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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
 .آزاد ل
 ٢٠١٣ فبروری ٢٢

 

 ھای قرآنی افسانه
 بخش پنجم

 انديشد فردا ھمان خواھد شد که امروز می، ھای خويش است  ھرکس ساخته انديشه

 متر لينگ

 مبرا ايوب پيۀبه ادام

 ھفت روز ديگر چھار پسر و سه دخترش ،ھفت روز ديگر تمام زر و سيمش و دارائی نقدينه و جواھراتش سنگ شد 

) ھا در مھمانی بودند در روايت قبلی آن(ھا فرود آمد و خراب شد و نابود شدند    ديوار بر سر آنکهنزد معلم نشسته بودند 

ه طول کشيد  از پا تا سر ھمه بدنش زخم و مجروح شد و ھفت ما، ساقش زخم شدھفت روز ديگر مبتال به درد پا شد و

حال خودش ه  سه زنش او را ب، او چھار زن داشت،کت کند و چھار سال با اين وضع گذرانيد که نتوانست از جای حر

 احوال ۀداد و با ھم  ھفت سال و ھفت ماه درد و بيماری اورا رنج می،دار به او بود فقط يک زن وفاگذاشته رفتند و 

 کرد شکر خدا می

اگر بھبود يافت او را گند خورد که ماری از ھمسر خود تخلفی ديد و سوبنا بر تفاسيری از اسالميون ايوب در دوران بي

 ای از گياه  او را يک مرتبه بزند به بزند و خدا پس از بھبودی به او اجازه داد با دستهچند ضر

خداوند دارد که  داشت و تحليل میچنين براً آيت هللا مکارم شيرازی در تفسير خود  مفسرين اسالمی ھمه و مخصوص

 آورد که بی صبر شده  و طاقت نمی آيد و يا اين خوبی بيرون میه ب  ين ھمه مشکالتاايوب را امتحان نمود که آيا از

 او به آن رفته ۀن  شده و اراديتعي  تقدير و سونوشت  که از طرف خدا قبالً –بندگانش خالف قضا و قدر  امتحان خدا از(

 . و من اين موضوغ را قبالًبه بحث گر فته ام)باشد است می

گويد پيامبر بود در ھيچ جای زندگی نامه اش  چيزی راجع به پيامبری و شکل دعوت او  اين مرد مريض که اسالم می

ودالھای زمان خود شان بوده و بعداً ھم به مرض مايه داران  و فيتوان گفت که جناب شان يکی از سر  فقط می،نمی يابيم

و يا امراضی دچار شده که پيروان اديان مخصوصاً اسالم خواسته اند  با صبور نشان دادن يک شخص در مقابل  

 مقام او را به پيامبری بلند برده تا از او آدمی مھمی ساخته و جلوه دھند و بعداً با قصه ھای از او صبر و ءطبيعت ابتدا

کيبائی اورا منحيث نمونه به رخ مردمان ديگر کشيده  و غرض آماده ساختن شرايط ذھنی پيروان اديان  به قبول ھر ش

 .يان را استشمام نکنندکه به اميد اجر آخرت تعفن ادسته نرا از طرف خدا دا نوع مصائب  و زجر طبيعی و اجتماعی آن

عمان و  ،لوم نيست بعد از وفاتش برای او در کشور ھای لبنانطور دقيق معه  که تاريخ تولدش به ئیاين مرد افسان

 ھيچکدام ؟؟  ھم معلوم نيست کدامش ايوب است؟ و شايد،اند  تصاص دادهخم جدا جدا مقبره ای را به ايوب اکيه ھر کداتر
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ار خور ارادت  و اجداد شان به اعراب گوشت سوسمءصان اسالمی  با تقليد از آباکه بعضی از رقا با در نظر داشت اين

ھا  و خدمت گذاری ھمه جانبه و بی چون چرا برای تأمين منفعت ھای مادی خود و تسلط  داشته و غرض خوشی آن

ضيحات در زمينه لطف اگر توھا   آن) تحصيلکرده ھای(ھا قرار دارند و بعضی از  ھا  در بست  در خدمت آن فکری آن

