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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  *ايجادی جالل: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠١٧ جوالی ٠۴
  

  قرآن، مبلغ پيام تورات

  
در نوشته ھای پيشين به ارزيابی علمی از قرآن پرداخته و نشان دادم که قران فاقد قدسيت است زيرا يک سند تاريخی 

ژوھش ھای علمی و  به پءبا اتکا. باشد و ھمانند ھر سند کھن بايد مورد تحليل ھرمنوتيک و علمی قرار گيرد می

ثيرگذار بر قرآن را مشخص أدانشگاھی غرب، در اين نوشته ھا به تاريخ شکل گيری قرآن پرداختم و منابع و عوامل ت

قرآن ھمان تورات «رجوع شود به ( بحث پيش ۀدر ادام.  قرآن و تورات بودۀبخشی از تحليل ھا مربوط به رابط. ساختم

. ن مورد بررسی قرار می گيردآديگری از پيوند ارگانيک و ساختاری تورات و قر، در اين نوشته نيز جنبه ھای )»است

کار ما پژوھش علمی است، . مبلغان سنتی و نوانديش اسالمی تفاوت دارد» اسالم شناسی«طور قاطع با ه اين تحقيقات ب

ی و نقد علمی و بی طرفی  قرآن واسالم، استقالل فکرۀشرط کار علمی در بار. کار آنان تبليغ تفسير دينی خود است

  . قرآن و اسالم بپردازندۀبنابراين کسانی که مسلمان ھستند ھرگز نمی توانند به کار تحقيق علمی در بار. آکادميک است

  

  فضای فرھنگی مشترک

 تاريخ و اجتماع و تمدن و فضای فرھنگی و ۀھيچ کتابی آسمانی نيست، ھر کتابی نتيج. تاريخ، مادر کتاب مقدس است

را نزد مردمان   کتاب خود را آسمانی و مقدس جلوه می دھد تا جاذبه و فريبندگی آنۀدين ريش. باشد انی خود میزب

. سحرآميز بودن کتاب و باور به آن، اعتقاد عاميانه را پايدار نموده و انسان را از پرسشگری بازمی دارد. افزايش بخشد

را قابل فھم کند و رازھای آن را   در متن تاريخ قرار می دھد تا آنکه تحقيق علمی و ھرمنوتيک، کتاب دينی را حال آن

روش ھای بررسی کتاب دينی و ھمچنين قرآن، بسيار متنوع است و تمام پژوھشھای علمی و دانشگاھی غرب . بشناساند

 ۀر بار سلسله موضوع ھائی که دۀھدف من در ادام. از يک صد و پنجاه سال پيش تا امروز بيانگر اين تنوع است

التقاطی و تاريخی بودن قرآن آمده است، ھمانا نشان دادن ساخت تاريخی و دوران ھای گوناگون تنظيم آن، و در اينجا 
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روشنتر بگويم تنظيم قرآن بدون نوشتار تورات ناممکن بود و . کيد بر خويشاوندی ارگانيک ميان قرآن و تورات استأت

طور مسلم منظور من بازتوليد حرف به حرف تورات ه ب. ات يھود استطرز گسترده، بازنوشته ای از توره قرآن ب

يکی . طور عمده بازگوئی داستانھا و مضامين تورات استه توسط قرآن نيست، بلکه داستانھا و مضامين اساسی قرآن ب

بی، برای که قرآن، توراتی است که به زبان عر  است اينستبحثاز نظريه ھائی که در ميان پژوھشگران جديدی مورد 

در بخش ھای پيشين من نظريه ھای گوناگون را طرح کرده ام و در اين نوشته مانند بخش پيش . عربھا تنظيم شده است

 ۀالبته با دقت و احتياط علمی بايد گفت که اين نظريه بيشتر بيانگر دوران اولي.  قرآن و تورات دارمۀکيد بر پيوند فشردأت

ی و التقاطی در قرآن قابل ئ نفوذ کيش مسيحی و اديان و آئين ھای محلی و قبيله تنظيم قران است و در ھمين دوران

 پس از مرگ پيامبر اسالم، قرآن تغييرات مھم ديگری به خود می ۀ سال٢٠٠فزون بر آن در طول تاريخ ا. تشخيص است

  .بيند

 زمانی خود ھستند ولی ھر دو ۀما نشان می دھد که ھر يک دارای ويژگی لحظه بررسی کتابھای مقدس يھود و اسالم ب

آيا .  بررسی فضای فرھنگی استيکی از روش ھای ھرمنوتيک. باشند دارای ساختار معنائی نزديک به يکدگر می

طور ه تورات و قرآن متعلق به دو فضای فرھنگی متفاوت ھستند يا از فضای فرھنگی مشترک برخوردار ھستند؟ ب

ند و مانند موجھای متعدد اباشند از يکديگر متاثر يائی متصل و نزديک می که در يک فضای جغرافئیعموم فرھنگ ھا

تمام اديان سامی در خاورميانه . روی آب، موجھای نزديکتر با قدرت بيشتر روی موجھای پيرامونی خود عمل می کنند

 پروتستانتيسم در امريکا ھمانگونه که جريانھای. ثير گذاشته اندأدارای پيوندھا و رگه ھای مشترک ھستند و بر يکديگر ت

در اسالم ردپای اديان مختلفی ديده می شود . ثر شده اندأيا آئين ھای آسيائی، ھر کدام در ميدان نفوذ خود، از يکديگر مت

اين نزديکی در درک از خدا، . ويژه ميان باور و آئين قرانی و باور و آئين توراتی نزديکی بسياری وجود دارده و ب

 انسان و خدا، رستگاری انسان، ۀان، آفرينش انسان، روش زندگی، رابطه ميان زن و مرد، رابطنگرش به آغاز جھ

ه ثير عمومی نيست بلکه بأمعنای ته اين نزديکی ب. وليت انسان، نقش زن و غيره، خود را نشان می دھدؤوظيفه و مس

  .خاطر برداشت نوشتاری مستقيم و انتقال مفاھيم تورات به قرآن است

  

   يھوه در تورات و قرآنمطلقيت

مواجه است و ھرچه » خدای واحد يھوه«و » تورات قانون موسی« ، » اسرائيلۀخلق برگزيد«با دين يھود دنيا با مثلث 

به کف دست «، او »که جاودانه زنده است، ھمه را با ھم آفريده است آن«يھوه . باشد از اين مثلث بيرون است باطل می

 ١٣٩١، تھران »کتابھائی از عھد عتيق «۴٨٣برگ (». اوستۀد و ھمه چيز فرمانبردار ارادخويش، بر دنيا حکم می ران

در برابر اين .  جھان و انسان است، آفريننده آدم و حوا می باشدۀاين خدا آفرينند. اين حکم مطلق و قطعی است). نشر نی

» خود پرستی خودمحور«ود و در برابر درک مطلق، افرادی از يھوديان پيدا شدند که در برابرمطلقيت دين رسمی يھ

اين اشخاص جديد با اين ايده مشخص می شدند که تنگنای يھوديت . از آن ميان است» مسيح«يھودی ھا برخاستند و 

ن آدر قر.  موسی تلقی می شودۀکامل کنند» مسيح« دين موسی بوده و ۀادامه دھند» مسيح«برای آنھا . رسمی را بشکنند

 مريم بيانگر نظر اين مسيحيان نيست، بلکه نظر کسانی است که مريم را ۀولی سور. انده شده استنظر اين افراد گنج

