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  ادعاي خطاي تاریخی در قرآن! هامان و
  **فیاض / محمدسعید *محمد کاظم شاکر

 چكيده
اند تا آن را ساختة ذهن بشر و برگرفتـه   از زمان نزول قرآن تاكنون مخالفان اسالم كوشيده
شته يكـي از  هاي قرآن از متون اديان گذ از منابع پيشين معرفي كنند. فرضية اقتباس داستان

هاي فعاليت خاورشناسان بوده است. آنها عالوه بر اتهام اقتباس، گاهي پيـامبر را بـه    زمينه
اند. حكايت هامان از اين دست است. مدعيان خطاي تاريخي  خطاي تاريخي نيز متهم كرده

سوء برداشت از منابع يهودي، هامان وزير خشايارشـا    بر اثر اند كه پيامبراكرم قرآن برآن
اشتباه گرفته است. ايـن فرضـيه بـه        عليه السالم را با وزير فرعون معاصر حضرت موسي

داليل متقن مردود است؛ بسياري از محققان، كتاب استر را كـه وزيـر خشاريارشـا بـودن     
سوي ديگر، محتواي گزارش قرآن از  اند. از اي دانسته هامان در آن مطرح شده اثري افسانه

شناسـي ـ كـه خـود      هامان هيچ مشكلي با واقعيات تاريخي ندارد، بلكه تحقيقات باسـتان 
ـ شواهد محكمي در تأييد تاريخي بودن هامان و تعلق او به دربـار  اند   دادهها انجام  غربي

  به ثبت رسانده است.را فرعون در عهد موسي 
ناسان، هامان، كتاب استر، شبهات خاورشناسان، قرآن و كتاب قرآن و خاورشها:  كليدواژه
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  مقدمه
ق در موضوع مورد بحث، مناسب است که خواننده با ینۀ تحقیشیان مسئله و ذکر پیش از بیپ

آمده است،  1ن دو کتاب با نام هامانیکه در ا یتیگزارش کتاب مقدس و قرآن دربارة شخص
 8، 6: قصـص د ذکر شده است (ر.ك: یبه اختصار آشنا شود. نام هامان شش بار در قرآن مج

پس از نام فرعون آمـده و   ي). در هر شش مرتبه نام و36و  24: ؛ مؤمن39: ؛ عنکبوت38و 
رتبه در دستگاه فرعـون بـوده اسـت؛ چراکـه      آید که او از مقامات عالی ات برمییاز برخی آ
ه از یـ ن در دو آی). همچن8و  6: قصصهیانی را به آن دو نسبت داده است (ر. ك: قرآن سپا

) که نشان 24-23: ؛ مؤمن39: عنکبوتاد شده است (ر.ك: یهامان و قارون در کنار فرعون 
مـردم   ياند و در ادارة کشور و رهبر بوده یعال یمقام يز مانند فرعون داراین دو نیدهد ا یم

سـت، بلکـه او بـه همـراه     یفقط فرعون ن یکه مخاطب موس يبه طور ،اند داشته یینقش باال
: ؛ مـؤمن 39: عنکبوتفرعون، هامان و قارون فرستاده شده است (ر.ك:  يمعجزاتش به سو

داده  یتر از فرعون بوده؛ چون فرعون به او دستور م نییپا يا ن همه، او در ردهی). با ا23-24
او  يچون وزارت برا یحال قرآن به مقام خاص نی). با ا36: ؛ مؤمن38: قصصاست (ر.ك: 

نکه فرعون یز از اینکه سپاهیانی به او و فرعون نسبت داده شده و نیح نکرده است. از ایتصر
 یموسـ  يابـد و از خـدا  یدسـت   یلیمرتفع بسازد تا به وسـا  ییاو بنا يبه او دستور داده برا

 يو کشـور  ياو در امور لشـکر شود که  ی)، معلوم م36: ؛ مؤمن38: قصصرد (ر.ك: یخبر گ
ات اسـتنباط  یـ ن آیـ ا ين رو، بسـیاري از مفسـران از محتـوا   یمنصب بوده است. از ا صاحب

را داشـته   یر و مشاور اعظـم فرعـون زمـان حضـرت موسـ     یاند که هامان، سمت وز کرده
آورده کـه  » قیـل «با این حال، شیخ طوسی وزیر بودن هامان براي فرعون را بـا لفـظ    2است.

  3ن از قوي نبودن این نظر در نزد اوست.نشا
از  یکـ یي را کـه در قـرآن ذکـر شـده بـر      »هامـان «اند تا  از خاورشناسان کوشیده یبرخ
 يهـا  تیاز شخصـ  یکـ یق کنند. در کتاب مقـدس، هامـان   یکتاب مقدس تطب يها تیشخص

ن کتـاب،  یـ ق اسـت. مطـابق ا  یـ ن کتاب در مجموعه عهـد عت یاست که هفدهم 4کتاب استر
افت ملوکانـه  یک ضـ یـ ، به سـبب حاضـر نشـدن در    5یارشا از همسر خود، ملکه وشتیخشا

نـد.  یگز یبرمـ  يبود، به همسر يهودیک دختر یاو استر را که  يشود و به جا ین میخشمگ
 يهـود یکنـد کـه    یحت مـ ینصـ  يز بوده است، به ویم او نیاستر، که ق ي، پسرعمو6يمردخا
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متکبـر   يبه نام هامان داشته که مرد ییالوزرا سیشا رئاریبودنش را از مردم پنهان سازد. خشا
م در یاز تعظـ  يکـه مردخـا   یم کننـد. هنگـام  یبوده و از همه انتظار داشته تا در برابرش تعظ

د. او یـ آ یشود و در صدد انتقام از او برم ن مییورزد، هامان سخت خشمگ یبرابر او امتناع م
 يهـود یان را صادر کند. پادشـاه، غافـل از   یهودیعام  کند تا دستور قتل یک میپادشاه را تحر

