
  تأثير يهوديت بر اسالم 
  

  ٢بخش 
  

  داستان ملکه سبا و حضرت سليمان
اين داستان با کمی تغيير نسبت به ترگوم در قرآن وجود دارد. بدون شک محمد اين داستان را باور داشت. آنقدر اين 

 که: می خوانيم ۴۵تا  ٢٠داستان با ذائقه عرب همخوانی داشت که آن را وارد قرآن کرد. در سوره نحل آيه 
گفت: هد هد به کجا شد که در بين مرغان نمی بينمش. همانا ما او را به   " سليمان چون جويای حال مرغان شد، 

 عذابی سخت معذب گردانيم. يا آنکه سرش را از تنش جدا کنيم. يا اينکه برای غيبتش، دليل و برهان بياورد.
 
 ورد و گفت:ت آپس از اندکی مکث هدهد حاضر شد و عذری موجه و حجتی درس 
من به چيزی که تو از جهان به آن آگاه نشدی خبر يافتم و به طور يقين برای تو از ملکه صبا خبر آورده ام. همانا در  

آن ملک زنی را يافتم که بر مردم آن کشور پادشاهی داشت و به آن زن هرگونه نعمت و دولت عطا شده بود و عالوه 
 بر اينها تخت با عظمتی داشت.

 
ا با تمام رعيتش يافتم. آنها خدا را فراموش کرده و بجای خدا، خورشيد را می پرستيدند و شيطان اعمال زن رن آ 

زشت آنها را در نظرشان زيبا جلوه داده و آنها را به کلی از راه خدا بازداشته تا هرگز به حق هدايت نيابند. و خدا را 
ه و بر نهان و آشکار خلق آگاه است ، پرستش نکنند. در ر آوردکه در آسمان و زمين ، هر پنهان را به عرصه ظهو

صورتی که خدای يکتا که جز او هيچ خدايی نيست، پروردگار عرش با عظمت است. سليمان به هدهد گفت بايد تحقيق 
 کنيم تا صدق و کذب سخنت را دريابيم.

 
 رده و گفت:رجالش ک اينک نامه مرا به سوی آنان ببر و پاسخ را باز بياور. بلقيس رو به 
نامه ای از يک مرد بزرگ به دستم رسيده است. اين نامه از جانب سليمان است و عنوان آن، به نام خداوند بخشنده  

 مهربان است و بعد چنين نوشته است: 
 " بر من برتری مجوئيد و از فرمانم سر مپيچيد و تسليم امر من شويد. 

 
 " آنگاه به مشورت گفت:

 ی دهيد؛ که من تا کنون بی حضور شما تصميم به هيچ کاری نگرفته ام.أبه کار من ر ای رجال شما 
 

 رجال ملک به او اظهار داشتند:
ما دارای نيروی کامل و مردان جنگی مقتدری هستيم. ليکن اختيار با شماست. يا به صلح و تسليم تن دهيم و يا با  

 فکر روشن به جنگ رويم.
 
 :بلقيس گفت 
ورند ، آن کشور را ويران سازند و عزيزترين اشخاص مملکت را ذليل ترين افراد حمله آ ون به دياریپادشاهان چ 

کنند. رسم و سياستشان بر اين خواهد بود. صالح بر اين است که هديه ای برای سليمان بفرستيم تا ببينيم جواب چه 
 خواهد بود. چون فرستادگان بلقيس به حضور سليمان رسيدند ،

 
 آنها گفت:ن به سليما 
اهيد مرا به مال دنيا مدد کنيد؟  آنچه خدا به من از مال و ملک دنيا عطا فرموده بسيار بهتر از اين هديه  می خو 

مختصر شماست. آری شما مردم دنيا به اين هدايا شاد شويد. ای فرستاده بلقيس با هدايا به سوی آنان باز شو که من  
سوی آنان می روم و آنان را با ذلت و خواری از آن ملک اومت نتوانند کرد، به با لشکری بيشمار که هيچ با آن مق

 بيرون می کنم.
 
 آنگاه سليمان رو به حضار کرد و گفت: 
کدام يک از شما پيش از اينکه بلقيس تسليم امر من شود،  تخت او را به اينجا می آورد؟ جنی در آن ميان گفت: من  

نجا حاضر می کنم و آن کس که به علم کتاب الهی دانا بود، جايگاه خود برخيزی در اي  تخت او را پيش از اينکه تو از
 گفت:

 پيش از آنکه چشم به هم زنی تخت را به اينجا می آورم. چون سليمان تخت را پيش خود مالحظه فرمود ، 
 گفت : 



  ا کفران می کنم. و هر که شکراين توانائی از فضل خدای من است تا مرا بيازمايد که نعمتش را شکر می گويم ي 
 نعمت حق کند، شکر به نفع خويش کرده است. همانا خدا بی نياز و کريم و مهربان است.

