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چکیده
در گسرته دین پژوهی، حتریف کتاهبای آسامنی مسئله ای است که از دیرباز ذهن و زبان دانشیان این عرصه را به خود 

واداشته است. دست نخوردگی و سالمت این کتاهبا در پذیرش و اعتبار آیینهای مربوط به آن سهم به سزایی دارد. 

اگرچه از منظر قرآن و حدیث ادیان پیشین نسخ شده و پیروی از آن روا نیست، اما برای پیروان ادیان پیشین و نیز 

مسلامنانی که به نسخ آن باورمند نیستند یا نسبت به آن تردید دارند حتریف کتاهبای آسامنی می تواند دلیلی استوار و 

تعیین کننده برای روا دانسنت یا ندانسنت پیروی از آن باشد. با کاوش در آیات قرآن کریم و روایات معصومان)ع( و 

سخنان مفرسان فریقین به روشنی برمی آید جمموعه ای که امروز به عنوان عهدین )کتاب مقدس= بایبل( می شناسیم 

فراوان دچار حتریف لفظی و معنوی شده است؛ نیز با استدالهلای عقلی برهناده بر مبانی نقد سندی و حمتوایی منت 

بودن، مقایسه نسخه ها و کاویدن مهسانی  یا چندنسخه   اعتبار نسخه ها، تک نسخه  ـ هم چون: بررسی اتصال سند، 

یا نامهسانی آن، داشنت یا نداشنت تعارض و تناقض در نسخه واحد، در بر داشنت نسبتهای ناروا و سخنان زننده به 

خداوند و پیامربان، نامعقول بودن بسیاری از مجله های آن و...- به مهین نتیجه می رسیم.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال شانزدهم/ دوره جدید/ شماره 55/ بهار و تابستان 1400

صص 75-90 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
از  او  که  است  دریافتهایی  از  برگرفته  آدمی  دینی  معارف 

وسیله  گوناگون  موارد  در  دو  هر  این  دارد.  وحی  و  عقل 

سنجش و ارزیابی درستی یا نادرستی یکدیگرند. اگر یکی 

دچار نقصان باشد، دریافت دینی انسان دیندار خمدوش و 

دو  این  از  یک  هر  سالمتی  سنجش  برای  می شود.  ویران 

دارد.  وجود  مالکهایی  و  معیارها  باطنی  و  ظاهری  رسول 

بر  آمده  فرود  آسامنی  وحی  درباره  تا  برآنیم  مقال  این  در 

تعدادی از پیامربان که در جمموعه ای به نام کتاب مقدس 

پیراستگی  اندازه  و  بایبل( گردآوری شده است  )عهدین= 

و دست ناخوردگی آن سخن بگوییم، زیرا روشن است که 

اگر ثابت شود عهدین حتریف شده است، دیگر جمالی برای 

چنان که  منی ماند؛  جا  بر  کتاهبا  آن  پیرو  دینهای  از  پیروی 

پیش تر نیز گفتیم یکی از دو سنجه آموزه های دینی کتاب 

آسامنی  کتاب  شود  ثابت  چنانچه  و  است  دین  آن  آسامنی 

حتریف شده است لطمه بزرگی بر پیکره آیینی که بر پایه آن 

کتاب تبلیغ می شود وارد می آید. 

برخی از دانشیان مسلامن برآن اند که آیه های بیانگر حتریف 

عهدین بر حتریف معنوی داللت می کند، نه لفظی؛ بنابراین 

منی توان گفت در عهدین حتریف لفظی صورت گرفته است. 

برای منونه ابواحلسن شعرانی می نویسد: »در قرآن و احادیث 

رسول)ص( سخنی از حتریف نیست و حتریف این کتب را 

علامی اسالم پس از خواندن آن دانستند و پیغمرب)ص( و 

علامی مسلامن از قدیم مدعی بودند در مهین کتب حمرّفه که 

در دست اهل کتاب است خرب آن حرت یافت می شود و 

من منی دانم کدام آیه قرآن داللت بر حتریف کتب تورات و 

انجیل می کند1«؛ نیز به سخن حممدهادی معرفت، در قرآن 

معنای  به  انجیل،  و  تورات  در  نشانگر حتریف  آنچه  كریم 

وجود  باشد  آن  بر  كاسنت  یا  افزودن  یا  آن  منت  جایگزینی 

معنای  به  و  این كتاهبا معنوی  ندارد و حتریف رخ داده در 

و سخنان  در حدیثها  و  است  آن  از  نادرست  تفسیر  ارائه 

دانشیان اسالم نیز چیزی كه حتریف لفظی را نشانگر باشد 

1. راه سعادت در اثبات نبوت، ص233.

وجود ندارد2.

در گسرته پژوهش در این قلمرو باید دو نگرگاه را بررسی 

کنیم: یکم: نگرگاه قرآن: چنان که می دانیم در قرآن سخن از 

حتریف کتاهبای آسامنی به وسیله بنی ارسائیل فراوان به میان 

آمده است3 و ما پس از این به گسرتدگی آن را می کاویم. 

دوم: نگرگاه عقل: برای اثبات دست نخوردگی هر اثری باید 

نخست درستی انتساب اثر به نگارنده آن ثابت شود و این 

بایستگی، پوییدن دو راه را در پی می آورد: نخست بررسی 

سندی و دیگر بررسی متنی؛ بنابراین برای واکاوی حتریف 

آن  راویان  وثاقت  و  سند  اتصال  می باید  آسامنی  کتاهبای 

ثابت شود و سپس منت آن را بررسی کنیم و بنگریم که آیا با 

دست آوردهای قطعی عقل، تاریخ، علم و... مهسو است یا 

خیر؟ و نیز باید نگریست که آیا منت این کتاهبا درون خود 

رو  پیش  مقاله  در  خیر؟  یا  است  تناقض  و  تعارض  دچار 

نگرگاه  دو  این  از  را  مقدس  کتاب  لفظی  حتریف  تا  برآنیم 

)قرآن و عقل( بکاویم.

نگرگاه قرآن کریم
حذف  داده  رخ  عهدین  در  که  حتریفهایی  آشکارترین  از 

از  متعددی  آیه های  و  است  اکرم)ص(  پیامرب  یاد  و  نام 

قرآن کریم بیانگر آن است4. از پیامرب اکرم)ص( نقل شده 

است که فرمود: »یهودیان تورات را حتریف کردند؛ آنچه را 

حذف  منی خواستند  را  آنچه  و  افزودند  آن  به  می خواستند 

کردند و اسم حممد)ص( را از تورات حمو کردند.5«

در ذیل آیه »َفَویٌل ِللَِّذیَن یْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبأَیِدیِهْم«6 از امام 

باقر)ع( روایت شده است که یهودیان صفات پیامرب)ص( 

را، که در تورات ذکر شده بود، حتریف کردند تا مسئله را بر 

مستضعفان یهود مشکل و درک ناشدنی کنند7.

