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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ جنوری ٣٠

 

 ھای مقدس آسمانی کتاب

 چھار کتاب
 

 بخش سوم

  سرود است١۵٠زبور کتاب داوود پادشاه و پيامبر به معنای سرود مشتمل بر 

در قرآن راجع به داوود در . ستشاه نازل شده ا داوود پادرواياتی زبور کتابی است که از جانب خداوند براینظر به 

  :خوانيم  چنين می١۶٣ آيت ء نساۀسور

عيل و ا به ابراھيم و اسم"نيز"و ستاديم نه که به نوح و پيامبران بعد از او وحی فرما به تو وحی فر ستاديم ھمانگو«

نس و ھارون و سليمان وحی نموديم و به داوود يو و عيسی و ايوب و - فرزندان يعقوب -سباطااسحاق و يعقوب و 

  :خوانيم   چنين می١٠۵ انبيا آيت ۀ و در سور»زبور داديم

 و اين  به ». تحقيق ما بعد از ذکر الھی در زبور مکتوب نموديم که ھمانا زمين ارث بندگان صالح خداوند استو به«

: گويد  می۵۵ اسراء آيت ۀھمچنان سور.  که خداوند به داوود داده است. زبور کتاب آسمانی است اين معنی است که 

 ۴٨ انبيا آيت ۀدر سور »ما بعضی از پيامبران را بر بعضی ديگری  فضيلت بخشيديم و به داوود کتاب زبور داديم «

 »شنائی و ياد آوری بوداران رو گھيزقان داديم که برای پرفر) کتاب(و بی شک به موسی و ھارون «بينيم  می

عبارت است از مجموع مناجات ھا و ) مزامير داوود( قديم  آمده زبور داوود پادشاه به تعبيری که در کتب عھد

آنرا به  ماند که داوود شعاری مینيايش ھا و اندرز ھای داوود پادشاه که پيامبر ھم بود  و  مزامير داوود  کامالً به ا

 ؟! باشد آسمانی که کالمی  است نه اينشکل نيايش سروده

  :دازيم پر  به شرح زندگی اين پادشاه میراً کنون مختصا 

 ، متبحر،جنگجواه ين کتاب پادشا داوود در.مين پادشاه اسرائيل به روايت کتاب مقدس بود محبوب دو داوود به معنی

ی  در کتاب مزامير يا زبور جمع آوری منسوب به و ترانه ھای شود تعدادی از و شاعر بزرگ معر فی می نوازنده

 در داوود.  بنی اسرائيل بود که در بيت لحم زاده شد ۀزندان يھودا و از طايفر از ف"يسی" داوود پسر. شده است 
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به روايت . ند  را پايتخت اسرائيل خوانيان آزاد کند و آنميالد توانست اورشليم را از دست کنعااز  قبل ١٢۵٠سال

داوود . را در معبد جديد نصب کرد  مان بود به اور شليم آورد و آن تابوت عھد را که حامل ده فرعھد عتيق داوود

. داوود را در کوه صھيون دفن کردندجسد . سالگی در اور شليم در گذشت ٧١مان راند و در ھوديه فرچھل سال در ي

ش داده و معبد مقدس يا ھيکل سليمان را  پدرش آغاز کرده بود شھر را گستر کاری کهتعقيبزند داوود با سليمان فر

ل يازده صدوماشموئيل ف کتاب عھد عتيق در کتاب. شليم بنا کردشود در شھر اور معبد اول خوانده میکه امروزه 

  :ويد گ چنين می٢٧تا ٢جمله ھای 

ی را ديد ام زندش کرد و از پشت به وقت غروب داوود از بسترش برخاست و بر پشت بام خانه ملک گر واقع شد ک

 آن ۀستاد در بارخوش منظر بود و داوود فر کرد و آن زن بسيار خوب صورت و شو می و که خويشتن را شست

