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 و قرآن اسرائیلیات

 

 

 

 

         

 

 

  :سرائیلیاتاتعریف 

وارد  به نحویمنابع اسرائیلی تورات و دیگر از اسرائیلیات عبارت است از روایاتی که در این نوشتار، 

اسالمی شده است در حالی که با سیاق آیات قرآن  باورهایتفسیرهای قرآنی و مضامین تاریخی و 

  ندارد و بعضا خالف آن چیزهایی است که در قرآن آمده. چندانی همخوانی

مهمترین سندی که بتوان اسرائیلیات را با استناد به آن تشخیص داد و از نظرگاه دینی، بنا بر این 

  از: یاد آوری کنم که عبارتندی اساسی را ناگزیرم چند نکتهخوِد قرآن است. برای ورود به این بحث 

 ها و دین ابراهمی،ارتباط بخشی از عرب حجاز با داستانخویشاوندی و  -1 

 هان با تورات و انجیلی متن قرآرابطه -2 

 .تفاسیر قرآنی و عرفانیمتون تاریخی، در ورود اسرائیلیات به  نقش راویان حدیث -3 

 

  خویشاوندِی عرب حجاز با ابراهیم شاه شبان کنعانای به اشاره

. شمردنداسماعیل میابراهیم و ی قریش، خود را از نژاد ویژه اهل مکه و قبیلهعرب حجاز، به

در کتاب پیدایشِ تورات به تفصیل آمده است. مطابق روایات به عنوان فرزنِد ابراهیم، داستان اسماعیل 

را به آغوش ابراهیم فرستاد تا به این وسیله هاجر برایش هاجر ساره نازا بود کنیز خود تورات، چون 

ساره توانست اسحاق را  فرزندی بیاورد و ساره او را در دامن خود پرورش دهد. اما هنگامی که خودِ 

شمرد و چون خود را مالک کنیز و فرزندش می دشوار شداسماعیل و هاجر در نظرش   تحمل بیاورد،

 Aو ابراهیم هاجر و اسماعیل را به صحرای فاران برد و آنجا رهایشان کرد. فرمان تبعید آنان را داد

 ی مورخین اسالمی در حجاز، تهخواه صحرای فاران در ملتقای سینا و مصر باشد، و خواه به گف

 کلید واژها:

ی میوه، عهد اسرائیلیات، تورات،

 ممنوع، ابراهیم، امامت، سرنمون

حروف در  توضیحات با نشانه

 انتهای متن آمده است
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ی نمادهایی که در کعبه و اطراف آن تعبیه شده است برگرفته از داستان هاجر و به هر حال همه

اسماعیل است. از سعی میان صفا و مروه، تا چاه زمزم، و حجراالسود به عنوان نماد زهدان مادر، و 

و همه نشان از این دارد که اهل  ی کعبه است، همهحتی مدفن هاجر و اسماعیل که همان خانه

به فرمان ساره به این بیابان فرزند ابراهیم بوده و شمردند که حجاز خود را وارثاِن همان اسماعیلی می

 تبعید شده بود.

برد بلکه لحاظ حقوقی میراث از پدر نمیشد، بهدر دنیای آن روزگار، فرزندی که از کنیز زاده می

ه بود از این جهت در اختیار و چون هاجر کنیز ساره و مملوک سارشد خودش مملوک شمرده می

 هو بسا ک ساره بود که او را آزاد کند یا بفروشد یا تبعیدش کند. به هر حال هاجر کنیزی آزاد شده بود 

ی آزادی" به نحوی اشاره به همان داستان آزاد شدن هاجر و در این کعبه به معنای "خانهالعتیق" "بیت

 ن و مدفون شدن هم باشد.ساکن شد

توان از ها اسطوره باشند یا وقایع دقیق تاریخی، هرچه هست این نکته را نمیخواه این داستان

ویژه اهل مکه، هم به قانون ارث نبردن اسماعیل از ابراهیم باور نظر دور داشت که اعراب حجاز و به

جا، میراثِ عهدی مفهوم "ارث" در این که در اصل فرزندان هاجر هستند. منظور ازداشتند و هم این

 در تورات نیز این نکته بارها تکرار شده است که:است که میان خداوند و ابراهیم بود. 

ات ساره برای تو پسری خواهد زایید و او را اسحاق نام بنه و عهد خدا گفت به تحقیق زوجه

  1د ابدی باشدخود را با وی استوار خواهم داشت تا با ذریت او بعد از او عه

 تو از اسحاق ذریتهنگام تبعید اسماعیل خدا صراحتا به ابراهیم گفته بود که: روایت تورات،  به

شود و چندان های تورات کنونی دیده میهایی هست که در نسخهها نکتهاین. شد خواهد خوانده

 دانستند و پذیرفته بودند که میراثِ میها را اعراب هم همین روایتدور نیست که پیش از بعثت پیامبر 

همان تنها  هفرزندان اسحاق و یعقوب است و آنچه به این صحرانشیناِن تبعیدی رسید یویژه" "عهد

به همین جهت مناسک خود را به  اند. شایدبه ارث بردهمیراث آزادی است که از هاجر و اسماعیل 

و مهمترین  ای رقم زده بودند که با سرگذشت هاجر و اسماعیل همخوانی داشته باشد.گونه

 شدند. هللا دانسته می که دخترانِ مثل الت و منات و عزّی خدایانشان هم ایزد بانوانی باشند 

مادهای مادرانه در آن بیشترین نمود را که ن هاجر یخانهالعتیق و حرام یا همان بیتاین گونه مسجدالبه 

                                           
 71پیدایش، باب  - 1
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گرفت که نمادهای پدرانه از ابراهیم تا اسحاق و یعقوب و یوسف ی قدس قرار می، در برابرِ خانهداشت

 بیشترین سهم را در آن داشتند.

اتفاق بزرگی در قوم بنی اسرائیل پدید آمد و آن ، محمد رسول حدود ششصد سال پیش از بعثتِ 

میراثِ "عهد" را از انحصارِ د. نقل است که یحیی تعمید دهنده و عیسی مسیح ظهور مسیحیت بو

والد" بلکه به عنواِن پدر دینِی هرکسی دانسته = بنی اسرائیل بیرون آوردند و ابراهیم نه بعنوان "پدر 

 شد که به خدای ابراهیم ایمان آورد. در انجیل متی به نقل از یحیی آمده است که:

خدا قادر  میگویبه شما م رایاست، ز میکه پدر ما ابراه دیخاطر خود راه مدهسخن را به نیا

 متی، باب سوم().زاندیبرانگ میابراه یسنگها فرزندان برا نیاست که از ا

به همین سبب  وشمردند میی ابراهیم خاطب این سخنان فریسیان بودند که خود را از تخمهم 

همچنین در  .ند که وارث همان عهدی هستند که خداوند با ابراهیم بستهمتعصبانه بر این باور بود

ای صورت پذیرفت و سرزمیِن موعود از زمین به آسمان انتقال مسیحیت، از مضمون عهد نیز تاویِل تازه

 یِ پیدا کرد. بنا بر این راه هموار شد تا دیگرانی هم که از تخمه و تبار ابراهیم نبودند ابراهیم را پدر دین

 خود بشمارند. 