2. صیانه القرآن من التحریف، ص122؛ برای روشــنگری بیشــتر نك: 

همان، صص121-150.
3. بــرای نمونه نك: بقره، 75، 79و146؛ آل عمران، 71و78؛ نســاء، 

46و108؛ مائده، 13و41؛ اعراف، 157؛ فتح، 29.
4. صف، 6؛ اعراف، 157؛ انعام، 20؛ بقره، 146.

5. کنز العامل، ج2، ص358، ح4234.
6. بقره، 79.

7. بحــار األنوار، ج2، ص65؛ ج9، ص181، ح9؛ ص190، ح26و27؛ 
ص298.
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حرت علی)ع( در حدیثی فرمود: یهود و نصارا خدا را رها 

نکردند و موسی و عیسی را هم منکر نشدند، لکن بر کتاب 

خداوند افزودند و مواضعی از آن را کاستند و برخی را نیز 

حتریف کردند؛ پس مورد لعن قرار گرفتند، اما توبه نکردند 

و دست برنداشتند8.

الله)ص(  نام رسول  به حذف  بنی ارسائیل  اینکه  بر  افزون 

از عهدین مهت گامشتند تعداد فراوانی از آیه های دیگر آن 

را نیز دگرگون کردند. قرآن كریم به بنی ارسائیل فرمان داده 

با آنكه  است كه حق را به باطل درنیامیزند و حقیقت را، 

نشانگر  خود  این  و  ندارند9  پوشیده  است،  حق  می دانند 

خداوند  كه  می كرده اند  چنین  بنی ارسائیل  كه  است  آن 

زخمرشی  است.  داده  پرهیز  كار  این  از  را  آنان  اسمه  عّز 

و  نربید  تورات دست  »در  نگاشته است:  آیه  این  پیرامون 

آنچه از آن نیست را ننگارید كه حِق فرودآمده از آسامن با 

باطلی كه شام می نگارید درآمیزد و حق و باطل آن از هم 

معنا  بدانیم،  استعانت  باِء  را  »باء«  نشود. چنانچه  شناخته 

چنین است: حق را دگرگون و مهانند باطلی كه می نگارید 

تا  باطل دگرگون می کردند  به  نگردانید10.« یهودان، حق را 

در جامعه اسالمی شك، اضطراب و پراكندگی پدید آورند 

نیز  مؤمنان  به  خطاب  می كردند11.  فتنه افروزی  پیوسته  و 

فرموده است: »آیا انتظار دارید به )آیین( شام ایامن بیاورند؟ 

با اینكه عده اى از آنان سخنان خدا را مى شنیدند و پس از 

فهمیدن آن را حتریف مى كردند؛ در حاىل كه علم و اطالع 

داشتند.« در آیه ای دیگر بر رس آنان كه كتابی به دست خود 

می نگارند و آن را به خداوند متعال نسبت می دهند تا هبای 

ناچیزی به دست آورند فریاد زده و فرموده است: »ویل هلم؛ 

برمی آید  آیه  این  الفاظ  ظاهر  از  چنان که  آهنا12«؛  بر  وای 

حتریف  در  مجله  ها  این  که  دریافت  می توان  آشکار  به طور 

لفظی ظهور دارد. 

حق تعالی به بنی ارسائیل نشانه هایی روشن داد و آنان نعمت 

8. همان، ج77، ص276، ح1.
9. بقره، 42.

10. الكشاف، ج 1، ص132.

11. فی ظالل القرآن، ج 1، صص67-68.

12. بقره، 79.

او را دگرگون كردند و این كار كیفر سختی در پی دارد13. 

عالمه طباطبایی زیر این آیه آورده است: بىن ارسائیل امتى 

حكومتشان  و  نبوت  ُحكم،  كتاب،  تعاىل  خداى  كه  است 

داد و از روزیهای پاكیزه به آنان ارزانی داشت و از دیگر 

امتهاى روزگارشان برتری داد، ولی دست آخر كلامت را از 

پیش  از  دیگر  و چیزهایی  كردند  دگرگون  داشت  كه  جایى 

خود ساختند و خداوند، به سبب رشىك كه در آنان پدیدار 

شد به شدیدترین حال، عقابشان كرد14.

می كنند:  دگرگون  را  آسامنی  كتاب  كتابیان،  از  »گروهی 

تالوت  هنگام  به  كه  هستند  كساىن  ]یهود[  آهنا  میان  »در 

كتاب ]خدا[ زبان خود را چنان مى گردانند كه گامن كنید 

كه  حاىل  در  است  ]خدا[  كتاب  از  مى خوانند[  را  ]آنچه 

از كتاب ]خدا[ نیست ]و با رصاحت[ مى گویند: »آن از 

خدا  به  و  نیست  خدا  طرف  از  اینكه  با  خداست«  طرف 

سخن  پایه  بر  مى دانند15.«  كه  حاىل  در  مى بندند  دروغ 

عالمه طباطبایی: آنان سخنان غیرآسامىن را، كه خود آن را 

جعل مى كردند، به حلىن مى خواندند كه با آن حلن تورات را 

مى خواندند تا وامنود كنند این سخنان نیز از تورات است؛ 

با اینكه از تورات نبود. سه بار آمدن واژه »كتاب« نیز در 

این آیه براى جلوگیرى از اشتباه است؛ چه هر سه به یك 

یهودیان  برشى  سخنان  مهان  نخست  كتاب  نیست.  معنا 

است كه آن را به دست خود مى نوشتند و به خداوند نسبت 

خداى  كه  است  كتاىب  دوم،  كتاب  از  مراد  و  مى دادند 

نیز  سومى  از  مراد  و  است  آورده  فرود  وحى  راه  از  تعاىل 

براى  و  اشتباه  از  جلوگیرى  براى  آن  تكرار  و  است  مهان 

كه  رو  آن  از  كتاب  این  اینكه  به  كند  اشاره  كه  است  این 

كتاب خدا است مقامش واالتر از آن است كه دربردارنده 

این گونه افرتاها باشد16 و فراز »و بر خدا دروغ می بندند؛ 

از تكذیب  اینكه خودشان ]هم[ می دانند« تكذیب پس  با 

پیشین است. تكذیب وحیى است كه از پیش خود تراشیده 

و به خداى سبحان نسبت دادند و این تكرار براى آن است 

13.  بقره، 211.

14. املیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص110.

15. آل عمران، 78.

16. املیزان فی تفسیر القرآن، ج3، ص266.
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كه یهودیان، با حلن سخن، امر را بر مردم مشتبه مى كردند 

و خداى تعاىل این حلن در سخن را با فراز: »با اینكه آن 

از كتاب ]آسامىن[ نیست« باطل گردانید؛ نیز یهودیان پس 

از حلن دادن به سخنان ساختگی خود و خواندن آن با حلن 

تورات  از  خواندیم  اینكه  می گفتند:  هم  زبان  به  تورات، 

با  بار تكذیب كرد؛ یىك  این را هم دو  تعاىل  است. خداى 

با  دیگرى  و  نیست«  ]آسامىن[  كتاب  از  آن  اینكه  »با  فراز 

فراز »و بر خدا دروغ می بندند...« تا به دو نكته اشاره كند: 

نخست آنكه دروغ بسنت به خداوند روش و خوی یهودیان 

است و دیگر اینكه دروغ بستنشان از این رو نیست كه امر 

بر آنان مشتبه شده است، بلكه حقیقت امر را مى دانند و 

دانسته و خواسته به خداوند دروغ مى بندند17.«

آسامنی  كتاب  كه  گرفت  پیامن  كتابیان  از  سبحان  خداوند 

را به روشنی برای مردم بیان كنند و آن را پوشیده ندارند، 

آوردند18.  به دست  ناچیز  هبایی  و  شكستند  پیامن  آنان  ولی 

به سخن شیخ طوسی این آیه به اینكه یهود، پیامربی رسول 

امام  است19.  رهنمون  می داشتند  پوشیده  را  خدا)ص( 

باقر)ع( در زیر این آیه فرموده است: »خداوند از كتابیان 

پیامربی  به  حممد)ص(  حرت  كه  آن گاه  كه  گرفت  پیامن 

رسد، آنان برای مردم روشنگری  كنند و این امر را پوشیده 

ندارند، ولی آنان پیامن خداوند را شكستند و هبایی ناچیز به 

دست آوردند و چه بد هبایی به دست آوردند20.«

گروهی از یهودیان كلمه ها را از جاهای خود برمی گردانند 

دین  در  طعنه زدن  قصد  به  و  خود  زبان  پیچانیدن  با  و 

می گویند: »شنیدیم و نافرمانی كردیم« و خداوند متعال آنان 

را به دلیل كفرشان لعنت كرد؛ از این رو جز اندكی از آنان 

ایامن منی آورند21. خداى تعاىل این گروه از یهود را این گونه 

وصف كرده است كه كلمه های كتاب او را دگرگون مى كنند؛ 

حال یا جاى آهنا را تغییر مى دهند و پس و پیش مى كنند 

یا پاره ای از كلمه ها را به كىل مى اندازند و یا كلمه هایی از 

17. همان جا.

18. آل عمران، 187؛ نیز ر.ک: مائده، 15.

19. التبیان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص74.

20. تفسیر القمی، ج1، ص128.

21. نساء، 46؛ نیز ر.ک: مائده، 13.

به  موجود  تورات  چنان كه  می افزایند؛  خدا  كتاب  به  خود 

آن  سخنان  از  بسیارى  است.  شده  دچار  رسنوشتى  چنین 

آسامىن نیست22.«

عهد  و  عتیق  عهد  كه  آن اند  بر  دانشمندان  از  بسیاری 

جدید دگرگون شده است. حمدث نوری این حتریف را مسلم 

امجاع  و  متواتر  خربهای  بسیار،  آیه های  را  آن  تكیه گاه  و 

مسلامنان دانسته است23.

می شود  یافت  حدیثهایی  نیز  فریقین  حدیثی  کتاهبای  در 

بر كتاب مقدس خویش  یهود  یا كاسنت  افزودن  بیانگر  كه 

است24؛ برای منونه: امام رضا)ع( به جاثلیق فرمودند: »آن 

زمان كه انجیل اول را گم كردید آن را نزد چه كىس یافتید 

و چه كىس این انجیل را براى شام وضع منود؟ گفت: ما فقط 

پیدا  تازه  تر و  آن را  انجیل را گم كردیم و سپس  یك روز 

كردیم. یوحنا و متى آن را برایامن  پیدا كردند. حرت به او 

آن ىب اطالع  عاملان  و  انجیل  این  به  نسبت  چه قدر  فرمود: 

هستى! اگر این مطلب مهان طور باشد كه تو مى گویى، پس 

چرا در مورد انجیل دچار اختالف شدید؟ این اختالف در 

مثل  اگر  دارید.  دست  در  امروزه  كه  است  انجیىل  مهین 

روز اول بود، در آن اختالف منى كردید.« از این سخن امام 

نیز  روزگار  آن  در  موجود  انجیلهای  که  برمی آید  به روشنی 

جعلی، ساختگی و دارای تناقضهای فراوان بوده است.

قرآن،  نظر  مورد  آسامنی  كتاهبای  است  یادآوری  بایسته 

آن فرمان  به تصدیق  آن را تصدیق كرده و هم  كه هم خود 

داده است، كتاهبایی است كه از گزند حتریف پاكیزه مانده 

به دوران فرودآمدن آن مربوط است. فرموده است:  و این 

»چگونه تو را به داورى مى طلبند؟ در حاىل كه تورات نزد 

ایشان است و در آن حكم خدا هست. ]وانگهى[ پس از 

آهنا  مى گردانند؟  روى  ]چرا[  تو  حكم  از  داورى  خواسنت 

مؤمن نیستند. ما تورات را نازل كردیم در حاىل كه در آن 

هدایت و نور بود و پیامربان، كه در برابر فرمان خدا تسلیم 

بودند، با آن براى یهود حكم مى كردند و ]هم چنین[ علام و 

22. املیزان فی تفسیر القرآن، ج4، صص364-365.

23. صیانــه القرآن مــن التحریف، صص122-121؛ بــه نقل از: فصل 

اخلطاب، ص35.
24. ر.ک: نور الثقلین، ج1، صص92-93.
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آن  بر  به آهنا سپرده شده و  این كتاب، كه  به  دانشمندان 

گواه بودند، داورى مى منودند؛ بنابراین ]به خاطر داورى بر 

طبق آیات اهلى[ از مردم هنراسید و از من برتسید و آیات 

مرا به هباى ناچیزى نفروشید و آهنا كه به احكامى كه خدا 

نازل كرده حكم منى كنند كافرند25.«

خدا  حكم  آن،  »در  معنای  در  را  سخن  دو  طوسی  شیخ 

هست« آورده است: نخست اینكه هرچند تورات دگرگون 

شده است، ولی می تواند دربردارنده برخی حكمهای اهلی 

نگاه  از  آن است كه  بیانگر  فراز  این  آنكه  دیگر  و  باشد 

آنان تورات چنین بود26.

