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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل
 ٢٠١٣ فبروری ٢٧

 

 افسانه ھای قرآنی
  بخش ششم

 )؟(نتر از واقعيات استيظواھر ھميشه شير، دارند یـدگی مـيا زنؤب آدم ھا در رـاغل

 س پيامبر يونۀبه ادام

اعت او را نکردند در حق در قرآن آمده که يو نس از پيامبران مبعوث بر اھل نينوا بود که چون او را تکذيب کردند و اط

خبر قبول توبه بر رفع عذاب . نس تو به کردند و عذاب مرتفع شد يومردم پس از رفتن . ين کرد و بيرون رفتمردم نفر

يا دره شود و نازل نشد رو ب ا به دروغ نسبت دھند که گفت عذاب بر شما نازل میسيد مردم او رنس رسيد ترمردم به يو

 يا انداختنددره يخت و او را بگرکشتی ه نھاد و ب

ه  پيامبر افسان- پادشاه که زن اوريا حتی را عاشقش شد و به او تجاوز نمود و پدر سليمان پادشاه -خداوند به داوود پيامبر

پس داوود و سليمان ھميشه به زيارت قبر .  تو در آخرت و بھشت متی است يعنی پدر يونس ۀ  وحی فرستاد که ھمسايئی

نام يو نس با اينھمه  وقايع و حوادث وجود داشته باشد بايد ه ساند  اگر موجودی بر و اين می.( رفتند  متی پدر يونس می

 نمود و در سی و سه سال بعد از دعوتش دو يونس در سی سالگی دعوی پيامبری و) قبل از داوود و سليمان بوده باشد

 نام تنوخا بود که از علم بھره ای نداشته بيل و ديگری عابد و زاھدی بنام روه نفر پيرو داشت يکی دو ست قديمی اش ب

 يند کتاب آسمانیگو ونس  و روايات اسالميون راخوانديم حال رفته و ببينيم  تورات که آنھم میيتا اينجا داستان قرآنی 

 : گويد ونس چی میياست در باره 

  .نرا از خود تورات نقل کنيمآھای  اما الزم است بعضی قسمت. قصه و داستان يونس ھمان است که در قرآن خوانديم 

   

 : فرار يو نس از حضور خداوند

: مايدفر ه خداوند میه اھالی آنجا بگو کبه شھر بزرگ نينوا برو و ب: ستاد خداوند اين پيغام را برای يونس پسر امتای فر

خواست به نينوا  ولی يونس که نمی. شرارت شما از  نظر من مخفی نيست و من به زودی شما را نابود خواھم کرد 

م ترشيش بود شيش فرار کند او به بندر بافا رفت و در آنجا کشتی ديد که عازبرود تصميم گرفت از حضور خداوند به تر

 داستان ھمان است که ۀبقي) ۴تا ١ بخش اول آيات ، کتاب يونس،تور ات.  (کشتی شدداخت و سوار  خود بپرۀنس کراييو

 دعای يونس –محمد در قرآن ذکر نموده است که از نگاه جمله بندی خيلی کم تفاوت با تورات دارد مثل يونس در نينوا 

  رحمت خداوند و غيره–

ود اما از خدا فرار نموده و در شکم ماھی چھل روز به عبادت  پيامبری که پيامبر بۀاين بود قسمتی از داستان و يا افسان
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 مشغول بوده است ؟؟

فه در کنار شط قبری و ھمچنان در نزديکی کو ق م دانسته اند  ٨٢۵بعض از راويان اسالم ظھور يو نس را در سال

 .است معروف به نام يونس

کات ھای مقدس ساخته شده برای مردم ما در چوادن  ھای خرافاتی  به ظاھر خوش آيند بوده و قابل  گوش د اين افسانه

ياد ين د استانھا از چيز ھای بيمورد ووقايع طفالنه  ا دينی ھستيم و در ۀھای ريا کاران که ما پابند سنت برای اين. است  

عتقاد تلقين ی اکه با خوشباوری   ما و آنانۀگردد که با ذھن  خوش باور  ھموطنان  از سواد دور نگھداشته شد ی میآور