 های تن و جسم باشداسیر خواستهپیدا کرد، هرکس تحول معنایی مفهوم برده و آزاد نیز تحول 

و آزاد  و مسیح ایمان آورد فرزند خدا خواهد شد خداوند"روح" غالم است و فرزند ابلیس، و هرکس به 

ای ی پدر فرزندی، رابطهرابطهمسیحیتِ نخستین، این گونه در  آشکار است که. شودشمرده می

 ی خونی و جسمانی. روحی بوده است نه رابطه

های تازه از مفهوم "عهد" به ویژه باطل دانستِن حق انحصاری بسی محتمل است که همین تاویل

 )فرزنداِن اسماعیل(یکی از عوامل هموار شدن راه برای هاجریانی میراثِ ابراهیم، بارهاسرائیل در بنی

 ینِی خود را با ابراهیم بر آیند.در جست و جوی پیونِد داشد که بوده ب

 

 های متن قرآن با تورات و انجیلرابطه

 قرار داده بود، چندان روشن نیست؛ ی خودالمقدس را قبلهاین که از چه زمانی پیامبر اسالم بیت

ها و مضامیِن تورات استاند معطوف بهقرآن  آیاتِ  06/6شود که بیش از اما این نکته به وضوح دیده می

تغییراتِ اساسی نسبت به روایات عهد عتیق و عهد اتفاق مهمی که در کالم قرآن پدید آمد است. 

 جدید بود. 
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که در ه اشاره" بود و دوم اینهای عهد عتیق، اوال "روایتی ببه تعبیر دیگر، روایت قرآن از داستان

 آمد.د میها پدیای تغییری اساسی در داستانهر اشاره

هایی که پسر داستان ه مخاطبان رسول در مکه و مدینه، باگماِن قریب به یقین این است ک

، از این جهت لزومی نداشت کردند آشنا بودندعموهای نامهربانشان به عنوان متن مقدس نقل می

ا هدر متن قرآن آورده شود بلکه کافی بود تا به فرازهایی از آن داستان که هر داستانی از آغاز تا انجام 

 اشاره شود. 

در و جزء به جزء از هنگام زاده شدن تا هنگام مرگ به تفصیل  ،مثال داستاِن عهد خدا با ابراهیم

 فراتهای نیل تا بندد که سرزمینو تمام قصه برای این است که خدا با ابراهیم پیمان میتورات آمده 

 یا از اوالدتا ابداآلباد ی پادشاهان زمین را به اوالد ابراهیم که اسحاق و یعقوب باشند ببخشاید و همه

کند ابراهیم یاد میداستاِن در فرازی که قرآن از اما . قرار گیرند آنان در خدمتیعقوب باشند یا به نحوی 

 این گونه آمده است که:

قاَل ال  ؟قاَل َو ِمْن ُذرِّيَّتي ،قاَل إِنِّي جاِعلَُك لِلنَّاسِ إِماما   ،ُه بَِكلِماتٍ َفأَتَمَُّهنَّ إِْبراهیَم َرب   إِِذ اْبَتلى و

آن ]ابراهیم  پسرا به کلمات مبتال کرد، او ابراهیم  یهنگامی که خدا/ يَناُل َعْهِدي الظَّالِمیَن 

 ]خداوند[ گفت: من تو را برای مردمان امام قرار دادم.  [ به تمامیت رساند.کلمات را

 (124)بقره آیه  .رسدپرسید: از ذریت من هم؟ گفت: عهد من به ستمکاران نمی -

م. یابیتفاوت فاحش آن را با روایت تورات در می و دیگر آیات مرتبط با آن، فوق آیاتبا کمی دقت در 

در آن گردد. هبوِط آدم باز می ی داستانِ ادامهبه ن قرآن، متدر ای است که "کلمات" نکته ابتالی به

فتلقی آدم »پردازد: کند، آنگاه به تلقی کلماتِ خداوند میداستاِن نمادین، هنگامی که آدم هبوط می

به تعبیر دیگر، برای رهایی از خارستاِن پر گزنِد هبوط، گریزی نیست اال  «کلمات، فتاب اِلیه من ربّهِ 

 به سمت و سوی او راه سپرد. با یاری جستن از معنای آن کلمات تا بتوان  =خداوند"او"تلقی کلمات 

هایی برای چیزها هستند اما ها نشانه"کلمه" متفاوت از "اسم" است. اسممعنای در متن قرآن، 

 1.بیان شدعیسی مسیح نیز مورد همان که بعدها در یان رنج انسان و آرزوی نجات است، برای بکلمه 

ی اکنون که ابراهیم آن کلمات را به تمامیت رسانیده به عنوان "امام" برای همهمطابق آیات قرآن، 

 "چون او شدن" آموختن از او  است برای و سر مشقی نمونهبرای دیگران شود. "امام" مردمان طرح می

                                           
 توانید نگاه کنید به فرهنگ واژگان، کلمهبرای توضیح بیشتر می - 1
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است که در قرآن از این  1متفاوت است. و فرمانروا پادشاه ،. این واژه با رئیسیا از او سرمشق گرفتن

  B"کتاب" هم به عنوان امام یاد شده است.

که همزمان – ، از روزگارِ ابراهیمتاریخی-دینی مضامینفراموش نکنیم که مطابق روایات موجود در 

است. بنا بر بوده تا بعثت محمد رسول حدود دو هزار و پانصد سال فاصله  -با حمورابی دانسته شده

 بر تاریخی تکیهبدون ی مردمان، در واقع بیاِن یک داستان نوان امام برای همهاین معرفی ابراهیم به ع

  .است بودِن آن

ه ک دانستیا سرنمونی  "کهن الگو"را امام توان میبه زباِن روانشناسِی تحلیلِی یونگ اگر بگویم، 

متناسب با شرایط و و نزد هر قومی به نامی  کندپیدا میحضور ی افراد ناخودآگاِه جمعی همهدر 

ای از انسان کامل است که وارهدر این داستان طرحدر واقع "امام"  شود.خوانده مینیازهای آن قوم 

 کندذهن مخاطب را برای "رشد" آماده می

وقتی مقاِم "امامت" ابراهیم  کهاست  این ی ابراهیِم قرآن با خداوند،در گفت و گوتر ی جالباما نکته

ذریتِ  یپرسش در مورد آیندهاین ؟" ِمْن ُذرِّيَّتيپرسد " و افتد و میذریت خود مییاد هکند بپیدا می

که در تورات بارها مطرح شده و خداوند هم عهد کرده  آوردبه یاد میرا ابراهیم تورات به نحوی  ،خود

طرح و اما انگار در این  کندذریت او را کثیر کند و عهد خود را نسل بعد از نسل با آنان حفظ که بود 

 دادهبه ابراهیم از سوی خداوند که سخی قرآن، پادر  و بازخوانِی مجدد آن عهد ی داستانِ ظهورِ دوباره

خالف انتظار بنی اسرائیل و خالف متن تورات  کند در نتیجه،با آنچه در تورات آمده تطبیق نمی شودمی

د پاسخ خداون بنا بر این نه اسباط،نه یعقوب، بود  دانسته شدهدر متن قرآن، نه اسحاق ستمگر  .است

 اشاره به چه کسانی است؟ « الظالمینال ینال عهدی»که گفت 

 .نیست موروثی "امامت"ای ابراهیم  کهدو نکته اشاره کرد. اول این ی فوق شاید بشود بهدر آیه

ها و هم در قرآن هم در انجیلکه با تکیه به این میراث از ستمکاران شوند. دوم این سانی که بسا ک

فسادها  شمردندمیو وارث او نان که خود را ذریت ابراهیم اسرائیل و همآاشارات چندی هست که بنی