بر پایه آنچه در املیزان آمده است آیه بیانگر آن است كه 

یهود امتى است كه كتاب و رشیعت دارد، ولی پیامربی، 

رخدادی  به  اكنون  می زند.  پس  را  تو  رشیعت  و  كتاب 

برخورده اند كه حكم آن در كتاب خودشان نیز هست، وىل 

منى خواهند آن حكم را، كه حكم خدا است، به كار بندند؛ 

با این حال  چگونه به حكم تو، كه آن نیز مهان حكم خدا 

است، تن درمى دهند؟ پیدا است كه آن را برمنی تابند. در 

این آیه حكم تورات، كه در آن روزگار در دست یهودیان 

بوده، تصدیق شده و آن توراىت بوده است كه پس از فتح 

آورد؛ پس  گرد  ایران  پادشاه  اذن كورش،  به  بابل، عزرا، 

قرآن تصدیق مى كند كه در تورات كنونی حكم خدا وجود 

حتریف  تورات  این  در  قرآن  نگاه  از  هم چنان كه  دارد؛ 

از  پاره ای  كنونی  تورات  در  آنكه  برآیند  است.  داده  رخ 

تورات اصىل كه بر حرت موىس فرود آمد و پاره ای هم 

از سخنان ساختگی هست. در تورات اصىل دستربد شده 

است؛ به این گونه كه یا چیزهایى بر آن افزوده اند یا از آن 

انداخته اند؛ یا لفظ آن را و یا جاى الفاظ آن را دگرسان 

كرده اند و یا به گونه ای دیگر در آن دست برده اند27.

كه  كتابی  »هر  است:  نگاشته  الكاشف  تفسیر  نگارنده 

است  نور  آورد  فرود  پیامربانش  از  پیامربی  بر  پروردگار 

نیز كتابی است كه  به نیكی رهنمون. تورات  و به حق و 

خداوند بر موسی فرود آورد؛ پس هدایت و نور است، ولی 

25. مائده، 43-44.

26. التبیان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص531.

27. املیزان فی تفسیر القرآن، ج5، صص341-344.

تورات كنونی چیزی از خداوند در آن نیست؛ چه دورترین 

آن  آموزه های  نیكی.  و  حق  نور،  هدایت،  از  است  چیز 

قوم  را  یهود  این رو  از  و  استوار است  نژادی  تبعیض  بر 

و  دیگر  قومهای  با  جنگیدن  كه  می داند  خداوند  برگزیده 

كشنت مردان، زنان و كودكان و به غارت بردن داراییها و 

به زورگرفنت رسزمین آن قومها را بر آنان روا می داند28.«

و  تورات  به  كریم  قرآن  كه  را  نوری  نیز  لگنهاوزن  دكرت 

انجیل نسبت داده است به شكل نخستین و دست نخورده 

مانند:  کریم  قرآن  مفرسان  بیشرت  می داند29.  مربوط  آن 

و   33 رضا  رشید  زخمرشی32،  رازی31،  فخر  طربسی30، 

طباطبایی34 آیات حتریف را ناظر به هرگونه حتریف لفظی 

و معنوی دانسته اند. مرحوم بالغی در تفسیر خود بخشی 

را  تورات  و  تبیین کرده  را  انجیل  و  تورات  از حتریفهای 

رسشار از خرافات، کفر و آشفتگی معرفی کرده است35.

پیامرب نیستند و  آنان  باید گفت که  نیز  پیرامون حواریون 

احتامل  و  است  جمتهدان  سخنان  هم چون  ایشان  سخنان 

آیات  از  برخی  چنان که  می رود؛  سخنانشان  در  خطا 

قرآن نیز بیانگر ضعف و ایراد حواریون است؛ برای منونه 

اشاره  مائده  مبارک  تا 113 سوره  آیات 112  به  می توان 

بن  عیىس  »اى  گفتند:  حواریون  كه  هنگام  آن  »در  کرد: 

مریم، آیا پروردگارت مى تواند مائده اى از آسامن بر ما نازل 

كند؟« او )در پاسخ( گفت: »از خدا بپرهیزید اگر باایامن 

هستید!« گفتند: »)ما نظر بدى نداریم( مى خواهیم از آن 

بخوریم و دهلاى ما )به رسالت تو( مطمنئ گردد و بدانیم 

به ما راست گفته اى و بر آن گواه باشیم.« 

در آیه های یادشده چند اشکال به چشم می خورد: نخست 

دریافت  می توان  می تواند«  تو  رب  »آیا  عبارت  از  آنکه 

اینکه  دیگر  داشتند؛  شک  پروردگار  قدرت  در  آنان  که 

28. التفسیر الکاشف ، ج3، ص61.

29. اسالم و کرثت گرایی دینی، ص107.

30. جممع البیان فی تفسیر القرآن، ج1، صص146و464.

31. مفاتیح الغیب، ج8، ص108.

32. الکشاف، ج1، ص600.

33. تفسیر املنار، ج5، ص140.

34. املیزان فی تفسیر القرآن، ج5، ص342.

35. آالء الرمحان فی تفسیر القرآن، ج1، ص9.
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حرت عیسی به ایشان تذکر می دهد: »تقوای اهلی داشته 

ذکر  را  خود  خواسته های  که  آن گاه  اینکه  دیگر  باشید!«؛ 

روحانی  خواسته های  بر  را  جسامنی  خواسته های  کردند 

مقدم داشتند و گفتند: »می خواهیم از آن بخوریم و قلبامن 

مطمنئ شود36.« آنان حتی به راستگویی پیامرب خود اطمینان 

نداشتند، زیرا گفتند: »َو َنْعَلَم َأن َقْد َصَدْقَتَنا«؛ »و بدانیم به 

ما راست گفته اى.«

تحریف عهدین در آینه عقل
بایسته  ثابت شود  آن  نگارنده  به  اثری  انتساب  آنکه  برای 

است انتساب سندی و متنی آن مورد کاوش و چالش قرار 

گیرد:

1( بررسی سندی عهدین
پرواضح است که اگر کتابی به عنوان کتاب آسامنی مطرح 

با  یا  و  خداوند  پیامربان  از  پیامربی  به واسطه  باید  شود، 

با سند متصل و  باشد و پس از آن  نظارت او نوشته شده 

این  در  اگر  باشد.  رسیده  ما  به  حتریف  و  تبدیل  بی تغییر، 

اتصال سند یقین وجود نداشته باشد و یا با ظن و وهم ادعا 

شود که این کتاب به آن پیامرب منسوب است، عاقالن آن را 

مصداق وحی آسامنی منی دانند.

