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 :»یديتوح« یها کتاب
 

 قرآن، ليانج، تورات
  

ی موس ما از آسمان بريشوند که مستقمی شناخته ی ل و قرآن که در جهان اسالم سه کتابيانج، توراتی ديسه کتاب توح
بلکه بعکس هر کدام از آنها از نظر نحوه شکل ، ندارندی ش مشابهيداي پنه تنها نحوِه، محمد نازل شده اند وی سيع و
ا ـن آنهيبی چ شباهتيدگاه هين ديا که ازيبطور، دن دارگريدی جدا از دوتای ــبکلی خچه اين و انتشار تاريو تدوی رــيگ
 . افتيتوان می ن

 
با ی موسی اساس گفتگو ده بوده اند که تورات برين عقيا بری سنت بطوری طول قرون متماد ان دريحيان و مسيهودي
ن کتاب يطول قرون اعتقاد داشته اند که ا مسلمانان در، به موازات آنان .نوشته شده استی هوه بدست خود موسي

ان مربوط يهوديتا آنجا که به . نازل شده استی بر موسی ق وحيما از جانب خداوند از طريمستقی آسمانی بصورت کتاب
 در. کرده اندنان ارائه مسلم بدای تيروز اول آن را به صورت واقع را که ازيز، استی عيطبی امری ن اعتقاديشود چنمی 

ر و يسا و تکفياز ترس کلی ن دانست که الاقل تا قرن هفدهم کسي فرع ان اشتباه را عمدتًايتوان امی ان يحيمورد مس
 دری ول، ن صحه گذاشته بود نداشته استآز بر ينی سيکه خود عی را درباره موضوعی ديجرئت ابراز تردی شکنجه حت

مسلمان اصوال تورات را از ی هااز علما و فقی ارين جست که بسيا د علت آنرا دريبامی  یمورد مسلمانان به احتمال قو
ی او تلق بری الهی ا وحيو ی ا نوشته موسيکه ی ن کتابيرا در خود ايز، شناسندمی شناخته اند و امروز هم نمی ک نينزد

ل شرح داده يبه تفصی مرگ و ن درايهوديماهه  کيی عزادار و مراسم کفن و دفن او وی ان مرگ شخص موسيشده جر
، ت فعور دفن کردنديمقابل ب و او را در، قول خداوند بمردحسب  ن موآب بريزم بنده خداوند دری پس موس«: شده است

و نه چشمش تار و نه ، ست سال داشتيو ب وقت وفات صد دری و موس. را تاکنون ندانسته است محل قبر اوی احدی ول
ی سپری موسی ماتم برای روز ماتم گرفتند تا روزهای عربات موآب س او دری ل براياسرائی و بن، قوتش کم شده بود

ی جا در. )١٢-۵، و چهارمی باب س، هينـثـسفر ت (»ل برنخاسته باشدياسرائ تا به حال دری مثل موسی نب و. گشت
بر ی نت کردند قبل از آنکه پادشاهانسلط  مدّو ن ّايزم که دری نانند پادشاهانيا«: تورات نوشته شده است که دری گريد

ی هنوز نه پادشاهانی زمان موس که دريصورت در، )٣١، و ششمی باب س، شيدايسفر پ (»ل سلطنت کننديفرزندان اسرائ
ن مطلب يم است که اــو مسل، ان آمده بوديبه می ن احتمالياز چنی نه اصوال صحبت، ار آمده بودندــکی ل روياسرائ در
 .مان نوشته شده باشديا سليش از دوران داود يپست توانسته امی ن

 
ی انتساب تورات به شخص موس که دری ه کسانيعلی الديدر قرن سوم م، گنسياور، س معروف ارتدکسيکه قدی فتوائ

ی عني، قرن دوازدهم در. د بوده استيدهد که از همان زمان اصالت تورات مورد تردمی نشان ، کنند صادر کردمی شک 
شهر  که دری قرون وسطی هوديات ين عالم الهيبزرگتر، ابراهام بن عزرا، انيحيمس ان ويهوديی تعصب مذهباوج  در

ن کتاب و رساله خود آشکار يچند در، ترجمه شدی نيهمان زمان به الت ست و آثار او دريزمی ) طلهيطل(ا ياسپانی تولدو
دانست که ی انـرا نوشته کاهنی ورات منتسب به موستورات مخالفت کرد و اصوال تی از نوشته های اريبا اصالت بس

با ی شود که ومی رساالت بن عزرا متذکر ی ابيارز دری ن محقق آلمانياشتاهل. سته انديزمی ی از موس  بعد هامدت
کرده است می ه ين توجيسرخ چنی ايان را از دريهوديی مخالف بوده و منجمله عبور معجزه آسای موسی معجزات ادعائ

آنها ی ش پايپ دری چ آبيه ار کم دارد گذر کرده اند ويبسی آن که عمقی از قسمت باال ايدر هنگام جزر ن درکه آنا
 ان مولد و شهر خود را ترک گفت و به قرطبه و ناربن ويهوديت ياز قشری ل سرخوردگيبن عزرا بدل. شکافته نشده است

س يپاری کتابخانه مل او که اکنون دری نوشته هامجموعه ی خطی ن سفرکرد و نسخه هايرم و لندن و مصر و فلسط
 .رودمی به شمار ی قرون وسطی ن آثار فرهنگيشود از ارزنده ترمی ی نگاهدار

 
قرن هفدهم ی لسوف بزرگ هلندينوزا فيد کرده اسپيين نظر بن عزرا را تأيکه بعدا ای گريسرشناس دی هوديت يشخص

ق يعهد عتی  هاک از کتابيچيکند که همی ح ي خود تصرTractatus thelogico-politicusاست که دررساله 
بلکه بعدها توسط کاهنان ،  شناخته شده اند نوشته نشده اند هان کتابيکه مولف ای غمبرانيپگر يو توسط دی توسط موس

هود و يی را نوشته عزرا کاهن اعظم دوران بعد از اسارت بابلی منجمله تورات موس، به نام آنها نوشته شده اندی گريد
ن يچن نوزايرساله اسپ دری ن بررسيعنوان فصل خاص مربوط بد. داندمی م يارشا به اورشليفرستاده مخصوص خشا
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ل و کتاب پادشاهان ين کتاب داوران و کتاب روت و کتاب سموئيو همچنی منتسب به موسی  هان کتابيدرباره ا«: است
گر يا چند مولف ديک ي  هان کتابينکه ايا ايه نوشته شده اند  نهاده شد هان کتابيا که نامشان بری توسط کسانی واقع

 »بوده اند؟ی نها چه کسانينصورت ايدرا داشته اند و
 

در ی اروپا مجمع سراسری خاخام ها، ختيبرانگی هوديجهان  در نوزاين رساله اسپيکه چاپ ای بدنبال طوفان خشم
نوع ی ن نمونه هايجالبتراز ی کيکردند که  ه او صادريرا علی فون نامه معريان آن نفريپا ل دادند و دريآمستردام تشک

 :ن استين نامه چنين نفريترجمه ا. خ جهان استيتار خود در
  

برابر کتاب مقدس قانون  مرتد را در ن ويدی بی نوزايما باروخ اسپ، امبران اويهمه پی و داوری مقدس الهی طبق رأ«
مردم  وشع بريرا که ی ئ ها لعنتهمِه و، ميکنمی ن و طرد و اخراج يه نفرشيهمی  گانه آن برا۶١٣ن يو قوان) تورات(
تورات مقدس آمده  که در رای گريدی  هاکه خرس آنها را خورد فرستادند و تمام لعنتی شع بر پسر بچه هائيحا و اليار

که ی هر وقت ت بر او باد درلعن.  هاهمه شب او باد در همه روزها و لعنت بر او باد در لعنت بر. ميفرستمی او  است بر
آن  موقع که از هر در شود ومی داخل ی موقع که به محل هر در با او لعنت بر. زديخمی که بری وقت هر ند و درينشمی 

کتاب  را که دری ئ هانيابد و همه نفرين انسان ملعون کاهش نيا بر را نبخشد و خشم او خداوند هرگز او. شودمی خارج 
ی ندگين مرتد ملعون را بنمايأت داوران ايما ه. براندازد او نازل سازد و نامش را از صفحه روزگار مقدس آمده است بر

  ».ميکنمی ش را کفر اعالم ين ممنوع المالقات و ممنوع المکالمه و خواندن نوشته هايزمی ان رويهودياز جانب همه 
 

ت يبا قاطعبنوبه خود اصالت تورات را ، نينشتاياد و آلبرت يگموند فرويز، گر دوران مايار سرشناس ديبسی هوديدو 
د از ولتر نام برد که يبامی ن اصالت را مورد انکار قرار داده اند يکه ای گر متفکران سرشناسياز جمله د. نفع کرده اند

ب مورد انتسا و در، گرفته است را به استهزای خود نه تنها اصالت تورات بلکه وجود خود موسی ونر فلسفيکسيد در
ک ـز شيجهت به همه چی ندارند بی پا قرص و مان پريانه اـن که متأسفيمحقق ازی برخ«: دـسينومی ی تورات به موس

که خود تورات ی خي سال پس از تار١١۶٧تا ، هوديغمبران ياز پی غمبريپ چينکه هيکنند از امی اظهار تعجب ، کنندمی 
ق يعهد عتی چ نوشته مقدسيه نبرده و دری از موسی نام  مطلقًاخودی  هاکتاب در، ن کرده استييتعی موسی زندگی برا
و ی اء نبيو اشی نبی ايرمي معتبری  هاخواه کتاب، مانيمنتسب به سلی  هاکتاب خواه در، ر داوديمزام خواه در، زين

، اعداد، جخرو، شيدايپ: اسفار پنجگانه توراتی همچنانکه اسام، افتيتوان می بدو نی ن اشاره ايکمتر ی،ال نبيحزق
ی پرسند که اگر واقعا موسمی شکاک ی  هان آدميهم. امده استيغمبر تورات نيچ پياز هی چ کتابيه در، هيتثن، انيالو
هوه ازدواج با زن برادر را حرام کرده يسد که يان بنويسفر الو توانست درمی چگونه ، ن اسفار پنجگانه بوديسنده اينو

چوقت يکه هی نيسرزم توانست درمی و چطور  بشمارد؟ی شرعی فه ايزدواج را وظن ايه ايسفر تثن خود او دری است ول
که خود او ی ابانيب آنهم در، هشت شهر اعالم کند ان را صاحب چهل ويله الويده است قبيده شهر آباد هم به خود ندی حت

ی  پادشاهانتوانست ازمی ور داشته باشند؟ و باز هم چطی خانه ای آنکه حتی آن سرگردان بودند ب و قومش چهل سال در
ن فاصله قوم يا که دری انياز وجود داوران و قاضی ول، دا شدنديل پياسرائ د که تنها پانصد سال بعد دريسخن بگو

ن باره اختصاصا نظر يا که دری خ نگارانيشمندان و تاريفهرست همه اند» نداشته باشد؟ی ل را اداره کردند خبرياسرائ
آلبرت ، برتراند راسل، ولز. ج. هـ، چهين، رنان، کانت، گوته، ويمونتسک، درويتوان از دمی نها و از جمله آ(داده اند 

کتاب حاضر به  که در، رودمی ر ـــد هزار فراتــو مقاالتشان از چن اــ هاز چندصد فهرست کتاب) تسر نام برديشوا
 . اد شده استياز آنها ی مختلف از شماری  هامناسبت

 
ز روشن کرده است که يت را نين واقعيا، ن سه قرنيهم دری گسترده تورات شناسان غربی های رسب، گرياز جانب د

از چهار متن مختلف ی بيبلکه ترک، نوشته شده باشدی ا موسيست که توسط خود خدا يک متن واحد نيخود تورات اصوال 
مختلف نوشته شده اند ی و مذهبی عو اجتمای اسيط سيشرا مختلف و دری  هاسال  درسندگان مختلفياست که بدست نو

هماهنگ نا ار موارديبس بلکه در، ستنديگر هماهنگ نيکدينه تنها با ی و چه از نظر سبک نگارش و چه از لحاظ محتوا
آن  را خداوند دريز(است  »یهوي«موسوم چهارگانه تورات ی ن متن هاين ايتری ميقد. گرنديکديو گاه اصوال متناقض 

خدا  آن از است که در» یالوه «تورات يندوم. الد نوشته شده استيش از ميقرن نهم پ که در) شودمی ده يهوه نامي
از دو کشور مستقل ی کيآنوقت  هودا که درين يسرزم الد دريش از ميقرن هشتم پ و در، م نام برده شدهيبصورت الوه

ف يتأل) حيالد مسيش از مي قرن هفتم پاواخر(ی ال نبيزمان حزق است که دری متن سوم متن. ن شده استيهود بود تدوي
زمان  دری عنيی دوران اسارت بابلاست که بعدا از ی است متنی کنونی که متن رسمی شده و سرانجام متن چهارم

ارتباط   مان درياز کاهنان معبد سلی توسط گروه) حيالد مسيش از ميقرن ششم و پنجم پ(ن يفلسط در يانحکومت هخامنش
 ا کاهنانين شده است و به متن خاخام ها يآن دوران تدوی هوديه عجامی مذهب وی فکری ازهايبا تحوالت و ن
Sacerdotalاز معتقدات ی اريبس. افته استيالد ادامه يش از ميتا قرن دوم پ ل آن احتمااليو تکم،  معروف است
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مثال داستان تولد ، ها تعلق دارندا دو متن از آنيک يشوند و فقط به می ده نين چهار متن ديا ازی برخ تورات دری اديبن
روز هفتم  و موضوع استراحت خدا در، آن وجود ندارد »یالوه«متن  در، تورات آمده» یهوي«متن  آدم و حوا که در

دو . آمده استی تورات خاخام هود از آن سرچشمه گرفته است تنها درين يروز شنبه آئی ل الزامينش که تعطيآفر
 هوهيبنام کتاب ی صدائ و کتاب پر سر ر درياخی  هاسال هرولد بلوم در د روزنبرگ ويويد ی،کائيامری هوديپژوهشگر 

».The Book of J بوده استی هوديک زن کاهنه يچهارگانه ی  هاموألف تورات ازچهاری کيکرده اند که  عااد. 
   

، اءيمنجمله اشع ی،عد از موسبی هوديامبران يدهد که پمی تذکر ، ش پروتستانيات و کشيالهی استاد آلمان فورلندر
کنند و اصوال در می نی اشاره ای خودشان به سفر خروج و به موسی  هاکتابی چ جايه ا دريهوش، عاموس، کاهيم
برده شده و نه به ی موس ازی نه نامی ش از اسارت بابليل مربوط به دوران پياسرائی مذهبی ک از نوشته هايچيه

 ان دريهوديزمان اسارت  خود تورات دری که بر مبنايصورت در، شاره شده استمصر ا ان ازيليخروج اسرائی ماجرا
متون موجود کتاب مقدس  ن باره دريا دراز نظر فورلندر آنچه . گذشته استمی ی دوران موس ک هزار سال بريبابل نزد

مربوط به سفر خروج ی اديبنی اسامی افزوده شده است و حتی است که بعدا به متون اصلی ساختگی شود مطالبمی ده يد
ش از دوران يپی ک از نوشته هايچيه اد شده است دريه از آنها يسفر تثن وشع که دريم و يو هارون و مری ل موسياز قب

 .ان وجود ندارديهوديی اسارت بابل
  
 هودا درياز پادشاهان ی کيزمان  از تورات نام برده شده که دری گريمتن ناشناخته د ق ازيگر از عهد عتيدی جائ در

ک تحول يو قرائت آن ، شودمی پادشاه فرستاده ی س کاهنان معبد کشف و برايم توسط رئير معبد اورشليهنگام تعم
دوم کتاب دوم  ست ويباب ب طبق آنچه در، ن ماجرايشرح ا. آوردی کشور به وجود م را در »ی مذهب–ی اسيس«بزرگ 

از کاتب ) حيالد مسيش از مي پ۶٢٢(ن سال سلطنت خود يهجدهم رهودا دي پادشاه ايوشي: ن است کهيپادشاهان آمده چن
از ی نسخه ناشناخته ا، معبدی هنگام جابجا کردن طالها و نقره ها درم يس کاهنان معبد اورشليشنود که رئمی خود 

اه ـپادشی بران کتاب را يکه کاتب ای وقت. پادشاه فرستاده استی برای و افته و آنرا توسطيد ـ خداونخانِه تورات را در
کند که می را مأمور  ايکايبن م کاهن و شافان کاتب و عکبور اءيدرد و حلقمی جامه خود را ی خواند شاه از نگرانمی 

ن کتاب يجهت که پدران ما سخنان ا نياز ا« .افروخته نشود هودا بريقوم  بر بروند و از خداوند مسئلت کنند که غضب او
به نام خلده زوجه ی و پس از مشورت با کاهنه ا، »نديه درباره ما مکتوب است عمل نمارا گوش ندادند تا موافق هر آنچ

د يبه نشان تجدی مجللی مراسم مذهب، ن کتابيای ام واقعيم درباره پيشالم بن تقوه بن جرجس لباسدار محله دوم اورشل
رد يگمی ر قرار ين مسيا هودا دري دولتی است کليو از آن پس س، دهدمی ب يده خودش ترتيثاق خداوند با قوم برگزيم

ن يو درع، رديبه کاهنان معبد تعلق گی شتريار بيازات بسيو امتابد يمعبد آن تمرکز  م و درياورشل دری ه امور مذهبيکه کل
. رددــم مواضع هر دو طرف برقرار گيت بنفع تحکيسلطنت و روحانی  هاان دستگاهيمی همه جانبه ای ارـحال همک

کتاب «او بنام ی قياثر تحق ا دريفرنيکالی ه گوياالصل دانشگاه سن دی هوديدمن استاد يفر چاردين ساله ريچندی های برس
از کاهنان معبد ی کيا يرمين متن از اول تا به آخر توسط يروشن کرده است که ا» نوشته است؟ی چه کس مقدس را
ی ا طراحيوشيخود ی که با همکاری طبق برنامه ا ی،هودا نوشته شده و بطور جعليا پادشاه يوشيمعاصر با  م وياورشل

 .به قلم رفته استی ازعهد موسی شده بوده نسخه ناشناخته ا
 
مربوط به اصالت تورات ی دهايمقابله با تردی که برا ١٨٧٠سال  کان دريواتی سايکل) Council(ی مذهبی شورا در
ان يسا به جهانيراه کل روح القدس منتقل شده و ازله يخداوند است که بوسی رسما اعالم شد که تورات وح، ل شديتشک
رفت که اصالت تورات ي پذ»موسيرونيه«ی قيئت تحقيل هيکصد سال بعد از آن با تشکيسا ين کليهمی ول، ده استيرس

) یمرگ موسی خ سنتيتار هزار سال بعد از(ح يالد مسيم ش ازي پ۴۴۴سال  تای ن کتاب حتيای ن نهائيست و تدويمسلم ن
 و، ان گرفته استيپای الديقرن اول م ن کار تنها دريده اند که اين عقيا پژوهشگران براز ی بعض ١.افته بوده استينان يپا

چون  ی،الديرن اول مـــــق ازی تيبموجب روا. دانسته اندی الدي م۵٠٠ الــحدود س خ راين تاريای آنان حت چندتن از
از ی گريچ نسخه دي ه هام سوزانده شده بود مدتيمعبد اورشلی راني وهنگام ق دريعت م و معتبر کتاب عهديقدی نسخه ها

ی ميبرد وح ايران بسر از جانب يهوه به عزرا کاهن اعظم يهود که قبال دری مکاشفه ا تمام متن آن در، دست نبود درآن 
  انب خشايارشا مأمورکه از جی و وقت، ديکته کردی به پنج کاتب يهودی آنرا در مدت چهل روز و چهل شب پياپی و شد و

 
 
 

