
 

 « هنوم » تا « جهنم»  از

  مايه ی رستگاری شد  در قران  آنچه که اسرائيل دور انداخت

  ارمغانی به آنا ن که می خواهند بدانند

از گزارش شاهنامه و ديگر داده های دانش در می يابيم که درآغاز، آدمی نيز بهمراه ديگر جانوران ريز و درشت در يک 
  زيستگاه بسر می بُرده است:

  آرميد  او بنزديک  ز گيتی       َدد و دام وهرجانور کش بديد                   

َدد، جانوران درنده مانند شير و ببر و پلنگ بودند، و دام جانوران سودمند و نرمخويی مانند گاو و گوسپند و اسب و االغ و 
  ار و ياور آدمی باشند.يُشتُر که نه تنها خوی درندگی نداشتند بلکه در بسياری از زمينه می توانستند 

  جز اندر نهان ريمن اهريمنا      کسی دشمنا   نبودش  ز گيتی                   

چرک آلود و زشتخو است. اين دوره ای است که زمين همانند مادری مهرورز، آغوش به روی  -فريبکار –ِريَمن در ِچم: پليد 
اره پاره نگشته است. هنوز نه اُمتی در ميان است و نه ِملتی درکار، پ کشورها و سر زمينها  همه ی فرزندان گشوده و هنوز به

سينه ی سرسبز زمين است و آسماِن باز، ابرهای بازيگوش، و چرخه ی زمان. از بام تاشام خورشيد در آن باال فرمانروايی می 
شمک زدن و شکوهمندی ماه را چ و ستارگان ريز و درشتی که کارشان تنها  کند، و شباهنگام ماه گردن آويزسپهرمی شود،

نه جنگی در ميان است و نه زياده خواهی درکار.. ولی اين پايان سرگذشت آدمی نبود، چرا که آدمی از  ستايش کردن است. 
توانمنديهايی برخورداربود که خواه ناخواه او را از ديگر جانداران جدا می کرد. اين درست است که بسياری از جانداران از 

بويايی و َبساوايی {المسه} برخوردار اند ولی آدمی ُسهش های  –ِچشايی  –شنوايی  –پنجگانه ی تنی مانند بينايی  ایُسهش ه
ديگری دارد که ديگرجانداران از آنها بی بهره اند. ازاين ُسهش ها يکی هوش است که می تواند نيک از بد، وشايست از نا 

و سومی ياد است که کارش انبارکردن ديده ها و شنيده ها و چشيده ها و  ه»وير است يا «غريز  شايست باز شناسد، دومی
بوييده ها است، چهارمی گويايی است که می تواند انديشه را زبانی کند، و سرانجام، پويايی است که انديشه را بکردار در می 

گويايی ويژه ی آدمی هستند. افزون و آورد. هوش و غريزه را کم بيش همه ی ديگر جانوران نيز دارند ولی ياد و پويايی 
براينها آدمی از نيروی شگفت انگيزی بنام انديشه برخوردار است که بيارمندی آن می تواند بيک چشم بهم زدن به دورترين 

زمان برود و همانند شاهين بلند پرواز در جاودانگيها و بيکرانگيها بپرواز درآيد. همين نيروی انديشه است که آدمی را 
گيخت تا آنچه را که در پيرامون خود داشت بشناسد، او می خواست بداند که اين خورشيد که هر بامداد از کرانه ی خاوران انبر

پُر و گاه خالی می شود؟   اين ماه چرا گاهی سر برمی کشد، شب هنگام که در کرانه ی ديگر ُرخ پنهان می کند، بکجا می رود؟ 
وسرانجام در کجا خانه می کند؟ چه چيزی آسمان را در آن باال  د، اينهمه شتابش برای چيست؟ زَ اين باد که چنين با ِشتاب می وَ 

چرا شکم برخی از زنان گاه بزرگ می شود و پس از چندی آدمک کوچکی از درون  و زمين را دراين پايين نگهداشته است؟ 
در اين خواِب بی برگشت بکجا می روند و در آنجا   ؟ندبيرون می خزد؟ چرا برخی کسان که می خوابند، ديگر بيدار نمی شو  آن

  چه می کنند؟ آيا جهانی که بدان کوچ می کنند همانند همين جهان است يا ازگونه ی ديگری است؟

اينگونه پرسشها از يکسو شالوده های کاخِ دانش را فراهم آوردند و ازسوی ديگر بُنياد دين را پی گذاشتند. گروهی کوشيدند تا 
ِخرد و آزمون، بيخ و ُبن پديده ها را بشناسند و پاسخی در خور برای پُرسشهای پايان ناپذير خود پيدا کنند. اينها  تودرپر

راهيان دانش اند که هنوزهم کارشان جستجو و کاوش و پژوهش است. گروه ديگرُخرافه پردازان ِخرد ستيزند که درهميشه ی 
انها بوده است. اين گروه برآن شدند تا در کوی اين {پرسشها} دکانی برای خود باز روتاريخ کارشان تاراج َمغزها و تباه کردن 

  کنند و کاالی ِخَرد سوز خود را که خريدار بسيارهم دارد فرادست مردمان بگذارند.

سودنی بنام َب در دکان اين خرافه پردازاِن تاراجگر، همه ی ُرخدادها و پديده های بوم زادی برآمده از نيروهای ناديدنی و نا
«خدايان» بودند. ُخشکساليها و ترساليها و زمين لرزه ها و دريا لرزه ها و آتشفشانها و بادهای خاک برافشان و بيماری ها و 

مرگ های نا بهنگام وهمه ی ديگر پديده های سودمند و ُرخدادهای زيانبار، همه و همه برآمده ازُخرسندی يا ناُخرسندی دل 
  بودند. اين همان پديده ای است که فردوسی بزرگ آن را « ريمن اهريمن» می نامد:ی اين خداياِن پندار

  جز اندر نهان ريمن اهريمنا       بگيتی نبودش کسی دشمنا

زشتخو و ُدژَمِنش، و برخی ديگر هر دو فروزه را داشتند، هم   برخی از اين خدايان نرمخو و نيک سرشت بودند، و برخی 
خدايان ُدژَمِنش اَبرهای سپيد باران دزد را می   ُمنتقم و ذو ُمنتقم و ُمذل بودند و هم َرحمان و َرحيم.و قهار و جبار و مکار 

