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اي هستند و داستان فيلم نيز  اندام، و حرفه   همگي زيبا، خوش"راز داوينچي"اگرچه بازيگران فيلم 
كننده و مهيج است، اما مسيحيان بايد اين فيلم را تحريم كنند زيرا كامالً ضد عيساي  بسيار سرگرم

 .كند پرستي را تبليغ مي مسيح است و بت

سرايدارِ . شود  جسدِ ژاك سونيِر، سرايدار سالخوردة موزة لوورِ پاريس آغاز ميفيلم با كشف
كننده در مورد ماجراي قتل  موت لحظاتي قبل از مرگ به هر زحمتي بود معمايي گيج مشرف به
هاي رمزي  اش سوفي نووو كه متخصصي ماهر در زمينة زبان نويسد به اين اميد كه نوه خود مي

پليس سوفي را به صحنة قتل فرا . شود همين طور هم مي.  و پرده از ماجرا بگشايداست، آن را ببيند
دانِ هنر  شود كه تاريخ خواند، و در آنجاست كه وي با فردي به اسم روبرت النگدان آشنا مي مي

است و از آنجا كه قرار بوده عصر روز قتل با سونيِر مالقات كند، مظنون اصلي در تحقيقات پليس 
 -هاست  گريزند و مابقي فيلم ماجراي تعقيب شدنِ آن ا النگدان و نووو از چنگ پليس ميام. است

تدريج پرده از راز معماي  اما در اين ضمن، به. هاي تعقيب و گريز رايج در سينما از همان نوع فيلم
قتل رسانده  كنند كه سونير را يكي از عاملينِ كليساي كاتوليك به گشايند و نه تنها ثابت مي سونير مي

  . دهند است، بلكه از كل تاريخ مسيحيت نيز تعريفي جديد ارائه مي

داند كه عيسي با مريم  رسد زيرا مي قتل مي در اين فيلم، سونيِر بنا به دستور كليساي كاتوليك به
حال  مريم مجدليه در اين فيلم نه تنها زني پريشان. مجدليه ازدواج كرده و از او فرزندي دارد

خواست . هاي اوست زاده كه خون پادشاهان اسرائيل در رگ بلكه در واقع زني است اشرافنيست، 
عيسي اين بود كه مريم پس از او رهبر شود، اما مرداني كه شاگرد عيسي بودند با او به مخالفت 
برخاستند و بنابراين مريم مجدليه به فرانسه گريخت، و از آن پس اشياي متبركة مربوط به او در 

اتهام وارده اين است كه عيسي از ايدة . شده است نگهداري مي) Priory of Sion(رِ سيون دِي
بر اساس اين ايده، جنس مؤنث داراي نوعي . كرده است  جانبداري مي"مقدس بودن جنس زن"

اين فيلم حتي . هاي نيايشي و پرستشي منعكس گردد قداست است، و اين قداست بايد در آيين
آيينِ "پرستيدند و آييني به اسم  اي را مي دوران صدر مسيحيت، مسيحيان الههمدعي است كه در 

خواستند كليسايي مردساالنه تأسيس كنند چنين   رواج داشت، اما مرداني كه مي"مادرِ بزرگ
  .سرعت سركوب كردند آييني را به
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نتين كه بر طبق نظرات اين فيلم، پيروزيِ مردساالري در كليسا هنگامي كامل شد كه كنستا
خواست با استفاده از مسيحيت به امپراتوريِ رو به زوال خود سر و ساماني بدهد، عيسي را از  مي

اي را نيز به ازدواج  يك انسان عادي به موجودي الهي ترفيع مقام داد و به تبعِ آن، هر گونه اشاره
كند كه تمام   ادعا ميفيلم. دار نشود شدت سركوب نمود تا منزلتِ الهي عيسي خدشه او با مريم به

  . ميالد اتفاق افتاد325اين وقايع در شوراي نيقيه به سال 

كوشد اعتبار و درستيِ اناجيل را  اين مطالب فيلم در تضاد آشكار با مسيحيت قرار دارد، زيرا مي
هاي فيلم، يكي از اساتيد كه به النگدون و نووو ملحق شده است  در يكي از قسمت. زير سؤال ببرد

عبارت ديگر، تمام  به. »ايم دروغ است حال راجع به مسيح شنيده تقريباً هر چيزي كه تابه«: گويد مي
كند كه پيروان  فيلم از اين حد نيز فراتر رفته، ادعا مي. مطالب عهدجديد سراسر كذب محض است

تانه، خوشبخ. ها مرتكب قتل شوند اند براي محافظت از اين دروغ عيسي امروزه نيز همچنان آماده
: است هاي عهدجديد حداقل به سه دليل كامالً درست و موثق  توان ثابت كرد كه نوشته راحتي مي به

