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 مقدمه :
 
 

آنچه در این گزیده از تاریخ ادیان میخوانید  حاصل ده سال مطالعه من در باره 
میباشد  . بر مبنای عادت دیرن از همه این   8631الی  8631تاریخ ادیان  در سالهای 

مطالعات یادداشت برداری و فیش برداری میکردم تا  برای مراجعات بعدی  قابل استفاده 
شند . از آنجا که پس از ازدواج ،  همسر نازنینم افسانه با وجود عالقه ای که  به مطالعه با

در این زمینه داشت ، اما به دلیل اشتغال به حرفه انسانی  و دشوار پرستاری ، وقت و 
این  8631امکان  اینگونه مطالعات سنگین و طوالنی را نمیداشت  ، لذا   در سال 

ت این  گزیده با نام " تاریخ مختصر ادیان "  برای او تهیه  و به او   یادداشتها را به صور
تقدیم  کردم . پس از ده سال از درگذشت این نازنین ، این گزیده را در یکی از هارد 
دیسکهای قدیمی پیدا کردم و چون همچنان هستند افرادی که به اینگونه مباحث عالقمند 

عات طوالنی را ندارند ، بخشی از این گزیده و تا  ابتدای بوده اما وقت و امکان اینگونه مطال
تاریخ اسالم را به این عالقمندان تقدیم میکنم .  با پوزش از هر گونه خطاي  ادبي و امالیي 
و یا ویرایشی  احتمالی ، چرا كه  این متن برای استفاده شخصی  و پس از آن تنها همسر 

 راستاری نشده  است  . نازنینم  تهیه شده بود  و ویرایش و وی
منابع استفاده شده  در این گزیده در پاورقی ها ذکر شده اند اما منبع اصلی  تا 
آغاز اسالم  کتاب " تاریخ ادیان"    نوشته جان ناس  میباشد که یکی از معتبر ترین کتب 

ه تنها در سطح جهان در زمینه تاریخ ادیان میباشد . همچنین همانطور که بیان شد  این گزید
شامل تاریخ ادیان تا ابتدای اسالم است و به تاریخ اسالم نمیپردازد  چرا که ورود به این 
مبحث در شرایط کنونی ایران سیاسی محسوب شده ودر چهار چوب اهداف و خط مشی  

سایت من  قرار ندارد  .  ضمن اینکه عالقمندان  به سادگی از طریق منابع بسیار زیاد   
ترس  در زمینه تاریخ اسالم  به اطالعات بسیار زیادی  دسترسی پیدا کنند .  موجود و در دس

بخشی از  منابعی که بعد از خود قرآن   در بخش تاریخ اسالم مورد استفاده من قرار گرفته 
 بودند که پژوهشگران عالقمند میتوانند از آنها استفاده کنند عبارتند از :

تاریخنامه بلعمی    در سه جلد ، تاریخ طبری   -تاریخ قران نوشته دکتر رامیار  
تاریخ یعقوبی در دو جلد ،   -جلد ، ترجمه تفسیر طبری  ، االصنام   محمد کلبی  86در 

و تاریخ تمدن  –سیرت رسوال هللا  اسحاق ابن محمد همدانی   -تاریح ابن خلدون 
. و از آنجا که برای انجام یک تحقیق درست و جامع و تاریخ ادیان جان ناس ویلدورانت  

ید  از نوشته ها و آثار  و نظر مخالفان  نیز آگاه بود  مطالعه نوشته های انتقادی  و البته  با
 نقد هایی نیز که بر آنها نوشته شده اند  را نیز نباید از نظر دور داشت  . 

 

 49مظفر شریعتی بهمن 
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 فصل اول
 
 
 

 تاریخ پیدایش مذهب 

 
خود در مورد تاریخ  1نجان ناس محقق آمریكایي در كتاب تاریخ ادیا

نشان  2ت .آثاري كه از انسانهاي اولیه باقي مانده اسپیدایش مذاهب  مینویسد, 
میدهد كه آنها داراي  برخي عقاید مذهبي   بوده اند و   مردگان خود را با برخي 
ابزار دفن میكرده اند . كه میتوان حدس زد در تصور آنها نوعي پرستش ارواح) 

اشته است  امكان اینكه از عقاید مذهبي انسان هاي نخستین آنیمیزم ( وجود د
اطالعي در دست داشته باشیم وجود ندارد اما با مطالعه زندگي قبایلي بدوي كه هم 
اكنون  نیز در قلب جنگلها و به همان صورت نخستین زندگي میكنند  میتوانیم 

شخصیت بدوي   اطالعات مفیدي در این زمینه كسب كنیم . بر اساس این تحقیقات
ها وابستگي شدید به جامعه و قبیله خود دارد و مي توان گفت كه افراد به صورت 

این  را دارا میباشد . فردي عقیده اي ندارند بلكه این جامعه آنان است كه عقیده اي
افراد به شدت به رسوم  خود وابسته اند و از  تغییر در آنها نیز بشدت هراسان 

ن محقق  مذاهب بدوي ها مشخصات و صفات مشتركي دارد هستند . به عقیده ای
 از آن جمله :

 اعتقاد به یك شي مقدس ـ  1
 :  ـ اعتقاد به مانا2

 (mana) كه این قدرت میتواند از  .یعني یك قدرت نامعلوم در یك شي
 اشیاء به انسان نیز منتقل شود و یا بر عكس 

 ـ سحر  :3

ان قواي جهان را به نفع خود به توسط تكرار كلماتي خاص میتو  یعني  
یعني استمداد از قدرت مخفي موجود در  (fetishism)فتیش   . كار گرفت 

                                      
1

اين كتاب از جمله آثاري است كه  بسياري از نويسندگان و محققان از آن    

 . استفاده ويا به مطالب آن  استناد كرده اند 
2

 سال قبل مي زيسته است 20222انسان  نئاندرتال بين يكصد هزار سال قبل تا )   
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یعني فردي میتواند توسط قواي  (Shamanism)شمنیزم  و اشیاء بي جان 
  .  مخصوص خود در در بدن شخص دیگر اثر بگذارد

 
 : ) ( Tabuـ تابو9

داراي نیرویي  او  یعني .   است بورئیس قبیله تا به عنوان مثال  یعني  
جسد مرده هم تابو است و اگر كسي آن مرده را لمس كند  .  فوق العاده است 

 .داراي همان خاصیت میشود 
 
 ـ آنیمیزم  :5

یعني همه موجودات مرده یا زنده داراي روح هستند كه در مورد انسان   
 .  ود  و در هنگام مرگ به طور كاملدر هنگام خواب موقتا  از بدن خارج میش

 :ـ پرستش مظاهر طبیعت 6
در برخي موارد عین جسم را میپرستیده اند و برخي موارد آن جسم را  

نماینده و مظهر امر مخفي دیگري میدانستند . پرستش جانوران و عقیده به انتقال 
اعتقاد به  روح از حیوان به انسان و بر عكس كه هنوز هم معتقدان زیادي دارد و

 جن و  پري و غول و امثال آن 
 ـ قرباني  :7

 آنها  و  بوده دیدند قواي طبیعت بسیار قوي  كه مي اقوام ابتدایي
مجبور به عجز و  .كنند متزلزل  یانمیتوانند با سحرو جادو و .. آنها را تسخیر 

که آنها تصور میکردند همانطور شدند .  مي البه و تضرع و التماس به این قوا
انداختن گوشت شکار در جلوی جانوران درنده و سیر کردن آنها خطر حمله آنها 

 از هدایا و قربانیاني حتيرا موقتا از آنها دور میکند تصور میکردند با تقدیم 
 میتوانند مدتی از خطر آنها محفوظ بمانند .  انسان جنس 

 :ـ احترام به اموات 8
براي شخصي كه سالیان دراز با براي بشر تصور فنا و نیستي كامل     

و خواب و روئیا ها و  ؛ . خاطرات اومیباشد بوده است بسیار سخت  دوست او 
كه اموات نه تنها زنده  بپذیرد  بشر مجموع این احساسات و عواطف باعث شد تا 

از طرفي  اما میباشند . نیز  اند بلكه داراي همان احساسات و حوائج ایام حیات
 انسانهاي لذا  . نگران بوده استنیز خود در نزدیكي  اموات د وجواز   انسان 

را با طناب هایي  آنهایا   ند .وابتدایي انبوهي سنگ روي جسد مردگان میگذاشت
هنوز هم در برخي  اند .را به زمین  میدوخته  مرده و حتي با میخي چوبي  یسته 

در مسیر پیچ و خم مناطق جهان آثاري از این افكار وجود دارد مثال مرده را 
داري میبرند تا نتواند راه برگشت را پیدا كند. در كنگو اطراف قبر را خار 
میكارند  تا مرده نتواند روي آنها راه برود .  در برخي تمدن هاي باستان زنها و 

 خدمه  مرده را هم میكشتند و با او دفن میكردند 
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 ـ اساطیر )میتو لژي (:4

ه ها در تمام نسل بشر عمومیت دارد . از اختراع اسطوره ها و افسان
شخصي كه داراي قدرت تفكري بوده سواالتي میشده است مثال عالم را كي 

شخص با  امثال آن . و  ؟چرا مار پا ندارد ؟و یا آدم اولي از كجا آمد ؟ساخت
این كم كم و  . پاسخ هایي میداده است قدرت تصور و خیال پردازي خود به آنها 

شده و هر كس هم به سلیقه خود  بدان چیزي اضافه یا به دهان نقل  دهان مطالب 
ساده اولیه وجود داشته  . در اسطوره هاي تاریخي یك واقعه  كم میكرده است 

به صورت یك افسانه  داستان او  رفته رفتهاست) مانند یك پهلوان نیرومند( اما   
در هاله اي از تقدس قرار و آن پهلوان یا قهرمان آمده پر از عجایب و غرایب در 

   همانند رستم  در فرهنگ خودمان و یا آشیل در فرهنگ یونان   گرفته است .
قهرمانانی که وجود تاریخی نداشته و تنها حاصل آرزوها و نقل قولهای طوالنی 

 در یک فرهنگ بسیار قدیمی میباشند . 
 : (Totemism)ـ توتمیزم 11.

یوانات و یا اشیاء پیرامون خود نوعي بشر اولیه احساس میكرد كه با ح 
ارتباط خویشاوندي دارد مثال گروهي خود را خویشاوند خرس میدانستند و خرس 

 .توتم آنها میشد 
توتوم اقتباس از لغت و زبان قبیله اجیب وي و به معني گروه یا تیره 

 1است 
 

ازلي معتقد اند یك موجود  اهالي آن  كه وجود دارد در استرالیا قبیله اي 
و غیر مخلوق در آسمان هست كه قبل از همه موجودات بوده و شبیه و نظیر 
نداردو رئیس آسمان است برخي معتقدند كه او توجه زیادي به آدمیان ندارد و 

 .برخي نیز عقیده دارند كه او دائما مراقب انسان ها است 
 
با پیشرفت بشر به سوی شهر نشینی و تشکیل قبایل و سپس ملل و  

ادیان ملي جانشین کم کم   ومتها ،و ایجاد سازمانهای اداری و تشکیالتی حک
 . ندمذاهب و عقاید قبیله اي شد

 
خدایان متعددي با خصوصیات مختلف همانند انسانها  معتقد به یونانیان 

. عشق و نفرت و حسادت و غرور درست همانگونه كه در انسان بود در   بودند 
وس از آدمیان توقع احترام داشت و هنگامي كه این آنها نیز وجود داشت .  زئ

احترام قطع میشود با فرو فرستادن سیلي عظیم همه را نابود میكند . و عهد میكند 
كه نسل دیگري  به جاي آنها بیافریند . رومیان نیز  خدایان و اسطوره هاي 

                                      
1

 22اريخ اديان جان ناس ص ت   
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ي پس از را  اندك   (Aeneid)یوناني را تقلید كردند . ویرژیل  داستان آنه اید 
شاعر تواناي یوناني  نوشت كه هر دو نوشته حاوي   ماجراهاي  1ایلیاد هومر

اسطوره اي  میباشند .   حاكمیت خدایان یوناني همانند انسانها  از نسلي به نسل 
دیگر بین خدایان منتقل میشود . گایا نخستین خداي بزرگ كه بانویي است ، در 

ي است . او و دو موجود جاودانه دیگراز اسطوره هاي یونان منشاء تمامي زندگ
نامیده  میشد  بوجود آمدند و سپس گایا به    (Chaos)خالء آغازین كه كیاس 

تنهایي اورانوس را زائید و او را جفت خود قرار داد .    اورانوس پسر و شوهر 
گایا  فرمانرواي آسمانهاست .  اولین فرزندان آنها تنها یك چشم در وسط پیشاني 

شتند . از فرزندان  آنها   هلیوس خداي خورشیدو یا پرومتئوس كه انسان را از دا
خاك رس ساخت را میتوان نام برد  . زئوس  فرمانرواي كوه آلپ پدر آدمیزاد نیز 
شناخته میشد . او ابتدا نسل اول آدمیان راكه نسل طال نامیده میشدند  در زمین 

سانها لباس بپوشند و و آب و هوا با آنان سكني داد . در آن زمان نیاز نبود كه ان
مهربان بود و شهد و شیر در رودخانه ها جاري  بود . این نسل هیچگاه به فكر 
جنگ و دشمني نبود و مرگ آنان نیز  با آرامش همراه بود . اما بعد از آنها 
زئوس نسل دیگري آفرید كه نسل نقره بودند و در فكر جنگ و خیانت به هم بودند 

به زئوس احترام نمیگذاشتند . و لذا زئوس از آنان خشمگین شد و آب و هوا . و 
را تغییر داد .  اینان پس از مرگ روحشان به جهان زیر زمین منتقل میشد . 
سپس زئوس آدمهاي نسل مفرغ را ساخت كه با ابزار مفرغي جنگ میكردند . و 

را دوست داشتند .پس آدمیاني ستمكار بودند . و از بین خدایان فقط خداي جنگ 
از آنان زئوس نسل قهرمانان را آفرید كه برخي از آنان هنوز باقي هستند . و 
باالخره پنجمین نسل آدمیاني كه زئوس خلق كرد نسل كنوني آدمیان میباشد .  در 

سال قبل از میالد سیل عظیمي جاري میشود كه تاثیر  0111تا  3111حدود 
ارد و از جمله پیدایش اسطوره هاي مشابهي در بسیاري بر ساكنان آن محل میگز

این مورد میباشد .  این  اسطوره ها  سومري و یوناني و بابلي بودند . در هر سه 

                                      
1

داستان ايلياد در يونان در طي عصر مفرغ  يا عصر مايسنيي ها آغاز شد كه در  

سال قبل از ميالد قبايلي يوناني زبان به شمال يونان مهاجرت كردند و اوج تمدن  2022حدود 

ماسي كهن ترين نمونه هاي ادبيات يونان دو منظومه ح. قبل از ميالد بود  0502آنها در 

هر دو اين منظومه هاي . ايلياد و اديسه ميباشد كه اغلب محققان به هومر نسبت ميدهند 

حماسي در حدود قرن هشتم قبل از ميالد نوشته شده اند   تروا   در ساحل شرقي درياي اژه 

و در تركيه امروزي قرار دارد و محل وقوع حقيقي جنگهايي است كه شرح آنها در ايلياد 

و البته مايه بسي شگفتي است كه چگونه ممكن است حادثه اي بتواند در .  است هومر آمده 

سال از جنگ تروا تا زمان  نخستين متن مكتوب  ايلياد باقي بماند با  522فاصله اي بيش از 

 0051اين شهر در . اينحال به عقيده باستان شناسان جنگ تروا حقيقتا اتفاق افتاده است 

از بخش هاي مختلفي از  ) سوخت كه تاريخ پذيرفته شده اي است   پيش از ميالد در آتش 

 (كتاب اسطوره هاي يونان  نوشته دوناروزنبرگ  ترجمه مجتبي عبدهللا نژاد 
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این اسطوره ها به یكي از آدمیان خبر میرسد كه سیل عظیمي در راه خواهد بود و 
ناهان او كشتي بزرگي میسازد تا نسل انسان را نجات دهد . این سیل نیز كیفر گ

بشر بود .  زئوس توسط سیل نسل بشر را نابود میكند و در اعتراض سایر 
میكند . وعده میدهد  1خدایان كه اگر آدمیان را نابود كني چه كسي براي ما قرباني

 2كه نسل دیگري از آدمیان را خواهد آفرید . 
 

د مصریان باستان به حیات پس از مرگ معتقد بوده اند و اعتقاد داشتنا    
كه روح مجددا به بدن خود باز میگردد و اگر آن را در وضع بدي ببیند ناراحت 
میشود . براي همین نیز مقبره ها داراي روزنه هایي بودند كه روح بتواند رفت و 

 .معتقد بودند كه نوع خاصي از یك جانور آنها را نگهباني میكند  نیز امد كند .
 

ز مرگ عقیده به سلطنت یكي از كهن ترین عقاید به حیات پس ا
معتقد  مردم  م بسیار رواج داشه است . وااوزیریس است كه در عصر بناي اهر

بودند انتقال  روح به سرزمین جاوید از انتهاي علیاي دره نیل در مكاني به نام 
ابیدوس صورت میگیرد و در آنجا روح عصا به دست مسافرت خود را آغاز 

 متنوعي در آنجا جزایر سرسبز با محصوالت  میكند .تا به آخر جهان میرسد و
عقاید روح باید از دیوان حساب بگذرد تا بتواند به  برخي  وجود دارد .الیته بنا به

 3آن سرزمین قدم بگذارد 
 : باستان به شرح زیر میباشد  اسامي برخي از خدایان روم 

 اوپس  االه نعمت 
 پالس نگهبان گله ها 

 پومونا  نگهبان میوه ها 

                                      
1

قرباني كردن از كهن ترين مراسم ديني ميباشد كه با رشد مدنيت به جاي انسان  

ه خوردن گوشت قرباني باعث برخي را عقيده بر اين بود ك.  حيوانات را قرباني ميكردند 

ميشود خصوصيات آن فرد قرباني به خورنده گوشت او نيز منتقل شود  و همين عقيده از 

 . داليل وجود آدم خواري در جوامع اوليه  بوده است 
2

 اسطوره هاي يونان  نوشته خانم  دوناروزنبرگ  ترجمه مجتبي عبدهللا نژاد   
د و پسري به نام هوروس به دنیا مي اوزيريس و ازيس  ازدواج میكنن    3

زنش ايزيس جسد او را پیدا كرده به مصر  باز . ايد  اوزريس كشته میشود 

میگرداند  با كمك پسر ش و كمك خداي حكمت و دانش تات اوزيريس زنده میشود 

تاريخ اديان   نقل از  اما به زير كره زمین میرود و سلطان مردگان میشود 

 21 عبدالعظیم رضايي  ص
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وپیتر  بزرگترین خداي رومیان  خداي آسمان و خداي روشنایي و ژ
 خداي رعد و برق 

 كارنا  خداي مزارع 
 كونسوس  خداي انبار هاي گندم 

 
 آیین بابلیان

  
سال قبل از میالد داراي تمدني قوي تر از  0111بابل در حدود  اهالي 

ق    0167-0105)مصریان بودند . از پادشاهان بابل شخصي به نام حمورابي 
در آن زمان  .قوانین مدوني ایجاد میكند كه به نام قوانین حمورابي معروفند  م (

فقط در ایران قوانین مدوني وجود مي داشت . قوانین حمورابي شامل قوانین 
زراعت خرید و فروش . برده ، انواع مجازات ها و ... بود   بابلي هاتعدادي از  

 .  ته بودند و آنها را خدایاني تصور میكردندسیارات منظومه شمسي را شناخ
مردم سومر و اهل بابل قدرت  تصور   . نام داشت خداي آنها مردوك یا ماردوخ 

جمله در افسانه   از .  و حكایت هاي بسیار جالبي داشته اند  بوده و بسیار قوي
و معتقدند جهان امروز حاصل نبردي است بین اژدهاي دریاي ظلمت  آنها ،خلقت 

با خدایان نور . در نهایت دو خدا به نام تیامت و ماردوخ جنگ كرده و  ماردوخ 
و از  میپردازد و بعد به افرینش انسان پیروز میشود و گیتي را ساخته نظم میدهد 

خون و استخوان خود مقداري گرفته و آدم را خلق میكند و بر روي زمین ساكن 
ار زیادي به داستان طوفان نوح دارد  میكند .  در داستان طوفان كه شباهت بسی

گفته میشود كه چون خدایان از گناه بشر  خشمگین میشوند میخواهند با طوفاني 
شدید نسل آنها را بردارند كه خدایي مهربان به نام اوتناپیشتین به یك مرد خبر 
میدهد تا او كشتي بزرگي بسازد و از حیوانات مختلف در آن قرار دهد . طوفان 

 در هفت روز تمام جهان را میگیرد و در روز هفتم آرام میشود .  شدید 
شاعر بزرگ یونان هومر نیز خدایاني خلق میكند كه در هدایت افكار 
یونانیان نقش مهمي داشت . او شخصیت این خدایان را به صورت آدمیان خاكي و 

میكردند و اما فالسفه یونان از نظریات هومردوري  .با همان آرزوها  بیان میكند 
داشتند و میگفتند موجودات این عالم  (Monism)نوعي عقیده به وحدت وجود 

صور گوناگون یك شیئ واحد میباشند . تالس این ذات اصلي را آب میدانست و 
هراكلیتوس آن را آتش میدانست و زنوفون میگفت كه نیروي خالقه مربوط به 

و بر همه چیز احاطه دارد . خدایي است یگانه كه از همه خدایان قوي تر است 
این  عقاید را نقد میكند و گرچه وجود خدایان را منكر نمیشود  (Plato)افالطون 

اما میگوید خدایان همه در اعمال خود تابع قواي بزرگ و عالي  و متعالي هستند 
و بر طبق اوامر آن حركت میكنند و مافوق آنها و در وراي تمام موجودات و 

گار و صانعي عظیم وجود دارد كه خود از تمام اشیاء و از تمام كائنات یك آفرید
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صور و معاني باالتر است و در كسوت خیر مطلق جلوه گر  است و او بوده كه 
در ازل صور ممكنات را ابداع كرده و ارباب انواع همه از او الهام گرفته جهاني 

روان او همیشه سائر  اینچنین بوجو د آوردند . و آدمیزاد رواني دارد كه در پیكره
باشد تا به مقامي برسد كه از رنج تولد پیاپي مو ساري به طرف خیر مطلق 

به حق  )تناسخ (نجات یابد و به مقامي برسد كه او نیز مانند خداي بزرگ تا ابد
محض ملحق شود و الهه و خدایان كوچك هیچگونه عبادت نیاز ندارند و آداب و 

ه قوه فكر خود درست كرده است را نمیخواهند . تشریفات كاهنان كه آدمیزاد ب
افالطون در اواخر عمر خود معتقد بود انكار الوهیت یا تصور اینكه خدا نسبت به 
بشر بي عالقه و نامهربان است و یا توهم اینكه  مهر و مهبت الهي را توسط هدایا 

نین خطاست و براي اجتماع چ . خریداري كرد میتوان و نذورات و قرباني ها 
 1. میدانست خطرناك  را  تصوراتي

 
در شبه جزیره ایتالیا اقوامي مهاجر سكونت داشتند كه التین نامیده 
میشدند و سرزمین آنها را التیوم  میگفتند ..شهر رم در ابتدا یكي از قصبات 
كوچك قوم التین بود . رومي ها فاقد همه آن  عقاید و خدایاني بودند كه در یونان 

اما  قرار میداند .مورد احترام و پرستش  را  در حد خانه ارواحي.وجود داشت 
در حد دولت سازمان هاي خاصي وجود داشت و روحانیان خاصي به خداي 

نپتون  و ... اما رومیان  ،  آیولو ؛خاصي خدمت میكردند .خدایاني مانند ژوپیتر 
ایان آنها را اقتباس و بسیاري از خد گرفته تحت تاثیر افكار و عقاید یونانیان قرار 

سال قبل از میالد كه دوره جمهوریت روم است  111در حدود اما  میكنند . 
تمایالت و جنبش هاي دیگري در عقاید رومیان حاصل میشود و كم كم دین از 

و كم كم خود را  كرد مناسك گذشته را احیا  مجددا  آگوستوس.  افتد ارزش مي 
بعد از مرگش نیز در معبدي مورد پرستش  گرفت.و نیز در زمره خدایان قرار 

قرار داشت .   كالیگوال  و دمي تیان  دو قیصر از روم نیز  در زمان حیاتشان 
 مورد پرستش قرار میگرفتند .