_______________________________ 
 . )١٩۶۵ -١٩۶٢(واتيکان دوم ی شورا -١
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از کاهنان به ی با گروهی و ،)بودی شمنهخای از شاهنشاهی آنزمان بخش که در(ن شد يان فلسطيهوديی برای قانونن يتدو
ده کرنفلد مورخ و تورات يان ابالغ کرد به عقيهوديل به يرا به عنوان قانون اسرائی آنجا تورات کنون م رفت و درياورشل

ی ن صورتيچن ن است که درياصالت تورات ای اعتباری از بی ريجلوگ ک دريکاتولی سايکلی علت پافشاری شناس آلمان
رفته شود که همه مندرجات يالمثل اگر پذی ف«: شودمی ات تورات استوار است متزلزل يروا ز که بريت نيحيه مسيپا
 تمام اسطوره قوم صورتايندر، استی ر واقعيو غی جعلی خيمسلم تاری  هاتيواقعی مبنا حوادث آن بر وشع ويتاب ک

خواهد بود و با قبول ی ليتخی داستانز يده از جانب خداوند نين قوم برگزيمورد بخشش ارض موعود بد هود دريده يبرگز
هود ين يد، هوديقوم ی دگيهوه و برگزيثاق يرا بدون ميز،  شدمتزلزل خواهدی هود بکليی ن قوميدی مبنای تين واقعيچن
 ».نخواهد داشتی گر محتوائيد
 
ا يبوده اند عزرا و نحمی تورات کنونی سندگان واقعيرا که نوی هوديدو کاهن » خيخدا و تار، انيهودي«کتاب  مونت دريد

ی ن قانونيت تدوير با مأموريز از جانب اردشي نکرده اند و هر دومی خدمت ی دربار هخامنش آنها دری دو داند که هرمی 
وشا نوشته شده بود با يزمان  ه که دريو به ابتکار آنان بوده که سفر تثن، ن فرستاده شده بودنديهود به فلسطيقوم ی برا
وجود بی کنون) تورات (»اسفار خمسه«ب ين ترکيتورات اضافه شده و از ای چهار گانه قبلی  هاد نظر الزم به کتابيتجد

 . آمده است
 

ست سال يدو و شده است که هشتصد تا هزاری انگذاريبنی هود براساس پنج کتابين ين است که آئيت اين واقعيمفهوم ا
ر معروف يکتاب تفس، »هگده «دهد که درمی ن محقق تذکر يهم. نوشته شده اندی مرگ موسی خ ادعائيپس از تار

ز يکبار نيی حت، خوانندمی  سه هايکن ل از مصر دريد خروج قوم اسرائاد بويد فصح به يهر ع ان دريهوديکه ی هودي
زمان که مصادف با ، توراتی ن واقعيتدوی الد برايش از ميخ اواسط قرن پنجم پيتار. شودمی برده نی از خود موسی نام
 . ز هستينوزا نيسپد اييخ مورد تايتار، ران استير درازدست در اياردش

  
ف يکه کار تألی دهد که وقتمی ح ي توض»ديجدی تورات و باستان شناس«کتاب  دری کائين امران پژوهشگرايکن. م. ک

ی تمام امپراتور دری عني، د کننديا را تجديوشيی ويم گرفتند سنارين دو تصميا، ا انجام گرفتيتورات توسط عزرا و نحم
که به ی موس) تورات(که اسفار خمسه عه را رواج دهند ين شايا) از آن بودی ک و مصر قسمتيکه خاور نزد(ران يا

عموم ی م برايمعبد اورشل دری هودي روز اول سال نِو عالم مکاشفه به عزرا الهام شده در دری عنيمعجزه آسا ی صورت
ت خود را يموجودی الد سند کتبيش ازمي پ۴۴۴سرانجام درسال ی هودين يب بود که آئين ترتيو بد، قرائت خواهد شد

نه به يطول قرون س بود که دری ات شفاهيازروای شد مجموعه امی ی خ آنچه واقعا تورات تلقي تارنيتا ا. بدست آورد
از . رديل قرار گير و تبدييتغتوانست مورد می ی مطالب آنها به دلخواه راوی انتقال هر نقل و و در، نه نقل شده بوديس

ست و يدست ن مانده باشد دری ت باقيحي مساولی که از سده های نسخه ای تورات امروزه حتی ميقدی س هايدستنو
نسخه ی ن پروتستان از کتاب مقدس صورت گرفته از رويانگذار آئين لوتر بنيالمثل توسط مارتی که فی ترجمه ا
 در، دوران لوتر دری عني ی،آلمان قرون وسط  تنها در»کتاب مقدس«ی ن الملليبنا به گزارش سازمان ب. استی متأخرتر

 ب درين ترتيبد. خوانده استمی هم ن از آنها بای اريس مختلف تورات وجود داشته که مندرجات بسي دستنو۴٠٠٠حدود 
ق صورت گرفته که نه تنها يمختلف عهد عتی  هاکتاب دری ئهای گر انواع دستکاريبه متن دی هزار سال از متن طول دو

، ده استهمراه آوری حيانب مومنان مسز از جين را یريان برده بلکه گاه انحرافات جبران ناپذياصالت مطالب آنها را از م
ی  به معن»آدم«که دو کلمه عام  ی،سيت بعد از عيحيت مسين شخصيبزرگتر، St. Paulus سيمثال اشتباه پائولوس قد

نش پنداشته و ين مرد و زن آفريخاص اولی مورد ترجمه خود اسامی ونانيمتن  را در مادری به معن» حوا«زاده خاک و 
 ت ويحي منعکس کرده است باعث شده است که جهان مس»انيرساله پولس رسول به روم «ن صورت دريبه همآنرا 

 قرآن و نام حوا در ن برداشت درينفر به حساب آورند و بعدا نام آدم با هم ن دويخاص ای  هاحوا را نام اسالم آدم و
 malum ترجمه کلمه در) سن ژروم(س يقدی موياشتباه جرون، بين ترتيبهم. ز منعکس شودياسالم نی گر کتب جهانيد
 ک به دويطول نزد باعث شده که در) ز داردين ممنوع رای ن حال معنيکه درعی کلمه ا(ب يتورات به سی نيتمتن ال در

ن يهر چند که ا، دنندازيگناه بی ب بيبه گردن سی نيزماز بهشت  ت گناه رانده شدن آدم و حوا رايحيهزار سال جهان مس
خود را ی ب جايست اساسا سيکه روشن نی ليبه دل ی،اسالمی  هارا که در سنتيز، افتهيه به جهان اسالم گسترش ناشتبا

 . به گندم داده است
 

چکدام از آنها يهی شده ولی هود نامگذاريامبران يق که بنام پيمختلف عهد عتی  هابا همه کتابين تقريخ تدويامروزه تار
، داوران، اينحم، عزرا، وبيا، ليدانی  هامثال مسلم است که کتاب. د مشخص شده استتوسط خود آنان نوشته نشده ان

تا چهار قرن فاصله از  ح با دويالد مسيش از ميقرون ششم تا چهارم پ دری هوشع همگ، ونسي، استر ی،مالک، ايزکر
 در و(سته يزمی الد يش از ميدهم پقرن  که خود او در، ر داوديکتاب مزام. ف شده انديغمبران تألين پيخود ای زمان زندگ
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طول چهار قرن  دری چند مرحله ای بصورت) داود فرستاده شده است بری ک کتاب آسمانيح شده که بصورت يقرآن تصر
ش از سه يطول ب ن صورت دريمان بهميسلی  هاو کتاب غزل غزل، افتهينگارش ) الديش از ميقرون هشتم تا چهارم پ(

 بند ١٢٧٣از ، M. Burrows  وHolscher ی،سيو انگلی دو دانشمند آلمانی های بر برسبنا . ن شده استيقرن تدو
است که آنها را چهار قرن بعد ی گريه آن کار کسان دي بند نوشته خود اوست و بق١۵٠ال تورات فقط يکتاب معروف حزق

 .الد نوشته انديش از ميقرون دوم و سوم پ از خود او در
  

 تا ٧۶٠ی  هافاصله سال  که خودش در-اء يکتاب اشع  متذکر شده است که درJ. Botteroی فرانسوی شناس آشور
، ق سخن رفتهيدقی آن بصورت دو قرن بعد از ان دريراني نه تنها از سقوط بابل بدست ا-سته يزمی ح يش از مسي پ٧٠٠

 ذکر شده ا آمده باشد صراحتًايدنبی ش از آنکه ويز پينی هخامنشی انگذار شاهنشاهينام کوروش فاتح بابل و بنی بلکه حت
 . است

 
 ی شاهنشاهی  هااستان ازی کيل ين اسرائينوشته شده اند که سرزمی طول دو سده ا در» قيعهد عت«ی  هاکتابی اريبس
ق تورات يشود که بعدا از طرمی ده يآنها د دری ن زرتشتياز آئی رات فراوان و آشکارين جهت تأثــيبد، ران بودهيا

اء و ياشع ال ويدانی  هان جمله اند کتابياز ا. افتيتوان می زياسالم ن ت و دريحيمس را در سترده آنهاگی  هابازتاب
خ ين فصل مهم از تاريدرباره ا. مانيامثال سل و ونس و استريا و ينحم وب و عزرا ويام و ايخ ايداود و توار ريمزام

 . افتيد يخواهی شتريبحات ينده توضيصفحات آ دری ديمذاهب توح
 
 بار از ٢٧: نداردی گريچ کشور ديدارند که هی ممتازی مهم آن جای پادشاهان و شهرها ران ويا، توراتی  هاکتاب در

 بار از ۴ماد   بار از٣٣،  بار از پارس٣۵، )ريا اردشيارشا يخشا( بار بخشورش ٢١، وشي بار از دار١٨، کوروش
چند  هر«: ران آمده است کهيای  رفته است و درباره شاهنشاهآنها سخن دری کبار از ريد و ي بار از تخت جمش٢شوش 

پادشاهان پارس ی ه بزرگواريرا سايز، را ترک نکرده مای ن بندگيا ما دری خدای ول، ميستيش نيبی بندگان) هوديملت (ما 
، توراتتمام  ک نمونه منحصر بفرد دريبصورت ، و کوروش، )۵، باب نهم، کتاب عزرا (»سرمان گسترده است را بر

از ی کي L.H. Mills هـــبه نوشت. دا لقب گرفته استـــ و کمربسته خ»بخش بزرگی آزاد «و »دــح خداونـيمس«
طول دو قرن حکومت  در «-است ی هودي که خودش -آغاز قرن حاضر  خ مذاهب درين کارشناسان  تاريبرجسته تر

سندگان ياز نوی اريقرار گرفته بودند که بسی رانيای هاشه ير انديتحت تأثی ان بقدريهودي، نيفلسط بری ران هخامنشيا
 ».شمردندمی ی رانيای بدانند شهری هوديش از آنکه يم را بيآن زمان اورشلی هودي

 
ی هخامنشی از شاهنشاهی ح بخشيالد مسيم ش ازيپ ٣٣٠سال   تا۵٣٨ن از سال ين فلسطيشود که سرزممی ی ادآوري

جاد شده بود و مرکز آن دمشق بود وابسته يوش ايکه بفرمان داری ست گانه ايبی های پنجم از ساتراپی بود و به ساتراپ
 د و دريان رسير به پايا اردشيارشا يزمان خشا زمان کوروش آغاز شده بود در م که دريد ساختمان معبد اورشليتجد. بود
ن رفتند و ين پادشاه به فلسطي اکردند از طرفمی ران خدمت يدربار ا هود که دريغمبران يا پي هنگام عزرا و نحمآن

هود يفرهنگ  دری عياس وسيمق ران دريای ن دوران بود که نفوذ فرهنگيا در. ان شدنديهوديی ن قانون برايمأمور تدو
 .افتيگسترش 

   
ی و تقلبی ساختگی بکلی کهن عرضه شده اند متونی قرون گذشته به عنوان نسخه ها گر تورات که درياز متون دی برخ

مقدس نابلوس نام گرفت و ی بدست آمده که بعدا طغرای توراتی آلمان نسخه خط قرن چهاردهم در مثال در. اندبوده 
 ب درين ترتيبود وبدی زده سال پس از مرگ موسيسی عنيل به کنعان يزدهم از ورود قوم اسرائيخ کتاب آن سال سيتار

بخصوص ، نوشته شده استی زمان موس ست که درای خت که همان توراتيرا برانگ ن تصوريای حيمسی سراسر اروپا
بن هارون کاهن نواده  نحاس بن العازاريست گوسفند کتابت شده بود فيپوست بی رو ن طغرا که برينکه نام کاتب ايا

نحاس بن ين فيبعدا معلوم شد که ای ول. ز نام دادندينی نحاسيتورات فن جهت آنرا يذکر شده بود و بهمی برادر موس
ی موسی خ فرضي سال بعد از تار٢۵٠٠درحدود ی عني ١٣١٨سال  در ان دمشق بوده و تورات اويهودياهن العازار ک

 ! کتابت شده است 
 

*   *   * 
 .توان دادمی  تذکر) ديجد عهد(ل يمورد انج در، گفته شد)  قيعهدعت(که درباره تورات  ر آنچه راينظ
   
ک کتاب بلکه ينه ، نازل شده استی سيع است که از آسمان بری صکه کتاب مشخی ن اعتقاد سنتيز برخالف ايل نيانج

ل نه ين چهار انجيک از ايچيه. شوندمی ده يچهارگانه نامی  هاليگر است که جمع آنها انجيکدي چهار کتاب مجزا از
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ی ل کنونيچهار انج. شده استی افت آنها بصورت وحيدری نوشته شده اند و نه خود او هرگز مدعی سيتوسط خود ع
بلکه ، بوده اند نوشته نشده اندی و مرگ وی ک شاهد زندگيکه از نزديآنهائی عني ی،سيم عيون مستقيتوسط حواری حت

ف يق تأليخ دقيبا آنکه تار. رتر از آن نوشته شده انديد هم ديح و شايالد مسيم  بعد از١١٠سال   تا٧٠به تفاوت از سال 
 ٧٠  در دههMacus ل مرقسين است که انجيا ل شناسان بريثرانجده اکيعق، ستيل ها روشن نين انجيک از ايچيه
  درJohannes وحنايل يو انجی الدي م٩٠ و ٨٠ی دهه ها  درLuc  و لوقاMatthewی متی ل هايانج ی،الديم

ل يانجی هودي ريو غی حيزبان مسی ونانين چهار نفر مرقس يا از. ف شده انديا بعد از آن تأليی الدي م١١٠حدود سال 
 م بهياورشل در ل خود رايزبان انجی عبر م ويساکن اورشلی هوديی مت، ف کرده استيرم تأل دری ونانيد را به زبان خو

 و ی،نيبه زبان الت) رم ا احتماال دري(ريغصی ايآس ل خود را دريانجی هودي ريب و روشنفکرغيلوقا اد ی،زبان عبر
گر يل ديخود با سه انجی ل خود را که از نظر محتوايت انجيحيمسی سايوابسته به کلی هوديی وحنا روحانيسرانجام 

 .نوشته اند» افسوس «دری تفاوت آشکار دارد به زبان آرام
  
ی ل هايبلکه انج، ستنديل نامبرده نين چهار انجيمنحصر به همی سيمرگ ع بعد ازی  هاسال ف شده دريتألی ل هايانج

ل برنابه و يانج، ونيل مرقيانج، صانيل برديانج، انيل مصريانج، انيل عبريانج، انيل ناصريز بنام انجينی گريمتعدد د
. رفته استيت شناخته شده اند نپذيل که به رسميچکدام از آنها را بجز چهار انجيه سايل توماس نوشته شده اند که کليانج
 ١١۴اندازه قرآن ن آنها است درست به يف شده است و معروفتريسن توماس تألی حيس مسيل توماس که توسط قديانج

 .دارد) باب(سوره 
  
ک و يکاتولی کصد کارشناس مذهبيش از يبی  بصورت اثر دستجمع١٩٧٢سال  که در »یحي المعارف مسةدائر «در

در  Introduction a la traduction oecumenique du Nouveau Testamentان با عنوان پروتست
ک ينکه ياز ای حاکی چگونه مدرکيح اصوال هيالد مسيم بعد از ١۴٠سال  ح شده است که تايتصر، س منتشر شديپار

است که ی الدي م١۵٠سال  تنها در و، ان قرار داشته است وجود ندارديحيدسترس مس دری ليانجی مجموعه نوشته ها
)  ليو نه انج(» ونيخاطرات حوار«چهار متن نامبرده به صورت  از ن بارينخستی برای س فرانسويقد» سن ژوستن«
ون فرانسه به ياسقف شهر ل» رنهيا«توسط ی الدي م١٨٠ تا ١٧٠دهه ی  هاسال تنها در» ليانج«عنوان . بردمی م نا
 را» مژده«ا يخبر خوب ی آمده که معنEvangelion م يقدی ونانين کلمه از کلمه يا. چهارگانه داده شدی  هاليانج
 .دارد

 
ت يوحنا را به رسمي، مرقس، لوقا ی،ل متيمختلف تنها چهار انج ومتعدد ی  هاليان همه انجيک ميکاتولی سايبا آنکه کل

و  ض هاينق و ضدی بلکه حت، ود نداردـل وجـامـکی نه تنها هماهنگ زي ناـ هلـين انجيان خود اـــيم، شناخته است
به گفته  . دـدهمی برابر عالمت سئوال قرار وجود دارد که غالبا اعتبار همه آنها را دری  چنان آشکاری های خالفگوئ

هست که با ی ا کسيآ. ده استير مختلف به ما رسي تا کنون هشتاد هزار برداشت و تفس هالياز مطالب انج« :نکنيو. گ
ن ين ايمعروفتر» م؟يان بدانيات آدمينظر ک رايخداوند و کدامی د وحينها را بايک از ايد کدامـيوــنان به ما بگياطم
 ٢٨ بای سينسب عی و لوقا است که اولی ل متيانج دو دری سيشجره نامه ع، شودی مکه غالبا بدان اشاره : اقض هاـتن

 ۵۵ل دوم يانج ن نسب نامه دريکه ايصورت در، رسدمی غمبر يم پي واسطه به ابراه۴٢با  غمبر ويواسطه به داود پ
 بای ز بکلي ها نن واسطهيت ايو تازه هو، شودمی م شامل يو ابراهی سيان عيشتر ميزده واسطه بيسی عنيواسطه 

هود يليپسر ا، لعازاريا پسر، پسرمتان، عقوبيپسر، وسفيپسر ی سيعی ل متيانج ب که درين ترتيبد، گر تفاوت دارديکدي
 پسر ی،ملک پسر ی،الو پسر، بن متات پسر ی،پسر هال، وسفيپسر ی سين عيل لوقا هميانج شده است و دری معرف... و
ن هر دو يا گر درياز طرف د. ان استيم  درمختلفی سايدوع د که اصوال صحبت ازتوان تصور کرمی که يبطور ...نا وي

که خود يصورت در، بردی م نسب ميو ابراه م از داوديوسف شوهر مرياز راه ی سيع، و لوقای متی ل هايشجره نامه انج
 .نداشته استی شوهرش رابطه زناشوئ شدن باکره بوده و با هنگام باردار م درياست که مری مدعی ل متيانج
 
ز بارها بر آن يقرآن ن ان است و دريحي مستاز روح القدس که از اصول معتقدای سيتولد ع م ويبکارت مرن مسئله يا
ده يگر ناديل ديسه انج مطرح شده و دری ل متيک انجي چهارگانه تنها دری  هاليخود انج دری ول(د نهاده شده است يتأک

ل يد و نام فرزندش عمانوئيخواهد زائی باکره ا: شه گرفته است کهيتورات ر ءاياشعک جمله کتاب ياز ) گرفته شده است
روشن کرده است ی زبان شناسی های بررسی ول. )١۴، باب هفتم، اءيکتاب اشع(آن خدا با ما است ی خواهد بود که معن

است که خود را ی بائيختر زآن دی واقعی است که معن »آلماح« یاصل عرباز ی غلطی ونانين کلمه باکره ترجمه يکه ا
 ل و بخصوص دريانج م دريمری تمام اسطوره باکره گ، ن مبنايا بر. باکره نداردی وقف معبد کرده است و اختصاصا معن

 .سرچشمه گرفته استی ل متي انجسندهينوی ک اشتباه لغويت تنها از يحيجهان مس قرآن و انعکاس فراوان آن در
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 گر و دريله و نقاط مختلف ديجل او دری هاو موعظه ی سيعی ت مذهبيدوران فعال، لوقاو مرقس و ی ل متيسه انج در
ش از سه ين مدت بيا) وحنايل يانج(ن يل چهارميانج که دريصورت در، ن شدهييکسال تعيم بتفاوت از چند ماه تا ياورشل

 هفت بار آنجا جمعًا در م آمده وين مدت سه بار به اورشليا دری سيل عين انجيبه نوشته هم. سال به حساب آمده است
ش از يمدت ب اينم سفر کرده و دريک بار به اورشليتنها ی و گريل ديت سه انجيکه به روايصورت در، معجزه کرده است

آن ی د فصح که پس فردايروز ع در، پس از مرگی سيح شده است که عيل لوقا تصريانج در. ست معجزه داشته استيب
توسط خود لوقا نوشته شده ) کتاب اعمال رسوالن(گر تورات يدی جا دری ول، ه آسمان رفتبود از درون گور خود ب

ان يبه می سياز صعود عی وحنا اصوال ذکريو ی ل متيدو انج و در، ن شده استيين صعود چهل روز بعد از آن تعيخ ايتار
به آسمان ی سيصود عی مخ رسيتارک يکاتولی سايخ چهل روز بعد از مرگ از طرف کلين تاريا. امده استين
)Ascension (شناخته شده است. 
 
