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در اين مقاله به نمونههايي اشاره شده که نزد بسياري از مفسرين قرآن و
مورخين اسالمي ،بديهي تصور شده است ،مانند آفرينش حوا بعد از آدم،

اسرائيليات ،حوا ،ميوهي ممنوع،

ميوهي ممنوع ،عالمگير بودن طوفان نوح .ميراثِ خالفت و امامت برای

نوح ،ابراهيم ،امامت ،سرنمون (کهن

فرزندان يا خويشاوندان رسوالن ،و چند نمونهي ديگر که بسيار به

الگو)

اختصار در اين مقاله آوردهام.
توضيحات را در پايين هر صفحه آوردهام تا در صورت نياز در دسترس
باشد .ارجاعات در کنار هر مطلب ،و مشخصات برخي مآخذ مهم را در
پايان مقاله آوردهام

اسرائيليات
تعريف اسرائيليات:
در اين نوشتار ،اسرائيليات عبارت است از رواياتي که از تورات و ديگر منابع اسرائيلي به نحوي وارد تفسيرهاي قرآني و
مضامين تاريخي و باورهاي اسالمي شده است در حالي که با سياق آيات قرآن همخواني چنداني ندارد و بعضا خالف آن
چيزهايي است که در قرآن آمده.
بنا بر اين و از نظرگاه ديني ،مهمترين سندي که بتوان اسرائيليات را با استناد به آن تشخيص داد خودِ قرآن است .براي
ورود به اين بحث ناگزيرم چند نکتهي اساسي را ياد آوري کنم که عبارتند
 -1خويشاوندي و ارتباط بخشي از عرب حجاز با داستانها و دين ابراهيمي
 -2رابطهي متن قرآن با تورات و انجيلها
 -3نقش راويان حديث در ورود اسرائيليات به متون تاريخي ،تفاسير قرآني و عرفاني.
و چند نکتهی ديگر
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اشارهاي به خويشاوندي عرب حجاز با ابراهيم ،شاه شبان کنعان
عرب حجاز ،بهويژه اهل مکه و قبيلهي قريش ،خود را از نژاد ابراهيم و اسماعيل ميشمردند .داستان اسماعيل به عنوان
فرزندِ ابراهيم ،در کتاب پيدايشِ تورات به تفصيل آمده است .مطابق روايات تورات ،چون ساره نازا بود کنيز خود هاجر
را به آغوش ابراهيم فرستاد تا به اين وسيله هاجر برايش فرزندي بياورد و ساره او را در دامن خود پرورش دهد .اما
هنگامي که خودِ ساره توانست اسحاق را بياورد ،تحمل اسماعيل و هاجر در نظرش دشوار شد و :
به ابراهيم گفت« :اين کنيز را با پسرش بيرون کن ،زيرا که پسر کنيز با پسر من اسحاق ،وارث نخواهد بود
خداوند هم سخن ساره را تاييد کرد و ابراهيم ناگزير هاجر و فرزندش را به تبعيد فرستاد .باز هم به روايت کتاب پيدايش،
خداوند که پيش از اين به ابراهيم قول داده بود تا مراقب اين فرزند تبعيدي هم باشد ،وقتي سر گردانيِ هاجر و هرولههاي
او را درپي يافتن آب میبيند ،از آسمان هاجر را آواز داد که:
تو را چه شده؟ ترسان مباش( )..برخيز و پسر را بردار  ،او را به دست خود بگير ،از او اُمّتي عظيم بوجود خواهم
آورد .و خدا چشمان او را باز کرد تا چاه آبي ديد .پس رفته ،مشک را از آب پر کرد و پسر را نوشانيد .و خدا با آن
پسر ميبود .و او نمو کرده ،ساکن صحرا شد ،و در تيراندازي بزرگ گرديد .و در صحراي فاران 1،ساکن شد .و
مادرش زني از زمين

مصر برايش گرفت( .پيدايش ،باب ) 21

خواه صحراي فاران در ملتقاي سينا و مصر باشد ،و خواه به گفتهي مورخين اسالمي در حجاز ،به هر حال همهي
نمادهايي که در کعبه و اطراف آن تعبيه شده است برگرفته از داستان هاجر و اسماعيل است .از سعي ميان صفا و مروه،
تا چاه زمزم ،حجراالسود شايد به عنوان نمادِ زهدانِ مادر 2،و حتي مدفن هاجر و اسماعيل که همان خانهي کعبه بوده
است ،همه و همه نشان از اين دارد که اهل حجاز خود را وارثانِ همان هاجر و اسماعيلي ميشمردند که به فرمان ساره
به اين بيابان تبعيد شده بود.

1

 -با استناد به همين بخش از تورات برخي مورخين اسالمي "فاران" را همان کوههاي مکه دانستهاند /البداء و التاريخ،

مقدسي ،جلد پنجم ،ص  /33و معجم البلدان ،ج  ،4ص 225
2

 -ظاهرا حجراالسود تا پيش از بعثت نماد زهدان مادر بوده است که به عنوان "سنگ زاویه" در کعبه تعبيه کرده بودند

و در مراسم حج با استالم به آن و به صورت عریان ،طوافِ خود را آغاز میکردند توضيح بيشتر در مورد داستان هاجر
و اسماعيل و حجراالسود و مناسک نوزایی را در کتاب "حج ،از مناسک نوزایی تا فرایند فردیت" نوشتهام
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در دنياي آن روزگار ،فرزندي که از کنيز زاده ميشد ،بهلحاظ حقوقي ميراث از پدر نميبرد بلکه خودش مملوک شمرده
ميشد و چون هاجر کنيز ساره و مملوک ساره بود از اين جهت در اختيار ساره بود که او را آزاد کند يا بفروشد يا تبعيدش
کند .به هر حال هاجر کنيزي آزاد شده بود و بسا که "بيتالعتيق" به معناي "خانهي آزادي" به نحوي اشاره به همان
داستان آزاد شدن هاجر و در اين کعبه ساکن شدن و مدفون شدن هم باشد.
خواه اين داستانها اسطوره باشند يا وقايع دقيق تاريخي ،هرچه هست اين نکته را نميتوان از نظر دور داشت که اعراب
حجاز و بهويژه اهل مکه ،هم به قانون ارث نبردن اسماعيل از ابراهيم باور داشتند و هم اينکه در اصل فرزندان هاجر
هستند .منظور از مفهوم "ارث" در اينجا ،ميراثِ عهدي است که ميان خداوند و ابراهيم بود .در تورات نيز اين نکته
بارها تکرار شده است که:
خدا گفت به تحقيق زوجهات ساره براي تو پسري خواهد زاييد و او را اسحاق نام بنه و عهد خود را با وي استوار
خواهم داشت تا با ذريت او بعد از او عهد ابدي باشد

