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  اسطوره  آفرينش
  

  ”توحيدی" افسانه آفرينش کائنات و خلقت انسان، از سه قرن پيش تا کنون مھمترين نقطه ضعف ھر سه مذھب
جھان بوده است،  زيرا دراين مورد اين ھر سه مستقيما رودرروی واقعيتھای جھان دانش قرار گرفته اند. ھرقدم  
تازه ای که درطول اين قرون درامر شناسائی واقعيتھای مربوط به زمين ما،و منظومه شمسی ما،  وکھکشان ما،  

و ھر کشف جديدی که درباره پيدايش زندگی  وزمين ھا و خورشيد ھا و کھکشانھای ديگر کائنات برداشته شده، 
درروی زمين و سير تکاملی آن از باکتری ھای نخستين تا به انسان متفکر عصر ما صودت گرفته، افسانه ھزاران 
ساله آفرينش شش روزه آسمان و زمين و موجودات اين زمين را بی اعتبارتر ساخته است.  ميليونھا نفريھودی  

ال، و ميليارد ھا نفر مسيحی درطول نزديک به دوھزار سال، درعھدعتيق و عھد درطول بيش از سه ھزار س
  جديد خود درباره نحوه آفرينش کائنات و پيدايش نوع انسان درروی زمين، خوانده اند وامروز نيز ميخوانند که:   

  
روح خدا سطح آنھا را "درابتدا خداآسمانھا و زمين راآفريد، و زمين تھی وباير بود و تاريکی برروی لجه بود، و

فروگرفت. ... و خدا گفت آبھای زير آسمان دريکجا جمع شود و خشکی ظاھر گردد،و خدا خشکی رازمين ناميد 
و اجتماع آبھارا دريا ناميد. ... و خدا گفت زمين نباتات بروياند. ... وگفت: آبھا به انبوه ماھيان پر شود و پرندگان 

پرواز کنند. .. و گفت زمين جانوران رابه اجناس مختلف و حشرات و بھائم بر باالی زمين برروی فلک آسمان 
را به اجناس مختلف بيرون بياورد. ....  پس گفت که آدم را شبيه خودمان بسازيم تا برماھيان دريا و پرندگان 

فريد. ... و آدم  آسمان و بھائم و حشراتی که برزمين مخزند حکومت نمايد.  پس آدم را آفريد و ايشان رانروماده آ
رااز خاک بسرشت. .... ودربينی وی روح حيات دميد. ... و خداوند باغی درجھت مشرق غرس نمود و آن آدم  
راکه سرشته بود درآنجا گذاشت.... وچھارنھر بيرون آمد تا آن باغ راسيرات کند. .. و خداوند ھمه اينھا را  

  دايش، باب اول) .  درشش روز به پايان رسانيد”  (خالصه شده از سفر پي
  

ميلياردھا مسلمان جھان نيز،  بنوبه خود،درطول ھزارو چھارصد سال درھمين باره درقرآن خوانده اند و امروز  
) و شب راتاريک و روز را روشن آفريديم.  ١١٧نيز ميخوانند که: "آسمانھا وزمين را درشش روزآفريديم  (بقره،  

) ، و آبھا را بصورت دو  ٣٣-٢٧نھای آسمان ساختيم  (نازعات،.. پس زمين را بگسترانديم و کوھھارا ستو
) ،و ھمه جانوران ۵٣دريای شور و شيرشن آفريديم و اين دو دريا را با حائلی از يکديگر جدا کرديم  (فرقان،

) ،وآدم راازخاک  ۴۵راازآب آفريديم که برخی ازآنھا برشکم راروند وبرخی بردوپاوبرخی نيز برچھارپا (نور، 
) ٢٩) ،وروح خويش رابراودميديم  (حجر،۶۴)   وبه کاملترين صورت آفريديم  (مومن،۵٩يم (آل عمران، آفريد

  ) ". ٩٧،وچراغھای ستارگان رابرای راھنمائی او درتاريکی ھای بيابان ودريا برافروختيم  (انعام،
  

ه انکارآن يا حتی ترديد  درطول قرنھا،اسطوره توراتی آفرينش برای جھان مسيحيت واقعيت انکارناپذيری بود ک
درقبول بيقيد وشرط آن اتھام کفرو زندقه و کيفرشکنجه و مرگ رابدنبال داشت.  ھرمسيحی مومن ميبايست الزاما 

سال پيش از ميالد مسيح آفريده شده است.  اسقف اعظم ايرلندی، جيمزآشردرآغاز    ۴٠٠۴پذيرفته باشد که دنيا در
براساس برسيھای او ازمتون مذھبی اين آفرينش دقيقادرساعت نه صبح قرن ھفدھم مسيحی حتی اعالم کرد که 

ازخلقت دنيا است و   ۵٧۵٨اکتبر صورت گرفته است. درتقويم رسمی يھود سال کنونی سال  ٢۶روز دوشنبه 
سال فاصله  ٨٩٢سال فاصله ميان آدم و نوح،  ١٠۵۶سال،  ۵٧۵٨اکتبرسالروز آفرينش جھان. از اين   ٧روز 

سال فاصله ميان ابراھيم و عيسی است.  طبق روايات مذھبی يھود، خاکی که آدم با   ١٨١٢ابراھيم، ميان نوح و
  آن سرشته شده از محل آينده معبد سليمان دراورشليم برداشته شده است. 

  
دراحاديث اسالمی بنوبه خود آمده است که خداوند درشب معراج به پيامبرش محمد اطالع داد که زمين را روز  

کوھھارا روز يکشنبه، گياھان ودرختھاراروز دوشنبه، آفريدنی ھای ناخوشايند راروز سه شنبه، نوررا    شنبه،
روز چھارشنبه،وحيوانات راروزپنجشنبه وآدم راروزآدينه اندکی پس ازپايان نمازجمعه آفريده است (مشکوه  

رالتأويل) تصريح ميکند که  المصابح زمخشری).  بيضاوی درتفسيرمعروف خود ازقرآن (انوارالتنزيل واسرا
  خداوند آسمانھا راروزپنجشنبه آفريد و خورشيد و ماه وستارگان راروز جمعه درآنھا جای داد. 
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چگونگی اين آفرينش کائنات و آدميان از جانب خود خداوند درگفتگوی دو جانبه  به حکايت کتابھای"توحيدی"

برمحمد، به اطالع موسی و عيسی و محمد رسيده است.   يھوه و موسی درکوه سينا و از طريق نزول وحی 
) دانش عصر ما  Astro-Physicبااينھمه،  واقعيت موجود اين است که ھمچنانکه بخش فيزيک سماوی  ( 

قوانين رياضی و فيزيکی مربوط به کھکشانھا وخورشيد ھا و پيدايش زندگی درروی زمين را تا آن اندازه که  
ن کنونی اجازه ميدھد دقيقا مشخص کرده است،  بخش ديگری از ھمين دانش عصر پيشرفتھای علمی و فنی جھا

ما،  يعنی بخش کاوشھای باستان شناسی بنوبه خود اسناد و مدارک ناشناخته فراوانی را دراختيارپژوھشگران 
ش، بيشتر  قرارداده است که نشان ميدھد برداشتھای تورات و به دنبال آن دو کتاب توحيدی ديگر درزمينه آفرين

از آنکه ازوحی آسمانی سرچشمه گرفته باشند ازاسطوره ھا و افسانه ھای ماقبل توراتی، بخصوص از معتقدات  
بابلی و اکدی وکلدانی ودربخش اساسی ديگری ازآن يعنی درزمينه آفرينش شش روزه کائنات از معتقدات مزدائی  

  سرچشمه گرفته اند.  
  

درقرن گذشته و قرن حاضر بھمان اندازه درابطال معتقدات سنتی گذشته   الواح و مدارک مکشوفه باستان شناسی
نقش قاطع داشته اند که اکتشافات رياضی ونجومی وبرسيھای فضائی درابطال اين نظريات داشته اند. بطورنمونه 

پادشاه آشور،که خود آن نيزاقتباس   Assurbanipalمضمون يک لوحه بابلی مکشوفه دربايگانی کاخ سلطنتی
ز اسطوره ھای قديمی تری دربين النھرين است چنين است که: خدايان عالم ھستی را از آب آفريدند، و درآن  ا

ھنگام گردابی گرداگرد زمين رافرا گرفته بود،وزمين سطحی دايره ای شکل بود که بردورآن کوھھاافراشته بودند  
و خدايان آبھارا به شکل شوروشيرين ازھم    وسقف آسمان براين کوھھا تکيه داشت، و ھمه اينھا درميان آب بود، 

  جداکردند. 
  

پس از آن چھار رودخانه بزرگ و روئيدنی ھا وحيوانات وحشی و اھلی و پرندگان و ماھيان رايکی پس از ديگری 
آفريدند، ودرآخر الھه” آرزو"انشار اولين مردوکيشار اولين زن را آفريد، که اولی نماينده آسمان و دومی نماينده  

ن بودند، و روح زندگی توسط” دوماساگا" و" گاتومادوک" دو خدای مرد وزن دربينی آنھا دميده شد، واز  زمي
  درآميختن آن دو، نوع انسان به وجود آمد.  

  
جمله ھای آغازين سفر پيدايش تورات که: پيش از آفرينش زمين تھی و باير بود و تاريکی برروی لجه بود و 

(حماسه آفرينش) است   Enuma Elishفت ترجمه کلمه به کلمه حماسه بابلی روح خدا سطح آبھا را فرو گر 
که متن کامل آنرا  ھمراه با توضيحات تاريخی مربوط بدان درکتاب اسطوره ھا وسنت ھای ژان بوتروآشورشناس 
برجسته قرن حاضر ميتوان يافت، و براصل آميزش دو دريای آب شيرين و آب شور که بخصوص درقرآن از آن  

(آب شور)     Tiamat(آب شيرين)   و   Apsouن رفته است تکيه دارد.  به حکايت اين منظومه، درآغازسخ
) رابه وجود می آورند و بعد مردوخ خدای بزرگ جريان زمان را برقرار ميکند و به فکر آفرينش Chaosلجه  (

سطوره مربوط به آفرينش آدم از  کائنات و موجودات می افتد که می بايد برای خدمت به خدايان ساخته شوند.  ا
سال پيش اقتباس شده است که   ۴٠٠٠خاک و دميده شدن روح زندگی دربينی او از منظومه ای بابلی متعلق به 

در آن الھه” نين تو"خاک زمين را با خون يکی ازخدايان عجين ميکند وازاين خميرقالب نخستين انسان را  
نام” وقتيکه خدايان آدمھا را می آفريدند”  توسط ساموئل کرمر  ميسازد.ترجمه کامل اين منظومه درکتابی ب

درمجموعه” ميتولوژی بين النھرين”  بچاپ رسيده است. درھمين اساطير بابلی از خلقت عالم درھفت روز نام  
برده شده است که شرح مربوط به ھر روز آن بر روی لوحه ای از الواح ھفتگانه کاوشھای باستان شناسی  

  درنينوا ثبت شده است:    Assurbanipalشوربنی بعلکتابخانه ا
  

، متفکران مذھبی يھود برای پی ريزی اسطوره الھی آفرينش غلباکاری جز اين نداشته اند که  Bottero به تذکر 
مجموعه ای از معتقدات تمدنھای قبلی را درباره مسائل ماوراء الطبيعه باھم درآميزند و آنھارا درمسير ايدئولوژی  

خاص خودشان دستکاری کنند،  ودرست به ھمين ترتيب بود که متن رسمی کنونی کتاب مقدس از حماسه  مذھبی  
آفرينش بابلی مايه گرفت.  ھمين محقق متذکرميشود که براساس متون اوليه تورات آفرينش زمين و آسمان  

معروف به تورات کاھنان درھشت روز انجام گرفته بود ونه درشش روز، منتھا خاخام ھای نويسنده تورات کنونی  
الزم دانستند خدا درروز ھفتم آفرينش استراحت کند تا به تعطيل روز شنبه يھود بعدی ماوراء الطبيه وکائناتی 
داده شود.  اين اسطوره توراتی استراحت خدا درروز ھفتم آفرينش، بطورغير مستقيم درقرآن مورد ريشخند قرار  
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يکند که” آسمانھا و زمين و آنچه راکه درميان آنھا است درشش روز  گرفته است زيرا درآن خداوند تصريح م
    ١  ). ٣٧آفريديم و خسته ھم نشديم”   (ق، 

  
درکتاب تحقيقی خود درباره خلقت،  سھم مھمی درپی   A.R.Millandو   V.G.Lambert دو محقق معاصر

ريزی اسطوره آفرينش توراتی برای اسطوره آفرينش آشوری قائلند که خود ترکيبی از اسطوره ھای سومری و  
اکدی وحورانی است. لوحه مربوط بدين اسطوره اکنون درموزه بريتانيا  (بريتيش ميوزيوم)  درلندن نگاھداری  

تأثيرات آشکاری از اسطوره ھای مصر باستان را درافسانه آفرينش   F.Hellingقق آلمانی  ميشود.  ھمچنين مح
تورات يافته است که از آنجمله ميتوان از آسمان و آبھای زمين، آفرينش حيوانات از خاک  وآفرينش پرندگان و 

  ماھيان از آب، و دميدن دم زندگی دربينی انسان توسط خدايان نام برد.   
  

شت زمينی  (باغ عدن)  که درتورات آمده: " وخداوند باغی درعدن بطرف مشرق بوجود آورد و ھمه  اسطوره بھ
درختان خوشنما وخوشخوراک را درآن زمين رويانيد و نھری ازعدن بيرون آمد تاباغ را سيراب کند و از آنجا  

بابلی گرفته شده که درآنھا  )  بنوبه خود از اساطير ١٠- ٨به چھار شعبه تقسيم شد”  (سفرپيدايش، باب دوم، 
درزبان سومری ياد شده است. تصوير ظريفی از   Edinدرزبان بابلی وآشوری و Edinuاز آن باغ بصورت 

اين باغ و نھر چھار شاخه آن رادرنقوش ديواری کاخ سلطنتی بابل متعلق به قرن ھيجدھم پيش از ميالد که  
درکاوشھای باستانی ماری کشف شد، درموزه   دراواسط قرن حاضر توسط ھيئت باستان شناسی فرانسه 

  ٢  لوورپاريس  ميتوان يافت. 
اسطوره خلق آدم به صورت خدا که درباره آن درتورات آمده است: ”  و خداوند گفت آدم را بصورت خودمان و  

اول  موافق خودمان بساريم، پس خدا آدم را بصورت خود آفريد و اورا بصورت خدا آفريد”  (سفرآفرينش، باب  
  ) اقتباس ديگری ازاساطير بابلی و سومری است که درآنھا خدايان و آدميان به يک صورت نوده شده اند.    ٢۶، 

 
درقرآن چندين بار از خلقت کائنات درشش روز سخن رفته است، ولی دريک سوره اين مدت ھشت روز تعيين شده است: "... و زمين   -  ١

) .   ١٢ – ٩را دردوروز آفريديم،  وآسمانھا را دردوروزديگر، وآنچه راکه درروی زمين است درچھار روز ديگر آفريديم”  (فصلت،  
روز آفرينش نه تنھا از جانب خاخام ھای يھود دردوران باستانی، بلکه از جانب بسياری از آخوندان جھان   افسانه استراحت خدا درھفتمين

مسيحی، آنھم درعصر خود ما ودر    يکی از مترقی ترين کشورھای جھان غرب مورد بھره برداری شگفت آوری قرار گرفته است که 
(گواھان يھوه)  که    Witnesses Of Jehovahه ميتوان يافت.  اين فرقه مذھبی  نمونه گويائی از آنرا درنزد فرقه معروف گواھان يھو

قريب   يکصد سال پيش دراياالت متحده امريکا بنيانگذاری شده است و يکی از موفق ترين فرقه ھای مذھبی وابسته به مسيحيت درعصر  
ن،  دنيارا صحنه مبارزه ھمه جانبه خدا و شيطان ميداند حاضر است،  دريک برداشت فلسفی بسيار نزديک به فلسفه مذھبی ايران باستا

و عقيده دارد که ھم حکومتھا و ھم نھادھای مذھبی جھان کامال ساخته و پرداخته شيطانند و از زمان نا فرمانی آدم دربھشت ھمواره 
احت پرداخت و شيطان توانست از اين چنين بوده است،  زيرا که خدا بعد ازآنکه آدم و حوا را درروز ششم آفرينش خلقت کرد به استر

امر استفاده کند و دامنه نفوذ خود را درزمين گسترش دھد.  تالش عيسی برای بازگرداندن حکومت خدا موفقيت آميز نبود، زيرا خواست 
ذھبی گواھان خداوند اين بود که شيطان فرصت کافی برای اجرای ھمه برنامه ھای شيطانی خود داشته باشد. بدين جھت عيسی جنبش م

يھوه را مأمور کرده است که راه را برای حکومت نھائی اودرجھان به عنوان طليعه روز رستاخيز ھموار سازد.  از نظر گواھان يھوه با 
سال طول کشيده    ۶٠٠٠استناد بدين گفته پطروس قديس درانجيل که برای خدا يکروز معادل ھزار سال است خلقت جھان ميبايست منطقا  

رچند که اخيرا گرايشی بدين نظريه بوجود آمده است که ھرروز ميبايد معادل ھفتھزار سال به حساب آورده شود.  ولی  باشد، ھ
درھردومورد، دراين مورد توافق نظر وجود دارد که پايان روز استراحت خدا نزديک است و وی بزودی کار خود را از سر خواھد گرفت 

ور نھائی برشيطان پيروز خواھد شد و بعد از آن دوران ھزار ساله ای فراخواھد رسيد   که بط  Harmaguedonودرپيکاری عظيم بنام  
درآن عيسی مسيح از فراز آسمانھا حکومت زمينی خود را اداره خواھد کرد،  و درآن زمان مرده ھا نيز زنده خواھند شد تااز اين فرصت  

اينھمه جمعيت بصورت يکجا مشکل ميکند، اين رستاخيز بطور تدريجی و   برای جبران گناھان خود استفاده کنند، منتھا چون رستاخيز
انجام شده باشد وچون چنين   ١٩١۴درچند مرحله صورت خواھد گرفت.  طبق نخستين پيش بينی ھا ميبايست مرحله اول اين کار درسال  

م گيرد.  ولی ترديد نيست که اين رستاخيز درپايان نشد نتيجه گرفته شد که بايد برای اين آمادگی تالش بيشتری درراه نيل به حقيقت انجا
اين ھزارساله صورت خواھد گرفت، وآنھائی که وفاداری خود را به يھوه، خدای آفريننده کائنات، ثابت کرده باشند بارديگر در   روی  

زيست و شيطان بزرگ و زاده ھای  خواھند    –که درآنزمان ماھيت بھشت زمينی پيشين خود  (باغ عدن)  راباز خواھد يافت    –ھمين زمين  
او که اندکی پيش از روز رستاخيز آزاد شده اند بدست اين بھشتيان نابود خواھند شد.  با توجه به اينکه اين فرمانھای ده گانه موسی  

ينکه دولتھای درتورات آمده است که” کسی را نخواھی کشت”  گواھيان يھوه  از خدمت سربازی سرباز ميزنند،  به ويژه با توجه به ا
  کنونی جھان ھمه ساخته شيطانند.  از ادای احترام به پرچم کشور خود نيز خودداری ميکنند زيرا اين را نوعی بت پرستی ميشمارند. 

امريکائی بنباد گذاشته شد)  دربروکلين   Charles Taze Russelمرکز جھانی اين فرقه نيرومند مذھبی  (که درپايان قرن گذشته بدست  
رک است ولی درخارج از اياالت متحده،  دربيست کشور ديگر امريکا و اروپا و اقيانوسيه و آسيا و افريقا شعبه و پيرودارد، نيويو

  زبان منتشر ميشوند.     4۵ودونشريه ارگان آن يکی بابيش از ده ميليون نسخه تيراژ به يکصد زبان و ديگری با نه ميليون نسخه تيراژبه 
  
).  ١٢۶-١١٧، طه،٢٧- ١٩، اعراف،٣۵ی درقرآن نيز بھمين صورت و باھمين اسم نام برده شده است  (بقره، ازاين بھشت زمين - ٢

  ).   ١۵ھمچنين از رودخانه ھای چھارگانه آب و شيرو شراب طھوروعسل که دربھشت ازآنھا ياد شده است  (محمد،
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اعتقاد به آفرينش يک زوج نخستين نيز عقيده ای است که تقريبا درھمه مذاھب باستانی عموميت دارد. دراساطير  
مردوخ و سرپينت، دراساطير مصری اوزيس   و   سومری اين زوج دوموسی واينانا، دراساطير اکدی و بابلی 

ازيريس،  دراساطير ھندی برھما و شاکتيس،  ودرمعتقدات اوستائی مشياو مشيانگ نام دارند،   که داستان اخير  
  تقريبا ھمان است که بطور کامل درتورات منعکس شده است. 

  
است)   اکنون نه تنھا از جانب بيشتر  داستان آدم و حوای تورات  (که بعدا به ھمان صورت درقرآن نيزآمده

نيز   Theoپژوھشگران تاريخ مذاھب افسانه ای بيش تلقی نميشود، بلکه حتی دائره المعارف معتبرکاتوليکی 
اعتراف ميکند که اين داستان تنھا يک افسانه اساطيری است،  منتھا اضافه ميکند که ازنوع” پرمحتوای” اين 

و داستنھائی از قبيل ترانه رالند يا گربه چکمه پوش تفاوت گذاشت، زيرا که ھرچند  افسانه ھااست و بايد بين آن  
واقعيت ندارد ولی مفھوم معنوی عميق دارد.  درحال حاضر آنچه صدھا ميليون دانش آموز و دانشجوی يھودی  

ن است که  ومسيحی و مسلمان دردبيرستانھا و دانشگاھھای خود درزمينه ھمين آفرينش شش روزه ميآموزند اي
ميليارد سال و  ۶ميليارد سال، ازپيدايش منظومه شمسی ما درحدود  ١۶ازپيدايش کائنات تا به امروز درحدود 

ميليارد سال ميگذرد، و بھمراه آن می آموزند که کھکشان    ٣ازپيدايش زندگی در   روی زمين درحدود 
)Galaxyميليارد کھکشان جھان آفرينش  ۵٠از  ) ماکه منظومه شمسی    وزمين بدان تعلق دارد تنھا يکی

ميليارد خورشيد دارد که خورشيد ما فقط يکی ازآنھا و آنھم نه   ٢٠٠است، و اين کھکشان خودش به تنھائی 
ازبزرگترين آنھاست، و وسعت ھمين کھکشان ما درحدی است که اگر فاصله زمين از خورشيد تنھا يک  

يلومتر بالغ ميشود.  و بازھم می آموزند که شمار کلی خورشيد  ک  ۶٣٠٠ميليمترفرض شود، قطر اين کھکشان به  
صفربدنبال آن) است، و حدود گسترش اين کائنات تاآنجا که ٢١با ١ھای کھکشانھا يکھزارميليارد ميليارد  (رقم

محاسبه آن با وسائل و ضوابط علمی کنونی امکان دارد   پانزده تا بيست ميليارد سال نوری است، يعنی سالی  
   ٣  ھرثانيه آن مفھوم سيصد ھزارکيلومتروھرساعت آن مفھوم يک ميليارد کيلومتر رادارد. که
  

ميليون ١٨٠ميليون سال، از پيدايش خزندگان درحدود    ۴۵٠درروی زمين خود ما نيز، ازپيدايش ماھيان درحدود  
ين سه تا چھار و نيم ميليون ميليون سال، از پيدايش ميمونھای آدم نما ب  ١۶٠سال، از پيدايش پستانداران درحدود

ھزار سال  ٧٠٠ميليون سال واز پيدايش انسان کنونی تقريبا ٣سال، از پيدايش نخستين انسانھا يک ونيم تا 
  ميگذرد.  