، هودايل لوقا يانج، داندمی له ين ظهور را جليمحل ای ل متيانج، ون خود پس از مرگيبه حواری سيمورد ظهور ع  در
د که يگومی ی سيهنگام تولد ع م دريوسف شوهر مريخواب به  فرشته خداوند دری ل متيانج در. هيوحنا طبريل يانجل
ل يبدو نداده باشد به اسرائی  دستورکه فرشته مجددًای وقت بردارد و به مصر برود و تا درنگ طفل نوزاد و مادرش رايب

، را هالک کند طفل است تا اوی جستجو که بدو شده دری شگوئيک پيهود بخاطر يس پادشاه يروديرا که هيز، باز نگردد
باب  ی،مت(ماند می آنجا  س دريروديشود و تا هنگام مرگ همی ه مصر او روان وسف شبانگاه همراه با نوزاد و مادريو 
ح شده يل لوق تصريانج دری امده و حتيان نيبه می ل مطلقا سخنيسه انج دری ن سفر مهمين چنياز ای ول، )١۵-١٣، دوم

ت يدش از بپشت سر گذاشت به اتفاق شوهر و فرزنی عت موسير خود را طبق شريام تطهيم پس از آنکه اياست که مر
م و يوسف بهمراه مريگفته شده است که ی ل متيانج ن ناصره دريدرباره هم. م و بعد به ناصره رفتيم به اورشلياللح

ی ح ناصريابد که مسيل گفته شده بود تحقق ياسرائی بنی ايناصره ساکن شدند تا آنچه به زبان انببلده  دری سيفرزندش ع
 .نوشته نشده استی زين چيتورات چن دری هودي امبريچ پيکتاب ه دری ول، خوانده خواهد شد

 
ی  هاليل از انجيک انجي ک مورد آنهم دري ت است تنها دريحين مسيآئی ر بنايکه سنگ زی سيح بودن عيبه مس

 واحدی ن است که آنها ترا خدايای ات جاودانيح، پدری ا: رو به آسمان کرد و گفتی سيو ع«: چهارگانه اشاره شده است
و لوقا و مرقس ی ل متيسه انج. )٣، باب هفدهم، وحناي (»ح را که فرستاده تو است بشناسنديمسی سيع وی قيحق
است که پس از ی موضوعی سي عنح بوديو اصوال موضوع مس، کنندمی نقل نی سيرا از جانب عی ن سخنيچکدام چنيه

ی ادين اصل بنيبه ا. الد ابداع شده استي بعد از م۴٠حدود سال  ز فقط درين» یحيمس«عنوان . مرگ او مطرح شده است
چهارگانه اشاره شده است نه از جانب ی  هاليانج دری سينه از جانب خود ع، پسر خداستی سيت که عيحين مسيگر آئيد

بدو ی ون روميک سنتوريب توسط يصلی رو ن عنوان پس از مرگ او دريت مجعول اين روايبلکه طبق ا، ون اويحوار
 ن اصطالح را ازي ايانـغالط به خود رساله  پائولس رسول بعدا در» ! که او پسر خدا بودحقًا«ست داده شده که گفته ا

ک زن يخداوند فرزند خود را که از  دين فرا رسيکه زمان معيوقت«: بکار برده است ی،سيو نه از جانب ع، جانب خودش
ز خودش ينی ن نامگذاريهمی ول. )۴، چهارمفصل ، انيغالط (»ان ما فرستاديمهود متولد شده بود به يعت يشر در و

و ی تو پسر من هست: خداوند به من فرموده است«: ديگومی آن داود  تورات است که در از مزمور دوم داود دری اقتباس
شان را يا: دين را ملک تو خواهم گردانيزمی راث تو خواهم داد و اقصاي را به م هانک امتيا. ا آوردميرا به دن امروز تو

ن يو تازه خود ا. )١٢-٨، مزمور دوم، ريمزام (»کردی شکست و مثل کوزه گر خورد خواهی ن خواهيآهنی  عصابه
 .ده استيبزرگ نامی را پسر آنو خدای بابلی مردوخ خدای آن و است که دری ز بازگو کننده لوحه حمورابيمزمور داود ن

 
 که در) چهار روز پس از مرگ او دری سيلعازار بدست عيزنده شدن ا(زنده کردن مرده ی عنيی سين معجزه عياز بزرگتر
ن يگر اصوال چنيل ديسخن رفته و سه انج) ۴۴-٣٨، وحناي(ل يک انجيتنها ) ١١٠، مائده(اد شده يز از آن يقرآن ن
 .را مطرح نکرده اندی معجزه ا

   
آنگاه  ...«: ار رفته است بک هالياز انجی کي ک مورد و دري تنها دری سيعی  برا»پسر انسان«اصطالح معروف 
پاسخ ی سيو ع م پاداشمان چه خواهد بود؟يز را ترک کرده و به دنبال تو آمده ايما که همه چ: ديپرسی سيپطروس از ع
ز بر دوازده يکند شما نمی خود جلوس ی بر تخت پادشاهی جالل آسمان آنهنگام که پسر انسان در در، روز معاد داد که در
زبان ی های برس. )٢٨-٢٧، باب نوزدهم ی،مت (»د کرديخواهی ل داوريفه اسرائير دوازده طاد نشست و بيتخت خواه

  است که در»بن آدم«ی ترجمه کلمه عبر ن اصطالح پسر انسان زاده اشتباه دريشناسان امروزه روشن کرده است که ا
ا ير يد... «: رای دارد و نه فرد بخصوصآدم را ی بنی کلی تورات بکار رفته است و معن ال دريکتاب دانی از بنده های کي

باب ، اليکتاب دان (»ده خواهد شدي برگز ها و زبان ها و ملت هاهمه قوم از جانب خداوند به سلطنت بری آدمی زود بن
 ).١٣، هفتم
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ط توسی سياست که بعد از مرگ عی ن افسانه اياز محققی اريبسی بنا به برس، زينی سيون دوازده گانه عيموضوع حوار
ک مجموعه يصورت ی حينسل اول مس، تيحياز مسی خيبرداشت تار ن هدف که دريان ساخته شده با ايحينسل سوم مس
ل و ارتباط يفه اسرائيده شده که نشانه دوازده طاين منظور برگزيرقم دوازده بد، وسته را داشته باشديبهم پ متشکل و

ق کامل خود را يک تحقيآغاز قرن حاضر ی شگر آلمان پژوهHeneselmann . د باشديق وعهد جديعت عهد دوی سنت
 .ن موضوع اختصاص داده استيبد
 

 مطرح  هاليک از انجيچيه و روح القدس بنوبه خود در) یسيخدا و ع(پسر  ب پدر ويترکی عنيی حيث مسيتثلمسئله 
ث يطرح کرده از تثلرا می سيت عيه الوهيد فرضيخود درعهد جدی رساله ها ز که دريپائولوس نی و حت، نشده است

 ث جزويمسئله تثلی الدين مورد متذکر شده اند که اساسا تا سده پنجم مي ان درياز محققی اريبس. سخن نگفته است
ب يبه صلی سيکه عی از زمان، »یفلسف ونريکسيد «به تذکر ولتر در. ک نبوده استيکاتولی سايسران کلی معتقدات اصول

 ن مدت درست بريا ل بشر به خدا درين تبديو ا، ناخته شد سه قرن فاصله بودشی به خدائی که ويده شد تا وقتيکش
گران شناخته يبرتر از دی فقط مخلوقی سيآغاز ع در. رم انجام گرفتی امپراتور ان دريل امپراتوران به خدايتبدی الگو
و سرانجام ، د داشته استش از خلقت کائنات وجويتراوش خدا دانسته شد که پ بعدا، گرفتی بعد مافوق مالئک جا، شد

 .دوم اعالم شدی خودش خدا
  

ی خداوند خدائ«: ح قرآن قرارگرفته استيصری فرزند خدا است مورد نفی سيت که عيحيشعار شناخته شده جهان مس
ان يو ترسا،  خدا استر فرزنديگفتند عزان يهودي، )١٧١نساء (باشد ی را فرزندی کتا است و منزه است از آنکه وي

م يبن مری سين کس عيا«. )٣١-٣٠، توبه( ١»!بندندمی ن دروغ يچن خدا بکشدشان که بدو. است ح فرزند خدايسگفتند م
مصلوب شدن ی ماجرا. )٣۵-٣۴، ميمر(» خود داشته باشدی برای د که فرزنديشامی را ن را خدايز، است و نه فرزند خدا

قرار گرفته و تصريح شده است که اين ی قرآن مورد نف رنهاده شده است دد يآن تأک ل بريهر چهار انج ز که درينی سيع
ی ول، خدا را کشتيم مسيح فرزند مريم و پيامبری ما عيس ی،آنها گفتند که آر «:نبود که به صليب کشيده شدی واقعی عيس
از  روند و میاين عقيده اند به راه خطا  آنان چنين مشتبه شد و کسانيکه بر به صليب نکشيدند بلکه بر را نکشتند و او

ی را بسو نکشتند بلکه خداوند او را زيرا که آنان به يقين او، اطالعند و بدنبال پندار باطل خويشندی حقائق امور ب
 .)١۵٨-١۵٧نساء (» خويش باال برد

 
توانست به می نداشت نی ماد ون جوهرچی واقعی داند که عيسمی ی اين دو آيه را بازتاب گفته معروف مان گلدتسيهر
اين اعتقاد بعدا توسط مانويان . و غيراصيل او بودی صليب رفت قالب زمينی  کشيده شود و آنکس که بر باالصليب
که خود سابقه ی پيش از سلمان فارسی نظر داشت که حت بايد در. مخالفان بسيار پيدا کرد موافقان و يافت و گسترش
 .شناخته شده بودمکه و مدينه  مانويان دری از انديشه های بسيار، داشتی مانو

  
 ی خواه اسطوره ا وی  خواه واقع-ی آئين مسيحيت بهمان اندازه که پيدايش خود را به عيس ی،تاريخی از ديدگاه ارزياب
 خود را نيز از اوی چند که انحراف بنياد هر، و موجوديت خويش را مديون پائولوس استی شکل گير، مديون است

 :نويسدمی Bibliotheque de Philosophie Scientifique  اين باره گوستاولوبون در در. دارد
   

 مراحل دری ول، او را به ديگران ابالغ کنندی و مواعظ اخالق های شاگردان او کوشيدند تا پيشگوئی مرگ عيس پس از«
سيح مدت رفت احتمال اينکه خاطره ممی که کار پيش ی و بدانصورت، اين راه بدست نياوردند دری نخستين موفقيت چندان

، بخاطر اين بود که پائولوس، عمل درست غير از اين شد اگر در. بماند بسيار اندک بودی مردن خود او باق پس ازی زياد
مرگ و  جاده دمشق پس از دری معروف او با عيسی را نديد و روياروئی که خودش هرگز عيسی خاخام دانشمند يهود

 که به فلسفه ی احاطه ا با با قدرت تخيل فراوان خود و، عدا ساخته شدبود که بی  افسانه انيز طبعًای رستاخيز عيس
 
 
 

______________________________ 
غمرب تورات يرا مهان عزرا پ  اونياز حمققی اريبس. ستينام برده شده معلوم ن او که از"ريعز"ن يت اي هو -١

خدا را نکرده و ی فرزندی چوقت ادعايه یول، هود بر عهده داردي نيآئ دری مشرده اند که البته نقش مهم
ار جالب يز بسياز جانب خود خدا ن "خدا بکشدشان"ن ينفر. را قائل نشده اندی  مقامنياو چنی ز برايان نيهودي

 . است
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ح يرا ساخت و شکل داد که اگر خود مسی ح مذهبيو بنام مس، دان گذاشتيپا به م، ن داشتيزم و به مذاهب خاور یيونان
بود تا ی شتر منعکس کننده ظوابط توراتيار بين مذهب بسيل اين دليو بهم، آوردی نم ز از آن سر دريچ چي هزنده بود

ک يح يامده بود که از مسين برنيا صدد ز درين است که پائولوس نيان تذکر ايت شايواقع. حيخود مسی انقالبی شه هاياند
 دری ابدی ت داشت تا به مردمان ابالغ کند که زندگانيمورکرد که مأمی ی معرف ک خدايفقط  را بلکه او، خدا بسازد

ن وجود يا ازی چ نشانه ايه. ده استيآنان خری مت مرگ خود برايرا به قی ن زندگيا) یسيع(انتظارآنان است و او 
که تنها بود ی ن اسطوره ايا، ا فرزند خدا شناخته شده باشديروان او خدا ياز نظر پی سيت عيحيقرن اول مس ندارد که در

 ».افتيرواج ی سويجوامع ع جا دريساخته شد و تدری حيقرن دوم مس در
 
اره ـن بيهم ود درــــــ خL’ evolution des Dogmesاب معروف ـکت ن درباد فلسفه دانشگاه سرــاست» بری نيگ«

شتن را يخود نه خو یندگتمام دوران ز در، زنده شناخته شدی که بعدا خدای سين است که آن عيت ايواقع«: سدينومی 
ی رو خداوند دری تجلی سيگفتند که عمی  ساده دل اوی به دوازده حوار اگر .تازه شدی اعالم مذهبی نه مدع، دانست خدا
 فرزند شهياند. داشتندمی براد کفر و اتهام يدرجه بعد فر در، دنديفهممی ن حرف را نيای مرحله اول معن در، ن بوديزم

را يز، شودی ک کفر وحشتناک تلقي توانست جزمی بودند نی هوديکه هر دوازده نفرشان ی ونين حواريای داشتن خدا برا
ی کيداشت که نزد را ن ادعايتنها ا، هود قائل نبوديغمبران متعدد ياز پی کي جزی ش مقاميخو برایه کی سيخود ع

 ».ارت دهدان وعده داده شده بود بدانان بشيهوديش به يپی زمان ريملکوت خداوند را که از د
 

ی  هاليانج که دری عيو وقا محرز باشدی سيخود عی خين فرض است که اصالت تاريا فرع بر،  آنچه گفته شدالبته همِه
که يصورت در، وسته باشندي به وقوع پت شده اند واقعًايروا او د ازي و رساالت عهد جد هار کتابيسا چهارگانه و در

ن يا بر، گسترده انجام داده اندی ئهای ت بررسيحيو مسی سيکه درباره عی از پژوهشگران معتبر و سرشناسی اريبس
وسف يعقوب و ي م ويابراه و همچنانکه نوح و، د استيتردی جای سيبه نام عی شخصی وجود خارج باورند که اصوال در
ن يمعی ئ ها هدفسنده تورات بايستند که از جانب کاهنان نويش نيبی اسطوره ای ئ هاتيشخصی ار موسيو به احتمال بس

 ت دريحيمسی ن انقالبيآئی انگذارياست که با هدف بنی گريدی ت اسطوره ايز شخصينی سيع، پرداخته شده اند ساخته و
اد نهاده شده است که يت بنين واقعيا ن دسته از محققان بريای اصولی استدالل. هود ابداع شده استيی ن قشريبرابر آئ

وجود  ازی که حاکی ا باستان شناسيی خيچ مدرک تاريز هينی سيمورد ع در، لياسرائوخ بزرگ يهمانند مورد تورات و ش
منظم و از ی وهايرم از آرشی است که امپراتوری دورانی که دوران ويصورت در، باشد وجود نداردی ن کسيچنی واقع
 ن دوران را درياز ای نمدارک فراوای باستان شناسی های ن حال بررسيع در. ق برخوردار بوده استيدقی سيع نويوقا
 دری ستيبامی ، داشته واقعاوجودی ن شخصيکه چنيصورت در ی،سيعی  ماجراگران گذاشته اند که منطقًاار پژوهشياخت

 .آنها منعکس شده باشد
  

الد يش از ميه است که از سال هشتم پيلسوف اسکندريلون مشهور به فيت فيحيزمان آغاز مسی هودين متفکر يمعروفتر
ی و اجتماعی اسين مسافرت کرده بود و با تحوالت سيچند بار به فلسطی و. سته استيزمی ی الدي م۵٠ سال ح تايمس
ط يمح او دری فلسفی شه هاير انديتأث. ک داشتينزدی رم بود آشنائی از امپراتوری آنزمان بخش ن که درين سرزميا

ی فلسفی رياز پژوهشگران شکل گی اريسبود که بی حد انه دريک و ميخاور نزدی  هانيسرزم مصر و دری مذهب
 سم او را اساسا پدريکمونی ه پرداز ناميگلس فرضک انيشمارند و فردرمی ی لسوف افالطونين فيون ايت را مديحيمس
ی ن شخصياست به وجود چنی سيلون که معاصر عيفی ک از نوشته هايچيه نهمه دريو با ا، دهدمی ت لقب يحيمس

است  و دو ی هوديز يوس است که او نيوسف فالويهمان زمان  گري مورخ سرشناس دسنده وينو. اشاره نشده است
. نديآی بحساب می الديخ قرن اول مين تواريهود از مهمتريی خ باستانيان و تاريهوديی  هاجنگی  هاخ او بناميکتاب تار

ی ريحال شکل گ رم دری راتورامپ دری ائيپوی ت به صورت نهضت مذهبيحينوشته شده اند که مسی زمان  در هان کتابيا
دانست ی جعلی وشته انک آنرا يکاتولی سايخود کلی که بعدا حتی چند سطری اشاره ا  جزنوصفيا با و،  بودشو گستر
 سش درن پريهم. افتيتوان می آن ن دری سياز عی چ سخنين کتاب افزوده شده است هيت بديحيه مسيقرون اول که در

بود که به ی  شهری عني، هياهل طبر نکه خود اويوجود دارد که با ا، وسيوسي، ن زمانآ گريدی هوديخ مورخ يمورد تار
همچنانکه ، برده  نشده است کتاب او دری ن شخصياز چنی چ ناميه، آنجا موعظه کرده بود دری سيل بارها عيت انجيروا
ن يمعتبرتر، یروم سلزوس و وسينيو پلی ونانيانوس يو لوک) وسـلوتارخـپ(پلوتارک، همان زمانی هودي رين غيمورخ
 .نکرده اندی سي از عیذکر، یالديخ نگاران قرون اول و دوم ميتار
 
