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  مولفه دربار

، در تهران به دنيا 1332سال  دردكتر محمد حسن قديري ابيانه 
فلورانس  رد 1351خود را در سال  تحصيالت دانشگاهي. آمد

اولين  سال داشت، 20، هنگامي كه 1353در . نمود ايتاليا آغاز
 و انجمن اسالمي دانشجويان ايراني در ايتاليا را پايه گذاري نمود

بر عليه رژيم سلطنتي وقت ايران و در راه پيروزي انقالب اسالمي 
در فرانسه ) ره(به امام خميني  1357در اواخر سال  .مبارزه كرد

عاليت ديپلماتيك خود را از آغازين روزهاي انقالب ف. پيوست
سفارت ايران در ايتاليا در به عنوان اولين رايزن مطبوعاتي اسالمي 
  .آغاز نمود

، تحصيالت خود را در رشتة معماري در 1361در سال 
علوم  فلورانس ايتاليا به پايان برده و داراي درجة دكترا در

  .باشداستراتژيك از تهران مي
وي اولين . بانهاي انگليسي، اسپانيايي، ايتاليايي آشنايي داردبه ز

معرفي تشيع به او دوست ايراني شهيد مهدي ادواردو آنيلي و عامل 
  .بود تشيعو در نتيجه تشرف وي به 
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تماال و ا، گوزجمهوري اسالمي ايران در استراليا، بلي يرسمت سف
    .مكزيك را در سابقة ديپلماتيك خود دارد

را به زبان اسپانيايي و  "اسالم بدون تحريف"هاي وي كتاب
را به زبانهاي اسپانيايي و انگليسي به رشته  "اين است اسالم"كتاب 

زن "هاي كتاب .است شدهمنتشر  كه در مكزيكتحرير در آورده 
عوامل و "و  "اسالم در مقايسه با مسيحيت"و  "در اسالم و غرب

زنان "زبان فارسي و كتاب نيز به  "موانع فرهنگي كار و پيشرفت
 .به زبان انگليسي از آثار او است "در اسالم
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  مقدمه
  إِنَّ في ذَلك آليةً لِّقَومٍ يعقلُونَ

  !كنند مى انديشه روشنى است براى جمعيتى كه، نشانه  در اين

  )67آية  - سورة نحل - قرآن كريم(
هاي جهان وليكاستراتژي واتيكان از زبان جناب پاپ رهبر كات

  .تدر قبال ايران ترويج كليساهاي خانگي اس
در صدد جذب جوانان ايراني ها روشها به انواع مختلف آن

هستند، البته اين سياست مختص ايران نيست، بلكه سياستي همه 
 .جانبه در قبال اسالم و در راستاي جنگ تمدنها است

فته، رمانان گاين جنگ، از اشغال عراق، افغانستان و كشتار مسل
تخريب مساجد و تجزيه كشورهاي اسالمي اندونزي و سودان و تا 

ي اسالمي و حمايت در كشورها هاي سكوالرحاكم كردن حكومت
ترغيب جوانان به  و نيزاز اسرائيل و جناياتش عليه مسلمانان 

شرط كسب ويزاي اقامت در غرب پذيرش مسيحيت به عنوان پيش
  .گيردعليه آن را در بر ميبر بليغ و تحريف واقعيت اسالم و ت
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حال آنكه جنگ . نمايندطلب معرفي ميآنها مسيحيان را صلح
ها ميليون نفر را در اول و دوم جهاني بين مسيحيان درگرفت و ده

  .اين جنگ كشتند
كنند، حال آنكه به ها خود را مخالف خشونت معرفي ميآن
. روي آوردند براي ترويج مسيحيتهاي شكنجه ترين روشوحشي
هاي هاي شكنجههاي شكنجه در غرب، ابزار و روشموزه

 .اندها را به نمايش گذاشتهباورنكردني به دست كشيشان و راهبه
  )تصاوير شكنجه در آخر كتاب(

كنند، در حالي كه آنها خود را طرفدار  گسترش علم معرفي مي
 ويكربه جرم توسط كليسا به اعدام گاليله محكوميت داستان 

  .دانندهمگان مي رادانستن كره زمين 
اصوال پيشرفت در غرب نتيجه كنار زدن مذهب تحريف شده 

  .مسيحيت امروزي است و خود به آن اعتراف دارند 
راني در غرب را دليلي براي جذب اي آزادي شهوتعده 

دهند، حال آنكه در مكتب مسيحيت رايج، جوانان غربزده قرار مي
موم است و اين روابط ذروابط زناشويي امري محتي لذت بردن از 

فقط براي بقائ نسل بشر مجاز شمرده شده و لذا كشيشان و 
. انداينكه به خدا نزديك باشند از ازدواج منع شده به بهانهها  راهبه

حكم حجاب نيز در مسيحيت همچون حكم اسالم است و مطابق 
موجود در غرب حجابي با اناجيل، زنان موظفند محجبه باشند و بي

ربطي به مسيحيت ندارد، هر چند امروزه بسياري از كشيشان خود 
 .غرق در فساد هستند

شايد هاي ضد مردمي، در ارتباط با درگيري واتيكان در سياست
واتيكان بوده  وهاي قديمي مسيحيان گفته شود كه اينها سياست

  . ليكن واقعيت اين است كه امروزه هم سياست همان است. است
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گردد، در بانك هاي مسيحيان كه به كليساها اهداء ميامروز پول
آوري و از جمله در كارخانجات توليد سالح در يكان جمعاتو

. شودگذاري ميدر كارخانجات الكهيد سرمايه از جملهآمريكا 
هايي كه براي كشتار مردم و سلطه بر جهان به مصرف سالح
  .رسد مي

هاي واتيكان تحت ريكا سياستاز زمان ظهور امپرياليسم آم
تاثير و نفوذ كاخ سفيد بوده و در زمان هيتلر و موسوليني نيز 

اند و در زمان واتيكان و كليساهاي آن حامي نازيسم و فاشيسم بوده
قراول و همراه استعمار در سلب آزادي استعمار نيز كال كليسا پيش

پ فعلي نيز حتي پا. ها نقش اساسي ايفا كرده استو استقالل ملت
  .خود جزو سپاهيان هيتلر بوده و از آنها حمايت كرده است

ممكن است گفته شود كه اصل مسيحيت با آنچه مسيحيان و 
  .دهند متفاوت است واتيكان و كليسا ها در گذشته و حال انجام مي

ها و موضوع اين كتاب در مورد اصل مسيحيت از نظر ديدگاه
  .نه صرفا عملكردهاست

به فساد گسترده كشيشان و عالوه بر اشاراتي نجا لذا در اي
ها به كودكان كه امروزه امري عادي و البته تيتر نتجاوزهاي آ
هاي غربي است بر اصل مكتب مسيحيت اشاراتي روزمره رسانه

  .داريم
العزم است و قرآن واز ديدگاه اسالم پيامبري اول ) ع(البته مسيح 

  . آن حضرت قائل استمعجزات بيشتري نسبت به انجيل براي 
را نفي كند و اصوال اسالم ادامه )ع(تواند مسيح يك مسلمان نمي

ليكن انجيل امروزه . مسيحيت راستين و در امتداد آن است
به  ) ع(مسيحيان سالها و در مواردي قرن ها پس از حضرت مسيح 

رشته تحرير در آمده است، آنهم به زبان يوناني و در غرب، در 
بوده و وي در فلسطين  يآرام )ع( حضرت عيسي حالي كه زبان
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زيسته است و لذا تحريفات زيادي در آن صورت مي) خاورميانه(
  .گرفته است

و ) ع(در كتاب حاضر ديدگاه اسالم نسبت به حضرت عيسي 
و نيز نگاه مسيحيت جاري به آن حضرت مورد  )س(مريم مقدس

  .ن اين دواي است بيتوجه و كنكاش قرار گرفته است و مقايسه
كند كه معموال مبشرين مسيحي اين كتاب به حقايقي اشاره مي

  .كننداز بيان آن در جوامع اسالمي پرهيز مي
به زبانهاي  "اين است اسالم"در كتابي كه تحت عنوان 

ام و به چاپ رسيده اسپانيايي و انگليسي به رشته تحرير در آورده
بزرگ . امختهنيز پرداحاضراست، به موضوع مطرح در كتاب 

بسيار خطرناك ارزيابي كرده آن كتاب را كليساهاي شمال مكزيك 
زند و واقعيت اعتقادات آنان را ها را كنار مياست، زيرا كه پرده

كه با چهره تحريف (هاي اسالمي برمال ساخته و به تشريح ديدگاه
  . پرداخته است) شده توسط آنان از اسالم تفاوت دارد

كه مبناي ايمان مسيحي  "مذهبياتيسم دگم"اين كتاب به 
راف به گناهان، مراسم تاست، عواقب اعتقاد به سه خدايي، اع

، گناهكار دانستن نوزادان حتي در رحم )عشاء رباني(خداخوري 
هايي كه در انجيل تحريف شده مادر و فلسفه غسل تعميد، توهين

هم شده و اشكاالت در عبادات آنها و امثال)  ع(به حضرت مسيح 
  .پردازد مي

هايم در الزم به ذكر است كه طرح اين موضوعات در سخنراني
غرب و ارائه منطق اسالم به زباني ساده موجب شده بود كه افراد 

  .زيادي به اسالم گرايش پيدا كنند
ها را از بخشي از حقايق كنار زده و -اميد است اين كتاب پرده

پيروان اديان مختلف و نه تنها مانع فريب خوردن افراد شود، بلكه 
تفكري كه بر خالف . بويژه مسيحيت را نيز به تفكر وا دارد
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هاي كليسا نه تنها گناه نيست بلكه يك ساعت آن، مطابق با  آموزه
  .سال عبادت باالتر است 70حديث نبوي، از 

نگارنده احترام وافري نسبت به پيروان اديان الهي و بويژه براي 
ها اين كتاب صرفا به نقد و معرفي ديدگاهو در  قائل استمسيحيان 

  .با رعايت كمال احترام پرداخته است
هرچند نقد باورهاي مسيحيان خوشايند آنان نباشد و انتظار 

مذهبي بر ديگران نيز حكم فرما باشد، ليكن  اتيسمداشته باشند دگم
ني هستيم كه در اما كس"اند فرموده )ص(همانطور كه حضرت محمد 

  ."كنيمدا مباحثه ميمورد دين خ
اينجانب آمادگي خود را جهت مباحثه پيرامون موضوعات فوق 

  .دارمبا مسيحيان اعالم مي
 (...)مشْرَى لَهونَ  الْبعتَمسينَ يالَّذادبّرْ عشفَب  نَهسونَ أَحتَّبِعلَ فَيالْقَو

ماهدينَ هالَّذ كلَئأُو مه كلَئأُوو ابِ اللَّهلُواْ الْأَلْبأُو 

آنان كه سخن را . بر آنان مژده باد، پس بندگان مرا بشارت ده(...) 
كنند، آنانند كه خداوند  شنوند و بهترين آن را پيروى مى با دقّت مى

 .هدايتشان نموده و آنانند همان خردمندان

  )از سورة زمر 18و  17آيات  - قرآن كريم( 

اپ اين كتاب اقدام كرد نهايت تشكر از بنياد بعثت كه نسبت به چ
  . را دارم

در چاپ حاضر به نسبت چاپ قبلي مطالب و تصاوير بيشتري 
مورد استفاده قرار گرفته و صفحات كتاب بيشتر از چاپ قبلي 

در قسمت پاياني كتاب، سواالت چهار جوابي طراحي شده . است
  .رار بگيردبرداري قاست تا احيانا در مسابقات كتابخواني مورد بهره

توجه شما را به اين كتاب جلب نموده و كمال تشكر را از كساني 
  .ارسال دارند دارد كه نظرات و نقدهاي خويش را از طريق ايميل
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ضمنا نسخه ديچيتالي اين كتاب به همراه طرح سواالت و جدول 
  .ه دريافت نمودتوان از طريق سايت شخصي نگارندها را ميپاسخ

كتاب به منابع اصلي مطالب لينك دانده شده  در نسخه ديجيتالي
  .است و با يك كليك مي توان منبع اصلي را مالحظه نمود

  قديري ابيانه محمد حسن
Mh.ghadiri@gmail.com  
www.ghadiri.ir 

  1390 بهمن
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  و عدل الهي )ع(پيامبران 
يضلُّ علَيها و لَاتَزِر  فَإِنَّما يهتَدى لنَفْسه ومن ضَلَّ فَإِنَّما  منِ اهتَدى

  نَبعثَ رسوالً  معذِّبِينَ حتَّى وما كُنَّا  وازِرةٌ وِزر أُخْرَى
ت يافته هر كس هدايت يافت، پس همانا به سود خويش هداي

شد، تنها به زيان خويش گمراه شده است و  است و هر كس گمراه
كشد و ما هرگز عذاب  نمى هيچ كس بار گناه ديگرى را به دوش

  ).واتمام حجت كنيم(ايم، مگر آنكه پيامبرى بفرستيم  كننده نبوده
  ) از سورة اسراء 15آية  - قرآن كريم(

است و چيز است، احد  هخداوند موجود است، خالق هم
واحد، مطلق، مدبر و حكيم، بر همه چيز آگاه و در ذات خود عادل 

  . است
خداوند عادل است، عدالت را دوست دارد و آنرا در رابطه با 

عدالت الهي در تمامي سطوح خلقت . سازدهمه چيز جاري مي
  .قابل مشاهده است
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اين عدالت، موجب ارتباط ميان خداوند و بشريت گرديده تا از 
. ريق انسان را به سوي آسايش و خوشبختي رهنمون شوداين ط

خداوند،راهنمايان و رهبراني فرستاده است تا به عنوان نمونه و 
به هدايت مردم به سوي نيكي و خارج ساختن آنان از ناداني  الگو

  . و ترديد بپردازند
هدايت  عادالنه نيست افرادي به جهنم روند بدون اينكه قبالً

  .شده باشند 
از  )ع(ين دليل، طبق دين اسالم، برگزيده شدن پيامبران بهم

همة  پيامبران، . گيردسوي خداوند، در حيطة عدالت الهي جاي مي
، براي ابالغ پيامي مشترك برگزيده )ص(گرفته تا محمد  )ع(از آدم 
  .شدند

  :پيامبران سه وظيفه اصلي  بر عهده داشتند
خداوند و مشيت الهي آگاهي دادن ، از قبيل وحدانيت    ■    

  .براي بشريت، عدل الهي و معاد

  مشخص كردن اعمال نيك و شر ، و آموزش تميز ميان
 .خوب و بد

   دعوت به پيروي از صراط مستقيم، و اعمال نيك و
  .پرهيزدادن از اعمال بد

، به مسئوليت حكومت نيز رسيدند، مانند )ع(برخي از پيامبران 
  .)ص( و محمد )ع(، سليمان )ع(داوود 

ما بسوي هر يك از دو نهايت، تحميلي وجود  حركتبراي 
و ابليس هم در جايگاه خود، ما را به پيروي از  )ع(پيامبران . ندارد

هيچكدام مأموريت و يا قدرت تحميل را . خوانندطريقي فرا مي
پس از ابالغ خداوند به نيكي، انذار و دعوت، خداوند . ندارند
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كه اعمال مورد  يعني در جايي .كندرا برپا مي "معاد بشريت"
  .گرددقضاوت قرار گرفته و عدالت با تمام معناي خود جاري مي

رسوًال يتْلُواْ علَيهِم  أُمّها يبعثَ فى  حتَّى  وماكَانَ ربك مهلك الْقُرَى
 ونَإِلَّا و أَهلُها ظَالم  الْقُرَى آياتنَا وما كُنَّا مهلكى

كه  كند، مگر اين را نابود نمى) و شهرها(ها  و پروردگارت قريه
آنان پيامبرى برانگيزد، كه آيات ما را بر آنان تالوت كند و  در ميان

   .ما هيچ آبادىرا هالك نكرديم مگر آنكه اهل آن ظالم بودند
  )از سورة قصص 59آية  - قرآن كريم(

شَي النَّاس مظْللَا ي ونَإِنَّ اللَّهمظْلي مهأَنفُس نَّ النَّاسلَكئاً و   
كند، اما اين خود مردمند  قطعاً خداوند هيچ ظلمى به مردم نمى

       )از سورة يونس 44آية  -قرآن كريم(                           .كنند كه به خويشتن ستم مى
ٌشَيئاً و إِن كَانَ  تُظْلَم نَفْس ُالْموزِينَ الْقسطَ ليومِ الْقيمةِ فَلَا ونَضَع

 بِنَا حسبِينَ  مثْقَالَ حبةٍ منْ خَرْدلٍ أَتَينَا بِهاوكَفَى

و ما براى روز قيامت، ترازوهاى عدل برپا خواهيم كرد، پس 
) عملى(ستمى به احدى نخواهد شد و اگر  هيچ) در آن روز(

خواهيم ) براى محاسبه(باشد، ما آنرا ) هم(ى خردلى  همسنگ دانه
ما حسابرس  كافى است كه) همين قدر در دقّت محاسبات(آورد و 
  )از سورة انبياء 47آية  -قرآن كريم(                                                 .باشيم
  گذاردصحه مي اسالم هاي ما قبل ازسالم، بر وحيا

يي نزد كتب آسماني نازل شده پيش از قرآن، از شأن واال
مسلمانان برخوردارند، معذلك، ايشان معتقدند كه اين كتب، از 
روي قصد و غرض يا بر اثر فاصلة زماني ما بين وقايع نقل قول 

 همانطور كه. اندشده و  زمان كتابت آنها، دستخوش تحريف گشته
پس از آنها، يعني دريافت  .دهها سالدانيم، تورات و انجيل مي

  .اندبه رشتة تحرير درآمدهكنندگان وحي الهي، 
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لَا يتُخْفُونَ  أَه اكُنتُمميراً مكَث نُ لَكُميبولُنَا يسر كُمءĤج تَبِ قَدالْك
 يهدى مبِينٌمنَ اللَّه نُور و كتَب  منَ الْكتَبِ ويعفُواْ عن كَثيرٍ قَد جĤءكُم

رِضْو عنِ اتَّبم اللَّه م بِههخْرِجيلَمِ ولَ السبس إِلَى النُّورِ  نَه تنَ الظُّلُمم
  صرَط مستَقيمٍ  َيهديِهم إِلَى بِإِذْنه و

همانا پيامبر ما به سويتان آمد، در حالى كه ! اهل كتاب اى
كرديد براى  پنهان مى) آسمانى(شما از كتاب  بسيارى از آنچه را

ها يا حقايقى كه شما پنهان  خالف(از بسيارى كند و شما بيان مى
قطعاً از سوى . گذرد درمى )ايد و فعالً نيازى به آنها نيست كرده

ى  خداوند به وسيله. خداوند، نور و كتاب آشكار برايتان آمده است
هاى امن و  راه اند، به كسانى را كه بدنبال رضاى الهى) كتاب(آن 

به  ها ا خواست خود از تاريكىكند، و آنان را ب عافيت هدايت مى
  .كند آورد، و به راه راست هدايت مى روشنايى درمى

  )از سورة مائده 15و  16آيات  -قرآن كريم(                                                        
دهند، هاي الهي نازله كه محتواي قرآن را تشكيل ميوحي

أييد قرار داده و نقش مكمل هاي پيشين را مورد تنسخة اصلي وحي
  :نمايندرا براي آنها ايفا مي

َيديه منَ الْكتَبِ و  و أَنْزَلْنĤَ إِلَيك الْكتَب بِالْحقِّ مصدقاً لِّما بين
Ĥءكَمنَ ْبِمĤ أَنْزَلَ اللَّه و لَا تَتَّبِع أَهوآءهم عما ج مهيمناً علَيه فَاحكُم بينَهم

 ةً وأُم لَكُمعلَج اللَّه ءĤَشلَو اجاً ونْهم ةً ورْعش نكُملْنَا معكُلٍّ جقِّ لالح
 ْفى مĤ ءاتَكُم فَاستبِقُواْ الْخَيرَ ت إِلَى اللَّه مرْجِعكُم حدةً و لَكن لِّيبلُوكُم

ف ا كُنتُمئُكُم بِمنَبيعاً فَيملفُونَْجتَخْت يه  
را به حقّ بر تو نازل كرديم، در حالى كه ) قرآن(ما كتاب  و

. كند و حاكم و حافظ آنها است را تصديق مى كتب آسمانى پيشين
با دور (ميان آنان حكم كن و  پس به آنچه خداوند نازل كرده،

آنان پيروى مكن،  از حقّى كه براى تو آمده، از هوا و هوس) شدن
اگر  ى روشنى قرار داديم، و يك از شما آيين و طريقهما براى هر 
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و همه (داد  ى شما را يك امت قرار مى خواست، همه خداوند مى
را در  تا شما) خواهد خداوند مى(ولى ). آيين داشتيد يك قانون و

و (بيازمايد، پس در كارهاى نيك سبقت بگيريد،  آنچه به شما داده
سوى خداست، پس او شما را به ى شمابه  بازگشت همه) بدانيد كه

    .ساخت كرديد آگاه خواهد آنچه در آن اختالف مى
                  )از سورة مائده 48آية  -قرآن كريم(                                                                                               

بر اين عقيده اند كه بين كتب آسماني پيشين متعلق به  مسلمانان
هيچگونه تضادي ) يهوديت، مسيحيت و اسالم(سه دين ابراهيمي 

وجود ندارد اما، تورات و انجيل در طول زمان دستخوش تغييراتي 
از جمله حذف برخي موارد و افزودگي مطالب ديگر به آنها، مانع 

. ون خدشه بدست ما برسنداند تا اين متون مقدس بداز آن گشته
براي يهوديان و مسيحيان احترامي بسيار قائل مسلمانان معذلك، 

هستند و با تاكيد بر نقاط اشتراك، آنها را به فعاليتي مشترك به 
هاي انحطاط ارزشمقابله با  سوي صلح، عدالت، مبارزه با فساد و

 .نماينداخالقي دعوت مي

  آدم و حوا در قرآن
ًحيثُ شئْتُما  م اسكُنْ أَنت وزوجك الْجنَّةَ وكُلَا منْها رغَداياد وقُلْنَا

  َالظَّلمينَ ولَا تَقْرَبا هذه الشَّجرَة فَتَكُونَا من

تو با همسرت در اين باغ سكونت كن و از ! اى آدم: گفتيم و
 خواهيد به فراوانى و گوارايى بخوريد، مى آن هر چه) هر كجاى(

   .از ستمگران خواهيد شد اما به اين درخت نزديك نشويد كه
         )از سورة بقره 35آية  -قرآن كريم(                                                     
آفريده شد تا اولين نمايندة خداوند از جنس انسان بر  )ع(آدم  

آدم آفريده نشد تا در بهشت سكني گزيند، اگرچه . مين باشدروي ز
به رانده شدن از عدن را بر اقامت در آن   ...بود چنانچه ويبهتر مي

توانست با عزت و احترام در آن كرد و باين ترتيب ميمعاوضه نمي
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مراه همسرش، از احترام و تكريم فرشتگان ه بسر برده و به
  .برخوردار باشند

 يĤ آدم إِنَّ هذَا عدو لَّك ولزَوجِك فَلَا يخْرِجنَّكُما منَ الْجنَّةِ فَقُلْنَا

  .فتشقي
همسر توست، پس  دشمن تو و) ابليس(همانا اين ! اى آدم

  . شما را از بهشت بيرون نكند) هايش مواظب باش كه با وسوسه(
                  )از سورة طه 117آية  -قرآن كريم(                                                    

هنگامي كه آدم و حوي از درخت ممنوعه خوردند، خداوند به 
اند و آنان را براي ايشان گفت كه از مرتبة قرب الهي دور گشته

قرآن . مدتي به حال خود رها نمود، تا اينكه توبة ايشان را پذيرفت
. كنده آفرينش آدم ياد ميمشاب )ع(كريم، از آفرينش حضرت عيسي 

به همين . نمايدرا نفي مي )ع(به اين ترتيب، تصور الوهيت عيسي 
اي بزرگ از پدر و واسطه، آدم و حوي نيز با وجود اينكه در معجزه

 )ع(به همين ترتيب، حضرت عيسي. مادري زاده نشدند، بشر هستند
يز بشر كه بنابر معجزة الهي، بدون پدر پا به عرصة وجود نهاد ن

  .است
عنْد اللَّه كَمثَلِ ءادم خَلَقَه منْ تُرَابٍ ثُم قَالَ لَه كُنْ   إِنَّ مثَلَ عيسى

   الْحقُّ من ربك فَلَا تَكُن منَ الْممتَرِينَ فَيكُون ُ
عيسى نزد خداوند، همچون مثلِ ) آفرينش(همانا مثلِ 

: اك آفريد و سپس به او فرموداست كه او را از خ آدم) آفرينش(
حق، همان است كه از جانب پروردگار . باش، پس موجود شد

  توست، پس از ترديد كنندگان مباش

 )ورة آل عمراناز س 59و  60آيات  -قرآن كريم(                                                                                                                     

 )ع(همة انسانها، از آدم : فرمود )ص(پيامبر اسالم، حضرت محمد 
هاي شانه با هم برابرند؛ نه عرب را بر عجم تا به امروز، مانند دندانه

  .برتري هست، نه سفيد را بر سياه، مگر به مالك تقوي
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  در اسالم )ع(پيامبران 
نَذيراً وإِن مّنْ أُمةٍ إلَّا خَلَا فيها نَذير وإِن بشيراً و   إِنĤَّ أَرسلْنَاك بِالْحقِ

متْهءĤج هِملن قَبينَ مالَّذ كَذَّب فَقَد وكّبكَذرِ  يبالزُّبو نَاتيم بِالْبلُهسر
  وبِالْكتَابِ الْمنيرِ 

بشارت و هشدار فرستاديم و هيچ امتى نبوده مگر آن كه در 
و اگر تو را تكذيب . اى گذشته است دهندهآن هشدار 

 بدون شك كفّارى كه پيش از) نگران مباش، زيرا(كنند  مى
تكذيب نمودند، پيامبرانشان همراه با ) انبيا را(آنان بودند نيز 

ها و كتاب روشنگر به  داليل آشكار و نوشته ها و معجزه
                                        ). اما آنان ايمان نياوردند(سراغشان آمدند 

        )از سورة فاطر 25و  24آيه هاي  -قرآن كريم(                                                                                                  
منش و تعليمات در تمامي طول تاريخ، الگوي زندگي، رفتار و 

هاي ها به نحوي مستمر روشنگر راه نسلپيامبران، طي تمامي دوران
  .بشريت بوده است

مسلمانان، بوسيلة كتاب مقدس خود قرآن و تعليمات بجاي 
اي عظيم از اطالعات و ، به مجموعه)ص( مانده از حضرت محمد

ذا ها در رابطه با زندگي پيامبران پيشين دسترسي دارند، لدانسته
ها، تعليمات اين آموزگاران بزرگ به همة ابناء بشر، در همة دوران

  .بدون هيچگونه تبعيضي تعلق دارند
نفر از  5باشد كه هزار مي 124بنابر اعتقاد شيعه، شمار پيامبران 

، )ع(، موسي)ع(، ابراهيم)ع(نوح : اند، كه عبارتند ازبوده اولوالعزمآنها 
  . )ص(و محمد  )ع(عيسي
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  ف بشريت در قبال پيامبرانوظاي
خداوند، پيامبراني را به عنوان راهنما مبعوث نمود كه اين امر، 

اين وظيفه . گذاردوظايفي را در برابر خداوند بر دوش بشر مي
شامل گوش فرادادن به پيام الهي و پيروي از آن براي در پيش 

اي مطابق با دستورالعمل الهي است، چرا كه خداوند گرفتن رويه
از عهد عتيق نيز . به حساب ما در اين رابطه رسيدگي خواهد كرد
به اين موضوع   )ع(زبان خداوند متعال خطاب به حضرت موسي 

  :كنداشاره مي
اي را براي ايشان از ميان برادران ايشان مثل تو مبعوث نبي"

خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه  خواهم كرد و كالم
 كس كه سخنان مرا و هر. گفت  به ايشان خواهدبه او امر فرمايم، 

نشنود، من خود او را مواخذه خواهم  ـگويد  كه از طرف من مي
  )19و  18آيات  -18فصل  -سفر تثنيه -عهد عتيق(                                 ."كرد

هرآينه اگر قول يهوه، خداي خود را بشنوي، و آنچه را در "
ي، و احكام او را بشنوي، و تمامي نظر او راست است بجاآور

از همه مرضهايي را كه بر  داري، همانا هيچيكفرايض او را نگاه
شفا دهنده تو  ام بر تو نياورم، زيرا كه من يهوه،مصريان آورده

  )26آية  -15فصل  -سفر خروج -عهد عتيق(                                         ."هستم
  

  : و قرآن مي فرمايد
  وحكْمةٍ ثُم جĤءكُم وإِذْأَخَذَ اللَّه ميثَقَ الْنَّبِيينَ لَمĤ ءاتَيتُكُم منْ كتَبٍ

 ْلَتُؤْمنُنَّ بِه ولَتَنْصرُنَّه قَالَ ءأَقْرَرتُم وأَخَذْتُم رسولٌ مصدقٌ لِّما معكُم
  الَ فَاشْهدواْ وأَنَاْ معكُم منَ الْشَّهِدينَذَلكُم إِصرِى قَالُواْ أَقْرَرنَا قَ  ْعلَى

أَفَغَيرَ دينِ اللَّه يبغُونَ ولَه  بعد ذَ لك فَأُولَئك هم الْفَسقُونَ  فَمنْ تَولَّى
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نّا قُلْ ءام أَسلَم منْ فى الْسمو ت والْأَرضِ طَوعاً وكَرْهاً وإِلَيه يرْجعونَ
إِبرَ هيم و إِسمعيلَ و إِسحقَ ويعقُوب  بِاللَّه ومĤ أُنْزِلَ علَينَا ومĤ أُنْزِلَ علَى

