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1    صفحه

 
 نشياسطوره  آفر

 
ن نقطه ضعف هر سه مذهب يش تا کنون مهمترياز سه قرن پ، نش کائنات و خلقت انسانيافسانه آفر

 جهان دانش قرار گرفته يتهاي واقعيما رودرروين هر سه مستقين مورد ايرا دراي ز،  جهان بوده است"يديتوح"
 ،   مايما،و منظومه شمسن ي مربوط به زميتهاي واقعين قرون درامر شناسائي که درطول ايهرقدم تازه ا. اند

 که درباره يديو هر کشف جد،  گر کائنات برداشته شدهي ديد ها و کهکشانهاين ها و خورشيوکهکشان ما، وزم
ن تا به انسان متفکر عصر ما صودت گرفته، ي نخستي هاي آن از باکترير تکاملين و سي زمي دررويش زندگيدايپ

 .  اعتبارتر ساخته استين را بين زمين و موجودات اينش شش روزه آسمان و زميفرافسانه هزاران ساله آ
 
،  سالک به دوهزار ي درطول نزديحيارد ها نفر مسيليو م،  ش از سه هزار سالي درطول بيهوديونها نفريلي م

انده اند وامروز خو،  ني زميش نوع انسان دررويداينش کائنات و پيد خود درباره نحوه آفريق و عهد جديدرعهدعت
 : خوانند کهيز مين
  
 لجه بود، وروح خدا سطح آنها را ي بررويکير بود و تاري وباين تهيو زم،  دين راآفريدرابتدا خداآسمانها و زم"

د و ين نامي رازمي ظاهر گردد،و خدا خشکيکجا جمع شود و خشکير آسمان دري زيو خدا گفت آبها... . فروگرفت
ان پر شود و پرندگان بر يآبها به انبوه ماه: وگفت... . اندين نباتات برويو خدا گفت زم... . دياما نياجتماع آبهارا در

اجناس مختلف و حشرات و بهائم را به ن جانوران رابه يو گفت زم.. .  فلک آسمان پرواز کنندين برروي زميباال
ا و پرندگان آسمان و يان دريم تا برماهيزه خودمان بساي پس گفت که آدم را شب. .... اورديرون بياجناس مختلف ب
و آدم رااز خاک ... . ديشان رانروماده آفريد و اي پس آدم را آفر. دين مخزند حکومت نماي که برزميبهائم و حشرات

 درجهت مشرق غرس نمود و آن آدم راکه سرشته يو خداوند باغ... . ديات دمي روح حي وينيودرب.... . بسرشت
ان ينها را درشش روز به پايو خداوند همه ا.. . رات کنديرون آمد تا آن باغ راسيوچهارنهر ب.... بود درآنجا گذاشت

  ).باب اول،  شيدايخالصه شده از سفر پ"(د يرسان
 
ز ين باره درقرآن خوانده اند و امروز نيسال درهم بنوبه خود،درطول هزارو چهارصد ،  زياردها مسلمان جهان نيليم
.. . ميديک و روز را روشن آفريو شب راتار)  ١١٧،  بقره(م يدين را درشش روزآفريسمانها وزمآ": خوانند کهيم

 ياي، و آبها را بصورت دو در)  ٣٣-٢٧نازعات،(م ي آسمان ساختيم و کوههارا ستونهاين را بگسترانديپس زم
،و همه جانوران راازآب )  ۵٣فرقان،(م يگر جدا کرديکدي از يا را با حائلين دو دريم و ايديرشن آفريشور و ش

آل (ميدي،وآدم راازخاک آفر)  ۴۵نور،(ز برچهارپاي ني بردوپاوبرخي ازآنها برشکم راروند وبرخيم که برخيديآفر
 ي،وچراغها)  ٢٩حجر،(م يديش رابراودمي،وروح خو)  ۶۴مومن،(م يدين صورت آفري  وبه کاملتر)  ۵٩،  عمران

 ".)٩٧انعام،(م يا برافروختيابان ودري بي هايکي او درتاري راهنمائيستارگان رابرا
 

د يترد يا حتي بود که انکارآن يريت انکارناپذيت واقعيحي جهان مسينش براي آفريدرطول قرنها،اسطوره تورات
ست الزاما يباي مومن ميحي هرمس. فرشکنجه و مرگ رابدنبال داشتيد وشرط آن اتهام کفرو زندقه و کيقيدرقبول ب

مزآشردرآغاز يج،  يرلندي اسقف اعظم ا. ده شده استيح آفريالد مسيش از مي سال پ۴٠٠۴ا دريه دنرفته باشد کيپذ
قادرساعت نه صبح روز ينش دقين آفري اي او ازمتون مذهبيهاي اعالم کرد که براساس برسي حتيحيقرن هفدهم مس

  ٧ا است و روز يخلقت دن از۵٧۵٨ سال يهود سال کنوني يم رسميدرتقو.  اکتبر صورت گرفته است٢۶دوشنبه 
ان نوح يفاصله م سال ٨٩٢،  ان آدم و نوحي سال فاصله م١٠۵۶،   سال۵٧۵٨ن ياز ا. نش جهانياکتبرسالروز آفر

 که آدم با آن سرشته يخاک،  هودي يات مذهبي طبق روا.  استيسيم و عيان ابراهي سال فاصله م١٨١٢،  ميوابراه
 .م برداشته شده استيلمان دراورشينده معبد سليشده از محل آ

 
ن را روز يامبرش محمد اطالع داد که زمي بنوبه خود آمده است که خداوند درشب معراج به پيث اسالميدراحاد
نوررا ،  ند راروز سه شنبهي ناخوشاي هايدنيآفر،  اهان ودرختهاراروز دوشنبهيگ،  کشنبهي کوههارا روز ،  شنبه

بح مشکوه المصا(ده استيجمعه آفران نمازيپا پس ازينه اندکيوآدم راروزآدوانات راروزپنجشنبه يروز چهارشنبه،وح
کند که خداوند آسمانها يح ميتصر)  ليل واسرارالتأويانوارالتنز(رمعروف خود ازقرآني درتفسيضاوي ب) . يزمخشر

 . داديد و ماه وستارگان راروز جمعه درآنها جايد و خورشيراروزپنجشنبه آفر
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هوه ي دو جانبه يان از جانب خود خداوند درگفتگوينش کائنات و آدمين آفري ايچگونگ"يديتوح"يت کتابهايبه حکا
 ،  نهمهي باا. ده استي و محمد رسيسي و عيبه اطالع موس،   برمحمديق نزول وحينا و از طري درکوه سيو موس
 و ياضين ريا قواندانش عصر م)  Astro-Physic (يک سماويزين است که همچنانکه بخش فيت موجود ايواقع
 ي و فني علميشرفتهاين را تا آن اندازه که پي زمي دررويش زندگيدايد ها و پيکهکشانها وخورش مربوط به يکيزيف

 ي بخش کاوشهايعني ،  ن دانش عصر ماي از هميگري بخش د،  قا مشخص کرده استيدهد دقي اجازه ميجهان کنون
دهد يارپژوهشگران قرارداده است که نشان مي را دراختياخته فراوان بنوبه خود اسناد و مدارک ناشنيباستان شناس
 سرچشمه ي آسمانيشتر از آنکه ازوحيب،  نشينه آفريگر درزمي ديدي تورات و به دنبال آن دو کتاب توحيبرداشتها

خش  ودربي وکلداني و اکديبخصوص از معتقدات بابل،  ي ماقبل توراتيگرفته باشند ازاسطوره ها و افسانه ها
 .  سرچشمه گرفته اندينش شش روزه کائنات از معتقدات مزدائينه آفري درزميعني ازآن يگري دياساس

 
 گذشته ي درقرن گذشته و قرن حاضر بهمان اندازه درابطال معتقدات سنتيالواح و مدارک مکشوفه باستان شناس

بطورنمونه . ات داشته اندين نظري ا درابطالي فضائيهاي وبرسي ونجومياضياکتشافات رنقش قاطع داشته اند که 
زاقتباس از ي پادشاه آشور،که خود آن نAssurbanipalي کاخ سلطنتيانگي مکشوفه دربايک لوحه بابليمضمون 
دند، و درآن هنگام ي را از آب آفريان عالم هستيخدا: ن است کهين است چنين النهري دربي تريمي قدياسطوره ها

ف  شکل بود که بردورآن کوههاافراشته بودند وسقي ارهي داين سطحيفته بود،وزمن رافرا گري گرداگرد زميگرداب
ن ازهم يريان آبهارا به شکل شوروشيو خدا،  ان آب بودينها درميو همه ا،  ه داشتين کوهها تکيآسمان برا
 پس يکي رااني و پرندگان و ماهي و اهليوانات وحشي ها وحيدنيپس از آن چهار رودخانه بزرگ و روئ .جداکردند
نده آسمان و ي نمايکه اول،  دين زن را آفريشار اولين مردوکيانشار اول"آرزو"ودرآخر الهه ،  دندي آفريگرياز د
ده ي آنها دميني مرد وزن دربيدو خدا" گاتومادوک" و" دوماساگا" توسط يو روح زندگ،  ن بودندينده زمي نمايدوم
 . ود آمدنوع انسان به وج،  ختن آن دويواز درآم،  شد
 

و روح  لجه بود ي بررويکير بود و تاري و باين تهينش زميش از آفريپ: ش تورات کهيداين سفر پي آغازيجمله ها
است که متن )  نشيحماسه آفر(Enuma Elish  يخدا سطح آبها را فرو گرفت ترجمه کلمه به کلمه حماسه بابل

 ژان بوتروآشورشناس برجسته يب اسطوره ها وسنت ها مربوط بدان درکتايخيحات تاريکامل آنرا  همراه با توض
ن و آب شور که بخصوص درقرآن از آن سخن رفته يري آب شيايزش دو دريو براصل آم،  افتيتوان يقرن حاضر م
لجه )   آب شور (Tiamat و)   نيريآب ش (Apsouدرآغاز،  ن منظومهيت ايا به حک. ه داردياست تک

)Chaos  (نش کائنات يکند و به فکر آفريان زمان را برقرار مي بزرگ جريو بعد مردوخ خدا آورند يرابه وجود م
نش آدم از خاک و ي اسطوره مربوط به آفر. ان ساخته شوندي خدمت به خدايد براي باي افتد که ميو موجودات م

که در آن الهه ش اقتباس شده است ي سال پ۴٠٠٠ متعلق به ي بابلي او از منظومه ايني دربيده شدن روح زندگيدم
ترجمه کامل .سازدين انسان را ميرقالب نخستين خميکند وازاين ميان عجي ازخدايکين را با خون يخاک زم"ن توين"
ن ي بيتولوژيم"توسط ساموئل کرمر درمجموعه " دند ي آفريان آدمها را ميکه خدايوقت" بنام ين منظومه درکتابيا

 از خلقت عالم درهفت روز نام برده شده است که شرح مربوط يبابلر ين اساطيدرهم. ده استيبچاپ رس" ن يالنهر
 ي کتابخانه اشوربني باستان شناسي از الواح هفتگانه کاوشهاي لوحه ايبه هر روز آن بر رو

 : نوا ثبت شده استيدرن Assurbanipalبعل
  

ن نداشته اند که ي جز ايرنش غلباکاي آفري اسطوره الهيزي ري پيبراهود ي ي، متفکران مذهبBottero به تذکر
 يدئولوژير ايزند و آنهارا درمسيعه باهم درآمي را درباره مسائل ماوراء الطبي قبلي از معتقدات تمدنهايمجموعه ا

 کتاب مقدس از حماسه ي کنونيب بود که متن رسمين ترتي ودرست به هم،   کنندي خاص خودشان دستکاريمذهب
ن و آسمان درهشت ينش زميه تورات آفريشود که براساس متون اوليق متذکرمن محقي هم. ه گرفتي ماينش بابليآفر

 معروف به تورات کاهنان الزم يسنده تورات کنوني نويمنتها خاخام ها،  روز انجام گرفته بود ونه درشش روز
 .  داده شودياته وکائني ماوراء الطبيهود بعديل روز شنبه ينش استراحت کند تا به تعطيدانستند خدا درروز هفتم آفر

 شخند قرار گرفته است يم درقرآن مورد رير مستقيبطورغ،  نشي استراحت خدا درروز هفتم آفرين اسطوره توراتيا
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م و خسته يديان آنها است درشش روز آفرين و آنچه راکه درميآسمانها و زم"کند که يح ميدرآن خداوند تصررا يز
 ١) .٣٧ق، " (م يهم نشد

 
 سهم مهمي درپي ،   درکتاب تحقيقي خود درباره خلقتA.R.Milland  وV.G.Lambertدو محقق معاصر

ريزي اسطوره آفرينش توراتي براي اسطوره آفرينش آشوري قائلند که خود ترکيبي از اسطوره هاي سومري و 
داري درلندن نگاه)   بريتيش ميوزيوم(لوحه مربوط بدين اسطوره اکنون درموزه بريتانيا . اکدي وحوراني است

 تأثيرات آشکاري از اسطوره هاي مصر باستان را درافسانه آفرينش F.Helling همچنين محقق آلماني . ميشود
تورات يافته است که از آنجمله ميتوان از آسمان و آبهاي زمين، آفرينش حيوانات از خاک  وآفرينش پرندگان و 

 .  نام بردماهيان از آب، و دميدن دم زندگي دربيني انسان توسط خدايان
  

.............................................................. 
_____________________________ 

ن مدت هشت يک سوره اي درن بار از خلقت کائنات درشش روز سخن رفته است، ويلي درقرآن چند– ١
گر، وآنچه راکه يدردوروزد وآمساا را ،  ميدي را دردوروز آفرنيو زم"... :  شده استينيروز تع

 ني افسانه اسرتاحت خدا درهفتم ).١٢ – ٩ ،  فصلت"(  ميديگر آفري است درچهار روز دني زميدررو
 از ياري، بلکه از جانب بسيهود دردوران باستاني ينش نه تنها از جانب خاخام هايروز آفر

 جهان غرب مورد ي کشورهاني تري از مرتقيکي، آم درعصر خود ما ودر    يحيآخوندان جهان مس
 از آنرا درنزد فرقه معروف گواهان يائي قرار گرفته است که منونه گوي شگفت آوريهبره بردار

کصد سال يب   ي که قر)  هوهيگواهان  (Witnesses Of Jehovah ن فرقه مذهيبي ا. افتيتوان يهوه مي
 وابسته  مذهيبين فرقه هاي تر از موفقيکي شده است و يانگذاريکا بنياالت متحده امريش درايپ

 ،  ران باستاني اک به فلسفه مذهيبيار نزدي بسيک برداشت فلسفي در،  ت درعصر حاضر استيحيبه مس
ده دارد که هم حکومتها و هم يداند و عقيطان ميارا صحنه مبارزه مهه جانبه خدا و شيدن

 آدم درهبشت مهواره ينا فرمانطانند و از زمان ي جهان کامال ساخته و پرداخته ش مذهيبيادها
نش خلقت کرد به يرا که خدا بعد ازآنکه آدم و حوا را درروز ششم آفري ز،   بوده استنيچن

 گسرتش نين امر استفاده کند و دامنه نفوذ خود را درزميطان توانست از اياسرتاحت پرداخت و ش
ن بود يرا خواست خداوند ايزز نبود، يت آمي بازگرداندن حکومت خدا موفقي برايسيتالش ع . دهد

 جنبش يسين جهت عيبد.  خود داشته باشديطاني شي مهه برنامه هاي اجراي براطان فرصت کايفيکه ش
 اودرجهان به عنوان ي حکومت ائيهوه را مأمور کرده است که راه را براي گواهان مذهيب
س ين گفته پطروس قديهوه با استناد بدي از نظر گواهان . ز مهوار سازديعه روز رستاخيطل

 سال طول ۶٠٠٠ست منطقا يبايکروز معادل هزار سال است خلقت جهان مي خدا يل که برايدراجن
د معادل يبايه بوجود آمده است که هرروز مين نظري بديشيا گراريده باشد، هرچند که اخيکش

 دارد که وجودن مورد توافق نظر ي درهردومورد، درا ويل. هفتهزار سال به حساب آورده شود
 يکاري کار خود را از سر خواهد گرفت ودرپي بزوديک است و ويان روز اسرتاحت خدا نزديپا
 يوز خواهد شد و بعد از آن دوران هزار ساله اريطان پي برشي بطور ائHarmaguedonم بنام يعظ

 ،  د کرد خود را اداره خواهينيح از فراز آمساا حکومت زمي مسيسيد   که درآن عيفراخواهد رس
 جربان گناهان خود استفاده ين فرصت برايز زنده خواهند شد تااز ايو درآن زمان مرده ها ن

 و يجيز بطور تدرين رستاخيکند، ايکجا مشکل ميت بصورت ينهمه مجعيز ايمنتها چون رستاخ،  کنند
ر درسال ن کايست مرحله اول ايباي ها مينيش بي پني طبق خنست. درچند مرحله صورت خواهد گرفت

 يشرتي تالش بين آمادگي ايد برايجه گرفته شد که باي نشد نتني اجنام شده باشد وچون چن١٩١۴
ن هزارساله صورت يان ايز درپاين رستاخيست که ايد ني ترد ويل. دريقت اجنام گيل به حقيدرراه ن

رده باشند  ثابت کننده کائنات،ي آفريهوه، خداي خود را به ي که وفاداريخواهد گرفت، وآائ
راباز خواهد )   باغ عدن( خود نيشي پينيت هبشت زمي که درآنزمان ماه– ني زمني مهيگر در   رويبارد

ز آزاد شده يش از روز رستاخي پي او که اندکيطان بزرگ و زاده هايست و شي خواهند ز–افت ي
 ي گانه موس دهين فرمااينکه اي با توجه به ا. ان نابود خواهند شدين هبشتياند بدست ا

 ،  زنندي سرباز ميهوه  از خدمت سربازيان يگواه"  کشت ي را خنواهيکس"درتورات آمده است که 
 احرتام به پرچم ي از ادا. طانندي جهان مهه ساخته شي کنونينکه دولتهايژه با توجه به ايبه و

 . شمارندي م بت پرسيتين را نوعيرا ايکنند زي ميز خودداريکشور خود ن
 يکائي امرCharles Taze Russelان قرن گذشته بدست يکه درپا (ومند مذهيبرين فرقه ني ايانمرکز جه

گر يست کشور دي درب،  االت متحدهي درخارج از اورک است ويليوي نني دربروکل)  بنباد گذاشته شد
 يکيه ارگان آن يودارد، ودونشرريقا شعبه و پيا و افريه و آسيانوسيکا و اروپا و اقيامر
 زبان 4۵اژبه ريون نسخه تيلي با نه ميگريکصد زبان و دياژ به ريون نسخه تيليش از ده ميباب

  . شونديمنتشر م
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وخداوند باغي درعدن بطرف مشرق بوجود آورد و همه " :  که درتورات آمده)  باغ عدن(اسطوره بهشت زميني 
بيرون آمد تاباغ را سيراب کند و از آنجا به درختان خوشنما وخوشخوراک را درآن زمين رويانيد و نهري ازعدن 

 بنوبه خود از اساطير بابلي گرفته شده که درآنها از آن )  ١٠- ٨سفرپيدايش، باب دوم، "( چهار شعبه تقسيم شد 
تصوير ظريفي از اين باغ و .  درزبان سومري ياد شده استEdin درزبان بابلي وآشوري وEdinuباغ بصورت 

ادرنقوش ديواري کاخ سلطنتي بابل متعلق به قرن هيجدهم پيش از ميالد که دراواسط قرن نهر چهار شاخه آن ر
د، درموزه لوورپاريس ــــ فرانسه درکاوشهاي باستاني ماري کشف شــــیت باستان شناســئــيــــحاضر توسط ه
 ١ .ميتوان يافت

  
و خداوند گفت آدم را بصورت خودمان و  " : اسطوره خلق آدم به صورت خدا که درباره آن درتورات آمده است

،  سفرآفرينش، باب  اول "( موافق خودمان بساريم، پس خدا آدم را بصورت خود آفريد و اورا بصورت خدا آفريد 
 .اقتباس ديگري ازاساطير بابلي و سومري است که درآنها خدايان و آدميان به يک صورت نوده شده اند)  ٢۶

دراساطير . خستين نيز عقيده اي است که تقريبا درهمه مذاهب باستاني عموميت دارداعتقاد به آفرينش يک زوج ن
و      سومري اين زوج دوموسي واينانا، دراساطير اکدي و بابلي مردوخ و سرپينت، دراساطير مصري اوزيس

 که داستان اخير  ،   ودرمعتقدات اوستائي مشياو مشيانگ نام دارند،   دراساطير هندي برهما و شاکتيس،  ازيريس
 . تقريبا همان است که بطور کامل درتورات منعکس شده است

 
شتر ي اکنون نه تنها از جانب ب)   زآمده استيکه بعدا به همان صورت درقرآن ن( تورات يداستان آدم و حوا
ز ي نTheo يکي دائره المعارف معتبرکاتوليشود، بلکه حتي نميش تلقي بيخ مذاهب افسانه ايپژوهشگران تار

ن يا "يپرمحتوا"کند که ازنوع ي منتها اضافه م،   استيريک افسانه اساطين داستان تنها يکند که اياعتراف م
را که هرچند يز،  ا گربه چکمه پوش تفاوت گذاشتيل ترانه رالند ي از قبين آن و داستنهائيد بيافسانه هااست و با

 يهودي يون دانش آموز و دانشجويليحاضر آنچه صدها م درحال . ق داردي عمي مفهوم معنويت ندارد وليواقع
که ن است يآموزند اينش شش روزه مين آفرينه همي خود درزميرستانها و دانشگاههاي و مسلمان دردبيحيومس
ارد سال و يلي م۶ ما درحدود يش منظومه شمسيدايارد سال، ازپيلي م١۶ش کائنات تا به امروز درحدود يدايازپ
)  Galaxy( آموزند که کهکشان يگذرد، و بهمراه آن ميارد سال ميلي م٣ن درحدود ي زمير   رو ديش زندگيدايازپ

ن ينش است، و ايارد کهکشان جهان آفريلي م۵٠ از يکين بدان تعلق دارد تنها ي    وزميماکه منظومه شمس
ن يهم نه ازبزرگتر ازآنها و آنيکيد ما فقط يد دارد که خورشيارد خورشيلي م٢٠٠ يکهکشان خودش به تنهائ
مترفرض شود، قطر يليک ميد تنها ين از خورشي است که اگر فاصله زمين کهکشان ما درحديآنهاست، و وسعت هم

 کهکشانها يد هاي خورشي آموزند که شمار کلي و بازهم م. شوديلومتر بالغ مي ک۶٣٠٠ن کهکشان به يا
ن کائنات تاآنجا که محاسبه آن با يو حدود گسترش ااست، )  صفربدنبال آن ٢١ با١رقم(ارد يليارد ميليکهزارمي

ه آن ي که هرثاني ساليعني است، يارد سال نوريليست ميتا ب امکان دارد   پانزده ي کنونيوسائل و ضوابط علم
  ٢. لومتر رادارديارد کيليک ميلومتروهرساعت آن مفهوم يصد هزارکيمفهوم س

 
ميليون ١٨٠ ميليون سال، از پيدايش خزندگان درحدود ۴۵٠رحدود درروي زمين خود ما نيز، ازپيدايش ماهيان د

  ميليون سال، از پيدايش ميمونهاي آدم نما بين سه تا چهار و نيم ميليون ١۶٠سال، از پيدايش پستانداران درحدود
 

____________________________ 
،  ٢٧-١٩اعراف،،  ٣۵بقره،(شده است  ازاين هبشت زميين درقرآن نيز هبمني صورت و بامهني اسم نام برده – ١

