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  .کانداهنيئا انون هل مار  Mythologie یهرگوورشتهس

  ،" ) l'Ancien Testament"  شووپ یمانهيپ اني ،قورعان و ليئنج ورات،هت(
   

  م". يبراهيئ یتەزرهح یکانهتهحيسهنان ي، شووپ یمانهيپ l'Ancien Testament"  هیرگورشتهان  سيشت هههب یمار - ١
  ر همۆس یتو یشملگاهگ  هیرگورشتهس یمار - ٢
 ان  يديزيه یتو یمار - ٣

  کان هسالميو ئ یانيستي، کرهکهجول ینيئا یشتهههب یمارم) هکيه
   :هنيئا م سهئ
  .نيرکرەشت دهههبهو ل ەوهتنمهن یمرهن هگرد، ب ۆڤمر هل یگرر ، "یميبراهيئ" یتەزرهح ینيئات، وترەان ديپ

****************************************************.  

تر ەفر ڵزار ساهک هاتن هکات هزانن ( چونکەد یتابيک هان بۆيخ ،یميبراهيئ ینيان ئاي، سالم)يو ئ یانيستي، کرهکه(جولینيئا
 ینيت ئاوترەان ديپ هکانن کديزيه ینيئا ۆیپاشک هنيئا م سهکانم، ئهدواچونهب ەیرگوهنا بوو)، (بداه ینير نوسهمۆبوو س

، هکان( پارشومهر پارشومهسه، لینيش زاپ ڵدساهسۆنکان ەراوينووس ەیرگوهب ها".ک یبراهميئ هیتاقان ی"خوا زم،يتۆنۆم
ان ەيوهنيزۆدهست بەدا دينيزا یمههەزدۆن ەیدهس یتاۆک هل ).یترهمينج سانتپ یوانيستيئ یئاجل یر قورهسهن لينوس هوات

  . ەوهتهتر نوسراونيکجار ۆمرهئ ینينووسهوب ەوهتهزراونۆد هکنج ساست وپيب یتەواوهت هب لەکراون. و

. )هيیماها و بنينهتاق و ت هیفيلهخ( یتهوەد یاسيس یگفت هان بيا" ينهتاق وت یان خواي يیخوا ه"تاک یريزم، بيتۆنۆم
و  زمتۆنۆم هیرقافهم سيبراههئ یتەزرهح وتوون.هستمان کەد ۆمرهتا ئنوح  هیکشتهپاش ک یکانەنوسراو ەیرگوهب
 یکنوسراو ۆکان بييهتابيک هنيئا س یکردنۆم)، درنەکان دادهکهجوول ۆیدرهب ەزم ته(هاوکات من ئ. ەها بووەر یتهوەد
  ن. ببورن.يندوازل یتهبيتا

و  ەڵهاوشدا لگامهگ یايجۆتاليم هل ەندهرچه، هنهکهکدا ئهيهستهجهر لهر وشخ یادخو هر باس لهمۆس یتو یکانەنوسرو
ژ ۆان رهي، خواکەرستوهان پييتاک یبابل خوا یتها وەروههدا. هستهک جيه هزدان ليهدوو  ه، واتبوون. یکديه یستيوهشۆخ

  . ەبوو
ان ي یميبراهيان ئيمووهوه ەبووهان هيتر بوونينيها ئاەدهسه. بەماوجهپاش بهان ليناون نوسراوناوم ه ەوەرهس هیکهنيئا س
 یتابيک هان بهينيئا م سهئ ۆمرهئ ۆيهنراون بوتانهفراستر ان يوتاون هم فه. بەبووهان هيتابيوکبوون  یميبرانيئ ەرهيغ
هقهل   ن. درهم ئه
  ن.هکەران دژوو وو م هبخانان کتينگاوهم ههکيهران هرکيت داگچهرمان نيب

-----------------------------------------------------------------  

  ،ەهاتوومدا هکيه یمانهيان پي ،وداشپ یکانهتسەو یتابيک هل
ک رجهم هبخوات. ب یاريزان یدار ەیويم هل ەوداويفر یواهح ە، دادەند کردووەخوداو یکانەرموودهف هل یچرپهک سمار

 یکانييهتاەرهس هتوس ینوسراو ەیرگوه. بنووب کردهغەدهق ل یکدار ەیويا مينهشتا تهههب ەیويناو م هند لەخوداو
  : یناو یميئبراه

 ، ەبوو هو خراپهباش يیاريزان یدار
de la connaissance du bien et du mal arbreL'    . 

