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  :"كتابهاي” توحيدي
  تورات،  انجيل،  قرآن

   
سه کتاب توحيدی تورات،  انجيل و قرآن که در جھان اسالم سه کتابی شناخته ميشوند که مستقيما از آسمان 
برموسی وعيسی ومحمد نازل شده اند، نه تنھا نحوه پيدايش مشابھی ندارند، بلکه بعکس ھر کدام از آنھا از نظر  

ديگر، بطوريکه ازاين ديدگاه ھيچ شباھتی   نحوه شکل گيری و تدوين و انتشار تاريخچه ای بکلی جدا از دوتای
  بين آنھا نميتوان يافت.  

  
يھوديان و مسيحيان درطول قرون متمادی بطورسنتی براين عقيده بوده اند که درتورات براساس گفتگوی موسی  
ين با يھوه بدست خود موسی نوشته شده است.  به موازات آنان،  مسلمانان درطول قرون اعتقاد داشته اند که ا

کتاب بصورت کتابی آسمانی مستقيما از جانب خداوند از طريق وحی بر موسی نازل شده است.  تا آنجا که به  
يھوديان مربوط ميشود چنين اعتقادی امری طبيعی است، زيرا که ازروز اول آن را به صورت واقعيتی مسلم  

تا فرع اين دانست که الاقل تا قرن ھفدھم کسی  بدانان ارائه کرده اند.  درمورد مسيحيان ميتوان اين اشتباه را عمد
از ترس کليسا و تکفير و شکنجه حتی جرئت ابراز ترديدی را درباره موضوعی که خود عيسی نيز بر ان صحه 
گذاشته بود نداشته است، ولی درمورد مسلمانان به احتمال قوی ميبايد علت آنرا دراين جست که بسياری از علما 

ال تورات را از نزديک نميشناخته اند و امروز ھم نميشناسند، زيرا در خود اين کتابی که يا و فقھای مسلمان اصو
نوشته موسی و يا وحی الھی براو تلقی شده جريان مرگ شخص موسی و مراسم کفن و دفن او وعزاداری  

آب برحسب  يکماھه يھوديان درمرگ وی به تفصيل شرح داده شده است: ”  پس موسی بنده خداوند درزمين مو
قول خداوند بمرد، و او را درمقابل بيت فعور دفن کردند، ولی احدی محل قبر اورا تاکنون ندانسته است.  و موسی  
دروقت وفات صدو بيست سال داشت، و نه چشمش تار و نه قوتش کم شده بود، و بنی اسرائيل برای او درعربات  

سپری گشت.  ونبی مثل موسی تا به حال دراسرائيل  موآب سی روز ماتم گرفتند تا روزھای ماتم برای موسی
). درجای ديگری درتورات نوشته شده است که: "اينانند ١٢  –  ۵برنخاسته باشد” (سفر تثنيه، باب سی و چھارم،  

پادشاھانی که درزمين ادوم سلطنت کردند قبل از آنکه پادشاھانی بر فرزندان اسرائيل سلطنت کنند” (سفر پيدايش،   
)،  درصورتيکه درزمان موسی ھنوز نه پادشاھانی دراسرائيل روی کار آمده بودند، نه ٣١و ششم،  باب سی 

اصوال صحبتی از چنين احتمالی به ميان آمده بود،  و مسلم است که اين مطلب نميتوانسته است پيش از دوران 
در قرن سوم ميالدی عليه  داود يا سليمان نوشته شده باشد.  فتوائی که قديس معروف ارتدکس،  اوريگنس، 

کسانی که درانتساب تورات به شخص موسی شک ميکنند صادر کرد،  نشان ميدھد که از ھمان زمان اصالت 
تورات مورد ترديد بوده است.  درقرن دوازدھم، يعنی دراوج تعصب مذھبی يھوديان ومسيحيان، ابراھام بن عزرا،  

ھر تولدوی اسپانيا ( طليطله) ميزيست و آثار او درھمان زمان بزرگترين عالم الھيات يھودی قرون وسطی که درش
به التينی ترجمه شد، درچندين کتاب و رساله خود آشکار با اصالت بسياری از نوشته ھای تورات مخالفت کرد و  
اصوال تورات منتسب به موسی را نوشته کاھنانی دانست که مدتھا بعداز موسی ميزيسته اند.  اشتاھلين محقق 

انی درارزيابی رساالت بن عزرا متذکر ميشود که وی با معجزات ادعائی موسی مخالف بوده و منجمله عبور آلم
معجزه آسای يھوديان را از دريای سرخ چنين توجيه ميکرده است که آنان درھنگام جزردريااز قسمت باالی آن  

نشده است.  بن عزرا بدليل سرخوردگی    که عمقی بسيار کم دارد گذر کرده اند وھيچ آبی درپيش پای آنھا شکافته
از قشريت يھوديان مولد و شھر خود را ترک گفت و به قرطبه و ناربن ورم و لندن و مصر و فلسطين سفرکرد  
و نسخه ھای خطی مجموعه نوشته ھای او که اکنون درکتابخانه ملی پاريس نگاھداری ميشود از ارزنده ترين 

يرود. شخصيت يھودی سرشناس ديگری که بعدا اين نظر بن عزرا را تأييد آثار فرھنگی قرون وسطی به شمار م
 Tractatus thelogico-politicusکرده اسپينوزا فيلسوف بزرگ ھلندی قرن ھفدھم است که دررساله  

خود تصريح ميکند که ھيچيک از کتابھای عھد عتيق توسط موسی و توسط ديگر پيغمبرانی که مولف اين کتابھا  
ده اند نوشته نشده اند، بلکه بعدھا توسط کاھنان ديگری به نام آنھا نوشته شده اند، منجمله تورات  شناخته ش 

موسی را نوشته عزرا کاھن اعظم دوران بعد از اسارت بابلی يھود و فرستاده مخصوص خشايارشا به اورشليم  
باره اين کتابھای منتسب به  ميداند.  عنوان فصل خاص مربوط بدين بررسی دررساله اسپينوزاچنين است: "در

موسی و ھمچنين کتاب داوران و کتاب روت و کتاب سموئيل و کتاب پادشاھان واقعی توسط کسانی که نامشان  
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براين کتابھا نھاده شده نوشته شده اند يا اينکه اين کتابھا يک يا چند مولف ديگر داشته اند ودراينصورت اينھا 
  چه کسانی بوده اند؟"

  
ن خشمی که چاپ اين رساله اسپينوزادرجھان يھودی برانگيخت،  خاخام ھای سراسراروپا مجمعی  بدنبال طوفا

در آمستردام تشکيل دادند و درپايان آن نفرين نامه معرفی را عليه او صادرکردند که يکی از جالبترين نمونه ھای  
  نوع خود درتاريخ جھان است. ترجمه اين نفرين نامه چنين است.  

  
قدس الھی و داوری ھمه پيامبران او، ما باروخ اسپينوزای بيدين ومرتد را دربرابر کتاب مقدس  "طبق رأی م

گانه آن برای ھميشه نفرين و طرد و اخراج ميکنيم، وھمه لعنتھائی را که يوشع   ۶١٣قانون (تورات)و قوانين 
لعنتھای ديگری راکه درتورات   برمردم اريحا و اليشع بر پسر بچه ھائی که خرس آنھا را خورد فرستادند و تمام

مقدس آمده است براو ميفرستيم. لعنت براو باد درھمه روزھا و لعنت براو باد درھمه شبھا.  لعنت بر او باد درھر  
وقتی که مينشيند و درھر وقتی که برميخيزد.  لعنت براوبادرھرموقع  که به محلی داخل ميشود ودرھرموقع که  

رگز اورا نبخشد و خشم اوبراين انسان ملعون کاھش نيابد و ھمه نفرينھائی را که  ازآن خارج ميشود.  خداوند ھ
درکتاب مقدس آمده است براو نازل سازد و نامش را از صفحه روزگاربراندازد. ما ھيأت داوران اين مرتد ملعون 

نوشته ھايش را کفر    را بنمايندگی از جانب ھمه يھوديان روی زمين ممنوع المالقات و ممنوع المکالمه و خواندن
اعالم ميکنيم.”  دو يھودی بسيار سرشناس ديگر دوران ما،  زيگموند فرويد و آلبرت اينشتاين، بنوبه خود  
اصالت تورات را با قاطعيت نفع کرده اند.  از جمله ديگر متفکران سرشناسی که اين اصالت را مورد انکار قرار  

سيونر فلسفی خود نه تنھا اصالت تورات بلکه وجود خود موسی را به  داده اند ميبايد از ولتر نام برد که درديک
استھزاگرفته است، و درمورد انتساب تورات به موسی مينويسد: "برخی ازمحققين که متأسفانه ايمان پرو پا  
  قرصی ندارند بيجھت به ھمه چيز شک ميکنند، اظھار تعجب ميکنند از اينکه ھيچپيغمبری از پيغمبران يھود،  تا

سال پس از تاريخی که خود تورات برای زندگی موسی تعيين کرده است، درکتابھای خود مطلقانامی از   ١١۶٧
موسی نبرده و درھيچ نوشته مقدسی عھد عتيق نيز، خواه درمزامير داود، خواه درکتابھای منتسب به سليمان،  

اره ای بدو نميتوان يافت، ھمچنانکه اسامی  خواه کتابھای معتبريرميای نبی و اشياء نبی و حزقيال نبی، کمترين اش
اسفار پنجگانه تورات: پيدايش، خروج، اعداد، الويان، تثنيه، درھيچ کتابی از ھيچ پيغمبر تورات نيامده است.   
ھمين آدمھای شکاک ميپرسند که اگر واقعا موسی نويسنده اين اسفار پنجگانه بود، چگونه ميتوانست درسفر  

وه ازدواج با زن برادر را حرام کرده است ولی خود او درسفر تثنيه اين ازدواج را وظيفه الويان بنويسد که يھ
ای شرعی بشمارد؟و چطور ميتوانست درسرزمينی که ھيچوقت حتی ده شھر آباد ھم به خود نديده است قبيله 

آن سرگردان بودند  الويان را صاحب چھل وھشت شھر اعالم کند، آنھم دربيابانی که خود او و قومش چھل سال در
بی آنکه حتی خانه ای داشته باشند؟ و باز ھم چطور ميتوانست از پادشاھانی سخن بگويد که تنھا پانصد سال بعد  
دراسرائيل پيدا شدند، ولی از وجود داوران و قاضيانی که دراين فاصله قوم اسرائيل را اداره کردند خبری نداشته 

نگارانی که دراين باره اختصاصا نظر داده اند (و از جمله آنھا ميتوان  باشد؟"فھرست ھمه انديشمندان و تاريخ
از ديدرو، مونتسکيو،  گوته،  کانت، رنان،  نيچه،  ه.  ج.  ولز،  برتراند راسل، آلبرت شوايتسر نام برد)از چند  

ف از شماری از  صد فھرست کتابھاو مقاالتشان از چند ھزار فراتر ميرود، که درکتاب حاضر به مناسبتھای مختل
  آنھا ياد شده است.  

  
از جانب درگر، برسيھای گسترده تورات شناسان غربی درھمين سه قرن،  اين واقعيت را نيز روشن کرده است  
که خود تورات اصوال يک متن واحد نيست که توسط خود خدا يا موسی نوشته شده باشد،  بلکه ترکيبی از چھار  

ن مختلف درسالھای مختلف و درشرايط سياسی و اجتماعی و مذھبی مختلف  متن مختلف است که بدست نويسندگا
نوشته شده اند و چه از نظر سبک نگارش و چه از لحاظ محتوای نه تنھا با يکديگر ھماھنگ نيستند، بلکه 
دربسيار موارد نا ھماھنگ و گاه اصوال متناقض يکديگرند.  قديمی ترين اين متن ھای چھارگانه تورات موسوم” 
يھوی” است ( زيرا خداوند درآن يھوه ناميده ميشود) که درقرن نھم پيش از ميالد نوشته شده است.  دومی  
تورات"الوھی"است که درآن ازخدا بصورت الوھيم نام برده شده، و درقرن ھشتم پيش از ميالد درسرزمين يھودا 

م متنی است که درزمان حزقيال نبی که درآنوقت يکی از دو کشور مستقل يھود بود تدوين شده است.  متن سو
(اواخر قرن ھفتم پيش از ميالد مسيح)تأليف شده و سرانجام متن چھارمی که متن رسمی کنونی است متنی است  
که بعدا از دوران اسارت بابلی يعنی درزمان حکومت ھخامنشی درفلسطين (قرن ششم و پنجم پيش از ميالد  

ان درارتباط  با تحوالت و نيازھای فکری ومذھبی جامه يھودی آن  مسيح)توسط گروھی از کاھنان معبد سليم
معروف است، و تکميل آن احتماالتا قرن   Sacerdotalدوران تدوين شده است و به متن خاخام ھا يا کاھنان
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دوم پيش از ميالد ادامه يافته است.  بسياری از معتقدات بنيادی تورات دربرخی ازاين چھار متن ديده نميشوند و  
فقط به يک يا دو متن از آنھا تعلق دارند، مثال داستان تولد آدم و حوا که درمتن” يھوی"تورات آمده، درمتن” 
الوھی” آن وجود ندارد، و موضوع استراحت خدا درروز ھفتم آفرينش که تعطيل الزامی روز شنبه آئين يھود از  

ھشگر يھودی امريکائی، ديويد روزنبرگ و  آن سرچشمه گرفته است تنھا درتورات خاخامی آمده است.  دو پژو
ادعاکرده اند که يکی  The Book of Jھرولد بلوم درسالھای اخير درکتاب پر سروصدائی بنام کتاب يھوه . 
  ازچھارموألف توراتھای چھار گانه يک زن کاھنه يھودی بوده است.   

  
بران يھودی بعد از موسی، منجمله اشعياء،   فورلندراستاد آلمانی الھيات و کشيش پروتستان، تذکر ميدھد که پيام

ميکاه، عاموس،  ھوشيا درھيچ جای کتابھای خودشان به سفر خروج و به موسی اشاره ای نميکنند و اصوال 
در ھيچيک از نوشته ھای مذھبی اسرائيل مربوط به دوران پيش از اسارت بابلی نه نامی ازموسی برده شده و  

ن ازمصر اشاره شده است، درصورتيکه بر مبنای خود تورات درزمان اسارت  نه به ماجرای خروج اسرائيليا
يھوديان دربابل نزديک ھزار سال بردوران موسی ميگذشته است.  از نظر فورلندر آنچه دراين باره درمتون 
موجود کتاب مقدس ديده ميشود مطالبی ساختگی است که بعدا به متون اصلی افزوده شده است و حتی اسامی  

ادی مربوط به سفر خروج از قبيل موسی و ھارون و مريم و يوشع که درسفر تثنيه از آنھا ياد شده است  بني
  درھيچيک از نوشته ھای پيش از دوران اسارت بابلی يھوديان وجود ندارد.  

  
پادشاھان يھودا درجائی ديگر از عھد عتيق ازمتن ناشناخته ديگری از تورات نام برده شده که درزمان يکی از 

درھنگام تعمير معبد اورشليم توسط رئيس کاھنان معبد کشف و برای پادشاه فرستاده ميشود، و قرائت آن يک  
مذھبی” را درکشور به وجود می آورد. شرح اين ماجرا، طبق آنچه درباب بيست ودوم   –تحول بزرگ” سياسی 

پيش از ميالد  ۶٢٢دا درھجدھمين سال سلطنت خود ( کتاب دوم پادشاھان آمده چنين است که: يوشيا پادشاه يھو
از کاتب خود ميشنود که رئيس کاھنان معبد اورشليم درھنگام جابجا کردن طالھا و نقره ھای معبد، نسخه    مسيح)

ناشناخته ای از تورات را درخانه خداوند يافته و آنرا توسط وی برای پادشاه فرستاده است.  وقتی که کاتب اين 
رای پادشاه ميخواند شاه از نگرانی جامه خود را ميدرد و حلقياءکاھن و شافان کاتب و عکبوربن کتاب را ب

از اينجھت   ميکايارا مأمور ميکند که بروند و از خداوند مسئلت کنند که غضب اوبرقوم يھودا برافروخته نشود"
کتوب است عمل نمايند” ،  و پس از  که پدران ما سخنان اين کتاب را گوش ندادند تا موافق ھر آنچه درباره ما م 

مشورت با کاھنه ای به نام خلده زوجه شالم بن تقوه بن جرجس لباسدار محله دوم اورشليم درباره پيام واقعی 
و از آن پس   مراسم مذھبی مجللی به نشان تجديد ميثاق خداوند با قوم برگزيده خودش ترتيب ميدھد،    اين کتاب،  

ين مسير قرار ميگيرد که کليه امور مذھبی دراورشليم و درمعبد آن تمرکز يابد و  سياست کلی دولت يھودا درا
امتيازات بسيار بيشتری به کاھنان معبد تعلق گيرد، و درعين حال ھمکاری ھمه جانبه ای ميان دستگاھھای 

استاد   سلطنت و روحانيت بنفع تحکيم مواضع ھر دو طرف برقرار گردد. برسيھای چندين ساله ريچاردفريدمن 
يھودی االصل دانشگاه سن ديه گوی کاليفرنيا دراثر تحقيقی او بنام” کتاب مقدس راچه کسی نوشته است؟"روشن 
کرده است که اين متن از اول تا به آخر توسط يرميا يکی از کاھنان معبد اورشليم ومعاصر با يوشيا پادشاه يھودا 

ری خود يوشا طراحی شده بوده نسخه ناشناخته ای ازعھد نوشته شده و بطور جعلی، طبق برنامه ای که با ھمکا
که برای مقابله با ترديد    ١٨٧٠) کليسای واتيکان درسال  Councilموسی به قلم رفته است. درشورای مذھبی (

ھای مربوط به اصالت تورات تشکيل شد، رسما اعالم شد که تورات وحی خداوند است که بوسيله روح القدس  
ولی ھمين کليسا يکصد سال بعد از آن با تشکيل ھيئت تحقيقی”   کليسا به جھانيان رسيده است،    منتقل شده و ازراه

پيش ا زميالد  ۴۴۴ھيرونيموس" پذيرفت که اصالت تورات مسلم نيست و تدوين نھائی اين کتاب حتی تاسال 
ژوھشگران براين عقيده  بعضی از پ  ١مسيح (ھزار سال بعد ازتاريخ سنتی مرگ موسی) پايان نيافته بوده است. 