 
 آنگاه سليمان گفت: 
تخت را بر او ناشناس گردانيد تا بنگريم که آيا وی سرير خود را خواهد شناخت يا خير. هنگامی که بلقيس آمد ؛ از   

 ين است؟  او پرسيدند آيا تخت تو چن
 

و ما پيش از اين به اين امور دانا و تسليم امر خدا بوديم. پرستش غير خدا او را از   وی گفت : گويا همين است
پرستش خدا باز داشته و از کافران بود. آنگاه او را گفتند در ساحت اين قصر داخل شو. چون کوشک را مالحظه کرد  

آيينه صاف است. گفت بار الها برگرفت و گفت اين قصری است که از فکر کرد که لجه آبی است و جامه از ساقه پا 
  من سخت بر نفس خويش ستم کردم و اينک با رسول تو سليمان تسليم فرمان يکتا پروردگار عالميان شدم.

  
وتی راوی قرآن پاره ای از جزئيات را که در کتاب ترگوم آمده است؛ حذف کرده است. در پاره ای از نقاط نيز اندک تفا

عقاب باالی آن قرار داشتند و سايه خود  ٢۴ته شده است که سليمان تختی داشت که وجود دارد. در کتاب ترگوم نوش
را بر سر سليمان می انداختند. وقتی که سليمان می خواست به جايی برود، عقابها همرا ه با تخت او را به محل مورد 

 ت را حمل می کردند.نظر می بردند. می بينيم که در ترگوم عقابها تخ
 
قرآن اين کار را عفريته جن انجام می دهد. اما در مورد فرستادن پرنده به دنبال ملکه صبا هر دو در حاليکه در  

تشابه دارند. به جز اينکه در ترگوم پرنده را جغد ، اما قرآن آن را هدهد ناميده است. در اينجا ترجمه ای از ترگوم می  
 ن مقايسه کنيد.آوريم تا آن را با قرآ

  
راب سرمست شد، دستور داد که همه پرندگان هوا و خزندگان روی زمين و جنها و اشباح و وقتی که سليمان از ش

ديوان را گرد او جمع آورند و برای او برقصند و در برابر سليمان سجده کنند. سليمان همه آنها را به نام فرا خواند. 
 زندانيان بودند.يان و اسيران و مردانی که مسئول اين همه دور او گرد آمدند؛ به جز زندان

 
اما جغد در ميان ياران خود بود و در آن ميان نبود. سليمان دستور داد که او را به زور هم که شده به آنجا بياورند.  

د گفتم  جغد به حضور سليمان آمد و گفت: تمام گوش و قلب خود را متوجه سخنان من کن. سه ماه پيش بود که با خو
 ن را به کنار می گذارم مگر اينکه همه دنيا را ببينم. من از اين لحظه خوردن و آشاميد

 
با خود گفتم کدام سرزمين است که فرمانبردار ارباب من ، شاه سليمان نيست؟ شهری با استحکامات در شرق ديدم. 

بودند. طال و نقره همانند ريگ رودخانه درختان آن شهر گويی که در اول خلقت کاشته شده و از بهشت آبياری شده 
آن ديار فراوان بود.گروهی از مردم حلقه های گل بر سر و روی خود داشتند. گويی که اين شهر همسايه بهشت   در

 است. آنها طرز استفاده از کمان را بلد بودند. زنی بر همه آنها حکمرانی می کرد که نامش ملکه صبا بود.
 
آنجا را به زنجير می کشم و به خدمت تو   رفت و ملکه و بزرگان ی من به آن ديار خواهمحال اگر خوشحال می شو 

می آورم. شاه سليمان را اين نظر مقبول افتاد. پس کاتبان خويش را فراخواند. آنها نامه ای نوشته بر پای جغد بستند. 
ان به ديار صبا رسيدند. ملکه صبا عازم او به آسمان پرواز کرد و همراه با پرندگان ديگر به آن ديار رفت. صبحگاه

بود تا مراسم عبادی خويش را به جا آورد. پرندگان خورشيد را تيره گرداندند. او چنان شگفت زده شد که   دريا
 لباسش را دريد. سپس او نامه را از پای جغد باز کرد. در نامه چنين نوشته شده بود:

  
ای تمام حيوانات و انسانها نروو که واالتر و برتر از همه است، مرا فرماسليمان به تو سالم می رساند و می گويد: ا

کرده است. او که فرمانده چهار گوشه دنياست ، مرا فرستاده است که به تو بگويم اگر سعادت خود را می خواهی به  
مان من هستند و من بپيوند. اگر نمی پسندی ، پادشاه و لشکری به سوی تو می فرستم. حيوانات مزارع همه در فر

 نها و عفريته ها همه با تو دشمنند. اگر بيايی تو را برتر از همه قرار خواهم داد.مرغان هوا سوارکاران منند. ج
 

اگر نيايی تو را دربند می کنم و خوراک جانوران وحشی می کنم. وقتی که ملکه صبا اين را شنيد به دنبال نخبگان 
يحت کردند که يک کشتی پر از  د. آنها سليمان را نمی شناختند. اما به او نصکشورش فرستاد تا با آنها مشورت کن