 . کامل دارد ؟؟ ممنون خواھم شد تطابققرآنی  با علم ساينس اسالمی ه ئینمايند که کجای اين داستان افسان

که شيطان با ماليکه در حضور خداوند حضور داشته؟؟ يا اينکه سؤال و جواب شيطان با خدا ؟؟ و يا ھم اجازه دادن  اين

و درج آن در قرآن ھا  خدا به شيطان که برود ايوب بيچاره را تار  و مار  نمايد ؟؟ از جھالت عرب با بافتن چنين افسانه

داند با شيطان ھمکالم شده و مناظره و  ن آورده نشده است ؟؟ تا برای تثبيت آنچه او میئيآيا خدا به سطح شيطان پا

؟؟ بھتر برد  کرد ھای شيطان مردم و حيواناتی را خداوند به تباھی می خاطر ارضای اميال و عمله مفاھمه نمايد ؟؟ و ب

ھا و  توان ھمرديف ھمچو افسانه ی و خرافاتی اسالمی ؟؟  چون ساينس اسالمی ھم را میئيند ساينس افسانه است بگو

 .خرافات دانست

دانند با قصه ای کوتاه از   داستان ايوب که تنھا مسلمانھا او را پيامبر میۀغرض جلو گيری از طوالت کالم از  ادام

 ؟؟!!ر رويم دنبال داستان جالبتر از پيامب شوم و می دوستم منصرف می

البته ايوب کلچه پز معروف وطن (کرد  نام ايوب زندگی میه  کابل شخصی بۀخانکايدر گذر ر: کرد  دوستم قصه می

زيست و با زحمت مصارف اوالد ھای قد و نيم قد  يشان حال میپر  وضدارقر ،اين ايوب روزگاربدی داشت) نيست

ه تحميل چعالوه آنبه ين فشار زندگی بااليش بود که جزئی ترای خراب  اندازهاش به   وضع زندگی،گرد  خود را تھيه می

 از ، تحمل بودقابلکشاند غير طر ف نابودی میه ش زندگی او را ب حاکم ھر روز بيش از پيۀشده بود  و سيستم نا عادالن

 به ،بود   ناراحت،بيچاره شده بود  ،ھا را نداشت مزمان مريض شد و ايوب پول تداوی آنزندش ھجبر روزگار دو فر

فته بود در را گريش که عقده گلو  در حالی، باالخره حوصله اش پايان يافت ،گشت  فت نا اميد بر میر ھر  دری می

؟؟ نام مرا !! خداوا: فته و داد زد طرف آسمان گره يش را ب اش باال شد و با صدای لرزان  رووقت شام باالی بام کلبه

 به چھره و ،خانه ھستم  يک بار  ببينکاي من ايوب ر،اند من ايوب پيامبر نيستم  رسانه ھايت اشتباھی به تو اطالع داده

 !!اين ھمه فشار را از من بر دار !! زندگی ام

 

  :مبر   يونس پيۀافسان

باشد  از طرف  نس بن متی مینس بن الياس  که مشھور به يو يو،سل بنی اسرائيل دانسته اند اين يکی را از پيامبران مر

اما در تمام اين سوره ھيچ اشاره (نام اوست ه ای ب  در قرآن سوره،الد ھود و از طرف مادر از بنی اسرائيل بودپدر از او

 او بر قوم يھود مبعوث شد ،و در قرآن چھار جا از يونس نام برده شده است)   يونس نشده استۀو يا صحبتی در بار

ستی دعوت  بابِل و نينوا را به خدا پری انتخاب نمود تا  مردمپرست بودند و خداوند او را به پيامبر چون قوم يھود بت

 .نمايد

نس مشتمل  کتاب يو،تر است  معنی کبوه  ب"نايو"باشد و   می"نايو"شود که يونس معرب   می گفته میدر روايات اسال

 د که يونسشو  ھمچنان گفته می، و منکرات است ءبر چھار فصل است و ھمه  مشعر پند و اندرز و نھی از فحشا

