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 نيقوان

 یدي توحین هايآئ در
 
ن ينش کائنات و زميمورد مسائل مربوط به آفر آنها در پس از اشتباهات آشکار، یدين نقطه ضعف مذاهب توحيزرگترب

و با توجه ، ان آورده انديآدمی و اجتماعی مسائل روزمره فرد ارتباط با است که دری مقررات ن ويقوان، و خلقت انسان
ن وضع يجانب خود خداوند وضع شده باشند و قوان ست الزاما ازيبامی ی نين قوانيچن» یديتوح«ن يک آئي نکه دريبد

اعالم شده اند و نه ی ر الهير ناپذييو ثابت و تغی ن ابديهمه آنها خود بخود قوان، ر کنندييتوانند تغمی شده خداوند ن
 با). کشف االسرار، یني خمروح اهللا (»خرد تراوش کرده باشندی مردم بی مشتی سيسفلی مغزها از«که ی نيقوان
ی  جوامع بشرکم بران حيقوانن بوده است که يخ از آغاز ايتاری واقع رير ناپذييو ثابت و تغی قانون ابد، نهمهيا

و همچنانکه ، ر و تکاملنديير محکوم به تغيگيپی آنها به صودتی  هاتمدن ها و فرهنگی دوشادوش تحوالت اجتماع
ی مرحله خاص ز دريآنرا ن ازی ناش ن مربوط بدان ويتوان کرد قوانمی از آن متوقف نی نيطع معمق را دری تمدن بشر
کنند  می ق نيکه با شرائط تازه تطبی ن کهنه ايرود و قوانمی ش ينصورت تمدن پير ايغ در. توان گذاشتمی متوقف ن

است و ی خياسناد تاری های گانيبا نها درشان تيشوند که جامی گذشته ی  هادوران ازی محتوائی بی ادگارهايل به يتبد
ماقبل «ی  هان و مقررات تمدنيصورت که قوان درست به همان، یروزمره افراد و جوامع بشری زندگان نه در
  . گرفته اندی جای آثار باستانی موزه ها ز اکنون دري ن»یديتوح

 
با يتقر، ن صورت گرفتهين النهريبی شناسالواح و مدارک باستان   گذشته درکصد سالِهيکه ی ئهای سراساس بر بر

بخصوص از قانون ، یو آشوری بابلی، اکد، یسومری ن ماقبل توراتيتورات از قوانی ن و مقررات حقوقيتمام قوان
ی  هاکاوش  در١٩٠٢سال  که متن کامل آن در(ی الد و قانون حمورابيم ش ازيهزار سال پ متعلق به دو اوری سومر

 . هوه بدانها افزوده شده استياقتباس شده اند و تنها نام ) بدست آمده استی خوزستان کنون شوش دری باستان شناس
ت ين واقعير از قبول ايداند ناگزمی ی به موسی الهی ن را وحين قوانيکتاب مقدس ای مبنا ک که بريکاتولی سايکلی حت

ل يا تعديل ي تکمجًايرل تديتا دوران انجی سزمان مو بلکه از، ابالغ نشده اندی کجا به موسين يشده است که همه قوان
ن فرمان آنو و ين قوانيح شده است که منبع ايتصر زينی ن حمورابيسرآغاز مجموعه قوان جالب است که در. شده اند
 . هستندی ر الهير ناپذيين تغيقوانان بزرگ بابل است و همه آنها يبعل خدا

 
*  *  * 

و ی ت انسانيثيحی معادل مرد و دارای زن انسان» یديتوح«ک از مذاهب يچيه در، شودمی برخالف آنچه غالبا ادعا 
نصف ی ط از حقوقين شرايبهتر د که دريآی بحساب می بلکه انسان درجه دوم، شودمی او شناخته ن برابر بای حقوق

 . است حقوق مرد برخوردار
  
ی نسبت به مرد به روشن ند مقام زن راکمی ابالغ ی نا به موسيکوه س که دری ئ هافرمان خداوند در تورات، در

آنگاه به مدت هفت ، ديبزای نه ايآبستن شود و فرزند نری هرگاه زن: فرمودی و خداوند به موس«: کندمی مشخص 
هفته نجس باشد و  آنگاه به مدت دو، ديبزای و اگر دختر، ر خود بمانديخون تطه سه روز در وی روز نجس باشد و س
 ). ۵و٢، باب دوازدهم، انيالو سفر(» ر خود بمانديتطهخون  شصت و شش روز در

 
 ...افتميباکره ن ن زن رايد ايو بگومکروه دارد  را و پس او، ديرد و بدو درآيزن بگی چون مرد: و خداوند فرمود«

کن يل، آورده استی ل بدناميدرست نباشد صد مثفال نقره به پدر دختر بدهد، چونکه باکره اسرائ پس اگرسخن شوهر
 درش ببرند و پس اهل شهر اوپدا نشود، آنگاه دختر را به خانه يعالمت بکارت آن دختر پ ن سخن راست باشد وياگر ا
 ). ٢١-١٣، ست و دوميباب ب، هيسفر تثن (»رديند تا بميسنگ سنگسار نما را با

 
ی بی جهت موظف به فرمانبردارن يا و از، ده شده بوديدنده او زائ را ازيز، مرد بود ازی ده ايهود زن زائيفرهنگ  در
ی رون رانده و براين گناه آدم را از بهشت بيه را او مرتکب شده و با اينکه گناه اولي برامضافًا، او بود د و شرط ازيق
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ز دست ينی مدارس را نداشتند و به مقامات روحان ل دريهود زنان حق تحصيی جامه سنت در. شه گناهکار کرده بوديهم
زنان ی هوديمعابد  دری حت. بود ن کار دون شأن اويرا ايبرد، زمی سفر ن خود را درزن ی  خاخامچيه. افتنديمی ن

 شدمی ده يز زنان ناميا دهليشخوان يتوانستند تا صحن اول که پمی معبد را نداشتند و فقط ی اجازه دخول به قسمت اصل
در امور . نبود  آنان بصورت ناظر مجازحضوری مراسم و حت شرکت زنان دری انجام مراسم قربان در. ش برونديپ

در تمام تورات . ن حقوق بطور دربست به مرد تعلق داشتيبود و ای با فاقد هرگونه حقيازدواج و طالق و ارث زن تقر
 که دری بصورت، ليل مختلف اسرائيقبا در. شودمی ده يشود و زن فقط زن ناممی ت آدم اطالق به مرد ياصوال هو

) ١۵، ست و دوميباب ب، سفرخروج(بکارت دخترش ی بهای عنيافت حق ابوت يمقابل در در درتورات منعکس است پ
مرد مجاز . ديآی ن معامله به بعد دختر به تملک درميهنگام انجام ا فروشد و ازمی نده اش يآ را به شوهری عمال و
چون مرگ پدر و ی طيشرا دری حت .ه بخرديا جاري زيا کنيار کند يش اجازه دهد همسر اختياندازه که دارائ است هر
ران يان اسيم و خداوند فرمود که اگر در«: ستن ندارديدهد حق گرمی که تورات بدو اجازه ی مدت محدود زن جز مادر

خود را بتراشد و ناخن  د و سريفه دارد که به خانه ات درآيپس او وظ، یل شويو بدو مای نيخوب صورت ببی خود زن
 »یرد، و پس آماده شود که بدو درآئيکماه ماتم گيمادر خود  پدر وی رون کند و براي را برد و رخت خوديخود را بگ

 ).١٣-١١، کميست و يباب ب، هيسفر تثن(
  

سد و يبنوی موقع طالقنامه ا هر تواند درمی  مرد -هوه ابالغ شده است ي که همه آنها از جانب -ی ن توراتيبنا به قوان
چ صورت بدون موافقت شوهرش امکان طالق گرفتن يه زن دری ول، رون کندينه اش برا از خا بدست زنش بدهد و او

ی به سختی ن خطائيصورت ارتکاب کمتر زن در، اشکال استی بی زن با هری مرد همخوابگی که برايحال در ندارد و
نکه روشن يای برا. کشدمی کارش به سنگسار ی د، به آسانيان آيشود، و اگر احتمال زنا از جانب او به ممی مجازات 

بپردازد و » رتياز غين«به نام ی د به خاخام پوليبامی مرد ، ا نبودهيشود که سوء ظن مرد به همسرش بجا بوده 
شاهد ی مرتکب شده باشد که کسی ر به زن بخوراند تا اگر گناهيرا به نام آب تکفی آب آلوده ای فات مذهبيتشر کاهن با

ی مالء عام سنگسار شود، ول نصورت دريا فتد و دری ان بي شود و شکمش به پائش شليآن نبوده است روده های نيع
باب ، سفر اعداد(. نداردی تيآورده مسئول که بدو واردی بابت اتهام از د، مرديرون آيگناه بيش بين آزمايا زن از اگر
را به پدرش  بکارت اوی اد بهيکه به دختر تجاوز کند تنها بای هوه آمده است که مرديثاق يم در). ٣٠-١١، پنجم

 شکل  ۵٠)٢٨، ست و دوميباب ب، هيسفر تثن(گر يدی جا ن بها دري، و ا)١۵ست و دوم يباب ب، سفر خروج(بپردازد 
معادل فاحشه که از طرف شوهرش رها شود ی زن) ٨و٧، کميست و يباب ب(ان يسفر الو در. ن شده استيينقره تع

ست و يباب ب(ه يتثن گر سفريدی جا در. را ندارندی ن زنيحق ازدواج با چنح شده است که کاهنان يشناخته شده و تصر
ش از يد که پيشده و بدو بگو ريس بعدا از اوی ازدواج کند ولی با زنی گفته شده است که اگر مرد) ٢١-١٣، دوم

دخترش ن شب زفاف يپدر آن زن موظف است جامه زر، همخوابه شده بوده استی گريخانه پدرش با د دری زناشوئ
مرد  از اما، سنگسار شود دروازه شهر کنار زن در آن، ريغ در را که معرف بکارت اواست به کاهن ارائه دهد، و

آن زن به  ر شدن ازيهمان شب زفاف اعالم نکرده و فقط بعد از سی فردا ن موضوع را دريشود که چرا امی ده نيپرس
 . اد آن افتاده استي

 
هر مرد ی برا، نقل کرده» مردان کتاب مقدس«کتاب  دری، وف معاصر، آندره شوراککه مورخ معری باستانی سند در