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
1

 05تاريخ اديان جان ناس ص    
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 فصل دوم 
 

 مذهب در هندوستان

  
نه تنها  از  خشونت و  . در آنها  در هندوستان مذاهب سیر دیگري دارند

وجود دارد  خبري  یگر اي مجاز  و مقدس كه  تحت نام خدا و مذهب دقتل ه
   نیست . كه كشتن حتي یك مورچه نیز ممنوع و موجب خروج از زهد میشود . 
هندویي عبارت است از مجموعه اي از اعتقادات پیچیده كه از زمان پیدایش آثار 

ورد ها و سحر   .( به ظهور رسیده و ادامه دارد   Vedasو كتب مقدس وداها )
كتاب قدیمي مدون شده بودند  كه اغلب شامل  9و افسون هاي جادوگري در 

سروده هاي موزون میباشند در برخي از آنها اشاره میشود كه شیئي واحد كه از 
قبل از وجود عالم وجود داشته خواه خودش عالم را آفریده باشد و یا نیافریده باشد  

 است .  او است كه میداند و داناي كل
تفكر و اندیشه در تاریخ ادیان  دوران قرن سوم قبل از میالد بزرگترین 

تفاسیر تازه اي  ،  هندوستان است  صاحبان افكار براي ماهیت حق و ذات حق
بیان میكرده اند كه آنها را به صورت مقاالت و سرود هایي میخواندند و از حفظ 

 میكردند  نمونه اي از این افكار چنین است :
حقیقت چیست؟ كیهان مظهر چیست ؟ آیا هستي به خودي خود صاحب 

 حقیقت شده است ؟ اساس اعمال بشر بر پایه حقیقت است یا پندار ؟
در مجموع كل اشیاء مادي و غیر مادي را غرق در دریاي  آیین هندیان 

 حقیقت وحدت میدیدند و خداوندي جاوید و حاضردر همه جا 
 :نظریه تناسخ در هندوستان 

روح آدمي در هنگام مرگ بجز در یك حالت خاص مطابق این دیدگاه  
در اعلي علیین با برهما وحدت تام حاصل میكند و یا در اسفل السافلین  یا  كه

مدام از یك عالم به عالم دیگر و از یك پیكر به پیكر دیگر  . سرنگون میشود 
فرد ممكن است یك بار گاهي در نباتات و گاهي در حیوانات . روح یك   .  میرود

در حیات .  همچنین كسي كه  حیوان در یك رفتگر باشد و در حیات دیگر در یك 
  خواهد شد .طبقه بدي متولد  زندگی بعد خود  درباشد قبلي خود مرتكب گناه شده 

 
 ظهور عقیده انكار دنیا 
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بنا بر این عقیده وصول به حقیقت تنها موقعي میسر است كه انسان بكلي  
بنابراین زاهدان ر برهما غرق گردد و لذا باید كلیه عالئق جسماني را ترك كرد .د

 كساني هستند كه كال ترك عالیق دنیا كرده باشند .
 
 

 مذهب ریاضت   1جینیزم

 
این  خو گرفته اند براي كساني كه به مكانیزم فكري و فلسفي غرب 

اي حل مشكالت مضحك میباشد زیرا راهي كه بر شاید  مذهب بسیار عجیب و
پیشنهاد میكند در تاریخ ادیان از نظر سختي نظیر ندارد . پیشواي  زندگي بشر 

سالگي از دنیا كناره گیري كرد . او  31این فرقه خود شاهزاده اي بود كه در 
برهنه مادر زاد سفر میكرد و در هنگام راه رفتن مواظب بود كه هیچ موجودي را 

تن را در آب فرو نمیكرد و تالش میكرد   .ه نمیكردنابود نكند حتي به درختان تكی
از پیروان  سال ریاضت به حق رسید  .برخي 13نخوابد . او به گفته خود پس ار 

تنها راه نجات زنان آن است كه در حیات دیگر خود به جسد   این آیین معتقدند كه 
 .یك مرد بروند 

 
 انتظار در آیین هندیان 

 
باز ظهور  4تا كنون  (Vishnu)ویشنو د که هندیان بر این باور هستن

كرده و و براي دهمین و آخرین بار در آخر الزمان به صورت كالكي 
(Kalki) بر اسبي سفید و با شمشیري درخشان ظهور خواهد كرد. او در شیپوري

 2دمیده و كائنات را نابود و بشري جدید خواهد  ساخت .
 

 بودا 

 
بر اصل ترك دنیا  او  بوجود آمد .  یك نسل بعد از جینیزماین آیین  

. پیشواي این فرقه سیددارتا   معتقد بود اما روش متعادل تري از جینیزم داشت
Siddharta 561  سال قبل از میالد در هندوستان بدنیا آمد و شاهزاده اي

سالگي ثروت را رها كرد و تارك دنیا شد تا باالخره  01بسیار ثروتمند بود .در 
اما در پاسخ  . بودا از هر گونه تفكرات پیچیده فلسفي دوري میكرد . به حق رسید 

به پرسش های اساسی چون آغاز و پایان جهان یا طفره میرفت و یا به ناچار 

                                      
1

  Jainism 
2
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مطالبی بین میکرد که گاه با سایر گفته هایش در تناقض بود . او از طرفی روح 
میگوید تفاده میکرد .  را قبول نداشت اما از طرفی هم در مسئله تناسخ از آن اس

روح ، یك ماده مستقلي است كه از یك پیكر به پیكر دیگر میرود . بودا معتقد 
است كه تجدید حیات ممكن است اتفاق بیفتد بدون آنكه ماده ذاتي روح از جسمي 
به جسم دیگر منتقل شود . بودا عقیده داشت باید مانند جانوري بیابان گرد و 

شاید بهتر باشد آیین ل عمر را در پي تكمیل نفس بسر برد. بیخانه و بي عهد و عیا
در مكتب او  جانوران را نباید بیجان اخالقی به حساب آورد . او را تنها یک آیین 

خواب در بستر نرم گناه است . او عقیده داشت صحبت در باره  و كرد . مستي 
نست و میگفت روح و جهان بعد بي فایده است و این مسائل را پایه دین نمیدا

او براي  .  انسان براي نجات خود باید به نفس و نیروي ذاتي خود تكیه كند
انسانیت احترام قائل بود البته قانون كارما و انتقال روح را نیز قبول داشت اما 

و میگوید انسان با اعمال خوب میتواند از عواقب گناهان  كرده كمي آنها را مالیم 
 مقصود گناه در حیات هاي قبلي است ( گذشته خود مصونیت یابد )

 
 دارد .ن بودا میگفت توجه به ماوراي طبیعت و مجردات براي بشر ثمري

. پس بایدبه آنچه در  میباشد  تنها دغدغه خاطر و هول و هراس و نتیجه آن 
  . حیطه عقل و ادراك است اندیشید و ماورا  الطبیعه را از فلسفه خود دور كرد

از مجردات و غیر محسوسات پرسش كند راه غلط پیموده هر كس او میگفت 
بودا میگفت  است و هر كس به این پرسشها پاسخ دهد او نیز در ضاللت  است . 

بسیاري آمده است اما من به شما میگویم كه این امور در  مطالب  در ودا ها
ن آن را دسترس فهم بشر نیست . نه میتوانید آغاز آفرینش را مشاهده كنید و نه پایا

. بشر عضوي است فاني پس چگونه خواهد توانست ناظر جاودانگي باشد . با 
اندیشه اي كه رو به تباهي میرود و از ماده ساخته شده و به خاك بر میگردد 
نمیتوان مجردات را قیاس كرد. بودا با آداب برهمني كه در تحمیق خلق میكوشید 

داخت .وقتي كه یكي از برهمنان به مبارزه میكرد و آداب قرباني كردن را بر ان
بودا میگوید كه در گایا غسل كن تا آلودگي از تو دور شود به او میگوید از رفتن 

سعي كن مهربان باشي ، دروغ نگویي ،   به گایا چه سودي حاصل میشود ؟ تو
جان داري را بیجان نكني ، چیزي كه به تو تعلق ندارد نگیري  . اگر غسل در 

ترقي میشد تا حاال باید همه قورباغه ها و ماهي ها به آسمان رفته آب سرد باعث 
بودند . بودا بر خالف عیسي كه نزد او مي آمدند كه فرزندان مرده آنها را باز 
گرداند و عیسي هم معجزه میكرد و آنان را باز میگرداند ! وقتي زني از بودا 

نه كسي كه در آن كسي زنده كردن فرزندش را خواست به او میگوید برو و از خا
نمرده باشد یك دانه خردل براي من بیاور . زن هر چه میگردد چنین خانه اي 
نمیابد . سپس بودا به او میگوید اي عزیز  جایي را نمییابي كه در آن مرگ نباشد 
. این رنجي است كه همگان را خواهد رسید و تو هم باید شكیبایي كني .    آیین 
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ود و او وعده و وعیدي هم به آنان نمیداد . درك بسیاري از بودا براي فقیران نب
 شاید موارد تعلیمات او نیاز به دانش هاي گذشته داشت كه مردم عادي نداشتند و

% طرفداران او از بین طبقات باال بودند .  زن در نظر بودا چندان جایي 45
ا میكردند اما كساني كه به سوي رهبانیت میرفتند زن و خانواده را ره .  نداشت

میگوید  نیز  به دستور او جامعه راهبان زنان نیز تشكیل میشود اما به شاگردانش
مانطور كه آفت محصول مزرعه را نابود میكند حضور زنان نیز آیین او را هكه 

نابود میكند . افكار بودا بر پایه بدبیني استوار بود و آیین او آیین رنج و گفتگو در 
فلسفه او موجودي كه در این جهان زندگي میكند رنجور است  باره رنج است . در

و جز عدم و فنا چیزي وجود ندارد اما با این حال همیشه سفارش به پرهیزكاري 
 1میكرد .

 دستور میدهد : 8بودا براي نابود ساختن رنج 
ـ 6ـ پیشه پاك 5ـكردار پاك 9ـگفتار پاك ـ3ـاراده پاك 0–ـایمان پاك 1

 ـتمركز كامل اندیشه 8دیشه پاك ــ ان7كوشش پاك ـ
گانه اخالق خود را چنین  5بودا. با وجود انكار ماورا ء الطبیعه اصول 

 وضع میكند:
 نه خود موجود زنده اي را بیجان كن و نه چنین اجازه اي به كسي ده 

ـ نه خود چیزي را كه از آن دیگري است تصاحب كن و نه بگذار 0
 كسي چنین كند 

 د كه به مستي دچار شوید ـچیزي میاشامی3
 ـ دروع نگویید 9
 ـ زنا و فسق نكنید 5
 

قبل از میالد وفات میكند  و كمتر آییني را میتوان دید  971بودا در سال 
كه مانند آیین او بدون خون ریزي اساس جامعه اي را بر انداخته باشد .او آداب 

هب میانجي خدا و انسان برهمنان را بیفایده اعالم كرد . طبقه اي را كه به نام مذ
بودند احمق و بیشرم خواند . آداب قرباني كردن را برانداخت و خدایان هندي را 
انكار كرد . روح را قبول نداشت و وقتي از او در مورد خلقت سوال شد گفت از 
این سوال درگذرید كه سودي ندارد . و در كل هیچیك از  كشتار و انهدام تمدن ها 

بود در آیین ایمان می اساس حتی دیگر ر گویي كه در ادیان و آدم كشي و و زو
به خود و بدون نیاز  خود ه باشد و چیزي كه حقانیت داشت ندارد هندي ها وجود 

كه زور و قلدري  ی پشت هر آییندر باور  هندیان  . خواهد شد آشكار  به زور 
  2. د حقیقتی وجود داشته باشد باشد نمیتوان

                                      
1
 200به نقل از  اديان بزرگ جهان هاشم رضي ص    
2

 تاريخ  اديان هاشم رضي    
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در  09با ظهور كرده است و بوداي  03بودا تا كنون بودائیان معتقدند 
 آخرالزمان ظهور خواهد كرد .

 هندوئیزم   

تركیبي از اعتقادات مختلف ار شیطان پرستي و حیوان پرستي تا ایمان   
در  این آیین  سه خداي ، برهما  ) خداي خلقت  میباشد .  به روح و آنیمیزم و ... 

) خداي حیات ( اهمیت زیادي دارند اما عده  ( شیوا ) خداي مرگ ( و ویشنو 
نیز میرسد . برهما خداي خلقت و آفریدگار كل است و كمتر 331خدایان آنها به 

مورد پرستش  است .اما شیوا از بزرگترین خدایان است و او را مهادو 
(  یعني رب اكبر نامند او قهار و جبار و مسبب عذاب و آزار Mahadeva)ا

برگي از درخت مي افتا  نتیجه قدرت اوست .  رود گنگ از است .و حتي اگر 
اماكن مقدس شمرده میشود كه عقیده دارند از تار موهاي شیوا جریان یافته است . 

 در نزد هندوان گاو رمز تقدس و عظمت میباشد  .
 

 هدف است : 9پیشوایان هندو عقیده داشتند كه انسان دنبال 
  جستجوي كامراني و لذت هاي نفساني

 جستجوي جاه و قدرت مادي 
 شریعت  دیني 

 نجات روح 
عابد باید سعي كند توسط عبادات مخصوص به سرمنزل  انسان و 

مقصود برسد در این راه هدایا و قربانیاني نیز باید تقدیم خدایان یا ارواح گذشتگان 
سال قبل از میالد تشكیل قوانین دیني  011شود . این آداب و مقررات در 

دادند .قوانین مانو شامل قواعد بسیار سختي است و در هر مرحله مخصوصي 
آداب و مراسم خاصي دارد .. در این قوانین وظیفه زن حدمت با كمال خضوع به 
مرد است .و دختر در جواني برده و بنده پدر است و سپس بنده شوهر خود میشود 

دواج نكند . و اگر شوهرش بمیرد باید مطیع پسر خودش شود .! و دیگر هم از
فرقه هاي مختلفي تیز وجود دارند اما در همه آنها شرط اساسي آیین هندوئیزم آن 

ودا و دو  چهار گانه است كه به قوانین ودا ها ایمان كامل داشسته باشند و كتب 
( كه یك Yogaكتاب برهمانا و اوپنیشهادها اساس هستند .  فلسفه یوگا یا جوكي )

لین بار در كتاب اوپنیشاد از آن نام برده شده است . روش منظم دماغي است و او
در آن تمرینات منظم و سختي وجود دارد كه شخص باید زیر نظر راهنما انجام 

رعایت  –دهد . اجتناب از امیال و هواهاي نفساني  و پرهیز از آزار حیوانات 
مقررات مخصوص و تمرینات ویژه براي تحت كنترل گرفتن اعصاب و عضالت 

و ... و سرانجام كنترل كامل روح توسط جوكي .    -نفس مرتب و مخصوص ت –
 این مذهب بر پایه عبادت الهه هاي متعدد در پرستشگاههاي خاص میباشد 
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 1مذهب در چین 

 
و یا درست تر است بگوییم  آیین مردم چین مخلوطی  ادیان مردم چین 

سال  1111یین در حدود اندیشه یانك و و موهوم  .  گوناگون  آیینی از  است 
هر موجودي در عالم از عمل متقابل  مطابق آن  ووجود داشته است  قبل از میالد 

یانك نیروي مذكر و داراي مرحله فاعلیت و   .  این دو حالت تركیب شده است
یین نیروي مونث و در مرحله انفعال و باروري  میباشد  . این نیرو ها نیز 

و آتش و فلز و چوب  خاک پنج عنصر آب و  شوند . میتوانند به یكدیگر تبدیل
) به معني   - Tao –تائو بر طبق عقیده  حاصل فعل و انفعال این دو قوه هستند .

قرن قبل از میالد بوجود آمد . و بر طبق آن  5تا  9( كه حدود و فضیلت  راه 
و   ت () ناموس كلي طبیعجهان تحت تاثیر یك اراده و عقل عالي است به نام تائو

عالم را به  سوي پیروزي و درستي میبرد . گرچه نیروهاي خبیث در این كار 
اخالل میكنند . اما اگر اشیاء در راه طبیعي خود سیر كنند با نهایت تناسب دقت 
حركت خواهند كرد . انسان باید خود را با تائو هماهنگ كند تا بتواند به سعادت 

قیتي هم بدست آورد این موفقیت ثابت نبوده و برسد .. اگر چنین نكند حتي اگر موف
چینگ یا دستور نیروي زندگاني آمده  –ت  –قابل بازگشت است .  در كتاب  تائو 

 است :
من بدان كس كه به من نیكي كند نیكي میكنم اما به آن كس كه به من بدي 

 كند باز هم نیكي میكنم . اینچنین نیكي باقي میماند .
ائو  عمل كند داراي چنان قدرتي میشود كه چیزي كسي كه به دستورات ت

بر او مسلط نمیشود .حتي میتواند از جانوران درنده در امان مانده و به عمر 
جاوید نیز  دست یابد .با زمینه قبلي كه در چینیان در مورد سحر و جادو گري 
وجود داشت تائو ئیسم هم كم كم وارد این مراحل شد .و كم كم روحانیون و 

ران و جادوگران ظاهر شدند و تائوئیزم به صورت یك مذهب در آمد .كه در ساح
قرن هفتم میالدي دین رسمي نیز شد . مدتي بعد یكي از پادشاهان چین ) خاقان 

سال قبل از میالد ادعا كرد كه نماینده خدایي قدرتمند  1111هاي چین ( در حدود 
در همین جهان اما دررناحیه است و كم كم بهشت و جهنم هم وارد آن شد . بهشت 

ناشناسي است و جهنم محلي كه ارواح موذي آنجا هستند . كم كم خدایان دیگري 
نیز كشف شدند و  تعداد آنها بسیار زیاد شد . خداي تندرستي و خداي گیاهان و 

                                      
1
سال قبل از ميالد  2222حدود ( Shia)نام كشور چين در زمان هاي باستان شيا    

شامل سرزمينهايی  بوده است و . سال قبل از ميالد 0222(   Shing yan)و  و شينگ يان 

نام چين بعد از قرن سوم ميالدي با .  بوده است که قبايل مختلفی در آن زندگی ميکردند 

 . تشکيل امپراطوری يکپارچه ای در اين ناحيه  بر اين ناحيه  قرار گرفت 
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، كرگدن و ... است  باني این فلسفه    1خداي حیوانات، دراگون ) اژدها ( ، ققنس
 قبل از میالد میزیسته است . 611ئو تسو بود كه حدود شخصي به نام ال

چینیان همچنین  زمین و ارواح آن و بعد ها آسمان  را نیز ستایش 
میكردند  و در مراسم خوداز عطر ابریشم ،شراب و غیره استفاده میكردند .آنها 

بسیاري در زمین و آسمان هستند .و سیارات هفت گانه ،  عقیده داشتند ارواح
ب و ماه و برخي صورت فلكي هاي آسمان را پرستش میكردند .چینیان براي آفتا

اموات روح قائل بودندو آن ارواح را همواره حاضر بر اعمال خود میدانستند .. 
ابزار و لوازم شخص مرده را با او دفن میكردند حتي برخي افراد متمول را با  

ابزار و انسان ها جاي خود را   ر میكردند .. بعد ها اینوآنها  زنده بگ مستخدمین 
 به نقاشي هایي دادند كه با مرده دفن میكردند .

چینیان باستان معتقد بودند زمین مسطح و ساكن است و آسمان مانند 
 سرپوشي برفراز آن قرار دارد و چین مركز زمین است .

بیگانه بود الئوتزو را قرار دادند و  ی چینیان در مقابل بودا كه از كشور
ورت اي او الوهیت قائل شده و معابدي برایش ساختند و تائو ئیزم را به صبر

ارواح مقدس و معابد تائو ئیست ها بسیار مذهب ملي خود در آوردند .شمار 
فراوان است . در چین امروزي این مذهب تقریبا مذهبي مرده است اما هنوز 

 طرفداراني دارد .
 

 كنفسیوس 

 
ل از میالد متولد شد. او آثار گذشتگان سال قب 551كنفسیوس در حدود  

را به دقت مطالعه كرده و آنها را دسته بندي و با اضافاتي تكمیل كرد .. او 
میگفت من راوي هستم و نه مخترع . نتیجه تعالیم او توسط شاگردانش در چهار 

به دست ما رسیده است  او براي انسان كامل پنج خصلت قائل بود كه  2كتاب
و نیكي  –شوق در عمل  –خلوص در نیت  –علو همت  –عزت نفس عبارتند از 
 در سلوك .

 در كتاب لي چي  میگوید :
 پدر با پسر با شفقت و پسر به پدر مشفق باشد 

                                      
1
وه بلندي در ك. سوراخ دارد  102منقارش . مرغي بسيار زيبا و خوش آواز    

سال عمر ميكند و و در پايان  0222با آواز عجيبش پرندگان را جذب ميكند و . خانه دارد 

عمرش هيزم زيادي جمع كرده بر آنها نشسته با زدن بال آنها را آتش ميزند و خود را 

 از خاكسترش بيضه اي پديد مي آيد و جفتي ندارد . ميسوزاند 
2

علم بزرگ يا تاهسوئه در تعليم اصول  –او  شامل افكار  analectsاناالكت     

و كتاب منسيوس  مجموعه اي از –كتاب تعاليمشامل مباني فلسفي او  –شرافت و بزرگواري 

 تحريرات پيروان كنفسيوس 
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برادر بزرگتر به برادر كوچكتر با لطف و مدارا و برادر كوچكتر با 
 برادر بزرگتر خاضع و متواضع . باشد 

 شوهر مطیع  شوهر به زن عادل و زن نسبت به
زبر دستان به زیر دستان عالقمند و زیر دستان به زبردستان فرمانبردار 

 و تابع 
 حكمرانان با اتباع خود مهربان و اتباع به حكمرانان وفادار باشند .

 
از هند به چین رفت اما ورود این عقاید طرفداران سپس  مذهب بودا 

مخرب جامعه میدانستند و میگفتند كنفسیوس را ناراحت كرد زیرا آنها بودائیان را 
آنها از خدمت به جامعه جلوگیري میكنند .اما با این وجود به دلیل خسته شدن 
مردم از رسوم خشك رسمي معابد كنفسیوسي این  ایین رو به ضعف نهاد . كم كم 

رواج یافت و مذهب نیز  داستانهایي از اعجاز و عالئم آسماني  براي كنفسیوس 
زه و امور مافوق طبیعي آمیخته شد و  مدتها مذهب رسمي چین بود او نیز به معج
 آزادي عقیده و مذهب باعث شد این دین از رسمیت بیفتد . 1411تا در انقالب 

در كره  آیین بودایي در قرن چهارم میالدي رواج یافت . در آن زمان 
ي ( در كره فرهنگ عمیقي وجود نداشت و و مردم پیرو آنیمیزم ) اجداد پرست

 بودند .
در  ژاپن مذهب شینتو یعني پرستش وطن وجود داشت و مردم 

قانون  1884امپراطوران خود را بالفاصله فرزند خداي آفتاب میدانند ) در 
اساسي ژاپن امپراطور را معصوم و داراي سلطنت جاوید دانست (از  قرن شش 

بت نیز رسید و اما براي میالدي آیین بودا نیز  به ژاپن نفوذ  كرد  . آیین بودا به ت
آنجا درك مفاهیم این مذهب سخت و  (Demonolatry)مردم شیطان پرست

 دشوار بود . 
 
 

مذهب  و افكار و اعمال مذهبي در چین ،   میشود همانطور كه مالحظه 
 دیگر بویژه ادیان  ژاپن و هندوستان و كشورهاي مشابه بكلي با آنچه در ادیان

 وجود دارد متفاوت است .  ، اسالم (  ) یهودیت ، مسیحیت  سامي
 
 
 

 انتظار در آین هاي چین و ژاپن 
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 1در آیین هاي چین و ژاپن چیزي به نام انتظار وجود ندارد 
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 فصل سوم 
 

 آیین ایرانیان باستان 

  
 

  آیین زرتشت

 
كه در مورد  تاریخ تولد و محل  تولد او  بود  يدهقانزاده ایران زرتشت

قبل از میالد تا چندین هزار سال قبل از  661روایات مختلفي وجود دارد  از 
. محل تولد او 1سال قبل از میالد میداند   6511برخي تولد زرتشت را به  . میالد

سالهاي را هم برخي  آذربایجان و یا بلخ مي دانند. در هر صورت قطعا متعلق به 
زرتشت  مطابق داستانها بسیار قبل از آیین هاي سامي موسي و عیسي میباشد . 

در بیست سالگي خانواده را رها میكند و در جستجوي اسرار دست به مسافرت 
 . میرسد  ي پیامبر به سالگي شبهي به او نازل میشود و او  31میزند در 

ااتفاقي سبب میشود او اسب ده سال مورد آزار مردم قرار میگیرد . ام زرتشت 
. او خداي خود را اهورامزدا مینامد یعني 2شاه را شفا بدهد و شاه به آیین او در آید

خداي حكیم) مزدا در زمان او مرسوم بود و همان خداي هندوان به نام وارونا 
بود .برخي آیین زرتشت  مي  دین زرتشت یك نوع یگانه پرستي و توحید  (3بود.

