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  فمؤلربارۀ د

دكتر محمدحسن قدیری ابیانه 
كارشناس عالی امور 
استراتژیك وزارت امور 
خارجه، عضو شورای 

المللی پژوهشگاه فرهنگ و  بین
اندیشه اسالمی، مدیر تأسیس 

المللی نخبگان  انجمن بین
 مسلمان است.

در تهران به دنیا آمد. تحصیالت  3112وی به سال 
انس ایتالیا در در فلور 3103دانشگاهی خود را در سال 

 25هنگامی كه  3101رشتۀ معماری آغاز نمود. در سال 
سال داشت، اولین انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی در 

گذاری كرد و علیه رژیم سلطنتی وقت ایران و  ایتالیا را پایه
 در راه پیروزی انقالب اسالمی مبارزه كرد.

به حضرت امام خمینی )ره( در  3107در اواخر سال 
 انسه پیوست.فر

فعالیت دیپلماتیك خود را از آغازین روزهای انقالب 
 اسالمی به عنوان اولین رایزن مطبوعاتی سفارت جمهوری 

 اسالمی ایران در ایتالیا آغاز نمود.
عماری، در تحصیالت خود را در رشتۀ م 3133در سال 

رانس ایتالیا به پایان برد و نیز دارای درجۀ دكتری در فل
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تژیك با گرایش مدیریت استراتژیك از تهران علوم استرا
 باشد. می

وی سمت سفیری جمهوری اسالمی ایران در استرالیا، بلیز، 
 گواتماال و مکزیك را در سابقۀ دیپلماتیك خود دارد.

 

  ها كتاب

 اسپانیایی:
  (Islam sin distorcion)اسالم بدون تحریف =

 (Esto es EI Islam)این است اسالم = 
 انگلیسی:

  = این است اسالم(This is Islam) 
  =زنان در اسالم(Woman in Islam)  در دست

 انتشار

 آیا محمد )ص( پیامبر است؟Is Mohammad a 

Prophet? موفق به دریافت لوح . در دست انتشار(
تقدیر از جشنواره جایزه مسابقه بزرگ پیامبر اعظم 
)ص( برگزار شده توسط مجمع جهانی اهل بیت )ع( در 

 (3131داد خر
 این است اسالم آلبانیایی:

 فارسی:
 مسیحیت از واقعیت تا تحریف 
 زن در اسالم و غرب 
 عوامل و موانع فرهنگی كار، تولید و پیشرفت 
  كلیدهای پیشرفت، عوامل و موانع فرهنگی كار، تولید و

 سرمایه
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  توهم نفتی و اقتصاد استراحتی، برنامه رهایی از
 اقتصاد نفتی

 رجوع ری؛ نجات ارباببرنامه جهاد ادا 
 از خودتحریمی در ؛ زندگی سبك اقتصادی و فرهنگی

مدیریت جهادی در ا عزم ملی و ت اقتصاد معتاد به نفت
 اقتصاد مقاومتی

  در دست انتشار "اسالم در مقایسه با مسیحیت"كتاب 

 تحقیقات
 اند از: برخی از كارهای مفصل تحقیقی عبارت

 سالمی ایران برای بیکاری و استراتژی بهینه جمهوری ا
 205رفع آن، از دیدگاه توسعه و امنیت ملی، در 

 صفحه؛
 عوامل و موانع فرهنگی، اجتماعی توسعه؛ 
 35های غیردولتی در جهان ) تزاید سازمان نقش روبه 

صفحه، چاپ شده در نشریه علمی دانشگاه و روزنامه 
 اطالعات(؛

 ( 308تأثیر فرهنگ بر سازمان )صفحه 
 جهاد اداری 

 تمقاال

صدها مقاله اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
   روهی منتشر شده ــــهای گ المللی از ایشان در رسانه بین

 است.
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 ها:  سكنفران

سخنرانی در بیش از هزار كنفرانس، همایش، میزگرد، 
پردازی، كرسی آزاد اندیشی و ... در  مناظره، كرسی نظریه

 ایران و خارج از كشور.
 ها: مصاحبه

های رادیو  های گروهی و شبکه اران مصاحبه با رسانههز
 های خارجی )خارجی زبان( تلویزیونی ایرانی و نیز رسانه

 های جنبی سابق در وزارت امور خارجه مسئولیت
  نماینده وزارت امور خارجه در مجمع تقریب بین

 مذاهب اسالمی،
  نماینده وزارت امور خارجه در كمیته مدارس علمیه

 ر؛خارج از كشو
  نماینده وزارت امور خارجه در كمیته تعاون جهانی

 اسالم،
 در ریاست جمهوری:

 : 3173تا  3171به صورت همزمان: از سال 
  معاون ارتباطات و تبلیغات دولت در دفتر

 جمهور، یسرئ
 گذاری تبلیغات  عضو و دبیر شورای عالی سیاست

 دولت
 ،3173تا شهریور  3173: از سال زمان همبه طور 

 ن سخنگوی دولتمعاو 

 رسانی دولت دبیر شورای اطالع 
 های كشور؛ رئیس مجمع روابط عمومی 
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 مقدمه

 3«:إِنَّ فِی ذَلِكَ آلیَۀً لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ»
 اندیشه روشنى است براى جمعیّتى كه ۀ، نشان در این

 !كنند مى
-رهبر كاتولیك ،استراتژی واتیکان از زبان جناب پاپ

 ت.ل ایران ترویج كلیساهای خانگی اسدر قبا ،های جهان
در صدد جذب جوانان ایرانی مختلف  یهاروشآنها به 

ختص ایران نیست، بلکه هستند، البته این سیاست م
بال اسالم و در راستای جنگ جانبه در ق سیاستی همه

 .هاست تمدن

این جنگ، از اشغال عراق، افغانستان و كشتار مسلمانان 
كشورهای اسالمی  ۀو تجزی تخریب مساجدتا فته، رگ

در  های سکوالركردن حکومت اندونزی و سودان و حاكم
ی اسالمی و حمایت از اسرائیل و جنایاتش علیه كشورها

ترغیب جوانان به پذیرش مسیحیت به  و نیزمسلمانان 
 شرط كسب ویزای اقامت در غرب و تحریف عنوان پیش

 د.گیرواقعیت اسالم و تبلیغ علیه آن را دربرمی
 حال آنکه  ؛ندكنطلب معرفی میآنها مسیحیان را صلح

 ها رفت و دهـــجنگ اول و دوم جهانی بین مسیحیان درگ

                                                           
 .76. نمل، آيه  1
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 ند.ه شدمیلیون نفر در این جنگ كشت
كه به  یحال ؛ دركنندآنها خود را مخالف خشونت معرفی می

روی برای ترویج مسیحیت های شکنجه ترین روشوحشی
های ه در غرب، ابزار و روشهای شکنجآوردند. موزه

ها را به های باورنکردنی به دست كشیشان و راهبهشکنجه
  2اند.نمایش گذاشته

 ؛ اماكنندآنها خود را طرفدار  گسترش علم معرفی می
به جرم توسط كلیسا به اعدام گالیله محکومیت داستان 

 دانند.همگان می رازمین  ۀدانستن كر كروی
زدن مذهب نتیجه كنار ،پیشرفت در غرب اصوالً

شده مسیحیت امروزی است و خود به آن اعتراف  تحریف
 دارند.

رانی در غرب را دلیلی برای جذب ای آزادی شهوتعده 
حال آنکه در مکتب  ؛دهندقرار می زده غربجوانان 

بردن از روابط زناشویی امری  مسیحیت رایج، حتی لذت
ل بشر مجاز نس یموم است و این روابط فقط برای بقاذم

اینکه  به بهانهها  و لذا كشیشان و راهبه است شمرده شده
اند. حکم حجاب  از ازدواج منع شده ،باشند تر به خدا نزدیك

نیز در مسیحیت همچون حکم اسالم است و مطابق با 
حجابی موجود در اناجیل، زنان موظفند محجبه باشند و بی

سیاری از غرب ربطی به مسیحیت ندارد، هرچند امروزه ب
 فسادند.كشیشان خود غرق در 

 

                                                           
 شکنجه در آخر کتاب آمده است.. تصاوير  2
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های ضدمردمی، درگیری واتیکان در سیاست رۀدربا
 وهای قدیمی مسیحیان شاید گفته شود كه اینها سیاست

لیکن واقعیت این است كه امروزه هم  ؛واتیکان بوده است
 سیاست همان است. 

گردد، های مسیحیان كه به كلیساها اهدا میامروز پول
آوری و از جمله در كارخانجات تولید یکان جمعاتدر بانك و

-در كارخانجات الكهید سرمایه از جملهسالح در آمریکا 

هایی كه برای كشتار مردم و سلطه سالح ؛شودگذاری می
 رسد. بر جهان به مصرف می

های واتیکان از زمان ظهور امپریالیسم آمریکا سیاست
ان هیتلر و ثیر و نفوذ كاخ سفید بوده و در زمأتحت ت

موسولینی نیز واتیکان و كلیساهای آن حامی نازیسم و 
-كلیسا پیش اند و در زمان استعمار نیز كالًفاشیسم بوده

ها قراول و همراه استعمار در سلب آزادی و استقالل ملت
نقش اساسی ایفا كرده است. حتی پاپ فعلی نیز خود جزو 

 ست.حمایت كرده ا آنها سپاهیان هیتلر بوده و از
ممکن است گفته شود كه اصل مسیحیت با آنچه 
مسیحیان و واتیکان و كلیساها در گذشته و حال انجام 

 متفاوت است. ،دهند می
موضوع این كتاب در مورد اصل مسیحیت از نظر 

 عملکردهاست. ها و نه صرفاًدیدگاه
 ۀبه فساد گستردعالوه بر اشاراتی لذا در اینجا 

به كودكان كه امروزه امری  آنها كشیشان و تجاوزهای
بر اصل  ،های غربی استعادی و البته تیتر روزمره رسانه

 مکتب مسیحیت اشاراتی داریم.
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العزم است واز دیدگاه اسالم پیامبری اول )ع( البته مسیح 
برای آن حضرت  انجیلو قرآن معجزات بیشتری نسبت به 

 قائل است. 
 و اصوالًرا نفی كند )ع(تواند مسیح یك مسلمان نمی

لیکن  ؛مسیحیت راستین و در امتداد آن است ۀاسالم ادام
ها پس از  ها و در مواردی قرن مسیحیان سال ۀامروز انجیل

هم به  آن ؛تحریر در آمده است ۀبه رشت )ع( حضرت مسیح 
 در حالی كه زبان حضرت عیسی ؛زبان یونانی و در غرب

سته است و زیبوده و در فلسطین )خاورمیانه( می یآرام )ع(
 لذا تحریفات زیادی در آن صورت گرفته است.

  حضرت  دربارۀاب حاضر دیدگاه اسالم ــــــــدر كت

و نیز نگاه مسیحیت جاری به  )س(و مریم مقدس)ع( عیسی 
ای ش قرار گرفته و مقایسهوآن حضرت مورد توجه و كا

 است بین این دو.
ن ابشرم كند كه معموالًاین كتاب به حقایقی اشاره می

 كنند.مسیحی از بیان آن در جوامع اسالمی پرهیز می
به  «این است اسالم»در كتابی كه تحت عنوان نگارنده 

شته و به چاپ رسیده نگاهای اسپانیایی و انگلیسی  زبان
. ستا پرداخته یزحاضر ناست، به موضوع مطرح در كتاب 

بسیار خطرناك آن كتاب را بزرگ كلیساهای شمال مکزیك 
زند و واقعیت ها را كنار می زیرا پرده ؛یابی كرده استارز

های و به تشریح دیدگاه كند میاعتقادات آنان را برمال 
شده توسط آنان از اسالم  تحریف ۀكه با چهر -اسالمی

 پرداخته است.  -تفاوت دارد
كه مبنای ایمان مسیحی  «مذهبیاتیسم دگم»این كتاب به 

راف به گناهان، مراسم تی، اعخدای است، عواقب اعتقاد به سه
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نوزادان حتی در  گناهکار دانستنربانی(،  یخداخوری )عشا
 انجیلهایی كه در غسل تعمید، توهین ۀرحم مادر و فلسف

شده و اشکاالت در )ع(  شده به حضرت مسیح  تحریف
 پردازد. میآن  و امثالآنها  عبادات

كه طرح این موضوعات در  شود ذكراست الزم 
در غرب و ارائه منطق اسالم به  نگارنده هایسخنرانی

زبانی ساده موجب شده بود كه افراد زیادی به اسالم 
 گرایش پیدا كنند.

ها را از بخشی از حقایق كنار  امید است این كتاب پرده
خوردن افراد شود، بلکه پیروان  تنها مانع فریب د و نهنزب

 ؛اداردوویژه مسیحیت را نیز به تفکر  هادیان مختلف و ب
 ،تنها گناه نیست های كلیسا نه تفکری كه بر خالف آموزه

سال  75بلکه یك ساعت آن، مطابق با حدیث نبوی، از 
 عبادت باالتر است.

ویژه  هپیروان ادیان الهی و ب براینگارنده احترام وافری 
به نقد و  و در این كتاب صرفاً قائل استبرای مسیحیان 

 ال احترام پرداخته است.ها با رعایت كممعرفی دیدگاه
هرچند نقد باورهای مسیحیان خوشایند آنان نباشد و 

مذهبی بر دیگران نیز حکم  اتیسمانتظار داشته باشند دگم
 فرموده )ص(طور كه حضرت محمد  لیکن همان ؛فرما باشد

-نی هستیم كه در مورد دین خدا مباحثه میاما كس» ست:ا

 .«كنیم
موضوعات  دربارۀباحثه آمادگی خود را جهت م نگارنده

 .ددارفوق با مسیحیان اعالم می
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الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ  فَبَشِِّرْ عِبَادِالَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ  الْبُشْرَى ... لَهُمُ»
 :1«اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ

 آنان كه ؛ پس بندگان مرا بشارت ده ... بر آنان مژده باد،
 كنند،  شنوند و بهترین آن را پیروى مى سخن را با دقِّت مى

 .آنانند كه خداوند هدایتشان نموده و آنانند همان خردمندان

بسیار  ،از بنیاد بعثت كه به چاپ این كتاب اقدام كرد
 م. سپاسگزار

« فمسیحیت از واقعیت تا تحری»قبال كتابی را تحت عنوان 
یکسان « نیمه پنهان مسیحیت»نگاشتم كه محتوایش با كتاب 

است لیکن نحوه تنظیم آن تفاوت دارد لذا این كتاب را با نام 
 سؤاالتدر قسمت پایانی كتاب، نمایم.  جدید منتشر می

در مسابقات  چهار جوابی طراحی شده است تا احیاناً
 برداری قرار بگیرد.كتابخوانی مورد بهره

 خود راكمال تشکر  ،را به این كتاب جلب نمودهتوجه شما 
 ات و نقدهای خویش را از طریق ایمیلیاز كسانی دارد نظر

 .كند  ، ابراز میارسال دارند
االت و ؤاین كتاب به همراه طرح س یجیتالیدنسخه  ضمناً

ه توان از طریق سایت شخصی نگارندها را میجدول پاسخ
ب به منابع اصلی در نسخه دیجیتالی كتادریافت نمود.

توان منبع  مطالب لینك داده شده است و با یك كلیك می
 اصلی را مالحظه نمود.

 قدیری ابیانه محمدحسن
Mh.ghadiri@gmail.com 
www.ghadiri.ir 

                                                           
 .11-16. زمر، آيات  3
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 و عدل الهی )ع(مبران پیا

 را  آنخداوند عادل است، عدالت را دوست دارد و 
سازد. عدالت الهی در تمامی همه چیز جاری می ارۀدرب

بهشت و جهنم نیز در  سطوح خلقت قابل مشاهده است.
 راستای عدالت الهی آفریده شده است.

قبالً عادالنه نیست افرادی به جهنم روند بدون اینکه 
 8 اشند.شده ب یتهدا

 )ع(شدن پیامبران  دلیل، طبق دین اسالم، برگزیده ینبه هم
گیرد. همۀ  از سوی خداوند، در حیطۀ عدالت الهی جای می

برای ابالغ پیامی  )ص(گرفته تا محمد  )ع(پیامبران، از آدم 
طبق قرآن اگر پیام خدا به قومی  مشترك برگزیده شدند.

 0 نرسد آن قوم مواخذه نخواهد شد.
 اصلی  بر عهده داشتند ۀبران سه وظیفپیام

 مشیتدادن، از قبیل وحدانیت خداوند و  آگاهی   ■ 
 الهی برای بشریت، عدل الهی و معاد.

 كردن اعمال نیك و شر و آموزش تمیز میان  مشخص
 خوب و بد.

  نیكوت به پیروی از صراط مستقیم و اعمال ـــــدع  

                                                           
هرکس هدايت يافت، پس همانا به سود خويش هدايت يافته است و : 11. اسراء، آيه  4

کس بار گناه ديگرى را  شد، تنها به زيان خويش گمراه شده است و هيچ هرکس گمراه
اتمام  و]امبرى بفرستيم ايم، مگر آنکه پي کننده نبوده کشد و ما هرگز عذاب نمى به دوش

 .[حجّت کنيم
کند، مگر اينکه در  را نابود نمى [و شهرها]ها  و پروردگارت قريه: 15. قصص، آيه  1

را هالك  آنان پيامبرى برانگيزد که آيات ما را بر آنان تالوت کند و ما هيچ آبادى ميان
 .نکرديم مگر آنکه اهل آن ظالم بودند
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 از اعمال بد. دادن یزو پره
 ؛به مسئولیت حکومت نیز رسیدند )ع(ران برخی از پیامب

 .)ص(و محمد  )ع(، سلیمان )ع(مانند داوود 
از دو نهایت، تحمیلی  یكهر  یبه سوما  حركتبرای 

و ابلیس هم در جایگاه خود، ما را  )ع(وجود ندارد. پیامبران 
مأموریت و یا  كدام یچهخوانند. به پیروی از طریقی فرا می

پس از ابالغ خداوند به نیکی، انذار و  قدرت تحمیل را ندارند.
یعنی در  ؛كندرا برپا می «معاد بشریت»دعوت، خداوند 

با  ،عدالت ،قرار گرفته 3دقیقكه اعمال مورد قضاوت  جایی
و ظلمی از سوی خدا به  گرددجاری می ،تمام معنای خود

  7 هیچ كس نخواهد شد.

  اسالم زپیش اهای وحی و تأیید سالما

شده پیش از قرآن، از شأن واالیی نزد  ی نازلكتب آسمان
، ایشان معتقدند این كتب همه با اینمسلمانان برخوردارند، 

از روی قصد و غرض یا بر اثر فاصلۀ زمانی ما بین وقایع 
تحریف  دستخوش، آنهانقل قول شده و  زمان كتابت 

 سال ها دهدانیم تورات و انجیل كه می طور هماناند. گشته
  اند.دهنوشته شكنندگان وحی الهی  ، یعنی دریافتنهاآپس از 

 قرآن بر این باور تاكید می كند.
                                                           

در آن ]راى روز قيامت، ترازوهاى عدل برپا خواهيم کرد، پس و ما ب: 46. انبياء، آيه  7
باشد،  [هم]خردلى  ۀهمسنگ دان [عملى]ستمى به احدى نخواهد شد و اگر  هيچ [روز

 کافى است که [همين قدر در دقّت محاسبات]خواهيم آورد و  [براى محاسبه]را   ما آن
                                   ما حسابرس باشيم.

ند که به ا کند، اما اين خود مردم قطعاً خداوند هيچ ظلمى به مردم نمى: 44. يونس، آيه  6
 کنند. خويشتن ستم مى
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كه محتوای قرآن را تشکیل  شده های الهی نازلوحی
  ،دهكرهای پیشین را تأیید نسخۀ اصلی وحی  دهندمی

 3 .ندكایفا میآنها  مکمل را برای،3نقش 
نی پیشین كه بین كتب آسما اند یدهعقمسلمانان بر این 

متعلق به سه دین ابراهیمی )یهودیت، مسیحیت و اسالم( 
در طول  انجیلو  توراتاما  ؛تضادی وجود ندارد گونه یچه

زمان دستخوش تغییراتی از جمله حذف برخی موارد و 
اند تا این ، مانع از آن گشتهآنهامطالب دیگر به  نافزود

 مه،ه با ایندست ما برسند. ه متون مقدس بدون خدشه ب
 اند برای یهودیان و مسیحیان احترامی بسیار قائلمسلمانان 

را به فعالیتی مشترك به آنها  كید بر نقاط اشتراك،أو با ت
 انحطاط مقابله با  سوی صلح، عدالت، مبارزه با فساد و

                                                           
اهل کتاب! همانا پيامبر ما به سويتان آمد، در حالى که  اى: 17-11. مائده، آيات  1

و از  کند کرديد براى شما بيان مى پنهان مى [آسمانى]شما از کتاب  بسيارى از آنچه را
[ ايد و فعالً نيازى به آنها نيست ها يا حقايقى که شما پنهان کرده خالف] بسيارى

گذرد. قطعاً از سوى خداوند، نور و کتاب آشکار برايتان آمده است. خداوند به  درمى
هاى امن و عافيت هدايت  راه اند، به دنبال رضاى الهىه کسانى را که ب [کتاب]آن  ۀوسيل
آورد، و به راه راست  به روشنايى درمى ها با خواست خود از تاريکى کند و آنان را مى

 کند. هدايت مى
ما کتاب )قرآن( را به حقّ بر تو نازل کرديم، در حالى که کتب  و: 41. مائده، آيه  5

کند و حاکم و حافظ آنهاست. پس به آنچه خداوند نازل  را تصديق مى آسمانى پيشين
از حقّى که براى تو آمده، از هوا و  [با دورشدن]و  ميان آنان حکم کن ،است کرده

 روشنى قرار داديم، و ۀآنان پيروى مکن، ما براى هريك از شما آيين و طريق هوس
آيين  و همه يك قانون و]داد  شما را يك امّت قرار مى ۀخواست، هم اگر خداوند مى

بيازمايد، پس در ست، ا را در آنچه به شما داده شما [خواهد خداوند مى]ولى  ؛[داشتيد
شما به سوى خداست، پس او  ۀبازگشت هم [و بدانيد]کارهاى نيك سبقت بگيريد 

 ساخت. آگاه خواهد ،کرديد شما را به آنچه در آن اختالف مى
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 ند.خوانمیفراهای اخالقی دعوت ارزش
 

 آدم و حوا در قرآن

 آنها فاقد پدر و خداوند ابتدا آدم و سپس حوا را آفرید. 
آنها ابتدا دهند. های اولیه را تشکیل می سانمادر بودند و ان

خدا به آدم هشدار داد تا مبادا  35در بهشت سکنی گزیدند.
 33 .فریب ابلیس را بخورد

از درخت ممنوعه خوردند، خداوند  اهنگامی كه آدم و حو
اند و آنان به ایشان گفت كه از مرتبۀ قرب الهی دور گشته

برای مدتی به حال خود رها نمود، تا اینکه توبۀ ایشان را 
 را پذیرفت. 

مشابه  )ع(از آفرینش حضرت عیسی  32قرآن كریم،

ترتیب، تصور الوهیت عیسی  این كند. بهآفرینش آدم یاد می
نیز با وجود  اد. به همین واسطه، آدم و حوكنرا نفی می )ع(

ه نشدند، ای بزرگ از پدر و مادری زاداینکه در معجزه

معجزۀ  بر بناكه  )ع(ترتیب، حضرت عیسی همین بشرند. به

  الهی، بدون پدر پا به عرصۀ وجود نهاد نیز بشر است.

                                                           
هر ]گفتيم: اى آدم! تو با همسرت در اين باغ سکونت کن و از  و: 31. بقره، آيه  10

به اين درخت نزديك  او گوارايى بخوريد، امبه فراوانى  ،خواهيد مى آن هرچه [کجاى
 .از ستمگران خواهيد شد نشويد که

مواظب ]همسر توست، پس  اى آدم! همانا اين )ابليس( دشمن تو و: 116. طه، آيه  11
 .            شما را از بهشت بيرون نکند [هايش باش که با وسوسه

ى نزد خداوند، همچون مَثلِ عيس [آفرينش]همانا مَثلِ : 70-15. آل عمران، آيات  12
است که او را از خاك آفريد و سپس به او فرمود: باش، پس موجود  آدم [آفرينش]

 .شد. حق، همان است که از جانب پروردگار توست، پس از ترديدکنندگان مباش
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 ،ها انسانفرمود: همۀ  )ص(پیامبر اسالم، حضرت محمد    

 های شانه با هم روز، مانند دندانهــــــتا به ام )ع(از آدم  

 ت، نه سفید را بر سابرابرند؛ نه عرب را بر عجم برتری 

 31 .اسیاه، مگر به مالك تقو

 در اسالم )ع(پیامبران 

خداوند پیامبران متعددی را برای بشارت و هشدار به بشر 
 328بنا بر اعتقاد شیعه، شمار پیامبران  38 فرستاده است.

اند كه عبارتند بوده اولوالعزم آنهانفر از  0باشد كه  هزار می
 . )ص(و محمد  )ع(، عیسی)ع(موسی، )ع(، ابراهیم)ع(از: نوح 

در تمامی طول تاریخ، الگوی زندگی، رفتار و منش و 
ها به نحوی مستمر تعلیمات پیامبران، طی تمامی دوران

 های بشر بوده است.روشنگر راه نسل
قرآن و تعلیمات  ،كتاب مقدس خود یلۀبه وسمسلمانان 

م از ای عظی، به مجموعه)ص( مانده از حضرت محمّد جایه ب
ها در رابطه با زندگی پیامبران پیشین اطالعات و دانسته

لذا تعلیمات این آموزگاران بزرگ به همۀ  ؛دسترسی دارند
 تبعیضی تعلق  گونه یچهها، بدون بشر، در همۀ دوران یابنا

                                                           

مردم مثل دندانه های  الْمُشْطِ سواسیۀ كَاَسْنانِ  اَلنِّاسُ. 31
 .برندشانه با هم مساوی و با هم برا

بشارت و هشدار فرستاديم و هيچ امتى نبود مگر آنکه در : 21-24. فاطر، آيات  14
بدون  [زيرا ؛نگران مباش]کنند  اى گذشته است و اگر تو را تکذيب مى آن هشداردهنده

دند، پيامبرانشان همراه با کرتکذيب  [انبيا را]آنان بودند نيز  شك کفّارى که پيش از
اما آنان ]ها و کتاب روشنگر به سراغشان آمدند  ار و نوشتهداليل آشک ها و معجزه

 . [ايمان نياوردند
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 دارند.

 وظایف بشریت در قبال پیامبران

خداوند، پیامبرانی را به عنوان راهنما مبعوث نمود كه این 
گذارد.  امر، وظایفی را در برابر خداوند بر دوش بشر می

فرادادن به پیام الهی و پیروی از آن  این وظیفه شامل گوش
ای مطابق با دستورالعمل الهی گرفتن رویه برای درپیش

چراكه خداوند به حساب ما در این رابطه رسیدگی  ؛است
ه از زبان خداوند متعال خطاب بخواهد كرد. عهد عتیق نیز 

 كند:به این موضوع  اشاره می )ع(حضرت موسی 
ای را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو نبی       

خود را به دهانش خواهم  مبعوث خواهم كرد و كالم
گفت   گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم، به ایشان خواهد

نشنود،  ـگوید  كه از طرف من می و هركس كه سخنان مرا
  30.او را مواخذه خواهم كرد من خود

عهد عتیق همچنین بر آثار پیروی از فرامین الهی تأكید 
 33 دارد.