 شکل و ۵ پسر، کماه تا پنج سالي از: شده استی مت گذارير قيبه شرح زی ن مختلف زندگيسن دری لياسرائ و زن
 شکل ۵٠د مر، ست سال تا شصت ساليب از،  شکل١٠ شکل و زن ٢٠ست سال، مرد ياز پنج سال تا ب،  شکل٣دختر 
وانات را هم يحی ان زن و مرد حتيض ميتبع، شکل ١٠ شکل و زن ١۵مرد ، شصت سال به بعد از،  شکل٣٠و زن 
از گوسفند ی کند که قربانمی د يتأکی و، ديآی ان ميمهوه يی برای مورد که صحبت از قربان هر مثال در، شودمی شامل 

ل يآن بخش از انج در، ن برداشت تورات از مقام زنيا. اورندي آنرا بنهينوع ماد باشد و مبادا که از» نهينر«ا گوساله ي
» یسائيبخش ع «که دريصورت در، دانست بطور کامل منعکس شده است ديعهد جدی مه توراتيتوان آنرا نمی ز که ين
ن يا در. ارجمند داردی شتر است مقاميق تر و عطوفتش بينکه احساسش رقين زن بخاطر ايهم، یقطب ن کتاب دويهم

 : پائولوس آمده استی رساله ها باره در
 
بلکه ، آن زن زاده نشده را که مرد ازيز، سازدمی منعکس  را اما زن جالل مرد، سازدمی مرد جالل خدا را منعکس «

د ينجهت زن بايبد. ديمرد خلق گردی بلکه زن برا، ده نشديو مرد بخاطر زن آفر، مرد به وجود آمد زن بود که از
شگاه يپ سته است که زن با سر برهنه دريا شايآ. ا سرش را بپوشاند تا نشان دهد که تحت فرمان مرد استبهنگام دع

که با ی زن. است او زن شوهر سر هری ول، ح خدا استيح است و سر مسيمس مرد هر د که سريخداوند دعا کند؟ بدان
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ی ا«، )١٣-٣، ازدهميفصل ، انيول قرنترساله ا(» شوهرش را رسوا ساخته استی عنيخود  کند سر برهنه دعا سر
ان، فصل يرساله پائولوس رسول به افس (»ديکنمی خداوند اطاعت  د که ازيشوهران خود اطاعت کن ازی طور، ها زن
ده شد و يرا اول آدم آفريد ساکت باشند، زيزنان با. مردان حکومت کند ا بريم دهد يزن اجازه ندارد تعل«، )٢٢، پنجم
رساله اول پولس رسول به  (»را شکست ب خورد و قانون خدايب خورد بلکه زن فري نبود که فرآدم حوا، وبعد 
ی زنان مقدس«: ح شده است کهيرساله پطرس رسول تصر در، به موازات پائولوس). ١۴-١٢، موتائوس، فصل دوميت

را ارباب  و او کردمی  اطاعت ميابراه ع کامل شوهران خود بودند، مانند سارا که ازيکه به خدا توکل داشتند همه مط
 .)۶ و۵ باب سوم،، رساله اول پطروس رسول (»خواندمی خود 

   
. کندمی برخورد ی و کامال مخالف با ضوابط تورات» یانقالب«ی زنان با عطوفت بای سيبعکس ع انجيل، »ی حيمس«بخش  در

 شودمی درباره سنگسار او مانع ی د مذهبياکقانون ی بخشد و از اجرامی روح او ی به صفا رای ه روسپيم مجدليگناه مر
نکه ياخانه خود به صرف غذا دعوت کرده است و از  که او را دری سيبه شمعون فر). ١٠-٣، باب هشتم، وحناي(
مرا با اشک چشم شست ی ن زن پاهايد که ايگومی ، کندمی ده است تعجب يک زن بدکاره شهر را بخشيگناهان ی سيع

صحنه اعدام  در). ۴٨-٣۶، باب هفتم، لوقا(ی که تو مهمان خودت را فقط غذا داديحال در، سوانش خشک کرديو با گ
 ،کنندمی ی ن صحنه خوداريا حضور دراز ، ون اويحواری حت، که مردانيصورت در، دارند وابسته بدو حضور انتنها زناو 

 . شودمی  ظاهر ) دلنمای مار(ه يم مجدلين مريگران به هميش از همه ديپی سيز عيز نيپس از رستاخ
  
شتر يسا را بيکلی چون و چرای سلطه بکرده است که ی رويل پيانجی سنت تورات ک تا بامروز همواره ازيکاتولی سايکل

آنان بسته ی سه هايقدی حت، زنانی سا به رويکلی ل تاکنون راه ارتقاء به مقامات باالين دليو بهم، کندمی ن يتضم
 دری بحث هائی ک حتيکاتولی سايکل .ل استيانجی تيشخص دوی خدای جلوه ها از گريدی کين مورد يا. مانده است
شهر ی مذهبی شورا ن سئوال بخصوص دريا نه؟ ايروح هستند ی ن باره داشته است که زنان اصوال دارايگذشته در ا

 . ديهم نرسی جه قطعي مطرح شد و به نت۵٨۵سال  فرانسه در» ماکون«
  

زنان  مردان را بر«: ل استيانج» یبخش تورات«ی  هاتورات و برداشتی  هابه برداشتزن مشا برداشت قرآن از
ن بابت که يا ز ازين مقرر فرموده است، و برترگر يدی را بر برخی را که خداوند برخي، ز)٢٢٨، بقره(است ی برتر

دو : د که مورد پسندتان باشندي به نکاح خود درآوررا کهی ، زنان)٣۴، نساء (دهندمی مال خود و زنان نفقه  مردان از
، )١٩نساء (د يبه خود راه ندهی امر طالق آنها دغدغه ا ، و چنانچه دلپسندتان نبود در)٣٠، نساء(ا چهار يا سه ي

و سرانجام آنانرا به ، دينيگزی خوابگاهشان دور د سپس ازيحت کني نخست نصد،يمناکيشان بيرا که از نافرمانی زنان
ی کيکشت آنها نزدی د برايصورت که خواسته باش پس به هر، ندينان کشتزار شماي، ا)٣٣، نساء(د يه کنيزدن تنب
که خود ی فاحش شده باشند و چهار تن از گواهانی که مرتکب خطائ زنانتان را کدام از ، و هر)٢٢٣، بقره(د يبجوئ
ا آنکه خداوند راه يبرسد  ه آخرعمرشان ب د تايکنی خانه زندان دهند آنقدر دری آنان گواهی د به خطايکنمی ن ييتع
ک دختر قرار يبرابر ارث  ک پسر را دويدهد که ارث می خدا به شما فرمان  ).١۵، نساء( شان فراهم آورديبرای نجات
 »دياوريزن را گواه ب ک مرد و دويد ياينفر مرد ن د و اگر دويمرد گواه آور شهادت دوی ادای برا ، و)١١، نساء(د يده
 ). ٢٨٢، بقره(
  
ره يقول ابوهر از، ث جهان تسنن استيحدی  هان کتابيمعتبرتر، »صحاح سته«از ی کيکه ی ترمذ» جامع «در

گر سجده کند، يبه انسان دی بود دستور دهم انسان ت شده است که اگر قراريامبر اسالم روايپ معروف محمد ازی صحاب
قول   از»صحاح سته «گر ازيدی کيی، بخار» حيحص «در و، دادم زنان به شوهرانشان سجده کنندمی  دستور نًايقي
دوران  دری حت. کرده است صادر خود رای آن حکومت کند حکم تباه بری که زنی نيامبر آمده است که سرزمين پيهم

اسالم با استناد به ضوابط  زن دری نار دولتيک سمي دری ک دانشگاه اسالميس يرئ، هيت فقيوالی جمهور در، خود ما
عهده  ن امر بريارا يز، ز کننديمورد حقوق زن و مرد پره دری سنتی تفکرها د ازيزنان با«: کند کهمی د يتأکی اسالم
  ».خود آنها است و نه بای ون و آگاهان مذهبيروحان

 
 شه، همسريقول عا از» نهيمد محمد در«کتاب  اسالم در امبريپی وات محقق و مورخ سرشناس زندگانی مونتگمر
دختران خردسال  من ازدواج کرد شش سال بيشتر نداشتم و هنوز با که پيامبر خدا بامی هنگا« : کهکندمی نقل  محمد،
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 در. م به خانه خود بردي هاعروسک که نه ساله شدم و همسرم مرا بای زمان تا، کردممی ی  من بودند بازکه همسن
 ١». سال داشت۵۴امبر ين موقع پيا

 
عضو سازمان ملل ی کليه کشورها سراسر جهان امروز محکوم شناخته شده و که دری و برده داری المانه بردگ ظمرس

 است که »یاله قوانين ثابت و اليتغير«آن  ازی سه آئين توحيد هر آن صحه گذاشته اند، همچنان دری الغا متحد بر
آئين يهود دارند اين  نه براين زمي اسالم در آئين مسيحيت و که دوی تنها امتياز. را ندارند آدميان حق لغو يا تعديل آنها

قرار گرفته ی مورد نفی آنکه اساس برده داری توصيه شده است ب عادالنه نسبت به بردگانی آنها رفتار است که در
چنانکه ، حمايت شده استی اصل برده دار قرآن بصورت قاطع از انجيل و هم در هم در، جهت عکس درست در. باشد

 قرآن از شمرده است، و دری ان خود به اندازه اطاعت آنان از مسيح يک فرضيه مذهبانجيل اطاعت بردگان را از ارباب
 که خدا بدو رزق وی آزاد تواند با مردمی خود ندارد ن ازی که هيچ اختياری جانب خداوند تصريح شده است که بنده ا

 .فراوان اعطا فرموده است يکسان شناخته شودی روز
 
پس شش سال نزد تو خدمت ی بخری عبری اگر غالم« :داوند يهوه آمده است کهتورات بصورت فرمان مستقيم خ در

بدو داده باشد و آن زن پسران و دختران برايش ی اين مدت زن و اگر آقايش در، قيمت بيرون رودی کند و سال هفتم ب
ن غالم بگويد که هر آينه ليکن هرگاه آ، آن آقايش باشند و آن مرد تنها بيرون رود زائيده باشد آنگاه زن و اوالدش از

