
 «مگر من نگهبان برادرم هستم؟«

 ۱۶ـ ۱،  ۴پیدایش 

زن خود حوا را شناخت و او باردار شده، قائن را زایید، و گفت:   آدم

بار، برادر او هابیل  و دیگر       »به یاری خداوند مردی حاصل کردم

شتگر  زمینلهرا زایید. هابیل گ   پس از چندی، قائن  3 .بان بود و قائن ک 

ولی هابیل از 4 .ای از محصول زمین برای خداوند آوردهدیه 

ای آورد.  زادگان گلۀ خویش و از بهترین قسمتهای آنها هدیه نخست

اش را ولی قائن و هدیه 5خداوند هابیل و هدیۀ او را منظور داشت، 

آنگاه 6 .منظور نداشت. پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت 

ای؟ به قائن گفت: »از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشته خداوند 

شوی؟ ولی اگر اگر آنچه را که نیکوست انجام دهی، آیا پذیرفته نمی7

  «.که گناه بر در به کمین نشسته و مشتاق توست، اما تو باید بر آن چیره شوی دانآنچه را که نیکوست انجام ندهی، ب  

و چون در صحرا بودند قائن بر برادرش هابیل برخاست و    .«بیا تا به صحرا برویم»  قائن به برادر خویش هابیل گفت: 8

 «م؟دانم؛ مگر من نگهبان برادرم هستآنگاه خداوند به قائن گفت: »برادرت هابیل کجاست؟« گفت: »نمی9 .او را کشت 

و اکنون تو ملعون هستی از زمینی 11 .آوردای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمیخداوند فرمود: »چه کرده 10

چون زمین را ک شت کنی، دیگر قّوت خود را به  12 .که دهان خود را گشود تا خون برادرت را از دست تو دریافت کند

 .کافاتم بیش از تحمل من استقائن به خداوند گفت: »م  13 «.خواهی بود تو نخواهد داد. و تو بر زمین آواره و سرگردان 

هان امروز مرا از این زمین طرد کردی و از حضور تو پنهان خواهم بود. پس در جهان آواره و سرگردان خواهم  14

بکشد، از او  آنگاه خداوند به او گفت: »در این صورت، هر که قائن را 15 «.بود و هر که مرا یابد، مرا خواهد کشت

پس قائن از 16 .هفت چندان انتقام گرفته خواهد شد.« و خداوند نشانی بر قائن نهاد تا اگر کسی او را بیابد، وی را نکشد 

 .دن ساکن شد در شرق ع     حضور خداوند بیرون رفت، و در سرزمین ْنود

 

 

طالبان    نیمردم ب   .شود   می رباد  ت  م   به ذهنبل ا در شهر ک تاتفاقا دهنده هستند و آثار کودکان افغانستان تکان های ادیفر

  واریآن د جلویداغ  مردم  افتاب ریهستند.  ز طیشده اند . هزاران نفر در آن شرا ریخاردار اس میبلند با س واریجنگجو ود

خارجی  خود را به سرباز  خردسال فرزند یمادر کی طشرای. در آن  رندیبم دیبا   بعضی از آنها  و  وندش  یدور هم جمع م

فرزند خود را رها   تا  ه است تشویق کرد  را درما آن  یأسیو  یدی. چه ناامندیهرگز بچه را نب  گرید دی. شا است دادهتحویل 

. و سپس  خواهد کردفرودگاه کابل را ترک    ما یهواپ نیادامه خواهد داشت؟ مطمئناً آخر یاست  تا ک نیکند؟ سوال ا

جالب نخواهد بود  برای دنیا  گریبا طالبان   آغاز خواهد شد. اخبار از افغانستان کمتر خواهد بود. د دیروزمره جد یزندگ

 از آمد و  او شنید نزداز زمین  را  قائن فریاد خون برادر که خدا    یهنگام .... افتد.خواهد در سراسر افغانستان اتفاق   چه 

قاتل   کیاز دهان  جمله نی!"   استمیواب داد: "من نگهبان برادرم نج ، قائن  کجاست؟«   هابیل »  پاسخ خواست.   او 

»  !ندارد ربطی به من دهند  یخود انجام م یبا زندگ گرانیکه د یکاراین است که »  معنی ان جمله قدیمی.   دیآ یم رونیب

 هاست. و با همین جمله کسی می خواهد قاتل را تبرئتکرار شده  و دوباره  هدوبار هم قائن داستان بعد از و این موضوع 

 کند

 