(پيدايش ،باب)17

به روايت تورات ،هنگام تبعيد اسماعيل ،خدا صراحتا به ابراهيم گفته بود که :ذريت تو از اسحاق خوانده خواهد شد.
اينها نکتههايي هست که در نسخههاي تورات کنوني ديده ميشود و چندان دور نيست که پيش از بعثت پيامبر همين
روايتها را اعراب هم ميدانستند و پذيرفته بودند که ميراثِ "عهد" ويژهي فرزندان اسحاق و يعقوب است .بنا بر اين،
آنچه به اين صحرانشينانِ تبعيدي رسيده تنها همان ميراث آزادي است که از هاجر و اسماعيل به ارث بردهاند.
شايد به همين گونهها بوده که مردم حجاز مناسک خود را به گونهاي رقم زده بودند که با سرگذشت هاجر و اسماعيل
همخواني داشته باشد .همچنين مهمترين خدايانشان هم ايزد بانواني باشند مثل الت و منات و عزّي که دخترانِ اهلل
دانسته ميشدند .به اين گونه مسجدالحرام يا همان بيتالعتيق و خانهي هاجر که نمادهاي مادرانه در آن بيشترين نمود
را داشت ،در برابرِ خانهي قدس قرار ميگرفت که نمادهاي پدرانه از ابراهيم تا اسحاق و يعقوب و يوسف بيشترين سهم
را در آن داشتند.
حدود ششصد سال پيش از بعثتِ محمد رسول ،اتفاق بزرگي در قوم بني اسرائيل پديد آمد و آن ظهور مسيحيت بود.
نقل است که يحيي تعميد دهنده و عيسي مسيح ميراثِ "عهد" را از انحصارِ بني اسرائيل بيرون آوردند و ابراهيم نه
بعنوان "پدر = والد" بلکه به عنوانِ پدر ديني هرکسي دانسته شد که به خداي ابراهيم ايمان آورد .در انجيل متي به نقل
از يحيي آمده است که:
اين سخن را بهخاطر خود راه مدهيد که پدر ما ابراهيم است ،زيرا به شما ميگويم خدا قادر است که از اين
سنگها فرزندان براي ابراهيم برانگيزاند(.متي ،باب سوم)
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مخاطب اين سخنان فريسيان بودند که خود را از تخمهي ابراهيم ميشمردند و به همين سبب متعصبانه بر اين باور
بودند که وارث همان عهدي هستند که خداوند با ابراهيم بسته .همچنين در مسيحيت ،از مضمون عهد نيز تاويلِ تازهاي
صورت پذيرفت و سرزمينِ موعود از زمين به آسمان انتقال پيدا کرد .بنا بر اين راه هموار شد تا ديگراني هم که از تخمه
و تبار ابراهيم نبودند ابراهيم را پدر ديني خود بشمارند.
مفهوم برده و آزاد نيز تحول پيدا کرد ،غالم فرزند ابليس دانسته شد ،يعني هرکس اسير خواستههاي تن و جسم باشد
غالم است و فرزند ابليس ،و هرکس به "روح" خداوند و مسيح ايمان آورد فرزند خدا خواهد شد و آزاد شمرده ميشود.
آشکار است که در مسيحيتِ نخستين ،اين گونه رابطهي پدر فرزندي ،رابطهاي روحي بوده است نه رابطهي خوني و
جسماني.
بسي محتمل است که همين تاويلهاي تازه از مفهوم "عهد" -به ويژه باطل دانستنِ حق انحصاري بنياسرائيل در بارهي
ميراثِ ابراهيم -يکي از عوامل هموار شدن راه براي هاجريان(فرزندانِ اسماعيل) بوده باشد که در جست و جوي پيوندِ
ديني خود با ابراهيم بر آيند.

رابطهي متن قرآن با تورات و انجيلها
اين که از چه زماني پيامبر اسالم بيتالمقدس را قبلهي خود قرار داده بود ،چندان روشن نيست؛ اما اين نکته به وضوح
ديده ميشود که بيش از شصت درصد آياتِ قرآن معطوف به داستانها و مضامينِ تورات است .اتفاق مهمي که در کالم
قرآن پديد آمد تغييراتِ اساسي نسبت به روايات عهد عتيق و عهد جديد بود.
به تعبير ديگر ،روايت قرآن از داستانهاي عهد عتيق ،اوال "روايتي به اشاره" بود و دوم اينکه در هر اشارهاي تغييري
اساسي در داستانها پديد ميآمد.
گمانِ قريب به يقين اين است که مخاطبان رسول در مکه و مدينه ،با داستانهايي که پسر عموهاي نامهربانشان به
عنوان متن مقدس نقل ميکردند آشنا بودند ،از اين جهت لزومي نداشت که هر داستاني از آغاز تا انجام در متن قرآن
آورده شود بلکه کافي بود تا به فرازهايي از آن داستانها اشاره شود.
مثال داستانِ عهد خدا با ابراهيم ،از هنگام زاده شدن تا هنگام مرگ به تفصيل و جزء به جزء در تورات آمده و تمام قصه
براي اين است که خدا با ابراهيم پيمان ميبندد که سرزمينهاي نيل تا فرات را به اوالد ابراهيم که اسحاق و يعقوب
باشند ببخشايد و همهي پادشاهان زمين تا ابداآلباد يا از اوالد يعقوب باشند يا به نحوي در خدمت آنان قرار گيرند.
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اما در فرازي که قرآن از داستانِ ابراهيم ياد ميکند اين گونه آمده است که:
و ِإذِ اْبتَلي إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ،قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً ،قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي؟ قالَ ال يَنالُ عَ ْهدِي
الظَّالِمينَ
هنگامي که خداي ابراهيم او را به کلمات مبتال کرد ،پس ابراهيم [آن کلمات را] به تماميت رساند.
[خداوند] گفت :من تو را براي مردمان امام قرار دادم.
 پرسيد :از ذريت من هم؟گفت :عهد من به ستمکاران نميرسد(.بقره آيه )124
با کمي دقت در آيات فوق و ديگر آيات مرتبط با آن ،تفاوت فاحش آن را با روايت تورات در مييابيم .ابتالي به "کلمات"
نکتهاي است که در متن قرآن ،به ادامهي داستانِ هبوطِ آدم باز ميگردد .در آن داستانِ نمادين ،هنگامي که آدم هبوط
ميکند ،آنگاه به تلقي کلماتِ خداوند ميپردازد« :فتلقي آدم من ربّهِ کلمات ،فتاب اِليه» به تعبير ديگر ،براي رهايي از
خارستانِ پر گزندِ هبوط ،گريزي نيست اال تلقي کلمات "او=خداوند" تا بتوان به سمت و سوي او راه سپرد.
در متن قرآن ،معناي "کلمه" متفاوت از "اسم" است .اسمها نشانههايي براي چيزها هستند اما کلمه براي بيان رنج انسان
و آرزوي نجات است ،همان که بعدها در مورد عيسي مسيح نيز بيان شد 3.مطابق آيات قرآن ،اکنون که ابراهيم آن
کلمات را به تماميت رسانيده به عنوان "امام" براي همهي مردمان طرح ميشود".امام" براي ديگران نمونه و سر مشقي
است براي آموختن از او "چون او شدن" يا از او سرمشق گرفتن .اين واژه با رئيس ،پادشاه و فرمانروا متفاوت است 4.اين
است که در قرآن از "کتاب" هم به عنوان امام ياد شده است.
فراموش نکنيم که مطابق روايات موجود در مضامين ديني-تاريخي ،از روزگارِ ابراهيم –که همزمان با حمورابي دانسته
شده -تا بعثت محمد رسول حدود دو هزار و پانصد سال فاصله بوده است .بنا بر اين معرفي ابراهيم به عنوان امام براي
همهي مردمان ،در واقع بيانِ يک داستان بدون تکيه بر تاريخي بودنِ آن است.
به زبانِ روانشناسي تحليلي يونگ اگر بگويم ،ميتوان امام را "کهن الگو" يا سرنموني دانست که در ناخودآگاهِ جمعي
همهي افراد حضور پيدا ميکند و نزد هر قومي به نامي متناسب با شرايط و نيازهاي آن قوم خوانده ميشود.

