
    بخش يکم - زن در ايران و اسالم
  

  
   است كه آن فرهنگ از )تصويری ( پايگاه آدمي در هر فرهنگي بر آمده و باليده   از نخستين نگاره يا  

؛ بدون شناخت اين نگاره ؛ كوشش براي رسيدن به    مي دهدو آدمی بدست ؛ و جهان هستی ؛ خدا 
؛  و سخنان ديگر از اين دست ؛ كاري است ....ابري زن و مرد دموكراسي  ؛ و آزادي  ؛ و حقوق بشر  ؛ و بر

نمي توان  باورمند به يك دين بود و پا را از  گستره ي نخستين نگاره اي .  بيهوده كه راه بجاي نخواهد برد 
بنا براين تا زماني كه  نخستين نگاره ي آن دين  شناخته نشود .  كه  آن دين  بدست مي دهد بيرون گذاشت  

 كوشش  پيروان آن دين در راستاي آزادي وديگر ارزشهاي واالي زندگي  آب در هاون كوبيدن و در پي باد ؛
  !!   . دويدن است  

بنا براين براي شناخت  پايگاه زن  در دينهاي ابراهيمي ؛ و به سنجه گذاشتن آن با  فرهنگ ايران ؛  نخست 
 از خدا و جهان هستي و آدمي بدست مي دهند نگاهي بايد به آن نخستين نگاره اي كه دينهاي ابراهيمي

  . بياندازيم  و سپس به سراغ فرهنگ ايران برويم  
 مسيحيت و –تورات نخستين نسك ؛  يا كتاب ؛ از نسكهاي  سه گانه ي دينهاي ابراهيمي ؛ يعني يهوديت 

ييگري را بشمار نمي آورم چرا من در اينجا بها.  اسالم ؛ و به سخن ديگر بنياد سه دين بزرگ ابراهيمي است 
كه همان نگاره ي  نخستيني  كه اين سه دين بزرگ جهاني  از خدا و جهان هستي و آدمي بدست داده اند  از 

  .  سوي بهاييت نيز پذيرفته شده و انديشه ي دگر گونه اي را بنگارش در  نياورده اند 
در ابتدا خدا  : ي است چنين آغاز مي شود سفر پيدايش در تورات كه بنمايه ي همه ي دينهاي ابراهيم

و زمين تهی و بائر بود و تاريکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرا گرفت و * آسمانها و زمين را آفريد 
و خدا روشنايی را ديد که نيکو ست و خدا روشنايی را از *  خدا گفت روشنايی بشود و روشنايی شد

 و صبح بود روز ايی را روز ناميد و تاريکيرا شب ناميد و شام بودخدا روشنو * تاريکی جدا ساخت 
و خدا فلک را بساخت و آبهای زير فلک * و خدا گفت  فلکی باشد در ميان آبها و آبها را از آبها جدا کند * اول 

و * ز دوم و خدا فلک را آسمان ناميد و شام بود و صبح بود و رو* را از آبها ی باالی فلک جدا کرد و چنين شد 
و خدا خشکی را زمين ناميد و * خدا گفت آبهای زير آسمان در يکجا جمع شود و خشکی ظاهر گردد و چنين شد 

 علفيکه تخم بياورد و خدا گفت زمين نباتات بروياندو * اجتماع آبها را دريا ناميد و خدا ديد که نيکو ست 
و شام بود و * آن باشد بر روی زمين و چنين شد درخت ميوه ای که موافق جنس خود ميوه آورد که تخمش در 

و خدا گفت نيرها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند و برای آيات و زمانها * صبح بود روزی سيم 
دو نير و خدا * و نيرها در فلک آسمان باشند تا برزمين روشنايی دهند و چنين شد * وروزها و سالها باشند 

و خدا آنها را در *  و نير اصغر برای سلطنت شب و ستارگانرا اعظم برای سلطنت روزبزرگ ساخت نير 
و شام بود * فلک آسمان گذاشت تا بر زمين روشنايی دهند و شب را از روز جدا کنند ؛ و خدا ديد که نيکو است 

 بر روی فلک آسمان و خدا گفت آبها از انبوه جانوران پرشود و پرندگان باالی زمين* و صبح بود روز چهارم 
و همه ی جانداران خزنده را ؛ و خدا ديد که نيکو است و خدا آنها را برکت داده گفت بارور و کثير .* پروازکنند 

و خدا * و شام بود و صبح بود روزی پنجم * شويد و آبها ی دريا را پرسازيد و پرندگان در زمين کثير شوند 
 بيرون آورد بهايم و حشرات و حيوانات زمين به اجناس آنها و چنين  گفت زمين جانوران را موافق اجناس آنها