فرستادند تا ابرهای سياه باران زا را بميرانند و خشکاليهای مرگبار در پی آورند ولی خدايان نيک سرشت با جنگ ابزار 



باران زا را از چنگال   ند تا ابرهای باران دزد را بتارانند و ابرهای سياهستآذرخش و تُنَدر به نبرد با ديو خشکسالی بر می خا
ديو خشکسالی برهانند.. خدايان بَد سرشت بيماری ومرگهای نابهنگام پديد می آوردند، و خدايان نيک سرشت با داد و دهشهای 

د و هم بد سرشت، کرد و کارشان بسته به دنخداوندی دلها را آرامش می بخشيدند، و آن دسته از خدايان که هم نيک سرشت بو
ُخرسندی يا نا ُخرسندی آنها از ُکناک َمرُدم بود، اگر َمرُدم َبنِد بندگيشان را بگردن می گرفتند و سراز فرمانهای خرد ستيزشان 

و بهنجار می شد، ولی م برنمی تافتند، وهمه ی بايد بودها و نبايد بودها را بجا آوردند، آنگاه همه چيز در پرتو َرحمت آنان را
اگر سر از فرمان برمی تافتند و بايد بودها و نبايد بودها را بجا نمی آوردند، آنگاه آسمان و زمين و پُری آنها دچار تباهی می 
گشتند، شهرهای بزرگ مانند سدوم و عموره در آتش خشم اين خدايان پنداری می سوختند، سراسرزمين تا چکاد بلند ترين 

ب فرو می رفت، رودها و درياچه ها و تاالب ها بخون آغشته می گشتند، سنگهای آتشين بر سر مردمان باريدن رآکوهها بزي
  به انجامشان توانا نبود. می گرفتند.. و بسياری زشتکاريهای ديگر که بجزخدايان پنداری، هيچ اهريمنی 

پيدا کنند و بر شيرينی بازار   ا جای بيشتری در زندگی مردمت اين خداياِن زشت و زيبا اندک اندک از انديشه به پيکر بُت درآمدند
  خدا فروشان بيفزايند.

از آنجا که می خواهيم جای پای اين خدايان را از تورات تا جهنم پی بگيريم، به سراغ باورهای ديگر نمی رويم وپژوهش خود 
  را از همان تورات آغاز می کنيم:

و خود پدِر بنی اسرائيل است. در آغاِز جوانی بَرکِت پدر را که از آِن برادرش عيسو بود  - نوه ی ابراهيم -َيعقوب پسِر اِسَحق 
نزد خالوی خود «البان» می گريزد، در آنجا هردو دختران خالو را بزنی می گيرد و دارای چندين   می دزدد و به رهنمود مادر،

ت بزمين پدرانت و بموَلد خويش مراجعت ُکن و من با تو گفپسر و دختر می شود، و پس از چند سال: «.. خداوند به يعقوب 
  3خواهم بود* سفرپيدايش باب سی و يکم آيه 

.. آنگاه َيعقوب برخاسته فرزندان و زنان خود را بر ُشتُران سوار کرد* و تمام مواشی و اموال خود را که اندوخته بود برداشت 
{خالوی يعقوب} برای َپشم بُريَدِن گلۀ خود رفته بود. و راحيل بُتهای پدر ن تا نزد پدر خود اِسَحق بزمين کنعان برگردد* البا

  ١٩تا  ١٧خود را دزديد* سفر پيدايش باب سی ويکم آيه های 

اين نازنين بانو که خدايان پدرش را دزديد، مادرهمان يوسف است که داستانهای بسيار در پيرامونش تنيده شد و نامی 
  ز خود برجای گذاشت.ا در دينهای ابراهيمی  بزرگ

بهمراه برادران خود در پی او می رود و درروز هفتم به او می رسد، و می   در روز سوم البان از فرار يعقوب آگاه می شود،
گويد: « چرا مرا فريب دادی و دخترانم را مانند اسيران شمشير برداشته رفتی * چرا مخفی فرار کرده مرا فريب دادی و مرا 

ا ترا با شادی و َنغماِت َدف و بَربَط ُمشايعت نمايم * و مرا نگذاشتی که پسران و دختران خود را ببوسم* اکنون ت آگاه نساختی
که بخانۀ پدر خود رغبتی تمام داشتی البته می بايست که می رفتی، لکن خدايان مرا چرا دزديدی؟* يعقوب گفت سبب اين بود 

بگيری * اما خدايان ترا من ندزديده ام، خدايانت را نزد هر که يافتی زنده نماند، ن که ترسيدم شايد دختران خود را بزور از م
پس بيا و در ُحضور برادرانت آنچه را که از اموال تو است ُمَشَخص ُکن و برای خود بگير* يعقوب ندانست که راحيل { زنی را 

ب و خيمۀ ليه و بخيمۀ دو کنيز رفت و خدايان خود قوکه بسيار دوست می داشت} آنها را دزديده است * پس البان به خيمۀ يع
را نيافت، و از خيمۀ ی ليه بيرون آمده به خيمۀ راحيل درآمد* اما راحيل بُت ها را گرفته زير جهاِز ُشتُر نهاد و برآن بنشست و 

حضورت نمی توانم برخاست درالبان تمام خيمه را جستجو کرده خدايان را نيافت* او به پدر خود گفت بنظر آقايم بد نيايد که 
  ٣۵تا  ٢۶پيدايش باب سی و يکم آيه های   زيرا عادت زنان بر من است*

ولی اين خدايان نمی توانستند همواره همچنان کوچک و بی آزار بمانند تا آنجا که بتوان بر رويشان نشست و در زير باسن 
ومايه را بی خريدار خواهند گذاشت، بايد خدايان ديگری ساخته فرپنهانشان نمود، اينگونه خداياِن بی آزار، بازار خدا فروشان 

