
  
  

  بخش يکم -زن در ايران و اسالم 
  

  
است که آن فرهنگ از خدا ؛ و جهان    ( تصويری )  از نخستين نگاره يا   پايگاه آدمی در هر فرهنگی بر آمده و باليده

؛ و حقوق   ؛ و آزادی  وشش برای رسيدن به دموکراسیک می دهد ؛ بدون شناخت اين نگاره ؛  ؛ و آدمی بدست  هستی
نمی   و سخنان ديگر از اين دست ؛ کاری است بيهوده که راه بجای نخواهد برد .  ؛ و برابری زن و مرد ....؛  بشر
بنا براين   .  بدست می دهد بيرون گذاشت  آن دين  گستره ی نخستين نگاره ای که  باورمند به يک دين بود و پا را از  توان

پيروان آن دين در راستای آزادی وديگر ارزشهای واالی   شناخته نشود ؛ کوشش  نخستين نگاره ی آن دين  تا زمانی که
  !!.   آب در هاون کوبيدن و در پی باد دويدن است  زندگی

  
نخست بايد به آن    ران ؛اي فرهنگ   در دينهای ابراهيمی ؛ و به سنجه گذاشتن آن با  پايگاه زن  بنا براين برای شناخت

و سپس به سراغ   نخستين نگاره ای که دينهای ابراهيمی از خدا و جهان هستی و آدمی بدست می دهند نگاهی بياندازيم
  .   فرهنگ ايران برويم

  
سخن ه  مسيحيت و اسالم ؛ و ب –سه گانه ی دينهای ابراهيمی ؛ يعنی يهوديت   يا کتاب ؛ از نسکهای  تورات نخستين نسک ؛

که   نخستينی  من در اينجا بهاييگری را بشمار نمی آورم چرا که همان نگاره ی   ديگر بنياد سه دين بزرگ ابراهيمی است .
از سوی بهاييت نيز پذيرفته شده و انديشه ی دگر   از خدا و جهان هستی و آدمی بدست داده اند  اين سه دين بزرگ جهانی

     د .اننياورده   گونه ای را بنگارش در
  

: در ابتدا خدا آسمانها و زمين را   سفر پيدايش در تورات که بنمايه ی همه ی دينهای ابراهيمی است چنين آغاز می شود
آفريد * و زمين تهی و بائر بود و تاريکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرا گرفت و خدا گفت روشنايی بشود و 

که نيکو ست و خدا روشنايی را از تاريکی جدا ساخت * و خدا روشنايی را روز ناميد د روشنايی شد * و خدا روشنايی را دي
فلکی باشد در ميان آبها و آبها را از آبها جدا کند * و   و تاريکيرا شب ناميد و شام بود و صبح بود روز اول * و خدا گفت

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

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

روزی سيم * و خدا گفت نيرها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند و برای آيات و زمانها وروزها و سالها باشند 
برزمين روشنايی دهند و چنين شد * و خدا دو نير بزرگ ساخت نير اعظم برای سلطنت ا * و نيرها در فلک آسمان باشند ت

روز و نير اصغر برای سلطنت شب و ستارگانرا * و خدا آنها را در فلک آسمان گذاشت تا بر زمين روشنايی دهند و شب را 
و خدا گفت آبها از انبوه جانوران پرشود و  * از روز جدا کنند ؛ و خدا ديد که نيکو است * و شام بود و صبح بود روز چهارم

پرندگان باالی زمين بر روی فلک آسمان پروازکنند .* و همه ی جانداران خزنده را ؛ و خدا ديد که نيکو است و خدا آنها را  
بود روزی  بحبرکت داده گفت بارور و کثير شويد و آبها ی دريا را پرسازيد و پرندگان در زمين کثير شوند * و شام بود و ص

پنجم * و خدا گفت زمين جانوران را موافق اجناس آنها بيرون آورد بهايم و حشرات و حيوانات زمين به اجناس آنها و 
شد و خدا ديد که نيکوست * و خدا گفت آدم را بصورت ما و موافق شبيه ما بسازيم تا بر ماهيان دريا و پرندگان   چنين

همه ی حشراتی که بر زمين می خزند حکومت نمايد * پس خدا آدم را بصورت خود آفريد و آسمان و بهايم و بر تمامی زمين 
  .   اورا بصورت خدا آفريد