مهچنني از رودخانه هاي چهارگانه آب و شريو شراب طهوروعسل که درهبشت ازآا ياد شده است ) . ١٢۶-١١٧طه،
 ) . ١۵حممد،(
دراياالت Nasaبه مرکز علمي Hubble  اين ارقام ازتازه ترين اطالعاتي نقل شده که توسط تلسکوپ فضائي -٢

 ١٩٩٠ تن وزن دارد و درسال ١١،  ۶ مرتقطرو ۴،  ٣ مرتطول و١٣ اين تلسکوپ که . ابره شده استمتحده  امريکا خم
 کيلومرتي زمني درگردش است وعکسهاي ارسايل آن ۶١٠ درمدار زمني قرار داده شده درDiscoveryتوسط فضاپيماي 

بطور شگفت آور ي در "لهاب"تلسکوپ . توسط انستنتوي علمي ويژه اي بطور منظم مورد برسي قرار ميگريد
 ميليون سال نوري از زمني ما دريافت ۵٠٠ تصويري از انفجاري آمساني درکهکشاني واقع در١٩٩۴ اکترب١۶روز

 کيلومرت درساعت پراکنده شده اند ٣٢٠٠٠٠ ذرات ناشي ازآن باسرعت  Nasaداشت که طبق حماسبات کارشناسان
 . ياورندتا تولدچند ميليارد خورشيد تازه را به دنبال ب
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 . هزار سال ميگذرد٧٠٠ميليون سال واز پيدايش انسان کنوني تقريبا ٣از پيدايش نخستين انسانها يک ونيم تا ،  سال

 ميليارد نوع موجود زنده درروي زمين زندگي کرده اند که تاامروزه فقط ده تاپانزده ميليون از ۵٠تاکنون درحدود 
  هزار ۴۵٠ بموازات آن درحدود .  از يک ميليون آنرا حشرات تشکيل ميدهندآنها باقي مانده اند و ازاين رقم بيش

 .نوع گياه وجود دارند که اندکي بيش از نيم آنها درختان و گياهان گل دار و ميوه دار هستند
   

ر قرنهاي پياپي مومنان مذاهب توحيدي برمبناي متون مقدس بر اين عقيده بودند که همه اين اختران تنها به خاط
و خدا گفت نيرهادرفلک آسمان باشند تا به زمين ": روشن کردن روزها و شبهاي آدميان درآسمان جا داده شده اند

 ،  تورات، سفرآفرينش"(روشنائي دهند،وچنين شد، وخدا ستارگان را درفلک آسمان گذاشت تا زمين را روشن کنند
 ي آدميان درتاريکي هاي بيابان و دريا برافروختيمو چراغهاي ستارگان را براي راهنمائ"،)   ١۶و١۵،  باب اول

وخداوند آدم رابصورت خود آفريد و  " ).۵ ،  ،ملک٣٧،   فصلت،  ٣٣،انبياء،۵،  ، يونس٩٧قرآن، سوره انعام، "(
بدو گفت که بارورشود وبرماهيان دريا وپرندگان آسمان وهمه حيواناتي که برزمين ميخزند حکومت کند،وهمه 

ري که برروي تمام زمين است و همه درختهاي ميوه دار براي او خوراک باشد زيرا که براي او گياهان تخمدا
وهمه موجودات زمين رابراي بهره شما "... ،)  ٣١-٢٧ ،  باب اول،  تورات سفر پيدايش"(ساخته شده است 
 و چهار پايان را آفريديم تا   ،،واسب وقاطر واالغ راآفريديم تا برآنها سوار شويد)  ٢٩،  بقره(آدميان خلق کرديم 

براي شما نخلستانها و تاکستانها را آفريديم "،)  ٨ و٧،  نحل"(از مو و پشمشان بهره  ببريد و گوشتشان رابخوريد 
و مقرر کرديم که يکجا باغ انگور باشد و جائي مزرعه غالت )  ١٨ ،  مومنون(تا ميوه هاي فراوان از آنها بخوريد 

ي عليرغم همه اين تأکيد ها که خورشيد و ماه و ستارگان و حيوانات و نباتات همه به خاطر نوع ول". )   ٣،  رعد(
 امروز دستاوردهاي جهان دانش مشخص کرده اند که تمام اين ،   آفريده شده اند،   مخلوق سوگلي خدا،  انسان

 ،  ش اين مخلوق سوگلي وجود داشته اندخورشيدها ميلياردها سال و اين حيوانات ونباتات ميليونها سال پيش از پيداي
ط ــش ازاين توســــــه بيست سال پيــــــ کیبررسي جالب. و حيوان دوپا نه اولين بلکه ديرخاسته ترين همه آنها است

     Carl  Sagan استاد سرشناس علوم فضائي دانشگاه کرنل امريکا انتشاريافت، حاکي ازاين بود که
 ده اند،ـــــــ و سي دقيقه روز آخرماه دوازدهم پيدا ش٢٢رض کنيم، اولين انسانها درساعت ف اگرعمرکائنات رايکسال

.............................................................. 
 

ب درساعت ي و اسالم بترتيحي و مسيهودي سه گانه ينهاي و آئ،  هيثان٢٠قه ويدق۵٩و٢٣ن تمدنها درساعت يو اول
ست و چهارو آخر روز يه پنجاه و نهم ازساعت بي و درحال حاضر مادرثان،  هي ثان۵۶و۵۵و۵۴قه وي دق۵٩و٢٣ يها

 .ميبرياز ماه دوازدهم بسر م
  

ن ي تري قشريز چنان آشکار بود که براي درقرون گذشته نيش کائنات حتيداي مربوط به پيکيزي ژئوفيتهايواقع
ر يه موجودات آن امکان پذين و کليخلقت شش روزه آسمان و زمل دفاع از اسطوره يروان مکتب تورات و انجيپ

  ،   کرديد تلقيباي نمي معمولي راروزها)  يتورات(کيبلي بيزارائه شد که روزهاين راه حل مغلطه آمينبود، بناچار ا
ر ين تفسيا اسينکه خود کلي گذشته از ايول. آورد د به حساب يبايبلکه هر کدام از آنها را معادل چند صدهزار سال م

ن هزار سال ادامه ي چهل روز چنديز بجاي المثل طوفان نوح ني مستلزم آن بود که فين برداشتيرا رسما رد کرد،چن
روان مکتب قرآن ي پي برا،  بين ترتي به هم. ون عمر کرده باشديلي سال چند ده م١٢٠ ي بجايافته باشد و موسي
 چون يي دفاع از برداشتها،  روان آن داشته است و دارديون پيلي صدها مين کتاب براي که ايز با همه تقرسين
" ( کند ي غروب ميره ايد درچشمه آب تيخورش"و )   ۶،  نباء"(م يدي مسطح آفرين را به شکل بستريزم": نکهيا

" م ين اراده کرده باشيکه خود ما چني مگر وقت،  فتدين ني زميم که رويداريآسمان را نگاه م"، و )   ٨۶،  کهف
پروردگار " ، و )  ٧نباء " (  آسمان باشند يم که ستونهاين فرو کرديخ درزميکوههارا مانند م"  و ۶۵ ،  حج(

آنچه درقرآن . ستي نيرفتنيپذ)   ۵صافات،" (پروردگار مشرق ها"  و )  ١٧ فف،  الرحمن"(دومشرق و دو مغرب 
ر آنچه درمورد سبقت روز برشب و ي هالل آمده، نظر شکل آن از هالل به بدر و از بدربهييدرباره گردش ماه و تغ

 ،  م که به ماه برسديد را اجازه داديو نه خورش "... :  استيرفتنين اندازه ناپذيد از ماه آمده به همي خورشيدور
حساب له شما ينوسيم تا بدين قرار دادير ماه را درمنازل معي، و س)  ۴٠س، ي(رد يونه شب را که بر روز سبقت گ

بدانان پاسخ ده که منظور ،  ستي و اگر پرسند که سبب هالل و بدروماه چ)  ۵س،ي(د يا و روزها را نگاه دارماهه
لوگرم يک٣٨١ ي هجده ساله دررويهايبرس    ١) . ١٨٩،  بقره" ( ن اوقات حج و معامالت مردم است ييآز آن تع
ن آورده شدند روشن کرده است که يه به زم آپولو از کره مايماينان فضاپي توسط سرنش١٩۶٩ که درسال يسنگهائ

د که چگونه چهار هزار و يتوان پرسيگر ميکبار دي و ،  گذرديارد سال ميليم مياز عمر کره ماه درحدود چهار ون
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ارد سال بعد از آن حساب يليان درچند مين هدف به گردش درآمده است که آدميش کره ماه با ايون سال پيليپانصد م
ر شکل ماه از هالل به بدر تابع ييود را براساس هالل و بدرآن نگاه دارند ؟ و چگونه است که تغ خيسالها وروزها

 ن اوقات حج و معامالت مردم است ؟يي تعيست، بلکه برايد نين و خورشيکره به دور زمن يگردش ا
 

 و از ،   حرام استي هام که چهار ماه از آنها ماهي سال را دوازده قرار داديعدد ماهها ": درقرآن آمده است که
 است که در لوح محفوظ ماثبت شده است ين امريرا اي ز،  ن بوده استيم چنيدين را آفري که آسمانها و زميروز
    ٢ ،  ن بار دربابل عمل شده بودي نخستيش براي مدتها پيم سال به دوازده ماه قمرين تقسي اي، ول)   ٣۶ ،  توبه"(

 . شدي بزرگ بابل نسبت داده ميوخ خدان امر به مرديمنتها درآنجا ا
 

يعني ضرورت اجتناب از هرگونه جنگ وقتال دراين ،  اين تصريح ديگر که حرام بودن چهارماه ازدوازده ماه سال
چهارماه قانوني است که از هنگام خلق آسمان و زمين برقرار بوده و درلوح محفوظ ثبت شده است اين پرسش را 

ه است که دراينصورت چرا درهيچيک از دومذهب توحيدي پيش از اسالم اين موضوع براي پژوهشگران مطرح کرد
و تنها کسانيکه تا پيش از ظهور اسالم ازآن با خبر ،  توسط خداوند به پيروان اين مذاهب اعالم نشده بوده است

 عتقاد نداشتند ؟بوده اند اعراب عصر جاهليت بودند که عموما بت پرست بودند و به خداوند و به لوح محفوظ ا
  

 از ،  و درآنجا که به آفرينش آدم از خاک و دميدن زندگي دربيني او و بيرون آمدن حوا از دنده او مربوط ميشود
پيش از يکصد سال پيش که تئوري تکامل داروين براساس شواهد و مدارک انکار ناپذيرپا به جهان زيست شناسي 

يسه ها و کليسا ها ومسجد و جنجالهاي خشم آگين مخالفاني که نهاده عليرغم صف آرائي هاي پرسروصداي کن
حاضر به فرود آمدن از صدر نشيني هزاران ساله آدمي به عنوان گل سر سبد جهان آفرينش نيستند جاي استوار 

     ،هان باز کرده استــــــــخويش را دردنياي دانش و دربرنامه هاي آموزشي ميليونها دبيرستان و دانشگاه سراسر ج
 
 

شگاهها و يش تا به دوران حاضر درآزمايون سال پيليک ميش از ي ما از بيل اجداد دوپايکه هزاران فسيواز وقت
 ،   آشکار به ارائه گذاشته اندي نوع بشر را بصورتي و فکريکيزير تکامل في گرفته اند و سيجا جهان يموزه ها

ر ک صاحبنظيبقول .  نمانده استيئبزرگها جادر مايدرقصه ها ما جزدرتورات وي آشنايدم و حوا آيگربرايد
ا همزمان ي ماقبل خود ي تمدنهايري جز متون اساطيسندگان تورات منابعين است که نوي درايمعاصر اشکال اساس

اد صحبت از کهکشانها يبه احتمال ز،  شدينش امروز نوشته مين اسطوره آفري و اگر ا،  ار نداشته انديبا خود دراخت
ن يچارلز دارو"اصل انواع " د از درون صفحات يرون آينکه از دنده آدم بي ايشد و حوا بجاي مBig-Bangو از
 .آمديرون ميب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ______________________________ 
 اين دو آيه احتماال از دو اثر مذهيب يهود تلموداورشليم و ميدراش اقتباس شده اند که به روايت آا -١

  نوشتهJudaism and the Koran  درکتاب. شکل ماه مشخص شدن روزهاي جشنها و فرائض ديين استهدف از تغيري 
J.Katshاين فرضيه به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است .  

 ماه براساس ١٢ويل اين ،   روز تقسيم ميشد و آغاز آن آغاز هبار بود٣۶٠ ماه و ١٢ دربابل سال به – ٢
 وقت آغاز سال نو – چنانکه درايران نيز معمول است –و هبمني جهت هر سال ،   ميشدقمري و نه خورشيدي تعيني

  . توسط اخرت شناسان تعيني و اعالم ميشد
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 جن 
    

 بخالف ي ول،  ده شده انديان آفريه آدميد که شبيگويز سخن مين بنام جن يگري ديدايوجود موجودات ناپقرآن از 
" اجنه" به يت خاصيدرقرآن اهم. ستنديدن آنها،جز درموارد خاص،قادرنيآدمها به دنند،ي بيخود آنهاکه آدمهارا م

 يل،سخنيگر، تورات و انجي ديدي دردو کتاب توحي ول،  افته استيه به آنان اختصاص ي آ۴٨که يداده شده، بطور
 .امده استيان نياز جن به م

 
ت و از آنجا به قرآن و به يعصرجاهلت اعراب  به معتقداي بابلي ها است که ازاسطورهياعتقاد به جن،اعتقاد

ده شده يدا بودند که از آتش آفري ناپي موجودات)  اجنه( اوتوکوهاير بابليدراساط. افته استي راه يمعتقدات اسالم
اجنه خوب . ان داشتندي با آدمي آنها ارتباط تنگا تنگيشدند که هر دويم ميبودند و به دوگروه خوب و بد نقس

ن حال  خطرات ي ودرعي و نگهبان مردمان دربرابر خطرات روزمره زندگيشدند حاميده مينام"وشد"اختصاصا 
ن اجنه درسفر ودرحضر يا.ن خطرات خبر داشتنديان ازاي جنيان برآنها آگاه نبودند ولي بودند که آدميگريناشناخته د

ر دشمن ينگام جنگ آنهارا از تکردند ودرهي ميهمراه،  ده شوندي آنکه ديان را بي درکوچه و بازار آدميوحت
 آنها انواع و يان بودند و براي آزار آدميوسته درپيخوانده مشدند پ" موياد"اجنه بدکه ،   درمقابل. داشتنديمحفوظ م

 انسانها ي ظلمت براياياز دن"آرالو" آنها بنام يک دسته افراطي يکردند،حتيها و دردسرهارا فراهم مياقسام دشوار
بردند و يان ميشان را از ميکردند وگله هايق ميت تشوياآنانرا به جناي آوردند يون همراه م گوناگي هايماريب

 به يکردند و فرزندانيان ازدواج نمير جنين گروه از اجنه شروربرخالف ساي ا. کشاندندي ميخانواده ها رابه جدائ
ن ير زميادرزيرانه هايودند عادتا درواز آنها که درکوهستان مغرب زاده شده ب يانواع هفتگانه ا.  آوردنديبار نم

 دفع شرشان از کاهنان و جادوگران کمک ي سم دارشان بشناسند وبرايتوانستند آنهارا از پاهايان ميستند و آدميزيم
 . زنديز درآميان نيتوانستند با آدميکردند،بلکه ميان خودشان ازدواج مي خوب نه تنها ميدرعوض جنها. رنديگ

، يوناني يري اساطيت،که مشابه آنرا به اشکال مختلف درافسانه هاي دوران جاهلي و عربيابلده بين عقيدرقرآن ا
ش از ياجنه را پ:" ارائه شده استيت آسمانيک واقعيبه صورت ،  افتيتوان يز مي ني وآشوريقيو اسالو وفنيژرمن
  ) . ٢٧حجر،-١۵الرحمن،(م يکرد،و آنهارا ازآتش سوزان خلق )  ۵۶ات،يذار(م تا مارا پرستش کنند يديان آفريآدم
 خدا دانستند يز اجنه را شرکاي نيو کسان)  ۵٧،  اتيذار( قائل شدند يشاوندين اجنه و خداوند نسبت خوي بيکسان

فه يام کرد طاي دعوت به خداقيچون محمد برا) . ١۵٨صافات،(ند يگوين هردودسته دروغ مي،و البته ا)  ١٠٠انعام،(
ن کتاب مارابه راه يدند وباتعجب گفتند که ايات قرآن را شني ازاجنه آي،گروه)  ١٩جن،(د ان براو ازدحام آوردنيجن
نها اسالم آوردند والبته اگر درراه يا) . ٢و١جن،(ديم ورزي واحد شرک نخواهيگر به خدايبرد و الجرم ديت ميهدا

زم يگر از آنها کافرماندند و هي ديعضاما ب) . ١۶جن،(ب خواهد کرديدار بمانند خداوند به آنها آب گوارا نصيراست پا
م شما يگوئيو به آنان م)  ١٧جن،(م يسازيم معذب ميارالي بسيوما آنهارابه عذاب)  ١۵و١۴جن،(کش جهنم شدند 

درروزمحشر ) . ٣٨اعراف،(ش از شما به آتش دوزخ داخل شدند يد که پيان شوي از اجنه و آدميزجزو آن گروهين
 ي شما رسوالنيا مابراي آيد،ولي گرفتيان فزونيث تعداد برآدميشما از ح،  انيه جن گرويبه اجنه خطاب شود که ا
 ". )  ١٣٠انعام،( بترسانند ؟ين روزيات مارا برشما بخوانند و شما رااز چنيم که آيازجنس خودتان نفرستاد

 
سمان برسانند تادرآنجا ده بودند خود را به آي از اجنه کوشين کتاب گروهيش از نزول ايت قرآن،دردوران پيبه روا

دا تحت يافتند که آسمان شديان پس از نزول قرآن درين اجني اياستراق سمع کنند و از اسرار عالم باالآگاه شوند، ول
 ) . ٩٩و٨جن،(رنديگيرشهاب مالئک پاسدارقرارمي که قصد رخنه بدان راداشته باشند هدف تيمراقبت است واجنه ا

 ). ١٧نمل،( از گروه خودشان داشتنديمان از اجنه بودند و فرماندهانيان سليسپاه از يت قرآن،بخشين به حکايهمچن
 
ان ي جني برايوسته نقش مهمي پيات قرآنيبا استناد به آ،  ث و معتقدات عامه جهان مسلماني و احاديات اسالميادب

 کرده،درهنگام بازگشت خود نقل"ريرکبيتفس" دري که طبريتيطبق روا.  روزمره مسلمانان قائل شده انديزندگدر 
 تحت يدند وبقدرياورادرحال خواندن قرآن د"نخله" از اجنه درنخلستان ي هفت نفريگروه،  محمد از طائف به مکه

محمد پس از .ندين اسالم درآي نشان دادند و ازاو اجازه خواستند که بديرقرارگرفتند که همانوقت خودرا به ويتأث
اجنه به تعهد خود وفاکردند و بعدها .ز به اسالم دعوت کننديگررانيان ديجنمسلمان شدن آنان مأمورشان کرد که 

له ي بعد افراد قبيله آنها اسالم آورده اند،و طبق درخواست آنان،اندکيخبر دادند که همه قبدار او رفتند وينه به ديدرمد
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 ين محل از آن ببعد واديا. قرائت کند از قرآن را ياتي آنها آيامبر براينه گرد آمدند تا پيک مديابان نزدي دربيدرمحل
 ). فصل هفتادو پنجم،  ر، جلد دوميرکبيتفس: يطبر(االجنه نام گرفته است 

  
راد  سرشناس رازاده مشترک  ازافيت کرده و کساني به کرات از ازدواج اجنه با زنان مسلمان رواين اسالميمولف

ان، يات االعيوف(بوده استازاجنه  يکي يريکند که برادرشيماد ي يکسل ازيابن خلکان بتفص. دانسته اندانيآدماجنه و
 از يکيداند که ين مي از اي ناش–برد ي که نام م–ن دانشمند را ي فراوان چندي هوشمندي، ذهب)  ٧۶جلد سوم، ص

د اجنه يبايا مين دارد که آي دراي بحث مفصليري دم) . ١۴٩ ص ،  تذکره الحفاظ،جلددوم(اجدادشان جن بوده است 
وان، يکتاب الح(د آنرا مجزاکرد ؟يا بايکنند درآمار نماز گذاران منظور داشت ي را که درنماز جمعه شرکت ميا

 هستند که خداوند يانيفه کرد جنيکند که طايت مي از امام جعفر صادق روايو محمدباقرمجلس)  ٢۶۵ص ،  جلداول
 ).هم فصل چهارد،  نيه المتقيحل(ان درآورده است يآنانرا بصورت آدم

  
ث در ي فصل چند هزار حد١١٢در"  احکام الجنيف" درکتاب ي، ابن عبداله الشبليمحدث معروف قرن هشتم هجر

 است که دراصل جن هستند،و ي مربوط به سگهائيثهاي کرده است که از جمله آنها حديارتباط بااجنه گرد آور
 که بطور نا مشروع بازنان يو جن هائ،   کرده اندسند و اجنه درآنها رخنهينويا ميکنند ي که با دست چپ کارميکسان

 ،  غمبر خبردادندي که وقوع جنگ بدر را به پيند، و اجنه ايرباي که زنان را از شوهرانشان ميائيکنند،و جنيمقاربت م
 فه اجنه مبعوثي طايغمبري به پيش از اسالم جنيا پينکه آيث مربوط بديکنند،واحاديه که فتوا صادرمي فقيو جن ها
 شده بود ؟

 
ت يده شده اند که ماهين پرسش مورد بحث قرارگرفته است که اگر اجنه از آتش آفري مسلمان غالبا ايان فقهايدرم
ده ي کوشيتوانند درآتش دوزخ بسوزند ؟ عالمه مطهريستند و چگونه مي جسم ني دارد چطور خودشان دارايماد

ده شده که جسم است چرا ينکه جن چون از آتش آفري درباره ااما:" ابدين پرسش بي اي براياست تا پاسخ قابل قبول
 بلکه ،   باشديم که جسم سه بعديکنوع جسم ندارينکه ما فقط يده اند به ايامروزه علما رس،  ستيخودش جسم ن

 " . ن وجود داشته باشندي آتشيا کمتر درکراتيشتر ي بي با ابعاديامکان دارد اجسام
 
 

 ناسخ ها و منسوخ ها 
 

گراختالف دارند و يکدي بايبکل"يديتوح" سه کتاب مقدسي وعاطفي،اخالقيک، فکريدئولوژي ايتنها برداشتهانه 
ض ها و ناسخ و منسوخها و در يز آکنده از ضدو نقيات خاص آنها نيگرند، بلکه محتوي اصوال متناقض با همديگاه
 آنها رادرارتباط با يرقم کل،  خ مذاهبيک پژوهشگر سرشناس تاري هستند که يموارد اشتباهات آشکار از ياريبس

ن يپرسد که با چني و م،  درحدود هشتاد هزاربرآورد کرده است)  ليتورات و انج(د يق و عهد جديدو کتاب عهد عت
 ن نوشته ها اعتماد داشت ؟ يتوان به اصالت اي چگونه بازهم ميري فراگيناهماهنگ

  
 درجهان يعني درجهان غرب، يقيدرصدها کتاب و هزاران مقاله تحقن تناقض ها ي ا،  ريش از دو قرن اخيدرطول ب

ت صفحات کتاب حاضر من ي قرار گرفته است که با توجه به محدودي همه جانبه ايخود کتاب مقدس مورد بررس
د خاص ين راستا تأکي درا. کنمي چند از آنها اکتفا مينجهت تنها به نقل نمونه هائي همه آنها را ندارم، بديطبعا بازگوئ

شه همراه با يباهمي تقر–ق يراد دقيش ازهشتصد ايکه درآن ب،  ولتر نهاده ام"  کتاب مقدسيابيارز"برکتاب جالب 
ن يد تذکر اي تورات وارد آمده است، و شايک کتابهايکاي به –افت يتوان ي ولتر مي که درهمه نوشته هايطنز خاص

مالباقر " کتاب مستطاب بحاراالنوار"ف ي با تأل)   ١٧٧٢درسال ( ين کتابيان انتشار چنيمورد نباشد که ميت بيواقع
 درطول قرون يحي و مسيهوديون يلي آنچنانکه صدها م،   تورات. م قرن فاصله بوده استيران تنها ني درايمجلس

 ينائ بشود و روشيو خدا گفت روشنائ.... دين را آفريدرابتداخداآسمانها و زم: "شود کهين آغاز ميخوانده اند،چن
وشام بود و صبح بود .. .  جداساختيکي را از تاري و خدا روشنائ،  کو استيد که ني را ديو خدا روشنائ،  شد
رها درفلک يو خدا گفت ن": شودکهينش گفته مي خداوند درروزچهارم آفري تنها درشرح کارهايول" اول يروز

 ير بزرگ ساخت، که اعظم رابراي و خدا دون  ، دهند و روزرا ازشب جدا کنندين روشنائيآسمان باشند تا به زم
 ين روشنائيو همه آنهارا درفلک آسمان گذاشت تا برزم،   سلطنت شب،و ستارگان رايراصغر رابرايسلطنت روزون

نش شام شده يب درسه روز اول آفرين ترتيبد". و شام بودوصبح بود،روزچهارم،  کوستيد که نيو خدا د،  دهند
 آنکه هنوز به يو ب،  ده شده باشندي آفري و ستارگاني و ماهيدي آنکه هنوز خورشياست و صبح شده است ب
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ز يد ني که تنها درروزچهارم ازهم جداشده اند وجود داشته باشند،و طبعا نورخورشيح خود تورات روز وشبيتصر
 .فتديد بينش خورشيش از آنکه خداوند درروزچهارم به فکر آفريده است پيسه روزتمام تاب

  
ش پرکرد يش راگرفت و گوشت درگوشت درجاي از دنده هايکي کرد و ين برآدم مستولي سنگيو خداوند خواب.. ".