درج  عهدین  در  پیامربان  کتاهبای  عنوان  به  که  کتاهبایی 

شده است مهگی به پیامربان نامربده منسوب است و این 

انتساب هرگز قطعی نیست و فرقه های اهل کتاب خود در 

اعتبار این کتاهبا با مهدیگر اختالف نظر دارند؛ برای منونه 

عهدین دارای سند متصل نیست و توراتی که به حرت 

از  پیش  تا  و  نیست  ایشان  نگاشته  است  منسوب  موسی 

زمان یوشع بن نون انقطاع سند داشته و در حادثه بخت 

انیس  نگارنده  است37.  شده  حمو  گیتی  صفحه  از  نرّص 

پیرامون  را  مسیحیان  از  برخی  انتقادی  دیدگاه  االعالم 

بیان  مبسوط  طور  به  نقد(  )سی  قول   30 زیر  در  عهدین 

کرده است38.

موسی  نگاشته های  از  نه  کنونی  موجود  و  مشهور  تورات 

36. انیس االعالم، ج2، صص299-300.

37. اظهار احلق، ج1، صص42-44.

38. ر.ک: انیس االعالم، ج3، صص107-137.

است و نه از نگاشته های عزرا، بلکه این تورات از روایتها 

و داستاهنای مشهور میان یهود و عاملان آنان، بدون نقد و 

تصحیح، گردآوری شده است39 و این گردآوری پانصد سال 

رمحت الله  است.40  داده  رخ  موسی  حرت  مرگ  از  پس 

یادشده  اختالفهای  از  مورد  چهار  و  بیست  و  صد  هندی 

را  مورد غلط  نیز مهو 110  ؛  می کند41  ذکر  را  در عهدین 

مقدمه  در  نیز  رسدارکابلی  حیدرقلی  است42.  کرده  ذکر 

اشاره  مقدس  کتاب   از غلطهای  مواردی  به  برنابا،  انجیل 

مانند:  جدید  حمققان  یافته های  از  بسیاری  است43.  کرده 

آن  بیانگر  نیز  آچتمیر46  و  کوگان45  متسگر،  جانسون،44 

حواریان  و  رسوالن  به وسیله  کتاهبا  از  بسیاری  که  است 

نوشته نشده و یا دست کم انتسابشان به آنان مشکوک است.

2( بررسی متنی عهدین
الف( دیدگاه منتقدان عهدین

کتاب  پیرامون  انتقادی  مباحث  میالدی  نوزدهم  قرن  در 

قرن  منتقدان  برخی  شد.  جدیدی  مرحله  وارد  مقدس 

نوزدهم، زیر تأثیر دیدگاههای لیربال در اهلیات، به نقد متون 

بولتامن )د 1976م(، که بزرگ ترین  مقدس مهت گامشتند. 

متخصص عهد جدید در قرن بیستم لقب دارد در اثر مهم 

کرده  ارزیابی  را  مقدس  کتاب  نظر  هم  تاریخ سنت  خود، 

عیسی  نگاشته شده  سخنان  از  بسیاری  او  نظر  از  است. 

اولیه  مسیحی  جوامع  از  بلکه  نیست،  او  خود  گفته های 

برآمده است47.

آدولف فون هارناک، مورخ توانای قرن نوزدهم ادعا کرد که 

انجیل به تؤثیر فلسفه یونان تغییر یافته است. او در پی آن 

بود که تاریخ فرایند یونانی شدن مسیحیت را نشان دهد. از 

39. انیس االعالم، ج2، صص31-33.

40. انیــس االعالم، ج2، صص79-19 و 407-402؛ اظهار احلق، ج1، 

ص45؛ برای دانستن بیشــتر پیرامون انقطاع سند عهدین ر.ک: اظهار 
احلق، ج1، صص42-60.

41. اظهار احلق، ج1، صص61-86.

42. همان، ج1، صص86-118.

43. انجیل برنابا، ص31.
44. “The New Testament”, P.24.
45. The Oxford companion to the Bible, PP.186 
& 187.
46 .Harper’s Bible dictionary, PP.613 & 779.

47. تاریخ تفکر مسیحی، ص446.
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نظر او مذهب ساده عیسی، به ویژه به واسطه تعالیم پولس، 

به مذهبی درباره عیسی تغییر یافته و به اصل ایامنی جتسم 

خدای پدر تبدیل شده است48.

جان الدر، مبرش آمریکایی که خود از مسیحیان باورمند 

به کتاب مقدس است، می نویسد: در ویرانه های اکسیر 

حاوی  که  آمده  به دست  پاپیروس  برگ  دو  هنیکوس 

عباراتی است که به مسیح نسبت داده می شود، ولی بیشرت 

متفاوت  می خوانیم  جدید  عهد  در  آنچه  با  سخنان  این 

است49.

فورس،  ویلرب  هم چون:  مسیحی  رهربان  از  بسیاری 

از کنسیل )جممع  باورند که پس  این  بر  انگلیسی  اسقف 

برای  کانن،  رساالت  در  زیادی  تغییرهای  زمینه  نیقیه( 

پروفسور  شد.  داده  کلیسا،  ارتودوکسی  آیین  با  انطباق 

تصحیح  این  انجام  برای  زمان  این  در  می نویسد:  نستله 

صاحب نظرانی را به نام مصححین برگزیدند تا عهد جدید 

را بر طبق نظریات کلیسا ترسیم کنند50.

برخی حمققان هم چون: روبرتسون برآن اند که انجیل مرقس 

انتشار رساله دوازده حواری، که خمالف نظریات  از  پس 

پولس تنظیم شده بود، برای تقویت جبهه پولسیان تصنیف 

شد. در انجیل مرقس عیسی روح انقالبی خود را از دست 

می دهد... او حتی هبرتین شاگردان خود، پطرس را آن قدر 

ناپسند  افکار  دارای  و  شیطان  را  او  که  می یابد  نادان 

می خواند. عیسی در این انجیل رشیعت یهودیان را نفی 

می کند و مانند پولس به شعایر آنان بی اعتنا می شود... بر 

می دانند،  پطرس  را مرتجم  مرقس  که  برخی،  نظر  خالف 

نویسنده این انجیل را بیشرت می توان از مهفکران پولس 

آن  جغرافیای  به  نه  و  بود  فلسطین  اهل  نه  که  دانست 

آشنایی داشت51.