در بخش ھای ديگر اين مطلب را ). ٩٢و ٩١ تقرآن، آي( مادر فرزند خدا نمی دانند، آنھا می گويند خدا فرزند ندارد

ولی بايد گفت .  بررسی قرار خواھم دادی مسيح و موسی و ابراھيم را موردئ اسطوره ۀخواھم شکافت و ھمچنين جنب

فتد و عناصر مسيحيت نيز در آن وارد گردد، محمد رسالت تبليغ پيام فاق بيکه اين چرخش در ديدگاه قرآنی ات پيش از اين

  .تورات را دارد
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تعدد محمد بين خواست ھمسرش خديجه، که يھودی تباراست و خاخام ھا از يکسو و از سوی ديگر زير فشار مخالفان م

محمد موظف است کالم خدا را . ، می نامند، قرار دارد»دنباله رو يھود«، »خائن«، »دروغگو«، »ديوانه«که او را 

 قرآن کالم رسول بزرگوار حق قسم به اين آيات که ھمانا« خويش پخش کند ولی مورد سرزنش قراردارد و ۀميان قبيل

دای مقتدر عرش با جاه و منزلت است و فرمانده فرشتگان و  با قوت و قدرت است و نزد خۀاست که فرشت) ئيلجبر(

امين وحی خداست و رسول عصر شما ھرگز ديوانه نيست و او امين وحی جبرئيل را در افق اعالی مشرق درست 

پس . مشاھده کرد و اين رسول شما بر وحی از عالم غيب بخل نمی ورزد و قرآن او ھرگز کالم شيطان مردود نيست

اطرافيان ). ٢٧ تا ١٨ تکوير آيات ۀسور(». می رويد؟ اين قرآن عظيم جز پند و نصيحت اھل عالم ھيچ نيستشما به کجا

محمد می دانستند که او سواد ندارد و اغلب نظر داشتند که پيام او در برابر آئين ھای موجود به پيام شيطانی می ماند و 

ه که اگر ب حال آن).  فرقانۀرجوع شود به سور(يشينيان است  پۀيا و احساس و زبان گنگ ديوانگان و افسانؤسخن او ر

ئيل يا گابريل يکی جبرئيل کيست؟ جبر. است» جبرئيل«خن موسی است و ناقل اين سخن دقت نگاه کنيم سخن محمد س

گابريل مالئکه ای می باشد که بيانگر قدرت خدا است و در دين . يھوديان می باشد» دانيال«از شخصيت ھای کتاب 

ی کتاب عھد قديم است که از ئيک شخصيت اسطوره » جبرئيل«قيقت در ح. ھود سمبول دست چپ خدا يا يھوه می باشدي

  . يھوديت، وارد مسيحيت و اسالم می گرددۀطريق نوشتار دينی اتوريت

. تمختص اسالم نيست و در فرھنگ پيش از اسالم موجود اس» قرآن «ۀواژ. محمد مبلغ کالم موسی يعنی قرآن است

 زمانی به زبان ۀمعنای کتاب سرودھا و آوازھای دينی است و اين واژه پس از يکدوره  سيرياک و بۀ قرآن از ريشۀواژ

تواند به معنای کالم موسی و  به اين ترتيب قرآن می. گيرد خود میه عرب انتقال يافته و معنای قرائی و بازگوئی ب

مخالفان او .  خود و ديگر قبايل استۀحمد تبليغ پيام موسی در ميان قبيلموريت مأم.  تورات برای عربھا باشدۀبازگوکنند

:  يھوديان می نويسدۀقرآن از زبان اتوريت. محمد حتا گاه در پی عقب نشينی کامل و رھاکردن تبليغ است. ند ابسيار

ندی تا مشرکان تو را نزديک بود تو را فريب داده و از آنچه به تو وحی کرديم غافل شود و چيز ديگری بر ما فراب«

» معاندان لجوج را بترسانی«عکس بايد ه و قرآن به محمد می گويد نبايد عقب نشينی نمود و ب. ».دوست خود گيرند

 چنين شرايط سخت مخالفت خوانی و تناقض، در قرآن اعالم می شود که بايد از دين ۀدر پاي). ٩٧ تقرآن مريم آي(

پس تو ھرگز تابع کافران مباش «: کند در گناه است و بايد مورد تنبيه قرار گيردرا نفی موسی حمايت نمود و ھر کس آن

دين يھود ). ۵٢ ت فرقان آيۀسور(».و با آنھا چنان که مخالفت قرآن و دين حق می کنند سخت جھاد و کارزار کن

پس، . ا نبايد تحمل کردمخالفت با دين تورات ر. خواستار انحصار و مطلقيت است و محمد در خدمت اين ھدف بايد باشد

مخالفت کن با کسانی که از يھوه دور می شوند، راه فرعون در پيش می گيرند، فتنه می کنند و گوساله پرست می 

يھوه در کتاب ). ھمانجا(قرآن تاکيد می کند که تخلف از راه موسی سزاوار دوزخ و آتش است ).  طهۀسور(شوند

زيرا من، يھوه، خدای . ر برابر کسانی که خدمتگذارشان نيستی ستايش مکنديگر د« :خروج، در تورات نيز می نويسد

خدای محمد، خدای تورات است و اين خدا نمی تواند پرستش ديگری ). ۴-٣ -٢٠خروج، (».تو، من خدائی حسود ھستم

در زير  خدائی است که بردبار نيست و خواھان انحصار است و کسانی که ۀھمين خصوصيت نشاندھند. را تحمل کند

خدای يھود، تورات را به موسی ارسال کرده و ھمه پيامبران از موسی پيروی . فرمان او نيستند عذاب خواھند ديد

  .خواھند کرد

پيدايش، : تورات دارای پنج کتاب.  خلقت جھان و انسان استۀاست و در بار» آموزش«و » دکترين«معنای ه تورات ب

زيرا ) ٢٩ تا ٢۶بخش آفرينش (يد خدا انسان را شبيه خود آفريد آدر تورات می. خروج، الويان، اعداد، تثنيه، می باشد
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و خدا می گويد ) ١٨-١لويتيک يکم .(من جاودانه ھستم :خدا به موسی می گويد. عظمت خدائی يھوه معيار سنجش است

  .بناک و يکتاستتنھا خدای مشروع، خدای تورات است و اين خدا، حسود و غض.  جھان بايد از من پيروی کندۀھم

در اين . مفھوم خدای مطلق و قھار در قرآن و تورات يکسان می باشد. اين الگو خدائی، در تورات و قرآن مشترک است

پارادوکس ھای قدرت مطلق، پارادوکس ھائی . اديان خدا در مطلقيت است ولی ھمين خدا مانند يک انسان حسود است

تلقی می شود و ھم موجودی است که در ) خدا(خدا ھم يک قادر مطلق . نددر ارتباط با توانائی و جايگاه خدا ھست

در . پارادوکس توراتی در قرآن نيز متبلور می شود. صورت محروميت از نيايش و اطاعت بندگان، دارای حسادت است

خود  و به عنوان اول شخص سخن می گويد، از  خدا گاه به عنوان خالقی شخصی توصيف شده» ابراھيمی«اديان 

دھد و گاھی در جايگاه خدای يکتا به پيامبران خود پيام می دھد و به آنھا فرمان  احساساتی مانند خشم و تکبر بروز می

 بی ھمتا و در ھمان زمان، دارای احساساتی مانند حسادت، خشم، غم، شادی، ۀاين خدا، دارای اراد. می راند