بحضور خداوند  را آنگاه آقايش او، خواهم بدون آنها آزاد بيرون روممی دارم و نمی زن و فرزندان خود را دوست 
باب بيست و ، سفر خروج (»نمايدی هميشه بندگ رای او و سوراخ کند وی درفش با را گوش او بياورد دو) معبد در(

 نان و، االغتی علوفه چوب و بار برا«: تورات تصريح شده است که ن سيراخ ازبی تفسير يهود در و). ۶-٢، يکم
و اين يوغ و طناب است ، نگاه دارد به فرمان تو نخواهد ماند بنده ات، زيرا که اگر او سرش را باالی کتک و کار برا
 را را اطاعت نکند بيدرنگ او اگر بنده ات فرمان تو. نصيب غالم بايد شکنجه و فلک باشد. کندمی را خم  که گردن او
 ). ٢۵سوم  وی باب س(» زنجير بينداز به غل و

 
 خود باشيد که ازی اشتياق مطيع اربابان زمين بای غالمان، طوری ا«: آمده است» عهد جديد «همين راستا در در

المان بگو که به غ«، )۵ ،باب ششم، رساله پائولوس رسول به افسيان (»کنيدمی خود مسيح اطاعت ی ارباب آسمان
نگاه ی خود راض را همواره از و بحث نکنند و آنها هر امر مطيع اربابان خود باشند و درباره احکام آنان جر در

سن ( توماس آکوينوسی، قديس بسيار سرشناس مسيح). ٩رساله پائولوس رسول به تيطس، باب دوم،  (»دارند
نظام ی نظر اجتماع از، است که آدم مرتکب شدی که نتيجه گناهی بردگ«: همين باره فتوا داده است که در) توماس دان

قانون خدا  بتوانند از آزاد باشند و ديگری کنند تا گروه کاری است که گروهی طبيعی امر است، زيرای مفيد و عادالنه ا
  ».از خود آنان دفاع کنند و

___________________________________ 
بحث ی  هاتيشند تا واقعکومی ده اند و يهمه ادوار کوش دری کسان، عيجامعه تش بخصوص در، عالم اسالم ت و چه دريحيجهان مس چه در -١

ی تازه ای د گره هايبگشای مشکل آنکه واقعا گره از ش ازيه کنند که بيتوجی با منطق هائ رای اسالم اي" یحي مس-ی هودي"ی ن مذهبيز قوانيبرانگ
  . ديافزامی آن  بر
حال گسترش بود  داند که چون اسالم درمی ن يامبر را مربوط بديپی  هاازدواج، یمطهری د مرتضيشه، یاسالمی ته جمهورن برجسيسيرتئو
ت يفعالی امبر براين نازل شده بود که پيقرآن بخاطر ا زوجات در ن حساب قانون تعدديبد، اج داشتيب قلوب به تعدد زوجات احتيتحبی غمبر برايپ
 :کندمی ه يو عائله توج و مزاج و حقوق فردی ميدگاه مختصات اقليد از ن موضوع رايهمی گريدی ه پردازيفرض. داشتاز يخود بدان نی اسيس
م ياساس خواص اقل است که بری شمرده شده است مسئله ا زيگران تا چهار زن جايمورد د در امبر تا نه زن ويمورد پ دری ن مسئله که بطور کليا"
ز آن دخالت ياصل تجو که دری ر علليتام و سايمانند وقوع جنگ و پرورش ای له و تبعات هنگاميزاج و حقوق فرد و عامتقابل جامعه می ازهايو ن

له بود محمد يبت کامل آن قيحما ستاند درمی زن ی له ايآن روزگار که هرکس از قبی ت بسزايد دانست که بخاطر اهميبا .کندمی داشته است فرق 
او را  ت ازينکنند، بلکه حمای راه نشر اسالم نه تنها با او مخالفت در وند داد تايپی ل چنديقبا ق باين طريبد کرد وخود رام به گرفتن زنان متعدد اقدا

 ). ۴١۴ص ، ی پتروشفسک.  پ. ی ا،رانياسالم درای ترجمه فارس ه بريحاش( "ز بداننديش نيخوی له ايفه قبيوظ
که اسالم با ی خيبود تاری تيواقعی بردگ": نوشته شده است، اسالم مجاز شناخته شده برده دار درن نظرکه يرد ا ن کتاب دريهم گر دريدی جا در

 که ستينگری مامبر يد، پزبراندا کباره و آنًايتوانست آنرا می اسالم ن، یجنبه اقتصاد بخصوص از، بودن آن شه داريآن روبرو شد و به خاطر ر
و به مرور ، ل متوسل شديج و به اصطالح لطائف الحيدرن رو به اصل تيا از، ستينی آن عملی و فوری آن محال است و لغو آن مخالفت به ناگاه با

  ). ۴٧٣ و۴٠٩ص ، همان کتاب" (اساس آنرا برشوراند
ی رفتنيپذی ئ هاش از آنکه استدالليب، رنديه ناپذيت امروز و بخصوص فردا اصوال توجيبشری که برای ه مسائليتوجی برای ن استدالل هائيچن
هر  و دری هر مقطع مکان به مسلمانان جهان، دری ر الهير ناپذيين ثابت و تغيلوح محفوظ بصورت قوان که ازی نينکه قوانيا است بری اعتراف، باشد

همه ی اهنمانکه رينه ا، اسالم حل کنند در عربستان صدر امبر راين هدف وضع شده اند که مشکالت پيا با زيچ هر ابالغ شده اند ازی مقطع زمان
 .باشندی و مکانی ط زمانيهمه شرا ان دريجهان
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اين باره  ديگر دری انجيل برداشت دری بايد تذکر داده شود که خود عيسمی مسيحيت، يکبار ديگر  دری مورد بردگ در
ين گاه و انجيل ها است که مومن دری مانده فقط جمالت کوتاهی آن باق  ازدارد که نه پائولوس بدان رفته است، و آنچه

اينصورت يا  زيرا که در، تواند بنده دو ارباب باشدمی هيچکس ن«: اين قبيل که از، گذرندمی آن  خوانند و ازمی بيگاه 
 »شماردمی  اينصورت دومی را حقير ورزد و درمی ارادت ) خدا(دوست دارد يا به اول  اولی بدش می آيد و دومی را از
 ). ١٣،  و باب شانزدهم٢٢، دهمباب دواز، ، لوقا٢۴، باب ششمی، مت(
 
 ازی زيرا اين سنت خواست مستقيم خداوند و ناش، قاطع گذاشته شدهی تاکيدی اصل برده دار قرآن بنوبه خود بر در

گران ياز د ن درجه برتريرا به چندی م که کسانين خواسته ايخود ما چن«: ت خاص او شناخته شده استياراده و مش
گر يدی بعض از بندگان خود را بری خدا رزق بعض«، )٣١، زخرف (»ش درآورنديخوی ه بردگب نان رايم تا ايقرار ده

، )٧١نحل،  (»برابر شوند او با دهد تامی اده را به غالمان خود نيون شده ززاما آنکس که رزقش اف، داده استی ونفز
م و پنهان و آشکارا يکرده ا وان عطابه او رزق فرا آزاد که مای ندارد و مرد خود ازی اريچ اختيکه هی ا بنده ايآ«

گنگ و ناتوان که ی بنده ای کيمرد،  نفر دو«، )٧۵، نحل(» کسانند؟يهم  کند بامی مال خود انفاق  هرچه بخواهد از
 کندمی آزاد که به عدالت امر ی مردی گريرساند، و دمی به مالک خود نی ريچ راه خيه ش است و ازيخوی سربار موال

محمد  خود از» صحاسته «در). ٧۶، نحل(» هستند؟ی حقوق متساوی دارا نفر ن دويا ايآ م است،يصراط مستق در و
که از نزد ی و بنده ا، رون آمده استيبی تعالی برائت خدا زد ازيصاحب خود بگر که ازی هرغالم«: نقل شده است که
خته يز گريکن و روزه غالم و نمازی تعالرا حقيز، ش باالتر نخواهد رفتيحد شانه ها خته باشد نمازش ازيارباب خود گر

  ».رديپذمی را ن پا
 
که از ی بندگان، شوندمی کفار گرفته  جنگ از که دری رانياس: استی سه منبع اصلی دارای بنده داری فقه اسالم در

 ،رسدمی  سه به جنگ ن هريشه اير. نديآی ا ميزان بدنيغالمان و کن که ازی و فرزندان شوند،می ی داريصاحبانشان خر
ی مت به بندگيا دستبردها بعنوان غني  هاجنگ شوند خود درمی د و فروش يبازار برده فروشان خر که دری را بردگانيز

اربابان  و اگر، دا شوند بازداشت و به صاحبانشان بازپس داده شونديهرجا که پ د دريبامی ی بردگان فرار. درآمده اند
ک از صاحبان او ي به چند ارباب تعلق داشته باشد هری اگر بنده ا. شوندی پا زندانز يز گريا کنينشوند غالم  دايآنها پ

 در .ا آزاد کنديرا بفروشد  فالن عضو اوا يمثال فالن دست ، ديآی که سهم او بحساب م رای بدن و ازی حق دارد قسمت
د آنها يا متعهد بازخريد کرده يزخرز بايخود را نی ر اعضايتواند کامال آزاد شود که سامی ی ن صورت برده فقط وقتيا

 .شده باشد
 

*  *  * 
فرهنگ ی اصلی اجزا همواره ازی تمدن بشر آغاز با که ازيزی ، هنرها»یديتوح«سه مذهب  مذهب از دو دست کم در

 در Margoliouth وثيمارگول به تذکر. ندارندی ا اساسا جائيدارند، ی کم اريبسی ا جايت به حساب آمده اند، يو مدن
تنها رشته ی، و معمار درام، شعری، مجسمه ساز، ینقاش، یقيموسی عني، بايزی گانه هنرها ششی هاان رشته يم

 »کنندمی ی رويمغزان پ شعرا تنها سبک از«نکه يتذکر ا د کراهت و بايق و رشته ماقبل آخر با، ن بصورت روشنيآخر
هود منع ين يآئ همچنانکه در، شده اندی گر نفيمورد قبول اسالم قرار گرفته اند و چهار رشته د) ٢٢۴، نمل(
ی اديحد ز ن تاين آئيا دری قيعوض موس در. هوه استين دهگانه خداوند يفرام ن فرمان ازيمهمتر ن وياولی کرسازيپ
پس بابال نواده نسل هفتم ... «: سه گانه همه مردم جهان شناخته شده استی از حرفه های کيی رفته شده و حتيپذ
» که صانع مس و آهن هستنديآنهائ زنان و قائن پدری ن بربط نوازان و وبال پدريگله داران بود، و برادرش ل پدر يقاب
 و ی قوچ و نداشت و شامل بوق و شاخ ی هود اصالتا جنبه مذهبيی قيموس). ٢٢و٢١ ش، باب چهارم،يدايسفر پ(

