
 ، »يماني ايران« با امضاي مجعول درجواب انتقاد شخصي
 

آقای دکتر شفا ايراد هائی » تولدی ديگر« که به کتاب است در جواب شخصیآنچه در زير می خوانيد پاسخی 
  . بوددانستهوارد 

 
 .درخواست دارم اول متن ايراد را در زير بخوانيد و سپس به پاسخ ها که در زير آمده است برگرديد

 
آقای دکتر  تا دمشبر آن ا وظيفه ای که همواره به گردن گرفته ام و همانا آگاهی دادن درست به ايرانيان است ب

 :  پاسخ آقای دکتر شفا به شرح زير است . در جريان بگذارم راشفا
 
 

  ک     -دوست ارجمند آقای ح (( 
 

شايد اگر توصيه . ه ايد تشکر می کنمرا برايم فرستاد" مانی ايرانی"از اينکه متن چاپ شده نوشته مفصل آقای 
دوستانه شما نبود اصال احتياجی به پاسخگوئی بدين نوشته نمی ديدم، زيرا فقط نقدی را شايان پاسخگوئی 

 . ميدانم که از غرض ورزی آشکار و ناسزا گوئی و بد زبانی نشان نداشته باشد
 

 را در ذهن خوانندگان ند احتماال ترديد هائیولی تذکر شما را که خاموش ماندن در اين مورد بخصوص می توا
جوان کتاب من برانگيزد و از اين راه به هدف اصلی نگارش اين کتاب در امر روشنگری لطمه ای وارد آورد 

که باتوجه به " (مانی"قای آمنطقی می دانم و بهمين جهت توضيحات زير را در ارتباط با مسائل مطرح شده 
» شيمون«يا » موشه« مستعار ايشان ميدانم و نه نام واقعی شان که احتمال می دهم نوع اين مسائل اين نام را

برايتان فکس می کنم تا بهر نحوی که مقتضی بدانيد آنرا به ) يا چيز ديگری از همين قبيل باشد» دانيل«يا 
 . ن برسانيدآگاهی خوانندگان عالقمند خودتا

 
 شجاع الدين شفا

 
___________ 

 
مدعی شده است که چون منبع نوشته های نقل شده من از تورات در مورد راهزنی های داوود " مانی"آقای 

باب بيست و هفتم از کتاب اول پادشاهان در عهد عتيق ذکر شده است در » تولدی ديگر«پيغمبر در کتاب 
آنچه نقل شده باب بيشتر ندارد، بنا براين ميتوان نتيجه گيری کرد که ) بيست و پنج (٢۵حاليکه اين کتاب 

 . ساختگی است و اصالتی ندارد
 

بايد به خالف اظهار نظر قاطع ايشان تاکيد کنم که مطلب نقل شده به تمام و کمال صحت دارد، منتها منبع واقعی 
از کتاب اول سموئيل است و نه کتاب پادشاهان، و اين اشتباه مسلما از خود من ) ٢٧(آن باب بيست و هفتم 

نتواند باين بهانه منکر اصالت اصل موضوع شود، ترجمه کلمه به کلمه " مانی"ينکه آقای ولی برای ا.  است
و داوود هيچ «:  کتاب اول شموئيل را عينا دراينجا نقل می کنم) ٢٧(از باب بيست و هفتم ) ١١(بند يازدهم 

 مبادا که اينان عليه ما :د و هيچ زنی را در آنجا زنده نگذاشت تا به شهر گات آورده شوند، زيرا با خود گفترم
درهمه مدتی که در سرزمين بعد از آن نيز داوود . اين است آنچه داوود با ما کرده است: گزارش دهند و بگويند

بهمين دليل اعتماد خود را به داوود حفظ )  فلسطينيانپادشاه(و آکيش . فلسطينيان بود به همين ترتيب عمل کرد
د واقعا خود را منفور قوم خودش اسرائيل کرده است، بنا بر اين او را برای کرد، زيرا با خود گفت که اين مر