 ( 155یی نساء آیه، قرآن  سوره23انجیل متی باب ) انبیاء بسیاری را کشتند. کردند و

ی نژادی در قرآن یاد شده که رابطههای دیگری هم نمونهالگوی آشنا، کهن ابراهیم به عنوانجز به 

 نوح  در روایتِ تورات هر سه پسر ، مانند داستان نوح و پسرش.شماردباطل می "عهد" را در میراثِ 

                                           
 ی امام در بخش فرهنگ واژگاننگاه کنید به واژه - 1
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آنکه نامی از پسراِن نوح آورده باشد تنها به این اشاره اما در قرآن بی کنند،از طوفان نجات پیدا می

شود با پدر همراه شود و هنگامی که در حال غرق شدن است نوح به شده که پسر نوح حاضر نمی

 گوید:خداوند می

 .احکم الحاکمینیتو  وتو حق است  یوعده ،من است یپسرم از خانواده آی خداوند،نوح: 

ندارى،  دانشی اشباره در آنچهاز اهل تو نیست. او عملى غیر صالح است.  اواى نوح! : خداوند

 مباش "جاهالن"كنم كه از جمله نپرس. تو را موعظه مى

ی نژادی در مفوم عهد و نجات است. در عین حال هم نفی رابطهباز ی کانونی در این روایت نقطه

به ن بی مناسبت نباشد. قسمت اول آیه که نوح که شاید اشاره به آهست ی دیگر هم چند نکته

بنا به روایت آن متن تورات است که  یاد آور این جمله احتماال« ی تو حق استوعده»گوید میخداوند 

  :گفته بودبه نوح خداوند ی طوفان پیش از واقعهمتن، 

 آسمان ریباشد، از ز در آن اتیح روح را که یتا هر جسد آورمیم نیرا بر زم آب طوفان من نکیا

 ، خواهد مرد.است نیبر زم . و هر چهگردانم هالک

و  اتو زوجه آمد، تو و پسرانت یدر خواه یکشت و به ،سازمیعهد خود را با تو استوار م لکن

 (0) پیدایش، باب با تو. پسرانت ازواج

آیند باز هم فرزندانش از کشتی بیرون میکه نوح و بعد از شرح مفصل داستاِن طوفان و هنگامی

 بر این نکته تاکید دارد که: تورات

عهد خود را با شما و بعد از شما  من نکیا :، گفتکرده خطاب یرا با و و پسرانش و خدا نوح

 (9. ) پیدایش باب شما استوار سازم تیبا ذر

ها در هر دو ها و صحنه. شخصیتمواجه هستیم شبیه به هم انگار با دو داستان یا دو سناریویِ 

در روایتِ پدید آمدنشان  کنند و گویی علتداستان یکی هستند و تنها در یک مورد تفاوت پیدا می

  نفی آن. بازخوانِی تازه،در  اماو میراثِ عهد است، نژادی مشروعیت بخشیدن به اصالت کهن، 

او ]پسر نوح[ عملی غیر » ادی آمده این است که: استداللی که از سوی قرآن برای نفی اصالت نژ

ست عملی ا بلکه وابسته به نژاد نیستوابسته به و  "او بودِن او" به تعبیر دیگر، هویت « صالح است

 دهد.که انجام داده و می

در تورات این گونه تصویر شده ی دیگری از این دست است. نمونهداستان یعقوب به هنگام مرگ 

هایی برای هر کدام پیشگوییتا آنان را برکت دهد و خواند فرزندان خود را فرا  ،هنگام مرگکه یعقوب 
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 :چنین گفتبه ویژه در مورد یهودا  کردبیان را 

. و مر او را دیایب لویتا ش ،یو یهایپا انیاز م ییفرمافرمان دور نخواهد شد. و نه هودایعصا از 

 (49باب  )پیدایش،امتها خواهد بود. اطاعت

که هنوز هم در میان بوده است به هنگام بعثت پیامبر این یکی از مهمترین باورهای یهود احتماال 

 وزگار بعثت این پرسشر از یهودیانِ  یهودیان بنیادگرا همین باور وجود دارد. درقرآن برای نفی چنین باوری

در آن کند که یعقوب شده است که مگر هنگام مرگ یعقوب شما آنجا بودید؟ و بعد اضافه میطرح 

 پرسید:از فرزندانش واپسین دم 

پرستید؟ گفتند: خداى تو و خداى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را بعد از من چه چیز را مى

 (133) بقره هستیمن او را مسلماناپرستیم كه خدايى يگانه است و ما مى

را پی خواهند ]یعقوب[ قرآن، یعقوب هنگام مرگ نگران است که آیا فرزندانش اسالم او  در این روایتِ 

 دوامِ اند و گویا انبیاء سلف مسلم دانسته شده ی رسوالن ودر آیات دیگری از قرآن همهگرفت یا نه؟ 

توان گفت ه این آیات، میبا توجه ب مسلم بودِن آنان است. یا با فرزندانشان عهد خداوند با رسوالن،

مطابق چیزی نبود که محمد رسول ابداع کرده باشد بلکه هم که به اسالم در آمدن و "مسلمان" بودن 

رسالت ی پیش از محمد، مسلمان بودند و رسالت محمد نیز در ادامهی رسوالن و انبیاء همهمتن قرآن، 

  دانسته شده است.رسوالِن سلف همان 

محمد و یارانش به مدینه آمدند متوجه شدند که یهودیان در روز عاشورا  نقل است هنگامی که

 :گیرند، پیامبر مناسبت این روزه گرفتن را جویا شده بود و آنان گفته بودندروزه می

مبر ااين روزى است كه خداوند آل فرعون را غرق كرد و موسى و همراهان وى را نجات داد پی

بیشتر است و آن روز را روزه داشت و بگفت  ]از یهودیان[آنهافرمود: حق ما نسبت به موسى از 

 (942ص3،جبلعمی)تا كسان نیز روزه بدارند

بدیهی است که در این گفتار منظور از حقِ محمد و مسلمانان نسبت به موسی، حق نژادی 

شد محمد از اعقابِ اسماعیل و ابراهیم شمرده میشناسان، به زعم نََسب که نیست. همچنین با آن

ای بین محمد چه رسد به آنکه چنان رابطهشود دیده نمیآن هم ای به کجای قرآن اشارهاما در هیچ

 موسی باشد. و 

نزدیکتر بودن محمد به موسی، بیشتر از این جهت باشد که محمد رسالت ی داعیهرسد نظر میبه

در ابتدای رسالت خود شمارد و ی رسالت موسی و دیگر انبیاء و رسوالن ابراهیمی میخود را ادامه
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قبایل عربی که در مکه و خویشاوندان و برای است آوردِن اسالم  یکند. اول هدیهدو چیز را دنبال می

 هایی که یهود و نصارا به دیِن ابراهیمی وارد کرده بودند.دند و دوم زدودِن نادرستیاطراف آن بو

به عنوان نور و هدایت توصیف و انجیل در کالم قرآن، تورات چرا بنا بر این قابل فهم خواهد بود که 

ی سوره 79ی شاید آیه کرد.یهود و نصارا به آن استناد میکه اما نه آن تورات و انجیلی  شده است

 گوید: که می باشدبقره در این مورد راهگشا 

 یبهاوسیله آن بهگويند كه اين از نزد خدا است تا نويسند آن گاه مىكتاب را با دست خود مى

 دكننو از آنچه كسب مى ندها از آنچه نوشتاندكى بدست آرند، پس واى بر آن

تفاوتی از خود تورات وجود داشته است، های منماید که در روزگار بعثت، روایتدور نمی چندان

ها نیز روایات متفاوتی وجود داشت مثل روایت نسطوریان از ی مسیح و انجیلگونه که در بارههمان

که مسیحیت رومی  یروایتبسیار دور است از مسیح و مریم که بسیار نزدیک است با روایت قرآن و 

 بر آن بود.

