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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
 .آزاد ل

 ٢٠١٣ فبروری ١۶

 

 ھای قرآنی افسانه
 بخش چھارم

 

 خرم من زھد خشک را به دو ارزن نمی

 خرم من نمی، رندـخ، گران خرندـر ديـگ

  نسيم اسير استادءملک الشعرا

 : سليمانۀبه ادام

   و تشريح ريزه کاری»هاثبات الوصي« در من ال يحضره الفقيه و مسعودی: داستان نويسی  شيخ صدوق در کتاب از 

 ، و جلو گيری از طوالت کالم صرف نظر شدخاطر مضحک بودنه چه بدر مورد مور

توان   و بدل شده ميان شان بگذريم میھای رد صحبتی ووارد شدن عزرائيل به قصر سليمان و ه ئاز جزئيات افساناگر 

که بر عصايش تکيه داده بود  فوت نمود و کسی از مرگش  حالیگفت که نظر به ھمين روايت ھا سليمان پيامبر در 

 ۵۵ سليمان را رخان عمرؤ بيشتر م،ه عصايش را موريانه خورد و جسد او به زمين افتاد ک دانست تا اين  نمیچيزی

  سال ذکر کرده است۵٢اند اما يعقو بی  هسال نوشت

 ھا را از مرگ  که مرگ را بر او مقدر داشتيم کسی آن ھنگامی) با اين ھمه جالل و شکوه سليمان : (١۴ سبا آيت ۀسور

) تا شکست و پيکر سليمان فرو افتاد(خورد  موريانه ای که عصای او را می(= وی آگاه نساخت مگر جنبنده ای زمين 

 ، بر زمين افتاد جنيان فھميدند  که اگر از غيب آگاه بودند در عذاب خدا و کننده ھا باقی نمی ماندندکه ھنگامی

 ،ی پايان يافته ئی تورات و قرآنی  به شکل افسانه ئبه اين تر تيب  زندگی مردی افسانو 

  زنجير گردن شان در دست ۀلقحدھند  و در اصل   دين و اسالم خود را جلوه میۀکه در ظاھر شيفتی اميد وارم آنان

  ۀ قرآن  و قرآن بيان کنندۀئيد کنندأمردم بفھمانند که ساينس  ته استعمار بسته است  و ھميشه سعی داشته اند    که ب

 و صحبت شان با حيوانات ، عاشق شدن سليمان،ذکر ساق پای بلقيس در قرآن،   اين داستانۀباشد  در بار ساينس می

ما فھمانده شود که ضرورت ه چنين ب ھم و معلومات ما را در ارتباط ساينس اضافه تر نمايند وشنی ساينسی انداختهرو

 سازد ؟؟  و چی را ثابت میيان ھا در قرآن چه  بودهذطرح اين ھ

 اش را خوانی و معنی وقتی که اين آيات قرآنی را می!!  و فکر کن یخود آه يک بار ب!! ن نازنين و بيخبرم ای ھموط

گاھی ھم !! يزیر خوانند و تو اشک می  میرايت عرب بۀحی ديکر و يا ھم غالم و رقاصھمی و يا ساده لوھم نمی ف
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ريزی  ؟؟ اگر تو با شنيدن داستان سليمان و ساق ھای پای بلقيس اشک می!!يزی  و اشک بر بدانیای که بايد توجه نموده

ی ھادوکتورين غالمان و ای بدانی لطفاً با يکی ازخواھ دانی و می  مگر نيست؟؟؟؟ اگر تو نمی!!واقعاً مسخره است

 ،السالم و آيت هللا و مال و مولوی اةو فيسور  و حجر اين ھمه پ!ضا نما تا مشکلت را حل کنداسالمی در تماس شو و تقا

توانند ھمچو مشکلی را حل  ھا نمی طالب و چلی و ھزار ان بی وجدان خرد باخته برای چی ھستند ؟؟؟  چرا اين