  
تا همين جا چند نکته شايان ژرف نگری است : نخست اينکه در آيات سوم تا پنجم ديديم که خدا گفت روشنايی بشود و 

  رخ داد .  و اينهمه در روز يکم  ب ناميدش را روزو تاريکی را   و خدا روشناييی  روشنايی شد ؛
  

از خورشيد   هنوز  برآيند واکنشهای گوناگونی است که در خورشيد رخ می دهند ؛ اما در روز يکم  که روشنايی  می دانيم
ر ب تا روز را از شب جدا کند و پرتو خود را  تنها در روز چهارم است که اين شهريار روشنان خلق می شود  خبری نيست ؛
و ميوه دادن ياری برساند ؛ به سخن ديگر سه روز و سه شب بايد بگذرد تا   و گياهان را در روييدن و باليدن  زمين بيافکند

درکار خواهد بود که آنرا از تاريکی جدا سازد !! و نه روز و شبی که   خداوند خدا بياد بياورد که بدون خورشيد نه روشنايی
به هر   اما از آنجايی که خداوند خدا  ؛   گياه و جانور می توانند هستی داشته باشند  و نه اينکه ؛ آنها را از هم دور نگهدارد

باشد سر وسامان می   است !! ؛ هر کاری دلش بخواهد می کند و خلقت خود را به هر ترتيب که مشيت الهييش  کاری توانا
  .  بندد میبخشد و راه هر گونه چون چرا را بر خرده گيرانی مانند ما 

  
؛ پس آدم را از خاک زمين بسرشت و در بينی وی روح حيات دميد و آدم نفس   در ادامه ی داستان می خوانيم : خداوند خدا

و خداوند خدا هر درخت خوشنما و   زنده شد * و خدا باغی در عدن غرس نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت*
درخت حيات را در وسط باغ و درخت معرفت نيک و بد را * و خداوند خدا آدم را امر   و خوشخوراک را از زمين رويانيد

فرموده گفت از همه ی درختان باغ بی ممانعت بخور * اما از درخت معرفت نيک و بد زنهار نخوری زيرا روزی که از آن 



ايش معاونی موافق وی بسازم * و برخوردی هر آينه خواهی مرد * و خداوند خدا گفت خوب نيست که آدم تنها باشد پس 
وی پيدا   خداوند خدا هر حيوان صحرا و هر پرنده ی آسمان را از زمين سرشت و نزد آدم آورد ليکن برای آدم معاونی موافق

نشد * و خداوند خوابی گران بر آدم مستولی گردانيد تا بخفت و يکی از دنده هايش را گرفت و گوشت در جايش پرکرد و 
ا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را بنزد آدم آورد * و آدم گفت اين است استخوانی از  خدخداوند 

استخوانهايم و گوشتی از گوشتم از اين سبب نساء ناميده شود زيرا که از انسان گرفته شد * و آدم و زنش هر دو برهنه 
    بودند و خجلت نداشتند .

  
يز به روشنی دانسته می شود ؛ نخست اينکه خداوند خدا دوست نمی دارد که آدمی دارای معرفت چ تا اينجای داستان چند 

؛ شايست را از نا   و آزمايش و جستجو   خرد خودرا بکار گيرد و از راه انديشه  ؛ خدا نمی خواهد که آدمی  باشد  نيک و بد
ته می خواهد که بدون چون چرا فرمان خدا و رسوالنش را بسشناسد ؛ او بنده ی چشم و گوش   چاه باز  شايست و راه را از

  بجا آورد . 
  

تا از ميان جانوران همتايی برای معاونت او   تنهايی او را نپسنديد و خواست  ؛ از اينرو خداوند خدا  دوم اينکه آدم تنها بود
م گذاشت ديد که هيچيک از اين جانوران آدو چرندگان و خزندگان را در کنار   همه ی پرندگان  بر گزيند ؛ اما هنگامی که

پس ناگزير آدم را بخوابی ژرف فرو برد و دنده ای از دنده های چپش را   !!  نمی رسند   بی خردی بپای آدم  درزشتی و
 ساخت ؛ و شگفت اينکه  بيرون کشيد و جای آنرا با گوشتی که دانسته نيست از کجا آورده بود پر کرد و از آن دنده زنی بنا