تا بر ماهيان دريا و خدا گفت آدم را بصورت ما و موافق شبيه ما بسازيم  و *شد و خدا ديد که نيکوست 
  پرندگان آسمان و بهايم و بر تمامی زمين و 

ا بصورت خود آفريد اورا بصورت پس خدا آدم ر*  همه ی حشراتی که بر زمين می خزند حکومت نمايد
  . خدا آفريد  
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نخست اينكه در آيات سوم تا پنجم ديديم كه خدا گفت : تا همين جا چند نكته شايان ژرف نگري است 
  روز يکمرا شب ناميد  و اينهمه در تاريکی    را روزو یروشنايي  ؛  و خدا شدی بشود و روشنايیروشناي
  .رخ داد 

  برآيند واكنشهاي گوناگوني است كه در خورشيد رخ مي دهند ؛ اما در روز يكم  روشنايیمي دانيم  كه 
 روز خلق مي شود  تا شهريار روشنان خبري نيست ؛  تنها در روز چهارم است كه اين خورشيدهنوز  از 

ياري برساند  جدا كند و پرتو خود را بر زمين بيافكند  و گياهان را در روييدن و باليدن  و ميوه دادن شبرا از 
  روشنايی نه خورشيد؛ به سخن ديگر سه روز و سه شب بايد بگذرد تا خداوند خدا بياد بياورد كه بدون 

 كه آنها را از هم دور نگهدارد ؛ و نه اينكه  روز و شبیو نه !! دركار خواهد بود كه آنرا از تاريكي جدا سازد 
 ؛ !! خداوند خدا  به هر کاری توانا  استا از آنجايي كه گياه و جانور مي توانند هستي داشته باشند   ؛  ام

باشد سر وسامان مي  مشيت الهييش  هر كاري دلش بخواهد مي كند و خلقت خود را به هر ترتيب كه
  .بخشد و راه هر گونه چون چرا را بر خرده گيراني مانند ما مي بندد  

را از خاک زمين بسرشت و در بينی وی روح حيات دميد  خداوند خدا  ؛ پس آدم :در ادامه ي داستان مي خوانيم 
و خداوند *  و خدا باغی در عدن غرس نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت* و آدم نفس زنده شد 

و درخت حيات را در وسط باغ و درخت خدا هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمين رويانيد 
اما از * خدا آدم را امر فرموده گفت از همه ی درختان باغ بی ممانعت بخور و خداوند * معرفت نيک و بد را 

و *  درخت معرفت نيک و بد زنهار نخوری زيرا روزی که از آن خوردی هر آينه خواهی مرد
و خداوند خدا هر حيوان *  موافق وی بسازم معاونیخداوند خدا گفت خوب نيست که آدم تنها باشد پس برايش 

 معاونی موافق  وی پيدا نشد را از زمين سرشت و نزد آدم آورد ليکن برای آدم نرنده ی آسماصحرا و هر پ
و خداوند خوابی گران بر آدم مستولی گردانيد تا بخفت و يکی از دنده هايش را گرفت و گوشت در جايش پرکرد * 

و آدم گفت اين است *  آورد و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را بنزد آدم
و آدم * استخوانی از استخوانهايم و گوشتی از گوشتم از اين سبب نساء ناميده شود زيرا که از انسان گرفته شد 

  .  و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند 
د كه  تا اينجاي داستان چند چيز به روشني دانسته مي شود ؛ نخست اينكه خداوند خدا دوست نمي دار

  باشد  ؛ خدا نمي خواهد كه آدمي  خرد خودرا بكار گيرد و از راه انديشه   و معرفت نيک و بدآدمي داراي 
آزمايش و جستجو  ؛ شايست را از نا شايست و راه را از  چاه باز  شناسد ؛ او بنده ي چشم و گوش بسته مي 

  . خواهد كه بدون چون چرا فرمان خدا و رسوالنش را بجا آورد 
دوم اينكه آدم تنها بود  ؛ از اينرو خداوند خدا  تنهايي او را نپسنديد و خواست  تا از ميان جانوران همتايي 
براي معاونت او بر گزيند ؛ اما هنگامي كه  همه ي پرندگان  و چرندگان و خزندگان را در كنار آدم گذاشت ديد 

پس ناگزير آدم را بخوابي ژرف فرو !!   نمي رسند  كه هيچيك از اين جانوران درزشتي و  بي خردي بپاي آدم 
برد و دنده اي از دنده هاي چپش را بيرون كشيد و جاي آنرا با گوشتي كه دانسته نيست از كجا آورده بود پر 