منْ ربهِم لَانُفَرِّقُ بينَ أَحد  والْنَّبِيونَ  و عيسى  ِومĤ أُوتى موسى والْأَسباط
َومن يبتَغِ غَيرَ الْإِسلمِ ديناً فَلَنْ يقْبَل منْه وهو  منْهم ونَحنُ لَه مسلمون
يهدى اللَّه قَوماً كَفَرُواْ بعد إِيمنهِم وشَهِدواْ  يف  فى الْأَخرَةِ منَ الْخَسرِينَ

أُولئك   الْظَّلمينَالْقَوم  َالْرَّسولَ حقٌّ وجĤءهم الْبينَت واللَّه لَا يهدى أَنّ
خَلدينَ فيها لَا   جزَآؤُهم أَنَّ علَيهِم لَعنَةَ اللَّه والْملَئكَةِ والْنَّاسِ أَجمعينَ

 يخَفَّف عنْهم الْعذاب ولَا هم ينظَرُونَ

واْ فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو كذَل دعنْ بواْ مينَ تَابإِلَّا الَّذ يمحر إِنَّ   غَفُور
 مه كأُولئ و متُهبلَ تَوواْ كُفْراًلَّنْ تُقْبادداز ثُم هِمنإِيم دعينَ كَفَرُواْ بالَّذ

  الْضĤَّلُّونَ

پيمان ) پيشين(هنگامى كه خداوند از پيامبرانِ ) بياد آور( و
رى به به شما كتاب و حكمتى دادم، سپس پيامب گرفت كه هرگاه

كرد، بايد به او  شماست تصديق مى سوى شما آمد كه آنچه را با
 آيا به اين: فرمود) سپس خداوند. (او را يارى كنيد ايمان آوريد و

انبيا (گيريد؟  مى) بر دوش(پيمان اقرار داريد و بار سنگين پيمان مرا 
خود شاهد : فرمود) خداوند(اقرار داريم، ) بلى: (گفتند) درجواب

  .من هم با شما از جمله گواهانم وباشيد 
روى برگردانند، آنان ) پيمان محكم،(پس كسانى كه بعد از اين 

جويند؟ در  مى) دينى(پس آيا آنها جز دين خدا . همان فاسقانند
زمين است، خواه ناخواه فقط تسليم  ها و حالى كه هر كه در آسمان

و آنچه بر ما به خدا : بگو. شوند اوست و به سوى او بازگردانده مى
يعقوب و اَسباط  نازل شده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحق و

 و آنچه به موسى و عيسى نازل گرديده و) پيامبران از نسل يعقوب(
) ى آنها به همه(پيامبران ديگر، از طرف پروردگارشان داده شده 
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 ما تنها گذاريم و يك از آنها فرقى نمى ميان هيچ ايم و آورده ايمان
و هر كس غير از اسالم به سراغ دينى   .او هستيم )فرمان(تسليم 

شود و او در قيامت از  ديگر برود، پس هرگز از او قبول نمى
چگونه خداوند هدايت كند گروهى را كه . زيانكاران خواهد بود

و آمدن معجزات و داليل  بعد از ايمان و گواهى بر حقّانيت رسول
ستمكاران را  شدند، و خداوند گروه روشن بر ايشان، باز هم كافر

ى ايمان،  سابقه كه با آن همه داليل روشن و(آنان . كند هدايت نمى
كيفرشان آن است كه لعنت خدا و فرشتگان و عموم ) مرتد شدند،

  .مردم بر آنان باشد
هستند، نه ) مردم فرشتگان و خدا و(آنها همواره مورد لعن 

مگر كسانى . آنها مهلت داده شودعذاب از آنان كاسته شود و نه به 
كردار و افكار خود (توبه نمايند و ) از كفر و ارتداد(كه پس از آن، 

البتّه . اصالح نمايند، كه همانا خداوند آمرزنده و مهربان است) را
كسانى كه پس از ايمان آوردن، كافر شدند وسپس بر كفر خود 

آنها همان  ى آنها پذيرفته نخواهد شد و افزودند، هرگز توبه
  )از سورة آل عمران 90تا  81آيات  -قرآن كريم(                             .گمراهانند
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  ، پيامبر اسالم)ع(ابراهيم 

نَ ما كَانَ مم ماً ولسيفاً مننْ كَانَ حلَكاً ويرَانلَا نَصاً ويودهي يمرَها كَانَ إِب

الْنَّبِى والَّذينَ  الْنَّاسِ بِإِبرَهيم لَلَّذينَ اتَّبعوه وهذَا الْمشْرِكينَ إِنَّ أَولَى

  ءاَمنُواْ واللَّه ولى الْمؤْمنين

گرا و  ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى، بلكه او فردى حق
همانا سزاوارترين افراد به . تسليم خدا بود و هرگز از مشركان نبود

اين پيامبر و ) نيز( ى هستند كه از او پيروى كردند وابراهيم، كسان
سرپرست  اند، و خداوند سرور و ايمان آورده) به او(كسانى كه 
  )از سورة آل عمران 67-68آيات  -قرآن كريم(                                  .مؤمنان است



   

 

29  

. آيدها انسان بشمار ميابراهيم پيامبر، رمز وحدت ميان ميليون
او توكل پيشه نمود، . راهيم، انساني بود كه تسليم امر خداوند بوداب

. و آماده بود تا فرزند خويش را به امر خدا، بر سر كوه قرباني نمايد
گردد، بلكه از مقامي واال در وي نه تنها پدر مؤمنين محسوب مي

يهوديت، مسيحيت و اسالم  نيز : نزد مهمترين اديان توحيدي جهان
چهاردهمين سوره از قرآن كريم، بطور اخص، . باشدبرخوردار مي

  .نام دارد "ابراهيم"

حجاجي كه از سراسر جهان به منظور زيارت ساالنة نيايش و 
كنند، به دور كعبه سفر مي) عربستان(پارسايي، به شهر مقدس مكّه 

يعني خانة خدا كه ابراهيم و فرزندش اسماعيل به فرمان پروردگار 
  .نمايندطواف ميآنرا بنا نهادند 
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ابراهيم، جلوة نياز و آرزوي نوع بشر براي برقراري ارتباط با 
يهوديان، مسلمانان و مسيحيان، ابراهيم را حرمت . خداوند است

به عبارتي، از جمله اعتقادات مشترك پيروان سه دين . نهند مي
به عنوان پدر اديان  )ع(توحيدي، اعتقاد به قداست حضرت ابراهيم 

  .ستتوحيدي ا
  قُلْ صدقَ اللَّه فَاتَّبِعواْ ملَّةَ إِبرَهيم حنيفاً وما كَانَ منَ الْمشْرِكينَ

خداوند راستگو است، پس از آيين ابراهيم : بگو!) اى پيامبر(
                  )از سورة آل عمران 95آية  -قرآن كريم(    .حقگرا پيروى كنيد كه او از مشركان نبود

البته ذكر اين نكته ضروري است كه متاسفانه در مسيحيت و 
نمايد، ازدواج انجيل تحريف شده كه امر تعدد زوجات را نفي مي

را خالف و گناه شمرده و حضرت  )س(با هاجر )ع(حضرت ابراهيم 
ينكه ا نمايند، بدوننامشروع معرفي مي) نعوذباهللا( را )ع(اسماعيل 

پاسخ دهند اگر او فرزند نامشروع بوده چرا خدا او را به پيامبري 
و  )ع(حيان توهين به حضرت ابراهيم ياين اعتقاد مس. برگزيد

  .باشدمي )س(و نيز حضرت هاجر )ع(حضرت اسماعيل 
 ، پيامبر اسالم)ع(موسي 

  لرُّسلِ بِا الْكتَب وقَفَّينَا منْ بعده  ولَقَد ءاتَينَا موسى
داديم و از پس او پيامبرانى ) تورات(و همانا ما به موسى كتاب 
         )از سورة بقره 87آية  -قرآن كريم(                   .پشت سر يكديگر فرستاديم

مفسرين، نام موسي را از ريشة زبان قُبطي يا مصري كهن 
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به معناي  "سا"به معناي آب و  "مو"دانند كه از دو بخش  يم
درخت تشكيل شده است و دليل چنين نامگذاري آن بوده است كه 

ترتيب اعقاب . سبد حامل وي را در كنار درختي اما در آب يافتند
، پسر )عمران(موسي پسر ابراهيم : باشداو تا يعقوب بدين قرار مي

  )  اكوبج(ر يعقوب پسر قهات، پسر لوي، پس اسحق،
. جواني رسيدتا اينكه به سن موسي، در كاخ فرعون رشد يافت 

اسرائيل با يك فرعوني درگير بنيافراد يك روز در دفاع از يكي از 
ها بسيج شدند تا وي را فرعوني. شد كه منجر به مرگ او گشت

  دستگير كنند كه وي از آنجا گريخت
ابالغ نموده و  )ع(خداوند مأموريت رسالت را به موسي 

اسرائيل را از برادرش هارون را دستيار او قرار داد تا بدينوسيله بني
زير يوغ حكام جابر مصر رهانيده و صحف قانون را در كوه سينا بر 

در اسالم، به عنوان پيامبر خدا از مقامي  )ع(موسي . وي نازل نمود
  .بسيار واال برخوردار است

پردازد، از مي )ع(از موسي  قرآن به بيان معجزاتي برجسته
بيرون آوردن آب توسط عصاي خود از ميان سنگ، تبديل : آنجمله

عصا به اژدها و همچنين باز شدن آب دريا براي آنكه قوم 
  .  اسرائيل بتواند از دست لشكريان فرعون بگريزد بني

همانا قرآن تنها كتاب آسماني است كه از بازگشت جسد 
. آوردرق در دريا سخن به ميان ميفرعون به خشكي، پس از غ

شناسان كشف و به اثبات رسيد موميايي فرعون بعدها توسط باستان
  . كه فرعون بر اثر خفگي در آب جان سپرده بوده است

بوسيله سال پيش از كشف موميايي مزبور  1300پيامبر اسالم، 
از اين جزئيات آگاهي يافت، بدون آنكه اين وقايع، پيش از وحي 
اين مبحث در پاراگراف بعدي . (ر تاريخ به ثبت رسيده باشندآن د

  ). ادامه خواهد يافت
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  :قرآن مي فرمايد
ُبغْياً و عدواً  بِبنى إِسرَ ءيلَ الْبحر فَأَتْبعهم فرْعونُ وجنُوده وجوزنَا

بنُواْ   ه إِلَّا الَّذى ءامنَت بِهُأَنَّه لĤَ إِلَ إِذَآ أَدركَه الْغَرَقُ قَالَ ءامنْت  حتَّى
 ءآلَْنَ و قَد عصيت قَبلُ و كُنت منَ الْمفْسدينَ وأَنَا منَ الْمسلمينَ إِسرَءيل

وإِنَّ كَثيراً منَ النَّاسِ عنْ  فَالْيوم نُنَجيك بِبدنك لتَكُونَ لمنْ خَلْفَك ءايةً 
   ا لَغَفلُونَءايتنَ

 در حالى كه فرعون و. اسرائيل را از دريا عبور داديم بنى و ما
كردند تا چون  ستم و تجاوز آنان را دنبال مى لشكريانش از روى

ايمان آوردم كه معبودى نيست : غرقاب فرعون را فراگرفت گفت
تسليم  و من از اند اسرائيل به او ايمان آورده جز همان كه بنى

در حالى كه ) كنى؟ ى مرگ توبه مى در آستانه! (آيا اكنون؟. گانم شده 
  كردى و از تبهكاران بودى؟ پيشتر نافرمانى مى

از متالشى شدن و كام حيوانات (پس امروز جسد تو را 
يقيناً . عبرتى براى آيندگانت باشى دهيم تا نجات مى) دريايى

                )از سورة يونس 92تا  90آيات  - قرآن كريم(   .غافلند هاى ما بسيارى از مردم از نشانه
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  در اسالم )ع(و عيسي  )س(مريم 
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، از جايگاه بسيار رفيعي در قرآن )ع(و عيسي  )س(مريم 
  .دبرخوردارن
نام دارد كه در  "مائده"و ديگري  "مريم"اي از قرآن سوره

آن از طعامي كه خداوند از آسمان براي عيسي و حواريون 
اي كه نزد آورد، همان واقعهوي نازل نمود، سخن به ميان مي

  .معروف است "شام آخر"مسيحيان به 
، در "مسيح"بار نام  11و  "عيسي"بار نام  45در قرآن، 

از سوره هاي قرآن را % 10ه در مجموع بيش از سوره ك 13
 .باشدسوره مي 114قرآن شامل . دهند آمده است  تشكيل مي

  .بار در قرآن تكرار شده است 34نام مريم هم 
سوره، نام انجيل ذكر شده كه از آن  6بار، در  12در قرآن 

اما بنا بر اسالم، كتابي . به عنوان كتاب خدا ياد گرديده است
ه با اين عنوان معرفي مي شود، با كتاب اصلي كه امروز

  .متفاوت است
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  در اسالم )س(مريم باكره 

 
 طَفَكاصو رَكطَهو طَفَكاص إِنَّ اللَّه مرْيمكَةُ يلَئالْم إِذْ قَالَتو

                                                    نسĤء الْعلَمينَ  علَى
همانا خداوند ! اى مريم: هنگامى را كه فرشتگان گفتند) بياد آور(و

   .داده است پاك ساخته و بر زنان جهانيان برترى تو را برگزيده و

                                                 

از مقام و مرتبتي باال در اسالم برخوردار  )س(مريم باكره 
واالي وي، بعنوان باكره، است كه از صفات آسماني و جوهرة 

قرآن و روايات . گيردمجرد، منزهه و مقدسه سرچشمه مي
  . اسالمي به بسياري از آنها اشاره دارند

خود گذشتگي او در برابر خداوند  تقوا در خداپرستي و از
براي  -را  "روح القدس" -به حدي بود كه جبرئيل فرشته 
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كه براي آيندة تكريم از وي، بر او نازل نمود تا طرحي را 
بشريت داشت از طريق او به ثمر برساند و او را به درجة آيت 

  .خدا بودن نايل كرد
اين وحي مستقيم، نشان از مسئوليت عظيمي دارد كه مريم 

حتي قرآن به . نمودهاي خود حمل ميبر روي دوش )س(باكره
فرود آمدند، كه از  )س(پردازد كه بر مريمروايت معجزاتي مي

هاي بهشتي براي است، نزول طعام متشكل از ميوهآنجمله 
  .وي

و اينكه هيچگاه  )س(مسلمانان، به قداست مريم باكره
  . ازدواج نكرد، اعتقاد دارند
هاي اسالم است كه بر تكريم زنان اين، يكي از ويژگي

اصرار ورزيده و بر توانايي ايشان براي نيل به كمال از طريق 
دامني و نجابت دروني و بيروني اطاعت از خداوند، تقوي، پاك

، همان است )س(فلسفة حجاب مريم مقدس.گذارد صحه مي
كه در پوشش زن مسلمان و رفتار وي كه با عفت، شفافيت، 
عصمت، ستر، از خود گذشتگي و تضرع همراه است، جلوه 

  .نمايدمي
خواهانم كه زنان پوشش شايسته بر تن كنند و خويشتن «

رايند، نه به گيسوان بافته يا طال و را به نجات و متانت بيا
هاي فاخر، بلكه به زيور اعمال نيكو آراسته  مرواريد يا جامه

ي زناني است كه مدعي  شوند، چنان كه شايسته
  )10و  9، بند »تيموتائوس اول«به » پولس رسول«ي اول  انجيل،  نامه(               ».اند خداپرستي

  )ع(والدت عيسي 
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بِكَلمةٍ منْه اسمه  ملَئكَةُ يمرْيم إِنَّ اللَّه يبشِّرُكإِذْ قَالَت الْ
   الْمسيح عيسى ابنُ مرْيم وجِيهاًفى الْدنْيا و الْأَخرَةِ و منَ الْمقَرَّبِينَ

همانا خداوند تو ! اى مريم: آنگاه كه فرشتگان گفتند) بياد آور(
ز سوى خويش به نام مسيح، عيسى پسر اى ا و نشانه را به كلمه

آخرت آبرومند و از مقرّبان  در دنيا و او كه. دهد مريم، بشارت مى
  )از سورة آل عمران 45آية  -قرآن كريم(                                                     .است

هنگامي كه وي از خانوادة خود به  "مريم"سورة  مطابق با
المقدس جدا شده و در اني در شرق بيتقصد عزيمت به مك

باين ترتيب بود كه مريم . كنار درخت خرماي خشكي نشست
. خود را از آنها مخفي نمود تا از ديدگان خلق به دور باشد

و جبرئيل به  فرستادبسوي او را ) جبرئيل(روح خدا پس 
  . "اندام بر وي ظاهر گشت شكل انساني خوش

  :مريم به جبرئيل گفت
ّى قَالَتاً إِنيتَق إِن كُنت نكنِ مموذُ بِالرَّحأَع  

از ( پرهيزكارى برم، اگر همانا من از تو به خداى رحمان پناه مى
  )از سورة مريم 18آية  -قرآن كريم(                                         ).من دور شو
  لَاماً زكياً إِنَّمĤ أَنَاْ رسولُ ربِّك لأَهب لَك غُ :او گفت

تا پسرى پاكيزه ) ام و آمده( توامى پروردگار  همانا من فرستاده
  )از سورة مريم 19آية  -قرآن كريم(                                       .به تو بخشم

مريم در ابتدا سخنان او را باور نكرد، از آنرو كه هرگز با 
  : گفت. هيچ مردي پيمان زناشويي نبسته بود

  يكُونُ لى غُلَام ولَم يمسسنى بشَرٌ ولَم أَك بغياً  أَنَّى
چگونه ممكن است براى من فرزندى باشد؟ در حالى كه نه بشرى 

         )از سورة مريم 20آية  -قرآن كريم(.       ما ماس گرفته و نه من بدكاره بودهبا من ت
  :ل پاسخ دادجبرئي 
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كَذَ لك قَالَ ربك هو علَى هيِّنٌ ولنَجعلَه آيةً لّلنَّاسِ ورحمةً 
  مّنَّا وكَانَ أَمراً مقْضياً

اين كار بر من آسان : پروردگارت فرمود. مطلب همين است
و تا او را براى مردم ) بدون پدر به تو عطا كنم كه پسرى(است 

است شدنى و  دهيم و اين كارى تى از خود قرارنشانه و رحم
  )از سورة مريم 21آية  -قرآن كريم(                                                                      .قطعى

  .حامله شدمريم  و اينچنين بود كه
 )س( الزم به ذكر است كه مسيحيان معتقدند كه حضرت مريم

نجار همسر وي بود و بعد از  ازدواج كرده بود و يوسف
به عقيده . هم فرزندان بسياري از وي بدنيا آورد )ع(مسيح 

يوسف نجار  ،گرددمسيحيان وقتي مريم حامله به منزل باز مي
كند و به ناچار روح القدس بر وي از پذيرش وي امتناع مي

دهد تا يوسف حاملگي مريم را شرح ميماجراي نازل شده و 
  .ردنجار او را بپذي

  
  

  ، به سخن مي آيد، از لحظة تولد)ع(عيسي 
  ويكَلِّم الْنَّاس فى الْمهد وكَهالً ومنَ الْصلحينَ

) به اعجاز(در گهواره، ) آن فرزندى كه به تو بشارت داده شد(
گويد و از شايستگان  با مردم سخن مى) به وحى(سالى  و در ميان

                                     )از سورة آل عمران 46آية  -قرآن كريم(                                                                                       .است
و احساس  )ع(قرآن، حاالت مريم به هنگام تولد عيسي 

  :نگراني و ضعف او را در اين زمان به اين شكل روايت ميكند
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ءĤإِلَىفَأَج خَاضا الْملَ   هقَب تى متَنا لَيي جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَت
ًفَنَاداها من تَحتهĤ أَلَّا تَحزَنى قَد جعلَ ربك  هذَا و كُنت نَسياً منْسيا

 إِلَيك بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقطْ علَيك رطَباً وهزِّى تَحتَك سرِياً
 أَحداً فَقُولى الْبشَرِ وقَرِّى عيناً فَإِما تَرَيِنَّ منَ  جنياًفَكُلى واشْرَبِى

ّمماً فَلَنْ أُكَلونِ صملرَّحل تّى نَذَراً إِنيإِنس موالْي 

تا (ى درخت خرمايى كشاند  آنگاه درد زايمان او را به سوى تنه
اى كاش پيش از اين مرده و : گفت )شدت ناراحتى از. تكيه دهد

از طرف پايين پايش وى ) عيسى در شكم(پس  .فراموش شده بودم
) پاى(غم مخور، همانا پروردگارت زير !) اى مادر(را صدا زد كه 

و شاخه اين نخل را به سوى خود . ى آبى روان ساخت تو چشمه
از (بخور و ) از آن رطب(پس . تكان ده، رطب تازه بر تو فرو ريزد

) عيسى به داشتن فرزندى چون(بنوش و چشمت را ) آب نهر
 كه درباره نوزاد(دار، پس اگر كسى از آدميان را ديدى،   روشن

ى  من براى خداوند رحمان، روزه: بگو) پرسند، با اشاره به آنان مى
ام، بنابراين امروز با هيچ انسانى سخن نخواهم  كرده سكوت نذر

  )از سورة مريم 26تا  23آيات  -قرآن كريم(                                          .گفت
. پس از اين واقعه، ديگر هيچكس مريم را در معبد نديد

هاي مختلفي براي يافتن وي گسيل شدند تا اينكه زكريا، گروه
  . او را بهمراه فرزندش يافت

لَقَد مرْيا مقَالُواْ ي لُهما تَحهمقَو بِه فَأَتَت  Ĥاً يئاً فَرِيشَي جِئْت
 تاًفَأَشَاريغب كأُم ا كَانَتمو ءورَأَ سام وكا كَانَ أَبونَ ماره أُخْت
إِلَيه قَالُوْا كَيف نُكَلّم من كَانَ فى الْمهد صبِياً وجعلَنى مباركاً أَينَ 

لَاةِ وى بِالصانصأَوو ا كُنتاًميح تما دالزَّكَاةِ م  لَمى وتدالرّاً بِوبو
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 مويو وتأَم مويو دتلو موي لَىع لَامالساًوياراً شَقبى جلْنعجي
 أُبعثُ حياً

پس مريم در حالى كه نوزادش را در آغوش گرفته بود، او را به 
به راستى كار بسيار ! مريماى : گفتند. آورد نزد بستگان خود

پدرت مرد بدى نبود و ! اى خواهر هارون. اى ناپسندى مرتكب شده
ى  منم بنده: گفت) عيسى به سخن آمد و. (بدكاره نبود) نيز(مادرت 

و . داده و مرا پيامبر قرار داده است) آسمانى(خدا، او به من كتاب 
ام مرا  تا زنده ى بركت قرار داده و هر جا كه باشم، خداوند مرا مايه

  .به نماز و زكات سفارش كرده است
) نسبت به مردم(و مرا نسبت به مادرم نيكوكار قرار داده و 

و درود بر من روزى كه زاده . ستمگر و سنگدل قرار نداده است
      .مشو و روزى كه زنده برانگيخته مى ميرم شدم و روزى كه مى

                                  )از سورة مريم 36تا  34آيات -قرآن كريم(                                                                                        
  :پردازدمي )ع(قرآن در ادامه، به تكذيب الوهيت عيسي 

ماكَانَ للَّه  الَّذى فيه يمتَرُونَ   ذَلك عيسى ابنُ مرْيم قَولَ الْحقِ
 أَمراً فَإِنَّما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ و  أَن يتَّخذَ من ولَد سبحانَه إِذَا قَضَى

بِّى ور إِنَّ اللَّه يمتَقسرَاطٌ مذَا صه وهدبفَاع كُمبر  

گفتار درستى كه در آن ) همان(اين است عيسى، پسر مريم؛  
شايسته نيست كه خداوند فرزندى برگيرد، او منزّه . كنند شك مى

موجود : اراده كند، همين قدر كه گويد است، هرگاه انجام كارى را
و در حقيقت، خدا پروردگار من و . شود درنگ موجود مى باش، بى

بندگى ( پروردگار شماست، پس او را بپرستيد كه راه مستقيم همين
 )از سورة مريم 36تا  34آيات  -قرآن كريم(                                     .است) او

دانند لذا را خداي پسر مي )ع(چون مسيحيان عيسي مسيح 
  .نامندرا مادر خدا مي )س(حضرت مريم 
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مريم، مادر خدا "در كليساها در كشورهاي مسيحي عبارت 
كنند، ليكن در كليساها در كشورهاي اسالمي از را نصب مي "

نمايند، چون غير منطقي بودن اين ادعا پرهيز مينوشتن آن 
چگونه يك زن كه از نسل آدم . نزد افكار عمومي مسجل است

  !تواند مادر خداوند باشد؟و حوا است مي

  
  ، پيامبر اسالم)ع(عيسي 

ِإِلَّا الْحقَّ  َالْكتَبِ لَا تَغْلُواْ فى دينكُم ولَا تَقُولُواْ علَى اللَّه يأَهل
كَلمتُه أَلْقَها إِلَى مرْيم  اللَّه و ما الْمسيح عيسى ابنُ مرْيم رسولُإِنَّ

خَيراً لَكُم إِنَّما  ُفََامنُوا بِاللَّه ورسله ولَا تَقُولُوا ثَلَثَةٌ انْتَهوا وروح منْه
ما فى  د لَه ما فى السموت وَلَه ولَ اللَّه إلَه و حد سبحنَه أَنْ يكُون

بِاللَّه وكيالًلَنْ يستَنْكف الْمسيح أَنْ يكُونَ عبداً للَّه  الْأَرضِ وكَفَى
ِويستَكْبِرْ  الْملَِكَةُ الْمقَرَّبونَ ومنْ يستَنْكف عنْ عبادته ولَا

 فَسيحشُرُهم إِلَيه جميعاً

در دين خود غلو نكنيد و جز حقّ، به خداوند ! اهل كتاب ىا
ى خداوند و  مسيح، عيسى پسر مريم، فرستاده همانا. نسبتى ندهيد

. نمود و روحى است از جانب او ى اوست كه به مريم القا كلمه

هاي با جستجو در سايت
اينترنتي جستجوي عكس با وارد 

و خدا، كردن عبارات مريم و مادر 
ز تصاوير نقاشي هاي زيادي ا

. آورده مي شود )س(حضرت مريم 
اي از اين تصوير كناري نمونه

  .جستجو است
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. تثليث قائل نشويد پس به خداوند و پيامبرانش ايمان آوريد، و به
كه  جز اين نيست. ه به نفع شماستدست برداريد ك) از اين حرف(

. اللّه خدايى است يكتا، و از اينكه فرزندى داشته باشد منزّه است
ها و آنچه در زمين است از آن اوست و خداوند  در آسمان آنچه

و هرگز مسيح از اينكه  هستى كافى است براى تدبير و سرپرستى
پيچى سر( بنده خدا باشد استنكاف ندارد و فرشتگان مقرّب نيز

و هر كس از بندگى خداوند سرپيچى كند و تكبر ورزد، ) ندارند
  .كند بزودى همه را به نزد خود محشور مى) بداند كه(پس 
 )از سورة نساء 171و  172آيات  -قرآن كريم(                                                                                    

انان، يكي از بزرگترين پيامبران الهي ، نزد مسلم)ع(عيسي
كه وعدة ظهور او به قوم  )ع(شود، همان مسيحمحسوب مي

است و نه  "پسر خداوند"اما وي، نه . اسرائيل داده شده است
در واقع، . بعنوان يكي از سه عنصر تثليث "خداوند مجسم"

عهد عتيق كه مسيحيان معموأل بدان  وعده خداوند دردر 
سخن به  "يك پيامبر "، از وعده براي ظهورنمايندعطف مي
يا موارد مشابه آن  "پسر خدا"اي به آيد و هرگز اشارهميان مي

  :نمايدنمي
اي را براي ايشان از ميان برادران ايشان مثل تو نبي"

خود را به دهانش خواهم گذاشت  مبعوث خواهم كرد و كالم
كس  و هر. تگف و هر آنچه به او امر فرمايم، به ايشان خواهد

نشنود، من خود او  ـگويد  كه از طرف من مي ـكه سخنان مرا 
  )19و  18آيات  -18فصل  -سفر تثنيه -عهد عتيق(                      ."را مواخذه خواهم كرد

گانه براي به اين ترتيب مسلمانان قايل شدن شخصيت سه
  :نمايندرا بطور كامل نفي مي )ع(خداوند و الوهيت عيسي 
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مرْيم وقَالَ الْمسيح  لَقَد كَفَرَ الَّذينَ قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسيح ابنُ
َربى وربكُم إِنَّه من يشْرِك بِاللَّه فَقَد  يبنى إِسرَءيلَ اعبدواْ اللَّه

َمنْ أَنصارٍ لَقَد كَفَرَ  لظَّلمينَاللَّه علَيه الْجنَّةَ ومأْويه النَّار وما ل حرَّم
 إِن لَّم و دح و إِلَّا إِلَه نْ إِلَهاممثُ ثَلَثَةٍ وثَال ينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهالَّذ

أَفَلَا  يقُولُونَ لَيمسنَّ الَّذينَ كَفَرُواْ منْهم عذَاب أَليم  ينتَهواْ عما
اللَّه ويستَغْفرُونَه واللَّه غَفُور رحيم ما الْمسيح ابنُ مرْيم يتُوبونَ إِلَى 

هلن قَبم خَلَت ولٌ قَدسإِلَّا ر  امأْكُلَانِ الطَّعيقَةٌ كَانَا يدص هأُملُ والرُّس
   نَيؤْفَكُو  انظُرْكَيف نُبينُ لَهم الْأَيت ثُم انظُرْ أَنَّى

خداوند، همان مسيح پسر مريم است، : همانا كسانى كه گفتند
در حالى كه مسيح خود ) گويند چگونه چنين مى. (قطعاً كافر شدند

را بپرستيد كه پروردگار من و  خدا! اسرائيل اى بنى: گفت مى
خداوند بهشت را  كس به خداوند شرك ورزد، شماست، يقيناً هر

 زخ است و ستمگران را هيچبر او حرام كرده و جايگاهش دو
خداوند، يكى از سه تاست، : همانا آنان كه گفتند. ياورى نيست