و هم اندکی آدم تراز آدم بود !! . اما از آنجا که خدا آدم را بصورت خود يعنی از جنس   هم هشيار تر؛   ين زن ؛ هم زيباتر ؛ا
در کفه ی همسری و هم سنگی با   بود   تری !! پديد آمده  ساخته بود نمی توانست اين زن را که از جنس پست  !!  نرينه

  بنا کرد .....  آورد ؛ از اينرو زن را در خدمت مرد و برای معاونت مرد ارمرد بگذارد ؛ و او را آدم بشم
  
؛ و من بر آنم تا در اين نوشتارها نشان دهم که همه ی گرفتاريها و    اين سر آغاز فرو پويی زن در دينهای ابراهيمی است 

انديشه های بيمار   است که ازژرفایی تيره روزگاريهای زنان در دينهای ابراهيمی ؛ بر آمده از همين نخستين نگاره ا
    پيش از عيسا تراويده و مردم جهان را دچار روزگار بد هنجار نموده است .  دوم  شبانان بيابانگرد هزاره ی

   
  دهيم .    بنا براين به همان نگاره ی نخستين بر می گرديم و داستان خلقت را ادامه می

مار از همه ی حيوانات صحرا که خداوند ساخته بود هوشيارتر بود ؛ و بزن    « : ...  در باب سيم سفر پيدايش می خوانيم 
لکن از ميوه   خدا حقيقتا گفته است از همه ی درختان باغ نخوريد * زن بمار گفت : از ميوه ی درختان می خوريم  گفت : آيا

ميريد * مار بزن گفت هر آينه نخواهيد ب مبادا    مخوريد و آنرا لمس مکنيد  ی درختيکه در وسط باغ است خدا گفت از آن
مرد * بلکه خدا می داند در روزيکه از آن بخوريد چشمان شما باز می شود و مانند خدا عارف نيک و بد خواهيد گرديد * 

چون زن ديد که آن درخت برای خوراک نيکوست و بنظر خوشنما و درختی است دانش افزا پس از ميوه اش گرفته بخورد و 
د نيز داد و او نيز خورد * آنگاه چشمان هر دوی ايشان باز شد * و فهميدند که عريان اند ؛ پس برگهای انجير بهم خوبشوهر 

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

زيرا که عريانم پس خود را پنهان کردم * گفت که ترا آگاهانيد که عريانی   ؟؟ * گفت چون آواز ترا در باغ شنيدم ترسان گشتم
گفت اين زنيکه قرين من ساختی وی از ميوه ی م ؟؟ آيا از آن درختی که ترا قدغن کردم که از آن نخوری خوردی ؟؟ * آد

درخت بمن داد که خوردم * پس خدا وند خدا بزن گفت اين چه کار است که کردی ؛ زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم * 
 اهپس خداوند خدا بمار گفت چونکه اين کار کردی از جميع بهايم و از همه ی حيوانات صحرا ملعون تر هستی ؛ بر شکمت ر

خواهی رفت و تمام ايام عمرت خاک خواهی خورد ؛ و عداوت در ميان تو و زن و در ميان تو و ذريت وی می گذارم ؛ او سر 
ترا خواهد کوبيد ؛ و تو پاشنه ی او را خواهی کوبيد ؛ و بزن گفت الم حمل ترا بسيار افزون گردانم با الم فرزندان خواهی 

و او بر تو حکمرانی خواهد کرد * و به آدم گفت چونکه سخن زوجه ات را شنيدی و  ودزاييد و اشتياق تو بشوهرت خواهد ب
؛ پس بسبب تو زمين ملعون شد و تمام ايام عمرت از آن با رنج   از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری

و بعرق پيشانيت نان خواهی خورد * خواهی خورد ؛ خار و خس نيز برايت خواهد رويانيد و سبزهای صحرا را خواهی خورد 
تا حينيکه به زمين راجع گردی که از آن گرفته شدی زيرا که تو خاک هستی و بخاک بر خواهی گشت* ..... و خداوند خدا 

گفت همانا انسان مثل يکی از ما شده است که عارف نيک و بد گرديده است ؛ مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حيات 
بخورد و تا بابد زنده بماند * پس خداوند خدا او را از باغ عدن بيرون کرد تا کار زمين را که از آن گرفته شده بود ه نيز گرفت

بکند * پس آدم را بيرون کرد و بطرف شرقی باغ عدن کروبيان را مسکن داد و شمشير آتشباريرا که بهر سو گردش می کرد 
  تا طريق درخت حيات را محافظت کند ..... 