جهان  دری قيتحق وی خيتاری ه هايل ها و تجزين تحلياز گسترده تری کيموضوع ی سيعی زندگ، سه قرن گذشته در

گر يد در وی کائيامر وی اروپائمختلف ی کشورها که دری مقاالت  و هاکه شمار کتابيبطور، غرب قرارگرفته است
 و مقاالت  هان کتابيا ازی اديبخش ز. رودمی ن هزار فراتر يده از چندين باره بچاپ رسيا دری حيمسی  هانيسرزم
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، استاد مورخ هستند اين يسيآکادم نوشته شده اند که غالبابرجسته ی محققان گريد خ مذاهب ويوسط پژوهشگران تارت
آن  ت شگفت آور باشد که شمارين واقعيد تذکر ايشا و، برتن داشتندی نها خود جامه مذهباز آی نکه برخيباضافه ا
توان مطلقا انتظار داشت می د قرار داده اند از آنچه يا تردي را مورد انکاری سيعی خين جمع که وجود تارياز ای گروه
، تسريآلبرت شوای نوشته ها ده کوتاه ازيرگزب آنها به نقل دو ازی نجا به عنوان نمونه ايا من در و، است شتريار بيبس

قرن ی سيسنده و مورخ سرشناس انگليولز نو. ج. ـه، ز بوديش نيخودش کشکه ی سيسنده معروف سويو نو متفکر
ی سين است که آن عيقت ايحق«: سدينومی ی سيمفصل خود درباره عی جلد ق دويتحق تسر دريشوا. کنممی اکتفا، حاضر
قرار برن يزم را دری را اعالم نمود و قلمرو اله ت حکومت خدايکرد و معنو د ظهوريهد جدت عيکه به روای ناصر

بلکه ، نداشته استی س کند هرگز وجود خارجيت و تقديب جان سپرد تا اقدام خود را تثبيصلی باال ساخت و سپس بر
ی خياو لباس تار بری تئولوژسم شکل گرفته و توسط يبراليتوسط ل، شدهی حسم طرايونالياست که توسط راسی تيشخص

مدرن بعمل ) اتياله(ی صدو پنجاه ساله گذشته از جانب تئولوژ که دری ئ هارغم همه کوششيو عل، پوشانده شده است
توان با می ، ببخشندی خي تاریتينظرگاه بدو هون يا از ه کنند ويتوجی وعلمی د منطقيد از سا راي کلیسيست تا عآمده ا
از  و جدای سيت بدون عيحيت دارد مسيآنچه بعکس واقع.  واقعا وجود نداشته استیخي تاریساين عينان گفت که اياطم
ولز بنوبه خود . ج. ـه ».نسبت داده شده استی ت اسطوره ايک شخصياست که به ی ات و اعمال خارق العاده ازمعج
ی ليانجی  هام که غالب سنتيرسمی  جهين نتي بدهای ن بررسياز همه ا... «: سدينومی ش يخ خويبه تاری کتاب نگاه در

ی سايوجه ع چيشده است بهی ن مدارک معرفيتری ميقد رکه دی سائيآن ع د نشده اند وييتأی حيه مسيتوسط منابع اول
ار نداشتند و ياخت را دری شده ا ل کتابتياناج ی،حيسندگان مسين نوين است که اوليت ايواقع. ستيچهارگانه نی  هاليانج

ن يقصور نخست ...گرددمی  بر هالين انجيسندگان اياز زمان نوی نوشته شده به زمان متأخرتری سيعی ندگآنچه درباره ز
ن افراد يله هميبه وسی خيع تاريم وقايريابد که بپذيمی ت يقطعی زمانی سيعی از زندگی ع مشخصيذکر وقا سندگان درينو
 ».ل شده انديشده و شکل گرفته و سپس وارد انجی طرح

  
، ات بوديش و استاد الهيکه خودش کش، از شاگردان مکتب هگل، د اشتراوسيداوی سط قرن نوزدهم متفکر آلماناوا در
ی  هاليدرباره مقابله انجی کتاب قطوری ط ی،علمی ابيبا ارزی عنيهگل ی و مذهبی خيتاری لياساس روش تحل بر

ت معجزای برای جائی عقل نظر ون ازچ  کرد وانکاری  را بکل هالين انجيای خيآنها ارزش تاری چهارگانه و تضادها
سال  که کتاب او دريهنگام. ارائه دهدی سيعی عنيبدون اسطوره و بدون معجزه ی تيحيد تا مسيکوش، ديدی نمی حائيمس

 :اشاره بدان نوشت خ مذهب درين سرشناس تارياز محققی کي، منتشر شدی سيعی زندگ بری  بنام نقد١٨٣٧
. امکان خواندن آنرا نداشته باشندی ن عادينوشته بود تا مومن ینيـالتران کننده را به ين ويچنی کاش الاقل اشتراوس اثر

کتاب  دری انين آشتيجالل الدی رانيمعاصر ا توسط پژوهشگری جالبی بررس ی،سيا عدم اصالت وجود عيدرباره اصالت 
 . بدان رجوع کردتوانمی ی شترياطالعات بی ح صورت گرفته است که براين مسيد دری قيتحق

 
*   *   * 

به اضافه ، آورنده آن مشخص استی خيت تارين آن مانند هوياست که زمان تدوی کتاب، ليبه خالف تورات و انج، قرآن
آن از خداوند بصورت شخص  را دريز، داردی اصولی گر تفاوتيدی ز با دو کتاب آسمانيننکه نحوه برداشت مطالب آن يا

در مورد اصالت متن ، نهمهيا با. ديگومی است که بصورت شخص اول سخن  خود خداوندبلکه ، شودمی اد نيسوم 
دوران  چنانکه در، ار وجود داشته استيبسی دها و اختالف نظرهايتردی جامعه اسالم همان آغاز در ز ازيقرآن نی کنون

 .نزد اسالم شناسان وجود دارد دها درين اختالف نظرها و ترديهم هم خود ما
  

 ی ا توسط عده ايصحابه محمد ضبط  ازی بود که توسط عده ای اتيآ ازی زمان وفات محمد مجموعه پراکنده ا درقرآن 
رفت که می م آن ين افراد بيای جيو چون با درگذشت خود محمد و بدنبال آن با مرگ تدر، شده بود بر گر از آنها ازيد

ی  هان ساليبازپس دبن ثابت که دريقرآن به زی  گرد آورکار، ه عمريبنا به توص، ز از دست بروديمتن کامل قرآن ن
گر يکديافت تا قطعات قرآن را از مراجع مختلف جمع و آنها را با يت يمأموری و و، محمد کاتب او بود محول شدی زندگ

ی صفحاتآورد بدون نقطه و اعراب بر  گرد ديکه زی متن. م شوديمجموع آنها تنظ قرآن از ازی مقابله کند تا متن جامع
تنها به استفاده شخص  نداشت وی ه قرآن جنبه رسمياولن نسخه يای ول، ن جهت مصحف نام گرفتينوشته شد و بد

ن بافهرست در مشان اکه اس(گر از صحابه محمد يبعدا توسط چند تن د. اختصاص داده شده بودی ان جامه اسالميشوايپ
ن يب چندين ترتيو بد، افتير ييز تغيات نيآ ب تقدم و تأخري ترتن مجموعه افزوده شد ويبدی گريات ديآ) م آمده استيند

 عثمان که پس از مرگ عمريوقت. ن متون مختلف تورات نبوديشباهت به نحوه تدوی ن شد که بيمتن مختلف از قرآن تدو
قرآن ن شود که بعد از آن تنها يقرآن تدوی ک متن رسميات ين روايم گرفت از مجموع ايتصمی و، ديبه خالفت رس

 عثمان از و، کاتب محمد محول شددبن ثابت يفه به زين وظيز اين بار نيا و، ديب آشناخته شده و مورد قبول به حسا
 و ديزی ئت چهارنفريداده بود به ه را که ابوبکر بدوی زوجه محمد خواست که اوراق قرآن و حفصه دخترعمر
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 گريدی نوشته ها تمام مدارک وی ول، به حفصه مسترد شدن نسخه يای ن قرآن رسميتدو بعد از. ل دهديهمراهانش تحو
ضبط ی امو فهيبه امر مروان اول خلی  هجر۴۶سال  ز بعد از مرگ او دريحفصه نی نسخه انحصار. ديقرآن منهدم گرد
 .ه شده بوديبود که به امر عثمان تهی ماند متنی از قرآن که باقی ب تنها متنين ترتيو منهدم شد و بد

   
ه از يامی بنی عنيی کان ويکه عثمان و نزد ده اندين عقيا پرداخته اند بری ن باره به بررسيا که دری مه محققانبا هيتقر
. بوده اندی اســـيسی ر تابع منظورهاـشتينداشته بلکه بی نيا نظر دـاز قرآن تنهی دـــــــل متن واحـين و تحمـيدوـن تيا
د که ــکنمی د يتأک، قرار دادهی ورد بررســات را مين نظريان خود همه اريا کتاب اسالم در  درکهی پتروشفسک. پ. یا

دبن ثابت يمتن آن داده شده و ز ه دريامی به سود هواداران بنی راتييقرآن تغی جمع آور نان گفت دريتوان با اطممی 
کان محمد و يزداز نی کي مسعودعبداهللا بن . از متن قرآن حذف کرده است رای نيات معيان آيت عثمان و امويبخاطر رضا

 قرآن را ١١۴ و١١٣ی ن کرده بود آشکارا سوره هاياز قرآن را تدوی گرياز حافظان سرشناس متن قرآن که خود متن د
ی هنوز نسخه هائی الاقل تا قرن چهارم هجر .وسف را منکر بودنديز اصالت سوره  يو خوارج ن، دانستمی ل ير اصيغ

ن شده عثمان را به يکه قرآن تدوی ان کسانين شده بود در مي عبداهللا بن مسعود تدوکعب وی از قرآن که توسط ابن اب
 ی،وقت توسط حکام محلی ن نسخه ها و انهدام آنها به امر خلفايضبط منظم ای ول، شناختند رواج داشتمی ت نيرسم

از ی اريان و خوارج که بسيعيشی که حتيبطور، ماندی عثمان باقت يان برد و فقط رواين نسخ را از مياندک اندک همه ا
 .رفتنديشمردند ناچار آنرا پذمی ف شده ين متن را تحريای جاها

   
 مثال در، د قرار گرفته استين کسان خود محمد مورد ترديکتريدرجه اول از طرف نزد قرآن دری ه هاياز آی اصالت برخ

آنها از   سوره احزاب که در۵٢ تا ۴٩ی ه هايآپس از نزول ، امبريهمسر پ، شهياز قول عا، ن کتاب معتبريث چندياحاد
ن يا دری ت ضوابط جاريو عدم الزام او به رعای همبستری مورد انتخاب زنان مورد نظرش برا غمبرش دريخداوند به پ

 ت دريارباب آسمانی نيبی م«: نقل شده است که خطاب به همسرش گفته بود، کامل داده شده استی ارينه اختيزم
د قرار داده بود عبداهللا يرا مورد ترد ه هاين آيکه اصالت ای گري کس د».شتاب داردی ليتو خی قلبی ه هارفتن خواستيپذ

ها و ی ن وحياصالت ای او بود که پس از مدتی های و کاتب مخصوص وح امبرين صحابه پيکترينزد سرح ازی بن اب
ی راتييص خود تغيبه تشخات ين آيمتن ا  خود او درن باريبود که چندی را مدعيز، انکار کرد رای ات قرآنيت نزول آيفيک

را که ) ١۴، مومنون(» یفتبارک اهللا احسن الخالق «هيآ کباريی حت و، رفته استيرات را پذيين تغيا زين مبرغيداده و پ
و ن اختالف اسالم را ترک گفت يسرح پس از طرح ای اب. داده استی متن قرآن جا ساخته خود عبداهللا بن سرح بوده در

ر يو تفسی خ طبريتار ل درين ماجرا به تفصيشرح ا. به کشتنش فرمان دادی ز خونش را حالل کرد و پس از مدتيمحمد ن
ن يچند است که دری ز حاکينی گريات متعدد ديروا. آمده استی جيف الهيشر ريو تفس ريو کامل ابن اثی ابوالفتوح راز
از . داده شده استی جای ات قرآنيآ ه محمد اظهار داشته که بعد دردرباره مسائل مختلف بی ابن خطاب نظرات مورد عمر

ت بهشی مال مومنان را به بها خداوند جان و«: ه سوره توبه است کهين آيا، قرآن آمده که دری ن مطالبيب تريعج
»  آمده استل وقرآنيتورات و انج است که دری ن وعده قطعيا. ا کشته شونديراه خدا بکشند  کرده است که دری داريخر

 ).١١١، توبه(
   

را ی چون شهر« :کند کهمی  وشع امريامبرش يهوه به پيآن  کند که درمی دا يمورد تورات مصداق پ ن گفته درياگر ا
 ت تو  دريهوه به مالکيکه ی ن اقواميای ک از شهرهايچيه ر بکش و دريع ذکوران آنرا به دم شمشيبدست تو بسپارم جم

 ،)١٧-١٣، ستميباب ب، هيسفرتثن (»وان زنده مگذار و آنها را بالکل هالک سازيح ا از انسان وری نفسی چ ذيآورد هی م
ی از پای زيد تا از فرط خونريشان را بزني هاد گردنيشو چون با کفار روبرو«: ز صادق است کهيمورد قرآن ن اگر درو 
افت يتوان می ز نيک مورد نيی آن حت که در(ست يل نه تنها مطلقا صادق نيمورد انج عوض در در، )۴، محمد(» نديدرآ

ن کتاب هشدار داده شده است که هر کس که با يا بلکه درست بعکس در، )کشتن کفار داده شده باشدی برای که دستور
ست يباب ب، لوقا، ۴٢، باب چهاردهم، مرقس، ۵٢، ست و ششميباب ب ی،مت(شود می ز کشته ير نيبکشد با شمش ريشمش
افته است که ين» خداوندی وعده قطع«ن ياز ای ل نشانيانجی چ جايه ز تا به امروز درينی چ مفسريهو ، )۴۶، دوم و

  ١.شودی داريا کشته شدن خريق کشتن يطر بهشت ازی ن به بهايمال مومن جان و
______________________________ 

نيز قرار ی رد تأييد هيچ مفسر اسالمراه خدا باشد مو توانسته است طرفدار کشنت دری می اين فرضيه که عيس -١
ديدار با  دری اين باره شده گفته آيت اهللا مخين که دری و ظاهرا تنها اظهار نظر موافق، نگرفته است

مسيح فرصت داده بودند ی اگر به عيس«: مراسم سالم سالروز حممد است که لريتبه رژمي واليت فقيه دراکارگردانان ع
 ).١٣۶٣ آذر ٣٠، مجاران( مهني است که مششري بکشد وبکشد زيرا وظيفه هر پيغمرب، شتک میکشد و می او هم مششري 
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 و«: زبور داوود هم نام برده است اء فرستاده شده اند ازيکه از جانب خداوند به انبی آسمانی  هاجزو کتاب قرآن در
و زبور را ، گريدی بعض بر امبران راياز پی م بعضيدادی و همانا برتر«، )١۶٣، نساء (»ميز به داود فرستاديزبور را ن

 چوقت دريه) اد شدهي ريخود تورات از آن بصورت مزام که در(ن کتاب زبور يای ول. )۵۵، اسراء(» ميبه داود عطاکرد
ر يامرا مزيز، را نکرده استی ن ادعائيچ جا چنيه در زيخود داود ن امده است ويبشمار نی ل کتاب آسمانيانج ا دريتورات 

هود يخداوند ، هوهيخطاب به ، هودي پادشاه و پپغمبر، است که داودی پنچاه گانه ا صد وی از سرودهای داود مجموعه ا
آن خود خداوند با داود ی چ جايه دری ول) ديتوان دمی مورد زرتشت و اهورامزدا  در گاتاها ر آنچه درينظ(سروده است 

را چنانکه قبال گفته شد يز، استی ا به داود انتساب غلطـن سرودهياز ای ارـيو تازه انتساب بس. دـيگومی نی سخن
 جًايطول چند صد سال تدر در چهار دوران مختلف و ن مجموعه درير نشان داده که ايسترده دو قرن اخگی های بررس

 . بودی هخامنشی هود جزء شاهنشاهين ياست که سرزمی از ادوار آن دورانی کيسروده شده که الاقل 
 

**   *    
واحد فرستاده ی از جانب يک خدا) قرآن، انجيل، تورات(ی عليرغم اين تصريح قرآن که هر سه کتاب مقدس اديان توحيد

 و ثابت و تغيير ناپذيری قوانين ابد«قالب  واحد و مشترک دری  منعکس کننده حقايقبايد منطقًامی و بنابراين (شده اند 
وجود دارد ی چنان بنيادی گاه تناقض هاي  و هااين سه کتاب تفاوت ين اعالم شده دراز قوانی ميان بسيار، )باشند »یاله

 به ناچار بايد نتيجه گرفت که خداوند در، اين باشد که همه آنها از يک منبع واحد سرچشمه گرفته اند که اگر فرض بر
 .تغيير عقيده داده استی  درجه ا١٨٠ی فاصله تنها چند قرن چندين بار بصورت

 
را به نکاح خود درآورده ی زنی چون کس«: حکم تورات اين است که، چنانکه قبال نيز تذکر داده شدی مورد زناشوئ در
، را از خانه خود بيرون کند نظرش پسند نيايد طالقنامه نوشته و بدستش بدهد و او در آنگاه که اين زن ديگر هر، باشد

ه بدارد و طالقنامه نوشته بدستش بدهد و او را از خانه اش بيرون را مکروی کند و او نيز وی و اگر آن زن شوهر ديگر
قرآن  در همين راستا  در».را دوباره به نکاح خود درآورد را رها کرده بود ديگر مجاز نيست او شوهر اول که او، کند

و اگر ، )٢٠، نساء(دو يا سه يا چهار زن : را به نکاح خود درآوريد که مورد پسندتان باشندی زنان«: آمده است
و ، )٣۴، نساء(و دست آخر کتکشان بزنيد ، گزينيدی سپس از بسترشان دور، را نصيحت کنيد کنند اول آنهای نافرمان

انجيل تصريح  همين زمينه در درست دری ول. )١٩، نساء(» امر طالق آنها نگران مباشيد چنانچه دلپسندتان نباشند در
بلکه يک تن واحد ، کنند ديگر دو نفر نيستندمی که با يکديگر ازدواج ی  زنفرمود مرد وی آنگاه عيس«: که شده است
اجازه داد که ی و فريسيان پرسيدند پس چرا موس. سازد بهم پيوسته است انسان نبايد جدا پس آنچه را که خدا. هستند

گويم هرکس زن خود می  اما من به شما: جواب گفت دری شود؟ و عيس جدا او مرد با دادن يک طالقنامه به زن خود از
و ، )٩-۵، باب نوزدهم، یمت (» ديگر ازدواج کند خودش مرتکب زنا شده استیبا زن بجز زنا طالق بدهد وی را به علت
 .)١٢، ١١، باب دهم، مرقس (»مرد ديگر ازدواج کند مرتکب زنا شده است شود و با نيز که از شوهر خود جدای هر زن

  
زمين ی رو که بری همه حيوانات گفت ازی خداوند به موس«: تورات آمده است حالل درحرام و ی های مورد خوراک در

بخوريد واما شتر را ، بشرط اينکه سم آنها تماما شکافته باشد، کدام را که شکافته سم باشند و نشخوار کنند هستند هر
زيرا ، و خوک را نخوريد، سم نداردی کند ولمی و خرگوش را مخوريد زيرا نشخوار ، نخوريد که شکافته سم نيست

که  و فلس دارد بخوريد و هر کدام را کدام که پر آب است هر چه در و از هر، کندمی هست وليکن نشخوار ن شکافته سم
شب پره و  و جغد مرغ الشخوار و مرغ استخوان خوار و شتر مرغ و و از مرغان هوا عقاب و، فلس ندارد نخوريد و پر