 

 اسرائیلیات به متون تاریخی.ورود نقش راویان حدیث در  -3

تاریخ نویسی در تمدن اسالمی، حدود صد سال پس از فوت پیامبر و تقریبا از روزگار عباسیان به 

نوشتند. از این جهت داستان کردی دینی میبعد آغاز شد. همچنین مورخین اسالمی تاریخ را با روی

 .شدشمرده می یخِ واقعیبخش مهمی از تارآفرینش و نخستین آدم و ابلیس و هبوط هم 

ن که قید تاریخی بودافزون بر اینهای تورات، در بیان قصه که قرآن یاد آور شدمتر این نکته را پیش

ی وقتی در سورهاست.  ها اشاره کردهتنها به فرازهایی از آن قصهها برداشته، همچنین را از آن قصه

داستان موسی را  ،ماند که مخاطبمیبه این « هل اتاک حدیث موسی؟»خوانیم که : طه می

 شود.تنها به فرازهایی از آن اشاره می ،به جای شرح مفصل داستانقرآن در همین است که داند می

یهودیانی که روزگاران دور و همچنین بخشی از یهودیان نیز از دیر زمان در حجاز حضور داشتند، 

بنا بر این هم عرب روزگار  این سرزمین آمده بودند.شاید پس از روزگار سلیمان و ویرانی اورشلیم به 

آن، در کالم قربه ویژه آنکه  ؛دانستندها را میتفصیل داستانبعثت و هم یهودیانی که در آن دیار بودند 

که  هستاحتمال این حتی اند. هم بوده اسرائیلبنیمربوط به موسی،  مخاطب بسیاری از آیاتِ 

رفته هایی اختصاری بوده که در نزد علمای یهود به کار مینشانهها، هحروف مقطّه در آغاز برخی سور

  Cاندو با آن بیگانه نبوده
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مسلمانان از مکه  در دوران بعثت، بزرگان قریش با پیامبر از در مخالفت در آمده بودند، پس از هجرتِ 

و دفاع از گ با دشمنان جن . در این زمانبه مدینه نیز نبردهای میان مسلمانان و قریش آغاز شده بود

د برابر پاداش اخروی دریافت کردن. از این نوعی قرض دادن به خدا و چن ؛شدجهاد شمرده میاسالم، 

اما پس از روزگارِ به اسالم درآمده بودند. که بود ی کسانی ی سپاهیگری بر دوش همهجهت وظیفه

زیر لوای  و اتحاد قبایل عرب ،سویک ضعیف شدِن دو امپراطوری ایران و روم ازفوت پیامبر،  و بعثت

در مدت کوتاهی که شد چنان  را فراهم کرد وو کسب غنائم ی فتوحات از سوی دیگر، زمینه اسالم

شد و حفظ این شامل را رگ و بخارا و ماوراءالنهر متصرفات مسلمانان از شمال افریقا تا خراسان بز

 اشت.د های یک امپراطوری راو دیگر ویژگی دیوانی، ی نظامیگستردهمتصرفات البته نیاز به تشکیالت 

ه ک اعراب را بیش از پیش به بسوی تشکیل یک امپراطوری قدرتمندی سوق داد،این چیزی بود که 

 مشروعیتِ دینی هم داشته باشد.

که هنوز  ندافتادقرآن فاتحان عرب به فکر تدوین که اول این ،فتوحات ی اینآمدهای گستردهاز پی

های مغلوب معرفی کنند از این جهت بتوانند آن را به ملتتا به صورت مکتوب و یک پارچه در نیامده بود 

 که نزد حافظان قرآن و راویان بود. ای بپردازند اولین کار این بود که به جمع آوری روایاتِ پراکنده

ا به انجام برسانند. دوم پس از پنج سال و به هنگام خالفت عثمان توانستند این مهم رنقل است که 

های مغلوب با زبان عربی آشنایی چندانی نداشتند به همین جهت فاتحان عرب تالش این بود که ملت

قل ن کردند تا زبان عربی را به عنوان تنها زباِن دینی و قابل اعتماد به موالی و مغلوبین معرفی کنند

 است که:

نهى كرده و گفته است تكلم به زبان بیگانه زبانهاى غیر عربى را هعمر، رض، سخن گفتن ب

زبان و )عجمى( مكر و فريبكاريست. كلیه زبانهاى غیر عربى در همه كشورها متروك ماند 

 (751،ص:2مقدمه،ج خلدون/ترجمهابنتاريخ). رفتعربى از شعاير اسالم و فرمانبرى از عرب بشمار مى

، سبب شد تا برخی از فرزندان موالی لمانانورود اسرای غیر عرب به عنوان موالی به میان مس

حتی بهتر از خود اعراب بیاموزند و  زباِن عربی رازاده شدند و در متصرفات عرب بعد از این فتوحات که 

را سامان دادند از فرزندان همین موالی و فقه تاریخ و تفسیر حدیث و محدثین بزرگ که نخستین 

اسحاق  ، ابنفقیه ابوحنیفه ،مفسر قرآن بن سلیمانقاتلمُ  ،بود ادیب و مترجمکه  قفعمبودند. مثل ابن

ای یهودی زاده که در خانواده هنبِّ بن مُ وهب و همچنین ،و راوی اصلی کتاب سیرت رسول هللا محدث

 D شد.شمرده میاالحبار شده بود و جزو تابعین عبدهللا سالم و کعب
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 ووقایع روزگار پیامبر تاریخ، ی هیچ متن مکتوبی در بارهتا حدود صد سال پس از فوت پیامبر ظاهرا 

به تعبیر دیگر، تمامی متونی که به نام تاریخ و تفسیر و حدیث پدید آمده  ه بودتدوین نشدتفسیر قرآن 

  به بعد است.روزگار خالفت عباسیان آغاز  ازهمه 

وزگار پیامبر را دیده خالی شدن زمانه از کسانی که  رنماید که هم گذشت زمان و طبیعی می

حضور راویان و محدثان را ضروری های مفتوحه با قرآن، بیگانگِی مردمان سرزمین چنینو همبودند، 

نیاز به شارح و مفسر پیدا کنند. احتماال "روایاتِ به اشاره"  همانقرآن یا رای فهم ناگزیر بکرد و می

ا زیرشود. بسیار پر رنگ دیده می بودند مسلمان شده که نقش یهودیانی که گونه بوده استهمین

 ن آشنایی بیشتری با تورات داشتند.آنان نسبت به دیگرا

الم و سنند عبدهللامایهودیانی که به اسالم گرویدند اهل یمن بودند ترین برجسته گفته شده که

خود از های و یافته هاافزون بر دانستهیکی هم این بود که  وهب بن ُمنبِّه از افتخارات .االحبارکعب

 هاالحبار بود بسیار بهره گرفتهمچنین از روایاتی که منسوب به عبدهللا سالم و کعب ،روایات اسرائیلی

در تاریخ طبری، که از معتبرترین  کرد.تا خالفت عباسیان زنده بود و نقل حدیث می. وی تا آغاز است

 ب نقل شده است.شود روایات بسیاری از وهکتب تاریخ اسالمی شمرده می

با رویکردی دینی را در آن روزگار، سیر وقایع تاریخی اسالمی مورخین پیش از این اشاره شد که 