   
نچه که از اين بخش از داستان خلقت ؛ که زير بنای يهوديت و مسيحيت و اسالم و بهاييت است در می يابيم اين است که :  آ

مار از همه ی حيوانات صحرا و بويژه از آدم و دستيارش هشيار تر ؛ و بيش از خداوند خدا خواهان فراپويی و دانش 
و حوا خودشان چيز ها را بيازمانيد و خردشان را بکار گيرند و رمز و راز  دم؛ مار می خواست که آ  آدم و حوا بود  آموزی

به خوردن ميوه ی   نمی دانست به سراغ زن می رود و او را  آدم را شاسته ی چنين گفتگويی  ؛ ولی چون  هستی را دريابند
زمانی که شما    ها نده ؛ خدا می داندب ؛ سخنان اين خدای خرد ستيز را   ؛ به زن می گويد نترس جانم  دانش بر می انگيزد

در زير   بسوی درخت دانش گام بر داريد و ميوه ای از بيشمار ميوه های خوشنما و خوشخوراک آنرا بخوريد چشمانتان
را پشيزی بها   تابش خورشيد خرد باز می شوند و مانند خود خدا عارف نيک و بد خواهيد شد و فرمانها ی خرد ستيز او



؛ از اينرو شما را از خوردن چنين ميوه ای باز داشته است ؛ زن نگاهی به درخت دانش افزا می اندازد و     ادنخواهيد د
و دندانهای زيبايش را با آن آشنا می کند   مار را می باورد و يکی از ميوه های دلپذير را از درخت دانش می چيند  سخنان

چشمان آن خرد   او هم گازی بزند ؛ تا شايد که گشايشی در کاراو باشد و که نيم خورده ی خود را به آدم می دهد   و سپس  ؛
چشمان هر   ؛ با همين نخستين گاز ؛   باخته هم که از آدم بودن تنها نامش را يدک می کشد ؛ بروی راستيها باز شوند

!! در اين هنگام ؛ سدای پای ت بيدرنگ خورشيد گونه می شوند و در می يابند که برهنه اند وبرهنگی شان چه زيبا اس  دو
باغ پنهان می کنند ؛ و خدا که    خود را در پشت درختان  خدا از دور دستها شنيده می شود ؛ آدم و حوا ترسان و لرز لرزان

  آدم کجا هستی ؟؟ ....    که :  ؛ آواز سر می دهد  نمی توانست آنانرا ببيند!!
  
شما دوتا کجا هستيد ؛ و تنها نام آدم   بپرسد :  تا دست کم  نمی شمارد  ف آدمديرا در ر  خدا زن  می بينيم که در اينجا هم  

و   که آدم خرد ورز ؛   بر زبان می آورد !! ؛ آدم که دست و پای خود را گم کرده ؛ و دانسته است  که دردانه ی او است  را
دهد که : من از تو ترسانم ؛ چون شکوه تن  میخرد ستيز ؛ در هيچ زمينه ای آبشان بيک جوی نمی رود !! ؛ پاسخ   خداوند

می پرسد : تو اينهمه را از کجا دانستی   !! ؛   خدا که نمی داند در نبودن او چه گذشته است  ؛  خود و همسرم را ديدم
م که  آدبودم از آن نخوری خورده باشی ؟؟   امر فرموه و گفته  ؟؟ نکند از آن درخت که  آشنا کرد  چه کسی ترا با تنت  ؟؟

نا    پدافند کند  بايستد و از کرد وکار خجسته ی او  بجای اينکه در کنار حوا  ؛   هنوز با خوی جوانمردی آشنا نيست
گناه از اين زن است که تو برای من ساختی ؛ او بود که مرا به شکستن   جوانمردانه پاسخ می دهد که : گناه از من نيست !!

؛ و وارون   از روی ناچاری  و آدم شدن کجا !! ؛ در اينجا خداوند خدا و گرنه من کجاتو بر انگيخت   فرمان مقدس !!
بنده ی چشم و   چرا   که : چرا چنين کردی ؟؟  رو به زن می کند و برای نخستين بار با او هم سخن می شود  خواست دلش

  گوش بسته ی مرا از من گرفتی؟؟ ... 
  