میدانند. اما برخي میگویند كه  در این آیین دو نیروي  نیز  نه پرستيرا آیین دوگا
یكسان وجود ندارد  و همه جا به نیكي سفارش شده است  به صورت  خیر و شر 

. لذا این دین یك آیین دوگانه پیروز میشود   بر بدي  كه در آخر نیز نیكي است كه
د میبایست براي هر دو قدرت اگر یك آیین دوگانه پرستي بو پرستي نمیباشد زیرا 

برخي نیز   عقیده دارد كه دین زرتشت نوعي یكتا 4 خیر و شر احترام قائل باشد 
پرستي ناقص است . زیرا در این دین ایزدان زیادي وجود دارد ولي همه آنها 

                                      
1
سال قبل از لشكر كشي خشايار  0222( قبل از ميالد  202)از ديوژنس لرتيوس-   

به نقل از  پلي –سال قبل از او  0222( قبل از ميالد  514)، به نقل از افالطون-نان شاه به يو

قبل از ميالد  50)به نقل از ،پلوتارخوس  -سال قبل از افالطون   0222( ميالدي  21)نيوس 

ميالدي  472)به نقل از ،سوئيداس  -سال قبل از جنگ تروا   0222( ميالدي   10الي 

نقل از       -سال قبل از كورش  نقل  0222نگ تروا، به نقل از ولتر سال قبل از ج 0222(

 تاريخ اديان هاشم رضي 
2

 جان ناس  تاريخ جامع اديان   
3

 120تاريخ اديان جان ناس ص    
4
 (17ص (هاشم رضي .      
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. مشابه فرشتگان از  تجلیات ذات مزدا و در عین حال مجري فرامین او هستند
 .1 رائیل در آیین اسالم جمله جبرئیل و یا عز

اولین مذهبي است كه در جهان از مسئله حیات عقبي و  دین زرتشت  
سخن میگوید و مسئله آخر الزمان را به مفهوم كامل  (Eschatology)قیامت

 طرح كرده است .اندكي بعد از مرگ محاكمه آغاز میشود . پل چینوات
(Chinvat) درست مشابه همان پل سراط عمل میكند .  به معني  پل جدا كننده

اعمال آدمیان را در ترازو میگذارند  بد كاران به جهنم میروند و خوبان  به 
بهشت .  زرتشت میگوید اراده هر آدمي تنها عامل تعیین سرنوشت اوست . 
دوزخ مكاني است كه بوي گنداز آن مي آید و پر است از تعفن و در آنجا شكنجه 

ارد . و بهشت جایي است كه آفتاب هیچگاه غروب نمیكند و نیكو جاوید وجود د
كاران در آن زندگي میكنند . این پل تیغه اي تیز تر از شمشیر است كه در زیر 
آن جهنم قرار دارد . كساني كه بدي ها و خوبي هایشان مساوي باشد به اعراف 

. آسمان نیز  میروند كه بین بهشت و جهنم است . دوزخ نیز داراي طبقاتي است
طبقات مختلفي دارد و روح آدمي دائما در  صعود میكند . در قیامت سیلي مذاب 
بر زمین جاري میشود اما نیكوكاران را نخواهد سوخت . در بهشت مردان همه 

ساله اند  15ساله و كودكان  91
2

 
 

ي شخص بعدها بسیار دچار تغییر شد  برا مانند همه ادیان  آیین زرتشت
زرتشت معجزات زیادي نقل شد حتي مراسم قرباني كردن را كه زرتشت بسیار 
از آن بیزار بود در آیین او قرار دادند . زرتشتیان حتي به آیین فرهوشي 

Frahvashis  نیز معتقد شدند) یعني روان نیك مردگان در صورت پرستش به
وص خود است . زندگان بركت میدهد .(حتي گفتند هر كس داراي فرهوش مخص

و به مرور براي اهور مزدا هم شریكاني قائل شدند مانند آنا هیتا) ناهید (و 
خالصه اصل توحید زرتشت نیز به چند خدایي تبدیل شد .  امشاسپندان  یا مقدسان 
بي مرگ وجود هایي مطلق و روحاني اند كه  مانند همان فرشتگان مقرب اسالم 

در وجود خود جزئي از فروهر اعالي خدایي  میباشند . در فلسفه زرتشت هر كس
را دارد و باید آن را دور از آلودگي حفظ كند . فروهر پس ار انفصال از تن به 
آسمان عروج میكند . البته فقط نیكان از نعمت فروهر برخوردارند . فروهر  با 
بازماندگان خود ارتباط برقرار میكند و در مواقع دشواري بازماندگان از آنان 
طلب كمك میكنند  آیین زرتشت به مرور از مفاهیم اولیه خود بسیار دور میشود و 
روحانیون مقررات سختي براي آن میسازند .كتاب وندیدایا قانون ضد دیو در 
چنین شرایطي نوشته میشود این كتاب به زبان اوستایي است و مجموعه اي است 

                                      
1
 ( 00آرتور كريستنس در كتاب ايران در زمان ساسانيان صفحه . )   

2
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ن كتاب طریقه رفتار با مردگان از قواتین مذهبي و وسائل توبه و استغفار . در ای
كه باید در دخمه انداخته شونذ تا طعمه پرندگان شوند  ذكر میشود  زیرا تدفین یا 
سوزاندن اجساد باعث آلوده شدن عناصر میشود . همچنین مردگان و زنان حائض 

اگر كسي و باعث ناپاكي و نجاست میشوند و  تماس با بدن مردگان حرام است 
كرد باید بالفاصله غسل كند . . افرادي كه زن حائض یا زني كه  مرده اي را لمس

تازه وضع حمل میكرده است را نیز لمس كنند  باید مراسم مخصوصي برایشان 
دفن كردن مرده در خاك یا آب یا حتي  1اجرا میشد كه بسیار پرزحمت بود .

صر این عنا ؛ سوزاندن آن با آتش كه مقدس است حرام است زیرا بدن متعفن
مقدس را آلوده میكند .لذا مرده  را در بلندي میگذارند تا مرغان بخورند .. 

.زرتشتیان بسیار مراقب بودند كه آب و آتش و خاك را آلوده نسازند و  موبدان  
 در معبد جلوي دهان را میبندند تا  تنفس آنها آتش مقدس  را آلوده نكند .

وجود دارد و هفت  ت.  سلسله مراتب روحاني منظمي در آیین زرتش
منسب روحاني مشخص وجود دارد كه پیشواي بزرگ در راس هفت موبد دیگر 

 قرار دارد و بر اعمال مذهبي نظارت میكند .
.مغان كه در اصل طایفه اي از قوم ماد بودند مقام روحانیت را بطور 

ند و به قول كل در اختیار خود میگیرند و در همه كارهاي مردم دخالت میكرد
تا به  بود و هیچ چیز  آنهامعروف از گهواره تا گور همه امور مردم به دست 

.البته ثروت این گروه هم در  قدرت آنها دخالت  قانوني نبود مغي نمیرسید  دتایی
داشت عقد و عروسي ،  قضاوت و تعیین مجازات ها  . بخشش ، گوش دادن به 

ا طبقه بسیار پر كاري و طبعا ثروتمندي  اعتراف به گناهان و ... روحانیون ر
میكرد در هنگام خواب و بیدار شدن ، چیدن ناخن و شانه كردن مو و همه و همه 
باید دعاي مخصوصي خوانده میشد . آتش  اجاق هرگز نباید خاموش میشد و نور 

 آفتاب نمیبایست بر آتش بتابد و آب با آتش نباید تماس میداشت . 
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  1شتنماز در آیین زرت

 
   میکردند در شبانه روز در پنج نوبت نماز برگزار زررتشیان 

 از برآمدن آفتاب تا نیمروز   (Havangah)هاون گاه  -1
از نیم روز تا  سه تسو  (Repith Wingah) یت وین گاه1ري -0

 )ساعت ( بعد از ظهر 
آغاز شب از ساعت سه بعد از ظهر تا   (Oziringah)ـ  ازیرین گاه 3

 و پیدا شدن ستارگان 
 از ابتداي شب تا نیمه آن  (Aiwisruthrimgah)ـایویس روتریمگاه 9
 از نیمه شب تا برآمدن  آفتاب    (Ushahingah)ـ اوه شهین گاه5
 شرایط نماز عبارت بود از : 

ـ پاك بودن لباس از 0ـ پاك بودن بدن از هر گونه كثافات و نجاسات 1
سا  )تن مرده و الشه حیوانات و هر چیزي كه بدان پیوسته هر گونه نجاسات و ن

باشد (و  وهیر نسا )چیزي كه از زیروحي جداشده باشد مانند خون  ناخن  مو و 
در بر داشتن سدره یعني پیراهن نخي سفید رنگ و ریسماني كه به كمر  -3...(

هر  پاك بودن جاي نماز از -5وضو گرفتن یعني شستن دست و رو  -9میبستند 
محل نماز را  -6گونه پلیدي و نسا بطوریكه حداقل سه گام اطراف آن تمیز باشد 

 از كسي به زور نگرفته باشد و از پول دزدي نباشد .
براي خدا حدود و جهتي در نظر گرفته نشده بود  زرتشت آیین در 

 وجه میكردند .بنابراین به هنگام نماز به سوي افتاب ، ماه ، نور چراغ و آتش ت
 مرتبه سجده میكردند . 10. در نماز 

 
براي وضو دست ها تا مچ و صورت را تا بناگوش و زیر زنخ و باالي 

 بار با آب تمیز شستشو میدهند  3پیشاني و همچنین پاها را تا قوزك 

                                      
 براي مطالعه رجوع كنيد به كتاب هاي   1

ايران در زمان ساسانيان   آرتور كريستنس  

 0171ترجمه رشيد ياسمي  انتشارات صداي معاصر 

 052صفحه 

 تالیف عبدالعظیم رضايي   و تاريخ جامع  تاريخ ده هزار ساله ايران

نوشته ارباب كیخسرو  پیامبري كه از نو بايد شناخت كتاب زرتشت

 صفحه   1321شاهرخ  انتشارات جامي چاپ 

 به بعد    91
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در صورت نبودن آب یا به واسطه زخم ، سه بار دست را بر روي خاك 
پشت دست میكشندكه آن را تیمم میگویند. در زبان  تمیز زده و سپس به صورت و

 پهلوي وضو وتیمم را پادیاب گویند 
 

 جمله در نماز اول  گفته میشود :
راستي بهترین نیكي است . خوشبختي است . خوشبختي براي كسي است 

 كه او راست باشد . براي بهترین راستي 
 
 
 

 خلقت و آفرینش در آیین زرتشت

  
یا در شش هنگام ار سال آفریده شد كه آن را شش گاهانبار مي نامند.. دن

در آیین مزدیسنان آمده بود كه اهورمزدا چهان را در شش هنگام از سال آفرید. 
 زرتشتیان در این شش هنگام جشن بر پا میكنند 

 
سال بود در سه هزار سال اول  اهورمزد و  10111. عمرزمین 

میزیستند این دو عالم از سه جانب نامتناهي بودند و فقط  اهریمن در كنار هم آرام
از یك طرف به هم محدود میشدند . دنیاي روشن در باال و عالم ظلماني در پایین 
بود و بین آن دو هوا . جدالي در میگیرد و اهریمن به عالم تاریكي میگریزد و سه 

رینش جهان میزند هزار سال بي حركت میماند و در این مدت اوهرمزد دست به آف
و چون كار خلقت جهان به پایان میرسد نخست گاوي را مي آفریند كه گاو 
نخستین است سپس انساني بزرگ خلق میكند .اهریمن نیز جانداران زیان آور را 

سال از عمر دنیا باقي  3111 در هنگام ظهور زرتشت119مي آفریند . )ص 
سال از ذریه زرتشت كه در دریاچه اي پنهان است  نمانده بود . در آخر هر هزار

یك نفر منجي یا سوشیانس بطور خارق العاده قدم به دنیا میگذارد و در وقت 
ظهور آخرین سوشیانس جنگ قطعي بین خیر و شر در میگیرد . دلیران و دیوان 
داستاني مجددا براي نبرد به دنیا مي آیند و عاقبت همه مردگان برمیخیزند و 

ره دنباله دار موسوم به گوچهر به زمین میخورد و زمین مشتعل میشود به ستا
طوري كه همه معادن و فلزات گداخته میشوند و چون سیل سوزان جاري 
میگردند این سیل براي نیكوكاران چون شیر گرم و مالیم خواهد بود  و مردمان 

 پس از این آزمایش به بهشت میروند .
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آنگاه گیاهان و سپس  و سپس آب ها  – خلق میشند اول آسمان ها 
كیومرث از گل ساخته   1امین روز سال آدم را  365جانوران و باالخره در 

میشود و خدا از روح خود در آن میدمد و كیومرث در زمین ساكن میشود .) نه 
آن كیومرث اولین پادشاه پیشدادي (كیومرث جفتي نداشت اما بعد از مرگ او از 

 سال  دو انسان نر و ماده حاصل میشوند  91زند كه بعد از او جوانه اي  می
  حقوق زنان در آیین زرتشت

 
. هر زن 2( زنان مقامي مشابه مردان داشتند در آیین مزدیسني )زرتشت

تنها میتواند یك شوهر  اختیار كند و هر مرد تنها یك زن و طالق نیز جایز نیست 
 ط بسیار سخت و عقدو ازدواج نیز پنج نوع است :مگر با شراب

پسر و دختري براي اولین بار با رضایت اولیا خود ازدواج میكنند ) 
 پادشاه زني (

مردي بخواهد با تنها دختر كسي ازدواج كند دختر نمیتواند دارایي پدر را 
و  به خانه همسر بیاورد لذا اولین پسر خود را به جاي فرزند پدرش قرار میدهد

 دارایي را به او میسپارد تا نسل پدر نیز حفظ شود  )ایوك زني (
مرد یا زن بیوه اي كه بخواهد پس ار همسر اول همسر دیگري اختیار 
كند . در صورتیكه زن اول نازا باشد مرد میتواند با اجازه زن اول مجددا ازدواج 

 ي (كند زن دوم در مقابل زن اول چاكر زن خوانده میشود  )چاكر زن
دختر و پسر بالغ بخواهند بدون اجازه والدین ازدواج كنند كه در این 
صورت صیغه عقد جاري میشود اما بدون رضایت اولیا این زن و شوهر از ارث 

 محرومند .)خودسر زني (
زن نازا باشد اما شوهر هم نخواهد همسر دیگري بگیرد وكودكي را به  

 ي (فرزندي براي خود قبول كنند ) َسَتر زن
 موانع زناشویي :

نزدیكتر از پسر عمو و پسر خاله و پسر عمه شوهر  –نسبت به زن 
كردن جایز نیست و نسبت به مرد نزدیكتر از  دختر عمو و دختر عمه  و دختر 
دایي و دختر خاله و نیز با مادر خوانده و دختر خوانده و خواهر خوانده نمیتوان 

 ازدواج كرد 
 جایز نیست  مهریه در انجام زناشویي

 موارد فسخ ازدواج :

                                      
1

 (   107تاريخ اديان رضايي جلد سوم ص )    
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اگر  -یكي از طرفین دیوانه باشد یا شوهر سه سال خرج زن را ندهد  
شوهر زن را آزار دهد  یا یكي از طرفین زنا كرده باشد و یا یكي از آنها آیین 

 را ترك كنند . زرتشت
 

  برخي قوانین دین زرتشت

 
 تدا هزینه هاي زیر كسر میشود :اب تقسیم ارث در  

 مخارج كفن و دفن 
 مراسم مذهبي  مخارج 

 بدهي هاي متوفي 
 

اگر كسي بمیرد و وصیت نكرده باشد و پدر و مادر همسر یا فرزند 
داشته باشد  اول از كل دارایي خالص یك ششم به زن میرسد  سپس نسبت به بقیه 

یك دهم و در صورت زنده بودن هر یك از پدر و مادر در صورتیكه زنده باسند 
 یكي یك هشتم 

 سهم هر پسر دو برابر دختر 
 مجازات لواط مرگ است براي هر دو طرف 

رشته نخ از پشم سفید گوسفند در هفت  70زرتشتیان  ریسمان پهني از 
رشته به شش  70سالگي با تشریفات به كمر میبندند و به آن سدره گویند  این 

میشوند كه شش اشاره به شش گاه خلقت است . ریسمان  قسمت دوازده تایي تقسیم
 است . را سه بار به دور كمر میبندند كه نوشانه سه اصل زرتشت

  
 اوستا 

  
مذهبي زرتشتیان اوستا نام دارد كه به معني اساس و  مجموعه متون 

ه شده است بنیان میباشد . اوستا به زبان اوستایي كه از زبان هاي كهن است نوشت
و اوستاي كنوني شامل پنج بخش میباشد كه یسنا مهمترین بخش آن است . قدیمي 

است ساسانیان به   گاتاها میباشد كه سروده هاي خود زرتشت ،  ترین قسمت اوستا
شدت با روحانیون زرتشتي متحد شدند و اردشیر اول فرمان داد تا متون پراكنده 

 (111ص  Cد و بعد ها كتب دیگري هم بر آن افزودند )اوستا جمع اوري شو
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 فصل چهارم 
 

 ادیان سامي 

 

 
با این تذکر الزم که آنچه میخوانید از کتابهایی آورده شده که در مقدمه 
ذکر شد و یا در پاورقی ها بدانها اشاره شده است و مطابق آنچه این کتابها نوشته 

بنای   باور فرقه های مختلف یهودیان و ،  بر م و حتی با همان کلمات  اند 
مسیحیان بر مبنای تورات و انجیل میباشد . درست و یا نادرست بودن آنها و 
تطابق ویا عدم تطابق آنها با واقعیات تاریخی و یا باور های مذهبی مسلمانان  و 
یا باورهای  شخصی شما خواننده محترم از هر دین و آیینی ، مورد بحث این 

میباشد و عالقمندان میتوانند به نوشته های تحلیلی در موارد گفته شده گزیده ن
مراجعه کنند . بنابراین در همه مواردی که جمالتی خبری  واقعه ای را بیان 
میکنند ، مقصود آن واقعه از دیدگاه پیروان این آیین ها ، بر مبنای تورات و 

با همان کلمات و جمالت  و در حد توان انجیل و به استناد  منابع اشاره شده 
 میباشد . 

 

 
 

اقوامي كه از  سام پسر نوح  حاصل شدند اقوام سامي نامیده میشوند كه 
 یباشند .  از آنان    اعراب نیز

                                                         
 اسماعیل ) از كنیزي به نام هاجر ( 

ابراهیم     -تارح   -فالغ   -هود  -  صالح  -ارفخشد  -سام    -نوح   
              
                                                       

 (    سالهاپس از  البته  اسحاق از همسر اولش
 یعقوب      -عیسو

 
نام دیگر یعقوب اسرائیل بود به معني جدال كننده با خدا  زیرا از ترس برادرش 

زده بود و به خدا التماس میكرد او را نجات دهد و مردي بر  او  عیسو متواري و وحشت
فرزند یعقوب میباشند )  82. بني اسرائیل از  1ظاهر شده و او را اسرائیل خطاب میكند .

                                      
1
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 –شمعون –فرزند یعقوب عبارت بود از  روبین  82گانه او(.. نام  82اسباط یا فرزندان 

 بنیامین . –یوسف –اشیر –یساكار  –ولون زب –دان  -جاد –نفتالي  –الوي  -یهودا

طبق روایات تورات ابراهیم همسر خود را كه بسیار زیبا بود خواهر   {
خود معرفي میكند زیرا میترسد او را بكشند تا زن او را تصاحب كنند . فرعون 
ساره  را به زني میگیرد اما وقتي ماجرا را میفهمد ابراهیم را سرزنش و اخراج 

ابراهیم    (    sefr(   ) تلفظ کنید  .01-17    10فر پیدایش باب  میكند  ) س
میگیرد و اسماعیل از او   بود همسر دیگري به نام هاجر كه كنیزي مصري 

سال مجددا از ساره كه نامش سارا شده بود اسحاق  13متولد میشود . بعد از 
 متولد میشود 

 
 
 

 آیین یهود 

 
مطابق این تاریخ اعتقادی روع میشود . تاریخ قوم یهود با ابراهیم ش {

واقع در كلده متولد شد پدرش تارح  Urابراهیم از قبیله اي سامي در شهر اور ،
Terah  1411نام داشت و بت ساز معروفي بود . سال تقریبي تولد او را-
. ابراهیم در طلب رسیدن به مراتع بهتر با قوم خود قبل از میالد میدانند  1466

ابراهیم با بت ها اما بر طبق روایات مذهبي   1ند و به كنعان میرود مهاجرت میك
مخالفت میكند . آنها را شكسته و تبري در دست بت بزرگ میگذارد و ادعا میكند 

را تبعید میكنند و او به نواحي غربي  ابراهیم بت آنها را شكسته است .  او
چون این قوم از آن  عربستان به شهر حران در نزدیك كنعان میرود. كنعانیان

سوي آب هاي فرات آمده بودند  آنها را عبراني مینامند ) قرآن در این باره مطلب 
دیگري میگوید و بر طبق آن  ابراهیم را در آتش مي اندازند اما آتش براي او 

. پس از ابراهیم ریاست قوم او را اسحاق و بعد از او نوه او  گلستان میشود .(
ه دلیل بروز خشك سالي آنها به مصر مهاجرت میكنند .و كم یعقوب رسید . اما ب

قبل از میالد ( تا آنكه در حدود  1581تا 1751كم بر مصر مسلط نیز میشوند ) 
قبل از میالد مردم اصلي مصر علیه آنان قیام كرده بر آنها مسلط  1581تا 1561

روي عظیمش براي ساختن كاخ هاي  فرعون بزرگ مصر  رامسسو   2میشوند .
به اسرائیلیان آورده  و آنها را به بردگي  میگیرد . عبري ها از نژاد سامي 

(Semtic) هستند و در نواحي شمالي بیابان عربستان پرورش یافته اند و در
صحراهاي آنجا هر كجا امكان زیست فراهم بوده به صورت خیمه ها و قبایل 

                                      
1

 112تاريخ اديان جان ناس ص    
2

 112تاريخ اديان جان ناس ص    

http://www.shariaty.com/
http://www.shariaty.com/
file:///D:/Documents/www.mozaffarshariaty.com


 تاريخ مختصر اديان

 همسر نازنینم افسانه                                   مظفر شريعتیتقديم به 
www.shariaty.com        www.mozaffarshariaty.com  

 

 

به دوستان و خویشان و  زندگي میكردند .اعتقادات دیني اولیه و مهر و سخاوت
سوء ظن به بیگانگان كه از خصایص اقوام صحرا نشین است در آنها وجود 

 داشته است 
این مردمان در آغاز سنگ ها را به عنوان خدایان میپرستیدند و 
بخصوص در شب از مناظري كه صخره ها ایجاد میكردند بسیار وحشت داشتند 

اي یك روح شیطاني بودند.  اعتقادات آنها و . همچنین جانوران درنده و مارها دار
و   (Polytheism)به چند خدایي  (Animism)از مرحله پرستش ارواح 

رسیده است . احترام به سنگ ها و عبادت   (Monotheism)عاقبت به توحید
اشجار و ستون ها مذهب همگي آنان بوده است و آن جماعت بیابانگرد هر جا 

ند احترام میگذاشتند .و ستایش میكردند كه این از سنگي را به شكل خاصي میدید
خصایص تمام اقوام صحرا نشین است و برجستگي هاي زمین هاي اطراف را 
نیز محترم میشمرده و عبادت میكردند .و در اطراف سنگها و ستون ها مراسم 
مذهبي بجا مي آورده اند .. عبراني هاي قدیم همچنین معتقد بودند كه ارواحي 

در بیابان وجود دارند كه به شكل و صورت آدمیزاد هستند ولي  گوناگون
خصایص آنها فرق دارد مانند جن در نزد عرب. نكته جالب و مهمي كه وجود 
دارد این است كه این اقوام بدوي صحرانشین تمام قواي  غیبي و همه ارواح 

 – ا لل –نامرعي را كه داراي قواي فوق طبیعت تحت یك اسم عام یعني كلمه 
(el)  یا   الیم   یا  الوهیم(elihim)  میشناختند كه بعدها این نام براي خداي واحد

)االه ( بكار رفته است. همانطور كه كلمه دیو در نزد آریانهاي آسیا و اروپا به 
در آمد.كلمات دیگري نیز براي خداوند در نزد اقوام ( Gad)صورت كلمه خدیو 

كه در  (Molok)و ملك  (Adonis)نیس سامي نژاد موجود است مانند  ادو
به معناي  (Bel)و نیز بل  (Melich)عربي ملك شده است و در عبري ملچ 

به معناي آقا و بزرگ كه  (Rabb)صاحب زمین و مالك مالك است و كلمه رب
 تلفظ  میشود  (Rabbi)در عبري رابي

در مورد اقامت و خروج بني اسرائیل از مصر در هیچیك از مدارك 
در  كه گفته میشود   و تنها  بر اساس   داستانها  نشده است . سندی دیده ي مصر

بني اسرائیل براي ساختن بناهاي عظیم براي مصریان بیگاري  زمان رامسس 
این امر یعنی فقدان اینگونه آثار و شواهد تاریخی موجب شده   . میكرده اند 

بدانند ) مانند رستم برخی اساسا موسی را یک شخصیت افسانه ای و اساطیری 
در داستانهای شاهنامه و یا آشیل در افسانه های یونانیان ( . اما  فقدان آثار 
تاریخی  را نمیتوان دلیل قاطعی برای وجود یا عدم وجود امری در گذشته دانست 
. چرا که در موارد زیادی از جمله در تاریخ سرتاسر حادثه عصر روم باستان و 

یران  پادشاهان پیروز  تمامی آثار گذشتگان را در حد حتی امپراطوری های ا
 توان  از صفحه تاریخ  و حتی سنگ نوشته ها حذف میکرده اند . 
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 موسي 

فرعون تصمیم میگیرد باز هم بنا بر روایات مذهبی و باورهای دینی 
براي جلو گیري از ازدیاد نسل  قوم بني اسرائیل اوالد زكور آنها را بكشد . زني 

خود را در سبدي به رود نیل مي اندازد آن طفل توسط دختر فرعون از آب فرزند 
گرفته و بزرگ میشود ) به همین دلیل نام كودك را موسي یعني از آب گرفته 

مشاهده میكند كه روزي .بزرگ میشود  فرعون باردر  میگذارد ( موسي  در 
تي به مرد به دفاع از مرد عبراني مش .قبطي مردي عبراني را میزند مردي 

قبطي میزند كه در اثر این ضربه او كشته میشود .موسي فرار میكند و به 
سرزمین مدین میرود . دختر شعیب را به همسري میگیرد . سپس  در كوه طور 
كه محل   آن دقیق معلوم نیست به رسالت میرسد ) برخي این كوه را در شبه 

سي آتشي میبیند و به سوي آن جزیره سینا میدانند و برخي در خلیج عقبه (  .مو
میرود از آتش ندایي مي شنود كه تو باید به مصر روي و قوم مرا نجات دهي . 
موسي پس از یك سلسله گفتگو با خدا سرانجام راضي میشود اما به شرط آنكه 

در راه مصر  مطابق توراتو خدا قبول میكند .  برادرش هارون هم با او باشد . 
قصد قتل او را  و  د و ناگهان خدا به موسي حمله میكنداتفاق عجیبي رخ میده