. داند، خدا فراتر از فھم بشر است الھيات يھود خدا را شخصی نمی. ھای انسانی است درشتگوئی، تحقير، و ديگر ويژگی

تواند ھم شخصی و ھم غيرشخصی باشد، از سوئی او با آفرينش  خدا می. ولی در گفتارھای توراتی دوگانگی وجود دارد

گانه سخن قرآن از وجود حقيقتی مطلق و ي. خويش ارتباط دارد و از سوئی ديگر وجود او فراتر از تمام روابط است

خدا در حقيقت وجودی . گويد که برتر از جھان است؛ وجودی واحد و ناديدنی که مستقل از تمام آفرينش است می

  : اخالص قرآن می آيدۀدر سور. ماورائی و فراتر از تجربه است

ٌقل ھو هللا أحد ﴿ َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُ﴾ هللا الصمد ﴿١ُ َ َّ ُ ْ﴾ لم يلد ولم يولد ﴿٢َّ َْ َ َُ ْ َ َْ ُ﴾ ولم يک٣ِ َ ْ َ ٌن له کفوا أحد ﴿َ َ َ ً ُ ُ ُ َ آن خدائی که ) ١(بگو که خدا يکتاست. ﴾٤ْ

  ).۴(کس مثل و ھمتای اوست و نه ھيچ) ٣(نه زاده است و نه زائيده شده است) ٢(نياز است بی

ولی ھمين خدا به اطاعت و پرستش بندگان محتاج است و . آری، در اين دين خدا کامل مطلق يا واجب الوجود است

اين خدا آسمانھا را آفريده ولی به عبادت آدميان نيازمند است و پيروی . يرند در آتش جھنم خواھند سوختکسانی که نپذ

اين خدا که دارای عظمت و بی ).  انبيا رجوع شودۀبه سور. (از خدائی ديگر، مجازات قيامت را در پی خواھد داشت

ر اين اديان صفات گوناگونی به موجوديت خدا نسبت د. نيازی است، در ھمان زمان جبار است و بندگی فرد را می طلبد

پارادوکس . شود از جمله قدرت مطلق، علم، مھربانی، جباريت، خشم، جاودانگی، آمرزندگی، فرزانگی و غيره داده می

 در اينجاست که اين بينش مذھبی بر اين باور است که خداوند، جدای از اين جھان وجود دارد و جھان و انسان را آفريده

آيا در برابر انسان، خدا توانائی خود را از دست می . است، ولی آدم خاکی خشم ھمين خدای مطلق را موجب می شود

  ل کند و جھت دھد؟ ودھد؟ چرا خدای قھار و جبار و آفريننده، قادر نيست رفتار انسانی را کنتر

ندوگرائی و بوداگرائی، خدايان زيادی وجود در ھ.  ھستی وجود نداردۀ خدای مطلق و مسلط بر ھمۀدر آئين بودائی مقول

» ابراھيمی«در دين . ھای گوناگون جھان برتر می باشند طور عموم نمادھای جنبهه دارند و اين خدايان يا ايزدان ب

 سنگينی بدھد و آن ۀانسان برای رستگاری بايد ھزين. مطلقيت در آسمانھا به قدرت مطلق در روی زمين پيوند می خورد

  .مطلقيت در آسمانھا، به جباريت در قبال انسان تبديل می شود. حض از خداستاطاعت م

  

  هللا کيست؟

در دين اسالم ما .  پيدايش خود از تمام عوامل دور و نزديک بھره گرفته استۀدين محصول تاريخ است و در زمان

يدئولوگھای اسالمی، نه ناشی از پيوند اين پيوندھا خالف ادعای نخبگان و ا. مشابھت ھای بيشماری با دين يھوه می بينيم

 ۀکنان يھود و عرب منطقا الھی، بلکه در رابطه با تاريخ و جغرافيا و گفتمان دينی سۀدينی آسمانی نبوت ابراھيمی و اراد

قرآن سندی زمينی است که تاريخ و زبان و سنت و تناقضات را در خود جای . خاورميانه و شبه جزيره عربستان است
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در زمان محمد زبان . ن با عناصر مختلف زبانی انجام می گيردآاز نظر زبانشناسی شکل گيری تاريخی قر. داده است

روند شکل گيری زبانی با شفاھی و پاره ھائی بر پوست حيوان و درخت و . عربی سامان يافته و کتبی وجود نداشت

تن قرآن، ميراث ھای گوناگون را در خود می سنگ و التقاط آغاز می شود و التقاط زبانی و گرايش ھای زبانی در م

اين واژه در فرھنگ و سنت پيش از اسالم وجود داشته است و اسالم اين ميراث را .  اسالم نيستۀ هللا ويژۀواژ. گنجاند

  .شکل انحصاری در خود جای می دھده ب

نام استفاده شده در يھود، نام چھار بيشترين . شود در يھوديت از نامھای گوناگونی برای نامگذاری خداوند استفاده می

نامھای ديگر مورد استفاده در . شود ناميده می» تتراگراماتون«باشد که گاھی  می) יהוה :عبری (» يھوه«حرفی خداوند 

(خدا(يھوديت عبارتند از ال  ، ال شدای )که اين لغت جمع است شود با اين ی خدای واحد ترجمه میاکه به معن( ، الوھيم ُ

ی نام به صورت رايج نيستند ا، اين نامھا با معن)پدرمان(، و آوينو )باالترين(، اليون )ارباب(، آدونای )قدرتمندخدای (

لغت آرامی به ) ֱאָלה: عبری ( » اله«. باشند ی لقبھا و صفتھای مختلف برای اشاره به نيروی پروردگار میابلکه به معن

به » اله«. بھای عزرا دانيال و ارميا مورد استفاده قرار گرفته استدر عھد عتيق در کتا» اله«. ی خداوند استامعن

تغيير اين واژه در عربی به هللا . ی کلی خداوند است و گاھی برای اشاره به خدايان بت پرستان نيز استفاده شده استامعن

  .شکل يافته است

سالم در دين ھای سامی موجود بوده است و اين واژه از پيش از ا.  موسی استۀهللا يھود، ھمان خدای يھود، ھمان يھو

محققانی مانند . در نزد آراميان، فنيقی ھا، در کنار خدايان ديگر با واژه ھای ھم ريشه اما کمی تغيير يافته ديده می شود

کند و محققانی مانند  را يادآوری می در خطوط تلمود آن» ليتمن«چھار بار، و » صفا«در دست نويس ھای » دوسو«

خطاب می کرده اند و اين واژه با هللا ھم ريشه » الوھيم«معتقدند که يھوديان خدای خود را » ساوينياک«و » نژوسا«

برای يھوه معبد . او نه زن است، نه کودک است و نه شريک دارد.  الوھيم يا خدا بيانگر خدای يکتا استۀاين واژ. است

ھمانگونه که گوشزد شد » هللا «ۀواژ.  آسمانھا و زمين استۀوجود ندارد و او يکتا است، او مظھر قدرت و آفرينند

 تورات به سريانی سيرياکی خدای يھوديان، يھوه، می ۀباشد و در ترجم  عربی ندارد بلکه از آرامی مییمنشا

  .».يا هللا آسمان و زمين را آفريد» الوھو«در آغاز، «:گويد

. م خدائی جز يھوه يعنی خدای يھودی خدای ديگری نداشتندمسيحيان عرب پيش از اسال. هللا مسيحی نيز وجود دارد

).  ھای واقعی آن، ژوزف برتوئلأ، اسالم و منش٣٩برگ (بود» هللا«خدای مسيحيان عرب ھمان خدای موسی و با نام 