ميليارد نوع موجود زنده درروی زمين زندگی کرده اند که تاامروزه فقط ده تاپانزده ميليون  ۵٠تاکنون درحدود 
 ۴۵٠ازاين رقم بيش از يک ميليون آنرا حشرات تشکيل ميدھند.  بموازات آن درحدود  از آنھا باقی مانده اند و 

  ھزار  
  نوع گياه وجود دارند که اندکی بيش از نيم آنھا درختان و گياھان گل دار و ميوه دار ھستند.  

ن تنھا به خاطر  قرنھای پياپی مومنان مذاھب توحيدی برمبنای متون مقدس بر اين عقيده بودند که ھمه اين اخترا
روشن کردن روزھا و شبھای آدميان درآسمان جا داده شده اند: "و خدا گفت نيرھادرفلک آسمان باشند تا به 
زمين روشنائی دھند،وچنين شد، وخدا ستارگان را درفلک آسمان گذاشت تا زمين را روشن کنند" (تورات،  

رای راھنمائی آدميان درتاريکی ھای بيابان و دريا  )  ،"و چراغھای ستارگان را ب١۶و١۵سفرآفرينش،  باب اول،  
) . ” وخداوند آدم رابصورت  ۵،ملک،   ٣٧،  فصلت،  ٣٣،انبياء،۵، يونس،  ٩٧برافروختيم”  (قرآن، سوره انعام،

خود آفريد و بدو گفت که بارورشود وبرماھيان دريا وپرندگان آسمان وھمه حيواناتی که برزمين ميخزند حکومت 
ان تخمداری که برروی تمام زمين است و ھمه درختھای ميوه دار برای او خوراک باشد زيرا که  کند،وھمه گياھ

) ،"... وھمه موجودات زمين رابرای بھره  ٣١-٢٧برای او ساخته شده است”  (تورات سفر پيدايش، باب اول،   
شويد،  و چھار پايان را آفريديم  ) ،واسب وقاطر واالغ راآفريديم تا برآنھا سوار  ٢٩شما آدميان خلق کرديم  (بقره،  

) ،"برای شما نخلستانھا و تاکستانھا را  ٨و ٧تا از مو و پشمشان بھره  ببريد و گوشتشان رابخوريد”  (نحل، 
) و مقرر کرديم که يکجا باغ انگور باشد و جائی  ١٨آفريديم تا ميوه ھای فراوان از آنھا بخوريد  (مومنون،  

لی عليرغم ھمه اين تأکيد ھا که خورشيد و ماه و ستارگان و حيوانات و نباتات  )  ". و٣مزرعه غالت  (رعد، 
ھمه به خاطر نوع انسان،  مخلوق سوگلی خدا،  آفريده شده اند،  امروز دستاوردھای جھان دانش مشخص کرده  

 
دراياالت متحده  امريکا مخابره Nasaبه مرکز علمی   Hubbleاين ارقام ازتازه ترين اطالعاتی نقل شده که توسط تلسکوپ فضائی    - ٣

  Discoveryتوسط فضاپيمای  ١٩٩٠تن وزن دارد و درسال  ١١، ۶مترقطرو  ۴، ٣مترطول و ١٣شده است.  اين تلسکوپ که 
ای بطور منظم کيلومتری زمين درگردش است وعکسھای ارسالی آن توسط انستنتوی علمی ويژه   ۶١٠درمدار زمين قرار داده شده در

تصويری از انفجاری آسمانی درکھکشانی واقع   ١٩٩۴اکتبر  ١۶مورد برسی قرار ميگيرد. تلسکوپ” ھابل"بطور شگفت آور ی در روز
 ٣٢٠٠٠٠ذرات ناشی ازآن باسرعت   Nasaميليون سال نوری از زمين ما دريافت داشت که طبق محاسبات کارشناسان ۵٠٠در

  ند تا تولدچند ميليارد خورشيد تازه را به دنبال بياورند.کيلومتر درساعت پراکنده شده ا
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اين مخلوق سوگلی  اند که تمام اين خورشيدھا ميلياردھا سال و اين حيوانات ونباتات ميليونھا سال پيش از پيدايش  
وجود داشته اند،  و حيوان دوپا نه اولين بلکه ديرخاسته ترين ھمه آنھا است. بررسی جالبی که بيست سال پيش  

استاد سرشناس علوم فضائی دانشگاه کرنل امريکا انتشاريافت، حاکی ازاين بود که  Carl Sagan ازاين توسط  
و سی دقيقه روز آخرماه دوازدھم پيدا شده اند،و    ٢٢درساعت    اگرعمرکائنات رايکسال فرض کنيم، اولين انسانھا

ثانيه،  و آئينھای سه گانه يھودی و مسيحی و اسالم بترتيب درساعت ٢٠دقيقه و۵٩و٢٣اولين تمدنھا درساعت 
ثانيه،  و درحال حاضر مادرثانيه پنجاه و نھم ازساعت بيست و چھارو آخر   ۵۶و۵۵و۵۴دقيقه و ۵٩و٢٣ھای 

  دوازدھم بسر ميبريم.  روز از ماه 
  

واقعيتھای ژئوفيزيکی مربوط به پيدايش کائنات حتی درقرون گذشته نيز چنان آشکار بود که برای قشری ترين 
پيروان مکتب تورات و انجيل دفاع از اسطوره خلقت شش روزه آسمان و زمين و کليه موجودات آن امکان پذير  

د که روزھای بيبليک (توراتی)  راروزھای معمولی نميبايد تلقی کرد،    نبود، بناچار اين راه حل مغلطه آميزارائه ش
بلکه ھر کدام از آنھا را معادل چند صدھزار سال ميبايد به حساب  آورد. ولی گذشته از اينکه خود کليسا اين  

ن ھزار  تفسير را رسما رد کرد،چنين برداشتی مستلزم آن بود که فی المثل طوفان نوح نيز بجای چھل روز چندي
سال چند ده ميليون عمر کرده باشد.  به ھمين ترتيب،  برای پيروان  ١٢٠سال ادامه يافته باشد و موسی بجای 

مکتب قرآن نيز با ھمه تقرسی که اين کتاب برای صدھا ميليون پيروان آن داشته است و دارد،  دفاع از برداشتھايی 
)  و” خورشيد درچشمه آب تيره ای غروب ۶(نباء،   چون اينکه: "زمين را به شکل بستری مسطح آفريديم”

)  ، و” آسمان را نگاه ميداريم که روی زمين نيفتد،  مگر وقتيکه خود ما چنين اراده کرده  ٨۶ميکند”   (کھف،  
) ، و”   ٧و”  کوھھارا مانند ميخ درزمين فرو کرديم که ستونھای آسمان باشند”   (نباء  ۶۵باشيم”   (حج،  

)  پذيرفتنی نيست.  ۵)  و”  پروردگار مشرق ھا"  (صافات، ١٧مشرق و دو مغرب”  (الرحمن،  ففپروردگار دو
آنچه درقرآن درباره گردش ماه و تغيير شکل آن از ھالل به بدر و از بدربه ھالل آمده، نظير آنچه درمورد سبقت 

و نه خورشيد را اجازه داديم که    روز برشب و دوری خورشيد از ماه آمده به ھمين اندازه ناپذيرفتنی است: ”. .. 
) ، و سير ماه را درمنازل معين قرار داديم تا ۴٠به ماه برسد،  ونه شب را که بر روز سبقت گيرد  (يس، 
)  و اگر پرسند که سبب ھالل و بدروماه چيست،  ۵بدينوسيله شما حساب ماھھا و روزھا را نگاه داريد  (يس،

       ٤  ). ١٨٩ين اوقات حج و معامالت مردم است”   (بقره، بدانان پاسخ ده که منظور آز آن تعي
  

توسط سرنشينان فضاپيمای آپولو از کره    ١٩۶٩کيلوگرم سنگھائی که درسال  ٣٨١برسيھای ھجده ساله درروی  
ماه به زمين آورده شدند روشن کرده است که از عمر کره ماه درحدود چھار ونيم ميليارد سال ميگذرد،  و يکبار 

ه ماه با اين ھدف به گردش درآمده است  ديگر ميتوان پرسيد که چگونه چھار ھزار و پانصد ميليون سال پيش کر
که آدميان درچند ميليارد سال بعد از آن حساب سالھا وروزھای خود را براساس ھالل و بدرآن نگاه دارند؟ و  
چگونه است که تغيير شکل ماه از ھالل به بدر تابع گردش اين کره به دور زمين و خورشيد نيست، بلکه برای  

مردم است؟ درقرآن آمده است که: ” عدد ماھھای سال را دوازده قرار داديم که چھار  تعيين اوقات حج و معامالت  
ماه از آنھا ماه ھای حرام است،  و از روزی که آسمانھا و زمين را آفريديم چنين بوده است،  زيرا اين امری  

اه قمری مدتھا پيش  )  ، ولی اين تقسيم سال به دوازده م٣۶است که در لوح محفوظ ماثبت شده است”  (توبه،  
  منتھا درآنجا اين امر به مردوخ خدای بزرگ بابل نسبت داده ميشد.        ٥برای نخستين بار دربابل عمل شده بود،   

اين تصريح ديگر که حرام بودن چھارماه ازدوازده ماه سال، يعنی ضرورت اجتناب از ھرگونه جنگ وقتال دراين  
آسمان و زمين برقرار بوده و درلوح محفوظ ثبت شده است اين پرسش  چھارماه قانونی است که از ھنگام خلق 

را برای پژوھشگران مطرح کرده است که دراينصورت چرا درھيچيک از دومذھب توحيدی پيش از اسالم اين 
موضوع توسط خداوند به پيروان اين مذاھب اعالم نشده بوده است، و تنھا کسانيکه تا پيش از ظھور اسالم ازآن  

ر بوده اند اعراب عصر جاھليت بودند که عموما بت پرست بودند و به خداوند و به لوح محفوظ اعتقاد  با خب
  نداشتند؟ 

  

 
اين دو آيه احتماال از دو اثر مذھبی يھود تلموداورشليم و ميدراش اقتباس شده اند که به روايت آنھا ھدف از تغيير شکل ماه مشخص   - ٤

اين فرضيه به تفصيل مورد بررسی  J.Katsh نوشته  Judaism and the Koran شدن روزھای جشنھا و فرائض دينی است.  درکتاب
  قرار گرفته است.   

  
ماه براساس قمری و نه خورشيدی تعيين  ١٢روز تقسيم ميشد و آغاز آن آغاز بھار بود، ولی اين  ٣۶٠ماه و  ١٢دربابل سال به   - ٥

  ن تعيين و اعالم ميشد.   وقت آغاز سال نو توسط اختر شناسا –چنانکه درايران نيز معمول است  –ميشد، و بھمين جھت ھر سال  
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و درآنجا که به آفرينش آدم از خاک و دميدن زندگی دربينی او و بيرون آمدن حوا از دنده او مربوط ميشود،  از  
ھد و مدارک انکار ناپذيرپا به جھان زيست شناسی  پيش از يکصد سال پيش که تئوری تکامل داروين براساس شوا

نھاده عليرغم صف آرائی ھای پرسروصدای کنيسه ھا و کليسا ھا ومسجد و جنجالھای خشم آگين مخالفانی که  
حاضر به فرود آمدن از صدر نشينی ھزاران ساله آدمی به عنوان گل سر سبد جھان آفرينش نيستند جای استوار 

و دربرنامه ھای آموزشی ميليونھا دبيرستان و دانشگاه سراسر جھان باز کرده است،    خويش را دردنيای دانش
واز وقتيکه ھزاران فسيل اجداد دوپای ما از بيش از يک ميليون سال پيش تا به دوران حاضر درآزمايشگاھھا و  

ارائه گذاشته اند،     موزه ھای جھان جای گرفته اند و سير تکامل فيزيکی و فکری نوع بشر را بصورتی آشکار به
ديگربرای آدم و حوای آشنای ما جزدرتورات ودرقصه ھای مادربزرگھا جائی نمانده است. بقول يک صاحبنظر  
معاصر اشکال اساسی دراين است که نويسندگان تورات منابعی جز متون اساطيری تمدنھای ماقبل خود يا ھمزمان  

ه آفرينش امروز نوشته ميشد، به احتمال زياد صحبت از کھکشانھا با خود دراختيار نداشته اند،  و اگر اين اسطور 
ميشد و حوا بجای اينکه از دنده آدم بيرون آيد از درون صفحات”  اصل انواع” چارلز داروين   Big-Bangو از

  بيرون ميآمد.   
  

  جن 
      

قرآن از وجود موجودات ناپيدای ديگری بنام جن نيز سخن ميگويد که شبيه آدميان آفريده شده اند،  ولی بخالف  
خود آنھاکه آدمھارا می بينند،آدمھا به ديدن آنھا،جز درموارد خاص،قادرنيستند. درقرآن اھميت خاصی به” اجنه"  

ی دردو کتاب توحيدی ديگر، تورات و انجيل،سخنی  آيه به آنان اختصاص يافته است،  ول   ۴٨داده شده، بطوريکه  
از جن به ميان نيامده است.اعتقاد به جن،اعتقادی است که ازاسطوره ھای بابلی به معتقدات اعراب عصرجاھليت 
و از آنجا به قرآن و به معتقدات اسالمی راه يافته است. دراساطير بابلی اوتوکوھا (اجنه)  موجوداتی ناپيدا بودند  

آتش آفريده شده بودند و به دوگروه خوب و بد نقسيم ميشدند که ھر دوی آنھا ارتباط تنگا تنگی با آدميان که از 
داشتند. اجنه خوب اختصاصا” شدو"ناميده ميشدند حامی و نگھبان مردمان دربرابر خطرات روزمره زندگی  

ولی جنيان ازاين خطرات خبر داشتند.اين   ودرعين حال  خطرات ناشناخته ديگری بودند که آدميان برآنھا آگاه نبودند 
اجنه درسفر ودرحضر وحتی درکوچه و بازار آدميان را بی آنکه ديده شوند، ھمراھی ميکردند ودرھنگام جنگ  
آنھارا از تير دشمن محفوظ ميداشتند.  درمقابل، اجنه بدکه” اديمو" خوانده مشدند پيوسته درپی آزار آدميان 

و اقسام دشواريھا و دردسرھارا فراھم ميکردند،حتی يک دسته افراطی آنھا بنام”  بودند و برای آنھا انواع
آرالو"از دنيای ظلمت برای انسانھا بيماری ھای گوناگون ھمراه می آوردند ياآنانرا به جنايت تشويق ميکردند  

  وگله ھايشان را از ميان ميبردند و خانواده ھا رابه جدائی ميکشاندند.   
  

جنه شروربرخالف ساير جنيان ازدواج نميکردند و فرزندانی به بار نمی آوردند. انواع ھفتگانه ای اين گروه از ا
از آنھا که درکوھستان مغرب زاده شده بودند عادتا درويرانه ھايادرزير زمين ميزيستند و آدميان ميتوانستند 

ران کمک گيرند. درعوض جنھای آنھارا از پاھای سم دارشان بشناسند وبرای دفع شرشان از کاھنان و جادوگ
خوب نه تنھا ميان خودشان ازدواج ميکردند،بلکه ميتوانستند با آدميان نيز درآميزند.  درقرآن اين عقيده بابلی و  
عربی دوران جاھليت،که مشابه آنرا به اشکال مختلف درافسانه ھای اساطيری يونانی، ژرمنيو اسالو وفنيقی 

ورت يک واقعيت آسمانی ارائه شده است:"اجنه را پيش از آدميان آفريديم تا  وآشوری نيز ميتوان يافت، به ص
).   کسانی بين  ٢٧حجر،-١۵و آنھارا ازآتش سوزان خلق کرديم  (الرحمن، )،۵۶مارا پرستش کنند  (ذاريات،

) و کسانی نيز اجنه را شرکای خدا دانستند   ۵٧اجنه و خداوند نسبت خويشاوندی قائل شدند  (ذاريات، 
). چون محمد برای دعوت به خداقيام کرد  ١۵٨) ،و البته اين ھردودسته دروغ ميگويند  (صافات،١٠٠انعام،(

) ،گروھی ازاجنه آيات قرآن را شنيدند وباتعجب گفتند که اين کتاب  ١٩طايفه جنيان براو ازدحام آوردند  (جن،
). اينھا اسالم آوردند والبته ٢و١رزيد (جن،مارابه راه ھدايت ميبرد و الجرم ديگر به خدای واحد شرک نخواھيم و

). اما بعضی ديگر از آنھا  ١۶اگر درراه راست پايدار بمانند خداوند به آنھا آب گوارا نصيب خواھد کرد (جن،
) و به ١٧) وما آنھارابه عذابی بسياراليم معذب ميسازيم  (جن،١۵و١۴کافرماندند و ھيزم کش جھنم شدند  (جن،

نيزجزو آن گروھی از اجنه و آدميان شويد که پيش از شما به آتش دوزخ داخل شدند   آنان ميگوئيم شما 
). درروزمحشر به اجنه خطاب شود که ای گروه جنيان، شما از حيث تعداد برآدميان فزونی گرفتيد،ولی  ٣٨(اعراف،

از چنين روزی بترسانند؟ آيا مابرای شما رسوالنی ازجنس خودتان نفرستاديم که آيات مارا برشما بخوانند و شما را
  ) ".  ١٣٠(انعام،
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به روايت قرآن،دردوران پيش از نزول اين کتاب گروھی از اجنه کوشيده بودند خود را به آسمان برسانند تادرآنجا  
استراق سمع کنند و از اسرار عالم باالآگاه شوند، ولی اين اجنيان پس از نزول قرآن دريافتند که آسمان شديدا  

است واجنه ای که قصد رخنه بدان راداشته باشند ھدف تيرشھاب مالئک پاسدارقرارميگيرند تحت مراقبت 
).  ھمچنين به حکايت قرآن،بخشی از سپاھيان سليمان از اجنه بودند و فرماندھانی از گروه خودشان  ٩٩و٨(جن،

  ).  ١٧داشتند (نمل،
  

د به آيات قرآنی پيوسته نقش مھمی برای جنيان ادبيات اسالمی و احاديث و معتقدات عامه جھان مسلمان، با استنا
در زندگی روزمره مسلمانان قائل شده اند. طبق روايتی که طبری در"تفسيرکبير"خود نقل کرده،درھنگام بازگشت  
محمد از طائف به مکه، گروھی ھفت نفری از اجنه درنخلستان” نخله"اورادرحال خواندن قرآن ديدند وبقدری  

که ھمانوقت خودرا به وی نشان دادند و ازاو اجازه خواستند که بدين اسالم درآيند.محمد   تحت تأثيرقرارگرفتند
پس از مسلمان شدن آنان مأمورشان کرد که جنيان ديگررانيز به اسالم دعوت کنند.اجنه به تعھد خود وفاکردند  

اند،و طبق درخواست آنان،اندکی  و بعدھا درمدينه به ديدار او رفتند وخبر دادند که ھمه قبيله آنھا اسالم آورده 
بعد افراد قبيله درمحلی دربيابان نزديک مدينه گرد آمدند تا پيامبر برای آنھا آياتی از قرآن را قرائت کند. اين محل  

  از آن ببعد وادی االجنه نام گرفته است  (طبری: تفسيرکبير، جلد دوم،  فصل ھفتادو پنجم) . 
  

ج اجنه با زنان مسلمان روايت کرده و کسانی ازافراد  سرشناس رازاده مشترک  مولفين اسالمی به کرات از ازدوا
اجنه وآدميان دانسته اند.ابن خلکان بتفصيل ازکسی ياد ميکند که برادرشيری يکی ازاجنه بوده است (وفيات 

ن ميداند  ناشی از اي –که نام ميبرد  –) ، ذھبی ھوشمندی فراوان چندين دانشمند را ٧۶االعيان، جلد سوم، ص
).  دميری بحث مفصلی دراين دارد که آيا  ١۴٩که يکی از اجدادشان جن بوده است  (تذکره الحفاظ،جلددوم،  ص  

ميبايد اجنه ای را که درنماز جمعه شرکت ميکنند درآمار نماز گذاران منظور داشت يا بايد آنرا مجزاکرد؟ (کتاب 
م جعفر صادق روايت ميکند که طايفه کرد جنيانی ھستند  ) و محمدباقرمجلسی از اما٢۶۵الحيوان، جلداول، ص 

  .  )که خداوند آنانرا بصورت آدميان درآورده است  (حليه المتقين،  فصل چھاردھم
  

فصل چند ھزار حديث   ١١٢محدث معروف قرن ھشتم ھجری، ابن عبداله الشبلی درکتاب” فی احکام الجن" در
جمله آنھا حديثھای مربوط به سگھائی است که دراصل جن ھستند،و    در ارتباط بااجنه گرد آوری کرده است که از

کسانی که با دست چپ کارميکنند يا مينويسند و اجنه درآنھا رخنه کرده اند، و جن ھائی که بطور نا مشروع  
بر بازنان مقاربت ميکنند،و جنيائی که زنان را از شوھرانشان ميربايند، و اجنه ای که وقوع جنگ بدر را به پيغم

خبردادند،  و جن ھای فقيه که فتوا صادرميکنند،واحاديث مربوط بدينکه آيا پيش از اسالم جنی به پيغمبری طايفه  
  اجنه مبعوث شده بود؟ 

  
درميان فقھای مسلمان غالبا اين پرسش مورد بحث قرارگرفته است که اگر اجنه از آتش آفريده شده اند که ماھيت  

جسم نيستند و چگونه ميتوانند درآتش دوزخ بسوزند؟ عالمه مطھری کوشيده  مادی دارد چطور خودشان دارای 
است تا پاسخ قابل قبولی برای اين پرسش بيابد:" اما درباره اينکه جن چون از آتش آفريده شده که جسم است  
د،   چرا خودش جسم نيست، امروزه علما رسيده اند به اينکه ما فقط يکنوع جسم نداريم که جسم سه بعدی باش

  بلکه امکان دارد اجسامی با ابعادی بيشتر يا کمتر درکراتی آتشين وجود داشته باشند. "  
  
  
  

  ناسخ ها و منسوخ ها 
  

نه تنھا برداشتھای ايدئولوژيک، فکری،اخالقی وعاطفی سه کتاب مقدس"توحيدی"بکلی بايکديگراختالف دارند  
نھا نيز آکنده از ضدو نقيض ھا و ناسخ و منسوخھا و گاھی اصوال متناقض با ھمديگرند، بلکه محتويات خاص آ 

و در بسياری از موارد اشتباھات آشکاری ھستند که يک پژوھشگر سرشناس تاريخ مذاھب، رقم کلی آنھا  
رادرارتباط با دو کتاب عھد عتيق و عھد جديد  (تورات و انجيل) درحدود ھشتاد ھزاربرآورد کرده است،  و  

  نگی فراگيری چگونه بازھم ميتوان به اصالت اين نوشته ھا اعتماد داشت؟   ميپرسد که با چنين ناھماھ
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درطول بيش از دو قرن اخير،  اين تناقض ھا درصدھا کتاب و ھزاران مقاله تحقيقی درجھان غرب، يعنی درجھان 
خود کتاب مقدس مورد بررسی ھمه جانبه ای قرار گرفته است که با توجه به محدوديت صفحات کتاب حاضر من  

ند از آنھا اکتفا ميکنم.  دراين راستا تأکيد  طبعا بازگوئی ھمه آنھا را ندارم، بدينجھت تنھا به نقل نمونه ھائی چ
تقريباھميشه  –خاص برکتاب جالب” ارزيابی کتاب مقدس" ولتر نھاده ام، که درآن بيش ازھشتصد ايراد دقيق 

به يکايک کتابھای تورات وارد آمده است، و   –ھمراه با طنز خاصی که درھمه نوشته ھای ولتر ميتوان يافت 
)   با تأليف” کتاب مستطاب  ١٧٧٢بيمورد نباشد که ميان انتشار چنين کتابی  (درسال شايد تذکر اين واقعيت 

بحاراالنوار" مالباقر مجلسی درايران تنھا نيم قرن فاصله بوده است.  تورات،  آنچنانکه صدھا ميليون يھودی و 
آفريد.... و خدا گفت  مسيحی درطول قرون خوانده اند،چنين آغاز ميشود که:” درابتداخداآسمانھا و زمين را 

روشنائی بشود و روشنائی شد، و خدا روشنائی را ديد که نيکو است،  و خدا روشنائی را از تاريکی جداساخت.  
.. وشام بود و صبح بود روزی اول” ولی تنھا درشرح کارھای خداوند درروزچھارم آفرينش گفته ميشودکه: "و  

روشنائی دھند و روزرا ازشب جدا کنند،  و خدا دونير بزرگ  خدا گفت نيرھا درفلک آسمان باشند تا به زمين
ساخت، که اعظم رابرای سلطنت روزونيراصغر رابرای سلطنت شب،و ستارگان را، و ھمه آنھارا درفلک آسمان  
گذاشت تا برزمين روشنائی دھند، و خدا ديد که نيکوست، و شام بودوصبح بود،روزچھارم". بدين ترتيب درسه  

ينش شام شده است و صبح شده است بی آنکه ھنوز خورشيدی و ماھی و ستارگانی آفريده شده  روز اول آفر
باشند، و بی آنکه ھنوز به تصريح خود تورات روز وشبی که تنھا درروزچھارم ازھم جداشده اند وجود داشته  

ه فکر آفرينش خورشيد  باشند،و طبعا نورخورشيد نيز سه روزتمام تابيده است پيش از آنکه خداوند درروزچھارم ب
  بيفتد.  