 .»هميشه به خدمت خود نگاه خواهم داشت
 

در ارتباط با مطالب نقل شده در کتاب من در مورد همجنس بازی احتمالی همين " مانی"و در آنجا که آقای 
شايد اين توضيح جالب باشد که خود من با آنکه داوود پيغمبر نيز بهمين ترتيب فرياد اعتراض برداشته است 

تمامی عهد عتيق را برای نگارش کتاب تولدی ديگر خوانده بودم بدين موضوع توجهی نکرده بودم، و تنها 
با ) ١٩٩٣ فوريه ١٢چاپ  ( Herald Tribuneوقتی متوجه آن شدم که در صفحه اول روزنامه معروف 



 دايان، دختر موشه دايان وزير پيشين دفاع و قهرمان ملی بسيار م که خانم يائلدتيتری پنج ستونی خوان
 نطق پر سرو صدائی در ردسرشناس کشور اسرائيل که خودش نماينده پارلمان اين کشور است، روز گذشته 

بند هائی از تورات را خوانده است که در آن داوود پادشاه و پيغمبر در لفافه به داشتن روابط ) پارلمان(کنست 
پسر زيبای شائول نخستين پادشاه يهود، اعتراف کرده است، و خانم يائل از نمايندگان » يوناتان«نه با عاشقا
 . خواسته است که خودشان در باره درجه تقدس اين پيامبر و پادشاه داوری کنند پارلمان

 
تاب شموئيل در اين بهتر متوجه شوند که ترجمه ادعائی او از ک" مانی"برای اينکه خوانندگان ادعا نامه آقای 

از باب  ) ٢۶( مورد ترجمه دستکاری شده ای بيش نيست، اين بار نيز ترجمه کلمه به کلمه بند بيست وشش 
بخاطر تو، ای برادرم يوناتان، بسيار افسرده ام، زيرا که «: اول کتاب دوم شموئيل را عينا در اينجا نقل می کنم

و » دل انگيز تر از عشقی بود که به زنان می توان داشتعشق تو برای من .تو برايم بسيار عزيز بودی
ای معتبری که به زبان های انگليسی و فرانسه و آلمانی و ايتاليائی و هتوضيح ميدهم که در هيچيک از ترجمه 

اسپانيائی از کتاب مقدس بچاپ رسيده در توصيف اين رابطه کلمه محبت يا دوستی بکار نرفته، بلکه کلمه 
 Liebe در فرانسه و ايتاليائی و اسپانيائی،  Amor, Amore, Amourگليسی، در ان  Love(» عشق«

است در خود زبان » ناعم«نيز که ترجمه اصطالح عبری » بسيار عزيز«کلمه . بکار رفته است) در آلمانی
 .  راCher و  Dear فرانسوی را دارد تا مفهوم Cherie انگليسی و Belovedعبری خيلی بيشتر مفهوم 

 
 ________ 

 
مدعی شده است که من برای کتاب عهد عتيق که خودش بيست و " مانی"در همين زمينه مسائل مذهبی، آقای 

اين انتقاد را با همين جار و جنجال، صاحبنظر . هشتهزار بند بيشتر ندارد مدعی وجود هشتاد هزار غلط شده ام
 سال پيش در هفته نامه ايرانشهر چاپ لس آنجلس يهودی ديگری که شايد هم از نزديکان خود ايشان باشد چند

آنروز توضيح داده بودم و امروز نيز توضيح می دهم که اين مطلب اظهار نظر شخصی من . مطرح کرده بود
نقل شده » تاريخ عمومی خدا« درکتاب او بنام  Gerald Messadieاز محقق سرشناسی بنام  نيست، بلکه

 .  به کليه کتاب های توحيدی سامی و نه تنها عهد عتيق بوده استاست، و تصور می کنم که اشاره او
 