. اند نخست آنكه نويسندگان اين اناجيل، مطالب خود را با استناد به گزارش شاهديني عيني نوشته
چه  اساس آنگويد كه شخصاً با شاهدين عيني سخن گفته است؛ انجيل يوحنا آشكارا بر  لوقا مي

، و پطرس )25 :19يوحنا (چشم خود ديده و به گوش خود شنيده نوشته شده است  شاهدي عيني به
يوحنا در همين رابطه . اش را شاهد بوده است گويد كه او خود جالل و عظمتِ منجي نيز مي

اند، بايد  غاگر بگوييم اناجيل درو. »گوييم ايم به شما مي ما آنچه را كه ديده و شنيده«: گويد مي
گذشته از ! اند خاطر مشتي دروغ نيز جان داده اند و به بپذيريم كه پيروان مسيح عمداً دروغ گفته

خاطر مشتي دروغ جان دادند، بلكه  اين، بايد بپذيريم كه نه تنها رسوالن و حواريون مسيح به
زيرا . شستندپدران كليسا در دوران صدر مسيحيت نيز همگي به همين خاطر از جان خود دست 

سالي  كارپ منتقل كرد كه در كهن يوحناي رسول كه شاهدي عيني بود، ايمان خود را به پلي
كارپ نيز ايمانِ خويش را به ژوستينِ شهيد منتقل كرد،  پلي. خاطر ايمانش در آتش سوزانده شد به

هايش  نوشتهو او نيز پيش از آنكه به اين خاطر كشته شود، آن را به ايرنيوس منتقل نمود كه 
وار از  اي زنجيره بنابراين آنچه با آن سر و كار داريم، سلسله. شالودة مسيحيت راستين را پِي افكند

  .شان در مورد عيسي بميرند خاطر شهادتِ شاهديني عيني است كه همگي حاضرند به

 .شناسي همواره بر صحت مطالب عهدجديد مهر تأييد زده است دليل دوم اين است كه باستان
مدير اسبق دانشكدة دينيِ يهودي در سينسِناتي واقع ) Nelson Glueck(نام نلسن گلوك  فردي به

قطعيت  به«: نويسد شناسان دنيا و فردي يهودي است مي ترين باستان در آمريكا، كه يكي از برجسته



مقدس را  هاي كتاب شناسي نبوده كه چيزي از نوشته حال هيچ اكتشاف باستان توان گفت كه تابه مي
 هزار نسخه از اسناد مربوط به عهدجديد 13سوم اينكه در حال حاضر بيش از . »نقض كرده باشد

بنابراين احتمال اينكه ناگهان . گردد  ميالد بازمي80ها به سال  وجود دارد كه قدمت برخي از آن
ت كرده باشد كامالً بعيد است، و حال آنكه اين فيلم اي جديد وارد مسيحي كسي تعليم يا آموزه
  ! ميالد چنين اتفاقي افتاد325مدعي است در سال 

 اعتماد است، اين خودِ فيلم است كه كذب و دروغ را اشاعه  از آنجا كه عهدجديد كامالً موثق و قابل
ان روزهاي نخست دانستند، بلكه از هم پيروان عيسي هيچگاه او را يك فرد معمولي نمي. دهد مي

اگرچه عيسي دوست زنان بود، هيچ مدركي دال بر اينكه او از پرستش . الوهيت او را قبول داشتند
خواست كه  برعكس، او هميشه از پيروان خود مي. جنس مؤنث جانبداري كرده باشد موجود نيست

كي وجود ندارد، و در مورد ازدواج او با مريم مجدليه نيز هيچ سند و مدر. خدا را پدر خطاب كنند
  . اي اشرافي بوده باشد خوانيم كه مريم از خانواده يك از اناجيل نمي در هيچ

سازان، و قاتل خواندنِ  هايي در مورد عيساي مسيح از سوي نويسنده و فيلم اشاعة چنين دروغ
 و به مقدس سرِ ستيز دارند دهد كه آنان كامالً با مسيحيتِ مبتني بر كتاب پيروانِ او، نشان مي

اين اولين دليلي است كه مسيحيان بايد اين فيلم را . اعتنايند كلي بي شواهد و قرائن تاريخي نيز به
  .تحريم كنند

كند  كرّات اين ايده را عنوان مي برد، بلكه به اما فيلم تنها درست بودنِ عهدجديد را زير سؤال نمي
هاي مربوط به  تباط ايجاد كند، همانا آيينسازد با خدا ار اي كه انسان را قادر مي كه مذهبِ حقيقي