دختر و پسر که همگی رنگ ارغوانی پوشيده اند  و همگی در يک زمان متولد شده اند،  ۶٠٠٠جواهرات قيمتی را با 
رود. اين سفر يک  به عنوان هديه برای سليمان بفرستد و به او قول بدهد که پس از سه ماه خودش هم به ديدار او

 ماه خودش را به آنجا برساند. ٣صميم گرفته بود که ظرف مدت سفر هفت ساله بود. اما او ت



  
وقتی که ملکه صبا به شهر سليمان رسيد؛ سليمان يک پيغام بری را با لباسی درخشان به سوی او فرستاد. او از 

 کالسکه خود پياده شد و به مرد پيغام آور گفت:
 ب داد :ستی؟ مرد جواتو سليمان ه 
 ويم. نه من يکی از خدمتکاران ا 

 
سپس همراه او به بارگاه سليمان رفت. سليمان همينکه از آمدن او آگاه شد، بلند شد و در يک قصر شيشه ای نشست.  

س ملکه صبا وقتی که قصر شيشه ای را ديد خيال کرد که کف قصر، آب می بيند. بنابراين برای اينکه عبور کند؛ لبا
 که صبا را ديد با فرياد گفت:خود را باال زد. وقتی که سليمان پاهای پرموی مل

 
زيبايی تو يک زيبايی زنانه است اما موهای پای تو همانند مردان است. مو برای مردان زيباست اما برای زنان  

 نيست. سپس ملکه صبا به او گفت:
ی ی اين چيستانها را حل کنی متوجه می شوم که مرد عاقلاز تو می خواهم که سه چيستان مرا حل کنی. اگر بتوان

هستی و اگر نتوانی ، متوجه می شوم که تو هم مردی همانند  مردان ديگری هستی  که در اطرافت هستند. وقتی که 
 سليمان هر سه چيستان را پاسخ گفت؛ ملکه صبا به او گفت:  

 
مان ليفرمان برانی. سپس طال و نقره و جواهرات ديگری به س خجسته است خدايی که تو را بر تخت نشاند تا با عدالت

  هديه داد. او نيز ملکه صبا را از هر چه می خواست بی نياز کرد.
 
  

همانطوری که می بينيد در روايت يهوديان، ملکه صبا معماهايی حل می کند و انتظار دارد که سليمان به آنها پاسخ 
اما آنچه درباره  ه است؛ اما در کتابهای سنت همه اين ماجرا درج شده است.دهد. گرچه اين ماجرا در قرآن ذکر نشد

سنگفرش بلورين که ملکه صبا آن را با استخر آب اشتباه گرفته بود، در قرآن گفته شده است، با آنچه در ترگوم گفته 
 شده است کامالً به هم شبيه نيستند.

 
مثال در چه در ترگوم هست ؛بر اين ماجرا نوشته اند. برای تعدادی از نويسندگان اسالمی شرحی مفصل تر از آن 

عرايض المجالس می خوانيم که او لباسش را باال زد تا از آب بگذرد. سليمان به او نظر انداخت. او زنی بسيار زيبا 
لورين است. بود به جز اينکه پاهايش پوشيده از مو بود. وقتی سليمان آن منظره را ديد با فرياد گفت اينجا يک کاخ ب

 شده از تخيالت يهوديان است که محمد آنها را درست پنداشته است.  همه چيزهای شگفت انگيز اين داستان برانگيخته 
 

اما بعضی ماجراها با شرح و تفصيل بيشتری نسبت به بقيه توضيح داده شده است. (  که در شرق به طور عموم تا به  
هم واژه ع روح های شيطانی حکمفرمايی می کرد از کج فهمی يهوديان درف امروز رايج بود). اينکه سليمان بر انوا

عبری جن که به مفهوم خانم يا خانمهاست ناشی شده است. اما مفسرين يهودی آن را بد فهميده اند و در توضيح از 
انند که از روح  آنها به روحهای شيطانی ياد کرده اند. هم قرآن هم افسانه های يهودی سليمان را دارای سپاهی می د

 ود. ها و اشباح و انسانهای گوناگون تشکيل شده ب
 

داستان بازرگان و جن در شبهای اعراب يکی از نمونه های اينگونه باورهاست.  به هر حال مضمون اين داستان آن  
ديدم؛ دو برابر بود که وقتی ملکه صبا جاه و جبروت سليمان را ديد؛ به او گفت آنچه من اکنون از تو و جاه منزلت تو 

مردان و خدمه های تو. درود خدا بر تو که بر مردم اسرائيل  آن چيزی است که شنيده بودم. چه خوشبخت هستند 
حکمفرمايی می کنی. خدا مردم اسرائيل را هميشه دوست خواهد داشت. به همين دليل تو را پادشاه آنان قرار داد تا با 

 آنها با عدل و داد رفتار کنی.
 