 شمردهبرای ذکر وقایع تاریخی ترین سند مکبه عنوان محو کتب مقدس به ویژه تورات  ؛نوشتندمی

و فرزندان او را تا نوح بر شمرده.  های عمر آدم وشد. زیرا تورات از آفرینش آدم شروع کرده و سالمی

این شاید  موسی رسیده است.یوسف و سپس به  سپس از نوح به ابراهیم و اسحاق و یعقوب و 

 باشد. هایی به نام تاریخدر قالب هابرای ما که امروز هستیم، مقید بودن داستانیکی از معضالت متن تورات 

با آن مواجه است، داستاِن طوفان نوح مانان که کتب تاریخی مسلهم بزرگتری  یکی از مشگالت

است. مطابق آنچه در تورات آمده در این طوفان تمامی مردم روی زمین نابود شدند و مردمی که پس 

از این جهت  Eشدند.از طوفان نوح از نو در سراسر زمین پراکنده شدند همه از نسِل نوح شمرده می

یکی را نوح بشمارند و گاهی جمشید و سلیمان  م از ذرّیتِ ناگزیر بودند تا مثال جمشید را همورخین 

 اسرائیل سلیمان.و در نزد بنی هشتبپندارند که در نزد ایرانیان جمشید نام دا

 : دینوری آمده است که در کتاب اخبار طوال اثر

و چون نوح درگذشت پسرش سام را به جانشینى خود گماشت و او نخستین كسى است كه 

سلطنت را پايه نهاد، پس از سام كسى بنام جم پسر ويرنجهان پسر ايران كه همان ارفخشذ 



 ali-tahmasbi.com   اسرائیلیات در کتب تاریخی و تفسیرهای قرآنی

11 

بن سام بن نوح است سلطنت را برقرار ساخت. و خداوند همه كسانى را كه همراه نوح در 

 . غیر از سه پسر نوح سام و حام و يافث نازا و عقیم قرار دادكشتى بودند و نجات يافتند 

سام در عراق جاى گرفته و آنرا مخصوص خود ساخته بود و به ايران شهر معروف شد، پس از 

مرگ سام پسرش شالخ فرمانده شد و چون او را مرگ فرارسید كار را به برادرزاده خود جم 

هاى شاهى ها و نشانهساخت و اساس آنرا و روشهاى سلطنت را استوار واگذاشت و او پايه

 (20اخبارالطوال/ترجمه،ص:) را بوجود آورد و روز نوروز را جشن گرفت.

 : که است آوردههم که پس از دینوری تاریخ خود را نوشت در این باره طبری 

 علما به یپرست و هندوان و رومیان و همههمه خلق جهان از مسلمان و ترسا و جهود و بت

و  .خلق مقرّاند یجز از ايشان جمله )....(طوفان مقرّاند مگر مغان كه ايشان طوفان نشناسند 

فى كه از آسمان آمده است از پس طوفان بر پیغمبران چون صحف ابراهیم و تورات حُ هر صُ 

به همه اندر  ،موسى و انجیل عیسى و زبور داود و قرآن محمّد صلوات هللا علیهم اجمعین

 (166ص1حديث طوفان پیدا است.)طبری ج 

 یتاریخ نیست، حت های قرآن نه تنها مقید بهداستانکه به این نکته کمتر توجه شده است  احتماال

ی خلق جهان را نابود طوفانی سراسری بوده و همههیچ صراحتی ندارد که ی طوفان نوح هم در باره

ی داستان لوط، تنها از نابودی گونه که در بارهیاد کرده است همان بلکه تنها از قوم نوحباشد. کرده 

  قوم لوط یاد کرده است.

فردوسی را نامسلمان و بسیاری از فقیهان دیگر، نماید که اگر فقیه طابران چندان دور نمی

 هنشانی از طوفان نوح دیدشاید یکی از دالیلش همین چیزها بوده که در شاهنامه هیچ  نددانستمی

نقل است که نسبتی با فرزنداِن نوح نبوده است. پادشاهان ایران را هیچ از نگاه فردوسی  شود ونمی

 پیش از فردوسی هم ابن مقفع به این نکته اشاره کرده بود که:

بن داود است و اين نادرست  اند كه جمشید شاه همان سلیماننادانان و ايرانیان كم اطالع چنین پنداشته

 (31، ص:2ج، اخبارالطوال)كه میان سلیمان و جمشید شاه بیش از سه هزار سال فاصله است،زیرا است 

به شریعت و رسالت دهریانی بود که  از زندیقان وی طبری آمده است که ابن مقفع نامهدر تاریخ

این چندان دور بنا بر  Fکه هیچ کس از آغاز و انجام این عالم خبر ندارد. بر آن بودند ند و انبیاء باور نداشت

 ، حاوی روایاتی بوده که چندان با اسرائیلیاتی کهی ویآثار نابود شدهبیشترِ که نیست 
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گه . در عین حال است کردند سازگاری نداشتهقل مینو دیگر مورخین اسالمی بن منبه امثال وهب 

  توان دید.که بعدا نوشته شده است می و جغرافیایی را در کتب تاریخیابن مقفع رد پای گاه 

عباس شده بود. مطابق از اعتقاد به میراثِ امامت و خالفت نصیب خاندان بنی بهرهظاهرا بیشترین 

روایات برجای مانده از آن روزگار، هنگامی که پیامبر فوت شد، نه پسری داشت نه برداری، تنها عباس 

و در  درسینی عباس این بود که میراثِ پیامبر باید به عباس میی بعموی او زنده بود. بنا بر این داعیه

این مدت بنی امیه و بنی مروان میراث عباس را غصب کرده بودند و اکنون خداوند میراث را به آنان 

 بازگردانده است. 

حساب های امپراطوری عباسیان را با کشتارهای بیی عباسی، پایههنگامی که منصور خلیفه

رد، یکی از نوادگان امام حسن به نام محمد و ملقب به نفس زکیه، علیه او قیام کرد. کمحکم می

هایی که میان منصور و محمد رد و بدل شده، گویای اهمیت نژادی برای میراث پیامبر است. هر نامه

 1کنند تا میراثِ امامت و خالفت را برای خود اثبات کنند.کدام به نحوی از نیاکان خود یاد می

با قرآن همخوانی داشته باشد که محمد رسول  توانددر صورتی می فوق هایاستداللز این نگاه، ا

ا یبنی عباس  ،مطابق سنت آن روزگارتا  را چون داود و سلیمان افزون بر پیامبری، پادشاه هم بدانیم

 خوانده شده است.  "رسول"محمد  ،در قرآن . اماخود را وارث سلطنت بدانندبنی فاطمه بتوانند 

ی پادشاهی و فرمانروایی محمد زیاد و های ضد و نقیض در بارهبا این همه روایات متناقض و تاویل

 اطاعت از خدا و رسول و اولی االمربه آنجا که در قرآن ویژه به داوری قطعی در این باره دشوار است.