 !! لطفاً !!س از آنھا بپر؟؟؟ لطفاً اول از خود و بعداً يندنما

ی  مندرج قرآن  يعنی سليمان پيامبر و ه ئ زندگی يکی از پيامبران افسانۀوايات مختلف در بارررسی مختصر بعد از بر

ان اسالمی  سمانی و ھمچنان روايھای آ يحات آنچه قرآن و کتابپردازيم  به تشر  گذشته  اينک میھای پادشاه  در بخش

 .اند ر افسانه ھا گفته ايوب پيامبنامه   شخصی ديگری بۀر بارد

زندگی اين پيامبر ھم بيشتر به افسانه شباھت دارد تا يک واقعيت عينی  که بتوان به موجوديت و ھمچنان پيامبری ھمچو 

 .آدمی  اعتقاد داشت

بدون اينکه ذکری از ( .ر نام ايوب برده شده استنام ايوب تشريح شده و چھار باه  شخصی بۀدر قرآن در ھشت آيت قص

 .يح شده استتر تشر اما در تورات داستان او جامع) رسالت و يا پيامبری او شده باشد

 مادرش دختر حضرت ، ابراھيم بود ۀق  و نواسادر روايات اسالمی آمده است که ايوب  فرزند افرص از نوادگان اسح

 .زند يعقوب بودفر) اين خودش داستانی جداگانه دارد(سف فرزند يو و ھمسرش رحيمه  افرايم لوط بود 

يعت ابراھيم  چھره سبز داشت و به شر، چشم سياه، موی پيچيده، سری بزرگ،تاه  مرد بلند باال  با گردنی کو"ايوب"

يوب  ا،ھای  سعير و شھر ھای آدوم است  زمين مسکونی ايوب عوص بود و عوص از کوهکرد سر مردم را دعوت می

توانست مردم را  ينصورت او نمیاکه در ( ،اند  خی او را صد سال قبل از ابراھيم نوشته بر،قبل از موسی ظھور کرد 

 اصحاح ۴٢در تورات سفر ايوب از سفر ھای عھد قديم قانونی است که  مشتمل بر ) به شريعت ابراھيم دعوت نمايد

 .است و پنج فصل بزرگ شرح حال او را نگاشته است

 ی ايوب و امالک و اقارب و صفات اوستادر تقو :ل اول فص

 ماجرای بين او و  سه دسته اصحاب اوست :فصل دوم 

 گفتار ھای ظلمت آميز اوست که الياھو تقريرات او را بيان کرده :فصل سوم 

 مودمخاطباتی است که خداوند با او فر: فصل چھارم 

 .موده استلش عنايت فراو عوض مال و اھه ه خداوند بمتضمن خضوع و خشيت و شفاعت او و آنچ: فصل پنجم

 –شير پارس  معاصر الياس رومی  يا ارد– است معاصر موسی بوده:  ھای ذيل است  در معاصر بودن ايوب قول

که صد سال قبل از ابراھيم بوده   معاصر سليمان پيامبر وپادشاه معاصر بخت النصر و يا ھم اين–معاصر يعقوب پيامبر 

 ھمچنان در محل بود و باش او ھم اختالفات نظر زياد استاست و 

 .دانند ھبوط آدم می ٣۶۴٢ اکثر روايت ھا ايوب را متولد

ای نشده است و گفته نشده چه نوع پيامبری  شکل مشخص به نوع رسالت و پيامبری ايوب  اشارهه در تورات و قرآن ب

ان  که نا کھ، ثروتمند و نيکو کار ، ،ايوب مرديست بسيار حکيم: خوانيم چنين است  ھا می ين کتابا آنچه در ،بوده است 

 و ،رود  کلی از بين میه  ثروتش ب،دھد  فان سھمگين از دست میشود  ده فرزندش ا در  يک طو مصيبت دامنگيرش می

