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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 اگست ١٠

 

 ھای قرآنی افسانه
١۴ 

 ه سنگـيد بـبوــخ بکــر شيـــسر افعی و س

 ن زھرو درين وسوسه واوھام استآکه در

ترين  پيامبری خوانديم که سراسر عمرش بدون موعظه و دعوت مردم بوده و  بزرکترين و مھمدر قسمت قبلی راجع به 

دعا بلند کاری که انجام داده است برای در خواست يک فرزند که وارث ملک و اموال او باشد  به خدا ھميشه دست 

شوند   خداوند صاحب طفلی می بوده است به اثر لطف و مرحمت)نازا( سالگی در حالی که خانمش ٧۵داشته و در سن 

 آيات قرآنی ھم در آن نوشته به ارتباط اين( ذاشته است ؟؟ که اسمش را ھم خداوند قبل از پيدايش و نطفه بندی او گ

 ه کی پيدايش و تولد او زاری و دعا شده است ھمه براحال برويم ببينيم که اين طفل  که اين) وضوع نوشته شده استم

 دنيگو  او چه میۀوده  و قرآن و مسلمانان  در بار ھای نماست و چه کار

ی معتقد به پيامبری او ھستند  از او با صفت ئصابئين مندا، حنا معمدان از کسانی است که مسيحيان بن زکريا يا يويحيی

 .شود تعميد دھنده ياد می

ی و ئ صابئين مندا،سلمانانم، د که مسيحيان فرزند زکريا واعظ و تارک دنيای يھودی نخستين قرن ميالدی بويحيی

 يحيیقا اساس انجيل لو بر.  است  تعميد دھنده  در قرآن و انجيل ذکر شدهيحيینام . ستند پيامبری او ھئيان معتقد بهبھا

 نامه  از او بئیبئين منداصا. دانند   ظھور مسيح میۀشارت دھند را پيشرو و بيحيی مسيحيان. خويشاوند عيسی بود 

 .کنند ياد می) ايحيجا جھانه (

 يا و اليصابات کز تعميد دھنده فرزند يحيی: پردازد   چنين میيحيیقا تنھا انجيلی است که به شرح زاده شدن لوانجيل 

 صالحی برای او يا بياورد و از خداوند خواست تا وارثزندی برای زکرتوانست فر یزا بود و نماليصابات نا. است 

ھای  اما بد نخواھد بود قسمتی از نوشته)   است آمدهقبلی از ديدگاه قر آن مفصالً  ۀشرح اين داستان در نوشت(عطا کند 

 تا ببينيم که قرآن و اسالميون اين داستان را ھم مثل داستانھای ديگر از تورات و انجيل به ينجا بياوريماانجيل را ھم در  

زندی او و زوجه اش اليصابات فر داد که از ئيل بر وی نازل شد و به او بشارت.  جبر .مھارت خاص اقتباس نموده اند

لت سن خودش و اليصابات زکريا از کالم فرشته متعجب شد و با توجه به کھو.  است يحيیپديد خواھد آورد که نام او 

ين کار اکه خداوند از يعنی اين)(  اين برای پروردگار تو آسان است:(شته گفت اما فر ديد اين مسأله را غير ممکن می

روز يد وپس از سه توانست سخن گو ز نمی اين بشارت تا سه روۀيا به نشانزکر) دارد  کافیۀ و تجربتد نموده اسھازيا

 تخته ای خواست و يازکر. يا نام نھد درش زکرسيدند اليصابات قصد کرد او را به نام پھنگامی که نام فرزند را از او پر
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  قدرت تکلم خود را باز يافته را بر آن نوشت و در ھمان  لحظه دو باريحيیاسم 

يم بود و و دختر کاکای مر اليصابات از نسل ھارون  زندان ابيا و زوجه اشاساس تشريحات اين انجيل زکريا از فر بر

که به عيسی حامله   ھنگامیيمقا مربر اساس انجيل لو)  !چون عجله داشت.( حامله شد يحيیشش ماه زود تر از مريم به 

 ھای روايت)  شکم من به حرکت در آمداز آن لحظه که آمدی جنين در(بات رفت و اليصابات گفت گشته بود نزد اليصا