نیز بر ضرورت پیروی از فرستاده خدا تأكید و قرآن 
   37فرماید.  می

                                                           
 .27 ۀآي -11فصل  -سفر خروج -. عهد عتيق 11
هرآينه اگر قول يهوه، خدای خود را بشنوی، و آنچه را در نظر او راست .همان:  17

انا داری، همو احکام او را بشنوی و تمامی فرايض او را نگاه یجا آوره ب ،است
 زيرا من يهوه، ؛بر تو نياورم ،امرا که بر مصريان آورده يیها مرض ۀاز هميك  يچه

 .شفادهنده تو هستم
 [پيشين]هنگامى که خداوند از پيامبرانِ  [آور يادبه ] و: 50-11. آل عمران، آيات  16

به شما کتاب و حکمتى دادم، سپس پيامبرى به سوى شما آمد  پيمان گرفت که هرگاه
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 ، پیامبر اسالم)ع(ابراهیم 

                                                                                                       
او را يارى کنيد.  کرد، بايد به او ايمان آوريد و تصديق مى ،شماست چه را باکه آن

 [بر دوش]پيمان اقرار داريد و بار سنگين پيمان مرا  فرمود: آيا به اين [سپس خداوند]
فرمود: خود شاهد  [خداوند]اقرار داريم،  [بلى]گفتند:  [انبيا در جواب]گيريد؟  مى

 ه گواهانم.من هم با شما از جمل باشيد و
روى برگردانند، آنان همان فاسقانند. پس آيا  [پيمان محکم]پس کسانى که بعد از اين 

زمين است،  ها و جويند؟ در حالى که هرکه در آسمان مى [دينى]آنها جز دين خدا 
شوند. بگو: به خدا و آنچه  خواه ناخواه فقط تسليم اوست و به سوى او بازگردانده مى

يعقوب و اَسباط )پيامبران از  آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و بر ما نازل شده و
پيامبران ديگر، از طرف  و آنچه به موسى و عيسى نسل يعقوب( نازل گرديده و

يك از آنها  ميان هيچ ايم و آورده ايمان [آنها ۀبه هم] است پروردگارشان داده شده
و هرکس غير از اسالم به سراغ   تيماو هس[ فرمان]ما تنها تسليم  گذاريم و فرقى نمى

کاران خواهد  شود و او در قيامت از زيان دينى ديگر برود، پس هرگز از او قبول نمى
 بود. چگونه خداوند هدايت کند گروهى را که بعد از ايمان و گواهى بر حقّانيت رسول
 و آمدن معجزات و داليل روشن بر ايشان، باز هم کافر شدند و خداوند گروه

ايمان، مرتدّ  ۀسابق همه داليل روشن و که با آن]کند. آنان  تمکاران را هدايت نمىس
 کيفرشان آن است که لعنت خدا و فرشتگان و عموم مردم بر آنان باشد. [شدند

هستند، نه عذاب از آنان کاسته شود و نه  [مردم فرشتگان و خدا و] آنها همواره مورد لعن
کردار ]و  کنندتوبه  [از کفر و ارتداد]سانى که پس از آن، مگر ک ،به آنها مهلت داده شود

اصالح نمايند که همانا خداوند آمرزنده و مهربان است. البتّه کسانى  [و افکار خود را
آنها    ۀکه پس از ايمان آوردن، کافر شدند و سپس بر کفر خود افزودند، هرگز توب

   پذيرفته نخواهد شد و آنها همان گمراهانند.
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حضرت ابراهیم )ع( در قرآن مورد تکریم خداوند قرار 
 33 گرفته است.

ابراهیم نام دارد. «ابراهیم»كریم، قرآن  ۀچهاردهمین سور
 33آید. شمار میه ها انسان بپیامبر، رمز وحدت میان میلیون

ابراهیم، انسانی بود كه تسلیم امر خداوند بود. او توكل 
پیشه نمود و آماده بود فرزند خویش را به امر خدا بر سر 

گردد، ن محسوب میاتنها پدر مؤمن . وی نهكندكوه قربانی 
 ، یعنیترین ادیان توحیدی جهان قامی واال نزد مهمبلکه از م

 باشد. یهودیت، مسیحیت و اسالم  نیز برخوردار می
حجاجی كه از سراسر جهان به منظور زیارت ساالنۀ 

سفر  -عربستان در -نیایش و پارسایی، به شهر مقدس مکِّه
یعنی خانۀ خدا كه ابراهیم و فرزندش  ،كنند، به دور كعبهمی

-طواف می ،را بنا نهادند فرمان پروردگار آن اسماعیل به

 ند.كن
ابراهیم، جلوۀ نیاز و آرزوی نوع بشر برای برقراری 
ارتباط با خداوند است. یهودیان، مسلمانان و مسیحیان، 

نهند. به عبارتی، از جمله اعتقادات  ابراهیم را حرمت می
مشترك پیروان سه دین توحیدی، اعتقاد به قداست حضرت 

 به عنوان پدر ادیان توحیدی است. )ع( ابراهیم

                                                           
گرا و  ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى، بلکه فردى حق: 71-76آل عمران، آيات  . 11

تسليم خدا بود و هرگز از مشرکان نبود. همانا سزاوارترين افراد به ابراهيم، کسانى 
اند و  ايمان آورده [به او]اين پيامبر و کسانى که  [نيز] هستند که از او پيروى کردند و

 .ت مؤمنان استسرپرس خداوند سرور و
از آيين ابراهيم  ،بگو: خداوند راستگوست، پس [اى پيامبر: ]51. آل عمران، آيه  15

                                                  گرا پيروى کنيد که او از مشرکان نبود. حق
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   در  متأسفانهه ـــروری است كــــــالبته ذكر این نکته ض
شده كه امر تعدد زوجات را نفی  تحریف انجیلمسیحیت و 

را خالف و  )س(با هاجر )ع(د، ازدواج حضرت ابراهیم كنمی
نامشروع  -نعوذباهلل -را )ع(گناه شمرده و حضرت اسماعیل 

اینکه پاسخ دهند اگر او فرزند  ند، بدونكنیمعرفی م
چرا خدا او را به پیامبری برگزید. این  است، نامشروع بوده

و حضرت  )ع(حیان توهین به حضرت ابراهیم یاعتقاد مس
  باشد.می )س(و نیز حضرت هاجر )ع(اسماعیل 

 

 25 .، پیامبر اسالم)ع(موسی 

 313نام موسی بود.  طبق قرآن پیامبری بزرگ 23موسی
 رعونــاخ فـــوسی، در كــــم در قرآن آمده است.بار 
 ــك روزی .وانی رسیدـــج سن د یافت تا اینکه بهــرش

                                                           
پشت و همانا ما به موسى کتاب )تورات( داديم و از پس او پيامبرانى : 16. بقره، آيه  20

 سر يکديگر فرستاديم.
دانند که از دو بخش  می کهن مصری يا قُبطی زبان ۀن، نام موسی را از ريشامفسر. 20
به معنای درخت تشکيل شده است و دليل چنين  «سا»به معنای آب و  «مو»
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 ی از طرفدراناسرائیل با یک بنیافراد اع از یکی از ــــــدر دف
رگ او گشت. ـــــدرگیر شد كه منجر به م (فرعونیفرعون )
كه وی از آنجا شدند تا وی را دستگیر كنند ها بسیج فرعونی
 .گریخت

ابالغ نمود و  )ع(خداوند مأموریت رسالت را به موسی 
-وسیله بنی برادرش هارون را دستیار او قرار داد تا بدین

اسرائیل را از زیر یوغ حکام جابر مصر رهانیده و صحف 
در  )ع(قانون را در كوه سینا بر وی نازل نمود. موسی 

می بسیار واال برخوردار اسالم، به عنوان پیامبر خدا از مقا
 است.

                  )ع(قرآن به بیان معجزاتی برجسته از موسی 
آوردن آب توسط عصای خود  از جمله: بیرون ؛پردازدمی

از میان سنگ، تبدیل عصا به اژدها و همچنین بازشدن آب 
اسرائیل بتواند از دست لشکریان  دریا برای آنکه قوم بنی

 فرعون بگریزد.  

انا قرآن تنها كتاب آسمانی است كه از بازگشت جسد هم
-فرعون به خشکی، پس از غرق در دریا سخن به میان می

شناسان مومیایی فرعون بعدها توسط باستان 22آورد.
 در آب ر خفگیـــكشف و به اثبات رسید كه فرعون بر اث

                                                                                                       

ترتيب  نامگذاری آن بوده است که سبد حامل وی را در کنار درختی اما در آب يافتند.
باشد: موسی پسر ابراهيم )عمران(، پسر اسحق، پسر قوب بدين قرار میاعقاب او تا يع

 .اکوب(جقهات، پسر لوی، پسر يعقوب )
در حالى که فرعون  ،اسرائيل را از دريا عبور داديم بنى و ما: 52-50. يونس، آيات  22
کردند تا چون غرقاب فرعون را  ستم و تجاوز آنان را دنبال مى لشکريانش از روى و

اسرائيل به او ايمان  گفت: ايمان آوردم که معبودى نيست جز همان که بنى ،فتفراگر
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 جان سپرده بوده است.

 ،ورسال پیش از كشف مومیایی مزب 3155پیامبر اسالم 
كه مربوط  آگاهی یافتواقعه ای از جزئیات وسیله وحی ه ب

، بدون آنکه این وقایع، پیش از آن به چند هزار سال قبل بود
 .به ثبت رسیده باشدهیچ كتاب مذهبی و یا تاریخی در 

 

                                         
کنى؟( در حالى  مرگ توبه مى ۀگانم. آيا اکنون؟! )در آستان شد تسليم  و من از اند آورده

 کردى و از تبهکاران بودى؟ تر نافرمانى مى که پيش
عبرتى  دهيم تا نجات مى [شدن و کام حيوانات دريايى از متالشى]پس امروز جسد تو را 
 . ندا غافل هاى ما يقيناً بسيارى از مردم از نشانه ،براى آيندگانت باشى



 

 

 
  

 

 فصل دوم
 )ع(و عيسي )س(رميم

 رد اسالم
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 در اسالم )ع(و عیسی  )س(مریم 

 

از جایگاه بسیار رفیعی در قرآن  ع()و عیسی  )س(مریم 
 برخوردارند.

نام دارد كه  «مائده»و دیگری  «مریم»ای از قرآن سوره
در آن از طعامی كه خداوند از آسمان برای عیسی و 

آورد، همان حواریون وی نازل نمود، سخن به میان می
 معروف است. «شام آخر»ای كه نزد مسیحیان به واقعه

، در «مسیح»بار نام  33و  «عیسی»م بار نا 80در قرآن، 
های قرآن را  % از سوره35سوره كه در مجموع بیش از  31

-سوره می 338آمده است. قرآن شامل  ،دهند تشکیل می

 بار در قرآن تکرار شده است. 18نام مریم هم  باشد.
ذكر شده كه از  انجیلسوره، نام  3بار، در  32در قرآن 

ردیده است. اما بنا بر اسالم، آن به عنوان كتاب خدا یاد گ
شود، با كتاب  كتابی كه امروزه با این عنوان معرفی می

 اصلی متفاوت است.
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 در اسالم )س(مریم باكره 

 

از مقام و مرتبتی باال در اسالم  )س(مریم باكره 
كه از صفات آسمانی و جوهرۀ واالی  21برخوردار است

-رچشمه میعنوان باكره، مجرد، منزهه و مقدسه سه وی، ب

اشاره آنها  گیرد. قرآن و روایات اسالمی به بسیاری از
 دارند. 

خودگذشتگی او در برابر  تقوا در خداپرستی و از
را  (القدس روح)خداوند به حدی بود كه جبرئیل فرشته 

ود تا طرحی را كه برای برای تکریم از وی، بر او نازل نم
او را به  از طریق او به ثمر برساند و ،داشت آیندۀ بشر

 درجۀ آیت خدا بودن نایل كرد.
این وحی مستقیم، نشان از مسئولیت عظیمی دارد كه 

 ی ــــنمود. حتهای خود حمل میروی دوش )س(مریم باكره

                                                           
هنگامى را که فرشتگان گفتند: اى مريم! همانا  [بياد آور: و ]42. آل عمران، آيه  23

 .پاك ساخته و بر زنان جهانيان برترى داده است خداوند تو را برگزيده و
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فرود  )س(پردازد كه بر مریمقرآن به روایت معجزاتی می
های نزول طعام متشکل از میوه جمله است آمدند، كه از آن

 بهشتی برای وی.
گاه  و اینکه هیچ )س(سلمانان، به قداست مریم باكرهم

 ازدواج نکرد، اعتقاد دارند. 
های اسالم است كه بر تکریم زنان این، یکی از ویژگی

اصرار ورزیده و بر توانایی ایشان برای نیل به كمال از 
، پاكدامنی و نجابت درونی و اطریق اطاعت از خداوند، تقو

  گذارد. بیرونی صحه می

 در انجیل حجاب

، همان است كه در پوشش )س(فلسفۀ حجاب مریم مقدس
زن مسلمان و رفتار وی كه با عفت، شفافیت، عصمت، ستر، 

 نماید.از خودگذشتگی و تضرع همراه است، جلوه می
خواهانم كه زنان پوشش شایسته بر تن كنند و 
خویشتن را به نجات و متانت بیارایند، نه به گیسوان 

های فاخر، بلکه به زیور  مروارید یا جامه بافته یا طال و
زنانی است  ۀكه شایست ؛ چناناعمال نیکو آراسته شوند

                28.اند كه مدعی خداپرستی

 )ع(والدت عیسی 

قرآن تولد چگونگی تولد حضرت عیسی )ع( را شرح 
  دهد. می

 ریم هنگامی كه وی از خانوادۀ خود به ـــــسورۀ ممطابق 

                                                           
 .10-5، بند «تيموتائوس اول»به « پولس رسول» . انجيل، نامۀ اول 24
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المقدس جدا شده و به مکانی در شرق بیت قصد عزیمت
ترتیب بود كه  این هب ،در كنار درخت خرمای خشکی نشست

مخفی نمود تا از دیدگان خلق به دور آنها  مریم خود را از
و  فرستادسوی او ه برا ( )جبرئیلروح خدا باشد. پس 

  20 اندام بر وی ظاهر گشت. جبرئیل به شکل انسانی خوش
 فت:مریم به جبرئیل گ

 برم، اگر همانا من از تو به خداى رحمان پناه مى
  23 .[از من دور شو]پرهیزكارى 

تا  [ام و آمده]پروردگار توام   همانا من فرستاده او گفت:
  27 پسرى پاكیزه به تو بخشم.

رو كه ن تدا سخنان او را باور نکرد، از آمریم در اب
  هرگز با هیچ مردی پیمان زناشویی نبسته بود. گفت:

چگونه ممکن است براى من فرزندى باشد؟ در حالى كه نه 
                                        23ام. بشرى با من تماس گرفته و نه من بدكاره بوده

 [جبرئیل پاسخ داد:] 
كار بر من  نب همین است. پروردگارت فرمود: ایمطل

 او را و تا [بدون پدر به تو عطا كنم كه پسرى]آسان است 
 كارى  ،دهیم و این براى مردم نشانه و رحمتى از خود قرار

 حامله كه مریم ودـــــو اینچنین ب عىـــدنى و قطشاست 

                                                           
گاه که فرشتگان گفتند: اى مريم! همانا خداوند  آن [ياد آوره ب]: 41. آل عمران، آيه  21

اى از سوى خويش به نام مسيح، عيسى پسر مريم، بشارت  و نشانه تو را به کلمه
 در دنيا و آخرت آبرومند و از مقرّبان است. او که ؛دهد مى
 .11ريم، آيه . م 27
 .15. مريم، آيه  26
 .20مريم، آيه . 21
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 23 .شد
  ()س مریم حضرت ذكر است كه مسیحیان معتقدند  شایان
به عقیده مسیحیان وقتی مریم  .یوسف نجار بودنامزد 
و نازل شده  یوسف نجاربر  القدس روح ،شود میحامله 

از نظر مسیحیان  .دهدحاملگی مریم را شرح میماجرای 
یوسف نجار بعد از تولد حضرت مسیح )ع( با مریم مقدس 

دنیا ه فرزندان بسیاری از وی بكند و  واج می)س( ازد
 آید می

 از لحظۀ تولد عیسی )ع(مدن آبه سخن در 

به ]در گهواره [ آن فرزندى كه به تو بشارت داده شد] 
گوید و  با مردم سخن مى [به وحى]سالى  یانو در م [اعجاز

   15از شایستگان است.
قرآن تولد حضرت عیسی )ع( را معجزه دانسته و به 

ای كه در  كند. معجزه سخن گفتن وی در نوزادی اشاره می
 شود.  ای نمی انجیل به آن اشاره

و احساس  )ع(به هنگام تولد عیسی  را قرآن، حاالت مریم
و نیز چگونگی به سخن  13این زمان در نگرانی و ضعف او
 12 .كند روایت می درآمدن عیسی )ع(

                                                           
 .21مريم، آيه . 25

 .47. آل عمران، آيه  30
آنگاه درد زايمان او را به سوى تنه درخت خرمايى کشاند : 27-23. مريم، آيات  31
گفت: اى کاش پيش از اين مرده و فراموش شده  [شدّت ناراحتى تا تکيه دهد. از]

غم  [اى مادر!]از طرف پايين پايش وى را صدا زد که  [عيسى در شکم]پس  بودم.
تو چشمه آبى روان ساخت و شاخه اين نخل را  [پاى]مخور، همانا پروردگارت زير 

از آب ]بخور و  [از آن رطب]به سوى خود تکان ده، رطب تازه بر تو فرو ريزد. پس 
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كس مریم را در معبد ندید.  پس از این واقعه، دیگر هیچ
که نی برای یافتن وی گسیل شدند تا ایهای مختلف گروه

 همراه فرزندش یافت. ه زكریا، او را ب
 پردازد:می )ع(قرآن در ادامه، به تکذیب الوهیت عیسی 

گفتار درستى كه  [همان]ت عیسى، پسر مریم؛ این اس
كنند. شایسته نیست كه خداوند فرزندى  در آن شك مى

اراده كند،  برگیرد، او منزِّه است، هرگاه انجام كارى را
 شود درنگ موجود مى موجود باش، بىهمین قدر كه گوید: 

و در حقیقت، خدا پروردگار من و پروردگار شماست، پس 
  11 است. [بندگى او]راه مستقیم همین او را بپرستید كه 

 ،دداننرا خدای پسر می )ع(چون مسیحیان عیسی مسیح 
در كلیساها در  نامند.را مادر خدا می )س(لذا حضرت مریم 

را نصب  «مریم، مادر خدا»مسیحی عبارت كشورهای 

                                                               
اگر کسى از  دار، پس  روشن [عيسى به داشتن فرزندى چون]بنوش و چشمت را  [نهر

بگو: من براى خداوند  [پرسند، با اشاره به آنان مى که درباره نوزاد]آدميان را ديدى
                              ام، بنابراين امروز با هيچ انسانى سخن نخواهم گفت. کرده رحمان، روزه سکوت نذر

فته بود، او را  پس مريم در حالى که نوزادش را در آغوش گر: 33-26. مريم، آيات  32
اى.  راستى کار بسيار ناپسندى مرتکب شده آورد. گفتند: اى مريم! به نزد بستگان خود

پس مريم به او  بدکاره نبود. [نيز]اى خواهر هارون! پدرت مرد بدى نبود و مادرت 
عيسى به ] اشاره کرد. گفتند: چگونه سخن بگوييم با کسی که کودکی در گهواره است.

داده و مرا پيامبر قرار داده  [آسمانى]خدا، او به من کتاب   فت: منم بندهگ [سخن آمد و
ام مرا به نماز و  برکت قرار داده و تا زنده ء است و هرجا که باشم، خداوند مرا مايه

 [نسبت به مردم]و مرا نسبت به مادرم نيکوکار قرار داده و  زکات سفارش کرده است
درود بر من روزى که زاده شدم و روزى که و  ستمگر و سنگدل قرار نداده است

 م.شو ميرم و روزى که زنده برانگيخته مى مى
 .37-34. مريم، آيات  33
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كنند، لیکن در كلیساها در كشورهای اسالمی از نوشتن  می
بودن این ادعا نزد   چون غیرمنطقی كنندآن پرهیز می

عمومی مسجل است. چگونه یك زن كه از نسل آدم و افکار
تواند مادر خداوند می ،حواست
 باشد؟!

های وجو در سایت با جست
وجوی عکس با  ستاینترنتی، ج

واردكردن عبارات مریم و 
تصاویر مادر و خدا، 

های زیادی از حضرت  نقاشی
شود.  آورده می )س(مریم 

ای از این تصویر كناری نمونه
 وجوست. جست

 ، پیامبر اسالم)ع(عیسی 

اهل كتاب! در دین خود غلوّ نکنید و  اىقرآن می فرماید: 
مسیح، عیسى پسر  جز حقِّ، به خداوند نسبتى ندهید. همانا

نمود  اوست كه به مریم القا خداوند و كلمه  مریم، فرستاده
خداوند و پیامبرانش  و روحى است از جانب او. پس به

دست  [از این حرف]تثلیث قائل نشوید.  و به ایمان آورید
كه اللِّه خدایى  بردارید كه به نفع شماست. جز این نیست

 منزِّه است. آنچه ،و از اینکه فرزندى داشته باشد است یکتا
از آن اوست و خداوند  ،ها و آنچه در زمین است در آسمان

و هرگز مسیح  هستى كافى است براى تدبیر و سرپرستى
استنکاف ندارد و فرشتگان مقرِّب  ،از اینکه بنده خدا باشد

http://www.google.com/search?hl=en&xhr=t&q=mary+mother+of+god&cp=17&pq=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1046&bih=470&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi
http://www.google.com/search?hl=en&xhr=t&q=mary+mother+of+god&cp=17&pq=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1046&bih=470&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi
http://www.google.com/search?hl=en&xhr=t&q=mary+mother+of+god&cp=17&pq=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1046&bih=470&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi
http://www.google.com/search?hl=en&xhr=t&q=mary+mother+of+god&cp=17&pq=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1046&bih=470&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi
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كس از بندگى خداوند سرپیچى و هر [سرپیچى ندارند] نیز
 زودى همه را به نزد ه ب [بداند كه]س ــكند و تکبّر ورزد، پ

 18كند. حشور مىخود م
 امبران الهی ـــترین پی یکی از بزرگ نزد مسلمانان )ع(عیسی

كه وعدۀ ظهور او به  )ع(همان مسیح ؛شودمحسوب می
 «پسر خداوند»قوم اسرائیل داده شده است. اما وی، نه 

عنوان یکی از سه عنصر ه ب «خداوند مجسم»است و نه 
كه مسیحیان عهد عتیق  وعده خداوند درتثلیث. در واقع، در 

یك »، از وعده برای ظهور كنندبدان عطف می معموالً
پسر »ای به آید و هرگز اشارهسخن به میان می «پیامبر

 :كندیا موارد مشابه آن نمی«"خدا
ای را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو نبی

خود را به دهانش خواهم گذاشت  مبعوث خواهم كرد و كالم
و هركس  گفت او امر فرمایم، به ایشان خواهدو هر آنچه به 

نشنود، من خود  ـگوید  كه از طرف من می ـكه سخنان مرا 
10او را مواخذه خواهم كرد.

                       
گانه برای شدن شخصیت سه ترتیب مسلمانان قایل این به

 13:كنندطور كامل نفی میه را ب )ع(خداوند و الوهیت عیسی 
كه گفتند: خداوند، همان مسیح پسر مریم همانا كسانى 

در حالى كه  [گویند چگونه چنین مى]است، قطعاً كافر شدند. 
را بپرستید كه  اسرائیل! خدا گفت: اى بنى مسیح خود مى

پروردگار من و شماست، یقیناً هركس به خداوند شرك 

                                                           
 .162-161. نساء، آيات 34
 .15-15، آيات 11عهد عتيق، سفر تثنيه، فصل . 31
 .61 -62.  المائده آيه 37
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خداوند بهشت را بر او حرام كرده و جایگاهش دوزخ  ورزد،
یاورى نیست. همانا آنان كه گفتند:  را هیچاست و ستمگران 

خدایى  خداوند، یکى از سه تاست، كافر شدند. جز خداى یکتا
گویند دست برندارند، به كافران از  و اگر از آنچه مى نیست

قطعاً عذابى دردناك خواهد رسید. آیا توبه  آنها كتاب  اهل
 ند؟ در حالى كه خداوند،طلب كنند و از او آمرزش نمى نمى

اى بیش  مهربان است. مسیح پسر مریم، فرستاده ء آمرزنده
مادرش بسیار  و نیست كه پیش از او نیز پیامبرانى بودند

 [ها همچون سایر انسان]كردار بود، آن دو  راستگو و درست
بنگر كه چگونه  [كدام خدا نیستند پس هیچ]خوردند.  مى غذا

 ین مردم كنیم، پس بنگر كه ا بیان مى آیات را براى مردم
   شوند. گردان مى روى [از حق]چگونه 

فوق بیان شده است، مریم مقدس  طور كه در آیه همان
خوردند. مسیحیان نیز این امر را قبول غذا می )عو عیسی )س(

در حالی كه خدا  ؛غذا خوردن نشانه نیاز است یعتاًطبدارند. 
پس به دستشویی  ،خوردمی  غذا )ع(نیاز است. اگر عیسی بی

و این حالت ممکن است پیش آمده باشد كه عده رفت هم می
ای سراغ وی را بگیرند و جواب بشنوند كه هم اینك خداوند 

 در دستشویی است!
خداوندی  !؟چه توصیفی است كه از خداوند دارند ،این

رود، به صلیب كشیده خورد، به دستشویی میكه غذا می
ز سربازان گردد، ادر صلیب دچار فراموشی می ،شودمی

 ترسد و از مرگ واهمه دارد! و یهودیان میرومی 
بر صلیب  )ع(حضرت مسیحمسیحیان در حالی معتقدند 

شود كه دچار ترس و فراموشی و گالیه از خدای پدر می
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ای الهی برای بخشش شدن وی نقشه قربانی معتقدند 
 گناهان بشریت بوده است.

وقتی خدا آمده است كه  )ع( در داستان حضرت ابراهیم
را قربانی كند،  )ع( كند كه اسماعیلحضرت امر می آنبه 

  خواهد كه چشمان وی را ببندد تادرش میپاز  )ع( اسماعیل
دچار تردید نشود و حکم خدا را به كمال اجرا كند، پدرش 

حال آنکه آنجا موضوع بخشش گناهان بشریت نبوده و 
ام نبوت اسماعیل نیز انسانی نوجوان بوده و هنوز به مق

 نرسیده بود.
ای از اجرای حکم تنها گله چطور ممکن است اسماعیل نه

شدن نداشته باشد، بلکه چون حکم خدا  خدا برای قربانی
كه  )ع(خواست آن حکم اجرا شود، ولی مسیح می ،بود

 ،فرستاده خدا و به قول مسیحیان بخشی از خود خدا بود
هراس  شدن، آن هم برای نجات همه بشریت از قربانی

 داشت؟! 
به صورت فردی ترسو،  )ع(توصیف حضرت عیسی

فراموشکار و گریزان از خواست خدا در مقایسه با حضرت 
 گردد.توهین به آن حضرت محسوب می )ع(اسماعیل

انسانی همانند دیگر پیامبران بود كه از زنی  )ع(عیسی
یکی از  به واسطهباكره و بدون وجود پدر بیولوژیك، 

 ای به عرصۀ وجود گذاشت.معجزات الهی پ
را بدون وجود پدر و مادر  )ع(كه خداوند، آدم همچنان

عنوان ه را نیز بدون دخالت لقاح آفرید تا ب )ع(آفرید، عیسی
آسا، وی را نزد قوم اسرائیل كه  های معجزه یکی از نشانه

مسیحی  ؛كشیدند، متمایز سازدانتظار مسیح موعود را می
 را به اجرا درآورد. ع()آمد تا قانون موسیكه می
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عیسى نزد خداوند، همچون مَثلِ  [آفرینش]همانا مَثلِ 
است كه او را از خاك آفرید و سپس به او  آدم [آفرینش]

جانب فرمود: باش، پس موجود شد. حق، همان است كه از 
رغم  علی مباش.  كنندگان پروردگار توست، پس از تردید

 تردید  17بدونن زمینه، ها در ایها و جدلهمۀ بحث
آنها  ترین و تأثیرگذارترین یکی از مهم )ع(شخصیت عیسی

  ؛ول تاریخ بوده استـــدر تمامی ط
 راهنمایی از سوی خداوند برای بشریت.