ضيج دھند  وکوشند برای ايوب ت آيند و می ستانش به عيادت او می سه نفر از دو،گردد  خود به مرض جانگاه مبتال می

 و در  ،يند او به دليل کناھانش به اين روز افتاده است گو ھا به ايوب می  آن،که چرا او به چنين مصيبتی دچار شده است 

  سر انجام خداوند از داخل يک گرد ،ورزد که چنين نيست  ايوب اصرار می،کند  واقع خدا او را بدينوسيله مجازات می

ه کند ک و به او ياد آوری می) تايد ھم راھی ديگری برای فھماندن ايوب وجود نداشته  اسش(گويد   باد با ايوب سخن می
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ين گوش من اپيش از : يد گو وب  می سخنان خداوند اي  پس از شنيدن.انسان ھرگز قادر به درک عظمت خداوند نيست

ود بيزار شده در خاک و خاکستر  خين جھت ازا از ،بيند  را میو چشم من ت تو چيز ھای شنيده بود ولی اکنونۀدر بار

 به ميکنمتو

ستکار و خدا ترس که  او مردی بود در،نام ايوب ه کرد ب زمين عوص مردی زندگی میدر سر: خوانيم  در تورات می

 پنجصد ، سه ھزار شتر ،سفند داشت و صاحب ھفت ھزار گو ايوب ھفت پسر و سه دختر،از گناه دوری می ورزيد 

 ھر ،فتر می شماره  ب او ثروتمند ترين مرد سراسر آن ناحيه،غ ماده و نوکران بسيار داشت ال پنجصد  ا،جفت گاو 

نمودند تا در آن  اھران خود را دعوت می خو برادران وۀکرند و ھم پا میه يک از پسران ايوب جشنی در خانه خود ب

خاست و برای طھارت ھر کدام از  سيد ايوب صبح زود بر میر ن می جشن به پاياکت کنند  وقتی روز ھایجشن شر

 پسرانش ندانسته نسبت به داد تا احياناً اگر  ايوب اين کار را مرتب انجام می،کرد  بانی تقديم مید قر خداونزندانش  بهفر

 .زيده شود باشند بدينوسيله گناھان شان آمرخدا گناه کرده

نزد  ،شتگانبلی شيطان با فر(د  شيطان نيز ھمراه شان بوشتگان در حضورخداوند حاضر شده بودنديک روز که فر

 آنگاه خداوند از ،کردم  گشتم و سير می دور زمين می:  بودی ؟ شيطان پاسخ داد اجک:  خداوند از شيطان پرسيد .)خدا

 است و از  او مرد درستکار و خدا ترس،شود   من ايوب را ديدی ؟ بر زمين کسی ھمچو او پيدا نمیۀآيا بند: سيد او پر

ده و  ايوب و خانوا،کرد  داشت اين کار را نمی اگر خدا ترسی برای او سودی نمی: شيطان گفت . کند گناه دوری می

دارائی اش را ، ای و ثروت زياد به او بخشيده ای سترنج او را بر کت داده د،اشته ای اموالش را از ھر گزندی مخفوظ د

  برو ھر کاری که می: خداوند در پاسخ شيطان گفت ،تو کفر خواھد گفت ه ا بخواھی ديد که آشکار بگير آنگاه از او

 .گاه خداوند رفت پس شيطان از بار،سان خود او نره  فقط آسيبی ب،خواھی با دارائی اش بکن 

 گاو: يک روز وقتی پسران و دختران ايوب در خانه برادر بزرگ شان مھمان بودند قاصدی پيش ايوب آمد و به او گفت 

به ما حمله کرده ) قبيله وحشی و غارتگر(چريدند که ناگھان سابيھا  میھا  ھايت کنار آنغزدند و ماده اال ھايت شخم می

 سخنان اين مرد ھنوز ،م و آمدم تا بتو خبر دھم  کشتند تنھا من جان سالم بدر برددند و تمام کارگران تو راحيوانات را بر