ن هديه ها زيبا بود که تا کنون کسی هديه يادی طال و جواهرات گران قيمت تقديم سليمان کرد. آنقدر آقدار زسپس م 

هايی به اين فراوانی دريافت نکرده است. اگرچه تعداد ديگر ی از روايتهايی که در قرآن ذکر شده از تورات گرفته شده 
بيان کنيم. آنچه در اغلب اين روايتها مشهود است اين است که  است، اما الزم نيست همه آنها را به تفصيل در اينجا 

  د از شرح تاريخی ماجرا به آن صورت که در عهد عتيق نوشته شده است، اطالع کافی نداشته است. محم
  

بدون شک دليل اين امر اين است که مردان يهودی که در عربستان زندگی می کردند ؛ مردمی تحصيلکرده نبودند و 
نکه جزئيات مهم تر را دنبال کنيم به بررسی استانهای تلمود بهتر از داستانهای انجيل آشنا بودند. قبل از ايآنها با د

داستان هاروت و ماروت می پردازيم. اين دو فرشتگانی هستند که در بابل مرتکب گناه شدند. ما به اصل اين داستان 



صورتی که در قرآن آمده است نقل می کنيم و سپس به نقل آن  که از کجا آمده است اشاره خواهيم کرد.ابتدا آن را به 
  يهودی و سپس افسانه هايی که اين داستان از آن مشتق شده است می پردازيم. در کتب

  
  داستان هاروت و ماروت

سوره بقره می خوانيم که: و پيروی کردند سخنانی را که ديو و شياطين در ملک سليمان می خواندند و  ١٠١در آيه 
مردم می آموختند و آنچه را به دو فرشته   گز سليمان به خدا کافر نگشت.ليکن ديوان همه کافر شدند و سحر بههر

هاروت و ماروت در بابل نازل شده ياد می ماند و آن دو فرشته به هيچ کس چيزی نمی آموختند. مگر که به او می  
  گفتند که کار ما فتنه و فساد است، مبادا کافر شوی.

  
ضيح اين آيه می گويند: وقتی که جالس اين داستان را از زبان سنت می خوانيم. مفسرين در تويض المدر عرا

فرشتگان اعمال بد فرزندان آدم را که در زمان ادريس پيامبر به آسمان صعود کرده بودند، ديدند از آنها دوری جسته 
زمينند؛ اما عليه تو طغيان می کنند. خدا به آنان و سرزنششان کردند، سپس به خدا گفتند اينان جانشينان تو بر روی 

ا را به زمين بفرستم و آنچه را که در نهاد بشر قرار دادم در نهاد شما قرار دهم؛ شما نيز همان  گفت اگر من شم
ی خود کارهايی را می کنيد که انسانها می کنند. آنها گفتند خدايا ما را از رفتن به زمين برحذر کن. ما را نشايد که خدا

انتخاب کنيد، من آنها را به سوی زمين می فرستم. آنها را نافرمانی کنيم. خدا گفت دو فرشته از ميان بهترين خود 
  هاروت و ماروت را از بين خود انتخاب کردند. هاروت و ماروت از مخلص ترين فرشتگان خدا بودند.

  
نها بر اين اساس آزرا که هاروت نام دارد و ازابی که الکسی می گويد: خدا گفت سه نفر از ميان خود انتخاب کنيد. آ

داردو عزرائيل را انتخاب کردند. نام آنها زمانی عوض شد که مرتکب خطا شدند. همانطور که نام ابليس در نام ماروت 
است ، در ابتدا عزازيل بود و بواسطه خطا؛ خدا نام او را به ابليس تغيير داد. سپس خدا آرزوهايی را که در نهاد بشر 

و به آنها دستور داد که با مردم با عدل و داد رفتار کنند.  نهاد اين فرشتگان قرار داد و آنها را روانه زمين ساخت
سپس به آنها دستور داد که از بی عفتی و کشتار بی رحمانه و خوردن شراب دوری بورزند. وقتی که عزرائيل آرزوی 

ل خدا  سا ۴٠را به بهشت برگرداند و خدا نيز حرف او را پذيرفت. سپس او بشری در نهادش افتاد، از خدا خواست او 
را عبادت کرد و پس از آن سربلند کرد و ديگر برای هميشه در پيشگاه خدا شرمنده بود. ولی آن دو فرشته ديگر به 

ام به آسمان  همان صورت باقی ماندند. آنها درروز بين مردم می رفتند و برای آنها قضاوت می کردند و شب هنگ
ه علی زنی زيبا به اسم زهره که ملکه فارس بود آنها را بازمی گشتند و به عبادت خدا مشغول می شدند. به گفت

وسوسه کرد. وقتی آنها او را ديدند قلبشان اسيرش شد. آنها تمنای وصال او را کردند اما او امتناع کرد و رفت. روز 
من عبادت تقاضای خود را تکرار کردند. زهره در جواب آنها گفت تا آنچه را ديگر دوباره آنها زهره را ديدند و باز 

می کنم عبادت نکنيد و اين بتها را نپرستيد و شراب نخوريد و به قتل مبادرت نورزيد من خود را از آن شما نخواهم  
دا ما را از اين کارها منع  کرد. آن دو فرشته يکصدا گفتند ما هرگز نمی توانيم چنين کارهايی را انجام بدهيم زيرا خ

شد و روز سوم با پيمانه ای از شراب نزد آنها بازگشت و خود را عالقه مند به  کرده است. بنابراين او از آنها دور 
آنها نشان داد. آنها دوباره تقاضای خود را تکرار کردند و زهره همان جوابی را که روزهای پيشين به آنها داده بود؛ 

آسان ترين پيشنهاد تو را که خوردن . آنها به او گفتند،ما از پرستش غير خدا و قتال می هراسيم.اما دوباره تکرار کرد
شراب است می پذيريم. سپس شراب را نوشيدند و در پی آن مست شدند و بر روی آن زن افتادند. مردی آنها را ديد. 