خزند می زمين  که بری شراتحو از . ..روند بخوريدمی پا راه  که بر چهار همه حشرات بالدار رای ول ،هدهد را نخوريد
شکم راه رود و  چه بر چلپاسه و بوقلمون و هر و موش و سوسمار و کرباسه و موش کور: شما نجس اندی اينها برا

 بر حرام گردانيد خدا«: قرآن آمده است ورد درهمين م در و) ٣٠-١، باب يازدهم، سفرالويان (»زياده داردی هر چه پاها
را ی و هر حيوان، )١٧٣، بقره(را که به نام خدا ذبح نکرده باشند ی و هر حيوان، شما مردار و خون و گوشت خوک را

شما  و حالل کرديم بر، )٣، مائده(پائين انداختن يا به شاخ زدن مرده باشد ی که به خفه کردن يا چوب زدن يا از بلند
و ماده  و نر، شکم مادرشان باشند آنها را که دری و بچه ها ماده بز و ماده بره و نر و نر: شت جفت از چهار پايان راه

همين  درست دری ول. )١۴۴ و١۴٣، انعام (»ماده ها باشندی شکم ها آنها را که دری بچه ها و ماده گاو و و نر شتر
س ـنوشد نجمی خورد و می د که انسان از راه آنچه ـبداني: آنها گفتبه ی و عيس ...« :انجيل آمده است که ا درـراست
از ی اما آدم، شودمی خته يرود و پس از آن به مزبله رمی دهان وارد بدن شود به معده  راه زيرا که هرچه از، شودمی ن

، فسق، زنا، تلق، ديشه پلياند، مانند سخن زشت، ديآی رون ميدهانش ب شود که از دل ومی نجس ی زهائيراه آن چ
رون يند که از درون بينهايا. و حماقتی خواه بد ی،نيب خود، تهمت، حسادت، بيفر، انتيخ، شهادت دروغ، طمع ی،دزد
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نه ين زميهم و باز در. )٢٣-١٨، باب هفتم، مرقس، ٢٠، ١٧، باب پانزدهم ی،مت (»کنندمی را نجس ی ند و آدميآی م
 ا دست مزن؟ين دست بزن ين را بخور و آنرا نخور و به ايد که ايشومی ن يل اياز قبی ع مقرراتيچرا مط«: آمده است

گران يبه انتقاد د) شنبه(ا روز سبت يا ماه نو يد يت عيا رعايی دنيو آشامی به شما گفته است که در مورد خوراکی سيع
 ).٢١-١۶، باب دوم، انيرساله پائولوس به کولس (»ديت ندهياهم
 

پا و بجای پا  و دستی بجاو دست ، دندانی چشم و دندان به جای چشم به جا«: ده است کهتورات آم درباره قصاص در
ست يباب ب، خروج سفر(» را به عوض چشمش آزاد کند کند او خود را کور زيا کنيچشم غالم ی کسو اگر . داغی داغ بجا

مقابل بنده و  بنده را در و،  مرد آزادمقابل را در مرد آزاد«: قرآن آمده است که نه درين زميهم در و. )٣۴-٢۴، کميو 
دندان ی گوش و دندان بجای و گوش بجای نيبی بجای نيب چشم وی چشم بجا، )١٧٨، بقره(د يزن را در مقابل زن بکش

آنکه مقتول  ست ولوي نیقاتل ضرور پرداخت خونبها بر، باشد که با شما محاربندی و اگر مقتول از قوم، )۴۵، مائده(
د که گفته شده است يده ايشن: فرمودی سيع و... «: ل آمده استيانج ن مورد دريهم دری ول. )٩٢، ساءن (»مومن باشد
ه ـاواست ک و، فقط حق خداوند استی جوئ م که انتقاميگومی اما من به شما  .دندانی دندان بجا چشم وی اــچشم به ج

ی گريدرباره انسان دی که بخواهی ستيتو ک، )٢٩-٢٧، ست و ششميباب ب، لوقا( گناهکاران را بدهدی د سزايبامی 
پائولوس رساله (مورد او انجام دهد  در ن کار رايتواند امی تو ی ده خداوند است و فقط ارباب آسماني؟ اوآفریقضاوت کن
 خودت در را که دری چوبی ولی نيبی است می گريچشم د که در رای کاه چرا پر «و، )۴، باب چهاردهم، انيبه روم
ز از يتوانست پر کاه را نی آنگاه بهتر خواه ی،رون آورده باشياز چشم خودت ب ؟ اگر آن چوب رایني بینمی چشم دار

که درباره ی ستيتو ک ی،آدمی ا«و ) ۴٢-٣٧، باب ششم، لوقا، ۴-١، باب هفتم ی،مت( »یرون آوريچشم برادرت ب
ام ـــرا که آنها انجام داده اند انجی مان کارخودت هی ولی کنمی محکوم گران را يتو دی ؟ وقتیکنمی گران قضاوت يد

را يز، ديگران قضاوت مکنيدرباره د«و ) ۵٣-۵٢، هفتم ست ويباب ب ی،مت( »یخودت را محکوم کرده ا ی،دهمی 
 .)٢ و١، باب هفتم ی،مت ( »د شديد خودتان محکوم خواهيکنمی گران را محکوم يبهمانطور که د

  
 او افته بايشهر  او را دری گريدی نامزد شود ولی به مردی زن اگر«: کرده است که تورات مقرر، مورد مجازات زنا در

ست يباب ب، هيسفرتثن(» رندي سنگسار کنند تا بم ها با سنگبه دروازه شهر ببرند و شان رايای دو همبستر شود پس هر
چگونه يد و هيضربه شالق بزن صدکدام را  و مرد زناکار هر زن زناکار«: کند کهمی ح يو قرآن تصر، )٢۴ و٢٣، دوم و

 ن مورد دريهم دری ول .)٢، نور(» رديمومنان انجام گ ازی گروهحضور  ن مجازات دريا و، ديمدار ابدانان روی ترحم
 دری و به او گفتند موس آوردند) یسيع(ش او يزنا گرفته شده بود پ را که دری ان زنيسيکاتبان و فر«: ل آمده کهيانج

ن ينصورت شما هم چنيا در: گفتی سي؟ و عیگوئمی توچه . ن زنان سنگسار شونديکرده است که چنتورات به ما حکم 
 »رون رفتنديک بيی کيآنان تا به آخر  و، او اندازد که خود زنا نکرده باشد بری نکه سنگ اول را کسيبشرط ا، ديکن
 تو ؟یکنمی ا خودت زنا نيآ، زنا مکنی ئگومی که  تو«: ل آمده استيگر انجيدی جا و در .)١٠-٣، باب هشتم، وحناي(
م يتعل را خودت راــــچ ی،دهمی م يران را تعلــگيه دـک وـ؟ تیکنمی نی ا خودت دزدـيآ، د کردـياـنبی دزدی وئـگمی ه ـک
 ).٢٢-٢١، باب دوم، انينامه پائولوس به روم(» ؟یدهمی ن

    
فرمود شش ی و خداوند به موس«: تورات آمده است که ن درمربوط بدا دين اکيقوان و) شنبه(ل روز سبت يمورد تعط در

چ کار يآن ه در تو است وی هوه خداين روز سبت ياما روز هفتم، خود را بجا آوری روز مشغول باش و همه کارها
، سفرخروج(» باشد وار تويهمانت که درون ديانت و ميچهارپا زت ويکن غالمت و دخترت و نه پسرت و و نه تو، مکن
ت نکردند خداوند يمقررات شنبه را رعاان يهوديح دارد که چون ين مورد تصريا قرآن دری و حت، )١٠ و٩، ستميباب ب

ی سيآنزمان ع در«: توان خواند کهمی ارگانه چهی  هاليسه انج ن مورد دريهم دری ول، )۶۵، بقره(نه کرد يآنها را بوز
دن يو چون شاگردانش گرسنه بودند شروع به چ، گذشتی مان مزارع گندم يود از مـروز شنبه باشاگردان خــکي در

روز ی دا برايتورات اک کنند که درمی را ی شاگردان تو کار: ان به او گفتنديسيرف. گندم و خوردن آنها کردندی خوشه ها
ام داد ارانش گرسنه بودند انجيکه خودش و ی ا شما آنچه را که داود وقتيآ: جواب فرمود و او در. شنبه منع شده است

خوردند و حال آنکه خوردن آن را س شده يتقدی  هاوارد شدند و نان ه خداـانـکه چگونه به خ، ديده اــتورات نخوان در
 روز شنبه در درهود با آنکه يد که کاهنان يتورات نخوانده ا ا دري؟ و آدارانش ممنوع بويی او و هم برای نان ها هم برا

باب ، لوقا، ٢٨-٢٣، باب دوم، مرقس، ۵-١، باب دوازدهم ی،مت(» ستند؟ين  مقصرشکنندمی معبد مقدس قانون سبت را 
 ).۵-١، ششم

    
ی امت ها م و پدرينما ار باروريترا بس :م ظاهر شده گفتيابراه خداوند بر «:تورات آمده است در، مورد ختنه پسران در
د عهد مرا نگاه يز بايمقابل تو ن و در ...دهمی ت ابديت تو به ملکين کنعان را به تو و به ذريزمی ار قرار دهم و تماميبس
و هر ذکور ، ده شودي او برلفهغـگوشت  و، قوم تو ختنه شود ازی ن است که بعد از تو هر ذکوريو عهد من ا ی،دار
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سفر  (»را که عهد مرا شکسته استيز، قوم خود منقطع شود ده نشده باشد آنکس ازي او برلفهـگوشت غختنه نشده که 
مومن «: ح شده است کهيل تصريانج ن باره دريهم دری ول. )١٧-١۴، و چهارمی باب س، ١۴-۵، باب هفدهم، شيدايپ

ی رويعت پياگر از شر. است که قلبش ختنه شده باشدی بلکه کس، ست که فالن عضو بدنش ختنه شده باشدينی کسی واقع
رساله پائولوس به ( »یت که اصال ختنه نشده باشن اسيمثل ای چيبپ آن سر اما اگر از، ختنه تو ارزش داردی کن
 »ن خداوند استيدالنه از فرم اطاعت پاک، ستيا نشدن نيت دارد ختنه شدن يآنچه اهم «و) ٢٩ و٢۵، باب دوم، انيروم

 دری ا ختنه نشده فرقيو بربر و ختنه شده و ی هوديو ی ونانين يب «و) ١٩، باب هفتم، انيرساله اول پائولوس به قرنط(
 ).١۶، باب دوم، انيرساله پائولوس به کولس (»ستيح نيش مسيپ

 
: ديگومی ن تورات هستند يد و شرط قوانيقی بی هود که خواهان اجراين کاهنان يخطاب به همی سيگر عيدی جا در
ان باز ورود بد هم از گران رايد د ويشومی خودتان وارد آن ن، ديبندمی مردم ی را به روی آسمانی پادشاهی شما درها«

تان را يبسته شده به بازوی د و دعاهايدهمی نمازتان را طول ی خود نمائی برای د وليبلعمی وه زنان را يمال ب. ديدارمی 
ی د برايستين خودتان حاضری د وليگذارمی دوش مردم  ن بريسنگی بارها. ديکنمی تان را پهن تريو دامن رداها قطورتر

 ). ستميازدهم و بيی  هاباب، لوقا، ازدهميباب ، مرقس، زدهميباب س ی،مت (»ديان دهانگشتتان را تکی بلند کردن آنها حت
  

*   *   * 
، شودمی او با خداوند شناخته ی نفر دوی اساس گفتگو بری تورات نوشته شخص موس، هوديی سنن مذهب چنانکه درهم

ح از آسمان يمسی سيهستند که عی قيچهارگانه منعکس کننده حقای  هاليت انجيحيمسی سنن مذهب و همچنانکه در
بر محمد نازل ی شود که همه آن بصورت وحمی شناخته ی قرآن کتابی ز بطور سنتيجهان اسالم ن در، افت داشته استيدر

دگاه صرفا ياز د را» یديتوح«قرن گذشته مطالب سه کتاب مقدس  دو که دری متعددپژوهشگران ، نهمهيبا ا. شده است
ن باورند که يا بر، کرده اندی ابيارزی و اسطوره شناسی و زبان شناسی ارک مختلف باستان شناسو با اتکا به مدی علم

 ل دريو همچنانکه انج، استی ماقبل توراتی ر و متون مذهبيهمه موارد بازگو کننده اساط با دريهمچنانکه تورات تقر
، ل استيارد بازگو کننده مندرجات تورات و انجار مويبس ز دريقرآن ن، از موارد بازگو کننده مطالب تورات استی اريبس

ات ما يآنکه آ«: ه سوره اعراف را کهين آيمثال ا. شده استی ا اصطالحات آنها درآن بازگوئين جمالت يعی که حتيبطور
 دری سين گفته عياز ای بازتاب) ۴٠، اعراف (»چشمه سوزن بگذردابند مگر آنکه شتر از يب کنند به بهشت راه نيرا تکذ

 ک ثروتمند به ملکوت خدايافتن يم که گذشتن شتر از چشمه سوزن آسانتر از راه يگومی به شما «: ل شمرده اند کهينجا
ول رحمت خود ـکه را که بخواهد مشم خداوند هر« :ن جمله سوره آل عمران کهيا اي، )٢۴، باب نوزدهم ی،مت (»است
 از زيکه خود آن ن(ل ين جمله انجيا ازی بازتاب) ٢۶، آل عمران (»کشاندمی هم که بخواهد به عذاب  کند و هر کس رامی 

هرکس هم که  اورم و بريکه بخواهم رحمت ب هر بر: ديفرمامی ی را که خداوند به موسيز«  :)تورات گرفته شده است
 دل بر«: که ن جمله سوره بقره رايا ايو ، )١٨-١۵، باب نهم، انيرساله پائولوس رسول به روم (»بخواهم ذلت بفرستم

ی ئ هانان چشميا«: د کهين جمله عهد جديا ازی تکرار »ميزد شان مهري ها و چشم هام و برگوشيان پرده افکندــشيها
 ).٨، ازدهميباب ، انيرساله پائولوس رسول به روم (»شنوندمی دارند که نی ئ هانند و گوشيبی دارند که نم

   
 و سوره »و آنگاه که ستارگان خاموش گردند، ک شوديد تاريکه خورشآنگاه «: قرآن که در رين سوره تکويجمالت آغاز
: ل است کهيانج دری سين گفته عيآشکار ای بازگوئ» و آنگاه که ستارگان بپراکنند، آنگاه که آسمان بشکافد«: انفطار که

باب ، لوقا، ۴٢، ست و چهارميباب ب ی،مت (»فروغ خواهند شدی و ستارگان ب، ک خواهد شديد تاريوقت خورش آن در«
ی بازگوئ» ديل از آسمان بارانيسجی  هاآنان سنگ خداوند بر«: ل کهيسوره فی انيپای ه هايز آيو ن، )۴۶، دوم ست ويب
 .)١١، باب دهم، وشعيفه يصح (»ديآنها باران بزرگ از آسمان بری ئ هاآنگاه خداوند سنگ«: که توراتالت ن جميا

 
، طالق، ١٢، فصلت، ١٧، مومنون، ٢٩، بقره(ننده آسمان نام برده شده است يفرقرآن هفت بار از خداوند بصورت آ در 

 مختلفی  هاه هفت آسمان از کتابين فرضين نظرند که ايا با همه محققان بريتقر. )١٢، نباء، ١۵، نوح، ٣، ملک، ١٢
و ) ۴،  صد و چهل و هشتممزمور، ر داوديمزام، ٢٧، باب هشتم، کتاب اول پادشاهان، ١۴، باب دهم، هيسفر تثن(تورات 
 ١. است شدهگرفته) ايعروج اشع،  ناتانیرب، هکده ی،ثاق الويم، دراشيبت حام( وابسته به تورات یريتفسی  هااز کتاب

 
آل (م يدياو دمی نيب در آنگاه روح خود را م ويديره و نرم آفريتی قرآن آمده است که آدم را از گل در، نش آدميدرباره آفر
تورات  ف قبال درين توصيا. )٩، سجده، ٧٢ و٧١، ص، ۶١ ی،اسر، ٢٩، ٢٨، ٢۶، حجر، ١٢، رافاع، ۵٩، عمران

________________________________ 
گرفته ) خورشيد، زحل ی،مشرت، ماه، مريخ، زهره، عطارد(هفت فلک ی خود از اسطوره بابل، هفت آمسانی اسطوره تورات -١

 که دری الواح متعددی رو دری متون مربوط بدين ضوابط فلک. شده استبرآن بنياد ی بابلی شده که اخرت شناس
 . به تفصيل ثبت شده است، بني النهرين کشف شدند اوايل قرن حاضر دری باستان شناس های کاوش
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سفر  (»د و آدم زنده شدياو دمی نيب را دری م آدم را از گل سرشت و دم زندگيهوه الوهيآنگاه «: ن آمده است کهيچن
، باب دهم، وبيکتاب ا (»ده استيآفرمانند سفال از گل  تو مرا سرشته وی  هادست، خداوندی ا«، )٧، باب دوم، شيدايپ
 .)٨، چهارمباب شصت و، اءيکتاب اشع( »ميسرشته شده ا توی  هام که با دستيما گل هست، خداوندی ا«، )٩-٨
  
  شده استياداست  آينده جهان و آدميان درآن ثبت گذشته وی که تمام رويدادها» لوح محفوظ«شش سوره قرآن از  در
 عتيق چند کتاب مختلف عهد  وصف اين لوح قبال در.)٢٢، حديد، ٣، سبا، ٧۵، نمل، ۶، هود، ۶١، يونس، ۵٩، انعام(
، دوم وی  و باب س٢٩، باب اول، ٢، باب پنجاه و سوم، کتاب اول حنوخ، ١۶، ونهمی س و صد مزمور، کتاب مزامير(

نيز )  ١۶ و٢، باب اول(» روش هاشانا «تلمود در. عينا بهمين صورت آمده است) ٣١، باب دوم، ياـج اشععرو، ٢١
  ١.کندمی لوح محفوظ ثبت  روز اول هر سال سرنوشت يکايک آدميان را در در آمده است که خدا

 
. )٢٧، مومنون، ۴٠، هود(» ..وتنورآتش بجوشد رسد که موعد قهر ما فرای به نوح گفتيم وفت«: قرآن آمده است که در

که خداوند در طوفان ی قطره آب هر«: آن آمده است گرفته شده که در) ۵، سهندرين دهم(اين اصطالح از تلمود اورشليم 
 ».کوره دوزخ جوشيده شده بود نوح نازل کرد در

 
وقتيکه ستاره غروب ی ول ،من استی گفت که اين خدا ديد و سوره انعام آمده است که ابراهيم طلوع ستاره شب را در

با غروب ی ول، من استی گفت اين خدا ديد و سپس طلوع ماه را. شود دوست ندارممی را که ناپديد ی چيز: کرد گفت
پس طلوع خورشيد را ديد و گفت که . زمره گمراهان خواهم بود راستين مرا هدايت نکند ازی کردن آن گفت که اگر خدا

آنگاه به قوم خود گفت من ، آنرا هم ديد که غروب کردی ول، ا که بزرگترين همه استمن است زيری حتما خدای اين يک
، انعام(روم می دهيد اعتقاد ندارم و به راه شرک نمی  و زمين قرار  هاآفريننده آسمانی که شما شريک خدای اينهائ به
)  ١٧-١٣، وهشتمی باب س(يدراش می کتاب تفسير يهود است که دری اين نوشته تقريبا اقتباس کامل روايت. )٧٩-٧۶

 . آمده است
 

به آتش امر کرديم که «: قرآن آمده است که شود درمی به آتش افکنده ی وقتيکه بخاطر بت شکن، درباره همين ابراهيم
 از کتابی اقتباس آشکار، اين صحنه. )۶٩، انبياء(» وردی آبه همراه بی و برايش آرامش و خنک ابراهيم را نسوزاند

