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 م ی تقد 

 را شناخت و به آن عمل کرد  یدکه توحکسی  به

 ینامام حس یرو به سف  ینپرچم حسحامل به 

 الفضل العباسابه اب تقدیم 

 «یل مسلم بن عق»به ابوطاهر و 

 



 شگفتاریپ

 حیم محن الر  بسم اهلل الر  

آِن  از  تاّم    وصلواتسالم و    ، خداوند، آن پروردگار جهانیان است  سپاس و ستایش تنها 
 ! باد مهدیون امامان و ، بر محمد و آل محمدخداوند 

با    است که  خلقت ظهور و تکاملش در عالم    یت و در مفهوم الوه  یپژوهش  نوشتار،   ینا 
کتب    به   مطالب آن مستند  وتنظیم شده    انسانشده توسط  سپری   یخیمراحل تار توجه به  

ترسیم    است و هدف از این نوشتار  باستانیهای  نوشته خط  و ترجمه   یخیتار   کتب  ،مقدس
یک    که  است  ی متونکنندۀ  که نقل   منابعی  ؛است  منابع   یندر ا   یت مفهوم الوهتصویری برای  

 .یت مفهوم الوه یعنیبیان کرده است؛  انسان  یو مهم را در زندگ یدتی اصل عق

  یت،. مفهوم الوهدارد  ینقش اساسانسان  و حفظ وجود  تمدن    و  یشرفتدر پ   ی کهمفهوم
حدود    یاندر بفقط    اختالفو    مفهومی یگانه دارد  یبا  تقر ،  منابع   ین ا تمامِی  متون و در    یندر ا 

و   ی علم ی یروش و الگو هاآن  داللت  یاندر ب یرا ز  ست؛ ا  آن یق مصاد یص و تشخ  مفهوم  ینا 
  مترجمانمفسران و    ِی شخص   اجتهاداتبر نظرات و    اغلببلکه    ؛است نشده    یت رعا  شرعی

که بیشترشان    اعتماد شده است  یباستانآثار  و    یخیتار   کتب  مقدس و  کتبمتون در    ینا 
 کفر شده است. یاشدن در شرک و گرفتار  مسیر درستشدن از دور باعث  

  ی طعو ق  یقینی  یلپس اگر دال  با دالیل قطعی و یقینی؛مگر  شود،  « پذیرفته نمی عقاید»
به  انسان  باشد وفور  برای  هیچ    ، فراهم  شاهد  جدا دیگر  و  در  انسان میان    ییاختالف  ها 

از    بر انحراف  ی استیل، دلیگانه   یِن وجود اختالف و تفرقه در د پس    نخواهیم بود؛   یدشانعقا
 دین! 

  یباستانآثار    ۀ ترجماز    یا   یخی تار و چه از کتب  مقدس    کتب چه از  است،    شده   نقل   آنچه 
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  ؛کندی را نقل می  ا شدهانباشته   ِی تمدن  یراثما م  یکه برا است    یمنابع، همگی  شدهکشف
اند؛ مفهومی  وارد شده در آن    یتشناخت مفهوم الوه  یها برا ملت که این    یا تجربه مانند  

 :مسئله در آن مشخص استدو که 

و    بردی مبهره    اسلوب رمز و تشابه بار از    که یک :  خدا   گفتار توسط در  سبک  تنوع    اول،
 . یحتصر  یاز الگو دیگر بار 

  ؛ است  یت الوه  یو اشاره در داللت بر معانرمز    استفاده از  ،خطاب تنوع در    یالگوها  از
بر  کردن  بسنده و  ماندن  باقیاشتباه، در    . شودجاد میای  اختالفاین رموز    یان در ب  بنابراین 
 آنبر  رموز    پرداخته شود که آنمعنایی  آنکه به    بدون  ؛استهمان نمادهای رمزآلود  ظاهر  

معنایی  بودن  ی و قدساین رمز  بودن  ی قدسمیان    بنابراین تردید و سرگردانی،  اند؛داللت کرده
 . کندی به آن اشاره ماین رمز  است که 

 یت. به مفهوم الوه  احتجاجگام در بهگام حرکت  ،دوم

ظهور  تا    یردگیم  یشدر پ  تدریجی را یکرد  رو  یت،الوه  یممفاهشناساندن    ی برا   یدعوت  هر
پرده   یمعن  ینا  را    ی بردار و  آن  الوهبرای    یرا ز   ببرد؛   یش پ  گامبه گاماز    ی مراتب  یت، مفهوم 

این متون به    مراتبی که  در فهم ی  ول  ؛کنند یاشاره ماین مراتب  دارد که متون به    یوجود
  مراتب   ینها ا ن آن تمدن صاحبا   .دهدو برداشت نادرست رخ می اشتباه  کنند  داللت می  هاآن

را    هاآن  یخ آمدند و تار   هاآنکه بعد از    ی بر فهم کساناین مسئله    ،یجه نت   نکردند و در  یینرا تب
بنابراین گذاشت  تأثیر   کردند  یبررس اعتقادات    ی تصور دادن  چگونگی نسبت در    ؛  به  واضح 

داد؛خطا  ،  یت الوه  مفهوم   در آنان   رخ  اشتباه  وجود آن  ]محققان[    یرا ز   و  در    یمراتب  را 
 . دادن، در نظر نگرفته بودندقرار]چگونگی[ خطاب 

تحقیق    هاراجع به آن   کهاند  رساندهثبت  به  ما    یرا برا   یاری شواهد بسمدّون    ِی باستانآثار  
منابع    ین ا   تا شناخت  رموز است ینبه فهم ا   یدنرس  یمشکل در چگونگ است؛ چرا که    شده

  یشتر در بآثاِر باستانی مدّون    ینکه مفهوم ا   ی پس تا زمان  ؛ باشد نبوده    گماناز روی ظن و  
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ها  در آن  دورتر برسد   یها در زمان  یگر به اقوام د  ی ، وقتباشد  یرقطعیو غ   یریقینی غ   اوقات،
نسبت  را    یف تحر تغییر و    یمکن  یرا بررس  هاآن  یخی تار   یرمسما    ی و وقتخواهد داد  رخ    یفتحر 

 . کنیم ی مشاهده میروشنبه  شانی منبع اصلبه 

  کتب  در آنچه    یز م و نا ه کرد  یانبرا    یباستان  یاتها از کشفترجمه   یبرختحقیق    ین در ا 
یک  از  ها  تمامِی دیانت در    «یمفهوم اله»شود  روشن  تا  ارتباط داشته است؛    آن با    مقدس

ها، بدون اجازه  دخالت انسان  یق از طر   ی وجود ندارد، مگر و اختالف   است  آمدهو ریشه  اصل  
ایجاد    انحراف  یب، ترت   ینو به ا   ؛یممفاه  ین به ا   هاتأویل این    دادننسبت در    یحتصر   بدونو  
 شود.یم

  ـ ما ِی تا زمان کنونپیدایشش از زمان ـ انسان نوِع  یدر زندگ را  ی مهممسئلۀ  پژوهش  این
سازی بر اساس  تمدن و    ،ی انسان  ِی معانتثبیت و تعمیِق  بر    «اعتقاد »  تأثیرو آن،    کندیمروشن  

به    یمکه مفاه  کنیمیست. مالحظه مهاآن گوناگونِی    یول  ؛است  سانیک   یتالوهمربوط 
آن  توسط  ها  مقصود از آننفهمیدن  و   اتدر خطابی  یجو تدر   گامبه گام  یاست و سها  اسلوب

انحراف و  ،هاملت نا  افتادن در  منجر به  از  درست شده است مسیر  ؛ زیرا مقصود و منظور 
  بوده است؛   هابه انسان   شانکردنیک کردن فهم و نزد، آسانبیاندر  گونی  گونا و  بودن  ودرمزآل

گردید تا در نهایت، به  ها هم ناپسند  عمل به آن   ، شدنادرست    هاآن  پس از آنکه فهم  یول
  . منجر شد اییجه نت چنین 
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 این حتقیق  امهیت

 این تحقیق:  های مهمسرفصل  

 یت مفهوم الوه ی  کردن مراتب وجود مشخص

  ینشدر عالم آفر   یمتعددعواِلم    یرا ز   ؛ضرورت دارد   یمقتضابه   یمراتب  یت، الوه  مفهوم
ها به صاحبان خاص  جهان  ین ا   یر خود را دارد و تدب   ین ، نظام و قوانعالمو هر  وجود دارد  

ربوب  یالوه تجل  یکساناینان    .سپرده شده است  ی و  در    یت و ربوب  یت الوه  یاتهستند که 
متجلی  ها  جهان   ینا   در  یتو ربوب  یتالوه  ِی معانها  ۀ همین واسطبه و    است  شده  یاناها نمآن

ن   یوقت  .شودیم ا   ،کندتالش می  دارد  یازانسان در طلب کمال و آنچه  آن    یاـ   یمعان  ین با 
  این عوالم، از  کدام  هر با توجه به    یدشود و خواهد دیم  یاروروـ  عوالم  ین در ا   یتالوه  ازها  تجلی 
ن  یر مثال  در روش تعب ؛  وجود دارد  آن مفهوم   ای معن در    ییهاتفاوت   یا آ  .اعتقاد   یعت طب  یزو 

حس است و    نیتابع مواز   ی،نفسان  یلدل  ؟یعقل  یا  یروحان هستند یا  یها از مراتب نفساناین
عقل    ین تابع مواز   یو عقل  انیروحدالیل    ؛ اماتکیه دارندحواس  بر    ،در استداللموازین  این  

 . استنتاج تکیه دارندبرهان و این موازین بر و هستند 

 از جمله: هایی( داریم، عوالمی )جهانما و از آنجا که 

 ؛عالم اجسام یا  یا آسمان دن یا   یادن  یا لک م  عالم  .1

 ؛ مثال از آسمان دوم تا هفتم  یاکوت  لَ عالم مَ  .2

 ؛ عالم عقل از آسمان هفتم تا عالم الهوت  .3
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 1. عالم الهوت مطلق .4

  ینها به باالتر انسان  یبرخ  اند؛تالش خود، متفاوت ]چگونگی[ سعی و  در    انساننوع  
خود    ی راهنما هادی و    هرکدام و    مانند ی مباقی  مراتب    ینتر یین در پا  ی رسند و برخیم  مراتب

شده  به آن وابسته و مربوط    ، در مراتب کمال  اشیسعمقام و  برحسب میزان  را دارد که  
 است.

متفاوت   ـ ی ا یشه ر   صورتبه ـ   «عالم عقل»در    یتالوههای  جلوه از  ای  جلوه از    یبردار پرده
پرده نف  مظهر   از آن  یبردار از  اینجا شبهه  و    ؛یاستدن  یاس  ، در عالم  ا   یابهام  یادر    ین در 

  یر تعب  یلفظای  داللت و نشانه با    ، ینشدر عالم آفر   یت وهمفهوم الاز  .  آیدپیش می   یم مفاه
خدا دست  کنیم  می تصور    ؛ مثال  انسان است  بر کنندهداللت یلفظ  یرمشابه تعاب  کهشود  یم
  ینا   ی پس وقت  .؛ .. یبترت  ین هم و به    یدآیمکنیم که  می   یفتوص او را چنین    یا دارد،    یصورت  یا

خدا   یات از تجل ایی تجل  یا مظهر  تنها   هاآن منظور از گیریم، در نظر می خدا   ی اوصاف را برا 
 .شودقصد نمی الهوت مطلق   از این صفات،است و  ینشآفر  یهااز جهان  یدر جهان

ا   داللت  یممفاه  ین ا   ،پژوهش  یندر  داللتشان،  تفاوتو    هاآن   یهاو  مفهوم    یهاو 
 شود.ی م یانمطلق ب  یخدا 

 

 یخی تار یهایت روایه در توج  ی،باستان یاتاز کشف استفاده

بهره  شناس  باستان دانشمندان  پژوهشگران و    یاز برخ  شدهنقلمتون    از   پژوهش  ینا   در
میان    یزمطلق را نشان دهم و تما   یتو مفهوم الوه  تدر عالم خلق  یتتا مفهوم الوهجستم  

مقدس آمده    کتب  و آنچه در  یخی تار   منقوالت   تالش کردم میانو    کنم؛را مشخص    هاآن

 
امام    انتشارات انصار  ،45تا    41فاتحه: ص  سورۀ  تفسیراز  ای  کتاب گزیده  ،احمدالحسن سید:مراجعه شود به  .1

 .مهدی
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کشف و  بر    ،یشناسباستان   یات است  داللت  آفر   یت الوه  ۀ مرتبدر  عالم  و  تالقی    ، ینشدر 
ی  نوعبه د که  نکنیمنقل  ما    ی را برا   ییع، وقا یتاریخ  منقوالت   زیرا آثار   ؛ کنم  یجادا   هاییارتباط 
مسلط    یهاحکومتتوسط    یاسیس اثرگذارِی    یل ا به دلی  به خود گرفته ریف و تزویتحر رنگ 

نظر    «وقایعو ریشۀ  اصل  »در    «پژوهش»  یدپس با  اند؛شدهانحراف  دچار    ،یختار   یندر تدو
جزئیات،  اما  کند؛   خصوص  بسا در  تفاص  یاری بس  چه  باش   یل، از  شده  به    روازاین   ؛ دنگم 
  یخی تار   شده در منقوالت گم   مهِم   یل تفاصجزئیات و  تا به    یم بازگشت  یشناسباستان   یاتکشف

و دارد  می عرضه  به ما  ن اسناد را  ی تر واضح  ، یشناسباستانپیدا کنیم؛ چراکه رویکرد  دست  
تالش کردیم    س پِدَرنگی داشته باشیم؛  این اقوام    یو زندگجزئیات  بر  که ما    شودی سبب م

که از  هایی  تقاطع تا    تطابقی ایجاد کنیمشناسی  کشفیات باستان با    یخیمنقوالت تار میان  
و   خطا  و  نوشته شده  واقع   انحراِف تحریف  برمیدر  پرده  تاریخی  ایجاد  های  برایمان  دارند 

قطعی به   ؛ شوند داللت  که  دارند  وجود  تاریخی  منقوالت  در  متشابهی  معانی  شان،  عالوه 
شناسی، اثر باستانی،  باستانبنابراین هنگام مراجعه به کشفیات  ؛  نشده است  محکم و قطعی

کنند، و شناخت  کند که بر جزئیاتی واقعی از زندگی اقوام داللت میرای ما نقل می آثاری را ب
های متشابه در متن تاریخی و نیز در  ، گامی مهم در کشف بسیاری از نشانه این جزئیات

 آورد. کتب مقدس را فراهم می 

 

 : یتدر مفهوم الوه یان،اسباب احنراف در اد بیان 

  یده غفلت ورز   یت در مفهوم الوه  شدهحاصل   که از تکامِل اند  بوده   ییهاامت   یست ن  شکی
اند؛ مفهوم  مانده   یباق  ی بشر   از مراحل تکامِل   یت الوه  یِی مفهوم ابتدا همان  بر  و به این ترتیب  

ت رخ  ی که در مفهوم الوه ییهایشرفت بوده و با پ ییابتدا  که عبادت در آن، عبادِت ای اولیه
 نبوده است.  ه، همراهداد

ن مرتبه  یتر شرفته یو پ  ینبه بلندتر   ،انسان   ِی ارتقا و تکامل تمدن  یلدلبه ،  ی دتیف عق یتکل
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انسان الزم   بر بنابراین ؛  شد  مرتبط با آن، همراه  یِت الوه کشف مظاهرِ تکامل، با   ینو ا  ید رس
ارتفا    ی خودشبرا   یتالوه  مفهوِم شدِن  آشکار و    یتجل  ۀدرج  را تااست سطح اعتقاد خود  

 بخشد. 

انسان در آن گرفتار شده  یی خطاهاجمله  از   ادراک    برحسبکه  است  آن    ، که  و  فهم 
  ین ا   ی برای تصوراتمطمئن،  بدون مراجعه به منبع درست و    ش و خود  ه بتکیه  با    ش و خود
  است و انسان شرعی  ِی علم   یِن تابع مواز  ، اعتقادات درست؛ چراکه استشکل داده  یممفاه

اعتقادات  از آن    حاصل  ِی و معان  یممفاه   ینبا آن، ا   هبنیان نهد ک  یزانیم  یاروش  حق ندارد  
  یی و معنا   ی را از نظر مفهوماعتقادات  و واجب است  بنا نهد؛    شو اجتهاد خاص خود   ی أ را با ر 

 د. گردانَ شده، باز دادهاختصاص  ِی و ربوب یبه صاحبان اله

در  ای یگانه  جلوه  ،یتکه مفهوم الوهگرفتار شدند اشتباه  ین ها در ا از امت  یگری گروه د
تمامِی  با    (خدا »اله« )  ندو تصور کرددارد    ـخلق و عالم الهوت عالم  عوالم ـها و  جهان   ۀهم
  یمشابه صفات انسان  یصفات   ـد یّ مق  یخدا و چه  مطلق باشد    یچه خدا ـ  و مراتبش  یمعان
ترتیب،    ؛دارد این  به  خداوند(  )شبیه   «یهتشب »در  و  )و  کردن  کردن ی جسمان»تجسیم« 

 . خداوند( گرفتار شدند

  ،صفات ی  تمام  پس به   ؛ ستاتیک   ، خدا   جلوۀ   ند که تصور کردنیز چنین    ی گر یو گروه د
س  سطح  تا  ها را  و آن  یدند بخش  « مطلق  یتالوه»   یت و قائل به الوه  ند آورد  یین پا  «نانسا»نف 

 . ندمطلق انسان شد 

 

 : یت مفهوم الوهبرای تصور درست  ۀارائ

گاه  یبرا تالشی است    پژوهش،این   از  آ الوهشدن  ، کتب  یخیتار   کتب  در   یت مفهوم 
برا   یتالوه  یمکه مفاه  یشناسباستان  یاتها و کشفین تدو  ،مقدس اند؛  کردهما نقل    یرا 
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تکیه    ینیبع دمنیک  بر  تنها  پژوهش    ینمنابع. ا آوردن نقاط مشترک میان این  همچنین پدید 
  ید. جد   ادیان  وباستانی    یاناز جمله، اد  کند؛ی مجمع    هممختلف را با    یانبلکه اد  ؛کندی نم
شامل    اندبوده   تاکنون  یتمدن   یختار   ی که از ابتدا   را   ینزمروی    یاِن اد  ینتر مهم همچنین  و  

ایجاد  مفهوم  ینا خصوص در  میان این مذاهب ینقاط اشتراککند  تالش می  یز ن و شود می
  ی محرکهمچنین    ؛ باشد  یدتی عقعلمِی    یگو و گفت   به این ترتیب بستری از بسترهای  تا   ؛ کند

ها  امت  ینکه؛ نه ا یتمفهوم الوه  ی برا   یقیحق  یدتِی عقو منهج  کردن روش  یکی   یبرا است  
ها را در کام  آن  کورانه،آتش تعصب کور  تابمانند   یباقدر ستیز و دشمنی و یکدیگر از  یجدا 

به  تنها  شده،  حاصل   است و اختالِف   یکیخاستگاه دین،  اصل و    در حالی که ؛  خود بکشد 
 متصدیان رهبرِی دینی بوده است. از طرف  یبدفهم یلدل

 

 پژوهش:  راه این ۀنقش 

در این میان سعی    .شده است  یمتنظ  و سه فصل  یشگفتارپ  ،مقدمهقالب  در    پژوهشاین  
گرفته تا    از آدم  یتمدن بشر   یر آن را در مسسازی  پیاده  سازوکارو    یت مفهوم الوهکردم  

اقوامملت از  را    یها و  ا   کنم  یانب  آمدند وی  که پس  پذیرفته    یر ز در قالب    کار   ین و  صورت 
 است:

 ر اتفگ شیپ

آن   اهمیت در آن و شدن  ام از وارد انگیزه و این تحقیق موضوع  سعی کردم  ر ا تفگ شیپ ر د
ای نقشه  .پرداختم حقیق راه این ت ۀنقشبیان سپس به  .کنم یانب را  یانسان یهادر پژوهش 

در ورای این پژوهش در سر داشتم دست  که    ی تا به هدفکه بر اساس آن طِی طریق کردم 
 یابم. 
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 :مقدمه

اختالفی که عالوه بر تقصیر    ؛ پرداختم  یت، به علل اختالف در مفهوم الوهاین قسمت در  
ها نیز  های شناخت حقیقت، به قصور و کوتاهی آن ها در آشکارسازی راه و خطای انسان 

متون  در و صحیح در انحراف از فهم درست  تأثیرگذاربه اسباب   یبترت  ین و به ا گردد؛ بازمی 
ختم و نقش  پردا  اسباب داشته است ینانحراف در ا  ینا دربارۀ که  یو نقش یخیتار ۀ شدنقل

آثار   را  و تالش  ی  باستانکاشف  َرَوند    یحر تصحدوی  آنچهاین  نقد  تار   و  در    یخیمنقوالت 
 .کردم یان بورایش قرار دارد  

 اول:  فصل

و  پرداختم    ی باستان  های نوشته و   یخی بر اساس متن تار  یتمفهوم الوهدر این فصل به  
را    یدتیانحراف عقکه  عوامل بازدارنده برای اعتماد به آن را ـ و    یخیمتن تار های  مشخصه

اش در تصحیح  های آثار باستانی و اثرگذاری؛ همچنین شاخصه کردم  یانب  ـشده است سبب  
ۀ تاریخی، و نیز مشکالتی را  شدنقلمنقوالت تاریخی در راستای ایجاد نقاط مشترک با اثر  

شود، و تأثیر دانشمندان  عارض می شدهکشف انی که در مسیر محقق در اعتماد بر اثر باست 
بیان  باستان  به  ایضا   و  داشتم؛  بیان  باستانی  آثار  کشفیات  این  ترجمۀ  در  را  غربی  شناس 

کنند پرداختم؛ چراکه این آثار،  ۀ باستانی تقدیم می شدکشفسودمندِی بزرگی که این آثار  
روشیتحکا نیازمند  ما  که  است  اقوامی  آن  واقعیت  و  ن کنندۀ  دینی  واقعیت  کردن 

زندۀ    صورِت   بر نقِل ای اساسی، و شاهدی است  شان هستیم؛ پس این آثار، پشتوانه اجتماعی 
وایش شکوفا شد  که    از آن زمانیت،  همراه با بشر   یدتیاصول عق

 
خدا   یجو وو در جست ق

 برآمد.

 فصل دوم: 

که    یمفهوم خاص  یعنی؛ و منظور از آن پرداختم  یتمفهوم الوه  یفبه تعر   این فصل  در
آن ممتعال  وسبحان   ی خدا   ، با  طر   یگاه  .شود یقصد  عاِم  که    ییهاینه قر   یق از  معنای 
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شود و این معنای عام  اش اطالق میرساند، الوهیت، بر معنای کلی و عمومیالوهیت را می 
می قصد  آن  ا   همچنین   شود. از  ب   ین مراتب  را  مفهوم،  که  اینو    داشتم   یان مفهوم  از  این 

 ق«. مخلو یتالوه» ۀ و مرتب «مطلق یتالوه»شده است:  یل تشک  ییهامرتبه 

اساس  یممستق   ینقش  ، در خلق   یِت الوه  آفر   یو  است  ی باز   ینش در  به    کرده  همین  و 
هر  ؛ چراکه منبع  یشرفتهمتمدن پ  مراتب  به   یی ابتدا   مراتب  انسان از شدن  منتقل  در   یب ترت

 ست.وند ا خدا  شود یفکه انسان با آن توص  یتمدن

بررسی   به  الوههمچنین  در    ، ینزم روی    یاناد  ینتر در مهم   ت،در عالم خلق  یتنقش 
  یان خدا میان »مرتبه    یندر ا شدن  قائل نیز چگونگی تمایز و    پرداختم مستقیم    زمینۀ آفرینش

ا   ؛ همان خداوندگار مطلقیمطلق  یو خدا ق«  مخلو را  یتصالح  ینکه  ا ها    ایان خد  ینبه 
 است. مخلوق عطا کرده 

  یجادا با    یز و ن شده  شناس کشف  دانشمندان باستانبا تکیه بر آنچه توسط  این تحقیق ـ 
  « مخلوق  یانخدا »  ۀمرتبـ بیشتر به  ی اله  یاندر اد  یو متون شرع  یات کشف  ینا میان  تطابق  

  چگونه است و   یگر دیک با    هاآن ارتباط    و  و ظاهر شدند پدیدار  چگونه    ینکه و ا   پرداخته است 
 شده است.می  خلقت چگونه مدیریت  ۀیاول شئون خلق در مراحل اینکه

  ، و انسان چگونه بوده است یانخدا میان ارتباط که پرداختم همچنین به بیان این نکته 
که در آن زمان به انسان،  نمادهایی  و ظهور در    یتجلپرداختن به    یقاز طر کردم  تالش  و  

 دادیماو  توسط    یدتیعق  یهاجنبه   میزان پذیرشو  وضعیتش  با    متناسب  ِی شناختدرجۀ  
  ین ا میان    ی معرفت  یارتباط  ـیاناز خدا   ییخدا عنوان  به   ین زم نماد  آسمان و  مفهوم نماد    مثل ـ

کنم.  دو ب   ایجاد  شروع  یانسپس  انسان  چگونه  شناسایی    کردم  حدویت صالحبه  و  د  ها 
از طر شروع کرد    کرد و   ها از صفات آنای  گوشه و    یان خدا   ین ا   اختیارات   یق آن صفات را 

منتسب کند؛ به این صورت که این خدایان صفاتی دارند که در نفس    شخود  هب  شرؤیای
آنجا که انسان چنین  تا    یافتاو تکامل    یدتیعق  رؤیاهایسپس    کند.انسان ظهور و تجلی می

  ین سرزم»  پادشاه و حاکم انگاشتن  خدا  هماننِد    ؛ است  وندخدا همان  ،  که خودش تصور کرد  
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بعد  ،  شام   ینو سرزم  یلن   ین تمدن سرزم و    النهرین یا میان دو رود(، ین بین« )سرزمین  افدر 
  یک   یین ها در تع آن  یبه تجل  یعی، ها در عناصر طبآن  یو تجل   نمادگراییمفاهیم  ،  کهآناز  

نماینده به انسان   ارزش عنوان  از  که  از طرف خدایان  بود  ای  برخوردار  اخالق خدایان  و  ها 
  انتخاب  یبه الگو   ،تعیین این انسان  یالگو این رویکرد یا  انحراف از  چگونگی  و  توسعه یافت؛  

  ،در این متون   عنوان فرد مورد نظربه ،  کاهن  یا پادشاه    یا حاکم    برگزیدن یک  و  ]توسط مردم[ 
 را بیان کردم.

 سوم:  فصل

  ینتر مهم نیز به بررسی  و  پردازد،  می   هاتمدن تمام  در    یتمفهوم الوهاین فصل به بررسی  
چگونه در    ینکه و ا   پردازدمی  ر با یکدیگ   ها آنشباهت  و  میزان سازگاری  و    ین زمروی    یاناد

با توجه به  که  وجود دارند    یانیکه خدا صورت    ینبه ا   اند؛یکدیگر مشترک  باو ریشه  اصل  یک  
مفاهیم  ن  یمصداق ا   یصدر تشخ  یول  ؛ هستند  ی مراتب  یدارا   دیانت، هر  مفاهیم موجود در  

داشته   وجود  که    است. اختالفاتی  شاهدیم  برا هایی  خصیصه  دیانتی، هر  ما    یینتع  یرا 
تا    ؛ ها اشاره داردکه به آنها وضع کرده است  نمادهایی را برای آن و  یم،  مفاه  ینمصداق ا 

  ی سو به در توجه انسان  نماد را  و آن  به تقدیس این »نمادها« رسیدند  ها  از آنای  آنجا که عده 
به این ترتیب  و  دادند  قرار    «معناکرده است در جایگاه آن »میاش را  بندگی  که چه بسا یی  خدا 
 . گرفتار شدند یپرستبت در  

آن    یدر خلق و چگونگ   یت درست مفهوم الوه  یص و تشخ  یین فصل تع   ین در ا   ین همچن 
ی  عنوان ارواح مقدسها به از وجود آن  چه مراتبی دارد؛ ت  در عالم خلقاینکه  و  ام  کرده   یانرا ب

و    ؛ها در عالم اجسام آن  یتا تجل  ، ها گذاشته شده استآن ت بر عهدۀ  که ادارۀ عالم خلق
به    ینکها  استناد  عمقدس    هایکتاب با  منزلت  و  جایگاه  که  شریفی  احادیث  ظیم  و 

  محمد، این عده، همان آل کنند می ها را در تدبیر و خلقت بیان  و نقش آن  محمد آل
 هستند. 

را   تحقیِق خود در اعماق موضوع  یق مل دق أاحاطه و ت کندی پژوهشگر ادعا نم یان، در پا
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فردی  تالش  شود این پژوهش،  است؛ بلکه تصور می   دادهانجام    حق آن بوده،که  ای  گونهبه 
دریغ  این تحقیق    نظر دمبرای رسیدن به هدف    است که در حد توان خود از تالش و پیگیری 

 نکرده است.

عطا    یق است توف   یو راض  پسنددیدر آنچه مکه ما را    خواستارمسبحان    ی از آن موال
 .کندی م یرا سرپرست ناماست و صالحسرپرست او که  فرماید؛

 و سپاس و ستایش تنها از آِن خداوند، آن پروردگار جهانیان است 

 باد!  مهدیونو صلوات تام و بسیار خداوند بر محمد و آل محمد، ائمه و 





 مقدمه 

   :فرمایدمی  یتعالحق
َ
َبَدأ َف  َکی  وا  ر  ظ  َفان  ِض  ر 

َ األ  ِفي  وا  ِسیر  ل  
 
ِشئ     ق ن  ی  ه   الَلّ َمّ  ث  َق  َخل  ال 

ِدیر  
َ
ٍء ق ِلّ َشي  َه َعَلٰی ک  َة اْل ِخَرَة ِإَنّ الَلّ

َ
أ ش  )بگو: در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش    1الَنّ

بر هر    خدا ی که  راستآورد؛ به را پدید می خلقت آخر  خداست که    سپس  . را آغاز کرده است
 . چیزی تواناست(

تار که  منابعی    نبودکم رغم  علی از  که  حوادثی  ـ    کنند می بیان    ما   ی برا   یخی را حوادث 
که اقوام    یاز آثار   یاری بس  رفتنبین نبود یا از و    ـبوده است آن    و تکامل   تخلقهمراه با  آغاز،  

ها فاصله  ما و آن میان  که    ی طوالن  یزمانهای  بازه وجود  نیز  و    اند، بر جای گذاشته گذشته  
  یانعص   یجۀنت  در  یالهعقوبت  آمدن  فرود و    محیطیزیستبالیای  دادن  رخ و    ،افکنده است

  یکه گاهآنجا    ، تاعمل خیرو    بازگشتشان به صالحاز    یدیها پس از ناامامتآن  و انحراف  
ما را به   یمن کر آقر ها با وجود تمام این ؛ها شده استامت ینا  یجمعدسته   یمنجر به نابود

چگونه    ینشآفر   یم تا بفهم   خواندیها فرامآن  یرۀس نگریستن در  تدبر در احوال اقوام گذشته و  
آغاز شده  چگونه    تخلق  دانستند یاگر مردم م»است:    یت روا   عفرجااز اب   زراره  ! از آغاز شد

 2« . کردند...ی نمپیدا  اختالف  یگر دیک با  است هیچ دو نفری  

را به بررس  یکنجکاو   شاید او  نا  ،کشانده  هستی  خودش ووضعیت    یانسان  و    یتوانو 
کرده لمس  را  خود  برای  و    ، نقص  ترتیب  این  جلب  تناقضات  دفع  به  به  و  ضروریات، 

نیرویی    یازمندِ ن بنابراین انسان  ها خود را ارتقا بخشد؛  که با آن   ه یی پرداختهاراه  یجو وجست
ا شد   بزدا   ین که  او  از  را  فقر  و  ا   یدضعف  با    ین، و  بهو  حوصله  و  تالش  جز    دست   پشتکار 
تکیه بر  و با  ییتنها به  تواندی او نم یرا ز   ؛یستن پذیر امکانانسان  یبرا   یشههم آید؛ و ایننمی 

 
 . 20عنکبوت:  .1
 م. 1983 ق،1403ویراست  ،چاپ دوم :بیروت ،الوفاءۀ سسؤم، 252، ص5، جبحاراالنوار ،عالمه مجلسی .2
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ای که از سعی و تالش خودش به دست  دست بیاورد و نتیجه   بهآن را    ، یش خوتوانایی درونی  
پس از آنکه    و؛  دنکنیماداره  را    جهانشاو و  یم،  عظ  یروهایینفهمد  آورد این است که میمی

گاهی رسید تالش می   شود.  یک نزد هاآنبه کند تا به این آ

آنجا که  و   از جمله  و  ـ وجود دارد    ت در عوالم خلق  یت الوه  یبرا   یی و ظهورها  یتجلاز 
را    یتالوهمظاهر    خود را آغاز کرد تاانسان تالش    ـکندیم   یدر آن زندگانسان  که    یمعالَ 

  یت مظاهر الوه  ینتر یکمعارف، توجه به نزدین مرحلۀ این  اول  شود.   یکنزد  بشناسد و به آن
او   یاتیح  یازهایکردن ندر فراهم   یممستق  یاعتقاد داشت ارتباط  یرا ز   ؛بودنسبت به خودش  

بر    هاآن   تأثیرو    یروهاکمک آن ن   و با   شودیم  یاد ز   شمعرفت  یزانم پس از این مرحله،    .دارد
  ی، نظامت که مشخص است نظام خلق  طور  کند. همان یصعود م  معرفتی  مراتببه  خودش،

تا به    شودی تر متر و کاملکامل ی که  ا گونهبه   ؛مرتب شده   ی صورت تصاعد به که    یقدقاست  
و بر انسان، الزم    یابدینظام، رفتار انسان ارتقا م   ینپس بر اساس ا   ؛رسدی مکمال مطلق  

 نائل شود.کمال  حد  ینبه باالتر کند تا    تالشمراتب  ین ا با توجه به است 

تابع آن  نیز  انسان    ،است  ی خلق جار تمامِی  که بر    یالهاست    ی تکامل، سنتاز آنجا که  
از    خلقِت که    یا گونه به ؛  است و  انسان  آغۀ  یشر یک اصل  انسان  و  از شد  ساده  به  سپس 
 . داردادامه  یبترتهمین و به  یافت؛ تکامل  خردمندبه انسان پس از آن و   ییابتدا 

دل به  مبودنش  فرد منحصربه   یلانسان  برگز   یان در  به    شد  یدهمخلوقات،  مکلف  تا 
شده فطری ترکیب مشخصات انسان،  یرا ز   ؛شود  ل مطلق ما و شناساندن صاحب کشناختن 

دیگر  او از    شودی سبب م  خصوصیت   ینا   دارد.را در خود  س و اجسام  نف    ،ارواح  ، از عوالم عقل
عقل    ۀ مراتب را تا مرتب  ینخود، ا وقفۀ  و تالش بی   ی او با سعشود؛ پس    یز خدا متما مخلوقات  

معلم    ، ندهان شناس خودش یک    دست یافت،معرفت  به شناخت و  تا پس از آنکه   کندیم  یط
 شود.  یتگرو هدا 

برخوردار است    ییینپا  ِی و روح  یسطح ادراک عقلاز  تکامل خود،    ۀیانسان در مراحل اول
مراقبت شد به  که  آنجا  ن  یید تا  دیر تدب  یروهای از طرف  آفر   ر کننده  تا    یازن  ینشعالم  دارد 
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  ی مظهر که برسد  یو عقل یو ادراک حس ی عقل از تکامِل   یبه سطحو  بماند   یداروجودش پا 
کمال   صاحب  خدا   یروهان  ینا   شود.از  آورد  وندرا  ا   پدید  به  بر    یروهان  ین و  اشراف  قدرت 

خلقت    یدهنظم  فرمود.را  جهان  برخ  وند خدا   عطا  به    یاِت آ  یدر  مطلب  خود    اشاره این 
حقمی سخن  این  جمله  از  َبنَ تعالی:  فرماید؛  ماَء  الَسّ ناهاَو     ی 

َ
دِبأ وِسع    ی  َلم  ِإّنا  )و    1وَن َو 

 . (ایمگستراننده ما گمان بیو  یمبنا کرد ی آسمان را با دستان

  همراه انسان بودهزندگی    آغازاز  که  وجود دارد  کننده  یر تدب   یروهای ن  ین ا برای    ظهوری 
ا   2است ـ   ی هاتمدن  متوِن   ترینکهن  است که ای  نکته   ین و    ، ی سومر تمدن  مانند  باستانی 
کدی(    ی آشور  شناس  توسط دانشمندان باستان   ید جددوران  که در    ییهاتمدن   یگر و د)یا آ

 . ندنکیم یان ما ب ی برا  ـاند کشف شده

ا   ینا  مشخصات  از  و    کنندهیر تدب   یروهاین  ینمتون  برداشته    عنوانبه را    هاآنپرده 
  میان که    یارتباطات  وسیلۀبه تا  کنند  گذر می   یاز مراحل  یانخدا   ینا اند.  کرده »خدایان« مطرح  

بر نظام  ، آفرینش  مخلوقات  در   و وظایفشان  هاآن را  و محافظت  هستی وجود دارد، خود 
ده  هستی،  یاول  یریگشکل   د. ننشان  ا   هاآن سبب  به ۀ  شده  دلیل    ؛ ستانجام  همین  به 

برخوردار است؛  صفات مخلوقات  از    ،خدا   ین ا   یی پدید آمده کهخدا توسط  م  عالَ   ینا اند  گفته
شدن خدایی بوده که  است که خلقت انسان، نتیجۀ قربانیآمده    ی لبابِ   زیبای  ۀدر حماسمثال   

 3. شد یدهانسان آفر  ،از خون او

  یای در »  یا   یه اول  یا از ماده   هستی   پیدایش منشأ  که    اندکرده  یان ب   ی متون سومر همچنین  
  یاسالم یدکه در عقا یمتون نین . همچ است هاز آن خلق شد ینبوده که آسمان و زم ی«ازل

 
 . 47ذاریات:  .1
  از اباجعفر ؛ وعلمی اسالمی تهران ـ دفتر 2/29عیاشی: مراجعه شود به: محمد بن مسعود عیاشی ـ تفسیر  .2

آمده است:... تا آنجا که موسی گفت: تو پدر    ،»در آنچه خداوند با موسی نجوا فرمودروایت شده است که فرمود:  
 حکیمان هستی«. 

 . 314ص ،سرگذشت عقل اول ، فراس سواحمراجعه شود به:  .3
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آغاز    ینینخست  ، از نورِ تخلق   داللت دارند بر اینکه   است،   وارد شده  ـبیت اهل از    خصوص به و  ـ
  یده آفر   یزچهمه این دو،  و از  بودند  شده    یدهاز آن آفر   یو عل   محمدخدا،    یامبر شد که پ 

 1.شد

 :کندی م یانب «یدا و یگز »که گونه آن ، ییهندو مذهب اما در

  یهانی انسان کیک    یا اسب    یاگاو    یک ـ  در مجموع ـ جهان  کنی که  »مالحظه می
  یجادباعث ا این،    و   بوده  چیزهمه از    یدنو بر   ی فداکار تسلیِم فرایند    ، که از ازل  است

 2.« شده استاز همه نوع و... خاک و مخلوقات زنده  ،رودها  ،هاکوه

از ابداعات    یم محافظت مستق  شانیفه که وظ  یم کننده دار یر مخلوق و تدب  یانیما خدا   پس
به رشد و  خلقت است تا    ۀیبذر اول  خدایان،کاشتن  اولویت کارکردهای آن  از  بنابرایناست؛  
همان  و  کند  منعکس  را    آن خدایان  ۀارادخواست و  که    پدید آوردرا    یبرسد و مخلوق  تکامل

منعکس  این حقیقت را   یف،تکل  ینا  و  دهندمی  انجام  یانکه خدا م برساند به انجارا  ییفوظا
اراده کرده یم عنوان خدا آشکار شود؛ همچنین  اند خوِد آن مخلوق به کند که آن خدایان 

    نیز آشکار شود.  آن باالتر ازمراتب کمالی 

 ی« معرفت حس»  به این صورت که  بستگی دارد؛  مراتب تکامل انسانبه    پس معرفت،
خود    یزندگ  ه ازدور این  انسان در    کهچرا   قرار دارد؛از مراتب تکامل انسان  یینی  در مرحلۀ پا

ـ به چیزهایی اعتماد  است  یده نرس باالتر    یتکاملمراتب  به  که    اشی عقلسبب ادراکات  به ـ
گذر بشریت  بعد از    قلی،مرحله و سطح معرفت ع   یرا ز کند که با حواسش درک کرده است؛  می
اول  یان خدا   ی وقت؛ پس  یدآیمبه دست  از تکامل    یمراحلاز   را در مراحل    یه بخواهند خود 

  ی هااز تمدن   یمتونبه همین دلیل    باشد.  محدودۀ ادراکات حسی  در ضمن   یددهند بابنشان  
خاص در    یبا مظاهر   «خدا »تا آنجا که  کنند؛  آشکار میرا    مسئله  ینکه ا باستانی را شاهدیم  

 
 . 138پاسخ پرسش  ،4، جلد متشابهات ،احمدالحسنمراجعه شود به: سید  .1
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انسان   )و  تجلی می برابر حواس  نشان مکند  را  ترتیب،  و    دهد(ی خود  این  و    یدندقابل به 
  هستی ها فرجام آن که در اند جلساتی را آورده  خدایان یکه برا تا آنجا ؛  شودمی  یدنشنقابل 
 : دنکنی م یررا تدب 

با  ـ را  امور هستی  و    کردندی اجتماع م  هاآنداشتند که در    یمجالس  یانخدا »
ای از  مجموعه  ،ها آن یان در م.  کردندی م یرتدب ـگیری ی رأ و  یری و درگ وجدلبحث 

نظر ز  نیبزرگ    یانخدا  او  شانبودند که  بیشتری داشت.  را ریاست    اعتبار  مجلس 
عالوه  د.  آسمان بو  یخدا همان    یا   «انو»  یاو خدا   ؛بود   یانخدا   پدرِ همان  یا    کردمی

از    هاآن اینکه    جزبه   ؛ بودندها  انسان  یه شب طور کامل  به از نظر مردم    یان خدا بر این  
 1.« برخوردار بودند یصفت جاودانگ 

  یحستقسیم کنیم به ]دو دستۀ[  را  و شناخت  معرفت    توانیم ی متقدیم شد  آنچه    بر اساس 
ا   هرکدام و    ؛ یو عقل را    یت بشر   ی از مراتب تکامل  یا است که مرتبه   یمعرفت  ،هادسته   یناز 

 : دهدینشان م

 ادامه دارد.  و تا بعثت آدم  شودیانسان شروع محواس شدن فعال : از  دستۀ اول

 و تا زمان حاضر ادامه دارد.  شودی شروع م از بعثت آدماست و  ی: عقالندومدستۀ 

 2: انسان است ی تکامل یر در ِس بیانگر نقطۀ عطف مهمی آدم   ینشآفر  ۀمرحل

 
 چاپ و نشر در موصل. ۀ  خان،17ص ،ای از تاریخ تمدن(عراق در تاریخ باستان )خالصه ،دکتر عامر سلمان .1
سید    .2 به:  شود  بی  ،احمدالحسنمراجعه  اول  ،خداییتوهم  نجمة،  2013سال    ،چاپ  )ستار انتشارات  ۀ الصباح 

 صبح(. 
این یعنی آشکارا چیز جدیدی در معادلۀ هوموساپینس وارد شده که آن را : »احمدالحسنسید  ۀ  همچنین این گفت

به انسانی  ـکه خودخواهی بقا بر او سایه افکندهـ ای دگرگون ساخته و او را از یک موجود ابتدایی و ساده طور ریشهبه
گاه تبدیل کرده است  ( 327)ص « .متفکر و آ

شدن عنصر جدیدی ، شاهدی روشن بر واردیانتمدن و فرهنگ سومر و نیز این سخن ایشان: »این جهش آشکار  
نظر از برپایی صرفدر معادله است که باعث شد این موجود یعنی انسان از تعامل خودپرستانه و حیوانِی ظالمانه ـ
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س  اندآورده ]با خود[  امبرانی پ و آدم حضرت ای  نید را ها ارزش نیا » ... وقتی نف 
  شد،  متصل  ـاست  خودخواه  یک یولوژ یب  لحاظ  از  کهـ   یماد  جسم  نیا   به  مآد

  از  را   ثار یا   همچون  یاخالق  یواالهای  ارزش   پاک،  نفس  نیا   و  شد  معادله  داخل در
 1« .داد انتقالطرف خداوند 

مرفوع    گِل از    کهبه این صورت  ـ ی  س انساننف  خلقت  شده در  حاصل   ییر تغ  یلدلبه   پس
ـ این امکان برایش به  شدگذاشته   ودیعهبه  در آن  است  از عالم ملکوت  که    یو روح  ، یدهآفر 

داشته  دستیابی به تمامی مظاهر تکامل را  که امکان  شود    ید جد  گر مخلوقیجلوه تا    وجود آمد
ها تا آسمان هفتم است و مقام  در آسمان   ی ب وجودمرات  شامل باشد؛ مظاهر تکاملی که  

  هاآن  یدن سبب رس به تنها  صالح    یای و اول  یا بعثت انب .  دهدی انسان را نشان م  ی معرفت عقل
ا  از معرفت برا   ین به  شود،  کامل نمی بوده است و عقل،    یشان هاعقل شدن  کامل  ی مرتبه 

  2. آغاز شد  خلقت آدم  ها بانبوت بعثت  و    هفتم برسدکلی  به آسمان  مگر پس از اینکه  
انسان در    یف و تکل  د نکنیمراحل مشخص م   ینا   را،  اشیو ظهور و تجل   یمفهوم الهآری،  
؛ پس وقتی  دوم متفاوت است  ۀمرحلبا  که  بوده    یدتیعق  ین قوان بر اساس  مرحله،    یننخست

واجب  بر او    یت الوه  یاتمظاهر و تجل شناخت    ی برا   ی کهیفمراحل و تکل  ینا میان  انسان  
ا   یزیتما کند،  می تمایز   ین نگذارد،  اسباب    ی سبب  ،عدم  به  از  در  منجر    ات اعتقادانحراف 

در    یف لاست که تک   ایی و دورۀ زمان  یممفاه  ین ا در درک  اشتباه   یجۀنت  درین  و ا شد  خواهد  
حاصل   چراکه  آن  است؛  دور شده  هر  الوه  ی،زمان  ۀ در  شکل  یتمفهوم  با    یبه  متناسب 

  ی زمان  ۀارتقا و تکامل او در آن دور   یزانم با توجه به    یف،و تکل  شودی م  یانسان متجلوضعیت  
پایبند به    ماند یاباقی می  اعتقاد یک انسان بر  گاهی. کندسپری میخود  یکه در زندگاست 

 
 ( 333)ص  «شود.ـ به سمت تعامل اخالقی، ایثارگری و انسانی متمایل تمدن مادی

 . 324ص  ،خدایییتوهم ب  ،احمدالحسنسید  .1
، پاسخ پرسش  4 ، جلد؛ و نیز متشابهات63پاسخ پرسش  ،2، جلد متشابهات ،احمدالحسنمراجعه شود به: سید  .2
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معرفت زمان  ی روش  ا است    گذشته  ی مراحل  به  مفاهاو    یبترت  ینو  معتقد  نسخ   یمبه  شده 
ها را  که قبال  آنیت ـ مفهوم الوه  برای   مرتبۀ باالترجدیِد    یکمال  هایبه معرفت   یا   شودیم

به این جهت که    کند؛ینم   یدا اعتقاد پ یا  کندی عمل نم ـها اعتقاد داشتشناخته بود و به آن
در    شدۀ گفتمانمطرح نوین  مفاهیم  به  او    یت، مفهوم الوهشناخت  در    تکامل  حصولپس از  

 نداده است. مثبت  خپاس  ، یمعرفت منهج 

ـ   ی انسان و خدا ارتباطاز آنجا که میان    و   ـیت و الوه  ت یربوب   ی از نوعارتباطوجود دارد 
ی  وسو سمت   . دهدیرا به ما نشان م  یان خدا   یقت از حقای  ، گوشه ارتباط این  بر  درنگ و تأمل  

  ، یت اما جهت الوه؛  دارد  یازن  هاآن و مراقبت است که انسان به    یاتاسباب ح  ۀافاض  ،ت یربوب
انسان بفهمد  وقتی    .خداستتوسط  نقص    ساختنبرطرف   یانسان برا و تالشی از سوی    یسع
ن  تیکماال   ۀ خدا منبع همکه   انسان  با آنچه  کند  رو می انسان به خدا    ، دارد  یاز است که  تا 

را   او  کامل  می برطرف  نقص  را  او  و  ف میکند  او  بر  در معرفت    روازاین ؛  برساند  یض سازد، 
چه    ،کندی م  یبانیو پشت   یتخلق خود حما  ازخدا    یرا ز   ؛است  یتاز الوه  یشپ  یتربوب ،  انسان

  شودیمالحظه م  نفهمد.   یارا بفهمد  این نکته  چه انسان  و  نخواهد    یا انسان آن را بخواهد  
بنابراین  ؛  اگر به خدا توجه نکند و او را نشناسد   یحت  ،شودیمند مانسان از الطاف خدا بهره 

که در نفس    یزیچ  یناول  یرا ز   ؛است  یتاز الوه  یشپ   یتانسان، ربوب  یازن  یلدلدر معرفت، به 
و فقر خود را برطرف    یازکه با آن نرا    ی یز چپس هر   ؛و فقر است  یازن  شوداستوار میانسان  

 دارد. ارتباط   « یربوباو با »رابطۀ که با صاحب کمالی  .کندیبه صاحب کمال منسوب م  کند

را   انسان  متولداز  فقط  اگر  ا شدن  جنبۀ  بگیریم،    یزندگ  ین در  نظر  حالِت در  در    او 
که مراحل عمر خود    یطور به   کند؛یم  یخود زندگ  یو عقل  یادراکات حسرسیدن  تکاملبه 

انسان از    یریگمراحل شکل  اهاین .  کندسپری می   یریو پ   یو جوان  یرا از والدت تا کودک
این مراحل    یگر مالحظه خواهیم کرد د   ی از جهت  . است  یبه سطح عقل   ی سطح ادراک حس

پس اگر  پیدایش حیات؛    شده توسط انسان است؛ مانند سپری   یمراحل تکامل  سطح با هم
ما    ی برا   یمهم  ۀ، مسئلیم بدان  استگذر کرده    آنرا که انسان از    یا یهمراحل اول  ازای  گوشه
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  ین زمروی    ی زندگهای  الزمه  با انسان وه،  کنندیر تدب  یانو آن ارتباط خدا   ، آشکار خواهد شد 
نقش اساسی  به  پس خدایان کسانی هستند که    ، دارند  یربوب  ینقش  یان،خدا از آنجا که    است؛
از آن ارتباط و نقش  ای  گوشه   یو وقت  انداقدام کرده   یات،حپیدایش  شئون خلق و    یردر تدب 

را گم کرده    هاآن  ید که انسان در عصر جد  ی یانخدا   یقتحقاز  ما  را دانستیم، معارف    هاآن
،  رساندیم  یقیکه انسان را به معرفت حق  مسائلی  ینتر از مهم   روازاین   .شودی م  یشترب  است

 .خلقت استمبدأ اصل دقت در 

که  الوهیت ـ   یقتو مراتب و حق  یتالوهه شناخت  خواستار رسیدن بانسان  تا زمانی که  
  ین ا   توانیمی مما  دارد تا به آن برسد و    یازن  یمعرفت  یهابه راهـ باشد،  کرده استآن را گم  

شناختند  آن را  ها  که صاحبان تمدن   یارتباط  یم؛ انسان با خدا بشناس   باطارت  خالل ها را از  راه
الواح و متون    و و    ینا   گاشتند. ن  یخی تار   یباستانآثار  در  تصورات مختلف    ها،نوشتهالواح 

 .اندما نقل کرده یبرا دیگر مخلوقات  با نیز  و یکدیگر با   یانارتباط خدا از را  هاآن

  د نیآیحساب مبه   یخیمنابع تار   ین تر از مهم   ـمتون مقدسمانند  ـ   یخیتار  ۀشدنقل آثار  
ناقص و وجود    منقوالت   و  یف تحر وقوع    رغم به   اند.کرده حفظ  را    یو تمدن  یخی که حوادث تار 
 عنوان به همچنان    ،یخیتار   منقوالت  ـدشوار است  شانیکه درک داللت واقعـ   متون متشابه

منابعی    .شودیبر آن اعتماد م یخیتار   ایع که در کشف وقشود محسوب می   یمنابعبهترین  
 . یمبه آن برس  خواهیمیمما که  است  یمعرفتکنندۀ که روشن 

  یزی چ، از  شناس اعتماد داردباستان دانشمندان    یهایافته که بر    یباستان  یاتکشف  اما
دادن تطبیق مطالعه و  هنگام  و  دارد  پرده برمی  اندهگذاشت  ی باقگذشته    ی هاکه اقوام تمدن
را    ی مشترکات  یخی، تار منقوالت    با   یباستان  یاتکشف  ومتون مدون    ینا   یهاداللت ترجمه 
می  حقاکنیم  مالحظه  م  یخیتار   یقکه  پس  .  سازدیمروشن  را    بودنشانیواقع  یزانو 

 است.  یخیتار   یقتشناخت حقکننده برای یا کشف   یاسمق  یشتر شبیهب  ، یباستان یاتکشف

هستند؛    ی، باستان  یاتکشف علمی  گنج  یک  همچون  ما  برای    یت واقع  یرا ز امروزه 
خالل    و از در آن دوران به ثبت رسیده است    متون  ین که ا  د ندهی را به ما نشان م  ییهادوره 
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  ی اعتقاداتچه  و  کرده  اینکه چگونه رفتار میو  پرده برداریم  انسان    یت واقعاز    یمتوانیم  هاآن
است؛   تصوری  و  داشته  خ  یواقعتقریبا   نقش صاحبان  ربوب   یتالوه اص  از  قوای    یا   یت و 

صاحبان خاص الوهیت و  از طرف  باستان  انسان  ؛ زیرا  دهندمیدر اختیار ما قرار  ،  او  تدبیرگر
به و    اندق خل   یرمسئول تدب   هاآنچراکه    شد؛می  یت مراقبت و حما  یشتربربوبیت   دلیل  این 

و درجۀ تکامل انسان    ،یم صاحبان خاص ربوبیتمراقبت مستق  یزانماست که میان    یتناسب
انسان شناخت داشته باشد و بپس    .وجود دارد  الهی  کماالت   ه ب  ششدنو آراسته ه  هرگاه 

  همان و    شودی خودش گذاشته معهدۀ  بر    امورش  یر تدب  یف تکل   آراسته شود   یکماالت اله
که   مستق   ،گفتم طور  می  یکسانتوسط    یممراقبت  مشخصات  پذیرد  صورت  با  ربوبی  که 

الواح  در    .فلت نکرده استنکته غ  ینا ، از  یبابل  یا  یمتون سومر   تدوینگرو  ؛  اندآراسته شده
اند،  کرده روشن  ما    یرا برا   هاآن   یربوب  یرو تدب   یان از ارتباط و مراقبت خدا   یریتصوکه    یینگل

ثبت رسیده است  مطلب  ینا  باستانی  بنابراین؛  به  منقوالت    که  را   یقیاز حقا  یاریبس  ،آثار 
 . سازندیروشن م  نکرده است  یانما ب  یبرا یخی  تار 





 فصل اول 

 ی باستان  یاتو کشف یخیتار منقوالت در یت، الوه مفهوم 

 ی باستان یاتو کشف  یخیتارمیان منقوالت ارتباط بر درآمدی پیش

  یخیتار   کتب ،  شودی م  یه تک   آن بر    یت الوهتحقیقات، دربارۀ مفهوم  که در    یاصل  منابع 
از تالقی    یباستان  یاتکشف  در شناس  آنچه دانشمندان باستان و  است    ـ مقدس   کتب  از جملهـ

نقل  ما    یگذشته را برا   یهاصاحبان تمدن   یتو واقع  یرهس  اند،دست آورده الواح به    و  یخیتار 
کرده   یاتکشفاین  که    یمهم   لئمسا جمله  از    .دکنیم آن  ند  ا نقل  اقوام  اعتقادات 

 .ستهاتمدن 

و  مقدار  در    یاصل  مقیاس اخالقتمدن  تمدن صاحبان    یتکامل    ی درستبر    ،هاآن 
دارد؛ اعتقاد تکیه  تکامل    یرا ز   شان  اخالقفرهنگی  هر  پایبندی  از    ی، و  و  به  التزام  انسان 
خدا   ایگرایانهکمال   یاخالق  یهاارزش از  سرچشمه    یشکه  است،  ویمآموخته    گیرد، 

ها و  ی بد تمامِی  و    ندکدریافت میکه از خدا    شودی در نظر گرفته م  یضی همان ف  ، کماالت
است که او  ییخدا  یهایه به توصنبودنش پایبند  یلبه دل شودمیمواجه  هاآنکه با  یعیفجا

 .کندی م یرا بندگ

واز    یمتون  بیان  به  توانیممی تاریخی  بپرداز   کتب  منقوالت  وقوع    علتکه    یممقدس 
 : ندنکیروشن م وند،  خدا  یهایه مخالفت با توصهنگام  را به   و عذاب یع فجا

  در حالی که   ؛ مقدس فرستادیع  رنش بَ قادَ   ین پروردگار، شما را از سرزم   و در آن زمان  23)
  . شما از سخن پروردگار یدمالک شوکه به شما بخشیدم  را    ینی و زمصعود کنید  فرمود:  می

که   ی از روز  24 گوش نسپردید را  ش و سخن ید نکرد یق و او را تصد ید کرد ی سرکش ـیتان خدا ـ
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 1(. کردیدیم یسرکشپروردگار را شما را شناختم، 

خطا    ئیلاسرا   11ی؟  اچرا بر صورت خود افتاده   یز!برخ  :گفتیشوع  پروردگار به  پس    10)
  ، گرفتند بر کردند؛ بلکه از حرام    یفرمان دادم سرکش  هاآنخود که به    یمان بلکه از پ  ؛ کردند

 2(. خود نهادند یهاتوشه در بلکه  ، بلکه انکار نمودند  ،بلکه سرقت کردند 

 : یم در قرآن کر  اما

قاِسَیة   :  فرماید تعالی میحق م   وَبه  ل 
 
ق نا  َجَعل  َو  م   اه  َلَعنَّ م   ه 

َ
ِضِهم  میثاق َنق  وَن  َفِبما  ف  َحرِّ ی 

ِلع  َعلي  وا ِبِه َو ال َتزال  َتطَّ ر  کِّ ا ذ  ا ِممَّ وا َحظًّ َکِلَم َعن  َمواِضِعِه َو َنس  م    ال  ه  لیال  ِمن 
َ
م  ِإالَّ ق ه  خاِئَنٍة ِمن 

ِسنیَن  ح  م  ال  ِحبُّ  ی  َه  اللَّ ِإنَّ  َفح   َو اص  م   ه  َعن  ف    هایشانپیمان شکستن  سزای  پس به )  3َفاع 
  کنند می  منحرف   خود  جایگاه  کلمات را از؛  گرداندیم  هایشان را سختردیم و دل لعنتشان ک

بر خیانتی از  پیوسته  ن اندرز داده شده بودند به فراموشی سپردند و تو  ه آو بخشی از آنچه ب
گاه می  آ اندک  ؛شویآنان  ایشان  یمگر  و چشم  ؛از  درگذر  آنان  از  پوشی کن که خدا  پس، 

 (. رددا نیکوکاران را دوست می

  نکردنمخالفتسبب  به ،  بردین بهره مآ  از   یتکه انسان   یریاساس هر خبنابراین پایه و  
  ، استبوده  مردم و پروردگارشان  میان  ها  یثاق ها و میمان به پ پایبندی خدا و  های  سفارش با  

  پادشاهانشانکه    یبلند و تمدن بزرگ  ی آن بناها   ا وجود بـ ها  آن تمدن   ت و هالک  ی و نابود
بودن نهاده  در    ـد بنیان  دارد که  این داللت  بر  پتنها  کوتاهی صورت    هایثاق ها و میمان آن 

 . گرفته است

  شودیمشاهده م  یو اله   یدتیعق  یدعوت  ،ی اخالق  یتمدن و ارتقا پیدایش هر    در ورای
نابودی بنای    ،تمدنی آن  نابود دلیل  اما    شود؛شمرده می   یتمدن   نظام  تکامل   یسبب اصل  که

 
 . 23: 9 سفر تثنیه ،کتاب مقدس .1
 . 10: 7 سفر یشوع ،کتاب مقدس .2
 .13 ،مائده .3

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=13
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=13
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=13
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=13
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=13


 35  ............................................... ی استانب  یاتو کشف یخی در منقوالت تار  یت،مفهوم الوه 

 که است    الهی  یو اخالق  یدتیعق   نظام  به  نبودنپایبند سبب  به   ،انساننزد    یو اخالق  یدتیعق
 است.  یو اجتماع یعیطب  یع فجاآمدن وجودبه  اشیجه نت

  بهانسان  است تا    یانسان   یر ، اصالح مسجوامع    بر   یعفجا این  شدن  نازل هدِف نهایی از  
انسان  اله  ِی اخالق  ی هاارزشینکه  ا   برسد؛شده است    یدهآفر   آن  که به خاطر   هدفی ی در 

 حلول کند. 

