـه كنـد و حتّـي شخصـيت     » اسـرائيلي  روايات«تا بتواند پيامبران خدا را به دستاويز 
خبر از آنكه در اين هـدف، بـر خداشناسـي خـود، سـخت       تاريخي آنان را انكار نمايد! بي

 رساند!   آسيب مي
كنند از آغاز آفرينش تاكنون خـاموش   زيرا خدايي كه شفا (و همفكران وي) معرّفي مي

رهايي يابد و مطمئن گردد،  مانده است! نه از وجود خود خبري داده تا خرد آدمي از شك
نه پيامي براي بشر فرستاده تا انسان تكليف خود را بشناسد، نـه بشـر را از هـدفش آگـاه     
ساخته تا آدمي در آن مسير گام بر دارد، نه زندگي پس از مرگ و سرانجام انسان را بـراي  

آن گونـه   وي بازگو نموده، تا هر كس با اميد بيشتري به نيكوكاري پـردازد و خويشـتن را  
 پسندد، بسازد.   كه خدا مي

اند و اگر بپنداريم كه آنان دروغگو يـا   ها همگي در دعوت انبياء گرد آمده اين قبيل پيام
مانـد! راسـتي    اند، پس هيچ پيام و پيوندي از خدا براي انسان باقي نمـي  فريب خورده بوده

 رد؟!  تفاوتي چه فايده و لزومي دا و بي» خداي خاموش«ايمان به چنين 
يعنـي عشـق بـه     174F2»گرايش عاطفي نسبت به حقيقتي فراسوي جهان مادي«آقاي شفا از 
گويد! اما آيا خدايي كه به گمان وي، ميلياردها بشر را با همة كژرويها، بـه   خدا، سخن مي

توانـد   نفرسـتاده، چگونـه مـي   هـا   آن خودشان واگذاشته و كمترين پيامي بـراي راهنمـايي  
  دوست داشتني باشد؟!

كار مهم پيامبران خدا در طول تاريخ اين بوده كه به تناسب ادراك و آمـادگي بشـر در   
انــد. آنهــا، خشــنودي خــدا را در خــالل  هــر دوره و زمــان، او را بــا خداونــد پيونــد داده
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هـاي آدمـي    ايد و خشم خدا را در زشـتكاري  گر ساخته دستورهاي اخالقي و عبادي جلوه
 اند.   را تقويت كرده» وجدان اخالقي بشر«ه اند و از اين را نشان داده

هاي تاريخي پيامبران را به اشارة خداونـد (كـه همـان وحـي او      آيا آقاي شفا كه تالش
كند كه خداي حكيم از كار انبيـاء، ناخشـنود اسـت و بـا      داند، گمان مي باشد) وابسته نمي

 دشمنان پيامبران موافقت دارد؟!  
دهـد و ديـدگاه    ر تخطئة پيامبران از خود نشان مـي در حقيقت كوششي كه آقاي شفا د

شـود زيـرا بـه     آيد و بر ضد وي تمام مي كند، واژگونه از كار در مي خدايي آنان را نقد مي
انجامـد كـه در افسـانه بـودن، از روايـات اسـرائيلي        تفاوتي مي قبول خداي خاموش و بي

 چيزي كم ندارد!  
» تولّـدي ديگـر  «چنانكـه گفتـيم نويسـندة     »هـاي توحيـدي   پيامبران در آئين«در فصل 

كوشد تا از اهميت پيامبران تورات بكاهـد و در ايـن راه از اسـاطيري كـه بـر تـورات        مي
شود كه خود بدان توجه  گيرد. ولي در اينجا دچار تناقض بزرگي مي افزوده شده كمك مي

هـاي كتـاب    ادن افسانهآيد كه شفا از يك سو، با نشان د ندارد! اين تناقض از آنجا پديد مي
كند كـه بسـياري از    وي ديگر، تصريح ميسنمايد و از  مقدس، پيامبران يهود را محكوم مي

ي در صـفحة  ا نبايـد اعتمـاد كـرد! و    هاي كتاب مقدس دستكاري شده است و بدان بخش
هاي گستردة تورات شناسان غربي در همـين سـه قـرن،     بررسي: «نويسد از كتابش مي 191

يـك مـتن واحـد نيسـت كـه      يت را نيز روشن كرده است كه خود تورات اصوالً اين واقع
يا موسي نوشته شده باشد، بلكه تركيبي از چهار مـتن مختلـف اسـت كـه بـه       توسط خدا

  دست نويسندگاني مختلف و در شـرايط سياسـي و اجتمـاعي و مـذهبي مختلـف نوشـته      
نه تنهـا بـا يكـديگر هماهنـگ      اند و چه از نظر سبك نگارش و چه از لحاظ محتوي شده

 ».  نيستند بلكه در بسيار موارد ناهماهنگ و گاه اصوالً متناقض يكديگرند
توان اسـتناد نمـود، ادعـا     هاي تورات نمي آقاي شفا براي آنكه نشان دهد به همة بخش

كند كه حتّي برخي از دانشمندان برجستة يهود نيز بدين امر اذعان دارند و در اين بـاره   مي
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در قرن دوازدهم، يعني در اوج تعصب مذهبي يهوديان و مسيحيان، ابراهام بن : «نويسد يم
دي قرون وسطي كه در شـهر تولـدوي اسـپانيا (طليطلـه)     عزرا بزرگترين عالم الهيات يهو

زيست و آثار او در همان زمان به التيني ترجمه شد، در چندين كتـاب و رسـالة خـود     مي
175F»!هاي تورات مخالفت كرد از نوشته آشكارا با اصالت بسياري

1  
نگرد، ديگر حق ندارد  با چنين نگاهي به تورات مي» تولّدي ديگر«هنگامي كه نويسندة 

تـورات تحريـف   «اند بـدليل آنكـه    ادعا كند كه پيامبران يهود، افرادي فاسد و زشتكار بوده
ان بـه اسـتناد سـرودهاي    دهد! بنابراين مثالً اتّهـام داود و سـليم   بدين امر گواهي مي» شده

انتساب : «نويسد مي ايشان درست نيست همانگونه كه خود شفا دربارة سرودهاي داود
هـاي عاشـقانة!    ! و دربـارة غـزل  176F2»بسياري از اين سرودها بـه داود انتسـاب غلطـي اسـت    

هاي سليمان به همـين صـورت در طـول بـيش از سـه قـرن        غزل: «نويسد مي سليمان
177F».تدوين شده است

3   
تواند به قرآن كريم اعتراض نمايـد كـه چـرا همـة پيـامبران را پـاك و        و همچنين نمي

 :خوانيم شمارد چنانكه در آيات زير مي درستكار مي

﴿                             

                             

                            

     ﴾ 86-84: منعا[األ.[ 

به (ابراهيم) اسحق و يعقوب را بخشيديم و همگي را هدايت كرديم و نوح را پـيش  «
از آنان رهنمون شديم و از فرزندان ابراهيم، داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسـي و  
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دهيم و (نيز) زكرّيا و يحيـي   هارون را رهنمايي كرديم و نيكوكاران را بدينگونه پاداش مي
ع و       و عيسي و  سـلياس را كه همگـي از درسـتكاران بودنـد. و (همچنـين) اسـماعيل و يا

 .»همگي را بر جهانيان برتري داديم يونس و لوط را و
و موهـومي نيسـت كـه شـفا پنداشـته      » خداي خـاموش «آري، خداي ما مسلمانان، آن 

شايسـته  آوران و برگزيدگان خـدا از ديـدگاه مـا، افـرادي نيكوكـار و       است! و ناگزير پيام
 دهد.    اند همانگونه كه قرآن كريم گواهي مي بوده

شود اينست كه با وجود اعتراف مكرّر  تناقض ديگري كه در سخنان آقاي شفا ديده مي
كند مسلمانان، همـة   ميهاي يهود در كتاب مقدس، همين كه مالحظه  اعتباري افسانه به بي
آميـز بـه پيـامبران را نادرسـت      انـت هـاي اه  پذيرند و نسبت هاي كتاب مزبور را نمي بخش

خيزد و از راه عناد و دشـمني بـا انبيـاء، تمـام      شمرند، فوراً به دفاع از اين كتاب بر مي مي
احتمـاالً كسـاني بـه    : «نويسـد  گيرد! و مي ورات ناديده ميسخنان خود را دربارة تحريف ت

عرب و بنيانگـذار خانـة    ايپيشومنظور دفاع از تقدس ابراهيم در مقام پيغمبر اولوالعزم و 
كعبه و جانشينان او، اين عذر سنّتي را مطرح خواهند كرد كه چنانكه در قرآن آمده برخـي  

 – 169-79-75 :: (بقـره يان مورد دستكاري قرار گرفته استاز مطالب تورات توسط يهود
ين ). ولـي چنـ  162 :و انفال 91 :انعام – 141-15-13 :مائده -146 :نساء – 78 :آل عمران

بايد با اين هدف صورت گرفته باشـد   دستكاري اگر هم واقعاً صورت گرفته باشد تنها مي
كه متن اصلي به نفع مصالح قوم يهود به زبان اسالم يا به زبان مذاهب ديگـر تغييـر يافتـه    

178F»!باشد، كه تجليل فراواني را كه در قرآن از ابراهيم به عمل آمده است، نفي كنند...

1   
كند مسلمانان ادعا دارند كـه تـورات    شفا در اينجا است كه اوالً گمان مياشتباه روشن 

 75خوردگي پيدا كرده است! در حالي كه آية  تنها پس از ظهور اسالم و نزول قرآن، دست

                                                           
. (برخي از آياتي كه شفا درباره تحريف تورات نقل كرده، با ايـن موضـوع   115تولّدي ديگر، پاورقي  -1
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دسـت زده   دهد كه برخي از يهوديان در روزگار پيشين بـدين كـار   از سورة بقره نشان مي
 :فرمايد بودند چنانكه مي

﴿                           

      ﴾ 75: ةبقر[ال.[ 

ايد كه يهوديان برايتان ايمان آورند؟ با آنكه گروهي از ايشان كالم خـدا   آيا طمع بسته«
 !»دانستند كردند و خود مي تحريف ميشنيدند سپس آن را بعد از فهميدنش  را مي

(در اينجا فعل كان ... يسمعون، ماضـي اسـتمراري اسـت و بـر زمـان گذشـته داللـت        
 نمايد).   مي

بنا به گـزارش  : «نويسد مي» كتابهاي توحيدي«ل فصل از اين گذشته، خود شفا در خال
قـرون وسـطي يعنـي در دوران لـوتر، در      هـا در آلمـانِ  المللي كتاب مقدس، تن سازمان بين

بـا  هـا   آن دست نويس مختلف تورات وجود داشته كه مندرجات بسياري از 4000حدود 
خوانده است. بدين ترتيب در طول دو هزار سال از متنـي بـه مـتن ديگـر، انـواع       هم نمي

 اصـالت مطالـب  هاي مختلف عهد عتيق صورت گرفته كه نه تنها  هايي در كتاب دستكاري
بلكه گاه انحرافات جبران ناپذيري از جانب مؤمنان مسيحي به همراه   را از ميان بردهها  آن

179F».آورده است

1  
هاي پراكندة تورات، حتي پس از ظهور  دهد كه نسخه با اين اعتراف، نويسنده نشان مي

ر ده چـرا  رو جاي ايراد بر قرآن مجيـد نيسـت كـ    اسالم نيز دچار دستكاري شده و از اين
 اي آيات از تحريف تورات در روزگار خود سخن گفته است.   پاره

نمايد)  اساس به تورات (كه از تباهكاري پيامبران حكايت مي هاي بي ثانياً افزودن افسانه
ها البتّه از سوي كاهنان پرهيزگار يهودي صـورت نپذيرفتـه    يا تغيير و تحريف اين داستان

انـد؟ بلكـه    را آنان به زيان آئين و پيامبران خود اقدام كـرده است تا ماية شگفتي شود كه چ
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 77  هاي توحيدي   پيامبران در آئين

اين كار، از سوي كاهناني گنه پيشه و خيانتگر صورت گرفته اسـت تـا بـا گـواه آوردن از     
هاي خودشان را توجيـه كننـد بـه همـين دليـل برخـي از        رفتار ناپسند پيامبران، زشتكاري

هـا   گواهي آقاي شفا) بـر ايـن تحريـف   علماي برجستة يهود همچون ابراهام بن عزرا (به 
 اند.   هاي تورات مخالفت كرده از نوشتهت بسياري لاند و با اصا اعتراض نموده

ابـراهيم، لـوط، اسـحاق، يعقـوب، موسـي،      : «شفا اعتراض دارد كه چرا در اسالمآقاي 
و يونس از چهارچوب صرفاً يهـودي خودشـان بيـرون     يريوشع، داود، سليمان، ايوب، عز

مطلقاً با آنچه ها  آن د و تبديل به پيامبران آسماني براي تمام جهانيان شدند كه رسالتآمدن
 ؟180F1»كند در خود تورات دربارة آنان آمده است تطبيق نمي

گيـرد. زيـرا    اين ادعا از ناآگاهي شفا نسبت به كتاب مقدس و قرآن كريم سرچشمه مي
مأموريتي جهاني داشته است اما در  يامبراوالً قرآن هيچ گاه اعالم نكرده كه مثالً لوط پ

خوانيم كه وي بسوي قوم خود فرستاده شد تا آنان را راهنمـايي كنـد    قرآن مجيد بارها مي
 :فرمايد چنانكه به عنوان نمونه مي

﴿                 ﴾54: نمل[ال.[ 

آنكـه  آوريد بـا   ا فرستاديم آنگاه كه به قوم خود گفت آيا به كار زشت روي ميلوط ر«
 ؟!»بينيد (زشتيِ كارتان را) مي

از ديدگاه قرآن مجيـد، هـدايت   امبراني چون اسحق و يعقوب و ... به همين صورت پي
 اي اين دسته از پيامبران هر چند حامـل رهنمـود ويـژه    -قوم خود را بر عهده داشتند. ثانياً

توانسـت بـراي    براي اقوام خويش بودند ولي دعوت آنان به توحيد يا امـور اخالقـي، مـي   
رو در برخورد بـا آن اقـوام، از    ها و اقوام ديگر هم سودمند و حتي الزم باشد، از اين گروه

خـوانيم كـه    ورزيدند چنانكه در كتاب مقدس و قرآن كريم مـي  هدايت آنان نيز دريغ نمي
پادشاهي خود، ملكه سبا را به خداپرستي و حكمت الهي رهنمون  در روزگار سليمان

 كرد.   شد با آنكه ملكة مزبور، از بني اسرائيل نبود و بر سرزمين ديگري فرمانروايي مي
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و چون ملكة سبا آوازة سـليمان  : «دشاهان (از كتاب مقدس) آمده استدر كتاب اول پا
ائل امتحان كند .... و سليمان تمـام مسـائلش را   را دربارة اسم خدا شنيد آمد تا او را به مس

برايش بيان نمود و چيزي از پادشاه مخفي نماند كه برايش بيان نكرد .... و چون ملكة سبا 
اي كه دربارة كارها و حكمـت تـو    : آوازهسليمان را ديد ... به پادشاه گفتتمامي حكمت 

ي تو كه بر تو رغبت داشته تـو را  در واليت خود شنيدم راست بود ... متبارك با يهوه خدا
181F».بر كرسي اسرائيل نشاند

1  
ملكـة جنـوب در زور   «خـوانيم كـه فرمـود :     مـي  در انجيل متّي هم از قول عيسي

داوري با اين فرقه برخاسته برايشان حكم خواهد كرد زيرا كـه از اَقصـاي زمـين آمـد تـا      
182F».حكمت سليمان را بشنود

2  
بأ از اين مالقات و گفتگو سخن رفته است. اما دربارة در قرآن كريم نيز ضمن سورة س

و ابراهيم و لوط را رسوالن خود قرار داديـم  : «فرمايد كند كه مي از قرآن نقل ميآنچه شفا 
183F».تا جهانيان را به سوي ما هدايت كنند

3  
اي وجود ندارد! آنچـه در هفتـاد و    بايد گفت كه در قرآن مجيد به هيچ وجه چنين آيه

 :شود، بدين صورت است بياء ديده ميآيه از سورة انيكمين 

﴿                       ﴾ 71: نبياء[األ.[ 

نجا براي جهانيان او (ابراهيم) و لوط را رهايي بخشيديم و به سرزميني برديم كه در آ«
 .»ايم بركت نهاده

ن آيه با عبارتي كه شفا آورده، ناشيگري وي را در ترجمة قرآن نشـان  مقايسة مفهوم اي
از سرزمين خـود بسـوي    و لوط شويم كه ابراهيم دهد. در تفسير آيه يادآور مي مي

شام هجرت كردند و به كنعان (فلسطين) رسيدند و اين همان شهري است كه ماية بركت 
                                                           

 . 9-1م، شماره: كتاب اول پادشاهان، باب ده -1
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اسـرائيل و   يم يعني موسي و انبيـاء بنـي  براي جهانيان گشت و پيام توحيدي فرزندان ابراه
خداونـد بـه   «همچنين پيام عيسي از آنجا به جهانيان رسيد. در تورات هم آمده است كـه:  

ابرام گفت از واليت خود و از مولد خويش و از خانة پدر خود بسوي سرزميني كه به تو 
هم و نام تو را بزرگ دهم بيرون شو. و از تو امتي عظيم پيدا كنم و تو را بركت د نشان مي

.. و از تو جميع قبائل جهان بركـت خواهنـد يافـت.    زم و تو (ماية) بركت خواهي بود .سا
م يرفـت و ابـراه   پس ابرام چنانكه خداوند بدو فرموده بود روانه شد و لوط همراه وي مي

دة و بـرادرزا  ايشان زن خـود سـارا  هفتاد و پنج ساله بود هنگامي كه از حرّان بيرون آمد و 
خود لوط و همة اموال اندوختة خود را با اشخاصي كه در حرّان پيدا كرده بود برداشته به 

184F».عزيمت زمين كنعان بيرون شدند و به زمين كنعان داخل شدند

1   
متأسفانه آقاي شفا نه تنها از ترجمه و تفسير آيات قرآني نـاتوان اسـت بلكـه روايـات     

: نويسد از ابراهيم و خانة كعبه ميسبت سخن گفتن شناسد چنانكه به منا صحيح را نيز نمي
185F»!طبق روايات اسالمي، خانة كعبه پيش از آفرينش كائنات ساخته شده بود«

2  
انـد و چـه كسـي     در كداميك از مآخذ ما مسلمانان آمده»! روايات اسالمي«راستي اين 

ه شـده  گفته است خانة كعبه پيش از آفرينش آسمان و زمـين و ديگـر موجـودات، سـاخت    
 پردازد؟   مي» سازي حديث«است؟ چرا نويسنده، مدرك خود را نشان نداده و به 

، وجـود  شفا، عالوه بر ابـراهيم » هاي توحيدي پيامبران در آئين«در فصل مربوط به 
ها انسان،  ها است ميليون نمايد با آنكه قرن را نيز انكار مي و عيسي تاريخي موسي

كنند و از موسي و عيسي، امت و تعـاليم و آثـاري (هـر     ياد ميها  آن از» متواتر«اي  به گونه
شمرد و قبول ندارد  چند دست خورده) به جاي مانده است اما آقاي شفا همه را افسانه مي

اند! با اين همه مايـة شـگفتي اسـت كـه مـثالً در وجـود        كه اساساً آن دو تن وجود داشته

                                                           
ها  آن به تورات، سفر پيدايش، باب دوازدهم نگاه كنيد (مالك ما در پذيرش سخنان تورات، سازگاري -1

 با آيات قرآن است). 
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آزمـايش دومـين   : «نويسد هد و با اطمينان ميد ه نميكمترين ترديدي به خود را» زرتشت«
در ايران توسط زرتشت انجام گرفت كه از مجتمع خدايان آريايي، اهـورا مـزدا را بيـرون    

186F».آورد و او را خداي يگانه شناخت

1 
هاي تند ميهني نيست؟ و آيا روش مزبـور،   آيا اين روش، زادة تعصب نژادي و گرايش

 شود؟!   ريخي شمرده مياي علمي در كشف حقايق تا شيوه
در كنفرانس : «نويسد از اين قرار است كه مي دليل آقاي شفا در انكار وجود موسي

ادوارد روس،  م1833علمي پر سر و صدايي در دانشگاه استراسبورگ در فرانسه در سـال  
استاد مطالعات مذهبي اين دانشگاه براي نخستين بار اين واقعيت را متذكّر شـد كـه هـيچ    

بعد از ها  آن هاي خودشان كه به موجب كتاب مقدس همة ز پيمبران تورات در كتابيك ا
برند بلكـه از مضـمون ايـن     اند، نه تنها نامي از موسي نمي سفر خروج موسي، نوشته شده

هايش و طبعـاً   شود كه اساساً اطالعي از وجود او و از كتاب ها به خوبي احساس مي كتاب
187F»!!ير قوانين او ندارندهاي دهگانه و سا از فرمان

2 
دهـد كـه    فورلندر، استاد آلماني الهيات و كشيش پروتستان تذكّر مـي : «نويسد و باز مي

پيامبران يهودي بعد از موسي، من جمله اشعياء، ميكـاه، عـاموس، هوشـيا در هـيچ جـاي      
188F»!!كنند اي نمي هاي خودشان به سفر خروج و به موسي اشاره كتاب

3 

189Fارنست رنان: «كند همچنين شفا ادعا مي

كنـد كـه نـه     ، اين واقعيت را نيز يادآوري مـي 4

هـاي مربـوط بـدين دوران و     تنها در هيچ قسمت از كتاب داوران تورات و ديگـر نوشـته  
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آيـد   دوران پادشاهان اسرائيل، از مقام استثنايي موسي در تاريخ يهود سخن بـه ميـان نمـي   
190F».توان يافت ها نمي چ يك از اين نوشتهدر هي –ولو يكبار  –بلكه حتي نام سادة او را 

1  
كند، شـايد بـاور كـردن ايـن امـر       با وجود آنچه آقاي شفا از علماي غرب گزارش مي

شده است! ولـي حقيقـت آن   نباشد كه نام موسي در كتب پيامبران بني اسرائيل ياد ندشوار 
م چنانكـه در  يـابي  هـاي مزبـور مـي    است كه نام اين پيامبر بزرگ را به فراوانـي در كتـاب  

پس بسيار قوي باشيد و متوجه شده هر چـه در  : «باب بيست و سوم آمده» حيفة يوشعص«
191F».سفر تورات موسي، مكتوب است، نگاه داريد

2   
پس ايشان نزد العـازار كـاهن و نـزد    : «همان صحيفه، باب هفدهم آمده است و باز در

ا امر فرمود كه ملكـي در ميـان   يوشع بن نون و نزد رؤسا آمده گفتند كه خداوند، موسي ر
برادران ما به ما بدهد. پس بر حسب فرمان خداوند، ملكي در ميـان بـرادران پدرشـان بـه     

192F».ايشان داد

3   
193Fپسران قينـي : «باب اول چنين آمده است» داوران سفر«و نيز در 

پـدر زن موسـي، از    ؛∗
سـت بـر آمـده و    شهر نخلستان همراه بني يهودا به صحراي يهودا كـه بـه جنـوب عـراد ا    

194F».رفتند

4  

                                                           
 . 151تولّدي ديگر، ص  -1

 . 6صحيفه يوشع، باب بيست و سوم، شماره:  -2

 . 5-4صحيفه يوشع، باب هفدهم، شماره:  -3
سكونت داشـتند و  » مدين«و نام قومي بوده كه در  آيد قيني در زبان عربي بمعناي حداد يا آهنگر، مي )∗(

از جمله ايشان بود (به قاموس كتاب مقـدس، اثـر هـاكس، ص     - پدر زن موسي –يترون كاهن 
 ، چاپ مطبعه آمريكايي بيروت نگاه كنيد). 708

 . 16سفر داوران، باب اول، شماره  -4
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و سموئيل بـه قـوم   : «باب دوازدهم نوشته شده است» كتاب اول سموئيل«همچنين در 
: خداوند است كه موسي و هارون را مقيم ساخت و پدران شما را از مصـر بـر   خود گفت

195F».آورد

1   
چون يعقوب به مصر آمد : «خوانيم دهم ميو باز در همان كتاب اول سموئيل باب دواز

پدران شما نزد خداوند استغاثه نمودند، خداوند، موسي و هارون را فرسـتاد كـه پـدران    و 
196F».شما را از مصر بيرون آورده ايشان با در اين مكان ساكن گردانيدند

2   
او (هوشـع پادشـاه   : «باب هيجدهم چنين آمـده اسـت  » شاهانكتاب دوم پاد«و نيز در 

و بعد از او از جميع پادشـاهان يهـودا، كسـي     اسرائيل) بر يهوه خداي اسرائيل توكّل نمود
مثل او نبود و نه از آناني كه قبل از او بودند و به خداوند چسـبيده از پيـروي او انحـراف    

197F».نورزيد و اوامري را كه خداوند به موسي امر فرموده بود نگاه داشت

3   
ر چـه هـم   : اگـ و خداوند مـرا گفـت  «نويسد:  پانزدهم، مي باب» كتاب إرمياء نبي«ودر 

198F».شد ايستادند جان من به اين قوم راضي نمي موسي و سموئيل به حضور من مي

4   
بـه   : هوشيا) باب دوازدهـم، بدينگونـه از موسـي   در كتاب هوشع نبي (به قول شفا

199F».و خداوند اسرائيل را به واسطة نبي از مصر بر آورد: «اشاره ياد شده است

5   
نام بـرده چنانكـه در مزمـور نـودم تحـت       آشكارا از موسي» مزامير داود«ولي 
200Fكند. از اين پيامبر بزرگ ياد مي» دعاي موسي مرد خدا«عنوان 

6   

                                                           
 . 6كتاب اول سموئيل، باب دوازدهم، شماره  -1

 . 8اول سموئيل، باب دوازدهم، شماره كتاب  -2

 . 7-6كتاب دوم پادشاهان، باب هيجدهم، شماره  -3

 . 1كتاب ارمياء نبي،باب پانزدهم، شماره  -4

 . 14كتاب هوشع نبي، باب دوازدهم، شماره  -5

 كتاب مقدس، مزامير داود، مزمور نودم.  -6
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اسـرائيل از    هاي خدا بـه او و خـروج بنـي    و فرمان همانگونه كه ديديم نام موسي
مصر به همراه وي، در سفر داوران و كتاب پادشاهان و كتابهـاي انبيـاء بنـي اسـرائيل بـه      

شود و آقاي شفا بجاي آنكه راه پـژوهش را در پـيش گيـرد و خـود بـه       مي روشني يافت
كتاب مقدس بنگرد، بر سخنان چند تن از غربيان اعتماد كرده و راه تقليد از آنان را سپرده 

دهد تـا چـه    دانيم سخناني كه جناب شفا به علماي غرب نسبت مي است. هر چند ما نمي
نمايـد و   كتاب مقدس، ادعاي شفا را تكـذيب مـي  اندازه صحت دارد ولي به هر صورت، 

بـه ويـژه در چنـين كـار مهـم و       –پژوهشگران آزاد انديش، نيـز روش تقليـدآميز وي را   
 سازند.   محكوم مي –حساسي 

201Fدست به دامـان زيگمونـد فرويـد    آقاي شفا براي انكار شخصيت تاريخي موسي

1 

دان،  شود، نه يك تاريخ انكاو شمرده مياتريشي نيز زده است! غافل از آنكه فرويد، يك رو
آور شد، دليل بر آن نيست كـه نظـر    اي نام گويا جناب شفا خبر ندارد كه هر كس در رشته

كنـون   كـه تـا  » زدگـي  رجـال «هاي ديگر هـم صـائب و درسـت باشـد! ايـن       وي در رشته
ا   هاي بسياري در كارهاي پژوهشي به بار آورده، شايستة اهل تحقيق نيسـت  ويرانگري امـ)

خورد)!. دليل مهم فرويد بر ساختگي بودن ماجراي تولّد موسي  البتّه به درد اهل غرض مي

202Fاينست كه روايت كم و بيش مشابهي با حادثة مزبور دربارة تولد سارگن

پادشاه أكّد نيـز   2

توان گفت كه رويدادهاي شبيه به هم در تاريخ بشر، همگي سـاختگي   اند! اما آيا مي آورده
 نمايد؟   غند؟ كدام دليل عقلي ما را بدين امر رهبري ميو درو

                                                           
 گـذار رشـته   و پايـه  اتريشـي  پزشك روان )1939 سپتامبر 23 - 1856 مه 6(   زيگموند شلومو فرويد -1

 [مصحح].     .است كاوي روان

Šar :اكدي به سارگن بزرگ يا سارگن اكدي -2 uki nu  2334 پادشاه اكد از راستين پادشاه به معناي 
نيـز   سـارگون يكـم   بـود. گـاه او را   اكـد  بود. او بنيادگذار خاندان پادشاهي )ميالد پيش از( 2279 تا

 .جهان او سومين كسي است كه توانست يك پادشاهي پديد بياورد خوانند. در تاريخ نگاشته شده مي
 [مصحح].  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6_%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B3_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B3_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B3%DB%B3%DB%B4_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B3%DB%B3%DB%B4_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B2%DB%B7%DB%B9_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B2%DB%B7%DB%B9_%28%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF
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اگر كسي بگويد : دو زن (مادر موسي و مادر سارگن) در دنيا تصميم گرفتند تا نـوزاد  
خود را (از ترس يا فقر) در صندوقي نفوذناپذير، بر روي آب رها سـازند بـه اميـد آنكـه     

آيا فوراً بايد گفت كه ايـن ادعـا    دار شود، كسي آن را بر گيرد و سرپرستي كودك را عهده
دانـيم كـه فرويـد در     دروغ است؟ كدام برهان منطقي براي اين تكذيب وجـود دارد؟ مـي  

هايي شده است كه همكارانش مانند يونگ  ها و تندروي رشتة تخصصي خود، دچار افراط
ـ  و ديگران بر او خرده گرفته ص وي اند تا چه رسد به مباحث تاريخي و ديني كه در تخص

 نبوده است! 
هاي مصر بدست آمده نـام   همچنين آقاي شفا ادعا دارد: چون الواحي كه ضمن حفاري

 ايم پس موسي وجود نداشته است!  موسي را نديده
انـد و   بايد پرسيد: آيا تاكنون تمام الواح مصـري در سراسـر آن سـرزمين كشـف شـده     

اسـتقراء  «اين روش در منطق همان  اي بدست آيند؟ و آيا ممكن نيست در آينده الواح تازه
 توان به نتيجة كلّي و كاملي رسيد؟!  نيست و آيا با آن، مي» ناقص

(عالوه بر گواهي وحي قرآني) تواتر تـاريخي اسـت، همـان     دليل بر وجود موسي
هـاي   هاي زمين و انتظـار بيـرون آمـدن الـواح، همـة شخصـيت       دليلي كه پيش از حفّاري

هاي متوالي بني اسرائيل، از موسي  هاست كه نسل رسانند. قرن ثبات ميتاريخي را با آن به ا
نمايند و شهرت و اعتبار موسـي بـيش از    به عنوان رهبر و منجي و قانونگذار خود ياد مي

هاي تاريخي است كه مورد پذيرش آقـاي شـفا قـرار دارنـد.      شهرت بسياري از شخصيت
وجـود   اي براي انكـار موسـي   يان، انگيزهگري در برابر اد بنابراين جز لجاجت و ستيزه

 ندارد.  
پيمايد  ر را ميگري و انكا راه ستيزه نيز همچون موسي آقاي شفا دربارة عيسي

به مسيح بودن عيسي كه سنگ زير بناي آئين مسـيحيت اسـت تنهـا در    : «نويسد و مثالً مي
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) اشـاره  3اب هفـدهم،  هاي چهارگانه (يوحنّا، ب يك مورد و آن هم در يك انجيل از انجيل
203F»!شده است

1  
اعتبـاري ادعـاي خـود را بروشـني در      ها بپـردازد، بـي   اگر آقاي شفا به بازنگري انجيل

ها تن پيوند دارد، پشـيمان   دقّتي در چنين كاري كه با عقايد مقدس ميليون يابد! و از بي مي
عنـوان   بـه  هـاي چهارگانـه بارهـا از عيسـي     خواهد شد. حقيقت آن است كه انجيـل 

: آمـده اسـت  » متّـي «سـتين انجيـل يعنـي    اند، براي نمونه، در سرآغاز نخ ياد كرده» مسيح«
204F...».اب نسب نامة عيسي مسيح بن داود تك«

2   
205F».اما والدت عيسي مسيح چنين بود...: «خوانيم ن انجيل و در همان باب ميباز در همي

3 
بودنـد، عيسـي   چون فريسيان جمع و : «متّي، باب بيست و دوم آمده است و نيز در انجيل

بريد، او پسر كيست؟ بـدو گفتنـد پسـر     : دربارة مسيح چه گمان مياز ايشان پرسيده گفت
206F».داود

4   
زيرا اسـتاد  ... : «خوانيم مي و نيز در همان انجيل، باب بيست و سوم از قول عيسي

207F».شما يكي است يعني مسيح و جميع شما برادرانيد

5  
ابتـداي انجيـل عيسـي    : «كنـد  س، سخن خود را چنين آغـاز مـي  قو همچنين انجيل مر

208F».مسيح...

