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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  .آزاد ل

 ٢٠١٣ اگست ٣١

 ھای قرآنی افسانه
 بخش شانزدھم

 .پيامبرانی که مسلح شدند پيروز شدند و پيامبرانی که سالح نداشتند از ياد ھا رفتند

 ماکياولی

 

روايات و  ھر کدام شان دنباله روان اسالمی  ۀنويسم که  در بار چندان مشھور و مھم  می  نين بخش از چند پيامبرادر

 اند  آنھا  از ھر دشت علفی  پيشکش داشتهۀياتی داشته و ھر کسی از ايشان  در بارنظر

 طی موسی  که داستان »ھارون«و  »موسی«نا گفته نبايد گذاشت  که غرض جلو گيری از طوالت کالم  از داستان 

 سوره و بيست آيت  در قر آن ١۴ند  درو که اسالم او را ھم پيامبر ميدا آيت و از ھارون برادر ا١۴٣ سوره در ٣۴

 شش پيامبر مھم بنی اسرائيل ۀقسمتی از داستان موسی را چون از جمل، زيرا  صرف نظر شد، سرائيده شدهمفصالً 

ميانه و يا به اصطالج عا بوده »موسی«ام و ھارون برادر موسی  ھميشه در رکاب  بود در بخش پيامبران نوشته

   و اکثراً اسم او در قرآن  به ارتباط موسی آمده است  رده شده پيامبران  رتبه دوم شمۀمعاون او بوده است  در جمل

 .که خود او شمشير زن بوده باشد نه اين

افرائيم ين يوسف بن « از اوالد »يوشع بن نون«ی را به نام  شخص»موسی«ينا بر ملحوظات غير محسوس    

   خطاب غيبی مھم او  توسطۀوظيف   وصی خود ساخته و پيامبری را به او انتقال داد و»يعقوب بن اسحق بن ابراھيم

 ،ق شامھای مقدس رھنمون شود  و مناط اين بود که بايد قوم بنی اسر ائيل را از رود اردن عبور داده و به سر زمين

و يوشع قبل از وفاتش در ) داگانه ای دارد جکه اين خود داستان ( کنعان  و بيت المقدس را  بين شان تقسيم نمايد  

 و به قوم خود کفت که بعد از مرگ من پسرم فيحاس که آگاه از   سنگی را منحيث شاھد گذاشت ق م١۶٩٣سال 

  ست که او را  منحيث پيامبر پيروی کنيد  و بر شمااھد بودباشد رھبر شما خو اسرار نبوت و رمز ھای پيامبری می

ی اش را بدون  اجرای کدام عمل مثبت  زندگی پيامبرسو ھم بود و ن و انصاری نداشت و ترا چندان يار»فيحاس« 

بتواند با وسواس در بيم و اميد گذرانيد و قبل از فوت خود  رسالت و پيامبری را به پسر خود بشير انتقال داد تا اگر 

کرد  پيامبر بود تا که فوت شد و ھمه اسرار  اما او ھم فقط در کلمه و اسم  بدون  عمل. کار خيری انجام دھد  

 اين نوع ۀالبته سلسل)  اشتباه نشود!!آورندهئيل ماليکه وحی البته با جبر(ئيل انتقال داد  را به پسرش جبرپيامبری 
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کرد ھای شان که در  تورات و قرآن  شت  که تشريح زندگينامه و عملپيامبران بی خصلت  نسل اندر نسل ادامه دا

 ً  تواند باشد ھمه و ھمه اين  به شکل افسانه  و داستان تخيلی ذکر شده است جز ضياع وقت چيزی ديگری نمیقسما

توان  درد بخوری نمیه چيزی ب.... …صلح نمود و فالن و فالن  .يض شد مر. که فالن بن فالن پيامبر  عاشق شد 

 .از آنھا به نمايش گذاشت

، با ارزش خاطر جالب بودنه   شان بۀرسی و خواندن زندگی نامی که اقالً برئامه آنھاپس برويم به سراغ زندگين

نين پيامبر که معاصر  و تأثير کذار بر  يکدبگر ذوالقرر،  الياس پيامب،توان خضر پيامبر که از آن جمله میاست 