ک دنده يدهد که از اول آدم با يولتر احتمال م".  بنا کردواورا بنزد آدم آورديوآن دنده راکه از آدم گرفته بود زن
 هم اومتذکر ي ول،   دارندي مساويبدن دنده هائرا فرزندان او همچنان درهردوطرف يز،   ساخته شده بودياضاف
ح داده  است ين باره توضي دراDe Genesisات خود بنام  يس معروف دررساله الهيشود که سن اوگوستن قديم

  ١. مي کنيست که درمورد آن کنجکاوي مربوط است وبرما نين موضوع فقط به علم الهيکه ا
 

 است )  بهشت( که دروسط باغ يوه درختيکن از ميم ليخوريرختان باغ موه دي به مار گفت از م)  حوا(وزن "... 
آمده )   ٢،  باب پنجم،  شيدايسفر پ( درخود تورات يول" . ديريميد وگرنه ميرا خدا گفت ازآن مخوريز،  ميخورينم

 . کرديز زندگيگر ني سال د٩٣٠بلکه ،  است که آدم پس از رانده شدن از بهشت نه تنها نمرد
 

سن (ضاد توراتي از آغازمسيحيت مورد ناراحتي علماي الهيات بوده است، ولي قديس معروق اوگوستينوس اين ت
آنرا درقرن پنجم ميالدي بدينصورت حل کرده که ظاهرا اين تصميمي بود که خداوند قبال گرفته بود و )   اوگوستن

 .  خدا نيزازتصميم خود عدول کرد،  چون آدم همانوقت توبه کرد
هر آينه با خوردن اين ميوه نخواهيد مرد، بلکه خدا ميداند درروزيکه ازآن بخوريد : و مار به زن گفت. "....

پس زن از ميوه درخت گرفته بخورد و به شوهر خود . چشمانتان باز ميشود و مانند خدا عارف نيک وبد خواهيد شد
 ".نيز داد

  
 زيرا درجاي ديگر همين کتاب مقدس ماده ،   نداشته باشد شايد حرف زدن مار درکتاب مقدس اشکالي: ولتر ميپرسد

االغي نيز به زبان عبري حرف ميزند و ماهي يونس روزي دو بار از رود فرات بيرون مي آيد تامردم را به خدا 
که طبعا نمي توانست به بهشت راه داشته )  شيطان( ولي مسئله مشکلتر اين است که مار ،  پرستي موعظه کند

جا با آدم وحوا گفتگو کرد ؟ و درآنوقت که هنوز زبان مقدس عبري ساخته نشده بود اين گفتگو را با چه باشد درک
 زباني انجام داد؟ 

 
و خداوند به مار فرمود چونکه آدم را اغوا کردي از جميع حيوانات صحرا ملعونتر خواهي بود و بعد ازاين "..... 

درارزيابي اين موضوع نيز ولتر ميپرسد که آيا ".  خواهي خوردبرشکمت راه خواهي رفت وتمام ايام عمرت خاک
مار پيش از ملعون شدن روي چهار پا راه ميرفته است ؟ و اگر امر خداوند ظاهر شده است که وي درتمام ايام 

 عمرش خاک بخورد، چرا هيچ ماري تا به امروز خاک نخورده است ؟ 
 

معرفت نيک وبد خورده همانا مثل ما شده و عارف نيک وبدگرديده اينک که آدم از درخت : و خداوند گفت"......
پس خداوند .  و اينک مباداکه دست خودرا درازکند و از درخت حيات نيز گرفته بخورد و تا به ابد زنده بماند،  است

 سو گردش خدا اورا از بهشت بيرون کرد تا کارزميني را که از آن گرفته شده بود بکند،و شمشيرآتشباري راکه بهر
 مفهوم فلسفي   توضيحي که ولتر درمورد اين چند بند ميدهد." ميکرد مأمورساخت تا درخت زندگي را محافظت کند

 مفهوم آن اين است که معرفت نيک و بد از ،  اگرخداوند درکتاب مقدس خود واقعا چنين گفته باشد:" جالبي دارد
و  ،واست خداوند و درست درجهت مخالف آن انجام ميگيردجانب نوع انسان يک توطئه شيطاني است که عليرغم خ

دراين مورد ولتر گفته . " آن انساني که مورد قبول خداوند است که اصوال قوه تميز خوب را ازبد نداشته باشد
يوليانوس امپراتور ميتراني و ضد مسيحي روم رادرخطابه مشهور اونقل ميکند که خداي يهود و مسيحيت درست 

ايد از آدم و حوا خواسته باشد ازميوه درخت معرفت نيک وبد هر چه بيشتر بخورند تا خداي خودشانرا بالعکس ميب
 . آگاهانه تربپرستند و خوب را از بد بهتر تشخيص دهند

 
____________________________ 

کلمه تلفظ  ارتباط زن و دنده دراسطوره توراتي آفرينش ازاينجا آمده است که درزبان سومري اين هردو-١
 . مشاهبي دارند و ميتوان احتمال داد که نويسندگان تورات اين دومفهوم را جاي يکديگر گذاشته باشند
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ل به يد،و هابيل را زائيگر آبستن شد وهابيد، وبارديل را زائيو آدم به زن خود حوا درآمد و اوآبستن شد و قاب"... 
ه آورد و ي خداوند هدين خود برايل از محصول زميام قابي مرور ا و بعد به. ل به زراعتي پرداخت و قابيگله دار
ل رامنظور يه قابيد اما هديل را پسنديه هابي خداوند آورد،و خداوند هديه آنهارابرايز نوزادان گله خود وپيل نيهاب

  ؟ يشد آنگاه خداوند بدو گفت چرا خشمناک . ر افکنديل افروخته شد و سرخود را به زي پس خشم قاب. نداشت
ل ي و واقع شد که چون به صحرا رفتند قاب. شدينه مقبول من مي هر آي آورديل مي مثل برادرت هابيه اياگر توهم هد

ان درهر دوره و به يست چرا خدايمعلوم ن: سدينوين باره ميولتر درا". ل برخاسته اورا بکشت يبربرادر خود هاب
ن صورت ي دراي حتيدهند ؟ وليح مي که کشتار درآنها نباشد ترجيائيوانات را برهدايا حي انسانها يهرصورت قربان

 سرشکسته نکند که ي از آن دو را طوريکياورد و ي بوجود نينه توزيان دوبرادر کيتوانسته است ميهوه نميا يزآين
شده هوه ازبرادر آدمکش و نه از برادرکشته يخود ،  ين برادرکشي و تازه بعد از ا،  به قتل برادرش دست بزند

 ت کند ؟يحما
  

ل رابکشد هفت چندان ازاو يل را کشت،خداوند خدا مقررفرمود که هر که قابيبرادرش هاب)  ليقاب(و چون قائن "... 
رون رفت يل ا زحضور خداوند بي پس قاب.  را نکشديابد وي داد که هرکه اورا بيل عالمتيو به قابانتقام گرفته شود، 

 بنا کرد و آنرا ي بنام خنوخ آورد و شهرينجا به زوجه خود درآمد واز اوپسرو درشرق باغ عدن ساکن شد،و درآ
ولتر ،  ن نوشته توراتيدراشاره به ا) . ١٧-١۵،   باب چهارم،  شيدايسفر پ" (بنام پسر خود خنوخ نام نهاد 

 که قبال پدرو يطيرد،آنهم درشرايگيت خاص خود مير حمايک قاتل برادر کش رازينکه خداوند يگذشته ازا" : پرسديم
ن ي زميوه ممنوع محکوم به عذاب دائم دررويک مي آنها همه نوع بشر را تنها به خاطر خوردن يمادر او و درپ
آدم، (گر جزسه نفري د،  ل به دست برادرشيدانسته است که پس از قتل هابين خداوند نمي چگونه هم،  کرده است
ن گناه هفت يابد و اورابکشد و خداوند ازاوبديل را بيست تا قابن نمانده اي زمي دررويچ انساني ه)  ليحوا، قاب

 که ساخت وبه نام يل گرفت ازکجا آمده بود؟ وشهري که قابين زوجه ايروشن هم نشده است که ارد؟ و يبارانتقام بگ
 " دند ؟ي درآن سکونت گزي ساخته شد ؟ و چه مردمي  کرد به دست کدام کسانيپسرش نامگذار

 
" شتر نباشديست سال بيام عمر بشرشش مرتبه بيا" نده يرد که درآيگيم مي خدا تصم،  دن طوفان نوحش از فرستايپ
 از فرزندان نوح ياپيازده نسل پ)  ٣٢-١٠،  ازدهميباب (ش يداين سفر پي همي، ول)  ٣ ،  ش، باب ششميدايسفر پ(

 از آنان هم زودتراز صدو يکي يه اند وحت سال عمر کرد۶٠٠ سال تا ١۴٨برد که هرکدام از آنها به تفاوت ازينام م
ک ين ي زميوان رويدهد که از هرحيخداوند به نوح دستور م،  ن طوفانيان همي درجر.  نمرده استيست سالگيب

ن دستوررا فراموش يبا بالفاصله اي تقريول، )   ١٩ش، باب ششم،يدايسفر پ( خود جادهديجفت نروماده درکشت
 ) . ٣،  همانجا، باب هفتم(اورد ي خود بيد که هفت جفت ازبهائم رابه کشتخواهين نوح ميکند و از هميم
 

 يم از او بخواهد که پسرش را درراه خدا قربانيش درجه اخالص ابراهي آزمايرد برايگيم مي که خداوند تصميهنگام
بروتا درآنجا اورا ا ين موريگانه خودت اسحاق رابردارو بزمياکنون پسر " د که يگويکند، طبق نوشته تورات بدو م

شود ين پسر مي شدن ايکه خودش مانع قرباني ووقت)  ٢ست ودوم، يش، باب بيدايسفر پ "(ي کني من قربانيبرا
نه ي هر آيغ نداشتيگانه خودت راازمن دريخورم که چون پسر يبه ذات اقدس خودم قسم م": خورد کهيسوگند م

ن تورات درفصول قبل از ي هميول) . ١۶همانجا،" (ر سازم يثا کي کنار دريگهايت ترمانند ستارگان آسمان و ريذر
ل داشته است ي بنام اسماعيز خود هاجر فرزندي ازکن،  ش ازآنکه اسحاق متولد شوديم پيآن خبر داده است که ابراه

 بعد از آن از مادرصد ساله ي قوم عرب و سازنده خانه کعبه است و اسحاق تنها مدتياي ني اسالميکه درسنتها(
 . م نبوده استيگانه ابراهين حساب اسحاق مطلقا پسر يا آمده است و بديخود سارا بدن

 
 اسبان و االغان و يتمام"ن دارد که يت ازاين حکاي درمصر، معجزه چهارميرالعقول موسيدرمعجزات ده گانه مح

،فرعون با همه ي موسنين معجزه همي دردهمي، ول" سخت نابود شدند يهوه به وبائيان به فرمان يگوسفندان مصر
ا غرق ينها دردريشتابدو خود او با همه ايان ميهوديان خودبدنبال ي لشکريسواران و اسبها و ارابه ها و تمام

 که همراه با زنان و فرزندان خود از مصر يهوديح شده است که ششصد هزارمرد يدرسفرخروج تصر.  شوديم
دند ي نوشي تنها دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود و همگچادر زدند که درآن" م يليا"رون آمده بودند دريب

 يان درصحرا، موسيهودي يان دوره سرگرداني درپا) . ٢٧،  باب پانزدهم( درآنجا ماندند ياديو خوردند و مدت ز
آنکه  ي کرده است بيرهبرابان ين بيازده ماه درايتان شما را چهل سال و يهوه خداينک يا"کند که يبدانان خطاب م

 ي به گفته تورات موسي ول،  )  ۴-٢ ،  ه، باب هشتميسفر تثن"(تان آماس کنديا پاهايلباس برتنتان مندرس شود 
ن حساب درموقع خطاب ي و باا،  ست ساله بوده استيهنگام خروج از مصر هشتاد سال داشته ودروقت مرگ صدو ب
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ن مردان و زنان و کودکان که به يگر هميز جانب دا.  از مرگش گذشته باشديست مدتيبايان ميهودين مطلب به يا
 توسط ،  شان آماس کرده بود، درهنگام ورود به ارض کنعاني نه لباس برتنشان مندرس شده و نه پاهايقول موس
 که دربازگشت يانيهوديو شمار ":  شده انديرين آمار گي که نام خود اورا دارد،چنيهود درکتابيغمبر معتبر يعزرا پ

ان و ي و مغن،   نفر بودند٧٣٣٧شان که يزان اي غالمان و کني نفر بود، سوا۴٢۶٣٠ ارض کنعان آمدند ازمصر به
رأس  ۶٧٢٠شان که ي رأس بودند، واالغان ا٧٣٠شان که ي و اسبان ا،   نفر بودند٢٠٠شان که يات ايمغن
ش از يوشع آمده دربيفه يانند که طبق آنچه درصحيهودين ي هم) . ۶۴،  کتاب اول عزرا، باب دوم"(بودند
،  کننديران ميشوند ومردم آنها راقتل عام و خود شهرها را وي مختلف کنعان رامتصرف مي شهرهاياپيکصدحمله پي

ن يان اين درپايشوند، و با وجود اي ميز متحمل تلفاتيهوه برسرشان گسترده است احتماال خود نيه يو باهمه آنکه سا
 .شوديرمصد هزارتن برآويماجرا شمار آنان س

 
ن محل يکوتريوسف، به دستور فرعون درنيداري ديعقوب هنگام سفر به مصر برايشود که يش گفته ميدايدرسفر پ

د کنين مي که تورات معيخين تاريکه درايسکونت داده شد، درصورت)  ن رامسسيزم(سي درارض عمسيعنيمصر 
 ،   باب چهل هفتم،  شيدايسفر پ(جود داشت  بنام ارض رامسس درمصر ويهنوز نه رامسس متولد شده بود ونه محل

م خواست ي ابراه،   درگذشتي سالگ١٢٧م دريکه سارا زن ابراهيش آمده است که وقتيداين سفر پي درهم) . ١١
سفر (خواست  شکل نقره ۴٠٠ آن ين او بابت بهايو مالک زم،   کنديداري دفن او درحبرون خري را براينيزم
 بنام شکل يدهد نه تنها درآن هنگام سکه ايکه ولتر تذکرمي بطوري، ول)  ١۵،  ست وسوميش، باب بيدايپ

ا نقره نشده ي به وجود سکه طال يچ جا اشاره ايز هي ني درزمان موسي بلکه حت،  ن کنعان وجود نداشتيدرسرزم
ن کتاب ي تري اصليعنيش يداي دفن سارا نشان آن است که کتاب سفر پي شده برايدارين خرين افسانه زمياست، و ا
 .شود نوشته شده استيرتر از آنکه ادعا ميار ديتورات بس

  
سفرخروج، باب (ب يگر کوه حوري دين شده است و جاينا معيکجا کوه سيهوه ي با يدار موسيدرسفر خروج محل د

را تا چهار  گفته شده است که من انتقام گناه پدران ي او با موسيهوه درگفتگوين کتاب ازقول ي درهم) . ۶ ،  هفدهم
ک نسل محدود شده ين انتقام به يا ايرمي درکتاب ي، ول)  ۵،  ستميباب ب،  سفر خروج( رم يگينسل از فرزندانشان م

 فقط بابت گناه يهوه آمده است که هر کسين يال از زبان همي، و درکتاب حزق)  ٢٩،  کمي وياء، باب سيارم( است 
 ) . ١۶-١٢. ۴-٢ ،  هجدهم باب ،  اليحزق(خود جواب خواهد داد خودش 

  
 مغلوب خواهد ي فرعون مصر بدست نبوکد نصرپادشاه بابليدهد که بزوديامبرش اطالع مي خدا به پ،  رمايدرکتاب 

چوقت ين پادشاه بابل هي نه اي ول. م خواهد کردي خود تسليشد و خداوند فرعون و کسانش را بدست دشمنان بابل
 درعوض مدتها بعد مصر مغلوب سپاه پارس شد که . ر شديبدست او اسمصر را تصرف کرد و نه فرعون مصر 

 ي مشابهيشگوئيپ  ).٢٨-٢۵ ،   باب چهل وششم،  ياء نبيکتاب ارم(ز تصرف کرده بود يش از آن خود بابل را نيپ
 .  اندازه غلط از کار درآمده استنيگر مصر و بخت النصر بهميال درمورد هوفرا فرعون دياز جانب حزق

 
 و ششهزار سوار ي هزار ارابه جنگيل سي مبارزه با اسرائيان براينيشود که فلسطيل تورات گفته ميتاب سموئدرک
ل درآن يدهد که قوم اسرائي را مين معني اين لشکر آرائي چن. سرباز گرد آوردند" ا ي دريبه اندازه شن ها" و 

 ي ول. کرده استيجاب مياز جانب دشمنان آن اج گسترده را ين بسي داشته که اي فراوانيت جنگيهنگام چنان ظرف
ک چاقو را هم يان حق داشتن ينير تسلط فلسطيان درزيهوديشود که يت مين شکايل از اين کتاب سموئيدرست درهم

 خود يان برايگفتند مبادا عبرانيان مينيرا که فلسطي ز،  شديافت نمي يل آهنگرين اسرائي زميو درتمام": نداشتند
ل و گاوآهن و تبر و ي آمدند تا هر کس بتواند بيان فرود مينيان نزد فلسطيليع اسرائي و جم.  بسازندزهيا نير يشمش

 ،  ليکتاب اول سموئ"(افت نشديل ي قوم اسرائيزه دردست تمامير و نيو درروز جنگ شمش،  ز کنديداس خود را ت
 ).٢١-١٩،  زدهميباب س

 
 است که نه تنها ارتباط دادن ي هائيلف تورات شامل مبالغه گوئ فصول مخت،   فراوانيض هاي گذشته از ضد ونق 

ق آشنا نبوده ين خداوند اصوال با ارقام و آمار و معادالت جمع و تفريکند که ايدا مين مفهوم را پيبه خداوند اآنها 
 يتهايواقع خود از يهايز درافسانه پردازيق ني عهد عتي کتابهايسند گان واقعيدهد که نوي بلکه نشان م،  است

 :گانه بوده اندين آمار و ارقام بيمربوط به ا
   

 و ،  ديشه رسيرون آمد و به مري بيصد ارابه جنگيسپاه و س)   ونيليک مي( با هزار هزار يپس زارح حبش"... 
حضور ان را به ي آنگاه خداوند حبش.  خود را خوانديهوه خدايرون رفت و يشان بي به مقابله ا)   هودايپادشاه (آسا 
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و ،  ک تن زنده نماندي يشان حتيان آنقدرافتادند که ازاي و از حبش،  هودا شکست داد و آسا و آنها را تعاقب نمودي
ز زدندو ي گاوان و گوسفندان را نيمه هاي و خ،  ار درآنها بوديمت بسيرا که غنيل شهرها را تاراج نمودند، زياسرائ
 باب ، اميخ ايکتاب دوم توار" (مودند ـــم مراجعت نـــيته به اورشلــــراوان برداشــــدها و شتران فــــگوسفن

 ) . ١۶-١٠ ، چهاردهم
 

 يرا که دروادي ز،  اوردي اما آنچه درنظر خداوند پسند بود به عمل ن. ست ساله بود که پادشاه شديو آجاز ب".... 
ش فقح يهوه خداين جهت ي بد. دي سبز گذرانير درختها ي تل ها و زي ها را بربااليد و قربانيابن هنوم بخور سوزان

 بودند در سر يشان مردان جنگيع ايل را که جمي نفر از اسرائ١٢٠٠٠٠کروز يخت که درظرف يا را برانگيبن رمل
کتاب دوم "( گرفت يريگر از آنان زنان و پسران و دخترانشان را به اسي نفر د٢٠٠٠٠٠هودا کشت و ين يزم
  ).٨-١،  و هشتمست ي باب ب،  اميخ ايتوار

 
پس درآن شب فرشته .  را بخاطر بنده خودم داود نجات خواهم داد)   مياورشل(ن شهر يو خداوند گفت که من ا"... 