در  متعددی  انجیلهای  مسیحیت  ابتدایی  قرهنای  در 

آن  پذیرش  یا  رد  در  مسیحیان  که  بود  رایج  مردم  میان 

و  کلیسایی  حکومت  برقراری  پی  در  نبودند.  هم داستان 

48. همان، ص387.

49. باستان شناسی کتاب مقدس، ص109.

50. حتقیقی در دین مسیح، ص86.

51. همان، ص58.

ارتودوکسی  عقیده  تدوین  و  جهانی  شوراهای  تشکیل 

ممنوع  کتاهبای  فهرست  در  کتاهبا  این  از  بسیاری  کلیسا 

قرار گرفت و بسیاری از آن نسخه ها از میان رفت . در این 

میان جزیره العرب، که از تسلط حکومت روم و نیز ایران 

در امان بود، برای بقای این کتاهبا حمیطی مناسب بود؛ از 

انجیلهای  این  از  تعدادی  اسالم  ظهور  زمان  در  رو  این 

غیر قانونی هنوز در دست مسیحیان بود و برخی از این 

را  یهود  اجرای رشیعت  و  پیامرب خدا  را  انجیلها عیسی 

طریق نجات می دانستند52.

انجیل  انجیلها،  میان  از  در قرن دوم طرفداران مارسیون 

لوقا را قبول داشتند، اما انجیلی که مورد اعتامد آنان بود 

با انجیل لوقایی که امروز رایج است متفاوت است53. تا 

قرن سوم میالدی انجیل یوحنا مورد تقدیس عمومی قرار 

نگرفته بود. بسیاری از رهربان کلیسا مانند: اپیفانوس که 

مردود  را  یوحنا  انجیل  بودند،  موسوم  سینوپتیکر  فرقه  به 

انجیل  این  مدافعان  بزرگ ترین  از  ایرنئوس  می دانستند. 

گرفت  قرار  کلیسا  توجه  مورد  او  پافشاری  باالخره  و  بود 

و در قرن چهارم میالدی تأیید عمومی را به دست آورد54.

ساکن  متعصب  یهودیان  که  برمی آید  برنابا  انجیل  از 

رسزمین ارسائیل پیش از عیسی به حتریف تورات اقدام 

دسرتس  از  را  تورات  اصیل  نسخه های  و  بودند  کرده 

عفو  گفت:  کاتب  وقت  »آن  می داشته اند:  نگه  دور  مردم 

تو  خدا  فرمود:  یسوع  منودم.  خطا  مهانا  معلم،  ای  بفرما 

آن  از  پس  کرده ای؟  گناهی  چه  او  به  نسبت  بیامرزد.  را 

کاتب گفت: مهانا که در کتاب قدیمی دیدم که نوشته بود 

چنان که  کرد؛  متوقف  را  آفتاب  یشوع  و  موسی  دست  که 

تو کردی. دو خادم و دو پیامرب خدا و آن کتاب حقیقی 

موسی است؛ پس در آن نوشته شده است که اسامعیل پدر 

مسیا است55 و اسحاق، پدر پیغمربان و کتاب این چنین 

می گوید که موسی فرموده: ای پروردگار، خدای مهربان 

52. اظهار احلق، ص170.

53. تفسیر املنار، ج6، ص36.

54. حتقیقی در دین مسیح، ص73.

55. لفظ مسیا همان لفظ ماشیاح )مسیح( است. مسیح لفظی عام است 

که به افراد مختلفی اطالق شــده اســت. در انجیل برنابا مراد از مسیا 
پیامبر خاتم)ص( است.
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ارسائیل، جلوه کن برای بنده خود نور بزرگواری خود را؛ 

پس از آنجا خدا به او نشان داد رسول خود را بر دو ذراع 

اسامعیل و اسامعیل را بر دو ذراع ابراهیم و اسحاق در 

نزدیکی اسامعیل ایستاده و به انگشت خود اشاره می کرد 

به رسول الله و می گفت: این مهان است که برای او مهه 

چیز را خدا آفرید؛ پس از آنجا موسی به خوشحالی فریاد 

و  جهان  مهه  تو  ذراع  دو  در  که  مهانا  اسامعیل،  ای  زد: 

تا در نظر خدا  یاد من باش خادم خدا  به  هبشت است. 

نعمتی بیابم به سبب پرس تو که برای او خدا مهه چیز را 

ساخته است. در آن کتاب یافت منی شود که خدا گوشت 

چرندگان یا گوسفندان را می خورد. در آن کتاب یافت منی 

شود که خدا رمحت خود را فقط در ارسائیل حرص فرموده 

انسانی  اینکه خدا رحم می فرماید هر  بیشرت  بلکه  است، 

از  مناید.  طلب  راستی  به  را  خود  آفریدگار  خدای  که  را 

رئیس  که  زیرا  نشدم؛  متمکن  کتاب  این  مهه  خواندن 

کاهنان که من در کتابخانه او بودم مرا هنی کرد و گفت که 

یک نفر اسامعیلی آن را نوشته است؛ پس آن وقت یسوع 

فرمود: بنگر که هرگز چنین نکنی که حق را بپوشی؛ زیرا 

که با ایامن آوردن به مسیا خدا نجات عطا خواهد فرمود 

بر برش و هیچ کس بدون او نجات نخواهد یافت56.« از 

این عبارهتا برمی آید که در میان ارسائیلیان نسخه هایی از 

تورات، که با نسخه های رایج معارض بود نیز بوده است.

ب( وجود تعارضها و تناقضهای فراوان در عهدین

در پاره ای از آیه های عهدین كنونی سخنانی یافت می شود 

با  ناسازگاری  حلاظ  به  یا  غیرعقالنی بودن  حلاظ  به  یا  كه 

جایگاه خداوند یا پیامربان او و یا به حلاظ متناقض بودن 

با دیگر آیه های آن پذیرفتنی و باوركردنی نیست. 

نیست  اهلام  یا  گفته شد خاستگاه عهدین وحی  چنان که 

و  اختالفها  وجود  دارد.  بسیار  دلیلهای  سخن  این  و 

تناقضهای زیاد، که یا به سبب حتریف عمدی و یا اشتباه 

فقهی،  اخالقی،  اعتقادی،  سخنان  بیان  در  نویسنده 

تاریخی، ذکر نام افراد یا عدد آهنا و... به وجود آمده، از 

زمره آن دلیلها است. در زیر به چند منونه اشاره می کنیم: 

56. انجیل برنابا، ص191.

- فاصله میان خلقت آدم تا توفان نوح)ع( بر اساس نسخه 

 2262 یونانی  نسخه  اساس  بر  سال،   1656 ابراهیمی 

سال و بر اساس نسخه سامری 1307 سال است57.