ه در حافر زاده شد و در پنجمين پيامبر از دوازده پيامبر کوچک بنی اسرائيل پسر امتای و از نوادگان زبولون بود ک

مان خداوند برای  دعوت  و پيروزی ھای قوم يھود را پيشگوئی کرد او از فرشاھی  رحبعام دوم می زيستزمان پاد

فتار شد اما پس از  توبه از شکم ماھی بيرون آمد و بھبود يافت و دو ی گر پيچيد و در  دھان ماھی بزرگمردم نينوا سر

 .ھا پذير فته شد  آنۀفتند و توب اينبار مردم نينوا دعوت يونس را پذير،باره برای پيامبری به نينوا بر گشت 

 .ق استھای عھد عتي اکنون از بخش نس نگاشته شد که ھم ق م  کتاب يو۶١٢پس از ويرانی نينوا در سال  
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ستی منع نمود قوم  يونس مردم را دعوت و آنان را از بت پرستی يونس به تو حيد گرائی و در اوج بت پردر شھر نينوا 

ی شنيدند که تا کنون او را ئبا شنيدن اين سخنان تازه و صحبت از خدای يگانه دچار حيرت و تعجب شدند چون از خدا

 لذا به .تری يابد و ادعای پيامبری و رسالت نمايد بر آنان بريک نفر از خود شاننشناخته اند برايشان گران آمد که ببينند 

کنی کيست ؟ ما خدايانی داريم  ی که ما را به سوی او دعوت میئبافی ؟ اين خدا اين مھمالت چيست که می: نس گفتند يو

ه ای  در جھان ب ستيم چه چيز تازهپرھا را می  ه اند و ما اکنون آنکرد ھا را پر ستش می که پدران ما ساليان سال آن

 تو رو ۀ جديدی اتقاق افتاده که ما بايد دين اجداد ما را کنار بگذاريم و به دين ابداعی و تازۀوجود آمده  و چه حادث

اندکی فکر  ،ھانيد  برحجاب خرافاتداريد و عقل خود را از ھای خود بر  ھای تقليد را از چشمپرده: نس گفت آوريم؟؟ يو

دھيد در بر آوردن حاجات يا دفع شر  جه قرار میی را که صبح و شب مورد توئھا نديشيد که آيا اين بتکنيد و قدری بي

کنم اعراض  بخشد و من شما را دعوت می  چرا از دينی که شما را قوت می،،،…تواند شما را کمک کند ؟؟ و  می

 بر او تنگ آمد و از آنان نا اميد گشت با خشم و ناراحتی از آنان صه صبر يونس لبريز شد عر،،،،…ميکنيد ؟؟؟ وو 

 .دست بر داشت و شھر و قوم خود را رھا نمود

 ،نس تکليف کرد که به ارض بابِل و نينوا رفته مردم را دعوت نمايد  روايات اسالمی آمده که منشه پادشاه يھود به يودر 

داد تا باالخره از اصرار پاد شاه يھود  ءاز پيامبری استعفادانست  لذا   نمی تبليغ خودۀکه آنجا را منطق اين پيامبر مثلی

نجا رفت و سوار بر يای مديترانه آ در کنار در،يقا است طرف تونس و شھر ترسيس که از شھر ھای افره فرار کرد ب

يست که در بين ما گناھکارگر يا به طالطم در آمد و اھل کشتی به شگفتی افتادند که مکشتی شد که ناگاه بدون جھت در

 اھل کشتی باور ،يخته منم گرۀ آن بند:  يونس گفت ،يخته در کشتی باشد  گرۀبايد بند: م  آمده مالح گفت کشتی به طالط

؟ !!را به دريا اندازيد ن ين بال نجات يابيد ماخواھيد از  کردند و يونس اصرار داشت که من ھستم  و گفت اگر می نمی

د واريم به برکت دعای تو و از يا افگنيم بلکه اميدره را بوی حاشا که تئ  و پيامبر خداونس تو مرد صالح ای يمردم گفتند

ص نخواھيد شد اگر دريا نيافگنيد خاله را از کشتی بن    يونس گفت تا م.ين بال خالصی يابيمات تو ماھم از بتو صالپر