ِض ما َلم   :  فرمایدتعالی می حق ر 
َ م  ِفي األ  اه  نَّ ٍن َمکَّ ر 

َ
ِلِهم  ِمن  ق ب 

َ
نا ِمن  ق َلک  ه 

َ
ا َکم  أ َلم  َیَرو 

َ
أ

َمکِّ  م   ن  ناه  َلک  ه 
َ
َفأ ِتِهم   َتح  ِمن   ري  َتج  هاَر  ن 

َ األ  َنا  َجَعل  َو  رارا   ِمد  ِهم   َعَلی  ماَء  السَّ َنا  َسل  ر 
َ
أ َو  م   َلک  ن  

نا  آَخریَن  ر 
َ
ِدِهم  ق نا ِمن  َبع 

 
َشأ ن 

َ
وِبِهم  َو أ ن  ها را  تام  یار از آنان چه بس  یشاند که پ یده ند  یا )آ  1ِبذ 
شما آن امکانات را    یکه برا   یمداد  ی به آنان امکانات  ین که[ در زم   ییهات ]ام  یم؟ هالک کرد 
  یراز ز رودهایی که  و    یم فرستادن فروبر آنا  درپی ی [ آسمان را پیهاو ]باران  یم فراهم نکرد

ا   ؛ یمآنان روان ساخت قوم  و پس از آنان    یم[ گناهانشان هالک کردی]سزا را به   یشانپس 
 یم(. آورد یدپد  یگرید

نیز می  م   :  رماید فو  ناه  َصب 
َ
أ َنشاء   َلو   ن  

َ
أ ِلها  ه 

َ
أ ِد  َبع  ِمن   َض  ر 

َ األ  وَن  َیِرث  ذیَن  ِللَّ ِد  َیه  َوَلم  
َ
أ

َعلي  َبع   َنط  َو  وِبِهم   ن  وَن   ِبذ  َمع  َیس  ال  م   َفه  وِبِهم   ل 
 
زم  یکسان   یبرا آیا  )  2ق از    ینکه  پس  را 

[ گناهانشان  یفرآنان را به ]ک   یم خواستی است که اگر م  کردهنبیان  برند  ی به ارث م  ش ساکنان
هر   یشانهاو بر دل  ردیمکگرفتار می  (. نشنوند  یگرتا د  نهادیممی م 

آیندگان   یبرا  قرار دادای نشانه  را  هاآنخدا  ،ها منحرف شدند تمدن   یناصحاب ا  یوقت
 نکنند.  عملگذشتگان  و مانند یرندپند بگ تا  

وا ِمن   :  فرمایدتعالی میحق ِذیَن َکان  َف َکاَن َعاِقَبة  اَلّ وا َکی  ر  ظ  ِض َفَین  ر 
َ وا ِفي األ  َوَلم  َیِسیر 

َ
أ

ه    م  الَلّ َخَذه 
َ
ِض َفأ ر 

َ ا ِفي األ  ة  َوآَثار  َوّ
 
م  ق ه  َشَدّ ِمن 

َ
م  أ وا ه  ِلِهم  َکان  ب 

َ
ِه  ق م  ِمَن الَلّ وِبِهم  َوَما َکاَن َله  ن  ِبذ 

 
 .6انعام:  .1
 .100اعراف:  .2
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اند چگونه  بوده ها اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آن)آیا در زمین نگردیده  1ِمن  َواٍق 
  وجود با  ]  داشتند؛ روی زمین    و آثار پایدارتری   بودنداز ایشان نیرومندتر  آنان که  بوده است؟  

 (. شان گرفتار کرد و در برابر خدا حمایتگری نداشتند خدا آنان را به کیفر گناهان [این

داشته باشیم،  به آن توجه  باید    یخی تار ای  حادثه   یبررسهنگام      که   یعلم  ل ئمساجمله    از
؛  شودی اعتماد م  هاآنبر    یدتی عق   لئدر اثبات مسا این است که تحقیق ما از منابعی باشد که  

  کتب   و   یخیتار منقوالت    بر  ی، شناساکتشافات باستاناز  در دوران پیش  در گذشته و    یرا ز 
 .شدی مقدس اعتماد م

»اما   تدو  نحرافا   یِح تصحموضوع  و  نقل  در    یاله  یهارا صاحبان دعوت   «ینو خطا 
به انجام رسید؛    محمدخدا    یامبر در زمان بعثت پ که این کار    طور   اند؛ همان شده   دارعهده 

از    را   ی و اخالق  یدتی عق  در منقوالت   ات یفو تحر   اتانحرافایشان، بسیاری از  که  هنگام  آن  
به    .شدمتهم    ییگوبه دروغ  پیروان ادیان  از طرفروشن فرمود تا آنجا که    یاله  یوح  یقطر 

  یفدچار تحر کند نیز  بازگو میما    یبرا را    یامبرپ   ۀیر که س  یخی تار منقوالت    همین ترتیب
؛  گردیده   یدتی عق   لئاز مسا  یاری که باعث اختالف امت در بسا  تا آنج؛ ه استشددگرگونی  و  

پیروان  عده اما   از  پ  یگرد   یانادای  به  روش منحرف  همان  به  ،  یاوردندن  یمانا   یامبرکه 
  ینقش مهمایفای   شروع به شناسی،باستان  یاتکه کشف  ی زمانتا  پایبند بودند   شانیدتی عق
شده بر  هایی کرد که این افراد آن را از طریق وحی الهِی نازلاثبات بسیاری از واقعیت در  

 پذیرا نشده بودند.   پیامبر 

باستان  منقوالتکشفیات  ارزیابی  و  تحقیق  در  را  مهمی  نقش  در    ، یخی تار   شناسی 
طر باستانی    یهاتمدن خاستگاه    خصوص گرفتند   شان آثار   یبررس  یقاز  عهده    یرا ز ؛  بر 

که    طوریبه   اند؛ساخته محقق    یخیتار ارزیابی منقوالت    را در  یعلمَنقلی    ی، باستان  یاتکشف
با وجود   لیو  ت؛ پنداشته اسچه بسا افسانه می برسد که  یقیبه حقا به پژوهشگر کمک کرده 

 
 . 21غافر:  .1
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 . وجود نداردها امکان رد آن  ی، باستان  یاتکشف با  یخی منقوالت تار  تالقِی و موافقت اثبات 

 یخی تار منقوالتعمومی  ی هایژگیو :اول   بحثم

  یلو تبد  ییر تغ عنوان مثال، وقوع  به است؛    ی مشکالتگرفتار    یخی تار   طور کلی منقوالتبه 
در  متون  های  ناسازگاری از خالل    ین مشکالت،و ا   در آن،  ـعامدانه یر غ   یا عامدانه  یف ـ و تحر 

تضادها  این   ای کهنهگوبه   شود؛ ی مفهمیده  مختلف    ی هادر زمان جاری  مسائل مهم    یبرخ
عالوه    . انجامدیخی میمنقوالت تار   آمده ازدست به   یج در نتا و تردید  به شک  ها،  و ناسازگاری 

تار این،  بر   تار   یخیمنابع  تمدن   یِخ که  حکاآن  را  است  د نکی م  یتها  همچنین    ؛ اندک 
وجود  میانشان، نیز    جنگشدن آتش  برافروخته و  باستان    جهان   یهاتمدن آمیختن  همدر 

را  خورده  اقوام شکست  یتمدن فرهنگی و    یراثم  یروز، پ  یروهاین به این ترتیب    .داشته است
دیگر    نابود  مکانی  به  یا  تغاین    بردند. میکرده  بر  بود عالوه  ساختار    ییراتی  در  که 
تغییراتی    کردند؛می   ها و اماکن تحت سیطره ایجادی آن سرزمین و فرهنگ   یشناسیت جمع

ملت  آن  اینکه    ؛هاستملت  گراستعمار   یروهاین  یهایژگیاز و  ین،ا   و  در راستای منافعشان.
خود   رنگ  به  تا  ی درمرا  خودشان    ی اجتماعهای  شکافآوردند  ملت  ملت میان    ی هاو 

و استعمار  دهند  کاهش  را  آن  شده  بر  س بتوانند  بردن  کاربه   یقطر   ازنیز  و  یابند    یطرهها 
  یو تمدن  یخیتار   یراثم  ییر و تغ  یمل  یتهو  بردنبین ازو    ی شناسیت جمعهای تغییر  اسلوب

  یهاملت   یبرا   و توانی  یرون   یچاستعمارگر، ه  یروهاین  یخیو تار   یتمدن  راثیآن به م  یلو تبد
  ، یخیتار   آثاراز    یاریبس؛ به همین دلیل  دن نگذار   یحقوقشان باق  ۀمطالبجهت    خوردهشکست

روش  یا رفته    بین از   نگاه  نوشته شده  ی به  از  واقع   یکه  را  تار گرایانه  منعکس    یخی حوادث 
از    مالحظه خواهیم کرد و    گیرندی گر به کار مسلطه   یروهای است که ن   ی روش  ین ا   .دکنی نم

مقدس مانند تورات    کتب،  شده دستخوش چنین تحولی  که    یخیتار   کتب   ین تر مهم جمله  
هایی که هیچ  کتاب   اند؛هشد یدر نظر گرفته م  هاکتاب   ینتر نوان مطمئنعکه به است؛ کتبی  

را برنمی  با وجودانتقادی  ـ   آنکه در مراحل  تافتند؛  از    دوددر ح   یعنیبعدی  قرن ششم قبل 
از زمان بعثت ع   یل انجهمچنین    ند؛شد نوشته    ـیالد م ا ؛  نوشته شد   یسیکه بعد  ین  و 
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 1. است شده  به آن اشاره  «کتاب مقدس یخِی تار نقد »کتاب در  است کهای نکته 

از  یخیتار   کتبهمچنین در خصوص   این    مقدس، دقت  کتبباستانِی غیر  معلومات 
نویسنده است؛ بکتب وابسته   اعتقادات  نو ها  این کتاب   بنابراین   ه  به حوادث    یسنده از نگاه 

چه در  ـ   یخیتار   یق از حقا  یاری بسما در    لذا ؛  دنکنیرا منعکس منویسنده    رؤیای د و  ننگر یم
به عللی   اتاختالف  ینو ا اتی را شاهدیم اختالف ـوقایع آن و مکان  یختار و چه در اصل واقعه 

 :عنوان مثال به اند؛ چند ایجاد شده

 : ییرو تغ یف وقوع تحر  .1

خطرناک   ینا  که   ی مسائل  ین تر از  تار   کتب   است  منابع  و  دخالت  سبب  به   یخیمقدس 
گرفته قرا   معرضشدر    یانسان به ر  مثال  اند؛    ی وقت  ـتوراتمانند  ـ مقدس    کتب  درعنوان 
ما    یخیتار   یا واقعه انسان  شود،مینقل  برای   ـ ییگرا قوم   یا  ینژاد   یلدال   به ـ را    یدخالت 

م  روشنیبه  حادث  ؛یم کنی مالحظه  ذبح  یمابراه  رؤیای   ۀمانند  پسرش. کردن  و  در    تنها 
  ینکه ا وجود  با    ؛بود   اسحاقبر او واقع شد    ذبح که قضیۀ  کسی  کتاب مقدس آمده است  

  تربزرگ جز بر پسر    «تنها پسر»  عنوانبهاو  شدن  یف توصچراکه    ؛نبود  یمفرزند ابراهتنها  او  
 : شودیمنطبق نم  ـبود  یلکه اسماع ـ

ـ دار میتنها پسر خود که دوستش    :پس گفت)   ین و به سرزمرا بگیر    ـاسحاق   یعنیی 
  عنوان قربانی[ سوختن ]به دهم برای  نشان میکه به تو  ی  در آنجا بر کوهاو را  برو و    یار وم

 2باال ببر(. 

پ  تربزرگ پسر    اسماعیل و  اسحاق  یشبود  تولد  داشت؛  از    صحیح پس    وجود 
اسحاقکه    یستن شود  ابراهتنها    ،گفته  است.  یمپسر  برادرش    اسحاق  بوده  از  بعد 

 
ـ ترجمه دکتر حسن حنفی و بازبینی دکتر فواد    22ای در الهوت و سیاست: ص  اسپینوزا ـ رسالهمراجعه شود به:    .1

 زکریا ـ موسسه چاپ و انتشاراتی التنویر ـ بیروت ـ چاپ اول.
 .22/2کتاب مقدس ـ سفر پیدایش: اصحاح  .2
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 : بود  یمابراه گیسالصد  ین درا متولد شد و  یلاسماع

 1(. ساله بود صد،  پسرش اسحاق تولد  هنگامدر   یمابراه)و 

بوده    از والدت اسحاق  یشچهارده سال پ   یلوالدت اسماعدر حالی که زمان  
 داشته است:سال  86در زمان والدت اسماعیل،  یمابراه یعنی  ؛است

 2(. ساله بود 86 ی مرد یم آورد، ابراه یادن  به   یمها ابر  ی را برا   یلهاجر اسماع  یوقت)

قرآن کریم    رساند؛ اثبات  به    محمدخدا    یامبر در زمان بعثت پ   یمرا قرآن کر   یف تحر   این
  شده،شخص ذبح و تأکید کرد  آشکار ساخت    ه بودند دادانجام  تر  پیش   یهودکه    را   یفیتحر   ینا 

ها یثاق ها و میمان پ شکستن  و    یفتحر   یهود،  هاییژگیواز    روشن فرمودبود و    یلاسماع
 بوده است. 

میحق اِسَیة  :  فرمایدتعالی 
َ
ق م   وَبه  ل 

 
ق َنا  َوَجَعل  م   اه  َلَعنَّ م   ه 

َ
یَثاق ِمّ ِضِهم  َنق  وَن   َفِبَما  ف  َحِرّ ی 

وا ِبِه   ر  ِکّ ا ذ  مَّ ا ِمّ وا َحظًّ َواِضِعِه َوَنس  َکِلَم َعن مَّ م   ال  ه  ن  ِلیال  ِمّ
َ
م  ِإالَّ ق ه  ن  ِلع  َعَلٰی َخاِئَنٍة ِمّ َواَل َتَزال  َتطَّ

َفح   َواص  م   ه  َعن  ف   ِسِنیَن  َفاع  ح  م  ال  ِحبُّ  ی  َه  اللَّ به )  3ِإنَّ    هایشان پیمانشکستن    سزای پس 
  کنند می  منحرف   خود  جایگاه  کلمات را از؛  گرداندیم  هایشان را سختلعنتشان کردیم و دل 

بر خیانتی از  پیوسته  ن اندرز داده شده بودند به فراموشی سپردند و تو  ه آبخشی از آنچه ب  و
گاه می آ اندک  ، شویآنان  ایشان  یمگر  و چشم  ؛ از  درگذر  آنان  از  پوشی کن که خدا  پس، 

 (. داردنیکوکاران را دوست می

خلق   ینبه بهتر هایی چه نسبت  یهود   یسندگاننو  یم خوانی در کتاب مقدس، مین همچن 
کننده  تعدی و    عصیانگر  ها را آن  به طوری که  ؛اندروا داشته ـ یا انب  یعنیـ ها  انسان   یانخدا در م

  هایی است کهافتراها و تهمت   ترین از بزرگ   ین و ا   کنند، یم توصیف    ی اخالق  یهاارزش   ه ب
 

 .21/5کتاب مقدس ـ سفر پیدایش: اصحاح  .1
 . 16/16سفر پیدایش: اصحاح کتاب مقدس ـ  .2
 .13مائده:  .3
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 1اند.آنان بسته  به

 : است یده که به ما رس یخی منابع تار  بودنکم  .2

  یتحکارا    دورانآن    یِخ و تار   یدهبه ما رس قدیم    هایزمانگذر از   باکه  یخی  تار   منقوالت  
تک   کتب  بر   اساسا    یرا ز است؛    اندک  یاربس  کندمی مقدس ؛  دارند   یه مقدس  کتب    بنابراین 

  یناندر اطمطور کلی،  بهو    ،استداللبه آن    دورانآن    یختار برای  که    است  یمنابع  ینتر مهم 
تار  حوادث  به    یخیبه  اعتماد آنباستان  مقدس    یرا ز   شود؛می  ها    ی قداستچنان  با  کتب 

  و  یردگ بصورت    یوجدلبحث   هایشانلت که امکان ندارد در مضمون دال  دنشوی م  یفتوص
 .اندشدهی نوشته م یاله های و با مراقبت  شدهیم یوح صاحبانشانکه به هستند  یکتب

 : ۀ تاریخ یسندنو درونِی  تأثیر  .3

و    نقل شده است برایش  و    یدهکه شن نگارد  می را    یزی چ  یخ تار   ۀیسندنو  اوقات  یاری بس  در
کند  تالش می یخ،تار  ینگرتدو ؛ پس دهدی نمارائه حوادث   جزئیاتاز  یریتصو غالبا   «،قلنَ »

روش و اسلوبی    ین و ا   کندتکیه  خود  توانایی درونی  ، بر  حوادث  یات ئاز جز   یریتصوارائۀ  در  
که از    یِخ تار   ینگرتدو   است  آن    یدتی،عق  یا   ی فکر   یا   ی فرهنگ   یمرجعبرخوردار  متمایز  با 

  پس او  دارد؛   تکیه بر خودش    یخی حوادث تار   یق در توث   یسندهنوخصوص اینکه  به   ود؛شیم
 در حالی که طرز تفکر خودش بر او تسّلط دارد.   است؛ خطا و اشتباه در معرض 

ای  نکته   ینخارج نشود و ا  ش اعتقادات خودچهارچوب از کند الش می ت  یختار  ۀنویسند
  شود؛ میاز اسباب اختالف در نقل  ی سبب بینیم. این عامل، می  یخی تار   کتب  در ما  است که 

مورخ  یا گونهبه  روا   یا حادثه   ی، که  بس   کند یم  یت را  در  حادثۀ  با    ین مضاماز    یاری که 
  ین که در ا   یکس  شودیسبب م ها  مغایرت   ین و ا   داردمغایرت    یگر مورخ دتوسط  شده  یتروا 

  یقت حقیک  به    یدنرس  یبرا پردازد  می   یبررسـ به تحقیق و  چه تاریخی چه مقدس ـ   هاکتاب

 
 . 36تا  34: 19سفر پیدایش: اصحاح  ،کتاب مقدسمراجعه شود به:  .1
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وجود  تورات    درشده  یتروا مسائل  که در    ی اختالفاتهماننِد    ؛ شود  تیدچار مشکال  یخیتار 
 .شوددیده می  یدعهد جد ۀ چهارگان یهایل در انج   ی کهواضح ات اختالفنیز و دارد 

تکیه    شودی نقل م  ش یو برا   شنود یمآنچه    هب  در نگارِش خود، غالبا    یختار   ۀ یسندنو .  4
 کند.می

منتقل    یسنده به نو  یداری شن   صورتبه   یخی از حوادث تار   یاری بسکه    کنیم ی م  مالحظه
الزاما  به این   یرا ز  ؛ که به او منتقل شده است کند یم ین را تدو یزی چ  پس نویسنده ؛ دنشویم

واقعه او  که    یست نصورت   و  بوده  حاضر    است   رخ دادهکه    ایدر هر  چه بسا گاهی  باشد 
  یزیچهمان    ین تدو  و به گیرد  در نظر نمی   شودی نقل م  یشبرا را آنچه    بودندقیق  یسنده،نو

 .شودمی  یتروا  شی برا  یا شنود  ی که م کندی مبسنده 

 ین زمان تدو  یرخأاز زمان وقوع حادثه و ت بودندور  .5

بهحوادث    ،مورخ  اوقات،   یشترب   در زمان خود  یشپ   مربوط  ا   ،یسدنویرا م  ش از    ینو 
 شود.می یخیتار  یع وقا یا از حوادث   یق دق یر ی تصو  مانع انعکاس ی،زمانفاصلۀ  

گاه را    یا گونه به حوادث    یبرخخصوص  در    یخیتار   کتب   در تضادها    .6 در  است که فرد آ
 .کنددچار شک و تردید می یعآن وقا  قبال 

  «نقل»در    خوانیهم  یول  است؛   کرده  یانمورخ ب   یک از    یشکه ب   ینیرا بب  یا واقعه چه بسا  
و شبهه  شک  یخی، تار  ۀحادث آن شود در اصل وقوع ی مشود؛ تا آنجا که باعث مشاهده نمی 

 شود.  یجادا 

  یخیتار   منقوالت   از  یاری بر بسکند  ما را وادار می است که    ی یلاز دال   یا مجموعه   هااین
به منابع    روازاین   بپردازیم؛   ییشتر جو و تدبر بوبه جست ـ  کردنقبل از حکم ـ و    یمتوقف کن

به   یخیتار   منقوالت   دقتکردن  آشکار در    تا گرایی بیشتری دارند،  واقع که    یم دار   یازن یگرید
 . ما کمک کند
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سخت و    یخی،تار   منقوالت  بر اساسواقعی  یک مورد    اثباتبرای    یخیتار بر متون  تکیه  
  یتقطع رسیدن به    نیازمندمانند اعتقادات که    یدر مسائل  خصوصبه   ؛رسدیبه نظر مپیچیده  

مانند تورات    چنین است؛ ین ا مقدس    کتبطور که وضعیت در خصوص    و یقین است؛ همان
  یلی به همان دال ؛ و  دنکنی م  یانرا ب  یدتیمسائل عق که  د  هستن  ی کتب  ینتر که از مهم   یلانج  و

؛  نگارش زمان    کنیم؛ مثلمشاهده می ها  در آن  یفراوان  یفتعارض و تحر یم،  کرد  یانکه ب
ن  ند؛ شد   ین اسرائیل تدوبنیحیات    در اواخر  یا در دوره ها  زیرا این کتاب  وجود    یلدلبه   یزو 

ب    شتورات گرفتار   یسندگاننوکه  ی  اشتباهاتخطا و  نیز  و    ، یخی تار   یاتروا   یشترتعارض در 
اسلوب و شیوۀ    زیرا   شده است؛متون به آن اعتماد    ینکه در تدوی  و روش  اسلوب و  ،  شدند

  یشفاهصورت  به   است و این متونگیری از حافظه بوده  متداول در تدوین این متون، بهره 
  یلدلرا به   یشتر ب   ینان اطم  به   یازآنکه انسان ناز  پس  بنابراین  ؛  اندمنتقل شده   نگاش، زمان  به  

  نقل   بزرگ در دقِت  اتاختالفو وقوع ، د متوجه ش انتقال اطالعاتحافظۀ خود در نقص در 
تالش  انسان را به    یاز،ناحساس    ین ا درک کرد،    نقل اشتباه انسان در  و  ی  فراموش  یجۀ نت   دررا  

  در زمان ها  مطالب این کتاب   یشترببنابراین  ؛  فراخواندآن حوادث و اخبار  کردن  برای مدّون 
 . ندشد  ین تدو  یخیتار  منقوالت از شبهات بر  یاریوقوع اختالف و ورود بس 

واضح در    ی اختالف  اند، ها نقل کرده کتاب این  که    یاز مسائل  یاری بسدر    بینیم میرو  ازاین
ی  ساز پاک معرض تحقیق و  در  ها  کتاب   یناست ا الزم    پس  ؛وجود دارد   ینمع  ۀواقعیک  نقل  

ی  مسائل  ینا   ریشۀ صحیح  تا هستیم    یگریمنابع د وجوی  ناگزیر از جست  بنابراین  ند.یر قرار بگ 
در آن  داده است  که  اختالف رخ  به    ود؛استوار شها  با توجه  ب زیرا  از  آنچه  یان شد، برخی 

 : به این شرح است  یخیتار منقوالت   یهایژگیو

  یاسی س   یا  ی نژادقومی و    یا   یدتیعق  یت دخالت مرجع  یلدلدقت در نقل حوادث به نبوِد    .1
 دارد.  یطرهس  یخ،تار   ینگرتدو  که بر  یاجتماع یا

 .هاآن  یقدق یفاو در توص  یها و ناتوانیت واقع یاندر ب نگار  و کوتاهی تاریخ قصور  .2
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مقدس    ی هاکه در کتاب یتی  واقعبرای    یوهایی سنار ساختن  به    یخ تار نگارندۀ  بردن  پناه   .3
 .کندعبور می ها  متون مقدس از آن که    یحوادث  خألکردن  ، جهت پر ها اشاره شده است به آن 

و    .4 اهداف  به  تاریخ  نگارندۀ  شخص جهل  تار   ییهایت مقاصد  حوادث  بنا    یخی که  را 
 اند.کرده

اضافه  آن  را به    یتا ابعاد ؛یخیحوادث تار برای    یختار  ۀیسندنوعمدی   یساز اسطوره  .5
 .دهدی قرار مـ  حادثه هدف وقوع آن  دور از به و ـ  یعاطف  در واکنشیکند که عموم مردم را 

 ی باستان یاتکشف یهایژگیدوم: و بحثم

  یرا ز   ؛یدآیم  حساب  ما به نوین  مهم در عصر  رخدادی    عنوانبه   ی باستان  یات کشف  ظهور
  ی نگر باز  به  ردارند؛ تا آنجا که برخو گذشته  یخی حوادث تار   ِی اثبات درستهایی برای از ویژگی

  ند ا هنشان داد  ی باستان  یاتآنچه کشف  بر اساس  ، آنمجدد    یدهو شکل   یخی تار   منقوالت  در
ن  یباستان  یاترو کشفازاین  ؛شودی ممنجر   ملت   یاری بس   ِی تمدن  یرتصو   قلدر  ها کمک  از 

یایی  جغراف  یهایت موقع  یینو تعباستانی،    یهاتمدن   یدورۀ زمان  یص در تشخ  یزو ن   ،کرده
 : این کشفیات هاییژگیوجمله از  است. بوده  یق دق  اندبودهها ساکن  ها در آن ملت  ینکه ا 

رخ  یک حادثۀ تاریخی    یکیکه در نزد  دنکنی را نقل م  یتی ما واقع  یبرا   یآثار باستان  :اول
 .اندبه زمان حوادث نگاشته شده   یکافراد نزد  توسط   یا  زماندست اهل آن  به   یرا ز   ؛داده است

باستان  :دوم تمدن  یفکر ی  دستاورد   ی، آثار  م  ی و  نشان  از    یرا ز   د؛ دهی را  انسان  آنچه 
انسان  چراکه    کند؛ یما منعکس م  ی برا به دست آورده است،    یتمدن  ی در ارتقا  ی عالسطوح  

مند  بهره   یتو ربوب  یت هوخاص التوسط صاحبان  خاص    یمراقبت از    یخی، تار   هایدر آن دوره 
بنابراین،  ؛  آورددرمی   یشنما نمادها به  ها را با  و آن کشید  می  به تصویررا    هاآن   آثار  پس   ؛ بود

  ش از مفهوم خدا و ارتباط  ی تصور رموز،    ین ا   یدر معانو تحقیق  جو  وجست این آثار، هنگام  
انسان   قرار  با  ما  اختیار  م  انساندوران[    یرا ]در آن ز   دهد؛ ی مرا در  نوشتار از    کمتر   ،ی تن 
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 برده است. یبهره م   یریتصوهای  نمادها و سمبل از  یشجابه و  کردهیاستفاده م

باستانی    :سوم شده در  ایجاد   ی که خطاها  د نیآی به حساب م  یمنابع اصلجمله  از  آثار 
توان به  ـ میعنوان مثال بهاین خطاها ـ   ۀ از جمل  سازند. یمبرایمان روشن  را    یخیتار   منقوالت 
 . اقوام باستانی اشاره کرداز قومی زمان و مکان دانستن  

فراهم کرده  روشی علمی برای شناخت واقعیت تاریخی    یباستان  یاتکه کشفاین  با وجود 
  یات متون مهم در کشف  یبرخ   یقطع  داللِت   شناخِت ،  بردیآنچه پژوهشگر از آن رنج م ،  است

 است.  یشناسباستان 

وارد    یخیمنقوالت تار   در  نگاریخ که تار ی است  تصوراتالی از  خ  ،یخی تار حادثۀ    :چهارم
ذوق ادبی    ثیرأی با متونی که تحت تباستانشدۀ  ؛ زیرا شیوۀ نگارش آثاِر نگاشته کرده است

بر    یجنبۀ فلسفنی که  با متو  نیز و    ،است  یسندگان شاعران و نو  که شیوه و روش نگارشـ
 ، متفاوت هستند. ها غلبه داردآن

بدون    ؛کنند یم  ینرا تدودریافتی    اخبار  است کهاین    یادبِن  نویسندگا  هایشاخصهاز  
در  باشند؛    و شناخت   یدرست  بارۀآنکه  کرده  تحقیقی  آن،  آنچه در   خصوصبه حقیقت    بارۀ 

 .و اعتقادات است خلقت وابسته به 

  یان خدا   یدتمج  شانی اند که شغل اصلبوده   یکاتبان و شاعران پردازان،  اسطوره»
بزرگداشت   آثار  تحسین  و    هاآنو  و  ا   هاآن کارها  افراد    . ستبوده  خالف  بر این 

اله  هستی  و   یاوابسته به اصل اش  یق کشف حقا   ی برا ،  فالسفه  به    یتالش  ،یاتو 
برای  بودند و  خود    ۀجامعفراگیر    یاعتقادات و آرا   یمتسل  هاآن بلکه    دادند؛ خرج نمی

و  وجست اصل  دربارۀ  نمیها  آنمنشأ  جو  نشان  خود  از  هدف    دادند.تالشی 
  ی کنند تا به روش  یمتنظ یداستان یا یده بوده است که قص   ها اینسازندگان اسطوره 

پردازد.  ب   ینی آرا و اعتقادات و شعائر د   یربه تفس  ،بخشآرامشکننده و  جذاب و الهام
اولویت  بلکه    ۀ عقلی اهتمامی نداشتند؛کنندقانع  یهاو برهان  یلدال   بیان  به  هاآن
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 1بگذارد.« بر عواطف تأثیر  بود که  ی داستانساختن   شانتالش

استفاده    یعاطفنیز از اسلوب  و  نماد  جاز و  از مَ   یمتن باستان  ۀیسندنو  ،یاری اوقاتبس  در
او  می چراکه  است؛  شاخصهیمکرده  جمله  از  سرعت    ی،عاطفاسلوب    های دانسته 
های  ]همچنان[ از دانش یگر اود  یاز سو یک سو. از  ینا  ؛مقابل استطرِف  بر یرگذاریتأث

گاهیعنوان مثال به از جمله ـ   بسیاری محروم بوده است؛ و نیز    ی، علم  هایاز واقعیت او    ـ ناآ
گاهی وی از   ۀعالوبه  ؛ذهنی منطقیاساسی ابزارهای  فقدان  . رشد و تکامل هایفرایندناآ

توانایِی    ینا از    ،یشیداندیم  یارسب  ی کهمتفکر سومری  آن است که    یتواقع»
داشته  فراگیری  و  منسجم    ِی منطق  فکرِ ت  ،ی فکر   ۀی در هر قض ذهنی برخوردار بود که  

آن    حرکت نظام  و    هستیمربوط به اصل و خاستگاه    یای قضاها،  این   ۀ از جمل   . باشد
را در  مانعی    یولبود؛   او  که سنگ لغزش  پای  بود  ی مجلوی  این  از  که  افکند،  او 

از کمبود  و عالوه بر آن،  که در دسترسش باشد برخوردار نبود    یا ساده   میعل   یقحقا
ـ   ِی عقالنابزار   تعم   یفتعر نظیر  اساسی  نیز یم و  می   ـ  او  بردرنج  مطلق  به .  طور 
که اکنون از  ـ  و تکاملپیدایش  أ مبد یرا ز  ؛کردیرشد و تکامل را درک نم هایفرایند

 2.«او ناشناخته بودبرای  ـاست  یهیات بد

  یاندر ب  نارسایی لغت   او به   دارد، فهم وامی  ی عاطفاز اسلوب  پیروی  را به    یسنده نو   آنچه
از  و    بردی پناه منمادها  و    یهات به تشب  و از یک سبه همین دلیل    ؛ است  یقیحق  ی هاداللت
حفظ    ها داللت دارند نمادها بر آنو    یهات که آن تشب   را   ای روانیتأثیر    خواهدیم  یگر دسوی 

 و گوسفندان. چوپان رابطۀ میان انسان با پروردگارش به ارتباط  یه تشبمانند   کند؛

اند یا  بودهحوادث با آن  معاصر ی که افراد توسط متون ین در مسئلۀ تدوما این ویژگی را 
پیش  در    .گر هستیمنظارهاند  بوده آن حوادث  شاهد  در متون منقول از کسانی که معاصر یا  

 
 . 2010  ،بیت الوراق للنشر المحدودة  ،چاپ اول،  173و    172طه باقر: ص  ۀترجم  ،از الواح سومر  ،ساموئل کریمر  .1
 . 174و  173ساموئل کریمر ـ از الواح سومر: ص  .2
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بزرگروی   و    یاو حوادث  دارد  تعب  یشهاتوانایی   چونقرار  توص  یر در  است   یف، و    ، محدود 
او   دلیل  و  کنیم  مشاهده می   ق ی حقا  آنبیان  را در  ناتوانی  و  نمادگرایی    یسنده، نوبه همین 

ارائه    ینمع  یقت حقیک  نقل  در    یری کهتعب را در  کوتاهی خود  نقص و  تا    یندگز ی را برم  استعاره
  یخی، و تار   یمتن باستان  ینگرتدو  ،یگرد   یاز سو   جهت.  یک از    این  ؛نماید برطرف  دهد  می

محافظت کرده باشد  آن    ۀیندآ  داللتدر نهایت، از  نگارد تا  ی خاص ماسلوبی  نوشتار خود را با  
  ین باعث حفظ ا شیوه    ینو ا   هاستآن برای    ی امانتعنوان  بهبرسد که آن خطاب،    ی به کسان  و

ادعاها  از  م  ین تر یطوالنتا  ،  باطل   ی متون  در  تنها  را  ویژگِی شاخص    ینا ما    شود. یزمان 
  ؛ رسانند می اثبات به را  یو روش الهمنهج  یدارا صاحبان که حق   م کنییمالحظه م یمتون

تعقل    ۀ درج  یرا ز   ؛برسد   هاآنمتون به    ینا   تابا خدا دارند    ییم که ارتباط مستقکسانی  همان  
در    ی شخص   دربارۀرا    یتا حق   اندشده   یانب وجود دارند که    ی تکامل است و متونرو به  انسان  
منتقل  دیگر  به نسل    یکه از نسل هستند    ییهابشارت برسانند؛ این متون  اثبات  به    یندهزمان آ

  شودی نمو روشن  واضح    شانکه در زمان صدور وجود دارد    هاآن در  معناهایی    یرا ز   شوند؛یم
تکامل    تأثیر   ، تدوینگرپس    ؛ آشکار شود  داللتشانبرسد و فرا   مقررشان زمان  آن هنگام که  تا  

و سطح    »دلیل«   داشتن یکچراکه میان داللت   گیرد؛یرا در نظر م  ی انساندر سطح عقل  
 وجود دارد. مالزمتی ی، عقل انسان

آثار   درست  نقل  درخصوص یشناسعلم باستان  که پژوهشگردارد وجود  یمشکالت ولی
در سر    ییهای که باعث ظهور دشوار   یا گونه ها مواجه است؛ به آن اقوام، با آن  یت واقعبرای  

ا راه   گاهشده    آثار  ینپژوهشگران  به    یو  ا   یج نتامنجر  پژوهش  از  های  نوشته   یناشتباه 
باستان  ف اختال  این مشکالت،از جمله    شود؛ می   یباستان و  دانشمندان  ترجمه  شناس در 

معان باستان  یفهم  تار   یمتون  ا   یخیو  و  واقع  یری تصو   ،یج نتا   یناست    ی هاتمدن   یتاز 
 . دهدی نمباستانی را ارائه 

است  پیشینیان    هایگفته فهم  در  ناتوانی  آنچه مربوط به    خصوص  در  «یمرکر   لئسامو»
 : یدگویم
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ما» کرد    دانشمندان عصر  فهم  که  کشف خواهند  در  پیشینیان  گفته ما  های 
کامل  به   هاآن  یرا ز   ؛ یما بوده هایی  نارسایی دچار     دانندی مکه  بودند  شده  قانع  طور 

 1زندگی چگونه است.« یر مس و رودیم یش چگونه پ ،کندی کار مچگونه  هستی

کسان  روازاین در  گفت  یست ن   ی مشکل  آن  را  ه که  نگاشته  ها  خود  دستان  حکاکی  و  با 
میمیرا    هاآنکه    ی کسان  یرا ز اند؛  کرده آنچه  به  نسبت  از  نگاشتند  درا نوشتند  و    ت یعلم 

بودند   واقعبرخوردار  را می  یتو  در کشف داللت    «اشتباه»  یولدانستند؛  نوشتند می آنچه 
 متعلق به خود الواح است.چه از جمله آن وجود دارد؛ از متون  یاریبس

 شده است یکه منجر به فهم اشتباه در متون باستانعواملی 

الواحآنچه  جمله    از تدو  به    یات به پژوهشگر و کشف  شود و آنچهمربوط می   هاآن  ین و 
 : شودوط می مرب  شو اعتقادات یسنده نو یت به مرجع آنچهو ارتباط دارد؛  یخی و تار  یباستان

  یکامل  یرتصواند و به همین دلیل  قرار گرفته   ینابود تخریب و  الواح در معرض    یبرخ  .1
لوح  بارۀ  در  آن  نمی موضوع  بدر    روازاین   آید؛به دست  لوح  آن  آنچه    ه بکند،  می  یانفهم 

 شود.ی ماعتماد  ت احتماال 

که آن    یکسانبا  اند  ترجمه شده  یکه متول  یپژوهشگران  یخیو تار   یفرهنگ اختالف    .2
را از    ینکه د   یاز روش  شناسی()انسان   ی آنتروپولوژ است    یضرور   روین ازا ؛  ندا ه الواح را نگاشت

  ی اعتقاد   یها و معانفهم فرهنگبرای  تا    یایدب   یرونبکند  مطالعه میخاص    یفرهنگ   یقطر 
 . شودتواناتر  ، که با اعتقاد و فرهنگ او در تعارض است

هنگام  شناس )انسانها  لوژیستپو نتروآکه  پرسشی    یناول» و پژوهش  ها( 
اقوام   ینکه ا  یانیخدا  :پرسند این است کهاز خود می های اولیهانسان  ین دبررسی 

کنند  خودشان درک میکه    یرا در مفهوم  یاناگر خدا حال  ؟  ندچه بود   یدندپرستیم

 
 .159ساموئل کریمر ـ از الواح سومر: ص  .1
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مفاه  ینندآفر ی م  یانیخدا   هاآن   یبرا   ،یابند ن با  و    ینداز  خودشان    اصخ  یمکه 
  ین د دربارۀ    یننخست   که پژوهشگراِن   مطالبی  عنوان مثال به  منطبق باشد؛  یانخدا 

مثل    هاآن آور  شگفتمفاهیم غریب و  از    یشمال  یکایآمر پوست  بومی سرخ ساکنان  
  یچ ه در  است که    هستی   یروین  ترینبزرگ   «ندا و آلواک»  . یافتند  «لواکوندا »آمفهوم  

با آن واکنش درون،  و از    رویدیم  هستی  بلکه دریابد؛  تجلی نمی   یاله  یت نوع شخص 
را  بر آن  را    « روح  ترینبزرگ»اصطالح  ها  . آندهدینشان م   مثابه به نهادند و آن 

استفاده    یاناد  یخ تار عرصۀ  در  همچنان  اصطالح    ین ا   . در نظر گرفتند  یان خدا   بزرِگ 
مضمونآ  رغمبه   ؛شودیم رساندن  در   «آلواکوندا »مفهوم  برای    یقیحق  یهانکه 

 1.« و نقصان است خطا دچار 

ین،  مع  یترجمۀ لوحاساس    بری  حتم  یجشناس بر نتا پژوهشگران باستان  ۀتکی همچنین  
از نقش    ینیمع  یف تکل  یا  وسوسمت   که تنها  ی م  یتحکا  «خدا »را  که  ویژگی  این  به  کند، 

در  خدا  آن  مرتبط با    یهانقش سایر  در    تعارض  یجاد ا اختصاص دارد؛ و درنتیجه منجر به  
  عملکرد   خصوصلوح در    یکدر    مثال  کنیم  بنابراین مشاهده می؛  شودمختلف می  دوران

در جای    در حالی که  ؛را دوست دارد  یراست و خ  یمطور ترجمه شده است که او رحاین   خدا 
  بادها تند  یر است و او خدا یرانگ که او وبینیم؛ اینمیهمان خدا    یبرا   یگرید   ییفتوصدیگر  

 2بینیم. چنین می «انلیل» یخدا طور که در وصف  همان  ؛هاستو طوفان 

  که لوح با آن نوشته شده است   یزبانواژگانش، با  که تعداد حروف و    یزبان  ه بتکیه    .3
درست    حرف.شدن چند  حذف   یاضافه  ا سبب تغییرات در ساختار کلمه مانند  تفاوت دارد؛ به 

با زبان اولیه  تعداد حروف  یگر که در  د  ی زبان به زبان  یک انتقال متن از   به همان صورتی که
در   ی باعث دشوار   ینو ا   شود؛ یساختار کلمه مدر  ییر تغطور معمول منجر به تفاوت دارد، به 

از    یدنرس از آن نقل شده استشود که آن  ای مییشه ر اصل و  به لفظ درست    در   ؛کلمه 
 

 . 2002فراس سواح ـ دین انسان ـ دار عالء ـ چاپ چهارم ـ  .1
 . 186سومر: ص   از الواح مراجعه شود به: ساموئل کریمر ـ  .2
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 شود.می  ادر معن  یدقتی باعث ب  یجهنت

و تعامل با اقوام    ییجاه و جابمهاجرت    یلدلبه   ،در آن  پذیرفتهصورت ات  ییر زبان و تغ  .4
؛  شده است   اصلشاننسبت به  ها  لوح   یدر برخ  یف و تحر   ییرتغ  یجادا منجر به    ،مناطق مجاور

  یک لغت در لغتی دیگر .   شدنحل   یق طر در حروف و کلمات از    ی و دگرگون  ییر تغ   از جمله 
  ین سرزم در    یحکومت هخامنش  درها  و بعد از آن  یدر دورۀ حکومت آشور چنین وضعیتی  

ها  آن  یرا ز   مشکل داشتند؛   ین در تدو  انهخامنشی ؛ از این جهت که  رخ داده است  النهرین ین ب
  ی زبان فارس  ین تدو  ۀواسط  ی، خط آرام  ؛ پسنداشتند   یخاص  خط  یولبرخوردار بودند،    زباناز  

آشور   1شد؛  دورۀ حکومت  در  مراحل  و    ی،اما  آرام  آن،   پایانیدر  زبان    یجتدر به   یزبان  در 
کدی(   آشوری  حل شد. )آ

روزها ی آشور »خوِد   در  حروف    یانیپا   ی ها  )حروف    یآرامهجای  حکومتشان 
آرامی پوست(  الفبای  نوشتن  در  م  ی جابه ها  را  ـ   یخی خط  میراث  که  خودشان 

و  دور    ی هازمان آن  بود  نقش  روی    یانگاشتند  یم  یگل  ی هالوحروی  با  سنگ 
امپراتوری  ی نابودسپس  وی ور آشی حکومت نابود از. پس به کار گرفتندـ زدند یم

)  یکوتاهدوران  که  آخر    یبابل آرامالفبا  (،  النصربخت   امپراتوریداشت  زبان   یو 
و خط    ی زبان آشور توانست کار    یالد، قرن قبل از مآخرین و در    یابدتوانست انتشار 

 2یکسره کند.« ـالنهرین ین ب خودش یعنی سرتاسر  ن یدر سرزمرا  یخیم

  یلگمشداستان گ  ،باستانی  یهاشده در تمدن در متون نقل   ییرتغ  یجادا های  نمونه از  
ماجرایش    ی داستان  .است زبان که  دلیل  و    است  شدهنقل  مختلف    یهابه  همین  به 

ا   ییهانسخه  م   ین از  را  زبان   بینیم یحماسه  به  شده   ی هاکه  نوشته    یدس  3اند.مختلف 
 

ـ چاپ اول ـ انتشارات    1/62ـ ترجمه و تعلیق: دکتر طه باقر:    آرنولد توئینی ـ کنکاشی در تاریخمراجعه شود به:    .1
 . 2014الوارق ـ 

 . 1/62ـ ترجمه و تعلیق: دکتر طه باقر:  آرنولد توئینی ـ کنکاشی در تاریخ .2
 . 378خدایی: ص ـ توهم بی احمدالحسنمراجعه شود به:  .3
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 موضوع پرداخته است:  ینبه ا   یلگمش،گ خصوصدر  سخن زیر  با  احمدالحسن

منتشر و معروف شده و    کشینام ن که طی هزاران سال    ایدهنده آن نجات »
را  خبرش قاره  از بیندرنوردها  آثار  ،  النهرین به شمال آفریقا رسیده استیده و  در 

 1« شود.برایش مشاهده میباستانی مصر، تصاویر سمبلیکی  

به اصل    حتی اگر  ،داردنقش    ا معن  ییردر تغکه  ی است  مهم مؤلفۀ    ،هاتنوع در زبان   نتیجۀ
هایی  فرایند انتقال این نوشته ی ـ و اجتماع  یفرهنگ اما نتیجۀ تداخل    ؛ گرددباز و ریشۀ یکسانی  

شده    هاآن  ی هاداللت در    ییر تغ  باعث   شوند به اقوام دیگرـ که میراثی فرهنگی شمرده می
  خصوصبه ، هاصاحبان آن تمدن میان    یدتی و عق   یو فرهنگ   ی اختالف فکر دلیل  است؛ به 

در    ییهاتمدن   ینتر مهم  در  پدیدار شدند شام    ینعراق و سرزم  و  العربجزیرة  ۀمنطقکه  ؛ 
آنجغراف  یتموقع  بودنیک نزدجهت  به نتیجه،   نیز  یایی  و  آن    یتجار   یتاهم  یلدلبه ها 
است؛   ایمداخلهشبهِ   ها،موقعیت  داشته  که    وجود  صورت  این  این  تجار   یهاراهبه  از  ی 
نقاط عالم  تمامی    ی رو   بهها  ین طریق، دروازۀ آن سرزمین کرده و از ا ها عبور می سرزمین 
یی شد  هابا ملت وگو ابزار رساندن معنا در گفت یازمند ن  انسان ی و وقتشده است؛ میگشوده 

تمدن  ی نقش مهم  ، زبانکه تمدنی متفاوت داشتند   ا   یرا در رساندن تکامل  ها  ملت   ین به 
ملتی  به    یاز ملت  یو اخالق  یدتیعق   یهااز ارزش   یاریباعث شد بستا آنجا که    ؛کرد   یباز 
 . شود منتقل  یگرد

شاخه   یسام  یهازبان » زبان   ،هازبان   ینا   یهاو  جمله  از    ییهااز  که  است 
:  شدندتقسیم می  ی سه دستۀ اصلبه  و    انده بود  یعشا   قا یو آفر   یا در آس  قدیم  ی هازمان
که    (یحبشی )عربی  و جنوب(  یآرامی )کنعانی  (، غربیآشور ی بابل  یا  ی)آشور ی  شرق
  ۀ شاخو  شود؛  را شامل می  ی و جنوب  یشمال  یهاو لهجه   یغرب  سامِی   یهازبان 

 
 . 367خدایی: صـ توهم بی احمدالحسن .1
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 1یتی.«اوگار ی و عبر  ی،آرامی: کنعانشودی م میبه دو شعبه تقس یشمال

  یتحول از زبان اصل  گردد،ی مباز  «یسام»ریشۀ  جهان به  از  منطقه    ین زبان در ا   ینکه ا   با
  داشته ن  منطقهو داخل    یرونب   از   یو نظام  یاسی و نزاع س  یتجار تبادل    دلیلی جز   ،آن  ییر و تغ

  « یانیسر هایی مانند »منجر شد؛ لهجه  العربجزیرة  در  ییهالهجه تا آنجا که به ظهور    ؛است
  ینیقیدر عراق و ف   یانی سر   ند؛ ماند   ی باق  یرهدر جز   باستان   یکه در کنار زبان عرب   «ینیقیف»و  

شرق ساحل  به  ین سرزم   ِی در  .  یترانهمد  یای در کرانۀ  بر    اشیایی جغراف  یت موقع  یلدلشام 
به    ینیقیو ف  یانیها را با زبان سر اسطورهها  آن به جهان غرب بود و    یا پنجره موقعیتی که  

  یناز ا   ی برخ  ییر در تغروشنی    تأثیر   روازاین   ؛ کردندی منتقل م  یونانروم و    خصوص به غرب و  
منبع و  شده در برخی معانی، با توجه به  ین تدواختالف این آثاِر  و    ندداشتها  نگاشته   در  یمعان

کشف  مکان  و  از شدنشا سرچشمه  ناشی  به   ن  »نقل« تأثیرپذیری  شدن اضافه و    واسطۀ 
 . صورت گرفتهها آن  سمتبه نقل  که  است یاقوام یم اعتقادات و مفاه بسیاری از 

نگاشته   .5 آثاِر  مرحل  یف وظا  ی،باستان شدۀ  کاشف  در  را  باستان  ینتدو  ۀانسان    یمتن 
او در    یف و تکل   نگریستهی که چگونه انسان در آن دوره به خدا مقرار نداده است؛ این  مدنظر

از یک  از آنکه    پسباستان  انسان  .  خدا چگونه بوده است  یگانگیاثبات  کیفیت  خدا و  برابر  
  یگر د   یدارند و از سو   یمختلفیات  نقششان تجل  یعت بر اساس طب  یان، خدا که  کرد    سو، ثابت 

با انسان ثابت کرد  یانارتباط خدا  مطابق    را درک نمود،  یانخدا یات  از آنکه تجل پس  و    ،را 
  یگری، د  ۀدر مرحل سپس  ؛به تعامل پرداختها و با آن عمل کرد  یان بودن خدا مفهوم متعدد 

  ین ا   .یافت انتقال    یپرستیگانه به    ییچندخدا از    ـگذشته   یزمان   یهادوره با توجه به  ـ انسان  
 .اندکرده یانب  یخی متون تار  یو برخ یباستانرسیدۀ  ثبت آثار به است که مطلبی 

ا » پیدا کرد   بابل  ینسرزم  جایگاه  رخ داد که زمانی    ین، و  ه  و در نتیج   عظمت 

 
 ی. سحر هنید ۀ ـ ترجم 18و  17کیت و ایتالم ـ ایجاد اسرائیل باستان: ص مراجعه شود به:  .1
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 1.« شد یانخدا سرور و  عظمت پیدا کرد هم  «مردوخاین مرکز، » یبانپشت  یخدا 

رفتن  باعث باالآن عظمت پیدا کرد،    مرکز   یوقتآشور،    یندر سرزم   یبترت  ینبه هم   یز ن  و
  ی هاعبادت میان    انهانسان آزاد  روازاین  2؛ شد   یانخدا دیگر  آشور بر    یدادن خدا ی مقام و برتر 

  ، ینیو عرف دپیوست  می  یگرد   ییو به خدا کرد  می خدا را رها  یک    شد؛ میجا  ه مختلف جاب
مباح کرده    شیآن را برا   ، یعتشر   کردی تصور م  داشت؛ در حالی کهاو را از این کار بازنمی 

گاهی از    یرا ز ؛  است   یف اوست و تکل   یمتناسب با مقدار تکامل ادراکات عقل  یت،مفهوم الوهآ
بود.  نیز  او   برا   یها ی تجلکه    کنیمی مالحظه مما  به همان مقدار خواهد  ی خدا  متعددی 

  یکیو انتخاب    ،ها وجود نداشته ی تجل  ینتوجه به ا   یبرا   ینید   یتممنوع   یچو هوجود داشته  
 انسان بوده است. یازمتناسب با ن یان، از آن خدا 

پژوهشگران،  اصل  ینا   و» نظر  د  یا   یح ترجاصل  "به    از  " گراییین انحصار 
(henotheism ) در   یان خدا یکی از کردن شاخص  یا دادنی برتر  یعنی  ؛معروف است

 3.«یانخدا   یگرداز او کردن متمایز و  ، عبادت

باستان  تدوینگر  نوشته   ی، متن  اساس  ش، یهادر  ا   یمبنخود    یف تکل  بر  مظاهر    ینکهبر 
دارد،  برای    یمتعدد قرار    ینا خدا وجود  را مورد توجه  بر  کند  تالش می  ودهد  میاعتقاد 
ها  نگاشته   ینا از  که  ی  کسان  اگر   و  ، توجه کند، به آن  شیخو  یاتی حمطالبات  و  وضعیت    اساس

م به  یاطالع  آنتوجه    کته ن  ینا یابند،  باشند،  به نداشته  را  درک  صورت  ها  اشتباه  کامال  
 .خواهند کرد

از    .6 ناشی  تأثیر    ییرتغنتایج  و  شهرها  ناشیأتو    یاسیسجناح  مراکز  تغییر    ثیرات  از 
غالبا  دیدگاه   ینیمتن د زیرا ؛  شودجناح مربوط می که به آن  آن شهرها  یدتیعق هایساختار 

 
 ـ مرکز چاپ و نشر موصل. 116 ای از تاریخ تمدنی: صدکتر عامر سلیمان ـ عراق در تاریخ باستان، خالصه .1
 ـ مرکز چاپ و نشر موصل. 116 ای از تاریخ تمدنی: صدکتر عامر سلیمان ـ عراق در تاریخ باستان، خالصه .2
 . 117و   116 ای از تاریخ تمدنی: صخالصهدکتر عامر سلیمان ـ عراق در تاریخ باستان،  .3



 53  ............................................... ی باستان  یاتو کشف یخی در منقوالت تار  یت،مفهوم الوه 

ا   ِی بر درست  یجه نت  در   و   کندی سلطۀ حاکم را منعکس م   ، شدهین  منقوالت تدو  ین آنچه در 
هنگام    بنابراین؛  کندرا به متن دینی وارد می  ییرو تغ   یفتحر   ،درازمدت و در    گذاردیم  تأثیر

 د. نکنیمنتقل نمرا  یخیتار درسِت  یتواقعها، این آثار،  نگاشته  اطالع از این 

ها  صنف   داده است،ییراتی که در مراکز شهرهای سیاسی رخ میبر اساس تغ»
  یا جنگ    یق به منطقه از طر   ید ورود اقوام جد نتیجۀ    کهشده  هایی ایجاد میو گروه

دستاوردهایی  و  اقوام    خاص آن  ینی ، اعتقادات د این و همراه با  است    مهاجرت بوده 
یع بوده،  بر اعتقادات شا  یرشانها و تأثاز آن  یبرخ  یاورود آن اعتقادات    یجۀ ر نت که د

 1.«شده استاین تغییرات  یجادا سبب 

و پادشاهان    شدیاجرا م  ییهایمان پ  ،هاها و صلح در جنگ  ، در گذشتهعالوه بر این    و
 . گذاشتندیاحترام م شدهاشغال  یهاملت  اعتقادات به 

احترام    مغلوب  یهاملت   یان خدا های نزدیکی به  ها و آیین به سنت   یروز،رهبر پ »
پر است از  ، این اخبار  آمده  ی در اخبار پادشاهان آشور طور که    همان گذاشت؛  می

همانهایین آچنین  ین ا   به  اشارات که    یی؛  آشور طور  سومسشلمن»   یپادشاه  «  ر 
  یف توص  یه غرب فرات در سور به  خود را  یورش    وقتی  (یالد قبل از م  824تا    858)
به گویدمی  صراحتبه کند،  یم فرات  از  سپس  رفتم   یسو :    جاآن مردمان    . حلب 

گرفتم و    یاتمال  عنوانبه نقره و طال    هاآناز  من  من افتادند و    ی پا  به و    یدندترس
حلب  تقدیم کردم،    «حلب  ـهدد  »به    یقربان از    «ینیرخول»ا   یشهرها   یسو به و 

 2.« حمات رفتم پادشاهِ 

ملتپیروزپادشاه    گاهی اعتقادات  به  م  خوردهشکست  ی ها،  ا   گذاشتیاحترام  ن  یو 
؛  نبوده باشد ها  آن  اعتقاداتدلیل اختالف با  به ،  که اشغال  شودی موضعیت وقتی مشاهده  

 
 . 111 ای از تاریخ تمدنی: صدکتر عامر سلیمان ـ عراق در تاریخ باستان، خالصه .1
 . 9فراس السواح ـ دین انسان: ص  .2
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اشغال  به    آن منطقه را کرد  ی وادار مرا    مند رویکه پادشاهان ن  بوده   ی اسیط س یل شرا یدلبه   بلکه
درآورند   مینتیجه   غالبا  و  خود  باعث  که  ملت ای  آن  بر  شوند،  شد  مسلط  سبب  به ها 

ارزش آن ملت پایبندنبودن   نوعبه   یدتی، عق  ی هاها به  اله  ی عنوان  بود؛    ی از انواع مجازات 
بیورش  در    ر سوم سطور که شلمن  همان ن  یه سور   ه خود  و  داد  زمان    یز انجام  مت  حکودر 
اعتقاد    ییر تغتا آنجا که منجر به    ؛انجام شد  هال مغولاشغاهنگام    انیعباسدر عهد    یاسالم

 شد. ها آن

وقتی    ـدهدی رخ م  یجنگ   ربازانس   یا که بر   طور همانبا یکدیگر ـ   هاملت با درآمیختن  
ـ  کردندکه در میانشان زندگی می ـ را    یگرد  یهاملت  یانخدا   ،همراه خودبه   ،گردندی ها بازمآن
نمادهای  و    کردندمیگر  استعمار   یروهای است که ن   کاری  ین و ا   ، آورندی سوی قوم خود مبه 
  یقاز حقا  یاریباعث فقدان بسدادند تا آنجا که  می   ییر را تغ  شدهاشغال   ی کشورها  یدتی عق
کشورها  یا   یخی تار  سو   . سو  یک از    ینا   . دهستن ن  بر    یروهای ن  ینا   ، یگرد   ی از  اشغالگر 

در  قرن دوم پیش از میالد  در    طور که  ؛ همان دنگذار یم  تأثیر شده  اعتقادات اقوام استعمار 
 اتفاق افتاد:  یو روم  (َمآبیهلنیسم )یونان جهان 

را بر شهر قدس    « یانوسادر   یلیا ا »  امپراتور نام    ، یالد قبل از م   135و در سال  »
ادامه   یاسالمگذاری تا زمان فتح  نام   ین و ا   یدند نام   یتولیا«کاپ  یلیاا »د و آن را  نهادن

 1.«داشت

  یاد ز   ،شام و مصر ینو سرزم ینفلسط  ۀدر منطق یتمدن یراثبر م هاآن  تأثیر یجه نتدر  و
  . در نظر گرفته بودندخود   امپراتوری  مقّر  عنوانبه مناطق را   ین ا  یرا ز  ؛ بود

 
عمومی    یئتهـ انتشارات    138شناسی: ص  دکتر عفیف بهنسی ـ تاریخ باستان فلسطین از طریق علم باستان  .1

 . 2009زارت فرهنگ دمشق ـ کتاب سوریه ـ و 
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 ها یغرب یشناس باستان یاتو کشف یجهان  یاستبحث سوم: سم

و    ی غربوجوگران  جست نوزدهم  قرن  اواخر  اخ  ۀدور   ی ط  خصوصبه در    یر اشغال 
  هایی حکومت  ی و وقتشدند    هاین سرزم  ینا   یلاص  ی تمدن  یراثممتوجه    ی،عربکشورهای  

منبع قدرت  بیانگر    کهـ را    یتمدن  یراثم  ین ا   یت اهم،  یابند   یطره بر جهان س  خواستند یکه م
  یخ را از تار   یتمدن  یخ تا صاحبان تار نهادند  را بنا    یاستیس درک کردند،    ـها بوده است ملت   ینا 

  ی عرب یهاین سرزمقدرت برای ، منبع میراثآن  دانستند یمها آن  یرا ز   ؛ جدا کنند خودشان
  یرا ز   ؛ جدا کنند  شانی تمدن  یراثها را از مملت تالش کردند    روازاین   ؛است بوده    یو اسالم

اخالقِی    ی هاآن ارزش   ه ها بملت   ین ا جستن  تمسک   ی برا   ی معنو   یمحرک  ی، تمدن  یراثم این  
  ین ا افتاد،    ها فاصله ارزش  ینها و ا ملت میان این    یوقتداد.  ها قرار میدر اختیار آن فرهنگی  

آن مجستن  تمسک انگیزۀ    هاملت دادند به  از دست  را  ترتیب  و    یراث  این  آسان    یار بسبه 
  یشان ها و اشغال کشورهابر آن  یطرهتا سکرده  ها امال  را بر آن  یجهان  یهاکه ارادهخواهد بود  

ی  کامل  دراکا از    ی غربوجوگران  جست   یگر،د  ی و از سو   ؛سو  یک از    ین ا   آسانی انجام شود. به 
کردن نیز برقرار   کند برخوردار نبودند و  یاری   هاها را برای فهم صحیح متون و نوشته که آن
برای  ها  اعتقادات صاحبان آن تمدن   ماهیتو    دهندینشان مالفاظ    ینآنچه ا میان    ارتباط

و ها  ملت آن    یو زبان  یدیشناخت اصول عقا چنین ارتباطی، با تکیه بر    یرا ز   ؛دشوار بودها  آن
از  یهاصاحبان تمدن  تار   باستانی  شود؛ در حالی که  برقرار میکتب مقدس    و  یخی منابع 

متون و    ینا ضبط و مصادرۀ  به  وردار نبودند؛ بنابراین  غالبا  از چنین شناختی برخ  اشغالگران
هایی  ملت   ی تمدنشعوِر    تا پرداختند در آنجا شان  نگهداری و   یغرب  ی هابه موزه ها  انتقال آن 

با    شان کرده بودند مخفی کنند؛ حال یا ها و نابودی میراث فرهنگی ل آن را که اقدام به چپاو 
 ها.متون در موزه  ینا  کردنبا پنهان یا   ،متون ینا  نادرست فهم 

  ی تمدن  یراثم  ینا   آمد که با   یدپد  یاییماف   ـید جد  عصردر  ـ   کارها وقوع این  ۀ  در نتیج  و
از  کار    ین ا   .آثار کشاند  ینرا به سرقت ا  یاییماف   یهااین حکومتتا آنجا که    ؛کردی تجارت م

  یهایمت ها را با قو آن شما برگردید  تا  شد  برای این آثار انجام    یار بس   یهایمت ق  ۀعرض  یق طر 
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  هابر آن ملت   یطرههدفش س  وکه امروز مشخص شده  ه  بود  یا با نقشه   ینا   ید. بخر   گزاف
در آن    یجهان  ی هاعراق به موزه   ی باستان  آثار   ین تر مهم کردن  منتقل آن،    یل و دلبوده است  

ا   دانندی میقینا     هاآن   .ستهاکشور  لوح ها  نگاشته   یندر  را    هاآنکه    است   یزهاییچ ها  و 
 . کندیم ینزم ی هاگنج تمامِی از  بهاترگران

  روشنبرای ما    را   با حوادثش  و دقت تطابقشده  نقل  متن  یت واقع  ،ی باستان  کشفیات
  اما  ؛ دنکنیمآشکار  را    یخیتار   منقوالت  تقلب درجعل و  و    یفتحر به این ترتیب  و  سازند  می

  هاآنخودشان.  ید محققان باستان بر عقا  یبرخبودن پایبند  : ماندی م یمهم باق مشکِل یک 
  مؤسسات  ۀ یطر س نیز  یگاه کنند و  یپژوهش یج را حاکم بر نتا کنند عقاید خودشان  سعی می

اعالم   صراحتبه را    یج نتاتا آن    کندی پژوهشگر را وادار م،  یاسیسهای  گیریتصمیم بر    ینید
صریح   ؛ نکند اعالم  تالش  یا  آمدهدست به  نتایج  پس  کههر    یخی تار   کتب   نقد   یبرا   ی 

اساس  ـمقدس   کتب  خصوصبه ـ به    ییهاپژوهش   یج نتا  بر  پژوهشگر  ،  یده رس  هاآنکه 
اقدام به چنین کاری بکند به خطر  که    را   یجان کسبسا  چه  است که    ی جد   یار بس  یخطر 

 بیندازد. 