 يک چوبۀ دار برایشود و  یدست به کار م يکند. هامان فور یبودن استر، دستور را صادر م
فرسـتد و او را از موضـوع آگـاه     یغـام مـ  یاستر پ يبرا يند. مردخاک یه میته ياعدام مردخا

ن، یاسـت و بنـابرا   يهـود یارد کـه  د ینهد و به پادشاه اعالم م یسازد. استر جان بر کف م یم
شـود کـه    یمـ  ید اعدام شود. پادشاه چنان عصبانیاست که مطابق فرمان شاه با یجزو کسان
ه کرده بود اعدام کنند. سپس یته يمردخا يکه برا يچوبه دار يدهد هامان را رو یدستور م

  7ند.یگز یبرم یس الوزرائیهامان به مقام رئ يرا به جا يمردخا
ق در دو یـ گذشت معلوم شد هامان نام مشترکی اسـت کـه در قـرآن و عهـد عت    از آنچه 

، بـه  در حدود هزار سال يا ن متفاوت و با فاصلهییداستان مختلف، با دو فرهنگ، تمدن و آ
ن ادعـا را طـرح   یاز خاورشناسان و دانشمندان آگاه به کتاب مقدس ا یکار رفته است. برخ

وجود نداشته است، بلکه حضور او در داسـتان   یتیخصن شیاند که در دربار فرعون چن کرده
اسـت کـه او را از    حضـرت محمـد   ياز سـو  یخیک اشتباه تـار یو فرعون صرفاً  یموس

ا هامـان  یـ آ یو فرعون برده است! به راست یق به داستان موسیداستان کتاب استر در عهد عت
 یتیهامـان شخصـ  ا امکـان نـدارد کـه    یـ ارشا بوده است؟ آیدر عهد خشا یخیتار یتیشخص

م کـه هامـانِ   یم به اثبات برسانین مقاله در صددیدر دربار فرعون بوده باشد؟ ما در ا یخیتار
شود و به عکـس، هامـانِ عهـد     ید مییتأ یشناس و منابع باستان یخیتار يها تیبا واقع یقرآن
 يها تیهامان در کتاب استر، شخص مذکور در داستان  يها تیگر از شخصید یق و برخیعت
ان اسـت. و  یـ المیان و عیـ ان بابِلیخـدا  یهستند و نام آنها وامدار نام برخ يا و افسانه یالیخ

  اند. ان اخذ کردهیها را از مصر ن نامیاد ایز به احتمال زیالم نیبابِل و ع يها تمدن
سورة مؤمن به اشکال یهودیان در مـورد هامـان در قـرآن پاسـخ      36فخر رازي ذیل آیۀ 

اسرائیل و فرعـون   گویند کسانی که تاریخ بنی گوید: یهودیان می ة اشکال میدهد. او دربار می
اند اتفاق نظر دارند که در زمان موسی و فرعون شخصی به نام هامان وجـود   را بررسی کرده

ن دوران بوده است، بنابراین، قول به وجود هامـان در زمـان   یها بعد از ا ندارد، بلکه او مدت
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اند کـه کسـی نبایـد بگویـد وجـود       کنندگان افزوده است. اشکالفرعون یک خطاي تاریخی 
تـر   قدیم یشخصی در زمان متأخر مانع از آن نیست که شخص دیگري با همان نام در زمان

وجود داشته باشد؛ زیرا اگر در زمان فرعون چنین شخصی بوده، چـون موقعیـت بـاالیی در    
اند و  ر ادامه به ذکر مثالی پرداختهحکومت داشته است باید شناخته شده باشد. مستشکالن د

بوده است، حال  ها بعد از پیامبر اسالم دانند شخصی مانند ابوحنیفه سال آن اینکه همه می
بوده است و بعد هم مدعی شود که  اگر کسی ادعا کند که ابوحنیفه در زمان پیامبر اسالم

اسالم بوده، کسی ایـن ادعـا را   ابوحنیفۀ معروف غیر از آن ابوحنیفه است که در زمان پیامبر 
پـردازد. وي   ن اشکال، به اختصار بـه پاسـخ مـی   یپذیرد. فخر رازي پس از بیان مفصل ا نمی
گذرد و اطالعاتی که از آن زمان به  گوید: زمان بسیار طوالنی از عهد موسی و فرعون می می

بـه قـول اهـل     توان در این مـورد  ما رسیده بسیار مضطرب و نامطمئن است. از این رو نمی
تاریخ اعتماد کرد؛ بنابراین، اخذ به سخن خداوند در قرآن اولی است. وي در ادامه مقایسـۀ  

چراکه عهد ابوحنیفه و عصر پیـامبر   داند؛  الفارق می وضع هامان با مثال ابوحنیفه را قیاس مع
  8بسیار به ما نزدیک است و اطالعات ما از این دوران مشوش نیست.