 يع آنها الشه هاينک جمي و بامدادان چون برخاستند ا،   را زدي آشوري نفر از اردو١٨۵٠٠٠رون آمده يخداوند ب
 است که از ين نوشته تورات مربوط به حمله اي ا) . ٣۵-٣۴،  نوزدهمکتاب دوم پادشاهان،باب " (مرده بودند 
هود يهودا صورت گرفت و با شکست ين ي به سرزم)   ب توراتيسخار(بي سنا خريان درزمان پادشاهيجانب آشور

ر ان آشويست هزار نفر از سپاهيک دوي که گفته تورات درآن نزدين جنگي درباره هم. افتيان يم پايو غارت اورشل
  ي پادشاه آشور،که درکاوشها،  بي سنگنوشته سناخر،  ک شب قتل عام شدنديدرعرض " فرشته خداوند "بدست 

  ":  استين حاکيچن،  ن استينوا بدست آمده است و اکنون درموزه برلي نيباستان شناس
 

 او و تعداد يل وشش قلعه نظام چه. اورده بود تاختميم فرود نيهودا که به من سر تسليا پادشاه يوآنگاه بر حزق".... 
 حمله محاصره و تصرف ياده  نظام و نردبانهايق ها و پيرامون آنها را با منجني کوچک پي از شهرهايشماريب

 از اسبان و االغان و شتران و گاوان و ي نفر از بزرگ و کوچک ومرد وزن وشمار نامحدود٢٠٠٠٠٠،  کردم
تخت خود موضع گرفته يم پايا را که دردرون اورشلي خود حزق.  گرفتممتيگوسفندان و بزها را به اسارت و به غن

 را که غارت کرده بودم ازکشوراو جداکردم وبه پادشاهان عشود و ي شهرهائ.  درقفس گذاشتميبود چون مرغ
 ات ساالنه آنها به حضور مني فرمان دادم که مالي ول،  ن اورا کوچکتر کرده باشميدم تاسرزميعکرون و غزه بخش

 که يده ايا را فراگرفت و عربها و سربازان گزيهراس از شوکت و جالل من حزق. هودا پرداخت شوديهمچنان توسط 
 به يني سرانجام او غرامت سنگ. دنديتخت خود بدانجا آورده بود دست از کار کشيم پاياورشلت ي تقوي آنها را برايو

 تاالن طال و هشتصد تاالن نقره و قلع يزسي و ن،  خودش را باضافه دختران و زنان و خوانندگان ،  نزد من فرستاد
نوا شهر يگر که همه را به ني ديزهايار چيل و عاج و آبنوس و بسي عاج و چرم فيهايده و صندلي تراشيو سنگها
 او را ير دستيم من کنند و اطاعت و زين غرامت ها را تقديران خود را مأمور کرد که اي من فرستاد و سفيپادشاه

 ". ه من اعالم دارند ب
 

ان توسط فرشته فراموش ي داستان قتل عام آشوريز، درهمان کتاب دوم پادشاهان، چنانکه گوئيدرخود تورات ن
 :ن جنگ معجزه آسا آمده استينه همي درزميگري در فصل د،  شده

  
هودا برآمده آنها را ي حصار دار ي شهرهايب پادشاه آشور برتمامي سخار،  ايو درسال چهاردهم سلطنت حزق"... 
پادشاه آشور فرستاده گفت خطاکردم از من برگرد و آنچه را که برمن مقرر هودا نزد يا پادشاه ير نمود و حزقيتسخ
کتاب دوم (هودا گذاشت يا پادشاه ي تاالن طال برحزقيصد تاالن نقره و سي پس پادشاه آشورس.  ادا خواهم کرديدار

   ).١۴و ١٣ ،   باب هجدهم،  پادشاهان
هود يوخداوند  "... : گر تورات آمده است کهي دي درجا،  ن سربازان شکست خوردهي هميدرباره قدرت جنگ

 صد از آنها )   لي اسرائيبن(را که پنج از شما ي ز،  دي نداشته باشي نگران)   يهودير ياقوام غ(ن قومها يازا: فرمود
 "ر خواهند افتاد ي شما با شمشيش روي و همه آنها پ،  اهند راند و صدازشما ده هزار را خو،  را تعاقب خواهند کرد
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 ١) .٨،  ست و ششميباب ب،  انيسفرالو (
 

 ما هم از نوع افسانه ها Gulliver " : سدينوي ميسينگبروک محقق انگلين تضاد ها، لرد بوليدراشاره به ا
 ". ابان آنها ندارد ي را دربيگرين نوع ناشيدارد،اما ا

 
 از ياري که بس،  افتيتوان ي ميهوديث ير و حدي مهم تفسين نوع را درکتابهاي از هميگري فراوان ديامبالغه ه
  : ع ظاهر از آنها الهام گرفته انديژه جهان تشي و به ويث اسالمي حديکتابها

 
ده است؟ و اد بريد که مگر اورا ترک کرده و از يل ازخدا پرسيآمده است که قوم اسرائ)   ب٣٢براخوت (درتلمود 
 :ون جواب داديخدا به صه

  
و براي هر لشکر سيصد و .... .  براي هربرج سي لشکر ساختم،  فرزند من درآسمان بروج دوازده گانه را آفريدم

 و همه اينها را تنها به ،  شصت و پنج هزار کرور ستاره از آسمان آويختم به تعداد سيصد و شصت و پنج روز سال
 ،  وا است که بگوئي که ترا ترک گفته ام يا فراموشت کرده ام؟ به فرض آنهم که خواسته باشمآيا ر.خاطر توآفريدم

 چگونه ميتوانم قوچ ها بره هاي نوزاد ه اي را که تو از صحرا برايم قرباني آورده اي ناديده بگيرم ؟ 
 

شيد و ماه قصور وي را بدو  خور،  روايت مذهبي ديگري حکايت دارند که حتي اگر خدا هم دراين راه کوتاهي کند
مفهوم اين جمله کتاب مقدس که خورشيد و ماه در " : آمده است)  ب٣٩"(نداريم "دراين باره در. ياد آور ميشوند

برابر عرش خدا ميايستند و به راه خود نميروند چيست ؟ اين است که اين دو از فلک خود به عرش خدا باال رفتند و 
را بجاآوري ما نيز به نور پراکني خود )  عمران( اگر تو حق موسي پسر عمرام   ، اي سرورجهان: به او گفتند

و خدا به آنها تيرشهابي پرتاب کرد وگفت هر روزستاره پرستان  . ادامه خواهيم داد، وگرنه ديگرنخواهيم درخشيد
و حاال فقط به خاطر يک  ،  فراواني دربرابرشما تعظيم ميکنند و شما باز هم ميدرخشيد و فکر آبروي مرا نميکنيد

 " بنده من اينهمه قيل وقال راه انداخته ايد؟ 
 

 )   شنبه(آمده است که خداوند آدم را ازآن جهت درشب شنبه خلق کرد که بتواند درطعام جشن شيت٣٨درسهندرين 
 روي زمين  درتوجيه اينکه چرا حيوانات بيگناه١٠٨ ودرسهندرين. که هرهفته خود خداوند ترتيب ميدهد شرکت کند

همراه آدميان گناهکار روي زمين همراه آدميان گناهکار درطوفان نوح ناپديد شدند نوشته شده است که خدا چون 
  ،  پدري که براي پسرش حجله عروسي ساخته باشد وبراثر خطاکاري او پريشان شود وحجله را سرنگون کند

 .ور ريختحيوانات را هم که ديگر به دردي نميخوردند همراه آدمها د
   

 روايت شده است که چون براي آدم درباغ بهشت خوردن گوشت حيوانات زميني مجاز نبود، برايش ۵٩درسهند رين
 و ،  گوشت از آسمان نازل ميشد و خدمه خداوند آنرا برايش کباب ميکردند و همراه شراب بر سفره اش ميگذاشتند

درهمين روايت آمده است که آدم . سر سفره غذا نشستبدين ترتيب وي نخستين انساني بود که درباغ عدن بر
 ،   سال دوم با حوا همخوابگي نکرد١٣٠،   سال روزه گرفت١٣٠ ،  وقتيکه براثر خطاي خود از بهشت رانده شد

 نقل شده که ربي سيراازربي  ،ب ۵٩ درسهندرين  .سال سوم عورت خود را برگ انجير پوشانيد١٣٠و در
 اين االغ بصورت يکپارچه به زير آمده يا بصورت ،  تورات آمده است که االغ از آسمان آمداواهوپرسيد که اينکه در

 زيرا از آسمان هيچ چيز بصورت ناقص نازل ،  قطعات مجزا ؟ و ربي اواهوجواب داد البته يکپارچه آمده است
 .نميشود

   
دي تورات مينويسد که چرا غالبا خداوند   يوخانان از مفسران تلمو)   خاخام(راب )  ،ب٣٨سهندرين (در جاي ديگر 

  براي اينکه خداوند هيچ کاري را نميکن مگر اينکه : از خودش نام ميبرد ؟ و خودش پاسخ ميدهد" ما"بصورت 
 
 

________________________________ 
از  " : وان خوانداحتماال با اهلام ازحزقيال نيب يا يوشع بن نون،ميت،   درکشف االسرار آيت اله مخيين نيز-١

 نفر طليعه لشکر روم ۶٠٠٠٠ نفر مهراه من بيايند تا ٣٠سرداران اسالم ياد بگرييد که يکي از آنان گفت 
 شصت نفر آدم رفتند و شصت .  نفر باشند۶٠ قبول کرد که و .  چک و چونه کردند که آقا منيشود. را رد کنيم

  . "هزاررومي را ازدم مششريگذراندند و برگشتند
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  ١.قبال با مشاورين خودش درباره آن مشورت کرده باشد

*    *    * 
 است که قسمت ي ناسخ و منسوخ ها و اشتباهات،  ض هاي آکنده از ضدو نق– مانند تورات –ل به نوبه خود يانج

 آن يتي دو شخصين کتاب و ازخدايب نامتجانس اي از ترکيعني ،   که قبال بدان اشاره شديتياعظم آنها از واقع
زيرا که عيسي ازيکطرف خودش يهودي ،   است که از همان آغاز وجود داشته استين مشکلي ا. رديگيسرچشمه م

 از جانب ديگر ،  است و ناگزير است مکتب خود راادامه دهند و مکمل مکتب تورات و نه ناقض آن بداند
کلي با  برداشتها ي تورات دراين هردو برداشتهاي فکري و عاطفي او چه درزمينه زميني و چه درزمينه آسماني ب

 زيراسنگ زير بنائي مکتب عيسائي محبت و گذشت است که ميبايد هم ضابطه حاکم بر روابط ،  زمينه اختالف دارد
درصورتيکه سنگ زيربنائي تورات ،  باشد" پدرآسماني " آدميان با يکديگر و هم ضابطه حاکم با روابط آنان با 

 خداوند و اجراي دقيق قوانين و مقررات او است که درصورت تخلف از آن يا قصور درآن اطاعت بيقيد و شرط از
 درمقايسه . آنهم بصورتي انتقامجويانه و کينه توزانه درکار است،  مطلقا بخشش و گذشتي درکار نيست و فقط کيفر

کتب حالج است ومکتبي  ميتوان گفت که مکتب شخصي عيسي نوعي مکتب حالج است و م،  با تاريخ مذهبي ايران
، )   انجيل( و عهد جديد ،  که انجيل ادعاي دنباله روي آنرادارد مکتب آن قضات شرع که حالج را به دارکشيدند

 .  برحسب آنکه شخصا بيشتر درخط عيسي بوده باشند يا درخط تورات،  صحنه دائمي برخورد اين دوگرايش است
 است که عمال بنيانگذار مسيحيت شکل گرفته کليسا )  سن پول(دراين مورد نقش اساسي نقش پائولوس قديس 

نقشي داشته است نه شاگردان ساده و عامي و غالبا بي سواد او که " شکل گيري"است، زيرا نه خود عيسي در اين 
ه عيسي در عين پاکدلي از چنين توانايي بي بهره بودند، و اگر پائو لوس پا به ميدان نگذاشته بود احتمامال حرکتي ک

به وجود آورده بود با مرگ او متوقف و بعد از مدتي نيز به کلي فراموش مي شد پائولوس در بدو امر يک خاخام 
 –متعصب و قشري يهودي بود که نوآوري عيسي ناصري را بدعتي کفر آميز دردين يهود ميدانست و بهمين جهت 

خود را درنفي اين بدعت بکار ميبرد و از جمله  همه کوشش –بطوريکه خودش درچند رساله خويش اعتراف ميکند 
 ولي همين کاهن مطلع و متعصب پس از مرگ عيسي، که . کاهناني بود که با محاکمه و مرگ عيسي موافق بودند

 به روايت خودش درراه دمشق با عيسي بعد از عيسي بعد از رستاخيز او مالقات و ،  هيچ وقت اورا نديده بود
آن بکلي تغيير گراييش داد و ازآن پس تا بهنگام شهادت خود دررم تمام دانش وبينش و نيروي گفتگو کرد و بدنبال 

 منتها اين تشکل رابراساس روحيه و معتقدات وباورهاي ،  خود رادرشکل دادن مسيحيت نوخاسته بکار انداخت
 که پائولوس بعنوان ،  توراتي شخص خودش پايه گذاري کرد و نه براساس برداشتهاي عاطفي و انقالبي عيسي

 و اين واقعيت که درهمه چهارده رساله او درعهد جديد منعکس است ،  يک يهودي سنتي با همه آنها بيگانه بود
انگيزه اصلي تضادي است که ازهمان آغاز مسيحيت ميان بخش عيسائي انجيل و بخش پائولوسي آن وجود داشته 

 عمال ،   کاتوليک از بدو فعاليت رسمي خود درقرن سوم ميالدي تذکر اين نکته نيز ضروري است که کليساي. است
گرايش پائولوسي انجيل را که ضامن قدرت و حاکميت بيچون و چراي کليسا است برگزيده و گرايش عيسائي آنرا 

 . ناديده گرفته است،  جز بصورت تئوري و موعظه
 
کساني را که ميبايد به مسيح ايمان آوردند و  دررساالت  پائولوس چندين بار تصريح شده است که خداوند آن  

 و درعين حال درهمين رساله ها مردم دعوت به رفتن به راه،  رستگار شوند از پيش از تولدشان برگزيده است
 اگر خداوند :  و وقتي هم که ازاو ميپرسند،  مسيح شده اند و از پاداش نيکان و جزاي گمراهان سخن رفته است

ترا !فضولي موقوف : رميگزيند چرا ميبايد گمراهان را بازخواست کند و کيفر دهد؟ پاسخ ميدهدخود رستگاران را ب
 درهمين عهد جديد از خود عيسي نيست و ايمان ،  خداوند است؟ ولي به موازات اين اي انسان چه جاي سئوال از

 ه ديگران و گذشت از بلکه اين شرط رستگاري محبت ب،  به مسيح نيز شرط اصلي رستگاري محسوب نميشود
_________________________  

 –شد ياعالم م "ي اهليناپذر يري و تغيق ابديحقا"ن تلمود ي که درزمان تدويدتي عقين نوع برداشت هاي ا-١
 از حمدثان مسلمان و خبصوص ياريبس " ير اهلي ناپذيري ثابت و تغيتهايواقع" با ياديت فرق زيواز نظر ماه

ر آا ي وارثان تلمود دارد،مهچنانکه نظايستمي درجامعه قرن بي ممتازيز جايرا امروزن ظاه–عه ندارد يش
م ي خان.  دارندينيثقه االسالم کل" اصول کايف"و" صحاح سته " وارثان يستمي درجامعه قرن بي ممتازيجا
 ينش از رويرتورات ابزار دست خالق عامل است که متام آف": سدينوي ميهوديب معاصر يک متفکر و ادياليب

را يز،  دهدي خود را از دست مي است که بدون آن جهان ما علت وجودي آن اجنام گرفته وروح زنده ايطرحها
 يوري کتاب مقدس را منبع پخش ني آملانيهودينکلردانشمند يو". تورات مقدم بر خلقت آدم خلق شده است 

 يدارد و سپس از او مومن معتقديمک وايداند که خواننده را خنست به لرز و حتري ميس خاصيمغناط
کند يسوان زنان جوان تراوش مي از گيس مجهور اسالمي رئني خنستي که به فتوايه به اشعه اي شبيزيچ(سازديم

 يزه نوبل با استناد به بنديوبرنده جا يهوديلسوف ي بوبرفني مارت) . کشانديک ميو مومنان را به لرزو حتر
 د چون توحمبوب مينيگويل ميهوه به اسرائيکه درآن )  ۶-۴،  ب چهل و سومبا( درتورات  نيبياياز کتاب اشع

د که اساسا ريگيجه ميکنم، نتيدهم و مهه اقوام جهان را درراهت فدا مينهارا به توميون و مهه سرزميصه
 . ون استي صهيز منوط به باز سازي نيد ساختار جهانيل برسرپااست و جتدي امروز خباطر اسرائيجامعه جهان
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 که ي بلکه کس،  نه هرکس که مرا خداوند گار خطاب کند به ملکوت آسمان داخل خواهد شد " :  آنان استيخطاها
ن است که به ي من ايخواست پدر آسمان")  ٢١ ،   باب هفتم،  يمت" (  مرابه انجام برساند ياراده پدر آسمان

ر ي خيدهند دعاي آنانکه به شما دشنام ميد، براي کنيکي به آنانکه از شما متنفرند ن،  ديدشمنان خود محبت نمائ
 ) . ٣١-٢٧،   باب ششم،  لوقا" (د با شما رفتار کنند يخواهيد که ميگران آنچنان رفتار کني با د،  ديکن
  

 )  تورات(خداوند درکتاب مقدس :" سدينويگران ميان برديحي مسي اثبات برتريو پائولوس براان يدررساله به غالط
تواند با فرزندان زن آزاد هم يز نميرا پسر کنيرون کن، زيراب)   ليهاجر و اسماع(ز وپسرش يکن: ديفرمايم مياهبه ابر

 ،  انيرساله پائولوس رسول به غالط"(م ي بلکه اوالد آزاد،  ميستيزني فرزندان کن،   برادراني ا،  ارث باشد، و ما
خوشا " : شود کهي درموعظه معروف اوبرسرکوه نقل ميسيز ع ايل لوقا و متي دردو انجي، ول)  ٣٠ ،  باب چهارم
، لوقا، باب ششم، ١، باب پنجم، يمت"(شان استيش ازهمه ازآن ايرا ملکوت آسمان بينان، زيران ومسکيبحال حق

د، يعت را به مردم رساني شري همه فرمانهايکه موسيوقت"شود که يان، پائولوس متذکر مي   دررساله عبران ).٣٠
 شما مقرر ي راکه خدا برايمانين خون پيد و گفت ايو گوساله را گرفته با آب و پشم قرمزو روفابرهمه پاشخون بز

ختن خون آمرزش گناهان مفهوم يشودو بدون ريزباخون پاک ميعت همه چيرا برطبق شريزکند،يد ميفرموده است تأک
 نقل يسي و مرقس از عي متيل هايدرانج ي ول) . ٢٢-١٩ ،   فصل نهم،  انينامه پولس رسول به عبران"(ندارد
 را  خداين واقعيشما قوان! اکاران ي ريا": ديگويم به نزد او آمده بودند ميهود که از اورشليان يشود که به ماليم

 . تان از او دور استيد اما دلهايگذاريبازبان به خدا احترام م. ديده گرفته ايبخاطر آداب و رسوم گذشته خود ناد
، ٧-١، باب پانزدهم، يمت"(ديدهيم مي تعلي الهيقي احکام حقي را به جايرا اوامر انسانيهوده است،زيبعبادت شما 

 ) . ١٣-١مرقس،باب هفتم، 
  

کبار که اورا به صفت ي يشود،حتي از جانب شاگردانش فقط استاد خطاب ميسي و مرقس ولوقا عي متيلهايدرانج
مرقس،باب " (کو استيسته عنوان نيرا فقط خدااست که شايز"کند،ين خطاب اعتراض مي بديسيخوانند عيک مين

 يازازل دارا"داندکه ي مختلف خود اورا جلوه تمام خداميپائولوس دررساله ها"ديعهد جد"ن ي درهميول)  ١٨دهم،
 خدا يتجل" و)  ١٩ان، باب اول،ي،رساله به کولس١١-۶ان، باب دوم، يپيليرساله به ف"(ت  بوده استيلوهمقام ا
ک خدا وجود يتنها "،)  ١۵ان، باب اول، يرساله به کولس" (ده شده اند يده است که همه موجودات توسط او آفريناد

رساله به "(  زندگان و مردگان است يخدا"،)  ۶١،   باب هشتم،  انيرساله قرنت" (ح است ي مسيسيدارد واو ع
ه مطرح يت اوليحيح درمسيت مسيقاد به الوهد متذکر شد که اصوال اعتي با) . ١٠-۶،   باب چهاردهم،  انيروم

 و يحي مسيساين کلي وا،  دانديح خداوند مي خودش رامسيسي خودعAlbert Schweitzerبه قول . نبوده است
 ١ .گذارنديد ميت اوتأکيحيوهاو اجنه اند که برمسيد
  

د شده است يان تأکيحي مسيت مذهبي حکومت رم درراه فعالي از مشکلتراشيريشگي پائولوس، باهدف پيدررساله ها
ن ييست که از جانب خدا تعي نيچ قدرتيرا که هيد از احکام وقت بطور کامل و صادقانه اطاعت کند،زي بايحيکه هرمس

 مخالفت کرده است و هرکه ين هرکس که با حکومت موجود مخالفت کند با نظام الهيبنابراومأمور نشده باشد،
-١،  زدهمي و باب س۴ ،  باب دوازدهم،  انيرساله به روم(کوم کرده است رد خود را محي حکومت قرار گيارويرو
د يباي صادق ميحيک مسيز يضد خدا ن يستيم کمونيک رژي المثل درين است که فين دستور اي مفهوم ا) . ٣

 "اشتاوفر"  يمحقق آلمان. ن حکومت از جانب خدا برقرار شده استيرا که اي عمل کند، زيست مومنيبصورت کمون
ده خاص خداوند يب پائولوس نه تنها امپراتور زمان خودش نرون را برگزين دستور عجي با ا: سدينوين باره ميدرا
را از يز ،  ديگويک ميز لبيتلر نين و هيال و استاليز و آتي چون چنگي و بعدي قبلي بلکه به تمام نرونها،  دانديم

ن برداشت پائولوس از کتاب ين محقق معتقداست اي هم.  کرده اندينها با خواست خداوند آدمکشينظر او همه ا
 نصر نبوکددهد از يل فرمان ميا به ملت اسرائيرميله ي درتورات اقتباس شده است که درآن خداوند به وسي نبيايرمي

 
_______________________________ 

ه به فرمان او ازبدن آا  ديواني ک،   اشاره بدين گفته اجنيل که وقيت که عيسي بيماران را شفاداد-١
اما ،  بريون آمده بودند درپيش او به خاک افتادند و با صداي بلند فرياد برآوردند که تو پسر خدا هسيت

 ) .١١-١٠،   باب سوم،  مرقس(عيسي باتأکيد به آا امر کرد که اين را به کسي نگويند
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خواهد برد و آنرا تصرف خواهد کرد صادقانه اطاعت هود حمله ين ي به سرزميپادشاه بابل که بزود)  بخت النصر(
 من آنم که جهان و انسان و : و خداوند فرمود:"واناتشان خادم و پسر و نوه او باشندي حيکنند و خودشان و حت

دم و آنرا به هرکس که درنظرم پسند آمد ي افراشته خود آفريم و بازوينند به قوت عظي زميوانات را که بر رويح
وانات صحرا را به او يز حينهارا بدست بنده خود نبوکدنصر پادشاه بابل دادم و نين زمي اي االن من تمامدم، ويبخش
 که يو هر امت..... امتها اورا و پسرش و پسر پسرش را خدمت خواهند نمود،يند،و تمامي نمايدم تا او را بندگيبخش

 و وبا  ير وقحطي نگذارد آن امت رابه شمشوغ اوير يدو گردنش را زينبوکدنصر پادشاه بابل را خدمت ننما
ن همان بخت يو البته ا ) . ٨-۵ست و هفتم،ي، باب بي نبيايرميکتاب "(خواهم داد و بدست او هالک خواهم کردفريک

 به اسارت به يدسته جمع   ان را بطور يهوديمان را غارت کردويران و معبدسليم را وي است که بعدا اورشليالنصر
به شاگردان خود گفت "ل مرقس نقل شده است که ي درانجيسي وقت، از زبان عين حکومتهايورد هم درم.بابل برد
وحنا نقل شده است يل ي و در انج)  ١۵مرقس، باب هشتم، "(دي برحذر باش)  هوديپادشاه (س يروديه هير ماياز خم
 ).١٠وحنا، باب دهم، ي"( آنکه بدزددو بکشدو هالک کنديد مگر براي آيدزد نم" : که
 

اگر چه او از ازل : "سدينويمت مرگ خود که پائولوس درباره آن مي نجات بشر به قي برايسي موضوع رسالت ع
ک برده ي خود حفظ کند، بلکه بصورت ي با خدا را برايمت نشمرد که برابرين را غني ايت داشت وليمقام الوه
 ،  انيپيليرساله پولس رسول به ف"( رفتي پذ خوديب را براي صلي مرگ بررويک انسان شد و حتيه يدرآمد و شب
هوه از ي بنام عبد ي درتورات است که براساس آن کسياء نبي اقتباس ازشرح مفصل کتاب اش)  ٨-۶،  باب دوم