 )ع(فروتنی عیسی 

همواره به این  )ع(در روایات اسالمی، چهرۀ حضرت عیسی 
 شود:شکل تصویر می

ستر من، زمین؛ یاوران من، دستانم؛ حمل من، با پاهایم؛ ب
برم، بالشم، سنگ. در زمستان به گرمای زمین پناه می

، نور ماه؛ طعام من، گرسنگی؛ پناهگاه شبانۀ یمها شبچراغ 
، میوه و [خشن]من، ترس از خداوند. تن پوشم، پشم 
آیند؛ شبانگاهان، سبزیجاتم، گیاهانی كه از زمین بیرون می

مراه ه خود بهیز با چكه هیچ  در حالی ،روم به خواب می
كه  دارم، در حالیندارم؛ و صبحگاهان، از زمین سر برمی

زمین در كس  باز هم هیچ ندارم؛ به هر ترتیب، هیچ
 دولتمندتر از من نیست.

 )ع(معجزات مسیح 

 را زمانى كه خداوند فرمود: اى عیسى پسر مریم! نعمتم 

                                                           
 .70-15. آل عمران، آيات  36
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را با  بر تو و بر مادرت یادكن. آنگاه كه تو
و  [اعجاز به]برئیل( تأیید كردم. در گهواره )ج «القدس روح»

و آنگاه كه  با مردم سخن گفتى [به وحى]سالى   رگدر بز
فراموش ]و  به تو آموختم انجیلو  توراتو  كتاب و حکمت

به صورت  [چیزى]گِل  به اذن من از [مکن زمانى را كه
 اى شد دمیدى، پس با اذن من پرندهپرنده ساختى و در آن 

و  دادى را شفا مى گرفته یسیپكور مادرزاد و  و با اذن من
از گور بیرون  [زنده]را من، مردگان  آنگاه كه به اذن

اسرائیل  بنى [دست ظلم] زمانى كه [به یاد آور]و  آوردى مى
برایشان  را از تو كوتاه كردم، آنگاه كه تو دالیل روشن

گفتند:  [ه معجزات تودربار]آوردى، پس كافران از ایشان 
 13 .ز سحر آشکار نیستج چیزى این،

در قرآن و روایات اسالمی، در مقایسه با كتب مقدس 
دهند. از نسبت می )ع(معجزات بیشتری را به عیسی دیگر،

در  -طور كه در دنباله خواهد آمد همان -سوی دیگر
روایات اسالمی، این معجزات با جزئیات بیشتری ذكر 

 اند.شده
ریون وی از او و حوا «)ع(امت عیسی» طبق اسالم

خواستند تا برای ایشان از آسمان طعام فراهم آورد و 
را اینچنین  خداوند به فرستادۀ خود چنین وحی نمود كه آن

 انجام داد: 
زمانى كه به حواریّون )یاران مخصوص  [به یاد آور] و

ن آورید، گفتند: كه ایما حضرت عیسى( وحى فرستادم
 مسلمان و تسلیمو شاهد باش كه ما  ایم ایمان آورده

                                                           
 .110. مائده، آيه 31
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زمانى كه حواریون گفتند: اى  [یاد آور]هستیم. 
از  [با دعاى تو]تواند  مى مریم! آیا پروردگارت بن عیسى

گفت:  براى ما فرود آورد؟ عیسى [از غذا]آسمان، خوانى 
ما نظر بدى نداریم و ]تند: گف .ید، از خدا پروا كنیدا اگر مؤمن

 از آن بخوریم وخواهیم  مى [بلکه ،جو نیستیم بهانه
اى و  ما راست گفته هایمان اطمینان یابد و بدانیم كه به دل

مریم گفت:  بن آسمانى از گواهان باشیم! عیسى بر آن مائده
كه  اى از آسمان بر ما فرو فرست خداوندا، پروردگارا! مائده

اى از تو باشد و  براى نسل كنونى و آیندگان ما عید و نشانه
 و بهترین روزى دهندگانى. خداوندده، كه ت ما را روزى

كدام از ا هركنم، ام را بر شما نازل مى [مائده]فرمود: من آن 
كرد كه  آن كفر ورزد، او را چنان عذاب خواهم شما بعد از

                                                        13 عذاب نکنم. گونه یك از جهانیان را آن هیچ

، دوستی وفادار داشت كه از دنیا عیسی بنا بر روایت
همراه مادر دوست خود، بر سر قبر وی ه گاه او، ب رفت. آن

باره بخشید. حاضر آمدند و به اذن خداوند، به او جان دو
سال دیگر به  25، دوست وی )ع(از طریق تضرعات عیسی

 زندگی خود ادامه داد.  

با مردی، مورد اعتماد وی  )س(مریم بن همچنین: عیسی 
كرد. هنگامی كه هردو به دریا رسیدند، عیسی، با فر میس

 زنان از آب عبور كرد. اوند، گامآوردن نام خد بر زبان

 )ع(ساختن عیسی  دربارۀ مصلوب

 سخنى كه  [لعنت ما آنان را فرا گرفت، به خاطر عذاب و]و 

                                                           
 .111-116. نساء، آيات  35
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خدا را  مریم، فرستاده بن ما عیسى»گفتند:  مى [مغرورانه]
عیسى را نه كشتند و نه به دار  آناندر حالى كه « كشتیم
و كسى شبیه به او ]تند، بلکه كار بر آنان مشتبه شد آویخ

خود  ،عیسى اختالف كردند  كه درباره و كسانى [را كشتند
به گفته خود علم  در شك بودند و جز پیروى از گمان، هیچ

 به را وبلکه خداوند ا ،اند ا نکشتهیقین او ر نداشتند و به
 85اال برد و خداوند عزیز و حکیم است.خود ب سوى

 یهوداخیانت  )ع(بنابر روایات مسیحی، عیسی 
را پیشگویی نمود و به پطرس اطالع داد كه  اسخریوطی

بار وی را انکار خواهد كرد. به  انگ خروس، سهپیش از ب
به صلیب  عنوان كفارۀ گناهان بشره طور قطع گفت كه ب

عنوان گواهی ه كشیده خواهد شد و اینکه پس از سه روز، ب
خواهد  عروجاین مطلب، به حیات بازگشته و به آسمان 

 كرد. 
اگر او به این موضوع واقف بوده و سرنوشت خود را 

بدون صحبت از ]دۀ پروردگار پذیرفت عنوان اراه ب

                                                           
 .11-16. نساء، آيات  40

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B7%DB%8C
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چگونه  [گذارندای كه از او به نمایش میشخصیت خداگونه
دادن،  ای، در حین جان كه در لحظه كردتوان تصور می

زبان به شکوه گشوده باشد كه: خدای من، چرا مرا ترك 
توانیم با تنها، برهانی ساده است كه می ،ای؟ اینكرده

 بدان دست یابیم. مشاهدۀ خود متون مسیحی
این ادعا، با عالم به همه چیزبودن خدا در تضاد است. 

دانند و معتقدند را یکی از سه خدا می )ع(مسیحیان مسیح
حال  «خدایا چرا مرا ترك كردی؟» :مسیح در صلیب گفت

دانسته كه زنده خواهد شد و عروج پیدا  آنکه پیشاپیش می
شد. اگر این  دانسته كه ترك نخواهد خواهد كرد. پس می

ست، تنها به همه چیز عالم نی ادعا را بپذیریم، پس خداوند نه
به بخش دیگر خدا یعنی خدای  بلکه خدای پسر در لحظاتی

پدر شناخت خود را از دست داده است. پس چون خدا سه 
ودش هم به خودش عالم خدا در لحظاتی خ ،تا در یکی است

 !سد كه عالم به همه چیز باشدنیست، چه بر
صلیب جان دهد.  رنیامد تا ب )ع(برای مسلمانان، عیسی

. به عنوان «خداوند مجسم»یك پیامبر بود و نه  )ع(عیسی
موریتی مبنی بر ابالغ پیام الهی بر عهده داشت. أپیامبر، م

این مسئله كه به چه شکل از دنیا برود، این پیام را 
دهد. در راه چنین هدفی، نوع مرگ قرار نمی الشعاع تحت

وی، به این شکل و یا به صورت دیگری، میان مرگ در 
حال مبارزه با دشمنان یا بر اثر بیماری، پس از یك زندگی 

 طوالنی، تفاوتی وجود ندارد.

 وعده ظهور پیامبر و نه فرزند خدا

 در عهد عتیق آمده است :
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ای را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو نبی
خود را به دهانش خواهم  مبعوث خواهم كرد و كالم

 خواهد گفتو امر فرمایم، به ایشان گذاشت و هر آنچه به ا
 نشنود،  ـگوید  كه از طرف من می ـو هركس كه سخنان مرا 

                83من خود او را مواخذه خواهم كرد.
شود كه خدا وعده ظهور  فوق مشخص می بندهایاز 

 .را خویش دهد و نه ظهور فرزندپیامبر دیگری را می
 قرآن می فرماید:

 ل كتاب! در دین خود غلوّ نکنید و جز حقِّ، به ــــاى اه»
خداوند نسبتى ندهید. همانا مسیح، عیسى پسر مریم، 

القا نمود و  فرستاده خداوند و كلمه اوست كه به مریم
روحى است از جانب او. پس به خداوند و پیامبرانش ایمان 

دست بردارید  [از این حرف]. و به تثلیث قائل نشوید آورید
نیست كه اللِّه خدایى است یکتا،  كه به نفع شماست. جز این

منزِّه است. آنچه در  ،و از اینکه فرزندى داشته باشد
ها و آنچه در زمین است از آن اوست و خداوند  آسمان

 82 «سرپرستى هستى كافى است. براى تدبیر و

 عیسی  پیامبر وعده داده شده به موسی

یامبر كند كه منظور از پ)عصر جدید(  تایید می لانجی
باشد. در اینجا شده در این آیات، همانا عیسی مسیح مییاد

 . «پسرش»گوید نه از خداوند، دربارۀ یك پیامبر سخن می
 باید آسمان او را پذیرد تا زمان معادِ همه چیز كه ... كه می

                                                           
 .15-11، آيات11. عهد عتيق، سفر تثنيه، فصل41
 .161. نساء، آيه 42
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از آن  خدا از بدو عالم به زبان جمیع انبیای مقدس خود،
اِخبار نمود. زیرا موسی به اجداد گفت كه خدای شما نبی 

رخواهد انگیخت. مثل من، از میان برادران شما برای شما ب
 و هر نفسی كه  كالم او را در هرجا به شما تکلم كند بشنوید

 81آن نبی را نشنود، از قوم منقطع گردد.

 خواندمی «پیامبر»، در انجیل خود را )ع(عیسی

های خود را در موقعیت )ع(موجود نیز عیسی انجیلدر 
 ا ـــود بــــآفرینی از خ مختلف و به دور از الوهیت

 كند. به طور مثال:یاد می «فرزند انسان»عنوان پیامبر و 

گمان این مَثَل را بر من خواهید  عیسی به ایشان گفت: بی
ایم در  خود را شفا ده! آنچه شنیده ای طبیب»آورد كه 

 .«خویش نیز انجام بده ای، اینجا در زادگاه م كردهكَفَرناحو
 گویم كه هیچ  ه شما میــآمین، ب» [سپس افزود: ]

                 88«.در دیار خویش پذیرفته نیست پیامبری
 80سایر اناجیل هم به آن تاكید شده است.همچنین در 

شود های مسیحی روایت میانجیلبه همین ترتیب، در 
یا مردمی كه به  )ع(اصران، پیروان عیسیكه بسیاری از مع

هنگام وقوع معجزات وی حضور داشتند، وی را پیامبر، و 
 ین، به ابنابرآوردندبه حساب می «پسر خدا»نه 

 هــــك «فدیه» مسئلۀ و )ع(الوهیت عیسی  83.شناختن رسمیت
                                                           

 بندهای، 3رواق سليمان، به روايت لوقا در اعمال رسوالن، فصل در  پطرس ۀخطاب. 43
23-15 
 .24-23، بند4. انجيل لوقا، فصل 44
انجيل لوقا، (، 4: 43-44)و انجيل يوحنا  (7:4)، انجيل مرقس (13:16)انجيل متی .41

 .47-41و آيات  11-10، آيات 21، انجيل متی، فصل 33-32، آيات 13فصل 



  

كاتولیسیسم و یهودیت( سوم ) مقایسه اسالم ،فصل  83  

را مجسم  آن «پسر خدا»ساختن وی، به عنوان  مصلوب
نیز  87ان منابع مسیحیتسازد، حتی با توسل به هم می

نماید. به عالوه ابهامات فراوانی دربارۀ شخصیت  مشکل می
 )ع(های مسیحی وجود دارد و عیسیانجیلدر  )ع(عیسی

                                                                                                       
گفتند: اين کيست؟ آن گروه  و چون وارد اورشليم شد، تمام شهر به آشوب آمده، می. 47

و ( 11-10، آيات 21)انجيل متی، فصل  .جليل ۀگفتند: اين است عيسی نبی از ناصر
گويد می ايشان ۀهايش را شنيدند، دريافتند که دربارو فريسيان مثلچون رؤسای کَهَنه 

 دانستند. .زيرا او را نبی می ؛و چون خواستند او را گرفتار کنند، از مردم ترسيدند
 .به نائين رسيد او دو روز بعد به شهری مسم(47-41، آيات 21)انجيل متی، فصل 

بردند و انبوهی کثير از اهل شهر، با وی  یم ،زنی بود بيوه ۀناگاه ميتی را که پسر يگان
آمدند. چون خداوند او را ديد، دلش بر وی بسوخت و به او گفت: گريان مباش و  می

نزديك آمده، تابوت را لمس نمود و حامالن آن بايستادند. پس گفت: ای جوان، تو را 
را به  گفتن آغاز کرد و او گويم برخيز. در ساعت آن مرده راست بنشست و سخنمی

ای گفتند که نبیمادرش سپرد. پس خوف همه را فراگرفت و خدا را تمجيدکنان می
بزرگ در ميان ما مبعوث شده و خدا از قوم خود تفقد نموده است. پس اين خبر 

، 21)انجيل متی، فصل  . .شد منتشر بوم و مرز آن جميع و يهوديّه تمام در او ۀدربار
 (16-11آيات 

در جواب وی گفت: مگر تو در اورشليم غريب و تنها  ،م داشتيکی که کليوپاس نا
واقف نيستی؟ به ايشان گفت: چه چيز  ،هستی و از آنچه در اين ايّام در اينجا واقع شد

 در قول و فعل در قادر و نبی بود مردی که ناصری عيسی ۀاست؟ گفتندش: دربار
را به فتوای قتل سپردند ما او  حکام و کهنه رؤسای چگونه و قوم، تمام و خدا حضور

 (20 -11آيات  ،24فصل  -انجيل لوقا) و او را مصلوب ساختند.
در جواب وی  ،يکی که کليوپاس نام داشت: 20 -11آيات  ،24فصل  -انجيل لوقا.  46

 ،گفت: مگر تو در اورشليم غريب و تنها هستی و از آنچه در اين ايّام در اينجا واقع شد
 مردی که ناصری عيسی ۀت: چه چيز است؟ گفتندش: دربارواقف نيستی؟ به ايشان گف

 و کهنه رؤسای چگونه و قوم، تمام و خدا حضور در قول و فعل در قادر و نبی بود
  .ساختند مصلوب را او و سپردند قتل فتوای به را او ما حکام
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تواند بسته به آنکه چه كسی از وی سخن بگوید، از  می
گرفته، مسیح، پیامبر موعود، بازگشت ارمیای  «پسر خدا»

ددهندۀ دوباره به نبی، بازگشت الیاس نبی یا یحیای تعمی
حیات بازگشته، تا نعوذباهلل به یك مزور، دغل و آلوده به 

 تغییر شخصیت دهد. اختالف در عقاید  ... كفر
 اندمختلفی كه همگی در یك برهه از زمان انتشار یافته

 ها به آسمان )ع(عروج عیسی 

مریم، در دورۀ  بن عیسیر روایات اسالمی ـــــــبنا ب
ویکمین سال از حکومت فرهاد پنجم،  نجاهاشکانیان و در پ

 فرزند اشك چهاردهم به پیامبری برگزیده شد. 
 11عزیمت كرد و تا  القدس( -المقدس )اورشلیمبیتوی، به 

سوی پرستش خداوند ه اسرائیل بسالگی به دعوت از بنی
یگانه مشغول بود تا اینکه یهودیان، وی را دستگیر و به 

خداوند قادر  همه با اینقتل رساندند. گمان خود، وی را به 
را  )ع(های دسترسی یهودیان به عیسی متعال، تمامی راه
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مسدود نموده بود و آنها، تصور نمودند كه پیامبر خدا را 
 اند.از میان برده

فرماید: در شب در این رابطه چنین می )ع(امام باقر 
ی ها، دوازده حوار به آسمان )ع(موعود برای عروج عیسی 

-ای گرد هم آمدند. پس عیسی نشسته بر چشمه او در خانه

ای كه در درون خانه قرار داشت، سر جنباند و گفت: 
ها  زودی از یهودیان خالصی خواهم یافت و به آسمان هب»

به جای یك از شما حاضر است  خواهم شتافت. اكنون كدام
من به صلیب كشیده شود تا خداوند به وی همان مرتبتی را 

جوانی از میان  «.فرماید كه به من عطا فرموده است؟عطا 
ن، این مهم را پذیرفت. آنگاه عیسی به آگاهی ایشان احاضر

زودی زود به من خیانت خواهد  هیکی از شما ب»رسانید: 
اسرائیل به سه دسته تقسیم  د و پس از این واقعه، بنیكر

های خواهند شد. دو دسته از میان این سه، در میان شعله
تش دوزخ خواهند سوخت و تنها، گروهی كه از شمعون آ

شب، یهودیان خانه  . در آن«اطاعت كند، رستگار خواهد شد
جوی عیسی پرداخته و دو تن از و  تبه خانه به جس

كه پذیرفته  دند. یکی از آنها، همانكرحواریون را دستگیر 
به صلیب كشیده شود و دیگری،  )ع(بود تا به جای عیسی 

 .«خبر از خیانت وی داده بود )ع( آنکه عیسی
 قرآن می فرماید:

عیسى! من تو را  هنگامى كه خداوند فرمود: اى [یاد آوره ب] 
 برم و تو را از برگرفته و به سوى خود باال مى [از زمین]

كنم و تا روز قیامت پیروان  اند، پاك مى كسانى كه كافر شده
ت شما به برترى خواهم داد. سپس بازگش كافران تو را بر
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كردید، میان شما  مى سوى من است، پس در آنچه اختالف
  83 داورى خواهم كرد.

كه مسلمانان پیروان واقعی  شود ذكراست الزم 
ن طور كه پیروان راستی همان ؛هستند )ع(حضرت مسیح

به وی  )ع(با ظهور حضرت عیسی )ع(حضرت موسی
 پیوستند.

 )ع(پیامبران پس از عیسی 

شناسایی پیامبران دروغین از پیامبران در انجیل به نحوه 
 حقیقی پس از حضرت مسیح )ع( اشاره شده است:

از پیامبران دروغین بر حذر باشید كه در لباس میش نزد 
باشند. های درنده میولی در باطن گرگ ؛آیند شما می

شناسند، ایشان را اش میطور كه درخت را از میوه همان
فرق درخت  اًت. شما یقینتوان از اعمالشان شناخنیز می

دانید. انگور و خار بیابان و فرق انجیر و بوتۀ خارا را می
دهد و درخت فاسد، میوۀ بد. درخت سالم، میوۀ خوب می

تواند میوۀ بد بدهد، درخت فاسد نیز میوۀ درخت سالم نمی
دهند، بریده و در هایی كه میوۀ بد میدهد. درختخوب نمی

 83شوند.آتش انداخته می
    شود كه پس از مذكور چنین برداشت می بندهایاز  

 -شودكه كالم باال به وی نسبت داده می ـ )ع(عیسی 
بایست از پیامبران دیگری وجود خواهند داشت كه می

های ایشان، اطمینان حاصل نمود. پس حقیقت آنان و میوه
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صورت، طرح هشدار در مورد ظهور پیامبران  در غیر این
دیگر پیامبران حقیقی،  «میوۀ خوب»ل توجه به دروغین و بذ
توانیم به  داشت. در اینجا، در میان خطوط می مفهومی نمی

و اسالم پی  )ص(انگیزۀ نیات سوء برخی علیه حضرت محمّد
ببریم كه پیام او و محتوای آن و تعلیمات روشن و حکمت 

كنند آن را به شکل  گرانمایۀ او را تحریف نموده و سعی می
ای فاسد بنمایانند، كه در واقع چنین نیست و از این میوه

كوشند جلوی شناخت بشریت، به حقیقت موجود  می طریق
واسطۀ قرآن و ه ب )ص(دربارۀ میوۀ دلنشینی كه محمّد

یکی از  . ... بگیرند ،اسالم، به عنوان دین، حامل آن بود
 پذیرد.هراسی غرب با چنین هدفی انجام می دالیل اسالم

دان  است در اینجا بار دیگر بر بیانات الهیشایسته 
 : یمكنتوجه برجستۀ كاتولیك، هانس كونگ، 

پس از عیسی، پیامبران حقیقی وجود دارند و این، از »
شود كه مسیحیان را به  داوری متعصبانه ناشی می پیش

سوق  ،بایدكه می آنچنان ،نشناختن محمّد سوی به رسمیت
 «دهدمی
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 مسلمانانیهودیان، مسیحیان و 

مسلمانان، تنها 
به قرآن، یعنی 

شده از  وحی نازل
سوی خداوند به 

 )ص( حضرت محمد
بلکه  ،عقیده ندارند

، )ع(موسی تورات یعنی ،همچنین به كتب آسمانی پیش از آن
نیز اعتقاد دارند. اما، از  )ع(عیسی انجیلو  )ع(داوود مزامیر

 آنهاه توان بعنوان وحی صریح میه طریق قرآن، ب
ها اثبات واضحی از اتحاد میان دسترسی داشت. این نمونه

 باشند:ادیان می
آن هیچ تردیدى راه  [حقِّانیت]در  [با عظمت كه]آن كتاب 

ند كه به ا كسانى [متِّقین] ندارد، راهنماى پرهیزگاران است.
دارند و از آنچه به  غیب ایمان دارند و نماز را به پاى مى

كنند و آنان به آنچه بر تو  ق مىایم، انفا آنان روزى داده
یده، دنازل گر [بر پیامبران]نازل شده و آنچه پیش از تو 
 یقین  [نیز]ایمان دارند و هم آنان به آخرت 

 05 دارند.
بگو: اى قرآن اهل كتاب را به مشتركات دعوت می كند. 

كتاب! )مسیحیان و یهودیان( به سوى سخنى بیایید كه  اهل
 است جز خداوند را نپرستیم ومیان ما و شما مشترك 

چیزى را شریك او قرار ندهیم و بعضى از ما بعضى دیگر 
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 [از این پیشنهاد]جاى خدا ارباب نگیرد. پس اگر ه با ر
باشید كه ما مسلمان و تسلیم  سرباز زدند، بگویید: گواه

  03 یم.یخدا
گوی میان ادیان و ترین فراخوان برای گفتاین، قدیمی

توان یافت. فراخوانی برای قدس میاست كه در متون م
های منحرف و ظالم شدن، به منظور غلبه بر قدرت پیمان هم

این دنیا، برای اتحاد نیروها در اعتقاد به همان خداوند 
 یگانه.

 دان برجستۀ كاتولیك، در كتاب  اخیرأ هانس كونگ، الهی
 دارد: اظهار می اسالم، تاریخ، حال و آینده خود تحت عنوان 

از عیسی، پیامبران حقیقی وجود دارند و این، از  پس»
شود كه مسیحیان را به پیشداوری متعصبانه ناشی می

 ،بایدكه می آنچنان )ص( نشناختن محمّد سوی به رسمیت
توانست نقطۀ عطفی در ایجاد دهد. این تصدیق میسوق می

 .«تفاهم میان مسیحیان و مسلمانان باشد
 

 مسیحیان در قرآن

 مسلمانان، از همان  وستانه، میان مسیحیان ونزدیکی د
 گردد:قرن پیش آغاز می چهاردهآغازاسالم، یعنی 

اهل ایمان،  اترین مردم را در دشمنى ب قطعاً سرسخت
ترینشان را از  خواهى یافت و نزدیك یهودیان و مشركان

گویند:  كه مى یافت  نظر دوستى با مؤمنان، كسانى خواهى
به آن جهت است كه  [دوستى]ین ما نصرانى هستیم. ا

آن ]ورزند و  آنان تکبّر نمى و زاهدانند برخى از آنان
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هرگاه آیاتى را كه بر پیامبر نازل شده  [مسیحیان
كه چشمانشان از اینکه حقِّ را  بینى شنوند، مى مى

گویند: پروردگارا!  مى شود و اند از اشك لبریز مى شناخته
 به]دهندگان  گواهى  ر زمرهما ایمان آوردیم، پس نام ما را د

از ]چرا به خداوند و حقِّى كه  [گویند: مى]بنویس و  [حقِّ
نیاوریم؟ در حالى كه امید  ایمان ،براى ما آمده [سوى او

 [بهشت] داریم پروردگارمان ما را همراه صالحان وارد
                             02.سازد

 وصف مؤمنان اهل كتاب می فرماید: قرآن در
به طاعت ]اى از آنها  هل كتاب همه یکسان نیستند، طایفها

كنند و سر  ایستاده، آیات الهى را در دل شب تالوت مى [خدا
نهند. آنان به خدا و روز قیامت ایمان دارند و  به سجده مى

كنند و در كارهاى خیر  مى امر به معروف و نهى از منکر
ند و آنچه ا ورزند و آنان از افراد صالح و شایسته شتاب مى

از خیر انجام دهند، هرگز درباره آن ناسپاسى نبینند و 
پرهیزكاران داناست. همانا كسانى كه كافر  [حال]خداوند به 

را  خدا [عذاب]شدند، هرگز اموالشان و اوالدشان چیزى از 
ند، همواره در ا از آنان دفع نخواهد كرد و آنها همدم آتش

كنند،  ندگى دنیا انفاق مىآنچه در این ز آن ماندگار. مَثَل
یا گرماى شدیدى  چون مَثل بادى است كه در آن سرما و

بوزد، پس  ،اند باشد، بر كشتزار قومى كه بر خود ستم كرده
را از بین ببرد. خداوند به آنان ستم نکرده است، بلکه  آن

 01 .كنند مى آنان به خویشتن ستم
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 08از دیدگاه یهودیان و مسلمانان یحیانمس

ها به  كتاب مقدس یهودیان باورهای و دستورالعمل تلمود
 كند. یهودیان را ذكر می

تأثیرپذیری گروهی از یهودیان از تعالیم تلمود و انجام 
اقداماتی چون مسموم نمودن آب شرب شهرها )كه 

های آن در انگلستان و آلمان اتفاق افتاد( و به قتل  نمونه
نشان در رساندن كودكان مسیحی برای استفاده از خو

وجود آمدن  ، باعث به«فطیر مقدّس»مناسك مذهبی 
 دیدگاهی منفی از یهودیان در اروپا شد.

 فرازهایی از مطالب این كتاب به شرح ذیل است:
     ای كه در توان  هر چه غیر یهودی دیدید به اندازه

اگرچنین امری در توان یك  .شماست به قتل برسانید
ب خالف شده است. به یهودی باشد و انجام ندهد مرتک

تواند  قتل رساندن مسیحی ثواب دارد حال اگر كسی نمی
 او را بکشد حداقل مقدمات قتل او را فراهم 

 .كند

  و چون یهود مساوی با عزِّت الهیه هستند، تمامی دنیا
 لط كامل بر آن را ـق تســــمافیها ملك آنان بوده و ح

 دارند. 
پردازد و شوهر  مچنان كه زن در منزل به استراحت میه
 ه ـــحق دارد ب هم كند، یهود رداخت میـــــزینۀ وی را پـه

                                                           
 يناشتا ينآد ی در تلمود( نوشته يریکتاب سبه نقل از )انحراف؛  مهدی، تبار طائب. 14

 ی داراب یباقر طالب ی به ترجمه _سالتز
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 ..دهندپرداخته و دیگران باید آنها را روزی  استراحت
   تعدّی كردن به ناموس غیر یهودی بالمانع است زیرا

كُفار مانند حیوانات هستند و حیوانات را زناشویی 
 .نیست

  غیریهودی( را یهودی حق دارد زنان غیرمؤمنه )زنان
به غصب برباید و زنا و لواط با غیریهودی عقاب و 

 .كیفری ندارد

 دزدی از یهودی حرام و از غیر یهودی جایز است. 

