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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 مسايل ايدولوژيک

 
 .آزاد ل
 ٢٠١٣ جوالی ٢٧

 

  افسانه ھای قرآنی
١٣ 

 !و اين بند بندگی و اين بار فقر و جھل به سراسر جھان به ھر صورتی که ھست نگون و گسسته باد

 

آن ۀ ھا که برای مدتی نظر به مشکالت عايده دنبال  اين سلسله نوشتهۀمعذرت و پوزش از خوانندگان گرانمايبا عرض 

   يکی ديگر از پيامبران  که در قرآن ذکر يافته است  دو باره آغاز مید اينک قسمت سيزدھم را با داستانفته نشگر

 .اند  عاليترين شخصيت  خواندهباشد که مسلمانان او را  پيامبر می»يایزکر«اسم او ، دارم

نويسند که  ھای نصاری  می  در قرآن معلوم نيست و در تورات ھم ديده نشد اما در يکی از کتاب»يازکر«نسب 

 ھيکل و مسجد ۀدر بار( ھيکل بود ۀ از خدم»ياکرز«. م .  سه قرن ق . معاصر داريوش بود»خيابر« بن »يازکر«

اقصی است و چون پير مرد شده و زنش ھم پير بود تقاضای اوالد از خداوند نمود و که در مسجد ) ام اقصی قبالً نوشته

 .اجابت شد

ھمان کسی است که عاشق زن ( از پيامبران بزرگ بنی اسر ائيل است که نسبش را به داوود پادشاه و پيامبر »يازکر«

عی  آورد و قبل از ازدواج شر خود درد شد و سبب شد تا شوھرش را بکشند و او آن زن را به عق»اوريا حتی«

 سوم است که در ميان »کريایز«رسانيده اند و او )  پيامبر شکل گر فت»داوود« از »اوريا« در بطن زن »سليمان«

 . اسرائيل مقام پيامبری يافته است

 ھر دو يم مقدس است کهکه خواھر مر)  ايشاع(نام  ه  زنی داشت ب»يازکر«: عدادی از اسالميون روايت نموده اندت

عمران کيست؟ در تاريخ اسرائيل و عرب سه نفر (زيست   می»يازکر« ۀدختر عمران بن  متی بودند   که سالھا در خان

ی عمران بن عبدالمطلب مکيم و سومی ھم دومی عمران پدر مريکی عمران پدر موسی  : به نام عمران مشھور شدند 

 )است

 فه ھای مسجد اقصی منزل داد و ھر روز به نوازش مھمانش می رسيد مريم را در يکی از غر ٧۵ به سن»زکريا«

ھا  زی که اين ھمه ميوهرو. ديدم   يم مینزد مر فصل را ۀاگر زمستان يا تابستان بود  ھميشه ميو: گويد  فت و او میر

ازه به مريم ھای ت تو که اين قدرت داری و ھميشه ميوه!! اپروردگار: ديد به خدا عرض کرد) مادر عيسی(يم را نزد مر

ھمان لحظه فر شته ای )؟کدام علم و حکمت (من نيز فرزندی عطا کن که وارث علم و حکمت من باشد  ه عطا ميکنی ب

 هب. خداوند به پيامبران خيلی توجه دارد(  است»يحيی«دھد که اسم او  زندی بشارت میفرخداوند تو را به : به او گفت

دھد و  منظور حضرت عيسی است گواھی میه  حق که بۀکلمه و او ب) ؟ت  را ھم گذاشآنھا دادن فرزند اسم ۀعالو
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 : عرض کرد»زکريا«.  قرار نداديم»يحيی«قبال نام ھيچ پيامبری را  :مايد فر خداوند می

اين کار : شود ؟ خطاب شد  من زن عجوزه و عقيم است چگونه فرزندی پيدا میۀمن سالخورده ام و ھمخواب!! اپروردگار

 حامله شد و »ايشاع«و مدتی کوتاھی گذشت  که ) !!ت ين کار ھا زياد نموده اساخداوند از(  و سھل است بر من آسان

کفار بنی ) در  شکم دارد  شود و عيسی را در ھمين زمان مريم ھم آبستن می) (چرا عجله(شش ماھه طفل متولد شد  

آنھا آمدند درخت را با اره دو نيم . خت پنھان شد رآنھا ميان د بر آمدند و او از ترس »يازکر«اسرائيل در مقام قتل 

 . پرداخت»يیحي« به بزرگ نمودن »ايشاع«کردند و اين پيامبر خدا را شھيد کردند و در بيت المقدس دفن شد و 

  را  ھدايت نموديم ھمه از صالحان بودند»زکريا و يحيی و عيسی و الياس«) نيز(و  : ٨۵ انعام آيت ۀسور

ن  پروردگارش را به چو.  است »يازکر«ه بنده اش ب) نسبت (بيان رحمت پروردگارت) اين (٧ تا ٢  مريم آياتۀسور

و (پيری سرم را فرا گرفته ۀ  شعلبه راستی که استخوانم سست شده و! پروردگارا: گفت . واند خ)  دعابه(ندای پنھان 

و به .  ام   محروم نبوده،دگارم ای پرور،ودر دعای ت) گزھر( من و)  !!محسنی مثل آقای) (موھايم سفيد گشته است

 از نزد خويش وارثی به من  است پس)و عقيم( و ھمسرم  نازا خودم از وارثانم بيمناکم ) مرگ(از  من بعد راستی که

او را پسنديده ! دگارا رث آل يعقوب باشد و پروروا) نيز(که وارث من و !) یمثليکه به مريم عطا کرد. (ما  عطا فر

پيش  )که( است »حيیي« نامش دھيم که  ھمانا ما ترا به پسری بشارت می»!يا زکر«ای ) :ر مودخداوند ف ( .قرار ده