. ھا   آناغرويم سر می ) . گذاريم  اصحاب فيل و اصحاب کھف  را به آينده می،اخدوداستانھای  اصحاب د(بوده 

که توسط خدا بر  يعنی اين. باشد  سل می پيامبران مرۀيند اين آقا از جملگو می:   حضرت جاللتماب الياس ءابتدا

  شودھا را رھنمون گزيده شده و رسالت دارد  تا دين و  مسلکی را به مردم پيشنھاد و آن

 کسانی بود ۀيعنی يکی از جمل.( او در خدمت موسی بود ) دانم کدام ھارون ؟؟  نمی ( »الياس پسر انفاذا بن ھارون«

چون نوبت او ( کرد   شه نشينی اختيار نمود و فقط عبادت میاو بعد از مرگ موسی گو) که در خدمت موسی بود 

ديد  ندا آمد و د گرشاه  شد و کفر مردم زياپس از پدرش پادکه احاب بن عمری  تا زمانی) در پيامبری نرسيده بود

ون ديگر کسی مستحق نبود  و او به يک سلسله به پيامبران چ(خطاب شد بر  پيامبری الياس غرض رھنمائی مردم 

پيروان و ھمکاران و مردم بنی . چه ھا را بر زده و شروع نمود به جلب ياران او ھم پا. سابق ارتباط  نسلی داشت

ناک دانست   الياس را برای پاد شاھی خود خطرشاه بنی اسرائيلاحاب پاد. اسرائيل را از خداوند ترسانيد و بيم داد 

ين ا اين بد رفتاری ھا  باران را خداوند بر قوم بنی اسرائيل قطع نمود و زندگی بر ۀبا او بد رفتاری نمود و در نتيج

رسانيد و گفت که بايد به ئيل فوراً اين خبر را به الياس جبر. انند  سشد و خواستند الياس را به قتل برقوم مشکل 

 .الياس ھم سفر کرد و به اردن رفت. ود اردن بر

 کمی آرد و روغن دارم که من و فقط:  زن گفت . نانی به او بدھدۀضا نمود که لقمرا ديد و از او تقادر اردن زنی 

زن ھم . من بده ه  را عوض دو نان سه نان درست کن و يک نان را بآن آرد: الياس گفت . کند  زندم را کفايت میفر

 دو باره بار خدا پسر او زند آن زن فوت شد و نظر به خواھش زن و تضرع الياس به دربعد از مدتھا فر. چنين کرد 

لياس بر آمد و شاه اسرائيل در صدد قتل اخانم احاب پاد. و حتماً پيامبر خدا ھستی تد و زن به الياس گفت که زنده ش

. زلزله ای شد  و طو فانی. بر خيز و عظمت خدا را تماشاه کن !! الياس در مغاره ای پنھان شد و ندا آمد ای الياس 

ندا در آمد که بنی اسرائيل به عذاب درد ناکی گر فتار شدند  و تو بر خيز و به دمشق برو  و در آنجا با الشيع تماس 

ساند الياس پيامبر ھم الشيع را پيدا ه کاران را به قتل برگزين و به او بگو که گناحاصل کن و او را به سلطنت بر 

نمود و با او و پنجاه نفر  از ياران خود عمامه خود را به آب زد و آب مشتق شد مرکبی ظاھر شد الياس سوار  شد و 

 .به آسمان رفت

 يعت موسی دعوت نمودسال مردم را به شر ٢٢الياس  

 الياس مدتی از بيم مردم در غار کوھی نزديک شھر پنھان شده و بعضی الياس را ادريس می: سد نوي راوندی می

اين الياس پيامبر يونس پيامبر را که شش .  يا برادر خضر بود– يا پاد شاه زادگان –اند از اوالد ھارون  دانند و گفته

 .ه او را زنده ساختماھه بود  و فوت شد نظر به اصرار مادرش دو بار

ستش بعل به  وجود عليه پرپيامبر عبر آنی است  که برای نجات دين يھوه  و مبارزه  ) به عبری الياھو(الياس يا اليا 

در قرآن از او  مثل موسی ھم نبی و ھم رسول ياد . باشد  می) يھوه خدای من است ( نام او در عبر ی معنی . آمد