 تر است. اگر  یهودی در نزد خداوند از مالئکه محبوب
یك غیریهودی یك یهودی را بزند چنان است كه به 
عزِّت الهیه جسارت كرده است و جزای چنین شخصی 

 .گ نیست و باید كشته شودجز مر

  همچنان كه انسان برحیوانات فضیلت دارد، یهود بر
ای كه از غیریهودی  نطفه .اقوام دیگر فضیلت دارد

های غیریهودی به  شود نطفه اسب است. خانه منعقد می
 .منزله طویله است

  هرگاه یهودی و اجنبی شکایت داشته باشند باید حق را
 ...باطل باشد به جانب یهودی داد اگرچه بر

  ربودن اموال دیگران به وسیلۀ ربا مانعی ندارد زیرا
خداوند شما را به رباگرفتن از غیریهودی امر 

فرماید. به كسانی كه یهودی نیستند قرض ندهید  می
مگر آن كه نزول بگیرید. در غیر این صورت قرض 
دادن به غیر یهودی جایز نیست و ما مأموریم كه به 

م. حیات و زندگانی دیگران ملك یهود آنها ضرر برسانی
 .است چه رسد به اموال آنها
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  از عدالت خارج است كه انسان بر غیر یهودی ترحمّی
 .روا دارد

  ما ملِّت برگزیده خداوند هستیم و بدین سبب برای ما
دانست  حیواناتی انسانی خلق كرده است زیرا خدا می

ت كه ما نیاز به دو نوع حیوان داریم؛ یکی حیوانا
شعور و غیر ناطقه مانند چهارپایان و دیگری  بی

حیوانات ناطقه و با شعور مانند مسیحیان و مسلمانان 
و بودائیان، و خدا از آن روی ما را در جهان متفرِّق 

 !ساخته است كه بتوانیم از همۀ آنها بهره بگیریم

 دانند یهودیان مردم روی زمین را سه دسته می: 

 3-   اند خلقت از هدف و برتر دنژا كه اسرائیل بنی. 

 2-   دانند می پست نژاد را قوم این كه اسرائیل بنی غیر .
 و دارند حیات حق دوم درجه انسان عنوان به اینان

 .اند اسرائیل بنی خدمتگزار
 1-   مخالفند اسرائیل بنی برتری با كه اسرائیل بنی غیر .

 ند ...شو كشته باید اینان
 :55گردد از منبع دیگر ذكر میمحورهای دیگری نیز به نقل 

  امر كرد )هیکل( را خراب كنندهنگامى كه خداوند 
كرده بود به خطاى خویش اعتراف كرده و به گریه خطا

 ام را  ر من كه امر كردم خانهــــــدر آمد و گفت: واى ب

 .خراب كنند و هیکل را بسوزانند و فرزندان مرا تاراج نمایند
 سخت ه چنین حالى گذاشته خداوند، از آن كه یهود را ب 
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زند و زار  پشیمان است و هر روز لطمه به صورت خود مى
كند، گاهى از چشمانش دو قطره اشك به دریا  زار گریه مى

كند كه تمام اهل جهان صداى  چکد و آن چنان صدا مى مى
شنوند و آبهاى دریا به تالطم و زمین به  گریه آن را مى

 .آید لرزه در مى

  از كارهاى ابلهانه و غضب و دروغ هرگز خداوند
 .بركنار نیست

  قسمتى از شیاطین، از فرزندان آدم هستند، آدم زنى
سال  315داشت از شیاطین به نام )لیلیث( كه مدّت

 !!همسر آدم بود، شیاطین از نسل او متولد شدند

 (در این مدّت )سال جز شیطان فرزندى نزائید  315حواء
 .ین شده بودزیرا او هم همسر یکى از شیاط

 تواند شیطان را بکشد به شرط این كه خمیر  انسان مى
 .نان عید را نیکو به عمل آورد

  ارواح یهود، از ارواح دیگران افضل است، زیرا ارواح
یهود جزء خداوند است! همچنان كه فرزند جزء پدرش 

باشد، روحهاى یهود نزد خدا عزیزتر است زیرا  مى
 .ارواح حیوانات است ارواح دیگران شیطانى و مانند

 نطفه غیر یهودى، مثل نطفه بقیه حیوانات است! 

  بهشت مخصوص یهود است و هیچ كس به جز آنها 

شوند، ولى جهنم جایگاه مسیحیان و  داخل آن نمى
زارى چیزى عاید آنها و مسلمانان است و جز گریه 

گردد زیرا زمینش از گل و بسیار تاریك و بدبو  نمى
 .است

  نام مسیح نیامده است و تا حکم اشرا یعنى پیامبرى به
)غیر یهود( منقرض نشود، ظهور نخواهد كرد و هر 
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وقت كه او بیاید زمین خمیر نان و لباس پشمى 
رویاند، در این وقت است كه سلطه و پادشاهى یهود  مى

 !باز گشته و تمام ملِّتها مسیح را خدمت خواهند كرد
برده و غالم آن زمان هر یهودى، دو هزار و هشتصد 

 .خواهد داشت

  بر یهود الزم است، كه امالك دیگران را خریدارى كند
تا آنها صاحب ملك نباشند و همیشه سلطه اقتصادى 

  .براى یهود باشد

  چنانچه غیر از یهودى بر یهود تسلط پیدا كند، یهود
باید بر خود گریه كند و بگوید: واى بر ما، این چه ننگى 

 .ایم جیره خوار دیگران شدهاست كه ما زیر دست و 

  پیش از آن كه یهود نفوذ و سلطه كامل خود را بدست
آورند الزم است جنگ جهانى برپا و دو ثلث بشر نابود 

هاى جنگ را  شود، در مدّت هفت سال یهود، اسلحه
خواهد سوزانید و دندانهاى دشمنان بنى اسرائیل به 
 مقدار بیست و دو ذرع كه تقریبا هزار و سیصد و

شود! از دهانشان  بیست برابر دندانهاى عادى مى
 .بیرون خواهد شد

  ،هنگامى كه مسیح حقیقى پا به عرصه وجود گذارد
یهود آنقدر ثروتمند و مال خواهند داشت كه كلید 
صندوقهایشان را بر كمتر از سیصد االغ حمل نتوان 

 !كرد

  و كشتن مسیحى از واجبات مذهبى ما است و پیمان
 .كند یهودى را ملتزم به اداء نمى بستن با او،

  رؤساى مذهب نصرانى و هركه دشمن یهود است باید
 .در روز سه مرتبه او را لعن كرد
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 ( كه ادعاى پیامبرى كرده و عیسی )یسوع ناصرى
نصارى گولش را خوردند، با مادرش مریم كه او را از 
مردى به نام )باندار( به زنا آورده بود، در آتش جهنم 

 .دسوزن مى

  كلیساهاى نصارى كه در آن سگهاى آدم نما به صدا
 .آیند به منزله زباله خانه است در مى

 شد و  اگر یهود نبودند، بركت از روى زمین برداشته مى
 .بارید آفتاب ظاهر نشده و باران نمى

  همچنان كه انسان بر حیوانات فضیلت دارد، یهود بر
 .اقوام دیگر فضیلت دارند

 شود، نطفه اسب  ر یهودى منعقد مىاى كه از غی نطفه
 .است

  اجانب مانند سگ هستند و براى آنها عیدى نیست زیرا
 .عید براى اجنبى و سگ خلق نشده است

  سگ افضل از غیر یهودى است، زیرا در اعیاد باید به
سگ نان و گوشت داد، ولى نان دادن به اجنبى حرام 

 .است

 ر نسل و هیچ قرابت و خویشى بین اجانب نیست، مگر د
 خاندان االغ قرابتى است؟

 هاى غیر یهودى به منزله طویله است خانه. 

 اجانب دشمن خدا و مثل خنزیر و قتلشان مباح است. 

  اجانب براى خدمت كردن یهود به صورت انسان خلق
 .اند شده

  كافر است زیرا از دین مرتد گشت و به  (مسیح)یسوخ
ود بُت عبادت بُت پرداخت و هر مسیحى كه یهودى نش

پرست و دشمن خدا خواهد بود، از عدالت خارج است و 
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انسانى كه بر غیر یهود كوچکترین ترحمى روا دارد، 
 .عادل نیست

  سالم كردن بر كفار )كسانى كه یهودى نیستند( اشکال
 .ندارد به شرط آن كه سِرِّا او را مسخره كرده باشد

  دزدى از یهودى حرام است و از غیر یهودى جایز
شد، چون اموال دیگران مانند رملهاى دریا است و با مى

 .هركس زودتر برآن دست گذاشت او مالك است

  براى شما جایز است كه مأمورین گمرگ را غش
بنمائید و براى او قسم دروغ خورید... از خاخام 

اى  )صموئیل( یاد بگیرید، صموئیل از مرد اجنبى كاسه
در حالى كه از طال به قیمت چهار درهم خریدارى كرد، 

دانست كه آن طال است. با این حال یك  فروشنده نمى
 !درهمش را دزدید

  حیات و زندگانى دیگران ملك یهود است، چه رسد به
اموال آنها! هرگاه غیر یهودى احتیاج به پول داشته 
باشد آن قدر باید از او )ربا( و نزول گرفت كه تمام 

 .دارائى خود را از دست بدهد

 چند صالح و نیکوكار باشد، او را باید غیر یهودى هر
 .كشت

  حرام است غیر یهودى را نجات بدهید، حتِّى اگر در
 !چاهى بیفتد باید فورا سنگى بر در آن گذاشت

  اگر یکى از اجانب را بکشیم مثل این است كه در راه
 .ایم خدا قربانى كرده

  اگر یك نفر یهودى كمکى به غیر یهودى بکند گناهى
 .تکب شده استنابخشودنى مر
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  و اگر غیر یهود در دریا در حال غرق شدن است، نباید
نجاتش بدهى، زیرا آن هفت ملتى كه در زمین )كنعان( 
بودند و بنا بود یهود آنها را به قتل برساند همه آنها 
نابود نشدند و ممکن است آن شخصى كه در حال 

 .غرق شدن است از آنها باشد

 شید و اگر دستتان به كشتن توانید از غیر یهود بک تا مى
 .اید او رسید و او را نکشتید، مرتکب خالف شده

 تواند  هالك كردن مسیحى ثواب دارد و اگر كسى نمى
 .او را بکشد الاقل سبب هالكتش را فراهم نماید

  كسانى كه مرتد شوند، اجنبى و اعدامشان الزم است
 .مگر آن كه براى خدعه به دیگران مرتد شده باشند

 كند حکیم  ه در خواب ببیند كه با مادرش زنا مىكسى ك
و خردمند خواهد شد و كسى كه ببیند كه با خواهر 

 .گردد خود جمع شده است نور عقل نصیبش مى

  براى یهودى مانعى ندارد تسلیم امیال و شهوات
 .خویش شود

  هرگاه یهودى در نزد زن خود با زنى زنا كند زن او
 .كه بر علیه او شکایت كندحقِّ ندارد مانع او شده یا آن 

  لواط با زن جایز است، زیرا زن مانند گوشتى است كه 

كنید و به هر طور كه  آن را از بازار خریدارى مى
 .كنید بخواهید آن را تناول مى

  قسم خوردن جایز است، خصوصا در معامالت با غیر
 .یهود

  اصوالً قسم خوردن براى قطع نزاع تشریع شده است
 .كفِّار، زیرا آنها انسان نیستند امّا نه براى
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  جایز است انسان شهادت زور بدهد، چنانچه الزم است
توانید بیست قسم دروغ بخورید ولى برادر  اگر مى

 .یهودى خویش را در معرض خطر قرار ندهید

  بر یهود واجب است روزى سه مرتبه مسیحیان را لعن
 .كنند و دعا كنند تا خداوند آنها را نابود سازد

 ما الزم است كه با نصارى، مانند حیوانات معامله  بر
 .كنیم

  كلیساهاى نصارى، خانه گمراهان است و خراب كردن
 .آنها ضرورى و واجب است

  ملِّت برگزیده خداوند مائیم و لذا براى ما حیوانات
دانست كه ما احتیاج به  انسانى خلق كرده است زیرا خدا مى

شعور مانند بهائم و  ىدو قسم حیوان داریم، یکى حیوانات ب
حیوانات غیر ناطقه و دیگرى حیوانات ناطقه و با شعور 
مانند مسیحیان و مسلمانان و بودائیان و براى آنکه بتوانیم 
از همه آنها به اصطالح سوارى بگیریم، خداوند ما را در 
جهان متفرق ساخته است و لهذا ما باید دخترهاى زیبا و 

وزرا و شخصیّتهاى  خوشگل خود را به پادشاهان و
برجسته یهود به تزویج در آوریم، تا بوسیله آنها بر 

 !حکومتهاى جهان، تسلط داشته باشیم
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 مفهوم خدا مقایسه

 :جا حاضر  خدا، قادر متعال است، در همه اسالم
 است و واقف بر همه چیز. 

خدا، سه گانه است )پدر، پسر و  م:كاتولیسیس
 (.القدس روح
  :نامیدن خداوند، به  «پدر». خدا، خالق استاسالم

آوردن مقام وی و گنجاندن آن در قالب انسانی  معنای پایین
تر از مادربودن است. از  است. در واقع، پدربودن، آسان

محسوب  است كه پدر همۀ بشر )ع(نگاه اسالم، پدر ما، آدم 
 شود.می

 خداوند، پدر و خالق است. كاتولیسیسم:
  :نه زن است و نه  ،خداوند، فاقد جنسیت بودهاسالم
 مرد.

 خدا، مرد است.كاتولیسیسم: 
 :خدا، فاقد تصویر است. اسالم 

خدا، با نقشی متشکل از دو مرد و یك  كاتولیسیسم:
 .القدس( روح و پسر )پدر، شودكبوتر، تصویر می

 :فرزند. نه و نه مادر و دارد خدا، نه پدر اسالم 
خداوندِ پدر، یك پسر دارد. خداوندِ پسر، كاتولیسیسم: 

است. او، همچنین،  )خدای پدر( و یك مادر  دارای یك پدر
بودن برادران، پدر و مادر بزرگ، نوۀ پدر و عالوه بر دارا

شود. با نگاه به خداوند از این مادر مریم نیز محسوب می
دارای قوم و  «خدای پدر»ت كه توان گف دریچه، همچنین می

آید و خویش است و دامادِ پدر و مادر مریم به حساب می
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خدای پدر  :دو همسر داشتهمزمان به همین منوال، مریم، 
 و یوسف نجار.

  :خدا، قادر متعال و فناناپذیر است.اسالم 
خدای پسر، فناپذیر بود و به صلیب كاتولیسیسم: 

 كشیده شد.
  :یست.خدا خوردنی ناسالم 

مسیحیان كه خدا را سه تا در یکی )پدر، كاتولیسیسم: 
را خدای پسر  )ع(دانند و مسیح  القدس( می پسر و روح

به صورت سمبولیك مراسمی دارند كه در آن  ،نامند می
خورند و به این مراسم  را می )ع(مسیح گوشت و خون 

 گویند. می «ربانی یعشا»
و  )ع(یح در این مراسم نان را كه سمبل گوشت مس

خورند. با  می شدهمعرفی  )ع(سمبل خون مسیحكه شراب را 
توان  دانند، می را بخشی از خدا می )ع(توجه به اینکه مسیح 

یا مراسم  «خداخوری»ربانی را مراسم  یمراسم عشا
 نامید. «خونخواری»

 آمده است: 07تا  02 بندهاینا باب ششم حیو انجیلدر 

این مرد »در گرفت كه  پس جدالی سخت در میان یهودیان
عیسی « تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ چگونه می

گویم كه تا بدن  آمین، آمین، به شما می»به ایشان گفت: 
انسان را نخورید و خون او را ننوشید، در خود حیات  پسر 

كه بدن مرا بخورَد و خون مرا بنوشد، حیات  ندارید. هر
خواهم  بازپسین او را بر جاویدان دارد، و من در روز

زیرا بدن من خوردنی حقیقی و خون من  ؛خیزانید
خورَد و خون  آشامیدنی حقیقی است. كسی كه بدن مرا می

گونه  شود و من در او. همان نوشد، در من ساكن می مرا می
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ام، آن كه مرا  زنده ،كه پدرِ زنده مرا فرستاد و من به پدر
 ود.خورد نیز به من زنده خواهد ب می

یهودیان كه نزد  نظران مسلمان معتقدند صاحب
مسیحیان متهم به قتل آن حضرت هستند، برای توجیه 

كشاندنش، این مطالب غیر  تالش خویش برای به صلیب
را فردی غیر  )ع(اند تا مسیح گنجانده انجیلمنطقی را در 

 ند.كن هوسیله اقدام خویش را توجی و بدین دهندمنطقی جلوه 
از پارلمان  ی رامیالدى هانرى چهارم قانون 012در سال 

آلود معروف شد. به موجب این گذرانید كه به قانون خون
ربانى ی وسیله عشاه جسم عیسى ب )خوردن( قانون، انتقال

ن این ااز اصول ایمانى كلیسا شناخته شد. براى منکر
سوختن و  زنده هاى سختى از قبیل قتل و قانون، مجازات

مقرر شد و نیز ازدواج كشیشان ممنوع اموال  ۀمصادر
 .03گردید
جبرئیل فرشته بزرگ حضرت ، همان القدس روح اسالم:

 است كه كالم خدا را به انبیای بزرگ ابالغ نمود.

                                                           
 .جلد دوم ،تاريخ اديان و مذاهب جهان، عبداللّه مبلغى آبادانى.  17
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، خدا، به  صورت سومین قسم القدس روحكاتولیسیسم: 
از اقسام تثلیث است. خداوند و دهندۀ زندگی است. او، با 

یر به صورت كبوتر او را در تصاو سخن گفت. )ع(پیامبران 
 كنند. ترسیم می

 در اسالم و مسیحیت مقایسه ایمان

 :ایمان در اسالم، بر پایۀ منطق و استدالل  اسالم
 استوار است.

چرا وچونبی اتیسمیایمان، مبتنی بر دگم كاتولیسیسم:
 یعنی ایمان كور یا بدون استدالل. ؛باشد یم

  :و تفکر در امور ل اسالم، به استدالل و تحلیاسالم
، پیامبر اسالم، فرمود: یك ساعت )ص( خواند. محمّدفرامی

سال عبادت خداوند است. سراسر قرآن  هفتادتفکر، بهتر از 
از دعوت به استدالل و تعقل است. بر اساس  است پر

 تعقل، مردم را به )ع(عیسی از جملهاسالم، پیامبران خدا و 
حریفی از سوی ، تدگماتیكند. ایمان دخوانفرا می

 گردد. كاتولیسیسم محسوب می

مذهبی،  اتیسممردم را به سوی قبول دگمكاتولیسیسم: 
بدون دخالت اندیشه و عقل، یعنی بدون تحلیل و استدالل 

 خواند. فرامی
  :تعلیم و تربیت و مطالعه، به عنوان هدفیاسالم  

 فرمود:  )ص(منزلۀ عبادت خداوند است. محمّد ه مثبت، ب
 .«قلم عالم، از خون شهید واالتر استجوهر »

در نتیجۀ شناخت خود، زمین را  گالیله، كهكاتولیسیسم: 
عالم نمود، از سوی كلیسای كاتولیك، به مرگ ا كروی

 محکوم شد.
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 :تواند بدون  انسان برای ارتباط با خدا می اسالم
 .ارتباط برقرار كندواسطه 

اسطۀ كلیسا و مقام روحانی آن، و كاتولیسیسم:    ■
 آیند.میان انسان و خداوند به شمار می

 :خطاب به  یماًمستقها و دعاها، نیایش اسالم
 پذیرند.خداوند صورت می

مستقیم دعا، در بسیاری از موارد، غیر كاتولیسیسم:
 شود.ی از ابزار كلیسا محسوب میئبوده و جز

 :خداوند قاضی روز جزاست. اوست كه  اسالم
 كند.مجازات یا عفو می

های كلیسا قرار عفو، در اختیار كشیش اتولیسیسم:ك
 گناه از فرد گناهکار عنوان تاوانه دارد و اغلب، مبلغی ب

 ند.كن دریافت می
 :از خداوند درخواست می اًعفو، مستقیم اسالم-

كسی، مگر خود خداوند، جایز  نزداعتراف به گناهان  ؛شود
جا  زیرا اوست كه قاضی روز جزاست و در همه ؛باشدنمی

 باشد.حاضر و بر همه چیز واقف می

پیروان را به طلب بخشش و عفو از  كاتولیسیسم:
كند كه در بسیاری از موارد با ن كلیسا دعوت میاروحانی

 پرداخت مبلغی همراه است.
 :در اسالم، اعتراف به گناه نزد دیگران، حتی  اسالم

شود. اسالم، آن را به نزد مقام روحانی، گناه محسوب می
ه و ب اًبایست شخصنگرد كه میشم امری محرمانه میچ

طور مستقیم با خداوند مطرح گردد. درخواست عفو از 
 ؛شود یمهركس به غیر از خدا، گناهی بزرگ محسوب 
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و تنها  ستچراكه این خداوند است كه قاضی روز جزا
او بر همه  ؛ تنهاباشداوست كه از قدرت عفو برخوردار می

 دارد. آگاهی چیز 

فرد دیگری مرتکب تقصیری شده  دربارۀما اگر فردی، ا
تواند و باید از آن شخص، طلب بخشش نماید. اگر  است، می

-وقوع پیوسته است، شخص گناهکار میه گناهی در جمع ب

 بایست در جمع توبه كند. 
گناه را نزد كشیشان اعتراف بایست می كاتولیسیسم:

كنترل ا هدف ب اقدام كلیسا از نظر مسلمانان، این .نمود
 باشد. یم جامعه
 :به گوید و اسالم، از عشق به خدا سخن می اسالم

د. در قرآن، بیشتر، از كنمیتصریح رحمت و بخشندگی او 
 ترس از او.  تاآید  رحمت خداوند سخن به میان می

-كلیسا، مردم را به سوی ایمانی فرامی كاتولیسیسم:

ز او ریشه خواند كه بیشتر از عشق خداوند، در ترس ا
 دارد.
 :خوردن گوشت انسانی دیگر، عملی فجیع  اسالم

 شود.شمرده می
خوردن سمبلیك، از گوشت و خون عیسی  كاتولیسیسم:

شدن  موجب جاودانه ،دانند كه او را خدای پسر میرا  )ع(
د و این اقدام در مراسم عشای ربانی، عملی مثبت و ندان می

 گردد.از روی ایمان محسوب می
 :های آن را هدخوردن گوشت خوك یا فرآور اسالم
 است.حرام 

مصرف گوشت خوك، با وجود آنکه از  كاتولیسیسم:
ساختار ژنتیکی شبیه بدن انسان بوده و به همین جهت 
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- و نیز علی باشددلیل، آمادگی انتقال ویروس را دارا می
عهد  انجیلرغم ممنوعیت آن در عهد موسی )ع( مطابق با 

 شود.می جایز محسوبعتیق 
 به خداوند خوردن گوشت خوك حرام است. یهودیت :

 قوم به را این دستورات ،آه :فرمود هارون و موسی

 و باشد سم شکافته ،آه ،حیوانی :بدهند اسرائیل

 گوشت - و گورآن شتر، ولی گوشت ،حالل كنندهنشخوار

 چندهر حیوانات این زیرا ؛نباید خورد را خرگوش .است
 همچنین گوشت سم نیستند؛ شکافته ماا، كنندمی نشخوار

 اما ،است سم هرچند شکافته زیرا ؛خورد نباید نیز را خوك

 یا و را بخورید این حیوانات نباید . پسكند نمی نشخوار

 حرام آنها گوشت زیرا ؛بزنید آنها ۀالش به دست حتی

.است
07                                       

 در اسالم و مسیحیت مقایسۀ عیسی )ع( و مریم )س(
 :د و یآ می شماراز نوع بشر به  )ع(عیسی  اسالم

 پیامبر بزرگ خداست.
یاد  «پسر خدا» به عنواناز عیسی،  كاتولیسیسم:

 .باشد یمو دومین ثلث از تثلیث  شود یم
 :بدون وجود پدری از نوع  )ع(تولد عیسی  اسالم

ما ا ؛پیوست به وقوعای بود كه به ارادۀ خدا  بشر، معجزه
 ؛و پیامبر بزرگ خداست بشر بود یتردید، از ابنا وی، بی

به اذن خدا بدون پدر و مادر  )ع(كه حضرت آدم  طور همان
 باشد. رغم آن بشر می آفریده شد و علی
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 پدر عیسی، همان خداوند پدر است. كاتولیسیسم:
 :را به رسمیت  )س( عصمت و بکارت مریم اسالم 

 دون وجود پدر و و معتقد است عیسی، ب شناسد یم
 به ارادۀ خداوند متولد شد.

تجسم  )س( عیسی در وجود مریم باكره كاتولیسیسم:
 شود.یافت، اما فرزند خدا محسوب می

 :هرگز ازدواج نکرد. )س( مریم اسالم 
 )ع(، پس از تولد فرزندش عیسی )س( مریم كاتولیسیسم:

شد. بسیار فرزندان  یاز همسرش یوسف نجار دارا
مورد سوء  )س( عیسی را در عین باكرگی مریم یوسف، تولد
قبول این مطلب متقاعد  را بهالقدس او اما روح ؛ظن قرار داد

ای برای حمل پسر خداوند، كه همسر او، مانند وسیله -نمود
 مورد استفاده قرار گرفته است.

 :نام دارد كه به  «مریم»ای از قرآن، سوره اسالم
دازد. سورۀ دیگری از پرحکایت بخشی از سرگذشت او می

 پردازد.می «شام آخر»به وصف  «مائده»قرآن به نام 
، با عنوان مریم و یا انجیلهیچ فصلی از  كاتولیسیسم:

 نشده است. یگذار نامشام آخر 
 :اسالم، معجزاتی را همچون دریافت میوه اسالم-

 شده از سوی خدا، به حضرت مریم های بهشتی فرستاده
 .دهد یمنسبت  )س(

 )س( ، چنین معجزاتی را برای مریمانجیل ولیسیسم:كات
 .شمارد یبرنم
 :معجزات انجیلرآن، در مقایسه با ـــــق اسالم ، 

از جمله  ؛دهدنسبت می )ع(بیشتری را به حضرت عیسی 
پیامبری  یتمأمورتنها چند روزی پس از تولد دربارۀ  اینکه
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كند كه قرآن تصریح می .خود زبان به سخن گشود
 .اند پذیرفته یمپیامبران، به اذن الهی صورت  معجزات

را  )ع(نیز تعدادی از معجزات عیسی  انجیل كاتولیسیسم:
كه از تعداد معجزات ذكرشده در قرآن، كمتر  شمرد یمبر 
 باشند.می

 :شناسد یباز مرا  )ع(اسالم، عروج عیسی  اسالم ،
 بدون آنکه به صلیب كشیده شده باشد.

را، پس از مرگ، بر صلیب  )ع( عروج عیسی كاتولیسیسم:
 .شناسد یباز مشدن مجدد  و زنده
 :یلۀبه وس )ع(بر اساس دیدگاه اسالم، عیسی  اسالم 

شدن رهایی یافته و به سوی خدا  ای از مصلوب معجزه
عروج نمود. این، یهودای خائن بود كه به چشم دشمنان، 
شبیه به عیسی به نظر رسید و به جای او به صلیب كشیده 

... وَمَا قَتَلُوهُ یَقِیناً »د كه: كنیید میأقرآن این مطلب را ت شد.
بلکه  ،اند ...و به یقین او را نکشته:  03«بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ ...

  خداوند او را به سوى خود باال برد...