گوید اعتماد به سـخن خداونـد در    که جواب فخر رازي در آنجا که میشود  مالحظه می
فرض ما مسلمانان پذیرفته است، اما غیرمسلمانانی را کـه بـه قـرآن     قرآن اولی است، با پیش
کند. البته مضبوط نبودن تاریخ دوران موسی و فرعون درست است  اعتقادي ندارند قانع نمی

افتن نام هامان در منابع مربوط به زمـان فرعـون، وجـود او را    یتواند به صرف ن ینم یو کس
منکر شود؛ چون حقیقت آن است که اطالعات موجـود و موثـق از آن دوران بسـیار انـدك     

  9اند. به این موضوع پرداخته شبهات و ردوداهللا معرفت نیز در کتاب  است. آیت
 یخیل تـار یـ ش تحلقـات انجـام شـده، بـا رو    یاز تحق يریـ گ ن پژوهش ضمن بهرهیدر ا

ن رو بـر  یـ از ا از سوي مستشرقان رد و دیدگاه قرآن اثبات شده است.مطرح شده  يادعاها
کـه   يکتاب استر و ارائۀ شـواهد  یشکاف کالبد یکیم: یکن ید میدو نکته در داستان هامان تأک

ارائـۀ ادلـه و    يگـر یسـت، و د ین یخیتار یتیق شخصیت از آن دارد که هامانِ عهد عتیحکا
  و فرعون است. یمربوط به عصر موس یخیتار یتین که هامانِ قرآن شخصیبر ا يهدشوا

  در قرآن يخيان اشتباه تاريسخن مدع
داننـد کـه از نظـر     یمـ  یتیرا شخصـ  10يدر قرآن، هامان پسر همـداتا  یخیان اشتباه تاریمدع
 486 -460ران (یـ ارشـا، شـاه ا  یر خشایو به عنوان وز –نخستین بار در کتاب استر  یخیتار



   ۱۴۹ خی در قرآن!ادعای خطای تاري هامان و

مربـوط بـه حـدود     یخیاد شده است. حوادث کتاب استر از نظـر تـار  یاز او  -الد)یقبل ازم
کنند که چگونـه هامـان بـه     ین سؤال را طرح میسال پس از زمان فرعون است. آنها ا 1100

 ده و به اشـتباه ینام او را در کنار قارون د امبریاند پ یافته است؟ خاورشناسان مدعیقرآن راه 
ن اسـاس نـام او را در کنـار فرعـون     یبوده و بر هم یتصور کرده او هم عصر قارون و موس

هامـان در   یخیت تاریاند هو نتوانسته یدر قرآن وارد کرده است. محققان غرب یمعاصر موس
از کتـاب مقـدس    یرند کـه محمـد مطـالب   یگ یجه میقرآن را درك کنند و لذا بر آن اساس نت

ر فرعون اشـتباه  یارشا را با وزیر خشایدچارسوء فهم شده و هامان وز یا خوانده ولیده یشن
  گرفته است.

ن یـ ، بـه ا 12نین مترجم قرآن به زبان التـ ی) دوم1700ـ1612، (11یکو ماراچیاسقف لودو
مقدس را مخلوط کرده اسـت. او   يها محمد داستان«د: یگو یموضوع اشاره کرده است. او م

  13».ارشا بوده استیر خشایقت او وزیکه در حق یحال ر فرعون دانسته، دریهامان را وز
ن ادعـا را  یز در ترجمۀ خود از قرآن همـ ی، نیسیمترجم قرآن به زبان انگل 14لیجورج س

  15.کند یطرح م
المعـارف    ةدائـر م در 1891که سـال   يا ز در مقالهی، نی، زبان شناس آلمان16تئودورنولدکه

ان یـ هودین یتـر  نـادان «د: یـ گو یار نامناسـب مـ  یبسـ  یده است، با لحنیبه چاپ رس کایتانیبر
  17.»رندیگ یر فرعون اشتباه نمیارشا) را با وزیرخشایگاه هامان (وز چیزهین

اسـت کـه    یهامان نـام شخصـ  «سد: ینو یم» هامان«ل مدخل یز ذین المعارف اسالم  ةدائر
را  ارشـا در کتـاب اسـتر، او   یر خشایـ وز يک اشتباه هنوز نامشخص به جـا یقرآن به علت 

  18».داند یمربوط به فرعون م
، ژوزف م)1937-1862( 19المــنس يهنــر ماننــد يگــرین ادعــا را خاورشناســان دیــا

  23اند. ز تکرار کردهین 22)، و ابن وراق1863-1956( 21ي، چارلز کالتر تور20تسیهورو
ن یـ ز در ایـ نوشـته اسـت ن   ل درقرآنیدخ يها واژهمشهور به نام  يکه اثر 24يآرتورجفر

از  یکـ یهامان درقرآن، به عوض آنکه در داستان استر ظاهر شود، به صورت «د: یگو یباره م
از مفسـران   یگـردد. بعضـ   یدار مـ یـ پد یبزرگان دربار فرعون در مصرِ دوران حضرت موس

ست که مراد از ید نیر از هامان داستان استر است، اما تردین هامان غیند ایاند که بگو دهیکوش
را  یختگـ یآم ن درهـم یـ کتاب استر است و ما منشـأ ا  3باب  است که در یهامان، همان کس
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م که هامان با قارون ذکر شده یابیب 24ۀ یسورة مؤمن آو  39ۀ یم در سورة عنکبوت آیتوان یم
  25».اند افتهی یوستگیز هامان با قارون به هم پین يتلمود يها را در افسانهیاست؛ ز

ه ین فرضـ یا يریگ کرد. از روند شکل چند نکته باید توجهبه مذکور  يادعاها یدر بررس
انـد، بـه ایـن     فرض که آنها را مسـلّم انگاشـته   شیان بر اساس چند پیشود که مدع یمعلوم م

  ند از:ا ها عبارت فرض شین پیاند. ا دهیرس يداور
ن دو کتـاب  یـ که در ا یدارد، مطالب يشتری. چون کتاب مقدس در مقایسه با قرآن قدمت ب1

کرد.  يریگ ید در کتاب مقدس پیقت آن را بایمشترك است، اصل و حق يعناصر يدارا
قـرآن   یابیـ ارز ير بـرا یخطاناپذ يا ن، سنجهیشیگر، کتاب مقدس و متون پیبه عبارت د

  فرض گرفته شده است.
ان و یـ مانـده از اد  يبـه جـا   یراث مکتـوب و شـفاه  یـ با اسـتفاده از م  . حضرت محمد2