  ی هادوره   ین ا تمامی    ی که پژوهشگر به آن اعتقاد دارد و ط  ی تمدن  یراث مترتیب  به این  
است  ی برا   یخیتار  شده  نقل  مهم  ،او  به  پژوهشگر    ۀیشاند گیری  جهت در    ینقش 

دارد  وسمت  بسویی  از  را  او  م  ی علم  یطرفی که  که    بینییمچنین  را  وی    یرا ز   ؛کندی دور 
  ؛ یاید از آن کوتاه ب یسادگبه  تواند یاعتقاد دارد و نمبه آن شود که یم یل متما  یزی چ سویبه 
  توان انکار کردرا نمی   هاآن   یسدانشمندان و تقد   یخ و مسجد و تار   یساکل   تأثیرعنوان مثال  به 

برایش    یقت از حق  ی باستان  یات آنچه کشف  یان مدهد:  دو راهی قرار میرا در برابر    یسنده و نو
  یف که تحر  یخیتار اطالعات  تأثیر بنابراین؛ و قداست آن  یخیو متن تار  ،استآشکار کرده 
ساختار اعتقادی دانشمندان  از  یبخش، تبدیل به  ها عمل شده آنها به زمان  ین و در طول ا 

  و   کندمیل پیدا می  اعتقاد داردخودش  دانشمند به آنچه    یو گاهشناس شده است  باستان 
یدوبندهایی  قدهد و حتی  ترجیح می   شناسی به آن رسیده، آن را بر نتایجی که در کار باستان
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تار   ینی مؤسسات د توسط  که     ِی و اخالق  یبر ساختار اجتماعاست،    وضع شده  یخدر طول 
تکمیل    ازپس    چهو    یخی،حوادث تار   ینزمان شروع تدواز    چه  ؛ دارد  یطرهگذشته سدوران  
 .یشناسپژوهشگران علم باستان توسط تأثیر   ینا کشف 

  ی هاکه به حکومت   یا گونهبه ـ کند  داللت می   مؤسسات  ین ا   تأثیر بر  که  جمله مسائلی  از  
است که  این نکته    ـبپردازندحوادث  به تدوین این    دهدیاجازه م  یندرجال  کاهنان و    یاسیس
باستان  یشترب در  کشف   یمتون  قصرهاهای  کتابخانه شده  و  معبدها    ی پادشاه  یتابع 

ا نشوی م  ی نگهدار  و  ه  ین د  آیینی    ر مؤسسات  و  و    را روش  خودشان  فکر  مخالف  که 
در معرض  با آن مخالفت کند    ی را کهو هرکس  کنندیرد م  باشد  شانیدتی عقرویکردهای  

شود پژوهشگران یاست که سبب م  یمهم  یلاز دال   یکی  ینو ا ؛  دهندیقرار م  حذفو    سقوط
نت  از شروع  یشپ به   ، تحقیقاتی  ۀیج اعالم هر  نتایج  و  آمده[  دست ]بر  بسیاری    تأملتوقف 

 . داشته باشند

متخصص   برخی و  کسان  ناپژوهشگران  مسا   یبه  به  دارند  لیئکه    یقحقا ،  اعتقاد 
را آور شگفت داده   ی  تصم  ینید  مؤسسات   ۀیطر س  اما  ؛اندنشان    یج نتابر  و    هاگیری یم بر 

  ایجاد   ترس وبرانگیختن    یق از طر ها این قدرت را داده است که  به آن ی،علم  های پژوهش
آن  مانع ابراز    ، دست آوردهکه به    یپژوهش  یجنتا القای شک در    یا  پژوهشگردر دل  اضطراب  

 . شوند یجنتا

کتب    در این عرصه،که    یشناس و پژوهشگراندانشمندان باستان   ینتر از مهم »
پرتو   را   مقدس کرده   ی اسشنباستان  یات کشف  ی در  دانشمند    ،اولنفر  ند:  ا بررسی 
باستان   ا دکتر   ۀدارند  ئیلی،اسرا یهودی  علم    ینکلشتاین ف  ئیلاسرا »  ی،شناسدر 

Israel Finkelstein»   مرکز    یر و مد   یوآوتل دانشگاه    یشناسباستان دپارتمان    ئیس ر
ساتحقیقاتی   و  باستانیگدون  ا )آرم   «Megiddo  جیدو م»  یتدر  یک    ،دوم نفر  ( 

 ها آن.  است  «Neil Asher Silberman  یلبرمن آشر س  یل نبه نام »  یکاییآمر   یهودی
این    .اندنگاشته   «داردی خود پرده برمواقعیت    از   یهودی   توراِت با عنوان »را    یکتاب
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  کندیمآشکار    یرا ز   ؛یهود  ۀدربار   ینآتشتند و  نقادانه و    یاز پژوهش  استکتاب عبارت  
در    یهودپادشاه   «یوشیا» زمان، در دیرتر یا و در دوره  یست خدا ن ۀ کلم «توراتکه »

دارد می  یانب یزنوشته شده است و ن  ا یهودکاهنان  توسط   یالد،قرن هفتم قبل از م
نه از نظر  ـ   یشناسباستان   یاتتورات و کشفدر    شدهگفته اماکن  میان بسیاری از  که  

 1ندارد.« ـ تطابقی وجود  یخیتار  ۀو نه از نظر دور  یاییجغراف

ند ا ه شناس ارائه کردآنچه دانشمندان باستان   یقاز طر توان  در اینجا میکه  ی  ا مالحظه  
  ۀدهندکه نشان شده    کشف، اثری باستانی  مناطقاین  در    یا است که آ  به ثبت رساند، این 

پژوهشگر  ای که  گونه به  ؟!باشد که در تورات آمده است  یا گونه همان  حوادث به    یانجر 
شده  تورات و آثار کشفشده در  نقل   دثحوا نقطۀ مشترکی میان  هیچ  کند  پیدا می   ینان اطم

 ! وجود ندارد؟

میزان  و    ، در توراتمذکور    ی زمان  یهادوره   یین تع برای    شناس مندان باستانآنچه دانش
دوره   هاآناشتراک   دست  باستان  یاتکشف  یزمان   های با  به  گذشته  قرن  دو  طول  در  ی، 

  ی فعل  ین فلسط  هتورات ب در    شدهگفته   رهایشه  های نام انتساب    در  یواقع  یا ه یج نتاند،  آورده 
وقوع    ی،باستان  یاتشفکه کباشد    یخی منابع تار   ین تر تورات از مهم   یدشا   .دهدی نشان نمرا  

تحر ی  کار دست م  یف و  نشان  را  آن  لفظ  دهد؛ی در  سطح  در  طر   یچه  مطابقت    یق از 
  ، آثار طبق که  ی تورات  یایِی جغراف یت در سطح موقعو چه  ی،تورات با متن  ی باستانهای نگاشته 

تصور    در حالی که   اند؛هکرد جو  وشناس جست که کاشفان باستان   یست ن   یاماکنهمان  در  
 اند.و مشخص شده  ینمع ،در متن توراتکردند می

جست   یر احفیات  عمل   اندمعترف شناسان  باستان » سال    جووو  از    1865که 
ها و صاحبان تورات  یونیست اشتباه بوده است و صه  دشآغاز  یندر فلسط یالدیم

 
ـ ترجمه   12دارد: ص  دکتر فینکلشتاین و سیلبرمن ـ تورات یهودی از واقعیت خود پرده برمیمراجعه شود به:    .1

 نوشِت »سعد رستم«.انگلیسی، با توضیح و پی
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طرف   سال    « ینوار »  یسی انگل  یشناسباستان  یندگی نما   یئتهاز    یا   1876در 
  را   یآثار تورات  ندنتوانست   یالدی م  1890در سال    «رییِ ت»  ی شناس فرانسو باستان 

  رغمبه   ؛یاورد به دست ن  یکشف مهم  یچه   معروف نیز  «یِت آلبرا و حتی »  ، کشف کنند
زمانمشخص   یبرا   «سفال  یشناسگونه»از  او  آنکه   به  جهت  بیکه    ییهاکردن 
 1بهره جسته بود.«  شودی مربوط م ی تورات ی هازمان

  ی خود در مناطق باستانکاوش  در    «ینیونک»  یسیکه دانشمند انگل  یجی نتاهمچنین  
  که بر اساس   را   یاتی فرض  ۀتوانست هم به دست آورد،    1961  تا   1960  هایدر سال   ین فلسط
ج  ین نتا ی هود از ا ی  یتینارضامنجر به  نقض کند و    استوار شده بود  یرعلمیغ   ِی تورات  یهانشانه 

  منطقه این    دوباره در ها  کاوش از آنکه  پس    لیو کاوش شد؛  از  شخص    ین ا گذاشتن  کنار و  
درست شد،  کاوش  یج نتا پیروزی  و    «ینیونک»خانم    یجنتا  ِی انجام  از  های  حاصل 

 2شد. ثابت  ،یتورات   یهابر نشانه   یشناسباستان 

باستانها  این نگاشته در    یکه هر پژوهشگر   نتایجی آثار  تابع    استدست آورده  به    یو 
امور ـ مسائلی   تداوم برای  ها  از دولت  یاری بس  یرا ز است؛    بوده   ـیدتی و عق  یاسی س  از جمله 

  ۀ جنببنابراین    کنند؛ تکیه می هستند  ش که صاحبی  تمدنبر عمق  یداری خودشان  وجود و پا 
که  اکتشافی  هر  پس    .کندیم  ی باز   ینسرزمآن    ۀدار ا چگونگی  در    ی نقش مهم  ، یاسیس

که    یتا آن امت  شودیداشته مپنهان نگاه    یامبارزه شده  با آن  ،  باشد  یامت  یخمتعارض با تار 
 نماند.  یباق ستدارا  ی تمدن یراثآن م حفظ  یقاز طر  وجود خود را  یعناصر اصل
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 فصل دوم 

 تش ایمراتب و جتّل ؛یتالوه مفهوم

 یشگفتارپ

مستند  گرایانه و  عقل  یدگاهد های گذشته، بر پایۀ  مفهوم الوهیت را در امت  پژوهشاین  
از  آنچه  ما  باستان  های نگاشته   یاتو کشف  یخی تار   منقوالت   بر  به  بیان  ی که  رسیده است، 

از تجلیات خدا برایش آشکار شد،    و در آنچه   هاآن تمدن در    تفکراز    پس ن  انساپس    کند؛می
که شناخت و  کند    یم ترساسلوب نمادینی  با    را   یات و آن تجل  ش یخومیان  ارتباط  تالش کرد  

 یات نشان دهد. به آن تجل را   و میزان نزدیکی اومعرفت 

  یل که به دل  شدکیم یرتصو به  از آدم    یشپ  یا ا در مرحله ر   یاقوام  ی،باستانکاوشگر آثار  
  یانآنکه خدا بدون    یرا ز   ؛اند بوده   یان با خدا   یمارتباط مستق  یازمندن بودن سطح تفکرشان  َبَدوی 

مستقیم  به  آموزش  طور  او  ]الزم[    ، کنند  یتش ترب   یا دهند  به  توانایی  کردن فراهم   ی برا از 
شان دلیل نزدیکی بهـ   ها آمدنداز آن پس  که    ییهاتمدن   وبرخوردار نبود  خود    یاتی ح  یاتضرور 

ی  اقوامهمین    امتدادـ تنها  ینش آفر   یر تدب برای  ها  آن گرِی  تصدی و    یان زمان حضور خدا به   
شده از حضور  یجاد معرفت ا شناخت و    یرا ز   بردند؛ یبهره مخدایان،  مراقبت    ینکه از ا بودند  

تابع تصورات  و    بماند  پنهانآن دارد که دور و  از    ریشتب   یها، ظرافت و دقتآن   یو تجل  یانخدا 
 . دباشانسان 

عقل  تکامل فکر   یادراکات  مراحل  ی و  در  ـ   انسان  خدا   نتیجۀ که  اخیر  به    یانآموزش 
فرصت را به  این  و    یرند بگ   در حجاب قرار   یم، مستقجای ارتباط  به   یان سبب شد خدا   ـستوا 
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  یم مستق  یا مداخله  یانخدا   ین بدون آنکه ا   به انجام برساند؛  یخود را در زندگاو بدهند تا نقش  
تربدهی  جهت در   باشند.    یت و  نبود   یان، حجابی خدا   شدن و حجاب دور او داشته    ؛ مطلق 

 . شدندکردند، دوباره ظاهر میمی انسان را به ظهور خود مشاهده    یاز ن  یوقت  یانخدا   ینبلکه ا 

وجود دارد؛ چراکه    شیات مفهوم خدا و تجلبرای    یانیبباستانی،  متون  در  که    یستن  یشک 
  ت یو ربوب ت یالوه هایویژگی  یکه دارا تدوین شده است   ینظر خاص کسان  یرمتون، ز  ینا 

باستان   اگر بنابراین  ؛  اندبوده  ب  یمتون  از  را    یمعارف  یشترِ بقطعا     ، یمدقت مطالعه کن  ا را  که 
داشتند که به اغلب  در اختیار    یآن اقوام، متون  یرا ز   خواهیم یافت؛   هاآندر  ایم  دست داده 

آفر   یمسائل به  مربوط  تکو  ینشکه  منشمسائل    یگرد  و  ینو  جمله  ست  خدا   افعال  و  أاز 
  یانزمان در م  مروربه ـ  در خود دارند را    یمعرفتچنین  که  ـ  متون  ینا   در حالی که  ؛پرداختمی

نابود   گم   بعدی، اقوام   و    پس  یرا ز ؛  شد  و  انسان  تکامل  باعث    شصفات  یبرخ  کاملتاز  که 
به    یان ها از خدا ها و حکومتیی توانا  شد، یم یان گرفتن نقش خدا عهده بر   ی او برا  یستگیشا

پسانسان   یافت؛  آنچه  دانش  انتقال  و  دانش از    انسان  درآورد،    به  این  و  نگارش  تجربه 
ۀ تصدی  که در دور   پوشیده شد انسان  از    یقی حقایب  ترت  ینو به ا   ذاتی خودش بود   یداتتول

،  یرد از آنکه انسان نقش خدا را بر عهده بگ   یشپ   ِی در دورۀ زمان  یعنی  مستقیم خدایان بر امور 
  ۀ که در دور بود    یزی از آن چ  یر غ  ید، شنمیو    ید د]انسان[ می  ؛ آنچه آشکار بود   آن حقایق 

نت و استدالل    یدشن   یبعد  ی و  ظن  هایریگیجه نت  ین ا   شتریب   در حالی که  ؛کرد  یریگیجه و 
 . یصتشخ در دقت   یازمندو نبود  یگمان

شناخت    مثال    ؛متفاوت است  یگرزمان تا زمان دیک  از    یتمراتب الوه  معرفِت شناخت و  
  یت، به مفهوم الوهنسبت    است  کردهی م  یکه هزاران سال قبل زندگ  ی انسانو میزان اعتقاد  

  ی زندگ  بعد   ی هادر دوره که    یگری انسان ددر انسان، از    یو ادراک  یتأثیر تکامل عقلسبب  به 
 . مالزمت داردانسان  یعقل ی کمال و ارتقا  میزان یل« با دل» زیرا   کند متفاوت است؛ یم

و  طبق   اولیه    ی، باستانهای  نگاشته متون  مراقبت  انسان  دارندگان  از  مستقیِم 
  یوحترکیبی از    ،شدهمی  حاصلآنچه  پس    ه است؛بودهای ربوبی و الهی برخوردار  صالحیت 
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از نظر  متون    ینا به همین دلیل    ه است؛انسان بود  یعاطفی عقلو نتیجۀ حاصل از تعامل  
  ها در معابد و اماکن مقدس شروع به برخوردار شد و آنقداست از جایگاه  ، دورانآن  انساِن 

ازآن   ونمودند،  متون    ین ا انتقال   را  ا   کردندمی   دستبهدست دیگر  نسل  ی به  نسل  ها    ین تا 
 . باشدانحراف   ازبازدارنده  ی ها موروثآن ی متون برا 

متفاوت    یا در مرحله با وجود اینکه    ،ش از فرزندان  یا انب نیز  و  وجود خود  ابتدای  در    آدم
بودند  گذشته  مراحل  دار خاص    یتحمااز    ، از  ربوبیت،    اختصاصات  ی ا افراد  و  الوهیت 

در ارتباط    ه پس از آنک الوهیت و ربوبیت    اختصاصاتیرا این افراد دارای  ز   شدند؛ مند می بهره 
رابطۀ   کردی اقتضا مرا  حضورشان    ،، هرگاه ضرورت منتقل شدند  یببا انسان، به مرحلۀ غ

را   نمی انسان    باخود  نمونه   ینشآفر   کردند. قطع  ا   یا آدم  تا    یتعنا  یناز  بود  توجه  ِسیر  و 
ای که  مرحله   ؛نسل او و خدا برسد میان  مراحل ارتباط    از  یگری انسان به مرحلۀ د  یتکامل

 . صورت پذیرفتو نبوت  یوح  طریق از  یاناو و خدا میان ارتباط 

اَل فرماید:  تعالی میحق
َ
م   ق

َ
َت أ َبر  َتک  س 

َ
ت  ِبَیَديَّ أ َد ِلَما َخَلق  ج  ن َتس 

َ
ِلیس  َما َمَنَعَك أ َیا ِإب 

َعاِلیَن  نَت ِمَن ال  شد تا برای آنچه با دو دست خود  مانع  تو را    یز ! چه چیسابل   یا   :)فرمود   1ک 
 مقامان بودی؟!(. آفریدم سجده نکنی؟! آیا تکبر ورزیدی یا از عالی

توسط  آدم    ینشآفر   ِی سرپرست اند:  فرموده   یرشدر تفس  آل محمد  است که   یا یه آ  ینا 
و  ،  دیگر خالیقاز    آدمکردن  ش، با هدف جدا با دو دستو    ، صاحب اختصاص ربوبیت

 . شود یندر زم خود  ۀ یفوظ گرفتنعهده بهآمادۀ او  ؛ تا بود او  شرافت یلدلبه 

خدا همۀ خلق را با دست خود  اگر  »:  که فرمود  است یتروا  اباعبداللهاز    یربص واب  از
َما  : است یده آورد که او را با دست خود آفر ی حجت نمچنین آدم،  خصوصدر  بود   یدهآفر 

ت  ِبَیَديَّ  َد ِلَما َخَلق  ج  ن َتس 
َ
شد تا برای آنچه با دو دست خود  مانع  تو را    یز)چه چ  َمَنَعَك أ

 
 . 75ص:  .1



 الوهیت در عالم خلقت ........................................................................................   64 

 1« ؟مبعوث کندد خو  را با دست اشیاخدا  یا یدهد یا آآفریدم سجده نکنی؟!(. 

او از  پس  و  آمادیشرفت  پروبه   ِی تکامل  ۀنقشیک  محصول    فرزندانش   ،آدم  تا    ۀهستند 
  خصوص در فرستادگان ـ و   یا انب  یق از طر  یاو فرشتگان   یوح یق علوم و معارف، از طر  کسب

  کسب   یبرا   شیتقابلبودنش و  مصمم   ، عزم انسان  یز و ن  ؛ شوند   ـاشی نب  یر فرزندان غ  یگرد
علوم،    ینا  و  به    هااین تمامِی  معارف  است  منجر  شده  انسان  که  تا  تکامل  انسان  آنجا 

 شود. یمشاهده م یو اخالق یو تمدن یعلم پیشرفتکه امروز در  ید رسگاهی جایبه 

او   ی معکوس با تکامل انسان و ارتقا  ۀرابط  ی،و اله  یربوب   یممستق  یبانیمراقبت و پشت 
ربوب   یرا ز   ؛دارد مراقبت  از  اله  یهدف  باالتر   ی،و  به  انسان  کم  ینرساندن  و    المراتب 

خداستی  تمام  به   شدنهآراست نخست   ین تر مهم .  اخالق  ا ـ   مرحله  ینو    ِی هاارزش  ینکه 
به  آغاز شد و    شو فرزندان  آدم  ینشبا آفر   ـیافت   یس انسان تجلدر نف  متعالی    ِی اخالق

از انساِن   دهدیرا نشان می  تحول  ۀنقط  همین دلیل این مرحله،  شروع    قبل از آدم  که 
  بود   ی خاصهای  و ممیزهصفات  دارای  که    رسدیم  دم  آبعد از    یگر، د   یبه انسان  تا   شودیم

 .تر در او وجود نداشت که پیش 

آن    یلدلبه   ین و ا محروم بود    آدمهای مشهود در  از شاخصه   آدمانسان قبل از  
لوی )یا  نفسیعنی    ؛است که در آدم به امانت نهاده شد  ی«نفس»  2(. بلندمرتبه ع 

  یت روا از حمران    ،از ثعلبه  ،از حجال   یسی، از احمد بن محمد بن عما،    اصحاباز  ای  عده
«  عزوجل   وند سخن خدا این  دربارۀ    از اباعبدالله  :اندکرده وح  ِمنه    ی از سو   ی )و روح  »َور 

در آدم و  خداست که خدا آن را    شدۀیده آفر   آن روِح »  : فرمود  یشانا   یدم. پرس  ( خودش
 «خلق فرمود. یسیع

ا   یستن  اآن معنبه    ولی در  ینکه  نداشته است.    گذشته   روح،  روح در ذات    ینا وجود 
 

 ـ انتشارات مکتب الهدی. 1387ـ چاپ نجف ـ  244/ 2علی بن ابراهیم قمی ـ تفسیر قمی:  .1
 . 154: ص خدایییبـ توهم احمدالحسنسید مراجعه شود به:  .2
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  یم قد   ی هاشئون انسان   مراقبت از   که  یانی در خدا   یول  ؛ وجود نداشت  قبل از آدم  انساِن 
 . را بر عهده داشتند وجود داشت

که    یزیچ  ینجابر! اول  ی»ا فرمود:  به من    است که ابوجعفر  یت روا   یزید جابر بن    از
در    ی اش بودند. آنان اشباح نور کننده یتشدۀ هدا یت و عترت هدا   محمد   ید،خداوند آفر 

  ی نوران یهانور، بدن   یۀ سا»فرمود:   یست؟«اشباح چ »عرض کردم:    « .خداوند بودند  مقابل
ارواح؛   با  بدون  استروح   ، آن  و  ند بود  شدهتأیید   ، روح  یکو  به القدس  که .  اوست  واسطۀ 

  ید آفر   یکن   یکوکارِ ن  ِی آنان را صبوِر دانا  سبب  ین. به هم شوندمی خداوند و عترت او پرستش  
خوانند و حج  ی م  ند و نمازکنی مبندگی  خداوند را    یل، و تهل   یح که با نماز و روزه و سجده و تسب 

 1«.گیرندی و روزه م گزارندمی

ست  توسط او  ییاو، انجام کارها  درسِت   ِی تکامل  یر ساز  انسان و مراقبت    ینشاز آفر   هدف
سازی کرد،  ها را پیادهآنو  برگرفت  را    یانتا پس از آنکه صفات خدا   ؛خواهندیم  یانکه خدا 
کند و آن    یروی آن معارف پاز  انسان امر شده است تا    ینا  به  باشد.برای این صفات    صورتی

معرفت یی توانا و  ادا ها  در  را  آفر   یف تکل   ی ها  عالم  در  تسخیر    ینش، خود    یعنی   ؛ دآورَ در به 
ای  نکته   ینو ا قرار دارند؛    شاطرافدر  که  ای باشد  خودش و موجودات زنده   یممستق  مسئول

متون   که  و  سر و    هستی اصل    بارۀدر باستانی    ۀشدنگاشته است  انسان  اصل  و  آن  آغاز 
باستانی    یزبان  هب   یرا ز   نهفته است؛متون    ین ا   ِی معان  فهِم دِل  در    ،مشکل  اما  اند؛گفته   شتکامل

 شود. می هاآن  یقفهم دقشدن این باعث دشوارو  اندنوشته شده 

بر  ی مراتبش،  تمام  به توجه    ی تا برا   ، را بشناسد   یت الوه  مفهوِم   الزم است انسان، مراتِب  
ا   یگام بردارد و مقصود خدا را در هر بخشآرمانی  درست و  مسیر     ی الههای  ِخطاب   یناز 

دارد که بر انسان الزم است آن را  خصوصیتی    ، مراتب   ینهر مرتبه از ا   یرا ز   ؛ دهدتشخیص  
گرفتار  شده است    یاز آن نه  چه در آن  باشد وو صحیح  درست    یکردشرو تا  در نظر داشته باشد  
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 نشود.   یممفاه  ینا از  سوءبرداشتیعنی دچار   نشود؛

در عالم    یت الوه  یعنیـ یت  بر مرتبۀ سوم از مراتب الوهاین تحقیق را    تمرکز  آنچه   شاید 
مرتبه خلقت،   تجل  یا که  مراتب  باشد ی م  یه توج  ـخداست   یاز  این  از    که   کند،  مرتبه  ]این 

از  ای  ، گوشه همراه با آن؛ و  انسان و تکامل او دارد  یزندگ  به   ی یممستقیت[ وابستگی  الوه
 .خواهد شدگفته  نیز   یگرمراتب د  یهایژگیو

 یتمفهوم الوه  :اول   بحثم

 یو اصطالحمنظر زبانی از  یت: الوهاول

  یانبرا برایش    یاریبس  یهایف و تعر اند  پرداخته   «یتالوهواژۀ »  به   یزبان  یهافرهنگ 
 از جمله: اند؛ کرده

برای  گرفته شود  بر معبود    عنوانبه او  غیر از  به   و هرچه  ـ جلوعزـ   ه: اللهلله: اإل»أ 
ها را  آن و  هستند    هابت   «لهه»آاست و    «لهه»آآن    جمِع   اش »اله« است.برگیرنده 

 1.«هاستآن یستۀ شا ، اعتقاد دارند عبادت یرا ز   اند،نام خوانده  ین به ا 

 : کندیم یان را ب نوینحو   یکه سخنان برخ یدهسابن  از

  شود یم  گفته  و  باشد عبادت   یستۀشاآن چیزی است که    «اله»شود  یگفته م»
تواناست؛  شود،  عبادت  اینکه  برای  با    یول  او  را  خود  ]این[  آن  شناسانده  سخن 

 2.«و واجب است یسته شا  شیاست که عبادت برا همان  ،خدا »است: 

ها  بت   کهچرا   از تعریف خارج کند؛  ها را است تا بت متمایل شده    یفتعر   ین به ا  یدهسابن
 . ندیست ن  شوند، اما حقیقتا  شایستۀ پرستشیم یبندگاگرچه 

 
 چاپ سوم ـ دار احیاء التراث العربی.»اله« ـ ۀ  ، ماد1/188ابن منظور ـ لسان العرب: .1
 ـ انتشارات کتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان.  17/135ابن سیده ـ المخصص:  .2
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 :یاصطالحیت از نظر الوه یف تعر  اما

  شناسند یم  یذات اله  یبرا   یاسم  عنوانبه است که مردم آن را  اسمی  :  الله»
  «مطلق  یِت الوه»  که از آن  یزمانشود؛ البته  یاطالق م  ذات الهیبر    فقطدر عمل  و  

 1.« باشدقصد شده 

مخلوقات او را بندگی  که    یمعبودهمان    :الله»معنای  است:    یتروا   امیرالمؤمنین  از
و  اوهام  است و از  پوشیده  ها  چشم ]توسط[    از درککنند. الله  رو میسوی او  به و  کنند  می

 2.«پنهان ی،تصورات ذهن

استفرمود  باقر   امام درک  است    ی معبودهمان    :الله  ای معن»:  ه  از  خلق  که 
در    ی وقت  یعنی  "جلله الرّ "أ گوید  و عرب می   اندت یر در ح اش  چگونگی و احاطه به    یتش ماه

یا از   ترسداز چیزی که می  یعنی «وله. »به آن نداشته باشد  یعلمهیچ شود و  یرانح  یزیچ
می  حذر  به آن  پناه    کند  همان  خدا   .بردمیچیزی  مخلوقات  حواس  از    شدهپوشیده وند 

 3.«است

تا    یستجز او ن  کس دیگرییچ هو    شودیمرو    شسویبه که    است  یتنها موجود   «او»  و
  وی به    ـه است کرد  یفو توص  هیدنام  هاآنخود را با    ،مطلق  صورتبه که  ـ   شها و صفاتاسم

مخصوص به او  طلق را  است که الهوت م   یتر خاص   یا در معن  یفتعر   ین . ا شودمنسوب  
شخصی غیر آن کسی    یف توص کردن و  یاد   ی برا   «اله»لفظ  طور عمومی،  به اما  گرداند؛  می

به  الله  نیز  که  است  شده  اطالق  وی  به  مطلق  انسان    ییگوشود؛  میاستفاده  صورت 
مخصوص    ـشود یم  یز متما  ها آنکه خدا با  ـ   ی صفات  یاو را با برخ  وند است که خدا مشخصی  

بس  رفته است.گبر را  بودن  »اله«  صفت   خصوصیات،جهت همین  به کرده و     در   یاری موارد 

 
 . 113ـ توحید: ص  احمدالحسنسید  .1
 مدرسین قم.ۀ ـ موسسه انتشارات اسالمی وابسته به جامع 98شیخ صدوق ـ توحید: ص  .2
 مدرسین قم.ۀ انتشارات اسالمی وابسته به جامع ۀسسؤـ م 89شیخ صدوق ـ توحید: ص  .3
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انسان    یفتوص  یبرا   ّید«مق   یخدا بردن »کاربه بودن  یشرعبرای  که  وجود دارد  کتب مقدس  
  در حالی که   ؛شودیم  یانب   یتلفظ الوه  یگاه  .شودها استدالل مییت، به آن الوهبا صفت  

بودن وصف  جایز  یبرا  ی متنطوری که هیچ به  ؛ستا  یرشرعیمنکر و غ  امریمنظور از آن، 
کنیم؛  مشاهده می  انکافر این َرویه را در راه و روش    وجود ندارد.  یت الوهآن شخص با صفت  

از پیِش  را  صفت و این کردند که این نسبت موجوداتی  عنوانشروع به توصیف خدا به  هاآن
بودند ها نسنآبه  خود   ـ   یعمد   ، یاهاو محرک و مشوق آن  ؛بت داده  طور که    همانبوده 
پیش    انسانبرای  که  بوده    یا شبهه   ۀ یجنت   در   یا  ـکردند   یتالوه   یادعا   یان و طاغوت  یانفرعون 

 آمده است.

 شود: « بر سه چیز اطالق میالهاز نظر ما لفظ » پس

 یذات مقدس اله .1

این راه و    وی تصریح شده است؛ همان طور که در نصوص به  که  خصوصی  به   انساِن   .2
 است. بوده متعالواز طرف آن معبود سبحان  یدگانخدا و برگز  ی خلفا روش

انسان  ییهای گذار نام   .3 خود  کرده که  ابداعش  و  ها  درست  یشرع  یلدلهیچ  اند    ِی بر 
 . یان استو طاغوت یانفرعون   ،کافرانراه و روش  ین و ا اطالقشان وجود ندارد؛ 

در آن    یگرد  یهایفتعر تمامِی  دارد که  واحدی    ایمعن  یت«الوه»مفهوم    یبترت   ین ا   به
ها به  به خدا، یا اختصاص تمام عبادت   اعمال بندگان  اختصاص تمامو آن    ،اشتراک دارند

 ست.خدا 

 یت مراتب الوهدوم: 

، شودشروع می  عالم اجسام  یعنی  ،مرتبه   ین تر یین از پاخود،     کمالیدر مراتِب   تخلق  عالم
«  رسیدن»کمال و ارتقا بر اساس    یاسو مق  ،گیردیعالم مثال و بعد عالم عقل قرار مسپس  

قرار دارد  مرتبۀ عالم الهوت    ،ت خلقکمال  مراتب  مرتبه از  باالترین  بعد از    .استمراتب  آن  به  
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و    ؛ تاسـ  یعنی کمال مطلق ـ مراتب کمال    از مرتبه    ین باالتر شود و  « را شامل می ذاتکه »
  شود؛ ی شناخته نم  یرسمبا هیچ    وی  اسمهیچ  با  قرار دارد که    یقتو حق  «نهک  »بعد از آن مرتبۀ  

 است.  شناختاز  یناتوان این مرتبه، مرتبۀ عجز و بلکه 

 :شودی م یمبه سه مرتبه تقس یتمراتب الوه

 ؛ یقتنه و حقک  . 1

 ؛ یذات اله .2

 . مقدس(ارواح ) انسان .3

و    بسیاری علما  ارائۀ    انمفسر از  روشن   واضح  یریتصواز  مفاه   یاریبس  رای ب  و    یماز 
  یسختبه   ،آمده استپیامبران  سخنان    مقدس و  کتب   که دریت  مانند مفهوم الوه  یدتیعق

مقدس   مثال    ؛انده افتاد کتاب  عق   یاریبس  ،در  متون  فهم  یشکلبه   یدتی از    یده نادرست 
و    ،یحیانمس  که  یا گونه به   ؛شودیم هیچ  که    کنند یمگذاری  بدعت   ا ر اعتقاداتی  اصول 

که به  اعتقاداتی    ینا   یبرا ها  آن نزد    . درک ندارد  ِی دارا   عاقِل   با فهم درست انساِن   یارتباط
ها  آن  یرا ز ندارد؛    ی با وجود مقدس اله  تناسبی  وجود دارد که   لوازمی  شود، یخدا منسوب م

آن مراتب خلط   در فهمو به این ترتیب  است  ]تنها[ یکی یت، تصور کردند مقام و مرتبۀ الوه
 . حاصل شد  اشتباه  هابین آن  و صورت گرفت 

 : گویدی م «یحالهوت مس»هفتم کتاب  یرِی گیجهدر نت   ،پاپ شنوده در فصل سوم

وجود ندارد  یگانه    ی، جز خدا عهد جدید و قدیم  مقدس  کتبگواهی  ه ب  یوقت»
  ی همان خدا   یسیپس ع   ، خداست  یح، د مسیمقدس، س  کتب   همانگواهی  و به 

ن   ییخدا "  گویدیم   یااست. خدا در سفر اشع  یگانه   فرِس و در همان    "یستجز من 
جز اینکه   ؟یی داردچه معنا  ین ا  ". تواناست یاو خدا  ،است یسیاز ع  یوح" گویدیم
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 1؟!« هستند یکی ، هر دو

متن  ،  کنند یاستدالل م  یح بودن مسمطلق با آن بر الهوت   یحیانکه مس  یمتونجمله  از  
 2یم(. هست یکیمن و پدر  30):  است یر ز 

را که من به شما  کالمی  ؟  هستمن در پدر هستم و پدر در من    یندار   یمانا   یاآ  10)
 3. (کندی کارها را م ین و او ا  هست پدر در من لکن اکنون  ؛ گویمنمی از طرف خودم گویم می

القدس(  )روح   روح پدر   ،گانۀ پدر اصول سه   ینا   یقتحق  یتوحدانکه برای اثبات    از آنجا
ها آن است که    جمله مواردیشود، این متون از  ها استدالل میبه این متن (  یح )مس  و پسر

الهوت  تمثیل  و انسان را  داده،  را به خدا نسبت  بودن«یب« و »مرّکبترکرا بر آن داشت تا »
 مطلق قرار دهند. 

  یتشباهلو    یامبرپ  یف شر   یثقرآن و احاد  یاتآ  یبرخ   یر در تفسنیز    یمفسران اسالم
  یم مفاه  ین که در ا ی  کسان  یشترینب  .گرفتار شدنداشتباه    یدر فهم   کنند، یم  یه خدا را معرفک

ا از آنای  عده   .فالسفه هستند  اندپرداخته   یبررسبه تحقیق و   به    ین ها در  اقدام  تحقیق، 
  یر تفس  خوانندۀ  شدنگرفتار مانع  که  فراهم کنند  را    یتیو خواستند واقعکردند    گذاریقانون 

از  ـ  یرتفاس  ینا های  الزمه در    ،هاآن   همین، و    بشود  ـنبودندو شبهات  ها  لغزشکه خالی 
  یم تقس  ییهابه فرقه را  شد و امت  توحیدی    ین در د   اعتقادی   اختالفات آمدن  وجودباعِث به 
 . کنندمی  یررا تکف  یگرد  یبرخ هاآناز  یبرخکرد که 

متون   ینا مناسب دیدند که  یدتی،عقهای  الزمه  یناز ا گریز  ی از فقها برا دستۀ دیگری 
  ین ا   یفشروع به تضع  هاستآن  ۀدی لف اصل عقامخ  یثاحاد  ینادعا که ا   ین و با ا کنند  را رد  
شناخت    سرآغاز دین، ...»:  امیرالمؤمنین سخن  این  از    هاآن  یر تفس  مانند کردند؛    یثاحاد

 
 http://alkalema.net/pope/lahot.htm مسیح. نشانی کتاب:پاپ شنوده ـ کتاب الهوت  .1

 )ویراستار(  .30: 10. انجیل یوحنا 2
 . )ویراستار( 10: 14. انجیل یوحنا 3

http://alkalema.net/pope/lahot.htm
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کمال   .دانستن( اوو کمال شناخت او، تصدیق او، و کمال تصدیق او، توحید )یگانه  ،ستاو
توحید او، اخالص برای او و کمال اخالص برای او، نفی صفات از اوست؛ چراکه هر صفتی  

 1« .که غیر از صفت است  دهددهد غیر از موصوف است و هر موصوف گواهی میگواهی می
ب فقها  از    یاریبس امام  یاندر  کمال  مانند    ؛ شدند  یرتصفات، دچار ح   یدر نف  مقصود 
  گونهاین وی  اشکال    ۀخالص  .دهدیو به آن پاسخ م  کندیرا مطرح م  یاشکالکه    یدری ح

پس چگونه  هستند؛  ذات    ین ع  ی،صفات ذات  که  ثابت شده است  یدتیاز نظر عق»است:  
واضح  »:  گویدیخود مپاسخ  و در    «صفات است؟  یاخالص، نف  مالکفرماید  یم  امام

  یرا ز نیستند؛    یاست که صفات ذات  یصفات از او، صفات زائد   یاز نف  است مراد امام
 2کرد.« یصفات را از او نف ینتا بتوان ا  یستاو ن از  یرو غست ذات او ین ع  ی،صفات ذات

 : شده استنقل   امیرالمؤمنین سخن  یر در تفس یرازیش ینصدرالداز همچنین 

نف» اخالص،  منظور   یکمال  و  اوست  از  که    ی صفات  ی نف  ، صفات  است 
  ۀ هم  یبرا   یمصداق ـ خودِی خودبه ـوگرنه ذات او    ؛ از وجود ذات است  یرغ  شانوجود

بر ذات    ایامر اضافه بدون آنکه    ؛است  یاف الهو اوص  یکمال  یهایش صفات و ستا
 3ست.«او یبرا  ی کمالی صفت آن امر،  فرض شودافزون گردد که   یتعال یخدا 

را    امیرالمؤمنین منظور    هاآن  یرا ز گرفتار شدند؛  اشتباه    ی در فهم  یهان فق   ین ا   رو،ازاین
میان    هاآن   به آن تکلیف نشده بودند. که  زحمت چیزی را به جان خریدند  و  درک نکردند  

بگوید  خواهد  یم  خود   سخناین  با    امامفرقی قائل نشدند.    ، ال متع  ی خدا   ی هامراتب نام 
« مرتب  یمراتب  «معرفتکه  مرتب  ۀ مرتب  انسان،  ۀ دارد:  و  حقک    ۀذات،  و  و  ؛  یقتنه 

هیچ    ،که در آنفرماید  قصد می را    یقتینه و حقک    ۀخود، مرتب  یثدر حد   امیرالمؤمنین

 
 . 2/247: بحاراالنوارـ  عالمه مجلسی .1
  2011 /1432ـ دار المرتضی ـ بیروت ـ  72کمال حیدری ـ پژوهشی در توحید: ص   .2
 . 74کمال حیدری ـ پژوهشی در توحید: ص   .3
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خود را از    ی ناتوانو    عجز انسان    ینجا پس در ا از یکدیگر متمایز نیست؛    یصفتهیچ  و    یاسم
 .کندی آشکار م ،معرفتشناخت و 

در  فقها  که    را   ی است و شبهاتبوده    امیرالمؤمنین چه مدنظر  آن  احمدالحسنامام  
 :فرماید سازد؛ آنجا که می روشن می شدند ش خود گرفتار  یرهای تفس

 نه حقیقت یا ک   ۀمرتب :اول ۀمرتب»

ای  مرتبه این،    . استنه  حقیقت یا ک    ۀ مرتب  سبحان،  خداوند   ی از اسما  اول  ۀ مرتب
از    و   اسم   ما که برای    ی کل  است برخی  از  مگر آنچه    ، مشخص نیست   ، نآرسمی 

به ما رسیده   با ضمیر غایب »هو«  روایات  آ  (او)که  چون    و ن اشاره شده است  به 
از اسما به مرتبۀ اعظم  اسم اعظم اعظم  متعال، »وخداوند سبحان   یاشاره دارد 

 . شوداطالق می  « به آناعظم

 ذات  ۀمرتب  : دوم ۀمرتب

با این مرتبه  سبحان    او  است و  مرتبه   نآفیض از    وای است تفصیلی  مرتبه که  
  ؛ است  فقط حضرت محمد  ،در اینجا منظورم از خلق   .ه استرو شده با خلقش روب

او  زیرا  پروردگارش را   آیاتست که  فقط  حجاب ذات برایش    مشاهده کرد و   بزرگ 
 . به نوسان درآمد  گشوده شد و

دارد«  الله»  اسم اشاره  مرتبه  این  در ن عقل آبا    ؛به  به حیرت  و آها  ها  قلب   مد 
 . شد قراربی

افاضه  ن به خلق  آ  وسیلۀ به ن و  آاز    ذات است و   درِب   « الرحیم  الرحمن»اسم  
ل  .شودمی

 
وا  ق ع  َمَن  أو اللهَ  اد  ح  الرَّ وا  ع  ا اد  وا  َما أی  ع  َماء   َفله   َتد  أَلس  َنی ا  س  لح    1ا 

  آِن   از   نیکو  هاینام   بخوانید،   که  را   هرکدام  را،  رحمان  چه  بخوانید  را   الله  چه :  )بگو
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 اوست(.

 مرتبۀ انسان  مرتبۀ سوم:

طور    همان  ؛نمایان شد   تجلی ومبرای خلق  در قالب انسان کامل  ذات الهی  
  « .آفرید  صورت خود»خداوند آدم را به   :که چنین معنایی در حدیث روایت شده است

َم   : فرمایدتعالی می حق َماء  آَدَم  َوَعلَّ س 
َ
َها  األ م   ثمَّ  کلَّ َمالِئکِة  َعَرَضه  ال  و  )  َعلی 

در    کرد(.  عرضه  فرشتگان  به  را   هاآن   سپسرا به آدم آموخت؛    اسماء  ۀ]خدا[ هم
تعلیم  و  اینجا  خارجی  حقیقت  از  شیء  یک  معنای  و  لفظ  بیان  از  فراتر  دادن، 

  ، رحمان  ،اللهاوست؛ مانند    ذاتیء  همان اسما   ءاسما منظور از    و  تأثیرگذاری است
 1« ...و حکیم  ، عزیز ، علیم ، رحیم

نام   ۀ مرتب  خصوصدر    یاناد   کنیمیم  مالحظه مراتب  از    وندخدا   یهاسوم 
  الهِ »  ۀمرتبیعنی   ؛است  «اله»از مراتب    یا مرتبه این مرتبه،  اند و  سخن گفته   متعالوسبحان 
رو  به با آن با خلق خود رو ، خالق مطلق یاست که خدا  یحجاب و صورت همان  او «.مخلوق

 .شودیم

  ، از خلق  یاری است که بس  یا مرتبه   ینو ا   یستمطلق ن   یت ، الوهتدر عالم خلق  یتالوه
با    شود؛ در حالی کهبر آن اطالق می  یتالوه  یف توص  یرا ز   ؛افتند ی م  اشتباه  به اش  درباره 

است  یفتوصمخلوق  اوصاف   مثال  شده  و    صورت   یا   شود خدا دستی مگفته    ؛    امور دارد 
خدا(  کردن  یجسمانتجسیم )در    ،شودی م  شبههدچار    یمعان   ینکه در فهم ا   یکس  .مشابه

امکان   یرا ز   ؛ دنرویم  صفات  ینکردن ا رها   نفی وسوی  به   یگروه این عده،  و از  شود  گرفتار می 
ملزومات جسم است؛  از    صفات   وجود داشته باشد؛ چراکهجسم    ای جز بر این صفات  ندارد  

  مراتب کماِل اتی برای  یتجل   ،صفات  ینا   نفهمیدند که  هاآن.  کردنجزءو جزء   یبمانند ترک

 
هـ  1431ـ چاپ اول ـ  ـ انتشارت انصار امام مهدی 29فاتحه: ص ۀ ای از تفسیر سور ـ گزیده احمدالحسنسید  .1
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قرار    شو خلق خود  شخودمیان    یو برزخحجاب  و خدا آن را  است    تمطلق در عالم خلق
یزی  چ  هر  ی و وقت  دهدیم را در عالم خلق نشان    یاله  یضاتصال ف  ۀنقطاین حجاب،  و    هداد

بر  کند،  رو می   آن حجاب و واسطه به  خود    کردن نقص یا برطرف  آوردن کمال دستبه   برای
 قرار داده است.  ی خودخدا  یا اله آن واسطه را، اساس  ینا 

کند، نشان  نقل می ما    ی برا   را باستانی    یهاتمدن دانش  که  آثار باستانی  متون    قرائت
هایی عمیق و معانی متعالی از توصیف اله و تکامل  ها و اشارهبرگیرندۀ داللتدهد که در می

است؛   انسان  برای  اله  تکامل  آغاز   یرا ز مفهومی  و  آفر   شهستی  و  ابتدایی  انسان    ینشو 
تاآغاز  سر از    ش،تکامل گرفته  نخستین  زندگانی    زندگی    ینقشهمگی  ،  یگرشدسرنوشت 
به اصل وجودشناخت و  کردن  در استوار   یاساس انسان  ا   ؛ دارد  اشی معرفت  مسائل    ینو 

 ارکان وجود هستند.  ـو انسان هستی  خدا، یعنیـ گانه  سه

  یمبزرگ در مفاه  یتشابه   ،هااز تمدن   ی افراد هر تمدن  در  یفکر   یکرداختالف روبا وجود  
اگرچه در  ها  انسان   بنابراین  ؛ استیگانه    ینی، داعتقادات  اصل    یرا ز   شود؛ دیده می   یدتی عق

؛  دنکنی اشاره ممطلب    یک به  اما فقط    ،دانمتفاوت   آن  و دقت  بیان مقصود خودروش  راه و  
در    اما  کند؛ ی نم  ییر تغ  «ثابت قطعا  »و  کند  تعبیری را ارائه می   هستی  از ثوابت   ی ثابتپس او، از  

که  ـ   دلیل تکامل انسانیسان تا انسان دیگر به تعبیر از آن توسط یک ان  روشراه و  و    یفتوص
استدالل    آناش بر  از مراحل تکاملی  یکدر هر   تمدنی انسان از طریق دستاوردهای فکری و  

 .آیدبه وجود میو تکامل تغییر  ـکندمی

از این رهگذر،  گذشته و بر او  یو مختلف یطوالن یانسان، مراحل زمان یتکامل یر در مس
آمده مختلف    رویکردهای   با متعدد    ی هاتمدن  تمدن همۀ  اما    اند؛ پدید  امر  در  ها  این  یک 

  ِی است که متون باستانای  نکته   ینا  . ستا  یت«الوهاعتقادی مفهوم »اشتراک دارند و آن، 
  ین هستند و ا   یشه ر یک  از  ها همگی  کنند که این تمدناند و اشاره میداده نشان    شدهکشف
ریشه   اصل سومر   و  تمدن  میکه    یمتن  است.  یهمان  از    یا اسطوره کنیم  مالحظه 

تمدناسطوره در  را  م  ین مع  یها  تمدن  اسطوره  همان    و   کندی نقل  با همان مضمون در  را 
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 1. وجود دارد یلگمشپادشاه گسطورۀ  یابیم؛ درست مثل وضعیتی که دربارۀ ا می  یگرید

سطح  به    هاآن   بخشیدن بهمیزان آشکارسازی و شخصیت و    شان و ظهور   یانخدا پس  
های معرفتی  ته مقدار داش  یق کمال انسان را از طر ما  پس  داللت دارد؛  انسان  و تعقل  ادراک  

ها  رابِط میان آن ی ول ؛موجود استنیز   «انسان»موجود است و  «خدا ». کنیماو مشاهده می 
انسان و    رسیدۀ میانفعلیتبه   و  یمعرفت واقعشناخت و  ، مقدار  این رابط  ؟ است  یزیچچه

  نیستند؛   شدهشناخته وجود دارند و خدایانی هم هستند که    شده شناخته   یانی. خدا ستخدا 
و توانایی جداسازی  خود نسبت به خدا    یمعرفتمنتهای  به  کند  یتالش معقل انسان    پس

امکاناِت شناختِی عقالنی یا حسی که در اختیار دارد،    با توجه بهتا  دست یابد    مراتب خدا 
خاص  قانون    ، از مراتب خدا   ایهر مرتبه اش درست و صحیح شود.  گیری رویکرد و جهت 

را  و    خودش  با یکدیگر خلط   مراتب   ین ا نباید  دارد  الهوت    ۀمرتب   به   نگریستن   پس   .کرد  را 
از    ید، الهوت مق  ۀ مرتبنگریستن به    در حالی که   شود؛انجام می   ی قلع  یل دل  یق از طر   ، مطلق

 . پذیردصورت می یو عقل یحس یلدل یق طر 

  ی ظهور تجلی و  که  اند  چنین به تصویر کشیده   ینشخدا را در عالم آفر   ی،باستان  متون
  ی برا   ی تجلس نخستین  پ   . اوست  ی و فکر   یدارد که همگام با تکامل انسان و ساختار روح

ابتدا  در  و  یعیو عناصر طب   یاتماد  با،  شتکامل  یانسان،  باران  و  بادها  داده  مانند  ... رخ 
 است.

  ی جو وبه جست  ، کندمی را احساس    یان خدا شناخت    درخود  و نیازمندی  انسان فقر    یوقت
ای  داللت و نشانه و  عنوان نماد  به و آن را    کندی را به خدا منسوب ماو  پردازد که  ی م  ی آثار 
می خدا    ایبر  نظر  مس  ی وقت  گیرد.در  در  و    واالترین  سویبه خود    ی ارتقا   یرانسان  مرتبه 

و   شودی م لیاو متجخوِد در   یتالوه یابد، می تکامل و ارتقا  یعت، مخلوق در طب ین تر یف شر 
الوهیت    ی وقت  سازد.یم  ی متجل  یعترا در طب   یتکه الوه  شودیم  ی موجود خود برترین  او  

 
 . 378خدایی: ص ـ توهم بی احمدالحسنمراجعه شود به: سید  .1
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  ی الوهیتاز تجل تریع تر و وس، بزرگ به آننسبت  انسان  وسعت نظرشود،  ی در انسان متجل
 شود. ی م یعتدر طب 

اله  ایمرحله، مرتبه   ینا  در مراتب معرفت  و  را نشان می   یمهم  برای  مقدمه دهد  ای 
سپس  و    در مجردات   یمرتبۀ تجل  آن، و    است   مرتبۀ ناسوت ای واالتر از  با مرتبه ارتباط انسان  

  ی،حس  ی به عالم تجلنمادها  از عالم    یتکامل در مفهوم اله  ین و ا   ؛ یب استمرتبۀ غ   ا بارتباط  
آشکار    انسان  ی و عقل  یتکامل روحرا    ب مطلق یسپس به غو  و تجرد،    یبسپس به عالم غ

 .کندمی

یک  موجودات از  پیدایش    أ دارند که مبد  نظراتفاق   یخی،و تار   یاز متون باستان  بسیاری
  ین نخست  ِی آب  جرِم   ینو ا   شود « بر آن اطالق مییازل  یهاآبریشۀ نخستین است که نام »

نخستین   بوده  منشکه  میبه   ، استأ  توصیف  نامشخص  و  مبهم  ،  أ مبد  ینا .  شودصورتی 
 .دهدی م نشان ینش را در وجود آفر خدا که ارادۀ است  یزیهرچشامل 

در آن    نامیدند.   " Uria  یااور "را    ینشآفر   یروزها  ین اول  ی،سومر   یهااسطوره»
  ینو ا   ،( آغاز Cosmosهستی )  به مرحلۀ  "Chaos  بارانابر پر "  ۀروز، انتقال از مرحل

  ؛ شد  انجام"  Nammu  نمو "   یعنی  ی آب  ِی هستی  هامؤنث   یننخست  یقاز طر فرایند  
ها  در آن  ، آفرینشارادۀ    که  ، فضا هستندهمچون ذرات پراکنده در    یانیخدا ها  این

ی«  ک  ـ   ان»هستی    و در نتیجه،   برخاست به مبارزه  سکون  با    و حرکت   کرد، حرکت  
به    یبر رو است که    یهانیک  یوهکشکل گرفت و آن،    ین"زمـ    آسمانی "معنکه 

 1نیز شکل گرفت«.  " ینمکان نخست " یب ترت  ینو به ا شناور است  " نمو" یهاآب

 : خوانیمچنین می یبابل  ینشداستان آفر  در

 نبود   یدر باال، آسمان یوقت»

 
 . 1998ـ چاپ اول ـ انتشارات األهلیه ـ  66خزعل الماجدی ـ متون سومر: ص  .1
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 نبود  ی نیزم  ،ن ییو در پا

 از او متولد خواهند شد. یان خدا  است که ین چیزی نخست همان  آبسو، و 

 . ییدرا خواهد زا  هاآن ۀ است که هم یهمان کس «یامهت » مادر

 کردند  یبخود را با هم ترک  یهاآن دو، آب 

ای قابل مشاهده  هیچ ساقه و    ترکیب نشده،ها با هم  چراگاهآن هنگام که    و
 نبود 

 د دن نبو ظاهر و آشکار  یان،خدا  کدام ازهنگام که هیچ  آن

 1.«نداشتسرنوشت از  ایبهره  کسییچ هو 

  یدهآفر   ینآسمان و زم  از آنکه  یشپـ   است  یو زندگ  هستیأ  که منش  ی«دوگانگ »  ینا   و
متن، آن را    ن گذاری نشده بود. پس اییا نام و مشخص نبود    یز متمادر وجوِد خودش  ـ  شود
چنین تعبیر    و از آن،  یختهآمدوگانه و درهم   یزی استچ  ،که آن  کندیم  یف گونه توصاین
نه  و    ی بود آسماننه  کرده است که    یفمتن توص این    ،روازاین ؛  بودند  «خدا »  آن دو کند که  می
 . ینیزم

  یاناز خدا   یمعرفت  ی تصور تالش جهت ارائۀ    منجر به   یان، خدا به  باستان  انسان    نگاه
او   کمک را  تصور    ینا شد.  واقعگرفتن  با  استمرار    شوجودچگونگی  و    انسان  یتاز  و 

پیاده    یانبر مفهوم خدا   را   تصورات   ین و ا اقتباس،    ، یعتبا طب   شاز ارتباط  یز و ن  اشیزندگ
ا   کرده است. این  اند و  آمده پدید  از زادوولد    یان،که خدا بود  تصورات آن    یناز جمله  برای 

به  بر این اساس  را  یانخدا قرار داد و او   هاییبودِن پیدایش، جایگاه اساس جلوتر بر ، خدایان
  نسل دوم  ، نسل  ین از ا و  پدید آمد  نسل اول    ،ی اولیادر   از   بنابراینکرد:    یمتقس  ییهانسل

سوم    ،گرفت  شکل نسل  آن،  از  کرد  و  ا ظهور  به  در    ینهم  .یب ترت  ینو  خصوص  تصور 
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  یی هادر آنجا آب  یرا ز  النهرین نیز وجود دارد؛بین  یندر سرزم یعتاز طب  یانخدا گیری شکل
با آب    یرین ش   یهااز اتحاد آب   . وجود داشت)دریا(  شور    یی هاو آب )رودها(  و گوارا    یرین ش

ن  یا سومریان    . ابر بود،  بر فراز آن   در حالی که   ؛شدیل می ها و دلتاها تشک ، آبرفت دریا   شور
 گیری خدایان منطبق کردند. را بر پیدایش و شکلمنظره 

طور    همان  شد؛ آمیخته می  یامه« ت »در    «آبسو»زمان اول،    ی هاآب فوران  در  »
شود. در حالی  ی م یده د  «لخامو»و  « لخمو» یعنی یان خدا  ین عنوان اولبه آب  َمدِ که 
آب که   به   ،از  و  نماجدا  چشمه  لخامو»  ،شودی م  یانعنوان  و  و  »  «،لخمو  انشار 

و شور، آن را    یرینش   یهازمان اول، بعد از آنکه آبَمِد    یعنی؛  یندزا یرا م  یشار«ک
از انتشار    یناش یعوس  یگشاده با افق  یا در حلقه  یید،زا ین  نخست  یهادر فوران آب
  تراکِم با    یعنی کیشار، حلقه    ین تر یین پااز  و    شود، ی متراکم ممستقر و  سطح حلقه،  
سال  و  بعد «  آنو»،  هاروزها  و  ا ین )زمینکی«  ا ـنودمود »  )آسمان(    و  ، شد  یجاد ( 

توصبه  در  یفی  موجب  ابتدا    ینیم،بی م  ایلیش« نوما ا »که  شکل  آسمان    یآنو در 
 1.« زایدیمرا  یمود« نود» سپس او، و  گیردمی

داللت اصل،    این اینکه    در  آب   تخلق  أمنشبر  است   یهاول  یازل  یهااز  د  ،بوده    ین به 
 : یمخوانی م ینشدر سفر آفر  .یافتانتقال نیز   یحیو مس یهودی

  7یرد  ها قرار گها و آبآب   ین بحائلی ها باشد تا  در وسط آب فلکی    ید و خدا گفت: با  6)
  پوست بود یکه رو  ییهاپوست بود و آب  یر که ز یی هاآب ین را ساخت و بآن فلک پس خدا 

روز  ی بود،  و صبحشبی بود  و    ، را آسمان خواندآن فلک  و خدا    8چنین شد  فاصله افکند و  
 ی خشک   ید و با   ،د نجمع شو   مکان  یک به    یدنآسمان تا رس  یر ز   یدها باو خدا گفت: آب   9.  دوم

 2نامید(.  ین را زم یو خدا خشک  10چنین شد و  ،شود ظاهر 
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  ینا   یچه کس  یول  ؛اول است  یایاز در   تخلق  أ اند که مبدکرده  یان ب ی،سومر   یانالهوت 
اند وجود داشته جاودانه   ین داده است مخلوقاتنشا  یشناسباستان   یهایافته   ید؟ را آفر   یا در 

ویژگی اساس  بر  هرکدام  خود،  که  خاّص  را  ی  اجزا   یر تدب   یفۀ وظهای  عهده  هستی  بر 
 . شدند میف در عین حال به »خدا« نیز توصی  واند داشته

اساس ،  ی سومر »الهوتیان   در    ایشدهین تدوی  هایافته   ین تر یمی قد  بر  که 
 ی ا و آن، وجود مجموعه   اندکردهو قطعی فرض می   ملّ را مَس   یقتیحقاختیار ماست،  

خدا  برپادارند  یاناز  که  زنده   هاآن  ۀ است  شبیه  هبا    یا موجودات    انسانیئتی 
را    این جاودانه.  و    اواز  فراتر    اما   هستند،  فان  توانینمموجودات  انسان    ی با چشم 

  شدهثبت   ی هانقشه   موجببه و    د نکنی را ممکن م  « وجودها »مشاهده کرد؛ اما آن
 1.« دندار  یطرهو مقرر، بر آن س ین معقوانین و 

  ۀدهندنشان ،  کندیم  یمعرف  «آمسو»  عنوانبه   یدر متون مصر   « یزین  یه برد»آنچه    اما
ن  «آمسو»  خودِ   یجادا چگونگی  در    یاندخالت خدا    ینش آفر گیری  شکل در  او    دخالت  یزو 

 است.

گاهانه  را   مخود  آفریدم. را    راستی من ظهور سرآغازها »به خدا«   اطوار»بر شکل    آ
ها  زمان   آغازِ سر در    شکه تکاملیی  کردم؛ همان خدا   یجادا تکامل خدا[  به]مراحل رو

  .کردم  یجاد من خودم را از ماده ا   یعنی   ؛شدم   یجاد ، ا موجودات  یجاد زمان با ا هم   . بود
  ین خود را در ا و ارادۀ  خواست    ۀ هم  .اولیه  ۀ ماد  ۀیش اصل و ر   : بود «آزارس»  نام من 

را با دست خود استوار    اشیه پر کردم و پاه و  توسعه داد  یرونآن را به ب  .گذاشتم  ینزم
آن زمان از    در  .بودممن تنها  ،  نبود  ی مخلوقترین  کوچک که    در آن زمان   . ساختم

سخن  و با دهان خودم    م خوداسم    ه برا.    «تفنوتنه »و    صادر کردم را    « شو»  م نه خود
  یتعدادکه    ایماده   یدم؛آفر   ییو خود را از مادۀ ابتدا   ؛ بودّوت  آن، کلمۀ ق   یرا ز   ؛گفتم
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از  یب ابتدا ها  پدیده شمار  از  آوردها  زمان  یرا  ه   . پدید  زمان  آن  روی  یچ در  چیزی 
پایان،  آب بی که در  ـ   ی واسطۀ روح الهخلق را به   .چیز را ساختمنبود و من همه ین  زم

در قلب خود   یول یستم؛ ابِ  تا بر آن یافتم ن  یی جا .ـ آفریدمکردینم ی بود و کار ساکن  
.  ساختم، من  شد  یده خود ساختم و هرآنچه آفر   ی برا بنیان و اساسی  بودم و  نیرومند  

های متراکمی  توده کردم و  کار    م(ارادۀ خود  )یا   مدل خود  یاساسا  برا و  من تنها بودم  
گاه، تکامل و ارتقا    یکه با تکامل خدا   یدم را آفر   یایی اشاز   از    زندانشو فر   یافتند آ

تولدشان تکامِل[  به  ]رو  آمد:    .آمدند  مراحل  وجود  به  خدا  دو  من،  و    «شو»از 
ابت از  و    «؛ تفنوت» ]در  پراکنداین   . مگانه شدسه   ، بودم  یگانه  دا[اینکه  از من  ه  ها 

  یدر تولد   «تفنوت»و    «شو»  و ازگذاشتند؛  وجود  عرصۀ به    پا  ین،زم ینو بر ا   شدند
 1.« دمتولد شدن «یسطفت »و  «یزیسا » و «سب» یگانه، 

خواهد بر  ی م  یانسان وقت  نیست ممکن    دارد که  یوجود  یمراتب  «اله»شد مفهوم  روشن  
  یقت حقنیز  و  را نادیده بگیرد؛  آن    ، کند  تأمل توقف و    ینش و عالم آفر   خویش   ِی وجود   یقتحق

  به فقط    گرفتار شده  هاآنگذشته در    یهاکه انسان در زمان   ی خطا و شبهات  »اله« و  یوجود
  ش تصور   ۀ و همقائل شود  و تفاوت   یز تما  ،مراتب   ینا نتوانسته میان  که    ه استبود  یل دلاین  

کنند  داللت می   )اله(  خدا به    یمتون باستان  یا مقدس    کتب  که در   یمی مفاه تمامِی  بود که    ینا 
طرف بزرگان  از    یا؛  دناشاره دار   یذات اله  یامطلق    یخدا   ۀبه مرتب ،  ندنکی م  یفتوص   یا خدا را 

فهمیده    یند شرک  هستند    یمتون  هااینکه    شدی مچنین  و  کفر  اهل  هدف  که  ارائۀ  با 
  یف توص   ها آنانسان با  یک  که  اند  نمادها و صفاتی نوشته   کردن خدا بایر تصو   یا   یهات تشب

ها به همین دلیل این متون را رد کردند؛ در حالی که پاسخی برای این پرسش  آن   .شودیم
انکار    یجه،نتپس    ؟شود)اله( سازگار می چگونه صفات انسان با صفات خدا  یافتند که  نمی 

 . دانستندیم یزآمشرکرا   متون این  یرا ز   ؛ بود آن شدن از دور  ه مردم ب یق متون و تشو  ینا 
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 یخی و تار  یمتون باستان  بر اساس یانخدا یدایشدوم: پ بحثم

ی  اساس  عنوان یک اصلبه که  یدتی  مسئلۀ عق  ینتر واضح از مهم   یریتصوجهت ارائۀ  به 
ـ د  یدتی عق   یم مفاهتمامِی    یبرا  مشکالتی مواجه  با    ـیتمسئلۀ الوه  عنیییگر مطرح است 

از حالت  ها  واسطۀ آنبه   یتکه الوهبود    سرآغازهایی   یرعدم وضوح تصواز  ناشی    شدیم که 
و  خود،  یبیغ در زمان و مکا  شد  یاننما  آشکار  تجل  یافت،   یتجل  نو  او،و  فاعل    یاثر   ِی 

 داشت. یدایش و پ ت در خلق)آفریننده( 

برانگیز  بحث   یارتباط  ،یگر د  یاز سو   هستی  سو و انسان و  یکخدا از  میان    ،ینی متن د  در
مید به یده  که شود؛  ا عبادت تمامِی    طوری  حکا  ین ها  را  در    ی حت  . کنندی م  یتارتباط 

بر  دیانت  اد  ییهاآن  ی، چهپرستبت های مبتنی  از    و چه   ،اندیافته انحراف    ی آسمان  یانکه 
ابتدا   پیروانشان که    هاییآن اعتقادات  به اصول و  پ که    یی بر عمل  به    یشینیان از  ارث  خود 
و   یادراکات حس تکامل که متناسب با تکالیف تکامل در  وضعیت و از  انده ماند ی ند باقا هبرد
  یخود باق  یِی ابتدا   یشۀاصل و ر بر همان  اعتقادات   ینا   ،ندا ه نکرد  یرویپ  استانسان    یعقل

رو به تکامل    شهمراه با تکامل عقل انسان و ادراک  ینی، د یماز مفاه  منتج   یِق حقا  .انده ماند
  ییر تغ   گذرد،یکه بر انسان می  زمانگذشت  وجود دارد که با  نیز    یفیو تکال  یینآبنابراین    ؛است

م  یا  کندیم ا   یینهاهدف    یرا ز   شود؛ینسخ  و  شناساندن    ها،یین آ  ین از  انسان  به  خدا 
سوی  قرب به تاز آنکه انسان در نردبان کمال و  پس    بنابراین؛  خداست به  انسان  شدن  یک نزد

که  چه را آنبه این ترتیب و  شودی مبرداشته پرده یش پوشیده بود، برا  چه از آن رود یخدا باال م
کند،  درخواست می  ه استشد  یبردار پرده و  آشکار    برایش  های مرتبۀ معرفتی باالترالزمه از  

 . رسدیمشناخت از  یمرتبۀ عجز و ناتوان به ا ت  دهدیادامه م یب ترتهمین و به 

ها  ، خداوند آنکه در نتیجۀ شناخت و معرفت باالترشانشود ی مالحظه م یاانب  ۀیر س  در
ای از  نمونه   ه بود. نکرد  یفتکل  هاآن   یرِ را بر غ این اعمال    که  کرده است  یف تکل  ییبر کارهارا  

  یگر بر داست؛ در حالی که این عمل    یامبرپ   ای نماز شب بر داشتن  پا به   جوب واین کارها  
 مردم واجب نشد. 
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ِلیال   :  فرماید تعالی میحق
َ
ه  ق ص  ِمن  َفه  أو انق  ِلیال  * ِنص 

َ
َل ِإالَّ ق ی  ِم اللَّ

 
ل  * ق مِّ زَّ م  َها ال  یُّ

َ
َیا أ

ال   و 
َ
َك ق ِقي َعَلی  ل  ا َسن  ِتیال  * ِإنَّ آَن َتر  ر  ق  ِل ال  ِه َوَرتِّ   1 َثِقیال  * أو ِزد  َعَلی 

  ترکم  ی اندک  یااز آن!    یمی * ن  بمان   یدار از شب را ب   ی* جز اندک  یچیدهپ جامه بر خود    ی)ا 
 . کرد(  یمرا القا خواه  ینسنگ   یما بر تو سخنکه  *    بخوان  آرامیو قرآن را با    یفزایبر آن ب  یا*  

  یفیتکال  ـاند گذر کردهکه مردم بر آن  ـ   ین زمروی انسان    ی از زندگ  یا هر دوره برای   پس
با   با    یطشانشرا و  وضعیت  متناسب    ی زندگدوره  که در آن  ـ   شانیزندگمقتضیات  و همراه 

  ی ها و مبادیه پا همان نشود و بر   همراهرو به نو  معارِف  ینبا ا  هرکسو  ،وجود دارد  ـکنند یم
نهایی    به هدف کهبرداشتن در مسیری گام از قطعا   ، بماندباقی  انسان  کامل ت یمِی مراحل قد

  ه آن که ب  خواهد بود  یایفه آن وظبا  مخالف  بلکه  و    ماند، ی بازمشود،  از خلقت او ختم می 
 . شده است یف تکل

، در  یانسانحرکت  یر مساند که شده  یع تشر فقط به این منظور   یو دستورات اله تکالیف
مدنظر، محافظت و    و اهدافیج  نتا   یدن بهبر رس   تابماند  باقی    یاله  ۀنقشجریانی موافق با  

به   انسانمراقبت شود؛ یعنی رسیدن  الهدستبه نتیجۀ    ِی کهکمال    ی است.آوردن معرفت 
از   ینشود و ا ی مشخص موند خدا  خواستۀ آن، بر اساس تعامل انسان با  نوع  و یج نتا   یفیتک

که    ایکند؛ همان جنبه ی مرتبط م  یبی غ  ۀرا با جنب  است که انسانتعاملی  نکات    ین تر مهم 
تکالیف  نوع    . ستارتقا  ینو حفظ ا   شانسان و تکامل  ی تر در ارتقاتر و مهم یع منبع وس  تمثیلگر

بزرگی    یتکامل  ما حجم  یپس وقت   ؛داردانسان    یتمدن  یدر ارتقاو بالنده  برجسته    یاثر   ی،اله
 : شاهد خواهیم بودرا موضوع دو  یمکنی م لحاظرا  یتبشر  یخ از تار  ین مع یا مرحله برای 

 . یبانسان با غ دادن ارتباط  یبرا  یو اوامر اله یف کثرت تکل ،اول

کردن حقیقت نقص  برطرف   ی برا سازد که انسان  ی مروشن    یفلااستمرار و تداوم تک   ،دوم
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 کند. کار و تالش  ی، توجه به جهت کمال اله  یقطر از و نیاز خود، باید 

با وجود    گردد؛ی ارتباط با خدا بازمی  سازوکارها  نکردندرک به    ید،انحراف در عقا  سبب
نداند    یانسان وقت  .گیرددر نظر می را    شانسان و مقدار معرفتوضعیت    ی،آنکه خطاب اله

  یا مسئله   ین افتد و ا یدر اشتباه م ،  از کدام مقام و مرتبه آمده است  یخطاب و سخن اله
؛  گرفتارند شبهه    یندر ا هم    امروزبه  و تا  اند  گرفتار شده در آن    یرکباهوش و ز   ی است که علما

در نظر    یتمعرفت خود به الوهدر شناخت و  که الزم است انسان    یاز مسائل مهمبنابراین  
 مراتب آن است. بگیرد، 

 شانیو تجل یان: ظهور خدااول

او  و    ، است  ت کنندۀ عالم خلقیر تدب  یروهای ن حاصل از عملکرد    ِی محصول تمدن  ان،انس
  ید با   ینکهخالق و تواناست و ا   ،خدا   ینکهشناساندن ا برای    یاله نقشۀ  که  است    محوریهمان  
که بر    را   روش شناختیچرخد، و منهج و  ی مِگرَدش    یرد، گ ر ب  ی معبودعنوان پروردگار او را به 

شناخت و    برای انسان مشخص کرده است.مرتبۀ تکاملی    ،انسان الزم است در پیش بگیرد
هستند که    ی درک کرد موجودات  ینکه شد و بعد از ا   استوارحواس انسان  معرفت بعد از آنکه  

  . ها را کشف کندها کرد تا آثار آنو شروع به تعامل با آن گردید،  آغاز  کند  ی ها را حس مآن
تواند با حواس  ی که نمنیز وجود دارند   یگذار یر از آنکه درک کرد موجودات تأث همچنین پس 