می شدند تا بر داغی بازار بيفزايند. چنين شد که خدايان اندک اندک بزرگ و بزرگتر شدند و در جايگاههای بلند فراز آمدند تا 
بار و هم مکار و هم ُمِذل و هم ج مردمان در برابرشان خوار و ناچيزشمرده شوند. يکی از اين خدايان بزرگ که هم قهار و هم

ُمنتَِقم و هم ذو منتقم بود، و هم هر روزبر شمارعبادت کنندگانش افزوده می شد موَلک نام داشت که پديد آمده از انديشه های 
بيمار خدا سازان عمونی بود. عمونيان مردمی بودند که در بخش خاوری دريای نمک زندگی می کردند و بهنگام کوچ بنی 

  يل از مصر بسوی کنعان ميان آنها و فرزندان يعقوب تَِنشهای مرگباری پيش آمد.ائاسر

کاهنان عمونی پيکراين خدای هراس انگيز را که گاه َملُکوم هم خوانده شده است، همانند مرِد زورآوری می ساختند که  
ای اينکه بر هراس انگيزی اش بيفزايند بربرتختگاهی فراز نشسته و آماده ی پذيرفتن قربانيها ازسوی عبادت کنندگان است. 

سرش را همانند سرگاو می ساختند و تاجی بزرگ بر آن سِر گاو گونه می نهادند. اين تنديس از يک پوسته ی مسی و بگونه 
ای ساخته می شد که اندرونه اش خالی بماند. از دريچه ای که در پشت سر داشت هيزمی فراوان در شکمش می ريختند و 

گ برمی افروختند، هنگامی که پيکر اين خدای هراس انگيز از گرمای درون سرخ می شد، کودکان خود را برهنه می زرآتشی ب
کردند و يکی پس از ديگری در آغوِش سوزان او می انداختند تا از خشمش بکاهند، و برای اينکه فريادهای جگر خراش 

  َهله می کردند…لتبيره می نواختند و هَ   کودکان بيگناه خود را نشنوند،



اگر نگاهی ژرف به پيرامون خود بيفکنيم خواهيم ديد که هنوز هم اين مولک است که نام خود را دگرگون کرده و همچنان 
فرزندان ما را در آتش خشم خونين درفِش خود می سوزاند، و ما برای اينکه فريادهای آزاديخواهانه ی فرزندانمان را نشنويم 

و َهلَهله می کنيم، انگاری که مولک اليه ای کلفت از روان ما گشته است.. چنين شد که سليمان   مزيهمچنان تبيره می نوا
پادشاه بلند پايگاه اسراييل نيز با همه ی دانش و بيِنش و شکوهی که داشت سرانجام به عبادت مولک روی آورد: « و سليمان 

و اَدوميان و صيدونيان و ِحتّيان دوست می   يان وَعّمُونيانآبپادشاه، ُسولی دختر فرعون، وزنان غريب بسياری را از مو
داشت* از اُمتهايی که خداوند در باره ی ايشان بنی اسراييل را فرموده بود که شما بايشان در نياييد و ايشان به شما درنيايند 

با نو{ زن   ُملَصق شد* و او را هفتصد زنِ ت مبادا دل شما را به پيروی از خدايان خود مايل گردانند. و ُسليمان با اينها به ُمحب
آزاد} و سيصد ُمتَعه { زنی که برای بهره برداری جنسی برای کوتاه زمانی به شبستان برده می شود} بود و زنانش دل او را 

دِل پدرش  ثلبگردانيدند* و دروقِت پيرِی سليمان واقع شد که زنانش دل او را به پيروی خدايان غريب مايل ساختند و دل او م
کاِر بد}  -گناه -ِرِجس{پليدی  ِملُکوم و در عقب  داود با خدايش کامل نبود. پس ُسليمان درعقِب َعشتُوَرت خدای صيدونيان 

َعّمونيان رفت * و ُسليمان درنظرخداوند شرارت ورزيده مثل پدرخود داود خداوند را پيروی کامل ننمود * آنگاه ُسليمان 
بنی َعّمون   ليم است مکانی بلند بجهة َکُموش که ِرِجس{پليدی} موآبيان است و بجهة ُموَلک ِرِجسرشدرکوهی که روبروی او

بنا کرد* و همچنين بجهة همۀ زنان غريب خود که برای خدايان خود بخور ميسوزانيدند و قربانيها می گذرانيدند عمل 
  نمود…کتاب اول پادشاهان باب يازدهم

نی اسراييل هم به پيروی از سليمان، خدايان بی آزاری را که مادر بزرگشان راحيل از پدرش ب شوربختانه شمار بزرگی از 
دزديده بود دورانداختند و به عبادت مولک روی آوردند و خشم انبياء يهود را برانگيختند: « .. اما شما ای پسران ساِحره و 

يد؟ و بر ِکه دهان خود را باز می کنيد و زبانرا دراز می نماييد؟* کناوالِد فاِسق و زانيه، باينجا نزديک آييد* بر ِکه تمسخر می 
آيا شما اوالد ِعصيان، و ذُريت ِکذب نيستيد که در ميان بلوطها و زيرهردرخت سبز، خويشتن را بحرارت می آوريد و اطفال را 

  در وادی ها زير شکاف صخره ها ذبح مينماييد*.اشعياء نبی باب پنجاه و هفت

انسان، اُورشليم را از ِرجاساتَش {پليديهايش} آگاه سازوبگو خداوند يَُهَوه می گويد: من ترا به آب ُغسل داده  سر« ..ای پ
ازخونت طاهرساختم.. ترا به روغن تَدِهين کردم .. و ترا به قالبدوزی ُملَبس ساختم و َنعليِن پوسِت َخزبپايت کردم و بکتان 

و آوازۀ تو بسبب زيباييت   تم.. گوشواره ها در گوشت و تاج جمالی بر سرت گذاشتم،اخنازک آراسته و به ابريشم پيراسته س
در ميان اُمتها شايع شد، زيرا خداوند يَُهَوه می گويد: که آن زيبايی از َجمال من که بر تو نهاده بودم کامل شد* اما تو بزيبايی 

ودی گرفته بجهت خوراک ايشان ذبح نمودی.. کتاب حزقيال ب خود توکل نمودی .. و پسران و دخترانت را که برای من زاييده
  نبی باب شانزدهم

شک نيست که ُسليمان در ُگسترش چنين آيين ننگينی در ميان مردم خود دستی دراز داشته است از اينرو: « .. خشم خداوند بر 
  9باب يازده آيه  -شاهانادُسليمان افروخته شد از آن جهة که دلش از يَهوه خدای اسراييل منحرف گشت.. اول پ

اگر بخواهيم کرد و کاِرانبياء يهود را به سنجه بگذاريم، خواهيم ديد که گرانمايه ترين کار آنها نکوهش پادشاهان بد کاره، باز 
  داشتن فرمانرويان ستم پيشه از آزار رساندن به مردم، و برانگيختن توانمندان به دادگری بود.