ميالدی    ۵٠٠اند که اين کار تنھا درقرن اول ميالدی پايان گرفته است، وچندتن ازآنان حتی اين تاريخ راحدود سال  
دانسته اند.  بموجب روايتی ازقرن اول ميالدی، چون نسخه ھای قديم و معتبر کتاب عھدعتيق درھنگام ويرانی 

ا ھيچ نسخه ديگری از آن دردست نبود، تمام متن آن درمکاشفه ای از جانب  معبد اورشليم سوزانده شده بود مدتھ
يھوه به عزرا کاھن اعظم يھود که قبال درايران بسرميبرد وحی شد و وی آنرا در مدت چھل روز و چھل شب  

لسطين پياپی به پنج کاتب يھودی ديکته کرد، و وقتی که از جانب خشايارشا مأمور تدوين قانونی برای يھوديان ف
شد (که درآنزمان بخشی از شاھنشاھی ھخانشی بود)، وی با گروھی از کاھنان به اورشليم رفت و درآنجا تورات  
کنونی را به عنوان قانون اسرائيل به يھوديان ابالغ کرد به عقيده کرنفلد مورخ و تورات شناس آلمانی علت 

 
  ).  ١٩۶۵  –  ١٩۶٢شورای واتيکان دوم (- ١
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ورات اين است که درچنين صورتی پايه مسيحيت  پافشاری کليسای کاتوليک درجلوگيری از بی اعتباری اصالت ت
نيز که برروايات تورات استوار است متزلزل ميشود: " فی المثل اگر پذيرفته شود که ھمه مندرجات کتاب يوشع  
وحوادث آن برمبنای واقعيتھای مسلم تاريخی جعلی و غير واقعی است،  درانصورت تمام اسطوره قوم برگزيده  

موعود بدين قوم برگزيده از جانب خداوند نيز داستانی تخيلی خواھد بود و با قبول  يھود درمورد بخشش ارض
چنين واقعيتی مبنای دين قومی يھود بکلی متزلزل خواھد شد،  زيرا بدون ميثاق يھوه و برگزيدگی قوم يھود،  

  دين يھود ديگر محتوائی نخواھد داشت” . 
يھودی را که نويسندگان واقعی تورات کنونی بوده اند عزرا   ديمونت درکتاب” يھوديان، خدا و تاريخ" دو کاھن

و نحميا ميداند که ھردوی آنھا دردربار ھخامنشی خدمت ميکرده اند و ھر دو نيز از جانب اردشير با مأموريت  
تدوين قانونی برای قوم يھود به فلسطين فرستاده شده بودند، و به ابتکار آنان بوده که سفر تثنيه که درزمان  

وشا نوشته شده بود با تجديد نظر الزم به کتابھای چھار گانه قبلی تورات اضافه شده و از اين ترکيب” اسفار  ي
  خمسه” (تورات) کنونی بوجود آمده است.  

  
مفھوم اين واقعيت اين است که آئين يھود برا ساس پنج کتابی بنيانگذاری شده است که ھشتصد تا ھزارودويست  

ئی مرگ موسی نوشته شده اند.  ھمين محقق تذکر ميدھد که در"ھگده"، کتاب تفسير  سال پس از تاريخ ادعا
معروف يھودی که يھوديان درھر عيد فصح به ياد بود خروج قوم اسرائيل از مصر درکنيسه ھاميخوانند، حتی  

قعی تورات،  يکبار نيز نامی از خود موسی برده نميشود.  تاريخ اواسط قرن پنجم پيش از ميالد برای تدوين وا
  که مصادف با زمان اردشير درازدست در ايران است،  تاريخ مورد تاييد اسپينوزا نيز ھست.  

  
ک. م.  کنيان پژوھشگران امريکائی درکتاب” تورات و باستان شناسی جديد” توضيح ميدھد که وقتی که کار  

يوی يوشيا را تجديد کنند، يعنی درتمام  تأليف تورات توسط عزرا و نحميا انجام گرفت، اين دو تصميم گرفتند سنار
امپراتوری ايران ( که خاور نزديک و مصر قسمتی از آن بود)اين شايعه را رواج دھند که اسفار خمسه (تورات)  
موسی که به صورتی معجزه آسا يعنی درعالم مکاشفه به عزرا الھام شده درروز اول سال نو يھودی درمعبد  

پيش ازميالد سند    ۴۴۴اھد شد، و بدين ترتيب بود که آئين يھودی سرانجام درسال  اورشليم برای عموم قرائت خو
کتبی موجوديت خود را بدست آورد.  تا اين تاريخ آنچه واقعا تورات تلقی ميشد مجموعه ای ازروايات شفاھی  

اوی ميتوانست  بود که درطول قرون سينه به سينه نقل شده بود، و درھر نقل وانتقالی مطالب آنھا به دلخواه ر
مورد تغيير و تبديل قرار گيرد.  از دستنويس ھای قديمی تورات امروزه حتی نسخه ای که از سده ھای اول 
مسيحيت باقی مانده باشد دردست نيست و ترجمه ای که فی المثل توسط مارتين لوتر بنيانگذار آئين پروتستان از  

بنا به گزارش سازمان بين المللی” کتاب مقدس”  تنھا کتاب مقدس صورت گرفته از روی نسخه متأخرتری است.  
دستنويس مختلف تورات وجود داشته که مندرجات   ۴٠٠٠درآلمان قرون وسطی،  يعنی دردوران لوتر، درحدود 

بسياری از آنھا باھم نميخوانده است.  بدين ترتيب درطول دوھزار سال از متنی به متن ديگر انواع دستکاريھائی 
تلف عھد عتيق صورت گرفته که نه تنھا اصالت مطالب آنھا را از ميان برده بلکه گاه انحرافات  درکتابھای مخ

، St Paulusجبران ناپذيری رانيز از جانب مومنان مسيحی ھمراه آورده است، مثال اشتباه پائولوس قديس
وا" به معنی مادررا  بزرگترين شخصيت مسيحيت بعد از عيسی، که دو کلمه عام” آدم” به معنی زاده خاک و” ح

درمتن يونانی مورد ترجمه خود اسامی خاص اولين مرد و زن آفرينش پنداشته و آنرا به ھمين صورت در"رساله  
پولس رسول به روميان” منعکس کرده است باعث شده است که جھان مسيحيت واسالم آدم وحوا را نامھای 

برداشت درقرآن و نام حوا درديگر کتب جھانی اسالم نيز   خاص اين دونفر به حساب آورند و بعدا نام آدم با ھمين
درمتن التينی تورات malumمنعکس شود. بھمين ترتيب، اشتباه جرونيموی قديس (سن ژروم)درترجمه کلمه 

به سيب (کلمه ای که درعين حال معنی ممنوع رانيز دارد)باعث شده که درطول نزديک به دو ھزار سال جھان 
شدن آدم و حوا رااز بھشت زمينی به گردن سيب بيگناه بيندازد، ھر چند که اين اشتباه به  مسيحيت گناه رانده 

جھان اسالم گسترش نيافته، زيرا که در سنتھای اسالمی، به دليلی که روشن نيست اساسا سيب جای خود را به 
  گندم داده است. 

  
پيامبران يھود نامگذاری شده ولی ھيچکدام  امروزه تاريخ تدوين تقريبا ھمه کتابھای مختلف عھد عتيق که بنام

از آنھا توسط خود آنان نوشته نشده اند مشخص شده است.  مثال مسلم است که کتابھای دانيل،  ايوب، عزرا،  
نحميا، داوران، زکريا، مالکی، استر، يونس، ھوشع ھمگی درقرون ششم تا چھارم پيش از ميالد مسيح با دوتا  

زندگی خود اين پيغمبران تأليف شده اند.  کتاب مزامير داود، که خود او درقرن دھم   چھار قرن فاصله از زمان 
پيش از ميالد ميزيسته (ودرقرآن تصريح شده که بصورت يک کتاب آسمانی برداود فرستاده شده است)بصورتی  
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ل غزلھای  چند مرحله ای درطول چھار قرن (قرون ھشتم تا چھارم پيش از ميالد)نگارش يافته،  و کتاب غز
سليمان بھمين صورت درطول بيش از سه قرن تدوين شده است.  بنا بر برسيھای دو دانشمند آلمانی و انگليسی،  

Holscher  وM.Burrows  بند نوشته خود اوست و   ١۵٠بند کتاب معروف حزقيال تورات فقط   ١٢٧٣،  از
  رقرون دوم و سوم پيش از ميالد نوشته اند.  بقيه آن کار کسان ديگری است که آنھا را چھار قرن بعد از خود او د 

  
تا  ٧۶٠که خودش درفاصله سالھای  –متذکر شده است که درکتاب اشعياء  J.Botteroآشورشناسی فرانسوی

نه تنھا از سقوط بابل بدست ايرانيان دردو قرن بعد ازآن بصورتی دقيق سخن   –پيش از مسيح ميزيسته  ٧٠٠
بابل و بنيانگذار شاھنشاھی ھخامنشی نيز پيش از آنکه وی بدنيا آمده باشد   رفته، بلکه حتی نام کوروش فاتح

  صراحتا ذکر شده است.  
  

بسياری کتابھای” عھد عتيق" درطول دو سده ای نوشته شده اند که سرزمين اسرائيل يکی ازاستانھای شاھنشاھی   
ا ديده ميشود که بعدا از طريق تورات ايران بوده، بدين جھت تأثيرات فراوان و آشکاری از آئين زرتشتی درآنھ

بازتابھای کسترده آنھارا درمسيحيت و دراسالم نيزميتوان يافت.  از اين جمله اند کتابھای دانيال واشعياء و 
مزاميرداود و تواريخ ايام و ايوب و عزرا ونحميا و يونس و استروامثال سليمان.  درباره اين فصل مھم از تاريخ  

  حات آينده توضيحات بيشتری خواھيد يافت.  مذاھب توحيدی درصف 
 

بار    ٢٧درکتابھای تورات، ايران وپادشاھان و شھرھای مھم آن جای ممتازی دارند که ھيچ کشور ديگری ندارد:  
بار ازماد   ٣٣بار از پارس،  ٣۵بار بخشورش ( خشايارشا يا اردشير)،   ٢١بار از داريوش،  ١٨از کوروش، 

خت جمشيد و يکبار از ری درآنھا سخن رفته است و درباره شاھنشاھی ايران آمده  بار از ت ٢بار از شوش  ۴
است که: "ھرچند ماه (ملت يھود) وبندگانی بيش نيستيم، ولی خدای ما دراين بندگی مارا ترک نکرده، زيرا سايه  

رت يک  )، و کوروش، بصو۵بزرگواری پادشاھان پارس را برسرمان گسترده است” (کتاب عزرا، باب نھم، 
نمونه منحصر بفرد درتمام تورات،” مسيح خداوند” و"آزادی بخش بزرگ” و  کمربسته خدا لقب گرفته است.   

که خودش يھودی   – يکی از برجسته ترين کارشناسان  تاريخ مذاھب درآغاز قرن حاضر  L.H.Millsبه نوشته
تحت تأثير انديشه ھای ايرانی قرار  "درطول دو قرن حکومت ايران ھخامنشی برفلسطين،  يھوديان بقدری  –است  

گرفته بودند که بسياری از نويسندگان يھودی آن زمان اورشليم را بيش از آنکه يھودی بدانند شھری ايرانی 
  ميشمردند” . 

  
پيش ازميالد مسيح بخشی از شاھنشاھی ھخامنشی  ٣٣٠تاسال    ۵٣٨ياد آوری ميشود که سرزمين فلسطين از سال  

جم از ساتراپی ھای بيست گانه ای که بفرمان داريوش ايجاد شده بود و مرکز آن دمشق بود بود و به ساتراپی پن
وابسته بود. تجديد ساختمان معبد اورشليم که درزمان کوروش آغاز شده بود درزمان خشايارشا يا اردشير به  

ند از طرف اين پادشاه به  پايان رسيد و درآن ھنگام عزرا و نحميا پيغمبران يھود که دردربار ايران خدمت ميکرد
فلسطين رفتند و مأمور تدوين قانون برای يھوديان شدند. دراين دوران بود که نفوذ فرھنگی ايران درمقياس  

  وسيعی درفرھنگ يھود گسترش يافت.   
  

برخی از متون ديگر تورات که درقرون گذشته به عنوان نسخه ھای کھن عرضه شده اند متونی بکلی ساختگی 
بوده اند.  مثال درقرن چھاردھم درآلمان نسخه خطی توراتی بدست آمده که بعدا طغرای مقدس نابلوس و تقلبی 

نام گرفت و تاريخ کتاب آن سال سيزدھم از ورود قوم اسرائيل به کنعان يعنی سيزده سال پس از مرگ موسی بود 
است که درزمان موسی نوشته  وبدين ترتيب درسراسر اروپای مسيحی اين تصوررا برانگيخت که ھمان توراتی

شده است، بخصوص اينکه نام کاتب اين طغرا که برروی پوست بيست گوسفند کتابت شده بود فينحاس بن  
العازاربن ھارون کاھن نواده برادر موسی ذکر شده بود و بھمين جھت آنرا تورات فينحاسی نيز نام دادند. ولی  

يعنی درحدود   ١٣١٨ھن يھوديان دمشق بوده و تورات اودرسال بعدا معلوم شد که اين فينحاس بن العازار کا 
  سال بعد ااز تاريخ فرضی موسی کتابت شده است!   ٢۵٠٠

  
 *   *   *  

  نظير آنچه راکه درباره تورات (عھدعتيق)گفته شد، درمورد انجيل (عھدجديد)تذکرميتوان داد.   
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ز آسمان برعيسی نازل شده است، نه يک کتاب  انجيل نيز برخالف اين اعتقاد سنتی که کتاب مشخصی است که ا
بلکه چھار کتاب مجزا ازيکديگر است که جمع آنھا انجيلھای چھارگانه ناميده ميشوند.  ھيچيک از اين چھار  
انجيل نه توسط خود عيسی نوشته شده اند و نه خود او ھرگز مدعی دريافت آنھا بصورت وحی شده است.  چھار  

اريون مستقيم عيسی، يعنی آنھا ئيکه از نزديک شاھد زندگی و مرگ وی بوده اند  انجيل کنونی حتی توسط حو
بعد ازميالد مسيح و شايد ھم ديرتر از آن نوشته شده   ١١٠تاسال  ٧٠نوشته نشده اند، بلکه به تفاوت از سال 

ن براين است که  اند.  با آنکه تاريخ دقيق تأليف ھيچيک از اين انجيل ھا روشن نيست، عقيده اکثرانجيل شناسا
 ٩٠و  ٨٠دردھه ھای  Lucو لوقا Matthewميالدی، انجيل ھای متی  ٧٠در دھه  Macusانجيل مرقس

ميالدی يا بعد از آن تأليف شده اند.  ازاين چھار نفر   ١١٠درحدود سال  Johannesميالدی و انجيل يوحنا
ررم تأليف کرده است، متی يھودی ساکن  مرقس يونانی زبان مسيحی و غيريھودی انجيل خود را به زبان يونانی د 

اورشليم وعبری زبان انجيل خود رادراورشليم به زبان عبری، لوقا اديب و روشنفکرغير يھودی انجيل خود را  
درآسيای صغير(يا احتماال دررم)به زبان التينی، وسرانجام يوحنا روحانی يھودی وابسته به کليسای مسيحيت  

ای خود با سه انجيل ديگر تفاوت آشکار دارد به زبان آرامی در"افسوس"نوشته انجيل خود را که از نظر محتو
  اند.  

  
انجيل ھای تأليف شده درسالھای بعد ازمرگ عيسی منحصر به ھمين چھار انجيل نامبرده نيستند، بلکه انجيل 

انجيل مرقيون، انجيل ھای متعدد ديگری نيز بنام انجيل ناصريان، انجيل عبريان، انجيل مصريان، انجيل برديصان،  
برنابه و انجيل توماس نوشته شده اند که کليسای ھيچکدام از آنھا را بجز چھار انجيل که به رسميت شناخته شده  
اند نپذيرفته است.  انجيل توماس که توسط قديس مسيحی سن توماس تأليف شده است و معروفترين آنھا است  

  سوره (باب)دارد.   ١١۴درست به اندازه قرآن 
  

بصورت اثر دستجمعی بيش از يکصد کارشناس مذھبی کاتوليک  ١٩٧٢در"دائره المعارف مسيحی” که درسال 
 Introduction a la traduction oecumenique du Nouveauو پروتستان با عنوان 

Testament  بعد ازميالد مسيح اصوال ھيچگونه مدرکی  ١۴٠در پاريس منتشر شد، تصريح شده است که تاسال
حاکی از اينکه يک مجموعه نوشته ھای انجيلی دردسترس مسيحيان قرار داشته است وجود ندارد،  وتنھا درسال  

صورت” خاطرات    ميالدی است که” سن ژوستن"قديس فرانسوی برای نخستين بارازچھار متن نامبرده به  ١۵٠
ميالدی توسط” ايرنه"اسقف    ١٨٠تا    ١٧٠حواريون"(و نه انجيل) نام ميبرد.  عنوان” انجيل" تنھا درسالھای دھه  

آمده که معنی Evangelionشھر ليون فرانسه به انجيلھای چھارگانه داده شد. اين کلمه از کلمه يونانی قديم 
وليک ميان ھمه انجيلھای متعدد ومختلف تنھا چھار انجيل متی،  خبر خوب يا” مژده"رادارد.  با آنکه کليسای کات

لوقا، مرقس، يوحنا را به رسميت شناخته است، ميان خود اين انجيلھا نيزنه تنھا ھماھنگی کامل وجود ندارد،  
بلکه حتی ضدونقيض ھاو خالفگوئی ھای  چنان آشکاری وجود دارد که غالبا اعتبار ھمه آنھا را دربرابر عالمت 

ئوال قرارميدھد.  به گفته  گ.  وينکن” از مطالب انجيلھا تا کنون ھشتاد ھزار برداشت و تفسير مختلف به ما  س
رسيده است. آيا کسی ھست که با اطمينان به ما بگويد کداميک از اينھا را بايد وحی خداوند و کداميک رانظريات 

اشاره ميشود،  شجره نامه عيسی دردوانجيل متی و  آدميان بدانيم؟".معروفترين اين تناقض ھا: که غالبا بدان 
واسطه به ابراھيم پيغمبر ميرسد، درصورتيکه   ۴٢واسطه به داود پيغمبر وبا    ٢٨لوقا است که اولی نسب عيسی با

واسطه يعنی سيزده واسطه بيشتر ميان عيسی و ابراھيم شامل ميشود، و تازه   ۵۵اين نسب نامه درانجيل دوم 
ھا نيز بکلی بايکديگر تفاوت دارد،  بدين ترتيب که درانجيل متی عيسی پسر يوسف،   ھويت اين واسطه 

پسريعقوب، پسرمتان،  پسرايلعازار، پسر ايليھود و... معرفی شده است و درانجيل لوقا ھمين عيسی پسر يوسف،   
د که اصوال صحبت  پسر ھالی،  پسربن متات،  پسرالوی،  پسرملکی،  پسرينا و. ... بطوريکه ميتوان تصور کر 

ازدوعيسای مختلف درميان است.  از طرف ديگر دراين ھر دو شجره نامه انجيل ھای متی و لوقا، عيسی از راه  
يوسف شوھر مريم از داودو ابراھيم نسب ميبرد، درصورتيکه خود انجيل متی مدعی است که مريم درھنگام 

  است.   باردارشدن باکره بوده و باشوھرش رابطه زناشوئی نداشته
  

اين مسئله بکارت مريم وتولد عيسی از روح القدس که از اصول معتقداب مسيحيان است و درقرآن نيز بارھا بر  
آن تأکيد نھاده شده است (ولی درخود انجيلھای چھارگانه تنھا دريک انجيل متی مطرح شده و درسه انجيل ديگر  

ريشه گرفته است که: باکره ای خواھد زائيد و نام  از يک جمله کتاب اشعيای تورات  ناديده گرفته شده است) 
). ولی بررسيھای زبان ١۴فرزندش عمانوئيل خواھد بود که معنی آن خدا با ما است (کتاب اشعياء،  باب ھفتم،   

است که معنی واقعی  شناسی روشن کرده است که اين کلمه باکره ترجمه يونانی غلطی از اصل عربی” آلماح"
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ست که خود را وقف معبد کرده است و اختصاصا معنی باکره ندارد. براين مبنا، تمام اسطوره  آن دختر زيبائی ا
باکره گی مريم درانجيل و بخصوص درقرآن و انعکاس فراوان آن درجھان مسيحيت تنھا از يک اشتباه لغوی 

  نويسنده انجيل متی سرچشمه گرفته است.   
  