دلیل خشم خدا را میفهمد و فورا با سنگ كه  اما صفورا همسر موسي  . میكند
تیزي یكي از پسرانش را ختنه میكند و گوشت بریده شده را جلوي پاي خدا مي 

 1!   اندازد و خدا آرام شده برمیگردد.
مصر میشود و معجزاتش را به  موسي واردروایات مذهبي میگویند 

سخت میكند تا قبول هم دل فرعون را  در عین حال فرعون نشان میدهد .البته خدا 
جادوگران . ایي میشود ژده. سپس معجزاتي به او میدهد و  عصاي او ا2   نكند

موسي  مارهاي جادوگران فرعون را  اژده هاي فرعون هم همینكار را میكنند اما 
ون ایمان نمي آورد . موسي اخطار میكند كه خدا بالهاي ده گانه میخورد اما فرع

را بر سر او و قومش خواهد آورد و چنین میشود .. آب هاي مصر هفت روز  
مصر پر از وزغ میشود .طوري كه همه جا را پر میكنند .انبوه  –.خونین میشوند 

ید رعدو برق و تگرگ هاي شد , تاول هاي چركین ,بالي خارش , پشه ها
به  هیچكدام فرعون را راضي نمیكند و اجازه خروج به قوم موسي را نمیدهد ) 

(    باالخره موسي آخرین بال را بر سر قوم مي اراده خداوند که قبال ذکر شد 
رفته و  نخست زادگان  مصریان  به خانه همه مرگ  نیمه شب  آورد و آن اینكه 

برای مصون بودن از این بال   د كه موسي به قوم خود میگوی اما آنها را بكشد  
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زیر بار این  و بالخره  فرعون بزنند  خود  گوسفندي كشته خون آن را بر در خانه
موسي  با قوم خود بالغ بر ششصد هزار  اجازه میدهد که  تسلیم میشود و بالها 

تن 
1

از مصر خارج میشود ) این عدد بسیار غلو شده میباشد  كه توضیحات   
ظاهر میشود  موسی مطالعه كنید ( خدا به شكل آتشي در كوه بر پاورقي را 

صحبت میكند  و از جلوي او رد میشود  با خدا موسي مستقیما و بدون واسطه .
اما دست خودش را بر میدارد تا موسي پشت او را ببیند !  و به همین دلیل به 

روز در  91وسي م .موسي كلیم هللا میگویند یعني كسي كه با خدا تكلم كرده است 
كوه میماند  خدا به او میگوید كه او خدایي بسیار انتقام گیر است و سزاي گناه 
پدران را از پسران و تا چهار نسل میگیرد  . دستور تهیه نان فطیر و برگزاري 
عید فطیر  را به موسي میدهد و از او میخواهد كه همه نوزادان اول  گاو  و 

فرمان اما بچه االغ را نمیخواهد و به جاي آن . كنند  گوسفندان را براي او قرباني
 . همچنین  بچه االغ یك گوسفند را قرباني كنند و یا گردن االغ را بشكنند میدهد 

دستور تعطیلي روز سبت  .  قرباني كنند  باید  براي هر فرزند اول خود نیز
میشود .  ازلن  بر موسی  فرمان بر دو لوح سنگي درنهایت ده و    صادر میشود 

1 
 2ده فرمان 

من یهوه هستم خداي تو كه تو را از مصر بیرون آوردم و از بردگي 
 رهانیدم 

من خداي تو هستم و تو را خدایاني دیگر جدا از من نیست. صورتي 
تراشیده و هیچ گونه تصویر و تندیسي از آنچه كه در آسمان ها و زمین و زیر 

 ده مكن و به عبادتشان مپرداز زمین است براي خود مساز آنها را سج
نام خداي خود یهوه را به باطل بر زبان میاور چون یهوه چنین كسي را 

 گناهكار خواهد دانست 
روز سبت را نگاه دارو آن را تقدیس  نما شش روز هفته را مشغول كار 

 باش اما برحذر باش كه روز هفتم )سبت = استراحت (  یهوه خداي تو است .
 ود را احترام كن پدر و مادر خ

 قتل مكن 
 زنا مكن 

 دزدي مكن 
 به همسایه ات دروغ مبند 
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به خانه همسایه ات و به زن و برده و كنیز و گاو و االغش و به هیچ 
 چیز دیگر او طمع مكن 

 
 

قوم موسي دور   مدتي كه موسي در كوه بود ,در به گفته روایات مذهبي 
با طالهاي خود گوساله اي ساخته دور  از چشم او دوباره گوساله پرست میشوند و

آن به پایكوبي میپردازند . موسي در برگشت با دیدن این صحنه خشمگین شده 
دستور میدهد  كه هر كس   آنگاه فرمان میدهد همه جمع شوند  والواح را میشكند 

سه هزار نفر  به این طریق  و  . برادر خودو دوست و همسایه خودش را بكشد 
 . كشته میشوند

سرگذشت موسي در سفر خروج و سفر  ذكر این نكته الزم است كه 
 سال بعد از او نوشته شده است . 911تا  311اعداد در 

 
قدیمي ترین تشریفات یهودیان  تشریفات ساالنه  عید فصح  از 

Passover كه جشن رهایي از دست مصریان و خروج از مصر   میباشد
كه مانند اجداد خود بعد از   Sabbathبتمیباشد   و نیز آداب  هفتگي یوم س

سال در  91شش روز كار روز هفتم را به استراحت و عبادت میپرداختند . آنان 
سال رفته  رفته  011بیابان سرگردان بودند اما بعد ها قدرت گرفتند و در طي 

و  كرده مناطق زیادي را تصرف كردند . شهر اورشلیم را تسخیر و پایتخت خود 
در آنجا ساخته صندوق عهد را در آن قرار میدهند كه بعد ها به مسجد و معبدي 

میالدي در زمان نرون اورشلیم سقوط میكند و  66القصي تبدیل میشود .در سال 
 538معبد آن به آتش كشیده میشود و یهود مجبور به مهاجرت میشوند در سال 

یهودیان به سرزمین  و اجازه داد فتح میكند قبل از  میال د كورش كبیر بابل را 
قوانین خود اورشلیم باز گردند. ذكریا و یحیي در این دوران ظهور كردند . .  

و لذا علماي یهود تصمیم به اصالح آنها  میشوند  كهنه و ناكار آمد  كم كم  موسي 
در بابل یهودیان با آداب اضافه كم كم اصول جدیدي به دین یهود   ومیگیرند 

تحت تاثیر آنها قرار گرفتند از جمله به تقلید از امشاسپندات زرتشتي آشنا شدند و 
 1 وارد این آیین میشود .زرتشتیان فرشتگان مقرب 

 91قوم موسي پس از مطابق باورهای مذهبی و نوشته های تورات ،
بعد از مرگ موسي  به سركردگي یوشع به كنعان حمله  سال سرگرداني در بیابان

در یعني خداي قوم یهود  . دستورات یهوه  میكشند كرده و از كنعانیان بسیار 
چون یهوه خدایت آن را این دستور كه  :  مورد جنگ بسیار خشن است  از جمله 

به دست تو بسپارد جمیع مردانشان را به شمشیر بكش اما كودكان و زنانشان و 
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در یك روز  با این حكم   1گیر .   غتیمت به  حیوانات و آنچه در شهر باشد
.یوشع  2میكنند و شهر را به خاكستر تبدیل  كشتهوازده هزار تن از مردان را د

رهبر دوم بني اسرائیل آنچنان فجایعي به بار آورد كه باعث خصومت شدیدي بین 
داوران   , بني اسرائیل و اقوام دیگر شد. تا آغاز دوره پادشاهي میان بني اسرائیل

 .قدرت رهبري كاملي نداشتند آنها  لبتها . بودند مردم  مرجع و مورد اعتماد  ,
كه در میان بني اسرائیل پیدا شدند از یوشع تا سموئیل شانزده نفر  داوراني تعداد 

بودند . سموئیل نبي آخرین داور بني اسرائیل بودو مردي خردمند محسوب میشد 
 بعد از او شااول بن قیس كه از بنیامین كوچكترین فرزندان یعقوب بود به سلطنت

 كه عصر میرسد رسید . بعد از او داوود و پس از او پسرش  سلیمان به سلطنت 
شاید روایاتي كه در باره سلیمان گفته شده در  .طالیي بني اسرائیل بود او عصر 

داوود از پیروزي هاي زیاد مست  .  مورد كمتر شخصیت تاریخي نقل شده باشد
 ه بود رزم به بزم روي آورد پرداخت و از مي شده بود و به عیش و عشرت زیاد

و  ساخته بود كرد . حرم سرایي مي و مانند پسرش در امور جنسي زیاده روي 
و به هر زن زیبایي كه چشم طمع میدوخت تا  گرفته زنان بسیاري را به همسري 

او را تصاحب نمیكرد آرام نمیگرفت .از جمله روزي همسر سردار خود را از 
یدهد تا شوهر او كشته شود و زن او را به حرم سراي پشت بام میبیند  ترتیبي م

 خود مي آورد  سلیمان از همین زن متولد میشود . 
و گاه بسیار كینه جو و حتي در كینه اي  است گاه بسیار مهربان  داوود  

كه از خطاي شخصي به نام شي مه یي از خاندان شااول بن قیس سر زد  اول او 
پسرش سلیمان وصیت میكند كه او را بكشد )كتاب  اما به .میبخشد به ظاهر  را

به بعد ( مردي خوش آواز بود و بربط و عود نیك  18      14دوم سموئیل باب 
مینواخت .چون پارسایان عبادت میكرد و چون بلهوسان عشق مي باخت در 

  }Bوجودش احساسات متضادي جمع بود
 
 

 سلیمان 

 
 

از همه بیشتر سلیمان را دوست  كه بت شبع چهار فرزند داشت از داوود 
میداشت . داوود به بت شبع عشق میورزید و لذا به او قول میدهد حتما سلیمان را 

سالگي جانشین پدر میشود  01جانشین خود كند . و چنین نیز میشود و سلیمان در 
مدعیان سلطنت از جمله برادرش را میكشد    و نقشه پدر را براي ساخت معبد  و

                                      
1

 07-01بگير    سفر تثنيه باب بيستم    
2

 520ص  0تاريخ اديان رضايي جلد   

http://www.shariaty.com/
http://www.shariaty.com/
file:///D:/Documents/www.mozaffarshariaty.com


 تاريخ مختصر اديان

 همسر نازنینم افسانه                                   مظفر شريعتیتقديم به 
www.shariaty.com        www.mozaffarshariaty.com  

 

 

مهندس و كارگر  در آن كار  163111ادامه میدهد . كه حدود   ش وهبسیار باشك
میكردند تمام معبد با ورقه هاي طال پوشانده شد . تابوت عهد و دو فرشته نگهبان 

تمام اشیائ مقدس را به معبد میبرند و  به دستور او  آن تمام از طال بودند .
خود كاخي عظیم میسازد كه براي  سپس برایش میكنند . سلیمان  یان بسیاري قربان
سال ساخت آن طول میكشد. سلیمان اورشلیم را به صورت محل تجارت در  13

مي آورد . سلیمان بیشتر مردي بي دین بود تا دین دار زیرا بر خالف دستور یهوه 
كه صریحا به بني اسرائیل دستور داده بود كه راه میانه پیش  گیرند و زنان 

( . سلیمان 17-16خته نسازند )سفر تینیه باب هفدهم زیادي نگیرند و طال اندو
ترجیح میداد در حرم خود در آغوش زیبارویان باشد تا در معابد . از براي هر 

معبدي ساخت و براي دلخوشي آنان عبادت بتان میكرد .) كتاب  نیز  یك از زنانش
فرا  اول پادشاهان باب یازدهم (. بعد از سلیمان دوران انحطاط و هرج و مرج

رسید .. اعمال او بنیه مالي كشور را ضعیف كرده بود  و اختالفات داخلي و 
تهاجمات خارجي بویژه آشور و بابل آنها   سرانجام تضاد طبقاتي شدید شده بود .و 

پس از سلیمان  وحدت و یگانگي قوم یهود از هم پاشیده میشود ``  را نابود ساخت
میگفتند  Nabiكنند كه به عبري به آنان نبي و كم كم انبیاي بني اسرائیل ظهور می

از آن جمله آموس  و اشعیا  ارمیا سموئیل و حرقیال كه تعالیمشان در كتبي 
منسوب به آنان درج شده است .  آموس یك مصلح اجتماعي بود و سمبل طبقه 
محروم و از اعمال كاهنان دوري میكرد . اشعیا نیز حامي فقرا و محرومین بود و 

ات دوري میكرد و از زیادي قرباني ها گله داشت  این دو در اصل از خراف
هم تالش زیادي كرد تا از تحلیل  حزقیال نماینده روشنفكران زمان خود بودند .. 

رفتن قوم یهود جلوگیري كند اما ثمري نداشت . او وعده داده بود كه اورشلیم 
نیز سعي میكرد خدا دوباره به عصر طالیي خود باز خواهد گشت .. اشعیاي دوم 

را مهربان تر كند و یهوه را مالیم تر میكرد و میگفت او چون شبان گله است و 
از نجات دهنده اي سخن میگفت كه در قرون بعد مسیحیان آن را اشاره به ظهور 

مقصود اشعیاي دوم اشاره به ایران زمین و احتماال مسیح كردند . در حالیكه 
. این پیامبر پیش گویي میكند كه كوروش شكست منجي یي از ایران بوده است 

ناپذیر است و برگزیده شده تا ملت یهود را آزادي دهد . درباب اول از كتاب 
 عزرا میخوانیم :

و در سال اول كوروش پادشاه پارس تا كالم خداوند به زبان ارمیا كامل 
لك خود شود . خداوند روح كوروش پادشاه پارس را بر انگیخت تا در تمامي مما

فرماني نافذ كرد و آن رانیز مرقومداشت و گفت   گوروش پادشاه پارس چنین 
 فرموده یهوه خداي آسمان ها جمیع ممالك زمین را به من داد و مرا   "فرماید 

 "است كه خانه اي براي اورشلیم كه در  یهود است بنا سازم .
 

 كه :آمده است  08از كتاب اشعیاي نبي آیه  99همچنین در باب 
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و در باره كوروش میگوید او شبان من است و تمامي مسرت مرا به 
 پایان خواهد رسیانید .

در همه جا اشاره به ظهور مردي قدرتمند و صاحب قدرت شاهي شده 
شده است این شخص كوروش است .  ذكراست و چنانچه صریحا در كتب مذكور 

چون عیسي مردي و مسیحیان قرون بعد براي تفسیر مطالب روشن تورات و 
. در  1و فقیر و بي قدرت بود گفتند مقصود سلطنت روي زمین نبوده است  عادي

حالیكه در آن زمان پیش روي هاي ایران همه جا مورد بحث بود و فرماندهي 
 مدبرانه و انساني و تساهل مذهبي كوروش همه جا مورد بحث بود

 
 تورات 

 
 (Old Testament)عتیقسند كامل قوم یهود كتابي است به نام عهد 

قبل ا ز میالد میباشد . معني تورات  هدایت  8حوادث قوم یهود از قرن  شامل 
در طول چندین  كتاب گفته میشود كه  34میباشد و امروزه تورات به مجموع 

اسپینوزا فیلسوف هلندی و یهودی مذهب  . قرن نوشته و گرداوری شده اند 
این کتابها را نوشته موسی و حتی سایر  معروف قرن هفدهم میالدی  هیچیک از

پیامبران دیگر ذکر  شده در این کتاب  ندانست و به همین دلیل از طرف جامعه 
از جمله دالیل این ادعا یکی این است که  یهودیان مطرود  و کافر  اعالم شد . 

در تورات   شرح واقعه مرگ و تدفین موسی  و حوادث بعد از آن نیز  ذکر شده 
  است .

2
مطالب این کتابها را میتوانیم  با خط کش علم و دانش به هر حال  

امروز و آنچه بشر امروزی از جهان میداند بسنجیم  و یا  میتوانیم آنها را  تاریخ 
اسطوره ای قوم یهود یا میتولوِژی قوم یهود بدانیم  

3
و یا با توجه به باور های   

هدف از آنچه در این گزیده بیان  مذهبی خود در مورد آنها قضاوت کنیم .  و
است بر مبنای منابعی که ذکر  خواننده  میشود فقط  ارائه  اطالعات و آگاهی

 .صورت نخواهد گرفت   یک از این دیدگاهها میشوند  و قضاوتی در باره هیچ 
 

                                      
1

 ن هاشم رضياديان بزرگ جها 511ص    
2

پس موسی بنده خداوند  در آنجا ب زمين موآب بر ...      15سفر تثنيه   باب   

...  ..حسب قول خداوند مرد و او را در زمين موآب در مقابل بيت فعور در دره دفن کردند

 و بنی اسرائيل برای او  سی روز ماتم گرفتند  ...سال داشت  022موسی چون وفات يافت 
3

يا  فرهنگ اسطوره ای  شامل  تاريخ شفاهی و سينه به سينه نقل   ميتولوژی  

شده  باورهای  يک ملت های دارای سابقه طوالنی و کهن باستان ميباشد مانند داستانهای 

اسطوره ای رستم و سهراب در  شاهنامه و يا داستانهای اساطيری يونانيان از جمله داستان 

 . نها به دنبال رد پای حقيقت بود هرکول و آشيل  که الزاما نبايد در آ
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 یهوه خداي بني اسرائیل 

 
قوم خدایی که در تورات از آن نام برده میشود  یهوه نام دارد و خدای 

یهود است . هیچگاه از او به عنوان خدای همه انسانها و جهان یاد نمیشود بلکه او 
 مدام تاکید میکند که خدای قوم یهود است .

و خونریزی  ، شکنجه  قتلبا فرامین بیشمار برای است خدایي    1
مخالفان خود 

2
خدایی نیرومند که اما با پیامبر خود  های فراوان ،قربانی ، طالب 

با وجودیکه از چنین درگیری های رو در  و  3تی میگیرد و شکست میخورد  کش
چاره ای ندارد  برای نجات قوم بنی اسرائیل از دست فرعون رویی ابا ندارد اما 

تصمیم بگیرد که قوم بنی اسرائیل  خود  جز آنکه آنقدر فرعون را آزار بدهد تا او
 مجازاتهایی بسیار سهمگین یی خدایی که برای کوچکترین خطاها  .را رها کند 

4
  

                                      
1

در ميان اقوام گوناگون سامي كلماتي وجو دارد كه اين مفهوم را ميرساند و اغلب  

عبري ها   Elim سرياني ها اليم Elبابلي ها ال . معناي آن  نيروي تواناي ناديدني ميباشد 

 .تلفظ ميكرده اند  Elah و نبطي ها  االه Elohin الوهيم 
2

شهری نزديک آيی تا با آن جنگ نمايی ان را برای صلح ندا کن و اگر تو چون به  

را جواب  صلح دهند و دروازه ها را برای تو بگشايند  تمامی قومی که در آن يافت ميشوند  

به تو جزيه دهند و به خدمت تودرآيند و اگر با تو صلح نکردند پس انها را محاصره کن و 

و بسپارد جميع ذکورانشان را به دم شمشير بکش  ليکن زنان چون يهوه خدايت آنها را به ت

امااز شهرهايی که يهوه  خدايت تو .... و اطفال و بهايم و آنچه در شهر باشد برای خود ببر 

را  به ملکيت ميدهد  هيچ ذی نفسی را زنده نگذار  بلکه ايشان را يعنی حتيان و اموريان و 

 دايت  تو را امر کرده  بالکل هالک کن     سفر تثنيه بابرا چنانچه  يهوه خ... کنعانيان  و 

 04تا   02ايات  22
3

ويعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر  کشتی می گرفت و چون ديد بر او  

غلبه نميکند کف ران يعقوب را لمس کرد و کف ران يعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده  شد 

به وی .  گفت تا مرا برکت ندهی تو را رها نميکنم . شکافد  پس گفت مرا رها کن که فجر مي. 

گفت از اين پس نام تو يعقوب خوانده نشود بلکه .  گفت نام تو چيست ؟   گفت  يعقوب 

يعقوب از او پرسيد مرا از .  اسرائيل  زرا که با خدا و و انسا مجاهده کردی و نصرت يافتی 

يعقوب ان مکان را . پرسی ؟ و او را در آنجا برکت داددگفت چرا نام مرا مي.  نام خود آگاه کن 

فنئيل  ناميد  گفت  زيرا خدا را روبرو ديدم  و جانم رستگار شد و چون از فنوئيل گذشت 

از اين رو بنی اسرائيل  تا امروز عرق النسا . آفتاب بر وی طلوع کرد و بر ران خود ميلنگيد 

باب  .     ران يعقوب را در عرق النسا لمس کرد را که در کف ران است  نميخورند زيرا کف 

 12الی  22سفر پيدايش آيات     12
4

 
4

و الشه های ايشان را خوراک مرغان هوا و حيوانات زمين خواهم کرد و ...  

اين شهر را مايه حيرت و سخريه خواهم گردانيد به حدی که هر که از ان عبور کند  متحير 

و  هر ....گوشت دختران ايشان را به ايشان خواهم خوراند  و گوشت پسران ايشان  و..شود 

 02تا   7ايات   04کس گوشت هسايه راخواهد خورد    ارميا    باب 
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و حتی عجیب 
1

آنهم برای همه  خود بنی اسرائیل معیین میکند برگزیده  برای قوم 
. دوست دارد هدیه دریافت کند آنهم طال و نقره ، چه بی گناه و چه گناهکار

 الجورد 
2

  ، 

                                      
1

 
1

و قرص های نان جو که ميخوری آنها را بر سرگين انسان در نظر ايشان ....  

راک نجس پس گفتم ای خداوند يهوه اينک جان من نجس نشده از طفوليتو خو. خواهی پخت 

آنگاه گفت   بدان که سرگين گاو به عوض سرگين انسان  به تو اجازه داده . به دهانم نرفته 

 00تا  02ايات  5کتاب حزقيال  باب .   شد 
2

 
2

و خداوند موسی را خطاب کرد که به بنی اسرائيل بگو برای من هديه بياورند  

سفر خروج باب ....    ه برنج  الجورد و اين است هدايايی که از ايشان ميگيريد   طال نقر... 

 2آيه  20
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 ختنه  از مهمترین فرامین یهوه 

 
 

ساله شد خداوند برابرام ظاهر شد و گفت من هستم  44چون ابراهیم 
خدای قادر مطلق پیش روی من بخرام و کامل شو . و عهد خویش را در میان 
خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید .  .......    و اما 

د من که عهد مرا نگهدار تو و بعد از تو ذریت تو در نسلهای ایشان  این است عه
نگاه خواهید داشت  در میان من و شما و ذریت تو بعد از تو هر ذکوری از شما 
مختون شود  و گوشت قلفه خود را مختون سازید تا نشان عهد شما با من . هر 
پسر هشت روزه از شما باید مختون شود ) ختنه ( و هر ذکوری در نسلهای شما 

 ختنه      17یدایش   خواه خانه زاد و خواه زر خرید      سفر پ
 
) زمانی که موسی به فرمان خدا به سوی مصر روان میشود ( پس  

موسی زن خویش و پسران خود برداشته ایشان را بر االغ سوار کرده به مصر 
میرود .......  و واقع شد در بین راه  که خداوند  در  منزل بدو برخورد ، قصد 

آنگاه موسی هنوز ختنه نشده است (  پسر   قتل وی کرد  )  زیرا متوجه میشود که
صفوره  ) همسر موسی ( سنگ تیزی برداشت  غلفه پسر خود را ختنه کرد و 

 09و  01ایات  9نزد پای او انداخت ) پای خدا (   سفر خروج  باب  
 

 سرنوشت یهودیان :

 
و یهودیان به  ه قبل از میالد  اورشلیم به آتش كشیده شد 585در سال 

قبل از  538در سال  كبیر پادشاه ایران  ر جهان پراكنده شدند. كورشنقاط  دیگ
و حتي هزینه تعمیر  معبد اورشلیم  همیالد بابل را تسخیر و قوم یهود را آزاد كرد

میالدي نرون فرمانرواي روم و بعد از آن در اثر  66در سال  میكند را تامین 
مد و مردم آن قتل و عام جنگهایي كه در گرفت اورشلیم به تصرف رومیان در آ

آواره مناطق و كشور هاي دیگر شدند . به  مجددا قوم یهود  71شدند .و از سال 
جاي بیت المقدس معبد ژوپیتر ساخته شد و یهودیان در محل دیوار ندبه فقط براي 
معبد گذشته خود گریه و زاري میكردند .كه این رسم هنوز باقي است .كتابي به 

میالدي تكمیل شد كه توسط گروهي از علماي یهود نوشته  001نام میشنا در سال 
شد و در شش باب احكام مختلفي را بیان میكرد  از جمله احكام روزه ؤ حقوق 
زنان ،قوانین قضایي ،نذورات و قرباني كردن ، آداب طهارت و كفن  و دفن. بعد 

ق و تلمود ایجاد نیز تالیف شد . كه با میشنا تلفی (Gemara)ها كتابي به نام گمارا
افراد بر سر شانه هاي خود   )یازدهم میالدي جنگهاي صلیبي  نشد . در قر
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رخ داد كه نبردي علیه ادیان غیر مسیحي (  1از پارچه سرخ میكشیدند   یصلیب
یهودیان هم شد و باز یهودیان را آواره  شامل  سختی آن  بخصوص اسالم بود اما

ودند و به هر بهانه اي به قتل میرسیدند . كرد كه با سختي هاي زیاد روبرو ب
جنگهاي صلیبي حدود سه قرن طول كشید .در زمان تسلط اعراب بر بیت المقدس 

یداشتند . درسال م قرن طول كشید  آنها حرمت این شهر را نگاه 9كه حدود 
 صلیبي ها بیت المقدس را اشغال كردند اما مدتي بعد صالح الدین ایوبي 1144

. اما در میكند و بیت المقدس را تسخیر  ه یان را شكست داددوباره مسیح
اندك اندك  اروپا در  14و  18دوباره مسلمانان شكست خوردند .از قرن 1141

اروپا  1898وضع یهودیان بهتر شد و آنان به حقوقي  دست یافتند و با انقالب 
ا اصالح این حقوق بیشتر شد و انان نیز به رهبري برخي پیشوایان آداب خود ر

كردند .تا در جنگ جهاني دوم مجددا هیتلر گروه زیادي از آنان را كشت . در 
در قرار داد بالفور با مساعدت انگلستان تاسیس وطني براي یهودیان  1417سال 

به رسمیت شناخته شد .) صهیون نام كوهي در جنوب بیت المقدس است و 
 محل داشته باشند را صهیونیزم یهودیاني كه معتقدند باید وطني براي خود در آن 

Zionism )  گویند 
 

 قوانین مذهبي یهود 

 
 برخي از قوانین دین یهود جهت آشنایي :

 كتك زدن و لعنت كردن پدر و مادر مجازات مرگ دارد 
 چشم در مقابل چشم ، گوش در برابر گوش ......