 شده تمام گوسفندان و ھمه چوپانانت را آتش خدا از آسمان نازل: ز راه رسيد و گفت پايان نيافته بود که قاصدی ديگری ا

 :که حرفھای او تمام شود قاصدی ديگری وارد شد و گفت  ينا پيش از ،ر دھم زاند و تنھا من سالم بدر آمدم تا بتو خبسو

نھا من سالم بدر آمدم تا بتو خبر کشتند و ت گرانت را سه دسته به ما حمله کردند و شترھايت را بردند و کارلدانيھا درک

 برادر بزرگ شان ۀپسران و دخترانت در خان: د ديگری آمد و گفت  که قاص سخنان آن قاصد ھنوز تمام نشده بود،آورم

ان سپردند ھان باد شديدی از طر ف بيابان وزيده خانه را بر سر ايشان خراب کرد و ھمه زير آوار جگ بودند که نامھمان

دت غم لباس خود را پاره کرد سپس موی سر  شخاسته ازآنگاه ايوب بر،نھا من جان سالم بدر بردم تا بتو خبر دھم و ت

ھم ھنه ھم از ين دنيا خوااز شکم مادر برھنه به دنيا آمدم و بر: فتاده گفت  خاک اخود را تراشيد و به حضور خدا به

 . ايوب گناه نگرد و نا سزا نگفتبا اين ھمه پيش آمد ھا. باد نام خداوند مبارک ،فتاوند داد و خداوند گررفت خد

:  کجا بودی ؟ شيطان گفت:سيد  شيطان پر خداوند از،ھا بود  شتگان دو باره به حضور خداوند آمدند و شيطان ھم با آنفر

 ند او کسی پيدا نمی بنده ای من ايوب را ديدی ؟ بر زمين مانآيا:  گفت  خداوند،کردم  گشتم و سير می در دور زمين می

 دھم بدون ھيچ را واداشتی تا اجازهن که م   با آن،رستگار و خدا ترس است  و از گناه دوری ميورزد  دشود او مرد

 شيطان در جواب گفت انسان برای ،من از دست نداده است ه علتی به او صدمه بزنی ولی او وفاداری خود را نسبت ب

تو کفر  خواھد ه سان آنگاه خواھی ديد که آشکارا بد بدھد به بدن او آسيب بر چه دارنجات جان خود حاضر است ھر

پس ) ھا ھم است يعنی شيطان قادر به کشتن انسان(خواھی با او کن ولی او را نکش  ھر چه می: خداوند گفت . گفت

يوب در خاکستر نشست  ا،شيطان از حضور خداوند بيرون رفت و ايوب را از سر تا پا به دملھای دردناک مبتال ساخت 
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 آورده آيا با وجود تمام اين بال ھا که خدا بر سرت:  زنش به او گفت ،اراند داشت  تا با آن خود را بخه سفالی برو تک

 آيا بايد ،زنی  رف میحتو مثل يک زن ابله : واب داد  ولی ايوب ج،ھنوز ھم به او وفا داری ؟ خدا را لعنت کن و بمير 

 . ضد خدا نگفتهسد ؟ با وجود تمام اين بال ھا ايوب سخن سختی ب نريز ھای بدسد و چ برماه  بچيز ھای خوب از خدا

يوب آمده  ھای که بر سر ا وقتی که از بالفر نعماتی بلدد شوحی و سو،نام ھای اليفاز تيمانیه سه نفر از دو ستان ايوب ب

ردی نمايند و او را تسلی دھند وقتی ايوب را از دور ديدند و ھمد بروند و با افتند با ھم نزد ايوببود آگاه شدند تصميم گر

 . نشستندبالين اوروز بر  ثر به صدای بلند گريستند و ھفت شبانهأھا از شدت ت اختند و آن را شنبه سختی او

کتاب  ،تا اينجا نقل از تورات  (،ين کردا که از مادر زائيده شده بود نفرسر انجام ايوب لب به سخن گشود و روزی ر 