 بکشد تا قاتل باشد.  را برادر خود یکس ستیالزم ن

 
  ای  کند خواهر خود را سرکوب ای برادر  از ین یاست:  اگر کس  نیآن ا  یزد. معنرا   نیکو یَمثَل سامر  یسیامروز ، ع لیدر انج

   را ادبودی  یبنا کیخوب ،  یبا مثل سامر  یسیع انجام دهیم. را  اگر آن کار   میشو ی برادرکش م ز ی، قاتل است. ما نبگیرد ده یناد

  تنها  افغانستان  نیکرد: همه  آنها متعلق به ما هستند.  بنابرا انیکرد. و ب د اجیا  ان و مظلوم گانشد تحقیر همه محرومان ، برای 

  یم ادی. خون افغانستان از آسمان فر میماست. ما افغانستان هست انیافغانستان در م. ستین ز یغم انگ  خیتار  با   دوردستیکشور  کی

.  استکه از عربستان وارد شده   است  کالی اسالم راد  نیا ندیگو یم یبرخ هستند؟  اکج ها زند و آن خون متعلق به ماست. و قاتل

است   یسوال نیدخالت کرده اند. مقصر کجاست؟ اافغانستان  خیهستند که قرن ها در تار  یخارج یکشورها نیا ندیگو یم یبرخ

 یبر رو قائنما است.  ان یقاتل در م   دهد:  یکتاب مقدس پاسخ م و   شود. یمطرح م ز یتل در کتاب مقدس نقداستان  نیکه در اول

داستان     زند. ی م ادیاست ... خونش به آسمان فر  دهیدراز کش نیزم یرو لیکشد ... هاب ی سرگردن است و برادرش را م نیزم

  یم حیت ما انسانها را توضیرح شده است.  و با آن کار کتاب مقدس وضعطبالفاصله پس از سقوط انسان به گناه م لیو هاب قائن

به  نیاست ... و همچن  نطور یدهد که چرا ا ی زند. کتاب مقدس به ما نشان م یم ادیاز سراسر جهان به آسمان فر  لیخون هاب  دهد.

  یبه طور کل لیکه حقوق بشر نقض  شود. هاب ییجا ر بلکه در ه فتد نمی ااتفاق  یز یدهد که قتل نه تنها با خون ر   یما نشان م

  یقرار م نی، مورد آزار و توه ستیبرخوردار ن ی، از حق را ردیگ یشده است ، مورد استثمار قرار م ر یحقتکه  تاس یکس

  نیاست. ا لیو هاب قائنبشر داستان  خیشود.   کل تار می  لیبه  قائن  امروز تبد روز ید لیبها عیچقدر سر  میدان ی . و همه مردیگ

  نی، خدا ا نها یشوند. در همه ا یم  لیتبد هسرکوب کنندبه  و سپس   شده اندکوب ر تمگران است که ساز س   یطانیچرخه ش کی



داند ، ما   یم قائنداند ،  ی کجاست؟ ... خدا م لیپرسد ، برادر شما هاب یشت ... خدا از قاتل ماافراد محکوم به قتل را تنها نگذ 

  نیاکثر مردم ، ا یبرا  ر کجا است؟صمق   ؟کجاست قائن م ی دان  یم ایکه مردم کجا به اشتباه کشته شده اند. اما آ م یدان یم نیهمچن

فرمان را   نیما هم ر نیستیم. صمق. ما نسبت به فرمان پنجم "قتل نکن!" قرار نمی دهد را تحت تاثیر  وجدان فرد  کهاست    یسوال

خشونت. اما من هنوز   نواع از همه اَ  یونه قتل متنفرم ... حتگ ! از هر ستمیقاتل ن کی. "من میخودمان دفاع کناز تا   میکن ی استفاده م

    قا  یدق    ، بودندقتل  نیا ر یدرگ  که یاوقات افراد شتر یکرده است ... و ب افتیدر    قائنچقدر خون از دستان که زمین ام   که شو

که   میآموز   یم یهستند. در دورن ما حت ر یدرگقتل  در به شکلی گناه هستند ... اما  یاکثر   افراد ب  تل نیستند. اقکه    ندیشند می ا

از   یحت ای محروم باشند   امکانت زندگیاز   یبعد یشود که نسل ها نیتواند منجر به ا یم گر ید  یزهایمصرف  برق ، آب و چ

قتل  مقصر کند ،     ر یکند چه  او را تحق   یعصبانرا چه   برادر خود  یآموزد  کس یبه ما م یسیدرس ع بمیرند.  ما کار اثر 