اگر گاوي با شاخ خود كسي را بكشد آن گاو باید سنگسار شود.صاحبش 
بیگناه است مگر آنكه صاحبش میدانسته كه گاوش شاخ زن است در این صورت 

 او را نیز باید كشت .
 حیوانات نشخوار كننده و داراي سم شكافته   حالل گوشت هستند .

 گوشت شتر حرام است زیرا سم شكافته ندارد  
 گوشت حیوانات فلس دار حالل است 

ید چیز مقدسي را لمس كند و زني كه میزاید تا هفت روز نجس است . نبا
 وارد مكان مقدسي شود . اگر نوزاد دختر باشد این مدت دوبرابر میشود . 

 پسران را در هشتمین روز تولد باید ختنه كرد 
جاري شدن خون ، چرك و بول و غیره از بدن موحب نجاست بدن 

غسل میشود حتي لباس  و بستر و هر كسي كه آنها را لمس كند و فرد نجس باید 
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 رضايي 542ص    
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كند و لباس و بستر خود را بشوید .خروج مني از مرد باعث نجس شدن او میشود 
 و باید غسل كند همچنین زني كه با مردي نزدیكي كند 

در هفت روز اول حیض  زن نجس  است و هر چیزي را كه لمس كند 
 نجس میشود .

 ازدواج با مادر و زن پدر و خواهر و نوه دختري و پسزي حرام است 
 اج با دو خواهر حرام است .ازدو

 هر دو طرف  عمل زنا و لواط  باید كشته شوند .
اگر كسي دختري را عقد كرد و مادر او را نیز بگیرد هر سه نفر باید 

 سوزانده شوند .
اگر مردي یا زني  با حیواني نزدیكي كند هر دوي آنها باید كشته شوند .) 

 هم انسان و هم حیوان !(
 داي یهود ( موجب مرگ میشود توهین به یهوه ) خ

 هر كس در روز تعطیل سبت كار كند باید سنگسار شود 
 
 
 

 خلقت در آیین یهود 

 
خدا آسمان ها و زمین را مي آفریند روح خدا سطح  ، یكشنبه ، روز اول

 آبها را میگیردو خدا میگوید روشنایي بشود و روشنایي میشود . 
ن فلك را از هم جدا میكند و فلك را روز دوم خدا آبهاي باالي فلك  و پایی

 آسمان مینامد . 
آبهاي زیر آسمان را جمع كرده و خشكي را درست   سه شنبه  ز سومور

 میكند .و خشكي را زمین مینامد .
   میکند .و شب را جدا  روز روز چهارم خدا 

روز پنجم خدا آبها را از انبوه جانوران پر میكند و پرندگان باالي زمین 
 پرواز میكنند و سپس نهنگان و جانوران خزنده را مي آفریند . فلک ي بر رو

و حشرات و سپس آدم را به شكل  حیوانات روز ششم كه جمعه بود خدا  
خودش و از دو جنس نر و ماده مي آفریند .و آنها را بركت میدهد و میگوید زمین 

 را پر  كنید . .
 . مدز را روز مبارك میناروز هفتم خدا از كار خود خشنود شده و آن رو

 
بعد از اینكه خدا جهان را ساخت در روز هفتم  هنوز علف نروئیده بود  
خدا آدم را  از خاك زمین خلق میكند و در باغي از بهشت قرار میدهد . سپس در 
حالیكه آدم خواب بوده است یك دنده او را در آورده و با آن زني میسازد . خدا به 
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از میوه درخت معرفت بخورد . اما مار  حوا را وسوسه میكند  آدم میگویدكه نباید
و او هم آدم را فریب میدهد و از آن میوه میخورند و بالفاصله عریان بودن 
یكدیگر را حس میكنند . خدا آدم را صدا میزند و میگوید كجا هستي ؟ آدم میگوید 

وه آن درخت از می كه چون برهنه ام خودم را مخفي كردم . خدا میگوید نكند
خوردي ؟ و آدم میگوید بله . خدا كه میفهمد مار این كار را كرده به مار میگوید 
حاال كه این كار را كردي از همه حیوانات زمین ملعون تري و باید بر شكم 
خزیده راه بروي .و  حوا را محكوم میكند كه با درد بچه بدنیا بیاورد .و آدم را هم 

زمین زندگي كند .. بعد خدا از ترس اینكه آدم از  محكوم میكند كه باسختي در
میوه درخت حیات هم بخورد و عمر جاوید پیدا كند او را از بهشت بیرون میكند 

 .و عده اي از فرشتگان را هم مامور محافظت از درخت حیات میكند .
 
 

 جهنم در آیین یهود 

 
شد طبقه است . وسیله عذاب آتش میبا 7شامل   Gehinnomجهنم یا 

ب ( و آتش آن همیشگي است  57برابر حرارت دنیا داغ است ) براخوت 61كه 
آنها را در برف فرو  بعد ماه در جهنم میكند و  10وخدا آدم هاي شریر را اول 
مانند شب سیاه و تاریك است .  البته جهنم( /ب 13میكند )بروشلمي سنهدرین 

افرادي كه ختنه شده باشند در جهنم كمتر عذاب میكشند . ابراهیم كنار در جهنم 
نشسته و نمیگذارد كسي كه ختنه شده باشد به جهنم برود ! یهودیاني كه كلك زده و 
فقط پوست ختنه گاه خود را كشیده اند اما در اصل ختنه نشده اند از شفاعت 

بهره اند . گناهكاران بني اسرائیل هم علیرغم كناهانشان اما از آتش  ابراهیم بي
 1الف (  07معاف هستند .) حگیگا 

 بهشت هم هفت طبقه دارد 
  

 نماز در دین یهود 

 
 در شبانه روز سه نماز خوانده میشود . صبح ، ظهر و شب 

 نماز صبح از قبل از غروب تا چند ساعت بعد از آن 
 و نماز شب از غروب تا نیمه شب  نملز ظهر  تا غروب

 شرایط نماز :
مردان كاله و زنان پوشاندن  -داشتن وضو –جنب نباشند . لباس پاك 

 موها  
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سینه و ذكر گفته و در هر نماز   هبه سوي بیت المقدس ایستاده  دستها ب
 یا شش بار  به ركوع میروند  5

 
 
 
 

 روزه در آیین یهود 

 
آن وجود ندارد اما رسوم مختلفي در  در تورات دستور مشخصي براي

اما موسي در  1مورد آن وجود دارد  تا قبل از موسي روزه در ادیان دیده نمیشود
 2روزه میگیرد . , روز 91كوه طور 

 روزه كیپور  كه مصادف با روز برگش موسي از كوه طور است.  
 

 انتظار در آیین یهود

 
 م  مسیح یا ماشیح همواره در انتظار یک منجی به ناقوم یهود 

(Mashyah) . در پنج  هستند تا اقتدار از دست رفته آنها را به آنها باز گرداند
کتاب اصلی تورات  در این مورد مطلبی وجود ندارد اما در سایر کتابهای متعلق 

 به تورات از جمله عاموس  به این مطلب  و عالئم ظهور اشاراتی شده است . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
1
اولين روزه در زمان كيومرث اولين پادشاه پيشداديان دستور داده ميشود اما از    

 رضايي  100تا موسي در اديان ديده نميشود   ص  زمان زرتشت
2

 (رضايي  100ص )     
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 فصل پنجم
 

 آیین مسیح 

یك منجي  .. در بین فرقه هایي كه در یهودیان ایجاد شد گروهي به ظهور
(  بودند كه Essenesیكي از این فرقه ها اسن ها ) بودند معتقد ( مسیح  )

عقیده داشتند باید از جنگ و خونریزي دوري كرد . آنان اوقات خود را به نماز و 
احترام به روز سبت را به دقت  عبادت میگذراندند و احكام شریعت و غسل و

حفظ میكردند . جنگ را جایز نمیشمردند و مردم را به صبر دعوت میكردند . در 
زندگي اجتماعي نوعي اشتراك قائل بودند . ریاست این فرقه همواره با یك دسته 

نفري بود كه نشانه اسباط دوازده گانه یهود لباس سفید ي بر تن میكردند كه  10
برخي عقیده دارند مسیح از این دسته   1ن زرتشتي گرفته شده بود.از لباس مغا

 بود . 
 كه توضیحات بیشتر را  در صفحات آینده مطالعه خو اهید كرد . 

آنچه در انجیلها آمده است تنها شرح برخی از ماجراهای زندگی مسیح  
میباشد و مسیح همواره میگفت که تورات را نقض نمیکند 

2
) اگرچه برخی 

رات آن را نقض میکرد  که اشاره خواهد شد ( . بنابراین میتوان گفت دسنو
 باورهای مسیحیان در موارد بسیاری همان باورهای تورات است  .

معتقدند كه خداوند به سبب گناه نخستین كه آدم و حوا مرتكب  مسیحیان 
 یطی شراتمام آدمیان را لعنت كرد ) یعنی همانها که در تورات آمده است ، شدند ،

و گناه كنند !(و با خوردن میوه ممنوع از فراهم میکند تا آن دخدا خودش  كه 
بهشت رانده شده و مقرر میشود در زمین باسختي زندگي كنند و نان خود را به 
زحمت بدست آورند و دچار بیماري و رنج و عذاب شوند .! و البته بعد از مرگ 

عین حال به سبب وجود عیسی و  در هم عذابي جاودان وجود خواهد داشت . اما
ون خدا مهربان هم هست  تصمیم میگیرد تا  ماجراهای زندگی او معتقد هستند چ

پسرش
3

تا گناه نخستین بشر  بکشد ا زجر در آنجا او را بو  بفرستد را به زمین  
!  بخشوده شود

4
بود  و کسی هم  ) گناهي كه خودش عاملش را بوجود آورده  

روح القدس به زمین مي  به فرمان خدا  ( . لذااراه او نیست  قادر به جلوگیری از

                                      
1

 (تاريخ اديان جهان رضايي  002ص )   
2

مگر موسی تورات را به شما نداد ه است ؟ پس چرا دستورات آن را اجرا  

 04  7نميکنيد ؟ يوحنا  باب 
3

من نور جهان هستم   هر که مرا پيروی کند در تاريکی نخواهد ماند      اگر   

ايات    1يوحنا باب    ايمان نياوريد که من مسيح و فرزند خدا هستم در گناهتان خواهيد مرد

 25و  02
4

 گناه حضرت آدم 0روميان   باب  
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  شخصي به نام آید و مریم را باردار میكند .  بنا بر گفته  انجیل مریم نامزد
یوسف نجار  بوده است   .و مریم  قبل از ازدواج با او حامله میشود . اما چون 

ر دل نگران او بوده اما د .یوسف مرد پرهیز كاري بوده است  او را رها میكند 
است كه فرشته اي در خواب بر او نازل شده و به او میگوید كه نگران نباش 
زیرا مریم از روح القدس حامله شده است و او پسري خواهد زایید كه او را 
یشوع خواهي نامید و او منجي گناهكاران جهان میشود .. یوسف مریم را به خانه 

اما باز   مي آید .ود  تا نوزاد در طویله اي  بدنیا مي آورد ولي با او همبستر نمیش
فرشته اي به او خبر میدهد كه فورا به سوي مصر فرار كن زیرا پادشاه میخواهد 
تو را بكشد  و او به مصر میرود و مدتي بعد دوباره فرشته به او میگوید كه به 

در زمین مدتي  )مسیح ( او به ناصره میرود . پسر خدالذا  اسرائیل برود و 
زندگي میكند  . ظاهرا در ایام جواني پدرش یوسف فوت میكند و او شغل پدر 
یعني نجاري را انجام میداده است و احتماال در تجدید بناي شهر صفوریه كه در 

در   1قیام غیرتمندان از بین رفته بود به فرمان هرود نیز  شركت داشته است
 2میشود و بعد از كشته شدن یحیي سالگي به دست یحیي پیامبر تعمید داده 31

                                      
1
 111جان ناس  تاريخ جامع اديان   ص    

2
توبه كنید زيرا كه ملكوت  -يحیي پیامبر بني اسرائیل همواره  میگفت .    

يحیي از هرود  كه زن خود را طالق داده و زن برادر خود را . آسمان نزديك است 

هرود در حال مستي به رقاصي به نام  سالومه   . بود انتقاد میكند  به همسري گرفته

میگويد كه هر چه بخواهد به او میدهد و او سر يحیي را طلب میكند و او  میپذيرد 

يحیي آخرين پیامبر .عیسي مجذوب يحیي بوده است  .   و فرمان قتل او را میدهد 

و مردم را به توبه دعوت بني اسرائیل محسوب میشودو از گروه اسني ها بود 

از زن . لباسي خشن از پشم شتر میپوشید و كمربندي چرمي میبست . میكرد 

او میگفت هر كه دو جامه دارد به آن كه ندارد . گريزان و در رياضت ساعي بود 

 مردم او را مسیح میدانستند اما او انكار میكرد .  بدهد

د كه پدر ما ابراهیم است يحي میگفت  اين سخن را به خاطر خود راه مدهی

زيرا به شما میگويم كه خدا قادر است كه از اين سنگها فرزنداني براي ابراهیم .

پس هر درختي كه ثمره . برانگیزد و اكنون تیشه به ريشه درختان نهاده شده است 

من شما را به آب به جهت توبه تعمید . نیكو نیاورد بريده و در آتش افكنده شود

-7انجیل متي باب سوم ) و كه بعد از من مي آيد از من توانا تر است میدهم لیكن ا

11) 

وقتي عیسي براي تعمید نزد او میرود او به عیسي میگويد كه تو بايد مرا .

اما عیسي اسرار میكند ولذا يحیي او را  تعمید ( 15-14متي باب سوم ) تعمید دهي 

 میابد
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 , را هدایت میكند .عیسي  بر خالف زعماي یهود  جانشین او شده مردم
غیرتمندي را مردود میدانست و میگفت آنان كه شمشیر بر میدارند با همان 
شمشیر كشته میشوند . عیسي  زاهد و مرتاض هم نبود و در جشن ها و عروسي 

بر او عیب میگرفتند . او قوانین موسي در باره  ها شركت میكرد كه این كار را 
گفته بود كالمي از تورات نباید تا  در حالیکه  شراب و الكل را مراعات نمیكرد

میگفت عملي است كه انسان باید در نیز و در مورد روزه .  آخر زمین تغییر كند 
بر  هم دل خود انجام دهد و نه از روي عادت و تشریفات . روش او با یحیي پیام

. یحیي مردم  1اختالف داشت و مانند یحیي دنیا را در حال پایان یافتن نمیدانست
را به شنیدن سخنان خود دعوت میكرد اما عیسي خود به دیدن مردم میرفت . در 
آن روزها در كنیسه ها در روز سبت مراسمي بود و هر بار یكي از افراد مردم 

جلس با چنان قدرتي مردم را موعظه را موعظه میكرد . روزي عیسي در این م
میكند كه مردم از اعتقاد او به حرف هاي خودش تعجب میكنند . در آن مجلس 
فردي كه به عقیده مردم شیطان روح او را تسخیر كرده بود از عیسي میپرسد آیا 
تو براي هالك كردن ما آمده اي ؟ عیسي با قدرت به او نهیب میزندكه اي روح 

و دور شو. آن مرد خوب میشود و این امر صورت معجزه خبیث از وجود ا
عیسي به خود میگیرد پس از آن گفته میشود  فردي كه دچار تب شده بوده است 
با تماس دست عیسي خوب میشود و بدین سان مریدان او زیاد میشوند . ظاهرا 
عیسي بسیار ساده و خالي از تكلف صحبت میكرده است  و مردم حرف هاي او 

فهمیدند و هرگز پیروان خود را از تمتع لذایذ دنیا منع نمیكرد . . او میگفت را می
در قانون محبت استثنایي  نیست و همه حتي گناهكاران از نعمت عفو الهي بر 
خور دار میشوند. او میگفت بدبختي انسان این است كه اول لباس و غذا را 

                                      
1
محققاني ديگر با داليلي ثابت  و دوپونت سامر و آلگرو خاورشناسان  .   

به  كرده اند كه كسي كه مصلوب شد در واقع رئیس و بزرگ فرقه اسن ها بود كه

معلم عدالت میگفتند و اسن ها معتقدند كه رهبرشان  بعد از مرگ از فبر  او

آنچه كه نتیجه . برخواسته و به آسمان رفته است و روز داوري باز خواهد گشت 

ايمان مسیحیان به مصلوب شدن  عیسي و قیام او و ظهور میشود اين است كه 

بدان معتقد ها يك قرن قبل از تاريخ مسیح مجدد او همه تقلیدي است از آنچه اسني 

 بوده اند 

كاوشگر ديگري به نام ونتوري ني  عیسي را از فرقه اسني ها دانسته و 

و پنهاني توسط دو  میگويد وقتي او را از صلیب داخل قبر گذاشتند هنوز نمرده بود

تن از شاگردانش از قبر ربوده و معالجه شد و آن دو تن فرشته اي كه میگويند 

عیسي را بردند همان دو بوده اند كه جامه سفید اسني ها را به تن داشته اند   تاريخ 

 537اديان هشم رضي ص 
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خوراك و پوشاك هم به او انتخاب میكند ولي اگر ملكوت آسمان را انتخاب كند  
داده خواهد شد . او شرط داخل شدن در ملكوت را فقط در رعایت كردن قوانین 

 موسي نمیداند و دامنه صفات و خصایص آن را بسیار گسترده میدانست .
 
 
عیسي  معجزات زیادي میكند از جمله مرده را روایات مذهبي میگویند  

این  عیسي  راه میرود . البته آب وي زنده میكند .  كور  را بینا میكند و ر
معجزات را  در شهر خودش نمیتواند انجام دهد  زیرا مردم آنجا او را پسر یك 
نجار بیش نمیشناختند و لذا اعتقادي به او نداشته و معجزه اي هم از او در شهر 

كه هیچ پیامبري در وطن خود -خودش  دیده نشد . خود او در این مورد  میگوید 
. عیسي كه  در مطالعه  -نیست و من در اینجا نمیتوانم معجزه اي كنم  محترم

كتب قدیم تبحر داشت . در هنگام وارد شدن به اور شلیم براي تحقق پیش بیني 
دستور داد برایش كره االغي آماده كنند با احتمالي كه بتوان بر  آن تكیه  1زكریا

ل كردند و مردم را تحریك به كرد آزادي خواهان آن روز هم از این قضیه استقبا
استقبال كردند .او به معبد اورشلیم میرود و به هیكل رفته  صندوق و بساط 

ابتدا روئساي یهود چیزي به او    2صرافان و كبوتر فروشان را به هم میزند 
نمیگویند و مدارا میكنند اما او چند زوز متوالي به معبد مي آید و مردم را موعظه 

ینكه او را دچار مشكل كنند در مورد پرداخت مالیات از او سوال میكند  براي ا
میكنند و او سیاست مدارانه میگوید مال خدا را به خدا و مال قیصر را به قیصر 
بدهید . سپس میگوید خدا اول شما یهودیان را به مهماني خودش دعوت كرد قبول 

لكوت خدا میروند . نكردید و میگوید باج گیر ها و فاحشه ها قبل از شما به م
یك شب یارانش را دعوت ,میدانست پایان كارش نزدیك است   كه ظاهرا  عیسي 

میكند و ناني را گرفته بركت میدهد و به شاگردانش میدهد و میگوید بخورید كه 
این گوشت من است و شراب در پیاله میكند و میگوید بخورید كه این خون من 

ي از شاگردانش دستگیر میشود  . عیسي در است . آن شب او در اثر خیانت یك
مجمع علماي یحود به جرم كفر محكوم به مرگ میشود و آنگاه او را نزد حاكم 

( میخواست  بود  آنجا میبرند تا حكم را اجرا كند  حاكم )پیالطس حاكم رومي آنجا
او را نجات بدهد لذا او را به تصمیم مردمي كه در بیرون جمع شده بودند سپرد 

ا آن جماعت خواستار آزادي فردي شورشي  به نام باراباس میشوند لذا عیسي ام
محكوم به مرگ میشود همه اطرافیان از ترس او را ترك میكنند و عده كمي در 

                                      
1
و مي آيد اي دختر صهيون بسيار وجد نما و شادماني كن اينك پادشاه تو نزد ت)    

او عادل و صاحب نجات و حليم است و بر االغ و كره االغ سوار است   كتاب زكريا باب نهم . 

4) 
2
 00/01مرقس    
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پاي اعدام او بودند از شاگردانش به جز یوحنا كسي جرات آمدن نمیكند . وقتي 
طرف او به دار زدند . هر عیسي را بر صلیب كردند . دو نفر دزد را نیز در دو 

كس از آنجا رد میشد سرش را تكان میداد و با ریشخند میگفت ، تو كه میخواستي  
خانه خدا را خراب كني و در عرض سه روز باز سازي كني ، اگر واقعا فرزند 

خدایي  از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده .) در انجیل لوقا مینویسد كه  
عیسي گفتند اگر تو مسح پسر خدا هستي چرا خودت و ما را  یكي از آن دزدان به

نجات نمیدهي  اما نفر دیگر به عیسي گفت كه مرا هم با خودت به ملكوت ببر و 
 عیسي پاسخ مثبت میدهد (

كاهنان اعظم و سران قوم نیز او را مسخره میكردند و میگفتند    دیگران 
هد . تو كه ادعا میكردي پادشاه را نجات میدهد ولي خودش را نمیتواند  نجات د

یهود هستي چرا از صلیب پایین نمي آیي تا به تو ایمان آوریم . تو كه میگفتي به 
 خدا توكل داري و فرزند او هستي پس چرا  خدا نجاتت نمیدهد . 

عیسي در پاي اعدام نیز  مردم را دعا میكند و میگوید اي پدر اینها را  
میكنند.  اما در آخرین لحظه  میگوید خدایا چرا مرا  بیامرز زیرا نمیدانند كه چه

در آن لحظه ناگهان  بنا بر روایات مذهبي  . میكند ترك كردي و جان تسلیم حق 
پرده خانه خدا كه در مقابل مقدس ترین جایگاه قرار داشت پاره شده و چنان زمین 

وند  و بسیاري لرزه اي رخ میدهد  كه كه سنگها شكافته میشوند . قبر ها باز میش
از مقدسین خدا كه مرده بودند  زنده شده و بعد از زنده شدن عیسي از قبرستان به 
اورشلیم میروند ) معلوم نیست چرا این خدا این قدرت نمایي هایش را همیشه بعد 
از مرگ افراد نشان میدهد، حتي در مورد پسر خودش !( فرد بانفوذي  به نام 

ن براي آنكه در شب سبت جسد او بر صلیب یوسف از اعضاي شوراي كاهنا
.كاهنان  قرار میدهد  نباشد او را در قبري كه از سنگ براي خود آماده كرده بود

اعظم هم  نزد پیالطوس میروند و میگویند  آن فریبكار میگفت من پس از سه 
. تا پیروانش با سرقت  روز زنده میشوم. و تقاضاي محافظت از  قبر را  میكنند

 و  اما فرشتگان خدا به قبر عیسي میروند . این داستان را واقعي نكنند .  جنازه
به  زناني كه در نزدیك قبر بودند  میگوید كه عیسي همانطور كه  اي  فرشته

خودش گفته بود زنده شده است . انجیل مرقس در این مورد میگوید مطابق رسم 
میبینند سنگ مقبره عیسي  یهود زنان آمدند تا جنازه را با عطر معطر سازند كه

كنار رفته است ) قبر مانند غاري بوده است ( و وقتي داخل قبر میروند فرشته اي 
را میبینند  در انجیل ذكر میشود كه جنازه را عصر جمعه دفن كردند اما چون 
شنبه نزد یهودیان تعطیل بود زنان روز یكشنبه براي معطر سازي جنازه برگشتند 

میروند تا خبر را به دیگران بدهند كه در راه عیسي را میبینند و ( . زنان باعجله 
عیسي به آنها میگوید به برادران من بگویید كه به جلیل بروند تا مرا آنجا ببینند . 
انجیل در اینجا توضیح میدهد كه  سران قوم یهود به نگهبانان رشوه میدهند تا آنها 

ان عیسي جسد او را دزدیده اند و بگویند كه وقتي آنها در خواب بودند شاگرد
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انجیل میگوید این خبر دروغ را یهودیان تا امروز هم باور دارند .سپس انجیل 
 میگوید :

آنگاه عیسي جلو آمد و به ایشان فرمود  تمام اختیارات آسمان و زمین به 
من داده شده است . پس بروید و تمام قوم ها را شاگرد من سازید و ایشان را به 

در پسر و روح القدس غسل تعمید دهید و به ایشان تعلیم دهید كه تمام اسم پ
دستوراتي كه به شما داد ه ام اطاعت كنید . مطمئن باشید هر جا كه بروید حتي 

وقتي كه در  عجیب است كه  دور ترین نقطه دنیا من همیشه همراه شما هستم . )
 اهد آنها را یاري كند ! (حاال از دور میخو .  كنارشان بود برایشان كاري نكرد

 
مسیحیان معتقدند كه  عیسي  در باالي صلیب  با زجر  بسیاركشته شد و 
به این وسیله  بار گناهان همه آدمیان را به دوش میگیرد   . اما سه روز بعد از 
مرگ به آسمان میرود و اكنون در سمت راست پدر نشسته است .عیسي  روزي 

و در اولین تالش د را كه برقراري عدل است باز خواهد گشت و ماموریت خو
البته در آغاز بر طبق گفته انجیل مي بایست  شکست خورد را تکمیل خواهد کرد .