مدعی شده است که من در کتاب تولدی ديگر پولس رسول را که همزمان با عيسی " مانی"در جای ديگر، آقای 
چون در اين مورد شماره . مسيح بوده است مقلد مانی دانسته ام که در قرن سوم مسيحی می زيسته است

ظر مشخص نشده بود نتوانستم مطلب مربوط بدين موضوع را در اين کتاب بيابم، ولی می توانم صفحه مورد ن
حتی بدون مراجعه به آن، به اين عيبجوی محترم تذکر بدهم که رشته مربوط به مــــانـــی و مانويت اصوال 

 از کتاب های من رشته تخصصی من در تاريخ مذاهب است، و بهمين دليل تا کنون فصل ها و صفحات متعددی
به همين مانی اختصاص داده شده اند، همچنانکه سخنرانی های متعدد به مناسبت های مختلف در مورد او ايراد 

کدام عقل سليمی، در چنين شرايطی، می تواند تصور اين را به خود راه دهد که من ندانم اگر پولس . کرده ام
 سوم آن، طبعا اولی در قرن،  واقعی نـــــه تقلبی» يرانیمانی ا«رسول در قرن اول مسيحی می زيسته است و 

 نمی توانسته است مقلد دومی باشد؟ 
 

 ________ 
 

هاجر گفت اينک خداوند به «جمله نقل شده در کتاب مرا از تورات که " مانی"جای ديگری از اين نقد آقای در 
ترجمه تقلبی »  خواهد بود"ری وحشیـَخ"پسری خواهی زائيد که نامش را اسماعيل خواهی گذاشت و او مانند 

مترجم محترم تذکر می دهم به .  اصالح کرده است»مردی وحشی خواهد بود«دانسته و خودش آنرا بصورت 
به زبان ) عهد عتيق و عهد جديد(که مطلب کتاب من دقيقا کلمه به کلمه مطلبی است که از ترجمه کتاب مقدس 

که در تمام قرن بيستم مورد  (١٩٠۴فارسی توسط انجمن پخش کتاب مقدس در ميان ملل، چاپ نيويورک سال 
را هم اين . سی زبان بوده و چندين بار تجديد چاپ شده است نقل شده استمراجعه و استفاده کشور های فار

اضافه می کنم که يهودی خوب بودن مستلزم دستکاری در متون مقدس يهود برای تعديل آنها نيست بلکه 
 . مستلزم امانتداری در نقل ترجمه اين متون است

 
در همين راستا، آنچه در مود سوزانده شدن نسخه های معتبر قديمی عهد عتيق و باز نويسی تورات در مدت 

 توسط عزرا کاهن اعظم يهود از قول من نوشته شده مطلقا اظهار نظر من نيست بلکه شبانه روز) چهل ( ۴٠



بموجب «: آمده چنين است) ١٩٣ ص(آنچه در کتاب تولدی ديگر اصل . تسنقل قولی است که توسط من شده ا
روايتی از قرن اول ميالدی، چون نسخه های قديم ومعتبر کتاب عهد عتيق در هنگام ويرانی معبد اورشليم 
سوزانده شده بود و مدت ها هيچ نسخه ديگری از آن در دست نبود، تمام آن در مکاشفه ای از جانب يهوه به 

وحی شد و وی آنرا در مدت چهل روز و چهل شب به پنج  سر می بردعزرا کاهن اعظم يهود که قبال در ايران ب
نرا به عنوان قانون اسرائيل به و وقتی که از جانب خشايارشا به اورشليم رفت آ... کاتب يهودی ديکته کرد

 .»يهوديان ابالغ کرد
 

شايد تذکر اين موضوع به نويسنده نامه بيمورد نباشد که بر اساس کتاب تحقيقی پر سرو صدائی که اخيرا 
واقعيت های « دانشگاه تل آويو با عنوان شناسی تانس رئيس انستيتوی با Israel Filnkelsteinتوسط 
 روايت نيز حتی اين ا به زبان عبری در خوداسرائيل منتشر شده،به زبان انگليسی در آمريکا و بعد» تورات