 .داند  میئی يحزيادی  از مسيحيان اورا ھمان شده است  و تعداد
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 قرن قبل از ٩الياس يکی از انبيای بنی اسرائيل و از اھالی  بعلبک بود و : کی نقل شده استاالعالم تراز قاموس 

 .ميالد در  زمان احاب می زيست

 . صالحان ياد شده استۀ از جمل٨۵ انعام  آيت ۀر سورو در قرآن از او د 

چرا : که به قوم خود گفت  ھنگامی. و الياس از پيامبران بود : يم خوان  چنين می١٢٩ تا ١٢٣ صافات آيت ۀ سوردر

ی که پروردگار ئآن خدا. گذاريد يدگار  را میخوانيد و بھترين آفر می ) ئیبه پر ستش و خدا( سيد ؟ آيا بعل را نمی تر

و کيفر ( شوند   میضارحا) بايد بدانند که ( پس او را تکذيب کردند  و . شما و پرور دگار پدران پيشين شما است

سالم بر الياس . ه جای گذاشتيم و نامش را ميان آيندگان ب. مگر بندگان با اخالص خدا ) تکذيب خود را خواھند ديد 

  . که ما نيکو کاران را چنين پاداش ميدھيم و از بندگان مؤمن ما بود ) الياسيان يا(

 .ابن مسعود گفته است که الياس ھمان  ادريس پيامبر است

 الياس بن بستر  بن فنحاس بن غيرار بن ھارون بن عمران است: ن اسحق گو يد با

 .سلين ھستندھا از انبياء مر  اينۀالياس ھمان خضر است ھم: کعب گو يد 

و ابن عباس گفته است که الياس نام ) اين ذوالکفل يک پيامبر بدون رتبه و مقام است ( که ذوالکفل است : وھب گفته 

زندان ھارون بن از پيامبران بنی اسرائيل و از فر از او نقل شده که الياس يکی یت و در جای ديگرخضر پيامبر اس

 .الياس بن يا سين بن فنخاص بن عيزار بن ھارون بن عمران: عمران عمو زاده ای يسع است و نسب او چنين است 

ً و در ک ود باعث شد که مفسران و منفعت ستش قوم اور با ب بعل که مورد پرتمعر فی الياس در قرآن مخصوصا

 ی عھدين يکی شمارند) اليا ( جويان اسالمی  الياس قرآنی  را با الياس 

يحات قرآنی  مفسران دچار سر گيچی شده چون شخصيت الياس با دو پيامبر ديگر يعنی ادريس و خضر نظر به تشر

نامش در رديف پيامبران برای ھدايت يک باشد اما چون قرآن چنين شخصی  را پيامبر مستقل دانسته  و  شبيه می

 .اند قوم آمده است مفسران ھر چه خواسته اند گفته و نوشته

 شان با الياس شکل گر فته است و آن دو ۀ که زندگينام،ثير ديگرأاکنون می رو يم به سراغ دو  پيامبر جنجالی بی ت  

 نينحضرت خضر  وذوالقر: بارت اند از ع

. دش نشست سبز می اند که خضر ھر جا می نين بود و گفته سام بن نوح و پسر خاله ذوالقرۀدخضر از اوال: يند گو می

يکی خضر . اند   اديان دو نفر به نام ھای خضر وجود داشتهه ئیتعد ادی ھم ر وايت نموده اند که د ر تاريخ افسان

 يل  و مصاحب موسی بوده استاکبر که از اوالد سام بن نوح بوده است و خضر ثانی که از انبيای بنی اسرائ

  حکمت بود و به راه پيغمبری  میاما خضر دوستدار. خضر از شاھزادگان بود و پدرش مال و نعمت بسيار داشت

فت و تا در خانواده خود بود به رھنمائی گمشدګان و دستگيری بينوايان می پرداخت و چون به پيامبری رسيد به ر

 مان يافت قوم ذوالقرنين فرئیرھنما

ر کار ھا با وی مشورت  خدا پر ستی او را ستايش کرد و داشت واندار آگاه بود و خضر را گرامی دنين جھذوالقر