  قبل از درگاه است." خدا مدتها  نید. "گناه در کمیپرس   قائنقلب  تیابتدا در مورد وضع خداوند هابیل و  قائن .. در داستان است

به     مانبرادر بینیم  یکه م تیواقع نیدر ا  دی... شا میموضوع هست نیا ر ی. به هر حال همه ما درگدادهشدار  قائن به وقوع قتل 

  گر یبر د ک یاما   . استو نفرت  تیعصبان سر چشمهما   کوتاهی  دلیل   اینبه نمی دهیم. انجام   یکار  چیاما ه هدینرسخود حق 

چرا آنها    دیگو یبه ما نمو هابیل   قائنکه  دو برادر متفاوت بودند. داستان  میدی اول د م؟ینیبب ر تقیدق راو هابیل  قائن رویداد

توانست انتظار محصول   یبدان معنا بود که او نم نی، ا قائنداشت. از نظر  هابیل یایبه هدا یگر ی متفاوت بودند. خدا فقط نگاه د

  یب ار یبس این او وجود نداشت. یبرا یشرفتیپ ای ر ییتغ    شانس چیه  داشته باشد. از ابتدا محروم شده بود.  نده یسال آ ر د خوبی

است که هزار بار در سراسر جهان تکرار شده است. مردم    یداستان نیشده بود. ا میخوب متفاوت تقس سرنوشترحمانه است! 

دهد. در عوض    یکند و به آن پاسخ نم یم انیاست که کتاب مقدس فقط ب  تیواقع  کی نیبودند. ان  کسانیو هابیل  قائننابرابرند. 

  یگر ید  تی. اما مز استغذا داشته   یبه اندازه کاف ، او هنوز   قتیداده شده است. در حق حیتوض یشتر یب اتیبا جزئ قائن، واکنش 

رنج از   یاما وقت بدبختی بسیاری را تحمل کنیم . میتوان یما انسان ها م    . شده استمنجر به نفرت  تیو در نها دهاو را آزار دا

خواهند بود که   یافراد شهی. همم یآن را تجربه کرده ا   از ما    کی.    هر یمخور می رسد، شکست بنظر ما ناعادالنه به نظر 

ه سوال  َدغدَ  نیاز ما دارند. اما اگر ا یبدتر  تید داشت که وضعنوجود خواه  یافراد نیاز ما دارند. همچن یبهتر  تیوضع ما   غ 

 یر یمساین .  میدانب یعدالت یب نیخداوند را مسئول ا ز ین  یو حت  شویم دی ما نفوذ کند، ممکن است تلخ و ناام یکل زندگ شود و  در 

در جهان   وجودتوانست اختالفات م می. ما هرگز نخواههم همینطور  برادرانمان  برای   ما و یشود. برا یم یاست که به مرگ منته

. و خدا  داد ر ییتوان  تغ ی م را   م یکن یاحساس مو  ند. اما آنچه ما در مورد آن فکر خواهند ما یباق شهیآنها هم - میببر  نیرا از ب

و تلخ نجات   ز ینفرت انگ یشعارها نیو ما را از شر ا میکند تا درست فکر کن یبه ما کمک م دهد.  یو هشدار م  ستادهیدر آنجا ا

    راه بیفتادکه خون  ی خون وجود دارد و هنگامجوی . خواهد بودتحمل  رقابلی، عواقب آن غ م یخدا گوش نده یدهد. اگر به صدا

اشتباه فکر    بهزد.  د نخواهحرف  گر ید  لیابو  ه پاشید خواهد  ز یهمه چبر خاک  یفکر کرد کم قائنوجود دارد. آن هم   یر یگیپ

من ندارد! »    هب ربطیخواهد بود. »خارج نیز از ذهن من   خاک دفن شده باشد ، او  ر یاگر او   از چشم پنهان باشد و  ز » کرد: 

که   یونشود. خ یبرطرف نم یسادگ نیبه ا یز یخدا مشکل خونر  ی" ... . براستمیبرادرم ن بان عانه گفت "من نگهتواض  م   ار یاو بس

جدا از   د یبا نیکند ، همچن ی دور از خدا زندگ  دیبدان معناست که با نیا  نئقا یهمه دارد. برا یبرا یزند عواقب یم ادیبه آسمان فر 

را به   یسیاو داشت ... اگر من خطبه ع  یبرا ییامدهایامر پ  نی. ایختر  را  خون برادرش  قائن    ندستاکند.  یخانواده اش زندگ