ت مذھبی عيسی و موعظه ھای او درجليله و نقاط مختلف ديگر و  درسه انجيل متی و مرقس و لوقا، دوران فعالي
دراورشليم بتفاوت از چند ماه تا يکسال تعيين شده، درصورتيکه درانجيل چھارمين (انجيل يوحنا) اين مدت بيش 
از سه سال به حساب آمده است.  به نوشته ھمين انجيل عيسی دراين مدت سه بار به اورشليم آمده ودرآنجا جمعا  
ھفت بار معجزه کرده است، درصورتيکه به روايت سه انجيل ديگروی تنھا يک بار به اورشليم سفر کرده و  
درمدت بيش از بيست معجزه داشته است.  درانجيل لوقا تصريح شده است که عيسی پس از مرگ،  درروز عيد 

ورات (کتاب اعمال رسوالن) فصح که پس فردای آن بود از درون گور خود به آسمان رفت،  ولی درجای ديگر ت
توسط خود لوقا نوشته شده تاريخ اين صعود چھل روز بعد از آن تعيين شده است،  و دردو انجيل متی و يوحنا 
اصوال ذکری از صعود عيسی به ميان نيامده است.  اين تاريخ چھل روز بعد از مرگ از طرف کليسای کاتوليک 

شناخته شده است.  درمورد ظھور عيسی به حواريون  )Ascensionتاريخ رسمی صود عيسی به آسمان (
خود پس از مرگ، انجيل متی محل اين ظھور را جليله ميداند، انجيل لوقا يھودا،  انجليل يوحنا طبريه.  درانجيل 
متی فرشته خداوند درخواب به يوسف شوھر مريم درھنگام تولد عيسی ميگويد که بيدرنگ طفل نوزاد و مادرش  

و به مصر برود و تاوقتی که فرشته مجددا دستوری بدو نداده باشد به اسرائيل باز نگردد،  زيرا که رابردارد 
ھيروديس پادشاه يھود بخاطر يک پيشگوئی که بدو شده درجستجوی طفل است تا اورا ھالک کند، و يوسف  

جا ميماند (متی، باب دوم،  شبانگاه ھمراه با نوزاد و مادراو روانه مصر ميشود و تا ھنگام مرگ ھيروديس درآن
)،  ولی از اين چنين سفر مھمی درسه انجيل مطلقا سخنی به ميان نيامده و حتی درانجيل لوق تصريح  ١۵- ١٣

شده است که مريم پس از آنکه ايام تطھير خود را طبق شريعت موسی پشت سر گذاشت به اتفاق شوھر و  
رفت.  درباره ھمين ناصره درانجيل متی گفته شده است که   فرزندش از بيت اللحيم به اورشليم و بعد به ناصره

يوسف بھمراه مريم و فرزندش عيسی دربلده ناصره ساکن شدند تا آنچه به زبان انبيای بنی اسرائيل گفته شده  
بود تحقق يابد که مسيح ناصری خوانده خواھد شد، ولی درکتاب ھيچ پيامبريھودی درتورات چنين چيزی نوشته 

به مسيح بودن عيسی که سنگ زير بنای آئين مسيحيت است تنھا دريک مورد آنھم دريک انجيل از  نشده است.
انجيلھای چھار گانه اشاره شده است: "و عيسی رو به آسمان کرد و گفت: ای پدر، حيات جاودانی اين است که  

). سه انجيل ٣اب ھفدھم، آنھا ترا خدای واحدحقيقی وعيسی مسيح را که فرستاده تو است بشناسند” (يوحنا، ب
متی و لوقا و مرقس ھيچکدام چنين سخنی را از جانب عيسی نقل نميکنند، و اصوال موضوع مسيح بوده عيسی 

بعد از ميالد   ۴٠موضوعی است که پس از مرگ او مطرح شده است. عنوان” مسيحی” نيز فقط درحدود سال 
ت که عيسی پسر خداست، نه از جانب خود عيسی  ابداع شده است.  به اين اصل بنيادی ديگر آئين مسيحي

درانجيلھای چھارگانه اشاره شده است نه از جانب حواريون او، بلکه طبق اين روايت مجعول اين عنوان پس از  
مرگ او درروی صليب توسط يک سنتوريون رومی بدو داده شده که گفته است” حقا که او پسر خدا بود!"پائولس  

به غالطيان اين اصطالح را ازجانب خودش، و نه از جانب عيسی، بکار برده است:   رسول بعدا دررساله خود
"وقتيکه زمان معين فرا رسيدخداوند فرزند خود را که از يک زن ودرشريعت يھود متولد شده بود و به ميان ما  

داود درتورات ). ولی ھمين نامگذاری نيز خودش اقتباسی از مزمور دوم ۴فرستاد” ( غالطيان،  فصل چھارم،  
است که درآن داود ميگويد: "خداوند به من فرموده است:  تو پسر من ھستی و امروز تورا به دنيا آوردم.  اينک 
امتھا را به ميراث تو خواھم داد و اقصای زمين را ملک تو خواھم گردانيد:  ايشان را به عصای آھنين خواھی 

). و تازه خود اين مزمور داود نيز  ١٢- ٨،  مزمور دوم، شکست و مثل کوزه گر خورد خواھی کرد”  (مزامير
بازگو کننده لوحه حمورابی است که درآن وی مردوخ خدای بابلی را پسر آنو خدای بزرگ ناميده است.  از  
بزرگترين معجزه عيسی يعنی زنده کردن مرده (زنده شدن ايلعازار بدست عيسی درچھار روز پس از مرگ او) 

) سخن رفته و سه انجيل ديگر  ۴۴ – ٣٨)تنھا يک انجيل (يوحنا، ١١٠آن ياد شده (مائده،  که درقرآن نيز از
  اصوال چنين معجزه ای را مطرح نکرده اند.   

  
اصطالح معروف” پسر انسان”  برای عيسی تنھا دريک مورد و دريکی از انجيلھا بکار رفته است: ". ..آنگاه  

ترک کرده و به دنبال تو آمده ايم پاداشمان چه خواھد بود؟و عيسی   پطروس از عيسی پرسيد:  ما که ھمه چيز را
پاسخ داد که درروز معاد، درآنھنگام که پسر انسان درجالل آسمانی بر تخت پادشاھی خود جلوس ميکند شما نيز  

).  ٢٨  –  ٢٧بر دوازده تخت خواھيد نشست و بر دوازده طايفه اسرائيل داوری خواھيد کرد” (متی، باب نوزدھم،  
برسيھای زبان شناسان امروزه روشن کرده است که اين اصطالح پسر انسان زاده اشتباه درترجمه کلمه عبری”  
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بن آدم” است که دريکی از بنده ھای کتاب دانيال درتورات بکار رفته است و معنی کلی بنی آدم را دارد و نه فرد  
سلطنت برھمه قومھا و ملتھا و زبانھا برگزيده  بخصوصی را: "... دير يا زود بنی آدمی از جانب خداوند به 

). موضوع حواريون دوازده گانه عيسی نيز، بنا به برسی بسياری از  ١٣خواھد شد” (کتاب دانيال،  باب ھفتم، 
محققين افسانه ای است که بعد از مرگ عيسی توسط نسل سوم مسيحيان ساخته شده با اين ھدف که دربرداشت  

اول مسيحی صورت يک مجموعه متشکل وبھم پيوسته را داشته باشد،  رقم دوازده   تاريخی از مسيحيت، نسل
بدين منظور برگزيده شده که نشانه دوازده طايفه اسرائيل و ارتباط سنتی دوعھدعتيق وعھد جديد باشد.   

H.Keneselmann    پژوھشگر آلمانی آغاز قرن حاضر يک تحقيق کامل خود را بدين موضوع اختصاص داده
مسئله تثليث مسيحی يعنی ترکيب پدر وپسر (خدا و عيسی) و روح القدس بنوبه خود درھيچيک از انجيلھا    است.

مطرح نشده است، و حتی پائولوس نيز که دررساله ھای خود درعھد جديد فرضيه الوھيت عيسی را مطرح کرده  
اساسا تا سده پنجم ميالدی مسئله   از تثليث سخن نگفته است.  بسياری از محققين درين مورد متذکر شده اند که

تثليث جزومعتقدات اصولی سران کليسای کاتوليک نبوده است.  به تذکر ولتر در"ديکسيونرفلسفی” ،  از زمانی 
که عيسی به صليب کشيده شد تا وقتيکه وی به خدائی شناخته شد سه قرن فاصله بود،  و اين تبديل بشر به خدا  

ل امپراتوران به خدايان درامپراتوری رم انجام گرفت. درآغاز عيسی فقط مخلوقی دراين مدت درست برالگوی تبدي 
برتر از ديگران شناخته شد، بعد مافوق مالئک جای گرفت، بعداتراوش خدا دانسته شد که پيش از خلقت کائنات 

  وجود داشته است، و سر انجام خودش خدای دوم اعالم شد.  
  

"خداوند   يسی فرزند خدا است مورد نفی صريح قرآن قرارگرفته است:شعار شناخته شده جھان مسيحيت که ع
زير فرزند خدا است،   ُ ـ ـ )،  يھوديان گفتند ع١٧١خدائی يکتا است و منزه است از آنکه وی را فرزندی باشد (نساء  

    ٢  و ترسايان گفتند مسيح فرزند خدااست. خدا بکشدشان که بدوچنين دروغ ميبندند !"
  

"اين کس عيسی بن مريم است و نه فرزند خدا، زيرا خدارا نميشايد که فرزندی برای خود  ).٣١- ٣٠(توبه، 
).ماجرای مصلوب شدن عيسی نيز که درھر چھار انجيل برآن تأکيد نھاده شده است  ٣۵-  ٣۴داشته باشد"(مريم،  

ه شد:"آنھا گفتند درقرآن مورد نفی قرار گرفته و تصريح شده است که اين عيسی واقعی نبود که به صليب کشيد
که آری، ما عيسی مسيح فرزند مريم و پيامبرخدا را کشتيم، ولی اورا نکشتند وبه صليب نکشيدند بلکه برآنان  
چنين مشتبه شد و کسانيکه براين عقيده اند به راه خطا ميروند واز حقائق امور بی اطالعند و بدنبال پندار باطل  

  ).١۵٨ – ١۵٧شتند بلکه خداوند اورا بسوی خويش باال برد"(نساء  خويشند،  زيرا که آنان به يقين اورانک
  

گلدتسيھراين دو آيه را بازتاب گفته معروف مانی ميداند که عيسی واقعی جون جوھرمادی نداشت نميتوانست به 
ان صليب کشيده شود و آنکس که بر باالی صليب رفت قالب زمينی و غيراصيل او بود. اين اعتقاد بعدا توسط مانوي

گسترش يافت وموافقان ومخالفان بسيار پيدا کرد.  بايد درنظر داشت که حتی پيش از سلمان فارسی که خود  
  سابقه مانوی داشت، بسياری از انديشه ھای مانويان درمکه و مدينه شناخته شده بود.  

  
اه واقعی وخواه اسطوره  خو  –از ديدگاه ارزيابی تاريخی، آئين مسيحيت بھمان اندازه که پيدايش خود را به عيسی

ای  مديون است، شکل گيری و موجوديت خويش را مديون پائولوس است،  ھرچند که انحراف بنيادی خود را  
 Bibliotheque de Philosophie دارد.  دراين باره گوستاولوبون در  نيز از او 

Scientifique   :مينويسد  
مواعظ اخالقی او را به ديگران ابالغ کنند، ولی  و "پس ازمرگ عيسی شاگردان او کوشيدند تا پيشگوئيھا

درمراحل نخستين موفقيت چندانی دراين راه بدست نياوردند، و بدانصورتی که کار پيش ميرفت احتمال اينکه 
خاطره مسيح مدت زيادی پس ازمردن خود او باقی بماند بسيار اندک بود. اگر درعمل درست غير از اين شد،  

ئولوس، خاخام دانشمند يھودی که خودش ھرگز عيسی را نديد و روياروئی معروف او با بخاطر اين بود که پا
عيسی درجاده دمشق پس ازمرگ و رستاخيز عيسی نيز طبعا افسانه ای بود که بعدا ساخته شد،  با قدرت تخيل 

شت، و بنام مسيح  فراوان خود وبااحاطه ای که به فلسفه يونانی و به مذاھب خاورزمين داشت،  پا به ميدان گذا
مذھبی را ساخت و شکل داد که اگر خود مسيح زنده بود ھيچ چيز از آن سر درنمی آورد،  و بھمين دليل اين 

 
که ازاونام برده شده معلوم نيست. بسياری از محققين اورا ھمان عزرا پيغمبر تورات شمرده اند که البته نقش  زير"   ُ ” ع   ھويت اين - ٢

ی را قائل نشده اند.   مھمی درآئين يھود بر عھده دارد، ولی ھيچوقت ادعای فرزندی خدا را نکرده و يھوديان نيز برای او چنين مقام
  ”خدا بکشدشان” از جانب خود خدا نيز بسيار جالب است.   نفرين
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مذھب بسيار بيشتر منعکس کننده ظوابط توراتی بود تا انديشه ھای انقالبی خود مسيح.  واقعيت شايان تذکر اين 
از مسيح يک خدا بسازد، بلکه اورافقط يک خدامعرفی ميکرد   است که پائولوس نيز درصدداين برنيامده بود که

که مأموريت داشت تا به مردمان ابالغ کند که زندگانی ابدی درانتظارآنان است و او (عيسی) اين زندگی را به  
قيمت مرگ خود برای آنان خريده است. ھيچ نشانه ای ازاين وجود ندارد که درقرن اول مسيحيت عيسی از نظر  

او خدا يا فرزند خدا شناخته شده باشد، اين اسطوره ای بود که تنھا درقرن دوم مسيحی ساخته شد و   پيروان
  تدريجا درجوامع عيسوی رواج يافت.”  

  
خود درھمين باره   Levolution des Dogmesاستاد فلسفه دانشگاه سرين درکتاب معروف  "گينی بر"

خدای زنده شناخته شد، درتمام دوران زندگی خود نه خويشتن مينويسد: "واقعيت اين است که آن عيسی که بعدا  
را خدادانست،  نه مدعی اعالم مذھبی تازه شد.اگربه دوازده حواری ساده دل اوميگفتند که عيسی تجلی خداوند 
درروی زمين بود،  درمرحله اول معنی اين حرف را نميفھميدند،  دردرجه بعد فرياد کفر و اتھام برنميداشتند.  

يشه فرزند داشتن خدا برای اين حواريونی که ھر دوازده نفرشان يھودی بودند نميتوانست جزيک کفر وحشتناک اند
تلقی شود، زيرا خود عيسی که خويش مقامی جزيکی از پيغمبران متعدد يھود قائل نبود،  تنھا اين ادعاراداشت  

داده شده بود بدانان بشارت دھد” . البته  که نزديکی ملکوت خداوند را که از ديرزمانی پيش به يھوديان وعده
ھمه آنچه گفته شد،  فرع براين فرض است که اصالت تاريخی خود عيسی محرز باشدو واقايعی که درانجيلھای 
چھارگانه و درساير کتابھا و رساالت عھد جديد ازاوروايت شده اند واقعا به وقوع پيوسته باشند،  درصورتيکه 

عتبر و سرشناسی که درباره عيسی و مسيحيت بررسيھائی گسترده انجام داده اند، براين بسياری از پژوھشگران م
باورند که اصوال دروجود خارجی شخصی به نام عيسی جای ترديد است،  و ھمچنانکه نوح وابراھيم ويعقوب و  

ه تورات با  يوسف و به احتمال بسيار موسی شخصيتھائی اسطوره ای بيش نيستند که از جانب کاھنان نويسند
ھدفھائی معين ساخته وپرداخته شده اند،  عيسی نيز شخصيت اسطوره ای ديگری است که با ھدف بنيانگذاری  
آئين انقالبی مسيحيت دربرابر آئين قشری يھود ابداع شده است.  استداللی اصولی اين دسته از محققان براين  

وخ بزرگ اسرائيل، درمورد عيسی نيز ھيچ مدرک واقعيت بنياد نھاده شده است که ھمانند مورد تورات و شي
تاريخی يا باستان شناسی که حاکی ازوجود واقعی چنين کسی باشد وجود ندارد، درصورتيکه دوران وی دورانی 
است که امپراتوری رم از آرشيو ھای منظم و از وقايع نويسی دقيق برخوردار بوده است.  درعين حال بررسيھای 

فراوانی از اين دوران را دراختيار پژوھشگران گذاشته اند که منطقا ماجرای عيسی،   باستان شناسی مدارک 
  درصورتيکه چنين شخصی واقعاوجودداشته، ميبايستی درآنھا منعکس شده باشد.  

  
معروفترين متفکر يھودی زمان آغاز مسيحيت فيلون مشھور به فيلسوف اسکندريه است که از سال ھشتم پيش 

ميالدی ميزيسته است. وی چند بار به فلسطين مسافرت کرده بود و با تحوالت سياسی    ۵٠سال    از ميالد مسيح تا
و اجتماعی اين سرزمين که درآنزمان بخشی از امپراتوری رم بود آشنائی نزديک داشت.  تأثير انديشه ھای  

از پژوھشگران  فلسفی او درمحيط مذھبی مصر و درسرزمينھای خاور نزديک و ميانه درحدی بود که بسياری
شکل گيری فلسفی مسيحيت را مديون اين فيلسوف افالطونی ميشمارند و فردريک انگلس فرضيه پرداز نامی  
کمونيسم او را اساسا پدرمسيحيت لقب ميدھد، و با اينھمه درھيچيک از نوشته ھای فيلون که معاصر عيسی است  

ناس ديگرھمان زمان يوسف فالويوس است که  به وجود چنين شخصی اشاره نشده است. نويسنده و مورخ سرش
او نيز يھودی است  و دو کتاب تاريخ او بنامھای جنگھای يھوديان و تاريخ باستانی يھود از مھمترين تواريخ 
قرن اول ميالدی بحساب می آيند.  اين کتابھا درزمانی نوشته شده اند که مسيحيت به صورت نھضت مذھبی  

ل شکل گيری و گسترده بود،  وبااينوصف اشاره ای چند سطری که بعدا حتی خود  پويائی درامپراتوری رم درحا
کليسای کاتوليک آنرا توشته ای جعلی دانست که درقرون اوليه مسيحيت بدين کتاب افزوده شده است ھيچ سخنی  

ارد  از عيسی درآن نميتوان يافت.  ھمين پرسش درمورد تاريخ مورخ يھودی ديگرآن زمان، يوسيوس، وجود د
که با اينکه خود اواھل طبريه،  يعنی  شھری بود که به روايت انجيل بارھا عيسی درآنجا موعظه کرده بود،  ھيچ  
نامی از چنين شخصی درکتاب اوبرده  نشده است، ھمچنانکه مورخين غيريھودی ھمان زمان،  

يخ نگاران قرون اول و دوم رومی، معتبرترين تار پلوتارک(پلوتارخوس)و لوکيانوس يونانيو پلينيوس وسلزوس
  ميالدی، ذکری از عيسی نکرده اند. 