و عربھای مسيحی ميانرودان «رجوع شود به .( مسلمانان نيستۀکيد داشته که هللا فقط ويژأبرخی تاريخدانان پيوسته ت

نسل ھای بسياری از عربھا با نام هللا غسل تعميد يافته و مسيحی ). ١٩٣٣، فرانسوا نو، » ميالدی٨ و ٧سوريه در سده 

قرآن اين جنبه را بازگو . در نزد بت پرستان بت بزرگ هللا وجود دارد. هللا در نزد بت پرستان نيز موجود است. شدند

کيد أتاريخ طبری بر اين نکته ت. ن مسلمان و غيرمسلمان اين نکته را گفته اندبسياری از محققان يا تاريخ نويسا. می کند 

» منات«و » عزا«، »اله«در کعبه بت ھای . اين مطلب نيز را يادآوری می کند) ١٩٠۵-١٨۴٩(دارد و محمد عبدو 

  .می باشند» هللا«وجود دارند و اينان دختران بت بزرگ 

قرآن . هللا اولين و آخرين است). ٢۵۵ بقره ۀسور(»است که جز او خدائی نيستهللا خدای يکت«کيست؟ » هللا«در قرآن 

بگواو خدای يکتاست، «: اخالص می گويدۀسور). ١٠٨ ت انبيا آيۀسور(هللا باشد » تسليم«بايد » امت«کيد می کند که أت

و نه او فرزند کسی است و نه آن خدائی که از ھمه عالم بی نياز و ھمه عالم به او نيازمند است، نه کسی فرزند اوست 

ھرگز با هللا يکتا شرک و شريک « :قران می گويد). ۴ تا ١ ت اخالص آيۀسور(».ھيچ کس مثل و مانند و ھمتای اوست

کس را  و خدای تو حکم فرموده که جز او ھيچ. مياور و گرنه به نکوھش و خذالن ابدی مبتال خواھی شد
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و به « :شود که در ھمين سوره درک يھود تکرار می  جالب ديگر اينستۀنکت). ٢٣ و ٢٢ ت، آيء اسراۀسور(».نپرستيد

کس را   ھدايت بنی اسرائيل قرار داديم تا غير من که خدای عالمم ھيچۀموسی کتاب تورات را فرستاديم و آن را وسيل

  ).٢ تآي(».حافظ و نگھبان نگيرند

. نی بوده و در پيوند با فرھنگ و زبان اقوام سامی قرار می گيرد آسماۀ هللا فاقد جنبۀبه اين ترتيب ما درمی يابيم که واژ

 حال آن.  هللا معرفی می کنندۀرا در آسمانھا قرار داده و خود را تنھا برگزيد  هللا را از تاريخ جدا کرده، آنۀمسلمانان واژ

 ۀمطالع. قد راز و اسرار است زبانی و فرھنگی و جغرافيائی مشترک اقوام سامی و غير می باشد و فاۀکه هللا يک مقول

 خاصی است، زماندار است و ھرگز نمی تواند ۀتاريخ و زبان و فرھنگ بر ما آشکار می سازد که هللا متعلق به منطق

  .جھانشمول و فراطبيعی باشد

  

  ديدگاه قرآن از تورات است

به بيان ديگر ما درمی يابيم . رسد  توراتی مییدر ارزيابی متن قرآن و ريشه يابی آن، بسياری از پژوھش ھا به منشا

قرآن خبرھائی . که نگاه به جھان و ھستی قرآن از قبايل قريش نيست بلکه از تورات و نمادھای فرھنگی يھود می باشد

را نقل می کند که پيش از آن در ذھنيت توراتی و تلمودی متولد شده يا در رابطه با زندگی يھود و اعتقادھای دينی 

شواھد متعدد زير بيانگر اين . باشد  اين بار سمبوليک و فرھنگی و دينی به عربھا میۀقرآن انتقال دھنديھوديان است و 

  .واقعيت است

خورد و قسم به مخلوقات می خورد که  بيانگر گفتار کسی است که قسم به شب تار و روز روشن می» ليل« مکی ۀسور

بالشر می نويسد نر ھمان آدم و ماده ھمان، حوا ). ٧۶٣ای برگ  قمشه ۀقرآن ترجم.(ھمه را از جنس نر و ماده بيافريد

و خدا انسان را «.  قرآن اين سوره را از تورات، کتاب آفرينش اقتباس کرده استۀبايد آشکارا بيان کرد نويسند. باشد می

قتباس کرده است اين داستان قرآنی از تورات ا). ٢٧تورات کتاب آفرينش، (»او انسانھا به نر و ماده آفريد. آفريد

داستان خلقت جھان و داستان آدم و . ھمانگونه که بسياری ديگر از طرز بيان و عقايد در قرآن از الگوی توراتی می آيد

روايت . کند ، قرآن ھمان گفتار تورات را تکرار می)٢٩ تا ٢۶کتاب آفرينش در تورات ( توراتی بودهیحوا از منشا

رغم برخی تغييرھای کوچک، ساختار و مقام ارزشی   قرآن اقتباس شده است و علی نوح و ابراھيم، درۀتورات در بار

  .اين اسطوره ھا از فرھنگ توراتی سرچشمه گرفته است

 تا ١ تآي.(»و زيتون و قسم به طور سينا و قسم به اين سرزمين امين) انجير(قسم به تين « :می گويد» تين« مکی ۀسور

طور تاريخی متعلق به مناطق ه رخان و متخصصان درخت انجير بؤ مۀبنابر گفت: ت اين آيۀ مھم در بارۀچند نکت). ٣

، درخت انجير متعلق )١٨٨۶پاريس (» گياھانیمنشا«در کتاب » آلفونس دو کاندول«زاگرس، سوريه، و يا طبق نظر 

می نويسد » لير. پی. آر«برخی از تاريخدانان مانند . ای صغير، يونان، فلسطين و مصر بوده استيبه سوريه، پارس، آس

عکس در سرزمين ه ب). ١٩٣٧اطلس تاريخی تورات، انتشار ( .در مکه و اطراف آن درختان انجير و انار وجود نداشت

درخت انجير بارھا » سرزمين موعود«يھوديان يا در خاطره و آرزوھای آنان و ھمچنين در تورات، در توصيف 

درخت زيتون نيز برای يھوديان ھميشه عزيز بوده است و . يسر نيستيادآوری می شود زيرا خوشبختی بدون انجير م

 رحمت يھوه می باشد و در تورات بارھا اين مطلب تکرار می ۀشمار می آيد و نشانه جزو درختان سرزمين موعود ب

ه اورشليم نه مکه که فاقد امنيت بود و در آن يکتاپرستی وجود نداشت، بلک» امين«افزون بر آن قسم به سرزمين . شود

در روايت دينی يھود، بنی اسرائيل سه ماه .  سينا استۀباالخره کوه سينا يا طور سينا نام کوھی در شبه جزير. می باشد

پس از ترک مصر در اين کوه مستقر شد، يھوه در ھمين کوه دين را به موسی وحی کرد و دين موسی در اين مکان به 
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 ١٩تا ١۶: ١به تورات خروج .( آتش بر موسی تجلی کردۀيتون به وسيلوحی يھوه در درخت ز. يھوديان اعالم شد

طور مکرر از دين موسی و ضرورت ه ب» بقره «ۀدر قرآن به اين کوه سوگند ياد می شود و در سور.) رجوع شود