ا و ي همه بالي ول،  رديگير و آزار قرار ميشود وموردهمه گونه تحقيده ميان برگزيهودي نجات يهوه برايجانب 
له او اجرا کند، و عبد يش را به وسيده خوي قوم برگزيخرد تا خداوند نقشه نجات معنويم خودش يمصائب را برا

 -۴٩و۴٢، ياءنبيکتاب اشع(کنديم مي گناه تقديل جان خودش را چون قرباني اسرائيدن گناهان بني خريهوه براي
 ،  ، باب دوازدهميمت(شوديهوه شناخته مين عبد ي مرادف ايسي چهارگانه عيلهايل از انجي درسه انج) . ۵٣
ز مورد يسا نين موضوع درکلي ا) . ٢٧،  ست ودومي،لوقا، باب ب٢۴، مرقس، باب چهاردهم،٢٨ستم، يوباب ب١٨
 . ح شده استيل به خود خدا درقالب مسين بار تبديهوه ايد قرار گرفته منتها عبد ييتأ
 

 يلهاي انجيعني يحيبخش مس، خود "ديعصر جد "يحي و مسيهوديان دو بخش ي ميگذشته از تناقض اصول
 و نه از –سندگان آنها ي است که عموما از طرزفکرو درجه اطالعات نويض هائيقز آکنده از ضدو نيچهارگانه ن

 .  سر چشمه گرفته است-يسي به عي آسمانيوح
 

وحنا يل يانج دري ول،  حي نه پسر خدا و نه مس،  داندي نه خود راخداميسي، مرقس و لوقا عي سه گانه متيلهايدرانج
نش جهان نزد خداوند وجود داشته است و از جانب يش از آفريح خداوند است و از پيکند که مسي شخصا اعالم ميو

 ) .٨-٣،  وحنا، باب هفدهمي(ن آمده است ي زميخدا به رو
  

د گذشت گذرد و خواهي سپرده است و او برهر چه ميسيزرابدست عيشود که خداوند همه چيد ميوحنا تأکيل يدرانج
 نقل شده که هرگز يسي ازعي مهميشگوئيگر پيل دي درهر سه انجي ول،  )  ٣زدهم، يوحنا، باب سي(آگاه است 
 : نده نداشته استي برآي واقعيچ آگاهي هيسيدهد که عي نشان ميافته است و بخوبيتحقق ن

  
رت ي و حين تنگيشد، و برزمار ظاهر خواهد يد و ماه وستارگان عالمات بسيدرخورش:  فرموديسيآنگاه ع"... 
ان ي به لرزه خواهند افتاد و آدمي آسمانياها به تالطم خواهند آمد و قدرتها يدر.  خواهد کردي همه مردمان رويبرا

م از يد که با قدرت و جالل عظي راخواهند د)  يسيع(از وحشت از هوش خواهند رفت، و آنوقت همگان پسرانسان 
به صدا درخواهدآمد و او فرشتگان خود را خواهد فرستاد )  ليصوراسراف(پوربزرگ يش.  فرو خواهد آمديدرون ابر
ش از درگذشت نسل يد که تا پين بدانيقيو .  فلک جمع کننديدگان خدا را از چهارگوشه جهان و از کرانه هايتا برگز

، لوقا، ٢٧-٢۴دهم، زي، مرقس، باب س٣٢-٢۴ ،  ست وچهارمي باب ب،  يمت" (  خواهد داد ينها رويحاضر همه ا
 ) . ٢٨-٢۵،کميست ويباب ب

   
ز به هر چه يد شما ني با،   نشسته اندي موسيان برکرسيسيچون اکنون فر"شود که ي گفته ميسيکجا از زبان عيدر

گر از قول ي دي درجايول)  ٣-١ ،  ست وسومي باب ب،  يمت" (د يد و مطابق آن عمل نمائيند گوش دهيگويآنان م
د و حکم ي عدالت و محبت به خدا غافل هستيان که از اجرايسي فري  به حال شماايوا"شود که يل م نقيسين عيهم

 ،  ازدهمي باب ،  لوقا"(رونديست و مردم دانسته و ناشناخته بسراغشان مي آنها ني رويد که نشانه اي راداريقبرهائ
۴٢-۴٣. ( 
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ک شما را ي نيد تا مردم کارهايبکوش " : ديگويروانش مي درموعظه معروف خود برسر کوه به پيسيکجا عيدر
ن يگر از زبان همي دي درجاي ول،  )  ١۶ باب پنجم، ،  يمت"( ش کنند ين راه پدر آسمان شما را ستاينند و از ايبب
 نزد يد اجرين کنيرا که اگر چنيد زيک خود را درانظار مردم انجام ندهي نيد کارهايمراقب باش" : ديگوي ميسيع

 ) . ١ باب ششم،،  يمت" (د داشت يش نخواهي خوينپدرآسما
  
 ،  ازدهمي، باب يمت"(را که من فروتن و بردبار هستم يم دهم، زيد تا شما را تعليائيب"شود که ي نقل ميسيکجا از عيدر
 که موعظه ينوا وقتي مردم ن: ان گفتيسيان و فريهودي به يسيع": شود کهيت ميگر رواي دي در جاي،ول)  ٣٠-٢٩
 که يمان را بشنودو حال آنکه شخصي و ملکه سبا از دوردست آمد تا حکمت سل،  دند توبه کردنديونس را شني
  ).۴٢-۴١ ،   باب دوازدهم،  يمت"( مان داناتر استينجا است از سليدرا

  
نک يا)  انيهودي(افته بودندي خدا تولد ي ورود به پادشاهي که برايکسان" : شود کهي گفته ميسيکجا از زبان عيدر

گرازهم او ي دي، و درجا)  ١٢، باب هشتم، يمت"(ن ظلمت و اشک افکنده خواهند شديبخاطر گناهان خود به سرزم
 ) . ٢۴،   باب پانزدهم،  يمت"(ل فرستاده شده ام يگوسفندان گمشده خاندان اسرائ يمن فقط برا " : شود کهينقل م

  
ز يگران همه چي ديرک سخنان من به شما عطا شده است اما برا قدرت د: د کهيگوي به شاگردانش ميسيکجا عيدر

گر ي دي جاي ول)  ١٢-١٠،   باب چهارم،  مرقس"(ننديشود تا بشنوندو نفهمندو بنگرندو نبيان ميبصور مثل ب
 ديگرراخواهي ديدچگونه مثلهايفهميشماکه مثل ساده مرا نم:" ديگوين شاگردان مي به هميسين عيهم
 ) . ١٣همانجا،"(د؟يفهم

  
که ي درحال،  يش من آمده ايد گرفتن پي تعميچگونه تو برا:" گفتيسيد دهنده به عي تعمييحي آمده است که يدرجائ

د گرفت روح ي تعميسيد شده است که چون عيو تأک)  ١۴،   باب سوم،  يمت"(رم يد بگيد از تو تعميحقامنم که با
 ي،ول)  ١٧-١۶همانجا، (زمنين است پسر عزيگفت ايه شد که مدي شنياز آسمان نازل شد و صدائ يخدا مانند کبوتر

 باخبرشد دونفر از يسي عي درزندان از کارهاييحي که يل گفته شده است که وقتين انجيگر درهمي ديدر جائ
د در انتظار شخص يا بايد ياي که قرار است بي هستيا تو همان شخصيش او فرستاد که بپرسند آيشاگردان خود را پ

 ) .٣-١،  ازدهمي باب ،  يمت"(م ؟يباش يگريد
  

 ازآنان را يرخواهند کردوعده اي آنهارادستگيکند که پس ازوي مينيش بي شاگردان خود پي برايسيل لوقا عيدرانج
 يشود که موئي گفته مي از قول وينيش بين پي درهمي ول)  ١۶کم، يست وي باب ب،  لوقا(خواهند کشت 

 يسندگان جهان اسالمي ازنوياريل ازطرف بسي تناقضات انج) . ١٨همانجا، (د شدچکدام از شما کم نخواهيازسره
ابوالبقاء " ليل من حرف االنجيتخج"توان از رساله ي قرار گرفته است که از جمله آنها ميز مورد تذکر و بررسين

 .ده استيرس بچاپ دن هلنديدرال " ي النصاريالرد عل" از آن بنام يص شده اي نام برد که متن تلخيجعفر
   

 ،  مي، مر۴٧-۴٢ ،  آل عمران( د نهاده شده يدرقرآن برآن تأک  او که کرارايم درهنگام بارداريداستان بکارت مر
 و بار )  ١٨،   باب اول،  يمت(م يکبار بطور مستقيل تنها ي درخود انجي ول)  ١٢،احقاف،٩١،  اءي، انب٢۶-١۶
ه گرفته ياء درتورات ماي اشعيشگوئين پي از ا،  بدان اشاره شده است )  ٣۴،   باب اول،  لوقا( يگر بطورضمنيد

 خدا با ما خوانده خواهد يعنيل يد که عمانوئي خواهد زائي آبستن خواهد شد و پسريباکره ا:     " است که
ت  اسيصرفا مربوط به دوران خوداو و شکستهائ اءي اشعيشگوئي درپيول) . ١۴ ،   باب هفتم،  ياء بنياشع"(شد

 يسي عيده شده است که تلفظ عبريشوعا ناميده نشده و يل ناميزعمانوئيپسر نوزاده ن. ل واردآمده بوديکه براسرائ
 است که ي باکره اقتباس ازاسطوره هائي ازمادريک انسان استثنائين اسطوره تولدي الزم به تذکر است که ا. است
 يري درمعتقدات اساط. ران و هند وجود داشته اندي ان وين النهري مصر و بي باستانيش ازآن درهمه تمدنهايپ

 به نام يس از مادرباکره اي آتيقي فنيدراسطوره ها.  باردار شده بوددي خورشي باکره از خداي ملکه ا،  مصر
 از )  مهر(ترايت قرار گرفته است ميحي مسيبا درتمام جهات الگويترا که تقري ميرانين اي درآئ. نانامتولد شده بود

 رم يترادرامپراتورين مي که درطول چهار قرن رواج آئيترائيسرود مقدس م. ا آمده بودي باکره بدني مادر،  تايهآنا
 ي شما از مادر باکره اي برايامروز نجات بخش": ه داشت کهين تکيشد براي خوانده ميترائي ميدرمراسم مذهب

 ي برايامروز نجات بخش" : ل قرار گرفته استينجنا مورد اقتباس اي است که عين جمله اي، و ا"ده شده است يزائ
 ) .١١،   باب دوم،  لوقا"(ده شده است يشما زائ
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 سرچشمه گرفته است که يترائيبخصوص از معتقدات م،   کهنيز از افسانه هايله نيک طوي دريسياسطوره تولد ع
،   شباناني هرمس،خدايوناني  يريهمچنانکه درمعتقدات اساط ، متولد شده بوديترا درغاريبراساس آنها م

 .افته بودي تولد ي و گاويان خري ميله ايدرطو
 

 بنام شمعون که از يرمرد پارسائي نقل شده است که به موجب ان پيسي درارتباط با تولد عيل لوقا صحنه جالبيدرانج
نش به يزاد را که والد نويسي عند نخواهد مرد،يح موعود خداوند را نبيده بود که تا مسيالقدس بدو الهام رسروح 

 است که جهان را روشن خواهد ين کودک نوريد که ايگويرد و به حاضران ميگيمعبد بزرگ آورده اند درآغوش م
ز ي به بودا ن.  است که درباره تولد بودا نقل شده استين صحنه رونوشت داستاني ا) . ٣٢-٢۵لوقا، باب دوم، (کرد

 ي آب برايج ها و راه رفتن بررويماران وکوران و افلي مانند شفا دادن بيجزاتو معپسر انسان و استاد نام داده اند، 
 است که ي از افسانه ها حاکيکي . افتيتوان يل مينا درانجياو قائل شده اند که نظائرآنها راشش قرن بعد از او ع

ن يا. دهدي اورانجات مرود و بوداي درآب فرومي آب راه برود، وليخواهد چون خود او روي از شاگردان بودا ميکي
 خداوند، بمن دستور بده تا من هم بر يپطرس گفت ا "... :  قرار گرفته استيل متي انجيماجرا بطور آشکار الگو

 رفت، اما در يسي آب به طرف عيرون آمد وبررويق بيپطرس از قا.اي ب:  فرموديسي ع. مياي آب نزد تو بيرو
 ؟و ي چرا شک کرد،  ماني کم اي دستش راگرفت گفت ايسيوع. جاتم بده خداوند، نيا: اد زديشد فريکه غرق ميحال

 ) . ٢٨،   باب چهاردهم،  يمت" (ق شد و باد فرونشست يبااو سوار قا
 

ت سابقه يحي متعدد ماقبل مسي بنوبه خود دراسطوره ها،  ز اوپس از مرگي و رستاخيسيداستان مصلوب شدن ع
 هستند که مصلوب ي ارباب انواع،  س درمصريري از،  هيگيس درفري آت،  هيقيس درفني آدون،   تموز دربابل. دارد
 . شوندي سه روز پس ازمرگ زنده ميسيس درست همانند عيريس و ازيس و آدوني از آنان چون آتيشوند وبرخيم

 شدن او  کشتهير به رم رفته بود، هر سال در سالروز سنتي صغياي که از آسيخدائ،  سيروان آتي رم پيدرامپراتور
زش را جشن يکردند و بعدرستاخي مي مرگش عزاداريختند و سه روز براي آمي مي را به درخت کاجير ويتصو
کردند، درست درهمان صورت يده اورا نصب ميب کشيز درمعابد خودمجسمه به صليزوس نيونيروان ديپ. گرفتنديم

 يسايانگذار کليات وبني بزرگ الهگنس عالمياور. شودي مصلوب نصب ميسي مجسمه عيحي مسيساهايکه درکل
ر ير آنرا دراساطيرا نظي ز،   ندارديتازگ بت پرستان ين معجزه برايسد که اينوي ميسيز عي درباره رستاخيوناني
کند که يق ميخود تصد"خيرسالت و تار" درکتاب يوس اسقف آلمانيبلي د. افتيتوان يز مي از آنان نياريبس
 ها و خاخام ها قرار دادند، و ي نبي را برهمان اسطوره هايسيت عي شخص ،  االصليهودي يحيسندگان مسينو
  . ح منطبق ساختندي چند با مسيراتيي را با تغيري اساطي افسانه هايهودير يسندگان غينو
 

ن خر همراه با خود ي آمده است که ايث اسالميم شده، و دراحادي سواربرآن وارد اورشلي که ويسيداستان خر ع
ل به صورت ين تمثي اي دردرک مفهوم واقعيل متيسنده انجيوس نوي براثر اشتباه مات بهشت خواهد شد، وارديسيع
ن پادشاه تو است که يد که ايون بشارت دهيبه دختر صه" :  شده استيدي توحي وارد کتابهايبا مضحکيتقر

 رفتند و االغ و کره اورا يسي و آن دوشاگرد ع. دي آيفروتنانه به نزد تو م است وي و برکره االغيسواربراالغ
 محقق ) . ٧-۵کم، يست وي، باب بيمت"(  سوار شد يسي خود رابرپشت آنها انداختند و عيآوردند و آنگاه رداها

ون، با ي دختر صهيا:"  تورات گرفته شده است کهياينا از کتاب زکرين نوشته عيشود که اينکن متذکر مي ويآلمان
 سوار است، يد و براالغي آي تو ميرا که پادشاهت بسويم، قهقهه بزن، زيختر اورشل دي و ا،  بانک بلند هلهله کن

ات يک سنت سابقه دار ادبين يکند که اي مياد آوري، و )  ٩، باب نهم، ي نبيايکتاب زکر"(  سوار است يبرکره االغ
 يسيتصور کرده است که ع ي اطالعي بيسنده، از روي نو،  ي متيک جمله را دوبارتکرار کنند، ولي است که يعبر

ن حوادث يهمه ا" ح داده است که يل خود منعکس کرده و توضين صورت درانجيبردو االغ سوار بوده و آنرا بهم
 ".ابديل تحقق ي اسرائياء بني انبيشگوئي داد تا پيرو

  
 يم سکني آورد و بطور ثابت دراورشليش گردميرا بدور خود و قوم خود ي آيون ميدرتورات خداوند به صه

ن يهم. شوديض صادر ميد ورودبدان بدون تبعي نداردو رواديائيل قلمروخداوند مرز جغرافي درانجيند، وليگزيم
ر و ي متعصب و سختگيامبر ترشرويک پيل درقالب يانج " يهودي"مه ي مهربان با گذشت و آزادمنش، درنيسايع
ح رادارد، به يت تنهانام مسيحيدهد، وازمسيات مکندووعده مجازيرميت تکفيد که با قاطعي آي گذشت تورات درميب

ب کاهنان يا و فساد و فريه ريکسو علي که از يالبافي آن مرد ساده ژنده پوش و پاکدل و خ،  يرانيگفته صاحبنظر ا
دارد و برخالف سنت زمان خود با يئت حاکمه بانک برميه قدرتمندان هيه ثروتمندان و عليگر علي ديهود و از سوي

کتر است تا به ينزداريح آلبرت شواتسر بسي به مس،  ديند وبا آنان با محبت سخن مگوينشي و خطاکاران مانيروسپ
  .  عرضه نداشته انديزينه و نفرت چيا پاپ گرگوار که جز کيا يح پاپ برژيمس
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سا يکلاد گذاشت که يبن"ح ي مسيسا يکل" ت به نام يحي جامعه مسيشهاين کشي از نخستيکي  Markionون يمارک
 . افتي يرواج گسترده ا)   سميونيمارک( ن مکتب ي اي اصول فکري ول،   کرديريه آن موضعگيک جدا علي کاتولي

 شده  و يست که درتورات معرفي نين خدا همان خدائي اي پسر خدا است،وليسيسم عيوني مارکيدربرداشت فکر
 يخداکه ي بخشش است، در صورتيل خداي انجيرا خداي ز،  ز راه داده استيل نيس او را به انجيپائولوس قد
ن ين مکتب را چني ايه فکري   بنماGnose درکتاب    ينگ محقق آلمانيزي ال. نه و انتقام استي کيتورات خدا
 ،  ق آمده استي بدانصورت که درعهد عت،  يسي از خلقت آدم تا ظهور ع،  خ جهانيسراسرتار" کند که يخالصه م
ن صورت ممکن به گردش يا را به بدتري است که اصرار داشته است دنيئز کننده خدائ و مشمير اخالقيدرام غ
ن ي بد. ده است نداردي که آفري سروتهي بيايشتر از دني بي ارزشين خدائي چن،  يک محاسبه کلي و در،  درآورد
 باشد که اصوال يئن خدايتواند فرزند چنيد نميگوي خوب با ما سخن ميک خدايح که بعنوان فرزند ي مسيسيجهت ع
کند که يده مي مشهور اظهار عقيدرموعظه ان باره يون خود درهميمارک". افت يتوان ي دراو نمي از خوبينشان

ب داده شده يان ترتيهودي ي خدايت برايثي است که با هدف اعاده حيح به خداوند تورات توطئه اي مسيسيانتساب ع
  . است

 
 -ت نوخاسته بوديحي و دشمن سرسخت مسيترائين ميرو آئين چهارم که پ قريامپراتورروم Julianus انوسيولي

 ي دررساله ا- نجات داديادي بنيت را از خطريحين مسين النهري دربيران ساسانيو مرگ نابهنگام او درجنگ با ا
 از  اويابي از آنها توسط ولتر درارزياري بر آن گرفت که بسيراد اصوليکصد ايش از يت نوشت بيحيکه درردمس

 تعجب يجا " : سدينوين رساله ميخ مذاهب دراشاره بدي تاري هلموت مارکل استاد آلمان. کتاب مقدس نقل شده است
ا يتوانند و يا نميت هنوز هم يحيات مسي الهي علماي ول،   را درک کرده بودين مسائلين کافر چنياست که ا

 ". خواهند آنها را درک کنند ينم
 

*    *    * 
 يج ترناسخ و منسوخ هائيض ها و به اصطالح راي ضد و نقي دارا– هرچند کمتر از آن -مانند توراتز، يقرآن ن

ن ناسخ و يج اي از نتايکي . است که وجود آنها از همان آغاز مورد توجه مفسران و شارحان قرآن قرار گرفته است
توانسته ين ميک از طرفي هر،  گوهان بوده است که غالبا دربحث ها و گفتي ايمنسوخها درطول همه قرون اسالم

چکدام از آنان از حدود استناد به قرآن تجاوز ي آنکه هيد نظر او باشد استناد کند بي از قرآن که مويه اياست به آ
تواند يتوانسته است و مي م،  بوده استن دراسالم يا عدم قبول دي قبول ي آزادي المثل آنکس که مدعي ف. کرده باشند

اورند بگو يمان بيخواهند ايبه آنکه نم " :  و)  ٢۵۶ ،  بقره" (ن ي الديالاکره ف ": ل استناد کندين قبيا از ياتيبه آ
 از ياگر باز رو:"... اي و)  ١٢١هود،"(م داديش ادامه خواهيز به طاعت خويد و ما نيکه شما به راه خود ادامه ده

، ودرهمان حال، مخالف او )  ٨٢نحل،" (ست يش نيغ رسالتت بي جز تبليفيتکل)  محمد(خدا بگردانند برتو
مان ي که به خدا و به روز آخر ايبا آنهائ": ل مثال آوردکهين قبي ازايگري ديات قرآنيتواند آيتوانسته است و ميم
ا يد تا يگروند مقاتله کنيش حق نميشمارند و به کي آورند و آنچه را که خدا ورسولش حرام کرده اند حرام نمينم

ان يد تا فتنه از مي آورند بکشي نمين خدا روي را که به آئيوآنهائ"،)  ٢٩توبه، "(ه بپردازند يا چزي کشته شوند
 ) .٢۵۶و١٩٣بقره، "(برداشته شود 

  
 ) . ۶۴ونس،ي، ٢٧، کهف،١١۵و٣۴انعام، (ست ير نييدرسوره قرآن به صراحت آمده است که سخنان خداوند قابل تغ

 ،  م که آنرا فراموش کننديفرمائيا ميم يکني را نسخ ميه ايکه ما آيوقت":  است کهن قرآن گفته شدهينهمه درهميبا ا
 ) . ١٠٣، نحل، ١٠۶، ١٠٠بقره،"(م ي آوريآنرا ما هماننديکوتر و ي نيه ايآ
  

ن ناسخ ي چني برايل قانع کننده اي آنکه دليگر دانسته اند بيکديه قرآن راناسخ و منسوخ ي آ٢٢۵مفسران قرآن تا 
ا دست کم کامل يدهد که آن متن درست و ي را مي ضمنين معني اي درمتن قبليليرا هر گونه تبديز ابند،يوخها بو منس

  . نبوده است
 از مالئک يکيطان ين شيگر همي دي درچند جايول)  ۵٠،  کهف(طان از جمله اجنه بشمار آمده ي قرآن شيکجايدر

ل را برهمه ي اسرائيکجا آمده است که ما بني در ).گريرددازده مويو ١١، اعراف،٣۴ ،  بقره(دانسته شده است 
ان بهر جا که روند محکوم به يهوديح شده است که يگر تصري دي درجايول)   ١۶ ،  هيجاث(م يلت داديان فضيجهان
 حسد قصدسست کردن يکجا از مسلمانان خواسته شده است که اگر اهل کتاب از روي در) . ١١٠آل عمران،(ذلتند
منافقان " ن کسان آمده است که يگر درباره همي دي درجاي ول)  ١٠٩بقره، (آنها راببخشندن راداشته باشندمانشايا
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د و يريد بگيافتي کنند آنانرا هرجايدو اگر پافشاريري مگيدبه دوستيز مانند آنان شويخواهند شما نيو کافران را که م
  ) . ٨٩نساء "(ديبکش

