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  و آل حممد األئمة و املهديني و سلم تسليما حممدی اهللا علی احلمد هللا رب العاملني، و صلو 
  

  :مقدمه
بر مردم را ذکر منودند، و فرموده ايشان به  فرزندش قائم ی حماجه  امام صادق 

  :آا
ومن کان يقرأ الکتب . ا نبئتم به و ما مل تنبئوا بهأنبئکم مب مسأليت، فاينی أجيبوا إل ...(

ل أمة آدم قوي، وأنزهلا اهللا على آدم وشيث  الصحف فليسمع مين، مث يبتدئ بالصحف اليتو
 يما کان خفد أرانا ما مل نکن نعلمه فيها، ولق، والصحف حقاً ياهللا ههذه و: و شيث هبة اهللا

ح وصحف إبراهيم والتوراة واالجنيل مث يقرأ صحف نو .علينا، وما کان أسقط منها وبدل وحرف
، وما حقاً إبراهيم هللا صحف نوح واهذه و: فيقول أهل التوراة واالجنيل والزبور ،الزبورو

إا أسقط منها وبدل وحرف منها هذه واهللا التوراة اجلامعة والزبور التام واالجنيل الکامل و
أنزله اهللا تعاىل ی الذ اهللا القرآن حقاًهذا و: و القرآن فيقول املسلمونمث يتل. أضعاف ما قرأنا منها

  .۱۸۳ ص: جاتخمتصر بصائر الدر .)...على حممد 

دعوت مرا بپذيريد، و پاسخ دهيد، که به حتقيق، مشا را از آنچه آگاه شده ايد و به آنچه ...(
را من در يد، زيپس به درخواست من پاسخ مثبت ده. دار نشده ايد مطلع خواهم ساخت خرب

کس هر و . دارمی د، اخباريديکه تاکنون نشنيی زهايد و آن چيديکه تاکنون شنيی زهايمورد چ
 .است، پس به حرف من گوش فرا دهد ىنآمسای ها  حيفهها و ص  که اهل خواندن کتاب

ه شدنازل  شيثکه بر حضرت آدم و  ىنشروع به خواندن آن کتاب آمسا) قائم(پس از آن ابتدا 
به خدا قسم مهان ی فه ى آمسانين صحيا :نديگو یث ميکند و از امت حضرت آدم و ش یاست م
ق آن کتاب در مورد يالبته خدا از طر، ديث نازل گردياست که بر آدم و ش یآمسانی ها  کتاب

ی ده بود، به ما آگاهيگر از علوم که بر ما پوشيدی اريم و بسيدانست ىزها که ما منياز چی اريبس
از آن کم نشد و از دست ی ا چ کلمهيهاست و ه  د، اصل آن کتابيخوان ىن را که ميا. داد

 .                                    افتيف در آن راه نيدر مطالب آن و حتريی ز جاجباينرفت و ن
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ل و زبور به يز تورات و اجنيم و نينوح و ابراهی ها کند به قرائت کتاب یسپس شروع م
ی ها ن اصل کتابيای به خدا قسم به راست: نديگو ىل و زبور ميکه اهل تورات و اجنی ا  گونه

ف يل و حتريز تبدياز آن حذف نشده و نی ا چ کلمهيم است و هيحضرت نوح و حضرت ابراه
ار دارد، مهان تورات است که توسط ختيرا که در ا ينا! به خدا قسم. در آن اجنام نگرفته است

م و مهه يمهان زبور کامل ابراهکه در دست دارد، يی ها ينو ا يدگردی آور مجع  سىحضرت مو
ن برابر آن يچندی را که قرائت کرد، در هر موضوعی ن مطلبياست و ای سيل حضرت عيى اجن
 .ميار داري و در اختميکرد ىاست که ما قرائت می مطالب

به قرآن دارند ی که آگاهی ن جا مسلمانانيکند، که در ا ىسپس شروع به خواندن قرآن م
که خداوند بر ی خواند، مهان قرآن ى قرآن است که منين عيبه خدا قسم که ا :نديگوى م

 هيچجاجبا نکرده است و  ياحرف از آن کم و  يکنازل کرده است و  رت حممد حض
  .)نکرده است جياددر آن ا يفیحتر

با آا يگانه  ايشان اگر  ،با آن صحيفه ها تصور نشود که و اکيداً حماجه ی قائم 
به حجت  ،انتر از رد آن، در آن زم نبود، و مثالً آيا آسان شناختهو يکتا می شد در نزد آا 

  !اينکه ساخته و پرداخته است وجود داشت؟
 دستان منتظران نيد به آنچه در بيمؤی اهلی لذا حکمت خدا اقتضاء کرد، که دعوت کننده 

 پيش از آن در حاىل كه مؤيد(، ﴾مصدقاً لِّما بين يديه﴿: شهيشان مهيای د، و نداياست بيا
اگر در ی پس آا حت ؛ان داردميکه به آا ايی ها ، و هر کس بر اساس کتاب و منت)است

ا دخالت سلطه گران ظامل فرض يبدکار ی به دستان علمايی  و جاجبايريف و تغيمعرض حتر
ی ن امريکند، و ای ت مياقامت حق و حجت بر آا باشد، کفای شدند، اما ماندن آنچه برا

  .کندی به آن شک من حکيم و يچ عاقلاست که ه
، حجت و برهان صدق )منتظری موعود، و منجی انمي( امحد احلسند ياساس، سن يو بر ا

اسفار ی ان با منت هايهودياش بر مسلمانان را با احتجاج به قرآن و سنت، و بر ی دعوت جهان
د، را مطرح يعهد جدی آمده در آن، اضافه بر آن منت های ان با منت هايحيتورات، و بر مس

  .ساختند
که بوسيله ی آا  صحيفه های آدم و شيث و نوح و ابراهيم : ماند اما سؤالی باقی می

اثری از آا را بر ) طوفان نوح (بر مردم احتجاج می کند کجا هستند، و آيا طوفان اول 
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  جای گذاشت؟
ت يار حائز امهيبس می باشدفه ها يست که شناخت آنچه در آن صحيدر آن نی سپس شک

د ين شايو ا -ا يت حجت بر آن کس که به آا اعتقاد دارد، ل مسامهت در اقاميا بدلياست، 
آنچه  مسامهت آن در تصحيح آنچه در ذهنيت منکر دعوت قائم با اعتماد بر -ن باشد يمهمتر
ی که دارد سخن می فه ها بر خالف معتقديند آن صحيبی که می باشد، پس او وقتی دارد م

 موضع يريبر تغی سازد سازگار است سعی مگويند و کامالً با آنچه قائم در دعوتش مطرح 
آدم (امربان خدا يتوان او از  خمالفت خود با پی کند، که چگونه می ن دعوت ميخود در برابر ا

  .خوشحال باشد) و نوح و ابراهيم 
ن و يکه عهد تدويم شد، در حاليفه ها خواهيدن آن صحيبه چه شکل منتظر رس: اما

چهارم ی دهه ی مه يش از نيند پيگوی و باستان شناسان م خيتاری نگاشنت مهانطور که علما
  .باً آغاز نشده بوديالد تقريقبل از م

افنت مهان ي: از دارد؛ اوليعنصر مهم نين جمهول در نظر ما به دو از ايی کشف سر نخ ها
  .آگاه به آا و ميو حکی قيک معلم حقيبه ی دسترس: دوم. فه هايصح

شود، اگر ی از روشن مين نين شکل اياست که به ای فور یازيد، عنصر دوم نيو با تأک
دند، و يزبر دست و ماهر و با جتربه آن را کشی که مهندسانی ده ايچيپی مهندسی نقشه ها

ا جاهل بيفتند، سپس فرصت اعمال آنچه در آن است به او داده شد، يمقدر شد به دست بچه 
ی در دست شخصی اهلی بود که صحيفه ها خواهدی جه ايقاً مهان نتيجه چه خواهد بود؟ دقينت

  .شوند و نسبت به آا نا آگاه استی واقع م
ن منت يم به ايتوانی در کجا م: شودی و در مورد آنچه مربوط به عنصر اول است، سؤال م

  م؟يها دست پيدا کن
جز سرزمني سومريان و اکديان به ی جايی يا مذهبی کنم که حمقق باستان شناسی گمان من

از آا هستند، ) ثينوادگان آدم و ش(م يل است که نوح و ابراهين دليبرسد، و آن به اذهنش 
ش تر بوده سخن نگفته است تا آن يان پيکه از سومری در مورد متدنی خ انسانيمهانطور که تار

  .مي ها جستجو کننيفه ها را در آن سرزميصح
کشف ی ه او عنصر دوم براک(م ي که آن معلم آگاه و حکميبری می ن، پيو با دانسنت ا

توان ی باشد که با وجود آن می ح مين وجه صحيباشد، پس ای د سومريز باين) قت استيحق
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را در صحراء کاشته و ی که آهنی افت، و بدون آن، حال ما با آن شخصيدست يی به مثره ها
  .نداردی باشد، چندان تفاوتی منتظر رشد و خوردن انگور از آن م

هستند ی زبان قومی که حاک -افت شدند ياگر  - باشند ی ميی ا منت هارا آياما چرا؟ ز
د، پس چه به يباشی ک ميروز نزدين روز مانند ديا مشا در ايکه ساهلا است که به سر آمد، و آ

  .ک جهتين از يا!!! ديدور و بع يروزحال د
دار هستند به اعتبار باشند، که آا معموالً راز ی می نيديی گر، آا منت هايدی و اما از جهت

سبع بقَرات ﴿چند بار در مورد : کنند،ی را کشف می ب و ملکوت حقائق اهليغی نکه رازهايا
انمدا نکرد که ين مسئله راه پيک از ما اي، و در ذهن کدام ميديشن) هفت گاو فربه( ،﴾س

شتر يبيی ايو استرالد به ذهن ما گايبلکه شا(فربه است، ی منظور مهان هفت چهار پا از گاوها
، )سازندی ار حمقق ميبسی کين صفت را با شباهت و نزدينکه آا ايخصوص اه ک بود بينزد
س يباشند و به تأسی داند که آا هفت سال می م پيامرب وسف ي از ريبه غی چه کس اما

ی در جستجوی فه هايصحی و قصه !!! کامل مانند مصر در زمانش پرداختی اقتصاد کشور
  .باشدی قاً مانند مهان مي آا، دقمثالً

باشند، و ی ن در سرشتش مهم ميدر نظر انسان متدی نيدی نکه منت هايو از جهت سوم، ا
وان ريشوند، لذا معموالً پی می منتهی امتحان به سختی ايحق و باطل هر روز در دنی ريدرگ

ی گر آا را به کسانيدی ا باريپردازند، ی طور عمد مه در آن بی ف و بازيبه حتری باطل بار
اد جيقت و ايداً بر غائب کردن حقين اکيجه ايگذارند، و در نتی باشند وا می که اهل آن من

ف شده ها را کشف کند و يتواند از صحنه ها، حتری می اجنامد؛ و چه کسی اضطراب م
  !م؟يو حکی  از معلم ربانريند به غار را باز گرديو وضوح آن تصوی روشن

آا به ی کيرغم نزدی افسانه گفته شد، علی فه ها و کتب اهليصحی متامی نت هادر مورد م
فه ها از وصف چه خواهد ين به نظر مشا سهم آن صحيا بر کم، بنايست و يخ انسان قرن بيتار

  !بود؟
و پژوهش از طرف باستان شناسان  کنده کاریات ياول از قرن گذشته عملی در سه ماهه 

افت، و کشف يش يو اطراف آن افزا) سومر و اکد(ن ي النهرنيما ب نيدر جنوب عراق، سرزم
که با ما در ی کسی است برای ن مژده ايدا کرد، و ايش پيافزای  سومرنياز الواح گلی تعداد

از آا در ی د بعضيم مهسفر است، و شايآدم و نوح و ابراهی فه هاين حبث و جستجو از صحيا
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ی ، برا)مـ۱۸۵۳(قاً سال يقبل از آن در چند دهه و دقو ! ان آن آثار کشف شده باشند؟يم
 ني ما بنيد تاج متدن سرزميلگمش مشهور را کشف کردند، مرواريگی  بار منت محاسه هانياول

است که با خط ی سومری ند؛ و آن محاسه ايگوی مهانطور که م) دجله و فرات(ن يالنهر
آشور پانيپال در ی ربوط به پادشاه بابلکه می شخصی در کتاخبانه ای گل کتيبه ی بر دوازدهخيم

  .باشد، نگاشته شده استی عراق م
ام انکار نشده و ي األمينکه ملل محاسه ها از قديل ايافسانه، و بدل: در مورد آن گفته شد

د را با يانسان کهن و جدی از آا ضرورت افسانه ها در زندگی شوند، بعضی هنوز انکار من
است که انسان آن را ی ن قصه ايتری ميآن قد: مورد آن گفته شدو در . گر تصور کردنديمهد

ن يتری ميگران مفتخرند که صاحب قديها بر دی از عراقی ر در آورد، و بعضيحتری به رشته 
ی است که برای اتيادبی آثاری آن کار: و در مورد آن گفته شد! خ انسان هستنديقصه در تار

  . اخل.... ..سندگان اهلام خبش استيهنرمندان و نو
 ني ما بنيخ متدن سرزميشناخت تاری ن احوالش برايدر تری ن منت سومرينگونه ايو ا

ی سومری د منت هايو اگر حال با مروار. ماندی انسان کهن باقی شه ين و روش انديالنهر
گر که کشف شدند چه يدی سومری ها کتيبه باشد، پس نظر به آنچه از ميديمهانگونه که شن

  !اند باشند؟توی می زيچ
 نيگلی لوح ها کتيبه ها يا  در موردريها نی اغلب باستان شناسان و مذهبی ن نظرهايا

و آن نه فقط غم و . باشندی م) عراق(م يامربان آدم و نوح و ابراهي پنيکشف شده در سرزم
نسبت است، و نه فقط ) فه هايصح(امربان ياث پريافنت مياندوه حاصل از عدم بدست آوردن و 

 افسانه ها و خرافات و نه رينکه آن امت اسيآن امت با تصور ای ن و گناه بسنت به متامددا
ن متدن است، و ينکه آن امت صاحب کهن تري حال با اعتراف به انيدر ع(باشد ی م ،شتريب

گران يرا به د..... و هندسه و جرب و ی و ساخت ارابه ها و قانونگذاری نگاشنت و کشاورز
باعث شد که ی سومری ن نگاه نامنصفانه به منت هاين بسنده نشد، بلکه ايه او ب). آموزش داد

  .تنها با چشم خرافات و افسانه ها نظر شود) ان و اسالميحيهود و مسي(ی ان بعديبه اد
: ب فرمودنديک و طينی با سخن) از جنوب عراق(ی سومری مين حال، معلم و حکيبا ا

ستند و آا ينی گريز دي آمد چنيکه آدم با آا به زمی بيغی هاان جز خربيسومری قصه ها...(
باشند، و خصوصاً  میگذرد  میو آنچه به آا  کوکاران از فرزندان آدم ينی قصه ها
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 می تشکيلرا  گيلگمش يا )کارنيکوپسر (ی ن مثل دموزيمهم در راه د که عالمات ئیآا
 .)دهند، هستند

آا ی ست که حکم افسانه بر مهه يآا بدان معنا ناز ی  در بعضيريف و تغيبله، وجود حتر
  .صادر شود
مقدر شد و ی لگمش سومري دستان گنيآموزش بی شاگردی اگر برا: ميگوی سپس م

 کند، گمان ميو اهداف را تقدی از واژگان محاسی بر بعضی  ما حاضر شد تا شرحنيامروز ب
اگر نکه يا ياگوش فرا ندهد و  ن جهان باشد که به جهت احتراميدر ای کنم که منصفی من

او را از گوش فرا دادن باز دارد حرص نورزد، پس گوش فرا دادن چگونه خواهد  خبواهد یکس
  ! ؟م باشديدانا و حک) لگمشيگ(بود اگر سخنگو مهان 

باشد، که ی م) انيان و اکدي سومرنياز سرزميی از چشم اندازهای گلچين(نها ين ايا بر بنا
گذارد، و در ی ان ميدر بني دستان حق طلبان و حقيقت جورا آا   امحد احلسنسيد 
  .نيشتر گذاشتم، و احلمد هللا رب العامليبی جهت ره مندی حاتيجاها توضی بعض

  
  

  ق.هـ ۱۴۳۴/ صفر/ ۲۴
  ش.هـ ۱۳۹۱/ دی ماه/ ۱۸
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  :چشم اندازهائی از قوم سومريان و اکد
که از حلاظ آثاری و تارخيی و دينی ثابت است  سومريان و اکديان را انتخاب کردم زيرا

از آا می باشند، بنا بر اين آا اصل دين هستند و از  )١(و ابراهيم  که حضرت نوح 
آا در زمان اول دين آغاز شد و از آا در آخر الزمان آغاز خواهد شد، پس آا ملتی هستند 

، و منتظر گيلگمش يا گرفتنده و مامت گري) پسر نيکوکار(که هزاران سال بر دموزی يا 
شدند، و هنوز کسانی که بعد از آا به کشورهای ) سپاه است خط مقدمجنگجويی که در (

  گريه و مامت می کنند و منتظر مهدی هستند، منتظر آن  ما بني النهرين آمدند بر امام حسني 
  

                                                
از حلاظ باستانی و تارخيی واضح است، که به   النهرينني ما بنيسرزم اب م يراهبش ااما ارتباط نوح و نوه ا .١

يکی از شهرهای اصلی سومريان ) اور(و غري او در اکتشاف طوفان در ) سر لئونارد وولی(آن باستان شناس معروف 
قصه طوفان نوح در چاهی حفر و اينگونه افسانه گيلگمش با : (باستان شناس آملانی ورنر کلري می گويد. دست يافتند

، ۱۹۲۴ويليام مورو، : االجنيل کتاريخ، اثبات کتاب الکتب، نيویورک ).و متحد شد تالقیشده در دشت بني النهرين 
 .۲۵-۲۹صفحات 

  :و اما از حلاظ دينی، بعضی از منت ها اين را تأکيد می کنند
 یزد، بودم، پس هنگام یالعباس قدم م یف ابکه به طر یهنگام نزد امام جعفر صادق : از مفضل بن عمر گويد

  آدم  حضرت  که  است  مسجد کوفه  نينجا جزو خنستيرا ايشو، ز  ادهيپ: م، فرموديديرس] در کوفه یمکان[که به کناسه 
 ر داد؟  ييرا تغ  آن  یکس  چه: دميپرس . وارد شوم  سواره  که  ندارم  دوست  بود، من  کرده  یزيرا طرح ر  آن

كوفه و مسجدش، در زمان نوح : دميپرس. داد  رخ نوح   طوفان  ی در هنگامه  ، آن  یدگرگون  نيخنست: مودفر 
 ی، در كنار فرات در طرف غربیمفضل، و منزل نوح و قومش در يک آباد یا یآر: وجود داشت؟ فرمود 

 یسپس خدا"... ق و نسراعويغوث، و ي"بر پا شدند،  قوم نوح  ین جا بت هايمفضل در مه یا. كوفه بود
ان کردند، پس آا را غرق منود و يسر چشمه ها طغ ید بر آا فرستاد و رود فرات و مهه يشد یباران یتبارک و تعال
  .۲۸۱ص ۸ج -یاصول کاف .)...را جنات داد یانش در کشتينوح و مهراه

شىب از شبها  د بن كنعان بود، پسپدر حضرت ابراهيم منجم منرو: (فرمود و از ابن مسکان گويد، امام صادق 
: چه ديدى؟ گفت: منرود گفت .در اين شب امر عجيىب ديده ام: نظر كرد در ستارگان، چون صبح شد به منرود گفت

پس اين دين را نسخ و به دين ديگری  ما در دست او باشد، کهم رسد در زمني ما كه هاله ديدم كه فرزندى ب
حبار ...). در اين سرزمني، و منزل منرود در کوثی ربی بود: کدام سرزمني؟ گفتدر : پس منرود گفت دعوت می کند،

  .۲۹ص ۱۲ج: األنوار
  . ۴۸۷ص  ۴ج: ياقوت احلموی –معجم البلدان . و آن روستايی در عراق است
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از خداوند . سال پيش موعود به ظهور در سرزمينشان از هزاران گيلگمشِ منتظرشدند، 
متعال خواستارمي که احوال آا را اصالح و آا را به راه مستقيمش هدايت و عمل آا را به 

  . خري خامته دهد
که منتظر  )٢(پدرانش نوح و ابراهيم  سرزمني ياناما کسانی به غري از سومريان و اکد

  .و انتظاری بی پايان خواهد بودمهدی در جايی ديگر هستند انتظارشان به درازا خواهد کشيد 
  

  :چشم انداز اول
  ىمحاسه های سومريان و اکد و دين اهل

آغاز بعضی يا بسياری از پژوهشگران در تاريخ شرق نزديک يا اوسط قدمي معتقدند که  
 فى كه داردخمتل هاى تار اهله ی زن با نامگذاریدين نتيجه ی انسانی است که با پرستيدن عش

با حجم های خمتلف را در متدن شرق نزديک که به بيشتر از نه هزار سال قبل  جمسمه های او و
از ميالد امتداد دارد يافتند؛ و تعليلی برای اين شروع دينی گذاشتند که جامعه ی انسانی در 
ابتدا جامعه ای بود که زنی با شکلی مادر که در اطرافيانش فرزندانش مجع شده اند که جز 

به او چيز ديگری منی دانستند به آن تسلط کرده بود، و اينگونه بر حسب وابستگی و انتساب 
مقدس شد و برای او جمسمه هايی ساخته شد و بعد از مدتی ) مادر بزرگ عشتار(اينها اين زن 

جامعه ی انسانی از جامعه ی مؤنثها به مذکرها تبديل شد هنگامی که کشاورزی کشف شد و 
خنت خانه ها و خانواده ها دست يافتند و نتيجه ی اين امر ورود مردان يا مذکرها به ثبات و سا

مذکرها توسط اهله به معبدها شد و اينگونه دين اجياد شد و بعد به يهوديت و مسيحيت و 
  .اسالم و غري آا پيشرفت کرد

بعضی از اينها که نظرياتشان را بر جمسمه های زنانه ی قدميی بناء می سازند فراموش  اما 
ند که ممکن است به آسانی با فرض اينکه اين جمسمه ها برای حتريک غريزه ی جنسی می کن
  ساخته 

                                                
لتان ای امري املؤمنني مرا از اص: مردی به ايشان گفت: (را نقل می کند، که فرمود ابن اثري حديث امام علی  .٢

و مراد ايشان سرة السواد است که در آن ابراهيم خليل زاده " ما از کوثی هستيم: "فرمود. معشر قريش با خرب ساز
  .۲۰۸ص ۴ج: النهاية يف غريب احلديث واألثر ).شد
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پس صرفاً وجود زن يا مؤنث . شده اند و چيز مقدسی را نشان منی دهند، را تضعيف کند
اين راه مقدس که برای آن جمسمه ای در وقت يا زمانی معني ساخته شده است پژوهشگر را به 

  . ر جمسمه ی ساخته شده برای زن دقيقاً شخصيت آن زن می تواند باشدسوق منی دهد که ه
انسان قدمي ابزارهايی جهت حتريک غريزه ی جنسی ساخته است و بعضی از : و اين نظر

  .ساختندعلمای آثار آن را مطرح 
مهچنني در آجنا منت های اثری وجود دارند که عشتار اهله يا نانا که در سرزمني سومريان و 

به اين نام معروف است، او را به دنيا که انسان در آن زندگی می کند توصيف کرده اکد 
  .ىاست، پس او مادر نيست و نه حتی زنی واقع

بلکه آن دنيا است که دموزی پادشاه وقتی که باالی عرش رفت سجده برای آن را رد 
را به ) يکوکارپسر ن(کرد، در حاليکه پادشاهان ديگر برای آن سجده کردند، پس دموزی 

  .شياطني تسليم کرد تا آن را بکُشند
اشاره دارد، که می بينيم دو اهله ی " اومنا و بادتبريا"به دو شهر سومری ) عشتار(و نانا  

آا، مهانگونه که اشاره شد، برای آن سجده می کنند و با اين حال از دست شياطني رها 
ی حامی آن بود، و قصيده با اين وجه  سپس به شهر کالب می رسد که دموزی اهله. شدند

  :ادامه می يابد
  دموزی يک دست لباس زيبا به تن کرد و بر جای خود در باال نشست، ( 

  ، ......شياطني او را از زانو گرفتند
  شياطني هفتگانه به او محله ور شدند مهانطور که در نزد مرد بيمار اجنام می دهند، 

  باز ايستادند در حاليکه نای در جلوی اوست، پس چوپانان از دميدن در فلوت 
  نظر کرد،  )يعنی نانا به او( سپس به او

  چشم مرگ به او دوخت، 
  ضد او گفت،  واژه ایبا 

  ، ىکالمی از نارضايتی و نا اميد
  .کرامير -کتيبه های سومر ).اما اين را بربيد: و ضد او فرياد زد با فرياد تبهکاری گفت

گيلگمش زانو زدن در برابر آن را رد کرد هنگامی که بر عرش  و آن مهان دنياست که
  .خود نشست و تاج خود را بر سر کرد
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   ...:و به عشتار با شکوه پاسخ داد و گفت گشود دهان گيلگمش ...(
  اگر با تو ازدواج کنم چه خريی به من نائل می شود؟ 

  ! تو
  ، تو جز يک مشعل که آتشش در سرما خاموش می شود بيش نيسىت

  تو مانند دربی ناقص هستی که جلوی نه طوفان را می گريد و نه باد را، 
  مردان شکست می خورند،  تو کاخی هستی که درون آن شري

  تو فيلی هستی که خانه اش را ويران می سازد، 
شکی هستی که حامل آن را خيس می کند، تو قريی هستی که حامل آن را آلوده و م  

  يوارش فرو می ريزد، تو سنگ مرمر هستی که د
  تو سنگ يشم هستی که دمشنش رو به آن کرده فريب زيبای اش می خورد، 

  هستی که پا را می برد،  )نعل( پای پوشی تو
  ؟ ىبر عشق کدام يک از عاشقانت پايدار ماند

  .طه باقر - محاسه ی گيلگمش )٣().؟ىو از کدام يک از بندگانت برای مهيشه راضی شد

                                                
اطالق اين صفات ذکر شده در منت محاسه ها بر دنيا مانند خيانت و مکر و نرينگ و امثال آا، امری واضح و  .٣

هذه الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَهو ولَعب وإِنَّ الدار الْآخرةَ  وما: اهللا تعاىل فرمود :آشکار است در منت های دينی، و بعنوان مثال
سراى ] رد[اين زندگى دنيا جز سرگرمى و بازيچه نيست و زندگى حقيقى مهانا (، لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ

  .۶۴: العنكبوت). دانستند  آخرت است اى كاش مى
آيا متعرض من شده  ،اهلت از جانب من یدنيا بر گرد بسو یا: (آن را وصف کرده فرمود و امري مؤمنان علی 

غري مرا فريب بده  .ستا مباد هنگام رسيدن تو چه بسيار مراد تو از من دور کنزدي یمن مشتاق گشته ا یيا بسو یا
من در آن  یاز برا ، بازگشتیطع عالقه از تو منودم در سه دفعهرا طالق گفتم و قو قيق ته حتنيست ب یتو احتياجه بمرا 

  .۷۷: خطبه: ج البالغة). تو پست است یتو كوتاه است و آرزو یپس زندگان ،بر من ینيست و تو حرام مو بد شد
آوريد، زيرا مشا در خور زيست  یخود رو یديد و به خدااز دنيا بگريزيد و بدان دل نبن: (فرمود و امام صادق 

، و نه ندارد یاويد و ثبات و آرامش مشا شايستگج یزندگان یباشيد، و دنيا نيز برا یثبات است من یكه ب یدر دنياي
ن برای آن باقی می مانيد و نه برای مشا باقی خواهد ماند، آن نرينگ و مصيبت آور است، مغرور آن است که فريب آ

خورد، و فريفته آن است که به آن اطمينان کند، و هالک شده هر کس آن را دوست بدارد و خواهان آن باشد، پس 
  .۱۲۰ص ۷۰ج: حبار األنوار...). به درگاه باری تعالی توبه و تقوای اهلی پيشه کنيد
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يه ی اينکه اصل دين پرستش زن مادر است تنها يک فرضيه است که بر و به هر حال نظر
لی بر اينگونه فرضيه نياز به پاسخ تفصي براى اين است كهاستوار نيست، و  ىدليل علمی حمکم

به اصل اهلی برای دين سومری ضروری  ه  هاديدم ارائه ی اين داليل و اشار، اما ها منی بينم
ينکه دين سومری دين اهلی سابق حتريف شده است متعلق می اين موضوع به اثبات ا. است

سومريانی که حنوه ی وضوء با آب و مناز و روزه و  شود، و در اينجا می خواهيم تبيان کنيم
و محاسه های سومری و داستان  )٤(.دينشان اهلی بود را می دانستند امتی متدين ودعاء و تضرع 

حمقق شدند بعد از اينکه سومريان بعد از هزارن سال های سومريان اخبارهای غيبی دارند که 
بله، ممکن است دينشان در دوره ای از زماا حتريف شده . آا را بني خود تناول می کردند