  
"... و خداوند خوابی سنگين برآدم مستولی کرد و يکی از دنده ھايش راگرفت و گوشت درگوشت درجايش پرکرد  
وآن دنده راکه از آدم گرفته بود زنی بنا کردواورا بنزد آدم آورد". ولتر احتمال ميدھد که از اول آدم با يک دنده  

ا فرزندان او ھمچنان درھردوطرف بدن دنده ھائی مساوی دارند،  ولی ھم اومتذکر  اضافی ساخته شده بود، زير
دراين باره توضيح داده  است    De Genesisميشود که سن اوگوستن قديس معروف دررساله الھيات خود بنام   

  ٦  که اين موضوع فقط به علم الھی مربوط است وبرما نيست که درمورد آن کنجکاوی کنيم. 
  

ن  (حوا)  به مار گفت از ميوه درختان باغ ميخوريم ليکن از ميوه درختی که دروسط باغ  (بھشت)  است  "... وز
)  آمده  ٢نميخوريم، زيرا خدا گفت ازآن مخوريد وگرنه ميميريد. " ولی درخود تورات  (سفر پيدايش، باب پنجم،  

  ديگر نيز زندگی کرد. سال  ٩٣٠است که آدم پس از رانده شدن از بھشت نه تنھا نمرد، بلکه 
  

اين تضاد توراتی از آغازمسيحيت مورد ناراحتی علمای الھيات بوده است، ولی قديس معروق اوگوستينوس  (سن  
اوگوستن)  آنرا درقرن پنجم ميالدی بدينصورت حل کرده که ظاھرا اين تصميمی بود که خداوند قبال گرفته بود و  

  صميم خود عدول کرد.  چون آدم ھمانوقت توبه کرد،  خدا نيزازت
  

"..... و مار به زن گفت: ھر آينه با خوردن اين ميوه نخواھيد مرد، بلکه خدا ميداند درروزيکه ازآن بخوريد  
چشمانتان باز ميشود و مانند خدا عارف نيک وبد خواھيد شد. پس زن از ميوه درخت گرفته بخورد و به شوھر  

  خود نيز داد".  
دن مار درکتاب مقدس اشکالی نداشته باشد،  زيرا درجای ديگر ھمين کتاب مقدس  ولتر ميپرسد:  شايد حرف ز 

ماده االغی نيز به زبان عبری حرف ميزند و ماھی يونس روزی دو بار از رود فرات بيرون می آيد تامردم را به  
بھشت راه  خدا پرستی موعظه کند،  ولی مسئله مشکلتر اين است که مار  (شيطان) که طبعا نمی توانست به 

داشته باشد درکجا با آدم وحوا گفتگو کرد؟ و درآنوقت که ھنوز زبان مقدس عبری ساخته نشده بود اين گفتگو 
  را با چه زبانی انجام داد؟  

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

فت وتمام ايام عمرت خاک خواھی خورد". درارزيابی اين موضوع نيز ولتر ميپرسد که  برشکمت راه خواھی ر
آيا مار پيش از ملعون شدن روی چھار پا راه ميرفته است؟ و اگر امر خداوند ظاھر شده است که وی درتمام ايام 

  عمرش خاک بخورد، چرا ھيچ ماری تا به امروز خاک نخورده است؟  

 
ارتباط زن و دنده دراسطوره توراتی آفرينش ازاينجا آمده است که درزبان سومری اين ھردوکلمه تلفظ مشابھی دارند و ميتوان  - ٦

  احتمال داد که نويسندگان تورات اين دومفھوم را جای يکديگر گذاشته باشند.
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اينک که آدم از درخت معرفت نيک وبد خورده ھمانا مثل ما شده و عارف نيک وبدگرديده  "......و خداوند گفت:  

است،  و اينک مباداکه دست خودرا درازکند و از درخت حيات نيز گرفته بخورد و تا به ابد زنده بماند. پس خداوند 
شيرآتشباری راکه بھر سو  خدا اورا از بھشت بيرون کرد تا کارزمينی را که از آن گرفته شده بود بکند،و شم

گردش ميکرد مأمورساخت تا درخت زندگی را محافظت کند." توضيحی که ولتر درمورد اين چند بند ميدھدمفھوم 
فلسفی جالبی دارد:" اگرخداوند درکتاب مقدس خود واقعا چنين گفته باشد،  مفھوم آن اين است که معرفت نيک 

است که عليرغم خواست خداوند و درست درجھت مخالف آن انجام  و بد از جانب نوع انسان يک توطئه شيطانی 
ميگيرد،   و آن انسانی که مورد قبول خداوند است که اصوال قوه تميز خوب را ازبد نداشته باشد.”  دراين مورد  
ولتر گفته يوليانوس امپراتور ميترانی و ضد مسيحی روم رادرخطابه مشھور اونقل ميکند که خدای يھود و  

ت درست بالعکس ميبايد از آدم و حوا خواسته باشد ازميوه درخت معرفت نيک وبد ھر چه بيشتر بخورند  مسيحي
  تا خدای خودشانرا آگاھانه تربپرستند و خوب را از بد بھتر تشخيص دھند.  

  
و ھابيل  "... و آدم به زن خود حوا درآمد و اوآبستن شد و قابيل را زائيد، وبارديگر آبستن شد وھابيل را زائيد، 

به گله داری پرداخت و قابيل به زراعت.  و بعد به مرور ايام قابيل از محصول زمين خود برای خداوند ھديه آورد  
و ھابيل نيز نوزادان گله خود وپيه آنھارابرای خداوند آورد،و خداوند ھديه ھابيل را پسنديد اما ھديه قابيل رامنظور  

  خود را به زير افکند.  آنگاه خداوند بدو گفت چرا خشمناک شدی؟ نداشت.  پس خشم قابيل افروخته شد و سر 
  

اگر توھم ھديه ای مثل برادرت ھابيل می آوردی ھر آينه مقبول من ميشد.  و واقع شد که چون به صحرا رفتند 
دوره  قابيل بربرادر خود ھابيل برخاسته اورا بکشت”.  ولتر دراين باره مينويسد: معلوم نيست چرا خدايان درھر  

و به ھرصورت قربانی انسانھا يا حيوانات را برھدايائی که کشتار درآنھا نباشد ترجيح ميدھند؟ ولی حتی دراين 
صورت نيزآيا يھوه نميتوانسته است ميان دوبرادر کينه توزی بوجود نياورد و يکی از آن دو را طوری سرشکسته 

برادرکشی، خود يھوه ازبرادر آدمکش و نه از برادرکشته نکند که به قتل برادرش دست بزند،  و تازه بعد از اين  
  شده حمايت کند؟ 

  
"... و چون قائن  (قابيل) برادرش ھابيل را کشت،خداوند خدا مقررفرمود که ھر که قابيل رابکشد ھفت چندان 
ازاو انتقام گرفته شود، و به قابيل عالمتی داد که ھرکه اورا بيابد وی را نکشد.  پس قابيل ا زحضور خداوند 

آمد واز اوپسری بنام خنوخ آورد و شھری  بيرون رفت و درشرق باغ عدن ساکن شد،و درآنجا به زوجه خود در
). دراشاره به اين نوشته ١٧-١۵بنا کرد و آنرا بنام پسر خود خنوخ نام نھاد”   (سفر پيدايش،  باب چھارم، 

تورات، ولتر ميپرسد: " گذشته ازاينکه خداوند يک قاتل برادر کش رازير حمايت خاص خود ميگيرد،آنھم 
و و درپی آنھا ھمه نوع بشر را تنھا به خاطر خوردن يک ميوه ممنوع محکوم به درشرايطی که قبال پدرو مادر ا 

عذاب دائم درروی زمين کرده است،  چگونه ھمين خداوند نميدانسته است که پس از قتل ھابيل به دست برادرش،   
اورابکشد و خداوند ديگر جزسه نفر (آدم، حوا، قابيل)  ھيچ انسانی درروی زمين نمانده است تا قابيل را بيابد و  

ازاوبدين گناه ھفت بارانتقام بگيرد؟ و روشن ھم نشده است که اين زوجه ای که قابيل گرفت ازکجا آمده بود؟ 
وشھری که ساخت وبه نام پسرش نامگذاری  کرد به دست کدام کسانی ساخته شد؟ و چه مردمی درآن سکونت 

  گزيدند؟"  
يگيرد که درآينده”  ايام عمر بشرشش مرتبه بيست سال بيشتر  پيش از فرستادن طوفان نوح،  خدا تصميم م

) ازده نسل پياپی از  ٣٢-١٠) ، ولی ھمين سفر پيدايش  (باب يازدھم، ٣نباشد"  (سفر پيدايش، باب ششم،  
سال عمر کرده اند وحتی يکی از آنان   ۶٠٠سال تا  ١۴٨فرزندان نوح نام ميبرد که ھرکدام از آنھا به تفاوت از

تراز صدو بيست سالگی نمرده است.  درجريان ھمين طوفان، خداوند به نوح دستور ميدھد که از ھرحيوان ھم زود
)  ، ولی تقريبا بالفاصله اين ١٩روی زمين يک جفت نروماده درکشتی خود جادھد (سفر پيدايش، باب ششم،

خود بياورد  (ھمانجا، باب   دستوررا فراموش ميکند و از ھمين نوح ميخواھد که ھفت جفت ازبھائم رابه کشتی
  ).  ٣ھفتم، 

  
ھنگامی که خداوند تصميم ميگيرد برای آزمايش درجه اخالص ابراھيم از او بخواھد که پسرش را درراه خدا  
قربانی کند، طبق نوشته تورات بدو ميگويد که”  اکنون پسر يگانه خودت اسحاق رابردارو بزمين موريا بروتا  

)  ووقتيکه خودش مانع قربانی شدن اين ٢ی کنی”  (سفر پيدايش، باب بيست ودوم، درآنجا اورا برای من قربان
پسر ميشود سوگند ميخورد که: "به ذات اقدس خودم قسم ميخورم که چون پسر يگانه خودت راازمن دريغ نداشتی 

ين تورات  ). ولی ھم١۶ھر آينه ذريت ترمانند ستارگان آسمان و ريگھای کنار دريا کثير سازم”   (ھمانجا،
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درفصول قبل از آن خبر داده است که ابراھيم پيش ازآنکه اسحاق متولد شود،  ازکنيز خود ھاجر فرزندی بنام  
اسماعيل داشته است  (که درسنتھای اسالمی نيای قوم عرب و سازنده خانه کعبه است و اسحاق تنھا مدتی بعد  

  حساب اسحاق مطلقا پسر يگانه ابراھيم نبوده است.  از آن از مادرصد ساله خود سارا بدنيا آمده است و بدين 
  

درمعجزات ده گانه محيرالعقول موسی درمصر، معجزه چھارمين حکايت ازاين دارد که” تمامی اسبان و االغان 
و گوسفندان مصريان به فرمان يھوه به وبائی سخت نابود شدند” ، ولی دردھمين معجزه ھمين موسی،فرعون با 

ھا و ارابه ھا و تمامی لشکريان خودبدنبال يھوديان ميشتابدو خود او با ھمه اينھا دردريا  ھمه سواران و اسب
غرق ميشود.  درسفرخروج تصريح شده است که ششصد ھزارمرد يھودی که ھمراه با زنان و فرزندان خود از  

خت خرما بود و ھمگی مصر بيرون آمده بودند در"ايليم”  چادر زدند که درآن تنھا دوازده چشمه آب و ھفتاد در
).  درپايان دوره سرگردانی يھوديان درصحرا،  ٢٧نوشيدند و خوردند و مدت زيادی درآنجا ماندند  (باب پانزدھم،  

موسی بدانان خطاب ميکند که” اينک يھوه خدايتان شما را چھل سال و يازده ماه دراين بيابان رھبری کرده است  
) ،  ولی به گفته تورات  ۴-٢اھايتان آماس کند" (سفر تثنيه، باب ھشتم،   بی آنکه لباس برتنتان مندرس شود يا پ

موسی ھنگام خروج از مصر ھشتاد سال داشته ودروقت مرگ صدو بيست ساله بوده است،  و بااين حساب  
درموقع خطاب اين مطلب به يھوديان ميبايست مدتی از مرگش گذشته باشد. از جانب ديگر ھمين مردان و زنان  

کان که به قول موسی نه لباس برتنشان مندرس شده و نه پاھايشان آماس کرده بود، درھنگام ورود به  و کود
ارض کنعان،  توسط عزرا پيغمبر معتبر يھود درکتابی که نام خود اورا دارد،چنين آمار گيری شده اند: "و شمار  

 ٧٣٣٧غالمان و کنيزان ايشان که    نفر بود، سوای   ۴٢۶٣٠يھوديانی که دربازگشت ازمصر به ارض کنعان آمدند  
رأس بودند، واالغان ايشان  ٧٣٠نفر بودند،  و اسبان ايشان که  ٢٠٠نفر بودند،  و مغنيان و مغنيات ايشان که 

).  ھمين يھوديانند که طبق آنچه درصحيفه يوشع آمده  ۶۴رأس بودند" (کتاب اول عزرا، باب دوم،  ۶٧٢٠که 
ی مختلف کنعان رامتصرف ميشوند ومردم آنھا راقتل عام و خود شھرھا را  دربيش از يکصدحمله پياپی شھرھا

ويران ميکنند، و باھمه آنکه سايه يھوه برسرشان گسترده است احتماال خود نيز متحمل تلفاتی ميشوند، و با  
  وجود اين درپايان اين ماجرا شمار آنان سيصد ھزارتن برآورميشود. 

  
درسفر پيدايش گفته ميشود که يعقوب ھنگام سفر به مصر برای ديداريوسف، به دستور فرعون درنيکوترين محل  
مصر يعنی درارض عمسيس (زمين رامسس) سکونت داده شد، درصورتيکه دراين تاريخی که تورات معين ميکند 

(سفر پيدايش،  باب چھل   ھنوز نه رامسس متولد شده بود ونه محلی بنام ارض رامسس درمصر وجود داشت 
سالگی درگذشت،  ابراھيم  ١٢٧).  درھمين سفر پيدايش آمده است که وقتيکه سارا زن ابراھيم در١١ھفتم،  

شکل نقره خواست     ۴٠٠خواست زمينی را برای دفن او درحبرون خريداری کند، و مالک زمين او بابت بھای آن  
يکه ولتر تذکرميدھد نه تنھا درآن ھنگام سکه ای بنام شکل ) ، ولی بطور١۵(سفر پيدايش، باب بيست وسوم، 

درسرزمين کنعان وجود نداشت،  بلکه حتی درزمان موسی نيز ھيچ جا اشاره ای به وجود سکه طال يا نقره نشده  
است، و اين افسانه زمين خريداری شده برای دفن سارا نشان آن است که کتاب سفر پيدايش يعنی اصلی ترين  

  ت بسيار ديرتر از آنکه ادعا ميشود نوشته شده است.  کتاب تورا
درسفر خروج محل ديدار موسی با يھوه يکجا کوه سينا معين شده است و جای ديگر کوه حوريب  (سفرخروج، 

).  درھمين کتاب ازقول يھوه درگفتگوی او با موسی گفته شده است که من انتقام گناه پدران را  ۶باب ھفدھم،  
) ، ولی درکتاب يرميا اين انتقام به يک نسل  ۵فرزندانشان ميگيرم  (سفر خروج، باب بيستم،  تا چھار نسل از 

) ، و درکتاب حزقيال از زبان ھمين يھوه آمده است که ھر کسی  ٢٩محدود شده است  (ارمياء، باب سی ويکم، 
  ).   ١۶-١٢.  ۴-٢فقط بابت گناه خودش خود جواب خواھد داد  (حزقيال،  باب ھجدھم،  

  
درکتاب يرما،  خدا به پيامبرش اطالع ميدھد که بزودی فرعون مصر بدست نبوکد نصرپادشاه بابلی مغلوب خواھد  
شد و خداوند فرعون و کسانش را بدست دشمنان بابلی خود تسليم خواھد کرد.  ولی نه اين پادشاه بابل ھيچوقت 

دتھا بعد مصر مغلوب سپاه پارس شد که مصر را تصرف کرد و نه فرعون مصر بدست او اسير شد.  درعوض م
  ) .   ٢٨-٢۵پيش از آن خود بابل را نيز تصرف کرده بود  (کتاب ارمياء نبی،  باب چھل وششم،  

پيشگوئی مشابھی از جانب حزقيال درمورد ھوفرا فرعون ديگر مصر و بخت النصر بھمين اندازه غلط از کار  
  درآمده است.  

  
شود که فلسطينيان برای مبارزه با اسرائيل سی ھزار ارابه جنگی و ششھزار  درکتاب سموئيل تورات گفته مي

سوار و”  به اندازه شن ھای دريا”  سرباز گرد آوردند.  چنين لشکر آرائی اين معنی را ميدھد که قوم اسرائيل 
ميکرده است.   درآن ھنگام چنان ظرفيت جنگی فراوانی داشته که اين بسيج گسترده را از جانب دشمنان آن ايجاب  
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ولی درست درھمين کتاب سموئيل از اين شکايت ميشود که يھوديان درزير تسلط فلسطينيان حق داشتن يک چاقو  
را ھم نداشتند: "و درتمامی زمين اسرائيل آھنگری يافت نميشد،  زيرا که فلسطينيان ميگفتند مبادا عبرانيان برای  

ان نزد فلسطينيان فرود می آمدند تا ھر کس بتواند بيل و گاوآھن خود شمشير يا نيزه بسازند.  و جميع اسرائيلي
و تبر و داس خود را تيز کند، و درروز جنگ شمشير و نيزه دردست تمامی قوم اسرائيل يافت نشد" (کتاب اول 

) .  گذشته از ضد ونقيض ھای فراوان،  فصول مختلف تورات شامل مبالغه  ٢١- ١٩سموئيل،  باب سيزدھم، 
ی است که نه تنھا ارتباط دادن آنھا به خداوند اين مفھوم را پيدا ميکند که اين خداوند اصوال با ارقام و  گوئی ھائ

آمار و معادالت جمع و تفريق آشنا نبوده است،  بلکه نشان ميدھد که نويسند گان واقعی کتابھای عھد عتيق نيز 
  ارقام بيگانه بوده اند:   درافسانه پردازيھای خود از واقعيتھای مربوط به اين آمار و 

  
"... پس زارح حبشی با ھزار ھزار  (يک ميليون)  سپاه و سيصد ارابه جنگی بيرون آمد و به مريشه رسيد،  و  
آسا  (پادشاه يھودا)   به مقابله ايشان بيرون رفت و يھوه خدای خود را خواند.  آنگاه خداوند حبشيان را به 

ا را تعاقب نمود،  و از حبشيان آنقدرافتادند که ازايشان حتی يک تن زنده  حضور يھودا شکست داد و آسا و آنھ
نماند، و اسرائيل شھرھا را تاراج نمودند، زيرا که غنيمت بسيار درآنھا بود،  و خيمه ھای گاوان و گوسفندان را  

ريخ ايام،  باب نيز زدندو گوسفندھا و شتران فراوان برداشته به اورشليم مراجعت نمودند”   (کتاب دوم توا
  ).  ١۶-١٠چھاردھم،  

  
".... و آجاز بيست ساله بود که پادشاه شد.  اما آنچه درنظر خداوند پسند بود به عمل نياورد،  زيرا که دروادی 
ابن ھنوم بخور سوزانيد و قربانی ھا را برباالی تل ھا و زير درختھا ی سبز گذرانيد.  بدين جھت يھوه خدايش 

نفر از اسرائيل را که جميع ايشان مردان جنگی بودند   ١٢٠٠٠٠رانگيخت که درظرف يکروز فقح بن رمليا را ب
نفر ديگر از آنان زنان و پسران و دخترانشان را به اسيری گرفت”  (کتاب    ٢٠٠٠٠٠در سر زمين يھودا کشت و  

  ) .  ٨-١دوم تواريخ ايام،  باب بيست و ھشتم، 
  

رشليم)   را بخاطر بنده خودم داود نجات خواھم داد. پس درآن شب  "... و خداوند گفت که من اين شھر  (او
نفر از اردوی آشوری را زد،  و بامدادان چون برخاستند اينک جميع آنھا   ١٨۵٠٠٠فرشته خداوند بيرون آمده 

).  اين نوشته تورات مربوط به حمله ای  ٣۵-٣۴الشه ھای مرده بودند”   (کتاب دوم پادشاھان،باب نوزدھم، 
که از جانب آشوريان درزمان پادشاھی سنا خريب (سخاريب تورات)   به سرزمين يھودا صورت گرفت و   است

با شکست يھود و غارت اورشليم پايان يافت.  درباره ھمين جنگی که گفته تورات درآن نزديک دويست ھزار نفر  
شته سناخريب،  پادشاه  از سپاھيان آشور بدست” فرشته خداوند”  درعرض يک شب قتل عام شدند،  سنگنو

  آشور،که درکاوشھای  باستان شناسی نينوا بدست آمده است و اکنون درموزه برلين است، چنين حاکی است: ”  
".... وآنگاه بر حزقيا پادشاه يھودا که به من سر تسليم فرود نياورده بود تاختم.  چھل وشش قلعه نظامی او و 

آنھا را با منجنيق ھا و پياده  نظام و نردبانھای حمله محاصره و  تعداد بيشماری از شھرھای کوچک پيرامون 
نفر از بزرگ و کوچک ومرد وزن وشمار نامحدودی از اسبان و االغان و شتران و   ٢٠٠٠٠٠تصرف کردم، 

گاوان و گوسفندان و بزھا را به اسارت و به غنيمت گرفتم.  خود حزقيا را که دردرون اورشليم پايتخت خود  
ه بود چون مرغی درقفس گذاشتم.  شھرھائی را که غارت کرده بودم ازکشوراو جداکردم وبه پادشاھان  موضع گرفت

عشود و عکرون و غزه بخشيدم تاسرزمين اورا کوچکتر کرده باشم،  ولی فرمان دادم که ماليات ساالنه آنھا به  
ا فراگرفت و عربھا و سربازان حضور من ھمچنان توسط يھودا پرداخت شود. ھراس از شوکت و جالل من حزقيا ر

گزيده ای که وی آنھا را برای تقويت اورشليم پايتخت خود بدانجا آورده بود دست از کار کشيدند.  سرانجام او  
غرامت سنگينی به نزد من فرستاد،  باضافه دختران و زنان و خوانندگان خودش را،  و نيزسی تاالن طال و  

تراشيده و صندليھای عاج و چرم فيل و عاج و آبنوس و بسيار چيزھای  ھشتصد تاالن نقره و قلع و سنگھای 
ديگر که ھمه را به نينوا شھر پادشاھی من فرستاد و سفيران خود را مأمور کرد که اين غرامت ھا را تقديم من  

  کنند و اطاعت و زير دستی او را به من اعالم دارند”.   
  