برد؛    ی ها پآن  یم از درک مستقیش  شناخت خو  ِی درکشان کند، به ضعف و ناتوان  محدود خود 
تأثیرگذار    در راه شناخت آن موجوداِت پرداخت تا    یگری د  ی هایله وسوجوی  جست به  بنابراین  

ها  که قبال  آن  ی کمال و ارتقا به مراتب  کسب   برایتالش    یقاز طر   ین و ا   ، ند نک   شکمک ،  او  بر
نم غا  یاشناخت  ی را  او  بود   یب از  پنهان  پس  و  پذیرفت؛  ارتقا   صورت  راه  نوع    یتنها  را  او 

ها  و این  کند، ی و مشخص م یینخدا در او تع  ی هاقدرت  یتجل   یزانو م  یان با خدا  اشرابطه
،  خواهدیکه خدا می  به معرفت یدنرسبرداشتن در مسیر  گام  ی که برا   دهدی م  یبه او محرک

در  .  کندی م  یقشتشو انسان  ممیان  پس  قرار  باقی  حواس خود    یر اس  یا :  گیردیدو حالت 
و از اسارت    کندی صعود مسطح    ین باالتر از ا   ایبه مرحله   «معرفتطریق »در    ماند، یا می
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خدا در    یرکنندۀنقش تدب   یرا ز   شود؛ انجام می  خدا از سوی    یاریبا    ینو ا شود  رها میحواس  
هدا پشتیبانی  از    ی، حالت  یچ ه و  نم  یتش انسان  لحظه،  خدا   پس   شود؛ ی جدا  هر  در  وند 

ها سبب  و این   نگه دارد  یدار معرفت را استوار و پا   ینا کند تا  های ارشادی را ارائه می مأموریت 
 . داشته باشد معرفت، محافظت و مراقبت یتبه نها  یدنرس  یانسان در حرکت برا  شودیم

که خودش انتخاب  ـ   ین مع  ی موجود  هرا ب  یصفات الهاین  تا  کند  تالش میانسان  اما  
  به تصور  یا کنند،  انتخاب میها را  و سنگ   یوانات ح  ،اقوام  یبرخ  ؛ مثال  نسبت دهد  ـکندیم

  یر تدبچراکه  ؛  کنندوغریب پناه می برند تا صفت خدا را بر او اطالق  یب عجبا شکل  مخلوقی  
]که خدا[    استتصور او الزم  پس طبق    ؛ شودی جود خدا جدا نمو  از   یماد   مخلوقات در عالم  

داشته    تأثیر موجود  در آن  تواند می چگونه    نه وگر   ؛ شود  یمتجل  یاظاهر    یعی در هر موجود طب
ـ و    باشد؟   یعی، صورت مظاهر طبو به   شده است  خلق، ظاهر  یازن  یلدلبه   ـیقت حقدر  این 

آتش  خواه  شود؛ یم  یاننما نخاصکوهی    شکلبه   یا  ،شود   یمتجل  در  با    یاله  یروهای. 
هستند    ییهاواسطه   یازمندن  روازاین   ؛ دنشوی نم  یاننما   یماد   خود در عالِم وجودِی    یقِت حق
 د. ن شو ی متجل هاآن در تا 

  یح تصح ضرورت،  یابد  یخدا در محسوسات تجل  شودی که سبب م یاتیاز ضرور   یدشا
  شود؛ی م  یمطابق با حال انسان بر او متجلخدا متناسب و  پس    است؛  نانسا  یدتیعق  یرمس

ی  مقدسنمادهای  که با    یابند تجلی می   هایییئت هدر  دۀ خلق،  ن کنیر مثال  ارواح مقدس تدب 
  یخدا موسپیامبر    استاندطور که در    ؛ همان ند تناسب دارندهست  یک نزدانسان  به    که

 1و از آتش با او تکلم کرد. شد  یبر او متجل  که خدا شود؛ هنگامی دیده می 

 
َنارا   فرماید:  می  یتعالحق  .1 ت   آَنس  ي  ِإنِّ ِلِه  ه 

َ
أِل وَسی  م  َقاَل  م   ِإذ   ک  َعلَّ لَّ َقَبٍس  ِبِشَهاٍب  م  آِتیک  و  

َ
أ ِبَخَبٍر  َها  ن  مِّ م  َسآِتیک 

وَن * َطل  َعاَلِمیَن   َتص  ال  ِه َربِّ  اللَّ َحاَن  ب  َلَها َوس  َوَمن  َحو  اِر  النَّ وِرَك َمن ِفي  ب  ن 
َ
وِدَي أ ن  ا َجاءَها  موسی به  )آنگاه که    َفَلمَّ

آتشی برای شما پاره  ، یا  از آن خواهم آورد  برای شما خبری  یزودبه  .من آتشی به نظرم رسید  :خود گفتۀ  خانواد
در این آتش   کهآنخجسته و مبارک گردید  ، آوا رسید:  ]آتش[ آمدچون نزد آن    *  ، باشد که خود را گرم کنیدآورممی

 ( 8و  7 ،)نمل .(پروردگار جهانیانآن  ، و منّزه است خدا .آن است که پیرامونو آناست 
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در   آن  واردکردنو    عت،یو طب  یعیظواهر طبدادن میان  ربط از طریق  ـ   یسومر   الهوتیان
زندگ بر  مهم   ـانسان  یتأثیر  داشته  یریتصو   ارائۀدر    ینقش  خدا  هر    یا گونهبه   ؛انداز  که 

  یعیعناصر طب بودن  متفاوت  یق و از طر   دانستند ی مربوط م  یبیاصل غ  یک   را به   یا یده پد
از آنجا که این  و    ؛ دارد  وجودخدا    یک از   یش که ب   کردندیاستدالل م   ، هستیدهندۀ  یلتشک 

گونی تفاوت و گونا منجر به   ـ خود   ۀنوب بهگونی ـ تفاوت و گونان  یا اند،  متفاوتعناصر با یکدیگر  
 خواهد شد.  هاآن ۀ کنندیر تدب یروهای در ن

  ، آسماناند از  ، عبارت یردگیشکل م  هاآنبا    هستی  که نظام  بنیادینیعناصر  »
  یکی   ضمِن   فقط در ،  هستیای از تجلیات  جلوه هر  و اینکه  (،  هوا )و جو    یا در   ، ینزم
است  منطقی    بنابراین  ؛ دارد  امکان ظهور و بروز   هستی  کنندۀیف تأل   عناصرِ همین  از  

  اند،مسلط   و هوا   یا در   ، ین زم  ، بر آسمان  ای که چهارگانه  یان خدا بگیرند    یجه نتکه  
قوانینی که  ها و  نقشه   بر اساس را    هستی  ی هایدهپد   ۀ همی هستند که  یانخدا همان  

 1اند.«همراهشان است خلق کرده 

 
َك َقاَل َلن َتَراِني َوَلـِکِن انظ  :  یتعالحقو این سخن   ر  ِإَلی  نظ 

َ
ِرِني أ

َ
ه  َقاَل َربِّ أ َمه  َربُّ وَسی ِلِمیَقاِتَنا َوَکلَّ ا َجاء م  ر  ِإَلی  َوَلمَّ

ه   ی َربُّ ا َتَجلَّ َف َتَراِني َفَلمَّ َتَقرَّ َمَکاَنه  َفَسو  َجَبِل َفِإِن اس  ت   ال  ب  َحاَنَك ت  ب  َفاَق َقاَل س 
َ
ا أ َجَبِل َجَعَله  َدّکا  َوَخرَّ موَسی َصِعقا  َفَلمَّ ِلل 

ِمِنیَن  ؤ  م  ل  ال  وَّ
َ
َنا  أ

َ
َك َوأ ، خود  پروردگاراردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: ا آمد و پرو و چون موسی به میعاد م) ِإَلی 

 ،جای خود قرار گرفتپس اگر بر    .لیکن به کوه بنگر  ؛ را نخواهی دیدهرگز مفرمود:    . را به من بنمای تا بر تو بنگرم
و چون   افتاد بر زمین هوشی ب و موسی  ساخت ریزپس چون پروردگارش به کوه جلوه نمود آن را ریز .مرا خواهی دید

 ( 143 ، )اعراف .( مؤمنانم  ِِ و من نخستین ،توبه کردمتو   یسو به منزهی! پاک و تو  به خود آمد گفت: 
»پس وقتی پروردگارش بر کوه متجلی شد آن را متالشی ساخت«، یعنی تجلی خدا با شکل   یتعالحقاما این سخن 

پروردگار معبود، دارای شکل و جسم نیست؛ پس منظور، تجلی نور پروردگار است و نور    کهی درحال  ؛و جسم بوده است
یگانه است، حق است، و جدای از همۀ    ، خداوندو    ؛جهات، متجلی هستندۀ  اول، محمد و علی هستند که از هم

 .ها متجلی گردیدو با جالل ذاتش، جدای از جهت  شد،متجلی    ءجهات، متجلی است. پس با نور صفاتش در اشیا
از درختی با موسیو این اشاره گویم، که ای موسی! من، آن نور هستم«  سخن می   ای است به سخن او که من 

 ( 304ص  ،حافظ رجب برسی ،الیقین)مشارق انوار
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تصور    روازاین است؛   ی با تکامل انسانهمگام و سازگار خدا،   و مفهوم  یالهِخطاب    ییر تغ
ـ با    هاآنارتباط    و  یان خدا   از باستانی،    یهااقوام گذشته در تمدن  نظام و    بر اساس یکدیگر 

  یان خدا برای    یپادشاه  یا   تربزرگ   یی است که خدا به این صورت بوده    ـی انسان  ی هاارتباط 
که  اینکه خدایان مجمعی دارند و  کنندیم عترافاو ا  یبه پادشاه  یانخدا که این وجود دارد 

که  وجود دارد    یاناز خدا   ی سطحاینکه  و    ،د نکنیها را مقدر مو سرنوشت   یرهامس  در آن، 
 .نامندمی بزرگ   یانخدا ها را آن به پنجاه خدا برسد و   شانتعداد  یدشا

و   ینندهآفر  یانبه خدا  وجود دارد؛ به این ترتیب که  یانخدا بندی دیگری نیز برای تقسیم 
  ، ینزم ، که بر آسمانوجود دارند  اییان چهارگانه خدا اینکه  یا ؛ شوندی م یم تقس  ینندهآفر یر غ

در اغلب    یننده،آفر   یاله  ی هایت شخص   یا   یاناعتقاد به تعدد خدا   تسلط دارند.  یا هوا و در 
انسان  قدمت  تر از  یمی قد  یخِی عد تار ب    یولوجود دارد؛  امروز  تا به    ینِی پرست زم بت  یهاین د

تکامل    یردر مراحل اخ  یانخدا   تعدد   1لوژی«میتو »گفته شود  که  اشتباه است    ین بنابرا ؛  دارد
 است. پدید آمده انسان  ی و ارتقا

ب   یبرا الواح  که  گونه  آن ازبه خدا نسبت  ها  ی مر سو  ،کندیم   یانما  و    یان  درایت  علم 
  یی هاها را به دسته و آن  دادندیم  یص را تشخ   یانخدا   ،اندبوده برخوردار    صورت تفصیلیبه 

جمله  کردند؛ یم  یم تقس اختالف  یا   یاصل  یانخدا   ، از  به  توجه  با  که  ون  مت  اتبلندمرتبه 
هم هستند که به    یا ثانویه  یانو خدا شدند،  تشکیل میپنج خدا    یاچهار    یاسه  از  ،  شدهنقل

شدن به »جاودانگی«  خدایان با توصیف  اندثابت کرده   یزو ن   ،رسیدند ی پنجاه خدا مبیش از  
 یزند. از انسان متما ـ نسان دارند هایی که به ا با وجود شباهت ـ

در    شدهینتدو  ی هایافته که    ی زمان  ینتر یمیبر اساس قد ـ   ی سومر »الهوتیان  
  یا و آن، وجود مجموعه   اندکردهمی را مسلم تصور    یقتیحقـ  دهند اختیار ما قرار می

 
)منبع: سایت    .بندی خدایان در اقوامهای مربوط به خدایان و دسته ها و داستانعلم اسطورهشناسی؛  اسطوره  .1

 (مترجم ) المعانی عربی(.
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  هستند،   انسانشبیه    یئتی با ه  یا موجودات زنده   شانپادارندهاست که بر   یان از خدا 
  ی با چشم انسان فان  توانی نماین موجودات را  از انسان و جاودانه. هرچند  فراتر    یول

و    شدهثبت   یهانقشه  موجببه و    دنکنیرا ممکن م  «وجودها »مشاهده کرد، آن
س  ینمعقوانین   آن  بر  مقرر،  آندندار   یطرهو  ا   هرکدامداشتند  اعتقاد    ها.    یناز 

شب متمایز    یول  ؛انسان هستند   یه موجودات،  انسان  از  جاودانگی،  با خصوصیت 
از  دارای توانایی و  شوند  می ا   یبخش خاص موکل  انسان و  های برتر    یهانک  ین از 

بخشند. هرکدام  آن را سامان  شئون  ،  هایی مقّررشریعتقواعد و    تا بر اساسهستند  
  ، ینزم  ،سمانآمثل    ؛بود   هستی  یناز ا یک بخش    تمامی، مسئول  از این موجودات

  یروهای و ماه و ستارگان و ن یدو خورش یآسماناصلی اجرام  ۀمجموع یا  ،و هوا  یادر 
  یعیطب  یهایدهپد   ین، زم چهارچوب  در    ؛ وو تندبادها  هانو عناصر باد و طوفا  جوّ 

رودها  اساسی    ،هایابان ب  ،هاکوه   ، مانند  شهرها  و   تمدنعناصر  مانند    ، عمران 
تبر و  ادواتی  ابزارها و    ی حتو  مزارع    ها وباغ  ها، جوی   ،ی سدساز حکومت،   مانند 

  ی سومر   یان که الهوتای  یه فرض  ین ا   در پِس   یشک   یچبدون هو    ؛ قالب آجر و گاوآهن
  ینکه ا ؛  استنهفته بوده    ی منطق  یریگیجه نت، یک  کردندی فرض م  یان خدا   ۀ دربار 
مشتاق    هاآن، اما  بودند  یدهبه انسان را با چشم خود ند   یهکائنات شب  ینکدام از ا هیچ 

  یبشر   ۀاز جامع  یکائنات را بخش  ینا   یر،با آن تصوتا  شدند    هاآناز    یا یهصورت اول
کردند و  درست به همان صورتی که از معلوم به مجهول استدالل می  نند؛تصور ک

 1شناختند.« آن را می

انسان خالصه    یزندگ  ه بفقط    شان، و تعدد  یان ا ظهور خد  کنیم این می مالحظه    عالوهبه 
است    یان خدا در سیطرۀ   وجود دارد. انسان ]پس از مرگ نیز[بعد از مرگ او هم  شود و نمی 

خدا  وجود  مسئولش  یانو  بداند  تا  و  دار  ادامه   شهستند،  خدا   هرکجااست  باشد،    یان که 
انجام  به    خواهندی از او م یا   دهندیبه او فرمان مرا  هستند و بر او الزم است آنچه   مسئولش
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مرده  شخص  که  وجود دارد  خدا    42  ی، مصر اعتقادات  در  کنیم که  برساند. ما مالحظه می 
 دهند: یموردمحاسبه قرار مرا 

او  با    . این خدایاندهندی م  یاری خدا   42  را   (یر اوز )ی  قاض  ینیم بی تا آنجا که م»
قرار دهندمرده  شخص  تا  دهند  جلسه تشکیل می    در حالی که   ؛ را موردمحاسبه 

از   که    ینام  ی(مخف   یصورتبه )ها  آنهرکدام  دارد  ادعا    یمتوفشخِص  ترسناک 
مخاطب    یگریاز د  پس  یکیها را  آن   یبترت   ینو به ا   شناسدیرا م  یشانهانام   کندیم

 1دهد.« قرار می

حسابشدن  برانگیخته   به   «یمصر »عقیدۀ   و  ایمان    وکتابو  به  داشت  اعتقاد 
برا   جنازهییع تش مراسم  ب   هاآننزد    یبزرگ  یگاهجااز  مردگان،    ی و  که  ود؛  برخوردار  آنجا  تا 

ی  محل  ، ارواح و عالم مردگانتقدیر  و  ایمن  و رحلتش به خانۀ    یس« ر ی اوز »بعد از مرگ    ،اسطوره
است و    ۀشانمحاسب  یبرا   خودر فرزندان و ملت  او منتظکه گویا  است  کشیده    یرتصو به    را 

اعتقادات در   توسل  این   ،« جناب  حساب    یس« ر یاوز به  روز  در  میرا    . کنیممالحظه 
 . است یتبشر برای نخستین پدر  مانندبه  «یسر یاوز »

اوز  سرنوشت »  : یسر ی و  و  قدر  و  قضا  پروردگار  هرچ همان  بر  مطلع  و    .است  یزها 
   و  در آسمان و زمین  چیزییچ ه

َ
سجّل )دفتر  از    یس ر یاوز   .یستن   یدهر، بر او پوشدَ کنار لوح ق

م  یگریدثبت(   داردکه    کندیمراقبت  نام  تقدیرها  آن  ها،انسان  ۀاعمال هم  و  سجّل    در 
آن    دوو    شودیمنگاشته   بر  »  ؛ دارندنظارت  خدا  که    « یتاچ یس»و    « تحوثآن دو،  هستند 
دارند؛ روزی که  نگاه می  حساب  ز و تا رو رسانند  به ثبت می را    یانسانو بد هر  خوب  اعمال  

ش  اعمال  تک تک تا    شودحاضر می  عدالت  ترازویدر برابر  پروردگار خود    یشگاه انسان در پ
 2« شود. حسابرسی

 
 . 273دکتر سلیم حسن ـ صبِح درون )فجر الضمیر(: ۀ ری ـ ترجمپرستید جمیس هن .1
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سیطره دارد و  جهان    ین ا بر  که  وجود دارد    یی هاها دانستند نظامی از آنکه سومر پس    و
هر    یعتطب   بر اساس  هستیداشتن  بر نظم که  قوانینی را تشریع کردند    بخشد،میآن را نظم  

از عملکرد  باشد    یعیطبپدیدۀ  چه  ـ   یده پد ناشی  قانون    هاآن   .کندداللت می  ـانسان و چه 
  یق از طر ـ   کردند تالش  پس    ؛ند کرددرک    ـراند یحکم م  ی هستعالم    که بر نظام ـ   را یت  علّ 

را ها پدیده و آن دلیل اقامه کنند  ینمع ییخدا وجود بر  ـیهانیکحّسِی  یهایده پد این  ظهور 
 . برشمردند ـاست یاناز خدا  ییآن، خدا  أکه منشیبی ـ غکارکرد نیروهای  یجعنوان نتابه 

آن  ها  آنو  » "سومر   ۀ کلم  أ"،منش"  یا  "سبب"بر  کردند  را  ی"  مِی  که  اطالق 
  یا مجموعه   یمعنبه کلی    طوربه   یول  ؛ آن ناشناخته استاز  نظر  د م  ی همچنان معنا 

  ۀ یدو هر پد   یهانیک  یت ماه   یا  یده هر پد مخصوص برای  منظم و  شرایع  از قواعد و  
ها  یده آن پد   یجادکنندۀا   یاِن که خدا   ییهانقشه   یمقتضابه ـ تا آن را    ،است  یعمران
 1فعالیت کنند.« و وادار به حرکت  برای همیشه ـاندکردهوضع 

ریشۀ شناخت و  در    یرا ز   ؛یدند رس  کردشخدا و عملمیان    شدنتمایز قائل ها به  سومری 
که حواسشان یزی  ترین چبا بزرگ آن را  شود که  ادراکی دیده می   یان،ها از خدا آن  معرفِت 

و بعد  را نهادند  (ی)کین زم  یا)آنو(   نام آسمان  یانبر خدا ها آن اند.نهاده کنند نام  یم شدرک
وجود   یهانی ک یهایده پد ینا یبی بر فراز غکه نیروهایی   کردندبرداشت چنین  مرحله،  یناز ا 

قدرت  آن  هایی کهدارد؛  توص   یاِن ها خدا با  را    یق از طر   ،گذارینام   ینا .  کردندی م  یفخود 
برا هایی  یر تعب  سازوکار بردند دیده  ی به کار م  یانو خدا   ینشآفر میان  ارتباط    یفتوص  یکه 

است    یامه«ت»و    «مردوکمیان »نزاع    یجۀنتصرفا     ینآسمان و زمفتند  گیها مآن  .شودمی
ن   را شکست داد   یامه ت ]مردوک[    ی و وقت ن  ؛ کرد   یمه او را دو  ب  یمیبا    یما ناز آن، آسمان و 

 . یدرا آفر  ین زم،  یگرد

چه عاملی باعث    ،موجود هستند  ین آسمان و زماگر  :  پرسشی مطرح شود   یدشا  ینجا در ا 
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و زم  «مردوکشود »می از جسم    ینآسمان  برا   ،متون  ؟بیافریند   « یامهت»را  را    ی دو روش 
  ؛ شودیم  یده نام  «آنو»که    استیی  خدا همان    او  ،اولد:  نکنی م  یانبیمان  برا   آسمان  ینشآفر 

  ییهاقدرت   ۀ یجآسمان در نت ،  شود نیز دیده می که در افسانۀ »انوما ایلیش«   گونهآن، و دوم
که سبب    مجهز ساختند  ی در مردوک به امانت نهادند و او را با باد  یانکه خدا شکل گرفت  

در وهلۀ    ،مطلب  ینا   چه بسا ظاهرا  بود.    یادر تمثیلی از  که    ی شدا یامه«ت»بدن    شدنیم ندو
برسد نظر  به  متناقض  فهمی بابل  ی وقتولی  ،  اول،  از  کنندهیر تدبیروهای  ن   یدند ها  برتر   ،

پاشید. تناقض    ینا   ،کندیم  درک  هاآن  که حواس  هستندهایی  پدید  بر    هاآن  1فرو  عالوه 
 2. درک کردندنیز   داشتند   یانکه خدا  یا کننده امر  ی یروهان  آفریننده،  یروهای ن

 یان خدا ی  بنددسته : تعدد  دوم

م  به تعدد    یاناز خدا   واضح   یتصور ها،  ی سومر   رسدینظر    یتجل  یلدلبه که  ـ   هاآن و 
  یا رابطه   ش، یبا تکامل عقل انسان و ارتقا  هااند، و تصور آنـ داشته بوده است   شانی ظاهر 

دلیل  به است؛    یظاهر   رفامع  ِی تجلی همراه با کاهش  باطن  معارفتجلی    پس؛  معکوس دارد
  یبه معرفت روح  انسانکه    خداستهمان خواستۀ    ،ینو ا   شدن نیاز به معارف ظاهری؛کم

.  و واالتر استشود، برتر  شناخته می  یعیطب   ی هایده که با پد  ی از معرفت ظاهر   یرا ز   ؛یابد ارتقا  
  یان را به خدا   هاآنها  یسبب شد سومر   ی،ظهور و تجلنظر  از    یان مراحل تکامل خدا   روازاین

 . کنندبندی دسته  تربزرگ خدایان  تر و کوچک

که دو سطح    ندا کرده  یانواضح ب  یبه شکل  ی،سومر متون منقوش بر آثار باستانی  و    الواح
  ی فرع  یا  یتر که نقش ثانو کوچک   یانو خدا   ؛یاصل  یا  تربزرگ  یاند: خدا وجود دار   یاناز خدا 
عرصۀ ظهور    ینش،عالم آفر   یو وقت  کندیبودن خارج نمها را از خدا نقش، آن  ین ا   اما  ؛دارند
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 دهد، بر این مطلب گواهی میاست که  همان َعَملی    خلقت،است و    یانخدا دو سطح از  این  
یق  مراقبت از ثبات نظم دق  یان، خدا   یفۀ، تابع قانون تکامل است و وظت خلق  ینا از آنجا که  و  

است نتیجه[    ،هستی  مراتب  یان،خدا ]در  و  به   ی سطوح  که  و  یج  تدر دارند  تکامل  با  همراه 
زندگیساختاو    یهست  شدن ساختاریچیده پ که  می  یاننما  ر  این صورت  به    ایانیخدشود؛ 

که    ی،اصل دارند  هستندخدایان  وجود  خدا   ،پدر  پا  یانیو  سطح  دارند  تر  یین در  که  وجود 
 . کنندی م  یرتدب طور مستقیم  به هستند که خلق را    خدایان  ین و هم   دهندی فرزندان را نشان م

 : کندی م یانب صراحتبه  «لیشاِ  نومااِ » ۀاسطور مطلب را  ینا 

 نبود   یها، آسمانی در بلند که در آن زمان »

 ، نبود  ینی، زمهاتر یین و در پا

 « ابسوشان »جز پدر  یاناز خدا 

 . نبود ـها را باردار شد که همۀ آنـ  «تعامه» و  ،«ممو»و 

 ؛ مخلوط کردند یکدیگر   بارا  یشانهاها آبآن

 ؛ د شو یاننما ی ر نپ    یزارهااز آنکه مراتع و شوره  یشپ

 ؛ یایندبه وجود ب   «یگرد یاِن خدا »از آنکه  یشپ

 هایشان ترسیم شود. سرنوشت شود و  داده  هاآنبه  هاآن  یهااز آنکه نام  پیش

 . شد یده آفر  هاآن  اعماقسوم، در  یانخدا  ،آن زمان در

 ؛ داده شد دو به آن یشانهاو نام  «لخامو»و  «لخمو»

 یفتند و غرور ب ییشوند و از توانا یر پ« لخامو »و  « لخمو»از آنکه  یشو پ  

  ی، قبل  یاز دو خدا پا به عرصۀ وجود گذاشتند؛ در حالی که    یشار«ک»و    «انشار»
 . تر بودندیل بلندتر و طو
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اضافه    یطوالن  ی هاسال   به آن را    در حالی که  ،کردند   یزندگ  یطوالن  یروزها 
 . کنندمی

 را. فخر پدرانش   زاییدند؛را « انو» خود وارثآن دو،  سپس

 ؛ بودجانشینی برای او و  «انشار »فرزند نخستین  « انوآری، »

 ؛ کرد متولدش خود شکلبر را   یمود« نود »پسرش   «انو» سپس

 شد. سرور پدرانش  یمود« نود » پس

 در قوایش، عظیم. و بود   یم حک وسیع بود، ادراکش او 

 1.« و متکبرتر بود تری و قو «، انشارتر از جد خود »بزرگ 

  یانیخدا  ـ باشد وجود داشته    یآسمان  یا  ین که زماز آن  یشپـ   کندیم  یان ب  وضوحبه متن  این  
کند به  میاشاره    متناین    گویی.  اندپا به عرصۀ وجود گذاشته   یگرد  یان و از آنجا خدا   بوده 

ها مرحلۀ توزیع نقش سپس    بوده است؛  یناز وجود آسمان و زم   یشپ   یان، وجود خدا اینکه  
کار به    ین ا   وانجام دهند؛    «»هستیخود را در    ۀ یفوظها  آن  رسد تا از راه می   یان خدا برای  

 روش زیر صورت پذیرفت: 

آن   پرداخت.به ساکنان آسمان  ت خلقکار  دادن به یان پا  از بعد خدا  ترین بزرگ»
آن را از    یج تدر به و    داشت  یانجر   ینقرار داد که در زم  یزی از آن چ  تر دور   یار را بس

عبادت ین ئآ و  برا ها  را  تا عرصه  داشت  پنهان  کند؛  تر  کوچک   یخدا   یها  فراهم 
ها و آن  یبا مردم و زندگتر  تر و مأنوس نزدیک   یول   ،اصل  رتر دیین با مقام پاخدایی  

بیشتر.و    معیشتشانامور   فعالیت  برخ  کار   با   کردن یبه مخف  یی،ابتدا   یاناد  یدر 
منجر    اووابسته به    هاین ئی و آاو  عبادت  رفتن  بین از آسمان از معبدها و    یخدا   کامِل 

از آن است که به  فراتر  آسمان    یخدا   ،یقاییآفر   یل از قبا  یاریدر بسبینیم  می  .شد
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  یا یه و هد  یو قربان  ینئ تر از آن است که به آداشته باشد و پاک  یازن  یعبادت  یچه
  یاناز خدا   یکی  ،آسمان  تربزرگ   یخدا   " یوروبا"  یلقبا  یاندر م  مثال    ؛داشته باشد   یازن

را  کوچک آفر نجام ا به برای  تر  عمل  بود ـ   ینش رساندن  کرده  آغاز  خودش  ـ  که 
در حالی که زمین و هرچه را    گردد؛باز می  خود  به آسماِن   ؛ سپسکندمنصوب می

هم    "ینفش"و    "توکومبا "  یل قبا   یان در موضعیت    ینهم کند.  که در آن است ترک می
  ی زندگجزئیات  تر از آن است که در  یم در آسمان، عظ  تربزرگ   یخدا   وجود دارد.

  ی ها و خطرهای گرفتار   ترین بزرگ   جز در   هاآن  بینیم ی م  پس   انسان مداخله کند؛ 
به   ها طوفانبادها و تند یانو طغ گیر های همه بیماری   ،شار طاعونمانند انتعظیم  

 1.« برندی او پناه نم

  یاز رو   هاگانه ه ن    یا ها  گانه سه صورت  گیری خدایان به تفکر باستانِی شکل  رسدی به نظر م
  ش یکه برا   یا گونهبه باشد؛  بوده    یهانیبا نظام جهان کشدن  همگام در    ناچار به   یا ضرورت  

یا  بزرگ    ییتاه ن    ،یمصر   مذهب   در   .پنداشتند می مرکب  آن را    یاگرفتند  در نظر می   ییاعضا
و    تربزرگ   یخدا   یهایتجل   هااین   ۀ و همگرفت    شکل  تایی دنیاه ن  و    ، کوچک  یی تاه ن    یک

  یواری دبر و  رسد،« میرع که به » روحانی یسرود طور که در  ؛ همان بود  «رع» یعنیواالتر 
بسته،    «اول  یتی س»  فرعونمقبرۀ  در   خ  مشاهده شدهنقش  پدر  «  رع»  ، دایانکه چگونه 

 : بوده است «رع»  ای از جوانب جنبه تمثیلگر چگونه هر خدا  و، یانهمۀ خدا تمثیلگر 

که    یهستشکوهمندی  قدرت  آن  ! تو  «رع»  یتوست ا از آِن    یشسپاس و ستا »
خانه  ایمن شدم  یهادر  که من  این    . یافت  یانجر ی  تواینک  ست، که همان  بدن 

 .« استیموت»

که    یهستشکوهمندی قدرت  آن  ! تو  «رع»  ی توست ا از آِن    یشسپاس و ستا 
گاه است.  ین ا اینک . دارد  یانجر  «یسنوب»آدر گنج   بدن توست که آ
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که    یهستشکوهمندی قدرت  آن  ! تو  «رع»  ی توست ا از آِن    یشو ستا   سپاس 
بدن توست  اینک این ادامه دارد؛ ی یگر پنهان د ۀاز هر موجود زند یش ب اشیزندگ

 است. « شو» که همان

او همان  و  ند،  شکوهم قدرت  آن    یی! تو«رع»  یتوست ا از آِن    یشسپاس و ستا 
 .است« تتفنو»همان ، بدن تو

که    یهستشکوهمندی ! تو آن قدرت  «رع»  ی توست ا از آِن    یشسپاس و ستا 
 1.«کندیطلوع مهایش موسم ها در بر سبزه 

ها آن   که بر  بوده  یمختلف و متنوع طبیعی    یهایده پد   راجع به  تصورات انسان  هااین
از    یبرخ  اند.ه بر او داشت  واضحی  تأثیر های طبیعی  طوری که آن پدیده است؛  احاطه داشته 

آورد،  را به تالطم می در او احساس ترس  ی  برخ  داد،یخاص رخ م  یدر زمان  هاپدیده   ینا 
ها  محرک   دربارۀ او    بنابراین؛  یب ترت   ین به هم   ... وآورد،  به وجود می   ینان در وجود او اطم   یبرخ

  ،زده نشود بر خودش شگفت  هاآن  تأثیراز  تاپرداخت می جو وجست به ها  یدهپد  ینو اسباب ا 
ها را به  پس آن کرد؛یم  یاز احساس ن  هاآن به یرا ز   رفت،یها میده پد  ین دنبال ا او به  یگاه یا
ها،  این پدیده   یرا ز نام نهاد؛  ها  نام همان پدیده ه را ب  یروهاو آن ن   دادنسبت    یبیغ  یروهایی ن

  ها را بر اساسآن   یزو نسبب از نظر او خدایان متعدد شدند    ینبه هم  .بود  یروهاآن ن  عملکرد
 کرد.  ی بند بر خودش دسته  شانگذاری یر شدت تأث

 رساند به انجام می که  ینقش خدا بر اساسگذاری نام: سوم

که خدا بر عهده  بوده    «نقش اصلی»برگرفته از  ،  توسط پیشینیان  یانگذاری خدا نام ایدۀ  
را برای    هاتعدد نام   یباستانهای  نگاشته در  بنابراین ما    ؛رسانده استمیانجام  به  و  داشته  

بر عهده    که آن خدا   ددگر ی بازم  ی متعدد  ی هابه نقش  هایی کهشاهد هستیم؛ نامخدا  یک  
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 . داشته است

است  یانشا» نام   یکیذکر  آفر   "ینکیا "  ی خدا   یهااز  با    یوانات ح  ینشمرتبط 
 1.«ینیز زمخالق ب   یعنی  ؛ ستهای او" نیز یکی از نام یمدراد"و  است

از  های ناشی گرفتاری  مثال  قرار دارد ـ  یعت طب تأثیرانسان دانست تحتاز هنگامی که  و
بر    ییهایالب س تسلط  و  کنترل  خطر   یا  هاآن که  است  شاندفع  تغییرات  و    دشوار  نیز 
آمدن آب و انباشت رسوبات  مثل باال،  هاستدنبال این سیالب آمده در زمین که به وجودبه 

پدیدۀ  بروز  شگامی  هنآب  رفتن  پایین   و  و  شور  آب  م  یرینکه  هم  به    ـیوندد پی به  اقدام 
رخ    یعت آنچه در طب فهمیدند   یشینیانپکرد؛ پس   شخود اعتقاد   به  مسئله   ین ا کردن  اضافه

شروع   یشینیان رو پ ازاین  ؛اوست  یات از تجلو ظهوری    یو تجل  ، خدا کارهای  جمله  از    ؛دهدیم
  خدا  یبرا شد  یصفت یا، اسم  فعل  ینا به این ترتیب و  یاتل تج  ینا ا خدا ب  ییبه شناسا کردند 

 شد.که با آن شناخته می 

از غضب    ی بازتاب  ، باستان  دورانانسان    یبرا ها  موسم سیالب در    یل س   مثال  »
بود   یا ها نشانه کردن آبفروکش  ، وبود ( یامه)آبسو و ت هاآب باستانِی  ِی ازل یانخدا 
 2.« یدجد خدایان  یروهاین   در برابر هاشکست خوردن آنبر 

نیز  و  ،انسانخود    یکارها ، برگرفته از  گذاری خدا نام   سازوکار   ینا همچنین شاهدیم که  
اعتقاد    ین و ا   شدی منسوب م  یی به خدا   یعی طب   یروی هر ن پس    ؛ یاهان بوده استگو    یواناتح

 . آن بوده استب وجود وجود داشت که آن خدا، مسبّ 

  . شدمی  رساند متفاوتمی انجام  به  که خدا    یایفه وظ  بر اساس گذاری  »این نام 
به    "ماما"نام  با عنوان    وگرفتند،  " قرار میننتو"  نام  تحت خدایان والدت و زایمان،  

  " ننخرساج" یا " ننماخ "پرداختند و تحت نام ی م یبشر   ۀموجودات زند ینش عمل آفر 
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با   از نظر    اما  ؛.کردند..یمو مخلوقات مشارکت    یاهاندر ساختن گ  "یآنک "همراه 
  یایو مادر همۀ افراد در آس "ایل" تر بزرگ   ی خدا همسر  یره"عش یعنی " او  یان،کنعان

خواهد    ی باز ر رمز و راز،  پ    یانرا در اد  ی که نقش مهمبود    یس"آت "  یا   یبیل" س"  یر، صغ
 1.«کرد

پنج خدا برای طوفان    ،طوفانبابلِی  در اسطورۀ  اند که  کرده ما نقل    ی برا   ی باستان  الواح
در    یانشد که خدا یم ییاجرا زمانی  فقط که د داشت وجو  یی کارها یرا ز گیری کردند؛  تصمیم 

 : گرفتندمی یمها تصمآن  یبرا   انجمن خود

نهان را    یمن راز   ، یلگمشگ   ای  پاسخ داد و گفت:  یلگمش به گ  یشتیم اپنت  »او
تو   کرد. برای  خواهم  گفت:  به   ، یانخدا   دربارۀ   ی راز   آشکار  خواهم    شوروپاک   تو 

تو    یشهر  را  است که  و    یاری بس  دورانکه    شهری .  شناسیی مآن  بر آن گذشته 
؛ و در آنجا  کنند بر آن ارسال    یبزرگ خواستند تا طوفان  خدایان   در آن بودند.  یانخدا 

  و بود  وزیرشان    جی"اینو"  شان، ونماینده   " ورتان ین"  مشاورشان،  "انلیل"   پدرشان،   "انو"
 بود. در آنجا حاضر  یزن بود  " ایا"همان که  "ننحیکوا" یز ن

  یاست به ر   یان انجمن خدا   "شهر اور  ی نابود "معروف با عنوان    ِی و در متن سومر 
  صمیمیتاین    کنند؛ را نابود  مردمانش  و    یرانشهر اور را و  گیرندی م  یمتصم  "انلیل"

الهۀ شهر اور را که در حال    ی ... تا آنجا که خدایان، شدنانجام ی  کار از آسمان و  بود  
کردند.  ندبه  احاطه  بودند،  شهرشان  برای  م  یانی خدا   س سپسرایی  که    بینیمیرا 

از    یبت بال و مص کنند  تالش می   یوسانه أم و  د   " اور"را  دل  کنند  سعی میفع کنند 
 2یاورند.« به دست ب  بودند،یانی که آن تصمیم نابودگر را گرفته انجمن خدا 

و الزم است تابع    یستن  ی کاف  ییتنها به   یجاد،و ا   ینش که آفر کرده بودند  ها درک  ی سومر 

 
 . 311فراس سواح ـ سرگذشت عقل اول: ص  .1
 . 29فراس سواح ـ رحمان و شیطان: ص  .2



 97  .......................................................................... یاتش مراتب و تجلّ  یت؛مفهوم الوه 

و    ؛سازدی مخلوقات را محقق منظام  و استمرار    دهدیادامه مها را  د که رابطه نباش   یقانون
  یگر از شهرها با فرستادن طوفان و د  ی کردن شهر نابود  یبرا   یان خدا   یم تصم یقاز طر   ین، ا 

  یافتن دواممسئلۀ    .شودمیآن شهر، روشن  از    «مسئول  یخدا »دفاع    یزو ن   یعیطببالیای  
به    امرش  یرتدب  است که  یانیخدا   یت ولئمس  تابع  ،نیز   آنحفاظت از  و    یانخدا   تاز خلق  یخلق

 سپرده شده است.  یشانا 

 یان خدابودن( )یکی یدتوح رسآغاز   :چهارم

  بر  که اصلی    پرستی آشکار شد؛ کتازمان با شروع پیدایش اعتقاد به اصل یهم   مرحله   این
، بنا شده است؛ هرچند وجود  یان خدا   یگرو نه د   او  یو اخالص برا   یگانه  ی عبادت خدا پایۀ  

نیز آن را  نم  ها  ا کند،  ی انکار  بر دیک    ۀ غلب  یگانگی  ای معنبه   ین و  پروردگاران   یگر پروردگار 
بعد از  پدیدار شد؛ پس   یان خدا چندگانگی  از عبادت  ـ خود  ۀ نوببه نیز ـ  عبادت  یگانگی  1.است

انسان،   خودتوانایی  آنکه  ضعف  و  کمک  ی نم  فهمید و  شناخت  را    ش محدود  بدون  تواند 
 خود را به آن خدا منسوب کرد.  ی کارها ۀدهد، همبانجام  ی ن کار یااز خدا  ییخدا 

 : خوانیمیم  اوهمراه  "یشخص  ی خدا "یک دربارۀ انسان و ضرورت وجود  »

ن   در  انسان  ب   ی نان  "یشخص "  ی بدون خدا یست  توان  در توان و    یاوردبه دست 
 2ـ بجنباند.« ی پهلوانبه  را ـ خود  یبازو یک مبارز نیست که در معرکه،  

نزد وجود    «یشخص   یخدا »یک    پس پا  انسان است  یکدارد که  از یین و در مرتبۀ    تر 
آمادۀ  که  شود؛ خدایانی  می  واسطه   بزرگ   یان انسان و خدا که میان    دارد قرار  بزرگ    یانخدا 
 3. او هستند بامهرورزی   و از او یدن شن

 
 . 1978 ،ولچاپ ا :بیروت ، دارالکتاب لبنانی، 124اد ـ عقاید و مذاهب: ص مراجعه شود به: عباس محمود عق .1
 . 260ها: ص دکتر اسامه عدنان یحیی ـ خدایان در نگان انسان عراقی قدیم، پژوهشی در اسطوره  .2
 . 260ها: ص دکتر اسامه عدنان یحیی ـ خدایان در نگان انسان عراقی قدیم، پژوهشی در اسطوره  .3
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  یانوجود تعدد در خدا مرحلۀ    ؛استپیشین    ۀمرحل  از  یافتهارتقا  یا ، مرتبه پرستیپس یکتا 
به    که ارتقا  یول  پرداخت؛ی م  عبادتشانانسان  فهم  یبا  او  در  یک    یدانسان،    یب ترت هرم 

کمال   یانخدا  جهت  دارد  از  ترتیب    .وجود  این  او،  پرستییگانه مفهوم  به  و    برای  پیوسته 
 . متبلور شد آرامآرام

  یان، در توجه خدا   ینو ا است  شده    برگرفته   خودشان  یاندر م  یان ارتباط خدا اصل، از    ینا 
ایی که  شود؛ خدمالحظه می شده، یزمتما یت صفات الوه  تمامکه با  یک خدا  انتخاب  یبرا 

آنچه   ،است  یت الوهتمثیل   اد   مانند  دارد؛   یمقد  یبابل  یاندر  در    وجود    یچگونگ همچنین 
جهت  به یان  از طرف خدا ینده  نما   و انتخاب  ک«مردو »  یز خدا ی ن  و  «ننورتا»خدای    گذارینام 

 : سروده شده، آمده است « ننورتا» ی که برا  ی در سرودکه  طور همان ؛ که داشتند یصفات
بود  » را    ، بزرگ  یانکه مجلس خدا چگونه  پادشاه   ید تمجاو  و    ۀ بر هم  یکرد 

قدرتمند است و خشم او،   یننورتا  ینا   به او داده شد؟تنها    ـیان خدا   یعنیـسادات  
بلندای    ، است  ید خورش   ش صورت  دلیرتر است.  یانخدا   ۀ . او از همکنندهیرانو طوفان  

  ( Gula« )گوال»  اودو چشم    ۀو حدق  «،ینلیلن»  و«  انلیل»  شچشمو دو    سرش ماه،
و  «،  شمس»  و«  ینس»  دوقلو   یدو خدا   شو مردمک دو چشم  «،یلیا ـ یلیت ب»  و

« انو»  ستارگان است.  «شتار»ایهمان    شو دهان  ،تابنده   یدخورش   شچشم  هایپلک 
هداو  سخنانو  ، او هستند یهالب  «انتو» و  1است... .«  یاله آور پیام و   ز 

ی  و خدا «  ننورتا»  یخدا برای  شکل رقیبی  که به   بینیم یرا م «  نرگال»  ی خدا   همین طور   و
 :است یاندر او نما  یانهمۀ صفات خدا شود؛ چراکه  ظاهر می  «مردوک»

اند  شده   یکیاو،    ی اله  یت در شخص   یان خدا   ۀهم   .یستن   ی عاد   ی خدا یک    و او»
«  کوثا»شهر    «نرگالهمان »  یرا«ا »که تأکید دارد  خوانیم  می  ی متندر  مطلب را    ین و ا 

شهر    «نرگال»  « همانلوخش»و    «، بابل»شهر    «نرگال »  ی« همان مسلمتا »و    است
 

 . 144و  143ها: ص پژوهشی در اسطوره دکتر اسامه عدنان یحیی ـ خدایان در نگان انسان عراقی قدیم،  .1
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 1.«است یش«ک»

  ، از آنکه انسان، مکلف به آن شود  یش پ  ـی باستانهای  طبق نگاشته ـ   ید اصل توح  پس
دادن و نسبت   یان را خدا   ی کردن اعضای اصل جسمان  یو حت  است بوده    یاندر انجمن خدا 

خاص از   ی عنوان نوعبه تمثیلگر آن است، که یانی از خدا   ییبه خدا   یشاز اعضا یهر عضو 
عمل  با  است که انسان،    یا یجه نت   کرده، یااش میبندگی  هکیی است  با خدا   انسان  ارتباط

به    ۀخالصان در هم؛  استیافته  دست  آن  خود  انسان  ۀپس خدا  شود؛  متجلی می   حواس 
که در متن    طور  همان  شوند؛محسوب میی برای شناخت خدا  اصل  یهاکه واسطهحواسی  

می این   «ننورتا»  ی خدا   که   شد  یان بی  قبل توصیف  که گونه    ینلیل«، ن »و    «انلیل»  شود 
 2. شوندمحسوب می یانترین خدا از بزرگ در حالی که این دو  ؛ هستند شچشمان

از   یز آورد و او متمایخدا را به دست م یهانام  ۀ هم «ینس» ی خدا  که شود می مالحظه
 :است « نرگال» ی و خدا  « ننورتا» یخدا 

ـ ینس"  یخدا » خدا "  آنجا  در  م  "ناننار"  یکه    یر ام  یبرا   ی لقب  ـشودی خوانده 
سرور  و    "انشاری "او همان خدا   .تر استبزرگ   ین،او در آسمان و زم  .است  یانخدا 

 3.« است یکیشیرکالا سرور اور و سرور و " انو" بزرگ

 
 . 145ها: ص دکتر اسامه عدنان یحیی ـ خدایان در نگان انسان عراقی قدیم، پژوهشی در اسطوره  .1
ام، جنگ با او را دادهۀ که با یکی از اولیای من بجنگد، اجاز  یهرکس چنین معنایی در حدیث قدسی آمده است: » .2

شود، و بندۀ من پیوسته با نوافل به  ام به من نزدیک نمیجب کردهاز آنچه بر او وا  رتی داشتن دوست ام با چیزی  و بنده
شنود و چشم شوم که با آن می، و چون او را دوست بدارم گوش او میبدارمتا آنکه او را دوستش  شود  من نزدیک می

رود، و اگر  شوم که با آن راه میکند و پای او میشوم که با آن کار میی بیند و دست او م شوم که با آن میاو می
و در هیچ فعلی تردد نداشتم مثل  دهم،  دهم و اگر به من پناه آورد قطعا  او را پناه می چیزی از من بخواهد به او می

مؤمن از  از کاری که    زیرا مؤمن از مرگ کراهت دارد و من هم  ؛دوشبرایم حادث میمؤمن    قبض روحدر    ترّددی که
 (. 7/190«)محمد بن اسماعیل بخاری ـ صحیح بخاری: .بیزارم داردکراهت آن 

 . 147ها: ص در اسطوره  انسان عراقی قدیم، پژوهشی ه در نگاخدایان  ،دکتر اسامه عدنان یحیی .3
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دادن هر  از اصل اختصاص  ،کردندی آن عمل مطبق   یانخدا که انجمن  روشی    ینا   لذا 
به تکل بر دارعهدهاصل  تا    ین مع  یفیخدا  تمام تکالیفی که  تمام خدایان است  شدن  عهدۀ 

ارتباط میان خدایان بوده  تکامل برای  وضعیت رو به  توسط یکی از خدایان، همگی بیانگر  
  یزانماز    وگیرد  چهارچوبی عقایدی برمی عنوان  بهآن را  انسان  ی است که  آغاز   ینا است.  

  یاتش، آوردن ضرور دستدر به   ش به خودتکیه    یق از طر دارد؛  یمپرده بر   یشتکامل و ارتقا 
بالبته   آنکه  از  و    ه پس  اصل    پس   ؛ معارف خدایان متصف شد صفات  در  ابتدای  انسان  و 

  یاِن خدا   هب  ییز چدر هر   ـخویش  یزندگ  شئون  یرتدب   یبرا بودن دانشش  جهت کم به ـ   خلقتش
با آن غایتی مقایسه شود  ،  سطح  ینانسان در ا درجۀ تکاملی    کند. اگرتکیه می  کنندهیر تدب 

دارد. انسان آفریده شد تا به اخالق    ترین مرتبه قرار، در پایین خاطرش آفریده شده است که به 
ایفا کند و صورتی برای  شود تا نقش آنآراسته  خدایان   همۀ معارف    خدایان شود کهها را 

که انسان در تکامل و ادراک    ی پس تا زمانشود؛    یان واضح و نما  او  با   ، یانمخصوص خدا 
او    یازهای نکننده دارد؛ اینکه حقی بر خدایان خالق و تدبیر  قرار دارد،   ن ییپا یسطحدر    خود

تا  قرار دهند    خود   توجه  مورد  ندا ه با دست خود ساخترا  برآورده کنند و آنچه  طور مستقیم  به را  
و  یافته محروم است  بالغ و رشد تارهایرف، از  مرحله   ینانسان در ا   ا یر ز  ؛کنندت  از او محافظ

رو   یاناگر خدا  او  و کارها  ،برگردانند   یاز  طرح  و شکست  رفتنش  بین از باعث    یشرفتارها 
  یدمانند خورشـ   یعی، در موجودات طببلندمرتبه  یاناست که خدا   یعیطب د؛ پس  شویم  یاله

مرحله از مراحل تکامل و  این  در  چراکه    ؛ یابند  ی تجل  ـیاراتو ماه و درخت و ستارگان و س
با   انسان  داردها  این ارتقا،  چنین  شکل   روازاین ؛  انس  امر برای    ی، ظهور گیری    ی انسان 

  ه بخواهند داشت که    یاتیظهور و تجل،  باشند  یمتعدد  یانکه خدا ی  زماناست. تا    یعیطب
هستند.  به انسان    یعیموجودات طب  ینتر یک به نزد   شبیه   ی، متعدد های  صورت و  ها  روش

  ی را برا   هاآناز    ییوجود داشت و بر انسان الزم بود خدا   یانخدا   تعدد  مفهومبه همین سبب،  
و   یدتوجه نما به آن خدا  کند از درجۀ اعتبار ساقط را  یانخدا دیگر تا بدون آنکه   یندخود برگز 

هایی  روش   ه ب  یان خدا عملکرد    بینیمی م  یرا ز   ؛ در آن مرحله بود  مقبول و    یعیطب وضعیتی    ینا 
باستانبوده   اینکه  نوشته   یاست که متون  م  یانخدا اند؛  خسته  ،  کردندی با دست خود کار 
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اقوام گذشته   و...   شدند یم توص  و  برمیخود    ات یفدر  پرده  آنان چنین    یان که خدا دارند  از 
 . نهادندبنا   ینزمبر روی اصول تمدن را مان کسانی بودند که ه

باستانـ   یانخدا   ی کارها جمله  از   متون  خلق اندکرده   یانب   ی که  عناصر  ـ  کردن 
زندگی  یلتشک  قنات   ،شهرهاآوردن  وجودبه   ، هاقنات   ،رودهامانند  دهندۀ  و    هاساخت 

 1. شود ی ها و رودها جار ها در قنات ست تا آب سدها 

و    ،دادند   یاد  را به انسان  ینزمبر روی  هستند که ساختن تمدن    یکسانهمان    خدایان
کار  و  کشیدند  سختی می خود    یکارها   یر تدب  یبرا   یه، اول  یهایه و پاها  بنیان   در زمان  یانخدا 

پ   یدرستحمل  قابل غیر   یها به حد آن  ِی رنج و سخت آنجا که  تا    ؛کردندیم لبریز  اش  یمانه و 
  ی این اوصاف  .برسند  یشبه آسایان  و خدا   یرد ها بگ کار را از آن رنج    تارا آفریدند    پس انسان  ؛شد

هر  انجام هنگام ش هایصفات بشری و رنج کردن ساقط مانند به تنها نهادند  بنا  که الهوتیان 
ا   . استبوده    یانخدا   ای بر ی  عمل خواندن  هنگام  ن  ین پس  درست    یمعنا   یست متون، 

  . متفاوت است  خدا با انسانتوسط  دادن کار  انجام سازوکار    یرا ز   ؛ شودبرداشت    اللفظیتحت 
بوده است؛    یانخدا به خدمت  ، انسان یدن سبب آفر  د نکنیم  یت که روا  یممتن دار  ین ما چند 

 : عنوان مثالبه 

و آسمان مشخص    ینزمحدود  آمد و شکل گرفت و  پدید    ینزماز آنکه  پس  »
  »انلیل«  و«  آنو» بزرگ    یانخدا   در آن هنگام  ند،دجله و فرات آرام گرفتو دو رود  شد  

  در انجمن مقدس خود نشستند  ، همهبزرگوار جلسه گرفتند  یان خدا دیگر  و  »ایا«  و  
آسمان را   و ینزم »حدود  گفت:  انلیل . بازگو نمودند  که کرده بودندیی را و آن کارها

ها قرار داده شد و دو  شد و خندق   یخود جار   یها در مجرا و قنات   یممشخص کرد
  یزیچچه   بعد از آن  انجام بدهیم؟  یکار   چه   یدبا  یگر رود دجله و فرات آرام گرفت. د

  یجیجی«ا »و    ی«آنوناک»  از جملهبزرگوار    یاناز خدا   یگروهیافرینیم؟«  ب  توانیمیرا م

 
 . 156و    153و    148ها: ص  دکتر اسامه عدنان یحیی ـ خدایان در نگان انسان عراقی قدیم، پژوهشی در اسطوره  .1
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و از خون   یمذبح کن یدرا با «المگا» یاِن خدا  یبرخ : گفتند »انلیل«و به  پاسخ دادند 
زنبیل و  .  یمبگمار   یانو او را در گذر زمان به خدمت خدا   یافرینیم ها انسان را بآن

  یمقدس  ی هامجسمه  ،بزرگ   یانخدا   ی پس برا   ؛ داد  یم را به دست او خواهتیشه  
آب خواهد داد و    اشچهارگانه   یهایم را با اقل   ینزم  .است  شانیسته که شا  سازدیم

ب  یراتخدرونش  از   کشتزارهای    کشد.یم  یرونرا  بر  را  تا  می  یآنوناک او  گماریم 
فراوان  محصول   آب ششود،  غالت  عاو  و  آورد،  خواهد    یرونبیرین  و    ی هایدبا 

 1.«  ...یردگی جشن م یانخدا 

را در عالم  طور مستقیم  به که    یکس   یاتاست که خصوص  ی مخلوق  ید آفر خلقت  خلق 
پس تا    ؛است  یافته   یها تجلدر آن   مطلق  ی هستند که صفات خدا   یمخلوقات  یا دارد  خدا را  

او، از    ینشآفر شکل انسان ظهور کند و  الزم است به ،  استخلقت  که خدا در عالم    یزمان
 باشد: یاناز خدا  ییاو، بدن خدا  یۀو ماده اول خدا باشد  یقتحق جنس

کردن ی قربان  یقاز طر   مگر  آید،نمی  یادن  ینو به ا شود  نمی  یدهانسان آفر پس  »
ک    یانخدا   یبرخ آنو  و مخلوط شتن  برا   کردن خونشانها    او؛ ساختن    یبا خاک 

را    یامه«ت»همسر  «،  »کنفو  یکه چگونه خدا هست    یبابل  ۀدر اسطور طور که    همان
طور    همان را بسازد و    با خاک مخلوط شد تا انسانکه بعدا   خون او    ماجرای کشت و  

اسطوره  ب  یک به    یدن رس   یبرا چگونه  که    یدیمد  یگر د  ی هادر    خدا دو    ین هدف، 
عالم،    تمام  ینشآفر   یم، باال برو  ی در سطح هست  یوقت  (.2)لگماگیرد  ی درم  ینزاع

 همان  ؛استبوده    ینشآفر   یبرا   او  یاجزا استفاده از    و  ی اولیقتل خدا مشروط به  
در آن  ما  که    را   ی جهان کنون  ، و از اوگرفت    را   «تعامه زندگی »،  «مردوخطور که »

 
 . 25حمان و شیطان: ص فراس سواح ـ ر  .1

 (عبارت عربی: »اللغما«. )مترجم  .2
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 1.« ساخت یم کنیم یزندگ

فدا ی قربان  ۀعقید و  خدا یکی  کردن  کردن  بشر زنده   ی برا   یان از  اصل  ، یتکردن    یبه 
بر  انسان    .بودآن    یو مشوق اصل  شد و محرک   ش ایجادخاطر به   یفداکار که    گرددی مباز

گریزی از آن  راه  داندیو مواقف است  رسدی که به او م یانیز دفع  خود در  یو ناتوان یکوتاه
با اهم  یزیالزم است چ  روازاین   ؛ندارد از ز   یِت را  او م  یانیکمتر  به    ؛کند   یقربان  رسدیکه 

تا  کند  فدیه تقدیم می  عنوانبهرا    اشاز افراد خانواده  یکی  یاخود    یواناِت حعنوان مثال از  به 
همراه انسان بوده است که دانست    یاز زمان  یدهعق  یندفع کند و ا   کمتر  یانرا با ز   یشتر ب  یانز 
جز    ی کها گونهبه  ؛هاستآن  تأثیر و او تحت  وجود دارد  جهان    یبرا   یا کنندهیر تدب  یروهای ن

همچنین    .وجود نداردامکان دفع آن    ـخدا   یبرا   یقربان  یم مانند تقدـ   یزیچکردن  یم با تقد 
 . کندیخدا را احساس م  یترضا  یزانآن، م یقاست که انسان از طر  ی تعبد  مسئلۀ یک  ینا 

در    یده عق  ینا  اعتقادات  و    یحیتمساعتقادات  را  در  اسالم  یاله  یاناد  یگرد نیز   یو 
  یالهبرنامۀ  تا    ،ی عنوان قربانبه   ،خداست تمثیل  که    یانسان مقدس  یم : تقد کنیم مشاهده می

 است:  یانی در شب پا  یحمس یدسخن س  ،آن ای از نمونه  . و متوقف نشود یابد ادامه 

به  تکه کرد و  برداشت و آن را برکت داد و    ینان  یحمس  ،خوردندیم  در حالی که  و  26)
کر کرد  و کاسه را گرفت و ش   27 بدن من است ین ا  ید، و بخور  یرید شاگردان داد و گفت: بگ 

در راه    ید عهد جددر  خون من است که    ینا   یرا ز   28  د یاز آن بنوش  شما  ۀهم  :گفت  هاآن و به  
 2(. شودگناهان ریخته می مغفرت  جهتبسیاری، به 

  شد   مجروح که  بدنی    ؛ بود  ش از بدننمادی  کرد که    یم را تقس  ی ها نانآن   رای ب  هنگامی که 
  ید که س  یست ن  یری جز تصو  هاین ا و    ، شد  یخته ها ر به خاطر آن  شخونو    ، رفت  یبو بر صل 

نقل  ـ  از سوی دیگر ـ و ارتباط با انصارش و مؤمنان    ـسو   یکاز  ـ ارتباط خود با خدا    یبرا   یحمس

 
 . 314فراس سواح ـ سرگذشت عقل اول: ص  .1
 . 28تا  26/26انجیل متی:  .2
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متن  .  هستند  شیتدنبال رضابه که  است    ییخدا تمثیل صورت    هاآن   برایاو    کند؛ پسیم
فداکار   ،گفتهپیش   ِی سومر  قربان  یضرورت  »اله«  ی و  برا کردن  که    یانسان  ینشآفر   یرا 

خبر دهد    هاآنبه    خواهدیم  یحمس  یب ترت  ینو به هم   کند ی م  یانب  را دارد  یانصفات خدا 
تقدکردنی  ی قربان که  شد  یمهست  شخص  و    خواهد  این  به یقربان با  حیات شده  و    جهت 

  ؛ کند   یان ب  هاآن   یمفهوم را برا   ینخواست ا   یحمسشود.  انسان، خدا نشان داده میصالح  
را در   ی، قربانکار ینا  یرا ز َمَثلی بیان نمود؛   هاآن  ی برا  ،داد هاآن آخر به شام پس با آنچه در 

 . کردمجسم می  هاآن نظر 

 با انسان یانسوم: ارتباط خدا  بحثم

است  از تکامل  ای  تبهمر   به   رسیدن  ،اشی مراتب وجوددر تمام    ، تخلقمطلوب از    هدف
کند.   یمتجل را  یرو تدب  تخلقوند از خدا مقامات  ۀهمی بشود که بتواند مخلوقکه منتهی به 
را  جایگاه خود  یبر اساس نقشۀ ارادۀ الهکه   است یانسان  ینِش تکامل، آفر   یانمحصول جر 

ع م  المدر  بر عهده  اساس سطوح کمال   ینا   از طرفی  و  گیرد،یخلق  بر  از جهان    ،عالم 
ملکوتاحساس  قابل  است؛ مرتب  احساس  یرقابل غ   ی تا جهان  است  ضروری    بنابراین   شده 

  ی جسمان ِی لک م   و یملکوت ی هاجهان  ی هایژگی، وپیدایش خلقتشو  یریگانسان در شکل 
انسان  جسم    ی برا   کاملیت  یا یره ج زن  یجاد ا در راستای    یانخدا پس    در خود داشته باشد؛ را  

  ی برا   یی و تواناامکان    و  شود   ( سنف    )یعنی   یشکل ملکوت  آمادۀ اتصال به او  تا  کردند  عمل  
  مراحلاین  در    یان نقش خدا   ینجادر ا   فراهم آید. معارف  آوردن آن  دستدر جهت به انسان  
س  نف  شدنش به  دوران متصلتا    شخلقت  خاستگاهاز  کند ـ گذر می ها  که انسان از آن  تکاملی

شود؛ یعنی نقش  روشن می  ـاست   یتانسان   یردر مس  یتحول  ۀنقطیلگر  تمثکه    ایتبهمر واال
دادن جهش اخالقی و  جسمانی برای نشان عالم  در این    آوردنش پایین نفس آدم و    ینش آفر 

 معرفتی به انسان. 