  د آورده است.یت، متن قرآن را پدیحیت و مسیهودیژه یگر، به وید يها فرهنگ
ر یـ اسـت کـه وز   یدارد و آن هـم کسـ   یخیک وجـود تـار  یبه نام هامان، تنها  یتی. شخص3

در  يگـر یکه او را مربـوط بـه عصـر د    يگرین هر فرض دیارشا بوده است؛ بنابرایخشا
 شده است. یخیتار يندة آن، دچار خطایرد مردود است و گوینظر بگ

ها آنها داستان هامان در قرآن را متأثر از داسـتان هامـان در کتـاب     فرض شین پیبا توجه به ا
  اند. استر دانسته

ن یـ چ یک از آنها ثابت نشـده اسـت ـ بـر ا    یها ـ که ه  فرض شین پیمسلمانان در مقابل ا
 يهـا  ن رو گزارشیدر آن راه ندارد. از ا یچ سخن باطلیباورند که قرآن سخن خداست و ه

ها در قرآن  تیشخص یگر، تشابه نام برخید ياست. از سو یخیت تارین واقعیآن ع یخیتار
سـت.  ین يگـر یچ کتـاب د یبر اقتباس قرآن از کتاب مقدس و هـ  یلیچ دلیو کتاب مقدس ه

سـت؛  یگـر متـون ن  ید يل بر صحت آن و سنجه بودنش برایک متن، دلین طور، قدمت یهم
ا یف شده یر و تحریین حال دچار تغیداشته باشد، اما در ع يشتریقدمت ب یرا چه بسا متنیز

  آنکه اساساً اصل آن مخدوش باشد.
م صرفاً بر اسـاس  یخواه یز نمیم و نیریم بپذیتوان یخاورشناسان را نم يها فرض شیما پ

م بـا  یخواه یم، بلکه مییت قرآن به شبهۀ مطرح شده پاسخ بگویبر حقان یباور مسلمانان مبن
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 يم تـا بـرا  یدگاه قـرآن بپـرداز  یـ مطرح شده و اثبات د يبه رد ادعاها یخیتارل یروش تحل
  م باشد.یت قرآن کریبر حقّان یرمسلمان حجتیمسلمان و غ

  تيخيهامان و كتاب استر در مواجهه با چالش تار
 یتین است کـه هامـان نـام شخصـ    یدر قرآن ا یخیتار يان خطایفرض مدع شیاز آنجا که پ

ن یـ ر سـؤال بـردن ا  یـ ران بـوده اسـت، ز  یـ ان در دربـار ا یکه در دورة هخامنش یخیاست تار
ن نـام  یسازد که ا ین امر رهنمون میان را به ایجو قتیفرض و مخدوش ساختن آن، حق شیپ

و چنـین    گـر وام گرفتـه  ید يهـا  از فرهنـگ و تمـدن   اسـتر سندگان کتاب یا نویسنده یرا نو
ها ممکن است به فرهنـگ و تمـدن مصـر خـتم      نام يریگ ن وامیاند. ا فراهم ساخته یداستان

  و فرعون است. یت هامان در زمان موسیت شخصیخیجۀ آن، اثبات تاریشود که نت
شـود کـه فقـط ایـن کتـاب از       یمـ  يادآوریت کتاب استر، یخیان خدشه در تاریقبل از ب

ه در منبع از کتاب مقدس و ن يگرید يکند؛ نه در جا یاد میارشا یرخشایهامان به عنوان وز
از  یز نـام یـ ران نیا یخینام برده نشده است. در منابع تار یتین شخصی، از چنيگریمستقل د

به دست او، آن طـور کـه در کتـاب اسـترآمده،      يارشا و اعدام ویر خشایهامان به عنوان وز
ده اسـت کـه داسـتان اسـتر و     یجـه رسـ  ین نتیـ ز بـه ا یـ ن کـا یرانیالمعـارف ا  دائـرة  26ست.ین

 یتین رو هامـان شخصـ  یـ امـده اسـت؛ از ا  ین یخیمطرح در آن در منـابع تـار   يها تیشخص
  27است. يا افسانه

ر یـ کـه از هامـان بـه عنـوان وز     ین یگانـه منبعـ  یـ د پاسخ داد کـه ا ین سؤال را بایحال ا
د گفـت کـه   یـ ت برخـوردار اسـت. با  یـ خیارشا نام برده تـا چـه حـد از وثاقـت و تار    یخشا
از محققان  ياریبودن کتاب استر وجود دارد. به اذعان بس یخیدر مورد تار يجد يدهایترد
المعـارف    ةدائـر شتر رنـگ داسـتان و رمـان دارد.    یندارد و ب یخی، کتاب استر وجه تاریغرب

  کند که: یاذعان م يهودی
اکثـر  دانند.  یخ میات کتاب استر را تاریاز محققان معاصر، بستر روا یبالنسبه شمار اندک

 یاند که کتـاب، بخشـ   دهیجه رسین نتیاز مفسران و شارحان [کتب مقدس] به ا یقابل توجه
آن بـه   یاند با تلقـ  دهیسندگان کوشیاز نو یک افسانه و داستان محض است، گرچه برخیاز 

  28ن نظر را نقد کنند.ی، ایخیک رمان تاریعنوان 
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محققـان دربـارة   از نکات مـورد توجـه    ییها ز با ذکر مثالین هودی یالمعارف جهان  ةدائر
  د:یگو یکتاب استر م یخیتار يمحتوا

 يهـا  دانند که بازگو کننـدة آداب و سـنت   یم ییها اکثرمحققان، کتاب را افسانه و داستان
ارائه شده تا از حملـه و هجـوم بـه آن اجتنـاب      یمیقد یاست که با ظاهر و آهنگ يمعاصر