نام يونس اصابت کرد ه عه ھر سه بار  برتبه قرعه افگندند و قرم سه ،عه اندازيد تا ببينم چه خواھد شد انکار داريد قر

يونس را بلعيد و در دل او  ھمان لحظه ماھی عظيمی رسيد و حضرت ،عاقبت خواه ناخواه يونس را به دريا افگندند 

 در آن ، ، خطاب شد ای ماھی او را حفظ کن،نس تنگ نشود روز دھن بر ھم ننھاد تا نفس يو هفت و چھل شبانجای گر

 .نس دعا کردتاريکی حضرت يو

شتش صاف مانند آئينه گشت چنانچه گو  عتيا را به سرکه آن ماھی ھفت درنويسد  علی بن ابراھيم در تفسير خود می

 .ذکر حق مشغول بوده د و بييا بديب  تمام اقيانوسھا را تا عمق درشد و يونس عجايب و غرا

خورد  خداوند شکم ماھی را معراج و دالون  ين مدت جز آب چيزی نمیروز يونس در شکم ماھی بود و ا چھل شبانه

 ٨٨ و٨٧ انبياء آيت ۀ سور.گفت  قرب حاصل شد و نفس خويش را مالمت کرد و تسبيح میۀقرار داد تا مرتب

نگ او تگز بر از ميان قومش  رفت پس چنين پنداشت که ما ھر(که خشمگين   ھنگامی،ياد آوره را ب) يو نس(و ذوالنون 

 ،ھيچ معبودی جز تو نيست تو منزھی ) خداوندا(در تاريکی ھا ندا داد که ) وقتی که در شکم ماھی رفت(گيريم پس  نمی

 .بيگمان من از ستمگاران بودم

نس در شکم ماھی ضعيف شده بود  و تاب مقاومت  چون بدن يو،خطاب به ماھی رسيد او را بر خاک بيرون انداز 

 درخت راحت باشد چند روز ۀ برويانيد تا در سايخت کدوئیدراز دھن ماھی بيرون افتاد خداوند آفتاب نداشت ھمانجا که 

ل و نينوا و برو به اراضی بابِ !  باز خطاب شد يونس ،فت کرد تا قدرت و قوت گر ی تغذيه میئنس از شير ماده آھويو

 . به دين خدای يگانه و تو حيد کامل.حيد کنمردم را دعوت به تو

سوی نينوا  و شاه و مردم از او استقبال شايانی کردند و ايمان آوردند و او در ميان مردم بود تا ه  خاست رفت بنس بريو
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 يونس بيمناک شد از شھر فرار کرد و يونس از ،ھا را دعوت به خدای يگانه کرد و ھيچ کس به او نگرويد  چھل سال آن

  ق م٨۵٧مانجا در گذشت سال زيست و ھ عراق به مصر رفت و تا آخر عمر در مصر می

 صاحب ،ستاندشون خواندند و چون به شکم ماھی فرکرد او را ذوالن در تفسير است  چون او ھميشه عبادت و سجده می

 .الحوت گفتند

آور خود سخن  وعده ووعيد داد و از سر گذشت شگفت نس در ميان آن قوم مدتی دعوت کرد ودر روايت ديگر آمده يو

 ،سد ر نھا میه آبالی بزرگی ب) عاشورا(روز ! ذاشت تا خطاب شد ای يونس  نگرف او وقعحه کس ب گفت ھيچ

نام ه بيل حکيم و ديگری بنام روه ستش که يکی بن خبر آسمانی را با دو نديم و دونس اييو) هعاشورا آنوقت وجود داشت(

يست که بندگان خود را قبل از اعالم  رو بيل گفت مقتضی حکمت خداوند ن،ميان گذاشت ه سا بود بمليخا زاھد و پار

 مليخا گفت مقتضی عناد و لجاج و کفر و شرک و اصرار در ،خطر به ھالکت اندازد و خوب است تو شفاعت کنی 

 .بر دارد عصيان اين قوم ھمان عذاب آسمانی است و از خدا بخواه که اين جماعت مشرک و جری را از ميان