3

 -براي توضيح بيشتر ميتوانيد نگاه کنيد به فرهنگ واژگان ،کلمه

4

 -نگاه کنيد به واژهي امام در بخش فرهنگ واژگان
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اما نکتهي جالبتر در گفت و گوي ابراهيمِ قرآن با خداوند ،اين است که ابراهيم وقتي مقامِ "امامت" پيدا ميکند بهياد
ذريت خود ميافتد و ميپرسد " و مِنْ ذُرِّيَّتي؟" اين پرسش در مورد آيندهي ذريتِ خود ،به نحوي ابراهيم تورات را به
ياد ميآورد که در تورات بارها مطرح شده و خداوند هم عهد کرده بود که ذريت او را کثير کند و عهد خود را نسل بعد
از نسل با آنان حفظ کند .اما انگار در اين ظهورِ دوبارهي داستانِ عهد و بازخواني مجدد آن در قرآن ،پاسخي که از سوي
خداوند به ابراهيم داده ميشود با آنچه در تورات آمده تطبيق نميکند در نتيجه ،خالف انتظار بني اسرائيل و خالف متن
تورات است.
در متن قرآن ،نه اسحاق ستمگر دانسته شده بود نه يعقوب ،نه اسباط ،بنا بر اين پاسخ خداوند که گفت «ال ينال
عهديالظالمين» اشاره به چه کساني است؟
در آيهي فوق شايد بشود به دو نکته اشاره کرد .اول اينکه اي ابراهيم "امامت" موروثي نيست .بسا کساني که خود را
وارث بپندارند و با تکيه به اين ميراث از ستمکاران شوند .دوم اينکه هم در انجيلها و هم در قرآن اشارات چندي هست
که بنياسرائيل و همآنان که خود را ذريت ابراهيم و وارث او ميشمردند فسادها کردند و انبياء بسياري را کشتند( .انجيل
متي باب  ،23قرآن سورهي نساء آيهي) 155

به جز ابراهيم به عنوان کهنالگوي آشنا ،نمونههاي ديگري هم در قرآن ياد شده که رابطهي نژادي را در ميراثِ "عهد"
باطل ميشمارد ،مانند داستان نوح و پسرش .در روايتِ تورات هر سه پسر نوح از طوفان نجات پيدا ميکنند ،اما در قرآن
بيآنکه نامي از پسرانِ نوح آورده باشد تنها به اين اشاره شده که پسر نوح حاضر نميشود با پدر همراه شود و هنگامي
که در حال غرق شدن است نوح به خداوند ميگويد:
نوح :آي خداوند ،پسرم از خانوادهي من است ،وعدهي تو حق است و تو احکم الحاکميني.
خداوند :اي نوح! او از اهل تو نيست .او عملِ غير صالح است .آنچه در بارهاش دانشي نداري ،نپرس .تو را موعظه
ميكنم كه از جمله "جاهالن" مباش

(هود ،آیات  45و )46

نقطهي کانوني در اين روايت باز هم نفي رابطهي نژادي در مفهوم عهد و نجات است .در عين حال چند نکتهي ديگر هم
هست که شايد اشاره به آن بي مناسبت نباشد .قسمت اول آيه که نوح به خداوند ميگويد «وعدهي تو حق است» احتماال
اين جمله ياد آور متن تورات است که بنا به روايت آن متن ،پيش از واقعهي طوفان خداوند به نوح گفته بود:
اينک من طوفان آب را بر زمين ميآورم تا هر جسدي را که روح حيات در آن باشد ،از زير آسمان هالک گردانم.
و هر چه بر زمين است ،خواهد مرد.
لکن عهد خود را با تو استوار ميسازم ،و به کشتي در خواهي آمد ،تو و پسرانت و زوجهات و ازواج پسرانت با
تو (.پيدايش ،باب )6
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بعد از شرح مفصل داستانِ طوفان و هنگاميکه نوح و فرزندانش از کشتي بيرون ميآيند باز هم تورات بر اين نکته تاکيد
دارد که:
و خدا نوح و پسرانش را با وي خطاب کرده ،گفت :اينک من عهد خود را با شما و بعد از شما با ذريت شما استوار
سازم ( .پيدايش باب )9
انگار با دو داستان يا دو سناريوي شبيه به هم مواجه هستيم .شخصيتها و صحنهها در هر دو داستان يکي هستند و
تنها در يک مورد تفاوت پيدا ميکنند و گويي علت پديد آمدنشان در روايتِ کهن ،مشروعيت بخشيدن به اصالت نژادي
و ميراثِ عهد است ،اما در بازخواني تازه ،نفي آن.
استداللي که از سوي قرآن براي نفي اصالت نژادي آمده اين است که « :او [پسر نوح] عملي غير صالح است» به تعبير
ديگر ،هويت و "او بودنِ او" وابسته به نژاد نيست بلکه وابسته به عملي است که انجام داده و ميدهد.
داستان يعقوب به هنگام مرگ نمونهي ديگري از اين دست است .در تورات اين گونه تصوير شده که يعقوب هنگام مرگ،
فرزندان خود را فرا خواند تا آنان را برکت دهد و براي هر کدام پيشگوييهايي را بيان کرد به ويژه در مورد يهودا چنين
گفت:
عصا از يهودا دور نخواهد شد .و نه فرمانفرمايي از ميان پايهاي وي ،تا شيلو بيايد .و مر او را اطاعت امتها خواهد
بود(.پيدايش ،باب )49

احتماال اين يکي از مهمترين باورهاي يهود به هنگام بعثت پيامبر بوده است که هنوز هم در ميان يهوديان بنيادگرا
همين باور وجود دارد .درقرآن براي نفي چنين باوري از يهوديانِ روزگار بعثت اين پرسش طرح شده است که مگر هنگام
مرگ يعقوب شما آنجا بوديد؟ و بعد اضافه ميکند که يعقوب در آن واپسين دم از فرزندانش پرسيد:
بعد از من چه چيز را ميپرستيد؟ گفتند :خداي تو و خداي ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را ميپرستيم كه خدايي
يگانه است و ما او را مسلمانان هستيم( بقره )133

در اين روايتِ قرآن ،يعقوب هنگام مرگ نگران است ،نگران از اينکه که آيا فرزندانش اسالم او [يعقوب] را
پي خواهند گرفت يا نه؟ در آيات ديگري از قرآن ،همهي رسوالن و انبياء سلف مسلم دانسته شدهاند
و گويا دوامِ عهد خداوند با رسوالن يا با فرزندانشان ،مسلم بودنِ آنان است .با توجه به اين آيات ،ميتوان گفت که به
اسالم در آمدن و "مسلمان" بودن هم چيزي نبود که محمد رسول ابداع کرده باشد بلکه مطابق متن قرآن
همهي رسوالن و انبياء پيش از محمد ،مسلمان بودند و رسالت محمد نيز در ادامهي رسالت همان رسوالنِ سلف دانسته
شده است.
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نقل است هنگامي که محمد و يارانش به مدينه آمدند متوجه شدند که يهوديان در روز عاشورا روزه ميگيرند ،پيامبر
مناسبت اين روزه گرفتن را جويا شده بود و آنان گفته بودند:
اين روزي است كه خداوند آل فرعون را غرق كرد و موسي و همراهان وي را نجات داد پيامبر فرمود :حق ما
نسبت به موسي از آنها [از يهوديان] بيشتر است و آن روز را روزه داشت و بگفت تا كسان نيز روزه
بدارند(بلعمي،ج3ص)942