 به اين سبب آنها او را کشتند. 
  

علی و ابن کلب  زهره را به يک ستاره تبديل کرد. کلب ابن انس می گويد آنها بت پرستی هم کردند و به واسطه آن خدا
می گويند، زهره به آن دو فرشته گفت: شما به وصال من نخواهيد رسيد جز اينکه به من ياد دهيد چگونه به آسمان  

چگونه به آسمان می رويم. آن ديگری گفت: من از خدا می   صعود می کنيد. يکی از آنها به ديگری گفت: يادش بده
خدا کجاست! سپس آنها ورد صعود به آسمان را به او ياد دادند و  ترسم. سپس او در جوابش گفت پس لطف و رحمت

زهره با ادای آن ورد به آسمان رفت. و خدا او را به يک ستاره تبديل کرد. زهره نام عربی ونوس است. اين روايت  
ده بود  و به طرق مختلف نقل شده است خود دليلی بر اين ادعاست که اين داستان در ميان مسلمانان پذيرفته ش  که

توسط کتابهای سنت از قول پيامبر ارائه می شد. نکاتی چند در اين داستان هست که اصل يهودی آن را به اثبات می  
رکس نامهای خاص خدا را دريابد به واسطه آن می تواند به  رساند. يکی از اين داليل اين است که يهوديان معتقدند ه

يل بهتری برای يهودی االصل بودن اين داستان در اختيار داريم. از جمله  کارهای خارق العاده دست بزند. اما ما دال
مانی می خوايم که شاگردان يوسف از او پرسيدند عزائيل کيست. او در پاسخ گفت ز ۶۴اينکه در کتاب ميدراش، فصل 

ا آمدند و گفتند ای که مردم پيش از طوفان نوح به بت پرستی مشغول شدند، دو فرشته شمازيل و عزائيل به پيشگاه خد
پروردگار عالم وقتی که تو می خواستی آدم را خلق کنی ما به تو گفتيم اين چه موجودی است که می خواهی خلق 

ند؟ فرشتگان گفتند ما بر زمين فرمانروايی می کنيم. خدا به آنان کنی؟ خدا گفت پس چه کسی بايد در زمين فرانروايی ک
ته های آدميان را در وجود شما نهم و شما بر زمين فرمانروايی کنيد از آنچه گفت بر من روشن است که اگر خواس



ن خواهيم داد آدميان هستند بدتر خواهيد شد.آنها به خدا گفتند به ما رخصت فرما که در زمين ساکن شويم ، آنگاه نشا
گفت برويد و در زمين منزل  که چگونه ما نام تو را در ياد خواهيم داشت و تو را تقديس خواهيم کرد. خدا به آنان

گزينيد. وقتی آنها به زمين رسيدند ؛ شمازيل در نظر اول يک دختر جوان را ديد که نامش استر بود. به چشمانش 
جوابش گفت من هرگز به تو گوش فرا نخواهم داد. جزاينکه نام مخصوص خيره شد و گفت با من مهربان باش، او در 

ن صعود می کنی به من ياد دهی. او آن را به استر آموخت و همينکه استر آن کلمه را  خدا را که به واسطه آن به آسما
ستارگان  تکرار کرد به آسمان رفت و خدا گفت چون او خود را از دسترس شما محفوظ داشت و خود را ميان هفت

وين جا گرفت. آنها جای داد و به واسطه صعود او به آسمان شما همچنان پاک باقی مانديد. او در ميان خوشه پر
مرتبا" خود را به خاطر دختران زيبای آدم تحقير می کردند؛ اما نمی توانستند آرزوی خود را برآورده کنند. آنها همسر 

صاحب جواهرات زنانه بود که هر مردی را به خوی تجاوز کاری متمايل  اختيار کردند و صاحب پسرانی شدند.عزائيل
خر گفته شد بعدا رجوع می کنيم. بايد توجه کرد که عزائيل همان عزرائيل داستان ی کرد. به آنچه در اين جمله آ 

  محمديان می باشد.
  