  
درسه قرن گذشته، زندگی عيسی موضوع يکی از گسترده ترين تحليل ھا و تجزيه ھای تاريخی وتحقيقی درجھان  

غرب قرارگرفته است،  بطوريکه شمار کتابھا ومقاالتی که درکشورھای مختلف اروپائی وامريکائی ودرديگر سر  
ای مسيحی دراين باره بچاپ رسيده از چندين ھزار فراتر ميرود.  بخش زيادی ازاين کتابھا و مقاالت توسط  زمينھ
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پژوھشگران تاريخ مذاھب وديگرمحققانی برجسته نوشته شده اند که غالباآکادميسين يااستاد مورخ ھستند،   
اين واقعيت شگفت آور باشد که شمارآن    باضافه  اينکه برخی از آنھا خود جامه مذھبی برتن داشتند، وشايد تذکر

گروھی از اين جمع که وجود تاريخی عيسی را مورد انکاريا ترديد قرار داده اند از آنچه ميتوان مطلقا انتظار  
داشت بسيار بيشتراست،  ومن دراينجا به عنوان نمونه ای ازآنھا به نقل دوبرگزيده کوتاه ازنوشته ھای آلبرت  

يسنده معروف سويسی که خودش کشيش نيز بود، ه.  ج.  ولز نويسنده و مورخ سرشناس  شوايتسر،  متفکرو نو
انگليسی قرن حاضر،  اکتفاميکنم. شوايتسر درتحقيق دوجلدی مفصل خود درباره عيسی مينويسد: "حقيقت اين 

رو الھی  است که آن عيسی ناصری که به روايت عھد جديد ظھورکرد و معنويت حکومت خدارا اعالم نمود و قلم 
را درزمين قرار ساخت و سپس برباالی صليب جان سپرد تا اقدام خود را تثبيت و تقديس کند ھرگز وجود خارجی  
نداشته است، بلکه شخصيتی است که توسط راسيوناليسم طراھی شده، توسط ليبراليسم شکل گرفته و توسط تئو 

شھائی که درصدو پنجاه ساله گذشته از جانب  لوژی براو لباس تاريخی پوشانده شده است، و عليرغم ھمه کوش
تئولوژی (الھيات) مدرن بعمل آمده است تا عيسا کليسا راازديد منطقی وعلمی توجيه کنند وازاين نظرگاه بدو  
ھويتی تاريخی ببخشند،  ميتوان با اطمينان گفت که اين عيسای تاريخی واقعا وجود نداشته است.  آنچه بعکس 

بدون عيسی و جدااز معجرات و اعمال خارق العاده ای است که به يک شخصيت اسطوره  واقعيت دارد مسيحيت 
  ای نسبت داده شده است”   

  
ه. ج. ولز بنوبه خود درکتاب نگاھی به تاريخ خويش مينويسد: "... از ھمه اين بررسيھا بدين نتيجه ميرسيم که  

وآن عيسائی که درقديمی ترين مدارک معرفی شده    غالب سنتھای انجيلی توسط منابع اوليه مسيحی تأييد نشده اند 
 است بھيچو جه عيسای انجيلھای چھارگانه نيست. واقعيت اين است که اولين نويسندگان مسيحی،  اناجيل کتابت 
شده ای را دراختيار نداشتند و آنچه درباره زندگی عيسی نوشته شده به زمان متأخرتری از زمان نويسندگان اين 

گردد....قصور نخستين نويسندگان درذکر وقايع مشخصی از زندگی عيسی زمانی قطعيت مييابد که  انجيلھا برمي
  بپذيريم وقايع تاريخی به وسيله ھمين افراد طرحی شده و شکل گرفته و سپس وارد انجيل شده اند” .  

  
و استاد الھيات   دراواسط قرن نوزدھم متفکر آلمانی داويد اشتراوس، از شاگردان مکتب ھگل، که خودش کشيش

بود، براساس روش تحليلی تاريخی و مذھبی ھگل يعنی با ارزيابی علمی، طی کتاب قطوری درباره مقابله انجيلھای  
چھارگانه و تضاد ھای آنھا ارزش تاريخی اين انجيلھا را بکلی انکار کرد وچون ازنظرعقلی جائی برای معجزات  

وره و بدون معجزه يعنی عيسی ارائه دھد.  ھنگاميکه کتاب او  مسيحائی نمديد، کوشيد تا مسيحيتی بدون اسط
    بنام نقدی برزندگی عيسی منتشر شد، يکی از محققين سرشناس تاريخ مذھب دراشاره بدان نوشت:   ١٨٣٧درسال  

  
کاش الاقل اشتراوس اثری چنين ويران کننده را به التينی نوشته بود تا مومنين عادی امکان خواندن آنرا نداشته  

  باشند.   
  

درباره اصالت يا عدم اصالت وجود عيسی،  بررسی جالبی توسط پژوھشگرمعاصر ايرانی جالل الدين آشتيانی 
  طالعات بيشتری ميتوان بدان رجوع کرد.  درکتاب تحقيقی دردين مسيح صورت گرفته است که برای ا

  
 *   *   *  

  
قرآن، به خالف تورات و انجيل، کتابی است که زمان تدوين آن مانند ھويت تاريخی آورنده آن مشخص است، به  
اضافه اينکه نحوه برداشت مطالب آن نيز با دو کتاب آسمانی ديگر تفاوتی اصولی دارد، زيرا درآن از خداوند 

وم ياد نميشود،  بلکه خود خداونداست که بصورت شخص اول سخن ميگويد. بااينھمه، در  بصورت شخص س
مورد اصالت متن کنونی قرآن نيز ازھمان آغاز درجامعه اسالمی ترديدھا و اختالف نظرھای بسيار وجود داشته 

  دارد.   است،  چنانکه دردوران خود ماھم ھمين اختالف نظرھا و ترديدھا درنزد اسالم شناسان وجود
  

قرآن درزمان وفات محمد مجموعه پراکنده ای ازآياتی بود که توسط عده ای ازصحابه محمد ضبط يا توسط عده  
ای  ديگر از آنھا ازبرشده بود، و چون با درگذشت خود محمد و بدنبال آن با مرگ تدريجی اين افراد بيم آن  

گرد آوری قرآن به زيدبن ثابت که دربازپسين ميرفت که متن کامل قرآن نيز از دست برود، بنا به توصيه عمر، کار  
سالھای زندگی محمد کاتب او بود محول شد،  ووی مأموريت يافت تا قطعات قرآن را از مراجع مختلف جمع و  
آنھا را با يکديگر مقابله کند تا متن جامعی ازقرآن ازمجموع آنھا تنظيم شود.  متنی که زيدگرد آورد بدون نقطه  
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ی نوشته شد و بدين جھت مصحف نام گرفت،  ولی اين نسخه اوليه قرآن جنبه رسمی نداشت  و اعراب بر صفحات
وتنھا به استفاده شخص پيشوايان جامه اسالمی اختصاص داده شده بود.  بعدا توسط چند تن ديگر از صحابه  

تأخرآيات نيز تغيير محمد (که اسمشان اين نديم آمده است) آيات ديگری بدين مجموعه افزوده شد و ترتيب تقدم و  
يافت،  و بدين ترتيب چندين متن مختلف از قرآن تدوين شد که بی شباھت به نحوه تدوين متون مختلف تورات 
نبود.  وقتيکه پس از مرگ عمرعثمان به خالفت رسيد، وی تصميم گرفت از مجموع اين روايات يک متن رسمی  

ه و مورد قبول به حساب آيد، واين بار نيز اين وظيفه به قرآن تدوين شود که بعد از آن تنھا قرآن شناخته شد 
زيدبن ثابت کاتب محمد محول شد،  وعثمان ازحفصه دخترعمروزوجه محمد خواست که اوراق قرآنی را که  
ابوبکر بدوداده بود به ھيئت چھارنفری زيدوھمراھانش تحويل دھد. بعد ازتدوين قرآن رسمی اين نسخه به حفصه 

تمام مدارک ونوشته ھای ديگرقرآن منھدم گرديد.  نسخه انحصاری حفصه نيز بعد از مرگ او مسترد شد، ولی 
ھجری به امر مروان اول خليفه  اموی ضبط و منھدم شد و بدين ترتيب تنھا متنی از قرآن که باقی   ۴۶درسال 

  ماند متنی بود که به امر عثمان تھيه شده  بود.   
  

ره به بررسی پرداخته اند براين عقيده اندکه عثمان و نزديکان وی يعنی بنی اميه تقريبا ھمه محققانی که دراين با
از اين تدوين و تحميل متن واحدی از قرآن تنھا نظر دينی نداشته بلکه بيشتر تابع منظورھای سياسی بوده اند.  

اده،  تأکيد ميکند که  ای. پ. پتروشفسکی که درکتاب اسالم درايران خود ھمه اين نظريات را مورد بررسی قرار د
ميتوان با اطمينان گفت درجمع آوری قرآن تغييراتی به سود ھواداران بنی اميه درمتن آن داده شده و زيدبن ثابت 
بخاطر رضايت عثمان و امويان آيات معينی رااز متن قرآن حذف کرده است.  عبدهللا بن موسعود يکی از نزديکان 

  ١١٣که خود متن ديگری از قرآن را تدوين کرده بود آشکارا سوره ھای    محمد و از حافظان سرشناس متن قرآن 
قرآن را غير اصيل ميدانست، و خوارج نيز اصالت سوره  يوسف را منکر بودند.الاقل تا قرن چھارم   ١١۴و

ھجری ھنوز نسخه ھائی از قرآن که توسط ابن ابی کعب و عبدهللا  بن مسعود تدوين شده بود در ميان کسانی که  
قرآن تدوين شده عثمان را به رسميت نميشناختند رواج داشت، ولی ضبط منظم اين نسخه ھا و انھدام آنھا به امر  
خلفای وقت توسط حکام محلی، اندک اندک ھمه اين نسخ را از ميان برد و فقط روايت عثمان باقی ماند،  بطوريکه 

  شده ميشمردند ناچار آنرا پذيرفتند.    حتی شيعيان و خوارج که بسياری از جاھای اين متن را تحريف
  

اصالت برخی از آيه ھای قرآن دردرجه اول از طرف نزديکترين کسان خود محمد مورد ترديد قرار گرفته است،   
سوره احزاب   ۵٢تا  ۴٩مثال دراحاديث چندين کتاب معتبر، از قول عايشه،  ھمسر پيامبر، پس از نزول آيه ھای 

پيغمبرش درمورد انتخاب زنان مورد نظرش برای ھمبستری و عدم الزام او به رعايت  که درآنھا از خداوند به
ضوابط جاری دراين زمينه اختياری کامل داده شده است، نقل شده است که خطاب به ھمسرش گفته بود: "می  

آيه ھارا  بينی ارباب آسمانيت درپذيرفتن خواسته ھای قلبی تو خيلی شتاب دارد” . کس ديگری که اصالت اين 
مورد ترديد قرار داده بود عبدهللا بن ابی سرح ازنزديکترين صحابه پيامبرو کاتب مخصوص وحی ھای او بود که  
پس از مدتی اصالت اين وحی ھا و کيفيت نزول آيات قرآنی راانکار کرد، زيرا مدعی بود که چندين بار خود او 

نيزاين تغييرات را پذيرفته است،  وحتی يکبارآيه"فتبارک  درمتن اين آيات به تشخيص خود تغييراتی داده و پيمبر
) را که ساخته خود عبدهللا بن سرح بوده درمتن قرآن جای داده است.  ابی  ١۴هللا احسن الخالقی" (مومنون، 

سرح پس از طرح اين اختالف اسالم را ترک گفت و محمد نيز خونش را حالل کرد و پس از مدتی به کشتنش 
رح اين ماجرا به تفصيل درتاريخ طبری و تفسير ابوالفتوح رازی و کامل ابن اثيرو تفسيرشريف  فرمان داد.  ش 

الھيجی آمده است.  روايات متعدد ديگری نيز حاکی است که درچندين مورد عمرابن خطاب نظراتی درباره مسائل 
  مختلف به محمد اظھار داشته که بعد درآيات قرآنی جای داده شده است.   

ترين مطالبی که درقرآن آمده، اين آيه سوره توبه است که: "خداوند جان ومال مومنان را به بھای  از عجيب
بھشت خريداری کرده است که درراه خدا بکشند يا کشته شوند.  اين وعده قطعی است که درتورات و انجيل 

  ). ١١١وقرآن آمده است” (توبه، 
  

که درآن يھوه به پيامبرش يوشع امرميکند که” چون شھری را  اگر اين گفته درمورد تورات مصداق پيدا ميکند 
بدست تو بسپارم جميع ذکوران آنرا به دم شمشير بکش و درھيچيک از شھرھای اين اقوامی که يھوه به مالکيت 
تو  درمی آورد ھيچ ذی نفسی را از انسان وحيوان زنده مگذار و آنھا را بالکل ھالک ساز” (سفرتثنيه، باب  

)،  و اگر درمورد قرآن نيز صادق است که: "چون با کفار روبروشويد گردنھايشان را بزنيد تا ١٧- ١٣بيستم، 
)، درعوض درمورد انجيل نه تنھا مطلقا صادق نيست (که درآن حتی  ۴از فرط خونريزی از پای درآيند. ..(محمد،  

بلکه درست بعکس دراين کتاب ھشدار  يک مورد نيز نميتوان يافت که دستوری برای کشتن کفار داده شده باشد)،   
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، مرقس،   ۵٢داده شده است که ھر کس که با شمشيربکشد با شمشير نيز کشته ميشود (متی، باب بيست و ششم،  
)، و ھيچ مفسری نيز تا به امروز درھيچ جای انجيل نشانی از ۴۶، لوقا، باب بيست ودوم، ۴٢باب چھاردھم، 

که جان ومال مومنين به بھای بھشت ازطريق کشتن يا کشته شدن خريداری  اين” وعده قطعی خداوند"نيافته است  
   ٣   شود.

  
 *   *   *  

  
قرآن درجزو کتابھای آسمانی که از جانب خداوند به انبياء فرستاده شده اند اززبور داوود ھم نام برده است: "و  

از پيامبران رابربعضی ديگر، و زبور    )،“ و ھمانا برتری داديم بعضی١۶٣زبور را نيز به داود فرستاديم (نساء،  
). ولی اين کتاب زبور (که درخود تورات از آن بصورت مزاميرياد شده)  ۵۵را به داود عطاکرديم” (اسراء، 

ھيچوقت درتورات يا درانجيل کتاب آسمانی بشمار نيامده است وخود داود نيزدرھيچ جا چنين ادعائی را نکرده  
ای از سرودھای صد وپنچاه گانه ای است که داود،  پادشاه و پپغمبريھود،   است، زيرا مزامير داود مجموعه

ولی  خطاب به يھوه، خداوند يھود سروده است (نظير آنچه درگاتاھادرمورد زرتشت و اھورامزدا ميتوان ديد)
تساب  درھيچ جای آن خود خداوند با داود سخنی نميگويد.  و تازه انتساب بسياری از اين سرودھا به داود ان

سترده دو قرن اخير نشان داده که اين مجموعه درچھار  گغلطی است، زيرا چنانکه قبال گفته شد بررسيھای 
دوران مختلف ودرطول چند صد سال تدريجا سروده شده که الاقل يکی از ادوار آن دورانی است که سر زمين  

  يھود جزء شاھنشاھی ھخامنشی بود.   
  

 *   *   *  
  

رآن که ھر سه کتاب مقدس اديان توحيدی (تورات، انجيل، قرآن) از جانب يک خدای واحد  عليرغم اين تصريح ق 
فرستاده شده اند ( و بنابراين ميبايد منطقا منعکس کننده حقايقی واحد و مشترک درقالب” قوانين ابدی و ثابت و 

اوتھا وگاه تناقض ھايی چنان تغيير ناپذيرالھی” باشند)،  ميان بسياری از قوانين اعالم شده دراين سه کتاب تف
بنيادی  وجود دارد که اگر فرض براين باشد که ھمه آنھا از يک منبع واحد سرچشمه گرفته اند، به ناچار بايد  

درجه ای تغيير عقيده داده است.  درمورد    ١٨٠نتيجه گرفت که خداوند درفاصله تنھا چند قرن چندين بار بصورتی  
داده شد،  حکم تورات اين است که: "چون کسی زنی را به نکاح خود درآورده   زناشوئی چنانکه قبال نيز تذکر 

باشد، ھرآنگاه که اين زن ديگردرنظرش پسند نيايد طالقنامه نوشته و بدستش بدھد و اورا از خانه خود بيرون 
و او را از  کند،  و اگر آن زن شوھر ديگری کند و او نيز وی را مکروه بدارد و طالقنامه نوشته بدستش بدھد 

خانه اش بيرون کند، شوھر اول که اورا رھا کرده بود ديگر مجاز نيست اورا دوباره به نکاح خود درآورد” .  
درھمين راستادرقرآن آمده است: "زنانی را به نکاح خود درآوريد که مورد پسندتان باشند: دو يا سه يا چھار  

صيحت کنيد، سپس از بسترشان دوری گزينيد، و دست آخر  )،  و اگر نافرمانی کنند اول آنھارا ن٢٠زن (نساء، 
)". ولی  ١٩)،  و چنانچه دلپسندتان نباشند درامر طالق آنھا نگران مباشيد(نساء، ٣۴کتکشان بزنيد (نساء، 

درست درھمين زمينه درانجيل تصريح شده است که: "آنگاه عيسی فرمود مرد و زنی که با يکديگر ازدواج 
نيستند، بلکه يک تن واحد ھستند.  پس آنچه را که خدابھم پيوسته است انسان نبايد جداسازد.    ميکنند ديگر دو نفر

و فريسيان پرسيدند پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن يک طالقنامه به زن خود ازاوجداشود؟ و عيسی  
و با زنی ديگر ازدواج کند  درجواب گفت: اما من به شما ميگويم ھرکس زن خود را به علتی بجز زنا طالق بدھد  

)، و ھر زنی نيز که از شوھر خود جداشود و بامرد ديگر  ٩-  ۵خودش مرتکب زنا شده است (متی، باب نوزدھم،  
  )".  ١٢، ١١ازدواج کند مرتکب زنا شده است (مرقس، باب دھم، 

  
درمورد خوراکی ھای حرام و حالل درتورات آمده است: "خداوند به موسی گفت ازھمه حيواناتی که برروی زمين 
ھستند ھرکدام را که شکافته سم باشند و نشخوار کنند، بشرط اينکه سم آنھا تماما شکافته باشد، بخوريد واما  

وار ميکند ولی سم ندارد، و خوک را شتر را نخوريد که شکافته سم نيست، و خرگوش را مخوريد زيرا نشخ

 
اين فرضيه که عيسی ميتوانسته است طرفدار کشتن درراه خدا باشد مورد تأييد ھيچ مفسر اسالمی نيز قرار نگرفته است، و ظاھرا - ٣

ليرتبه رژيم واليت فقيه درمراسم سالم سالروز ادرديدار با کارگردانان ع تنھا اظھار نظر موافقی که دراين باره شده گفته آيت هللا خمينی
محمد است که: "اگر به عيسی مسيح فرصت داده بودند او ھم شمشير ميکشد و ميکشت،  زيرا وظيفه ھر پيغمبرھمين است که شمشير 

  ). ١٣۶٣آذر   ٣٠بکشد وبکشد: (جماران، 
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نخوريد، زيرا شکافته سم ھست وليکن نشخوار نميکند، و از ھرچه درآب است ھرکدام که پرو فلس دارد بخوريد  
و ھر کدام راکه پروفلس ندارد نخوريد، و از مرغان ھوا عقاب ومرغ الشخوار و مرغ استخوان خوار و شتر  

د، ولی ھمه حشرات بالدار راکه بر چھار پا راه ميروند بخوريد. ... و از  مرغ وجغدوشب پره و ھد ھد را نخوري
چشراتی که برزمين ميخزند اينھا برای شما نجس اند:  موش کورو موش و سوسمار و کرباسه وچلپاسه و 