 :به صلیب كشیده شد، زجر  )ع(عیسی  كاتولیسیسم
جان  وم،كشید و به خاك سپرده شد. سپس در روز س
 ها آسماندوباره گرفت و در این موقع بود كه عروج وی به 

 پیوست. به وقوع

 در دو دین مقایسۀ موضوع گناه ذاتی

 :وسط خداوند و بدون ـــــحوّا، ت آدم و اسالم 

 ها انسانوجود پدر و مادر خلق شدند و پدر و مادر همۀ 
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 باشند.می

دون آدم و حوّا توسط خداوند و ب كاتولیسیسم:   ■
 دای پسر ازــــخهمچنین،  پدر و مادر خلق شدند ووجود 

 .دآیبه حساب مینسب آنان 
 :بخشوده دلیل توبه ، به اآدم و حوگناه  اسالم
 شدند.

سرپیچی از فرمان دلیل به ، اآدم و حوّ كاتولیسیسم:
زندگی سختی را  ،خداوند تنبیه و از بهشت اخراج شدند

 كار كردند. تجربه كردند و روی زمین به سختی
 :شود. همۀ گناهی آغاز می زندگی با بی اسالم

شوند و اگر كودكی، گناه متولد می كودكان، معصوم و بی
-پیش از رسیدن به سن بلوغ از دنیا برود، وارد بهشت می

كنند كه كودكی بار شود. نه منطق و نه عدالت اقتضا نمی
را  (س) او حوّ )ع(الخصوص بار گناه آدمگناه دیگران را، علی

گناهی  ؛به دوش بکشد ،اندهزاران سال پیش مرتکب شدهكه 
 كه بنابر اعتقاد اسالم، مورد عفو قرار گرفته است.

شود. همۀ كودكان، زندگی با گناه آغاز می كاتولیسیسم:
شوند. در متولد می «گناه ذاتی»، با اگناه آدم و حوّدلیل به 

نی، پیش از نتیجه، حتی اگر كودكی، شاید در حالت جنی
بلکه در  ،دوش میغسل تعمید از میان برود، وارد بهشت ن

ماند. پس از ادعای واتیکان، در طی قرون برزخ باقی می
سل تعمید غكودكانی كه  ۀپیش، مبنی بر وجود برزخی ویژ

را نفی نمود، بدون تعیین  آن پاپ، وجود اًاند، اخیرنشده
و لذا  روند یمنیا اینکه، كودكانی كه پیش از غسل تعمید از د

 به كجا خواهند رفت. ،توانند وارد بهشت شوندنمی
 هركه گناه كند او خواهد مرد. پسر، متحمل » یهودیت:
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گناه پدرش نخواهد بود. عدالت مرد عادل بر خودش 
 واهد ــــودش خــــخواهد بود و شرارت مرد شریر بر خ

    03.«بود

ه یا به شد «رسعقل»هر فرد، از زمانی كه  اسالم:
شود، مسئول اعمال خویش است. در روز عبارتی، بالغ می

قیامت، پاسخگوی اعمال خویش است و نه دیگران. بر 
 ،اساس اسالم، هر فرد، تنها، پاسخگوی اعمال خویش بوده

 مسئولیت اعمال دیگران را بر عهده ندارد.
را به دوش  ا، بار گناه آدم و حوّافراد ۀهم كاتولیسیسم:

 د.نكش می
 :و پیامبران دیگر، به ابالغ پیام  )ع(عیسی  اسالم

دیگران را به پیروی از الگوی خویش  ،خداوند پرداخته
 : مسئول اعمال خویش هستیم یك از مافراخواندند. هر

نیست و خداوند، آنچه را  [احکام الهى] بر پیامبر، جز ابالغ
  35 د.دان مى ،كنید آشکار یا كتمان مى

دیگرى را بر دوش نکشد، و اگر  [گناه]هیچ فردى بار 
بارى براى حمل بارش، حتِّى از نزدیکان خود دعوتى  سنگین

 [و كسى به او رحم نکند.] كند، چیزى از بارش حمل نشود
ترسند و  تو تنها كسانى را كه در نهان از پروردگارشان مى

پاك  [از گناه]دهى و هركس  هشدار مى ،دارند نماز به پا مى
 [همه]به نفع خود اوست و بازگشت  شود، پس این پاكى

  33 ه سوى خداوند است.ــتنها ب
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 ه ، بیش از دو هزار سال پیش، ب)ع(عیسی كاتولیسیسم:     
 وجب شد گناهان ما ـــشدن خون خویش، م واسطۀ ریخته

 .«رهانیدگناهان  ما را از آن»و  شد بخشوده
 :رو كه مسئولیت اعمال و كردار ما، بر  از آن اسالم
 دربارۀبایست هوشیاری خود را خودمان است، می عهدۀ

-به هوشیاری ما خدشههرآنچه  یم. بنابرینكنخویش حفظ 

همان دلیلی كه سبب  ؛گرددممنوع تلقی می ،دكنای وارد 
 بودن شراب در اسالم شده است. حرام

و در مراسم  استمصرف الکل مجاز  كاتولیسیسم:
، شراب مذهبی همچون، عشای ربانی و مراسم عبادی

ن را سمبل خون خدای پسر محسوب آو  شود  می نوشیده
برای میهمانان  )س( معتقدند حضرت مریم آنها كنند. می

با  ،شود كرد و وقتی مشروب تمام می مشروب سرو می
كمبود  ،آب به شراب تبدیل شده )ع(معجزه حضرت مسیح 

 گردد. میهمانی آن روز بر طرف می بمشرو
-كند و مسکرات عربده می یشراب استهزا م یهودیت:

        32حکیم نیست. ،آورد و هركه به آن فریفته شود

 در اسالم و مسیحیت ازدواج مقایسه

 :و به گفتۀ  استروابط زناشویی الزم  اسالم
در مورد  .«ازدواج، نصف دین است»: )ص( حضرت محمّد

  كید كردهأت «دوثلث دین»روایت بر  وانان،ــــــازدواج ج

 .است
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 روابط زناشویی، به عنوان عملی برای تولد  یسیسم:كاتول
 فرزندان برقرار گردیده و در مورد كشیشان و راهبان زن 

 شود.می ماندن، موجب قرب به خدا محسوب و مرد، عزب
 :بر تجرد ارجحیت دارد و  مرد و زن ازدواج اسالم

 باشد.ماندن می عزباز كردن، بهتر  ازدواج
و  استضروری اهبان زن عدم ازدواج ر كاتولیسیسم:

 بایست باكره باقی بمانند.بدین ترتیب، ایشان می
 :كنند. بر ن در اسالم، ازدواج میاروحانی اسالم

ازدواج، زن و مرد را به خدا »اساس اندیشۀ اسالمی، 
 .«كندتر می نزدیك

ن كاتولیك، مانند راهبان یا اروحانی كاتولیسیسم:
ه خدا برخوردارند، از قرب بیشتری ب [با تجرد]كشیشان 

 بایست عزب بمانند.می
 :تواند به بوده و می «بد مجاز»طالق، یك  اسالم

 ؛حلی برای یك ازدواج شکست خورده به كار آید عنوان راه
د به نخواهدیگر نمی ن و شوهرازدواجی كه در آن، ز

 د. نادامه ده زندگی در كنار هم
 اگرچه امروزه در بسیاری از]طالق كاتولیسیسم: 

اكیدأ ممنوع  اما در مسیحیت ،[كشورها پذیرفته شده است
-پاپ، مجاز به لغو یك ازدواج میشخص باشد و تنها می

افتد و لذا منجر به  میندرت اتفاق  هم بسیار به و آن باشد
 بروز مفاسد بسیار شده است.

 :آن سالمازیرا  ؛باشدتعدد زوجات مجاز می اسالم 
هنگام بروز عدم تعادل حلی مشروع، به  را به چشم راه

یعنی زمانی كه تعداد زنان نسبت به  ؛نگرد جمعیتی، می
تواند همچنین بنابر مقتضیات، می]مردان بیشتر است. 
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 )ع(. حضرت ابراهیم [ها باشد حلی برای دیگر ضرورت راه
 دو همسره بود.

تعدد زوجات را بدون احتساب شرایط  كاتولیسیسم:
وجود اینکه در بسیاری از داند با جمعیتی، غیرمجاز می

 كشورها، جمعیت زنان بیشتر از جمعیت مردان است.
 )س(با هاجر )ع(ازدواج حضرت ابراهیمنعوذ با...  مسیحیان

را فرزند نامشروع این  )ع(حضرت اسماعیل  ،را گناه دانسته
 دانند!! ارتباط گناه آلود می

 :ترتیباتی در اسالم وجود دارد كه بنابر  اسالم
 شمارد.تب شیعه، ازدواج موقت را مجاز میاحکام مک

 داند.ازدواج موقت را جایز نمی كاتولیسیسم:
 :تفاوتی میان فرزندان متولدشده، در انواع و  اسالم

 فرزندان اقسام ازدواج مشروع وجود ندارد. همۀ آن
ارث  ازمشروع شناخته شده و از حقوق مشابه از جمله 

ل نگاهداری و مسئو در هر صورتبرخوردارند و پدر، 
 های زندگی آنان است.هزینه

در مورد  ،تعدد زوجات را نپذیرفته كاتولیسیسم:
، دائم اول فرزندان متولدشده در روابط خارج از ازدواج

 .داند(ل است )آنان را نامشروع میئتبعیض قا
 :در اسالم، نیازی به فرد روحانی، به عنوان  اسالم

های باشد. زوجنمیای برای انجام مراسم ازدواج  واسطه
ساختن  مسلمان، با توافق بر سر مسائل و بر زبان جاری

اگرچه به منظور  ؛آیندبه عقد یکدیگر درمی ،توافق كالمی
ای به ثبت خواهند را در دفترخانه رعایت قانون مدنی، آن

 رسانید.
 توسط  صرفاًاجرای مراسم ازدواج  كاتولیسیسم:
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 شود. كشیشان انجام می

 در اسالم و فرهنگ اروپایی زن مقایسه

 :ارضای جنسی در اسالم، به روابط  اسالم
تحریك جنسی در محیط اجتماع،  ،شدزناشویی محدود 

 نیست.جایز 
تحریك جنسی در روابط  فرهنگ اروپایی یا غربی:

 شود.، امری پسندیده محسوب میشغلیاجتماعی و 
 :های از ارزشاز آن  [و لذت]جاذبۀ جنسی  اسالم

شویی است و هرگز نباید به ارزش اجتماعی، خلوت زنا
 مبدل شود.های عمومی در محیط شغلیتجاری و 

جاذبۀ جنسی در ازدواج و  فرهنگ اروپایی یا غربی:
به عنوان یك ارزش  شغلیهای اجتماعی، تجاری یا  محیط
 باشد.میو رایج معتبر 
 :زن مسلمان، به هنگام خروج از خانه خود  اسالم

از جلب  -بود (س)كه شیوۀ مریم  همچنان -تا پوشاند یمرا 
 توجه یا جاذبۀ محرك اجتناب ورزد.

اگرچه نه ]بسیاری از زنان  فرهنگ اروپایی یا غربی:
وسیلۀ نوع لباس و پیروی از مد، عادت به ه ب [همۀ آنها

 تهییج جاذبۀ جنسی در محیط اجتماع دارند.
 :در  های فیزیکی زنانجذابیتگیری از بهره اسالم

عنوان یك محصول تجاری، توهینی به اصالت ه تماع، باج
 باشد.و از همین رو، ممنوع می آید میزن به حساب 

استفادۀ ابزاری از جنس مؤنث  فرهنگ اروپایی یا غربی:
حتی ترغیب به آن، برای تبلیغ محصوالت بازرگانی، امری 

 عادی و بلکه ضروری بوده و به آزادی قابل انجام است.
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 :سلمان، در روابط اجتماعی، به دنبال زن م اسالم
و جذابیت  یستایجاد تحریك از طریق جاذبۀ فیزیکی خود ن

-جنسی زنانۀ خویش را در خدمت اهداف تجاری قرار نمی

 دهد.
جاذبۀ فیزیکی، نقش یك ارزش  فرهنگ اروپایی یا غربی:

 كند.را در عرصۀ اجتماع و تجارت بازی می
 :زناشویی را در زن مسلمان، آرایش و لذت  اسالم

كند، اما، به هنگام خروج از روابط با همسر خود تجربه می
 زداید.خانه، آرایش را از خود می

   31بر حجاب تأكید دارد. مسیحیت:
اگرچه ] بسیاری از زنان غربی فرهنگ اروپایی یا غربی:

در خارج از خانه، رفتاری  ،آرایش كرده [نه همۀ آنان
 گیرند.ش میكننده و شهوانی در پی تحریك
 :شود.فحشا در اسالم، حرام شمرده می اسالم 

فحشا، قابل قبول بوده و  فرهنگ اروپایی یا غربی:
  ،ایحرفه

آید. كافی است كه مانند سایر مشاغل مجاز به حساب می
به بهداشت را رعایت كرده و مالیات درآمد حاصله را 

فاحشه استفاده  ۀبپردازند. در غرب دیگر از كلمدولت 
  «رسانان سکس خدمات»نند و از عبارت ـــك نمی

 .ندكن استفاده می

                                                           
ه نجات و متانت خواهانم که زنان پوشش شايسته بر تن کنند و خويشتن را ب».  73

های فاخر، بلکه به زيور اعمال  بيارايند، نه به گيسوان بافته يا طال و مرواريد يا جامه
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 :وع مذكر و چه از ـــ، چه از نگرایی همجنس اسالم 

نوع مؤنث آن، در اسالم حرام و خالف قانون طبیعت 
شود. فردی كه به اثر نقص در تولد محسوب می

شود، از حق انجام عمل جراحی، پس متولد می تیدوجنسی
به زن یا مرد شدن  ن بلوغ، برای تبدیلاز رسیدن به س

 باشد.برخوردار می

 فرهنگ اروپایی یا غربی

از هر دو نوع مذكر و مؤنث آن، مورد  گرایی همجنس
 در بسیاری از كشورها و قبول بوده و جزئی از حقوق بشر

های شود. در برخی از كشورها، زوجقانونی شمرده می
توانند حتی می ،هاز حق ازدواج برخوردار بود گرا همجنس

آموزش  سرپرست را به فرزندی بپذیرند.كودكان بی
ها گرایی در برخی ایاالت آمریکا در دبیرستانهمجنس

 اجباری شده است.
 «تمایل آزادانه افراد بالغ»اگر فرهنگ غرب، تحت عنوان 

توان پذیرد، زنای با محارم را نیز نمیرا می گراییهمجنس
تواند مورد هم می از این حیطه خارج دانست و این امر

و در چارچوب حقوق افراد بالغی قرار  دریگبپذیرش قرار 
 ۀدر آیندبنابراین ند. ا گیرد كه به میل خود با این عمل موافق

زنای با محارم نیز بخشی از حقوق بشر چندان دور  نه
 محسوب خواهد گردید.

 یاندر اد آوردن مقایسه ایمان

 :برای واردشدن به ایمان اسالمی، تکرار دو  اسالم
  راسخ، كافی است: عبارت، با صحت عقل و اعتقاد كامالً
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هَ اال اهلل، اَشهدُ انَِّ بِسمِ اهللِ الرِّحمن الرِّحیم، اَشهدُ انْ ال اِل»
    «: محمّداً رسولُ اهلل

 دهم، خدایی  به نام خداوند بخشندۀ مهربان، گواهی می
 دهم، همانا  واهی میــــــ( نیست، گاهلل) یگانه خدایجز 

 خداست. پیامبر )ص(محمّد
اسالم اصیل و شدن در مکتب شیعه كه  برای پذیرفته

این عبارت را  ،با آگاهی، تنها، الزم است نشده است تحریف
گواهی می «: وَلیّ اهلل ااَشهَدُ اَنِّ عَلی»فزود: به عبارات قبلی ا

 است. )ص( ولی و جانشین پیامبر ،)ع(دهم كه علی 
بر اساس اسالم، خداوند تمامی گناهان قبلی فردی را كه 

 دهد.اسالم آورد، مورد بخشش قرار می
 فرمود: )ص( پیامبر

اگر كسی پس از واردشدن به اسالم، كارهای نیك انجام 
 ،اعمالی كه پیش از مسلمانی انجام داده یلدلدهد، به 

كه اگر پس از ورود به  مجازات نخواهد شد، در حالی
اسالم، به كارهای ناشایست سابق، ادامه دهد، همۀ 

 گناهانش از آغاز تا به آخر به حساب خواهند آمد.
ه منظور ورود به ایمان كاتولیك، ب به كاتولیسیسم:

كه نقش واسطۀ خدا آوردن غسل تعمید توسط كشیش جای
 كند، ضروری است. ایمان تنها، كافی نیست.را بازی می

از یك مادر یهودی، در مفهوم  انتنها، فرزندیهودیت: 
د. ایمان، نقشی ند یهودی محسوب شونتوانصریح آن، می

 ۀبه عبارتی دیگر مذهب ریش .كنددر این مورد بازی نمی
 دارد. و حتی خانوادگی نژادی

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
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 در قبال پیامبران مقایسه وظایف

 :خواهد تا به پیام انبیا خداوند از بشر می اسالم
زیرا ایشان، از سوی خداوند  ؛بپذیرندآن را  ،داده گوش فرا

ها را نادیده بگیریم، خداوند به  اند. اگر این پیام سخن گفته
 حساب ما در این مورد رسیدگی خواهد كرد.

ی را گوی خداوند با موسو عهد عتیق، گفت یهودیت:
 كند: چنین نقل می

ای را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو نبی
مبعوث خواهم كرد، و كالم خود را به دهانش خواهم 
گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهم گفت. 

، دو هر كسی كه سخنان مرا كه او به اسم من گوید نشنو
 من از او مطالبه خواهم كرد.

38
                 

درباره بندهای فوق  ، در عهد جدیدانجیل كاتولیسیسم:
درستی، پیامبر  ه، ب)ع(كند كه عیسی تصریح میاز عهد عتیق 

باشد و می )ع(وعده داده شده به حضرت موسی  موعود
  :گویدمی

د، از میان مردم كسی كه این پیامبر را برسمیت نشناس
ید تا گناهان شما پس توبه و بازگشت كن بیرون خواهد شد.
و  قات استراحت از حضور خداوند برسدمحو گردد و تا او

 ،عیسی مسیح را كه از اول برای شما اعالم شده بود
باید آسمان او را پذیرد تا زمان معاد همه بفرستد كه می

چیز كه خدا از بدو عالم به زبان جمیع انبیای مقدس خود، 
گفت كه خدای شما  زیرا موسی به اجداد ؛از آن اخبار نمود

                                                           
 .15-11 ، بند11 لفص ،تثنيهسفر  ،عهد عتيق ،انجيل.  74
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رخواهد مثل من، از میان برادران شما برای شما ب اینبی
بشنوید و هر  ،چه به شما تکلم كندانگیخت. كالم او را در هر

 30نفسی كه آن نبی را نشنود، از قوم منقطع گردد.
 :ید:فرماخداوند در قرآن می اسالم 

  [پیشین]هنگامى كه خداوند از پیامبرانِ  [یاد آوره ب] و
پیمان گرفت كه هرگاه به شما كتاب و حکمتى دادم، سپس 
پیامبرى به سوى شما آمد كه آنچه را با شماست تصدیق 

سپس ]او را یارى كنید.  كرد، باید به او ایمان آورید و مى
فرمود: آیا به این پیمان اقرار دارید و بار سنگین  [خداوند

 [بلى]گفتند:  [انبیا در جواب]گیرید؟  مى [بر دوش]پیمان مرا 
من هم با  فرمود: خود شاهد باشید و [خداوند]اقرار داریم، 

پیمان ]شما از جمله گواهانم. پس كسانى كه بعد از این 
 آنها س آیاپند. ا روى برگردانند، آنان همان فاسقان [محکم

جویند؟ در حالى كه هر كه در  مى [دینى]جز دین خدا 
قط تسلیم اوست و به ها و زمین است، خواه ناخواه ف آسمان

شوند. بگو: به خدا و آنچه بر ما  سوى او بازگردانده مى
نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب 

آنچه به  و اَسباط )پیامبران از نسل یعقوب( نازل گردیده و
پیامبران دیگر، از طرف پروردگارشان  موسى و عیسى و

 یك از میان هیچ ایم و وردهایمان آ [آنها ۀبه هم]داده شده 
او هستیم و  [فرمان]ما تنها تسلیم  گذاریم و فرقى نمى آنها

هركس غیر از اسالم به سراغ دینى دیگر برود، پس هرگز 
شود و او در قیامت از زیانکاران خواهد  نمى پذیرفتهاز او 

بود.  چگونه خداوند هدایت كند گروهى را كه بعد از ایمان 
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نیت رسول و آمدن معجزات و دالیل و گواهى بر حقِّا
روشن بر ایشان، باز هم كافر شدند و خداوند گروه 

همه دالیل  كه با آن]آنان  كند. ستمکاران را هدایت نمى
كیفرشان آن است كه  [ایمان، مرتدّ شدند ۀسابق روشن و

 آنها لعنت خدا و فرشتگان و عموم مردم بر آنان باشد.
نه  ؛هستند [مردم گان وفرشت خدا و]همواره مورد لعن 

مگر  ،مهلت داده شود آنها عذاب از آنان كاسته شود و نه به
كردار و ]و توبه  [از كفر و ارتداد]كسانى كه پس از آن 

كه همانا خداوند آمرزنده و  ند كناصالح  [افکار خود را
مهربان است. همانا كسانى كه كفر ورزیدند و در حال كفر 

ه زمین را پر از طال كرده و به مردند، اگرچ [بدون توبه]
یك از  بدهند، هرگز از هیچ [از عذاب]عنوان فدیه و باز خرید 

شود. آنان را عذابى دردناك است و  آنان پذیرفته نمى
 33 .برایشان هیچ یاورى نیست
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 گماتیسم مذهبید

ل ایمان رین دشمنی است كه در مقابت بزرگ ،خرد مه:رجت
 .ایستد می

هایی از انجیل با عقل و منطق به دلیل تضاد آشکار بخش» 
میالدى خواندن كتب مقدس بدون  سیزدهماز قرن  و علم،

ى در انجام یچراو ن ممنوع شد. هرگونه چونااجازه روحانی
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 دگماتیسم مذهبیاصل  گردید.ممنوع ن اروحانیتصمیمات 
و آزادى فکر  گشودنچشم گشت.بر عامه مسیحیان حاكم 

و مرتکب آن كافر و ملحد  شدو اندیشه و تحقیق و... حرام 
-. عقاید رسمى مورد قبول، فقط عقاید بخشنامهگردیداعالم 

كیش شخصیت پاپ و پرستش او . اى كلیساى مركزى است
فوق ى كاتولیك است. پاپ داراى مقام هاى كلیسااز پدیده

طى آمرزش گناهان و فروش نقدى و قس .بشرى است
  37.«بهشت، رسالت بزرگ كلیساى كاتولیك است

هاست. مبنای ایمان مذهبی كاتولیك، همچنان، دگماتیسم   
به تعقل و تدبر دعوت  ارهااین در حالی است كه قرآن ب

یك ساعت تفکر باالتر از هفتاد »حدیث نبوی د. مطابق كنمی
در مسیحیت اگر بخواهید در ایمان رشد  .«است سال عبادت

باید عقل را كنار بگذارید و اگر بخواهید در عقالنیت و  ،كنید
 ۀدر فلسف .درك و فهم رشد كنید، باید ایمان را كنار بگذارید

مسیحی، بزرگانی همچون توماس اكویناس و نیز آگوستین 
 پذیرفته عقالً مسیح تجسد و  و امثال اینان معتقدند تثلیث

یعی است كه طبلذا  ؛باشند نمی عقالنی اثبات قابل و نیست
و عقل  اند دادهرهبران دینی مسیحی ایمان را بر عقل ترجیح 

ن در حالی ای .كنند گمراهی معرفی می ابزار نیتر بزرگرا 
فانوس هدایتگر معرفی شده و خود  ،عقل است كه در اسالم

های  در اسالم بر اساس آموزه. یك پیامبر درونی است
نیز )ال دین لمن قرآن كریم )صم بکم عمی فهم الیعقلون( و 

شنیدن سخن و تمیز حق از باطل و  ال عقل له( خوب
تشخیص نیکو از نیکوتر از وظایف نیروی عقل و 
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وت شهید مرتضی مطهری درباره تفا .ورزی است اندیشه
 :نویسد می جایگاه عقل در اسالم و مسیحیت

م یبین ای از عقل را در متون اسالم می العاده یك حمایت فوق»
یعنی  ،ینی از ادیان دنیا به اندازه اسالم از عقلو در هیچ د

از حجیت عقل و از سندیت و اعتبار عقل حمایت نشده 
است. شما اسالم را با مسیحیت مقایسه كنید. مسیحیت در 

گوید  قلمرو ایمان برای عقل، حق مداخله قائل نیست. می
حق ندارد  ،ایمان بیاورد یی كه انسان باید به چیزیآنجا

فکر ما عقل است و عقل در این نوع مسائل حق  .فکر كند
 مداخله ندارد. آنچه را كه باید به آن ایمان داشت، نباید

فکركردن و  ۀدرباره آن فکر كرد و نباید اجاز
یك مؤمن، مخصوصاً  ۀوچراكردن به عقل داد. وظیف چون
یك كشیش و حافظان ایمان مردم این است كه جلوی  ۀوظیف

ایمان بگیرند. اصالً  ۀعقل را به حوز هجوم فکر و استدالل و
تعلیمات مسیحی بر همین اساس است. در اسالم قضیه 
درست بر عکس است. در اصول دین اسالم، جز عقل هیچ 

یعنی اگر از شما بپرسند كه  ؛چیز دیگری حق مداخله ندارد
وجود « توحید»ید یگو یکی از اصول دین شما چیست، می

د به چه دلیل به خدا ایمان سناگر دوباره بپر .خدای یگانه
اسالم جز از راه  .شما باید دلیل عقلی بیاورید ،اید آورده

ید من خودم قبول ندارم یكند. اگر بگو عقل از شما قبول نمی
خذ »كه خدا یگانه است دلیلی هم ندارم، تو چه كار داری؟ 

تو نتیجه را بگیر، به مقدمه چکار « الغایات و اترك المبادی
ام، باالخره به  از قول مادر بزرگم یقین پیدا كردهداری؟ من 

ام، ولو از قول مادر بزرگم باشد،  یك حقیقتی یقین پیدا كرده
گوید نه، ولو به وجود  ولو خواب دیده باشم! اسالم می
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خدای یگانه اعتقاد داشته باشی ولی آن اعتقادی كه 
اش تقلید از پدر و مادر یا  خواب دیدن است، ریشه اش شهیر

محیط است، مورد قبول نیست. جز تحقیقی كه عقل تو  ریتأث
با دلیل و برهان مطلب را دریافت كرده باشد، هیچ چیز 

ای  اصول ایمان مسیحیت، منطقه .دیگر را ما قبول نداریم
مسیحی  مؤمنیك  ۀممنوع برای ورود عقل است و وظیف

ولی  ؛حفظ این منطقه از هجوم قوای عقلی و فکری است
در قرق عقل است  ای است كه ان در اسالم منطقهاصول ایم

و غیر از عقل هیچ قدرت دیگری حق مداخله در این منطقه 
  .«را ندارد

 
فکر شما درگیر  ،اگر شما روشنفکر باشید :ترجمه تابلو

 . مسائل خواهد بود

كند كه به طور كلی  ابلوی فوق به بینندگان توصیه میت
 .گرا و روشنفکر نباشند عقل
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 رۀ تثلیت در قرآندربا

 همانا كسانى كه گفتند: خداوند، همان مسیح پسر مریم »
 در حالى كه  [گویند چگونه چنین مى]است، قطعاً كافر شدند. 