در حقيقت ميتولوژی و ). ٩٢،٩٣، ٩١آيه ھای .(سوگند خورده می شود» طور سينا«ستايش دين تورات می آيد و به 

  .اعتقاد يھود به قرآن انتقال پيداکرده است

در آن روز قيامت مردم از قبرھا «است و » روز محشر« زمين می گويد و آن ھنگام که ۀاز زلزل» الزلزال «ۀسور

که خاليق از قبرھا  و ھنگامی«:می آيد» االنفطار «ۀدر سور). ۶ تآي(»پراکنده بيرون آيند تا اعمال خود را ببينند

   اين گفته در کجاست؟ یپرسش اينجاست که منشا). ٢ تآي(»برانگيخته شوند

آری شکافھا بازخواھند شد، بنيادھای زمين تکان : در تورات می آيد.  ھای قرآنی در کتاب يھود استت اين آيیمنشا

 و نيز بخش ٢٠-١٨، ١۴زائی فصل در بخش اي(خواھند خورد، زمين منفجر خواھد شد و زمين به زلزله خواھد نشست

مردگان دوباره زنده می شوند، «:  ھولناک روز آخرت، تورات بروشنی چنين می گويدۀ صحنۀدر بار). ٢٣، ٣٠ژرمی 

يھوه . آتشی که برای دشمنان آماده شده آنھا را خواھد بلعيد…بيدار شويد و ستايش کنيد. جسدھايشان دوباره قيام می کنند

  ).١٩، بخش ١۶تورات فصل (»زيرا که تو آنگونه که اعمال ما می طلبد قضاوت می کنیما صلح بخشا، ه ب

ولی به احتمال .  زرتشتی می باشد که به دين يھود انتقال يافته استیالبته به نظر برخی پژوھشگران قيامت دارای منشا

نھای معتدل در ترازوی سنجش قرار گفتار انسا«تورات می گويد . بسيار قوی قرآن اين عقيده را از تورات گرفته است

و تورات بارھا می گويد کتاب اعمال شما نوشته شده است و مورد بازخواست قرار می ) ١١کتاب (»خواھند گرفت

ن می آيد که آ ھای متعدد يادآور دوزخ شده و آدميان را تھديد به جھنم می کند و به ھمين خاطردر قرتقرآن در آي. گيريد

اين اقدامات تنبھی و تھديدی افراد، يادآوری . از گذاريد، زکات بدھيد، به بينوايان و يتيمان کمک کنيداز هللا بترسيد، نم

شمار می آيد و قرآن پيوسته نيايش هللا را با دادن ه برای محققان زکات نوعی ماليات ب. حضور در روز قيامت است

 محل درآمد برای اين جھان و ءا برای حاکمان و خلفااين ماليات ھ. من می داندؤ مۀرا وظيف کند و آن م میأزکات تو

  .شمار می آيده من بؤل رفتار اجتماعی و روانی افراد مو مھمی برای کنترۀوسيل

که در دوحالت ھم واژه » روح« عبری ۀ واژأ روح در قرآن، از منشۀواژ. به نزديکی ديگر قرآن به تورات توجه کنيد

َو نيز نفس به » خود«معنای ه َھای نفس ب واژه نفيش به واژه. ود دارد، می باشدوج) נפׁש( نفيش ۀو ھم واژ) רוח(روح َ

در قرآن، زبان تبليغ . موسی روح نيست و به پيروی آن، محمد روح نيست. بسيار نزديک است» دم و بازدم«معنی 

روح .  فرد انسانی استترجمه شده است و اين واژه ھميشه برابر يک» رسول«يھوه، » پيرو «ۀيھودی غلبه دارد و واژ

رسول موقت . ھرگز نمی گويند که روح رسول است. ھرگز پيرو نمی باشد و فقط موجودات انسانی پيرو می گردند

 ۀيھوه نويسند. در دين يھود، موسی رسول است که پيام يھوه را انتقال می دھد. است، پيامی می آورد و پايان می پذيرد

موسی به کوه سينا می رود، او نه شاعر است، نه جن است و .  پيام، پيام الھی استتورات است، ھمانگونه که در قران

يھوه به موسی می گويد «: می آيد» سفر«در تورات در فصل . نه خداست، او به خدای واحد يعنی يھوه معتقد است

محمد به ). ٢٨-٢٧، ٧- ۴، ٢-١فصل سفر .(، و او روی لوح، ده فرمان را می نويسد»بنويس اين کلمات را برای خودت

محمد رسولی است ). سوره العلق.(»بخوان بنام پروردگارت«: کوه حرا می رود و هللا بر او ظاھر می شود و می گويد

که پيام خدای واحد را به خلق انتقال می دھد و پيام او ھمان پيام تورات است، او دين موسی را به عربھا توضيح می 

 ناباوران دعوت به تسليم در برابر يھوه می کند، تھديد به مجازات ناباوران می کند و موسی در برابر مخالفان و. دھد

در قرآن محمد نيز پيام آور پيامبران ابراھيمی و موسی است و .  نوح و ابراھيم می باشدۀاعالم می کند که او در ادام

  . يھود به قرآن ھستيمۀ شاھد انتقال اسطوربار ديگر در اينجا ما يک.  سنت خداوند می باشدۀبرای او موسی ادامه دھند
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قرآن درک خود را از فرھنگ يونان و اديان .  خلقت نظر دو دين چيست؟ بينش قرآن متکی بر بينش تورات استۀدر بار

خدا آسمانھا و زمين را آفريد،  :می آيد» نحل« مکی ۀدر سور.  الگوی تورات استۀآسيائی نمی آورد بلکه تکرار کنند

، )٩ تآي(، چھارپايان را آفريد، آب را از آسمان فرو فرستاد)۴ تآي(ن را از آب نطفه بی قدر و ضعيف بيافريدخدا انسا

شب و روز و خورشيد و ماه را برای زندگی مسخر ساخت، او دريا را برای شما مسخر کرد، کوھھای بزرگ را در 

ستارگان را مقرر داشت پس ايمان بياوريد و راه زمين بنھاد تا از حيرانی برھيد و نھرھا را در زمين جاری کرد، 

يھوديانی که مقررات را انجام ندادند، راه اختالف را . خدا حيوانات را به تسلط انسان درآورد. ابراھيم خليل در پی گيريد

 دارند آيات گوناگونی در قرآن وجود).  نحلۀ ھای سورتآي.( آنھا حکم خواھد کردۀپيمودند، خدا در روز قيامت در بار

ٍإن ربکم هللا الذی خلق السماوات و األرض فی ستة أيام«. روزه جھان دارند که اشاره به خلقت شش َّ َّ ََّ َِ ِ َِّ َُ َْ ْ َ َ َ َ َّ ُ ُ َّ ، پروردگار شما، »ِ

:  حوا قرآن دو نظريه مطرح می کندۀدر بار). ۵۴اعراف .(ھا و زمين را در شش روز آفريد خداوندى است که آسمان

 تورات را بازتاب می ۀ خود زاويۀ قرآن در ساختار جملۀنويسند. مانده گل آدم از باقی) ھاى پھلوى آدم، ب از دنده) الف

طرز شگفت انگيزی ديدگاه ه ھر چند تفاوتھای کوچکی در روايت خلقت و افسانه سازی دو دين وجود دارد ولی ب. دھد

  .اسالم نزديک به درک يھوديت است

وجود آورد و در بينی وی روح حيات ه در دين يھوه، خداوند آدم را از خاک زمين ب. نيدحال به الگوی توراتی توجه ک

دميد و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت و خداوند درخت زيبا و خوش خوراک را از زمين رويانيد و نھری از 