، چنانکه گوئی داستان قتل عام آشوريان توسط فرشته فراموش درخود تورات نيز، درھمان کتاب دوم پادشاھان
  شده،  در فصل ديگری درزمينه ھمين جنگ معجزه آسا آمده است:  

  
"... و درسال چھاردھم سلطنت حزقيا،  سخاريب پادشاه آشور برتمامی شھرھای حصار دار يھودا برآمده آنھا را  

شور فرستاده گفت خطاکردم از من برگرد و آنچه را که برمن مقرر  تسخير نمود و حزقيا پادشاه يھودا نزد پادشاه آ 
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داری ادا خواھم کرد.  پس پادشاه آشورسيصد تاالن نقره و سی تاالن طال برحزقيا پادشاه يھودا گذاشت  (کتاب  
  ) .   ١۴و ١٣دوم پادشاھان،  باب ھجدھم،   

  
ات آمده است که: ”. .. وخداوند يھود  درباره قدرت جنگی ھمين سربازان شکست خورده،  درجای ديگر تور

فرمود: ازاين قومھا  (اقوام غير يھودی)   نگرانی نداشته باشيد،  زيرا که پنج از شما  (بنی اسرائيل)   صد از  
آنھا را تعاقب خواھند کرد،  و صدازشما ده ھزار را خواھند راند،  و ھمه آنھا پيش روی شما با شمشير خواھند 

  ٧). ٨يان، باب بيست و ششم، افتاد”   (سفرالو
  

ما ھم از نوع افسانه ھا   Gulliverدراشاره به اين تضاد ھا، لرد بولينگبروک محقق انگليسی مينويسد: ”  
  دارد،اما اين نوع ناشيگری را دربيابان آنھا ندارد”.   

  
يافت،  که بسياری از   مبالغه ھای فراوان ديگری از ھمين نوع را درکتابھای مھم تفسير و حديث يھودی ميتوان

  کتابھای حديث اسالمی و به ويژه جھان تشيع ظاھر از آنھا الھام گرفته اند:   
  

ب) آمده است که قوم اسرائيل ازخدا پرسيد که مگر اورا ترک کرده و از ياد برده است؟   ٣٢درتلمود  (براخوت 
  و خدا به صھيون جواب داد:  

  
فرزند من درآسمان بروج دوازده گانه را آفريدم،  برای ھربرج سی لشکر ساختم. .... و برای ھر لشکر سيصد 
و شصت و پنج ھزار کرور ستاره از آسمان آويختم به تعداد سيصد و شصت و پنج روز سال،  و ھمه اينھا را  

فراموشت کرده ام؟ به فرض آنھم که خواسته   تنھا به خاطر توآفريدم.آيا روا است که بگوئی که ترا ترک گفته ام يا 
  باشم،  چگونه ميتوانم قوچ ھا بره ھای نوزاد ه ای را که تو از صحرا برايم قربانی آورده ای ناديده بگيرم؟ 

  
روايت مذھبی ديگری حکايت دارند که حتی اگر خدا ھم دراين راه کوتاھی کند،  خورشيد و ماه قصور وی را بدو 

ب) آمده است: " مفھوم اين جمله کتاب مقدس که خورشيد و ماه  ٣٩دراين باره در"نداريم”  ( ياد آور ميشوند.
در برابر عرش خدا ميايستند و به راه خود نميروند چيست؟ اين است که اين دو از فلک خود به عرش خدا باال  

اآوری ما نيز به نور پراکنی رفتند و به او گفتند:  ای سرورجھان،  اگر تو حق موسی پسر عمرام  (عمران) را بج 
خود ادامه خواھيم داد، وگرنه ديگرنخواھيم درخشيد. و خدا به آنھا تيرشھابی پرتاب کرد وگفت ھر روزستاره  
پرستان  فراوانی دربرابرشما تعظيم ميکنند و شما باز ھم ميدرخشيد و فکر آبروی مرا نميکنيد،  و حاال فقط به  

  ال راه انداخته ايد؟”   خاطر يک بنده من اينھمه قيل وق
  

آمده است که خداوند آدم را ازآن جھت درشب شنبه خلق کرد که بتواند درطعام جشن شيت (شنبه)    ٣٨درسھندرين  
درتوجيه اينکه چرا حيوانات بيگناه روی  ١٠٨که ھرھفته خود خداوند ترتيب ميدھد شرکت کند.  ودرسھندرين

اه آدميان گناھکار درطوفان نوح ناپديد شدند نوشته شده است که  زمين ھمراه آدميان گناھکار روی زمين ھمر
خدا چون پدری که برای پسرش حجله عروسی ساخته باشد وبراثر خطاکاری او پريشان شود وحجله را سرنگون 

  کند،   حيوانات را ھم که ديگر به دردی نميخوردند ھمراه آدمھا دور ريخت.  
  

ن برای آدم درباغ بھشت خوردن گوشت حيوانات زمينی مجاز نبود،  روايت شده است که چو ۵٩درسھند رين
برايش گوشت از آسمان نازل ميشد و خدمه خداوند آنرا برايش کباب ميکردند و ھمراه شراب بر سفره اش  
ميگذاشتند،  و بدين ترتيب وی نخستين انسانی بود که درباغ عدن برسر سفره غذا نشست. درھمين روايت آمده  

سال دوم با حوا   ١٣٠سال روزه گرفت،  ١٣٠م وقتيکه براثر خطای خود از بھشت رانده شد،  است که آد
  سال سوم عورت خود را برگ انجير پوشانيد.  ١٣٠ھمخوابگی نکرد،  و در

  

 
درکشف االسرار آيت اله خمينی نيز، احتماال با الھام ازحزقيال نبی يا يوشع بن نون،ميتوان خواند: ”  از سرداران اسالم ياد بگيريد  -  ٧

نفر طليعه لشکر روم را رد کنيم.  چک و چونه کردند که آقا نميشود.  قبول کرد   ۶٠٠٠٠نفر ھمراه من بيايند تا    ٣٠که يکی از آنان گفت  
  فر باشند.  شصت نفر آدم رفتند و شصت ھزاررومی را ازدم شمشيرگذراندند و برگشتند".   ن ۶٠که و 
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ب نقل شده که ربی سيراازربی اواھوپرسيد که اينکه درتورات آمده است که االغ از آسمان آمد،   ۵٩درسھندرين 
رت يکپارچه به زير آمده يا بصورت قطعات مجزا؟ و ربی اواھوجواب داد البته يکپارچه آمده است،   اين االغ بصو

  زيرا از آسمان ھيچ چيز بصورت ناقص نازل نميشود.   
  

،ب) راب  (خاخام)   يوخانان از مفسران تلمودی تورات مينويسد که چرا غالبا  ٣٨در جای ديگر  (سھندرين 
ودش نام ميبرد؟ و خودش پاسخ ميدھد:  برای اينکه خداوند ھيچ کاری را نميکن خداوند  بصورت” ما" از خ

    ٨   مگر اينکه قبال با مشاورين خودش درباره آن مشورت کرده باشد. 
  

 *    *    *  
  

آکنده از ضدو نقيض ھا،  ناسخ و منسوخ ھا و اشتباھاتی است که قسمت   – مانند تورات  – انجيل به نوبه خود 
ز واقعيتی که قبال بدان اشاره شد،  يعنی از ترکيب نامتجانس اين کتاب و ازخدای دو شخصيتی آن  اعظم آنھا ا

  سرچشمه ميگيرد.  اين مشکلی است که از ھمان آغاز وجود داشته است،  
  

زيرا که عيسی ازيکطرف خودش يھودی است و ناگزير است مکتب خود راادامه دھند و مکمل مکتب تورات و  
اند،  از جانب ديگر برداشتھای فکری و عاطفی او چه درزمينه زمينی و چه درزمينه آسمانی بکلی نه ناقض آن بد

با  برداشتھا ی تورات دراين ھردو زمينه اختالف دارد،  زيراسنگ زير بنائی مکتب عيسائی محبت و گذشت است  
ابط آنان با”  پدرآسمانی”  باشد،  که ميبايد ھم ضابطه حاکم بر روابط آدميان با يکديگر و ھم ضابطه حاکم با رو

درصورتيکه سنگ زيربنائی تورات اطاعت بيقيد و شرط از خداوند و اجرای دقيق قوانين و مقررات او است که  
درصورت تخلف از آن يا قصور درآن مطلقا بخشش و گذشتی درکار نيست و فقط کيفر، آنھم بصورتی انتقامجويانه 

ايسه با تاريخ مذھبی ايران،  ميتوان گفت که مکتب شخصی عيسی نوعی مکتب و کينه توزانه درکار است.  درمق
حالج است و مکتب حالج است ومکتبی که انجيل ادعای دنباله روی آنرادارد مکتب آن قضات شرع که حالج را  
ر  به دارکشيدند،  و عھد جديد  (انجيل)  ، صحنه دائمی برخورد اين دوگرايش است،  برحسب آنکه شخصا بيشت

درخط عيسی بوده باشند يا درخط تورات.  دراين مورد نقش اساسی نقش پائولوس قديس  (سن پول)  است که  
عمال بنيانگذار مسيحيت شکل گرفته کليسا است، زيرا نه خود عيسی در اين” شکل گيری" نقشی داشته است نه  

وانايی بی بھره بودند، و اگر پائو لوس شاگردان ساده و عامی و غالبا بی سواد او که در عين پاکدلی از چنين ت
پا به ميدان نگذاشته بود احتمامال حرکتی که عيسی به وجود آورده بود با مرگ او متوقف و بعد از مدتی نيز به 
کلی فراموش می شد پائولوس در بدو امر يک خاخام متعصب و قشری يھودی بود که نوآوری عيسی ناصری را  

  –بطوريکه خودش درچند رساله خويش اعتراف ميکند  – ميدانست و بھمين جھت  بدعتی کفر آميز دردين يھود
ھمه کوشش خود را درنفی اين بدعت بکار ميبرد و از جمله کاھنانی بود که با محاکمه و مرگ عيسی موافق 
بودند.  ولی ھمين کاھن مطلع و متعصب پس از مرگ عيسی، که ھيچ وقت اورا نديده بود،  به روايت خودش  

رراه دمشق با عيسی بعد از عيسی بعد از رستاخيز او مالقات و گفتگو کرد و بدنبال آن بکلی تغيير گراييش داد  د
و ازآن پس تا بھنگام شھادت خود دررم تمام دانش وبينش و نيروی خود رادرشکل دادن مسيحيت نوخاسته بکار  

وراتی شخص خودش پايه گذاری کرد و نه  انداخت،  منتھا اين تشکل رابراساس روحيه و معتقدات وباورھای ت
براساس برداشتھای عاطفی و انقالبی عيسی،  که پائولوس بعنوان يک يھودی سنتی با ھمه آنھا بيگانه بود،  و 
اين واقعيت که درھمه چھارده رساله او درعھد جديد منعکس است انگيزه اصلی تضادی است که ازھمان آغاز  

و بخش پائولوسی آن وجود داشته است.  تذکر اين نکته نيز ضروری است   مسيحيت ميان بخش عيسائی انجيل
که کليسای کاتوليک از بدو فعاليت رسمی خود درقرن سوم ميالدی،  عمال گرايش پائولوسی انجيل را که ضامن 

 
واز نظر ماھيت فرق زيادی    – اين نوع برداشت ھای عقيدتی که درزمان تدوين تلمود” حقايق ابدی و تغيير ناپذری الھی” اعالم ميشد    - ٨

ظاھرا امروزنيز جای ممتازی درجامعه  – ثان مسلمان و بخصوص شيعه ندارد با” واقعيتھای ثابت و تغيير ناپذير الھی”  بسياری از محد
قرن بيستمی وارثان تلمود دارد،ھمچنانکه نظاير آنھا جای ممتازی درجامعه قرن بيستمی وارثان” صحاح سته”  و"اصول کافی" ثقه  

ابزار دست خالق عالم است که تمام آفرينش از روی   االسالم کلينی دارند.  خانيم بياليک متفکر و اديب معاصر يھودی مينويسد: "تورات
طرحھای آن انجام گرفته وروح زنده ای است که بدون آن جھان ما علت وجودی خود را از دست ميدھد، زيرا تورات مقدم بر خلقت آدم 

خواننده را نخست به لرز  خلق شده است”.  وينکلردانشمند يھودی آلمانی کتاب مقدس را منبع پخش نيروی مغناطيس خاصی ميداند که
و تحريک واميدارد و سپس از او مومن معتقدی ميسازد (چيزی شبيه به اشعه ای که به فتوای نخستين رئيس جمھور اسالمی از گيسوان 

ندی از  زنان جوان تراوش ميکند و مومنان را به لرزو تحريک ميکشاند).  مارتين بوبرفيلسوف يھودی وبرنده جايزه نوبل با استناد به ب
) که درآن يھوه به اسرائيل ميگويد چون تومحبوب منی صھيون و ھمه سرزمينھارا ۶-۴کتاب اشعيای نبی درتورات  (باب چھل و سوم، 

به توميدھم و ھمه اقوام جھان را درراھت فدا ميکنم، نتيجه ميگيرد که اساسا جامعه جھانی امروز بخاطر اسرائيل برسرپااست و تجديد 
  نيز منوط به باز سازی صھيون است.  ساختار جھانی
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ه  قدرت و حاکميت بيچون و چرای کليسا است برگزيده و گرايش عيسائی آنرا جز بصورت تئوری و موعظه،  ناديد
گرفته است.  دررساالت  پائولوس چندين بار تصريح شده است که خداوند آن کسانی را که ميبايد به مسيح ايمان  
آوردند و رستگار شوند از پيش از تولدشان برگزيده است، و درعين حال درھمين رساله ھا مردم دعوت به رفتن 

رفته است،  و وقتی ھم که ازاو ميپرسند:  اگر  به راه مسيح شده اند و از پاداش نيکان و جزای گمراھان سخن 
خداوند خود رستگاران را برميگزيند چرا ميبايد گمراھان را بازخواست کند و کيفر دھد؟ پاسخ ميدھد: فضولی 
موقوف !ترا ای انسان چه جای سئوال از خداوند است؟ ولی به موازات اين،  درھمين عھد جديد از خود عيسی  

ح نيز شرط اصلی رستگاری محسوب نميشود،  بلکه اين شرط رستگاری محبت به ديگران نيست و ايمان به مسي
و گذشت از خطاھای آنان است: ”  نه ھرکس که مرا خداوند گار خطاب کند به ملکوت آسمان داخل خواھد شد،   

مانی من اين ) "خواست پدر آس٢١بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرابه انجام برساند”   (متی،  باب ھفتم،  
است که به دشمنان خود محبت نمائيد،  به آنانکه از شما متنفرند نيکی کنيد، برای آنانکه به شما دشنام ميدھند  

  ).   ٣١-٢٧دعای خير کنيد،  با ديگران آنچنان رفتار کنيد که ميخواھيد با شما رفتار کنند”   (لوقا،  باب ششم، 
  

بات برتری مسيحيان برديگران مينويسد:" خداوند درکتاب مقدس   دررساله به غالطيان و پائولوس برای اث
(تورات)  به ابراھيم ميفرمايد: کنيز وپسرش  (ھاجر و اسماعيل)  رابيرون کن، زيرا پسر کنيز نميتواند با فرزندان 

لوس رسول به زن آزاد ھم ارث باشد، و ما،  ای برادران،  فرزندان کنيزنيستيم،  بلکه اوالد آزاديم”  (رساله پائو
) ، ولی دردو انجيل لوقا و متی از عيسی درموعظه معروف اوبرسرکوه نقل ميشود  ٣٠غالطيان،  باب چھارم،  

،  ١که: " خوشا بحال حقيران ومسکينان، زيرا ملکوت آسمان بيش ازھمه ازآن ايشان است" (متی، باب پنجم، 
کر ميشود که” وقتيکه موسی ھمه فرمانھای شريعت  ) .    دررساله عبرانيان، پائولوس متذ٣٠لوقا، باب ششم، 

را به مردم رسانيد، خون بزو گوساله را گرفته با آب و پشم قرمزو روفابرھمه پاشيد و گفت اين خون پيمانی 
راکه خدا برای شما مقرر فرموده است تأکيد ميکند،زيرا برطبق شريعت ھمه چيزباخون پاک ميشودو بدون ريختن 

).  ولی درانجيل ھای  ٢٢-١٩مفھوم ندارد" (نامه پولس رسول به عبرانيان،  فصل نھم،   خون آمرزش گناھان
متی و مرقس از عيسی نقل ميشود که به ماليان يھود که از اورشليم به نزد او آمده بودند ميگويد: "ای رياکاران 

زبان به خدا احترام ميگذاريد اما  ! شما قوانين واقعی خدا را بخاطر آداب و رسوم گذشته خود ناديده گرفته ايد. با
دلھايتان از او دور است.  عبادت شما بيھوده است،زيرا اوامر انسانی را به جای احکام حقيقی الھی تعليم ميدھيد"  

  ).   ١٣-١، مرقس،باب ھفتم،  ٧-١(متی، باب پانزدھم، 
  

،حتی يکبار که اورا به صفت درانجيلھای متی و مرقس ولوقا عيسی از جانب شاگردانش فقط استاد خطاب ميشود
نيک ميخوانند عيسی بدين خطاب اعتراض ميکند،"زيرا فقط خدااست که شايسته عنوان نيکو است"  (مرقس،باب  

) ولی درھمين” عھد جديد"پائولوس دررساله ھای مختلف خود اورا جلوه تمام خداميداندکه” ازازل دارای ١٨دھم،
) و" تجلی خدا  ١٩،رساله به کولسيان، باب اول،١١-۶يپيان، باب دوم، مقام الوھيت  بوده است" (رساله به فيل

) ،"تنھا يک خدا  ١۵ناديده است که ھمه موجودات توسط او آفريده شده اند”   (رساله به کولسيان، باب اول، 
له  ) ،"خدای زندگان و مردگان است”  (رسا۶١وجود دارد واو عيسی مسيح است”   (رساله قرنتيان،  باب ھشتم،  

).  بايد متذکر شد که اصوال اعتقاد به الوھيت مسيح درمسيحيت اوليه مطرح  ١٠-۶به روميان،  باب چھاردھم، 
خودعيسی خودش رامسيح خداوند ميداند،  واين کليسای مسيحی   Albert Schweitzerنبوده است. به قول 

    ٩  و ديوھاو اجنه اند که برمسيحيت اوتأکيد ميگذارند.
  

دررساله ھای پائولوس، باھدف پيشگيری از مشکلتراشی حکومت رم درراه فعاليت مذھبی مسيحيان تأکيد شده  
است که ھرمسيحی بايد از احکام وقت بطور کامل و صادقانه اطاعت کند،زيرا که ھيچ قدرتی نيست که از جانب 

کند با نظام الھی مخالفت کرده است   خدا تعيين ومأمور نشده باشد،بنابراين ھرکس که با حکومت موجود مخالفت 
و باب  ۴و ھرکه روياروی حکومت قرار گيرد خود را محکوم کرده است  (رساله به روميان، باب دوازدھم،  

).  مفھوم اين دستور اين است که فی المثل دريک رژيم کمونيستی ضد خدا نيز يک مسيحی صادق ٣-١سيزدھم،  
  د، زيرا که اين حکومت از جانب خدا برقرار شده است. محقق آلمانی ميبايد بصورت کمونيست مومنی عمل کن

"اشتاوفر" دراين باره مينويسد:  با اين دستور عجيب پائولوس نه تنھا امپراتور زمان خودش نرون را برگزيده  

 
اشاره بدين گفته انجيل که وقتی که عيسی بيماران را شفاداد،  ديوانی که به فرمان او ازبدن آنھا بيرون آمده بودند درپيش او به خاک   -  ٩

ين را به کسی نگويند (مرقس،  باب افتادند و با صدای بلند فرياد برآوردند که تو پسر خدا ھستی، اما عيسی باتأکيد به آنھا امر کرد که ا
  ).  ١١-١٠سوم، 
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بيک خاص خداوند ميداند،  بلکه به تمام نرونھای قبلی و بعدی چون چنگيز و آتيال و استالين و ھيتلر نيز ل
ميگويد،  زيرا از نظر او ھمه اينھا با خواست خداوند آدمکشی کرده اند.  ھمين محقق معتقداست اين برداشت  
پائولوس از کتاب يرميای نبی درتورات اقتباس شده است که درآن خداوند به وسيله يرميا به ملت اسرائيل فرمان  

سرزمين يھود حمله خواھد برد و آنرا تصرف خواھد    ميدھد از نبوکدنصر (بخت النصر) پادشاه بابل که بزودی به
کرد صادقانه اطاعت کنند و خودشان و حتی حيواناتشان خادم و پسر و نوه او باشند:"و خداوند فرمود:  من آنم  
که جھان و انسان و حيوانات را که بر روی زمينند به قوت عظيم و بازوی افراشته خود آفريدم و آنرا به ھرکس 

پسند آمد بخشيدم، و االن من تمامی اين زمينھارا بدست بنده خود نبوکدنصر پادشاه بابل دادم و نيز  که درنظرم 
حيوانات صحرا را به او بخشيدم تا او را بندگی نمايند،و تمامی امتھا اورا و پسرش و پسر پسرش را خدمت  

ردنش را زير يوغ او نگذارد آن امت  خواھند نمود،.....و ھر امتی که نبوکدنصر پادشاه بابل را خدمت ننمايدو گ
رابه شمشير وقحطی و وبا  کيفرخواھم داد و بدست او ھالک خواھم کرد" (کتاب يرميای نبی، باب بيست و 

  ).  ٨-۵ھفتم،
  

و البته اين ھمان بخت النصری است که بعدا اورشليم را ويران و معبدسليمان را غارت کردويھوديان را بطور     
رت به بابل برد. درمورد ھمين حکومتھای وقت، از زبان عيسی درانجيل مرقس نقل شده است  دسته جمعی به اسا

)  و  ١۵که” به شاگردان خود گفت از خمير مايه ھيروديس  (پادشاه يھود)  برحذر باشيد" (مرقس، باب ھشتم، 
د" (يوحنا، باب دھم،  در انجيل يوحنا نقل شده است که: " دزد نمی آيد مگر برای آنکه بدزددو بکشدو ھالک کن

) .  موضوع رسالت عيسی برای نجات بشر به قيمت مرگ خود که پائولوس درباره آن مينويسد:” اگر چه  ١٠
او از ازل مقام الوھيت داشت ولی اين را غنيمت نشمرد که برابری با خدا را برای خود حفظ کند، بلکه بصورت  

روی صليب را برای خود پذيرفت" (رساله پولس رسول يک برده درآمد و شبيه يک انسان شد و حتی مرگ بر
)  اقتباس ازشرح مفصل کتاب اشياء نبی درتورات است که براساس آن کسی بنام  ٨-۶به فيليپيان،  باب دوم، 

عبد يھوه از جانب يھوه برای نجات يھوديان برگزيده ميشود وموردھمه گونه تحقير و آزار قرار ميگيرد،  ولی  
ئب را برای خودش ميخرد تا خداوند نقشه نجات معنوی قوم برگزيده خويش را به وسيله او اجرا  ھمه باليا و مصا

کند، و عبد يھوه برای خريدن گناھان بنی اسرائيل جان خودش را چون قربانی گناه تقديم ميکند (کتاب اشعياءنبی،  
شناخته ميشود (متی، باب   ).  درسه انجيل از انجيلھای چھارگانه عيسی مرادف اين عبد يھوه۵٣ -۴٩و۴٢

).  اين موضوع درکليسا  ٢٧،لوقا، باب بيست ودوم، ٢۴، مرقس، باب چھاردھم،٢٨وباب بيستم، ١٨دوازدھم،  
  نيز مورد تأييد قرار گرفته منتھا عبد يھوه اين بار تبديل به خود خدا درقالب مسيح شده است.  