6   
عيسـي) از ايشـان (شـاگردانش)    او (: «باب هشتم از همين انجيل آمده اسـت و باز در 

209F».: تو مسيح هستيفتدانيد؟ پطرس در جواب او گ : شما مرا كه ميپرسيد

1  

                                                           
 . 201تولّدي ديگر، ص  -1

 . 1انجيل متّي، باب اول، شماره:  -2

 . 18، شماره: انجيل متّي، باب اول -3

 . 42-41انجيل متّي، باب بيست و دوم، شماره  -4

 . 8انجيل متّي، باب بيست و سوم، شماره  -5

 . 1انجيل مرقس، باب اول، شماره  -6
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ت ايشـان برخاسـته او   پس تمـام جماعـ  : «خوانيم لوقا باب بيست و سوم مي در انجيل
210F(عيسي) را نزد پيالطس

ايـم   : اين شخص را يافتهو شكايت بر او آغاز نموده گفتند بردند 2

211F».گويد خود مسيح و پادشاه است كه ... مي

3   
ا فـيض و    : «انجيل يوحنا باب اول آمده است و در شريعت بوسيلة موسي عطا شـد امـ

212F».راستي بوسيلة عيسي مسيح رسيد

4  
عيسي بدو گفت مـن قيامـت و حيـات    : «خوانيم همان انجيل باب يازدهم ميو باز در 

هستم. هر كه به من ايمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و هر كـه زنـده بـود و بـه مـن      
بلي اي آقاي من، ايمـان   :كني؟ او گفت ايمان آورد تا به ابد نخواهم مرد آيا اين را باور مي

213F».دارم كه تويي مسيح

5  
 :  انجيل يوحنا باب چهارم آمده استر و نيز د

آيد پس هنگامي كـه   دانم كه مسيح يعني كريستس مي : و ميزن بدو (به عيسي) گفت«
گـويم   : من كـه بـا تـو سـخن مـي     بما خبر خواهد داد، عيسي بدو گفت او آيد از هر چيز

214F».همانم

6  
و موضـوع   هاي چهارگانه گزارش نموديم بـه عنـوان نمونـه آورده شـد     آنچه از انجيل

رسـد كـه    بدان موارد محدود نيست، با وجود اين شگفت بنظر مي مسيح بودن عيسي

                                                                                                                                                      
 . 30انجيل مرقس، باب هشتم، شماره  -1

از  م 29بـود كـه در سـال     ي. و او شخص يحدر زمان مس يانحاكم قدس از جانب روم پيالطس: -2
  يسـي بود و چنـد سـال قبـل و بعـد از صـعود ع      يهوديه ءالحكومه يبنا ياحاكم  يانجانب روم
 [مصحح].     نامه دهخدا با تصرف از لغت .نمود يحكومت م

 . 3-1انجيل لوقا،باب بيست و سوم، شماره  -3

 . 17انجيل يوحنا، باب اول، شماره  -4

  .27-25انجيل يوحنا، باب يازدهم، شماره:  -5

 . 26-25انجيل يوحنا، باب چهارم، شماره:  -6
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نيامده اسـت   –آن هم با اشاره  –كند اين مسئله در اناجيل جز يك بار  آقاي شفا گمان مي
 و ريشه و اساسي ندارد!  

 :  نويسد باز، شفا مي
ها بكار  در يكي از انجيلاصطالح معروف پسر انسان براي عيسي تنها در يك مورد و «

215F»!رفته است

1 
زدگي نويسنده در بررسي  نگري و شتاب اين ادعا نيز همچون ادعاي گذشته، از سطحي

 كند.   متون ديني حكايت مي
پيش از انجيل، در كتاب حزقيال نبي آمده و بارها خداونـد او را بـا   » پسر انسان«تعبير 
پسـران قـوم خـود را خطـاب      !اي پسر انسـان «: گويد نواني خوانده است، مثالً ميچنين ع

216F...».كرده به ايشان بگو 

2   
217F...».فرمايد  جوج را بگو كه خداوند يهوه چنين مي !اي پسر انسان«

3   
شـود چنانكـه در انجيـل متّـي      ها ديده مي مكرّر در انجيل همين تعبير براي عيسي

218F».كندپسر انسان نيامده تا مخدوم شود بلكه تا خدمت «يم : خوان مي

4  
219F»!آيد در ساعتي كه گمان نبريد، پسر انسان مي«

5   
220F»!واي بر آن كسي كه پسر انسان بدست او تسليم شود«

6  
 :  و در انجيل لوقا آمده است

221F».خوشا به حال شما وقتي كه مردم بخاطر پسر انسان از شما نفرت گيرند«

1  
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به روح القدس كفـر   هر كه سخني بر خالف پسر انسان گويد آمرزيده شود اما هر كه«
222F».گويد آمرزيده نخواهد شد

2  
پس در هر وقت دعا كرده بيدار باشيد تا شايستة آن شويد كه از جميع اين چيزهـايي  «

223F».كه به وقوع خواهد پيوست نجات يابيد و در حضور پسر انسان بايستيد

3   
رديـد آن  عيسي بديشان گفت وقتي پسر انسان را بلند ك: «خوانيم و در انجيل يوحنا مي

224F...».وقت خواهيد دانست 

4   
225F...».ن پسر انسان جالل يافت : اآلعيسي گفت«

5   
ها آمده كه همـه را نيـاورديم و بـذكر آنچـه رفـت بسـنده        موارد ديگري نيز در انجيل

 نماييم.   مي
از : «نويسـد  بر آمده و در اين باره مي همچنين شفا در صدد، انكار معجزات عيسي

) 110 :يعني زنده كردن مرده ... كه در قرآن از آن ياد شده (مائـده  بزرگترين معجزة عيسي
اي را  ) سخن رفته و سه انجيل ديگر اصوالً چنين معجزه44-38تنها در يك انجيل (يوحنّا 

226F».!اند مطرح نكرده

6 
هـا،   بايد گفت باز هم آقاي شفا، تيري به تاريكي پرتاب نموده! و بدون بررسي انجيـل 

هاي متّي و مرقس و لوقا  زيرا عالوه بر انجيل يوحنا در انجيل ؛ه استسخني به گزاف گفت
هـا هماننـد قـرآن كـريم بارهـا آن را حكايـت        نيز از معجزة مزبور ياد شده است و انجيل

 اند.   كرده
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او (عيسـي) هنـوز ايـن سـخنان را بديشـان      : «خوانيم جيل متّي باب نهم چنين ميدر ان
اكنون دختـر مـن مـرده اسـت      :او را پرستش نموده گفتگفت كه ناگاه رئيسي آمده و  مي

لكن بيا و دست خود را بر وي گذار كه زيست خواهد كرد ... اما چـون آن گـروه بيـرون    
شدند داخل شده دست آن دختر را گرفت كه در ساعت برخاست و اين كار در تمـام آن  

227F».مرز و بوم شهرت يافت

1  
ش نمـوده و در پايـان آن آورده   ا را گـزار انجيل مرقس در باب پنجم نيز همـين مـاجر  

پس دست دختر را گرفته به وي گفت طليتا قومي كه معني آن ايـن اسـت كـه اي    : «است
زيرا كـه دوازده سـاله بـود.     ؛گويم برخيز! در ساعت دختر برخاسته خراميد دختر تو را مي

228F».نهايت متعجب شدند ايشان بي

2  
: نويسـد  ش نموده و در پايان آن، ميداد را گزارانجيل لوقا در باب هشتم نيز همين روي

اي دختـر   :پس او (عيسي) همه را بيرون كرد و دست دختر را گرفتـه صـدا زد و گفـت   «
229F».برخيز! و روح او برگشت و فوراً برخاست

3  
ود را همچنين در انجيل لوقا باب هفتم از ماجراي ديگري سخن رفته كه همـين مقصـ  

چون (عيسي) نزديك به دروازة شهر رسيد ناگاه ميتي را كه « :نويسد رساند، چنانكه مي مي
آمدند چـون عيسـي    بردند و انبوهي كثير از اهل شهر با وي مي پسر يگانة بيوه زني بود مي

او (بيوه زن) را ديد دلش براو سوخت و به وي گفت گريان مباش و نزديك آمده تـابوت  
گـويم برخيـز! در    اي جـوان! تـو را مـي    :را لمس نمود و حامالن آن بايستادند، پس گفت

ساعت، آن مرده راست نشست و سخن گفتن آغاز كـرد و او را بـه مـادرش سـپرد پـس      
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گفتند كه پيغمبر بزرگي در ميان ما مبعوث شـده و   خوف همه را فرا گرفته تمجيدكنان مي
230F».خدا از قوم خود تفقّد نموده است

1  
هش كافي دربارة اديـان رسـمي، كتـابي    اي بدن پژو آيا جاي مالمت نيست كه نويسنده

 پايه و واهي باشد؟!   بنگارد و ادعاهايي را به ميان آورد كه بي
هـا   هايي داده شود كه ميليـون  هاي دروغين به كتاب آيا ماية شرمندگي نيست كه نسبت

 شوند؟!   ها آگاه مي خوانند و از آن دروغ را ميها  آن تن شب و روز
هـاي مـذهبي    نيست كه نسل سازندة فردا، بخواهند ناشناخته خره آيا جاي تأسفو باآل

اطمينـان داريـم بـه قـول     هايي بدست آورند؟ هر چند كه ما  خود را از خالل چنين نوشته
 : حافظ شيراز

 قلندران حقيقـت بـه نـيم جـو نخرنـد     
 

 است!كس كه از هنر خالي  قباي اطلس آن 
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 »هاي توحيدي كتاب«

پردازد. وي  آقاي شفا به نقد تورات و انجيل و قرآن مي» هاي توحيدي كتاب«در فصل 
نمايد، ولي گويي از همـان اوائـل    اعتبار بودن آن آغاز مي سخن را از تحريف تورات و بي

بسياري از علمـا و فقهـاي مسـلمان    : «نويسد ر جنگ دارد چرا كه ميبحث، با مسلمانان س
231F».شناسند ز هم نمياند و امرو شناخته اصوالً تورات را از نزديك نمي

1   
دانند كه قرآن مجيد در  كساني كه با فرهنگ اسالمي به درستي آشنايي دارند بخوبي مي

آيات فراواني از تورات سخن گفتـه اسـت و گـاهي احكـام حقـوقي آن را خـاطر نشـان        
 :فرمايد و حتّي به علماي يهود مي سازد مي

﴿               ﴾ ] :93آل عمران.[ 

 !»اوريد و بخوانيد اگر راست گوييدتورات را بي«
نمودند و از همان  هايي مي پرسش» احبار يهود«مسلمانان هم از آغاز اسالم گاهي از 

در ميان جوامع حديث راه يافت. البتّه دانشمندان مسلمان از » روايات اسرائيلي«جا 
داشتند چنانكه  باز مي» اسرائيليات«ديگران را از اعتماد به تحريف تورات خبر داشتند و 

ارش شده است كه به ) گزاز عبداهللا بن عباس (پسر عم پيامبر» صحيح بخاري«در 
 نزل علی رسول اهللاأ يکتابکم الذء ويف تسألون أهل الکتاب عن شيک«: گفت ديگران مي

232F.... »روهيغتاب بدلوا کتاب اهللا ون أهل الکشب، وقد حدثکم أيأحدث تقرؤونه حمضا مل 

2  
كنيد با آنكه كتاب خودتان كـه بـر    چگونه از اهل كتاب دربارة چيزي سؤال مي: «يعني

تر است و شما آن را كه ناب و خالص اسـت و چيـزي بـر آن     رسول خدا نازل شده، تازه
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ون سـاختن  خوانيد و به شما خبر داده كه اهل كتاب، به تبـديل و دگرگـ   افزوده نشده، مي
 »!  اند كتاب خدا دست زده

آمـد نيـز ديـده     كالمي كه ميان مسلمانان و ديگر مذاهب پيش مـي  در جريان مناظرات
آورنـد و ايـن خـود،     شد كه بزرگان اسالم گاهي سخناني را از تورات بـه گـواهي مـي    مي

در  شد چنانكه امام علي بـن موسـي   نشاني از آگاهي آنان نسبت به تورات شمرده مي
ـ   الرشيد مجلس مأمون  ت ين روشـي در برابـر احبـار يهـود، حجـ     (خليفة عباسـي) بـا چن

233Fآورد. مي

1   
بعالوه دانشـمندان اسـالمي از روزگـار گذشـته در رد و نقـض آراء يهـود و نصـاري        

ها و آثـار ايشـان بـا     اند و اين كار ممكن نبود مگر آنكه از كتاب هاي فراواني نگاشته كتاب

 1380اثر ابن حزم (چاپ قاهره » اليهودي النغريلةالرّد علي ابن «تاب خبر باشند، چنانكه ك

بينيم كه وي در آنجا به تناقضات و خطاهـايي كـه در تـورات     .ق.) مشهور است و ما مي ه
» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح«پردازد و همچنين كتاب  شود، مي كنوني ديده مي

234Fاثر ابن تيميه

) از آگـاهي گسـتردة وي نسـبت بـه تـورات و انجيـل       (چاپ مطابع المجد 2

كند. در روزگار ما كه كتاب مقدس بـه عربـي و فارسـي و انگليسـي و ... بـر       حكايت مي
توان يافـت كـه از محتـواي آن     گردانده شده است كمتر دانشمندي از علماي اسالم را مي

ت  كتاب بي گماشـتند تـا كتـاب     خبر باشد و برخي از علماء به فرا گرفتن زبان عربي همـ
مزبور را در زبان اصلي بخوانند. بنابراين، ادعاي آنكه بسياري از علماي مسـلمان، تـورات   

جز اظهار فضل! مفهومي ندارد. آقاي شـفا هـر چنـد بـه     »! شناسند امروز هم نمي«يهود را 
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ترجمة تورات نگاه كرده ولي آن را سرسري و بدون دقّت خوانده است چنانكه خطاهـاي  
 دهند!   وان وي دربارة تورات بر اين امر گواهي ميفرا

اعتبار بودن كتاب مقدس (يا كتب عهـد عتيـق) از    در اثبات بي» تولّدي ديگر«نويسندة 
هـيچ يـك از   : «نويسـد  و بـه تأييـد و تصـديق وي) مـي    قول فيلسوف هلندي، اسـپينوزا ( 

انـد   تابها شناخته شدههاي عهد عتيق توسط موسي و ديگر پيغمبراني كه مؤلّف اين ك كتاب
235F».اند نوشته شدهها  آن اند بلكه بعدها توسط كاهنان ديگري بنام نوشته نشده

1   
انـد چنانكـه    خـوردگي قـرار گرفتـه    هاي عهد عتيق در معرض دست ما در اينكه كتاب

گذشت، مخالفتي نداريم. ولي اوالً از نقيض گويي جناب شفا در شـگفت هسـتيم كـه در    
دهـد و در جـاي    هاي عهد عتيق را به كاهنان يهود نسبت مي يگر كتابيك جا تورات و د

توان نتيجه گرفت كه مـتن   منطقاً نمي: «نويسد خيزد و مي به ستيزه بر مي ديگر با مسلمانان
بعدي تورات، توسط گروهي از كاهنان خود معبـد سـليمان بصـورتي بـاز نويسـي شـده       

236F»!باشد

2  
يهوديان دچار تحريف شده است ولي چون نيست كـه   ثانياً از ديدگاه ما، هر چند كتب

و آثار پيامبران بني اسرائيل هيچ حقيقتي باقي نمانده باشد! بسيار دشوار  از آئين موسي
اي  نمايد كه كس يا كساني بتوانند فرهنگ ديني قومي را بكلّي دگرگون سازند، به گونه مي

فريـب   –ز خرد و كالن و دانا و نادان ا –كه هيچ چيز از آن بر جاي نماند و همة مردم را 
خواهنـد وجـود تـاريخي     دهند! اين پندار كسـاني اسـت (همچـون آقـاي شـفا) كـه مـي       

و تعاليم او را از اساس و بنيان انكار كننـد! مـا مسـمانان، بـه پيـروي از قـرآن        موسي
افي يهـود را  هاي خر ها و اسطوره ايم و نه داستان مجيد، راه ميانه را در اين باره پيش گرفته

شـمريم و نـه شخصـيت و رسـالت تـاريخي       را وحـي خداونـدي مـي   ها  آن پذيريم و مي
هاي توحيدي و قوانيني خردمندانة وي را كه در تورات آمـده، همـه    و آموزش موسي
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: پنداريم. ما عقيده داريم كه به قـول امـام علـي    را ساخته و پرداختة كاهنان يهودي مي
كند و يـا   بيني مگر آنكه يا زياده روي مي نادان را نمي! «237F1»رطا أو مفرطامف الَّإالتری اجلاهل «

 »!آورد به كاستي روي مي
هـاي   نجيـل پـردازد و در زمينـة ا   پس از بحث دربارة تورات، آقاي شفا بـه انجيـل مـي   

هـاي متعـدد و    با آنكه كليسـاي كاتوليـك ميـان همـة انجيـل     : «نويسد چهارگانه چنين مي
ل متّي، لوقا، مرقس، يوحنّا را به رسميت شناخته است، ميان خـود ايـن   مختلف چهار انجي

هـا و   هـا نيـز نـه تنهـا همـاهنگي كامـل وجـود نـدارد بلكـه حتّـي ضـد و نقـيض             انجيل
را در برابـر سـؤال قـرار    هـا   آن هاي چنان آشكاري وجود دارد كـه غالبـاً همـة    خالفگويي

   238F2.»دهد مي
هـا را بـه نمـايش     اي از اين خالفگويي وشد تا نمونهك مي» تولّدي ديگر«آنگاه نويسندة 

همچنانكه نوح و ابراهيم و يعقوب و يوسف و : «رسد كه و سرانجام بدين نتيجه مي گذارد
اي بـيش نيسـتند كـه از جانـب كاهنـان       هـايي اسـطوره   شخصيت يبه احتمال بسيار، موس

يسـي نيـز شخصـيت    انـد، ع  هاي معـين سـاخته و پرداختـه شـده     تورات با هدفنويسندة 
239F»!اي ديگري است اسطوره

3  
ها با يكـديگر سـخن بـه ميـان آورد،      ها پيش از آنكه شفا از ناسازگاري متن انجيل قرن

را هـا   آن كرده بودنـد و در آثـار خـود،    ههاي مزبور توج دانشمندان اسالمي به ناهماهنگي
: نويسـد  ر ايـن بـاره مـي   عـان دارد و د اند، چنانكه خود آقاي شـفا بـدين امـر اذ    نشان داده

تناقضات انجيل از طرف بسياري از نويسندگان جهان اسالمي نيز مورد تـذكّر و بررسـي   «
ف اإلنجيـل ابوالبقـاء   ن حـرّ توان از رسالة تخجيل م ميها  آن قرار گرفته است كه از جملة
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نـد بـه   در اليـدن هل  ي از آن بنام الرّد علي النصاريا جعفري، نام برد كه متن تلخيص شده
240F».چاپ رسيده است

1  
 اند كه عيسي مسـيح  با اين همه هيچ يك از دانشمندان اسالمي بدين نتيجه نرسيده

شـود! زيـرا در طـول تـاريخ      اي و پنـداري شـمرده مـي    وجود نداشته و شخصيتي افسـانه 
اند از قول افراد نامدار ديگـر نيـز    سخنان ناهماهنگي گزارش كرده همچنانكه از مسيح

اند، اما هيچ خردمندي بـه اسـتناد آن اقـوال متفـاوت،      هاي ناهمگوني آورده قل قولبارها ن
وجود تاريخي ايشان را انكار ننموده است. به عنوان مثال، يكي از مشاهير تاريخ مسيحيت 

كنـد و در   پائولوس (پولس مقدس)! است كه آقـاي شـفا در كتـابش بارهـا از او يـاد مـي      
دهد. در صورتي كه از اين مرد، روايات  ترديدي نشان نميشخصيت تاريخي وي كمترين 

رو، برخي از پژوهشگران، وي را قديسي بزرگ در جهان  ناسازگاري رسيده است از همين
گـذاري ويرانگـر در تـاريخ مسـيحيت      دانند و بعضي از محقّقان، او را بـدعت  مسيحي مي

تولّـدي  «د) حتّي خـود نويسـندة   كن شمردند (اما هيچ كس وجود پائولوس را انكار نمي مي
پائولوس : «نويسد آورد! زيرا در يك جا مي ميدربارة اين مرد، تعبيرهاي ناسازگاري » ديگر

   241F2»هاي خود در عهد جديد، فرضية الوهيت عيسي را مطرح كرد... نيز كه در رساله
 :  گويد و در جاي ديگر مي

يح يك خدا بسـازد بلكـه او را فقـط    پائولوس نيز در صدد اين بر نيامده بود كه از مس«
242F»!كرد يك فرستادة خدا معرّفي مي

3   
 :  آورد جاي ديگر از قول پائولوس ميباز در 

243F...»!اگر چه او (مسيح) از ازل مقام الوهيت داشت «

4  
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پذيرد ولي بـا   : چه دليلي دارد آقاي شفا وجود تاريخي پائولوس را مياينك بايد پرسيد
 ورزد؟!   مخالفت مي عيسي مسيح

هايي در كتاب مقدس گزارش شده كه به سـوي اقـوام    : از پائولوس نامهاگر گفته شود
 و به شمار آيند!  اتوانند دليلي بر وجود تاريخي  ها مي گوناگون فرستاده است و اين نامه

خبر داده و مـردم   ها، از وجود مسيح : پائولوس در خالل آن نامهپاسخ آن است كه
 خوانده است، با توجه به اين كه پائولوس خود را هم عصر عيسي را به كيش وي فرا

را  توان وجود تاريخي او را پذيرفت ولي شخصيت عيسي مسيح شمرده چگونه مي مي
دهد يـا از لجاجـت و    ؟ آيا اين رويه از انصاف در برابر ديانت و تاريخ خبر ميانكار نمود

در مـورد عيسـي نيـز هـيچ مـدرك      : «نويسد مي كند؟! آقاي شفا دوباره دشمني حكايت مي
244F»!باشد، وجود ندارد يشناسي كه حاكي از وجود واقعي چنين كس تاريخي يا باستان

1  
نـام  ها  آن هاي چهارگانه و اناجيلي كه خود شفا از : گذشته از شهادت انجيلبايد گفت

245Fبرد مي

نيز  مسيحهاي پائولوس، اسناد تاريخي ديگري از زندگاني  نظر از نامه و صرف 2
246Fكنـد  يـاد مـي  ها  آن از» تاريخ كليساي قديم«در كتاب » ميلر«در دست است كه 

 . يكـي از 3
مـيالدي بـه پسـرش     74در حـدود سـال    Maraاي است كه فيلسوفي بنام مارا  نامهها  آن

پادشـاه  «آورد و او را  سخن به ميان مي نگاشته و از عيسي مسيح Serapionسراپيان 
م)  Tacitus )55-120خواند و ديگر شـهادتي اسـت كـه تاسـيتس      مي» خردمند يهوديان

بوسـيلة پـيالطس (پـيالت) سـخن      دهد و از مجـازات مسـيح   تاريخ نويس رومي مي

                                                           
 . 206تولّدي ديگر، ص  -1

ي بعد از مرگ عيسي منحصـر بـه همـين چهـار     ها سال هاي تأليف شده در انجيل«نويسد:  چنانكه مي -2

متعدد ديگري نيز بنام انجيل ناصـريان، انجيـل عبريـان، انجيـل     هاي  انجيل نامبرده نيستند بلكه انجيل
(تولّـدي ديگـر، ص   » انـد  برديصان، انجيل مرقيون، انجيل برنابه (برنابا) و انجيل توماس نوشته شـده 

198-199 .( 
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يكي از فرمانروايان قـديمي در امپراتـوري روم    Plinyگويد و ديگر نامة تاريخي پلين  مي
نمايـد.   حكايـت مـي   م) است كه از سرود مسيحيان دربارة عيسي 130-61(در حدود 

نامة تاريخي جالبي وجود دارد كه نويسـندة هلنـدي، هانـدريك وان لـون     ها  اين عالوه بر
Van Loon Hendrik  آن را از افسـري بـه نـام گالديـوس انـزا      » تاريخ بشر«در كتاب

Gladius Ensa    آورد كـه در زمـان    (سروان دسته هفتم پياده نظـام در ارتـش روم) مـي
شود تا چون به ژرزالم (بيت المقدس) سفر نمود،  وي خود مأمور ميپائولوس از سوي عم

تحقيق كند. افسر مزبور با يوسف نامي كه از معاصران و پيروان عيسـي   دربارة عيسي
و بخشي از تعاليم توحيـدي وي را   كند و شرحي از قيام عيسي بوده است مالقات مي

نيم متن آن نامة تاريخي را از كتـاب  دا نويسد. مناسب مي از زبان يوسف براي عمويش مي
247Fنويسد در اينجا بياويم. افسر مزبوربه عموي خود چنين مي» تاريخ بشر«

1  : 
 »!  عموي عزيز من«

نامة شما را دريافت داشتم و دستورهاي شما را عمل بستم. دو هفتة پيش گروهـان مـا   
در اين شـهر رخ داده  به بيت المقدس اعزام گرديده بود. در قرن گذشته انقالبت متعددي 

و از ابنية آن كمي سالم مانده است ما در آن شهر يك ماه توقّف نموده و فردا راه خودمان 
شـود، ادامـه    هايي ديده مـي  كه در ميان بعضي قبائل عرب آن هيجان Petraرا بسوي پترا 

خواهيم داد. من عصر خودم را صرف تحقيقاتي خواهم كرد تا بتـوانم بـه سـؤاالت شـما     
اب دهم. ولي در هر صورت خواهشمندم منتظر گزارش مفصلي نباشيد. با چند نفـر از  جو

اند اطّالعات صريحي به مـن بدهنـد. ايـن     ام ولي نتوانسته مردمان پير در شهر گفتگو كرده
روزهاي اخير يك نفر طواف به اردوي ما آمد، پس از خريـدن چنـد زيتـون از او سـؤال     

در جواني كشته شده اطالعي دارد؟ وي در جواب گفت كه  كردم آيا از مسيح معروفي كه
آورد زيرا پدرش او را به گولگوتا (تپة نزديك شهر) برده بـود تـا در    كامالً او را بخاطر مي