 یباسـتان  29ساتراپی 20والیتی که نامشان درکتاب آمده با  127اند  شود. آنها خاطرنشان کرده
بودن خودش را  يهودیآور است که چگونه استر،  رتیا حی. ب استیعج یرتیران در مغایا

ک یـ م او بوده به عنـوان  یق ن حالیکه پسرعمو و در ع يکه مردخا یکند، در حال یم یمخف
به عنوان نخسـت   یرانیر ایک غید که ینُما یرممکن میز غیشناخته شده بوده است. ن يهودی

انـد   واقـع شـده   یکتـاب، اگـر بـه راسـت     يدادهایـ نکـه رو یا ملکه انتخـاب شـود، و ا  یر یوز
رو شده باشد. لحن به کـار رفتـه در کتـاب، سـاختار      مورخان روبه یتوجه یتوانسته با ب ینم
. یخیع شمار تاریک وقایک اشاره دارد تا یک داستان رومانتیشتر به یگاه کتاب، بیو جا یادب

  30اند. کرده یابیرد يهودیر ین اثر را کامالً غیمنبع ا یپژوهشگران حت یبرخ
 سد:ینو یدربارة کتاب استر م يل کندیسموئ

 يز است که غرض ظـاهر یآم افسانه یخ؛ داستانیتواند باشد جز تار یز میهمه چاستر کتاب 
ـ جشن گرفتن ع ين افسانه آن بوده است که برایا ـ  31،مید پـور ی ـ ک حقانی ـ ت و واقعی ت ی

دهـد. در   یز ارائه میرا در مورد فارس ن یکتاب استر اطالعات نادرست 32ذکر کند. یخیتار
ـ  یت حکمرانیوال 127بر ارشا ین کتاب آمده است که خشایا کنـد؛ و حـال آنکـه در     یم

  33تا بوده است. 27ات تحت حکم او یقت تعداد والیحق
هـا و تصـوراتی اسـت کـه از ادبیـات       سرشـار از اندیشـه   استربه نظر سموئیل کندي، کتاب 

گانـه  یک پادشـاه ب یـ ک زن بـر  یـ شۀ غلبـه  یاساطیري بابل سرچشمه گرفته است؛ چراکه اند
عـالوه بـر    34.يهـود یالد مناسبت دارد تا با فکر یش از میان قرن پنجم پیبابلۀ یشتر با روحیب
یهـودي نیسـت. بـه اسـتثناي شـاه       یک اسم واقعی استریک از قهرمانان کتاب   چین، نام هیا

» ایشـتار «دارند. نـام اسـتر معـادل     یو عیالم یاخشورش (خشایارشا)، بقیه، نام خدایان بابل
شـود کـه از    خوانـده مـی   35در باب دوم، آیۀ هفتم، هدسه یتقهرمان داستان ح ياست. بانو

بـه   يهستند که نقـاب یهـود   ی، بابلیانيالنوع بابلی است. استر و مردخا  بةالقاب خاص ر
 ي، یـک خـدا  »هومـان «بـا   یشناس زبان يتوان بر مبنا اند. دشمن آنها، هامان، را می چهره زده

گیرد، بـر همـان    یاو را م يم، که استر جا، ملکۀ پارس را ه»یوشت« 36، یکی دانست.یعیالم
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معتقد است  ين رو کندیاز ا 37النوع عیالمی تطبیق داد.  بةیک ر» یمشت«توان با  یترتیب م
باشـد کـه کشـمکش و     یمـ  یقـرن پنجمـ   یدر عهد عتیق یک افسانۀ بابل استراساس کتاب 

کنـد.   اخشـورش) بیـان مـی   ) و ایشتار (استر) را با خشایارشا (شاه يمرافعۀ مردوخ (مردخا
جا که مردخاي  توان آن را بر تصادف حمل کرد. از آن قدر زیاد است که نمی ها آن  يهمانند

ابنـد، پـس ایـن    ی یمـ  ي) پیـروز یبابل يبانو  ي) و استر (ایشتار: خدا38(مردوخ: خداي بابلی
موجود  يها هم اذعان دارد که نام قاموس کتاب مقدس 39افسانه در بابل پرداخته شده است.

و  یبـابل  یاصـل  ياز مـردوخ خـدا   ياست؛ مردخـا  یالمیا عی یبابل ییها ، ناماستردر کتاب 
  40است. یالمیع یان اصلیاز خدا یکیا همان یهمان 

ش یپـ  يهـا  متمدن باستان از دوره يایالم با دنینکه ارتباط کشور و تمدن عیبا توجه به ا
ها به دست آمده به  ش از سلسلهیکه در مصر در دوران پ يخ برقرار بوده است و آثاریاز تار
ان بـوده اسـت ـ    یتخـت هخامنشـ  یارشـا پا ین ارتباط را با شوش ـ که در زمان خشا یا یخوب

، و با توجـه  41اند خ هنر تذکر دادهین نکته را بارها دانشمندان و محققان تاریدهد و ا ینشان م
نۀ آن در ادامه خواهد آمد، این احتمال قوت شناسی که نمو به تحقیقات دو سدة اخیر باستان

رد که نام هامان از تمدن مصر به تمدن عیالم منتقل شده است. بنابراین، با این ادلـه و  یگ می
بودن داستان هامان در کتاب مقدس و بـا توجـه بـه شـواهد وام      یشواهد بیانگر غیر تاریخ

تـاریخی   يشـود، خطـا   ثابت می عیالمیان از مصریان، اکنون باید گفت آنچه یفرهنگ يگیر
  قرآن کریم. یتاریخ يکتاب مقدس است و نه خطا

که با هامان قرابـت   یلفظ ین باورند که چون در زبان فارسینظران بر ا از صاحب یبرخ
ن نـام وجـود نـدارد،    یبد یارشاه شخصیان خشایان درباریست و در میداشته باشد موجود ن