 پيش از ميالد مسيح توسط ۶٢٢ساختگی است زيرا سراسر عهد عتيق در زمان يوشا پادشاه يهودا در سال 
چند خاخام دربار او نوشته شده است و هيچ قسمتی از آن نه اصالت تاريخی دارد و نه اصالت مذهبی، و به 

نيست به د  ب.هيچ يک از پيغمبرانی هم که بطور ساختگی در اين مجموعه از آنها نام برده شده وحی نشده است
 .مراجه بفرمائيد)  The Bible Unearthedعنوان انگليسی آن ( اين کتاب پر سرو صداهم 

 
 _______ 

انتقاد های ديگری که در ارتباط با مسائل غير مذهبی کتاب تولدی ديگر من بعمل آمده است نه اصالتی بيشتر از 
 . اعبار بيشتری  نه،انتقاد های مربوط به مسائل مذهبی کتاب دارد

 
يکی از اين ايراد ها اين است که من در مقدمه کتاب خودم کشور ايتاليا را يکی از پيشرفته ترين کشور های 
جهان حاضر دانسته ام ولی در جای ديگری از همين کتاب آنرا کشوری معرفی کرده ام که دولت های آن 

می شوم که اگر آنچه در باره پيشرفتگی متذکر . يا توانائی روياروئی با نفوذ سنگين کليسا را نداشته اندشهامت 
کشور ايتاليا نوشته شده اظهار نظر شخصی من است ولی آنچه در انتقاداز دولت های اين کشور نوشته شده 

اين کشور در  فيزيک دان معروف فرانسه و وزير آموزش پيشين Claude Allegreنقل قول من از آقای 
 کتاب تولدی ديگر دقيقااشاره شده ۴٢۶و به اين موضوع در صفحه » دانشخدا در برابر «کتابی است بنام 

به گمان اينکه به کشف تازه ای در ضد و نقيض گويی کتاب نائل شده است، توجه به " مانی"است، منتها آقای 
 . اين را ضروری ندانسته است

 
 ميليارد نوع موجود ۵٠در باره اين مطلب تولدی ديگر است که تا کنون " مانی" آقای مورد ديگر نا باوری

باهمه ولی . تفريق های فاضالنه ای نيز پرداخته استزنده در روی زمين زيسته اند، و در اين باره به جمع و 
دخل و تصرف يا مبالغه ای صورت نگرفته اين جمع و تفريق ها ميبايد تصريح کنم که در نقل اين رقم کمترين 

 quid فرانسه بنام راست، بلکه عينا به همان صورتی نقل شده که در معتبر ترين نشريه اطالعات عمومی کشو
بطور ساالنه هر بار در چند صد هزار تيراژ در پاريس بچاپ ميرسد و مورد مراجعه مراکز علمی و خبری که (

 .و مطبوعاتی و دانشگاهی خوداين کشور و ديگر کشور های فرانسه زبان قرار می گيرد منعکس شده است
تا کنون «: رفته چنين استکتاب که عينا در کتاب من مورد نقل قرار گترجمه بخشی از فصل زيست شناسی اين 

 ميليارد نوع موجود زنده در روی کره زمين زيسته اند که دوران زيست هر کدام از آنها بطور ۵٠در حدود 
 ميليون نوع موجود زنده در روی زمين ١۵ تا ١٠حال حاضر فقط بين در .  ميليون سال بوده است۴متوسط 

 هزار نوع از اين ٨٠٠وجود دارند که بخش اعظم آنها را حشرات تشکيل می دهند و بيشتر از يک ميليون و 
 »انواع دقيقا توسط دانشمندان صورت برداری شده اند

 
 انقالب مصادره شد از اينکه در کتاب تولدی ديگر نوشته ام که کتابخانه شخصی من که در جريان" مانی"آقای 