بنی اسراييل در پی زشتکاريهای پادشاهان بِزهکار و دينکاران سيه دل اندک اندک   شان دادييم،ن چنانچه در ُجستار صهيونيزم
از پرستش يَُهَوه َصبايوت روی گردانده و پرستش خدايان ديگر پيش گرفتند، در اين ميان تنی چند از کاهنان دلسوز وبرخی از 

ندگی مردم و مرگ يک آيين کهن جلوگيری کنند. يوشيا که در اين زمان اکانبيای يهود به انديشه افتادند تا با نوشتن تورات از پر
بر ُکرسی پادشاهی يهودا نشسته بود اين انديشه را َپسنديد و در پيشبُرد آن کوشش بسيار بکارگرفت. در سال هجدهم پادشاهی 

و ِحلقّيا آن کتاب را به   خداوند يافته ام.ۀ او يکی از کاهنان بنام ِحلقّيا به فرستاده ی پادشاه گفت:«.. کتاب توراة را در خان
شافاِن کاتب داد که آنرا خواند* و شافاِن کاتب نزد پادشاه برگشت و آنرا به ُحضور پادشاه خواند* پس چون پادشاه سخنان ِسفر 

  ٢٢باب  –لباس خودرا دريد..کتاب دوم پادشاهان   توراة را شنيد

ن نوشته ای که در خانه ی خدا پيدا شد و ِحلقيای نبی آن را تورات ناميد چه چيزی آ از گزارش تورات نمی توان دريافت که در
نوشته شده بود. همين اندازه می دانيم که اين نوشته چمگردی بزرگ در تاريخ سياسی و دينی يهوديان، و پديده ی تازه ای در 

ی کشتارگاههای خدايان بيگانه را ويران کنند، همه  مهفرهنگ دينهای ابراهيمی در پی آورد. بدين ترتيب که يوشيا فرمان داد ه
ی پياله ها و جامهايی را که برای خدای َبعل ساخته شده بود از خانه ی خدا بيرون بريزند، َبعل يکی از خدايان خورشيدی بود 

می نمودند و َهنوم را  نیکه مردم فينيقيه و کنعان و بسياری از همسايگان آنها می پرستيدند و فرزندان خود را برای او قربا
ای تازه در  پليد شمرد تا ديگر کسی پسر يا دختر خود را درآنجا برای مولک نسوزاند.. اين همان چيزی است که ما پديده

برای شناخت اين پديده که دامنگيِرمردم جهان گرديد، بايد نگاه ژرفتری به  فرهنگ دينهای ابراهيمی بشمار آورديم. 
تا بدانيم چه شد که امروزه ميلياردها تن از مردِم جهان بی آنکه بدانند، درزيرَهناِيش دين و فرهنگ يهود م بيندازي  «َهنُوم»

بسرمی برند. در اين راستا اگر چه اندکی از ِبستَِر پژوهش خود دور خواهيم افتاد ولی خوب است بدانيم که: گوهر يک انديشه 
  ک آرمان ُخجسته چگونه بالی جان مردم جهان می شود.ي چگونه درگذرگاه زمان چهره دگرگون می کند، و



دره ای است در جنوب اورشليم که کوه َصهيُون را از تل العماره جدا می کند. درهمين دره بود که   «َهنوم» نامِ 
  7 يهاول پادشاهان باب يازده آ  جايگاههای بلندی برای بُتهای زنان خود بويژه بُت آدمسوز مولک بنا کرد..  ُسليمان

اين تبهکاری تا بدانجا دامن گسترانيد که بسياری از بنی اسراييل و از آن ميان آحاز پادشاه يهودا:«.. در وادی َهنُوم بخور 
سوزانيد و پسران خود را بر حسب رجاسات اُمتهاييکه خداوند از ُحضور بنی اسراييل اخراج نموده بود سوزانيد» .. کتاب دوم 

  ٧آيه  ١١باب  –و اول پادشاهان   هشتم و باب بيست –تواريخ ايام 

و در پی او پادشاه ديگری بنام َمَنسّی: «.. دوازده ساله بود که پادشاه شد و پنجاه و پنج سال در اورشليم َسلطنت نمود * و 
عمل نمود * زيرا د آنچه در نظر خداوند نا پسند بود موافق ِرجاسات اُمتهاييکه خداوند آنها را از ُحضور اسراييل اخراج کرده بو

مکانهای بلند را که پدرش ِحزقيا خراب کرده بود بار ديگر بنا نمود و َمذبحها برای َبعليم برپا کرد و پسران خود را در وادی 
  ۶تا  ١آيه  ٣٣باب  –هنوم از آتش گذراند..» کتاب دوم تواريخ ايام 

م خود را با تلخترين زبان بنکوهش گرفتند:« خداوند چنين ردبسياری از انبياء گرانمايه ی يهود اين کاِرزشِت پادشاهان و م
به وادی اِبن ِهنوم که   گفت برو و کوزۀ سفالين از کوزه گر بخر و بعضی ازمشايخ قوم و مشايخ َکَهَنه را همراه خود بردار*

گو: ای پادشاهان يهودا و ب نزد دهنۀ دروازهّ کوزه گران است بيرون رفته سخنانی را که بتو خواهم گفت در آنجا ندا کن* و
َسکنۀ اورشليم، کالم خداوند را بشنويد* يَُهَوه َصبايوت خدای اسراييل چنين می گويد: اينک براين مکان چنان بالئی خواهم 
آورد که گوش هرکس که آنرا بشنود صدا خواهد کرد* زآنرو که مرا ترک کردند، و اين مکان را خوارشمردند و بخور درآن 