گذشته از تناقض اصولی ميان دو بخش يھودی و مسيحی” عصر جديد"، خود بخش مسيحی يعنی انجيلھای  
و نه از   –چھارگانه نيز آکنده از ضدو نقيض ھائی است که عموما از طرزفکرو درجه اطالعات نويسندگان آنھا 

  سر چشمه گرفته است.    -وحی آسمانی به عيسی
  

لوقا عيسی نه خود راخداميداند،  نه پسر خدا و نه مسيح،  ولی درانجيل  درانجيلھای سه گانه متی، مرقس و
يوحنا وی شخصا اعالم ميکند که مسيح خداوند است و از پيش از آفرينش جھان نزد خداوند وجود داشته است 

  ).  ٨-٣و از جانب خدا به روی زمين آمده است  (يوحنا، باب ھفدھم،  
  

اوند ھمه چيزرابدست عيسی سپرده است و او برھر چه ميگذرد و خواھد گذشت  درانجيل يوحنا تأکيد ميشود که خد
) ،  ولی درھر سه انجيل ديگر پيشگوئی مھمی ازعيسی نقل شده که ھرگز  ٣آگاه است  (يوحنا، باب سيزدھم، 

  تحقق نيافته است و بخوبی نشان ميدھد که عيسی ھيچ آگاھی واقعی برآينده نداشته است:   
  

يسی فرمود: درخورشيد و ماه وستارگان عالمات بسيار ظاھر خواھد شد، و برزمين تنگی و حيرت  "... آنگاه ع
برای ھمه مردمان روی خواھد کرد. درياھا به تالطم خواھند آمد و قدرتھا ی آسمانی به لرزه خواھند افتاد و  

د ديد که با قدرت و جالل آدميان از وحشت از ھوش خواھند رفت، و آنوقت ھمگان پسرانسان  (عيسی)  راخواھن
عظيم از درون ابری فرو خواھد آمد. شيپوربزرگ  (صوراسرافيل) به صدا درخواھدآمد و او فرشتگان خود را  
خواھد فرستاد تا برگزيدگان خدا را از چھارگوشه جھان و از کرانه ھای فلک جمع کنند. و يقين بدانيد که تا پيش 

، مرقس، باب سيزدھم،  ٣٢-٢۴واھد داد”   (متی،  باب بيست وچھارم،   از درگذشت نسل حاضر ھمه اينھا روی خ
  ).    ٢٨-٢۵، لوقا، باب بيست ويکم،٢٧-٢۴

  
دريکجا از زبان عيسی گفته ميشود که” چون اکنون فريسيان برکرسی موسی نشسته اند،  بايد شما نيز به ھر  

) ولی درجای ديگر از  ٣-١ب بيست وسوم،  چه آنان ميگويند گوش دھيد و مطابق آن عمل نمائيد”   (متی،  با
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قول ھمين عيسی نقل ميشود که” وای  به حال شماای فريسيان که از اجرای عدالت و محبت به خدا غافل ھستيد  
و حکم قبرھائی راداريد که نشانه ای روی آنھا نيست و مردم دانسته و ناشناخته بسراغشان ميروند" (لوقا،  باب  

  ).   ۴٣-۴٢يازدھم،  
  

دريکجا عيسی درموعظه معروف خود برسر کوه به پيروانش ميگويد: ”  بکوشيد تا مردم کارھای نيک شما را  
) ،  ولی درجای ديگر از زبان ھمين ١۶ببينند و از اين راه پدر آسمان شما را ستايش کنند”  (متی،  باب پنجم، 
جام ندھيد زيرا که اگر چنين کنيد اجری نزد  عيسی ميگويد: " مراقب باشيد کارھای نيک خود را درانظار مردم ان

  ).   ١پدرآسمانی خويش نخواھيد داشت”   (متی،  باب ششم،
  

دريکجا از عيسی نقل ميشود که” بيائيد تا شما را تعليم دھم، زيرا که من فروتن و بردبار ھستم”  (متی، باب 
يان و فريسيان گفت:  مردم نينوا وقتی ) ،ولی در جای ديگر روايت ميشود که: "عيسی به يھود٣٠-٢٩يازدھم،   

که موعظه يونس را شنيدند توبه کردند،  و ملکه سبا از دوردست آمد تا حکمت سليمان را بشنودو حال آنکه  
  ) .   ۴٢-۴١شخصی که دراينجا است از سليمان داناتر است" (متی،  باب دوازدھم،  

  
ی ورود به پادشاھی خدا تولد يافته بودند (يھوديان) اينک دريکجا از زبان عيسی گفته ميشود که: " کسانی که برا

) ، و درجای ديگرازھم  ١٢بخاطر گناھان خود به سرزمين ظلمت و اشک افکنده خواھند شد" (متی، باب ھشتم،  
او نقل ميشود که: ”  من فقط برای گوسفندان گمشده خاندان اسرائيل فرستاده شده ام”  (متی،  باب پانزدھم،  

٢۴   .(  
  

دريکجا عيسی به شاگردانش ميگويد که:  قدرت درک سخنان من به شما عطا شده است اما برای ديگران ھمه  
)  ولی جای ديگر  ١٢-١٠چيز بصور مثل بيان ميشود تا بشنوندو نفھمندو بنگرندو نبينند" (مرقس،  باب چھارم،  

ونه مثلھای ديگرراخواھيدفھميد؟" ھمين عيسی به ھمين شاگردان ميگويد:" شماکه مثل ساده مرا نميفھميدچگ
  ).   ١٣(ھمانجا،

  
درجائی آمده است که يحيی تعميد دھنده به عيسی گفت:"چگونه تو برای تعميد گرفتن پيش من آمده ای،  درحاليکه 

) و تأکيد شده است که چون عيسی تعميد گرفت روح ١۴حقامنم که بايد از تو تعميد بگيرم”  (متی،  باب سوم، 
)  ١٧-١۶کبوتری از آسمان نازل شد و صدائی شنيده شد که ميگفت اين است پسر عزيزمن (ھمانجا، خدا مانند 

،ولی در جائی ديگر درھمين انجيل گفته شده است که وقتی که يحيی درزندان از کارھای عيسی باخبرشد دونفر  
ت بيايد يا بايد در انتظار  از شاگردان خود را پيش او فرستاد که بپرسند آيا تو ھمان شخصی ھستی که قرار اس

  ).  ٣-١شخص ديگری باشيم؟" (متی،  باب يازدھم، 
  

درانجيل لوقا عيسی برای شاگردان خود پيش بينی ميکند که پس ازوی آنھارادستگيرخواھند کردوعده ای ازآنان 
موئی  )  ولی درھمين پيش بينی از قول وی گفته ميشود که ١۶را خواھند کشت  (لوقا،  باب بيست ويکم، 

  ).   ١٨ازسرھيچکدام از شما کم نخواھد شد (ھمانجا، 
  

تناقضات انجيل ازطرف بسياری ازنويسندگان جھان اسالمی نيز مورد تذکر و بررسی قرار گرفته است که از جمله  
آنھا ميتوان از رساله” تخجيل من حرف االنجيل" ابوالبقاء جعفری نام برد که متن تلخيص شده ای از آن بنام” 

  د علی النصاری”  دراليدن ھلند بچاپ رسيده است.   الر
  

، مريم،   ۴٧-۴٢داستان بکارت مريم درھنگام بارداری او که کرارادرقرآن برآن تأکيد نھاده شده  (آل عمران،  
)  و بار  ١٨)  ولی درخود انجيل تنھا يکبار بطور مستقيم  (متی،  باب اول، ١٢،احقاف،٩١، انبياء، ٢۶-١۶

)  بدان اشاره شده است،  از اين پيشگوئی اشعياء درتورات مايه گرفته  ٣۴ی (لوقا،  باب اول، ديگر بطورضمن
است که:    “  باکره ای آبستن خواھد شد و پسری خواھد زائيد که عمانوئيل يعنی خدا با ما خوانده خواھد شد"  

خوداو و شکستھائی است که   ). ولی درپيشگوئی اشعياءصرفا مربوط به دوران١۴(اشعياء بنی،  باب ھفتم،  
براسرائيل واردآمده بود. پسر نوزاده نيزعمانوئيل ناميده نشده و يشوعا ناميده شده است که تلفظ عبری عيسی  
است.  الزم به تذکر است که اين اسطوره تولديک انسان استثنائی ازمادری باکره اقتباس ازاسطوره ھائی است  

مصر و بين النھرين و ايران و ھند وجود داشته اند.  درمعتقدات اساطيری    که پيش ازآن درھمه تمدنھای باستانی
مصر،  ملکه ای باکره از خدای خورشيد باردار شده بود. دراسطوره ھای فنيقی آتيس از مادرباکره ای به نام  
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ميترا (مھر)   نانامتولد شده بود.  درآئين ايرانی ميترا که تقريبا درتمام جھات الگوی مسيحيت قرار گرفته است 
از آناھيتا،  مادری باکره بدنيا آمده بود. سرود مقدس ميترائی که درطول چھار قرن رواج آئين ميترادرامپراتوری  
رم درمراسم مذھبی ميترائی خوانده ميشد براين تکيه داشت که: "امروز نجات بخشی برای شما از مادر باکره  

عينا مورد اقتباس انجيل قرار گرفته است: " امروز نجات بخشی  ای زائيده شده است” ، و اين جمله ای است که  
  ).  ١١برای شما زائيده شده است”  (لوقا،  باب دوم، 

  
اسطوره تولد عيسی دريک طويله نيز از افسانه ھای کھن، بخصوص از معتقدات ميترائی سرچشمه گرفته است  

عتقدات اساطيری  يونانی ھرمس،خدای شبانان، که براساس آنھا ميترا درغاری متولد شده بود،  ھمچنانکه درم
  درطويله ای ميان خری و گاوی تولد يافته بود. 

  
درانجيل لوقا صحنه جالبی درارتباط با تولد عيسی نقل شده است که به موجب ان پيرمرد پارسائی بنام شمعون 
که از روح القدس بدو الھام رسيده بود که تا مسيح موعود خداوند را نبيند نخواھد مرد، عيسی نوزاد را که  

ويد که اين کودک نوری است که جھان را  والدينش به معبد بزرگ آورده اند درآغوش ميگيرد و به حاضران ميگ
).  اين صحنه رونوشت داستانی است که درباره تولد بودا نقل شده  ٣٢-٢۵روشن خواھد کرد (لوقا، باب دوم، 

است.  به بودا نيز پسر انسان و استاد نام داده اند، و معجزاتی مانند شفا دادن بيماران وکوران و افليج ھا و راه  
ی او قائل شده اند که نظائرآنھا راشش قرن بعد از او عينا درانجيل ميتوان يافت.  يکی از  رفتن برروی آب برا

افسانه ھا حاکی است که يکی از شاگردان بودا ميخواھد چون خود او روی آب راه برود، ولی درآب فروميرود و  
”. .. پطرس گفت ای خداوند،  بودا اورانجات ميدھد. اين ماجرا بطور آشکار الگوی انجيل متی قرار گرفته است:  

بمن دستور بده تا من ھم بر روی آب نزد تو بيايم.  عيسی فرمود:  بيا.پطرس از قايق بيرون آمد وبرروی آب به  
طرف عيسی رفت، اما در حاليکه غرق ميشد فرياد زد: ای خداوند، نجاتم بده. وعيسی دستش راگرفت گفت ای  

  ).  ٢٨قايق شد و باد فرونشست”   (متی،  باب چھاردھم، کم ايمان،  چرا شک کردی؟و بااو سوار 
داستان مصلوب شدن عيسی و رستاخيز اوپس از مرگ،  بنوبه خود دراسطوره ھای متعدد ماقبل مسيحيت سابقه  
دارد.  تموز دربابل،  آدونيس درفنيقيه،  آتيس درفريگيه،  ازيريس درمصر،  ارباب انواعی ھستند که مصلوب 

از آنان چون آتيس و آدونيس و ازيريس درست ھمانند عيسی سه روز پس ازمرگ زنده ميشوند.   ميشوند وبرخی  
درامپراتوری رم پيروان آتيس، خدائی که از آسيای صغير به رم رفته بود، ھر سال در سالروز سنتی کشته شدن  

بعدرستاخيزش را  او تصوير وی را به درخت کاجی می آميختند و سه روز برای مرگش عزاداری ميکردند و 
جشن ميگرفتند. پيروان ديونيزوس نيز درمعابد خودمجسمه به صليب کشيده اورا نصب ميکردند، درست درھمان  
صورت که درکليساھای مسيحی مجسمه عيسی مصلوب نصب ميشود. اوريگنس عالم بزرگ الھيات وبنيانگذار 

ای بت پرستان تازگی ندارد،  زيرا نظير آنرا  کليسای يونانی درباره رستاخيز عيسی مينويسد که اين معجزه بر
دراساطير بسياری از آنان نيز ميتوان يافت.  ديبليوس اسقف آلمانی درکتاب” رسالت و تاريخ"خود تصديق ميکند 
که نويسندگان مسيحی يھودی االصل،  شخصيت عيسی را برھمان اسطوره ھای نبی ھا و خاخام ھا قرار دادند،  

  دی افسانه ھای اساطيری را با تغييراتی چند با مسيح منطبق ساختند.   و نويسندگان غير يھو
  

داستان خر عيسی که وی سواربرآن وارد اورشليم شده، و دراحاديث اسالمی آمده است که اين خر ھمراه با خود  
ه  عيسی وارد بھشت خواھد شد، براثر اشتباه ماتيوس نويسنده انجيل متی دردرک مفھوم واقعی اين تمثيل ب

صورت تقريبا مضحکی وارد کتابھای توحيدی شده است: " به دختر صھيون بشارت دھيد که اين پادشاه تو است  
که سواربراالغی و برکره االغی است وفروتنانه به نزد تو می آيد.  و آن دوشاگرد عيسی رفتند و االغ و کره اورا  

).  محقق ٧-۵سوار شد”  (متی، باب بيست ويکم، آوردند و آنگاه رداھای خود رابرپشت آنھا انداختند و عيسی 
آلمانی وينکن متذکر ميشود که اين نوشته عينا از کتاب زکريای تورات گرفته شده است که:" ای دختر صھيون، 
با بانک بلند ھلھله کن،  و ای دختر اورشليم، قھقھه بزن، زيرا که پادشاھت بسوی تو می آيد و براالغی سوار 

) ، و ياد آوری ميکند که اين يک سنت سابقه  ٩ی سوار است”  (کتاب زکريای نبی، باب نھم، است، برکره االغ
دار ادبيات عبری است که يک جمله را دوبارتکرار کنند، ولی متی،  نويسنده، از روی بی اطالعی تصور کرده  

ضيح داده است که”   است که عيسی بردو االغ سوار بوده و آنرا بھمين صورت درانجيل خود منعکس کرده و تو
  ھمه اين حوادث روی داد تا پيشگوئی انبياء بنی اسرائيل تحقق يابد".  

  
درتورات خداوند به صھيون می آيد و قوم خود را بدور خويش گردمی آورد و بطور ثابت دراورشليم سکنی 

صادر ميشود. ھمين  ميگزيند، ولی درانجيل قلمروخداوند مرز جغرافيائی نداردو رواديد ورودبدان بدون تبعيض
عيسای مھربان با گذشت و آزادمنش، درنيمه” يھودی”  انجيل درقالب يک پيامبر ترشروی متعصب و سختگير 
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و بی گذشت تورات درمی آيد که با قاطعيت تکفيرميکندووعده مجازات ميدھد، وازمسيحيت تنھانام مسيح رادارد،  
و پاکدل و خيالبافی که از يکسو عليه ريا و فساد و فريب  به گفته صاحبنظر ايرانی،  آن مرد ساده ژنده پوش 

کاھنان يھود و از سوی ديگر عليه ثروتمندان و عليه قدرتمندان ھيئت حاکمه بانک برميدارد و برخالف سنت  
زمان خود با روسپيان و خطاکاران مينشيند وبا آنان با محبت سخن مگويد،  به مسيح آلبرت شواتسر بسيارنزديکتر 

  ا به مسيح پاپ برژيا يا پاپ گرگوار که جز کينه و نفرت چيزی عرضه نداشته اند.   است ت
  

يکی از نخستين کشيشھای جامعه مسيحيت به نام”  کليسا ی مسيح” بنياد گذاشت که    Markionمارکيون 
رده ای  کليسا ی کاتوليک جدا عليه آن موضعگيری کرد،  ولی اصول فکری اين مکتب  (مارکيونيسم)  رواج گست

يافت.  دربرداشت فکری مارکيونيسم عيسی پسر خدا است،ولی اين خدا ھمان خدائی نيست که درتورات معرفی  
شده  و پائولوس قديس او را به انجيل نيز راه داده است،  زيرا خدای انجيل خدای بخشش است، در صورتيکه 

تاب  بنمايه فکری اين مکتب را چنين خالصه خدای تورات خدای کينه و انتقام است.  اليزينگ محقق آلمانی درک
ميکند که”  سراسرتاريخ جھان،  از خلقت آدم تا ظھور عيسی،  بدانصورت که درعھد عتيق آمده است،  درام  
غير اخالقی و مشمئز کننده خدائی است که اصرار داشته است دنيا را به بدترين صورت ممکن به گردش درآورد،   

ين خدائی ارزشی بيشتر از دنيای بی سروتھی که آفريده است ندارد.  بدين جھت عيسی و دريک محاسبه کلی،  چن
مسيح که بعنوان فرزند يک خدای خوب با ما سخن ميگويد نميتواند فرزند چنين خدائی باشد که اصوال نشانی از  

کند که انتساب  خوبی دراو نميتوان يافت”.  مارکيون خود درھمين باره درموعظه ای مشھور اظھار عقيده مي
عيسی مسيح به خداوند تورات توطئه ای است که با ھدف اعاده حيثيت برای خدای يھوديان ترتيب داده شده  

  است.   
  

امپراتوررومی قرن چھارم که پيرو آئين ميترائی و دشمن سرسخت مسيحيت نوخاسته   Julianus يوليانوس
دررساله    -النھرين مسيحيت را از خطری بنيادی نجات داد   و مرگ نابھنگام او درجنگ با ايران ساسانی دربين  -بود

ای که درردمسيحيت نوشت بيش از يکصد ايراد اصولی بر آن گرفت که بسياری از آنھا توسط ولتر درارزيابی 
او از کتاب مقدس نقل شده است.  ھلموت مارکل استاد آلمانی تاريخ مذاھب دراشاره بدين رساله مينويسد: ”   

ت که اين کافر چنين مسائلی را درک کرده بود،  ولی علمای الھيات مسيحيت ھنوز ھم يا نميتوانند جای تعجب اس 
  و يا نميخواھند آنھا را درک کنند”.   