و هم اندکی  ؛  هم هشيار تر  ؛  هم زيباتر ؛ و شگفت اينكه اين زن ؛ زنی بنا  ساختدنده از آنكرد و 
  ساخته بود نمي  !! جنس نرينه يعني از بصورت خوداما از آنجا كه خدا آدم را  .  !!از آدم بودآدم تر

  بود  در كفه ي همسري و هم سنگي با مرد  پديد آمده!!   تریپست جنس توانست اين زن را كه از 
  .....  بنا كرد معاونت مرد و براي خدمت مرد ؛ از اينرو زن را در  آدم بشمار آورداو راو بگذارد ؛ 
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 ؛ و من بر آنم تا در اين نوشتارها نشان دهم كه سر آغاز فرو پويی زن در دينهای ابراهيمی است  ن اي 
همه ي گرفتاريها و تيره روزگاريهاي زنان در دينهاي ابراهيمي ؛ بر آمده از همين نخستين نگاره اي است كه 

پيش از عيسا تراويده و مردم جهان را دچار ازژرفاي  انديشه هاي بيمار شبانان بيابانگرد هزاره ي  دوم  
  .  روزگار بد هنجار نموده است 

  . بنا براين به همان نگاره ي نخستين بر مي گرديم و داستان خلقت را ادامه مي  دهيم 
مار از همه ی حيوانات صحرا که خداوند ساخته بود هوشيارتر «  : ...  در باب سيم سفر پيدايش مي خوانيم  

از ميوه ی درختان : زن بمار گفت * آيا  خدا حقيقتا گفته است از همه ی درختان باغ نخوريد : بزن گفت بود ؛ و 
مبادا     آنرا لمس مکنيد می خوريم  لکن از ميوه ی درختيکه در وسط باغ است خدا گفت از آن  مخوريد و

چشمان شما باز يکه از آن بخوريد در روز خدا می داند بلکه *مار بزن گفت هر آينه نخواهيد مرد  * بميريد
خوراک  چون زن ديد که آن درخت برای*  گرديدمی شود و مانند خدا عارف نيک و بد خواهيد 

پس از ميوه اش گرفته بخورد و بشوهر خود نيز داد نيکوست و بنظر خوشنما و درختی است دانش افزا 
يدند که عريان اند ؛ پس برگهای انجير بهم دوخته و فهم* آنگاه چشمان هر دوی ايشان باز شد * و او نيز خورد 

و آواز خداوند خدا را شنيدند که هنگام وزيدن نسيم بهار در باغ می خراميد ؛ و * ستر ها برای خويشتن ساختند 
و خداوند خدا آدم را ندا در داد * آدم و زنش خويشتن را از حضور خداوند خدا در ميان درختان باغ پنهان کردند 

* گفت چون آواز ترا در باغ شنيدم ترسان گشتم  زيرا که عريانم پس خود را پنهان کردم *  کجا هستی ؟؟ و گفت
*  آيا از آن درختی که ترا قدغن کردم که از آن نخوری خوردی ؟؟ گفت که ترا آگاهانيد که عريانی ؟؟

پس خدا وند خدا بزن گفت اين * آدم گفت اين زنيکه قرين من ساختی وی از ميوه ی درخت بمن داد که خوردم 
پس خداوند خدا بمار گفت چونکه اين کار کردی * چه کار است که کردی ؛ زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم 
 و تمام ايام عمرت بر شکمت راه خواهی رفتاز جميع بهايم و از همه ی حيوانات صحرا ملعون تر هستی ؛ 

 ؛ او سر ترا  زن و در ميان تو و ذريت وی می گذارمعداوت در ميان تو و ؛ و خاک خواهی خورد
 با الم الم حمل ترا بسيار افزون گردانمخواهد کوبيد ؛ و تو پاشنه ی او را خواهی کوبيد ؛ و بزن گفت 

و به آدم گفت *  او بر تو حکمرانی خواهد کردفرزندان خواهی زاييد و اشتياق تو بشوهرت خواهد بود و 
 شنيدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری  ؛ پس بسبب تو چونکه سخن زوجه ات را

 ؛ خار و خس نيز برايت خواهد رويانيد و تمام ايام عمرت از آن با رنج خواهی خورد و زمين ملعون شد
ن و بعرق پيشانيت نان خواهی خورد تا حينيکه به زمين راجع گردی که از آ* سبزهای صحرا را خواهی خورد 

و خداوند خدا گفت همانا انسان مثل ..... * تو خاک هستی و بخاک بر خواهی گشتگرفته شدی زيرا که 
يکی از ما شده است که عارف نيک و بد گرديده است ؛ مبادا دست خود را دراز کند و از درخت 