غير، که نه خوِد ايشان و نه پدران ايشان و نه پادشاهان يهودا آنها را شناخته بودند سوزانيدند* و اين مکان را  انبرای خداي
از خوِن بيگناهان مملو ساختند و مکانهای بلند برای َبعل بنا کردند تا پسراِن خود را بجای قربانيهای سوختنی برای َبعل 

ود* بنا براين، خداوند می گويد: اينک ايامی می آيد که اين که من آن را اَمر نفرموده و نگفته و در دلم نگذشته ببسوزانند* 
  7تا  1باب نوزدهم آيه های   مکان به تُوَفت يا به وادی ابن ِهنوم ديگر ناميده نخواهد شد بلکه به وادی قتل.. کتاب ارمياء نبی

ننگين را بر انداخت و وادی ابن ِهنوم را ناپاک يا {نجس} ناميد، و   ِه يَهودا اين آيين دل آشوبِ و سرانجام ديديم که يوشيا پادشا
فرمان داد که استخوانهای مردگان والشه های سگ ها و گربه ها، و خاکروبه ها و آخالها وهمه ی ديگر ناپاکيهای شهررا در 

ن کاِر بزرگِ يوشيا نه تنها شهر زيبای اورشليم را از گنُد و آلودگی آنجا بريزند و در آتشی که هرگز خاموش نشود بسوزانند، اي
رهايی بخشيد، بلکه بگونه ی نمادين دشنامی بود به مولک و َبعل و ديگر خدايان آدميخوار تا نشان دهد که چنين خدايانی نه 

  تشينشان فرو ريزيم.کودکان ما، بلکه شايسته ی آن اند که پليدی هايمان را در کام آ  شايسته ی فرو بردن

به گويش تازی وادی و در زبان عبری که   –دره   نکته ای که تا کنون گفته نشد اين است که چنين جايی در زبان پارسی
  Gehenna   يا ِگَهَنه Gehennoom} و همکرِد آن با «هنوم» می شود ِگهنوم يا Geh  همريشه با زبان آرامی است ،{ گِ

 اين واژه چنين گزارش شده است:در واژه نامه ی انگليسی 

Ge.hen.na (gi.hen.na) :The Valley of Hinnom  near Jerusalem, where offal was thrown and 
fires kept burning to purify the air   2 a place of torment.   3 in the New Testament, hell; 

hellfire. 

ابراهيمی را در باره ی چگونگی جايگاه پس از مرگ بشناسيم تا بدانيم چه شد که  در اينجا بايسته است که ديدگاه سه دين
«جهنم» از «گهنوم» سر برون کشيد، و چيزی را که دين گذاران يهود با خشم و بيزاری برون افکندند، دين گذار اسالم همان 

  را مايه ی پيروزی خود ساخت.

نم. در برخی از بخشهای تورات واژه « هاويه» بکار رفته است که  در تورات هيچ نشانی نه از بهشت هست و نه از جه
برگردانی است از واژه ی « شيول » عبری. واژه ی هاويه از واژه های تازی و آرش آن ژرفای زمين و جايگاه مردگان است، 

اويۀ پايين ترين شعله ور در تورات نيز بيشتر با همين آرش بکار رفته است: «..زيرا آتشی درَغَضِب من افروخته شد و تا ه
تا  ١٩خواهد بود* و زمين را با حاِصَلش می سوزانَد و اَساس کوهها را آتش خواهد زد*..». ِسفرتثنيه باب سی و دوم آيه های 

٢۵  

 از َجَهَنم بدانگونه که  در اينجا به روشنی پيدا است که سخن يهوه اشاره به جايگاه مردگان در زير زمين است، و هيچ نشانی
  درقُران آمده ديده نمی شود.

  ١٨« .. او نمی داند که ُمردگان در آنجا هستند و دعوت شدگانش در ُعمقهای هاويه می باشند». امثال سليمان باب نهم آيه 

 برای خون در کمين بنشينيم، و برای  «..ای پسر من اگر گناهکاران ترا فريفته سازند، قبول َمنما* اگر گويند همراه ما بيا تا
بيگناهان بيجهت پنهان شويم * مثل هاويه ايشان را زنده خواهم بلعيد و تندرست مانند آنکه بگور فرو می روند..». امثال 

  ١٢تا  ١٠آيه   ١



  و جايی است که مردگان را در آنجا می نهند نه جهنم و آن چيزهای ديگر!!  در هر دو گفتار باال سخن از ژرفای زير زمين

مرا از خالب{گل و الی} خالصی ده تا غرق نشوم   َرحمانيت خود و راستِی نجاِت خود، مرا ُمستجاب فرما* « .. ايخدا در کثرت
* و از نفرت کنندگانم و ازژرفيهای آب رستگار شوم* مگذار که سيالب آب مرا بپوشاند و ژرفی مرا به بلعد و هاويه دهان خود 

  ١۵و  ١۴آيه های  ۶٩ را بر من ببندد..». مزمور

آيا َرحمت تو در قبر مذکور خواهد   آيا برای ُمردگان کاری َعجيب خواهی کرد؟ مگر ُمردگان برخاسته ترا َحمد خواهند گفت؟.«.
آيه   ٨٨مزمور   شد؟ و امانت تو در هالکت؟ آيا کار َعجيب تو در ُظلمت اعالم می شود و عدالت تو درزمين فراموشی؟..».

١٢  ١١  

انسته می شود که هاويه در تورات اشاره به ژرفای گور و سرزمين فراموشی است و هيچ کاری داز دو مزمور باال به روشنی 
  به آتش و مار و َزقّوم ندارد.

«..من گفتم اينک در فيروزی اّيام خود به درهای هاويه می روم و از بقيۀ سالهای خود محروم می شوم* گفتم خداوند را 
زندگان نخواهم ديد* من با ساکنان عالم فنا انسان را ديگر نخواهم ديد* خانۀ من کنده  مشاهده نمی نمايم * خداوند را در زمين

  ١٢تا  ١٠های   اشعياء نبی بای سی و هشتم آيه   گرديد و مثل خيمۀ شبان از من بُرده شد..».