پایه نسخه  بر  ابراهیم)ع(  تا والدت  نوح  فاصله طوفان   -

عربانی 292 سال، بر پایه نسخه یونانی 1072 سال و بر 

پایه نسخه سامری 942 سال است58.

به  را  داوود  شیطان  است:  آمده  تواریخ59  اول  در   -

رسشامری ارسائیل و یهودا واداشت اما در دوم سموئیل60 

می گوید: خداوند داوود را بر رسشامری برانگیخت.

است،  یافته  انتقال  هم  مسیحیان  به  که  یهود،  باور  در   -

هم چنین  باشد؛  اسحاق  نسل  از  باید  موعود  شخص 

در  تنها  است.  مذبوح  شخص  نسل  از  موعود  شخص 

می توان  باشد  مذبوح  شخص  مهان  اسحاق  که  صورتی 

این  تنها در  و  نوادگان اسحاق دانست  از  را  امم  موعود 

برتری  اندیشه  و  بنی ارسائیل  سیادت  که  است  صورت 

نفع  به  آنکه  از  بیش  حتریفی  چنین  می شود.  تثبیت  یهود 

جامعه یهودیان متام شود به مسیحیت سود رساند؛ چه آنان 

از  که  عیسی،  بر  را  امم  موعود  منت،  مهین  به  استناد  با 

از  عبارتی  قضا  از  دادند.  تطبیق  است،  اسحاق  نوادگان 

انجیل برنابا نیز مهین مطلب را به تصویر درآورده است: 

موسی  کتاب  در  معلم،  ای  گفتند:  شاگردان  وقت  »آن 

یسوع  شده.  بسته  اسحاق  با  عهد  که  شده  نوشته  چنین 

آه کشیده جواب داد: آنچه نوشته شده مهین است ولیکن 

نه موسی نوشته و نه یشوع، بلکه احبار ما نوشته اند، آنان 

که منی ترسند از خدای. حق می گویم به شام به درستی که 

هرگاه به کار برید نظر را در سخن فرشته جربئیل خواهید 

دانست خباثت َکَتبه و فقهای ما را ... پس چگونه اسحاق 

اسامعیل  یافت  تولد  آنکه چون  و حال  زاده می شود  اول 

هفت ساله بود61؟«

چنان که بیان شد سفر پیدایش فاصله اسامعیل و اسحاق 

57. اظهار احلق، ج1، ص148.

58. انیس االعالم، ج6، صص338-323؛ اظهار احلق، ج1، ص149.

2.59 ـ1: 21.

60. 2ـ1: 24.

61. انجیل برنابا، ص44.
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را بیش از 13 سال ذکر می کند.

- انجیل متی عیسی را از فرزندان سلیامن بن داوود62 و 

لوقا او را فرزند ناثان بن داوود می داند63.

می کند:  معرفی  چنین  را  یحیی  عیسی  متی  انجیل  در   -

)ایلیا( که  الیاس  کنید مهان است  قبول  اگر خواهید  »و 

باید بیاید. هر که گوش شنوا دارد بشنود64« اما در انجیل 

»آن گاه  باشد:  الیاس  که  می کند  انکار  یحیی خود  یوحنا 

از او سؤال کردند: پس چه؟ آیا تو الیاس هستی؟ گفت: 

نیستم65.«

- در انجیل متی در توضیح علت سکونت عیسی در نارصه 

آمده است: »آمده در بلده مسمی به نارصه ساکن شد تا 

آنچه به زبان انبیاء گفته شده بود متام شود که به نارصی 

پیامربان  خوانده خواهد شد66.« اما هیچ یک از کتاهبای 

دربردارنده چنین بشارتی نیست.

االنبیاء)ص(  بعثت خاتم  از  قبل  انجیل اصلی  و  تورات 

از میان رفته و گم شده است و آنچه اکنون موجود است 

کتاهبایی  به منزله  می کنند،  استفاده  آن  از  اهل کتاب  و 

تاریخی است که از نقلهای راست و دروغ گردآوری شده 

است. 

انجیل  دوم  قرن  آخر  تا  است.  حمدود  نیز  انجیلها  سند 

نیست  بوده است، موجود  زبان عربی  به  که  متی،  اصلی 

نام مرتجم  و  آن است  اکنون موجود است ترمجه  آنچه  و 

که  است  کتاهبایی  انجیل  و  تورات  نیست.  معلوم  نیز  آن 

این  اما  شده،  نازل  عیسی  حرت  و  موسی  حرت  بر 

تاریخها و رساله ها که اکنون موجود است تورات و انجیل 

عهد  کتاهبای  سایر  حکم  بلکه  نیست،  قرآن  در  یادشده 

را  آن  مانند  و  پادشاهان  سفر  ایام،  تواریخ  مانند:  عتیق 

دارد که چنانچه مطالب آن را قرآن تصدیق کند، پذیرفتنی 

و اگر تکذیب کند، مردود است و چنانچه درباره مطلبی 

از آن ساکت بود، آن را نه تصدیق می کنیم و نه تکذیب67.

62. متی، 6:1.

63. لوقا، 31:3.

64. متی، 4:11.

65. یوحنا، 2:1.

66. متی، 22:2.

67. انیس االعالم، ج2، صص301-302.

دارد:  مشهور  نسخه  سه  اهل کتاب  نزد  در  عتیق  عهد 

پروتستان  عاملان  و مجهور  یهود  نزد  در  که  نسخه عربانی 

معترب است؛ دوم: نسخه یونانی که در نزد مهه مسیحیان 

پانصد  و  هزار  یعنی  مسیحی  قرون  از  پانزدهم  قرن  تا 

معتقد  مسیحیان  زمان  این  تا  و  بود  معترب  میالد  از  سال 

بودند که نسخه عربانی حتریف شده است و نسخه یونانی 

غلط،  کنون  تا  زمان  آن  از  اینکه  حال  و  است  صحیح 

صحیح و صحیح، غلط شده است؛ از این رو بنا بر دیدگاه 

متأخران، مهه کشیشان و قسیسان تا هزار و پانصد سال، 

به خاطر عمل به نسخه حتریف شده، در گمراهی بوده اند 

نیز  و  یونان  کلیساهای  نزد  امروز  تا  یونانی  نسخه  این  و 

کنیسه های مرشق معترب است. این دو نسخه دربردارنده 

مهه کتاهبای عهد عتیق است. سوم: نسخه سامری است 

و این در نزد سامریان معترب است. این نسخه مهان نسخه 

عربانی است، ولی تنها دربردارنده هفت کتاب از کتاهبای 

موسی،  حرت  به  منسوب  کتاب  پنج  یعنی  عتیق  عهد 

سایر  سامریان  زیرا  است،  قضات  کتاب  و  یوشع  کتاب 

کتاهبای دیگر را قبول ندارند و نسخه سامری در مقایسه 

با نسخه عربانی الفاظ و مجله های بسیار زیادتری دارد و 

بسیاری از حمققان عاملان پروتستان نسخه سامری را معترب 

می دانند، نه نسخه عربانی را و بر این باورند که یهودیان 

نسخه عربانی را حتریف کرده اند و مجهور عاملان پروتستان 

نیز نیازمندند در برخی از مواضع به نسخه سامری مراجعه 

کنند و آن را بر نسخه عربانی مقدم می دارند68.