باشد وليکن دين اهلی است، مهانگونه که اهل مکه اصحاب ديانت حنيفی ابراهيمی حتريف شده 
مهانگونه که امروزه وهابی ها پيدا می شوند که بودند و بتها را عبادت و مقدس می مشردند، و 

آا بت پرست و وارثان بت پرستان قدمي در مکه هستند، آا می گويند که ما مسلمانيم 
وليکن بت بزرگی را می پرستند که می گويند در آمسان موجود است و در زمني وجود ندارد 

پا و دو چشم واقعی و ملموس در دستانش انگشت است و برای او دو و برای او دو دست و 

                                                                                                                                                   
ارتباط با آن را رد می کنند،  و مسلماً منزلگاهی که چنني حالی دارد اوليای خدا از آن گريزان می شوند، و پيوند و

و از آجنائی که می دانند زندگی ابدی و ماندگاری در دنيای آخرت است، قلبهايشان متعلق به آن بود، و اين مهان 
  .کاری بود که گيلگمش اجنام می داد

نشأ گرفته بود، و و با تأکيد فراوان انتشار آن عبادت ها در بينشان سبب آن پيامربان خدا بودند که از آنان سر م .٤
 : عمل می کردند   اين بعضی از منت هايی هستند که سومريان به برخی از آموزه های حضرت نوح و ابراهيم

کشتی را روز اول رجب سوار شد و امر کرد  حضرت نوح : (فرمود از کثري النواء، از امام صادق 
  .۵۰۳ص: خ صدوقاخلصال شي). مهراهيان او آن روز را روزه گريند

براى [بر پايه يكتا پرسىت و اخالص و نفى شريكان  نوحشريعت : (فرمود از امساعيل جعفی، از امام حممد باقر 
پيمان گرفت و پيامربان ، نوح خداوند از و . آن آفريده است و اين مهان سرشىت است كه مردم را بر ،بود] خدا

 و حرام و حالل را به مناز و امر و ى و او. دنقرار نده او يکد و هيچ چيز را شرنو اين كه جز خدا را بندگى نكن
 ۸ج: اصول کافی...). ، و به ايشان احکام حمدوديت و مرياث را حتميل ننمود، و اين است شريعت ايشانفرمان داد

  .۲۸۲ص
مناز  و را خباطر اطعام دادنش خداوند متعال ابراهيم : (فرمود شنيدم رسول اهللا : از جابر انصاری، گويد

 ۱ج: شيخ صدوق –علل الشرائع ). ردکدوست و خليل خود انتخاب  ش هنگامى كه مردم خوابندنشب خواند
  .۳۵ص
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  )٥(.است
  .مسأله ی حتريف در دين اهلی موجود است و هنوز وجود دارد بنا بر اين

و ما اگر به آغاز دين اهلی برگشتيم، می بينيم که آدم به زمني با دين اهلی اول آمد و در آن 
عادت قصه های فرزندان نيکوکارش بعد از او هست، و می بايستی مردم، مهانگونه که 

  .و به نسل بعدی واگذار و منتقل کنند نقل قولکردند، اين قصه ها را حفظ و آن را 
و قصه ها و محاسه های سومريان در گاهی وقتها تنها نقل بعضی از اين قصه های مقدس به 

 درارث رسيده می باشند، و سومريان قصه ی طوفان را با جزئيات کامل و قبل از تورات 
  .قل کردندطوالنی ن زمان مدت
  

  : نوح -طوفان اول
االن مطمئن شدمي که قصه ی طوفانی که در تورات ذکر شد، در اصل توسط نويسندگان ( 

 که در موزه ی انگليسی) جورج امسيت(اسفار تورات نوشته نشده است، و اين از روزی که 
 امارد، کار می کرد کتيبه ی يازدهم از محاسه های گيلگمش را کشف و منادهای آن را حل ک

                                                
 : اينها بعضی از گفته های بزرگان وهابيني اهل جتسيم می باشد .٥

ن باالی و اعتقاد حقی که اهل سنت و مجاعت بر آن هستند اين است که اهللا سبحانه در آمسا: (... ابن باز می گويد
   .۶ج/ جمموع فتاوی ومقاالت متنوعة ...). عرش و باالی مهه خملوقاتش می باشد

حقيقت در مورد اين موضوع اين است که : شيخ...... خدا کجاست؟: پرسنده می پرسد: (و ابن عثيمني می گويد
   . فتاوی نور علی الدرب). مؤمن بايد معتقد شود که اهللا تعالی در آمسان است

و واجب، اثبات آنچه که خدا برای خود از دستان و پاها و انگشتان و غري آا از : (ائمی آا فتوا دادو هيئت د
صفات نقل شده در کتاب و سنت بر وجه مناسب به اهللا سبحانه اثبات منود، بدون هيچ حتريف يا تکليف و نه نقش 

   .حوث العلمية واإلفتاءاللجنة الدائمة للب). بازی و نه تعطيل، و آن حقيقت است نه تصور
فتاوی اللجنة . عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز... عبد اهللا بن غديان... صاحل الفوزان... عبد العزيز آل الشيخ... بکر ابو زيد

  . ۳۷۶/ ۲: الدائمة
ل که اهللا سبحانه موصوف به اين است که برای او دو چشم است، و کور  منی باشد بر عکس دجا: (ابن باز می گويد

  .الد الثامن والعشرون/ جمموع فتاوی ومقاالت متنوعة ).راستش کور است - چشم 
برای اهللا دو چشم است، با آا به حقيقت نگاه می کند به : مذهب اهل سنت و مجاعت: (و ابن عثيمين می گويد

 .۵۸/ ۴: جمموع فتاوی ابن عثيمني ).صورتی که اليق او باشد، و آا از صفات ذاتی می باشند
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قطعه ای را  ۱۹۱۴ در سال) آرنو بابل. (قصه ی طوفان بابلی در واقع سومری األصل می باشد
منتشر کرد که آن قطعه ی سوم پايني از کتيبه ی سومری شش رشته می باشد که آن را بني 

و حمتويات آن غالباً به قصه ی . جمموعه ای از کتيبه های حمفوظ در موزه ی دانشگاه پيدا کرد
وفان مربوط می شد و اين قطعه تا االن يگانه واحد ماند و به قطعه ای که مطابق يا مثل آن ط

آنچه در آن از  اماو نقص در نوشته،  گیو علی رغم وجود شکست... باشد دست پيدا نشد
آن حاوی جاهای بسيار مهمی می باشد که اشاره به .... عبارات آمده بسيار مهم می باشند

، و وجود نه کمتر از پنج شهر در عصر ما )ملکيت(فرينش انسان، و اصل نوری آشکار بر آ
  .۲۵۱-۲۵۲ص  -مسوئيل کرامير -کتيبه های سومراز . )قبل طوفان دارد

 - گرر ديانات دينظخصوصاً در  -بله، آن، شايد گاهی اوقات قصه های حتريف شده است
 ،بهم و پر از وسواس به آاستنتيجه ی مرور زمان بر آا و داخل شدن مزاج انسانی م و آن

  می باشد؟ يتکامالً خالی از حقيقت و واقع ،آيا هر حتريف شده اما
به کجا رفت، و اين مرياث و آثار در  آيا سؤال پرسيدمي مرياث و آثار آدم و نوح  

  زمان سومريان و اکديان کجا بود؟
  مرياث و آثار دين اهلی که قبل از طوفان بود به کجا رفت؟ 
قالنه نيست که نوح و مهراهيانش به نقل بز و گاو اهتمام ورزند و به نقل دين اهلی از عا 

در سومريان  – در سينه هايشان توجه نکنند، و بايد انسانيت بعد از نوح  زمان آدم 
مهانگونه که تاريخ پادشاهان و  -يا اکديان و وارثان آا بابلی ها و آشوريان متمثل باشد

های مقدس  رفه داران را نقل کرد، مهچنني مرياث و آثار آدم و نوح و آرمانکشاورزان و ح
حتی اگر حتريف شده باشند در قصه هايی که نسلها آن را نقل می کنند بايد نقل شده باشند، 

آدم و نوح حتريف شده است، شايد  مهان دينِ ،تا نتيجه اين باشد که دين سومری يا اکدی
  . ه چيز که می شود به آن توجه کرد مانند دنيا و نيکوکارانسازی مه گاهی اوقات با خدا

سعی در حتريف محاسه ی گيلگمش که در آثار کشف شد، و طبعاً : و برای مثال از حتريف
  .اين بر دو امر داللت می کند

محاسه ی گيلگمش متنی دينی است، و کسی پيدا منی شود تا به حتريف منت ادبی : اول
  .يف کندبپردازد و آن را حتر

  .منت محاسه ی گيلگمش که بدست ما رسيد حتماً خالی از حتريف نيست: دوم
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شايد از جالبترين چيزی که در بر داشت حديثی در موضع اثری است (: طه باقر می گويد
که معروف به اسم سلطان تپه در جنوب ترکيه و نزديک حران اجزائی از محاسه و نامه ی 

آن نامه از . می باشد ،سده ی دوم قبل از ميالد حتريف کردعجيبی که نويسنده ی قدمي در 
زبان گيلگمش قهرمان حتت عنوان به يکی از پادشاهان باستانی آمده که گيلگمش از او 

) دعايی است برای پناه بردن و حمافظت(سنگ های قيمتی جهت ساخت تعويذ ) کذا(خواسته 
  .طه باقر - محاسه ی گيلگمش. )اشندنکيدو، بفرستد که سی من وزن داشته بآقش برای رفي

و اين برهانی است بر اينکه اين افسانه به ميزان قابل . و يکی در عصر آشوريان است(
و با تعبريی ديگر مهانا . توجهی در طی اين ساهلا و با گذشت نسل ها پيشرفت کرده است

ه نکردند بلکه اضافه نويسندگان به کپی برداری از منت قدمي با امانت و مهانطور که آمده بسند
و اين داللت بر آن يا مسامهت در داللت دارد، ايده ای که منتشر . کردند و از منت ها کاستند

 - افسانه های بابل. )اينکه شرق هيچ وقت جامد و جِلد نبوده و خنواهد بود - با اشتباهاتش -شده
  .شارل

شته شده باشد، چه رسد به اين اگر در آجنا تالش هايی عمدی در حتريف منت های نو بر بنا
، اکيداً آا بيشتر در معرض )٦(منت هايی که بصورت لفظی يا شفاهی قبل از عصر نوشنت باشند

حتريف قرار دارند، و هنگامی که در عصرهای تدوين اول نوشته شدند به مهان صورت حتريف 
ی گيلگمش و شده تدوين و نوشته شدند و در ايت قصه ی طوفان و قصه ی دموزی و قصه 

به آن صورتی  می توانيم جزم کنيمكه  هستند -اکدی - ىغري آا از قصه هايی با اصول سومر
  .که قصه گو آن را قبل از تدوين و نوشنت نقل می کرد نوشته نشده اند

***  
 
 
 
 

                                                
و . سال قبل از ميالد آغاز شد ۳۵۰۰که نگاشنت و تدوين تقريباً حدود معتقدند متدن های انسانی اغلب مؤرخان  .٦

  .بر آن مبناء، مثل قصه طوفان يا دموزی يا گيلگمش بني سومريان و اکديان بصورت شفاهی نقل قول می شد
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  :چشم انداز دوم
  :دين سومريان و اکد و اديان سه گانه، اسالم، مسيحيت و يهوديت

ه مطلع به تورات و اجنيل و قرآن و آنچه کتيبه هايی گلی در حقيقت هر شخصی ک 
  :باشد، قطعاً به ناچار به يکی از اين دو حکم قضاوت می کند ،سومری در بر دارند

ن جز آو اجنيل و قر اصل دين، من درآوردی انسان سومری است و تورات: قضاوت اول
آدم آفريده شد، قصه ی هابيل و انسان اول (يک فرايند نشخوار برای دين سومری منی باشند 

  ....).قابيل، قصه ی طوفان، گناه، زندگی بعد از مرگ، شت، آتش، اخل
می باشد وليکن نقل قول  و دين نوح  دين سومری مهان دين آدم : قضاوت دوم

آن را با مهان ) بابليان و آشوريان(شد سپس با حتريف نوشته شد و سپس سومری ها يا اکديان 
ن سازم امی خواهم آن را طی اين بيان تبي است که ىری ساختند، و اين مهان چيزحتريف جا

های غيبی که آدم با آا به زمني آمد بيش نيستند و آا قصه که قصه های سومريان جز خرب
می باشند، و خصوصاً  خواهد گذشتو آنچه بر آا  های نيکوکاران از فرزندان آدم 

موزی  اننده دين مائی که عالمت مهم در راآيا گيلگمش را تشکيل می ) پسر نيکوکار(د
  .دهند

شباهت بسيار بزرگ بني آنچه در تورات نگاشته شده و بني کتيبه های سومری را دکتر 
مسوئيل متوجه شد و امر با او بدين جا رسيد که فصل هايی در کتبش قرار داد تا شباهت بني 

  :و بعنوان مثال. دهد کتيبه های گلی سومری و تورات را نشان
  .٢٣٩از کتيبه های سومر ص ). اولني وجه تشابه با تورات] شت: ([فصل هفدهم 
نانا و دموزی تشريفات جنس مقدس نزد (: ازدواج مقدس و غزل غزهلای سليمان 

  مسوئيل کرامير. د. )سومريان
به رؤياها و اينکه و سومريان به امور دقيق دين اهلی شناخت و دانايی داشتند مثل اعتقاد  

ا سخنان خداوند هستند، فآت و اعتقاد به اينکه اهللا ممکن است با انسان در مورد هر راس
  .چيزی که به او می گذرد سخن گويد

االن دانستيم که بشر خلق شد تا اهله يا خدايان را (: و شارل در افسانه های بابل می گويد
يزترين گناهان جمازات می کنند و بر آاست که از خدمت کند و خدايان آا را به خاطر ناچ
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چگونه دانستند  بنا بر اين. خواسته های آمسان با دقت کامل اطاعت و اميال آا را ارضاء کنند
تا از اين مهاهنگی حمافظت و از خشم اهله يا خدايان دوری و جلوگريی کنند؟ و اگر رؤيا 

پس چگونه  -رؤيا اطالع می دهندبواسطه ی خدايان آنچه به نظرشان می رسد را  - نديدند
واقع شوند، اين در حالی است که در آجنا  انيقی تفسري کنند که مورد رضای آنرا به طر اآ

  .)رؤيا يا خواايی وجود دارند، و اگر نباشند چه؟
  

به کرامات و دالالت طبيعی پناه می بردند، و آا را به حقيقت راهنمائی می  :پاسخ
لذا بايد توجه کلی نه تنها به تغيريات ماه داشت بلکه به شکل ابرها بايد توجه کرد،  کردند، و

و هر حرکت و هر انتقال از خزنده در زير ن تا سياره های شناور در ميدان ستاره ها اشاره 
و در اينجا هنر يا علم نبوغش را . به اراده ی خدايان دارد، و آن اراده چه خوب باشد و چه بد

  .می سازد و متييز می کند که اگر اراده نيک و خوب است يا خري ظاهر
بر جادوگران می بود که دخالت می کردند تا يا در آمدن خبت و شانس خوب عجله می  

کردند و يا نريوی دمشن که زندگی را ديد می کرد را دفع کنند، و در اينجا منظور زندگی 
اه است که سرنوشت کل ملت به او سپرده شده افراد يا عموم مردم نيست بلکه زندگی پادش

  .است
پادشاه هفتم  - مهانطور که اشاره شد -و اين پادشاه که خدايان، علم را به او سپرده بودند 

خنوخ يا ادريس (او بر حسب ترتيب وراثی يا ژنتيکی با  بنا بر اين. از دولت قبل از طوفان بود
 (را  - سلسله ی پيامربان قبل از طوفان - آدم مطابقت دارد که رتبه ی هفتم از سلسله ی

و قابل مالحظه است که هيچ وجه مشترکی بني دو اسم وجود ندارد با اينکه . دارا می باشد
: کوتاه است که گفته) خنوخ(منت توراتی متعلق به هفتمني پيامرب . اعمال آا دقيقاً يکی است

  . )دا او را برگرفتشد، زيرا خ  و ناياب  می رفت  با خدا راه  و خنوخ(
و خنوخ، قهرمان قسمتی از افسانه ها شد که او را خمترع نگارش و نويسنده ی اولني 

و او به نظر می . کتاب و ابداع گر علم سياره ها و اجرام ها، علم فلک و کل افالک ساخت
ول باشد، و می توانيم با رضايت قبول کنيم که افسانه ی يهود جز نقل ق) ىفدورانک(رسد که 
  .برای افسانه ی کلدانی که قدميتر است، منی باشد ىيا گسترش

ششگانه و جانشينان سه گانه ی  گذشتگان خنوخ- و بني بقيه ی پادشاهان و پيامربان  
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صفات مشترکی وجود دارند و برای ما شخصيتهای ديگر به جز شخصيت دهم که در  - ناآن
  .٢٨افسانه های بابل ص). عصر طوفان می زيست مهم نيست

در مورد  - مهانطور که در بقيه ی اديان اهلی است- به روشنیو قصه های سومريان   
 ،زندگی بعد از مرگ و اينکه نيکوکاران و صاحلان به شت می روند و بدکاران به جهنم

   )٧(.سخن گفته اند
زندگی خواهند کرد، و ليکن در تاريکی مطلق و  ،اينها مطمئن شدند که بعد از مرگ( 

 ،آا هيچ ثوابی نيست، اال اگر بر رفتار خوب و نيک در دنيا پيش رفتند، يعنی با تقوابرای 
اتفاق افتاد، يا با اجرای قوانني بني مردم ) ناوم ناپيشت يعنی نوح (مهانطور که برای 

  .٣٨افسانه های بابل ص . )مهانطور که محورابی اجنام داد
***  
  

  
  
  
  
  

                                                
، سومريان آا را از پيامربان خدا آموختند، و با اينکه بعد از قائداز ع تأکيد فراوان اين عقيده و قبلش و غري آنبا  .٧

طوفان از آا انديشمندان و معلمانی ظاهر شدند اما در نتيجه آنچه که از پيامربان به ارث بردند را با نظرات خود 
  :خلط کردند

فرامهند، که ما را بر نتيجه گريی و در دست ما اسباب معقول : (می گويد" سومريان"در کتاب خود  مسوئيل کرامير. د
محل می کند، که سعی  ،اينکه در مقطع زمانی دهه سوم قبل از ميالد طائفه ای از انديشمندان و معلمني ظاهر گشتند

مطرح ساختند،  و اصل اشياء جهانآا در و انديشه کننده در مورد مسائلی که تأمالت  قانعدر رسيدن به پاسخ هايی 
و ايده و عقائدی در اصل جهان و اهليات ساختند که به قدر عظيمی از قناعت عقلی مشخص شد، و  بودند؛ پس افکار

  .)نظرات و اعتقادات آا بعد از مدتی عقائد و اصول اساسی برای ملت های شرق نزديک کهن شدند
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  :چشم انداز سوم
قبل از اينکه اتفاق اُفتد، سومريان آن را نقل می  نبی اهللا ايوب آيا مهان قصه ی 

  کنند؟
صه های سومريان يا اکديان شواهدی وجود دارند که ما را به اين رهنمود می کنند که ق

های غيبی ناشی از قصه های واقعى که بعد از سومريان در مسري دين اهلی اتفاق قصه و خرب
ر خواننده ی کتيبه های گلی سومری خواهد ديد که آا از و ه. خواهند افتاد بيش نيستند

پيامربان و فرستادگانی خرب می دهند که در زمان متأخری از آن آمدند، مانند آنچه در قصه ی 
  .ايراد شد و آن قصه در تورات و قرآن نگاشته شد ايوب 
ته شده است عهد مهانا متامی الواح و کتيبه های شکسته که در آن مقاله ی سومری نگاش( 

از کتيبه هايی . )آن به بيش از هزار سال قبل از اينکه سفْر ايوب نگاشته شود، امتداد دارد
  .کرامير -سومر

می باشد مهانطور که در کتيبه هايی سومريان و قبل  و اين گزيده ای از قصه ی ايوب 
  :از تولد ايشان در مدتی طوالنی نگاشته شده است

  را با حوادث نادانی مقيد شوم؟ من حکيم و دانا، چ(
  من درک کننده ی دانا، چرا با نادانان حساب شوم؟ 

  . ، از آن مشاستىطعام فراوان است و در هر جا موجود می باشد و طعام من گرسنگ
  در آن روزی که حيوان را تقسيم کردم، 

  سهم اختصاص داده به من عذاب و درد بود، 
  تو بايستم، خداوندا دوست دارم در بني دستان 

  ... می خواهم با تو سخن گومي
  .و سخنم زاری و غم است

  .می خواهم امرم را بر تو عرضه کنم و داغ و تلخی راه و مسريم را ابراز کنم
  می خواهم داغ خود را با اضطراب ابراز سازم، ... 

  . بر مادرم که مرا زاييد که از گله و شکايت به تو قطع اميد نکنم
  . تکرار آوازه های شاد متوقف شود و آن را نسرايدتا خواهرم از 
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  تا در بني دستان تو بوسيله ی مصيبت هامي گريه و زاری کند، 
  تا مهسرم با رثاء برای عذامب فرياد زند، 

  ...... و خواننده ی ماهر برای سهم بد و ننگ من ابراز تأسف کند
  . اشک ها و زاری ها و بی صربی و غم با من مهراه است

ذاب و درد به من خريه شده است مانند آن کس که از ناچاری جز اشک چيز ديگری ع 
  ندارد،

  ، ....بيماری خبيث بر بدمن چريه کرده است
  ، ....خداوندا، تو ای پدر من که نوزادش را بدنيا آورده است، به من کمک کن تا برخيزم

   تا چه مدت مرا رها نگه داشته و بدون هدايت باقی خواهم ماند؟
  : مهانا کلمه ی صداقت و راست گفتند

  فرزندی بدون گناه برای مادری بدنيا نيامد، 
  ...... طفل بی گناه از قدمي زمان وجود نداشت

  . خدا به گريه و اشکهايش گوش داد -آن مرد
  ...... شکايت و ندبه اش توانست قلب خدا را راضی کند، -آن جوان

  شده بود را رانده و بر آن دو بال خود را منتشر کرد، مهانا شيطان بيماری که به او خريه  
  ، .......و مرضی که آن را مثالی زد آن را برداشت و پراکنده ساخت

  و سرنوشت بد و غمگني که به موجب حکمش بر او مقدر شد را تغيري داد، 
  .کرامير.د - از کتيبه های سومر )٨().و عذاب مرد را به شادی و لذت مبدل ساخت

                                                
او را اجابت را به تصوير می کشد، سپس چگونه خدا  منت سومری را مطالعه کردمي که درد حضرت ايوب  .٨

را تبيان می کنند،  منود و بيماری و درد را از او رفع کرد، و االن بعضی از منت های دينی که حال حضرت ايوب 
  :را می بينيم

  .۸۳: األنبياء .وأَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الضر وأَنت أَرحم الراحمني: اهللا تعالی فرمود
   ).داد كه به من آسيب رسيده است و توىي مهربانترين مهربانان ءهنگامى كه پروردگارش را ندا] ياد كن[يوب را و ا( 

  .۴۱: ص. واذْكُر عبدنا أَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الشيطَانُ بِنصبٍ وعذَابٍ: و فرمود
  ).كرد ءداد كه شيطان مرا به رنج و عذاب مبتال ءكه پروردگارش را نداو بنده ما ايوب را به ياد آور آنگاه ( 

بنده من ايوب هر نعمتی که به او دهم بيشتر : اهللا جل جالله فرمود: (فرمود از داوود بن سرحان، از امام صادق 
هد بود؟ پس او اگر او را به بالء دچار ساختم و مبتالء کردم صرب او چگونه خوا: شيطان گفت. شکر گزار می شود
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  :داز چهارمچشم ان
گريه می  سرزمني سومريان و اکد، بر دموزی گريه کردند و اکنون بر حسني 

  !کنند؟
هزاران سال گريه و زاری ) نيکوکار: ىپسر، ز: دمو(سومريان يا اکديان بر دموزی 

  .کردند
در . و زاری های سرزمني ما بني النهرين بر دموزی تا زمان حزقيال نبی ادامه پيدا کرد( 
يا دموزی ) يعنی خدای ار(ت نقل شده است که ساکنان سرزمني ما بني النهرين بر متوز تورا

  .)گريه و زاری می کردند
. كنند، خواهی ديد ىم  اينان  تر از اينهايی كه عظيمپاکيهای  باز نا  كه  گفت  من  و به -۱۳(
و اينک در آجنا . ود آوردب  مشال  بطرف  خداوند كه  ی خانه  دهنه ی دروازه  مرا به  پس -۱۴

را   آيا اين  ای پسر انسان:  و او مرا گفت -۱۵. ، برای تموز می گريستند نشسته  بعضی زنان
  اندرونی خانه  صحن  مرا به  پس -۱۶. تر از اينها را خواهی ديد ؟ باز ناپاکيهای عظيم ديدي

  و پنج  قدر بيست  به  و مذبح  اقرو  خداوند در ميان  هيكل  و اينک نزد دروازه. خداوند آورد
را بسوی   خداوند و رويهای خويش  پشتهای خود را بسوی هيكل  بودند كه) تقريباً(مرد 

  .٨باب : حزقيال. )منودند ىم  سجده  مشرق  را بطرف  داشتند و آفتاب  مشرق
و است که آن زنان را گريان ) ىدموز(، قتل متوز )رجس(و عمل وصف شده به ناپاکی 

  .مردان را بطرف مذحبش سجده کنان ساخته است
نانا يا  - پس دادن، امتناع او از سجود برای عشتار قاصاز ت ،قصه ی مرگ دموزی پادشاه

  :آغاز می شود) دنيا(اينانا يا ننا 

                                                                                                                                                   
سپاس خدای که : فرمود ايوب ... را بر شتران و بردگان مملوکش مسلط کرد و چيزی برای او باقی نگذاشت

و مهچنني گاوها و گوسفندان و مزرعه ها و زمني و خانواده و فرزندانش را گرفت . نعمت داد و سپاس آن را بگرفت
ای ايوب هيچ يک از مردم در ميان ما و در : ه ايشان گفتندتا دچار بيماری شديدی شد، پس اصحاب او آمدند و ب

مأل عام تر از تو نبود، شايد امری بني خود و پروردگارت را خمفی ساختی که هيچ کس را با خرب نکردی پس خباطر 
و  آن خدا تو را مبتالء ساخت؟ پس بسيار اندوهگني شد و دعاء کرد پس خدا او را شفاء داد و آنچه که از اندکی

  .۳۵۱ص  ۱۲ج: حبار األنوار...).فراوانی در دنيا داشت برگشت
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  خواست از جهان زيرين صعود کند، ) عشتار" (اينانا"پس اگر (
  ، پس بگذار کسی که به جای او باشد را تقدمي کند

  .اينانا از جهان زيرين صعود کرد
  بودند، " نی شکر"و شياطني کوچک مانند 

  ، "دابان"و شياطني بزرگ مانند عصای 
  در کنارش راه می رفتند، در اطراف او بودند، 

  و شيطانی که جلوی او راه رفت عصای او را بدست گرفت، با اينکه وزير نبود، 
نبود، سالح به کمر بست، کسانی که با او مهراه  و آنکه در کنارش بود، با اينکه شواليه

  .بودند
  مهراه بودند، ) عشتارِ اهله يا دنيا" (اينانا"کسانی که با 

  آفريده هايی بودند که نه طعام و نه آب را می شناختند، 
  و از آرد سبوس دار تناول منی کردند، 

  .و در هنگام تقدمي قربان آب منی نوشيدند
  ش شوهرش می گرفتند، مهسر را از آغو انآن

  ......).دندربوو طفل شريخوار را از پستان شريدهش می 
  

اشاره دارد، که می بينيم دو اهله ی " اومنا و بادتبريا"به دو شهر سومری ) عشتار(و نانا  
آا، مهانگونه که اشاره شد، برای آن سجده می کنند و با اين حال از دست شياطني رها 

ب می رسد که دموزی اهله ی حامی آن بود، و قصيده با اين وجه سپس به شهر کال. شدند
  :ادامه می يابد

  دموزی يک دست لباس زيبا به تن کرد و بر جای خود در باال نشست، ( 
  ، ......شياطني او را از زانو گرفتند

  .شياطني هفتگانه به او محله ور شدند مهانطور که در نزد مرد بيمار اجنام می دهند
  وپانان از دميدن در فلوت باز ايستادند در حاليکه نای در جلوی اوست، پس چ 

  نظر کرد، ) يعنی نانا يا اينانا به او(سپس به او 
  چشم مرگ به او دوخت، 
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  ضد او گفت،  ژه ایوابا 
  ، ىکالمی از نارضايتی و نا اميد

  اما اين را بربيد، : و ضد او فرياد زد، با فرياد تبهکاری گفت
   )٩(.را به دستان آا تسليم کرد" ىدموز"پاکدامن " اينانا"ه و اينگون

  کسانی که با او مهراه شدند، 
  مهراه شدند، ) متوز(كساىن كه با دموزی 

  آفريده هايی بودند که نه طعام را می شناختند و نه آب را، 
  آرد سبوس دار را تناول منی کردند، 