 کرد تا کار زمين را پس خداوند خدا او را از باغ عدن بيرون *حيات نيز گرفته بخورد و تا بابد زنده بماند 
 مسکن داد و را کروبيانپس آدم را بيرون کرد و بطرف شرقی باغ عدن * که از آن گرفته شده بود بکند 

  ..... گردش می کرد تا طريق درخت حيات را محافظت کند  که بهر سوشمشير آتشباريرا
   

اسالم و بهاييت است در مي يابيم آنچه كه از اين بخش از داستان خلقت ؛ كه زير بناي يهوديت و مسيحيت و 
و بيش از خداوند خدا  ؛ مار از همه ي حيوانات صحرا و بويژه از آدم و دستيارش هشيار تر: اين است كه 

؛ مار مي خواست كه آدم و حوا خودشان چيز ها را   خواهان فراپويی و دانش آموزی  آدم و حوا بود
 آدم را شاسته ی چنين ولی چون  ؛ راز هستي را دريابند بيازمانيد و خردشان را بكار گيرند و رمز و 

  ؛ به  به سراغ زن می رود و او را  به خوردن ميوه ی دانش بر می انگيزدستدان  نمی یگفتگوي
 خدا مي داند  زماني كه شما بسوي سخنان اين خدای خرد ستيز را بها نده ؛زن مي گويد نترس جانم   ؛ 

ميوه اي از بيشمار ميوه هاي خوشنما و خوشخوراك آنرا بخوريد چشمانتان  در درخت دانش گام بر داريد و 
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زير تابش خورشيد خرد باز مي شوند و مانند خود خدا عارف نيك و بد خواهيد شد و فرمانها ي خرد ستيز او  
اهي به درخت را پشيزي بها نخواهيد داد    ؛ از اينرو شما را از خوردن چنين ميوه اي باز داشته است ؛ زن نگ

دانش افزا مي اندازد و سخنان  مار را مي باورد و يكي از ميوه هاي دلپذير را از درخت دانش مي چيند  و 
دندانهاي زيبايش را با آن آشنا مي كند ؛  و سپس  نيم خورده ي خود را به آدم مي دهد كه او هم گازي بزند ؛ 

 تنها نامش را يدك مي كشد آدم بودند باخته هم كه از تا شايد كه گشايشي در كاراو باشد و  چشمان آن خر
؛ بروي راستيها باز شوند   ؛ با همين نخستين گاز ؛  چشمان هر دو  بيدرنگ خورشيد گونه مي شوند و در مي 

 در اين هنگام ؛ سداي پاي خدا از دور دستها شنيده !!وبرهنگی شان چه زيبا است يابند كه برهنه اند 
حوا ترسان و لرز لرزان  خود را در پشت درختان  باغ پنهان مي كنند ؛ و خدا كه نمي مي شود ؛ آدم و 
  ....هستی ؟؟ آدم کجا :  ؛ آواز سر مي دهد  كه !!  توانست آنانرا ببيند

شما دوتا کجا  :    نمي شمارد  تا دست كم  بپرسدآدم  مي بينيم كه در اينجا هم  خدا زن  را در رديف 
؛ آدم كه دست و پاي خود را گم كرده ؛ و !!  را  كه دردانه ي او است  بر زبان مي آورد آدمنام ؛ و تنها هستيد 

آبشان بيک جوی نمی در هيچ زمينه ای آدم خرد ورز ؛  و خداوند  خرد ستيز ؛ دانسته است  كه 
ا كه نمي داند  ؛ چون شكوه تن خود و همسرم را ديدم  ؛  خد از تو ترسانممن: ؛ پاسخ مي دهد كه   !!رود

تو اينهمه را از كجا دانستي ؟؟  چه كسي ترا با تنت  آشنا كرد  : ؛  مي پرسد !! در نبودن او چه گذشته است  
؟؟ نكند از آن درخت كه  امر فرموه و گفته  بودم از آن نخوري خورده باشي ؟؟ آدم كه هنوز با خوي 

  پدافند كند   نا کرد وکار خجسته ی اوايستد و از جوانمردي آشنا نيست   ؛  بجاي اينكه در كنار حوا  ب
گناه از اين زن است كه تو براي من ساختي ؛ او بود كه مرا !!  گناه از من نيست : جوانمردانه پاسخ مي دهد كه 

؛ در اينجا خداوند خدا  از !!  من کجا و آدم شدن کجا تو بر انگيخت و گرنه!!  به شكستن فرمان مقدس 
چرا : ي  ؛ و وارون خواست دلش  رو به زن مي كند و براي نخستين بار با او هم سخن مي شود  كه روي ناچار