)ودرھمين ٣٠- ١بوقلمون و ھرچه برشکم راه رود و ھر چه پايھای زياد ه دارد” (سفرالويان، باب يازدھم، 
د درقرآن آمده است: "حرام گردانيد خدابرشما مردار و خون و گوشت خوک را، و ھر حيوانی را که به نام مور

و ھر حيوانی را که به خفه کردن يا چوب زدن يا از بلندی پائين انداختن يا   )،  ١٧٣خدا ذبح نکرده باشند (بقره،  
فت از چھار پايان را: نروماده بره و نروماده  )،  و حالل کرديم برشما ھشت ج ٣به شاخ زدن مرده باشد (مائده، 

بزو بچه ھای آنھا را که درشکم مادرشان باشند، و نرو ماده شترو نرو ماده گاو وبچه ھای آنھا را که درشکم  
)". ولی درست درھمين راستا درانجيل آمده است که: ” ....و عيسی به ١۴۴و ١۴٣ھای ماده ھا باشند (انعام، 

که انسان از راه آنچه ميخورد و مينوشد نجس نميشود، زيرا که ھرچه ازراه دھان وارد بدن  آنھا گفت: بدانيد 
شود به معده ميرود و پس از آن به مزبله ريخته ميشود،  اما آدمی از راه آن چيزھائی نجس ميشود که از دل  

مع،  شھادت دروغ،  خيانت،   ودھانش بيرون می آيد، مانند سخن زشت،  انديشه پليد، قتل،  زنا،  فسق،  دزدی،  ط
فريب،  حسادت،  تھمت، خودبينی،  بدخواھی و حماقت. اينھايند که از درون بيرون می آيند و آدمی را نجس  

). و باز درھمين زمينه آمده است: ” چرا  ٢٣- ١٨، مرقس، باب ھفتم، ٢٠، ١٧ميکنند”  (متی، باب پانزدھم، 
را بخور و آنرا نخور و به اين دست بزن يا دست مزن؟عيسی به شما   مطيع مقرراتی از قبيل اين ميشويد که اين

گفته است که در مورد خوراکی و آشاميدنی يا رعايت عيد يا ماه نو يا روز سبت ( شنبه)به انتقاد ديگران اھميت  
شم  ).  در باره قصاص درتورات آمده است که: ” چ٢١ – ١۶ندھيد” (رساله پائولوس به کولسيان،  باب دوم،  

به جای چشم و دندان به جای دندان،  و دست وپا بجای پا و داغ بجای داغ.  و اگر کسی چشم غالم يا کنيزخود  
). ودرھمين زمينه درقرآن  ٣۴- ٢۴را کورکند اورا به عوض چشمش آزاد کند"(سفرخروج، باب بيست و يکم، 

)،   ١٧٨ده و زن را در مقابل زن بکشيد (بقره،   آمده است که”  مرد آزادرا درمقابل مرد آزاد، وبنده را درمقابل بن
)، و اگر مقتول از قومی ۴۵چشم بجای چشم وبينی بجای بينی و گوش بجای گوش و دندان بجای دندان (مائده، 

)". ولی  ٩٢باشد که با شما محاربند، پرداخت خونبھا برقاتل ضرور نيست ولوآنکه مقتول مومن باشد (نساء، 
آمده است: "... وعيسی فرمود: شنيده ايد که گفته شده است چشم به جای چشم ودندان درھمين مورد درانجيل 

بجای دندان.اما من به شما ميگويم که انتقامجوئی فقط حق خداوند است، واواست که ميبايد سزای گناھکاران را  
وت کنی؟ اوآفريده  )، تو کيستی که بخواھی درباره انسان ديگری قضا٢٩  –  ٢٧بدھد(لوقا،  باب بيست و ششم،   

خداوند است و فقط ارباب آسمانی تو ميتواند اين کار رادرمورد او انجام دھد (رساله پائولوس به روميان،  باب  
     - )، و"چرا پرکاھی راکه درچشم ديگری است می بينی ولی چوبی را که درخودت درچشم داری نمی  ۴چھاردھم،  

ده باشی،  آنگاه بھتر خواھی توانست پر کاه را نيز از چشم  بينی؟ اگر آن چوب رااز چشم خودت بيرون آور
)" و” ای آدمی،  تو کيستی که درباره  ۴٢-  ٣٧، لوقا، باب ششم،  ۴-  ١برادرت بيرون آوری” (متی،  باب ھفتم،  

ديگران قضاوت ميکنی؟ وقتی تو ديگران را محکوم ميکنی ولی خودت ھمان کاری را که آنھا انجام داده اند انجام  
)و” در باره ديگران قضاوت مکنيد،   ۵٣ – ۵٢دھی،  خودت را محکوم کرده ای” (متی،  باب بيست وھفتم،  مي

  ).  ٢و  ١زيرا بھمانطور که ديگران را محکوم ميکنيد خودتان محکوم خواھيد شد” ( متی،  باب ھفتم، 
  

ی ديگری او را درشھر يافته درمورد مجازات زنا، تورات مقررکرده است که: ” اگرزنی به مردی نامزد شود ول
بااوھمبستر شود پس ھردوی ايشان رابه دروازه شھر ببرند و با سنگھا سنگسار کنند تا بميرند"(سفرتثنيه،  باب  

)، و قرآن تصريح ميکند که: "زن زناکارو مرد زناکار ھرکدام را صدضربه شالق بزنيد و  ٢۴و  ٢٣بيست ودوم،   
)".ولی درھمين ٢واين مجازات درحضور گروھی ازمومنان انجام گيرد(نور،   ھيچگونه ترحمی بدانان روامداريد،  

مورد درانجيل آمده که: "کاتبان و فريسيان زنی را که درزنا گرفته شده بود پيش او (عيسی)آوردندو به او گفتند 
ينصورت  موسی درتورات به ما حکم کرده است که چنين زنان سنگسار  شوند. توچه ميگوئی؟ و عيسی گفت: درا

شما ھم چنين کنيد،  بشرط اينکه سنگ اول را کسی براو اندازد که خود زنا نکرده باشد، وآنان تا به آخر يکی 
)".و درجای ديگر انجيل آمده است” "توکه ميگوئی زنا مکن، آيا  ١٠- ٣يک بيرون رفتند (يوحنا، باب ھشتم، 

دزدی نميکنی؟ توکه ديگران را تعليم ميدھی، چرا  خودت زنا نميکنی؟توکه ميگوئی دزدی نبايد کرد، آيا خودت 
  ).  ٢٢- ٢١خودت راتعليم نميدھی؟"(نامه پائولوس به روميان، باب دوم،  

  
درمورد تعطيل روز سبت (شنبه)وقوانين اکيدمربوط بدان درتورات آمده است که: "و خداوند به موسی فرمود  

روز ھفتمين روز سبت يھوه خدای تو است ودرآن  شش روز مشغول باش و ھمه کارھای خود را بجا آور، اما 
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ھيچ کار مکن، نه توونه پسرت ودخترت وغالمت وکنيزت وچھارپايانت و ميھمانت که درون ديوار 
)، و حتی قرآن دراين مورد تصريح دارد که چون يھوديان مقررات  ١٠و ٩توباشد"(سفرخروج،  باب بيستم، 

)، ولی درھمين مورد درسه انجيلھای چھارگانه ۶۵زينه کرد (بقره، شنبه را رعايت نکردند خداوند آنھا را بو
ميتوان خواند که: "درآنزمان عيسی دريکروز شنبه باشاگردان خود از ميان مزارع گندم ميگذشت، و چون  
شاگردانش گرسنه بودند شروع به چيدن خوشه ھای گندم و خوردن آنھا کردند. قريسيان به او گفتند:  شاگردان  

ی را ميکنند که درتورات اکيدا برای روز شنبه منع شده است. و او درجواب فرمود: آيا شما آنچه را که  تو کار
داود وقتی که خودش و يارانش گرسنه بودند انجام داد درتورات نخوانده ايد، که چگونه به خانه خداوارد شدند  

او و ھم برای يارانش ممنوع بود؟ و آيا    و نانھای تقديس شده درخوردند و حال آنکه خوردن آن نان ھا ھم برای
درتورات نخوانده ايد که کاھنان يھود با آنکه درروز شنبه درمعبد مقدس قانون سبت را ميشکنند 

  ).  ۵ – ١، لوقا،  باب ششم،  ٢٨- ٢٣،  مرقس، باب دوم،  ۵-  ١مقصرنيستند؟"(متی، باب دوازدھم، 
  

برابراھيم ظاھر شده گفت:ترا بسيار بارورنمايم و پدرامت ھای    درمورد ختنه پسران، درتورات آمده است:"خداوند
بسيار قرار دھم و تمامی زمين کنعان را به تو و به ذريت تو به ملکيت ابدی دھم. ...و درمقابل تو نيز بايد عھد 

ود،  مرا نگاه داری، و عھد من اين است که بعد از تو ھر ذکوری ازقوم تو ختنه شود، وگوشت غلفه او بريده ش
و ھر ذکور ختنه نشده که گوشت غلفه او بريده نشده باشد آنکس ازقوم خود منقطع شود، زيرا که عھد مرا  

). ولی درھمين باره درانجيل ١٧ –  ١۴، باب سی و چھارم، ١۴-  ۵شکسته است” (سفر پيدايش،  باب ھفدھم،  
ه باشد، بلکه کسی است که قلبش  تصريح شده است که: ” مومن واقعی کسی نيست که فالن عضو بدنش ختنه شد

ختنه شده باشد.  اگر از شريعت پيروی کنی ختنه تو ارزش دارد، اما اگر ازآن سربپيچی مثل اين است که اصال 
)و: "آنچه اھميت دارد ختنه شدن يا نشدن  ٢٩و ٢۵ختنه نشده باشی” (رساله پائولوس به روميان،  باب دوم،  

)و: "بين يونانی ١٩داوند است” (رساله اول پائولوس به قرنطيان،  باب ھفتم،  نيست، اطاعت پاکدالنه از فرمين خ
و يھودی و بربر و ختنه شده و يا ختنه نشده فرقی درپيش مسيح نيست” (رساله پائولوس به کولسيان، باب  

ھستند    ). درجای ديگر عيسی خطاب به ھمين کاھنان يھود که خواھان اجرای بيقيد و شرط قوانين تورات١۶دوم،  
ميگويد: "شما درھای پادشاھی آسمانی را به روی مردم ميبنديد، خودتان وارد آن نميشويد وديگران راھم ازورود  
بدان باز ميداريد.  مال بيوه زنان را ميبلعيد ولی برای خود نمائی نمازتان را طول ميدھيد و دعاھای بسته شده  

ترميکنيد. بارھای سنگين بردوش مردم ميگذاريد ولی خودتان  به بازويتان را قطورترو دامن رداھايتان را پھن 
حاضرنيستيد برای بلند کردن آنھا حتی انگشتتان را تکان دھيد” (متی،  باب سيزدھم، مرقس، باب يازدھم،  لوقا،  

  بابھای يازدھم و بيستم).
  

 *   *   *  
فری او با خداوند شناخته ھمچنانکه درسنن مذھبی يھود، تورات نوشته شخص موسی براساس گفتگوی دون

ميشود،  و ھمچنانکه درسنن مذھبی مسيحيت انجيلھای چھارگانه منعکس کننده حقايقی ھستند که عيسی مسيح  
از آسمان دريافت داشته است، درجھان اسالم نيز بطور سنتی قرآن کتابی شناخته ميشود که ھمه آن بصورت  

ران متعددی که دردوقرن گذشته مطالب سه کتاب مقدس”  وحی بر محمد نازل شده است.  با اينھمه، پژوھشگ
از ديدگاه صرفا علمی و با اتکا به مدارک مختلف باستان شناسی و زبان شناسی و اسطوره شناسی    را  توحيدی"

ارزيابی کرده اند،  براين باورند که ھمچنانکه تورات تقريبا درھمه موارد بازگو کننده اساطير و متون مذھبی 
تی است، و ھمچنانکه انجيل دربسياری از موارد بازگو کننده مطالب تورات است، قرآن نيز دربسيار  ماقبل تورا

موارد بازگو کننده مندرجات تورات و انجيل است، بطوريکه حتی عين جمالت يا اصطالحات آنھا درآن بازگوئی 
ه بھشت راه نيابند مگر آنکه شتر  شده است.  مثال اين آيه سوره اعراف را که: "آنکه آيات ما را تکذيب کنند ب

) بازتابی از اين گفته عيسی درانجيل شمرده اند که: "به شما ميگويم که  ۴٠از چشمه سوزن بگذرد” (اعراف،  
)،   ٢۴گذشتن شتر از چشمه سوزن آسانتر از راه يافتن يک ثروتمند به ملکوت خدااست” (متی،  باب نوزدھم، 

داوند ھرکه را که بخواھد مشمول رحمت خود ميکند و ھر کس راھم که  يا اين جمله سوره آل عمران که” خ 
)بازتابی ازاين جمله انجيل (که خود آن نيزازتورات گرفته شده  ٢۶بخواھد به عذاب ميکشاند” (آل عمران، 

است):”  زيرا که خداوند به موسی ميفرمايد:  برھرکه بخواھم رحمت بياورم و برھرکس ھم که بخواھم ذلت  
)،  و يا اين جمله سوره بقره راکه: "بردلھايشان ١٨-  ١۵” (رساله پائولوس رسول به روميان،  باب نھم،  بفرستم

پرده افکنديم و برگوشھا و چشمھا يشان مھرزديم” تکراری ازاين جمله عھد جديد که: "اينان چشمھائی دارند  
  ). ٨روميان، باب يازدھم،   که نمی بينند و گوشھائی دارند که نميشنوند” (رساله پائولوس رسول به
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جمالت آغازين سوره تکويردرقرآن که: " آنگاه که خورشيد تاريک شود، و آنگاه که ستارگان خاموش گردند”   
و سوره انفطار که: "آنگاه که آسمان بشکافد، و آنگاه که ستارگان بپراکنند. ..." بازگوئی آشکار اين گفته عيسی  

يد تاريک خواھد شد، و ستارگان بيفروغ خواھند شد”  (متی،  باب بيست و  درانجيل است که: ” درآنوقت خورش
)،  و نيز آيه ھای پايانی سوره فيل که”  خداوند برآنان سنگھای سجيل ۴۶،  لوقا، باب بيست ودوم،  ۴٢چھارم،   

يد”  (صحيفه از آسمان بارانيد” بازگوئی اين جمالت که: ” آنگاه خداوند سنگھائی بزرگ از آسمان برآنھا باران
  ).  ١١يوشع،  باب دھم،  

  
،   ١٢، فصلت،  ١٧،  مومنون،  ٢٩درقرآن ھفت بار از خداوند بصورت آفريننده آسمان نام برده شده است (بقره،  

). تقريبا ھمه محققان براين نظرند که اين فرضيه ھفت آسمان از  ١٢،  نباء، ١۵، نوح، ٣، ملک، ١٢طالق، 
، مزامير داود، مزمور  ٢٧، کتاب اول پادشاھان،  باب ھشتم، ١۴نيه، باب دھم، کتابھای مختلف تورات (سفر تث

) و از کتابھای تفسيری وابسته به تورات (بت حاميدراش، ميثاق الوی، ھکده، ربی ناتان،   ۴صد و چھل و ھشتم،  
  ٤گرفته است.    عروج اشعيا)

  
و نرم آفريديم وآنگاه روح خود رادربينی او دميديم  درباره آفرينش آدم، درقرآن آمده است که آدم را از گلی تيره 

). اين توصيف ٩،  سجده، ٧٢و ٧١، ص، ۶١، اسری، ٢٩، ٢٨، ٢۶، حجر، ١٢، اعراف، ۵٩(آل عمران،  
قبال درتورات چنين آمده است که: ” آنگاه يھوه الوھيم آدم را از گل سرشت و دم زندگی را دربينی او دميد و آدم  

)، ای خداوند، دستھای تو مرا سرشته ومانند سفال از گل آفريده است (کتاب  ٧ش، باب دوم،  زنده شد (سفر پيداي
)،  ای خداوند، ما گل ھستيم که با دستھای توسرشته شده ايم(کتاب اشعياء، باب شصت  ٩- ٨ايوب،  باب دھم، 

  )".  ٨وچھارم، 
  

جھان و آدميان درآن ثبت است (انعام، که تمام رويدادھای گذشته و آينده  درشش سوره قرآن از” لوح محفوظ"
). وصف اين لوح قبال درچند کتاب مختلف  ٢٢، حديد، ٣، سبا، ٧۵،  نمل، ۶، ھود،  ۶١،  يونس، ۵٩

و  ٢٩، باب اول، ٢، کتاب اول حنوخ، باب پنجاه و سوم، ١۶عھدعتيق(کتاب مزامير،  مزمورصدوسی ونھم، 
عينا بھمين صورت آمده است.  درتلمود"روش ھاشانا"(باب  ) ٣١، عروج اشعيا، باب دوم، ٢١باب سی ودوم، 

  ٥  .نيز آمده است که خدادرروز اول ھر سال سرنوشت يکايک آدميان را درلوح محفوظ ثبت ميکند   )١۶و  ٢اول،  
، مومنون، ۴٠(ھود،    ”به نوح گفتيم وفتی که موعد قھر ما فرارسدوتنورآتش بجوشد. ..."   درقرآن آمده است که

)گرفته شده که درآن آمده است: " ھرقطره آبی که خداوند  ۵صطالح از تلمود اورشليم (سھندرين دھم،  ). اين ا٢٧
  در طوفان نوح نازل کرد درکوره دوزخ جوشيده شده بود”. 

  
درسوره انعام آمده است که ابراھيم طلوع ستاره شب راديد وگفت که اين خدای من است، ولی وقتيکه ستاره  

را که ناپديد ميشود دوست ندارم.  سپس طلوع ماه راديد وگفت اين خدای من است، ولی غروب کرد گفت: چيزی  
با غروب کردن آن گفت که اگر خدای راستين مرا ھدايت نکند اززمره گمراھان خواھم بود. پس طلوع خورشيد  

که غروب کرد،  را ديد و گفت که اين يکی حتما خدای من است زيرا که بزرگترين ھمه است،  ولی آنرا ھم ديد 
آنگاه به قوم خود گفت من اينھائی که شما شريک خدای آفريننده آسمانھا و زمين قرار ميدھيد اعتقاد ندارم و به 

). اين نوشته تقريبا اقتباس کامل روايتی است که درکتاب تفسير يھودی  ٧٩ – ٧۶راه شرک نميروم (انعام، 
  )آمده است.  ١٧- ١٣ميدراش (باب سی وھشتم، 

  
ره ھمين ابراھيم، وقتيکه بخاطر بت شکنی به آتش افکنده ميشود درقرآن آمده است که: "به آتش امر کرديم  دربا

).اين صحنه، اقتباس آشکاری  ۶٩که ابراھيم را نسوزاندو برايش آرامش و خنکی به ھمراه بياورد” ( انبياء،  
ل سه جوان يھودی به آتش انداخته ميشوند  از کتاب دانيال تورات است که درآن به فرمان بخت النصر پادشاه باب

 
سطوره بابلی ھفت فلک (عطارد، زھره، مريخ، ماه،  مشتری، زحل،  خورشيد)گرفته شده که اسطوره توراتی ھفت آسمان،  خود از ا -  ٤

اختر شناسی بابلی برآن بنياد شده است.  متون مربوط بدين ضوابط فلکی درروی الواح متعددی که درکاوشھای باستان شناسی اوايل  
  قرن حاضر دربين النھرين کشف شدند، به تفصيل ثبت شده است.   