 کرد می

ای ھست  که در جھان چشمه ھا خوانده بود خواست و در کتاب نين عمر دراز داشت اما او عمرجاودان میذو القر

پس راز آن را از خضر پرسيد و خضر . که ھر که از آن بنوشد عمر جاويد يابد .يا آب حيات  نآب حيوا  نامش

 در ظلمات است، ذوالقرنين  بود که جای چشمٔه  آب حيات  گفت و چون معلوم شده دانست می  که میئی راھا نشانی

ھا در سرزمين  مدت. را با خود ھمراه کرد که الياس نيز از برگزيدگان روزگار بود الياس عزم راه کرد و خضر و

ای امتحان کردند اما خوردن آب حيات ذوالقرنين را نصيب نبود و  تاريک جھان گردش کردند و از ھر آبی و چشمه
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ون به ذوالقرنين خبر جو به آب حيات رسيدند و از آن نوشيدند و اثر آن را دانستند و چ و خضر و الياس در جست

جو کردند ديگر آن چشمه را نيافتند و چون مدت سفر دراز شده بود و آذوقه کم داشتند برگشتند  و رسيد ھرچه جست

اما عمر ذوالقرنين به سفر دوباره نرسيد و بدينسان خضر و الياس عمر جاويد يافتند . تا دوباره با اسباب فراھم بروند

به سر  تر در در ياھا داشت و بدين سبب وی بيش ود و سفر دريا دوست می ب کشتی باندر جوانی گويند الياس و می

برد و ھر که در خدمت مردم و  ھا به سر می کند و خضر در خشکی برد و گمشدگان و درماندگان را راھبری می می

 شود و ھرچه از او راستی و پا کی کوتاھی نکند و ديدار خضر را دريابد و از او حاجت بخواھد حاجتش برآورده

 .بپرسد جواب درست بشنود

 :است چنين آمده  کھف در قرآنۀ سور٨٢ تا ۶۵ آيات داستان خضر در

، و علم فراوانی از  از سوی خود به او داده]  و موھبت عظيمی[ای از بندگان ما را يافتند که رحمت  در آن جا بنده[

يا از تو پيروی کنم تا از آنچه به تو تعليم داده شده و مايه رشد و آ:  موسی به او گفت.   نزد خود به او آموخته بوديم

توانی در برابر چيزی  و چگونه می!    کنیئیتوانی با من شکيبا تو ھرگز نمی:  ؟  گفت ، به من بياموزی صالح است

و در ھيچ کاری ؛  به خواست خدا مرا شکيبا خواھی يافت:  گفت]  موسی!  [؟ که از رموزش آگاه نيستی شکيبا باشی

به [، از ھيچ چيز مپرس تا خودم  ئیدنبال من بيا خواھی به پس اگر می:  گفت] خضر!  [مخالفت فرمان تو نخواھم کرد

. کشتی را سوراخ کرد] خضر[آن دو به راه افتادند؛ تا آن که سوار کشتی شدند، .  آن را برای تو بازگو کنم]  موقع

آيا نگفتم :  گفت!   راستی که چه کار بدی انجام دادی! ؟ دی که اھلش را غرق کنیآيا آن را سوراخ کر:  گفت]  موسی[

خاطر اين فراموشکاريم مؤاخذه مکن و از اين کارم ه مرا ب:  گفت]  موسی!  [؟ توانی با من شکيبای کنی تو ھرگز نمی

]  موسی. [ و آن نوجوان را کشتکه نوجوانی را ديدند؛ و ا باز به راه خود ادامه دادند، تا اين! بر من سخت مگير

]  باز آن مرد عالم!  [ راستی کار زشتی انجام دادیه ب! ؟ آيا انسان پاکی را، بی آنکه قتلی کرده باشد، کشتی:  گفت

بعد از اين اگر درباره چيزی از تو :  گفت]  موسی! [؟ توانی با من صبر کنی آيا به تو نگفتم که تو ھرگز نمی:  گفت

باز به راه خود ادامه دادند تا به !  از سوی من معذور خواھی بود] زيرا[؛  ديگر با من ھمراھی نکن،  سؤال کردم

با [ای رسيدند؛ از آنان خواستند که به ايشان غذا دھند؛ ولی آنان از مھمان کردن شان خودداری نمودند؛  مردم قريه