گويند  و اگر از آنچه مى. خدايى نيست جز خداى يكتا. كافر شدند
آنها قطعاً عذابى دردناك  كتاب  دست برندارند، به كافران از اهل

در حالى طلبند؟  كنند و از او آمرزش نمى آيا توبه نمى. خواهد رسيد
اى  مسيح پسر مريم، فرستاده. ى مهربان است  كه خداوند، آمرزنده

مادرش بسيار  و بيش نيست كه پيش از او نيز پيامبرانى بودند
 غذا) ها همچون ساير انسان(راستگو و درست كردار بود، آن دو 

بنگر كه چگونه آيات را ) پس هيچ كدام خدا نيستند،. (خوردند مى
) از حقّ(گونه كنيم، پس بنگر كه اين مردم چ ىبيان م براى مردم

 )از سورة مائده 72-75آيات  -قرآن كريم(     .                       شوند گردان مى روى

 )س(همانطور كه در آيه فوق بيان شده است، مريم مقدس 
مسيحيان نيز اين امر را قبول . خوردندغذا مي  )ع(و عيسي
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شانه نياز است در حالي كه خدا بي طبيعتا غذا خوردن ن. دارند
خورده پس به دستشويي هم غذا مي )ع(اگر عيسي. نياز است

اي رفته و اين حالت ممكن است پيش آمده باشد كه عدهمي
سراغ وي را بگيرند و جواب بشنوند كه هم اينك خداوند در 

  !دستشويي است
خداوندي كه  ؟!اين چه توصيفي است كه از خداوند دارند

 شودرود، به صليب كشيده ميخورد، به دستشويي ميميغذا 
و گردد، از سربازان رومي در صليب دچار فراموشي مي

  !ترسد و از مرگ واهمه دارد يهوديان مي
بر صليب  )ع(مسيحيان در حالي معتقدند كه حضرت مسيح

شود كه دچار ترس و فراموشي و گاليه از خداي پدر مي
اي الهي براي بخشش نقشهمعتقدند كه قرباني شدن وي 

  .گناهان بشريت بوده است
آمده است كه وقتي خدا به  )ع( در داستان حضرت ابراهيم

 را قرباني كند، اسماعيل )ع( كند كه اسماعيلحضرت امر مي آن

پدرش   خواهد كه چشمان وي را ببندد تادرش ميپاز  )ع(
آنكه دچار ترديد نشود و حكم خدا را به كمال اجرا كند، حال 

آنجا موضوع بخشش گناهان بشريت نبوده و اسماعيل نيز 
  .انساني نوجوان بوده و هنوز به مقام نبوت نرسيده بود

اي از اجراي حكم چطور ممكن است اسماعيل نه تنها گله
خدا براي قرباني شدن نداشته باشد، بلكه چون حكم خدا بود 

ه كه فرستاد )ع(خواست آن حكم اجرا شود، ولي مسيح مي
خدا و به قول مسيحيان بخشي از خود خدا بود از قرباني 

  ! هراس داشت؟ شدن، آن هم براي نجات همه بشريت
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به صورت فردي ترسو،  )ع(توصيف حضرت عيسي
فراموشكار و گريزان از خواست خدا در مقايسه با حضرت 

  .گرددتوهين به آن حضرت محسوب مي )ع(اسماعيل
پيامبران بود، كه از زني ، انساني همانند ديگر )ع(عيسي

يكي از  به واسطهباكره و بدون وجود پدر بيولوژيك، 
  .معجزات الهي پاي به عرصة وجود گذاشت

را بدون وجود پدر و مادر  )ع(همچنانكه خداوند، آدم
را نيز بدون دخالت لقاح آفريد تا بعنوان يكي  )ع(آفريد، عيسي

ئيل كه انتظار هاي معجزه آسا، وي را نزد قوم اسرا از نشانه
آمد مسيحي كه مي. كشيدند، متمايز سازدمسيح موعود را مي

  .را به اجرا درآورد )ع(تا قانون موسي
عنْد اللَّه كَمثَلِ ءادم خَلَقَه منْ تُرَابٍ ثُم قَالَ لَه   إِنَّ مثَلَ عيسى

   متَرِينَالْحقُّ من ربك فَلَا تَكُن منَ الْم كُنْ فَيكُون ُ
عيسى نزد خداوند، همچون مثلِ ) آفرينش(همانا مثلِ 

: است كه او را از خاك آفريد و سپس به او فرمود آدم) آفرينش(
حق، همان است كه از جانب پروردگار . باش، پس موجود شد

 .توست، پس از ترديد كنندگان مباش

 )از سورة آل عمران 59و  60آيات  -قرآن كريم(                                                                                 

ماكَانَ للَّه   الَّذى فيه يمتَرُونَ   لك عيسى ابنُ مرْيم قَولَ الْحقِذَ
 أَمراً فَإِنَّما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ  أَن يتَّخذَ من ولَد سبحانَه إِذَا قَضَى

يمتَقسرَاطٌ مذَا صه وهدبفَاع كُمبربِّى ور إِنَّ اللَّهو   
گفتار درستى كه در آن ) همان(اين است عيسى، پسر مريم؛ 

نيست كه خداوند فرزندى برگيرد، او منزّه  شايسته. كنند شك مى
موجود : كند، همين قدر كه گويد است، هرگاه انجام كارى را اراده

و در حقيقت، خدا پروردگار من و . شود رنگ موجود مىد باش، بى
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بندگى ( پروردگار شماست، پس او را بپرستيد كه راه مستقيم همين
  )از سورة مريم 34-36آيات  -قرآن كريم(                                                           .است) او

ترديد،  ن زمينه، بدونها در ايها و جدلعليرغم همة بحث
يكي از مهمترين و تأثيرگذارترين آنها در  )ع(شخصيت عيسي

راهنمايي از سوي خداوند براي . تمامي طول تاريخ بوده است
  .بشريت

  
  )س(نسبت به مريم  )ع(احترام عيسي

همواره احترام بسياري  )ع(، عيسيياسالم مطابق ديدگاه
  .قايل بود )س(نسبت به مادر خود مريم 

ت كه عيسي، در زمان نوزادي و از طريق در قرآن آمده اس
  :معجزة الهي، زبان به صحبت با خلق گشوده و چنين گفت

وبرّاً بِوالدتى ولَم يجعلْنى ... أَوصانى بِالصلَاةِ ... وجعلَنى 
  جباراً شَقياً

و مرا نسبت به مادرم . سفارش كرده است... مرا به نماز و 
ستمگر و سنگدل قرار نداده ) نسبت به مردم(داده و  نيكوكار قرار

  )از سورة مريم 31و  32آيات  -قرآن كريم(                                         .است
  

 :و قرآن كريم مي فرمايد

خُذ الْكتَاب بِقُوةٍ و آتَينَاه الْحكْم صبِياًو حنَاناً مّن لَّدنَّا   يا يحيى
اً ويصاراً عبكُن جي لَمو هيدالرّاً بِوبا ًويكَانَ تَقكَاةً وز 

را با قـدرت بگيـر و در كـودكى بـه او     ) خدا(كتاب ! اى يحيى
و نيز از جانب خود، مهربانى و پـاكى بـه   . داديم) و نبوت(حكمت 

مادرش نيكوكار بـود   و نسبت به پدر و. او داديم و او تقواپيشه بود
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        .ســركش و نافرمــان نبــود  ) نســبت بــه مــردم، زورگــويى   ( و
  )از سورة مريم 14تا  12آيات  -قرآن كريم(                                                    

بر اساس اسالم، آياتي از انجيل كه در آن عيسي از پذيرش 
بوده و به دور از حقيقت  مادر خود سر باز زد، نوعي تحريف

  .است
  :در انجيل آمده است

او با آن جماعت هنوز سخن مي گفت كه ناگاه مادرش و 
و . برادرانش در طلب گفتگوي وي بيرون ايستاده بودند

شخصي وي را گفت اينك مادر تو و برادرانت بيرون ايستاده 
كيست : در جواب قايل گفت  .خواهند با تو سخن گويندمي

برادران من كيانند ؟ و دست خود را به سوي  و!  مادر من
اينانند مادر من و برادرانم زيرا  شاگردان خود دراز كرده گفت

بجا آورد همان  ي پدر مرا كه در آسمان استهر كه اراده
  )50تا  46آيات  -12فصل  -انجيل متي(                  .برادر و خواهر و مادر من است

به نحوي كه دست رد به سينه  )ع(معرفي حضرت مسيح 
زند، ظلمي است كه در انجيل مي )س(مادر خود مريم مقدس

  .تحريف شده نسبت به آن حضرت روا شده است
  

  :فرمايدخداوند در قرآن مي
بِالْولدينِ  َإِذْ أَخَذْنَا ميثَقَ بنى إِسرءيلَ لَا تَعبدونَ إِلَّااللَّه وو

والْمسكينِ وقُولُواْ للنَّاسِ حسناً   والْيتَمى  رْبىإِحساناً وذى الْقُ
وءاتُواْ الزَّكَو ةَ ثُم تَولَّيتُم إِلَّا قَليالً منكُم وأَنْتُم  وأَقيمواْ الصلَو ةَ

   معرِضُونَ
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اسرائيل پيمان گرفتيم، جز  زمانى كه از بنى) بياد آريد(و 
ش نكنيد و به پدر و مادر و خويشان و يتيمان خداوند يگانه راپرست

با مردم، به زبان خوش سخن بگوييد و  و بينوايان، احسان كنيد و
با اينكه پيمان بسته (اما شما . نماز را برپاى داريد و زكات بدهيد

                   .شديد گردانى كمى، سرپيچى كرديد و روى جز عده) بوديد،
  )از سورة بقره 83آية  -قرآن كريم(                                                                                                          

وفصالُه فى  وهنٍ  علَى الْإِنْسانَ بِوالديه حملَتْه أُمه وهناً ووصينَا
إِلَى كيدالولى ونِ أَنِ اشْكُرْ لياميرُ عصالْم 

ى پدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش  باره و ما انسان را در
) و شير دادن(شد،  تر مى در حالى كه هر روز ناتوان او را حمل كرد،

براى ) رديم كهبه او سفارش ك(و از شير گرفتنش در دوسال است، 
فقط به سوى ) همه(بازگشت  من و پدر و مادرت سپاس گزار، كه

  )از سورة لقمان 14آية  -قرآن كريم(                                                            .من است

  )ع(فروتني عيسي 
، همواره به )ع(در روايات اسالمي، چهرة حضرت عيسي 

  :شوداين شكل تصوير مي
ياوران من، دستانم؛ حمل من، با پاهايم؛ بستر من، زمين؛  "

برم، چراغ در زمستان به گرماي زمين پناه مي.  بالشم، سنگ
هايم، نور ماه؛ طعام من، گرسنگي؛ پناهگاه شبانة من،  شب

، ميوه و سبزيجاتم، )خشن(تن پوشم، پشم . ترس از خداوند
-ان، به خواب ميآيند؛ شبانگاهگياهاني كه از زمين بيرون مي

مراه ندارم؛ و ه روم در حاليكه هيچ جيز با خود به
دارم، در حاليكه باز هم هيچ صبحگاهان، از زمين سر برمي

ندارم؛ به هر ترتيب، هيچكس بر روي زمين دولتمندتر از من 
  ".نيست
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  )ع(معجزات مسيح 
و لدتك   وعلَى يكإِذْ قَالَ اللَّه يعيسى ابنَ مرْيم اذْكُرْ نعمتى علَ

سِ تُكَلِّمبِرُوحِ الْقُد دتُّكإِذْ أَي  تُكلَّمإِذْ علًا وكَهو دهى الْمف النَّاس
تَبنَ الْكإِذْ تَخْلُقُ مالْإِنجِيلَ ويةَ ورالتَّوةَ وكْمالْحرِ  وَةِ الطَّييالطِّينِ كَه

طَيراً بِإِذْنى وتُبرِئُ الْأَكْمه والْأَبرَص بِإِذْنى  تَكُونُبِإِذْنى فَتَنفُخُ فيها فَ
إِذْ جِئْتَهم  ءيلَ عنكبنى إِسرَ بِإِذْنى وإِذْ كَفَفْت  تُخْرِج الْموتَى وإِذْ

   هذَآ إِلَّا سحرٌ مبِينٌ بِالْبينَت فَقَالَ الَّذينَ كَفَرُواْ منْهم إِنْ
نعمتم را بر ! اى عيسى پسر مريم: نى كه خداوند فرمودزما

 »القدس روح«آنگاه كه تورا با . تو و بر مادرت يادكن
و در بزرگسالى ) اعجاز به(در گهواره . تأييد كردم) جبرئيل(
و  با مردم سخن گفتى، و آنگاه كه كتاب و حكمت) به وحى(

) را كهفراموش مكن زمانى (تورات و انجيل به تو آموختم، و 
به صورت پرنده ساختى و در آن ) چيزى(گل  به اذن من از

اى شد،و با اذن من كور مادرزاد  دميدى، پس با اذن من پرنده
من، مردگان  دادى، و آنگاه كه به اذن گرفته را شفا مىو پيسى

 زمانى كه) به ياد آور(آوردى، و  از گور بيرون مى) زنده(را 
ز تو كوتاه كردم، آنگاه كه تو اسرائيل را ا بنى) دست ظلم(

ى  هدربار(برايشان آوردى، پس كافران از ايشان  داليل روشن
       .ز سحر آشكار نيستج اين، چيزى: گفتند) معجزات تو

  )از سورة مائده 110آية  -قرآن كريم(                                                        
مقايسه با كتب مقدس در قرآن و روايات اسالمي، در 

از . دهندنسبت مي )ع(معجزات بيشتري را به عيسي ديگر،
سوي ديگر، همانطور كه در دنباله خواهد آمد، در روايات 

  .انداسالمي، اين معجزات با جزئيات بيشتري ذكر شده
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و حواريون وي از او خواستند  )ع(امت عيسي": طبق اسالم
آورد و خداوند به تا براي ايشان از آسمان طعام فراهم 

  : "فرستادة خود چنين وحي نمود كه آنرا اينچنين انجام داد
وإِذْ أَوحيت إِلَى الْحوارِيينَ أَنْ ءامنُواْ بِى وبِرَسولى قَالُواْ ءامنَّا 

إِذْ قَالَ الْحوارِيونَ يعيسى ابنَ مرْيم هلْ  واشْهد بِأَنَّنَا مسلمونَ 
يعتَطسقَالَ ي ءĤمنَ السةً مدئĤنَا ملَينَزِّلَ عأَن ي كبإِن  ر اتَُّقواْ اللَّه

نُرِيد أَن نَّأْكُلَ منْها و تَطْمئنَّ قُلُوبنَا ونَعلَم أَنقَد  قَالُواْ كُنتُم مؤْمنينَ
الَ عيسى ابن مرْيم اللَّهم ربنĤ قَ صدقْتَنَا و نَكُونَ علَيها منَ الشَّهِدينَ

وءاخرِنَا وءايةً  مĤئدةً منَ السمĤء تَكُونُ لَنَا عيداً لِّأَولنَا أَنزِلْ علَينَا
َاللَّه إِنِّى منَزِّلُها علَيكُم فَمن  قَال  منْك وارزقْنَا وأَنت خَيرُ الرَّزِقينَ

 الْعلَمينَ فَإِنِّى أُعذِّبه عذَاباً لَّا أُعذِّبه أَحداً منَ بعد منكُم يكْفُرْ

ياران مخصوص (زمانى كه به حواريون ) به ياد آور( و
ايمان : كه ايمان آوريد، گفتند وحى فرستادم) حضرت عيسى

ياد . (هستيم ايم، و شاهد باش كه ما مسلمان و تسليم آورده
آيا ! اى عيسى بن مريم: كه حواريون گفتند زمانى) آور

) از غذا(از آسمان، خوانى ) با دعاى تو(تواند  مى پروردگارت
اگر مؤمنيد، از خدا پروا : گفت براى ما فرود آورد؟ عيسى

) ما نظر بدى نداريم و بهانه جو نيستيم بلكه: (كنيد گفتند
انيم كه دلهايمان اطمينان يابد و بد خواهيم از آن بخوريم و مى

! آسمانى از گواهان باشيم  ى اى و بر آن مائده به ما راست گفته
اى از آسمان  مائده! خداوندا، پروردگارا: بن مريم گفت عيسى

كه براى نسل كنونى و آيندگان ما عيد و  بر ما فرو فرست
ده، كه تو بهترين روزى  اى از تو باشد و ما را روزى نشانه

را بر شما نازل ) مائده(ن آن م: فرمود خداوند. دهندگانى
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آن كفر ورزد، او را چنان  كنم، اما هر كدام از شما بعد از مى
عذاب  عذاب خواهم كرد كه هيچ يك از جهانيان را آن گونه

 )رة مائدهاز سو 115تا  111آيات  -قرآن كريم(                                                                               .نكنم

عيسي، دوستي وفادار داشت كه از دنيا ": بنا بر روايت
آنگاه او، بهمراه مادر دوست خود، بر سر قبر وي حاضر . رفت

از طريق . باره بخشيدآمدند و به اذن خداوند، به او جان دو
سال ديگر به زندگي خود  20، دوست وي )ع(تضرعات عيسي

   ".ادامه داد

با مردي، مورد اعتماد وي  )س(عيسي بن مريم": همچنين و
هنگامي كه هر دو به دريا رسيدند، عيسي، با بر . كردسفر مي

  ".اوند، گام زنان از آب عبور كردزبان آوردن نام خد
  )ع(مصلوب ساختن عيسي  هدربار
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ه اللَّه وما قَتَلُو وقَولهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمسيح عيسى ابنَ مرْيم رسولَ
الَّذينَ اخَْتلَفُواْ فيه لَفى شَك منْه ما  وما صلَبوه ولَكنْ شُبه لَهم وإِنَّ

لَهم بِه منْعلْمٍ إلَّا اتِّباع الظَّنِّ وما قَتَلُوه يقيناً بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه وكَانَ 
  اللَّه عزِيزاً حكيماً

سـخنى  ) ت ما آنان را فرا گرفت، به خـاطر لعن عذاب و(و 
ى خدا را  ما عيسى بن مريم، فرستاده«: گفتند مى) مغرورانه(كه 

عيسـى را نـه كشـتند و نـه بـه دار       در حالى كـه آنـان  » كشتيم
و كسـى شـبيه بـه او را    (آويختند، بلكه كار بر آنان مشتبه شد 

ى عيسى اختالف كردنـد خـود در    كه درباره و كسانى) كشتند
ى خود علم  شك بودند و جز پيروى از گمان، هيچيك به گفته

بلكه خداوند او را به سوى .  اند نداشتند و به يقين او را نكشته
ــت    ــيم اسـ ــز و حكـ ــد عزيـ ــرد و خداونـ ــاال بـ ــود بـ                  .خـ

  )از سورة نساء 157و  158آيات  -قرآن كريم(                                                  
 اسخريوطي يهوداخيانت  )ع(بنابر روايات مسيحي، عيسي 

را پيشگويي نمود و به پطرس اطالع داد كه پيش از بانگ 
به طور قطع گفت . انكار خواهد كرد خروس، سه بار وي را

كه بعنوان كفارة گناهان بشريت به صليب كشيده خواهد شد 
و اينكه پس از سه روز، بعنوان گواهي اين مطلب، به حيات 

  . خواهد كرد عروجبازگشته و به آسمان 
اگر او به اين موضوع واقف بوده و سرنوشت خود را 

حبت از شخصيت بدون ص(بعنوان ارادة پروردگار پذيرفت 
توان چگونه مي) گذارنداي كه از او به نمايش ميخداگونه

اي، در حين جان دادن، زبان به  تصور نمود كه در لحظه
اي؟ اين خداي من، چرا مرا ترك كرده: شكوه گشوده باشد كه
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توانيم با مشاهدة خود متون تنها، برهاني ساده است كه مي
  .مسيحي بدان دست يابيم

. با عالم به همه چيز بودن خدا در تضاد است اين ادعا،
دانند و معتقدند را يكي از سه خدا مي )ع(مسيحيان مسيح

حال  "خدايا چرا مرا ترك كردي؟"مسيح در صليب گفت 
دانسته كه زنده خواهد شد و عروج پيدا  آنكه پيشاپيش مي

اگر اين ادعا . دانسته كه ترك نخواهد شد پس مي. خواهد كرد
يم، پس خداوند نه تنها به همه چيز عالم نيست، بلكه را بپذير

خداي پسر در لحظاتي نسبت به بخش ديگر خدا يعني خداي 
پس چون خدا سه . پدر شناخت خود را از دست داده است

ودش هم به خودش عالم تا در يكي است خدا در لحظاتي خ
  !سد كه عالم به همه چيز باشدنيست، چه بر

هرگز تصور هم نكرد كه  )ع(بر اساس اسالم، عيسي
خداوند او را ترك كرده است چه رسد به آنكه آن را بر زبان 

وهله، در طي ماموريت  در حقيقت، حتي در كوچكترين. آورد
  .خدا او را ترك نكرد ،پيامبري او

نيامد تا بر روي صليب جان  )ع(براي مسلمانان، عيسي
به . "خداوند مجسم"، يك پيامبر بود و نه )ع(عيسي. دهد

. عنوان پيامبر، ماموريتي مبني بر ابالغ پيام الهي بر عهده داشت
اين مسئله كه به چه شكل از دنيا برود، اين پيام را تحت 

در راه چنين هدفي، نوع مرگ وي، به . دهدالشعاع قرار نمي
اين شكل و يا به صورت ديگري، ميان مرگ در حال مبارزه با 

ز يك زندگي طوالني، تفاوتي دشمنان يا بر اثر بيماري، پس ا
  .وجود ندارد
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اللَّه إِلَّا الْحقَّ  يأَهلَ الْكتَبِ لَا تَغْلُواْ فى دينكُم ولَا تَقُولُواْ علَى
مرْينُ مى ابيسع يحسا الْمإِنَّم  مرْيا إِلَى مأَلْقَه تُهمكَلو ولُ اللَّهسر

َفنْهم وحرنُوا بِ وا امإِنَّم راً لَكُمواخَيلَا تَقُولُوا ثَلَثَةٌ انْتَهو هلسرو اللَّه
لَه ولَد لَه ما فى السموت وما فى  اللَّه إلَه و حد سبحنَه أَنْ يكُونَ

  بِاللَّه وكيالً الْأَرضِ وكَفَى
در دين خود غلو نكنيد و جز حقّ، به ! اى اهل كتاب

همانا مسيح، عيسى پسر مريم، . خداوند نسبتى ندهيد
القا نمود و  ى اوست كه به مريم ى خداوند و كلمه فرستاده

پس به خداوند و پيامبرانش ايمان . روحى است از جانب او
دست برداريد ) از اين حرف. (و به تثليث قائل نشويد آوريد،

يكتا، نيست كه اللّه خدايى است  جز اين. كه به نفع شماست
ها و  آنچه در آسمان. و از اينكه فرزندى داشته باشد منزّه است

 آنچه در زمين است از آن اوست و خداوند براى تدبير و
  )از سورة نساء 171آية  -قرآن كريم(                   .سرپرستى هستى كافى است
  :در عهد عتيق آمده است 

مثل تو  اي را براي ايشان از ميان برادران ايشاننبي"
خود را به دهانش خواهم گذاشت  مبعوث خواهم كرد و كالم

كس  و هر. و هر آنچه به او امر فرمايم، به ايشان خواهدگفت
نشنود، من خود او  ـگويد  كه از طرف من مي ـكه سخنان مرا 

  )19و  18آيات  -18فصل  -سفر تثنيه -عهد عتيق(               ."را مواخذه خواهم كرد
فوق مشخص مي شود كه خدا وعده ظهور  ايبندهاز 

  .را دهد و نه ظهور فرزند خويشپيامبر ديگري را مي
كند كه منظور از پيامبر ياد تاييد مي)  عصر جديد(انجيل 

در اينجا . باشدشده در اين آيات، همانا عيسي مسيح مي
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. "پسرش"گويد نه از خداوند ، دربارة يك پيامبر سخن مي
رواق سليمان، به روايت لوقا  ابة پطرس دراين موضع، در خط

  :آمده است 19-23 بندهاي، 3در اعمال رسوالن، فصل 
بايد آسمان او را پذيرد تا زمان معاد همه چيز كه مي(...) "

كه خدا از بدو عالم به زبان جميع انبياي مقدس خود، از آن 
زيرا موسي به اجداد گفت كه خداي شما نبي مثل . اخبار نمود

كالم او . ن، از ميان برادران شما براي شما برخواهد انگيختم
را در هر جا به شما تكلم كند بشنويد؛ و هر نفسي كه آن نبي 

  ".را نشنود، از قوم منقطع گردد
  

  خواندمي "پيامبر"، در انجيل خود را )ع(عيسي
هاي ، خود را، در موقعيت)ع(در انجيل موجود نيز عيسي

وهيت آفريني از خود با عنوان پيامبر و مختلف و به دور از ال
  :به طور مثال. كندياد مي "فرزند انسان"

گمان اين مثَل را بر من خواهيد  بي: عيسي به ايشان گفت
ايم در  آنچه شنيده! خود را شفا ده اي طبيب”آورد كه 

خويش نيز انجام  اي، اينجا در زادگاه كَفَرناحوم كرده
در  گويم كه هيچ پيامبري شما مي آمين، به«: سپس افزود “.بده

       )23و 24 بندهاي-4فصل  -انجيل لوقا(       ديار خويش پذيرفته نيست
و انجيل  6:4، انجيل مرقس 13:57همچنين در انجيل متي 

خوريم، آنچه كه نيز، به همين مورد برمي 4:  43-44يوحنا 
  .گرددباعث رفع ترديد در مورد تطابق آنها مي

قبول كرده و كسي كه مرا ا را قبول كند، مرا هر كه شم"
اي را به و آنكه نبي. فرستندة مرا قبول كرده است ،قبول كند
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اسم نبي بپذيرد، اجرت نبي يابد و هر كه عادلي را به اسم 
و هر كه يكي از . عادلي پذيرفت، مزد عادل را خواهد يافت

د، اي از آب سرد محض نام شاگرد بنوشاناين صغار را كاسه
          ".گويم اجر خود را ضايع نخواهد ساختهر آينه به شما مي

  )40-43 بندهاي -10فصل  -انجيل متي(                                             
اينك امروز : به آن روباه بگوييد برويد و: ايشان را گفت"

بخشم و  كنم و مريضان را صحت مي و فردا ديوها را بيرون مي
بايد امروز و فردا راه  وز سوم كامل خواهم شد ليكن ميدر ر

            ".روم، زيرا محال است نبي بيرون از اورشليم كشته شود

  كند، به مرگ خويش اشاره مي)ع(در اين مورد آخر، عيسي
 )32و  33آيات  -13فصل  -انجيل لوقا(                                          

يان، در حقيقت در صليب بوقوع پيوست تا كه به عقيدة مسيح
اي از سر طعنه، با بيان اينكه، از آنرو كه ديگران پيامبران  اندازه

اي نبود كه وي نيز را در اورشليم به قتل رسانده بودند، چاره
ها نيز مانند اين و در ديگر نمونه. در همين مكان جان سپارد

  ."پسر خدا"خواند و نه يك، خود را پيامبر مي
شود كه هاي مسيحي روايت ميبه همين ترتيب، در انجيل

يا مردمي كه به هنگام  )ع(بسياري از معاصران، پيروان عيسي
پسر "وقوع معجزات وي حضور داشتند، وي را پيامبر، و نه 

  .آوردند به حساب مي "خدا
- و چون وارد اورشليم شد، تمام شهر به آشوب آمده، مي

اين است عيسي نبي از : وه گفتنداين كيست؟ آن گر: گفتند
  )10و  11آيات  -21فصل  -انجيل متي(                                 . ناصرة جليل
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هايش را شنيدند، و چون رؤساي كَهنه و فريسيان مثل
و چون خواستند او را . گويددريافتند كه دربارة ايشان مي

  .دانستندبي ميگرفتار كنند، از مردم ترسيدند زيرا كه او را ن
  )45و  46آيات  -21فصل  -انجيل متي(                                                           

و دو روز بعد به شهري مسمي به نائين رسيد، ناگاه ميتي 
را كه پسر يگانة بيوه زني بود مي بردند و انبوهي كثير از اهل 

ديد، دلش بر وي  چون خداوند او را. شهر، با وي مي آمدند
و نزديك آمده، تابوت را . گريان مباش: بسوخت و به او گفت

اي جوان، تو را : پس گفت. لمس نمود و حامالن آن بايستادند
در ساعت آن مرده راست بنشست و سخن . گويم برخيزمي

پس خوف همه را فرا . گفتن آغاز كرد و او را به مادرش سپرد
اي بزرگ در گفتند كه نبيگرفت و خدا را تمجيد كنان مي

پس . از قوم خود تفقد نموده است ميان ما مبعوث شده و خدا
اين خبر دربارة او در تمام يهوديه و جميع آن مرز و بوم 

  )11 -17آيات  - 7فصل  -انجيل متي(                                    . منتشر شد
تاكيد  راوي بندهاي فوق در انجيل او را خداوند ناميده و

دانستند كه در ميان آنها اي بزرگ ميكند كه مردم او را نبي مي
  .مبعوث شده است

مگر تو : يكي كه كليوپاس نام داشت در جواب وي گفت
در اورشليم غريب و تنها هستي و از آنچه در اين ايام در 

چه چيز است؟ : اينجا واقع شد واقف نيستي؟ به ايشان گفت
اصري كه مردي بود نبي و قادر در دربارة عيسي ن: گفتندش

فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم، و چگونه رؤساي 
كهنه و حكام ما او را به فتواي قتل سپردند و او را مصلوب 

 )18 -20آيات  24فصل  -انجيل لوقا(                                                               .ساختند
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و مسئلة  )ع(شناختن الوهيت عيسيين، به رسميت ابنابر
آنرا  "پسر خدا"كه مصلوب ساختن وي، به عنوان  "فديه"

سازد، حتي با توسل به همان منابع مسيحيت نيز،  مجسم مي
به عالوه، ابهامات فراواني دربارة شخصيت . نمايد مشكل مي