ه بود تعجب کرده کتاب بوده که بسياری از آنها را خوانده و حاشيه نويسی شد) ١۴،٠٠٠(شامل چهارده هزار 
همه نا باوری اين بار هم بايد با . و در اين باره مجددا دست به جمع و تفريق های فاضالنه ديگری زده است

تاکيد کنم که اين کتابخانه واقعا چهارده هزار کتاب وحتی اندکی بيشتر از آن داشت وفهرستی از همه اين کتاب 
شايد الزم به ولی . گان است ها نيز تهيه شده بودکه احتماال اکنون همراه خود آنها در اختيار مصادره کننده

، نظم و نثر فارسی و خارجی و کتاب های توضيح باشد که بخش های مهمی از اين کتاب ها را کتاب های ادبی
 فارسی و خارجی، کتاب های مذهبی، و تاريخ و جغرافيای فارسی و خارجی، رمان ها و داستان های فراوان

ديکسيونر ها ودائره المعارف های مختلفی تشکيل ميدادند که در ارتباط با برنامه بنياد انتشار يک دائره 



 متعدد جهان گرد آوری شده بود و شور هایهلوی بوسيله خود من از کپبخانه المعارف بزرگ فارسی توسط کتا
می شد که فی المثل يکی از آنها يعنی دائره جمعا بيش از سی دائره المعارف را به زبان های مختلف شامل 

 هکازاين ها کتاب هائی نبودند يچکدام  ه.جلد داشت) تيکصدو بيس (١٢٠المعارف بزرگ اسپانيائی به تنهائی 
و منظور من نيز از تذکر اينکه تقريبا همه کتاب های کتابخانه را خوانده  احتياج به حاشيه نويسی داشته باشند،

و حاشيه نويسی کرده بودم، خواندن و حاشيه نويسی کردن کتاب های شعرا، يا رمان های پليسی يا دائره 
کتاب ها و مجالت تحقيقی آن بخصوص در ارتباط با   ها و فرهنگ ها و ديکسيونر های کتابخانه نبود،المعارف

سندی منجر شد که ) سی هزار (٣٠،٠٠٠ه از منابع بود که به گرد آوری رشته ايران شناسی بود و همين رشت
  .برونمرزی قرار گرفته استاکنون زمينه اصلی کار انتشار فرهنگنامه جهان ايران شناسی از جانب جامعه 

 
 
  asp.2rocshafa/org.years1400.www://httpار نمای تاين کتاب ها را در  تصوير مجموعه : توضيح(

 .مشاهده کنيد
 

اده از کلمات نا شايست و  استفکه م می رسان"مانی ايرانی" آقای  آگاهیوبهمی کنم ضافه ااز جانب خود من 
محکوم  . بزرگ نمی کند نبوده وانتقاد کنندهشتر به ناسزا شبيه هستند تا انتقاد اصولی شايستهواژه هائی که بي

 عالوه را »تولدی ديگر« دی ماننکتاب که سال ها ممارست و تفحص کرده و مثل آقای دکتر شفاتیيکردن شخص
دانشمندان و نويسندگان  از نظر بعضیمی باشد و در  بسيار ارزشمندثارآدارد جزو شنگری وجنبه ر اينکه بر 

  : مقام و منزلت شما را باال نمی بردحاضر به عنوان يک اثر تحقيقی شناخته شده
  

 .بردکه نام بزرگان به زشتی       بزرگش نخوانند اهل خرد
 
تا معلوم شود شما که از روی هوا و هوس وشايد هم از  گرامی واگذار می کنيم به خوانندگاناينک قضاوت را  

 ممارست و تحقيق ساليان مهدرست می گوئيد يا آقای دکتر شفا که با آنه مطلب می نويسيد" مزد قلم"بابت 
 که می شود آنرا اگر نه با شاه نامه دنمتمادی برای روشن شدن دروغ هزاره های پيشين دست بکاری زده ا
 .بلکه با شاه بيت های شاعران و نويسندگان و محققين ايرانی مقايسه کرد