فرشته ی شوند ولمی به آتش انداخته ی آن به فرمان بخت النصر پادشاه بابل سه جوان يهود  تورات است که دردانيال
   .)٢۶-٢٣، باب سوم، کتاب دانيال(آورد ی و لطافت به همراه می آنان خنکی دمد و آتش برامی يهوه به آتش 

 
مالقات با يهوه توسط قوم يهود ساخته ی  سينا براکوه دری هنگام اقامت چهل روزه موس از گوساله زرين تورات که در

 :نام برده شده استی قرآن بصورت گوساله سامر در) ودومی باب س، سفر خروج(خدا بپرستند ی شود تا آنرا بجامی 
 را گمراه کرده آنهای ما قوم ترا آزموديم و ديديم که سامر، رفتن تو از قوم پس از ی،آر: گفتی آنگاه خداوند به موس«
 را ترک کرده و از نقره وی اسرائيل نيکوئ «:گرفته شده است کهی اين اسطوره از کتاب هوشع نب). ٨۵، طه(» بود
ديگر تورات آمده ی جا درباره همين گوساله در). ۵ و۴، باب هشتم، هوشع(» ساخته استی خويش گوساله سامری طال

معبد  دان در را دری بيت ئيل و ديگر از آنها را دری يکساخت و ی پس يربعام پادشاه سامره دو گوساله طالئ«: است که
 ).٢٨، باب سيزدهم، کتاب اول پادشاهان(» پادشاهان گذاشت

 
نشينند تا اعمال می دو جانب راست و چپ او  هستند دری که مأمور هر آدمی فرشته ا قرآن آمده است که وقتيکه دو در

کنار خويش داشته باشد  آماده ثبت آن دری زبان آورد مگر اينکه کاتب بری تواند هيچ سخنمی نی و، او را يادداشت کنند
را که از کنيسه ی هر مومن، بدی خوب و يکی يک،  آن دو ملکاين برداشت اقتباس از تلمود است که به نوشتِه). ١٧، ق(

ينه کتاب دوم همين زم در ).، ب١١٩، الف، شبات، ١٠۴، الف، کتوبوت، ١۶حقيقه، (کنند ی می گردد همراهمی باز 
گيرند تا نامه اعمالش را به می لحظه مرگ روح مرده را بدست خود  آمده است که دو ملک در) ۵، باب نوزدهم(حنوخ 
 .داور عرضه بدارندی خدا
 
کتاب علييين «: گاهندآوجود آن   که تنها نزديکان به خداوند برين سخن رفته استـيـکتابی بنام علي ين ازـفـسوره مطف در

) ١٩ و١٨ مطففين،(» مکتوب است که مقربان خداوند برآن گواهندی  چيست؟ کتابونه علِيکی و تو چه دان،  استنيکان
________________________________ 

آغاز هر  گرفته است که مبوجب آن مردوخ خدايان در  Enuma Elishازمنظومه بابلي خود تورات اين اسطوره را -١
 E.Dhorme منت اين منظومه توسط. زندمی م ــــلوح حمفوظ رق ول آن سال بدست پسرش برط سال سرنوشت آدميان را در

 . چاپ شده استChoix des texts religieux ass  درکتاب ترمجه و
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 کتاب«اين کتاب نيکان را همان ی پژوهشگران متعددی ول، داده نشده استی قرآن توضيح بيشتر درباره اين کتاب در
مزمور ، مزامير، ٣٢، و دوی باب س، سفر خروج(کتاب مختلف عهد عتيق  چهار  دانسته اند که درتورات» برگزيدگان

باب ، انجيل لوقا(دو کتاب عهد جديد  و در) ٣، هفتم باب چهل و، حنوخ، ١، باب دوازدهم، دانيال، ٢٩، شصت و نهم
  . ياد شده است بصورت دفتر مکتوب خداوند از آن)١۵، باب بيستم، وحناياشفه  و مک٢٠، دهم

   
، روم، ١٨٩، انعام، ١٠، نساء(د قرار گرفته است ييپنج سوره قرآن مورد تأ در، دنده آدم  خلقت حوا ازیاسطوره تورات

ب قرآن ين ترتيبد، د آمده انديبار تذکر داده است که نوع بشر از نسل آدم و حوا پد هر و در) ١١، یشور، ۶، زمر، ٢١
ا با محارم يا خواهرانشان و يپسران آدم با مادر ی حاصل همخوابگی عني،  را زاده زناانيز چون تورات همه آدمين

کتاب منع  دو هر ها دری ن نوع همخوابگيشمارد که همه امی ) ا عمه و خالهيا برادرزاده يخواهر زاده (کانشان ينزد
   ١.شده اند

 
 : ه اندآيات قرآن مستقيما از انجيل و عهد جديد گرفته شد ديگر ازی بخش

 
آيد تا به آدميان هشدار دهد ی بنام دابه االرض نام برده شده که به امر خداوند از زمين بيرون می حيوان سوره نمل از در

ازمکاشفه يوحنا ی اين توصيف اقتباس روشن. )٨٢، نمل( نداشته اندی اعتقاد واقع آنان به آيات پروردگار ازی که کسان
ن ــدو شاخ داشت و همچون اژدها سخ را ديدم که از زمين بيرون آمد وی وحشی يوانآنگاه ح«: د جديد است کهـدرعه
 . )١١، باب سيزدهم، مکاشفه يوحنا (»گفتی م
 
 گوئيم اينمی آويزيم و بدو ی  گشوده را به گردن هر کس می روز رستاخيز دفتر در« ديگر قرآن آمده است که یجا در

از ی اين گفته تکرار مطالب ديگر). ١٣، معارج(» یب نيک و بد خويش را بدانآنرا بخوان تا حسا، است نامه اعمال تو
ی مردگان داور گشوده شد که دفتر حيات است و بری پس دفتر، را گشودند  که دفترهاو ديديم«: مکاشفه يوحنا است که

 .)١٢، باب بيستم، رسولی مکاشفه يوحنا(» مکتوب است دفترها آنچه در شد به حسب اعمالشان از
 
ی زير درخت خرمائ آنجا در رفت و دری دست را حامله شد به محل دوری سوره مريم آمده است که مريم چون عيس در

ی ول. ماندممی بيابان ن با خود گفت که کاش مرده بودم و اينطور گرسنه و تشنه در او عارض شد و درد زايمان بر
ی برا و، از زمين برآورده استی ند تو برايت چشمه آبزيرا خداو، او خطاب کرد که غم مخوری زير پا فرزندش از

 ).٢۵-٢٢، مريم (»ريزد تو فرو رسيده بر تازه وی خوراک خود نيز ساقه نخل را تکان بده تا خرماها
 

را ی آن هاجر کنيز و همسر ابراهيم که شوهرش و از سفر پيدايش تورات است که دری تکرار صحنه ا، مضمون اين آيه
ی ـو تشنگی بيابان از گرسنگ راند درمی نزد خود  د نوزادش اسماعيل ازـــرش سارا بهمراه فرزنــگبه خواست زن دي

از زمين ی او چشمه ای خداوند برای ول، ماندمی بيابان ن گويد که کاش مرده بود و گرسنه و تشنه درمی نالد و می 
ی معجزه خم شدن درخت خرما برا). ١٩-١٨، باب بيست ويکم، سفر پيدايش(رساند می بيرون آورد و بدو خوراک 
نه در زمان تولد  اين ماجرای روايت شده ول) باب بيست(ی متن تعديل شده مت فرزندش در عرضه ميوه خود به مريم و

 .افتدی بيابان اتفاق م در فرزند نوزادش به مصر و هنگام سفر مريم و همسر بلکه دری، عيس
 
قرآن آمده است که بطور  پيغمبر دری از زکريای مريم از روح القدس داستانی بمناسبت باردار، همين سوره مريم در

 اش خود به بنده رحمت پروردگار از و ياد آور «:قرآن چنين آمده است اين باره در در .روشن اقتباس از انجيل لوقا است
_______________________________ 

ز با ين امرباسالم با تورات ويده اند که پين عقيا  اند برکردهی که درباره قرآن بررسی با مهه حمققانيتقر -١
عربستان آن زمان ی هوديجامه  که مهه آا در) دراشيم، هگده، هلخه، شنهيم، تلمود(مربوط بدان ی ريتفسی  هاکتاب

ق يل و کتب مربوط بدان را تنها از طرياجنی ول، ک آشنا بوده استيبودند از نزدمورد استفاده و مراجعه 
 دری طرب. م با آا نداشته استيمستقی  شناخته و آشنائنيخود به شام و فلسطی جتارتی سفرها دری حيهبان مسرا
ز از متون يه نجيمهسرش خدی قرآن را عرضه کرد حتی ه هاي آنيکه حممد خنستيسد که هنگامينومی  خود ري کبريتفس

 . داشتی ق آگاهيامربان عهد عتيخ پيو تاری تورات
 تصوف و داستان ی،پزشک، نشيآفر ی،مربوط به خبش اخرتشناس(هگده ی دهد که حممد الاقل متون مذهبمی ر کنولدکه تذ

 Die " هودي نيقرآن از آئی  هااقتباس"کتاب  لهلم رودلف دريو. خود مکه آموخته بود را در) توراتی ها
Abhangigkeit des Qorans von Judentum اسالمی هودياد يبن"کتاب  در یتورو" The Jewish Foundation Of Isalam ی فهرست مفصل

ی ئهای کتاب بررس در رميمسوئل تسو. ن از تورات اقتباس شده ارائه کرده اندآقر را که دری نياز احکام و قوان
 ق دريامربان عهد عتيو مطالب مربوطه به پی گذارد که اساممی د ين نکته تأکيا بر Studies in Islam المدرباره اس

 Mohammad وث درکتابيمارگول. س شده انداز خود تورات اقتبا دراش و کمرتيتلمود و می  ها غالبا از کتابقرآن
and the Rise of Islam  ت تورات را با برداشتين بوده است که رواين موارد نقش خود قرآن ايمهه ا سد که درينومی 

 . بزندی آا مهر اسالم ق دهد و برياسالم تطبی ها
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 است و خودش نيز پير زيرا زوجه اش ناز، برايش تعيين فرمايدی از خداوند مسئلت کرد که وارثی هنگاميکه و ،زکريا
و ، دادی نام خواهی يحيشد که او را ی خواهی که صاحب پسرم يدهمی مژده  به تو، ايزکری م ايو گفتدما به  ه است وشد
ن شود که من سالخورده ام و يچگونه چن، پروردگارا: دعرض کر. ميچکس نداده ايگذشته به ه است که دری ن ناميا

ن است که سه شب تمام با يگفتم نشان ما ا. ن مرحمت فرمايا بری مرا نشان، ن استياگر چن .آوردی ز فرزند نميهمسرم ن
ما به و . ديح گوئيو به مردمان فهماند که صبح و شب خداوند را تسبرون آمد يمعبد ب ا ازيزکر و. یمردمان سخن نگوئ

-١، ميخالصه شده از سوره مر (»ش نبوديبی و حال آنکه هنوز کودک، صفا وی و مهربان، ميار داديبسی خردمندی يحي
 :ل آمده استيانج در، ن راستايهم در. )١٣

  
کرد که همسر او از خاندان هارون بود و می ی ا زندگيبنام زکری ه کاهنيهوديس پادشاه يروديزمان سلطنت ه در«
فرشته خداوند ، ا به معبد خداوند درآمد که بخور بسوزانديو چون زکر. نبودی شان را فرزنديو ا.. .ت نام داشتصابايال
را  د که اويخواهد زائی تو پسری ترا مستجاب کرده است و زوجه ات برای ظاهر شد و بدو گفت که خداوند دعای برو
ن را چگونه بدانم يگفت اا به فرشته يزکر... دس خواهد بودد و از درون رحم مادر خود همراه روح القينامی خواهی يحي

ستم و يامی حضور خدا  ل هستم که دريمن جبرئ: نه سال است؟ فرشته گفتيريز دير هستم و زوجه ام نيچونکه من پ
ی واهالل خ ن اموريتا هنگام وقوع ای مرا باور نکردی  هاکن چون سخنيول، ن امور ترا مژده دهميفرستاده شدم تا از ا

ختنه طفل آمدند و نام ی روز هشتم برا گان دريبزاد همسای صابات پسريو چون ال.. .داشتی تکلم نخواهی رويشد و ن
پس . ن نام را ندارديچکس ايله تو هيبدو گفتند که از قب. استی يحيکه نام او  ی،اما مادرش گفت ن، او نهادند ا را بريزکر
گشت و گفتند خداوند متبارک ی آنان خوف مستولی تمام  متکلم شد و بر خدا    به حمددهان گشوده  ساعت طفل نوزاد در
 ).۶٨ تا ١، باب اول، ل لوقايخالصه شده از انج(» باد
    

آنروز مردان و زنان مومن و  و... «: آن آمده است د است که درياز سوره حدی ه ايآ، لياز انجی گرياقتباس آشکار د
ی ند اندکيگومی کافران مرد و زن بدانان . را بدست دارند تا راهشان را روشن کندی ئها که مشعلد يدی مومنه را خواه

، نه: دهندمی مومنان بدانان پاسخ ی ول، ميتان بهره مند شوي هااز نور مشعل م ويبه شما برس زيد تا ما نيدرنگ کن
د خواهد آمد که ين مومنان و کافران پدايمی ان حصارين ميا و در. ديه کنيخودتان مشعل تهی د و مانند ما برايبازگرد

 :ل آمده استيانج در، ن بارهيهم در. )١٢، ديحد (»رون آن خواهند بوديب کافران در مومنان در درون و
  

. شباز داماد رفتنديشان را برداشتند و به پي هاکه چراغ خواهد بودی زه ايآسمان بمانند آن ده دوشی آن روز پادشاه در«
ی ر کرد همگيآمدن تأخ چون داماد در. روغن همراه بردندی  هاظرف شان را باي هاختران دانا چراغن ديا پنج تن از

دند ين را شنيدختران که ا. ديائيشباز او بيبه پ، ديآی مه شب بانگ زد که داماد مين دری کستا آن هنگام که ، خوابشان برد
حال خاموش  ما دری  هاچراغ: دان به دختران دانا گفتنددختران نا. دست گرفتند در شان راي هابرخاستند و چراغی همگ
ش يبهتر است پ، ستينی همه کافی روغن برا، نه: آنها جواب دادندی ول. ديبه ما بده از روغن خودتان رای قدر، شدنند

با او به که آماده بودند ی دختران. که آنها رفتند داماد وارد شدی وقت. ديخودتان بخری د و روغن برايفروشندگان برو
اما ! ما باز کنی را به رو در، آقای ا: اد زدنديگر برگشتند فريآن پنج دختر د. بسته شد وارد شدند و دری مجلس عروس
 ).١٣-١، ست وپنجميباب ب ی،مت(» !شناسممی من شما را ن: داماد جواب داد

    
 اقتباس از) ٧٣، زمر، ۵٠، ص، ٢٣ ،رعد(سه سوره قرآن  بهشت و مالئک نگهبان آنها دری اشارات مربوط به درها

و «: فرشتگان نگاهبان آنها سخن رفته است م وي دروازه اورشل١٢آن از  درل است که يانج وحنا دريمکاشفه  ازی فصل
ی وار بلنديد به من نشان داد که ديدرخشمی گرانبها ی خود مانند جواهری آنگاه فرشته شهر مقدس را که با شکوه خدائ

 جنوب  سه دروازه بجانب، سه دروازه بجانب خاور: کردندمی ی آنها دوازده فرشته نگهبان ه داشت و بربا دوازده درواز
 ). ١٣-١١، کميست يباب ب، وحنا رسولياشفه مک(» سه دروازه بجانب باختر،  شمال، سه دروازه به جانب

   
ی جائی معتقدات اسالم از همان آغاز دری قرآن منعکس نشده ول ما دريآخرالزمان که مستق در او افسانه دجال و ظهور

ی ريز اقتباس از داستان اساطيان است که خود آن نيکيتسالونی لياز رساله انجی اقتباس آشکار، داشته استی اساس
ن يا ل دريانج در. آن آشنا شده بودند ن بايفلسط در نان اسکندريزمان حکومت جانش ان دريهودياست که ی ونانيپرومته 

ل يانج که در(فرزند هالکت ی عنير يآن مرد شر) آخرالزمان ح دريظهور مس ش ازيپ(آنوقت  و در... «: ست کهباره آمده ا
ند و ينشمی  معبد خدا در، کندمی ظهور ) اد شده استي، ديآی ح ميش از مسيکه پی کس، Antechristاو بصورت  از
قسم  ات و عجائب دروغ و به هرينوع قوت و آ رطان است با هيظهور او به عمل ش اما، است د که خداينمامی ن يچن
تا همچنان عمل خواهد کرد  یني ديب آن سرو ، ابنديرفتند تا نجات يرا نپذی که محبت راستی گمراهانی برای ب نادرستيفر
رساله دوم پائولوس رسول (» ش اورانابود سازديظهور خوی را به نفس دهان خود هالک کند و به تجل خداوند اوی سيع
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را به ی سيعی رفته و فقط جاين صورت پذين اسطوره را بهميای معتقدات اسالم. )١٠-٣، باب دوم، انيکي تسالونبه
ش از ده صفحه يکه بيبطور، افتهيت خاص يع اهميجهان تش ن اسطوره بخصوص درين جهت ايو بهم، داده استی مهد

کاذب او ی های روزيبوط به ظهور دجال و شرح پث مختلف مريبه احاد) زدهميجلد س(ی از بحاراالنوار مال باقرمجلس
ممالک  مسالک و که در(ن ه اصفهايهوديمحله  آخرالزمان از ث دجال درين احاديطبق ا. ص داده شده استيتخص

، کندمی ی دارد و اعالم خدائمی  بر خراسان سر دری شهر از اي) ده استآن بصورت جهودستان نام برده ش ازی اصطخر
 .شودمی کند کشته می مکه ظهور  خود دری بت کبرايان غيپا وز بدست امام زمان که درپس از چهل ری ول
 
ست سوره مختلف ي که در ب»ليصوراسراف«مانند ، شه دارنديل ريانج تورات و هم در هم در، گر قرآنياز مطالب دی برخ

ی ن روزيکه چن(امت يق ه روزين طالنه بعنوا» صور«ن يا، تا آنجا که مربوط به تورات است. قرآن بدان اشاره شده است
 ١۶، باب نوزدهم(سفر خروج  در: شودمی گوناگون نواخته ی  هابه مناسبت موارد و بلکه در، )نداردی تورات جائ در
هوه يهمانجا  د و دريآمی در  بصدا انيکوه س در ی،افت الواح ده گانه خداوند توسط موسيهنگام در پور درين شيا) ١٩و

مت آنها بسازد يهود و صدور فرمان عزيبه منظور فراخواندن قوم ی نقره ا پوريش دهد که دومی دستور ی به موس
باب ، اميخ ايکتاب دوم توار(هنگام جنگ  پورها گاه دريق شيمختلف عهد عتی  هاکتاب در. )٢ و١، باب دهم، سفراعداد(
، ١٢، باب پنجم، اميخ ايکتاب دوم توار(ش يايآغاز مراسم ن گاه در، )٨، باب پنجم ی،کتاب هوشع نب، ١٢، زدهميس

ا ي) شنبه(بت سل يان تعطيا آغاز و پاياعالم هالل ماه نو  ايی مراسم قربان گاه در، )۶، مزمورنودوهشتم، رداوديمزام
ف يخود توصی زيت رستاخيماه  در»ليصوراسراف«د يرساالت عهد جد در  و هاکتاب در. شودمی سال نو نواخته  آغاز
فرستد تا مومنان را از چهار می ن يپرطنی پوريش ان جهان فرشتگان خود را بايپا دری سيعی ل متيانج در: شودمی 