  
 *    *    *  

دارای ضد و نقيض ھا و به اصطالح رايج ترناسخ و منسوخ ھائی    –ھرچند کمتر از آن   -قرآن نيز، مانند تورات
ھمان آغاز مورد توجه مفسران و شارحان قرآن قرار گرفته است.  يکی از نتايج اين ناسخ  است که وجود آنھا از  

و منسوخھا درطول ھمه قرون اسالمی اين بوده است که غالبا دربحث ھا و گفتگوھا،  ھريک از طرفين ميتوانسته 
از حدود استناد به قرآن تجاوز  است به آيه ای از قرآن که مويد نظر او باشد استناد کند بی آنکه ھيچکدام از آنان  

کرده باشند.  فی المثل آنکس که مدعی آزادی قبول يا عدم قبول دين دراسالم بوده است،  ميتوانسته است و  
)  و: ”  به آنکه نميخواھند ايمان ٢۵۶ميتواند به آياتی از اين قبيل استناد کند: ” الاکره فی الدين”   (بقره،  

)  ويا:"...  ١٢١ه خود ادامه دھيد و ما نيز به طاعت خويش ادامه خواھيم داد" (ھود،بياورند بگو که شما به را
) ، ودرھمان حال،  ٨٢اگر باز روی از خدا بگردانند برتو (محمد) تکليفی جز تبليغ رسالتت بيش نيست”   (نحل،
ھائی که به خدا و به روز  مخالف او ميتوانسته است و ميتواند آيات قرآنی ديگری ازاين قبيل مثال آوردکه: "با آن

آخر ايمان نمی آورند و آنچه را که خدا ورسولش حرام کرده اند حرام نميشمارند و به کيش حق نميگروند مقاتله  
) ،"وآنھائی را که به آئين خدا روی نمی آورند بکشيد تا  ٢٩کنيد تا يا کشته شوند يا چزيه بپردازند”  (توبه، 

  ).  ٢۵۶و١٩٣قره، فتنه از ميان برداشته شود”  (ب
  

، ٢٧، کھف،١١۵و٣۴درسوره قرآن به صراحت آمده است که سخنان خداوند قابل تغيير نيست  (انعام، 
).  با اينھمه درھمين قرآن گفته شده است که: "وقتيکه ما آيه ای را نسخ ميکنيم يا ميفرمائيم که آنرا  ۶۴يونس،

  ).   ١٠٣، نحل، ١٠۶، ١٠٠ريم”  (بقره،فراموش کنند،  آيه ای نيکوتر و يا ھمانندآنرا می آو 
  

آيه قرآن راناسخ و منسوخ يکديگر دانسته اند بی آنکه دليل قانع کننده ای برای چنين  ٢٢۵مفسران قرآن تا 
زيرا ھر گونه تبديلی درمتن قبلی اين معنی ضمنی را ميدھد که آن متن درست و يا دست    ناسخ و منسوخھا بيابند،

    کم کامل نبوده است.  
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) ولی درچند جای ديگر ھمين شيطان يکی از مالئک ۵٠دريکجای قرآن شيطان از جمله اجنه بشمار آمده  (کھف،  
و يازده موردديگر) .  دريکجا آمده است که ما بنی اسرائيل را برھمه  ١١، اعراف،٣۴دانسته شده است  (بقره،   

ده است که يھوديان بھر جا که روند محکوم )  ولی درجای ديگر تصريح ش١۶جھانيان فضيلت داديم  (جاثيه،  
).  دريکجا از مسلمانان خواسته شده است که اگر اھل کتاب از روی حسد قصدسست  ١١٠به ذلتند (آل عمران،

)  ولی درجای ديگر درباره ھمين کسان آمده است که”   ١٠٩کردن ايمانشان راداشته باشندآنھا راببخشند (بقره، 
ميخواھند شما نيز مانند آنان شويدبه دوستی مگيريدو اگر پافشاری کنند آنانرا ھرجايافتيد منافقان و کافران را که  

  ).   ٨٩بگيريد و بکشيد" (نساء 
  

درقرآن تصريح شده که خداوند آدميان را به بھترين صورت ممکن  (احسن صورواحسن تقويم) آفريده است  
ين آدميان ناتوان،  ضعيف،  آزمند،عجول، بينوا ) ، ولی درچند مورد ديگر ھم۴، تين،٣، تغابن،۶۴(مومن، 

) ولی درجای ديگر گفته  ١۵٨توصيف شده که محمد به پيامبری بر"کليه جھانيان"برگزيده شده است  (اعراف، 
شده است که ما قرآن رابرای آن به زبان عربی برتو (محمد) فرستاديم که مردم ام القری (مکه) وپيرامون آنرا  

) ولی درموارد  ٧).  دريکجا آمده است که عرش خدا برروی آب است (ھود،٧نی  (شوری،ازروز قيامت بترسا
، يونس، ۵۴متعدد ديگر عرش خداجائی درآسمان معين شده است که مالئک آنرا بردوش گرفته اند  (اعراف، 

  ) .   ۵٩، فرقان،۵، طه،  ٢، رعد،١٢٩، توبه، ٣
  

فقط مأمور ابالغ کالم حق (قران) به مردم است، و مسئول دست کم درچھار آيه قرآن تصريح شده است که محمد  
قبول يا رد اين ابالغ از جانب آنھا نيست: "ما قرآن را برای دعوت به حق برتوفرستاديم،  ھرکس که ھدايت يافت  

به نفس خود کمک کردو ھرکس ھم که گمراه شد به زيان خود گمراه شد، و تووکيل ھيچيک ازآنھا نيستی”    
. "اگر از تو پرسند که بابت دعوتی که ميکنی چه اجرتی ميخواھی،  بگو که من اجری جزازخدا  )۴١(زمر، 

) " به آنانکه ايمان نمی آورند بگو که شما به راه  ٧٢نميخواھم و فقط مأمورم که از مسلمانان باشم" (يونس،
زھم روی بگردانند،  برتو جزتبليغ  ) ؛” و اگر با١٢١خود ادامه دھيد، ما نيز به راه خود ادامه خواھيم داد" (ھود،

).  ولی درست درجھت عکس آن درچندين آيه ديگر آمده است: ” مشرکين  ٧٢رسالتت وظيفه ای نيست”  (نحل،
) ،.... اين ملعونان رادرھرجا  ١۵را درھرجا يافتيد بکشيد و بگيريدو محاصره کنيد و درکمينشان باشيد (توبه،

)  ؛ بکشيد آنھائی را که به خدا وروز واپسين ايمان نمی  ۶١بکشيد (احزاب،  بيابيدبگيريد و به شديدترين وجھی  
  ). ٢٩) ؛ آنھا را بکشيد و آواره کنيد" (توبه،٢٩آورند  (توبه،

     
يکی از بارزترين تناقضات قرآن را درآيه ھای مربوط به يھوديان ميتوان يافت که دربخشی ازآنھا گفته شده است:  

) ۴٧وريد نعمتھائی راکه مابه شمااعطاء کرديم وبرھمه عالميان برتريتان داديم”  (بقره، ” ای بنی اسرائيل، بياد آ
،" به بنی اسرائيل کتاب آسمانی فرستاديم و حکومت و نبوت عطا فرموديم و آنانرا برھمه جھانيان فضيلت داديم”   

ميکنند مانند االغی که کتابی  ) ، ولی دربخش ديگر از ھمين آيات آمده است: " اينان تورات را حمل١۶(جاثيه، 
)  ،” حکايت آنھا به سگی ماند که اگر بدوحمله آوری عوعوکندواگر اورا بحال ۵رابرپشت کشد"  (جمعه، 

). "سزای اين بدکاران ذلت آنھا دراين جھان و عذاب سخت درجھان ١٧۶خودگذاری باز عوعو کند" (اعراف،
) ،”  وبنی ١٣کرديم و دلھايشان را سخت گردانيديم”  (مائده، ) ؛” و ما آنھارا لعنت٨۵ديگر است”   (بقره، 

). ”  اين يھوديا ن به ھر کدام از آنھا آرزوی ھزار  ١۶٨اسرائيل را درروی زمين پراکنده ساختيم”  (اعراف، 
سال عمر ميکند،  ولی عمر ھزار ساله ھم آنانرا از عذاب خدا نرھاند، زيرا خداوند به کردار ناپسندشان آگاه  

  ).   ٩۶است"  (بقره،
  

درسه جای مختلف قرآن حتی گفته شده است که عده ای از يھوديان به امر خداوند تبديل به بوزينه شده اند   
).  دراينجا طبعا فرصتی برای نقل ھمه ناسخ و منسوخ ھای قرآن  ١۶۶، اعراف، ۶٠، مائده،  ۶۵(بقره، 

ه زندگی روزمره اعراب صدر اسالم مربوط ميشود از  نيست،ولی شايد بازگوئی يک مورد بخصوص از آنھا که ب
نظرطنزی که درآن نھفته است جالب باشد. اين تناقض موضوع آيه ای از سوره بقره است که بوجب آن خداوند  
مقاربت مسلمانان را درشبھای ماه رمضان با زنانشان ممنوع ميکند، ولی چون مومنان اين حرمت را رعايت 

خداوند از تصميم خويش عدول ميکند و دوباره اين اجازه را بدانھا ميدھد،  منتھا از آنھا   نميکنند،  اين بار خود 
ميخواھد که الاقل درموقع اعتکاف درمساجدحدخدا رانگاه دارند:"ما قبال مقاربت شمارابازنانتان درشبھای ماه  

گناه می افکنيد از گناھتان  رمضان حرام کرده بوديم، ولی چون دراين راه نافرمانی ميکنيد و خودرا به ورطه
ميگذريم و حکم خود را پس ميگيريم و از اين پس مقاربت با زنانتان را در شبھای ماه روزه برشما حالل ميکنيم، 

  ).   ١٨٧ولی شما نيز حدود خدا را نگاه داريدو درھنگام اعتکاف درمساجد باآن مجامعت مکنيد" (بقره،
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  داستانهاي شناخته شده؟يا  "حقائق” ناشناخته
  

درھرسه کتاب آسمانی داستانھای متعددآورده شده که تورات وانجيل منبع آنھارا گفتگوی چھل روزه يھوه با 
موسی درکوه سينا ميداند، ودرقرآن ھمين داستانھا"حقايق ناشناخته ای" دانسته شده اند که توسط خداوند به 

د جديد درکتاب مقدس اين است که ھمه اين وقايع درسالھای ميان محمد وحی شده اند.  برداشت عھد عتيق و عھ
خلقت آدم و پايان عھد عتيق به وقوع پيوسته اند و پيش از تورات کسی برآنھا آگاھی نداشته است.  درقرآن  
نيزاززبان خداوند گفته شده است” ھمه اينھا حقايقی ھستند که ما بصورت وحی برای تو  (محمد)  ميفرستيم، و  

).  بااينھمه امروزه  ١٠٢،يوسف،۴۴،آل عمران،۴٩ش ازاين، خودتووقوم توبر آنھا آگاھی نداشتند" (ھود،پي
مدارک فراوان تاريخی، اعم از الواح کشف شده باستان شناسی و آثار ادبی منظوم و منثور تمدنھای بابلی 

ھمه اين داستانھا از اسطوره   ومصری و آشوری و پژوھشھای محققان دو قرن اخير،  نشان داده اند که تقريبا
ھا و افسانه ھای ماقبل توراتی و طبعا ماقبل اسالمی مايه گرفته اند و به قول مونتگمری وات، کارشناس نامی  

  تاريخ اسالم،  حتی يکی از آنھا را نيز نميتوان  يافت که درھنگام تدوين قرآن ناشناخته بوده باشند.  
  

وح است که به تصريح تورات و قرآن اندکی بعد ازخلقت آدم درزمان نوح معروفترين اين افسانه ھا، طوفان ن
  پيغمبر روی داده است:  

  
"...... و خداوند ديد که شرارت انسان درزمين بسيار است. .... و پشيمان شد که انسان را برزمين ساخته بود،  

ن محوسازم،  چونکه متأسف شدم  و گفت انسان را که آفريده ام و بھايم و حشرات و پرندگان ھواراازروی زمي
از ساختن ايشان. ... پس به نوح گفت که اينک من تمامی بشر را ھالک خواھم ساخت.  پس برای خود کشتی از  

ذراع و ارتفاع  ۵٠ذراع باشدو عرض آن  ٣٠٠چوب کوفربسازو درون و بيرونش را به قيربياال، و طول کشتی 
و ازواج پسرانت به کشتی درآيند، و ازجميع حيوانات ازھرذی  ذراع. .....وتو وپسرانت و زوجه ات  ٣٠آن 

جسدی جفتی ازھمه به کشتی درخواھی آورد نرو ماده تا آنھا را با خويشتن زنده نگاه داری. و از پرندگان به 
اجناس آنھا و از ھر آذوقه ای که خورده شود بگير و درکشتی ذخيره نماتا برای تو و آنھا خوراک باشد.  و من 

د از ھفت روز ديگر چھل روزو چھل شب باران ميبارانم و ھر موجودی را که ساخته ام از روی زمين محو  بع
ميسازم. ...  پس نوح موافق آنچه خداوند اورا امر فرموده بود عمل نمود.... و چون طوفان آب برزمين آمد  

ظيم شکافته شدو روزنه ھای  درسال ششصد از زندگانی نوح درروزھفدھم از ماه دوم جميع چشمه ھای لجه ع
آسمان گشوده گرديد، و خداوند درکشتی را از عقب بست، و طوفان چھل روز بر زمين می آمد و آب ھمی  
افزودوکشتی را برداشت تا از زمين بلندشد، و کشتی بر سطح آب ميرفت تا آنکه ھمه کوھھای بلند که زير تمامی  

ين حرکت ميکرد از پرندگان وبھايم و حيوانات و کل حشرات  آسمانھا بود مستورشد، و ھر ذی جسدی که برزم
خزنده و جميع آدميان مردند.... و خدا محو کرد ھرموجودی را که برروی زمين بودازآدميان و بھايم و حشرات  
وپرندگان آسمان،  و فقط نوح با آنچه ھمراه وی درکشتی بود باقی ماند... و آب برزمين صدو پنجاه روزغلبه  

.. و خدا نوح و ھمه حيواناتی را که باوی درکشتی بودند به ياد آورد وبادی برزمين وزانيدو آب ساکن   مييافت.
گرديد و روزنه ھای آسمان بسته شد و باران از آسمان باز ايستاد،  و روز ھفدھم ازماه ھفتم کشتی برکوه آرارات 

باز کرد وکبوتری را رھا کرد تا ببيند که آيا   قرار گرفت. ...و واقع شد بعد از چھل روز که نوح دريچه کشتی را 
آب از روی زمين کم شده است؟ اما کبوترچون نشيمنی برای کف پا ی خود نيافت نزد وی به کشتی برگشت.....  
و نوح ھفت روز ديگر درنگ کرده باز کبوتر را از کشتی رھا کرد.  و دروقت عصر کبوتر نزد وی برگشت و  

نقار داشت.  پس نوح دانست که آب از روی زمين کم شده است.  و نوح ھفت روز  اينک  برگ زيتونی را درم
ديگر درنگ کرد و کالغی را رھا نمود و او ديگر نزد وی برنگشت.  و درسال ششصد و يکم از خلقت جھان 
 درروز اول از ماه اول،  آب از روی زمين خشک شد و نوح و پسران اوو زنش و زنان پسرانش و ھمه حيوانات
و حشرات و پرندگان و ھر چه برزمين حرکت ميکند با اجناس آنھا ازکشتی بدر شدند”   (تورات،  سفر پيدايش،  

  خالصه شده از بابھای ششم و ھفتم و ھشتم).  
  

  درھمين باره درقرآن آمده است:
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  تی پرداخت،"... وبه نوح وحی کرديم که به ساختن کشتی درحضورما وبه دستورما مشغول شو، واوبه ساختن کش
و چون از اين کار فارغ شد به او خطاب کرديم که ازھرجفتی دوفردنرو ماده بردار و با جميع زن و فرزندانت و  

  – ٣٨آنھائيکه به تو ايمان آورده اند به کشتی بروتا به نام خدا کشتی روان شود و به ساحل نجات برسد (ھود، 
جز آن فرزندت که به ھالک او تصميم گرفته ايم به کشتی بنشان،   ) ، و به نوح گفتيم که ھمه اھل بيت خود را ب۴٠

) ، و چون موعد قھر ما فرا رسيد از  ٢٨و٢٧و چون با ھمراھانت درکشتی نشستی ما را ستايش کن  (مومنون،  
تنور آتش بجوشيد و کشتی برروی امواج مانند کوه به گردش درآمد،  تا آن ھنگام که به زمين خطاب شد که آب  

رو بر،  و به آسمان خطاب شد که باران را قطع کن،  و آب به يک لحظه خشک شد و به نوح خطاب شد که  را ف
 -۴١از کشتی فرو آی که سالم ما و برکات و رحمت مابرتو و برآن امت ھا و قبايلی باد که باتو ھمراھند  (ھود، 

به ساحل سالمت رسانيديم و باقی مردم   ) ، . .... و نوح را باھمه آدميان و حيواناتی که درکشتی وی بودند۴٨
).  و البته اين حکايت نوح از اخبار غيب است که پيش ازآنکه ما آنرا  ١١٩ھمه را به دريا غرق کرديم  (شعرا،

  ) ".  ۴٩به تو وحی کنيم تو و قومت از آن کمترين خبری نداشتيد (ھود،
  

حکايت از آن دارند که نه تنھا پيش ازقرآن، بلکه   عليرغم اين تأکيد ھا،  مدارک باستان شناسی موجود به روشنی
پيش از تورات نيز اين” حکايت نوح درتمدنھای باستانی بين النھرين شناخته شده بوده است،  و مھمتر از آن  
اينکه اصوال داستان تورات مستقيما از ھمين اسطوره ھای ما قبل توراتی اقتباس شده است. اين واقعيت وقتی 

توسط ھيئت باستانشناسی انگليسی دربين  ١٨٧٢که الواح معروف به” لوحه ھای بابلی"درسال  دقيقا روشن شد 
کشف و ترجمه شد. اين الواح حاوی متن کامل حماسه گليگمش، مھمترين  G.Smithالنھرين به سرپرستی

و تازه خود آن  اثرادبی بين النھرين باستانی است که دراواخر ھزاره دوم پيش از ميالد مسيح سروده شده است،   
اقتباسی از يک منظومه قديمی ترمتعلق به چھار ھزار سال پيش است که درسومرسروده شده بود. لوحه آخرين  
اين مجموعه که” لوحه يازدھم”  نام دارد حاوی داستانی اساطيری است که بصورتی آشکار افسانه طوفان نوح 

شف آن خود طوفان ديگری را چه درجھان باستان تورات از آن گرفته شده است.  خالصه اين منظومه،  که ک
در لندن بچاپ رسيده   ١٩۶٩شناسی و چه دردنيای مذھبی برانگيخت، از روی ترجمه متن کامل آن که درسال 

  است، چنين است:   
  

خدايان بزرگ چھارگانه، آنو،بعل،نی بيب،انوکی، از آفرينش آدميان پشيمان ميشوند،ودريک جلسه کنگاش درکنار  
تصميم ميگيرند که ھمه آنھا را ھمراه با يکديگر موجودات زمين با طوفانی از آب ازميان ببرند. ولی” ا   فرات

خدای آبھا که دراين جمع حضور دارد قلبا بانابودی نوع بشر مخالف است،  بدين جھت محرمانه تصميم  Eaآ"
را به گوش ماھيگيری بنام اوتاناپيشتيم خدايان را به نيزارھای کنار فرات خبر ميدھد، و آنھا نيز پيام” ا آ" 

ميرسانند وبدو ھشدار ميدھند که ھرچه زودتر خانه ای را که درساحل رودخانه برای خودش ساخته است خراب  
کندو از چوب آن يک کشتی بسازد و زن و فرزند و اثاثه خود و نيز يک جفت نرو ماده از ھريک از چرندگان و  

ز اين راه زندگی درروی زمين ادامه يابد، زيرا که بزودی مرگ به سراغ ھمه زندگان پرندگان را درآن جای دھد تاا
ذراع ميسازد و خانواده  ١٢٠خواھد آمد. اوتاناپيشتيم اين توصيه خدای آبھا را ميپذيرد و کشتی بزرگ به طول 

يدھد. دراين ضمن  و چھارپايان خود و جفت ھائی از ھر يک ازحيوانات و پرندگان منطقه خويش رادر آن جای م
موعد تعيين شده توسط شمش  (خدای آفتاب) فراميرسد دريچه طوفان گشوده ميشود و شش روز وشش شب  
باران سيل آسا از آسمان ميبارد و آب از زمين ميجوشد.  وقتيکه درسپيده دم روزھفتم طوفان آرام ميگيرد،  ھمه  

ناپيشتيم و ھمراھان اودرکشتی وی که برقله کوه نيسير  آدميان و چرندگان و پرندگان نابود شده اند و فقط اوتا
بخاک نشسته است زنده مانده اند.  برای اطمينان فرونشستن طوفان،  اوتاناپيشتيم  کبوتری را از کشتی به بيرون 
ميفرستد که پس از مدتی به علت آنکه جائی برای نشستن نيافته است باز ميگردد. بعدا کالغی را به ھمين منظور  

فرستد ولی اينبار کالغ بازنميگردد،و آنوقت کشتی نشينان، اعم از آدميان و چرندگان و پرندگان ازآن بيرون مي
  می آيند و دور تازه ای از زندگی درروی زمين آغاز ميشود.   

  ترجمه بخش پايانی اين داستان درحماسه گيلگمش عينا چنين است:  
  

کشتی بيرون آوردم و پرواز دادم.  رفت و بازگشت، اندکی ديگر " درآغاز ھفتمين روز طوفان،  کبوتری را از 
پرستوئی را بيرون آوردم و پرواز دادم. او نيز رفت و باز گشت،  زيرا جائی برای نشستن نيافته بود.  بار ديگر 
ز  کالغی را بيرون آوردم و پرواز دادم.  رفت و ديد که آبھا فرونشسته بودند. خورد و بازيگوشی کرد ولی با

نگشت. آنوقت گوشت قربانی را برباالی کوھی که کشتی برآن نشسته بود روی آتش گذاشتم و خدايای بوی 
  دلپذيرش را شنيدند. "  
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درمورد ھمين قربانی،  درتورات آمده است:" و نوح آتشی برای خداوند برافروخت وازھرپرنده پاک که درکشتی  
خداوند بوی خوش آنرا شنيدودردل گفت که بعد ازاين ديگر زمين   بود گرفته قربانی ھای سوختنی برآن گذرانيد، و

) .  ماجرای طوفان نوح نشانگر آشکاری  ٢١و٢٠را به سبب انسان لعنت نکنم”   (سفرپيدايش، باب ھشتم، 
است براينکه بسياری از متون مذھبی،  ولوآنکه طی قرون متمادی از جانب ميليونھا افراد بشروحی آسمانی تلقی  

  شند، تا چه اندازه ميتوانند با واقعيتھای مسلم تاريخی وجغرافيائی و علمی و اخالقی مغايرت داشته باشند.  شده با
  

ميليارد نوع موجودزنده درروی زمين رديابی شده اند که بخش اعظم  ۵٠از نظر زيست شناسی،  تا کنون حدود 
ر ازيکھزارم آنھا باقی مانده اند که خود به  آنھا درادوار گذشته زمين شناسی منقرض شده اند ودرحال حاضر کمت

ميليون نوع حشره را شامل ميشوند. اين انواع ھمه از نظر علمی شناخته  ٣٠ميليون نوع،  منجمله  ۴٠تنھايی 
شده و تقسيم بندی شده اند و فسيل ھاو نمونه ھايشان موجود است.  اگر مرحوم نوح ميخواست از ھمه اين چھل 

اده درکشتی خود جای دھد، چنين کشتی ميبايست بيشتر از تمام دريای مديترانه يا خليج  ميليون يک زوج نروم
فارس طول وعرض داشته باشد، و نه آن کشتی باشد که خداوند درتورات ابعادآنرا دقيقا سيصد ذراع طول و  

  پنجاه ذراع عرض و سی ذراع ارتفاع تعيين کرده است.  
بسيار بيشتر از چھل روزو چھل شب مورد ادعای تورات ادامه يافته باشد  از نظر فيزيکی، حتی اگر ريزش باران  

چه برسد به تمام دنيا  –ممکن نيست از جو زمين آنقدر آب برزمين بريزدکه حتی سرزمين کوچک بين النھرين 
مترارتفاع به زير آب برود. بيش از دويست سال پيش ولتردرھمين مورد   ۵٠٠٠تا قله کوھی چون آرارات با  –

اقيانوس بر روی يکديگر گذاشته شوند  ١٢نوشت که برای اينکه قله کوه آرارات را آب فرا بگيرد، الزم است 
بار بزرگتر از آن اقيانوسی باشد که دونيمکره ما رادرميان دارد، و با شيطنت خاص خود   ٢۴که آخرين آنھا 

ری درھمه قرون و اعصار نيازی نبوده  افزود که اگر چنين معجزه ای روی داده باشد ديگر به ھيچ معجزه ديگ
  است. 

  
ازنظر اصالت تاريخی،  بادرنظر گرفتن اينکه طبق گزارش تورات طوفان نوح سه قرن پيش از ابراھيم پيغمبر 

قرن پيش از ميالد مسيح   ٢١يا  ٢٢روی داده،  تاريخ وقوع اين طوفان به حساب خود تورات ميبايد درحدود 
ار سال از آغاز تاريخ فراعنه مصر و ھفتصد سال ازبنای ھرم بزرگ کئوپس باشد، يعنی درزمانی که دوھز

ميگذشته است،  بی آنکه نه ھرمی و نه فرعونی به زير آب رفته باشد، و نه ھيچيک از تمدنھای بزرگ موجود  
  درآن زمان درمصر و بين النھرين و چين و ھند بدست طوفان منقرض شده باشند.  

  
ازنظرگاه اخالقی،  گذشته از اينکه خداوند  (که به تأکيدمکرر تورات و انجيل و قرآن برھمه امور جھان ....... و  

پيشاپيش آگاه است و ھر آنچه ميگذرد با اطالع و اجازه اوست)   نميتواند مدت کوتاھی پس از آفرينش نوع بشر  
نان بگيرد، اين پرسش مطرح ميشود که  از کار خود پشيمان شده و به علت شرارت آدميان تصميم به نابودی آ

گناه بقيه چرندگان و پرندگان و حشرات زبان بسته ای که ھيچ شرارتی مرتکب نشده بودند دراين ميان چه بوده  
  است؟

دو قرن پيش ولتر درارتباط باھمين داستان طوفان نوح نوشت: " ھمه اين افسانه ھای مقدس نوعی قصه ھای  
با ظرافتی کمتر،  ھستند که بيشتر بدرد الالئی بچه ھا ميخورندو ارتباطی با واقعيتھای ھزارويکشب،  منتھا غالبا  

خود آئين يھودنيز ندارند،  منتھا چون درکاتالوگ کتابھای يھودی جا داده شده اند درطول زمان توسط يھوديان  
  اند ادامه يافته است.   جنبه مقدس بدانھا داده شده،  و اين اعتقاد توسط مسيحيان که به دنيال يھود آمده

 .....................................................................................................................  
  