رفته است. هرچد که محمد  به خوبی برای هرکس مشخص می شود که داستان اولی ريشه خود را از داستان دومی گ
او آن را به صورت شفاهی از يهوديان   داستان خود را لغت به لغت از داستان يهوديان اقتباس نکرده است. زيرا که

شنيده بود. اما در داستان محمديان نکات جالبی وجود دارد که قبل از اينکه ما به اين پرسش که يهوديان اين داستان 
 پاسخ دهيم بايد به آن توجه کنيم.را از کجا فراگرفته اند 

  
و فرشته در اصل نامهای ديگری داشته اند و به  اولين نکته ريشه لغت هاروت و ماروت است که گفته شده است اين د

ترتيب آز و ازابی ناميده می شدند که ريشه اين دو نام در عبری و عربی مشترک است. در ميدراش اين دو فرشته 
ئيل خوانده می شوند. در داستان محمديان گفته شده است که عزرائيل سومين عضو گروه گناهکار، شمازيل و عزا

به زمين آمد.اما قبل از اينکه گناهی مرتکب شود به آسمان صعود کرد. اکنون در باور مسلمانان اين فرشتگان بود که 
  فرشته را فرشته مرگ می نامند.

  
روت وقتی مرتکب گناه شدند اين نامها را به خود گرفتند. ما کشف در افسانه مسلمين گفته شده است که هاروت و ما

ای ارمنی هستند که ارمنها پيش از گرويدن به مسيحيت در قرن سوم و چهارم کرديم که اين دو نام متعلق به بته
ی به ميالدی آنها را پرستش می کردند. در زبان ارمنی به آنها هوروت و موروت گفته می شود که نويسندگان ارمن

  نقشی که اين دو صنم در ميتولوژی آنها ايفا کرده اند،اشاره کرده اند.
  

ک از دستياران خدايانی نظير اسپانداراميت، آمينابق و خدای کوه آرارات و ديگر خدايانی هوروت و موروت بدون ش
اراميت همان اسپنتا  که برای ما ناشناس هستند، بوده اند. آنها خدايان مخصوص محصول و منفعت بوده اند، اسپند

وت و ماروت در اوستا هورات و آرمايتی اوستاست. اسپنتا آرمايتی فرشته مونث نگهدارنده زمين و زمان است. هار
امرتات خوانده می شوند که فرشتگان فراوانی و جاودانگی خوانده می شوند. آنها پنجمين و ششمين فرشته از  

ياران اصلی اهورا مزدا خداوند خالق گيتی هستند. در اوستا هورات و امشاسپندان می باشند. اين فرشتگان از دست
ن دو يار جدا نشدنی هستند. در ميتولوژی  ارمنيان اينها فرشتگانی هستند که محافظ امرتات همانند ميتولوژی ارمنيا

رداد شد و سرسبزی و خرمی جهان هستند. در ميتولوژی پارسيان هورات و امرتات به مرور تبديل به خرداد و م
مال ريشه آريايی دارند و در اکنون سومين و چهارمين ماه پارسيان را به ترتيب خرداد و مرداد می نامند. اين لغتها کا

سانسکريت سارواتا و آمريتا خوانده می شوند. سارواتا در ريگ ودا سارواناتی خوانده می شود. گرچه آنها ريشه 
آريايی اين نيمه خدايان را بارور کننده زمين دانسته اند و او را در قالب اسپنتا ميتولوژی ندارند؛  اما در افسانه های 

شيده اند و بر همه موجودات برتری داشته اند. آنها مقدس االصل بودند و به واسطه فرمان اورمزد  آرمايتی تشخص بخ
به گناه نبود. محمد نامهای آنها را از به زمين آمدند.(همانند افسانه مسلمانان) ماموريت آنها اصال بر پايه آلوده شدن 

ه گناهکار در ميتولوژی  يهوديت اشتباه گرفت (شايد ميتولوژی پارسيان و ارمنها قرض گرفت و آنها را با دو فرشت
منابع اطالعاتی او باعث اين اشتباه شدند). چون اطالعاتی که از پارسيان و يهوديان داشت و همچنين شباهت بين اين 

ز کامال متفاوت، باعث شد که او آنها را يکی فرض کند. اما اين داستانهای عجيب آريايی ريشه خود را ادو داستان 
  تلمود گرفته اند.

  
دختری که در داستان يهوديان استر خوانده می شود همان اشتيار خدای بابليان است که در فلسطين و سوريه به نام 

د. در يونان آفروديت و در روم ونوس خوانده می شد که معرف  اشتورت عبادت می شد. او خدای عشق و شهرت بو
نامند. تفاوت نامها در ميتولوژی يهود و عرب اهميت چندانی ندارد، اما سياره ونوس است و عربها آن را زهره می 

ريان شخصيتی که در هر دو ميتولوژی نامبرده شده در حقيقت هر دو يکی هستند. اشتيار در ميتولوژی بابليان و آشو



انطور که در داستان نقش مهمی را ايفا می کند. يکی از داستانهای مربوط به اشتيار را در اينجا ترجمه می کنيم. هم
  گناه آلوده شدن فرشتگان ذکر شد، فهميديم که زهره يا استر توانست به آسمان صعود کند.