اعدام آن شخص حاضر شده و سرنوشت دشمنان ملت يهود را نشان بدهد. سـپس آدرس  
                                                           

 نگاه كنيد.  80اثر هاندريك وان لون، ترجمه عي اكبر بامداد، ص » تاريخ بشر« به كتاب -1
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ده به من داد و اضافه نمود شخصي بنام يوسف را كه دوست به اصطالح مسيح موعود، بو
كه اگر بخواهم اطّالعات صحيحي داشته باشم بهتر است پيش او رفتـه و بـا وي مـذاكره    

 كنم.  
هـاي ايـن    امروز صبح پيش يوسف كه مرد سالمندي است بودم. او در يكي از درياچه

لي از دورة      ناحيه به صيد ماهي مي پرداخته، حافظة او خيلي قـوي اسـت و صـحبت مفصـ
امپراتـور بـزرگ    Tibereتشاشات كه پيش از تولّد من بوده است كرد. در آن زمان تيبر اغ

حـاك   Ponc Pilateكرد و افسري بنام پـونس پـيالت    و با اقتدار ما، در رم حكومت مي
آيـد كـه وي حـاكم     شـناخت. بنظـر مـي    ژده و ساماري بود. يوسف، پيالت را خوب نمي

آورد) پـيالت بـه    (يوسف، درست بخاطر نمي 784يا  783درستكاري بوده است. در سال 
ژرزالم (بيت المقدس) فرا خوانده شد تا شورش كوچكي را بخواباند. مرد جـواني فرزنـد   

248Fيك نفر نجار از اهالي نازارت

1 Nazareth       متّهم بود كه عصـياني عليـه حكومـت بـر پـا
در جريـان امـور    كرده بوده است. عجب اينست كه سازمان اطّالعات ما كه معموالً خوب

است حرفي در اين باب نشنيده بود و وقتي كه مأمورين اطّالعات مـا تحقيقـات خـود را    
انجام دادند، گزارش دادند كه نجار مزبور، مرد بسيار خوبي است و هيچ علّتي براي مـتّهم  

اي كـه   كردن او وجود ندارد. ولي به گفتة يوسف، كشيشان مذهب يهود به مناسبت وجهه
 چيز ملّت يهود بدست آورده بود، عليه او سخت عصباني بودند.   ر ميان طبقات بيعيسي د

يك نفر   : يك نفر يوناني،ه عيسي در مألعام اظهار داشته كهآنها به پيالت گفته بودند ك
نمايـد هماننـد    رومي، حتّي يك نفر فلسطيني كه شرافتمندانه و عادالنه رفتار و زندگي مي

پـردازد، ارزش و   روز خـود را بـه مطالعـة احكـام قـديم مـي       يك نفر يهودي كه شـب و 
زياد متأثّر نگرديده ولي وقتي كه مـردم  ها  آن ها و دالئل استحقاق دارد! گويا پيالت از گفته

انـد،   اند) و عيسي و طرفداران او را تهديـد بـه قتـل كـرده     در اطراف معبد، اجتماع (نموده
ا به زندان فرستاده است. پونس پيالت اصوالً از پيالت براي نجات جان عيسي اجباراً او ر
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آورد. هنگامي كه از كشيشـان يهـود درخواسـت نمـود كـه       علّت هيجان مردم سر در نمي
: مرتـد، خـائن، مرتـد!    گفتند فقط نعره كشيده و ميها  آن ايرادات خودشان را شرح بدهند

ي از وي نمـوده اسـت.   خره بنا به قول يوسف، پيالت، عيسي را احضار كرده و سؤاالتباآل
عيسي جواب داده كه مسائل و امور سياسي، مورد عنايـت و عالقـة او نيسـت، منظـور او     

خواهد كه: همة مردم، اطرافيان خودشـان را ماننـد    نجات حيات معنوي مردم است. او مي
 اي كه پدر تمام موجودات است پرستش نمايند.    برادر خود دوست بدارند و خداي يگانه

اي  كننده ه گويا از فلسفة راقيون و فالسفة ديگر يونان اطّالع داشته، چيز گمراهپيالت ك
نمايد و گويا اعدام او را به تأخير انداخته ولي ملّت يهود كـه   هاي عيسي پيدا نمي در گفته

هـايي   ها گـزارش  گردد. كشيش شد عصباني و خشمگين مي ها تحريك مي به دست كشيش
دارند كه پيالت گمراه تبليغـات عيسـي گرديـده     شته و اظهار ميبه مقامات سزار ارسال دا

دانيد كه حكّام  نمايند. البتّه مي است و احضار او را به عنوان دشمن امپراتور درخواست مي
ما دستورهاي شديدي دارند كه حتّي اإلمكان از ناراضي كردن اتباع خارجي ما خـودداري  

يك جنگ داخلي، پيالت مجبور شد زنداني خـود  نمايند. باألخره براي جلوگيري از بروز 
را فدا نمايد. عيسي در حين مرگ متانت فوق العاده از خـود نشـان داده و تمـام دشـمنان     

هاي دشنام آميز مردم، به دار آويختـه شـده    خود را بخشيده است و در ميان هياهو و خنده
249Fاست

هـاي پيـرش    گونـه  . اين است آنچه يوسف به من نقل كرد و در حين نقل، اشك بر1
 جاري بود.  

هـايي از   گـواهي روشـن اسـت، گوشـه     اين نامه، در عين آنكه بـر وجـود عيسـي   
رسـاند كـه مـثالً در ميـان      دهـد و مـي   هاي مسيح (يعني انجيل او) را نيز نشان مي آموزش

 مطـرح نبـوده اسـت و مسـيح    » خدايي عيسي«يا » تثليث«مسيحيان نخستين، موضوع 

                                                           
البتّه يوسف، آنچه را كه ظاهراً ديده گزارش نموده و دروغ هم  درباره به دار آويخته شدن عيسي -1

ه روايت قرآن مجيد و به اعتقاد برخي از فرق مسيحي، در اين كار اشـتباهي پـيش   نگفته است، ولي ب

﴿ آمده است:      ﴾ 157نساء: [ال[. 
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كرده، همان خدايي كه عيسي، او را به منزلـة   دعوت مي» خداي يگانه«مردم را به پرستش 
 نمود.   سرپرست و پدر همة موجودات (نه تنها پدر خود!) معرّفي مي

بـر سـاير   » برتري نـژاد يهـود  «به  آيد كه عيسي مسيح همچنين از نامة مزبور بر مي
» تقـوي «سـاية  كـه كرامـت آدمـي را در     اقوام عقيده نداشت و همچـون پيـامبر اسـالم   

 :نمود سفارش مي» اخوت«دانست و به  مي

﴿        ﴾ ]13حجرات: ال[. 

﴿       ﴾ ] :10الحجرات[. 

سنجيد و پيـروانش را بـه    مي» رفتار شرافتمندانه و عادالنه«نيز فضيلت را با  مسيح
بـه   يعنـي همـان سـخناني كـه عيسـي      آري، انجيل مسيحخواند.  فرا مي» برادري«

ساخته، بر چنـين بنيـادي اسـتوار بـوده اسـت و       هدايت و الهام خداوند بر زبان جاري مي
نمايد كه وجود انجيل را همچـون شخصـيت تـاريخي مسـيح،      آقاي شفا بيهوده تالش مي

ا ايـن    ناهما ها در گزارش از عيسي انكار كند. وي ادعا دارد كه انجيل هنگي دارنـد امـ
هاي انجيلي اختالفاتي ديـده   ادعا، كلّي و فراگير نيست بدين معني كه هر چند در گزارش

وجود دارد و قاعدة درست آن است كـه  ها  آن شود ولي مشتركات فراواني نيز در ميان مي
را در آنچه گزارشگران اتّفاق دارند، جستجو كنيم و به اصـطالح، روايـات    پيام مسيح

 هاي اصلي قرار دهيم.  را مالك دستيابي به پيام» اجتماعي«
: نسـبت داده شـده (چـون    قرآن مجيد نيز برخي از احوال و آثاري را كه به عيسي

نمايد و در عين حال پيام عيسـي مسـيح يـا     تثليث، الوهيت مسيح، رهبانيت و ...) نفي مي
هايي كه دربـارة   و بيان كژروي كند و به بازسازي تعاليم عيسي انجيل او را تصديق مي

پردازد. چه خوب بود آقاي شفا هم به پيروي از قرآن كريم، راه اصالح و  وي رخ داده، مي
گرفت نه آنكه بر پيامبر ارجمند مسيحيان جهان، بتازد و پيام اخالقـي   ارشاد را در پيش مي

 و الهامي وي را از ريشه انكار كند.  
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اي شفا پس از انجيل، دربارة قـرآن بـه كنكـاش روي    آق» هاي توحيدي كتاب«در فصل 
 دارد!   ورزي دست بر نمي آورد ولي متأسفانه همچنان از تعصب و غرض مي

 دهد كه آگاهي او از كتاب مسلمانان تا چه اندازه ناقص و مغلوط است!   و نشان مي
ت دارد، اصـالت قـرآن كـريم و دسـت        اي كـه در قـرآن   نخستين مسـئله  شناسـي اهميـ

به ما رسيده يعني در هـر دوران،  » متواتر«اي  خوردگي آن است كه از صدر اسالم به گونهن
كردنـد و   اند و مسلمانان، روز و شب آن را تـالوت مـي   نگاهبان قرآن بوده» حافظ«صدها 

 هيچ كتابي در جهان تا اين اندازه مورد توجه نبوده و نيست.  
پردازد و شبهاتي را در اين بـاره   ضوع ميآقاي شفا در آغاز بحث از قرآن، به همين مو

كنـيم تـا    اي از گردآوري قرآن و انتشار آن را ياد مـي  آورد. ما در اينجا تاريخچه به ميان مي
پـردازيم. تـاريخ    جايگاه شبهات نويسنده در آن جريان شناخته شود و سپس به پاسخ مـي 

نوشت بلكـه   ني را نميهيچ گاه بدست خود آيات قرآ گواه است كه پيامبر بزرگ اسالم
و  : علي بن ابي طالـب ها  آن نمودند كه از ميان او را ثبت مي» وحي«برخي از يارانش 

250Fعثمان بن عفّان و ابي بن كعب و زيد بن ثابت

هـا نـزد    را شايسته است نام برد. آن نوشته 1

زگـار  شد. ضمناً مسلمانان نيز در طول بيست و سه سال از رو نگاهداري مي پيامبر اكرم
روزي و بـه   داشـتند و در نمازهـاي شـبانه    هنبوي، هر كدام بخشهايي از قرآن را در حافظـ 

از  نمودند. بنابراين، زمـاني كـه پيـامبر خـدا     را بازخواني ميها  آن هنگام تبليغ و دعوت،
جهان مادي رخت بست، عالوه بر اسناد كتبي، هزاران سند زنده و گويا براي قـرآن بـاقي   

بـدان خـودداري   نيـز از اعتـراف   » تولّـدي ديگـر  «حقيقتي است كه نويسـندة   نهاد. و اين

                                                           
نثار آن حضـرت را در ضـمن    ي جان حافظ ابن كثير رحمه اهللا اسامي بيست و سه شخص از صحابه -1

بير بن عوام، خالد بن وليد و اميـر  ، عمر فاروق، زه نام: ابوبكر صديقجمل كند، و از آن كاتبين ذكر مي
  [مصحح].     آورد. معاويه بن ابوسفيان ش را نيز مي
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ود كـه  باي از آيات  ، مجموعة پراكندهقرآن در زمان وفات محمد: «نويسد نورزيده و مي
251F».از بر شده بودها  آن اي ديگر از اي از صحابة محمد ضبط يا توسط عده توسط عده

1   
از بيم زوال ) س(ابوبكر صديق  ول مسلمين، خليفة اپس از وفات پيامبر خدا

حافظان قرآن، به زيد بن ثابت كه نويسندة وحي و مورد اعتماد پيامبر بود دستور داد تا 
و » اسناد نوشتاري«گيري از  آورد و او با بهره اي گرد هاي قرآن را در مجموعه سوره

اندند. چنانكه زيد خو» مصحف« اي كامل ترتيب داد كه آن را نسخه» حافظة مسلمانان«
  252F2.»اللّخاف و صدور الرجالمن العسب وفتتبعت القرآن أمجعه «: گفت

هـاي سـپيد و    هاي درخت خرما و سنگ قرآن را پيگيري كردم و آن را از شاخه: «يعني
ت اسـالمي را در هميـاري بـر     ». هاي مردان گرد آوردم سينه در حقيقت زيد با اين كار، امـ

اي جـامع بـا نظـارت مسـلمانان فـراهم آورد. پـس از        نسخهجمع قرآن شريك ساخت و 
 ، يكـي از يـاران پيـامبر   )س(عثمان ذي النورين  گذشت چندي، در روزگار خليفة سوم

بنام حذيفه بن يمان در بازگشت از آذربايجان، خبر آورد كه ميـان مسـلمانان در خوانـدن    
ا چـاره نمـود. پـس بـه دسـتور      برخي از آيات قرآن اختالف افتاده است! و بايد اين كار ر

خليفه، هيئتي به سرپرسـتي زيـد بـن ثابـت مـأمور شـدند تـا از همـان مصـحف پيشـين           
در زمـاني كـه هنـوز     را به ديار مسلمانان فرستند. هيئت مزبـور ها  آن برداري كنند و نسخه

بزرگاني از صحابه حيات داشتند و حافظان قرآن شهر مدينه را پر كرده بودند، بدين مهـم  
ها را در مدينه نگاه داشتند و بقيه را به چنـد شـهر از شـهرهاي     رداختند و يكي از نسخهپ

مسلمانان ارسال نمودند و به همراه هر نسخه، قاري توانـايي را روانـه كردنـد تـا مشـكل      
نمود و عبداهللا بن  قرائت پيش نيايد چنانكه زيد بن ثابت، خود براي مردم مدينه قرائت مي

ئت بر مردم مكّه شد و مغيره بن أبي شهاب براي قرائت به شـام رفـت و   سائب مأمور قرا

                                                           
 . 208تولّدي ديگر، ص  -1

 ، چاپ مصر. 226، ص 6صحيح البخاري، ج  -2
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 بـه  أبو عبدالرحمن سلمي عزم كوفه كرد و عامر بن عبدالقيس به همراه مصـحف بصـري  
253Fرهسپار آنجا شد... خليفه دستور

1   
آنگاه چون خبر يافتند كه برخي از مسلمانان به حافظـة خـود اعتمـاد نمـوده و آيـات      

راقي نگاشته به دستور خليفه اوراق مزبـور را از دور دسـت طلبيدنـد و بـا     مغلوط را بر او
 آب شستند و به روايتي، در آتش افكندند.  

بر مقام خالفت دست يافت،  پس از خلية سوم، هنگامي كه علي بن أبي طالب
وقت عثمان  لو کنت الوايل«: را دربارة قرآن تحسين نمود و گفتخدمات خليفة پيشين 

اگر من در روزگار عثمان زمامدار بودم، : «يعني .254F2»فعل عثمان ياملصاحف مثل الذ لفعلت يف
 ». نمودم ها مي كرد، دربارة مصحف يشانهمان كاري را كه ا

هاي اصلي تهيه شـد و   از آن پس، در پهنة روزگار بتدريج هزاران نسخه از روي نسخه
ايـن بـاز پسـين وحـي خداونـدي،      هزاران حافظ در هر دوره، قرآن را نگاهباني كردند تا 

عـدة  بينـي شـده و و   هيچ دست خوردگي به ما رسيد، چنان كه در خود قرآن هم پـيش  بي
 :فرمايد حفظ آن آمده است و مي

﴿                ﴾ 9حجر : [ال.[ 

 .»هستيمن آن ما خود اين يادنامه را فرو فرستاديم و ما نگاهبا«
 :  به قول مولوي

ــق   ــاف ح ــرد الط ــده ك ــطفي را وع  مص
 

 گــر بميــري تــو نميــرد ايــن ســبق      
 

ــافظم  ــزت را حـ ــاب و معجـ ــن كتـ  مـ
 

ــم    ــرآن رافض ــن را ز ق ــم ك ــيش و ك  ب
 

                                                           
كنيم: صحيح بخاري،  اشاره ميها  آن در اين باره مدارك فراواني موجود است كه در اينجا به برخي از -1

چاپ مصر و نيز تاريخ ابن خلدون، ج  26، ص 1، چاپ مصر و نيز: تفسير طبري، ج 226، ص 6 ج
چـاپ قـاهره و    43- 42چاپ لبنان و نيز: الفهرست، اثر محمد بن اسحق نـديم، ص   1020، ص 10

 به بعد، چاپ قاهره و ... . 57، ص 1نيز: اإلتقان في علوم القرآن، اثر سيوطي، ج 
 ، چاپ قاهره. 46علوم القرآن، به اهتمام آرتور جفري (خاورشناس انگليسي)، ص المقدمتان في  -2
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ــردن در او   ــم ك ــيش و ك ــد ب ــس نتان  ك
 

ــو    ــر مج ــافظي ديگ ــن ح ــه از م ــو، ب  ت
 

 تــــا قيامــــت بــــاقيش داريــــم مــــا
 

255Fتو متـرس از نسـخ ديـن اي مصـطفي     

1 
 

پـس از آنكـه دربـارة گـردآوري قـرآن سـخناني بـه ميـان         » تولّدي ديگر«ما نويسندة ا
تقريبـاً همـة محقّقـاني كـه در ايـن بـاره بـه بررسـي         : «نويسـد  آورد، بدبينانه چنين مي مي

ه از ايـن تـدوين و        اند، بر اين عقيده پرداخته اند كه عثمان و نزديكـان وي يعنـي بنـي اميـ
تنها نظر ديني نداشته بلكـه بيشـتر تـابع منظورهـاي سياسـي       تحميل متن واحدي از قرآن

256Fاند. اي. پ. پتروشفسكي بوده

ات را       2 كه در كتاب اسالم در ايـران، خـود همـة ايـن نظريـ

آوري قـرآن،   توان با اطمينـان گفـت در جمـع    كند كه مي مورد بررسي قرار داده، تأكيد مي
و زيد بن ثابت بخـاطر رضـايت عثمـان و    تغييراتي به سود بني اميه در متن آن، داده شده 

257F»!امويان، آيات معيني را از متن قرآن حذف كرده است

3  
زيرا اگر چنان بود كـه   ؛اعتبار است آميز چون تار عنكبوت سست و بي اين پندار تهمت

كه پس از عثمان به خالفت رسيد و به جنگ بـا   نمايد. امام علي پتروشفسكي ادعا مي
ه نـازل شـده بـود، آشـكار مـي        امويان برخاست، آ بنـي اميـ سـاخت و   ياتي را كه بر ضـد

كردند و اين بهترين شيوه براي رسـوا سـاختن    ها ثبت مي را در مصحفها  آن طرفدارانش
هيچگاه به چنـين كـاري دسـت     امويان و به ويژه معاويه در جهان اسالم بود. اما علي

احت تأييد نمود. بعالوه آياتي كه به سود نزد بلكه عمل عثمان را دربارة قرآن كريم به صر
بني اميه در قرآن آمده است، كدامند؟! و چرا در سراسر قرآن نـام و نشـاني از امويـان يـا     

طـرف   شود؟! پتروشفسكي، پيش از آنكـه يـك پژوهشـگر بـي     ستايشي از ايشان ديده نمي
رام عظـيم قـرآن   باشد، يك كمونيست متعصب است! او درصدد بر نيامده تا اهميت و احت

را در ميان بزرگان صحابه در يابد و بفهمد كه با وجود چنان ارج و حرمتي، ممكـن نبـود   
                                                           

 دفتر سوم مثنوي مولوي.   -1

  . [مصحح].    1977ي سال:  در شهر كيف (جمهوري اكراين) و هالك شده 1898ژوئن سال:  22متولد  -2
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بتواند قرآن را تحريف نمايد و به سـود گروهـي،    –به فرض آنكه بخواهد  –دولت وقت 
اعتبـار   دگرگون سازد. نيت پتروشفسكي آن بوده است كه قرآن كريم را نزد مسـلمانان بـي  

گــامي بــردارد (همــان نيــت هــا  آن و از ايــن راه، در نــاتوان ســاختن ايمــانجلــوه دهــد 
 )! »تشات قلوم«توان يافت  الدين شفا مي اي كه در شجاع جويانه كينه

ا معشر الناس! اتقوا ي«: گفت ود كه در دوران خالفت خود ميب آري اين، امام علي
منا أصحاب  ف! فواهللا ما حرقها إال عن مألقولکم حراق املصاحعثمان و اکم والغلو يفياهللا وإ

  «.258F1 رسول اهللا
گويي مكنيـد و از   اي گروه مردم! از خدا پروا داشته باشيد و دربارة عثمان گزافه: «يعني

دربارة او بپرهيزيد سوگند به خـدا كـه وي اوراق (مغلـوط) را    » سوزانندة مصاحف«گفتن 
 ».  يامبر خدانسوزاند مگر در برابر گروهي از ما ياران پ

از سوي ديگر، زيد بن ثابت كه آماج تهمت و افتراي پتروشفسكي و شفا قرار گرفته 
آمد. از أبو عبدالرحمن  به شمار مي و مورد اعتماد علي است، از ياران موثّق پيامبر
ثابت)  د (بنيت إلی زيفمض«: اند كه گفت بود گزارش نموده سلمي كه شاگرد امام علي

د بن ثابت. يک بزي: علقول يليو خربينيأله ففأس  طالب بن أيب يفکنت ألقی عل ه،يفقرأت عل
ضبط  د يفيلة زيها القرآن فعرفت بذلک فضيها فيد ثالث عشرة سنة أقرء عليفأقمت علی ز

  259F2.»القرآن
گرفتم و با علي بن ابـي   رفتم و قرائت قرآن را از او فرا مي من به نزد زيد بن ثابت مي«

ساخت و به من  پرسيدم و مرا آگاه مي كردم و اموري را از او مي مالقات مينيز  طالب
نشيني با او را بر خود الزم بگيـر)   (همگفت : بر تو باد كه به سوي زيد بن ثابت روي!  مي

                                                           
، چاپ مصر و نيـز: المقـدمتان فـي علـوم     255، ص 1اني، ج مناهل العرفان في علوم القرآن، اثر زرق -1

 . 46القرآن، ص 
 . 25المقدمتان في علوم القرآن، ص  -2



 دين ستيزي نافرجام 106

من نيز مدت سيزده سال قرآن را نزد زيد قرائت كردم و از اين راه فضيلت او را در ضـبط  
 ».  قرآن شناختم
د و از حافظـان        : «نويسـد  ره مـي شفا دوبا عبـداهللا بـن مسـعود يكـي از نزديكـان محمـ

هـاي   سرشناس متن قرآن كه خود متن ديگري از قرآن را تدوين كرده بود آشـكارا سـوره  
260F»!دانست غير اصيل ميرا قرآن  113-114

1   
: آن جناب از دور دستي بر آتش دارند! كسي كه مصحف عبداهللا بن مسعود بايد گفت

نده، گواهي داده است كه مصحف وي با مصحف زيد بن ثابت هيچ تفاوتي نداشته را خوا
ه قراءة ابن يت مصاحف ثالثة، مصحفا فيرأ«چنانكه محمد بن كعب قرظي گفته است : 

الف بعضها خيکلّ منها ما  د، فلم أجد يفيه قراءة زيمصحفا ف، ويبأه قراءة يمسعود ومصحفا ف
  261F2.»بعضا

ه گانه را ديدم. يكي مصحفي بود با قرائت عبداهللا بن مسـعود و  هاي س مصحف: «يعني
ديگري با قرائت ابي بن كعب و سومي با قرائـت زيـد بـن ثابـت، در هـيچ يـك از ايـن        

 ».  مصاحف چيزي نديدم كه با ديگري مخالف باشد
اگر در روايتي هم آمده است كه در مصحف عبداهللا بن مسعود، دو سورة كوتاه از آخر 

توان گفت كـه ابـن مسـعود آن     (سورة فلق و ناس) نوشته نشده بود، با چه دليلي ميقرآن 
اي از قرآن، دليل بر مخالفـت بـا آن شـمرده     دو سوره را نپذيرفته است؟ آيا ننوشتن سوره

خوانـد و ديگـر    آن دو سوره را مـي  شود؟! هنگامي كه در آثار آمده است پيامبر خدا مي
اصـيل  ها  آن توان ادعا نمود كه ها آورده بودند، چگونه مي فصحابه نيز آن دو را در مصح

 نيستند؟! 
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آورد تا آنجا  ي ميشگفت آن است كه شفا بر ستيزه با قرآن مجيد، به هر دستاويزي رو
262Fكه به كار شخصي كه مرتد شده

جويد كه خود پشيمان شده و به اسالم  توسل مي 1

جرير طبري چنان  سر مشهور، محمد بنبازگشته است! ماجرا بنابر گزارش مورخ و مف
فکان أذا أملی   کتب للنيبيکان سرح أسلم و بداهللا بن سعد بن أيبع«: نويسد است كه مي

ما فشک يعا علي: مسما، کتبيما حکي: علذا قالما. وإيما حکيکتب هو: علما، يعا علي: مسهيعل
نزله فقد أنزلت مثل ما أنزل يکان اهللا  إن. وه، فقد أوحی إيلّيوحی إليمد : إن کان حمقالوکفر و

263F...» نيما. فلحق باملشرکيما حکي: علما، فقلت أنايعا عليقال حممد: مس اهللا!

2 
 عبداهللا پسر سعد بن ابـي سـرح اسـالم آورد و آيـات قـرآن را بـراي پيـامبر       : «يعني

نمـود، او   مـي  نوشت. چون پيامبر بر او: سميعا عليما را (در پايان برخي از آيات) امالء مي
گفـت، وي سـميعا عليمـا     : عليما حكيمـا مـي  نوشت و چون مي: عليما حكيما را بجاي آن

264Fنگاشت! آنگاه به شك افتاد مي

شود  آيد، بر من نيز وحي مي : اگر بر محمد وحي ميگفت 3
د گفـت:    دا نازل كردهفرستد من نيز مانند آيات خ و اگر خدا آيات را فرو مي ام! زيرا محمـ

 »!  : عليما حكيما! پس به مشركان (مكّه) پيوست...عليما. من نيز گفتمسميعا 
رسيد و از جهالـت خـود بازگشـت و بـه      البتّه اين مرد در فتح مكّه به حضور پيامبر
265Fاز او درگذشت قول طبري در تاريخش، سرانجام پيامبر اكرم

ـ   4 ه . اما آقاي شـفا دسـت ب
بن أبي سرح از نزديكترين صحابة پيامبر و كاتـب   عبداهللا: «نويسد دامان اين مرد زده! و مي

                                                           
بار مرتد شد، اما او در فتح مكه دوباره  بن أبي سرح يك قابل يادآوري است كه اگرچه عبداهللا بن سعد -1

اي  بيعت كرد و پس از آن اسالمش را نيكـو سـاخت و خـدمات شايسـته     شده و با پيامبر مسلمان 
ي افريقا جزء قلمرو خالفت اسـالمي نمـود، و    براي مسلمانان انجام داده و مناطق بسياري را در قاره

  [مصحح].    . در زمان خالفت راشده والي مصر بوده است

 سوره انعام.  93اثر ابن جرير طبري، ذيل آيه جامع البيان عن تأويل آيات القرآن،  -2

 در اينجا عبارت داخل مميزها جا افتاده است. و به كفر گراييد.  -3
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ت نـزول آيـات      هاي او بود كه پس از مدتي اصالت اين وحي مخصوص وحي هـا و كيفيـ
266F»!قرآني را انكار كرد...

1   
و آقاي شفا با توسل به اين برهان آهنين! (بدون آن كه از توبه و عفو عبـداهللا بـن ابـي    

 نمايد!   و حقيقت قرآن را انكار مي سرح سخن به ميان آورد)! اصالت وحي
كه بگذريم، ديدگاه نقدآميز شـفا را دربـارة قـرآن    » گردآوري مصحف قرآني«از بحث 

 اي آورد.   توان به چند بخش تقسيم كرد و براي هر كدام نمونه كريم مي
او در ترجمـة آيـات مايـه    » ورزي غـرض «آميزي است كـه از   بخش اول، سخنان طعن

چنانچه (زنان) دلپسندتان نباشـند در  «نويسد:  اين كه از قول قرآن مجيد ميگيرد! مانند  مي
267F)!!»19: نگران مباشيد (نساءها  آن مر طالقا

2  
موافقـت  » طـالق «كند كه قـرآن بـه آسـاني بـا      در اينجا آقاي شفا به خواننده تلقين مي

به اصل آية شـريفه در  پاشد! با آنكه اگر  نمايد و از اين راه، كانون خانواده را از هم مي مي
اي است كه شـفا آورده   كنيم كه پيام قرآن برخالف ترجمه سورة نساء بنگريم، مالحظه مي

 :خوانيم ست! در آيه مزبور چنين ميپروايي، مفهوم آيه را واژگونه نموده ا و با كمال بي

﴿                             

 ﴾ 19نساء: [ال.[ 

رفتاري كنيد و اگر دلپسندتان نباشند پـس چـه بسـا چيـزي را      و با آنان (زنان) خوش«
 .»نهد و خداوند در آن خير بسيار ميپسنديد  نمي

سـت، بلكـه بـه    اي به امر طالق نرفته ا بينيم در اين آيه، كمترين اشاره همانگونه كه مي
كنـد و   سـفارش مـي   –در صورتي كه ناپسند باشند  –ها  آن رفتاري با زنان و تحمل خوش

شود كه در روزگـار خشـونت و    در حقيقت يكي از آيات افتخار آميز مسلمانان شمرده مي
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گويـد و   توان يافت سخن مي كه در ايشان مي» خير بسيار«مهري به زنان، قرآن مجيد از  بي
 دهد.   دستور ميها  آن با به شكيبايي

فانه -» تولّدي ديگر«هاي نادرست، در كتاب  از اين نمونه ترجمه فـراوان يافـت    -متأسـ
دهد. جاي شرمندگي اسـت كـه    شود و دشمني نويسندة آن را با اسالم آشكار نشان مي مي

ي اين اندازه تحريـف و جفاكـار   ترين متون ديني، كسي (با پيشينة مسلماني) دربارة مقدس
 روا دارد و هيچ پروا نداشته باشد كه روزي پرده از خيانت وي برداشته شود!  