  يعنی در ھمچو اذھان قابليت پذيرش . برابر  است، مال ھا و غيره را با دل و جان می پذيرند، خواجه ھا،شده سيد ھا

 اعراب و دنباله روان شان ۀاين کار  ساده و يکروز. ی آمو خته اندئکه مکتب رفته و يا ھم چيز ھای بيشتر دارد تا آنان

نگھدارند   از شعور اجتماعی و درک موضوعات یشيده اند تا مردم را در سطحن راه کويانيست  بلکه صد ھا  سال در 

راست و دروغ آن ، يسته به خوب و بد مقدس نگرۀو به آن منحيث يک عقيد ش باشدشان قابل پذير که ھمچو موارد برای

 .کاری نداشته باشند

 نددار ضه می مقدس به مردم عر ھای  قالب و چو کاتی پی ببريم که خرافات و جھل را  درئما بايد به ماھيت نظام ھا

 .شود الھامات متن قوانين مقدس در تصميم ھای دستگاه دينی  جلوه گر  می

سازند  حقيقت مطلق  دنباله روی آن  مجبور میه يند و ديگران را بگو کند که آنچه می اعتقاد و باور ھای دينی ادعا می

 دھد  رأی میاست خالف آنچه علم به نسبی بودن آن

در وابسته و کھنه فکر   ،  مزدور،راوشھای ذھنی  خرافی  اشخاص جاه طلبت افرادی قرار داريم که ۀما که در جمل

پيروان و مقلدان ۀ ره ھای مختلف تاريخی منحيث قانونمندی ھای دينی بر ما تلقين گرديده و نا خود آگاه ما رادر حلقدو

 ۀتوانيم انسان خوب باشيم حد اقل در با فت علوم بشری  اگر نمیداشت پيشرظر  و نیقرار داده است  در شرايط کنون

 .فانه بايد داشته باشيم مستقل و بيطرۀھمچو خرافات و افسانه  ھا با استفاده از مغز خود  انديش

ای سف يھودی و زليخحضرت يويعنی !   قرآنی ۀرويم به خواندن عجيب ترين  و جنجالی ترين افسان و اکنون می 

 ؟؟!!مصری 

 وی  و   و عشق  زليخای مصری  بايد مروری مختصری به زندگیسف پيامبر يھودیداستان يو برای فھميدن اصل

 . نمائيم،  خودش را در قرآن و تورات داردۀھمچنان پدرش که خود افسان

دم بوده و او از پس از ھبوط آ ٣۴٨٣باشد  روايت است که يعقوب در  سال ق بن ابراھيم میاپدرش يعقوب بن اسح

غير از يعقوب بن ماتان که برادر )  سفيواين يعقوب پدر (نظر به روايات اسالميون . پيامبران عاليمقام بوده است 

بعضی از راويان . باشد است می) نظر به گفته محمد ( يم قوب و عمران که پدر مريا پيامبر بود و غير از يعکرز

بنا بر شرايط آنوقت يعقوب بعد از خواب ديدن ھای زياد  نزد . باشد    بن داوود میاند  که از نسل سليمان اسالمی نوشته

شاه خاران شش دختر پادالبان . پادشاه خاران ھم خواب ديد جوانی در  شھر می آيد  .  خود در شھر خاران رفتۀخال

فت تا آخرين دختر البان که گر ی را به زنی میديگرنوبه به يعقوب داد که بعد از فوت يکی آن ه داشت که ھمه را ب

ين شش دختر از ھر کدام دو پسر پيدا کرد  ا يعقوب  از .يافتنداين خانم بنيامين و يو سف را تولد از راحله نام داشت و 

سف فر شتگان آمدند و به د فقط با يک تفاوت که در تولد يو پسر از شش مادر بودن١٢که مجموع اوالد ھای يعقوب 

ه من ب: يعقوب گفت . فت به کنعان برود  اما خسر يا پدر خانمش البان مانع شد يعقوب تصميم گر. يعقوب تبريکی گفتند 