-مي )ع(وجود دارد و عيسيهاي مسيحي ، در انجيل)ع(عيسي

پسر "چه كسي از وي سخن بگويد، از تواند بسته به آنكه 
گرفته، مسيح، پيامبر موعود، بازگشت ارمياي نبي،  "خدا

بازگشت الياس نبي يا يحياي تعميد دهندة دوباره به حيات 
 ... بازگشته، تا نعوذ باهللا به يك مزور، دغل و آلوده به كفر

اختالف در عقايد مختلفي كه همگي، در . تغيير شخصيت دهد
  .اندزمان انتشار يافته يك برهه از

كند مگر كاري نمي ،مسلمانان عقيده دارند كه اين ابهام 
و قرآن با قاطعيت در اين رابطه  )ع(تضييع شخصيت عيسي

  :گويد سخن مي
يأَهلَ الْكتَبِ لَا تَغْلُواْ فى دينكُم ولَا تَقُولُواْ علَىاللَّه إِلَّا الْحقَّ 

سى ابنُ مرْيمرَسولُ اللَّه وكَلمتُه أَلْقَها إِلَى مرْيم إِنَّما الْمسيح عي
وروح منْهفََامنُوا بِاللَّه ورسله ولَا تَقُولُوا ثَلَثَةٌ انْتَهواخَيراً لَكُم إِنَّما 

مى السا فم لَه لَدو كُونَلَهأَنْ ي َنهحبس دح و إلَه اللَّهى وا فمو ت
  بِاللَّه وكيالًيالْأَرضِ وكَفَ

در دين خود غلو نكنيد و جز حقّ، به ! اهل كتاب اى
مسيح، عيسى پسر مريم،  همانا. خداوند نسبتى ندهيد

نمود و  ى اوست كه به مريم القا ى خداوند و كلمه فرستاده
پس به خداوند و پيامبرانش ايمان . روحى است از جانب او

دست برداريد ) اين حرف از. (تثليث قائل نشويد و به آوريد،
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كه اللّه خدايى است يكتا،  جز اين نيست. كه به نفع شماست
ها و  در آسمان آنچه. و از اينكه فرزندى داشته باشد منزّه است

آنچه در زمين است از آن اوست و خداوند براى تدبير و 
 )از سورة نساء 171آية  -قرآن كريم(                              .هستى كافى است سرپرستى

همانطور كه پيش از اين گفته شد، مسلمانان به صليب 
كشيده شدن مسيح را قبول نداشته و معتقدند كه امر بر آنها 

  .مشتبه شد
  يهوديان، مسيحيان و مسلمانان

مسلمانان، تنها به قرآن، يعني وحي نازل شده از سوي 
عقيده ندارند بلكه همچنين، به  )ص( خداوند به حضرت محمد

 )ع(، مزامير داوود)ع(تورات موسي: كتب آسماني پيش از آن نيز
اما، از طريق قرآن، بعنوان . نيز اعتقاد دارند )ع(و انجيل عيسي
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ها، اين نمونه. نها دسترسي داشته آتوان بوحي صريح مي
  :باشنداثبات واضحي از اتحاد ميان اديان مي

تَبالك كينَالَ ذَلتَّقلِّلْم دىه يهف بيبِ  رنُونَ بالْغَيؤْمينَ يالَّذ
والَّذينَ يؤْمنُونَ بِمĤ أُنزِلَ إِلَيك  ويقيمونَ الصلَوةَ وممارزقْنَهم ينفقُونَ

   ومĤ أُنْزِلَ من قَبلك وبِالْأَخرَةِ هم يوقنُونَ
آن هيچ ترديدى راه ) حقّانيت(در  )با عظمت كه(آن كتاب 

كسانى هستند كه ) متّقين( .ندارد، راهنماى پرهيزگاران است
دارند و از آنچه به  به غيب ايمان دارند و نماز را به پاى مى

و آنان به آنچه بر تو نازل . كنند ايم، انفاق مى آنان روزى داده
مان دارند يده، ايدنازل گر) بر پيامبران(شده و آنچه پيش از تو 

  )از سورة بقره 2-4آيات -قرآن كريم(       .يقين دارند) نيز(و هم آنان به آخرت 
وبينَكُم أَلَّا نَعبد إِلَّا  كَلمةٍ سوآء بينَنَا  قُلْ يأَهلَ الْكتَبِ تَعالَوا إِلى

ضاً أَرباباً منْ دوِن اللَّه ولَا يتَّخذَ بعضُنَا بع اللَّه ولَا نُشْرِك بِه شَيئاً
   تَولَّواْ فَقُولُواْ اشْهدواْ بِأَنَّا مسلمونَ فَإِنْ

به سوى سخنى ) مسيحيان و يهوديان! (كتاب اى اهل: بگو
خداوند را  جز آنكه. بياييد كه ميان ما و شما مشترك است

چيزى را شريك او قرار ندهيم و بعضى از ما  نپرستيم و
از اين (پس اگر . بجاى خدا ارباب نگيردا ديگر ربعضى 
باشيد كه ما مسلمان و  گواه: سرباز زدند، بگوييد) پيشنهاد

  )از سورة آل عمران 64آية  -قرآن كريم(                                                  .تسليم خدائيم

ترين فراخوان براي گفتگوي ميان اديان است اين، قديمي
فراخواني براي هم پيمان . توان يافتمتون مقدس مي كه در

هاي منحرف و ظالم اين دنيا، شدن، به منظور غلبه بر قدرت
  .براي اتحاد نيروها در اعتقاد به همان خداوند يگانه
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و اخيرأ، هانس كونگ، الهي دان برجستة كاتوليك، در 
اسالم، تاريخ، حال و آينده، اظهار  "كتاب خود تحت عنوان 

پس از عيسي، پيامبران حقيقي وجود دارند و اين، از ": داردمي
شود كه مسيحيان را به سوي به پيشداوري متعصبانه ناشي مي

. دهدبايد سوق ميآنچنان كه مي )ص( رسميت نشناختن محمد
توانست نقطة عطفي در ايجاد تفاهم ميان اين تصديق مي

  ".مسيحيان و مسلمانان باشد
  مسيحيان در قرآن

  مسلمانان، از همان آغاز نزديكي دوستانه، ميان مسيحيان و
  :گرددقرن پيش آغاز مي 14اسالم، يعني 

ودهنُواْ الْيامينَ ءةً لِّلَّذودالنَّاسِ ع نَّ أَشَدلَتَجِد  ينَ أَشْرَكُواْ والَّذو
ذَ لكَبِأَنَّ   قَالُواْ إِنَّا نَصرَى ًلِّلَّذينَ ءامنُواْ الَّذينَ لَتَجِدنَّ أَقْرَبهم مودة

وإِذَا سمعواْ مĤ أُنزِلَ إِلَى  منْهم قسيسينَ ورهباناً وأَنَّهم لَايستَكْبِرُونَ
 تَفيض منَ الدمعِ مما عرَفُواْ منَ الْحقِّ يقُولُون أَعينَهم  الرَّسولِ تَرَى

وما لَنَا لَا نُؤْمنُ بِاللَّه وما جĤءنَا منَ   ا فَاكْتُبنَا مع الشَّهِدينََربنĤَ ءامنَّ
   الْحقِّ ونَطْمع أَن يدخلَنَا ربنَا مع الْقَومِ الصلحينَ

ترين مردم را در دشمنى نسبت به اهل  قطعاً سرسخت
ينشان را تر خواهى يافت، و نزديك ايمان، يهوديان و مشركان

ما : گويند كه مى يافت  از نظر دوستى با مؤمنان، كسانى خواهى
به آن جهت است كه برخى از ) دوستى(اين . نصرانى هستيم

هرگاه ) آن مسيحيان(و . ورزند آنان تكبر نمى و زاهدانند آنان
كه  بينى شنوند، مى آياتى را كه بر پيامبر نازل شده مى

 شود و اند از اشك لبريز مى اختهچشمانشان از اينكه حقّ را شن
ى  ما ايمان آورديم، پس نام ما را در زمره! پروردگارا: گويند مى
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چرا به :) گويند مى(و . بنويس) حقّ به(دهندگان  گواهى
نياوريم؟  براى ما آمده ايمان) از سوى او(خداوند و حقّى كه 

در حالى كه اميد داريم پروردگارمان ما را همراه صالحان 
  )از سورة مائده 82-84آيات  -قرآن كريم(                          .سازد) بهشت(دوار

 ءĤَانء اللَّه تايتْلُونَ ءةٌ يمئĤَةٌ قتَبِ أُملِ الْكنْ أَهم آءوواْ سسلَي
بِالْمعرُوف  يؤْمنُونَ بِاللَّه والْيومِ الْأَخرِ ويأْمرُونَ  الَّيلِ وهم يسجدونَ

 الْخَيرَ ت وأُولَئك منَ الْصلحينَ وينْهونَ عنِ الْمنْكَرِ ويسرِعونَ فى
إِنَّ الَّذينَ  وما يفْعلُواْ منْ خَيرٍ فَلَن يكْفَرُوه واللَّه عليم بِالْمتَّقينَ 

و ملُهوأَم منْهع ىكَفَرُواْ لَنْ تُغْن لَئكأُوئاً وشَي نَ اللَّهم مهلَدأَوĤَل
مالْنَّارِ ه بحونَ أَصدا خَليها   فنْيوةِ الْديالْح هذى هقُونَ فنْفا يثَلُ مم

فَأَهلَكَتْه وما  فيها صرٌّ أَصابت حرْثَ قَومٍ ظَلَمواْ أَنْفُسهم كَمثَلِ رِيحٍ
 مهظَلَممهنْ أَنْفُسلَك و ونَ اللَّهمظْلي  

به طاعت (اى از آنها  اهل كتاب همه يكسان نيستند، طايفه
كنند و سر  ايستاده، آيات الهى را در دل شب تالوت مى) خدا

آنان به خدا و روز قيامت ايمان دارند و امر . نهند به سجده مى
شتاب  كنند و در كارهاى خير به معروف و نهى از منكرمى

و آنچه از . هستند ورزند و آنان از افراد صالح و شايسته مى
خير انجام دهند، هرگز درباره آن ناسپاسى نبينند و خداوند به 

همانا كسانى كه كافر شدند، هرگز . پرهيزكاران داناست) حال(
را از آنان دفع  خدا) عذاب(اموالشان و اوالدشان چيزى از 
 مثَل. ند، همواره در آن ماندگارنخواهد كرد و آنها همدم آتش

كنند، چون مثل بادى است  آنچه در اين زندگى دنيا انفاق مى
كه در آن سرما ويا گرماى شديدى باشد، بر كشتزار قومى كه 
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خداوند به . اند بوزد، پس آنرا از بين ببرد بر خود ستم كرده
              .كنند مى آنان ستم نكرده است، بلكه آنان به خويشتن ستم

  )از سورة آل عمران 113 -117آيات  -قرآن كريم(                                                                               
  
  
  به آسمانها )ع(عروج عيسي 

عيسي بن مريم، در دورة اشكانيان ": بنا بر روايات اسالمي
پنجم، فرزند  و در پنجاه و يكمين سال از حكومت فرهاد

المقدس بيتوي، به . اشك چهاردهم به پيامبري برگزيده شد
سالگي به دعوت از  33عزيمت كرد و تا  )القدس -اورشليم(

اسرائيل بسوي پرستش خداوند يگانه مشغول بود تا اينكه بني
يهوديان، وي را دستگير و به گمان خود، وي را به قتل 

هاي دسترسي تعال، تمامي راهمعذلك، خداوند قادر م. رساندند



   

 

65  

را مسدود نموده بود و آنها، تصور  )ع(يهوديان به عيسي 
  .اندنمودند كه پيامبر خدا را از ميان برده

در : فرمايند كه، در اين رابطه چنين بيان مي)ع(امام باقر 
به آسمانها، دوازده حواري  )ع(شب موعود براي عروج عيسي 

اي پس عيسي، نشسته بر چشمه. او در خانه اي گرد هم آمدند
بزودي، از ": كه در درون خانه قرار داشت، سر جنباند و گفت

. يهوديان خالصي خواهم يافت و به آسمانها خواهم شتافت
اكنون، كداميك از شما حاضر است تا به جاي من به صليب 
كشيده شود تا خداوند به وي همان مرتبتي را عطا فرمايد كه 

جواني از ميان حاضرين، اين مهم  "است؟ به من عطا فرموده
بزودي، ": آنگاه عيسي به آگاهي ايشان رسانيد. را پذيرفت

يكي از شما بزودي زود به من خيانت خواهد نمود و پس از 
دو . اين واقعه، بني اسرائيل به سه دسته تقسيم خواهند شد

هاي آتش دوزخ خواهند دسته از ميان اين سه، در ميان شعله
تنها، گروهي كه از شمعون اطاعت كند، رستگار  سوخت و
در آن شب، يهوديان خانه به خانه به جستجوي  ".خواهد شد

يكي . عيسي پرداخته و دو تن از حواريون را دستگير نمودند
به صليب  )ع(از آنها، همانكه پذيرفته بود تا به جاي عيسي 

ه خبر از خيانت وي داد )ع(كشيده شود و ديگري، آنكه عيسي 
  ".بود

متَوفِّيك ورافعك إِلَى ومطَهرُك منَ  إِنِّى  إذْ قَالَ اللَّه يعيسى
الْقيمةِ  يومِ  الَّذينَ كَفَرُواْوجاعلُ الَّذينَ اتَّبعوك فَوقَ الَّذينَ كَفَرُواْ إِلَى

  تُم فيه تَخْتَلفُونَثُم إِلَى مرْجِعكُم فَأَحكُم بينَكُم فيماكُنْ
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من تو را ! عيسى اى: هنگامى كه خداوند فرمود) بياد آور(
 برم و تو را از برگرفته و به سوى خود باال مى) از زمين(

كنم و تا روز قيامت پيروان تو  اند، پاك مى كسانى كه كافر شده
سپس بازگشت شما به سوى . برترى خواهم داد را بركافران

كرديد، ميان شما داورى  مى ر آنچه اختالفمن است، پس د
  )از سورة آل عمران 55آية  -قرآن كريم(                                                                       .خواهم كرد

الزم به ذكر است كه مسلمانان پيروان واقعي حضرت 
 )ع(ن حضرت موسيهمانطور كه پيروان راستي هستند )ع(مسيح

  .به وي پيوستند )ع(ا ظهور حضرت عيسيب
  )ع(پيامبران بعدي، پس از عيسي 

از پيامبران دروغين بر حذر باشيد كه در لباس ميش نزد 
. باشندهاي درنده ميشما مي آيند، ولي در باطن گرگ

شناسند، ايشان را نيز اش ميهمانطور كه درخت را از ميوه
فرق درخت انگور و شما يقينأ . توان از اعمالشان شناختمي

درخت سالم، . دانيدخار بيابان، و فرق انجير و بوتة خارا را مي
درخت سالم . دهد و درخت فاسد، ميوة بدميوة خوب مي

. دهدتواند ميوة بد بدهد، درخت فاسد نيز ميوة خوب نمينمي
دهند، بريده و در آتش انداخته هايي كه ميوة بد ميدرخت

 )15-20آيات  -7فصل  -انجيل متي(                                        .شوندمي

    شود كه پس از از آيات مذكور چنين برداشت مي
پيامبران  -شودكه كالم باال به وي نسبت داده مي ـ )ع(عيسي 

بايستي از حقيقت آنان و ديگري وجود خواهند داشت كه مي
اينصورت،  پس در غير. هاي ايشان، اطمينان حاصل نمودميوه

طرح هشدار در مورد ظهور پيامبران دروغين و بذل توجه 
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-ديگر پيامبران حقيقي، مفهومي نمي "ميوة خوب"نسبت به 

توانيم به انگيزة نيات   در اينجا، در ميان خطوط مي. داشت
و اسالم پي ببريم كه  )ص( سوء برخي بر عليه حضرت محمد

حكمت گرانماية  پيام او و محتواي آن را و تعليمات روشن و
اي كنند آن را به شكل ميوهاو را تحريف نموده و سعي مي

     و از اين طريق. فاسد بنمايانند، كه در واقع چنين نيست
ميكوشند تا جلوي شناخت بشريت، نسبت به حقيقت موجود 

، بواسطة قرآن و اسالم، به )ص( دربارة ميوة دلنشيني كه محمد
يكي از داليل اسالم ...  يرندعنوان دين، حامل آن بود بگ

  .پذيردهراسي غرب با چنين هدفي انجام مي
شايسته است تا در اينجا بار ديگر بر بيانات الهي دان 

پس از عيسي، ": توجه نماييمبرجستة كاتوليك، هانس كونگ، 
پيامبران حقيقي وجود دارند و اين، از پيشداوري متعصبانه 

ي به رسميت نشناختن شود كه مسيحيان را به سوناشي مي
  ".دهدبايد سوق ميمحمد آنچنان كه مي
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  مفهوم خدا مقايسه                               
 خدا، قادر متعال است، در همه جا حاضر است و  :اسالم
 . بر همه چيزواقف 

  ).پدر، پسر و روح القدس(خدا، سه گانه است  :كاتوليسيسم
 ناميدن خداوند، به معناي  "پدر". خدا، خالق است: اسالم

در واقع، . پايين آوردن مقام وي و گنجاندن آن در قالب انساني است
 )ع(از نگاه اسالم، پدر ما، آدم . پدر بودن، آسانتر از مادر بودن است

  .شودهمة بشريت محسوب مي است كه پدر
  .خداوند، پدر و خالق است :كاتوليسيسم

 خداوند، فاقد جنسيت بوده و نه زن است و نه مرد: اسالم.  
  .خدا، مرد است: كاتوليسيسم

 خدا، فاقد تصوير است :اسالم.  
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خدا، با نقشي متشكل از دو مرد و يك كبوتر، تصوير  :كاتوليسيسم
  )پدر ،پسر، روح القدوس.(شودمي

 خدا، نه پدر و نه مادر دارد و فرزندي نيز ندارد :اسالم.  
خداوند پسر، داراي يك . خداوند پدر، يك پسر دارد: كاتوليسيسم

او، همچنين،  عالوه بر دارا بودن . و يك مادر است) خداي پدر(پدر
. شودبرادران، پدر و مادر بزرگ، نوة پدر و مادر مريم نيز محسوب مي

خداي "توان گفت كه د از اين دريچه، همچنين ميبا نگاه به خداون
داراي قوم و خويش است و داماد پدر و مادر مريم به حساب  "پدر
خداي پدر و  :دو همسر داشتهمزمان و به همين منوال، مريم، . آيدمي

  .يوسف نجار
 خدا، قادر متعال و فناناپذير است: اسالم.  

  .صليب كشيده شدخداي پسر، فناپذير بود و به : كاتوليسيسم
 خدا خوردني نيست: اسالم.  

پدر، پسر و روح (مسيحيان كه خدا را سه تا در يكي : كاتوليسيسم
نامند مراسمي دارند كه  را خداي پسر مي )ع(دانند و مسيح  مي) القدوس
خورند و به  را مي )ع(مسيح به صورت سمبوليك گوشت و خون در آن 

  .گويند اين مراسم عشاء رباني مي
كه و شراب را  )ع(اين مراسم نان را كه سمبل گوشت مسيح در 

 )ع(با توجه به اينكه مسيح . خورند  مي شدهمعرفي  )ع(سمبل خون مسيح
توان مراسم عشاء رباني را مراسم  دانند ، مي را بخشي از خدا مي

  .ناميد "خونخواري"يا مراسم  "خداخوري"
 :است آمده 57تا  52 بندهاينا باب ششم حدر انجيل يو

اين مرد چگونه «پس جدالي سخت در ميان يهوديان در گرفت كه 
: عيسي به ايشان گفت» تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوريم؟ مي

انسان را نخوريد و خون  گويم، كه تا بدن پسر  آمين، آمين، به شما مي«
كه بدن مرا بخورد و خون مرا  هر. او را ننوشيد، در خود حيات نداريد
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خواهم  وشد، حيات جاويدان دارد، و من در روز بازپسين او را بربن
زيرا بدن من خوردني حقيقي و خون من آشاميدني حقيقي  .خيزانيد
نوشد، در من ساكن  خورد و خون مرا مي كسي كه بدن مرا مي. است
همانگونه كه پدرِ زنده مرا فرستاد و من به پدر . شود و من در او مي
  ».خورد نيز به من زنده خواهد بود مرا ميام، آن كه  زنده

كه يهوديان كه نزد مسيحيان متهم به  صاحبنظران مسلمان معتقدند
قتل آن حضرت هستند، براي توجيه تالش خويش براي به صليب 

 )ع(اند تا مسيح كشاندنش، اين مطالب غير منطقي را در انجيل گنجانده
اقدام خويش را توجي  اده و بدينوسيلهرا فردي غير منطقي جلوه د

از پارلمان گذرانيد  ي راميالدى هانرى چهارم قانون 532در سال .ندنماي
 به موجب اين قانون، انتقال. آلود معروف شدكه به قانون خون

  ربانى از اصول ايمانى كليسا جسم عيسى بوسيله عشاء ]خوردن[
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قبيل  هاى سختى ازبراى منكرين اين قانون، مجازات. شناخته شد
زنده سوختن و مصادره اموال مقرر شد و نيز ازدواج كشيشان  قتل و

  .ممنوع گرديد
 )تاريخ اديان و مذاهب جهان جلد دوم، عبداللّه ،مبلغى آبادانى(                       

جبرئيل است كه كالم فرشته بزرگ حضرت روح القدس، همان  :اسالم
  .خدا را به انبياي بزرگ ابالغ نمود

روح القدس، خدا، به  صورت سومين قسم از اقسام : توليسيسمكا
سخن  )ع(او، با پيامبران . خداوند و دهندة زندگي است. تثليث است

  .كنند او را در تصاوير به صورت كبوتر ترسيم مي .گفت
  

  ي مسلمانان و مسيحيانمقايسه دعا
 ترين ميترين و رحيمخداوند را به عنوان رحمان :اسالم -

رحم و رحمت خداوند، با رحم و شفقت انساني قابل مقايسه . شناسد
- هاي خود از خداوند مياز همين رو مسلمانان، در نيايش. نيست

خواهند كه با رحمت خود با آنها برخورد كند، اگرچه شايستگي آنرا 
طلبند تا از خداوند مي. نداشته باشند، يا سزاوار اين بخشايندگي نباشند

شش خود و نه از بعد عدالت خويش، مورد قضاوت ايشان را از بعد بخ
زيرا اگر خداوند، به جاي بخشش، عدالت خويش را به كار . قرار دهد

  .بندد، به سختي دچار خواهيم شد
  : گويندبطور مثال، مسلمانان مي

مرا ببخش، اگرچه سزاوار نيستم و شايستگي . خداي من
وار تويي است كه ببخشاي مرا، زيرا بخشش، سزا. بخشايشت را ندارم

خداي من، در روز قيامت، به فضل خود، . ترين بخشايندگانيبخشنده
  .بخشش خود را، و نه عدالتت را جاري فرما
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، مؤمن، طلب عفو "دعاي رباني"در دعايي معروف به : كاتوليسيسم
اى پدر ما كه در آسمان هستى ، كه نام تو مقدس باد و ": مي كند

چنانكه در آسمان است، در زمين هم حكم  ملكوت تو، بيايد اراده تو
امروز نان كفاف ما را بده، قصور ما را ببخش، همچنان كه ما . فرما باشد

ما را هرگز به كارهاى ناروا . بخشيمقصور ديگران را درباره خود مى
مكشان، ولى ما را از تبهكاران رهائى بخش، زيرا فرمان روائى و قدرت 

  "آمين. و استو پيروزى براى ابد از آن ت

در اين عبارت، دعا كننده، بخشش خود را بيشتر از بخشش  ".
خواهد تا بر بخشش و رحمت خود بيفزايد، داند، از خدا ميخداوند مي

عنوان نمونة  همعذلك، در تحليل آخر، اين، هم اوست كه از خود ب
طلبد تا به اين ترتيب، او از خدا مي. كندبخشش در برابر خدا ياد مي

مت و شفقت خويش را تا رسيدن به سطح بخشش شخص رح
توانست اينچنين تقاضاي خود را دعاكننده، مي. دعاكننده ارتقاء دهد

  :مطرح نمايد
ياري كن تا از تقصير آنان كه  ما را  ما درگذر وتقصيرات  از سر"

  ".اند، درگذريممرتكب خطايي نسبت به ما گشته
خدايا ما را به كارهاي ناروا "كند كه در اين دعا همچنين تاكيد مي

ضمنا گويي ! كشاندگويي كه خدا انسان را به كارهاي ناروا مي "مكشان
كه اراده خدا فقط در آسمان حكم فرما است و در زمين اراده وي 

  !حكمفرما نيست
 در اسالم و مسيحيت مقايسه ايمان

 ايمان در اسالم، بر پاية منطق و استدالل استوار است :اسالم.  
باشد،  چرا ميوچونبي اتيسميايمان، مبتني بر دگم :توليسيسمكا

  .يعني، ايمان كور يا بدون استدالل
 فرا ميو تفكر در امور اسالم، به استدالل و تحليل : اسالم -

 70يك ساعت تفكر، بهتر از : ، پيامبر اسالم، فرمود)ص( محمد. خواند
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به استدالل  از دعوت است سراسر قرآن پر. سال عبادت خداوند است
، مردم )ع(، عيسياز جملهبر اساس اسالم، پيامبران خدا و . و تعقل است

، تحريفي از سوي دگماتيكايمان . نددخوانفرا مي تعقلرا به 
 . گرددكاتوليسيسم محسوب مي

مذهبي، بدون دخالت  اتيسممردم را به سوي قبول دگم: كاتوليسيسم
  . خواندل فراميانديشه و عقل، يعني بدون تحليل و استدال

 مثبت،  تعليم و تربيت و مطالعه، به عنوان هدفي: اسالم
جوهر قلم عالم، از ": فرمود )ص(محمد . بمنزلة عبادت خداوند است

  ".خون شهيد واالتر است
عالم ا كرويدر نتيجة شناخت خود، زمين را  گاليله، كه: كاتوليسيسم

  .محكوم شد نمود، از سوي كليساي كاتوليك، به مرگ
 واسطه تواند بدون  انسان براي ارتباط با خدا مي :اسالم

  .ارتباط برقرار كند
كليسا و مقام روحاني آن، واسطة ميان انسان و  :كاتوليسيسم

  .آيندخداوند به شمار مي
 ها و دعاها، مستقيمأ خطاب به خداوند صورت نيايش :اسالم

  .پذيرندمي
وارد، غير مستقيم بوده و جزيي دعا، در بسياري از م :كاتوليسيسم

  .شوداز ابزار كليسا محسوب مي
 اوست كه مجازات يا . خداوند قاضي روز جزاست :اسالم
  .كندعفو مي

هاي كليسا قرار دارد و اغلب، عفو، در اختيار كشيش :كاتوليسيسم
  .نمايند ، دريافت ميگناه از فرد گناهكار عنوان تاوانه مبلغي ب
 شود، اعتراف أ از خداوند درخواست ميعفو، مستقيم :اسالم

باشد، زيرا اوست كه كسي، مگر خود خداوند، جايز نمي نزدبه گناهان 
 .باشدقاضي روز جزاست و در همه جا حاضر و بر همه چيز واقف مي
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پيروان را به طلب بخشش و عفو از روحانيون كليسا  :كاتوليسيسم
  .خت مبلغي همراه استكند كه در بسياري از موارد با پردادعوت مي
 در اسالم، اعتراف به گناه نزد ديگران، حتي نزد مقام  :اسالم

اسالم، آن را به چشم امري محرمانه . شودروحاني، گناه محسوب مي
. بايستي شخصأ و بطور مستقيم با خداوند مطرح گرددنگرد كه ميمي

درخواست عفو از هر كس به غير از خدا، گناهي بزرگ محسوب مي 
د، چرا كه اين خداوند است كه قاضي روز جزا بوده و تنها اوست شو

 . باشد، زيرا او، بر همه چيز وقوف داردكه از قدرت عفو برخوردار مي

اما اگر فردي، نسبت به فرد ديگري مرتكب تقصيري شده است، 
اگر گناهي در . مي تواند و بايد از آن شخص، طلب بخشش نمايد

بايستي در جمع توبه خص گناهكار ميجمع بوقوع پيوسته است، ش
  . كند

گناه را نزد كشيشان اعتراف نمود، كه البته بايستي مي :كاتوليسيسم
  .باشد يم كنترل جامعها هدف باقدام كليسا  از نظر مسلمانان، اين

 گويد و اسالم، از عشق نسبت به خدا سخن مي :اسالم
ر قرآن، بيشتر، د. دهدرحمت و بخشندگي او را مورد تصريح قرار مي

  . از ترس از او تااز رحمت خداوند سخن به ميان مي آيد 
خواند كه بيشتر كليسا، مردم را به سوي ايماني فرا مي :كاتوليسيسم

  .از عشق خداوند، در ترس از او ريشه دارد
 خوردن گوشت انساني ديگر، عملي فجيع شمرده  :اسالم

  .شودمي
كه را  )ع(ت و خون عيسي خوردن سمبليك، از گوش :كاتوليسيسم

د و اين اقدام در ندان موجب جاودانه شدن مي ،دانند او را خداي پسر مي
  .گرددمراسم عشاي رباني، عملي مثبت و از روي ايمان محسوب مي

 هاي آن را حرام خوردن گوشت خوك يا فرآوره :اسالم
  .است
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مصرف گوشت خوك، با وجود آنكه از ساختار  :كاتوليسيسم
شبيه به بدن انسان برخوردار بوده و به همين دليل، آمادگي ژنتيكي 

رغم ممنوعيت آن در عهد و نيز علي باشدانتقال ويروس را دارا مي
  .شودجايز محسوب ميمطابق با انجيل عهد عتيق ) ع(موسي 

  .خوردن گوشت خوك حرام است :يهوديت 
 اسرائيل قوم به را اين دستورات آه فرمود هارون و موسي به خداوند

 حالل ولي گوشت آند نشخوار و باشد سم شكافته آه حيواني :بدهند

 اين زيرا نبايد خورد، را خرگوش . است گوشت - و گورآن شتر،

همچنين  شكافته سم نيستند؛ اما كنندمي چند نشخوار هر حيوانات
 اما است سم چند شكافته هر زيرا خورد، نبايد نيز را خوك گوشت