ر یـ که با هامان وز یارشا به مناسبت شباهتیخشا يزرااز و یکیان به یهودیتوان گفت که  یم
  42اند. ده لقب هامان دادهیورز یم یهود دشمنیفرعون داشته و مانند او با 

ز وجـود  یـ ن يگریقهرمانانش، شواهد د یبودن داستان استر و برخ یخیر تاریدر مورد غ
تـا   1947از سـال  کنـد.   یهود خـارج مـ  ی یخیتار يها ن کتاب را از گردونۀ کتابیدارد که ا

با اسفار متعـدد   43ت در قُمرانیبحرالم يک صد قطعه از طومارهایکه حدود  يالدیم 1956
 يادآوری 44ق در آن وجود داشت جز سفر استر.یق شدند، همۀ اسفار عهد عتیق تطبیعهد عت

ان اسـت کـه هـم اکنـون     یهودیاز  45انیت مربوط به گروه اسنیبحرالم يشود که طومارها یم
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گـر آنکـه در   ید 46ده و در دسـترس همگـان اسـت.   یز به چاپ رسین مخطوطات نیا ترجمۀ
د یب سـع یـ به کتـاب اسـتر نشـده اسـت. حب     يا ا اشارهیچ نقل قول یز هید نیکتب عهد جد

ن کتاب است و در یسندة اینو یوجود ندارد که مشخص کند چه کس یلیچ دلیسد: هینو یم
ان در یمکاب يها دگاهینکه دیاند که با توجه به ا بر آن ینوشته شده است. فقط برخ یچه زمان

ح نوشـته شـده   یالد مسـ یش از مـ یپ 130توان حدس زد که حدود سال  یافته، میآن بازتاب 
ران یـ ا یخیل که در منابع موجـود تـار  ین دلیز با ایاز شارحان کتاب مقدس ن یبرخ 47است.

ن نظرند که اساسـاً  یشود بر ا یده نمین دا هامای يا مردخایا استر ی، یاز ملکۀ وشت یچ نامیه
است که اصالً  ییگانه کتاب استرند که کتاب یگو ین آنها میست. همچنین یخین داستان تاریا

د یـ از قدما در معتبر بودن آن ترد ین رو برخیدر آن از خداوند نام برده نشده است و از هم
  48اند. نداده يجا یقانون يها ف کتابیکرده و در رد

  و فرعون در قرآن يبودن هامان در داستان موس يخيتار
  کیهود، تنها ی یند چون بر اساس متون مذهبیگو یدر قرآن م یخیان وجود اشتباه تاریمدع

و  یدارد، پس هامان قرآن که در زمان موس یخیارشا وجود تاریرخشایهامان و آن هم وز
بـه   يهـود یامبر در اقتبـاس از منـابع   یـ و سوء برداشت پ یخیتار يمعاصر فرعون بوده خطا

م. سـه  یندازیب یات قرآنیبه آ يگرین ادعا، نگاه دیا یبررس يد. مناسب است برایآ یشمار م
 ییخـدا  يشود. ادعا یات مورد اشاره در مورد فرعون و هامان استفاده میاز آ یمطلب اساس

ند از آجـر (ر.ك:  بل یساختن برج ي)، دستور فرعون به هامان برا38فرعون (ر.ك: قصص: 
. یه به نام هامان در دربار فرعونِ معاصرحضـرت موسـ  یبلند پا یهمان)، و حضور شخص

  ).8و  6(ر.ك: قصص: 
، بـه  »per 'aa«را یـ ف يفرعون ازکلمۀ مصر يشۀ لغوی، رکایتانیالمعارف بر  ةدائربر اساس 

عنـوان   يبـرا ن کلمـه بعـدها   یـ در مصر باسـتان اسـت. ا   یا مکان سلطنتیمعنی خانۀ بزرگ 
ح اسـتفاده  یالد مسـ یش از مـ یپـ  1292تـا   1539 يها سلسلۀ پادشاهان مصر، در فاصله سال

 یز الهیپس از مرگش ن یفرعون اعتقاد داشتند. فرعون حت ییان به خدایشده است. مصر یم
گرفـت و قـدرت و    ید قرار مـ یان خورشیآسمان و خدا يماند و در حکم پدر خدا یم یباق
  49کرد. یپسرش منتقل م یعنید یرا به فرعون جد گاه مقدس خودیجا

ان معتقـد بودنـد او   یمصـر «د: یـ گو یز در مورد فرعون مـ ین فرهنگ مصور کتاب مقدس
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ــ ــم یخورشــ يخــدا )،Ra» (رع«فرعــون، او پســر  یخداســت. در طــول حکمران د و تجس
ن یآنـان بـر زمـ    يآمـده بـود تـا بـرا     یالهـ  یتیان با مسـئول یبود. او از طرف خدا 50هوروس

  51».ز بودیحکومت کند. سخن او قانون و او مالک هر چ
ل یـ در بسـتر ن  یشناس باستان يها افتهیبلند از آجر به دستور فرعون  ییدربارة ساخت بنا

در تفاسـیر   52انـد.  دارد که از آجر ساخته شده ییها ها و ساختمان و ساحل آن نشان از مقبره
ولـی ایـن امـر     53زمان فرعون ساخته شد. روایی چنین آمده که بناي آجري نخستین بار در

د گفت ساخت بناهاي آجري در عصر فرعون رواج داشـته  یرسد، بلکه با یح به نظر نمیصح
  54اند. کرده یالد از آجر استفاده میش از میها از پنج هزار سال پ ياست؛ چراکه مصر

اسـتنباط  شتر مفسران مسلمان بر اساس یدر مورد مطلب سوم، همان گونه که گفته شد ب
ـ اند. بـا ا  ر فرعون دانستهیات قرآن، هامان را وزیاز ظاهر آ تـاکنون   يچ مفسـر ین حـال، هـ  ی