ف زدن ھای آن سه دوست و حر است به صحبتبقيه کتاب ايوب شامل )  بود١٣ بخش  دوم و سوم آيات يک تا ،ايوب 

انی  اليفاز نيمی خود را با ايوب تمام کرد خدا بهھا که خداوند صحبت ھنگامی: نيمخوا  می۴٢با خدا و در اخير باب 

يوب درست نبوده است اکنون  سخنان بنده ام ا من مثلۀا در باراز تو و دو رفيقت خشمگين ھستم زيرا سخنان شم: گفت

 من ايوب برای ۀبانی کنيد و بندای گناھان خود قررا بر ساله و ھفت قوچ بگيريد و پيش بنده ام ايوب برويد و آنھفت گو

مودند و خداوند ھا ھم چنان ن گذرم  و آن شما دعا خواھد کرد و من دعای اورا مستجاب نموده از مجازات شما در  می

 نمود  و تا نسل چھارم خود  سال عمر١۴٠ھا را عفو نمود و به ايوب دختران و پسران زيبا روی داد و بعد آن ايوب  آن

 .ديرا بد

ی و بيماری ايوب ھفت سال و به روايتی ھجده سال طول کشيد  و تشود که  ناراح ی چنين استنباط میاز روايات اسالم

ار مردم ين مدت مورد آزا ايوب پيامبر در،کش نکرد  ترک و تنھا زنش با  او بود و ترانش او راين مدت تمام نزديکادر 

 نموده که به اين عذاب مبتال گفتند که حتماً گناه بزرگی ی او را از شھر بيرون کردند   و میتکه ح فت بطوریقرار گر

ياد آور آنگاه ه  ما ايوب را بۀو بند (:دھد  می چنين توضيح صۀ سور۴۴ تا ۴١ آيات  و به ھمين ارتباط،ده است يگرد

 بکوب  »زمينه ب« با پای خود »به او گفتيم« ،را به رنج و عذاب  مبتال کرد ن که پروردگارش را ندا داد که شيطان م

 تا ھا به او بخشيديم  ھا را ھمراه آن کسانش را و نظاير آن » مجدداً « و ،ی است سرد و آشاميدنی اينک اين چشمه سار

 با »ت راھمسر«  ودست بگيره  يک بسته ترکه ب»و به او گفتيم«ی برای خردمندان باشد رحمتی از جانب ما  و عبرت

 .راستی او  توبه کار بوده  بگند مشکن ما او را شکيبا يافتيم چه نيکو بنده ایآن بزن و سو

ا کرد به پروردگارش و گفت که اذيت کشيدم که ند و ايوب ھنگامی: (خوانيم می ٨۴ انبياء آيت ۀ سورھمچنان در قرآن

 پس اجابت کرديم او را و رفع نموديم زيان او را و به او .من و تو بخشنده و بخشاينده ای و تو بھترين رحم کننده ای

در بعضی روايات اسالمی ) . و اھلش مانند آن از رحمت خود و آنچه که سبب ياد  آوری بندگان استلبخشيديم از ما

ايوب خود تقاضای بال کرد و گفت صبر در  بال بھتر است از شکر در نعمت و صوابش صد چندان : ده استچنين آم

 .است

سخ د داشت و مراتعی داشت  که چند فرسفن روز بود که ھر دفعه چھل ھزار گواول محنت او در مال پديد آمد که چھل

 .طول آن بود

 ھفت روز ديگر گذشت که شتران او ھالک ،فت زارعش آتش گرا و مبنا بر اختالف اخبار ھفت روز گذشت که گاو ھ

 ھفت روز ديگر آتش خانه و تمام اثاثيه اش را ، ھفت روز ديگر گذشت تمام انبار ھايش آتش گرفت و سيل برد،گرديدند

 .بسو خت

 ادامه دارد

 

 