. پس برايش معاون موافق وی بسازمخوب نيست آدم تنھا باشد : و خداوند گفت . عدن بيرون آمد تا باغ را سيراب کند

خداوند خواب گران بر آدم مستولی گردانيد تا به خواب رفت و يکی از دنده ھايش را گرفت و گوشت در جايش پر کرد 

ھمانا اين است استخوانی از استخوانھايم و گوشتی از : و از آن دنده زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد و آدم گفت

 ، باب ١٨٩۴از تورات سفر پيدايش، چاپ لندن ، .( سبب نساء ناميده شد چون از انسان گرفته شده استگوشتم، از اين

طور مفصل بيان کرده ه افزون بر آن، تورات، ماجرای خلقت عالم در شش روز و با تفکيک روزھا ب). دوم و سوم 

ی از ھرگونه موجود زنده و تاريک بود و ُزمين تھی و خال» چون«، خداوند آسمان و زمين را آفريد ءدر ابتدا. است

خدا . روشنائی بشود، روشنائی شد: خدا گفت. تاريکی روی آب ھا را پوشانده بود، روح خدا سطح آب ھا را فراگرفت

پس . روشنائی را ديد که نيکوست، روشنائی را از تاريکی جدا ساخت و خدا روشنائی را روز و تاريکی را شب ناميد

شوند و روز ھفتم  زمين و دريا، ماه و ستارگان، پرندگان و ماھيان، باالخره حيوان و انسان آفريده میاز خلقت آسمان، 

زمين، انواع : خدا فرمود. در تورات آمده که يھوه در روز ششم انسان را خلق کرد. خدا به استراحت می پردازد

َجانوران و حيوانات اھلی و وحشی و خزندگان را به وجود آورد و چن انسان را شبيه خود : سرانجام خدا فرمود. ين شدَ

او . پس خدا انسان را شبيه خود آفريد. تا بر حيوانات، زمين و ماھيان دريا و پرندگان آسمان فرمانروائی کند. بسازيم

يابيد، ُبارور و زياد شويد، زمين را پر سازيد، بر آن تسلط : انسان را زن و مرد خلق کرد و ايشان را برکت داده فرمود

  .و بر ماھيان دريا و پرندگان آسمان و ھمه حيوانات فرمانروائی کنيد

اين گونه دين گرائی ھمان ساختار .  خداستۀداستان آفرينش در دين يھود نه ناشی از عناصر طبيعی بلکه ناشی از اراد

 ھستی را شکل داده است و ۀنيروی فرا طبيعی، نيروی ازلی است که ھم. اساسی است که در قرآن بازتاب پيدا می کند

انتقال تصاوير و اسطوره ھا و داستانھا و مقوله ھای گوناگون از تورات به . در نتيجه طبيعت را ممکن ساخته است

اين امر ھيچ ربطی به تسلسل دين ابراھيمی ندارد و تمام ادعای مسلمانان در اين زمينه فاقد يک . قرآن اتفاقی نيست

که  اينان بر اساس اعتقاد دينی و توھم ھا و خرافات دينی اينگونه تبليغ می کنند، حال آن. ارزيابی درست و علمی است

  .اين گفتار فاقد پايه علمی و تاريخی است
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   يونان و دين يھودۀقرآن، فلسف

جوی  و  انسانی در جستۀاز نگاه فلسفی برای پرسش ھای ھستی شناسانه به طبيعت و عقل رجوع می کنيم، با انديش

که از نظر دين، رجوع اصلی به قدرت فرای طبيعت است و مرکز  حال آن.  می کنيمصحبتخت ھستيم و با انسان شنا

انسان ھيچ نمی داند و تابع تقدير و لطف خدائی است که قدرتمند و مھربان . دانش خدا می باشد، که نيروی ازلی است

  .فلسفه به عقل تکيه می کند و دين به ايمان بستگی دارد. است

ن و تورات و وامگيری ھای ساختاری قرآن از تورات، بيفزائيم که تورات راه آ ارگانيک قریبا توجه به نزديکی ھا

نخست بگوئيم که اساطير .  جھان استۀ ھمان سنت تورات بوده و مخالف تفسير طبيعت گرايانۀفلسفه نيست و قرآن ادام

 ی منشاۀ وجود داشته است و در پاسخ به کنجکاوی بشر دربارھای باستانی  اقوام بدوی و تمدنۀابتدائی در نزد ھم

ھا آغاز   ھا خدايان نقش اصلی را دارند و در آن در اسطوره. تخيل آدمی شکل گرفته استۀ رويدادھا و بر اساس قو

يالوگ می ميتولوژی با فلسفه وارد د. شود ين میي آن، نيروھای اسرار آميز و مؤثر در زندگی انسان، تبایآفرينش و منش

دانند، زيرا آنھا بيش  می» طبيعت گرايان« يونان را ۀنخستين فالسف. گردد و فلسفه، پويش در طبيعت را آغاز می کند

. با اين درک، فلسفه خود را از باورھای مذھبی رھا ساخت. اند ازھمه به طبيعت و رويدادھای طبيعی توجه داشته

آناکسيماندر برای نخستين بار .  نخستين گام را در راه تفکر علمی برداشتند طبيعت گراۀتوان گفت که فالسف بنابراين می

آناکسيماندر برآن بود که . تھيه نمود»  طبيعتۀدر بار«نام ه ھای فلسفی خود را در نوشته ای ب در ايونيا و يونان، انديشه

  .است  آغاز ماھی بودهاند، و انسان در است، و جانداران از رطوبت پديد آمده زندگی از دريا ناشی شده

.  می دانستأآتش را منش» ھراکليتوس«. دانست ھوا را مقدم بر آب می» اناکسمينس«. دانست سرآغاز را آب می» تالس«

با توجه به مبانی فلسفی که . دانست به چھار عنصر معتقد بود و خاک، ھوا، آب و آتش را جواھر ازلی می» امپدکلس«

ھراکليتوس . دانستند نياز از آفريدگار و موجد می توان گفت که آنان جھان را بی ست میاز اين فيلسوفان بازگو شده ا

در . کيد داشتأنيز به ازليت و جاودانگی جھان ت» پارميندس«. معتقد به ازليت جھان و نيز سيالن ھميشگی چيزھا بود

داند و نيازی به عامل ايجادکننده  زمين می آفرينش، ارسطو متأثر از پيشينيان است، بدين معنا که جھان ھستی را از ۀبار

يكى ديگر از ) پان اسپرمى (ۀنظري. باشد او تمام تالشش متوجه توضيح حرکت افالک و جھانی طبيعت می. بيند نمی

 ۵٠٠ -۴٢٨(ديدگاه ھاى انسان شناختى كھن و برگرفته از آموزش ھای فيلسوف يونانى، آنكساغورس يا آناكساگوراس 

 به آن راه ندارد، ءزندگی از بينھايت ازلی بوده و تا ابد ادامه خواھد داشت و آفرينش و فنا:  كه مى گفت، مى باشد)ق، م

 عالم پراكنده اند و از ھوا با باران به زمين ۀدر پھن) اسپرماتا(جنين ھاى اثيرى يا تخمھاى تغييرناپذير بسيار خرد به نام 

 گردند و از ھمين نطفه ھاست كه موجودات زنده، حتى آدمى پديد منتقل مى شوند و در خاك مرطوب زمين بارور مى

  .مى آيند

: در تورات يھوديان آمده است که. آفريده است» ھيچ«خداوند جھان را از » ابراھيمی« يونان، در دين ھای ۀخالف فلسف