  
گمش می شود که پيشرفت او را به تعويق در ميتولوژی بابليان می خوانيم که ايشتار عاشق قهرمانی به نام گيل

ببوس. او گفت ای گيلگمش مرا به همسری خود  انداخت. گيلگمش تاج بر سر گذاشت. ايشتار به گيلگمش گفت مرا
برگزين و ميوه خود را به عنوان هديه به من بده. تو شوهر من خواهی شد و من همسر تو. و تو بر کالسکه ای از 

ی شد که چرخهايش از طالست. و ميله چرخهايش از الماس. هر روز قاطری را به زير يوغ فيروزه و طال سوار خواه
 با عطر چوب کاج به خانه وارد می شوی.خود می آوری و 

  
گمش از پذيرفتن عشق او امتناع کرد و با ذکر شوهرهايی که تاکنون اختيار کرده بود او را سرزنش کرد. در لاما گي

که: ايشتار عصبانی می شود و به آسمان پيش انو خدای آسمانها می رود. در ميتولوژی ادامه داستان می خوانيم 
ترين خداست. همانطور که می بينيم داستان صعود ايشتار به آسمان همانند داستان مسلمانان است.  بابليان انو قديمی

ر داستان بابليان گيلگمش را وسوسه  در داستان مسلمانان او فرشتگان را ترغيب به انجام گناه می کند. همانطور که د
  می کند.

  
ت نقل شده است، می بينيم. در ماهابارتا درباره داستان در ادبيات سانسکريت داستانی شبيه به آنچه در قرآن و سن

سفر نوادآياسوندا می خوانيم که: زمانی دو برادر به نامهای سوندا و آياسوندا دست به رياضت زدند تا  شايستگی 
اينکه ايی بر زمين و آسمان را به دست آورند. برهما از اينکه فرمانروايی خود را از دست دهد، ترسيد. برای فرمانرو

از اين رخداد جلوگيری کند، تصميم گرفت اين دو رقيب را از ميان بردارد. روشی که او پيش گرفت اين بود که زنان 
مسلمانان اين زنان را حوری و هنديان قديم آنها را  زيباروی آسمانی را برای وسوسه آنها به سويشان فرستاد. 

ه نام تيلوتا آفريد. او تيلوتا را به عنوان هديه ای به سوی اين دو  آيساراساس می نامند.  او زيباترين آيساراس را ب
را به   برادر فرستاد. با ديدن او سوندا دست چپ او و آياسوندا دست راستش را گرفت. هر کدام آرزومند  بود  که او

آنها يکديگر را همسری خود در آورد. حسادت باعث شد که بين اين دو برادر کينه و دشمنی بوجود آيد. در نتيجه؛ 
کشتند و تيلوتاما به سوی برهما برگشت. برهما به دليل اينکه توسط او توانست دو برادر را از پای درآورد از او 

رانی می سازم که به خاطر زيبائيت کسی را توان نگاه کردن در تو قدردانی کرد. سپس به او گفت :آنچنان تو را نو
  نباشد.

  
به آسمان را می خوانيم. داستان هندوها با بابليان همخوانی دارد. اما با داستان در اين داستان صعود آن پری 

کی از خدايان مسلمانان تفاوت دارد. زيرا ايساراساس در آسمان است و گهگاهی به زمين سر می زند و ايشتار ي
اجازه يافتند که به آسمان  است. در داستان هندوان دو برادر در ابتدا در روی زمين زندگی می کردند. اگر چه بعداً 

صعود کنند. از اين نظر با دو فرشته ای که مطابق داستان يهوديان و مسلمانان از آسمان به زمين آمدند ، متفاوت 
چيز است. در داستان هندوها برادران از طرف ايزد بانويی به نام ديتی که مادر هستند. اختالف از اين نظر بسيار نا

  ؛ فرود آمدند. شباهت بين اين افسانه های مختلف بسيار شگفت آور است. ماروت  خدای طوفان است
  

ه است. می توان نتيجه گرفت که علت شباهت اين داستانها به يکديگر اين است که منبع اصلی اين داستانها يکی بود
از بابليها که بابليها  يهوديان بدون شک قسمتهايی از اين داستان ، يا حد اقل نام ايشتار يا ايستر و ديگر جزئيات را

نيز آن را از آکديان قديم گرفته بودند؛ اقتباس کرده اند.تلمود منبع بت پرستی آن را فراموش و آن را قبول می کند و 
مسلمانان می شود. اگر بخواهيم تحقيق کنيم تا بفهميم يهوديان چگونه اين داستان از يهوديت نيز وارد قرآن و سنت 

می يابيم که علت اين پذيرش در بدفهمی يک واژه عبری در کتاب سفر آفرينش است.  واژه   را پذيرفته اند ، در
nephilim  يل در کتاب ترگوم آن که در متن کتاب آفرينش فصل ششم هست، به معنی افتادن است. اما جاناتان بن عز

  اری داده است. را به فرود فرشتگان معنی کرده است و بدون شک آن را با ريشه لغوی آن کلمه سازگ
  

همانطور که قبال توضيح داديم ، به دليل کج فهمی واژه اور که به معنی شهر است، داستان در آتش افتادن ابراهيم 
صل ششم سفر آفرينش می گويد: شمازيل و عزازيل از بهشت به  سرهم بندی شد؛ جاناتان در توضيح خود درباره ف