 2 .دید آمده استهای گوناگون پها و تلقیبرداشت از این اشارات ،اشاه شده

 

 اسرائیلیات در تفاسیر قرآن 

توانم تقسیم کنم، اول مضامینی که مستقیما از اسرائیلیات در تفاسیر قرآن را به دو بخش می

ی ممنوع و بسیاری آنکه نامی از تورات آورده باشند مانند داستان حوا و میوهتورات گرفته شده بی

 های دیگر. داستان

                                           
 4،ص:3متن،جخلدون/ترجمهبه بعد و  ابن 4865، ص 11طبری، جلد  - 1

نبوت و فرمانروايي دريك  ی "توانید به مقالهبرای توضیح بیشتر میهمچنین  252ی بقره آیه - 2

 داستان ديني" از صاحب این قلم مراجعه کنید
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شبیه به آن برای  یهایعادتعاداتی که در تورات آمده و نسبت دادن خرقاز خرقبرداری دوم نمونه

کنم برای هر مورد، یک نمونه بیشتر ننویسم که دراز نویسی جا سعی میمن در این محمد رسول.

 ملولتان نکند.

 :آدم و حوا

شرح این های دینی شده است. ترین داستانداستاِن آفرینش آدم و هبوط وی، از پر مناقشه

های این جا تنها به برخی تفاوتی این مجال است نه در صالحیت من. در اینمناقشات نه در حوصله

 ای کوتاه دارم.داستان در دو متن تورات و قرآن اشاره

هزار سال دانسته شده است اما در قرآن هیچ حدود سه در تورات، از آفرینش آدم تا روزگار ابراهیم 

فراهم ا ر پذیرِی متن تاویلظرفیت ها به تاریخ، مقید نبودن داستان مندی نیست.ریخای به این تااشاره

 ها.بودگِی آنجای واقعها بهکند برای نمادین شدن داستانمی

ی چپِ آدم گرفته از دندهکه و حوا به عنوان جنس مؤنت دانسته شده نس مذکر "آدم" جدر تورات 

شود که جفت آدم از در قرآن هیچ نامی از حوا نیست و هیچ گزارشی هم دیده نمیاما شده است. 

ی ای است که نخستین آفریدهگونهبهی نساء اولین آیه از سورهی چپ او گرفته شده باشد بلکه دنده

مؤنث بوده و جفت او که مذکر بوده از آن نفس واحده پدید اتفاقا ای بوده است که خداوند نفس واحده

 است: آمده

َ الَِّذي   َخلََقُكْم ِمْن نَْفسٍ واِحَدةٍ ...  َو َخلََق ِمْنها َزْوَجها َو بَثَّ ِمْنُهما رِجاال  َكثِیرا  َو نِساء  َو اتَُّقوا َّللاَّ

َ كاَن َعلَْیُكْم َرقِیب) اولین آیه از سوره  ی نساء(تَسائَلُوَن بِِه َو اْْلَْرحاَم إِنَّ َّللاَّ

"آدم" به جنس مذکر گفته شده یا ی واژهنیز مشخص نیست که به روایت قرآن در داستان هبوط 

اگر آدم مرد باشد  توان به عنوان "آدم" تلقی کرد.ه هم مرد و هم زن هر دو را میبه جنس مؤنث، بلک

" هم برای زن ی "زوج"زوج" او زن است و اگر "آدم"  زن باشد "زوج" او مرد است. به تعبیر دیگر، واژه

 هم برای مرد: آمده و

َجرَ  َة َو ُقْلنا يا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َو َزْوُجَك اْلَجنََّة َو ُكال ِمْنها َرَغدا  َحْیُث ِشْئُتما َو ال تَْقَربا هِذِه الشَّ

 نَفَتُكونا ِمَن الظَّالِِمی

که مثال  آیدبرای زنی میی فوق اگر قرار بود تاکیدی بر این داشته باشد که "زوج" حتما در آیه

  Gتوانست آن را به صورت مؤنث بیاورد و به جای "َزوج" از "َزوجة" استفاده کند.می نامش حوا بوده،

 نقل با این همه، در اغلب تفاسیری که از قرآن صورت گرفته همان روایتی برای توضیح این آیات
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تکرار شده که اغلب مسلمان آن را قطعی و روایت تورات چندان  H.که در کتاب پیدایش آمده استشده 

 اند. اند و شهر پیرامون آن را "جّده")مادربزرگ( نامیدهاند. حتی در حجاز قبری برای حوا ساختهدانسته

 ی ممنوعمیوهی اسطوره

روایت توراتی آن در بین هایی است که داستاناز مهمترین دیگر یکی ی ممنوع میوهدرختِ 

ی را هم خدا این نام ست. در روایت تورات، نام آن "درخت معرفت به نیک و بد" استتر امسلمانان ِرایج

 بر آن درخت نهاده:تورات 

 بخور، اما از درخت ممانعتیب باغ درختانی هاز هم: »، گفترا امر فرموده و خداوند خدا آدم

 باب دوم ش،یدایپ.«مرد یخواه نهیهرآ ،یخورد از آن که یروز رایز ،یو بد زنهار نخور کین معرفت

. بعدا که حوا از استخواِن بود این فرمان از جانب خداوند هنگامی صادر شد که هنوز حوا آفریده نشده

پیدا شد که بعدها ناِم شیطان هم ی مار ی آدم آفریده شد و آدم از تنهایی در آمد، سر و کلهدنده

دهد که اگر از آن درخت معرفت ود و به او اطمینان میرحوا مییافت. مار یا همان شیطان، به سراغ 

 شود :بخورند نخواهند مرد بلکه چشمانشان باز می

 چشمان د،یبخور از آن که یدر روز داندیخدا م مرد، بلکه دینخواه نهیهر آ: »گفت زن مار به

 یبرا درخت آن که دید زن و چون  بود. دیو بد خواه کین شما باز شود و مانند خدا عارف

، بخورد و گرفته اشوهیاز م افزا، پسو دانش ریدلپذ ینما و درختو بنظر خوش کوستین خوراک

 داد و او خورد. زیشوهر خود ن به

به آن درخت نزدیک نشوید »گوید ، فقط میاما در قرآن خداوند نامی برای آن درخت تعیین نکرده

وسوسه انگیز و جذاب نامی  گذاری آن درخت کار شیطان بود،نامبلکه «. اهید شدکه از ستمکاران خو

 چندان که طمع آدم را برانگیزاند:

َك َعلىقال یا آدم، 
 
آ یا تو را داللت کنم بر گفت ای آدم، /  یَشَجَرِة اْلُخْلِد َو ُمْلٍك ال يَْبل َهْل أَُدل

 (126) طه، درخت جاودانگی و پادشاهِی بی آموزن 

ی و زن هست که گوش به وسوسهکنند در روایت تورات، زن و مار با هم در قصه حضور پیدا می

در حالی که در قران هیچ دهد ی ممنوع را به خورد مرد میمار= شیطان دارد و زن هست که میوه

روایت قرآن  دوم اینکه باشد.اعم از زن و مرد میاز این منظر حرفی از زن یا مرد نیست بلکه از آدم یاد شده که 

 ،آزمون" یاد کرده استمانروایی بیویژه از "ملک الیبلی=فرربطی به درخت معرفت ندارد بلکه از جاودانگی و به

 اگر از آن بچشند از ستمکاران خواهند شد.که خداوند گفته بود  بود چیزیاین توهم ملک الیبلی 
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پیش از این اشاره شد که در تورات، نام گذاری آن درخت اسرار آمیز از سوی خداوند بود اما در قرآن 

بر آن درخت ی جاودانگی و فرمانروایی بالمنازع و بی آزمون، نامی است که شیطان این وسوسه

 نهاده.

ای گونههر دو به باشند وپذیری بسیار باالیی می هر دو روایت تورات و قرآن دارای ظرفیت تاویل

 حیرت انگیز جذاب هستند در عین حال بسیار با هم متفاوتند.