خطـاي وي در  «توان نتيجة  آميز شفا دربارة قرآن كريم را مي بخش دوم از سخنان طعن
در قرآن نيز آمده اسـت كـه مـا خودمـان     : «نويسد دانست. مانند آنكه مي» آنيفهم آيات قر

كنيم بر هر شهري كه تصميم به هالك مردم آن گرفتـه باشـيم كـه آن مردمـان از      حرام مي
268F)».95كفر خود توبه كنند (انبياء : 

1 
دهد كه قرآن، خداوند پـاك را مـانع    نويسنده، با اين ترجمة مغلوط به خواننده پيام مي

ه، مفهـوم ديگـري دارد و   در صـورتي كـه اصـل آيـة شـريف     كند!  توبة بندگانش معرّفي مي
 :فرمايد مي

﴿          ﴾  :95[األنبياء.[ 

بازگردنـد)، ايشـان بـاز     و بر (مردم) شهري كه آن را هالك كرديم، حرام اسـت (كـه  «
 .»كردند نمي

بر نگشتن بـه زنـدگي دنيـوي اسـت     » گردند باز نمياليرجعون = «ترديد مقصود از  بي
كاري!  (همانگونه كه عمده مفسران قرآن بر اين رأي اتفاق نظر دارند) نه توبه از كفر و تبه

اند (أهلكناها) و از كساني كه  زيرا در آيه تصريح شده است كه آن مردم، به هالكت رسيده
رود تا قرآن مجيد اعـالم كنـد    عمل نمي اند، انتظار توبه و اصالح رخت از زندگي بر بسته

 شود!   كه خداوند متعال، مانع اين كار مي
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ه بـدان، فهمـش آسـانتر مـي       گـردد   آية مزبور در قرآن كريم همانندي دارد كه بـا توجـ
 :چنانكه در سورة يس آمده است

﴿                      ﴾] :31يس.[ 

ديگـر  هـا   آن ايـم و  هايي را كه پيش از آنـان هـالك كـرده    اند چه بسيار نسل آيا نديده«
 .»گردند؟ بسوي ايشان باز نمي

باز نگشتن به دنيا است، همچنانكه در توضيح آيـة  » اليرجعون«واضح است كه مراد از 
 نند.  رسا پيشين گفته شد و هر دو آيه، يك مفهوم را مي

خبري  آورد و بر بي بخش سوم، سخنان طعن آميزي است كه شفا دربارة قرآن كريم مي
از سورة توبـه كـه از    111داللت دارد. به عنوان نمونه در ذيل آية » تطبيق كالم الهي«او از 

گويد، شفا ابـراز   سخن مي» وعدة بهشت در تورات و انجيل و قرآن به مجاهدان راه خدا«
هـيچ  : «نويسـد  مـي اي آمـده باشـد! و    چنين وعـده » انجيل«د از اين كه در نماي شگفتي مي

مفسري نيز تا به امروز در هيچ جاي انجيل نشـاني از ايـن وعـدة قطعـي خداونـد نيافتـه       
269F»!است

1 
البتّه آقاي شفا گمان نموده كه تفسير و تطبيق آيات، كار بسيار آساني اسـت و بـا يـك    

هـاي ايـن دو كـالم و حيـاني      ن و انجيل، همة نكتـه نگاه سطحي و سرسري به ترجمة قرآ
كند كه در انجيل وعده داده شده باشـد هـر كـس     رو سخت انكار مي آيد از اين بدست مي

 رسد! ه رستكاري يا بهشت موعود ميجان خود را در راه خدا از دست دهد، ب
د، يسـنج  ديگر ميكرد و سخنان آن را با يك اما اگر از سر تأمل و تدبر به انجيل نگاه مي

فهميد كه درك كالم الهي، بـا سـطحي نگـري     يافت و مي وعدة قرآني را در انجيل هم مي
در روزگـار واپسـين دعـوتش،     سازد! در انجيل لوقا آمده است كه عيسـي مسـيح   نمي
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اآلن هر كه كيسه دارد آن را بـر دارد  : «كرد، به حواريون خود گفت خطر ميچون احساس 
270F»!ان را، و كسي كه شمشير ندارد جامة خود را فروخته آن را بخردد و همچنين توشه

1 
روشن است كه دستور خريدن شمشير براي بكارگيري از آن و دفاع در برابـر دشـمن   

پيوسـت و بـه    شد، به رستگاري مي كشته مي بوده است و اگر كسي در دفاع از مسيح
هـر كـه   : «فرمـود  كه عيسي خوانيم رسيد، چنانكه در انجيل متّي مي بهشت جاودان مي

يعني شهادتش ماية رستگاري  271F2»جان خود را بخاطر من هالك كرد، آن را خواهد دريافت
 وي خواهد شد.  

پس اگر از راه انصاف به انجيل توجه كنيم، تصديق خواهيم كرد كه اين كتاب، همـان  
است و ميـان   داده دهد كه قرآن كريم به امت محمد مي اي را به پيروان عيسي وعده

 اين دو كالم الهي، تفاوت و اختالف اساسي وجود ندارد.  
البتّه اناجيلي كه در روزگـار نـزول قـرآن وجـود داشـتند، بـه لحـاظ تعـداد، بـيش از          

272Fاند (چنانكه آقاي شفا هـم بـدين امـر اذعـان دارد)     هاي كنوني بوده انجيل

و اگـر اناجيـل    3
تـري در ايـن    كرديم، شايد عبارات صـريح  ميكاوش ها  آن مزبور را در دست داشتيم و در

 يافتيم.   باره مي
هـاي   در نيـافتن صـورت  «زنـد از   هايي كه شفا بر قرآن مجيد مي بخش چهارم از طعن

نمايد چرا قرآن، كتاب زبور يا  ناشي شده است، چنانكه بارها اعتراض مي» گوناگون وحي
ها و سـرودهاي داود پيـامبر    ر، نيايشدهد با آنكه مزامي مزامير داود را به خداوند نسبت مي

اي از سرودهاي صد و پنجـاه   مزامير داود مجموعه: «نويسد چنانكه مي است، نه كالم خدا!
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اي است كه داود پادشاه و پيغمبر يهود، خطاب به يهوه خداوند يهـود، سـروده اسـت     گانه
273F»!توان ديد نظير آنچه در گاتاها در مورد زرتشت و اهورا مزدا مي

1   
اي دعا و نيايشي را بر زبان  تواند اين معنا را در يابد كه ممكن است بنده قاي شفا نميآ

آورد ولي در عين حال، آن نيايش به توفيق و الهام الهي در ذهنش آمـده باشـد (همچـون    
در قرآن كريم كه هم اثر وحي خداوندي است و هم از زبان بندگان خدا در » سورة حمد«

هـاي   دانند كه الهامات خداونـد، شـكل   آيد). اما اهل تحقيق مي ميخالل آن سخن به ميان 
دهنـد و   نسبت مي رو مسلمانان، مزامير را از يك سو به داود گوناگون دارد و از همين

هـاي مزبـور را در حـالتي اشـراقي و      نيايش ه دارند كه داود پيامبراز سوي ديگر عقيد
شود چنانكه قـرآن   ده ميية الهي به داود شمرالهامي سروده است و بنابراين، زبور، يك هد

 :فرمايد مي

﴿       ﴾ 163نساء: [ال.[ 

 !  »به داود زبور را داديم«
آورد، رأي مسـلمانان را تأييـد    شاهدي هم كه شفا از گاتاهاي زرتشت و اهورا مزدا مي

دانند و آقاي شـفا بـه هـيچ وجـه      ميزيرا عموم زرتشتيان، گاتاها را اثري الهامي  ؛نمايد مي
دهـد و تنهـا بـا مسـلمانان در ايـن زمينـه، آهنـگ         ايشان را آماج اعتراض و نقد قرار نمي

 مخالفت و ستيزه دارد! 
دربـارة قـرآن كـريم از دو    » تولّـدي ديگـر  «خالصه آنكه سخنان طعن آميـز نويسـندة   

يه و معلومات، به نقد زند و نويسنده با اين روح سر مي» غرض ورزي و جهالت«خصلت 
 پردازد.   قرآن عظيم مي

هـاي از تعـاليم عـالي قـرآن      كنيم تا نمونه در اينجا ما خوانندگان ارجمند را دعوت مي
هـاي ايشـان،    بـافي  هاي شفا منفـي  شريف را مالحظه كنند و پس از بررسيِ اشكال تراشي

 گذارده، بنگرند.   هاي مثبتي كه قرآن به نمايش ها و ارزش هايي هم به آموزش لحظه
                                                           

 . 212تولّدي ديگر، ص  -1



 113  هاي توحيدي كتاب 

گويـد   هايي اخالقي در زندگي انسان سخن مي قرن پيش، از شيوه قرآن كريم در پانزده
ها  آن پذيرند و همواره جامعة بشري بدانها نيازمندند و ما برخي از كه هيچ گاه كهنگي نمي

 :  كنيم را در اين بخش بازگو مي
 :فرمايد كه ميدربارة دشمنان! چنانسفارش به رعايت عدالت حتّي  -1

﴿            ﴾ 8: ةمائد[ال.[ 

 .»ار نكند كه به عدالت رفتار نكنيددشمني گروهي شما را واد«
 :فرمايد خطاهاي ديگران، چنانكه ميپوشي از  سفارش به عفو و چشم -2

﴿               ﴾  :22[النور.[ 

پوشي نمايند، آيا دوسـت نداريـد كـه خداونـد شـما را       مؤمنان بايد عفو كنند و چشم«
 ؟»بيامرزد

 فرمايد: ر كارهاي خير. چنانكه ميسفارش به پيشگام شدن د -3

﴿      ﴾ 148: ةبقر[ال.[ 

 .»يشي بگيريدپ در كارهاي نيك از يكديگر«
 :فرمايد چنانكه مي سفارش به گواهي عادالنه با وجود زيان شخصي! -4

﴿              ﴾  :135[النساء.[ 

 .»دهيد هر چند به زيان خودتان باشدپيوسته به عدالت قيام كنيد و براي خدا گواهي «
 :فرمايد تّي با دشمنان! چنانكه ميحفظ پيمان حسفارش به  -5

﴿                ﴾ 4: بةتو[ال.[ 

پس پيمان ايشان (مشركان) را تا پايان مدتشـان تمـام كنيـد كـه خـدا پرهيزگـاران را       «
 .»دارد دوست مي

 :فرمايد به سود ديگران. چنانكه ميفداكاري سفارش به ايثار و  -6

﴿            ﴾ 9حشر: [ال.[ 
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 .»دهند هر چند نيازمند باشند يح ميو ديگران را بر خود ترج«
 :فرمايد استي در گفتار. چنانكه ميسفارش به ر -7

﴿      ﴾  :70[األحزاب.[ 

 .»ز خدا پروا دايد و سخن درست گويدا«
 :فرمايد دليل. چنانكه مي ء ظنّ بيدستور به پرهيز از سو -8

﴿               ﴾ 12:حجرات[ال.[ 

 .»ها دوري گزينيد و فخر فروشي از بسياري گمان«
 :ايدفرم چنانكه مي

﴿                      ﴾ ] :18لقمان.[ 

 .»خود پسند فخر فروش را دوست ندارددر زمين متكبرانه راه مرو كه خدا هيچ «
 :فرمايد ر رفتار ناپسند چنانكه ميسفارش به رفتار نيك در براب -10

﴿       ﴾ 22رعد: [ال.[ 

 .»زدايند ؤمنان، بدي را با نيكي ميم«
 :فرمايد ستهزاء ديگران. چنانكه ميسفارش به ترك ا -11

﴿      ﴾]11حجرات: ال.[ 

 .»از شما ديگري را به ريشخند نگيردبرخي «
 :ايدفرم ني و پاكدامني. چنانكه ميگزي سفارش به عفت -12

﴿                   ﴾ 33نور: [ال.[ 

را از فضـل خـويش   ها  آن يابند بايد عفّت گزينند تا خدا آنان كه وسيلة زناشويي نمي«
 .»نياز كند بي

 :فرمايد كردن از خائنان چنانكه ميسفارش به جانبداري ن -13

﴿         ﴾ 105نساء: [ال.[ 
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 .»مدافع خيانتگران مباش«
 :فرمايد جويي ديگران. چنانكه مي بسفارش به پرهيز از عي -14

﴿         ﴾ 1: ةهمز[ال.[ 

 .»جويي واي به هر طعنه زن عيب«
 :فرمايد نكه ميو اداي امانت. چنا سفارش به رعايت پيمان -15

﴿         ﴾ 8مؤمنون: [ال.[ 

 .»هاي خويش را رعايت كنند و پيمان ها مؤمنان آنانند كه امانت«
 :فرمايد ان لغو و ياوه. چنانكه ميسفارش به دوري از سخن -16

﴿        ﴾ 3ون: مؤمن[ال.[ 

 .»گويي روي گردان باشند كه از ياوهمؤمنان آنانند «
 :فرمايد ميگويي با مردم. چنانكه  سفارش به خوش -17

﴿          ﴾  :53[اإلسراء.[ 

 .»بگو كه به بهترين روش سخن گويند به بندگانم«
 :فرمايد دگي. چنانكه ميي از پراكنسفارش به حفظ وحدت و دور -18

﴿         ﴾ ] :105آل عمران.[ 

 .»يگر پراكنده شدند و اختالف كردندمانند كساني نباشيد كه از يكد«
 :فرمايد از بخل و حرص. چنانكه مي سفارش به پرهيز -19

﴿             ﴾ 9حشر: [ال[. 

 .»مصون ماند، ايشانند كه رستگارند هر كس از بخل و آزِ خود«
 فرمايد: كسي يا چيزي. چنانكه مي سفارش به پرهيز از پيروي ناآگاهانه از -20

﴿          ﴾ 36سراء: [اإل.[ 

 .»نيستي از پي چيزي مرو كه تو را بدان دانش«



 دين ستيزي نافرجام 116

اشاره ها  آن و دهها سفارش و دستور عالي ديگر كه متأسفانه آقاي شفا حتّي به يكي از
 جويي بر آمده است.   ننموده و از راه تعصب و بدبيني تنها درصدد عيب

: چـرا از  هاي وحياني اينسـت كـه   به كتاب» گرتولّدي دي«از جملة اعتراضات نويسندة 
نـدارد؟! و در ايـن بـاره     ها اشتراك و همساني وجـود  كتابديدگاه قوانين ديني، ميان اين 

عليرغم اين تصريح قرآن كه هر سه كتاب مقـدس اديـان توحيـدي (تـورات،     : «نويسد مي
منطقــاً انـد و بنـابراين بايـد     فرسـتاده شـده  انجيـل، قـرآن) از جانـب يـك خـداي واحــد      

و تغييرناپـذير الهـي    كنندة حقايقي واحد و مشترك در قالب قوانين ابدي و ثابـت  منعكس
هـاي    ضهـا و گـاه تنـاق    باشند، ميان بسياري از قوانين اعالم شده در اين سه كتاب تفاوت

274F»!وجود دارد...چنان بنيادي 

1   
در پاسخ بايد گفت اوالً اشتراك و همانندي ميان اين سـه كتـاب الهـي در بسـياري از     

كتـاب از فحشـاء و خيانـت و    شود مانند اينكه هر سـه   قوانين اخالقي و حقوقي ديده مي
نمايند و به پاكدامني و امانتداري و راسـتي و   سرقت و قتل و تهمت و دروغ و ... نهي مي

خوانند. ثانيـاً خداونـد، قـوانين اديـان را بـراي       دادگر و دستگيري از نيازمندان و ... فرا مي
قوانين الهـي نيـز   خود مقرّر نفرموده تا گفته شود كه چون خدا تغيير ناپذير است، پس در 
هاي  اند و جامعه نبايد دگرگوني راه يابد! بلكه شرايع ديني، براي جوامع انساني وضع شده

رود كه قوانين اديان عـالوه بـر همسـاني بـا      انساني در تغيير و تحولند، بنابراين انتظار مي
تـر و   هـايي نيـز داشـته باشـند. آري، اديـان ابتـدائي داراي احكـام سـاده         يكديگر، تفاوت
تـري از سـوي    اند و بتدريج در روند تحوالت تـاريخي، قـوانين گسـترده    محدودتري بوده

خداوند به پيامبران الهام شده است بدين معني كه اگر مثالً در آئين يهـود، از هـزار حكـم    
اي  شود، بـه گونـه   رود، در فقه اسالمي از دو هزار قانون حقوقي بحث مي فقهي سخن مي

و » حـرج «و » اضـطرار «بيني شده است و از  پيشها  آن نده نيز در خاللكه تغيير شرايط آي
و ديگـر عوارضـي كـه موجـب تفـاوت احكـام حقـوقي        » تغيير موضوع«و » تغيير عرف«
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اسـت  » ديگر تولّدي«آيد. اما شگفت از نويسندة  گردد، نيز در اين فقه سخن به ميان مي مي
و تغييرناپـذير باشـند و از سـوي ديگـر بـر       كه از يك سو انتظار دارد قوانين اديان، ثابـت 

: نويسـد  چنانكه با لحن نقد آميز ميكند!  اعتراض ميها  آن مقررات ثابت و همسان در ميان
انجيل در بسياري از موارد بازگوكنندة مطالب تورات است. قرآن نيز در بسياري از موارد «

 جمـالت يـا اصـطالحات   بازگوكنندة مطالب تورات و انجيل است بطوري كه حتّي عـين  
275F»!در آن بازگو شده استها  آن

1  
آري قرآن كريم هرگز اين موضوع را انكار يا پنهان نكرده است بلكه بارها به روشـني  

ده شـمر ها  آن هاي پيشين و گواه بر كنندة كتاب دارد كه اين كتاب خدايي، تصديق اعالم مي
 :فرمايد شود همانگونه كه مي مي

﴿                             ﴾ 

 ].48: ةمائد[ال

هـاي   كنندة كتـاب  ما اين كتاب را به سوي تو بحق فرو فرستاديم در حالي كه تصديق«
 .».است ..ها  آن يش از خود و حاكم برپ

اي از مسائل، خود دليل استواري بـر   تورات و انجيل در پارهاما همساني قرآن مجيد با 
هـاي تـورات و    هيچ گـاه بـه كتـاب    آيد. زيرا پيامبر اسالم وحياني بودن آن به شمار مي

ي) و اصـطالحات  بـر (زبـان ع ها  آن دسترسي نداشت و با زبانها  اين انجيل و زبور و جز
هـا   آن اهل كتاب بـراي آمـوزش كتـب   هاي مزبور آشنا نبود و هرگز نزد دانشمندان  كتاب

د  نرفت و از اين عا ننمودند كه محمـرو يهوديان و مسيحيان عرب هيچ كدام اد    نـزد مـا
غرض و منصـف ايشـان بـه     درس آموخته و در مدارس ما گام نهاده است بلكه علماي بي
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آنـان   حقّانيت وحي محمدي در همان روزگار، ايمان آوردند چنانكه وصف ايمان پاكدالنة
276Fدر آياتي از قرآن كريم آمده است.

1   
نـدارد در   يكه از تهمت و افترا به برگزيدگان خدا، هيچ باك» تولّدي ديگر«اما نويسندة 

تقريبـاً همـة محقّقـاني كـه دربـارة قـرآن       : «نويسد فرسايي نموده و مي روا قلمپ اين باره بي
هـاي تفسـيري    تورات و نيـز بـا كتـاب   اسالم با اند كه پيامبر  اند بر اين عقيده بررسي كرده

در جامعـة يهـودي   هـا   آن دارش) كـه همـة   مربوط بدان (تلمود، ميشنه، هلخه، هگده، مـي 
عربستان آن زمان مورد استفاده و مراجعه بودند از نزديك آشنا بوده اسـت ولـي انجيـل و    

و  كتب مربوط بدان را تنها از طريق راهبان مسيحي در سـفرهاي تجـارتي خـود بـه شـام     
277F»!نداشته استها  آن فلسطين شناخته و آشنايي مستقيم با

2  
اي كه از سوي آقاي شفا و چند تن خاورشناسان مغرض (نه محقّقان  البتّه رأي واژگونه

پيوند دارد و هيچ كـدام  ها  آن  ها و سوء ظنّ شناس)! ابراز شده است تنها با پندار بافي قرآن
زبـان  «ها به فرا گـرفتن   مدت دهد پيامبر اسالم اند كه نشان كمترين سندي بدست نداده

هاي تفسيري آن را بطور مستقيم مطالعه كنـد!   سرگرم بوده تا بتواند تورات و كتاب» يبرع
درس تلمود و ميشنه و ميدارش و » احبار يهود«ارند كه پيامبر نزد دو نيز هيچ يك دليلي ن

ش آمـده بـود، مشـركان مكّـه خيلـي      خوانده است! اگر چنين رويدادي پي را ميها  اين جز
 شدند و در برابر ادعاي صـريح پيـامبر   زودتر از اين گروه پندارگرا، از آن امر با خبر مي

278F: هرگز كتابي پيش از قـرآن نخوانـده و خطّـي بدسـت خـود ننوشـته اسـت       گفت كه مي

3 
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ز پيرامـون  شناساندند و مسـلمانان را ا  نمودند و آموزگاران وي را به همه مي ايستادگي مي
 ساختند.   پيامبر پراكنده مي

برخاسـتند، نتوانسـتند ادعـا كننـد كـه       يهوديان مدينه نيز كه حتّي به پيكار با پيـامبر 
شناس! از كجا به ايـن   شاگرد ديرينة ما بوده است! معلوم نيست اين محقّقان قرآن محمد

آن و اسـناد تـاريخي ديـده    در قـر ها  آن اند كه اثري از هاي ناشناخته دست يافته همه دانش
 شود؟!   نمي

دروغ ديگري است زيرا پيامبر در كودكي به همراه »! فلسطين«اما سفر پيامبر به 
رسيد و » بصري«ابوطالب و گروهي از بازرگانان مكّه، بسوي شام حركت كرد و به قرية 

إلی   بوطالب برسول اهللاأخرج «نويسد :  هرگز به فلسطين نرفت. طبري در تاريخ خود مي
279»نيهو ابن تسع سنام وبصری من أرض الشF1 ابوطالب بهمراه پيامبر: «يعني  به بصري در

 ». سال داشت 9سرزمين شام سفر كرد و در آن هنگام پيامبر 
ساله اگر پاي به مدرسه ننهاده باشـد بايـد يـك سـال رنـج       9دانند كه كودكي  همه مي

هـاي سـاده را فـرا گيـرد، پـس آن       شتنِ واژهبكشد و وقت بگذارند تا بتواند خواندن و نو
اي براي رسـالت عظـيم    كودك درس ناخوانده چطور توانست از يك سفر كوتاه، دستمايه

آيندة خود بر گيرد و حكمت قرآن و فقه گستردة اسالمي را پديد آورد؟! چرا هيچ يك از 
ند؟! اما دومـين  ا كاروانيان، درس آموزي طوالني وي را نزد راهبان مسيحي گزارش ننموده

هـايي   هر چند در نوجواني صورت گرفت ولي با گرفتـاري  –باز هم به شام  –سفر پيامبر 
داد زيـرا مسـئوليتي كـه دربـارة      همراه بود كه فرصت پژوهش و درس خواندن به او نمـي 

اموال خديجه و خريد و فروش كاالها بر عهده گرفتـه بـود، وي را از پـرداختن بـه امـور      
داشت به ويژه كه پيشينة اين كار را نداشـت و بـراي نخسـتين بـار بـا امـوال        يديگر باز م

گـران را بدسـت ايـن و آن      رفت و چنان نبود كـه آن امـوالِ   خديجه به سفر بازرگاني مي
 ها رود!  سپارد و خود در پي تحصيل زبان عربي يا درس انجيل
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كرد  ي وي را همراهي ميعالوه بر اين، پيامبر در اين سفر نيز تنها نبود و كاروان
جعل سرة ويفخرج مع غالمها م«نويسد:  مي» طبقات كبري«چنانكه ابن سعد در كتاب 

پيامبر (در نوجواني) با ميسره (غالم خديجه) راهي : «يعني .280F1»ريهل العأوصون به يعمومته 
 ». نمودند سفر شد و عموهايش دربارة او به كاروانيان سفارش مي

د  ايشان پرسـيد  پرداز و همفكر خاورشناسان خيالبايد از آقاي شفا و  اگـر محمـ :  در
 :  صيل معارف ديني سرگرم شده بود پساين سفر كوتاه به تح

 اند و در تاريخ منعكس نشده است؟   چرا اين خبر را كاروانيان گزارش نكرده

د   اهل مكّه سـخني از محمـ (تپيش از نبو) چرا در فاصلة نوجواني تا چهل سالگي 
 رة تعاليم پيامبران گذشته و اديان پيشين و كتب وحياني نشنيدند؟  دربا

را هـا   آن هاي او (كه به گمان شـفا  زشوو آم چرا پيامبر پيش از رسالتش، از مسيح
 از راهبان فرا گرفته بود)! براي ديگران هيچ سخني نگفت؟!  

شـود، از ايـن    نقل و نقد مي گيريِ منكران محمد چرا در قرآن مجيد كه معموالً خرده
 اتّهام خبري نيست؟!

مـدركي را   نويسي كرد و هر سـخن بـي   توان سيره سازي مي پردازي و فرضيه آيا با خيال
281Fبه ميان آورد؟!