 چگونه برای من پسری خواھد بود؟ در حالی! پرور دگارا :گفت ) يازکر (- ٨آيت . ايم ی برای او قرار ندادهئين ھمتاااز

اين گو نه است پروردگارت : فت فرشته گ  -  ٩ آيت .ام  رسيدهاز شدت پيری به ناتوانی ) نيز( مسرم نازاست و من  ھکه

 - ١٠ آيت . نبودی  يدم در حالی که چيزیين تو را آفراان است و به راستی پيش از  من آساين بر: موده استفر

 در) روز ( شبانه تو اين است که سهۀنشان: مود فر) ا؟؟چر. (رار  بده  قبرای من نشانه ای! پرور دگارا : گفت ) زکريا(

بر قومش ) جايگاه عبادتش(= محراباز ) او(پس  : ١١ی  آيت ئسالمی نتوانی با مردم سخن بگو )ت وتندرس(که  حالی

 که  خداوند به او فرزندی می برای اين. (يند تسبيح گو) خدا را( که صبح و شام  اشاره کردھا بيرون آمد آنگاه به آن

و (و دانش  کودکی به او در. بگير) و جديت( را با قوت ) تورات(کتاب ! ا  زکريای) رمود فخداوند: (١٢يت آ!) دھد

و  : ١۴ھيز کار بود آيت پر) او ( و ) عطا کرديم ( از جانب خود شفقت و پاکيزگی )نيز به او(و  : ١٣داديم آيت ) نبوت

روزی که متولد شد و . او باد و سالم بر :١۵ نبود آيت ماننا فر) و( و مادرش نيکو کار بود و سر کش به پدر) او ( 

 .شود  روزی که زنده بر انگيخته میروزی که ميميرد و

ی ئرا به طرز نيکو) مريم(= پروردگارش او آنگاه :  به بعد چنين ميخوانيم٣٧ آل عمران از آيت ۀقرآن در سوردر 

  وارد»يازکر«ھر گاه . پرد  س»يازکر« و کفالت او را به )رش دادپرو( يانيدپذيرفت و به طرز شايسته ای او را رو

اين از کجا برای تو آمده يم ای مر :گفت می) يازکر(شد نزد او غذا و رزقی می يافت  او می) و عبادت گاه( حرابم

شرح مفصل اين . (دھد  ی بيشمار روزی ماين از جانب خداست که خدا به ھر کس بخواھد: گفت  ی م)مريم(است ؟ 

دگارش را يا  پرورزکر) بود که(آنجا :-٣٨ھمين سوره آيت)   به تفصيل آمده است)عيسی(استان در بخش پيامبران د

 یئ دعاۀطرف خود فرزند پاکيزه ای به من عطا کن به درستی تو شنونداز !   پروردگاراگفت )و ( خواند 

 : ٣٩ھمين سوره آيت 

  بشارت می»يحيی«خداوند تو را به : ردندشتگان او را ندا کخواند فر که او ايستاده  در محراب نماز می پس در حالی

  و پيامبری از صالحان است)  زناناز رغبت به(است و سرور و خويشتندار) عيسی( خدا ۀم کلۀ کنندتصديق) و او(دھد 

    )!!باز ھم به زن نگاھی غرض آلود(

ه پيری به سراغ من ک رزندی خواھد بود ؟ در حالی فچگونه مرا!! اپروردگار: گفت ) يازکر (– ۴٠ھمين سوره آيت 

فقط مردم افغانستان را ( دھد  انجام   میبدين گونه خداوند ھر چه بخواھد: گفت ) فرشته(است  نازآمده و ھمسرم
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  :مودرف. ار ده نشانه ای قربرای من!! اپروردگار: گفت  )زکريا (- ۴١مين سوره آيتھ و ) !!فراموش کرده است 

 شامگاھان و دگارت را بسيار ياد کن  وی و پر ورئجز با اشاره سخن نگووز با مردم  نشانه ات اين است که سه ر

 .تسبيح بگو) اورا ( صبحگاھان 

مرا  !! اپرور دگار : پروردگارش را ندا دادھنگامی که )به ياد آور( را »زکريا«و :  خوانيم  می٨٩ انبياء آيت ۀر سورد

 را به او بخشيديم و »يحيی«ديم و س دعای اورا اجابت کرپ :٩٠مين سوره آيت ھ . وارثانی تنھا مگذار و تو بھترين

ھا ھمواره  بی گمان آن) !!ی کار ھميشگ(دانيديم گر) ر داری باۀو آماد(زا بود برايش شايسته که نا بعد از آن(ھمسرش را

  .تن بودندفرو) خاشع و (خواندند و پيو سته برای ما تافتند و در حالی بيم و اميد ما را می شدر کار ھای خير می

 مفيدی را به نفع مردم و جامعه انجام نداده و ار عمرش ک يھود که در تمام يکی ديگر از پيامبرانۀ بود داستان و افساناين

 . کرات از او ياد شده استشود  و در قرآن به زند خالصه میدر دعا نمودن برای پيدايش يک فر نبوت او فقط شھکار و

سالت او  منحيث ل  تبليغ و ادای ردانند واز شک  می بيش ازين»يازکر« مورد پيامبر ميدوارم کس و يا کسانی که درا

فاً بنويسند تا ما ھم از پر تو دانش و معلومات شان مستفيد شده  و بھره مند گرديم  در  دارند لط ديگریاشتپيامبر  بر د

 که برای  مدعيان ادعای پيامبری نمايند مگر اينامبر باشند و يا  نبايد پيغير آن نتيجه چنان خواھد بود  که ھمچو کسانی

 . اجتماعی و سياسی  موجود باشد،پيامبری  منافع اقتصادی

 ادامه دارد

 

 