ھا  ساند آن قوم خود را از عذاب درد ناک  نزديکی تر امر آسمانی را خبر داد ویانس در ميان قوم آمد ماجرجضرت يو

 بود که ندای حق را دادند و چنان دلھا سياه شده خود راه نمیه سخن او را باور نداشتند و از اعالم خطر او ھيچ بيمی ب

تفع را رون رفتند و بيرون شھر زمينی  مرياتفاق رو بيل و مليخا از ميان آن شھر و آن قوم به نس به ناچار بنميشنيدند يو

ختی از کدو سبز و بلند آنجا که در. گيرد اختيار کرده آنجا فرود آمدند تا ببينند عذاب الھی چگونه قوم يو نس را فرا می

ه شايد نس دويد کی يو مطلع شده در پ»ايسر ھاوان«نامه نس آنجا رفته پادشاه نينوا بو بر سر آنھا سايه افگنده بود يوشد 

 زلزله ای آغاز ،ھا بگذرد و ھر چه بيشتر گشتند کمتر او را جستند تا روز عاشورا شد  دعا کند خداوند از سر خطای آن

 پاد شاه نينوا دستور داد »ايسرھاوان«در بار الھی  چاره نيست ه جز به توبه و تضرع و زاری ب: گرديد رو بيل گفت 

ھای آنھا جدا کردند و خود  ل شير خوار را از مادران جدا کرده و بھايم را از بچه مردم از شھر  بيرون رفتند و اطفاۀھم

دعا بر داشتند و زار زار گريستند چون ه شيدند و دست باکستر نشست و مردم ھمگی پالسی پوپالس در بر کرده بر خ

ا ر  ناله کشيدند و خدایباره يکه را ديدند ب را شد باد زردی که عاليم عذاب بود بوزيد مردم ھمه آنصبح عاشو

 خداوند بر آنھا رحم کرد و به يونس خطاب شد عذاب  اطفال بی مادر و مواشی  بی آب و علف ھمه می ناليدند،خواندند

حال تضرع شما و ه خداوند ب:  يونس روز بعد به نزد آن قوم رفت و گفت ،ھا اعالن کن  دان و به آنھا بگر را از آن

 ،مود اگر ايمان نياوريد و دست از عصيان و طغيان نکشيد باز عذاب خواھد رسيد رد و فرگناه شما رحم ک اطفال بی

ت کدوی سايبان او خشک شده سخت خ سايبان خود مراجعت کرد و ديد درنس ھم به زيرآنقوم از عذاب رستند و يو

تو بود سخت عمگين شدی ی که من رو ياندم و سايبان ئتو از خشکيدن درخت کدو!! نس  خطاب شد ای يو،خشمگين شد 

 ١٣٩فات  آيت  صاۀسور عذاب کنم  در ۀھا را طعم چگونه من از صد ھزار نفر مردم با حس  و شعور در گذرم و آن

از مسافر (که به کشتی پر  ھنگامی ١۴٨ تا ١۴٠  ت ھای صافات آيۀ سوربود) ما( و يقيناً يونس از رسوالن :خوانيم  می

او را بلعيد ) عظيمی(آنگاه ماھی . مغلوب شد) نام او افتاد وه عه بقر(رعه زدند پس  ق) اھل کشتی(گريخت پس ) و بار

شوند در   بر انگيخته می) مردم( پس اگر او از تسبيح گويان نبود يقيناً تا روزيکه ،ھش بود که او سزا وار نکو در حالی

سوی ه که او بيمار بود و او را ب م در حالیافگندي) و خالی از گياه(سر زمين خشک  پس او را به ،شکمش باقی ميماند 

از نعمتھای (ھا را ی آنتين تا مداھا ايمان آوردند بنا بر   پس آن،ستاديم يا بيشتر فر) از قو مش(صد ھزار نفر  يک

 .بھره مند ساختيم) زندگی

 نس استيوچگونه دوست ندارم که آن درخت برادرم : داری ؟ گفت  آيا کدو را دوست می: سيدنداز محمد پر

 ادامه دارد

 