:  گفت]  موسی. [ آن را برپا داشت]  ن مرد عالمآ[خواست فروريزد؛ و  در آن جا ديواری يافتند که می]  اين حال

؛ اما بزودی   من و تو فرا رسيدهئیاينک زمان جدا:  او گفت!   خواستی در مقابل اين کار مزدی بگيری می]  الاقل[

 اما آن کشتی مال گروھی از مستمندان بود که.   دھم ، به تو خبر می راز آنچه را که نتوانستی در برابر آن صبر کنی

بود که ھر ] ستمگر[پشت سرشان پادشاھی ]  چرا که[؛  کردند؛ و من خواستم آن را معيوب کنم با آن در دريا کار می

، پدر و مادرش با ايمان بودند؛ و بيم داشتيم که آنان را به  و اما آن نوجوان!   گرفت زور میه را ب]  سالمی[کشتی 

!  تر به آن دو بدھد پروردگارشان به جای او، فرزندی پاکتر و با محبتاز اين رو، خواستيم که !  طغيان و کفر وادارد

؛ و پدرشان  ، گنجی متعلق به آن دو وجود داشت و اما آن ديوار، از آن دو نوجوان يتيم در آن شھر بود؛ و زير آن

ين رحمتی از خواست آنھا به حد بلوغ برسند و گنجشان را استخراج کنند؛ ا مرد صالحی بود؛ و پروردگار تو می

 که نتوانستی در برابر آنھا ئی؛ اين بود راز کارھا را خودسرانه انجام ندادم] کارھا[پروردگارت بود؛ و من آن 

يه نظر ) ھا ايمان داشته باشند ؟؟ که مسلمان بايد به اين افسانه  و اين آيات قرآنی است! (  به خرج دھیئیشکيبا

 .ره به اختصار چنين استين باابعضی از غالمک ھای شيوخ عرب در 

نين سه لشکز کشی مھم داشت به اساس قرآن ذوالقر.  مقدس است ھای قر آن و کتاب ذوالقر نين يکی از شخصيت

 بعد  به شرق و سر انجام به منطقه ای که يک تنکه کوھستانی وجود  داشت  او يک انسان خدا – به باختر ءابتدا
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شد و به ھمين جھت مشمول لطف خدا بود، او يار نيکوکاران  نحرف نمیپرست و مھربانی بود واز طريق دادگری م

ای نداشت، او ھم به خدا ايمان داشت و ھم به روز  و دشمن ستمگران و ظالمان بود و به مال و ثروت دنيا عالقه

 بود سدی رستاخيز، او سازنده

 : به اين شرح آمده است٩٨ تا٨۴ کھف آياتۀ سوردرداستان ذوالقر نين 

ما او را در زمين مکان داديم و . خوانم  بر ای شما چيزی از او می: بگو . از تو در  باره ذوالقر نين می پر سند «

ديد در . رسيد   غروب گاه خورشيدتا به. او نيز راه را پی گر فت . راه رسيدن به ھر چيزی را به او نشان داديم

خواھی عقوبت شان کن  می. ای ذوالقر نين: گفتيم .  و در آنجا مردمی يافتکند  ای گل آلود و سياه غروب می شمهچ

آنگاه اورا نزد . اما ھر کس که ستم کند ما عقو بتش خواھيم کرد : گفت .  رفتار کنئیھا به نيکو خواھی با آن و می

اما ھر کس که ايمان آورد و کار ھای شايسته کند اجری نيکو .برند تا او نيز به سختی عذابش کند  پروردگارش  می

ديد بر . فت  تا به مکان بر آمدن آفتاب رسيد باز ھم راه را پی گر. واھيم راندمانھای آسان خ او فرۀو در بار. دارد 

حاطه وال او او ما بر اح. چنين بود. شان ھيچ پو ششی قرار نداده ايم کند که غير از پر تو آن برای قومی طلوع می

ئی ھيچ سخنی را پس آن دو کوه مردمی را ديد که گوتا به ميان دو کوه رسيد  در . فتباز ھم راه را پی گر. داريم