کنعان يکی از شھر . ندان زيادی شد فسان ھم قبول کرد و يعقوب دارای گوپان باشم و البباشم که چو طی اينجا میشر

ئيل آمد و به يعقوب گفت خانم يعقوب راحله فوت شد و جبر. ه شام و بيت المقدس قرار دارد ھای مصر است که بين را

که سر زمين ھند در آن زمان ھم چشم غارتگران جھانی را  مثل اين(تو فتحی نصيب گردانيم  ه که به ھندوستان برو تا ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 »عھد قديم«ھر صورت در کتاب مقدسه ب) دھاجم پيامبران بی نصيب نمانتجاوز و تتا از  . متوجه ساخته بودخود ه ب

 .فترا به زنی گرچھل ساله  بود که ريکا ) پدر يعقوب(خوانيم اسحق می

ق برای او نزد خداوند دعا کرد  سر ا   ريگا نا زا بود و اسح.ريکا دختر بنوئيل و خواھر البان اھل بين االنھرين بود

 سيد که دو بچه در شکم او  با ھم کشمکش میر به نظر می. ه شد انجام خداوند دعای او را اجابت نمود و ريکا حامل

 او ين خصوص از خداوند سؤال نمود ؟ خداوند بهانين اتفاقی برای من افتاده است ؟ و در چچرا : کنند  پس ريکا گفت 

 بزرگتر ی قويتر خواھد بود  ويکی از ديگراز دو پسری که در رحم داری  دو ملت به وجود خواھد آمد  : مود فر

 سرخرو دنيا آمده پسر اولی که ب. وقتی که زمان حمل فرا رسيد ريکا دو گانگی زائيد .  کوچکتر را بند گی خواھد کرد

 نام نھادند پسر دومی »عيسو«ين اورا ابنا بر .  ستين بر تن دارد  گوئی پوتوشيده  شده بود  بود و بدنش چنان با مو پو

اسحق شصت ساله بود که  که اين دو گانگی . پس اورا يعقوب ناميدند . فته بود سو را گرنيا آمد پاشنه ای پای عيکه به د

عيسو شکار چی ماھر و مرد بيابان بود ولی يعقوب مرد آرام و چادر نشين . آن دو پسر بزرگ شدند .  . ھا به دنيا آمدند 

خورد اما ريکا يعقوب را دوست  رد میک شت حيواناتی که شکار  میاز گوداشت چون  ست میق عيسو را دوابود  اسح

 .ئيل يعقوب به کنعان رفتو ھدايت جبربعد از فوت ريکا . . داشت  می

 . سال در مصر بود و در فلسطين دفن گرديد١٧ سال زندگی نمود ١۴٧يعقوب 

 ؟؟ دا استفتن او با خکشتی گرخوانيم  موضوع    که در زندگی  يعقوب پيامبر میی خنده دارواقعاً  موضوع جالب  و

 و دو ھمسر  و شبانگاه يعقوب بر خاست: خوانيم   چنين می٣٢تا ٢٢  آيات ٣٢باب پيدايش  بخش ) تورات(در کتاب 

ز گذر گاه  پبوق به آنطرف رود زند و تمام اموال خود را بر داشته به کنار رود اردن آمد  و آنھا را اکنيزان و يازده فر

وقتی آن مرد ديد . فت  گرصبح با او کشتیۀ سپس مردی به سراغ او آمده  تا سپيد. ستاد و خود در ھمان جا تنھا ماندفر

: سپس آن مرد  گفت. تواند  بر  يعقوب غالب شود بر باالی ران او ضر به ای زد و پای يعقوب صدمه ديد  که نمی

سيد آن مرد پر. ينجا بروی از گذارم ا کت ندھی نمیرا برن تا م: اما يعقوب گفت . ميده استچون سپيده د. بگذار بروم 

يعنی (يعقوب نخواھد بود بلکه اسرائيل ين نام تو ديگر اپس از : آن مرد  به او گفت . يعقوب : نام تو چيست ؟ جواب داد 