بديهي است که در اين گفتار منظور از حقِ محمد و مسلمانان نسبت به موسي ،حق نژادي نيست .همچنين با آنکه به
زعم نَسَب شناسان ،محمد از اعقابِ اسماعيل و ابراهيم شمرده ميشد اما در هيچکجاي قرآن اشارهاي به آن هم ديده
نميشود چه رسد به آنکه چنان رابطهاي بين محمد و موسي باشد.
بهنظر ميرسد داعيهي نزديکتر بودن محمد به موسي ،بيشتر از اين جهت باشد که محمد رسالت خود را ادامهي رسالت
موسي و ديگر انبياء و رسوالن ابراهيمي ميشمارد و در ابتداي رسالت خود دو چيز را دنبال ميکند .اول هديه آوردنِ
اسالم است براي خويشاوندان و قبايل عربي که در مکه و اطراف آن بودند و دوم زدودنِ نادرستيهايي که يهود و نصارا
به دينِ ابراهيمي وارد کرده بودند.
بنا بر اين قابل فهم خواهد بود که چرا در کالم قرآن ،تورات و انجيل به عنوان نور و هدايت توصيف شده است اما نه آن
تورات و انجيلي که يهود و نصارا به آن استناد ميکرد .شايد آيهي  79سورهي بقره در اين مورد راهگشا باشد که ميگويد:
كتاب را با دست خود مينويسند آن گاه گويند كه اين از خدا است تا بهآن وسيله بهاي اندكي بدست آرند ،پس
واي آنها از آنچه نوشتند و از آنچه كسب كنند
چندان دور نمينمايد که در روزگار بعثت ،روايتهاي متفاوتي از خود تورات وجود داشته است ،همانگونه که در بارهي
مسيح و انجيلها نيز روايات متفاوتي وجود داشت مثل روايت نسطوريان از مسيح و مريم که بسيار نزديک است با روايت
قرآن و بسيار دور است از روايتي که مسيحيت رومي بر آن بود.

نقش راويان حديث در ورود اسرائيليات به متون تاريخي.
تاريخ نويسي در تمدن اسالمي ،حدود صد سال پس از فوت پيامبر و تقريبا از روزگار عباسيان به بعد آغاز شد .همچنين
مورخين اسالمي تاريخ را با رويکردي ديني مينوشتند .از اين جهت داستان آفرينش و نخستين آدم و ابليس و هبوط
هم بخش مهمي از تاريخِ واقعي شمرده ميشد.
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پيشتر اين نکته را ياد آور شدم که قرآن در بيان قصههاي تورات ،افزون بر اينکه قيد تاريخي بودن را از آن قصهها
برداشته ،همچنين تنها به فرازهايي از آن قصهها اشاره کرده است .وقتي در سورهي طه ميخوانيم که «هل اتاک حديث
موسي؟» به اين ميماند که مخاطب ،داستان موسي را ميداند همين است که در قرآن به جاي شرح مفصل داستان،
تنها به فرازهايي از آن اشاره ميشود.
همچنين بخشي از يهوديان نيز از دير زمان در حجاز حضور داشتند ،يهودياني که روزگاران دور و شايد پس از روزگار
سليمان و ويراني اورشليم به اين سرزمين آمده بودند .بنا بر اين هم عرب روزگار بعثت و هم يهودياني که در آن ديار
بودند تفصيل داستانها را ميدانستند؛ به ويژه آنکه در کالم قرآن ،مخاطب بسياري از آياتِ مربوط به موسي ،بنياسرائيل
هم بودهاند .حتي اين احتمال هست که حروف مقطّه در آغاز برخي سورهها ،نشانههايي اختصاري بوده که در نزد علماي
يهود به کار ميرفته و با آن بيگانه

نبودهاند5

در دوران بعثت ،بزرگان قريش با پيامبر از در مخالفت در آمده بودند ،پس از هجرت مسلمانان از مکه به مدينه نيز
نبردهاي ميان مسلمانان و قريش آغاز شده بود .در اين زمان جنگ با دشمنان و دفاع از اسالم ،جهاد شمرده ميشد؛
نوعي قرض دادن به خدا و چند برابر پاداش اخروي دريافت کردن .از اين جهت وظيفهي سپاهيگري بر دوش همهي
کساني که به اسالم درآمده بودند.
اما پس از روزگارِ بعثت و فوت پيامبر ،ضعيف شدنِ دو امپراطوري ايران و روم از يکسو ،و اتحاد قبايل عرب زير لواي
اسالم از سوي ديگر ،زمينهي فتوحات و کسب غنائم را فراهم کرد و چنان شد که در مدت کوتاهي متصرفات مسلمانان
از شمال افريقا تا خراسان بزرگ و بخارا و ماوراءالنهر را شامل شد و حفظ اين متصرفات البته نياز به تشکيالت گستردهي
نظامي ،ديواني و ديگر ويژگيهاي يک امپراطوري را داشت .اين چيزي بود که اعراب را بيش از پيش به بسوي تشکيل
يک امپراطوري قدرتمندي سوق داد که مشروعيتِ ديني هم داشته باشد.
از پيآمدهاي گستردهي اين فتوحات ،اول اينکه فاتحان عرب به فکر تدوين قرآن افتادند که هنوز به صورت مکتوب و
يک پارچه در نيامده بود تا بتوانند آن را به ملتهاي مغلوب معرفي کنند از اين جهت اولين کار اين بود که به جمع آوري
رواياتِ پراکندهاي بپردازند که نزد حافظان قرآن و راويان بود .پس از پنج سال و به هنگام خالفت عثمان توانستند اين
مهم را به انجام برسانند.

5

 -توضيح در بارهي حروف مقطعه را در کتاب "مريم مادر کلمه" نوشتهام و شرح آن در اين مقاله سبب دور شدن از

مطلب ميشود
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دوم اين بود که ملتهاي مغلوب با زبان عربي آشنايي چنداني نداشتند به همين جهت فاتحان عرب تالش کردند تا زبان
عربي را به عنوان تنها زبانِ ديني و قابل اعتماد به موالي و مغلوبين معرفي کنند نقل است که:
عمر ،رض ،سخن گفتن بهزبانهاي غير عربي را نهي كرده و گفته است تكلم به زبان بيگانه (عجمي) مكر و
فريبكاريست .كليه زبانهاي غير عربي در همه كشورها متروك ماند و زبان عربي از شعاير اسالم و فرمانبري از
عرب بشمار

ميرفت( .تاريخابنخلدون/ترجمه مقدمه،ج،2ص)750:

ورود اسراي غير عرب به عنوان موالي به ميان مسلمانان ،سبب شد تا برخي از فرزندان موالي که بعد از اين فتوحات در
متصرفات عرب زاده شدند زبانِ عربي را حتي بهتر از خود اعراب بياموزند و نخستين محدثين بزرگ که حديث و تاريخ
و تفسير و فقه را سامان دادند از فرزندان همين موالي بودند .مثل ابنمقفع که اديب و مترجم بودُ ،مقاتلبن سليمان
مفسر قرآن ،ابوحنيفه فقيه ،ابن اسحاق محدث و راوي اصلي کتاب سيرت رسول اهلل ،و همچنين وهببن مُنبِّه که در
خانوادهاي يهودي زاده شده بود و جزو تابعين عبداهلل سالم و کعباالحبار شمرده

ميشد6 .

ظاهرا تا حدود صد سال پس از فوت پيامبر هيچ متن مکتوبي در بارهي تاريخ ،وقايع روزگار پيامبر و تفسير قرآن تدوين
نشده بود به تعبير ديگر ،تمامي متوني که به نام تاريخ و تفسير و حديث پديد آمده همه از آغاز روزگار خالفت عباسيان
به بعد است.
طبيعي مينمايد که هم گذشت زمان و خالي شدن زمانه از کساني که روزگار پيامبر را ديده بودند ،و همچنين بيگانگي
مردمان سرزمينهاي مفتوحه با قرآن ،حضور راويان و محدثان را ضروري ميکرد و ناگزير براي فهم قرآن يا همان
"رواياتِ به اشاره" نياز به شارح و مفسر پيدا کنند.
احتماال همينگونهها بوده است که نقش يهودياني که مسلمان شده بودند بسيار پر رنگ ديده ميشود .زيرا آنان نسبت
به ديگران آشنايي بيشتري با تورات داشتند.