انجام میشد یعني در همان نسل ولي بعدها این   دوران این ظهور مجدد در همان 
  میشود .ماموریت به آخر الزمان و آن جهان موكول 

) پسر ( و روح  1یعني خدا ) پدر ( ،عیسيمسیحیان به تثلیث معتقدند 
القدس  ، سه جزئي كه  در عین استقالل یك جزء هستند و از هم جدا ناپذیر هستند 
.  بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه این خدا بود كه در باالي صلیب زجر كشید و 
شالق خورد . ضمن اینكه خدا مدتي هم در زمین زندگي كرده است ! زیرا كه 

عقیده تثلیث  مسیحیان معتقدند كه هر سه اینها یكي هستند و قابل تفكیك نیز  طبق 
نیستند و هر كس هم تصور كند كه این سه جزء یعني پدر و پسر و روح القدس 
قابل جدا شدن هستند كافر است .!  . ) نقد این عقاید مسیحیت در انتهاي همین 

  .د فصل از زبان محققي به نام كري ِولِف بیان میشو
 به نوعي میتوان گفت مسیحیان وحي را در خود مسیح میبینند.  بنابراین 

 
 
 
 انجیل  

در لغت عبرانی به معنی بشارت و کتابی است در ذکر سرگذشت و 
 گفتار و معجزات حضرت مسیح و بشارت دهنده بهشت  

ورات و انجیل هیچكدام نه كتاب واحدي هستند و تمحققان به باور برخی 
و آنچه امروز در مسیحیت به اساسا مدعی آوردن کتابی بوده  و عیسينه موسي 

                                      
1
  Yoshuaبه معني نجات دهنده   در عبري يشوع    
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( عرضه میشود . مجموعه اي از دو بخش عهد عتیق و Bibleنام كتاب مقدس )
عهد جدید است كه تورات قسمتي از بخش اول و انجیل قسمتي از بخش دوم است 

 09شامل  . عهد عتیق كه پنج كتاب اول آن اختصاصا تورات نامیده میشود جمعا
كتاب است كه در طول بیش از یك هزار سال توسط كاهنان یهودي نوشته شده اند  

 07عهد جدید نیز كه  چهار كتاب اول آن  انجیل نامیده میشوند جمعا شامل  .
ن توسط افرادي مختلف نوشته شد ه اند كه ركتاب و رساله میباشد كه در طي دو ق

نبوده اند ) یعني آنهاییكه از نزدیك شاهد  مستقیم  عیسي1هیچكدام از  حواریون 
زندگي او بوده اند(. تاریخ دقیق نوشتن این انجیل ها مشخص نیست اما اغلب 

این در   میالدي نوشته شده اند .  111تا  71نظرات بر این است كه از سال 
حالی است که مسلمانان به دلیل آیات صریح قرآن این دو کتاب را کتابهایی 

 دانند که از جانب خداوند به موسی و عیسی وحی شده است . آسمانی می
و تضادهای میان آنها  ) انجیلها (  به دلیل اختالف  بسیار بین این کتابها 

را به رسمیت شناخت  و  بقیه را جمع آوری چهار انجیل تنها  سرانجام کلیسا 
 این چهار انجیل عبارتند از : .2و سوزاندند  کرده 

 
میالدي  توسط متي   41یا  81در دهه           Matthewانجیل متي 

. متی از باج گیران امپراطوری رومبود  یهودي ساكن اورشلیم و به زبان عبري 
که که دعوت عیسی را میپذیرد و از مریدانش میشود . تکیه اصلی این انجیل 
ملکوت خداوند است و موعظه سر کوه  که از خطبه های معروف مسییح است 

ن آمده است . ) خوشا به حال ماتم زدگان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت . در آ
خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا سیر خواهند شد . خوشا به حال 

 مهربانان زیرا مهربانی خواهند دید و ... ( 
م دارای فتحه و ق دارای ضمه میباشد   در تلفظ  )  س قَ انجیل انجیل َمر

)(Macus)    وم نوشته شده است . زبان یوناني در ر به میالدي   71در دهه
در هنگام آشنایی با مسیح نوجوانی بیش نبود اما بعد با پطرس آشنا شده و برای  

 تبلیغ مسیحیت به او ملحق میشود . 

                                      
1
ص  0اسامي حواريون در منابع مختلف كمي متفاوت است  در تاريخ يعقوبي ج   

انجيل را دو نفر از اين حواريون و دو نفر  5ن ميشود كه ضمن آوردن اسامي آنها عنوا  15

-00آيه  1و مرقس باب   0-2باب  آيه   02اسامي حواريون در  متي -از ديگران نوشته اند  

آمده است  كه كمي فرق  04-4آيه  05و در انجيل برنابا باب 00-05آيه  0و لوقا باب  – 04

بن –يعقوب –برادرش اندرياس  –به پطروس حواريون عبارتند از شمعون معروف   -دارد 

يهودا )–لبئي  –يعقوب بن حلفي  –متي  –توما  -برتولما –فيليپس  –برادرش يوحنا  –زبدي 

 (كسي كه عيسي را لو داد )و دوازدهم يهوداي اسخريوطي  –شمعون قانوي ( 
2

ب  منابع متعدد ياد شده و از جمله بخش تعليقات انجيل های چهار گانه از کتا 

 ترجمه اناجيل اربعه خاتون آبادی
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.او پزشک ، ادیب و تاریخ میالدي  41یا  81در دهه  Lucانجیل  لوقا 
منتشر کرد . یل خود را به زبان التین در روم انجبود که   غیر یهودي  نویسی 

تکیه بیشتری بر روابط عیسی و فقرا و گناهکاران دارد ) عیسی بقدری با 
اشخاص مختلف رابطه برقرار میکرد که او را دوست گناهکاران میخواندند  

 چون به گفته خودش او طبیبی بود که برای دردمندان آمده بود  (
روحاني یهودي وابسته به كلیسا     Johhannes انجیل یوحنا

مسیحیت  انجیل خود را كه از نظر محتوي با سه انجیل دیگر تفاوت اساسي دارد 
 در  افسوس به زبان آرامي نوشت .

انجیل هاي دیگري نیز وجود دارند كه كلیسا آنها را معتبر نمي داند  از  
جیل برنابه و انجیل آن جمله انجیل ناصریان ، انجیل عبریان ،انجیل مرقیون ،ان

نیز افسانه اي كه توسط را  1موضوع حواریون مسیح . حتی گروهی  توماس 
 . به گفته این محققان  میدانند  مسیحیان نسل سوم ساخته شده است

مسئله تثلیث نیز یعني تركیب پدر ) خدا ( ، پسر ) عیسي ( و روح  
تا سده پنجم میالدي   والقدس  نیز در هیچ یك از انجیل ها مطرح نشده است . 

پسر خدا بودن مسیح و  نیز قرآن  نبوده است .  هنوز تثلیث جزو عقاید مسیحیان
 ..2نیز مصلوب شدن او را نفي میكند 

 
حتی اگر هیچ اطالعات تاریخی نداشته باشید  ، تنها با یک بار خواندن 

ت .  سطحی انجیل تضاد بسیار زیاد بین آیات و نوشته ها را در خواهید یاف
خواندن این کتاب به همه پژوهشگران و عالقمندان توصیه میشود . ترجمه های 
زیادی به فارسی ازآن وجود دارد و از هر کلیسایی نیز میتوانید آن را تهیه کنید . 
اما  حتی بین این کتابها و ترجمه ها نیز اختالفات زیادی  مشاهده خواهید کرد . 

لیقه خود حذف و یا  تغییر داده اند ! به هر برخی نسخه ها برخی آیات را به س
آن  منبع   حال در زیر چند نمونه ازآیات انجیل و نیز تصویر چند صفحه از

 آورده میشود . 
 

                                      
1
شاگرد داشت كه به آنها حواريون میگفتند و  11بنا به روايات  عیسي    

نها نيز بيمار شفا ميدادند و ارواح خبيث اسامي اين حواريون عبارت اند از  آ

يوحنا   -4–يعقوب  -3(برادر پطرس ) آندرياس -1(معروف به پطرس )شمعون 

توما و متا باجگیر بودند ) متا -2توما  -7 -برتولما -2–فیلیپس -5 -(برادر يعقوب )

 يهودا   -11 –شمعون غیور  -11 –تدي  -11 –يعقوب پسر حلفي  -9-(
 
2
 10و15و مريم  10و12توبه  -070نسا   
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گمان مبرید كه من آمده ام تا تورات موسي و نوشته هاي سایر انبیا را    
71متی.مدهامتاآنهاراتكميلكنموبهانجامبرسانممنسوخ كنم . من آ


عمليبايدكهآنچههرتوراتاحكامميانازكهميگويمشمابهبراستي

ميشودعملييكبهيكهمه پس اگر كسي از كوچكترین حكم آن  71شوديقينا
 همهسرپیچي كند و به دیگران نیز تعلیم دهد كه چنین كنند او در ملكوت آسمان از 

 ( 14كوچكتر خواهد بود   ) متي  
ده است كه اگر كسي چشم دیگري را كور كند  باید چشم  او را گفته ش

كور كرد و اگر دندان كسي را بشكند باید دندانش را شكست  اما من میگویم  اگر 
كسي به تو زور گفت با او مقاومت نكن ، حتي اگر به گونه راست تو سیلي زد 

تو را به دادگاه گونه دیگرت را نیز پیش ببر تابه آن نیز سیلي بزند . اگر كسي 
كشاند تا پیراهنت را بگیرد  عباي خودت را هم به او بده . اگر یك سرباز رومي 
به تو دستور دهد كه باري  را یك مایل جابجا كني تو دو مایل جابجا كن  ! ) متي 

 ) نقض صریح چند آیه قبلی !( (   38
 

دشمن .  شنیده اید كه میگویند با دوستان خود دوست باشید و با دشمنان
كه شما را لعنت كرد  اما من میگویم كه با دشمنان خود هم دوست باشید و هر

 .كنید و به آناني كه از شما نفرت دارند نیكي كنید براي او دعای برکت 
 ) نقص صریح دستور تورات (  93  متي

پس کسی در باره خوردن و نوشیدن ودر باره عید و هالل و سبت بر 
اینها سایه چیز های آینده است لیکن بدن از آن مسیح  شما حکم نکند . زیرا

است....چونکه با مسیح از اصول دنیوی مردید چگونه است که مثل زندگان در 
بر حسب تقالید دنیا بر شما فرایض نهاده شود ؟ که لمس مکن ، و مچش و مگذار !

بدنصورت و تعالیم مردم . کهچنینچیزها هر چند در عبادت نافله و فروتنی وازار  
حکت دارد ، ولی فایده ای برای رفع تن پروری ندارد       رساله پولس به 

 03تا  16ایات  0کولسیان باب 
، در روح  . بلکه یهود آن است که در باطن باشد و ختنه آنکه قلبی باشد 

رساله پولس به رومیان  باب  نه در حرف که مدح ان نه از انسان که از خداست 
 04ایه  0

علمای دین یهود که عده ای فریسی نیز در میانشان بود نزد روری 
عیسی امدند و از او معجره ای خواستند تا ثابت کند که مسیح موعود است .   

اما عیسی به ایشان جواب داد  فقط مردم بدکار و بی ایمان طلب      38متی 
د بجز معجزات بیشتر میکنند . اما معجزه دیگری به شما نشان داده نخواهد ش

معجزه یونس نبی  زیرا همانطور مه یونس سه شبانه روز در شکم ماهیبزرگ 
 91و   34ماند من نیز سه شبانه روز در دل زمین خواهم ماند   متی   
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روزی عیسی دوازده شاگرد خود را فراخواند و به ایشان قدرت و اقتدار 

ران را شفا دهند آنگا داد تا ارواح پلید را از وجود دیوانگان بیرون کنند و بیما
ایشان را فرستاد تا فرارسیدن ملکوت خدا را به مردم اعالک نماینت و بیماران را 

پس شاگردان شهر به شهر و      1بخش ماموریت شاگردان    شفا دهند .     لوقا 
ابادی به ابادی میگشتند و پیام انجیل را به مردم میرساندند و بیماران را شفا 

 3ین بخش ایه میدادند .  هم
 

ست و خود را مهیا نساخت تا ناما آن غالم كه اراده موالي خویش را دا
 (97آیه  -10به اراده او عمل نماید تازیانه بسیار خواهد خورد .   ) لوقا باب 

.. غالم بزرگتر از ارباب خود نیست و نه رسول از فرستنده خود   ) 
 (16آیه  13یوحنا باب 
 
 

ا به دست من سپرده است  فقط پدر آسماني است پدر آسماني همه چیزر
كه پسرش را میشناسد و همینطور پدر آسماني را فقط پسرش میشناسد و كساني 
كه پسر بخواهد او را به ایشان بشناساند . اي كسانیكه زیر یوغ سنگین زحمت 
میكشید نزد من آیید من به شما آرامش میدهم . یوغ مرا به دوش  بكشید و بگذارید 

متی باب سوال از یحیی   ن به شما تعلیم دهم . چون من مهربان و فروتن هستم .م
07 

 
بخش زیادی از آیات انجیل به ذکر معجزاتی از جمله زنده کردن مردگان 
، شفای انواع بیماران ،دیوانگان ،افسران رومی ،نابینایان ،ناشنوایان ، افراد فلج ، 

غذا دادن به چندین هزار نفر در بیابان جزامیان ،راه رفتن مسیح بر روی دریا ،
 های بی آب و علف  و درخششش بدن و لباس و ....  میباشد .

 فهرست مطالب انجیل متی را در زیر مشاهده میکنید :
ستااره شناسان در جستجوی  –تولد عیسی مسیح  –اجداد عیسی مسیح 

ه دست یحیی تعمید عیسی ب –ظهور یحیی پیامبر  –فرار به مصر  -عیسی مسیح  
–احکام تورات –آغاز خدمات عیسیث ، موعظه سر کوه  –آزمایش عیسی  –

بجویید  –ثروت و خوراک و پوشاک –دعا و روزه مسیحی  –پرهیز از نظاهر 
–شفای انواع بیماران  –شفای خدمتکار افسر رومی –شفای جذامی  –تا بیابید 

پرسش در باره  -یشود .یک گناهکار شاگرد عیسی م –شفای افلیج –شفای دیوانه 
سوال یحیس از   -دوازده شاگرد عیسی  –شفای دو نابینا و یک الل  –روزه 
–کار کردن در روز تعطیل  شنبه  –بیایید نزد من  –سزای بی ایمانی  –عیسی 

در –حکایت کشاورز –علمای دین یهود معجزه میخواهند  –تهمت ناروا به عیسی 
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چند حکایت –ملکوت خدا رشد میکند  –میکند این دنیا خوبی و بدی با هم رشد 
وجدان ناراحت –همشهریهای عیسی به او ایمان نمی آوند   -در باره ملکوت خدا 

 –ایمان زن کنعانی  –عیسی جماعت گرسنه را سیر میکند  –هیرودیس پاشاه 
عقیده  –درخواست معجزه   -نفر  9111غذا دادن به –شفای انواع مرض 

شفای  –پیشگویی عیسی در باره مرگ خویش –مسیح  پطرس در باره شخصیت
سعی  –حکایت گوسفند های گم شده  –مانند بچه ها ساده دل باشید  –پسر غشی 

عیسی و  -عیسی در باره طالق میگوید–لزوم بخشش –کن با برادرت آشتی کنی 
آخرین سفر –کارفرمای دلسوز  –انجام دادن احکام دینی کافی نیست  –بچه ها 
عیسی سوالی را با  –خکایت باغبانهای ظالم  –نیروی ایمان –اورشلیم  عیسی به

جواب ددان  –نباید نسبت به ملکوت خداوند بی اعتنا بود  –سوال پاسخ میدهد 
عیسی خرابی اورشلیم  –تظاهر به دینداری  -آیا قیامتی در کار است ؟  –شکن 

آماده و  –گردم در آخر الزمان باز می–زمانهای آخر  –را پیشگویی میکند 
آخرین  –آخرین شام عیسی با شاگردانش  –دنیا  –روزداوری  –هوشیار باشید 

زنده  –عیسی جانش را برای نجات  مردم فدا میکند   -دستگیری و محاکمه –دعا 
 شدن عیسی 
 
بعد از مصیبت ها خورشید تیره و تار شده و ماه دیگر نور نخواهد داد .  

و نیروهایي كه زمین را نگاه داشته اند به لرزه در ستارگان فرو خواهند ریخت 
خواهند آمد. و سرانجام نشانه آمدن من در آسمان ظاهر خواهد شد . و مردم تمام 
دنیا عزا خواند گرفت و تمام مردم دنیا مرا خواهند دید كه در میان ابرهاي آسمان 

اي شیپور با قدرت و شكوهي خیره كننده مي آیم . من فرشتگان خود را با صد
 خواهم فرستاد تا برگزیدگان مرا از گوشه و كنار زمین و آسمان گرد آورند .

آسمان و زمین از بین خواهند رفت   اما كالم  من تا ابد باقي خواهد ماند  
. اما هیچكس نمیداند كه چه روزي و چه ساعتي دنیا به آخر میرسد .حتي 

بي خبر است .فقط پدرم خدا آن را  فرشتگان هم نمیدانند . فرزرند خدا نیز از آن
 میداند .

خوشا به حال شما اگر وقتي باز میگردم شما را در حال انجام وظیفه 
ببینم . من اختیار تمام دارایي خود را به چنین خدمتگذاران وظیفه شناسي خواهم 

 سپرد .
هنگامي كه من مسیح موعود  ، با شكوه و جالل خود و همراه با تمامي 

بیایم . آنگاه بر تخت باشكوه خود خواهم نشست . سپس تمام اقوام روي فرشتگانم 
زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم كرد . 
همانطور كه یك چوپان گوسفندان را از بزها جدا میكند . گوسفند ها را در طرف 

 راستم قرار میدهم و بزها را در طرف چپ .
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ه اعمال نیك خود را در انظار مردم انجام ندهید تا شما را مراقب باشید ك
 ببینند و تحسین كنند زیرا در این صورت نزد پدر آسماني اجري نخواهید داشت .

و اما در مورد روزه  وقتي روزه میگیرید مانند ریا كاران خود را خسته 
مرتب و افسرده نشان ندهید . وقتي روزه میگیري سر و صورت خود را تمیز و 

 كن تا كسي متوجه نشود كه روزه هستي 
 

از عیسي سوال میشود كه چرا شاگردان شما روزه نمیگیرند و عیسي 
میگوید : آیا مهمانان تا داماد با ایشان است میتوانند ماتم بگیرند و روزه بگیرند .  
ولي یك روز خواهد آمد كه من از نزد دوستانم خواهم رفت آن روز وقت روزه 

 ت .گرفت اس
شنیده اید كه به اولین گفته شد زنا مكن  من به شما میگویم كه هر كس به 

 زني نظر شهوت اندازد هماندم در دل خود با او زنا كرده است .
شنیده اید كه به اولین گفته اند همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود 

د و براي لعن عداوت منما  اما من به شما میگویم كه دشمنان خود را محبت كنی
 كنندگان خود طلب بركت كنید .

ولي من میگویم اگر حتي با نظر شهوت به -گفته شده است كه زنا مكن  
پس  اگر چشمي كه  -زني نگاه كني همان لحظه در دل خود با او زنا كرده اي 

آن را از حدقه در آور و به دور  کنیبرایت آنقدر عزیز است باعث میشود گناه 
 است بدنت ناقص باشد تا تا اینكه تمام وجودت به جهنم برود .  انداز . بهتر
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 تاریخ تولد مسیح 

دسامبر شناخته است كه  05كلیسا ي روم  تاریخ تولد عیسي را  روز  
در اصل روز جشن اصلي  آیین مهرپرستي ایرانیان بود   . در روم آن زمان  

دسامبر روز جشن  05ت و روز آیین مهرپرستي )میترایزم ( بسیار رواج داش
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اصلي آیین مهر پرستي یعني روز زایش آفتاب شكست ناپذیر است .و جشن هاي 
بسیاري بر پا میشد . كشیشان از این موقعیت استفاده كرده و و آن را روز تولد 

. پدر 1مسیح اعالم كردند . كم كم آیین میترا ئیسم بر اثر عواملي از بین رفت
ه گرد بود و بعید نیست كه عیسي تا مدتي شغل او را عیسي یعني یوسف دور

داشته است. عیسي خلق و خوي اجتماعي داشت  و با تمام طبقات معاشرت داشت 
در حالیكه رسما تعلیم ندیده بود بیشك بطور پراكنده و غیر رسمي تعلیماتي را 

ند فراگرفته بود .. اما در پاسخ اطرافیانش كه چطور تعلیم ندیده كتاب میخوا
 میگفت این دانش از او نیست و موهبت كسي است كه او را فرستاده است..

چون مردم زمان خود لباس میپوشیده . زني را كه زنا كرده بود  عیسی 
نزد او مي آورند تا مطابق قانون تورات سنگسار شود  عیسي میگوید هر كس كه 

. 11-1هشتم  گناه نكرده است سنگ اول را بزند و جماعت میروند یوحنا باب
روزي زني روسپي در مجلسي با شیشه اي عطر پاي عیسي را میشوید و اشك 
میریزد . به او میگویند اگر پیامبر بود میدانست كه آن زن فاسد است . عیسي در 

اي شمعون من به خانه تو آمدم آب براي پاهاي من نیاوردي  –اعتراض میگوید 
. سر مرا به روغن مسح نكردي ولي اما این زن پاهاي مرا با اشك خود شست .

او پاهاي مرا به عطر تدهین كرد .. از این جهت به تو میگویم كه گناهان او كه 
 (37-36بسیار است آمرزیده شد زیرا كه محبت بسیار كرد  ) لوقا باب هفتم 

 
 سابقه منجیانی چون  مسیح در سایر ملل 

 
ه است .و محققان بسیاري آنها را در بسیاري از اقوام چنین داستانهایي وجود داشت 

نقل كرده اند .از جمله در روایات هندو  كریشنا یكي از خدایان چنین سرنوشتي داشت او را 
 2دار زده یا مصلوب میكنند . او قاتالن خود را میبخشد و از آسمان نوري آمده او را میبرد 

دستها و پاهایش را با میخ  یكي از خدایان نپال  به نام اندرا هم مصلوب میشود در حالیكه
سوراخ كرده بودند .معتقدان به او عقیده دارند او مرد  و بار گناهان مردم را به دوس گرفت 
. در باره اوزیریس از خدایان مصر و .... چنین افسانه هایي وجود دارد . او در قالب 

هد شد و او را پیشگویي مرگ خود را خبر داده بود .) پسر انسان به دست مردم تسلیم خوا
 ( 00خواهند كشت و روز سوم خواهد بر خواست .. متي باب هفدهم  

 
هر كول  خداي معروف یونانیان نیز  مانند مسیح از یك خدا و یك زن 
خاكي بوجود آمده بود كه با رنج و عذاب جان داد. همچنین   افسانه آتیس كه نیمي 

                                      
1
 570مراجعه كنيد به كتاب اديان بزرك جهان هاشم رضي صفحه    

2
 001-007اديان بزرگ جهان هاشم رضي ص   
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ا او را زاییده بود از فریژي ها خدا و نیمي انسان بود و دختري باكره به نام نان
 . 1)یكي از كشور هاي باستاني  آسیاي صغیر ( نقل شده است

 
 بعد  از مسیح 

 
مروج خشونت  نبود .  لذا تعداد چون تعالیم مسیح بر خالف تورات 

افزایش  یافت و در  طي حدود سه دوران  مسیحیان و به دلیل شرایط خاص آن 
گرفت .در ابتدا پطروس در كلیساهایي كه ایجاد نیز كامال   قدرت  قرن كلیسا

میكرد اجازه میداد افرادي كه ختنه نشده بودند هم وارد شوند و و اجازه میداد كه 
به مرور این امر بین یهودیان و  2احكام شراب و طعام موسي نادیده گرفته شوند 

 69ال مسیحیان جدایي انداخت و كلیسا ها از كنیسه ها كامال جدا شدند  در س
میالدي نرون امپراطور روم به مسیحیان بسیار سخت گرفت و و آنان را به فجیع 

( به معناي Catholiqueترین وضعي میكشت و میسوزاند . . كلمه كاتولیك )
جامع  به مسیحیاني گفته میشود كه به پاپ به عنوان رهبر اعتقاد داشتند  و از او 

( به Orthodoxeارتودوكس ) اطاعت میكردند . گروهي دیگر از مسیحیان
معني اعتقاد به مذهب صحیح  نامیده میشوند .  در اواسط قرن دوم میالدي 

(كلیساي كاتولیك اعتقاد نامه اي تدوین كرد كه همه افراد مسیحي باید 151-175)
 در هنگام غسل تعمید به زبان بیاورند . متن آن چنین بود :

،و عیسي مسیح پسر یگانه او  قادر متعال من ایمان دارم به خداي پدر
.خداوند ما كه از مریم و روح القدس تولد یافت و در زمان پیالطس مصلوب شد 
درروز سوم به آسمان رفت و اكنون نزد پدر نشسته است و از آنجا بار دیگر 

 3خواهد آمد و ...
امپراطوران روم بناي سخت گیري را در مورد مسیحیان گذاشتند و از 

مپراطور روم در این مورد بسیار سخت گیري كرد اما قسطنطین   جمله والرین ا
در مورد مسیحیان نرمش نشان داد و حتي در تقویت آنان كوشید .تا آنكه سرانجام 

 در اواخر قرن چهارم مسیحیت دین رسمي روم شد .
 