  .٢٧٧-٢٧٩ص  -کتيبه های سومرى )....و در هنگام تقدمي قربان آب منی آشاميدند
، دموزی را به شياطني تسليم کرد تا او را به ىاينانا مهسر پادشاه دموز -و اينگونه عشتار

نگام، بر کسی که معنای حاکميت خدا يا تعيني اهلی ه به قتل برسانند، در وقايعی بی مورد و نا
را منی " سلطنتی که از آمسان نازل شد" :اکديان از آن تعبري می کنند - يا مهانطور که سومريان

  .داند، فهم و درک آن دشوار می باشد
دنيايی - حقيقتی است که در دين اهلی بسيار تکرار شده است، و اين است که عشتار اما

که در بسياری از وقتها برای پادشاهانی که خدا آا را تعيني نکرد مطيع و فرمان بردار است، 
  . کنان و مطيع آنند، پس آا شهوات دنيوی شان را می پرستندزيرا که برای آن سجده 

دنيايی سرکش در برابر کسانی که از طرف خدا برای حکم در آن تعيني می  -و عشتار 
  .شوند است، زيرا که در واقع آا نافرمان بردار و در برابر آن سرکش اند

 رای دمشنی با او پنج سالِ تلخ است که در آن کل شياطني زمني ب پس سهم علی 
  .در نربد مجل و صفني و راوان برخاستند و راحت نشدند تا او را در کوفه به قتل رساندند

پادشاه تعيني شده برای حکم در دنيا، کشتاری است که در آن حتی  و سهم حسني  

                                                
تعجب نکنيم، و با تأکيد فراوان " پاک"مهان دنياست، االن از وصف آن به ) اينانا= عشتار (بعد از اينکه دانستيم  .٩ 

صف می خوانند، دوستداران و پرستندگانش مانند علمای بی عمل که حق و حقيقت را حتريف می کنند آن را به اين و
و لذا حقيقت آا اين است که آا مردگانی هستند که هيچ سهمی از زندگی قلبها که به خلفای خدا دعوت می 

  .کنند، و هيچ نصيبی از طعام آمسان و سفره هايش ندارند
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  .جان سامل به در نربد ششريخوار
 آمده است که در مورد فاجعه سومری گلني ی از منت ها است که در کتيبه هايو اين بعض

و مصيبت دموزی و خواهرش صحبت می کنند، و خواهيم ديد چقدر به واقعه ای که بر 
- گذشت نزديک است، علی رغم اينکه منت ها باستانی هستند که سومريان حسني 

  )١٠(.پيش از هزاران سال آا را نقل قول کردند اکديان قبل از والدت امام حسني 
  انند ظرفی برای غم و اندوه و اشکها شد، قلب او م(

  به جايی که دشتها امتداد دارند رفت، 
  )١١(.پر از غم و اندوه و اشک شده است )حامی(چوپان قلب 

  به دشتهای دور دست رفت، 
  . قلب دموزی در غم و اندوه و اشک غوطه ور است

  به دشتهای دور دست و وسيع گذشت، 
  . شانس خود را با ابراز تأسف فرياد می زدفلوت را به گردن خود آوخيت و 

  ای دشتهای وسيع امتداد يافته ی دور دست،  
  .گريه ی مرا تکرار کنيد

  گريه های مرا تکرار کنيد، 
  ای دشتها بايد غم و اندوه و اشک رخينت را ياد بگرييد، 

  .گريه های مرا تکرار کنيد، با من زاری کنيد

                                                
زی و تأکيد بر نزديکی و پيوند بني آنچه در منت های سومری که نشانگر مصيبت و فاجعه دموو به خاطر  .١٠

واقع شد، مقايسه ای خمتصر بني بعضی از منت های  آنچه بر امام حسني و خواهرش زينب و بني  ،خواهرش
 .سومری و آنچه روايات ذکر منودند، خواهد بود

  

يعنی خليفه ای از خلفای (به اين دليل است که او پادشاهی از طرف خداست " دموزی"طالق وصف چوپان بر ا .١١
من چوپانی صاحل هستم که بره هامي را می شناسم و  -۱۴: (می فرمايد ، و لذا حضرت عيسی )اهلی بر روی زمني

 .۳۲۲ص: جممع الکنائس الشرقية -کتاب مقدس). آا مرا می شناسند
، چوپان مردم، آيا گمان می ]حامی[من چوپامن : (فرمود امري املؤمنني : فرمود از ابی بصري از امام صادق 

ای امري املؤمنني بره هايت چه کسانی : جويريه برخاست و عرض کرد: ه هايش را منی شناسد؟ گويدکنيد چوپان بر
  .۲۵ص: فضائل الشيعة للصدوق ).صورايی زرد و لبهايی پژمرده از ذکر خدا دارند: هستند؟ فرمود
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  من دردمند شويد، ای خرچنگ های در رودخانه ها بر  
  )١٢(ای قورباغه های در رودخانه به خاطر من غرغر کنيد،

  تا مادرم فرياد گريه و زاری دهد، 
  فرياد گريه و زاری دهد، ) سرتور(تا مادرم 

  تا مادرم که پنج قرص ندارد فرياد گريه و زاری سر دهد، 
  تا مادرم که پنج قرص ندارد فرياد گريه و زاری سر دهد، 

  که ده قرص ندارد فرياد گريه و زاری سر دهد،  تا مادرم
  . آن وقت که مرا از دست دهد کسی را پيدا خنواهد کرد تا به او توجه کند

   )١٣(رم گريان شو،مادو تو ای چشمم که در دشتها سرگشته و حريانی مانند چشم 
  . و تو ای چشمم که در دشتها سرگشته و حريانی مانند چشم خواهرم گريان شو

  جوانه ها و گلها دراز کشيد، بني 
  بني جوانه ها و گُلها در دشت بر پشت خوابيد، 

  .در حاليکه حامی دموزی دراز کشيده بود خوابی ديد
                                                

رسد  ىه به من مآنچ: (را نقل مى كند كه فرمود به برادرش امام حسني  شيخ صدوق فرموده امام حسن  .١٢
چون روز شهادت تو  ىعبداهللا، هيچ روز يا ابا شوم وىل ىخورانند و با آن كشته م ىاست كه با نرينگ به من م ىزهر

تو هجوم  ىدانند به سو ىنامند و خود را مسلمان م ىم هزار نفر كه خود را از امت جد ما حممد  ىنيست، س
 ىتو اقدام م مه هاىخاندان و اطفال تو و غارت خي یتو و اسري حرمت هتکآورده، با كشنت و رخينت خون تو و 

بر تو  یاميه فرود آيد و آمسان خاكستر و خون ببارد و هر چيز بر بىن) خدا و فرشتگان(كنند؛ پس در آن روز لعن 
 .١٧٨ص: األمايل ).وحشيان بياباا و ماهيان درياها بگريد حىت

  

پس فرزند حضرت داخل شد پس حضرت . گفتم یث ميبودم و حد  نزد امام صادق: (از ابی بصري گويد .١٣
 یو از كس ،ر کندير کند هر کس مشا را حقيخدا حق: د و فرموديو بوس ت گفت و او را در آغوش گرفتين به او

 یخداوند لعنت كند كسانو . كه نسبت به مشا ستم روا داشت، انتقام گريد و خوار گرداند، آن كه مشا را خوار كرد
 قان،يامربان، صديپزنان و مهانا . اور مشا استيخداوند متعال سرپرست و نگهدار و  و« مشا را به شهادت رساند کهرا 

 یر هر گاه نگاه ميبص ابا یا: ست و فرمودگريحضرت  سپس. ستندين، فراوان گريبر حس یشهدا و فرشتگان اهل
آورم به خاطر آن  یستم، تاب آن منيشود که مالک آن ن یبه من عارض م یه السالم حالتين عليکنم به فرزندان حس

، ای ابا بصري فاطمه برای ايشان گريه و ناله شان وارد شديو به ا ن يشان حضرت امام حسيکه به پدر ا یمصائب
   .۲۰۸ص ۴۵ج: حبار األنوار...). می کند 
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  هر جسم از بدنش مضطرب شد،  
  بعد از ديدن رؤيا بيدار شد، 

  چشمانش را ماليد، 
  سرگيجه ی شديدی احساس کرد، 

  بياوريد،  دموزی بيدار شد و گفت، آن را برای من
  . آن را بياوريد، خواهرم را بياوريد

  .خواهر کوچکم را احضار کنيد) جشتی اينانا(
   )١٤(.نويسنده ی دانا که به راز ارواح داناست را احضار کنيد

  خواهرم معانی کلمات را می داند، 
  زن با حکمت که معنای خواا را می داند، 

  بايد با او سخن گومي، 
  .ا با خرب سازمبايد از خواب، او ر
  : سخن گفت) جشتی اينانا(دموزی با خواهرش 

  در مورد خواب، 
  . خواهرم، به خوابی که ديدم گوش فرا ده

  در متامی اطراف من می رويد، ) نوعی گياه(اسل 
  اسل از باطن زمني با انبوهی باال می آيد، 

  يکی از آن گياه به تنهائی ايستاد و سرش را در برابر من خم کرد، 
  .يکی از جايش کنده شده بود مگرمتامی اسل جفت هم ايستاده بودند 

  در باغ در جماورت زمني در اطرافم درختان طوالنی ترسناک افراشته شدند، 
  )١٥(باالی زمينی که خوابيده ام هيچ آبی رخيته منی شود،

                                                
آرام عمه ای : (فه ايراد کرد، فرمودبه عمه اش زينب بعد از خطبه ای که بر اهل کو امام علی بن احلسني  .١٤
كه تفهيم  یو فهميده ای، ده ايم نديتعل یو خدا را شکر، تو عامل. است یندگان درس عربتيآ یاز گذشتگان برا! باش

  .۳۱ص ۲ج: االحتجاج للطربسي...). ینداده شده ا
  

چهل سال در حاىل كه  مدت حضرت امام زين العابدين (: است فرمود روايت شده از امام جعفر صادق  .١٥
رسيد غالم آن بزرگوار ى هنگامى كه وقت افطار فرا م. صائم النهار و قائم الليل بود در عزاى امام حسني گريه كرد
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  کيسه ی آذوقه ام خالی گشته و مهه چيز آن به تاراج رفت، 
  که به آن آويزان بود افتاد،  و فنجان مقدسم از ميخی

  عصای چوپان ناپديد شد، 
  کرکس بره ای در چنگ خود محل کرده است، 

  .چوبی ربود سو باز گنجشکی را از قف
  ماده شترهای من در خاک غل خورده گرد و غبار آا را پوشانيد، : خواهر من

   )١٦(بره های طويله ام بر روی زمني با پاهايی پيچيده حرکت می کنند،
  مشک دوغم خرد شده و خالی است، 

  .فنجامن خرد شده است
  دموزی ديگر در بني زنده ها نيست، 

  .طويله ی بره هايش به باد هوا رفت
  :جشتی اينانا گفت

  آه ای برادر من، خوابت را برای من مگو، 

                                                                                                                                                   
اى موالى من افطار : گفتى اد و م  كرد و در مقابل آن بزرگوار مىى خوراكى و آشاميدىن آن حضرت را حاضر م

آن بزرگوار ! پسر پيغمرب خدا با لب تشنه شهيد شد! مرب خدا گرسنه كشته شدپسر پيا: فرمودى حضرت سجاد م. كن
شد و آب ی چشمش تر م شکكرد تا اينكه غذاى آن حضرت بوسيله اى گفت و گريه مى مهچنان اين سخنان را م

لطف ه مهيشه اين حال را داشت تا ب حضرت سجاد . گرديدی چشمش ممزوج م شکآشاميدىن آن بزرگوار با ا
  .۱۴۹ص ۴۵ج: حبار األنوار .)ا پيوست و از دنيا رحلت كردخد

  

امام حسني به آن قوم نگاهى كرده و : (می گويد از به شهادت رساندن انصار امام حسني ابو خمنف بعد  .١٦
ساييده  کاز اصحاب و ياران خود را نديد جز آنان كه پيشاىن به خا يکپيوسته به راست و چپ مى نگريست و هيچ 

اى  !اى حبيب بن مظاهر !اى هاىن بن عروة !اى مسلم بن عقيل :پس ندا دادس از آا به گوش منى رسيد و و صداىي
چه شده است مشا را صدا مى زمن  !ن ميدان نربدراو اى سوا !اى دالور مردان خالص. فالن و فالناى  !زهري بن قني

اب رفته ايد كه به بيدارى تان ومنى شنويد؟ آيا به خ وىل پاسخم را منى دهيد؟ و مشا را مى خوامن وىل ديگر سخنم را
اميدوار باشم؟ يا از حمبت امامتان دست كشيده ايد كه او را يارى منى كنيد؟ اين بانوان از خاندان پيامربند كه از 

ت دفاع و از حرم رسول خدا در برابر طغيانگران پس !از خوابتان بر خيزيد اى بزرگواران ؛فقدانتان ناتوان گشته اند
: مقتل احلسني ...).افكنده و روزگار خيانت پيشه با مشا وفا نكرد اکمرگ مشا را به خ !وىل به خدا سوگند. كنيد
  .۱۳۳ص
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  . راحت نيست
  اسل در متامی اطرافت می رويد، 

   اسل از باطن زمني با انبوهی باال می آيد،
  مجعی از قاتالن به طرف تو روان خواهند شد، 

  .اين خواب تو است
  يکی از آن گياهان به تنهايی ايستاد و سرش را در برابر تو خم کرد،  

  آن مادر تو است، 
  . سرش را به خاطر تو به پايني خواهد آورد

  متامی اسلها جفت هم ايستادند مگر يکی که از جای خود کنده شد، 
  ! من و تو

  . از ما در گور خواهد رفت و از بني می رود يکی
  در باغ در جماورت زمني در اطرافت درختان طوالنی ترسناک افراشته شدند، 

  . ستمکاران تو را خواهند ترساند
  باالی زمينی که روی آن خوابيده ای هيچ آبی رخيته منی شود، 

  طويله ی بره ها خراب خواهد گشت، 
  .بر تو تنگ و حمدود می کنندشريران و ستمکاران عرصه را 

  کيسه ی آذوقه ات خالی گشته و مهه چيز آن به تاراج رفت، 
  و فنجان مقدست از ميخی که به آن آويزان بود افتاد، 

  .از زانوی مادرت خواهی افتاد
  آذوقه ی چوپان، مشک او مهه ناپديد شدند، 

  .کنندستمکاران هر کاری اجنام خواهند داد تا تو را ناتوان و ضعيف 
  مجع شدند، 

  جغد، 
  کرکس، 

  باز، 
  ! جن بزرگ
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  مهه می خواهند تو را برانند، 
  در طويله بره های تو را سرنگون خواهند کرد، 

  شترهای ماده ی تو در خاک غل خورده گرد و غبار آا را پوشانيد، 
  )١٧(.خواهد ماندخشم و غضب در آمسان مانند طوفان پايدار 

  .ردتو به زمني سقوط خواهی ک
  هنگامی که بره های طويله ات بر روی زمني با پاهايی پيچيده حرکت می کنند، 

  هنگامی که مشک شريت خرد شده و خالی است، 
  .مهه چيز را پژمرده خواهند کرد اطنيشي

  )١٨(آن هنگام که کرکس بره ی کوچک را می برد،
  جاال گونه هايت را خدشه دار خواهد کرد، 

  چوبی می گريد،  سا از قفآن هنگام که باز گنجشک ر
  .جاال از باالی ديوار باال خواهد رفت تا تو را دور بربد

  ، ىدموز 
  )١٩(شعرم در آمسان به خاطر تو خواهد پيچيد،

                                                
چون روز شهادت تو نيست،  ىعبداهللا، هيچ روز يا ابا: (اشاره شد که فرمود پيش تر به فرموده امام حسن  ١٧.

تو هجوم آورده، با  ىدانند به سو ىنامند و خود را مسلمان م ىم هزار نفر كه خود را از امت جد ما حممد  ىس
كنند؛ پس در  ىتو اقدام م مه هاىخاندان و اطفال تو و غارت خي یحرمت تو و اسري هتکكشنت و رخينت خون تو و 

  )....داميه فرود آيد و آمسان خاكستر و خون ببار بر بىن) خدا و فرشتگان(آن روز لعن 
  

 سامل را بياوريد تا ـ به عنوان وداع ـ او را ببوسم فرزند خرد: (نقل می کند که فرمود حسني  شيخ مفيد از .١٨
خصمشان باشد، در حالی که خرد سال در  وای بر اينها اگر جدت حممد مصطفی : در حالی که می فرمايد

 ،دين برينه حسيدر ساصغر را  یعل یرها منود که گوش تا گوش گلو یريت یحرمله ابن کاهل اسدآغوشش است، 
  ).دياصغر پر کرد و به مست آمسان پاش یعل یامام دست خود را از خون گلو

  

را به  حال و وضع عمه اش زينب  و خواهرانش بعد از شهادت امام حسني    در اين مقطع امام مهدى ١٩.
ان حرمت، اسب تو را خوار و جد بزرگوار، چگونه ياد بياروم آن منظره دخلراش را که بانو ىا...: (تصوير مى كشد

خود را پريشان منوده و  ىکه موها دند در حاىلماز خيمه ها بريون آزنان . گون شده استشرمنده ديدند که زينش واژ
قتلگاه  ىبا آن حال به سو. بلند بودشان رت هايشان آشکار شده بود و فريادزدند و صو ىبر چهره خود م ىسيل

  .۲۴۱ص ۹۸ج: حبار األنوار...). شتافتند
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  .بره ها زمني را با چنگهای خود حفر خواهند کرد
  آه دموزی من گونه هامي را به خاطر تو با تأسف و پشيمانی خواهم دريد،  

  .........ه شدظرف دروغ شکست
  دموزی از شياطني فرار کرد، 

  به طويله ی بره های خواهرش جشتی اينانا فرار کرد، 
  . وقتی که جشتی اينانا دموزی را در طويله ی بره ها ديد گريه کرد

  دهانش را به طرف آمسان کرد، دهانش را به زمني آورد، 
  .غم و اندوهش را پوشانيد ،افق مانند لباس
  .ريد، دهانش را دريد، راايش را دريدچشمانش را د

  باالی حصارِ چوبی رفت، ) جال(
  اول دموزی را بر گونه اش زد و ناخنهايش را آوخيت، ) ىجال(
  دوم دموزی را بر گونه ی ديگر زد، ) ىجال(
  سوم ظرف زيرين مشک را در هم شکست، ) ىجال(
  منود،  چهارم فنجان را از ميخ پايني آورد و آن را خرد) ىجال(
  پنجم مشک را در هم شکست، ) ىجال(
  ششم فنجان را خرد کرد، ) ىجال(
  .هفتم گريه کرد) ىجال(

  دموزی مهسر اينانا بلند شو، 
  برادر جشتی اينانا کجاست؟ ) سريتور(

  خود را به خواب زدن کافی است اينک بيدار شو، 
  بره هايت مصادره شدند، 
  شترهايت مصادره شدند، 

  ره شدند، بزهايت مصاد
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  )٢٠().بزهای نرت مصادره شدند(نوزادانت را خواهيم گرفت 
  تاج مقدست را از سر در آور، 

  لباسهای پادشاهيت را از بدنت در آور، 
  مقدست را از پاهايت در آور،  پای پوش

  )٢١(.ىعريان با ما می رو
  دموزی را گرفت، او را احاطه کردند، ) جال(

  گردنش را بستند، 
  فت، مشک آرام گر

  شريی از آن پايني منی آيد، 
  . فنجان خرد شده است

  )٢٢(خنواهد بود،در كار بعد از اين دموزی 
                                                

جد  یا: (می فرمايندرا به تصوير مى كشند و  حال و وضع فرزندان و خانواده امام حسني  امام مهدى  .٢٠
کنم آن هنگام را که پس از شهادتت افراد خانواده ات را مانند بردگان اسري کردند و زجنري  یبزرگوار فراموش من

سوار منودند که  ]یاحترام یبا کمال ب[سرپوش و فاقد حممل  یو بآهنني به آا بستند و آا را بر فراز شتران تندر
سوزان سوخت، آا در بيابان ها و راه ها حرکت داده شدند، دست هايشان را به  یپوست صورتشان از شدت گرما

 .۲۴۱ص ۹۸ج: حبار األنوار). گردن هايشان بستند و در کوچه ها و ميدان ها عبور دادند
  

اينک دختران تواند که ! يا حممداه: (ت زينب بعد از شهادت برادرش امام حسني اين بود نداى حضر .٢١
اينک حسني تو است که سرش را از قفا . باد صبايند) حمل وزش باد(ب هاينک فرزندان تواند که مقتول و م. اسريانند

را به تاراج رش را روز دوشنبه آن کس که لشک ىپدر و مادرم فدا. اند  را به غارت برده لباسشاند و سالح و   بريده
که اميد مراجعت از  ىمسافرى پدر و مادرم فدا. اش را نگون آوردند  پرده آن کس که سرا ىپدر و مادرم فدا. بردند

او  ىفدا ىآن کس که جان من خاص از برا ىجان من فدا. نتواند بود خور مداوا که در ىاو نيست و جمروح ىبرا
آن کس که با  ىپدر و مادرم فدا. که درگذشت ىکس که در حزن و امل بزيست تا گاهآن  ىپدر و مادرم فدا. است

: حبار األنوار). بدويد ىو مو ىآن کس که خون فرق مبارکش بر رو ىپدر و مادرم فدا. لب تشنه وداع جهان گفت
  .۵۹ص ۴۵ج
  

 یمهه (: ر می کشددر روز عاشوراء را به تصوي حال جدش امام حسني  و در اين مقطع امام مهدی  .٢٢
دمشنان از هر . تا آجنا كه مالئكه آمساا از صرب تو تعجب كردند یو صرب منود ینامالميات و اذيت ها را حتمل كرد

انداختند، و راه جنات را بر تو بستند، و فرصت ندادند كه  یفراوان تو را از پا یطرف تو را حماصره كرده، و با زمخها
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مسوئيل نوح کرامير و دايان . اينانا ملکه ی آمسان و زمني). طويله ی دموزی به باد هوا رفت
  .ولکشتاين

در روز ) ىدموز(مهانطور که در تقومي های بابلی می خوانيم، غم و گريه و زاری بر اله ( 
آغاز می شد، و دسته و گروه های عزاداری ) تري ماه) (Du uzi(دوم از ماه يعنی متوز 

و در . تشکيل می شد که حامل مشعل بودند، و آن در روزهای م و شانزدهم و هفدهم بود
می ) Talkimtu(روزهای سوم آخر از اين ماه جملسی تشکيل می دادند که به اکدی به آن 

را در معرض منايش و سپس دفن ) ىدموز(در آن عروسکی شبيه سازی شده شبيه به اله  .گفتند
علی رغم اثری که عقيده ی اله دموزی در جامعه ی کهن در بيابان رافدين  اما. قرار می دادند

آن به جای گذاشت، با اين حال غم و اندوه بر او از تشريفات رمسی معبد نشد از و خارج 
به عددی از نوحه ها که شاعران سومريان و ...... بني مردم برگزار می شد بلکه ساالنه در

بابليان برای گريه زاری بر اله جوان دموزی تأليف کردند دست پيدا کردمي که در دسته های 
فاضل عبد الواحد . د -عشتار و فاجعه ی متوز ).عزاداری در شهرهای خمتلف خوانده می شد

  .ىعل
  

                                                                                                                                                   
و از زنان حرم و  یمنانده بود، و تو مهه را به حساب خدا اده و شكيبا بود یتو ياور یاو بر. یروز را به شب رسان

، یزمني افتاد یسر جراحت رو تا سر ی، تا اينكه تو را از اسب سرنگون ساختند، و با بدنیكرد یفرزندانت دفاع م
مباركت  یبر پيشان. زدند یبه مكردند و ستمگران و سركشان تو را با مششريهايشان ضر یكوب م اسبها تو را لگد
، و تو ]یپيچيد یخود مه و ب[ یيافت یبود، و به راست و چپ كشيده شده انقباض و انبساط م یعرق مرگ جار

گذشت، تو را از  یكه ديگر آنچه بر تو م ی، در حالیگردان یحرم و خيامت م یبه سو یچشم یهنوز گوشه 
حرمت  یسرعت به سو هه کنان بايون کنان و شيگام اسب تو شن هنيدر ا، داشت یفرزندان و اهل بيت باز م

زدند و  ىبر چهره خود م ىخود را پريشان منوده و سيل ىکه موها دند در حاىلماز خيمه ها بريون آزنان بازگشت، 
ته سينه تو نشس ىمشر رو، و قتلگاه شتافتند ىبا آن حال به سو ،بلند بودشان صورت هايشان آشکار شده بود و فرياد

 ىدست گرفته بود و با مششريش تو را ذبح مه خون تو را به برد و ريش غرق ب بود و مششريش را به حنجر تو فرو
افراد خانواده ات را و  ، و حواست ساکن شدند، و نفست فرو کش کرد، و سرت بر روی نيزه باال برده شد،كرد

ا بستند و آبا (پوش و فاقد حممل  سر ا را بر فراز شتران تندر و ىبمانند بردگان اسري كردند و زجنري آهنني به آ
سوزان سوخت آا در بياباا و راهها سري داده  ىسوار منودند كه پوست صورتشان از شدت گرما) ىاحترام كمال ىب

  .۲۴۱ص ۹۸ج: حبار األنوار ).دشدند دستهايشان را به گردايشان بستند و در كوچه ها و ميداا عبور دادن
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  :ىوز يا دموزرثای سومريان بر مت
  کاسه افتاده خرد شد، (

  و دموزی ديگر زنده نيست، 
  .ىفاضل عبد الواحد عل. د -عشتار و فاجعه ی متوز). و طويله به باد هوا رفت

  
  :را رثاء می گويد) پسر نيکوکار(، دموزی ىو در مرثيه ای ديگر، شاعری سومر

  قلبم به سوگواری به طرف دشت رفت، ( 
  ن هستم که کشور دمشنان را ويران می سازد، م -من يک زن هستم

  مادر بزرگ مرد، ) نانسونا(من هستم 
  .خواهر جوامنرد مقدس -)کشنت(من هستم 

  قلبم به سوگواری به طرف دشت رفت،  
  به طرف مکان جوان نو رسيده، 

  به طرف مکان دموزی رفت، 
  .ىبه جهان زيرين، سکنای حام

  ، قلبم به سوگواری به طرف دشت رفت 
  به مکانی که جوان در آن بسته شد، 

  ......به مکانی که دموزی در آن اسري گشت
فاضل عبد الواحد . د -عشتار و فاجعه ی متوز ).قلبم به سوگواری به طرف دشت رفت 

  .ىعل
  

نگاشنت را ياد دادند و قوانني و  ،در حقيقت ظلم بسيار زيادی به سومريانی که به انسانيت
کردند و اولني کسانی که چرخ ها را ساختند و روش حساب و جرب و  اساس علوم را وضع

کرامير آا را تصور می کند و برخی متخصصان در . وقتی که د. ادند، می شودبنا هندسه را 
آا بر چيزی افسانه ای يا قصه ای افسانه ای که خود آن را : متدن سومريان تابع او می شوند

و زاری می کنند و آن تنها تعبري از باريدن و سرسبزی و نباريدن و ساخته و پرداخته اند گريه 
  .خشکی که يکی پس از ديگری هستند می باشد
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و گويی امتی هستند که متامی افراد آن ماده ای خمدر کشيده اند که عقلهايشان و عقلهای  
قصه که وارثانشان از بابليان توسط آن از دست رفته، جائيکه هزاران سال بر شخصيتی در 

 خود آن را از الف تا ياء ساخته و پرداخته کردند گريه و زاری می کنند و جمالس عزاداری بر
  .پا می کنند

هزاران سال و مردم سرزمني ما بني النهرين نسلی پس از ديگری و هر سال نعش دموزی  
می  را به تصوير می کشند، و هر سال بر دموزی گريه می کنند، و هر سال بر او مرثيه

  .خوانند
  است؟تومهات متامی اينها تنها  
  و تنها قصه ای است که آن را بافته اند؟ 
  ؟ىو خباطر چه چيز 
خباطر تعبري از باريدن و سرسبزی در ار و نباريدن و خشکی که بعد از آن در فصلی  

  ديگر از سال می آيد؟
انسانيت آن را شناخته و انتظار می رود که پاسخی عاقالنه برای عزادارن اولني متدنی که 

  .يا متوز گريه و زاری کردند، باشد) پسر نيکوکار(در طی هزاران سال بر دموزی 
ما را با خرب مى  از ائمه  روشن و در مورد آنچه خمتص مرياث دينی می شود، رواياتی 

نوح و ابراهيم -پيامربان سومريان توسط حسني امام گريه و زاری سومريان بر سازند كه 
  .بوده است -

وقتی خدای عز (: شنيدم که می فرمود از امام رضا : از فضل بن شاذان نقل است که
و جل، ابراهيم را فرمود، به جای ذبح پسرش، امساعيل، گوسفندی را که برايش فرستاده بود، 
ذبح کند، ابراهيم آرزو کرد که ای کاش، پسرش، امساعيل را به دست خود ذبح می کرد و به 