 . با روايت انجيل چندان تفاوتی ندارديحيیآنی و تاجران اسالمی در مورد والدت قر

 .که در قرآن اسمی از اليصابات ذکر نشده است جز اين

ھدايت (  و عيسی و الياس را يحيیزکريا و  )نيز(و :  شده است  صالحان يادۀ از جمليحيی  از ٨۵يم آيت مر ۀدر سور

 .ھمه از صالحان بودند) نموديم 

 مبر ؟؟شده است نه پي مانبر والدين ياد صالح و فرۀنام بنده  بيحيیدر تمام ياد آوری قرآن از 

 حسين عماد زاده در ۀنظر به  نوشت (آيت  ويکباشد  و در  قرآن در بيست   بن زکريا میيحيیت اسمش ھر صوره ب

سته اند که شش  اسرائيل دان پياميران بنیۀ علمای آسمانی و از جملۀاو را از جمل. ه است صحبت شداز او) تاريخ انبيا

 .مود را در زمان زکريا پدرش ابالغ فر اوتولد و خداوند قبل از پيدايش وجود )به سرعت(ماھه از مادر 

چون زود (رد  کبرای شان موعظه مینمود و   میکرد آنھا را نصيحت بازی می در سه سالگی که با اطفال ديگر يحيی

 ھدف اصلی خود رسيد   بايد بهگفت که مارا برای بازی نيافريده اند و می) کشانيده بودن تر از موعد خود را به اين جھا

گانش بفھماند مقام نبوت ان وقت خداوند خواست به بند از ھمو!!) به  به( نبوت رسيد ۀدرجه چون ھفت ساله شد  ب

 به ارتباط والدت شان بايد .(کرد می او ھمان وقت عيسی بن مريم را تصديق. وط به سن و سال نيست ب مروواليت

 و داستان شان در  . )عرض نمود که شبيه تولدی اسحق و اسمعيل  بود که در زمان پيری و کھولت ابراھيم متولد شدند

 .ده است نوشته ش ابراھيم قبالً ۀافسان

او بر اساس کتاب تورات . بری  را داشت  شايستگی پيام از کودکیيحيیيحات پيشوايان اسالم بر اساس روايات و تشر

 که تنھا کسی که به احکام تورات ی که دربين بنی اسرائيل مشھور شدئکرد و به تبليغ آن می پرداخت تا جا قضاوت می

  او است،آگاھی کامل دارد

کرد و بنا بر روايت انجيل عيسی را نيز  عظه میداد و مو  در حوالی رود اردن غسل تعميد میيحيیشھور است که م

 غسل تعميد داده است

يا آمده ھمگی مرز   نازل شده و پسر زکريحيی به کالم خدا  در بيابان: خوانيم   چنين می۴قا باب سوم آيت نجيل لودر ا

  ده است که می ی نبی آم)اشعيا(کرد چنانچه در کتاب  سل توبه ندا میزش گناھان به غ برای آمرو بوم رود اردن را

 انباشته وند را آماده سازيد و طرق او را مستقيم سازيد و ھر گودیدا  راه خياد کننده ای است کهبيابان آواز فردر  : گفت

 . ات خدا را در گذر ببينند خواھد شد تا تمام بشر نجر کوه و تلی پست گردد و کجی ھا راست و دشواری ھا ھموارو ھ

ه  بود او برای شھادت آمد تا ھمه بيحيی اسمش يکی از جانب خدا آمد و:  آمده است ٧حنا باب اول آيت ل يودر انجي

 .او خود رو شنائی نبود بلکه آمده بود تا به رو شنائی شھادت دھد.  او ايمان آورند ۀواسط

 .ه است گفته شديحيی ۀآيات زيادی در بار......... و

ديا را به عقد خود دختر برادر خود فليپ به اسم ھيرو داشت او قصد. شاھی داشت ديس در آن زمان در فلسطين پادھيرو

مان ندانی کرد و سپس به فر فتوی داد که اين ازدواج در شريعت موسی  حرام است و ھيروديس اورا زيحيیدر بياورد 

 .ھيروديس به قتل رسيد

 !!) يندگو ھمين طورمی(نزد مندائيان موجود است  ) يحيی تعليمات( نام ه باشد و کتابی ب ائيان می پيامبر دينی منديحيی