2 

282Fبه پيروي از گلدزيهر –تهمت ديگري كه شفا 

آورد اينست كه پيـامبر   مي –و امثال او  3

هستند! با آنكـه در آن   راهيمگفتند از پيروان اب بوده كه مي» حنفاء«تحت تأثير  اسالم
اي در ميـان نبـود و شـريعت     نامه هيچ كتاب و نوشته و قانون روزگار از ابراهيم خليل

گستردة اسالمي با آداب شخصي و انفرادي چند تن عرب (كه برخـي از ايشـان مسـلمان    
هـا تـازگي    و كتاب او در ميان عرب هم شدند) در خور سنجش نيست و دعوت پيامبر
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رفتـه بودنـد   خوانيم كه از سخنان پيـامبر در شـگفتي    رو در قرآن مجيد مي از همينداشت 
 :فرمايد چنانكه مي

﴿                                     

                                ﴾ ]:4 ص- 

7.[ 
انـد!   شگفت زده شـده  اي از ميان خودشان به سوي آنان آمده، از اين كه هشداردهنده«

: اين جادوگري بس دروغگو است. آيا خـدايان را خـداي واحـدي نمـوده؟     كافران گفتند
ايم، اين جز  هيار شگفتي است! ما چنين سخني در آخرين دين هم نشنيدهمانا اين چيز بس

 !»پردازي نيست دروغ
هايي توحيدي در ميان مردم عرب آورده بودند، آيـا چنـين    آراء تازه و پيام» حنفاء«اگر 

 آمد؟!   پرستان پديد مي حيرتي در بت
تاب معروف پژوهشگر نامدارِ عرب در زمان ما يعني دكتر جواد علي (نويسندة ك

: نويسد آثار خود دربارة حنفاء مي المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم) ضمن يكي از
فرقة وال کان هلم عة ويکن هؤالء شية إذ مل يانفرادحاالت  تفکر يفتأمل و عزلة يف وقد عاشوا يف«
  283F1.»نة ثابتةين له قواعد معيد

ند، در تأمـل و انديشـه بودنـد و    گذراند گيري روزگار مي آنان (حنفاء) در گوشه: «يعني
اي نبودند و  هاي انفرادي داشتند و هيچ گاه بصورت گروهي متشكّل و فرقه و دسته حالت

 ».  دين و آئيني نداشتند و احكام ثابت و معيني داشته باشد
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عجب آنكه برخي از اين افراد پراكنـده و انگشـت شـمار، بـه اسـالم روي آوردنـد و       
انـد،   بوده م ادعا نكردند كه استادان و آموزگاران پيامبر اسالممسلمان شدند و هيچگاه ه

284Fاند! بافاني امثال او به ميان آورده همان ادعايي كه آقاي شفا و خيال

1  
حتّي در زمان خود محمد، كساني در مدينه و مكّـه  : «نويسد مي» تولّدي ديگر«نويسندة 

ن پارسـي گرفتـه شـده اسـت و ايـن      مدعي آن بودند كه بسياري از مطالب قرآن از سـلما 
دانـيم كـه    : مياي در تكذيب آن نازل شود آمد آيهشايعه در حدي شيوع يافته بود كه الزم 

آموزد، اما زبـان آن كـس كـه مـورد      را به تو ميها  اين گويند بشري است كه همة اينان مي
: حـل قـرآن، زبـان فصـيح عربـي اسـت! (ن      اشارة ايشان است عجمي است در صورتي كه

103.«(285F

2   
آيد كه از شفا در كتابش سر زده است! زيرا  اين قصه نيز خطاي ديگري به شمار مي

به حضور پيامبر » قبا«در مكّه آمده و سلمان پارسي مدتها پس از آن در » نحل«سورة 
رسيد (و آئين وي را پذيرفت و از مسلمانان ثابت قدم گرديد). چنانكه ابن هشام  اسالم

اند كه خود سلمان دربارة نخستين  آورده» طبقات«و ابن سعد در كتاب » يرهس«در كتاب 
معه نفر من ه ويوهو بقباء فدخلت عل جئت إلی رسول اهللا«: گفت ديدارش با پيامبر

 . »آمدم كه او با گروهي از يارانش در قباء بود من، هنگامي به سوي پيامبر« .286F3»أصحابه
سيزده سال از رسالت خود را در مكّه  كه پيامبر خداو اين مالقات در زماني رخ داد 

نـازل شـده بـود، پـس      سپري كرده بود و نزديك هشتاد سوره از قرآن مجيد بـر پيـامبر  
 را به وي آموخت؟  ها  آن چگونه سلمان پارسي
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انـد دربـارة    سورة نحل ماجراي ديگري دارد و همانگونه كه مفسران آورده 103اما آية 
سـاخت) و   كـرد (شمشـير مـي    آمده است كه در مكّه آهنگري مـي » جبر«م مردي رومي بنا

نمود. برخـي از مشـركان مكّـه ايـن      گذشت چندي درنگ مي بر او مي چون پيامبر خدا
د! رود تا از او سخن آموز به نزد جبر مي : محمدا دستاويز قرار دادند و گفتند كهحادثه ر

 :قرآن كريم در پاسخ آنان فرمود

﴿               ﴾ 103نحل: [ال.[ 

اسـت و ايـن (قـرآن) عربـي     دهند، غير عربـي   زبان آن كس كه اين نسبت را بدو مي«
 !»روشن است

اسـت   ينيست بلكه مراد كس» پارسي زبان«كه در آية شريفه آمده » اعجمي«مقصود از 
دهد كه اگر  د عرب نبوده و به زبان فصيح تازي آشنا نباشد. همين ماجرا نشان ميكه از نژا

كمترين مدركي براي اثبات آموزش وي از ديگران داشتند آن را در ميـان   مخالفان پيامبر
 افكندند! ولي از اين كار ناتوان ماندند.   نهادند و غوغا به راه مي مي

ريم، بـه كشـف بزرگـي دسـت يافتـه! و      شنيدني است! كه شـفا در بحـث از قـرآن كـ    
اند كه بت ممتازي بنام اهللا پيش از اسالم در  آيات متعددي از قرآن گواه بر اين: «سدنوي مي

هـا   آن : اگـر از هاي ديگر داشته است امي مافوق بتعربستان شناخته شده بوده است و مق
ي خـود قـرار داد؟   اها و زمين را آفريد و خورشيد و ماه را در جـ  بپرسي چه كسي آسمان

را زنـده  فرسـتد و زمـين مـرده     : اهللا. و اگر بپرسي چه كسي باران مـي پاسخ خواهند گفت
: گردانند؟ (عنكبـوت  وي از حقيقت مي: اهللا. پس چرا امروز، ركند؟ جواب خواهند داد مي
بپرس زمين و آنچه در آن است از چه كسي است و مالك همه چيز ها  آن از«و )» 63-63

: اهللا. پس چگونه بـا چنـين   واب خواهند دادپناه همه در اين دنيا كيست؟ به تو ججهان و 
287F)»!98-92؟! (مؤمنون »دهند گيرند و خود را فريب مي اعتقادي باز هم پند نمي

1   
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هر كس اندكي اهل تأمل باشد از همين شواهد قرآني كـه شـفا آورده، بـه روشـني در     
ها و زمين و خداوندگار خورشيد و ماه و  نندة آسماننزد عرب بر آفري» اهللا«يابد كه نام  مي

شـده اسـت نـه بـر بـت ممتـازي كـه آن را در عربسـتان          مالك همه چيزِ جهان اطالق مي
 شناختند!   مي

ب ضـد دينـي چگونـه روان نويسـنده را تسـخير نمـوده          جاي حيرت است كـه تعصـ
بـاور نداشـت كـه     كند! هيچ گاه عرب جاهلي بصورتي كه اين موضوع ساده را درك نمي

هاي بيكران را با خورشيد و ماهش آفريده و زمين پهناور  يك بت سنگي يا چوبي، آسمان
را با همة موجوداتش پديد آورده است! اين خيال در ذهن پندارگراي آقاي شفا جاي دارد 

شناخت و نامش  نه در قرآن كريم و تايخ عرب! بتي كه عرب در دوران جاهليت آن را مي
» عزيـز «را از » عـزي «شد چنانكه نام بت  ناميده مي» الت«گرفته بود » اهللا«نام مقدس را از 

تعبيـر  » اي خـدا هـ  انحـراف در نـام  «اقتباس كرده بودند و آية شريفه قرآن از كار ايشان به 
 :فرمايد نموده و مي

﴿                                

 ﴾  :180[األعراف.[ 

هـا بخوانيـد و كسـاني را كـه در      ها از آنِ خداست پس خدا را با آن نام نيكوترين نام«
 .»كردند خواهند ديد زاي آنچه را ميكنند واگذاريد كه س هاي او كجروي مي نام

مخشري و بيضاوي و رازي و طوسي و طبرسي و ... همگي مفسران قرآن از طبري و ز
اند ولي شـفا   گرفته است، سخن گفته هاي خدا مي ها را از نام از آنكه عرب جاهلي، نام بت

آيـد) ره بـه    چون از تفسير قرآن آگاهي ندارد (و حتّي از عهدة ترجمة درست آن بر نمـي 
 بيراهه برده و سخني به گزاف آورده است. 

ت «بود، نه » شرك در عبادت«عرب در روزگار جاهليت  شرك گرانِ شرك در خالقيـ !«
هـا را نيـز    بدين معني كه مشركان عرب، آفريدگار آسمان و زمين را باور داشتند ولي بـت 



 125  هاي توحيدي كتاب 

! چنانكـه در قـرآن   كنند» شفاعت«نمودند به اميد آنكه نزد خداي جهان از آنان  عبادت مي
 :خوانيم كريم مي

﴿                     

﴾ ] :18يونس.[ 

و نه سودشـان   رسانند كنند كه نه زياني بر آنان مي غير از خدا چيزهايي را عبادت مي«
 ! »اينان، شفيعان ما نزد خدا هستند: دهند و گويند كه مي

آيد كـه بـت پرسـتان     اثر محمد بن سائب كلبي نيز همين معنا بر مي» صناماأل«از كتاب 
آوردند (يعني به سجده و طـواف و قربـاني    عرب، براي اصنام خود رسم عبادت بجاي مي

گـري   پرداختند) شايد كه پذيرا شوند و نزد آفريدگار گيتي ميـانجي  و نذر .... براي آنان مي
جز اهللا هيچ معبودي در خور : «يعنيآمده » ال اله اال اهللا« :لي اسالمرو شعار اص كنند. از اين

زيرا كه عرب، شرك در خالقيت نداشـت و آفريـدگار   »! ال خالق اال اهللا«نه » عبادت نيست
را به ها  آن هاي مؤمنون و عنكبوت (كه شفا شناخت چنانكه آيات روشن سوره يگانه را مي

 گواهي آورده) بر اين امر داللت دارند.  
سر بر آستان كسـي ننهـيم و اظهـار    » اهللا«آموزد كه جز بر درگاه  وحيد قرآني به ما ميت

 :  و آن نكنيم، به قول اقبال الهوريبندگي و چاكري نزد اين 
ــي ــرد آدم از بـ ــدگيِ آدم كـ ــري بنـ  بصـ
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 »ماجراي آفرينش در اديان توحيدي«

هـدف  «و » اسـلوب سـخن  «اي نبايد غفلت كرد كه  در آغاز اين بحث از توجه به نكته
هـاي   بينـيم تفـاوت دارد. كتـاب    هاي وحياني با آنچه در كتب علمـي مـي   در كتاب» تعليم

بـراي رسـاندن   » بان ويژة علمـي ز«رو  اند و از اين وحياني براي راهنمايي عموم مردم آمده
د چنانكه در ان سخن گفته» زباني در خور فهم عموم«ها، بدانها داده نشده است بلكه با  پيام

   :خوانيم قرآن كريم مي

﴿                     ﴾ ] :4ابراهيم.[ 

ينـي را) بـراي   قومش نفرسـتاديم تـا (دانسـتنيهاي د    و ما هيچ پيامبري را جز به زبان«
 .»ايشان روشن كند ...

اند بلكه بـراي   نگاه نكردهها  آن به» شناسايي اشياء«هاي وحياني به منظور  بعالوه، كتاب
هاي آفـرينش از ديـدگاه وحـي، تنهـا      رو پديده اند از اين بر اشياء نگريسته» شناسايي خدا«

يستند بلكه انواع موجوداتي هستند كه با طبيعت و سـاختمان  انواعي از موجودات طبيعي ن
يـر  تعب» آيات«به » اشياء«دهند به همين اعتبار در قرآن مجيد غالباً از  خود، خدا را نشان مي

كننـد   هاي وحياني، بر جهان طبيعت از منظر ديني نگاه مـي  : كتابشود. به عبارت ديگر مي
خالقيت و «از  –كه كار علم است  –ميايي جهان يعني بجاي توضيحِ قوانين فيزيكي و شي

آورند و با ايـن شـيوه، بـه تفكّـر      در آفرينش سخن به ميان مي» هدايت و تدبير«و » تقدير
 :خوانيم دهند چنانكه در قرآن مجيد مي علمي سمت و جهت مي

﴿                   ﴾ 3 -1علي: [األ.[ 

نام خداي واالتر خود را به پاكي بستاي. همان كس كه آفريد و هماهنـگ سـاخت. و   «
 .»ان كس كه اندازه داد و هدايت كردهم
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از » سفر تكـوين «پس از توجه به اين مقدمه، بايد دانست كه تورات هر چند در خالل 
يد ولي سفر مزبور نزد اهل اطّالع از اصالت و گو هاي آن سخن مي آفرينش جهان و پديده
 ست.نياعتبار الزم برخوردار 

هـاي چشـمگيري در الفـاظ و     تفاوت» تورات عبراني«و » تورات سامري«بعالوه، ميان 
سـازد چنانكـه    معاني وجود دارد كه اعتماد به تورات عبراني را در اين بحـث دشـوار مـي   

288Fاند. تحقيق و تطبيق پرداخته برخي از علماي اسالمي در اين باره به

1   
ها، با رجوع به ترجمة فارسي تـورات، بـه نقـد     اما آقاي شفا بدون توجه به اين تفاوت

 كند!   پردازد و در حقيقت تيري به تاريكي پرتاب مي تند و تيز آن مي
آمده است  از تورات كه بگذريم در انجيل بيشتر، گزارش تعاليم و معجزات عيسي

دربارة ماجراي آفرينش خبر و اثري در ميان آيد ولي آخرين كتـاب وحيـاني   بدون آن كه 
ه   ي سخن گفته است كه با توجـيعني قرآن، از خلقت جهان و موجودات آن به شيوة خاص

 رسد.   به زمان و ميحط نزول آن، معجزه آميز بنظر مي
در هـد  اشرح گستردة اين بحث از حوصلة كتاب حاضر بيرون است و اگر كسـي بخو 

اثـر  » اي ميان تورات، انجيـل، قـرآن و علـم    مقايسه«اين زمينه به پژوهش پردازد به كتاب 
289Fدانشمند فرانسوي، دكتر موريس بوكايو جرّاح 

بنگرد تا از سـازگاري آيـات قرآنـي بـا      2
 دستاوردهاي دانش نو، آگاهي يابد.  

ـ يرا بيـاور » آيـات بينـات  «در اينجا ما بر آن نيستيم كه همـة آن   هـاي علـوم    ا دادهم و ب
زيرا اين كار در خور كتابي جداگانه است. ما بر آن هستيم كه ايرادهاي آقاي شفا  ؛بسنجيم

را بر قرآن مجيد در ترازوي نقد نهيم و ناآگاهي وي را از بازپسـين وحـي خداونـدي بـه     

                                                           
فـي   نيـة والعبرا يةالسامر ةالفروق بين التورا«سامري و عبراني به كتاب  هاي تورات براي ديدن تفاوت -1

 اثر دكتر احمد حجازي السقا، چاپ قاهره نگاه كنيد.  ،»األلفاظ و المعاني
دفتـر  «اين كتاب بوسيله مهندس ذبيح اهللا دبير، از متن فرانسه به فارسي برگردانـده شـده و از سـوي     -2

 رسيده است. به چاپ » نشر فرهنگ اسالمي
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گوينـد ولـي    اثبات رسانيم و نشان دهيم كه قرآن و دانش نو، هر چند با دو زبان سخن مي
ميلياردهـا  : «نويسـد  ي شفا در نقد قرآن حكيم مـي رگز در تعارض با يكديگر نيستند. آقاه

مسلمان جهان نيز به نوبة خود در طول هزار و چهار صـد سـال در همـين بـاره در قـرآن      
 :خوانند كه اند و امروز نيز مي دهخوان

﴿                     ﴾ ]117: ةبقرال.[ 

ها را ستون  م و كوهها و زمين را در شش روز آفريديم پس زمين را بسگتراندي آسمان«
 .»آسمان ساختيم

﴿                             

                                 

     ﴾ 33-27نازعات: [ال.[ 

ائلي از ها را بصورت دو درياي شور و شيرين آفريديم و ايـن دو دريـا را بـا حـ     و آب
 يكديگر جد كرديم.  

﴿                                

  ﴾ 53فرقان: [ال.[ 

ا بر دو پبر شكم راه روند و برخي ها  آن و همة جانوران را از آب آفريديم كه برخي از
 و برخي نيز بر چهار پا.

﴿                                 

                              ﴾ ]45نور: ال.[ 

 و آدم را از خاك آفريديم

﴿                           ﴾  آل)

 ].59عمران: 
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 ) و روح خويش را بر او دميديم64 :ه كاملترين صورت آفريديم (مؤمنونو ب

﴿               ﴾29حجر: [ال.[ 

 هاي بيابان و دريا بر افروختيم. هاي ستارگان را براي راهنمايي او در تاريكي و چراغ

﴿                         ﴾290F1 

 ].47نعام : [األ
 :  گوناگوني وجود دارد، بدين ترتيب در اين سخنان، خطاهاي

» شش روز«ها و زمين در  وجه دربارة آفرينش آسمان از سورة بقره به هيچ 117اوالً آية 
ست. در آية مزبور چنين گويد و اساساً در سورة بقره بحثي از اين مقوله نرفته ا سخن نمي

 :خوانيم مي

﴿                      ﴾ 117: ةبقر[ال.[ 

ان گويد : باش! پس ها و زمين است و چون بر امري حكم كند بد او نو آفرين آسمان«
 .»گردد موجود مي

زمـين سـخن بـه     بينيم از نفوذ اراده و فرمان خداوند در آسـمان و  در اينجا چنانكه مي
 »! ايام آفرينش«ميان آمده است، نه از 

: نيم كه فرمودك مشاهده مي امير مؤمنان عليدر كالم را هم » كن فيكون«تفسير 
إمنا کالمه سبحانه فعل سمع ويقرع وال بنداء يال بصوت «، »کونيکن ف»: «قول ملن أراد کونهي«

: باش! كه تعلّق گيرد، بدو گويد چيز) ارادة خداوند به هستي هر كس (و هر: «يعني 291F2.»منه
گردد. اما آن كالم، صدايي نيست كه (در فضا) كوبيده شود و ندائي نيست  پس موجود مي

 ». كه شنيده شود بلكه كالم خداوند پاك، فعلي ازسوي اوست

                                                           
 . 240تولّدي ديگر، ص  -1

 . 186، خطبه غةنهج البال -2
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 54 :البتّه در قرآن كريم هفت بار از ايام آفرينش سخن به ميان آمـده (چنانكـه در آيـة   
 4 :سـورة فرقـان و آيـة    59 :سورة هود و آيـة  7 :سورة يونس و آية 3 :راف و آيهسورة اع

شود) ولي پيداست هنگامي  سورة حديد ديده مي 4 :سورة ق و آية 38 :سورة سجده و آية
ها و زمين پديد نيامده بود، شب و روزي هم وجود نداشت تا خداونـد در   كه نظام آسمان

لذا در سورة نازعات پس از ساختار آسمان، از پيـدايش  روشنايي روز! جهان را بسازد (و 

شـش  «يـا  » شـش روز «همـان  » ايـام  ةست«شب و روز سخن گفته است) بنابراين، مراد از 

ام) در زبـان عربـي بـه     است به ويژه كه واژة يـوم (و جمعـش  » بندي شده مرحلة زمان ايـ :
292Fآيد نيز مي» مطلق وقت«معناي 

تـه اسـت   نـا بكـار رف  و در قرآن كـريم هـم بـه همـين مع     1
 :همچون

﴿   ﴾  :9[التغابن.[ 

 .»هنگام گردآوري«

﴿   ﴾ 9تغابن: [ال.[ 

 .»هنگام زياد ديدن«
اند همانگونه كه بيضاوي  و امثال اينها. و مفسران قديم ما نيز بدين معني توجه داشته

وم يفإن ال«نويسد :  آورد و مي مي» أوقاتسته «را به معناي » أيام ستة «در تفسير خود 

روز شناخته شده، از هنگام : «يعني 293F2»نئذيکن حيمل رف زمان طلوع الشمس إلی غروا واملتعا
شود كه در آن زمان چنين روزي، وجود  بر آمدن خورشيد تا غروب آن حساب مي

 ». نداشته است
مخالفتي نشـان  » ل تكوين عالممراح«يا » ادوار آفرينش«از طرفي، دانش نو نيز هيچگاه 

 دهد، خواه شش دوره به شمار آيد يا كمتر يا بيشتر!  نمي

                                                           
 اليوم؛ ج أيام ... الوقت مطلقاً (المنجد).   -1

 ، چاپ مصر. 351، ص 1انوار التنزيل وأسرار التأويل، اثر ناصر الدين بيضاوي، ج  -2
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دروغـي  »! كوهها را ستون آسـمان سـاختيم  : «نچه شفا از سورة نازعات آورده كهثانياً آ
 :خوانيم ت. در سورة مزبور چنين ميروشن و افترائي آشكار بر قرآن مجيد اس

﴿                          ﴾ 

 ].32-30نازعات: ال[
ـ « هـا را اسـتوار    ر آورد. و كـوه زمين را پس از آن بگسترانيد. و آبش و چراگاهش را ب

 .»ساخت
آنها. و  ها سخن گفته شده يعني استوار كردن كوه» إرساء«در اينجا پس از ذكر زمين از 

  اي هم بدان نرفته است؟! دارد كه در آية قرآن اشاره» ستون آسمان«اين كار چه ربطي با 
آبهـا را بصـورت دو دريـاي شـور و     : «آورد كـه  قاي شفا از قرآن كريم مـي ثالثاً آنچه آ

) هـر چنـد   53: (فرقـان » ئلي از يكديگر جدا كرديمشيرين آفريديم و اين دو دريا را با حا
294Fقي از آية قرآن نيستترجمة دقي

ولـي بـه هـر صـورت، بـا دانـش جديـد نيـز كمتـرين           1
 يشناس در علم اقيانوس: «نويسد قان معاصر در اين زمينه ميناسازگاري ندارد. يكي از محقّ

عـين فيزيكـي و   هـاي م  وجود دو درياي آب در كنار هم، با مرزهـاي مشـخّص و ويژگـي   
 OpenOceanهـا   در پهنـة اقيـانوس   هـاي آبـي   : مرزها يـا جبهـه  شيميايي تحت عنوان

Fronts) (انـد و از موضـوعات برجسـته در مبحـث      هاي علمي قرار گرفتـه  مورد بررسي
295F».شناسي است اقيانوس

2  
بدين صورت گـزارش  » الياقيانوس منجمد شم«يكي از مصاديق قانون مزبور در پهنة 

الي سـبب كـاهش   هاي سيبريه به اقيانوس منجمد شم ريزش آب رودخانه: «شده است كه
به طرف جنوب ها  آن هاي يخ و حركت وزن مخصوص آن و جدا شدن قطعات عظيم كوه

گراد و غلظت امالح آن  درجة سانتي 3گردد، درجة حرارت آب اين جريان در زمستان  مي
                                                           

-19) و رحمـن (آيـه   61 ) و نمل (آيه12هاي فاطر (آيه  اين موضوع عالوه بر سوره فرقان، در سوره -1

 ) نيز امده است. 22
 . 88خطّي در دريا، اثر دكتر ابراهيم يزدي، ص  -2
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در هزار است. به همين علّـت بتـدريج كـه بـه طـرف جنـوب و غـرب         35عموماً حدود 
رسد كـه جريـان    اي از اقيانوس مي رود و هنگامي به منطقه كند به عمق دريا مي حركت مي

هاي سرد و گرم، شـور و   هاي آن جاري هستند و بصورت دو جريان آب گلف و يا شاخه
296F».كنند شيرين، در كنار هم و در دو سطح متمايز از هم، حركت مي

1   
شـود،   چيزي كه موجب ناآميختگي دو جريان آب شور و شـيرين و سـرد و گـرم مـي    

است كه در قرآن كريم از آن بـه صـورت حائـل و    ها  آن ن خواص طبيعي و شيمياييهما
  اي اين معنـي را دريافتـه   مانع (برزخ، حجر) تعبير شده است. مفسران قديم ما نيز تا اندازه

 :نويسد مي» كشف األسرار«در تفسير بودند. چنانكه ابوالفضل ميبدي 
غلب يسفل ال أامللح کون العذب أعلی ويالبحر ف ن يفعاتمجياملاء امللح املاء العذب و :ليق«

  297F2.»حجراً حمجوراًقوله: و حدمها علی اآلخر وهو معينأ
اند كه آب شيرين و آب شور در دريا گرد هم آيند و آب شيرين در سـطح   گفته: «يعني

زبرين و آب شور در طبقة زيرين قرار گيرد و يكي بر ديگري چيره نشـود و ايـن (حائـل    
 ».  : و ميان آن دو مانعي باز دارنده نهادن معناي سخن خداوند است كه فرمودهما طبيعي)

هاي سـتارگان را بـراي    چراغ: «نمايد كه از قرآن مجيد گزارش مي رابعاً آنچه آقاي شفا
سـورة   97ترجمة غيردقيقي از آيـة  » هاي بيابان و دريا بر افروختيم راهنمايي او در تاريكي

ته اسـت). در آيـة مزبـور    آن سـوره چنانكـه شـفا نوشـ     47د (نـه آيـة   آي انعام به شمار مي
 :خوانيم مي

﴿                                  

 ﴾ 97نعام: [األ.[ 

                                                           
 . 77خطّي در دريا، ص  -1

 ، چاپ تهران. 48، ص 7األبرار، ج  ةكشف األسرار و عد -2
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دريـا   هاي خشكي و ا برايتان به نظم آورد تا در تاريكيو او كسي است كه ستارگان ر«
 .»ها، راهيابي كنيد با كمك آن

شود كه با هيئت و نظم ويژة  اي از منافع ستارگان را براي بشر يادآور مي اين آيه گوشه
را بـه مقصـد   هـا   آن ها مسافران خشكي و دريا را از گمگشـتگي رهـايي داده و   خود، قرن

: ه اين امـر نيسـت و بـه قـول منطقيـان     فلسفة آفرينش ستارگان، محدود باند. البتّه  رسانده
ولي چـون   »نفی ما عداهي ء اليبات الشإث«نمايد  اثبات موضوعي، موضوع ديگر را نفي نمي

بـرد بـراي او    هايي را كه آدمي از نظام طبيعت مي قرآن كريم روي سخن با بشر دارد، بهره
خواند  اي كه اين نظم را پديد آورده فرا مي خشايندهشمرد و بشر را بسوي خداوند ب بر مي

دارد. آية مزبـور بـه همـراه آيـات همسـوي خـود در        پرستي باز مي و او را از شرك و بت
 رساند. نعام نيز همين پيام را ميفضاي سورة ا

گفتـيم بـه يـاد    » زبان دين و هدف تعلـيم آن «اي را كه پيش از اين دربارة  دراينجا نكته
اي انباشته از گازهـاي   : دانش تجربي، خورشيد را كرهگوييم و به عنوان نمونه ميآوريم  مي

كند كه در كانون منظومة ما قرار دارد. دين، هر چند با اين توصف  قابل احتراق معرّفي مي
سنجد و بدين  و اين نگرش ناسازگاري ندارد ولي وضع خورشيد را با زندگي بشر نيز مي

سـود  كند كه آدميان از تـابش آن   در آسمان وصف مي» ي فروزانچراغ«اعتبار آن را چون 
 برند و به قول قرآن مجيد: مي

﴿         ﴾298F1  :13[النبأ.[ 

نگرنـد.   اين دو تصوير با يكديگر مخالفت ندارند و هر كدام از يك بعد، بـه عـالم مـي   
شفا مفهوم ناسازگاري را چنانكه  موضوع ستارگان نيز از همين مقوله است. متأسفانه آقاي

بايد و شايد در نيافته است و گرنه، اين دو نگرش (علمي و ديني) را مخالف بـا يكـديگر   
 د!ده نميجلوه 

                                                           
صيغه مبالغه است به معناي بسيار فـروزان  » وهاج«. واژه »اغي بس فروزان (در آسمان) نهاديمو چر« -1

 دانست. شيد رهاي دروني و دائمي خو اي به احتراق  توان آن را اشاره ور و مي شعله و
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براي پيروان مكتب قـرآن  : «نويسد در نقد قرآن مجيد دوباره مي» تولّدي ديگر«نويسندة 
داشـته اسـت و دارد، دفـاع از    با همة تقدسي كه اين كتاب براي صدها ميليون پيـروان آن  

) و 6: (نبـاء » مسـطح آفريـديم   زمـين را بـه شـكل بسـتري    «هايي چون ايـن كـه    برداشت
داريـم   آسمان را نگاه مي«) و 86 :(الكهف» كند اي غروب مي خورشيد در چشمة آب تيره«

ند ها را مان كوه«) و 65: (حج» كه روي زمين نيفتد مگر وقتي كه ما چنين اراده كرده باشيم
ار دو مشـرق و  پروردگـ «) و 7: (نباء» هاي آسمان باشند كه ستون ميخ در زمين فرو كرديم

299F»!) پذيرفتني نيست5: (صافات» ها پروردگار مشرق«) و 17: (رحمن» دو مغرب

1  
هـاي مغلـوط را بـا مـتن      هر كس با زبان قرآن اندك آشنايي داشته باشد و اين ترجمـه 

جـويي   ورزي و فتنه جز غرض» تولّدي ديگر«نويسندة  رسد كه قرآن بسنجد بدين باور مي
اي در نوشتار خود نداشته است! ما در اينجا بـر آن نيسـتيم تـا آيـات مزبـور را بـه        انگيزه

شويم كه قرآن مجيـد در خـالل آيـات     شكلي گسترده تفسير كنيم. همين اندازه يادآور مي
گي و آسايش بشر مهيا شـده  : زمين همچون بستري براي زنددهد كه مورد بحث، نشان مي

: در پايـان روز،  فرمايـد  اشد)! و نيز مـي است (نه آنكه از شكل هندسي زمين بحث كرده ب
كنـد (نـه آنكـه واقعـاً      بنظر ذوالقرنين رسيد كه خورشيد در چشمة گل آلودي غروب مـي 

: خـدا اجـرام آسـمان را از    فرمايـد  رفته باشد)! و همچنين مـي  اي فرو خورشيد در چشمه
ين باشـد)! و  دارد (نه آنكه خداوند مانع سقوط فضاي تهي بـر زمـ   وط بر زمين نگاه ميسق

اند كه از تزلـزل آن جلـوگيري    هايي در زمين قرار گرفته ها همچون ميخ : كوهفرمايد نيز مي
300Fكنند مي

هاي آسمان باشند)! و نيز قـرآن مجيـد از دو خـاور و بـاختر( بـه       (نه آنكه ستون 2
301Fزمين)اعتبار كروي بودن 

هاي گونـاگون سـخن بـه     و از خاوران و باختران (به اعتبار افق 3

                                                           
 . 249-248تولّدي ديگر، ص  -1

ها در زمين  اثر ژرژگاموف، در خالل تصاويري نشان داده شده كه كوه» آسمان، زمين، ماده«در كتاب  -2

 در بستر زمين فرو رفته است. ها  آن ريشه دارند و بخش زيرين
 يا به اعتبار طلوع و غروب خورشيد در بلندترين روز تابستان و كوتاهترين روز زمستان.  -3
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هاي دانش جديد ناسازگاري ندارد و بهتر است آقاي  ميان آورده است كه هيچ كدام با داده
 انديشي خود را اصالح كند!  شفا بجاي ايرادگيري، كج

فراوان دارد كـه اگـر   متأسفانه از اينگونه خطاها دربارة قرآن كريم » تولّدي ديگر«كتاب 
شد و نسـبت بـه    ها نمي كرد، دچار آن لغزش نويسندة آن به برخي از تفاسير معتبر نگاه مي

: براي صدها ميليـون پيـروان آن محتـرم و مقـدس اسـت، اهانـت       كتابي كه بقول خودش
در قرآن آمده اسـت كـه عـدد    : «شانة ناآگاهي نيست كه كسي بنويسدورزيد. آيا اين ن نمي
هاي حرام است، و از روزي كـه   ماهها  آن ي سال را دوازده قرار داديم كه چهار ماه ازها ماه

لوح محفـوظ مـا    ها و زمين را آفريديم چنين بوده است زيرا اين امري است كه در آسمان
حرام بودن چهار ماه از دوازده مـاه  «سپس به ايراد پردازد كه : )» 36: ثبت شده است (توبه
اجتناب از هر گونه جنگ و قتال در اين چهار ماه، قانوني اسـت كـه   سال، يعني ضرورت 

از هنگام خلق آسمان و زمين برقرار بوده و در لوح محفوظ ثبت شده است. ايـن پرسـش   
را براي بسياري از پژوهشگران مطرح كرده است كه در اين صورت چرا در هـيچ يـك از   

وند به پيروان اين مذاهب اعالم دو مذهب توحيدي پيش از اسالم اين موضوع توسط خدا
302F؟!»نشده بوده است

1  
اگر شفا به يكي از تفاسير متداول نگاه كرده بود يا در متن آية مزبور اندك تأمل و 

ها در آفرينش آمده،  فهميد كه آنچه دربارة نظام ثابت ماه نمود، به روشني مي دقّتي مي
هاي حرام كه از  است، نه حرمت ماه هاي چهارگانة سال) همان دوازده ماه (برابر با فصل
ية شود و در مذاهب يهود و نصاري مرسوم نبوده است. آ احكام امضائي اسالم شمرده مي