از    یریتصو  ـی در متون باستانو چه  مختلف    یانمقدس در اد  کتب  چه درها ـ تمام متن 
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ابتدای    اینکه   : دارند   نظراتفاق معنا    یک در  گی  هم  تقریبا  که    اندداده را ارائه  انسان    ینش آفر 
 است. بوده شدن روح در آن  یده از گل و دمانسان  ینش آفر 

 تورات آمده است:   در

  ی سنف    ،پس آدم  ید؛دم   حیات  ینی او َنَفسو در ب بیافرید    ینزماز    یآدم را از خاک  ،وندخدا )
 1(. زنده شد

 است:  آمده یم و در قرآن کر 

  َك اَل َربُّ
َ
ِسد  ِفیَها  َوِإذ  ق ف  َعل  ِفیَها َمن ی  َتج 

َ
وا  أ ال 

َ
ِض َخِلیَفة  ق ر 

َ
ي َجاِعل  ِفي األ َماَلِئَکِة ِإنِّ ِلل 

وَن  َلم  َتع  اَل  َما  َلم   ع 
َ
أ ي  ِإنِّ اَل 

َ
ق َلَك  س   َقدِّ َون  ِدَك  ِبَحم  ح   َسبِّ ن  ن   َوَنح  َماء  الدِّ ِفك   و چون  )  2َوَیس 

در زمی به فرشتگان گفت: من  قرار  قرار می  ن خلیفه پروردگارت  را  آیا کسی  دهم. گفتند: 
گوییم و  تو تسبیح می ا حمد  آنکه ما ب  ها بریزد و حال دهی که در آنجا فساد کند و خونمی

 دانید(. دانم، شما نمی کنیم؟! گفت: آنچه من میتو را تقدیس می

 فرماید: و نیز می

  وِحي ت  ِفیِه ِمن ر ّ ه  َوَنَفخ  ت  ی  وا  َله  َساِجِدیَن َفِإَذا َسَوّ   پایان   به  را   آفرینشش  )چون  3َفَقع 
 بیفتید(.  سجده او به  برابر  در،  دمیدم آن در خود روح از  و بردم

  ی برا   ییهاراه  یدبا ناگزیر  پس    ؛رساندن معارف به انسان است  ی،اله  ۀارادهدف نهایِی  
اصلی  و عناصر    یات اسباب حها خلق  راه   ینا جملۀ  از    شده باشد؛معارف آماده    ینرساندن ا 

پ   که است    یوجود زمآس   یدنآفر   ،هاآن  یشاپیشدر  و  نگاشته   ین مان  و  دارد؛  های  قرار 
این    ـاند کرده  یبردار پرده  از سازوکار خلقتکه  باستانی ـ   یها تمدن  یخِی و متون تار   یباستان

 
 .2/7پیدایش:  .1
 . 30بقره:  .2
 . 29حجر:  .3
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  یا اسطورهوقایع  صورت  را به سازوکار خلقت    یسومر   اند. نویسندگاننموده   یانرا بمطالب  
اعتقاد    به آن  هستی   ینا در  که دربارۀ آغاز خلقت    شوند   نزدیک  یمیمفاهبه  تا  اند  کرده عرضه  
مفهوم    و بر   کنندیاشاره م  ینشدربارۀ آغاز آفر کیفیتی یکسان  به  ها  اسطورهیشتر  ب .داشتند

باستانی    یهاصاحبان تمدنکه    یتصور   ینا   .است  ینشآفر   که اساس  آیندای گرد میه کلم
مفهوم  ارائه کرده از  برگرفته  اجرا   یپادشاهاند،  و  در حکومت  پادشاه  نقش    دستورات   یو 

ازصادر  ا اوست  ه  ارتباط    یاساس  ینقش  ،تصور   ین .  درک  بازی  و    یانخدا میان  در  خلقت 
  «انوی »خدا شایان ذکر است  اند.  گرد آمده   « کلمه»بر مفهوم  همگی  ها  اسطوره کند. این  می

 : ید را آفر   ینکلمه، آسمان و زم  با قدرِت 

 گرفته است.  یشیپ فرمانی بر هر  ، تو بلند استفرمان آنو!  یا »

 نه؟   یدبه تو بگوکیست آن کسی که بتواند  

 1.«است ین کلمۀ تو اساس آسمان و زمی که راست! به یانر خدا پد  یا 

  ثیرگذار أ ت  ، شده « آشکار  انلیلی »که در نقش خدا   مقّدراتی  ییندر تع  « کلمه»  ین همچن 
 :است

 ؛ مقدس است اشکلمه بسیار، که با وسعت فرماِن صاحب آن  ،انلیل»

را تا ابد مشخص  کسی که مقدرات    ؛شودیدگرگون نم  شکه کالم  ی پروردگار 
 2.«کندیم

از    یاثر   همچنین در  آنچه  از جمله    .کتب مقدس ظاهر شده است   در  «کلمه»واضح 
 است: و قرآن آمده  یلانج

در ابتدا نزد خدا بود    ین، ا   2خدا بود.    ،و کلمه   ، در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود  1)

 
 . 226دکتر اسامه عدنان یحیی ـ خدایان در نظر انسان عراقی قدیم: ص  .1
 . 230خدایان در نظر انسان عراقی قدیم: ص دکتر اسامه عدنان یحیی ـ  .2
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 1(. یافت از موجودات وجود ن یزی از او چ یر غشد و به  یدهاو آفر  ۀواسطبه   یزچهمه  3

کر   در َما  است:  آمده    تعالیحق سخن    یمقرآن  ن   ِإنَّ ک  َله   وَل  َیق  ن  
َ
أ ئا   َشی  َراَد 

َ
أ ِإَذا  ه   ر  م 

َ
أ

ون     پس   شو،   موجود :  گویدمی  که   است   تنها این   ، اراده کند   را   چیزی   امر او زمانی که )  2َفَیک 
 شود(. می موجود

سومر  فکر   یزانم  یمتن  منعکس    یسومر   یانالهوت   یتکامل  که  میرا  آنجا  کند؛ 
 : ارائه کرده است ین آسمان و زمبرای چگونگی آفرینش  ی تصور 

 کرد دور  ین از زمرا بعد از آنکه آسمان »

 از آسمان جدا شد ین و بعد از آنکه زم

 را تعیین کردو بعد از آنکه نام انسان 

 قرار گرفت  «آن » حوزۀو بعد از آنکه آسمان در 

 3« قرار گرفت.« انلیل» ۀحوز در  ین زمبعد از آنکه  و 

وجود داشته  آسمان  در آن، نه  است که    بوده  ینشاز آفر   یا مرحله  کندی م  یانب   متن  این
ه  خدا شکل گرفتبارۀ  در   فکریتصور    جا  یناز همو  اند،  داشته  یخالقو آن دو،    ، ینزم نه  و  

  دهد؛ ی خدا و انسان را نشان ممیان در معرفت و اتصال اساسی  یا ، نقطه مرحله این . است
و    ،داردبرمی پرده  بودن توسط مخلوق اول  خدا   هایآوردن ویژگیدستبه چگونگی  از    ا یر ز 
خدا باالتر از    یدند فهم   کند؛ وقتی ی م  یان را بخدا    بارۀ ها در ی سومر   یر تعب   تصور، سطح   ینا 

  یدا پ   یشود راهیصادر مخودش  جز آنچه از    شناخت او  ی برا   است، پس   شانیادراکات حس
  داشتند. پس صفات این مخلوق را بزرگ می   یان سومر د  باشی  همچنین در نظر داشته   ؛ نکردند

 
 .3تا  1/1انجیل یوحنا:  .1
 . 82 :یس .2
 . 72خزعل الماجدی ـ متون سومر: ص  .3
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شدن آسمان از  از جدا بردند: »پس  به کار می خالق    یخدا این    ای بر را  و بزرگداشت  تعظیم  
  "انلیل"  ی و خدا   ، بود که آسمان را گرفت  یهمان کسـ  آسمان  خدایـ   "آن"  ی خدا   ین، زم

 1بود.« هوا  یخدا 

خدا  روح انسان از روح    وشروع شد  انسان از گل    ینشآفر   دکننی م  یانب  یسومر   متون
کرده   یا اسطوره   رتصو یک  ها  آن   .بود با  اند  ارائه  یافته توانایی تا  توضیح  برای  های  شان 

به   متعلق  هم خلقمعرفتِی  و  ت،  از    یرِ تصوارائۀ  در    هاآن  زیرا ؛  شوندهماهنگ  آوا  درست 
متعارف از  انسان،    ینش آفر  و  مرسوم  نشدند   روال  تصویری    ینا   و  خارج  که همان    است 

 اند: داشته بر آن تأکید ی بعد از تمدن سومر ی الههای کتاب
را  گِ   «ننتو»  یانخدا »باید   اینکهل  برای  انسان در گِ   مخلوط کنند؛  با  خدا و  ل 

از جسم    یتو روح بشر یم،  آخر بشنو   یطبل را تا روزها   ی صدا و  جمع شوند  یکدیگر  
مغرور    یت روح بشر و برای اینکه  کرد،    ی را قربان  نمادش  ی، زندگبداند  تا  و    ، خدا باشد

  سرنوشت، همه  یری گیم تصم  ی در روز هفتم برا   ی«انوناک»  یاِن خدا مجمع    در   باشد. 
 بال«ا ـ ی د»  یخدا و  ساختند    یا را مه  یپانزدهم ماه، مکان ظهور   و در روزبله گفتند،  

  ی روزها  یل را برا گِ   «، ننتو، »با گوشت و خون او  ؛ و خود ذبح کردند   انجمن را در  
از بدن خدا ساخته شد و    یتبشر و روح    یدندطبل را شن]صدای[    .خمیر کرد  یگرد

 2.« شد  یجاد ابد ا   تا   یتروح بشر و    کرد   یاو را قرباننماد  رمز و    ی،فهماند که زندگاو  به  

او    یصورتگر تفکر  او از گل و    ینشآفر ایدۀ    یانانسان را با ب  ینشآفر   ی،اسطورۀ سومر 
  . یابندیها ادامه ماسطوره به همین منوال، و   کندی آغاز م یانخدا صورت  اساس  بر
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 : گویندیها مسومری 

 د آمد نبه وجود خواه یگرفت خلقشانبه  یم که تصم  یکائنات»

 زد.  یخواه یان را خدا  صورِت  هاآن بر  و

 . یامیزدر هم ب  یقعم  یهاآب  ی باالاز  ل را گِ  یمشت

 1.«خواهد شد کردن گل، بر پا متراکم و خمیر با  ،ماهر  یوناله ۀساخت

 : گویندی ها می بابل و

 ی« آنک روشن است که »)و  ؛  خواهد شد  یده انسان آفر   «یآنک »  یاری کمک و  با  »
از کلمۀ  این اسم  است و    یریناز اربابان فرشتگان و مسئول حکمت و آب ش  یکی
 ( شده استگرفته  ی«نق» یعرب

 انسان(   یعنی)کند  ی م  یرا بندگ  هاآن و    یدخواهد ترس  یان که از خدا   یکس  همان

 ... بدهدکه خمیر کرده است را   یلگِ  ی،آنک  ید با  پس

 . اقدام خواهد کردِگل،  رز دادنوَ به  « ننتو»

 2.« ل، متحد خواهند شددر گِ ـ یکدیگر با  ـ خدا و انسان 

زم  ینش آفر   و از خاک  با خون خدا   ین انسان  آمکشته   یی که  ، همان  است  یخته شده، 
  ی روحانعنصر  و    ی ماد  ی از عنصر اش  گیریشکل انسان و  برای    دوگانه   یعت فکر طبتآغاز  سر 

 است. دیگری 

همان  و    ـ شودینشان داده م  ین« نخست   یای در »که با  یان ـ خدا مادر    بینیم یم»
را به    یاناشک خدا کرده است،  را متولد    یانخدا تمامِی  است که    ی مادر نخستین  

 
 . 46فراس سواح ـ سرگذشت عقل اول: ص  .1
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پسرم! از بستر    یا گوید: »دهد و می او را مخاطب قرار می آورد و  یم  ی«انک حضور »
 بساز!   است، یسته و شا  یمحک را  از... و آنچهو  یز خود برخ

 .«شود یشترو ب یشترب  شانتعدادامید است خدا بساز و  ی را برا  ی بندگان

خدا   تدب  «یآنک »  ی پس  هم  یربه  و  پرداخت  ال   ۀ امر  و  ماهر  را    یقسازندگان 
 گفت:  اول( یای )الهۀ در «  نمومادرش »و به رهبری کرد 

 شد. به اسم او سخن راندی، موجود که   یمادر! مخلوق یا 

 را بر او قرار بده! یانخدا صورت  پس

 ! یامیزدر هم ب  یقعم  یهاآب بر فراز ل موجود را گِ ای از عصاره

 ؛ کنندمتراکم ل را سازندگان ماهر را چنان کن که گِ و 

 ایجاد کنی  یاو اعضا و جوارح ی م است برا بر تو الز  و

 . عمل خواهد کرددست تو از باالی  ( یانخدا ـ  مادر )« ننماخ» و

 در کنار تو خواهد ایستاد... در اثنای ساختن تو  «والدت»الۀ  و

 کن! مقّدر ( را ید مولود جد اینسرنوشت  یعنی) او یر مادر! سرنوشت و تقد ای

 خواهد زد.  را بر او  یانخدا صورت  « ننماخ»و  

 1.«او انسان است راستیبه 

گواهی    شود. این متونمشاهده می انسان    ینش آفر   فرایند از    یق دق   یری متون تصو   ین ا   در
  حفاظتو خدایاِن موّکل خلقت او و  گذشته تکامل رو به  یانسان از مراحل ینشآفر  دندهیم

  ی سومر   الهوتیان  .کردندی مرفتار  با او    یکی،از قرب و نزد   یا ، با درجه استمرار وجود اواز  
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مراحل  در خصوص ند  ا ه توانست ا   یآن  است    یدهآفر   ینکه  گذاشته  سر  به  پشت  تکامل  »تا 
 . بدهندارائه  به ما   یفیتوص  ،برسد یان دست خدا  هب  ینشی خود«آفر 

  یا گونهبه است؛  گذر کرده    یاز مراحل  تشانسان و خلق  کندی م  یانوجود دارد که ب   یمتن
 ـانسان کردند   ت شروع به خلق  ایان که خدهنگامی  وجود حالت نقص ـ اسطوره به  این  که متن  

 : کندیانسان اشاره منوِع در   یعاد یر غ های نادر و ظهور حالت و 

 یید زا ی که نم یدآفر  یبه شکل زن را  ... « ننماخ» و»

 ید ا زیکه نم  یدرا د  ی زن« یآنک » یوقت و

 . یردقرار بگ   «زنان ۀخان»مقرر کرد در  پس  ؛او مقرر داشت  ی برا سرنوشتش را 

اندام  نه و  داشتاندام مردانه  نه قرار داد که  ی مخلوق ... را به شکل« ننماخو »
 . زنانه

وقت د  ی مخلوق  «یآنک »  ی و  مردانه  نه  که    ید را  اندام  و  دارد  اندام    ، زنانهنه 
 1سرنوشت او را چنین مقرر کرد که »در خدمت پادشاه« باشد.« 

او با    تخلق  وقتیو  بیان کردند،  از انسان  را  ها  آن   یتو حما   یاندخالت خدا   ی قبل  متون
این هنگام ،  شودمیآلوده    هانقص   یبرخ توّجه خود عنایت    ، رتبزرگ جنبۀ    در  مبذول  را    و 
انسان هستند  آن   پس  .داردمی به ها مسئول خلقت  از هر  و    بخشیت رضا  یصورتتا  خالی 

را منعکس    ییقدرت خدا   یزان مایرادها  و  ها  نقص   ین . ا فتی پا به عرصۀ وجود بگذاردآنقص و  
شده  مخلوق    ینا برای  که    کندیم آفر   ی وقت  و   بودمکّلف  که    یصورتبه انسان    ینشاز 

اصالح  برای تا  گرفتمیکمک  یشتربا قدرت ب  ییاز خدا  شد، میشد ناتوان با بخشیت رضا
 ی«انک »  ی خدا   هگونه ک  همان   ؛کند   مساعدت   داده بودانسان رخ    ینشکه در آفر یی  هانقص 
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 1. کمک گرفت  «نماخن ی »از خدا 

آن کس  طور   همان» با دست خودت ساخت   را   یکه سرنوشت  مشخص    یکه 
 یدکر 

 تا بخورد  ی و به او نان داد 

 مشخص کن ، که با دست خودم ساختم را  یسرنوشت آن کس

 2.«تا بخوردبرای او نان تدارک ببین و 

با خوردن    یهاول  یهاآمده است که انسان  « اشنان و نعجه»  ۀاسطور   در طور که    همان
ها  رفتند و از قنات یخود راه م یپاها  ها ودست روی  ،نداشتند  یی لباس آشنا یدنو پوش نان 

 3. یدندنوشیآب م

نان  نه    ها»آن لباسنه  و  دانستند  را می خوردن  با  بدن خود    هاآن  .پوشاندن 
کامل به ـ می م  یانعر ـ  طور  و  و  یرفتند  گوسفندانـ آمدند  از  مثل  تغذعلف ـ    یه ها 
 4.« یدندنوشیها نم تاالب   و جز از آِب  کردندیم

انسان   دهدینشان م  دارندکه به تکامل انسان توجه    یشناسیست دانشمندان ز تحقیقات  
ه  یدرس  ی از ادراک عقل  یا یشرفته تا به مراحل پ  را پشت سر گذاشته   ی تکامل  چندین مرحلۀ 

با    ی مشخصات  صفات و وجود داشتند که    یشینیانی ، پاو  ینشدم و آفر آقبل از وجود    است.
  ین، ا   . شدندمحسوب میپدران او  ها آنهرچند    ؛ داشتند   کمتر از آدم   یدگی چیتکامل و پ 

ز مطلبی   دانشمندان  که  کرده   یتکامل  شناسیستاست  افراد    اند.ثابت  روا این    یاِت در 
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خلقت تغییر کرد    روش  کهو بعد از آن  1شدند؛ ی منامیده    «نسناس »  یتبالز آلا   واردشده
ـ  است شده    نقلما    یبرا   لاز آن گِ   س آدمنف    ینشمرفوع و آفر   ِل گِ   آنچه از داستان  طبقـ

منتقل    ی ملکوت آسمان  یهابه دروازه   ینی، زممرحلۀ محدودیِت پایبندی به دنیای  از  انسان  
 2.شد

  قامت راست  انساِن   ای  تبارانانسان  ش یدا یپ  انسان،   ژۀیو  یا سنگواره  خی تار »
  قامت انسان راست.  دهدمی  ارجاع  شیپ   سال  ونی لیمدو  تقریبا    به  را (  کتوسِر هومواِ )

  یسنگ   ی تبرها   همچون ای  ساده   ی ابزارها   ، را داشته  آتش  از غالبا  توانایی استفاده  
 . است بوده یاجتماع  یزندگ ی دارا  و گرفتهمی  کار به را 

  قامت راست  رمرد یپ  ک ی  ی ا یبقا  گرجستان،قفقاز    در   یا سنگواره  خ یتار 
  ثبت   ،بوده   مانده  زنده  شیهادندان   ختنی ر   از  پس  سال   دو   که   را   )هوموِارِکتوس( 

  ش یبرا   ای  دهدا می  غذا   فرد نیا   به   گرانید  که  باشد معنا  نه آب   دی شا  نیا .  است  کرده

 
پرسیده شد: آیا پیش از    از امیرالمؤمنین نقل شده است که فرمود:    ابوجعفراز جابر بن یزید جعفی، از    .1

در   ،فرمود: بله  و فرزندانش خلقی از خالیق خداوند متعال وجود داشت که خدا را بندگی کند؟ ایشان  آدم
کردند، او را در شب و روز بزرگ  تقدیس و او را تسبیح میها و زمین، خلقی از مخلوقات خدا بودند که خدا را  آسمان

عنوان سپس فرشتگان را به  ها خلق فرمود.ز آسمان پیش اها را  زمین گفتند. خداوند عزوجل،  دروغ نمی   و  داشتندمی
ها را در  کردند. پس آنخواست پرواز می ها به هرجا که خدا میهایی داشتند و با آنموجوداتی روحانی آفرید که بال

آسمان  داد میان طبقات  که  ؛ها جای  راها  آن   در حالی  تقدیس می   او  روز  و  آن شب  میان  از  و ها  کردند.  اسرافیل 
و جبرائ عز  یلمیکاییل  برگزید. سپس خداوند  بهرا  را  بال  وجل، جن  که  آفرید،  زمین  در  روحانی  عنوان موجوداتی 

ها را در  پس آنتر از خلقت فرشتگان آفرید و از پرواز در سطح فرشتگان و دیگران بازداشت.  ها را پایینداشتند و آن
گفتند. سپس کردند و دروغ نمی ها خدا را شب و روز تقدیس می آن   .داد  گانۀ زمین و باالتر از آن جایطبقات هفت 

همانند  نوشیدند )یعنی نسناس(  خوردند و میـ که میها، بدن و روح داشتندبال  یجاکه بهها ـ ای به غیر از آنآفریده
ساکن فرمود، که خدا    زمینروی    تمام نقاطدر  ها را  خلق نمود و همراه جنیان، آن  ها )ولی انسان نبودند(خلقت آن 

 . 323، ص54، جبحاراالنوار ،عالمه مجلسی«.گفتندکردند و دروغ نمیرا شب و روز تقدیس می
توزیع نجمة  ،255ص    ،عقاید اسالم  ،احمدالحسنمراجعه شود به:    .2 و  و نشر  اول  ،الصباحشرکت چاپ   ، چاپ 

 ق. 1437م/  2016
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  قا یآفر   از  که  قامتیهای راست انسان   یقو بسیار  احتمال  به .  اندکردهمی   هیته   غذا 
 1.«ه یاول و ساده ورطبه   ؛ هرچنداندبوده ی  اجتماع یزندگ یدارا  اند، کرده مهاجرت

مستق  یاله  یروهاین  پس از  شدن  منتقل در    یمینقش  و   یوانیحمرحلۀ  انسان 
پس   .داشته است اشیو صفات عقالن  یتانسانمرحلۀ به اش، حیوانی  یزِی غر  خصوصیات

تحول  شروع  ]انسان[   آفر و  کرد  به  شاخصه که    یا یده از  اش  یزی غر   یعتطب های  از 
  انتقاِل   ینا اساس و سبب  و  شد،    وندگرگ،  یتخالقو  عقل    یدارا   یبه انسان  ،بود  یزیر خون
بود  انسان  وجود  در    یتاخالق ربوب   شدنیت و کاشته ربوبمستقیم  تمدن، دخالت  سوی  رو به 

معان از  استقبال  آمادۀ  معنوی  تا  به   چهآن و    شود ی  که  و    یزیغر   یعتطب  ِی سرکش  یلدلرا 
ای  گوشه   شروع به پرداختن به؛ بنابراین او  بود درک کند پوشیده  از او    اشیوانی ح  یهامحرک 
عنایت  به توجه و    یازنکه فقر و ن آو بعد از  نمود  برجسته    یدر سطح   یقیحق  ِی ربوب  یاز معان

درک  کنند  می  خاطر آنچه برایش فراهم اهمیت حضورخدایان را به   ید،د   یان را در خودخدا 
باعث    این  کرد. به خود    پس خواهد؛  ب  بیشترو    بیشتر را    یاندا خ  یوضاتفآوردن  دستشد 

  ۀ مرحل  ین ا   ـاست   شدهشناختهکه    ور همان طـ و کم درک کرد  منفعت ارتباط با خدایان را کم 
او  را به    ی خاص انسانوجه تمایز  و    یات از خصوصقسمتی  انسان، سبب شد    یاز زندگ  یتکامل
  انسان یک وسیلۀ آن،  که بهید رس یاخالق یو ارتقا تکامل  از یا به مرحله انسان  یرا ز  ؛ بدهد

یک انسان، با فضیلت و    پس   یابد. یم  ی برتر دیگری  و با آن، بر    شودی م  یزمتما  یگری از د
  یده رس   یت از ادراک و عقالن   یبدانند او به سطح  یان تا خدا شود  دیگری، بدون فضیلت می

انتخاب  در آن، حق  برای  و    است که    یان خدا   دارد که  دوجو  یصفات کردن  آشکار شناخت 
شدن بیشتری نسبت  هایی که از قابلیت متمدنشدن گروهنیز برگزیده و  خواهانش هستند  

 2به دیگران برخوردارند. 

  . کنند   عبور  آن  از  توانستند  گروه  نیا   و  بود   نیی پا  اهای در   آب  سطح  زمان  آن  در»
 

 . 122ص :، فارسی )عربی( 114خدایی: ص ـ توهم بیاحمدالحسنسید  .1
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خردمندانسان   از  منتخب   گروه  نیا    عربستان  یرۀجز شبه   جنوب  در  قا،یآفر   های 
  یرهجز شبه   ی جنوب  ساحل   در زیادی    آب   ی هاچشمه  زمان آن  در  را یز  ، ندرفت   یشپبه 

 1« در جریان بود.

تا برا آغاز  به انسان    یالهاختیارات  انتقال    فراینداز تکامل انسان،  پس     یب تنص   یشد 
  یفی او توص  به نمایش درآورد.  مرحله را آدم  ینا   .شود  یساز ینه زم  ین،خدا در زم  ۀیفخل

مرحل طر   زندگی  ی تکامل  ۀاز  از  امکان    یعقلهای  توانایی   یق انسان  او  به  که    کسباست 
فوق توانایی  آن  که   هاییتوانایی دهد؛  ی مرا  العاده  های  مبا  الوه  تواندی ها  در    یت صفات  را 
ین زمانی  و ا شود؛    ینخدا در زم  یفۀتا خل   آوَرددست  به    اش را داردیستگیشا   ی کهحدود

و این    نبود  یشینیانشاز اخالق رساند که در پواالیی  ح  که خدا انسان را به سطحاصل شد  
  رخ   یمختلف زندگ  یهادر عرصه  ،انسانشده برای  حاصل  فراواِن   یهاجهش   یقاز طر   ارتقا
امانت  ها در عقل او به  ییتوانا   ین و ا برخوردار گشت  خالق    هاییی توانا از    یبرخاز  او  گویی  .  داد

مصلحت  طبق  را    هاآنکند و  حکمرانی    یعت، طب   ی هاجنبه   ی پس توانست در برخ  ؛ نهاده شد 
 د. رَ آوَ سلطه در  یر ز  یشخو

هزار سال بعد،    70حدود    ـشدند ساکن    جزیرةالعرب  که در ـ   یده برگز   مهاجرِ این گروه  از  
از    دمآ  شدیم  یستهکه شا  داشتگروه وجه تمایزاتی    ینا   چه بساو    ؛شدمتولد    آدم

 شود.  یده ها برگز آن یانم

  ، آدم یدایشاز پ یش دوهزار سال پ  یقا،آفر  ینساز هوموساپ یقاییگروه آفر  ینا »
امکانات    یت،وضع  اند که بر اساسمکّلف بوده  یاقوام   هاآن   یعنی؛  اندگزاردهیحج م

 پرستیدند. میدرک خود، خدا را  یزانو م

امام صادق گوید  یم  زراره فدا   به  کند.    ی شماعرض کردم: »خداوند مرا 
م شما  از  حج  دربارۀ  است  سال  م  پرسمی چهل  پاسخ  شما  حضرت    «.دهیدی و 
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پ  یا خانه زراره،    ی»ا فرمود:   سال  هزار  دو  محل    یش که  تاکنون  آدم  خلقت  از 
 در چهل سال مسائلش به اتمام برسد؟«  خواهیی است، مبوده آوردن حج  جابه 

  ین از ا   که آدم  دهدی به ما نشان م  ینی متن د   ین و ا   یعلم  های یافته   بنابراین 
از سطح آدم و    تر یین پا  یآنان از نظر نفسان  یول  ؛مهاجران مکّلف متولد شده است 

 1.«اندفرزندانش بوده 

تکاملی  مرحله،  این   قبلی  با مراحلی  نمایانگر در مقایسه  از    اییشرفته پمرحلۀ    انسان، 
که   یا گونه به   ؛خدا گشوده شد از ارتباط انسان با  یدی جد ۀ ل، مرحاین مرحلهو با  تکامل بود، 

 . پذیرفتصورت   یوح یق از طر  یطاب الهنبوت باز شد و خِ  ۀدرواز 

آمده    اتیروا   در تواند  نمی   شاتیجزئ  و  ل یتفاص  تمام  با  تکامل   مسئلۀ طور قطع  به»
 روشنی به   و  پردازدمی  تکامل   موضوع   به  که   دارد  وجود  اتیروا   در  یاشارات  یول  ؛ باشد

  شیپ   بلکه   ؛ نبوده  ی امروز   انسان   جسم  ی دارا   مخلوق   نیاول  آدمکه    داردمی  ان یب
 یول  ، داشته   شباهت  ی آدم  بهنظر جسمانی    از  که  اندداشته   وجود   ییهاده یآفر   ی و   از
در  .  اندکردهمی  یزندگ  آدم  از  شیپ  هاآن  یعن ی  ؛اندنبوده   آدم  فرزندان  از

برده شده که  نسناسبا عنوان    عده  نیا از    اتیروا    ن ی هم  به  کینزد  اسم  نی ا   نام 
  مانند   ؛دهدمینسبت    تکامل  مراحل  به  علم  امروزه  که  است  هایییگذار نام 

  دسته  نیا   شناسانزیست   یبرخ  که   نئاندرتال  انسان  و   نسیهوموساپ   هوموارکتوس،
 . ]...[ اندکرده گذارینام  «نماانسان» را 

  ی رو   بر  عزوجل  وندخدا »:  فرمود   کهاست    شدهروایت    باقر  یعل  بن  محمد  از
  هاآن  از   یکیچ ه   که   دیآفر   جهانیان را   دوره   هفت د،یآفر   را   آن  که   یهنگام  از  نیزم
  ی گر ید   از  پس  یک ی  و  د یآفر   نیزم   ی رو   خاک   از  را   آنان   خداوند .  نبودند  آدم  فرزندان  از
 را  ابوالبشر  آدم  ،عزوجل  خداوند   سپس؛  داد  اکنس    نیزم   یرو   در  دشانخو   معالَ   با
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 1... .« دیآفر  ی و  از  را  اوالدش و ه یذر  و د یآفر 

  ۀ گون  هفت  حداقل  آدم  حضرت  از  شیپ  خداوند  که  دهدمی  نشان  تیروا   نیا 
از فرزندان    است  کرده  خلق  ن یزم  یرو   بر  نماانسان   از   شیپ  و  بودندن  آدمکه 

 2«اند.کردهزندگی می نی زم ی رو  بر  آدم حضرت

هایی که  نسل  ؛هم بودند   یگرید   ی هانسل  ،آمداز میانشان    که آدم  ی همراه با نسل
 اند. کرده یفشانتوصنما«  »انسانعنوان  اب  یتبآل

از آنکه  بنابراین بعد  ؛ جدا نشدیده بود دست خود آفر با   حمایت مخلوقی که از  یارادۀ اله
آن  اراده فرمود    متعالوسبحان  وند خدا ید،  خود رس   یاز مراحل تکاملمدنظر  به دورۀ  خلقت  

؛  بلندمرتبه مرتبط کند مخلوق  به    شده است  یفتوص  ینی«زم»که با صفت    را   یاولمخلوق  
آمدن این ارواح را در  فرودرا برگرفت و راه    یزی چ   ینزم پوستۀ  از    بنابراین؛  عالم ارواحبه    یعنی
  قبال  آشکار شود که  اخالقی  ها و صفات  قدرت   ،مخلوق  ینا   یقتا از طر ها فراهم ساخت  بدن

 3. وجود نداشت

 آن  س و مراحل تکاملنف  

نفس    ت خلق  یچگونگ   احمدالحسن  ید س  . استرا گذرانده    مراحل تکاملنیز    «نفس»
شدن روح    یده ، همراه با دمشده )گِل مرفوع( برده  کرده و گفته است نفس از گل باال    یان را ب 

  تا گل  شدن  رفع    فرایند  ینا   .شکل گرفت  «نفس»  یب ترت  ینبه ا   .شده است  یده در آن، آفر 
چهل    ـشده استنقل    امیرالمؤمنین از    از امام باقر  ی که یتروا طبق  ـ   شدن روح   یدهدم

 : انجامیدطول به سال 
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بعد  : ...   از پدرش از پدرانش از امیرالمؤمنین   ینحسالبن    ی محمد بن عل  جعفر ااز اب
  ید. : خدا آدم را آفر یافتیم  یرا در کتاب عل  ینا »د:  دنفرمو   ابوجعفراز ذکر مطالبی،  

 گفت: یو م  گذشتیبر او م  لعین  یسابلپس    .ماند  یباقشده  صورتگری سال    چهل  ،آدم  پس
 1ای.«شده  یدهآفر ی کار چه  یبرا تو  

در    یعل  امیرالمؤمنینکه    همان گونهرا پشت سر گذاشت؛    ی تکاملمراحل    نفساین  
  امیرالمؤمنیناست: از  شده    یتروا   یاد بن ز   یلاز کم  .فرمایدمی  یان ب  یل خود به کم  یثحد
گفتم  یدم پرس سم    خواهمی م  : و  بشناساننف  من  به  ا یرا    ،یل کم  ی ا »فرود:    یشان . 

  یک از  بیش  مگر    ، من  ی موال  ی ا عرض کردم:    « کدام نفس را به تو بشناسانم؟  خواهییم
  ِی حسنفس  ی، نباتکنندۀ نمو  : چهار نفس وجود دارد ، یلکم  یا »نفس وجود دارد؟ فرمود: 

 2«.یاله ِی کلّ  نفس ناطق مقدس و  یوانی، نفسح

  ( یاله  یو کل  ،ناطق مقدس  یوانی،ح  ِی حس  ، ینبات  کنندۀنمو )  مراتب چهارگانۀ نفس  ینا 
 . کندبیان مینفس را  خلقت یتکاملمراحل 

  که  دارد  را  ت یقابل  نی ا  ،است  شده دهی آفر  لگِ   از که از این جهت  نفس  ن یبنابرا »
  ات یح   ا ی  حرکت  و  قوت   شهوت،   از   ندا عبارت   که  ی را جسمان  ی ماد  ارواح  ا ی  روها ین

  ت یقابل  ،است  شده   خلق  روح  نفخ  از  کهاز آن جهت    نفس  نی همچن  ؛رد یدربرگ  ،بدن
 . دارد را القدس روح و مان یا  روح برگرفتن ارتقا و در 

  را یز   شد؛   دهیآفر در آن گل،    روح   نفخ   از   نفس  و   شد باالبرده    ل گِ   ل یدل  ن ی هم  به 
  ای یماد   یجسمان  عالم   ای   لگِ   به   ، این نفس  کهاست    بوده  ثبت  ن یچن  یاله  علم  در
  تعامل   ی برا پس    ،شده   ده یآفر   آن  از ، و چون  شودمی   بازگردانده  ن یزم   ، خاص  طوربه 
 خواهد یستگ یشا  آن در یجسم هر ادغام  وبرگرفتن در  ی برا  زین  و ینی زم  هرچیز با

 
 . م 2006 /ق1427 ،چاپ دوم ،لمیانتشارات دار االع ،برهان در تفسیر قرآن ،سید هاشم بحرانی .1
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  که  آنجا از ،در زمین باشد؛ و در عین حال امتحانه مناسب با ی کا گونه به ؛ داشت
  مان یا   روح  یعنی   است  یآسمان  آنچه  یر یفراگ  و  ارتقا  ی برا   ،است   یآسمان  روح   نفخ  از
 دارد.  یستگ یشا  نیز القدسروح  و

در طرف پایین  .  دارد  طرف  دو  کهم  یکن  تصور  یا نه یآ  صورتبه   را توانیم نفس  می
برای محلو    دارد   قرار تصویری    ، نهیآ است    روح)  بدنجسمانی    ی قوا   ای   ارواح  ی 

 القدس روح   و   مان یا   روح   استقرار   محل   ، باالدر طرف    و  ، ( اتیح   و  قوت   شهوت، 
  روح  بدن،   یقوا   ا ی  ارواح:  شد  خواهد  گانه پنج   ارواح  شامل به این ترتیب    که   ،است

از القدسروح   و   مانیا  از جهاناین؛  ارواح  و  نیروها  شامل  نفس  مختلف  رو،  های 
از عالم مادی جسمانی    شود؛ زیرا از عوالم متفاوتی آفریده شده است: ِگل مرفوعمی

 1« های باال.و نفخ روح از آسمان 

  لک استعالم م    یاو باالتر از عالم اجسام    یمثال  یجهان  کهاز جهان ملکوت است    روح
  ، لکاز سه مرتبۀ م  خلقت  عالم    به این صورت است که  و خالق  تعالم خلق مراتب وجود  و  

و   تعالم خلق در اول یسه تا  ؛و مراتب ذات چهارتاست  2ت شده اس یلتشک  ملکوت و عقل
چنین  سنت خدا در خلق    .شودداده می ان  نش  یمطلق است که با ذات اله  یت الوه  یچهارم

ها در عالم  بدن  بهنفس  شدن  هنگام متصل بندگان خود را  ،  تشد که در عالم خلق  یجار 
ه در عالم ذر در آسمان اول  ک  یامتحانرار  تک جز  نیست    یزی امتحان چ   ینو ا   یازمایدبدنیا  

 : باالیی جا داشتند   یهاشده، ارواح در آسمان ل رفع گِ  هارواح ب اتصال قبل از  و انجام شد 

وارد شد و سالم    ی مردکه  نشسته بودم    امیرالمؤمنین  نزد   : استشده    یتاز عماره روا 
ایشان  پس از    .«من تو را دوست دارمکه  به خدا سوگند    ، امیرالمؤمنین  یا »  :کرد و گفت

سپس در هوا    و  یدهها آفر از بدن  یشارواح دو هزار سال پ »فرمود:    . امامچیزی پرسید
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گرد    و   شوند ی م  یکیبا هم    ینجا ا   ، دنآشنا باش   م با هکه  پس هرکدام از ارواح    ند. ساکن شد
روح    کنند؛ ویمیکدیگر مخالفت  با    ینجادر ا   ،د نرا نشناسکه یکدیگر    هرکدام  .آیندهم می

 1« .من، روح تو را نشناخت

بودن و  در عالم ارواح وجود دارد و ارواح مقدس نقش حجت   یفیتکل شود کهیم  روشن
گفت    سخن  یا با او دربارۀ مرحله  که  یمدعفرد    ینا   یبرا   ی. امام علاندداشته را    یرتدب 

  ت، آن عالم از خلقتو در    : روحفرمود و به او    ، مسئله را روشن کردآورد  یادش که امام به  
ما را در    کنیی که ادعا م  طورآن و اگر    یتیس ن  گوراست خود    ی در ادعاتو  همراه با ما نبود و  

تو را  ما  و    یبه ما بود   مؤمنعالم ارواح هم    در  قطعا    ،داشتییدوست م  یعالم جسمان  ینا 
ما را    یتو وال شناخت    یادعا و    گویییدر مورد آنچه م  نجای و تو را در ا   شناختیم یم  آنجا   در
 .کردیمی م یقتصد  ی،دار 

استدالل  باالیی    یهاجهان ارواح در  یر  تدب   با آن، بر امکان  توانیمی که می  مسائل  از جمله
  برخوردار هستند؛   یتو ربوب  یر صفات تدباز  ،آن است که ارواح ـیم طور که گفت همان یم ـ کن

از  ارواح    ینیم بیم  یم، کنکنکاش میها  ارواح در بدن آمدن آن  دربارۀ علت فرود   یپس وقت
آفر کردن  یر تدب  یاتخصوص ا برخوردارند؛    یدنو  آل ای  نکته ن  یو  که  در    یتبالاست 

کرده است    یضرا به ارواح تفوکارکرد    ین ا   وند خدا .  اندکرده  یانبها  قرائن و نشانه از    یاریبس
به    ارواح  حدود قدرت و خواسته   به آن د  بشناسانها  آن را    ض، یتفو   ین ا ها نشان دهد که  و 

  در برابر  شان یشتر ب  ،شدی داده مارواح مطلق به  صورتبه توانایی    یناگر ا  یرا ز   ؛یستن  مطلق
 . کردندیم یت ربوب عای اد ،خدا 

به کدام    : یدمپرس   اباعبداللهاز    گویدی م  روایت است که  یهاشمفضل  عبدالله بن از  
  ین و در باالتر   یکه در ملکوت اعلدر حالی    ؛ها قرار دادارواح را در بدنجل  عزو  وندخدا   ،علت

چنان    خود   یبلندمرتبگ و    شرافت   دانست ارواح در   یوتعالتبارک  وند خدا »مقام بودند؟ فرمود:  
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عزوجل   وندخدا  یت مستقل ازربوب  ی ادعا یشترشان ب  ، هستند که اگر به حال خود رها شوند
ارواح    یبرا   یر،تقد  یقرار داد که در ابتدا   ییهاها را در بدنپس با قدرت خود آن  نند؛ کیم

  یازمندها را ناز آن  یبرخ  .ها رحمت و لطف کردو به آن   یست به ارواح نگر   مقدر کرده بود. 
و  یگر برتری داد  د  یرا بر برخ  یوابسته کرد و برخیگر  د  یرا به برخ   یو برخ  کرد  یگر د  یبرخ

رسوالن خود را  .  نمود  برطرف  یگردرا با    یبرخنیاز  باالتر برد و    یگرد   یبرخاز  را    یدرجۀ برخ
داشتند  حذر می بر و  دادندیخود را در حالی که بشارت م یها ها فرستاد و حجت سوی آنبه 

فروتنی  و    یبه بندگ  مقرر داشته بود،   یشانکه برا یی  هابا عبادت  ها را آن   د، وها گمار بر آن 
را در    ییهات ا را در زمان حاضر و مجاز   ییهاها مجازات آن  ی برا .  فرمودامر  معبودشان    یبرا 

  یر را به خ  یشان ا تا  مقرر فرمود    ینده در آهایی را  پاداش در زمان حاضر و  را    ییهاو پاداش   نده یآ
گاه    ترتیبتا به این  ؛  بکشاندکار  وکسب   بازدارد و به طلب معاش و  یو از شر و بد ترغیب کند   آ

  یبترت   ینو به ا ؛  بدهندعبادت او  تن به  شده هستند و  فریده آ  ی و بندگانیافته  ش پرور که  شوند  
بهشت  ی ابد   ی هانعمت   یستۀ شا در   جاودان   و  نزاع  و  اختالف  از  و  که    یزی چبارۀ  شوند 

 « گردند. یمنا یست حقشان ن

نگاهش بر بندگانش بهتر از    یوتعالتبارک   یخدا   ،فضلابن   یا »فرمود:    امامسپس  
به خودشان اسنگاه آن  دوست دارد بر    که  یمردم جز کس  یانم   در   که   ینی بی نم  یا آ  ؛ تها 

کند که بعضی از  آنجا ادامه پیدا میتا  برتری جوید، وجود ندارد و این برتری جویی    یگراند
  ناحق ادعای به   اهاز آن  بعضی  نبوت و  ی ادعا  ناحق به   هاآن  از   بعضیو    یتربوب   ی ادعا  هاآن

و    یاز و ضعف و حقارت و ن  ینقص و ناتوانبا وجود    هاجویین برتری یا همۀ  و    ، کنندمیامامت  
غالب و مسلط   مرگ که در حالی  ؛استبر ضدشان ها دستیها و همفقر و دردها و دسیسه 

بهتر    یشانبندگانش جز آنچه برا   ای بر ی وتعالتبارک   یفضل! خدا ابن  ی ا شان است. بر همه 
 1کنند.« ی مردم به خودشان ستم م  یول  کند؛ ی ستم نم  یو هرگز به کس  دهدی انجام نماست  

 
 . 16، ص1، جالشرائععلل ،صدوق .1
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جا  اولین از  که  ـ شد    یدهآفر متعالی    یگاهیانسان  آدم(  اولین  زمان )یا  آن    مانند به   ـدر 
که   کردیمتکیه   یزیبر چ نسناس  در حالی که (؛بودها نسناس یا )  نماهاانسان ی برا  ییخدا 
  ی زندگ  یاتضرور   ، ینزمش بر روی  وجود و والدت  ی در ابتدا او )آدم(    .بخشیدیبه او م  یعت طب

های  جلوه که    کردیم  یزندگ  یجماعت  یاندر م  یرا ز   ؛آوردیبه دست م   یا شکل ساده خود را به 
  ، هادرخواست و    یازها ن   یادشدنز   یلدلنشده بود و با گذر زمان به   میانشان آشکار تمدن در  

م احساس  است  یچیدهپ   اشی زندگ  کردیانسان  زحمت  پس   ؛ شده  و    یجاد ا   ی برا   ش رنج 
بار کم جهت    ییهاراه بر دوشی  کردن  ا شد  یم  یاد ز بود  نهاده شده    ش که  را  و  انسان  ین، 
حاضر در نخستین    آدِم   ی برا   یواضح  ِی انتقال تمدنبه این ترتیب    . سمت تمدن سوق دادبه 

توانا  داد رخ    ی انسانجامعۀ   قدرت یی و  و  آن   گرفتشکل  برایش    ییهاها  با  افرادکه  از    ها 
  ی مرتبه است و وقتلندب یاو از نفس  یرا ز  شد؛  یز متما   شخود  ی نماف انسان لَ َس   یز دوره و ن هم

پ  دوره بر افراد هم تأثیر بزرگ آن  مشخصات و    ینا    ،نماها ظاهر شود از انسان  یشینیانش و 
م  ییخدا رنگ  انسان،   خود  تکامل  او    یرا ز   ؛گیردیبه  و  الهام  مخلوقات    یگرد برای  منبع 

نوِع بشر منتقل    یگربه د   است  شده متصف    هاآن  هکه بهایی را  دانش همۀ  ید  پس با  شود؛یم
و  ها  خواسته همۀ  ایفا کند که  را    یبشر، بر او الزم بود نقشدلیل جمعیت پراکندۀ  به   کند؛ و

  به انجام برساند را    ی از امور مهم و ضرور   یاری رو بر او الزم بود بسازاین   را در برگیرد؛   هاآن یاز  ن
 توانستی که م  رحمی ب  یزندگ  یط تأثیر محمانند  را دفع کند؛  اتی  ها خطر تا از خودش و آن 

امن    یو اسباب زندگمحافظت    یهاراه   یبترت   ینبه ا   ها شود.آن  یجمعدسته   ینابود اعثب
تا    یردعهده بگ  ر ذره برا ذرهواالمقام  یان نقش خدا   تصمیم گرفت  پس . فراهم کردیشان را برا 

شدن  انجام  ، انسان یازهاین  رفع  یمقتضا یرا ز  یابد؛ کاهش  ، هستیمتعالِی  یان توجه به خدا 
که در  برتر بود    یهایژگیو وبا مشخصات    لیو   هاانسانبه    یکنزد  یبه دست مخلوقآن  
شد    یضبه او تفو  خدایان  همۀ  واالتر یا  یاننقش خدا پس    . کردها زندگی می زیست آنیط مح

  انساِن   ین بر مدار ا   یف تکلشد؛ حال،  ها  آن   یت او، رضا  یتها و رضاآن  یف او، وظا   یف وظا  و
 از صفات خداست.   ای که حاکی یه صفات کمالچرخد؛ انسانی دارای  می برجسته 
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خدا  از  در    یان نقش  در  محافظت  مشاهده  به   ش تکاملابتدای  انسان  ؛  شودیمروشنی 
  ه که در آن، ب برسد یتا به سطحانسان هستند  آموزش  ومحافظت  مسئول یانخدا بنابراین 
و در  برساند  انجام  به  را    ها آن  یفو وظا  یردبگ بر عهده  را    یان نقش خدا   وکند  تکیه  خودش  

  ایبعد از مرحله   ین،کند و ا تکیه    شخود  هب  ـیانخدا   جایبه ـ خود    یزندگ  یاتضرور کسب  
آن   ؛عهده گرفتند بر  را  انسان مورد نیاز  یاتضرور تهیۀ   ،یمصورت مستقبه   یانکه خدا  است

انسان کردند تا بتواند خوراک و نوشیدنی و مسکن خود را فراهم   که شروع به آموزشهنگام  
»می   مالحظهکند.   ـیسر یاوز کنیم  فرهنگ    ـیل ن  ینسرزم  یخدا «  و  تمدن  منبع  و  معلم 

 است:

  یل ن  ینتمدن سرزمو حتی  داد    یاد  یو مشاغل معدن  یفنون کشاورز   هاآنبه  »
در    ، در عمل   ،سه   ین شروع شد و ا   « یسر یاوز »و    « یزیسا »همراه  به    « یسادر »با  

بودند که    سانیک از    هاآن   .اشتنددبرتری  عالم    ۀبر هم   ، انسان  مورد نیاز  نشر علوم
و    یو به مردم، کشاورز بنیان نهادند  در مصر    یالدقبل از م  هزار سالپنج تمدن را  

ها دوری  را آموختند. به آن  یصنعت  ی هاو مهارت  یشناسنوشتن و محاسبه و ستاره 
تأسیس  را آموختند،    یگر یاز وحش به    ینیخانواده و شهرنشبنیان  و  را  و اجتماع 

در حکومت مصر مشارکت داشت   ـالهه ایزیس « ـیسر یاوز »  همسر  . دادند  یادها  آن
او را مساعدتهای  و در فعالیت  عنوان به کرد. »اوزیریس«  و یاری می  نیکوکارانه 

معلم  آدم، اولین    مثابه به او    آمد ویبه حساب م  یلملت مصر و ن  ی برا   انیرب  ی پدر 
  ی را برا   ـاخیر   معلم  ین ا   یعنیـ پدر    یتوصاین اسطوره،    از   یقسمتدر  .  بود   یت انسان

هیچ  بدون    یکردن جنگ ور شعله   ی برا ها  شود که به آنبیان می   )حورس(  فرزندانش 
وصیت    ـشدیم شناخته  یت«  سبا نام »ها  آنبرای  که  یطان ـ ش علیه  مدارا  نرمش و  

  توانیدی که م  یکار   ین بهتر   پرسد یم  ( فرزندانشفرزندش )یا  پدر از  وقتی    .کرده است
  سبب و به  جنگیمیمبا او  یسختبه  گویند یها مآن یست؟ چانجام دهید  یطانبا ش
ما    یکار  پدران  با  داد،  که  مانجام  انتقام  او  و  گیریم ی از  سرور    یس ر یاوز ؛ 



 الوهیت در عالم خلقت ......................................................................................   124 

؛  گیردبر عهده می مردگان را    و محاسبۀ  شودیکنندگان در مملکت مردگان محکم
 1کند.«می و بدکاران را مجازات  دهدیم را پاداش  یکوکارانن  طوری کهبه 

  ینا   شود.می شروع    و زمان انسان رسد  می   یان به پا  یشینیانپ  دوران،  آدمبا خلقت  
طر نکته   سرزماسطوره   یق از  در  )بین   ینها  رود  دو  دیده میان  که    ؛ شودیم  النهرین(  آنجا 

او اینکه    .کرده است  یانرا ب  ینقش او در زندگشدن  استوارو    یانارتباط انسان با عالم خدا 
  ،یان خدا برای    ایینده نما  عنوانبه که  است  معن  ین به ا   ،شد  آفریده  یان خدمت به خدا   یبرا 

مکلف به    ، یجسمانعالم    یر در تدبرا  و آنچه    گیردیعهده م  ررا در عالم ماده ب   یان نقش خدا 
ارتباط آقا و بنده  از نوع  و انسان    یانخدا میان  ارتباط  به همین دلیل    .دهدشده، انجام می آن  
به او    یانخدا ،  را انجام دهد  تکالیفش  که اگر  فانی    یا جاودان و بنده  یانیخدا   .ماند  یباق
  ینکه ا یزی  چ  ینبهتر   یابد.یارتقا م  یانسطح ارادۀ خدا به  او  و    دهندی م  بودن را هجاودان  یدام

  دختر   ین. ا است  دار«توسط »بانوی مهمان  یلگمشدر متن حماسۀ گدهد  یم  شانارتباط را ن
 : یدگوی م ـاست یدنبال جاودانگ که به ـ  یلگمشبه گ

 کشاند؟به کجا می   روی؟ و عزم و اراده، تو را می »ای گیلگمش به کجا 

 ؛ یافت ینخواه  یهست اشی را که در پ یگاه آن زندگیچ تو ه 

 مرگ را قسمَتش قرار دادند  یدند، آفر انسان را  یانخدا  یوقت چراکه

 ؛ در جاودانگی خود محبوس کردند را  یزندگو 

کنده ساز،  اندرون یلگمش،گ ی تو ا  اما  خود را از طعام آ

 شب و روز، در جشن و طرب باش،

 
مجموعۀ   ،103: ص  است«  ، سندی فرهنگیاسطوره»  ،فرهنگیتجدید  انجمن  ها و تحقیقات  پژوهشبخش    .1

 . 2005  ،چاپ اول ،به سخن آمد  »السرات«وقتی 
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 ، عید بگیر روزت را  هر

 بپرداز،   یبه رقص و باز ـ سرمستـ و روز  شب

 و درخشنده به تن کن،  یزهپاک  هایجامه

 استحمام کن،  هاو در آب  ی را بشو  سرت

 را گرفته است مهر بورز  یتهاکه دست  یکودک خردسالآن  به

 . شادمان ساز  ی،را که در آغوش دار   یهمسر  و

 1.« انسان است یبهمان نص  این

ن  ـ ایآنچه گذشت عالوه بر  ـ اند  فرموده انسان    ینشآفر   علت  ۀدربار   بیتاهلآنچه    اما
ـ و ا بگیرد  را در تدبیر امور بر عهده    یان خدا جایگاه  است که او   طور که در برخی    همانین 

ارتقانهایی   هدف   ؛ یستن  یانضعف خدا   دلیلبه   یا   یناتوان   ی از رو ـ  شودمتون دیده می    ی ، 
 : شود  یلدر او متج   شودیم یف توص هاآنکه خدا با   یکماالت ۀ است تا همبوده انسان 

  یف موسح  در ص  پیامبر فرمود:  که  روایت شده    خدا غالم رسول    ،بن سالم  عبداللهاز  
  ، کنم یاد ها ز با آن بودی را کمتا  امنیافریده من خلق را  م!بندگان   یا »است: آمده  بن عمران

یزی  چ  ای ها بر از آن  ینکها   ی و نه برا   یرم، ها انس بگ با آن  تنهایی   خاطربه   ینکها   ی و نه برا 
  یانی ز  یا   یاورم به دست ب  یمنفعت ینکه ا  ی و نه برا  ، بخواهم  مک ک باشم ناتوان انجامش که از 

بر اطاعت من و عبادت من   ین،ها و زممن از اهل آسمان خالیق    تمام اگر   م؛ کهدفع کنرا  
لک  در م    هاآن   ی هاعبادت  کوتاهی نکنند، هیچ  ، شب و روز  این کارانجام  و در    کنند اجتماع  

 2هستم.«  بلندمرتبهمنّزه و  .ندکی اضافه نم را  یزیمن چ

 
 . 27فراس سواح ـ رحمان و شیطان: ص  .1
 . 1/13: الشرائععلل ،شیخ صدوق .2
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به کدام  خالیق    :کرد  سؤال   از اباعبدالله  یقی که زنداست    یت هشام بن حکم روا   از
و    یست ن  هاآن  ینش ندارد و ناچار به آفر نیاز    هاآنخدا به    در حالی که   ؛اندشده   یدهآفر   علت
  کردن حکمت یاننما  یها را برا آن »فرمود:    امام  ؟نیستاو  در شأن  ما  بیهودۀ    یکارها

  به این سرا ]دنیا[ چگونه  و    : گفت  « .یدآفر   یرش تدبساختن  جاری علمش و  اجرای    ، خودش
خانۀ بال  ]دنیا[    ینا »قرار دهد؟ فرمود:    شثواب و زندان مجازات  ۀخانکند تا آن را  بسنده نمی 

  آوردن رحمت استتدسو محل به   ثواب(تکمیل  نسخه: محل یک )و در تجارتگاه ثواب  و  
  پذیری اطاعت با    ،تا بندگان خدا در آن  است  شده   یبند و با شهوات سطح  ،ر ها پ  با آفت   که

 1« .یستخانۀ عمل، خانۀ پاداش و مجازات نپس  ؛ آزموده شوند

ِذی َخَلَق َسبَع َسَمـَوات  :  فرماید می  تعالیحق  و ل  ااَلمر   الله  اَلّ َنّ َیَتَنَزّ َوِمَن ااَلرِض ِمثَله 
ِلّ شيء ِعلما   َحاَط ِبک 

َ
أ د 

َ
اللَه ق َنّ 

َ
َوأ ِدیر  

َ
ق ِلّ شيء  اللَه َعَلی ک  َنّ 

َ
أ وا  ِلَتعَلم  َنّ  )خدا آن   2َبیَنه 

آوَرد  میها فرود  آن   ینبرا  امر    ید. آفر   ین را از زم   هاهمانند آناست که هفت آسمان و    یکس
 . است( یافته احاطه  یزتواناست و علم خدا بر هرچ  یزخدا بر هرچ  یدتا بدان

 َم ِذي َخَلَق السَّ َو الَّ م  اَوه  ک  یُّ
َ
م  أ َوک  ل  َماِء ِلَیب  ه  َعَلی ال  ش  اٍم َوَکاَن َعر  یَّ

َ
ِة أ َض ِفي ِستَّ ر 

َ   واِت َواأل 
َسن  َعَمال   ح 

َ
و عرش او بر   یدرا در شش روز آفر  ینها و زم آسمان که  کسی است )و او 3...أ

 . (ید...یکوکارتر که کدامتان ن یازماید بود تا شما را ب  آب

  ـستشدن به اویکخالق و نزد شناخت که همان انسان ـ وجود  ی هدف اصل ینجا در ا  و 
 . دست یابدخدا  یترضا  یعنیالطاف خدا  ینتا انسان به باالتر شود  حاصل می

َهار   :  فرماید می  تعالیحق ن 
َ ِتَها األ  ِري ِمن َتح  اٍت َتج  ِمَناِت َجنَّ ؤ  م  ِمِنیَن َوال  ؤ  م  ه  ال  َوَعَد اللَّ
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ٍن   اِت َعد  َبة  ِفي َجنَّ َوان  َخاِلِدیَن ِفیَها َوَمَساِکَن َطیِّ َن  َوِرض  هِ  مِّ َبر   اللَّ ک 
َ
ِلَك  أ وَ  َذٰ ز   ه  َفو  َعِظیم   ال   1ال 

  . است ی جار  ییها رودها آن  یرز از  را وعده داد که  یی هامؤمن، بهشت)خدا به مردان و زنان 
تر  خدا بزرگ یتی از سوی  جاودان و رضا  ییهاپاک در بهشت   ییهاو خانه   اندانهها جاوددر آن
 (. بزرگ  یهمان رستگار این است  .است

  جعفر بن محمد  از صادق  :استشده  یتجعفر بن محمد بن عماره، از پدرش روا  از
خلق    ی،وتعالتبارک   یخدا »فرمود:    ید؟: چرا خدا خلق را آفر ایشان عرض کردمو به    یدمپرس

دادن قدرتش  نشان یها را برا بلکه آن  ؛ها را به راه خود رها نکردو آن  یافریدن  یهودهخود را ب
ها آن و شوند؛ رضوان او   یستۀشا یب، ترت  نی به ا و کند  یفها تکل طاعت خود را بر آن تا  ید آفر 
ها را بلکه آن  دور کند؛را از خود  یانیز   یا را به دست آورد  یها منفعت کمک آن  هتا ب  یافریدرا ن
 .« برساند ی به نعمت ابد  ها را و آن مندشان گرداَند بهرهتا  ید آفر 

بن    ین حس»فرمود:  که  است  شده    یتروا   اباعبداللهبن عطا از    ةاز سلم  مذکور  با سند
بندگان را جز    )جّل ذکره(   وند خدا   ، مردم  ی ا فرمود:  آمد و    یرونبر اصحاب خود ب   یعل
  یو وقت  کنندی م  یاو را بندگبشناسند،  را  او    ی پس وقتخلق نفرمود؛    آنکه او را بشناسند   یبرا 

:  ایشان عرض کردبه    یرد م  .«شوند یم  یاز نی او ب  یرعبادت غ  با عبادت او از   نند ک   ندگیاو را ب
اهل هر    »اینکه  فرمود:    یست؟ خدا چشناخت  !  یتمادرم به فدا و  پدر    ،خدا پسر رسول    یا 

 2« .شده است، بشناسندها واجب بر آن  از اوکه اطاعت را امامشان  ، زمان 

با  شناخت  امر    متعالوسبحان   وندخدا  را  و حجت بر    و جانشینش  یفه خلشناخت  خود 
  ی انتقال معارف اله  منظورشده و به   یده از نور خدا آفر )خلیفه(  او    یرا ز   ؛ همراه کرده است  ین زم
 آمده است.  یینپا  یگر، د  عوالممردم در ی تمامبه 

روا همچنین   که خدا    یزی چ   یننخست»فرمود:    خدا : رسول  شده است  یتاز جابر 
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بود  ید آفر  من  خود  ؛ نور  نور  از  را  را   شآن  آن  آورد؛  وجود  جالِل   به    خودش   عظمت   از 
 1«.برگرفت

  ه شد،آفریدشود که خلق از آن بازگردانده  ی نور همان معارف، به  تمامِی پس الزم است 
  تأکید با  ]برگردانده شود[؛ و این  عالم اجسامبه تا    یگرد  یهااو در جهان  یهای به تجل یز و ن

دیده  او    ۀاز ارادنشدن  خارجبا او و  نکردن  و مخالفت   یاله  ۀ یفخل  ین ا از  بر اطاعت    وندخدا 
 است:  متعالوسبحان وندخدا از آِن  اطاعت دانیم حالی که همۀ ما می در  ؛دشویم

م   : فرمایدمی  تعالیحق ِر ِمنک  م 
َ
وَل َوأوِلي األ س  وا  الرَّ ِطیع 

َ
وا  الّلَه َوأ ِطیع 

َ
وا  أ ِذیَن آَمن  َها الَّ یُّ

َ
َیا أ

وه  إلی الّلِه   دُّ ٍء َفر  م  ِفي َشي  ت  ر   َفِإن َتَناَزع  ِم اْلِخِر َذِلَك َخی  َیو  وَن ِبالّلِه َوال  ِمن  ؤ  م  ت  نت  وِل ِإن ک  س  َوالرَّ
َسن  َتأویال   ح 

َ
  اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر)ای کسانی که ایمان آورده   2َوأ

ان  نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمگاه در امری اختالف خود را اطاعت کنید؛ پس هر 
 (.تر استفرجامک این بهتر و نی . دارید، آن را به خدا و پیامبر عرضه بدارید

  از   اطاعت  یزانعذاب و پاداش از طرف خدا به م  ین، زم بر روی  آدم  آمدن  فرود از  و پس  
ا  :  فرمایدتعالی میخواهد بود. حق  ینخدا در زم   ۀیفخل ا َفِإمَّ َها َجِمیع  وا ِمن  ِبط  َنا اه  ل 

 
م  ق ک  ِتَینَّ

 
َیأ

وَن  َزن  م  َیح  ِهم  َواَل ه  ف  َعَلی  َداَي َفاَل َخو  ی َفَمن َتِبَع ه  د  ي ه  نِّ فرود  آن  از  همگی    یم )گفت  3مِّ
نه ترسی  رسد، آنان که هدایتم را پیروی کنند   به شما من سوی هدایتی از چنانچه پس آیید. 

 . (نه اندوهگین شوندو است برایشان 

انسان    اخیر   ۀ در مرحل  این تکامل  و    ینش آفر   ۀمرحل   یعنی؛  استبوده  از مراحل  آدم  با 
  که خدا او را حقی دارد    آدمپس    ؛یوح  ۀبا واسط  ینبوت و خطاب اله  ۀدرواز   یشگشا

 .خلقتدر عالم   یت و الوه یت حق ربوب ؛ است آن حق گردانیده مخصوص 
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 تانسان در عامل خلق الوهیت

آغاز شد    یاز زمان  یازی«،نی ب»صفات    هبانسان    ی اتصافهاراهاز  انسان    وجویجست
به آن مراتب  انسان تالش کرد تا  بنابراین ؛ و کمال وجود دارد یض ف  ی برا  یکه دانست منبع

از کوچ    آیدـمی به شمار  در تمدن    یعطف  ۀکه نقطـ   یلگمشگ  ۀ که حماس  طور  همان برسد؛  
کمال    سویبه   انسان برمی عالم  ایندارد  پرده  خدا که  و  او  دوسوم  برای  و    بود  چگونه 
 . کندی متالش  ش خودناسوت  ۀماندی باق سومیک کردن کامل

و جایگاهی است که پس از انجام نقش اصلی    کند نقشرا شاخص می حماسه  آنچه این  
عالوه مالحظاتی است  به    ه به انسان اعطا کرده است.سحما   خدایان در خلقت و تدبیر، این 

خدایان  از  که   توصیف  در  می تکامل  صورت  مشاهده  به  را  خدایان  اینکه  از  بعد  و  شود؛ 
با    صورت توصیفاِت شخصی شده   به  خدایان توصیف    کشد، ازاشخاصی معین به تصویر می 

 رسد.مجّرد می به توصیف شروع شده، تا  صفات ناسوتی 

واقع  ی انسان  یتاهمنظر  از    یلگمشگ  ۀحماس»   ی ا قطعه   اشییک درامات   یت و 
  یگر، د   یبابل  هاییف تألعمدۀ  در    .آیدیبه حساب م  ی بابل  یات از ادب   فردمنحصربه 

هستند   یانیخدا  هاآن کنند و ی ش را اشغال میهستند که مرکز نما ی کسان یان،خدا 
 1.« نی اشخاص معنه  هستندمجرد   تمثیل اشیای  مواقع یشترکه در ب

کند و این را از خالل نگاه ویژۀ  ارتباط انسان با خدایان را آشکار می لگمش  ی گ  ۀحماس
اعطای   در  انسانخدایان  به  اساسی  تدب  نقش  تسلط  یر در  اختصاصات  که    یو    یان خدا از 

  یش نمابه  حماسه  این  که    یریتصو  یقاز طر نکته    ینو ا   کند؛ ، اثبات میشودمحسوب می
شده  روشن    دهدی انجام م  یان دۀ خدا مشاهدر حضور و    یلگمش که گ  یو اقدامآورد  درمی
که او    یاله  یدر همۀ الگوها  ،خواستار آن است که انسان  را    یو تالشی  مشخط   ینا   است.