( كلیساي 305(  در قرن چهارم میالدي )Nighiyyaاعتقاد نامه نیقیه )
 نامه را منتشر كر د: كاتولیك این اعتقاد

ما اعتقاد داریم به خداي پدر خالق همه چیزهاي مرعي و نامرعي و به 
خداوند واحد عیسي پسر خدا كه از پدر بیرون آمده و فرزند یگانه اوست ....آنچه 

                                      
1
 71مفهوم انجيل ها ص    

2
 502تاريخ اديان  جان ناس ص    

3
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در آسمان و زمین است به خاطر ما آدمیان خلق شده است ...   لعنت باد بر 
عیسي وجود نداشته است .و یا او قبال از آنكه  كساني كه میگویند زماني بوده كه

وجود یابد نبوده . یا آنكه از نیستي به هستي آمده و لعنت باد بر كساني كه اقرار 
میكنند پسر خدا از ذات و یا جنس دیگري است و یا آنكه خدا پسر خدا مخلوق و یا 

 1قابل تغییر و تبدیل است .
مسیحیت شدت گرفت و زندگي  از اواخر قرن سوم رهبانیت نز در آیین

( افزایش یافت .  از حدود قرن سوم  مسیحیت توسط Monastriesدر دیرها )
اسراي جنگي به ایران نیز وارد شد .كه در زمان یزدگرد اول مورد حمایت نیز 
قرار گرفتند .تا آنكه مسیحیان سوئ استفاده كرده و به آتشكده هاي زرتشتیان حمله 

 رام پنجم تمام كلیساهاي آنها هم خراب شد .كردند كه در زمان به
كم كم مردم در اثر تحوالت اجتماعي دریافتند كه كلیسا به صورت 
دستگاه فاسدي در آمده است كه فقط به مال اندوزي براي كشیشان و كلیساي روم 
مشغول است وروحانیون از محل این درآمدها مشغول همه نوع فساد و فحشا 

ا نه تنها فاسد است كه از قافله ترقي دنیا هم به دور افتاده میباشند و سیستم كلیس
است و در حالیكه جهان به سرعت رو به پیشرفت است كلیسا همان موسسه 

 2متحجر قرون  وسطي باقي مانده 
( جنبش هایي علیه كلیسا بر پا شد. شخصي به 16و 15در قرون اخیر) 

قیام به حدي شدید بود كه او را  نام جان هوس در مجارستان  علیه كلیسا قیام كرد
نیز عدهاي به پیروي از مارتین  لوتر   3به فرمان كلیسا زنده زنده سوزاندند .

( را ایجاد كردند كه اعتقاد داشتند كشیشان Protestantآلماني  شاخه پروتستان)
حق ندارند بهشت را در مقابل پول بفروشند و یا با دریافت پول گناهان مردم را 

و باید نماز و دعا به زبان آلماني باشد تا مردم بفهمند چه میگویند.  عقیده  ببخشند
داشتند كلیسا چیز هاي زیادي به دین اضافه كرده است كه مخالف  روح مسیح هم 
هستند پاپ او را كافر و به مرگ محكوم میكند اما لوتر توسط شاهزاده اي مخفي 

نهضت هاي اصالح طلبي .جمه كرد  میشود و در این مدت انجیل را به آلماني تر
در كشورهاي انگلستان ،فرانسه ، هلند ، سویس و سایر كشور ها نیز نفوذ كرد . 
كه با قتل عام ها و اعدام ها و زنده سوزاندن هاي زیادي به همراه بود . از آن 

نفر پروتستان  01111به  فرمان شارل نهم در فرانسه  1570جمله در سال 
 4اعدام شدند .
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ر انگلستان اعتقادبه انتقال جسم عیسي به نان در عشاي رباني از د
اصول شناخته شد و منكران آن اعدام شدند . در زمان ملكه ماري كه او را مریم 

% از 65خون آلود میگفتن عده زیادي سوزانده شدند . جنگهاي مذهبي در آلمان 
 1جمعیت آلمان را كاهش داد .

 بحث كلیساي كاتولیك اعالم كرد كه :  سال 15بعد از  1563. در سال 
 ترجمه انجیل به زبان هاي دیگر فقط حق كلیساي كاتولیك است والغیر .

 مقدسات هفتگانه همان است كه بوده است . 
فهرستي از كتب ضاله تهیه شد كه خواندن آن براي همه حرام شد 

میالدي  18.)كتابهاي پروتستان ها جزو این فهرست بودند (. . بعد از قرن 
 معصوم بودن پاپ زیر سوال رفت. 

 
 نماز و روزه  در آیین مسیح 

 
آیین مسیح نماز با شكل مخصوص و زمان مخصوص ندارند و به جاي 
آن دعا هایي  میخوانند . در هنگام دعا خود را تطهیر كرده زانو میزنند و دعا 

 میخوانند .و زمان بخصوصي نیز ندارد .
 

 ندارند . كید شده اي نیز تامسیحیان روزه بخصوصي 
 

 مراسم مقدس مسیحیان 

میالدي هفت  16ه در انجیل چنین مواردي وجود ندارد  اما در قرن چگر
آیین به اطالع مسیحیان رسید كه به عنوان دستورات مسیح باید توسط مسیحیان 
اجرا میشد . و اعالم شده بود كه لعنت بر كسي باد كه این اعمال را انجام ندهد 

 ن اعمال عبارتند از :.ای
تعمید   به عقیده   كلیساي كاتولیك آب تعمید خاصیتي دارد كه گناهان  -1

را از بین میبرد  و اعتقاد داشتند كه كودكاني كه هنوز تعمید نیافته بمیرند به جهنم 
میروند . بعد ها تخفیف داده آنها را به برزخ فرستادند. در حالیكه در انجیل متي 

میگوید بچه هاي كوچك را از آمدن نزد من منع نكنید  زیرا  19آیه  14باب 
 ملكوت آسمان از همینها  است .

 عشاي رباني    خوردن نان و شراب  -0
اعتراف به گناه نزد كشیبش  !  و این كشیشان بودند كه به خدا فرمان  -3

 میداند كه گناهان فرد بخشیده شود . 
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ي شانه فرد میگذارد و شخص تایید سلسله مقدس    كشیش دست رو-9
 از امتیازات مسیحي بودن بر خوردار میشود .

 ازدواج  !  -5
آخرین تدهین   كشیش بر باالي شخص در حال مرگ حاضر شده و  -6

 با روغن مقدس روي صورت شخص صلیب میكشد .  
 مسح    كشیش با دست شخص را لمس میكرد و برایشان دعا میخواند  -7

    
 

اپ عصمت و طهارت مریم را هم به اصول اعتقادي پ 14در قرن 
خود پاپ ها هم وارد اعتقادات رسمي  1871مسیحیان اضافه كرد و در سال 

شدند یعني اعالم شد كه هر چه پاپ ها بگویند صد در صد صحیح و بدون خطا 
میباشد . اما باالخره  ویكتور امانوئل با تصرف شهر روم و  مراجعه به افكار 

ایتالیا  اختیارات و دستگاه پاپ را كال از آنها گرفت و این  اختیار این عمومي در 
كلیسا و پاپ آن فقط در محدوده سه قصر واتیكان ،التران و گوندولفو ، محدود شد 

.1 
 
 
 

 2جنایات كلیسا

 
شرح جنایات كلیسا در طول تاریخ از حد صدها  كتاب نیز بیشتر است  

 جنایات میپردازیم :در اینجا تنها به ذكر برخي  از 
انجیل میگوید   اگر كسي در من نماند مثل شاخه بیرون انداخته میشود و 
میخشكد و آنها را جمع كرده در آتش مي اندازند و سوخته میشوند ) یوحنا باب 

 (6آیه  15
و كشیشان میگفتند با سوزاندن جسم گناهكار روح او از عذاب ابدي 

هرباني و عطوفت تمام و به خاطر نجات شخص لذا از روي م .نجات پیدا میكند 
گناهكار از غذاب آخرت  گناهكاران را میسوزاندند و این كار را هم بدون 
خونریزي انجام میدادند زیرا در  سوزاندن روي آتش خون ریزي وجود ندارد ! و 

نفر را سوزاند  11001سال فقط یكي از روئساي دادگاه تفتیش عقایذ  18درمدت 
میالدي توسط كلیساي كاتولیك ایجاد شد .در آنجا افراد  13مه در قرن . این محك

را با شكنجه مجبور به اعتراف به گناه میكردند . شكنجه ها به استناد گفته انجیل 

                                      
1
 505تاريخ اديان جان ناس ص   

2
 از كتاب در باره انجيل ها نوشته كري ولف    

http://www.shariaty.com/
http://www.shariaty.com/
file:///D:/Documents/www.mozaffarshariaty.com


 تاريخ مختصر اديان

 همسر نازنینم افسانه                                   مظفر شريعتیتقديم به 
www.shariaty.com        www.mozaffarshariaty.com  

 

 

كه ... آنجا به بیرون انداخته خواهند شد آنجا كه فقط گریه است و صداي به هم 
یكرد كه با این كار یعني خوردن دندان ها  صورت میگرفت . و قاضي ادعا م

آزار دادن مرتدان  مطابق روح انجیل و صواب بزرگي دارد .زیرا بروح آن 
شخص را از عذاب آخرت نجات میدهد و سپس آتش میزدند .شكنجه ها وحشتناك 
بود . متهم را داغ میكردند . چنان آویزانش میكردند كه اعضاي بدنش از جا در 

میكندند .زیر ناخن هایش سوزن فرو میكردند  . میرفت .با انبر گوشت بدنش را 
مردن  به گناه  نجات توسط وقتي متهم در زیر شكنجه هاي وحشتناك به خاطر

! البته  برخي اعتراف میكرد تازه گناهكار شناخته میشد و باید سوزانده میشد 
. و اگر  ه میشدند !و بعد سوزاند شده اول خفه  گناهکاران که پارتی داشتند 

راف نمیكرد بعد از شكنجه او را زنده زنده میسوزاندند . آنقدر تعداد سوزاندن اعت
 ها زیاد بود كه مجبور بودند كوره هاي دائمي در خارج از شهر درست كنند . 

 
تن  391111انسان را سوزاند و  30111محكمه تفتیش عقاید بیش از 

دند . دانشمندي به نام را شكنجه داد . كه دانشمندان زیادي  نیز در بین آنها بو
به امر كال ون یكي از موسسین پرو  1553میشل سره كه تثلیث را انكار كرد در 

 1570اوت  09تستانیسم زنده سوزانده شد . بشریت هرگز كشتار خونیني كه در 
در پاریس صورت گرفت فراموش نمیكند این واقعه  1به تحریك كلیساي كاتولیك

مرتد )  0111تلم معروف است كه فقط در پاریس در تاریخ تحت نام شب سن بار
یا همان پروتستان ها ( را به قتل رساندند .كه تحت رهبري شارل نهم پادشاه 
فرانسه و مادرش مالكه دو مدیسي به خاطر مسیح صورت گرفت و در دو هفته 

 تن را سر بریدند . 11111
 
 
 
 
 

                                      
1
اكنون كليساي كاتوليك قدرت خودرا از دست داده و امروز تنها درواتيكان كه    

. كشوري مستقل حساب ميشود فردب يه نام پاپ در راس امور كليساي كاتوليك قرار داد

. ت هاي زيادي ميباشد واتيكان نمايندگان مختلفي در كشور هاي مختلف دارد و داراي ثرو

. مومنان  در ضيافت هاي رسمي قاطر پاپ را ميبوسند. پاپ نايب عيسي در زمين است 

عنوان كامل پاي چنين است    قائم مقام عيسي مسيح و جانشين پطرس حواري و اسقف عالم 

و خليفه عصر و شبان روحاني     توضيح اينكه چون عيسي به پطرس گفته بود تو سنگي و 

توضيح ديگر . و لذا پطروس را اولين كشيش مسيحي ميدانند . كليساي خود را بنا ميكنم من 

 اينكه معني نام پطرس  سنگ ميباشد  
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 فرقه هاي مسیحیت 

 ارتند از :برخي از فرقه هاي معروف مسیحیت عب
رادیكال ها    تعمید كودكان را باطل میدانستند زیرا آنها قادر به تشخیص 
نیستند و لذا فرد در بزرگسالي باید تعنید یابد .. كشیشان را طبقاي كاله بردار 

 میدانستند 
 پیوریتانها     اجراي اعمال مقدس هفتگانه را ضروري نمیدانستند 

 سختي داشتند پیتیزم   روش هاي اخالقي بسیار
 دئیزم   معجزات را منكر بودند 

 انتظار در آیین مسیح 

 
ن را آ مسیحیان در انتظار بازگشت خود مسیح هستند . اما تاریخ و مکان

به گفته انجیل  هیچکس نمیداند  
1

 
از پیروان شیطان ظاهر شده و مردم را  2قبل از هزاره اول مسیح دجال

ستگیر و همراه پیروانش در آتش  انداخته گمراه میكند . در ظهور مسیح او د
سال باز شیطان مدت كوتاهي دوباره بر مردم مسلط  3111میشوند .بعد از 

 میشود . قیامت اول شامل مراحل زیر است :
 قیام مسیح 

 قیام مقدسین در اور شلیم 
 قیام  مومنیني كه در زمان دجال كشته شده بودند .

ت مسیح با او هستند و مرگ این مقدسین در مدت هزار سال سلطن
 (9آ  01دیگري هم ندارند ) یوحنا فصل 

شیطان در این زمان در هاویه است اما دست از شرارت برنمیدارد و در 
فرصتي كه  پیدا میكند  دو باره مردم را گمراه میكند و قوم یاجوج و ماجوج را 

                                      
1

چون آن روز بقدری وحشتناک ....بيچاره زنانی که در آن روز آبستن باشند ..  

کسی به شما  آنگاه اگر......است که از وقتی خدا جهان را آفريد نظير آن هرگز پيش نيايد 

گويد اين مسيح است و يا آن  به سخنش توجه نکنيد   چون مسيح ها و پيامبران دروغين 

بسيار ظهور خواهند کرد و معجزات حيرت انگيز خواهند داشت و مردم را فريب خواهند داد 

پس از اين مصيبتها .... به طوری که ممکن است حتی  فرزندان خدا را هم گمراه کنند 

ستاره ها خواهند افتاد و آسمان .  ره خواهد شد و ماه ديگر نخواهد دخشيد خورشيد تي

آنگاه تمام مردم مرا خواهند ديد که در ابرها و با قدرت و شکوه تمام . دگرگون خواهد شد 

می آيم   من فرشتگان خود را خواهم فذستاد تا برگزيد گانم را از سراسر دنيا  و اسمان جمع 

اما هيچکس .    ين از ميان خواهد رفت اما سخنان من باقی خواهند ماداسمان و زم... کنند 

حتی خود . حتی فرشتگان آسمان هم خبر ندارد که چه روز و چه ساعتی دنيا به آخر ميرسد 

 12الی   05ايات  01انجيل مرقس باب .    فقط پدرم خدا از آن آگاه است  . من هم نميدانم 
2
 210دارد و هفت سر   ص  ده شاخ. از در يا مي آيد    
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از طرف خدا  نیز كه تعدادشان بسیار زیاد است گمراه میكند .. در تهایت آتشي
مي آید و افراد بي ایمان را میسوزاند و این افراد در هاویه بري قیامت دوم آماده 

( مردگان 3/11میشوند . در قیامت دوم فرشته اي در یك شیپور میدمد ) پطرس 
ماه گناهكاران را نیش میزنند . نیشي كه مانند  5زنده میشوند و و ملخ هایي مدت 

خ ها سري شبیه انسان دارند . موي آنها مانند زن ها عقرب است . البته این مل
 است دندان شیر دارند و صداي بالهایشان مانند صداي ارابه هاي جنگي است .

خدا از آسمان مي آید و مردگان قیامت اول و نیكوكاراني كه دیگر نمرده 
قاد ( اعمال نیك بدون اعت11/93و زنده مانده اند به استقبال خدا میروند ) یوحنا 

به عیسي پذیرفته نمیشود و گناهكاران را با زنجیر بسته به جهنم مي اندازند . 
را بلند   آن اورشلیم است كه خدا در زمان  از بین رفتن زمین شهر بهشت همان 

آسیبي نبیند .نهري از آب كه از زیرتخت خدا و پسرش جاري است و  میکند تا 
بار میوه داده و برگ هاي آن  10 در دو طرف این رود درختهاي حیات كه سالي

خدا و  تخت باز هم درد و مرض وجود دارد ! ( ظاهرا براي شفا میباشد ) 
پسرش در این درخت است و مردم خدا را با چشم میبینند .شب وجود ندارد و نور 

 نیز نور خدا و پسرش است .
 
 
 

 
 

 جنگهاي صلیبي  

 
یحیان  به مدت حدود دویست سال چندین دوره جنگهای خونین بین  مسلمانان و مس

میالدی    که به قصد باز پس گیری اورشلیم و سرزمینهای  10و  11و در  در قرنهای 
 جهت مطالعه میتوانید به تاریخ تمدن ویلدورانت  مراجعه کنید .    مقدس صورت گرفت . 

 
 نقدي بر مسیحیت و انجیل ها 

 
نجیلها نوشته كري ِوِلف در این قسمت مطالبي را عینا از كتاب مفهوم ا

 انتشارات فرهنگ نقل میكنم : 1394ترجمه محمد قاضي چاپ دوم 
 

بنا بر عقیده كلیسا انجبل هابه الهام از طرف روح القدس نوشته شده اند و 
مطالب آنها واقعي و غیر قابل ایراد هستند و در آنها اشتباه یا ابهامي وجود ندارد 

. 
ادار میكند یعني ماري اغواگر را به بهشت خدا آدم و حوا را به گناهي و

میفرستد سپس به جرم گناهي كه انها مرتكب میشوند آنم گناه خوردن سیب از 
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میلیاردها  فرزندان آنها انتقام میگیرد !  از همه عجیب تر هم باز خرید این گناه 
است . خدا پسر خودش را براي  این باز خرید میفرستد . اما در قبال چه كسي . 
 در همه كائنات كسي باالتر از او نیست. پس خدا در قبال چه كسي مسئول است ؟

بنا به اعتقاد كلیسا تثلیت غیر قابل تقسیم میباشد یعني سه جزء پدر ) خدا 
( پسر ) عیسي ( و روح القدس در اصل یكي هستند . پس وقتي روح القدس بر 

دو آمده باشد  . یعني تثلیث تقسیم مریم نازل شد تا او را باردار كند باید جدا از آن 
شده است .و ضمننا انجیل ها میگویند عیسي سالها در روي زمین زندگي كرده 

؟ یعني باز تثلیث تقسیم شده .است !  تاست . آیا در این مدت از خدا جدا بوده اس
 و یا اینكه با خدا همراه بوده است . اگر جدا نبوده است كه با اعتقاد به تثلیث نباید

باشد پس بر باالي صلیب و یا وقتي شالق میخورده است  هرسه  با هم بوده اند و 
تازیانه خورده اند و مصلوب شده اند ! ! )  یعني خدا براي كاري كه خودش كرده 
و ادم و حوا را به گناه انداخته این مجازات را براي خودش تعیین كرده است  ! ! 

تثلیث مافوق قدرت درك انسان است ! ! ) (.  كلیسا در این مورد میگوید  درك 
هر چه بشر تا کنون عقل ما ناقص است ! عقلي كه  کههمان استدالل همیشگي 
است از بکار انداختن آن بوده  و هر چه از دست داده از  بدست اورده و یا دانسته

 (خاموش کردن آن
 انجیل ها از دید منابع تاریخي

ر تناقض وجود دارد كه انسان در بین چهار انجیل رسمي موجود آنقد
 تعجب میكند چگونه چنین چیزي میتواند وجود داشته باشد .

دارند كه مسیح یا همان منجي از خانواده  تصحیحاسفار و وصایاي قدیم 
داوود شاه ظهور خواهد كرد .و لذا سعي شده است شجره نامه عیسي را از داوود 

باالتر میرود و نسبت عیسي را به  به بعد شروع كنند . اما انجیل متي از آن هم
 ابراهیم میرساند .و انجیل لوقا آن را به حضرت آدم هم میرساند .

میگویند یوسف نجار در  یانجیل هاي لوقا و متي هر دو در باره عیس
سنین پیري با مریم كه از روح القدس باردار شده است  ازدواج میكند . اگر پدر 

وح القدس است پس چرا در شجره نامه او را واقعي عیسي یوسف نجار نیست و ر
پدر عیسي معرفي میكنند ؟! و اگر یوسف نجار پدر واقعي عیسي است پس داستان 
باردار شدن عیسي توسط روح القدس چیست ؟ ! ! از طرفي اگر یوسف نجار در 
تولد عیسي نقشي نداشته است پس شجره نامه انجیل چه معني دارد ؟ ! چون 

یما از طرف خدا باشد نه اینكه ثابت كنند از خانواده داوود شاه عیسي باید مستق
است . ؟ !    باز هم عجیب اینكه شجره نامه این دو انجیل هم با هم فرق میكند در 

 1حالیكه هر دو انجیل را از طرف خدا میدانند ! ! 

                                      
1
در انجيل متي يوسف پسر يعقوب پسر متان ، پسر ايلعازر ، پسرايليهود ، پسر    

 ...ياكين ، پسر صادوق ، پسر عازور و 
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 عیسي دوران كودكي خود را در كجا گذرانده است ؟

س شاه از تولد مسیح آگاه شد تصمیم به انجیل متي میگوید چون هیرودی
قتل او گرفت اما فرشته اي به او یوسف خبر میدهد كه به مصر فرار كند .)متي 

( اما انجیل لوقا اصال از این بابت چیزي نمیگوید فقط میگوید عیسي 19باب دوم 
بدون هیچ مشكلي در یهودیه زیست .  سه انجیل شهر او را جلیلیه میدانند  اما 

ل یوحنا اورشلیم میداند .. درمورد اینكه پس از مصلوب شدن اول چه كساني انجی
عیسي را دیدند هم بین انجیل ها اختالف است .  انجیل لوقا میگوید جماعت به 

(اما همین 38آیه  01سوي هیكل شتافتند تا سخنان عیسي را گوش كنند )لوقا باب 
ین عیسي و باراباس یكي را مردم فردا وقتي حاكم رومي از آنها میخواهد كه ب

انتخاب كنند باراباس را انتخاب میكنند و شعار مرگ بر عیسي میدهند ! یعني به 
فاصله یك روز مردم اینچنین عوض میشوند ! كارهاي عیسي هم عجیب است .  
از طرفي قبل از اینكه به معبد حمله كند و  دستگیر شود به شاگردانش میگوید 

اسش را فرخته شمشیر بخرد .) لوقا باب بیستم آیه كسي كه شمشیر ندارد لب
(یعني عیسي میخواسته است مقاومت كند .اما ناگهان در لحظه توقیف  كه 36

یارانش منتظر دستور او بودند تسلیم میشود . حتي یكي از شاگردانش گوش یكي 
باب از افراد معبد را با شمشیر میبرد كه عیسي آن را برداشته و میچسباند ! ) لوقا

( البته هیچكس هم تعجبي از این واقعه نمیكند و آن شخص هم 51-94آیات  00
دستگیر نمیشود .   خیانت یهودا هم نكته جالبي دارد . او با سربازان رومي قرار 
میگذارد كه براي آنكه آنها عیسي را شناخته دستگیرش كنند. هر كس را او بوسید 

اورشلیم او را نمیشناخته است ! . در  عیسي است . یعني معلوم میشود هیچكس در
اینجا هم نویسنده انجیل گفتار قبلي خودش را فراموش كرده است كه گفته بود سه 
سال عیسي در سرزمین كوچك فلسطین سفر كرد و براي همه سخنراني كرد و 
همه جا مردم دنبالش ما افتاده و به سخنانش گوش میدادند . . همه انجیل ها ورود 

عیسي به اور شلیم را چه سوار بر یك خر و یا در آن واحد سوار بر دو فاتحانه 
خر ! ذكر كرده اند كه چگونه جمعیت زیادي براي استقبال از او آمده بودند ) متا 

 (یعني باید در اورشلیم كامال شناخته شده باشد .11-8آیات  01باب 
رد  در انجیل ها حتي یك تاریخ درست ذكر نشده است . مثال در مو
(  1تاریخ تولد مسیح  متي میگوید در ایام پادشاهي هیرود یس ) متا باب دوم آیه 

اما جالب این است كه هیرود چهار سال قبل از تاریخ ذكر شده براي تولد مسیح 
 مرده بود .