گرفته است که بموجب آن مردوخ خدايان درآغاز ھر سال سرنوشت   Enuma Elishخود تورات اين اسطوره راازمنظومه بابلی -  ٥
  ابــــکت در رجمه وــــت  E.Dhorme آدميان را درطول آن سال بدست پسرش برلوح محفوظ رقم ميزند.  متن اين منظومه توسط

Choix des texts religieux assyro-babykoniens   .چاپ شده است  
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 ٢٣ولی فرشته يھوه به آتش ميدمد و آتش برای آنان خنکی و لطافت به ھمراه می آورد (کتاب دانيال، باب سوم،  
-٢۶(.    
  

از گوساله زرين تورات که درھنگام اقامت چھل روزه موسی درکوه سينا برای مالقات با يھوه توسط قوم يھود  
ا آنرا بجای خدا بپرستند (سفر خروج، باب سی ودوم)درقرآن بصورت گوساله سامری نام برده  ساخته ميشود ت 

شده است: "آنگاه خداوند به موسی گفت: آری، پس ازرفتن تو از قوم، ما قوم ترا آزموديم و ديديم که سامری  
ه:"اسرائيل نيکوئی را  ). اين اسطوره از کتاب ھوشع نبی گرفته شده است ک٨۵آنھارا گمراه کرده بود” (طه، 

). درباره ھمين  ۵و ۴ترک کرده و از نقره وطالی خويش گوساله سامری ساخته است” (ھوشع،  باب ھشتم،  
گوساله درجای ديگر تورات آمده است که: "پس يربعام پادشاه سامر ه دو گوساله طالئی ساخت و يکی از آنھا 

  ).  ٢٨گذاشت” ( کتاب اول پادشاھان، باب سيزدھم،  را دربيت ئيل و ديگری را دردان درمعبد پادشاھان 
  

درقرآن آمده است که وقتيکه دوفرشته ای که مأمور ھر آدمی ھستند دردو جانب راست و چپ او مينشينند تا 
اعمال او را يادداشت کنند، وی نميتواند ھيچ سخنی برزبان آورد مگر اينکه کاتبی آماده ثبت در آن درکنار خويش 

نوشته آن دو ملک، يکی خوب و يکی بد، ھر  ). اين برداشت اقتباس از تلمود است که به ١٧داشته باشد ( ق، 
، ١١٩، الف، شبات، ١٠۴، الف، کتوبوت، ١۶مومنی را که از کنيسه باز ميگردد ھمراھی ميکنند (حقيقه، 

) آمده است که دو ملک درلحظه مرگ روح مرده را بدست  ۵ب).درھمين زمينه کتاب دوم حنوخ (باب نوزدھم،  
  خدای داور عرضه بدارند.   خود ميگيرند تا نامه اعمالش را به

  
درسوره مطففين ازکتابی بنام علييين سخن رفته است که تنھا نزديکان به خداوند بروجود آن اگاھند: "علييين 
کتاب نيکان است، و تو چه دانی که عليون چيست؟ کتابی مکتوب است که مقربان خداوند برآن گواھند” (مطففين، 

توضيح بيشتری داده نشده است، ولی پژوھشگران متعددی اين کتاب نيکان ). درباره اين کتاب درقرآن  ١٩و  ١٨
را ھمان” کتاب برگزيدگان” تورات دانسته اند که درچھارکتاب مختلف عھد عتيق (سفر خروج،  باب سی و دو،  

)و دردو کتاب ٣،  حنوخ، باب چھل وھفتم، ١،  دانيال،  باب دوازدھم، ٢٩،  مزامير، مزمور شصت و نھم، ٣٢
بصورت دفتر مکتوب خداوند از آن ياد    ١۵و مکاشفه نوحنا، باب بيستم،     ٢٠عھد جديد (انجيل لوقا،  باب دھم،  

  شده است.   
  

، ١٨٩، انعام،  ١٠اسطوره توراتی خلقت حوا ازدنده آدم،  درپنج سوره قرآن مورد تأييد قرار گرفته است (نساء،  
داده است که نوع بشر از نسل آدم و حوا پديد آمده اند،      ) و درھربار تذکر ١١، شوری،  ۶،  زمر، ٢١روم، 

بدين ترتيب قرآن نيز چون تورات ھمه آدميان را زاده زنا، يعنی حاصل ھمخوابگی پسران آدم با مادر يا  
ميشمارد که ھمه اين نوع   خواھرانشان و يا با محارم نزديکانشان (خواھر زاده يا برادرزاده يا عمه و خاله)

     ٦ی ھا درھردوکتاب منع شده اند.   ھمخوابگ
  

  بخشی ديگر ازآيات قرآن مستقيما از انجيل و عھد جديد گرفته شده اند:  
  
درسوره نمل ازحيوانی بنام دابه االرض نام برده شده که به امر خداوند از زمين بيرون می آيد تا به آدميان  

).اين توصيف اقتباس روشنی  ٨٢عی نداشته اند(نمل، ھشدار دھد که کسانی ازآنان به آيات پروردگاراعتقاد واق
 

تقريبا ھمه محققانی که درباره قرآن بررسی کرده اند براين عقيده اند که پيامبراسالم با تورات ونيز با کتابھای تفسيری مربوط بدان - ٦
زديک آشنا بوده (تلمود، ميشنه، ھلخه، ھگده، ميدراش)که ھمه آنھا درجامه يھودی عربستان آن زمان مورد استفاده و مراجعه بودند از ن

است، ولی انجيل و کتب مربوط بدان را تنھا از طريق راھبان مسيحی درسفرھای تجارتی خود به شام و فلسطين شناخته و آشنائی مستقيم 
با آنھا نداشته است.  طبری درتفسير کبير خود مينويسد که ھنگاميکه محمد نخستين آيه ھای قرآن را عرضه کرد حتی ھمسرش خديجه 

  ز متون توراتی و تاريخ پيامبران عھد عتيق آگاھی داشت.   نيز ا
نولد که تذکر ميدھد که محمد الاقل متون مذھبی ھگده (مربوط به بخش اخترشناسی، آفرينش، پزشکی، تصوف و داستانھای تورات)را 

 Die Abhangigkeit des Qorans von درخود مکه آموخته بود.  ويلھلم رودلف درکتاب” اقتباسھای قرآن از آئين يھود”  
Judentum  ”و توری درکتاب” بنياد يھودی اسالم The Jewish Foundation Of Isalam فھرست مفصلی از احکام و قوانينی

براين نکته  Studies in Islam را که درقران از تورات اقتباس شده ارائه کرده اند.  سموئل تسويمردرکتاب بررسيھائی درباره اسالم
ارد که اسامی و مطالب مربوطه به پيامبران عھد عتيق درقرآن غالبا از کتابھای تلمود و ميدراش و کمتراز خود تورات اقتباس تأکيد ميگذ

مينويسد که درھمه اين موارد نقش خود قرآن اين بوده است   Mohammad and the Rise of Islam شده اند.  مارگوليوث درکتاب
  اسالم تطبيق دھد و برآنھا مھر اسالمی بزند.  که روايت تورات را با برداشتھای 
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ازمکاشفه يوحنا درعھد جديد است که: "آنگاه حيوانی وحشی را ديدم که از زمين بيرون آمد ودو شاخ داشت و 
  ).  ١١ھمچون اژدھا سخن می گفت” (مکاشفه يوحنا،  باب سيزدھم، 

  
ه را به گردن ھر کس می آويزيم و بدو ميگوئيم ”درروز رستاخيز دفتری  گشود  درجای ديگر قرآن آمده است که

اين گفته تکرار مطالب    ).١٣اين نامه اعمال تواست،  آنرا بخوان تا حساب نيک و بد خويش را بدانی” (معارج،  
ديگری از مکاشفه يوحنا است که: "و ديديم که دفترھارا گشودند، پس دفتری گشوده شد که دفتر حيات است و  

(مکاشفه يوحنای رسول، باب بيستم،   به حسب اعمالشان ازآنچه دردفترھامکتوب است" برمردگان داوری شد
). درسوره مريم آمده است که مريم چون عيسی را حامله شد به محل دوردستی رفت و درآنجا درزير درخت  ١٢

بان نميماندم.   خرمائی درد زايمان براو عارض شد وبا خود گفت که کاش مرده بودم و اينطور گرسنه و تشنه دربيا
ولی فرزندش اززير پای او خطاب کرد که غم مخور، زيرا خداوند تو برايت چشمه آبی از زمين برآورده است،  

  ). ٢۵ – ٢٢وبرای خوراک خود نيز ساقه نخل را تکان بده تا خرماھای تازه ورسيده برتو فروريزد” (مريم، 
  

است که درآن ھاجر کنيز و ھمسر ابراھيم که شوھرش  مضمون اين آيه، تکرار صحنه ای از سفر پيدايش تورات  
وی را به خواست زن ديگرش سارا بھمراه فرزند نوزادش اسماعيل ازنزد خود ميراند دربيابان از گرسنگی و  
تشنگی مينالد و ميگويد که کاش مرده بود و گرسنه و تشنه دربيابان نميماند، ولی خداوند برای او چشمه ای از  

). معجزه خم شدن درخت  ١٩- ١٨د و بدو خوراک ميرساند (سفر پيدايش، باب بيست ويکم، زمين بيرون آور
خرما برای عرضه ميوه خود به مريم وفرزندش درمتن تعديل شده متی(باب بيست)روايت شده ولی اين ماجرانه  

  افتد.   در زمان تولد عيسی، بلکه درھنگام سفر مريم و ھمسروفرزند نوزادش به مصردربيابان اتفاق می
  

درھمين سوره مريم، بمناسبت بارداری مريم از روح القدس داستانی از زکريای پيغمبر درقرآن آمده است که  
بطور روشن اقتباس از انجيل لوقا است.دراين باره درقرآن چنين آمده است:"و ياد آورازرحمت پروردگارخود به  

رثی برايش تعيين فرمايد، زيرا زوجه اش نازاست و  بنده اش زکريا، ھنگاميکه وی از خداوند مسئلت کرد که وا
خودش نيز پير شده است وما به دو گفتيم ای زکريا، به تومژده ميدھيم که صاحب پسری خواھی شد که او را  
يحيی نام خواھی داد، و اين نامی است که درگذشته به ھيچکس نداده ايم. عرض کرد: پروردگارا، چگونه چنين  

ام و ھمسرم نيز فرزند نمی آورد.اگر چنين است، مرا نشانی براين مرحمت فرما. گفتم  شود که من سالخورده
نشان ما اين است که سه شب تمام با مردمان سخن نگوئی.  وزکريا ازمعبد بيرون آمد و به مردمان فھماند که 

ا، و حال آنکه ھنوز  صبح و شب خداوند را تسبيح گوئيد.  و ما به يحيی خردمندی بسيار داديم، و مھربانی وصف
  ). درھمين راستا، درانجيل آمده است:  ١٣ – ١کودکی بيش نبود” (خالصه شده از سوره مريم، 

"درزمان سلطنت ھيروديس پادشاه يھوديه کاھنی بنام زکريا زندگی ميکرد که ھمسر او از خاندان ھارون بود و  
ريا به معبد خداوند درآمد که بخور بسوزاند، فرشته  اليصابات نام داشت. ... و ايشان را فرزندی نبود.  و چون زک 

خداوند بروی ظاھر شد و بدو گفت که خداوند دعای ترا مستجاب کرده است و زوجه ات برای تو پسری خواھد  
زائيد که اورا يحيی خواھی ناميد و از درون رحم مادر خود ھمراه روح القدس خواھد بود... زکريا به فرشته گفت  

بدانم چونکه من پير ھستم و زوجه ام نيز ديرينه سال است؟ فرشته گفت: من جبرئيل ھستم که  اين را چگونه
درحضور خدا ميايستم و فرستاده شدم تا از اين امور ترا مژده دھم، وليکن چون سخنھای مرا باور نکردی تا  

ت پسری بزاد ھمسايگان ھنگام وقوع اين امورالل خواھی شد و نيروی تکلم نخواھی داشت. ... و چون اليصابا
درروز ھشتم برای ختنه طفل آمدند و نام زکريا را براو نھادند، اما مادرش گفت نی، که نام او يحيی است.  بدو 
گفتند که از قبيله تو ھيچکس اين نام را ندارد.  پس درساعت طفل نوزاددھان گشوده به حمد متکلم شد و برتمامی  

  ).  ۶٨تا  ١وند متبارک باد” (خالصه شده از انجيل لوقا، باب اول، آنان خوف مستولی گشت و گفتند خدا
  

اقتباس آشکار ديگری از انجيل، آيه ای از سوره حديد است که درآن آمده است: ” ... وآنروز مردان و زنان  
ان مومن و مومنه را خواھی ديد که مشعلھائی را بدست دارند تا راھشان را روشن کند.  کافران مرد و زن بدان

ميگويند اندکی درنگ کنيد تا ما نيزبه شما برسيم واز نور مشعلھايتان بھره مند شويم،  ولی مومنان بدانان پاسخ  
ميدھند:  نه،  باز گرديد و مانند ما برای خودتان مشعل تھيه کنيد.  و دراين ميان حصاری ميان مومنان و کافران 

). درھمين باره، درانجيل آمده  ١٢رون آن خواھند بود” (حديد،  پديد خواھد آمد که مومنان در درون وکافران دربي
  است:  
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"درآن روز پادشاھی آسمان بمانند آن ده دوشيزه ای خواھد بودکه چراغھايشان را برداشتند و به پيشباز داماد  
أخير کرد  رفتند. پنج تن ازاين دختران دانا چراغھايشان را باظرفھای روغن ھمراه بردند.  چون داماد درآمدن ت

ھمگی خوابشان برد، تا آن ھنگام که کسی درنيمه شب بانگ زد که داماد می آيد، به پيشباز او بيائيد.  دختران  
که اين را شنيدند ھمگی برخاستند و چراغھايشان رادردست گرفتند.  دختران نادان به دختران دانا گفتند: چراغھای  

رابه ما بدھيد.  ولی آنھا جواب دادند:  نه، روغن برای ھمه   ما درحال خاموش شدنند،  قدری از روغن خودتان
کافی نيست،  بھتر است پيش فروشندگان برويد و روغن برای خودتان بخريد.  وقتی که آنھا رفتند داماد وارد  
شد.  دخترانی که آماده بودند با او به مجلس عروسی وارد شدند و دربسته شد.  آن پنج دختر ديگر برگشتند  

د زدند:  ای آقا، دررا به روی ما باز کن ! اما داماد جواب داد:  من شما را نميشناسم !"(متی،  باب بيست  فريا
  ).  ١٣ – ١وپنجم،  

  
،  زمر،   ۵٠، ص، ٢٣اشارات مربوط به درھای بھشت و مالئک نگھبان آنھا درسه سوره قرآن (رعد،  

دروازه اورشليم وفرشتگان نگاھبان آنھا  ١٢از  )اقتباس ازفصلی ازمکاشفه يوحنا درانجيل است که درآن ٧٣
سخن رفته است:” و آنگاه فرشته شھر مقدس را که با شکوه خدائی خود مانند جواھری گرانبھا ميدرخشيد به  
من نشان داد که ديوار بلندی با دوازده دروازه داشت و برآنھا دوازده فرشته نگھبانی ميکردند:  سه دروازه  

وازه بجانب شمال،  سه دروازه بجانب باختر”  (مکاشفه يوحنا رسول،  باب بيست يکم،  بجانب خاور،  سه در
١٣ – ١١  .(  

  
افسانه دجال و ظھوراودرآخرالزمان که مستقيما درقرآن منعکس نشده ولی از ھمان آغاز درمعتقدات اسالمی 

ود آن نيز اقتباس از داستان جائی اساسی داشته است، اقتباس آشکاری از رساله انجيلی تسالونيکيان است که خ
اساطيری پرومته يونانی است که يھوديان درزمان حکومت جانشينان اسکندردرفلسطين باآن آشنا شده بودند.   
درانجيل دراين باره آمده است که” ... و درآنوقت (پيش ازظھور مسيح درآخرالزمان) آن مرد شرير يعنی فرزند  

،  کسی که پيش از مسيح می آيد، ياد شده است)ظھور ميکند، Antechristھالکت (که درانجيل ازاو بصورت 
درمعبد خدامينشيند و چنين مينمايد که خدااست، اماظھور او به عمل شيطان است با ھرنوع قوت و آيات و عجائب 
ی دروغ و به ھرقسم فريب نادرستی برای گمراھانی که محبت راستی را نپذيرفتند تا نجات يابند، و آن سربيدين

ھمچنان عمل خواھد کرد تا عيسی خداوند اورا به نفس دھان خود ھالک کند و به تجلی ظھور خويش اورانابود 
). معتقدات اسالمی اين اسطوره را  ١٠ –  ٣سازد” (رساله دوم پائولوس رسول به تسالونيکيان،  باب دوم،  

جھت اين اسطوره بخصوص درجھان   بھمين صورت پذيرفته و فقط جای عيسی را به مھدی داده است،  و بھمين
تشيع اھميت خاص يافته،  بطوريکه بيش از ده صفحه از بحاراالنوار مال باقرمجلسی (جلد سيزدھم)به احاديث  
مختلف مربوط به ظھور دجال و شرح پيروزيھای کاذب او تخصيص داده شده است. طبق اين احاديث دجال  

الک وممالک اصطخری ازآن بصورت جھودستان نام برده شده  درآخرالزمان ازمحله يھوديه اصفھان (که درمس
است)ياازشھری درخراسان سربرميدارد و اعالم خدائی ميکند،  ولی پس از چھل روز بدست امام زمان که درپايان 
غيبت کبرای خود درمکه ظھور ميکند کشته ميشود.  برخی از مطالب ديگر قرآن، ھم درتورات و ھم درانجيل 

مانند” صوراسرافيل”  که در بيست سوره مختلف قرآن بدان اشاره شده است.  تا آنجا که مربوط  ريشه دارند، 
به تورات است،  اين” صور"نه بعنوان طاليه روزقيامت (که چنين روزی درتورات جائی ندارد)، بلکه درموارد  

يپور درھنگام دريافت  )اين ش١٩و ١۶وبه مناسبتھای گوناگون نواخته ميشود:  درسفر خروج (باب نوزدھم،  
الواح ده گانه خداوند توسط موسی، درکوه سينابصدادر ميآيد و درھمانجا يھوه به موسی دستور ميدھد که  

  ١دوشيپورنقره ای به منظور فراخواندن قوم يھود و صدور فرمان عزيمت آنھا بسازد (سفراعداد،  باب دھم،  
،   ١٢نگام جنگ (کتاب دوم تواريخ ايام،  باب سيزدھم،  ). درکتابھای مختلف عھد عتيق شيپورھا گاه درھ٢و

،  مزاميرداود،   ١٢)، گاه درآغاز مراسم نيايش (کتاب دوم تواريخ ايام،  باب پنجم،   ٨کتاب ھوشع نبی،  باب پنجم،   
ازسال  )،  گاه درمراسم قربانی يااعالم ھالل ماه نو يا آغاز و پايان تعطيل شبت (شنبه) يا آغ۶مزمورنودوھشتم،   

نو نواخته ميشود.  درکتابھا ودررساالت عھد جديد” صوراسرافيل” درماھيت رستاخيزی خود توصيف ميشود:   
درانجيل متی عيسی درپايان جھان فرشتگان خود را باشيپوری پرطنين ميفرستد تا مومنان را از چھار گوشه 

وس قديس،  صوراسرافيل رستاخيز مردگان  ). دررساله ھای پائول٣١جھان فراخوانند (متی،  باب بيست وچھارم،  
)،  ١۶رساله به تسالونيکيان،  باب چھارم،  ۴۵٢را اعالم ميکند (رساله اول به قرنتيان،  باب پانزدھم،  

ودرمکاشفه يوحنا،  ھفت فرشته درشيپورھای خود ميدمند وبترتيب باران آتش برزمين ميبارند و دريا را به خون 
وزان از آسمان فرود می آورند ويک ثلث ازخورشيد وماه و ستارگان را تاريک ميکنند مبدل ميکنند و ستاره ای س

و ملخھا رابرای ويران کردن زمين ميفرستند و چھار صد کرورسوار را برای کشتن يک ثلث از مردم جھان 
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ای رسول،   بسوی آنھا روانه ميکنند تابه سالح آتش و دود و گوگرد دمارازروزگارآنان برآورند (مکاشفه يوحن
  بابھای ھشتم و نھم).  