را داده است    یش هاقدرتاز   یری کرده و به او تصو  یف حال او را توص  وداده  را مخاطب قرار  
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 شاهد هستیم.  ، ببنددبه اهداف خود به کار   یدنرا در راه رس هاآن  تواندیم که

ن کرده و صفات هر  یارا ب  ش بمرکّ   یقت انسان حق  یبرا   [ گیلگمش  ۀحماس ]همچنین  
  کندی او را وادار م  تا آنجا که   ؛ است  بیان کرده را  هایش  شاخصهمرکب و    یقت جزء از آن حق

وردن آرزوها و  به دست آ عاملی بازدارنده برای  و آن را  مورد مشخصی، سر خم نکند    یبرا 
  یجنبۀ روح  یق جز از طر   توانی هست که نمهایی  در اینجا خواسته  .کندمعرفی می  شاهداف

به    ی جنبۀ روح  یرتسخبرای چگونگی  را    ات از اشارات و ارشاد  یاریبس   روازاین   ؛آورد   به دست 
،  صفات  که خدا با آن  کندی اشاره م  یفات کمالبه ص  در حالی که  اعطا کرده است؛  انسان

 شده است. یف توص

از کتاب مقدس و   سکه متون مقد  همان گونه  ؛شودی م یدر انسان متجل یصفات اله
و    مرکب از جسم و روح است   یمخلوق  ، انسان  . است  اشاره کرده  بیتاهل   یث احاد  یز ن

 . القدس استو آن، روح  شود یم یز متما یگرانن از د آبا که انسان  هم هست  یگری دعامل 
  یدا صفت قداست پ   انسان،  بر انسان وارد شود   یوقت  ـاستمعروف  طور که  همان  ـ   روح   ینا 
پدیدار می در  راهبری جهانی  و صفات    کندیم دلیل    شود؛او  ی  کارهای  بینیمیمبه همین 

 : توانند. در حدیث آمده استینم  یگرانکه د  تواند انجام دهد می

بن   جابر  امام  شده    یتروا   یجعف  یزیداز  از  که  )حدیث    :یدپرس  العابدین ین ز است 
عر   ... است(  روح    ، من   ی آقا   یا ض کردم:  طوالنی  فرمود:    امام  ؟یستچ او  معرفت 

امر خود را به او    از اختصاصات او قرار داده،  را   روح  یتعال  یکس خدا بفهمد هر آن   ینکها »
ها و  تفاوت  کند، یاو زنده م  با اذن  آفریند، یبا اذن او م  طوری که[]به ،  نموده است   یض تفو

را در ضم  بود  بیندی م  یرهاتضادها  قبال   آنچه    ه است و آنچه  ق را  و  روز  بود    یامتتا  خواهد 
که  یم است  این  علتش  و  از   ینا داند؛    ی خدا   هرکسپس    ؛استمتعال    وندامر خدا   روح 

چه را بخواهد به  و هر   یستکامل است و ناقص ن  ،دروح مخصوص گردانَ   یناو را با ا   ی،تعال
  بردی او را در آسمان باال مرود،  می لحظه از مشرق به مغرب    یک در    دهد؛انجام می اذن خدا  
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 1.«دهدیکند انجام م ادهچه بخواهد و ار و هر  ، آوردیمفرود  ین و بر زم

 آمده است:  ید در عهد جد ا معن ین آنچه در هم اما

انواع    4  است  پروردگار  یسیع  ید بگو  تواندی القدس نمروح  ۀواسطجز به  کسیچ و ه...    3)
  ، پروردگار  یها موجود است ولو انواع خدمت   5  است همان    ، روح  یاست ول  ها موجود موهبت 
انواع اعمال موجود است ول  6  استهمان   انجام می خدا   یو  را در همه   دهدیی که همه 
روح،    یلۀوسبه   یکیبه    8  شودی منفعت عطا م  برایهرکس  به  ظهور روح    یول  7است  همان  

  ی و به شخص   9  همان روح، کالم معرفت  ۀواسطبه   یگریبه د  شود، یکالم حکمت داده م
  دادنشفا های  موهبت باز توسط همان روح،    یگری و به د  یمانهمان روح، ا   یلۀوسبه   یگرد

انجام معجز  یگرد   یبه شخص   10   یگری نبّوت، و به د  یگریبه د   شود،ی ات داده مقدرت 
  شود یم  یده بخش   ، یر غ  های زبان   انواع  به   گفتنسخن   یگرد  یارواح. و باز به شخص   یص تشخ

و    دآورَ ی عمل مروح به   یکرا همان    هاین ا   ۀا همام  11یر  غ  یهازبان   ۀترجم  یگریو به د
 2(. بخشدمی  کسکرده، به هر  یم خود تقس ۀارادها را به آن

معکوس با تکامل انسان و   ۀ انسان، رابط ی برا  اشیخدا و ظهور خارج  یممستق ۀمداخل
دارد؛    یارتقا معرفتهر   یعنیاو  عقل  یروح  یهاچه  شود   ِی و  استوارتر    یهای تجل،  انسان 

است به   ی ضرور  روازاینتر؛ عظیم خدا  یو عقل یباطن ی او معن  شودی م یخدا مخف یظاهر 
  یمو بدان  یمها بهره ببر از آن  خدا   ی صفات ظاهر برای شناخت  د تا  شوباستانی مراجعه  متون  

الوه این،    یرا ز   شود؛ یماطالق    یکس  بر چه  یتصفت  انسانا و بهره   یدهفا در  برای  در    ی 
مشخص  یباطنمعرفت    ساختناستوار طبو  در    ؛داردوجود  آن    یقی حق  یعتکردن  تا 

ود؛  گم نش  ـشودی م  یدر باطن انسان متجل  یوقتـ   های معارف و حقایقو باطن ها  وخمیچ پ
  ی ظاهر   ی های در تجل  یاز سرگردان   یدتر تر و شددر باطن، بزرگ   ی از سرگردان  ترسچراکه  
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انسان در    یرا ز   ؛شودتر حاصل میر ید   یباطن ایمعننسبت به انسان،   یگر،دسوی  است و از  
تغ  یمراحلاز  خود    یزندگ حال  میدر  گذر  او  کند  ییر،  تعقل  اساس  و  در  بر  مبداء  ظاهر، 

خدا  معرفی  در  هاانسان  تمامرو  ازاین   است؛  باطنی  یمعانتعقلش بر اساس    از  یشترب  حیاتش،
متفاوت    یتمدن خاص خود را دارد و به روش  ،ی هر امت  شدند؛ به خاطر اینکهاختالف  دچار  

  نسبت به   یاصول مشترک  هاامت  ینا کن نزد همه  ول  ؛استشکل گرفته    یگرد  یهااز امت
و   خدا  به  شناخت  اعتقاد  منقوالت   ،اوچگونگی  کشف  یخی تار   در  مشاهده    یباستان  یاتو 

نقطه  در    هاآن   ۀ هم  ید د   یم خواه  .شودمی برخوردبه  یک  ا   کنند یم یکدیگر  از    برخورد  ین و 
 . اندگرفتهیکسانی سرچشمه   ۀیشر  از اصل وهمه، که  کنیمی استدالل م

  یرۀ ضمن دا ها، در  دیگر فرهنگ از   یجدا  ،المع ی هافرهنگ از   فرهنگیهر »
  ِی ها از سطح تمدنین فرهنگ ا تمام    یول  ؛است  یافتهتکامل    ش خاص خود   یتمدن

گرفته  سرچشمه  یگانه  اندیکسانی  خدای  به  مؤمن  مذهِب  آن،  در  که  سطحی  ؛ 
  گسترش دادندنی که بعدها بذرهای توحیدی را  ادیااز جمله    ؛کرده استسروری می 
پروراندند نمیگانه    ِی اصلدیانِت    ینا .  و  با    ،کرد  یرتفس  توانی را  به  معتقدجز  شدن 

 1.« شده باشد نازلهای تاریخ بشریت  ریشهکه در  ییابتدا وحی 

انسان و تکامل  ،آنپیدایش  و    هستی  مانندـخدا    مفهوم ا   ـشو    ین تابع تکامل است و 
بر   با تکیه  انسان،صورت میانسان    ی ادراک عقلتکامل  تشخیص  که    است  یکس  پذیرد. 

بوده    شو تکامل یاتوجود و ح مسئولاست که  یکسشناخت همان به مکّلف و او دهد می
مطلق به    یب غ  ۀ تببه مر   یدنشروع کرده است و با رست  در خلق محدودش    یاز تجل  است؛

طور کامل نیست.  در انسان به معرفت رفتن  ین باز   «مطلق یب غ»از  م  منظور   . رساندی م  یان پا
و ظهور او در باطن    یتجل  حالی کهدر    ؛اوعالم  در ظاهر است و محدود به  تنها  او    یبت غ

 .به عالم او  محدود و نا، است انسان
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بر    یابندی م  ی برتر   یعترا که بر مظاهر طب   یروهاییتفکر کامل در نمسئولیت  انسان اول،  
از  عهده گرفت را  کار  این  و  نشانه نمادها    خالل؛  داد  هاو  انجام  ن یی  به  اشاره    یروهای که 

صفت  از    ئی،نامر   نیروی   ین ا و    هستند  ین و زم  آسمان میان  واسطۀ    . نیروهایی که د ن دار   ئینامر 
آنکه    با وجود .  کندی مملموس  د را  و مجرّ   ، را حاضر  یب غابرخوردار است؛ چراکه    بودنی قدس

وجوددر  اختالف    یلدلبه ـ خدا   ینب   یتفاوت  ـی مراتب  و  دارد،  یانانسان    یروابط  وجود 
مانند احساس  کرد؛  جدا  ر[  از یکدیگ ]را    هاآن  توانی که نمهست    میانشاندر  یده نیز  تندرهم 

ها را نسبت به خود  عطوفت و رضایت آنتا    یان،خودش در برابر خدا در  نقص و فقر انسان  
 .گیردقرار میبر انسان  یان خدا ـ تفضل و احسان در مقابل ـ و به دست آورد، 

وقتازاین به خدا   ی رو  ا   یان،علم  انسان  و    یجاد در  از صفت    یان دانست خدا انسان  شد 
به بس بودن،  ی ماد نم  یگری د   یاز سطح وجودچراکه  ـ  دور هستند یار  با    توانی هستند که 

به انسان بدهد؛   یه شب  یتصور  یمفهوم یان،به خدا  تصمیم گرفت ـآن را درک نمود  ،حواس
متعّم ازاین برگرفتدانه  رو  را  مادِی در    را   یانکه خدا   نمادهایی  دنیای  نشان    انسان  عرصۀ 

  که به او  مادهاییها مأنوس بود؛ نبا آنو  داشت    یلتما   یماد نمادهای  او به    یرا ز ؛  دهدمی
 . بودند  یک نزد

که   آنجا  ا   کدامهیچ »از  با چشم  یهشب  موجوداِت   ین از  را  انسان  خودشان    به 
به  یدند دی نم آن،    اییهاول  یر تصو،  پایۀ  بر  بشر که  را  ه شناخت  یجامعۀ  خود  شدۀ 

کرد بودند تصویرگری  شدند؛ عالقه   ه  ببمعلومات  از    بنابراین   مند  رسیدن  ه  رای 
 1خواستند.«  ییراهنما ت مجهوال 

بود،    مالکشانکه    یکسان   شئون  ۀپادشاه و نقش او در ادار مربوط به    متونطبق بیشتر  
از   نمایندۀ  ملت  دید  پادشاه  ا   ست؛خدا همچون  ادعا مچراکه  ن   یانخدا   کندیو  از    یابتبه 
  یت رضا   اعتقاد داشتند   هاآن   اند؛ بنابراین او عطا کردهمداخله را به    سلطنت و قدرِت   ، خودشان
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را جلب و از  شان  یترضا کردند  تالش می   یار بس  روازاین   ؛است  ایان خد  یت پادشاه همان رضا 
سالمت امت، مرتبط با سالمت    مانند.بدور    هاآن های  عقوبتاز    تاکنند    یدور   هاآنخشم  

  شد؛ـ پایه و اساس محسوب می طبق اصول دیرینۀ دینی ـ   ی در پادشاهبردن  ارثپادشاه بود و  
همسر خدا  ای از جلوه  ، یروحان ی ، زنشو همسر خدایان بود  ثیلگر و نمایندۀ تم ، پس پادشاه 

ازدواج   یا خدا با الهه اینکه    کنند؛باستانی به آن اشاره میمتون    ای است کهبود. این نکته 
 وارث و حاکم بعد از پدرش است.که  زایدیرا م یسوم ی که خدا  کندیم

کدی(    یو آشور   یدر متون سومر    ی برا   یتبا صفت الوهبودن  مالک  صفِت   ِی همراه)یا آ
از  تنها    ی رفتار بشر نوع    ین و ا   دادندی قداست م  ها به پادشاه،. آنشودی مدیده    هاحاکم تمام  

خدا  واقعیِت   با  انسان  آن  ؛گرفتیمسرچشمه  ارتباط  همهچراکه  مالک  را  خدا  چیز  ها 
  ینا که خدا  وجود داشتند    یقی حقینکه پادشاهانی  اشاره دارند به ا   ی متون باستان  . دانستندمی

، غاصب و  یمدعپادشاهانی و   ،بودند خدا منصوب از طرف  هاآن و  بخشیده هاآن حق را به 
 1از طرف خدا نیز وجود داشتند.  شدهمنصوبجائر و ستمگر در برابر پادشاهان  

پادشاه و    مسئلۀ  ی،مصر باستانِی  در متون  همچنین   از طر   هبانتسابش  نقش    یقخدا 
صدور حکم  نقش خدا را در    پادشاه   . شده استکشیده    یر تصو به    اشیپادشاه  یفۀ وظانجام

چنین نسبت  پادشاه  به    بود؛ پس   یالهو جایگاهی  ن  أش   ،مسئله  ین ا کرد؛ در حالی که  اجرا می
 است: یانخدا  از نسلدادند که او می

پایۀ    یجامعۀ مصر » بود  مفهومبر  بنا شده  پادشاه   فرمانروایی  زندگی    ،و  نماد 
  «حورس»او پسر خدا  های جامعه بود.  برای تمام فعالیت   ی و اجتماع  یاسی س ،  ینید
آنـ   یا از  مادر   «رع»  ـبعد  اصل  ی از  همسر  که  بود  به   یشاهزاده  حساب    پادشاه 
را آمدیم او  نهـ   یدخورشواالی    یهااز شعاع  ؛ مادری که   ـ اشقانونی از شوهر    و 

به    داد؛این موضوع، او را در وضعیتی متمایز و استثنایی قرار میو    ه بودشد  باردار
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، مستقل از دیگر افراد نوع بشر داشت؛  فردمنحصربه این ترتیب ساختار و ترکیبی  
میان  و    ین آسمان و زممیان    یا واسطهشد  میحال به او اجازه داده  عین  در    یول

 1خورد.«یمگره خدا با انسان در آن، بود که   یا نقطه همان او  .مردم باشدخدا و 

نظام    بعد آنکه  در  از  پا پادشاهی  بشر از  ای  عده   یعنی   ،شد   یدار جامعه  و    نوع  فروتنی 
  یگربا د   یسهبه او در مقا  یدگاهشان درا پذیرفتند و  خودشان  مثل    یانساننهادن در برابر  گردن

بشر شد   فرزندان  در سطح  ،متفاوت  را  د  یاو  خودشان  از  ا   باو    یدندباالتر  به    ین تمسک 
م  یا یوه ش تصور  خوب  کردند یکه  برطرف ها  خواسته به    یدن رس   ی برا   یروش  کردن و 

ا به آنرا که    یمقدس  یمعان  تصمیم گرفتند  ،است  یشانهانقص  از  داشتند  یمانها  عالم  ، 
  یی که بر هایین آ  ی برخرا از خالل    آن ل  ه همین دلیب  ؛ به عالم انسان نسبت دهندطبیعت  

خود    اساس میاعتقادات  تصویر  می  کشیدند به  آن    د کردنآشکار  متناسب  و  عالم  با  را 
آنجا که  تا    ،کردند  یهماه تشب  یا  یدخورش   یاه را به خدا پادشپس    دادند؛ی خودشان انجام م

 . یافتتکامل  یقی،حق یفبه توصاین تشبیه   ا  بعد

از  "  یر"اوز » تمثیلی  پادشاهان  ـ   بود   ید خورش  ی خدا که  آنکه  از    ین زمروی  بعد 
"وارث چاه"    طور معمولاو به   .شد  یم از پادشاهان مصر قد   یپادشاه  ـظاهر شدند 

هایی که  خاطر مزیت به که    کسی  همان  ین؛ زم  یخدا   شد؛ وارث چاه ونامیده می 
دادین سرزم   یرهبر داشت   او  به  شد، ها  ا   ه  سبز  هوا   و  آب و    ینزم  ین و  و    ی و 

  یواناِت و حشرات و حاست،    آن  تمامی آنچه باالتر از و    شپرندگان  ۀ و هم  هارپایان چ
  پسر   یملک قانون  هااین   . پس تمامِی دادقرار  او    در قبضۀ را    شیدر صحراها صید  

 2.« شد "یراوز یعنی "آسمان  یخدا  یا  "نوت"

کند و این  اثبات می را   ی سومر   ی الهوتیگری، ارزش تحلیل و استنتاج  د  یل دل،  عالوهبه 
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انسان و    با به ارتباط پادشاه  نگاه    از خالل   و «  کلمهمبدأ الهی »به    ت ارجاع خلق  خالل از  را  
را  هاآن که ین همـ  دستورات پادشاه رساند.گوید به اثبات مییماو آنچه  یبودن اجرا واجب

پادشاه  تواناتر    ،خدا از آنجا که  و    شودیاجرا م  ـآوردی بر زبان م   یشتری ب  ۀیطر است و ساز 
دارد  پادشاه  به  آنچه خدا   تریسته شا   ،نسبت  ترتیب  و    ؛ اجرا شود  د نگویی م  یاناست  این  به 

 شود.ی م مطرح  «مقدس ۀکلم»مفهوم 

  ـ گرفتند یم  یپِ   یننده آفر   یاِن خدا این  که  ـ   ینشآفر   ی هااسلوب »اما در خصوص  
  یلتبد   یانه در خاورمرایج    ۀ یدکه به عق   اندوضع کرده را    ی اصل  ی، سومر   یلسوفانف

است و بر    یاله  « کلمه»  یننده است، آفر   ی که قدرتمبدأ  اصل و    ؛ اینکهشده است
عبارت است    انجام دهد  ینندهآفر   یخدا   آنچه الزم استتمامی  اصل،    یناساس ا 

اینکه نقشه  چیزی که  )اسم    «اسم»و    بگویدرا    «کلمه»و  ریزی کند  را طرح ها  از 
ینندۀ  آفر   یروی نایدۀ    ینا   رسدبراند. به نظر می را بر زبان    (خلقت آن مدنظر است 

باشد که از مشاهدۀ    یا یسه مقاای از  یجه نت نیز    «یالهۀ  کلم»  شده به دادهاختصاص
ست هرچه  توان  یپادشاه انسان  یوقت  عنوان مثال به  ؛است  گرفته شدهبر   یبشر   ۀجامع

  ـشده از دهانش کلمات صادر با  فقط    یعنیـ رمان  تقریبا  با صدور ف  خواهدیمکه  را  
بر  و مسلط بر بشر ۀ مسلط ینندآفر  یاِن خدا تر این است که ، پس شایسته انجام دهد

 1آن را انجام دهند.« از بتوانند فراتر  ، هستی ۀ چهارگان یاجزا 

علِم  ست و  بوده ا   انسان با خدا ، رابطۀ  ینزمروی    بر   شدهیل تشک ی  هاتمدن   ۀ هممحور  
نقص و    ، است که انسان  یی از خدا ـ  شود یآراسته م  هاآن  ه که انسان بـ   کمال تمام صفات  

که  را طی کند    ییهابر او واجب است راهبنابراین    کند؛یاحساس م  شخود را در برابر   یناتوان
  ین که ا   یاز زمان  یب ترت  ینبه ا   .جاری کنند  یضبر او ف  ـشانیازی نی ب  ابـ   یان سبب شود خدا 

  خود   شناخت، ارتباطها گذر کرده است  از آنکه    ی مراحل تکامل  را بر اساس  ینقص و ناتوان
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خدا را   کرد    یان با  مادآغاز  مراحل  از  او  ارتباط  و  برای  هایی  درخواستمانند  ـ   ی و  خوردن 
پس    معنوی تکامل یافت. به معرفت مجرد    ـشدمیها مواجه  که با آن ی  خطراتدفع  و    یدن نوش

او را درک    تواندی وجود دارد که با حواس خود نممخلوقی    »هستی«  یندر ا   فهمیدکه  این  از
که    کرد یانی  خدا به توصیف   اقدامس  پ  ، موجودات استاز جمله همین  نیز  خدا اینکه  کند و  

و    یالتتشک   توجه به  با  ،تبمرا   ین باالتر   حسببه شناختشان کرده بود؛ توصیفی  شروع به  
نف    یروابط با آنکه  انسان  آثار    به اوصاف  را   یانخدا این    پیوسته  و  ؛شودمی   یفها توصس 

احساس    اشی زندگبر    بزرِگ محیط تأثیر    یل دلبه   کهـ یعی  طبزیست  یط مح را   ـ کردیمآن 
 . یدنام... ماه و یخدا  ید، خورش  یخدا  ،هوا  یرا خدا  یانخدا  پس نمود؛ می یف توص

حمایت  مراقبت و    یدر ابتدا   هستند و  انسان   ۀکنندیرتدب  ، یانخدا که    شودی مالحظه م
این عالم  را    یزهاییانسان، چاز   و    ندکیم  ییراهنما   یانخدا   سویبه گذاشتند که    یباقدر 

در  ]باستانی[ اقوام آن است که نمادهایی ،  این ادعا بر  یلدل . سازدیآشنا م هاآن انسان را با 
  ین ا   یر تدب کسانی که    کند ی اشاره م  وضوحبه اند. میراثی که  ه گذاشت  ی خود باق  ی تمدن  یراثم

ترب و  را   یت عالم  به    انسان  او  رساندن  بر  یمراحلبرای  تمدن  و  تکامل  داشتند،    از  عهده 
  ینکه ا وجود داشته    یو ارتباطات   شدند یخوانده م  «یانخدا »ند که  ا ه بود  ی آسمان  یمخلوقات

تدب   تخلق  ۀادار روش  در    ا ر   یانخدا  استمی مرتبط  یکدیگر  با    یر، و  متون  این  ر  د  .کرده 
خود را  نقشۀ تا  کنندیمشورت میکدیگر با    که در آندارند   یانجمن خاصبینیم خدایان، می

و  وضعیت    از   که   انی کسشود  همچنین مشاهده می؛  برسانند   یت کامل کنند و آن را به موفق 
در    متوناین    کنندگانتدوین   هدف ندارند  گاهی  که    انیکس  خصوصبه افتند؛  می اشتباه  آ

  اطالق شود   اییده آفر بر    «خدا »  یا   «اله»لفظ  اگر    ؛ چراکهدارند  یمراتب  یان، خدا   دانندی نم
ای  برخوردار است، مشکلی پیش نخواهد آمد؛ و این نکته  تدر عالم خلق  یر صفت تدباز  که  

  یید تأ نیز آن را مقدس   کتبموجود در  و متون  کرده    یانب  روشنیبه  ی،متون باستاناست که  
  با مطلق   یتالوه  ۀ مرتبمیان    یز تماجهت ناتوانی از  به   ن،ا مفسر از ناحیۀ  اشتباه  اند. این  کرده
ه این مفسران متونی در دست دارند که مخلوق را  از آنجایی کاست و بوده  در خلق   یتالوه
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آنان  عده   کند، با عنوان »خدا« توصیف می  از  ا ای  را  صفات مطلق    ۀ خدا هم  ین به  کمال 
را که    یو کس  ،را از او منع   هیت الو  ی هاصفت   ۀهم   یگر ددر حالی که عدۀ    دهند؛یمنسبت  

 درک   ناتوانی از   یل به دل  هااین   ۀهم   . کنندیم  یف ها را نوشته است متهم به تحر کتاب   ینا 
 است. ش و مراتب یت الوه یممفاه



 فصل سوم 

 هلی  ا یانو ادباستانی  یهادر متدن  الوهیت

 باستانی   یهامتدن اعتقادی  تصورات  طبق    یتمفهوم الوه   : اول  بحث م

اشارات  و    یمعانباستانی دارای دالالتی است در خصوص    یهااز تمدن مانده  باقی  الواح
مفهوم   تمدن  که   یت الوهبرای  آدمقوم    ی با جهش  بعثت  از  بعد  و    سومر  دارد،  تناسب 

طوری  ؛ به اندعرضه کردهنمادین    یصورتبه را    یتمفهوم الوه  ،یسومر   یاِن الهوت بینیم  می
و   کند یرا منعکس م یانخدا با ودشان خو ارتباط اند بوده  هاآن از  یش پ که  یکه ارتباط اقوام

 . اندکشیده  یرتصو به ما  یبرا یکدیگر را با  یان ارتباط خدا  یز ن

 ها یها و بابلیآشور  ،هایسومر از نظر  یت: مفهوم الوهاول

مخلوقاتحماس الوه  ،ۀ  طر   یتمفهوم  از  پیدایش  از    ییابتدا   یتصور   یقرا  چگونگی 
که منجر به    یا گونهبه یکدیگر ارائه کرده است؛  با    هاآنارتباط  نیز  و    شانو تکامل  یانخدا 

  ییراتی با تغرویارویی    یبرا هستند    ییهایی توانا  ی که دارا   است  شده   یاناز خدا   ی نوعظهور  
 . دهدی رخ م  یانخدا  خودِ تعامل میان  ۀ که در نتیج

م  یانخدا   یبرا   های سومر که    ی ر یتصو »مرد  از    کنندیعرضه    تشکیل  زن«و  دوگانۀ 
اولیۀ  شودیم این، اصل سکون   حرکتبی   خود پیدایش  در آغاز    یان، خدا   . خدایان است  و 

در مرحله بعد، با    که  دهدینشان م  یانخدا   ۀهم  یرا برا   بودن، مقام پدر این مرحله  ؛بودند
که  است    یت و فعال  حرکت  ۀ ، مرحلاین مرحله  خواهد شد. مواجه    (پسران  )یا جوان    یانخدا 
  ی فهم  ین. ا خواهد گرفت  بر عهده  (پدران  )یعنیسکون    یانخدا   جایبهرا    کردنعمل   یفۀوظ
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  ی سومر ان  یالهوت  وبرداشت کردند    یکدیگر با    یعت طب   یروهای ها از تداخل نی است که سومر 
از  یقاز طر  ن  استفاده  بر خدا   ینا   یان،خدا   ایبر   یعتطب  یروهای نام  را  منطبق    یانارتباط 

که  کشیدند    یر تصوبه    طوریرا  یکدیگر  در    یعتطب   یروهایتداخل نبه این ترتیب  و  ساختند  
در    ـیعت مداخله در طب  یعنیـ   تأثیر  ینکه ا   یا گونهبه را منعکس کند؛    یانخدا میان  ارتباط  

، در متون مالحظه  یکدیگربا    یانبه ارتباط خدا تداخل    یندادن ا نسبت  و  هاآن یدتی فهم عق
طب  هاآن.  شودیم خود،  تصور  خدا مخلوقات    یعتدر  از  نکردند  یانرا  نظر  .  جدا   ها آناز 

 نبود.  یان خدا  یترضا یاجز خشم  یزی چ  یعتطب  کردعمل

مرزبندی    یدندبه آن رسآنچه    یت بود و نهابا تکیه بر احساس  ها  ی سومر   ۀیاولشناخت  
  . کردند  یف او تعر   تجلی   یا  یاناز خدا   یکی عمل    عنوانبه را    یروهر ن  ها. آنبود  یعت طب  یروهای ن

 ی ولـ وجود دارند    یانیخدا   دانستندیم  هاآن اول،    :داشت  مدنظراین تعریِف آنان دو دیدگاه را  
  دوم، و    ؛ یستن  هاآن  ی ها یجز تجل  یعت و عناصر طب   ـ شان هستندی حسات  از ادراک  فراتر

آن اساس  یان خدا   از ها  ادراک  را    یان خدا ها  ن آنبود  چنین  ین ا اگر  بود.    های تجل  ین ا   بر 
تا    یدند نامی خدا را ماه م  ؛ مثال  ندکردی م  یدا پ یت ها قداست و عبودی تجلاین   و   شناختند ی نم

ها آن  ؛ پسخداست از افعال خودِ  یرا مقدس است ز  ،ماهنیز  و  1و ارتفاع را نشان دهد  یبلند 
 . دیدندی مقدس خود را م ی در ماه، خدا   ـشانهرکدام ی سطح فکر طبق ـ

م  مفاه نمادها    شودی مالحظه  که و  ا   یمی  به  هستند  خدا    ۀدهندنشان   ،متون  ین در 
  شئون   یرتدب  ۀاجاز   هاآن  به  وند )الله(خدا   که  کندیم  اشاره  ( مطلق  یبغالله )  تاز خلق  تیخلق

  یی هارنج   یگرد   ی و از سو ها  آنمیان  ارتباطات  سو    یک از    ی،متون باستان  و   خلق را داده است
ب انسان   یان خدا که    ندنکی م  یان را  دست  کشید؛  ها  از  که  ی  کسان  از   خصوصبه خواهند 
 . یستندا یممخلوقات مقدس  ینا  یرو در تا آنجا که رو یا وابسته استدن ینا  هب  شانقلب

 
: ص  هااسطورهمراجعه شود به: دکتر اسامه عدنان یحیی ـ خدایان در نگاه انسان قدیمی عراق، پژوهشی در    .1

 م.  2015ـ ناشر: آشور پانیبال ـ چاپ اول ـ  130
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دین » و  دین  اَ داستان  سومریان،  بابلی ها(  )آشوری دیان  کِ داری  در  ها  و 
داستان    ترینبزرگبتوان آن را    چه بسادارد و    النهرین، ماجرایی است که سِر درازبین 

در تاریخ بشر. این    ترین کهن و نیز  است    کرده نقل    ، دینی نام نهاد که تاریخ کهن 
کنده از تعداد زیادی خدایان یا    تنهانه داستان     بلکه در دین سومری  ،ستهاالهه آ

به  به  نمادین  نیز    فردیصورت  استعادل  نجات   اشاره شده  از    ۀدهندکه  انسان 
 بهره نیست. هیچ دینی از آن بی  تقریبا  که   صورت نمادینی؛ ستاو یوانیتح

که به می  کسانی  سومری  دین  نوع پندارند  فراوان،  خدایان  داشتن  دلیل 
با دقت  فرضیۀ خود تجدید باید در    ،ای از ادیان اولیه است مانده عقب نظر کنند و 

  ،که پس از آن آمدند ادیانی  ان از  زیرا دین سومری ؛بیشتری دست به پژوهش بزنند 
بعدی  اگر نگوییم دین سومری پایه و اساس ادیان  ؛ البته  تر نبوده است مانده عقب
،  اندرا الهه نام نهاده   هاآن   که خود سومریان  . خدایان پرشمار دهدرا تشکیل می   بشر

اه  انسان، پادش صورتبه گلی سومری بعضا  الواح    وها  ها، حماسه در برخی داستان 
شده  توصیف  فرمانرواهایی  ازدواج  اندو  میتولکنند،  می   که  کشته یدمثل    کنند، 

بر  شود  ها ستم میبه آنشوند،  می   هاآن  یگردعبارت  به گریند؛  ها میآنو مردم 
نمادین و  سمبلیک  مثال    فقط  که   هستند؛  الهمی  هنگامی  ایشتار  بینیم  بر  ۀ 

گرید، درک این مطلب که وی همان  می  ( می شتیناپ اوتشدگان طوفان نوح )هالک 
 : نیست   ست، دشوار« ا دنیا»

چون زنی در هنگام زایمان بانگ برآورد و با صوتی  »سپس ایشتار  
  ؛مویه آغاز کرد: افسوس که روزگار کهن به خاکستر تبدیل شد  ،حزین
چگونه در همراهی با  .  ر حکم راندمدر همراهی با خدایان به َش   چراکه

؛ در حالی کردمبر مخلوقاتم چیره را نابودی  راندم؟خدایان به شر حکم 
همانم  من،  زاییدمکه    که  را  مردمان  ماهیانی  .  این  چون  آنان  اینک 

 اند.« کوچک در آب پراکنده 
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سومریان را بخواند، چنین گمان کند که در    داریین دکسی که داستان    چه بسا
یی داستان ادیان  و گو  است نمادین و سمبلیک    صورتبه حال خواندن داستان دین  

کند. وی همچنین  می بخش یا مهدی را مطالعهگانه یا ماجرای منجی و رهایی سه
سومر درمی خدایان  که  تمام  یان  یابد  نماد  و  افراد  جز  نیست  چیزی  حقیقت  در 

  این انتساب حق باشد یا باطل؛   یت نسبت داد؛ حالالوهتوان به  چیزهایی که می
شایست جانشینان  و  پیامبران  آدم   ۀمانند  فرزندان  از  منیّ   ، خدا  و  دنیا  و  یا  ت 

 1« .جماعت

بعد  ـ سپس    ؛اول آمده است  یای از اصل در   ـب ی به ترتـ  ید سومر یان در عقای خدا پیدایش  
اصل    یعنی  ؛از آن شکل گرفت  ین،مع  یا با رتبه   یاناز خدا   ی تا آنکه تعدادتکامل یافت    ـاز آن

 : شد یجادا  یگرد ینسل  هاو از آن  یان سپس نسل اول از خدا وجود داشت و  یا یشه و ر 

بحث    به  یمادۀ اله بودن آن    واریره زنج  یشۀاندبه  راجع    ی،سومر   یهااسطوره»
متولد    یهانیک  یکوه  ی،ازل  یایدر   یهاداشتند از آب   اعتقاد  یانسومر   اند.هپرداخت

( عنصر  AN. )بودسومر    ین در سرزمپیوسته  همبه   ینزم  آسمان و تمثیلگر  که  شد  
  (KI) و  (AN) اتحاد یجۀنتدر و   شدی م ده عنصر مؤنث شمر  یا  ین زم  ( KI) و  ،مذکر

  . ندشد متولد    (Ninlilینلیل  ن )  ]مؤنث[   هوا الهۀ  و    ( انلیل   Enlil)  " ]مذکر[ هوا "  اله
خدا   ینهم را    انلیل  یکه  تار خود  ن یافت  ها  یکی در  و  ازدواج    ینلیلبا    " ناننا"کرد 

(Nannaیعنی )   ینگال" نالهه " ماه و    ی خدا  (Ningal )    و با اتحاد    ند متولد شدبرایش
را    "یانوناک"خدایان  ظهور  که    یمتن  در  .شد  متولد  "اوتو"  ید،خورش  ی خدا دو،    ینا 
 : خوانیمی م کند،ی م یانب

 .«متولد کرد را  یانوناک ،خود همراه و همکار  "،آن"ینبر کوه آسمان و زم »

از اند؛  شده مرتب « وجود یب ترت »اساس  بر  ی در اعتقادات سومر  ی اصل خدایان
 

 . 344ص عربی و فارسی:   ،خداییـ توهم بیاحمدالحسنسید  .1
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  ی ا خد  "انلیل"  ، آسمان  یخدا   "آنبرجسته یعنی "  یانتا ظهور خدا   یننخست   یایدر 
نور  بانوی  )"  نونورتا"   یا  ینا"نن "   یا  "ننخرساج، " مادر  خدایانو    ،آب  یخدا   ی"آنک ، "هوا 

 1.« درخشش(بانوی   یا

صیات میتولوژی سومریان این  و چه بسا از خصووجود دارند  ثانویۀ دیگری نیز    یانخدا 
نمودند  کردند تصور می می  کار صورت گروهی که با یکدیگر  به ها این خدایان را  باشد که آن 

 ت برخوردار بودند. و گویی این خدایان در مجلس خدایان مقدس از جایگاه ریاس

سومریبندی  دسته  توسط  استحکام  استوار   دهندۀ نشانان  خدایان  و  شناخت  بودن 
و  کند  می   یر قدبزرگ را ت  یهاسرنوشت که    یاصلبه الهۀ  را    یانخدا ها  است. آن  اعتقادشان

که نمادها ـ در  یو بعد، به مرتبۀ تجل ینندهآفر  یانتر در قالب خدا یین در مرتبۀ پا یانبعد، خدا 
 .کردندبندی می دسته  ـنامیدند ی.. م.ستارگان و  ، ماههمچون ها را ها آنی سومر 

بزرگ  »جایگاه این آلهه، تقدیرهای بزرگ بود. این جایگاهی آسمانی در جایگاه  
  ؛ نافذ بود  شسخنان  یا یماتو تصم  بود واالترین )اعلی العظیم( یا واالمرتبه )علی(  

را متوقف  جریانچیزی، به یچ ه طوری که  به  از دو    ینا   کرد.نمی افتادنش  مجلس 
   شده بود:  یلتشک  یان نوع خدا 

)  یانخدا   .1 ک"ها  این:  (یننده آفر خالق    و   "،انلیل  ی،انک   ،(ننخرساج )  یآن، 
 . هستند ـهوا  و  آب  ،ینزم ، آسمان یعنیـ  هستی  ۀعناصر چهارگان گرتمثیل 

(،  ید)خورش"  اتو"(،  )ماه"  نانا"  یا   " ننار"  هاآن   بزرگ:  ۀگانستارگان سه   یان خدا   .2
و    کندرا ریاست می   سرنوشت   یانخدا   " شورای آنی "و خدا هستند    )زهره( "  انانا"

 2.«هاستآن ئیس و ر  یانخدا  ینپادشاه ا ند که گویی کی رفتار م یا گونهبه  "ن"آ

 
گویند ـ  سخن می  بزرگانوقتی  ۀ  ـ مجموع  33جمعیت تجدید فرهنگی ـ طوفان نوح، از حقیقت تا اوهام: ص    .1

 . 2005چاپ اول ـ 
 . 81و  80خزعل الماجدی ـ متون سومر: ص  .2
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)َعلی(    بلندمرتبه ا  یرگوار  بز« عباراتی همچون »سرور  انلیل »  ی سرود سومری برای خدا 
لو(« را شامل می  یا خدا ی ان  ی خدا   ۀ ان در مجموعین خدا یتر م که از مه  شود؛ خداییواالیی )ع 

  . ها و درودها داشتاسطوره  ،شعائر   ۀ در همفراگیر  بارز و    ینقش  طوری کهبه   ه؛بود  یسومر 
ز  ی ب بود و نملقّ   نیو به پادشاه آسمان و زماختصاص داده  ان را به خود  یپدر خدا عنوان  او  

وی    1ناپذیر بود. برگشت  ش یمبود که تصم  یی و خدا   بزرگ«،کوه  »ها و  ین سرزم  ۀهم  پادشاه
  ئوس ز   ی، بعل کنعان  ، یآشور   رِ آشو  ی، مانند مردوخ بابلـ قدرتمند    یان همۀ خدا نمایانگر اصل  

و    تسلط داشت  یوی و دن  ینید  بر شئون  یرا ز   ؛ بودی  بعد   یها در تمدن  ـیرومژوپیتر    یونانی،
پایه و  و    بودچیره و مسلط  خود  به    یکنزد   یانبر خدا   ی الگو   یبرا   یاساسبه همین دلیل 

 2. یگرد یانخدا  جای به خدا یک توجه به  بود؛ یعنی در عبادت  یت و وحدان یگانگی

مقدس    شو سخنان   رسدیمکان م  ین به دورتر فرمانش  است که    یکس  انلیل»
 است؛

نم  ی پروردگار  دگرگون  ت تقدیرها  که    یکس  شود؛ یکه سخنش  نگاشته  را  ابد  ا 
 است؛

 کند. مینظاره را نواحی  ۀ هم ش که چشم نافذ یکس

 3.«کند یمنواحی وارد همۀ   قلبتا را خود  پرتوهای درخشانکه  یکسو 

.  کندی م  یینها را تعست که سرنوشت ا   یانیسوم از خدا   یخدا   ی،آنک   یگر، د  یخدا   اما
 ی ست که زندگکسی ا   او  4.حکمت است  یو خدا   یرینآب ش  ،های سومر   از نظر  ینک آ  یخدا 

و اهداف و  دهد فرجامش سوق می  سویبه را   یو با حکمتش زندگ یزدانگ ی برم  هستی را در

 
 . 92و  91خزعل الماجدی ـ متون سومر: ص  .1
 . 92خزعل الماجدی ـ متون سومر: ص .2
 . 96ماجدی ـ متون سومر: ص خزعل ال .3
 . 43فراس سواح ـ سرگذشت عقل اول: ص  .4
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م  شمقاصد مشخص  خدای  کندی را  او  دریاها»پوسایدون«  .  یونانی   خدای  نظر  و  ها  از 
 1. هاستیروماز نظر  «نپتون»

  کندی اشاره م مراتبشانرا نهادند که به  ییهاگانه نام سه یانخدا  ین ها بر ا ی سومر  وقتی
»خدا مثل  ـ خدا   یان خدا ن  واالتری  یااول    ی خدا   که   «آنی  و  ب   ییاست  که  یشترین  است 

بدهند  به او    یها واجب بود نامبر آن ـ  است   یانخدا   یافتۀتوسعهانجمن    ئیسر   یا دارد    اهمیت را 
  رساند را می  معنای »آسمان«که    یدند نام  «آن»او را    ور ازاین   ؛ را نشان دهد  واالیش  که مقام

  « انلیل»او را    داشت.  یاننزد سومر   یز متما  ی فاعل است و حضور   ی خدا که    « انلیلی »خدا و  
بلند»  یا  )هوا(   یخدا   ایمعنبه   که  یدندنام  «یانک »  یسوم  .است  ی«بلند »  یخدا   یا   « کوه 

یک  به    هااین   ۀ همهاست.  ها و اساس بنیان   ی خدا و تمثیلگر    است  ینی زم  ی او خدا   ؛است
 2کند یاشاره م  ییابتدا   یا  اول  یای به در   ؛ خدایی کهدنگردیاست بازم   « نامو»  ی که خدا ریشه  

ور هستند  غوطه او  در    هااین   و  را در آغوش خود دارد   ین زم  که آسمان و است    یمادر بیانگر    و
  ؛ کندی را مشخص مو ریشه  که اصل  است    ی آب  ی اهتودهتمثیلگر  او    یرا ز   زنند؛ یو موج م

  « انلیل»  هااینو از  متولد کرد  را    ی(کین )و زم  (آن)  آسمانخودش  است که    یاز مادر   ینماد 
آمد وجود  زمشدن  جدا   .به  از  »به   ینآسمان  به  او    یرا ز انجام شد؛    «انلیلسبب  را  آسمان 

 . باالترین جایگاه برد

  این عقیده از    منشاء آنو    ،بوده است  یشترب   »انلیل«  یتوجه به خدا شود  میمالحظه  
در  رایج    ی فکر ت  ین و ا   ستاَند یاو را م  ی از پدرش حضور دارد و پادشاه  یش که پسر، ب  است

که    یا گونهشد؛ به   یسومر   یانخدا مجمع  در    اول  یخدا   «انلیل»  ؛ پسهاستملت   ید عقا
  ی باق  یدائمدر کشمکشی    )پسران(،  یدجد  یانو خدا   )پدران(  یمیقد  یانخدا میان  ارتباط  

  یروهای نچراکه    ؛ کنندمحافظت    شو استمرار   یهستنظام    از و  تا اهداف خود را محقق    است

 
  349و   73تا    70ها: ص مراجعه شود به: جفری بارندر ـ ترجمه دکتر امام عبد الفتاح امام ـ اعتقادات از نظر ملت   .1

 کند. های فرهنگی که مجلس ملی تمدن و فنون و آداب کویت منتشر می ماهنامه ۀ ـ سلسل
 . 199مراجعه شود به: ساموئل کریمر ـ از الواح سومر: ص  .2
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خدای    کنیم ی مالحظه مما    در تعارض بود.  جوان  یان، با اهداف خدا برنامهبی   و   تحرکبی
می   بعدا    «مردوخ» برتری  خود  پدر  و  بر  بابِ سرور  یابد  در  کنعانیان،  نزد    شود.یل مخدایان 

کسی    ؛وانهاده است  «بعل»  ی خدا   به خاطر   را   خود جایگاه  بینیم که  میرا    «ایل»خدای بزرگ  
  ی که دارا   بینیم یپسر را م  ی خدا   یحی مس  یدۀدر عق  یابد. یم   ی برتر   «داجون»بر پدر خود  که  
خدا   یشتریب   یتاهم به  برا   ی نسبت  است  یپدر،  انسان شده    تأثیر خدا    ینا   یرا ز   ؛نجات 

یب  ترت  ین پدر است و به ا   ی ارادۀ خدا برای بخش یی رها یبر انسان دارد و او خدا   یمیمستق
کارکرد  پسر نقش و  خودش است،  از    تریین پاهرآنچه  از  بودنش  برتر پدر و    علّو مقامجهت  به 

 .یردگمیبر عهده ینش آفر امور او را در ادارۀ 

 یدر متدن مص  یت: مفهوم الوهدوم

  نکته  ین و ا اقتباس کردند    ی و بابل  یسومر   ید را از عقا  یت خود در الوه  ید ها عقا مصری
توضیح داده،  را  خدایان  و ظهور  پیدایش    کهی  ا یشهدو تمدن در اصل و ر بودن  مشترک در  

بوده، به این معنی    یقبل از تمدن مصر   یتمدن سومر از آنجا که  و    ؛مشخص استواضح و  
  ی سومر   مدن خود را از ت   یدتی اصول عق  )یعنی تمدن مصری(   خر أمت  تمدِن   ینا خواهد بود که  

اشتراک   این ]مسئله[ در  ی با تمدن سومر  ی تمدن مصر  . گرفته استبر  ـ که قبل از آن بودهـ
، سازوکار  هر دو تمدن  بنابراین؛  اندپدیدار شده   یعنی خدای مادر منبع  یک  از    یان خدا که    دارند

اختالف  وجود    یلدلبه   ،یان خدا توصیف    یاختالف در چگونگ   یولکنند؛  یکسانی را دنبال می 
  گذاری نامدر    یاتییر تغ  ینیمبیرو م؛ ازاین هاستملت از این    هرکدام  یفرهنگ   و  ی رفتار   اسلوب

 : شودیمشاهده م  یکه در تمدن مصر  طور همان وجود دارد؛  یانخدا این 

تار آتوم"» از  که  خارج  یی  هاآب   یکی"  همان  ؛  شدیم  یده نام  "Nun  نون"شد 
و بدون  آشکار شد  تپه    یباال بر  سپس    .آمدند  یروناز آن بتمامی کائنات  که    یطیمح

"  Tefenet تفنت " یا   " نوت" یان و خدا ـ خدای هوا ـ  " Shuشو ی "خدا کند  ازدواج اینکه 
  یخدا میان  که خود را  بود    یهمان کس ـ «ـ »شو  هوا   یو خدا   ییدرا زا  ـ رطوبت   یخدا ـ

آسمان    یب ترت  ینو به ا ؛  انداخت  ( Geb  جب )ین  زم  ی خدا و همسرش    )نوت(   انآسم
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 1« .جدا شد یناز زم

 : یز ن و

ها اقدام  کردن آنجدا   ی شو برا   ی پس خدا   ؛متحد بودندیکدیگر  ب با  نوت و ِج »
ن  ،کرد صفت    ینا   ها باآن و  آمدند  پدید    درجۀ دوم  یان، خدا در نتیجۀ این کار  یز و 

و    یس اوزور   ی و از آنجا که خدا   هستند نوت و جب    ی شدند که پسران خدا توصیف  
شدند  می ه تن  ن  متشکل از    یانخدا   ند،فرزندان جب و نوت بود  یسو ست و نف  یزیسا 

جب    (، Nut)  نوت(،  Tefenet) تفنت    (،Shu)  شو(،  Atum)  آتوم:  از  د که عبارت بودن
(Geb  ،) ن  و این   ؛یس و نفتست  ،  یزیس ا   یس، اوزور از    (یوپولیس )هل  گانۀ بزرگ ه ها 

و    ییدتفنت را زا   ، آسمان  یو خدا   (جب)  ینزم   یخدا   ند.کرد  یجادها را ا ی مصر نظر  
  ی ها در ابتدا و این   ییدند را زا   یسو ست و نفت   یزیسو ا یس  اوزور   ،یگر د  ی خدا   دو

کردند  ی بر جهان حکومت م  جمع شود   " حورس"از آنکه سلطنت در دست    یش پ   ،امر
  بودند؛آتوم    ۀالهبرای    ینندهآفر   یروهایبه ن   همچنین قائل  ؛بزرگ بودند   یانو خدا 
  آشکار در وجود  آوردن ذاتش،  با پدید که    معنای یگانۀ کامل استبه اسمش  که    کسی

 2«شد.

محل  درخشان و    یا تپه   ؛شد  یداربر آن پد  آتومبود که    یا تپه   باستان،مصر    اتاعتقاد  در
آتوم و    گونه کهاین به    انجام شد؛سطح آب  روی    ین نخست  اندور ظهور در  اولین    وآمد.رفت 

  ی خدا »راع«  با    آتوم  یدا خیب  ترت  ین داشتند و به ا یکسانی    یتهو  ید، خورش  یخدا »راع«  
  طور   همان ـ   یان خدا   یبرا ها گذارینام   ین . ا بیرون آمدنددرخشان،  ۀبر تپ  «نون»از    ید خورش

رو  ازاین آفریدن؛  و  کردن  خلق   عنی ی  ،یانخدا از فعل    توصیفی است برگرفته  ـیم کرد  یان که ب
  یان، خدا اینکه  است بر    یاشاره و داللت   ینش،آفر خلقت و  صاف  با او  یانخدا   ینا شدن  شناخته 

 
 . 36ها: ص الغفار مکاوی ـ اعتقادات دینی ملت الفتاح امام، و دکتر عبددکتر امام عبدۀ ترجم .1
 . 37ها: ص الغفار مکاوی ـ اعتقادات دینی ملت ۀ دکتر امام عبدالفتاح امام، و دکتر عبدترجم .2
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بر   ی«آتون» یمذهب مصر  اند.را تشکیل داده   روحانیتاز   باال ایمرتبه با عقیدتی  ی ساختار 
 : اصل استوار است که ینا 

شکل و هیئت  به وجود دارد که  انرژی خالصی  و    یالهنامشخص    یروین »یک  
  یقدرت  آید. این هماندرنمی و مشخص و مرسوم،    ین مشخصات مع  ی دارا   ِی خدا 

،  درونش  ۀپراکند  یزندگهای  شکلو    یلو تفاص  یات ئجزتمامی  با    هستی  است که
  ی ها متجلیده در عالم پدکه با نماد قرص خورشید  است    یروییو ن   ، از آن صادر شده

 1شود.«یم

 : بینیمیم یر ز سرود  در  یز ن و

 . زندگی سرچشمۀ  ای زنده و ،آتون ای  ؛تو در آفاق»چقدر بزرگ است طلوع 

 کند.یر مها را پ  ین همۀ سرزم نور تو   روی، ی باال م ی در افق شرق وقتی

  تو   .تو هستند یر اس همه .احاطه داردهمۀ مناطقی که آفریدی تو بر  هایشعاع
 2زنی.«همه افسار می بر با آمدنت که  یهست "رع"

خدا   یریگشکل   بر  یواضح  تأثیرانسان،    بودنزوج   طبیعت اعتقادات  در    یانمفهوم 
است داشته  مچراکه    ؛انسان  در  انسان  شودیمالحظه    ، خدا شناخت    یبرا   شانتالشها 

  ین تر مگر آنکه به کامل شود؛  نمیفراهم    یشانبرا   یقتبه آن حق  یدنرس  یاسباب الزم برا 
  ر را ببودن  مذکر و  مؤنث  صفات    روازاین   ؛ بنگرند  ـ که همان انسان استین ـ زممخلوق روی  

تمامی  کرده بودند و    یجادا   «مرد و زن»شکل  انسان را به   ،یان خدا   یرا ز   کردند؛ اطالق  خدا  
سرچشمه یعنی به   یک به ـ  طور که در اعتقادات سومری و مصر باستان هست همانـ   هااین

 گردد:میباز «نون»

 
 . 50ص  فراس سواح ـ دین و انسان: .1
 . 50فراس سواح ـ دین و انسان: ص  .2
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آغاز شد و چهار زوج از    کور   و   یک تار   ی هااز آباول"    ۀ تپ"با ظهور    ینش، آفر »
  یهابا آب   "یتنون " و    " نون"مرتبط شدند:  یکدیگر  با    وجودیدر صفات    ،یانخدا 
  " kauketکوکیت  "و    " Kuk  کوک"  یت،نها یبا ب  " Huhetیت  حوح"و    " Huh  حح"  یک، تار 

تا پنهان   " یتآمون"و    "آمون"و    ریکی،با  از  گهشت  یاِن خدا   ینا .  شدنبا اختفا و  انه 
مذکر و مؤنثشان  میان    یزیتما ، هیچ  تشکیل شده بودند که از دید نظری   ییهازوج

  " آمون"و    ی،اصل  ، اشکال دوگانه  با جنسیت   خدا جفت  چهار  چه بسا  وجود نداشت و  
 1«.ه باشد بودخدا هشت  یندر صدر ا 

شدن دو  از زوج   یول  ، کرد   یفشانتوصمذکر    یا   مؤنث عنوان  به   توانیکه نم  یانی ا خد  پس
 . شوندی م تا پنج ،  ظهور استخاستگاه و  أ که مبد «یا تپه » همراهبه   ،اندخدا شکل گرفته 

  «حورس»و    «یتس»   ۀکه از دوگانکشند  ی م  یرتصوبه  را    یانیما خدا   ی ها برا یمصر   اما
  یرا ز مکان است؛    ین تر یین ساکن پا  «یتس»و    ، ینساکن باالتر   «حورس».  اندشده   یلتشک 
و   یرانی و وو بایر خشک   ی صاف و نرم و صحراها یا صخره یهاین زمه را ب یت« س» یخدا 

می   یسالخشک ن  دهند ربط  همۀ    کنند ی م  یفتوصچنین  را  وی    یز و    یروهای نمعانی  که 
متوقف منف و  کننده، ی،  و  سرور    .یردگی مدربر  را   یرانگربازدارنده  و  و    یکیتار او  اختالف 

نظمی فعالیت  در جهت گسترش بی   و  ستیز،   یعت نظام طب که با  کسی است    ؛است  یپراکندگ
 2کند.می

دو  بودند    یدهمل کرده و دأاطراف خود ت  یعیطب   یو زندگ  هستی   ها دریمصر »
  ۀ هستند و در هم یکدیگر    یاریگرمعارض و    زمانکه هموجود دارد  در جریان    ییرو ن

 3شان دیده بودند.«مشترک کردو عمل یرودو ن ین از تداخل ا ای نتیجه  هایده پد

 
 . 37ها: ص الغفار مکاوی ـ اعتقادات دینی ملت ۀ دکتر امام عبدالفتاح امام، و دکتر عبدترجم .1
 . 59مراجعه شود به: فراس سواح ـ رحمان و شیطان: ص  .2
 . 59فراس سواح ـ رحمان و شیطان: ص  .3
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میان    متون،  با خدا ـ   را   یکیتار   یا   ی نظمی ب  یاِن خدا وضعیت کشمکش    «یتس»  ی که 
داده   و    یاِن خدا   با   ـشودی منشان  ـ شخصیت نظم  اش نماینده   « حورس»  یکه خدا بخشی 

به    ـاست برایمان  ا کشد  می  یر تصورا  همانند    ینو  اعتقادات  در    شدهارائه  یر تصو درست 
»مانند    ؛استالنهرین  بین   ین سرزم  ی هاتمدن  نزاع  و  و    «؛ مردوخ»  با   « یماتت کشمکش 

با  خدایان  ارتباط    وپیدایشش  ظهور و    یت،مفهوم الوهاز    هاآنکه تصور    شودیم  الحظهم
پ یکدیگر تنها اختالف، در توص ی سومر از نظر    هاآن  یدایش، مشابه آغاز و  و    یفهاست و 

  یزندگیکدیگر  به    یکنزد  یزمان  یهاکه در دوره   ییهاتمدن   طور کلی . به استبوده    گذارینام 
و اسباب انحراف،    اندمشابه یکدیگر    با   ت یالوهزمینۀ  در    شاناعتقادات  بیشتردر  کردند،  یم

نسبت نهفته   ا در  غ   یممفاه  یندادن  که    ؛تاس  شانی نامع  یربه  خدا برای  آنجا    از   صفات 
  یان خدا مقام  و    استمتفاوت  شان در هر مکانی با یکدیگر  معانیکه  استفاده کردند    نمادهایی

  ین عموم مردم ا ه باعث شد  ؛ تا آنجا کنسبت دادند یعی  طب  یروهای ها را به نو آن تنزل داده  را  
  ین دبزرگان  دخالت  سبب  به   ین، را فراموش کنند و ا   شانیو داللت واقع درک نکنند  را  نمادها  

  واالترین در    یانانسان در آن مرحله دانست که خدا همچنین    1صورت پذیرفت. و کاهنان  
  یجاد ا   ییهاواسطه   لذا   ؛مرتبط شد  هاآنبا  طور مستقیم  به توان  ی هرگز نمپس    ؛ هستند  یگاهجا

ها را  واسطه  ین پس ا   متصل شود؛ها  د تا با آن ن کن  کاری   سازند یامرتبط    یانکرد تا او را با خدا 
ها  ی که مصر   ی ا گونهبه داد؛  ها قداست  به آن   یز و ن  کرد تصور    یعیطب   های صورتها و  با قالب 
رفع انسان پس از مرگش  برای    اییله وس  عنوانبه را    توت(  یا)هاتور  «  یگاو آسمان»مفهوم  

  2. برسد  یان خدا  یگاهبه جا شمردند تا یمبر

 
ره  .1 امون،  عنخ  توت  تاریخ  به:  شود  ص ۀ  دهنداییمراجعه  بزرگ:  ـ    230مصر  اول  چاپ  ـ  مدبولی  انتشارات  ـ 

 م. 1991 /ق1411
 1411اول ـ  انتشارات مدبولی ـ چاپ ـ  85مصر بزرگ: ص ۀ دهندمراجعه شود به: تاریخ توت عنخ امون، رهایی  .2

 م.  1991هـ / 
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 ی در متدن کنعان یتمفهوم الوه :سوم

.  ندارد  یآشور َاِکدی  و  اعتقادات پیشینیان سومری    با  چندانی  تفاوت  میتولوژی کنعانی 
خدا   یانخدا ها  آن به  خدا   یاصل   یانرا  تقس  ۀدرج  یانو  اعتقاد  کنعانیان    .کردندیم   یمدو 

  ینی و زم  یآسمان  نگهدارندۀها بود و دو  آب   ین نخست   ۀ ، اله« ممو»  یا   « یم»  مادر   ی داشتند خدا 
  یانخدا   ی و خدا پدید آمد  آن    از   (شم)  آسمان  یخدا   یاآسمان    نگهدارندۀو  شد  از هم شکافته  

،  مادر  ۀاله  و خانوادۀ  ،بود  یانکنعان   یان و بزرگ خدا   یل«ا »  ی، خدا ( ادمه)  یا  یم(ادین )زم
 1.به وجود آمد  یان از خدا  ینسل هاآن که از   و برادرانش بودند «بعل»

مادر  عقا   ی ساالر اصل  در  می   وضوحبه   یان کنعان  ید را  که    یا گونهبه کنیم؛  مشاهده 
از نام  نیز    « یالتا »و اسم  کردند  اطالق می   « یلا »مادر و همسر    ترین بزرگ را بر    «یرهعش»

  یعی آثار طب  یبرخها  کنیم آنمشاهده می   .بود  یا در بانوی  او    و  گرفته شده است   «یلا »  یخدا 
  ۀ اله« که مشابه  عناه»  ۀبر اله   یبارور   ۀالهکردن  کردند؛ مانند اطالق اطالق می   یان را بر خدا 

  . وجود داشت  یانخدا   یهم برا   یگرید  یبند دسته همچنین    .ها بودی بابل  یاندر م»ایشتار«  
گرفته  را    «یم»  یااول   یایدر   ف اسم و وص  یان، خدا   ین و ا نیز وجود داشتند  دو   ۀدرج  یانخدا 

 2بودند. 

  ،منطقه   ینا   ینزم  یترانه،مد  یایدر در جهت  غرب  سمت  به   یانکنعان مهاجرت  پس از  
به   ینزم نام  ین سرزم  یمعنشام  به  اصل    یرا ز   ؛ شد  یده آسمان  کنعانیان    ین سرزمپیدایش 

  یلدلبه  هابه آنباستان  و در عراق  گردد  بازمی  یالد سال قبل از م   3500در حدود  النهرین  بین 
 یگروهبه  خصوص  به   ؛گفتندی م  «هایایی در یعنی »  »یمیون«  ( یم ) یا  به در بودنشان  منتسب 

خل سواحل  در  زندگییم  یزندگ  یجکه  که محل  جایی  آ  کردند؛  به  بود    یمور قوم  اشاره  و 
  ی آشور   «یامتت»و    «یم»  .گیردقرار می  سومریو    یبلبا   ی«آبسو »دارد و در برابر  شور    یهاآب

 
النون ـ چاپ اول ـ دار  16و اساطیر کنعانی: ص    شام، پژوهشی در شجره  ۀالماجدی ـ الهمراجعه شود به: خزعل  .1
 . 2014ـ 
 . 111مراجعه شود به: فراس سواح ـ سرگذشت عقل اول: ص   .2
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شدند؛  به   نزدیک  حماس  طور   همان یکدیگر  در  دارد    ی آشور   ینش آفر   ۀ که  ینوما  )ا وجود 
  ین نخست   « آبسو»و همسر او  کشید  به تصویر می شور را    یهاآب  ین نخست  « یامتت»  . (ایلیش

  ی امور   ی های و بابل  یسام  یهای کنعانتنگاتنگ  به ارتباط    « ممو»را و با او    یرین ش   یهاآب
 .اشاره دارد

او  است که هستی از    نخستینی  مادر  یا  آب  )جوهر(عنصر  لهۀ  ا   )یم( همانلهۀ مادر  ا 
است  «  یما»  یا«  یوم»  یا   «یمو »  همان«  یم»  طور که معروف است اصل اسم  و همان پدید آمد  

ارتباط    .متداول است  )ام(  مادر  گذارینام   ی منطقه برا   یهاملت   یانها هنوز در منام   ینو ا 
ها  آب  ین به نخست نمادی هستند که  است و هر دو    یکنزد  یاربس  «یامتت »و    « یممیان »

 1. دناشاره دار 

 شدهیف تحر یاناد یدر برخ یاندوم: مفهوم خدا بحثم

  خلقتعالم  این    یگر برا یر و تدب   یننده آفر   یکه به وجود خدا ای  شدهیف تحر   یانادتمامِی  
ا   ی متوندر    یولاند؛  برآمده  یاله  یان اددل  از  ،  د ناقرار دار  را منتقل    یدتی عق  یم مفاه  ین که 

بینیم این  می  هاآنمقدس    کتبه است و با مراجعه به  رخ داد  یف و تحر   ییرتغ  اندهکردیم
به عبادت    هاآن ین دشدن یل تبدبنابراین ؛ دارند یالهحق   یانبا اد یاشتراکات فراوانادیان، 

در نظر نگرفتند؛ در حالی  را   یتتکامل در مفهوم الوه  هاآنبه این سبب بود که  پرستانه  بت 
  یدِ توح  خصوصبه و    یددر عقا  یف شناخت تکل  یص در تشخ  یاساس  یتکامل، نقش  ینا   که

 . کندیم بازی  یتالوه

مفهوم  »  یرا ز   یابد؛ یم  ان یجر نیز    یمدر مفاه  ی، حتاست  یاله  ی تکامل، سنتو از آنجا که  
  ی با ظهور   یان ، خدا انسان  یِی ابتدا حل  ا مر در    . استوابسته  سطح و ادراک انسان  به    ی«اله

 
  ، النون ـ چاپ اولـ دار   18جره و اساطیر کنعانی: ص  شام، پژوهشی در ش  ۀالماجدی ـ الهمراجعه شود به: خزعل  .1

2014 . 
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برای  ادراک او    یا درجۀ تعقل    یرا ز   ؛ د نشویم  ی متجلبر او  کند  ی درک مانسان  متناسب با آنچه  
در  رویکرد  و ، در سطح مطلوب نبود  ی، تصورات عقل  یجادا  ای و تالش او بر  یدتیعق  یممفاه

که    شوندی م  یاننما   هاییبا ظهور   یانخدا از آنجا که    .بودمتمایل  ی  حس  طریقمعرفت، به  
  یعی طب   یهامظاهر از نشانه   ینباالتر یان با  خدا   ،کندان  درکشتواند با حس خود  یانسان م
 یافتند. تکامل    یانسان ی هابا نشانه شدن به نمایانسپس  ؛ ندد شنمایان 

ی نمادیِن خود در متوِن عقایدی مدّون  هابه صورت   یدتی،تصورات عق ناشی از    یِج نتا  ینا 
را ماه    یگری د   یآسمان و خدا   ی خدا را خدا واالترین    هاآن  بینیم ی مبه این ترتیب    ند. شد

چراکه این نمادها در عالم خلقت از جایگاه واالیی برخوردارند    و به همین ترتیب...؛  نامندیم
با گذشت    .حیاتش دارندارتباط با نفس انسان و  نقش مؤثری در  و    ـیارات افالک و س مثل  ـ

از مردم از    یاری بس  ی«اله»مدیر    یبت شدن متون و غشدن مردم از زمان نازلزمان و دور 
و  بسنده    ی مادنمادهای    هب تنها  و  شوند  می دور  کند  »نماد« به آن داللت میآنچه    به  توجه

نتیجه نمادها    در  این  خوِد  بندگتنها  عبادت    یرا  نمادها،    ینکها وجود  با  کنند؛  میو  این 
شان با صفات  مشابهتدلیل  به  مردمهستند که    یربان یروهاین ایبر   ییهانشانه   یا  یهاتتشب
که    یمقدسارواح    یا به این دلیل که  ـبودن و... ینوران  سطح باالی  ثلمـ خاص    ی از جهت  خدا 

تدب هستند    ادارۀو    یر مسئول  ا خلق  می  ین با  تجلی  و  ی تجل  مثلـ   یابندنمادها  یافتن 
توجه به  جای  بهبنابراین انسان ـ  ها پرداختند.به آن   ـآتشبا شدن نمایان  یا با نور شدن نمایان

پدیده تجلیکنندۀ  یر تدب نیروهای    یقِت حق برای  را  ـ  های طبیعی یافته    ین ا خود  بر  نگاه خود 
ها را  ها، انسان آنیرو ن  ینا   خشم و قهرسبب  هایی که به کند؛ پدیدهرموز و نمادها کوتاه می 

نمادین  به  تمثیلی  بر قدرت خدا   یبرا عنوان  تدب   یانداللت  و  نظر می   یردر خشم  گرفته  در 
  است.
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 : هاین دجملۀ این از 

 ی زرتشت ینداول: 

در یک اصل    یران،در ا   یانادطی که  در شرای  ؛ شد  یدارپدپارسیان    یندر سرزم این دین  
  شر   یو خدا   (یزدان)   یرخ   ی ها به وجود خدا ی زرتشت  مشترک بودند؛ یعنی در »دوگانگی«.