6

 -نوشتهاند که اجداد وهب در اصل اهل خراسان بودند ،در اواخر حکومت ساسانيان به يمن مهاجرت کرده بودند .يمن

در آن ايام گاهي در حمايت حبشه و امپراطوي روم بود و گاهي ايران ،اهالي يمن نيز بنا به اقتضاي روزگار گاهي
مسيحي ميشدند و گاهي يهودي .ذونواس که پيش از بعثت پادشاهي يمن را داشت تالش کرد تا اهالي آنجا را به
آيين يهود در آورد و شايد اجداد وهب به اينگونه آيين يهود را پذيرفته بودند .نوشتهاند که وي به روزگار اسالم در يمن
دث بوده است.
قاضي ،مورخ و مح ّ

برگ 10

اسرائيليات در کتب تاريخي و تفسيرهاي قرآني

ali-tahmasbi.name

گفته شده که برجستهترين يهودياني که به اسالم گرويدند اهل يمن بودند مانند عبداهللسالم و کعباالحبار .از افتخارات
وهب بن مُنبِّه يکي هم اين بود که افزون بر دانستهها و يافتههاي خود از روايات اسرائيلي ،همچنين از رواياتي که منسوب
به عبداهلل سالم و کعباالحبار بود بسيار بهره گرفته است .وي تا آغاز خالفت عباسيان زنده بود و نقل حديث ميکرد .در
تاريخ طبري ،که از معتبرترين کتب تاريخ اسالمي شمرده ميشود روايات بسياري از وهب نقل شده است.
پيش از اين اشاره شد که مورخين اسالمي در آن روزگار ،سير وقايع تاريخي را با رويکردي ديني مينوشتند؛ و کتب
مقدس به ويژه تورات به عنوان محکمترين سند براي ذکر وقايع تاريخي شمرده ميشد .زيرا تورات از آفرينش آدم شروع
کرده و سالهاي عمر آدم و فرزندان او را تا نوح بر شمرده .و سپس از نوح به ابراهيم و اسحاق و يعقوب و يوسف و سپس
به موسي رسيده است .اين شايد يکي از معضالت متن تورات براي ما که امروز هستيم ،مقيد بودن داستانها در
قالبهايي به نام تاريخ باشد.
يکي از مشگالت بزرگتري هم که کتب تاريخي مسلمانان با آن مواجه است ،داستانِ طوفان نوح است .مطابق آنچه در
کتاب پيدايش آمده در اين طوفان تمامي مردم روي زمين نابود شدند و مردمي که پس از طوفان نوح از نو در سراسر
زمين پراکنده شدند همه از نسلِ نوح شمرده

ميشدند7.

از اين جهت پس از آدم ،نوح را پدر دوم تمامي بشريت ميشمارند و مورخين ناگزير بودند تا مثال جمشيد را هم از ذرّيتِ
نوح بشمارند و گاهي جمشيد و سليمان را يکي بپندارند که در نزد ايرانيان جمشيد نام داشته و در نزد بنياسرائيل
سليمان .در کتاب اخبار طوال اثر دينوري آمده است که:
و چون نوح درگذشت پسرش سام را به جانشيني خود گماشت و او نخستين كسي است كه سلطنت را پايه
نهاد ،پس از سام كسي بنام جم پسر ويرنجهان پسر ايران كه همان ارفخشذ بن سام بن نوح است سلطنت را
برقرار ساخت .و خداوند همه كساني را كه همراه نوح در كشتي بودند و نجات يافتند غير از سه پسر نوح سام و
حام و يافث نازا و عقيم قرار داد .سام در عراق جاي 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 فرارسيد كار را به برادرزاده خود جم واگذاشت
او پايههاي سلطنت را استوار و اساس آنرا و روشها و نشانههاي شاهي را بوجود آورد و روز نوروز را جشن گرفت.
(اخبارالطوال/ترجمه،ص)26:

7

-

و پسران نوح که از کشتي بيرون آمدند ،سام و حام و يافث بودند .و حام پدر کنعان است .اينانند سه پسر نوح،

و از ايشان تمامي جهان منشعب شد /.پيدايش ،باب نهم
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طبري هم که پس از دينوري تاريخ خود را نوشت در اين باره آورده است که:
گبران طوفان را ندانند و گويند :از روزگار كيومرث پادشاهي داشتهايم و كيومرث همان آدم بود و پادشاهي از
سلف به خلف رسيد تا به دوران فيروز پسر يزدگرد پسر شهريار .گويند :اگر طوفاني بود ميبايد نسب قوم بريده
باشد و پادشاهي از ميان رفته باشد.
بعضي از آنها نيز به وقوع طوفان معترفند و گويند در اقليم بابل و نواحي نزديك آن بوده و اقامتگاه فرزندان
كيومرث در مشرق بود و طوفان به آنها نرسيد(.طبري،ج1ص)134

ابوعلي بلعمي نيز که ترجمهاي آزاد از تاريخ طبري انجام داده آورده است که:
همه خلق جهان از مسلمان و ترسا و جهود و بتپرست و هندوان و روميان و همهي علما به طوفان مقرّاند مگر
حفي كه از آسمان آمده است از
مغان كه ايشان طوفان نشناسند ( )....جز از ايشان جملهي خلق مقرّاند .و هر صُ ُ
پس طوفان بر پيغمبران چون صحف ابراهيم و تورات موسي و انجيل عيسي و زبور داود و قرآن محمّد صلوات
اهلل عليهم اجمعين ،به همه اندر حديث طوفان پيدا است(.بلعمي ج 1ص)100

احتماال به اين نکته کمتر توجه شده است که داستانهاي قرآن نه تنها مقيد به تاريخ نيست ،حتي در بارهي طوفان نوح
هم هيچ نشانهاي نيست که طوفاني سراسري بوده و همهي خلق جهان را نابود کرده باشد .بلکه تنها از قوم نوح ياد کرده
است:
نوح گفت :خداوندا ،قومِ من مرا دروغزن ميشمارند ،ميان من و آنها گشايشي كن ،گشايشي ،مرا و ايمان
آورندگاني را که همراه من هستند نجات ده .پس او را با همرهانش در آن کشتي نجات داديم و ماندگان را غرق
کرديم( .شعرا ،آيات 117تا)120

چندان دور نمينمايد که اگر فقيه طابران و بسياري از فقيهان ديگر ،فردوسي را نامسلمان ميدانستند شايد يکي از
داليلش همين چيزها بوده که در شاهنامه هيچ نشاني از طوفان نوح ديده نميشود و پادشاهان ايران را هيچ نسبتي با
فرزندانِ نوح نبوده است .نقل است که پيش از فردوسي ابن مقفع هم به اين نکته اشاره کرده بود:
نادانان و ايرانيان كم اطالع چنين پنداشتهاند كه جمشيد شاه همان سليمان بن داود است و اين نادرست است
زيرا كه ميان سليمان و جمشيد شاه بيش از سه هزار سال فاصله است،

(اخبارالطوال ،ج ،2ص)31:

در تاريخنامهي طبري آمده است که ابن مقفع از زنديقان و دهرياني بود که به شريعت و رسالت انبياء باور نداشتند و بر
آن بودند که هيچ کس از آغاز و انجام اين عالم خبر ندارد .با آنکه بلعمی اينان را زنديق و دهری معرفی کرده در عين
حال از رفتارهاي اخالقی آنها نکتههای مهمي را هم ياد آور شده:
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ايشان را مذهبی نيست جز آنچه به چشم خردمندان زشت است آن نبايد كردن ،جور و ستم كردن و بر مردمان
دروغ و بهتان گفتن ،و اين چيزها كه آن را زشت دارند آن نشايد كردن ) ...(.جز از اين ،ايشان را مذهبی و
مقالتی نيست نه دينی و نه شريعتي .و مهدي[خليفهي عباسي] و پسرش هادي از ايشان بسيار بكشتند و بيشتر
از ايشان مهتران بودند و خداوندان فصاحت و بالغت و حكمت و شعرا ،و از ايشان ابن المقفّع بود آنكه كتاب
كليله و دمنه او جمع كرده است

(بلعمي،ج،4ص)1175:

بنا بر اين چندان دور نيست که بيشترِ آثار نابود شدهي ابن مقفع ،حاوي رواياتي بوده که با اسرائيلياتي که امثال وهببن
ُمنبِه و ديگر مورخين اسالمي نقل ميکردند سازگاري نداشته است .در عين حال گه گاه رد پاي ابن مقفع را در کتب
تاريخي و جغرافيايي که بعدا نوشته شده است ميتوان ديد..
ظاهرا بيشترين بهره از اعتقاد به ميراثِ امامت و خالفت نصيب خاندان بنيعباس شده بود .مطابق روايات برجاي مانده
از آن روزگار ،هنگامي که پيامبر فوت شد ،نه پسري داشت نه برداري ،تنها عباس عموي او زنده بود .بنا بر اين داعيهي
بني عباس اين بود که ميراثِ پيامبر بايد به عباس ميرسيد و در اين مدت بني اميه و بني مروان ميراث عباس را غصب
کرده بودند و اکنون خداوند ميراث را به آنان بازگردانده است.
هنگامي که منصور خليفهي عباسي ،پايههاي امپراطوري عباسيان را با کشتارهاي بيحساب محکم ميکرد ،يکي از
نوادگان امام حسن به نام محمد و ملقب به نفس زکيه ،عليه او قيام کرد .نامههايي که ميان منصور و محمد رد و بدل
شده ،گوياي اهميت نژادي نزد آنان براي ميراث پيامبر است .هر کدام به نحوي از نياکان خود ياد ميکنند تا ميراثِ
امامت و خالفت را براي

خود اثبات کنند (طبري،ج11ص 4805و ابنخلدون،ترجمه،ج،3ص)4:

در خوشبينانهترين حالت میتوان گفت که استداللهاي فوق در صورتي با قرآن همخواني خواهد داشت که محمد
رسول را چون داود و سليمان افزون بر پيامبري ،پادشاه هم بدانيم تا مطابق سنت آن روزگار ،بني عباس يا بني فاطمه
بتوانند خود را وارث سلطنت بدانند .اما در قرآن "محمد" رسول خوانده شده

است8.

با اين همه روايات متناقض و تاويلهاي ضد و نقيض در بارهي پادشاهي و فرمانروايي محمد زياد و داوري قطعي در اين
باره دشوار است .در متن قرآن هم آياتي پيدا ميشود که ميتوان تاويلها و تلقيهاي متفاوت از آن آيات پديد آورد.
بهويژه آنجا که در قرآن به اطاعت از خدا و رسول و اولي االمر اشاره رفته ،اين آيه رايجترين دستآويزي شده براي
صاحبان قدرت خلق را به اطاعتِ خود در آورند

8

 -بقره آيهي  252همچنين براي توضيح بيشتر ميتوانيد به مقالهي " نبوت و فرمانروايي دريك داستان ديني" از صاحب

اين قلم مراجعه کنيد
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اسرائيليات در تفاسير قرآن
اسرائيليات در تفاسير قرآن را به دو بخش ميتوانم تقسيم کنم ،اول مضاميني که مستقيما از تورات گرفته شده بيآنکه
نامي از تورات آورده باشند مانند داستان حوا و ميوهي ممنوع و بسياري داستانهاي ديگر.
دوم ،نمونهبرداري از خرقعاداتي که در تورات آمده و نسبت دادن خرقعادتهايي شبيه به آن براي محمد رسول .من
در اينجا سعي ميکنم براي هر مورد ،يک نمونه بيشتر ننويسم که دراز نويسي ملولتان نکند.

آدم و حوا
داستانِ آفرينش آدم و هبوط وي ،از پر مناقشهترين داستانهاي ديني شده است .شرح اين مناقشات نه در حوصلهي
اين مجال است نه در صالحيت من .در اينجا تنها به برخي تفاوتهاي اين داستان در دو متن تورات و قرآن اشارهاي
کوتاه دارم.
در تورات ،از آفرينش آدم تا روزگار ابراهيم حدود سه هزار سال دانسته شده است اما در قرآن هيچ اشارهاي به اين
تاريخمندي نيست .مقيد نبودن داستانها به تاريخ ،راه تاويل را هموار ميکند براي نمادين شدن داستانها بهجاي
واقعبودگي آنها.
در تورات "آدم" جنس مذکر دانسته شده و حوا به عنوان جنس مؤنت از دندهي چپِ آدم گرفته شده است .اما در قرآن
هيچ نامي از حوا نيست و هيچ گزارشي هم ديده نميشود که جفت آدم از دندهي چپ او گرفته شده باشد بلکه اولين
آيه از سورهي نساء بهگونهاي است که نخستين آفريدهي خداوند نفس واحدهاي بوده است که اتفاقا مؤنث بوده و جفت
او که مذکر بوده از آن نفس واحده پديد آمده است:
حدَةٍ وَ خَلَقَ ِمنْها زَوْجَها وَ بَثَّ ِمنْهُما رِجالًا َكثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ َّالذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ
 ...خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وا ِ
الْ َأرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيب( اولين آيه از سورهي نساء)

در داستان هبوط به روايت قرآن نيز مشخص نيست که واژهي "آدم" به جنس مذکر گفته شده يا به جنس مؤنث ،بلکه
هم مرد و هم زن هر دو را ميتوان به عنوان "آدم" تلقي کرد .اگر آدم مرد باشد "زوج" او زن است و اگر "آدم" زن باشد
"زوج" او مرد است .به تعبير ديگر ،واژهي "زوج" هم براي زن آمده و هم براي مرد:
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حيْثُ شِ ْئتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ َفتَكُونا مِنَ الظَّاِلمِين
وَ قُلْنا يا آ َدمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُال ِمنْها َرغَداً َ
(بقره آيه )35

در آيهي فوق اگر قرار بود تاکيدي بر اين داشته باشد که "زوج" حتما براي زني ميآيد که مثال نامش حوا بوده ،ميتوانست
آن را به صورت مؤنث بياورد و به جاي "زَوج" از "زَوجة" استفاده

کند9.