﴿: فرمايد قرآن مي                            

  ﴾ ها نزد خداوند دوازده ماه است در كتاب خدا از  ارة ماههمانا شم«: يعني

 . »ها و زمين را آفريد وزي كه آسمانر

                                                           
 . 250-249تولّدي ديگر، ص  -1
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 :فرمايد كند و مي ريعي را باگو ميسپس يكي از احكام تش

﴿                     ﴾ 36: بةتو[ال.[ 

ز اين (دوازده ماه) چهار ماه آن حرام (و جنگ در آن ممنوع) اسـت، اينسـت قـانون    ا«
 .»ها به خود ستم مكنيد در اين ماه استوار پس

آيا اگر همة مردم جهان اين قانون استوار اسالمي را پذيرا شوند كـه حتّـي بـه هنگـام     
صـلح و آشـتي   ضرورت جنگ، چهار ماه از سال را دست از پيكار بكشند، چه انـدازه بـه   

هاي جنگ را جبران كنند و از انهـدام بشـريت    توانند آسيب گردند؟ و چقدر مي نزديك مي
 جلوگيري نمايند؟  

افكند، هيچگـاه   اش پيش نمي و آيا اگر جناب شفا بخشي از عبارت قرآن را در ترجمه
303Fرسيد؟! ايراد مذكور به نظرش مي

1   
يرادهاي ديگر شفا بر قـرآن كـريم نيـز از    دهيم كه ا ما به خوانندگان محترم اطمينان مي

دقّتي در كالم الهي و تحريف معنوي آيات قرآني سـر زده اسـت    هاي غلط و از بي ترجمه
گردند و به همـة   هاي وي آگاه مي ورزي و لغزش كه اگر به تفاسير معتبر بنگرند، از غرض

ه بـه خواسـت   دهـيم كـ   دوستداران حقيقت و عالقمندان كتابِ وحياني اسالم، وعـده مـي  
خداوند بخشندة توانا در آينده تفسير دقيـق و روشـني از قـرآن كـريم را منتشـر خـواهيم       

                                                           
كند! مثالً در  سازد و سپس برآن اشكال مي اي مي اي موارد چيزي از خود درباره آيه شفا در پاره -1

﴿ ترجمه               ﴾ نويسد: اگر پرسند كه سبب  مي ]189: ةبقر[ال

»! هالل و بدر ماه چيست؟ به آنان پاسخ ده كه منظور از آن، تعيين اوقات حج و معامالت مردم است
نظر از ترجمه نادرست شفا) روشن است كه سؤال مردم از فايده پيدايش  ) در اينجا (صرف249(ص 

ها مانند  اند! قرآن هم پاسخ داده كه هالل ) بوده و سبب فيزيكي آن را نپرسيدههاي نو (براي انسان ماه
ها از سبب  آيند. اما آقاي شفا چنان وانمود كرده كه عرب تقويم آسماني براي اعالم وقت بكار مي

 ها نداده است! ، پاسخ درستي بدانكند كه قرآن اند و سپس ادعا مي فيزيكي پيدايش هاللي پرسيده
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ها به تفصيل داده شود و در اينجا به همـين   ها و سفسطه ساخت تا پاسخ اين قبيل تحريف
 كنيم.   اندازه بسنده مي
و گيـرد   پـي مـي   304F1»جـن «را دركتاب خـود بـا بحـث از    » اسطورة آفرينش«شفا، فصل 

سـازد كـه عـالوه بـر      آورد و آشـكار مـي   اي را در اين باره مـي  پايه حكايات و روايات بي
شناسـد و ميـان احاديـث سـاختگي و      ناآگاهي از قرآن كريم، حديث را نيز به درستي نمي

بندد تا به مقصود خود دست يابـد!   اي را به اسالم مي دهد و هر اسطوره صحيح تمييز نمي
ايـم و در آنجـا بـه شـكلي گسـترده از       نگاشـته » نقد كتب حديث«نوان ما اخيراً كتابي با ع

ايم و  و شرايط درستي حديث بحث نمودهها  آن احاديث ساختگي و خرافي و گزارشگران
 :  دهيم جمند را بدان كتاب احاله ميخوانندگان ار

ــان در بيه ــدرهزنـ ــي مالـــت برنـ  شـ
 

ــي     ــان م ــدار ترس ــوي بي ــر ش ــد گ 305Fرون

2 
 

 
 

                                                           
جن به معناي موجود پوشيده و پنهان است. مقصود از طرح اين موضوع در محيطي كه جن پرسـتي   -1

) اينست كه موجودات پنهان نيز مانند آدميان، آفريده خدا هستند و 159-158متداول بوده (الصافات: 
ر پندارنـد نظـ   نبايد پرستش شوند. بنابراين درست بر عكس آن چه كه آقاي شفا (و همفكرانش) مـي 

سـوره سـبأ و    141گرايي بوده است، نه اشاعه خرافات! (به آيـه:   قرآن، مبارزه با جن پرستي و خرافه
 سوره جن نگاه كنيد).  6آيه: 

 شعر از نويسنده است.  -2



 
 
 

 

 در اديان توحيدي شباهت و همسويي

هنـري و ..    دين گرايي، يكي از ابعاد روحي بشر اسـت همچنانكـه خردگرايـي و ذوق   
دهند. اگر كسي بپرسد چـه دليلـي بـر     ابعاد ديگري از شخصيت طبيعي انسان را نشان مي

گواهي ها  آن : آثار هر كدام بر وجودطبيعي در آدمي داريد؟ خواهيم گفتوجود اين ابعاد 
هاي عقلي، گواه بر آنند كه چنين نيرويي در آدمي وجود دارد  ها و فرآورده دانشدهند.  مي

كننـد.   و نيز كارها و ساختارهاي هنري در سراسر دنيا، از هنرمندي ذاتي انسان حكايت مي
شـوند، آثـار    توان گفت همانگونه كه آثار هنري بر ذوق طبيعي بشـر رهنمـون مـي    پس مي

توانيد آثار  در پهنة جهان ميدهند. شما  اي در آدمي خبر مي هديني نيز از وجود چنين غريز
ايــن غريــزة شــگفت انگيــز را بيابيــد و بــا عقايــد و آداب و ســنن و معابــد و مســاجد و 

ها و مظاهر دينداري روبرو شويد. البته همة اين نمودارهـا لزومـاً درسـت نيسـت      معماري
آيد ولي هيچ  و خطا بسيار پيش ميچنانكه در محاسبات عقلي و كارهاي هنري هم اشتباه 

 كنند.   ها، اساس خردمندي يا ريشة هنري را در آدمي نفي نمي گاه آن لغزش
اي در افراد گوناگون، شدت و ضعف دارد و همة افراد بشر بطور يكسـان از   هر غريزه

آن برخوردار نيستند؟ هم كسي كه بزرگترين شـاهكارها را در نقّاشـي يـا معمـاري پديـد      
اي را به زيبايي يعنـي بـا رعايـت نظـم و      رد، هنرمند است و هم كسي كه مثالً سفرهآو مي

اي دارد. غريزة ديني نيز در آدمي داراي درجـات گونـاگوني    گسترد از هنر بهره ترتيب مي
زيستند  اي به كمال داشتند و در اوج و قلّة آن مي است. پيامبران از اين غريزة خداداد، بهره

را از انحراف ها  آن هاي ديني را در ديگران هدايت كنند و شدند تا گرايش رو مأمور از اين
 »جـو  طبيعت«باز دارند. تفاوت اين غريزه با ديگر غرائز انساني آنست كه اكثر غرائز آدمي 

شوند ولي غريرة ديني، حقيقت را در وراء طبيعت و نمودها و ظواهر جسـتجو   شمرده مي
رو دينداران برگزيده يعني پيامبران، از عالم  يش دارد از همينكند و به امور ماورائي گرا مي



 دين ستيزي نافرجام 140

يكـي بـود و از يـك    هـا   آن گرفتند. ضمناً بنياد كـار همـة   فراتر از حس (يا غيب) پيام مي
شـدند و هـر چنـد بـه تناسـب زمـان و مكـان و شـرايط اجتمـاعي           سرچشمه سيراب مي

زيرا  ؛پيمودند اه يگانگي را ميهايي با يكديگر داشتند ولي در هدف اساسي خود، ر تفاوت
 :خوانيم رو در قرآن كريم مي ها يكي است، از اين كه پيام دهندة اصلي در تمام زمان

﴿                                  

                                        

        ﴾  :13[الشوري.[ 

ـ    « و (اي او همان شريعت ديني را براي شما نهاد كه به نوح سـفارش كـرد و بسـوي ت
محمد) وحي نموديم و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش كرديم كه دين را برپا داريـد  

خواني بر ايشان گـران   و به پراكندگي در آن نرويد، چيزي كه مشركان را بسوي آن فرا مي
گزيننـد و   آيد (ولي) خدا هر كس را كه (شايسته بيند و) بخواهد بسوي خـود بـر مـي    مي

 .»كند از گردد، هدايت مييش بكسي را كه بسو
بـه  هـا   آن با توجه بدانچه گذشت، شباهت و همسويي در اديان الهـي از لـوازم تعـاليم   

آيد ولي آقاي شفا گمان كرده است كه اگر اديان، يك رنگ و مشابه باشـند، ايـن    شمار مي
و از از يكديگر است و در نتيجه بر بطالنشان داللـت دارد!  ها  آن وحدت، نمايانگر اقتباس

خبـر   هاي قرآن را در تورات و تلمود و انجيل بيابد! بي كوشد تا نشاني از داستان رو مي اين
ريح نمـوده  از آنكه خود قرآن مجيد به اشتراك و همرنگي و وحدت با اديان گذشـته تصـ  

 :فرمايد است و مثالً مي

﴿                   ﴾] :111يوسف.[ 

هايي اسـت كـه    ب(اين) سخني نيست كه به دروغ ساخته شده باشد بلكه تصديق كتا«
 !.»اند پيش از آن بوده

 :فرمايد و يا مي
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﴿                     

﴾ 26نساء: [ال.[ 

ي كه پـيش  هاي كسان خواهد براي شما روشنگري نمايد و شما را به سنّت خداوند مي«
 .»از شما بودند هدايت كند

بنابراين، در شباهت تعاليم اساسي قرآن با اديان سلف، جاي ترديد نيست جز ايـن كـه   
ين گفتيم) پيامبر امي زيرا (همانگونه كه پيش از ا ؛باشد امر مزبور، زادة تقليد و اقتباس نمي

هاي پيشين را بررسي كنـد، بعـالوه    به گواهي تاريخ، خوانا و نويسا نبود تا كتاب اسالم
آمـد   الزم مـي هـا   آن آثار ديني گذشته، به زبان عربي برگردانده نشده بود و براي آگاهي از

 نزد احبار يهود آمـوزش ببينـد و در آن صـورت يهوديـان و قـريش خـاموش       تا پيامبر
خواندگي و شاگردي او، مسلمانان را از پيرامونش پراكنده  نشستند و به دستاويز درس نمي
اي از الهامـات   هـاي انبيـاء پيشـين، خـود نشـانه      ساختند. پس خبر دادن پيامبر از كتاب مي

 شود و شگفتا كه آقـاي شـفا   روحي آن مردم الهي است و دليل بر حقّانيت وي شمرده مي
هاي متعددي آورده  در هر سه كتاب آسماني، داستان: «نويسد قيقت ميبدون توجه بدين ح

را گفتگوي چهل روزة يهـوه بـا موسـي در كـوه سـينا      ها  آن شده كه تورات و انجيل منبع
اند كه توسط خـدا بـه    اي دانسته شده ها، حقايق ناشناخته دانند و در قرآن همين داستان مي

ق و عهد جديد در كتاب مقدس اينسـت كـه همـة    اند. برداشت عهد عتي محمد وحي شده
اند  ي ميان خلقت آدم و پايان عهد عتيق و عهد جديد به وقوع پيوستهها سال اين وقايع در

آگاهي نداشته است. در قرآن نيـز از زبـان خداونـد گفتـه     ها  آن و پيش از تورات كسي بر
د) مـي  حقايقي هستند كه ما بصورت وحي بر تـو (م ها  اين شده است همة فرسـتيم و   حمـ

و  44: ، آل عمـران 49آگـاهي نداشـتيد (هـود:    هـا   آن م تـو بـر  پيش از اين، خود تو و قو
) با اين همـه امـروزه مـدارك فـراوان تـاريخي اعـم از الـواح كشـف شـدة          102: يوسف
هـاي   شناسي و آثار ادبي منظوم و منثور تمدن بابلي و مصري و آشوري و پـژوهش  باستان
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هاي  ها و افسانه ها از اسطوره اند كه تقريباً همة اين داستان اخير، نشان داده محقّقان دو قرن
306F»!اند ما قبل توراتي و طبعاً قبل اسالمي مايه گرفته

1  
در اينجا آقاي شفا راه سفسطه را پيموده و ادعاي قـرآن را دگرگـون نمـوده اسـت! در     

هـايي كـه    ري از اسـاس داسـتان  قرآن كريم هيچ گاه نيامده كه اقوام بابلي و مصري و آشو
 :فرمايد خبرند بلكه مي آورده، بي قرآن

﴿                                      

        ﴾ ] :49هود.[ 

را هـا   آن كنيم. پيش از ايـن، نـه تـو    ر غيب است كه بسوي تو وحي ميها از اخبا اين«
 !»ي كار به نفع پرهيزگاران است ، پس صبر پيشه كن، نتيجهدانستي و نه قومت مي

بنابراين، قرآن مجيد آشكارا اعالم نموده كه پيامبر و قوم او (يعني قريش) از ماجراهاي 
خبـر نداشـتند، در هـيچ    هـا   آن دم روي زمـين از اطّالع بودند اما اين كه همة مـر  مزبور بي

شود. در كدام بخش از قرآن آمده كه بابليان و مصريان و آشوريان  اي از قرآن ديده نمي آيه
خبر  مثالً از طوفان نوح يا هالكت قوم لوط يا پادشاهي داود و سليمان و امثال اين امور بي

اي بـدين مطلـب    جيل هم كمترين اشارهاند؟! قرآن كه جاي خود دارد، در تورات و ان بوده
هـاي آسـماني    سـازد و بـه كتـاب    نيست. آقاي شفا گاهي ادعاهاي دروغيني را از خود مي

آورد! آيـا ايـن كـار، نـوعي      به ارمغان ميها  آن دهد و سپس اشكال و ايراد براي نسبت مي
 بايد نهاد؟!  » مغالطه«نوآوري در تحقيق است يا نامش را 

شناسي، ماجراهاي تـورات و انجيـل و قـرآن را بـه اثبـات رسـانده        اناگر مدارك باست
رو  ها پيدا شده است و از همـين  توان گفت كه دليل نويني بر حقّانيت اين كتاب باشند، مي

انـد و بـه    شناسـان، پيشـگام شـده    گيري از مدارك باسـتان  بينيم كه پيروان اديان در بهره مي
شناسـي كتـاب    باسـتان «پروتستان) كتـابي بـا عنـوان     عنوان نمونه، دكتر جان الدر (كشيش

                                                           
 . 280تولّدي ديگر، ص  -1
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در » كليساي انجيلـي «اند و  پرداخته است كه آن را به زبان پارسي نيز ترجمه كرده» مقدس
307Fتهران به انتشارش همت گماشته است.

1  
شناسي موجود، به روشني حكايت از آن دارند كـه   مدارك باستان: «نويسد آقاي شفا مي

هـاي باسـتاني    ن، بلكه پيش از تورات نيز اين حكايت نـوح، در تمـدن  نه تنها پيش از قرآ
308F»!النهرين شناخته شده بوده است بين

2  
جاي تعجب است كه چرا آقاي شفا در نيافته اين موضوع، خبر قرآن و تورات را تأييد 

ت را اقـوام غيريهـودي نيـز      مي كند (نه تكذيب)! و شگفت نيست كه رويدادي بدان اهميـ
اند و بر ايشان هم پنهان نمانـده اسـت (هـر چنـد در جزئيـات خبـر، ميـان         كردهگزارش 

 شود).   كنندگان تفاوت ديده مي روايت
خواهد حادثة نامربوطي را بـه انـدك شـباهتي بـا      بينيم كه آقاي شفا مي آري، گاهي مي

از ايـن  تفاوت دارد! ولـي  » پردازي خيال«با » شناسي باستان«قرآن كريم تطبيق دهد كه البته 
چه زياني به كه فالن داستان قرآني در تورات يا تلمود يا انجيل با آثار باستاني كهن آمده، 

 سازد؟! قرآن وارد مي
ها پيش از آنكه شفا در صدد نوشتن كتابش بر آيد، كشيشي مسـيحي بـه نگـارش     سال

 دست زد. جناب كشيش در آن كتاب مـدعي شـد كـه قصـص    » ينابيع اإلسالم«كتابي بنام 
هـاي قرآنـي را    هاي كتب مقدس هماهنگي دارد ولي بجـاي آنكـه گـزارش    قرآن با نوشته
 را دستماية طعن و تهمت قرار داد!  ها  آن تصديق كند،

آقاي كشيش گمان كرده بود كه الزم است قرآن از هر گونـه سـازگاري و شـباهت بـا     
رساند! و اين همان گمـان  كتب وحياني قديم دور باشد تا بتواند حقّانيت خود را به اثبات 

 شود.   بيجايي است كه در كار آقاي شفا هم ديده مي

                                                           
» هـان نـور ج «اثر دكتر جان الدر، ترجمه سهيل آذري، از انتشـارات  » شناسي كتاب مقدس باستان«به :  -1

 نگاه كنيد.  1335سال 
 . 283تولّدي ديگر، ص  -2
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ـ    ارة آقاي شفا حتّي به اندازة مسيو بالشر فرانسوي از انصاف برخوردار نيسـت كـه درب
 :  نويسد هاي قرآن مي داستان

Dan ce livre, chacun de ces recit devien un argument 309F

1 

به نوعي استدالل تبـديل   ها در هر زمينه، يك از داستاندر اين كتاب (قرآن) هر : «يعني
 ».شود مي

پردازي ندارد بلكـه   كريم از يادآوران رويدادهاي ديرينه، آهنگ داستان ندر حقيقت قرآ
كنـد   اسـتدالل مـي  دهـد و بـه هـر كـدام      ماجراهاي گذشته را ماية درس و عبرت قرار مي

 :فرمايد چنانكه مي

﴿                ﴾ ] :111يوسف.[ 

 .»نان براي خردمندان عبرتي استآبراستي كه در سر گذشت «
 :فرمايد يا مي

﴿        ﴾  :176[األعراف.[ 

 .»ن بخوان شايد كه ايشان بيانديشنداين سرگذشت را بر آنا«
عقيده به زنـدگي   آقاي شفا ادعا دارد كه پيامبر اسالم نبياءهاي ا عالوه بر داستان

دانـيم   پس از مرگ و بهشت و دوزخ را نيز از ايرانيان اقتباس نمـوده اسـت! بـا آنكـه مـي     
در مكّه نفوذ نداشت و قـريش، رسـتاخيز را انكـار     در روزگار پيامبر» فرهنگ اوستايي«

 :شعارش اين بود كه داد و نشان نميكرد و به بقاي روح، باور  مي

﴿         ﴾ 37مؤمنون: [ال.[ 

 !»جز همين زندگي دنيا، چيزي نيست«
پيوسـت يعنـي بعـد از     سلمان پارسي نيز چنانكه گذشت، در دوران مدينه به پيـامبر 

اش و از رسـتاخيز و پـاد  ها  آن ها سورة قرآن نازل شده بود و در خالل روزگار مكّه كه ده

                                                           
Interoduction au coran p :181 -1 
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قرآن دربارة معـاد  » شكل بحث«كيفر اخروي بارها سخن به ميان آمده بود. از اين گذشته، 
صـورت   –به قـول بالشـر    –با آنچه در كتب زرتشتي آمده تفاوت بسيار دارد. قرآنكريم 

هـا   آورد و با انواع تمثيـل   استداللي به مسائل ايماني داده است و در اثبات معاد، برهان مي
و » دار بـودن آفـرينش   هـدف «سازد و نفي رستاخيز را بـر خـالف    را آسان مي پذيرش آن

 :فرمايد چنانكه به عنوان نمونه ميشمرد  مي» حكمت و عدالت خداوند«

﴿                          ﴾ ] :27ص.[ 

مـان  ، ايـن گ مهدف) نيافريـدي  باطل (و بي موجودات ميان آن دو راو زمين و  آسمان«
 .»اند كساني است كه كفر ورزيده

 :فرمايد و نيز مي

﴿                  ﴾115مؤمنون: [ال.[ 

 ؟!»شويد ز گردانده نميبا آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريديم و بسوي ما«
 :مايدرف و نيز مي

﴿                             

         ﴾ ] :4يونس.[ 

راست خداوند است اوست كه آفـرينش   بازگشت همگي شما به سوي اوست، وعدة«
انـد و كارهـاي شايسـته     گرداند تا كساني را كـه ايمـان آورده   كند سپس باز مي را آغاز مي

 .»اند، به عدالت پاداش دهد ... ردهك
اگر در آئين زرتشت از رستاخيز سخن رفته باشد آيا اديـان ديگـر نبايـد دربـارة معـاد      

 اعتقاد مزبور از زرتشت اقتباس شده است؟! بحث كنند مبادا كسي ادعا نمايد كه

﴿            ﴾ 78: ءنسا[ال.[ 

 ؟!»هند سخني را (به درستي) دريابندخوا پس اين قوم را چه شده است كه نمي«
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ان آشـنايي  اعتقاد به بقاي روح و جهان پس از مـرگ ... تنهـا در دور  «نويسد:  شف مي
يهوديان با ايران زرتشتي و حكومت دويست سالة هخامنشي بر سرزمين فلسطين در ديـن  

310F»!يهود راه يافت

1 
خاموشـي گزيـده باشـد يـا     » معاد«دربارة يهودي مگر ممكن است ديني همچون آئين 

» تولّـدي ديگـر  «زندگي را به همين جهان محدود شمارد؟ جاي آن داشـت كـه نويسـندة    
كـرد تـا در    اي به پژوهش و دقّـت تبـديل مـي    اي خود را دربارة چنين مسئلهپرو گفتار بي

 شد.   ديدگاه اهل تحقيق به سطحي نگري و شتابزدگي در داوري، محكوم نمي
زيسـتند،   هاي پيامبران بني اسرائيل كه پيش از آشنايي بـا ايـران مـي    در تورات و كتاب

ز تـورات  نمونـه در سـفر تثنيـه ا    بارها از حيات پس از مرگ سخن رفته است. به عنـوان 
311F».كنم ميرانم و زنده مي با من خداي ديگري نيست، من مي: «خوانيم كه يهوه فرمود مي

2   
شود و همان كسي  اسرائيل شمرده مي و در كتاب اول سموئيل (كه از پيامبران قديم بني

312Fاست كه شاول را به پادشاهي اسرائيل برگزيد)

 :  آمده است 3
313F».خيزاند آورد و بر مي كند، به قبر فرو مي اند و زنده ميمير خداوند مي«

4   
314Fخوانيم و در كتاب أشعيا (كه پيامبر بني اسرائيل در دورة حزقيا پادشاه يهود بود) مي

5 : 
315F».مردگان تو زنده خواهند شد و جسدهاي من خواهند برخاست«

6   
 :  و باز در همان كتاب آمده است

                                                           
 . 331تولّدي ديگر، ص  -1

 . 39سفر تثنيه، باب سي و دوم، شماره  -2

 نگاه كنيد.  61، ص 1اثر دكتر حبيب لوي ، ج » تاريخ يهود ايران«به كتاب  -3

 . 7-6كتاب اول سموئيل، باب دوم شماره  -4

 بنگريد.  154، ص 1ج » تاريخ يهود ايران«به كتاب  -5

 . 19كتاب اشعيا، باب بيست و ششم، شماره  -6
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را خـواهم  هـا   آن اي جديد و زمين جديدي كه مـن ه گويد چنانكه آسمان خداوند مي«
316F..».در حضور من پايدار خواهند ماند. ساخت،

1   

317Fدر كتاب دانيال (پيامبري كه در روزگار بلشصر

زيست و سپس به شوش آمد) نيـز   مي 2

   :خوانيم مي
اند، بيدار خواهند شد اما اينان، بـه جهـت    بسياري از آناني كه در خاك زمين خوابيده«

318F»!جاوداني و آنان (ديگران) به جهت خجالت و حقارت جاودانيحيات 

3   
تفاوتي ديده  –پيش از آشنايي با ايران و پس از آن  –بنابراين، در سخن پيامبران يهود 

انـد همانگونـه كـه     شود و همگي بر معاد انسان و حيات پس از مرگ وي گواهي داده نمي
دوزخ) بارها سخن رفته است. به عنـوان  در انجيل نيز از زندگي پس از مرگ (و بهشت و 

: ة صدوقي كه منكر معاد بودند گفـت در برابر فرق نمونه در انجيل متّي آمده كه عيسي
ايد كالمي را كه خدا به شما گفته است؟ من هسـتم   اما دربارة قيامت مردگان، آيا نخوانده«

ـ      ابود شـدگان)  خداي ابراهيم و خداي اسحق و خداي يعقـوب. خـدا، خـداي مردگـان (ن
319F».نيست بلكه خداي زندگان است

4   
انكـار  معـاد را   اي از يهـود كـه   براي فرقه شود عيسي در اينجا چنانكه مالحظه مي

ـ  به زندگي پس از مرگ اشـاره مـي   آورد و نمودند از تورات گواه مي مي د. از بهشـت و  كن
هـر  : «خوانيم قس مياين كه در انجيل مر دوزخ نيز چند بار در انجيل ياد شده است، مانند

320F».كه به روح القدس كفر گويد تا به ابد آمرزيده نشود بلكه مستحقّ عذاب جاوداني بود

5  

                                                           
 . 22كتاب اشعيا، باب شصت و ششم، شماره  -1

آمـده   تـورات  دانيـال  كتـاب  در . ذكـر او بابـل  پادشـاه  كند. پسـر نبونيـد آخـرين    را حمايت شاه بعل معني به -2

 است.[مصحح].  

 . 2نيال، باب دوازدهم، شماره: كتاب دا -3
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 :  و در انجيل متّي آمده است
321F».ايشان در عذاب جاوداني خواهند رفت اما عادالن در حيات جاوداني«

1   
 :  خوانيم و نيز در همان انجيل مي

يات شوي از اين كه با دو چشم در جهنّم افكنده تو را بهتر است با يك چشم وارد ح«
322F».شوي

2   
خالصه آنكه ايمان به زندگي پس از مرگ و پاداش و كيفر اعمال، تعليم مشترك همـة  

» تولّـدي ديگـر  «اديان الهي است و تنها با آئين زرتشت پيونـد نـدارد و ادعـاي نويسـندة     
ديگـر، از لـوازم اعتقـاد بـه      پذيرفتة اهل تحقيق نيست. عالوه بر آنكـه ايمـان بـه حيـات    

 اند.   ش دادهزشود كه همة اديان آن را آمو شمرده مي» حكمت و عدالت خداوند«
 

                                                           
 . 46انجيل متّي، باب بيست و پنجم، شماره:  -1

 . 9انجيل متّي، باب هيجدهم شماره:  -2



 
 
 

 

 »هاي توحيدي قوانين حقوقي در آئين«

ن سـخن  در آغاز فصلي از كتاب خود كه دربـارة قـوانين اديـا   » تولّدي ديگر«نويسندة 
ـ : «ورزد كه گويد، تأكيد مي مي بايسـت الزامـاً از    ين قـوانيني مـي  در يك آئين توحيدي، چن

323F»!توانند تغيير كنند جانب خود خداوند وضع شده باشد و قوانين وضع شدة خداوند نمي

1  
اين موضوع كه قانونگذار اصلي در اديان توحيدي، خداوند است جـاي چـون و چـرا    

حكـام  زيرا ا ؛توانند تغيير كنند، سخن درستي نيست ندارد ولي اين كه قوانين خداوند نمي
اند تا گفتـه شـود كـه     براي عالم مجرّدات وضع نشده –چنانكه پيش از اين گفتيم  –ديني 

اند كـه در   هاي انساني تشريع شده دگرگوني راه يابد! اين احكام براي جامعهها  آن نبايد در
حركـت  هـا   آن جريان پويايي و گسترش و تحول قرار دارند و شرايع ديني نيز پا بـه پـاي  

را بر عهده دارند و همانگونه كه پيش از ايـن  ها  آن در تحوالت روزگار، هدايت كنند و مي
دگرگوني «و » تنگناها«و » ها ضرورت«به اشارت گذشت حتّي در آخرين شريعت الهي به 

گردند، عنايت شده است چنانكه در قرآن كريم اصول  كه ماية تغيير احكام مي» موضوعات
 :كنيم و در خالل آياتي چون حظه ميو قواعد اين امو را مال

﴿     ﴾  :119[األنعام.[ 

 :و

﴿               ﴾  :78[الحج.[ 

 :و

﴿         ﴾324F2  :140[النساء.[ 
                                                           

 . 337تولّدي ديگر، ص  -1

اند كـه موجـب تغييـر     قرار گرفته» تغيير موضوع«و » حرج«و » اضطرار«هاي  اين سه آيه، مبناي قانون -2

 شوند.  حكم مي
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است رمز شريعت اسالم يعني باز  شويم و همين با قواعد مزبور آشنا ميها  اين و امثال
325Fبودن باب اجتهاد و رعايت شرائط زمان و مكان در شناخت احكام.