 ستاد و او يای حتی نيست ؟ و داوود ايلچيان را فره آيابت شبع دختر اليعام زن اورگفت کزن استفسار نمود و کسی 

به خانه خود رفت و زن حامله شده  نجاستش عد از تميز شدن ازفت و او نزد وی آمده داوود با او خوابيد و او با گرر

ھر او را به يت عھد عتيق داوود اوريا شودر ادامه  روا...... ستم  حامله ھقاصد فرستاد و داوود را مخبر ساخته که

با (زن به خانه می آورد و سپس ھمين گمارد تا کشته شود و سپس زن او را  شاپيش سپاه میي می فرستد و در پجنگ

  .شود  مسيح میی اساس اناجيل جد عيسهمادر سليمان و در نتيجه ب) اين سوابق

 ۀ خداوند داوود را بند٢۴ تا ١ با وجود آن به روايت عھد عتيق کتاب اول ملوک و پادشاھان فصل يازدھم جمله ھای 

عھد عتيق مادر داوود به گناه ت اساس رواياه ب. کند فی میدارد معر  خود که اوامر و فرايضش را نگاه میۀگزيدبر

و خود نيز با ھمسر ديگران )۶:٣٨پيدايش ( زند نا مشروع يھودا بوداز نسل قارص فر) ۵:۵١مزامير ( بستن شدآ

خی از اما در بر. است بتسابه از ھمسران او بوده ) ٣:١١ئيل دوم سمو(زندانی داشت ين راه فراشد و از ھمبستر می

در قرآن  و )۴۴٠ ص ١٣بحار االنوارج.( وی دانسته اند  نسل الز نسل يھودا بلکه ازروايات اسالمی داوود را نه ا

نيامده و گفته نشده است که او به امت خود عمل ه  دعوت او از مردم بحثی بۀی تذکری از شيوئو تاريخ اديان ھيچ جا

  ؟!داد ی میئچه درسھا

 

 يتانجيل ھا و عيسو

ھا دچار  انسانمتمادی از سوی  يافت که اين دين در طول قرونوان درت ی دقيق بر دين  عيسويت میبا باز نگر

 ھای يت باشد و با باز نگری تاريخی در ريشهی بشرامع و کلی برا پيامی جتواند حامی ديده و نمیتحوالتی بنيادی گر

اسی روم قرار دستگاه سيدست وسيله ای در   ابزار و به عنوانءخواھيم ديد که خود اين دين نيز در ابتدامسيحيت 

اش در  طفهشود ن اين آئينی است که گفته می. ای برای کشور گشائی استفاده شده است فته و از آن منحيث وسيلهگر

ھای ديگر گسترش يافت که  زمين سر دست قدرت مندان رومی غرض استيالی قدرت بهه  بسته شده و بءيان ضعفام

 ابزار سياسی و گسترش آن  در اشغالگری ممالگ  و اين وسيلهرديد و گ» پاپ ھا «بعداً تبديل به دستگاه سياسی

 سياست قدرت اصلی ھای صليبی و جدائی دين از دم را مسيحی ساختند که بعد از جنگ دوام يافته و مرديگر

 .دکتاتوری خود را از دست داد

 شمار منابع مسيحيت نمیرا در   آن که بر خی از مسيحيان»اوپا کليفا «نام ه بطه به مسيحيت کتابی است بدر را

ف آثار روحانيون و فيلسو. ای پس از مرگ است  ھ عقوبتۀشمارند و اين کتاب  دارای مطالب مھمی در بار

 و ليک مرگ امروز ھم در کليسا ھای کاتو در مورد عذاب بعد از» سنت اگستين«ميالدی ۵ و ۴مسيحی در قرن 
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 .پرو تستانت قابل قبول است

 ١٢ منتشره » بخش پنجم– پيامبران «زير عنوان  زندگانی و به صليب کشيدن او قبالً ،سيحشخصيت عيسی مۀ ر بارد

ا به يل رئ خداوند جبر باکره  که–شنی انداخته شده است که  از بطن مريم زادگان رو آھمين پورتال٢٠١١مارچ 