 
مومن، (ده استيآفر)  مياحسن صورواحسن تقو(ن صورت ممکن يان را به بهتريح شده که خداوند آدميدرقرآن تصر

ف شده ينوا توصي آزمند،عجول، ب،  في ضع،  ان ناتوانين آدميگر همي درچند مورد دي، ول)  ۴ن،ي، ت٣، تغابن،۶۴
است که ما گر گفته شده ي دي درجايول)  ١۵٨اعراف، (ده شده است يبرگز"انيه جهانيکل" بريامبريکه محمد به پ
امت يرامون آنرا ازروز قيوپ)  مکه(يم که مردم ام القريفرستاد)  محمد( برتوي آن به زبان عربيقرآن رابرا
گر عرش يموارد متعدد د دريول)  ٧هود،( آب استيکجا آمده است که عرش خدا برروي در) . ٧،يشور (يبترسان
، ٢، رعد،١٢٩، توبه، ٣ونس، ي، ۵۴اعراف، (ه اند ن شده است که مالئک آنرا بردوش گرفتي درآسمان معيخداجائ

  ).۵٩، فرقان،۵طه، 
  

به مردم است، و مسئول )  قران(ح شده است که محمد فقط مأمور ابالغ کالم حقيه قرآن تصريدست کم درچهار آ
افت يت يدا هرکس که ه،  مي دعوت به حق برتوفرستاديما قرآن را برا": ستين ابالغ از جانب آنها نيا رد ايقبول 

زمر،  " (يستيک ازآنها نيچيل هيان خود گمراه شد، و تووکيبه نفس خود کمک کردو هرکس هم که گمراه شد به ز
خواهم و ي جزازخدا نمي بگو که من اجر،  يخواهي مي چه اجرتيکني که مياگر از تو پرسند که بابت دعوت") . ۴١

د، ي آورند بگو که شما به راه خود ادامه دهيمان نمينانکه ابه آ" )  ٧٢ونس،ي"(فقط مأمورم که از مسلمانان باشم
 يفه ايغ رسالتت وظي برتو جزتبل،   بگرداننديو اگر بازهم رو"؛ )  ١٢١هود،"(م داديز به راه خود ادامه خواهيما ن
د يافتين را درهرجا يمشرک ": گر آمده استيه دين آي درست درجهت عکس آن درچندي ول) . ٧٢نحل،"( ست ين

د و به يريدبگيابين ملعونان رادرهرجا بيا.... ،)  ١۵توبه،(دينشان باشيد و درکميدو محاصره کنيريد و بگيبکش
؛ )  ٢٩توبه،( آورند يمان نمين اي را که به خدا وروز واپسيد آنهائي؛ بکش)   ۶١احزاب، (دي بکشين وجهيدتريشد

 ) . ٢٩توبه،"(ديد و آواره کنيآنها را بکش
  
 :  ازآنها گفته شده استيافت که دربخشيتوان يان ميهودي مربوط به يه هاين تناقضات قرآن را درآيتر از بارزيکي
" ،)  ۴٧بقره،"(م يتان داديان برتريم وبرهمه عالمي راکه مابه شمااعطاء کرديد نعمتهائياد آوريل، بي اسرائي بنيا"

م يلت داديان فضيم و آنانرا برهمه جهانيمودم و حکومت و نبوت عطا فري فرستاديل کتاب آسماني اسرائيبه بن
 ي که کتابيکنند مانند االغينان تورات را حمل ميا" : ات آمده استين آيگر از همي دربخش دي ول،)  ١۶ه، يجاث"(

 عوعوکندواگر اورا بحال ي ماند که اگر بدوحمله آوريت آنها به سگيحکا"،  )   ۵،  جمعه" (رابرپشت کشد
گر ين جهان و عذاب سخت درجهان دين بدکاران ذلت آنها دراي ايسزا") . ١٧۶اعراف،"( کند باز عوعويخودگذار

ل را ي اسرائيوبن" ، )  ١٣مائده،"(م يديشان را سخت گردانيم و دلهايو ما آنهارا لعنت کرد"؛ )  ٨۵بقره، " (است 
 ،  کندي هزار سال عمر مي آنها آرزوا ن به هر کدام ازيهودين يا " ) . ١۶٨اعراف، "(م ين پراکنده ساختي زميدررو
 ) . ٩۶بقره،" (را خداوند به کردار ناپسندشان آگاه استي عمر هزار ساله هم آنانرا از عذاب خدا نرهاند، زيول
  

، بقره( نه شده اند يل به بوزيان به امر خداوند تبديهودي از ي گفته شده است که عده اي مختلف قرآن حتيدرسه جا
 يست،ولي قرآن ني نقل همه ناسخ و منسوخ هاي براينجا طبعا فرصتي درا) . ١۶۶،  ، اعراف۶٠ ،  ، مائده۶۵
 که يشود از نظرطنزي روزمره اعراب صدر اسالم مربوط ميک مورد بخصوص از آنها که به زندگي يد بازگوئيشا

داوند مقاربت مسلمانان  از سوره بقره است که بوجب آن خيه اين تناقض موضوع آيا. الب باشددرآن نهفته است ج
ن بار خود ي ا،  کننديت نمين حرمت را رعاي چون مومنان ايکند، ولي ماه رمضان با زنانشان ممنوع ميرا درشبها

 الاقل درموقع خواهد کهي منتها از آنها م،  دهدين اجازه را بدانها ميکند و دوباره ايش عدول ميم خويخداوند از تصم
 ي، ولمي ماه رمضان حرام کرده بوديما قبال مقاربت شمارابازنانتان درشبها:"ه دارندخدا رانگااعتکاف درمساجدحد

م يريگيم و حکم خود را پس ميگذريد از گناهتان مي افکنيد و خودرا به ورطه گناه ميکني مين راه نافرمانيچون درا
دو يز حدود خدا را نگاه داري شما نيول،  ميکني ماه روزه برشما حالل مين پس مقاربت با زنانتان را در شبهايو از ا

 ) .١٨٧بقره،"(ديدرهنگام اعتکاف درمساجد باآن مجامعت مکن
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  شناخته شده ؟یا داستانهاي" ناشناخته"ق يحقا

___________________________________________ 
 

 يهوه با موسي چهل روزه يگول منبع آنهارا گفتي متعددآورده شده که تورات وانجي داستانهايدرهرسه کتاب آسمان
 يدانسته شده اند که توسط خداوند به محمد وح" يق ناشناخته ايحقا"ن داستانهايداند، ودرقرآن هميمنا يدرکوه س
ان خلقت آدم و ي ميع درسالهاين وقاين است که همه ايد درکتاب مقدس ايق و عهد جدي برداشت عهد عت. شده اند

زاززبان خداوند ي درقرآن ن.  نداشته استي برآنها آگاهيش از تورات کسي اند و پوستهيق به وقوع پيان عهد عتيپا
،  نيش ازايم، و پيفرستي م)  محمد( تو ي براي هستند که ما بصورت وحيقينها حقايهمه ا"گفته شده است 

 فراوان نهمه امروزه مدارکي باا) . ١٠٢وسف،ي،۴۴،آل عمران،۴٩هود،"( نداشتنديخودتووقوم توبر آنها آگاه
 و ي و آشوري ومصري بابلي منظوم و منثور تمدنهاي و آثار ادبياعم از الواح کشف شده باستان شناس،  يخيتار

 ماقبل ين داستانها از اسطوره ها و افسانه هايبا همه اي نشان داده اند که تقر،  ري محققان دو قرن اخيپژوهشها
 از يکي ي حت،  خ اسالمي تاري وات، کارشناس ناميه قول مونتگمره گرفته اند و بي ماي و طبعا ماقبل اسالميتورات

 . ن قرآن ناشناخته بوده باشنديافت که درهنگام تدويتوان  يز نميآنها را ن
 

غمبر ي بعد ازخلقت آدم درزمان نوح پيح تورات و قرآن اندکين افسانه ها، طوفان نوح است که به تصريان يمعروفتر
 :  داده استيرو
 

ن ساخته بود، و يمان شد که انسان را برزميو پش.... . ار استين بسيد که شرارت انسان درزمي و خداوند د"......
 چونکه متأسف شدم از ،  ن محوسازمي زميم و حشرات و پرندگان هواراازرويده ام و بهايگفت انسان را که آفر

 از چوب ي خود کشتي پس برا. اهم ساخت بشر را هالک خوينک من تماميپس به نوح گفت که ا... . شانيساختن ا
 ٣٠ذراع و ارتفاع آن ۵٠ ذراع باشدو عرض آن ٣٠٠ ياال، و طول کشتيربيرونش را به قيکوفربسازو درون و ب

 ي جفتي جسديوانات ازهرذيع حيند، و ازجمي درآيوتو وپسرانت و زوجه ات و ازواج پسرانت به کشت...... ذراع
و از پرندگان به اجناس آنها و از . يشتن زنده نگاه داريرو ماده تا آنها را با خو آورد ني درخواهيازهمه به کشت
 و من بعد از هفت روز .  تو و آنها خوراک باشديره نماتا براي ذخيو درکشتر ي که خورده شود بگيهر آذوقه ا

پس نوح ...  . سازمين محو مي زمي را که ساخته ام از رويبارانم و هر موجوديگر چهل روزو چهل شب باران ميد
 ين آمد درسال ششصد از زندگانيو چون طوفان آب برزم.... موافق آنچه خداوند اورا امر فرموده بود عمل نمود

و خداوند ،  دي آسمان گشوده گرديم شکافته شدو روزنه هاي لجه عظيع چشمه هاينوح درروزهفدهم از ماه دوم جم
ن ي را برداشت تا از زمي افزودوکشتي آمد و آب همين مير زم را از عقب بست، و طوفان چهل روز بيدرکشت

 ي آسمانها بود مستورشد، و هر ذير تمامي بلند که زيرفت تا آنکه همه کوههاي بر سطح آب ميبلندشد، و کشت
و خدا .... ان مردنديع آدميوانات و کل حشرات خزنده و جميم و حيکرد از پرندگان وبهاين حرکت مي که برزميجسد
 و فقط نوح با آنچه ،  م و حشرات وپرندگان آسمانيان و بهاين بودازآدمي زمي را که برروي کرد هرموجودمحو

 را که يواناتيو خدا نوح و همه ح.. . افتيين صدو پنجاه روزغلبه ميو آب برزم...  ماندي بود باقي درکشتيهمراه و
 آسمان بسته شد و باران از يد و روزنه هايکن گرددو آب ساين وزاني برزمياد آورد وبادي بودند به ي درکشتيباو

و واقع شد بعد از چهل روز که ....  برکوه آرارات قرار گرفتيتو روز هفدهم ازماه هفتم کش ،  ستاديآسمان باز ا
ن کم شده است؟ اما کبوترچون ي زميا آب از رويند که آي را رها کرد تا ببي را باز کرد وکبوتريچه کشتينوح در

گر درنگ کرده باز کبوتر را از يو نوح هفت روز د.....  برگشتي به کشتيافت نزد وي خود ني کف پا ي برايمنينش
 پس نوح دانست .  را درمنقار داشتيتونينک  برگ زي برگشت و اي و دروقت عصر کبوتر نزد و.  رها کرديکشت

 يگر نزد وي را رها نمود و او ديگر درنگ کرد و کالغي و نوح هفت روز د. ن کم شده استي زميکه آب از رو
ن خشک شد و نوح و ي زمي آب از رو،  کم از خلقت جهان درروز اول از ماه اولي و درسال ششصد و . برنگشت

کند با اجناس ين حرکت ميوانات و حشرات و پرندگان و هر چه برزميپسران اوو زنش و زنان پسرانش و همه ح
 ).  ششم و هفتم و هشتميخالصه شده از بابهاش، يداير پ سف،  تورات" ( بدر شدند يآنها ازکشت
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 :ن باره درقرآن آمده استيدرهم

 
  پرداخت،ي درحضورما وبه دستورما مشغول شو، واوبه ساختن کشتيم که به ساختن کشتي کرديوبه نوح وح"... 

ع زن و فرزندانت و يا جم دوفردنرو ماده بردار و بيم که ازهرجفتين کار فارغ شد به او خطاب کرديو چون از ا
 – ٣٨هود، ( روان شود و به ساحل نجات برسدي بروتا به نام خدا کشتيمان آورده اند به کشتيکه به تو ايآنهائ
 ،   بنشانيم به کشتيم گرفته ايت خود را بجز آن فرزندت که به هالک او تصميکه همه اهل بم ي، و به نوح گفت)  ۴٠

د از ي، و چون موعد قهر ما فرا رس)  ٢٨و٢٧مومنون، (ش کن ي ما را ستايت نشسيو چون با همراهانت درکشت
ن خطاب شد که آب را ي تا آن هنگام که به زم،   امواج مانند کوه به گردش درآمدي بررويد و کشتيتنور آتش بجوش

 شد که از ک لحظه خشک شد و به نوح خطابي و آب به ،   و به آسمان خطاب شد که باران را قطع کن،  فرو بر
،  )  ۴٨ -۴١هود،( باد که باتو همراهند يلي که سالم ما و برکات و رحمت مابرتو و برآن امت ها و قباي فرو آيکشت

 مردم همه را به يم و باقيدي بودند به ساحل سالمت رساني وي که درکشتيواناتيان و حيو نوح را باهمه آدم.... . 
 يش ازآنکه ما آنرا به تو وحيب است که پيت نوح از اخبار غين حکايا و البته ) . ١١٩شعرا،(م يا غرق کرديدر
 ".)  ۴٩هود،(دي نداشتين خبريم تو و قومت از آن کمتريکن
  
بلکه ،  ش ازقرآنيت از آن دارند که نه تنها پي حکاي موجود به روشني مدارک باستان شناس،  د هاين تأکيرغم ايعل
 و مهمتر از آن ،  ن شناخته شده بوده استين النهري بي باستانيتمدنهات نوح دريحکا"ن يز ايش از تورات نيپ
قا ي دقيت وقتين واقعيا.  اقتباس شده استي ما قبل توراتين اسطوره هايما از همينکه اصوال داستان تورات مستقيا

ن ي النهرني دربيسي انگليئت باستانشناسي توسط ه١٨٧٢درسال"ي بابليلوحه ها"روشن شد که الواح معروف به 
ن ي بين اثرادبيگمش، مهمتري متن کامل حماسه گلين الواح حاويا.  کشف و ترجمه شدG.Smithی به سرپرست

 از ياقتباس و تازه خود آن ،  ح سروده شده استيالد مسيش از مي است که دراواخر هزاره دوم پين باستانيالنهر
ن مجموعه ين ايلوحه آخر. رسومرسروده شده بودش است که دي ترمتعلق به چهار هزار سال پيميک منظومه قدي

 آشکار افسانه طوفان نوح تورات از آن ي است که بصورتيري اساطي داستانينام دارد حاو" ازدهم يلوحه "که 
 و چه ي را چه درجهان باستان شناسيگري که کشف آن خود طوفان د،  ن منظومهي خالصه ا. گرفته شده است

ن يچن،  ده استي در لندن بچاپ رس١٩۶٩ ترجمه متن کامل آن که درسال ياز رو ، ختي برانگي مذهبيايدردن
 :است

   
ک جلسه کنگاش درکنار يشوند،ودريمان ميان پشينش آدمي، از آفريب،انوکي بين بعل، آنو،،  ان بزرگ چهارگانهيخدا

 Ea"ا آ "يول. ان ببرنديآب ازم از ين با طوفانيگر موجودات زميکديرند که همه آنها را همراه با يگيم ميفرات تصم
ان را يم خداين جهت محرمانه تصمي بد،   نوع بشر مخالف استين جمع حضور دارد قلبا بانابودي آبها که درايخدا
رسانند وبدو يم ميشتي بنام اوتاناپيريگيرا به گوش ماه" ا آ"ام يز پيو آنها ن،  دهدي کنار فرات خبر ميزارهايبه ن

 خودش ساخته است خراب کندو از چوب آن ي را که درساحل رودخانه برايه زودتر خانه ادهند که هرچيهشدار م
 يک از چرندگان و پرندگان را درآن جايک جفت نرو ماده از هريز ي بسازد و زن و فرزند و اثاثه خود و نيک کشتي

.     ندگان خواهد آمد مرگ به سراغ همه زيرا که بزوديابد، زين ادامه ي زمي درروين راه زندگيدهد تااز ا
ان يسازد و خانواده و چهارپاي ذراع م١٢٠ بزرگ به طول يرد و کشتيپذي آبها را ميه خداين توصيم ايشتياوتاناپ

ن شده يين ضمن موعد تعيدرا. دهدي ميش رادر آن جايان منطقه خووانات و پرندگيک ازحي از هر يخود و جفت هائ
ل آسا از يشود و شش روز وشش شب باران سيچه طوفان گشوده ميرسد دريفرام)   آفتابيخدا(توسط شمش 

ان و چرندگان ي همه آدم،  رديگيده دم روزهفتم طوفان آرام ميکه درسپي وقت. جوشدين ميبارد و آب از زميآسمان م
زنده ر بخاک نشسته است يسي که برقله کوه ني ويم و همراهان اودرکشتيشتيو پرندگان نابود شده اند و فقط اوتاناپ

 يفرستد که پس از مدتيرون مي به بي را از کشتيم  کبوتريشتي اوتاناپ،  نان فرونشستن طوفاني اطمي برا. مانده اند
نبار کالغ ي ايفرستد ولين منظور مي را به هميبعدا کالغ. گردديافته است باز مي نشستن ني برايبه علت آنکه جائ

 از يند و دور تازه اي آيرون ميبان و چرندگان و پرندگان ازآن ينان، اعم از آدمي نشيگردد،و آنوقت کشتيبازنم
 .  شودين آغاز مي زمي دررويزندگ

 
 :ن استينا چنيلگمش عين داستان درحماسه گي ايانيترجمه بخش پا

  
گر ي دياندک،   رفت و بازگشت. رون آوردم و پرواز دادمي بي را از کشتي کبوتر،  ن روز طوفانيدرآغاز هفتم" 

گر ي بار د. افته بودي نشستن ني برايرا جائي ز،  ز رفت و باز گشتياو ن. رون آوردم و پرواز دادمي را بيوئپرست
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.  باز نگشتي کرد وليگوشيخورد و باز. د که آبها فرونشسته بودندي رفت و د. رون آوردم و پرواز دادمي را بيکالغ
رش را ي دلپذي بوياي آتش گذاشتم و خداي بود رو برآن نشستهي که کشتي کوهي را بربااليآنوقت گوشت قربان

 ". دنديشن
  

 ي خداوند برافروخت وازهرپرنده پاک که درکشتي برايو نوح آتش:"  درتورات آمده است،  ين قربانيدرمورد هم
ا ن ريگر زمين ديدودردل گفت که بعد ازاي خوش آنرا شنيد، و خداوند بوي برآن گذراني سوختني هايبود گرفته قربان
 است ي طوفان نوح نشانگر آشکاري ماجرا ).٢١و٢٠ش، باب هشتم، يدايسفرپ" ( لعنت نکنم به سبب انسان

 شده ي تلقي آسمانيونها افراد بشروحيلي از جانب مي قرون متمادي ولوآنکه ط،  ي از متون مذهبيارينکه بسيبرا
 . رت داشته باشندي مغاي و اخالقي و علميئاي وجغرافيخي مسلم تاريتهايتوانند با واقعيباشند، تا چه اندازه م

 
 شده اند که بخش اعظم يابين ردي زميارد نوع موجودزنده دررويلي م۵٠ تا کنون حدود ،  يست شناسياز نظر ز

 مانده اند که خود به يکهزارم آنها باقي منقرض شده اند ودرحال حاضر کمتر ازين شناسيآنها درادوار گذشته زم
 شناخته ين انواع همه از نظر علميا. شونديون نوع حشره را شامل ميلي م٣٠ منجمله ،  نوعون يلي م۴٠ ييتنها

ن چهل يخواست از همه اي اگر مرحوم نوح م. شان موجود استيل هاو نمونه هاي شده اند و فسيم بنديشده و تقس
ج يا خليترانه ي مديايشتر از تمام دريست بيباي مين کشتي دهد، چني خود جايک زوج نروماده درکشتيون يليم

صد ذراع طول و پنجاه يقا سي باشد که خداوند درتورات ابعادآنرا دقيطول وعرض داشته باشد، و نه آن کشتفارس 
 . ن کرده استيي ذراع ارتفاع تعيذراع عرض و س

 
ته باشد افي تورات ادامه يشتر از چهل روزو چهل شب مورد ادعايار بيزش باران بسي اگر ري، حتيکيزياز نظر ف
 تا –ا ي چه برسد به تمام دن–ن ين النهرين کوچک بي سرزميزدکه حتين برين آنقدر آب برزميست از جو زميممکن ن
ن مورد نوشت که يش ولتردرهميست سال پيش از دويب. ر آب برودي مترارتفاع به ز۵٠٠٠ چون آرارات بايقله کوه

ن آنها يگر گذاشته شوند که آخريکدي يانوس بر روي اق١٢ست رد، الزم اينکه قله کوه آرارات را آب فرا بگي ايبرا
ن يطنت خاص خود افزود که اگر چنيان دارد، و با شيمکره ما رادرمي باشد که دونيانوسي بار بزرگتر از آن اق٢۴

 . نبوده استيازي درهمه قرون و اعصار نيگريچ معجزه ديگر به هي داده باشد دي رويمعجزه ا
 

 يغمبر رويم پيش از ابراهينکه طبق گزارش تورات طوفان نوح سه قرن پي بادرنظر گرفتن ا،  يخيازنظر اصالت تار
 يعنيح باشد، يالد مسيش از مي قرن پ٢١ا ي ٢٢د درحدوديباين طوفان به حساب خود تورات ميخ وقوع اي تار،  داده

 ي ب،  گذشته استيبزرگ کئوپس م هرم يخ فراعنه مصر و هفتصد سال ازبناي که دوهزار سال از آغاز تاريدرزمان
 بزرگ موجود درآن زمان درمصر و يک از تمدنهايچير آب رفته باشد، و نه هي به زي و نه فرعونيآنکه نه هرم

 .ن و هند بدست طوفان منقرض شده باشندين و چين النهريب
  

ل و قرآن برهمه امور جهان ي انجدمکرر تورات ويکه به تأک( نکه خداوند ي گذشته از ا،  يو ازنظرگاه اخالق....... 
نش نوع بشر ي پس از آفريتواند مدت کوتاهي نم)   گذرد با اطالع و اجازه اوستيش آگاه است و هر آنچه ميشاپيپ

شود که گناه ين پرسش مطرح ميرد، اي آنان بگيم به نابوديان تصميمان شده و به علت شرارت آدمياز کار خود پش
 ان چه بوده است ؟يمن ي مرتکب نشده بودند درايچ شرارتي که هيحشرات زبان بسته اه چرندگان و پرندگان و يبق

 ي قصه هاي مقدس نوعين افسانه هايهمه ا" : ن داستان طوفان نوح نوشتيش ولتر درارتباط باهميدو قرن پ
 يتهاي با واقعيرتباطخورندو اي بچه ها ميشتر بدرد الالئي هستند که ب،   کمتري منتها غالبا با ظرافت،  کشبيهزارو
ان يهودي جا داده شده اند درطول زمان توسط يهودي ي منتها چون درکاتالوگ کتابها،  ز ندارنديهودنين يخود آئ

 . افته استيهود آمده اند ادامه يال يان که به دنيحين اعتقاد توسط مسي و ا،  جنبه مقدس بدانها داده شده
...................................................................................................................................... 