1   
مبنـاي درسـتي   »! توانند تغييـر كننـد   قوانين وضع شدة خداوند نمي: «پس ادعاي اينكه

برقرار نموده نيز گـاهي دگرگـون   » نظام تكوين«ندارد. قوانين و احكامي كه خداوند براي 
چه رسد به قوانيني كه با زندگيِ متحول بشر پيوند دارند! مثالً سـنّت الهـي در    شوند تا مي

اي، از موجود زندة ديگر  هر موجود زنده: «اكنون بر اين پايه استوار است كهجهان هستي، 
ولي ترديدي نيست كه هنگام پيدايش حيات، قانون مـذكور جريـان نداشـت و    » پديد آيد

بايد اعتراض كند كه چـرا آفـرينش خـويش را بـه صـورت      كسي هم بر آفريدگار جهان ن
 نخستين ادامه نداده است؟! 

پـردازد كـه چـرا شـريعت      گيـري مـي   بگذريم، آقاي شفا در كتـابش بـه خـرده    از اين

326Fين حمورابياي از احكام، به قوان در پاره موسي

اسـت   بجال: «نويسد ماند؟! و مي مي 2

شده است كه منبع اين قوانين، فرمان آنـو و   كه در سرآغاز مجموعة حمورابي نيز تصريح
327F»!بعل خدايان بزرگ بابل است

3  
آقاي شفا از آنجا كه در فقه و حقوق، كار تخصصي نكرده در اين اعتراض از توجه به 

 نكاتي چند غفلت نموده است. 
هاي مدني بدين دليـل اسـت    اي از قوانين شريعت با قانون پاره ي: همانندنخست آنكه

بلكـه   كند. نه تنها موسـي  عت، همواره قوانين مفيد جامعه را امضاء و تأييد ميكه شري
                                                           

 اثر همين قلم نگاه كنيد. » نوگرايي در اجتهاد«براي آشنايي بيشتر به رساله  -1

 1750تـا   1795از  اموريهـا  و فرمـانرواي  بابـل  پادشاه )Ammurapi( اموري برگرفته از) اكدي به(حمورابي -2
 .ميالد بود پيش از

است. ستوني كه قوانين حمورابي بـر روي   بابل حمورابي ششمين پادشاه اولين سلسله سالطين مملكت قديم
 خـط ميخـي   رديف بـه  34متر ارتفاع دارد. متن قوانين گرداگرد اين ستون در  2.5گرديده در حدود  آن حك

 [مصحح].. است حقوق تجارت و نيحقوق مد و حقوق جزا ماده در باب 282ت كه شامل اس نوشته شده

 . 338تولّدي ديگر، ص  -3

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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را هـا   آن هم با احكام و قوانين سـودمند عـرب بـه مخالفـت برنخاسـت و      پيامبر اسالم
نامنـد كـه در برابـر     مـي » احكـام امضـائي  «دگرگون نساخت. اين دسته از قوانين دينـي را  

وجه اشـكال عقلـي    از سوي شرع، به هيچها  آن تصويب اند و قرار گرفته» احكام تأسيسي«
شود. گويا جنـاب شـفا انتظـار دارد كـه      اي از انصاف شريعت شمرده مي ندارد بلكه نشانه

 ها آمده باشند؟!  اديان توحيدي تنها براي ستيزه با همة آداب و رسوم انسان
ـ  دوم آنكه هـا يـا خـدايانِ     ت: قوانين سودمندي كه ساختة آدميانند بخاطر انتساب بـه ب

اي از احكـام صـحيح    موهوم، نبايد متروك و تعطيل شوند مانند اين كه كاهنان قديم، پاره
دادند ولي اين كار، ماية انكار احكام مزبور نزد دانشـمندان   نجومي را به خدايان نسبت مي

 نجوم نگشت.  
رابي، آميز حمو و احكام تورات با قوانين شرك : شريعت توحيدي موسيسوم آنكه

هـا،   هاي گوناگوني دارند و در مقايسة ميان دو مكتب قانوني، عـالوه بـر همسـاني    تفاوت
 اختالفات آن دو را نيز بايد در نظر داشت.  

راه  –چنانكه بارهـا گفتـيم    –در رويارويي با اديان الهي » تولّدي ديگر«متأسفانه كتاب 
سازگاري نـدارد  » نقد علمي« نفي مطلق و لجاجت را در پيش گرفته است و اين روش، با

ه نويسـي  «دهد. آقاي شـفا بـه انگيـزة     ورزيِ نويسنده را نشان مي و غرض يـبـا اديـان   » رد
كند. مثالً مـا   اي را با بدبيني تمام! نگاه مي رو هر مسئله توحيدي روبرو شده است و از اين

ارزش » زن«ي دانيم كه قرآن كريم دعوت خود را در روزگاري آغاز نمود كه عرب بـرا  مي
ناخواسـته   –كردند و زنان را  مي» به گور  زنده«و اعتباري قائل نبود. تازيان، دخترانشان را 

328Fبردند مي» ميراث«به  –

نمودند و  . مردان عرب، همسران خويش را با يكديگر معاوضه مي1
329Fنهادند مي»! نكاح استبدال«نام اين كار را 

» شياءا«. بطور كلّي زن نزد عرب جاهلي، ارزش 2
نبود! در چنين روزگاري، خورشيد اسـالم طلـوع كـرد و    » اشخاص«را داشت و در شمار 

                                                           
 از سوره نساء نگاه كنيد.  19به آيه:  -1

 نگاه كنيد.  115، ص 1ج  ،»خيانت در گزارش تاريخ«در اين باره به كتاب  -2
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قرآن كريم از افق حجاز سر زد و براي زنان، حقوق فردي و خانوادگي و اجتماعي مقـرّر  
گيرد و تنهـا در پـي آنسـت كـه      داشت. آقاي شفا خدمات اسالم را به زن مطلقاً ناديده مي

ان دهد كه زن در اسالم تحقير شده است! آيا اينسـت درس انصـاف   دستاويزي بيابد تا نش
 براي پژوهشگران حقيقت؟!  

زن سـخن  » دينداري«نمايد، قرآن كريم هنگامي كه از  برعكس آنچه آقاي شفا القاء مي
برد كه به مقـام وحـي و الهـام     را نام مي و مادر موسي گويد، زناني چون مريم مي

نمايـد و   چنين شايستگي و لياقتي را دربارة زن تصـديق مـي   خداوندي نائل شدند و قرآن
كند  گويد، با شكوهمندي بسيار از ملكة سبأ ياد مي زن سخن مي» پادشاهي«هنگامي كه از 

سـتايد. و هنگـامي كـه روي سـخن بـا       و نيك انديشي و حسن تدبير و انصاف وي را مي
 :دهد كه ا مخاطب قرار ميي ايشان را دارد، با احترام و لطف ويژه» زنان پيامبر«

﴿                 ﴾ 32زاب: ح[األ.[ 

 .»همانند هيچ يك از زنان نيستند...اي زنان پيامبر! شما اگر پرهيزگار باشيد، «
دربارة آنان دريغ  رينمايد از سفارش به نيك رفتا ياد مي» عموم زنان«و هنگامي كه از 

 ورزد و از نمي

﴿       ﴾ 19نساء: [ال.[ 

 .»با زنان به شايستگي رفتار كنيد«
 آورد.   سخن به ميان مي

زنان را » الوداع ةحج«نيز در بازپسين سخنراني بزرگ خود، در  پيامبر ارجمند اسالم

دربارة «  330F1»اريستوصوا بالنساء خا«: دهد ر ميد و خطاب به مردان ندا دسپر به فراموشي نمي
ما «: فرمايد در است كه دربارة زنان ميهمين پيامبر گرانق». سفارش كنيد به نيكي زنان

                                                           
، چاپ مصـر  151، ص 3چاپ مصر و تاريخ الطبري، ج  604، ص 2، اثر ابن هشام، ج يةالنبو ةالسير -1

 ، چاپ لبنان. 841، ص 9و تاريخ ابن خلدون، ج 
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جز كريمان كسي زنان را گرامي ندارد و : «! يعني331F1»ميال لئإهان أال  وميکرم النساء إال کرأ
 »! جز فرومايگان كسي آنان را خوار نشمرد

كاهـد  كند تا از ارجمنـدي زنـان در اسـالم ب    ا گاهي آيات قرآن را تحريف ميآقاي شف
ن باشند، دو زناني را به نكاح خود در آوريد كه مورد پسندتا: «نويسد مثالً از قول قرآن مي
اي به خـود   دغدغهها  آن ) و چنانچه دلپسندتان نبودند در امر طالق3: يا سه يا چهار (نساء

 !!332F2»)19: راه ندهيد (نساء

دانند كه در سورة نساء  خوانندگان ارجمندي كه با قرآن مجيد آشنايي دارند بخوبي مي

333Fپس از اجازة چند همسري

﴿: بالفاصله آمده است 3         ﴾   يعنـي :

ايـن  . و آقاي شـفا  »پس اگر بيم داشتيد كه به عدالت رفتار نكنيد، به يك زن بسنده كنيد«
بخش حساس از آيه را عمداً حذف نموده و در پي آن، ترجمة نادرستي از آية ديگـري را  

 :خوانيم كرده است! در آية اخير ميجايگزين 

﴿                             

 ﴾ 19ساء: [الن.[ 

و با زنان خوش رفتـاري كنيـد و اگـر دلپسـندتان نباشـند پـس چـه بسـا چيـزي را          «
 .»نهد و خداوند در آن خير بسيار ميپسنديد  نمي

اينك مالحظه كنيد كه ترجمة نادرست شفا تا چه اندازه از مفهوم اين آيه فاصـله دارد  
 و چگونه نويسنده، آية قرآن را واژگونه جلوه داده است؟! 

                                                           
 . 11، ص 2الجامع الصغير في األحاديث البشير النذير، اثر سيوطي، ج  -1

 . 342تولّدي ديگر، ص  -2

م از سوره نساء كه درباره چند همسري آمده هنگامي نازل شده است كه مسلمانان جنگ احد آيه سو -3

سرپرستي بر جاي  هاي بي را پشت سر نهادند و مردان بسياري از ايشان به شهادت رسيدند و خانواده
مـردان همسـردار نيـز در صـورت     همسر،  ماندند. در چنين شرايطي الزم بود كه عالوه بر جوانان بي

 ها ازدواج كنند و از بار زندگي آنان بكاهند.  عايت عدالت با زنان برخي از خانوادهر
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اعتبـاري   گويد تا بي سخن مي» ارث پسران دو برابر دختران است: «قاي شفا از اين كهآ
آورد تا اذهان  مي» زنان شايسته«را بجاي  334F1»زن ناشزه«زن را در اسالم نشان دهد! و احكام 

دانند اسالم از آنجـا كـه مـرد را در     را نسبت به اسالم بدبين سازد! در صورتي كه همه مي
شمارد، سهم وي را از ميراث نيز دو برابر زن قـرار داده   انواده مكلّف ميپرداخت هزينة خ

است كه اگر آهنگ تحقير زن را داشت هرگز سـهم اإلرث پـدر و مـادر را يكسـان قـرار      
 :فرمايد ! چنانكه در قرآن كريم ميداد نمي

﴿                   ﴾  :11[النساء.[ 

اگر (ميت) فرزندي داشته باشد هر يك از پدر و مادرش يك ششـم از آنچـه بجـاي    «
 .»نهاده، سهم دارند

به تفصيل سخن گوييم بلكـه  » حقوق زن در اسالم«ما در اين رساله بر آن نيستيم تا از 
ها  نه، در اين زمينهشمريم و گر را بر مي» تولدي ديگر«هاي نويسندة  ورزي خطاها و غرض

 بيش از اين سخن بايد گفت.  
ه نـدارد كـه در     سخن مي» برتري مرد بر زن در اسالم«آقاي شفا از  گويد! و هيچ توجـ

 :فرمايد آيد چنانكه قرآن كريم مي پديد مي» تقوي«اسالم فضيلت و برتري، تنها در ساية 

﴿        ﴾ 13حجرات: [ال.[ 

 .»خدا كسي است كه پرهيزگارتر باشد ترين شما نزد گرامي«
پس اگر در جايي از برتري مرد بر زن سخن رفته است، نيروي جسماني و توان باالتر 
او در نظر گرفته شده، نه شخصيت اخالقـي و ارزش انسـاني وي كـه بايـد از راه تقـوي      

بينـيم كـه قـرآن كـريم، همسـر       نمي بدست آيد (و با مرد و زن بودن پيوندي ندارد).! مگر
 نمايد؟!   ستايد در حالي كه خود فرعون را به سختي محكوم مي فرعونِ مصر را مي

                                                           
دليل، كانون  هاي بي فقهي) است و زن ناشزه زني است كه با ناسازگاري –نشوز يك اصطالح (قرآني  -1

 خانواده را به خطر جدي افكنده است. 
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 هاي نهايي اسالم آگاه نيست.   شناسد و از هدف متأسفانه آقاي شفا روح ديانت را نمي
ز، بـر  آورد و بدين دستاوي را نيز به ميان مي» مسئلة بردگي«نويسندة كتاب تولّدي ديگر 

رسـم ظالمانـة   «نويسـد:   تـازد! وي در ايـن زمينـه مـي     اديان توحيدي و از جمله اسالم مي
ة كشـورهاي       بردگي و برده داري كه در سراسر جهان امروز محكـوم شـناخته شـده و كليـ

اند، همچنان در هر سه آئـين توحيـدي    عضو سازمان ملل متحد بر الغاي آن صحه گذاشته
335F»!يتغير الهي است از آن قوانين ثابت و ال

1  
آقاي شفا خبر ندارد كه به اعتـراف اروپائيـان، كشـور مسـلمان تـونس پـيش از همـة        

ها، آزادي عمومي بردگان را اعالم كرد و البتّه در ايـن توفيـق، از همراهـي و تأييـد      دولت
بـراي  : «نويسـد  ي برونشويگ در اين باره ميعلماي دين برخوردار بود. خاورشناس اروپائ

هـا بـه سـود     اين افتخار حاصل است كه فرمان عام آزادي را پـيش از همـة دولـت    تونس
بردگان سياهپوست و مسلمان (البته در آن زمان ديگر عمالً بردة سفيد پوسـت در قلمـرو   

شـعبان   12نايب السلطنه در تونس وجود نداشت) منتشر ساخت. بيـك احمـد بـا فرمـان     
ه به هر بردة متقاضي، خـطّ آزادي داده شـود ....   ) ... دستور داد ك1846ژانويه  23( 1280

دو تن از بلندترين مقامات از رؤساي محلّي مذاهب حنفي و مالكي، آن را تصديق و تأييد 
336F».كردند

2 
چرا علماي حنفي و مالكي با آزادي بردگان موافقت نمودند؟ زيرا دستور صريح قـرآن  

 :رت گرفتيدكارزار كساني را به اساكريم است كه چون در ميدان 

﴿           ﴾ ] :4محمد.[ 

 .»زادشان سازيد) و يا تاوان بگيريديا بر اسيران منّت نهيد (آ«
بنابراين مسلمانان اجازه داشته و دارند تا بردگان را (كه همان اسيران جنگـي هسـتند)   

ز ايـن راه مشـكل بردگـي را حـل     را با اسراي خود مبادله نمايند و اها  آن آزاد سازند و يا
                                                           

 . 344تولّدي ديگر، ص  -1

 مقاله برونشويگ.  (ABD)، چاپ اليدن، ذيل واژه عبد 1المعارف اسالم، ج  ةداير -2
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تـن اسـير دسـت     6000بـه  » هوازن«نيز در پيكار با  كنند، چنانكه پيامبر بزرگوار اسالم
337Fاي همگي را آزاد فرمود. يافت و با تدبير ويژه

1   
در اينجا الزم است بر اين نكته تأكيد شود كه بردگي بـه مفهـومي كـه در غـرب رواج     

ده است! در آيين اسـالم، بردگـي از صـحنة جنـگ آغـاز      داشته اساساً در اسالم تشريع نش
اي ديگـر،  هـ  يـا از راه » ربـايي  آدم«شود و در غير اين صورت، كس حق ندارد به شيوة  مي

 شخصي را به بردگي گيرد.

338Fقاسم بن سالم

سنة رسول «: نويسد مي» األموال«نّت) در كتاب (از فقهاي قديم اهل س 2

سنّت پيامبر : «يعني .339F3»أم أحراررق و العلی أهل الصلح وسباء   أن النيسلماملو -  -اهللا 
و روش مسلمانان بر اين بنياد استوار است كه هيچگاه از كساني كه با مسلمانان در  خدا

 ». اند اسير و برده نبايد گرفت و همه آزادند صلح

340Fو نيز فقيه معروف شيعي، محقّق حلّي

تص خي«: آورده اسـت » شرائع اإلسالم«كتاب  در 4

 341F5.»الرق بأهل احلرب

                                                           
، 2و مغازي واقدي، ج  87، ص 3و تاريخ الطبري، ج  132، ص 4، اثر ابن هشام، ج يةالنبو ةبه السير -1

 نگاه كنيد.  951ص 
  /هـ 224در شهر هرات تولد شد و در سال: هـ م 154/770 به سال: أبو عبيد قاسم بن سالم هروي، -2

سالگي وفات نمود، تأليفات مفيدي از جملـه: األمـوال، غريـب الحـديث، الناسـخ       67ر به عمم  838
از تأليفـات او   في القـرآن الكـريم   ةالقبائل الوارد لغات، كتاب اإليمان و السنةوالمنسوخ في الكتاب و

 است. [مصحح]
 ، چاپ بيروت. 238وال، تأليف قاسم بن سالّم، ص ألم -3

 و مؤلـف كتـاب   شـيعه  7علماي قـرن   از محقق حلّي و محقّق اول معروف به جعفر بن حسن حلّي -4
ـ  عراق واقع در حله در ريهج 602 در سال .سالمشرايع اإل  بـه عمـر  ق،  676در سـال   و هدنيا آمـد ب

 با اختصار. [مصحح] 104/ 1رياض العلماء  .هفتاد و چهار سالگي رحلت نمود
  ، چاپ نجف.105، ص 3شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام اثر محقّق حلّي، ج  -5

http://ar.wikipedia.org/wiki/154
http://ar.wikipedia.org/wiki/770
http://ar.wikipedia.org/wiki/224_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/838
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=7&book=83
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B6%DB%B0%DB%B2_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B6%DB%B0%DB%B2_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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اين شـكل از بردگـي،   ». كنند بردگي ويژة كساني است كه با مسلمانان پيكار مي: «يعني
هيچگاه در جهان الغاء نشده است و هر گاه جنگي ميان كشورها پيش آيد ناگزير، اسيراني 
 هم در ميان خواهند آمد. روشن است كه اسيران جنگ، جـز از راه آزاد سـازي يـا مبادلـة    

اي اسـت كـه اسـالم در     توانند رهايي يابنـد و ايـن همـان راه حكيمانـه     اسراء (فداء) نمي
هاي پيشين به روي اسيران باز كرده است. البتّه مسلمانان گذشته اجازه داشـتند پـيش    سده

﴿ :را در اختيار گيرند ولي با توجه به نـص قـرآن  ها  آن از مبادلة اسيران،           

 ﴾ ] :4محمد.[ 

و شرايط جديد دنيا، حكم اسيران جنگي بر ما مسلمانان روشن است و همان راهي را 
 بايد سپرد كه فقهاي هوشمند تونس رفتند. 

و ... در كتـاب خـود   » قربـاني «، »حـج «، »روزه«، »نماز: «آقاي شفا از فروعي چند مانند
وارد دچار لغزشهاي آشكار شده كه بحـث  سخن به ميان آورده است و متأسفانه در همه م

خيانـت در  «كشد و ما بيشـتر ايـن مباحـث را ضـمن كتـاب       سخن را به درازا ميها  آن از
رسـالة  » بردگـي از ديـدگاه اسـالم   «ايم، همانگونـه كـه دربـارة     پاسخ گفته» گزارش تاريخ

342Fايم كه به چاپ رسيده است. اي نگاشته گسترده

1   
 

                                                           
 . 1372ال ، چاپ تهران، س»المعارف اسالمي ةدائر«از انتشارات » بردگي از ديدگاه اسالم« -1





 
 
 

 

 كتاب تولّدي ديگر ها در  ها و تحريف تناقض

هاي تحريف شدة فروانـي   رشها و گزا گويي متأسفانه در كتاب آقاي شفا ضد و نقيض
گويـد   هاي خود ناسنجيده سـخن مـي   دهد كه نويسنده در داوري شود و نشان مي ديده مي

عالوه بـر آنچـه    –كند. ما در اين فصل  ودر روايت از ديگران، شرط امانت را رعايت نمي
هـا را بنظـر خواننـدگان     ها و كاستي هايي از اين كژي نمونه –پيشين گذشت  هاي در برگ

   :رسانيم محترم مي
از بزرگترين معجـزة عيسـي يعنـي زنـده     : «نويسد مي» تولّدي ديگر«از  202ة در صفح

) سخن رفته و سـه انجيـل ديگـر اصـوالً     44-38كردن مرده ... تنها در يك انجيل (يوحنّا، 
 »!  اند طرح نكردهاي را م چنين معجزه

ـ    اين معجزه را از انجيل» تولّدي ديگر«از كتاب  236اما در صفحة  ه نيـز  هـاي سـه گان
 :  نويسد نمايد و مي گزارش مي

343Fدختر مردة يك خاخام«

افتـد   خيزد و به راه مـي  عيسي بر مي» برخيزِ«يهودي به فرمان  1

 )»!  56-48هشتم،  ، لوقا، باب42-35، مرقس، باب پنجم، 26-22(متّي، باب پنجم، 
 :  نويسد از كتابش مي 200ا در صفحة همچنين آقاي شف

اين مسئلة بكارت مريم و تولّد عيسي از روح القدس كه از اصول معتقدات مسيحيان «
هـاي   است و در آن قرآن نيز بارها بر آن تأكيـد نهـاده شـده اسـت ولـي در خـود انجيـل       

                                                           
به معنـي فرزانـه    يهوديان پيشواي مذهبي است مربوط به به معناي حكيم)، عنواني( حاخام يا خاخام -1

دارد. معمـوال در كشـورهاي مسـلمان بـه      تـورات  شود كه دانش كـاملي از  است و به كسي گفته مي
 گفتـه  حاخـام  اشـتباه نشـود،   "پروردگـار "بـه معنـي    "رب"نكـه بـا   بـراي آ  يهـودي  هـاي  "ربي"

 [مصحح].شود مي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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جيـل ديگـر ناديـده گرفتـه شـده      در سه انچهارگانه تنها در يك انجيل متّي مطرح شده و 
 »!است

داستان بكارت مريم در هنگام بارداري او كـه كـراراً در   : «نويسد مي 273اما در صفحة 
  ل، قرآن بر آن تأكيد نهاده شده ... در خود انجيل تنها يك بار بطور مستقيم (متّـي، بـاب او

 »! اره شده است) بدان اش34، باب اول اق) و بار ديگر بطور ضمني (لو18
البته (برخالف ادعاي آقاي شفا) داستان مريم باكره در انجيل لوقـا بطـور ضـمني و بـا     
اشاره نيامده بلكه به شكلي اساسي و با صراحت گزارش شـده اسـت چنانكـه در انجيـل     

در ماه ششم، جبرائيلِ فرشته از جانب خدا به بلدي از جليل كه ناصـره  : «خوانيم مزبور مي
اي نامزد مردي مسمي بـه يوسـف از خانـدان داود و نـام آن      فرستاده شد. باكره نام داشت

: سـالم بـر تـو اي نعمـت رسـيده!      د. پس فرشته نزد او داخل شـده گفـت  باكره، مريم بو
خداوند با تو است ودر ميان زنان مبـارك هسـتي. (مـريم) چـون او را ديـد از سـخن او       

: اي مريم ترسـان  ت است؟ فرشته بدو گفتچه نوع تحيمضطرب شده متفكّر شد كه اين 
344F».اي. و اينك حامله شده پسري خواهي زاييد مباش زيرا كه نزد خدا نعمت يافته

1   
عيسي كه خود ختنه شـده اسـت   : «نويسد از كتابش مي 183ا در صفحة و نيز آقاي شف

نـه  كند كه ختنة واجب، ختنـة قلبـي اسـت و     بيند و تأكيد مي براي اين كار ضرورتي نمي
 »!  بدني

هرگـز چنـين سـخني نگفتـه، آنچـه شـفا        اين سخن نيز درست نيست زيرا عيسي
ختنـه آن  : «نويسـد  در رسالة خود به روميان مـي نمايد گفتة پائولوس است كه  گزارش مي

345F»!است كه قلبي باشد

2  
 :  نويسد قاي شفا دربارة پائولوس ميو شگفت آنكه آ

                                                           
 . 31-26انجيل لوقا، باب اول، شماره:  -1

 . 29رساله پائولوس (پولس) به روميان، باب دوم، شماره:  -2
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را ساخت و شكل داد كـه اگـر خـود مسـيح      پا به ميدان گذاشت و بنام مسيح مذهبي«
   346F1»آورد زنده بود هيچ از آن سر در نمي

ـ   نسـبت مـي   با وجود اين جناب شفا، سخن پائولوس را به عيسـي  ز در دهـد! و ني
 :  نويسد از كتابش مي 388صفحة 

خواهـد كـه او را دوسـت     در مذاهب توحيدي يهودي عادتاً خدا از بندگان خود نمـي «
خواهد كه از او بترسند و بر سر اين موضوع در سراسر تورات  ي اكيداً ميداشته باشند، ول

347F»!و قرآن و در نيمة توراتي انجيل تأكيد گذاشته شده است

2  
بـه   ند و نشـانة نگـرش تـك بعـدي و يـك سـو      ز اين ادعا از تحريف واقعيت سر مي

حبت شديد به شود. در تورات و انجيل و قرآن از دوستي و م هاي ديني شمرده مي آموزش
اي اسـرائيل بشـنو! يهـوه    : «نيمخـوا  خداوند با تأكيد تمام سخن رفته است. در تورات مي

خداي ما يهوه خداي واحد است. پس يهوه خداي خود را به تمامي جان و تمـامي قـوت   
348F».خود محبت نما

3   
اي اسـتاد! كـدام   : «پرسـيد  در انجيل هم آمده است كه يكي از صدوقيان از عيسي

: خداي خود را به همـة دل و تمـامي   ريعت بزرگتر است؟ عيسي وي را گفتم در شحك
349F».نفس و تمامي فكر خود محبت نما. اينست حكم اول و اعظم

4  
 :خوانيم و نيز در قرآن مجيد مي

﴿          ﴾ 165: ةبقر[ال.[ 

 .»داوند دارندبه خاند محبت شديدتري  كساني كه ايمان آورده«

                                                           
 . 204تولّدي ديگر، ص  -1

 . 388تولّدي ديگر، ص  -2

 . 4تورات، سفر تثنيه، باب ششم، شماره:  -3

و انجيل  30-29و انجيل مرقس، باب دوازدهم شماره:  39-37انجيل متّي، باب بيست و دوم، شماره  -4

 . 28-27لوقا، باب دهم، شماره: 



 دين ستيزي نافرجام 162

 فرمايد: باز مي

﴿                                   

                              

                    ﴾ 24: ةبتو[ال.[ 

: اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسـرانتان و خانـدانتان و امـوالي كـه     بگو«
هـا دل خورشـيد،    اريد و سراهايي كه بدانايد و تجارتي كه از كسادش بيم د بدست آورده

شـيد تـا خـدا    نزد شما محبوبتر از خدا و رسولش و تالش در راه اوست، پس در انتظار با
 .»فرمانش را بياورد ...

بنابراين اگر اديان توحيـدي بـه بـيم از خـدا (يعنـي احسـاس مسـئوليت در برابـر او)         
انـد و آقـاي    اتب بيشتر سفارش نمودهاند، به مهرورزي نسبت به خداوند بمر سفارش كرده

هاي دينـي را بـه تحريـف     ورزي، درك يكسويه از موضوع دارد و آموزه شفا بدليل غرض
 كشد.   مي

را در » قاتلوا«آن است كه واژة » تولّدي ديگر«هاي نويسندة كتاب  از جمله تحريف
با دشمنانِ پيكارجو  برد! در حالي كه واژة نخستين، به كارزار بكار مي» اقتلوا«قران بجاي 

350Fگويد اشاره دارد و واژة دوم از مطلق كشتار سخن مي

با ظهور اسالم اين : «نويسد ! شفا مي1

﴿پروانة كشتار مقدس براي نخستين بار به امضاي رسمي خود خداوند صادر شد:    

                                                           
هم اگر در سياق آيات جنگ بكار رود به معنـاي كشـتن دشـمن جنگـي اسـت نـه       » اقتلوا«البته واژه  -1

 كشتار مطلق.! 
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       ﴾351F1 .﴿                  ﴾ 

﴿        ﴾352F2! 