ور و شوکت ايشان و هُ « .. از اين جهت هاويه حرص خود را زياد کرده و دهان خويش را بيحد باز نموده است و جالل و ِجم
  ١۴آيه  ۵هر که در ايشان شادمان باشد درآن فرو می رود..».. اشعياء نبی باب 

و فرو رفتن به َژرفای زمين در کار است و هيچ نشانی از جهان پرُجنب و جوش پس   در هر دوگفتار اشعياء نبی ُسخن از مرگ
  از مرگ در ميان نيست.

کرهای دلم ُمنقطع شده است* شب را به روز تبديل می کنند، با وجود تاريکی می گويند ف «..روزهای من گذشته َقصدهای من و 
روشنايی نزديک است* وقتيکه اُميد دارم هاويه خانۀ من می باشد و ِبستَر خود را در تاريکی می ُگستَرانم * و بهالکت می گويم 

جا است، و کيست که اُميد مرا خواهد ديد* تا بندهای کتو پدر من هستی و به ِکرم که تو خواهرمن می باشی* پس اُميد من 
  ١۶تا  ١١آيه  ١٧هاويه را فرو ريزد هنگامی که با هم در خاک نزول نماييم.»..کتاب ايوب باب 

« ايکاش مرده بودم!! چرا در َرَحم مادرم نمردم* هنگامی که از شکم مادرم بيرون آمدم چرا جان ندادم* چرا زانوهای مادر 
تند و پستانهايش تا مکيدم* زيرا اگر می ُمردم تا کنون می خوابيدم و آرام می شدم، در خواب می بودم و استراحت ف مرا پذير

می يافتم* همراه با پادشاهان و ُمشيراِن جهان که خرابها برای خويشتن بنا نمودند، يا با سروران که طالی بسيار داشتند و 
نيست می بودم* مثل بچه هايی که روشناييرا نديدند* درآنجا   مثل ِسقِط پنهان شده خانه های خود را از نقره پُرساختند* يا

شريران از شورش باز می ايستند وخستگان می آرامند * درآنجا اسيران در اطمينان با هم ساکنند و آواز و کالم را نمی 
ه ُمستَمند داده شود و زندگی به تلخ جانان بشنوند* کوچک و بزرگ در آنجا يک اند* و غالم از آقايش آزاد است* چرا روشنی 

که انتظار ُموت را می ِکَشند و نمی يابند * و برای آن ُحفره می زنند بيشتر از گنجها، و شادمان می شوند هنگامی که قبر را 
  ٢٢تا  ١١می يابند..».کتاب ايوب باب سوم آيه های 

ی نصيب توهمين است* هر چه دستت بجهت َعمل نمودن بيابد همانا ش« .. زيرا که ازحيات خود، از زحمتی که زير آفتاب می ک
با توانايی خود بعمل آور، چونکه در عالم اَموات که بآن می روی نه کار و نه تدبير و نه علم و نه ِحکمت است..». جامعه باب 

  ١٠نهم آيه 

مردگان در ميان است، جاييکه آدمی پس از  ازهردو کتاب ايوب و جامعه به روشنی دانسته می شود که سخن از فراموشخانه ی
اُفت وخيز بسيار کوله بار رنجها را زمين می گذارد و آرام و آسوده می خوابد، نه آتشی در کاراست و نه حور و غلمانی در 

 پس می رويم  ميان، به سخن ديگر می توان گفت که يهوه صبايوت بنی اسراييل را از رفتن به جهنم بخشودگی داده است.
عيسا خود يک يهودی، و بسيار باورمند به آيين يهود   گهنوم در آنجا چه سرنوشتی پيدا می کند.  بسراغ مسيحيت تا ببينيم که

آشنا بود و می دانست نمی توان يک   بود، او می دانست «گهنوم کجا است» ، آن را بارها ديده و با فراز و فرود رخدادهايش
رگون کرد، بنا براين هنگامی که از آن سخن می گويد ، می داند چه می گويد: « و من نيز گشبه « گی هنوم» را به «جهنم» د

ترا می گويم که تو يی ِپطرس و براين صخره که تويی کليسای خود را بنا می کنم و ابواب جهنم برآن استيال نخواهند يافت ».. 
  ١٨آيه  ١۶متی باب 

با واژه ی جهنم برخورد می کنيم. پيدا است که مترجم اين بخش از   ان پارسیباين نخستين بار است که در برگردان انجيل بز
کتاِب مقدس با فرهنگ جهنمی آشنايی ديرينه ای داشته است که توانسته اين واژه را بجای جهان مرگ بر زبان عيسا بگذارد. 

  اين سخن در برگردان انگليسی چنين آمده است:



And so I tell you, Peter: you are the rock, and on this rock foundation I will build my Church 
and not even death will ever be able to over com it. Good News Bible. United Bible Societies 

و  هدر برگردان زبان آشوری نيز که شاخه ی خاوری زبان آرامی است، بجای جهنم واژه ی « شيول» آمده که همان هاوي
 اشاره به جايگاه مردگان در زير زمين است و کاری به جهنم ندارد.