شد که به جای او گوسفندی قربانی کند، تا دلش، مثل پدری که عزيزترين  ستور داده منی او د
فرزندش را به دست خود، سر بربد، داغدار گردد، تا با اين کار، مستحق فراترين درجات اهل 

  .ثواب، در برابر مصائب باشد
ام پيش   ريدهای ابراهيم، دوست داشتنی ترين آف: خدای عز و جل و جليل به او وحی کرد

تر از حبيب تو حممد  پرودگارا هيچ يک از آفريده گانت، پيش من حمبوب: تو کيست؟ گفت
بلکه : تر است يا خودت؟ گفت آيا او برای تو حمبوب: خدای متعال به او وحی کرد. نيست
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تر است يا فرزند  فرزند او برايت حمبوب: خدا گفت. تر است او برای من از خودم حمبوب
سر بريده شدن فرزند او از سر ستم، آن هم به دست : خدا گفت. فرزند او: گفتخودت؟ 

تر است يا سر بريدن فرزند خودت، به دست خودت، در  دمشنانش، برای دل تو دردناک
بار پروردگارا، سر بريده شدن فرزند او، از ستم، به دست دمشنانش، : اطاعت از من؟ گفت
  .تر است برای دل من دردناک

ای که می پندارند که از امت حممدند، پس از او پسرش،  ای ابراهيم، طائفه : تخدا گف
گونه که گوسفندی را سر می برد و با اين  حسني، را از سر ستم و عداوت می کُشند، آن

ابراهيم به خاطر آن اندوهناک شد و دلش به درد آمد و . کار مستوجب خشم من می گردند
ای ابراهيم، اندوه و دلسوزی تو : ز و جليل به او وحی کردخدای عزي. شروع به گريسنت کرد

سربريدن پسرت، با دست برای حسني و کشته شدن او را، به جای اندوهی که در صورت 
  .، از تو پذيرفتم و برای تو فراترين درجات اهل ثواب بر مصائب را الزم ساختمخودت، داشىت

ن خدای عزيز و جليل که در قرآن و در مهني باره است سخ: می فرمايد امام رضا  
). )باز رهانيدمي) امام حسني (را در ازای قربانی بزرگی ) حضرت امساعيل(و او (: گويد

  .١٨٧ص  ٢ج –خبار الرضا أ، عيون ۵۸- ۵۹ص –الشيخ الصدوق  -اخلصال 
  
رگان كرد و گفت ابراهيم نگاهى به ستا((: راجع به قول خداى عز و جل ام صادق ام

از اوضاع (وارد مى شود  يم حساب كرد و آنچه به حسني ابراه: فرمود )ممن بيمار
 ١ج :الكايف. )وارد مى شود من بيمارم، از آنچه به حسني : فهميد، سپس گفت) كواكب

  .۴۶۵ ص
  

پس از آن که آدم به زمني گام اد، حوا را نيافت (: عالمه ی جملسی در حبار نقل می کند
و آن سوی رفت تا به زمني کربال رسيد، پايش جمروح شد، احساس  و به سراغ او به اين سوی

غربت وجود وی را فرا گرفت و خون از پای او جاری شد، سر به آمسان برداشت و به درگاه 
در  :ورد عقوبت قرار گرفتم؟ ندا رسيدخدايا، از من گناهی سر زد که م: اهلی عرضه داشت

  . ر اين سرزمني جاری می گردداينجا فرزندت حسني کشته می شود و خونش د
خري، او فرزند زاده ی پيامرب : است؟ ندا رسيد ءحسني يکی از انبيا پروردگارا: آدم پرسيد 
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قاتل او مردی است به نام يزيد، که او : آدم پرسيد قاتل او کيست؟ ندا رسيد. است خامت 
وظيفه ی من چيست؟  اکنون: آدم به جربئيل گفت. مطعون و مطرود اهل آمساا و زمني است

آدم چهار مرتبه بر يزيد لعن فرستاد و چهار قدم از آن مکان . يزيد را نفرين کن: جربئيل گفت
  .)دور شد که به قدرت اهلی به عرفات رسيد و مهسر خود را يافت

  
حضرت نوح وقتی با کشتی سفر می کرد به زمني کربال که رسيد دريا (: و روايت کرد

علت را از خدا پرسيد جربئيل نازل شد و فرمود در . د از غرق شدنطوفان شد و نوح ترسي
بعد نوح سؤال کرد . خامت األنبياء کشته می شود فرزند زاده ی حممد  اين حمل حسني 
مرتبه  ۴ نوح. قاتل او لعني هفت زمني و هفت آمسان است: جربئيل فرمود از قاتل حسني 

  .)لعنت فرستاد تا اينکه کشتی آرام گرفت
  
چون حضرت ابراهيم از کربال عبور کرد پای اسبش لغزيد و افتاد روی (: و روايت شد 

عرض کرد خدايا چه گناهی از من سر زد که اينگونه . زمني سرش شکست و خون جاری شد
جربئيل نازل شد و فرمود در اين زمني زاده ی رسول خدا خامت انبياء کشته می ! مبتال شدم؟

قاتل او کيست؟ گفت : به جربئيل عرض کرد. موافقت آن عزيز استشود و خون تو به جهت 
او لعني اهل هفت زمني و هفت آمسان است و قلم بدون اذن خدا بر کتيبه با لعنت او جاری 

 پس ابراهيم . ىشد، پس اهللا تعالی به قلم وحی فرمود که با اين لعنت تو مستحق ثناء شد
. ر کرد و با امنيت زبان اسبش با فصاحت سخنور شددستش را باال برد و يزيد را لعنت بسيا

؟ عرض کرد دچه چيزی دانستی تا با دعای من امنيت را احساس کرد: ابراهيم به اسبش گفت
من با سوار شدن تو بر من مفتخرم، و هنگامی که پامي لغزيد و از باالمي افتادی بسيار  !يا ابراهيم

  )٢٣(.۲۳۴ص ۴۴حبار ج . )است حياء کردم و سبب آن يزيد لعنه اهللا تعالی
  
  
  

                                                
  .مطالعه شود) ۱(جهت اطالعات بيشتر پاورقی . ٢٣
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آنچه به آن اشاره شد، خواننده ای که با دقت مطالعه فرمود را با قدرت وادار به اين می 
های دينی و بعضی ها غيبی آتی نسبت به زمانی که که محاسه های سومريان و اکديان خرب کند

  .در آن نگاشته شده اند، می باشند
ند، که دين جزئی بسيار بزرگ از حمتوای محاسه ها و و ما را وادار به شک کردن منی ک 

  .را تشکيل می دهد) بابليان و آشوريان(اکديان - قصه های سومريان
و مادامی که به اينجا رسيدمي، واقعاً مناسب می بينم که بر محاسه ی اوروک پايدار يا 

به حنوی  و سعی خواهيم کرد با مهديگر آن را. محاسه های گيلگمش مروری داشته باشيم
سعی خواهيم کرد که آن . ديگر که مثل آن ياد نشده، آن را مطالعه و مورد بررسی قرار دهيم

را قصه ای که آدم به فرزندانش، و نوح آن را به فرزندانش، و ابراهيم به فرزندانش حکايت 
کردند و بني سومريان و امتهای جهان کهن و خصوصاً در شرق نزديک منتشر شد و در نزد 

ترين قصه شناخته شد و آن را نسلی پس از ديگری ) mesopotamia(م ما بني النهرين مرد
–بازگو کردند تا به ما با مرور هزاران سال رسيد وليکن شايد مورد حتريف قرار گرفت 

  .هنگامی که نقل قول شد، مورد مطالعه قرار دهيم -مهانطور که قبل اشاره شد
  

تا عدالت را حمقق سازد و نوع انسانی را از حيوان  قصه ی گيلگمش که روزی خواهد آمد
مردی قائم با سنگينی و متانت دو گاو نر (: و در آثار باستانی کهن مصر. منايی جنات دهد

  .شارل - افسانه های بابل ).گرفته است، يکی در طرف راست و ديگری طرف چپ
زاران سال منتظر او يا جنوب عراق از ه) سومريان(گيلگمش که سرزمني ما بني النهرين 

  )٢٤(.هستند تا روزی ظهور کند
***  

  
  

                                                
در منت های اديان روشن است، و اکنون به آا منت های کتيبه يا الواح سومری اضافه شدند، که مهانا امر منجی  .٢٤

  .مطالعه شود) ۲(پاورقی . جهانی موعود به مشرق و دقيقاً به عراق مرتبط می باشد
  



  ٤١..................................................................................... چشم اندازهائی از سرزمین سومریان و اکد

  :چشم انداز پنجم
  :ىگيلگمش پسر نانسونا، مادری گريه کنان بر دموز

  قلبم به سوگواری به طرف دشت رفت، (
  من هستم که کشور دمشنان را ويران می سازد،  -من يک زن هستم

  )٢٥(مادرِ بزرگ مرد،) نانسونا(من هستم 
                                                

 :در اديان بعد نيز ذکر شد، و او به منجی منتظر مهچنني مربوط می شودمنت های سومری اين زن مقدس در  .٢٥
  .، جنگجوی تنومند و حامی موعود نزد سومريان)فرزند نانسونا، مادر گريان بر دموزی(گيلگمش منتظر 

مت ها با ، تنومند و حامی موعود کل ا)است  زير پايهايش  بر دارد و ماه را در  آفتاب  که  زنیفرزند (منجی منتظر 
  :عصايی آهنني در نزد مسيحيان

  از دوازده  تاجی  و بر سرش  زير پايهايش  را دربر دارد و ماه  آفتاب  که  زنی :ظاهر شد  در آمسان  عظيم  و عالمتی -۱( 
را زاييد   ای پسر نرينه  پس -۵  ......آورد می بر فرياد  زاييدن  و عذاب  ، از درد زه بوده  و آبسنت -۲ ،  است  ستاره

 .....شد  او ربوده  نزد خدا و ختت  به  خواهد کرد؛ و فرزندش  حکمرانی  آهنين  عصای  را به  زمين  های  امت  مهه  که
 -۱۲ . نداشتند  خود را دوست  آمدند و جان  خود بر او غالب  شهادت  و کالم  بره  خون  وساطته ب  و ايشان -۱۱ 

با   است  نزد مشا فرود شده  به  ابليس  و دريا زيرا که  بر زمين  آا شاد باشيد؛ وای  اکنانآمساا و س  ای  جهت  از اين
فرزند   که  زن  شد، بر آن  افکنده  بر زمين  اژدها ديد که  و چون -۱۳ “ .دارد  قليل  زمانی  داندکه می  ، چون عظيم  خشم
  احکام  او که  ماندگان ذريت تا با باقی  ، رفت منوده  غضب  بر زنو اژدها  - ۱۷  ......بود، جفا کرد  را زاييده  نرينه

  .۱۲باب  -مکاشفه يوحنا. )کند  دارند، جنگ می  را نگاه  کنند و شهادت عيسی می  خدا را حفظ
که سومريان بر ايشان گريه و زاری می کردند، خواهيم ديد ) يعنی دموزی(و اگر در نزد گيلگمش سر بريده ای بود 

در نزد منجی در نظر مسيحيان بره سر بريده ای خونش را طلب می کند،  بلکه مؤمنان به تورات حتی از مکانش که 
  .۴۶باب  -ارميا). دارد  ذحبی  نزد ر فرات  مشال  در زمين  صبايوت  زيرا خداوند يهوه: (مطلع هستند

دم سجود به آن آزار دادند، در مقابل آن اژدها و اهلش که منتظران سومريان را خباطر ع) دنيا(مهانگونه که عشتار 
  .منتظران مسيحيان را به مهان دليل آزار می دهد) شری که به دنيا و اهلش اشاره دارد(

کيست که سومريان قبل از هزاران سال بر ايشان گريه و ) دموزی(روشن شد که ) چشم انداز چهارم(و اگر در 
فاطمه عليها السالم بر سر بريده تشنه گريه کرد، خواهيم دانست که منتظر زاری می کردند، و مهچنني دانستيم که 

ايشان : لذا ايشان يکی از نشانه های تعريف به او در نزد مسلمانان است. از فرزندانش است) مهدی(موعود مهان 
های اول بيان شده آن از طرف پيامربان به اقوامشان از قرن . ؛ و علت آن االن کامالً روشن شد)فرزند فاطمه است(

: جممع النورين). او صديقه کربی است، و بر معرفتش قرن های گذشته گرديده است: (است، و لذا آمده است
  .۳۴ص

: غيبة الطوسي). مهدی از عترت من از فرزندان فاطمه است: (، رسول اهللا فرمودو در مورد فرزندش مهدی 
  .۱۳۶۸ص ۲ج: سنن ابن ماجة. ۱۸۸ص
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  .خواهر جوامنرد مقدس -)کشنت(من هستم 
  قلبم به سوگواری به طرف دشت رفت، 

  به طرف مکان جوان نو رسيده، 
  به طرف مکان دموزی رفت، 
  .ىبه جهان زيرين، سکنای حام

  قلبم به سوگواری به طرف دشت رفت، 
  به مکانی که جوان در آن بسته شد، 

  ......به مکانی که دموزی در آن اسري گشت
فاضل عبد الواحد . د - عشتار و فاجعه ی متوز). ری به طرف دشت رفتقلبم به سوگوا

  .ىعل
  

  :گيلگمش
  :به گيلگمش دوخطاب آنکي

  ، تو يگانه مرد هسىت(
  توئی که مادرت تو را محل کرد، 

  .....مادرت نانسون تو را بدنيا آورد
  آنليل شأنت را باالتر از مردم قرار داد،  

  .طه باقر - محاسه های گيلگمش). در ساختو پادشاهی بر مردم را برای تو مق

                                                                                                                                                   
ان نسب شريف برای مسلمانان نيست، بلکه با تأکيد، آن تعريفی اهلی است؛ توسط او بشريت از و علت آن فقط بي

  . روزهای اول ايشان را شناخت، و اينکه منتظر موعود يکی است و تعريف ايشان يکی می باشد
، می توانيد به کتاب تاس  زير پايهايش  بر دارد و ماه را در  آفتاباما چگونه فاطمه عليها السالم مهان زنی می باشد 

  ).عالء السامل: شرح و توضيح -۱۸ص:  امحد احلسنسيد  -سيزدمهني حواری(: زير مراجعه کنيد
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و نه گذشته مهانطور که بعضی از  )٢٦(آيندهدر محاسه ی گيلگمش می توان تاريخ انسانيت 
و می توان در آن قصه ی منجی از نوع انسانی از . مفسران تصور می کنند، را مطالعه کرد

در مواجهت های بزرگ مهواره و به فراوانی هست، خبصوص  -و متأسفانه- که بود حيوانيتی 
  .را خواند

﴿لُ أَسمحارِ يمثَلِ الْحمِكَمثَلُ الْقَوم ۵: اجلمعة. ﴾......فَاراً بِئْس.  
چه زشت است وصف آن ] وه[شد ك مهچون مثل خرى است كه كتااىي را بر پشت مى (
  ). ......قومى
﴿ت ثْ أَولْهي هلَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِن تكَم كث ذَّللْهي كْهرمِتثَلُ الْقَواألعراف. ﴾......م: 
۱۷۶.  
ور شوى زبان از كام برآورد و   اگر بر آن محله] كه[داستانش چون داستان سگ است (

  . )......زبان از كام برآورد اين مثل آن گروه است] باز هم[اگر آن را رها كىن 
  
﴿و مهنلَ معجالْخ ةَ ودرالْقو ازِيركَاناًنم رش كلَـئأُو الطَّاغُوت دب۶۰: املائدة. ﴾......ع.  
اند اينانند كه  و از آنان بوزينگان و خوكان پديد آورده و آنانكه طاغوت را پرستش كرده(

  ). ......از نظر مرتلت بدتر
ها رسيد، و آن منجی که نام نيکش از هزاران سال منتشر و معروف بود و خربش به قاره 

  . از سرزمني بني النهرين تا مشال آفريقا رسيد
تصوير مردی ايستاده با سنگينی و (: و تصاويری رمزدار در باستان کهن مصری می بينيم

و اين . دو گاو نر ايستاده گرفته است، يکی در طرف راست و ديگری طرف چپكه متانت 
با ) گيلگمش(بينيم و معموالً به کُشتی  منظر را بر تعداد زيادی از آثار باستانی بابلی می

  .شارل - افسانه های بابل. )حيوانات اشاره داد
  
  

                                                
قبل از آمدنش در زمانی طوالنی را  مهانگونه که در منت سومری قبل مطالعه کردمي که حال نبی اهللا ايوب  .٢٦

  .چشم انداز سوم که تقدمي شد، مطالعه شود. بيان ساخت
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با  -و او صاحب طوفان دوم –و می بينيم قصه اش ) دو سومش اله(گيلگمش در محاسه 
صاحب طوفان اول ) نوح(نپشتم - و بابلی اوتو) نوح(قصه ی جد سومری اش زيو سو درا 

ين سفرهای گيلگمش در محاسه ها مهان سفری باشد که با جدش شايد از مهمتر. مرتبط است
اوتو نپشتم جاودان، با اهله بود که او را از رازی که ممکن است از يک سوم انسانی اش –نوح 

جاودان مباند، سؤال می کند؛ يا به عبارتی ديگر تا  خالص شود تا با اهله مانند جدش نوح 
بنا بر . واری بنويسد و از حلاظ روحی از پايندگان باشدامسش را در کتاب زندگی ابدی با سزا

مسئله به روحش بستگی دارد که دو سومش اله است و می خواست يک سوم ديگر را  اين
مانند آن کند، و امر به پايندگی و پايداری جسمانی مربوط منی شود مهانطور که بعضی از 

  . توهم شدندچار در آن دمفسران محاسه 
ا به روشنی می بينيم که گيلگمش مهان منجی و مناد عدالت است که مهه در بعضی منت ه

  :منتظر اويند و قصه اش را نقل قول می کنند
  قهرمانان اوروک ناگزير در اتاقهای خود دگرگون و شاکی ماندند، ( 

  ش باقی نگذاشت، گيلگمش هيچ فرزندی برای پدر
  .و ستمهای او بر مردم شب و روز پايانی نداشت

  گيلگمش حامی و صاحب اوروک است، اما 
  .ىحصار و حام

  .نريومند و زيبا و دانا: او حامی ماست
  گيلگمش هيچ باکره ای را برای حمبوبش باقی نگذاشت، 

  .طه باقر - محاسه ی گيلگمش ).......و نه دختر جنگجو و نه نامزد قهرمان
  

که قصد از  - فهميدندمهانطور که بعضی از متخصصان در متدن سومريان  –عاقالنه نيست 
اين مقاطع جتاوز گيلگمش به ناموس مردم يا ظلم و ستم به آاست، و اال محاسه کامالً متناقض 

پس گيلگمش در ابتدا به ترين صفاتی که ممکن است يک پادشاه با عدل به آا . می شد
کمت وصف شود ياد شد، بلکه در مهني سطرها دانا وصف شد، پس چگونه يک پادشاه با ح

به ناموس رعيتش جتاوز می کند و آا را مورد ظلم و ستم قرار داد؟ سپس جزئی که پس از اين 
در محاسه آيد گيلگمش را به وصفی بسيار زيبا و خيالی مانند ايثار و شجاعت و اخالص ياد 
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 طور عمدی مورد حتريف قرار گرفته اند يا راز دار وه می کند، و هلذا مانند اين منت ها يا ب
  .مرموزند و در نتيجه نياز به تأويل و بيان دارند

و اگر منت را با تدبري و تأمل خواندمي، می بينيم که مراد منجی نوع انسانی از حيوانيتش می 
باشد، منجی نوع انسانی که قصه اش متامی امتها را مهراهی کرد، زيرا کسانی که در زمانی 

ن برای استقبال مهياء نباشند پس حداقل در آجنا قبل از بعثتش پيشی می گريند اگر ملتهايشا
. افرادی در آن امتها هستند که ممکن است قصه اش که آن را نقل قول می کنند جناتشان دهد

او مهان شخصی است که آا را به خدا پيوند می دهد و درای آمسان را باز می کند تا هر 
. د تا به آن وابسته شود، را بشنودکس خبواهد وحيی عظيم که او را به حقيقت آشنا ساز

حقيقتی که ما را از عدم ظاهر ساخت، حقيقتی که جهت شناخت آن خلق شدمي، و هلذا او 
مهه را با خدا مشغول می سازد و نه با شخص خود، زيرا که اگر آا را به خود يا آا را به 

ا هيچ فرقی بني او و بني مشغله به او بدون اينکه به آا يادآوری کند ترک گفت، پس در آجن
  .هر طغيانگر ستمگری که شهرت را خواهان است وجود ندارد

قهرمانان اوروک ناگزير در اتاقهای خود (االن می توانيم به خوبی بفهميم که چرا 
و هيچ ... هيچ فرزندی برای پدر خويش باقی نگذاشت(، و چرا )دگرگون و شاکی ماندند

زيرا مهه به . )نگذاشت، و نه دختر جنگجو و نه نامزد قهرمان باکره ای را برای حمبوبش باقی
گيلگمشِ جنات دهنده آمد و برای اين جنات يافته ها، . خدا دلبسته شدند و به او چنگ زدند

که در زمانی معني خواهند بود، درب وحی عظيمی باز کرد، و به آا آموخت چگونه به خدا 
و اگر به . ند، و چگونه خدا را در مهه چيز بشنونددلبسته و چنگ زنند و او را دوست بدار

  .سومريان بازگرديد خواهيد ديد که چقدر برای اين امور اشتياق داشتند
است و مردی که هسته ی  خط مقدمجنگجويی که در : (او گيلگمش است که معنايش

  ).شجره ای جديد خواهد بود
آشوريان و بسياری از  -نبابليا–گيلگمش، شخصيت مقدس در نزد سومريان و اکديان 

دو سوم او اله و : (ملت های جهان کهن با دقت در محاسه ی گيلگمش توصيف شده است
يعنی اينکه نور در وجودش بر طرف تاريک يا منيت غالب و پريوز ). يک سوم ديگر بشر است

معنای ائی از اين ظلمت و تاريکی می باشد، و حتی  رهائىدر ايت به دنبال راز  امااست، 
  .است مقدمخط اسم گيلگمش بر وظيفه ی او داللت می کند، پس او جنگجوی در 
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  :و در محاسه
  )٢٧(.جنگجويی که شيطان مخبابا را به قتل رسانيد: او( 
  .اهانت کرد) دنيا(جنگجويی که به عشتار : و او 
  .گذاشت ىجنگجويی که بر خود پا: و او 
انيت جديدی خواهد بود که بر حيوانيتش و او نيز کسی است که هسته ی شجره ی انس 

  . پريوز می گردد
و بعضی از متنهای اکدی ياد کردند که . هيچ کس معنای دقيق اسم گيلگمش را منی داند(

مهانطور که در آجنا احتماالت ديگری برای اسم ". است مقدمخط جنگجوی در "معنای آن 
مردی [، يعنی ]يد خواهد بودمردی که هسته ی شجره ی جد: [سومری او است که معنايش

  .طه باقر -محاسه ی گيلگمش ).]که خانواده ای از او به وجود می آيد
محاسه  هایتمحاسه صورت گرفت خط زدن بر شخصي بزرگترين اعوجاجی که در اينشايد 

اشتباه نتيجه اشتباه است، مانند خط زدن بر پادشاهانی که نامهای آا  و محل آا بر مصاديق
ت پادشاهان آمده است، مثالً وقتی که بر روی شخصيت محاسی گيلگمش خط در فهرس

پس اين دقيقاً مهانند کسی است  غم اختالف بر نامهای پدران و نسب؛خورده می شود، علی ر
، در رواياتی بسيار ايشان را ذکر کرد رسول اهللا که   محاسی مهدیکه امروز قصه 

  بگويد
ت بنی العباس بيش از هزار سال قبل نامش مهدی بود و در يک زمانی پادشاهی در دول که

   )٢٨(.اعتقاد دارد که مهدی ذکر شده در قصه ی اسالمی محاسی مهان پادشاه عباسی است

                                                
  :آمده است) مهدی منتظر(و بني موعود مسلمانان ) گيلگمش(و برای تأکيد الزم بر پيوند بني موعود سومريان  .٢٧

گفت مرا (، قَالَ أَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَدرباره گفته ابليس در آيه : ضرت صادق  حاز : (وهب بن مجيع گويد
قربانت گردم، مقصود چه روزی : ، سؤال منوده عرض كردم)هلت دهبرانگيخته خواهند شد م] مردم[تا روزى كه 
خداوند ابليس را تا روز . وهب، خيال كردی منظور روز قيامت است؟ نه، منظور روز قيام قائم ماست: است؟ فرمود

ت اين اس. قيام قائم ما مهلت داده است و چون آن حضرت قيام كند پيشانی او را می گريد و وی را گردن می زند
 .۲۲۱ص ۶۰ج: حبار األنوار). آن روزی كه به او وعده داده شده است

  

ذکر شده در اجنيل " يهودا"اگر اسم . نظري اين مثال اسالمی، مثالی ديگر است که به مسيحيان مربوط می شود .٢٨
ر آن يهودا، که به تازگی در مصر در مورد يهودای اسخريوطی خائن کشف شد، حذف يا از قلم انداخته شود، د
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و اين متأسفانه با گيلگمش بسيار اتفاق افتاد، با اينکه بسياری از پژوهشگران متخصص در 
لگمش محاسه را مهان گيلگمش آثار باستانی سومريان تصريح کردند که صحيح نيست گي

  . تاريخ بر اساس تشابه فقط نامها تلقی کنيم
اسبابی وجود دارند که ما را وادار می سازد که اميان به اين  بنا بر اين(: شارل می گويد

و اين اسم در فهرست . بود) گيلگمش(داشته باشيم که در زمانی بسيار کهن پادشاهی به نام 
–اما در اول فهرست قرار ندارد  - جديداً کشف شد - استپادشاهان اوروک درج شده 

گيلگمشِ تاريخ، دولتی را تأسيس نکرد بلکه ضمن  بنا بر اين -مهانطور که انتظار می رفت
و به هر ....... در مورد آا از حلاظ تارخيی جز نامها چيز ديگری منی دانيم -پادشاهان بود

نگاشت نظر ما را جلب منی کند، اما  که تاريخ دو سطر در مورد او) گيلگمش(حال، 
افسانه  ).که در مورد او افسانه های شعری به دست ما رسيد مورد نظر ماست) گيلگمش(

  .های بابل و کنعان
محاسه ی گيلگمش که پادشاهان سومريان و اکديان و بابليان نيز، و حتی آشوريان آن را 

نزد آا و نزد مردم بود، گويا که تعويذ  در کتاايشان می گذاشتند و به آا توجه داشتند و
يا کتاب مقدس است که اعتقاد دارم سزاوار توجه و تأمل و جستجو ) دعائی برای محايت(

آيا آن حاکی از قصه ی شخصی که خواهد آمد و سومريان يا اکديان و بابليان و : باشد
  آشوريان بعنوان يک منجی يا رها کننده، منتظر اويند، است؟

و گيلگمشِ قهرمان، به شخصه نامش به بيشتر آداب امتهای کهن يا (: ر می گويدطه باق
اينکه اعمالش به قهرمانان ملتهای ديگر مانند هرقل و اسکندر و ذی القرنني و قهرمان 

  .طه باقر - محاسه ی گيلگمش ).نسبت داده شدند، منتقل شد) اوديسون وی اوديسا(
ن گيلگمش که بعنوان ضرب املثل در نزد قهرمانان بسيار عجيب است، اي(: و نيز می گويد

  ).امتهای ديگر ياد می شود، کيست؟
شخصيتی که ما در صدد آن هستيم را  -در زمان کهن- و مصريها (: و شارل می گويد

آا در بيابان نيل در کوه اراک کاردی که تيغ آن از سنگ خارا و نه معدن، و دسته . شناختند

                                                                                                                                                   
جهت اطالعات  -.حال، وصف ذکر شده برای او در اعتبار اينکه شخصيتی ديگر است، آا را کفايت می کرد

  .مطالعه شود  امحد احلسننوشته سيد " سيزدمهني حواری"بيشتر در مورد اينکه يهودا چه کسی است لطفاً کتاب 
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کردند که بر طرفی از آن عکس يک مرد ايستاده با سنگينی و متانت، ی آن از عاج است پيدا 
و اين منظر . و دو گاو نر ايستاده که يکی به طرف راست و ديگری طرف چپ، گرفته است

با حيوانات ) گيلگمش(را بر بسياری از آثار باستانی بابليان می بينيم که اشاره به کُشتی 
  .شارل -افسانه های بابل). وحشی دارند

  
گيلگمش تنها شخص عدالتگر و نيکوکار نيست، و تنها پادشاه يا شخصی که در  بنا بر اين

روزی پادشاه خواهد شد نيست، بلکه او شخصيتی جهانی است و مثالی که به آن قهرمانان 
با توجه به اينکه گيلگمش شخصيتی . امتها مهانطور که باستان برای ما نقل کرد می باشد

تنها امری است که ممکن است وجود نسخه هايی از محاسه های  جهانی است پس اين
و شايد ترين چيزی که اين اثر (. گيلگمش در کشورهای خمتلف ديگر به زباا را تفسري کند