ه ازقرآن بدان اختصاص ي آ١٨٠خا که چهارده فصل از تورات و ي عاشقانه او با زليوسف درمصر و ماجرايداستان 
 يگري دي قرار داده اند افسانه کامال ساختگيرد برسن ماجرا را موي که ايخ شناساني از تارياري از نظر بس،  افتهي

 و ي و آشوري و کلدانيا بابلي ي مصري و باستان شناسي و ادبيخيچ مدرک تاري دره،  است که بجزدرخود تورات
 يچ دوراني درهيچ فرعون مصريدهد هيخ نشان ميز که تاريافت، و تا آنجا نيتوان ي بدان نمي اشاره ايوناني

 . نداشته استيهودياشرا مبيصدراعظم 
  

 يت توراتي روايشتر از آنکه برمبنا ياربي بس– نام داده است يهوديک رمان ي که ولتر آنرا –خا يوسف و زليقصه 
 آن درجهان اسالم و بخصوص يت قرآني رواي برمبنا،  هود مورد توجه قرار گرفته باشديت و يحيآن درجهان مس
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وسف ي ي و اشارات متعدد حافظ به ماجرا،   مورد توجه قرار گرفته استيمران اسالي ايباي زيات و هنرهايدرادب
 .  شده استيوان شرقيخا نامه او درديز درسرودن زليخا الهام بخش گوته نيوزل

  
نگبروک وهربرت در  يبول (ين داستان توسط چند تن از محققان اروپائين بار اصالت اي نخستيدرقرن هجدهم برا
در . د قرارگرفتي مورد ترد)  نگ و کلوپستوک درآلماني لس،   فره و بخصوص ولتر درفرانسهانگلستان، بوالنژه و

ن ي او ازايوسف و انتقامجوئيخا به ين باره تذکر داده شده است که داستان عاشق شدن زلي ولتردرايونرفلسفيکسيد
ت و يپولي سوابق آنرا درمورد ه است کهي با او نداده است، داستان شناخته شده ايوسف تن به همخوابگيبابت که 

اوش و يپله و دمنت و س،  يپوداميل و هيرتي م،  بهيس و پري تان،  پي هبروس و دماز،  فدر، بلروفون و استنوبه
 .افتيتوان يسودابه م

   
 يري را به نخست وزير کرد ويوسف خواب اوراتعبينکه يانه که فرعون به محض اين افسانه ناشي ايدرعوض برا

 هم مسلما يائي و آسيقائيافر ين کشورهاي درعقب مانده تريرا حتي ز،  افتيتوان ي نميد احتماال سابقه ايگزخود بر
ن ين پژوهشگران برايهمه ا. رسدي نميريرخواب به نخست وزيک تعبيگانه، تنها بابت ي،آنهم ازقوم بيک زنداني
ست آب يز ممکن ني نيمي اقليتهايبلکه ازنظر واقع اصالت ندارد، يخين داستان از نظر تاريده اند که نه تنها ايعق
 يداستانها. اوردي بي مصر را درپي نابودين فاجعه اي آنکه چنيامده باشد بي از بستر خود باال نياپيل هفت سال پين

 توماس مان يباين آنها رمان زيوسف منتشر شده اند و معروفتريات شرق و غرب درباره ي که در ادبيمتعدد
ه گرفته اند و يوسف ماي يت توراتياست همه از روا" وسف و برادران او ي" قرن حاضر بنام يگ آلمانسنده بزرينو

وسف احتماال درزمان سلطنت ي داستان ،  يده بوالنژه محقق فرانسوي به عق.  ندارنديخيچکدام اصالت تاريطبعا ه
 ،  شده و به تورات ملحق شده استنوشته )   الديش از مي چهارم تا اول پيسده ها( درمصر Ptolemeusسلسله

وسف به مباشرت کل امالک ي به نام ين سلسله بود که شخصين پادشاه ايسوم"اورگتوس" سلطنت يرا درسالهايز
 . مصر منصوب شده بوديسلطنت

 
 يکجاي دارد،و دريز اضافاتيرات و نييوسف تغي ي نسبت به داستان تورات،  وسف آنطور که درقرآن آمدهيداستان 

راهن مرا يوسف گفت پيو "..... : ستي از آن ني نسبت داده شده است که درخود تورات ذکريوسف معجزه ايبه آن 
ن ي ا) . ٩٣وسف،ي" ( بازگرددي او به وينائي ازدست رفته بيرويد تاني صورت پدرم بگذاريد و رويبه کنعان ببر

 گرفته )   ١٠-٣ يبابها(وسفيتنامه ي وصيدهويدراش و از رساله ي ميريگر از کتاب تفسيمعجزه و همه اضافات د
 . شده است

...................................................................................................................................... 
 متاخرتراز يهوديات ي درادبی ول،   آمده که درتورات بدان اشاره نشده استيدرقرآن داستان خاص درباره موس

  : ج بوده ازآن سخن رفته استي عربستان صدر اسالم رايهوديان جامعه ي که درم)   يالديقرن سوم م(تورات 
را به  )   ن و شوريريش(ا يکه محل اتصال دو دري تاوقت: کرد گفتي مي که با اوهمراهي به خدمتگزار جوانيموس"
 يدند ماهيا رسين دودري ايکه به ملتقاي هنگام. ت ولوآنکه هفتاد سال راه باشددا نکنم آرام نخواهم نشسيگر پيکدي

 به ي موسي مسافتي پس از ط. ا به راه خود رفتي دردري خوردن همراه داشتند جاگذاشتند و ماهيرا که برا
ا متوجه يفت آ جوان گي ول. مين دور خسته شده اي چني راهيرا که ازطياور،زي مارا بيخدمتگزار خود گفت که غذا

ن يطان مرا بدين دارم که شيقي و ،   را فراموش کردميم ماهيه داده بودي تکي که درآنوقت که ما به تخته سنگينشد
م، يافتيم دست يجستي بهرحال ما بدانچه م:  گفتي موس.  راه خود را باز گرفتي و الجرم ماه،   واداشتيفراموش

 از بندگان ما برخوردند که يکيه ي و درعرض راه . ش گرفتندي درپ راکه آمده بودند درجهت باز گشتيسپس راه
 ١.مي از علم خود را بدو آموخته بوديم و بخشيش قرار داده بوديخاص خوت ياورامشمول عنا

 
 از آنچه را که درباره راه راست به تو آموخته شده يق کنم تا شمه اي طريتوانم همراه تو طيا ميآ:  بدو گفتيموس

چگونه بر آموختن همه آنچه ،  ي صبر نداريطلبيهمانا تو برآنچه برمن م:  پاسخ دادي ؟ وياموزيز بيناست به من 
 ر تو ـــــــــــک از اواميچيافت و از هي ي اگر خدا بخواهد مرا صبور خواه:  گفتي داشت ؟ موسي صبر خواهيدانينم

 ـــــــــــــــــــــ
 .ثعاليب، بيضاوي، رازي، اين مهسفرموسي راخضر پيغمرب دانسته اندطربي، زخمشري، :  مفسران معترب قرآن-١
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ش يد پي ديچ از آنچه خواهيا اما درباره هين صورت همراه من بي درا:  گفتي خادم ما به و.  نخواهم کردينافرمان

 خادم ما . نشستنديو هردو به راه افتادند و برکشت.  مکني دهم ازمن پرسشيحياز آنکه من درباره آن بتو توض
ا ي را که درآنند دردري تا کسانين شکاف را بوجود آورديا اي آ:  بدو گفتيد آورد و موسي پدي درآن کشتيشکاف

ن ي چنيزي مرا برمن مالمت مکن و چي فراموشکار:  گفتي؟ موسيار ناصواب انجام دهي بسي و کاريغرق کن
 ي موس.  روبروشدند که خادم ما او راکشتيبا نوجوانن بار ي و باز به راه خود رفتند و ا. دشوار را ازمن مخواه

به تونگفته بودم که :  گفتيو و . ي بس نادرست کردي و کاري را که قتل نفس نکرده بود کشتي کس تو : بدو گفت
ر واکنون ي نپذيگر مرا همراهي کنم دي پرسشيزين ازتودرباره چياگربعدازا:  جواب دادي کرد؟ موسيبامن صبرنتوان

 ي برايدند که از  ساکنان آن درخواست غذائي رسي و باز به راه خود رفتند و به شهر. زش مرا قبول کنز پوين
افتند که يش ي را دربرابر خويواريو درهمان هنگام د. شان سر باز زدندي اي آنان ازقبول تقاضاي ول،  خوردن کردند
 کرده ي حق بود که از آنان مطالبه اجرت:  گفتيوسم. ديو خادم ما آنرا بصورت اول بازگردانختن بود، يدرحال فرور

دن ي را که برشنيحاتيتوانم توضي و من م،  ده استي ما فرا رسي اکنون وقت جدائ:  پاسخ دادي خادم ما به و. يباش
 بود که ازراه آن امرار يريران فقيگي که من برآن شکاف آوردم متعلق به ماهي آن کشت.  بتو بدهميآنها صبر نداشت

 ها را به زور ي بود که کشتيشان پادشاهيرا که درپشت سر ايدم، زيب رساني و من آنرا عمدا آس،  کردندياش ممع
 يم آن بود که ويمان داشتند و بي بود که هردو به خدا اي که کشتم فرزند پدرو مادريو آن جوان. کرديتصاحب م

و پاکدل تربدان دوعطا سته تر ي شايض فرزندل کند، و خواستم که پروردگار درعويان و کفررا برآنان تحميعص
 که ينه ايم بود که اهل آن شهرند و گنجيتي خودش باز گرداندم متعلق به دوطفل ي که برجايواريو اما آن د. ديفرما

 بود خداوند مقرر فرموده ين دو طفل مرد صالحي چون پدر ا. وار پنهان بودين دير ايافته است درزيص يبدانها تخص
ار ي از جانب پروردگارشان دراختي بماند تا آنان بهنگام بلوغ آنرا بصورت لطفين گنج دست نخورده باقيبود که ا
ن بود يه امر خداوند را به اجرا درآوردم، و ا بلک،  ار خود نکردمينها را که کردم به اختيچکدام از اي ه. آورند
  ) . ٨١-۶٠کهف، " (ي نشان نداديدنش صبر کافي که برشنيحيتوض

 
 مسافرت ي است که درآن ماجرايالدي قرن سوم ميهوديک داستان ي ازيقي رونوشت دق،   که درقرآن آمدهيداستان

ن ي ا. ن سفرشرح داده شده استيهود و مکاشفات آنان درايغمبرياس پي خاخام بزرگ باتقاق اليوشوهابن لوي
ازدهم ي اواسط قرن يهوديرخ و خاخام عقوب مويم بن يصي توسط نيهوديگر يازده داستان ديداستان به همراه 

 J.Pelling   ي گذشته محقق آلمان شده است که درقرنيافح گرد آوريبوري بنام حيروان درمجموعه واحديدرق
 کرده والکساندرکوهوت تورات شناس يابيدراش آنرا مفصال ارزي بت ها ميهودي يدررساله خود در باره کتاب مذهب

)  ١٨٩١ه يژانو"( ند پندنتيورک ايوين "يکائي درمجله امريسياز آنها را به انگل يز ترجمه بخشيم نوخاخام اعظ
 . منتشرکرده است

……………………………………………………………………………………………… 
 ساخته و پرداخته ي که از افسانه هايني پهلوان فلسط)  Goliath(غمبر با جالوت ي داود پيداستان زورآزمائ

 به ينير فلسطيت آن پهلوان شکست ناپذيل تورات گرفته شده است، که بروايئ درقرآن از کتاب سمو،  تورات است
ن يو داود به شائول گفت همانا ا: " رسديک سنگ پرتاب شده از فالخن داود به هالکت ميهوه تنها با ي ياري

 و ،  ت کشانده اسي آبروئيان خداوند را به بيرا که لشکري ز،   ختنه نشده بدست من کشته خواهد شدينيفلسط
ات خورد و او را ي جليشانيان پيفالخن انداخت و سنگ برم دري پس سنگ. خداوند جالوت را بدست ما خواهد سپرد

نان راغارت ي فلسطيل اردوي اسرائي را بکشت وسرش راازتن جداکرد وبنين انداخت، و پس داود ويبرزم
که داود يو هنگام. …": د درقرآن آمده استن موري درهم) . ۵۴-۴٨ ،   باب هفدهم،  ليکتاب اول سموئ"(نمودند

 ياري مارا استواردار و مارا برکافران يهايپا،  ان او روبروشدند، گفتند که پروردگارايو کسانش با جالوت و سپاه
 متن ين مورد حتي درقرآن درا ).٢۴٩ ،  بقره"( د و داود جالوت را بکشت ي بخشياري پس خداوند آنها را . ده

و پنج نفر از شما صدنفر از دشمنانتان را تعاقب خواهند  ":  آن تکرار شده استي درنحوه انشايرييتورات با تغ
چه بارها که . …"، )  ٨،  ست و ششميان، باب بيسفر الو"( کرد و صد نفر ازشما هزار نفر ازآنان را خواهند راند 

  ) . ٢۴٩،  بقره"( ند فراوان را مغلوب کنيم تا با اجازه ما گروهي دادياري کوچک را يگروه
……………………………………………………………………………………………… 

 دراصل از تورات نقل ،  ل ازآن سخن رفتهيه قرآن به تفصيغمبر که درهفت سوره و چهل و نه آيمان پيداستان سل
و وان مرغان ي بر اجنه و دي وي افسانه اي او و فرمانزوائي که درقرآن درباره قدرت معجز آسايتي روايشده ول

 از تورات شناسان روشن ي عده ايهاي بررس. امده استيل نيچکدام درتورات وانجيموران و باد و طوفان آمده ه
و " دراش کوحلت رباح يم"ر تورات بنام ي مربوط به شرح و تفسين متن خاخامين مطالب چنديکرده است که منبع ا
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 درجوامع ي ول،  ر موثق هستندي غي متوناست که عموما" داراشيبت هام" مکمل کتاب استر و " يترگوم شن"
 . ج بودندي عربستان درزمان ظهور اسالم رايهودي
  

د نهاده ي تأکي و حکمت وين حال برخردمندي او و درعيمان و قدرت مادي درخود تورات تنها برشکوه دربار سل
 :  قدرت ويشده است ونه بر جنبه افسانه ا

  
صد نفر ناظر کار که ي سه هزارو سي هشتاد هزارنفر چوب بردرکوه بود، سوامان را هفتاد مرد باربردار ويو سل…"

 کرآرد نرم و شصت ي هرروز سي و آذوقه او برا. مان را چهل هزار آخوراسب بودي و سل. بر عامالن ضابط بودند
  فربه يا غزالها وآهوها و گوزنها و مرغهيگاو از چراگاه و صد  گوسفند سواست يکربلغور و ده گاوپروار و ب

مان يوخدا به سل..…ست هزار گوسفند بوديست و دوهزار گاو و صد و بيد بي خداوند گذراني که او براي قربان. بود
ش ي وسه هزار مثل گفت و سرودها. ا عطافرموديگ کناره درياده و وسعت دل مثل ريحکمت و فطانت از حد ز

م و يز دربازه بهايد، و نيرويوارها مي که بردي تا زوفائ و درباره درختان سخن گفت از سرو آزاد لبنان. هزاروپنج
ده ين که آوازه حکمت اورا شنيف و از تمام پادشاهان زميع طوايجم واز ،  ان سخن گفتيمرغان و حشرات و ماه

ن ي درهمي  ول) . ٣۴-٢٢ ،  کتاب اول پادشاهان،باب چهارم."(نديمان را استماع نماي آمدند تا حکمت سليبودند م
 از يم تا به امراو بوزد، و برخيديمان گردانيو ما باد صرصر رامسخر سل. … ": کند کهيت ميد قرآن حکامور
 و به )  ٣٨ص،(م يدير کشي و آنانرا دو به دو درزنج)  ٨٢و٨١اء يانب( کنندي او غواصين را مأمور که براياطيش
 يان و پرندگان بصورت صفوفيز اجنه و آدممان راايان سلي، و سپاه)  ١۶نمل،(م يمان زبان مرغان را آموختيسل

م که ماه ي رافرموديکماه بوزد و باد شامگاهيم که مدت ي رافرمودي و باد صبحگاه)  ١٧ ،  نمل(م يمنظم گرد آورد
  ".)   ١٢سبا،(گر بوزد يد
 

ر کرده يي تغين منابع خاخاميتورات درقرآن براساس همت يز رواي ن)   ملکه سبا(س يمان وبلقي سليدرمورد ماجرا
د يمان رادرباره اسم خداوند شنيو چون ملکه سبا آوازه سل. … ": ن ملکه آمده است کهي درتورات درباره ا. است

ار و ي بسيات و طالي که به عطريم وبا شترانيار عظيپس با موکب بس. نزد او آمد تا اورا به مسائل امتحان کند
 از هر چه دردلش بود گفتگو يمان آمد و با وي شده به حضور سلم واردي گرانبها بار شده بود به اورشليسنگها

پس ملکه سبا . ان نکرده باشديش بي نماند که براي ازاومخفيزي مسائلش را پاسخ گفت و چيمان تماميکرد و سل
ست يصدو ب وبه پادشاه . ديل نشاني اسرائي تو که برتو رغبت آورد وترا برکرسيهوه خدايمتبارک باد :  بدوگفت

مان به يو سل. امدي نيات هرگز به آن فراوانين عطري گرانبها داد، و مثل اياده ازحد وسنگهايات زيزنه طال و عطرو
د، پس او با بندگانش به ي بخشي آنچه از کرم ملوکانه خود به وي اراده اوراکه خواسته بود دادسوايملکه سبا  تمام

: نصورت آمده است کهين ماجرا درقرآن بدي همي ول) . ١۴-١ ،  باب دهم،  کتاب پادشاهان"(ت خود بازگشتنديوال
مان درصف مرغان گفت چرا هدهد ي سل،  دنديان و مرغان دربرابرش صف کشيمان ازاجنه و آدميان سليچون سپاه"

 هدهد درست ي ول. برميبت خود نداشته باشد سرش را مي غي براينم و همانا که اگر عذر موجهي بين جمع نميرادرا
ن سبا و از يت از سرزمي نادانسته براي و خبريشناسي دورآمده ام که آنرا نمين موقع آمد و بدو گفت از جائيدرهم

 و نه به ،  ديکند که به خورشي سلطنت مياريه زده است و برمردم بسي تکيملکه آن دارم که براورنگ بزرگ
مان گفت يسل": مطلب آمده است کهن يان سوره نمل دردنباله ي درهم) . ۴٢-٢٠نمل، "(برندي سجده م،  خداوند
ت يش از آنکه ازجاي پ: ان گفتي از جمع جنيتياورد ؟ وعفري من بين تخت رابرايک از شما سران قوم حاضر ايکدام

دراش گرفته شده، ي بت هاميهودير ينا ازتفسين موضوع عي ا) . ٣٨نمل،"(ت خواهم آوردي آنرا برايبرخاسته باش
بردند و نه تخت ملکه سبا يمان را بردوش خود درفضا ميت ها تخت خود سلي عفريهودير ين تفاوت که درتفسيبا ا
و " : مان مورد اقتباس قرار گرفته استياد درمورد معبد سلير زييگر از قرآن نوشته تورات با تغي ديدرجا. را

ن کار قصور يند واگر درا ساخت)   ن القطريع( ن ي او چشمه مسيمان بودند براي که درخدمت سليبفرمان ما اجنه ا
رها يکرها و آبگيخواست از محرابها و پيمان ميسل و آنها هر چه . ميچشانديکردند طعم آتش جهنم رابرآنان ميم
رام به فرمان يو ح. … ": ن باره آمده است کهي درتورات درهم) . ١٣سبا،" (ساختندي ميش به محکميگها برايود
 ،   باب هفتم،  کتاب اول پادشاهان"(کرهاو محرابها ساخت يگها و پيو دن ي برنجيرها ي معبد آبگيمان برايسل
 ).۶ ،   باب چهارم،  اميخ اي و کتاب دوم توار٣٩-٣٨

  
مان ي تخت سلي بررويگري، ما باگذاشتن بدن ديبل": ز گفته شده استي ابهام آميگر درقرآن به صورتي ديدرجا

ز از ي است که آن نيهودي يه افسانه اين آي منبع ا) . ٣۴،  ص"(دمان شي اما اواز گناه خود پش،  مياورا آزمود
 را که ين سحر آسائيمان برآثر گناهانش نگي و بموجب آن سل،  گرفته شده است" دراش يبت هام "ير خاخاميتفس

طان که به قالب ي و ش،  شد گم کرد وموقتا سلطنتش را ا زدست داد و سرگردان شدي ميهمه قدرتش از آن ناش



   اسطوره آفرينش                                                                                                    تولدی ديگر

27    صفحه

نش يجه نگيرفت ودرنتيز توبه اورا پذيمان از گناه خود توبه کردو خداني سلي ول،   نشستيدرآمده بود برتخت واو
  ) . ٨٧و٨۶ ي بندها،  دراش، فصل دوميبت هام( افت و به تخت سلطنتش برگشت يرا باز 

……………………………………………………………………………………………… 
غمبر يک پي داستان ،  ز بهمانصورت بازگو شده استيده ودرقرآن ن آنطور که درتورات آم،  يونس و ماهي يماجرا

 است و يگذرد سخت ناراضي م،  مي از آنچه درشهرخدا، اورشليو. له بوده استي اهل جليسيهود است که مانند عي
  شهر ترتسوسيعنين محل ممکن يرد به دورتريگيم مين جهت تصمي بد،  ندي بيهمه آنها رااز چشم خود خدا م

ن ي عازم ايک کشتين منظوربه ي بد.  بود برودي که درآنوقت کشور ثروتمند و مقتدري کنونيايدراسپان)  شيشتر(
دانند او ي نشستگان که ميفرستد وکشتين ميکند و طوفان سهمگي درراه خدا اورا غضب مي ول،  شوديشهر سوار م

 چون با خدا قهر کرده ي وي خود دعاکند، ولي فرونشستن طوفان نزد خدايخوهند براي ميل است از ويغمبر اسرائيپ
منتها  . رديگيآنها طوفان آرام منکارياندازند وبااياميرا به درجه ملوانان خود اويشود ودرنتينکار نمياست حاضر بد

ماند ي ميونس سه روز و سه شب درشکم ماهيبلعد و ي اورامي بزرگي بلکه به امر خدا ماه،  شوديونس غرق نمي
رود و از جانب ي م-تخت معروف آشوري پا–نوا ي از آنجا به شهر نيو. کنديرا درساحل استفراغ م اويوسپس ماه

ران خواهد ينوا وي نيده اند بزودي گردانيدهد که چون مرتکب شرارت شده و ازخدا رويهوه به مردم آن اطالع مي
ران يز از ويگردند و خدا نيا باز م خديمان شده اند به سوي خود پشينوا و پادشاهشان که از کارهايشد، و مردم ن

ا ي  آ: ديگويهوه مي و او با خشم به ،  رديگيونس قرار نمين کار او مورد پسند ي اما ا. شوديکردن شهرمنصرف م
 و ،  ي نداري و جرئت کار جديکنينم اما بدان عمل يکنيد ميکردم که تو تهدي نمينيش بيآنوقت که دروطنم بودم پ

را ي ز،  رينطور است جا ن مرا بگيش فرار کنم، حاال که اي ترشيخواستم ازتو به سوي من جهت هم بود کهيبهم
 ينوا کنار کوره راهيرون نيکندو دربيگر از خدا قهر ميکبار دي و .  استي من بهتر از زندگيط براين شرايمرگ درا

ن ين النهريبه درآفتاب سوزان کند آنقدر رشد کند کيده است امر مي که درکنار او روئيخدا به بوته ا. ندينشيم
شه بوته رابخوردو بوته يکند که ري را مأمود مين بار کرمي خدا ايشود، وليار خرسند مين بابت بسيونس ازايبر

ن يفرستد که اگر توبخاطر خشک شدن ايام مين موقع خدا به او پي درا. دي آيونس دوباره به خشم ميشود ويخشک م
 که ي شهر بزرگيچگونه من برا ينطور ناراحت شده اي ايتن متقبل نشده بود درکاشيچ زحمتيبوته که خودت ه

 ي نکنم ؟ و ماجرايبرند دلسوزيز درآن بسر ميان نينهمه چهارپايکنند و اي ميست هزار نفوس درآن زندگيصدو ب
 . ماندي مي خود باقيشود و درنافرمانيکه او متقاعد نميابد، درحالييان ميب پاين ترتيونس بدي

 
ن داستان که در يدهد که ايشمارد تذکر ميم" سروتهيقصه ب"ک يار کوتاه تورات را فقط ين کتاب بسيتر که اول

ونان ي معروف ي است که دوتن ازشعرايوناني يک افسانه باستاني از ين نوشته شده رونوشتي فلسطيونانيدوران 
بق آن هرکول سه روز و سه شب درشکم کوفورن آنرا درشرح دروازه خوان هرکول نقل کرده اند، و طيهومر و ل

 رون ي از درد اورا بـــــیائيخورد، و غول دريکند و ميباب مـــــبرد و درآنجا جگر اورا کي بسر ميائيک غول دري
رون افتاده  ي بيا از دهان ماهيونس که درساحل دريح مپرسد که اوال چطور شد که ين توضي و بهمراه ا.  اندازديم

م شهر خدا يکه خود اورشليا چطور وقتي و ثان،  ا فاصله دارديلومتر از درينوا رفت که چند صد کي ن بهيبود به آسان
نوا تنها درعرض ي مردم مشرک ن،   مانده بوديده او درطول سالها درحال شرک باقيغمبران و قوم برگزيو شهر پ

نوا يکه شهرنينکه چطور درحاليم ا و سرانجا،   آوردندي رويونس به خدا پرستيست و چهار ساعت با موعظه يب
ز هرگز دوباره يران شده بود و بعد ازآن ني ويح بدست مادها درآتش سوخته و بکليالد مسيش از مي پ۶١٢درسال 

 اورد؟يالد توانست درآنجا موعظه کند و مردم آنرا به راه راست بيش از ميونس درقرن سوم پيآباد نشد، 
………………………………………………………………………………………….. 