  
بعضی ديگرازآيات قرآن بصورت مستقيم يا ازطريق انجيل ازمتون زرتشتی گرفته شده اند، که ازجمله آنھا ميتوان 
ازآيه ھای مربوط به مالئک نگاھبان عرش خداوند، آيات مربوط به روزرستاخيزوترازوی حساب،  وآيه ھای  

  مربوط به پل صراط نام برد.   
  

به موضوع عرش خدا و مالئک نگھبان آن برای نخستين بار درتاريخ مذاھب دراوستا اشاره شده است که بموجب  
آن اھورامزدا درجايگاه آسمانی خود برتختی زرين جای دارد که شش امشاسپند(فرشتگان مقرب) و گروه بسياری  

). اين  ٣۶و ٣٣داد، فصل نوزدھم، ، وندي٩ازايزدان (فرشتگان) آنرا درميان گرفته اند (گاتای سيزدھم، 
)و کتاب مکاشفه يوحنا ی رسول درانجيل بصورت ھفت  ١۵تصويربعدھا درکتاب طوبيای تورات (باب دوازدھم، 

  ) ۶وباب پنجم،   ١،  باب سوم،  ۴فرشته ای که دربرابرتخت خداوند جای دارند(مکاشفه يوحنا،  باب اول، 
  منعکس شده است.  

  
 است که:" درآنروزمالئک راگرداگردعرش خداوند خواھی ديد که به تسبيح پروردگار درقرآن بنوبه خود آمده
)"مالئکی که عرش خداوند را بردوش دارند و آنھائی که درپيرامون آن ويرا تسبيح ٧۵خويش مغولند”  (زمر، 

گرفت    )،” وچون صوراسرافيل بدمد، ھشت تن ازمالئک عرش پروردگارترا بردوش خواھند٧(مومن،    ميگويند"
  ).  ١٧و به صحرا ی محشر خواھند آورد” (حاقه، 

  
آيه ھای مربوط به روز قيامت و سنجش اعمال نيک وبد آدميان درترازوی حساب،  تقريبا کلمه به کلمه با متون 

- ۶)و بندھشن (فصل سی ام، ٣١٢و  ٢٠٩، ٣۵زرتشتی درھمين زمينه شباھت دارند.  دردينکرت سوم (فصل 
(فصل بيست وسوم) تصريح شده است که درروزحساب کارھای نيک و بدکسان توسط  ) وداتستان دينيک ٩

سروش  ورشن درترازوی عدل سنجيده ميشود و دراين سنجش نه کمترين کم و کاستی به سود و زيان پاکان يا  
وئی به  گناھکاران انجام ميگيرد و نه ميان پادشاھان يا حقيرترين حقيران گذاشته ميشود، و ترازو به اندازه م

). درھمين زمينه درقرآن آمده است که درآن روز حساب کارھای  ١١٠ناحق باالو پائين نميرود (مينوک خرد دوم،   
نيک وبد کسان درترازوسنجيده ميشود و به اندازه دانه خردلی به حق ھيچکس تجاوزی صورت نميگيرد (انبياء 

ترشود رستگار شود و آنکه کفه اش سبک  )"ودرآنروز که روز حق است ھرکس که کفه ترازويش سنگين ۴٧
،  شوری،  ١٠٢ونيزمومنون،  ٨و ٧باشد خسران يابد،  ھمچنانکه درزندگی به آيات ما ستم کرده بود"(اعراف، 

  ). ٩-۶قارعه،   -١٧
  

آيات مربوط به پل صراط (صراط الجحيم)اقتباس آشکاری از چينود پل اوستائی ھستند که درھيچ کتاب مذھبی  
).ازاين پل که ارواح بھشتی و دوزخی  ٢٢صافات،  - ۶۶،  يس، ۴۶سخن نرفته است (اعراف، ديگری ازآن 

ازروی آن به منزلگاه جاودان خود ميروند درگاتاھای چھل و ششم و پنجاه ويکم، يسنای ھفتادو يکم،  ونديداد  
  فصل نوزدھم بتفصيل ياد شده است.  

  
شده است، مانند آيه ای از سوره احزاب که درآن محمد”   مضمون برخی ديگر از آيه ھا،  ازمتون مانوی گرفته

خاتم النبيين” ناميده شده است: "محمد پدر ھيچيک از فرزندان شما نيست،  ولی پيامبرخداوخاتم النبيين 
).اين عنوان عنوانی است که درقرن سوم ميالدی يعنی چھار قرن پيش ازاسالم ۴٠(مھرپيغمبران)است” (احزاب،  

شده بود وبعدازآن جزدرقرآن به کس ديگری داده نشده است.  ھمچنين آيه ای از سوره نساء که  به مانی داده 
درآن مرگ عيسی درباالی صليب انکار شده است از نظر تقريبا ھمه پژوھشگران از معتقدات مانوی گرفته شده  

د زيرا که عيسی به صليب است: ” آنھائی که گفتند ما عيسی مسيح فرزند مريم و پيامبرخدارا کشتيم دروغ گفتن
کشيده نشده و کشته نشد و تنھا به نظر آنان چنين رسيد. آنھائی که جزاين ميپندارند دراشتباھند و ادعائی ميکنند 
که بردرستی آن وقوف ندارند و تنھا از پنداری واھی پيروی ميکنند.  آنان بيگمان عيسی را نکشتند، بلکه خداوند 

)چنانکه قبال گفته شد اين تأکيد  ١۵٧ورا به سوی خويش باال برد."(نساء، که برھمه کاری توانا است ا
مستقيماازگفته مانی آمده است که عيسی درجوھر يزدانی خود وجودی غيرمادی بود که نميتوانست به صليب 

ولی کشيده شود،  وآنکه به باالی صليب رفت غالب مادی غيراصيل او بود.  اين برداشت مانوی که از معتقدات اص 
آئين مانی بشمار ميآيد وبابرداشت. رسمی کليسای کاتوليک دراين باره متناقض است ازھمان آغاز ازطرف کليسای  
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مسيحيت نوعی” زندقه” تلقی شد و بعدھا نيزدرمحاکمات سرکوبگرانه عليه مانويان بعنوان يکی ازجرائم کبيره  
  آنان مورد بھره برداری قرارگرفت.  

  
يه معروف قرن ھفتم ھجری، درکتاب نخبه الدھرخود چندين آيه ديگر قرآن را که درآنھا  شمس الدين دمشقی،  فق

از دوگانگی تاريکی وروشنائی سخن رفته وعالم آفرينش صحنه نبرد نوروظلمت به حساب آمده است،  وھمچنين 
، ٢۵٧، بقره، ٣۵، نور، ١آياتی را که درآنھا خداوند نورآسمانھا و فروغ فروغ ھا توصيف شده است (انعام، 

)بازتابی از نوشته ھای مانوی ميداند. گلد تسيھر  ١١، طالق، ٩، حديد، ۴٣، احزاب، ۵و ١، ابراھيم، ١۶مائده، 
، محمد،  ١٨، کھف، ٩بنوبه خود چنين آيه ديگر قرآن راکه بازگو کننده برداشتھای عرفانی مانوی است (توبه، 

درزمان خود محمد، کسانی درمدينه ومکه مدعی آن بودند  )ملھم ازمتون مذھبی مانوی معرفی مکنند. حتی ۴٧
که بسياری ازمطالب قرآن ازسلمان فارسی گرفته شده است، و اين شايعه درحدی شيوع يافته بود که الزم آمد  

  آيه ای درتکذيب آن نازل شود:  
  

ن کس که مورد اشاره ايشان ".... ميدانيم که اينان ميگويند بشری است که ھمه اينھارابه تومی آموزد. اما زبان آ
  ).  ١٠٣است عجمی است درصورتيکه زبان قرآن زبان فصيح عربی است” (نحل، 

  
درقرآن اززبان عيسی گفته شده است که پس ازاوپيامبرديگری بنام احمد (يکی از اسامی محمد)از جانب خداوند 

من فرستاده خدايم بسوی شما، و   به رسالت خواھدآمد:” .... و عيسی بن مريم گفت: ای بنی اسرائيل، ھمانا 
گواھی دارم بردرستی توراتی که دردست دارم، ونيزشمارا بشارت ميدھم به پيامبری که بعد ازمن خواھدآمد  

). عده ای ازمفسران اسالم اين آيه را اشاره ای بدين نوشته انجيل يوحنا دانسته ۶ونامش احمد است" (صف، 
"... ومن از پدرآسمانی خود مسئلت خواھم کرد که پس ازمن برای شما  اند که درآن از زبان عيسی آمده است:

).اين کلمه” ١٧و ١۶ياورديگری بفرستد تاابد بصورت روح حقيقت درکنارشما باشد” (يوحنا، باب چھاردھم، 
(مدافع وپشتيبان) آمده، ودرتفسير ابوالفتوح رازی   parakletos ياور"که درمتن يونانی انجيل يوحنا بصورت

قرآن (مفاتيح الغيب)بصورت” فارقليط"عربی ضبط شده و بعدا نيز به ھمين صورت مالک عمل ديگرمفسران  از 
درزبان يونانی معنی نامدار و ستوده رادارد   periklutos قرآن قرارگرفته است، با اندکی تغيير، يعنی با امالی

  که ميتون آنرا مرادف با مفھوم"احمد" درزبان عربی تعبيرکرد.  
از ھمين مفسران قرآن کوشيده اند تا درتورات نيزاشاراتی به ظھور پيامبراسالم بيابند. مثال اين نوشته برخی 

کتاب اشعيا راکه: "برخيزيد و سپرھای خودراروغن بماليد،  زيرا خداوند به من فرموده است برووديده بانان 
و فوج شترسواران را ببينند آنگاه به دقت تمام  برگمار تا آنچه را که ببينند اعالم کنند، و چون فوج االغ سواران  

)، علی بن ربن الطبری درفردوس الحکمه پيشگوئی ٧-  ۶(مکاشفه اشعيای نبی، باب بيست ويکم،    توجه بنمايند"  
  ظھور پيغمبراالغ سوار(عيسی)و پيغمبرشترسوار(محمد)دانسته است.  

 
در تورات نيز آمده است، ولی مطالب مربوط بدانھا با درمواردی ديگر، اسامی خاصی درقرآن آمده که قبل از آن 

)دراصل ٣۶آنچه درتورات ذکر شده بکلی تفاوت دارد. مثال نام ھامان که درقرآن وزير فرعون دانسته شده(مومن،  
نامی است که تورات به وزيراخشورش(خشايارشا)پادشاه پارس داده است(کتاب استر، باب ششم).درجای ديگر  

” خواھرھارون"ناميده شده درصورتيکه مريم خواھرھارون درتورات مريم ديگری است که  مريم مادر عيسی
خواھر موسی نيزھست و تورات از او درفصل مربوط به گذر قوم اسرائيل از دريای سرخ درجريان بازگشت از  

دانسته ). عمران نيزکه درقرآن پدرمريم (مادرعيسی) ٢١و ٢٠مصر نام برده است (سفرخروج، باب پانزدھم، 
) درتورات پدرموسی و ھارون و مريمی است که خواھر آنھا است و نه مادرعيسی (سفرخروج،  ١٢شده (تحريم،  

).درخود انجيل ھا  ٢٩، تواريخ ايام، باب پنجم، ۵٩، سفراعداد، باب بيست وششم، ٢٠، باب ششم، ١باب دوم، 
طور اين موضوع که فرعون مصر از وزير  ھيچ نامی از پدر مريمی که مادرعيسی است برده نشده است.  بھمين

خود ميخواھد که برای او برج بلندی بنا کند تاوی بتواند برآن باال رود و ببيند که خدائی که موسی ادعا ميکند 
واقعا درآنجا وجود دارد يانه،  ظاھرا باافسانه توراتی برج بابل (که درصفحات گذشته بدان اشاره شد)مورد تداعی 

ته است. درمواردی نيز،  جمالت کاملی از تورات با برداشت جداگانه ای درقرآن نقل شده است،  معانی قرآن گرف 
مثال درسوره انبياء آمده است که: "تورات را به موسی وانجيل را به عيسی فرستاديم ودرآن نوشتيم که بندگان  

جمله خود داود است و نه )درصورتيکه درتورات گوينده اين ١٠۵صالح ما وارث زمين خواھند شد” (انبياء، 
خدا:"زيرا خداوند مقدسان خود راترک نخواھد فرمود، و صالحان وارث زمين خواھند شد” (مزامير، باب سی و  

يافيل،  زدکيل) گرفته شده اند.  , ). اسامی مالئک مقرب:جبرئيل،  ميکائيل،  اوريل،  رفائيل،  سموئيل٢٩ھفتم، 
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ا)درتورات نيز مانند قرآن ملک مقرب اصلی  است و او است که به سمت  جبرئيل (درزبان عربی به معنای آدم خد
دانيال پرواز ميکند تا تعبير خوابھای پادشاه بابل را بدو بگويد برای اينکه او آنھارا به پادشاه خبردھد.  اصطالح 

ھار جای  جحيم ازجحين انجيل، و اصطالح فردوس ازپرديس اوستائی گرفته شده است.  اصطالح ملکوت که درچ
گرفته شده که درزبان عبری تبديل به ملخوت  malkutقرآن آمده و درزبان عربی نامأنوس است از اصل کلدانی  

  شده است.   
  

نفر  ٣نفرازآنھا پيامبران توراتند و  ٢٣پيغمبر (منجمله پنج پيامبراولوالعزم)نام برده شده که  ٣٠درقرآن جمعااز 
پيامبر   ١۶نفرپيامبران عرب (محمد،  ھود،  صالح،  شعيب)،  ولی از ۴پيامبران انجيل (عيسی، يحيی وزکريا)و 

يھود ديگری که درتورات نام برده شده اند،  منجمله پيمبران مھمی مانند اشعياء،  حزقيال،  يرميا، ودانيال درقرآن  
می بلند عطا  ذکری بميان نيامده است. درعوض از پيغمبری بنام ادريس بصورت پيامبری صديق که خداوند بدومقا

  )سخن رفته که درھيچ کتاب آسمانی وزمينی ديگر نامی ازاوبرده نشده است.  ٨۵، انبياء، ۵۶فرموده (مريم،  
...........................................................................................................................    

  
خدای اسرائيل،  عليرغم تصريح تورات که اين خود خداوند بود که برای نخستين بار  ھمانطور که نام” يھوه" 

) ريشه عبری ندارد و از طرف  ٢خود را درکوه سينا بدين نام به موسی معرفی کرد (سفرخروج، باب بيستم، 
  بی ندارد. خود يھوديان نيز وضع نشده است،  نام” اله”  نيز سابقه ممتد ماقبل اسالمی دارد وريشه صرفاعر

  
قبال گفته شد که يھوه نام خدای محلی قوم مديان درباريکه شمالی دريای سرخ وجنوب سينا بود که يھوديان آنرا  
از اين باديه نشينان گرفتند و بصورت خدای خاص قوم يھود درآ وردند وبعدانويسندگان تورات سابقه ارتباط او  

زار سال پيش ازدوران خروج يھوديان ازمصر عقب بردند.   را با يھود تا دوران فرضی ابراھيم يعنی حدود ھ 
مقراين خدا کوه حوريب بوده،  و اين ھمان کوھی است که درتورات” کوه خداوند”  ناميده شده است (سفرخروج،  

)، و يھوه به موسی ميگويد که چون تو و بنی اسرائيل از مصر بيرون رويد مرابراين کوه عبادت  ١باب سوم، 
). کلمه يھوه که درزبان قديمی عبری” من ھستم” يا"من آنم که ھستم” معنی ميدھد،  ١۴(ھمانجا،  خواھيد کرد

نوشته ميشود، و برخی اززبانشناسان معتقدند که اصطالح عربی و اسالمی    YHWدرخط بدون اعراب عبری يھو
  ياھو شکل تغيير يافته ای ازآن است.  

  
بارازاودرقرآن يادشده است)ريشه ای ماقبل اسالمی دارد حيتی   ٢٧٠٢ھمانند الوآه و يھوه تورات هللا اسالم نيز(که

مولف اثرمعروف تاريخ عرب که يک اثر کالسيک دراين زمينه شناخته شده است،  و خودش نيزعرب است،  در  
ته باستانی درعربستان جنوبی ونيزدرکتيبه برسی مفصل خويش دراين باره تذکرميدھد که اين نام درچند سنگنوش

ای لحيانی از قرن پنجم پيش از ميالد مسيح (يازده قرن پيش از اسالم)و درسنگنوشته ھای صفا درقرن پنجم  
پيش از اسالم و درنوشته ای مسيحی به زبان عربی از قرن اول پيش ازاسالم درام الجمال سوريه مکررا آمده  

ی به ھمين نام درمجتمع خدايان کعبه جای داشته است که خاندان اشرافی قريش است و درخود مکه نيز خدائ
درمکه (که محمد ازآن برخاسته است)متوليان آن بوده اند وازھمين بابت است که پدرمحمد عبدهللا نام داشته 

زآنان بااحترام است. گولدتسيھر دراشاره بدين بحث تذکر ميدھد که گروه” حنفا"درعربستان (که درقرآن چندين بارا
يادشده ودوبار نيز پيروان کيش ابراھيم خوانده شده اند) سالھا پيش از ظھور اسالم به وجود نوعی خدای واحد  
اعتقاد داشتند که اورا هللا ميخواندند، و ھم او مينويسد که اعراب شمال شبه جزيره عربستان دردوران بت پرستی  

واحد پرستش ميکردند، و انگيزه اين که بعد هللا دراسالم اکبر هللا را بصورت خدائی واال، ولی نه خدای 
  El(بزرگترين)شناخته شد ھمين امتيازی بود که اوبرساير بتان داشت.  ازنظر زبان شناسی کلمه هللا از ريشه ال  

  درعبری ميتوان يافت.  Eloah درسريانی و الوآه  Elaha مشتق شده است که مشتقات ديگر آنرا بصورت الھه  
  
نفا گروھی بودند که اندکی پيش ازظھور اسالم درمکه مکتب تازه ای را درزمينه مذھبی بنياد نھادند که برپايه ح

پرستش خدای واحدی بنام هللا متکی بود، و بنيانگذاران آن چھار نفر از سرشناسان مکه به نام ورقه،  زيد،  
برخوردند که احتماال ازيھوديان عربستان سرچشمه    عبيداله و عثمان بودند.  درھمان زمان اينان به رواياتی سنتی

گرفته بود و حاکی از اين بود که ابراھيم، که نيای قوم عرب نيز بوده،  درھنگام اقامت خوددرجزيره العرب به  
تبليغ يکتا پرستی پرداخته و بھمين جھت از طرف بت پرستان عرب حنيف(ازدين برگشته)لقب گرفته و از اين 

بود. اين بار اين چھار نفر ھمين نام حنيف رابرآئين تازه خود نھادند وبه تبلغ يکتاپرستی   سرزمين طرد شده
پرداختند.  ھنگاميکه افرادقريش، که متوليان سنتی خانه کعبه بودند با اين وعده ازدرناسازگاری درآمدند، زيدبن  
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ھنده شد و بطوريکه مورخان عرب  عمر که ارشد آنھا بود به کوه حرا که بطور سنتی محل گوشه نشينی بود پنا
نوشته اند درھمين انزواگاه (غارحرا)بود که محمدبن عبداله بااو از نزديک آشنا شد و درباره يکتا پرستی با وی 

  بتفصيل گفتگو کرد،  ولی زيد پنج سال پيش از بعثت محمد درگذشت.   
  