يم دميد و او حامله شد و عيسی  خدا را در مريل روحئنی آراسته و بدون عيب بر مريم فرستاد و  جبرشکل يک جوا

 .متولد گشت

نام ه عيسی تا زمان مرگش از چيزی ب خود ئيل وحی نشده است والف ادعای محمد به عيسی توسط جبرانجيل ھم خ

 .فته باشدوحی گر) پدر( ھم ادعا نکرده است که از طرف خدا فھميد و ھيچ گاھی يل چيزی نمیجان

نجيل در بين مسيحيان مورد نام اه  که ب چھار کتابی است" انجيل متی وحنايو انجيل ،انجيل  لو قا ،قسانجيل مر«

ز قرن اول ميالدی به بعد نوشته شده مورد استفاده در بين  که ا انجيل ديگر٢٠گيرد و اضافه تر از  استفاده قرار می

 باشد  وسيع نمیۀ اگر ھم دارد به پيمانمسيحيان ندارد و

بعضا اشاراتی . شود يده نمیھا د  آندرد بخوری دره ی در ھم و برھم پر بوده و چيزی بجيل از داستانھامتن تمام انا

 . بسياری موارد در روايات شان موافق ھمديگر نيستندبه معجزات عيسی  داشته و تمام اناجيل در

دھد که  شان میھا ن اند و نوشتار آن را اصلی گفته ھم کتاب شاننويسندگان اناجيل با نوشتن داستانھای درھم و بر

ھيچ انجيلی در زمان خود عيسی نوشته نشده است در قرآن . اند   نوشته،کردند ی را که فکر میئھا ھمان چيز ھا آن

يلی در جيون او نقل قول نموده اند ھيچ انرديده است انجيل ھا بعد از عيسی نوشته و حوارگر نام انجيل ذکر  با١٢

 تا ٧٠که بعد از  مستقيم او ھم نوشته نشده است بلحتی توسط حواريون .زمان حيات خود عيسی نوشته نشده است

قس يونانی زبان  مسيحی و غير يھودی بوده انجيل مر. عيسی  به تحرير در آمده است  سال و بعد تر از مرگ ١١٠

خود را به شليم و عبری زبان انجيل متی يھودی ساکن اور. ليف کرد أ در روم ت٧٠ ۀخود را به زبان يو نانی در دھ

 و ٩٠ ۀقا اديب و رو شنفکر غير يھودی انجيل خود را در آسيای صغير به زبان التين در دھلو. ٨٠ ۀعبری در  دھ

يگر تفاوت دارد به بسته به کليسای مسيحيت انجيل خود را که از نظر محتوا با سه انجيل د روحانی يھودی واحنايو

   انجيل بقيه انجيل ھا را که اضافه تر از ۴يت به جز ھمين يسوکليسای ع. اند   نوشته»افسوس«زبان آرامی در 

حاکی از موجوديت انجيل ھا  بعد از ميالد اصالً ھيچ مدرکی ١۴٠تا سال . شناسد باشد به رسميت نمی انجيل می٢۴

 لين بار از چھار متن نامبرده به قديس فرانسوی برای او» سن ژوستن « ميالدی١۵٠موجود نيست تنھا در سال 

اير « ميالدی توسط ١٨٠ا  ت١٧٠ۀ  دھعنوان انجيل در سال. برد  نام می) انجيل( نه »خاطرات حواريون«صورت 

 يونانی داشته که معنی خبر ۀانه داده شد و اين کلمه انجيل ري ھای چھار گ اسقف شھر ليون فرانسه به انجيل»نه

 .دھد  مژده را میخوب يا

 انجيل  ھا را از ۀه غالباً اعتبار ھمباشند ک  میداشته و بعضا در تضاد ھمديگر ھمين انجيل ھا در متن با ھم تفاھم نا