ش به خاطر همين اشتباه تکرار شده است. نيازی به تشريح واژه سوی زمين فرود آمدند. اين داستان در ميدرا
nephilim  به آن صورت که مورد قبول ماست و معنی افتادن می دهد، نداريم. زيرا در کتاب ترگوم اونکلوس آن را

را منکر می شوند و ترجيح می دهند   naphalن وحشی و ظالم معنی کرده است. بعضی مشتق شدن اين واژه ازمردا
(اصيل و شريف)  و همچنين کماندار است؛ بدانند. اما همانند   nobleکه به معنی   nabilآن را مشتق شده از واژه 

ن لغت در اصل سومری باشد و هيچ ارتباطی با اسامی خاص در فصلهای اوليه کتاب آفرينش ، ممکن است که ريشه اي
شق چيزهای عجيب و غريب بودند، داستان فرود فرشتگان زبانهای سامی نداشته باشد. از آنجا که يهوديان نادان عا



را عجيب تر و غير واقعی تر می ساختند. در ابتدا در قالب فرشته ای از آسمان فرود آمدند . در حاليکه در افسانه 
 ايشتار ، تنها به وسوسه گيلگمش می پردازد. اما يهوديان با گذشت زمان در افسانه های خود غلو بيشتریبابليان 

نفر ذکر کردند که همگی برای انجام گناه  ٢٠٠وارد کردند. برای مثال در کتاب ساختگی انوخ ، تعداد اين فرشته ها را 
  با زنان زمينی از آسمان فرود آمدند.

  
ذيل می آوريم ، آنقدر مهم است که بايد آن را با جزئيات بيشتری نسبت به داستانهای پيشين تعريف داستانی را که در 

. زيرا در آخر داستان نتيجه ای که عايدمان می شود، در ميدراش و بعضی از قسمتهای قرآن ذکر شده است. در کنيم
در همانجا دختران زيبا متولد می شوند و  متنهايی که ذکر خواهيم کرد، در هر کجا که تعداد مردان زياد می شود؛

ند به کام گيری از آنها می شوند. سپس به يکديگر می فرشتگان ، آن پسران بهشتی ، دختران را می بينند و عالقه م
گويند : بگذار از زمينيان زنانی را برای خود برگزينيم و دارای فرزند شويم. سمايساز که سر دسته آنها بود به آنها 

نها  گفتند ، ما من می ترسم شما از پذيرفتن اين امر امتناع کنيد و من به تنهايی در دام اين گناه بيفتم. بنابراين آگفت: 
همگی سوگند می خوريم تا به مقصود نرسيم دست از طلب بر نداريم و سپس همگی با هم سوگند خوردند و يکديگر 

س از شمردن نام فرشتگان شورشگر داستان ادامه می يابد. آنها پ را متعهد کردند که به سوگند خود وفادار بمانند. 
فرشتگان به آنها طريقه درست کردن سم و جادو گری و همچنين داروهای هر کدام برای خود همسری انتخاب کردند. 

با آن را گياهی را آموختند. عزائيل به مردان طريقه ساخت شمشير و سپر و اسلحه را ياد داد. او فلز و طرز کار کردن 
داد. منبع تزئينات زنان  به آنها نشان داد. همچنين گردنبند، نقاشی، سنگهای گران قيمت و رنگها را نيز به آنها نشان

همان است که در ميدراش پيدا کرديم. توسط اين داستان می توانيم به منبع اين متن قرآن که از هاروت و ماروت 
می گويد، آنها چيزهايی ياد گرفتند که باعث جدايی بين زنان و مردان می   سخن می گويد ، آگاهی پيدا  کنيم.  محمد

کسی آسيب برسانند به جز با اراده خدا و آنها چيزهايی به مردم می آموختند که آسيب   شد. آنها مجاز نبودند که به
ر جزئيات اصلی آن رسان بودند نه منفعت رسان. برای ثابت کردن ريشه يهودی داستانهای هاروت و ماروت حداقل د

يها را به خوبی مشاهده می کنيم. احتياج به مدرک بيشتری نيست. اگر چه ما در نام اين فرشتگان تأثير ارمنيها و پارس
همچنين ديديم که يهوديان اين داستان را از افسانه های بابليان گرفته اند و قبول آن داستان به دليل سؤتفاهم در معنی 

  سفر آفرينش بوجود آمد. يک واژه عبری در کتاب
  

با ارائه مطالب باال به خوبی آشکار  امکان دارد که مسيحيان نيز همانند يهوديان مرتکب چنين اشتباهی شده باشند.
  است که محمد داستانهای خود را از يک منبع تحريف شده نقل کرده است و طبيعتاً نمی تواند درست باشد.

  
  ٢پايان بخش 

  لهای ديگری خواهيم پرداختدر قسمت ديگر به مثا 
  the origin and source of Koranکتاب  ٣ترجمه قسمتی ديگر از فصل 

  پارميس سعدیترجمه: 
 

  

  

 
  ش کــاويـــــانیــــدرفـ

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

kaviyani.com/-derafsh-https://the 
 
 

  