ی خود را بسوی دين حنيف بگردان دريکی از نخستين آيات وحی شده به محمد تصريح شده است که: "پس رو
).از آن پس ٣٠که اين دينی است که خداوند انسان را برای آن سرشت و آفرينش خداوند را تغيير نيست” (روم،  

، ٨٩و۶٠،  آل عمران، ١٢٩درھشت مورد ديگر از ابراھيم و ازدين حنيف بھمين صورت ياد شده است (بقره، 
). آيات متعددی از قرآن گواه براينند که بت ممتازی  ٣١، حج،  ١٠۵نس،  ، يو۵، بينه،  ١٢٢، نحل،  ١۶٢  انعام،   

بنام هللا از پيش ازاسالم درعربستان شناخته شده بوده است و مقامی مافوق بتھای ديگر داشته است: "اگر از  
هللا.    آنھا بپرسی چه کسی آسمانھا وزمين را آفريد و خورشيد وماه را درجای خودقرارداد، پاسخ خواھند گفت: 

واگر بپرسی چه کسی باران ميفرستد و زمين مرده را زنده ميکند جواب خواھند داد: هللا. پس چرا امروز روی  
)."ازآنھابپرس زمين وآنچه درآن است ازآن چه کسی است و مالک  ۶٣و۶٢از حقيفت ميگردانند؟" (عنکبوت، 

داد:"هللا.  پس چگونه است که با چنين اعتقادی  ھمه چيز جھان و پناه ھمه دراين دنيا کيست؟به تو جواب خواھند  
  ).٩٢-٨۶بازھم پند نميگيرند و خود را فريب ميدھند؟"(مومنون، 

  

  معجزات
کتابھای سه گانه توحيدی کلکسيونھای جالبی از نوع معجزاتند، زيرا پيامبران برای اثبات قدرت استثنائی خود  

ند.” رکورددار"اين قدرت نمائی تورات و بدنبال آن انجيل نياز به نمايش اين قدرت از طريق خارق العاده دار
  است.  

قرآن خود معجزه ای تازه را مطرح نميکند،  ولی برتمامی معجزاتی که درتورات وانجيل آمده است صحه ميگذارد.   
بزرگترين معجزه اين ھر سه کتاب، معجزه يوشع بن نون جانشين جنگی موسی است که درجريان جنگھا و قتل 

ھای خوددرسرزمين کنعان،  برای اينکه وقت کافی به منظور ادامه کشتار فلسطينيان داشته باشد خورشيد و    عام
ماه را درآسمان از حرکت باز ميدارد و اين توقف تا ھنگاميکه کليه مردان و زنان و کودکان فلسطينی و حتی  

). به  ١٣و١٢يفه يوشع بن نون، باب دھم،  گاوھا و گوسفندھا واالغان آنھا به ھالکت ميرسند ادامه مييابد (صح
دنبال اين معجزه نوبت به سلسله معجزات الياس نبی ميرسد که آتش از آسمان نازل ميکند و سنگ وخاک وحتی 

)، کالغھا ھرصبح و شب  ۴٠-٣٨آب خندق کاھنان معبد بعل راميسوزاند (کتاب اول پادشاھان،  باب ھفدھم، 
)، به پادشاه کشوراسرائيل (رقيب  ۶ان می آوردند (باب ھفدھم، برايش از آسمان نان و گوشت بري

کشوريھودا)ميگويد بمير و وی جابجا ميميرد، ردای خود را به آب اردن ميزند و رود اردن ميشکافد تااوواليشع 
)، و سرانجام دردرون گردبادی به آسمان باال ميرود (ھمانجا،  ٨ازآن بگذرند(کتاب دوم پادشاھان،  باب دوم، 

).بعد از رفتن الياس به آسمان، اليشع که روح الياس درتنش حلول کرده است معجزات اوراادامه ميدھد. اونيز ١١
ردای الياس راکه دروقت رفتن وی به آسمان از تنش افتاده است به رود اردن ميزند و آنرا ميشکافد (ھمانجا،  

)،  مشتی آرد درديگ ميريزد و باآن ٣٧-٣١م،  )، مرده ای را زنده ميکند (کتاب دوم پادشاھان،  باب چھار١۴
)،  يک کوزه روغن را تبديل به ده ھا کوزه ميکند ۴۴-۴١صدنفر را غذا ميدھد و بازھم غذا باقی ميماند (ھمانجا،  

)، آب آلوده و مسموم را با تکان دست آبی پاکيزه و نوشيدنی درميآورد (کتاب دوم پادشاھان، باب  ٧-١(ھمانجا، 
بی آنکه بارانی باريده باشد يک وادی بزرگ اسرائيل بدست او پر ازآب ميشود تايھوديان و گاوھا   )، ١٣سوم، 

)، آب رودخانه به فرمان اوبه رنگ خون درمی آيد تا دشمنان اسرائيل ١٧وگوسفندانشان ازآن بنوشند(ھمانجا، 
)،  مرض خوره  ٣٨اب چھارم، )،  غذای فاسد شده رادوباره سالم و لذيذ ميکند(ب٢٢فريب بخورند (ھمانجا، 

)، آھن را بصورت  ١۵سردار آرامی را شفاميدھد و درعوض غالم خودش را به برص دچار ميکند(باب پنجم، 
)، پسر بچه ھائی را که دررھگذربازی ميکنند وبديدن  ٧-۶چوب درميآورد تا بتواند روی آب بايستد (باب ششم، 

مند به نام يھوه لعنت ميکند و ھمانوقت دوخرس از جنگل بيرون اوکه سری بيمو دارد وی را به تمسخر کچل مينا
)، وقتی که پادشاه ارم ٢۵-٢١می آيند و چھل و دوپسربچه راميدرند و ميبلعند (کتاب دوم پادشاھان، باب دوم، 

شھری را که اليشع درآنجا ساکن است محاصره ميکند و کوھھای اطراف شھر از سواران و ارابه ھای”  
يشود اليشع جسد مردی راکه تازه مرده است درگور اومياندازند و مرده بمحض آنکه بدنش به آتشين"اوپرم

)،  موقعی ھم که  ٢١-٢٠استخوانھای اليشع ميخورد زنده ميشود و بردوپای خود ميايستد(ھمانجا، باب سيزدھم،  
جاعان جنگی و روسا  سخاريب پادشاه آشور به اسرائيل لشکر کشی ميکند خداوند ملکی راميفرستد تا” ھمه ش 
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وسرداران را که دراردوی او ھستند ھالک کند” و سخاريب با شرمندگی به کشور خود باز ميگردد(کتاب دوم  
   ٧  ).٢١تواريخ ايام، باب سی ودوم،  

  
انجيل ھای چھارگانه به نوبه خود فھرست بلند باالئی از معجزاتی راکه عيسی تنھا درظرف چند ماه درنقاط مختلف   

يل انجام داده است نقل کرده اند که بعضی ازآنھارونوشتی ازمعجزات توراتند وبرخی ديگرازمنابع اساطيری   اسرائ
يا افسانه ای ديگرمايه گرفته اند.  عيسی به يک لشکر از ديوان که درتن ديوانه ای خانه کرده اند فرمان ميدھد  

مشغولند بروند، و درنتيجه خوکھا ديوانه ميشوند   که از آنجا خارج شوند ودربدن دوھزار خوکی که درآنجا به چرا
- ٢، مرقس،  باب پنجم،   ٣۴-٢٨و دسته جمعی به سوی دريا ميشتابند و درآب غرق ميشوند (متی،  باب ھشتم،  

زنی که دوازده سال مبتالی خونريزی است وھيچ طبيبی امکان درمان اورا   )، ٣٩-٢۶، لوقا، باب ھشتم، ١٣
)، مرقس،  ٢١-١٨ه عيسی ميزند و فورا خونريزی او متوقف ميشود (متی، باب نھم، نداشته است دست به جام

)، دخترمرده يک خاخام يھودی به فرمان” برخيز"عيسی برميخيزد  ۴٧-۴٣، لوقا، باب ھشتم،   ٣٣-   ٢۵باب پنجم،  
عيسی به   )،۵۶- ۴٨، لوقا، باب ھشتم، ۴٢-٣۵، مرقس،  باب پنجم، ٢۶-٢٢و به راه ميافتد (متی، باب پنجم، 

، مرقس، باب چھارم،  ٢٧-٢٣دريای طوفان فرمانی ميدھد که آرام شود و دريا آرام ميشود (متی،  باب ھشتم،  
)، پنج قرص نان و دودانه ماھی را ميان پنج ھزار نفر تقسيم ميکند، بطوريکه ٢۵-٢٢، لوقا، باب ھشتم،  ٣١-٣۵

-١٣نان و ماھی باقی ميماند (متی، باب چھاردھم،  ھمه آنھا سير ميشوند و باز ھم دوازده سبد از خرده ھای
)، درشب تاريک و ١۴-١، يوحنا،  باب ششم، ١٧-١٠، لوقا، باب نھم، ۴۴-٣٠، ، مرقس،  باب ششم، ٢١

،  يوحنا، باب ششم،  ۵١-۴۵، مرقس، باب ششم،  ٢٣- ٢٢طوفانی روی آب دريا راه ميرود (متی، باب چھاردھم،  
، مرقس، باب  ٣۶-٣۴قبای اورا لمس ميکنند و شفا مييابند(متی، باب چھاردھم،  )،  بيماران متعدد دامن  ٢١-١۵
   ٨ )، ٢٨-٢١)،  روح ناپاک رااز درون دختريک زن يونانی بيرون ميکند (متی،  باب پانزدھم، ۵۶-۵٣ششم، 

قس،  مردی کرو الل را با گذاشتن انگشت درگوش او وانداختن آب دھان برروی زبانش شنواو گويا ميکند (مر 
)، بينائی مرد کوری را باگذاشتن دست خود برچشمان اوبه وی باز ميگرداند (مرقس، باب  ٣٧- ٣١باب ھفتم، 

)، سه تن از حواريون اووی رادرباالی کوھی بلند با موسی و الياس درگفتگو می بينند و درھمان  ٣۶-٢٢ھشتم،  
يشنوند که ميگويد اين پسر عزيزمن است و  ھنگام ابری برآنھا سايه می افکند و ازدرون آن صدای خداوند را م

)، به روح شريری  ٣۶-٢٨، لوقا، باب نھم،  ٧-٢، مرقس،  باب نھم،  ١٣-١به او گوش بدھيد (متی، باب ھفدھم،  
که دردرون پسر بچه ای رفته است و ويرادرآب و آتش مياندازد بانک ميزند ای روح کروالل، از اين بچه بيرون 

،  مرقس، باب ٢١-١۴داخل مشو، و روح نعره زنان بيرون می آيد (متی،  باب ھفدھم،  بيا وديگر ھيچوقت به او  
)، گدای نابينائی رادراريحا با گفتن اينکه بدنبال من بيا، بينا ميکند (متی،  ۴٣-٣٧،  لوقا،  باب نھم،   ٢٧-١۴نھم،  

سنگی به درخت  )، ھنگام گر ۴٣-٣۵، لوقا، فصل ھجدھم، ۵١-۴۶، مرقس، فصل دھم، ٣۴-٢٩فصل بيستم، 
انجير پر برگی برميخورد ولی چون درآن ميوه ای نمييابد به درخت نفرين ميکند و بدو ميگويد که ديگری کسی  

، مرقس،  ١٩-١٨از ميوه تو نخواھد خورد، و ھمانوقت درخت از ريشه خشک ميشود (متی،  فصل بيست و يکم،  
درمعروفترين معجزه خود ايلعازار مردی از اھالی يھوديه راچھار روز پس از مرگ   ٩  )،  ١۴-١٢فصل يازدھم، 

  ). ۴۴-٣٨و تدفين او زنده ميکند و از درون گور بيرون می آورد (يوحنا، فصل يازدھم،  
  

 
اسطوره آمدن مالئک به ياری پيغمبران يا سپاھان آنھا درانجيل وقرآن نيز عينا مورد اقتباس قرار گرفته است.  درانجيل از قول  - ٧

عيسی. درموقع دستگيری اوتوسط سربازان رومی آمده است که خطاب به يکی از حواريون که قصد دفاع از او را دارد ميگويد:"مگر  
پدر آسمانيم بخواھم بيش ازدوازده فوج از مالئکه را به ياری من بفرستد.  اما درآنصورت پيشگوئيھای کتاب  نميدانی که من ميتوانم از 

).درقرآن نيز تصريح شده است که خداوند درجنگ احد سه ھزار ملک را به ۵٣مقدس چگونه تحقق يابد؟"(متی،  باب بيست وششم،  
گر بردبارباشند پنجھزار تن ديگر از مالئکه را نيز به کمک آنان خواھد فرستاد (آل  ياری مسلمانان ميفرستد و بدانان وعده ميدھد که ا

)  درروايات شيعه، با برداشتی مشابه انجيل،  مالئکه درروز عاشورا از خداوند درخواست ميکنند که بدانھا اجازه داده ١٢۵عمران، 
  از اينکار باز ميدارد تاطبق خواست خود او حسين به شھادت برسد.     شود درجنگ کربال به کمک نيروی حسين بشتابند، ولی خداوند آنانرا

  
درنقل اين معجزه، نويسنده انجيل متی که خودش يھودی است، اززبان عيسی نقل ميکند که چون زن تقاضا کننده يھودی نيست،  - ٨

ندان خانواده (يھوديان)راپيش سگھا بيندازيم، عيسی درآغاز به درخواست او پاسخ مثبت نميدھد و به وی ميگويد که درست نيست نان فرز
ول چون زن جواب ميدھد که با اينوصف به سگھای خانه نيز از خرده ھای خوراک فرزندان سھمی ميرسد، عيسی تقاضای اورا ميپذيرد 

فکری است که و دخترش را شفا ميبخشد.  پژوھشگران متعددی متعددی متذکر شده اند که چنين برداشتی بکلی مخالف با آن طرز
  دربسياری ازموارد ديگر درانجيلھای چھارگانه به عيسی نسبت داده شده است.   

  
ولتر درارزيابی اين معجزه ميپرسد: آيا برای عيسی که خيال معجزه داشت، آسانتر نبود که درخت انجيربيگناه را از ميوه برخوردار  - ٩

  کند تا اينکه آنرا بخشکاند؟ 
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روی صليب قبرھا باز ميشوند   معجزات عيسی حتی بعد از مرگ اونيز ادامه مييابد.  درلحظه جان سپردن او بر 
ری از مقدسين از درون آنھا بيرون ميآيند و وارد بيت المقدس (اورشليم)ميشوند (متی، باب بيست وھفتم، و بسيا
).پس ازرستاخيزاز درون گور و صعود به آسمان، وی درجليله به ديدار شاگردان (حواريون)خود ميرود  ۵٣و۵٢

، لوقا،  باب بيست و ١٨-١۴دھم، ، مرقس،  باب شانز ٢٠-١۶و با آنھا گفتگو ميکند (متی، باب بيست وھشتم، 
)، وجداگانه نيز برمريم مجدليه ظاھر ميشود (متی، باب بيست و  ٢٣-١٩،  يوحنا، باب بيستم، ۴٩-٣۶چھارم، 
)،  تور ماھيگيری پطروس و ھمراھان  ١٨-١١،  يوحنا، باب بيستم،  ١١-٩،  مرقس، باب شانزدھم،  ١٠-٩ھشتم،  

  يکند که توانائی بردن تور را به داخل قايق خود ندارد و پطروس (شمعون)اورا دردريای طبريه از آنقدرماھی پرم
با اينھمه، اينھا فقط قسمتی از   ).١١- ٣ماھی بزرگ صيد ميکند (يوحنا، باب بيست و يکم،  ١۵٣به تنھائی 

معجزات عيسی است،  زيرا درانجيل يوحنا تصريح شده است که” عيسی معجزات متعدد ديگری نيز درحضور  
دان خود انجام داد که دراين کتاب نوشته نشده است، ولی ھمينقدر نوشته شد تا شما ايمان بياوريد که او شاگر

  ).  ٣١-٣٠مسيح خدا و پسر خدا است” (يوحنا، باب بيستم،  
  

برخالف انجيل که معجزات تورات را ميپذيرد، و قرآن که ھم معجزات تورات و ھم معجزات انجيل را ميپذيرد،   
يھود ھيچيک از معجزات عيسی را بصورت معجزه نپذيرفته بلکه آنرا سحر و جادوميداند.  درتلمود  روحانيت 
، ب) عيسی ساحری شناخته شده که سحر و جادوی خود را از ساحران مصری آموخته است.  محقق ۴٩(قدوشيم  

سندگان انجيل ھا اين انگليسی مورتون اسميث دررساله تحليلی خود درباره معجزات عيسی، عقيده دارد که نوي
معجزات را که به عيسی نسبت داده شده از متون قديمی کلدانی و بابلی و بخصوص مصری اقتباس کرده و حتی  
درمواردی فرمولھای اين ساحران را بکار برده اند، مثال درتاريخ تاسيتوس مورخ التينی حکايت شده است که  

ن خود بينائی يک نابينا را بدوبازگردانيد و پاھای مرد مفلوجی  ساحری دراسکندريه به ياری خدای آپيس با آب دھا
)بصورت نخستين معجزه عيسی ١٠- ۶را به حرکت درآورد.  تبديل آب به شراب که درانجيل يوحنا (باب دوم، 

روايت شده، معجزه ای است که درميتولوژی يونان به ديونيزوس خدای شراب نسبت داده شده وحتی جزئيات 
  جيل از ھمان اسطوره گرفته شده است.  اين روايت ان

درقرآن معجزات اضافی ديگری ھم به عيسی نسبت داده شده که درخود انجيلھا سخنی از آنھا نرفته است،  از  
قبيل اينکه عيسی شکل پرنده ای را از خاک و گل ميسازد و با اجازه خداوند آنرا جان ميبخشد (آل عمران،  

، ۴۶نکه عيسی درگھواره مانند سالمندان با مردم حرف ميزند ( آل عمران ) يا اي٣٢؛مريم، ١١٠؛مائده، ۴٩
) ومعجزه حرف زدن عيسی  ٢-١)معجزه پرنده از انجيل غير رسمی تماس (باب سوم،   ٣٠و٢٩، مريم  ١١٠مائده  

  ) گرفته شده است.  ۶٢۶از متن حبشی” معجزات عيسی” (باب دوازدھم، 
  