 . وبال ابداع شده بوديشد، که همه آنها توسط می زنگوله 
 
همه  در ونان، رم، وي، نيران، هند، چيای، قيمصر، کلده، بابل، سومر، آشور، فن: گريدی باستانی  هادنهمه تم در
بلکه گاه مقدس شمرده شده است، همچنانکه  نه تنها مجازی قيجهان کهن موسی ريمه اساطيو نی رياساطی ن هايآئ

ی قياسالم نه تنها موس در. ن مراسم استيرايناپذی جزء جدائی حيو مسی و بودائی زرتشتی مراسم مذهب در زيامروز ن
هان و يسرسختانه فقی خ اسالم با دشمنيتمام تار ز درينی ر مذهبيغی قيموسی بلکه حت، به مذهب نداردی راه

 . مورد طعن و آزار قرار گرفته اند» سماع«و جرم ان ين جهت عرفا و صوفيمتشرعان و محدثان مواجه بوده و بهم
 ز دريکشف االسرار خود فتوا داد و بعدا ن دری ني خمت اهللايآ، ستميقرن بی انيپای دهه ها ما، در ن دوران خوديهم در

و شهامت و  کندمی د يانسان تول و خالف عفت دری و عشقبازی روح شهوترانی قيموس« :د کرد کهيه تأکيفقی مقام ول
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ک يه بانسان را  شرمانه است وی ست و بباشد پی قيآن موس که دری زندگان. رديگمی او از رای شجاعت و جوانمرد
  ».یانت است به مملکت اسالميخی قيموس. کندمی ل يهوده تبديموجود هزل و ب

 
. استی جنگی پور و سرودهايشود طبل و شمی شناخته » میاسال«ه يت فقيمکتب وال که دری قيموس ازی تنها نوع

 پری مصاحبه ا دری ائيتاليروزنامه نگار سرشناس ای نچانا فاالياور، ینيآمدن خم کاری ن سال روينخست که دری وقت
ی قيمورد موس د دريدانمی ی عفتی و بی ک کننده روح شهوترانيرا تحری قيد که شما که موسياو پرس صدا از و سر
 ،اسمشنمی د نيبرمی را که اسم ی ئ هان آدميمن ا:  پاسخ دادت اهللايد؟ آيگوئمی چون باخ و موتسارت و بتهوفن چه ی کسان

 .نداردی کالشمارش باشد ای قيآنها موسی قياما اگرموس
 

هستند که در آن ی ر او دنباله روان مکتبيو نظای نيرا خميز، ستينی نيچون خمی خاص کسانی ئ هان برداشتيالبته چن
و ی دگخوانن«:  آمده است که»ث موثقيحد «امبر اسالم دريقول خود پ توسط محدثان معتبر ازی نيش از خمي پ هامدت

 کور و  و امت باتفاق زناکاران و صورتگران کريق روز  بروند درهن رايو آنانکه بد، استی اجل معاص ازی نوازندگ
ک يامبر نقل شده است که هرکس که ين پيهم ازی حت» .کنندند و مانند سگ نوحه يرون آيخود بی گورها لنگ و از

  .است که هفتاد بار با مادر خود زنا کرده باشدی ت کسيمعص دتر ازيشدت او نزد خداوند يدرهم به اهل ساز و آواز بدهد معص
 
اجزاء  از زين دو ن هريتوان داد، که امی ی مجسمه ساز وی گر نقاشيدی رشته هنر مورد دو در را ن تذکريهم رينظ
ن راستا است يهم در روند، ومی بشمار ی حين حال فرهنگ مسيع و دری ري و مذاهب اساط هار همه تمدنيناپذی جدائ

ی ز آثار حجارين و ،یو رومی ونانيو ی و مانوی حيمسی شرق و غرب بصورت آثار نقاشی که هزاران شاهکار هنر
و تنها دو ده شده اند، يآفری نه مذهبيزم دری حيو مسی راني اوی و رومی ونانيو ی و برهمائی بودائ وی بابل وی مصر
طور  که در رای نيهوه سلسله قوانيتورات خداوند  در. کرده اندی ده مستثنن قاعيا از هود و اسالمند که خود راين يآئ
 آنچه باال در ازی چ تمثاليده و هير تراشيچ تصويه« :کند کهمی ن قانون آغاز يا کند بامی کته يدی نا به موسيس

ی هوه که خدايه من را کيمساز، ز خودی ن است براير زميز آب در ن است و آنچه دريزم ن دريآسمان است و آنچه پائ
ا ير خداوند يا تصويز ساختن مجسمه ياسالم ن در). ٣، ستميباب ب، خروج سفر(» رتمند و حسودميغی هستم خدائ تو
ن يدالعذاب تريت شده است که شديامبر رواين باره از پيا موجود جاندار منع شده و در مبران و امامان و اصوال هريپ

ل آمده است که يقول جبرئ از سازند، ومی  وان رايا حيا مجسمه آدم يند که نقش هستی صورتگرانامت يروز ق مردم در
 .شوممی ده باشند داخل نيوار کشيد بر رای ا صورتيباشد ی آن سگ که دری من به خانه ا
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ی ن بشرتمدی ط کنونيشرا قرآن آمده است، در ل ويتورات و انج آنطور که در، »یديتوح«ن يسه آئ هری ن جزائيقوان
و ی حيا مسيی هوديمان يا ت ازيآنها با خلوص ن افراد ازی  هر قدر هم که کسان-ی چ جامعه متمدنيهستند که هی نيقوان
ی  نه حاضر به اجرا- سا رونديا کليسه و يا کنيکشنبه به مسجد يجمعه و شنبه و ی خود دفاع کنند و روزهای ا اسالمي

  . حه بگذاردآنها ص تواند برمی ی آنها است و نه حت
 
ز يبدست آنها کشته شده باشند نی که آدمی واناتيحی بلکه حت، به بخشش گناهکاران داده نشدهی تورات نه تنها جائ در

نه يآ هر« :کند کهمی د يهوه تأکين مورد خود يا شوند، و درمی برده شده و پس از محاکمه سنگسار به محکمه شرع 
جهت  ل درست دريانج در). ۵، ش، باب نهميدايسفرپ(» وان خواهم گرفتيهر ح انسان و از ازهر انتقام خون شما را
ی های از شگفتی کيتواند می ت ين واقعيز داده شده است، و ايمبالغه آمی ن بخشش و گذشت جائيخالف تورات بد

و ی ل متيانج دو  در».ل آن آمده استيتکمی بلکه تنها برا، امدهينی گرين آن دينقض قوانی برا« :د کهيبشمار آی کتاب
د که گفته شده است چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، اما من يده ايشن«: آمده است کهی سيقول ع لوقا از

 گرت رايزند گونه دمی ی ليگونه راستت س بری مکن و اگر کسی کند بدمی ی بد که به توی م به کسيگومی به شما 
ی رو کندمی تو وام ازی که تقاضای کس خواهد آنرا ببخش و ازمی ی زيچتو  که ازی به کس. بگردان ز به جانب اوين

ه يد که همسايده ايشن: گر آمده استيدی جا و در). ٣٠و٢٩  و لوقا، باب ششم،۴٢-٣٨باب پنجم،ی، مت( »مگردان
 که به آنهای د و برايم دشمنان خود را دوست بداريگومی ش متنفر باش، اما من يدشمن خو و از خود را دوست بدار

د يتوانمی را ی ز شما را دوست دارد چه پاداشين د که اويرا دوست بداری اگر فقط کس. ديکنند دعا کنمی شما ستم 
د يتوانمی ی نداريدی د چه ادعايکنند؟ اگر تنها به دوستان خود سالم کنمی را ن ن کاريران هميا باج گيد؟ آيمتوقع باش

 پرسدمی ی سيکه ازعی پاسخ پطروس حوار در و). ٣۶-٢٣ و ۴٧-۴٣ همانجا،( ؟کنندمی ن نيز چنينان نيدی د؟ مگر بيبکن
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نه : ديگومی پاسخ ی ا تاهفت بار؟ ويرا ببخشم؟ آ د اويچند بار با کند، تا  من به حق من تجاوز) همنوع(اگر برادر 
، هيچون قصاص و د یئ هادرباره اعمال مجازات). ٢٢و٢١، باب هجدهم ،یمت( بلکه هفتاد مرتبه هفت بار، هفت بار
، لوقا، ۵-١، باب هفتم، یمت( ديده شويد تا بخشيد و ببخشيد تا محکوم نشوين است که محکوم نکنيای سيرهنمود ع
 ). ٣٧ باب ششم،

 
 گرددمی  باز» االلبابی اول ايوه يالقصاص حی ولم ف«ی ت توراتيت به هويحيمسی آسمان پدرصورت  از خداوند قرآن، در
 که خود آن اقتباس کلمه به کلمه از - چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندانی توراتقانون  رب ، و)١٧٩ بقره،(

، ۴٠ی، ، شور٣٣، ی، اسر١٢۶، ، نحل۴۵، دهئ ما،٩٢ نساء،،١٩۴بقره، (گذارد می د ي تأک- استی قانون حموراب
ی فر براين کيهم و ١).٣٨ ،ئدهما(د يقطع کن شود که دست مرد و زن دزد رامی گر گفته يمورد د در). ۶٠ حج،
 کنندمی ن فساد يزم ند و دريمجازات آنانکه محارب خدا و رسول او«: شودمی ن يياالرض تعی ن فيمفسد خدا و ن بايمحارب

، ١٢۴، اعراف ،٣٣، مائده(» ده شوديجهت مخالف بر شان دري و پاها هاا دستيخته شوند ين است که به دار آويا
 ). ۴٩ ، شعرا،٧١، طه
 

ز يمختلف وضع شده است و غالبا نی بعد توسط فقهای  هادوران شود کال درمی خوانده ی اسالمی  مقررات قضاآنچه
ن اندازه جالب است نحوه يآنچه بهمی ول. توافق نظر وجود ندارد، عيجهان تسنن و تش دو بخصوص در، ان آنهايم