 
به قرين منت فرموده و که مرا می کنمزاری گ آقای دکتر شفا سپاس، فرهيختهو انشمند ارجمندددر پايان از 

فرهنگنامه جهان ايران « همه روزه در کار تهيه و انتشار وجود اينکهبا  .نددادمثبت  پاسخاستدعای من 
در برای تهيه اين مطلب پاسخ داده و را به کناری نهاده و به ندای من  برنامه مشغول می باشند آن»شناسی

 مرتب در تماس  تا پاسی از شب از راه دور١٣٨۴ ارديبهشت ٢١ برابر با ٢٠٠۵  ماه مه١١روز سه شنبه 
  .بودند

 
 ک  -ح

  ٢٠٠۵  ماه مه١١سه شنبه 
 ١٣٨۴ ارديبهشت ٢١برابر با 

   
 

 
 محقق یا دروغ گو؟؟؟

 

 بخوانيد و داوری کنيد
 »شجاع الدين شفا« دروغ گويی به نام

به نظر بسياری والبته با توجه به سخنان خودش .مطمئنا بسياری از شما نام شجاع الدين شفا را بارها شنيده ايد
وقتی انسان برای اولين بار کتاب ". روشنفکر قرن بيستم٢٠٠٠والبته يکی از "اوفردی بسيارعالم و دانشمند است

وقتی کسی  کتبش را . که حقيقت کجا و ما کجا؟:امی اندامش را فرا ميگيردهای او را ميخواند ناخودآگاه لرزه ای تم
مطالعه ميکند که از سبک نويسندگيش بی خبر است کوچکترين احتمالی به مغزش خطور نمی کند که ممکن است اين 

ان من به شما همه اعداد ، ارقام ، مستندات ، مدارک و منابع همگی جعليياتی در حدی غيرقابل باور باشد ولی دوست
قول ميدهم که همين طور است؛ البته حق داريد که از من برای اثبات ادعای بنده از من دليل بخواهيد چرا که اهل تدّبر 



 را که تقريبا از آخرين کتب آقای شفا است وتمامی تولدی ديگربدون برهان چيزی قبول نميکنند بنده از چند بعد کتاب 
در ابتدا بايد گفت آقای شفا  بخشی از کتابش را به ناسخ : را مورد بررسی قرار ميدهمعقايدش در آن متبلور شده است

در حالی که ناسخ و منسوخ های همين کتاب ) البته با مغلطه های گوناگون(و منسوخ های قران اختصاص داده است
  که  فراموش می کند چند چرا(به حدی است که  انسان  فکر  ميکند نويسنده به بيماری آلزايمر دچار  بوده است 

 :، چند  نمونه برای  مثال  نقل  می کنم) صفحه پيش چه نوشته بود
ادعا کرده اند که نسخه ی اصلی تورات در حريق معبد سليماندر زمان بخت النصر پادشاه بابل سوخته شده ... کسانی 

ورد نيز گذشته از اينکه نسخه های در اين م. و تورات کنونی نسخه ای است که بعدا به جای آن نوشته شده است
... معبد از بين رفته است تورات در سر زمين  يهود  نمی توانسته به اين يک نسخه منحصر باشد که در آتش سوزی

            . 
 ١١۵تولدی ديگر،صفحه ی 

 که نسخه تورات منحصر به فرد نبوده و اگر کسانی ادعا کرده اند بيخود کرده اند ؛ولی گاهی شرايط در اينجا معلوم شد
 :ايجاب ميکند که اين نسخه منحصر به فرد باشد

چون نسخه های معتبر و قديمی اهل عتيق در هنگام ويرانی معبد اورشليم سوزانده شده بود و هيچ نسخه ی ديگری 
م متن آن در مکاشفه ای از جانب يهوه به عزرا ، کاهن اعظم يهود، که قبال در ايران به سر از آن در دست نبود، تما