آيه ازقرآن بدان  ١٨٠داستان يوسف درمصر و ماجرای عاشقانه او با زليخا که چھارده فصل از تورات و  

بسياری از تاريخ شناسانی که اين ماجرا را مورد برسی قرار داده اند افسانه کامال   اختصاص يافته،  از نظر
ساختگی ديگری است که بجزدرخود تورات،  درھيچ مدرک تاريخی و ادبی و باستان شناسی مصری يا بابلی و  

ھيچ فرعون مصری    کلدانی و آشوری و يونانی اشاره ای بدان نميتوان يافت، و تا آنجا نيز که تاريخ نشان ميدھد
  درھيچ دورانی صدراعظم يا مباشريھودی نداشته است.  

  
بسياربيشتر از آنکه برمبنا ی روايت  – که ولتر آنرا يک رمان يھودی نام داده است  –قصه يوسف و زليخا 

  توراتی آن درجھان مسيحيت و يھود مورد توجه قرار گرفته باشد،  برمبنای روايت قرآنی آن درجھان اسالم و 
بخصوص درادبيات و ھنرھای زيبای ايران اسالمی مورد توجه قرار گرفته است،  و اشارات متعدد حافظ به  

  ماجرای يوسف وزليخا الھام بخش گوته نيز درسرودن زليخا نامه او درديوان شرقی شده است.  
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بولينگبروک وھربرت در   درقرن ھجدھم برای نخستين بار اصالت اين داستان توسط چند تن از محققان اروپائی  (

انگلستان، بوالنژه و فره و بخصوص ولتر درفرانسه،  لسينگ و کلوپستوک درآلمان)  مورد ترديد قرارگرفت.  
در ديکسيونرفلسفی ولتردراين باره تذکر داده شده است که داستان عاشق شدن زليخا به يوسف و انتقامجوئی او 

نداده است، داستان شناخته شده ای است که سوابق آنرا درمورد   ازاين بابت که يوسف تن به ھمخوابگی با او
ھيپوليت و فدر، بلروفون و استنوبه،  ھبروس و دمازيپ،  تانيس و پريبه،  ميرتيل و ھيپودامی، پله و دمنت و  

  سياوش و سودابه ميتوان يافت.   
  

عبير کرد وی را به نخست  درعوض برای اين افسانه ناشيانه که فرعون به محض اينکه يوسف خواب اورات
وزيری خود برگزيد احتماال سابقه ای نميتوان يافت،  زيرا حتی درعقب مانده ترين کشورھای افريقائی و آسيائی 
ھم مسلما يک زندانی،آنھم ازقوم بيگانه، تنھا بابت يک تعبيرخواب به نخست وزيری نميرسد. ھمه اين 

داستان از نظر تاريخی اصالت ندارد، بلکه ازنظر واقعيتھای اقليمی پژوھشگران براين عقيده اند که نه تنھا اين 
نيز ممکن نيست آب نيل ھفت سال پياپی از بستر خود باال نيامده باشد بی آنکه چنين فاجعه ای نابودی مصر را  
ا  درپی بياورد. داستانھای متعددی که در ادبيات شرق و غرب درباره يوسف منتشر شده اند و معروفترين آنھ

رمان زيبای توماس مان نويسنده بزرگ آلمانی قرن حاضر بنام” يوسف و برادران او”  است ھمه از روايت 
توراتی يوسف مايه گرفته اند و طبعا ھيچکدام اصالت تاريخی ندارند.  به عقيده بوالنژه محقق فرانسوی،  داستان 

ھارم تا اول پيش از ميالد)  نوشته درمصر  (سده ھای چ Ptolemeusيوسف احتماال درزمان سلطنت سلسله
شده و به تورات ملحق شده است،  زيرا درسالھای سلطنت” اورگتوس"سومين پادشاه اين سلسله بود که شخصی  

  به نام يوسف به مباشرت کل امالک سلطنتی مصر منصوب شده بود. 
  

نيز اضافاتی دارد،و دريکجای    داستان يوسف آنطور که درقرآن آمده،  نسبت به داستان توراتی يوسف تغييرات و
آن به يوسف معجزه ای نسبت داده شده است که درخود تورات ذکری از آن نيست: "..... و يوسف گفت پيراھن  

).   ٩٣مرا به کنعان ببريد و روی صورت پدرم بگذاريد تانيروی ازدست رفته بينائی او به وی بازگردد"  (يوسف،
)    ١٠-٣اب تفسيری ميدراش و از رساله يھودی وصيتنامه يوسف (بابھای اين معجزه و ھمه اضافات ديگر از کت

  گرفته شده است.  
 ...............................................................................................................  

  
ست،  ولی درادبيات يھودی متاخرتراز  درقرآن داستان خاص درباره موسی آمده که درتورات بدان اشاره نشده ا

  تورات  (قرن سوم ميالدی)   که درميان جامعه يھودی عربستان صدر اسالم رايج بوده ازآن سخن رفته است:   
"موسی به خدمتگزار جوانی که با اوھمراھی ميکرد گفت:  تاوقتيکه محل اتصال دو دريا  (شيرين و شور)   را 

واھم نشست ولوآنکه ھفتاد سال راه باشد.  ھنگاميکه به ملتقای اين دودريا رسيدند  به يکديگر پيدا نکنم آرام نخ
ماھی را که برای خوردن ھمراه داشتند جاگذاشتند و ماھی دردريا به راه خود رفت.  پس از طی مسافتی موسی  

ی جوان گفت آيا  به خدمتگزار خود گفت که غذای مارا بياور،زيرا که ازطی راھی چنين دور خسته شده ايم.  ول
متوجه نشدی که درآنوقت که ما به تخته سنگی تکيه داده بوديم ماھی را فراموش کردم،  و يقين دارم که شيطان 
مرا بدين فراموشی واداشت،  و الجرم ماھی راه خود را باز گرفت.  موسی گفت:  بھرحال ما بدانچه ميجستيم 

از گشت درپيش گرفتند.  و درعرض راه يه يکی از بندگان ما  دست يافتيم، سپس راھی راکه آمده بودند درجھت ب
  ١٠  برخوردند که اورامشمول عنايت خاص خويش قرار داده بوديم و بخشی از علم خود را بدو آموخته بوديم. 

  
موسی بدو گفت: آيا ميتوانم ھمراه تو طی طريق کنم تا شمه ای از آنچه را که درباره راه راست به تو آموخته 
شده است به من نيز بياموزی؟ وی پاسخ داد: ھمانا تو برآنچه برمن ميطلبی صبر نداری، چگونه بر آموختن ھمه 

ا صبور خواھی يافت و از ھيچيک از اوامر آنچه نميدانی صبر خواھی داشت؟ موسی گفت:  اگر خدا بخواھد مر
تو نافرمانی نخواھم کرد.  خادم ما به وی گفت:  دراين صورت ھمراه من بيا اما درباره ھيچ از آنچه خواھی ديد  
پيش از آنکه من درباره آن بتو توضيحی دھم ازمن پرسشی مکن. و ھردو به راه افتادند و برکشتی نشستند.  

تی پديد آورد و موسی بدو گفت:  آيا اين شکاف را بوجود آوردی تا کسانی را که درآنند  خادم ما شکافی درآن کش
دردريا غرق کنی و کاری بسيار ناصواب انجام دھی؟ موسی گفت:  فراموشکاری مرا برمن مالمت مکن و چيزی  
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ه خادم ما او راکشت.   چنين دشوار را ازمن مخواه.  و باز به راه خود رفتند و اين بار با نوجوانی روبروشدند ک
  موسی بدو گفت:  تو  کسی را که قتل نفس نکرده بود کشتی و کاری بس نادرست کردی.  

   
و وی گفت: به تونگفته بودم که بامن صبرنتوانی کرد؟ موسی جواب داد: اگربعدازاين ازتودرباره چيزی پرسشی  

از به راه خود رفتند و به شھری رسيدند که از   کنم ديگر مرا ھمراھی نپذير واکنون نيز پوزش مرا قبول کن.  و ب
ساکنان آن درخواست غذائی برای خوردن کردند،  ولی آنان ازقبول تقاضای ايشان سر باز زدند. و درھمان ھنگام 
ديواری را دربرابر خويش يافتند که درحال فروريختن بود، و خادم ما آنرا بصورت اول بازگردانيد. موسی گفت:   

ز آنان مطالبه اجرتی کرده باشی.  خادم ما به وی پاسخ داد:  اکنون وقت جدائی ما فرا رسيده است،   حق بود که ا 
و من ميتوانم توضيحاتی را که برشنيدن آنھا صبر نداشتی بتو بدھم.  آن کشتی که من برآن شکاف آوردم متعلق 

عمدا آسيب رسانيدم، زيرا که درپشت   به ماھيگيران فقيری بود که ازراه آن امرار معاش ميکردند،  و من آنرا
سر ايشان پادشاھی بود که کشتی ھا را به زور تصاحب ميکرد. و آن جوانی که کشتم فرزند پدرو مادری بود که  
ھردو به خدا ايمان داشتند و بيم آن بود که وی عصيان و کفررا برآنان تحميل کند، و خواستم که پروردگار  

کدل تربدان دوعطا فرمايد. و اما آن ديواری که برجای خودش باز گرداندم متعلق درعوض فرزندی شايسته تر و پا
به دوطفل يتيم بود که اھل آن شھرند و گنجينه ای که بدانھا تخصيص يافته است درزير اين ديوار پنھان بود.   

بماند تا آنان  چون پدر اين دو طفل مرد صالحی بود خداوند مقرر فرموده بود که اين گنج دست نخورده باقی 
بھنگام بلوغ آنرا بصورت لطفی از جانب پروردگارشان دراختيار آورند.  ھيچکدام از اينھا را که کردم به اختيار  

خود نکردم،  بلکه امر خداوند را به اجرا درآوردم، و اين بود توضيحی که برشنيدنش صبر کافی نشان ندادی”    
  ).   ٨١-۶٠(کھف،

  
رونوشت دقيقی ازيک داستان يھودی قرن سوم ميالدی است که درآن ماجرای مسافرت     داستانی که درقرآن آمده،

يوشوھابن لوی خاخام بزرگ باتقاق الياس پيغمبريھود و مکاشفات آنان دراين سفرشرح داده شده است.  اين 
ن يازدھم  داستان به ھمراه يازده داستان ديگر يھودی توسط نيصيم بن يعقوب مورخ و خاخام يھودی اواسط قر

 J.Pelling  درقيروان درمجموعه واحدی بنام حيبوريافح گرد آوری شده است که درقرن گذشته محقق آلمانی  
دررساله خود در باره کتاب مذھبی يھودی بت ھا ميدراش آنرا مفصال ارزيابی کرده والکساندرکوھوت تورات  

جله امريکائی” نيويورک ايند پندنت" (ژانويه شناس وخاخام اعظم نيز ترجمه بخشی از آنھا را به انگليسی درم
  ) منتشرکرده است.  ١٨٩١

…………………………………………………………………………………  
  

)  پھلوان فلسطينی که از افسانه ھای ساخته و پرداخته Goliathداستان زورآزمائی داود پيغمبر با جالوت  (
ايت آن پھلوان شکست ناپذير فلسطينی تورات است،  درقرآن از کتاب سموئيل تورات گرفته شده است، که برو

به ياری يھوه تنھا با يک سنگ پرتاب شده از فالخن داود به ھالکت ميرسد:”  و داود به شائول گفت ھمانا اين 
فلسطينی ختنه نشده بدست من کشته خواھد شد،  زيرا که لشکريان خداوند را به بی آبروئی کشانده است،  و 

اھد سپرد.  پس سنگی درفالخن انداخت و سنگ برميان پيشانی جليات خورد و او خداوند جالوت را بدست ما خو 
را برزمين انداخت، و پس داود وی را بکشت وسرش راازتن جداکرد وبنی اسرائيل اردوی فلسطينان راغارت  

اود ).  درھمين مورد درقرآن آمده است: "…. و ھنگاميکه د ۵۴-۴٨نمودند" (کتاب اول سموئيل،  باب ھفدھم،   
و کسانش با جالوت و سپاھيان او روبروشدند، گفتند که پروردگارا، پايھای مارا استواردار و مارا برکافران ياری  

) .  درقرآن دراين مورد حتی متن ٢۴٩ده.  پس خداوند آنھا را ياری بخشيد و داود جالوت را بکشت”  (بقره،  
و پنج نفر از شما صدنفر از دشمنانتان را تعاقب خواھند  تورات با تغييری درنحوه انشای آن تکرار شده است: ”  

) ،” …. چه بارھا  ٨کرد و صد نفر ازشما ھزار نفر ازآنان را خواھند راند”  (سفر الويان، باب بيست و ششم، 
  ).   ٢۴٩که گروھی کوچک را ياری داديم تا با اجازه ما گروھی فراوان را مغلوب کنند" (بقره، 

…………………………………………………………………………………  
  

داستان سليمان پيغمبر که درھفت سوره و چھل و نه آيه قرآن به تفصيل ازآن سخن رفته،  دراصل از تورات نقل  
شده ولی روايتی که درقرآن درباره قدرت معجز آسای او و فرمانزوائی افسانه ای وی بر اجنه و ديوان مرغان  

ھيچکدام درتورات وانجيل نيامده است.  بررسيھای عده ای از تورات شناسان   و موران و باد و طوفان آمده 
روشن کرده است که منبع اين مطالب چندين متن خاخامی مربوط به شرح و تفسير تورات بنام” ميدراش کوحلت  
ی  رباح”  و” ترگوم شنی" مکمل کتاب استر و”  بت ھاميداراش" است که عموما متونی غير موثق ھستند،  ول

  درجوامع يھودی عربستان درزمان ظھور اسالم رايج بودند.   
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درخود تورات تنھا برشکوه دربار سليمان و قدرت مادی او و درعين حال برخردمندی و حکمت وی تأکيد نھاده   

  :   او شده است ونه بر جنبه افسانه ای قدرت
  

بود، سوای سه ھزارو سيصد نفر ناظر کار    "…و سليمان را ھفتاد مرد باربردار و ھشتاد ھزارنفر چوب بردرکوه 
که بر عامالن ضابط بودند.  و سليمان را چھل ھزار آخوراسب بود.  و آذوقه او برای ھرروز سی کرآرد نرم و  

شصت کربلغور و ده گاوپروار و بيست گاو از چراگاه و صد  گوسفند سوای غزالھا وآھوھا و گوزنھا و مرغھای   
و برای خداوند گذرانيد بيست و دوھزار گاو و صد و بيست ھزار گوسفند بود…..وخدا به  فربه بود.  قربانی که ا

سليمان حکمت و فطانت از حد زياده و وسعت دل مثل ريگ کناره دريا عطافرمود.  وسه ھزار مثل گفت و  
رويد، و نيز  سرودھايش ھزاروپنج.  و درباره درختان سخن گفت از سرو آزاد لبنان تا زوفائی که برديوارھا مي

دربازه بھايم و مرغان و حشرات و ماھيان سخن گفت،  واز جميع طوايف و از تمام پادشاھان زمين که آوازه  
- ٢٢حکمت اورا شنيده بودند می آمدند تا حکمت سليمان را استماع نمايند." (کتاب اول پادشاھان،باب چھارم،  

و ما باد صرصر رامسخر سليمان گردانيديم تا به امراو ).   ولی درھمين مورد قرآن حکايت ميکند که: ” ….  ٣۴
)  و آنانرا دو به دو درزنجير کشيديم   ٨٢و٨١بوزد، و برخی از شياطين را مأمور که برای او غواصی کنند (انبياء  

)، و سپاھيان سليمان رااز اجنه و آدميان و پرندگان  ١۶)  و به سليمان زبان مرغان را آموختيم  (نمل،٣٨(ص،
)  و باد صبحگاھی رافرموديم که مدت يکماه بوزد و باد شامگاھی  ١٧رت صفوفی منظم گرد آورديم  (نمل،   بصو

  )".  ١٢رافرموديم که ماه ديگر بوزد  (سبا،
  

درمورد ماجرای سليمان وبلقيس  (ملکه سبا)   نيز روايت تورات درقرآن براساس ھمين منابع خاخامی تغيير  
اين ملکه آمده است که: ” …. و چون ملکه سبا آوازه سليمان رادرباره اسم خداوند   کرده است.  درتورات درباره

شنيد نزد او آمد تا اورا به مسائل امتحان کند. پس با موکب بسيار عظيم وبا شترانی که به عطريات و طالی  
از ھر چه دردلش  بسيار و سنگھای گرانبھا بار شده بود به اورشليم وارد شده به حضور سليمان آمد و با وی 

بود گفتگو کرد و سليمان تمامی مسائلش را پاسخ گفت و چيزی ازاومخفی نماند که برايش بيان نکرده باشد. پس  
ملکه سبا بدوگفت:  متبارک باد يھوه خدای تو که برتو رغبت آورد وترا برکرسی اسرائيل نشانيد.  وبه پادشاه  

ھای گرانبھا داد، و مثل اين عطريات ھرگز به آن فراوانی صدو بيست وزنه طال و عطريات زياده ازحد وسنگ
نيامد. و سليمان به ملکه سبا  تمامی اراده اوراکه خواسته بود دادسوای آنچه از کرم ملوکانه خود به وی بخشيد،  

).  ولی ھمين ماجرا درقرآن  ١۴-١پس او با بندگانش به واليت خود بازگشتند" (کتاب پادشاھان، باب دھم،  
نصورت آمده است که: "چون سپاھيان سليمان ازاجنه و آدميان و مرغان دربرابرش صف کشيدند،  سليمان بدي

درصف مرغان گفت چرا ھدھد رادراين جمع نمی بينم و ھمانا که اگر عذر موجھی برای غيبت خود نداشته باشد  
ه ام که آنرا نميشناسی و خبری  سرش را ميبرم.  ولی ھدھد درست درھمين موقع آمد و بدو گفت از جائی دورآمد

نادانسته برايت از سرزمين سبا و از ملکه آن دارم که براورنگ بزرگی تکيه زده است و برمردم بسياری سلطنت  
).  درھمين سوره نمل دردنباله اين مطلب  ۴٢-٢٠ميکند که به خورشيد،  و نه به خداوند،  سجده ميبرند" (نمل،  

ميک از شما سران قوم حاضر اين تخت رابرای من بياورد؟ وعفريتی از جمع  آمده است که: "سليمان گفت کدا
).  اين موضوع عينا ازتفسير  ٣٨جنيان گفت:  پيش از آنکه ازجايت برخاسته باشی آنرا برايت خواھم آورد" (نمل،

وش خود  يھودی بت ھاميدراش گرفته شده، با اين تفاوت که درتفسير يھودی عفريت ھا تخت خود سليمان را برد
درفضا ميبردند و نه تخت ملکه سبا را. درجای ديگر از قرآن نوشته تورات با تغيير زياد درمورد معبد سليمان  
مورد اقتباس قرار گرفته است: " و بفرمان ما اجنه ای که درخدمت سليمان بودند برای او چشمه مسين  (عين 

جھنم رابرآنان ميچشانديم.  و آنھا ھر چه سليمان القطر)   ساختند واگر دراين کار قصور ميکردند طعم آتش 
).  درتورات درھمين ١٣ميخواست از محرابھا و پيکرھا و آبگيرھا وديگھا برايش به محکمی ميساختند"  (سبا،

باره آمده است که: ” …. و حيرام به فرمان سليمان برای معبد آبگيرھا ی برنجين و ديگھا و پيکرھاو محرابھا 
  ).  ۶و کتاب دوم تواريخ ايام،  باب چھارم،   ٣٩-٣٨اول پادشاھان،  باب ھفتم،  ساخت”  (کتاب 

  
درجای ديگر درقرآن به صورتی ابھام آميز گفته شده است: "بلی، ما باگذاشتن بدن ديگری برروی تخت سليمان 

ست که آن نيز از ).  منبع اين آيه افسانه ای يھودی ا٣۴اورا آزموديم،  اما اواز گناه خود پشيمان شد" (ص، 
تفسير خاخامی” بت ھاميدراش”  گرفته شده است،  و بموجب آن سليمان برآثر گناھانش نگين سحر آسائی را  
که ھمه قدرتش از آن ناشی ميشد گم کرد وموقتا سلطنتش را ا زدست داد و سرگردان شد،  و شيطان که به قالب  

خود توبه کردو خدانيز توبه اورا پذيرفت ودرنتيجه نگينش اودرآمده بود برتخت وی نشست،  ولی سليمان از گناه  
  ).   ٨٧و٨۶را باز يافت و به تخت سلطنتش برگشت  (بت ھاميدراش، فصل دوم،  بندھای 
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…………………………………………………………………………………  
  

مبر  ماجرای يونس و ماھی،  آنطور که درتورات آمده ودرقرآن نيز بھمانصورت بازگو شده است،  داستان يک پيغ
يھود است که مانند عيسی اھل جليله بوده است. وی از آنچه درشھرخدا، اورشليم،  ميگذرد سخت ناراضی است  

  و ھمه آنھا رااز چشم خود خدا می بيند،  بدين جھت تصميم ميگيرد به دورترين محل ممکن يعنی شھر ترتسوس   
بود برود.  بدين منظوربه يک کشتی عازم   (ترشيش) دراسپانيای کنونی که درآنوقت کشور ثروتمند و مقتدری 

اين شھر سوار ميشود،  ولی درراه خدا اورا غضب ميکند و طوفان سھمگين ميفرستد وکشتی نشستگان که  
ميدانند او پيغمبر اسرائيل است از وی ميخوھند برای فرونشستن طوفان نزد خدای خود دعاکند، ولی وی چون با 

نميشود ودرنتيجه ملوانان خود اورا به دريامياندازند وبااينکارآنھا طوفان آرام    خدا قھر کرده است حاضر بدينکار
  ميگيرد.   

  
منتھا يونس غرق نميشود،  بلکه به امر خدا ماھی بزرگی اوراميبلعد و يونس سه روز و سه شب درشکم ماھی  

ميرود و   -خت معروف آشور پايت –ميماند وسپس ماھی اورا درساحل استفراغ ميکند. وی از آنجا به شھر نينوا 
از جانب يھوه به مردم آن اطالع ميدھد که چون مرتکب شرارت شده و ازخدا روی گردانيده اند بزودی نينوا 
ويران خواھد شد، و مردم نينوا و پادشاھشان که از کارھای خود پشيمان شده اند به سوی خدا باز ميگردند و  

اما اين کار او مورد پسند يونس قرار نميگيرد،  و او با خشم به  خدا نيز از ويران کردن شھرمنصرف ميشود.  
يھوه ميگويد:   آيا آنوقت که دروطنم بودم پيش بينی نميکردم که تو تھديد ميکنی اما بدان عمل نميکنی و جرئت  

جا  کار جدی نداری،  و بھمين جھت ھم بود که ميخواستم ازتو به سوی ترشيش فرار کنم، حاال که اينطور است 
ن مرا بگير،  زيرا مرگ دراين شرايط برای من بھتر از زندگی است.  و يکبار ديگر از خدا قھر ميکندو دربيرون 
نينوا کنار کوره راھی مينشيند. خدا به بوته ای که درکنار او روئيده است امر ميکند آنقدر رشد کند که درآفتاب 

ميشود، ولی خدا اين بار کرمی را مأمود ميکند که ريشه  سوزان بين النھرين بريونس ازاين بابت بسيار خرسند 
بوته رابخوردو بوته خشک ميشود ويونس دوباره به خشم می آيد.  دراين موقع خدا به او پيام ميفرستد که اگر  
توبخاطر خشک شدن اين بوته که خودت ھيچ زحمتی درکاشتن متقبل نشده بودی اينطور ناراحت شده ای چگونه 

بزرگی که صدو بيست ھزار نفوس درآن زندگی ميکنند و اينھمه چھارپايان نيز درآن بسر ميبرند من برای شھر 
دلسوزی نکنم؟ و ماجرای يونس بدين ترتيب پايان مييابد، درحاليکه او متقاعد نميشود و درنافرمانی خود باقی  

  ميماند.  
  