با اين همه ،در اغلب تفاسيري که از قرآن صورت گرفته همان روايتي براي توضيح اين آيات نقل شده که در کتاب
پيدايش آمده است .داستان پيدايش حوا در تورات اينگونه بود که:
خداوند خدا ،خوابي گران بر آدم مستولي گردانيد تا بخفت ،و يکي از دندههايش را گرفت و گوشت در جايش
پر کرد .و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود ،زني بنا کرد و وي را به نزد آدم آورد.
و آدم گفت« :همانا اينست استخواني از استخوانهايم و گوشتي از گوشتم ،از اين سبب "نسا" ناميده شود زيرا
که از انسان گرفته شد(.پيدايش باب دوم)

در اغلب تفاسير قرآن نيز همان روايت تورات اين گونه آمده که:
در خلق حوّا .بعضي گفتند خداي تعالي او را از بقيّه طينهی آدم آفريد ،و درست آن است كه در خبر آمد كه:
چون آدم -عليه السّالم -در بهشت بنشست ،تنها بود و مستوحش مِيشد از تنهايي ،خداي تعالي خواب بر آدم
افگند تا آدم بخفت .پس بفرمود تا از پهلوي چپّ او استخواني بگرفتند و خداي از آن استخوان حوّا را بيافريد بر
صورت آدم ،با جمال تمام و حلّههاي بهشت در او پوشانيد ،و او را به انواع زينت بياراست تا بيامد بر بالين آدم
بنشست( 10...روضالجنان و روحالجنان في تفسيرالقرآن ج1ص)216

مشابه اين روايت در ديگر تفاسير چندان تکرار شده که اغلب مسلمان آن را قطعي دانستهاند .حتي در حجاز قبري براي
حوا ساختهاند و شهر پيرامون آن را "جدّه"(مادربزرگ) ناميدهاند.

9

ش َتكِي
س ِ
م َ
ل الَّتِي ُتجا ِد ُل َ
ع الل َُّه َق ْو َ
 در جاي ديگري همين واژهي "زوج" براي شوهر (مرد) آمده :ق َْد َك فِي َز ْوجِها َو تَ ْ

حاو َركُما....
إِلَى اللَّ ِ
س َ
ه َو الل َُّه يَ ْ
م ُع تَ ُ
خدا گفتار آن زن را شنيد كه در باره زوج خودش با تو مجادله ميكرد و بخدا شكايت ميبرد (....مجادله آيهي اول)
10

-در تفسير کشاف از زمخشري نيز ذيل آيهي اول از سورهي نساء آورده است که :خلق منها زوجها .و إنما حذف

لداللة المعنى عليه .و المعنى :شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها ،و هي أنه أنشأها من تراب و خلق زوجها حواء
من ضلع من أضالعها َو بَثَّ ِم ْن ُهما
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اسطورهي ميوهي ممنوع
درختِ ميوهي ممنوع يکي ديگر از مهمترين داستانهايي است که روايت توراتي آن در بين مسلمانان ِرايجتر است.
در روايت تورات ،نام آن "درخت معرفت به نيک و بد" است اين نام را هم خداي تورات بر آن درخت نهاده:
و خداوند خدا آدم را امر فرموده ،گفت« :از همِهي درختان باغ بيممانعت بخور ،اما از درخت معرفت نيک و بد
زنهار نخوري ،زيرا روزي که از آن خوردي ،هرآينه خواهي مرد»(.پيدايش ،باب دوم)

اين فرمان از جانب خداوند هنگامي صادر شد که هنوز حوا آفريده نشده بود .بعدا که حوا از استخوانِ دندهي آدم آفريده
شد و آدم از تنهايي در آمد ،سر و کلهي مار هم پيدا شد که بعدها نامِ شيطان يافت .مار يا همان شيطان ،به سراغ حوا
ميرود و به او اطمينان ميدهد که اگر از آن درخت معرفت بخورند نخواهند مرد بلکه چشمانشان باز ميشود :
مار به زن گفت« :هر آينه نخواهيد مرد ،بلکه خدا ميداند در روزي که از آن بخوريد ،چشمان شما باز شود و
مانند خدا عارف نيک و بد خواهيد بود .و چون زن ديد که آن درخت براي خوراک نيکوست و بنظر خوشنما و
درختي دلپذير و دانشافزا ،پس از ميوهاش گرفته ،بخورد و به شوهر خود نيز داد و او خورد(.پيدايش ،باب سوم)

اما در قرآن خداوند نامي براي آن درخت تعيين نکرده ،فقط ميگويد «به آن درخت نزديک نشويد که از ستمکاران
خواهيد شد» .بلکه نامگذاري آن درخت کار شيطان بود ،نامي وسوسه انگيز و جذاب چندان که طمع آدم را برانگيزاند:
قال يا آدم ،هَلْ َأدُلُّكَ عَلي شَجَرَة الْخُ ْلدِ وَ مُلْكٍ ال َيبْلي  /گفت اي آدم ،آ يا تو را داللت کنم بر درخت جاودانگي
و پادشاهي بي آموزن ( طه)120 ،

در روايت تورات ،زن و مار با هم در قصه حضور پيدا ميکنند و زن هست که گوش به وسوسهي مار= شيطان دارد ،زن
هست که ميوهي ممنوع را به خورد مرد ميدهد در حالي که در قران هيچ حرفي از زن يا مرد نيست بلکه از آدم ياد شده
که از اين منظر اعم از زن و مرد ميباشد .دوم اينکه روايت قرآن ربطي به درخت معرفت ندارد بلکه از جاودانگي و بهويژه
از "ملک اليبلي=فرمانروايي بيآزمون" ياد کرده است ،چيزي که خداوند گفته بود اگر از آن بچشند از ستمکاران خواهند
شد.
پيش از اين اشاره شد که در روايتِ تورات ،نام گذاري آن درخت اسرار آميز از سوي خداوند بود اما در قرآن اين وسوسهي
جاودانگي و فرمانروايي بالمنازع و بي آزمون ،نامي است که شيطان بر آن درخت نهاده.
هر دو روايت تورات و قرآن داراي ظرفيت تاويل پذيري بسيار بااليي ميباشند و هر دو بهگونهاي حيرت انگيز جذاب
هستند در عين حال بسيار با هم متفاوتند.
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از تفسيرهايي که مفسرين قرآن در بارهي اين آيات نوشتهاند چنين بر ميآيد که جذابيت هر دو داستان موجب شده تا
مفسرين قرآن در ميان اين دو روايت در آمد و شد باشند .در عين حال بهنظر ميرسد رويکرد توراتي تاثير بيشتري در
آنان و در فرهنگ و ادب اسالمي داشتهاست به ويژه در نگاه مشکوک به زن به عنوان موجودي که انگار با شيطان سر و
سري دارد .ظاهرا براي فائق آمدن به اين ترديدها ميان دو متن تورات و قرآن ،روايتي را از قول پيامبر آوردند که گفت:
هر چه در بني اسرائيل بوَد در امّت من بباشد ،چنان كه پاي نعل با پاي نعل ماند و پَرّ تير با پَرّ تير ( روض الجنان
ج  6ص) 294

باور به معجزههايي براي محمد رسول
در تورات و کتب ديگرِ عهد عتيق ،خرقعادتهاي بسياري به رسوالن و انبياء نسبت داده شده است .برخي از اين
خرقعادتها در قرآن هم بازخواني شده است اما باز خواني اين داستانها اغلب بهگونهاي است که ميتواند قابل تاويل
به اموري فراتر از واقع بودگي [سور رئالستي] باشد ،داستان عصاي موسي و يد بيضاي او .داستانِ يونس در شکم ماهي،
و برخي داستانهاي ديگر.
گروهي از اعراب که آن داستانها را واقع بودگي ميانگاشتند از محمد ميخواستند که او هم چون رسوالن سلف
آيهاي(معجزهاي) براي اثبات رسالت خود بياورد .احتماال اين آيه از سورهي يوسف در پاسخ به اين درخواستها بوده
است که:
السمَاوَاتِ وَ الْ َأرْضِ َيمُرُّونَ عَلَيهْا وَ هُمْ عَنهْا مُعْ ِرضُونَ  /بسا آيتها که در آسمانها و زمين
وَ كَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ في َّ
هست،

بر آن ميگذرند و از آن روي گردانند(يوسف آيه )105

اما گويا بعدها خود مسلمانان هم بر نتابيدند که محمد رسول را معجزهاي نباشد .کهن ترين کتابي که در بارهي زندگي
و احواالت پيامبر داريم کتاب "سيرت رسولاهلل" روايتِ محمدبن اسحاق است(وفات 150هجري) که در آغاز شکل گيري
حکومت بنيعباس تدوين شده است .محتواي اين کتاب افزون بر وقايع و حوادث روزگار پيامبر همچنين آميخته است
با داستانهاي عجيب و غريب و خرق عادتهاي شگفت انگيز در بارهي پيامبر ،خرق عادتهايي مانند آنچه در تورات و
انجيلها براي موسي و يوشع و مسيح نقل کردهاند .مضاميني که نه با کالم قرآن سنخيتي دارد نه با خر ِد
11

آدمي11.