.   ام مرتکب شده   را قائنگناه   نیانصافانه رفتار کرده ام هم ی ب ایشده  یکه با مردم عصبان یدر موارد ز یدرک کنم ، من ن یدرست

تواند متفاوت باشد؟   یداستان م  نیا  ایآ  شوند. یرده و شکسته مآز    گر یکند که توسط افراد د ی ملحق م یادیما را  به افراد ز  یسیع

  دی... شا  م؟یبه طور گسترده به صلح در جهان متعهد باش  دیبا  ای کند؟ آ ر تغییتواند  یم یاست ، چگونه داستان ادمکش نیاگر چن

باشند ،     اشتهبه صلح اعتقاد د  یادیثبت نام نکنند؟ با توجه به شعار ، اگر افراد ز  یخدمت سرباز  یتا برا م یکن قیمردم را تشو

  یبه ما نشان م بی شمار خلع سالح  هایکنفرانس  . ستین ر ی امکان پذ  نیدهد که ا یبه ما نشان م خی؟ تار شدخواهد  برقرار  صلح

  می دان  یند ، مه اناعادالنه جان خود را از دست داد یکه هزاران نفر در جنگ ی. هنگاممید که چقدر دشوار است به صلح برسنده

اعتماد را   توان یر شکست، ماب کی . اگر اعتماد ندجنگ را فراموش کند. چقدر سخت است   ببخش دادیچقدر دشوار است رو  هک

شده بود    فشابه وضوح  ا  گناهش ، که  قائنرسد.  یم انیبه پا یز یبه طرز شگفت انگ لیباهو  قائنداستان   دوباره به دست آورد؟

  یژگیو کیزنده بماند ، و  ز ین قائنخواست که  یکرد. خدا م یتجربه م ز ی، با وجود مجازات وحشتناک خدا ، عشق خدا را ن

  ی اتفاق م ز یشگفت انگکار .  کرد یم یر یجلوگ    رسیدن به او بیساز آ  عالمت    کی.  می کرد یر یاز مرگ او جلوگ یستیبا

صاص دارد  به ق   از ین لیگذارد. خون هاب یزند و خدا قاتل را زنده م یم اد یجهان به آسمان فر  خیتار  انیهنوز تا پا لیافتد. خون هاب

هم دارد! چرخه قتل   یاقببماند ، عو  یکه شخص مجرم باق  ییبر دوش گرفت.  و در جارا زنده ماندن   مجازات  لیبه دل قائنو 

اش هم مجازات و هم   یشانیدر پ ه است که خدا به او داد  یی . نشانه هادرسمی  انیبه پا قائنوجود داستان  نیو با ا ادامه دارد!  

  قائنکنند که خدا انجام خواهد داد. مدتها بعد از  ی اشاره م دی کامال  جد    موضوعی در حال حاضر به  ین نشانهابود. اما  یرستگار 

  یشانیهر پ یمقدس است: نام پدر و پسر و روح القدس رو دیتعمنشانه غسل  نیگذاشت. ا انسان یشانیبر پ گر ید  یمت، خدا عال

 است.   یدیآغاز دوران جد نیا  نوشته شده است. 

  ینم ادیانتقام فر  یبرا یسیشده است. خون ع ختهیمان ر  روی سر    یسیخون ع بزند ،  ادیکه به آسمان فر  لیابهخون   یبه جا

قتل و انتقام ، بخشش و   یخود ادامه دهد. به جا یتواند با وجود احساس گناه به زندگ یشود که انسان م یروشن م یسیزند. در ع

تفاوت   یما را ب یاست که غم انسان لیدل نیو خشونت   ندارد. و به هم یانسان ر یبه رفتار غ یاز یکس ن چیوجود دارد. ه یآشت

است   دهی . ما آنچه را که صدمه دمیساز  یشده است باز م بیو آنچه را که تخر  میده ی م یلس  ، تَ   میکن یگذارد. ما کمک م ینم



،  اما  با توجه به    میهمه کارها را انجام ده م یتوان ی.    ما نممیر یگمی  در نظر   را که مطرود شده اند یو کسان م یکن یمان   مپانس  

را که   یبخشد. هر کار  ی گذارد و به او جالل م ی. هر کس به مردم احترام بگذارد ، به خدا احترام ممی ده ی امکانات خود انجام م

، که نفرت و مرگ را به نجات و بخشش  حیمس یسی. عمیده یانجام م حیمس یسیبه نام ع  ،  می ده  یدر گفتار و عمل انجام م

 ن ی. آمه استکرد لیتبد