ی مورد صدور رأ جهان متمدن امروز دری ئارتباط با ضوابط قضا است که دری شرع اسالمی دادگاه ها دری دادرس
 . استی کامال قرون وسطائی راثيمی، رأی اجرا و صدور عدالت در دقت و درباره متهمان و مراعات حداکثری نهائ

 
و ی بايد مدع، جريان جلسه در. اقدام کندی دادرس مسجد به امر گاه نيز در محکمه و دری ايام معين بايد درمی ی قاض
بايد ی اهل ذمه باشد، قاضی طرفين دعوا مسلمان و ديگر ازی اگر يکی عليه را به نشستن دعوت کند، ولی مدع

وجود ی العموم و وکيل دعوی محکمه شرع مدع در. اهل ذمه را سرپا نگاه دارد مسلمان را به نشستن دعوت کند و
محکمه  کنند و درمی ز منافع خويش دفاع طرف دعوا خود ا دو. کند بايد اين دو وظيفه را ايفای ندارد و خود قاض

مرکب از يک يا ی خدمتگزارانی قاض. دارندمی خويش گسيل ی را به جای يابند و اگر زن باشند نماينده امی حضور 
دادگاه ی حکم قطع. اختيار دارد محکمه حاضر کند در در و يک دربان که بايد داد خوانده يا شهود را) یمنش(چند کاتب 
   .يکروز صادر شود و اين حکم قابل تجديد نظر نيست و بايد بفوريت به اجرا درآيد ن جلسه محکمه و تنها درهما بايد در
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اين سنت از ی ول. گر بدين صورت وجود ندارديآئين د دو در خاص آئين اسالم است و» یتوحيد«سه آئين  نماز در
اقتباس شده ی آئين مانو از)  نيت، قنوه، رکوع، و سجودوضو،(بلکه کليه اجزاء آن ، جانب خود اسالم وضع نشده

 .توان به خاک تيمم کردمی وضو پيدا نشود ی اينکه اگر آب برای حت، است
 

 . شبانگاه است، پيش از طلوع خورشيد، نيمروزی يعنی مانوی نيز همان اوقات نمازهای اسالمی نمازهای اوقات ادا
 دو آوريد نماز را در بجا«: بود مکه بود تنها دو بار که محمد دری دوران دری آغاز کار، يعن روزانه دری نمازها شمار
سپيده دم  در نماز را«: پس از هجرت محمد به مدينه اين رقم به سه نماز افزايش يافت). ١١۴هود، (» روز هری سو
پذيرفته ی ورت نهائبصی پنجگانه پارسی ، و سرانجام نمازها)١٣٠، طه(» داريد طول شب برپا شامگاه و در و در
آن  ازی نزد مسلمانان چين که بخش عمده ا است، بجز دری همه جهان اسالم به زبان عرب قرائت نماز تقريبا در. شد

بودند که برخالف ی از فرقه حنفی که به چين رفتند خراسانيانی زيرا نخستين مبلغان اسالم، خوانندمی ی را به فارس
  .دانندمی  گويند مجازمی آن سخن  زبانی که با خواندن نماز را برای مسلمانان به هرسه فرقه ديگر تسنن و فرقه شيعه 

  
پس از ی بود، ول) بيت المقدس( در آغاز اورشليم -بايست هنگام نماز روبدان داشته باشند می  که -قبله مسلمانان 

قرآن چنين توجيه  غير منتظره در اين تغييرروابط مسلمانان با جامه يهوديان مدينه اين قبله به کعبه تغيير يافت ی تيرگ
گويند چه چيز باعث می ناباوران «: اين راه درجه ايمان مومنان را آزمايش کند شده است که خداوند خواسته است از

______________________________ 
يافت، يکی درقانون حمورابی که درآن مجازات چند رابعنوان مجازات،  پيش ازقرآن دردومتن باستانی ديگر ميتوان " دست بريدن "   سابقه -١

واگر .... «: که درآن آمده است)١٢-١١باب بيست و پنجم، ( نوع بريدن هردو دست بزهکار تعيين شده است، و ديگری درسفر تثنيه تورات    
 دست خود را دراز کرده عورت اورابگيرد دوشخص بايکديگر منازعه نمايند،  و زن يکی پيش آيد تاشوهر خود را ازدست زننده اش نجات دهد و

 ".پس دست اوراقطع کن، و چشم تو براوترحم نکند
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اين رو کرديم که دريابيم  بدانان بگو اين کار را از، آوردندی آن بودند به کعبه رو که بری قبله ا آن شد که مسلمانان از
مسجدالحرام ی پس رويت را به سو. انندگردمی بری رو او ازی کنند و چه کسانی می پيامبر پيرو ازی کسان چه

 ).١۴٠، بقره (»اين پس رويتان را بدانسو بگردانيد که باشيد از و همه شما هرجا، بگردان
 

*  *  * 
داشته است، چنانکه به ی و ماقبل اسالمی ميقدی ره العرب سابقه اينزد اعراب جز دری به خالف نماز، رسم روزه دار

معبد او بود انزوا ی ش متوليله قريکه قب» اهللا«عبادت ی کبار برايی طلب جد محمد سالعبدالمی ت مورخان اسالميروا
نه وجود داشت ين زميهم ز درينی گريزمان ظهور اسالم سابقه مهم د دری ول. گرفتمی ن مدت روزه يا و در ديگزمی 

» به ما«روزمقدس  شد و بای مگرفته ی ادبود زندان و مرگ مانيسال بود که به  هر ان دريکماه مانويو آن روزه 
 .شدمی ن برگزار يماه فرورد ان بود دريحيد پاک مسين روزه که همزمان با عيا. افتيمی ان يفطر مسلمانان، پا معادل روز

ان يهودين يمعادل با دهم تشری ميقدی مذهب ک روزيمحمد روز دهم محرم را که ، نهين سال مهاجرت به مدينخست در
داشت،  را ماه روزه مسلمانان مقرر) پوريماه ک(ان يميآن تمام ماه عبادت کل بعد ازی  کرد، اندکنييروزه تعی بود برا

ن ماه عبادت را به ماه يت المقدس به مکه، ايب ر قبله مسلمانان ازيينه و تغيان مديهودياز قطع رابطه با  بعدی ول
 .ر دادييرمضان تغ

  
ی ائيوضع جغراف ن دانسته اند که شارع اسالم ازيا ازی مضان را نشانماه ری ن قانون روزه داريمحققان ا ازی اريبس
د يخورشی ز حتينی مناطق رسد و درمی ست ساعت يب شتر ازيآنها گاه طول روز به ب جهان که در ازی مناطقی ميو اقل

ن مقررات ي اد فرض کرد کهيبامی ا يپرسد آمی ن مشکل ياشاره بد هر دريگولد تس. خبر بوده استی کند بمی غروب ن
آنها اختصاصا مناطق و  ی را که محتوايز، ره عربستانيا نه تنها به ساکنان شبه جزيشوند می ان مربوط يبه همه جهان
ساکنان مناطق ی آن برا دری چ محليرد و هيگمی  نان آنرا دربريره و مسائل روزمره صحرانشيشبه جزن يای گرم آفتاب
 . کن است مسلمان شوند منظور نشده استن که مميکره زمی ر آفتابير و غيسردس
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ان صفا و مروه ادامه يم )دنيدو(ی سع. گرفته شده استی عربستان ماقبل اسالم ما ازياست که مستقی سنت حج سنت
محل  ن دويا بت اساف و نائله که در احترام به دوی آن طواف کنندگان به نشان ادای اجرا است که دری ميقدی سنت

دن يسر، بوسی دن مويتراش: حجی ر آداب کنونيسا، کردندمی آمد  مکان رفت و ن دويان ايم ودند هفت بارنصب شده ب
ی ادگار دوران ماقبل اسالميی همگ، طانيعرفات، پرتاب سنگ به ش گوسفند، توقف کوتاه دری حجراالسود، قربان

ی ل موجهيچ دليسد که من هينومی ن مراسم يدرباره ا، یران اسالميات اين عالم الهيبزرگتری، ابوحامد غزال. هستند
  .کنممی چون امر شده است اطاعت ی ول، افته اميمناسک حج نی برا
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مت از يتورات کسب غن در. داردی ار مهميمقام بسی ريمت گيغن» یديتوح«سه گانه ی  هانيآئ ن ازيآئ دو دست کم در

ی ادآوريگر بدانان يل با اقوام ديقوم اسرائی آزمائ زور هر  و درگذاردمی د يآن تأک هوه اختصاصا برياست که ی اصول
ی و بن …«: خود نگاه دارندی مت برايآنانرا به غنی بکشند اما دارائو زن و کودک  مرد کند که مغلوبان را ازمی 
بنده ی موسر هالک کردند بموجب آنچه يرا بالکل بدم شمش آنهای آن ملوک را گرفته و اهالی شهرهای ل تمامياسرائ

وشع بن ي، فهيصح(خود به غارت بردند ی برا ز بهائم آنها راين مت آن شهرها ويغنی و تمام، خداوند امر فرموده بود
کن ير بکش ليع ذکورانش را به دم شمشيرا بدست تو بسپارد جمی ت شهريهوه خدايو چون ، )١۴، ازدهمينون، باب 

ت به يهوه خدايخود به تاراج ببر و غنائم دشمنان خود را که ی اشد براشهر ب زنان و اطفال و بهائم و آنچه را که در
مت يغنی طالی شما گوشواره ها ازی کي شان گفت هريو جدعون به ا«، )١٣، ستميباب ب، هيسفر تثن (»دهد بخور تو

ن انداختند و آ مت گرفته بودند دريخود را که به غنی گوشواره های کي پهن کرده هری خود را به من بدهد، پس ردائ
ی فودياآنها  و جدعون از، که برگردن شترانشان بودی گردن بندهائی بود سوا وزن آنها هزار و هفتصد مثقال طال