بی آنکه پای آدم   سد پله از آدم ؛ باال تر است!!  و نشان می دهد که خود را بنمايش می گذارد  نشبرتری م  زن در اينجا  

را بميان بکشد می گويد اين مار بود که مرا بخوردن ميوه ی درخت دانش برانگيخت ؛ در اينجا خدا که بخشم آمده و نمی داند 
که راه خرد ورزی را به آدم و حوا نشان دادی و مرا بدون بنده ی چه بايد بکند ؛ بمار می گويد : چون  از دست سه دانشجو

چشم و گوش بسته گذاشتی ؛ از اين پس روی شکمت راه خواهی رفت ....؛ در اين جا خدا آنچنان بخشم آمده که نمی داند که  
؛ و بد تر از   ناختبر روی شکمش راه می رفت !! ... و جز اين شيوه ی ديگری برای ره رفتن نمی ش  مار پيش از آنهم

براستی من نميدانم اين کدام مار است که تمامی ايام عمرش     همه اينکه می گويد : تمامی ايام عمرت خاک خواهی خورد !!
  و پرندگان و جانداران بارگاه باريتعالی ناخنکی نمی زند .   خاک می خورد و به هيچيک از خزندگان

  
تا يکی سر آن ديگری را بکوبد و آن ديگری   در ميان شما دشمنی خواهم گذاشت ؛ سپس خداوند خدا بزن و به مار می گويد

  را .    پاشنه ی اين يکی
  

شنيده می شود ؛ آنهم نه از دهان اسکندر گجستک يا   اين نخستين بار در تاريخ ادب جهان است که واژه ی دشمنی
؛ خدايی که بايد   « خود خدا »  ی نژاد ؛ بلکه از زبانو استالين و هيتلر و خمينی و احمد  چنگيزخان مغول ؛ يا آتيال

خدايی که بايد الگوی رفتاری    خرد باشد ؛  ؛ خدايی که بايد سرچشمه ی جوشان   سرچشمه ی مهر و داد و بخشندگی باشد
را به    و آدمیو آب و خاک و گياه و جانور؛   ؛ و آشتی دلپذير باشد ؛  برای آفريده های خود ؛ و آموزگار سازش و دوستی

می کارد تا نغمه ی شادمانی را از روی   گراميداشت يکديگر بر انگيزد ؛ بجای اينهمه تخم دشمنی در دل شان  همزيستی و
    زمين بردارند و چهره ی پاک زمين را با خون يگدگر رنگين کنند .

  
  ا درد فرزندان بزايی ... که ب  ؛  در ادامه ی سخن به زن می گويد : الم حمل ترا بسيار افزون گردانم

دستيار خود در   نمی گويد : اينک که چشمان زيبايت بروی راستيها گشوده شد ؛ اينک که رمز وراز هستی را دريافتی ؛ ترا 
کاری خواهم کرد که زمين و   افشانی تا آدم تازه ای به جهان آوری ؛  ؛ در آن هنگام که خود را می  کار آفرينش خواهم کرد

جشن بگيرند و با شور و شادمانی از رنج تو بکاهند ...؛ بجای اينگون سخنان دل انگيز که شايسته ی   ايمان تراآسمان ز
... . شوهرت حکمران تو خواهد بود و تو بايد   می گويد : با درد بسيار فرزندان خواهی زاييد  خدای راستين است

  .   فرمانبردار بی چون و چرای او باشی
  

لب از لب بر نمی    و درست همانند خواجه های دربار خلفای عباسی ؛  که با فرومايگی در کناری ايستاده ؛  سپس به آدم
پدافند کند ؛ و   دارد تا از همسر خود در برابر اين خدای بيدادگر ؛ و روزگار بدهنجاری که بر پيشانی او نوشته می شود

چونکه سخن زوجه ات را شنيدی و از آن درخت خوردی که امر  خروشی برآورد و سقف آسمان را بهم ريزد .. می گويد :
  فرموده گفتم نخوری ؛ پس بسبب تو زمين ملعون شد !!؛ و تمام ايام عمرت با رنج از آن خواهی خورد تا بخاک برگردی . 