اندک اندک واژه ی گی هنوم از اسراييل بيرون رفت و به يونان رسيد و يک پزشک يونانی بنام لوقا يا لوکاس دلباخته ی 
واب جهنم} را برروی بانديشه های مسيح شد وسخنانی را که از ديگران شنيده بود گزارش نمود و با همين گزارش { ا

مسيحيان گشود:«..شخصی دولتمند بود که ارغوان و کتان می پوشيد و هر روزه در عياشی با جالل بسر می برد* و فقيری 
بينوا بود ايلعاَزر نام که او را بر درگاه او می گذاشتند* و آرزو می داشت که از پاره هايی که از خوان آن دولتمند می ريخت 

سگان نيز آمده زبان بر زخمهای او ميماليدند* باری آن فقير بُمرد و فرشتگان او را بآغوش ابراهيم   بلکه دخود را سير کن
بُردند و آن دولتمند نيزمرد و او را دفن کردند* پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده خود را درعذاب يافت و ابراهيم را از 

از بلند گفت ای پدِر من ابراهيم، بر من ترحم فرما و ايلعازر را بفرست تا ودور و ايلعازر را در آغوشش ديد* آنگاه بآ
سرانگشت خود را بآب تر کرده زبان مرا ُخَنک سازد زيرا در اين نار معذبم * ابراهيم گفت ای فرزند بخاطر آور که تو در ايام 

او االن در تسلی است و تو در عذاب.. » .. انجيل  زندگانی چيزهای نيکوی خود را يافتی و همچنين ايلعازر چيزهای بد را، ليکن
  ٢۵تا  ١٩لوقا باب شانزدهم آيه های 

اين داستانی را که لوقا در گزارش خود آورده است هيچک از سه انجيل نويس ديگر نياورده اند، و اگر اندکی ژرف بنگريم 
ست، در همه جا سخن ازجايگاه مردگان در ميان اخواهيم ديد که در هيچ بخشی از سخنان عيسا نامی از جهنم بميان نيامده 

است. برای نمونه عيسا می گويد: « ..و تو ای کفرناحوم که تا ِبفّلک سر افراشته ای بجهنم سرنگون خواهی شد..»..انجيل متی 
  ٢٣باب يازده آيه 

نوز همان شيول است نه جهنم ، هواژه ی جهنم که در برگردان پارسِی اين آيه آمده، در برگردانهای آشوری وعبری و سريانی 
پيدا است که مترجم پارسی شتاب  کاری بجهنم ندارد،   و گفتيم که شيول همان هاويه و هاويه همان جايگاه مردگان است
اندک اندک هاويه که تا آن زمان جايگاه آرامش و بی رنجی   بيشتری برای رسيدن به جهنم داشته است. ولی ديری نمی پايد که

معماران مسيحيت جای خود را به جايگاه درد و رنج و آتش و دود می دهد، و جانوران جان آزار آرامشش را بهم  تبود، بدس
« و چون فرشتۀ پنجم نواخت ستاره ای را ديدم که بر زمين افتاده بود و کليد چاه هاويه بدو داده شد* و چاه هاويه   می زنند:

باال آمد و آفتاب و هوا از دود چاه تاريک گشت* و ازميان دود ملخها بزمين  هرا گشود و دودی چون دود تنوری عظيم از چا
برآمدند و بآنها قوتی چون قوت َعقربهای زمين داده شد* بديشان گفته شد که ضرر نرسانند نه بگياه زمين و نه به هيچ سبزی 

فته شد که ايشان را نُکشند بلکه تا مدت پنج ماه گو نه بدرختی، بلکه بآن مردمانيکه ُمهر خدا را برپيشانی خود ندارند* بآنها 
ُمعذَب بدارند و اذيت آنها مثل اذيت عقرب بود وقتيکه کسی را نيش بزند* و در آن ايام مردم َطَلب ُموت خواهند کرد و آنرا 

شده برای جنگ  هنخواهند يافت و تمنای مرگ خواهند نمود و مرگ از آنها خواهد گريخت * صورت َمَلخها چون اسبهای آراست
و   بود و بر سر ايشان مثل تاجهای شبيه طال و چهره های ايشان شبيه صورت انسان بود و مويی داشتند چون موی زنان

دندانهايشان مانند دندانها ی شيران بود * و جوشنها داشتند چون جوشنهای آهنين و صدای بالهای ايشان مثل صدای عرابه 
تازند و ُدمها چون عقربها با نيشها داشتند و در ُدم آنها قدرت بود که تا مدت پنج ماه مردم  یهای اسبهای بسيار که بجنگ هم

  ١١ تا ١». . مکاشفه يوحنا باب نهم آيه های   است.  را اذيت نمايند* وبر خود پادشاهی داشتند که ملک الهاويه

و زنجيری بزرگ بردست وی است * و اژدها، يعنی د و ديدم فرشته ای را که از آسمان نازل می شود و کليد هاويه را دار« 
مار قديم را که ابليس و شيطان می باشد گرفتار کرده او را تا مدت هزار سال در بند نهاد و او را بهاويه انداخت و در را بروی 

  ٣تا  ١بيستم آيه های  اباو بسته ُمهر نمود تا اُمتها را ديگر گمراه نکند تا مدت هزارسال به انجام رسد..»..مکاشفه يوحنا ب

پديد آورد، در آن زمان هر دو آيين   شش سد سال پس از عيسا دين گذار ديگری بنام محمد درعربستان برآن شد تا دين تازه ای
يهوديت و مسحيت در سراسرعربستان و يمن و شام و جاهای ديگر شناخته شده بودند، برخی از دينهای ايرانی مانند زروان 

هری و زرتشتيگری نيزدرهمه ی آن سرزمينها گسترده و شناخته شده بودند، بنا براين بنا کردن يک دين تازه با م آيين -گرايی
گرديد، يا فرشتگانی   کارمايه ی دينهای پيشين، کار دشواری نبود، چنانچه پُل چينوند از اوستا به قران رسيد و نامش پُل صراط

ائيل از دستگاه يزدان شناسی يهود به قران کوچ کردند و در آنجا خانه ساختند، و زرمانند جبرائيل و اسرافيل و ميکائيل و ع
داستانهايی مانند توفان نوح و ايوب و ابراهيم و موسی و فرعون و سليمان و چندين داستان ديگر که در تورات از يک هنجار 

آوردند… عيسا در جايی گفته بود: «گذراندن درشايان ستايش ادبی برخوردار بودند، بگونه ی بسيار کژ و َمژ از قران سر 
ريسمانی ُکلفت از سوراخ سوزن آسانتر است از رسيدن يک دولتمند بپادشاهی خدا..». در زبان آرامی که عيسا بدان سخن می 

ُجّمَل  ستدر چم ريسمان کلفتی است که لَنَگر کشتی را به آن می بندند، اين واژه در عربی شده ا Gamla  گفت واژه ی َگمَله
Jomla –  و واژه ی گومَلهGoomla  در ِچم ُشتُراست که در انگليسی شده استCamel  و در عربی شده است َجَمل و در