مسلط  یکتا،    ییخدا   اعتقاد داشتند نیز  و    معتقد بودند   یکیتار   ی نور و خدا   ی خدا   یا (،  من یاهر )
همچنین بر این اعتقاد    1؛ تاس  « اورمزد»  یا  «اهورامزدا خدایان وجود دارد که همان »  ۀبر هم

 . ه استکرد یوبرا مع  یکیتار  ی خدا ـ که همان عقل مقدس است ـ  نور   یخدا بودند که 

:  کرد  سازی ساده   یباستان را به یک دوگانگی در هست   ی فارس  یان خدا   انجمِن   ، زرتشت
و  عقل  » ی 

ّ
ز   «شرو    یکیتار   یروهاین »و    «جلوروبه مترق دو  هر  خدا یر که  یگانه    ینظر 

و ظلمت ـ  «اهورامزدا » نور  که  یکتایی    یخدا »اهورامزدا«    .ندبود  ـخالق    یکیشر نه  است 
  شود. چراکه این منتسب  به او    «ظلمت»وجود    یست ن  یز و جا  ، نه همتاییو  ی  ضد نه    ،دارد

کند که بر وجود دو اصل و مبدأ پابرجاست و این دو،  مذهب، بر »حکمت نورانی« تصریح می
 ی ول  ی نیز مانند هم است؛ حکمت نورانارتباطشان با وجود  و  دارای ارزش نسبِی یکسان،  

اند و این  حادث و متولد شده   یکتا،  یازل  یاز خدا   ؛ بلکه یستند ن   یازل،  خاستگاهدو اصل و    ینا 
در  ـ پیوسته  شدنشان پدیداراز زمان  ـ   دو   ین و ا   2است  ( دهر  یا محدود  نا  )زمان   «زورانخدا، »

 . اندو کشمکش بوده نزاع 

زرتشت» »با    یاعتقاد  مفهوم  برای  زرتشت    یز متما  «دوگانه  یتوحداننوآوری 
  ؛ کندیرا الغا نمبودن  یکتا صفت    ینجا،ا   در  یدوگانگ توصیف    در حالی که  شود؛یم

 
 1993ـ دار المعرفة بیروت لبنان ـ چاپ سوم ـ   282لل و نحل: ص شهرستانی ـ م یم عبدالکر محمد بن   ابوالفتح .1

 هـ.  1414م / 
ای از متون آن: ص  دکتر احمد ایبش ـ تلمود: کتاب مقدس یهود، تاریخ، تعالیم و گزیدهتألیف  مراجعه شود به    .2
 . 2006قتیبه ـ دمشق:  ، انتشارات دارتحقیق و ترجمه و مقدمه: استاد سهیل زکار، 7
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زرتشت  یرا ز  متعددبا    یمفهوم  اما  ، بودنمفهوم  دارد؛  تعارضی  مفهوم    موضع  با 
یرهای  تفس  ین، د   ینا   یرا ز ست؛  و مالزم آن ا   بلکه همراه  یست؛ در تعارض ن   یتوحدان

که    اییگانه ـ اهورامزدا    .داردعرضه می وجود شر در جهان    ی برا منطقی بیشتری  
مسئول وجود    یول  هرچیز پاک و نیکوست؛یدآورندۀ  پد  ـندارد  همتایی  ،یت در الوه

سعی    نبوده است؛ بلکه   شر نیز راضی به وجود  و از همان ابتدا    یست شر در عالم ن
در پیکاری که در طول تاریِخ  کند و  آن مبارزه با  یا یله به هر روش و وسکرده است 

زان  سربا یروزی پ  یخ، تار فرجاِم و هستی و انسان ادامه دارد، بر شر پیروز خواهد شد 
را   ابدحق  پنهانسربازان  بر    ، تا  و  کارها  یطانش   یکار دروغ  خواهد    ش یو  شاهد 

 1بود.« 

بر    یوقت  کندیمروشن    یزرتشت  یند همچنین   بود کرانۀ  زرتشت  مقدس    ،رود  روح 
  اثرگذاری آیین   .مزدا را به او رساند اهورا رسالت  و    یافت  یبر او تجل   مانا(   )فوهو   کنندهدعوت 
ِس   یزرتشت فرشته    ود شیم  یان نما  یا«وب »ط  ]=سوره[   فردر  هفت  وجود  به  صورت  بهـ که 

پروردگار   ـهمیشگی حضور  م  در  فرشته   کند؛ یاشاره  هفت  ارواح  این  نظیر    ی آسمان، 
  کنندیاو را منعکس م  یو مجد و بزرگ   ،هاهورامزدا را احاطهمواره  هستند که  ای  گانههفت

 2»طوبیا«. گوید یبه مرد صالح م و فرشته 

  تالشاز    ـیکیتار   ینور و خدا   یخدا وجود دارد ـ دو خدا    ینکه و ا   یگانگ اقرار زرتشت به دو 
  ، خدا  ینکه بر ا   یها مبنبا اعتقاد آن ؛ فهمی که داردی ، پرده برمفهم درست  یجاد ا  ی ها برا آن

وجود    شرعالم واقعیت،  در    یول  ؛، سازگار باشد محض است  یرخاینکه او  است و    یر منبع خ

 
 . 83و   82ن و شیطان: ص افراس سواح ـ رحم .1
تو فرستاده است تا تو را شفا دهم، و پرده و پوشش   ی سو و اکنون پروردگار، مرا به14):  12  وبیاطبه  مراجعه شود    .2

ـ را  از شیطان خالص کنم  ای سارهتو  در پیش  15ـ  از هفت فرشته که  رافائِل فرشته هستم؛ یکی  پروردگار   گاهمن 
]از[ یوحنا به هفت کلیسا در آسیا: فیض و سالمتی بر شما باد؛ از او که هست  4) :1 یوحنا یای رؤو در  (.اندایستاده 

 (. آید؛ و از طرف هفت روحی که در برابر عرش او هستندو بود و می
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انسان مداخله    ینجادر ا   ؟ه استاز کجا آمدظلمت  شر و    ین ا تاریکی نیز وجود دارد؛  و    دارد
و    یرکار خمیان    یارتباط واقعبرای  فهم خود    یتاز محدودرفت  برون  یبرا   یتا راهکند  می

  ، داردای  سرچشمه منبع و    ،یرکه خ  طور  همان پس    ؛کند  یجادا   ششر و منبعکار    ش، ومنبع
  ی برا   یمنبع  «محض  یرخخوِد »  الزم است و امکان ندارد  شر   یبرا هم    یمنبع  گفتندها  آن

 شدند.  یدوگانگ  یقائل به لزوم حتم ـفهم خود  بر اساسـ رو همین از  و ؛ باشدبوده شر 

  یفتوصبودن  باطل   یم، بازگرد او  با  خودمان  تباط  خدا و ار   یاگر به فهم معن  ین ا وجود  با  
  یزی چ «خدا » یرا ز خواهد شد؛  مشخص ها برای آن، داشتن آنبه وجود  اعتقاد و  خدا به شّر 

پناه  رو کرد و    «شر»به    شودی م  یاآحال    ؛ شودیماو رو  رر به  دفع ض   یارفع نقص    یاست که برا 
  نادرستفهم  چنین برداشتی،  مرجع    ید شا  ؟! خودش بشود  ی برا   «شرخواستار »  ، تا انسان برد
ر  د  یعنیـ که خدا منبع کمال است    ینا   یگران باشد؛دعمل  خدا از  ها از وجه تمایز عمل  آن

  ی وقت  ، ظلم و جهل است  « شر»منبع  از آنجا که  و  ـ  یجهلنه و   ی راه داردظلمنه  ساحت او،  
او، جهل و ظلمت    شود   یف توصچنین    ی مخلوق   هم او    کرددر عمل  ،هستکه در ساحت 

شود؛  یم  یدار پددهد  یکه انجام م  تمامِی اعمالیمنعکس خواهد شد و اثر جهل و ظلمت در  
  یو روح  یباعث خسارت ماد  یان،ز   ینو ا وجود دارد    یانز مقداری  او    یکارها نتیجۀ  در    پس

  یاثر مثبت بر جنبۀ روحاز نتیجۀ هر عملی،    خصوص که منظوربه   ؛شودیانسان مبرای  
  ی عمل  یا  شودیکه از انسان صادر م  ینیعمل مع   یاندر جر   ، انسان  یماد   بدِن باشد. چه بسا  

نیست    ا این بدان معن  یول   شود؛متحمل    یخسارتیا    یان ز   بر او وارد شود  یگرید سوی  که از  
می   که حاصل  »آنچه   ] ]لزوما  روح  یرا ز ؛  است  «شرشود  تأثیر  پس    ؛استبوده    یمنظور، 

م  محصول به دست  آنچه  می است  یروح  ید،آی و  ما  در قصاص  خصیصه    ینا   توانیم.  را 
را    وند خدا   ؛یم کنمشاهده   ز   یعتشر قصاص  و  ب  یانکرد   اش یجه نت  یولرسد؛  میبدن    ه آن 
 روح است.  ی ساز یزه پاکتطهیر و  

این نظر  مگر از  نیست؛  درست  دارد    خدایی  «شر»که  مبنی بر این   هاآن  ی ادعا این  پس  
جهل    یبرا   یمصداقدر نتیجه  و    خالی،  ،صفات کمال  ۀسقوط کرده و از هم  ،مخلوق یک  که  
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 عقل و حکمت دور سازد. راه و روش را از  هاآن تا مردم را گمراه کند و شده باشد  یکیو تار 

آورد   یمیتعالجمله    از زرتشت  از جهان    :که  او  کمالی ـ تصور  مختلف  مراتب  از  با  اش 
  مسئول   ،یاله  یروین  یناست و ا   یقدرت اله  و  یرومحصول ن  ست کهـ ا ترین تا باالترین پایین 

تدب   ینش آفر  است.  نام «  مشاسبند»و    بودهعالم    یر و  شده  او »  1: گویدی م  یشهرستانیده 
نظر صابئیگر  یر تدب  ترین یک نزد زبان  و  .«  ستهااز  فعال»  ، یلسوفانفدر  و    ، است  «عقل 

پاک    یهاروح »ها  ی و مانَ زبان  درو  است.«    آن از    ی، ناشی ربان لطف و عنایت  و    یاله  یض ف
عربهستند.«   زبان  در  اله  هستند.«   فرشتگان»  یو  کتاب  و  شرع  زبان  در  ل   ی:  و  َتَنزَّ

وح  ِفیَها َماَلِئَکة  َوالرُّ  . ( آیندد می)فرشتگان و روح، در آن فرو 2ال 

 یو مان   یند :دوم

ـ یمان»به    این دین   تأسیس    در سال   یگردد. مانیمباز  ـیسیخدا عپیامبر  از    پس« 
بر  . او شد متولد النهرین بین   یندر بابل در سرزمواقع  یسفوندر ت یرانیا  یا خانواده م از 216

چون    شدند؛ی خوانده م  «مغتسلهو »  ند بود  ی غنوص  یفۀطاپرورش یافت که یک    آیین پدرش
از  و    ،در آب داشتند   غسل  یینآ ترکیبی  آیین،  اعتقاد    ی مان  3.بود   یحیتمس  و  ی زرتشتاین 

فرمان  کند و به او  گیری  آیین کناره   ین از ا   شدهفرمان داده  و به او  شده  ی  او وح  هب  داشت
  ؛کردمی اعتراف    گذشته  یاناو به ارزش اد  . منتشر سازددعوت خود را    یسالگ 24در    شدهه  داد
طرح و    .داداختصاص  را    یامبرانلقب خاتم پ   ش و به خود  اندو ناکامل   ی موقت  گفتمی  اما

شامل شود  را  گذشته    ینیفکار دکه ا   یاوردب فراگیر    ینید   یالگو   یک بود که    ینبزرگ او ا نقشۀ  
را  و   افکار  بیاورد  یدیجد  ترکیب در  این  آوردن  دستبه   برایرا    ۀ مردم هم  تواندیکه م  گرد 
یاری  اییده عق عقیده کند  یکسان  عق  که  ای؛  تأثیر  ؛  داشب  یرانیا   گراییدوگانه  یدۀتحت 
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برگرفتالنهتمدن بین و    ییهندو  یحی، افکار مهم مس  بنابراین را  باستانی  در    او  ین . درین 
ـ جزو مذاهب موفق طراز اول  حقیقتا  ـ   ین د یک  پرچم    یر عالم ز   ۀهمکردن  راستای یکپارچه 

 . بود ـ یعنی دوران تشویش و ناآرامیش ـ در زمان خود

اعتقاد    این و در    1هستند   یازل  یم دو قد   یکی،نور و تار   کردیتصور م  «یمانبا وجود اینکه »
دو    ین ا این تفاوت را داشت که    ی مذهب زرتشت  با   کرد، اما ی ماعتماد    یزرتشت  مذهب   خود بر 

  ۀیندکه نما پذیرفت  نمی تصور را    ینو ا گرفت  ی نمدر نظر    برابر و همساندو نیروی  عنوان  را به
  دو  ینا  ینب یو اساس یا یشه نکته، اختالف ر   ینا  یستد.ا یخدا م  در برابر یمساو  طوربه شر 

 2آید. به حساب می 

. تمام خیرها از  ماده  یخدا و دوم  یاولاعتقاد داشت:    یبه وجود دو اصل اساس  مانی
  یطان ش ین است و ا  ییده زا  را  یمن اهر  یطان و ماده، ش  آیدمیطرف خدا، و تمام شرها از ماده 

جنگ  و در  شودی گرفته نم خدا در نظربه عنوان   ،هستی یک تار  ۀ یمتسلط خود بر ن   با وجود
  متوقف  در آخرالزمان، آزار او یتنها در  و  شودی و در بندها گرفتار م خوردی با خدا شکست م

 شود.یم

 یهند یند :سوم

 3.گرددی مبر ـ پسر نوح ـ است و به سام  آمده    یاییمهاجر آر   یهااز ملت   یتمدن هند   ۀیشر 
دو دچار    ینا میان    یهاخالق و مخلوق و واسطهمیان  از آنکه فهم ارتباط    یشپ  این تمدن

  ه ب  ی، ایبرهم   مذهب  دوم  ۀکه مرحلاینتا  شد؛  توصیف می   «یپرستیگانه با »انحراف شود،  
کاهنان    یعنی،  ینی د  یاستر داری  عهده   ۀمرحل  آغازگر  کهداد    گواهی  «گانهاقانیم سه »ظهور  
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برهم و  وی)برهما،    اننو  می  روازاین   شد؛  (شیوا شنو  در  مالحظه  انحراف  از    یاریبسکنیم 
  بوده است؛ها  ملت   یو اجتماع  یدر ساختار فرهنگ   ییر و تغ   نقل و فهم اشتباه   یلدلبه   یم، مفاه

ها انتقال  ملت   ینکه به ا   ایو ریشه   با اصل  یرمغا  ند،شد  یدی منجر به ظهور عقاتا آنجا که  
 بود.   یافته

آنامروزی  و  باستان    یهاو هند  آنچه   یم کنی ممالحظه   تمدن   به  از  دارند    اعتقاد 
 هاآن   مذهب  به   یالدکه در قرن هشتم قبل از م  ایگونه به  ؛ گرفته شده استالنهرین بر بین 

برهمامنتسب    که  1شدمی گفته  »برهمایی«   وقوع  علت    ید شا   بود.  ( ینندهآفر   ی )خدا   به 
اد کتب مقدس نقل    کهباشد    یمیبه مفاه  یردر دادن تصو   یدخالت بشر   ، یانانحراف در 

آن زمان    شود؛یاهنان شروع مکه با دخالت کوجود دارد    یگریمرحلۀ دپس از آن،    اند.کرده
  کشیدند   یر تصو به    ی، صورت جسم مادرا به نمادهای بصری  که  هایی  یین آبرخی    یق از طر   که

 ین ا   کردنبه منسوب شروع  ها  آنپس  شکل گرفت؛    یاناز مفهوم خدا   یمتعدد تصورات  
به این  و    هایی ساختندتمثالها  آن  ی برا و    کردند   یوانح  یابه انسان  نمادین  های  گذارینام 

 شود:می شروع  «هگانسه اقانیم : بعد از »ثالوث در مراحل 2یوان، ح عبادت انسان وترتیب 

ن  یبان پشت   ی خدا »ویشنو«  و    یننده آفر   یهما خدا بر »   آبادگر   یرویمخلوقات و 
 3ۀ بازگرداننده.« نابودکنندکند یا می  یاست که متالش یرویی ن»شیوا« و  آن،

شیوای  حافظ و  ویشنوی    ، خالق   یهما گانه اعتقاد دارند: بر سه   هایبه وجودبرهمائیان 
 . دندهی را نشان م وجودی«  یقتحق» هااین ؛ یرانگرو

پس از آنکه  او    .ستهاملت از نظر دیگر    بلندمرتبه   یخالق است و همان خدا   «برهما»
 است.  یانخدا  همۀ و سرور  یدو سدارد بسیاری  تسا قد ،ندارد   یگرینقش د  ید جهان را آفر 
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سه  در  دوم  خدای  اوستهندوهاگانۀ  »ویشنو«  نگهبان  حافظ    .  مو    ،شودیخوانده 
شود تا به  ی م  یل انسان تبدیک  به    غالبا  هست و  ز  نیعشق    ی و مهربان است و خدا   یکوکار ن

بشر   کندنوع  متجل   «یشنو»وکه    یزیچ  ترینبزرگ   .کمک  آن  جسمان  یدر    شودیم  یو 
و مردگان را    دهد یرا شفا م  یماران ب   ، آوردی مرا  ها  که معجزه  یهمان کس  . است«  یشناکر »

 . کندیدر قبرها زنده م

 است.  نابودکننده و    یرندهگانتقام او  و    شودیبزرگ خوانده م  ی ( خدا یفامهد   یا   یفاس شیوا )یا  

آفر  داستانهمانی    یه شبـ  طور کلیبهـ   ینشداستان  در  که    ین تمدن سرزم  یهااست 
استالنهرین  بین  وقت  آمده  پدیدار   یو  چگونگی  هستی  از  نشدن  پیدایش    یچگونگ   یز و 
گاه  یانخدا  ا   هاآن تصور  بینیم  ی م  ،یابیم  یآ خدا   ینبر  که  است  ی  یانخدا   یاساس 

و در    ید آب را آفر پس او    یافریند؛خلق را از ذات خود باراده کرد    که( وجود دارد  یسورم یر)پ
متولد   ینندهآفر  ی «همابر » ، تخم شد و از آنیک به   یل نطفه، تبد ین و ا  شت گذا  یا آن نطفه

و آسمان و    ینزم  ی،به بهشت شد و از دوم  یل تبد  هاآن از    یکیشد و    یمهتخم دو ن  آن   .شد
داستان  ماجرا    ینا   1.شد  یجادا   ام،آر   یاهایگانه و در هشت  تهاست و جهاآن   یانچه در مهر 
با    شود؛ امابه ما یادآور می  یو تمدن مصر النهرین  بین   ینسرزم  یهادر تمدن را  ها  یده آفر 

که اصل و    دهدیصه نشان مخال  طوربه   لیکن   ؛ ینشآفر سازوکار  تصورات در    ی برخدخالت  
عقا ریشۀ   در  در  یلدلبه؛  استیکسان    ییهندو  یدمتن  مشترکات    ی هانشانه   وجود 
 ها.پیدایش آن و  یانخدا  ایجاد چگونگی و  تبر اصل خلق کننده داللت

از آنجا که  و  شد...ی نم  یجادا  ین زم  ...نبودشدن در کار  ی و قربان ی اگر فداکار »
است    ی ست. او مرد شده ا   یده بزرگ آفر   ی از بدن مردزمین    ، جهان وجود دارد این  

 یاز او راض  یانو خدا ...  کرد  ی قربان  یان، که بدن خود را در قربانگاه خدا ...  بزرگ
  یو اجزا   یونددشد و بازگشت تا دوباره با هم بپ   یلتبد   یزیذرات ر   هب  شدند و بدن او
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  ین زم  روازاین شد...    یل تشک   ین اتحاد، خشک و تر زم  ین از ا   و...  شود  یکیآن با هم  
از    یک  ...است  هستی  ازقسمتی    فقط تقسیمات  قسمت    ویکیست ب بخش  از 

 1.«شودی م یدهنام  « هماتخم بر » کهاست  یمرغتخم شکل   یدارا هستی. 

زمان  مشکل ارائه    تاز مبدأ و اصل خلق  یریتصو  خواهدیکه م  شودیمآغاز    یانسان 
  لی ئمسا  ین از نخست  ینا   ؟کرد  یجاد آن را ا   یشد و چه کس  یجاد ا   چگونه اینکه هستی    ؛ دهد

  آنچه  یق از طر کند  تالش می   روازاین پردازد؛  وجوی پاسخش می به جست است که انسان  
و    ؛ برسد  یقتحق   ینبه ا ،  ندا هکردی م  یان آنچه علما و کاهنان ب  یا   اندکرده  یان مقدس ب   کتب

؛ به  گیردی قرار م  یتصورات شخص یدوبند  ق در    یم مفاه  ینکه ا   شودیشروع م  یمشکل وقت
یدوبند  قدر  تصور انسان    یرا ز   ؛دوشمیشروع    یدتیعق  اتتصور انحراف و خطا در  این ترتیب  

با    یم مستق  ی که ارتباطـ   را   موجودات   ین پس تأثیر ا کنند؛ یکه او را احاطه م   است   یموجودات
دار   یزندگ ترس  ـد نانسان  تع  یمدر  عق   یین و  که    ایگونهبه   ؛ بینیمیم   یاد ز   او  یدتی تصورات 

  دهد ی، نسبت محیوانات  یگرگاو و دمثل    یوانید که قداست را به حرسینجا مه آبوضعیت  
  هابه آن یفرهنگ میراث  یق که از طر  گیردی مای سرچشمه بوی نمادگونه واز رنگ نیز  ینو ا 

  یم اشاره کرد  یمدر انتقال آن مفاه  تأثیر نمادسازیبه ابتدایی    یهادر فصل   .شودی منتقل م
  ینارتباط ب  یقاز طر ظهور    ین باشد، ا   خدا متعلق به  شدن امری  ظاهر به    یازن  یوقت  یمو گفت

و مؤثر   بود  اثر  ا خواهد  به    یمنطقو مالزمت    یهمراهیک    ینو  اشاره  در  از آن  است که 
 «. دهندۀ مؤثر استنشاناثر،  »که  ینا  شود؛ی استفاده مبسیار  یب، غا یقتحق

چهار کتاب    ، و همراه با آن  یستکالم بشر ن   ،هاستآن  کتب  ینتر که از مقدس »ویدا«  
و ماه و    یدمانند خورش  یمتعدد   مظاهرِ   یان،خدا کند که  بیان می  هست و   «یدا ورگ»از جمله  

  خدا یک  به    ـیقت در حقـ  هااین   ۀ همکه  است    نقل کرده  . ]این کتاب[دارند   ین آسمان و زم 
ا   هرکدامبنابراین  ؛  دنگردی بازم ا ب  و  2خداستیک    ـها آناز نظر  ـ   ورها ظه   یناز    یب ترت  ینه 

 
 . 93ادیان: ص  سلیمان مظهر ـ داستان .1
 . 46سلیمان مظهر ـ داستان ادیان: ص  .2



 الوهیت در عالم خلقت ......................................................................................   162 

 دارد.سازگاری  توافق و   یایبرهم  یانبا اد هاآن  یدتیعق یدگاهد

 ییهندو مذهب :چهارم

محصور مانده    ، هند  ۀقار شبه محدودۀ  در    یالد، از هزارۀ دوم قبل از مکه    ی است مذهب
اقوام    ییهندو  یختار   .است ورود  عبادت   شمتعددطوایف  با    یایی«آر هندو»با    ی هاو 

مند  عالقه   شود  یرفراگ  ینی د   صاحبد  نبتوا برای اینکه    شود. این تمدنمی غاز  آمتنوعشان  
 1. نبود یف طوا دیگر کردن دور 

،  شوند   گذارینام ایندوس ]یا سند[  شد مردم ساکن در طول رود    یاز ن   ی و وقت»
 2مشتق شد.«  یاز منابع اسالم " هندو" یا  " یهند " ۀکلم

برا لفظی    «هندو» که  کساننام  یاست  م  یگذاری    هندودین    به   که  شودی استفاده 
این  به  طبق گویش خودشان  ها  آن  یولصورت رسمی؛  خصوص به بهند؛  معتقد   )هندوئیسم( 

 3.است یشیدنو اند یزندگ ی برا  یو منظور از آن، راه گویند یم« ارما»د یند

کیهانی  ی  قربانیک    با  یفداکار سبب  به تنها  جهان،    یدایشپ   ،هاآن از نظر    رسدینظر م  به
ترین  ی از قدیمی یک از  مطلب    ینا   شود.هویدا میها  هسرودبرخی  در  نکته    یناست و ا بوده  

در تعدد خدا ها  میتولوژی  و  ترت   یان استخراج شده است  به  آن  یب و  ـ بندی دسته ها  از هایی 
  ی آشور   ی،سومر   مذهب  مانندیی  قبل از هندو  یانبا اد  ـیهثانو  یانو خدا   یاصل  یجمله خدا 

 ندارد. تفاوتی  ی و بابل

و  شده،  وارد ـاست شدهیوح یکه کالم( ـ یدا و) هاآندر کتاب مقدس  ]این مطلب[  اما
 است: یشادها« انپها و اوبرهمن » آن یرِی تفس  یاتادب
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 ؟ چند بخش ساختند]از آن[  ،کردند  یم را تقس "بروشا" یوقت»

 .ه شد ساخت" Rajianya ینا راج" یشدو بازواز بود و  شدهان ، همابر 

 . شد "Vaisya یسیاوا "به   یلران او تبد  دو

 آمد. یرونب  "Susra سودرا " اوساق و از دو 

 شد متولد  یدخورش ش دو چشماز و او بود از عقل  ماه

 آمد. یروناو هوا ب و از ناف 

 صورت پذیرفت از سر او آسمان شکل گرفت و 

 . شیو خاک از دو پا  

 . بودموجود  (SataPatha-Brahmana)براهمانا ـو ساتاپاتا  

تأکیدیی  هاهسرود  اما ز پیدایش    دنکنی م  که  از    یشوا و، "سته  یدا ویگ جهان 
مهندس عالم    یاجهان    ۀسازند  یرا ز دارند؛  گرامی میرا    "Vishva Karman  کارمان

 ؛است

در عین حال که    است  یب عج کند،  یم  ی را باز   یازل  ی نقش قربانو از آنجا که او  
ذات او در ساختن جهان، آزاد  زمان  ی روی او انجام شده است، هم و قربان  یفداکار 
 رسد!یجا ماو به همه   یبازوها و پاها ؛ چراکه استبوده 

کند؛  شکل دیگری بیان میرا به جهان    یریگهست که شکل هم    یگری سرود د
تخم  اینکه   از  ا   ییطال  گاهرویش  یاجهان  آب همان »  «رحمیا ») ست  پدیدار شده 
 باردار شد(؛ را   ییکه تخم طال ی«ازل یایدر » یا  «بزرگ

ر   زیرا  و  که    یا یشه اصل  و سازندۀ همه    یننده آفر   " Prajapati  یپراجاپات" است 
مخلوقات او    یده شدندکه آفر یواناتی  است و مردم و حاز آن منشاء گرفته    یان،خدا 
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  یبترت  ین و به ا شود؛  می  برداشت چنین  گاه  رویش  یاتخم    خود   از طور که    همان   ؛ بودند
  یزی مهیا کردانگشگفت   ی هااسطوره   یجادا   یشکل گرفت که عرصه را برا   یینی آ

 1کند.« ی م یفچیز را توصهمه  اصلکه 

دارندین  ا   اهل  که  یاساس  ئلاز مسا اعتقاد    یجاد ا   یقتاست که حق  یسرود   ،مذهب 
 : شودخاستگاهی یگانه و حقیقتی یکتا یادآور می  هستی را از

 ( asat)  بود و نه عدم  (Sat)»نه وجود  

 .آن، گنبد آسمان در پِس نه و بود  یی هوا نه  و

 کدام پوشش؟   یر بود؟ کجا؟ و ز  یجنبشیا آنجا آ

 ؟آبی بود که ژرفایش را نتوان آزمودگودال  یاآ

 . چیزی نبودیچ ه برای  ، و نه جاودانگی مرگینه آنجا  

 را از روز جدا کند. که شب  یارتباط یچ ه نه  و

 .کردمیتنفس ـ از درون خودش  کند نمییگانه را تنفس   یکه هوا ـ  یزچآن 

 چیز دیگری نبود که بتواند نام برده شود. یچ ه و

 شده پنهاندِل تاریکِی شدیدتری  در  یکی بود که تار ]فقط[  

 بود بی هیچ ابعادی؛  یایی همه، در  ینو ا 

 . بودشکل نگرفته  که هنوز  بود  را برگرفته    ی«ممکن »  همچنان  انتها، کهبی  خأل

 ؛ شکل گرفت (Tapas)« تاپاس» یروین  آفرینش یگانۀ یکتا،تا آنکه با 
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 شود.  یل تبد در هستی  موجودیک به یگانه، خواست سپس آن 

 .شدروح   یبذر برا که نخستین  یلیتما

  شدنیک نزد  با را    خود  یهاقلب کشف کردند و دریافتند؛ در حالی که    حکیمان
 ! آزمودندمی و عدم به مرز وجود 

 .دادندخالء امتداد می را در  خود  خط کردند؛ در حالی که فکر  یار بس

 ؟یینش پا  یا  ی آن بودباال  »عدم« آیا

 ، آنجا بودند «،بذرسوی »آن به   همه

 ! باالو عمل شتابان از  یرسوزان از ز نیروها و انرژی 

 اعالم کند؟  ینجا آن را در ا  تواندی م یو چه کس ؟ شناسدی را م یقتحق یکسچه
 شد؟  یلصورت تشک  ینجهان متولد و به ا  ین و چگونه ا  یکِ 

 متعاقِب خلقت زمین بود:  ، یانخدا  وجود

 صادر شد؟  یزی چعالم از چه ینداند ا یم یکسچه  پس

 ؟ خود ایجاد شده باشدِی خودبه   یا  ؟اگر جهان ساخته شده باشد شودی و چه م 

 داندیکامل م ینانبا اطم  ست کهاو فقط

 گر است!ند و در باالترین آسمان نظاره کیم ی که نگهبانهمو 

 1نشود.«  ه شناختـ چه بسا هنگام در آن ـ   اما ؛شناسد یرا م یقتاو حق

ا   شودیم  یدهنام   « نبرهَم »  ی، کل  یقتحق ب  ین و  برای    کند یم  یان متن  تصوری  هیچ 
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  یقت حق  ین ا   یق از طر طوری که  به   وجود ندارد؛   فراگیر جاودانۀ    یقت انسان از حقبودن  جدا 
بلکه با اتحاد  شدن،  و جدا نه با انفصال    یول  ،آزاد و رها شود کند  ]انسان[ تالش می جاودانه  

یکی حقشدن  و  آن  به   .یقتبا  حقیقت  نمایاناین  »الوهیِت  از  نوعی  تصور  عنوان  شده« 
 شود:می

 بود  "برهمن" جهان ینا  ،و در ابتدا »

 از طرف شرق  یتنهای ! بیتنهای بیکتای   

 ... از طرف شمال  یت نهای و ب

 ؛ س را درک کند بدون آنکه بتواند آن نف  ؛ جهاتتمامِی از   یت نهای ب و

 و نه تأملی؛  کرد یفکر اش باره توان در ی منه که متولد نشد و   یمحدود نا

 !است «مکان» شروحاست که  همان او 

و    ماند یم  ی باقـ  همتا بی یی ـ تنهابه کسی است که    ، در عالم حلول کند  یو وقت 
 ماند. « باقی میمکانبه آن سبب »قطعا  

 شود. یم یدار متولد و ب ـ که تراکم و انباشت تفکر استـ جهان  ینا 

 یشد اندیمین خصوص است که در ا  یاو کس

 .شودی م یدر آن، مخف و

 بخشد به آن خورشید، حرارت می است که  یشکل درخشانهمان او 

 و او نور درخشان در آتش بدون دود است

 د نکنی غذا را آماده م ،با آناست که   یا آتش آماده همان و  

  ست ینجااست که ا همان  است که در آتش است و او    یکسهمان  او    ه: شد  گفته
 در قلب. 
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 است. ید خورشدر آن   است که  یکسهمان او  و

 1.« استیک چیز او 
دارد و هر    ینی مع  مقدِس   روح   یزی هر چ   پس   ؛ اعتقاد دارندبسیاری    یانبه خدا   هندوها 

  یان و خدا متفاوت ]از دیگری[ است    ،تفاوت در شخصیتبا  که  خاص خود را دارد    ۀیفخدا وظ
 : ندا ه سه اقنوم را دربرگرفت واالمقام،

 است  یجاد و ا  ینشآفر  اشیفه که وظ « همابر » ،اول

 است وجود و مخلوقات مراقبت از  اشیفه که وظ»ویشنو«  ،دوم

 جبار. نابودگر »شیوا«  ، و سوم 

روح برهما  همان  او    گیرند.یمیگانه    یخود را از خدا   یگ زند   یول  ؛ هستندمتعدد    یانخدا  
 2. ستترین خدا بزرگ   یا

شده  شود که تمثیلی از خدای جسمانی همچنین ]در این آیین[ مفهوم »َافتار« دیده می 
رد و تا  ها و تجلیات متعددی دا ت، و خدایی است که شکل بخش برای این عالم اس و رهایی 

شود  گونه که در تصویر نمادین خدای مقدس ویشنو دیده می   رسد؛ همان دوازده شکل می 
 و همین طور برای شیوا.

است و این عهد را دار   ترینقدیمی ـ  خودشبا صورت  ـ   ( هندوهاshiva»شیوای )
پیوسته است )طوری که صورت چهارم   هم  به   ِِ گر موجودی با سه صورتخدا جلوه

صورت یوگا قرار  به   گیرد( و پاهایشصورتی نادیدنی قرار می معنایی بسیار دور به در  
 3«.دارد
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؛ اینکه الوهیت به مبدأ یا خدای  در مفهوم الوهیت استعقیده    این   اصل  تصوری برایاو  
  سبب وضعیت انسان و دورۀگردد؛ اما ظهورهای متعدد برای یک خدا تنها به یگانه بازمی 

 . است جریان داشته، صورت پذیرفتهآن  دین درزمانی که 

 های الهی مبحث سوم: مفهوم الوهیت در دین 

با   مفهومی    تصّوربه ارائۀ  اند  توجه به متونی که کتب مقدس نقل کردهدر این مبحث 
تالقی ایجاد  نیز  و  الوهیت  مردمان  برای  از  که  مفاهیمی  با  متون  این  مشترکات  و  ها 

همچنین به مطابقت متون  ما منتقل شده است خواهیم پرداخت؛  برای های باستانی تمدن 
 .نیر خواهیم پرداخت شناسانباستان  شده توسطدینی، با آثار باستانِی کشف 

 اعتقادات یهودی عربانی اول: الوهیت در 

با تمدن  تأثیر  اند و آن تمدن عقیده های باستانی هم یهودیان در اعتقادات خودشان  ها 
پس  شدن به سرزمین موعود ـ روشنی بر اعتقادات یهودیان داشته است. یهودیان پس از وارد 

اسم خدایی که عبادتش می آنکه  پروردگار سپاهاز  َو«  بود کردند »َیه  کنعانیان  ـ خدای  یان 
که  گذاری خدای خود ـ د و کنعانیان در نام خدایی گرفتن   ـ را بهرعدوبرق خدای باران و  )بعل( ـ 

بودن عقیدۀ عبرانی با  از اینجا هماهنگ   1ـ با عبرانیان اشتراک دارند. شود »ایل« نامیده می 
ـ های سرزمین بین تمدن  های  که خدای »بعل« بر آبدر اینالنهرین و نیز تمدن کنعانیان 

به این ترتیب پروردگار سپاهیان »یهو« بر دریا مسلط    شود واول »یم« غلبه کردـ روشن می 
 صورتی که در مزامیر آمده است: شود؛ به می

که گرداگرد   یاست بر آنان  ک و ترسنا   دسان،نهایت مهیب است در جماعت مقی خدا ب  7)
و امانت تو،    پروردگاری همچون تو قدرتمند؟یست  ک  !لشکرها  ی خدا   ،یهوه   یا   8  او هستند.

  شودی . چون امواجش بلند میمسلط هست  دریا   غرور و بزرگیبر  تو    9  .کرده استتو را احاطه  
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  ت رَ زورآوَ   ی. به بازو در هم کوفتی  ایشته ک  همچون  را    «بَه رَ تو »  10  . نشانیفرو میرا  تو آن  
 1(. کردیدشمنانت را پراکنده 

َو«   خدای او  است  اسرائیلبنی  یان خدا از    یکیبلکه    ؛ یستن   یان خدا   تریِن بزرگ   »َیه   .
 هاست.در جنگ  هاگر آنیاری 

الوه  گونهآن آمده است، صفت  پ   یت که در کتاب مقدس  هم    یخدا موس  یامبر بر 
 : بوده است هاروننیز خدایی برای  فرعون و ایبر   ییخدا  یو موساطالق شده 

برادر    ، بر فرعون قرار دادم و هارون  ییمن تو را خدا   .بنگر  : گفت  ی موسپروردگار به    1)
باز    فرعون   را به  ، آنهارون  را بگو، و برادرت   تو آن   کنم تو امر    به   هرآنچه   2.  ستتو  نبیتو،  
و    کنمیم  سخت من دل فرعون را    یول  3  دهد   ییخود رها   ین را از زم   اسرائیلی تا بن  یدگو

 2سازم(. ی م یارمصر بس ینزمسر خود را در   یهای شگفتها و نشانه 

 : یز ن و

شما خواهم    یبا او سخن بگو و کالم را در دهانش بگذار؛ من با زبان هر دو   پس  15)
و او   گوید، یسخن مقوم تو با از طرف و او  16 به شما خواهم آموخت.   ید بکن  ید و آنچه با  بود 

بگیر  عصا را در دست خود    ینو ا   17او را همچون خدا  و تو  تو را همچون زبان خواهد بود،  
 3(. ]ظاهر[ سازیآیات را با آن  که

  6  ی اسرائیل خدا   ،از وجه پروردگار   ینا کوه س   ین و ا ،  لرزان شدپروردگار  وجه  ها از  کوه   5)
بود  راهشاه   یاعیل«،روزگار »  در  ت«انر بن عَ مَج َش »  ایام  در از  ها  راه  عابراِن و  ها ترک شده 
،  بوَره دَ من،  تا آنکه  نایاب شدند    ئیل حاکمان در اسرا   7  کردندوخم عبور مییچ پهای پر  راه

در آن زمان    برگزیده شد.   یدجد  یانیخدا   8عنوان مادری در اسرائیل برخاستم  به   برخاستم؛
 

 .89 ،مزمور .1
 .7خروج:  .2
 .4خروج:  .3
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دروازه  به  رسید.  جنگ  میان چهل   یا آها  ندر  بنی هزار  از  یا فر    یده د  یا یزه ن  اسرائیل سپری 
 1(. شود؟یم

شرور    خود را با خوِن  پاهای ،  شود شادمان    ببیند انتقام را  چون  دوست،    10)  : 58 مزمور
داوری    ین در زمهست که    ییخدا   هست.  یا بهره را    دوست  گویدی و انسان م  11شوید  یم

 کند(. می

است    یستادها   یانخدا   یاندر مالله  ساف: خدا در انجمن  آ  ی برایمزمور   1):  82مزمور
  3  ! شروران را باال خواهید برد؛ سالهو    کنیدی مداوری  ظالمانه    ی کِ به  تا    2  کندی مداوری  و  

را    یرو فق  ینمسک   4دهید  انصاف  چیز را  و بی  ینمسک   را دادرسی کنید.  یتیمانو  بینوایان  
ده برهانیدنجات  شروران  دست  از  نمینم  5!  ید!  و  تار   فهمند.ی دانند  گام  یکی در  ها 

و همۀ    ید هست   یان من گفتم شما خدا   6شود  یمتزلزل م  ین، زم  ی هایه همۀ پا  . دارندیبرم
واالعلآن  فرزندان  شما   مهمچون    یول  7  یدهست  ی    ئیسان،ر همچون  و    میریدی مردم 
ها  تو صاحب همۀ امتی راستبه  یرا شو! ز  یکنزد  ینبه زم  !! بلند شوالله یا  8ید افتیفروم
 . (یهست

تا   یابدیارتقا و تکامل م تفکرشمفهوم خدا با تکامل انسان و سطح  یمکرد یانبتر پیش 
از طریق متونی که در آن برهۀ  ـ که انسان  شود به این صورت می خدا  یدِ آنجا که مفهوم توح

رو  به او    یان، خدا دیگر  و بدون انکار   یند گز می بر  یی خدا   شخود   ی برا ـ  زمانی نقل شده است 
ـ ک؛ چرا دکنمی ـ معتقد  ها تصریح شده است که بر آن ه برای کسی که به خدایان متعددی 
ران اشکالی وارد شود اشکالی نیست و نیز در اطالق صفت الوهیت بر پیامبری از پیامبمی

  وشد؛  اطالق    یسیخدا ع   یو بر نب  یخدا موسپیامبر  همان گونه که بر    شود؛نمی 
است    قرار داشتهآن    درکه انسان  یطی  شرا با توجه به  را  توجه به خدا    یدر چگونگ نیز تغییر  

شد    جلب   یم« الوه»  یها به خدا از اسارت بازگشتند توجه آن  یهودبعد از آنکه    شاهد هستیم. 

 
 . 5داوران:  .1
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  یزمان  ین و ا   ،استفاده شد   رّخ أمت  یدر دوره زمان  یلئاسرا   یخدا   یبرا   ینام  عنوانبه نام،    ینو ا 
. در تورات  یفتدها بتر از آن بود که بر سر زبان مقدس   «یهوه»  یا  «یاه»  یمقد  یبود که اسم خدا 

 وجود دارد:   یان مفهوم تعدد خدا  ای بر دالیلی 

مانند تو، زورآور    یستک  یان؟ خدا   یانخداوند، در م  یچون تو، ا   یست»ک  11):  15خروج  
 ها؟(. ی شگفت ۀآورندعمل در جالل، و به یب مه  یت،در قدوس

  نخدایا  میاندر    ه است.مجمع الله ایستاددر  الله    .آساف  ی برایمزمور   1):  82مزمور
 کند(. داوری می

م  ا، پروردگار   8):  86  مزمور تو    یکسنه    یانخدا   یاندر  کار   هستچون  نه  چون    ی و 
 (. وت  یکارها

 یان(. خدا  جمیع بزرگ بر ی پادشاه  ؛است  بزرگ  یخدا ،  چون پروردگار 3):  95مزمور

 یان(.بر همۀ خدا است    باهیبت  ،بزرگ و ستوده است، بسیار  چون پروردگار   4):  96  مزمور

  یار بس  یان،و بر همۀ خدا   ی،بزرگ هست  ین، بر همۀ زم  ـ پروردگار   یا ـ تو    یرا ز   9):  97  مزمور
 یافتی(.  یبزرگ

  یانخدا   از همۀما    و پروردگارِ   ، چون من دانستم که پروردگار، بزرگ است  5):  135  مزمور
 (. برتر است 

 (. است ی ابد  اورحمت  یرا ز   سپاس گویید؛را    یانخدا  ی خدا  2): 136 مزمور

  یان، همۀ خدا پیشگاه  . در  کنمستایش میم  قلبتمام  را با    تو  داوود. به    1):  138  مزمور
 خوانم(. ی تو سرود م یبرا 

َو«   ؛ داردعظیم    یاست و منزلت  اسرائیلبنی   یان از خدا   یکیبلکه    ؛ یست خدا ن  واالترین   »َیه 
 : بینیمچنین می ر، بر زبان داوود او را در مزمو روازاین
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تو را    تا دشمناِن   ین: در سمت راست من بنشمن گفتپروردگار  به یهوه   1):  110مزمور 
صهعصای  پروردگار،    2اندازم  تو    ی پا  یر ز به   از  را  تو  متو  تا    فرستد یم یون  عزت    یاندر 

 . حکمرانی کنی( تدشمنان

م یهودیان  و    شودیاسارت شروع ماز    یهود بازگشت  با    ، خدا   یه تنز که    کنیم ی مالحظه 
شرا  تورات    یننو بیان  سبک   قرن  م  شمدر  از  کردند؛    یالدقبل  ا بازنویسی  به  علم    ینکه با 

را تا آن درجه مقدس    «یهوه تا آنجا که »  ؛ مبعوث شد  یالداز م   یش قرن پ  یزدهس  یموس
همۀ   مقدم بر یاخدا اشع یامبررا تا زمان پو او  شدی نمجاری  یشانهاکه بر زبان شمردند 

  یزی چ  یانخدا   ۀ کردند که هم  یدا و اعتقاد پ  ند،قرار داد  یگرد  یان خدا   یهانام   یا  یگرد  یاِن خدا 
 : ندیست نیان  سپاه پروردگار   یا »یهو« ی خدا  یبرا  ییهاجز نام 

من اول    گوید:ۀ او، پروردگار سپاهیان، چنین میدهندنجات )پروردگار، پادشاه اسرائیل و  
 1یست(. جز من نخدایی  و من آخر هستم و هستم 

دوره،    در می آن  وحدان   سویبه   یاله  ۀنقشکنیم  مالحظه  حرکت    یتمفهوم  عبادت 
  یا یگانه    به مفهوم معبود  :کند سازی  زمینه   یت بشر   یزندگاز    یگرید   ۀمرحل  ی تا برا   کندیم

 . یمشابهنه و  نه همتایی  دارد، ییک شر نه که  یا یگانه  یخدا 

همان  و از   نبودهتنها   »یهو«  شد  یلجهان تکم  ینشآفر وقتی    رسدی به نظر م»
ر    یو مالئک   یاز موجودات الهازدحامی  با    ،ییماورا   ی، سطحابتدا    یول  ؛بوده استپ 

  انه خالق  هایفرایند  یق از طر   هاآن  ۀ بر هم  است و نقش او  یان از خدا   یکی  »یهو«
  ینش آفر از  که پس    یخیتار   ت تحوال از    و اوشود  میآشکار  نخستین    هایزمان در  

 2کند.«رود مراقبت می به پیش می 

با    یهودی  مذهب   در  یتالوه  مفهوم چندانی  الوهتفاوت  تمدن   یتمفهوم    یهادر 
 

 .6: 44 اشعیا ،عهد قدیم  .1
 . 140فراس سواح ـ رحمان و شیطان: ص  .2
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شود  دیده می   یوارد شده است متون  یم در عهد قد در آنچه    یرا ز النهرین ندارد؛  بین   ینسرزم
روج دیده  طور که در سفر خ  همانچندگانگی ـ   ین دارد و ا   تأکید   یت که بر تعدد مفهوم الوه

کند کسی آنجا که توصیف می  1؛گرددی مانسان باز  بابه نقش خدا و نوع ارتباط خدا  ـ  شودمی
بوته  که   الله  یندا مرا  او  کسی که    یول  ،پروردگار است   فرشتۀ  شودی ظاهر مابتدا در  دهد 

با الله    شارتباط  یزانم  و  انسان  را خودِ   یتمفهوم الوه  یتجل   شودی روشن م  ینجااز ا   .است
 . کندیمشخص م

 یحیتمساعتقادات در  یتالوهدوم: 

د  یقتحق   در ا خاصی  نوآوری    یچ ه  یحی مس  ین در  و  ندارد  فقط و فقط    ین، د   ینوجود 
  و بعد از او  یموسبه آن فراخواند و سپس  دم  آاست که  باستانی    یندهمان  کردن  زنده 
های  که مذهبـ   شدنیجسمانبین    است  یمخلوط  یقتدر حق  یحیمس. اعتقادات  یح مس  نیز

یعنی خداوند در جسد حلول کرده  ـ و حلول    ـهای باستانی بیان کرده بودند پیشین در تمدن
  ترکیب شده است.   یم که از اقانینشدن به ا و قائل   یاله  یقتکردن حقجزءجزء نیز بین  و  ـ  است

تشکی  ینا  گفته ل مخلوط  این  از  سه شده  از  های  صاحبان  توسط  واضح    دخالت گانه، 
  ۀ گذشت  یتمدنمیراث    تأثیرکه تحت  هایی  دارد؛ تمدنپرده برمی  یو روم  یونانی  یهاتمدن 

... . از آنجا که  و  یمصر  ی،تمدن کنعان النهرین،سرزمین بین تمدن  مثل    ؛ندا ه بودخودشان  
  نشدن درست به تبیین   یجه،نت کردند،  انی میر حکمبر آن منطقه  دورۀ تاریخی  ها در آن  یروم

به آن حضرت  آورندگان  ایمانآورده بود، توسط    در اصول اعتقادی که حضرت مسیحفهم  
بر کرسیکه  منجر شد  ی  کسان  یا به    ینا   تکیه زدند. ریاست دینی    بعدها  شرایط منجر شد 

فلسف ت  صاحبانعد  قوا اینکه   تفسکه    یفکر  در  دوره،  آن  میمتون    ینا   یر در  کرد،  کمک 

 
 بوته   آن  ینکا  ،یستاو نگر   ظاهر شد. و چون  بر وی ایبوته  پروردگار همچون آتشی از میان   و فرشتۀ  2):  3خروج    .1
 .شود( ینم اما سوخته است مشتعل  آتش به

: ندا درداد و گفت  یو   به  بوته  یانخدا از م  شود،یسو م  بدان  یلما  ،یدند  یبرا  که  ید خداوند د  چون  4):  3خروج  
 یک(. : لبگفت ]موسی[  !یموس ی! ایموس ی»ا
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بگذارند؛   اندکاندک تأثیر  و  ارائه    یاله  یم مفاه   ینا برای    یرهاییتفسها  آن پس    وارد شوند 
برای آن    یاسی و س  ینیدی  مشخط   یص تشخ  ی براییاسکه مق  شانیعقلروش  تا با  دادند  

  که  را  یری وارد شد تا تصو یافالطون یم مفاهبنابراین ؛  داشته باشدسازگاری  بود  هاامپراتوری 
 . ارائه دهد یو روم یونانی ۀ فالسف یدگاه د، موافق با کرده بود ترسیم  یحی اعتقاد مس

در مفهوم   یثبه اصل تثل   یساکل ،یقیه ن شورای در ، م325یالدی، سال قرن چهارم م  در
وجود دارد    تر بزرگ   یا   یاصل   ییاست که خدا استوار  اساس    ین بر ا اصلی که    ؛ اقرار کرد  یاله

رتب   یانیو خدا  او هم هستند و    ۀبا  از  کردن عالم و مشخص   ین ا   یرتدب   مسئول  هاآنکمتر 
پیش    یاله  یاندر اد  ییهابشارت   خصوص،   ین در ا ند و  هست  اشیاتی و ح  یوجود   یهانشانه 
سبب اجتهادهایی توسط علمای  به   نیزو  ـ   رویکرداین    طوری کهبه   ؛وجود دارد   یحیتاز مس

  مقصود اختالف در فهم  و    ، منجر  یفلسفوضعی  روش  ـ به وارد شدن تدریجی  یهود و نصارا 
ی  فرزند پدر رابطۀ  در مفهوم پسر انسان و    را تا آنجا که اختالف    حاصل شد؛ ها  بشارت   ین ا   از
های بسیار  ارت شدن عب کنیم؛ به جهت وارد ها مدنظر بوده است مالحظه میآنچه از آن  و

  یکل  یمیمفاه  هااین   در دو عهد قدیم و جدید که از یک متن با متن دیگر متفاوت است.
ا نیز  و    محکم شود   شانیکه الزم است داللت لفظ  است ا   یم مفاه  ین حدود  بر چه    ینکه و 

وند  به خدا منتسب که در خود دارند را  ی سو صفات یک از مفاهیم  ین ا  شود.ی م القاط یکس
  ، یگر دسوی  و از    1موضوعات اولیۀ خلقت، در  داشتن  و وجودتوانایی بر خلقت  مانند  است،  

و    خورد یم  ، میردیم  ، شودی است که متولد م  یانسان  کندی صفات را حمل م  ین که ا   یکس
 مد.آشایم

در همان اشتباهی گرفتار    یت مراتب الوهبرای    یشرعدر عدم ادراک حدود    مسیحیان 

 
تر از آن هستی که میان دوستان یهودا باشی،  اما تو ای بیت لحِم افراته، گرچه تو کوچک) :2: 5میکاه، اصحاح  .1

 (.ای ازل استکند و زمان خروجش از قدیم از روزهکه بر اسرائیل سلطنت می   کسی بیرون خواهد آمداز تو برای من،  
»اکنون تو ای پدر در ذات خود، مایه مجد و شکوه من هستی؛ با مجد و شکوهی که پیش از عالم    17یوحنا اصحاح  

 (.هست شود، برای من نزد تو بوده است
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مطلق و    یتالوهبر  که    یون در فهم متده بودند؛ پس  ش  شگرفتار   ی قبل  یهاامت شدند که  
می  یدمق  یتالوهبر  که  ی  متون دچارکنداللت  وجود  ؛  شدند  سوءبرداشت  د  و  با  تعارض 

متولد شده    عالمی که در این  مخلوق  ایمطلق بر   یتالوه  یف متون در توص  نداشتنانطباق 
دنبال  و به یی ارائه دادند  هایه توج  خود   یدتی فهم عقاشکاالت در    ین رفع ا   ی برا   پس   .است

برداشت  به چگونگیچنین  با توجه    یا اصل    یا   یننده آفر میان  ارتباط  کردن  مشخص   هایی، 
دیگر  دو با    ینارتباط ا   یزو ن  شود،ی عالم متولد م  ین که در ا   )پسر(شده  یده و آفر   )پدر(أ  منش

  اصلمیان  ها قائل به اتحاد  آندر حالی که   دو  ین ا   میان واسطۀ    به  یاجاحت  یز و ن   ،مخلوقات 
هستند   )پدر(  پسر  چند    1و  به  همان  ش تقسیم  دسته  کلیسا  اساسد؛  ب  یمشکل    یشترکه 

اد ارتباط  گرفتار شدند؛ یعنی  در آن    یانصاحبان    ی،هست»  گانۀ وجودارکان سهمیان  فهم 
 «.انسان و خدا 

  یاناست که در اد یاز فهم متون برگرفته  ، دارند یمانبه آن ا  یحیان که مس ی یثتثل   ۀعقید
متفاوت از    ایکردند مشخصهتالش    ینکها وجود  با    ؛آمده است  یانتعدد خدا   بارۀدر پیشین  

  ۀگانسه   یم مرکب از اقان  یست ولیگانه ا   یقت،حق   گفتندبیفزایند؛  بر آن    گذشته  ید عقادیگر  
وجودشان همچون اصول  و  چنین است    واقعبه م،  ی مفاه  ینا اینکه  و    ،القدسپسر و روح   ،پدر 

در    گانه وسه   هایگذاری نام میان  و حدود ارتباط  چهارچوب    یین در تع  یولاعتقادی است؛  
شدند؛  اختالف  یکدیگر دچار  ، با  اقنومسه    ین هرکدام از ا   یهاصفات و نقش از  ارائۀ تفسیر  

ی که درایتی  هرکساز نظر    است،   یاله  یقت حق  ، گانهاصول سه   ینا که  ینا   اگرچه دقت نظر در
ویی  از سامکان ندارد    طوری کهبه   ؛ باطل استقطعا   داشته باشد،    ی اله  یقت سادهدر فهم حق 

از    یعنوان موجودبه  به احتیاج دسوی  مرکب، و  به  پس    شود.   یفصتو  داشتنیگر  اعتقاد 
این اعتقاد  بلکه  یحی نیست؛  مسمختص مذهب    تنهاوجود دارد،  ،  مشخصاصِل  سه    ینکها 

وجود دارد؛    اختالف  اشیفه وظ  یص هر اصل و تشخ  ییندر تع  یولبینیم؛  می  یان را در همۀ اد
  ، است یننده آفر  یااصل همان   اواینکه وجود دارد و غایب   ییپس از آنکه انسان دانست خدا 

 
 (. من و پدر یکی هستیم ): 30:10 یوحنا .1
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وجود    خالق و مخلوق میان    ارتباطی باید  از آنجا که ضرورتا   و    ،د ندار وجود  نیز    مخلوقاتی و  
  . داشته باشدوجود  ها  آنمیان    یا واسطه  باید   شودی مشخص مبه این ترتیب  ،  باشدداشته  

که همان »غیب« است؛  در آسمان    ِی خدا [1ود:]شوجود ثابت می   ]نوع[   ما سه برای    پس
خداست    ۀ یفکه همان خل  تعالم خلقدر  او    یتجل[ 3؛ ]شودیظاهر م  «یبغ»از  [ آنچه  2]
نامیده شد؛ چرا که خداوند    همان   یا  خود    یه شب   ، خودبر صورت  را  انسان  که صورت خدا 

 1ید. آفر 

آنجا که    ؛گرداندالنهرین بازمیبین   ین تمدن سرزم  اعتقادی  ما را به اصول   ، یقت حق  ینا 
اینکه شناخت و  و  پردازد،  یان میخدا از    هرکدام  یف و تکل   یانو ظهور خدا   یانخدا   یفتوص  به

به  معرفت   کار نسبت  اساس  بر  خدا  که  ی هر  می  او  است  که    هماندهد؛  انجام  طور 
ین  زم  ی خدا   و  ،آسمان   یبرا   یاسم  نهادند؛ یعنییان میخدا   را بر بزرِگ   «انو»  ها نامی سومر 

 ست. هاباد یا نسیم که   ینآسمان و زممیان فاصل حد است، و ینزم ی برا  ی ( که اسمی)ک

تأثیریوجود دارد  یحید مسیدر عقا  یروم  یاز طرف امپراتور   یواضح  تأثیر   کترکه د   ؛ 
 : یدگویو م کندی نقل م « شنوده یزک»از مستشار  «االرو ید المج ق عبد ا الرز  عبد»

.  بودند  یحیمس  یماندفاع از ا   یبرا   یا یله وسکارشان    یدر ابتدا مجامع    ینا »
تبد   یرزمانی د سپس   که  ابزار   یلنگذشت  دست    ی به    ی اجرا   ی برا ،  امپراتوردر 

  بهشان و رسیدن  ی طلبو جاه ها در جهت مطامع  ند؛ و برخی اسقف شد  شاهداف
 2.« کردندسوءاستفاده ها از آننفوذ و قدرت، 

ند که از نظر  ا ه بودباستانی    یهاتمدن   یدعقا  تأثیرتحت  ۀ خود  نوببه نیز    هاامپراتوری   ینا   و
ت با  یحی مس  یاصلهای اند؛ به این ترتیب شاخصهبه دنبال یکدیگر آمدهدر منطقه  یخیتار 
  یث تثل که به بود رسمیت یافت؛ حکومتی   یرومحکومت  تأثیرتحت  یرپذیری از منطقه که تأث

 
 (.سازیم شبیه خودمان می وو خدا فرمود: انسان را بر صورت خودمان  26): 1اصحاح  ،پیدایش .1
 . 839نقد: ص  االرو ـ منابع مسیحی، پژوهش و یدق عبدالمج ادکتر عبد الرز  .2
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ـ   از آن   یشپ و  داشت    اعتقاد   «عقل و روح و کلمه»   ی هادر تمدن  قبال  که    همان طور هم 
ای حاصل شده  چنین نتیجه   ـ مالحظه کردیم   یان مفهوم خدا   بارۀ در   یدگاهشان دگذشته و  

رسمیت  صورت قانونی  به   یث تثل  ۀیدعق ،  مداوم در طول سه قرنکشمکش    ۀدر نتیجبود.  
  یالدی م  381و سال    325دوم در سال    یاولو   یدر انجمن مسکون  یصورت قانون)به یافت  

اینکه »تثلیث« همان    1( رسید  یبتصوبه   بر  اصلمبنی    یح مس  یداست که س  یاعتقاد 
 آورده است. 

اعتقادی اساسی   یم مفاهتدریجی  ییر است که در تغ  یهمان گذشت،  ت یحیمس آنچه بر  
  یرا ز بر مذاهب پیشین نیز جاری شده بود؛   ـیم کرد  یان در فصل اول بکه    ی اسباببه دالیل و  ـ

که انسان    یاز زمان  نداشته باشد.  را   از گذشته  یکه اصول  شودنمی پیدا    ی اعتقاد  یقتدر حق
؛  بوده است  یکی  ، یند   دارد،  بر دوش   یفیتکل   کندیم  اشیکه بندگ   ی در برابر پروردگار   ید فهم 

برای ما به دست    یمتعدد  یممفاهشود،  می وارد    یقبل  یمبه مفاه  یدجد  یممفاه  یپس وقت
 اتفاق خواهد افتاد:  اهشدنپارهپاره و  و اختالف خواهد آمد 

  ؛گذاردجامۀ کهنه نمی بر  ای نو  جامه از    یا وصلهکس  یچ هکه    آورد  یشانا   ی برا   یو َمَثل)
ای از جامۀ نو هماهنگ و سازگار  که اگر چنین کند هم جامۀ نو را پاره کرده است و هم تکه 

 2با جمامۀ کهنه نخواهد بود(. 

  ـیست نخالی    هاآناز    یمذهب  یچکه هـ   یدتیعق  یممفاه  ین تر مهم   کنیمی مالحظه م  و
این مفاهیم    عالوهبه   ؛ خوانیمیم  که او را خدا   یانسان  یا  ستخدا یک  کردن  ی و قربان  یفداکار 

  در حالی که   ؛ انسان شدند  ی کامل برا   یت به الوهها معتقد  آن و  تکامل یافت    یحیان مسدر  
و  النهرین  بین   ینسرزم  یهاتمدن   یم از اصول مفاه   ـشد  یان که ب  طور   همان ـ مفهوم    ینا 

  یحمس  هویتبه    شاناعتقادبا توجه به    یحیانمس  روازاین بود؛  گرفته شده    یلن   ینتمدن سرزم 

 
 . 837االرو ـ منابع مسیحی، پژوهش و نقد: ص  یدعبدالمج دکتر عبد الرزق  .1
 . 36: 5 جیل لوقاان .2
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ها  فرقه   ین ا جملۀ  از    . شدند  یم تقس  یاری بس  ی هاخدا، به فرقه   یا است  یک پیامبر  او    یا آ  ینکه ا   و
  یمآمد و در شکم مر   یینخود پاشکوه  مجد و    یارتودکس است که اعتقاد دارند خدا از بزرگ

به آسمان    ـت رف   یبصلبر  که  هنگامی  ـ سپس متولد شد و بعد از آن    ؛قرار گرفت   دوشیزه
  ، یماقانها  از نظر آن   .استسه اقنوم« بوده    یاسه مرحله  »در    وجود«  یک»او    یعنی  ؛صعود کرد

 ست:وند ا خدا  ۀگانمراحل سه تمثیلگر 

 اینکه »پدر« بوده است؛ و  ش، شدنی قبل از جسمان ،اول

 ؛ پسر  ۀمرحل ،دوم

 . القدسۀ روح مرحل ؛سوم

 : فرمایدمی  یاناعتقاد ارتدوکس را ب  یم، قرآن کر  طور که  همان

  د ب  َراِئیَل اع  َمِسیح  َیا َبِني ِإس  اَل ال 
َ
َیَم َوق ن  َمر  َمِسیح  اب  َو ال  وا  ِإنَّ الّلَه ه  ال 

َ
ِذیَن ق وا   َلَقد  َکَفَر الَّ

م   ک  ي َوَربَّ اند؛  ورزیده قطعا  کفر  است    یم پسر مر   یح، که گفتند خدا همان مس  ی )کسان  1الّلَه َربِّ
که  حالی  عباخدا    ،اسرائیلبنی  ی ا   :گفت  یح مس  در  کنید،  درا  پروردگار  ت  و  من  پروردگار 
 خودتان را(. 