ازدواج "بر اساس اين فيلم، دين و مذهب در دوران باستان حول محور . روابط جنسي است
حتي در كتابي كه فيلم بر .  يا خدايي مؤنث بود زد و ركن اصلي آن، پرستش الهه  دور مي"مقدس

هدعتيق، يعني يهوه، تركيبي است از شده كه اسم خدا در ع اساس آن ساخته شده است چنين ادعا 
هاي پنج رأس، گل سرخ،  در خودِ فيلم نيز اشارات مكرري به ستاره. هاي مردانگي و زنانگي سمبول

. هاي ويژة پرستش الهه هايي است از روابط جنسي و آيين هِرَم، چاقو و جام وجود دارد كه نشانه
هايي از اتحاد جنسي معرفي  عنوان سمبول م بهتصاويري از ادبيات، هنر، و معماري نيز در اين فيل

شود كه سوفي نووو در خانة  دهنده اشاره مي اي تكان در تمام طول فيلم پيوسته به صحنه. شود مي
طبعاً كنجكاويم بدانيم اين صحنه چيست، اما اين موضوع تا انتهاي فيلم . پدربزرگش ديده است

اي از  ه سوفي در منزل پدربزرگ ديده، صحنهشويم كه آنچ سرانجام متوجه مي. شود فاش نمي
هاي  هاي سياه و زناني با جامه مرداني با لباس: هاي نيايشي مربوط به روابط جنسي است آيين



اند و در حالت خلسه،  وار گرد هم حلقه زده سفيد در حالي كه همگي نقاب بر چهره دارند دايره
درست در مركز اين . خوانند برند و آواز مي طور متناوب باال و پايين مي هاي خود را به دست

لخت و عريان بر روي آن قرار دارد و زني  دايره، قربانگاهي وجود دارد كه پدربزرگ سوفي 
رقصد و باال و پايين  عريان پاهاي خود را در دو طرف او نهاده، همگام با ضرباهنگ آواز مي

ون نيز در كتابي كه فيلم بر اساس آن همانند توصيف سوفي از اين صحنه، روبرت النگد. رود مي
كند كه در واقع از طريق همين عمل جنسي است كه مردم  تهيه شده است، اين ايده را مطرح مي

مرد از طريق ايجاد رابطه با زن به نقطة اوجي «: نويسد النگدون مي: توانند خدا را تجربه كنند مي
تواند خدا  شود، و آن وقت است كه مي ميخود  رسد كه در آن لحظه ذهنش كامالً از خود بي مي

  . »را ببيند

، هم در غرب و هم در شرق تا بدين حد پرطرفدار "راز داوينچي"عجيب نيست كه كتاب و فيلم 
اند، و اين تعليم كليسا را كه   به بعد شيفتة مسائل جنسي بوده1960مردم غرب از دهة . بوده است

همين جهت تعجبي ندارد كه  به. اند د مردود شمردهروابط جنسي بايد در چارچوب ازدواج باش
گويد تعاليم كليسا يكسره دروغ است و در واقع شيوة  ها مي مشتاقند كتابي را بخوانند كه به آن

و باز جاي تعجب نيست كه ! درست ارتباط با خدا، داشتن روابط جنسي است، حتي در مالء عام
برد، در سراسر دنيا با استقبال كساني   زير سؤال ميمقدس را انتشار چنين كتابي كه اقتدار كتاب

روبرو شده كه به خدا ايمان ندارند و حتي منكر وجود او هستند، و با ابراز خرسندي برخي از 
خالصه آنكه دشمنان كليسا خواهند كوشيد از طريق اين . پيروان ساير اديان نيز مواجه شده است
  .دهندفيلم، ايمان مسيحي را مورد حمله قرار 

هايي كه ابتذال و  دهند، يا فيلم ها را مورد حمله قرار مي هايي كه ايمان آن مسيحيان نبايد از فيلم
همين جهت بايد  به. كنند، حمايت كنند عنوان مذهب حقيقي معرفي مي بند و باري جنسي را به بي

بسيار بهتري برسد، و مصرف چيزهاي  تواند به پول مسيحيان مي.  را تحريم كنند"راز داوينچي"فيلم 
چه  زيرا آن. روند تواند صرف هدايت كساني شود كه به تماشاي چنين فيلمي مي شان نيز مي وقت

هايي مبتذل از روابط نامشروع جنسي است كه هيچ معناي  بيند صرفاً صحنه تماشاگر در اين فيلم مي
 است كه مرد و زن را بينيم، خدايي مقدس مي چه در كتاب كه آن ماندگاري ندارد، و حال آن

خاطر آن از همه چيز خود  ها است، ولو آنكه به دوست دارد، خواهانِ ارتباطي جاودان با آن
  .بگذرد

 