را می ن چرا نام م: نام تو چيست ؟ آن مرد گفت : سيد يعقوب از او پر. ای پيروز شده) کسی که نزد خدا مقاوم است

 ھنوز ام  و با وجود اين رو ديدهه من خدا را رو بينجا ادر  : يعقوب گفت . کت داد يعقوب را درآنجا برپرسی ؟ آنگاه 

خاطر ه  يعقوب ھنگام طلوع آفتاب به راه افتاد  او ب)يعنی چھره خداناميد (»فنی ئيل«پس آن مکان ر ا . ھستم زنده 

 را که در ران است ء تا به امروز ما ھيچه عرق النسابنی اسرائيل. (که به رانش وارد شده بود می لنگيدای صدمه 

  ).خورند زيرا اين قسمتی از ران يعقوب بود که در آن شب صدمه ديده بود  نمی

ين داستان و افسانه  خدای واحد و توانای ابينيم که در  وضاحت میه  ب– عھد عتيق –با خواندن بخشی از کتاب مقدس  

ه نظر شود ک رو میه  يک انسان  در بيابانی با شخصی رو بۀيمبر فرستاده است  به سو ابراھيمی  که اين ھمه پيااديان

اما متأسفانه با . خدا بوده تا مردم را به راه شريعت  و احکام آسمانی دعوت نمايد ۀ ستنادبه ادعای قرآن پيامبر و فر

شود که   ايمان داشته باشند  فھميده نمیيند کتاب آسمانی است و بايد ھمه به آنگو  اين بخش از  تورات که میۀمطالع

زمين بزند ؟؟ و اين ه شود اورا ب که  موفق نمی نمايد و جالبتر اين چرا خداوند خالق يعقوب با او کشتی گيری می

 عنی او نمیينام تو چيست ؟؟ : سد کند؟؟ باالخره ھمين هللا از فرستاده ای خودش می پر پھلوانی تا بامداد ادامه پيدا می

ی که يعقوب را ئدھد ؟؟؟ يعنی خدا کت میانی خداوند به او برستاده چی نام دارد ؟؟ بعد اين پھلوند پيامبری را که فردا

شود ضرورت اين کشتی گيری  ظيف نموده است نتوانسته  خود را به او بشناساند؟؟  و ھمچنان فھميده نمیبه پيامبری تو

داند  قدرت فزيکی خود را به رخ پيامبرش که حتی اسم اورا ھم نمیخواسته  که خداوند می چی بوده است ؟؟ جز اين

ھای مندرج آن ھمه از روی  ينکه قرآن و افسانهابکشد ؟؟ اما در قرآن از ھمچو  پھلوانی سخن به ميان نيامده است و از 
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يکی برايش  قايل نيست ی که او جسم فزئتھيه گرديده است با طرح محمد و خدا....  بابلی و،داستانھا و قصه ھای توراتی

در مغايرت بوده فلھذا محمد الزم ندانسته از طرح کامل آن در قرآن ياد آوری نمايد و اما ايمان داشتن به تورات را  

 ھرچه می( منحيث کتاب آسمانی از طرف ھمين خدای پھلوان شرط مسلمان بودن قرار داده است ؟؟ بلی بايد به تورات

ھای قرآنی و   تمام افسانهۀھر صورت در جمله ب. يد داشت و قبول نمود که کتاب آسمانی است ايمان با) گويد و گفته است

 کنيد ؟؟ شما چی فکر می. کنم اين از ھمه مضحک تر بوده است  خرافات دينی فکر می

  :پيامبر عاشق پيشه:حال می پر دازيم به شرح حال يو سف 

 ياده  ھموطنان و مسلمانھا شنيده و بۀتقريبا ھم سف در چاه شديوتن سف و برادرانش را که منجر به انداخداستان يو

سف برده   مورد نام يو٢۴نام  او است که ه  اختصاصی بۀ قرآن ذکر شده و يک سورۀ در  سه سور يو سفۀقصدارند   

 .دھد  میحشده و بيش از صد آيت ما جرای او را در تحوالت زندگی شر

 ادامه دارد

 

 

 