گفته می شود. عيسا که با گروهی ماهی گير سخن می  Goomlaزبان آشوری که شاخه خاروی زبان آرامی است همان گومَله 
اِن لَنَگر را نمی توان از سوراخ سوزن گذراند، آدم سرمايه دار نيز نمی تواند سمگفت می خواست نشان دهد، همانگونه که ري

بپادشاهی خدا راه يابد. ولی کسانی که انجيل را برای نخستين بار به زبان يونانی برگردان می کردند به اين نکته ی 



گونه برگردان کردند:« و باز شما را می ينبسيارباريک پی نبردند و ريسمان را گمان بردند که ُشتُراست، و سخن عيسا را بد
  24گويم که گذشتن ُشتر از سوراخ سوزن آسانتراست از دخول شخص دولتمند در ملکوت خدا» انجيل متی باب نوزدهم آيه 

،  در اينجا مترجم به اين نکته ی باريک نگاه نکرد که آنچه با سوزن سروکار دارد نخ و ريسمان است نه ُشتُر يا اسب و االغ 
ولی اين سخِن نادرست جای خود را در انجيل باز کرد، تا اينکه نوبت به محمد رسيد و چون از اين سخن خوشش آمده بود آنرا 

بکارگرفت: « همانا آنان که آيات هللا را تکذيب کنند و از ِکبر و نِخَوت سر به آن فرود نياورند هرگز درهای آسمان بروی آنان 
ند تا آنکه ُشتُر از چشمۀ سوزن در آيد داخل شدن آنها به بهشدت بدان ماند که ُشتُر به چشمه ی  ايباز نشود و به بهشت در ني

  برگردان مهدی الهی قمشه ای ٣٩سوزن رود و اين محال باشد..». سوره اعراف آيه 

جانها را آزار می   که در آن آتشی بد خيم  بوده  Gehennoom يا  Ge.hen.naمحمد شنيده بود که در آيين يهود جايی بنام 
بر زبان جاری نمی شوند، بنا براين وات {گ} جای خود را   . پ  گ . چ . ژ  داده است. می دانيم که در زبان عربی چهار وات:

بدين ترتيب آن چيزی را که يهوديان ازراه خرِد و بينِش نيک   به {ج} می دهد و گهنوم به جهنمی هراس آور دگرگون می شود.
در قران مايه ی رستگاری مسلمانان شد!. از آنجا که اسالم می بايست کامل ترين دين می شد، پس جهنمش نيز ، دورانداختند

می بايست بکمال می رسيد، از اين روی افزون برآتش و دود و جانوراِن آزار دهنده ی جان، می بايست برای جهنم نشينان 
  خوراک و نوشاک و پوشاِک شايسته نيز فراهم می گرديد:

ای رسول ما آيا خبرهولناک قيامت و بليه عالمگير برتو حکايت شده است که آنروز ُرخسار گروهی ترسناک و ذليل باشد و  «
همه کارشان َرنج و َمِشَقت است و پيوسته در آتش فروزان دوزخ ُمعذبند و از چشمۀ آب گرم جهنم آب نوشند و طعامی غير 

} برآنها نيست که آن طعام هر چه خورند نه فربه شوند و نه سيرگردند» سوره بوضريعِ دوزخ {گياهی خاردار و بسيار بد 
  ٧و  ۶غاشيه آيه های 

« همانا درخت زقوم خوراک بد کاران است آن غذا در شکمشان چون مس گداخته می جوشد آنسان که آب بر روی آتش 
د پس از آن آب جوشان بر سرش فرو ريزند.سوره نيجوشان است. آنگاه خطاب قهر رسد بگيريد بد کاران را در ميان دوزخ افک

  ۴٧تا  ۴۴دخان آيه های 

« آنگاه شما ای گمراهان از درخت زقوم تلخ خواهيد خورد و شکمها را از آن پر خواهيد کرد و روی آن، آب جوشان و سوزان 
 ۵١د نوشيد.» سوره واقعه آيه های هياند، از آن خواخواهيد نوشيد و همچون نوشيدن ُشتُرانی که مبتال به بيماری تشنگی شده

– ۵۵  

« او را بگيريد و به ُغل و زنجيرکشيد تا بازش به دوزخ درافکنيد، آنگاه به زنجيری که طولش هفتاد ذَرع است او را به آتش 
 و زردآبه و خون  -در کشيد و طعامی غير ازِغسلين ندارد{ ِغسلين و َغساق آبی است که زخم وچرک در آن شسته می شود

ند: چيزی است که از شرمگاه زنان زناکار بيرون می شود و گفته اچرکهايی که از پوست و جسم دوزخيان جاری می 
   ٣٧ و ٣۵سوره حاقه آيه های    آيد.»

«اهل ُکفر و طغيان را بدترين منزلگاه است آنجا به دوزخ درآيند که بسيار آرامگاه بدی است و آنجا آب گرم و َعِفن َحميم و 
  ۵٨سوره ص آيه  را باد بچشند.».  ساقغَ 

  29آيه  -« و اگر از شدت َعطش آبی درخواست کنند آبی مانند ِمس گداخته به آنها دهند که رويها را بسوزاند» سوره کهف

« در آن روزگاران بد گردنکشان را زيرزنجيرَقهِرخدا مشاهده خواهی کرد و بينی که پيراهنهايی ازِمس گداختۀ آتشين برتن 
   ۵٠ – ۴٩ د ودرشعلۀ آتش چهرۀ آنها پنهان است» . سوره ابراهيم آيه های دارن

بدين ترتيب از يک کار بسيار زشت عموريان و صيدونيان و برخی از يهوديان در سرزمين کنعان، جهنمی ساخته شد که هنوز 
جهان می سوزاند و زندگی را برآنان اسر هم مغز و روان و انديشه ی ميلياردها مردم دانش آموخته و دانش نياموخته را در سر

تلخ می کند. آيا زمان آن نرسيده است که خود و فرزندانمان را از اين هراس روانسوز رهايی بخشيم و با آب دانش آتش جهنم 
  را خاموش کنيم.
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