و درخت ميوه ای که روشنائی شود و روشنائی شد، خدا گفت زمين گياھان بروياند، علفی که تخم بياورد «خدا گفت 

خدا گفت زمين جانوران را موافق اجناس . موافق جنس خود ميوه آورد که تخمش در آن باشد بر روی زمين و چنين شد

در قرآن آمده ). ١:٢۴سفر پيدايش (» .…آنھا بيرون آورد، بھايم و حشرات و حيوانات زمين به اجناس آنھا چنين شد

قرآن از ). ٣ تنحل آيۀ سور: قرآن مجيد(» . غرض محقق و حکمتی بزرگ آفريدخدا آسمان و زمين را برای«: است که

يھوه پيروی می کند و ادامه می دھد خدا انسان را از آب نطفه بيافريد و چھار پايانی را برای انتفاع شما نوع بشر خلقت 

 که شما ھنوز نمی دانيد کرد و اسب و اشتر و حمار را برای سواری و تحمل، مسخر شما گردانيد و چيز ديگری ھم

به اين گونه، در دين ھای ابراھيمی، خداوند، جھان و موجودات را از ھيچ آفريده و ). قرآن.(برای شما خواھد آفريد
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بايد افزود که خداوند ھمه چيز . ھمچنين خداوند، خوب و بد، فرشته و ابليس، زندگی و مرگ و غيره را نيز آفريده است

  .خلق کرد و روز ھفتم به استراحت نشست) زشش رو(را در مدت معين 

.  خدا نيستۀبدی ساخته و داد. ھمچنين خداوند تنھا خوبی را آفريده است. نمی آيد» ھيچ«در ديدگاه زرتشتی، خلقت از 

حکيمان زرتشتی، ھمچنين به نظر . چون خلقت با خدا و در خدا بوده است، مدت معين برای آفرينش بيان نشده است

آفرينش در سنت زرتشتی، دھشمندی و سازندگی . ھيچ و آفرينش در مدت شش روز، ناباوری نشان داده اندآفرينش از 

نخستين موجودی که خدا می آفريند گاو : مراحل آفرينش انسان چنين است) بندھش(در دين زرتشت . اھورامزدا است

 با اھورامزدا موفق می شود گاو نخستين و اھريمن در مبارزه. است و سپس مرد بزرگی به نام کيومرث آفريده می شود

اما از تخم گيومرث که در دل خاک نھفته است، پس از چھل سال گياھی می رويد و نخستين زوج . کيومرث را بکشد

اورمزد از :  آفرينش زن آمده استۀھمچنين در بندھش دربار. آدمی به نامھای مشيگ و مشيانگ از آن بيرون می آيد

زنی که حتی . ر برای انجام زايمان ناتوان بود و از روی ناچاری زن را برای اينکار انتخاب کرديافتن موجودی ديگ

، انتشارات توس، »بندھش«فرنبغ دادگی، ( .است) دختر اھريمن/ روسپی(» ِجھی«رنجاند و از تبار  خداوند را نيز می

  ).، ترجمه مھرداد بھار١٣۶٩

نکته است که واژه ھائی که آفرينندگی اھورامزدا را در گاتھا نشان می دھند دکتر فرھنگ مھر در کتاب خود يادآور اين 

. اھورامزدا از ھستی خود جھان و آفرينندگان را ساخت و داد. داتار به چم دھنده و تشابه چم، شکل دھنده و سازنده است

آفرينش در خدا و . ا بوده استآفرينش ھميشه با اھورامزدا و در اھورامزدا و در سپنتامينيو نماد آفرينش اھورامزد

. سپنتامينيو که پويائی آفرينش را نشان می دھد و طبق قانون اشا در کار است، ازلی و ابدی است. ھمانند او قديم است

خالصه، . خود اشا ھم که قانون آفرينش را نشان می دھد و فروزه اھورامزدا است، ازلی، ابدی و غيرقابل تغيير است

دومين تفاوت دين زرتشت .  آفرينش استۀ نخستين تفاوت دين زرتشتی با دينھای ابراھيمی در زمينکھن بودن آفرينش،

اھورامزدا تنھا خوبيھا را آفريده است و .  بدی و ابليس نيستۀبا اديان ابراھيمی اين است که خدای زرتشت، آفرينند

امزدا خشم نمی کند، انتقام نمی گيرد و ويران از ھمين رو اھور. خوبيھا در اين جھان استۀ سپنتامينيو خود تجسم ھم

در دين زرتشتی، خشم و . او آن چنان واالئی و شکوھی دارد که اين گونه بازتابھا در آستانش راه ندارند. نمی کند

اين بدی، خشم، دروغ و . ويرانگری کار آنھائی است که با گزينش راه نادرست در زندگی، عليه سپنتامينيو اقدام می کنند

که چرا خداوند جھان يا  سومين تفاوت اين است که در دين زرتشتی، پرسش اين. ويرانگری را انگره مينيو می خوانند

خلق کردن در ذات خداوند است، خلقت آدمی ھم جزئی از خلقت کلی است و . آدميان را خلق کرده، مطرح نمی شود

از دکتر فرھنگ مھر، چاپ »  زرتشتۀ دينی کھن، فلسفديدی نو از«بر گرفته از کتاب . (محتاج دليل خاص نمی باشد

  )، تھران١٣٧٨ھفتم 

ی، ديدگاه ئی و افسانه ئحال در ميان انواع جھان بينی ھا مانند يونانی و زرتشتی، يکی ديگر از ديدگاه ھای اسطوره 

 توضيح ین موسی منشادي. قرآن ديدگاه تازه ای طرح نمی کند و ديدگاه ترسيم شده متعلق به تورات است. تورات است

تکرار بينش تورات . اسالم ھيچ ابتکار جديدی ندارد، قرآن روايت تورات را تکرار می کند.  آفرينش استۀقرآن در بار

  .در قرآن بيانگر آنست که قران مبلغ پيام موسی است و رسالت آن ھمين تکرار می باشد

  

  قرآن محمدی ناممکن است

اين ديدگاه در تورات و .  مطلقی است که ھمه چيزھا را آفريده استۀريت تابع اراددر ديدگاه دينی ابراھيمی ذھن بش

اين خويشاوندی خالف توضيح دينگرايانه و غير علمی متفکران و . اين خويشاوندی اتفاقی نيست. قرآن مسلط است
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اور است و در برابر ن بچنين توضيحی توھم گرا و دي.  هللا نيستۀ ابراھيمی و ارادۀخاطر سلسله نخبگان مسلمان، ب

تاريخ شناسی متخصصان جدی و دانشگاھی غرب نشان می دھد که باور .  از تاريخ قرار می گيرددرک ھرمنوتيک

نوبه خود بر ه دينی از تاريخ واقعی انسانھا بيرون آمده است و اين ديدگاه دينی با ريشه ھای عميق در پيوند بوده و ب

و » مصحف«تمام تحقيقات علمی نشان می دھد که ھيچ . ثير می گذاردأمانھای بعدی تپديده ھای ھمزمان و رويدادھای ز

البته برای محققان علمی .  توراتی آن ناممکن استیقرآن محمد بدون منشا. نوشته ای مستقيم از محمد وجود ندارد

ولی پژوھش ھای . ستاسالم، بررسی چگونگی تکوين و انتقال تورات به قرآن کار سترگی است که پايان نگرفته ا