 -يکي از مهمترين روايتهاي ابن اسحاق در بارهي معراج پيامبر است که با استناد به سورهي انگار روايات مسيحي

و مزدائي را درهم آميخته است و بهنظر مي رسد مفسرين بعدي قرآن نيز بسياري از نظريات خود را در بارهي سورهي
اسراء از اين کتاب هم گرفتهاند چندي پيش نظر خودم را در بارهي سورهي اسراء و داستان معراج در مقالهاي با عنوانِ
نگاهي ديگر به سورهي اسراء" نوشته بودم که مي تواند در اينجا ببينيد
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داستان شقالقمر يکي از همان مشابه سازيهايي است که در تفسيرها ديده ميشود .اين داستان را با استفاده از سورهي
قمر و آيهي مشهور «اقتربتالساعة و انشقالقمر» آوردهاند در حالي اصل آيه مربوط به پايانِ يک دوره و مرگ و قيامت
است .برخي سورههاي ديگر مکي مانند تکوير و انشقاق ،از همين گونهاند.
"انشقاق" صرفا به معناي شکافته شدن يک چيز و دو نيم شدن آن نيست بلکه دور شدن چيزي از چيز ديگر که قبال
همراه هم بودهاند ،يا فروپاشي و از هم گسستن مانند انشقاق آسمان که به معناي از هم گسيختن و متالشي شدن آن
است 12اما بسياري از مفسرين داستان دو نيمه شدن ماه به اشارهي انگشت محمد رسول را طرح کردهاند تا مثال محمد
رسالت خود را با اين معجزه به اثبات رسانيده باشد .در کشفاالسرار ميبدي آمده است که:
موسي كليم را انفالق بحر بود .مصطفي حبيب را انشقاق قمر بود .چه عجب گر بحر بر موسي به ضرب عصا
شكافته گشت كه بحر مركوب و ملموس است ،دست آدمي بدو رسد و قصد آدمي بوي اثر دارد .اعجوبه مملكت
انشقاق قمر است كه عالميان از دريافت آن عاجز و دست جن و انس از رسيدن بوي قاصر و آن گه باشارت دو
انگشت مبارك ،مصطفي شكافته گشت و اين معجزه مرو را ظاهر گشت(.كشف األسرار و عدة األبرار،سورهي قمر)

كساني هم بودهاند که عليه اينگونه تلقيهاي معجزهگرا مطالبي نوشتهاند که معموال آثارشان مکتوم مانده يا از ميان
رفته است .نقل است که سالها پس از کشته شدن ابن مقفع ،زکرياي رازي هم به همان راه رفته بود.
وی که در حدود سال  300هجري ،رئيس بيمارستان عضدي در بغداد بود کتابي نوشته بود به نام "مخاريقاالنبياء" و
آنگونه که از نام کتاب مزبور بر ميآيد وي منکر آن معجزات و خرق عادات شده بود ،اما از کتاب او هم جز نامي باقي
نمانده است زيرا به داوريِ طاهربن مطهر مَقدسي:
نوشتههاي اين کتاب مايهي فساد دلها و از ميان برنده دين و ويران كنندهي مروّت و مايهي دشمني با پيامبران
است( .آفرينش و تاريخ ج1ص) 52

بهگمان من داوريِ مَقدسي را در صورتي ميتوان داوری بهحق دانست که اسرائيلياتِ مفسران و مورخان اسالمي را نه
اسرائيليات بلکه حقيقتِ تاويلِ آياتِ قرآن تلقي کنيم
سی و يکم تيرماه  ،1397مشهد ،پساکوه

12

 -نگاه کنيد به الميزان فى تفسير القرآن از مرحوم عالمه سيد محمد حسين طباطبايي ذيل سورهي انشقاق.
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برخي از مآخذي که در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.
 -1قرآن
 -2مجموعه کتب عهد قديم و عهد جديد ،ترجمهي قديم
 - 3األخبار الطوال /ابو حنيفه احمد بن داود دينوري (م ،)283ترجمه محمود مهدوي دامغاني ،تهران ،نشر ني ،چ
چهارم،
 - 4تاريخ طبري ، ،محمد بن جرير طبري /ترجمه ،ابو القاسم پاينده ،تهران ،اساطير ،چ پنجم1375 ،ش.
 - 5آفرينش و تاريخ (البدء و التاريخ) مطهر بن طاهر مقدسي ،ترجمه و مقدمه محمد رضا شفيعي كدكني1374 ،ش
 -6تاريخنامهي طبري ،ابو علي بلعمي ،تحقيق محمد روشن ،تهران ،جلد 1و 2سروش ،چ دوم1378 ،ش ،جلد
 3،4،5البرز ،چ 1373 ،3ش.
 -7معجم البلدان ،شهاب الدين ابو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي(م  ،)626بيروت ،دار صادر ،ط الثانية.1995 ،
 - 8سيرت رسول اهلل ،ترجمه و انشاي رفيع الدين اسحاق بن محمد همداني قاضي ابرقوه (م  ،)623تحقيق اصغر
مهدوي ،تهران ،انتشارات خوارزمي ،چ سوم1377 ،ش.
 - 9اإلمامة و السياسة ،المعروف بتاريخ الخلفاء ،أبو محمد عبداهلل بن مسلم ابن قتيبة الدينوري ،تحقيق علي شيري،
بيروت ،داراألضواء ،ط األولي.1990/1410 ،
 - 10تاريخابنخلدون ،مقدمه ،عبد الرحمن بن خلدون ،ترجمهی محمد پروين گنابادي ،تهران ،انتشارات علمي و
فرهنگي ،چ هشتم1375 ،ش.
 - 11تاريخ ابن خلدون ،متن(العبر تاريخ) عبدالرحمنبن خلدون ،ترجمه عبد المحمد آيتي ،مؤسسه مطالعات و
تحقيقات فرهنگي ،چ اول1363 ،ش.
 - 12روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن ،ابوالفتوح رازي حسين بن علي ،ناشر :بنيادپژوهشهاي اسالمي
آستان قدس رضوي سال چاپ 1408 :ق
 - 13الميزان في تفسير القرآن ،طباطبايي سيد محمد حسين ،ناشر :دفتر انتشارات اسالمي جامعهي مدرسين حوزه
علميه قم ،چاپ پنجم 1417ق
 - 13الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،زمخشري محمود  ،ناشر دار الكتاب العربي ،بيروت1407 ،قمري
 - 14كشف األسرار و عدة األبرار ،رشيدالدين ميبدي احمد بن ابي سعد ،تصحيح علي اصغر حکمت ،انتشارات امير
كبير ،چاپ پنجم  1371شمسي
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