 .ميبرد،وحی شد
 ١٩٣تولدی ديگر،صفحه ی 
 :او در جايی نقل کرده

نفوذ سنگين کليسا هر گونه نوآوری علمی را خفه کرده است و دولت های اين کشور هيچ ...  در کشوری مانند ايتاليا 
 .يا توانايی رويارويی با اين نفوذ را در خود نيافته اندوقت شهامت 

 ۴٢۶تولدی ديگر،صفحه ی 
 :در حالی که در همين کتاب فرموده اند

چون ژاپن و ايتاليا به  کشورهايی.همه اين کشور ها در شرايطی يکسان به هزاره يی که از راه می رسد پا نمی گذارند
 .                    .ره ميشوند صورت ممالکی کامال پيشرفته وارد اين هزا

 ١٠تولدی ديگر،صفحه ی 
 .دوستان باور کنيد از اين گونه مطالب در نوشته های او بسيار زياد است که بنده به همين چند مورد کفايت کرده ام

 :گذشته از اين گويا آقای شفا قصد مزاح با خواننده ها را داشته اند، چرا که استاد ميفرمايند
،                    انعام ١٠نساء :وراتی خلقت حوا از دنده آدم در پنج سوره قران مورد تاييد قرار گرفته استاسطوره ت

 ١١وشورا ۶٠،زمر ٢١،روم ١٨۶
 )٢٢١تولدی ديگر،صفحه                                                                           (

 آيه دارد البته خود به خود اين گمان در ذهن ميرود که شايد اشتباهی چاپی رخ ١۶٠در حالی که سوره ی انعام فقط 
نه تنها در سوره انعام بلکه در تمامی ) يا حداقل شبيه به اين(ولی جالب اين است که اصال چنين آيه ای  داده است،

 :يا نمونه ای ديگر. ن وجود ندارد٠قرا
 ٢٧کتاب پادشاهان باب .... خود را با راهزنی آغاز کرددر تورات آمده است که داوود زندگی اجتماعی

 )١٢۶تولدی ديگر،صفحه                                              (
درست حدس زديد منظور بنده اين است که اين فرد .  باب دارد٢٧ و ٢٢در حالی که کتاب اول و دوم پادشاهان فقط 
 .حتی يک با رهم اين کتب را ورق نزده است

 :ايشان در باب زيست شناسی نيز دستی و سبکی جديد دارند
 ...از نظر زيست شناسی تاکنون پنجاه ميليارد نوعموجود زنده در روی زمين رديابی شده اند

 )٢٨۴تولدی ديگر،صفحه                                                                                      (
آقای شفا اين است که از سيصد سال پيش که زيست شناسی علمی مطرح شده است ،هر روز تقريبا البته منظور 
۴۵٨٠٠٠ 

کتابشان تعداد غلط های موجود در کتاب ۴٧٢و٣۵،٢۵۴،۴۴٠در ضمن ايشان در صفحه .نوع جاندار کشف شده است
هزار سطر نوشته وجود دارد ؛حال مقدس را هشتادهزار برشمرده اند در حالی که  اين مجموعه  کمتر از چهل و پنج 

 .خودتان قضاوت کنيد
را که در قرن يکم از دنيا رفته مقلد مانی " پولس رسول "ازنظر تاريخي نيز گويا شفا با مشکل مواجه است چرا که

 . ميخواند که در قرن سوم ميالدی ميزيسته  ميداند
 :مسئول و متعهد ميداندالبته آقای شفا تقوايی غير قابل انکار دارد و خود را بسيار 

کتاب فارسی و خارجی بوده که  ١۴٠٠٠کتابخوانه ی شخصی من که در نخستين روزهای انقالب مصادره شد،شامل 