 قرآن از تورات يک واقعيت انبوه بوده ۀعلمی کنونی و فرضيه ھای علمی موجود، نشان می دھند که بھره گيری گسترد

معرفی کنيم بلکه » ثير عمومیأت«عنوان يک ه اين پيوند را ما نمی توانيم ب.  تاريخی مشخصی می باشدۀو متکی بر اراد

  . است» اريخی و ديدگاھیساختاری و ت« مشترک ۀاين رابط

آمده ) ٢٨-٢١، ۴٠ايزائی فصل ( خلقت انسان و زمين و آسمان، پيشاپيش در تورات ۀمطالب طرح شده در قرآن در بار

. آيات قرآنی مانند دين يھود خدا را يک اصل بنيادی در نظر می گيرد و طبيعت را دليلی بر ھستی خدا می داند. است

 ارسطو و افالتون را می شناختند، ولی اين ۀاحتمال قوی خاخام ھا انديشه ب. يا نشانه است تبرای يھوديان طبيعت يک آي

طور کامل کنار ه عکس اين نوع مطالعه و اين طرز نگاه، به زيک و علوم طبيعی را نمی پذيرفتند و بخبگان دينی، متافن

کتاب (»ھان است را مورد تجسس قرار مدهچيزی که پن«در تورات می آيد . را مورد تشويق قرار نمی دادند زده و آن

انسان الزم . جوی جانبدار وجود دارد، ولی پرسش ھا نافی يھوه نيستند و گرچه در يھوديت تفسير و جست). ٢١سوم 

ھمين گونه درک به قرآن انتقال می . دين در واقع يادآوری پيام خداست. نيست موضوع رازدار را مورد بحث قراردھد

در قران قصد .  يکتا می باشدۀھدف از بازگوئی خلقت دور کردن از بت پرستی و نزديک کردن به يھودر تورات . يابد

  .دور کردن اعراب از خدايان بت شده و يا باورھای ديگر، برای پيوستن به خدای واحد، خدای اسرائيل است

خی مفسرين يھود، اسالم فاقد از نظر بر. حال اين پرسش اساسی مطرح است که اين نزديکی چگونه قابل توضيح است

ولی از نظر مسلمانان بازگوئی داستانھا و . ابتکار بوده و گفتار تورات را تصاحب نموده است و اسالم دين واقعی نيست

 اديان ابراھيمی می داند و از آنجا که آموزه ھای اديان پيش ۀروايت ھای تورات بيان اينست که اسالم خود را ادامه دھند

 رقابت جويانه نمی توانند توضيح قانع ۀاين دو نظري. ارد بنابراين اديان قبلی بعداز ظھور اسالم باطل ھستندرا درخود د

  .کننده ارائه نمايند

 تاريخ انسانھا بوده و در خود تضادھا و نشانه ھای دوران خود و ۀاديان نتيج. پاسخ ما ھرمنوتيک و تاريخی است

 عربستان با توجه به عقب ماندگی فرھنگی و زبانی و ۀدر شبه جزير. اده اندی را جادئنمادھای تاريخی و اسطوره 

افکار از آسمان نمی . فکری شديد، امکان ايجاد يک دکترين سياسی و نيايشی و اجتماعی نمی توانست وجود داشته باشد

 در دوران زندگی محمد، ھرچند.  می کنندءآيند بلکه به روندھای فکری و عقايد موجود و جنبش ھای پيش از خود اتکا

 ۀ عربستان يک منطقۀما شاھد تمدن ھای بزرگی مانند امپراتوری ايرانيان، يونانيان و رومی ھا بوديم، ولی شبه جزير

سرزمين حجاز داخلی منطقه ای برای گذار و محروم از گفتار . عقب افتاده و خشک و فاقد تمدن و نوشتار و زبان است

  .و ادبيات است

ولی ھمين قرآن . شمار می آيده  بک يونان و نسبت به تمدن ايرانيان و روميان، قرآن يک عقب گرد مھلۀسفنسبت به فل

قرآن از بيابان .  تاريخی و اساطيری يھوديت ناممکن بودۀبدون دين يھوه، بدون ساختار نقلی تورات، بدون حافظ

فقط دينداران می توانند به . ی تواند بيرون بيايدبرھوت و شترھا و زندگی شبانی و فرھنگ بدوی اعراب باديه نشين نم

که تاريخ و جامعه و ميراث ذھنی و زبانی، مادر  حال آن. معجزه اعتقاد داشته باشند و محمد را معجزه گر تلقی کنند
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قرآن به زندگی قريش و افراد خانواده و شرايط اجتماعی و سياسی بدوی عصر محمد و حجاز . ھرگونه نوشتار است

ی و تمثيالت و اسطوره ئ داستانھای افسانه ۀرشت. ه ھائی دارد، ولی خط اصلی روايت قرآنی متعلق به يھوديت استاشار

  . ساختار دينی تورات و قوم يھود و موسی می باشدۀقرآن مبلغ و بازگوکنند. ھا از تورات و آئين يھود ريشه گرفته است

ی و سياسی و روانی و جغرافيائی و نظامی و زبانی و دينی و تحليل ھرمنوتيک قرآن نشان می دھد که عوامل تاريخ

در اين ميان عوامل ناشی از دين و فرھنگ يھود و خواست . اجتماعی گوناگونی در تکوين قرآن مداخله داشته اند

د خواست يھو. ل دينی عربھا و مقابله با مسيحيان نصارا، جايگاه برجسته و قطعی داردو يھوديت برای کنترۀاتوريت

 قرائتی از دين که ۀل قبايل عرب، اشاعودر برابر رشد مسيحيت و برای کنتر.  فرھنگ و نفوذ دينی و فکری استۀاشاع

  .ژی استيمطلوب يھوه است، بھترين سترات

. البته پيام دينی يھودی در شکل قرآن، مسير پيچاپيچ سياسی و فرھنگی و تاريخی شگفت انگيزی در پيش می گيرد

.  يھود و فضای بستگان محمد و گروھھای عربھای يھودی شده تنظيم می شودۀ قرآن مطابق ميل اتوريتابتدائی» متن«

 ۀبا تضادھائی مانند پيام توراتی، قرائت و نفوذ مسيحيت، زندگی و آئين ھای بومی، تناقضات شبه جزير» متن«اين 

ضادھای مذھبی قبايل يھود، اعتقاد نصرائيان،  تاريخی ناشی از تۀعربستان، اختالفات قبايل حجاز و يمن، روند پيچيد

بنا بر يک فرضيه می توان استنتاج کرد که . رو می باشده ويژگی ھای يھوديان عرب شده و عربھای يھودی شده، روب

 ساله به صدابتدائی قرآن، از تورات و آموزه ھای يھود و گفته ھای يھود استخراج شده و طی يک تاريخ دو» نسخه«

که عربھای حجاز از چنين سنتی  اقوام يھود دارای کتابت و نوشتار بودند، حال آن. ی تبديل می گرددقرآن امروز

ن امروزی به زبان عربی است، آقر. ياھای او ناممکن بودؤعنوان محصول محمد يا ره محروم بودند و بنابراين قرآن ب

نمادھا و سمبولھای يھودی و آرامی و سريانی و زبان قرآن با مفاھيم و . ولی در زمان محمد زبان عربی وجود ندارد

ن است سنت پيامبران ۀآنچه که در قر. کند غيره درھم آميخته است، قرآن تاريخ مردم يھود است، تاريخ يھود را بيان می

  ).ادامه دارد. (يھوديت است، تک خدائی يھوديت است، روايت پيامبری موسی است
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