-٢۴، باب هشتم، سفر داوران (»کردند عقب آن زنا ل درياسرائی داشت و تمام شهر خود عفره برپا ساخت و آنرا در
ل و دوستان خود فرستاده يخ اسرائيمشای مت ها را که گرفته بود براياز غنی د بعضيو چون داود به صقلغ رس«، )٢٧
 . )٢۶، امی باب س، ليکتاب اول سموئ (»شماستی مت دشمنان خداوند براياز غنی ه اينک هديگفت ا
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 ٢۴۵و٢١٢، بقره(افته اند يو مسائل مربوط بدان اختصاص ی ريمت گين غني خود بدوبهنبه قرآن  دری ات متعدديآ
ح شده يقا تشريم غنائم دقيب تقسيسوره انفال ترت در). ١١، ممتحنه، ١٠-۶، حشر، ٢١-١٩، فتح، ۶٩، ۴١، ١، انفال
خواندند تا شور و می ان خود يجندی ن سوره را برايای کاريهر پ ش ازيو معروف است که سرداران اسالم پ، است

مت يکسب غنی دهند و برادست نفرصت را از ن يه شده است که مومنيدا توصيکجا اکي در. زنديحرارت آنانرا برانگ
 ). ٢٠، فتح(» ديآن شتاب کن شما است که در ، و برشما وعده داده استرا به  اريغنائم بسخداوند کسب «: عجله کنند

  
هم که ی زنان شوهرداری حت. مجاز استی مت جنگير گرفتن زنان و کودکان به عنوان غنياسی زمان جهاد اسالم در
 ). ٢۴، نساء( نديت مردان عرب درآيتوانند به مالکمی شوند می مت گرفته ي به غنا هن جنگيا در
 

*  *  * 
هود و از آنجا به اسالم منتقل شده است ين ين به آئين النهريبی باستانی  هااست که از تمدنی سنتی ن قربانيسنت خون
ن سنت يزرتشت ای گاتاها که دريصورت در، آنهاستی رياساطی و ساختارهای سامی  هازات همه تمدنيو از مم

 . محکوم شده است
  
هوه داده شده يحد پرستش خود  دری تيکه بدان اهمی حد در، ن اصل عبادت شناخته شدهيمهمتری هود قربانين يآئ در
کباب شده ی خوش قربانی بو ندتر ازيهوه خوشايی برای چ بوئين دارد که هيا ت ازيه تورات حکاين آيچند. است
 رای ن لحظه خداوند قوچيآخر و تنها در، شودمی ن ييتعی فرزند خود او به عنوان قربانی م حتيداستان ابراه در. ستين

 ). ١۵-١٢ست دوم، يباب ب، شيدايسفر پ( فرستدمی شدن ی فرزند او به منظور قربانی بجا
  
به اطراف و اکناف معبد و به  یوان قربانيدن خون حيپاش، گريدی جاها ا دريمعبد خداوند  دری تمام مراسم قربان در

رساله پائولوس رسول (» نداردی ختن خون آمرزش گناهان مفهوميبدون ر«را يز، داردی ت اساسياز اهميمحل آتش ن
 . )٢٢-١٩، باب نهم، انيبه عبران

  
وند تعلق ز نوزادان گاوان و گوسفندان آن به خدايو نی هوديخانواده  هر تورات اصوال همه فرزندان ارشد و ذکور در

ن يمورد االغ ا شوند، و تنها دری و گوسفند قربان گاو ها، آدمی قربانی منتها بجا، نديد وقف او به حساب آيدارند و با
نباشد، گردن االغ را بشکند ی قربانی ض آن با گوسفند براياستثنا منظور شده است که اگر صاحب االغ حاضر به تعو

ا يز سخن رفته است، چنانکه آخازينی آدمی ن بار از قربانين تورات چنديهم در ).٢٨، ست و هفتميباب ب، انيسفر الو(
خ يکتاب دوم توار( افکنندی آتش م دری مان فرزندان خود را بعنوان قربانيان معبد سليهودا و متوليو مناسه پادشاهان 

حا پسر يشهر اری د بنايسبت تجدبمنای ليت ئيل بيئيخ، ليزمان سلطنت آخاب شاه اسرائ و در) ست و هشتميباب ب، اميا
کتاب ( کندمی ی هنگام ساختن دروازه آن قربان گرش را دريهنگام زدن کلنگ ساختمان و پسر د ارشد خودش را در

 ). ٣۴، باب شانزدهم، اول پادشاهان
 
هر چند ، افته استيهود به اسالم راه ين ي از دنًايد عيآی هود به شمار مين يز از ارکان آئين که امروزه نين سنت خونيا

ن يچند ن سنت دريا از. افتيتوان می ل عرب يقبا ازی نزد برخ آنرا در ازی ز نمونه هائينی دوران ماقبل اسالم که در
. اد شده استي) ٢ کوثر، ،٢۵ ، فتح،٣٧-٣٣، ٢٨، ، حج٩۵و٢٠، مائده، ١٨٣، ، آل عمران۶٧، بقره(سوره قرآن 

ی متن شعائر مربوط به حج قرار داده و قربان م دريادگار ابراهيرا بعنوان ی نم سنت قربايانتساب خانه کعبه به ابراه
ون يليک تا دو مين يبکه هر ساله ی بطور، ض حج درآورده استياز فرای کين مراسم بصورت يا در گوسفند را

ده يکه سر برم ن دريمع کروزي در، شودمی ده يد قربان نامين جهت عيمراسم حج که بهم در) شتريو گاه ب(گوسفند 
د يز پدينی گوناگونی شوند و احتماال خطرات بهداشتمی خته يشوند و بخاطر عدم امکان استفاده از آنها به گودال رمی 
و ی از اندونز، ی گرسنه جهان اسالم هاونيلينه م، ن کشتار داشته باشديبه چنی اجيآنکه نه خدا احتی آورند بی م
 . برگرفته باشندی  اآن بهره قا ازيافری ن تا صحرايپيليف
 

*  *  * 
آن معاف داشته است  از ان رايحيمسی شمرده ولی ان و مسلمانان الزاميهوديی که خداوند آنرا براسنت ختنه پسران 

از  هرودوت ختنه را. اقتباس شده استی ماقبل توراتی  هاهود از تمدنين يگر آئي و شعائر د هابا همه سنتيمانند تقر
ن يا خود تورات در در. ان گرفته انديمصر ز آنرا ازيان نيقيشود که خود فنمی متذکر ی ول، ردشمامی ان يقيسنن فن
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ن يهود اين يآئ در). ٢۴، باب نهمی، اء نبيرميکتاب (ان اشاره شده است يان و ادوميموآب، انيعمون، انيراستا به مصر
ده خود قرار دهد و يل را قوم برگزينکه اسرائيهوه به ايرا که تعهد يبرخوردار است، زی اتيحی تياهم موضوع ختنه از
گرو  در اد کند،ين زي شمار ستارگان آسمان و غبار زم بهم رايابراهت يل تا فرات بدو ببخشد و ذرين از ارض کنعان را

ت و يل موجوديواقع قوم اسرائ را ختنه کند در ل فرزندان ذکور خوديم است که قوم اسرائين تعهد متقابل ابراهيا
ت ياهم. ون استيده شده پسران خود مديبری  هاجه اول به آلترد خود را دری و مذهبی ائيو جغرافی خيت تاريعمشرو

می ی غمبر اولوالعزمش موسيابان مصر بدنبال پيب ک دريتاری شب خداوند خودش دری است که حتی حد ن سنت دريا
 .نکه ختنه نشده است بدست خود بکشديرا بخاطر ا او دود تا

  
، هر )٣، باب دوازدهم، انيسفر الو(شوند می روز هشتم تولد ختنه  بموجب قانون تورات دری هوديدان ذکور فرزن

تا به آخر عمر خود ختنه نشده  زينی موس. ختنه شده استی  سالگ٩٩ م خودش دريت تورات ابراهيچند که به روا
  .)١٢ش، باب هفدهم، يدايسفرپ( د ختنه شونديبامی زين یلياسرائی بردگان خانواده های هوه، حتيم با يثاق ابراهيم در. است

 
  ارزش ندارد از»یختنه قلب«بدون ی عنيکه خود بخود ی مذهبی ک رسم ظاهريان بعنوان يهوديختنه » ديعهد جد «در

احکام خدا را بجا ی  ختنه نشده باشد ولکه جسمًای کسح شده است که يمورد تخطئه قرار گرفته و تصری سيجانب ع
رساله ( کند محکوم کندمی عت تجاوز يشر و نشانه ختنه ازی وجود داشتن کتاب آسمان را که بای د حق دارد آنکسآور

 ).٢٩-٢۵، باب دوم، انيپائولوس رسول به روم
  
ن ير قوانيهمانند سای ول، افته استيمورد آن نزول ن ز درينی ژه ايوی به ختنه نشده و وحی قرآن اشاره خاص در

ی عني، لين حال پدر اسماعيع غمبر آغاز شده که دريم پين رسم با ابراهيرا ايز، ت شناخته شده استيمبه رسی تورات
 . ز هستياعراب نی اين

 
*  *  * 

ن يا که دريحال دری عني، مشابه مورد ختنه وجود داردی وضعی دين توحيسه آئ حرام و حالل دری های مورد خوراک در
، متر دارنديمالی ر وليهمان مس دری نيو مسلمانان قوان، رنديو انعطاف ناپذی  جداريبسی نيان تابع قوانيهوديباره 
  .نه معاف شناخته شده اندين زميا دری ت و ضوابطيهرگونه محدود ان ازيحيمس
 
توان گوشت آنها را خورد می که ی هائی ماه ک باب تمام به چرندگان و پرندگان و حشرات ويان تورات يسفر الو در

ل يدلی نظر ضوابط بهداشت ازی م بندين تقسيآنکه ای ب، د خورده شوند اختصاص داده شده استيبامی که نيو آنهائ
ن است که رسوم و ي فقط ا-گر مقررات تورات يد ازی اري مانند بس- آنی را هدف نهائيز، داشته باشدی هيقابل توج

ز در يع نيجهان تش دری ن استراتژير اينظ. جدا کندارتباطند  در او که بای گر اقواميد هود را ازيقوم ، یآداب مشابه
و هارون ی و خداوند به موس… «: ن باره آمده استيا تورات در در. ارتباط با جهان تسنن به کار گرفته شده است

ن يع در کدام را که شکافته سم و هر، ننديزمی رو که بری واناتيهمه ح د ازيل بگوئياسرائی خطاب فرمود که به بن
را که يست، و گورکن زيکن شکافته سم نيکند لمی را نشخوار يشخوار کننده باشند بخورند، اما شتر را نخورند زحال ن
 ١.ستيکند و شکافته سم نمی را نشخوار يو خرگوش ز، ستيکند و شکافته سم نمی ز نشخوار ياو ن