ز مردگان يل رستاخيصوراسراف، سيپائولوس قدی رساله ها در. )٣١، ست وچهارميباب ب ی،مت(گوشه جهان فراخوانند 
مکاشفه  در و، )١۶، باب چهارم، انيکيه تسالون رساله ب،۴۵٢، باب پانزدهم، انيرساله اول به قرنت(کند می را اعالم 

دل ــا را به خون مبيبارند و درمی ن يزم ب باران آتش بريترته ب دمند ومی خود ی اــپورهيش هفت فرشته در، اــوحني
د و کننمی ک يان را تارـــماه و ستارگ د ويخورش ک ثلث ازي د وــآورنی سوزان از آسمان فرود می اره اـــکنند و ستمی 
آنها ی ک ثلث از مردم جهان بسويکشتن ی سوار را برا فرستند و چهارصد کرورمی ن يران کردن زميوی برا  را هاملخ

هشتم و ی  هاباب، رسولی وحنايمکاشفه (آنان برآورند  روزگار از به سالح آتش و دود و گوگرد دمار کنند تامی روانه 
 ).نهم
    

توان می جمله آنها  که از، گرفته شده اندی متون زرتشت ل ازيق انجيطر ا ازيم يقات قرآن بصورت مستيآ از گريدی بعض
مربوط ی  هاهيآو، حسابی ترازو و زيرستاخ  به روزات مربوطيآ، بوط به مالئک نگاهبان عرش خداوندمری ه هايآ از

 .به پل صراط نام برد
   

اوستا اشاره شده است که بموجب آن  خ مذاهب دريرتا ن بار درينخستی به موضوع عرش خدا و مالئک نگهبان آن برا
 ازی اريو گروه بس) فرشتگان مقرب(دارد که شش امشاسپندی ن جايزری تخت خود بری گاه آسمانيجا اهورامزدا در

 بعدها در رين تصويا. )٣۶ و٣٣، فصل نوزدهم، داديوند، ٩، زدهميسی گاتا(ان گرفته اند يم آنرا در) فرشتگان(زدان يا
 برابر که دری ل بصورت هفت فرشته ايانج رسول دری وحنايو کتاب مکاشفه ) ١۵، باب دوازدهم(تورات ی ايطوبکتاب 

 .منعکس شده است)  ۶،  وباب پنجم١، باب سوم، ۴، باب اول، وحنايمکاشفه ( دارندی تخت خداوند جا
  
ش يخو رح پروردگايد که به تسبيدی  خواهعرش خداوند گرداگرد مالئک را آنروز در «:قرآن بنوبه خود آمده است که در
» نديگومی ح يرا تسبيآن ورامون يپ که دری دوش دارند و آنهائ که عرش خداوند را بری مالئک« ،)٧۵، زمر (»غولندشم
ی دوش خواهند گرفت و به صحرا ترا بر مالئک عرش پروردگار هشت تن از، ل بدمديچون صوراسراف و«، )٧، مومن(

 ).١٧، حاقه(» محشر خواهند آورد
    
با کلمه به کلمه با متون يتقر، حسابی ترازو ان دريبد آدم ک ويامت و سنجش اعمال نيمربوط به روز قی ه هايآ

 و) ٩-۶، امی فصل س(دهشن ــــو بن) ٣١٢ و٢٠٩، ٣۵فصل (نکرت سوم يد در. نه شباهت دارندين زميهم دری زرتشت
 کسان توسط سروش  و ک و بدينی حساب کارها روز ح شده است که دريتصر)  سوم ست ويفصل ب(ک ينيستان د تــدا

ا گناهکاران يان پاکان يبه سود و زی ن کم و کاستين سنجش نه کمتريا شود و درمی ده يعدل سنجی ترازو رشن در
و  به ناحق باالی و ترازو به اندازه موئ، شودمی گذاشته  تفاوتیران ين حقيرتريا حقيان پادشاهان يرد و نه ميگمی انجام 
 بد ک وينی آن روز حساب کارها قرآن آمده است که در نه درين زميهم در. )١١٠،  دوم،نوک خرديم(رود می ن نيپائ

 در و«) ۴٧ ،اءيانب(رد يگمی صورت نی چکس تجاوزيبه حق هی شود و به اندازه دانه خردلمی ده يسنج ترازو کسان در
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، ابديرستگار شود و آنکه کفه اش سبک باشد خسران شود  ن تريش سنگيوآنروز که روز حق است هرکس که کفه تراز
 .)٩-۶، قارعه، ١٧ ی،شور، ١٠٢، مومنون زين  و٨ و٧، اعراف(» ات ما ستم کرده بوديبه آی زندگ همچنانکه در

 
ی گريدی بچ کتاب مذهيه هستند که دری نود پل اوستائياز چی اقتباس آشکار) ميصراط الجح(ات مربوط به پل صراط يآ
آن به ی رو ازی و دوزخی ن پل که ارواح بهشتيا از. )٢٢،  صافات،۶۶، سي، ۴۶، اعراف(آن سخن نرفته است  از

داد فصل نوزدهم يوند، کميو  هفتادی سناي، کمي چهل و ششم و پنجاه وی گاتاها روند درمی منزلگاه جاودان خود 
 . اد شده استيل يبتفص

 
خاتم «آن محمد  از سوره احزاب که دری ه ايمانند آ، گرفته شده استی متون مانو از ،ه هايگر از آيدی مضمون برخ

)  غمبرانيپ هِرّم(ن ييخاتم النب و خدا امبريپی ول، ستيک از فرزندان شما نيچيمحمد پدر ه«: ده شده استينام» نييالنب
داده شده ی اسالم به مان ش ازي قرن پچهاری عنيی الديقرن سوم م است که دری ن عنوان عنوانيا. )۴٠، احزاب (»است
 دری سيآن مرگ ع از سوره نساء که دری ه اين آيهمچن. داده نشده استی گريقرآن به کس د در آن جز از بعد بود و
که گفتند ما ی آنهائ«: گرفته شده استی با همه پژوهشگران از معتقدات مانويب انکار شده است از نظر تقريصلی باال
ده نشده و کشته نشد و تنها به يب کشيبه صلی سيرا که عيم دروغ گفتند زيرا کشت امبرخدايم و پيد مرح فرزنيمسی سيع

آن وقوف ندارند و تنها ی درست کنند که برمی ی اشتباهند و ادعائ پندارند درمی ن يا که جزی آنهائ. دين رسينظر آنان چن
ی را به سو توانا است اوی همه کار بلکه خداوند که بر، تندرا نکشی سيگمان عيآنان ب. کنندمی ی رويپی واهی از پندار
جوهر  دری سيآمده است که عی گفته مان از مايد مستقين تأکيچنانکه قبال گفته شد ا) ١۵٧، نساء(» .ش باال برديخو
 ريغ یب رفت غالب ماديصلی آنکه به باال و، ده شوديب کشيتوانست به صلمی بود که نی ماد ريغی خود وجودی زداني
ک يکاتولی سايکلی برداشت رسم با د ويآمی بشمار ی ن مانيآئی که از معتقدات اصولی ن برداشت مانويا. ل او بودياص
محاکمات  در زيشد و بعدها نی تلق» زندقه«ی ت نوعيحيمسی سايطرف کل همان آغاز از ن باره متناقض است ازيا در

 .قرارگرفتی ره آنان مورد بهره برداريازجرائم کبی کيان بعنوان يه مانويسرکوبگرانه عل
  

آنها از  گر قرآن را که دريه دين آيخود چند کتاب نخبه الدهر در ی،ه معروف قرن هفتم هجريفق ی،ن دمشقيشمس الد
ی اتين آيهمچن و، ظلمت به حساب آمده است و نش صحنه نبرد نوريعالم آفر سخن رفته وی روشنائ وی کيتاری دوگانگ
، ١۶، مائده، ٢۵٧، بقره، ٣۵، نور، ١، انعام(ف شده است ي و فروغ فروغ ها توص هاآسمان  خداوند نورآنها را که در
ن يدهر بنوبه خود چنيگلدتس. داندمی ی مانوی از نوشته های بازتاب) ١١، طالق، ٩، ديحد، ۴٣، احزاب، ۵ و١، ميابراه
متون  ملهم از) ۴٧، محمد، ١٨، کهف، ٩، هتوب(ت اسی مانوی عرفانی  هاکه بازگو کننده برداشت گر قرآن رايه ديآ

 .کنندی می معرفی مانوی مذهب
 
گرفته ی سلمان فارس مطالب قرآن از ازی اريآن بودند که بسی مکه مدع نه ويمد دری کسان، زمان خود محمد دری حت

 :ب آن نازل شوديتکذ دری ه ايافته بود که الزم آمد آيوع يشی حد عه درين شايو ا، شده است
  

شان ياما زبان آن کس که مورد اشاره ا. آموزدی م به تو را نهاياست که همه ای ند بشريگومی نان يم که ايدانمی ... «
 . )١٠٣، نحل (»استی ح عربيکه زبان قرآن زبان فصيصورت است دری است عجم

 
از جانب خداوند به ) محمدی اساماز ی کي(بنام احمد ی گريد امبرياوپ گفته شده است که پس ازی سيزبان ع قرآن از در

 دارم بری و گواه، شمای بسوم يهمانا من فرستاده خدا، لياسرائی بنی ا: م گفتيبن مری سيو ع... «: رسالت خواهدآمد
» نامش احمد است آمد و من خواهد که بعد ازی امبريدهم به پمی را بشارت  زشماين و، دست دارم که دری توراتی درست

ی سيآن از زبان ع وحنا دانسته اند که دريل ين نوشته انجيبدی ه را اشاره اين آيمفسران اسالم ا از یعده ا .)۶، صف(
ابد  بفرستد تای گريد اوريشما ی من برا خود مسئلت خواهم کرد که پس ازی آسمان من از پدر و...  «:آمده است

ل يانجی ونانيمتن  که در» اوري«ن کلمه يا .)١٧ و١۶، باب چهاردهم، وحناي (»شما باشد کنار قت دريبصورت روح حق
بصورت ) بيح الغيمفات(از قرآن ی ر ابوالفتوح رازيتفس در و، آمده) بانيپشت مدافع و( parakletos وحنا بصورتي

، رييتغی با اندک، گرفته است گرمفسران قرآن قرارين صورت مالک عمل ديز به هميضبط شده و بعدا نی عرب» طيفارقل«
» احمد «ن آنرا مرادف با مفهوماتومی دارد که  نامدار و ستوده رای معنی ونانيزبان  در periklutos یالبا امی عني
 .رکرديتعبی زبان عرب در
ن نوشته کتاب يمثال ا. ابندياسالم ب امبريبه ظهور پی اشارات زيتورات ن ده اند تا دريکوشن مفسران قرآن ياز همی برخ
ده بانان برگمار تا يد و را خداوند به من فرموده است برويز، ديروغن بمال را خودی اد و سپرهيزيبرخ«: که ا راياشع

» ندينند آنگاه به دقت تمام توجه بنمايو چون فوج االغ سواران و فوج شترسواران را بب، نند اعالم کننديآنچه را که بب
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االغ  غمبريظهور پی شگوئي الحکمه پفردوس دری بن ربن الطبری عل، )٧-۶، کميست ويباب ب ی،نبی ايمکاشفه اشع(
 .دانسته است) محمد(شترسوار غمبريو پ) یسيع( سوار

  
 با آنچه  هامطالب مربوط بدانی ول، ز آمده استيقرآن آمده که قبل از آن در تورات ن دری خاصی اسام، گريدی موارد در
ی اصل نام در) ٣۶، مومن( رعون دانسته شدهر فيقرآن وز مثال نام هامان که در. تفاوت داردی تورات ذکر شده بکل در

م مادر يگر مريدی جا در. )باب ششم، کتاب استر(پادشاه پارس داده است) ارشايخشا(اخشورش رياست که تورات به وز
 زينی است که خواهر موسی گريم ديتورات مر هارون در م خواهريکه مريصورت ده شده درينام» هارون خواهر«ی سيع

 ان بازگشت از مصر نام برده استيجر سرخ دری ايل از دريفصل مربوط به گذر قوم اسرائ او درهست و تورات از 
  در) ١٢، ميتحر(دانسته شده ) یسيع مادر(م يمر قرآن پدر که در زيعمران ن. )٢١ و٢٠، باب پانزدهم، سفرخروج(

، باب ششم، ١، باب دوم، خروجسفر(ی سياست که خواهر آنها است و نه مادرعی ميو هارون و مری موس تورات پدر
که ی مياز پدر مری چ ناميل ها هيخود انج در .)٢٩، باب پنجم، اميخ ايتوار، ۵٩، ششم ست ويباب ب، سفراعداد، ٢٠

 .است برده نشده استی سيمادرع
 
آن باال  بتواند بری و بنا کند تای او برج بلندی خواهد که برامی ر خود ين موضوع که فرعون مصر از وزينطور ايبهم

 که در(برج بابل ی افسانه تورات ظاهرا با، نه ايآنجا وجود دارد  کند واقعا درمی ادعا ی که موسی ند که خدائيرود و بب
 .قرآن گرفته استی معانی مورد تداع)  صفحات گذشته بدان اشاره شد

 
اء آمده است يسوره انب مثال در، ستقرآن نقل شده ا دری از تورات با برداشت جداگانه ای جمالت کامل، زينی موارد در
» ن خواهند شديم که بندگان صالح ما وارث زميآن نوشت در م ويفرستادی سيل را به عيانج وی تورات را به موس«: که
ترک  را خداوند مقدسان خود رايز :ن جمله خود داود است و نه خداينده ايتورات گو که دريصورت در) ١٠۵، اءيانب(

 .)٢٩، و هفتمی باب س، ريمزام(» ن خواهند شديصالحان وارث زمو ، نخواهد فرمود
 

، ليکائيم، ليجبرئ( جبرئيل؛ ميکائيل و اسرافيل در قرآن از مالئک هفتگانه تورات دوره متاخر:مالئک مقربی اسام
ز مانند يورات نت در) آدم خدای به معنای زبان عرب در(ل يجبرئ. گرفته شده اند) ليزدک، ليافي، ليسموئ، ليرفائ، لياور

د يپادشاه بابل را بدو بگوی  هار خوابيکند تا تعبمی ال پرواز ي است و او است که به سمت دانی قرآن ملک مقرب اصل
گرفته ی س اوستائيپرد و اصطالح فردوس از، لين انجيجح م ازياصطالح جح. دهد  پادشاه خبررا به نکه او آنهايای برا

گرفته  malkutی نامأنوس است از اصل کلدانی زبان عرب قرآن آمده و دری هار جاچ اصطالح ملکوت که در. شده است
 .ل به ملخوت شده استيتبدی زبان عبر شده که در

   
نفر  ٣امبران توراتند و يآنها پ از  نفر٢٣نام برده شده که ) اولوالعزم امبريمنجمله پنج پ(غمبر ي پ٣٠از قرآن جمعًا در
هود يامبر ي پ١۶ازی ول، )بيشع، صالح، هود، محمد(امبران عرب يپ  نفر۴و ) ايزکر وی يحي ی،سيع(ل يامبران انجيپ
ی قرآن ذکر ال دريدان و، ايرمي، اليحزق، اءيمانند اشعی مبران مهميمنجمله پ، تورات نام برده شده اند که دری گريد
بلند عطا فرموده ی مقام اوند بدوخدق که يصدی امبريس بصورت پيبنام ادری غمبريعوض از پ در. امده استيان نيبم
 . برده نشده است او ازی گر ناميدی نيزم وی چ کتاب آسمانيه سخن رفته که در) ٨۵، اءيانب، ۵۶، ميمر(
 

........................................................................................................................................... 
 ن بار خود را درينخستی ن خود خداوند بود که برايح تورات که ايرغم تصريعل، لياسرائی خدا» هوهي«همانطور که نام 

ز يان نيهوديو از طرف خود ندارد ی شه عبرير) ٢، ستميباب ب، سفرخروج(کرد ی معرفی ن نام به موسينا بديکوه س
 . نداردی عرب شه صرفًاير دارد وی د ماقبل اسالمز سابقه ممتين» اهللا«نام  ، وضع نشده است
ن يان آنرا از ايهودينا بود که يجنوب س سرخ وی ايدری که شماليبار ان دريقوم مدی محلی هوه نام خدايقبال گفته شد که 

هود تا يسندگان تورات سابقه ارتباط او را با ينو بعدا هود درآوردند ويخاص قوم ی نان گرفتند و بصورت خدايه نشيباد
 بين خدا کوه حوريا مقر. مصر عقب بردند ان ازيهوديدوران خروج  ش ازيحدود هزار سال پی عنيم يابراهی دوران فرض

هوه به يو ، )١، باب سوم، سفرخروج(ده شده است ي نام»کوه خداوند«تورات  است که دری ن همان کوهيو ا، بوده
کلمه . )١۴، همانجا(د کرد ين کوه عبادت خواهيا بر د مرايرون رويل از مصر بياسرائی د که چون تو و بنيگومی ی موس
 YHWهويی خط بدون اعراب عبر در، دهدمی ی  معن»من آنم که هستم «اي »من هستم«ی عبری ميزبان قد هوه که دري

 . استآن ازی افته اير يياهو شکل تغيی و اسالمی زبانشناسان معتقدند که اصطالح عرب ازی و برخ، شودمی نوشته 
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 یتيدارد حی ماقبل اسالمی شه اير) شده است اديقرآن  در او از  بار٢٧٠٢ که( زيهوه تورات اهللا اسالم نيهمانند الوآه و 
ی در برس، زعرب استيو خودش ن، نه شناخته شده استين زميا  درِکيک اثر کالسيخ عرب که ي تارمعروف مولف اثر
ی به ايکت در زين وی عربستان جنوب دری نوشته باستان چند سنگ ن نام دريادهد که می  ن باره تذکريا ش دريمفصل خو

ش از يقرن پنجم پ صفا دری نوشته ها سنگ و در) ش از اسالميازده قرن پي(ح يالد مسيش از مياز قرن پنجم پی انيلح
خود   آمده است و درررًاه مکيام الجمال سور اسالم در ش ازياز قرن اول پی به زبان عربی حيمسی نوشته ا اسالم و در

آن  که محمد از(مکه  ش دريقری داشته است که خاندان اشرافی ان کعبه جايمجتمع خدا ن نام دريبه همی ز خدائيمکه ن
اشاره  هر دريگولدتس. محمد عبداهللا نام داشته است ن بابت است که پدريهم از ان آن بوده اند ويمتول) برخاسته است

ز يدوبار ن شده و ادياحترام  آنان با از ن باريقرآن چند که در(عربستان  در» حنفا«ه گروه دهد کمی ن بحث تذکر يبد
واحد اعتقاد داشتند که اورا اهللا ی خدای ش از ظهور اسالم به وجود نوعي پ هاسال) م خوانده شده انديش ابراهيروان کيپ

، واالی اهللا را بصورت خدائی دوران بت پرست درره عربستان يسد که اعراب شمال شبه جزينومی و هم او ، خواندندمی 
بود ی ازين امتيشناخته شد هم) نيبزرگتر(اسالم اکبر  ن که بعد اهللا دريزه ايو انگ، کردندمی واحد پرستش ی نه خدای ول

ورت گر آنرا بصي مشتق شده است که مشتقات دElشه ال يکلمه اهللا از ری نظر زبان شناس از. ر بتان داشتيسا بر که او
 .افتيتوان می ی عبر درEloah و الوآه ی انيسر درElaha الهه 

  
ه يپا اد نهادند که بريبنی نه مذهبيزم را دری مکه مکتب تازه ا ظهور اسالم در ش ازيپی بودند که اندکی حنفا گروه
 و داهللايعب، ديز، رقهانگذاران آن چهار نفر از سرشناسان مکه به نام ويو بن، بودی بنام اهللا متکی واحدی پرستش خدا
ان عربستان سرچشمه گرفته بود و يهودي احتماال ازبرخوردند که ی سنتی اتينان به روايهمان زمان ا در. عثمان بودند