  ... از من گرفتي؟؟ نده ي چشم و گوش بسته ي مرا   چرا  بچنين کردی ؟؟
بي !!    زن در اينجا  برتري منش  خود را بنمايش مي گذارد و نشان مي دهد كه  سد پله از آدم ؛ باال تر است

نكه پاي آدم را بميان بكشد مي گويد اين مار بود كه مرا بخوردن ميوه ي درخت دانش برانگيخت ؛ در اينجا آ
  چونكه راه :   چه بايد بكند ؛ بمار مي گويد سه دانشجوخدا كه بخشم آمده و نمي داند از دست 

از اين پس روی تي ؛ خرد ورزي را به آدم و حوا نشان دادي و مرا بدون بنده ي چشم و گوش بسته گذاش
 در اين جا خدا آنچنان بخشم آمده كه نمي داند كه مار پيش از آنهم  بر روي ؛....شکمت راه خواهی رفت 

و جز اين شيوه ي ديگري براي ره رفتن نمي شناخت  ؛ و بد تر از همه اينكه مي !! ... شكمش راه مي رفت 
تي من نميدانم اين كدام مار است كه تمامي ايام    براس!!تمامی ايام عمرت خاک خواهی خورد : گويد 

  . عمرش خاك مي خورد و به هيچيك از خزندگان  و پرندگان و جانداران بارگاه باريتعالي ناخنكي نمي زند 
 ؛  تا يكي سر آن ديگري را ميان شما دشمنی خواهم گذاشتسپس خداوند خدا بزن و به مار مي گويد در 

  .  اين يكي  را بكوبد و آن ديگري پاشنه ي
  شنيده مي شود ؛ آنهم نه از دهان اسكندر  دشمنیاين نخستين بار در تاريخ ادب جهان است كه واژه ي

 خدا خود« گجستك يا چنگيزخان مغول ؛ يا آتيال  و استالين و هيتلر و خميني و احمدي نژاد ؛ بلكه از زبان  
سرچشمه ی خدايی که بايد    ؛ باشد؛ خدايی که بايد سرچشمه ی مهر و داد و بخشندگی  » 
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سازش و آموزگار  خرد باشد ؛  خدايی که بايد الگوی رفتاری برای آفريده های خود ؛ و جوشان 
 همزيستی و ؛  و آب و خاک و گياه و جانور؛ و آدمی  را به دلپذير باشد آشتی  ؛ و دوستی 

 شان  مي كارد تا نغمه ي شادماني را از  در دل دشمنی؛ بجاي اينهمه تخمگراميداشت يکديگر بر انگيزد 
  .  روي زمين بردارند و چهره ي پاك زمين را با خون يگدگر رنگين كنند 

  ...   ؛  كه با درد فرزندان بزايي الم حمل ترا بسيار افزون گردانم: در ادامه ي سخن به زن مي گويد 
اينك كه رمز وراز هستي را دريافتي ؛ ترا  اينك كه چشمان زيبايت بروي راستيها گشوده شد ؛ :  نمي گويد 

دستيار خود در كار آفرينش خواهم كرد  ؛ در آن هنگام كه خود را مي  افشاني تا آدم تازه اي به جهان آوري 
؛ بجاي ...؛  كاري خواهم كرد كه زمين و آسمان زايمان ترا  جشن بگيرند و با شور و شادماني از رنج تو بكاهند 

با درد بسيار فرزندان خواهی : ل انگيز كه شايسته ي خداي راستين است  مي گويد اينگون سخنان د
   .  خواهد بود و تو بايد فرمانبردار بی چون و چرای او باشی تو شوهرت حکمران... . زاييد  

از سپس به آدم  ؛ كه با فرومايگي در كناري ايستاده  و درست همانند خواجه هاي دربار خلفاي عباسي ؛   لب 
لب بر نمي دارد تا از همسر خود در برابر اين خداي بيدادگر ؛ و روزگار بدهنجاري كه بر پيشاني او نوشته مي 

چونكه سخن زوجه ات را : مي گويد .. شود  پدافند كند ؛ و خروشي برآورد و سقف آسمان را بهم ريزد 
و تمام  ؛!!و زمين ملعون شد پس بسبب تشنيدي و از آن درخت خوردي كه امر فرموده گفتم نخوري ؛ 
   .ايام عمرت با رنج از آن خواهی خورد تا بخاک برگردی 