پروتستان   هایک کاتول  اما هستند    هاو  مکسانی  غ  گویند ی که  غ   یر خدا  و  پسر  از    یراز 
است که  ای  نکته   ین ا   جداست!  ایمشخصه   ی دارا   هاآننظر    از است و اقنوم    القدسروح

 شده است:  یلادعا کردند خدا از سه اقنوم تشک  هاآنفرماید؛ آنجا که می  یانب یم قران کر 

  م  َینَته ه  َواِحد  َوِإن لَّ ٍه ِإالَّ ِإَلٰ َه َثاِلث  َثاَلَثٍة َوَما ِمن  ِإَلٰ وا ِإنَّ اللَّ ال 
َ
ِذیَن ق َقد  َکَفَر الَّ وَن  لَّ ول  ا َیق  وا َعمَّ

نَّ  ِلیم  َلَیَمسَّ
َ
م  َعَذاب  أ ه  وا ِمن  ِذیَن َکَفر  ]شخص یا سه  سومین از سه گفتند خدا آنان که ) 2الَّ

و اگر از    یگانه،  ی خدا نیست مگر    ییخدا   اند، حال آنکه ی کفر ورزیدهراستبه است،    [اقنوم 

 
 .  72 ،مائده .1
 .73مائده:  .2
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م برندارند    یند گوی آنچه  آن  یکسانبه  دست  شدند  از  کافر  که  دردناک    ی عذابقطعا   ها 
 رسد(. می

 . یستن ت یحیمس ید در عقا بدعتی نوین  رودیراه م  ینزم روی که  ییوجود خدا ایدۀ 

پرده بگویند  اینکه بیاز  دارند    ی، پروا پرستشدن به بت متهماز  ترس  جهت  بهافراد    یاریبس
بودن را بر او  صفات خدا   توانی منیز  دارد و    ینش در عالم آفر   یکه نقشهست    ییخدا اینجا  

  یم اشتباه مفاهتفسیر    ۀدر نتیج   که   نحراف اعتقادی استا یک  سبب  کرد و این به طالق  ا 
  ی در ادعاهاطور که    حاصل شده است؛ همان  یست، که درست ن   یقی بر مصاددینی  متون  

  ین سرزم  ی هاتمدن   یشتردر بمتعارف بوده است که    و؛  حاصل شدچنین  کاهنان و پادشاهان  
 ه دشمیپسر خدا خوانده    ، حاکم  یا  پادشاه ،ینیو چ  یتمدن مصر و    1های تی ح  والنهرین  بین 

 .اندبوده  )آمون نگهبان(  ید خورش  یخدا فرزندان ها  فرعون ، و در مصر

 یت در الوه یدگاهشاندو  تیحیمس یهافرقه برخی

  خصوص ؛ به ها بوده استفرقه   یظهور برخبرای    یسبب  ،یحیمس  یددر فهم عقا   اختالف
 : اندسه دسته ها این فرقه  «. یونیاب» ۀفرق  مانند  شدهینصران یان یهوداز 

او را انکار    یتانسان است و الوهیک    «یحمس»  که اعتقاد داشتند  یسی«فر   یونیاب»  ،اول
و   با  کردند  او  ترتیب  این  داوود  یموس به  ندارد.  و  که  یک  او فقط    تفاوتی  است  انسان 

زمان    القدسروح ـ تعم   غسل در  یک  ید  هیئت  و    ـکبوتر در  آمد  فرود  او  هنگام  بر 
 او را ترک کرد. القدسروح ، رفتنیبصله ب

و الهوت    استمنتَظر  اعتقاد دارند عیسی مسیح همان فرد  رو« که  »ابیونی میانه   ،دوم
 کنند. ی او را انکار م

  یحیت از مس  یشسال پ   صدیک   هستند که  یجماعت؛  ( ی)غنوص  «ینی سیا   یونیاب»:  سوم
 

 کردند )مترجم(. اروپایی که در آسیای صغیر زندگی می ـ قومی هندو  .1
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را    یم به عهد قد   یمانبودند و ا   یلمتما   یریمل و سختگ أو ت  یاضت شدند و به زهد و ر   یدار پد
  . کردندیرد م  ه استشد  یوح  ی به موس  ندکردیکه ادعا می  ا گانهپنج   یفرهاِس   جزبه 

  یمان ا   مبهم و پیچیده،   ِی از دوگانگ   ی نوعبه   یول  کردند؛ یرد م را    یث به اصل تثل   یمان ا   هاآن
ن  به وجود دو  با  از آن   یکیند که  شتدا اعتقاد    یاله  یرویو  داده    یشنما   «اصل مذکر»ها 

اول  شودیم داشتند  اعتقاد  که  خداست  پسر  او  در   ینو  د   بار  بار  و  ع  یگرآدم    یسیدر 
 1شود.می متمثل  القدسروح  وسیلۀبه نیز  یگر و بار د ستشده ا  یجسمان

مس» پسر،    گویدی م  یحیالهوت  و  دو  پدر  مطلق  ؛  هستند  یکیهر  پدر، 
از طر   یا جاودانه پسرـ   خود  یروی ن  یق است که جز  با  وجود  به    ـکندجلِوه می   که 
ازل نزد خدا بود و  است که از    یا همان کلمه   «پسر؛ پس »شودیمتصل نم  مخلوق

ترسیمی  که در ابتدا    است  ی. او کسشدوسیلۀ او انجام  عالم به   تخلقکسی است که  
میانۀ  کرد و آن را از  معین  جهان را    ی هابر صورت ماه بود و نشانه   یا یرهدا صورت  به 
شد تا    یجسمان  یسی،است که در ع   یکسهمان  رساند و  مرحلۀ نظام  کور به    یایدر 

میان    ۀو واسط  یعشف  . اوآسمان ببردپهنۀ  گناه به    را از بارِ   هاآن کند و    تبشر را شفاع
  ی برا موفق    یالهوت   دستورالعملیک  جز    ـدر واقع ـ   یحیمس  یث تثل.  خدا و مردم بود

  همان  گانه«،سه»همان مطلق منزه و    «واحد»  :یست ن  یصو تشخ   یهتنز   ینجمع ب
است مشخص  در  »  ییم گویم  ی وقت.  مطلق  تا  از    «یکیسه    یره دا های  کنارهما 

شده ما از نقطه محو   « در سه تا»یکی    ییمگویم  ی و وقت  ،رویمیمرکز آن م  سویبه 
 2کنیم.« حرکت میآن  یط مح  سویبه در مرکز، 

وجود    «یغنوص  یونیاب»و    «یونیاب»  یهافرقه   یهادر روشی  اختالف واضح  با اینکه
 : اندگذر کردهاز سه مرحله ـ در عمل ـ   هاآن، دارد

 
 . 1997ـ انتشارات سینا ـ چاپ اول ـ  20در غرب: ص  یگذار شود به رمسیس عوض ـ بدعتمراجعه  .1
 . 292فراس سواح ـ دین انسان: ص  .2
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 اند.پذیرفته تأثیر   یهودی و  )یونانی(   «یقیاغر »افکار از که  یحیت قبل از مس ۀمرحل

در    یرپذیری تأثند. در این مرحله  یرفتپذ  تأثیر   یحی افکار و اعتقادات مساز  دوم که    ۀمرحل
 1. شودیم ی بشر، متجل بخِش یی رها  یِح به مس یمانا 

  یرمس  ییر در تغ  وضوحبه قرار گرفت و اثر آن    تأثیر تحت    ی پرستبت تفکر  سوم که با    ۀمرحل
پرستان به  بت با آنچه    شد  و موافقشود،  دیده می   ـبود ه  آورد  یحمس  حضرتکه  ـ   درست

 ند. شت آن اعتقاد دا 

  یینمع  یخدا   سویبه یابد که  ی گسترش می مذهب  در یپرستمفهوم بت معمول،    طوربه 
  یده عق  عنوانبه که    یو کس  هاست آن  یمی قد   و عقیدۀ   از اصلرویکرد ناشی    ینا   .خواندیمفرا 

انگیزد  او را برمی خدا  ی که  به دست مردنوینی است که    عقیدۀ  هر   نکر ، مزندمی به آن چنگ  
  بودند پایبند  گذشته به آن    یکه مردم در دورۀ زمان  را   یدتیعق  یم مفاهاو    شود؛ زیرا آورده می 

اعتقادات  به آن    یازین  یگرانسان، د  ی،و اخالق  یتکامل معرفتشدن  کند، و با حاصل ینسخ م
است    یده که انسان به آن رس  یتمدن  ی و ارتقا  یبا سطح کمال  آن اعتقادات،   چراکه  ؛ ندارد

تفسیر    یقش بر غیر مصاد  کهیدتی ـ مفاهیم عق آن    آید تا الهی می   انسان   ین ا   یا   ؛ ندارد خوانی  هم
 . شکل تحکم و زورگویانه انجام شده بودـ را مشخص نماید؛ تفسیری که به شده

را   پدیده  این  ادما  فرقه   یاله  یانکه  مشاهده    آشکارصورتی  به اند  شده   یمتقس  ییهابه 
  گذشته   های باریکی در جویا شویم، خواهیم دید ریشهاختالف را  این  اسباب    ی و وقتکنیم  می

که مردم    ایعده   دارد  دلبنا  از  محرک   یول  ؛ اندبوده آن  دنبال  به   یلیبه  آن،    ی هااغلب، 
  ی و دگرگون  ییرحالت تغ  با   یاد  را بپذیر   ییرتغتواند  نمی انسان  اینکه  است و    یویو دن  یشخص 

و  شدن  وضعیت متمدنو وضعیت سابق بازگرداَند  مردم را به    کند. پس او تمایل دارد  یزندگ
 . یردپذی تکامل را نم

 
 . 27مراجعه شود به: دکتر رمسیس عوض ـ بدعت در غرب: ص  .1
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الوهبخشیدن  در  »اشتباه«   ن  یتصفت  انسان  چنین    یممالحظه کرد  چراکه  ؛یست به 
مقدس هست که اشاره   کتب  در  یمتوننیز دیدیم  است و  بوده موجود   یاناد  ۀدر هم چیزی  

ناتوانی  به    ،اختالف  یول  ؛شودیاطالق منیز  خدا    یربر غ  یتالوه  یفتوصبه اینکه    دنکیم
  حالی که در گردد؛یمباز  است کتب مقدس نازل شده  که در متوناین  یفهم معانانسان از 

به    یتالوه  یهای مراتب و تجل  بلکه بر اساسکند؛  نمی اشاره  فقط به یک معنا  متون    ینا 
، در مفهوم  از این نکته غافل بودند  یحیان مس اینکه یلدلبه پس  ؛ دارداشاره  ی متعدد  یمعان
اعتقاد    هاآناز  ای  عده   واقع شد؛   اختالف نمایان کرد،    یح در مساین مفهوم    چه و آن  یتالوه

 : دارند

را    یحپسرش مس  وندخدا راستی  به و    است،انسان  فقط یک    یح،مسراستی  »به
  ینا   یول  کند؛ در او حلول    یموقت  طوربه   ،کندیید میأوقتی یوحنا او را تتا  فرستاد  

باالی    یسای ع  یاد ها به فر ی و غنوسترک گفت    نزد صلیب   را   یسی بدن ع  "یحمس"
 1ی؟« چرا مرا ترک کرد  یا،خدا   یا، خدا »: کنندیم یب استناد صل

 این عده:  . را رد کردند  ( یح بودن مسانسان مسیح« )»ناسوِت  ها،  ی از غنوس  دیگری  گروه

  doKeoاز عبارت  شوند. این کلمه  " شناخته می Docetismها  ک ی دوست»با نام  
  ها آن است و از نظر    «شدنیه شب»  یا   « یدنرسنظربه »آن    یو معنا یونانی مشتق شده  

 2.«رفت  یبصل « بر یروانیسمعان قجای او »به و  نشد   یبصل  ه ب یحمس

انسان با  یک    یا او خداست    یا آارد؛ اینکه  تمامی ند  یح اختالف در مس  کنیم ی مالحظه م
دو    یحمسها اعتقاد داشتند  آن   شد.  دچار اختالف او  بارۀ  در   یساکل   .یتدو مش  یا   یت مش  یک
چهارم    ی در مجمع جهان ین و ا   ـاست   یاله  یت که همان مشـ دارد  یت مش  یک  لیو   ، یعتطب

  ، ی و ناسوت  یدارد: اله  یتدو مش  یحمسکه  ششم مقرر شد   یدر مجمع جهان  یول  ؛شد   ییدتأ

 
 . 27ر رمسیس عوض ـ بدعت در غرب: ص دکت .1
 . 28دکتر رمسیس عوض ـ بدعت در غرب: ص  .2
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 1. مخلوطیکدیگر با  نه  و  شوندی ماز هم جدا  نه  که

به    ، تیحیمس  در الوهراجع  واضح  یت، مفهوم  اعتقاد  یاختالف  دیده    مسیحیان  در 
به همان دال این  و    شودمی د  است   یلیاختالف  از مسادیان    یگر که    رست د  ِی اعتقاد   یرِ را 

و    یلتأوارائۀ  در  ـ  خصوص علمای دین به ـ مداخلۀ انسان    ین عوامل، ا   از جملۀ   ؛منحرف کرد
مقدسبرای    یرتفس است،  متون  جناح ه ب  یا   بوده  یک    ی برخ  سیطرۀبرای    یاسیس  سبب 

در خود داشته  پایبند به آن مذهب را مردمی بوده که خاص   یا منطقه بر   یجهان هایقدرت 
برود و    یاناز م بومیان آن سرزمین  اشغالگر و    یروهای نمیان  ها  تفاوت به این ترتیب    است، تا
نقل    یلدل  به   یاتحت حکمرانی خود درآورند؛  را    هاآنو  یابند    یطرهس  هاتر بر آن راحتبتوانند 
تأخیر   یل به دل یا  ؛ استبوده  یگر د ی هابه زبان ها آن  یهاخطا در ترجمه  یامتون   یناشتباه ا 

زمان  متون    ینتدودر   از  منجر  وقوعبه مقدس  که  بوده،  برخاضافهبه پیوستنشان    ی شدن 
عنوان متن مقدس  ها به برشمردن آن برداشت و    به متن مقدس مسائل مبتنی بر فهم کتاب،  

 . شده است

 خدا بر آنان( صلوات ) و مقام محمد و آل محمد یتالوه :چهارم مبحث

که    مانعی ندارد  و سیک  بر    »اله«لفظ  وجود  اطالق شود    احمدالحسن  یدانسان 
فرموده   او  ـ   از مخلوقات خدا   ی بر مخلوق  را «  اله»لفظ    توانی است که مروشن  را  که خدا 

 :یست، مشتق است و جامد ناسم  ینا چراکه  ؛ اطالق کرد ـبرگزیده است

یاز است که نیازمندان را  و کمال در مقابل فقر و ن   نیازیبی   یت،الوه»بنابراین  
به این ترتیب    .ها کمال افاضه کند دهد تا او بر آنگشتن نسبت به او سوق می به واله

یت  ربوبکنند، و او را به  سوی او رو میبه شناسند در حالی که  می یت  الوهاو را به  
نشدن  تمایز و تفاوت قائل  .کندمی افاضه  ها کمال شناسند در حالی که او بر آنمی

 
 . 843و  842مسیحی، پژوهش و نقد: ص  االرو ـ منابع یددکتر عبدالرزاق عبدالمج  .1
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باعث شده است بسیاری از کسانی که ادعای    ،یت و حقیقت الوه  ]دو مرتبه[بین  
حال بماند که بسیاری از این افراد    ؛ دچار خلط مبحث شوند  ، علم و معرفت دارند

روشنی هرچه تمام  امروزه نیز به   .یت قائل نیستندربوب یت و  الوهتقریبا  تفاوتی بین  
از تبیین و    اندکسانی که بیش از هزار سال خود را علمای اسالم نامیده  ، نیمبیمی

وَن یَ َهل     :انددرمانده   تفسیر این آیۀ شریف  ر  ظ  ن     ن 
َ
أ تِ یَ ِإاَلّ 

 
م  یَ أ َلٍل ِمَن    ی ه  فِ الل  ه  ظ 

ِض 
 
َماَلِئَکة  َو ق َغَماِم َو ال  ر  َو ِإَلی الل  َی ال  م 

َ َجع   األ  ر  ور  ِه ت  م 
  جز این انتظار دارند )آیا    األ  

همۀ   و  نزدشان بیاید و کار یکسره شود؟ ها از ابر ای ه که خداوند با فرشتگان در سای
 1.«!(گرددباز می امور به خداوند  

 امرِ »بندۀ خداست و    ینجادر ا   «الله»منظور از کلمۀ  فرماید  روشن می   احمدالحسن  یدس  و
  ش و وجوداست    ینش در آفر »اولین«    محمد  2.است  منظور، محمد   یعنی  یست؛ ن«  خدا 
نمی عالم  همین  به   پ  شود.جسمانی خالصه  آنکه    یش او  آفریده  از  مخلوقات    شوند دیگر 

 3. بوده است )فرستاده(  رسول

در عالم  بخش  هستی  ینقش  هاآن بر اینکه  د  ن دار   تأکید  محمدآل   از   شدهوارد  یاِت روا 
  وند که خدا   ی صفات  یگرو د  «دست خدا »  « ، چشم خدا با صفاتی همچون »  هاآن  . دارند  تخلق

وابسته و نیازمند  ها  آن  بر اینکه  داللتی باشد تا    اند،شده ذکر فرموده توصیف    متعالوسبحان 
و    یامبرکه ما پ پندارند  می  اناز معترض  یگونه که برخآنـو  هستند    متعالوسبحان   وندخدا   به

به  ائمه  ن  هاآن نقش    ـانگاریم یدا مصورت مطلق خرا   هاآن   گوییممی ما  .  یستمطلق 
  طور همان  ـ   یو تجل  ،است  یافته   یتجل  هاآن از مظاهر خدا هستند و خدا در    ی مظهر جلوه و  

دارد؛ از جمله    ی قرآن  یلمسلم و دلاست    یامر   ـ واضح و مشخص است  ، هر مسلمان  ی که برا 

 
 . 9ـ توحید: ص  احمدالحسنسید  .1
 . 10ـ توحید: ص  احمدالحسنسید  .2
 . 54ـ توحید: ص  احمدالحسنسید  .3
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ا:  تعالی استحق سخن  این   وَسی َصِعق  ا َوَخرَّ م  َجَبِل َجَعَله  َدکًّ ِلل  ه   َربُّ ی  ا َتَجلَّ )پس    1َفَلمَّ
 . افتاد( ینهوش بر زم بی  یکرد و موس ی آن را متالش یافت، ی بر کوه تجل ش پروردگار چون 

ا  :  تعالیحق سخن  این    و وِر َنار  ِلِه آَنَس ِمن َجاِنِب الطُّ ه 
َ
َجَل َوَساَر ِبأ

َ وَسی األ  َضٰی م 
َ
ا ق َفَلمَّ

م  تَ  ک  اِر َلَعلَّ َن النَّ َوٍة مِّ َها ِبَخَبٍر أو َجذ  ن  م مِّ ي آِتیک  َعلِّ ا لَّ ت  َنار  ي آَنس  وا ِإنِّ ث  ک  ِلِه ام  ه 
َ
اَل أِل

َ
وَن ق َطل  *    ص 

َتاَها
َ
ا أ ه  َربُّ   َفَلمَّ َنا اللَّ

َ
ي أ وَسٰی ِإنِّ ن َیا م 

َ
َباَرَکِة ِمَن أ م  َعِة ال  ق  ب  َمِن ِفي ال  ی 

َ َواِد األ  وِدَي ِمن َشاِطِئ ال  ن 
َعاَلِمیَن  را    ی، آتشبه راه افتاد اش خانوادهبا و   یدرسان یانآن مدت را به پا  ی)و چون موس 2ال 

به    ی، که من آتشید[ بمانینجاگفت: »]ا   اشبه خانواده  . کرداحساس  کنار طور    دراز دور  
پس  شوید *  ، باشد که گرم یاورمب  یتانآتش برا از  یا شعله  یا  ی خبر  جااز آن  ید ، شانظرم رسید 

مبارک، از آن درخت ندا آمد:    یگاه، در آن جا ی، از جانب راسِت وادیدچون به آن ]آتش[ رس
 یان(. پروردگار جهان   ـخداوندـ  م ، منراستی این من هستمبه  ی!موس ی»ا 

  و ینمع یشکلو ظهور او به  دهدی نسبت م ش را به خود « ظهور» وند خدا  یه، دو آاین  در
ظهور در آتش    یبترت   ینو به هم   یافت   یکه بر کوه تجل  گونهآن  ؛ متناسب با حالت بنده است

اند: »و  در دعای سمات به این نکته اشاره فرموده   بیتاهلتا آنجا که   ؛یموس  یبرا 
 «4.و ظهور تو در فاران 3یر تو در ساع طلوع 

وَسٰی :  تعالیحق سخن    و َتاَك َحِدیث  م 
َ
ت     َوَهل  أ ي آَنس  وا ِإنِّ ث  ک  ِلِه ام  ه 

َ
ا َفَقاَل أِل ٰی َنار 

َ
* ِإذ  َرأ

ی *  د  اِر ه  ِجد  َعَلی النَّ
َ
َها ِبَقَبٍس أو أ ن  م مِّ ي آِتیک  َعلِّ ا لَّ وَسٰی َنار  وِدَي َیا م  َتاَها ن 

َ
ا أ َك  *  َفَلمَّ َنا َربُّ

َ
ي أ ِإنِّ

 
 .143اعراف:  .1
 . 30و  29قصص:  .2
  خداوند: »و اما طلوع تو در ساعیر: یعنی طلوع  69، س3، جـ متشابهاتاحمدالحسنسید  مراجعه شود به:    .3

 «.عیسی بن مریم متجلی شدبا در ساعیر متعال وو خداوند سبحان؛ سبحان در ساعیر
مجد و شکوهی که بر طور سینا نمایان و اما  » :  69، س3، جـ متشابهاتاحمدالحسنسید  مراجعه شود به:    .4

سوی خلق  است و او باب فیض به   سخن گفت، حضرت علی  متعال با آن با موسیوشد و خداوند سبحان
 « .است
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َك  َلی  َلع  َنع  ی َفاخ  و  ِس ط  َقدَّ م  َواِد ال  َك ِبال  ه  ال ِإَلَه   ِإنَّ َنا اللَّ
َ
ِني أ وَحی * ِإنَّ َتِمع  ِلَما ی  َك َفاس  ت  َتر  َنا اخ 

َ
* َوأ

د   ب  َنا َفاع 
َ
أ ِريِإالَّ  الَة ِلِذک  ِقِم الصَّ

َ
  ی آتشآنگاه که    *ید  به تو رس  یداستان موس  یا)و آ  1ِني َوأ

  یا شما شعله   ی آن برا شاید از    .حس کردم  یمن آتشبمانید.    :خود گفت  ۀپس به خانواد  ید، د
  ! یموس  ی ا داده شد:  ندا  ید،  رس   [ آتشآن ]به    ی * پس وقتبیابم    یتی هدا آتش  بر آن    بیاورم، یا 

این من هستم،  به   * توراستی  را درب  یهاپس کفش  ، پروردگار    ین تو در سرزمکه    یاورخود 
  *  گوش فرا بده شودیم یبه تو وح  چهپس به آن یدم، من تو را برگز و * ی هست یمقدس طو 

فقط  کن و نماز را    یمرا بندگپس    یست؛ جز من ن  ییخدا ،الله  راستی این من هستم،  که به 
 یاور(. ب  جابه من  یاد یبرا 

وه  ِبَها :  عزوجل  وندسخن خدا بارۀ  در   اباعبداللهاز   ع  َنی َفاد  س  ح  َماء ال  س 
َ
 2َوِلّلِه األ

به  »است:  شده    یت روا   (ید ها بخواننام   ین پس او را با ا   ؛خداست  از آِن تنها  ها  نام   ین)و برتر 
برتر  ما  سوگند!  هست  ی هانام   ین خدا  ه   یم خدا  خدا  با    یعمل   یچ که  جز  ما  شناخت  را 

 3« .پذیردی نم

در    ، زمینکه در    یمما صورت خدا هست »روایت شده است که فرمود:    جعفراابو از  
بر بندگان  رحمت او  و دست    شخلق  یانو ما چشم خدا در م کنیم،  می  وآمدشما رفت   یانم

]حق[  ، و ما را نشناخت آن کس که  ما را آن کس شناخت که ]حق[ ما را شناخت   یم؛هست
 4« .ما را نشناخت

و ما را چشم خود در  ما را نیکو تصویرگری کرد،  و    یدخدا ما را آفر »:  اباعبداللهاز    و
  و وجه خود ،بر بندگانش  خود و دست رحمت ش، و زبان ناطق خود در خلق ،بندگانش یانم
مان  خود در آس نجینۀ و گ کندی م ییراهنما سمتشو دروازۀ خود که به  ـمنشاء عطاست که ـ

 
 .14تا  9طه:  .1
 .180اعراف:  .2
 . 1/144شیخ کلینی ـ کافی:  .3
 . 1/143شیخ کلینی ـ کافی:  .4
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شوند،  یم  ی و رودها جار   رسند یها میوه و م   دهند ی ممیوه  ما درختان    با   قرار داد؛  ینشو زم
  و اگرشد،    یبا عبادت ما خدا بندگو    روید،یم  ین زم   یاهو گ  ریزدیآسمان فروم  با ما باراِن و  

 1.«شدی نم  یخدا بندگ یمما نبود

از دوستان    ی هرکس با دوست  : فرمود  وندخدا »است:    یت روا   خدا از رسول    یرههر واز اب
از آنچه بر   تری داشتندوست یزی بندۀ من با چ ام، و داده را   اوجنگ با اذن کند،  ی دشمن من

  شود یم  یک ها به من نزد با نافله پیوسته   بندۀ من   ، و شودی نم یکاو واجب کردم به من نزد
  شنودی که با آن م  شومیو م او را دوست داشتم گوش ا   یو وقت  ،دارممی  ش تا آنکه او را دوست

با آن  شومی و دست او م  بیند ی که با آن م  شومی و چشم او م پا   گیردیخشم م  که  او   ی و 
من پناه  به  دهم و اگر  یبه او م بخواهد قطعا     یزی و اگر از من چرود،  یکه با آن راه م  ومشیم

گونه  آنکنم  تردید نمی   دهمیچ کاری که انجامش می هو در    ،دهمی م  شپناهبجوید قطعا   
من د و  دار ی در حالی که او مرگ را ناپسند م  ؛کنمی م]تردید[  س مؤمن  ستاندن نف    یکه برا 

 2«.دارمخوش نمی داشتن او را ناپسند نیز 

بن   جابر  ابوجعفرکه گفت  است   یتروا   یزید از   :    :فرمود من  اول  ی »ا به    ین جابر! 
آفر که    یزی چ عترت  محمد   ید خداوند  هدا یت هدا   و  اشباح  کننده یت شدۀ  آنان  بودند.  اش 

  یهانور، بدن   یۀسا»فرمود:    یست؟«اشباح چ »عرض کردم:    .«خداوند بودند  در مقابل  ی نور 
واسطۀ است. به   القدسروح  ، و آن  ند، روح بود   یک   ا ب  شدهتأیید ها  آن ؛ و  بدون ارواح  ینوران

  یکوکارِ ن  ِی آنان را صبوِر دانا  سبب   ین . به همندشوی اوست که خداوند و عترت او، پرستش م
نماز و روزه و سجده و تسب  ید آفر   یک ن با  را    یل، و تهل   یح که  ند و نماز  کنی مبندگی  خداوند 
 3«گیرند.یو روزه م گزارندمیخوانند و حج یم

 
 . 1/143شیخ کلینی ـ کافی:  .1
 . 6137اسماعیل ـ صحیح بخاری ـ کتاب الرقاق الفراق، باب التواضع، حدیث شماره: محمد بن  .2
 . 58/142: بحاراألنوارعالمه مجلسی ـ  .3
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از  ارواح ما را    و  ید آفر   یینعل از  خدا ما را  »نقل شده است:   ]الصادق[  اباعبداللهاز    و
و به    ید؛آفر   آن  یر ها را از ز آن   یهاو بدن   یین، ما را از عل  یعیانو ارواح ش  ید،آفر   آن  تر از باال 

میان  دل  همین آنیل  و  نزدما  قلب   یکیها  و  بهآن  یهاهست  متماها  ما  شده    یلسوی 
 1«.است

ما را از    ت سپس خلق  ید.ما را از نور عظمت خود آفر   وند خدا »:  فرمودمی   اباعبدالله
  ی نوران  ی ما خلق و بشر پس  .داد  یجا  صورت داد و آن نور را در آن  مکنون  و  مخزون  یگل

  ۀ یعارواح ش  قرار نداد.  یبیبهره و نص  ما  خلقتمشابه  در  کس  هیچ   یبرا  طوری کهبه  ؛یمبود
تر از آن گل  ن ییکه پا ـ  مکنونمخزون و    یلرا از گِ   هاآن  یهابدن و    خلق فرمود ل ما  ما را از گِ 

  یا؛ مگر انب   قرار ندادایشان  خلقت    بهرۀای همچون  بهره   کس،هیچ   یبرا   وندخدا و  آفرید    ـبود 
آتش    سویبه و    آتش  یبرا   خرد،ینادان و بدیگر مردمان  و    ها »مردم« شدیم،آنرو ما و  ازاین
 2.« هستندروان 

،  جز او نبود چیز هیچ خدا بود و  ، جابر ی ا »: ه استکرد یت روا  جعفرااز اب یجعف جابر
  محمدخود را از او آغاز کرد    ینشکه آفر ی  کس  ینپس اول  .مجهولیو نه  بود  معلومی  نه    و

او    را بیت  بود و ما اهل او و عظمت  نور  را  .  آفریداز  سبز در    ییهایه ساصورت[  ]به پس ما 
شب و  نه و بود مکان نه و  ینزم نه و بود آسمان در حالی که نه  ، نگاه داشتخود  یشاپیشپ

  ید شعاع خورشهمچون   ؛شودی جدا م مان از نور پروردگار نور ما . ماهنه و   ید خورشنه روز و  نه 
را تقدگوییم  می   یحتسبرا  خدا    .یداز خورش او  را   کنیم ی مستایش    و  یس و  او  که    گونهآن  و 

پس    ؛تا مکان را خلق کندالهی این شد   بداء  سپس کنیم.ی م یبندگش است عبادت ۀشایست
 3.«  ... فرمودخلق   آن را 

 
 . هاآنهای های ائمه و قلب، باب خلق بدن1/389شیخ کلینی ـ کافی:  .1
 . هاآنهای های ائمه و قلب، باب خلق بدن1/389شیخ کلینی ـ کافی:  .2
 .25/17: بحاراألنوارجلسی ـ عالمه م .3
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نوِر علی    آن، و از    ؛نور من بودید  که خدا آفر   یزی چ  یناول»است:    یتروا   یامبراز پ  و
شد لوح   .جدا  و  عرش  نور    ید خورش  ،سپس  دروز،  و  را    یدگاننور  معرفت  و  عقل  خلق  و 

 1« .فرمود

 2« .روح من بود ید خدا آفر  که  یزیچ یناول»: فرمایدمی  یامبرپ و

را    یعل  تو و  محمد!  یا   :فرمود  یوتعالتبارک   یخدا »است:  شده    یتروا   اباعبداللهاز  
و    مو عرش  ینها و زماز آنکه آسمان  یشپ  یدم، آفر   ـبدون بدن  یروح  یعنیـ   ی نور   صورتبه 
شما    یهاسپس روح   کردی.ی م  ید تمج  و شمردی  یبزرگ ممرا  تو پیوسته    یافرینم. را ب  یایم در 

و    کردیم  یستقد   و   یدمرا تمجشده[  یکی   این ]دو روِح و    ،کردم   یکیرا    هاآن و    عرا جمدو تن  
پس چهار تن    و هر پاره را نیز به دو نیم کردم؛  را دو پاره کردمآن  سپس    .شمردی بزرگ م
فاطمه را    وند سپس خدا   ؛ شدند  ین حسن و حس  ، دو تن  و  یکی،   ی عل  یکی، محمد  که  شدند  
  فرمود؛ لمس  خود  راست  سپس ما را با دست  از نو آفرید.  بدون بدن،    یروح  صورتبه   ی از نور 
 3فرمود.«  ی نور خود را در درون ما روشن و جار پس 

  یتروا   شده است. از امام رضا  ایاشاره در خلق    گامبه گام حرکت    به حکمِت یات  روا   در
َماَواِت    ید جل پرسعزو  وند سخن خدا   بارۀدر   یشاناز ا   مأمون   یاست وقت ِذي َخَلَق السَّ َو الَّ َوه 

َسن  َعَمال   ح 
َ
م  أ ک  یُّ

َ
م  أ َوک  ل  َماِء ِلَیب  ه  َعَلی ال  ش  اٍم َوَکاَن َعر  یَّ

َ
ِة أ َض ِفي ِستَّ ر 

َ  ی )و او آن کس ...َواأل 
که    یازمایدتا شما را ب  ،و عرش او بر آب بود  یدفر بیارا در شش روز    ینها و زماست که آسمان

را در شش روز   ین ها و زمو آسمان»... : فرمود  ایشان  [، 7هود،  ] ( یکوکارتریدکدامتان ن
که    ،ید آفر  حالی  خود  در  عرش  مسلط  بر  و  کامال   در  بود  را  آن  تا  داشت  توانایی 

ۀ  مرحلبهتا مرحله   ید شش روز آفر آن را در    عزوجل   وندخدا   یول  ؛ یافریندزدن ب هم ربچشمیک 

 
 . 117حدیث 170/ 54: بحاراألنوارعالمه مجلسی ـ  .1
 . 12/11مولی صالح مازندرانی ـ شرح اصول کافی:  .2
 و وفاتش.  ـ ابواب تاریخ ـ باب تولد پیامبر 3ـ ح 1/440کلینی ـ کافی:  .3
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را    گام به گامخداوند متعال    نچه آشدن  حادث با  مالئکه  و  مالئکه آشکار سازد،    ر بخلقتش 
 .داردارتباط   کامل نظام  هب  ین و ا  1آفریند هدایت جویند.« می

 : روشن فرموده است احمدالحسن و سید 

ذات   ۀسای ؛ای در خلق داردسایه متعال وسبحانخداوند های اسم اسم از هر »
  رحمان  ۀسای   .استعلم    یا شهر  حضرت محمد  ، کماالت الهی یا اسم الله  یا شهر

سایۀ    و ؛  است علم    شهر دروازۀ  است که    علی  ـکماالت الهی است   که درب شهر ـ
علم    شهر   دروازۀ  یا   حضرت فاطمه  ـکماالت خداوندی است   که درب شهر ـ   رحیم 
تنها    .هستند  چنینین این سه اسم ا   گانۀدوازدههمین صورت سایر ارکان    به  و  است

  ،بلکه سایۀ آن ؛ استنه خداوند ک  یا حقیقت   ،در خلق ندارد ایسایه هیچ اسمی که 
است الهی  رو    ؛ذات  همین  حقیقیاز  ک    ، عبادت  وعبادت  که  است  حقیقت    نه 

همان کسی که در مسابقه    ؛ شناسد نمی   محمدرا کسی جز  ن  آدرجات  باالترین  
این   و  شد  پیدا پیروز  را  هم  لیاقت  که  بندۀ    محمددهند  گواهی  خلق    ۀکرد 

 2« اوست.

  . است  مقدس(های  روح )  «انسان»  یعنی   ت در خلق  یِت الوه  ،یت سوم از مراتب الوه  ۀمرتب
است و   یکمال مطلق اله پردۀ مقابل او کشد.به تصویر می انسان را  ین تر کامل  ،مرحله ینا 

الوه  است.  او، محمد مراتب  نزولی به ـ   یت سپس    ،اطهار   بیت اهل تا    یروارزنج ـ  صورت 
به این ترتیب    ،وجود دارد  یالهنص و معرفی    یشانکه برا ی  و پادشاهانو رسوالن    یاسپس انب

  ت دو ظهور در عالم خلق،  یگردعبارت  به   یاجنبه    دو  در خلق(  یت)الوه  مرحله  این.  است
خلق را اداره و    شئون  ،مقدسارواح    عنوانبه   هاآن ظهور  که ـ   یانروح یا ظهور با معن  دارد:

ها شناسانندۀ  با این توصیف که آنها در عالم اجسام  ظهور آنو  ـ  کنند یم  یر را تدب  شامر 

 
 .2/32صدوق ـ توحید:  .1
 . 26فاتحه: ص ۀ از تفسیر سور   ایـ گزیده احمدالحسنسید  .2
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 .اندیت بشر  ی مراتب کمال برا 

روا ابن   از   . وارد شد  یعل  که  یم بود  خدا رسول  در حضور    :شده است   یت عباس 
که خدا او را قبل از    یکس  ، خوش آمد»  :زد و فرمود   یلبخند   ید او را د  یامبرپ  که  ین هم
  یو عل یدآن آفر  یمۀ ن  یکمرا از   ؛و آن را دو قسمت کرد یدنور را آفر خداوند  ید؛آفر  یزیچهر 
ما    است.  یاز نور من و نور علچیز  همه پس نور    ید؛آفر   یگرشد   یمۀاز ن  یااز همۀ اش قبل  را  

فرشتگان   و)خدا را بزرگ داشتیم(   یمر گفتیما تکب  ،کردند یح و فرشتگان تسب گفتیم    یح تسب
 1« .بود  یمن و عل یم تعل  با  یح و تکبیر[تسب]  ین گفتند و ا  یر تکب

به من    یتعال  یخدا ،  یعل  ی ا »  : فرمود  یبه عل  که  است شده    یتروا   یامبراز پ  و
 2«کردم.مبعوث  با تو    یصورت ظاهر و به   یابا انب   یصورت باطنرا به   یعل  ،محمد   یا   فرمود:

با او مبعوث    یصورت باطنبه   یکه علنمگر آنبوده است    یامبریپ »فرمود:    یامبرپ  و
 3« .مبعوث شد ی صورت ظاهر و با من به  ،شد

با من مبعوث    ا صورت آشکار و به   یامبر، با هر پپنهانی  صورت  به   یعل»فرمود:    یامبرپ  و
 4«.شد

هستند  خلقت نخستین  ما از    یعیان از ش   یقومیان،  کروب»است:    یتروا   اباعبداللهاز    و
شد  ی م  یمتقسین ها بر اهل زماز آنیکی  اگر نور   و  داد  ها را در پشت عرش قرارکه خدا آن

از پروردگارش درخواست  که خواستۀ خود را    همین   یبود. موسمی   یها کافآن  ی برا قطعا   
متالشی  و آن را    یافت  یبر کوه تجل او  پس    ؛ فرمان داد  یاناز کروب  یکیبه  پروردگارش    ،کرد

 
 . 69طالب: ص احمد رحمانی همدانی ـ امام علی بن ابی .1
 . 86طالب: ص احمد رحمانی همدانی ـ امام علی بن ابی .2
 . 86طالب: ص احمد رحمانی همدانی ـ امام علی بن ابی .3
 . 86طالب: ص احمد رحمانی همدانی ـ امام علی بن ابی .4
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 1«.کرد

ها  آن  یرا ز   کند؛ یم  یان ب یت  را در ربوب  تبیجایگاه اهلنقش و    یف، شر   یث احاد  این
اله و شناساندن همۀ کماالت  علم  دیگر    ،مالئکه  بهـ   یمنبع  پایین تا  رتبۀ  با  از  خالیق  تر 

حدهستند.    ـمالئکه  پیش   یث از  م  گفتهکروبیان  پ   شودی روشن  موس  یامبر که    یخدا 
فرماید:  تعالی می . حق افتاد  ین بر زم  هوشبی و  تاب نیاورد  نور را    یول  ، به خدا بنگرد  خواست
  اَل َلن َتَراِني َوَلـِکِن انظ

َ
َك ق ر  ِإَلی  نظ 

َ
ِرِني أ

َ
اَل َربِّ أ

َ
ه  ق َمه  َربُّ وَسی ِلِمیَقاِتَنا َوَکلَّ ا َجاء م  ر  ِإَلی َوَلمَّ

َف َتَراِني َتَقرَّ َمَکاَنه  َفَسو  َجَبِل َفِإِن اس  َجَبِل َجَعلَ   ال  ه  ِلل  ی َربُّ ا َتَجلَّ ا  َفَلمَّ ا َفَلمَّ ا َوَخرَّ موَسی َصِعق  ه  َدکًّ
اَل  

َ
ق َفاَق 

َ
ِمِنیَن أ ؤ  م  ال  ل   وَّ

َ
أ َنا  

َ
َوأ َك  ِإَلی  ت   ب  ت  َحاَنَك  ب    و   آمد  ما   میعادگاه  به   موسی   )چون  2س 

  تو   در  تا  خود را به من بنمای  !ا پروردگار :  ]موسی[ عرض کرد  گفت،   سخن  او  با  پروردگارش
  یافت،  قرار   خود   جای  بر   اگر   .بنگر  کوه   آن  به لیکن    دید.   نخواهی  مرا   هرگز :  گفت  کنم.  نظر

  موسی   و  کرد  متالشی  را   کوه  ، یافت  تجّلی   کوه   بر  پروردگارش  چون  دید.  خواهی  مرا   نیز  تو
  نخستین   من   و   به درگاهت توبه کردم  منزهی،   تو :  گفت  آمد  هوش   به  چون   فتاد. ا   هوش بی

 مؤمنانم(. 

در حد  و آنچه  به  استناد  است  یثبا  آمده  م  باال  که    شودیروشن    یبر موسکسی 
  ؛فرشتگان هستند سروران   ن، ایو کروب ، بود  ن ایو از کروب بیت اهل  یانیعشد از ش ی متجل

 هستند.  »خلقت نخستین« از  هاـ آنقبل آمد یت که در روا  طورهمان  ـ  یرا ز 

  ی؟شد   یامبر پ   یکِ عرض کردم: شما    خدا به رسول  که  است  شده    یتفخر روا   یسرهاز م
 3«.روح و جسم بود میان آدم »وقتی  : فرمود

  ی برا مقدس در عالم ارواح، مسئولیتی را  عنوان یک روح  با توصیف پیامبر به   یث احاد  این

 
 هـ.  1404ـ چاپخانه احمدی ـ تهران ـ انتشارات اعلمی تهران ـ  89الدرجات: ص ـ بصائرمحمد بن حسن صفار  .1
 .143اعراف:  .2
 اند. ولی آن دو این حدیث را نیاورده  ؛ـ سند این حدیث درست است 2/60حاکم نیشابوری ـ مستدرک:  .3
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کننده در  یر تدب مسئولیتی  ارواح،    یناست ا   طور که مشخص   و همان   کند یاثبات م  یامبرپ
آفر  و    ینشعالم  دلیل  دارند  همین  هدا   عنوانبه به  و  اجسام  یتشناساننده  عالم  در  گر 

بر    یتالوه  یفتعر قطعا     ، کننده دارند یر تدب   یارواح، مقام  ایناز آنجا که  و    شوندی مبرانگیخته  
ا شود  می منطبق    انآن برا   ینو  به    یان«خدا »  هستند   یرشانتدب تحت  که    یکسان  ی ارواح 

 . آیندحساب می

در  است که  فرموده    یان ب   ینش، آفر پاسِخ پرسشی در خصوص  در    احمدالحسن  امام 
وخلقآنجا   باواسطه  و  واسطه  بی  یریتدب  ت  ونیز  است  داشته    کنندۀیر تدب اینکه    وجود 

 است:  محمدیعنی همان مخلوق اول  ،واسطهبی

« امر»  ۀدر دو مرحلعدم  از  خلقت  خدا همان   خصوص در  "عدم"  از  خلقت  اما  »
علم  یا) و  یوجود  الله   :  فرماید می  تعالیحقاست.    یرونیب   آفرینش(  م   ک  َربَّ ِإنَّ 

َل   ی  اللَّ ِشي  غ  ی  ِش  َعر  ال  َعَلی  َتَوی  اس  مَّ  ث  اٍم  یَّ
َ
أ ِة  ِستَّ ِفي  َض  ر 

َ
َواأل َماَواِت  السَّ َخَلَق  ِذي  الَّ

َقَمَر   َوال  َس  م  َوالشَّ ا  َحِثیث  ه   ب  ل  َیط  َهاَر  ر   النَّ م 
َ
َواأل ق   َخل  ال  َله   اَل 

َ
أ ِرِه  م 

َ
ِبأ َراٍت  َسخَّ وَم م  ج  َوالنُّ

َعاَلِمیَن    شش   در  را   زمین  و  هاآسمان  که  است  الله  شما   )پروردگار  1َتَباَرَك الله  َربُّ ال 
  را   آن  شتابان  ،روز  و  پوشاند می   روز   در  را   شب   پرداخت.  عرش   به   سپس   آفرید.   روز 
گاه  هستند. او فرمان  مسّخر  ستارگان  و ماه  و و آفتاب  طلبدمی   آفرینش که  باشید آ

  ت«خلق»و    «امر»پس    جهانیان(.  پروردگار   آن   ،ی تبارکخدا   ست. امر سزاوار او  و
آِن توأما    مستق   یحت  ،است  متعالوسبحان   وندخدا   از  خالق  آفرینش  در    یماگر 

  ( واسطه  )انسان  انسان اول  یا   «مخلوق اول»،  دیگر مخلوقاتو    ین ا و زم هآسمان
آفرینشی    ین ا   ؛ باشدبوده   ب  یخارجصرفا   آفر   ا و  نتیجه  در  و    ینندۀقدرت خداست 

با قدرت او اجرا   نقشه نیز   است که   یا همان صاحب امر و صاحب نقشه   یقی،حق
واسطه در دنیای واقع، از فضیلت و برتری برخوردار  بی خالق    یاانسان اول    ، شد. بله

 
 .54اعراف:  .1
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قدرت    یبزرگ برا   یامر شد و او ظرف  یرشپذ   یستۀا اخالصش شا او باست؛ اینکه  
ـ پس    . استبوده     یان ب  طور که همان  پاک و منزه است او، آن برتریِن آفرینندگان 

 1.«است یاو، اعتبار  یر غ ت و خلق ،یقیحقخلقتی او چراکه خلقت  ـشد

  « علم»و    «امر»  یدارا   ینندهدارد و آفر   ـاز جمله قدرت ـ   ی روشن شد خالق، صفات  پس  
  ت«خلقمتوجه شدیم »  یوقتو  است    متعالوسبحان   وندخدا اختصاصات  ها از  است و این 

و هر مرتبۀ  منتهی شود  تا به کمال مطلق    شودی تر مو کامل  کامل  کهدارد    یوجود  یمراتب
شکل بهـ   یمخلوقکه  وجود ندارد    ی مانعدار است،  عهده تر را  یین ن مرتبۀ پاأش   یرتدب   یی،باال 
طرف    ییض تفو ا   ـخداوند از  توص  ینبا  سید  شود  یفصفت  که  آنجا    احمدالحسن؛ 
  یده از نور محمد آفر   هاآن  یرا ز   ؛ شدینم  یده آفر   ینها و زماگر محمد نبود آسمان»:  فرمایدمی

 2است.« شده

خلق نگه  ـ  تمثیل آن هستند   پس از او  ۀ که محمد و ائمـ نور  ستون    ود وجسبب  به پس  
 د:نگردی بازم»هیچ« خلق به  هاآن و بدون  دنشوی داشته م

محمدآسمان» با  را  می ا نگ   ها  خداوند  ه  نور  حضرت  آن  پس  دارد؛ 
آسمان  متعالوسبحان  نبود  او  اگر  و  را  است  اهلش  عدم    بردیفرومها  به  و 

در آن و حجتش بر اهل آن  اما خداوند زمین را با وجود خلیفۀ خود  ؛  گشتبازمی 
می مهدینگاه  امام  وجود  اگر  بنابراین  خود    دارد؛  در  را  اهلش  زمین  نبود 

نابود    ؛بردفرومی به می یعنی  است  آن  روی  بر  که  هرکس  و  خودش  و  عدم    شد 
 3« .گشتبازمی 

 
آیه و سخن خدای تعالی پرسید: »تبارک الله احسن معنی  بارۀ ـ پاسخ خاص به کسی که در احمدالحسنسید  .1

 .« مبارک است خدا، آن بهترین آفرینندگان: الخالقین
 . 8س،  1، جـ متشابهات احمدالحسنسید  .2
 . 61س،  2، جـ متشابهات احمدالحسنسید  .3
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پس  بیت هستند و  ها پنج تن از اهلو آن  ؛ هستند  ینها و زمها نور خدا در آسمان آن  و
 1. اندشده  یینا تعائمه هستند که از طرف خد ،هااز آن

او و  به کسی که   او،  ، کسی که  شد   یده آفر   ینها و زماو آسمان   خاطربه سبب  با وجود 
طور که    همان  ؛ دارد  یتاست که مقام الوه  یکسشود، همان  ی استوار مخلقت  جهان    وجود

تم  ی و باستان  یخی متون تار    ؛ دنبه آن اشاره دار ادیان    یگرد اصحاب  و  باستانی    یهادندر 
نقش    وضوحبه که    ؛ میراثیخود اصرار دارند   یدتیعقمیراث  همچنان بر  همان کسانی که  

  یان ب  رسانند میانجام  به  که    یفیو تکال  ی عباد  یهاین ئآ  یق از طر   ترا در عالم خلق  یانخدا 
طریقۀ توضیح و    کنیمیمالحظه م   یول  ، دناشاره دار   یترتبه از الوه   ینا   هب  هااین   .کندیم

پس    .است  یر متغ ها گذر کرده،  از آن  یت که انسان   یل تکاملمراح  بر اساس  ، رتبهم  ین ا بیان  
  یلدلتکامل به شدن  حاصل  رغم علی   ، مانده است  ی باق  ،یقیحق  با ارادۀهمراه  روش بیانی که  

. این  وجود داردانسان نزد  ،تفسیر و  و روش توضیحراه تکامل  یزانسان و ن رفتارهایتکامل 
از   ،اشی مخلوق و رفتار ظاهر  یتالوهشدن معارف روش از جمله طرقی است که به واضح

در  اصطکاکی  یابدون آنکه ابهام   ،استشده  منجر او امور یرارتباط او با انسان و تدب یقطر 
  یرکه بر مسانی  کس  خصوصدر  ؛ اما  داشته باشد وجود    شبا حال و مقام آن،  مناسب    یفتوص

روش  در    یقیحق  ارادۀرسیدن به    یر صحیحاز مسکه    یانیمانند اداند ـ رده درست حرکت نک 
ها  آن  یرا ز   کنیم؛ یان مشاهده می بدر روش    یی هایشانی و پر   نوسانات   ـاندشده منحرف    بیان 

در نظر گرفتند    را   یصفاتاین الوهیت،   ی و برا اند  شده اشتباه  دچار    یقی، حق  مراد  یف در توص
دادند منتسب دانستند  چیزی غیر از آنچه باید نسبت میپس آن را به    ؛ یستن  اشه یست که شا
  وجودهای صفات    مثال   ؛شودی منطبق نماین الوهیت  دادند که بر  ارائه  از خلق    یهاتیو تشب

صاحبان قدرت و    یا  نسبت دادند  پادشاهان و حاکمان  به  یظلم و دشمن  ی مقدس را از رو 
 . خود ادعا کردند  را برای   متون مقدس این ،سلطه

 
 . 49س  ،2، جـ متشابهات احمدالحسنشود به: سید مراجعه  .1
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اوصلوات  ـ وجود محمد  دانستیم   بر  باالتر   ۀ همـ  خدا  از  را  ـ   ۀمرتب  ینمراتب  که  خلقت 
او    پس  ؛گیردی معالم اجسام دربرمرتبه در    ینتر یین تا پا  ـعرش اعظم است سرادق  همان  

علّو  ن و أش ِی بزرگخاطر جهت همین جایگاه، به خلق و خالق است و به میان  واسطۀ یقتا  حق
  یمخدا ابراهپیامبر  که    رطو  همان ـ شدند  دچار توهم    بارۀ او، فرشتگان در آن حضرت  مقام

را  خدا  و صورت    یاو ذات اله  یرا ز  ؛ است  متعالوسبحان   یو گمان کردند او خدا   ـشد   چنین 
 1کرده بود.  ی متجل خلقت در عالم 

پس    ؛آن و بر اساس ارتقا و کمال انسان است   ی مرتبۀ الهوت و تجلبر پایۀ    «خدا   یدِ توح»
توح خلق  ید مرتبۀ  یک  غلبه با  ،  تدر  خدا دادن  همۀ  بر  می  یانخدا  ا   شودانجام  از    ینو 

  یم؛ دار   یرضاعخدای و   یاصل یانی، خدا ت ما در عالم خلق  .است ینشعالم آفر  یاتخصوص
  یفعقل اول توص   یا نور اول    یا خلق اول  عبارت  که با    ند هست  ی همان کسان  یاصل  یاناما خدا 

؛  ـ اشاره داردخدا بر آنان صلوات  ـ به ارواح مقدس آل محمد  صورت نمادین  به   یناند و ا شده
کسان به  یاما  عکه  الوه  ،یرض اصورت  مقام  صفت    یرا ز   ؛هستند   یاانبیدند،  رس   یتبه 

ی  و اتحاد   متحد شود   ،خلقتدر عالم    یانسان با خدا که    یدآی به دست مهنگامی    یت«الوه»
ن اشاره  آبه    یم و قرآن کر   کتب مقدس که    یروحاست    ی اتحادکنیم  صحبت می آن  از  که ما  
النهرین  های باستانی در بین تمدن ی است که ما در اعتقادات  ا مسئله و این همان    2اند؛کرده

 
 . 67، فارسی: ص 52ص  ، عربی:ـ توحید احمدالحسنسید مراجعه شود به:  .1
ِس  فرماید:  می  یتعالحق  .2 د  ق  ال  وِح  َك ِبر  دتُّ یَّ

َ
أ َك َوَعَلی َواِلَدِتَك ِإذ   َمِتي َعَلی  ر  ِنع  ک  َیَم اذ  َن َمر  َیا ِعیسی اب  ِإذ  َقاَل الّله  

ِد   َمه  اَس ِفي ال  م  النَّ َکلِّ َئِة الت  یِن َکَهی  ق  ِمَن الطِّ ل  َراَة َواإِلنِجیَل َوِإذ  َتخ  و  َمَة َوالتَّ ِحک  ِکَتاَب َوال  َك ال  ت  م  ال  َوِإذ  َعلَّ ِني  َوَکه  ِر ِبِإذ  ی  طَّ
َموتَ  ِرج  ال  خ  ِني َوِإذ  ت  َرَص ِبِإذ  ب 

َ
َمَه َواأل ک 

َ
ِرئ  األ ب  ِني َوت  را  ِبِإذ  ون  َطی  خ  ِفیَها َفَتک  َراِئیَل َعنَك َفَتنف  ت  َبِني ِإس  ِني َوِإذ  َکَفف  ی ِبِإذ 

ِبین   ر  مُّ َهـَذا ِإالَّ ِسح  م  ِإن   ه  وا  ِمن  َکَفر  ِذیَن  الَّ َفَقاَل  َناِت  َبیِّ ِبال  م   َته  [ هنگامی را که خدا فرمود: »ای )]یاد کن   ِإذ  ِجئ 
القدس تأیید کردم که در گهواره و در که تو را به روح  مریم، نعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور، آنگاه  بنعیسی  

سالی با مردم سخن گفتی؛ و آنگاه که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم؛ و آنگاه که به اذن من، از میان 
مادرزاد و پیس   شد، و کورای میدمیدی، و به اذن من پرندهساختی، پس در آن میشکل پرنده می[ بهِگل، ]چیزی

اسرائیل را  [ بنی آوردی؛ و آنگاه که ]آسیب می  دادی؛ و آنگاه که مردگان را به اذن من بیروناذن من شفا می  را به
از تو باز داشتم. پس کسانی از آنان که کافر شده بودند گفتند:  ـ های آشکار آورده بودىهنگامی که برای آنان حجتـ
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 1بینیم. و مصر می

  ی، هر کمال  ی که برا   کندی م« این نکته را به ذهن ما متبادر  خدا راندن عبارت »زبانبر  
  کتب مقدس   متونـ  طور که گفته شدهمان  ـ است که  ای  همان نکته  ینو ا ی وجود دارد  منبع

  برخالف صفت نبوت  جز اینکه    دارند؛ی م  یانب  ـدنکنی م  یفتوص   یان عنوان خدا را به   یا انب که  ـ
در حالی    ،است شده  ها عارض  صفت بر آن   ین ا   یرا ز   ؛است  یافتهها غلبه  در آن   یتصفت الوه

 کمال است. صفت  در اصل، «یتالوه» که

  وقتی به ایشان  ـخدا بر آنانصلوات  ـ   ش محمد و خانداندربارۀ    چرا   : بپرسد  یکس  شاید 
  یان عنوان خدا به اینکه    با وجود  ؛ است  یافته ها غلبه  امامت بر آن  و   نبوت صفت  کنیم  میتوجه  
 هستند؟  ، موجوداند و در عالم اجسامشده  یف توص

امتداد وجودگویمیم  باال   ِی :  از  وتا قاعد  ت م خلقرَ ِه   یارواح مقدس  از   پایین  ه    آن، 
  ، در شانظهور   ۀمرحل  ترینپایین   و  داردیبرمپرده    یرشناساندن و تدب ها برای  مسئولیت آن
  ۀدر نتیج است.  گذر در آفرینش جاری شده    آنچه بر به همین دلیل    . ستیادن   یا عالم اجسام  

همۀ صفات  ساختن  آشکارها  آن   ظیفۀو  یرا ز   ؛عالم است  ینها تحت تأثیر نظام ا گرفتن آن قرار
 د. انجام شوطور کامل به ، این صفاتتا شناساندن   ،استعوالم خدا در همۀ  

 
 ( 110، )مائده .آشکار نیست( سحریجز  این

پس صدایی از آسمان آمد    ؛ـ بر او فرود آمدهمانند یک کبوترشکل جسمانی ـ القدس بهو روح )  22:  3و انجیل لوقا  
 (. مپسر محبوب من هستی و من از تو خشنود که تو

 . 114دکتر سلیم حسن ـ فجر ضمیر: ص  ۀجیمز هنری برستد ـ ترجممراجعه شود به:  .1





 خامته

فهم  در   سوءبرداشت قرار دارد  یقی حق  یدِ توحپیِش روی  که در   یاز مشکالت مهم  شاید 
  ی برا وجو  به همین دلیل تحقیق و جست   . است  ما نقل شده   ی که برا باشد    ایینی متون د 

  یاله  یقت حقاین  از  ای  گوشه   یانبا ب هایی  حلراهو   ،انجام  هاسوءبرداشتاین    یلکشف دال 
همان    ؛شد  یانب   ـاین نقیصه  درمان  یبرا ـ   اندمانده   یراندر فهم آن حیت  انسانی  هاکه عقل

به او را با آن آموخت.  شدن  یم و اطاعت خدا و تسل   ،با آن آزموده شد   یت که انسانحقیقت الهی  
 این تحقیق منجر به نتایجی شد؛ از جمله: 

تالش کرده،    شیکه انسان برا   آیدحساب می   ، همان هدفی به خدا شناخت و معرفت    .1
  یفتکلباید    یر رو ناگز ازاینشدن همین شناخت بوده است؛  حاصل دلیل  و آفرینش انسان به 

  به همین دلیل،   . معرفت باشدش همان شناخت و  و هدف،  او مستند به آن معرفت  ِی وجود
  توضیح ت و  یمفهوم الوه  باستانی را نسبت به   ی هاتمدن   انسان  مشغولیدل   پژوهش، این  

ه،  بوداش  زمانی و محیطی شرایط  و  او    یکه متناسب با درک معرفتی  متعدد  یهاروش   آن به
 . ه استتوجه قرار داد کانون

که بر    انیرفتن کسخطا، بعد از به ت خلق  در  یِت مفهوم الوهبرای  درست    یر تصوارائۀ    .2
تکیه  تار   منقوالت  باستانای  نکته   ین ا   .اندده کر یخی  متون  که  هنگام  ـ   ی است 

تار   با کردنشان  منطبق  در به   ،شدهوارد   یخِی منقوالت  مقدس   خصوص  آن    ـ کتب  پرده  از 
اجتهاد    ؛شودیدتی نمایان می عقی  هاانحراف  اجتهادها و ]بسیار[  حجم  آنجا که  اند؛  برداشته 

تار ی  کسان  هایانحرافو   برا   یخ که  حذفرا  نوشتملت  ِی تمدن  یهاداده  ی  شک ا ه ها  ی ند. 
که ارائه   یمعرفتی  منقوالتی،  باستان  یات کشف  نیست  انحراف  که   است  کرده  را  پرده    از 

و با وجود اینکه    ، دارد  یو اخالق   یدتی عق  یر مس  یح در تصح  یاساس  ی نقش  یز و ن   ، دندار یبرم
  یول  ـشد   یانباین تحقیق  طور که در    همانـ   هم هست   یموارد منف   یبرخدر این کشفیات  



 الوهیت در عالم خلقت ......................................................................................   200 

که   ایقیاز حق یاریاز معارف و کشف بس یاریبه بس یدندر رسیادی  تأثیر ز این موارد منفی، 
 گذارند.اند، بر جا نمی ها را پنهان کرده عامدانه آن  اند یا یخی به دور مانده از منقوالت تار 

اثبات رساند که  پژوهش،  این    .3 به  را  الوه   کامِل تاین نکته  با  در همراهی    یت مفهوم 
که از معرفت در سطح  ـ   را   یانمراحل ظهور خدا   ؛ با این رویکرد کهتکامل انسان بوده است

به سطح ش  شدشروع    یحس معرفت در سطح    رسیدـ روشن ساخت.  یهود و تصور عقلو 
 دو مرحله دارد:  ی،حس

ا   هاآن شدن  ی و جسمان  یان ظهور خدا   :اول ادار   ینکها   ی برا   ، جهان  ین در  انسان    ۀبه 
 بیاموزند. را   یشهاکردن خواستهو برآورده  اشیزندگ شئون

ا   دوم: به    مرحله،  ین در  از  انسان  از دخالت مستق  رسدیتکامل مسطحی  را  او    یم که 
 ـآرامآرامـ   یان، ظهور خدا این خصیصه و با استناد به    کندیم  یازنی بدادنش  تعلیم   یبرا   یانخدا 

در    است که انسان   یزمان  ین، و ا   شود؛ ه رفع  ماد  یان از عالم خدا   یتجل  تا آنکه   شودی کم م
به    یدنش رس  ۀ در نتیج  یج،تدر که به   رسدمی از کمال    یا به مرحله  ی قاخالو    ی تتکامل خلق

  یانبا خدا   یبیصورت غبه   یم، مستق   جای ارتباط فیزیکیبه سازد تا  می   یستهشااو را    ، کمال
نیز    یانو خدا   ورزد، اخالص می  یانخدا   نسبت به  نوبۀ خودبه   پس انسان ارتباط برقرار کند.  

شود؛  آغاز می مرحلۀ دوم  از اینجا    .کنندارشاد می مراقبت و    ات،، او را مراعخودشاننوبۀ  به 
او    یانو حق خدا خدایان  برابر  در  انسان    یفکل ت  مثل   یهایاس با مق  یانشناخت خدا   وبر 
ا   ی؛عقل خدا نظر  از  ـ   نیز مرحله    ین و  با  انسان  اساس  یانارتباط  ـ ی عقل  یهاضابطه   بر 

 . درا دار  ش خودخصوصیات 

کسانی هستند که    هااین و  مجمعی دارند    ،یانخدا اند که  ه روشن ساخت   ی متون باستان  .4
اطالع  متون    ینا از    هرکس.  پردازندیم  ـانسان   خصوصبهو  ـ   تعالم خلق  یرو تدب   ینشبه آفر 

کند   و    کتبمثل  ـ   یشرع میراث  به    ی وقت  یول  اند؛ اسطورهها  آن   گویدی محاصل  مقدس 
کن  یا انب   یهاسنت  دید    ـیم مراجعه  آناین  از    یاریبسخواهیم  را در نگاشته متون،  های  چه 
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مراتب    بر اساس   یتمفهوم الوهکه    سازدی مروشن  و    دکنی م  یید تأ باستانی وارد شده است  
مدنظر بوده است؛    ـاست  یقتنه و حق که همان ک  ـ   مرتبه  ینعالم اجسام تا باالتر   از  ی، وجود

ا  انسان تپیدایش    ی از ابتدا ـ   یت استوار است که انسان  یتکامل  یمراتب بر مراحل  ین ظهور ا   و
  ینی مع  مرتبۀ و    ظهور   خداوندی،  هر مرحلۀ زمانبنابراین در    ؛استگذر کرده  ها  آن   از   ـامروز به  

 است. ده ش مکلف به آن   ، خود یمعرفت یت بر اساس درجۀ کمال خود و قابل  یت، و بشر  ،دارد

این مفهوم  و  پرداخت    منحرف  یاندر اصول اد  یتمفهوم الوه  یبررسبه  پژوهش،  این    .5
مقدس وارد    کتب  در آنچه  از  ای  این اصول گوشه و در    یافت  یباستان  یاتموافق با کشفرا  

  ی ول  ؛است  یکیاصل مفهوم و منبع آن،   دهدی که نشان ماین  از جمله  دیده شد؛  شده است
به آن    ین و د  یت الوه  چهآن   یص در تشخ  ین د   ی علما  هشد کحاصل  از آن  پس    «انحراف»

لغزش شدند؛  دچار اشتباه و  دخالت کردند و در نتیجه    ـخود  یبا اعتماد بر آرا کند ـ یداللت م
  ی را معرف  یت الوهای از  مرتبه   وارد شد که   یداللت متون  کردنمحدود انحراف در  چراکه این  

قها  از    یاریبسدر حالی که    ؛کردیم دهد و ی مرتبه را نشان مفقط یک سطح و  تصور کردند  ف 
را    یتصفت الوه  توانینم معتقد شدند که  و  است    یاز ذات مطلق الهنمادی  ها  آن تمامِی  

که برای رهایی    ها را به جایی کشاند ا که آنتا آنج متعال اطالق کرد،  وسبحان   ی خدا   یر بر غ 
های نادرستی  کردند در متون دینی وجود دارد دست به دامن تأویل از تناقضی که تصور می 

و در  ند  بازگرداند  یذات مقدس اله  ه را ب  یمعان  ین ا تمامِی  ها  از آنای  عده   بنابراین؛  شدند
دادند و در  نسبت  صفات را به انسان    ینا ای دیگر  گرفتار شدند. عده   یه کردن و تشبیجسمان
 . متعال سقوط کردند یخدا به کفر و شرک ورطۀ 

کرد    .6 ثابت  تحقیق  در    یانحراف این  الوهمرتبۀ  که  مراتب  از  طر ـ   یتسوم    یقاز 
های سیاسی  مبتنی بر انگیزه  است،  ل شده حاص ـ یقشمصاد یر غ ه ب  ین وصف ا دادن نسبت 

غصب  اشی شرعصاحبان و آن را از جایگاه دست یابند  ینتا پادشاهان و حاکمان به ا  هبود
 ایمرتبه که این ؛مفهوم، اشتراک دارند یک در  یان همۀ ادبنابراین مالحظه کردیم که  ؛ کنند

از او و    یر و انسان را تدب  شودیم  یو متجل  ی، جسمانتدر عالم خلقوجود دارد که    یتاز الوه
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صورت رمزگونه به خدایان در عالم خلقت  به که  ـ   متون   ینا   تفسیر   در   یول  کند؛ یممراقبت  
تا  ؛ ه استانحراف رخ داد  ـین دبزرگان    یا پادشاهان  مثل  ـ   یگر داشخاصی  بر  ـ  کند داللت می

طوری که به بعضی از نمادها در  به   ؛ شد منجر    یپرستبت   یانو ظهور ادآنجا که به انحراف  
ها اطالق  هایی را بر آنخود اسم   یتمدن  یراثمبا توجه به  و  « عینیت بخشیدند  قالب »بت

 اییه ثانو  یان خدا   یز و ن  یهاول  ِی اصل  یاِن خدا   ینکهدر ا   یانادتمامِی    بینیممی   بنابراین ؛  کردند
اداره  و    ینند آفر یرا م  تهستند که عالم خلق   یکسان  هاایناینکه  و  اند  مشترک وجود دارند  

اختالف    شیقاعتقادات بر مصاد  ینا کردن  پیاده و  سازی  سازوکار مصداق در    یول  ؛ کنندیم
 شد.انحراف همین منجر به دارند و 

در  دیگری    مسائل از    .7 شداین  که  اثبات  منطبق پژوهش  یاِن  خدا   یف توص بودن  : 
متون  شده  وارد اشخاصباستانی،  در  کسانیاست  یاله  یبر  خدا    ؛    عنوانبه را    هاآنکه 

مقام محمد   ـ آشکارواضح و    یتصور بهنیز ـ و    ؛معرفی کنندتا او را  کرد  خود مبعوث    یهاحجت
و  شد  آشکار  ،  و ادارۀ شئون آن  یر از جهت تدب   ت در خلق  ـخدا بر آنان صلوات  ـ   و آل محمد 

 .انداختصاص داده شده  ـیت از جمله صفت الوهخدا ـ  ی هاصفات و نام  بهها آناینکه 

ا این    .8 از  که  پرده    یقتحق   ینپژوهش  از  ندار وجود    ی باستان  یمتونبرداشت  که  د 
آینده   مرخدادهای  داد  و  گویند یسخن  گذشته    یبرخ  نشان  از  جهت  به حاکمان  استفاده 

تفسیر    بر خودشان  آن متون را   شان، مضامین اهدافنشاندن  کرسیبه متون و  های این  مزیت 
بر  این متون    ی معان  یرا ز شد؛    یواقع  ای ننگاه مردم از مع  انحرافسبب    تا آنجا که   کردند؛ می
 . استانطباق درستی نداشته  ،داشته ن را آ یکه ادعای کس

 ین الحمد لله رب العالم و

 و سپاس و ستایش تنها از آِن خداوند، آن پروردگار جهانیان است. 
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