؛ و می    دازدپس هر دو را با خفت و خواری از باغ عدن ؛ که جايی در همين سرزمين عراق کنونی بوده است بيرون می ان
گويد : همانا انسان مثل يکی از ما شده است که عارف نيک وبد گرديده ؛ اينک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت 

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

  می کرد تا طريق درخت حياترا محافظت کند . 
  

در اين بخش از داستان دو نکته ی ديگر شايان ژرف نگری است ؛ نخست اينکه : خداوند می گويد : همانا انسان با خوردن 



اين نکته    داستان پردازان تورات و نگارگران آن نگاره ی نخستين ؛  يکی از ما شده است ؛  همانند ميوه ای از درخت دانش
همتای خدايان گردد ؛ پس دور نيست که دست خود   را بخوبی دريافته بودند که آدمی از راه خرد و دانش و بينش می تواند

. از اينرو خداوند خدا که زندگانی جاودانه را شايسته     يابدرا بسوی درخت حيات نيزدراز کند و به زندگانی جاودانه دست 
پاسداری کنند و   درخت زندگانی  بسيج می کند تا پيرامون   شمشير های آتشبار  کروبيان را با   ی مردمان نمی داند ؛

  دست اين آدم دانش آموخته و زياده خواه به ميوه های آن برسد .  نگذارند که
  

؛ آنهم نه شمشير ذولفقار ؛ بلکه   شمشير بکار برده می شود  ار درتاريخ جهان است که جنگ ابزاری بنامباز اين نخستين ب
شمشير آتشبار ؛ و نه در دست تازيان ؛ بلکه در دست کروبيان ؛ و نه برای هماوردی با سپاهيان خونريز سلطان محمود 

ه برای هماوردی با يک بنده ی فرمانبرداری که با غزنوی يا سپاهيان آهن پوش امپراتوری روم و يا هيتلر ؛ بلک
و فرمان هيچ خدايی را اگر در ستيز با خرد و   از درخت دانش چشمش بروی ارزشها باز شده  يک تکدانه ميوه  خوردن

   و حافظ وار فلک را سقف می شکافد تا طرحی نو دراندازد .  آزادگی او باشند پشيزی بها نمی دهد
   

واحد   «     نجا از سخن خدا دانسته می شود که وارون آنکه دکانداران دين گفته اند و می گويند ؛ هللادوم اينکه در اي
آن    شده است ؛  يکی از ما »   نيست ؛ بلکه شمارخدايان بسيار است وگرنه خداوند خدا نمی گفت که آدم همانا مثل«  »

  می شمارد.... .   را برابر آنان ديگران کيستند که خداوند خدا آنان را همتای خود ؛ و آدم
  

آدم زن خود حوا را شناخت و او   (  :  ؛ در اين باب می خوانيم  و به باب چهارم می رسيم   باب سيم را می بنديم  در اينجا
اندکی  است که در اسالم نامش   اين قائن همان « قابيل »  گرامی بياد داشته باشند که  حامله شده قائن را زاييد ) ... دوستان

  سرشتش و کرد و کارش دگر گون نشد .   دگرگون شد ؛ اما
  
و قائن کشاورز !!؟؟ ؛ و اين    هابيل گله بان بود  .  پس از چندی دومين پسر زاييده می شود و او را هابيل نام می نهند 

رده و اره و تبر و تيشه و گاو سخن نشان می دهد که آدمی از همان آغاز توانسته بود بسياری از جانداران نارام زی را رام ک
که آتش از همان روز نخست فرا   برا ی خود فراهم کند ؛ ... فردوسی چون تورات را نخوانده بود !! ؛ نمی دانست  آهن

وگرنه قائن از کجا توانسته بود اينهمه ابزار برای خود فراهم آورد !! ؛ بنا براين سخن   دست مردمان جا داشته است !! ؛
؛ هر چه باشد تورات کتاب مقدس است ؛ و    نبايد بها داده شود  ه پيدايی آتش را از زمان هوشنگ می داندفردوسی ک

  .   نا مقدس!!  شاهنامه کتاب
  
(بعد از مرور ايام واقع شد که قائن هديه ای از محصول زمين برای خداوند آورد ؛ و   :  ادامه ی داستان چنين است که  

ان گله ی خويش و پيه آنها هديه آورد و خداوند هابيل و هديه او را منظور داشت * اما قائن و هديه هابيل نيز از نخست زادگ
پس خشم قائن بشدت افروخته شده سر خود را بزير افکند * آنگاه خداوند بقائن گفت چرا خشمناک   ی اورا منظور نداشت *

؟؟ ؛ و اگر نيکويی نکردی گناه در کمين   بول نمی شدیشدی و چرا سر خود بزير افکندی ؛ اگر نيکويی می کردی آيا مق
است و اشتياق تو دارد * و قائن با برادر خود هابيل سخن گفت و واقع شد چون در صحرا بودند قائن بر برادر خود هابيل بر 

  خاسته او را کشت. 
   