  نکرده است. یبررس یشناس را از نظر زبان يت ویهو
 55يس بوکـا ین بحث توجـه کـرده، مـور   یه به این زاویاز محققان فرانسوي که از ا یکی

ن یسـته، بهتـر  یز یمـ  یزمان موسـ ) است. او معتقد بود از آنجا که هامان در1998-1920(
ـ نام او،  یو بررس يو ییشناسا يمنبع برا مصـر،   یک متخصـص در زبـان و خـط باسـتان    ی

کـه بـا    ين مصرشناسـان فرانسـو  یتـر  از برجسته یکیخود را با  یزنیف است. او رایروگلیه
  دهد: ین شرح میز آشنا بوده، چنیم نیقد یزبان عرب

نشان دادم و به او گفتم که  يکرده و به و یکپ یقرآنمن کلمۀ هامان را با همان نگارش 
گرفته شده و جمله مربوط بـه   يالدیمربوط به قرن هفتم م یک جمله، در متنین کلمه از یا

ن یاو ا ین حالتیخ مصر مرتبط بوده است. او به من گفت که در چنیاست که با تار یشخص
 یاسـم  گـر] یبـه زبـان د   یاز زبـان  یا عبـارت یـ ن تلفـظ کلمـه   ی[نقل ع یگردان سهیکلمه را نو

 يالدیمربوط به قـرن هفـتم مـ    ین حال مطمئن است که متنیع اما در ،داند یم 56یفیروگلیه
ـ یروگلیف باشد؛ چون در آن زمان هیروگلیبه زبان ه یاسم يتواند حاو ینم ن یف کامالً از ب

 ینامـۀ اسـام   لغـت شنهاد کرد تا بـه  ید استنتاج خود به من پییرفته بوده است. او به منظور تأ
) مراجعـه کـنم کـه    Herman Rankنوشتۀ هرمن رنـک (  )ن (مصرینو یاشخاص در پادشاه

دا کـنم. مـن تمـام آنچـه را آن متخصـص      یف پیروگلین اسم را به نگارش هیممکن است ا
افتم و یـ در آن فرهنـگ   یهامان را به زبان آلمـان  یگردان سهیدا کردم و نویاحتمال داده بود پ
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قـاً  یرشدم: فرمانده کارگران در معـادن سـنگ؛ دق  یافتم متحیز ینکه شغل او را نین از ایهمچن
ر صفحه یکه من تصو یشود. هنگام یمطابق آنچه از دستور فرعون به او در قرآن برداشت م

از قرآن که در آن نـام هامـان    يا در مورد هامان را با صفحه يمصر یمربوط از فرهنگ اسام
  57گفتن نداشت. يبرا یچ حرفینشان دادم، او ه يه کارشناس فرانسوآمده ب

سپرده شـد و تـا    یبه فراموش یپارس یخیف به مانند خط میروگلیدر گذر زمان، خط ه
ف حک شده بر معابد و آرامگاه فراعنـه  یروگلیتوانست خطوط ه یچ کس نمیصدها سال، ه

 يطلسـم و جـادو   يب برایشکال عجن خطوط و ایپنداشتند که ا را بخواند و اکثر مردم می
بردن به اسرار مصـر باسـتان    یان دراز پین رو تا سالیمقدس حک شده است. از ا يها مکان

 یناخواسـته و اتفـاق   ينکـه افـراد  یشده بـود تـا ا   یافتنین ده و دستیچیپ ییبه صورت معما
ناپلئون بناپارت بـه   1798مصر باستان را کشف کنند. در سال  ياید ورود به دنیتوانستند کل

 يک سنگر برایک سال بعد از آن، سربازان ارتش فرانسه به هنگام حفر ید. یمصر لشکر کش
دا یـ را پ یاه بزرگـ یـ سـنگ سـ    ید کنونیرزِتا ـ الرش  يدر روستا یسیانگل يروهایمقابله با ن

ف، یـ روگلیبا سه خـط ه  یکسانین سنگ متن یا يودند. رینام 58»سنگ رزِتا«کردند و آن را 
حک شده بود. بـا ترجمـۀ مـتن     یونانیک و یدموت

ن سـنگ  یـ مشخص شـد کـه ا   یونانیشناخته شده 
سال قدمت دارد و مربوط به دورة سـلطنت   2200
بـه کاهنـان از   ین کتیـ وس پـنجم اسـت. در ا  یبطلم

معابد و مردم مصـر   يکه پادشاه جوان برا ییکارها
ف کرده و سلطنت او را مـورد  یانجام داده بود تعر

ن سنگ بود یبا استفاده از ا 59د قرار داده بودند.ییتأ
، ژان فرانســوا يکـه مصرشــناس برجســتۀ فرانســو 

م) توانســـت خـــط 1832ــــ1790( 60ونیشــامپول 
کند و از آن پس، امکـان   ییرمزگشاف را یروگلیه

 61ز فـراهم شـد.  یـ ف نیـ روگلیگر هیترجمۀ متون د
  ف شد.یروگلید کشف رمز خط هیروزتا، شاه کل یبۀ سنگیتوان گفت که کت ین میبنابرا
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هرمن رنک در تصویر زیر آمده است. این متن به نام  يمتن موجود در فرهنگ سه جلد
برداشــت کــرده اســت.  62ینســکیســنده آن را از کتــاب والتــر رسیهامــان اشــاره دارد و نو

 يهـا  م دربارة نوشـته 1906مصر است و کتابش را در  یباستان يها رسینسکی محقق در زبان
  64ن نوشته است.یو 63»هاف«در موزة  يمصر یمیقد

 
  

  
حک شده، که اکنـون در آن  » در«ک ی یدارد که نام هامان بر ستون سنگ یاظهار م ینسکیرس