 به دست حتي يا و را بخوريد اين حيوانات نبايد پس. كند نمي نشخوار

                   .است حرام آنها گوشت زيرا آنها بزنيد، الشه
 )21-3: 14انجيل، عهد عتيق، الويان، تثنيه، (

  در اسالم و مسيحيت)س(و مريم ) ع(مقايسة عيسي 
 يامبر بزرگ از نوع بشر به حساب آمده و پ )ع(عيسي  :اسالم

  .خداست
ياد مي شود  و دومين  "پسر خدا"از عيسي، بعنوان  :كاتوليسيسم

  .ثلث از تثليث مي باشد
 بدون وجود پدري از نوع بشر، معجزه  )ع(تولد عيسي  :اسالم

اي بود كه به ارادة خدا بوقوع پيوست، اما وي، بي ترديد، از ابناء بشر 
به اذن خدا  )ع(حضرت آدم همانطور كه  .بوده و پيامبر بزرگ خداست

  .باشد بدون پدر و مادر آفريده شد و عليرغم آن بشر مي
  .پدر عيسي، همان خداوند پدر است :كاتوليسيسم

 شناسد  را به رسميت مي )س( عصمت و بكارت مريم :اسالم
  .و معتقد است كه عيسي، بدون وجود پدر و به ارادة خداوند متولد شد
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تجسم يافت، اما  )س( مريم باكره عيسي، در وجود :كاتوليسيسم
  .شودفرزند خدا محسوب مي

 هرگز ازدواج نكرد)س( مريم :اسالم ،.  
، از )ع(، پس از تولد فرزندش عيسي )س( مريم :كاتوليسيسم

يوسف، تولد عيسي را . شدبسيار فرزندان  يهمسرش يوسف نجار دارا
القدس او اما روح. ، مورد سوء ظن قرار داد)س( در عين باكرگي مريم

اي براي كه همسر او، مانند وسيله(رابه قبول اين مطلب متقاعد نمود 
  ).حمل پسر خداوند، مورد استفاده قرار گرفته است

 نام دارد كه به حكايت  "مريم"اي از قرآن، سوره :اسالم
 "مائده"سورة ديگري از قرآن به نام . پردازدبخشي از سرگذشت او مي

  .دازدپرمي "شام آخر"به وصف 
شام "و يا  "مريم"هيچ فصلي از انجيل، با عنوان  :كاتوليسيسم

  .نامگذاري نشده است "آخر
 هاي بهشتي اسالم، معجزاتي را همچون دريافت ميوه :اسالم

  .دهد نسبت مي )س( فرستاده شده از سوي خدا، به حضرت مريم
-، بر نمي)س( انجيل، چنين معجزاتي را براي مريم :كاتوليسيسم

  .شمارد
 قرآن، در مقايسه با انجيل، معجزات بيشتري را به  :اسالم

تنها چند روزي پس  اينكهاز جمله . دهدنسبت مي )ع(حضرت عيسي 
قرآن  .از تولد دربارة ماموريت پيامبري خود زبان به سخن گشود

پذيرفته  كند كه معجزات پيامبران، به اذن الهي صورت ميتصريح مي
  .اند

را بر  )ع(يز، تعدادي از معجزات عيسي انجيل ن :كاتوليسيسم
  .باشندشمرد، كه از تعداد معجزات ذكر شده در قرآن، كمتر مي مي

 شناسد، بدون آنكه به ميرا باز )ع(اسالم، عروج عيسي  :اسالم
  .صليب كشيده شده باشد
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را، پس از مرگ، بر صليب و زنده  )ع(عروج عيسي  :كاتوليسيسم
  .شناسدشدن مجدد  بازمي

 اي  ، بوسيلة معجزه)ع(بر اساس ديدگاه اسالم، عيسي  :الماس
اين، . از مصلوب شدن رهايي يافته و به سوي خدا، عروج نمود

يهوداي خائن بود كه به چشم دشمنان، شبيه به عيسي به نظر رسيد و 
قرآن اين مطلب را مورد تاييد قرار . به جاي او به صليب كشيده شد

 :    دهد كهمي

  ... قَتَلُوه يقيناً بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه وما ...  
بلكه خداوند او را به سوى خود . اند و به يقين او را نكشته...
  )از سوره نساء 157-158آيات  -قرآن كريم(                                                 ...باال برد

كشيد و به خاك  به صليب كشيده شد، زجر )ع(عيسي  :كاتوليسيسم
جان دوباره گرفت و در اين موقع بود  سپس در روز سوم،. سپرده شد

  .كه عروج وي به آسمانها بوقوع پيوست
 مانند ديگر پيامبران بزرگ، خداشناس بود، )ع(عيسي  :اسالم ،

  .بنابرين هيچگاه فكر نكرد كه خداوند وي را ترك كرده باشد
بر روي  )ع(مي كه عيسي بنابر روايت انجيل، هنگا :كاتوليسيسم

پدر، چرا مرا ترك  ": صليب در حال زجر كشيدن بود، گفت
كه در چنين صورتي، او از حضور خداوند غفلت ورزيده  "اي؟ كرده

  .)و حضور هميشگي خداوند را مورد سوء ظن قرار داده بود(
 داد، زيرا هيچ ترسي از مرگ به دل راه نمي )ع(عيسي  :اسالم

براي وي، همچون دري است به روي بهشت و دانست كه مرگ مي
  .ابدي با خداوندقرب 

پيش از مرگ، در . ترسيد، از مرگ مي)ع(عيسي  :كاتوليسيسم
اي كه متقبل شد،  جتسيماني احساس اندوه نموده و به خاطر شكنجه

  .اندوهگين گشت
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  در دو دين موضوع گناه ذاتي همقايس
 ا، توسط خداوند و بدون و :اسالمجود پدر و مادر آدم وحو

  .باشندخلق شدند و پدر و مادر همة ابناء بشر مي
آدم و حوا توسط خداوند و بدون وجود پدر و مادر  :كاتوليسيسم

  .دآيبه حساب ميخداي پسر از نسب آنان خلق شدند و همچنين، 
 اسالم: به خاطر گناهانشان بخشوده شدنداآدم و حو ،.  

رپيچي از فرمان خداوند تنبيه آدم و حوي، بخاطر س :كاتوليسيسم
زندگي سختي را تجربه كردند و بر . شده و از بهشت اخراج شدند
  .روي زمين، به سختي كار كردند

 همة كودكان، . شودزندگي، با بيگناهي آغاز مي :اسالم
شوند و اگر كودكي، پيش از رسيدن به سن معصوم و بي گناه متولد مي

نه منطق و نه عدالت اقتضا . شوديبلوغ از دنيا برود، وارد بهشت م
و  )ع(الخصوص بار گناه آدمكنند كه كودكي بار گناه ديگران را، علينمي
گناهي . اند به دوش بكشدهزاران سال پيش مرتكب شدهكه را  )س( احو

  .كه بنابر اعتقاد اسالم، مورد عفو قرار گرفته است
كان، به خاطر همة كود. شودزندگي با گناه آغاز مي :كاتوليسيسم
در نتيجه، حتي اگر . شوندمتولد مي "گناه ذاتي"، با اگناه آدم و حو

كودكي، شايد در حالت جنيني، پيش از غسل تعميد از ميان برود، وارد 
پس از ادعاي واتيكان، در . ماندبهشت نشده بلكه، در برزخ باقي مي

عميد سل تغطي قرون پيش، مبني بر وجود برزخي ويژه كودكاني كه 
را نفي نمود، بدون تعيين اينكه،  آن اند، اخيرأ پاپ، وجودنشده

توانند وارد كودكاني كه پيش از غسل تعميد از دنيا مي روند و لذا نمي
  .به كجا خواهند رفت ،بهشت شوند
پسر، متحمل گناه پدرش . هر كه گناه كند او خواهد مرد" :يهوديت
واهد بود و شرارت مرد عدالت مرد عادل بر خودش خ. نخواهد بود

  )20آية  - 18فصل  -حزقيال نبي - عهد عتيق - انجيل(   ".شرير بر خودش خواهد بود
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 شده يا به عبارتي،  "رسعقل"هر فرد، از زماني كه  :اسالم
در روز قيامت، پاسخگوي . شود، مسئول اعمال خويش استبالغ مي

تنها، بر اساس اسالم، هر فرد، . اعمال خويش است و نه ديگران
پاسخگوي اعمال خويش بوده و مسئوليت اعمال ديگران را بر عهده 

  .ندارد
  .دنكش را به دوش مي ا، بار گناه آدم و حوهمه افراد :كاتوليسيسم

 و پيامبران ديگر، به ابالغ پيام خداوند  )ع(عيسي  :اسالم
هر يك از . پرداخته و ديگران را به پيروي از الگوي خويش فراخواندند

  .سئول اعمال خويش هستيمما، م
   ما علَى الرَّسولِ إِلَّا الْبلَغُ واللَّه يعلَم ما تُبدونَ وما تَكْتُمونَ

نيست و خداوند، آنچه را ) احكام الهى(بر پيامبر، جز ابالغ 
  )از سورة مائده 99آية  -قرآن كريم(               .ددان كنيد مى كتمان مى آشكار يا
ء  حملها لَا يحملْ منْه شَى  وإِن تَدع مثْقَلَةٌ إِلَى  زِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَىولَا تَ

إِنَّما تُنذر الَّذينَ يخْشَونَ ربهم بِالْغَيبِ وأَقَامواْ الصالةَ ومن   ولَو كَانَ ذَا قُرْبى
  ه وإِلَى اللَّه الْمصيرُلنَفْس  فَإِنَّما يتَزَكَّى  تَزَكَّى

ديگرى را بر دوش نكشد، و اگر سنگين ) گناه(هيچ فردى بار 
بارى براى حمل بارش، حتّى از نزديكان خود دعوتى كند، چيزى 

تو تنها كسانى را .) و كسى به او رحم نكند(از بارش حمل نشود 
دارند  ترسند و نماز به پا مى كه در نهان از پروردگارشان مى

پاك شود، پس اين پاكى به ) از گناه(دهى، و هر كس  شدار مىه
                   .تنها به سوى خداوند است) همه(نفع خود اوست و بازگشت 

  )از سورة فاطر 18آية  -قرآن كريم(            

، بيش از دو هزار سال پيش، بواسطة ريخته )ع(عيسي : كاتوليسيسم
 ما را از آن"ن ما بخشوده و شدن خون خويش، موجب شد گناها

  ."رهانيدگناهان 
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 از آنرو كه مسئوليت اعمال و كردار ما، بر عهدة  :اسالم
بايستي هوشياري خود را نسبت به خويش حفظ خودمان است، مي

اي وارد نمايد ممنوع بنابرين، هرآنچه كه به هوشياري ما خدشه. نماييم
شراب در اسالم شده  گردد، همان دليلي كه سبب حرام بودنتلقي مي

  .است
مصرف الكل مجاز بوده و در مراسم مذهبي همچون،  :كاتوليسيسم

ن را سمبل خون آعشاي رباني و مراسم عبادي، شراب نوشيده و 
براي  )س( آنها معتقدند كه حضرت مريم. كنند خداي پسر محسوب مي

با معجزه  ،شود كرد و وقتي مشروب تمام مي ميهمانان مشروب سرو مي
ميهماني  بآب به شراب تبديل شده و كمبود مشرو )ع(ضرت مسيح ح

  .گردد آن روز بر طرف مي
آورد، و هر شراب استهزا مي كند و مسكرات عربده مي :يهوديت

  )1آية  - 21فصل  - امثال سليمان نبي - انجيل(        .كه به آن فريفته شود حكيم نيست

  

 در اسالم و مسيحيت ازدواج مقايسه

 درو :اسالمابط زناشويي، الزم بوده و به گفتة حضرت محم 

روايت بر  در مورد ازدواج جوانان، ".ازدواج، نصف دين است": )ص(
  .است تاكيد كرده "دوثلث دين"

روابط زناشويي، به عنوان عملي براي تولد فرزندان  :كاتوليسيسم
برقرار گرديده و در مورد كشيشان و راهبان زن و مرد، عزب ماندن، 

  .شودقرب به خدا محسوب مي موجب
 بر تجرد ارجحيت دارد و ازدواج  مرد و زن ازدواج :اسالم

  .باشدعزب ماندن مياز كردن، بهتر 
بوده و بدين ترتيب، ضروري عدم ازدواج راهبان زن  :كاتوليسيسم

  .بايستي باكره باقي بمانندايشان مي
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 ديشة بر اساس ان. كنندروحانيون در اسالم، ازدواج مي :اسالم
  ".كندازدواج، زن و مرد را به خدا نزديكتر مي"اسالمي، 

با (روحانيون كاتوليك، مانند راهبان يا كشيشان،  :كاتوليسيسم
  .بايستي عزب بماننداز قرب بيشتري به خدا برخوردارند، مي) تجرد
 تواند به عنوان را ه بوده و مي "بد مجاز"طالق، يك  :اسالم

ازدواجي كه در آن، . خورده به كار آيد حلي براي يك ازدواج شكست
  . دنادامه ده د به زندگي در كنار همنخواهديگر نمي ن و شوهرز

اگرچه امروزه در بسياري از كشورها پذيرفته (طالق : كاتوليسيسم
پاپ، شخص باشد و تنها اكيدأ ممنوع مي اما در مسيحيت ،)شده است

ر به ندرت اتفاق افتاده و و آنهم بسيا باشدمجاز به لغو يك ازدواج مي
  .لذا منجر به بروز مفاسد بسيار شده است

 آنرا به از جمله باشد زيرا تعدد زوجات مجاز مي :اسالم
. نگرد چشم راه حلي مشروع، به هنگام بروز عدم تعادل جمعيتي، مي

همچنين، بنابر . (يعني زماني كه تعداد زنان، نسبت به مردان بيشتر است
حضرت .) ند راه حلي براي ديگر ضرورتها باشدتوامقتضيات، مي

  .دو همسره بود )ع(ابراهيم 
تعدد زوجات را بدون احتساب شرايط جمعيتي،  :كاتوليسيسم

داند با وجود اينكه در بسياري از كشورها، جمعيت زنان غيرمجاز مي
  .بيشتر از جمعيت مردان است

را گناه  )س(با هاجر )ع(ازدواج حضرت ابراهيم... نعوذ با مسيحيان
را فرزند نامشروع اين ارتباط گناه آلود  )ع(دانسته و حضرت اسماعيل 

  !!دانند مي
 ترتيباتي در اسالم وجود دارد كه بنابر احكام مكتب  :اسالم

  .شماردشيعه، ازدواج موقت را مجاز مي
  .داندازدواج موقت را جايز نمي :كاتوليسيسم
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 در انواع و اقسام تفاوتي ميان فرزندان متولد شده :اسالم ،
مشروع شناخته شده و از  فرزندان همة آن. ازدواج مشروع وجود ندارد

 در هر صورتارث برخوردارند و پدر،  ازحقوق مشابه از جمله 
  .هاي زندگي آنان استمسئول نگاهداري و هزينه

تعدد زوجات را نپذيرفته و در مورد فرزندان متولد  :كاتوليسيسم
آنان را . (، تبعيض قايل استدائم اول از ازدواجشده در روابط خارج 

  )داندنامشروع مي
 اي  در اسالم، نيازي به فرد روحاني، به عنوان واسطه :اسالم

هاي مسلمان، با توافق بر سر زوج. باشدبراي انجام مراسم ازدواج نمي
-مسائل و بر زبان جاري ساختن توافق كالمي به عقد يكديگر درمي

اي به ثبت را در دفترخانه منظور رعايت قانون مدني، آناگرچه به . آيند
  .خواهند رسانيد
صرفا توسط كشيشان انجام اجراي مراسم ازدواج  :كاتوليسيسم

  .شود مي
  در اسالم و فرهنگ اروپايي زن مقايسه

 ارضاي جنسي در اسالم، به روابط زناشويي محدود  :اسالم
  .تنيسو تحريك جنسي در محيط اجتماع، جايز  شده

تحريك جنسي در روابط اجتماعي و  :فرهنگ اروپايي يا غربي
  .شود، امري پسنديده محسوب ميشغلي
 هاي خلوت از ارزشاز آن ) و لذت(جاذبة جنسي  :اسالم

در  شغليزناشويي است و هرگز نبايد به ارزش اجتماعي، تجاري و 
  .مبدل شودهاي عمومي محيط

هاي  ر ازدواج و محيطجاذبة جنسي د :فرهنگ اروپايي يا غربي
  .باشدميو رايج به عنوان يك ارزش معتبر  شغلياجتماعي ، تجاري يا 
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 زن مسلمان، به هنگام خروج از خانه خود را  :اسالم
بود، از جلب توجه يا جاذبة  )س(پوشاند تا همچنانكه شيوة مريم  مي

  .محرك اجتناب ورزد
، )نه همة آنهااگرچه (بسياري از زنان،  :فرهنگ اروپايي يا غربي

بوسيلة نوع لباس و پيروي از مد، عادت به تهييج جاذبة جنسي در 
  .محيط اجتماع دارند

 ه در اجتماع، ب هاي فيزيكي زنانجذابيتگيري از بهره :اسالم
عنوان يك محصول تجاري، توهيني به اصالت زن به حساب آمده و از 

  .باشدهمين رو، ممنوع مي
ستفادة ابزاري از جنس مؤنث حتي ا :فرهنگ اروپايي يا غربي

ترغيب به آن، براي تبليغ محصوالت بازرگاني، امري عادي و بلكه 
  .ضروري بوده و به آزادي قابل انجام است

 زن مسلمان، در روابط اجتماعي، به دنبال ايجاد  :اسالم
تحريك، از طريق جاذبة فيزيكي خود نبوده و جذابيت جنسي زنانة 

  .دهدف تجاري قرار نميخويش را در خدمت اهدا
  جاذبة فيزيكي، نقش يك ارزش را :فرهنگ اروپايي يا غربي

  .كنددر عرصة اجتماع و تجارت بازي مي 
 زن مسلمان، آرايش و لذت زناشويي را در روابط با  :اسالم

كند، اما، به هنگام خروج از خانه، آرايش را از همسر خود تجربه مي
 .زدايدخود مي

م كه زنان پوشش شايسته بر تن كنند و خويشتن خواهان« :مسيحيت
را به نجات و متانت بيارايند، نه به گيسوان بافته يا طال و مرواريد يا 

هاي فاخر، بلكه به زيور اعمال نيكو آراسته شوند، چنان كه  جامه
   » .اند ي زناني است كه مدعي خداپرستي شايسته

  )10و  9، بند »تيموتائوس اول«به » پولس رسول«ي اول  هانجيل،  نام(                              
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اگرچه، نه همة (بسياري از زنان غربي،  :فرهنگ اروپايي يا غربي
، آرايش كرده و در خارج از خانه، رفتاري تحريك كننده و )آنان

  .گيرندشهواني در پيش مي
 شودفحشا در اسالم، حرام شمرده مي :اسالم. 

  ،ايفحشا، قابل قبول بوده و حرفه :فرهنگ اروپايي يا غربي
كافي است كه مانند ساير مشاغل بهداشت . آيدمجاز به حساب مي

در غرب . بپردازندبه دولت را رعايت كرده و ماليات درآمد حاصله را 
خدمات رسانان "ديگر از كلمه فاحشه استفاده نمي كنند و از عبارت 

  .نمايند استفاده مي "سكس
 چه از نوع مذكر و چه از نوع مؤنث گراييهمجنس  :اسالم ،

فردي كه . شودآن، در اسالم حرام و خالف قانون طبيعت محسوب مي
شود، از حق انجام عمل متولد مي تيبه اثر نقص در تولد دوجنسي

به زن يا مرد شدن جراحي، پس از رسيدن به سن بلوغ، براي تبديل 
  .باشدبرخوردار مي

از هر دو نوع مذكر و  گرايي همجنس :فرهنگ اروپايي يا غربي
در بسياري از  و مؤنث آن، مورد قبول بوده و جزئي از حقوق بشر

هاي در برخي از كشورها، زوج. شودقانوني شمرده مي كشورها
توانند كودكان ، از حق ازدواج برخوردار بوده و حتي ميگراهمجنس 

خي گرايي در برآموزش همجنس .سرپرست را به فرزندي بپذيرندبي
  .ها اجباري شده استاياالت آمريكا در دبيرستان

، "تمايل آزادانه افراد بالغ"اگر فرهنگ غرب، تحت عنوان 
توان از اين حيطه پذيرد، زناي با محارم را نيز نميرا مي گراييهمجنس

تواند مورد پذيرش قرار گرفته و در خارج دانسته و اين امرهم مي
گيرد كه به ميل خود با اين عمل  چارچوب حقوق افراد بالغي قرار

زناي با محارم نيز بخشي نه چندان دور در آينده بنابراين . موافق هستند
  .از حقوق بشر محسوب خواهد گرديد
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 در اديان مقايسه ايمان آوردن

 براي وارد شدن به ايمان اسالمي، تكرار دو عبارت، با  :اسالم
  :صحت عقل و اعتقاد كامأل راسخ، كافي است

ه اال اهللا، اَشهد انَّ محمداً رسولُ سمِ اهللاِ الرّحمن الرّحيم، اَشهد انْ ال البِ"
       "اهللا

دهم، خدايي جز  به نام خداوند بخشندة مهربان، گواهي مي"
 پيامبر  )ص(محمددهم، همانا  نيست، گواهي مي) اهللا(يگانهخداي

  ".خداست
اسالم اصيل و تحريف براي پذيرفته شدن در مكتب شيعه، كه 

اين عبارت را به عبارات قبلي با آگاهي ، تنها، الزم است نشده است
  : افزود

  ولي اهللا ااَشهد اَنّ علي
  .است )ص( ولي و جانشين پيامبر ،)ع(گواهي مي دهم كه علي 
ند تمامي گناهان قبلي فردي را كه اسالم بر اساس اسالم، خداو
  .دهدآورد، مورد بخشش قرار مي

  :، فرمود)ص( پيامبر
اگر كسي پس از وارد شدن به اسالم، كارهاي نيك انجام دهد، به "

خاطر اعمالي كه پيش از مسلماني انجام داده مجازات نخواهد شد، در 
ت سابق، ادامه كه اگر پس از ورود به اسالم، به كارهاي ناشايس حالي

  ".دهد، همة گناهانش از آغاز تا به آخر به حساب خواهند آمد
آوردن غسل جايمنظور ورود به ايمان كاتوليك، ب به :كاتوليسيسم

كند، ضروري تعميد توسط كشيش كه نقش واسطة خدا را بازي مي
  .ايمان تنها، كافي نيست. است
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فهوم صريح آن، از يك مادر يهودي، در م انتنها، فرزند: يهوديت
-ايمان، نقشي در اين مورد بازي نمي. دند يهودي محسوب شونتوانمي

 .دارد و حتي خانوادگي كند به عبارتي ديگر مذهب ريشه نژادي

  
  مقايسه وظايف در قبال پيامبران

 خواهد تا به پيام انبيا گوش خداوند از بشر مي :اسالم
. اند ي خداوند سخن گفته، زيرا ايشان، از سوبپذيرندداده و آن را  فرا

اگر اين پيامها را ناديده بگيريم، خداوند به حساب ما در اين مورد 
 .رسيدگي خواهد كرد

-عهد عتيق، گفتگوي خداوند با موسي را چنين نقل مي :يهوديت

  : كند
اي را براي ايشان از ميان برادران ايشان مثل تو مبعوث خواهم نبي

واهم گذاشت و هر آنچه به او امر كرد، و كالم خود را به دهانش خ
و هر كسي كه سخنان مرا كه او به اسم . فرمايم به ايشان خواهم گفت

                   .، من از او مطالبه خواهم كرددمن گويد نشنو

  )18-19 بندهاي-18فصل  -تثنيه -عهد عتيق - انجيل(                                                

در باره بندهاي فوق از عهد  انجيل، در عهد جديد :كاتوليسيسم
وعده داده  ، بدرستي، پيامبر موعود)ع(كند كه عيسي تصريح ميعتيق 

گويد، كسي كه اين پيامبر را باشد و ميمي )ع(شده به حضرت موسي 
پس توبه و بازگشت .د، از ميان مردم بيرون خواهد شدبرسميت نشناس

 استراحت از حضور خداوند د و تا اوقاتدكنيد تا گناهان شما محو گر
براي شما اعالم شده بود بفرستد كه  و عيسي مسيح را كه از اول. برسد
بايد آسمان او را پذيرد تا زمان معاد همه چيز كه خدا از بدو عالم به مي

زيرا موسي به اجداد . زبان جميع انبياي مقدس خود، از آن اخبار نمود
مثل من، از ميان برادران شما براي شما  ايگفت كه خداي شما نبي
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چه به شما تكلم كند بشنويد؛ و كالم او را در هر . برخواهد انگيخت
                                    .گردد منقطع قوم نشنود،از را نبي آن كه نفسي هر

  )19-23ات آي -3فصل  -انجيل، اعمال رسوالن(                                        

 گويدو خداوند در قرآن مي :اسالم:  
 كُمءĤج ةٍ ثُمكْمحتَبٍ ونْ كم تُكُماتَيء Ĥينَ لَميثَقَ الْنَّبِيم إِذْ أَخَذَ اللَّهو

ع أَخَذْتُمو تُمأَقْرَرقَالَ ء رُنَّهلَتَنْصو نُنَّ بِهلَتُؤْم كُمعا مقٌ لِّمدصولٌ مسلَىر  
  فَمنْ تَولَّى  ذَلكُم إِصرِى قَالُواْ أَقْرَرنَا قَالَ فَاشْهدواْ و أَنَاْ معكُم منَ الْشَّهِدينَ

أَفَغَيرَ دينِ اللَّه يبغُونَ ولَه أَسلَم منْ فى   بعد ذَ لك فَأُولَئك هم الْفَسقُونَ
عضِ طَوالْأَرو ت ومونَالْسعرْجي هإِلَيكَرْهاً وأُنْزِلَ   اً و Ĥمو نّا بِاللَّهامقُلْ ء

يعقُوب والْأَسباط ومĤ  إِبرَ هيم و إِسمعيلَ و إِسحقَ و  علَينَا ومĤ أُنْزِلَ علَى
بينَ أَحد منْهم ونَحنُ لَه  منْ ربهِم لَا نُفَرِّقُ  والْنَّبِيونَ  و عيسى  أُوتى موسى

ومن يبتَغِ غَيرَ الْإِسلمِ ديناً فَلَنْ يقْبلَ منْه وهو فى الْأَخرَةِ منَ   مسلمونَ
كَيف يهدى اللَّه قَوماً كَفَرُواْ بعد إِيمنهِم وشَهِدواْ أَنَّ الْرَّسولَ حقٌّ   الْخَسرِينَ

ينَومالْظَّل ى الْقَومدهلَا ي اللَّهو نَتيالْب مهءĤنَةَ   جلَع هِملَيأَنَّ ع مزَآؤُهج كأُولئ
خَلدينَ فيها لَا يخَفَّف عنْهم الْعذاب ولَا هم   اللَّه والْملَئكَةِ والْنَّاسِ أَجمعينَ

إِنَّ   ابواْ منْ بعد ذَلك وأَصلَحواْ فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيمإِلَّا الَّذينَ تَ  ينظَرُونَ
ء الْأَرضِ ذَهباً ولَوِ  الَّذينَ كَفَرُواْ وماتُواْ وهم كُفَّار فَلَنْ يقْبلَ منْ أَحدهم ملْ

   ن نَّصرِينَبِه أُولئك لَهم عذَاب أَليم وما لَهم م  افْتَدى

پيمـان  ) پيشـين (هنگامى كه خداونـد از پيـامبرانِ   ) بياد آور(و
گرفت كه هرگاه به شما كتاب و حكمتى دادم، سپس پيـامبرى بـه   

كرد، بايـد بـه او    سوى شما آمد كه آنچه را با شماست تصديق مى
آيا به اين : فرمود) سپس خداوند. (او را يارى كنيد ايمان آوريد و

گيريـد؟   مـى ) بـر دوش (ر داريد و بار سنگين پيمان مرا پيمان اقرا
خـود  : فرمود) خداوند(اقرار داريم، ) بلى: (گفتند) انبيا در جواب(
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پـس كسـانى كـه    . من هم با شما از جمله گواهانم شاهد باشيد و
. روى برگردانند، آنان همـان فاسـقانند  ) پيمان محكم،(بعد از اين 

جويند؟ در حالى كه هـر كـه    مى) دينى(س آيا آنها جز دين خدا پ
ها و زمين است، خواه ناخواه فقط تسليم اوسـت و بـه    در آسمان

به خدا و آنچه بر ما نازل شـده  : بگو. شوند سوى او بازگردانده مى
ــراهيم و اســماعيل و اســحق و يعقــوب و اَســباط   ــر اب و آنچــه ب

آنچه به موسى و عيسى  نازل گرديده و) پيامبران از نسل يعقوب(
 )ى آنها به همه(پيامبران ديگر، از طرف پروردگارشان داده شده  و

ما تنهـا   گذاريم و يك از آنها فرقى نمى ميان هيچ ايم و ايمان آورده
و هر كس غير از اسالم به سراغ دينـى  .  او هستيم) فرمان(تسليم 

شـود و او در قيامـت از    ديگر برود، پس هرگـز از او قبـول نمـى   
چگونه خداوند هدايت كند گروهى را كـه  .  زيانكاران خواهد بود

بعد از ايمان و گواهى بـر حقّانيـت رسـول و آمـدن معجـزات و      
داليل روشن بر ايشـان، بـاز هـم كـافر شـدند، و خداونـد گـروه        

كه با آن همـه داليـل روشـن    (آنان  .كند ستمكاران را هدايت نمى
و  كيفرشان آن است كه لعنت خـدا ) ى ايمان، مرتد شدند، وسابقه

خـدا  (نهـا همـواره مـورد لعـن     آ. فرشتگان و عموم مردم بر آنان باشـد 
هستند، نه عذاب از آنان كاسته شـود و نـه بـه آنهـا     ) وفرشتگان ومردم
توبـه  ) از كفـر و ارتـداد  (مگر كسانى كـه پـس از آن،   . مهلت داده شود