                                                                                                          
در انجيل لوقا  يوسف پسر هالي ، پسر متات ، پسر الوي ، پسر ملكي ، پسر ينا ، 

 ...پسر يوسف ،پسر متاتيا، پسر آموس 
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انجبل ها میگویند مسیح در بیت اللحم بدنیا آمد. در حالیكه والدین اویعني 
قیم آنجا بودند .و لوقا مینویسد كه روز قبل از تولد یوسف و مریم اهل ناصره و م

عیسي یوسف و مریم براي حضور در یك سرشماري دولتي  در بیت الحم بودند ) 
 (  اما :5-1لوقا باب دوم آیات 

در آن زمان كه انجیل اعالم میكند  كیرینیوس والي سوریه نبوده است 
ساتورنینوس و كنتیلیوس  بلكه آخرین حكام سوریه در عهد هیرودیس ، سپتیوس

 واروس بوده اند .
در آن زمان در یهودیه هیچ سرشماري انجام نشده است زیرا اولین 

میالدي بوده است .آنهم از اموال و نه افراد .ضمن  7سرشماري یهودیه در سال 
 اینكه در زمان سرشماري هم افراد مجبور نبوده اند به زادگاه اصلي خود بروند 

 سیحي شهر ناصرا وجود نداشته است و بعد ها ایجاد شد.  در قرون اول م
نه میتوانستندساكن ناصرا باشند و نه از آنجا  یدر نتیجه والدین عیس

 براي سرشماري به جاي دیگري رفته باشند .
در انجیل ها نوسته اندكه عیسي كسبه را از معبد اورشلیم بیرون كرد ) 

 زیرا :نیست درست ( . این مطالب 11آیه  01متا باب 
هرگز در معبد كبوتر یا حیوان دیگري خرید و فروش نمیشده است و این 
امر در خارج از معبد بوده است .و اگر هم مقصود این است كه عیسي كسبه را 
از اطراف معبد بیرون كرده است این كار مسلما نمیتوانسته است بدون مقاومت و 

 در گیري بوده باشد 
به مناسبت تولد هیرودیس دختر هیرو دیا  یهمانيانجیل میگوید در جشن م

س انگیزي كرد و هیرودیس وه  ردر حضور هیرودیس و مهمانان رقص بسیا
چنان شیفته میشود كه میگوید هر چه بخواهي انجام میدهم و او هم سر یحیي 
پیامبر را میخواهد .. این داستان مو به مو دروغ است زیرا  هیرودیس آنتیپاس 

د و فقط والي یكي از ایاالت بود . و او هیرودیا را نه از فیلیپ كه از پادشاه نبو
برادر خود آنتیپاس عصب كرده بود و سالومه دختر هیرودیا كه انجیل نویسان 
اصرار دارند او را دوشیزه جواني بدانند در آن زمان بیوه بوده است اما اشكال 

نم در هیچیك از كشور اصلي این است كه غیر ممكن بوده است یك شاهزاده خا
براي جماعت  همگانی هاي  مشرق زمین از جمله در یهودیه در یك جشن 

برقصد .و رقاصه ها معموال از زنان هرجایي یا كنیزان بوده اند .و اگر شاهزاده 
 خانمي چنین میكرد غوغایي به پا میشد كه آن سرش  ناپیدا بود .

د پاك )فصح ( و به گفته به روایت انجیل یوحنا عیسي یك شب قبل از عی
خانه رئیس كهنه برده میشود . در  انجیل هاي دیگر در شب عید پاك دستگیر و به

حالیكه در آن زمان محاكمه توسط عمال رومي انجام میشده و نه  یك دادگاه 
یهودي . و بر فرض كه چنین شده باشد محاكمه هرگز شب قبل از عید صورت 
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ب ممنوع بوده است . حتي محاكمه در شب نیز نمیگرفته است زیرا به حكم مذه
 ممنوع بوده است .

انجیل ها میگویند كه سربازان رومي در اعدام عیسي حضور داشته اند 
در بیت المقدس وجود نداشته است  روم در حالیكه در آن زمان هنوز سربازي از 

اگر . و در سال شصت میالدي بود كه پادگان رومي در بیت المقدس  مستقر شد .
این را باور كنیم باید باور هم كنیم كه سربازان رومي نه تنها متب مقدس  یهودیان 

 14را خوانده بوده اند كه به آنها ایمان هم داشته اند زیرا طبق انجیل یوحنا باب 
بر سر تكه هاي لباس عیسي قرعه كشي میكنند . یعني سربازان رومي  09آیه 

 د پیشگویي تورات را درست از آبدر آورند .تورات را میدانسته و میخواسته ان
طبق انجیل عیسي را نزد پیالتس حاكم رومي میبرند . ... ) كه شرح آن  

را قبال خوانده اید (  اما نكته این است كه پیالتس نه در اورشلیم كه در قیصریه 
كه بسیار دور تر است بوده است .ضمن اینكه رسمي هم دایر بر آزاد كردن 

روز عید پاك وجود نداشته است . و از طرفي هم پیالتس مردي به مجرمي در 
 شدت ظالم و خشن بوده است .

در مورد نحوه مصلوب كردن مسیح هم نكات عجیبي وجود دارد . 
رومیان محكوم ها را نه بر چوبه صلیب بلكه بر تیر قطوري میبسته اند كه گاه  

را در باالي تیر میبسته اند بر داس آن قطعه چوبي در عرض كوبیده میشد.محكوم 
 و میگذاشته اند از گرسنگي بمیرد .و هرگز محكوم را میخ نمیكرده اند .

 
نتیجه اینكه نویسندگان انجیل ها بر اساس داستانهایي  كه شنیده اند 
داستانهایي نوشته اند .و مسلما در فلسطین هم زندگي نكرده بوده اند زیرا از 

ه اند.مثال به كرات از دریاچه ناصره با نام دریاي اوضاع آنجا هم اطالعي نداشت
جلیل نام برده اند كه دریاچه كوچكي بیش نیست كه اگر در وسط آن قرار بگیرید 
همه سواحل آن را میبینید .. مرقس در ضمن حكایت رفتن عیسي از صور به این 

به لیون  دریاچه او را از دیكاپوس عبور میدهد . مانند اینكه براي رفتن به پاریس
-ان از شیراز عبور كنیدهاز مارسي بگذري ) یا براي رفتن از تهران به اصف

(. انجیل نویسان هیچ اشاره اي به گیاهان و حیوانات فلسطین نكرده اند  -مترجم 
از گرگ صحبت شده كه در آن سرزمین نایاب است و از خردل سیاه  هم كه بوته 

(. مانجیل 14-18آیات  13! )لوقا باب  اي میباشد با عنوان درخت یاد كرده اند
خوك  0111مینویسد عیسي گله خوكي را كه از آنجا میگذشت نشان میدهد كه 

( در حالیكه پرورش خوك در مذهب كلیمي حرام 13داشت ) مرقس باب پنجم آیه 
 میباشد و كاري مرسوم در آن زمان و در آن محل نبوده است .

 
در تحت سلطه حكومت روم مردم  زندگي سخت كارگران و مردم محروم

را به ستوه آورده بود و قیام هاي مختلفي را شكل داده بود از جمله 
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میالدي . مردم از همه جا مایوس ناچار  73-71قیاماسپارتاكوس در سال هاي 
چشم به منجي آسماني دوختند و منتظر آن شدند .كه این ایمان در میان یهودیان 

 بسیار زیاد بود ..
یداند كه نظام برده داري چگونه نظامي است .. انجیل ها از آن هر كس م

مسیح وقتي  !كوم كردن آن ذكر نمیشود حسخن میگویند . اما حتي یك كلمه براي م
میخواهد اطاعت از خود را به شاگردانش یاد آوري كند آنها را به بردگان تشبیه 

 !میكند
 

مشغول باشد و وقتي  اما كیست از شما كه غالمش به شخم زني  یا شباني
 كه از صحرا آید گوید بزودي بیا و بنشین ؟ بلكه آیا به او نمیگویید چیزي درست

كن تا شام بخورم و كمر خود را بسته مرا خدمت كن .تا من بخورم و بعد بنوشم 
آیا از آن غالم تشكر  میكند  كه دستورات او  -.و بعد تو از آن بخور و بیاشام ؟ 

؟  مانند شما كه چون به كاري مامور شده و انجام دادید را اجرا كرده است
 . میگویید كه غالمان بي منفعت هستیم و آنچه بر ما واجب بوده است انجام داده ایم

برده   .میبینید كه نه تنها برده داري موجه است كه چیز بسیار عادي نیز میباشد  
یزي ماند استراحت كرده اول باید به ارباب خود خدمت كند . اگر وقتي ماند یا چ

یا بخورد .  به نظر انجیل عجیب است كه ارباب از غالمش تشكر كند . براي چه 
تشكر كند ؟ انجیل به بردگان فرمان میدهد تا توان دارند براي ارباب خود كار 
كنند .. درسه انجیل داستان غالماني كه ارباب آنها مقداري پول به آنها سپرده و به 

د را نقل میكند . وقتي این اربابان برمیگردند اولین برده خدمت سفر رفته بودن
 5ارباب خود میرسد و یك قنطارش را با ده قنطار سود آن به او میدهد . دیگري 

قنطار سود به ارباب خود میدهد اما یكي هم به او میگوید این همان یك قنطاري 
تو میترسیدم چون مرد  است كه دادي آن را در  پارچه اي امن نگه داشتم زیرا از

تند خویي هستي و از آنچه نكاشته اي درو میكني . ارباب عصباني شده میگوید 
چرا قنطار مرا ندادي تا صرافان به آن سود بدهند و آن را از او گرفته و به آن 

 غالمي كه ده قنطارسود به او داده بود میدهد .  انجیل در اینجا میگوید :
داده شود و هر كه ندارد آنچه دارد    هر كه دارد زیرا به شما میگویم  به

 نیز از او گرفته شود .
 

 (11-1آیات  17.  ) لوقا باب 
یعني غالم با هر چه دارد به ارباب خود تعلق دارد .و نیز موظف است  

هر چه میتواند براي زیاد شدن منفعت ارباب تالش كند . و فكر خطا نیز نباید به 
 كند  زیرا انجیل میگوید :سر برده و غالم خطور 

اما آن غالم كه اراده موالي خویش را داتست و خود را مهیا نساخت تا 
 (97آیه  -10به اراده او عمل نماید تازیانه بسیار خواهد خورد .   ) لوقا باب 
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انجیل با تلقین و وعده هاي در باغ سبز غالمان را به نظام موجود 
 ابان نگه میدارد.دلخوش میكند . و در قید اسارت ارب

به غالم میگوید هرگز نباید به این فكر بیفتد كه با ارباب خودش برابر 
 شود :

.. غالم بزرگتر از ارباب خود نیست و نه رسول از فرستنده خود   ) 
 (16آیه  13یوحنا باب 

البته غالم دلیلي ندارد به زندگي خوش ارباب حسادت كند . زیرا  او ) 
 زد خدا همه چیز خواهد داشت .اما اربابش را راه نمیدهند :غالم ( در آن دنیا ن

رفتن  شتر به سوراخ سوزن آسان تر است  تا رفتن شخص ثروتمند به 
 ملكوت خدا  

 (05آیه  11)مرقس باب 
بیایید نزد من اي  –اما انجیل به دردمندان تسكین میدهد  عیسي میگوید 

 (08آیه  11ي باب ) مت -تمام زحمتكشان من شما را آرام میكنم .
 میدانید چگونه ؟

 اینطور :
تالش  –طغیان نكنند  –انجیل به آنها میگوید براي ستمگران كار كنند 

به ناني بسازندو از ارباب خود به خاطر این نان –كنند ثروت اربابان زیاد شود 
 و تا پایان عمر هم صبر كنند –سیاه تشكر كنند 

 (13ان نجات یابد  ) مرقس باب .. و اما هر كه تا آخر صبر كند  هم
در مقابل او مقاومت نكنند ) به شما میگویم كه در مقابل شریر مقاومت 

نكنید بلكه هر كس به رخسار راست تو سیلي زد طرف دیگر را هم به او بده   
(و 99آیه  5( اگر فحشت دادند آنها را دعا كن ) متي باب 34آیه   5متي باب 

 را ببر دو مایل ببر اگر گفتند یك مایل باري 
و اما اربابان هم میتوانند غالم بیمصرف خود را بیرون اندازند )  غالم 
بیمصرف خود را بیرون به تاریكي بینداز، آنجا كه گریه است و صئاي بهم 

 خوردن دندان ها (
آیه  5البته خوشا به حال مسكینان كه جایشان در ملكوت است ) متي باب 

3) 
ید كه مالیات خود را به موقع به دولت بدهند )مال غیر بردگان نیز با 

 ( 01آیه  00قیصر را به قیصر ادا كنید و مال خدا را به خدا   متي باب 
در نزد برده داران امپراطوري روم مسیحیت اهمیت خاصي داشت زیرا 

 میتوانست ایشان را در آرام كردن عناصر سركش یاري دهد .
 صد سال قبل دانشمندي نوشت :

ول اجتماعي مسیحیت ، بي پرده و عریان مبلغ بزدلي و بیغیرتي و اص
 .تحقیر شخصیت و خوار شمردن نفس و فرمانبرداري و پستي است 

http://www.shariaty.com/
http://www.shariaty.com/
file:///D:/Documents/www.mozaffarshariaty.com


 تاريخ مختصر اديان

 همسر نازنینم افسانه                                   مظفر شريعتیتقديم به 
www.shariaty.com        www.mozaffarshariaty.com  

 

 

مطالب عینا از كتاب مفهوم انجیلها نوشته كري ِولِف ترجمه محمد قاضي 
 انتشارات فرهنگ نقل شد .  1394چاپ دوم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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 م فصل شش
 آیین هاي بعد از مسیح

 
 ماني 

 
میالدي در بابل متولد شد )تاریخ ادیان جهان رضایي ص  015در 

( ) بابل از سرزمینهاي ایران (بود .پسر فتك )فتق ( نام مادرش میس. مدتي 011
سالگي احساس میكند كه  10در فرقه مغتسله بود و مدتي در فرقه تعمیدیان در 

سالگي تكرار میشودو او را به  09كه مجددا در  فرشته اي بر او نازل میشود
و بودا و عیسي  اكنون نوبت او  پیامبري میرساند . او  گفت كه بعد از زرتشت

ظاهرا بر این باور بوده )عده داده شده توسط عیسي اوست ,رسیده است و فاراقلیط
راقلیط پس از او عیسي در هنگام مرگ وعده داده بودكه كسي به نام فااند که 

او عیسي را موجودي خدایي میدانست كه به صورت آدمي به زمین ).خواهد آمد
آمده بود و معتقد بود عیسي را به صلیب نكشیدند بلكه شخص دیگري به جاي او 
مصلوب شد  ماني نقاش بسیار ورزیده اي بود . او بر ثبت كتاب خود كه آن را 

ت و میگفت این كتاب فقط كساني را كه وحي میدانست نظارت بسیار دقیقي داش
آن را گوش داده تسلیم نیروي آن شوند هدایت میكند به روایتي او هفت كتاب 

شاپورگان ) به نام شاپور اول  –سفر جبابره  –نوشت از آن جمله  سفر االسرار 
یا  كنجینه حیات .  .مهمترین كتاب او كه حاوي نقاشي هاي هم بود –احیا  -(

دارد  كه آن را انجیل ماني هم میگویند .. ماني تلفیقي از دین هایي كه ارژنگ نام 
میشناخت حاصل كرده بود.  اهل ریاضت بود و گوشت  نمي خورد و ازدواج را 

 بر پیروان خالص خود حرام كرده بود .
 جهان از دیدگاه ماني 

به یك اندازه ابدي و هم توان  دو اصل متضاد یعني روشني و تاریكي 
د و جهان از برخورد نور و ظلمت حاصل میشود  خدا )نور ( است كه با هستن

شخص اول تثلیث مسیحیت یعني پدر و یا زروان ایراني  برابري میكند  و شیطان 
تاریكي است . آسمان و زمین نیز  ازلي هستند . حدا براي جلوگیري از نقشه هاي 

را و انسان ازلي نیز خود  شوم شیطان مادر زندگي را آفرید و او هم انسان اولیه
را به عناصر پنجگانه كه پنج خداي نسیم ، باد ، نور ، آب و آتش است آراست  
جهان شامل هشت زمین و ده آسمان است خورشید و ماه از جوهر ناب درست 
شده اند و هیچ آلودگي ندارند  . داستان پیدایش انسان نیز مسیر پیچیده اي دارد كه 

به اشكال مختلف گاه متضادي ترجمه شده اند پس ار  در ترجمه هاي مختلف
ماجراهاي عجیبي تخمي ماده بر زمین مي افتد و گیاهان میرویند در جایي از 
ابلیسها   و سپس با فرایند هاي پیچیده دیگري آدم و حوا بوجود مي آیند مادینه 

یاهان هایي بر زمین مي افتد كه از گ هایي قبل ازموقع وضع حمل میكنند و جنین
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تغذیه میكنند و صاحب جوهر خدایي میشوند . شیطان ازلي نیست سري چون شیر 
 بدني چون اژدها ، بلي چون پرندگان ، دمي چون ماهي و چهار پا دارد .

ده آسمان و و هشت زمین  هر آسمان دوازده دروازه دارد . آدم و حوا  
میشوند عیسي  از آمیزش حرص و شهوت و گناه  در دو آمیزش جدا گانه حاصل

به سوي آدم میرود و و خدا و بهشت و دوزخ را به او یاد میدهد و نیز میگوید كه 
از حوا دوري كند . شیطان با دخترش حوا نزدیكي میكند وپسري بدنیا مي آید كه 

 با مادر خود نزدیكي میكند و هابیل بدنیا مي آید ....
دم كشي ، ترك ترك آ-ترك بت پرستي ،دروغ نگفتن ،ترك بخل و حسد 

(    016زنا كاري ، ترك دزدي ،آموختن جادوگري))تاریخ ادیان رضایي ص 
 –( عدم توكل به علم اسباب و علل 107ترك جادوگري )ماني و سنت مانوي ص 

ترك دو رویي  پرهیز از سستي در انجام تكالیف ،نداشتن تردید در دین ماني 
بود )تاریخ ادیان رضایي ص  ،ترك سستي و ترك ازدواج از واجبات آیین ماني

016  ) 
پیروان ماني به دو گروه تقسیم میشوند . برگزیدگان و شنوندگان  

.برگزیدگان از دنیا بریده ترك ازدواج میكنند و باید ریاضت هاي بسیار سختي 
تحمل كنند .. كشاورزي و چیدن میوه ممنوع است ) زیرا درو كردن و چیدن میوه 

یشود ( لذا زندگي برگزیدگان از صدقه تامین میشود . باعث گریه كردن گیاه م
جنگي ممنوع است ..برگزیدگان گوشت كه ناپاك  عمل ریختن خون حیوان و هر 

ترین غذا است نمي خورند ماهي نیز حرام است .خالصه برگزیدگان زندگي 
 بسیار سختي دارند .. اما قشر شنوندگان تكالیف آسان تري دارند .

مي نیز در میان آنان وجود دارد و در صومعه نیز سلسله مراتب منظ
مراتب و قواعدي حاكم است . از جمله تاالر مخصوص نماز و تاالر مخصوص 
اعتراف . اعترافات هفتگي در دوشنبه ها انجام میشود . تعمید و مراسم قرباني در 

 آیین ماني وجود ندارد .
 

گیرند كه یكي از مانویان در روز هاي مختلف باید روزه هاي مختلفي ب
 آنها روزه سي روزه اي است كه از سحر تا غروب نباید چیزي خورد. 

در دین ماني چهار نماز واجب وجود داشت  و اول باید وضو میگرفتند 
سپس رو به آفتاب ایستاده و به سجده میرفتند و میگفتند مبارك است راهنماي 

ند  و دوباره به سجده رفته و فاراقلیط و فرشتگان او، سپس بلند شده و مي ایستاد
ماني را به پاكي یاد میكردند در هر نماز دوازده بار سجده و ستایش وجود داشت 
. و چهار بار در روز نماز میخواندند  روزه نیز در آیبن ماني وجود داشت  به 
جز در برخي روزهاي خاص  كه باشرایط خاصي روزه میگرفتند در سال  یك 

نو در برج دلو  روزه میگرفتند كه در غروب آفتاب افطار  ماه نیز از آغاز ماه
میكردند  ، پس از مرگ گناهكاران را اهریمنان به شكنجه و غذاب به دوزخ 
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میبرند. درستكاران دوزخ را مشاهده كرده و گناهكاران نیز با حسرت آنان را 
تا ابد  مشهده میكنند و به آنان التماس میكنند ولي جوابي جز سرزنش نمیشنوند و

 در دوزخ مي مانند .
ماني با روش بسیار  سختي و با بیرحمي توسط بهرام اول پادشاه  

ساساني به تحریك روحانیون زرتشتي كشته میشود و پوستش را پر از كاه كرده 
بر دروازه شهر قرار میدهند . البته  دین ماني به سرزمین هاي بسیاري از جمله 

با مسیحیت رقابت میكند اما در همه جا نیز  با آفریقا نفوذ میكند و  به شدت 
سركوبي بسیار شدید روبرو میشود  .بعد از جنگهاي صلیبي عده اي از صلیبیان 
دوباره مباني مانوي را از شرق اقتباس و به غرب میبرند و فرقه كاتاري 

Cathari  1در فرانسه از این گرو هستند 
ه و در حضور مومنان شكسته شد 1099این گروه در  مقاومت آخرین 

 2در كوهه بزرگي از آتش   سوزانده میشوند .
 مزدك 

 
در اواخر قرن پنجم میالدي در زمان پادشاهي قباد ساساني از اهالي  
شوش  مدعي پیامبري میشود و ادعا میكند كه از طرف خدا و براي زنده كردن 

روحانیون زرتشتي بیداد  میانآمده است .در آن زمان فساد  در  دین زرتشت
میكرد و آنها به ثروت اندوزي و حرم سرا داري  مشغول بودند . در این زمان 

مردم را یكسان و داراي حقوق مساوي  آیین مزدك كه مشابه كمونیزم بود تمام
میدانست . قباد شاه ایران حامي او شد و آیین مزدك را پذیرفت . مزدك در انبار 

ردم باز كرد و به سرعت انبار هاي گندم تخلیه شد . مزدك هاي گندم را به روي م
سعي داشت یكي از پسران قباد كه روحیه اصالح طلب بیشتري به نفع توده داشت 
را به پادشاهي برساند و دستگاه ساساني نیز به هیچ وجه طبقات پایین مردم را 

اوي از حمایت نمیكرد . مزدك هم میگفت همه مردم برابرند و باید بصورت مس
امكانات استفاده كنند او میگفت وقتي در دین زرتشت داشتن فقط یك زن مجاز 
است چرا روحانیون براي خود حرمسرا درست كرده اند و اتهام اشتراكي دانستن 

( مزدك میگفت عالم روحاني نیز مانند 005زن در آیین او  بي اساس است )ص 
ر پیشگاه او چهار زروان یا و خداوند بر تختي نشسته و د عالم جسماني است

قواي اربعه یعني تمییز ، فهم ،حافظه و شادي ایستاده اند  اما در عالم باالخدا 
حروفي فرمانروایي میكند كه مجموع آنها اسم اعظم است . نهضت مزدك دهقانان 

و افراد طبقات پایین را  فرا گرفت و آنها علیه طبقه ثروتمند قیام كردند و اگر  
تقسیم ثروتش نمیداد به وضع بدي كشته میشد . قباد از  ثروتمندان  كسي تن به

                                      
1
 512تاريخ اديان جان ناس ص  پاورقي كتاب  

2
 220ماني و سنت مانوي ص   
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میخواهد كه مقداري از ثروت خود را بین مردم تقسیم كنند و با این كار موقتا فتنه 
آرام میشود مزدك مایل بود پسر قباد كاوس را به شاهي برساند اما خسرو پسر 

مزدكیان را قتل عام میكند دیگر قباد كه مورد توجه پدرش هم بود در توطئه اي 
كه نقل است كه حدود یكصد هزار تن از آنان را كشت . قیام مزدك بعد ها به 
شكل هاي گوناگون از جمله بابكیه ، مسلمیه ، سپید جامگان و ... ادامه یافت. 
نهضت مزدك یكي از عوامل موثر در ضعیف شدن ساسانیان شد و آگاهي مردم 

 .د بیشتر كرد  را به حقوق از دست رفته خو
 
 
 

 اسالم 
 

از آنجا که وارد شدندر این مبحث در شرایط کنونی ایران  امری سیاسی 
نیز محسوب میگردد که در چهار چوب فعالیت  اینجانب نمیباشد لذا  تحقیق 
پیرامون آیین اسالم را به خود شما خواننده  و پژوهشگر گرامی  میسپارم  . 

کردم  برخی منابعی  که من از آنها استفاده کردم همانطور که در آغاز نیز اشاره 
 :عبارتند از 
 

تاریخنامه بلعمی    در سه جلد ، تاریخ طبری   -تاریخ قران نوشته دکتر رامیار 
تاریخ یعقوبی در دو جلد ،   -جلد ، ترجمه تفسیر طبری  ، االصنام   محمد کلبی  86در 

و تاریخ تمدن  –سیرت رسوال هللا  اسحاق ابن محمد همدانی   -تاریح ابن خلدون 
 یبرا اشاره کردم  در آغاز  و باز هم همانطور کهو تاریخ ادیان جان ناس .   ویلدورانت

 لذا ز آگاه بود ید  از نوشته ها و آثار  و نظر مخالفان  نیق درست و جامع بایک تحقیانجام 
د از یز نبایز که بر آنها نوشته شده اند  را نین یینقد هاو البته    یانتقاد یمطالعه نوشته ها
  نظر دور داشت  .
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