م هئ ۆب یواهح ەن داديزانەا دينه، تەدگارکردوەروهپ یرمهئ هل یچرپهس ۆت، بس نازانهچ ک ۆمرهشت، تا ئهههب هیکەمار
 هنن)  ليوودان: ژن ناقس أألعقول وديژن فر ەکان ئاسانترميبراهيئ هنيئا س ەیرگوهب ه، ( چونکەواندويفرهه هستهبهم
  . ەرخووارداوەد یشتهههب یباخ یراستەناو هیکهتاقان ييهاريزان ەدار ەیوويم



، يهکرداهن یتانهيش یمار یگو هب یواهح ەر دادهگهبخوات. ئ هکەدار ەیويم هم لەئاغا ئاد یتهبيتاهدابوو بهن یند رەخوداو
  خوارد. ەدهن هیکەويم هز ليرگهم هەئاغا ئاد

ک ئاغا ەوون هک هیو خراپ هباش یننه هل يهبخواردا یاريزان یدار ەیويم هک لسهچ ک هکردبوون، چونکهغەدهق یزدان ليه
   یدار ەیويم هلت برەد هخشت هل یم ەئاغا ئاد ،ەواوهح ەداد ەیمژهگ ۆیه هب یتانهيش یمار لە. وشتهيگەدتخوا 
  .تخواەشت دهههب هیو خراپ هچاک یاريزان
 کردبوون.هغەدهق ل ەیدار ەیويو مهئ یک خواردنرجهمهب ەورهگ یخوا

ند ەخوداو یمرهئهل یچرپهکرابوو. مار سهغەدهم قەئاد هان لير ن یسهک هل یتهبيتاه، بیاريزان یدار ەیويم ەیوهئ هڵگهل
شت هههب یاريزان یدار ەیويم هل ەوەو ناز هژنان یکرهمهب هیکەردتا م ەواوهح ەداد یشکم هیلهکهبن ک ەکرد، چوو
هخهه ۆیخ یرهسهقورب یردم یمەکرد، ئاغا ئاد یتانهيش یمار یگوهب هبخوات. ژن   .تانده

وا هح ەو داد ۆیخ یخود هل یندەخوداو ینيرق وق ەیوهل هبوو، جگ هن یکوتهسکەش چ قازانج و دۆهب یتانهيش یمار
  :ەیوهدان بيزاهساند. خواند جهه یمەئاغا ئاد هل یتهبيتاهوب

  ت؛ ادا مابيدنهتا مار ل
  .تبهتر نەز ومشک و جرج فرهگهش و مم هل یو خواردن یدا بژۆز و خۆپوتهو تن هت لبەد

  .رکردنەشت دهههبهل هلهپهب یمەوا وئاغا ئادهح ەداد

  .بووهن هکتابيک هنيئا س هیکەوهک ئەر وهمۆس یتو یشلگامهگ هیر گورشتهس یمار دوو)

***************************************. ************ 

 ۆیخ یرهسوا، پ یژ قوورۆو رهو ح هوت شهکرد. حيدوا یچۆک ۆدينکيئ هیکهستيوهشۆخ ێهاور  ەیوهش پاش ئلگامهگ
ان ي، داواەوههاتەشدا دلگامهگ هان بەيزهر بهمۆس یتو یکهموو خهدا. ههواردا ئيدار ودهب هيیکهستيوهشۆخ ێهاور ۆب
 ەر وئاژاوهش یزدانيه ەوهوانهچپهش ببوو. گالگام ەوهرکردنيوب یمنه یزدانيه ۆدينکهئ یخود .ەوهتور بک همهکرد کەدل

  زبوو.وه
ئاکامدا  هان بدات، ليتريوهب ۆڵبوو ک یان توانهيان نيسهاندا کيوانن ەیژۆند رهچ یقورس یکرهشهل شووتران پيردوکهه

 کدا.هيهستهجهر لر وخهش یزدانيه دا.هستهدووج هس لهک کيه هکتر. ببوون بيه یستيوهشۆخ یورهه هببوون ب

 هت. واز لگرهه ۆیخ یرهدا سياريرالکبوو بير هۆوان، زنووستن و قورپ هژ نۆوت رهح - وهوت شهش پاش حلگامهگ
بوو. هن ۆو رهک ئەکار و یميقسهشتا ت، هزدان بوونيهمان کاتدا هههپاشا ل همانەردهوسهت( ئنبه یتيهو پاشا یندەخداو

 ۆیخ یک خودەو ۆڤت، تا مررههادا بگەر یانيشت و ژهههو ب يیمرهن یدواه). ببوون ینەدهک بيهتان و خودا هيش
  ت.ژچهمردن ن یتهفهخ