عظيم در عقلهای فرزندان متدن قدمي طيف گسترده که در آن منتشر شد را کشف می کند، در 
کهن تر تداول آن نزد ساکنان قسمت جنوبی و  پس در مورد ساکنان عراق. جهان کهن باشد

وسط از عراق بسيار بود، و آن قسمتی است که به نام سرزمني سومريان و اکديان شناخته 
و نسخه های بسياری . شد، بلکه مهچنني به قسمت مشالی يعنی به سرزمني آشوريان نيز رسيد

سده ی دوم (عهد بابلی کهن از آن در شهرهای عراق کهن از عهد درخشان متدن بابليان در 
  . پيدا شد) م.ق

اما در مورد سرزمني آشوريان، آخرين گزارش کاملی که به ما رسيد، متنهايی در خزانه ی 
و در مورد مراکز متدای کهن، در ... ...، آشور پانيبال معروف، پيدا شدىکتب پادشاه آشور

اجزاها در مناطق دور افتاده مانند  سابق يادآور شدمي که باستان شناسان نسخه های بسياری از
آناتولی سرزمني اصلی هيتی ها يافتند، و بعضی از اين متنها به زبان بابلی کهن نگاشته شده 

و جديداً به اکتشاف . اند، مهانطور که ترمجه هايی به دو زبان هيتی و هوری يافت شدند
شهرهای کهن فلسطني جالبی دست پيدا شد و آن نسخه ی بعضی از فصل هايش در يکی از 

که در تورات معروف است می باشد، و زمان اين نسخه ی کوچک به حدوداً ) جمدو(و آن 
  .طه باقر - محاسه ی گيلگمش ).قرن چهاردهم قبل از ميالد باز می گردد

اينگونه قصه ی محاسی در مطلعش، گيلگمش را توصيف می کند، و مهه چيز در مورد او 
  :ثابه ی تعريف شخصيت و وظيفه اش خمتصر می کندرا در سطرهايی اندک به م
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  :کتيبه ی اول
  . اوست که مهه چيز را ديد پس به ياد او سرود خبوان ای سرزمينم(

  . و اوست که در مورد مهه چيز خرب داد و از طريق آن ره مند شد
  .و دانا اوست که به مهه چيز شناخت دارد
  ن شده را شناخت، مهانا اسرار را در يافت و پوشيده های ا

  .و با اخبار روزهای قبل از طوفان آمد
  مهانا به سفرهای دور رفت تا بيماری و خستگی او را فرا گرفت، 

  ).پس بر سنگ بنا هر آنچه از آن رنج برد و جتربه کرد را کشيد
..... مهه چيز را ديد(را توصيف می کند،  دانشمندشخصی دانا و  ،است که منت روشن

اسرار را دريافت و پوشيده های ان شده را ..... حکيمِ دانا..... ه چيز خرب داددر مورد مه
و معملی که هر چقدر با علوم مهم آمد و آن را خواهد کشيد جائيکه در بني مردم ). شناخت

  .)پس بر سنگ بنا هر آنچه از آن رنج برد و جتربه کرد را کشيد(خواهد ماند، 
 شد برگردمي می بينيم که امام صادق  نقل مهدی  و اگر به منت دينی که در مورد

  : فرمود
علم بيست و هفت حرف است، پس متامی علومی که پيامربان با آن آمدند دو حرف اند، (

و مردم به جز اين دو حرف منی دانند، پس اگر قائم ما قيام کرد بيست و پنج حرف ديگر را 
ف ديگر را به آا ضميمه می کند، پس خارج ساخته و بني مردم منتشر می کند، و دو حر

  .۳۳۶ص ۵۲ج: حبار األنوار )٢٩().بيست و هفت حرف متام را منتشر خواهد کرد
***  

                                                
در طالقان : (را ذکر می کردند، فرمود  در حالی که مهدی از پدرش از رسول اهللا  از امام حسني  .٢٩

او از دورترين  یجلَّ برا عزّ و یخدا ،مردان نشاندار ها و نه از نقره جز اسب دارد که نه از طال است و یگنجهاي
اى در دست دارد که الک و   او نوشته، کند یسيزده نفر بودند مجع م به مشاره جنگ بدر که سيصد و یشهرها افراد
شهرهاى آا و خلق و خوى، وضع ظاهرى، چهره و و ز نسب يدر آن تعداد و اسامى اصحاب او و نمهر شده و 

: ؟ حضرت فرمودای رسول اهللا ستيهاى او چ   عالئم و نشانه: اىب سؤال کرد .ه آنان ثبت شده استيز کنيافه و نيق
  .۶۴ص ۱ج: ار الرضا عيون أخب...). برای او علمی است که اگر خروج کند آن علم منتشر خواهد شد
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  :چشم انداز ششم
  :گيلگمش شخصيتی ديىن

  
محاسه ی گيلگمش پر از رازهای فته است، در آن رؤياهای مرموز با بيان معنا در بعضی  

مثالً در جنگ سختی که بني . حوادث رمزدار وجود دارداز رازها وجود دارد، در آن سخن و 
  : گيلگمش و آنکيدو داير بود مستقيماً آنکيدو ايستاده و با احترام به گيلگمش می گويد

  ، تو يگانه مرد هسىت(
  توئی که مادرت تو را محل کرد، 

  .....مادرت نانسون تو را بدنيا آورد
  آنليل شأنت را باالتر از مردم قرار داد، 

  .طه باقر - محاسه های گيلگمش). و پادشاهی بر مردم را برای تو مقدر ساخت
  

چرا با او  بنا بر اينو سؤالی که مطرح می شود، اگر آنکيدو اين را از قبل می دانست، 
  جنگيد؟

عاقالنه نيست که قصد از آن جنگ، جنگ ميدانی بني گيلگمش و آنکيدو باشد،  بنا بر اين
که جنگ عقائدی است که در ايت آنکيدو را جمبور به اعتراف کرد بله، ممکن است بگوييم 

و  )٣٠(،لگامش پادشاه شودکه گيلگمش پسر نانسون و پسر آنليل است که وصيت کرد گي
آنکيدو، نانسون و آنليل را : با اين کلمات به روشنی بيان می کند که -بعد از جنگ-آنکيدو 

                                                
را   آفتاب  که  زنی"نزد سومريان، و بني " نانسونا"گريان در آنچه گذشت ارتباط حمکم و استوار بني مادر مقدسِ  .٣٠
نزد مسلمانان، و بني منجی و منتظر " فاطمه عليها السالم"نزد مسيحيان، و "  است  شيزير پاها  بر دارد و ماه در

و پيوند و ارتباط . را دانستيماز فرزند ايشان " گيلگمش، منجی و تسلی دهنده،  مهدی" موعود حامی متامی امت ها
که سومريان بر ايشان گريه و زاری کردند، و بني سر بريده بر رود فرات نزد مسيحيان، " دموزی"بني سر بريده تشنه 

  . را نري متوجه شدمي" امی امت هاحامی مت"نزد مسلمانان، و بني منتظر و رهايی خبش موعود  و بني حضرت حسني 
که فرزندش گيلگمش را به عنوان پادشاه تعيني کرد و به " آنليل"بنا بر اين آيا اکنون اين امکان وجود دارد تا بدانيم 

  او وصيت منود کيست؟
  .مطالعه شود) ۳(جهت اطالعات بيشتر پاورقی 
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  : االن اقرار منود اما )٣١(لگامش از نوادگان آاستاما اقرار منی کرد که گيمقدس می مشارد، 
و آنليل شأنت را باالتر از مردم ..... ، مادرت نانسون تو را بدنيا آوردتو يگانه مرد هسىت(

   ).قرار داد، و پادشاهی بر مردم را برای تو مقدر ساخت
و گمان  و مهچنني برای مهني است که بايد حساب رمزدار بودن منت ها را داشته باشيم

نکنيم متنهايی صريح هستند و قصد دقيقاً در معنای لفظی آاست، و اين در حقيقت طبيعت 
متنهای دينی در عموم است زيرا که متنهايی از عوامل ديگر می آيند و حاوی حکمت هستند و 
هدف از آا گاهی اوقات رساندن رسالتی برای اهلش است و شايد غالباً مراد از اين رمز و 

می باشد، که کسی جز  خواهند آا را تصاحب كنند،ى كه مادها حمافظت از دست كسانی من
هيچ شکی نيست،  ادينی هستند که در آ هاىي متنیرؤياها مثالً،  )٣٢(.صاحبش آا را منی داند

                                                
، علی رغم اعتقاد زيادی از مردم به پدرانش  صورت می گريد، پس دقيقاً مهانگونه که در دعوت قائم  .٣١

جدش می باشند، وليکن با اين حال به ايشان اميان منی آورند  و رسول اهللا  و اعتقاد به اينکه علی و فاطمه 
و يا حد اقل نسبت به  –و ايشان را تکذيب می کنند و بلکه با ايشان به جنگ پرداختند، و علت آن با تأکيد فراوان 

  .می باشد عدم اقرار به اينکه ايشان از نسل و نوادگان ائمه  -از آا بسياری
  

و اين يکی از نشانه های بزرگ بود که مردم را به منتظر موعود نزد متامی امت ها معرفی می کرد، و او با  .٣٢
ب و منت هايشان تأکيد فراوان يکی است، و لذا در مورد مهدی منتظر آمده است که ايشان با اهل هر کتابی به کتا

احتجاج می کند، و علی رغم واقع شدن حتريف در آا اال اينکه در آا حقی باقی مانده است که توسط آن بتواند بر 
  .آا حجت اقامه کند

  :در بيان علت و حکمت از آن  امحد احلسنو اما علت رمز گذاری منت ها، اين است فرموده سيد 
می باشند، دقيقاً مهانند در دسترس بودن حروف و ارقام برای مهگان،  ترس مهگاندر دسپس روايات، موجود و ... (

در بانک به جز صاحبش دست پيدا کند؟ پس اگر از او  صندوقیوليکن چه کسی رمز عبور را می داند تا مثالً به 
، روشن خواهد شد دبريون آوررا باز کند و آنچه در آن است را  صندوقخواسته شود رمز عبور را وارد کند تا آن 

و با اينکه رمز عبور از حروف و ارقام تشکيل شده است و اينها . او صاحب خزانه است يا دروغگو می باشد آيا که
 ميسر و در دسترس مهگان می باشند، وليکن هيچ کس به جز صاحب صندوق منی تواند آن حروف و ارقام را بچيند

قطعی شده و ؟ آيا راز ان آشکار شد يا خري؟ اگر باز شده باشد امر که ببيند آيا صندوق باز شده است يا خري است
است، و آن کس که بازش کرده است قطعاً صاحبش است، چه کسی جز صاحبش رمز عبور را می  به پايان رسيده

 كنيم كه یوصف م یم ما صاحب اين امر را با صفتعرض کرد به امام باقر : (از مالک جهنی گويد!...... داند؟
كه خودش بيايد و بر مشا بدان  ینه واهللا كه چنني خنواهد بود تا زمان: فرمود امام باقر . از مردم چنان نيست یاحد

 -امحد احلسنکتاب حمکمات در حقانيت وصی،  .۳۳۷ص : الغيبة للنعماين .)احتجاج كند و مشا را به خود دعوت كند
  .انتشارات انصار امام مهدی 
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  و چه کسی از ما شک دارد که رؤياها غالباً رمز دارند؟
  :ريشه کنی ظلم و ستم و شر از زمني اولني سفر گيلگمش برای قتل شيطان مخبابا و

در جنگل، مخبابای ترسان سکونت : گيلگمش، آنکيدو را مورد خطاب قرار داد و گفت(
  ). ن سازميدارد، پس آن را بکُشيم و شر را از زمني ريشه کَ

و قبل از اينکه گيلگمش، شيطان را به قتل رساند رؤياهای بسياری می ديد که به پريوز اش 
  .اول بشارت می داد در مأموريت

و در خواب دومم ديدم، کوه نيز سقوط کرد، پس به من برخورد و پامي را زير کرد، (
سپس نوری فروزان تاللو پيدا کرد و نور و درخشندگی اش بر اين زمني پخش شد، و من را از 

  .محاسه ی گيلگمش). زير کوه بريون آورد و به من آب نوشانيد و قلبم را شاد کرد
  

د سومريان هر چيزی که به آن توجه شود اله می باشد، پس دنيا اله است و منيت اله در نز
است، و مجاعت اله هستند و صاحلني مقدسان اله، و هلذا می توانيم کلمه ی اله را به پيامربان 
يا صاحلني يا دنيا يا منيت تبديل کنيم و در منت تأمل کنيم و حکمتی که درون منت است را 

  :بنگرمي
  :و گيلگمش زبان گشوده به آنکيدو گفت( 
  ای رفيقم، چه کسی می تواند درجات آمسان را نائل شود؟  
  !، به تنهايی با خورشيد برای مهيشه زندگی می کنند)صاحلني(و خداوند  
  اما فرزندان بشر روزهايشان معدود است،  

  .محاسه ی گيلگمش). غبار پراکنده است ثلو هر آنچه اجنام دادند م
  
  .٢٣: الفرقان. ﴾قَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباء منثُوراًو﴿: در قرآن و
  ).كنيم  نيک وجود دارد وىل ما آن را مثل غبار پراكنده مى  بسا هست كه انبارى از عمل(

شود،  رهاو گيلگمش که دو سومش اله است در ايت خواست از يک سوم تاريکی اش 
 - س به طرف کسی که از ظلمت رهايی خبشيده است رفت، و با اهله که او جدش اوتو نپشتمپ

سفر گيلگمش به نوح مهانطور که بعضی از خوانندگانش  بنا بر اين. نوح است ماندگار شد
توهم شدند جهت طلب ماندگاری جسمانی نبود بلکه آن سفری برای ماندگاری روحی دچار 
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  .بود
موارد اشاره کردمي، آيا از انصاف است که اگر گفتيم محاسه ی  بعد از آنکه به اين

گيلگمش، محاسه ای دينی با ارزشی است و گيلگمش شخصيتی دينی می باشد، شخصی بر ما 
  اعتراض کند؟

***  
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  :چشم انداز هفتم
  :گيلگمش و يوسف 

  
اوروک بازگشت و گيلگمش در سفر اولش پريوز گشت و شيطان مخبابا را کُشت و به (

  .را آغاز کند) عشتار اهله يا نانا(تاج خود را بر سر کرد تا جنگ دوم با دنيا 
  و هنگامی که گيلگمش تاج خود را بر سر اد، (

  : عشتار چشمانش را باال برد و زيبايی گيلگمش را ديد و به او گفت
  ای گيلگمش بيا و مهسر من باش، 

  .ز آن ره مند شومو مثره ات را به من هديه کن تا ا
  مهسر من باش و من مهسر تو باشم، 

  مرکبه ای از سنگ الجورد و طال برای تو آماده خواهم کرد، 
  با چرخ هايی از طال و شاخهايی از برنز، 

  . برای کشيدن، از شياطني صاعقه به جای قاطرهای بزرگ ببند ،و به آن
  ه را خواهی بوييد، و هنگامی که وارد خانه ای می شوی بوی برنج پخش شد

  .خواهند بوسيدد شدی پاهايت را چارچوب و ريگ اگر به خانه ای وار
  ......در برابر تو گردن خم می کنند ارت دارانو ام كومت دارانپادشاهان و ح 

  :گيلگمش زبان گشود و عشتار با شکوه را پاسخ داد
  اگر با تو ازدواج کنم چه خريی به من نائل می شود؟ 

  ! تو
  ، ز يک مشعل که آتشش در سرما خاموش می شود بيش نيسىتتو ج

  .تو مانند دربی ناقص هستی که جلوی نه طوفان را می گريد و نه باد را
  تو کاخی هستی که درون آن شريمردان شکست می خورند، 

  .تو فيلی هستی که خانه اش را ويران می سازد
  . امل آن را خيس می کندتو قريی هستی که حامل آن را آلوده و مشکی هستی که ح

  تو سنگ مرمر هستی که ديوارش فرو می ريزد، 
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  . تو سنگی يشب هستی که دمشنش رو به آن کرده فريب زيبای اش می خورد
  هستی که پا را می برد،  پای پوشیتو 

  ؟ ىبر عشق کدام يک از عاشقانت پايدار ماند
  ؟ ىو از کدام يک از بندگانت برای مهيشه راضی شد

  ی که عشتار اينها را شنيد، و وقت 
  بسيار خشمگني شد و به آمسان عروج کرد، 

  :عشتار صعود کرد و در حمضر پدرش آنو و مادرش آنتم گريه کرد و گفت
  گيلگمش من را حتقري و به من اهانت کرد، ! ای پدر من

  .به من ناسزاء گفت و خباطر شر و بدی هامي مرا مورد نکوهش قرار داد
  :ا شکوه گفتآنو به عشتار ب

  ، ىتو او را برانگيز و ناراحت کرد
  .پس گيلگمش به تو اهانت کرد، و عيب و نقص و شرت را يادآور کرد

  : گفت) آنو(عشتار دهانش را به سخن گشود و به 
  آمسانی خلق کن تا گيلگمش را هالک کند؛ ) نر(برای من گاوی 

را درهم خواهم ) مواتعامل ا(و اگر برای من آن را خلق نکنی درب جهان زيرين 
  شکست، 

  و آن را تا آخر، باز خواهم کرد و می گذارم مردگان برخيزند و زنده ها را خبورند، 
  .و تعداد مردگان بيشتر از زنده ها شود

  :آنو دهان گشوده به عشتار با شکوه پاسخ داده گفت
  د بود، اگر حاجت تو را اجابت منودم هفت سال خشک خواهند آمد که آذوقه ای خنواه

  ؟ىآيا آذوقه ای که مردم را کفايت کند مجع کرده ا
  ؟ىو آيا علفی برای چهارپايان به انبار گذاشته ا

خرمنهای غالت برای مردم، و علف : عشتار دهان گشوده، و پدرش آنو را پاسخ گفت
  چهارپايان ذخريه کرده ام،  ىبرا

ذخريه کرده ام که مردم و اگر هفت سال خشک و بی علف فرا رسيدند من غالت و علف 
  .محاسه ی گيلگمش). و چهارپايان را کفايت می کند
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وراودته الَّتی هو فی بيتها عن نفِْسه وغَلَّقَت اَألبواب وقَالَت هيت لَك قَالَ معاذَ ﴿: و در قرآن
 حفْلالَ ي های إِنثْوم نسی أَحبر هإِن ونَاللّهم٢٣: يوسف. ﴾الظَّال.  

چفت ] پياپى[اش بود خواست از او كام گريد و درها را   كه وى در خانه] بانو[و آن ( 
گفت پناه بر خدا او آقاى من است به من جاى نيكو ] يوسف. [ماكرد و گفت بيا كه از آن تو

  ).شوند داده است قطعاً ستمكاران رستگار منى 
  
﴿عبونَ سعرزأْكُلُونَ  قَالَ تا تميالً مإِالَّ قَل هلنبی سف وهفَذَر مدتصا حأَباً فَمد نِنيی * سأْتي ثُم

ثُم يأْتی من بعد ذَلك عام * من بعد ذَلك سبع شداد يأْكُلْن ما قَدمتم لَهن إِالَّ قَليالً مما تحصنونَ 
ونَفرصعي يهفو اساثُ النغي ۴۷- ۴۹: يوسف. ﴾يه.  

خوريد  كاريد و آنچه را درويديد جز اندكى را كه مى   سال پى در پى مى  گفت هفت( 
آيد كه آنچه را براى آن  سال سخت مى   آنگاه پس از آن هفت *. اش واگذاري در خوشه 

آنگاه پس از * . كنيد مهه را خواهند خورد  ه مىايد جز اندكى را كه ذخري  از پيش اده] ساهلا[
  رسد و در آن آب ميوه مى باران مى ] سال[رسد كه به مردم در آن  آن ساىل فرا مى 

  )٣٣().گريند
                                                

نوه حضرت ابراهيم [ چه پيوند و ارتباطی بني گيلگمش موعود و بني نبی اهللا يوسف : کهو سؤال اينجاست  ٣٣.
 [را متوجه شدمي؟  

، پس دنيای خواهد شدمتوجه  کامل را مطالعه کرده باشد ارتباط را با روشنی کسی که روايات آل حممد : پاسخ
ه بود، و فردی که تصميم گرفت ايشان را به فتنه انگيز و ملک و خدمتگذارانش جتسم يافتکه در زليخا  يوسف 

که ] زليخای گيلگمش[و اطاعت در طلبش زندانی کند، آن دقيقاً مهان دنيايی است ] زليخا[دليل رد سجود به او 
و  االن عقوبت رد سجود برايش را طلب کرد، و معرفت آن مسئله در شناخت علت اندکی انصار امام مهدی 

و برای اين است تأکيد شد که عربت گرفنت از آنچه . دنيای فتنه انگيز سهمی خواهد داشتفراوانی دمشنانش از اهل 
اتفاق افتاد و شناخت قصه اش به طور کامل، تأثريی بزرگ در ملحق شدن به کشتی يوسف آل حممد  بر يوسف 

  .منجی جهانی و منتظر موعود خواهد داشت 
گويا : تماز يوسف است، گف یصاحب اين امر، شباهتدر : (فرمود شنيدم از امام صادق : از سدير الصريفی گويد

 یمهچون خوک، اين مسئله  یچرا اين مردم لعنت شده : ، فرموددهيد یبه ما خرب م یکه مشا از غيبت يا حريت
 ردبر يوسف وا عاقل و با فهم و فرزندان انبياء بودند، یبرادران يوسف با آنکه افراد! کنند؟ یرا انکار م) غيبت(

که آنان  یآمد منودند در حال داد و ستد کردند و رفت و یشدند، با او سخن گفتند، او را خماطب ساختند و با و
کرد و به آنان  یمعرف که خود را یعني حال، او را نشناختند تا وقت برادران يوسف و يوسف برادر ايشان بود، اما در
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  :چشم انداز هشتم
  :در آجنا کسانی هستند که در سفر جاودانگی افتاده يا لغزش می خورند

وحی و زندگی اُخروی جاودان و نه روشن ساختم که سفر گيلگمش در مورد جاودانگی ر
 ،جاودانگی جسمی که هالک می شود است که حتی بی خردان به هالک آن يقني دارند

صحبت می کند، پس چه رسد به گيلگمش که در محاسه به حکيم و دانای به حقائق امور 
   .وصف شده است

مرگ روح است،  مراد از آن جاودانگی و ،و با اينکه جاودانگی و مرگ ياد شده در قصه
و آنکيدو نتوانست سفر جاودانگی را بدون سقوط يا  )٣٤(پس مرگ آنکيدو نيز خواهد بود،

                                                                                                                                                   
جل  و کنند که خداوند عز ین امت سرگردان انکار مپس چرا اي .گفت من يوسف هستم، سپس او را شناختند

ه روز مصر بود و با پدرش، فقط هجد یيوسف فرمانروا! از اوقات، حجتش را از ايشان پنهان سازد؟ یخبواهد در وقت
به خدا سوگند، يعقوب و  .توانست یدرش را از جايگاه او آگاه سازد مخواست پ یراه فاصله داشت، اگر خدا م

از طريق (، از آغاز حرکتشان تا مصر، نه روز در راه بودند )يوسف(ه هنگام رسيدن نويد و بشارت فرزندانش، ب
ورزند که خداوند به مهانگونه که با يوسف رفتار کرد، با حجتش نيز رفتار کند و  ی، پس چرا اين امت انکار م)بيابان

آمد کند و در بازارهايشان راه برود و صاحب مظلوم مشا که حقش غصب شده، صاحب اين امر، ميان مردم رفت و 
کند،  یاجازه دهد خود را به مردم معرف یکه خداوند به و یگذارد اما او را نشناسند، تا وقتبر فرشهايشان قدم ب

). من يوسف هستم: ؟ گفتیان يوسف هستآيا تو مه: که برادرانش به او گفتند یچنانکه به يوسف اجازه داد، هنگام
  .۱۵۴ص ۵۲ج: حبار األنوار

  .مطالعه شود) ۴(جهت اطالعات بيشتر پاورقی 
نيز مرگ روحی، و مانند اينها از ياری منتظر موعود دست منی کشند و توقف منی کنند، آا به عبارتی يا  ٣٤.

  :انصارش می باشند که در آا وارد شده است
ب اين امر يارانش براى او نگهدارى مهانا صاح(: فرمود  مى شنيدم امام صادق : سليمان بن هارون عجلى گويد

 و رساند، و آنان مهان كساىن هستند كه خداى عز  اند، اگر مهه مردم نيز از بني بروند خداوند يارانش را به او مى شده
ينان بدان كافر شوند پس به حتقيق ما اگر ا( ،فَإِن يكْفُر بِها هؤالء فَقَد وكَّلْنا بِها قَوما لَّيسواْ بِها بِكَافرِين: جلّ فرموده

و باز آنان مهان كساىن هستند كه خداوند در باره آنان  ).امي گروهى را كه بدان كافر نيستند بر آن موكّل كرده
خداوند به زودى گروهى را ( ،كَافرِينفَسوف يأْتي اللّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونه أَذلَّة علَى الْمؤمنِني أَعزة علَى الْ: فرموده

دارند، در برابر مؤمنان فروتن و در برابر كافران   دارد و آنان نيز او را دوست مى  خواهد آورد كه آنان را دوست مى
  .۳۳۰ص: الغيبة للنعماين)). خو و سختگري هستند با عزت و درشت

نيز او را دوست می دارند اين است که قلب و روحشان زنده و معنای اينکه خداوند آنان را دوست می دارد و آنان 
و پاک است، پس از خدا می شنوند، و شهادت و گواهی او را می پذيرند و آياتش را راست می پندارند، بر عکس 
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های گيلگمش به او، به امتام برساند، پس  تو ارتکاب گناهان و خمالفت با وصيلغزش در راه 
بيفتد، و گيلگمش سعی بر) عامل اموات(فلی نتيجه اين بود که در چنگال عامل زيرين يا س 

  .جنات او از چنگال عامل اموات و سرپا برگرداندن ايشان از لغزشش داشت
  .اال اينکه او به سخن سرورش گوش منی دهدآنکيدو به عامل اموات سقوط کرد، (

  و لباسهای پاکيزه ای پوشيد، 
  .پس اصحاب قدرت به او هجوم کردند گويی که دمشنند

  و بدنش را با روغن جام تازه مسح کرد، 
  .اثر بوی آن اطراف او مجع شدندپس بر 

  و عصای خود را به عامل اموات افکند،  
  .و کسانی که عصا به آا خورد به او خريه شدند

  و عصائی به دست گرفت،  
  .و شبح های مردگان از اطراف او با اضطراب دور شدند

  )٣٥(د،پوشي پای پوشیو  
                                                                                                                                                   
 اسريان در عامل زيرين، پس آا در حقيقت قلبهايشان مرده است، و آا مهان کسانی هستند که آنکيدو در محاسه های

  .سومری وضعی مهانند آا داشت
  

و آن عالمت اهل دنيا و عامل زيرين است، و هر کس که قلبش به آن گره خورده باشد به ساحت قدس و  .٣٥
  .طهارت و زندگی جاويدان داخل منی شود

پوش خويش   اين منم پروردگار تو پاى(، ىإِني أَنا ربك فَاخلَع نعلَيك إِنك بِالْواد الْمقَدسِ طُو: اهللا تعالی فرمود
  .۱۲: طه ).بريون آور كه تو در وادى مقدس طوى هسىت

پای هر انسانی را حفظ می کند و در عني حال از  ،)نعل(پای پوش : (نددر بيان آن فرمود  امحد احلسنسيد 
حضرت بلکه هر چه از سرعت  سرعت سري او می کاهد، و منظور خداوند متعال فقط وجود مادی پای پوش منی باشد

و خداوند متعال می رختی که از آن با وی سخن گفته شد، بکاهد، بود، نسبت به سري وی به سوی د موسی 
خواهد به موسی بگويد که هر چيزی که نسبت به حب و دوستی او به خدا بکاهد کنار گذاشته و هر ترسی را از دل 

بنا بر اين خدا . ......طريق عشق به خداوند مردم را دوست داشته باشدخود بريون کند و فقط از خدا بترسد و از 
، )باشى کنه بترسى و نه بيمنا(، تَخشی ال و درکاً تَخاف البه موسی می گويد تو به ساحت قدس اهلی رسيدی 

 وسی چون خداوند از تو دفاع می کند و تو حاال در ساحت قدس اهلی وادی مقدس طوی هستی، و در قلب م
بعد از اينکه به ساحت قدس اهلی رسيد هيچ گونه هراس و ترسی از طاغوت نداشت و در اين خطاب اهلی درس و 

اوالً بايد شايستگی ورود به اين ساحت را . تعليمی برای هر انسانی که خبواهد وارد ساحت قدس اهلی شود، می باشد
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  .و صدائی در عامل اموات اجياد کرد
  دوست داشت را بوسيد،  و مهسری که آن را 

  .و به مهسری که از او متنفر شد سيلی زد
  و پسری که آن را دوست داشت را بوسيد،  

  .و به پسری که از او متنفر شد سيلی زد
  .پس صيحه ی عامل اموات به شدت او را در بر گرفت- 
 .............  
 .............  
  .٢٨٨مسوئيل کرامير ص  -سومريان). دمهان عامل اموات است که او را به شدت می گري 