پس هر دو را با خفت و خواري از باغ عدن ؛ كه جايي در همين سرزمين عراق كنوني بوده است بيرون مي 
 مبادا همانا انسان مثل يکی از ما شده است که عارف نيک وبد گرديده ؛ اينک : اندازد  ؛ و مي گويد

پس خداوند خدا * دست خود را دراز کند و از درخت حيات نيز گرفته بخورد و تا بابد زنده بماند 
پس آدم را بيرون * او را از باغ عدن بيرون کرد تا کار زمين را که از آن گرفته شده بود بکند 

دش می کرد و بطرف شرقی باغ عدن کروبيانرا مسکن داد و شمشير آتشباريرا که بهر سو گر
  . کرد تا طريق درخت حياترا محافظت کند 

همانا  : خداوند مي گويد: در اين بخش از داستان دو نكته ي ديگر شايان ژرف نگري است ؛ نخست اينكه 
 ؛  داستان پردازان تورات و  شده استهمانند  يکی از ما خوردن ميوه ای از درخت دانش باانسان 

ين نكته را بخوبي دريافته بودند كه آدمي از راه خرد و دانش و بينش مي نگارگران آن نگاره ي نخستين ؛  ا
تواند  همتاي خدايان گردد ؛ پس دور نيست كه دست خود را بسوي درخت حيات نيزدراز كند و به زندگاني 

را  بياناز اينرو خداوند خدا كه زندگاني جاودانه را شايسته ي مردمان نمي داند ؛   كرو. جاودانه دست يابد    
  پاسداري كنند و نگذارند كه  دست درخت زندگانی   بسيج مي كند تا پيرامون  شمشير های آتشباربا  

  .اين آدم دانش آموخته و زياده خواه به ميوه هاي آن برسد 
 بكار برده مي شود  ؛ آنهم نه شمشير شمشير باز اين نخستين بار درتاريخ جهان است كه جنگ ابزاري بنام 

 ؛ و نه براي هماوردي با  کروبيان ؛ بلكه در دستتازيان ؛ و نه در دست آتشبارار ؛ بلكه شمشير ذولفق
سپاهيان خونريز سلطان محمود غزنوي يا سپاهيان آهن پوش امپراتوري روم و يا هيتلر ؛ بلكه براي هماوردي 

 ش بروي ارزشها باز شده  وبا يك بنده ي فرمانبرداري كه با خوردن  يك تكدانه ميوه  از درخت دانش چشم
 حافظ وار بها نمی دهد  وفرمان هيچ خدايی را اگر در ستيز با خرد و آزادگی او باشند پشيزی 

  .  فلک را سقف می شکافد تا طرحی نو دراندازد 
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    دوم اينكه در اينجا از سخن خدا دانسته مي شود كه وارون آنكه دكانداران دين گفته اند و مي گويند ؛ اهللا 
                نيست ؛ بلكه شمارخدايان بسيار است وگرنه خداوند خدا نمي گفت كه آدم همانا مثل       »  واحد «  
  شده است ؛  آن ديگران كيستند كه خداوند خدا آنان را همتاي خود ؛ و آدم را برابر آنان  »يکی از ما «  

  .... .مي شمارد
  

آدم زن خود حوا :  (  و به باب چهارم مي رسيم  ؛ در اين باب مي خوانيم  در اينجا  باب سيم را مي بنديم  
       دوستان  گرامي بياد داشته باشند كه  اين قائن همان   ... )را شناخت و او حامله شده قائن را زاييد 

  .   است كه در اسالم نامش اندكي دگرگون شد ؛ اما  سرشتش و كرد و كارش دگر گون نشد »قابيل « 
کشاورز  بود  و قائن گله بانهابيل .   پس از چندي دومين پسر زاييده مي شود و او را هابيل نام مي نهند  

؛ و اين سخن نشان مي دهد كه آدمي از همان آغاز توانسته بود بسياري از جانداران نارام زي را رام ؟؟ !!
؛ نمي !! فردوسي چون تورات را نخوانده بود ... كرده و اره و تبر و تيشه و گاو آهن  برا ي خود فراهم كند ؛ 

؛  وگرنه قائن از كجا توانسته بود !! دانست  كه آتش از همان روز نخست فرا دست مردمان جا داشته است 
؛ بنا براين سخن فردوسي كه پيدايي آتش را از زمان هوشنگ مي داند  !! اينهمه ابزار براي خود فراهم آورد 

  !!   .د  ؛ هر چه باشد تورات كتاب مقدس است ؛ و شاهنامه كتاب  نا مقدسنبايد بها داده شو
بعد از مرور ايام واقع شد که قائن هديه ای از محصول زمين برای خداوند :  ( ادامه ي داستان چنين است كه  