. ات جهان اسالم درطول قرون داشته استي درادبيعي است که بازتاب وسيداستان گنج قارون در قرآن ازداستانهائ
ما بدو .  کردي براو سرکشي بود ولي از قوم موسيکيقارون " : ن آمده استين داستان درسوره قصص چنيا

 شادمان :  قوم او بدو گفتند. کل دشوار بوديهيقو ي مرداني آنها برايدهاي حمل کليم که حتي عطا کرده بوديئگنجها
ب تو فرموده است سراغ از آخرت خود ي که خدا نصيان نعمتهائي و درم،  مشو که خداوند شادمانان را دوست ندارد

 کرده يکه خداوند به تو نکوئ کن همانطور ي و نکوئ،  ريز بگين جهان ني ايش را از زندگي و سهم خو،  ريبگ
 قارون بدانان گفت من هرآنچه راکه يول، دوست نداردرا خداوند فساد کنندگان را ي فساد درارض مروزلنبا بد .است

 سخت ترازاورا به يش از او درطول قرنها سرکشانيدانست که خداوند پيا نمي و آ.  خودم دارميازکاردان دارم 
ن بود که با شکوه و جالل يهند داد؟و چنش را خوايفرگناهان خويشتربه هالکت کشانده است و گناهکاران کي بيشمار
 يم که ثروتيز ثروت قارون داشتيگر گفتند که چه خوب بود اگر مانيکدي کسانش رفت و مردمان با يار به سويبس
 ي را خارج ازخدابرايچ گروهيکه هيم درحالين فروبردير زمياما ما قارون و خانه اورا به ز... . ار گران استيبس
 او ي که دوش بدو غبطه خورده و آرزو کرده بودند که درجاي و آن کسان. ديبه داد اونرسس چکي نداشت و هياري
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ان خادمان خواسته باشد ي خود را به هرکس که ازميرا که خداوند نعمتهايز،   بدا به حال تو: باشند بامدادان گفتند
 )  ٨٢-٧۶قصص، " (. کنديم عطا

  
 باب ،  ، سفر اعداد٢١ ،   باب ششم،  سفر خروج( رفته شده است ن داستان تماما از تورات و از تلمود گيا

 از يکي )  Qorah يدرزبان عبر(ت آنها قارون ي که به روا)   ٧ ،  ام، باب ششميخ اي کتاب اول توار،  شانزدهم
 و يسه مويست و پنجاه نفر از فرزندان قوم عليو دول يوخ اسرائيگر از شي به همراه چند تن ديبزرگان قوم الو
ن دهان باز کردواوراباهمه ي گناهکار شناخته شد زميش خواند و چون وي اورا به آزماي کرد و موسيهارون سرکش
 به گفته  ).١٠،  ست و ششمي وباب ب٣٣-٣١ ،  سفراعداد، باب شانزدهم(ه مال و منالش فروبرديهمراهان و کل

 . شديصد قاطر مير س قارون باي گنجهايدها ي تنها ک)  ١٠ن الف، يسهندر( تلمود 
 

 است ي چند جواني افسانه اي ماجرا،   در قرآن بدان اختصاص داده شدهيداستان اصحاب و کهف که سوره خاص
 از . کنديدار ميبرد و بعدا بي به خواب مي مدتيبردند و خداوند آنانرا براي پناه ميارکه به خواست خداوند بدرون غ

نشان ي آنها سه تن بودند و چهارم:  خواهند گفتيکسان ": ن رفته استن گروه درقرآن بصورت معما سخيشمار ا
 حل معما يز برايگر ني ديکسان. نشان بودي خواهند گفت آنها پنج تن بودند و سگشان ششمي، و کسان.سگشان بود

وردگار  آنها را پريقيشان بگو شمار حقي بد. نشان بوديخواهند گفت که آنان هفت تن بودند و سگ همراهشان هشتم
 درباره آنچه يداري خفتگان غار پس از ب) . ٢٢ ،  کهف"(ن شمار آگاهند ي معدود برايکسان تنها يداند وليمن م
د؟وآنان پاسخ ينجا بسر برديچه مدت درا:ديگران پرسي از آنان ازديکي:"پردازنديشان گذشته است به گفتگو ميبرا
. نجا آگاه استي شما بهترازهرکس برزمان شماتوقف شما دراياو گفتند خد. کروزي از يد بخشيا شايکروز، ي: دادند
 خوردن شما ين خوراک را بخردوبرايکو تريد تادرآنجا ني از خودتان را با سکه موجود به شهر بفرستيکيپس 
 ) . ٢۵و١٩-١٠ ،  کهف"( درغار مانده بودند،   و نه سال فزون برآن،  صد ساليو ندانستند که س. اورديب

 
  درکتاب )   ش از اسالميقرن پ ( يالدي م۵۶٠است که درسال " هفت خفته " از افسانه ين اقتباس آشکارن داستايا

ش ي بود که پيگري متن ديز بازگوئيو خود آن ن   ١.ل نقل شده بودي به تفصيحيف مسس معرويوس قديگوريسن گر
موضوع داستان شرح حال     ٢. د درکتاب خود آورده بويحي قرن پنجم مسياني راهب سرياکوبوس سروجياز آن 

روند و سه قرن بعد ي به خواب مير کنوني درمحل ازمEphesusک شهري نزدي است که درغاريحيهفت جوان مس
 ناشناخته ي بکليطي خودرادرمحيروند وليشوند و به شهر ميدارميده اند بيکروز خوابينکه تنها يازآن بتصورا

 .ابندييم
......................................................................................................................................

 بنوبه خود درکتاب ديگري از همين يعقوب سروجي راهب سرياني که بخش ،  داستان ذوالقرنين ويأجوج و مأجوج
يات به منظور برخورداري از عمر ابدي اختصاص بزرگي از آن به افسانه رفتن اسکندر به جستجوي چشمه آب ح

 )   که موضوع آثار ادبي متعدد پارسي و عربي قرار گرفته( بوجب اين داستان  ٣ .يافته بتفصيل ذکر شده است
اسکندر درسفر به چشمه آب حيات براي جلوگيري از حمله يأجوج و مأجوج ديواري از آهن بدست آهنگران خود 

 نسبت )   که بطور سنتي همان اسکندر دانسته ميشود(درقرآن اين ماجرا به ذوالقرنين . درپيش روي آنها ميکشد
 اورادرزمين فرمانروائي داديم، )  خدا(بگوي که ما.  داستان ذوالقرنين را پرسند)  محمد(و از تو:" داده شده است

 به جائي رسيد که خورشيد درآن  و اوازاين دانش خود پيروي کردتا آنکه. وازهرچيزي  شمه اي آگاهش گردانيديم
  بدو گفتيم اي. و نزديک آن چشمه مردماني را يافت. غروب ميکند،  و خورشيد راديد که درچشمه گرمي فروشد
_______________________________  

١-George Tourensis:  De Gloria Confessorum  ،١٢٢-١٢۴، ص  ١۵۶٣ چاپ پاريس . 
 
٢- Jacobus Saroujensis De Pueris Ephesi   ترجمه التينی A. Assemani  )  جلد بيست و هفقتم از مجموعهBibliotheca Orentalis  ٢٣۵، و ٢٨٣ صفحات  ( 

ه  منتشر کرد   Les Sept dormants, apocalypse de l”Islamدر باره اين دستان پژوهش ماسينيون مفصلی بنام محقق و متصوف فقيد فرانسوی، لوئی ماسينيون 
 محقق مصری يحی مبارک نيز بر مبنای همين پيوهش ماسينون )  Melange Paul Peeters”, t. 2, 1949: “Analecta bollandiana, t. 68. Paris 1950“)است  

    ”Le Culte Liturique et popoulaire des sept dormants, martyrs d’Ephese“   انجام داده که ترجمه فرانسه آن با عنوان  " اهل الکهف"تحقيق وسيعتری با عنوان 
 .ه است  در پاريس چاپ شئد١٩۶٣ در سام )  ١٨٠ تا ١٠۴صفحات (از محموعه آثار لوئی ماسينيون  Opera Minora) ( در جلد سوم

قرآن که اصحاب کهف سيصد سال و نه سال هم زيادتر در در اشاره بدين ماحرا مينويسد مکه يهوديان در باره اين آيه " شيخ مهدی الهی قمشه ای در تفصيل آيات القران الحکيم
غار به خواب رفتند به حضرت علی عليه السالم اعتراض کردهند که اين نه سال اضافی در تورات ما نيست، ولی حضرت به آنها پاسخ دادند اين نه سال تفاوت برای اين است که 

 .ز داستان اصحاب کهف به ميان آمده استشايد الزم به تذکری ا. سال شما شمسی است و سال ما قمری
  
 The history of Alexander the Great, being  با عنوان  A.T.W. budge توسط خاور شناسان انگليسی  ١٨٨٩ ترجمه انگليسی اين کتاب از اصل سريانی آن در سال -٣

the Syrian version of the Pseudo –Callistene  است در آکسفورد به چاپ رسيده. 
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 گفت آنکس را که .  از اينان هر که راالزم بداني عذاب کن و با هرکدام که شايسته داني مالطفت نما،  ذوالقرنين
کافر است البته عذاب کنم تا آنکه بعدا از جانب خداوند عذابي سخت تربيند، و آنکس راکه ايمان آورده بدوپاداش 

ه آنجائي رسيد که خورشيد طلوع ميکرد، وبرگروهي ميتافت که ميان آنان  آنگاه به راه خود ادامه داد تاب. نيکو دهم
 و آنجا ،   و درادامه سفر خود به ميان دو سدرسيد. و خورشيد پوششي نبود،والبته ما از احوال ايشان باخبريم

زمين ما فساد  همانا که يأجوج و مأجوج درسر،   و بدوگفتند يا ذوالقرنين،  قومي را يافت که فهم سخن نميکردند
آنگاه ذوالقرنين فرمان داد تا آهن .....بسيار ميکنند، آيا اگر خرج آنرا بدهيم توسدي ميانه ما و آنها خواهي بست ؟

بياورند و زمين را حفر کنند تابه آب برسد، و ازسنگ و آهن ديواري ساختند و برآن آتش افروختند و آنگاه مفرغ 
 و ذوالقرنين . ج و مأجوج برشکستن سد و رفتن برباالي آن توانائي نيافتندگداخته برآن ريختند و ازآن پس يأجو

 اين رحمت پروردگار من است، و آنگاه که وعده خداي من فرا رسد اين سد رامتالشي گرداند، و البته وعده : گفت
 ). ٩٧ تا ٨٣،  سوره کهف"(خداي من محقق است

 
 و درانجيل )   ٣و٢ ،   حزقيال نبي، باب سي وهشتمکتاب(موضوع يأجوج و مأجوج پيش ازقرآن درتورات 

".....  درمکاشفه يوحنا دراين باره آمده است که . مطرح شده بود)   ٩و٨ ،   باب بيستم،  مکاشفه يوحناي رسول(
و چون مدت هزار سال بسر رسد شيطان از زندان خود خالص يابدو بيرون رود و امتهائي را که درچهار زاويه 

  ١".  ي يأجوج و مأجوج را که عددشان چون ريگ دريا است گمراه کندجهانند يعن
 

 ،  يکي ديگر از داستانهاي قرآن است که از دو کتاب مذهبي درجه دوم يهود گرفته شده" خفته صد ساله"داستان 
ه و آن مردبرشهري گذشت ک:"....  دراين باره درقرآن آمده است. ولي درخود تورات سخني از آن نرفته است

 و گفت چگونه ممکن است خداوند چنين ويرانه اي راپس از مردنش دگر باره زنده . ويرانه و خالي از سکنه بود
 و ازاوپرسيد چه مدت دراين حال بودي ؟ ،  کند ؟ پس خداوند او رابمدت صد سال بميراند و آنگاه دوباره جان داد

 و بنگر که نه خوراک و نه پوشاک هيچکدام ،  ا ماندي نه، تو صد سال دراينج:  و خداوند گفت. جواب داد يکروز
 و استخوانها راببين که چگونه ماآنها را . فاسد نشده اند واالغت را نيز ببين که همچنان برجاي خود ايستاده است

 قسمت اول اين داستان از يک روايت حبشي کتاب ) . ٢۵٩،  بقره"(به هم پيوند ميدهيم و بعد با گوشت ميپوشانيم 
 و بموجب آن ،  اقتباس شده است که اندکي قبل ازظهور اسالم نوشته شده بود و درمکه باآن آشنا بودند" باروخ"

 ودرعوض ارمياء ازخداوند ميخواهد ،  يرمياء پيغمبر يهود را ازسياهچال بيرون ميآورد)  حبشي(عبدملک کوشي
داوند موعدآن نزديک بود نکند، و خداوند بدو که اوراکه مومن پاکنهادي است شاهد سقوط اورشليم که به امر خ

دستور ميدهد که عبدملک را به تاکستاني معين بفرستد و وي تاهنگام بازگشت ملت اسرائيل به اورشليم پس از 
 بدين ترتيب عبدملک به تاکستان موعود ميرود ودرآنجا سرش راروي يک سبد . پايان اسارت بابلي درآنجا بماند

 ووقتي که پس از بازگشت يهوديان به اورشليم درپي فرمان ،   سال به خواب ميرود۶۶دت انجير ميگذارد و م
 بخش دوم اين داستان که درآن از زبان خداوند . کورش کبير بيدار ميشود هنوز انجيرهاي درون سبد تازه هستند

آشکاراازاين بند از "شانيم استخوانها راببين که چگونه آنهارا بهم پيوند ميدهيم و با گوشت ميپو": گفته ميشود
و ديدم که هراستخواني به استخوان ديگري که بدان مربوط بود ": کتاب حزقيال درتورات گرفته شده است که

 " و نگريستم که پي وگوشت برآنها برآمد و سپس پوست همه آنها رااز باال پوشانيد ،  نزديک شد و بدان پيوست
 ) . ٨و٧ ،  باب سي و هفتم،  کتاب حزقيال نبي(

...................................................................................................................................... 
 . اقتباس ديگري از منابع يهودي است،  داستان لقمان حکيم که سوره خاصي از قرآن به نام اوناميده شده است

روايت ازآن گرفته شده يک اثر بسيار قديمي يهودي متعلق به پيش از ميالد مسيح است که ترجمه آن کتابي که اين 
____________________________ 

 که ي به هر شهرميو حرام کرد:" کندي م معريفياهل غضب يجوج ومأجوج رامأموران اجراايگري دين درجاآقر -١
 ي که دروازه ها را برروي تا زمان،  ز کفر خود توبه کنندنان ايم که ايقصد هالک مردم آنرا داشته باش

أجوج ومأجوج و نقش آا يز کرارا ازي نيث اسالمي احاد) . ٩۶-٩۵،  اءيانب"(م يأجوج و مأجوج بگشائي
و :" سدينوي به نقل ال حضرت امام جعفر صادق مين باره حباراالنوار جملسيدرا. کرده اند اديدرآخرالزمان 
ر ي بسرعت سرازيأجوج ومأجوج است شکسته شود و آا از هربلندي که دربرابر ي سد،  ن رسدچون آخرالزما

د يد تا هزار فرزند پدريميشان مني از ايچ مرديفه اند، و هيک چهارصد طاي است که هر و مأجوج اميت. شوند
 است يو عرضشان مساوگر طول ي صنف د،  شان مانند درختان بلندندي ازاي صنف: شان سه صنف باشنديآورد،و ا

گر يکنند و گوش ديک گوش خود را فرش مي صنف سوم . ستد،ي ايشان منيش اي درپچ کوه آهيني صنفند که هنيو مه
ن قوم درشام خواهد بود و ي مقدمه ا. خورنديگذرندآنرا مي که ميخوک و ي و شرتيلي واز کنار هر ف،  راحلاف
   ).زدهمي جلد س،  هبار االنوار"( کننديه مازندران را آخر ماچي مشرق و دريشان درخراسان و رهايساقه ا
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  F. Nau توسط١٩٠٩ درسال Histoire et Sagesse d’Alikar l’Assyrien, fils d’Anaelبا عنوان 
 لقمان مردي خردمند بود که درزمان دو پادشاه آشورسناخريب ،   به حکايت اين کتاب. درپاريس بچاپ رسيده است

 و چند تن از محققان تورات ميان نوشته ها ي منتسب بدو وکتاب،  ن درنينوا پايتخت آشور ميزيستو عصر حدو
) ١٨ ، و باب يازدهم٢٢ ،   باب اول،  کتاب طوبيا(طوبياي تورات که بعدا نوشته شده ارتباط نزديک قائل شده اند 

شه به آنچه يمتواضع باش و هم،  انپسر ج" : شوديگفته مهود از زبان لقمان خطاب به پسرش ي يميدرکتاب قد
ت را ياط مباش صداي احتيزه جووبيست. اموزي دانش بيتوانيبردبار وآرام باش وهرچه م.  نگاه کنيرپا داريز

 دو خانه يتواند روزي االغ م،   باشدي کافي ساختن خانه اي صدا برايرا که اگر بلندي ز،   بلند مکنيباعربده جوئ
را که بانک يت رانرم کن زي صدا: لقمان به پسرش گفت" که ،  مضمون درقرآن آمده استن يبا هميو تقر" بسازد 

  ) . ١٩٩،  لقمان"( ن صداهاست يند ترياالغ ناخوشا
...................................................................................................................................... 

 يمان داستانهائين درباره سلياطيش:"نصورت اشاره شده است کهيدرسوره بقره به داستان هاروت و ماروت بد
دوملک هاروت و  آموزند و آنچه را که بابل بري همچنانکه سحر و جادو رابه مردمان م،  کننديت مين حکايدروغ

  ) . ١٠٢،  بقره" (ماروت آشکار شده بود
 

ز نقل شده ي ني وهنديات اوستائي مختلف درادبي گرفته شده وبصورتهايک اسطوره اکديز ن داستان که اياصل ا
شان ينش اي خداوند را از بابت آفر،  ن ناخرسند ندي زميان روي که از گناهان آدمين است که مالئک آسمانياست چن

 و ،  رفتنديان بودند به راه آنان ميد که اگر خود آنان جزو آدميگويشان مي خداوند بديول،  دهنديمورد انتقاد قرار م
نده بنام هاروت و يان خود دونمايشنهاد اومالئک ازمي به پ. طلبديش مين امر ثابت شود آنهارا به آزماينکه اي ايبرا

  يان شرکت کنند وهمانندآنان درمعرض وسوسه هاين بروند ودرجمع آدمي به زمينند تا بصورت آدميگزيماروت برم
 هاروت و .  شونديار زناو شرابخو،   قتل،  يل بت پرستيره از قبي آنکه مرتکب گناهان کبي ب،  رنديمختلف قرار گ

 آنها يشوند که دل از هردويبا روبرو ميار زي بسي دربدو ورود بازني ول،  شوندين مين تعهد روانه زميبااماروت 
ن موقع يدرا. کشدي بااو ميه همخوابگروند و سرانجام کارشان بيار به دنبال اومي اختيبکه ي بطور،  ديربايم

 و خدا درآسمان مالئک را ،  کشندي پنهان ماندن رازشان اوراميشود و آن دو براين گناه آنان مي شاهد ايرهگذر
کنند که ي ومالئک اعتراف م،  ان عمل نکرده اندينده آنان بهترازآدمينند که دونمايخواند تا بچشم خود ببينزد خود م

ار داده ي به آنها اخت،   دربازگشت دو ملک خطاکار به آسمان. شتباه کرده بودند وحق با خداوند استدرانتقاد خود ا
رند که يپذي را ميني را انتخاب کنند و آنان مجازات زميکين ي زميمجازات دررون مجازات دردوزخ و يشود که بيم

 .  دربابل استي دردرون چاهي ابديواژگون
  
 )   يجاودانگ( و امرتات )   کمال( اقتباس شده که درآن از هاروت بصورت هروتات يئن داستان ازمتون اوستايا

انه بصورت ي مي درفارسين دو نام اوستائي دارند واي ها سر پرستينام برده شده است که برقلمرو آبها و رستن
  ١ . خرداد و امرداد درآمده اند

 
 
 
 
 
 

_____________________________________  
 Haurvatat et Amertat: essi با عنوان   J. Darmersteterر باره ريشه ايرانی هاروت و ماروت قرآن، حتقيق مفصلی توسط  د-١

sur la mythologie de l’Avesta  در پاریيس و حتقيق جامع ديگری توسط حمقق و روحانی فقيد فرانسوی  ١٨٧۵در سال  
Jean de Menasceا عنوان ب  Une legende iranienne dans l’angeologie Judeo-musulmane a propos de Harut et de Marut   در مجله   Etudes 

Asiatiques  منشر شده است ) ١٠-١٨ ، صفحات ١٩۴٧شماره اول، " (انجمن سويسی مطالعات آسيائی"  نشريه . 
 
ل به ين دو نام تبديا از منعکس شده که درآي نيات توراتي درادبي هخامنشنين داستان درزمان فلسطيا

 گفته شده است که )   باب هشتم( درکتاب اول حنوخ ) . ۴۴ ،   جلد اول،  القواطي( شده است يل و مشخازايعزاز
 يدهند و به مردان درس اخرت شناسيش به جواهرات را مي و آراسنت خويمالئک مطرود به زنان درس خود آرائ

ک ياسطوره هاروت و ماروت  " يهودي و يات عربيخ ادبيتار"رکتاب  دAdolphe Lods رابه استنباط يوجادوگر
  .  بوده استي و اکديرانياسطوره مشرتک ا

 