قصه ی مرگ آنکيدو و دفنش بر اساس ارجحترين احتماالت از اصل بابلی و نه سومری 
  ".گيلگمش و آنکيدو و عامل اموات"به موجب شعر حتت عنوان . است
) کور(صورت مرگی که از آن شناخت دارمي منرده است بلکه در عامل اموات ه آنکيدو ب(

رد، و او مهان شيطان موکول به عامل اموات و شبيه به اژدها است، زيرا که او او را اسري ک
حادثه ی ) محاسه ی گيلگمش(و بابليان مؤلفان . دانسته مرتکب گناه مربوط به عامل اموات شد

بر اساس تالش گيلگمش و ) ىتئاتر(را اختراع کردند تا داستانی دراماتيک " آنکيدو"مرگ 
اودانگی که اين اوج دراماتيک در شعر را می رساند، را مهياء درخواست دستيابی به ج

هر چه باشد، شعرای بابليان تنها کپی برداران و مقلدان کورکورانه  اما............ سازند
برای ماده ی سومری منی باشند، بلکه در واقع آا در مضمونش تغيري و تبديل کردند و ترکيب 

د تا با سرشت و مرياث خود مهاهنگ و مالئم باشد، جائيکه و هيئت آن را کامالً تغيري دادن

                                                                                                                                                   
به يقني برسد که مدافع وی خداوند است که بر مهه چيز  داشته باشد و ترس از طاغوت را از دل خود بريون کند و

خواسته شده اين است که در موقع  تواناست و طاغوتيان بر مهه چيز توانا نيستند و چيزی که از حضرت موسی 
ورود به ساحت قدس، ترس را از قلب خويش بريون براند و فقط از خدا بترسد هر چند ذره ای ترس باشد، بريون 

  .۶۰سؤال  ۲ج: جواای روشنگرانه. )دل خويش را فقط حمل ترس از خدا قرار دهد زده و سپس
بياموزد، مهان چيزی است که گيلگمش می خواست به آنکيدو بياموزد تا  و آنچه که خدا خواست به موسی 

را در وارد ساحت قدس اهلی شود، وليکن به فرمايشات سرورش گوش فرا نداد، پس به جای اينکه پای پوش خود 
  .آورد، آا را به پا کرد، و اين دائماً حال و شأن اهل دنياست
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ص  -مسوئيل کرامير -از لوح های سومري). چيزی جز هسته ی سومری اصلی باقی مناند
٣٧٢-٣٧٣.  
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  :چشم انداز هنم
  :سفر گيلگمش به جدش نوح 

  
سفر جاودانگی را  آغاز می شود، و در اين) نپشتم-اوتو(و سفر گيلگمش به جدش نوح  

  :طلب می کند
جاودانگی روح و نه جاودانگی بدن، پس گيلگمش از ابتدا می دانست که جاودانگی  

، به تنهايی با خورشيد )صاحلني( و خداوند(: برای بدن وجود ندارد، و سخنی که گذشت
م دادند اما فرزندان بشر روزهايشان معدود است، و هر آنچه اجنا! برای مهيشه زندگی می کنند

  ). غبار پراکنده می شود ثلم
، سفرش، بنا بر اينو جدش نوح ساليان است که مرده است و او اين را تر می داند،  

سفری به عاملی ديگر است و در اين سفر گيلگمش بر نفس خود پا می گذارد و جاودانگی که 
بل از اينکه به جدش مرادش را در مهان سفر و حتی ق. خباطر آن سفر کرد را حتقق می خبشد

موهامي را آزاد می کنم و پوست شري خواهم (: برسد را حتقيق می خبشد) نپشتم- اوتو(نوح 
  .محاسه ی گيلگمش). پوشيد و در صحراها سرگردان می شوم

امور را ) نوح(نپشتم -و گيلگمش وارد عامل حقيقت می شود، و در سفر به جدش اوتو
  .مهانطور که هستند می بينيد

   )٣٦(رسيد،" ميشو"ا به کوه مهان(
  . که هر روز مشرق و مغرب خورشيد را نگهبانی می کند

  .و آن کوهی که ارتفاعش به آمسان می رسد
  و در پايني، سينه اش به عامل اموات می رسد،  

  نگهبانی می کند، " بشر عقرىب"و دربش را 
  آائی که ترس وارد دل کرده و نگاهشان مرگ است، 

                                                
و وقتی دانستيم که سفر گيلگمش سفری روحی مهيشگی و جاويدان است، متوجه می شومي که منظور از کوه  .٣٦

واح و در منت، کوه مادی منی باشد که خدا با آن زمني را ميخ کوب و ثابت کرده است، بلکه مراد از آن ثبات ار
  .آنچه که سبب در جاودانگی و ثبت آن در زندگی ابدی است، می باشد
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  .شان بر کوه ها طغيان می کندو شکوه ترسناک
  .و غروبش نگهبانی می کنند طلوعکسانی که خورشيد را در 

  صورتش زرد شد،  و هراس و هنگامی که گيلگمش آا را ديد از ترس
  .اما او دلريی کرد و به نزديکی آا جلويشان آمد

  :مهسرش را صدا زد و به او گفت" مرد عقرىب"
  !از ماده ی اهله استآن کس که به طرف ما آمد بدنش 

  :مهسرش به او پاسخ داد و گفت
  .، دو سومش اله و يک سوم ديگر بشر استىآر
  گيلگمش را صدا زد، " مرد عقرىب"سپس  

  )٣٧(:هله را با اين کلمات مورد خطاب قرار دادآو نسل 
  چه چيزی تو را به اين سفر دور وادار ساخت؟ 
ی سخت و دشوار را گذرانده به طرفم و چرا اين راه را پيمودی و راه های دريائ 
  )٣٨(،ىآمد

  .پس دليل آمدنت به طرف من را روشن ساز 
  :گيلگمش پاسخ داد 
  آمده ام،) نوح(نپشتم -به قصد پدرم اوتو 
  *که در مجع آهله وارد شد 
  *آمده ام تا از راز زندگی و مرگ بپرسم 
  :مرد عقربی دهان گشوده و خطاب به گيلگمش کرد و گفت 

                                                
امحد آنچه که سيد –يا فرزندشان است، و اگر دانستيم " نسل اهله"اين وصف بر گيلگمش اطالق شد که او  .٣٧

گمش فرزند را به نيکوکاران اطالق منودند، بنا بر اين گيل" اله"که سومريان لفظ  - قبالً روشن ساختند  احلسن
به راحتی برای او مهياء می شود نيکوکاران است، و اعتقاد دارم هر کس اين چشم اندازها را مطالعه کند اين امکان 

  .بداند آن نيکوکاران کيستند تا
  

باری ديگر ذکر می کنم که، مراد از درياها به معنای متعارف در اين عامل جسمانی بعد از سفر روحی که صورت  .٣٨
  .باشد، بلکه مراد از عبور درياها حتقق خبشيدن جاودانگی روح و تزکيه آن است صورت گرفت منی
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  .گمش، در گذشته کسی نتوانست اين کار را اجنام دهدای گيل
  .کسی نتوانست از راه های پر فراز و نشيب کوه ها عبور کند

زيرا که داخل آا تاريکی مطلق در مسافت دوازده ساعت مضاعف است که نوری وجود 
  ...............جزئی ناممکن از محاسه............. )٣٩(ندارد

                                                
برای ) گيلگمش(، هيچ بشری توانايی سري يا حرکت در بني آا را ندارد، و ای )ثبات ارواح(اين کوه ها  مهانا .٣٩

سپس . هلی بزرگ دست يافتیتو مقدر شد تا از آا بگذری زيرا که بر روی نفس خود پای گذاشتی لذا به آن مقام ا
، که دوازده ساعت از آا در )۱۲+  ۱۲: يعنی(اگر به آن نظر کردی می بينی که دوازده ساعت مضاعف می باشند 

درب (، و تو يکی از ساعت ها می باشی بعد از اينکه خداوند تو را برگزيد و به تو اذن داد می باشند تاريکی سخت
، مهانا که فرستادگان هراس ندارند، پس )ر ای گيلگمش و هراس نداشته باشبگذ(، )کوه در جلوی تو باز است

  .۱۰: النمل). ترسند فرستادگان پيش من منى(، ني لَا يخاف لَدي الْمرسلُونَإِ: پروردگار تو می فرمايد
بوا بِالسّاعة و أَعتدنا بلْ کَذَّمعنی کالم خداوند : (پرسيدم حضرت امام صادق  از: از مفضل فرزند عمر گويد
رستاخيز را دروغ خواندند و براى هر كس كه رستاخيز را دروغ ] آا[ بلكه] نه[(، لمن کَذَّب بِالسّاعة سعرياً

خداوند سال را دوازده ماه آفريد، و شب را دوازده ساعت قرار داد، و : فرمود). امي  خواند آتش سوزان آماده كرده
  ).از آن ساعات بود ا دوازده ساعت، و از ما دوازده حمدث است و امري املؤمنني روز ر

ها دوازده   ماه شب دوازده ساعت است و روز دوازده ساعت و(: است که فرمود ت شدهيروا  امام صادقاز 
  .۸۶-۸۷ص : ينغيبة النعما. )از دوازده ساعت است یک ساعتي  یعل و ،اند و امامان دوازده تا و نقبا دوازده

نفر  ۱۲و آن يک ماه نيست که گفته شود ايشان فقط (يکی از آن ساعات می باشد  پس هر امام از آل حممد 
) يوم اهللا(، و جمموع ساعات روز خدا )از ساعات شب(ساعت می باشد  ۱۲ساعتی از آن  ، پس علی )می باشند

در شب وفاتشان در نزد مسلمانان  رسول اهللا  می باشند، و اين مهان مسئله ای است که وصيت ) ۱۲+  ۱۲(
  .مطالعه شود) ۳(پاورقی . شيخ اشاره کرد) ۱۲+  ۱۲(به آن اشاره کرد، و رؤيای يوحنا الهوتی در نزد مسيحيان به 

زيرا که دولت عدل اهلی حمقق شده برای سفر ! که قبل از گيلگمش بودند) ساعات شب(اما دوازده ساعت اول 
خواهد بود، که مهراه آا دوازده ) تاريکی سخت(ابدی و جاودانگی، قبل از آن دولت ظلم و ظاملني  ارواح به زندگی

  :امام مظلوم می باشند
از  یائمه هد" ده گانه یو قسم به شب ها. "است مهان قائم "قسم به فجر(": فرمود  صادقحضرت از جابر از 
 يیاهللا که خدا )"الوتر( و قسم به تک . "و فاطمه یعل )"عالشف(و قسم به جفت . "یتا امام حسن عسکر امام حسن

 ۲۴ج: حبار األنوار ).خواهد بود يعنی دولت ظلم، که تا قيام قائم " روديکه م یشب هنگام و. "ستيجز او ن
  .۷۸ص

، ، مهان مهديني دوازده گانه می باشند، و اگر به وصيت مقدس نظری افکندمي)ساعات روز(و اما دوازده ساعت دوم 
بعد از ذکر ائمه دوازده گانه، مهدی اول از مهديني دوازده گانه را ذکر منود و  متوجه می شومي که رسول اهللا  

  .اد و ايشان را به اول مؤمنان و اول نزديکان بر مشرد" امحد"اسم ايشان را 
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  *خود را بر رفنت جزم کرده ام ولو با غم و دردعزم : گيلگمش پاسخ گفت
  *و در سرما و گرما و در حسرا و گريه 
  اکنون درب کوه ها را برای من بگشا، 
  :مرد عقربی دهان گشوده به گيلگمش پاسخ داد 
  ،ىبگذر" ميشو"بگذر ای گيلگمش و مترس، به تو اجازه دادم که از کوه های  
  ،اندوه های آن را بگذراىنو خواهامن که کوه ها و غم و  
  و پاهايت دوباره تو را به سالمت باز گردانند، 
  .۷۵-۷۶ طه باقر ص - محاسه ی گيلگمش). و اينک درب کوه در جلوی تو باز است 
  

می رسد و گويا ) زن(و سفر گيلگمش ادامه پيدا می کند، و به صاحب مشروب فروشی 
و صاحب مشروب فروشی او را به دنيا و . استکه مناد مستی مردم به دلباختگی دنيا و منيت 

مهت ورزيدن به خود و خودداری از سفر خسته کننده به جهت جاودانگی دعوت می کند، 
  :صاحب مشروب فروشی در پاسخ به گيلگمش گفت

  .زندگی که به دنبال آن هستی را خنواهی يافت( 
  .هنگامی که آهله، بشر را آفريد مرگ بر بشريت را مقدر ساخت 
  *و آن به زندگی چريه شد 
  *اما تو ای گيلگمش شکمت را پر بگردان 
  *و شب و روز شاد و مسرور باش 
  *و شادی و سرور را هر روز از روزهايت بر پا کن 
  *و شب و روز برقص و بازی کن 
  *و جامه هايت را متيز و پاک بگردان 
  *و سرت را شستشو ده و در آب استحمام کن 
  *را می گريد را در ناز و نعمت بپرورانو طفلی که دست تو  
  *و مهسری که در بني دستان تو است را شاد گردان 
  .و اين است سهم بشر 
  :اما گيلگمش خطاب به صاحب مشروب فروشی گفت 
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  نپشتم از کجاست،- ای صاحب مشروب فروشی راه به اوتو 
  به من بگو چگونه به او دست پيدا کنم؟ 
  ، من حتی از درياها عبور خواهم کرد،اگر رسيدن به او ممکن است 
محاسه ی ). و اگر رسيدن به او غري ممکن باشد، در صحراها خود را سرگردان خواهم منود 

  .٧٩-٨٢طه باقر ص  -گيلگمش
  

در قران معانی آا را از گيلگمش برگرفته  و اين کلمات آخر، گويی که موسی 
  : است، پس گفت

﴿...ح حرلَا أَب اهفَتالقُبی حضأَم نِ أَويرحالْب عمجلُغَ مى أَب۶۰: الکهف .﴾ت.  
خود گفت دست بردار نيستم تا به حمل برخورد دو دريا برسم هر چند ] مهراه[به جوان (
  ). سري كنم] ى سال[ساهلا
  

رسيد، و جدش ) نوح (نپشتم - و سفر گيلگمش ادامه پيدا می کند تا به جدش اوتو
، از جدش ىند و با اين حال گيلگمش راز زندگن را برای گيلگمش باز گو می کقصه ی طوفا

  .را بدست می آورد
  :نپشتم به گيلگمش گفت- اوتو( 
  مرگ بی رحم است و رحم منی کند،( 
  چه هنگام خانه ای ساختيم که برای مهيشه جاودان مباند؟ 
  ند؟دادی را مهر کردمي که برای مهيشه جاودان مباچه هنگام قرار 
  و آيا برادران با هم مرياث خود را تقسيم می کنند تا برای مهيشه مباند؟ 
  و آيا نفرت برای مهيشه بر روی زمني خواهد ماند؟ 
  و آيا مهيشه رود طغيان می کند و سيل به جا می گذارد؟ 
  .و پروانه منی تواند از پيله اش خارج شود تا خورشيد را ببيند و تا مرگ او فرا رسد 
  .وام و جاودانگی از کهن نبودو د 
  .و چه شباهت بسياری بني خوابيده و مرده است 
  آيا به نظر منی رسد که مرگ است؟ 
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محاسه ی ). چه کسی می تواند بني غالم و سرور هنگام فرا رسيدن اجلشان متييز کند؟ 
  .٨٧طه باقر ص  -گيلگمش

  
ه ی دين اهلی در نزد محاسه ها و قصه ها و شعرهای سومريان ثابت می کنند که قص

سومريان با جزئيات و شخصيات و رازها قبل از ديانت های يهوديت و مسيحيت و اسالم 
در لوح های سومری گلني اله حقيقی يکتا و امين کننده و  بنا بر اين. موجود و کامل است

روش  نگهبان بر مهه چيز می بينيم، و در نزد آا عقائد و اخالق و شريعت مقدس و عبادت و
اين متامی دين  بنا بر اين. آن، و پريوزی بر شيطان و بر دنيا و منيت و حب ذات را نيز می بينيم

است در نزد سومريان از الف تا ياء، پس آن را از کجا آوردند؟ از کجا اين نظم و ترتيبات 
  پيچيده که ناگهان در تاريخ سرزمني ما بني النهرين ظهور کرد را آوردند؟ 

مانند خورشيد منايان و روشن است، و آن اين است  ،ه هر عاقل آن را می بيندحقيقتی ک 
که در آجنا جهش فرهنگی و متدنی است که فرهنگ و متدن سومری آن را برای ما ظاهر 

  . ساخت، و هر کس خواهان انکار آنچه بدان اشاره شد، گردد، به او مربوط می شود
ی توضيح و نظرياتی قرار دادم، و اگر امر و در هر حال برای تفسري اين جهش فرهنگ 

و باعث تعجب  )٤٠(اينگونه نبود، نظريه ی آمدن موجودات از فضاء را مطرح منی ساختند،
است، کسانی که علت تکامل انسان را آمدن موجودات فضائی با بشقاب پرنده ها و توانائی 

ند تا اين جهش فرهنگی را های کيهانی که اثری از آا بر روی زمني منی بينيم را می پذير
تعليل کنند، و قبول منی کنند که نفس آدم در بدن دميده شد و تکامل پيدا کرد و به سطح 

  .ک دست يافتر خلق و نظم و توانائی بر فکر و درتکامل بيشتری د
***  

  
  

                                                
خملوقات فضائی، يا (اش گفت، که نظريه ) آريش فون دنيکن(مهانگونه که پژوهشگر و باستان شناس سوئيسی  .٤٠

  .جدل علمی بزرگی در ابتدای دهه هفتاد قرن گذشته را در بر داشت) غريبان آمده از فضاء
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  :چشم انداز دهم
  :سومريان و حاکميت خدا

  
رشد انسان  - پارملان با دو جملساولني - حکومت(: دکتر کرامير در مورد حکومت می گويد

، و دنبال کردن و رسيدن به آن سخت و و آهسته است از حلاظ اجتماعی و روحی غالباً آرام
و ممکن است شجره ی تکامل جدا شده و دور از دانه ی اصلی با اختالف . دشوار است

سسات مثالً شيوه ی زندگی معروف به اسم دموکراسی و مؤ. هزاران ميل و سال شده است
آن يا نظام که آن جملس سياسی است، در ظاهر حال به نظر می رسد اين نظام حمدود به متدن 

چه کسی  بنا بر اينغرب يا منحصر به آن است، و آن مثره ای از مثره های قرون جديد است، 
تصور می کند که پارملاای سياسی بيش از هزاران سال پيش و در جهت هائی از عامل که با 

ت دموکراتيک مرتبط نيستند اال به ندرت موجود بودند، وليکن باستان شناس صبور مؤسسا
حفاری و کاوش و چاله ها را عميق و گسترش می دهد، و مطلقاً منی داند چه خواهد بود و به 

، و به لطف گروه زمحت کش توانستيم االن فهرست جملس خواهد كردچه چيزی دست پيدا 
  .منعقد بود را خبوانيم -در شرق نزديک قبل از هر جای ديگر- سال سياسی که تقريباً پنج هزار

، اولني و کاملترين پارملان سياسی شناخته شده در تاريخ انسان در يک جلسه ای ىآر 
و مانند پارملان ما متشکل از دو جملس . جدی در حدود سه هزار قبل از ميالد ثبت شده است

، که آن هم متشکل از شهروندان مذکر و توانا )جملسمنايندگان (جملس سنا و جملس عوام : بود
بر محل سالح بود، و پارملان جنگ تشکيل شد تا در مورد امری خطرناک مربوط به جنگ و 

بر اين پارملان يا جملس بود که از ميان صلح با هر قيمت، و جنگ و . صلح تصميم گريی کند
شکل از حمافظه کاران جملس است تصميم و اما جملس سنا که مت. استقالل، انتخابی داشته باشد

خود بر صلح با هر قيمتی که باشد را اعالم کرد، وليکن پادشاه بر اين تصميم اعتراض کرد 
سپس بعد از آن امر را بر جملس عوام عرضه کرد، پس اين جملس جنگ برای آزادی را اعالم 

  .کرد و پادشاه اين تصميم را تأييد منود
  هان اولني پارملان يا جملس برای انسان بود؟در کجای ج بنا بر اين 
مهانطور که گمان می رفت موضع منعقد ساخنت آن در غرب در قاره ی اروپا نبود، و  
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جملس های سياسی در يونان دموکراتيک و در مجهوری زوما بعد از آن با مدتی طوالنی آمد، 
ملان کهن در جزئی از آسيا بلکه آنچه غرابت و شگفتی را افزايش می دهد اين است که آن پار

که مردم آن را شرق نزديک سرزمني طغيانگران و استبدادگران می نامند، جلسه های خود را 
منعقد ساخت، و آن جزئی از جهان است که در مورد آن گمان می رفت که پارملاای 

  .سياسی در آن معروف نيستند
مشال خليج فارس بني رود دجله و ، در آن سرزمني كهنِ معروف به نام سومر واقع در ىآر 

چه وقت اين جملس فراهم و داير  بنا بر اينفرات کهن ترين جملس سياسی معروف منعقد شد، 
در سرزمني سومريان که آن مطابق با قسمت . شد؟ آن در دهه ی سوم قبل از ميالد جتمع کرد

و کرد که ترجيحاً جنوبی از عراق کنونی است ملتی زندگی می کردند که در آجنا تأسيس و من
  .مسوئيل کرامير. د). آن پيشرفته ترين متدن در جهان معروف آن زمان بود

  
ارتباط بني سومريان و حاکميت خدا امری بود که نه کرامير و نه بسياری از باستان 
شناسان آن را درک کردند، زيرا که آا يا به حاکميت خدا اميان نداشتند و يا ملحد بودند و 

اشتند که دين بدعتی است که سومريان آن را بدعت گذاری کردند و تورات و قران اعتقاد د
مانند قصه ی  - نظر آا در-ىفقط يک فرايند نسخه برداری از قصه های سومری خيال پرداز

طوفان است، و هلذا آا هنگامی که ديدند پادشاه سومری مسئله ی جنگ را بر دو جملس يا 
کم و جزم کردند که آنچه سومريان اجنام می دهند دموکراسی می پارملان شوری عرضه کرد ح

باشد که شبيه به دموکراسی غربی امروزين است در حاليکه آنچه سومريان اجنام می دادند به 
هيچ عنوان دموکراسی غربی نبود و هيچ ربطی به ممارست دموکراسی غربی ندارد، جائيکه در 

ند که تأکيد بر آن دارند که پادشاه شرعيتش را از آجنا منت هايی سومری بسياری وجود دار
به  و پيامربان  نظام حکم سومری نظامی است که آن را از نوح . تعيني اهلی می گريد

مرياث بردند مهانطور که دين اهلی را به مرياث برده اند، و آا نظام حکم اهلی حتريف شده 
بودند، پس نظام حکم سومری نه نظام  داشتند مهانطور که اصحاب دين اهلی حتريف شده ای

  . ديکتاتوری بود و نه نظام دموکراسی به معنای دموکراسی غربی معروف امروزين
مهانطور . آن را تعيني می کرد) خدايان( هومری در آجنا پادشاهی بود که اهلدر نظام حکم س

ن حکمفرما حتقق که نظام حکم اهلی پادشاه يا حکمفرما را خدا تعيني می کند و وظيفه ی اي
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و در . خبشيدن اراده و اجرای قانون خدا و مراقبت از اجرا و انصاف در حق مظلومني است
آجنا هدفی از تعيني حکمفرمای اهلی است و آن در حد ذات حکم نيست و هلذا نظام حکم اهلی 
 ممکن است حتی با نظارت حاکم تعيني شده از خدا بر اجراء و مراقبت اجرای آن يا دخالت

صحيح در هنگام توجه به اشتباه است، و ضروری نيست که خود به شخصه حکم را اجراء 
را در مثال سومری که دکتر  امر کند تا هدف از تعيني حتقق يابد، و مثل اين يا نزديک به اين

مسوئيل کرامير آن را ايراد کرد می بينيم، جائيکه در آجنا بر سر حکومت و ادعای تعيني اهلی 
خصومت و نزاع بني کيش و اوروک بود، و حکمفرمای اوروک رأی و نظر شهروندان در 

مهانطور که مورد جنگ يا صلح را درخواست کرد، اما آن رأی و نظر بر گردن او ملزم نبود، 
  . پيش از اين به آن اشاره کردمي

  
اما اوضاع سياسی که به موجب آن کهن ترين پارملان در تاريخ منعقد شد، اخبار آن (

سرزمني سومريان در دوره ی دهه ی : تدوين شده اند و ممکن است بر اين وجه وصف شوند
-د و متشکل از تعدادی کشورسوم قبل از ميالد در زمانی بسيار دور مانند سرزمني يونانيان بو

شهرهايی که از روی رقابت و مهچشمی به منظور پيشی گرفنت و خصومت بني خود برای 
  . کسب حکمفرمايی و تسلط بر متامی کشورها با هم نربد می کنند

و سرزمني کيش از مهمترين اين سرزمني ها بود و آن شهری بود که حکمفرمايی را بدست 
وليکن از . انه های سومريان فوراً از آمسان بعد از طوفان آمده استگرفت مهانطور که در افس

 بهو آن کشور اوروک واقع در مسافتی دور  - شهری ديگر -ميان اين کشورها، کشوری بود
جنوب از کيش بود، و در سلطه گری و نفوذ سياسی شکوه و عظمت بدست می آورد تا 

 حکومت را  برای بدست گرفنت سرزمني سومريان کيشجائيکه امر بر اين بالغ شد که پادشاه
را احساس کرد و اهل اوروک را به جنگ ديد  راتىپس پادشاه کيش خط. ديد می کردند

و در اين شرايط سخت و دشوار اوروک . کرد چنانچه به پادشاهی او بر آا اعتراف نکنند
الح تا در اين دو مورد جملسی را تشکيل داد يعنی جملس سنا و جملس مردان توانا بر محل س

خضوع و اعتراف در برابر پادشاه کيش و برخورداری از صلح، يا بدست : تصميم گريی کنند
  .٨٣-٨۴کرامير ص . د -سومريان الواح). ىگرفنت سالح و جنگ برای حمافظت از استقالل و خود خمتار
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ني اهلی صحيح است بعضی از پادشاهان سومريان فقط پادشاهانی هستند که مدعی تعي
بودند اما آنچه برای ما حائز امهيت است، اينکه عموم سومريان به تعيني اهلی اعتقاد داشتند، و 
چيزی که اين امر را مورد تأکيد قرار می دهد آنچه که به صورت مکرر در لوح های گلني به 

آجنا قصه و در . هستند ،ما رسيده است که پادشاهان از نوادگان اهله که آا را کمک می کند
ای در قرآن است که در سومر يا سرزمني ما بني النهرين اتفاق افتاد که حاکی منازعه ی يکی 

  : پادشاه انتخاب شده از طرف خدا است از پادشاهان مدعی ملک با ابراهيم خليل اهللا 
﴿الْم اللّه اهأَنْ آت هی رِبف يماهرإِب آجی حإِلَى الَّذ رت يِـی أَلَمحی يی الَّذبر يماهرإِذْ قَالَ إِب لْك

من ويميت قَالَ أَنا أُحيِـی وأُميت قَالَ إِبراهيم فَإِنَّ اللّه يأْتی بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها 
  .۲۵۸ :البقرة. ﴾لمنيقَوم الظَّاالْمغرِبِ فَبهِت الَّذی كَفَر واللّه الَ يهدی الْ

نازيد، ودرباره   آن كس كه چون خدا به او پادشاهى داده بود و بدان مى)  حال(آيا از ( 
پروردگار من :  ؟ آنگاه كه ابراهيم گفت كرد، خرب نيافىت  پروردگار خود با ابراهيم حماجه مى

.  مريامن  مى  كنم و هم  ىزنده م من هم : ( گفت. مرياند كند و مى   مهان كسى است كه زنده مى
پس آن . آورد، تو آن را از باختر برآور  خداى من خورشيد را از خاور بر مى:  ابراهيم گفت

  ).كند  و خداوند قوم ستمكار را هدايت منى. كس كه كفر ورزيده بود مبهوت ماند
  

ا ببينيم اين و به هر حال ممکن است به منت های سومريان و اکديان و بابليان مراجعه کنيم ت
امر در بسياری از منت ها واضح و روشن است، و آا به انتخاب و تعيني اهلی اعتقاد داشتند، 

 )٤١(.به عبارتی ديگر مهانطور که در اعتقاد دين اهلی صحيح که در تورات و اجنيل و قرآن است
پايبند آموزه  و اين به روشنی آشکار می سازد که سومريان دين اهلی کهن را به مرياث بردند و

بعد از  اماهای اهلی بودند که مهمترين آا قوانني شرعی مقدس و جاری ساخنت آاست، 
مرور زمان آنچه که مهيشه اتفاق می افتد، اتفاق افتاد و آن حتريف دين اهلی و غصب ملک اهلی 

 بدان و مقهور کردن شخص برگزيده از طرف خداست، مهانطور که در حادثه ی ابراهيم 
پدرانش را ترک گويد، و خداوند اراده فرمود که اشاره شد، که در ايت جمبور شد سرزمني 