 یتاۆم کەردهب یوژئاوا کۆرو رهواو بهت یمانگ ٣ ەوهرنگەالککرد. ديه ۆیر خۆشت زۆر رۆو کرد. زرد وکهه هل یروو
 ەئاماد یوەز ەیوهروناککردن ۆب ەوهالتهژ هۆر هل یانهيها بەروه. هەبوودا ون ت یژۆواران رئ ەیوو که. ئەشتووۆر یوەز
  . ەدا کشاوهوکونهشک و بيتهب ەژ بووۆواران ر، ئەد بووت یزنهم ەفر یککوون هکەووان کيقهئ هینەزهم ه. بەوهتۆب
(  یناو هاون، بيودا ژيودهب هو کونهک لاويس؛ ژن و په، دوو کەردا نوسراوهمۆس یتو هیرگورشتهس یکانەنوسراو هل
ان ەيورهگ یکمهله، بهکەاويپناو برد بوو، ژن و هل یرزهر ئهس یانيموو ژهه هکهزنهم ەک الفاوم). کاتيتاناپشتۆئ

 هشتن بهيگ ینها نهەروه. هیلەزهمر و ئهن هان ببوون بيرزگارکردبوو. پاش رزگار بوون هکەالفاو هان لۆيبوو، خ درووستکرد
  ربوون.ف اندايژ ەیوهکردنيتاق هان لهيو خراپهباش یاريو زان یدهبهئ یانيژ

 یپاش مردن هت؟. لنست بهەدهب یمرهن ین ئامانجۆبکات چان ليداوام)، يتاناپشتۆکن ( ئ هبوو، بگات یس ئاواتلگامهگ
  .تب یمرهن ۆڤمر یانيست ژيوهيت. ئدابت یمابوو مردنهک نانيژهب یرە)، باوۆنديکي(ئ هیکهستيوهشۆخ ێهاور

 یرههاتن وشۆب یرۆز یکو درنجها وديژدهه هگا، لر ههات یسپۆک ەژئاوا، فرۆر یاکانيچ ینهدام هشتهيش تاگلگامهگ
واران ئ هیکهوتهشکهم ئەردهب هشتهيشت. تا دواجار گههدا نيمەردهبهل یدرووست هب یکانهسپۆموو که، هیکردن وکوشتنهگهل

  بوو.هر ئهپدا تشک تيک تەژ وۆر
 ەوهکهوتهشکهئ هتچهان کرد، نيرۆز ینمار هکهوتهشکهئ یکانهوانهها پاسەژدهه
 ۆڤمر .یشتهههو ب یمرهو ن یدهبهئ یانيژ هشتن بهيگ ۆب هستهبهم مهئ ۆب ،ەوهکهنيئا و س ميبراهيئ ینيئا هیوانهچپ هب



 رەوەنديموو زهوا وههم و حەئاد، ەوهتەئافر یشۆم ههک ۆیه هب ۆڤمر سالمدا،يو ئ هکهح وجوليسهم ینيئا هم لهبت. شۆکەدت
 ەت، بگررناکرەشت دهههب هل ەوهشتهههب هتت بچوەيهد ۆڤشدا مرلگامهخوا گ یکانەنوسراو هل ن..کرەردەشت دهههب هل

  .یشتهههو ب یمرهن هبگات ۆیخ یپا هت بوەيهکات، دەد ۆب یباتهخ
ان، يدا دژم) تيتاناپشتۆ( ئ هیکهوتهشکهئ یروازەم دەردهب یهاکانيژدهه یر تووانۆز یکيهرو داواکارهش پاش شلگامهگ
  .ەوەژوور هتن بچەبد هیگر

ت، بپ یمرهون یلەزهئ هبوون ب ینبکات نهپ یحمەکرد، رل یو داوا ینيب یردم یم)يناپشتتاۆ( ئ ەو ەژوور هک لکات
 یکچ ئاکام ەوەيهپار یش للگامهند گهرچهبوو. ههن یرد رازم یم)يتاناپشتۆربکات. ( ئف هیو خراپهچاک یاريها زانەروهه
   .بوو هن یراز ەويها و پارايگر ەواريدهژ بۆورهش ٣بوو، هن

، هبهجهت بۆپاش خ هنان لو داه هچاک یمرهن هتاق ه، چونکێرهگهدا نيمرهن یدواهکرد، ب یشلگامهگ ینمار م)يتاناپشتۆ( ئ
  . یمرهن یانيژ یکانييهنهن ۆب ەويهکروزاهر ئهنا و هه هن یش وازلگامه. گييهشتهههو ب یمرهن يهیما ەوهئ