 
راه دهان وارد  که ازی زهائيه او آن چدگايد را که ازيز، کشدمی ن خط بطالن ين قوانيهمه ای رو بری سيع، ليانج در

ی شه هايبلکه آن اند، کنندمی را نجس نی شوند آدممی خته يشوند و پس از آن بصورت مدفوع به مزبله رمی معده 
 کنندمی رون تراوش يبه ب ا دهان اويراه چشم  و از رنديگمی قلب او سرچشمه  کنند که ازمی نجس  را اوی ناپاک

، انيرساله پائولوس به روم، ١٠، ست و پنجميباب ب، انيرساله پائولوس رسول به قرنت، ١٩-١٠، باب پانزدهمی، مت(
 که   دريوقت در، قول پطروس رسول از )٢٨ازدهم، يباب (کتاب اعمال رسوالن  ن وصف دريبا ا )٢٠، باب چهاردهم

 :شودمی گفته ، خواندمی دارد فرا  روشيپ که دری وه هائي و م هارا به خوردن گوشت شنود که اومی خدا  ا ازيعالم رو
  . زنممی که حرام و ناپاک است لب نی ئهای من به خوراک، خداوندی ا، نه
 
 :مقياس محدودتر، حرام شناخته شده اند معين منتها دری ئهای خوراک، قرآن نيز همانند تورات در

________________________________ 
ستند و فقط دهان خود را يچکدام نشخوار کننده نيرا که گورکن و خرگوش هيز، اشتباه کردهی دـن فهرست بنيا دراحتماال خداوند ، به تذکر ولتر -١

 .جنبانندمی 
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شما  را برده باشند بر جز خدای را که هنگام ذبح آن نامی وانيح خداوند خوردن مردار و خون و گوشت خوک و هر«
 ).١٧٣، بقره (»منع کرده است

 
ار کاهش يان بسيهوديمسلمانان نسبت به ی را برای غذائی  هاتيکند که محدودمی ح يقرآن تصر د درنهمه خداونيا با

ی ان را بجز آن قسمتيچهار پا ور ويه طيز پيو ن، ميان حرام کرديهوديوانات ناخن دار را به يما گوشت ح«: داده است
ه يانشان تنبيبابت عص خته باشد، تا آنان را ازيمشان آي هاا با استخوانيشان آمده باشد يا از احشايکه از پشت آنها 

  . )١۴۶انعام، (»مين منع ها را برداشتيا ازی اريشما بسی برای  ول١ميکرده باش
 
، ۶٠، ، مائده۶۵، بقره(شوند می نه يل به بوزيخورده اند تبدی شنبه ماه روز نکه دريقرآن بخاطر ا ان دريهودين يهم

نه شدن يبخورند و نگران بوزی ز ماهيانان اجازه داده شده است که شنبه ها نکه به مسلميصورت در) ١۶۶اعراف،
 . نباشند

 
*  *  * 

که اصوال اين ی  دارد و با همه نقش»یتوحيد«ی روزمره پيروان آئين های زندگ که عامل اقتصاد دری با همه اهميت
اين سه آئين توجه  هيچيک از رده است، درطول تاريخ ايفا ک پيدايش و توسعه اين مذاهب و تحوالت آنها در عامل در
ی يا صحرائی شبانی حد اقتصادها به عامل اقتصاد و قوانين مربوط بدان نشده و آنقدر هم که شده صرفا دری خاص
 ولو، پيچيده جهان امروز نيستی شرايط اقتصادی هيچ صورت پاسخگو بوده است که در پيدايش آنهای  هادوران

 .خود بجويندی سه کتاب آسمان و مسلمان کليد حل تمام مسائل را تا به ابداالباد دری يا مسيحی يهودی آنکه بنيادگرايان
  
ی موارد در) قوم يهود نقش درجه اول داشته باشدی زندگان بايد درمی ی که بطور سنت(ی تورات تمام مسائل اقتصاد در
يکديگر ی از دست همسايه ات بخری يا چيز یبه همسايه خودت بفروشی چيز اگر«: اين قبيل خالصه شده است که از

ی  قيمت آنرا زياده کن و برحسب کم هاسالی را مغبون نسازيد، اگر محصول زمينش را به تو بفروشد برحسب زيادت
من غريب  است و شما نزد )يهوه( مفروش زيرا زمين از آن منی و زمين خود را بطور ابد، کم نما  قيمتش را هاسال

شهر حصاردار بفروشد تا يکسال بعد حق انفکاک  آنرا خواهد داشت  دری خانه سکونتی و اگر کس… و ميهمان هستيد
خريداران نسال بعد نسل ی شهر حصاردار است برا مدت يکسال تمام آنرا انفکاک ننمايد پس آن خانه که در و اگر در

  ). باب بيست و پنجم، سفر الويان( برقرار باشد
 
ی آنرا کامال منتفی شناخته نشده و بهمين دليل عيسی اقتصاد اصوال مسئله شايان توجهبنام ی انجيل مسئله ا در

به . نگران غذا و بخاطر بدن نگران لباس نباشيدی بخاطر زندگ: به شاگردان خود فرمودی و عيس«: شناخته است
 ،دهدمی ولی خداوند به آنها روزی ، نکنند و نه انبار دارند و نه کاهدامی کارند و نه درو می پرندگان آسمان بنگريد که نه 

بيشتر از پرندگان به نزد خدا ی و شما خيل، باب دوازدهم، لوقا(پرندگان به نزد خدا ارزش داريد  بيشتر ازی و شما خيل
 . )٢۴-٢٢، باب دوازدهم، لوقا(ارزش داريد 

است که مردم دنيا به دنبالشان ی يزهائاينها چ، آشاميد اينقدر تقال مکنيد و نگران مباشيدی خوريد و ممی آنچه ی برا
 ).٣١-٢٩، همانجا( به اينها محتاجيد و خودش به سراغ شما خواهد آمد داندمی ه اما شما پدری در آسمان داريد ک، هستند
نه  کشند ومی نه زحمت . کنندمی  صحرا نگاه کنيد و ببينيد که چگونه نموی لباس نگرانيد؟ به سوسن های چرا برا

پس نگران نباشيد که چه بخوريم يا چه  . از آنها آراسته نشدی سليمان هم با آنهمه حشمت مثل يکی ول .ريسندمی 
داند که می شما ی اما پدر آسمان. کنندمی بدست آوردن اين چيزها تالش ی بنوشيم و چه بپوشيم؟ همه مردم جهان برا

 استی  کافو بدی امروزفردا است ی فردا برای نگرانزيرا ، شما به همه اين چيزها احتياج داريد، نگران فردا نباشيد
  . )٣۴-٢٨، باب ششم، یمت(
 
 : که داده شده اين است کهی روشنی دستور اقتصاد، قرآن به غير از منع ربا و دريافت خمس و زکوه و جزيه در
 
امله ميان شما را  معی ميان باشد و کاتب درستکار چون به قرض و نسيه معامله کنيد بهتر است سند و نوشته در«

__________________________________ 
ی مراسم قربان آنها که دری ه و چربيو پ، م شده انديوانات برحسب سم و ناخنشان به حالل و حرام تقسيآن ح ان که درياشاره به سفر الو -١

 ).٢۵-٢٢، هفتم و باب ٣باب سوم،  ان،يسفر الو(ندارد  اجازه خوردن آنها رای هوه است و کسيمخصوص 
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 مديون آنرا امضاء کند و از پس بنويسد و، آموخته استی زيرا خداوند نوشتن را به و، بنويسد و از نوشتن ابا نکند
 مردان گواه تن از و اگر مديون سفيه يا صغير است و صالحيت امضاء ندارد پس دو. نکاهدی آنچه مقرر شده چيز

چه معامله بزرگ ، دين غفلت مکنيخ معيذکر تار و از، ديزن شاهد آور  دوک تن مرد ويد يابيو اگر دو مرد ن، ديآور
  . )٢٨٢، بقره (»اجر بمانندی د بين معامله نبايا و البته کاتب سند و گواهان در. باشد و چه کوچک

 
*  *  * 

گر يدی ا هبخش دری آن دارند و حت خاص ازی آنهم بخش، یدياز مذاهب توحی کياختصاص به ی ن مذهبيقوانی برخ
ع يجهان تش  است که فقط در»هيتق«ن قانون ين نوع قوانين ايمهمتر از. شوندمی ت شناخته نيرسمز به يهمان مذهب ن

شود مورد قبول می ت آنرا شامل يکه نه دهم جمعی اسالمی ايدنی بخش سن و در، را داردی ضه شرعيک فريجنبه 
خود بمصلحت ی ا ماليی ت جانينظر امن که ازی موارد رک مسلمان حق دارد دي »هيتق«ن اصل ياساس ا بر. ستين

ا شهادت دروغ يلعن و دشنام قرار دهد ی خود را مورد انکار و حتی معتقدات مذهبی عني، ديص دهد دروغ بگويتشخ
 ندنتوامی اصوال نی عني، نديآی ا ميمعصوم بدنی نظر مذهب ز که ازيعه نيامامان دوازده گانه شی ن مورد حتيا در و، بدهد
 .مخالف دستور خداوند صادر کنندی ه احکاميتقی رو اجازه دارند از، قت نباشديرا بر زبان آورند که حقی زيچ
   
طالب يبن ابی قول عل از، یاصول کافی عنيعه يث جهان شيکتاب حد ينمهمتر در، هيت فقين آغاز عصر ابداع والاهم در

ه يتق. ن پدران ما استين ما و اساس ديه اساس ديتق« :م شد کهمشترکا، اعال، و امام محمد باقر و امام جعفر صادق
ک عشر آن يه است و يتق ن دريعشر درا که نه يمان ندارد، زيه نکند ايکه تقی کس. سپر مومن و نگهدار مومن است

 د که دريرياز اصحاب کهف سرمشق بگ«: ن کتاب از زبان امام هشتم نقل شد کهيهم  و در»گر،يهمه اعمال د در
ار ينکار بسيعزوجل را ای خدا و، بستندمی  خود زنار بری وجود مسلمان جستند و بامی اد بت پرستان شرکت ياع