او را منظور آورد ؛ و هابيل نيز از نخست زادگان گله ی خويش و پيه آنها هديه آورد و خداوند هابيل و هديه 
* پس خشم قائن بشدت افروخته شده سر خود را بزير افکند *  اما قائن و هديه ی اورا منظور نداشت * داشت 

 می کردی آيا مقبول نمی نيکويی آنگاه خداوند بقائن گفت چرا خشمناک شدی و چرا سر خود بزير افکندی ؛ اگر
و قائن با برادر خود هابيل سخن گفت * شتياق تو دارد  گناه در کمين است و انيکويی نکردیشدی  ؟؟ ؛ و اگر 

  .و واقع شد چون در صحرا بودند قائن بر برادر خود هابيل بر خاسته او را کشت
   

آنچه كه در اين بخش از داستان در مي يابيم  اين است كه ؛ بهنگام برداشت خرمن ؛ قائن ؛  چون پولي در 
ين ؛ و دستاورد كار و كوشش خود را  مانند گندم و  نخود و لوبيا و بخشي از فراورده هاي زم!! جيب  نداشت 

هندوانه و خيار و سيب زميني ؛ براي خداوند ارمغان مي برد  ؛ خداوند اين پيشكش بر آمده از زمين  را نمي 
ان گله  نمي شمارد  ؛ در اين هنگام هابيل نيزكه گله بان بود يكي از گوسپند نيکپذيرد   و كار كشاورزي را  

از اين .  و پيه آنرا به خدا ارمغان مي برد ؛  و  خدا ارمغان هابيل را  با شادماني مي پذيرد می کشدي خود را 
 مي داند و به ريختن خون کشتن و خوردن را بهتر از کشتن و خوردنداستان  دانسته مي شود كه  خدا 

ياري كردن و رويانيدن  و درو كردن ؛   وما در جانداران  بيشتر خرسندي نشان مي دهد  تا دانه پاشيدن و آب
اين رشته  نوشتارها نشان خواهيم داد كه در دينهاي ابراهيمي ريختن  خون براي خدا  ستوده ترين كارها 
است ؛ از كشتن گاو و گوسپند و شترو اسب گرفته  ؛ تا كشتن و دست و پا بريدن و ريختن خون  كافران و نا 

  . مسلمانان براي خدا 
در ادامه ي اين داستان نكاتي هست كه چون بيرون از زمينه ي سخن ما است از بررسي  آنها چشم مي 

نخست اينكه قائن پس از كشتن هابيل از زادگاه خود : پوشيم  و به اشاره كردن به چند فراز بسنده مي كنيم 
بود و و از روی تو پنهان خواهم اينک مرا امروز بر روی زمين مطرود ساختی : مي گريزد  و به خدا مي گويد 
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خداوند به وی گفت پس *  پريشان و آواره در جهان خواهم بود ؛ و واقع می شود هر که مرا يابد خواهد کشت 
     * گرفته شود  انتقامهر که قائن را بکشد هفت چندان

راه مي يابد ؛ و ما در مي  آنهم از زبان خدا در تاريخ ادب جهان  ؛انتقام باز اين نخستين بار است كه واژه ي 
  تا هراسي ناميده شده استمنتقم  كنعان ن و داي ريگزارهاي گرم عربستان و فلستيكه چرا اين خيابيم 

استخوان سوز در دلها بيفكند و آنان را به فرمانبرداري بي چون و چرا از اهللا و رسوالنش و جانشينان 
  .  رسوالنش وابدارد 

كه بزرگترين گناه ؛ آدمكشي و برادر كشي نيست ؛ مي توان برادر كشت و در زير دوم اينكه دانسته مي شود 
سايه ي رحمت خداوندي از زير بار كيفر گريخت ؛ اگر هم كسي بخواهد كشنده ي برادر را كيفر دهد  خدا 

ب خودش هفت چندان از او انتقام خواهدگرفت  ؛ چون  بهر رو خوني ريخته شده است ؛ و خون براي خدا خو
 نمي ناميد  ؛ در اين كتاب  آنچه كه »کتاب خون « اگر خون براي خدا خوب نبود ؛ كتاب مقدس را !! است 

نابخشودني و بزرگترين گناه بشمار مي رود نافرماني از خدا و رسوالن خدا است ؛ نه كشتن و ريختن خون 
آدم ؛ سراسر  زمين و پري آنرا بزير چنانچه ديده شد كه خداوند خدا در برابر يك نافرماني از سوي . برادر 