 تقريبا همه آنها را خوانده و حاشيه نويسی کرده بودم
 ۵٠تولدی ديگر،صفحه 

ه وحاشيه نويسی کند،با يک حساب روز يک کتاب را خواند۵حال اگر ما شفا را يک نابغه محسوب و فرض کنيم در هر
سال اززندگانی هشتادوچند ساله ی خود را به خواندن کتاب مششغول بوده ٢٠٠)حدودًا(ساده ميفهميم که ايشان فقط

 .)؛چطورش را خدا ميداند(اند 
سته و را از عهد عتيق دان"اعمال رسوالن"دوستان اين عالم به ظاهر خردگرا به حدی از دنيا بی خبر است که کتاب 

" پترس رسول"خوانده در حالی که اين کتاب مربوط به عهد جديد و نوشته ی "لوقا"حتی نويسنده آن را 
 :او در تغيير کتب و اضافه و کاستن از آنان هيچ هراسی به دل راه نميداده) ٢٠٠تولدی ديگر، صفحه .ج.ر.(است

داوود پس از ...است،  پيغمبر همجنس باز بودهمحققان متعددی در تورات نشان هايی از اين يافته اند که داوود 
 "شائول"فرزند جوان وزيبا روی"يوناتان"دريافت خبر مرگ ناگهانی

 :اولين پادشاه اسراييل درسوگ او سروده و متن آن در کتاب دوم سموييل باب اول آمده است
 برادر نبود،                      محبت ای برادر من يوناتان برای من بسيار نازنين بودی ، زيرا محبت من و تو محبت دو

 )١٢۵تولدی ديگر،صفحه .                          (مردان با زنان بود
اين فرد بی شرم با کمال وقاهت چنين اهانت بزرگی  را پرپايه ی تخيالت و اميال باطنی خود مطرح ميکند در حالی که 

 :اين عبارت به اين شکل است
 .تو دلتنگ شده ام،محبت تو با من عجيب تر از محبت زنان بودبرای ...ای يوناتان،

 )٢۶-٢٧کتاب دومسموييل،باب اول،(
شفا عالوه بر اينکه در ترجمه کلمات تغيير ايجاد کرده جمله ای نيز به اين عبارت افزوده است تا خواننده را کامال 

 همه دروغ خود را نسبت به جوانان مسئول جالب اين است که با اين.اقناع کند و جای هيچ شبهه ای باقی نگذارد
 :نمونه ای ديگر از اين مسئول آگاه سازی.دانسته واين کتاب هديه ای برای نوجوانان حقيقت جو ميخواند

.خداوند به هاجر گفت اينک پسری خواهی زاييد که نامش را اسماعيل خواهی نهاد و او مانند خری وحشی خواهد بود
 )١۴٢تولدی ديگر،صفحه (

 :عين عبارت از تورات
فرشته خداوند وی را گفت اينک حامله هستی و پسری خواهی زاييد و اورا اسماعيل                             نام خواهی 

 .زيرا خداوند تظلم تو را شنيد و او مردی وحشی خواهد بود.نهاد
 )١١-١٢تورات سفر پيدايش،باب شانزدهم    (                                                                  

البته شايد شما بگوييد اگر اين فرد به گفته های خود معتقد نيست پس چرا اين کتاب را نوشته است؟ دو احتمال برای 
 نوشتن

 اول اينکه يا آقای شفابا گرفتن حقوق از فرد يا افراذد خاصی آن را نوشته است که اين احتمال:ان کتاب وجود دارد
ضعيف است وامااحتمال دوم که قريب به يقين ميباشد اين است که چون شفا در زمان حکومت محمدرضاشاه پست 
معاون وزير دربار را   بر عهده داشت و با سرنگونی رژيم پست خود را از دست داده و به تعصبی کور دچار گشته که 

به دين  اسالم که دستاويز اين حکومت است نيز حمله )که خدا را بازيچه قرار داده(عالوه بر اين حکومت اسالم نما 
 . برده است

 »اينک خود داوری کنيد«                                                             
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