شود در هر سه آيه، فعل (قاتلوا: كارزار كنيد) بكار رفته نه  همانگونه كه مالحظه مي
 (اقتلوا = بكشيد) و براي آنكه ثابت شود اين كارزار، صورت دفاعي داشته، كافي است به

﴿: فرمايد م كه ميدومين آيه بنگري       ﴾  همچنانكه همگي ايشان =

 كنند.  با شما كارزار مي
هاي دفاعي و جنگي را به صورت دسـتورهاي عـادي    آيا اين تحريف نيست كه فرمان

 بگذاريم؟!» كشتار مقدس«نامش را در آوريم و 
 :خوانيم كه مگر در قرآن نمي

﴿                             ﴾

 ]90[النساء:
از شما كناره گرفتند و به كارزارتـان نيامدنـد و بـه شـما پيشـنهاد      » دشمنان«پس اگر «

 .»ن قرار نداده استبرايتاها  آن صلح نمودند، در آن صورت خداوند هيچ راهي را بر زيان
كنيـد، آيـا ايـن نشـانة دشـمني و       متهم مـي » كشتار مخالفان«چرا اسالم را به  ،بنابراين

353Fورزي نيست؟ غرض

3 
افتاده، قرآن مجيد را بـدين امـر   » گويي تناقض«كه خود در دام » تولدي ديگر«نويسندة 

با يكديگر، روشن ها  نآ آورد كه به اندك تأملي سازگاري كند! و آياتي را گواه مي متهم مي

                                                           
آورنـد   هايي را كه بـه خـدا روي نمـي    آن«ن ترجمه كرده است: چني 277شفا آيه مزبور را در صفحه  -1

ي التوبـه،   با آنكه سخن از كارزار (با كافران مهاجم رومي) است نه چيز ديگر! (به سـوره ...»! بكشيد 
 نگاه كنيد و شأن نزول آيه را ببينيد).  29آيه 

 . 379تولّدي ديگر، ص  -2

 نگاه كنيد.  260-249از صفحه » زارش تاريخخيانت در گ«كتاب  3در اين باره به جلد  -3
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آوريـم و پاسـخ    شود، ما در اينجا مهمترين موردي را كـه بنظـر او متنـاقض آمـده مـي      مي
 دهيم تا تكليف بقية موارد روشن شود!   مي

هـاي مربـوط بـه يهوديـان      يكي از بارزترين تناقضات قرآن را در آيـه : «نويسد شفا مي
اسـرائيل، بـه يـاد آوريـد      اي بنـي : «گفتـه شـده اسـت   ها  آن كه در بخش از توان يافت مي

  به بنـي ) «47 :هايي را كه به شما اعطا كرديم و بر همة عالميان برتريتان داديم (بقره نعمت
اسرائيل كتاب آسماني فرستاديم و حكومت و نبـوت عطـا فرمـوديم و آنـان را بـر همـة       

اينـان  : «ده استبخش ديگر از همين آيات آم ) ولي در16 :(جاثيه» جهانيان فضيلت داديم
 حكايـت )» «15 :كشـد (جمعـه   كنند مانند االغي كه كتابي بر پشت مـي  تورات را حمل مي

به سگي ماند كه اگر بدو حمله آوري عو عو كند و اگر او را به حـال خـود گـذاري    ها  آن
در ايـن جهـان و عـذاب    هـا   آن سزاي اين بـدكاران ذلّـت  ) «176 :باز عو عو كند (اعراف

را لعنت كـرديم و دلهايشـان را سـخت    ها  آن ما)» «85 :يگر است (بقرهسخت در جهان د
و اين )» «168 :و بني اسرائيل را در زمين پراكنده ساختيم (اعراف)» «13 :گردانيديم (مائده

 رو هـر كـدام از   تر از همة خلقند حتي از مشركان، از اين يهوديان به زندگي مادي حريص
ند ولي عمر هزار ساله هم آنان را از عذاب خـدا نرهانـد   ك آرزوي هزار سال عمر ميها  آن

354F)».96 :كردار ناپسندشان آگاه است (بقره زيرا خدا به

1  
شـود، هـر كـس     ها ديده مـي  نظر از نقائص و لحن ناپسندي كه در اين ترجمه با صرف

يابد كه آيات نخسـتين   چون با كمي دقّت بر اين دو دسته از آيات بنگرد به روشني در مي
انتقـاد   ربوط به يهوديان ادوار گذشته است و آيات دستة دوم، از يهوديان عصر پيـامبر م

 نيست.  ها  آن رو هيچ تناقضي در ميان كند و از اين مي
شما را بر جهانيـان  : «گويد يد دانست هنگامي كه قرآن ميبراي روشنتر شدن موضوع با

دهـد   خبر مياز گذشتة بني اسرائيل برد و  برتري دادم، فعل ماضي (فضلتكم) را به كار مي
 :فرمايد و بالفاصله مي

                                                           
 . 279تولّدي ديگر، ص  -1
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﴿                           

  ﴾ 48: ةبقر[ال.[ 

رفتـه  ند و از كسي شفاعت پذياز روزي پروا داريد كه هيچ كس از ديگري كفايت نك«
 .»...نشود و تاوان از كس نگيرند 

: اي فرزندان اسرائيل! به گذشـتة خـود مغـرور نشـويد و     بنابراين پيام آيه اين است كه
يد و كاري نكنيد كـه در روز داوري، محكـوم و   وري مرا بياد آوريد و راه كفران نها نعمت

 سرافكنده باشيد!  
را سرزنش  اند) معاصران پيامبران اسالم با دقّت ترجمه نشدهاما آيات دستة دوم (كه 

نمودنـد   نمايند كه از عمل به تورات بازمانده بودند و آيات خدا (قرآن) را تكذيب مـي  مي
 فرمايد: چنانكه مي

﴿                                

                  ﴾ 5: لجمعة[ا.[ 

تكليف شده است سپس آن را به كار نبستند همچـون  ها  آن مثل كساني كه تورات بر«
آيات خـدا   ست مثل قومي كهبرد! چه بد ا هايي را با خود مي ماند كه كتاب دراز گوشي مي
 .»اند ... را تكذيب كرده

تنزّل و انحطاط اقوام هم چيزي نيست كه بتوان آن را انكار كرد. چه بسا مردمي كه در 
روزگاران پيشين، راه ترقي و كمال را پيمودند و سپس از آن مرتبه فرو افتادنـد و شـگفت   

! بينـي شـده اسـت    اسـرائيل پـيش   آنكه اين امر در خود تورات (به زبان موسي) براي بنـي 
و واقع شد كه چون موسي نوشتن كلمات اين تورات را : «خوانيم چنانكه در سفر تثنيه مي

داشـتند   را بـر مـي   در كتاب تماماً به انجام رسانيد. موسي به الوياني كه تابوت عهـد خـدا  
هوه خداي : اين كتاب تورات را بگيريد و آن را در پهلوي تابوت عهد يوصيت كرده گفت

كشـي شـما را    زيرا كه من تمـرّد و گـردن   ؛خود بگذاريد تا در آنجا براي شما شاهد باشد
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355Fايد دانم. اينك كه من هنوز با شما زنده هستم بر خداوند فتنه انگيخته مي

پس چنـد مرتبـه   1
زياده بعد از وفات من (فتنه خواهيد انگيخت).! جميع مشايخ اسـباط و سـروران خـود را    

كنيد تا اين سخنان را در گوش ايشان بگويم و آسـمان و زمـين را برايشـان     نزد من جمع
دانم كه بعد از وفات من، خويشتن را بالكل فاسد گردانيده از طريـق   شاهد بگيرم. زيرا مي

كه به شما امر فرمودم خواهيد برگشت و در روزهاي آخر، بدي بر شـما عـارض خواهـد    
ست خواهيد كرد و از اعمال دست خود خشم خـدا  شد زيرا كه آنچه در نظر خداوند بد ا

356F»!را به هيجان خواهيد آورد

2  
را بياد  و سرزنش قرآن از يهود در روزگار طلوع اسالم، در حقيقت سخنان موسي

كند. آري درك ايـن مسـئله كـه ميـان آن دو      بيني او حكايت مي آورد و از درستي پيش مي
رسد و به احتمال قـوي همـان    واري بنظر نميدسته از آيات تناقضي وجود ندارد، كار دش

357Fجويي و دشمني با قرآن مجيد، شفا را از فهم مسئله محـروم سـاخته اسـت    روحية كينه

و  3
قلبي پاك كرد. بـه  شك نيست كه براي فهم قرآن بايد خود را از اغراض روحي و امراض 

 : پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز! قول حافظ شيراز

 ا دين فرد

» وجـدان جهـاني  «داري نبايد ستيزه كرد زيرا چنانكه گذشت، گرايش به دين در  با دين
شود و هيچ قدرت نظامي يا انديشة فلسفي يـا   جاي دارد و در همه جا مظاهر آن ديده مي

باوري را بر كند و يا رسوم آن را بكلّي بـر انـدازد!    نگرش علمي، نتوانسته است ريشة دين

                                                           
 اي است كه گوساله زرين را پرستش نمودند.  انگيزي عده اشاره به فتنه -1

 . 29-24تورات، سفر تثنيه، باب سي و يكم، شماره:  -2

كتابش واژه  252ه افكند مانند آن كه در صفح البته گاهي هم كم مايگي! جناب شفا را به خطا مي -3

﴿ در آيه» حطب«    ﴾  آورده است در حالي كه حطب »! هيزم كش«را به معناي
 همان هيزم است، نه هيزم كش! 
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كند. بايـد   هاي طبيعي، آفاتي دارد كه آن را بيمارگونه مي انند ديگر پديدهاما دينداري هم م
به مبارزه برخاست. نزاع با ديگران دربارة بنياد ديـن، درسـت   ها  آن ها را شناخت و با آفت

 نيست و بجايي هم نخواهد رسيد.  
ـ » خداي خاموش«نمايند و  البتّه كساني تمام اديان جهان را نفي مي د كـه از  را باور دارن

آغاز پيدايش بشر تاكنون، هيچ پيامي نفرستاده و هدف خويش را آشكار نكرده و آدمي را 
رَدي اسـت كـه     به خود واگذاشته است! اينان، به دستاويز اينكه پيامبر دروني ما، همان خـ

دهند و همانند آقاي شفا هر چند گـاه،   خداوند در نهاد ما گذاشته، هر روز فتوايي تازه مي
سـتايند و   آيين اسـالم را مـي  » ايران در چهار راه سرنوشت«بازند و مثالً در كتاب  يرنگ م

هاي پراكنده و ناهماهنگ دارنـد و بـا    تازند! آنان، انديشه بر آن مي» تولّدي ديگر«در كتاب 
آيند و هيچ معلوم نيست كه خرد كدام يـك از ايشـان نماينـدة     يكديگر به آساني كنار نمي

 است؟!!  خدا در روي زمين
شـمردند! ولـي ولتـر پـس از      اين گروه، ولتر را الهام بخش خود در مغرب زمـين مـي  

دين محمد ديني : «جانبداري نمود و آشكارا گفت آشنايي بيشتر با اسالم، از دين محمد
358F»!است معقول و جدي و پاك و دوستدار بشريت

1  

359Fاما در مشرق زمين، آنان رهبري محمد بن زكرياي رازي

اند چنانكه  را پذيرفته 2

در صفحات واپسين كتابش از ستايش بليغ دربارة وي دريغ » تولّدي ديگر«نويسندة 

                                                           
 . 547، ص 28ج » كليات آثار ولتر«، به نقل از 127اسالم از نظر ولتر، ص  -1

نوشـته   فلسفه و طب آثار ماندگاري در زمينه او ـ).ه 313 – ـه 251( زكَرياي رازيبن محمد ابوبكر  -2
 يفارسـ اين دانشمند  .مشهور است )اسيد سولفوريك( جوهر گوگرد و الكل است و به عنوان كاشف

نيز مشهور  عرب جالينوس نوشت، نزد غربيان به مي زبان عربي هاي خود را به كتاب جا كه از آن زبان
 [مصحح].   .است بوده
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B1%DB%B3_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3
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360Fهاي اسپينوزا تركيبي از شخصيت: «د و او راورز نمي

361Fو ولتر و هگل 1

362Fو نيچه 2

و فرويد و  3

363Fآورد به شمار مي» اينشتاين

ضد  هاي : نوشتهاند كه هشگران فرهنگ اسالمي گفته. ولي پژو4
اند زيرا رازي كتابي در تأييد  را به او بستهها  آن ديني رازي از آنِ وي نيست و دشمنانش

364Fناميده است »علی من نقر بالنبوات وجوب دعوة النيب يف«: رانبوت نگاشته و آن 

: . يعني5
را  كند واجب است كه دعوت پيامبر اسالم بر كسي كه در كار پيامبري كاوش مي«

 »! بپذيرد
كندتر و كوتاهتر از آن است كه ريشة دينداري را » دين ستيزان«به هر صورت، شمشير 

شناسـند! پـس    اند و راه خـدا را بـه درسـتي نمـي     بزند به ويژه كه خود، حيران و گمگشته
ترديد خرافات است  هاي دين باوري را شناخت و بدترين آنها، بي چنانكه گفتيم بايد آفت

غباري بر چهرة دين نشسته و صـورت پـاك و روشـن آن را     كه در گذشت روزگار چون
ها با خبر و بـر حـذر داشـت تـا فـرداي ديـن،        تيره ساخته است. نسل نو را بايد از خرافه

گـري نـاروا بـا     فرداي روشني باشد. بعالوه پيروان اديان توحيدي بهتر است بجاي سـتيزه 
و مدرك نشـان دهنـد و خـدمات     يكديگر، هر كدام فوائد و امتيازات دين خود را با دليل

 آئينشان را به بشريت بازگو كنند و آنگاه گزينش دين فردا را به نسل فردا سپارند.  
ما در اينجا از خدمات فرهنگ و تمدن اسالمي به جهانيان و نقشي كـه اسـالم در ايـن    

ل ولـي در خـال  » اين رشته سـر دراز دارد «زيرا كه  ؛گوييم باره بر عهده داشته، سخني نمي
                                                           

 (هالند) متولد شد. آمستردامدر  )1677 فوريه 21 فوت - 1632 نوامبر 24 بنديكت د اسپينوزا (متولد -1
 .آيد بشمار مي 17 ي سده ياروپائ فيلسوفان بزرگ او يكي از

 [مصحح].   آلماني فيلسوفي م)1831-1770( گئورگ هگل -2

 فيلسوفي. يالدم )1900اوت  25 ءدرگذشته - ميالدي 1844اكتبر  15 ءزاده(فردريش ويلهلم نيچه  -3
ـ   ء نقد فرهنگ، دين و فلسفه بزرگ و مشهور آلماني كه از مشهورترين عقايد وي ر مبنـاي  امـروزي ب

   [مصحح].. است ارزشها و اخالق، بوده بنيان سئواالت بنياديني دربارهء
  .456تولّدي ديگر، ص  -4
 ، نگاه كنيد. 51ثر رازي، ص ا» الفلسفية ةالسير«به مقدمه كتاب  -5

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B4_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B4_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6%DB%B3%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6%DB%B3%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B1_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B1_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6%DB%B7%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6%DB%B7%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81


 169  ها در كتاب تولّدي ديگر تناقضها و تحريف

را بـه خواننـدگان   آوريـم و داوري   چند اصل، از مباني اين آئين خدايي سخن به ميان مـي 
 :  سپريم ارجمند مي

اسـت و  » برهـان «و » فكـر «و » عقـل «اسالم، دين خرد گرايي و ارزشمند شـمردن   -1
 :گويد گذرد. قرآن مي اد آيه در ميآيات قرآني كه در اين باره آمده از هفت

﴿              ﴾ ] :100يونس.[ 

 .»برند نهد كه خرد را بكار نمي مي (خدا) پليدي را بر كساني«
نگـاه بهتـرين   كند كه مردم، بكوشند تا هـر سـخني را بشـنوند آ    اسالم، سفارش مي -2

 :گفتار را پيروي كنند

﴿                  ﴾ 18-17زمر: [ال.[ 

ند سپس بهترينش را پيروي ده بندگان مرا نويد ده! آنان كه به هر سخني گوش فرا مي«
 .»كنند مي

خواند و مردم را از هر گونه شرك به خـدا،   اسالم، به توحيد ناب و خالص فرا مي -3
 :دهد پرهيز مي

﴿    ﴾ ] :40يوسف.[ 

 .»جز او كسي را نپرستيد«

﴿         ﴾  :26[الكهف.[ 

 .»كند كس را در فرمان خود شريك نمياو هيچ «

﴿       ﴾ ] :14غافر.[ 

 .»د و دينتان را براي او خالص كنيداو را بخواني«
 :شمرد مانند هيچ چيز و هيچ كس نميشبيه و اسالم، خدا را  -4

﴿    ﴾  :11[الشوري.[ 

 .»هيچ چيزي همانند او نيست«
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 :سازد اسالم، مردم را به رحمت خداوند اميدوار مي -5

﴿      ﴾ ]156عراف: ألا.[ 

 .»حمت من همه چيز را فرا گرفته استر«

﴿            ﴾  :49[الحجر.[ 

 .»ه كه منم بسيار آمرزنده و مهربانبه بندگانم خبر د«
 :دهد اسالم، از دوستي دو جانبه ميان خداوند و بندگان نيكش، خبر مي -6

﴿   ﴾ 54: ةمائد[ال.[ 

 .»دارند ش ميدوستها  آن دارد و آنان را دوست مي«
 :دارد لو دربارة پيامبران باز مياسالم، دينداران را از غ -7

﴿                             

    ﴾ 170نساء: [ال.[ 

ينتان غلو مكنيد و جز سخن حـق دربـارة خـدا مگوييـد. مسـيح،      اي اهل كتاب! در د«
 .»پسر مريم فقط پيامبر خداست ... عيسي
 :كند ن را به اربابي گيرند نهي مياسالم، از اينكه كساني علماي دين يا پارسايا -8

﴿               ﴾ 31: ةبتو[ال.[ 

 !.»اند را سواي خدا به اربابي گرفتهانشمندان و ترسايان خود د«
اي را در پرستش خـدا ميـان او و بنـدگانش واسـطه قـرار       اسالم، هيچ فرد يا دسته -9
 :خواند دهد و همه را به پرستش مستقيم خداوند فرا مي نمي

﴿       ﴾  :6[الفصلت.[ 

 .»وي او رويد و از وي آمرزش خواهيدبس پس مستقيم«
اي معين قـرار نـداده و راه درك معـارف و احكـام      اسالم، فهم دين را ويژة طبقه -10

 :ود را به روي همه باز گذاشته استخ
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﴿      ﴾ ] :138آل عمران.[ 

 .»براي عموم مردم ماية روشنگري استاين (آيات)، «

﴿                      ﴾ ] :29ص.[ 

كتابي است خجسته كه آن را بـر تـو فـرو فرسـتاديم تـا در آيـاتش انديشـه كننـد و         «
 .»پند گيرند  خردمندان (از آن)

﴿            ﴾ ]12س: عب.[ 

 .»است. هر كس خواهد از آن پند گيردزنهار، اين آيات پندي «
 :كند معرفي مي» اجراي عدالت جهاني«اسالم، هدف از فرستادن پيامبران را  -11

﴿                                   ﴾ 

 ].25[الحديد: 
همة نازل كرديم تا ها  آن پيامبران خود را با داليل روشن فرستاديم و كتاب و ميزان با«

 .»مردم به اجراي عدالت برخيزند
اي كه مسلمانان را موظّـف   اسالم، در اجراي عدالت پافشاري بسيار دارد، به گونه -12

 :اصله نگيرندشمنان خود از عدالت فشمارد حتّي نسبت به د مي

﴿       ﴾ 2: ةمائد[ال.[ 

 .»نكند كه عدالت نكنيد، عدالت كنيددشمني با گروهي شما را وادار «
 :نمايد اسالم، پيروان خود را به عفو و گذشت سفارش مي -13

﴿               ﴾ 22نور: [ال.[ 

 ؟»نداريد كه خداوند شما را بيامرزدپس بايد عفو كنند و در گذرند، آيا دوست «
اسالم، مسلمانان را به نيك رفتاري و دادگري در برابر مخالفان (به شرط آنكه سرِ  -14

 گ نداشته باشند) سفارش كرده است:جن
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﴿                               

             ﴾8: لممتحنة[ا.[ 

خدا شما را از نيكي و عدالت به كساني كه در امـر ديـن بـه پيكارتـان نيامدنـد و از      «
 .»دارد رد، خدا دادگران را دوست ميدا يهايتان بيرون نراندند، باز نم خانه

را ممنـوع  ها  آن ك طرفةالمللي را محترم شمرده و نقض ي اسالم، قراردادهاي بين -15
 كرده است:

﴿                       ﴾ 

 ]7:بة[التو

كساني كه در كنار مسجد الحرام پيمان بستيد پس تا هنگامي كه بر پيمان خود  مگر با«
 .»ر باشند، براي آنان پايداري كنيدبراي شما پايدا

هـا   آن هـا و مردمـي كـه بـا     اسالم، از هر گونه تروريسم و تجاوز به حقوق ملـت  -16
 :قرارداد صلح دارد، نهي كرده است

﴿                            ﴾ 

 ].90نساء:ال[
پس اگر از شما كناره گرفتند و با شما كار زار نكردند و بسويتان طرح صلح افكندند، «

 .»تدر اين صورت خدا هيچ راهي در تجاوز به ايشان برايتان قرار نداده اس
سـتگويان را  هاي دروغين به مردم مخالفـت دارد و همراهـي بـا را    اسالم با وعده -17

 :كند سفارش مي

﴿              ﴾  :34[اإلسراء.[ 

 .»شود يد كه از پيمان باز خواست ميبه پيمان وفا كن«

﴿     ﴾ 119: بةتو[ال[. 

 .»ياورِ راستگويان باشيد«
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رو الزم  اي اختصـاص نـدارد از ايـن    اسالم، دين جهاني است و به سرزمين ويـژه  -18
» اجتهـاد آزاد «است در شرايط و احوال گوناگون، جوامع بشري را راهنمايي كند بنـابراين  

 شود و جمود و تعصب در آراء فقهي و حقوقيِ گذشـتگان  از لوازم چنين ديني شمرده مي
 :سازد، از ديدگاه اسالم صحيح نيست كه با زمان و مكان نمي

﴿                ﴾  :158[األعراف.[ 

 .»ن فرستادة خدا بسوي همة شما هستمبگو اي مردم م«

﴿             ﴾  :28[سبأ.[ 

 .»براي عموم مردم نفرستاديمرا جز  تو«

﴿                   ﴾18زمر: [ال.[ 

ند سپس بهترينش را پيروي ده بندگان مرا نويد ده! آنان كه به هر سخني گوش فرا مي«
 .»كنند مي

 انش و تقوي برتري نداده است:ية داسالم، هيچ كس را بر ديگري جز در سا -19

﴿            ﴾ 9زمر: [ال.[ 

 ؟»يا دانشمندان با نادانان برابرندآ«

﴿        ﴾ 13حجرات: [ال.[ 

 .»شدترين شما نزد خدا كسي است كه پرهيزگارتر با گرامي«
 :شمرد روا نمي اسالم، رهبانيت و ترك دنيا را براي نزديكي به خدا، -20

﴿                        ﴾32عراف: [األ[ 

هـاي پـاكيزه را    بگو چه كسي زيور خداوندي را براي بندگانش بيرون آورده و روزي«
 ؟!»ه استحرام كرد

اسالم، با ايـن مسـئله كـه ثـروت در ميـان ثروتمنـدان دسـت بدسـت بگـردد و           -21
 :مانند هيچ گاه موافقت نداردهاي ديگر محروم  گروه
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﴿         ﴾ 7حشر: [ال.[ 

 .»ميان اغنياء شما دست بدست نگردد تا ثروت در«
يشـان سـفارش   لمان را به خوشرفتاري با زنان و رعايت حقوق ااسالم، مردان مس -22

 :كرده است

﴿       ﴾  :19[النساء.[ 

 .»ان به نيكي و شايستگي رفتار كنيدبا زن«
 :دارد از تفرقه و پراكندگي باز مياسالم، مسلمانان را  -23

﴿         ﴾ ] :103آل عمران.[ 

 .»خداوند چنگ زنيد و پراكنده نشويدهمگي به رشتة «
 

 :  پس
 اي مسلمانان جهان، متّحد شويد!
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 اند) (مدارك مزبور در متن كتاب بتفصيل معرّفي شده

 



 
 
 

 

 فهرست اعالم (افراد)

   38-27ابن ماجة قزويني،    27آذر تاش آذرنوش، 
 161-128ابن هشام،  108آرتور جفري، 

 99ابو البقاء جعفري،  73آلبرت اينشتاين، 
 15مودودي،  يعلابو األ 158آنو، 

 26ابوالفضل عزّتي،  82ابرام، 
 139ابوالفضل ميبدي،  80-79-76ابراهام بن عزرا، 

 38ابو حنيفه،  51ابراهيم، 
 27ابو داود سجستاني،  138ابراهيم يزدي، 

 125ابو طالب،  23ابن اثير، 
 40-27ابو علي فارسي،  97ابن تيميه، 

 20ني، ابو مسلم خراسا 10ابن جرير طبري، 
 27ابو موسي،  96ابن حزم، 

 106ابي بن كعب،  29ابن حوقل، 
قا،    108، 36، 23ابن خلدون،  134احمد حجـازي السـ ،

 35احمد زكي صفوت،  161
 30-29ادوارد براون،  128، 126ابن سعد، 

 163برونشويگ،  83ادوارد روس، 
 35برهان الدين حلبي،  27ارسطو، 
 158بعل،  85إرمياء، 

 25بالذري،  84ان، ارنست رن
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 150بالشر،  176، 97اسپينوزا، 
 153بلشصر،  154، 80اسحاق، 

 109بني اميه،  27اسكندر مقدوني، 
 131، 27بيضاوي،  77اسماعيل، 

 163بيك احمد،  84اشعيا، 
 41بيهقي،  28اصطخري، 

 99، 60پائولوس،  131اقبال الهوري، 
 89پطرس،  84العازار، 

 101پلين،  ، 56 ،106امام علي بن ابي طالب
 103پونس پيالت،  22انوشيروان، 

  ،24 ،30 ،37 ،176 ،109پيامبر 56اوريا، 
 101، 89پيالطس،  109اي. پ. پتروشفسكي، 

 101تاسيتس،  57ايوب، 
 27ترمذي،  108أبو عبدالرحمن سلمي، 

 26توماس آرنولد،  24أسود عنسي، 
 103تيبر،  153أشعيا، 
 10جاحظ،  20أمين، 

 149جان الدر،  23ان، باذ
 129جبر،  27بخاري، 

 110زرقاني،  132جم، 
 32زرين كوب،  127جواد علي، 

 131، 27زمخشري،  45جوزف اسميت، 
 107، 106، 39زيد بن ثابت،  38جويني، 



 181   فهرست اعالم (افراد)

 86زيگموند فرويد،  41حافظ، 
 141ژرژگاموف،  30حجاج بن يوسف، 

 82ساراي،  107حذيفه بن يمان، 
 87ن، سارگ 53حزقيا، 

 24سجاح،  90حزقيال، 
 101سراپيان،  13حالّج، 

 104سزار،  158حمورابي، 
 112سعد بن ابي سرح،  24خالد بن وليد، 

 41سعدي،  125خديجه، 
 40سكّاكي خوارزمي،  23خسرو، 

 128-31سلمان فارسي،  22خسرو آسيابان، 
 76سليمان،  25-21خسرو پرويز، 

 85سموئيل،  10خليل بن احمد، 
 149سهيل آذري،  153ل، دانيا

 40-27سيبويه،  56داود، 
 40سيرافي شيرازي،  141ذوالقرنين، 

 108سيوطي،  20رشيد ياسمي، 
 80شائول،  53رينگ گرن، 

 10شافعي،  22زرتشت، 
  ،72علي 153شاول، 

 38غزالي،  71، 38شجاع الدين شفا، 
 10فارابي،  شيخ محمد جواد بالغي  

 38-27فخر رازي،  48، 
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 163فرعون،  23ويه، شير
 176-87فرويد،  39صرد خزاعي، 

 16-13فريمن كالرك،  24طليحه، 
 56فضل بن حسن طبرسي،  131طوسي، 

 84فورلند،  108عامر بن عبدالقيس، 
 27فيروزآبادي،  84عاموس، 

 15قابيل،  28عبدالرحمن بن عوف، 
 164-28قاسم بن سالّم،  27عبدالقادر جرجاني، 

 28قاضي ابو يوسف،  113ح، عبداهللا بن ابي سر
 42قاضي عياض اندلسي،  108عبداهللا بن سائب، 
 132قباد،  96عبداهللا بن عباس، 

 40قطب الدين شيرازي،  111عبداهللا بن مسعود، 
 85قيني،  30عبدالملك مروان، 

 42-21-20كريستن سن،  108عثمان، 
 35گزنفون،  106عثمان بن عفان، 

 101گالديوس انزا،  130عزي، 
 126گلدزيهر،  130عزيز، 

 30-10گوستاولوبون،  30علي پاشا صالح، 
 130الت،  36علي شريعتي، 
 42موسي جوان،  18لوئي برگلي، 

  ،56موسي 79لوتر، 
 109-41-38مولوي،  149-77-50لوط، 

 84ميكاه،  13لويي ماسينيون، 



 183   فهرست اعالم (افراد)

 101ميلر،  101مارا، 
 40استرابادي،  األئمةنجم  28مالك بن انس، 

 38نسايي،  96أمون، م
 149نوح،  165محقّق حلّي، 

 176نيچه،  108محمد بن اسحق نديم، 
 27نيشابوري،  56-27ر طبري، يمحمد بن جر

 176-58ولتر،  176-131محمد بن زكرياي رازي، 
 15هابيل،  131محمد بن سائب كلبي، 

 85هارون،  96محمد بن علي بن بابويه، 
 101هاندريك وان لون،  111محمد بن كعب قرظي، 

 35هردوت،  35محمد حميد اهللا، 
 176هگل،  39مروان اموي، 

 164هوازن،  160مريم، 
 86-12هوشع،  28مسعودي، 

 84هوشيا،  24مسيلمه، 
 42يزدگرد دوم،  109-30معاويه، 

 20-21يزدگرد سوم،  108مغيره بن أبي شهاب، 
 30يزيد،  29مقدسي، 

 77يسع،  135موريس بوكاي، 
 77-50يونس،  80يعقوب، 
 87يونگ،  168-102يوسف، 

  84-80يوشع بن نون، 
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 فهرست اعالم (جاها)

 124شام،  107آذربايجان، 
 153شوش،  50آشور، 
 27شوشتر،  22ايران، 
 28طبرستان،  158بابل، 

 24عراق،  127بغداد، 
 50عموره،  164بيروت، 

 124فلسطين،  15پاكستان، 
 108قاهره،  163تونس، 
 128قباء،  165تهران، 
 27كوفه،  30جلوال، 
 107-24مدينه،  36چين، 

 108مصر،  35حيدرآباد، 
 108مكّه،  24حيره، 

 103نازارت،  28خراسان، 
 168ناصره،  28درياي خزر، 

 165نجف،  28ديلم، 
 50نينوا،  101روم، 

 23يمن،  101ژرزالم (بيت المقدس)، 
  50سدوم، 
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