ما ه داشت و تفسير مختلف بنجيل ھا تا اکنون ھشتاد ھزار براز مطالب ا« "وينکن .گ" ۀنظر به گفت. برد  بين می

يات ی خداوند و کداميک را نظربايد وحھا را  ما بگو يد کدام يک از اينه  کسی است که با اطمينان برسيده است آيا

 عيسی را ديد در اولی نسب ۀتوان شجره  نام میقا  يکی ھم ھای عمده در انجيل متی و لو فاوتاز ت» آدميان بدانيم ؟؟

 ۵۵ دوم  که در انجيلیسد در صورتر  واسطه به ابراھيم پيامبر می۴٢واسطه به داوود پيامبر و با  ٢٨عيسی با 

. ق دارنديل با ھم فرجر ھر دو ان ھا ھم دھيم وجود دارد و ھمچنين اسمای اين واسطهواسطه بين عيسی و ابرا

 که در قرآن ھم چندين بار بر آن تأکيد شده است تنھا در انجيل متی به آن عيسی  باکره بودن مريم مادرۀھمچنان مسأل

يست نکره بودن خبری ين بااگر از ديفته است در سه انجيلھم از کتاب اشعيای تورات ريشه گرشده است که آناشاره 
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 و ران فعاليت مذھبی عيسی و موعظه ھای اودر جليلهمرقس و لوقا دو، در انجيل متی) ١۴.کتاب اشعيا باب ھفتم(

 سال به حنا اين مدت بيش از سهن شده و در انجيل يويھم چند ماه تا يک سال تعي يگر جاه ھای اورشليم با تفاوتد

شليم آمده و جمعا ھفت بار معجزه  به اور يسی در ھمين مدت سه بار ھمين انجيل عۀساب آمده است و به نوشتح

  .شليم رفته و بيش از بيست معجزه داشته است به اورکرده است اما در سه انجيل ديگر يک بار

ه عيسی پس از مرگ در روز عيد فصح که پس فردای آن بود از درون گور خود ب که قا گفته شده است در انجيل لو

وشته شده تاريخ اين صعود چھل  نقال خود لوکه توسط) کتاب اعمال رسوالن( سمان رفت ولی در جای ديگر توراتآ

 راجع به مسيح بودن عيسی که تھداب. سی ذکری نشده است  عيصالً از صعودا .روز بعد آن گفته شده است

و به آسمان و عيسی ر( شاره شده است مسيحيت است در يک مورد آنھم در يک انجيل از انجيل ھای چھار گانه ا

يسی مسيح را که فرستاده تست ھا ترا خدای واحد حقيقی و ع ای پدر حيات جاودانی اين است که آن: کرد و گفت 

کنند   و مرقس ھيچ کدام چنين سخنی را از عيسی نقل نمی  لو قا،يل متیج سه ان» 3فدھم  باب ھيو حنا«) سند بشنا

در مورد ظھور عيسی به حواريون خود پس از مرگ .  شده است پس از مرگ او مطرحموضوع مسيح بودن عيسی

واب   خداوند در خۀشتدر انجيل متی فر. قا يھودا انجيل يوحنا طبريه داند انجيل لو ی جليله مانجيل متی اين ظھور را

د و به مصر برود  بر داراد و مادرش را طفل نو زدرنگ يد که بیگو يم در ھنگام تولد عيسی میبه يوسف شوھر مر

خاطر يک ه ديس پادشاه يھود با که ھيرو باشد به اسرائيل باز نگردد زيرشته مجدداً دستور ندادهو تا وقتی که فر

سف شبانگاه ھمراه با نو زاد و مادر او  طفل است تا او را ھالک کند و يوجوی و ئی که به او شده در جستپيشگو

ولی از چنين سفری مھم در ) ١۵-١٣متی باب دوم ( گ ھيروديس در آنجا ميماند شود وتا ھنگام مر  مصر میۀروان

 .سه انجيل ديگر مطلقاً سخنی نيست

 ادامه دارد

 

 