آید که جذابیت هر دو اند چنین بر میی این آیات نوشتهاز تفسیرهایی که مفسرین قرآن در باره

نظر در آمد و شد باشند. در عین حال بهمفسرین قرآن در میان این دو روایت داستان موجب شده تا 

اه نگاست به ویژه در کرد توراتی تاثیر بیشتری در آنان و در فرهنگ و ادب اسالمی داشتهروی رسدمی

 سر و سری دارد. مشکوک به زن به عنوان موجودی که انگار با شیطان 

روایتی را از و موجه جلوه دادن اسرائیلیات بسی محتمل است که برای فائق آمدن به این تردیدها 

 :گفت هقول پیامبر آوردند ک

  تیر رّ تیر با پَ  رّ چنان كه پاى نعل با پاى نعل ماند و پَ  ،د در اّمت من بباشدهر چه در بنى اسرائیل بوَ 

 ( 294ص 0روض الجنان ج ر تفسی)

  کتب پیشینیان آمده بود:عاداتی که در برداری از خرقنمونه

انباء نسبت داده شده  های بسیاری به رسوالن وعادتدر تورات و کتب دیگرِ عهد عتیق، خرق

اغلب ها این داستان خوانیِ  شده است اما باز ها در قرآن هم بازخوانیعادتاز این خرق است. برخی

داستان عصای مثل ، باشد فراتر از واقع بودگیقابل تاویل به اموری تواند میای است که گونهبه

 های دیگر. ستانداستاِن یونس در شکم ماهی، و برخی داضای او. یموسی و ید ب

خواستند که او هم انگاشتند از محمد میها را واقع بودگی میاز اعراب که آن داستان گروهی

ی یوسف این آیه از سوره احتماالای( برای اثبات رسالت خود بیاورد. ای)معجزهچون رسوالن سلف آیه

 :که بوده است ها در پاسخ به این درخواست

َماَواتِ َو اْْلَْرضِ يَُمر وَن َعلَیهْ َو َكأَيِّن ّمِْن  در که ها بسا آيت/  ُمْعرُِضونَ  اَو ُهْم َعنهْ  اَءايٍَة فِى السَّ

 (165)یوسف آیه دبر آن میگذرند و از آن روى گردانن ،ها و زمین هستآسمان

 یکتابن کهن تریای نباشد. اما گویا بعدها خود مسلمانان هم بر نتابیدند که محمد رسول را معجزه

 هجری(156)وفات بن اسحاق استمحمدهللا" روایِت داریم کتاب "سیرت رسول پیامبری زندگی و احواالت که در باره

افزون بر وقایع و این کتاب محتوای . عباس تدوین شده استکه در آغاز شکل گیری حکومت بنی
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های شگفت های عجیب و غریب و خرق عادتداستانحوادث روزگار پیامبر همچنین آمیخته است با 

ها برای موسی و یوشع و مسیح هایی مانند آنچه در تورات و انجیلعادت خرقی پیامبر، انگیز در باره

های یکی از مهمترین روایت .خرِد آدمیدارد نه با نه با کالم قرآن سنخیتی که مضامینی اند. نقل کرده

ای برای توجیه اسراء را دست مایهی سورهج پیامبر است که و اولین آیه از ی معرار بارهابن اسحاق د

روایات مسیحی و مزدائی را درهم آمیخته است  وی بسیاری از 1این داستان جعلی قرار داده است.

ی اسراء از این ی سورهرسد مفسرین بعدی قرآن نیز بسیاری از نظریات خود را در بارهنظر میو به

  اندرفتهکتاب هم گ

البته شود. دیده می تفسیرهاکه در  است یهایسازیهمان مشابه از یکی القمر شقداستان 

 رداند آورده« القمرالساعة و انشقاقتربت»ی مشهور ی قمر و آیهاین داستان را با استفاده از سوره

های دیگر برخی سوره. و مرگ و قیامت استتاریخی  یاصل آیه مربوط به پایاِن یک دورهکه حالی 

"انشقاق" صرفا به معنای شکافته شدن یک چیز و دو  اند.و انشقاق، از همین گونه مکی مانند تکویر

است. گاه شماری و چرخش ایام عربِ روزگار نیست بلکه دور شدن چیزی از چیز دیگر آن نیم شدن 

ی ان نداشتند که از این چرخهبعثت مبتنی بر چرخش ماه بود، و قریش که مخالف بعثت محمد بودند گم

هم باشد که  تواند به این معناو انشقاق قمر و نزدیک شدن ساعت می 2ایام بیرون افکنده شوند

تداوم ایام است آنان را ترک خواهد ی مهمترین نشانهکه دوران آنان رو به پایان است و به زودی ماه 

ه باند که تلقی کردهدو نیمه شدن ماه معنای  انشقاق ماه را بهاما بسیاری از مفسرین داستان  کرد.

تا مثال محمد رسالت خود را با این معجزه به اثبات رسانیده  اتفاق افتادهی انگشت محمد رسول اشاره

 میبدی آمده است که:  االسرارکشفدر  باشد.

موسى كلیم را انفالق بحر بود. مصطفى حبیب را انشقاق قمر بود. چه عجب گر بحر بر موسى 

به ضرب عصا شكافته گشت كه بحر مركوب و ملموس است، دست آدمى بدو رسد و قصد 

اعجوبه مملكت انشقاق قمر است كه عالمیان از دريافت آن عاجز و دست   آدمى بوى اثر دارد.

                                           
ای با عنواِن ی اسراء و داستان معراج در مقالهی سورهچندی پیش نظر خودم را در باره - 1

 ببینید اینجا" نوشته بودم که می تواند در ی اسراءنگاهی دیگر به سوره

ی نگاه کنید به تفسیر المیزان از مرحوم عالمه سید محمد حسین طباطبایی ذیل سوره - 2

 انشقاق.

http://ali-tahmasbi.com/p/Holy.text/asrae.pdf
http://ali-tahmasbi.com/p/Holy.text/asrae.pdf
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قاصر و آن گه باشارت دو انگشت مبارك، مصطفى شكافته گشت و  جن و انس از رسیدن بوى

 ی قمر(، ذیل سورهكشف اْلسرار و عدة اْلبرار)اين معجزه مرو را ظاهر گشت. 

هجری، زکریای رازی که رئیس بیمارستان عضدی در بغداد بود  366در حدود سال نقل است که 

ا از کتاب او جز آن معجزات و خرق عادات شده بود اممنکر  واالنبیاء" کتابی نوشته بود به نام "مخاریق

  Iپنداشتند.کفر و الحاد میکشیده شدن مردمان به زیرا محتویاتش را سبب  نامی باقی نمانده است

ایم قرائتی از قرآن داشته باشیم که گمان من این است که ما به عنوان مسلمانان، نتوانسته

ی اسرائیلیان نشان دهد. و از آن انحصارگرانه و نژاد پرستانه هایبخشهای اساسی قرآن را با تفاوت

متاثر از اسرائیلیات است، نه مسلمان درست و رو که بیشتر متون تاریخی و تفاسیر قرآنی ما بعضا 

 ایم نه یهودی دنیا دار.حسابی شده

 توضیحات:

A -  خواهد ن وارث، اسحاق پسر کنیز با پسر من ، زیرا کهکن بیرون کنیز را با پسرش این: »گفت ابراهیم به پس

، دربارۀ پسر خود و کنیزت: »گفت ابراهیم خدا به آمد. بسیار سخت ، دربارۀ پسرشامر، بنظر ابراهیم اما این بود.