لعنت خود فرو برد ؛ اما در برابر كردار زشت قابيل به او دلداري داد كه از كيفر برادر كشي هراسان مباش ؛  
  . من خود از كشنده ي تو هفت چندان انتقام خواهم گرفت 

نش بدست آنان مي ترسد ؟؟  دانسته نمي شود كه اين ديگران كيستند كه قابيل از كشته شداز سوي ديگر   
اما نبايد فراموش كرد كه در زمينه ي جستارهاي ديني نبايد بپرسي ؛ بايد بباوري ؛  پس ماهم مي باوريم و 

  !!  داستان را ادامه مي دهيم 
 ؟؟همسریقائن از حضور خداوند مي گريزد و پس از چندي به جايي نزديكهاي اردن مي رسد و در آن جا 

 گزيند و فرزندان بسيار پديد مي آورد ؛  در اينجا باز دانسته نمي شود  كه قائن از كدام تبار براي خود بر مي
مردمي توانست همسري براي خود برگزيند ؛ مگر اينكه آدم و حواي ديگري هم در اردن  بوده باشند كه در 

  . تورات نامي از آنان برده  نشده است  
 زن از دنده ی مرد آفريده شد نگاره ي نخستين در يافتيم  اين بود كه رويهمرفته آنچه كه تا كنون   از اين 

 کيفر را به بدترين زن و  خدا  -زن مرد را به بزرگترين گناه که نا فرمانی از خدا بود واداشت -
  . بايد مطيع و فرمانبردار مرد باشد زن  که درد زايمان بود گرفتار کرد و سرانجام امر فرمود که 

خداوندا ترا :   همين نگاره ي نخستين  است كه در برخي از نيايش هاي يهودي آمده است كه در ادامه ي
؛ و سليمان نبي پادشاه اسراييل در باب سي و يكم كتاب امثال ؛    .... شکر می کنم که مرا زن نيافريدی

 ؛ قوت خود را به چه گويم اي پسر من ؛ چه گويم اي پسر نذر هاي من: پسر خود را چنين اندرز مي دهد  
  ....» يعني آنان را در توانمنديهاي خود انباز مكن  « زنان مده  ؛  

زنان «  :   از سوره ي بقره در قران كه مي فرمايد223 آنچه را كه از اين نگاره بدست آمد با آيه ي اينك
  . » کشتزار شمايند برای کشت به آنها نزديک شويد 

و زنانيکه از مخالفت و نافرمانی آنها بيمناکيد ؛ بايد  : ي فرمايد از سوره ي نساء كه م34و آيه ي 
نخست آنها را پند دهيد و از خوابگاهشان دوری کنيد ؛ و در صورت نافرمانی آنها را بزدن تنبيه 

  ...کنيد 
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  نهج البالغه برگردان محسن 385با اندرز  حضرت علي به پسرش در رويه ي  و آن اندرز حضرت سليمان را 
زنهار در هيچ کاری با زنان  : رسي  به سنجه  بگذاريد و پيوند ها را دريابيد ؛ آنجا كه مي فرمايدفا

مشورت مکن ؛ چه رای آنان نا درست و عزم و اراده ی آنها سست است ؛ با پوشيده داشتن 
چه بهتر اگر بتوانی کاری کنی که آنان جز ... ايشان رخسارشان را از چشم نامحرم دورنگهدار 

در عزيز داشتن زن : ؛  و اندرز خود را بدينگونه بپايان می برد که ...تو کس ديگری را نشناسند 
  . افراط مکن 

اين آن نگاره اي  است كه داستان پردازان تورات در هزاره ي دوم پيش از عيسا  از ژرفاي پندارهاي بيمار 
ر دينهاي ابراهيمي آن را با شاخ و برگهار  پديد آوردند ؛   و ديگو آدمی - و جهان هستی -خدا خود   از 

   پايان بخش يکم.      فراوان در جهان گسترش دادند 
  
  

در سوئد با سدای خود من » راديو سدای شما  «  به همينگونه همه هفته ازدرونمايه ی اين جستار کم و بيش 
ته گفتارها بزودی بر روی اين رش. پخش می شود و پس از پايان سخن ؛ به پرسش شنوندگان پاسخ می دهم 

که بدستياری کدبان حسن اعتمادی اداره می شود ؛ و تار نمای بنياد فرهنگ »  راديو سدای شما « تارنمای 
ايران و بسياری تارنماهای ديگر فرا دست همگان گذاشته خواهند شد تا شنوندگان بيشتری بتوالنند از آنها بهره 

  . برداری کنند 
  .  جستار را برای شما خواهم فرستاد هر هفته ادامه ی اين

  هومر آبراميان   –پاينده ايران 
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