اصـالح نماينـد، كـه همانـا خداونـد      ) كردار و افكار خود را(نمايند و 
همانا كسانى كه كفر ورزيدند و در حـال كفـر   . و مهربان استآمرزنده 

مردند، اگر چه زمين را پر از طال كرده و به عنوان فديـه و  ) بدون توبه(
بدهنــد، هرگــز از هــيچ يــك از آنــان پذيرفتــه ) از عــذاب(بــاز خريــد 

       .نيسـت  هـيچ يـاورى   ن را عذابى دردناك است و برايشانآنا. شود نمى

 )90تا  81آيات  -سورة آل عمران(                                                                                                  
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  گماتيسم مذهبيد

  .ايستد ن دشمني است كه در مقابل ايمان ميخرد بزرگتري :مهرجت
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از  هايي از انجيل با عقل و منطق و علم،به دليل تضاد آشكار بخش«
ميالدى خواندن كتب مقدس بدون اجازه روحانيون ممنوع  13قرن 
هر گونه چون و چرائى در انجام تصميمات روحانيون ممنوع . شد

-چشم .گشتحاكم بر عامه مسيحيان  دگماتيسم مذهبياصل  .گرديد

و مرتكب آن  شدحرام ... گشودن و آزادى فكر و انديشه و تحقيق و
عقايد رسمى مورد قبول، فقط عقايد . شودكافر و ملحد اعالم مى

كيش شخصيت پاپ و پرستش او از . اى كليساى مركزى استبخشنامه
 پاپ داراى مقام مافوق بشرى است. هاى كليساى كاتوليك استپديده

ناهان و فروش نقدى و قسطى بهشت ، رسالت بزرگ آمرزش گ.
تاريخ اديان و مذاهب ، عبداللّه ،مبلغى آبادانى(» .كليساى كاتوليك است

امروزه كماكان دگماتيسم مبناي ايمان مذهبي  )جهان جلد دوم
اين در حالي است كه قرآن به كرات به تعقل و تدبر . ها استكاتوليك

يك ساعت تفكر باالتر است "نبوي  مطابق با حديث. نمايددعوت مي
در مسيحيت اگر بخواهيد در ايمان رشد كنيد  ."از هفتاد سال عبادت

بايد عقل را كنار بگذاريد و اگر بخواهيد در عقالنيت و درك و فهم 
در فلسفه مسيحي ، بزرگاني  .رشد كنيد ، بايد ايمان را كنار بگذاريد

ثال اينان معتقدند كه همچون توماس اكويناس و نيز آگوستين و ام
 نمي عقالني اثبات قابل و نيست پذيرفته عقال مسيح تجسد و  تثليث
طبيعي است كه رهبران ديني مسيحي ايمان را بر عقل لذا . باشند

ابن  .گمراهي معرفي مي كنند ترجيح داده اند و عقل را بزرگترين ابزار
و خود  عقل فانوس هدايتگر معرفي شده در حالي است كه در اسالم

صم (در اسالم بر اساس آموزه هاي قرآن كريم . يك پيامبر دروني است
خوب شنيدن ) ال دين لمن ال عقل له(و نيز ) بكم عمي فهم اليعقلون

سخن و تميز حق از باطل و تشخيص نيكو از نيكوتر از وظايف نيروي 
شهيد مرتضي مطهري در باره تفاوت .عقل و انديشه ورزي است

 :نويسد اسالم و مسيحيت مي جايگاه عقل در
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يك حمايت فوق العاده اي از عقل را در متون اسالم مي بينم و در «
هيچ ديني از اديان دنيا به اندازه اسالم از عقل يعني از حجيت عقل و 

شما اسالم را با مسيحيت . از سنديت و اعتبار عقل حمايت نشده است
ل، حق مداخله قائل مسيحيت در قلمرو ايمان براي عق. مقايسه كنيد

مي گويد آنجائي كه انسان بايد به چيز ايمان بياورد حق ندارد . نيست
فكر كند، فكر ما عقل است و عقل در اين نوع مسائل حق مداخله 

آنچه را كه بايد به آن ايمان داشت، نبايد درباره آن فكر كرد و . ندارد
وظيفه يك . نبايد اجازه فكر كردن و چون و چرا كردن به عقل داد

مؤمن، مخصوصاً وظيفه يك كشيش و حافظان ايمان مردم اين است كه 
اصالً . جلوي هجوم فكر و استدالل و عقل را به حوزه ايمان بگيرند

در اسالم قضيه درست بر . تعليمات مسيحي بر همين اساس است
در اصول دين اسالم، جز عقل هيچ چيز ديگري حق . عكس است

ر از شما بپرسند كه يكي از اصول دين شما مداخله ندارد، يعني اگ
وجود خداي يگانه، اگر دوباره بپرسند به » توحيد«چيست، مي گوئيد 

چه دليل به خدا ايمان آورده ايد شما بايد دليل عقلي بياوريد اسالم جز 
اگر بگوئيد من خودم قبول ندارم كه . از راه عقل از شما قبول نمي كند

خذ الغايات و «دارم، تو چه كار داري؟ خدا يگانه است دليلي هم ن
تو نتيجه را بگير، به مقدمه چكار داري؟ من از قول مادر » اترك المبادي

بزرگم يقين پيدا كرده ام، باالخره به يك حقيقتي يقين پيدا كرده ام، ولو 
اسالم مي گويد نه، ! از قول مادر بزرگم باشد، ولو خواب ديده باشم

اعتقاد داشته باشي ولي آن اعتقادي كه ريشه  ولو به وجود خداي يگانه
اش خواب ديدن است، ريشه اش تقليد از پدر و مادر يا تاثير محيط 

جز تحقيقي كه عقل تو با دليل و برهان . است، مورد قبول نيست
اصول  .مطلب را دريافت كرده باشد، هيچ چيز ديگر را ما قبول نداريم

ورود عقل است و وظيفه يك ايمان مسيحيت، منطقه اي ممنوع براي 
مومن مسيحي حفظ اين منطقه از هجوم قواي عقلي و فكري است ولي 
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در قرق عقل است و غير از  اصول ايمان در اسالم منطقه اي است كه
  ».عقل هيچ قدرت ديگري حق مداخله در اين منطقه را ندارد

  
هد اگر شما روشنفكر باشيد فكر شما درگير مسائل خوا :ترجمه تابلو

گرا و  كند كه به طور كلي عقل تابلوي فوق به بينندگان توصيه مي.بود
  .روشنفكر نباشند

  دربارة تثليت در قرآن
مرْيم وقَالَ الْمسيح يبنى إِسرَ  د كَفَرَ الَّذينَ قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسيح ابنُلقَ

واْ اللَّهدبيلَ اعء كُمبرى وبر اللَّه رَّمح فَقَد بِاللَّه شْرِكن يم نَّةَ  إِنَّهالْج هلَيع

أَنصارٍلَقَد كَفَرَ الَّذينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلَثَةٍ  ومأْويه النَّار وما للظَّلمينَ منْ

يقُولُونَ لَيمسنَّ الَّذينَ كَفَرُواْ  عما إِلَه و حد و إِن لَّم ينتَهواْ منْ إِلَه إِلَّا وما

يمأَل ذَابع منْهم  غَفُور اللَّهو رُونَهتَغْفسيو ونَ إِلَى اللَّهتُوبا  أَفَلَا يم يمحر

مرْينُ ماب يحسيقَ الْمدص هأُملُ والرُّس هلن قَبم خَلَت ولٌ قَدسةٌكَانَا إِلَّا ر

تالْأَي منُ لَهينُب فانظُرْ كَي امأْكُلَانِ الطَّعانظُرْ أَنَّى ي ؤْفَكُونَ  ثُمي  
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خداوند، همان مسيح پسر مريم است، : همانا كسانى كه گفتند
در حالى كه مسيح ) گويند چگونه چنين مى. (قطعاً كافر شدند

تيد كه پروردگار من و بپرس خدا را! اسرائيل اى بنى: گفت خود مى
بهشت را  شماست، يقيناً هركس به خداوند شرك ورزد، خداوند

بر او حرام كرده و جايگاهش دوزخ است و ستمگران را هيچ 
خداوند، يكى از سه تاست، : همانا آنان كه گفتند. ياورى نيست
و اگر از آنچه . خدايى نيست جز خداى يكتا. كافر شدند

آنها قطعاً عذابى  كتاب به كافران از اهل گويند دست برندارند، مى
كنند و از او آمرزش  آيا توبه نمى. دردناك خواهد رسيد

مسيح . مهربان است ى طلبند؟ در حالى كه خداوند، آمرزنده نمى
اى بيش نيست كه پيش از او نيز پيامبرانى  پسر مريم، فرستاده

مادرش بسيار راستگو و درست كردار بود، آن دو  و بودند
پس هيچ كدام خدا . (خوردند مى غذا) ها همچون ساير انسان(

كنيم، پس  بيان مى بنگر كه چگونه آيات را براى مردم) نيستند،
                     .شوند گردان مى روى) از حقّ(بنگر كه اين مردم چگونه 

  )از سوره نساء 72-75آيات  -قرآن كريم(                       
  

  :در عهد عتيق تثليت هدربار
پس خويشتن را بسيار متوجه باشيد، زيرا در روزي كه خداوند با    

مبادا . نمود، هيچ صورتي نديديدشما در حوريب از ميان آتش تكلم مي
فاسد شويد و براي خود صورت تراشيده يا تمثال هر شكلي از شبيه 

، يا اي كه بر روي زمين استيا شبيه هر بهيمه. ذكور يا اناث بسازيد
يا شبيه هرمرغ بالدار كه در . پردشبيه هر مرغ بالدار كه در آسمان مي

اي بر زمين يا شبيه هر ماهي كه در يا شبيه هر خزنده. پردآسمان مي
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اين بر تو ظاهر شد تا بداني كه يهوه . (...) آبهاي زير زمين است
از آسمان آواز خود را به تو . خداست و غير از او ديگري نيست

انيد تا تو را تأديب نمايد، و بر زمين آتش عظيم خود را به تو نشان شنو
 - عتيقعهد انجيل، (                            .داد و كالم او را از ميان آتش شنيدي

  )35-36و  15-18آيات  -4فصل  -سفر تثنيه

  
. نمايند هايي از سه خدا كليساها را تزئيني ميها و مجسمهنقاشي
  .است) سه خدايي(ور مربوط به تثليث مذك تصاوير

خداي پسر را به صورت مرد صليب به  )ع(اين نقاشي ها مسيح 
دست ، خداي پدر را به صورت پيرمردي فرتوت و روح القدس را به 

سه خدا در (سازند كه هر سه خدا هستند صورت كبوتر مجسم مي
  ).يكي
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اي مسيحيت هشويم كه در نوشتهبه اين ترتيب، با اصلي مواجه مي
و نبود منطق . گذاردخورد و بر اين موضع اسالم صحه ميبه چشم مي

  . رسانددر اعتقاد به سه خدا را به اثبات مي
و  )س( با تعمقي در مفهوم تثليث، روابط خويشاوندي مريم

، رخ "پدر - خدا "و  "پسر -خدا"والدينش، با عيسي، بعنوان 
نطقي، آن خواهد بود، كه مريم نتيجة انجام يك استنتاج م.  نمايند مي

است كه  "خداي پسر"نامد ، مادر كه مسيحيان او را مادر خود مي
 )س( پدر و مادر مريم مقدس. باشدمي )س( همزمان، نوة پدر و مادر مريم

شان است و خداي پدر را به چشم داماد خداي پسر نوه"بنوبة خود، 
در نظر گرفت كه ايشان بايست اين نكته را نيز اما مي. نگرندخود مي

، بعنوان اوالد آدم و حوا، به شكل عادي، )و پدر و مادرش )س(مريم (
. آدم و حوا، توسط خداوند خلق شدند. در كرة خاكي به دنيا آمدند

توانند، والدين مادر خدا و پدر بزرگ و مادر بدين ترتيب، چگونه مي
  ؟ بزرگ خداي پسر يا پدرزن  و مادرزن خداي پدر باشند
با يوسف  )س( با توجه به اينكه مسيحيان معتقدند كه حضرت مريم

- نجار ازدواج كرده و فرزندان زيادي از وي بدنيا آورد، در نتيجه مي

براي تنها دخترشان دو   )س( توان گفت كه پدر و مادر حضرت مريم
تناقضات بسياري ! داماد دارند، يكي يوسف نجار و ديگري خداي پدر

ادعاهايي بسيار غير  ين مفاهيم وجود دارد و قبول چنيندر رابطه با ا
  .طبيعتأ، مسلمانان را بر آن باوري نيست. نمايدمنطقي مي

  :سه گانگي خدا

  مثل فردي. سه تا در يكي. گويند خدا سه تا است مسيحيان مي
يكي است امام سه تا . كه هم مرد است هم پدر است و هم فرزند

  .القدس استخداي پدر، پسر و روح. است
. شود كه از چه زماني خدا سه تا استدر اينجا اين سوال مطرح مي

اگر با .سه تا شده است  ) ع(خدا سه تا بوده  يا با تولد حضرت مسيح 
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تولد وي خدا سه تا شده است پس قبلش دو تا بوده، يعني خداي پدر 
پس خدا در . اندآن دو قبل از خلقت آدم وجود داشته. و روح القدس

اگر هم خدا هميشه . دو تا بوده است ) ع(زمان پيامبران قبل از مسيح 
  . سه تا بوده در تمام طول حيات انسان از آدم تا ابد خدا سه تا است

در هر صورت چه خدا دو تا باشد چه سه تا، پس چرا تمام 
مگر نه . اندخدا را يكي دانسته و معرفي كرده) ع(پيامبران قبل از مسيح 

اند به خاطر اين بوده كه خدا پيامبران خدا را يكي معرفي كردهآنكه اگر 
دانسته كه خودش دو تا يا آيا خدا نمي. خود را يكي معرفي كرده است

آيا خبر داشته ولي به مالحظاتي خود را يكي معرفي ! سه تا است؟
القدس كه كرده است؟ آيا رقابتي بين دو خدا يا سه خدا بوده كه روح

كرده ديگر خدايان را يا اضالع ديگر خدا را نفي صحبت ميبا پيامبران 
  .كرده است و فقط از وجود يك خدا صحبت كرده است

  .در انجيل عهد عتيق نيز از خداي واحد سخن به ميان آمده است
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  به تصوير كشيدن خدا
خداي پدر را به صورت . كشنددر  مسيحيت خدا را به تصوير مي

مو و فرتوت، خداي پسر را در تصوير حضرت مسيح  پيرمردي سفيد
  .و خداي روح القدس را به صورت كبوتر ) ع(

-ابتدا در به تصوير كشيدن سه خدايي از سه تصوير مشابه استفاده مي

سپس با اجازه واتيكان به صورت پيرمرد و جوان و كبوتر آن را . كردند
  .به تصوير كشيدند

كشيدن خدا هم منعي ندارد چرا اگر خدا سه تا است و به تصوير 
  :در انجيل عهد عتيق آمده است
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پس خويشتن را بسيار متوجه باشيد، زيرا در روزي كه خداوند "
. با شما در حوريب از ميان آتش تكلم مي نمود، هيچ صورتي نديديد

مبادا فاسد شويد و براي خود صورت تراشيده، يا تمثال هر شكلي از 
اي كه بر روي زمين است، د، يا شبيه هر بهيمهشبيه ذكور يا اناث بسازي

يا شبيه هر مرغ بالدار كه در آسمان مي پرد، يا شبيه هر خزنده اي بر 
اين بر تو (...) زمين يا شبيه هر ماهي كه در آبهاي زير زمين است 

لهذا . ظاهر شد تا بداني كه يهوه خداست و غير از او ديگري نيست
ه دار كه يهوه خداست، باال در آسمان و امروز بدان و در دل خود نگا

  .پايين بر روي زمين و ديگري نيست

                                            
  )39و 35، 15-18آيه هاي  -4فصل  -سفر تثنيه -عهد عتيق(

  مطابق آيات فوق خدا يكي است و در اينجا است كه كليسا 
  

  
  

ر توجيه همين مورد اصوال د. خدايي باشدبايد پاسخگوي سه
  .كه اين تضاد را حل كنند. "خدا سه تا است در يكي"اند كه  گفته
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. ه تصوير كشيدن خدا منع شده استب مطابق با آيات فوق همچنين
پيامبر خدا، به تصوير كشيدن خدا را فساد  )ع(شود موسي چطور مي

  بداند و  پاپ آن را مجاز بشمارد؟ 
  !ه شدناز به صليب کشيد )ع(ترس مسيح 

به زمين  و معتقدند كه او دانندرا فرزند خدا مي )ع(مسيحيان كه مسيح 
آمد تا با به صليب كشيده شدن، قرباني شود و بدينوسيله جور گناهان 

با . بشريت را بدوش كشيده و بشريت را از عذاب الهي رهايي بخشد
اين اوصاف در انجيل امده است كه وي قبل از به صليب كشيده شدن 

به پتروس يكي ديگر از . يهودا گفت تو به من خيانت خواهي كرد به
حواريون گفت تو سه بار مرا انكار خواهي كرد و بار سوم خروس 

تاكيد كرد كه بعد از سه روز از گشته شدن . شروع مي كند به خواندن
اضافه . بر صليب، زنده خواهد شد و به آسمان عروج پيدا خواهد كرد

خدايا چرا مرا "به صليب كشيده شد گفت  است كه وي وقتي هشد
  "!ترك كردي؟

دانست كه بعد از سه روز از مرگش سوال اينجا است كه وي كه مي
دانسته كه از سوي يم سزنده خواهد شد و عروج پيدا خواهد كرد پ

خداي "با علم به اين مطلب پس چرا گفت كه . خدا ترك نخواهد شد
كه جوابي براي اين موضوع مسيحيان  "!چرا مرا ترك كردي؟پدر 

كنند كه چون وي به صورت انسان نازل شده ندارند اينگونه توجيه مي
بيان اين جمله بر ها را نيز دارا بوده است و هاي انساناست ضعف

اين در حالي است كه . نتيجه چنين ضعف طبيعي استصليب 
ماموريت وي به قول آنها نجات بشريت از عذاب الهي و ماموريتي 

  . استبوده لهي ا
به اين صورت ظلمي بزرگ در حق وي است و اين  )ع(معرفي مسيح 

-مي اراسي ندارند زيرهدر حالي است كه طبق اسالم پيامبران از مرگ 

روند و در مي    بد به نزد خدا اادت براي هدانند كه پس از مرگ يا ش
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گردند و اين در حالي است كه اين پيامبران بهشت مستقر مي
  .نند و نه خدا و يا بخشي از خداانسا

  
شود پين مراسمي مذهبي توسط مسيحيان مومن برگزار ميدر فيلي

جرهاي تحميل شده بر مسيح زو تعدادي از آنها در اين مراسم 
بر ايمان مسيحيان  نخرند تا بر اثر آبر صليب را به جان مي) ع(

  . هايي از اين مراسم استتصاوير بخشاين . بيافزايند
پين ال سوال اين است كه چطور ممكن است كه مسيحيان فيليح

كنند و تحمل ه نمييكنند و از خدا گالاين زجرها را تحمل مي
دانند ليكن حضرت ها را نشانه قرب به خداوند مياين سختي

كه به صليب كشيده شدنش با هدف بخشش گناهان ) ع(مسيح 
كند و از مرگ و از به صليب كشيده شدن گاليه مي ،بشريت بوده

شدن ترك ادعاي،عروج خويش هو با علم ب هراس داردجر ز
مگر نه اينكه خدا ! سازد؟را مطرح مي) خداي پدر(توسط خدا 
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بخشي از ممكن است كه پس چطور ! عالم به همه چيز است
كه وي را خداي پسر ) ع(يعني مسيح ) تثليث(خداي سه گانه 

ي پدر او را ترك كرده دانند در لحظاتي فكر كند كه  خدا مي
است؟ اگر اينگونه باشد پس خدا به همه چيز كه عالم نيست 

خبر و خدايي بي خدا بلكه بخشي از خدا از بخش ديگر ،هيچ
كند كه قرار سختي فراموش مي اتاست كه در لحظ فراموشكار

  .است زنده شده و عروج پيدا كند

  
  

رده ليكن بر اصل به صليب كشيده شدن را نفي ك ،البته اسالم
  .گذاردحه ميص) ع(عروج مسيح 
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 پينفيليكشور ها مربوط است به مراسم در اين عكس
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  نابع درآمدي واتيكانم

  

  عدم ازدواج كشيشان

دند و همسر و فرزند ركدر قرون اوليه ميالدي كشيشان ازدواج مي
له در كليسا مطرح شد كه بخشي از وجوه ئداشتند، ليكن اين مس

اين امر . شودهايشان ميدريافتي از مردم توسط كشيشان صرف خانواده
 را ميالدى هانرى چهارم ازدواج كشيشان 532در سال موجب شد كه 

  )تاريخ اديان و مذاهب جهان جلد دوم، عبداللّه ،مبلغى آبادانى(        .اعالم كردممنوع 

ازدواج  بر آمدند و نكليسا با اين مصوبه در صدد توجيه معنوي آ
- لذا كشيشان و راهبه. را يك بد ضروري جهت بقاي نسل بشر ناميدند

و خود را  تر بودن به خدا بايد از اين بد پرهيز كنندها براي نزديك
  .صرفا صرف كليسا گردددريافتي و وجوه  نمودهوقف كامل كليسا 

اگر ازدواج بد بوده چرا اكثر شود كه حال اين سوال مطرح مي
آيا ازدواج آنها مانع قرب به خدا بوده  ؟هي ازدواج كردندپيامبران ال

و آيا كشيشان به دليل مجرد ماندن مقامي مافوق پيامبراني كه  !است؟
  !اند دارند؟ازدواج كرده
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راه را بر ارضاء قرائض طبيعي آنها بست و  ازدواج ممنوعيت
ي به نحوفراهم آورد اي نزد آنان انحرافات گسترده و عديده اتموجب

  .ايي آن عالمگير شده استورس طبلكه اينك 
ها ندارند برخي فرق مسيحيت منعي براي ازدواج كشيشان و راهبه

  .و لذا فساد موجود در كلسياي كاتوليك نزد آنان بروز ننموده است
  گرايي در بين كشيشانهمجنس

رواج  ،كشورهاي غربي منتشر شده دراز مسايل ديگر كليسا آنگونه كه 
مثال چند  .ستا هاي كليسادر ميان كشيشان و راهبه اييگرهمجنس

گرا به مقامي ارشد در كليسايي در سال قبل يك كشيش همجنس
  .منصوب گرديدآمريكا 

كليساهاي اسقفي در انگلستان و آمريكا با اجراي مراسم  البته هنوز
مذهبي ازدواج دو همجنس در كليسا مخالف هستند ولي با پذيرش 

  .اي ندارندگرا در فرقه خود مسالههمجنس علني روحانيون

گرايي از طرف كليسا طرفداران به رسميت شناختن همجنس 
- گرايي را براي مردم گناه نميگويند اگر كليساي اسقفي همجنس مي

 !داند حرام دانستن آن براي خادمان كليسا قابل دفاع نيست

وليك از افشاي سوء استفاده جنسي تعدادي از مقامات كليساي كات
 جدي بحران با را واتيكان كودكان و نوجوانان در كشورهاي مختلف

 .تمواجه كرده اس

اين موضوع در كليساهاي بلژيك و كانادا و آمريكا به قدري گسترده 
 و  كرده وادار كليسا عليه بر واكنش به را هاي زياديبوده كه خانواده
در دوران  ميالدي كشيشي آمريكايي كه خود 2010در فوريه سال 

كودكي مكرر مورد تجاوز كشيشان آمريكايي واقع شده اعتراف كرده 
كليسا را تبديل به محل آزار و اذيت  در سالهاست صندلي اعتراف

 .نوجوانان نموده است
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آنقدر زياد  كليساها از شيطاني آمار و ارقام و گزارشات اعمال پليد و
 دهند نمي جازها عنوان هيچ به مسيحي هايخانواده شده كه برخي

  .هايشان تنها وارد كليسا شوندبچه
  گرايي كشيشان تيتر مجله ايتالياييهمجنس
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 رسوايي اخالقي كشيش مالزم پاپ  

،  2008ماه در سال  5اني او فقط در فاصله زم اعترافات چيندوبنا به 
كرده است كه در بين آنها دو  "تور  "نفر را براي كشيش بالوجي  10

 "جوان كوبايي سياه پوست ، يك مانكن جوان اهل ناپل و يك بازيكن 
 . شونداهل رم ديده مي "راگبي 

يكي از مالزمان پاپ  "آنجلو بالدوجي  "شيش ك گراييهمجنساسناد 
را بر عهده داشته است امور شخصي پاپ  "تقرتق و ف"مسئوليت كه 

  .شدافشا 
توماس "اي به نام ساله 29صداي مكالمه ضبط شده اين كشيش با مرد 

اين فساد  كرد كه در گروه كر كليساي واتيكان كار مي - "چيندو ايهم
  .كندرا ثابت مي

  كشيش ، تلفني مكالمه اين در " گاردين "به گزارش روزنامه 
 چيندو به دلخواهش پسر فيزيكي مشخصات تشريح الح در بالدوجي

  . است بوده
ها با اين كشيش ارتباط چيندو در اعترافات خود گفته است كه سال

  .كرده استفراهم مي "شكار جنسي"داشته و براي او 
زند و به او در يكي از مكالمات ضبط شده چيندو به بالوچي زنگ مي

وه كر كليساي واتيكان مشغول هنگامي كه زنگ زدي در گر : گويدمي
ساله را متناسب با سليقه  33افزايد كه مردي مي سپس وي  ".كار بودم

  ." كيلو وزن دارد 97متر قد و  2او براي او در نظر گرفته كه حدود 
اي با مجله پانوراماي ايتاليا ضمن شرح روابط خود چيندو در مصاحبه

گفت كه بالوجي از او  ساله دارد 10با كشيش بالوجي كه سابقه اي 
 "جور"خواسته كه براي او مردان و پسران جوان مورد پسندش را مي

كند و اين كار در نهايت محرمانه بودن انجام شود چرا كه بنا به گفته 
چيندو، كشيش بالوجي به او گفته بود كه او ازدواج كرده و بايد اسرار 

  !ماندگرايانه او مخفيانه بهاي همجنسمرتبط با گرايش
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،  2008ماه در سال  5بنا به اعترافات چيندو او فقط در فاصله زماني 
كرده است كه در بين آنها دو  "تور"نفر را براي كشيش بالوجي  10

پوست ، يك مانكن جوان اهل ناپل و يك بازيكن جوان كوبايي سياه
  . اهل رم ديده مي شوند "راگبي"

به صراحتا واتيكان  ارشد يها اسقف  ، يكي از 1386در مهر ماه سال 
اين كشيش رييس دفتر يكي از  .خود اعتراف كردگرايي  همجنس
هزار كشيش  400هاي واتيكان بود كه بر امور معنوي حدود  وزارتخانه

  .كاتوليك در نقاط مختلف جهان نظارت داشت
 و ها رسانه در كه ساله 60 اعظم اسقف  "توماسو استنيكو " 
پاييز سال  اي بود درشده  چهره شناخته هبيمذ هاي برنامه خصوص به

طور ناشناس شركت و به   به  ايتاليا هفت شبكه برنامه در  2007
  .گرا بودن خود اعتراف كرد همجنس

  هلند كليساي در كودكان از جنسي استفاده سوء

جنسي دهها هزار  گزارش يك گروه تحقيقاتي درهلندحكايت از آزار
توسط  2010 تا 1945هاي ر بين سالكودك و نوجوان در اين كشو

  .نهادهاي مرتبط با كليساي كاتوليك هلند دارد

گزارش اين گروه تحقيقاتي روز جمعه در  ،آلمان هاي رسانه گزارشبه 
 .شهر الهه هلند منتشر شد

 20 تا 10بين  1981تا  1945لهاي برپايه گزارش اين گروه، بين سا
 اند ونهادهاي كليساي كاتوليك مورد آزار قرارگرفته هزار كودك در

به چند ده هزار نفر  2010سن قانوني تا سال  اين كودكان زير شمار
 .رسيده است

آنان پا به سن گذشته و  نوجوانان كه تعداد زيادي از اين كودكان و
اند كه تا به امروز از اين اتفاق گفته د،اكنون ميان سال و بزرگسال هستن

 .برندرنج مي
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اين آزار جنسي و  نفر در 800در اين گزارش آمده است كه حدود 
- نفر از اين افراد هنوز زنده 100حدود  اند وسوء استفاده دخالت داشته

- ولي مشخص نيست كه چند نفر از آنان همچنان در كليسا كار مي اند،

 .كنند

افزايد كه مقامات كليساي كاتوليك در برخورد و مقابله اين گزارش مي
هاي وابسته به كليسا رايج با سوء رفتاري كه در مدارس و يتيم خانه

 .اندكوتاهي كرده بوده،

هزار نفر تنظيم  34در اين گزارش كه بر اساس مصاحبه با بيش از 
هر پنج كودك و نوجواني كه در  شود كه ازشده، تخمين زده مي

يك نفر مورد  اند،ات وابسته به كليساي كاتوليك حضور داشتهموسس
 .سوء رفتار قرار گرفته باشد

انجام اين تحقيق پس از آن آغاز شد كه اتهاماتي مبني بر سوء رفتار با 
 .اي در شرق هلند مطرح شدكودكان در مدرسه

اي را براي پرداخت ماه گذشته شاخه كليساي كاتوليك در هلند برنامه
ت به قربانيان سوء رفتارهاي جنسي آغاز كرد كه در چارچوب آن غرام

 100هزار تا  5 قربانيان بين به نسبت شدت سوء رفتار صورت گرفته،
ميليون نفري  16درصد جمعيت حدود 29.كنندهزار يورو دريافت مي
  .هلند كاتوليك هستند
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 فعلي تجاوز به كودكان توسط پاپالپوشاني 

در دهه هشتاد نيز آزارهاي ] پاپ فعلي[ت شانزدهم پاپ بنديك - اروپا
  .كرد جنسي كشيشان را الپوشاني مي