خواھی خراجی بر خود مقرر کنيم  می. کنند   ياجوج و ماجوج در زمين فساد می! ای ذوالقر نين: گفتند . فھمند  نمی

مرا به نيروی .  داده است بھتر است ئیآنچه پروردگار من مرا بدان توانا:گفت  ھا سدی بر آوری؟ تا تو ميان ما و آن

چون ميان آن دو کوه انباشته . ھای آھن بياوريد برای من تکه. ھا سدی بر آورم  تا ميان شما و آن. خويش مدد کنيد 

نه توانستند ازآن باال روند و . م  مس گداخته بياوريد  تا در آن ريز: تا آن آھن را بگداخت  و گفت . بدميد : شد  گفت 

 پروردگار من در رسيد آنرا زير ۀاين رحمتی بود از جانب پروردگار من و چون وعد: گفت . نه در آن سو راخ کنند

 ».و زبر کند ووعده پروردگار من راست است

 ۀجانب  در بار  اينۀشت قرآنی توجه خوانندگان را به نوۀغرض جلو گيری از طوالت کالم و دنباله گيری اين افسان

ن نوشته مفصالً ازين دارم چون در آ معطوف می)  وقايع و حوادث قبل از قيامت(نام ذوالقر نين در بخش  پنجم زير 

  او نوشته شده استۀنين و افسانآقای ذوالقر

 نه تنھا قابل پذيرش ين باره وجود دارد کهاالبته احاديث زياد و روايات زياد تری از پيامبر و دنباله روان اسالم در

داستان ذوالقر نين قبل از اسالم وجود داشته به چنين موجودی . باشد بلکه قابل خنده ھم است  ھيچ عقل سالمی نمی

 ھا باور داشتند در قديم

  :تعبير ھا و روايات دنباله روان اسالم مشخصات ذيل  به  ذوالقر نين ارتباط ميگيرد 

 دو شاخاو شخصی بوده با تاج و کاله با 

 او به خدا ايمان داشت و ھم به روز رستا خيز. او انسان يکتا پر ست و مھر بانی بود و مشمول لطف خدا بود

م و مرگ سکندر با رفتن الياس به آسمان و نا پديد شدن خضر از نظر مردرا  اين سه پيامبر بدون درجه ۀافسان

ھا توجه  مندان چنين نوشته ومات خوانندگان عزيز و عالقهمه بخشيده و فقط غرض معلتذوالقرنين  را در ھمين  جا خا

 فر شته و ماليک  در ،شيطان(  ماليک و ارواح زيرعنوان –ھای شيطان  ھای قبلی بنده مثل افسانه را به نوشته شان

ا آيات که به شکل مفصل  تر ب) جن در قر آن و اسالم ( ھای آن  زير عنوان  و راجع به جن و افسانه) قرآن و اسالم 

توانند با نگاھی بر آن  جمند میخوانندگان ار.  دارم   معطوف می،ھای قر آنی  تحليل به عمل آمده است و سوره

  ھای خرافی خود را مشغول دارند ھا در آرشيف ھمين پورتال آزادگان و با خواندن آن ھمه افسانه نوشته

 محمد ئیاخته است  و من از نوشتار آن ھمه داستان سراتر س اين ھمه افسانه و د استان مندرج قرآن حجم  آنرا ضخيم
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 ،اشتم اميدوارم تا آيت هللا به ھموطنان گرانمايه ام تقديم د خروارۀدر قرآن منصرف شده و ھمين قدر را مشت نمون

ھای بابلی و يھودی   حکمت اين ھمه خرافات افسانهۀ مال و يا حتی چلی اسالمی اگر در بار، مولوی،حجت االسالم

 خوشباورم که ھميشه متن ۀرانمايگدانند فقط غرض روشن شدن ذھن من و ھموطنان  قرآن چيزی میدر مندرجه 

پرو فيسوران اسالمی خود ، مگر آنھا داکتران. عربی قرآن را خوانده و از مفھوم و معنی آن اطالعی ندارند بنويسند

موده و چيزی در ن ھم اگر باشد لطفاً قلم رنجه فر شانمايند ؟؟ فقط برای خدمت نمودن به اسالم عزيز را قلمداد نمی

  ؟؟!!باره بنويسند

 ختم
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