بپرستید كه  اسرائیل! خدا را گفت: اى بنى مسیح خود مى
پروردگار من و شماست، یقیناً هركس به خداوند شرك 

ده و جایگاهش بهشت را بر او حرام كر ورزد، خداوند
دوزخ است و ستمگران را هیچ یاورى نیست. همانا آنان كه 
گفتند: خداوند، یکى از سه تاست، كافر شدند. جز خداى 

گویند دست برندارند،  خدایى نیست و اگر از آنچه مى یکتا
قطعاً عذابى دردناك خواهد  آنها كتاب  به كافران از اهل

طلبند؟ در  زش نمىكنند و از او آمر رسید. آیا توبه نمى
مهربان است. مسیح پسر مریم،  ۀحالى كه خداوند، آمرزند

 و اى بیش نیست كه پیش از او نیز پیامبرانى بودند فرستاده
همچون ]كردار بود، آن دو  مادرش بسیار راستگو و درست

 [پس هیچ كدام خدا نیستند]خوردند.  مى غذا [ها سایر انسان
كنیم، پس بنگر  ان مىــبی ردمبنگر كه چگونه آیات را براى م

  33«شوند. گردان مى روى [از حقِّ]كه این مردم چگونه 

 دربارۀ تثلیت در عهد عتیق

زیرا در روزی كه  ؛باشید خویشتن پس بسیار متوجه   
د، هیچ كرخداوند با شما در حوریب از میان آتش تکلم می

صورتی ندیدید. مبادا فاسد شوید و برای خود صورت 
یا تمثال هر شکلی از شبیه ذكور یا اناث بسازید. تراشیده 

                                                           
 .61- 62آيات  . نساء، 71



  

ها( ) نکته فصل چهارم 30  

ای كه روی زمین است، یا شبیه هر مرغ یا شبیه هر بهیمه
ای بر زمین یا شبیه هر خزنده پردبالدار كه در آسمان می

های زیر زمین است. )...( این بر  یا شبیه هر ماهی كه در آب
گری تو ظاهر شد تا بدانی كه یهوه خداست و غیر از او دی

نیست. از آسمان آواز خود را به تو شنوانید تا تو را تأدیب 
نماید و بر زمین آتش عظیم خود را به تو نشان داد و كالم 

                             33او را از میان آتش شنیدی.

هایی از سه خدا كلیساها را تزئین ها و مجسمهنقاشی
 سه خدایی( است.مذكور مربوط به تثلیث ) ند. تصاویركن می

خدای پسر را به صورت مرد  )ع( ها مسیح این نقاشی 
دست، خدای پدر را به صورت پیرمردی فرتوت و  به صلیب

سازند كه هرسه القدس را به صورت كبوتر مجسم می روح
 خدا هستند )سه خدا در یکی(.

های شویم كه در نوشتهترتیب، با اصلی مواجه می به این
خورد و بر این موضع اسالم صحه مسیحیت به چشم می

                                                           
 .31-37و  11-11آيات  ،4فصل  ،سفر تثنيه ،عهد عتيق. انجيل،  75
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-گذارد و نبود منطق در اعتقاد به سه خدا را به اثبات میمی

 رساند. 
 

 )س(ممریویشاوندی ـــروابط خ عمقی در مفهوم تثلیث،با ت

، «پدر -خدا»و  «پسر -خدا»عنوان ه و والدینش، با عیسی ب
یك استنتاج منطقی، آن خواهد  نمایند. نتیجۀ انجام رخ می

نامد، مادر كه مریم كه مسیحیان او را مادر خود می بود
 )س( زمان، نوۀ پدر و مادر مریم است كه هم «خدای پسر»

خدای »نوبۀ خود، ه ب )س( باشد. پدر و مادر مریم مقدسمی
-شان است و خدای پدر را به چشم داماد خود میپسر نوه

ان بایست این نکته را نیز در نظر گرفت كه ایشنگرند. اما می
عنوان اوالد آدم و حوّا، به ه و پدر و مادرش(، ب )س()مریم 

شکل عادی، در كرۀ خاكی به دنیا آمدند. آدم و حوّا، توسط 
توانند والدین ترتیب، چگونه می خداوند خلق شدند. بدین

مادر خدا و پدر بزرگ و مادر بزرگ خدای پسر یا پدرزن و 
 مادرزن خدای پدر باشند؟ 

با  )س( ه مسیحیان معتقدند حضرت مریمبا توجه به اینک
دنیا ه یوسف نجار ازدواج كرده و فرزندان زیادی از وی ب

 توان گفت كه پدر و مادر حضرت مریمآورد، در نتیجه می

یکی یوسف نجار و  :برای تنها دخترشان دو داماد دارند )س(
 دیگری خدای پدر! 

 با این مفاهیم وجود دارد و ارۀتناقضات بسیاری درب
، یعتاًطبنماید. قبول چنین ادعاهایی بسیار غیرمنطقی می

 مسلمانان را بر آن باوری نیست.

 گانگی خدا سه
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مثل  ؛سه تا در یکی ؛گویند خدا سه تاستمسیحیان می
هم پدر است و هم فرزند. یکی است امام سه هم مرد  فردی

 القدس است.خدای پدر، پسر و روح ؛استت
شود كه از چه زمانی خدا میال مطرح ؤدر اینجا این س

سه )ع( سه تاست. خدا سه تا بوده یا با تولد حضرت مسیح 
 پس قبل ،اگر با تولد وی خدا سه تا شده است تا شده است.

القدس. آن  یعنی خدای پدر و روح است؛ دو تا بوده از آن،
اند. پس خدا در زمان دو قبل از خلقت آدم وجود داشته

دو تا بوده است. اگر هم خدا  ع( )پیامبران قبل از مسیح 
در تمام طول حیات انسان از آدم تا ابد  ،همیشه سه تا بوده

 خدا سه تاست. 
در هر صورت چه خدا دو تا باشد چه سه تا، پس چرا 

خدا را یکی دانسته و معرفی )ع( تمام پیامبران قبل از مسیح 
خدا را یکی معرفی  ،اند. مگر نه آنکه اگر پیامبرانكرده

بوده كه خدا خود را یکی معرفی كرده این دلیل به  ،اندردهك
دانسته كه خودش دو تا یا سه تاست؟! است. آیا خدا نمی

ولی به مالحظاتی خود را یکی معرفی كرده  ،آیا خبر داشته
القدس است؟ آیا رقابتی بین دو خدا یا سه خدا بوده كه روح

ا یا اضالع دیگر خدایان ر ،كردهكه با پیامبران صحبت می
دیگر خدا را نفی كرده است و فقط از وجود یك خدا 

 صحبت كرده است.
عهد عتیق نیز از خدای واحد سخن به میان  انجیلدر 

 آمده است.

 به تصویر كشیدن خدا

 كشند. خدای پدر را به در  مسیحیت خدا را به تصویر می
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صورت پیرمردی سفیدمو و فرتوت، خدای پسر را در 
القدس را به صورت  و خدای روح )ع( سیح تصویر حضرت م

تصویركشیدن سه خدایی از سه تصویر  ابتدا در به .كبوتر
واتیکان به  ۀكردند. سپس با اجازمشابه استفاده می

و كبوتر آن را به تصویر  صورت پیرمرد و جوان
تصویركشیدن خدا هم منعی  تاست و به اگر خدا سهكشیدند.

 یق آمده است:عهد عت انجیلچرا در  ،ندارد
زیرا در روزی كه  ؛پس خویشتن را بسیار متوجه باشید

نمود، هیچ  خداوند با شما در حوریب از میان آتش تکلم می
صورتی ندیدید. مبادا فاسد شوید و برای خود صورت 
تراشیده، یا تمثال هر شکلی از شبیه ذكور یا اناث بسازید، 

بیه هر مرغ ای كه روی زمین است، یا شیا شبیه هر بهیمه
ای بر زمین  پرد، یا شبیه هر خزنده بالدار كه در آسمان می

این بر  . ...های زیر زمین است  یا شبیه هر ماهی كه در آب
تو ظاهر شد تا بدانی كه یهوه خداست و غیر از او دیگری 

لهذا امروز بدان و در دل خود نگاه دار كه یهوه  ؛نیست
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زمین و دیگری  خداست، باال در آسمان و پایین روی
75نیست.

 

خدا یکی است و در اینجاست كه  ،فوق بندهایمطابق 
 در توجیه خدایی باشد. اصوالًباید پاسخگوی سهكلیسا 

 این تضاد تا «تاست در یکی خدا سه»اند كه  همین مورد گفته
 

 را حل كنند.

تصویركشیدن خدا منع شده  هب مطابق آیات فوق همچنین
 تصویر بهدا،ــــپیامبر خ )ع(شود موسی است. چطور می

 كشیدن خدا را فساد بداند و  پاپ آن را مجاز بشمارد؟ 

 شدن! از به صلیب كشیده ترس مسیح )ع(

 و معتقدند او دانندرا فرزند خدا می )ع(مسیحیان كه مسیح 
 شدن، قربانی شود و بدین كشیده صلیب به زمین آمد تا با به

را از  و آنها دکشبوسیله جور گناهان بشریت را بدوش 
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مده آ انجیلعذاب الهی رهایی بخشد. با این اوصاف در 
شدن به یهودا گفت تو به  كشیده صلیب است كه وی قبل از به

 ،یکی دیگر از حواریون ،من خیانت خواهی كرد. به پتروس
گفت تو سه بار مرا انکار خواهی كرد و بار سوم خروس 

بعد از سه روز از كید كرد كه أكند به خواندن. ت شروع می
شدن بر صلیب، زنده خواهد شد و به آسمان عروج  شتهك

است كه وی وقتی به صلیب  هخواهد كرد. اضافه شد
 «خدایا چرا مرا ترك كردی؟!» :گفت ،كشیده شد

 د از سه روز از ـــدانست بعال اینجاست كه وی كه میؤس
 دانستهیم سپ ،مرگش زنده خواهد شد و عروج خواهد كرد

 ،كه از سوی خدا ترك نخواهد شد. با علم به این مطلب است
چرا مرا ترك كردی؟! مسیحیان كه خدای پدر  :چرا گفت

كنند گونه توجیه می این ،برای این موضوع ندارند پاسخی
های ضعف ،كه چون وی به صورت انسان نازل شده است

 ،بیان این جمله بر صلیبها را نیز دارا بوده است و انسان
چنین ضعف طبیعی است. این در حالی است كه  ۀنتیج

نجات بشریت از عذاب الهی و  آنها موریت وی به قولأم
 است. بوده موریتی الهی أم

و در باور مسیحیان خدا كه از مرگ  )ع(معرفی مسیح 
 گردد. اسد انحرافی بزرگ محسوب میهر می

من برگزار ؤدر فیلیپین مراسمی مذهبی توسط مسیحیان م
جرهای زدر این مراسم  آنها تعدادی ازشود و  می

خرند تا بر شده بر مسیح )ع( بر صلیب را به جان می تحمیل
هایی تصاویر بخشاین بر ایمان مسیحیان بیفزایند.  ناثر آ

 از این مراسم است. 
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این است كه چطور ممکن است كه مسیحیان  پرسش اكنون
كنند ه نمییكنند و از خدا گالفیلیپین این زجرها را تحمل می

 ،دانندقرب به خداوند می ۀها را نشانو تحمل این سختی
شدنش با هدف  كشیده صلیب لیکن حضرت مسیح )ع( كه به

شدن گالیه  كشیده صلیب از به ،بخشش گناهان بشریت بوده
عروج  هو با علم ب هراس داردجر زكند و از مرگ و می

رح شدن توسط خدا )خدای پدر( را مطترك ادعای ،خویش
سازد؟! مگر نه اینکه خدا عالم به همه چیز است! پس می

یعنی  ،گانه )تثلیث( بخشی از خدای سهممکن است چطور 
در لحظاتی فکر  ،دانند مسیح )ع( كه وی را خدای پسر می

 ،گونه باشد كند كه خدای پدر او را ترك كرده است؟ اگر این
ز خدا بلکه بخشی ا ،پس خدا به همه چیز كه عالم نیست هیچ

است كه در  خبر و خدایی فراموشکار بی خدا از بخش دیگر
د و وكند كه قرار است زنده شسختی فراموش می اتلحظ

  عروج كند.
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 بر ، شدن را نفی كرده كشیده صلیب اصل به ،البته اسالم
 گذارد.حه میعروج مسیح )ع( صِ
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 مربوط است فیلیپینكشور در  یها به مراسماین عکس
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 هین به پیامبران در انجیلتو

 !ازدواج با محارم در كتاب مقدسِ مسیحیان و یهودیان

گوید كه ساره  میحضرت ابراهیم )ع( به نقل از  انجیل
نیز او   الواقع و فی» :همسر حضرت ابراهیم، خواهر اوست

  دختر مادرم، و زوجۀ  ، اما نه پدرم ، دختر است  خواهر من
73«.من است

 

 ؛دانند نشده می ها را تحریف مسیحیان و یهودیان این بخش
پس بنا به اعتقاد خودشان، پیامبرشان با خواهر خود 

 اسرائیل نیز  رده است و حضرت اسحاق و بنیــــازدواج ك
 .حاصل ازدواج با محارم هستند

 نوح با خداحضرت رفتن  راه

  است  این: »رفت نوح با خدا راه می كند كه كید میأانجیل ت
بود و در عصر خود كامل و   عادل  مردی  . نوح نوح  پیدایش

72.«رفت با خدا راه می  نوح
 

 !زنای لوط با دو دخترش ادعای

ای لوط با دو داستان مستهجنی در مورد زن در انجیل
 71 .شود دخترش نقل می

                                                           

 .12بند ، 20 باب ،کتاب پيدايش ،کتاب مقدس.  61
 . 5بند ،7 . همان، باب 62
  از صوغر برآمد و با دو دختر خود در کوه  و لوط: 31-30بند  ،15 باب. همان،  63

 ' سُکْنی  با دو دختر خود در مَغاره  در صوغر بماند. پس  زيرا ترسيد که ؛شد  ساکن
  نيست  زمين  بر روی  و مردی  پدر ما پير شده: » گفت  کوچك  به  و دختر بزرگ رفتگ

بنوشانيم و با او   ود را شرابخ پدر تا بيا ،ما در آيد  ، به جهان  کل  عادت  برحسب  که

 

http://realchristian.blogfa.com/post-44.aspx
http://realchristian.blogfa.com/post-15.aspx
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شود و با دختران  طبق این داستان، لوط دو بار مست می
 !كند خود زنا می

 نابع درآمدی واتیکانم

 عدم ازدواج كشیشان

دند و همسر ركدر قرون اولیه میالدی كشیشان ازدواج می
له در كلیسا مطرح شد كه ئو فرزند داشتند، لیکن این مس

افتی از مردم توسط كشیشان صرف بخشی از وجوه دری
در سال شود. این امر موجب شد كه هایشان میخانواده

اعالم ممنوع  را میالدى هانرى چهارم ازدواج كشیشان 012
78كرد.

         

  نا این مصوبه در صدد توجیه معنوی آــــــكلیسا ب
برآمدند و ازدواج را یك بد ضروری جهت بقای نسل بشر 

تربودن به خدا ها برای نزدیكیشان و راهبهلذا كش ؛نامیدند
 كنند وقف كامل كلیسا و خود را  باید از این بد پرهیز كنند

                                                                                                       
 را خود پدر ، شب  همان در  پس .«داريم  از پدر خود نگاه  ، تا نسلی همبستر شويم

 و  خوابيدن از او و شد،  همخواب  خويش پدر با  آمده  بزرگ دختر و نوشانيدند،  شراب
  دوش  اينك: » گفت  کوچك  به  بزرگ ديگر، روز  که شد  واقع و نشد  آگاه  وی  برخاستن

شو   همخواب  و تو بيا و با وی  بنوشانيم  نيز او را شراب  ، امشب شدم  همخواب  با پدرم
 دختر نوشانيدند و  شراب را خود پدر نيز  شب  آن .«اريمد  از پدر خود نگاه  تا نسلی
هردو   نشد. پس  هآگا  وی  برخاستن و  خوابيدن از او و شد،  وی  همخواب  کوچك

 و نهاد،  نام  موآب را او ، زاييده  پسری ، بزرگ  آن وشدند   از پدر خود حامله  دختر لوط
 تا  وی. نهاد  نام  عَمّی بن را او و بزاد،  سرینيز پ  کوچك و  است  موآبيان پدر امروز تا او

 است.  عمون بنی پدر  به حال
 . جلد دوم ،تاريخ اديان و مذاهب جهان، عبداللّه مبلغى آبادانى. ر.ك:  64
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 صرف كلیسا گردد. صرفاًدریافتی وجوه  تا
 اگر ازدواج بد بودهشود كه مطرح می پرسشحال این 

 آیا ازدواج ؟پیامبران الهی ازدواج كردند بیشترچرا  است،
دلیل  و آیا كشیشان به بوده است؟! مانع قرب به خدا آنها

 ،اندپیامبرانی كه ازدواج كرده باالترمقامی  مجرد ماندن
 دارند؟!

 آنها طبیعی زیغرا یراه را بر ارضا ،ازدواج ممنوعیت
ای نزد آنان انحرافات گسترده و عدیده اتبست و موجب

گیر  ایی آن عالمورس طبلبه نحوی كه اینك  ؛فراهم آورد
 شده است.

 مسیحیت منعی برای ازدواج كشیشان و  های هی فرقبرخ
لذا فساد موجود در كلسیای كاتولیك نزد  ؛ها ندارندراهبه

 ده است.کرآنان بروز ن

 گرایی در بین كشیشانهمجنس

كشورهای غربی  درگونه كه  آن ،ل دیگر كلیسائاز مسا
در میان كشیشان و  گراییرواج همجنس ،منتشر شده

چند سال قبل یك كشیش  مثالً ؛ستاهای كلیسراهبه
منصوب گرا به مقامی ارشد در كلیسایی در آمریکا همجنس

كلیساهای اسقفی در انگلستان و آمریکا  البته هنوز گردید.
 راسم مذهبی ازدواج دو همجنس در كلیساـــــبا اجرای م

گرا ن همجنساولی با پذیرش علنی روحانی ؛ندا مخالف
  .ندای ندارلهئدرفرقه خود مس

گرایی از طرف كلیسا شناختن همجنس رسمیت طرفداران به
گرایی را برای مردم گویند اگر كلیسای اسقفی همجنس می
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دانستن آن برای خادمان كلیسا قابل  حرام ،داندگناه نمی
 !دفاع نیست

ی جنسی تعدادی از مقامات كلیسا ۀافشای سوء استفاد
 هایورــكاتولیك از كودكان و نوجوانان در كش

  ت.مواجه كرده اس جدی بحران با را واتیکان ،مختلف

كانادا و آمریکا به قدری  ،این موضوع در كلیساهای بلژیك
 واكنش به را های زیادیكه خانواده است گسترده بوده

میالدی كشیشی  2535در فوریه  و  كرد وادار كلیسا علیه
 مورد تجاوز بارهاآمریکایی كه خود در دوران كودكی 

 است كه اعتراف كرده ،شان آمریکایی واقع شدهكشی
 و كلیسا را به محل آزار در هاست صندلی اعتراف سال
 .ده استكرنوجوانان تبدیل  اذیت

 از شیطانی اعمال پلید و یاه آمار و ارقام و گزارش
-خانواده از كه برخی است قدر زیاد شده آن كلیساها

هایشان تنها بچه دهند نمی اجازه عنوان هیچ به مسیحی های
 وارد كلیسا شوند
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 رسوایی اخالقی كشیش مالزم پاپ  

ماه در  0صله زمانی او فقط در فا اعترافات چیندوبنا به 
 )شکار( نفر را برای كشیش بالوجی تور ده،  2553سال 

، پوست دو جوان كوبایی سیاه آنها كرده است كه در بین
یك مانکن جوان اهل ناپل و یك بازیکن راگبی اهل رم دیده 

 . شوندمی

یکی از  ،آنجلو بالدوجیشیش ك گراییهمجنساسناد 
را رتق و فتق امور شخصی پاپ مسئولیت مالزمان پاپ كه 

 .شدافشا  ،بر عهده داشته است
ای به ساله 23این كشیش با مرد  شده ضبط ۀصدای مکالم

ر كلیسای واتیکان كه در گروه كُ -نام توماس چیندو ایهم
 .كنداین فساد را ثابت می ،كرد كار می

 مکالمه این در كرده است كه گزارش گاردینروزنامه 
 فیزیکی مشخصات تشریح حال در بالدوجی كشیش تلفنی،
 . است بوده چیندو به دلخواهش پسر

ین كشیش ها با اعترافات خود گفته است كه سالچیندو در ا
 .كرده استشکار جنسی فراهم میارتباط داشته و برای او 

چیندو به بالوچی زنگ  ،شده در یکی از مکالمات ضبط
در گروه كر  ،هنگامی كه زنگ زدی :گویدزند و به او می می

افزاید كه می سپس وی كلیسای واتیکان مشغول كار بودم.
او برای او در نظر  ۀاله را متناسب با سلیقس 11مردی 

 .كیلو وزن دارد 37متر قد و  دوگرفته كه حدود 
ای با مجله پانورامای ایتالیا ضمن شرح چیندو در مصاحبه

 ،ساله دارد دهروابط خود با كشیش بالوجی كه سابقه ای 
خواسته كه برای او مردان و گفت كه بالوجی از او می

http://www.asriran.com/fa/news/103136
http://www.asriran.com/fa/news/103136/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%BE
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كار در نهایت  كند و این پیداندش را پسران جوان مورد پس
چیندو، كشیش  ۀچراكه بنا به گفت ؛بودن انجام شود محرمانه

بالوجی به او گفته بود كه او ازدواج كرده و باید اسرار 
 !او مخفیانه بماند ۀگرایانهای همجنسمرتبط با گرایش

واتیکان  ارشد های اسقف  یکی از 3133در مهر ماه سال 
این كشیش  خود اعتراف كرد.گرایی  نسبه همج آشکارا

های واتیکان بود كه بر امور  رییس دفتر یکی از وزارتخانه
هزار كشیش كاتولیك در نقاط مختلف  چهارمعنوی حدود 

 .جهان نظارت داشت
 ها رسانه در كه ساله شصت اعظم اسقف  توماسو استنیکو

 ،ای بودشده چهره شناخته مذهبی های برنامه خصوص به و
طور   به  ایتالیا هفت شبکه برنامه در  2557پاییز سال  در

 .گرابودن خود اعتراف كرد ناشناس شركت و به همجنس

  هلند كلیسای در كودكان از جنسی استفاده سوء

جنسی  حکایت از آزار هلند گزارش یك گروه تحقیقاتی در
های ها هزار كودك و نوجوان در این كشور بین سال ده

وسط نهادهای مرتبط با كلیسای كاتولیك ت 2535 تا 3380
 .هلند دارد

، گزارش این گروه تحقیقاتی آلمان های رسانه گزارشبه 
 .روز جمعه در شهر الهه هلند منتشر شد

بین  3333تا  3380های  برپایه گزارش این گروه، بین سال
نهادهای كلیسای كاتولیك مورد  هزار كودك در بیست تا ده

سن قانونی تا  این كودكان زیر شمار اند وگرفته آزار قرار
 .هزار نفر رسیده است به چند ده 2535سال 

http://www.irna.ir/News/30715404/parseek/parseek
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آنان پا به سن  نوجوانان كه تعداد زیادی از این كودكان و
اند كه گفته گذشته و اكنون میان سال و بزرگسال هستند،

 .برندز از این اتفاق رنج میتا امرو

این  نفر در هشتصددر این گزارش آمده است كه حدود 
 صدحدود  اند وآزار جنسی و سوء استفاده دخالت داشته

ولی مشخص نیست كه چند  اند،نفر از این افراد هنوز زنده
 .كنندنفر از آنان همچنان در كلیسا كار می

كاتولیك در افزاید كه مقامات كلیسای این گزارش می
برخورد و مقابله با سوء رفتاری كه در مدارس و 

 .اندكوتاهی كرده های وابسته به كلیسا رایج بوده،خانه یتیم

هزار  18در این گزارش كه بر اساس مصاحبه با بیش از 
هر پنج  شود كه از، تخمین زده میاست نفر تنظیم شده

سسات وابسته به كلیسای ؤكودك و نوجوانی كه در م
یك نفر مورد سوء رفتار قرار  اند،كاتولیك حضور داشته

 .گرفته باشد

انجام این تحقیق پس از آن آغاز شد كه اتهاماتی مبنی بر 
ای در شرق هلند مطرح سوء رفتار با كودكان در مدرسه

 .شد

ای را كلیسای كاتولیك در هلند برنامه ۀماه گذشته شاخ
تارهای جنسی برای پرداخت غرامت به قربانیان سوء رف
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فتار ب آن به نسبت شدت سوء آغاز كرد كه در چارچو
هزار یورو صدهزار تا  پنج قربانیان بین گرفته، صورت

میلیون نفری  33درصد جمعیت حدود  23 .كننددریافت می
 .ندا هلند كاتولیك

 قبلی تجاوز به كودكان توسط پاپالپوشانی 

هه هشتاد نیز در د[ قبلی]پاپ پاپ بندیکت شانزدهم  - اروپا
 .كرد آزارهای جنسی كشیشان را الپوشانی می

شهر كه در دهه هشتاد بین واتیکان و اسقف  هایینامه
اوكلند ایالت كالیفرنیای آمریکا رد و بدل شده است، نشان 

ها پاپ فعلی )بندیکت شانزدهم( ضمن تعلل  دهند آن سال می
در روند خلع لباس یك كشیش كالیفرنیا كه متهم به آزار 

 .آن سکوت كرده است ۀجنسی كودكان بود، دربار
ر جنسی زاوكیل تعدادی از قربانیان آ ،جف آندرسون

ای از دست كشیشان كلیسای كاتولیك، مجموعهه ب كودكان
هایی را منتشر كرد كه در آنها، آزارهای جنسی شش نامه

ساله به دست پدر استفان كیسل  نوجوان یازده تا سیزده

http://www.khabaronline.ir/detail/53656/--%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85---%D9%BE%D8%A7%D9%BE---%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7---%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
http://www.khabaronline.ir/detail/53656/--%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85---%D9%BE%D8%A7%D9%BE---%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7---%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
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(Stephen Kiesle)   تشریح شده است. بر  3373در سال
اسقف   John Cummins اساس این اسناد، جان كامینس

خواستار خلع لباس پدر كیسل به  3333 سال اوكلند در
واتیکان در پاسخ این . شودعلت این فساد اخالقی می
 . خواهداین ماجرا می ۀاسقف، اطالعات تکمیلی دربار

این اطالعات تکمیلی را برای  3332جان كامینس در فوریه 
رئیس وقت یك انجمن مذهبی  ،كاردینال ژوزف راتزینگر

 .كندارسال می -ت شانزدهمیعنی پاپ فعلی بندیک -واتیکان
-سه سال بی های مکرر این اسقف اوكلند تا اما درخواست

كاردینال ژوزف  3330ماند تا آنکه در سال  می پاسخ 
ای كه به زبان التین نگاشته بود، بر اهمیت راتزینگر در نامه

اما از هرگونه اقدام فوری در این  ؛كنداین ماجرا اعتراف می
 .دكنخصوص خودداری می

-وچونبی ۀآندرسون معتقد است این اسناد بیانگر شیو
كردن  ل راتزینگر و واتیکان برای خاموشچرای كاردینا

دست كشیشان ه صداها در خصوص آزار جنسی كودكان ب
كلیسای كاتولیك و تکذیب مداوم این فساد اخالقی در سطح 

آنجلس، این كلیساست. به گزارش خبرگزاری فرانسه از لس
افشای یك  در پی اًست كه كلیسای كاتولیك اخیرا در حالی

از  .شدت گرفتار شده است های اخالقی بهرشته رسوایی
كردن و  بندیکت شانزدهم هم متهم به مخفی سوی دیگر پاپ

سکوت در برابر این ماجراهای فساد اخالقی در زمان 
 ؛ریاست خود بر انجمنی مذهبی در واتیکان شده است

به كودكان شده  هاتداوم این تجاوزسکوتی كه منجر به 
 است.
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 بخشش گناهان

نیاز كلیسا به درآمد بیشتر موجب شد تا راهکار جدیدی را 
بخشش گناهان بود.  ،برای كسب درآمد برگزینند و آن

لحاظ مردم را وادار به اعتراف به گناهان  نزد  بدین
كردند و وجوهی را از آنان برای بخشش  میكشیشان 

وسیله كلیسا خود را شریك  دند. بدینكرفت میگناهان دریا
امری كه  رت خدا در بخشش گناهان معرفی كرد؛در قد

تاكنون ادامه دارد. البته این روش برای كسب آگاهی از 
 شد.اوضاع جامعه و تداوم سلطه بر آنان مفید ارزیابی می
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 گناه ذاتی و غسل تعمید

كردند و ه نمیهمه گنا اوالً ؛كرداین درآمدها كفایت نمی

نمود و وجهی هر گناهکاری به گناهانش اعتراف نمی ثانیاً
های دیگری نیز برای كسب درآمد راهپرداخت. لذا نمی

 یهمه ابنا از جمله اعالم كردند كه اصوالً ؛طراحی گردید
-نمی ،آیند و بدون حذف این گناهبشر گناهکار به دنیا می

ارت طفل معصوم در توانند وارد بهشت شوند. بنابراین عب
زیرا همگی، حتی كودكان و بلکه  ؛ندارد امسیحیت معن

نوزادان در رحم مادرشان گناهکارند و بار گناه آدم و حوا 
كشند. تنها راه حذف گناه نیز غسل تعمید را بر دوش می

است كه باید توسط كشیشان انجام شود. این رسم 
نیز  درآمدهای زیادی را نصیب كلیسا نمود كه كماكان

 ادامه دارد.