 
هشتاد بين واتيكان و اسقف شهر اوكلند ايالت  كه در دهه هايينامه

كاليفرنياي آمريكا، رد و بدل شده است، نشان مي دهند آن سالها پاپ 
ضمن تعلل در روند خلع لباس يك كشيش ) بنديكت شانزدهم(فعلي 

كاليفرنيا كه متهم به آزار جنسي كودكان بود، درباره آن سكوت كرده 
  .است

ر جنسي كودكان بدست زاقربانيان آجف آندرسون وكيل تعدادي از 
هايي را منتشر كرد كه در اي از نامهكشيشان كليساي كاتوليك، مجموعه

آنها، آزارهاي جنسي شش نوجوان يازده تا سيزده ساله به دست پدر 
در سال هزار و نهصد و هفتاد و   Stephen Kiesleاستفان كيسل 

 John امينسبر اساس اين اسناد، جان ك. هشت تشريح شده است

Cummins يك  نهصد و هشتاد و سال هزار و اسقف اوكلند در
. شودخواستار خلع لباس پدر كيسل به علت اين فساد اخالقي مي

-واتيكان در پاسخ اين اسقف، اطالعات تكميلي در باره اين ماجرا مي

 . خواهد
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جان كامينس در فوريه سال هزار و نهصد و هشتاد و دو اين اطالعات 
ي را براي كاردينال ژوزف راتزينگر رئيس وقت يك انجمن تكميل

 .كندمذهبي واتيكان يعني پاپ فعلي بنديكت شانزدهم ارسال مي

ماند مي پاسخ سه سال بي هاي مكرر اين اسقف اوكلند تااما درخواست
و پنج كاردينال ژوزف راتزينگر  تا آنكه در سال هزار و نهصد و هشتاد

ن التين نگاشته بود، بر اهميت اين ماجرا اعتراف اي كه به زبادر نامه
 .كنداما از هر گونه اقدام فوري در اين خصوص خودداري مي ،كندمي

چراي كاردينال وچونآندرسون معتقد است اين اسناد بيانگر شيوه بي
راتزينگر و واتيكان براي خاموش كردن صداها در خصوص آزار 

كاتوليك و تكذيب مداوم اين  جنسي كودكان بدست كشيشان كليساي
به گزارش خبرگزاري فرانسه از . فساد اخالقي در سطح كليسا است

افشاي  در پي اآنجلس، اين در حاليست كه كليساي كاتوليك اخيرلس
از سوي  .هاي اخالقي به شدت گرفتار شده استيك رشته رسوايي

 ديگر پاپ بنديكت شانزدهم هم متهم به مخفي كردن و سكوت در
برابر اين ماجراهاي فساد اخالقي در زمان رياست خود بر انجمني 

سكوتي كه منجر به تداوم اين تجاوزات . مذهبي در واتيكان شده است
  .به كودكان شده است

  بخشش گناهان



   

 

115 

نياز كليسا به درآمد بيشتر موجب شد تا راهكار جديدي را براي كسب 
لحاظ مردم را وادار به  بدين. درآمد برگزينند و آن بخشش گناهان بود

اعتراف به گناهان  نزد كشيشان كردند و وجوهي را از آنان براي 
بدينوسيله كليسا خود را شريك در . نمودندبخشش گناهان دريافت مي

امري كه تا كنون نيز ادامه . قدرت خدا در بخشش گناهان معرفي كرد
تداوم سلطه البته اين روش براي كسب آگاهي از اوضاع جامعه و . دارد

  .شدبر آنان مفيد ارزيابي مي
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  گناه ذاتي و غسل تعميد

هر  كردند و ثانياًهمه گناه نمي اوالً. كرداين درآمدها كفايت نمي
لذا . پرداختنمود و وجهي نميگناهكاري به گناهانش اعتراف نمي

از جمله آنكه  .هاي ديگري نيز براي كسب درآمد طراحي گرديدراه
آيند و بدون كه اصوال همه ابناء بشر گناهكار به دنيا مي اعالم كردند

بنابراين، عبارت طفل . توانند وارد بهشت شوندحذف اين گناه نمي
معصوم در مسيحيت معني ندارد، زيرا همگي، حتي كودكان و بلكه 
نوزادان در رحم مادرشان نيز گناهكارند و بار گناه آدم و حوا را بر 

ه براي حذف گناه نيز غسل تعميد است كه بايد تنها را. كشنددوش مي
اين رسم درآمدهاي زيادي را نصيب كليسا . توسط كشيشان انجام شود

  .نمود كه كماكان نيز ادامه دارد
  فروش برزخ

ده درصد . كرددر گذشته رسم بوده كه كليسا برزخ فروشي مي
را در گرفت و در قبال آن مكان مطلوبي اموال متوفي را از وارثينش مي
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ثروت كالني از اين طريق نصيب . نمودبرزخ براي متوفي ضمانت مي
  .كليسا گرديد

  فروش جهنم
هاي كليسا در مورد كاريشود كه يكي از منتقدين فريبگفته مي

كاري كليسا، بخشش گناهان و نيز فروش برزخ، با علم به كاسب
وجه كالني لذا كليسا در قبال دريافت . دهدپيشنهاد خريد جهنم را مي

  . فروشدهمه جهنم را به او مي
ام و هيچكس دارد كه من جهنم را خريدهاين فرد سپس اعالم مي

را به آن راه نخواهم داد و لذا نيازي به اعتراف به گناهان و خريد برزخ 
  .اين امر كليسا را در آن زمان به دردسر انداخت. نيست

           و فروش مناصب كليساييخريد
ل به آنجا انجاميد كه حتي مناسب كليسايي را نيز به فروش طمع پو 

  پول الغي به مقامات روحانيمب» گيبردونوژان«مثالً مادر . رساندندمي
ي كشيشان عالي مقام يك كليسا داد تا او را در يازده سالگي به جرگه

اي در برابر كودك ده ساله» ناربون« ميالدي 1016ل در سا. وارد كنند
  .هزار سوليدوس به مقام اسقف اعظم منصوب شد پرداخت صد

  واسطه ازدواج
در حالي كه براي ازدواج در اسالم، در صورت فراهم بودن شرايط، 
كافي است خطبه عقد توسط زوجين خوانده شود و نيازي به واسطه 

ي مراسمي در كليسا و نزد كشيش در مسيحيت ازدواج فقط ط. نيست
باشد كه براي انجام آن نيز مبالغ قابل توجهي از زوجين ممكن مي
  .گردددريافت مي

  خدا انسان باواسطه 
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روحانيت مسيحي خود را واسطه انسان با خدا و خود را شريك 
داند و يكي از مظاهر آن بخشش گناهان توسط كشيشان قدرت خدا مي

  . استو فروش برزخ و بهشت 
  ورود به مسيحيت

در حالي كه ورود به اسالم جنبه اعتقادي دارد و فرد معتقد براي 
آورد در مسيحيت ورود به ورود به اسالم صرفا شهادتين رابر زبان مي

مسيحيت موكول به اجازه كليسا و طي مراسمي با انجام غسل تعميد 
 .باشدممكن مي

 

  اطاعت پاپ گناهكار نيز واجب است
عليه اين مفاسد افزايش حمالت ها آنچنان گسترش يافت كه پفساد پا
، تحت حمايت پاپ »آگوستينو تريونفو« يالديم 1324در سال . يافت

و » ويليام آكمي«، در جواب حمالت »يوآنس بيست و دوم«
و گفت كه  اي نوشتسالهرها، به حكومت پاپ» مارسيليوس پادوايي«

در  غرققدرت پاپ از جانب خداوند است و اطاعت پاپ، حتي اگر 
مقام پاپ برتر از مقام فرشتگان و در خور  .... گناه باشد، واجب است

 مريم عذرا و ديگر قديسان گذارده همان ستايش و تقديسي است كه به
  )8-9ي، صص تاريخ تمدن ويل دورانت، اصالح دين(           ».شودمي
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   بورجا زندگي پر از فساد پاپ الكساندر
هاي فراوان به مقام هاي خارجي و با پرداخت رشوهبا حمايت سلطنت

  .پاپي بعني نمايندگي خدا در زمين دست يافت

هاي وي يكي از معشوقه. ها و فرزندان زيادي داشتوي معشوقه
بارتي دخترش در عين به ع. دخترش بود كه از او دختري به دنيا آورد

  .حال نوه اش هم بوده است
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  پاپي كه زن از آب در آمد

  نيز وجود داشته كه بعدا معلوم شد Juan Anglicus پاپ ديگري به نام
  .استتصوير زير وضع حمل پاپ را به تصوير كشيده  .وي زن است 
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  سرمايه گذاري واتيكان در كارخانجات اسلحه سازي

  
هاي واتيكان براي كسب درآمد بيشتر، بخش قابل توجهي از كمك

مردمي دريافتي را در كارخانجات اسلحه سازي مثل الكهيد آمريكا 
سرمايه گذاري كرده است و از اين طريق در تجاوزات رژيم آمريكا در 

-تيكان همواره از استعمار و امپريالسم و جنگوا. كندجهان شراكت مي

  .ها و جنايات آن حمايت كرده است

 !!كفر بودن مسكوني دانستن آن سوي زمين

كشيشيان مسيحي معتقد بودند كه هر كس به آباد بودن آن سوي 
زمين معتقد باشد امكان ندارد بتواند از آتش دوزخ فرار كند و برخي از 

اد بودند كه رهايي از آتش نه غير ممكن، هاي كليسا بر اين اعتقپاپ
 .بلكه بسيار دشوار است
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كنند،  اعتقاد به اينكه در طرف ديگر زمين، نيز مردماني زندگي مي
هاي سختي منجر شده است كه البته با انواع آزارها و به كشمكش

  .ها همراه بوده استشكنجه
 به نظر كشيشان قبول وجود حيات در آن سوي زمين به معناي

روند، اعتقاد به وجود جايي است كه در آن، انسان ها وارونه راه مي
 !!رودرويند و باران و برف از پايين به باال ميدرختان وارونه مي

- آنها مي گفتند كه اعتقاد به وجود حيات در آن سوي زمين نمي

تواند معنايي جز اين داشته باشد كه عيسي مسيح براي آمرزش گناهان 
به آنجا نيز رفته و در آنجا به صليب كشيده  رف زمين،مردمان آن ط

 .شده است

مقدس صراحتا گفته بود كه در عهد قديم » آگوستين«از اين گذشته 
ن طرف آچيزي حاكي از وجود نژادي از نوع بشر كه در ) تورات(

از اين گذشته خداوند چگونه . شودكند، ديده نميزمين زندگي مي
ها در جاهايي زندگي كنند كه هنگام انسان اي ازشد كه عدهراضي مي

 !آمدن مسيح از آسمان به زمين، موفق به ديدار او نشوند؟

هايي، خبر ظهور مسيح و در صورت وجود يك چنين سرزمين
مزمور «توانست به آنها رسيده باشد در حالي كه نزول انجيل نمي

ميني رسيد و گفتار او به هر سرز«: گويدمي» مزامير داوود«از » نوزدهم
 ».سخنان او تا جايي كه آبادي بود منتشر شد

اند، اينكه فرستادگان پولس پيامبر، كه نقش مبلغين مسيحي را داشته
اند، دروغ بستن به پولس هاي مسكوني نرسيدهبه برخي از سرزمين

  .القدس استپيامبر و روح
ليم را به عنوان تعا» آگوستين«كليسا و مردم مسيحي، اين اظهارات 

مقدس مسيحيت پذيرفتند و حدود ده قرن كسي جرأت تشكيك در 
كه در » ايسيدوروس اشبيلي«حتي مفسرين نظير . درستي آنها نداشت
زيست و معتقد به كروي بودن زمين شده بود، جرأت قرن شانزدهم مي
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توان اما نمي. هاي زمين را نداشتاقرار به مسكوني بودن تمام طرف
 .انديشمندان و علما، با كليسا هم عقيده نبودند يانكار كرد كه همه

بزرگ، از جمله كساني است كه معتقد به آباداني همه » آلبرت«
هاي زمين بوده است البته او نظريات خود را از آثار مسلمانان قسمت

 .آموخته بود

به هر حال، كليسا همچون هميشه به تعقيب و آزار مخالفان خود 
هاي تفتيش عقايد و آتش و از هم به محكمهبرخاسته و در اين راه ب

  .شد، تا آنها را از اعتقاد خود باز گرداندشمشير متوسل مي
پتر «ميالدي، ارباب كليسا تصميم به اعدام  1316مثال در سال 

كليسا همچنان به آزار مخالفان ادامه داد و درهاي . گرفتند»آلبانويي
  .روزي را بر روي آنها بست

ستاره » سكودواسكالي«ميالدي،  1327در سال به عنوان مثال 
شناس معروف، به اتهام سحر و جادو، از مقام استادي خود در دانشگاه 

 .عزل شده و در فلورانس به آتش سپرده شد

  
هر دوي اين متفكرين به وجود حيات در آن سوي زمين معتقد 

ي سوختن اين ستاره صحنه» اوريگن«نقاش چيره دستي به نام . بودند
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شناس را در تابلوي نقاشي خود كه در شهر پيزا بر ديوار كمپ سانتس 
  .نصب شده، به تصوير در آورده است

ي خود مبني بر آباد نبودن آن سوي كليسا بر اساس همين عقيده
ايجاد كرد تا بدين » كريستف كلمب«زمين، مشكالت بسياري براي 

ي كشف قارهوسيله از سفر اكتشافي او جلوگيري كند، سفري كه به 
 .آمريكا منجر شد

نااميد شد، از پادشاه » ژنو«كلمب پس از اين كه از پشتيباني مجلس 
  .درخواست كمك كرد» ژال دوم«پرتغال 

پادشاه پرتغال نيز كار او را به مجمعي از علما ارجاع نمود كه پس 
هاي الزم آنها نيز درخواست كلمب را براي حمايت از سفر از بررسي
  .رد كرد اشاكتشافي

او را به شدت » سنتا«معروف است يكي از آنها به نام اسقف 
   .مسخره كرد

  )، انتشارات بهمن آرا76معصومه اميرلو، صفحه  گرد آورندگان نرگس يزدي،/كتاب اسناد تاريخي تقديم به عاليجناب پاپ(     

  نقاشي مربوط به محاكمه گاليله به دليل كروي دانستن زمين



   

 

125 

و باورهاي مسيحيت تحريف شده عامل مهمي در حاكميت كليسا 
هاي عدم پيشرفت علمي و صنعتي جهان مسيحيت بود و نهضت

هاي خونيني همراه بود، كليسا را ها و انقالبآزاديبخش كه گاه با جنگ
از حكومت ساقط كرد و از آن پس پيشرفت علمي و صنعتي غرب 

ي بوده، كليسا به آموز در حالي كه اسالم همواره مشوق علم. آغاز شد
 .شده استدليل ورود خرافات به آن مانع پيشرفت علمي محسوب مي

  قرآن و علوم مدرن
دو قلو، دست در  همواره مانند برادران اسالم، دين و علمطبق 

اسالم، از ابتدا مردمان را به ترويج علم و . انددست يكديگر داشته



 

 

126 

هاي شگرفي را، تآگاهي هدايت نمود؛ اعمال چنين رويكردي، پيشرف
شناسي، هاي علمي، از جمله، رياضيات، فيزيك، ستارهدر همة  زمينه

شناسي، دريانوردي، معماري، پزشكي و داروسازي، فلسفه، زمين
برداري، كشاورزي، دامداري، درماني، نقشهشناسي، روانالهيات، روان
گر سازي، سراميك، فلزكاري، شعر و شاعري، در ميان دينساجي، شيشه

هاي بدست آمده در علوم اسالمي، در پيشرفت. موارد، به ارمغان آورد
هايي كه همان پيشرفت. ها،  از تفكر غرب، فراتر رفتبسياري از عرصه

توانست به گيري از آنها هرگز نمياروپا و دنياي غرب، بدون بهره
  . دوران رنسانس يا دوران روشنفكري پا بگذارد

مند مشهور فرانسوي در كتاب خود دكتر موريس بوكاي، دانش
  : نويسد، در اين باره مي"انجيل، قرآن و علم": تحت عنوان

- قرآن، در مورد بسياري از موضوعات مهم علمي سخن به ميان مي

اسالم، همواره تأكيد كرده است كه اطالعات موجود در قرآن، با . آورد
سالمي، واقعيات علمي همخواني دارند و در بررسي امروزي كتاب ا

از ميان انبوه نكات علمي ذكر . تناقضي در اين مورد يافت نشده است
  .شده در قرآن، هيچيك مغايرتي با ديدگاه علمي ندارد

اي كامأل نخستين بار كه به بررسي قرآن پرداختم، آنرا با روحيه
به دنبال يافتن . گرايانه، و بدور از پيش فرضيات به انجام رساندمواقع

  .هاي علم مدرن بودمميان متن قرآني و داده ميزان تطابق
-دانستم كه قرآن، به انحاء مختلف، به پديدهها ميبواسطة ترجمه

تنها، . كند، اما، فقط، شناختي مختصر از آن داشتمهاي طبيعي اشاره مي
هنگامي كه به بررسي عميق متن اصلي آن، به عربي پرداختم، موفق به 

كه مرا وادار نمود تا شواهدي را كه در  آنچه. مطالعة واقعي آن گشتم
 كه در ميان مالحظات قرآني،: پيش رو داشتم، مورد قبول قرار دهم

حقايق علم مدرن مغايرت  شود كه باحتي يك مورد نيز يافت نمي
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نويسد كه انجيل و تورات پر است از وي در ادامه مي .داشته باشد
  .مطالبي كه در تضاد با علم هستند

  
  سرنوشت فرعون: ي بشريتآيتي برا

و پيروانش، صحيح و  )ع(حكايت مي شود كه حضرت موسي 
سالمت از دريا عبور كرده و هنگامي كه فرعون و لشكرش، در تعقيب 

در مورد آنچه پس . ايشان وارد دريا شدند، دريا به هم آمد و بسته شد
از اين ماجرا بوقوع مي پيوندد، با سه شرح مختلف در سه كتاب 

  روبرو هستيممقدس 
بر اساس روايت عهد عتيق، فرعون بهمراه تمامي لشكر خود در دريا به 

  )14و  15آيات  -سفر خروج(                                .هالكت رسيدند
در عهد جديد آمده است، كه لشكر فرعون به هالكت رسيد، بدون 

ان به آنكه اشارة خاصي به حضور يا عدم وجود فرعون در ميان سرباز
  .هالكت رسيده اش بنمايد

بر اساس روايت قرآن، فرعون و تمامي لشكريانش به هالكت 
رسيدند، اما خداوند، پيكر بي جان فرعون را بسوي حاشية دريا رانده و 

تا به عنوان آيتي براي عبرت آيندگان بكار و آن را حفظ كرد  نجات داد
  .آيد

حيلَ الْبرَ ءى إِسننَا بِبزوجنُوورْعف مهعواً  ر فَأَتْبدع غْياً وب هنُودجو
 إِذَآ أَدركَه الْغَرَقُ قَالَءامنْت أَنَّه لĤَ إِلَه إِلَّا الَّذى ءامنَت بِه بُنواْ  حتَّى

  سدينَنَ و قَد عصيت قَبلُ و كُنت منَ الْمفْالْآ إِسرَءيل وأَنَا منَ الْمسلمينَ
وإِنَّ كَثيراً منَ النَّاسِ عنْ  فَالْيوم نُنَجيك بِبدنك لتَكُونَ لمنْ خَلْفَك ءايةً

   ءايتنَا لَغَفلُونَ
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 ون در حالى كه فرعو. يا عبور داديماسرائيل را از در ما بنى و

تا چون كردند  ستم و تجاوز آنان را دنبال مى از روى لشكريانش
 ايمان آوردم كه معبودى نيست :غرقاب فرعون را فراگرفت گفت

. اند و من از تسليم شدگانماسرائيل به او ايمان آورده جز آنكه بني
در حالى كه پيشتر ) كنى؟ ى مرگ توبه مى در آستانه! (آيا اكنون؟
از (كردى و از تبهكاران بودى؟ پس امروز جسد تو را  مى نافرمانى

دهيم تا عبرتى  نجات مى) حيوانات دريايى ن وكاممتالشى شد
   هاى ما غافلند از مردم از نشانه يقيناً بسيارى. براى آيندگان باشى

  )از سورة يونس 90-92آيات  - قرآن كريم(
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گيري از دانش، شناسي و بهرهآالت باستاندر قرن بيستم، با ابزار
، پيامبر )ص( حمدم.پيكر متعلق به فرعون، يافت و شناسايي شده است

اي براي ،  وسيله)ع( سال پس از دوران عيسي 600اسالم ، بيش از 
سال پيش از آن، بر سر پيكر فرعون آمده بود  1900كشف آنچه كه 

 سال از زمان محمد 1300به هنگام كشف موميايي فرعون، . نداشت

اما آزمايشات علمي بر روي جسم فرعون، به اين . گذشتمي )ص(
    دريا رانده آن به حاشية سيد كه پيكر يافتنتيجه ر

  .)كندآنچه اسالم نيز روايت مي(                                      . شده است
اين ترتيب، موريس بوكاي، مردي با شهرت بين المللي، از ه ب

طريق اعمال شيوه هاي علمي به منظور ارزيابي و تشخيص، توانست 
به عقيدة بوكاي، اين . ند به اثبات برساندكالم قرآن را به شكل مست

  .مطلب را تنها مي توان به وحي الهي تعبير نمود
بوكاي، پس از آن، خود را وقف مطالعة عميق دربارة وقايع مذهبي  

: يافته هاي وي، در كتابش تحت عنوان. و رابطة آنها با علم نمود
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رسي نيز اين كتاب به فا. انجيل، قرآن و علم، به چاپ رسيده است
  .چاپ شده استتوسط دفتر نشر فرهنگ اسالمي ترجمه و 

  مباحثه با راهبه ارتدكس
جمهوري سفير  راهبه مركز مسيحيان ارتدكس مكزيك با حضور

  ، به مباحثه با سفير ايران دربارهمحمد حسن قديري ابيانه اسالمي ايران
 . ها و نقاط مشترك آنها پرداخت اسالم و مسيحيت و تفاوت

چندي قبل مادر ) ايكنا(زارش خبرگزاري قرآني ايران به گ
راهبه مركز مسيحيان ارتدكس مكزيك به دعوت سفير » ديونيسيا«

در محل سفارت كشورمان حضور   جمهوري اسالمي ايران در مكزيك،
هاي دين مبين اسالم  يافت و در مورد موضوعات مشترك و نيز تفاوت

اي اخالقي و اجتماعي از ه و مسيحيت به ويژه ارتدكس نظير ارزش
جمله ازدواج، فلسفه خلقت انسان، فلسفه حجاب و ساير موارد مرتبط، 

سفير ايران به مباحثه نشست كه مشروح آن به شرح ذيل » قديري«با 
 : است

ما معتقديم كه خداوند براي هدايت بشر پيامبران متعددي را  :قديري
تاريخي مختلف را مثل ما، پيامبران الهي در مقاطع . مامور كرده است

معلم مقطع دانشگاه . دانيم معلمين مقاطع مختلف تحصيلي مي
كند، بلكه آن را  هاي معلمين مقطع دبيرستان را تكذيب نمي آموخته

هاي دوران دبستان  معلمين مقطع دبيرستان هم آموخته .نمايدتكميل مي
 . كنند را تكميل مي

بزرگ الهي است و  پيامبر )ع(ما معتقديم كه حضرت عيسي مسيح 
هاي  ما هدايت. دانيم را فردي مقدس و باكره مي )س(حضرت مريم

دانيم و  مي )ع(هاي حضرت موسي  حضرت مسيح را مكمل هدايت
هاي اديان الهي قبلي را تكميل  نيز هدايت )ص(معتقديم كه پيامبر اسالم

 . كرده است
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به عبارتي . معتقديم كه كالم خدا بر تمامي پيامبران نازل شده است
توان مسلمان بود و حضرت عيسي مسيح و يا حضرت موسي را  نمي

به عبارتي ديگر ما نيز مسيحي هستيم، منتهي حضرت . مقدس ندانست
دانيم، بلكه او را پيامبري بزرگ محسوب  را فرزند خدا نمي )ع( عيسي

دانيم كه او پدر نداشت و حضرت مريم باكره  هر چند كه مي. كنيم مي
نيز اعتقاد داريم و در قرآن  )ع( معجزات متعدد حضرت مسيح به. بود

معتقديم كه . اي در قرآن به نام مريم وجود دارد ذكر شده است، سوره
آن پيامبري كه حضرت مسيح وعده ظهور آن را دادند، همان پيامبر 

 . اسالم است

پيامبر اسالم مانند ساير پيامبران الهي سواد خواندن و نوشتن 
ها از آموزگاران نسبت  آموختهبه كسي نتواند كالم آنها را نداشت تا 

 . دهد

حدود يك هزار و چهارصد سال قبل پيامبر بزرگوار اسالم فرموده 
و يا » .است گانشكستن بال فرشت ،شكستن شاخه هر درختي« : است

اگر كسي فردي را به خاطر فقرش تحقير و يا به خاطر « : فرمودند
 . »نگ با خدا پرداخته استثروتش ستايش كند، به ج

اكنون شاهديم كه احزاب بسياري در حمايت از محيط زيست فعال 
. اند از آن گرفته "حزب سبز"و قوي هستند و حتي نامشان را نظير 

كدام حزب سبز يا طرفدار محيط زيست تا كنون شعاري با اين 
  استحكام در مورد حفظ محيط زيست داده است؟ 

اكثريت زنان ايران . ه وااليي برخودار استزن در اسالم از جايگا
 . پوشند ها ـ لباس مي مانند شما ـ راهبه

خدا انسان را . دهم فلسفه حجاب در اسالم را خدمتتان توضيح مي
انسان براي زنده ماندن بايد انرژي كسب . هاي متفاوت آفريد با ويژگي

زه و اگر غذاها تلخ و بد م. كند و كسب انرژي از طريق خوردن است
اي جز خوردن نداشت تا بتواند زنده بماند،  بود؛ انسان چاره بد بو مي
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اما چون ! كند همانگونه كه داروهاي تلخ را براي زنده ماندن مصرف مي
الراحمين است، خواسته است كه تامين نياز بشر توام با لذت  خدا ارحم

الت باشد، لذا قدرت چشايي را در دهان ما قرار داد و اين همه محصو
متنوع را خلق كرد، به نحوي كه زمان صرف غذا زمان مطلوب و 

 . شود بخشي براي ما محسوب مي لذت

خدا . بقاي نسل بشر نيز بر پايه رابطه زن و مرد استوار است
خواست اين ارتباط نيز مطلوب باشد و بنابراين جذابيت جنسي متقابل 

ابيت از نظر مرد و زن را در آفرينش انسان مقرر داشت كه اين جذ
اين نقطه مشترك اسالم با . اسالم نعمتي الهي و ارزشي مطلوب است

 . فرهنگ رايج غربي است

در اسالم جذابيت جنسي يك ارزش زناشويي است، ولي در غرب 
شود؛ به  عالوه بر ارزش زناشويي، ارزشي اجتماعي نيز محسوب مي

ترام است و اين معنا كه اگر زني در غرب جذاب باشد، بيشتر مورد اح
كنم و  كند، البته من از فرهنگ غرب صحبت مي تر شغل پيدا مي راحت

 . نه از مسيحيت

اسالم براي اينكه جذابيت جنسي در روابط زناشويي وجود داشته 
كند  هاي مختلفي ارائه مي باشد، ولي از روابط اجتماعي حذف شود، راه

جبه وارد در اين صورت وقتي زني مح. كه يكي از آنها حجاب است
هاي  شود، زيبايي و جذابيت جنسي او حذف و توانمندي جامعه مي

هاي ايران در  هفتاد درصد از ظرفيت دانشگاه. كند فكري او بروز مي
هاي مختلف علمي  اختيار زنان است و آنها حتي در المپياد رشته

 . اند هاي چشمگيري داشته موفقيت

از نظر فيزيكي وارد  نه مرد و نه زن نبايد به عنوان عنصر جذاب
علت تفاوت در نوع پوشش به دليل تفاوت زن و مرد در . جامعه شوند

پذيري مرد و زن  دانشمندان غربي در زمينه تحريك. نوع خلقت است
پذيري  دهد تحريك اند كه نتيجه آن نشان مي آزمايشاتي انجام داده
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ه است، جنسي مرد از طريق نگاه بيشتر از تاثيرپذيري زن از طريق نگا
 . تر باشد بر همين اساس زن بايستي پوشيده

گاه وصف اندام  هيچ. اند محجبه بوده )س(معتقديم كه حضرت مريم
اند كه از اين  ايم، زيرا با حجاب خود اجازه نداده او را نشنيده و نخوانده

در موزه لوور پاريس تابلوي . جنبه مورد ارزيابي و قضاوت قرار گيرند
در محيطي باز با زنان و ساير افراد هم  )س(مريم اي از حضرت نقاشي

البته نقاشي به عصر ديگري . عصرش به نمايش گذاشته شده است
تعلق داشته، ولي در اين نقاشي تصور نقاش از آن زمان متجلي شده 

با تعدادي از زنان با حجاب  )س(در اين نقاشي حضرت مريم. است
شوند كه در  ديده ميحجاب در محيطي باز  كامل و تعدادي زن بي
دهد كه  اين تصوير نشان مي. وگو مشغولند مقابل يكديگر به گفت

لباسي سنتي نبوده  )س(حجاب حضرت مريم) حداقل در تصور نقاش(
 . است، زيرا ديگر زنان در محيط عمومي بدون حجاب بودند

در اسالم فلسفه حجاب، آزادي روابط اجتماعي از تاثيرپذيري 
در جوامع اسالمي هر چه سن زنان باالتر . استهاي جنسي  جذابيت

اما در غرب پرسيدن سن زنان مسن يك سئوال . باشند تر مي رود محترم
كنند و  شود، زيرا آنها از بيان سن خود پرهيز مي نامطلوب محسوب مي

هاي فيزيكي  دادن زيبايي از آنجايي كه مسن بودن به معني از دست
 . شود حسوب مياست، از نظر اجتماعي نامطلوب م