ی کتا پرستيغ ي العرب به تبلةريجز در هنگام اقامت خود در، ز بودهيقوم عرب نی ايکه ن، مين بود که ابراهياز ای حاک
. ن طرد شده بودين سرزميلقب گرفته و از ا) ن برگشتهيازد( فيز طرف بت پرستان عرب حنن جهت ايپرداخته و بهم

، شيقر که افراديهنگام. پرداختندی کتاپرستيبه تبلغ  ن تازه خود نهادند ويآئ بر ف راين نام حنين چهار نفر همين بار ايا
دبن عمر که ارشد آنها بود به کوه حرا که يز، نددرآمدی ناسازگار در ن عده ازيخانه کعبه بودند با ای ان سنتيکه متول
بود که ) حرا غار(ن انزواگاه يهم که مورخان عرب نوشته اند دريبود پناهنده شد و بطوری نيگوشه نشمحل ی بطور سنت

عثت ش از بيد پنج سال پيزی ول، ل گفتگو کرديبتفصی با وی کتا پرستيک آشنا شد و درباره ياو از نزد  باهللامحمدبن عبدا
 . محمد درگذشت

  
ن يف بگردان که اين حنيدی خود را بسوی پس رو«: ح شده است کهيشده به محمد تصری ات وحين آياز نخستی کي در
هشت  از آن پس در .)٣٠، روم(» ستير نيينش خداوند را تغيآن سرشت و آفری است که خداوند انسان را برای نيد

، ١۶٢ ،انعام، ٨٩و۶٠، آل عمران، ١٢٩، بقره(اد شده است ين صورت يف بهمين حنيد م و ازيگر از ابراهيمورد د
 ش ازيبنام اهللا از پی نند که بت ممتازياز قرآن گواه برای ات متعدديآ. )٣١، حج، ١٠۵، ونسي، ۵، نهيب، ١٢٢، نحل

ی چه کسی اگر از آنها بپرس«: گر داشته استيدی  هامافوق بتی اسالم درعربستان شناخته شده بوده است و مقام
ی چه کسی اگر بپرس و. اهللا: پاسخ خواهند گفت، قرارداد خودی جا ماه را در د ويد و خورشين را آفريزم  و هاآسمان
» گردانند؟می فت ياز حقی پس چرا امروز رو. اهللا: کند جواب خواهند دادمی ن مرده را زنده يفرستد و زممی باران 

ز جهان و پناه همه ياست و مالک همه چی آن چه کس آن است از آنچه درن ويبپرس زم آنها از «.)۶٣و ۶٢، عنکبوت(
رند و خود را يگمی هم پند ن بازی ن اعتقاديپس چگونه است که با چن. اهللا :به تو جواب خواهند داد ست؟يا کين دنيا در
 .)٩٢-٨۶، مومنون( »دهند؟می ب يفر
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 معجزات
 
 

 
از يخود نی اثبات قدرت استثنائی امبران برايرا پيز، از نوع معجزاتندی جالب ی هاونيکلکسی ديسه گانه توحی  هاکتاب
رآن  ق.ل استيتورات و بدنبال آن انجی ن قدرت نمائيا» رکورددار«. ق خارق العاده دارندين قدرت از طريش ايبه نما

 . گذاردمی  است صحه ل آمدهيتورات وانج که دری معجزاتی تمام بری ول، کندمی تازه را مطرح نی خود معجزه ا
 

ل ــ و قت هاان جنگيجر است که دری موسی ن جنگـيع بن نون جانشـوشيزه ــمعج، ن هر سه کتابين معجزه ايبزرگتر
د و ماه را يان داشته باشد خورشينيبه منظور ادامه کشتار فلسطی نکه وقت کافيای برا، ن کنعانيسرزم در خودی عام ها
گاوها و ی و حتی نيه مردان و زنان و کودکان فلسطيکلکه ين توقف تا هنگاميد و ادارمی آسمان از حرکت باز  در

ن يبه دنبال ا. )١٣و١٢، باب دهم، وشع بن نونيفه يصح(ابد يمی رسند ادامه می االغان آنها به هالکت  گوسفندها و
آب خندق ی حت خاک و وکند و سنگ می رسد که آتش از آسمان نازل می ی اس نبيمعجزه نوبت به سلسله معجزات ال

ش از آسمان يصبح و شب برا  هر هاکالغ، )۴٠-٣٨، باب هفدهم، کتاب اول پادشاهان(سوزاند می  کاهنان معبد بعل را
ی ر و ويد بميگومی ) هوداي ب کشوريرق(ل ياسرائ به پادشاه کشور، )۶، باب هفدهم(آوردند ی ان مينان و گوشت بر

کتاب دوم ( آن بگذرند شع ازيال و او شکافد تامی زند و رود اردن می ب اردن خود را به آی ردا، رديممی جابجا 
اس به يبعد از رفتن ال .)١١، همانجا(رود می به آسمان باال ی درون گردباد و سرانجام در، )٨، باب دوم، پادشاهان
وقت  که در اس رايالی  ردازين او. دهدمی ادامه  را تنش حلول کرده است معجزات او اس دريشع که روح اليال، آسمان
کند می را زنده ی مرده ا، )١۴، همانجا(شکافد می زند و آنرا می به آسمان از تنش افتاده است به رود اردن ی رفتن و

هم غذا  دهد و بازمی ذا آن صدنفر را غ زد و بايرمی گ يد آرد دری مشت، )٣٧-٣١، باب چهارم، کتاب دوم پادشاهان(
آب آلوده و مسموم ، )٧-١، همانجا(کند می ل به ده ها کوزه يک کوزه روغن را تبدي، )۴۴-۴١، همانجا(ماند می ی باق

ده باشد يباری آنکه بارانی ب، )١٣، باب سوم، کتاب دوم پادشاهان(آورد می  دری دنيزه و نوشيپاکی را با تکان دست آب
، )١٧، همانجا( آن بنوشند گوسفندانشان از  وان و گاوهايهودي شود تامی آب  ل بدست او پر ازيبزرگ اسرائی ک وادي

 فاسد شده رای غذا، )٢٢، همانجا(ب بخورند يل فريد تا دشمنان اسرائيآی م به رنگ خون در آب رودخانه به فرمان او
عوض غالم خودش را به  دهد و درمی را شفای مرض خوره سردار آرام، )٣٨، باب چهارم( کندمی ذ يدوباره سالم و لذ

، )٧-۶، باب ششم(ستد يآب بای آورد تا بتواند رومی  آهن را بصورت چوب در، )١۵، باب پنجم( کندمی ر برص دچا
نامند به نام می را به تمسخر کچل ی مو دارد وی بی که سر دن اويبد کنند ومی ی باز رهگذر را که دری پسر بچه هائ

کتاب (بلعند می درند و می  بچه را پسر  چهل و دوند ويآی رون ميخرس از جنگل ب وقت دو کند و همانمی هوه لعنت ي
کند و می ا ساکن است محاصره ـــآنج شع دريرا که الی اه ارم شهرـــکه پادشی وقت، )٢۵-٢١، باب دوم، دوم پادشاهان

 تمام سپاهيان پادشــــاه را کور شعيشود المی  پر او» نيآتش«ی اطراف شهر از سواران و ارابه های  هاکوه
د ـــاندازنمی  گور او که تازه مرده است در رای  جسد مردپس از مرگ اليشع)  ١٨-١٧همانجا؛ باب ششم ( ــــکندميــــ

 ستديامی ود ــخی دوپا شود و بری مده ــــــــــخورد زنمی شع يالی  هاش به استخوانـــو مرده بمحض آنکه بدن
 رای کند خداوند ملکمی ی رکشگل لشياه آشور به اسرائب پادشيهم که سخاری موقع، )٢١-٢٠، زدهميباب س، همانجا(

به ی شرمندگ ب باي و سخار»او هستند هالک کندی اردو سرداران را که در و روسا وی همه شجاعان جنگ «فرستد تامی 
  ١.)٢١، ودومی باب س، اميخ ايکتاب دوم توار( گرددمی کشور خود باز 

 
____________________________ 

قرآن نيز عينا مورد اقتباس قرار گرفته  اجنيل و پيغمربان يا سپاهان آا دری مدن مالئک به ياراسطوره آ-١
از حواريون که ی آمده است که خطاب به يکی توسط سربازان روم اوی موقع دستگري در. اجنيل از قول عيسي در. است

دوازده فوج  پدر آمسانيم خبواهم بيش ازتوامن از می که من ی دانی مگر من" :گويدمی قصد دفاع از او را دارد 
باب بيست  ی،مت( "کتاب مقدس چگونه حتقق يابد؟ی های آنصورت پيشگوئ اما در. من بفرستدی از مالئکه را به يار

فرستد می مسلمانان ی ملک را به يار جنگ احد سه هزار قرآن نيز تصريح شده است که خداوند در در.)۵٣، وششم
باشند پنجهزار تن ديگر از مالئکه را نيز به کمک آنان خواهد فرستاد   که اگر بردباردهدمی و بدانان وعده 

می ورا از خداوند درخواست ــــروز عاش مالئکه در، مشابه اجنيلی با برداشت، روايات شيعه در .)١٢۵، آل عمران(
را از اينکار  خداوند آنان یول، حسني بشتابندی جنگ کربال به کمک نريو  اجازه داده شود در هاکنند که بدان

 .طبق خواست خود او حسني به شهادت برسد دارد تامی باز 
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 نقاط مختلف ظرف چند ماه در تنها دری که عيس رای از معجزاتی چهارگانه به نوبه خود فهرست بلند باالئی انجيل ها

 یمنابع اساطير از ديگری برخ ند و امعجزات تورات ازی رونوشت آنها ازی اسرائيل انجام داده است نقل کرده اند که بعض
دهد که از می خانه کرده اند فرمان ی وانه ايتن د وان که دريک لشکر از ديبه ی سيع. ه گرفته انديما گريدی افسانه ايا 

شوند و می وانه ي د هاجه خوکينت و در، آنجا به چرا مشغولند بروند که دری هزار خوک بدن دو در شوند وآنجا خارج 
، ١٣-٢، باب پنجم، مرقس، ٣۴-٢٨، باب هشتم ی،مت(شوند می آب غرق  شتابند و درمی ا يدری به سوی دسته جمع

را نداشته است  امکان درمان اوی هيچ طبيب است وی خونريزی که دوازده سال مبتالی زن ،)٣٩-٢۶، باب هشتم، لوقا
، ٣-٢۵، باب پنجم، مرقس، )٢١-١٨، باب نهم ی،مت(شود ی ماو متوقف ی  خونريززند و فورًامی ی دست به جامه عيس

 ی،مت(افتد می خيزد و به راه می بری عيس» برخيز«به فرمان ی مرده يک خاخام يهود دختر، )۴٧-۴٣، باب هشتم، لوقا
دهد که می  طوفان فرمانی به دريای عيس، )۵۶-۴٨، باب هشتم، لوقا، ۴٢-٣۵، باب پنجم، مرقس، ٢۶-٢٢، باب پنجم

، )٢۵-٢٢، باب هشتم، لوقا، ٣١-٣۵، باب چهارم، مرقس، ٢٧-٢٣، باب هشتم ی،مت(شود می رام شود و دريا آرام آ
شوند و باز هم دوازده می بطوريکه همه آنها سير ، کندمی را ميان پنج هزار نفر تقسيم ی دانه ماه پنج قرص نان و دو
، باب نهم، لوقا، ۴۴-٣٠، باب ششم، مرقس، ٢١-١٣، هاردهمباب چ ی،مت(ماند می ی باقی نان و ماهی سبد از خرده ها

، ٢٣-٢٢، باب چهاردهم ی،مت(رود می آب دريا راه ی روی شب تاريک و طوفان در، )١۴-١، باب ششم، يوحنا، ١٧-١٠
ا ــکنند و شفمی را لمس  اوی ن قباـــدد دامـــاران متعـــبيم، )٢١-١۵، باب ششم، اـــيوحن، ۵١-۴۵، باب ششم، مرقس

ی يک زن يونان از درون دختر روح ناپاک را، )۵۶-۵٣، باب ششم، مرقس، ٣۶-٣۴، باب چهاردهم ی،مت(يابندمی 
 انداختن آب دهان بر گوش او و و الل را با گذاشتن انگشت در کری مرد ١،)٢٨-٢١، باب پانزدهم ی،مت(کند می بيرون 
 چشمان او گذاشتن دست خود بر را بای مرد کوری بينائ، )٣٧-٣١، باب هفتم، مرقس(کند می و گويا  زبانش شنوای رو
و ی بلند با موسی کوهی باال در رای و سه تن از حواريون او، )٣۶-٢٢، باب هشتم، مرقس(گرداند می باز ی به و

که شنوند می خداوند را ی درون آن صدا افکند و ازی آنها سايه م بری هنگام ابر همان بينند و دری گفتگو م الياس در
، باب نهم، لوقا، ٧-٢، باب نهم، مرقس، ١٣-١، باب هفدهم ی،مت(من است و به او گوش بدهيد  گويد اين پسر عزيزمی 
روح ی  ا:زندمی  گاندازد بانمی آب و آتش  در رفته است و ويرای درون پسر بچه ا که دری به روح شرير، )٣۶-٢٨
، باب هفدهم ی،مت(آيد ی و روح نعره زنان بيرون م، او داخل مشوديگر هيچوقت به  از اين بچه بيرون بيا و، الل و کر
، اريحا با گفتن اينکه بدنبال من بيا در رای نابينائی گدا، )۴٣-٣٧، باب نهم، لوقا، ٢٧-١۴، باب نهم، مرقس، ٢١-١۴
به ی رسنگهنگام گ، )۴٣-٣۵، فصل هجدهم، لوقا، ۵١-۴۶، فصل دهم، مرقس، ٣۴-٢٩، فصل بيستم ی،مت(کند می بينا 

 گويد که ديگرمی کند و بدو می يابد به درخت نفرين می نی آن ميوه ا چون دری خورد ولمی  بری درخت انجير پر برگ
، مرقس، ١٩-١٨، فصل بيست و يکم ی،مت(شود می و همانوقت درخت از ريشه خشک ، از ميوه تو نخواهد خوردی کس

چهار روز پس از مرگ و تدفين  يهوديه رای از اهالی لعازار مردمعروفترين معجزه خود اي در ٢،)١۴-١٢، فصل يازدهم
 . )۴۴-٣٨، فصل يازدهم، يوحنا(آورد ی بيرون م کند و از درون گورمی او زنده 

 
شوند و می صليب قبرها باز ی رو لحظه جان سپردن او بر در. يابدمی نيز ادامه  بعد از مرگ اوی حتی معجزات عيس

 ۵٢، هفتم باب بيست وی، مت(شوند می )  اورشليم(آيند و وارد بيت المقدس می ن آنها بيرون از مقدسين از دروی بسيار
رود و با می خود ) حواريون(جليله به ديدار شاگردان  دری و، از درون گور و صعود به آسمان رستاخيز پس از .)۵٣و

-٣۶، باب بيست و چهارم، لوقا، ١٨-١۴، باب شانزدهم، مرقس، ٢٠-١۶، هشتم باب بيست وی، مت(کند می آنها گفتگو 
، ١٠-٩، باب بيست و هشتمی، مت(شود می مريم مجدليه ظاهر  جداگانه نيز بر و، )٢٣-١٩، باب بيستم، يوحنا، ۴٩

طبريه ی دريا را در پطروس و همراهان اوی تور ماهيگير، )١٨-١١، باب بيستم، يوحنا، ١١-٩، باب شانزدهم، مرقس
 ی ماه١۵٣ی به تنهائ)  شمعون(پطروس  بردن تور را به داخل قايق خود ندارد وی د که توانائکنمی  پری ماه از آنقدر

 زيرا در، استی از معجزات عيسی اينها فقط قسمت، با اينهمه .)١١-٣، باب بيست و يکم، يوحنا(کند می بزرگ صيد 
 اين کتاب  ردان خود انجام داد که درحضور شاگ نيز دری معجزات متعدد ديگری عيس« :انجيل يوحنا تصريح شده است که

____________________________ 
کند که چون زن تقاضا می نقل ی سيزبان ع از، استی هوديکه خودش ی ل متيسنده اجنينو، ن معجزهينقل ا در -١

نان ست يدرست ن د کهيگومی ی ه وــدهد و بی آغاز به درخواست او پاسخ مثبت من دری سيع، ستينی هوديکننده 
خانه ی  هانوصف به سگيدهد که با امی  چون زن جواب یول، ميندازي ب هاش سگيپ را) انيهودي(فرزندان خانواده 

. خبشدمی ا ــرد و دخرتش را شفــيپذمی را  اوی تقاضای سيع، رسدمی ی خوراک فرزندان سهمی خرده هاز از ين
 است که دری فکر خمالف با آن طرزی بکلی  برداشتنيمتذکر شده اند که چنی متعددی پژوهشگران متعدد

 . نسبت داده شده استی سيچهارگانه به عی  هالياجن گر دريموارد د ازی ارــــيبس
 آسانرت نبود که درخت اجنري، که خيال معجزه داشتی عيسی آيا برا: پرسدمی اين معجزه ی ارزياب ولرت در -٢

 شکاند؟بيگناه  را از ميوه برخوردار کند تا اينکه آنرا خب



  کتاب های توحيدی                                                                                                       تولدی ديگر 

  ٢٤صفحه 

، باب بيستم، يوحنا(» همينقدر نوشته شد تا شما ايمان بياوريد که او مسيح خدا و پسر خدا استی ول، نوشته نشده است
٣١-٣٠(. 
 

، رديپذمی ل را يو قرآن که هم معجزات تورات و هم معجزات انج، رديپذمی ل که معجزات تورات را يبرخالف انج
م يقدوش(تلمود  در. داندمی  رفته بلکه آنرا سحر و جادويرا بصورت معجزه نپذی سيک از معجزات عيچيهود هيت يروحان
ی سيمحقق انگل. آموخته استی خود را از ساحران مصری شناخته شده که سحر و جادوی ساحری سيع) ب، ۴٩

جزات را که به ن معيل ها ايسندگان انجيده دارد که نويعق ی،سيخود درباره معجزات عی ليتحلرساله  ث دريمورتون اسم
ی  هافرمولی موارد دری اقتباس کرده و حتی و بخصوص مصری و بابلی کلدانی مينسبت داده شده از متون قدی سيع
ی اريه به ياسکندر دری ت شده است که ساحريحکای نيتوس مورخ التيخ تاسيتار مثال در، ن ساحران را بکار برده انديا

ل آب به يتبد. را به حرکت درآوردی مرد مفلوجی د و پاهايبازگردان نا را بدويبک نايی نائيس با آب دهان خود بيپآی خدا
 است که دری معجزه ا، ت شدهيروای سين معجزه عيبصورت نخست) ١٠-۶، باب دوم(وحنا يل يانج شراب که در

طوره گرفته ل از همان اسيت انجين روايات ايجزئی حت وشراب نسبت داده شده ی زوس خدايونيونان به ديی تولوژيم
 .شده است

  
ل ياز قب، از آنها نرفته استی  سخن هاليخود انج نسبت داده شده که دری سيهم به عی گريدی قرآن معجزات اضاف در
، مائده، ۴٩، آل عمران(بخشد می سازد و با اجازه خداوند آنرا جان می را از خاک و گل ی شکل پرنده ای سينکه عيا

م يمر، ١١٠مائده ، ۴۶آل عمران (زند می گهواره مانند سالمندان با مردم حرف  دری سينکه عيا اي) ٣٢، ميمر، ١١٠
ی از متن حبشی سيمعجزه حرف زدن ع و) ٢-١، باب سوم(تماس ی ر رسميل غيمعجزه پرنده از انج) ٣٠و ٢٩

 .  گرفته شده است) ۶٢۶، باب دوازدهم(» یسيمعجزات ع«