  گووت: یپ  ەوهيهکەرههاوس یزدهبخانم،  یم)يتاناپشتۆ( ئ هیکەرههاوس دايتاۆک هل
  .یلەزهمر و ئهنهت ببهت ئۆيخيب هيهوزههس یکيهاي"فورات"دا گ یئاو یبن هل ۆبچ ەتازو هستهه
  و بوو.هخ نان و ب ژ بوو بۆورهها شەندهالک ببوو، چير هۆ. زەويهراهوفرات گ هدجل یتو ۆب هلهپ هش بلگامهبوو گ ەوهئ

دا ۆي. خێرهس ەويهکشاهه هلهم هب. ەووزۆدفراتدا  یبنهل هیاکيگ. ەوهراتف یاوئ یبن ەراشکاند ۆیخ هلهپ هب
 شتينهت هل هک هانيژ- ئاو ه). شوشنرۆز ەراوهدا گيدواهش بلگامه"، گ Eau-de-vieان يژ ی"ئاو یباس ەیوهراندا(گيوەزهب

  خات. ەدل یوهخ یالکيهدا يشانس بهل لە، وتنەدا دادۆيخ یخود
. ەوهخواتەد هناو شووشک یانيژ- یئاو هکيهرهو خبز یکت مارنيبە،  دەوهتبەد یرهبهک خکات ت،نوەر دۆز یکرهيق
  ت.نقهتەد یو ت ەوهتۆخوارد هیکەت، مار ئاووها ناکيبکات، فرل یچر پهدا بهئ ڵوهه
یشدا، مار رلگامهگ یکۆريچ هل وا هح هخانم مار ييهنسالمدا يئ ینيئا هک لەت، وگرەدا دۆڤمر یمرهن یانيژ هل یگرر ۆ

  .نرکرەد شتهههو ب یدهبهئ یانيژ هلەوۆيهخوا هح ەداد یخود هانداران بيمووگهه یساسهئ ۆیهت. خانمان  نويفرهه

  کاندا.ديزيه ینيئا هم لههس یارم م)ههس
*********************************  

موو هه ه. لدروستکرد "هکييهژووم هفانۆت" هان ليو ژ یتيهاۆڤمر یرزگارکردن ۆب یکييهشتهنوح ک یتەزرهک حکات
هچەک تا ررەوەنديز   . هاوشتن یکشتهو کن هل هینيرو ن هنيم یکجووت نوتهفهان نيکه
  . زندا داناهم یکەيهوهکردنيتاقم ەردهبهل یتيهاۆڤمرزن)هم ی(الفاو ،ەم رووداوهب يهزدان گوايه

هيهچەر رهه هلنوح  ەرهمبهغرکرد، پژهربژ یايستا ودنهالفاو ه  هیکشتهو کن یکجوت رانهبهان ليوگ رانەوەنديز هک له
  .نخست

و هنجهل یرۆزکاندا ەوناوکهل. گرت یالفاو یئاو رهس یهگر یئاراراتدا مل یکانەوشت و کەو دنهوت. لهر ئاوکهس یشتهک
  کوون بوو. ەوهبن هل هکشته. تا کزکردهز ودابهبهوه الر

ی، مار رەوهانکتابيک هنيئا س یمار یهوانهچپ هدا بەرل  ە. بگرەوهتانهيش یرگهب هتت. ناچنيبەد یتيهاۆڤمر یسەاد ريفر ۆ
ران هبهان ليموو گهت هوهکهر ئاو نتا ژ ،ەبوو هکشتهک هل هیکهکون هتچەکات. دهخت ئهب ۆڤران ومرهبهان ليگ ۆب ۆیخ
  کات.ەد هکشتهو کن یرانهبهان ليگ یانيژ یدايف ۆیخ یانيژ .کاتەرزگار د ندمرهل
 هشهو ب ەکراوهجم نەتان رهيشتا شو کات هه، ئهنيرد ەکن کوردان فر هل هتاقان یخودا ینيت، ئاوهکەردەمان دۆدا بەرل

  .ەکوردان بوو یرۆمپراتيئ یتهخوداو حووکوم یکيرهش
  تان. هيزدان وشيه ،ۆڤ، مرمار هیرگورشتهبوو سهمهئ
  کن کوردان.هلست ۆد ۆڤمر یتانهيبوو ش همهئ

 --------------------------------------------------.  
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