در  ،دختران محجبه كه مايل نيستند اندام خود را نمايش دهند
زنان محجبه در بعضي مشاغل . شوند فرانسه از ادامه تحصيل محروم مي

گرايي در فرانسه  اند و اين در حالي است كه فحشا و همجنس منع شده
 . شود و ساير كشورهاي غربي ترويج مي

ر بيان اعتقادات خود آزادانه رفتار از اينكه شما د :مادر روحاني
چهره شما نوراني . گذارم كنيد، خوشحال هستم و به شما احترام مي مي

شما مانند كساني . است، مانند كسي است كه راهش را يافته است
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د با آنها تبادل نظر نخواه د و مينشو ها نزديك مي هستيد كه به انسان
هاي شما  شنيدن صحبت. ريدد و از بيان اعتقادات خود هراسي ندانكن

من مسيحي ارتدكس هستم، بر اين باورم كه مسيح خداي . جالب است
واقعي است و مادرش مادر خداست و به تثليت ـ خدا، پسر و روح 

در انجيل در مورد زن و رابطه زن و شوهر مطالبي . القدس ـ ايمان دارم
براي . رداز نظر ما پوشش در مسيحيت ارتباطي با زن ندا. آمده است

ها  بنابراين تمامي راهبه. اينكه زندگي راهبه زندگي خاصي است
زني كه . پوشند و تفاوت ما در پوشيدن مقنعه است يكنواخت لباس مي

اش را به خدا  شود، خود و زندگي به عنوان راهبه وارد كليسا مي
معتقديم كه زن پوشيده وارد . پوشاند دهد و سرش را مي اختصاص مي

 . پوشانيدند در گذشته سرشان را مي. كليسا شود

در  )س(پوشش مختص حضرت مريم) با اشاره به لباسش(اين لباس 
جهان به سمت گناه . پوشيدند آن زمان نبود و تمامي زنان اينگونه مي

يك . گيريم رود و تدريجا از تعاليم كتاب مقدس فاصله مي پيش مي
اي راهبه شدن وارد زني كه بر. دهد راهبه زندگي خدايي را ادامه مي

راهبان ـ مردها ـ نيز از آنجايي . گيرد شود، خودش تصميم مي كليسا مي
اند،  شان نيست، خود و زندگيشان را وقف خدا كرده كه زن در زندگي

ها و راهبان  رنگ سياه پوشش راهبه. كنند ريش و موهايشان را بلند مي
به همين . تدر مسيحيت مفهوم خاصي دارد و نشانه مرگ در جهان اس

كنم و براي خدمت به خدا و كمك به  خاطر من شنا و رقص نمي
بر اساس كتاب . فلسفه ما آمادگي براي مرگ است. ام نيازمندان آماده

 . مقدس حضرت مسيح بازخواهد گشت

دست ندادن ما با مردان نيز به دليل اين است كه ما خود را به 
را شايسته دست دادن خاطر گناه حضرت حوا گناهكار دانسته و خود 

 . دانيم با مردان نمي
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معتقديم و بر اين باوريم  )ع(ما شيعيان به عروج حضرت عيسي: قديري
ضمنا معتقديم كه . كه شخصي مشابه ايشان به صليب كشيده شده است

امام دوازدهم شيعيان ظهور  )عج(با حضرت مهدي )ع(حضرت مسيح
 . د بودخواهن )عج(عصر خواهند كرد و جزو ياران ولي

معتقديم او هرگز ادعا نكرد كه فرزند خدا است و معتقديم ديگران 
حال . از فرط عالقه به او چون پدر نداشت، او را فرزند خدا ناميدند

نه پدر داشتند و نه مادر و كسي ادعا  )س(و حوا  )ع( آنكه حضرت آدم
ندارد كه آنها فرزند خدا هستند، بلكه همگي آنها را مخلوق خدا 

 . دانيم مي

همچنين ما معتقديم كه هر كس مسوول اعمال خود است و زنان 
احساس گناه كنند و پاسخگوي  )س( نبايد به خاطر خطاي حضرت حوا

ضمنا معتقديم كه خداوند حضرت آدم و حوا را . اشتباه او باشند
را  )س(ما حضرت مريم ضمناً. بخشيده است و جايگاه آنها بهشت است

فلسفه دست ندادن زنان در اسالم نيز براي رعايت . دانيم نيز معصوم مي
 . مقام زن و احترام به او است

مام ا) ع(حضرت علي. مرگ حق است و دنياي ديگري وجود دارد
ما . دنيا مزرعه آخرت است: فرمايند اول شيعيان در اين رابطه مي

ها شايسته  دانيم و معتقديم كه همه انسان مسلمانان خدا را يكي مي
به بهشت هستند و اين آنها هستند كه با اعمال خود راهي بهشت ورود 

 . كنند شوند و يا خود را از آن محروم مي مي

ما معتقديم كه اگر كسي فردي را نجات دهد مثل اين است كه 
پوشش سياه در جوامع اسالمي . تمامي بشريت را نجات داده است

نور و ممانعت عالمت مرگ نيست، بلكه به دليل جلوگيري از بازتاب 
هاي  لباساز سوي ديگر پوشيدن . باشد از نمايان شدن اندام بدن مي

 . رنگي به شرط رعايت حجاب و نمايان نشدن بدن بالمانع است
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توانيم  مي. نقاط مشترك بين اديان اسالم و مسيحيت نيز زياد است
به عنوان پيروان دو مذهب مهم الهي با اهداف مشترك عليه 

عدالتي و حمايت از ستمديدگان و خيلي امور  بي  فساد،  پورونوگرافي،
 . ديگر همكاري كنيم

انتظارم از شما خواهر مذهبي اين است كه مثال زماني كه زنان 
. شوند، اعتراض كنيد مسلمان محجبه در فرانسه از تحصيل محروم مي

امروز حضور داشت در فرانسه و برخي كشورها  )س( اگر حضرت مريم
 . حصيل و كار قائل نبودندبراي او حق ت

يكي از مادران مقدس در فرانسه در رشته حقوق  :مادر روحاني
تواني تحصيل  به او گفتند كه به خاطر حجابت نمي. كرد تحصيل مي

كني، او گفت اين عادالنه نيست و اگر به من فشار بياوريد مساله را به 
پا كرد و اين مادر مقدس در آنجا انقالبي به . كشانم مطبوعات مي

 . الن مجبور شدند كه حجاب او را بپذيرندئونهايتا مس

هاي مذهبي در ايران بايد بگويم كه آنها از  در مورد اقليت :قديري
از آنجايي كه تعداد آنها كم . اي نزد مردم برخوردار هستند احترام ويژه

اي  توانند در انتخابات منطقه اند، نمي است و در تمامي مناطق پراكنده
شرايطي را   هاي ديني در مجلس، ما براي حضور اقليت. فق شوندمو

در حال حاضر . فراهم كرديم كه انتخابات براي آنها سراسري باشد
جامعه مسيحيان دو نماينده و يهوديان يك نماينده در مجلس شوراي 

 . اسالمي دارند

ها  ها و يهودي اين را هم بگويم كه به اعتقاد ما بين صهيونيست
مثال . گويد كه يهودي است ت، هر چند يك صهيونيست ميفرق اس

شوند، همانطور كه  طالبان در افغانستان نماينده اسالم محسوب نمي
رغم ادعاي مسيحي بودنشان برابر با مسيحيت  فاشيسم و نازيسم علي

ما . طراز نيست طور صهيونيست با يهوديت هم نيستند و همين
حزب و جرياني جنايتكار صهيونيسم را مثل فاشيسم و نازيسم 
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شناسيم و  دانيم، در حالي كه يهوديت و مسيحيت را اديان الهي مي مي
 . براي پيروان واقعي آنها احترام زيادي قائل هستيم

كنيم  ما از حق خواهران روحاني براي تحصيل در ايران حمايت مي
و توقع داريم شما نيز از حقوق زنان مسلمان در جوامع مسيحي 

 )ع(آميز عليه حضرت عيسي مسيح در يونان فيلمي اهانت. يدحمايت كن
. به نمايش گذاشته شد كه ما در ايران به اكران اين فيلم اعتراض كرديم

و حضرت  )ع(در ايران توهين به پيامبران و به ويژه حضرت عيسي
 . اين باور ما است. شود جرم و توهين به اسالم محسوب مي )س(مريم

ما از مواضع بسياري از مسيحيان و حتي موضع ش :مادر روحاني
ها متوجه اين  هاي يونان بهتر بود، زيرا اغلب ارتدكس ارتدكس

حتي . حرمتي نشدند؛ از اين جهت شما يك مسيحي واقعي هستيد بي
من از مالقات و . هاي اين فيلم نيز ارتدكس بود يكي از هنرپيشه

وگو  زديد و گفتوگو با شما خوشحال شدم و از جنابعالي براي با گفت
 . كنم به كليساي ارتدكس دعوت مي

در خاتمه دكتر قديري يك جلد قرآن و يك لوح فشرده حاوي 
  . فيلم مريم مقدس اهدا كرد كه مورد استقبال راهبه ارتدكس قرار گرفت

  !ملكه دانايي يا ملكه زيبايي
محمد حسن قديري ابيانه سفير جمهوري اسالمي ايران در مكزيك 

المللي آموزش راهنمايي و متوسطه در شهر كنگره بيندر اولين 
  مكزيكوسيتي است

 ي مهربانبه نام خداوند بخشنده               

  ! ها و آقايان خانم
خيلي متشكرم كه در اين اجالس فرصتي را در اختيار اينجانب 

ملكه دانايي يا ملكه "داديد تا پيرامون موضوعي كه نام آن را  قرار
  .ام با شما صحبت كنمردادهقرا "زيبايي
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اند كه يك ساعت پيامبر گرامي اسالم فرموده )ص(حضرت محمد 
گرچه شما همگي اهل فكر كردن . سال عبادت باالتر است 70تفكر از 

ايد، ليكن اميدوارم هستيد و به اين منظور در اينجا گرد هم آمده
شتر در صحبت هاي اينجانب شما را به تفكر بيشتر و الاقل شناخت بي

  .مورد اعتقادات ما ترغيب كند
 .اندشغل معلمي را شغل پيامبران ناميده )ره(حضرت امام خميني 

اسالم، تحصيل و تدريس علم را اگر با هدف صحيح انجام گيرد 
پيرامون موضوع  قبل از ورود به بحث اصلي كه .داندعبادت خدا مي

زن و روابط دانم ديدگاه اسالم را در مورد آموزش است الزم مي
دانند ها روابط جنسي را يك امر بدي ميكاتوليك. زناشويي بيان كنم

ها و كه براي بقاي نسل بشر ضروري است و به همين دليل هم كشيش
در فرهنگ . كنندها براي نزديكي بيشتر با خدا از ازدواج پرهيز ميراهبه

نه رايج غربي اين روابط را امري خوب تلقي كرده، جذابيت جنسي 
تنها يك ارزش زناشويي، بلكه به يك ارزش اجتماعي و حتي تجاري 

  . پذيرداي بين اين دو تلقي را مياسالم حد ميانه. تبديل شده است
گردد به در اسالم روابط زناشويي يك امر خوب ضروري تلقي مي

ازدواج را نيمي از ايمان دانسته و ) ص(نحوي كه پيامبر گرامي اسالم 
  . كنندمعموال زودتر از ديگران ازدواج ميافراد مذهبي 

بنابراين زيبا بودن و از نظر جنسي جذاب بودن يك نعمت الهي و 
ليكن در اسالم يك ارزش زناشويي . گردديك ارزش محسوب مي

  .است و نبايد به ارزش اجتماعي و يا تجاري و تبليغاتي تبديل گردد
خود را براي  به همين لحاظ نيز زنان و مردان مسلمان چنانچه

برند، ليكن تر كنند ثواب ميهمسر خود در خلوت بيارايند و جذاب
در اسالم ارزش . جذابيت جنسي نبايد وارد روابط اجتماعي شود

اجتماعي زن يا مرد به اندازه قد، دور كمر، رنگ و نژاد او نيست، بلكه 
به ايمان، آگاهي، سواد و اعمال نيك انساني، اجتماعي، سياسي، 
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لذا زنان مسلمان وقتي از خانه خود . نگي و امثالهم بستگي داردفره
پوشانند تا به عنوان يك عنصر جذاب شوند بدن خود را ميخارج مي

) س(جنسي وارد روابط اجتماعي نشوند همانگونه كه حضرت مريم 

  . پوشيد چنين لباس مي
تاريخ از تركيب بدني آن حضرت چيزي ننوشته است، زيرا با نوع 

داد كه او را از اين بابت مورد قضاوت ش خود به كسي اجازه نميپوش
دهند و هرچه در تاريخ درباره آن حضرت به رشته تحرير در آمده  قرار

است در مورد معنويت، انسان دوستي و كارهاي خير و كالم نافذ وي 
  . ايفا كرده است )ع(و نقش مهم مادري است كه در مورد عيسي مسيح 

مسلمان حجاب اسالمي خويش را پرچم آزادگي خود  بنابراين زنان
  . كننددانند و به آن افتخار ميو احترام به شخصيت خود مي

حال اين سؤال مطرح است كه چه روشي براي زنان يك جامعه و 
آيا اينكه جذابيت . آموزان و دانشجويان بهتر استازجمله براي دانش

ت؟ و يا اينكه ارزش جنسي يك ارزش زناشويي باقي بماند بهتر اس
  اجتماعي و اقتصادي نيز باشد به نفع زنان است؟

واقعيت اين است كه ما مسلمانان استفاده از بدن زنان براي فروش 
كاالها و تقليل مقام زن به يك عنصر تبليغاتي جنسي را توهين به 

  .كنيمشخصيت زن تلقي مي
در  عريان و جذاب و جنسي ما دعوت از زنان براي حضور نيمه

. كنيم ها و غيره را تحقير زنان تلقي مي ها، فروشگاه ها، هتل مهماني
تحقيري كه در غرب به عنوان يك ارزش اجتماعي و حتي شغلي 

- شود و متاسفانه تعداد قابل توجهي از زنان به آن تن دادهمحسوب مي

  .اند
اينك وارد بحث آموزش و پرورش و ترتيب جوانان و به ويژه 

اي در فرهنگ كشورهاي الئيك وجود دارد كه مسابقه. مشويدختران مي
در بازديد از يكي از . به دختر شايسته يا زيبا و جذاب معروف است
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اي پي بردم كه در آن هر ساله زيباترين دختر  شهرها به وجود مسابقه
شود و در طول سال وي پرچمدار شهر در مراسم شهر انتخاب مي

است كه آيا بايد زيباترين دختر  حال اين سوال مطرح. مختلف است
  .افتخار پرچمداري يك شهر را برعهده گيرد و يا با سوادترين آنها

آيا بهتر نيست كه مسابقه بين دختران براي عرضه اندام و جذابيت 
خويش به مسابقه داناترين و با سوادترين اعم از پسر و دختر تبديل 

آنچه را كه دارند خود به آيا بهتر نيست از كساني تجليل گردد كه . شود
  دست آورده باشند و نتيجه تالش خود آنها باشد؟

آيا بهتر نيست از ارزشي تجليل گردد كه حاصل آن به نفع همه 
 جامعه است؟

هاي جنسي جز تحريك جنسي در جامعه آيا نمايش جذابيت
به . اي دارد كه در موارد بسياري منشاء تجاوزها و فسادها استنتيجه

ظ نيز مسابقه دختر زيبا كه در قبل از انقالب اسالمي در ايران همين لحا
شد تعطيل گرديد و امروزه توسط رژيم ديكتاتوري شاه رواج داده مي

در ايران اسالمي جذابيت جنسي يك ارزش اجتماعي و تجاري نيست، 
هاي اجتماعي و انسان دوستانه و ايمان به بلكه دانش، اختراع، فعاليت

   .خدا ارزش است
مايه تأسف است كه در كشوري مثل فرانسه دختران مسلمان 

هاي خود را به نوجوان دانش آموز كه مايل نيستند اندام و زيبايي
گردند و از حق تحصيل نمايش بگذارند قانونا از تحصيل محروم مي

شود و مدارس خاص نيز براي آنها هم جنس گرايان صحبت مي
  .نش آموزان احساس تحقير نكنندگردد تا در جمع ديگر داتدارك مي

در فرانسه يكي از وزراي فرهنگ اين كشور درحالي كه به 
كرد كه اگر امروز حضرت گرايي خود اعتراف و افتخار ميهمجنس

داشت به خاطر حجابش حق تحصيل و اشتغال حضور مي)س(مريم 
  .نداشت
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- آمارهايي را برخي كشورهاي اروپايي بدون ذكر نام آنها ذكر مي

  :نمك
  .در يكي از اين كشورها از هر سه زن به يكي تجاوز شده است  ــ

زن يك زن تجربه اول خويش را با برادر خود داشته  4ــ از هر 
  .است

فرزند دارد يكي از آن او نيست و خود  3ــ هر مردي كه 
  .داند نمي

دهد كه ــ تحقيقات دانشمندان يك دانشگاه آمريكايي نشان مي
ور اجتماعي خود نگران ظاهر خويش هستند زناني كه در حض

  .دهندبخشي از توان ذهني خويش را از دست مي
  !خانم ها و آقايان 

در اسالم همانطور كه در ابتدا ذكر شد روابط جنسي يك نياز 
ليكن اين امر بايد . گرددبيولوژيك بدن و يك امر مطلوب محسوب مي

  .در چارچوب روابط زناشويي انجام پذيرد
هاي ازدواج در اسالم مري پسنديده است يكي از مالكچون ا

سال را براي  18در غرب ازدواج زير . رسيدن به سن بلوغ جنسي است
چند ساله اول  كنند و اين بدين معني است كه دردختران ممنوع مي
كنند و از هاي جنسي از يك طرف آن را ممنوع ميبلوغ و اوج خواسته

برند و اين مدارس مختلط به سر مي سوي ديگر در اوج سن بلوغ در
درحالي است كه از در و ديوار شهر تحريك جنسي آنها را احاطه كرده 

-حل براي جلوگيري از حاملگي دختران دانشاست و نتيجه آنكه راه

يابند كه نمونه آن در اين اجالس آموز را اهدا وسايل پيش گيرنده مي
  .كنديت نميبه نمايش درآمد و البته اين امر نيز كفا

در ايران مدارس دختران و پسران ـ بويژه درسن بلوغ ـ جداگانه 
  .آموزان بسيار موثر است بوده و اين امر در تمركز تحصيلي دانش
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به هر حال از آنجا كه در پيشرفت همه جانبه يك كشور آگاهي و 
دانايي بيشترين تاثير را دارد و از آنجا كه به عقيده ما مسلمانان جذابيت 
- جنسي نبايد يك ارزش اجتماعي و تجاري باشد، براي اينكه علم

كنم هاي جهان پيشنهاد ميگيرد به همه ملتآموزي مورد تشويق قرار
كه انتخاب دختر باهوش را جايگزين دختر زيبا كنند و يا بهتر آنكه 

تر و باسوادتر بودن را مالك قرار دهند كه هم دختران و مسابقه باهوش
ها شركت نمايند و برندگان اين وانند در اين رقابتهم پسران بت

مسابقات علمي حمل كننده پرچم شهر خويش و سمبل جوان و 
  . موز موفق معرفي گردندآدانش

خواهم صحبت خود را با آماري از تحصيالت دانشگاهي  اجازه مي
ميليون دانشجوي  4درصد  64ايران به پايان برم و آن اينكه بيش از 

كادر  درصد 35حدود . دهندي ايران را دختران تشكيل ميهادانشگاه
مقام . درصد پزشكان كشور نيز زن هستند 60ها و علمي دانشگاه

بهترين مخترع جوان جهان را طي دو سال پياپي يك دختر مسلمان 
  .ايراني به خود اختصاص داد

  . خدا نگهدارتان. تان متشكرماز توجه
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The Horrors of The Church and its 

Holy Inquisition 
در حالي كه مسيحيان در اقدامات تبليغي خود، كليساها و مسيحيان 

- دوست و بدور از خشونت معرفي ميدوست و انسانرا صلح

عادي آنان در تغيير مذهب ديگران و تحميل نمايند، شكنجه ابزار 
  .هاي شان داشته استديدگاه
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هاي بسيار فجيع كه بويژه در مستعمرات بكار شكنجه
صدور حكم اعدام براي گاليله به اين دليل كه زمين را . اند بسته مي

در طى دوره «.باشدكروي معرفي كرده بود زبانزد خاص و عام مي
كار پاپ و روحانيت مسيح تكفير و  كليساقرون وسطى و حاكميت 

جو و دانشمند را اعدام و شكنجه ها انسان حقتحريم بود و ميليون
ها را به لب جان ملت كليسا در اين دورانپاپ و روحانيت .كردند

آنان دستگاه گسترده تفتيش عقايد و افكار داير كردند و . رساندند
. و سر به نيست كردندكليه مخالفان فكرى عقيدتى خود را اعدام 

پنج  « در اين دوره سياه: گويدمى »علم و دين«ويسنده كتاب ن
نفر به جرم فكر كردن و سرپيچى از فرمان پاپ به دار زده  »ميليون

... روم و طوبهاى تاريك و مرچالشدند، گروه بسيارى را در سياه
 سال 18ميالدى يعنى در طى  1499تا  1481از سال زندانى كردند، 
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، زاندندنفر را زنده سو 10220عقايد،   به دستور دادگاه تفتيش 
       ».نفر را در زير شكنجه كشتند 97023نفر شقه كردند و  6860

  )تاريخ اديان و مذاهب جهان جلد دوم، عبداللّه ،مبلغى آبادانى(                                 

هاي تصاوير زيادي با جستجو در صفحات تصاوير سايت
 + Torture(جستجو و با وارد كردن دو عبارت شكنجه و كليسا 

Church (باشدقابل مشاهده مي.  
هاي زيادي در جهان وجود دارد كه ابزار شكنجه و امروزه موزه

كافي است در قسمت . اندطريق انجام آن را به نمايش گذاشته
 هاي اينترنتي عبارات شكنجه و كليسا را مشتركاتصاوير سايت

جستجو كنيد تا به تعداد زيادي از تصاوير ابزار شكنجه دسترسي 
هاي مورد اشاره در شهر مكزيكوسيتي يكي از موزه. پيدا نماييد

  .قرار دارد كه نگارنده شخصا از آن بازديد به عمل آورده است
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صندلي تمام ميخي و نيز ساير ابزار شكنجه مورد استفاده كليسا 

 شدندشقه با اره نفر  6860سال  18ظرف  تبراي قبوالندن تثلي
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هاي بزرگي كه براي دو نيم كردن متهم بكار مي رفته، يا ميله اره

گردد، يا هايي كه از مقعد زنداني فرو رفته و از دهانش خارج مي
هرم هايي چوبي يا فلزي كه مقعد معارض را بر روي آن قرار داده 

د تا متهم دو نيم شود و بسياري از شكنجه و او را به پايين مي كشن
هاي ديگر از قبيل كندن پوست كامل فرد در حالي كه زنده است 

ها بوده و در موارد زيادي گران آن كشيشان و راهبهكه شكنجه
  . ها در خود كليساها بوده استگاهشكنجه
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ابزار مندرج در تصوير فوق را وارد رحم يا مقعد نموده و سپس با  
. كردند اندن آن، پره ها را باز و از درون بدن پارگي ايجاد ميپيچ
ر تصوير فوق مقعد يا دريچه رحم فرد را در نوك تيز جسم د

حرمي شكل قرار داده و آنرا به پايين مي كشند تا او را پاره پاره 
  .استتصوير زير پوزه بند براي زندانيان .كنند

ا نتوانند با ديگر زندانيان تصوير زير پوزه بند براي زندانيان است ت
  .صحبت كنند

  
  
  ت
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يكي از روش هاي شكنجه و مجازات افراد مطابق با تصوير زير 
قرار دادن رحم يا مقعد فرد روي جسم نوك تيز و كشيدن وي به 

  . پايين بوده است
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فرد را پس از شكنجه هاي بسيار در درون قفسه فلزي قرار مي 
دند تا يا به اعتقاد مسيحيان در آيد و دادند و به او آب و غذا نمي دا

مسيح را خداي خود بداند و يا از گرسنگي بميرد و بر اثر مرور 
نمايش اين وضعيت براي ايجاد . زمان استخوانهايي بيش از او نماند

  .رعب و وحشت در ديگر زندانيان نيز مفيد تشخيص داده مي شد
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  مسيحيت تصوير يك شكنجه رايج در مالء عام براي ترويج
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هاي كليسا يكي از گاهدر شكنجهزنده افراد كامل  كندن پوست
گران را در حال تصوير فوق، شكنجه .هاي معمول بوده استروش

  .دهدنشان مي پوست فرد زنده
ها در شكنجه بكار آب مصنوعي كه امروزه آمريكاييروش غرق

  .شدگيرند در قرون وسطي توسط كليسا بكار گرفته ميمي
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  طرح سواالت مربوط به كتاب
  

  عامل اصلي مجرد ماندن كشيشان چه بوده است؟ - 1
 همگي را فرزند خود بدانند:  الف.  
 به خدا نزديكتر باشند:    ب.  
 نتوانند درآمدهاي كليسا را خرج خانواده خويش    :  ج
  .كنند
 هيچكدام:     د.  
  
آن  هدف اصلي از مراسم اعتراف به گناهان و بخشش - 2

 در كليساها چه بوده است؟

 كنترل جامعه :الف  
  كسب درآمد براي كليسا :ب  
 هيچكدام :ج  
 الف و ب(هر دو   :د(  
  
از نظر كليسا غسل تعميدي كه توسط كشيشان متجاوز  - 3

 به كودكان صورت مي گيرد چه وضعيتي دارد؟

 قبول است  :الف.  
 قبول نيست  :ب.  
 نياز به تجديد دارد  :ج  
 موارد الف و ب  :د  
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 چرا كليسا گاليله را محكوم به اعدام كرد؟ - 4

 نفي خدا :الف  
 ع(نفي حضرت مسيح  :ب(  
 كروي دانستن زمين  :ج  
 هر سه مورد :د  
  

 نظر كليسا در قرون وسطي در مورد شكنجه چه بود؟ - 5

 مخالف شكنجه بود     :الف  
 موافق شكنجه بود      :ب.  
 نجه بودعامل شك       :ج.  
 3و 2مورد        :د  
  
 نظر انجيل در مورد حجاب زنان چيست؟ - 6

 نظري نداده است :الف.  
 رعايت حجاب زنان را به خود آنان واگذار كرده است :ب.  
 بر رعايت حجاب توسط زنان تاكيد دارد  :ج  
 هيچكدام :د.  
كدام ) ع(دليل قرآن براي رد الهويت حضرت مسيح  - 7

  است؟
 و ) بدون پدر و مادر(وي مثل خلقت آدم است  خلقت :الف

  .خدا گفت باش و شد
 عذا مي خورد )ع(مسيح  :ب.  

 خدا بي نياز از فرزند است :ج.  
 هر سه مورد :د.  
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در مورد ديدگاههاي مسيحيان، يهوديان و مسلمانان  - 8
 كدام ديدگاه وجود دارد؟ )ع(نسبت به حضرت مسيح 

  زند خدا مي دانندمسيحيان حضرت مسيح را فر :الف.  
  العظم و بدون پدرومسلمانان او را پيامبري اول :ب       

  .مي دانند
  يهوديان معجزه اي براي آن حضرت قائل نبوده و او  :ج

مي  )س(را فرزند نامشروع گناه بزرگ حضرت  مريم 
  .دانند

  هر سه مورد :د.  
كدام يك از معجزات زير در قرآن آمده كه در انجيل  - 9

 نشده است؟ ذكر

 از بهشت ميوه فرستاده مي  )س(براي حضرت مريم  :الف
  .شد
 در كودكي به سخن گفتن پرداخت )ع(حضرت مسيح  :ب.  
 غذايي كه در بين مسيحيان به شام آخرمعروف است  :ج

  .معجزه و ارسالي از سوي خداوند بود
 هر سه مورد :د. 

م مطابق با باور مسيحيان كدا) س(ويژگي حضرت مريم  -10
 يك از موارد زير است؟

 مادر خدا :الف.  
 همسر خدا :ب.  
 انساني از نسل آدم و هوا :ج.  
 هر سه مورد :د.  
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 ديدگاه مسيحيان كاتوليك نسبت به ازدواج چيست؟ -11

 يك امر طبيعي است :الف.  
 يك بد ضروري است :ب.  
 امري خوب و ضروري است :ج.  
 هيچكدام :د.  
 چيست؟ مبناي مراسم غسل تعميد -12

 همه ابنائ بشر گناه كار به دنيا مي آيند :الف.  
 نسل آدم و هوا حامل گناه آن دو است :ب.  
 كردن راه  غسل تعميد براي حذف گناه ذاتي بشر و باز :ج

  .ورود به بهشت براي آنها است
 هر سه مورد :د.  
نان و شرابي كه در مراسم عشاء رباني در كليساها به  -13

 تا بخورند سمبل چيست؟پيروان مي دهند 

 دعاي اينكه همواره از خوراك بهره مند باشند :الف.  
 كه او را خدا  )ع(سمبل گوشت و خون حضرت مسيح  :ب

  .ميدانند) خداي پسر(
 سمبل نعمت هايي كه خداوند به انسان داده است :ج.  
 هيچكدام :د.  
چه نقل شده است  )ع(در انجيل از قول حضرت مسيح  -14

 مراسم عشاي رباني شده است؟كه مبناي 

 وشت و خون من خوردني حقيقي استگ :الف.  
 هر كه مرا بخورد در من ساكن و جاويد ميشود :ب.  
 هيچكدام :ج.  
 هر دو مورد :د.  



 

 

160 

  
  
  

  جدول براي درج پاسخ سواالت

سوال الف ب ج د
 1 الف ب ج د

 2 الف ب ج د

 3 الف ب ج د

 4 الف ب ج د

 5 الف ب ج د

 6 الف ب ج د

 7 الف ب ج د

 8 الف ب ج د

 9 الف ب ج د

 10 الف ب ج د

 11 الف ب ج د

 12 الف ب ج د

 13 الف ب ج د

 14 الف ب ج د