  ».خوش آمد و آنها را دو بار پاداش داد
 
رند به آنها يپذمی فهمند و می که مردم  را که فقط آنچه رای خدا رحمت کند مومن :حضرت رضا فرمود زين و... «
قت يمطابق با حقی د جوابيپرسمی د که به هرچه يز توقع مکنيما ن آنها بپوشاند، از رند ازيپذمی ه نک د و آنچه رايبگو
را خداوند بصورت ی د که امر امامت اوالد عليده ايمگر نشن. ن امر موجب شر شوديرا که ممکن است ايم، زيبده
به ی محمد آنرا بصورت راز ه سپرد، ويعلاهللا ی به محمد صلی ل آنرا بصورت رازيل سپرد، و جبرئيبدست جبرئی راز
ن راز را يو حاال شما ا. که خدا خواست سپرد به هری ز آنرا بصورت رازيه السالم نيعلی ه السالم سپرد و عليعلی عل

ش خودتان نگاه يد پيده ايرا که شنی د حرفيتوانمی د؟ چرا نيخطر قرارده در امام خود را د که خود ويسازمی فاش 
 ). مان و الکفريکتاب االی، اصول کافی، نيلک(» د؟يدار
 
 :نه فتوا داد کهين زميهم در) ب امام رضايو طبعا نا(ب امام زمان يمقام نا دری نيامام خم، عصر خود ما در و
 
ی ا عمليد يبرخالف واقع بگو رای ه آن است که انسان حکميتقی معن. ن احکام استيه از روشنتريواجب بودن تق«

ک يائمه اطهار ی ن جهت است که گاهيا از. ا مال خوديا ناموس يحفظ کردن خود ی عت بکند برايشرزان يبرخالف م
 ). کشف االسرار( »ندددامی  خداه برخالف دستور يحکم را بطور تق

 
*  *  * 

ن جهان يای بخش سن ر آنرا دريعه جهان اسالم دارد و نظيز اختصاص به بخش شيکه آن نی گريدی قانون شرع
ی آنرا فحشا، ن آنيغه است که منتقديا صي» متعه«افت، قانون يتوان می گر نيد» یديتوح«ن يآئ دو و در یاسالم

 :ن مشخص شده استيغه چنيحقوق زن ص ،یني خمت اهللايح المسائل آيتوض در. ده اندينامی اسالمی ا فحشايمشروع 
 
غه يکه صی زن. شودمی کسال عقد يا يکماه ي ايکروز يا يکساعت يمثال ، نيمدت معی است که برای غه زنيا صيمتعه «

هم ندانسته باشد  برد، و اگرمی و از شوهر ارث ن ز نداردينی و حق همخواب، نداردی شده اگرچه آبستن شود حق خرج
غه را به زن يمرد مدت ص اگر. کندمی دا نيبه شوهر پی ح است و حقيندارد عقد او صحی حق همخواب وی که حق خرج
نکرده فقط ی کيو اگر نزد، بدهد را که قرار گذاشته است به اوی د تمام پوليکرده باشد بای کيزن نزد ه باببخشد، چنانچ
 ».نصف آنرا بدهد
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ا آنکه چالق است بشرط يا کور است و يو  ا خوره دارديوانه است يبفهمد که آن زن د، یعقد زن اگر مرد بعد از... «
ا يآنکه گوشت  ايشده باشد، ی کيط او يض و غايا راه حيض يبول و حاو معلوم باشد، و اگر راه ی نکه چالقيا

عقد  ن زن اگر بعد ازيبهم بزند، و همچن تواند عقد رامی  آن بگذرد، که ذکر مرد نتواند ازباشد  فرج او دری استخوان
آنکه  ش ازيانسان پ اگر... تواند عقد را بهم بزندمی ده اند يش را کشي هاا تخميوانه است يشدن بفهمد که شوهرش د

 اگر اول بای د، وليتواند با آنان ازدواج نمامی گر نيرد با مادر آنها زنا کند ديبگ ا دختر خاله خود رايدختر عمه 
ر از عمه يغی و اگر با زن. نداردی د عقد آنان اشکاليا دختر خاله خود ازدواج کند و بعد با مادرشان زنا نمايدخترعمه 
 او زنا کند و بعد با مادری کينزد او د و بايعقد نما رای اگر زنی ازدواج نکند، ول دختر او د باياکند ب زنا و خاله خود
شود، و اگر با مادر می حرام ن او که لواط داده بری خواهر و دختر کس و و مادر... شودمی حرام ن او کند آن زن بر

ی دختر نابالغی شوند، و اگر کسمی او حرام ن ط کند براآن کس لو ازدواج با د و بعد ازيازدواج نمای کس ا دختري خواهر
ا راه يض يو راه بول و ح و دخول کندی کينزد او  سال دختر تمام شده باشد با٩آنکه  ش ازيو پ خود عقد کندی برا را
ست ال خود اوينکه عيبه گمان ای زن نامحرم و اگر با. کندی کينزد اونبايد با گر يکند دی کي را ط اويض و غايح
  ».عده نگهدارد ماه و ده روز د به مدت چهاريآن زن با، کندی کينزد
 

 :داردی کاملتری ابين باره ارزيا در، نجف اشرف رساله خود در طاء، درـعالمه کاشف الغ، گريمرجع معتبر د
 
و ی خروهم منفعت ا دارد وی ويهم منفعت دن ع است،ين برکات عالم اسالم بخصوص جهان تشيمهمتر ازی کيغه يص«
را ی ن جاودانين ديای عالی سوگند که اگر همه مسلمانان جهان دستورها بخدا. نداردی ا اخرويی ويان دنيچ زيمقابل ه در

 افتنديمی  گذشته خود را بازی ن عظمت و سربلنديگشت و مسلممی آنها نازل  ن و آسمان بريبستند برکات زممی به کار 
امت  ه خداوند برياز ناحی  رحمتهيتاب نهاک ر درين اثبت ايدن است که به رواغه کرين صيموهبت ها همن يا ازی کيو 

غه کردن يهم که صی براست. تراوش کرده استی ر مومنان عليسرچشمه صاف ام ن سخن ازيقت ايحق در. محمد است
آثار و  کنند و ازمی ن آنرا بدست خود نابود ي مسلمانان است که متأسفانه امروز مسلمکافهی برای نعمت و برکت بزرگ

  ».مانندمی آن محروم ی ثمرات گرانبها
 

*  *  * 
که نه تنها يصورت افته است، دريی حد قانون مذهب دری طول قرون اعتبار ع، درين جهان تشيهم دری گريضابطه د

حجرات،  (»کمي اتقکرمکم عنداهللاان «: ز هست کهينی ن حکم قرآني مخالف اندارد، بلکه صراحتًای چ پشتوانه مذهبيه
 .د گذاشته شده استيآن تأک ه بريزمان صفو است که بخصوص از» غمبريد اوالد پيس «، و آن افسانه)١٣

   
داده شده است ی ن لقب اختصاصا به کسانيعه ايجهان ش دری دارد، ول سرور را مفهوم آقا وی اصل عرب د دريعنوان س

 رای راثين ميچنی ح تر خودشان ادعاير صحيا به تعبيسد، رمی به محمد ، مبرغيپ دختر، راه فاطمه نسبشان ازکه 
 نيا، ديامر حکومت برگز ابت امام دريبه مقام ن ث رايان احاديامام زمان راو» عيتوق«همان زمان که   از. دارند

ب که ين شناخته شدند، بهمان ترتيزمی رو دگان خاص خداوند دريث برگزيان احادين راويجانب ا ز ازين» سادات«
ی کتاب امال خ صدوق دريکه شی ثيحد. هوه شناخته شده بودنديده يجانب تورات ملت برگز م ازيان اوالد ابراهيودهي

سادات «ی ن مقام استثنائيانگر ايب، مبر اسالم نقل کردهغيپ ن امام ازياو خود ای خود از امام جعفر صادق و به ادعا
 : است»غمبرياوالد پ

  
روز  در :ه و آله فرموديعلی که رسول خدا صل، ه السالميق جعفربن محمد عليحقاث معتبر است از کشاف يحد در«
ن يگردد، و به خدا التماس کنند که ای آنها مستول و ظلمت بر، کجا جمع شوندي ن مردم درين تا آخرياول امت ازيق

د؟ يمالئکه ا: پرسند. ميستيند نيد؟ گويغمبرانيشما پ: مردم پرسند. دا شونديپی نورانی پس قوم. ظلمت برطرف گردد
آسمان  وقت از و همان. ميسادات ند مايد؟ گويد که هستيپس خود بگوئ: پرسند. ميستيند نيد؟ گويشهدائ: پرسند. ميستيند نيگو
 »!.ميريپذمی نرا د که آيکه دوستدار شما بوده است به درگاه ما شفاعت کنی کس هری جماعت سادات، برای رسد که ا ندا

ا اهل يا شرافتمند يزکار يقدر هم پره هر، یمسلمان دستگاه خداوند هر ن است که دريث معتبر اين حديچنی مفهوم ضمن
ی د حسنيک سيقا جواب پس بدهد، اما يا ناصواب خود دقيد بابت همه اعمال صواب يهم با علم و فضل بوده باشد باز

گر يدی دوست و آشنا بهشت را دارد، بلکه هرد مهر رفتن به يسفی نه تنها بدون سئوال و جوابی ا موسويی نيا حسي
رفته شده است با خود يش پذيشاپيکه پی ق شفاعتيتواند از طرمی ، یاخالق تيصالح هر درجه از ز، درين خود را

 . همراه ببرد
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ک قسمت آن يشود می اسالم وصول  که دری ات خمسيمال.. .«: فروان داردی ايد بودن مزايز سيا نين دنيهم البته در
آنکه بودجه  فقط بعد از«و ) ٢۶٠کشف االسرار، ص(» طيالشراک قسمت آن سهم مجتهد جامع ي هم سادات است وس

 :ن است کهيبودن ا دين سيازات ايگر امتيد از ».راه مصالح کشور صرف شود تواند درمی ه آن يسادات داده شده بق
رود و پدر و مادر و بستگانش می  به بهشت غمبريد خودش به عنوان عروس پيد درآيغه سيکه به صی ا دختريزن «
 ). بحاراالنوار، جلد ششمی، مجلس (»شوندمی غمبر وارد بهشت ياج به سئوال و جواب با شفاعت پياحتی ز بين


