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ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻓﺮﻣﺎن ،ﻫﻤﺰﻣﺎن وﺳﻮﺳﻪی ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺗﺨﯿﻼت ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ،
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن و اوﻟﯿﻦ وﺳﻮﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺷﯿﻄﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ
روانﮐﺎواﻧﻪی ﺳﻮژه ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻋﺮﺻﻪی ﺗﻘﺎﺑﻞ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﻏﺮﯾﺰه و ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮ اﮔﻮ
ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ در درون ﺳﻮژه رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮓ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮای وﺻﻠﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮی از ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ ،دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ
ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻠﯿﺎد و اودﯾﺴﻪ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ روﻣﺎﻧﺲﻫﺎ ،ﻓﺮﻣﺎن و ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽِ وﻃﻦدوﺳﺘﺎﻧﻪی
ﭘﻨﻪﻟﻮﭘﻪ را ﺑﺮ ﻋﺸﻖﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮهﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺎﻟﯿﭙﺴﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .آﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺎرض ﻓﺮدی
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺒﺮدی اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از
ﻃﺮﻓﯿﻦ رﻗﻢ زده اﺳﺖ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮژه ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﻤﺪن ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﯾﮏ ﻧﺒﺮد
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل و اﻧﺘﺰاﻋﯽ در ﻣﯽآورد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺮﮔﺰ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﺮاﯾﺰ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮویﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎن ،ﺣﮑﻢ ﭼﺎرهﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻤﺪن
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﯾﺪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰی ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و از اﯾﻦرو ﻫﻢ
درون اﻧﺴﺎن و ﻫﻢ در ﺑﯿﺮون آن ،ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ درون ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻃﺮح ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎی ﺧﺪا /ﺷﯿﻄﺎن ،ﻓﺮﻣﺎن /وﺳﻮﺳﻪ ،ﺗﻤﺪن /ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻧﻬﺎد /ﺳﻮﭘﺮ اﮔﻮ،
ﺳﺮﮐﻮب /ﻣﯿﻞ ،ﺟﺴﻢ /روح ،ﺗﺎﺑﻮ /زﻧﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم و ...اﺗﻔﺎﻗﺎ ﮐﺎر ﺳﺎدهای اﺳﺖ و ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار
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دادن آنﻫﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ داﺳﺘﺎن ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺮح دﻫﻢ ،ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪی ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ
ﻟﻮیاﺳﺘﺮوس و روانﮐﺎوی ﻓﺮوﯾﺪی و ﻟﮑﺎﻧﯽ ،ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺳﻮژه ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان آنرا ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﻪ اﺟﺰا ،و ﮐﺸﻒ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎ
ﺧﻮاﻧﺸﯽ از ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﻮژه را در ﺑﺴﺘﺮی از ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر در ﺟﺪالﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ارزشﮔﺬاریﻫﺎﯾﺶ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﯾﺎ درام اﺟﺒﺎری ،ﺳﺎزﻧﺪهی ﺳﻮژه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﯾﻦ
ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎ ﺧﻮد در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﻪی ﺛﺎﺑﺖ و
ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﻮژه وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺳﻮژه ﺑﯽﺷﮏ ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﻮژه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درک زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﯿﻄﺎن در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ،ﮔﺎﻫﯽ اﺑﻠﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی وﺳﻮﺳﻪ و ﻣﯿﻞ اﺳﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ
ﻟﻮﺳﯿﻔﺮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻏﺮور ،ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎور و ﻓﺮﺷﺘﻪی ﻣﻐﻀﻮب اﻟﻬﯽ ،و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ
رﻫﺒﺮِ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ و ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻓﺮﺷﺘﻪ و
ﺗﺠﺴﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﺮی اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺷﺮ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ اﮐﻨﻮن در
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﯿﻄﺎن را
ﺑﻪ ﻣﯿﻞ و وﺳﻮﺳﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﭘﺲ ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ /ﺗﻤﺪن ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪی ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﺑﻮرژواﺳﺖ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ و
اﺳﺘﻮاری ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﺪهی اودﯾﭗ ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش زﺑﺎن و ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪر را دروازهی
ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ و ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ؟! آﯾﺎ اﺻﻼ ﻫﺮآﻧﭽﻪ در ﺑﺎرهی ﺗﻤﺪن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه،
ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ درﺑﺎرهی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﺎیﮔﺰﯾﻨﯽ ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺿﺮوری و اﺑﺪی ﺟﻠﻮه دﻫﺪ؟ آﯾﺎ
اﻣﺮﻧﻤﺎدﯾﻦ ،ﭘﯿﺶﺗﺮ و در ﺑﯿﺮون از اﻣﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺟﻨﮓ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﻪ ﻫﻢ درون ﺳﻮژه و ﻫﻢ ﺑﯿﺮون ﺳﻮژه رخ
ﻣﯽدﻫﺪ؟
اﮔﺮ ﻫﺪف ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪوار از ﺗﺎرﯾﺦِ ﻧﺒﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ رﻣﺰﮔﺎن ،ﻧﻤﺎدﻫﺎ و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ رواﺑﻂ واﻗﻌﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭼﺮا ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام؟ آﯾﺎ اﺳﻄﻮرهﻫﺎی ﻗﻮم ﯾﻬﻮد اﺻﻼ ﭼﯿﺰی از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﺎزﺗﺎب
ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺑﺮای درک اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺮد واﻗﻊﻧﻤﺎی ﻃﺒﻘﺎت
در دل ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢزﻣﺎن درون ﺳﻮژهﻫﺎ ﻧﯿﺰ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ در ﺗﺨﯿﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد ﮐﻪ اداﻣﻪی اﯾﻦ ﻧﺒﺮد در دل اﺳﻄﻮرهﻫﺎ ،اﻫﻤﯿﺖ
ﮐﻤﺘﺮی دارد .اﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی اﻣﺮوز ،ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺟﺪال ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺷﯿﻮهی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪار ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﭼﺮا
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون )ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ(،
در ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﻮهی
ارﺗﺠﺎﻋﯽ داﻣﭙﺮوری داﻧﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮ ﻋﯿﺴﻮ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﻣﯿﺮاث ﭘﺪر ،ﺑﺮﺗﺮی
داﻣﭙﺮوری ﺑﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدآوری و ﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﺎرا از
ﺳﺮ ﻧﺎﭼﺎری ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ،ﻫﺎﺟﺮ ،ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮی ﺷﻮد ،اﯾﻦ رﻣﺰی ﮐﺮدن
ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ داﻣﭙﺮوری در ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﯾﺰات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اوﻟﯿﻦﺑﺎر
ﮐﺸﻒ ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ داﻣﭙﺮوری اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی رواﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری و ﮐﻮچﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﺳﻮژهای ﺗﺤﺖ
ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی دﻻﻟﺖ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺪف ﻣﺎ دﯾﮕﺮ
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﻄﻮره ﺑﺎ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪی ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﻣﯿﺎن
اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎر ﺳﺎده و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ
از ﻗﺒﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻄﻠﻮب را از دل ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺮون
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺳﻮژهی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﻞ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊﮐﻨﻨﺪه
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﻣﺪاوﻣﺎ اﺷﮑﺎل و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن دو اﻣﺮ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن اﻣﺮ ذﻫﻨﯽ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ از ﯾﮏ ﺳﻮی و
اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻬﺎدﯾﻦ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را در ﺧﻮد
ﮔﺮد ﻣﯽآورﻧﺪ ﺧﺪا و ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪراﺳﺘﯽ آﻧﭽﻪ در ﺳﻮژه ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺮﯾﺰه ﯾﺎ
ﻣﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖزاده ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮدهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻔﺎره آزاد ﻣﯽﺷﻮد ،و ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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روزه ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻧﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آواﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻻﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن
آورده ﻧﻤﯽﺷﻮد .از ﻫﻤﯿﻦرو ،ﻫﯿﭻ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ در ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ در درون ﺳﻮژه و در ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺑﺸﺮی ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﮕﺎم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ در اﻣﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .در ﻫﺮ ﭘﻬﻨﻪای ،ﺳﻮژه دو راه ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺪارد :ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺖ اﻣﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ آنﮐﻪ اﻣﺮ ﺣﺎﺿﺮ را ﺻﺮﻓﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪای از اﻣﺮ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻟﮑﺎن ،ﮐﻮدک
ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش زﺑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺖ آوا را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و از ﻧﺎم ﺑﺮای دﻻﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﯾﻬﻮدی در ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ،ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺖ ﻧﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﯾﻪی ﺗﺨﻤﯿﺮﮐﻨﻨﺪه را
ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد و ﻧﺎن را ﻓﻄﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪی
ﻧﻤﺎدﯾﻦ ،ﺟﺪاﻟﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮف ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ،ﻣﯿﺎن اﺻﻮات
ﺑﺮای اﺑﺮاز ﺣﻆ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﻟﻮل اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ) .ﯾﻬﻮدﯾﺎن در اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﻧﺎن را ﻓﻄﯿﺮ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﺎدآور دوران ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ(.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در روان اﻧﺴﺎن ﮐﻪ روانﮐﺎوی آنرا ﺑﺎ ﺗﻀﺎد
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﻤﺪن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در
ﻫﺰارﺗﻮی ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﺮده ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ادﻋﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و
روانﮐﺎوی ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد روانﮐﺎوی در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﯾﺎ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در روانﮐﺎوی ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﺘﺮ در
روانﮐﺎوی را ﺑﻪ وﺿﻮح رد ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮ روشﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دو داﻧﺸﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ،اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﺑﯽﻣﺎﯾﻪ از ﮐﺎر در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﻣﺎ از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽﻫﺎی روانﮐﺎوی ﮐﻤﮑﯽ اﺳﺖ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺒﺮد
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در درون ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ روان اﻧﺴﺎنﻫﺎ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در درون ﺳﻮژه را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ دال
ﻣﯿﺎن آوا و ﻣﺪﻟﻮل در اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﻗﺮار دارد ،ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺎن ﺟﺬب و ﺣﺴﯿﺎت از
ﯾﮏ ﺳﻮی و اﻧﮑﺎر و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ) ،ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن وارد رواﺑﻂ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﺎ
"دﯾﮕﺮی" ﻣﯽﺷﻮد( در ﺟﺪال اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای درک
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﻧﺒﺮد درون -ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺒﺮدی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺒﺮد
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﺒﺮدی اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت و ﻧﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ؛ اﯾﻦ ﮔﺰارهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑﺎ آن
ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ .ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺟﻨﮓ
ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺎدرﺳﺎﻻری در اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و
ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﻮﻧﺎن ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎن ﻫﺮج و ﻣﺮج )ﮐﺎﺋﻮس( ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﮐﻬﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﻬﻢ در
آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﻄﻮرهای اداﻣﻪ دارد .ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪای را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮی
در آوردهاﻧﺪ و آنرا در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮐﻮچﻧﺸﯿﻨﺎن و داﻣﭙﺮوران ﺳﺮﮔﺮدان ﯾﻬﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﺒﺮد
ﻣﻮﺳﯽ و ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺒﺮدی ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای درک آن ﻫﻮش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درون
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی روان اﻧﺴﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ و ادﺑﯽ رﺳﻮخ ﮐﺮد.
ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ
ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻫﻢ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻧﮑﺘﻪی
ﺟﺎﻟﺐ در ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ،ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﻮام ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﻗﻮام داﻣﭙﺮور در
ﻧﺒﺮد ﻗﺪرت دارﻧﺪ .اوﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﺟﻤﺎع ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ و دوﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﮑﺜﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺣﺸﺎم و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻋﻀﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﮔﺬاری را ﻣﯽﺗﻮان
در اﺳﻄﻮرهی ﺑﺎﺑﻞ در ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﯾﺪهی ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﻮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ از اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺗﺮﻓﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺪﻣﺖ و
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﻨﺪهدار ﺧﻮد ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآﯾﺪ! ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻫﺬﯾﺎنﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را
دارد.
ﻧﺒﺮد ﺧﺪا و ﺷﯿﻄﺎن در روان اﻧﺴﺎن و ادﺑﯿﺎت ،ﯾﮏ آرﻣﺎﮔﺪون ﺳﺎده ﻣﯿﺎن ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دﻓﺎﻋﯿﻪ را از ﺷﯿﻄﺎن اراﺋﻪ داد ﮐﻪ او ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺷﺮ ﻣﺤﺾ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﺻﻮﻻ ﺷﺮ ﻣﺤﺾ و دﯾﻮآﺳﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺷﯿﻄﺎن در اﺳﺎﻃﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﺮد را ﻣﯽﺑﺎﺧﺖ .ﻧﻪ از روی اﺗﻔﺎق ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮارتﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﻬﻨﻪی اﺧﻼق ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ "ﺧﯿﺮ" آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺖ
ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ "ﻋﺎﻃﻔﻪ" ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ "وﻇﯿﻔﻪ" ،ﯾﻌﻨﯽ دﻻﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎنِ ﻏﯿﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﺧﺪاوﻧﺪی در ﭘﻬﻨﻪی اﺧﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﯿﺮ در اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻃﻔﻪ و وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮐﺮدن او ﺑﺮاﺳﺎس وﻇﯿﻔﻪی اﻟﻬﯽ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻮﯾﻪی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی "دﯾﮕﺮی" و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ ،ﺑﺮدﮔﺎن و ﮐﻨﯿﺰان و ...اﺳﺖ.
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﯾﻦ ﺟﺪال ﺑﺰرگ ﻫﻤﻮاره اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﻣﯿﺎن ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺖ اﻣﺮ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﻔﯽ اﻣﺮ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻣﺮ ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ .درک اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
آﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ آنرا ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ؛ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در
ﮐﺘﺎب اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﭘﻬﻨﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﺟﺪال ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎدو ،ﻣﯿﻞ و آراﯾﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد )ﺳﻮﯾﻪی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ( و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮن
و ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ )ﺳﻮﯾﻪی اﻟﻬﯽ( .ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻈﻢ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ
ﭘﻨﺪاﺷﺖ .در ﭘﻬﻨﻪی اﻗﺘﺼﺎد ،اﯾﻦ ﺟﺪاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺬب و زاﯾﺶ
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ )ﺳﻮﯾﻪی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ( ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺮز و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی )ﺳﻮﯾﻪی اﻟﻬﯽ( .در ﭘﻬﻨﻪی
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺖِ ﭘﺮﺳﺶ و ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺳﻮﯾﻪی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ(
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺎﺳﺦ و ﯾﻘﯿﻦ )ﺳﻮﯾﻪی اﻟﻬﯽ(.
ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻧﻮﻋﯽ زﻧﺎﻧﮕﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎدو و ﺟﻨﻮن،
ﺣﺴﯿﺎت ،ﺟﺬب و زاﯾﺶ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺮدﯾﺪ و ﭘﺮﺳﺶْ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در روانﮐﺎوی
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﺑﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ژوﻟﯿﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮا ﺑﻪ درک ﻣﺒﻬﻤﯽ از
آن ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪان ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻤﯿﻖ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﺪال واﻗﻌﺎ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﯿﻞﮔﺮای راکاﻧﺪرول و ﻫﻨﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی ﺑﺰرگ ﯾﻬﻮدی داﻣﭙﺮور ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮه -ﺑﺰ -ﭼﻮﭘﺎن را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺴﯿﺢ -ﺷﯿﻄﺎن و ﺧﺪا و ﺣﺘﯽ در ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎپ -راک-ﮐﻼﺳﯿﮏ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺪالﻫﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز اﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﺬاب را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺎمدﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﺪالﻫﺎ را ﺻﺮﻓﺎ ﺟﺪاﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺳﻮﭘﺮاﮔﻮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ؟
اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺑﯽﺟﺎی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ،در اﺻﻞ ﻣﺒﺎرزهی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ،و
ﺷﯿﻄﺎنﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺪوﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻣﺒﺎرزهای ﻫﺰاران ﺳﺎﻟﻪ دارد و در واﻗﻊ اﺻﻼ
ﻫﻢ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﻨﺪ
ﺷﯿﻄﺎنﮔﺮاﯾﺎن آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از اﯾﻦ اﺳﻢ رﻣﺰ ﻣﺒﺎرزهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻪ
ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺮای ﺗﻤﺪن ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﺟﺰﻣﯽ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻪ ﺻﻮرت
وﯾﺮان ﺷﺪن ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره رﻣﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺤﻮهی رﻣﺰﮔﺬاری از ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟

ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﻓﺼﻞ اول

ﯾﻬﻮه :ﺧﺪاوﻧﺪ داﻣﭙﺮوری

ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ داﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﻬﻮه و ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﯿﻮهی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی در دورهی ﺑﺮدهداری اﺳﺖ .ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺣﺸﺎم
ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ .اﯾﻦ دو ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺷﯿﻮهی ﺗﻔﮑﺮ ،ﻧﺤﻮهی ادارهی ﻗﻮم ،ﺷﮑﻞ وﯾﮋهی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از
ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﻮژهای ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ
ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﻮژهای ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دو ﭘﺎره و دارای
ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮژهی اودﯾﭙﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ارزشﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺬاﻫﺐ ﺳﺎﻣﯽ در ﻋﻤﻖ ﻻﯾﻪﻫﺎی ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری اﺳﺖ.
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺣﺸﺎم ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ و
ﺑﺮدهدار و ﻣﺘﻤﻮل در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار دارد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ ،ﻧﮑﺘﻪی
ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻫﻢ دارد و آن ﻗﺪرت ﺗﮑﺜﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽاﻧﺪازهی اﺣﺸﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﻮم داﻣﭙﺮور ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖْ دﻻوری ،ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ و ﺑﯽرﺣﻤﯽ
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﯾﻬﻮه در واﻗﻊ ﺧﺪاوﻧﺪ داﻣﭙﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﯽﺑﻨﺪد ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺰرگ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﻮل ﺧﻮدش ﺗﻌﺪاد آن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ذاﺗﯽ
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ،ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻮم ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر آﯾﻨﺪ .ﻣﺼﺮﯾﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی و ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ وﻋﺪهی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد،
ﻗﻮم را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻀﺎدی دﯾﮕﺮ رخ ﻣﯽدﻫﺪ :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪهی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ،ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ﺑﺎ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در
ﺗﻀﺎد ﻗﺮار دارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖْ ﯾﻬﻮه ،ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻫﻨﯽ ،داﻣﭙﺮوری و ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻨﺘﺞ از آن ،در اﺛﺮ
ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .ﯾﻬﻮه ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺪن و
ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻮروﺛﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای او ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد .اﻣﺎ ذات ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﺑﺎ ذات ﯾﻬﻮه در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه از ﺗﺠﺴﻢ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ و
اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ .از دﯾﺮﺑﺎز ﻧﻤﺎد ﯾﻬﻮه،
ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنرا ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮد.
ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ در روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺋﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺎﺑﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی
ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری اﺳﺖ و ﻗﺎﺋﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی .وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺪاﯾﺎی ﻫﺎﺑﯿﻞ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻫﺪاﯾﺎی ﻗﺎﺋﻦ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﻣﭙﺮوری را ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد:
"ﻫﺎﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﮔﻠﻪداری ﭘﺮداﺧﺖ و ﻗﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﻗﺎﺋﻦ
ﻫﺪﯾﻪای از ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ آورد .ﻫﺎﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ راس از
ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﮔﻠﻪی ﺧﻮد را ذﺑﺢ ﮐﺮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻫﺪﯾﻪاش را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺎﺋﻦ و ﻫﺪﯾﻪاش را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد .ﭘﺲ ﻗﺎﺋﻦ
ﺑﺮآﺷﻔﺖ و از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺳﺮش را ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪ) ".ﭘﯿﺪاﯾﺶ(4 :
اداﻣﻪی داﺳﺘﺎن را ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﻗﺎﺋﻦ ﻫﺎﺑﯿﻞ را ﮐﺸﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺮد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن از ﺷﯿﺚ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖْ ﺳﭙﺲ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﮋادی
را ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻧﻮح ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .داﺳﺘﺎن ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﻮح ﺑﺮ ﺣﺎم و ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﻨﻌﺎن را
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﮐﻨﻌﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺎم ﺑﺮ ﺣﺎم در زﻣﺎن
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﯾﻮﺷﻊ ﻧﺒﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﻄﻮرهای
ﯾﻬﻮدﯾﺖ ﺑﺮای دﻟﯿﻞ وﺟﻮدی ﭼﻨﺪﻧﮋادی ﺑﻮدن ﺑﺸﺮﯾﺖ و دوره ﺑﺮدهداری داﻧﺴﺖ .از ﻧﻈﺮ
ﺗﻮرات ،دوران ﭘﯿﺶ از ﺳﯿﻞ ،ﻋﺼﺮ ﺗﮏ ﻧﮋادی و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻤﻮن اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ .اﺧﻼف آدم
اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و در ﺳﻔﺮ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ
ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮدﮔﯽ ﯾﮏ ﻗﻮم ﺑﺮ ﻗﻮم دﯾﮕﺮ ،ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﻮح و
ﺑﻌﺪا در ﺗﻠﻤﻮد ،ﺷﻬﻮتراﻧﯽ ﺣﺎم در ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
"و ﻧﻮح ﺑﻪ زراﻋﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد .ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺴﺖ ﺷﺪ .و در ﺧﯿﻤﻪی
ﺧﻮد ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮔﺸﺖ .ﺣﺎم ﭘﺪر ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺪر ﺧﻮد را دﯾﺪ .و ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و دو ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ را
ﺧﺒﺮ ﮐﺮد .ﺳﺎم و ﯾﺎﻓﺚ ﻋﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﻋﻘﺐ ﺑﻪ درون ﺧﯿﻤﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ
ﭘﺪر را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭼﻬﺮهی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻮد و ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺪر را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ .ﻧﻮح ﮐﻪ از ﻣﺴﺘﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺟﻮانﺗﺮش ﺑﺎ او ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﮔﻔﺖ :ﮐﻨﻌﺎن ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارِ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران و ﻣﻄﯿﻊ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺳﺎم و ﮐﻨﻌﺎن ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار او ﺑﺎد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺚ را ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و در ﺧﯿﻤﻪی ﺳﺎم ﺳﮑﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺰﯾﺪ و ﮐﻨﻌﺎن
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) ".ﭘﯿﺪاﯾﺶ(9 :
ﻃﻮﻓﺎن و ﺳﭙﺲ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﻮح ﻧﻘﻄﻪی آﻏﺎزی اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺬر از دورهی ﺗﮏ ﻧﮋادی و ﮐﻤﻮن
اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ دوران ﺑﺮدهداری و ﭘﺪرﺷﺎﻫﯽ .از اﯾﻦ ﭘﺲ اﻗﻮام ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و
ﮔﻨﺎه ﺣﺎم ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮔﻨﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦِ ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺮده و اﻗﻮام ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﺳﺖ .ﭼﻬﺮهی ﻧﮋاد
ﺣﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه و ﻧﯿﺰ ﺷﻬﻮتراﻧﯽ ﺣﺎم در ﮐﺸﺘﯽ ﺳﯿﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮋاد ﺳﯿﺎه ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮدهی اﻗﻮام ﺳﻔﯿﺪ رویِ ﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺗﻮرات ﺑﻪ وﺿﻮح آﻏﺎز دوران ﺑﺮدهداری را
اﺳﻄﻮرهﭘﺮدازی ﮐﺮده و از آن دو ﻧﻮع ﺷﯿﻮهی زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اول ﮐﺸﺎورزی و
ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و دوم داﻣﭙﺮوری و ﮐﻮچﻧﺸﯿﻨﯽ .ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﻧﻈﺎم ﮐﺸﺎورزی زﻣﯿﻦ و
ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﻧﻈﺎم داﻣﭙﺮوری اﺣﺸﺎم اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ از داﻣﭙﺮوری ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮋاد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎه روی ﺷﺪن ﺣﺎم و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﺗﻠﻤﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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"ﺧﺎﺧﺎم ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزاﻧﺪ :ﺳﻪ ﮐﺲ در ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ :ﺳﮓ،
ﮐﻼغ و ﺣﺎم .ﺳﮓ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻗﻼده ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻼغ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﺗﺎ از دﻫﺎن
ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎم ﻧﯿﺰ ﺳﯿﻪ روی ﮔﺮدﯾﺪ".
در اﯾﻦ اﺳﻄﻮرهی ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﻧﮋاد ﺣﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼغ ﺳﯿﺎه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓ ﺧﺎدم و
ﺑﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﺪن ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺪر و ﻣﻘﺎرﺑﺖ در ﮐﺸﺘﯽ ،ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻧﮋادﻫﺎی ﻓﺮودﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﻮﺣﺶ.
دو ﺷﯿﻮهی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﯿﺪ در دورهی ﺑﺮدهداری ،ﯾﻌﻨﯽ داﻣﭙﺮوری و ﮐﺸﺎورزی از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺣﺸﺎم از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ را ﻧﺪارد ،در اﻧﺘﻘﺎل وراﺛﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺧﻄﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺣﻔﻆ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺣﺸﺎم وﺟﻮد دارد .وﺣﺪت ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺸﻖ ،آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽﺑﻨﺪ و
ﺑﺎر ،ﻧﺰاع ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ ﺳﺮ ارث و دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻗﻮم دﭼﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻣﭙﺮوری ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﺪرﺷﺎﻫﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﻫﻨﯽ و ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ
اﯾﻦ وﺣﺪت را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﺪال
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ ﺳﺮ ارث را ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻌﻀﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﯾﻬﻮدﯾﺖ و اﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﺮ
ارث از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ .اﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﯾﻌﻘﻮب و ﻋﯿﺴﻮ و ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد دارد .رﯾﺸﻪی ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن و ﻧﻔﯽ ﺟﺎدوﮔﺮی
و زﻧﺎﮐﺎری را ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ .اﮔﺮ اﻋﻀﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻗﻮام وﺻﻠﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﯽاذن رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺎ اﺣﺸﺎم ﺧﻮد ،ﻗﺒﯿﻠﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪزودی ﻗﺒﯿﻠﻪ از ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ و ﮔﺮﯾﺰ از ﺗﺠﺴﻢ و ﺳﺎﺧﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم
ﯾﮏ ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﮏ ﻧﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ذاﺗﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮرات و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﺪان وﺣﺪت
ﻋﯿﻨﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﻮژهی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻪ ﺷﺪت
رﻣﺰﮔﺬاریﺷﺪهای ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺬاﻫﺐ ﺳﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﻓﺼﻞ دوم
ﺗﻀﺎد ﻋﺸﻖ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

"در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺴﺎنﻫﺎ روی زﻣﯿﻦ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺴﺮان ﺧﺪا ﻣﺠﺬوب دﺧﺘﺮان
زﯾﺒﺎ روی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺪام را ﮐﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮد :روح ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا او ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﻓﺎﻧﯽ و ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ.
ﭘﺲ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﺪا و دﺧﺘﺮان اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ وﺻﻠﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮداﻧﯽ ﻏﻮلآﺳﺎ از
آﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻨﺎن دﻻوران ﻣﻌﺮوف دوران ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ
ﻣﺮدم ﻏﺮق در ﮔﻨﺎهاﻧﺪ و داﯾﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی زﺷﺘﯽﻫﺎ و ﭘﻠﯿﺪیﻫﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ،از آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن
ﻣﺘﺎﺳﻒ و ﻣﺤﺰون ﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪهام از روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺣﺘﯽ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮم .زﯾﺮا از آﻓﺮﯾﺪن آنﻫﺎ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺷﺪم".
)ﭘﯿﺪاﯾﺶ(6 :

ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،ﭘﺴﺮان ﺧﺪا ،اﺳﺘﻌﺎرهای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﯿﺚ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﻗﻮم
ﻣﻄﺮود ﻗﺎﺋﻦ در آﻣﯿﺨﺘﻨﺪ ،در ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن )ﻣﺒﺼﺮﯾﻦ( و اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺷﺎرهی آﺷﮑﺎری اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن
راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت از ﯾﮑﺴﻮی و ﺣﻔﻆ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻗﻮﻣﯽ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﺴﺎنﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﯽﮔﯿﺮد .در دورهی
ﺑﺮدهداری ﮐﻪ ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﻄﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻗﻮم دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،آﻣﯿﺰش
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﺎﺳﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎنﮔﺴﺘﺮ را اﺳﺘﻌﺎرهای
ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ داﻧﺴﺖ .در ﮐﺘﺎب ﺟﻮﺑﻠﯿﺰ  ،Jubileesرﺋﯿﺲ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺒﺼﺮ،
) Mastemaﻣﻨﻔﻮر( و در اﻧﻮش ﺷﯿﻄﺎن  Satanﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮرات،
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهی ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺪ ،آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ و ﺣﺬف
اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮد .آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻨﺎﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﺎﻗﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را در ﺑﺮ دارد ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﯾﺰات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻗﻮﻣﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود) .در ﻣﻮرد ﻧﻔﯽ آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻋﺰرا و وﺻﻠﺖ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ .ﻋﺰرا(10 :
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺑﻮرژوازی و ﺗﻼش او ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﮐﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺸﻖ ﻓﺮاﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ
ﮐﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺳﺘﻮده ﺷﺪ .داﺳﺘﺎن اوﻟﯿﺲ ،ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﭘﻨﻪﻟﻮﭘﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ
را ﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻟﯿﭙﺴﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ را ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ ﺳﯿﻨﺪرﻻ ﯾﺎ
روﻣﺌﻮ و ژوﻟﯿﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻠﯿﺎد و اودﯾﺴﻪ ،ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺸﻖ ،ﻣﯿﺎن وﻃﻦ و ﺟﺰﯾﺮهی
دور اﻓﺘﺎده ،ﻣﯿﺎن ﻫﺮا و آﻓﺮادﯾﺖ ،ﻣﯿﺎن وﻓﺎداری و اﻏﻮاﮔﺮی ،اوﻟﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﺸﻖ
روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﻮرژوازی رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ اﯾﻦ ارزشﮔﺬاری را واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺮدهداری و
ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺧﻮن و ﻧﻈﺎم ﮐﺎﺳﺘﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ آﻣﯿﺰش ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ﻃﺒﻘﺎت
ﻓﺮودﺳﺖ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را در دﺳﺘﺎن ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺮدهدار ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺎه دارد .اﻣﺎ ﺑﻮرژوازی ﺑﺮﺧﻼف
اﺳﻼﻓﺶ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﺎﺑﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﺎﺳﺘﯽ .اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪی
ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ واژﮔﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺎم ارزشﻫﺎ ،ﻗﺼﺪ ﻣﺤﻮ ﻧﺎﺑﻮدی اﻣﺘﯿﺎزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
و رﻗﺎﺑﺖ در ﻣﺒﺎدﻟﻪ را داﺷﺖ.
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ﺗﻮرات اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻏﻮلآﺳﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهی ﻟﯽﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .ﻓﺮزﻧﺪان ﻟﯽﻟﯽ )زن ﻣﻄﺮود( ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻮا،
ﻏﻮلآﺳﺎ و ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻏﻮلآﺳﺎﯾﯽ را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺮون از
"ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﻮم" ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد .در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﻋﺸﻖ و آﻣﯿﺰش ﻓﺮاﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و
ﺣﻔﻆِ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎدِ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﻏﻮای ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﯽ ﺑﻪ درون
روان راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .آﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ،اﻏﻮاﮔﺮی ،آراﯾﺶ ،ﺟﺎدو و اﻓﺴﻮنﮔﺮی اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻧﻈﻢ و ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ و اﻟﻬﯽ؟
زﯾﺒﺎﯾﯽ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم ﮐﻠﻤﻪ ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ زﯾﺴﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺟﻬﺎن
اﻃﺮاف ﺧﻮد داﻧﺴﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﯾﻬﻮد ،ﺳﻮﯾﻪی ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ در ﻧﻔﯽ ﺟﺎدوﮔﺮی ،زﻧﺎﮐﺎری و اﻏﻮاﮔﺮی ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ" :زﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد" )ﺧﺮوج (22 :اﻣﺎ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻔﯽ
آﻣﯿﺰش ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪی ﻓﺮودﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﻤﻬﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﯿﺴﺖ:
"ﺧﺪاوﻧﺪ در روﯾﺎ ﺑﻪ اﺑﺮام ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﺮام ﻧﺘﺮس ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﭙﺮ از ﺗﻮ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﺟﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد .اﺑﺮام در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا!
ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪارم ﺗﺎ وارﺛﻢ ﺷﻮد و اﺧﺘﯿﺎر اﻣﻮاﻟﻢ در دﺳﺖ اﯾﻦ اﻟﻌﺎذر دﻣﺸﻘﯽ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ اﺟﺮ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻏﻼم ﻣﻦ ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻪام ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوﺗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻏﻼم وارث ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺧﻮد ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ و
او وارث ﻫﻤﻪی ﺛﺮوﺗﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .ﭘﯿﺪاﯾﺶ ..... (15 :ﺳﺎرا زن اﺑﺮام ،ﺑﭽﻪدار ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﭘﺲ او
ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺼﺮی ﺧﻮد ﻫﺎﺟﺮ را ﺑﻪ اﺑﺮام داد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﻫﻢﺑﺴﺘﺮ ﺷﻮ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد ....اﺑﺮام ﺑﺎ ﻫﺎﺟﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ و او
آﺑﺴﺘﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﺎﺟﺮ وﻗﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻐﺮور ﺷﺪ و از آن ﭘﺲ ،ﺑﺎﻧﻮﯾﺶ ﺳﺎرا را
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺎرا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺮا ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﺧﻮدم
او را ﺑﻪ ﺗﻮ دادم ،وﻟﯽ از آن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ آﺑﺴﺘﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺮا ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﺧﻮدش ﺣﻖ ﻣﺮا از ﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮد .اﺑﺮام ﺟﻮاب داد :او ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮﺳﺖ ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﯽ ﺑﺎ او
رﻓﺘﺎر ﮐﻦ .ﭘﺲ ﺳﺎرا ﺑﻨﺎی ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﻫﺎﺟﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و او از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﺮد) "...ﭘﯿﺪاﯾﺶ(16 :
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ در راﺑﻄﻪی ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎ راﺣﯿﻞ و ﻟﯿﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد )راﺣﯿﻞ زن ﻣﺤﺒﻮب
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﺧﻼف ﻟﯿﻪ ﻧﺎزا اﺳﺖ( .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻬﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪد ﮐﻪ از او ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﭘﺮﺷﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻧﺘﻘﺎل وراﺛﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﺎزاﯾﯽ
در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .از ﯾﮑﺴﻮی اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻏﻼم اﺧﺘﯿﺎر اﻣﻮال را ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪی از ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺮده )اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ( وارث ﺷﻮد .در ﺗﻮرات اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰهی
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪن ﺳﺎرا در ﭘﯿﺮی ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ ،اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪی داﻣﭙﺮوری را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و
اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ :ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در دﺳﺘﺎن ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺮدهدار ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ
ﺧﻄﺮ ﻧﺎزاﯾﯽ )ﺳﺎرا( ﯾﺎ ﻣﺮگ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮزﻧﺪ )دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﺳﺤﺎق( و
ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ روﺑﻪروﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺪال درون ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﻣﯿﺎن اﻏﻮاﮔﺮی و ﻋﺸﻖ ﻓﺮاﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺴﻠﻂ ،ﯾﮏ ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺮدهدار
داﻣﭙﺮور ﻫﻤﻮاره ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان
اﺧﺘﯿﺎر اﻣﻮر را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
داﺳﺘﺎن ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ از ﯾﮑﺴﻮی ﻣﯿﺎن ﻋﺸﻖ راﺣﯿﻞ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رﺳﻮﻣﺎت ﻻﺑﺎن ﺑﺮای
ﺗﻘﺪم ازدواج دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ )ﻟﯿﻪ( ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺪال اﺳﺖ .ﺟﺪاﻟﯽ ﮐﻪ
ﻫﻢ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ:
"ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن ﯾﻌﻘﻮب ،ﻻﺑﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯽ .ﺑﮕﻮ ﭼﻘﺪر ﻣﺰد ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ؟ ﻻﺑﺎن دو دﺧﺘﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم
دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻟﯿﻪ و ﻧﺎم دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ راﺣﯿﻞ ﺑﻮد .ﻟﯿﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺿﻌﯿﻔﯽ داﺷﺖ .اﻣﺎ راﺣﯿﻞ
زﯾﺒﺎ و ﺧﻮشاﻧﺪام ﺑﻮد .ﯾﻌﻘﻮب ﻋﺎﺷﻖ راﺣﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ "اﮔﺮ راﺣﯿﻞ دﺧﺘﺮ
ﮐﻮﭼﮑﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯽ ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻻﺑﺎن ﻗﺒﻮل ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ،ﻻﺑﺎن ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ ،ﻻﺑﺎن دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﻟﯿﻪ را ﺑﻪ ﺣﺠﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎ وی ﻫﻢﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪ.
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن

18

اﻣﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ

اﻣﺎ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻘﻮب ،ﻟﯿﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی راﺣﯿﻞ در ﺣﺠﻠﻪی ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻻﺑﺎن
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮدی؟ ﻣﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎر ﮐﺮدم ﺗﺎ راﺣﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺪﻫﯽ .ﭼﺮا ﻣﻦ را ﻓﺮﯾﺐ دادی؟ ﻻﺑﺎن ﺟﻮاب داد :رﺳﻢ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ را
زودﺗﺮ از دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﻮﻫﺮ دﻫﯿﻢ .ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪی ﻋﺮوﺳﯽ ﻟﯿﻪ ﺑﮕﺬرد .ﺑﻌﺪ راﺣﯿﻞ را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮ .ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮل ﺑﺪﻫﯽ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﯽ) ".ﭘﯿﺪاﯾﺶ:
(29
ﺟﺪال ﻋﺸﻖ و اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮﺗﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎری از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه
ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺸﻪی آﺷﻨﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺷﯿﻮهی
ﺗﻮﻟﯿﺪ دورهی ﺑﺮدهداری و ﺑﻪﺧﺼﻮص داﻣﭙﺮوری ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺟﺎدو و اﻏﻮای ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ
از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺳﻮﯾﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ .در ﭘﻬﻨﻪی اﻗﺘﺼﺎد ،ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻀﺎد را ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎدی ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺎن ﺟﺬب و ﻫﺮز دارد :ﻣﯿﺎن زاﯾﺶ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی .اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺧﻮد را در داﺳﺘﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﺳﺤﺎق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
"ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮت اﺳﺤﺎق را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﻣﯽداری ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﻮرﯾﺎ ﺑﺮو و در آﻧﺠﺎ وی را ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻦ!" )ﭘﯿﺪاﯾﺶ(22 :
درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﺎرد را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﺳﺤﺎق ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ،ﻗﻮﭼﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﻼﮔﺮدان ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﭘﻬﻨﻪی اﺧﻼق ،ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻃﻔﻪ و وﻇﯿﻔﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر
اﺳﺖ" .ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ" آﯾﺎ ﺳﻮﯾﻪی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و زﻧﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺳﻮﯾﻪی
اﻟﻬﯽ و ﻣﺮداﻧﻪاش ﯾﻌﻨﯽ وﻇﯿﻔﻪ؟ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﭘﻬﻨﻪی اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺎن ﺟﺬب و ﻫﺮز،
ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ )ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻗﻮم و ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ( و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﻮرات ﯾﻬﻮه در ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ درﺑﺎرهی ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن ،ﺑﯿﻦ ﺟﺬب و ﻫﺮز ،ﺑﯿﻦ
ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:
ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن اﺣﺸﺎم را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﻗﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ .و ﯾﺎ در
ﺟﻨﮓ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﻬﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻏﻨﺎﺋﻢ دﯾﮕﺮ ﺳﻬﻢ ﻗﻮم .در اﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﻧﻤﺎدﯾﻦ و
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﻧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪی ارزشﻫﺎ ،ﻫﺮ ﮐﺎﻻ و ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪه ﺟﺬب و ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺷﺪه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ و ﻗﻮم
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
"ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻧﺒﺮﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی دﭼﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و
ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ و آﻫﻨﯽ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪی او آورده ﺷﻮد) "...ﯾﻮﺷﻊ(6 :
و ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﻬﺮ ﻋﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
"ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺎنﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ارﯾﺤﺎ و ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدی .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر
ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺷﻬﺮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﯿﺪ) "...ﯾﻮﺷﻊ (8:
اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ،ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﭼﭙﺎولﮔﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽدارد و اﯾﻦ ﺣﯿﻠﻪی ﯾﻬﻮه ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻓﺘﺢ اول ﺳﯿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﻗﻮام ﺑﺪویﺗﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪی
ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت و ﻫﺪاﯾﺎ ﺳﺒﺐ دﻓﻊ ﺑﻼ و ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر
ﺗﺮس از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺣﻔﻆ ﻃﺒﻘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺎﻫﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮد .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﻣﯿﺎل ﺷﺨﺼﯽ و از اﯾﻦرو ﻧﺸﺎﻧﻪی
ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮد ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺮﺗﺮ
زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻦ – ﺷﺎه ،ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
در ﭘﻬﻨﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﻞ و ﻗﺎﻧﻮن در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ و ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ آن،
ﺟﺪال ﻣﯿﺎن آﻣﯿﺰش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ،در ﭘﻬﻨﻪی اﻗﺘﺼﺎد،
ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺎن ﺟﺬب و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ از ﯾﮑﺴﻮی و ﻫﺮز و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در دﺳﺘﺎن ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺮدهدار ،ﺑﺎﯾﺪ از
آﻣﯿﺰش ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت و ﻋﺸﻖ ﻓﺮاﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺿﺮورت اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ارزشﮔﺬاری ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻣﯿﻞ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺮوی از
دﺳﺘﻮرات ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺴﻠﻂ )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ( و در واﻗﻊ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺛﺮوت ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﺮای ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
در ﭘﻬﻨﻪی اﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﻮﯾﻪی اﻟﻬﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی را ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻘﺪم
ﻣﯽﺷﻤﺎرد) .ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻧﺨﺴﺖزاده رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد( در ﭘﻬﻨﻪی
اﺧﻼق ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ درﺑﺮاﺑﺮﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺿﺮورت دارد
ﮐﻪ ﺳﻮﯾﻪی اﻟﻬﯽِ ﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﺳﻮﯾﻪی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽِ ﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺗﻘﺪم ﯾﺎﺑﺪ .در
ﭘﻬﻨﻪی اﺧﻼق ،ﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻗﻮم ﺟﺒﻌﻮن
ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﺷﻊ و ﻗﻮﻣﺶ ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﻨﺪهی ﻗﻮم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺒﻌﻮﻧﯽﻫﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪی
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ آﻧﺎن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
"ﯾﻮﺷﻊْ ﺟﺒﻌﻮﻧﯽﻫﺎ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دادهاﯾﺪ و ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر دور آﻣﺪهاﯾﺪ و ﺣﺎل آنﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ زﯾﺮ ﻟﻌﻨﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻼم ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪای ﻣﺎ ﻫﯿﺰم ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و
آّب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ) ".ﯾﻮﺷﻊ(9 :
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﯾﺎ ﺣﻖ و ﻇﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﯿﻄﺎن و
ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺷﺮارت و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺎم ارزشﮔﺬاری ﻋﻬﺪ
ﻋﺘﯿﻖ؛  /1ﺗﻌﺒﯿﺮی اﺳﺖ از ﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﯿﻔﻪ و ﻧﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ؛  /2ﺗﻌﺒﯿﺮی اﺳﺖ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻪ ﻣﯿﻞ و ﺷﻮق؛  /3ﺗﻌﺒﯿﺮی اﺳﺖ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی و ﻧﻪ ﻧﯿﺎز؛ /4
ﺗﻌﺒﯿﺮی اﺳﺖ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻤﺎن و اﻃﺎﻋﺖ و ﻧﻪ ﺗﺮدﯾﺪ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی .اﯾﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ اﻟﻬﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﻨﻪی ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﻨﮕﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ارزشﮔﺬاریﻫﺎ ﺣﻔﻆ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در دورهی ﺑﺮدهداری و ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری اﺳﺖ.
ﺑﺪون درک اﯾﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ و ﺟﻨﮓ اﺻﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان درک ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺮاﻣﯿﻨﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺎن را ﺳﺨﺖ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﻧﺸﺎن
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪان ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﺒﺮدی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در درون
روان ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )و ﺑﺎرزﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻮب( ،اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ واﻗﻊ ،ﻧﻤﺎد ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ ،اﻗﻮام ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و زﻧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻒ،
ﺗﺮدﯾﺪ ،ﻣﯿﻞ و ﻧﯿﺎز ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را در ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن زﯾﺮﮐﯽ ﺟﺒﻌﻮﻧﯽﻫﺎ را ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از ﻣﺮگ ،ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی
ﻣﻨﺪرس و ﻧﺎنﻫﺎی ﮐﭙﮏزده و ﻣﺸﺮوبﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽروﻧﺪ و از آﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.ﺟﺒﻌﻮﻧﯽﻫﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺑﺨﺸﺶ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﻌﻬﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﮕﯽ
اﺳﺖ ﻣﯿﺎن دو ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﯿﺮ .در واﻗﻊ آﻧﺎن ﺑﺎ درک اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮﻧﺨﻮار و ﺑﯽرﺣﻤﺶ ،ﺧﯿﺮ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و ﻧﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن وﻇﯿﻔﻪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ.

ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
وﺣﺪت ﻗﻮﻣﯽ و ﺿﺮورت ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ در ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ،زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و در ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری،
اﺣﺸﺎم .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﮐﻨﺎر
رودﺧﺎﻧﻪای در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﻮام ﮐﻮچﻧﺸﯿﻦ و داﻣﭙﺮوری ﻣﺠﺎور ﮔﺸﺖ .ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ اﯾﻦ ﺟﺪال را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ داﻣﭙﺮوی اﺳﺖ و از اﯾﺪهی ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در زﻣﯿﻦ
دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﺎدِ ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪای
و ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی داﻧﺴﺖ .ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺠﻤﻊ و ﮔﺮدآوری
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺣﻮل ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎزاد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در آن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ،
ﻗﺪرت اﻗﻮام داﻣﭙﺮور ﺑﺮ ازدﯾﺎد اﺣﺸﺎم و در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎری ﯾﻬﻮه ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﺣﺸﺎم ﺧﻮد را
زﯾﺎد ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﻮم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری در اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﯽاﻧﺪازهی اﺣﺸﺎم و ﻣﺮدان ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﻗﻮام ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮی
ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻮآﺑﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮان ﻣﺪﯾﺎن ﭘﯿﺎم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ" :اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺜﯿﺮ ،ﻣﺎ را
ﻣﺜﻞ ﮔﺎوی ﮐﻪ ﻋﻠﻒ ﻣﯽﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ!" )اﻋﺪاد .(22 :ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﯽﺑﻨﺪد
ﺗﺎ ﻗﻮم را ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺳﺎزد ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت و ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺎ اﯾﺪهی اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ در
ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری اﺳﺖ.
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از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﻗﻮام ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻦ و ﮐﺸﺎورز ﻗﺪرت ﺧﻮد را از ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰار آﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰار آﻻت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﺑﺮﺗﺮی از آنِ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﭘﺎﯾﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻤﺪنﻫﺎ .ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ از
ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ آن را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد :اﻓﺰاﯾﺶ
اﺣﺸﺎم و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زور و ﺟﻨﮕﺎوری .اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ
اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی را ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰات اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻗﻮام ﺳﺮﮔﺮدان داﻣﭙﺮور ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺠﺎورت ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻐﻮل ،اﻋﺮاب ،ژرﻣﻦﻫﺎ و ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎ ،اﺷﮑﺎل
واﻗﻌﯽِ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺎغ و ﮐﺸﺘﺰار ،ﺷﻬﺮ و ﺣﺼﺎر و اراﺑﻪﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ )در واﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺳﺖ از ﺑﺮﺗﺮی ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ
و ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻨﯽ( ،ﯾﻬﻮه )ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺳﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ( و ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺳﻌﯽ دارد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮﺗﺮی دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﺎن را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده و ﻫﻤﮕﺎن را از دم ﺗﯿﻎ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ.
ﻧﻤﺎد ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ:
"آن روز ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ را ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ دور ﺷﻬﺮ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ
اردوﮔﺎه ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺷﺐ را آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ .روز ﺑﻌﺪ ،ﺻﺒﺢ زود ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ دور زدﻧﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺶ روز ﺗﮑﺮار ﺷﺪ،
روز ﻫﻔﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮑﺒﺎر ،ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺷﻬﺮ را دور زدﻧﺪ .در دور
ﻫﻔﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﻣﻤﺘﺪ و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ ،ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اﻓﺮادش دﺳﺘﻮر داد
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ...ﭘﺲ ﻗﻮم
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ و آن را
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ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ ،زن و ﻣﺮد ،ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ،ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و
اﻻغ ،ﻫﻤﻪ را از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ) ".ﯾﻮﺷﻊ(6 :
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻫﯿﭻ ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﺣﺼﺎر ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺎرهای
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺣﺼﺎر و ﺑﺎروی ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮی
در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارد .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ،ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺐ ﺧﺒﺮ
ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
"ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺮای در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻮای اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﯽ ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻣﺮوم اردو زدﻧﺪ ،ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎر
آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺐﻫﺎ و اراﺑﻪﻫﺎیﺷﺎن دﺷﺖﻫﺎ را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﻓﺮﻣﻮد :از آنﻫﺎ ﻧﺘﺮس ،ﭼﻮن ﻓﺮدا در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ! ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ رگ ﭘﺎی اﺳﺐﻫﺎیﺷﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ و اراﺑﻪﻫﺎیﺷﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺑﺰﻧﯿﺪ) "....ﯾﻮﺷﻊ(11 :
ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻋﻮض ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دارﻧﺪ .داﻣﭙﺮوری از اﯾﺪهی ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺸﺎورزی از ﺗﺠﻤﻊ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖِ اﺑﺰار آﻻت
ﯾﻌﻨﯽ اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﯾﻬﻮه و ﻗﻮم ﺧﻮد دﻟﯿﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺟﺰ
ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽآورد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻣﺘﯿﺎزات اﻗﻮام ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوت را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺳﭙﺎﻫﯽ ﮐﻪ از داﻣﭙﺮوری ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﯽاﻧﺪازهی ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﯾﻬﻮه در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ داﻣﭙﺮوری در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﭙﺲ ﺟﻨﮕﺎوری ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺷﯿﻮهی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﺪ:
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"ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﺎ ﻧﯿﺰه و ﮐﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﯾﺪ! زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ در آن زﺣﻤﺖ
ﻧﮑﺸﯿﺪه ﺑﻮدﯾﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪم ﺗﺎ در آن ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﻮﯾﺪ و از ﻣﯿﻮهی ﺗﺎﮐﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﺑﺎغﻫﺎی زﯾﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد زﺣﻤﺖ ﮐﺎﺷﺘﻦ آنﻫﺎ را ﻧﮑﺸﯿﺪه
ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﺨﻮرﯾﺪ) ".ﯾﻮﺷﻊ(24 :
در ﺑﺨﺶ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﯾﻬﻮد ﭘﺮورﻧﺪهی آنﻫﺎ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﺪاﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و اﻟﻬﯽ .ﻓﺮد ﯾﻬﻮدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ در ﺟﺪال اﺳﺖ :او ﺑﺎﯾﺪ
آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را از ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻤﺎن ﺳﻮق دﻫﺪ) .ﻣﺬاﻫﺐ ﺳﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮ
اﯾﻤﺎن و ﻧﻔﯽ ﺷﺮک و ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (.او ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ را از ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﺮ را از ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی وﻇﯿﻔﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را از
ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﺪ .ﻣﺬﻫﺐ ﯾﻬﻮد ﺳﺎزﻧﺪه و
ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪهی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﺪالﻫﺎی درون ـ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ اﺳﺖ .ﺟﺪاﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺑﻪ
ﻋﻤﻖ ﻻﯾﻪﻫﺎی روان اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﺳﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ
رﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺸﺮﯾﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺘﺎب
ﻗﺮآن ،ﭼﻨﺪان رﻣﺰﮔﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻧﺪارد و ﯾﮏ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮژهی ﭘﺮ از ﺗﻀﺎد اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
زﻣﯿﻦ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﻤﻊ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و اﯾﺠﺎد
وﺣﺪﺗﯽ اﺳﺘﻮار ﺣﻮل ﻗﺮﯾﻪ و ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺣﺸﺎم ﭼﻨﯿﻦ وﺣﺪﺗﯽ را ﻣﯿﺎن
اﻋﻀﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﺣﺪت ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪی ﺑﺮﺗﺮی ﯾﮏ ﻗﻮم اﺳﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺪر ،ﻫﺮ ﯾﮏ
ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﯿﺮد و ﺑﻪ دﯾﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮود .زﻣﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ
وﺣﺪت ﻣﺎدی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ در ﻣﻮرد اﺣﺸﺎم ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪی
داﻣﭙﺮور ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ زن ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ از آنﻫﺎ زن ﺑﮕﯿﺮد ،وﺣﺪت ﻗﻮم ﺑﻪراﺣﺘﯽ ،از ﺑﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وﺣﺪت زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺪر اﺳﺖ.
"ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺪر" ﻧﺎم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای روانﮐﺎوی اﺳﺖ .ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺳﺘﯿﺰی ،ﻣﻨﻊ آﻣﯿﺰش
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،اﻋﻄﺎی ﺣﻖ ارث ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖزاده )ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪان را ﻣﻄﯿﻊ ﻓﺮزﻧﺪ اوﻟﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮای ﭘﺪر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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اﺳﺖ( ﻫﻤﮕﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در روانﮐﺎوی،
ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوری ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺪر ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﺷﻮد ،در واﻗﻊ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪال ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﺳﻮژهای ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم را ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن روانﮐﺎوی از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻏﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﻢ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ آنرا درﮔﯿﺮ ﺗﻀﺎد اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ /ﺗﻤﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﻬﯿﺪی ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺪر" ﺑﻪ ﺟﺎی وﺣﺪت
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی و اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﻧﺎﺷﯽ از زﻣﯿﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖﻣﺪاری ﻣﺬﻫﺐ ﯾﻬﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺬاﻫﺐ
ﺳﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ دروﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﺪالﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺳﻮژهای ﭘﺮﺗﻨﺶ و ﭼﻨﺪﭘﺎره ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺳﻮژهای ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و اﻟﻬﯽ در ﺟﺪال اﺳﺖ.
ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوریْ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺰرﮔﯽ و وﺣﺪت ﻗﻮم
در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺣﺪت را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ و ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از ﭘﺪر
و ﺧﺪاوﻧﺪش ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺪاﻟﯽ
دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد .داﺳﺘﺎن ﺟﺪا ﺷﺪن ﻟﻮط از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺿﺮورت ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در
ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری را ﺑﻪوﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
"اﺑﺮام ﺑﺎ زن ﺧﻮد ﺳﺎرا و ﻟﻮط و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﻨﻌﺎن ﮐﻮچ ﮐﺮد .اﺑﺮام
ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد .او ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﮔﻠﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ ......ﻟﻮط ﻧﯿﺰ ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و
ﻏﻼﻣﺎن زﯾﺎدی داﺷﺖ .اﺑﺮام و ﻟﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ در
ﯾﮑﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﮔﻠﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﭼﺮاﮔﺎه ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﯿﻦ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن اﺑﺮام و
ﻟﻮط ﻧﺰاع در ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ اﺑﺮام ﺑﻪ ﻟﻮط ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰاع ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺼﻠﺤﺖ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻨﮏ دﺷﺘﯽ وﺳﯿﻊ ﭘﯿﺶ
روی ﻣﺎﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ
رﻓﺖ) ".ﭘﯿﺪاﯾﺶ(13:

ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ و ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﺪاوﻧﺪِ داﻣﭙﺮور از ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﺗﻤﺪن ﺑﯿﺰار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﺰاری را ﻣﯽﺗﻮان از وﯾﺮانﺳﺎزی
ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره و ﺧﺮوج ﻟﻮط از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻮﻏﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﻬﺘﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در اﻧﺘﻘﺎم ﯾﻬﻮه از ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﯾﺎﻓﺖ:
"در آن روزﮔﺎر ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ
زﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ دﺷﺘﯽ وﺳﯿﻊ و ﭘﻬﻨﺎور
در ﺑﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺷﻬﺮی ﺑﺰرگ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮﺟﯽ ﺑﻠﻨﺪ در آن ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮش ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺑﺮج آن ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﺷﻬﺮ و ﺑﺮج آن ﺧﺸﺖﻫﺎی ﭘﺨﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺧﺸﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻨﮓ و از
ﻗﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﺑﺮﺟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﻨﺎ
ﺷﺪن ﺑﻮد ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﮔﻔﺖ :زﺑﺎن ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺷﺮوع
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ اﮐﻨﻮن از ﮐﺎر آنﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﯿﻢ ،در آﯾﻨﺪه ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد .ﭘﺲ زﺑﺎن آنﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف زﺑﺎن
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ از ﺑﻨﺎی ﺷﻬﺮ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را روی
زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ آﻧﺠﺎ را ﺑﺎﺑﻞ ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﭼﻮن در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در زﺑﺎن آنﻫﺎ اﺧﺘﻼف اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را روی زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ".
)ﭘﯿﺪاﯾﺶ(11:
ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری اﺳﺖ و ﺿﺮورت
وﺣﺪت ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ .از
ﻣﻮﺳﯽ ﺗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺷﻌﺎر ﯾﮏ اﻣﺖ و ﯾﮏ ﺧﺪا ،ﺷﻌﺎری ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻊ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ،ﭼﻮن در اﯾﻨﺠﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻤﺘﺮی ﻣﯽاﻓﺘﺪ :ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ درون روان اﻧﺴﺎن
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎﻧﻮن دروﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪر ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ وﺣﺪت را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد.
)در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮم .ﻓﺮﻣﺎن ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪی
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﺘﻮب و ﺑﻪ اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ( ﻋﻬﺪ
ﻋﺘﯿﻖ ﺧﻄﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﯾﻦ وﺣﺪت وﺟﻮد دارد ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد .در اﯾﻨﺠﺎ داﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﺧﻄﺮات ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻄﺮ ،رﻗﺎﺑﺖ و ﺟﺪاﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪان
ﭘﺪر از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ارث اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده و
ﻗﺒﯿﻠﻪ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺣﺴﺎدت ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ او ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪی آﺷﮑﺎر
اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﻣﯽرود و در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ،ﻗﻮم ﯾﻬﻮه ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺤﻄﺎط اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎر و ﮔﺮدآوری ﻣﻨﺤﻂ ﺷﻮد .داﺳﺘﺎن ﻋﯿﺴﻮ و ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮزﻧﺪان
اﺳﺤﺎق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ ﻋﯿﺴﻮ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽاش
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﺎر ،از ﺣﻖ وراﺛﺖ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد:
"وﻗﺘﯽ زﻣﺎن وﺿﻊ ﺣﻤﻞ رﺳﯿﺪ رﺑﮑﺎ دو ﻗﻠﻮ زاﯾﯿﺪ .ﭘﺴﺮ اوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،ﺳﺮخ رو ﺑﻮد
و ﺑﺪﻧﺶ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﻦ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او را ﻋﯿﺴﻮ ﻧﺎم
ﻧﻬﺎدﻧﺪ .ﭘﺴﺮ دوﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎی ﻋﯿﺴﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ او را ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
اﺳﺤﺎق ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻗﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ .آن دو ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﯿﺴﻮ
ﺷﮑﺎرﭼﯽی ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺮد ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد .وﻟﯽ ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺮدی آرام و ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮد .اﺳﺤﺎق ،ﻋﯿﺴﻮ
را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﭼﻮن از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ او ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﺧﻮرد ،اﻣﺎ رﺑﮑﺎ ﯾﻌﻘﻮب
را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ...(25 :اﺳﺤﺎق ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺗﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد .روزی او
ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻋﯿﺴﻮ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم ،ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮ ﺷﺪهام و ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽام
ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮدار و ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮو و ﺷﮑﺎری ﮐﻦ و از آن
ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻠﻢ آﻣﺎده ﺳﺎز ﺗﺎ ﺑﺨﻮرم و ﭘﯿﺶ از ﻣﺮﮔﻢ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻢ.
اﻣﺎ رﺑﮑﺎ ﺳﺨﻨﺎن آنﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪ .ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺣﺎل ﺗﻮ ﻧﺰد
ﮔﻠﻪ ﺑﺮو و دو ﺑﺰﻏﺎﻟﻪی ﺧﻮب ﺟﺪا ﮐﻦ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﻣﻦ از ﮔﻮﺷﺖ آنﻫﺎ ﻏﺬاﯾﯽ را ﮐﻪ
ﭘﺪرت دوﺳﺖ دارد ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ) "...ﭘﯿﺪاﯾﺶ(27 :
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﮐﺖ و ارث را از اﺳﺤﺎق ﻣﯽدزدد .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﺑﺮﺗﺮی
ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ﺑﺮ ﺷﮑﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ داﻣﭙﺮوران ﺑﻪ ورﻃﻪی
ﺷﮑﺎر و ﻣﻌﯿﺸﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻓﺮوﻏﻠﻄﻨﺪ و از اﯾﻦرو اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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داﺳﺘﺎن دوم درﺑﺎرهی ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻟﻮط و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮار از ﺳﺪوم اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺎرﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی زﻧﺎی ﺑﺎ
ﻣﺤﺎرم ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
"اﻣﺎ ﻟﻮط ﺗﺮﺳﯿﺪ در ﺻﻮﻏﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
رﻓﺖ و در ﻏﺎری ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪ .روزی دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ ﻟﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮش ﮔﻔﺖ :در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮدی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ازدواج ﮐﻨﺪ .ﭘﺪر ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺰودی ﭘﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺴﻠﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬارد .ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ او ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺎ وی ﻫﻢﺑﺴﺘﺮ
ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﻞ ﭘﺪرﻣﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﺷﺐ او را ﻣﺴﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﺪرش ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻟﻮط از ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ دﺧﺘﺮش آﮔﺎه ﻧﺸﺪ"...
)ﭘﯿﺪاﯾﺶ(19 :
ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ از دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻟﻮط ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽآﯾﺪ را ﻣﻮآب ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ از او
ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻄﻮرهی ﯾﻬﻮد از ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻣﻮآب ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ آنﻫﺎ را
ﺣﺮامزاده ﺟﻠﻮه دﻫﺪ .ﻗﺒﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﺪا در زﻣﺎن ﯾﻬﻮد ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه آن ﻋﺠﻠﻮن
ﺟﻨﮕﯿﺪ )داوران(3 :
ﺧﻄﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ داﻣﭙﺮور ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ
ﮐﻨﻌﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﺷﻊ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی
ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ،ﯾﻬﻮه را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻞ و ﻋﺸﺘﺎروت روی ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و راﺣﺘﯽ آن و اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﺠﺎد ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب داوران
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮات اﺷﺎره دارد .وﻗﺘﯽ وﺣﺪت ﻗﻮم ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ذﻫﻨﯽ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ
ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮم و اﺳﺎﻃﯿﺮ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد:
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"وﻟﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم آن ﻧﺴﻞ ﻣﺮدﻧﺪ و ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه
ورزﯾﺪه و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖﻫﺎ روی آوردﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮد ،ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ،ﺑﺖﻫﺎی ﻃﺎﯾﻔﻪی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت و ﺳﺠﺪه
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﻏﺎرت ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا او را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده و ﺑﺖﻫﺎی ﺑﻌﻞ و ﻋﺸﺘﺎروت را ﻋﺒﺎدت
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ) ".داوران .... (2 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن واﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺰهی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽﻫﺎ را ﻧﭽﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ دﻫﺪ
ﺗﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪن را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ) ".داوران(3:
رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوی ﺑﺮ ﻫﻢﺧﻮﻧﯽ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ و در ﺷﯿﻮهی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎ اﻣﺮ ﻗﺮاردادی و دوﻟﺖ -ﻣﻠﺖ
ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﻣﺪرن را ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﺨﺘﺺ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﻫﻢﺧﻮﻧﯽ و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ،
ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺎﻃﯿﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آنرا ﺑﺎ رواﯾﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ،ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ وﺣﺪت ﻗﻮﻣﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺷﺮک ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺘﺎب داوران ،ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ در ﻧﻘﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ.
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت درون ﻗﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪی ﺑﯿﻨﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ) .داوران (21- 19:ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را
ﻣﯽﺗﻮان در داﺳﺘﺎن ﺳﺎﻣﺴﻮن ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺎﻣﺴﻮن ﭘﻬﻠﻮان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زن ﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن ﺑﺎ زﻧﯽ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻟﯿﻠﻪ ،زور اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و راز ﻗﺪرت ﺧﻮد )ﮐﻪ در ﻣﻮﻫﺎی
ﺳﺮش ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ از ﻗﺪرت ﺗﮑﺜﯿﺮ اﻗﻮام داﻣﭙﺮور( را ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻓﺎش
ﻣﯽﺳﺎزد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ وی ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﺳﺘﺎن
ازدواج ﺳﺎﻣﺴﻮن ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
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"ﯾﮏ روز ﺳﺎﻣﺴﻮن ﺑﻪ ﺗﻤﻨﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،دﺧﺘﺮی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ او را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد .ﭼﻮن ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آن دﺧﺘﺮ را
ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوی و ﻫﻤﺴﺮی از اﯾﻦ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎی ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮی؟ آﯾﺎ در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان و ﻗﻮم ﻣﺎ دﺧﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﯽ؟
وﻟﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮن ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :دﺧﺘﺮ دﻟﺨﻮاه ﻣﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ .او را ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻨﯿﺪ ....در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﺪر ﺳﺎﻣﺴﻮن ﺗﺪارک ازدواج او را ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺳﺎﻣﺴﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ
رﺳﻢ ﺟﻮاﻧﺎن آن زﻣﺎن ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و ﺳﯽ ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن دﻫﮑﺪه در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻫﻔﺖ روزی ﮐﻪ ﺟﺸﻦ دارﯾﻢ
ﺟﻮاب ﻣﻌﻤﺎ را ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺳﯽ ردای ﮐﺘﺎﻧﯽ و ﺳﯽ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ ،وﻟﯽ اﮔﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ! آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
ﻣﻌﻤﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ .ﺳﺎﻣﺴﻮن ﮔﻔﺖ :از ﺧﻮرﻧﺪه ﺧﻮراک ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و از زورآور
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ! ﺳﻪ روز ﮔﺬﺷﺖ و اﯾﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮاب ﻣﻌﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .روز ﭼﻬﺎرم ﻫﻤﮕﯽ
آنﻫﺎ ﻧﺰد زن ﺳﺎﻣﺴﻮن رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺟﻮاب ﻣﻌﻤﺎ را از ﺷﻮﻫﺮت ﺑﭙﺮس و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ
وﮔﺮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﭘﺪرت را آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ زد و ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻮزاﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮای ﻟﺨﺖ ﮐﺮدن ﻣﺎ ﺑﻮد؟ ﭘﺲ زن ﺳﺎﻣﺴﻮن ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﺟﻮاب ﻣﻌﻤﺎ را از وی ﮔﺮﻓﺖ و او
ﻧﯿﺰ ﺟﻮاب را ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﻔﺖ .ﭘﺲ در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب آنﻫﺎ
ﺟﻮاب ﻣﻌﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮ از ﻋﺴﻞ و زور آورﺗﺮ از ﺷﯿﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﺳﺎﻣﺴﻮن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎدهی ﮔﺎو ﻣﻦ ﺷﺨﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﺟﻮاب ﻣﻌﻤﺎ را ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﯿﺪ!
آﻧﮕﺎه روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و او ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﺷﻘﻠﻮن رﻓﺘﻪ ،ﺳﯽ ﻧﻔﺮ از اﻫﺎﻟﯽ آنﺟﺎ
را ﮐﺸﺖ و ﻟﺒﺎسﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺳﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻣﻌﻤﺎﯾﺶ را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آورد و
ﺧﻮد از ﺷﺪت ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﭘﺪر ﺑﺎزﮔﺸﺖ و زن ﺳﺎﻣﺴﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮوﺳﯽ
آنﻫﺎ ﺳﺎﻗﺪوش ﺑﻮد ،ﺑﻪ زﻧﯽ داده ﺷﺪ) ".داوران(14 :
اﮔﺮ زﻧﯽ از ﻗﻮم ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،او رازﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮدان ﻗﺒﯿﻠﻪی ﺧﻮد ﻓﺎش ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ .ﺟﻮاب ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮن ﺷﯿﺮ )در داﺳﺘﺎن ازدواج ﺳﺎﻣﺴﻮن( و ﻣﻮی ﺳﺮ )در داﺳﺘﺎن
ﺳﺎﻣﺴﻮن و دﻟﯿﻠﻪ( در واﻗﻊ راز ﻗﺪرت ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻬﻠﻮان زورآوری
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮن ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺷﯿﺮ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ ﺑﺮ زورآوری داﻣﭙﺮوران و ﻣﻮی ﺳﺮ
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ از ﻗﺪرت ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری .اﻣﺎ اﯾﻦ رازﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺳﺎﻣﺴﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اﻓﺸﺎ ﺷﺪه و ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﺬاﻫﺐ ﯾﻬﻮدﯾﺖ و اﺳﻼم ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﺨﻮن و ﻫﻢ ﻣﺬﻫﺐ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ اﻗﻮام ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
)ﺟﺪاﯾﯽ ﻟﻮط از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،داﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ( ،ﻧﺰاع و ﺟﺪاﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ ﺳﺮ ارث )داﺳﺘﺎن ﯾﻌﻘﻮب و
ﻋﯿﺴﻮ ،داﺳﺘﺎن ﯾﻮﺳﻒ( ،ﻧﺎزاﯾﯽ )داﺳﺘﺎن ﻧﺎزاﯾﯽ ﺳﺎره و راﺣﯿﻞ و زن ﻣﺎﻧﻮح( ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻓﺮﻣﺎن
ﭘﺪر و رﺳﻮﻣﺎت) ،ﺷﺮک ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﯾﻮﺷﻊ( ﺧﻄﺮ اﻧﺤﻄﺎط ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺪوﯾﺖ )ﻋﯿﺴﻮ و دﺧﺘﺮان ﻟﻮط( و ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﺟﺬب و اﻧﺤﻄﺎط در ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺸﺎورزی و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ )داﺳﺘﺎن ﺳﺎﻣﺴﻮن( روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﯾﺸﻪی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺣﺸﺎم اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺳﻮژهای ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻨﺎزع ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻮژهای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و اﺳﺘﻮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺟﺪالﻫﺎ دروﻧﯽ
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺠﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺣﺸﺎم را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻔﻆ
ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ذﻫﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ اﻧﺴﺠﺎم را ﺑﻪوﺟﻮد آورد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﺟﺪالﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪر ،ﺑﻪ درون ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن رﺳﻮخ ﮐﺮده و رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻨﺎزع ﻣﯿﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻋﯿﻨﯽ و وﺣﺪت ذﻫﻨﯽ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﺪال ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ﺑﺎ
ﺷﯿﻮهی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﮐﻮچﻧﺸﯿﻨﺎن داﻣﭙﺮور و ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﺎن
ﮐﺸﺎورز و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮی ﺧﻮﻧﯽ از ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﺧﻮﻧﺨﻮار و ﺗﻤﺪن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪﺟﻮ.
اﯾﻦ ﺟﺪال درون روان اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﺪاﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻏﯿﺎب )ﺳﻮﯾﻪی اﻟﻬﯽ( و ﺗﺠﺴﻢ )ﺳﻮﯾﻪی
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ( ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻬﻮه ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﺧﺪاﯾﺎن از ﺗﺠﺴﻢ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ" :ﺷﻤﺎ در
آن روز در ﮐﻮه ﺣﻮرﯾﺐ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﮑﻞ و
ﺻﻮرﺗﯽ از او ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪای از ﺧﺪا ،ﺧﻮد را آﻟﻮده
ﺳﺎزﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زن و ﻣﺮد ،و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﯿﻮان ﯾﺎ
ﭘﺮﻧﺪه ،ﺧﺰﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻗﻮمﻫﺎی روی زﻣﯿﻦ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،آنﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻧﮑﻨﯿﺪ) ".ﺗﺜﻨﯿﻪ (4 :ﺷﻬﺮ ،زﻣﯿﻦ ،ﮐﺸﺖ و زرع ،ﺗﺠﺴﻤﺎت ﻋﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺣﺸﺎم در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮕﺮداﻧﯽ از ﺗﺠﺴﻢ در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﻬﻨﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﺗﺠﺴﻢ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﻞ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻏﯿﺎب ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈﻢ ،زﯾﺒﺎﯾﯽِ ﺑﺪون ﺗﺠﺴﻢ اﺳﺖ و اﺷﺎرهای
اﺳﺖ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ در "دﯾﮕﺮی"؛ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ .در ﭘﻬﻨﻪی اﺧﻼق ،ﺧﯿﺮ از ﺗﺠﺴﻢ زﻧﺎﻧﻪ و
ﺷﻄﯿﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد و ﺑﻪ ﺳﻮی وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﺧﯿﺮ
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ،ﺧﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﻣﺎ ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻌﻠﻖ دارد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺧﯿﺮ ﻣﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪای ﮐﻪ درﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ .در
ﭘﻬﻨﻪی اﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﺬب و زاﯾﺶ ،ﺗﺠﺴﻢ ﺛﺮوت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد را
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺼﺮف واﻗﻌﯽ در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﯾﻦ ﺟﺪاﻟﯽ
اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺗﺠﺴﻢ و ﻏﯿﺎب .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﺪال دال ﻣﯿﺎن ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺘﺶ ﯾﻌﻨﯽ آوا و ﻏﯿﺎﺑﺶ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﻟﻮل اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ .ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و از ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد.
ﺣﺘﯽ اﺳﻢ او را ﻧﺒﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮد ﻣﺒﺎدا در ﺟﻬﺎن ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺘﺠﺴﻢ ﺷﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯽ ﻣﺎدی
دﻻﻟﺖ ﺷﻮد.
اﺗﮑﺎی ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ﺑﺮ اﻧﻘﯿﺎدﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ
ﺿﺮورت ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺣﺸﺎم اﺳﺖ ،ﺑﻪ ارزشﮔﺬاری ﻗﺎﻧﻮن ،وﻇﯿﻔﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی و اﯾﻤﺎن
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﻃﻔﺮه ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺪام
آنﻫﺎ دﻟﯿﻞ ﻋﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آورد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﺿﺮورت ذﻫﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ
ﺳﺎزﻧﺪهی ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪا را از دﯾﮕﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺘﺠﺴﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
اﯾﻤﺎن ،ﻋﻬﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی

ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻄﻠﻮب ﯾﻬﻮه و ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻌﺪ
از ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻌﺎن و ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺮدم اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه
از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ،ﺑﻪ
دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﻓﺘﺎد ،ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﻋﺎدت در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم رواج ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ دزدی ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺤﻄﺎط ﭼﻬﺎر
ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻬﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻤﺎن ،ﻋﻬﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺘﺎب اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺷﺎرهای اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری و
ارزشﮔﺬاریﻫﺎی آن در ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ .اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ در اﺛﺮ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﺮور ارزشﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻧﺤﻄﺎط اﯾﻤﺎن:
"ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮد و ﺑﺖﻫﺎی ﺑﻌﻞ و اﺷﯿﺮه را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ) ".داوران(3 :
ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ:

ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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"ﭘﺲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .در آن روز ،ﺳﯽ ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﺧﺪا
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ اﻓﺘﺎد و ﺣﻔﻨﯽ و ﻓﯿﻨﺤﺎس ،ﭘﺴﺮان ﻋﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ) ".اول
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ(4 :
ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ:
"در آن روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻋﯿﻠﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ... .ﯾﮏ ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ آﻗﺎ و از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻧﺰد ﻋﯿﻠﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ دارﯾﺪ؟ در
ﺧﺪﻣﺖﮔﺰاری ﺣﺎﺿﺮم .ﻋﯿﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻧﺪم ،ﺑﺮو ﺑﺨﻮاب! او رﻓﺖ و ﺧﻮاﺑﯿﺪ) "...اول
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ(3 :
ﺑﯽارزشﺳﺎزی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی:
"اﻣﺎ ﭘﺴﺮان ﻋﯿﻠﯽ )ﮐﺎﻫﻦ آنزﻣﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ( ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را در دﯾﮓ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ
ﺑﭙﺰد .آنﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎل ﺳﻪ دﻧﺪاﻧﻪای ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ آنرا ﺑﻪ داﺧﻞ
دﯾﮓ ﻓﺮو ﺑﺮد و از ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﺨﺘﻦ ﺑﻮد ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺒﺮد....
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮﮐﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ از ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﭘﯿﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،از آنﻫﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .او ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ،ﮔﻮش ﺧﺎم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻋﯿﻠﯽ ﮐﺒﺎب ﮐﻨﺪ ....ﮔﻨﺎه ﭘﺴﺮان ﻋﯿﻠﯽ
در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد زﯾﺮا ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ) ".اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ(2 :
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻋﺪهی ﯾﻬﻮه ﺑﺮای ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ارزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺧﺪای داﻣﭙﺮوری ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﻬﻮه ﺑﻪراﺳﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ و اﻗﻮام ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﮐﺸﺖ و زرع ،آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻧﺸﺪه و ﺗﺠﺴﻢﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ آنزﻣﺎن ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺒﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﻬﯽ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻗﻮم ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﯾﻬﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺖ ،آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻢ و ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﯿﻨﯽ و دﺳﺘﮕﺎه
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ وﺿﻮح در ﮐﺘﺎب اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻫﻦ رﻧﮓ
ﻣﯽﺑﺎزد و ﻣﺮدم از ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ:
"وﻗﺘﯽ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﭘﯿﺮ ﺷﺪ ،ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻤﺎﺷﺖ ....اﻣﺎ آنﻫﺎ
ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﻣﺮدم رﺷﻮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻗﻀﺎوت ﻋﺪاﻟﺖ را رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در راﻣﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن
ﺑﮕﺬارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﭘﯿﺮ ﺷﺪهای و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮمﻫﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ از درﺧﻮاﺳﺖ آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد :ﻃﺒﻖ در ﺧﻮاﺳﺖ آنﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻦ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ
ﻣﺮا رد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻮ را .آنﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻢ .از ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﻮده و ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻨﺪ .اﻻن
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎر را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﮑﻦ .اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﺸﺪار ﺑﺪه ﮐﻪ
داﺷﺘﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻪ ﻋﻮاﻗﺒﯽ دارد".
اﯾﻦ ﻟﺤﻦ ﺑﯿﺎن و اﯾﻦ ﻋﺠﺰ از ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻗﻮم را ﻋﻘﻮﺑﺘﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯽداد ،ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ذﻫﻨﯽ ،ﻋﻬﺪ و
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪای ﻧﯿﺎﮐﺎن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اداره ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ،اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻣﺮ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺟﺪالﻫﺎی
ذﻫﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی اﻟﻬﯽ و ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﺒﺎدﻟﻪی
ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺒﺎدﻟﻪی ارزشﻫﺎ .از ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ در روﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ )و ﻧﻪ ﻓﺮاﻣﯿﻦ( اداره
ﻣﯽﺷﻮد .از ﻋﻬﺪ و ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓﺟﻮﯾﯽ و ﻫﻢﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮاودات ﺳﯿﺎﺳﯽ در
زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و رﻫﺒﺮی در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ.
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺠﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ دﻻﯾﻠﯽ
ﺷﺒﻪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﻀﺮات ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ:
"ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ او ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮ ﻋﺮاﺑﻪﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ
اﺳﺐﻫﺎی او را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ در ﺟﻠﻮی ﻋﺮاﺑﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺪوﻧﺪ .او ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﺷﯿﺎر
ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت او را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ و از ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ و وﺳﺎﯾﻞ ﻋﺮاﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﭘﺎدﺷﺎه دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﺎن ﺑﭙﺰﻧﺪ و ﺧﻮراک
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻄﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .او ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰارع و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﺑﺎغﻫﺎی زﯾﺘﻮن را از ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داد .از ﺷﻤﺎ ده ﯾﮏِ ﻣﺤﺼﻮلﺗﺎن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
)ﻣﺎﻟﯿﺎت( و آنرا ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد درﺑﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻏﻼﻣﺎن ،ﮐﻨﯿﺰان ،رﻣﻪﻫﺎ و اﻻغﻫﺎی ﺷﻤﺎ
را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .او ده ﯾﮏِ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺷﻤﺎ ﺑﺮدهی وی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ آن روز ﺑﺮﺳﺪ ،ﺷﻤﺎ از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داد ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ....اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ را ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﺮار ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ او ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ و در ﺟﻨﮓ ﻣﺎ را رﻫﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ) ".اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ(8 :
در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی در ﺣﺎل ﮔﺬاری ،ﮐﺎﻫﻦ و ﭘﺎدﺷﺎه در ﺗﻀﺎد و ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﺋﻮل در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﺑﺪون اذن ﺧﺪا و ﮐﺎﻫﻦ
ﻣﺨﺼﻮص ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ را در واﻗﻊ ﺣﻖ ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪون اذن ﺧﺪا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺧﺪا ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺎه و ارادهی او ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ:
"اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﭼﻮن ﭼﺸﻢﺷﺎن ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻈﯿﻢ دﺷﻤﻦ اﻓﺘﺎد ،روﺣﯿﻪی ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در ﻏﺎرﻫﺎ و ﺑﯿﺸﻪﻫﺎ و ﭼﺎهﻫﺎ و ﺣﻔﺮهﻫﺎ و در ﻣﯿﺎن ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺷﺎﺋﻮل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮد ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
درﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ از راه رﺳﯿﺪ و ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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وی ﺷﺘﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﺮدی؟ ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭼﻮن دﯾﺪم
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﯽآﯾﯽ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﻫﻢ در ﻣﺨﻤﺎس
آﻣﺎدهی ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﻫﺮ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهام از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ،ﭘﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺧﻮدم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ .ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر اﺣﻤﻘﺎﻧﻪای ﮐﺮدی ،زﯾﺮا از ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮدی اﮔﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدی ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗﻮ و ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺨﺺ دﻟﺨﻮاه
ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ او را رﻫﺒﺮی ﻗﻮﻣﺶ ﺳﺎزد) ".اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ(13 :
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهی ﺷﺎﺋﻮل ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻘﻞ و ﺧﺮدِ ﻓﺮدی ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ
ﮐﺎﻫﻦ ﺟﻮر در ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه .اﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﺎه دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﮐﺎری ﺑﺮای ﯾﻬﻮه و
ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﺑﺮد .دوران آنﻫﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻬﻮه ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
دﯾﮕﺮی درآﯾﺪ و از رﻫﺒﺮ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻮم ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﺑﺪ.
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آنﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﻌﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در آورده ﺑﻮدﻧﺪ اﮐﻨﻮن در ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰار
آﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ:
"در آن روزﻫﺎ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻫﻨﮕﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ
ﻋﺒﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﭘﺲ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﭘﺎی ﻫﯿﭻ آﻫﻨﮕﺮی ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ وﻗﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮔﺎو آﻫﻦ ،ﺑﯿﻞ ،ﺗﺒﺮ و داس ﺧﻮد را
ﺗﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺎ ﻧﯿﺰه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺷﺎﺋﻮل و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن داﺷﺘﻨﺪ) ".اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ(13 :
ﭘﺲ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه و دور ﺑﻮدن از ﻓﻦآوری آنزﻣﺎن ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ﻣﺮاوده ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮورتﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻢﺧﻮﻧﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺳﺘﯿﺰی ﯾﻬﻮه اﺳﺖ.
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ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﺧﺼﯿﺼﻪی ﻣﺸﺨﺼﻪی ﯾﻬﻮه را ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ :اﯾﻤﺎن ﺑﻪ او ،ﻋﻬﺪ ﺑﺎ او ،اﻃﺎﻋﺖ از
ﻓﺮﻣﺎن او ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮای او .اﯾﻦ ﺧﺼﺎﯾﺺ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ درﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻬﺎر
ﺧﺼﯿﺼﻪی ذﻫﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﺎﯾﺺ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﯿﻄﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد :ﺗﺮدﯾﺪ ورزﯾﺪن ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﭘﯿﺮوزی از اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻇﺎﯾﻒ ،ﭘﯿﺮوی از اﻣﯿﺎل
ﺷﺨﺼﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺪاوﻧﺪش .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در داﺳﺘﺎن ﺟﻨﮓ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ،وی از ﻣﯿﻞ و
ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻋﻘﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺣﻖ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺪون
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری از ﻧﻈﺮ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺧﺼﯿﺼﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻤﺎن و ﻋﻬﺪ و اﻃﺎﻋﺖ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺷﺎﺋﻮل در ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺧﻼف دﺳﺘﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را داده ﺑﻮد ،ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد ﺗﺎ
ﺑﻌﺪا ﺑﺮای ﺧﺪا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ از ﮐﻼﻣﺶ؟ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدی ،ﺧﺸﻨﻮدﺗﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎی ﻓﺮﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯽ .ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺎه ﺟﺎدوﮔﺮی اﺳﺖ و
ﺧﻮدﺳﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ) "...اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ(15 :

اﻣﺎ ﻧﺤﻮهی ادارهی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﯾﻬﻮه و ﻣﻨﻄﻖﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪوی اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اداره ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ
ذﻫﻨﯽ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺪوی ،اﻣﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮی اﺳﺖ ذﻫﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎد ﺗﺠﺴﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و ﺟﺎدوﻫﺎ ،ﺗﺎﺑﻮﻫﺎ و
ﻓﺮاﻣﯿﻦ ذﻫﻨﯽ و ﺷﻬﻮدی و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻫﻦﻫﺎ و ﺟﺎدوﮔﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮی ﮐﻪ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزیاش ،ﺗﻤﺪن را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد،
اﻣﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﻣﺮ ذﻫﻨﯽ و ﻓﺮدی ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻓﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮای
ﺟﻨﮕﯿﺪن و ﺣﺘﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎﻫﻦ و ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺖ .ﺗﻀﺎد
ﻣﯿﺎن ﻓﺮد و ﺟﻤﻊ ،ذﻫﻦ و ﻋﯿﻦ ،ﻓﺮﻣﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ،ﮐﺎﻫﻦ و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻀﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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داﻣﭙﺮورِ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻤﺪن و ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی دورهی ﮐﺎﻫﻨﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ داﻣﭙﺮوری اﺳﺖ .او
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد .ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻨﮓ
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎﻫﻦ و ﺧﺪاوﻧﺪش اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد .ﺗﻀﺎد ﺧﺪا و ﺷﯿﻄﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻀﺎد ﻏﯿﺎب و ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻪ در داﯾﺮهی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺎ داﺷﺖ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻌﯿﻦ ﯾﺎ اﻣﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﻮژه را از ﻗﻠﻤﺮوی
ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﺟﻨﮓِ ﻏﯿﺎب و ﺗﺠﺴﻢ ﺑﯿﺮون آورده و وارد ﺳﻄﺤﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮد ،ﺗﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و
ﺧﺪایﺷﺎن ﯾﻬﻮه از ﯾﮏﺳﻮ و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ آنﻫﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﻀﺎدی ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﺗﺠﺴﻤﺎت ﻓﺮدی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﯿﺎت و ﻟﺬت ،ﻣﯿﻞ ،ﻧﯿﺎزی ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻇﯿﻔﻪ ،ﻓﺮﻣﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی و
اﯾﻤﺎن .اﯾﻦ ﺗﻀﺎدی ذﻫﻨﯽ ﺑﻮد .در ﮐﺘﺎب اﻋﺪاد ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
"ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در آرزوی ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﺼﺮ اﻇﻬﺎر
دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽاﻓﺰود .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪﮐﻨﺎن
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﮐﺎش ﮐﻤﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ! ﭼﻪ ﺧﯿﺎر و ﺧﺮﺑﺰهﻫﺎﯾﯽ! ﭼﻪ ﺗﺮه و ﺳﯿﺮ و
ﭘﯿﺎزی! وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻗﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﻦّ.
ﻣﻦّ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد ﺑﻮد .ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را از روی
زﻣﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻮﺑﯿﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت آرد در ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن آرد ،ﻗﺮصﻫﺎی ﻧﺎن
ﻣﯽﭘﺨﺘﻨﺪ .ﻃﻌﻢ آن ﻣﺜﻞ ﻃﻌﻢ ﻧﺎنﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﺑﻮد ....ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪای ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
در اﻃﺮاف ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪ .او از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﺶ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﺮض ﮐﺮد :ﭼﺮا ﻣﺮا در اﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪای؟ ﻣﮕﺮ
ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮدهام ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﺎراﺿﯽ ﺷﺪهای و ﺑﺎر اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺮ دوش ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪای؟ آﯾﺎ اﯾﻦﻫﺎ
ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻦ آنﻫﺎ را زاﯾﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﯾﻪ در آﻏﻮش ﺧﻮد
ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺒﺮ؟" )اﻋﺪاد(11 :
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻟﺬتﻃﻠﺒﯽ ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ:

ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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"آنﻫﺎ از دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﮐﺎش در ﻣﺼﺮ ﻣﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﯾﺎ
در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺮدن ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ
دارﯾﻢ ،ﺑﺮوﯾﻢ! در آنﺟﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻧﺎن و ﺑﭽﻪﻫﺎیﻣﺎن اﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺼﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ) ".اﻋﺪاد(14 :
اﯾﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮرش ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻗﻮم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﺘﺎب اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ از ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در دورهی ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن و ﺧﺪا ،ﻟﺬتﻃﻠﺒﯽ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی ،اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮﯾﺶ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺪا،
اﺣﺴﺎﺳﺎت و وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﮐﻪ آنرا ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻀﺎد ﺗﺠﺴﻢ و ﻏﯿﺎب ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﻣﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺬر از اﯾﻦ
ﺗﻀﺎدﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و اﺳﻄﻮرهای ﺑﻪ ﺳﻮی اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزی ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮده و ﯾﻬﻮه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﻣﻮﺳﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺗﻀﺎد درون ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻀﺎد ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ و ﺷﺎﺋﻮل ﺗﻀﺎد
ذﻫﻦ و ﻋﯿﻦ اﺳﺖ .از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺗﻀﺎدﻫﺎی آﺷﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮه و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮای ﮐﺎﻫﻨﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ،ﯾﻮﺷﻊ و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪی ﺧﻮد ،ﺑﺪون اذن ﺧﺪا
ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﻬﻮه در ﺳﺘﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﻬﻮه آﻧﺎن را ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺨﺺ آن ﺳﺮﺷﻤﺎری داوود ﺑﺪون اذن ﺧﺪا اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﺮم اﺳﺖ ﭼﻮن ﯾﻬﻮه ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺲ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ :ﺷﺎه
و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﻦ و ﺧﺪاﯾﺶ؟
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﯾﻬﻮه ﻋﻘﺐ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ

ﯾﻬﻮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺎﺋﻮل ،داوود ﭘﺴﺮ ﯾﺴﯽ را ﮐﻪ ﺟﻮان ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ و
ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻋﻼﻗﻪ و اﻋﺘﻤﺎدِ ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای داﻣﭙﺮوری ،ﺑﻪ دﻻوری ﺧﺎص ﻣﺮدﻣﺎن داﻣﭙﺮور اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داوود ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﯿﺎت
ﻏﻮلآﺳﺎ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را از دﻫﺎن
ﺷﯿﺮ و ﺧﺮس ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ:
"ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ او ﺑﺠﻨﮕﯽ؟ ﺗﻮ ﺟﻮان و ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ،وﻟﯽ او از زﻣﺎن
ﺟﻮاﻧﯽاش ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ داوود ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﮔﻠﻪی ﭘﺪر را ﻣﯽﭼﺮاﻧﻢ و ﺷﯿﺮی
ﯾﺎ ﺧﺮﺳﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮهای از ﮔﻠﻪام ﺑﺒﺮد ،دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺮه را از دﻫﺎﻧﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮم و اﮔﺮ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻠﻮﯾﺶ را ﻣﯽﮔﯿﺮم و آنﻗﺪر ﻣﯽزﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد .ﻏﻼﻣﺖ ﻫﻢ ﺷﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺧﺮس .اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﺪای زﻧﺪه ،ﺗﻮﻫﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ) "....اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ(17 :
اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ وﻗﺘﯽ داوود ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻓﺘﻮﺣﺎت او آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺮاﯾﻂ
ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﮐﺎخ ﺷﺎﻫﯽ داوود ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻣﻨﻄﻖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ داﻣﭙﺮوری
ﺟﺪا و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ:
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن

43

اﻣﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ

"ﯾﮏ روز داوود ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺎخ زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺳﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﺧﺪا در ﯾﮏ ﺧﯿﻤﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ....اﻣﺎ
ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺮود و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار او داوود ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺴﺎزی .ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺒﻮدهام .از آن زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﺧﺎﻧﻪی ﻣﻦ ﯾﮏ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدهام .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﺒﺎﻧﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ،ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪای از ﭼﻮب
ﺳﺮو ﻧﺴﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ؟" )دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ(7 :
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺧﻮدﺳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ آن در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﮐﺎﻫﻨﯽ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻟﻬﯽ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ﻗﺮار دارد.
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ داوود ﻧﮕﻪداری ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﺧﺪا در ﯾﮏ ﺧﯿﻤﻪ ،ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .او ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺪای ﺧﻮد و اﻟﺒﺘﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻬﻮه در اداﻣﻪ ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
"ﺣﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭼﻮﭘﺎن ﺳﺎدهای ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮدی و در
ﭼﺮاﮔﺎهﻫﺎ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﺮدی ،ﺗﻮ را ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم) ".دوم
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ(7 :
اﻣﺎ ﯾﻬﻮه و ﻣﻨﻄﻖ ﮐﺎﻫﻨﯽ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ داوود اﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺼﺎدف و ﺑﺨﺖ،
ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ داوود وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ:
"وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﻤﯿﺮی و ﺑﻪ اﺟﺪادت ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮی ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺖ را وارث ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺗﻮ
ﻣﯽﺳﺎزم و ﺣﮑﻮﻣﺖ او را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .او ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد) ".دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ(7 :
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ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻦ و ﺗﻤﺪنﻫﺎ ،در
ﺑﯿﺰاری او از ﺗﺠﺴﻢ اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺣﺸﺎم ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺒﺪی ﺑﺮای ﺧﺪا
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد .اﮔﺮ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﯿﻦ و ﮐﺸﺎورز و ﺣﺘﯽ
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ داﻣﭙﺮور دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه و
ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ﺳﺎزﻧﺪهی ﺗﻀﺎد ﻋﺠﯿﺒﯽ در درون ﺳﻮژه ﻣﯽﺷﻮد :ﺗﻀﺎدِ ﺗﺠﺴﻢ و
ﻏﯿﺎب .ﯾﻬﻮه ،از ﻧﺎم داﺷﺘﻦ ﺧﻮد داری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ داﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ آواﯾﯽ را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ.
دالِ ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻀﻮر اﻣﺮﻏﺎﯾﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﻟﻮل اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﯾﻬﻮه ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﻗﻮم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺳﭙﺲ
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺘﻮار ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﻄﻖﻫﺎی ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داوود وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ او )ﺳﻠﯿﻤﺎن( ،ﺑﺮای او
ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﻬﻮه ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻮروﺛﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ داﻣﭙﺮوری اﺳﺖ .ﺧﺮاب ﺷﺪن ﻣﻌﺒﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮه از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﺎﺑﻞ ،ﯾﻬﻮه ﺿﺮﺑﻪی ﺳﺨﺖﺗﺮی
ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﯾﻬﻮه از ﻣﻘﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮ ذﻫﻨﯽ و ﻣﻨﻔﺮدِ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺪون ﺟﺪال ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻬﻮه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﮏ ﮔﺎم ﻋﻘﺐ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﺼﯿﺼﻪی ذاﺗﯽِ
ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری اﺳﺖ ،داﺳﺘﺎن ﯾﻮﺳﻒ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺗﻤﺪن ﻣﺼﺮی در ﻣﯽآﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد وﻋﺪهی
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد را ﺑﺪﻫﺪ ...اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ وﻋﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽ اﻣﺮ ذﻫﻨﯽ و اﺳﻄﻮره از اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی آن ،ﺗﻤﺪن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و اﻟﻬﯽ ،ﺗﺠﺴﻢ و ﻏﯿﺎب و ﺟﻨﮓ ﯾﻬﻮه ﺑﺎ ﺑﺖﻫﺎ ﺟﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن اﻣﺮ ذﻫﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺪا و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن

45

اﻣﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ

ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﻧﻘﺶ ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺮ رﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪه و
در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .راﺑﻄﻪی ﮐﺎﻫﻦ و ﺧﺪا راﺑﻄﻪای
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻀﺎد
ﺧﺪا و ﺷﯿﻄﺎن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﻀﺎد دروﻧﯽ در روح ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﮕﺮ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و دﺳﺘﻮر دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻏﻨﺎﯾﻤﯽ را ﺑﺮدارﯾﺪ و ﭼﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺧﯿﺮ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﻬﻮه ﺑﺎ
ﺑﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه )ﯾﺎ روح ﭘﻠﯿﺪ درون وی( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺎدﺷﺎه اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ازﺧﺪا دﺳﺘﻮر ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺠﺮی
ﺻﺮف اواﻣﺮ او ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی اﻟﻬﯽ و ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ درون
ذﻫﻦ ﭘﺎدﺷﺎه وا ﭘﺲراﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺰد ﺷﺎﺋﻮل ،اوﻟﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ،اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر از روح ﭘﻠﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .داوود ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد
دﭼﺎر ﻋﺬاب وﺟﺪان ﻣﯽﺷﻮد و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﻀﺎد ﺧﺪا وﺷﯿﻄﺎن ،ﺗﺠﺴﻢ و ﻏﯿﺎب ،ﺗﺮدﯾﺪ و اﯾﻤﺎن ،ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی،
ﻣﯿﻞ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری ،ﺑﻪ درون روان ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺳﺖ از ﺟﺪاﯾﯽ اﻣﺮ ﻓﺮدی و ذﻫﻨﯽ از اﻣﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻬﺎدﯾﻦ:

"روح ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺎﺋﻮل دور ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی او روح ﭘﻠﯿﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺳﺨﺖ
ﻋﺬاب ﻣﯽداد .ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ اﺟﺎزه دﻫﯽ ﻧﻮازﻧﺪهای ﮐﻪ در ﻧﻮاﺧﺘﻦ
ﭼﻨﮓ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ روح ﭘﻠﯿﺪ ﺗﻮ را آزار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﻨﮓ ﺑﻨﻮارد و
ﺗﻮ را آراﻣﺶ دﻫﺪ) ".اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ(16 :
"ﺷﯿﻄﺎن ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ داوود را اﻏﻮا ﮐﺮد ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻨﺪ) "...اول ﺗﻮارﯾﺦ(21 :
ﺟﺪال ﻣﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﮐﺎﻫﻦ از ﮐﺘﺎب اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ
ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﺋﻮل دهﻫﺎ ﮐﺎﻫﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داوود ،ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﯾﺎ اﯾﻠﯿﺎ ﺑﺎ دﻋﺎی ﺧﻮد ﺳﺮﺑﺎزان اﺧﺰﯾﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد:
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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"ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﯾﺎد زد :ای اﺧﯿﻤﻠﮏ ،ﺗﻮ و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ! آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﺎرد
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﮑﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ﺑﺎ داوود ﻫﻢدﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داوود از دﺳﺖ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ!
اﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﺮات ﻧﮑﺮدﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻟﻮده ﺳﺎزﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ دوآغ ادوﻣﯽ
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .دوآغ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻫﻤﻪ را ﮐﺸﺖ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺒﺎسﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ) ".اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ(22 :
"در آن روزﻫﺎ اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از اﯾﻮان ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺎﻻی ﻗﺼﺮ ﺧﻮد در ﺳﺎﻣﺮه
ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه ﺑﻮد .وی ﻗﺎﺻﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻌﻞ زﺑﻮب ،ﺑﺖ اﻫﺎﻟﯽ
ﻋﻘﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
اﻣﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒﯽ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺎﺻﺪان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و
ﺑﮕﻮﯾﺪ :آﯾﺎ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺑﻌﻞ زﺑﻮب ﺧﺪای ﻋﻘﺮون ﻣﯽروﯾﺪ ﺗﺎ از او
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری ﮐﺮدهای از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺧﺎﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد .ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
را از زﺑﺎن اﯾﻠﯿﺎ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻓﻮری ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ
زودی ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ در راه ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪﯾﻢ و او ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .....ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ :او ﻫﻤﺎن اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒﯽ اﺳﺖ! ﭘﺲ
ﺳﺮداری را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮد ﺗﺎ او را ﺑﯿﺎورﻧﺪ .آنﻫﺎ او را در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ روی ﺗﭙﻪای
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ آن ﺳﺮدار ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ
ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯽ .وﻟﯽ اﯾﻠﯿﺎ ﺟﻮاب داد :اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ،آﺗﺶ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﻮد و ﺗﻮ
و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺮﺑﺎزت را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ! ﻧﺎﮔﻬﺎن آﺗﺶ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ و آن ﺳﺮدار و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ را
ﮐﺸﺖ .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮدار دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺮﺑﺎز ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﻠﯿﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ای ﻣﺮد ﺧﺪا،
ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﻮری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﯽ ....ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﺗﺶ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود آﻣﺪ و آنﻫﺎ
را ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺖ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺮﺑﺎز ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی آنﻫﺎ در ﺣﻀﻮر اﯾﻠﯿﺎ
زاﻧﻮ زده ،ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﺟﺎن ﻣﻦ و ﺟﺎن اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارت را ﺣﻔﻆ
ﮐﻦ ،ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ! ﻣﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ آن دو ﺳﺮدار و اﻓﺮادش ﻧﺎﺑﻮد ﻧﮑﻦ .آﻧﮕﺎه ﻓﺮﺷﺘﻪی ﺧﺪا ﺑﻪ
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اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻧﺘﺮس! ﻫﻤﺮاه آنﻫﺎ ﺑﺮو .ﭘﺲ اﯾﻠﯿﺎ ﻫﻤﺮاه آن ﺳﺮدار ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺖ) "...دوم
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن(1 :
اﺧﯿﻤﻠﮏ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﺳﺮداران اﺧﺰﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ "ﻣﺮد ﺧﺪا" ﻓﺮﻣﺎن دادهاﻧﺪ .اﯾﻠﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دورهی ﮐﺎﻫﻨﯽ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﻬﻮه ﺑﺮ ﻗﻮم ،اﯾﻨﮏ ﯾﻬﻮه ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﺮﻏﯿﺐ وی دﺳﺘﻮر دﻫﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﻦ.
ﯾﻬﻮه و ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ اﻣﺮی ذﻫﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﻬﯽ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ
ﺗﺠﺴﻤﺎت ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺟﺮا ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ درون ذﻫﻦ ﭘﺎدﺷﺎه
راه ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی درک ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ و ذﻫﻨﯽﺗﺮ از دﯾﻦ ﮐﻪ آنرا ﺗﺎ ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﯽراﻧﺪ و از اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دور ﻣﯽﺳﺎزد .ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﯾﻬﻮه و ﺷﯿﻮهی
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری و ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻫﻨﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺣﮑﯿﻢ و
ﻋﺎدل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺧﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
"ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرم داوود ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪهای ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد
را ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﯾﮏ ﻗﻮم ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽداﻧﻢ .ﺣﺎل ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی
ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺑﺮﻋﻬﺪهی ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻧﯿﮏ و
ﺑﺪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻢ و ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻢ .و ﮔﺮﻧﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺰرگ
را اداره ﮐﻨﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن از او ﺣﮑﻤﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ) ".اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن(3 :
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اداره ﺷﻮد آنرا ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻏﯿﺐﮔﻮﯾﯽ
ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ .ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و اﻟﻬﯽ در ﭼﻬﺎر ﻣﻔﻬﻮم
ﻋﻤﺪهی ذﻫﻦ ﺑﺸﺮ ﯾﻌﻨﯽ آﮔﺎﻫﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﺮف )در ﭼﻬﺎر ﭘﻬﻨﻪی ﻋﻠﻢ ،ﻫﻨﺮ ،اﺧﻼق
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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و اﻗﺘﺼﺎد( ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری و ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﭘﺪر
ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺣﺸﺎم رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻮروﺛﯽ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﭘﺲ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪر دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را اداره ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ درون روان اﻧﺴﺎن ﻋﻘﺐ راﻧﺪه ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ در ﻻﯾﻪﻫﺎی
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ روان اﻧﺴﺎن رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ﺟﻨﺒﻪای اﺧﻼﻗﯽﺗﺮ و ﻓﺮدیﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺣﮑﻤﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ذﻫﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﻮم داﻣﭙﺮور ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا،
اﻃﺎﻋﺖ از او ،ﻋﻬﺪ ﺑﺎ او و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮای او )ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ ﺗﺠﺴﻢ( از اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﺪاﻧﯽ دروﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺢ و ﻣﻮﻋﻈﻪﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺳﺘﯿﺰی ﭼﻨﺪش آور ﻋﻬﺪ ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .راﺑﻄﻪی
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی راﺑﻄﻪی ﻫﻢﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و داوود و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﻮام
ﻣﺠﺎور ﻣﺮاودات ﺳﯿﺎﺳﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ:
"ﺣﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ،ﮐﻪ در زﻣﺎن داوود ﭘﺎدﺷﺎه ،دوﺳﺖ او ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن،
ﭘﺴﺮ داوود ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺪرش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪ ﺳﻔﯿﺮ ﺑﻪ درﺑﺎر او ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ
ﻗﺎﺻﺪاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻧﺰد ﺣﯿﺮام ﻓﺮﺳﺘﺎد :ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرم داوود ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﭘﯽدر
ﭘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺴﺎزد ....ﺣﺎل در ﻧﻈﺮ دارم ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺴﺎزم .آﻧﭽﻪ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮبﺑُﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻮهﻫﺎی ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﺗﺎ از درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ﺑﺮاﯾﻢ اﻟﻮار ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ اﻓﺮادم را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رواﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ
دوشﺑﻪدوش آنﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮ را ﻫﻢ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯽ ﻣﯽﭘﺮدازم .ﭼﻮن
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﯿﺪوﻧﯽﻫﺎ در ﺑﺮﯾﺪن درﺧﺖ ﻣﺎﻫﺮ
ﻧﯿﺴﺖ!  ...ﺣﯿﺮام ،از اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ .... :ﭘﯿﻐﺎﻣﺖ را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮدم و ﺧﻮاﻫﺶ ﺗﻮ را درﺑﺎرهی ﺗﻬﯿﻪی اﻟﻮار درﺧﺖ ﺳﺮو و ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورم ....ﺗﻮ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ در ﻋﻮض ،ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻦ آذوﻗﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ) ".اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن(5 :
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاوداﺗﯽ در اواﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ
در ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﺟﺒﻌﻮﻧﯽﻫﺎ را ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ ﭼﻮن آنﻫﺎ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﮑﺮ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن را ﻧﺴﺘﺎﻧﻨﺪ و در ﻋﻮض آنﻫﺎ ﺑﺮدهی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن
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ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪی ارزشﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻬﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ،
ﺟﺎی ﻋﻬﺪ ﺧﺪای ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺶ را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﻠﯿﻄﻤﺎن ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﺪرت ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺳﺨﻨﯽ راﻧﺪ.
ﯾﻬﻮه ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺧﺪای ﺣﺴﻮد ﻗﻮم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺷﯿﻮهی
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهی آﺳﻤﺎنﻫﺎ و
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﻮریﻫﺎ و ﺑﺎﺑﻠﯽ( ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﻋﻘﻮﺑﺖ داده و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ ذﻫﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮروش و دارﯾﻮش ﻣﻮﺟﺐ
ﺳﺎﺧﺖ دوﺑﺎرهی ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﻬﻮه دﯾﮕﺮ از ﻃﺮف ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را اﺑﺰار
ﭘﺎداش و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .وﻗﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪی ﻋﯿﻨﯽِ ﯾﻬﻮه ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻮهی داﻣﭙﺮوری و ﻧﻈﺎم
ﮐﺎﻫﻨﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،وﻗﺘﯽ ﻗﻮم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﻮریﻫﺎ ،ﺑﺎﺑﻠﯽ
و ﭘﺎرﺳﯽﻫﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﯽﺷﻮد و ارادهاش ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﻬﻮه دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﯾﮏ ﻗﻮم ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد .در ﻋﻮض ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﻮام و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
"ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از اﺻﻼﺣﺎت ﺣﺮﻗﯿﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا
ﻫﺠﻮم آورد و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎر دار را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد و در ﺻﺪد ﺗﺴﺨﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮآﻣﺪ ....آﻧﮕﺎه
ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺷﻬﺮ ﻻﮐﯿﺶ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻗﺎﺻﺪاﻧﯽ
را ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا در اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد :ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ اﻣﭙﺮاﺗﻮر آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ؟  ...ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ
ﻣﻦ و اﺟﺪاد ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮمﻫﺎی دﯾﮕﺮ آوردهاﯾﻢ؟ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺧﺪاﯾﺎن آن ﻗﻮمﻫﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺳﺮزﻣﯿﻦﺷﺎن ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؟ ﭘﺲ آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﭼﻨﮓ ﻣﻦ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ؟  ....ﻗﺎﺻﺪان ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺪای اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪی دﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ....ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺳﺮﺑﺎزان آﺷﻮر و ﻫﻤﻪی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و
اﻓﺴﺮانﺷﺎن را ﻫﻼک ﮐﺮد و ﭘﺲ ﺳﻨﺨﺎرﯾﺐ ﺑﺎ ﺧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ" )دوم
ﺗﻮارﯾﺦ( 32 :
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ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﭼﻨﯿﻦ داﺳﺘﺎﻧﯽ دروغ اﺳﺖ ﭼﻮن در ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ آﺷﻮریﻫﺎی ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ:
"وﻗﺘﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺣﺰﻗﯿﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم را ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ دادﻧﺪ ،او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ از ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻔﺮ آﻣﯿﺰ آﺷﻮریﻫﺎ ﻧﺘﺮﺳﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﺎری
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮی ﺑﻪ وﻃﻨﺶ ﺑﺎزﮔﺮدد و در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد) ".دوم
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن(19 :
اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ دﻋﺎی ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ:
"ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻗﺮار دارد ،ﻧﺸﺴﺘﻪای.
ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪای ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ .ﺗﻮ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪهای .ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻨﺤﺎرب را ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ،ای ﺧﺪای زﻧﺪه ﺗﻮﻫﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪا! راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر ﺗﻤﺎم آن اﻗﻮام را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را
وﯾﺮان ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن آنﻫﺎ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ آنﻫﺎ ﺧﺪا ﻧﺒﻮدﻧﺪ آنﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻪی دﺳﺖ اﻧﺴﺎن و از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ
را از ﭼﻨﮓ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻧﺠﺎت ده ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ".
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﯾﮏ ﻗﻮم ﺑﻮد و ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ،ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺪهی ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ واﻗﻌﯽ )و ﻧﻪ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮای
ﯾﮏ ﻗﻮم( وﻗﺘﯽ در ذﻫﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن رواج ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﺑﯿﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ
و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮏ ﺧﺪا و ﯾﮏ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه را ﭘﯿﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪا از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﮏ ﻗﻮم ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن و ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
راﺳﺘﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﺑﻪ اﺧﺰﯾﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ "ﻣﮕﺮ آﯾﺎ
در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺑﻌﻞ زﺑﻮب ﺧﺪای ﻋﻘﺮون ﻣﯽروﯾﺪ ﺗﺎ از او ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻣﮕﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮاغ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻗﻮام دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪای ".اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ :اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪی دﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم
ﺗﺠﺴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری و ﮐﻮچﻧﺸﯿﻨﯽ آنرا اﯾﺠﺎب
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﻣﯽﮐﺮد ،اﮐﻨﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﻠﻤﺪاد
ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ داﻣﭙﺮوری ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺧﻮد
ﻗﻮم را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻠﺘﯽ را در ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮدان و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﻮام و ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻋﻬﺪ ﺑﺎ ﺧﺪا ،ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽﺷﺎن از ﺷﺮارتﻫﺎ ﻣﯽرﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ دﺳﺖ ﯾﻬﻮه از اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮ ذﻫﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﺣﮑﻤﺖ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ،ﻣﯿﻞ ،ﻧﯿﺎز

ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﻬﻮه ،ﺑﻪ ﻃﺮز ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻤﺎن ،از ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ )ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ( ﺳﺨﻦ راﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﮕﺎه ﺳﭙﺲ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا از ﺣﮑﻤﺖ و ﺧﺮد آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهی ﺧﺪا اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽﺷﻮد.
دﻟﯿﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺣﮑﻤﺖ اوﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،از ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،دﻋﺎ
راﺑﻄﻪی اﻧﺴﺎن و ﺧﺪا را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻪ ﻋﻬﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﺪا .ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه آورده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮآورده ﺷﻮد و دﻋﺎﻫﺎی آنﻫﺎ
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن دﻗﺖ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﻧﻮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﯿﻨﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی
اﻟﻬﯽ .ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﮐﻨﻮن ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای
درک ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی اﻟﻬﯽ .در ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻟﯿﻞ آورده ﺷﻮد:
"ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮ اﺳﺎﺳﺶ اﺳﺘﻮار ﮐﺮدی ،ﺗﺎ ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﺴﯿﺮش ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮد.
درﯾﺎﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن رداﯾﯽ آن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ و آب درﯾﺎﻫﺎ ﮐﻮهﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ) "...ﻣﺰاﻣﯿﺮ(104 :
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ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر از رﺣﻤﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪی
ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری از آن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺷﻮد:
"ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا او ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ و رﺣﻤﺘﺶ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪ) .ﻣﺰاﻣﯿﺮ:
 ... (107ای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﺐ ﻧﯿﺰ اﻓﮑﺎرم ﻣﺘﻮﺟﻪی ﺗﻮﺳﺖ و درﺑﺎرهی ﮐﻼم ﺗﻮ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ،
ﺳﻌﺎدت ﻣﻦ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اواﻣﺮ ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻢ) .ﻣﺰاﻣﯿﺮ .... (119 :ای ﺧﺪا و ای ﻣﻌﺒﻮد
ﻣﻦ ،ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺒﺎش! ﺑﺪﮐﺎران ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺖ ﻧﺎروا ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺣﺮفﻫﺎی دروغ درﺑﺎرهی ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﻔﺮت دور ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﯽﺳﺒﺐ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ .ﻣﻦ آنﻫﺎ را دوﺳﺖ دارم
و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .وﻟﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﻮﺑﯽ ،ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﺤﺒﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) ...ﻣﺰاﻣﯿﺮ ... (109 :ای ﺧﺪا،
ﺗﻮ ﻣﺎ را رﻫﺒﺮی ﮐﻦ ،ﺑﻠﯽ ،ﺗﻮ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ از ﻣﺎ روﮔﺮدان ﺷﺪهای ،ﻣﺎ را رﻫﺒﺮی ﮐﻦ! ﺗﻮ ﻣﺎ را در
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻤﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ" )ﻣﺰاﻣﯿﺮ(108 :
در اﺳﻔﺎر ﺧﺒﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از رﺣﻤﺖ و ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮد ،وﻗﺘﯽ ﻗﻮم ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﻃﻼﯾﯽ را
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻗﺼﺪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﻮم را ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻮﺳﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ...ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻋﻘﻮﺑﺖ داده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن درﺑﺎرهی درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﻬﻮه و ﮐﺎﻫﻦ در زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﭼﻨﺪان راﯾﺞ ﻧﺒﻮد
اﻣﺎ اﯾﻨﮏ از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺣﮑﻤﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺰاﻣﯿﺮ در دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪﮐﺎران ﺑﯽﺳﺒﺐ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ آنﻫﺎ را دوﺳﺖ دارم! آﯾﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﺑﯽﺳﺒﺐ ﺑﺎ اﻗﻮام ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ و ﻫﻤﻪ را از ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ،اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان از دم ﺗﯿﻎ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ؟ )"ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و آن را ﺗﺼﺮف
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ .زن و ﻣﺮد ،ﭘﯿﺮو ﺟﻮان ،ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و اﻻغ،
ﻫﻤﻪ را از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ" )ﯾﻮﺷﻊ ((6 :ﭼﺮا در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻗﺪرت ﺑﻮد
از ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺳﺨﻨﯽ راﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ؟
ﻣﻮﺳﯽ و ﻗﻮﻣﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﯽ در ﻫﺮ ﮐﺎری ،ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﻬﻮه ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺳﺨﺖ ﻋﻘﻮﺑﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺑﻪﺧﺼﻮص
ﺣﻤﻠﻪی آﺷﻮریﻫﺎ و ﺑﺎﺑﻠﯽﻫﺎ ،ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻗﻮم ﯾﻬﻮد،
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن

54

اﻣﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ

ﯾﻬﻮه را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪل ،ﺑﺨﺸﺶ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺮﺣﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﻨﯿﻦ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯽ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮداﺷﺖ از ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺮاﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﻬﻮه ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺷﺮ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اوﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﻬﻨﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽ ،اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻌﺎدت
و اﻣﯿﺎل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ) .ﺳﻌﺎدت ﻣﻦ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اواﻣﺮ ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻢ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻤﺖ ،ﻣﯿﻞ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻧﯿﺎز
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن از روی ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺴﺐ ﺳﻌﺎدت و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ از دﺷﻤﻨﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاوﻧﺪ
داﻣﭙﺮوری ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺧﺼﺎﯾﺺ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ "ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺪر" ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ و
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ آن را رویﮔﺮداﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺎمﻫﺎی اداری و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻮروﺛﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ و ﻗﺪرت و ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﯾﻬﻮه ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه از درون روان و ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺨﺖ ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺪ
ﺑﺮای اوﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد وارد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ دﺷﻤﻨﺎن ،ﻗﻮم را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﺪ!
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺿﻌﯿﻒ ،از ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺮدهدار ،ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪای
ﺑﺮده و ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺖ در ﺑﺎﺑﻞ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ زﺑﻮن و ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﯾﻬﻮه را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﺶ و ﺗﺮﺣﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻮم
داﻣﭙﺮور ﯾﻬﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوی و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺣﺸﺎم ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ
وﺣﺪت ﻗﻮﻣﯽ را ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ذﻫﻨﯽ ﯾﻬﻮه ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮچﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻣﺪاوم ،ﺑﯽﻣﻌﺒﺪ و ﻧﺎﻣﺘﺠﺴﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﯿﻦ ذﻫﻨﯽ ،ﺑﻪ درون روان اﻧﺴﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و
ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و اﻟﻬﯽ ،ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺎﺑﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻮام ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ زﻣﯿﻦداری و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺖ در ﻣﻌﺒﺪ ﻧﺒﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ اﻗﻮام زﻣﯿﻦ و ﮐﺸﺖ و
زرع ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﺟﺘﻤﺎع و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﯾﻬﻮد ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ اﻗﻮام
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺣﺘﻤﯽ ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده ﺗﺎ از
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﯽآﻣﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺎﻫﻮی ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ،ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺮده ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت از آﻣﯿﺰش ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ﺟﻨﺴﯽ ،وﺻﻠﺖ ﺑﺎ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ و
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪهی
ذﻫﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻋﻬﺪ ،ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی،
ﺗﺮدﯾﺪ و اﯾﻤﺎن ،ﻣﯿﻞ و ﻓﺮﻣﺎن ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﺛﺮ ﻫﺠﻮم
اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺠﺎور ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺷﯿﻮهی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﺎﻫﻨﯽ ،ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮدی و ذﻫﻨﯽ ﻓﺮو ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ و ﺑﺮای
ﻗﻮم ﻓﺮودﺳﺖ ،ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ،ﻧﯿﺎز ،ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﯿﻞ ﺿﺮورت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮژه دﭼﺎر دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺪال دروﻧﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﺳﺎﻣﯽ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ روح اﻧﺴﺎن ﻫﺰاران ﺳﺎل
ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﺛﺮ اﯾﻦ ﻓﺮودﺳﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ذﻫﻨﯽ ﺷﺪه ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺪ ﺑﻪ آزﻣﻮن اﻟﻬﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎم او .اﯾﻦ ﺟﺪال دروﻧﯽ و ذﻫﻨﯽ ،در ﮐﺘﺎب اﯾﻮب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﯿﻄﺎن و ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻗﺪرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ
واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ اﺳﺖ ،در ذﻫﻨﯿﺖ ﻓﺮد ﯾﻬﻮدی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
در داﺳﺘﺎن اﯾﻮب ،ﺷﯿﻄﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ
اﯾﻮب ﻣﺮدی ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮد ﺧﺪاﺗﺮس ﻫﻢ ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺧﺪا را ﻫﻢ
ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ در واﻗﻊ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﻓﺮودﺳﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .ذﻫﻦ
ﯾﻬﻮدی از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ آﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪی اﻟﻬﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻋﻬﺪ ﺑﺎ او ،ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری از او و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﮔﺮی ﺑﺮای او ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽاش ﯾﻌﻨﯽ دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﺮس از ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺪ،
ﻋﻮاﻃﻒ و ﺳﻌﺎدت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
"در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﻮص ﻣﺮدی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻮب .او ﻣﺮدی درﺳﺘﮑﺎر و ﺧﺪاﺗﺮس
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮔﻨﺎه دوری ﻣﯽورزﯾﺪ .اﯾﻮب ﻫﻔﺖ ﭘﺴﺮ و ﺳﻪ دﺧﺘﺮ داﺷﺖ و ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺳﻪ ﻫﺰار ﺷﺘﺮ ،ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺟﻔﺖ ﮔﺎو ،ﭘﺎﻧﺼﺪ اﻻغ ﻣﺎده و ﻧﻮﮐﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد .او
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﺳﺮاﺳﺮ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ....روزی ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟
ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد :دور زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ و در آن ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدم .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ
ﺑﻨﺪهی ﻣﻦ اﯾﻮب را دﯾﺪی؟ در زﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻫﻤﭽﻮن او ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد .او ﻣﺮدی درﺳﺘﮑﺎر و
ﺧﺪاﺗﺮس اﺳﺖ و از ﮔﻨﺎه دوری ﻣﯽورزد .ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ ﺑﺮای او ﺳﻮدی
ﻧﻤﯽداﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﯾﻮب و ﺧﺎﻧﻮاده و اﻣﻮاﻟﺶ را از ﻫﺮ ﮔﺰﻧﺪی ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪای.
دﺳﺘﺮﻧﺞ او را ﺑﺮﮐﺖ دادهای و ﺛﺮوت زﯾﺎد ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪهای .داراﯾﯽاش را از او ﺑﮕﯿﺮ ،آﻧﮕﺎه
ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ! ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو و ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ داراﯾﯽاش ﺑﮑﻦ ،ﻓﻘﻂ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻧﺮﺳﺎن .ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎن از ﺑﺎرﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﯿﺮون رﻓﺖ) ".اﯾﻮب(1 :

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﻣﺘﺠﺴﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻮب ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮزﻧﺪان و اﻣﻮال ﺧﻮد را در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ اﯾﻮب در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﻮنﺑﺨﺘﯽﻫﺎ اﯾﻤﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ ﻧﺪاد" :ﺧﺪاوﻧﺪ داد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺒﺮک ﺑﺎد) ".اﯾﻮب(1 :
"ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ....ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
آﯾﺎ ﺑﻨﺪهی ﻣﻦ اﯾﻮب را دﯾﺪی؟ در زﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد .او ﻣﺮدی درﺳﺘﮑﺎر و
ﺧﺪاﺗﺮس اﺳﺖ و از ﮔﻨﺎه دوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ...ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ آن داﺷﺘﯽ ﺗﺎ اﺟﺎزه دﻫﻢ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﻋﻠﺘﯽ ﺑﻪ او ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﯽ .وﻟﯽ او وﻓﺎداری ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ از دﺳﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺷﯿﻄﺎن
در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ دارد ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻪ ﺑﺪن او آﺳﯿﺐ
ﺑﺮﺳﺎن ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ او ﺑﮑﻦ ،وﻟﯽ او را ﻧﮑﺶ) ".اﯾﻮب(2 :
اﯾﻮب ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺣﻀﻮر دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻟﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ:
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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"ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻮب ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮد و روزی را ﮐﻪ از ﻣﺎدر زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮد.
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ روزی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم و ﺷﺒﯽ ﮐﻪ در رﺣﻢ ﻣﺎدرم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ! ﯾﺎد آن روز ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد و ﺧﺪا ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎورد ...ای ﮐﺎش ﻣﺮده ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﻣﺪم! ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻔﺲ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪم و روﺷﻨﺎﯾﯽ را ﻧﻤﯽدﯾﺪم ،زﯾﺮا در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮگ ،ﺷﺮوران ﻣﺰاﺣﺘﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻧﻤﯽآورﻧﺪ و ﺧﺴﺘﮕﺎن ﻣﯽآراﻣﻨﺪ ...در آﻧﺠﺎ ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ و ﻏﻼم از دﺳﺖ ارﺑﺎﺑﺶ آزاد
اﺳﺖ ...ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮ ﺳﺮم آﻣﺪ .آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ ﻧﺪارم و رﻧﺞﻫﺎی
ﻣﺮا ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ) ".اﯾﻮب(3 :
ﻃﻨﺰ داﺳﺘﺎن اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻮب ﺑﺮدهدار وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﻮنﺑﺨﺘﯽ و ﻓﻘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن از
ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ آرزوی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﯽﻃﺒﻘﻪ را ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ!! دوﺳﺖ اﯾﻮب،
اﻟﻔﯿﺎز ﻟﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و اﯾﻮب را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻔﺮﮔﻮﯾﯽاش ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﯽﺷﻤﺎرد:
"ای اﯾﻮب ،آﯾﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪای ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ؟ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺳﺎﮐﺖ
ﺑﻤﺎﻧﻢ .ﺗﻮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﺟﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻔﺎن و
ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﯾﺎس ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﻮت ﻗﻠﺐ دادهای .وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮاغ ﺗﻮ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪهای ...اﮔﺮ ﻣﻦ ﺟﺎی ﺗﻮ ﺑﻮدم ،ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺧﺪا
ﻣﯽﺑﺮدم .زﯾﺮا او ﻣﻌﺠﺰات ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ...آﻧﮕﺎه اﯾﻮب ﭘﺎﺳﺦ داد :اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ
ﻏﺼﻪی ﻣﻦ را وزن ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﯽدﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﺷﻦﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﺑﯽﭘﺮوا ﻣﯽزﻧﻢ ...ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ وﺿﻊ را
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ دﻫﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﻦ از ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهام ؟ آﯾﺎ ﺑﺪﻧﻢ
از آﻫﻦ اﺳﺖ؟ ﮐﺎری از دﺳﺘﻢ ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دادم ﻧﻤﯽرﺳﺪ) ".اﯾﻮب(6 :
داﺳﺘﺎن اﯾﻮب ،داﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻮب را ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎد ﻗﻮم
ﺗﻀﻌﯿﻒﺷﺪهی اﺳﺮاﺋﯿﻞ داﻧﺴﺖ .ﺳﭙﺲ اﯾﻮب ارزشﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽوار و ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ
از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ و اﻗﻮام ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺳﺮ دوﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد .در
زﯾﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎنﮔﺮاﯾﯽ اﯾﻮب ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽﺷﻮد )!( و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ،از
ﮐﻤﮏ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دم ﻣﯽزﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوری اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،از ﻣﻨﻄﻖ و اﻧﺼﺎف

ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ .ارزشﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻤﺎدِ ارزشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر
ﺿﻌﻒ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ:
"اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﻋﺎﺟﺰ ﺧﻮد ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ او ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را
ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ای دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارم .ﻣﻦ ﻫﻢ از ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻊ
اﻣﯿﺪ ﮐﺮدهام .ﺷﻤﺎ از دﯾﺪن وﺿﻊ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ .وﻟﯽ ﭼﺮا؟ آﯾﺎ
ﻫﺮﮔﺰ از ﺷﻤﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﺳﺘﻪام؟ آﯾﺎ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺪﯾﻪای ﮐﺮدهام؟  ...ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ ﺟﻮاب ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ،آنوﻗﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﺮدهام؟ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺷﻤﺎ دور از
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ از ﻓﺮط ﯾﺎس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﯽاراده ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻢ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮا ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺘﯿﻢ ﻫﻢ رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ دوﺳﺖ ﺧﻮد
را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ؟ ﻣﺮا ﻣﺤﮑﻮم ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﭼﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﻢ .اﯾﻨﻘﺪر ﺑﯽاﻧﺼﺎف ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ
درﺳﺖ را از ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻢ؟" )اﯾﻮب(6 :
اﯾﻦ ﻟﺤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻮب ،ﺗﻨﻬﺎ روزﻧﻪای از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در ﮐﺘﺐ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ از
ﺧﻮﻧﺨﻮاری و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﯾﻬﻮه و ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﭘﻠﯿﺪش ﺳﺮﺷﺎر اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ،اﯾﻮب ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﺪ .ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪا و ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ دﻓﺎﻋﯿﻪای
اﺳﺖ از ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮده و ﻓﺮودﺳﺖ:
"زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن روی زﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺑﺮده ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻏﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪای ﺑﯿﺎراﻣﺪ و ﻣﺜﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﻣﺰدش را ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺎهﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﯽﺛﻤﺮ ﻣﯽﮔﺬرد؛ ﺷﺐﻫﺎی ﻣﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ و
ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺷﺐ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ای ﮐﺎش زودﺗﺮ ﺻﺒﺢ ﺷﻮد و ﺗﺎ
ﺳﭙﯿﺪه دم از اﯾﻦ ﭘﻬﻠﻮ و ﺑﻪ آن ﭘﻬﻠﻮ ﻣﯽﻏﻠﺘﻢ ....ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻮر وﺣﺸﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﻣﺮا در ﺑﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪای؟ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ در ﺑﺴﺘﺮم دراز ﻣﯽﮐﺸﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﺑﻢ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽام را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﻨﻢ ،ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻮس ﺷﺐ ﻣﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﯽ؟ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﮔﻠﻮﯾﻢ را ﻣﯽﻓﺸﺮدﻧﺪ و ﺧﻔﻪام
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺘﺐﺑﺎری اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻢ .در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روزی ﮐﻪ از ﻋﻤﺮم
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﻦ .اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ارزﺷﯽ دارد ﮐﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف او
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﻧﻤﺎﯾﯽ؟ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ از او ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯽ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ او را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯽ؟ ﭼﺮا ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ ﻧﻤﯽﮔﺬاری ﺗﺎ آب دﻫﺎﻧﻢ را ﻓﺮو ﺑﺮم؟ ای ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل آدﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،آﯾﺎ
ﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﻄﻤﻪای زده اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺮا ﻫﺪف ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دادهای ؟ آﯾﺎ ﻣﻦ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻫﺴﺘﻢ؟ ﭼﺮا ﮔﻨﺎﻫﻢ را ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﯽ و از ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ در ﻧﻤﯽﮔﺬری؟ ﻣﻦ ﺑﻪزودی
زﯾﺮ ﺧﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و ﺗﻮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺸﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد) ".اﯾﻮب(7 :
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ،ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺣﺮفﻫﺎی ﮔﻨﺎهآﻟﻮدی را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از زﺑﺎن ﻏﻼﻣﺎن
و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮ زﺑﺎن اﯾﻮب ﺟﺎری ﺳﺎزﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻤﺎن ،اﯾﻮب از ﺧﺮد و ﺗﺮدﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد :اﺻﻼ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮد؟ آﯾﺎ اﺻﻼ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا ﻟﻄﻤﻪای ﻣﯽزﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﯽدﻫﺪ؟ اﯾﻮب ﺣﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزﺟﻮ
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪراﺳﺘﯽ از اﺑﺘﺪا در درون ذﻫﻦ ﯾﻬﻮد رﻣﺰﮔﺬاریﺷﺪه
ﺑﻮد .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآﻣﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﯾﻬﻮد ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ذﻫﻨﯽ ﯾﻬﻮه ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد ،ذﻫﻨﯿﺖ
ﯾﻬﻮدﯾﺖ دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻠﺪد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻮب اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﯾﻬﻮهی اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮی
ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ:
"ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و او ﺑﻪ ﺣﻖ ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﻮد) "....اﯾﻮب(8 :
اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺮارﺗﯽ ﺣﻖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪر و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ اﺷﺎره دارد .اﯾﻮب ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮ ﻣﯽدﻫﺪ:
"ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻢ .ﭼﯿﺰ ﺗﺎزهای در ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ...ﺧﺪا ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را
ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ او
ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻫﻢ ﻣﯽﺑﻮدم ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآوردم و ﺗﻨﻬﺎ از او ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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رﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ او را ﺑﺨﻮاﻧﻢ و او ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ،ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﻢ ﮔﻮش
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .ﮔﺮدﺑﺎدی ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﻣﺮا در ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ و ﺑﯽﺟﻬﺖ زﺧﻢﻫﺎﯾﻢ را زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ،زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﺦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﺪای ﻗﺎدر
ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪای ﻋﺎدل را ﺑﻪ دادﮔﺎه اﺣﻀﺎر ﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻢ
ﺣﺮفﻫﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ...ﺧﺪا ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .او
ﭼﺸﻤﺎن ﻗﻀﺎوت را ﮐﻮر ﮐﺮده ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺎر
ﮐﯿﺴﺖ؟ ) "....اﯾﻮب" (9 :اﮔﺮ ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ وﻟﯽ ﺗﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ
از ﻣﻦ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﻓﻮری ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮم) ".اﯾﻮب(10 :
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻮب ،ﯾﻬﻮهی اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮی دورهی داﻣﭙﺮوری را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪا
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎن و اﻃﺎﻋﺖ را ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزهی ﻣﺠﺎدﻟﻪ و
دﻓﺎع ﺑﺪﻫﺪ ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺷﯿﻮهی
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺿﺮورت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻫﻨﯽ ،ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ
واﻗﻌﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ،در ﺗﻮﺻﯿﻒ از ﺧﺪا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪای
ﺟﺪﯾﺪی و رﺣﯿﻤﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ،از او ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪی داﺳﺘﺎن ﺳﺨﻦ از ﺗﻀﺎد ﺧﺮد و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .ﺳﻮﻓﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
"وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﯽ ،زﯾﺮا او ﺧﻮب
ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر اﺳﺖ و از ﺷﺮارت اﻧﺴﺎن آﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮد ﻧﺎدان زﻣﺎﻧﯽ داﻧﺎ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺮ وﺣﺸﯽ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺰاﯾﺪ" )اﯾﻮب(11 :
اﯾﻮب در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻫﻨﯽ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ )ﺣﺮف زدن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪا( ،ﻗﻠﺐ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﺧﺪاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری ﮐﻮر را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ .او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻠﻮغ ﯾﺎﻓﺘﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ و ﻋﻘﻮﺑﺖﻫﺎ را ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻮب
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﻮﯾﻪی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮد و اﺳﺘﺪﻻل در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻤﺎن ﮐﻮر ﻣﺪﻋﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن

61

اﻣﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ

"آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ و اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد؟ ﻣﻦ
ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻓﻬﻢ دارم و از ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ )اﯾﻮب... (12 :ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ
دﻻﯾﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪا ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ او ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻔﺘﻪ
اﺳﺖ از ﻗﻮل او ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟ ...ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺪا را ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن ﮔﻮل ﺑﺰﻧﯿﺪ؟ ...
ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺷﻤﺎ ﭘﺸﯿﺰی ارزش ﻧﺪارد .اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﺘﺎن ﭼﻮن دﯾﻮار ﮔﻠﯽ ،ﺳﺴﺖ و ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
دﻋﻮی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﻦ ﺑﯽﺗﻘﺼﯿﺮم .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ؟ ای
ﺧﺪا ﻣﺮا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﮑﻦ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻧﯿﺎﻧﺪاز .آﻧﮕﺎه وﻗﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯽ
ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ....ای ﺧﺪا آﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﮐﻨﯽ و از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺗﺎ ﺣﺴﺎب ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ؟" )اﯾﻮب(13 :
اﻟﻔﯿﺎز ﺑﺎز ﻫﻢ درﺑﺎرهی ﻧﺎداﻧﯽ اﯾﻮب ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻮب در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺳﺨﻨﺎن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ آنﻫﺎﺳﺖ:
"ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم ﻣﻦ ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﺑﺰﻧﻢ و ﺳﺮم را ﺗﮑﺎن دﻫﻨﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد و رﯾﺸﺨﻨﺪ
ﺑﮕﯿﺮم) ".....اﯾﻮب(16 :
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﯿﻬﻮ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮد ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪه و ﺧﺪای دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .او دوﺳﺘﺎن اﯾﻮب را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﺪﻻل در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻮب ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .او ﺧﺪاﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺷﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻋﻤﺎل ﺧﻮد اوﺳﺖ...
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدل اﺳﺖ و ارزشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﻬﻮهی دورهی ﭘﯿﺸﯿﻦ دارد .ﮐﺘﺎب اﯾﻮب در
واﻗﻊ ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺪا و در واﻗﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ارزشﮔﺬاری را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل
ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ اﻓﺘﺎده ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪای دﯾﮕﺮی ﺳﺎﺧﺖ:
"ﻣﻦ ﺟﻮاب ﺗﻮ و ﻫﻤﻪی دوﺳﺘﺎﻧﺖ را ﻣﯽدﻫﻢ .ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮﻓﺮاز ﺳﺮ ﺗﻮﺳﺖ
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ .اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﯽ ﭼﻪ ﻟﻄﻤﻪای ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽزﻧﯽ؟ اﮔﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺗﻮ زﯾﺎد ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی
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ﺑﺮ او دارد؟ ﯾﺎ اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﯽ ﭼﻪ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ؟ ﺧﻮاه ﮔﻨﺎه ﮐﻨﯽ و ﺧﻮاه ﻧﮑﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن
ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ) "...اﯾﻮب(25 :
اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﻟﯿﻬﻮ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﺴﺘﺪل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ او ﻫﻢ درﮐﯽ از ﭘﺎرادوﮐﺲ ﺷﺮ و ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
ﻧﺪارد .ﭘﺎرادوﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﭘﯿﮑﻮر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آنرا ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻟﯿﻬﻮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﮔﺮدﺑﺎدی ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و درﺑﺎرهی داﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ .اﯾﻮب ﺳﭙﺲ
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺘﺎب اﯾﻮب ،ﯾﻬﻮه
را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮏ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻬﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻃﺮﻓﺪاری
ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪی ﺧﺪا از ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاش ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪا اﯾﻦ ﺟﺪال دروﻧﯽ در ذﻫﻨﯿﺖ
ﯾﻬﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎﺧﺖِ ﺧﺪاوﻧﺪِ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ واﻗﻒ
اﺳﺖ و ﺿﺮورت ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺖ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺠﺴﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻀﺎد درون ــ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﻣﯿﺎن ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ
و اﻟﻬﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺗﻤﺪن و
ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ،ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی اﻗﻮام داﻣﭙﺮور ﺗﻨﻬﺎ در
ﮔﺮوی ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎزاﯾﯽ ،ﻣﻌﻀﻞ ﺗﻮارث ،ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﺮاد و اﺣﺸﺎمﺷﺎن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺧﻄﺮ اﻧﺤﻄﺎط
ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ...ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺣﺸﺎم ﻧﺘﻮان ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ و ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺜﺒﺖ دارد و آن اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺜﯿﺮ
اﺣﺸﺎم در اﺛﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﻮم اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ
اﻗﻮام ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ذﻫﻨﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﯾﺎ ﻧﺒﯽ
ﺟﺒﺮان ﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ،اﻗﻮام داﻣﭙﺮور را ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺪرﺳﺎﻻر ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪﻫﻤﺴﺮی را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و از ﺧﻄﺮ ﻧﺎزاﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد )داﺳﺘﺎن
ﻧﺎزاﯾﯽ ﺳﺎرا( .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ارث را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖزاده داد و
دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪان را ﻣﻄﯿﻊ او ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺪر ،از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد )داﺳﺘﺎن ﻋﯿﺴﻮ و ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺮک ﺑﺎﺷﻨﺪ
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ﺑﺎز ﺧﻄﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ وﺟﻮد دارد( .و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﯿﻦ و دﺳﺘﻮرات ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪی ﭘﺪر
و رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﯽﺗﻮان از آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ و وﺻﻠﺖ اﻋﻀﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻗﻮام
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮاﻣﯿﻦ ذﻫﻨﯽ و اﺗﮑﺎ ﺑﻪ "ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪر" ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ روان ﻣﯽﮔﺬارد و
روان را وارد ﺟﺪالﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی اﻟﻬﯽ و ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎ را در ﭼﻬﺎر
ﭘﻬﻨﻪی ﻋﻠﻢ ،اﺧﻼق ،ﻫﻨﺮ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای ﻗﻮم داﻣﭙﺮور ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﯿﻞ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪر ﻣﯽﮔﺮاﯾﺪ .ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻬﺪ و وﻇﯿﻔﻪ
ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ )داﺳﺘﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﺳﺤﺎق( .آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺮدﯾﺪ وﺷﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮی اﯾﻤﺎن ﮐﻮر ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺛﺮوت ﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺧﻄﺮات آن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮادﮔﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﺮﯾﺎن
ﮔﺮﻓﺘﺎر آﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ وی در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار دارد .ﮐﺘﺎب اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ
وﺿﻮح اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻀﺎد دو ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری و ﮐﺸﺎورزی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻣﻮروﺛﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻀﺎدِ دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺎن اﻣﺮ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺪای
ﮐﺎﻫﻦ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﯾﻬﻮه ﻋﻘﺐ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻟﻬﯽ و در واﻗﻊ ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻫﻨﯽ را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر را
ﻣﺴﺒﺐ اﺻﻠﯽ ﻧﮕﻮنﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﻗﻮم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪش ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر آﺷﻮری و ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ
دوﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻬﻮه از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻬﺎن و ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در دو ﺳﻮﯾﻪی
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و اﻟﻬﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺗﺠﺴﻢ و ﻏﯿﺎب ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺠﺴﻢ ﺿﺮورت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﮐﺘﺎب
اﯾﻮب( .ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﺛﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮودﺳﺖ ﺧﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻃﺒﻘﺎت
ﻓﺮودﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎن و ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را ﭘﺮ رﻧﮓ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ .اوج ﺑﺮﺗﺮی ﺳﻮﯾﻪی
ﺗﺠﺴﻢ ،ﻇﻬﻮر ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﺠﺴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﻤﺎرد.
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و در ﻋﻮض ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ آرﻣﺎﮔﺪوﻧﯽ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
واژﮔﻮﻧﯽ ارزشﻫﺎ ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ واژﮔﻮﻧﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺖ از ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺿﻌﻒ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﺪا
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻟﯿﻬﻮ در ﮐﺘﺎب اﯾﻮب ،او را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺧﺪای ﯾﮏ ﻗﻮم ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهی
ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ اﮔﺮﭼﻪ ادﻋﺎی آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن را دارد
اﻣﺎ ﺧﺪای ﯾﮏ ﻗﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻫﻨﯽ داﻣﭙﺮوری ،اﻣﺮ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻨﻮز از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺠﺰا ﻧﺸﺪه و ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﻓﺮد و ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪان واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺴﺎن در ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﻄﻮرهای ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﭘﺪر -ﮐﺎﻫﻦ و ﺧﺪاﯾﺶ ،ﮐﻪ اﻣﻮری ذﻫﻨﯽاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ادارهی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ دﺧﺎﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﻓﺮاﻣﯿﻦ را اﺳﻼم از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻋﺮاب ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻤﺪ و ﻧﯿﺮوی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
در ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ،ﺧﻮد را از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﺠﺎت داده و ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﺳﻼم
ﺑﻌﺪ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻫﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﷲ ،دﭼﺎر ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻮروﺛﯽ ﺧﻠﻔﺎ ﺗﻦ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻣﭙﺮوری ﮐﻪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زور و
ﻗﺪرت )و ﻧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ( ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺣﺪت ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪر و ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﮐﺎﻫﻨﯿﻦ ﯾﻬﻮد
ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﺷﯿﻄﺎن ،زﻣﺎن ﺷﺎه -ﮐﺎﻫﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻃﺒﻘﻪ و ﻗﻮم ﻓﺮودﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﺮای ﻗﻮم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪهی ﯾﻬﻮد و ﺟﻬﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺷﺮی ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎر ﺷﺮارتﻫﺎ و ﻣﻈﺎﻟﻢ را ﺑﺮ دوش ﺑﮑﺸﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ داﺳﺘﺎن اﯾﻮب ﻧﺸﺎن
داد ،ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن و ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪی
ﺷﺮ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺣﻞ ﮐﺮد .ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ورود ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮی
ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ .ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ )ﺗﺮدﯾﺪ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ،ﻣﯿﻞ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﭼﻬﺎر
ﭘﻬﻨﻪی داﻧﺶ ،اﺧﻼق ،ﻫﻨﺮ و اﻗﺘﺼﺎد( ﺑﺮای ﻗﻮم ﻣﻮﺳﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﻔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﻄﺎن
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ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ﺑﺪویﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
وﺣﺪت ﻗﻮﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪی ﻓﺮودﺳﺖ ﻗﺮار دارد،
اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎ ﺿﺮوری و ﻻزم اﺳﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺧﺪا را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد:
ﺧﺪاوﻧﺪی رﺣﯿﻢ و ﻋﺎدل ﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ
از ﻓﺮاﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮی )ﺑﻬﺸﺖ( ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﻣﻌﺎﻫﺪهایاش
ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪاش ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﯿﺎن آن دو را ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ در ﮐﺘﺐ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮐﺘﺐ را
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﻈﺎم
ارزشﮔﺬاریﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺟﺪالﻫﺎی درون -ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻮژه ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ دﭼﺎر ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد :اﺑﺘﺪا
ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و اﻟﻬﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ :ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺗﺠﺴﻢ و ﻏﯿﺎب .اﻣﺎ در ذﻫﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ
ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰی ﻋﺠﯿﺐ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ :ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎراﻧﺪ و ﻫﻢ
ﻣﻄﯿﻊ و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ .ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم ﺗﻼش ﮐﺮده اﯾﻦ ﺳﻨﺘﺰ را ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻮم ﺧﻮاﻧﺪن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺖ و
ﺑﻨﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪ ﻧﺼﺮ ،ﺗﻀﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪی رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯿﺎن
ﺗﺠﺴﻢ و ﻏﯿﺎب آﺷﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ :ﻣﺴﯿﺢ.
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