نداشت !!   چون پولی در جيب  قائن ؛ اين است که ؛ بهنگام برداشت خرمن ؛  آنچه که در اين بخش از داستان در می يابيم
نخود و لوبيا و هندوانه و خيار و سيب زمينی   مانند گندم و  بخشی از فراورده های زمين ؛ و دستاورد کار و کوشش خود را

نمی   نيک  و کار کشاورزی را   را نمی پذيرد  ؛ خداوند اين پيشکش بر آمده از زمين  ؛ برای خداوند ارمغان می برد
؛ در اين هنگام هابيل نيزکه گله بان بود يکی از گوسپندان گله ی خود را می کشد و پيه آنرا به خدا ارمغان می برد   اردشم

خدا کشتن و خوردن را بهتر از کشتن   دانسته می شود که  با شادمانی می پذيرد . از اين داستان  خدا ارمغان هابيل را  و  ؛
و   تا دانه پاشيدن و آبياری کردن و رويانيدن  بيشتر خرسندی نشان می دهد  ن جاندارانو خوردن می داند و به ريختن خو

ستوده ترين   خون برای خدا  نوشتارها نشان خواهيم داد که در دينهای ابراهيمی ريختن  وما در اين رشته   درو کردن ؛
کافران و نا مسلمانان   و پا بريدن و ريختن خون ؛ تا کشتن و دست  کارها است ؛ از کشتن گاو و گوسپند و شترو اسب گرفته

  برای خدا . 
  

و به اشاره   آنها چشم می پوشيم  در ادامه ی اين داستان نکاتی هست که چون بيرون از زمينه ی سخن ما است از بررسی
و به خدا می گويد :   کردن به چند فراز بسنده می کنيم : نخست اينکه قائن پس از کشتن هابيل از زادگاه خود می گريزد

اينک مرا امروز بر روی زمين مطرود ساختی و از روی تو پنهان خواهم بود و پريشان و آواره در جهان خواهم بود ؛ و 
      خداوند به وی گفت پس هر که قائن را بکشد هفت چندان انتقام گرفته شود *  واقع می شود هر که مرا يابد خواهد کشت *

است که واژه ی انتقام ؛ آنهم از زبان خدا در تاريخ ادب جهان راه می يابد ؛ و ما در می يابيم که چرا باز اين نخستين بار  
تا هراسی استخوان سوز در دلها بيفکند و   منتقم ناميده شده است  اين خدای ريگزارهای گرم عربستان و فلستين و کنعان
  نش و جانشينان رسوالنش وابدارد .آنان را به فرمانبرداری بی چون و چرا از هللا و رسوال

    
دوم اينکه دانسته می شود که بزرگترين گناه ؛ آدمکشی و برادر کشی نيست ؛ می توان برادر کشت و در زير سايه ی رحمت 

خدا خودش هفت چندان از او انتقام   خداوندی از زير بار کيفر گريخت ؛ اگر هم کسی بخواهد کشنده ی برادر را کيفر دهد
بهر رو خونی ريخته شده است ؛ و خون برای خدا خوب است !! اگر خون برای خدا خوب نبود ؛ کتاب   ؛ چون  دگرفتخواه



آنچه که نابخشودنی و بزرگترين گناه بشمار می رود نافرمانی از خدا و   ؛ در اين کتاب  مقدس را « کتاب خون » نمی ناميد
. چنانچه ديده شد که خداوند خدا در برابر يک نافرمانی از سوی آدم ؛ رسوالن خدا است ؛ نه کشتن و ريختن خون برادر 

زمين و پری آنرا بزير لعنت خود فرو برد ؛ اما در برابر کردار زشت قابيل به او دلداری داد که از کيفر برادر کشی   سراسر
  من خود از کشنده ی تو هفت چندان انتقام خواهم گرفت .  هراسان مباش ؛