اکد  به سرزمني سومريان و پس از آن با بازگشت فرزندش علی ابن ابی طالب  فرزندانش
                                                

  .مطالعه شود) ۳(جهت اطالعات بيشتر پاورقی  .٤١
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  )٤٢( .باز گردند) عراق(يا شنعار يا سرزمني ما بني النهرين  يا شومريان
ر کرامير از لوح يا کتيبه های سومريان نقل کرد، که اعتقاد و اين منت هايی هستند که دکت 

  :سومريان به دين اهلی و تعيني اهلی برای پادشاه يا حکمفرما را تبيان می کند
  ای سومر ای سرزمني عظيم در بني متامی سرزمني های جهان، (

  ، تو با نور ثابت و راسخ غوطه ور هسىت
  شرعی بني مهه ی مردم را منتشر می سازد، آفتاب تا غروب آن قوانني  طلوعکه از 

به راستی قوانني شرعی مقدست قوانينی برجسته و واال هستند که ممکن نيست درک 
  شوند، 

  ..... قلبت عميق است و اصل و اد آن معلوم منی شود، معرفت درست با آن می آيد
ابدی به دنيا می  مانند آمسان است که ممکن نيست ملس شود، و پادشاه تاجدار که با تاج

  آيد، 
  . و آقايی که هنگام بدنيا آمدن تاج را برای ابد بر سر خود می گذارد

  آن بر ختت آمسانی می نشيند، ) خدايان(آقايت آقايی ارمجند است و پادشاهت با اهله 
  .مسوئيل کرامير -از لوح های سومريان). ...به راستی پادشاهت مهان کوه عظيم است

                                                
در کوثی ربی به دنيا آمد،  ابراهيم : (می فرمايد شنيدم امام صادق : از ابراهيم بن ابی زياد الکرخی گويد .٤٢
كه او هم درش از آن شهر بود، و مادر ابراهيم و مادر لوط ساره و ورقه دو خواهر و از دختران الحج بودند و پ

پرسىت زندگى مى كرد تا  ابراهيم در دوران جواىن بر فطرت خدا. وىل مقام رسالت نداشت، بود بيم دهندهپيغمربى 
ابراهيم ساره را كه دختر خاله اش بود، به  .گزيدآن كه خداى متعال او را به دين خود هدايت فرمود و وى را بر

زمني هاى وسيعى بود كه پس از ازدواج مهه را به ابراهيم  لکساره داراى رمه وگلّه بسيار و ما. مهسرى انتخاب كرد
پرسىت آن حضرت، اموال او بسيار شد تا آن جا كه در  ابراهيم نيز اداره آن ها را به عهده گرفت و با سر. داد

بت ها را شكست، منرود دستور داد او   وقىت ابراهيم. ني كوثى رىب وضع زندگى كسى تر از ابراهيم نبودسرزم
بند كنند، سپس گوداىل حفر كردند و آتش بسيارى در آن اجياد كرده و ابراهيم را دست بسته در آن انداختند  را در

ديدن او رفتند، او را صحيح و سامل و مهان طور وقىت پس از خاموشى آتش به . و صرب كردند تا آتش خاموش شود
واقعه را كه به منرود گزارش دادند، دستور داد تا ابراهيم را از آن سرزمني تبعيد وىل از . نشسته در گودال يافتند

را تباه خواهد كرد و  اگر اين مرد در كشور مشا مباند، آيني مشا: گفت ......بردن داراىي و اموالش جلوگريى كنند
 ۸ج: الکايف ).بريون كردندرا اره س ابراهيم و مهسرش  ومنرود، لوط  هم چنني به دستور. خدايانتان زيان مى بينند

  .۳۷۰ص
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  )۱(پاورقی 
  گريه و زاری خلفای خدا بر حسني 

در خامته چشم انداز چهارم بعضی از رواياتی که متعلق به پيامربان خدا، آدم و نوح و 
بودند، ذکر شدند، و اين پاره ای از آن روايات می باشند که گريه و زاری  ابراهيم 

، و گريه آنان بر ايشان بعد از اطالع دادن را بيان می سازند خلفای خدا بر امام حسني 
) از سرزمني سومر و اکد(در سرزمني کربالء  خدای عز و جل به آنچه بر امام حسني 

  .خواهد گذشت، می باشد
  

  :آدم 
فَتلَقَّى آدم من ﴿: ر مثني در تفسري فرموده حق تعالیصاحب د: (نقل می کندعالمه جملسی 

اتمكَل هبكه  یزمان :که نقل می کند )پس آدم از پروردگارش كلماتى را دريافت منودس(﴾، ر
آن . را ديد  ائمهپيامرب و  یآدم ساق عرش را نگاه كرد و نام هاد، خداوند آدم را خلق كر

ه برتر ب یخدا یا ،حق حممده ستوده ب یخدا یا: آدم بگو یا: گاه فرشته جربئيل به او گفت
حق حسن و ه احسان كننده ب یخدا یا ،حق فاطمهه نده بپديد كن یخدا یا ،یحق عل
شد  ی، اشكش جارنام حسني را ياد كرد یآدم وقت. تنها از توست یو احسان و خوب ،حسني

برادرم جربئيل در ياد پنجمني دمل شكست و اشكهامي روان  :و دلش خاشع و نرم شد و گفت
. است کنزد آن كوچمصيبتها  خواهد ديد كه مهه یاين فرزندت مصيبت: جربئيل گفت. شد

 یشود در حال یكشته م تشنهحسني با لب : جربئيل گفت؟ برادرم كدام مصيبت :آدم پرسيد
وا : گويد یاو م یآدم او را ببين یندارد و اگر ا یكه غريب و يكه و تنها است ناصر و معين

 یفاصله م یدودبني ديدگانش و آمسان چون غبار  یتا آجنا كه تشنگ. ناصراه ةقل اعطشاه، و
. دهد یمن یاو را جواب و پاسخ یپس كس. گردد یافكند و ديگر ديد چشمانش كم سو م

كه او را  یبره اكنند چون  یپس آن گاه سر از تن او جدا م. مگر با مششري و نوشيدن مرگ
يارانشان  یو سرهايشان و سرها. شوند یاو محله ور م یهاخيمه كنند و دمشنان به  یذبح م
اين چنني . بند مهراه هستند آيد و در حاليكه زنان اسري و در یگردش در مه ن شهرها بدر ميا
پس آدم بسيار گريست چون  .شود یواحد منان گذشته است و فهميده م یاز خدا یمصائب
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  .۲۴۵ص ۴۴ج: حبار األنوار). فرزند از دست داده یمادر
  

  :امساعيل فرزند ابراهيم 
 ،ل گوسفندان خود را به کنار فرات برده بوديکه امساع یقتو: (عالمه جملسی نقل می کند

ل سبب و علت را از يآشامند امساع یچوپان به او گفت که چند روز است گوسفندان آب من
گوسفندان  .ل از گوسفندان خودت سؤال کنيامساع یا :ل نازل شد و گفتيجربئ .ديخدا پرس

شود و  یکشته منجا تشنه يا حممد  زاده ردختامرب خامت و يح گفتند که فرزند پيبه زبان فص
: در مورد قاتل ايشان سؤال منود .ميخور یآب من  نيبا حس یما به خاطر حزن و مهدرد

: امساعيل گفت. او را لعني اهل آمساا و زمينها و متامی آفريدگان خواهد کشت: گفت
  .۲۴۳ص ۴۴ج: حبار األنوار ).را لعن کن خداوندا قاتل امام حسني 

  
  :موسی 

يوشع بن نون از كربال عبور مى كرد،  با حضرت موسى : (نقل می کندعالمه جملسی 
  موسى. كفشش پاره شده و بندش گسست و خار در پاهايش خليد و خون جارى شد

اين جا حسني كشته و : رسيد ءاز آمسان ندا زد؟ چه گناهى از من سر! خدايا: عرض كرد
حسني : پرسيد موسى . رو خون تو هم بر زمني رخيتين خونش رخيته مى شود و از ا

قاتل او  :پرسيد. حممد مصطفی و فرزند علی مرتضی است زاده دختراو : کيست؟ نداء آمد
هسىت، مورد لعن  قاتل او يزيد لعني است كه در ميان موجودات خمتلف: رسيد ءكيست؟ ندا

  .۲۴۴ص ۴۴ج: حبار األنوار). است
  

  :سليمان 
سليمان با بساط خود از هوا حركت مى كرد، وقىت به منطقه : (نقل می کند عالمه جملسی

باد از حركت ايستاد . بود سقوط كند يکكربال رسيد وضعيىت خاص براى او پيش آمد كه نزد
چرا فرود آمدى؟ باد پاسخ : سليمان به باد گفت. و بساط وى در سرزمني كربال فرود آمد

 زاده دختر: حسني کيست؟ گفت: سليمان پرسيد. شود در اين مكان، حسني كشته مى: داد
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اهل  نظر كسى كه در :پاسخ داد باد قاتل او كيست؟. حممد خمتار و فرزند علی کرار است
پس سليمان بر يزيد لعنت نثار كرد و از آن جا . زمني لعني است وى را مى كشد ا وآمسا

  .۲۴۴ص ۴۴ج: حبار األنوار). ...گذشت
  

  :زقيال امساعيل فرزند ح
فرزند  یا(: معرض کرد  به امام صادق: ديگو ید عجليبر: عالمه جملسی نقل می کند

ست؟ آن ياد کرده کيکه خداوند در کتابش از او  یليبه من خرب ده از امساع!  رسول خدا
و (، ﴾انَ رسولًا نبِياواذْكُر في الْكتابِ إِسماعيلَ إِنه كَانَ صادق الْوعد وكَ﴿: ديفرما یجا که م

ا مراد يآ. )اى پيامرب بود وعده و فرستاده در اين كتاب از امساعيل ياد كن زيرا كه او درست
: فرمود امام . ، بعضی ها اذعان می کنند که ايشان مهان استم استيل فرزند ابراهيامساع

و  یقائم حق تعال حجت امساعيل پيش از حضرت ابراهيم از دنيا رفت و جناب ابراهيم 
توانست  ی م یبه جانب چه كسانی امساعيل با چنني موقعيت با آن حال صاحب شريعت بود و

پس امساعيل در آيه مذكور چه : حمضر مباركش عرض كردم: گويد یم یراو! مبعوث باشد؟
باشد كه خداوند متعال او را  ی حزقيل پيغمرب م فرزند امساعيل یو: است؟ حضرت فرمود یكس

را تكذيب كرده و كشتند و سپس پوست صورتش را  یجانب قومش مبعوث منود و آا و هب
او نازل ائيل را كه فرشته عذاب است بر طند به ايشان غضب منود و سطاپس خداو ،كندند

 ؛باشم ی ن سطاطائيل بوده كه فرشته عذاب مامساعيل م یا: كرد، فرشته عرضه داشت
که  یا معذب منامي در صورترا به انواع عذا تستاده تا قومفر توپروردگار متعال من را نزد 

 یا: فرستاد یوح یپس حق تعال. ندارم یبه اين امر نياز و احتياج: امساعيل به او فرمود .خبواهی
كه تو را  یارا از بندگانت عهد و ميثاق گرفتپروردگ: عرض كرد امساعيل حاجت تو چيست؟

نند و به بدا یرا پيغمرب و اوصياء كرامش را ول  رب و پروردگار دانسته و حضرت حممد
بعد از پيامرب چه خواهند منود و به   یكه امتش با حسني بن عل یترين خملوقات خرب داد

انتقام  كار شود تا خودش از آن قوم جفا می  دنيا برگرداندهه كه ب یوعده داد حسني 
خود تا انتقام  یه دنيا برگردانن را نيز بپروردگارم آن است كه م یو حاجت من به تو ا ؛بگريد

به  ی، پس حق تعالیرا به دنيا باز گردانيد كه حسني  یرا از ظاملني بگريم مهان طور
  .۲۳۷ص ۴۴ج: حبار). به دنيا برگرداند  یيل وعده داد او را با حسني بن علامساعيل بن حزق
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  :زكريا 
: پرسيدم" کهيعص"در مورد  از قائم (: از سعد بن عبد اهللا گويد: طربسی نقل می کند

. بر آا مطلع گشت اين حروف از اخبار غيبی می باشند که حضرت زکريا : فرمود
اد يرا   فاطمه و حسن، یعل، حممد  یها  که نام یهنگام  ايحضرت زکر

از که  یامام هنگام. رفت  ی منيش از بيشد و گرفتار یاش بر طرف م  یکرد، اندوه و ناراحت یم
از  یل روزي دلنيبه مه. شد یفشرد و مبهوت م  یش را ميکرد، بغض گلو یاد مي  نيحس

اد يآن چهار نفر را  یچرا وقت! اهلا بار: ا شد و گفتيرا جو ین اندوه و ناراحتيخداوند سبب ا
کنم، اشکم  یاد مي را نيحس یشود، اما وقت یامب و اندوهم بر طرف مي ی کنم، آرامش م یم

آگاه کرد   نياو را از داستان شهادت امام حس یتعال یشود؟ خدا  یام بلند م  الهو ن یجار
 »ی«. شدن عترت طاهره دارد  اشاره به کشته» ه«نام کربال و » ک«! " عصيکه": و فرمود

آن امام و  یاشاره به عطش و تشنگ» ع«ظلم کرد و   نيد دارد که بر حسيزياشاره به نام 
زكريا پس از شنيدن آن مطالب به مدت سه روز . شان استيقاومت از نشان صرب و مين» ص«

از حملّ عبادتش بريون نيامد و مردم را نيز به حضور نپذيرفت و به گريه و زارى پرداخت و در 
آيا ترين متامى بندگانت را دچار مصيبت ! پروردگارا: گفت چنني مى  امام حسني قسو

آيا ! آورى؟ پروردگارا  اين مصيبت را پريامونش فرود مى آيا آفت! كىن؟ خداوندا فرزندش مى
 آيا اين اندوه را به ساحت آن! پوشاىن؟ خداوندا  هاى اين غم را بر اندام على و فاطمه مى  جامه

در پريى فرزندى عنايتم فرما كه مايه روشىن ! اهلا بار: گفت آورى؟ سپس مى دو فرود مى
قرار گردان، سپس در غم مرگش مرا سوگوار منا   ىب چشمم گردد، پس از آن مرا در حمبتش

پس خداوند حيىي را به حضرت  .سوگوار منودى طور كه حمبوبت حممد را به فرزندش  مهان
و مدت باردارى حيىي مهانند امام  .فرمود و سپس او را به مصيبتش دچار ساخت ءزكريا عطا

  .۲۷۳ص ۲ج: اإلحتجاج ).، شش ماه بود حسني
  

  :عيسی 
مسيح مقدس با حواريون از كربال مى گذشت كه شري درنده : (عالمه جملسی نقل می کند

من راه : مسيح راز آن را جويا شد، شري با زبان فصيح گفت. رسيد و سد راه وى شد اى سر
حسني كيست؟ شري : پرسيد عيسى . را باز منى كنم، جز آن كه بر قاتل حسني لعنت كنيد
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قاتل او كيست؟ شري : پرسيد مسيح . حممد و پسر على وىلّ خدا زاده دختر: پاسخ داد
اين هنگام  در. زد دست به جنايت خواهدء عاشورا روز يزيد است كه در قاتل او: پاسخ داد

دست به دعا برداشت و بر يزيد لعن و نفرين فرستاد و حواريون آمني گفتند و  عيسى 
  .۲۴۴ص ۴۴ج: حبار األنوار). رفتند
  

  : رسول اهللا
كه حسني  یهنگام: فرمود از ابی بصري، از امام صادق : (عالمه جملسی نقل می کند

آيا دوستش ! حممد: نزد حضرت آمد و عرض كرد بود، جربئيل  نزد رسول خدا 
او را خواهند كشت، در اين  یزوده امت تو ب یول: عرض کرد جربئيل. یآر: ؟ فرمودیدار

 یآيا اگر سرزمين: عرض كرد شد، آنگاه جربئيل  کنابسيار اندوه هنگام رسول خدا 
 ؟ حضرت یشو یرسد به تو نشان دهم خوشحال م یرا كه حسني در آن به شهادت م

تا کربالء را شکافت تا اينکه دو قطعه با  بني مکان رسول اهللا  جربئيل . بله: فرمود
خاکی از آن را با بال  پس - و دو انگشت اشاره را نزديک هم کرد–هم اينگونه يکی شدند 

: فرمود رسول اهللا . داد، سپس آن زمني ناپديد گشت خود برداشت و به رسول اهللا 
: حبار األنوار). غلتد یتو به خون م یكه بر رو یو خوشا به حال كس یخوشا بر چنني سرزمين

  .۲۲۸ص ۴۴ج
  

  :على 
بودم  املؤمنني  ابن عباس گويد در سفر صفني خدمت امري: (شيخ صدوق نقل مى كند

اى پسر عباس اينجا را ميشناسى؟  :آواز بلند فرياد زده چون به نينوا در كنار فرات رسيد ب
شناخىت از آن نگذشىت تا چون من گريه ى اگر چون من م :فرمود .خري املؤمنني يا امري :گفتم

كردمي  روان شد و با هم گريه اش  بر سينه شکكىن و چندان گريست كه ريشش خيس شد و ا
واى مرا چه كار با آل ابو سفيان، چه كار با آل حرب حزب شيطان و  ،واى :فرمودى و م
   .صرب كن اى ابا عبد اللَّه كه پدرت بيند آنچه را تو بيىن از آا. كفر ىاوليا

سپس آىب خواست و وضوى مناز گرفت و تا خدا خواست مناز كرد سپس سخن خود را 
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من  :گفتم !ابن عباس اىرتى زد و بيدار شد و گفت فتارش چباز گفت و بعد از مناز و گ
خواب ديدى خري است ان  :معرض كرد. خواىب كه اكنون ديدم برايت بگومي :فرمود .حاضرم

در خواب ديدم گويا مرداىن فرود آمدند از آمسان با پرهاى سفيد و  :فرمود .شاء اللَّه
هاى   كشيدند و ديدم گويا اين خنلها شاخهكمر و گرد اين زمني خطى ه مششريهاى درخشان ب

ام در آن غرق  گوشهو ديدم گويا حسني فرزند و جگر  ،زمني زدنده خود را با خون تازه ب
گويند صرب كنيد اى آل ى رسد و آن مردان آمساىن مى دادش منه زند و كسى بى است و فرياد م

اى حسني كه مشتاق تو دست بدترين مردم كشته شويد و اين شت است ه مشا ب ،رسول
و احلسن مژده گري كه چشمت را در روز اباى  :و گويند ،مرا تسليت گويند و سپس .است

ست صادق ت اواين وضع بيدار شدم و بدان كه جامن بدسه و سپس ب .قيامت روشن كرد
بو القاسم امحد برامي باز گفت كه من آن را در خروج براى شورشيان بر ما خواهم امصدق 
ه ين زمني كرب و بال است كه حسني با هفده مرد از فرزندان من و فاطمه در آن بديد، ا

نام زمني كرب و بال شناخته شده است ه ست و با ها معروف روند و آن در آمسانى م کخا
ابن عباس برامي در  اى :پس از آن فرمود .چنانچه زمني حرمني و زمني بيت املقدس ياد شوند

خدا دروغ نگومي و دروغ نشنوم آا زرد رنگند و ه كن كه ب آهو جستجو کاطراف آن پش
هم يافتم و فرياد كردم يا امري املؤمنني آا  آن را جستم و گرد :ابن عباس گويد. چون زعفرانند

خدا و رسولش راست گفتند و  :فرمود على  .منه ان وضعى كه فرمود بمه را يافتم به
ابن  .مهان خود آا است :برداشت و بوئيد و فرمود سوى آا دويد و آا راه برخاست و ب

ست كه ا بوئيده و اين براى آن داىن اين پشكها چيست؟ اينها را عيسى بن مرمي ى عباس م
عيسى با حواريون خود  ،گريندى هم م آا گذر كرده با حواريون و ديده آهوها اينجا گرده ب

اى  :حواريون گفتند .كنند و چرا نشستند ىنشستند و گريستند و ندانستند براى چه گريه م
 .خريدانيد اين چه زميىن است؟ گفتند ى ؟ فرمود مشا مكىنى روح خدا و كلمه او چرا گريه م

طاهره بتول  آزادهاين زميىن است كه در آن جگر گوشه رسول امحد و جگر گوشه  :گفت
ست چون امشک از  خاكى سپرده شود كه خوشبوتره در آن ب كشند وى مهانند مادرم را م

ن زادگان چنني است، اين آهوان با من سخ پيغمربان و پيغمرب کسليل شهيد است و خا کخا
و معتقدند كه در اين  ،اشتياق تربت نژاد با بركته ب چرندى گويند در اين زمني مى گويند و م

ست كه ا وانمهان آه کاين پش :آا زد و آا را بوئيد و فرموده سپس دست ب .زمني در امانند
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 :فرمود .خدايا آا را نگهدار تا پدرش ببويد و تسلى جويد .چنني خوشبو است خباطر گياهش
اى  :و فرياد كشيد ،اين زمني كرب و بال است ،طول زمان زرد شدنده اند و ب تا امروز مانده

 .او كنندگان آنان و خاذالن كشندگان حسني مده و به يارىه پروردگار عيسى بن مرمي بركت ب
هوش آمد و آن پشكها ه رو در افتاد و مدتى از هوش رفت و به و با آن حضرت گريستم تا ب
ابن عباس هر گاه  اى :تو هم در ردايت بيند و فرمود :من گفته را در رداى خود بست و ب

ابن عباس . ديدى خون تازه از آا روان شد بدان كه ابو عبد اللَّه در آن زمني كشته و دفن شده
گشودم تا در ى كردم و از گوشه آستينم منى افظت مفريضه حم يکمن آا را بيشتر از  :يدگو

ست و ا ناگاه بيدار شدم ديدم خون تازه از آا روانه اين ميان كه در خانه خوابيده بودم ب
على در هيچ  .خدا حسني كشته شده من گريان نشستم و گفتم ب ،آستينم پر از خون تازه است

او خربها داده ه ب اهللامن داده دروغ نگفته و مهان طور بوده چون رسول ه ى كه بحديث و خرب
دم بريون آمدم و ديدم گويا شهر مدينه  ه من در هراس شدم و سپيد .ديگران ندادهه كه ب

اى نداشت و گويا  آمد و گويا پرده يكپارچه مه است و چشم جاىي را نبيند و آفتاب بر
خدا حسني كشته شد و از ه بود من گريان بر نشستم و گفتم ب ديوارهاى مدينه خون تازه

صرب كنيد خاندان رسول كشته شد فرخ حنول روح  :گويدى گوشه خانه آوازى شنيدم كه م
هم گريستم در آن ساعت  فرياد بلند گريست و منه سپس ب .االمني فرود شد با گريه و زارى

ما رسيد چنني ه ا كشتند و چون خرب او ببر من ثابت شد كه حسني ر .كه دهم ماه حمرم بود
 ،و گفتند ما در جبهه آنچه شنيدى ،بود و من حديث را به آا كه با آن حضرت بودند گفتم

  .۶۹۴ص: األمايل ).شنيدمي و ندانستيم چه خرب است و گمان كردمي كه او خضر است
***  
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  )۲(پاورقی 
  )عراق(منتظر موعود از مشرق 

  
، اين چيزی است که در منت های اديان )جنوب عراق، يا مشرق( و اكد، سرزمني سومر

بعضی از منت های . ذکر کردند که از آجنا منتظر موعود دعوت جهانی اش را آغاز می کند
  .که روشن شد آا منت هائی دينی هستند انگونهسومری در اين سفر بيان شدند، مه

به ه منجی يا رهايی خبش از مشرق آغاز و اما منت های بعد از آا، روشن ساختند ک
می کند، و اکيداً آن عراق است نسبت به مکان خلفای اهلی مانند حممد و عيسی درود دعوت 

  .خدا بر آا باد
قبل از مهدی مردمی از مشرق قيام می کنند که برای ايشان زمينه (: فرمود  رسول اهللا

  .۱۳۶۸ص ۲ج: ابن ماجة). سازی می کنند
كنيد، او مشا را  یگر مشرق پريو  بدانيد اگر مشا از انقالب (...: فرمود م على و از اما

خبشد،   یم یرهاي یو گنگ یو كور یكر یكند و از بيمار  یم یبه راه و روش پيامرب راهنماي
: الكايف). ...دي نيتان بر زميها   را از شانهنيد و بار سنگيتا از رنج طلب و ظلم آسوده شو

  .۶۶ص ۸ج
د و نورش تا غرب يآ د میيرا مهچنان صاعقه در شرق آمسان پديز -۲۷: (در اجنيل و

  .۲۴باب  -مىت).  خواهد بودنيز چنيرسد ظهور پسر انسان ن می
شرق با در م و، ان کرد که ابتدای ظهورش از مشرق به مغرب خواهد بوديگونه ب نيبد و

و برقی که از مشرق خروج ، در آن زمان عراق می باشد  سیينظر گرفنت حمل سکونت ع
 ني، که خروجش از عراق بود و در زماست  ميشود ابراه کند و در مغرب ظاهر می می

  .گشتمقدس ظاهر 

و از   مشرق  خود را از زمني  قوم  من  اينک: گويد می  پروردگار چنني -۷(: تورات و اما در
ند يمنا  سكونت  ميدر اورشل  آورد كه  را خواهم  شانيو ا - ۸. درهاني  خواهم  آفتاب  مغرب  نيزم
باب  - ايزکر ).بود  خواهم  شانيا  خدای  و عدالت  براستی  و من خواهند بود  من  قوم  شانيو ا
۸.  
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  .خواهد کردآغاز  نياست که منجی در ابتدا از مشرق زمن يش ايو معنا

روز،   آن  را كهيز -۱۰: (ز ذکر شده است کهيدر تورات ن) صبايوت(و در باره منجی 
 ري، س كرده   هالکريمشش  پس. دريبگ  خود انتقام  از دمشنان  د كهباش میخداوند   انتقام روزِ
نزد ر   مشال  نيدر زم  وتيصبا  هوهيوند را خدايز. گردد می  مست  شانيا  شود و از خون می

  .۴۶باب  - ارميا). دارد  ذحبی  فرات

نزد آن رود وجود  نکه برای منجی قربانیيو اما ا ،عراق قرار گرفته استرود فرات در  و
که سومريان ) دموزی(مقتول در کربالست،  ؛ سابقاً روشن شد که امام حسني دارد

) گيلگمش(هزاران سال پيش بر او در سرزمني سومر و اکد گريه کردند، و منتظر فرزندش 
  .موعود شدند

مهانا که ...( :فرمودذکر کرد و را   کان به امام مهدیي نزدنياول  امام علیسپس 
  .۱۴۸ص: بشارة اإلسالم. )باشد نشان از ابدال میيها از بصره و آخر  آننياول

و از (: ديثی می فرماي که در حدميشنو را می  آانينام اول  وقتی که از امام صادق و
  .۱۸۱ص: بشارة اإلسالم .)امحد...بصره

در روايات ) جنگجو=  حمارب(نامش به ) امحد(اگر دانستيم که ست ين و بلکه عجيب
است، و با اين بيان مردم سومر در  خط مقدمپس او جنگجوی در ديگر ذکر شده است، 

  .عراق هزاران سال پيش او را شناختند

يا  مهچنني به اين اشاره کنم که سرزمني ما بني النهرين و دقيقاً جنوب آن، حمل تالقی
در سابق، و علت ) الزاوية(يا  ةقرنالبر دارد، در شهر  را در) دجله و فرات(دو رود  برخورد

نامگذاری آن مهانگونه که معروف است به جفت شدن دو رود اشاره دارد، مهانگونه که اسم 
الزاوية از مهان جفت شدن نشأت گرفته است که زاويه ای در منطقه تالقی يا بر خورد دو رود 

  .را تشکيل می دهد

است، که ما را به فکر يکی از صفات منجی جهانی موعود می و برای آن زاويه قصه ای 
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ا تا به يآ...  -۴۲: (در مورد آن فرمود اندازد که او مهان سنگ زاويه است که عيسی 
د که، مهان سنگی که معماران رد کردند، سنگ اصلی بنا شده يا مقدس خنوانده حال در کتب 

  .۲۱باب  -متی). د؟يمنا  کرده و در نظر ما شگفت مینيخداوند چن. است

سر   رد كردند، مهان  معماران  را كه  سنگی -۲۲: (در مورد ايشان فرمود و داوود 
  نيا -۲۴.  است  بيو در نظر ما عج  خداوند  اجنام شده  از جانب  نيا - ۲۳.  است  شده  هيزاو

  ای  آه -۲۵. دمنو  ميخواه  وجد و شادی  در آن.  است  خداوند ظاهر كرده  كه  روزی  است
خداوند   نام  به  باد او كه  مبارک - ۲۶! فرما ءعطا  خداوند سعادت  ای  آه!  ببخش  خداوند جنات

  .۱۱۸مزمور). ديآ می

 درمی باشند،  يا داوود  بعد از بيان اشتباه در اينکه آن رأس زاويه مهان عيسی و 
: فرمود  امحد احلسنقائم ، شده يی که معماران آن را خنواستند و رأس زاون سنگيمورد ا