 فروش برزخ

كرد. كه كلیسا برزخ فروشی می است در گذشته رسم بوده
گرفت و در قبال را از وارثینش می ده درصد اموال متوفا
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د. كرضمانت می امکان مطلوبی را در برزخ برای متوف ،آن
 ثروت كالنی از این طریق نصیب كلیسا گردید.

 فروش جهنم

های كلیسا در كارین فریباتقدشود كه یکی از منگفته می
-مورد بخشش گناهان و نیز فروش برزخ، با علم به كاسب

لذا كلیسا در  ؛دهدكاری كلیسا، پیشنهاد خرید جهنم را می
 فروشد. جهنم را به او می ۀهم ،قبال دریافت وجه كالنی

ام و دارد كه من جهنم را خریدهاین فرد سپس اعالم می
خواهم داد و لذا نیازی به اعتراف به كس را به آن راه ن هیچ

گناهان و خرید برزخ نیست. این امر كلیسا را در آن زمان 
 به دردسر انداخت.

          و فروش مناصب كلیساییخرید

طمع پول به آنجا انجامید كه حتی مناسب كلیسایی را نیز  
الغی به مب« گیبردونوژان»مثالً مادر  ؛رساندندبه فروش می

 ۀسالگی به جرگ داد تا او را در یازده  پول مقامات روحانی
 3533در سال . كشیشان عالی مقام یك كلیسا وارد كنند

ای در برابر پرداخت ساله كودك ده« ناربون» میالدی
 صدهزار سولیدوس به مقام اسقف اعظم منصوب شد.

 واسطه ازدواج

بودن شرایط،  رای ازدواج در اسالم، در صورت فراهمب
عقد توسط زوجین خوانده شود و نیازی  ۀكافی است خطب

در مسیحیت ازدواج فقط طی مراسمی  ؛ امابه واسطه نیست

http://kelisa20.blogfa.com/post-5.aspx
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باشد كه برای انجام آن در كلیسا و نزد كشیش ممکن می
 گردد.نیز مبالغ قابل توجهی از زوجین دریافت می

 خدا انسان باواسطه 

روحانیت مسیحی خود را واسطه انسان با خدا و خود را 
بخشش  ،داند و یکی از مظاهر آنشریك قدرت خدا می

 گناهان توسط كشیشان و فروش برزخ و بهشت است. 

 ورود به مسیحیت

اعتقادی دارد و فرد  ۀجنب ،در حالی كه ورود به اسالم
-ن میبر زبا شهادتین را معتقد برای ورود به اسالم صرفاً

 ۀدر مسیحیت ورود به مسیحیت موكول به اجاز ،آورد
 باشد.كلیسا و طی مراسمی با انجام غسل تعمید ممکن می

 اطاعت پاپ گناهکار نیز واجب است

علیه این مفاسد حمالت كه  ده شدها آنچنان گسترفساد پاپ
، «آگوستینو تریونفو» یالدیم 3128در سال افزایش یافت. 

در جواب حمالت « ودوم نس بیستیوآ»تحت حمایت پاپ 
ها، به حکومت پاپ« مارسیلیوس پادوایی»و « ویلیام آكمی»

و گفت كه قدرت پاپ از جانب خداوند است  ای نوشترساله
 ...در گناه باشد، واجب است.  غرقو اطاعت پاپ، حتی اگر 

از مقام فرشتگان و در خور همان ستایش و برتر  ،مقام پاپ
-تقدیسی است كه به مریم عذرا و دیگر قدیسان گذارده می

                 70شود.
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  بورجا پر از فساد پاپ الکساندر زندگی

های های خارجی و با پرداخت رشوهبا حمایت سلطنت
دست  ،عنی نمایندگی خدا در زمینی ،فراوان به مقام پاپی

 یافت.
 های همعشوقفرزندان زیادی داشت. یکی از هاووی معشوقه

وی دخترش بود كه از او دختری به دنیا آورد. به عبارتی  
 اش هم بوده است. دخترش در عین حال نوه
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 پاپی كه زن از آب در آمد

 كه  نیز وجود داشت Juan Anglicus پاپ دیگری به نام
تصویر زیر وضع حمل پاپ را به  زن است. معلوم شد بعداً

 تصویر كشیده است.

- اسلحهمایه گذاری واتیکان در كارخانجات سر
 سازی 

 

http://www.herenciacristiana.com/museo/juanatxt.html
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واتیکان برای كسب درآمد بیشتر، بخش قابل توجهی از 
 ،سازی های مردمی دریافتی را در كارخانجات اسلحهكمك

گذاری كرده است و از این طریق  یکا سرمایهمثل الكهید آمر
كند. واتیکان در تجاوزات رژیم آمریکا در جهان شراكت می

ها و جنایات آن همواره از استعمار و امپریالسم و جنگ
 حمایت كرده است.

 دانستن آن سوی زمین!! كفربودن مسکونی

كشیشیان مسیحی معتقد بودند هركس به آبادبودن 
امکان ندارد بتواند از آتش  ،باشد سوی زمین معتقد آن

های كلیسا بر این اعتقاد دوزخ فرار كند و برخی از پاپ
بودند كه رهایی از آتش نه غیرممکن، بلکه بسیار دشوار 

 است.

اعتقاد به اینکه در طرف دیگر زمین نیز مردمانی زندگی 
  است های سختی منجر شده كنند، به كشمکش می

 
 ها همراه بوده است.رها و شکنجهالبته با انواع آزاكه 

به نظر كشیشان قبول وجود حیات در آن سوی زمین 
ها  به معنای اعتقاد به وجود جایی است كه در آن، انسان

رویند و باران و روند، درختان وارونه میوارونه راه می
 رود!!برف از پایین به باال می

 گفتند كه اعتقاد به وجود حیات در آن سوی آنها می
تواند معنایی جز این داشته باشد كه عیسی مسیح  زمین نمی

به آنجا نیز  برای آمرزش گناهان مردمان آن طرف زمین،
 رفته و در آنجا به صلیب كشیده شده است.

 دره ــگفته بود ك مقدس صراحتاً« آگوستین»از این گذشته 
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چیزی حاكی از وجود نژادی از نوع ( توراتعهد قدیم )
شود. كند، دیده نمیطرف زمین زندگی مین آبشر كه در 

ها ای از انسانشد كه عدهخداوند چگونه راضی می وانگهی
در جاهایی زندگی كنند كه هنگام آمدن مسیح از آسمان به 

در صورت وجود چنین  زمین، موفق به دیدار او نشوند؟!
توانست نمی انجیلهایی، خبر ظهور مسیح و نزول سرزمین

از « مزمور نوزدهم»در حالی كه  ؛باشدرسیده  آنها به
گفتار او به هر سرزمینی رسید »گوید: می« مزامیر داوود»

 .«منتشر شد ،و سخنان او تا جایی كه آبادی بود

ن مسیحی ااینکه فرستادگان پولس پیامبر، كه نقش مبلغ
اند، های مسکونی نرسیدهاند، به برخی از سرزمینرا داشته

 القدس است.امبر و روحبستن به پولس پی دروغ
را به « آگوستین»كلیسا و مردم مسیحی، این اظهارات 

عنوان تعالیم مقدس مسیحیت پذیرفتند و حدود ده قرن 
 ینانداشت. حتی مفسر آنها ت تشکیك در درستیئكسی جر

زیست كه در قرن شانزدهم می« ایسیدوروس اشبیلی»نظیر 
اقرار به ت ئبود، جر معتقد بودن زمین شده و به كروی

توان های زمین را نداشت. اما نمیبودن تمام طرف مسکونی
انکار كرد كه همه اندیشمندان و علما با كلیسا هم عقیده 

 نبودند.

بزرگ، از جمله كسانی است كه معتقد به « آلبرت»
البته او نظریات  .های زمین بوده استآبادانی همه قسمت

 خود را از آثار مسلمانان آموخته بود.
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به هر حال، كلیسا همچون همیشه به تعقیب و آزار 
های مخالفان خود برخاست و در این راه باز هم به محکمه

را از  آنها شد، تاتفتیش عقاید و آتش و شمشیر متوسل می
 اعتقاد خود باز گرداند.

میالدی، ارباب كلیسا تصمیم به  3133در سال  مثالً
چنان به آزار مخالفان گرفتند. كلیسا هم«پتر آلبانویی»اعدام 

مثال  رایب بست. آنها روی هادامه داد و درهای روزی را ب
شناس  ستاره« سکودواسکالی»میالدی،  3127در سال 

معروف، به اتهام سحر و جادو، از مقام استادی خود در 
 دانشگاه عزل و در فلورانس به آتش سپرده شد.

 ن به وجود حیات در آن سوی زمیناهردوی این متفکر
صحنه « اوریگن»دستی به نام  معتقد بودند. نقاش چیره

شناس را در تابلوی نقاشی خود كه در  سوختن این ستاره
شهر پیزا بر دیوار كمپ سانتس نصب شده، به تصویر در 

  آورده است.
خود مبنی بر آبادنبودن آن كلیسا بر اساس همین عقیده

 «كریستف كلمب»الت بسیاری برای ــــسوی زمین، مشک
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 ؛ایجاد كرد تا بدین وسیله از سفر اكتشافی او جلوگیری كند
 سفری كه به كشف قاره آمریکا منجر شد.
ناامید شد، « ژنو»كلمب پس از اینکه از پشتیبانی مجلس 

پادشاه  درخواست كمك كرد.« ژال دوم»از پادشاه پرتغال 
پرتغال نیز كار او را به مجمعی از علما ارجاع نمود كه پس 

نیز درخواست كلمب را برای  آنها های الزمرسیاز بر
 .نداش رد كردحمایت از سفر اكتشافی

او را « سنتا»به نام اسقف  آنها معروف است یکی از
  73شدت مسخره كرد. به

 دانستن زمین نقاشی مربوط به محاكمه گالیله به دلیل كروی
شده عامل  حاكمیت كلیسا و باورهای مسیحیت تحریف

یشرفت علمی و صنعتی جهان مسیحیت بود مهمی در عدم پ
های ها و انقالبهای آزادیبخش كه گاه با جنگو نهضت

خونینی همراه بود، كلیسا را از حکومت ساقط كرد و از آن 
پس پیشرفت علمی و صنعتی غرب آغاز شد. در حالی كه 
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آموزی بوده، كلیسا به دلیل ورود  اسالم همواره مشوق علم
 شده است.پیشرفت علمی محسوب می مانع ،خرافات به آن

 قرآن و علوم مدرن

دو قلو،  همواره مانند برادران اسالم، دین و علمطبق 
اند. اسالم، از ابتدا مردمان را دست در دست یکدیگر داشته

به ترویج علم و آگاهی هدایت نمود؛ اعمال چنین رویکردی، 
 های علمی، از جملههای شگرفی ر، در همۀ زمینهپیشرفت

شناسی، شناسی، زمین هریاضیات، فیزیك، ستار
دریانوردی، معماری، پزشکی و داروسازی، فلسفه، الهیات، 

برداری، كشاورزی، درمانی، نقشهشناسی، روانروان
سازی، سرامیك، فلزكاری، شعر و دامداری، نساجی، شیشه

-شاعری، در میان دیگر موارد، به ارمغان آورد. پیشرفت

-در علوم اسالمی، در بسیاری از عرصه آمده دست ههای ب

هایی كه اروپا ها،  از تفکر غرب فراتر رفت. همان پیشرفت
توانست هرگز نمی آنها گیری ازو دنیای غرب، بدون بهره

 به دوران رنسانس یا دوران روشنفکری پا بگذارد. 
دكتر موریس بوكای، 
دانشمند مشهور فرانسوی 
در كتاب خود تحت عنوان 

در  قرآن و علم انجیل،
 نویسد: باره می این

قرآن در مورد بسیاری از موضوعات مهم علمی سخن 
آورد. اسالم، همواره تأكید كرده است كه به میان می

اطالعات موجود در قرآن، با واقعیات علمی همخوانی دارند 
و در بررسی امروزی كتاب اسالمی، تناقضی در این مورد 
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بوه نکات علمی ذكرشده در یافت نشده است. از میان ان
 یك مغایرتی با دیدگاه علمی ندارد. قرآن، هیچ

را با  بار كه به بررسی قرآن پرداختم، آن نخستین
فرضیات به  دور از پیشه گرایانه، و بای كامأل واقعروحیه

انجام رساندم. به دنبال یافتن میزان تطابق میان متن قرآنی 
 های علم مدرن بودم.و داده

 های روشدانستم كه قرآن، به ها میطۀ ترجمهواسه ب
شناختی  اما فقط ؛كندهای طبیعی اشاره میمختلف، به پدیده

مختصر از آن داشتم. تنها هنگامی كه به بررسی عمیق متن 
اصلی آن، به عربی پرداختم، موفق به مطالعۀ واقعی آن 

رو  د تا شواهدی را كه در پیشكرگشتم. آنچه مرا وادار 
حتی یك مورد  رم كه در میان مالحظات قرآنی،بپذی داشتم،

شود كه با حقایق علم مدرن مغایرت داشته نیز یافت نمی
پر است از  توراتو  انجیلنویسد كه وی در ادامه می باشد.

 مطالبی كه در تضاد با علم هستند.

 آیتی برای بشریت ؛سرنوشت فرعون

 بهو پیروانش،  )ع(شود كه حضرت موسی  حکایت می
و هنگامی كه فرعون و  ندسالمت از دریا عبور كرد

لشکرش، در تعقیب ایشان وارد دریا شدند، دریا به هم آمد 
وقوع ه و بسته شد. در مورد آنچه پس از این ماجرا ب

پیوندد، با سه شرح مختلف در سه كتاب مقدس روبرو  می
 .هستیم

 همراه تمامی لشکر ه بر اساس روایت عهد عتیق، فرعون ب
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                                 77د در دریا به هالكت رسیدند.خو

در عهد جدید آمده است كه لشکر فرعون به هالكت 
رسید، بدون آنکه اشارۀ خاصی به حضور یا عدم وجود 

 .كرده باشداش  رسیده هالكت فرعون در میان سربازان به
 بر اساس روایت قرآن، فرعون و تمامی لشکریانش 

ه جان فرعون را ب رسیدند، اما خداوند، پیکر بیبه هالكت 
تا به و آن را حفظ كرد  نجات داد ،سوی حاشیۀ دریا رانده

 :كار آیده عنوان آیتی برای عبرت آیندگان ب
 در حالى كه  ؛اسرائیل را از دریا عبور دادیم ما بنى و

ستم و تجاوز آنان را دنبال  لشکریانش از روى فرعون و
ایمان  گفت: ،غرقاب فرعون را فراگرفتكردند تا چون  مى

اسرائیل به او ایمان   جز آنکه بنی آوردم كه معبودى نیست
 در آستانه]آیا اكنون؟! شدگانم.  اند و من از تسلیمآورده

كردى  مى تر نافرمانى در حالى كه پیش [كنى؟ مرگ توبه مى
از ]و از تبهکاران بودى؟ پس امروز جسد تو را 

دهیم تا  نجات مى [حیوانات دریایى كام شدن و متالشى
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از مردم از  عبرتى براى آیندگان باشى. یقیناً بسیارى
  73 ند!ا هاى ما غافل نشانه

گیری شناسی و بهرهآالت باستانو  در قرن بیستم، با ابزار
از دانش، پیکر متعلق به فرعون، یافت و شناسایی شده 

ال پس از سششصد، پیامبر اسالم، بیش از )ص( محمّد است.
سال  3355ای برای كشف آنچه كه ،  وسیله)ع( دوران عیسی

 نداشت. ،پیش از آن، بر سر پیکر فرعون آمده بود

سال از زمان  3155به هنگام كشف مومیایی فرعون، 
علمی روی جسم  یاه گذشت. اما آزمایشمی )ص( محمّد

دریا  آن به حاشیۀ فرعون، به این نتیجه رسید كه پیکر یافت
 كند.می    آنچه اسالم نیز روایت ؛ شده است  دهران

المللی،  ترتیب، موریس بوكای، مردی با شهرت بین اینه ب
های علمی به منظور ارزیابی و  از طریق اعمال شیوه

تشخیص، توانست كالم قرآن را به شکل مستند به اثبات 
توان به وحی  برساند. به عقیدۀ بوكای، این مطلب را تنها می

 د.كرعبیر الهی ت
بوكای، پس از آن، 
خود را وقف مطالعۀ 
عمیق دربارۀ وقایع 

با  آنها مذهبی و رابطۀ
های وی،  . یافتهكردعلم 

به چاپ رسیده  انجیل، قرآن و علمدر كتابش تحت عنوان 
توسط دفتر نشر است. این كتاب به فارسی نیز ترجمه و 

 چاپ شده است.فرهنگ اسالمی 
                                                           

 :52-50. يونس، آيات  61
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 سمباحثه با راهبه ارتدك

سفیر  راهبه مركز مسیحیان ارتدكس مکزیك با حضور
، به محمدحسن قدیری ابیانه ،جمهوری اسالمی ایران

ها  اسالم و مسیحیت و تفاوت  مباحثه با سفیر ایران درباره
 پرداخت.  آنها و نقاط مشترك

به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران )ایکنا( چندی قبل 
ارتدكس مکزیك به  راهبه مركز مسیحیان« دیونیسیا»مادر 

در محل   دعوت سفیر جمهوری اسالمی ایران در مکزیك،
سفارت كشورمان حضور یافت و در مورد موضوعات 

 ،های دین مبین اسالم و مسیحیت مشترك و نیز تفاوت
های اخالقی و اجتماعی از  ویژه ارتدكس نظیر ارزش به

جمله ازدواج، فلسفه خلقت انسان، فلسفه حجاب و سایر 
سفیر ایران به مباحثه نشست كه « قدیری»د مرتبط، با موار

 مشروح آن به شرح ذیل است: 

ما معتقدیم خداوند برای هدایت بشر پیامبران  قدیری:
مور كرده است. ما، پیامبران الهی در مقاطع أمتعددی را م

مقاطع مختلف تحصیلی ن امعلمتاریخی مختلف را مثل 
ن مقطع اهای معلم هدانیم. معلم مقطع دانشگاه آموخت می

 نماید. كند، بلکه آن را تکمیل می دبیرستان را تکذیب نمی
های دوران دبستان را  مقطع دبیرستان هم آموختهن امعلم

 كنند.  تکمیل می

پیامبر بزرگ الهی  )ع(ما معتقدیم حضرت عیسی مسیح 
دانیم.  را فردی مقدس و باكره می )س(است و حضرت مریم

های حضرت  یح را مکمل هدایتهای حضرت مس ما هدایت
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نیز  )ص(دانیم و معتقدیم پیامبر اسالم می )ع(موسی 
 های ادیان الهی قبلی را تکمیل كرده است.  هدایت

معتقدیم كالم خدا بر تمامی پیامبران نازل شده است. به 
توان مسلمان بود و حضرت عیسی مسیح و یا  عبارتی نمی

دیگر ما نیز  حضرت موسی را مقدس ندانست. به عبارتی
را فرزند خدا  )ع( مسیحی هستیم، منتهی حضرت عیسی

 ؛كنیم دانیم، بلکه او را پیامبری بزرگ محسوب می نمی
دانیم كه او پدر نداشت و حضرت مریم باكره  هرچند می

نیز اعتقاد داریم و  )ع( بود. به معجزات متعدد حضرت مسیح
مریم ای در قرآن به نام  سوره .در قرآن ذكر شده است

وجود دارد. معتقدیم آن پیامبری كه حضرت مسیح وعده 
 ظهور آن را دادند، همان پیامبر اسالم است. 

پیامبر اسالم مانند سایر پیامبران الهی سواد خواندن و 
ها از  آموختهبه را  آنها نوشتن نداشت تا كسی نتواند كالم

 آموزگاران نسبت دهد. 

اسالم فرموده  پیامبر بزرگوار ،سال قبل 3855حدود 
 گانشکستن بال فرشت ،شکستن شاخه هر درختی»است: 

فقرش تحقیر و یا  دلیلاگر كسی فردی را به : »و یا« است
به خاطر ثروتش ستایش كند، به جنگ با خدا پرداخته 

 «. است

اكنون شاهدیم احزاب بسیاری در حمایت از محیط 
 «زحزب سب»و حتی نامشان را نظیر  پركارندزیست فعال و 

اند. كدام حزب سبز یا طرفدار محیط زیست  از آن گرفته
تاكنون شعاری با این استحکام در مورد حفظ محیط 

 زیست داده است؟ 
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 بیشترزن در اسالم از جایگاه واالیی برخودار است. 
 پوشند.  ها ـ لباس می زنان ایران مانند شما ـ راهبه

  دهم. فلسفه حجاب در اسالم را خدمتتان توضیح می
 های متفاوت آفرید. انسان برای  دا انسان را با ویژگیــخ

ماندن باید انرژی كسب كند و كسب انرژی از طریق  زنده
انسان  ،بود خوردن است. اگر غذاها تلخ و بدمزه و بدبو می

گونه  همان ؛ای جز خوردن نداشت تا بتواند زنده بماند چاره
كند! اما  ماندن مصرف می كه داروهای تلخ را برای زنده

مین نیاز أالراحمین است، خواسته است كه ت چون خدا ارحم
لذا قدرت چشایی را در دهان ما  ؛م با لذت باشدأبشر تو

به  ؛همه محصوالت متنوع را خلق كرد قرار داد و این
بخشی  ی كه زمان صرف غذا زمان مطلوب و لذتا نهوگ

 شود.  برای ما محسوب می

ابطه زن و مرد استوار بقای نسل بشر نیز بر پایه ر
است. خدا خواست این ارتباط نیز مطلوب باشد و بنابراین 
جذابیت جنسی متقابل مرد و زن را در آفرینش انسان مقرر 
داشت كه این جذابیت از نظر اسالم نعمتی الهی و ارزشی 
مطلوب است. این نقطه مشترك اسالم با فرهنگ رایج غربی 

 است. 

ارزش زناشویی است، ولی  در اسالم جذابیت جنسی یك
در غرب عالوه بر ارزش زناشویی، ارزشی اجتماعی نیز 

شود؛ به این معنا كه اگر زنی در غرب جذاب  محسوب می
تر شغل پیدا  باشد، بیشتر مورد احترام است و راحت

كنم و نه از  كند، البته من از فرهنگ غرب صحبت می می
 مسیحیت. 
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ر روابط زناشویی اسالم برای اینکه جذابیت جنسی د
وجود داشته باشد، ولی از روابط اجتماعی حذف شود، 

حجاب است. در  آنها كند كه یکی از های مختلفی ارائه می راه
شود، زیبایی  این صورت وقتی زنی محجبه وارد جامعه می

های فکری او بروز  و جذابیت جنسی او حذف و توانمندی
ی ایران در اختیار ها كند. هفتاد درصد از ظرفیت دانشگاه می

های مختلف علمی  حتی در المپیاد رشته آنها زنان است و
 اند.  های چشمگیری داشته موفقیت

نه مرد و نه زن نباید به عنوان عنصر جذاب از نظر 
فیزیکی وارد جامعه شوند. علت تفاوت در نوع پوشش به 
دلیل تفاوت زن و مرد در نوع خلقت است. دانشمندان غربی 

ی انجام یاه پذیری مرد و زن آزمایش تحریك در زمینه
پذیری جنسی  دهد تحریك اند كه نتیجه آن نشان می داده

مرد از طریق نگاه بیشتر از تاثیرپذیری زن از طریق نگاه 
 تر باشد.  پوشیده داست، بر همین اساس زن بای

گاه  اند. هیچ محجبه بوده )س(معتقدیم حضرت مریم
زیرا با حجاب خود  ؛ایم نخواندهوصف اندام او را نشنیده و 

اند كه از این جنبه مورد ارزیابی و قضاوت قرار  اجازه نداده
ای از حضرت  گیرند. در موزه لوور پاریس تابلوی نقاشی

عصرش به  در محیطی باز با زنان و سایر افراد هم )س(مریم
نمایش گذاشته شده است. البته نقاشی به عصر دیگری 

در این نقاشی تصور نقاش از آن  ، ولیاست تعلق داشته
با  )س(زمان متجلی شده است. در این نقاشی حضرت مریم

حجاب در  تعدادی از زنان با حجاب كامل و تعدادی زن بی
وگو  شوند كه در مقابل یکدیگر به گفت محیطی باز دیده می

حداقل در تصور  -دهد كه ند. این تصویر نشان میا مشغول
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 ؛لباسی سنتی نبوده است ()سحجاب حضرت مریم -نقاش
 را دیگر زنان در محیط عمومی بدون حجاب بودند. ـــــزی

در اسالم فلسفه حجاب، آزادی روابط اجتماعی از 
های جنسی است. در جوامع اسالمی  ثیرپذیری جذابیتأت

اما در  ؛باشند تر می محترم ،هرچه سن زنان باالتر رود
ب محسوب ال نامطلوؤغرب پرسیدن سن زنان مسن یك س

كنند و از  از بیان سن خود پرهیز می آنها زیرا ؛شود می
های  دادن زیبایی ی ازدستابودن به معن آنجا كه مسن

 شود.  فیزیکی است، از نظر اجتماعی نامطلوب محسوب می

دختران محجبه كه مایل نیستند اندام خود را نمایش 
شوند. زنان  در فرانسه از ادامه تحصیل محروم می ،دهند

اند و این در حالی است  محجبه در بعضی مشاغل منع شده
گرایی در فرانسه و سایر كشورهای  كه فحشا و همجنس

 شود.  غربی ترویج می

از اینکه شما در بیان اعتقادات خود آزادانه  مادر روحانی:
گذارم.  كنید، خوشحال هستم و به شما احترام می رفتار می

است كه راهش را یافته چهره شما نورانی است، مانند كسی 
ها نزدیك  است. شما مانند كسانی هستید كه به انسان

د و از بیان نتبادل نظر كن آنها د بانخواه د و مینشو می
های شما  اعتقادات خود هراسی ندارید. شنیدن صحبت

جالب است. من مسیحی ارتدكس هستم، بر این باورم كه 
به  مسیح خدای واقعی است و مادرش مادر خداست و

در  انجیلالقدس ـ ایمان دارم. در  تثلیت ـ خدا، پسر و روح
مورد زن و رابطه زن و شوهر مطالبی آمده است. از نظر 
ما پوشش در مسیحیت ارتباطی با زن ندارد. برای اینکه 

ها  زندگی راهبه زندگی خاصی است. بنابراین تمامی راهبه
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نعه پوشند و تفاوت ما در پوشیدن مق یکنواخت لباس می
شود، خود و  است. زنی كه به عنوان راهبه وارد كلیسا می

دهد و سرش را  اش را به خدا اختصاص می زندگی
پوشاند. معتقدیم زن پوشیده وارد كلیسا شود. در  می

 پوشانیدند.  گذشته سرشان را می

پوشش مختص  -با اشاره به لباسش -این لباس
گونه  این در آن زمان نبود و تمامی زنان )س(حضرت مریم

رود و تدریجا از  پوشیدند. جهان به سمت گناه پیش می می
گیریم. یك راهبه زندگی  تعالیم كتاب مقدس فاصله می

شدن وارد كلیسا  دهد. زنی كه برای راهبه خدایی را ادامه می
گیرد. راهبان ـ مردها ـ نیز از  شود، خودش تصمیم می می

دگیشان را شان نیست، خود و زن كه زن در زندگی آنجا
كنند. رنگ  اند، ریش و موهایشان را بلند می وقف خدا كرده

ها و راهبان در مسیحیت مفهوم خاصی  سیاه پوشش راهبه
دارد و نشانه مرگ در جهان است. به همین خاطر من شنا 

كنم و برای خدمت به خدا و كمك به نیازمندان  و رقص نمی
ر اساس كتاب ام. فلسفه ما آمادگی برای مرگ است. ب آماده

 مقدس حضرت مسیح بازخواهد گشت. 