   
اما نبايد فراموش    دانسته نمی شود که اين ديگران کيستند که قابيل از کشته شدنش بدست آنان می ترسد ؟؟   گراز سوی دي

    پس ماهم می باوريم و داستان را ادامه می دهيم !!  کرد که در زمينه ی جستارهای دينی نبايد بپرسی ؛ بايد بباوری ؛
جايی نزديکهای اردن می رسد و در آن جا همسری؟؟ برای خود بر می  قائن از حضور خداوند می گريزد و پس از چندی به

که قائن از کدام تبار مردمی توانست همسری برای   در اينجا باز دانسته نمی شود  گزيند و فرزندان بسيار پديد می آورد ؛
  .   نشده است  آنان برده بوده باشند که در تورات نامی از  خود برگزيند ؛ مگر اينکه آدم و حوای ديگری هم در اردن

زن مرد را به  -اين بود که زن از دنده ی مرد آفريده شد   نگاره ی نخستين در يافتيم  از اين   رويهمرفته آنچه که تا کنون
ر خدا زن را به بدترين کيفر که درد زايمان بود گرفتار کرد و سرانجام ام  و  -بزرگترين گناه که نا فرمانی از خدا بود واداشت

  زن بايد مطيع و فرمانبردار مرد باشد .   فرمود که
  

خداوندا ترا شکر می کنم که    است که در برخی از نيايش های يهودی آمده است که :  در ادامه ی همين نگاره ی نخستين
:   اندرز می دهدپسر خود را چنين    مرا زن نيافريدی .... ؛ و سليمان نبی پادشاه اسراييل در باب سی و يکم کتاب امثال ؛

« يعنی آنان را در توانمنديهای خود   ؛  چه گويم ای پسر من ؛ چه گويم ای پسر نذر های من ؛ قوت خود را به زنان مده
  » ....   انباز مکن

  
از سوره ی بقره در قران که می فرمايد : « زنان کشتزار شمايند   ٢٢٣اينک آنچه را که از اين نگاره بدست آمد با آيه ی 

  رای کشت به آنها نزديک شويد » .  ب
از سوره ی نساء که می فرمايد : و زنانيکه از مخالفت و نافرمانی آنها بيمناکيد ؛ بايد نخست آنها را پند دهيد و  ٣۴و آيه ی 

  از خوابگاهشان دوری کنيد ؛ و در صورت نافرمانی آنها را بزدن تنبيه کنيد ...
  
به   نهج البالغه برگردان محسن فارسی  ٣٨۵حضرت علی به پسرش در رويه ی   رزو آن اندرز حضرت سليمان را با اند 

بگذاريد و پيوند ها را دريابيد ؛ آنجا که می فرمايد : زنهار در هيچ کاری با زنان مشورت مکن ؛ چه رای آنان نا   سنجه
شم نامحرم دورنگهدار ... چه بهتر درست و عزم و اراده ی آنها سست است ؛ با پوشيده داشتن ايشان رخسارشان را از چ

و اندرز خود را بدينگونه بپايان می برد که : در عزيز   اگر بتوانی کاری کنی که آنان جز تو کس ديگری را نشناسند ...؛
  داشتن زن افراط مکن .  

  
و  -از خدا    بيمار خود از ژرفای پندارهای  است که داستان پردازان تورات در هزاره ی دوم پيش از عيسا  اين آن نگاره ای

و ديگر دينهای ابراهيمی آن را با شاخ و برگهار فراوان در جهان گسترش    و آدمی پديد آوردند ؛ -جهان هستی 
  پايان بخش يکم      .دادند

  
» در سوئد با سدای خود من پخش می   راديو سدای شما  درونمايه ی اين جستار کم و بيش به همينگونه همه هفته از« 

شود و پس از پايان سخن ؛ به پرسش شنوندگان پاسخ می دهم . اين رشته گفتارها بزودی بر روی تارنمای « راديو سدای 
که بدستياری کدبان حسن اعتمادی اداره می شود ؛ و تار نمای بنياد فرهنگ ايران و بسياری تارنماهای ديگر فرا   شما »

  شتری بتوالنند از آنها بهره برداری کنند . دست همگان گذاشته خواهند شد تا شنوندگان بي
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