 خوانده تو از اسحاق ذریت او را بشنو، زیرا که ، سخناست تو گفته به ساره هر آنچه نیاید، بلکه سخت بنظرت

 .توست او نسل ، زیرا کهبوجود آورم کنیز نیز اُّمتیو از پسر  خواهد شد.

نهاد، و او را با پسر  وی هاجر داد، و آنها را بر دوش ، بهگرفته از آب و َمشکی ، نانبرخاسته ، ابراهیمبامدادان

 هو ب گذاشت اییر بوتهشد، پسر را ز تمام مشک آب و چون .گشتمی بئرشبع ، و در بیابانرفت کرد. پس روانه

، آواز او نشسته و در مقابل.« پسر را نبینم موت: »، زیرا گفتبنشست وی ، در مقابلرفته تیر پرتابی مسافت

 .خود را بلند کرد و بگریست

شد؟  چه هاجر، تو را ای: »را گفت ، وی، هاجر را ندا کردهو خدا آواز پسر را بشنید و فرشتۀ خدا از آسمان

 .است ، شنیدهاوست که ، زیرا خدا آواز پسر را در آنجاییمباش ترسان

 «آورد. بوجود خواهم عظیم از او اُّمتی خود بگیر، زیرا که دست ، او را بهبرخیز و پسر را برداشته

 و پسر را نوشانید.پر کرد  را از آب ، مشکرفته دید. پس آبی او را باز کرد تا چاه و خدا چشمان

 گردید. بزرگ صحرا شد، و در تیراندازی ، ساکنبود. و او نمو کردهپسر می و خدا با آن

 .گرفت مصر برایش از زمین زنی شد. و مادرش ساکن A،فاران و در صحرای

B - آیات موجود در تورات بینیم که برخی از یک جهت، تورات نور و هدایت توصیف شده است و از جهتی دیگر می

گوید: ی بقره را در این مورد راهگشا دانست که میسوره 79ی کنونی با متن قرآن مغایرت دارد. شاید بتوان آیه

گويند كه اين از نزد خدا است تا بآن وسیله بهای اندكى بدست آرند، نويسند آن گاه مىكتاب را با دست خود مى
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 كننداز آنچه كسب مى پس واى بر آنها از آنچه نوشتند و

C - ام و شرح آن در این مقاله سبب دور شدن ی حروف مقطعه را در کتاب "مریم مادر کلمه" نوشتهتوضیح در باره

 شوداز مطلب می

D - اند که اجداد وهب در اصل اهل خراسان بودند، در اواخر حکومت ساسانیان به یمن مهاجرت کرده نوشته

گاهی در حمایت حبشه و امپراطوی روم بود و گاهی ایران، اهالِی یمن نیز بنا به اقتضای بودند. یمن در آن ایام 

شدند و گاهی یهودی. ذونواس که پیش از بعثت پادشاهی یمن را داشت تالش کرد روزگار گاهی مسیحی می

وی  اند کهفته بودند. نوشتهگونه آیین یهود را پذیرتا اهالی آنجا را به آیین یهود در آورد و شاید اجداد وهب به این

 به روزگار اسالم در یمن  قاضی، مورخ و محّدث بوده است.

E - است پدر کنعان بودند. و حام و یافث و حام آمدند، سام بیرون از کشتی که نوح و پسران. 

 شد./ پیدایش، باب نهم منشعب انجه تمامی ، و از ایشانپسر نوح اینانند سه 

F -  و گويند اين جهان تا بوده است و تا باشد همچنین باشد. و اين خلق همى زايند و همى میرند چون گیاه كه

برآيد از زمین هر سالى و باز خشك شود و بريزد و كس نداند كه از كجا آمد و كجا شد. )...( و همه مذهب ايشان 

شم خردمندان زشت است آن نبايد كردن جور چنین است ااّل آنكه چیزى بد نپسندند. چنانكه آن چیزى كه به چ

و ستم كردن و بر مردمان دروغ و بهتان گفتن، و اين چیزها كه آن را زشت دارند آن نشايد كردن. همچنانكه از 

چشمها ببايد پوشیدن، و آن جامه بايد پوشیدن كه به چشم مردمان نیكو آيد، و كارى كه زشت باشد نبايد كردن. 

ی عباسی[ و پسرش را مذهبى و مقالتى نیست نه دينى و نه شريعتى.و مهدى]خلیفه و جز از اين، ايشان

هادى از ايشان بسیار بكشتند و بیشتر از ايشان مهتران بودند و خداوندان فصاحت و بالغت و حكمت و شعرا، و 

 ( 1175ص:،4طبرى،جاز ايشان ابن المقّفع بود آنكه كتاب كلیله و دمنه او جمع كرده است )تاريخنامه

G - َقْوَل الَّتِي تُجاِدُلَك فِي َزْوِجها َو در جای دیگری همین واژه ُ ی "زوج" برای شوهر )مرد( آمده: َقْد َسِمَع َّللاَّ

ُ يَْسَمُع تَحاُوَرُكما.... ِ َو َّللاَّ  تَْشَتكِي إِلَى َّللاَّ

 ی اول(دا شكايت میبرد....) مجادله آیهخدا گفتار آن زن را شنید كه در باره زوج خودش با تو مجادله میكرد و بخ

H - آمده است که: در تفسیرها  

آدم آفريد، و درست آن است « 5»علما خالف كردند در خلق حوّا. بعضى گفتند: خداى تعالى او را از بقیّه طینه 

تنهايى، خداى شد از در بهشت بنشست، تنها بود و مستوحش مى -علیه الّسالم -كه در خبر آمد كه: چون آدم

تعالى خواب بر آدم افگند تا آدم بخفت. پس بفرمود تا از پهلوى چّپ او استخوانى بگرفتند و خداى از آن استخان 

هاى بهشت در او پوشانید، و او را به انواع زينت بیاراست تا بیامد حوّا را بیافريد بر صورت آدم، با جمال تمام و حلّه

 (210ص1ج الجنان فی تفسیرالقرآنو روح انالجنبر بالین آدم بنشست )روض
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و إنما حذف  خلق منها زوجها.ی نساء آورده است که: ی اول از سورهدر تفسیر کشاف از زمخشری نیز ذیل آیه

لداللة المعنى علیه. و المعنى: شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها، و هي أنه أنشأها من تراب و خلق زوجها 

 َو بَثَّ ِمْنُهماحواء من ضلع من أضالعها 

در  و گوشت را گرفت هایشاز دنده ، و یکیگردانید تا بخفت مستولی بر آدم گران و خداوند خدا، خوابیدر تورات: 

: گفت و آدم آورد. نزد آدم را به بنا کرد و وی بود، زنی گرفته از آدم را که دنده و خداوند خدا آن پر کرد. جایش

 ناز انسا شود زیرا که "نسا" نامیده سبب ، از ایناز گوشتم و گوشتی هایماز استخوان استخوانی ینستهمانا ا»

 .)پیدایش باب دوم(شد گرفته

I -  داردروا نمىای به این کتاب کرده است ضمن اینکه مقدسی اشارهمطهر بن طاهر در کتاب البداء و التاریخ اثر 

مايه فساد دلها و از میان برنده دين های این کتاب به تعبیر مقدسی نوشتهاد شود، زيرا كه از مسائل آن كتاب ي

و همچنین ترجمه جلد اول  116ص  3البدء والتاریخ جلد  و ويران كننده مروّت و مايه دشمنى با پیامبران است.

 52ص1جبا عنوان آفرینش و تاریخ از آقای شفیعی کدکنی.  همین کتاب