ندادن ما با مردان نیز به دلیل این است كه ما خود  دست
خود را  ،را به خاطر گناه حضرت حوا گناهکار دانسته

 دانیم.  دادن با مردان نمی شایسته دست

معتقدیم و بر  )ع(ما شیعیان به عروج حضرت عیسی قدیری:
یشان به صلیب كشیده شده این باوریم كه شخصی مشابه ا

با حضرت  )ع(معتقدیم حضرت مسیح است. ضمناً
كرد و  امام دوازدهم شیعیان ظهور خواهند  )عج(هدیــم

 خواهند بود.  )عج(عصر جزو یاران ولی
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معتقدیم او هرگز ادعا نکرد كه فرزند خداست و معتقدیم 
دیگران از فرط عالقه به او چون پدر نداشت، او را فرزند 

نه پدر  )س(و حوا  )ع( حال آنکه حضرت آدم ؛نامیدندخدا 
ند، یفرزند خدا آنها داشتند و نه مادر و كسی ادعا ندارد كه

 دانیم.  را مخلوق خدا می آنها بلکه همگی

ول اعمال خود است و ئهمچنین معتقدیم هركس مس
احساس گناه  )س( خطای حضرت حوا سببزنان نباید به 

معتقدیم خداوند  باشند. ضمناً كنند و پاسخگوی اشتباه او
بهشت  آنها حضرت آدم و حوا را بخشیده است و جایگاه

دانیم.  را نیز معصوم می )س(ما حضرت مریم است. ضمناً
ندادن زنان در اسالم نیز برای رعایت مقام زن  فلسفه دست

 و احترام به اوست. 

مرگ حق است و دنیای دیگری وجود دارد. حضرت 
فرماید: دنیا مزرعه  شیعیان در این رابطه میمام اول ا)ع( علی

دانیم و معتقدیم  آخرت است. ما مسلمانان خدا را یکی می
هستند كه  آنهاند و ا ها شایسته ورود به بهشت همه انسان

شوند و یا خود را از آن  با اعمال خود راهی بهشت می
 كنند.  محروم می

است  مثل این ،ما معتقدیم اگر كسی فردی را نجات دهد
كه تمامی بشریت را نجات داده است. پوشش سیاه در 
جوامع اسالمی عالمت مرگ نیست، بلکه به دلیل جلوگیری 

باشد.  شدن اندام بدن می از بازتاب نور و ممانعت از نمایان
های رنگی به شرط رعایت  از سوی دیگر پوشیدن لباس

 نشدن بدن بالمانع است.  حجاب و نمایان

دیان اسالم و مسیحیت نیز زیاد نقاط مشترك بین ا
توانیم به عنوان پیروان دو مذهب مهم الهی با  است. می
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عدالتی و  بی  فساد،  اهداف مشترك علیه پورونوگرافی،
 حمایت از ستمدیدگان و خیلی امور دیگر همکاری كنیم. 

انتظارم از شما خواهر مذهبی این است كه مثال زمانی 
نسه از تحصیل محروم كه زنان مسلمان محجبه در فرا

امروز  )س( شوند، اعتراض كنید. اگر حضرت مریم می
حضور داشت در فرانسه و برخی كشورها برای او حق 

 تحصیل و كار قائل نبودند. 

یکی از مادران مقدس در فرانسه در رشته  مادر روحانی:
كرد. به او گفتند كه به خاطر حجابت  حقوق تحصیل می

و گفت این عادالنه نیست و اگر به توانی تحصیل كنی، ا نمی
كشانم. این  له را به مطبوعات میئمن فشار بیاورید مس

الن ئومس مادر مقدس در آنجا انقالبی به پا كرد و نهایتاً
 مجبور شدند حجاب او را بپذیرند. 

 های مذهبی در ایران باید بگویم كه در مورد اقلیت قدیری:
خوردارند. از آنجا كه ای نزد مردم بر از احترام ویژه آنها

توانند  اند، نمی كم است و در تمامی مناطق پراكنده آنها تعداد
ای موفق شوند. ما برای حضور  در انتخابات منطقه

شرایطی را فراهم كردیم كه   های دینی در مجلس، اقلیت
سراسری باشد. در حال حاضر جامعه  آنها انتخابات برای

نماینده در مجلس  مسیحیان دو نماینده و یهودیان یك
 شورای اسالمی دارند. 

 ها و  ا بین صهیونیستــــاین را هم بگویم كه به اعتقاد م
 گوید  ها فرق است، هرچند یك صهیونیست می یهودی

 طالبان در افغانستان نماینده اسالم  كه یهودی است. مثالً
 طور كه فاشیسم و نازیسم علی همان ؛شوند محسوب نمی

بودنشان برابر با مسیحیت نیستند و  یرغم ادعای مسیح 
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طراز نیست. ما  طور صهیونیست با یهودیت هم همین
صهیونیسم را مثل فاشیسم و نازیسم حزب و جریانی 

دانیم، در حالی كه یهودیت و مسیحیت را ادیان  جنایتکار می
احترام زیادی  آنها شناسیم و برای پیروان واقعی الهی می

 قائلیم. 

ان روحانی برای تحصیل در ایران ما از حق خواهر
كنیم و توقع داریم شما نیز از حقوق زنان  حمایت می

مسلمان در جوامع مسیحی حمایت كنید. در یونان فیلمی 
به نمایش گذاشته  )ع(آمیز علیه حضرت عیسی مسیح اهانت

شد كه ما در ایران به اكران این فیلم اعتراض كردیم. در 
و  )ع(ویژه حضرت عیسی بهایران توهین به پیامبران و 

شود.  جرم و توهین به اسالم محسوب می )س(حضرت مریم
 باور ماست.  ،این

موضع شما از مواضع بسیاری از مسیحیان  مادر روحانی:
ها  زیرا اغلب ارتدكس ؛های یونان بهتر بود و حتی ارتدكس

حرمتی نشدند؛ از این جهت شما یك مسیحی  متوجه این بی
های این فیلم نیز  یکی از هنرپیشه واقعی هستید. حتی

وگو با شما خوشحال  ارتدكس بود. من از مالقات و گفت
وگو به كلیسای  شدم و از جنابعالی برای بازدید و گفت

 كنم.  ارتدكس دعوت می

در خاتمه دكتر قدیری یك جلد قرآن و یك لوح فشرده 
حاوی فیلم مریم مقدس اهدا كرد كه مورد استقبال راهبه 

 س قرار گرفت. ارتدك



 

 313 نیمه پنهان مسیحیت

 !ملکه دانایی یا ملکه زیبایی

 سفیر جمهوری اسالمی ایران  ،محمدحسن قدیری ابیانه
المللی آموزش راهنمایی و در اولین كنگره بین ،در مکزیك

 .متوسطه در شهر مکزیکوسیتی است

 
 ی مهربانبه نام خداوند بخشنده

 ها و آقایان!  خانم
ی را در اختیار خیلی متشکرم كه در این اجالس فرصت

ملکه »موضوعی كه نام آن را  دربارهدادید تا  اینجانب قرار
 با شما صحبت كنم. ،امقرارداده «دانایی یا ملکه زیبایی

اند كه پیامبر گرامی اسالم فرموده )ص(حضرت محمد 
سال عبادت باالتر است. گرچه  هفتاذیك ساعت تفکر از 

نظور در اینجا شما همگی اهل فکركردن هستید و به این م
های اینجانب شما را  اید، لیکن امیدوارم صحبتگرد هم آمده

شناخت بیشتر در مورد اعتقادات  كم دستبه تفکر بیشتر و 
 ما ترغیب كند.

 معلمی را شغل پیامبران نامیده )ره(حضرت امام خمینی 
اسالم، تحصیل و تدریس علم را اگر با هدف صحیح  .ستا

 داند.می عبادت خدا ،انجام گیرد
موضوع آموزش  درباره قبل از ورود به بحث اصلی كه

دانم دیدگاه اسالم را در مورد زن و روابط الزم می ،است
ها روابط جنسی را امر بدی زناشویی بیان كنم. كاتولیك

دانند كه برای بقای نسل بشر ضروری است و به همین می
دا از ها برای نزدیکی بیشتر با خها و راهبهدلیل كشیش

كنند. در فرهنگ رایج غربی این روابط ازدواج پرهیز می
تنها یك  جذابیت جنسی نه است و دهشتلقی امری خوب 
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ارزش زناشویی، بلکه به یك ارزش اجتماعی و حتی تجاری 
 تبدیل شده است. 

 پذیرد. ای بین این دو تلقی را میاسالم حد میانه
ضروری تلقی  و در اسالم روابط زناشویی یك امر خوب  

به نحوی كه پیامبر گرامی اسالم )ص( ازدواج را  ؛گردد می
زودتر از  و افراد مذهبی معموالً است نیمی از ایمان دانسته

 كنند. دیگران ازدواج می
بودن یك نعمت  بنابراین زیبابودن و از نظر جنسی جذاب

گردد. لیکن در اسالم یك الهی و یك ارزش محسوب می
ت و نباید به ارزش اجتماعی و یا ارزش زناشویی اس

 تجاری و تبلیغاتی تبدیل گردد.
به همین لحاظ نیز زنان و مردان مسلمان چنانچه خود 

 ،تر كنندرا برای همسر خود در خلوت بیارایند و جذاب
لیکن جذابیت جنسی نباید وارد روابط  ؛برندثواب می

اجتماعی شود. در اسالم ارزش اجتماعی زن یا مرد به 
دازه قد، دور كمر، رنگ و نژاد او نیست، بلکه به ایمان، ان

آگاهی، سواد و اعمال نیك انسانی، اجتماعی، سیاسی، 
لذا زنان مسلمان وقتی از  ؛بستگی دارد مانند آنفرهنگی و 

پوشانند تا به بدن خود را می ؛شوندخانه خود خارج می
عنوان یك عنصر جذاب جنسی وارد روابط اجتماعی 

چنین لباس )س( گونه كه حضرت مریم  همان ؛نشوند
 پوشید.  می

چیزی ننوشته )س( مریم  تاریخ از تركیب بدنی حضرت
داد كه او زیرا با نوع پوشش خود به كسی اجازه نمی ؛است

دهند و هرچه در تاریخ  را از این بابت مورد قضاوت قرار
در مورد  ،درباره آن حضرت به رشته تحریر در آمده است

دوستی و كارهای خیر و كالم نافذ وی و  انسان معنویت،
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ایفا  )ع(نقش مهم مادری است كه در مورد عیسی مسیح 
 كرده است. 

بنابراین زنان مسلمان حجاب اسالمی خویش را پرچم 
دانند و به آن آزادگی خود و احترام به شخصیت خود می

 كنند. افتخار می
ن یك حال این سؤال مطرح است كه چه روشی برای زنا

آموزان و دانشجویان بهتر جامعه و ازجمله برای دانش
یا اینکه جذابیت جنسی یك ارزش زناشویی باقی  است

بماند بهتر است؟ و یا اینکه ارزش اجتماعی و اقتصادی نیز 
 به نفع زنان است؟ ،باشد

واقعیت این است كه ما مسلمانان استفاده از بدن زنان 
زن به یك عنصر تبلیغاتی  برای فروش كاالها و تقلیل مقام

 كنیم.جنسی را توهین به شخصیت زن تلقی می
عریان و جذاب و  ما دعوت از زنان برای حضور نیمه

ها و غیره را تحقیر  ها، فروشگاه ها، هتل جنسی در مهمانی
تحقیری كه در غرب به عنوان یك ارزش  ؛كنیم زنان تلقی می

انه تعداد سفأشود و متاجتماعی و حتی شغلی محسوب می
 اند.قابل توجهی از زنان به آن تن داده

اینك وارد بحث آموزش و پرورش و ترتیب جوانان و 
ای در فرهنگ كشورهای شویم. مسابقهویژه دختران می به

الئیك وجود دارد كه به دختر شایسته یا زیبا و جذاب 
معروف است. در بازدید از یکی از شهرها به وجود 

كه در آن هر ساله زیباترین دختر شهر ای پی بردم  مسابقه
شود و در طول سال وی پرچمدار شهر در انتخاب می

ال مطرح است كه آیا باید ؤمراسم مختلف است. حال این س
افتخار پرچمداری یك شهر را برعهده گیرد  ،زیباترین دختر

 و یا با سوادترین آنها.
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 آیا بهتر نیست مسابقه بین دختران برای عرضه اندام و
جذابیت خویش به مسابقه داناترین و با سوادترین اعم از 

آیا بهتر نیست از كسانی تجلیل  ؟پسر و دختر تبدیل شود
خود به دست آورده باشند و نتیجه  ،گردد كه آنچه را دارند

 باشد؟ آنها تالش خود
آیا بهتر نیست از ارزشی تجلیل گردد كه حاصل آن به 

 نفع همه جامعه است؟

های جنسی جز تحریك جنسی در ذابیتآیا نمایش ج
تجاوزها و  أای دارد كه در موارد بسیاری منشجامعه نتیجه

فسادهاست. به همین لحاظ نیز مسابقه دختر زیبا كه در 
قبل از انقالب اسالمی در ایران توسط رژیم دیکتاتوری 

تعطیل گردید و امروزه در ایران ،شد شاه رواج داده می
یك ارزش اجتماعی و تجاری اسالمی جذابیت جنسی 

های اجتماعی و نیست، بلکه دانش، اختراع، فعالیت
 دوستانه و ایمان به خدا ارزش است.  انسان

مایه تأسف است كه در كشوری مثل فرانسه دختران 
-آموز كه مایل نیستند اندام و زیبایی مسلمان نوجوان دانش

وم قانونا از تحصیل محر ،های خود را به نمایش بگذارند
شود گرایان صحبت می گردند و از حق تحصیل همجنسمی

گردد تا در جمع تدارك می آنها و مدارس خاص نیز برای
 آموزان احساس تحقیر نکنند. دیگر دانش

در فرانسه یکی از وزرای فرهنگ این كشور درحالی كه 
كرد كه اگر گرایی خود اعتراف و افتخار میبه همجنس

 سببداشت به ور میحض امروز حضرت مریم )س(
 حجابش حق تحصیل و اشتغال نداشت.

 برخی كشورهای اروپایی بدون ذكر ناماز آمارهایی را 
 كنم:ذكر می آنها
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در یکی از این كشورها از هر سه زن به یکی تجاوز   ــ
 شده است.

زن یك زن تجربه اول خویش را با برادر  چهارــ از هر 
 خود داشته است.

یکی از آن او نیست و  ،فرزند دارد سهــ هر مردی كه 
 داند. خود نمی

-ــ تحقیقات دانشمندان یك دانشگاه آمریکایی نشان می

دهد كه زنانی كه در حضور اجتماعی خود نگران 
بخشی از توان ذهنی خویش را از  ،ندا ظاهر خویش

 دهند.دست می
 و آقایان ! ها خانم

ط رواب -طور كه در ابتدا ذكر شد همان -در اسالم
جنسی یك نیاز بیولوژیك بدن و یك امر مطلوب محسوب 

لیکن این امر باید در چارچوب روابط زناشویی  ؛گرددمی
 انجام پذیرد.

های ازدواج در یکی از مالك ،چون امری پسندیده است
اسالم رسیدن به سن بلوغ جنسی است. در غرب ازدواج 

 ،كنند و اینسال را برای دختران ممنوع می هیجدهزیر 
های چند ساله اول بلوغ و اوج خواسته است كه درمعن نابد

كنند و از سوی دیگر جنسی از یك طرف آن را ممنوع می
برند و این در اوج سن بلوغ در مدارس مختلط به سر می

را  آنها درحالی است كه از در و دیوار شهر تحریك جنسی
حل برای جلوگیری از احاطه كرده است و نتیجه آنکه راه

گیرنده  وسایل پیش یاهدا ،آموزحاملگی دختران دانش
د كه نمونه آن در این اجالس به نمایش درآمد و شاب می

 كند.البته این امر نیز كفایت نمی
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سن  ویژه در هب -در ایران مدارس دختران و پسران
و این امر در تمركز تحصیلی  استجداگانه  -بلوغ

 ثر است.ؤآموزان بسیار م دانش
جانبه یك كشور  ل از آنجا كه در پیشرفت همهبه هر حا

آگاهی و دانایی بیشترین تاثیر را دارد و از آنجا كه به 
عقیده ما مسلمانان جذابیت جنسی نباید یك ارزش اجتماعی 

-آموزی مورد تشویق قرارو تجاری باشد، برای اینکه علم

كنم كه انتخاب های جهان پیشنهاد میبه همه ملت ،گیرد
وش را جایگزین دختر زیبا كنند و یا بهتر آنکه دختر باه

تر و باسوادتربودن را مالك قرار دهند كه مسابقه باهوش
ها شركت هم دختران و هم پسران بتوانند در این رقابت

كننده پرچم شهر  حمل ،نمایند و برندگان این مسابقات علمی
 موز موفق معرفی گردند. آخویش و سمبل جوان و دانش

خواهم صحبت خود را با آماری از تحصیالت  اجازه می
درصد  38دانشگاهی ایران به پایان برم و آن اینکه بیش از 

های ایران را دختران میلیون دانشجوی دانشگاهاز چهار
ها و كادر علمی دانشگاه درصد 10دهند. حدود  تشکیل می

درصد پزشکان كشور نیز زن هستند. مقام بهترین  35
را طی دو سال پیاپی یك دختر مسلمان مخترع جوان جهان 

 ایرانی به خود اختصاص داد.
 تان متشکرم. خدا نگهدارتان. از توجه
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خود، كلیساها و  در حالی كه مسیحیان در اقدامات تبلیغی
دور از ه دوست و بدوست و انسانمسیحیان را صلح
ند، شکنجه ابزار عادی آنان در تغییر كن خشونت معرفی می

 شان داشته است. هایمذهب دیگران و تحمیل دیدگاه
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كار ه ویژه در مستعمرات ب ههای بسیار فجیع كه بشکنجه
 اند.  بسته می

ن دلیل كه زمین را صدور حکم اعدام برای گالیله به ای
  باشد.زد خاص و عام می زبان ،كروی معرفی كرده بود

كار پاپ و  كلیسادر طى دوره قرون وسطى و حاكمیت »
-ها انسان حقروحانیت مسیح تکفیر و تحریم بود و میلیون

پاپ و روحانیت . جو و دانشمند را اعدام و شکنجه كردند
رساندند. آنان ها را به لب جان ملت كلیسا در این دوران

دستگاه گسترده تفتیش عقاید و افکار دایر كردند و كلیه 
نیست كردند.  مخالفان فکرى عقیدتى خود را اعدام و سربه

 در این دوره سیاه: گویدمى علم و دینویسنده كتاب ن
و سرپیچى از فرمان پاپ  اندیشیدننفر به جرم  میلیون پنج

هاى تاریك چالیاهبه دار زده شدند، گروه بسیارى را در س
 3833تا  3833از سال روم و... زندانى كردند،  طوبو مر

  سال به دستور دادگاه تفتیش  هیجدهیعنى در طى  ،میالدى
نفر شقه كردند  3335، زاندندنفر را زنده سو 35225عقاید، 

      73.«نفر را زیر شکنجه كشتند 37521و 
جو در صفحات تصاویر و تصاویر زیادی با جست

جو و با واردكردن دو عبارت شکنجه و و های جستایتس
 باشد.( قابل مشاهده میTorture + Churchكلیسا )

د كه ابزار نهای زیادی در جهان وجود دارامروزه موزه
اند. یکی از شکنجه و طریق انجام آن را به نمایش گذاشته

                                                           
 .جلد دوم ،تاريخ اديان و مذاهب جهان، عبداللّه مبلغى آبادانى. ر.ك:  65
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های مورد اشاره در شهر مکزیکوسیتی قرار دارد كه موزه
  رده است.كاز آن بازدید  خصاًنگارنده ش

صندلی تمام میخی و نیز سایر ابزار شکنجه مورد 
  استفاده كلیسا برای قبوالندن تثلیت
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 رفته كار میه كردن متهم ب های بزرگی كه برای دونیماره
 ، است

 .شدندشقه با اره نفر  3335سال   ظرف هیجده
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رفته و از دهانش خارج هایی كه از مقعد زندانی فرو  یا میله
هایی چوبی یا فلزی كه مقعد معارض را  گردد، یا هرممی

كشند تا متهم دونیم  روی آن قرار داده و او را به پایین می
های دیگر از قبیل كندن پوست  شود و بسیاری از شکنجه

كشیشان  ،گران آنشکنجه .كامل فرد در حالی كه زنده است
ها در خود گاهارد زیادی شکنجهو در مو اند ها بودهو راهبه

 كلیساها بوده است. 
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سپس  ،دهكررا وارد رحم یا مقعد  ابزار مندرج در تصویر 
ها را باز و از درون بدن پارگی ایجاد  با پیچاندن آن، پره

 كردند.  می
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در تصویر فوق مقعد یا دریچه رحم فرد را در نوك تیز 
كشند تا او  را به پایین می آن ،شکل قرار داده جسم حرمی

  بند برای زندانیان است. پوزهتصویر زیر  پاره كنند.  را پاره
های بسیار در درون قفسه فلزی قرار  فرد را پس از شکنجه

ادند تا یا به اعتقاد د دادند و به او آب و غذا نمی می
 ود بداند و یا ازـــدای خــــد و مسیح را خــآیمسیحیان در
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هایی بیش از  گرسنگی بمیرد و بر اثر مرور زمان استخوان 
ایش این وضعیت برای ایجاد رعب و وحشت در او نماند. نم

 شد. دیگر زندانیان نیز مفید تشخیص داده می
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 عام برای ترویج مسیحیت تصویر یك شکنجه رایج در مأل

های كلیسا یکی گاهدر شکنجهزنده افراد كامل  كندن پوست 
گران را در تصویر ، شکنجه .های معمول بوده استاز روش

  .دهدحال بریدن پوست دست نشان می
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كار ه ها در شکنجه بریکاییآب مصنوعی كه امروزه آمغرق
-كار گرفته میه در قرون وسطی توسط كلیسا ب ،گیرند می

 شد.
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 مربوط به كتاب های پرسشطرح 

 عامل اصلی مجرد ماندن كشیشان چه بوده است؟ .3
 همگی را فرزند خود بدانند. (الف 
 تر باشند. به خدا نزدیك (ب 
 رج خانواده كنند.نتوانند درآمدهای كلیسا را خ (ج 
 كدام. هیچ (د 

 

هدف اصلی از مراسم اعتراف به گناهان و بخشش آن  .2
 در كلیساها چه بوده است؟

 كنترل جامعه (الف. 
  كسب درآمد برای كلیسا (ب. 
 كدام هیچ (ج. 
 هر دو )الف و ب( (د. 

 

از نظر كلیسا غسل تعمیدی كه توسط كشیشان متجاوز  .1
 چه وضعیتی دارد؟ ،گیرد به كودكان صورت می

 قبول است. (الف 
 قبول نیست. (ب 
 نیاز به تجدید دارد (ج 
 موارد الف و ب (د 

 

 چرا كلیسا گالیله را محکوم به اعدام كرد؟ .8

 نفی خدا (الف. 
 ع(نفی حضرت مسیح  (ب(. 
 دانستن زمین كروی (ج. 
 هرسه مورد (د. 

هایکتابپرسش  



 

 303 نیمه پنهان مسیحیت

 د؟نظر كلیسا در قرون وسطی در مورد شکنجه چه بو .0

 مخالف شکنجه بود (الف. 
 موافق شکنجه بود. (ب 
 عامل شکنجه بود. (ج 
 جو ب مورد  (د 
 

 

 نظر انجیل در مورد حجاب زنان چیست؟ .3

 نظری نداده است. (الف 
 رعایت حجاب زنان را به خود آنان واگذار كرده  (ب

 است.
 دار تأكیدبر رعایت حجاب توسط زنان  (ج. 
 كدام. هیچ (د 
 

 

یت حضرت مسیح )ع( كدام هلیل قرآن برای رد الود .7
 است؟

 خلقت وی مثل خلقت آدم است )بدون پدر و مادر(  (الف
 و خدا گفت باش و شد.

 خورد. عذا می )ع(مسیح  (ب 
 خدا بی نیاز از فرزند است. (ج 
 هرسه مورد. (د 

 

های مسیحیان، یهودیان و مسلمانان  در مورد دیدگاه .3
 كدام دیدگاه وجود دارد؟ )ع( حضرت مسیح درباره

  دانند. مسیحیان حضرت مسیح را فرزند خدا می (الف 
  م و بدون پدرزالعاومسلمانان او را پیامبری اول (ب 
 دانند. می
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  او  ،ای برای آن حضرت قائل نبوده یهودیان معجزه (ج
 )س(را فرزند نامشروع گناه بزرگ حضرت  مریم 

 دانند. می
  هرسه مورد (د. 

 
یك از معجزات زیر در قرآن آمده كه در انجیل  كدام .3

 ذكر نشده است؟

 از بهشت میوه فرستاده  )س(برای حضرت مریم  (الف
 شد. می
 گفتن پرداخت. در كودكی به سخن )ع(حضرت مسیح  (ب 
 معروف  غذایی كه در بین مسیحیان به شام آخر (ج

 معجزه و ارسالی از سوی خداوند بود. ،است
 سه مورد.هر (د 

 
مطابق با باور مسیحیان )س( ویژگی حضرت مریم  .35

 یك از موارد زیر است؟ كدام

 مادر خدا. (الف 
 همسر خدا. (ب 
 انسانی از نسل آدم و هوا. (ج 
 هرسه مورد. (د 
 

 ازدواج چیست؟ دربارهدیدگاه مسیحیان كاتولیك  .33

 یك امر طبیعی است. (الف 
 یك بد ضروری است. (ب 
 خوب و ضروری است. امری (ج 
 كدام هیچ (د 

هایکتابپرسش  
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 مبنای مراسم غسل تعمید چیست؟ .32

 آیند. بشر گناهکار به دنیا می یهمه ابنا (الف 
 نسل آدم و هوا حامل گناه آن دو است. (ب 
 غسل تعمید برای حذف گناه ذاتی بشر و بازكردن  (ج

 ست.اآنه راه ورود به بهشت برای
 هرسه مورد. (د 
 

ربانی در كلیساها  یدر مراسم عشانان و شرابی كه  .31
 سمبل چیست؟ ،دهند تا بخورند به پیروان می

 مند باشند. دعای اینکه همواره از خوراك بهره (الف 
 كه او را خدا  )ع(سمبل گوشت و خون حضرت مسیح  (ب

 دانند. )خدای پسر( می
 هایی كه خداوند به انسان داده است. سمبل نعمت (ج 
 كدام. هیچ (د 
 

چه نقل شده است  )ع(ر انجیل از قول حضرت مسیح د .38
 كه مبنای مراسم عشای ربانی شده است؟

 و خون من خوردنی حقیقی است. بدن (الف 
 شود. در من ساكن و جاوید می ،هركه مرا بخورد (ب 
 كدام. هیچ (ج 
 هردو مورد. (د 
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 االتؤجدول برای درج پاسخ س

 الؤس الف ب ج د

 3 الف ب ج د

 2 الف ب ج د

 1 الف ب ج د

 8 الف ب ج د

 0 الف ب ج د

 3 الف ب ج د

 7 الف ب ج د

 3 الف ب ج د

 3 الف ب ج د

 35 الف ب ج د

 33 الف ب ج د

 32 الف ب ج د

 31 الف ب ج د

 38 الف ب ج د
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