نبشـته را در کتـاب خـود آورده و     متن سـنگ  ینسکیشود. رس یم يش نگهداریموزه در اتر
  ل آمده است.یر ذیمذکور در تصو ۀنبشت از آن را ترجمه کرده است. سنگ ییها بخش

  
 
  
  

  آمده است. ینسکیر از کتاب رسیز در متن زیر فوق نیتصو یحات فنیتوض
 
  

  
  
  
  
  
  

  
  «         »و  »            «ف و یـ روگلیشگر نام هامان به خط هیدر شکل باال، نما »           «
با عبارت  یترجمۀ آن را به زبان آلمان ینسکیرساوست که  یگاه اجتماعیت و جایان موقعیب
»Vorsteherder Steinbruch arbeiter «فرمانـده کـارگران درمعـادن    « يکرده که به معنا درج

  65.است» سنگ
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ن است که واژة یمحققان بوده ا یقات مورد توجه برخین تحقیش از ایگر که پیدگاه دید
خ و فرهنـگ مصـر   یار معـروف در تـار  یبسـ  يا واژه 66باشد. آمـون  می» آمون«هامون معرّب 

 ياریان شد و معابد بسـ یخدا ياست که بعدها خدا 67شهر تبس یدنیناد يباستان و نام خدا
ان اهللا معرفت معتقد است همـ  تیآ 68قدرتمند در مصر ساخته شد. ين خدایپرستش ا يبرا

 یمعـرّب شـمرون  » يسـامر «ز یـ جد بـزرگ) و ن  يمعرّب أب رام (به معنا »میابراه«طور که 
سـت  یهـم ن  یتواند معرّب آمون باشد. تعجب یز میله شمرون) است، هامون نی(منسوب به قب

افت ـ بماند. همان  یواال  ین معبد ـ که نزد فرعون مقام یکه نام معبد آمون بر بزرگ کاهنان ا
خلفـا نـام    یبرخـ  یدر دورة عثمـان  یز در اصل نام مکان است و حتیفرعون نطور که واژة 

ه ق) 540 -465(یقیابومنصـور جـوال   69انـد.  ، که اسم مکان است، بر خود داشته»یباب عال«
 یاعجمـ  یهامان، اسم«د: یگو یداند. او م یمعرَّب م یز هامان را لفظیمؤلف کتاب المعرّب ن

م (عاشـق  یهـ یکـردم) و از هـام ـ     یعل هومت (خواب سبکاست و البته بر وزن فَعالن از ف
بزرگ سحره فرعـون   ياز رؤسا یکی، 71ها سد: در میدراشینو یز مین یخزائل 70».ستیشد) ن

افتـه  یر ییـ ن احتمال آن است که هامـان را صـورت تغ  یتر کین، نزدیده شده؛ بنابراینام» امی«
  72م.یبدان» امی«

ـ  یدن هلند ـ به عنوان آخـر  یـ چاپ ل  المعارف قرآن  ةدائر در مـورد   ین مرجـع معتبرغرب
ت کرده و در کنار اشـاره بـه قـول    یگر منابع متقدم، جانب انصاف را رعایقرآن، نسبت به د

دهد که  یز توجه داشته و احتمال میدگاه مذکور نیدر مورد هامان، به د یمشهورمحققان غرب
و شـخص دوم بعـد از    ین روحانیباالتر ها، آمن، باشد که عنوان يهامان، معرّب کلمۀ مصر

  73فرعون بوده است.
از آن حکایـت دارد   یشناخت و هم منابع باستان یخیشواهد تارتوجه به آنچه ذکر شد هم  با

ا مشـابه آن در مصـر باسـتان کـاربرد داشـته اسـت و مناسـبت        یـ است که خود  يا که هامان، واژه
  هامانِ مذکور در قرآن کامالً آشکار است.گاه یبا جا ها در مصر باستان ن واژهیا ییمعنا

  يريگ جهينت
اند که هامان در قـرآن بـا    ادعا کرده يا اثبات نشده يها فرض شیخاورشناسان بر اساس پ. 1

و  یارشـا بـه داسـتان موسـ    یاز داستان کتاب مقـدس در مـورد خشا   یخیک اشتباه تاری
  فرعون راه یافته است.
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 یتیانـد کـه هامـانِ کتـاب مقـدس، شخصـ       دس پنداشتهان اقتباس قرآن از کتاب مقیمدع. 2
که منابع مسـتقل   یان در شوش است، در حالیمربوط به زمان حکومت هخامنش یخیتار
 کند. ید نمییرا در آن زمان تأ ین شخصیوجود چن یخیتار

و اسـتر در داسـتان مربـوط بـه      ياز آن اسـت کـه هامـان، مردخـا     یحـاک  یخیمنابع تار. 3
مربـوط بـه    یواقع يها اند که نام آنها از نام یالیو خ يا افسانه ییها تیارشا، شخصیخشا

 الم ـ وام گرفته شده است.یگر ـ چون بابل و عید يها تمدن
د در یـ ات جدیج کشفیک سو، و نتایالم از یبابل و ع يها ن تمدن مصر و تمدنیارتباط ب. 4

بخشد که  یال را قوت من احتمی، ايف مصریروگلیه يها نوشته مورد نام هامان بر سنگ
سندة کتـاب  یت، نویالم منتقل شده باشد و در نهاینام هامان از فرهنگ مصر به بابل و ع

 خود الهام گرفته باشد. يپرداز داستان يها برا ن نامیز از ایناستر 
شـده باشـد،    یخیدچـار اشـتباه تـار    یان اگـر کسـ  ین میگفته، در ا شیبا توجه به موارد پ. 5

 امبر اسالم.یاند و نه قرآن و پ استرسندگان کتاب یا نویسنده ینو
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