شمارد تذکر ميدھد که اين داستان که در  ولتر که اين کتاب بسيار کوتاه تورات را فقط يک” قصه بی سروته"مي
دوران يونانی فلسطين نوشته شده رونوشتی از يک افسانه باستانی يونانی است که دوتن ازشعرای معروف يونان 
ھومر و ليکوفورن آنرا درشرح دروازه خوان ھرکول نقل کرده اند، و طبق آن ھرکول سه روز و سه شب درشکم  

می   درآنجا جگر اورا کباب ميکند و ميخورد، و غول دريائی از درد اورا بيرون  يک غول دريائی بسر ميبرد و 
اندازد.  و بھمراه اين توضيح مپرسد که اوال چطور شد که يونس که درساحل دريا از دھان ماھی بيرون افتاده   

ه خود اورشليم شھر  بود به آسانی به نينوا رفت که چند صد کيلومتر از دريا فاصله دارد،  و ثانيا چطور وقتيک
خدا و شھر پيغمبران و قوم برگزيده او درطول سالھا درحال شرک باقی مانده بود،  مردم مشرک نينوا تنھا 
درعرض بيست و چھار ساعت با موعظه يونس به خدا پرستی روی آوردند،  و سرانجام اينکه چطور درحاليکه 

رآتش سوخته و بکلی ويران شده بود و بعد ازآن نيز پيش از ميالد مسيح بدست مادھا د  ۶١٢شھرنينوا درسال 
ھرگز دوباره آباد نشد، يونس درقرن سوم پيش از ميالد توانست درآنجا موعظه کند و مردم آنرا به راه راست  

  بياورد؟
 ..………………………………………………………………………………  

  
ان اسالم درطول قرون داشته است.  داستان گنج قارون در قرآن ازداستانھائی است که بازتاب وسيعی درادبيات جھ

اين داستان درسوره قصص چنين آمده است: " قارون يکی از قوم موسی بود ولی براو سرکشی کرد. ما بدو  
گنجھائی عطا کرده بوديم که حتی حمل کليدھای آنھا برای مردانی قويھيکل دشوار بود.  قوم او بدو گفتند:  شادمان  

ست ندارد،  و درميان نعمتھائی که خدا نصيب تو فرموده است سراغ از آخرت  مشو که خداوند شادمانان را دو
خود بگير،  و سھم خويش را از زندگی اين جھان نيز بگير،  و نکوئی کن ھمانطور که خداوند به تو نکوئی کرده  

  است. 
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من ھرآنچه راکه   بدنبال فساد درارض مروزيرا خداوند فساد کنندگان را دوست ندارد، ولی قارون بدانان گفت 
ازکاردانی خودم دارم.  و آيا نميدانست که خداوند پيش از او درطول قرنھا سرکشانی سخت ترازاورا به  دارم 

شماری بيشتربه ھالکت کشانده است و گناھکاران کيفرگناھان خويش را خواھند داد؟و چنين بود که با شکوه و 
گر گفتند که چه خوب بود اگر مانيز ثروت قارون داشتيم که  جالل بسيار به سوی کسانش رفت و مردمان با يکدي

ثروتی بسيار گران است. ... اما ما قارون و خانه اورا به زير زمين فروبرديم درحاليکه ھيچ گروھی را خارج  
ازخدابرای ياری نداشت و ھيچکس به داد اونرسيد.  و آن کسانی که دوش بدو غبطه خورده و آرزو کرده بودند  

ای او باشند بامدادان گفتند:  بدا به حال تو، زيرا که خداوند نعمتھای خود را به ھرکس که ازميان خادمان که درج
  )   ٨٢-٧۶خواسته باشد عطا ميکند. "  (قصص، 

  
، سفر اعداد،  باب  ٢١اين داستان تماما از تورات و از تلمود گرفته شده است  (سفر خروج،  باب ششم،  

)  يکی از  Qorah)   که به روايت آنھا قارون  (درزبان عبری  ٧اريخ ايام، باب ششم،   شانزدھم،  کتاب اول تو
بزرگان قوم الوی به ھمراه چند تن ديگر از شيوخ اسرائيل و دويست و پنجاه نفر از فرزندان قوم عليه موسی و  

ان باز  ھارون سرکشی کرد و موسی اورا به آزمايش خواند و چون وی گناھکار شناخته شد زمين دھ
وباب بيست و ششم،   ٣٣-٣١کردواوراباھمه ھمراھان و کليه مال و منالش فروبرد (سفراعداد، باب شانزدھم،  

  )  تنھا کيدھا ی گنجھای قارون بار سيصد قاطر ميشد.  ١٠) .  به گفته تلمود  (سھندرين الف، ١٠
  

داستان اصحاب و کھف که سوره خاصی در قرآن بدان اختصاص داده شده،  ماجرای افسانه ای چند جوانی است  
که به خواست خداوند بدرون غاری پناه ميبردند و خداوند آنانرا برای مدتی به خواب ميبرد و بعدا بيدار ميکند.   

واھند گفت:  آنھا سه تن بودند و چھارمينشان از شمار اين گروه درقرآن بصورت معما سخن رفته است: ” کسانی خ
سگشان بود.، و کسانی خواھند گفت آنھا پنج تن بودند و سگشان ششمينشان بود. کسانی ديگر نيز برای حل  
معما خواھند گفت که آنان ھفت تن بودند و سگ ھمراھشان ھشتمينشان بود.  بديشان بگو شمار حقيقی آنھا را  

).  خفتگان غار پس از بيداری  ٢٢تنھا کسانی معدود براين شمار آگاھند”  (کھف،  پروردگار من ميداند ولی 
درباره آنچه برايشان گذشته است به گفتگو ميپردازند:"يکی از آنان ازديگران پرسيد:چه مدت دراينجا بسر  

ان شماتوقف برديد؟وآنان پاسخ دادند: يکروز، يا شايد بخشی از يکروز. و گفتند خدای شما بھترازھرکس برزم
شما دراينجا آگاه است. پس يکی از خودتان را با سکه موجود به شھر بفرستيد تادرآنجا نيکو ترين خوراک را  
بخردوبرای خوردن شما بياورد. و ندانستند که سيصد سال،  و نه سال فزون برآن،  درغار مانده بودند" (کھف،   

  ).  ٢۵و١٩-١٠
  

  ميالدی  (قرن پيش از اسالم)   درکتاب   ۵۶٠ه” ھفت خفته”  است که درسال  اين داستان اقتباس آشکاری از افسان
  ١١   سن گريگوريوس قديس معروف مسيحی به تفصيل نقل شده بود.

  
و خود آن نيز بازگوئی متن ديگری بود که پيش از آن ياکوبوس سروجی راھب سريانی قرن پنجم مسيحی درکتاب 

  ١٢  خود آورده بود. 
  

 
١١ -  Gregorius Tourensis: De Gloria confessorum  ،١٢۴-١٢٢ص   ١۵۶٣چاپ پاريس .  
١٢ - Pueris EphesiJacobus Sarourensis; De   ترجمه التينیA. Assemani    جلد بيست و ھفتم از مجموعه)

Bibliotheca Orentalis  مخقق و متصوف فقيد فرانسوی لويی ماسينيون در باره اين داستان پژوھش ٣٣۵، ٢٨٣صفحات (
 ,”Melanges Paul Peeters“)  .منتشر کرده استLes Sept Dormants, apocalypse de L’islam مفصلی بنام 

t. 2, 1949; “Analecta Bollandiana, t. 68, Paris 1950)    محقق مصری يحيی مبارک نيز برمبنای ھمين پژوھش
 Le cute liturgique et“ماسيونيون تحقيق وسيعتری با عنوان «اھل کھف» انجام داده که ترجمه فرانسه آن با عنوان: 

Populaire des sept dormants, martyrs d’Ephese”  در جلد سوم(Opera Minora)   از مجموعه آثار لويی
  در پاريس چاپ شده است.  ١٩۶٣در سال  ١٨٠تا  ١٠۴ماسينيون (صفحه ھای 

شيخ مھدی الھی قمشه ای در «تفصيل آيات القرآن الحکيم» در اشاره بدين ماجرا مينويسد که يھوديان در باره اين آيه قرآن که اصحاب 
سال ھم زيادتر در غار بخواب رفتند به حضرت علی عليه السالم اعتراض کردند که اين نه سال اضافی در تورات   کھف سيصد سال و نه

ما نيست، ولی حضرت به آنھا پاسخ دادند اين نه سال تفاوت برای اين است که سال شما شمسی است وسال ما قمری، شايد الزم به 
  و نه اصوال تورات ذکری از داستان کھف به ميان آورده. تذکر نباشد که نه سال يھوديان سال شمسی است 
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درمحل ازمير کنونی  Ephesusح حال ھفت جوان مسيحی است که درغاری نزديک شھرموضوع داستان شر
به خواب ميروند و سه قرن بعد ازآن بتصوراينکه تنھا يکروز خوابيده اند بيدارميشوند و به شھر ميروند ولی 

  خودرادرمحيطی بکلی ناشناخته مييابند.
 ............................................................................................................................. .  

  
داستان ذوالقرنين ويأجوج و مأجوج،  بنوبه خود درکتاب ديگری از ھمين يعقوب سروجی راھب سريانی که   

در به جستجوی چشمه آب حيات به منظور برخورداری از عمر ابدی بخش بزرگی از آن به افسانه رفتن اسکن
وجب اين داستان  (که موضوع آثار ادبی متعدد پارسی و عربی  مب ١٣ اختصاص يافته بتفصيل ذکر شده است. 

قرار گرفته)   اسکندر درسفر به چشمه آب حيات برای جلوگيری از حمله يأجوج و مأجوج ديواری از آھن بدست  
خود درپيش روی آنھا ميکشد. درقرآن اين ماجرا به ذوالقرنين  (که بطور سنتی ھمان اسکندر دانسته آھنگران 

ميشود)  نسبت داده شده است:" و از تو (محمد)  داستان ذوالقرنين را پرسند. بگوی که ما (خدا)  اورادرزمين 
نش خود پيروی کردتا آنکه به جائی  فرمانروائی داديم، وازھرچيزی  شمه ای آگاھش گردانيديم.  و اوازاين دا

رسيد که خورشيد درآن غروب ميکند،  و خورشيد راديد که درچشمه گرمی فروشد. و نزديک آن چشمه مردمانی  
را يافت.  بدو گفتيم ای ذوالقرنين،  از اينان ھر که راالزم بدانی عذاب کن و با ھرکدام که شايسته دانی مالطفت  

است البته عذاب کنم تا آنکه بعدا از جانب خداوند عذابی سخت تربيند، و آنکس راکه    نما.  گفت آنکس را که کافر 
ايمان آورده بدوپاداش نيکو دھم.  آنگاه به راه خود ادامه داد تابه آنجائی رسيد که خورشيد طلوع ميکرد،  

ادامه سفر   يم.  و در والبته ما از احوال ايشان باخبر وبرگروھی ميتافت که ميان آنان و خورشيد پوششی نبود،
رسيد،  و آنجا قومی را يافت که فھم سخن نميکردند،  و بدوگفتند يا ذوالقرنين،  ھمانا که   خود به ميان دو سد

يأجوج و مأجوج درسرزمين ما فساد بسيار ميکنند، آيا اگر خرج آنرا بدھيم توسدی ميانه ما و آنھا خواھی 
آھن بياورند و زمين را حفر کنند تابه آب برسد، و ازسنگ و آھن ديواری  بست؟.....آنگاه ذوالقرنين فرمان داد تا  

ساختند و برآن آتش افروختند و آنگاه مفرغ گداخته برآن ريختند و ازآن پس يأجوج و مأجوج برشکستن سد و  
خدای من  رفتن برباالی آن توانائی نيافتند.  و ذوالقرنين گفت:  اين رحمت پروردگار من است، و آنگاه که وعده 

  ) .  ٩٧تا   ٨٣فرا رسد اين سد رامتالشی گرداند، و البته وعده خدای من محقق است" (سوره کھف، 
  

)   و درانجيل  ٣و٢موضوع يأجوج و مأجوج پيش ازقرآن درتورات  (کتاب حزقيال نبی، باب سی وھشتم،  
دراين باره آمده است که”. ....    )  مطرح شده بود.  درمکاشفه يوحنا٩و٨(مکاشفه يوحنای رسول،  باب بيستم،   

و چون مدت ھزار سال بسر رسد شيطان از زندان خود خالص يابدو بيرون رود و امتھائی را که درچھار زاويه  
    ١٤جھانند يعنی يأجوج و مأجوج را که عددشان چون ريگ دريا است گمراه کند".   

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

داستان” خفته صد ساله" يکی ديگر از داستانھای قرآن است که از دو کتاب مذھبی درجه دوم يھود گرفته شده،   
ذشت که  ولی درخود تورات سخنی از آن نرفته است.  دراين باره درقرآن آمده است:".... و آن مردبرشھری گ 

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

نجا ماندی،  و بنگر که نه خوراک و نه پوشاک ھيچکدام جواب داد يکروز.  و خداوند گفت:  نه، تو صد سال دراي

 
با عنوان؛    A.T. W. Budgeتوسط خاورشناس انگليسی  ١٨٨٩ترجمه انگليسی اين کتاب از اصل سريانی آن در سال  - ١٣

The History of Alexander the great Being the Syrian version of the Pseudo-Callistene  در
  چاپ رسيده است.آکسفورد به 

  
قرآن درجای ديگريأجوج ومأجوج رامأموران اجرای غضب الھی معرفی ميکند:" و حرام کرديم به ھر شھری که قصد ھالک مردم   - ١٤

).  ٩۶-٩۵آنرا داشته باشيم که اينان از کفر خود توبه کنند،  تا زمانی که دروازه ھا را برروی يأجوج و مأجوج بگشائيم”  (انبياء، 
اسالمی نيز کرارا ازيأجوج ومأجوج و نقش آنھا درآخرالزمان ياد کرده اند. دراين باره بحاراالنوار مجلسی به نقل ال حضرت  احاديث

امام جعفر صادق مينويسد:" و چون آخرالزمان رسد،  سدی که دربرابر يأجوج ومأجوج است شکسته شود و آنھا از ھربلندی بسرعت 
ت که ھريک چھارصد طايفه اند، و ھيچ مردی از ايشان نميميرد تا ھزار فرزند پديد آورد،و ايشان سرازير شوند.  و مأجوج امتی اس

سه صنف باشند:  صنفی ازايشان مانند درختان بلندند،  صنف ديگر طول و عرضشان مساوی است و ھمين صنفند که ھيچ کوه آھنی 
و گوش ديگر رالحاف،  واز کنار ھر فيلی و شتری و خوکی که   درپيش ايشان نمی ايستد،.  صنف سوم يک گوش خود را فرش ميکنند

ميگذرندآنرا ميخورند.  مقدمه اين قوم درشام خواھد بود و ساقه ايشان درخراسان و نھرھای مشرق و درياچه مازندران را آخر ميکنند" 
  (بھار االنوار،  جلد سيزدھم) .  
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فاسد نشده اند واالغت را نيز ببين که ھمچنان برجای خود ايستاده است.  و استخوانھا راببين که چگونه ماآنھا  
).  قسمت اول اين داستان از يک روايت حبشی  ٢۵٩را به ھم پيوند ميدھيم و بعد با گوشت ميپوشانيم”  (بقره، 

باروخ" اقتباس شده است که اندکی قبل ازظھور اسالم نوشته شده بود و درمکه باآن آشنا بودند،  و   کتاب”
بموجب آن عبدملک کوشی (حبشی) يرمياء پيغمبر يھود را ازسياھچال بيرون ميآورد،  ودرعوض ارمياء ازخداوند  

وند موعدآن نزديک بود نکند، و  ميخواھد که اوراکه مومن پاکنھادی است شاھد سقوط اورشليم که به امر خدا
خداوند بدو دستور ميدھد که عبدملک را به تاکستانی معين بفرستد و وی تاھنگام بازگشت ملت اسرائيل به 
اورشليم پس از پايان اسارت بابلی درآنجا بماند.  بدين ترتيب عبدملک به تاکستان موعود ميرود ودرآنجا سرش  

سال به خواب ميرود،  ووقتی که پس از بازگشت يھوديان به اورشليم    ۶۶  راروی يک سبد انجير ميگذارد و مدت 
درپی فرمان کورش کبير بيدار ميشود ھنوز انجيرھای درون سبد تازه ھستند.  بخش دوم اين داستان که درآن از  

يم” زبان خداوند گفته ميشود: "استخوانھا راببين که چگونه آنھارا بھم پيوند ميدھيم و با گوشت ميپوشان
آشکاراازاين بند از کتاب حزقيال درتورات گرفته شده است که: "و ديدم که ھراستخوانی به استخوان ديگری که 
بدان مربوط بود نزديک شد و بدان پيوست،  و نگريستم که پی وگوشت برآنھا برآمد و سپس پوست ھمه آنھا 

    ).٨و٧رااز باال پوشانيد”  (کتاب حزقيال نبی،  باب سی و ھفتم، 
 ........................................................................................................................  

  
داستان لقمان حکيم که سوره خاصی از قرآن به نام اوناميده شده است، اقتباس ديگری از منابع يھودی است.   

يک اثر بسيار قديمی يھودی متعلق به پيش از ميالد مسيح است که ترجمه  کتابی که اين روايت ازآن گرفته شده 
توسط           ١٩٠٩درسال  Histoire et Sagesse d’Alikar l’Assyrien, fils d’Anaelآن با عنوان 

درپاريس بچاپ رسيده است.  به حکايت اين کتاب،  لقمان مردی خردمند بود که درزمان دو پادشاه آشورسناخريب  
عصر حدون درنينوا پايتخت آشور ميزيست، و چند تن از محققان تورات ميان نوشته ھا ی منتسب بدو وکتاب و 

و باب يازدھم،    ٢٢طوبيای تورات که بعدا نوشته شده ارتباط نزديک قائل شده اند  (کتاب طوبيا،  باب اول،  
١٨   .(  

  
د: " پسر جان، متواضع باش و ھميشه به آنچه  درکتاب قديمی يھود از زبان لقمان خطاب به پسرش گفته ميشو

زيرپا داری نگاه کن. بردبار وآرام باش وھرچه ميتوانی دانش بياموز. ستيزه جووبی احتياط مباش صدايت را  
باعربده جوئی بلند مکن،  زيرا که اگر بلندی صدا برای ساختن خانه ای کافی باشد،  االغ ميتواند روزی دو خانه  

ا ھمين مضمون درقرآن آمده است،  که” لقمان به پسرش گفت:  صدايت رانرم کن زيرا که بانک بسازد”  و تقريب
  ).   ١٩٩االغ ناخوشايند ترين صداھاست”  (لقمان، 

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

قره به داستان ھاروت و ماروت بدينصورت اشاره شده است که:"شياطين درباره سليمان داستانھائی درسوره ب
دروغين حکايت ميکنند،  ھمچنانکه سحر و جادو رابه مردمان می آموزند و آنچه را که بابل بردوملک ھاروت  

  ).   ١٠٢و ماروت آشکار شده بود"  (بقره، 
  

اصل اين داستان که از يک اسطوره اکدی گرفته شده وبصورتھای مختلف درادبيات اوستائی وھندی نيز نقل شده  
است چنين است که مالئک آسمانی که از گناھان آدميان روی زمين ناخرسند ند،  خداوند را از بابت آفرينش 

خود آنان جزو آدميان بودند به راه آنان ايشان مورد انتقاد قرار ميدھند، ولی خداوند بديشان ميگويد که اگر 
ميرفتند،  و برای اينکه اين امر ثابت شود آنھارا به آزمايش ميطلبد.  به پيشنھاد اومالئک ازميان خود دونماينده  
بنام ھاروت و ماروت برميگزينند تا بصورت آدمی به زمين بروند ودرجمع آدميان شرکت کنند وھمانندآنان  

مختلف قرار گيرند،  بی آنکه مرتکب گناھان کبيره از قبيل بت پرستی،  قتل،  زناو  درمعرض وسوسه ھای  
شرابخواری شوند.  ھاروت و ماروت بااين تعھد روانه زمين ميشوند،  ولی دربدو ورود بازنی بسيار زيبا روبرو 

ام کارشان به ھمخوابگی ميشوند که دل از ھردوی آنھا ميربايد،  بطوريکه بی اختيار به دنبال اوميروند و سرانج
بااو ميکشد. دراين موقع رھگذری شاھد اين گناه آنان ميشود و آن دو برای پنھان ماندن رازشان اوراميکشند،   
و خدا درآسمان مالئک را نزد خود ميخواند تا بچشم خود ببينند که دونماينده آنان بھترازآدميان عمل نکرده اند،   

قاد خود اشتباه کرده بودند وحق با خداوند است.  دربازگشت دو ملک خطاکار  ومالئک اعتراف ميکنند که درانت
به آسمان،  به آنھا اختيار داده ميشود که بين مجازات دردوزخ و مجازات درروی زمين يکی را انتخاب کنند و  

  آنان مجازات زمينی را ميپذيرند که واژگونی ابدی دردرون چاھی دربابل است.   



 تولدی ديگر                                                                                                         اسطوره آفرينش

  اسطوره آفرينش برگ  ‚†از    - ‚† -برگ 

 

ن اوستائی اقتباس شده که درآن از ھاروت بصورت ھروتات  (کمال)   و امرتات  (جاودانگی)    اين داستان ازمتو
نام برده شده است که برقلمرو آبھا و رستنی ھا سر پرستی دارند واين دو نام اوستائی درفارسی ميانه بصورت  

   ١٥خرداد و امرداد درآمده اند.   
  

 

 
 ;Haurvatat et Ameretatبا عنوان       J. Darmesteterدر باره ريشه ايرانی ھاروت و ماروت قرآن، تحقيق مفصلی توسط    - ١٥

essais sure la mythologie de l’Avesta   در پاريس، و تحقيق جامع ديگری توسط محقق و روحانی فقيد   ١٨٧۵در سال
 Une legend iranienne dans l’angeoloie judeo-musulmane      a proposبا عنوان       Jean de Menasce فرانسوی  

de Harut et de Marut   ،منتشر شده است.    ١٨  –  ١٠صفحه ھای    ١٩۴٧نشريه "انجمن سويسسی مطالعات آسيايی" (شماره اول
ه عزازيل و شمخازای شده است   ين داستان درزمان فلسطين ھخامنشی درادبيات توراتی نيز منعکس شده که درآنھا اين دو نام تبديل با

).  درکتاب اول حنوخ  (باب ھشتم)   گفته شده است که مالئک مطرود به زنان درس خود آرائی و آراستن خويش ۴۴(يالقواط،  جلد اول،   
و   درکتاب” تاريخ ادبيات عبری Adolphe Lodsبه جواھرات را ميدھند و به مردان درس اختر شناسی وجادوگری رابه استنباط 

  يھودی”  اسطوره ھاروت و ماروت يک اسطوره مشترک ايرانی و اکدی بوده است.   