ی است که به نام منج،  سیيو ع  ن است که مراد داووديقت ايولی حق...... (
ل بشارت او را داد و يگر در اجنيدر مواضعی دسی ي، و عدخواهد آمپروردگار در آخر الزمان 

ن ي، پس ادينام هيزاو سنگنجا او را يو ا ؛انا معرفی کردم و دياو را به تسلی دهنده و غالم حک
ا ممکن است شناخته يخته شد و ه شنايزاو سنگچه کسی به عنوان  :شود سؤال مطرح می

؟ گارشان معرفی شدنده در خانه پرورديزاو سنگبه عنوان   سیيو ع داوود ا يآ؟ شود
ا سنگی در خانه يو آ ؟ر خانه پروردگارنده ديزاو سنگگر ذکر کردند که خود يی ديا در جاي

اشاره   و داوود  سیيهود و نصاری وجود دارد که به عيکل نزد يا هير و پروردگا
  ؟کند

 مي، از فرزندان ابراهگري، ولی آن در امتی دزی وجود ندارديچ نين است که چنيقت ايحق
 ميو در خانه پروردگار که ابراه  ليو فرزندش امساع   آن را بنا کردند وجود
، و مهه ه ای که نامش رکن عراقی است موجود استيودر رکن و علی اخلصوص زا و ،دارد

خواهد که در آخر الزمان ی است ی خبشيرهااو  ،کنند ک امر واحد اشاره میيزها به ين چيا
و شخصی  هيزاو سنگنکه او ي، ابه او اشاره کرد ريدر مزام  که داوود ا آن کسیيد و آم

 ......د استخواهد آمکه به نام پروردگار 
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 را نين زميطان بر ايطاغوت و ش تموکل باطل و حکيی که هی خبشيرها اي سنگ، پس
الزمان است و از عراق شود در آخر   منتشر مینيبر زم ادو در مملکتش حق و د ويران می سازد

ا حکم يو او مهان سنگی است که بت ، واضح استال نبی يای دانيه در رؤچد چنانيآ می
به عراق فرستاده   و نه داوود  سیيعنه که يالبرد در ح  مینيت را از بيطاغوت و من

ه ای که ذکر شده يزاو سنگ دتوان چکدام از آنان منیيپس ه .است الزمانشدند و آن در آخر 
ن يه در ديزاو سنگان شد که يمنا آنچه در گذشته ذکر شد به طور واضح بلکه از، است باشد

قرار داده شده ت اهللا حرام در مکه يه بيدر زاواست که سود األ مهان حجر هودی و نصرانیي
  .۳۲۷سؤال  ۴ج: جواای روشنگرانه). است

  .روشن شدن حقيقت کامل به منبع ارائه شده، مراجعه شود برایجهت مطالعه پاسخ کامل 

باز می گردم، تا مهه را به عالمتی اهلی  ةحمل برخورد دو رود در القرن ،)زاويه(سپس االن به 
مهچنني علی رغم تلخی ظلم و ستم  ، ويادآوری کنمساهلا و دهرها  علی رغم ظلم و قساوت

) شجره آدم(آن  آری باقی ماند،ثابت که زمني را از فساد لربيز ساخت اما با بلندی و وااليی 
  .است

خصوصاً (که آشکار منود چه وقايعی بر نيکوکاران از فرزندانش خواهد گذشت  آدم 
، اين تلخی برای )راه دين هستند مانند دموزی يا گيلگمش کسانی که به مثابه عالئم مهمی در

زندگی می کنند، و آا را نه به  همتامی فرزندانش به وقوع می پيوندد حتی کسانی که امروز
سخنی مورد خطاب قرار داد که ممکن است دستان حتريف در آن دست پيدا کنند، بلکه شجره 

را پری و نشانه ای در آمسان منتظران  کاشت، و گويی که آنای در آن منطقه مبارک 
رويانيد که نه می اُفتد و نه حمو می شود در حالی که هنوز صاحب موعود آن را بدست 

مردی که (اميد است که اين يادآوری به منتظران فرزندش گيلگمش موعود  .ه استنگرفت
 .، مفيد واقع شودسرزمني می باشند منتظر قيامش از مهان که) جوانه شجره جديد خواهد بود

  .و وعده پروردگارم حق است، و سپاس از آن پروردگار جهانيان

***  
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  )۳(پاورقی 
  حاكميت خدا و تعيني اهلى

  
ا خليفه تی ديگر خدای سبحان است که حاکم يبه عبار، حاكميت خدا مى باشد، دين خدا

  .که اطاعتش بر مردم واجب است را تعيني می کند
و مهچنني انتخاب اجرا ر تشريع در دستان او سبحانه مى باشد، ام: و به عبارتى روشن تر

خدا تعيني شدند طرف در دست اوست، و برای اين است که متامی پيامربان از  آن شرايع کننده
و مردم به هيچ عنوان در اين امر دخالتی ندارند، و اين مثالی از عهد قدمي است که به آن اشاره 

  . دارد
دهد،  یتو م  ، به تي، خدا هوهي  كه  ینيزم  به  چون - ۱۴: (فرمود از حضرت موسی 

  اطراف  به  كه  یيها امت  عيمج  مثل  یيو بگو  یشو  ، ساكن منوده  تصرف  و در آن  یشو  داخل
ند بر خود يبرگز  تيخدا  هوهي  را كه  یپادشاه  البته -۱۵،   ميمنا  بر خود نصب  یمنند پادشاه

نباشد،   از برادرانت  را كه  یا گانهيبساز، و مرد ب  را بر خود پادشاه  از برادرانت  یكي. منا  نصب
  .۱۷باب  - تثنيه ).يیمنا  بر خود مسلط  یتوان یمن

و براى من ( ،﴾هارونَ أَخي*  واجعل لِّي وزِيرا من أَهلي﴿ :و مانند آن در قرآن كرمي
  .۲۹-۳۰: طه). ادرم راهارون بر*  دستيارى از كسامن قرار ده

قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاء وترتِع ﴿: و در آياتی ديگر، اهللا تعالی فرمود
يرٍء قَديكُلِّ ش لَىع كإِن ريالْخ كداء بِيشن تلُّ مذتاء وشن تم زعتاء وشن تمم لْكو بار بگ( ،﴾الْم

خدايا توىي كه فرمانفرماىي هر آن كس را كه خواهى فرمانرواىي خبشى و از هر كه خواهى 
فرمانرواىي را باز ستاىن و هر كه را خواهى عزت خبشى و هر كه را خواهى خوار گرداىن مهه 

  .۲۶: آل عمران). خوبيها به دست توست و تو بر هر چيز تواناىي
و چون پروردگار تو به ( ،﴾للْمالَئكَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً وإِذْ قَالَ ربك﴿: و فرمود

  .۳۰: البقرة). فرشتگان گفت من در زمني جانشيىن خواهم گماشت
  

الواح گلني بر اين و اين از روز اول بر روى اين زمني بود، و لذا ديدمي كه كتيبه ها و 
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که انسانيت آن را شناخت، ) سومريان(ولني متدن حقيقت تأکيد می کنند که به آن اصحاب ا
  .معتقد بودند

  امحد احلسنو در مورد قانونی که متامی خلفای خدا با آن شناخته می شوند، سيد 
  :ندفرمود

 خليفه خدا در زمني و شناختقانوىن جهت  سىتکه باي اقتضاء کرده است حکمت خدا(... 
روز  از داده است و از ابتداى خلقت قرار را خدا ناين قانو باشد، ووجود داشته زمان  هردر 

و منى توان گفت . ن قانون وضع شده استآ گماشت اول که خداوند خليفه خود را در زمني
نشأت ش خليفه خوي دمآبعد از انتخاب  اضطرارى در يکى از رسالتهاى خود طور بهاين قانون 

   .ن زمانآ در تكليف دارانوجود  دليلهم به آن  ،گرفت
در زمان خلقت اولني خليفه  تكليف دارانيکى از بعنوان  سوجود ابلي :مثال عنوانه ب

  .ثابت شده استکه براى مهه به يقني  خداوند در زمني
از نه  گر و، باشد مىنيازمند به قانوىن جهت شناخت صاحب حق اهلى  ،صاحب تکليف و

به اين دليل  او را ندارد تشخيصکه توانايی زيرا  معذور است اهلی ن خليفه صاحب حقآپريوی 
  .خود را ثابت کندبتواند  احتجاج كند و نآکه با  قانونی در دست نداردکه 

و به قدر يقني حاصل شده در نزد مهه از بدو روز اول که خدا خليفه اش را بر زمني 
  :گماشت، با او اين قانون که از سه فقره تشکيل شده است، بود

  .دم خليفه او در زمني استآح داشت که ابليس نص صري خداوند در حمضر مالئکه و - ١
  .دم کليه امساء را به او ياد دادآبعد از خلق  - ٢
س ابلي مالئکه و ،ن موقع او را عبادت مى کردندآکه  خداوند به متام کساىن ،نآبعد از  - ٣

 :خداوند فرمود دم خليفه خدا سجده کنند، وآدستور داد بر 
ئكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ويسفك وإِذْ قَالَ ربك للْمال﴿

وعلَّم آدم الْأَسماَء كُلَّها ثُم * الدماَء ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما ال تعلَمونَ 
هضرفَقَالَ ع كَةالئلَى الْمع منيقادص متالِء إِنْ كُنؤاِء همبِئُونِي بِأَسو چون پروردگار تو به (، ﴾أَن

گفتند آيا در آن كسى را ] فرشتگان[فرشتگان گفت من در زمني جانشيىن خواهم گماشت 
كنيم و به  ش تو ترتيه مىگمارى كه در آن فساد انگيزد و خوا بريزد و حال آنكه ما با ستاي مى

مهه نامها را به آدم ] خدا[و *  دانيد دامن كه مشا منى فرمود من چيزى مى !پردازمي تقديست مى
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گوييد از اسامى اينها به من  سپس آا را بر فرشتگان عرضه منود و فرمود اگر راست مى  آموخت
  .۳۰-۳۱: البقرة ).خرب دهيد

  
ن آدر  معتدل بيارامي و نراآس چون پ( ،﴾فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدين سويته ونفَخت فَإِذَا﴿

  .۷۲: ص ).دروح خويش بدمم مهه بر او سجده کني
  
﴿ هبرِ رأَم نع قفَفَس الْجِن نكَانَ م يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مآدوا لدجاس كَةالئلْما لإِذْ قُلْنأَفَو هذُونختت

هنگامى را كه به ] ياد كن[و ( ،﴾وذُريته أَولياَء من دونِي وهم لَكُم عدو بِئْس للظَّالمني بدالً
جن بود و ] گروه[جز ابليس سجده كردند كه از ] مهه[فرشتگان گفتيم آدم را سجده كنيد پس 

گرييد  او و نسلش را به جاى من دوستان خود مى] حال با اين[مان پروردگارش سرپيچيد آيا از فر
  .۵۰: الكهف  .)و حال آنكه آا دمشن مشايند و چه بد جانشيناىن براى ستمگرانند

  
اين  و .در زمني است فهحجت يا خلي شناخنت اين سه مورد مهان قانون خداوند سبحان براى

باقى  و ادامه دارد و، خلقت است فه از روز اولسه امر سنت خداوند سبحان براى معرفت خلي
 -۲ق ۳روشنگری هائی از دعوت های فرستادگان ج). ام ساعتدنيا و قيپايان خواهد ماند تا 

  . امحد احلسنسيد 
هر دين، وصيت هاىي از پريوان و بعنوان مثال از منت هاى شناخت خلفاى خدا در نزد 

ت ها را می توانيم در کتاای آمسانی با پيامربان بر اوصيای بعد از آا می بينيم، و اين وصي
  :روشنی کامل مورد مطالعه قرار دهيم، و اين مثالی از آاست

منا و در   را طلب  وشعي؛  است  يکتو نزد  مردن  اميا  کنيا:  گفت  یموس  و خداوند به -۱۴(
  اجتماع هميخ ، در رفته  وشعيو   یموس  پس . ميمنا  تيد تا او را وصيحاضر شو  اجتماع هميخ

  مهيابر، بر در خ  ظاهر شد و ستون  مهيابر در خ  و خداوند در ستون -۱۵. حاضر شدند
  .۳۱باب  - تثنيه). ستاديا

ووصى بِها إِبراهيم بنِيه ويعقُوب يا بنِي إِنَّ اللّه اصطَفَى لَكُم الدين فَالَ  ﴿: اهللا تعاىل فرمود
سفارش كردند ] آيني[و ابراهيم و يعقوب پسران خود را به مهان ( ،﴾وأَنتم مسلمونَ تموتن إَالَّ

اى پسران من خداوند براى مشا اين دين را برگزيد پس ] و هر دو در وصيتشان چنني گفتند[
  .۱۳۲: البقرة). البته نبايد جز مسلمان مبرييد
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وإِذْ قَالَ ﴿: حضرت حممد وصيت منوداجنام داد و به  و اين مهان چيزی است که عيسی 
روالت نم يدي نيا بقًا لِّمدصكُم مإِلَي ولُ اللَّهسي ريلَ إِنائرنِي إِسا بي ميرم نى ابيسا عرشبمو اة

اتنيم بِالْباءها جفَلَم دمأَح همي اسدعن بي مأْتولٍ يسبِر بِنيم رحذَا سو هنگامى را ( ،﴾قَالُوا ه
كه عيسى پسر مرمي گفت اى فرزندان اسرائيل من فرستاده خدا به سوى مشا هستم تورات را 

آيد و نام او امحد است  اى كه پس از من مى كنم و به فرستاده كه پيش از من بوده تصديق مى
  .۶: الصف ).تند اين سحرى آشكار استبشارتگرم پس وقىت براى آنان داليل روشن آورد گف

  
، ما )قهرمان محاسه های سومر و اکد(منت يا وصيتی که به گيلگمش تعلق دارد و در مورد 
  :را مطالعه منودمي که او از بيست و چهار نيکوکار می باشد آن در محاسه متنی

  .در گذشته کسی نتوانست اين کار را اجنام دهد(
  .فراز و نشيب کوه ها عبور کند کسی نتوانست از راه های پر

زيرا که داخل آا تاريکی مطلق در مسافت دوازده ساعت مضاعف است که نوری وجود 
  ندارد

...............  
  بگذر ای گيلگمش و مترس، 

  ......،ىبگذر" ميشو"به تو اجازه دادم که از کوه های 
  .۷۶ باقر صطه  - محاسه ی گيلگمش). و اينک درب کوه در جلوی تو باز است

مهان سروران خلق خدا بر روی زمينش ) بيست و چهارتا(و قبالً اشاره شد که اين ساعتها 
  .اذن داد تا يکی از آا باشد) گيلگمش(هستند، و خدای سبحان به منتظر موعود 

  :و در مورد بيست و چهار خليفه، در اجنيل می خوانيم
  را که  آواز اول  و آن  است  باز شده  در آمسان  یا دروازه  ناگاه  که  دميد  نيبعد از ا -۱(

نجا صعود منا تا يا  به: ديگو یم  باره گري، د گفت یم  سخن  کرنا با من  چون  که  بودم  دهيشن
  که  دميو د  شدم  الفور در روح  یف -۲ . ميتو بنما  شود به  د واقعيبا  نيبعد از ا  را که  یامور
  ، مانند سنگ ، در صورت نندهينش  و آن -۳.   یا نندهينش  ختت  و بر آن  ستا  قائم  در آمسان  یختت
و   -۴زمرد دارد    به  منظر شباهت  به  که  در گرد ختت  یقزح  و قوس  است  قيو عق  شمي

د يسف  یا جامه   کهريو چهار پ  ستيختتها ب  ؛ و بر آن است  و چهار ختت  ستي، ب گرداگرد ختت
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، برقها و صداها و  و از ختت - ۵.   نيزر  یتاجها  شانيو بر سر ا  دميد  نشستهدر بر دارند 
  .۴باب  -مکاشفه يوحنا). ديآ یم رعدها بر

  :در وصيت مقدس در شب وفاتش ذكر منود و آا را رسول اهللا 
اى ابا احلسن كاغذ و دواتى بياور و حضرت : (فرمود به امام على  رسول اهللا 

يا : صيت خود را امالء فرمود و على مى نوشت تا بدين جا رسيد كه فرمودو رسول اكرم 
يعىن ( و چون وفات او... بعد از من دوازده امام مى باشند و بعد از آا دوازده مهدى! على

را به فرزندش حممد كه مستحفظ از آل حممد ) خالفت(برسد آن  ) امام حسن عسكرى 
پس وقىت . بعد از آن دوازده مهدى مى باشند. ازده امامندتسليم مى كند، و ايشان دو است 

 است مى سپارد، و براى او ني مهدينيرا به فرزندش كه خنست) خالفت(د آن يكه وفات او رس
 امحدک نامش مانند نام من، و نام ديگرش نام پدر من است و آا عبد اهللا و سه نام است؛ْ 

منت  -  ۱۵۰غيبة الطوسي ص ).ني مؤمنان استهستند، و نام سومني مهدى است و او اول
  .٣٠٠ص  یفارس یعرب

  
در متامی منت ) ساعت، شيخ، امام(که ذکر بيست و چهارتا  و با اين حال روشن مى شود

های دينی موجود است، و گيلگمش موعود يکی از آاست، جنگجويی که در خط مقدم 
  .است، رهايی خبش و منجی و حکيم دانا، و مهدی منتظر

بنا بر اين او شخصيتی عاملی يکه و يگانه است که پيامربان تکليف معرفی ايشان و غري 
ايشان از خلفای اهلی که آا از عالئم مهم در راه دين اهلی هستند به اقوامشان را به عهده 

  .داشتند، و آن مهان روزهای اول بشريت بر روی زمني بود، و احلمد هللا رب العاملني
***  
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  )۴(ی پاورق
  عربتی در زمان ظهور مقدس قصه يوسف 

  
  :روشنگری ذکر منودنددر خامته كتاب   امحد احلسناين متىن است كه سيد 

ما ترين حكايت را به وحى قران بر ( ،﴾نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ﴿ با سوره يوسف(
  .دغاز مى شوآ )تو مى گوئيم

ي قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ ما كَانَ حديثاً يفْترى ولَكن تصديق الَّذي لَقَد كَانَ ف﴿ پايان آن و
 ندالنان براى صاحبآمهانا در حكايت (، ﴾بين يديه وتفْصيلَ كُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ

مساىن است خود آب ان نيست  ليكن كتآ در ىيفترامل خواهد بود اين سخىن است كه اعربت كا
خلق است مفصل بيان مى خرت آنيا و مهه را تصديق كرده و هر چيزى را كه راجع به سعادت د

  .می باشد )رمحت خواهد بود سعادت و براى اهل اميان هدايت و كند و
 ؤيایر  يوسف اصلى حكايت روشن ساختم که حمور های روشنگرگذشته در در  و

 رؤيافرعون  و ،بيند ىم رؤيازنداىن  و ،بيند یم رؤيا  آن يوسف نىب در .دباشادقه مى ص
يده است د را رؤيااينکه چه کسى اين  از نظر صرف ،هستند مهه اينها از خداوند و ،مى بيند

 مکنت و حکايتاصلى  حمور و ندا آمده  در سوره يوسفی که يهارؤيااين  و .نبی يا کافر
تعبري  )ترين حكايتها(، ﴾أَحسن الْقَصصِ﴿ از آا بهخداوند  إلندسلطنت مصر و بر ختت يشانا

  .کرده است
 اين داستان و جستجو مى کنيم تا بدانيم خداوند از  آيات سوره يوسف آخر حال در

براى  آخر در ؛ وکرد بازگو مى خواسته که آن را براى حممد  ا هاى آن چه چيزى ررؤيا
لَقَد كَانَ ﴿ :اميان دارند خداوند از آا چه چيزى مى خواست پيامرب اکرم کساىن که به 

  .)ندالمهانا در حكايت انان براى صاحب( ،﴾في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ
 ؛دارد برای پند گرفنت منفعىت عظيم سود و فائده ای است و بلکه حكايتدر اين  بنا بر اين

از اين راه و  کسى در چاهى افتاد بايدسان از ديگری پند و عربت گريد اگر پس می بايستی ان
است که از ما خواسته شده  یاين مهان کار و د؛واقع نشوچاه  مهان تا در دور شودري او مس

 .است
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و  می باشند، )دالنصاحب( می برندنفع   داستان يوسف از گريان کهعربت در واقع  اما
پاک  و د،گشته ان اهلى نوارىن نور دالن باصاحبپس . باطنش است انسان قلب و و هسته اصل

صادقه و مسري نبوى کرمي  ؤياهایاين داستان و ر از د، که مهانانخداوند هستن قداسته شده ب
 .مى برند سود

بهاى آا خاىل از نور چون قل ،اهل دل نيستند و ظلماىن از تاريک های اصحاب باطن اما
  .گفته شود يا هسته است، و هيچ در باطن ندارند تا به آن اصلدم ظلمت ع و ت،خداوند اس

فقط  حكايتآن  اما در واقع ی باشد،انساا عربت مههبراى   يوسف حكايت می بايستی
آينده  احوالو در نتيجه کالم خدا که حاکی  ،عربت شدپند و  به ملکوت آمساا منانؤبراى م

خواهند و باور و تصديق  .منی گويند که از شيطان استاست را راست پنداشتند، و در مورد آن 
ما كَانَ حديثاً يفْترى ولَكن ﴿ :مهراه خواهد شد  ل حممدآوسف كه با ي خدا کالم کرد

هيدي نيي بالَّذ يقدصمساىن استآب ان نيست  ليكن كتآدر  يیسخىن است كه افترا اين(، ﴾ت(.  
تان يا از  کذب و ء وافترا صادقه او و زنداىن و فرعون یؤياو ر  يوسف حكايتپس 
در  تاباشد  يتانبرا و سودی عربت پس در آن؛ هستندبلکه از خداوند متعال ، ی باشندشيطان من

ه ن بآکه خداوند از  اين داستاىن و بيايد،  يوسف آل حممد هنگام که نآ واقع نشومي یچاه
کسی که بني دستانش خواهد  تصديق ( ،﴾صديق الَّذي بين يديهت﴿ کردعنوان ترين داستاا ياد 

 حممد نده بعد ازآي در يعىن ،مدآ خواهد  كه بني دستان حممد يعىن تصديق کردن کسى، )بود
از امورى که  صادقه تفصيلى رؤيای حكايتدر اين  است و  يوسف آل حممد و او 

   .است  خمتص يوسف آل حممد
بلکه  است، وجود ندارد، رؤيا و قصه جزئياتى كه مربوط به يوسف آل حممد و در اين 

لأُولي ﴿، و در نتيجه اين قصه برای )بيانگر تفصيل مهه چيز است( ،﴾تفْصيلَ كُلِّ شيٍء﴿ن آدر 
 در زمان ظهور  ديگراىننه كس است، )اهل اميان( ،﴾لقَومٍ يؤمنونَ﴿. )نصاحبدال(، ﴾الْأَلْبابِ
 .)رمحت سعادت و هدايت و( ،﴾هدى ورحمةً﴿  قائم مهدى ل حممد آيوسف 

به  است كه سلطنت دنيوى و مهان دنيا زليخا مهسر عزيز مصر که نور خداوند مى بينند ا باآ
 مگرقبول منى کند  را آن يشانوىل ا د،خواهد کر رو  يوسف آل حممد و  سوى آل حممد

و طريق  زنارد  و. يت اهللا استماهلى و حاک عينين تآ ند خبواهد وکه خداو راه و روشیبه 
مى شود که سخىت  باعث  از طرف يوسف آل حممد )حاکميت مردم( خدانزد نامشروع 
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 يوسف رد زنا از طرف حضرتمهانگونه که ، داشته باشدفراواىن در ابتداى حرکت امر خويش 
  دبه زندان افکندن ايشان شباعث. 

که کودک خردسال  مهانگونه ،دنيا به ما باز خواهد گشت( :دمى فرماي  ننيمؤامل امري
ونرِيد أَنْ نمن ﴿ :يه قرآىن را تالوت فرمودآسپس اين  مد به ما باز مى گردد وآدندان در خواهد 

ن آاراده كردمي كه بر ما  و( ،﴾ثنيعلَى الَّذين استضعفُوا في الْأَرضِ ونجعلَهم أَئمةً ونجعلَهم الْوارِ
جاه فرعونيان  و کوارث مل ا را پيشوايان خلق قرار دهيم وآطايفه ضعيف ذليل منت گذارده و 

  .۶۴ص ۵۱ج: حبار األنوار .)گردانيم
يوسف در مورد  تفصيل مهه چيز  يوسف حكايت حضرتدالن در صاحببه اين طريق  و

تا از  می گذارمرا  )اهل اميان( و )نصاحبدال( حال اينو با . را پيدا خواهند کرد  ل حممدآ
خداوند براى مهه توفيق  از. و در آن تدبري و انديشه كنندخود نوراىن گشته   يوسف حكايت

  .را خواهامن
ق الَّذي بين يديه لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ ما كَانَ حديثاً يفْترى ولَكن تصدي﴿

عربت  ندالنان براى صاحبآمهانا در حكايت ( ،﴾وتفْصيلَ كُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ
مساىن است خود مهه را آب ان نيست ليكن كتآدر  یافتراياين سخىن است كه  كامل خواهد بود

 خرت  خلق است مفصل بيان مى كند وآ دنيا و چيزى را كه راجع به سعادتتصديق كرده و هر 
روشنگری هائی از دعوت های  .)رمحت خواهد بود سعادت و هدايت و براى اهل اميان

  .۲ق ۳ج: فرستادگان
***  
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  خامته
را ذکر می  فرزندش قائم  سخنرانیدر حالی که  از جابر جعفی، از امام باقر 

  :کند، فرمود
 حممد ما خاندان پيام آور مشا! طلبيم یم یا يارنتوا یز خدااينک ما ا! مردم یهان ا(

هر ! مردم یهان ا. هستيم و شايسته ترين و نزديکترين و سزاوارترين مردم به خدا و پيام آورش
 .بزرگ بشريت هستم یکس با من در مورد آدم گفتگو کند، من نزديکترين مردم به آدم، نيا

حبث و  و پيامربان يم بت شکن و حممد پيامرب عدالتکس در مورد نوح پيامرب، ابراه و هر
گفتگو کند، من نزديکترين انساا به اين پيامربان بزرگ خدا و پرداران قهرمان هدايت و 

إِنَّ اللّه اصطَفَى آدم ونوحاً وآلَ إِبراهيم ﴿ :فرمايد یآيا خدا در کتاب آمسانيش من .رسالت هستم
خداوند آدم، نوح، (، ﴾ذُريةً بعضها من بعضٍ واللّه سميع عليم*  ى الْعالَمنيوآلَ عمرانَ علَ

 یاز نسل برخ یکه برخ یفرزندان * داد یخاندان ابراهيم و خاندان عمران را، بر جهانيان برتر
ندان آدم و مانده از فرز یو من شايسته ترين باق). ؟ديگر پديدار گشتند و خدا شنوا و داناست

ترين ذخريه از نوح پيامرب و برترين برگزيده از ابراهيم و آخرين امامان راستني، از نسل حممد 
  . پيام آور عدالت هستم 
آن باشد من  یهر کس در مورد کتاب خدا گفتگو منايد و شيفته ! هوش باشيده ب

وش پيام آور خدا سخن هستم و هر کس در مورد سنت و ر ینزديکترين انساا به کتاب آمسان
 یدارد، من نزديکترين و سزاوارترين فرد به سنت و روش پيامرب و عامل بدان و حتقق خبشنده 

شنوند، اينک  یکه سخنان مرا م یکسان یاز اين رو متام. قرآن و سنت هستم یواال یآرماا
 یب هستند و منکه غاي یدهم که مشا حاضران و شنوندگان، پيام مرا به آنان یمهه را سوگند م
به شکوه و حرمت خدا و پيام آورش و به حرمت حق ! جهانيان یو مشا را، ا. شنوند، برسانيد

دهم که ما را در راه حتقق  یخوانده و سوگند م فرا باشد خويش که حق قرابت به پيامرب 
از آن  کنيد و از ما و اهداف بلند ما محايت منوده وی يار یآمسان یواال یخبشيدن به آرماا

در روزگاران گذشته، ستمکاران ما را به جرم دفاع از حق و عدالت مورد اجم  .دفاع کنيد
حقوق ما را پاميال . ما را از شهر و ديار و خانه و خاندان خويش راندند. و ديد قرار دادند

ن که خدا آ-امور و تدبري شئون دنيا و آخرت جامعه  یساختند و ميان ما و حق سر رشته دار
در مورد ! را یاينک خدا. افکندند و بر ما دروغها و تاا بستندی جداي -را به ما سپرده بود
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 یما را در ميدان عدالت گستر. رعايت حقوق و پذيرش آرماا و اهداف بلند ما فراموش نکنيد
لغيبة ا). کند ینداريد، تا خدا مشا را يار ما بر یمگذاريد و دست از يار تنها وا یو ستم ستيز

  .۲۸۹ص: للنعماين
  

  .و احلمد هللا رب العاملني، و صلی اهللا علی حممد و آل حممد األئمة و املهديني و سلم تسليما
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