 سد  از باز گشت روح الياس درر  انجيل آياتی است که به نظر میدر  يادی نکرده استی چنين کتابکسی ديگری از
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 . سخن گفته شده استيحيیکالبد 

 :، مشترکاً می خوانيم قر آن  نموده اندداشتی که از اسالمی با بربه روايت دانشمندان اين داستان را حال

دوش ھر. کمروائی داشت  حای رومی در بيت المقدس  ھ ھردوش نام داشت که از طرف قيصريحيی شاه معاصر پاد

شق دختر اشاه عپاد. د  خوش سيما بوکه بسيار زيبا و) دياھيرو(نام ه م فيلبوس و او دختری داشت بناه  داشت ببرادری

دوش چون ھردوش مادر دختر را به عقد خود درآ ورد و پس از مردن فيلبوس ھر.  شد  اوۀيفتبرادر شد و دختر نيز فر

  را از بيت المقدسيحيیھر دوش !! دخترش ھمخوابه شود ھم بسيار زيبا بود آن زن در پيری از شاه خواست که با 

 گز بر تو حالل نمیين دختر ھر روا نيست اعمل در شريعت آسمانی گفت اين يحيی . ل کندفتوای او عمه خواست تا ب

  بد نخواھد بود يکی از . را زندانی کردند يحيی نبود سخت در غضب شد و امر کرد اھر دوش که منتظر اين فتو. شود 

باشد   میفقھیھای تورات نيست و فقط طرح علمای   و ھدايت شامل کتاباقھی يھود را بخوانيم البته اين فتوموضوعات ف

  : مفھومبه اين

د از مرگ برادر بايد با زن برادر خود ھمچنان بع.  خود سازد تواند دختر برادرش ر ا به نکاح آورد و زن  مرد می

که کارما با قرآن و احاديث تا يک  ينا ازکام  فقھی بعدحين نوع ااخواستم از  من می)  باشددخترش(ازدواج نمايد ولو 

 از چنين مسايل و موضوعاتی بنويسم ،سيدھا وھم علمای فقھی ر ن مذاھب و پيشوايان آۀرسد و به مرحلاندازه به اتمام ب

 . پيامبر يک روايت از فقه يھودی را بد ندانستم ياد آوری نمايميحيی اکنون به ارتباط موضوع اما

از موقع استفاده ) ھيرو ديا(ر ن ھا ماد يکی از جشفت و درگر شاه اين بود که روز تولد خود را جشن میم آن پادرس

ستاد  و دختر در حالت رقص در  آراسته و با ساغر شراب نزد پادشاه در مراسم جشن فر زيور ھاکرده دختر را با انواع

ھمه مست لس که بزرگان بنی اسرائيل بودند به شمول ھردوش ج اھل مۀآن مجلس طرب  شراب در دست وارد شد و ھم

ای آفت دين و دنيا ھر چه : شق او شد  و به دختر گفت  سخت عادوشيروديا گرديده و ھر حيران جمال ھشراب بودند

 بخواه گرچه نصف پادشاھی من باشد ؟؟ دختر نزد مادرش بر گشت و گفتار پادشاه را بيان نمود مادرش خواھی می

دختر . .  نخواھی شد  تو خوشبختنع ازدواج او با تو شد  و تا او زنده باشدچون او ما.  را از او بخواه يحيیسر : گفت

 را از او خواست و اصرار داشت که ھردوش يحيیھم با ناز و عشوه دو باره داخل مجلس شد و در مقابل کام دل  سر 

دايتی داد و جالد ھم ساعتی بعد سر ه چنين ھپاد شا.  را به مجلس بياورديحيیستاده و سر را به زندان فرھمين االن جالد 

 و به اين ترتيب قرار داد او بود ۀير پای دختر که  شيفترا ز  طالئی مقابل ھردوش گذاشت و او ھم آنت را در طشيحيی

 ه زنی گر فتديا يعنی برادر زاده خود را بپادشاه ھيرو

 جمع شدند و جسد او را از زندان بيرون آورده در يحيیستادند و شاگردان  را دو باره به زندان فريحيیسر بدون بدن  

 خاک سپرد نده المقدس ببيت 

 پيامبری را از پدر ميراث برده بودپيامبری که  ۀ افسانبود و اين 

 ادامه دارد
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