ج( بررسی خاستگاه وحیانی و اهلامی عهدین

عهدین  که  برمی آید  چنین  فراوان  جست وجوهای  از 

و  تناقضها  غلطها،  وجود  ندارد.  اهلامی  یا  وحیانی  منشأ 

مدعاست70  این  بر  دلیلهایی  خود  فراوان69  حتریفهای 

تصدیق  را  مدعا  این  نیز  اهل کتاب  عاملان  از  بسیاری  و 

کرده اند. به سخن ویلیام بور )burr( )د 1860م( برخی 

آیه های کتاب مقدس نیز خود بیانگر آن  است که اهلامی 

68. انیس االعالم، ج3، صص4-3؛ اظهار احلق، ج1، ص148.

69. در ادامه نمونه های متعددی را یاد می کنیم.

70. فخراالســالم 17 دلیل را یاد کرده است. ر.ک: انیس االعالم، ج2، 

صص266-297.
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نیستند71.

برای منونه پولس خود می گوید: »و این گفته من است، نه 

از جانب رسور  »آنچه می گویم  یا می گوید:  خداوند72« و 

فخر  که  اعتامدی  این  در  بی فهمی  راه  از  بلکه  منی گویم، 

ماست73.«

مجاعت  داخل  موآبی  و  »عمونی  است:  آمده  تورات  در   -

هرگز  ایشان  از  احدی  دهم  پشت  تا  نشوند؛ حتی  خداوند 

تورات  غلطهای  از  این  نشود74.«  خداوند  مجاعت  داخل 

و  داوود  حرت  عیسی،  حرت  می آید  الزم  چه  است؛ 

ایشان  زیرا  نباشند،  اهل نجات  زمره  از  سلیامن  حرت 

عمونی و موآبی هستند و بر پایه عبارت یادشده از مجاعت 

رب به شامر منی آیند.

بد  نیک  و  دانسنت  درخت  از  »اما  می خوانیم:  هم چنین   -

و  مردنی75«  مرد،  آن خواهی  از  روز خوردن  در  خمور؛ چه 

ناسازگار است و  با عقل سلیم  این خرب غلط است، زیرا 

دیگر اینکه حرت آدم از این درخت خورد و در آن روز 

منرد، بلکه صدها سال زندگی کرد.

ختت  به  از   23 سال  در  سوم  جالی  ارمیا  کتاب  پایه  بر   -

دوم  کتاب  از  آنکه  حال  و  است  بوده  نرص  بخت  نشسنت 

از  نوزدهم  سال  در  سوم  جالی  که  برمی آید  پادشاهان76 

پادشاهی بخت نرص بوده است77.

به حرت مریم در حق  از قول جربئیل  لوقا  انجیل  - در 

حرت عیسی بیان شده است: »خداوند ختت پدرش داوود 

را به او عطا خواهد فرمود و او بر آل یعقوب تا ابد پادشاهی 

در  غلط  دو  بود78.«  نخواهد  هنایت  را  او  سلطنت  و  کند 

عبارت یادشده وجود دارد: نخست اینکه حرت عیسی، بر 

پایه نسب یادشده در انجیل متی، از فرزندان یواقیم است 

کرسی  بر  نشسنت  صالحیت  یواقیم  فرزندان  از  هیچ یک  و 

71. Self-Contradictions of the Bible, P.144.
72. اول قرنتیان، 7:12.

73. دوم قرنتیان، 11:17.

74. سفر تثنیه، باب 23، آیه 2.

75. سفر تکوین، باب 2، آیه 17.

76. باب 25، آیه 8.

77. انیس االعالم، ج2، ص139.

78. لوقا، باب اول، آیه 32.

داوود را ندارد؛ بنابراین عیسی صالحیت نشسنت بر کرسی 

داوود را ندارد. دلیل دوم اینکه مسیح حتی یک ساعت بر 

کرسی داوود ننشست و بر فرزندان یعقوب حکومت نکرد، 

بلکه فرزندان یعقوب بر او حکومت کردند و او را در نزد 

و  اهانت کرد  زد،  را  او  پیالطس  و  پیالطس حارض کردند 

به یهود تسلیم کرد؛ سپس او را بردند و به باور اهل تثلیث 

یوحنا  انجیل  باب ششم  از  این  بر  افزون  دار کشیدند؛  به 

برمی آید که مسیح از سلطنت گریزان بود. فرار از امری که 

بر آن مبعوث شده است پذیرفتنی نیست79.

از قول مسیح آمده است: »و شاگرد را  تفّوقی بر استاد خود 

نیست، بلکه هر کسی که کامل شود مثل استادش خواهد 

بود80« و این سخن غلط است، زیرا بسیاری از شاگردان 

در دنیا بوده اند، هستند و خواهند بود که از استادان خود 

برترند.

و  پدر  که  آید  من  نزد  به  کسی  اگر  که  »فرمود  هم چنین: 

مادر و زن و فرزندان و برادران و خواهران بلکه جان خود 

با  این سخن  منی توان شد81.«  من  ندارد، شاگرد  را دشمن 

آموزه های اخالقی، دینی و انسانی سازگار نیست و تناقض 

یادشده دستور  افراد  با  به دشمنی  پیامرب خدا  دارد. هرگز 

در  مسیح،  قول  از  مرقس82  انجیل  در  چنان که  منی دهد؛ 

رسزنش و مذمت یهود، آمده است: »چنانچه موسی فرمود 

که پدر و مادر خود را حمرتم دار و هر کسی پدر یا مادر را 

دشنام بدهد، البته هالک خواهد شد، هالک شدنی83.«

- از انجیلهای سه گانه اول برمی آید عیسی در ساعت ششم 

در  که  برمی آید  یوحنا  انجیل  از  و  است84  بوده  دار  باالی 

وقت یادشده در حضور پیالطس نبطی بوده است85.

79. انیس االعالم، ج2، ص195.

80. انجیل لوقا، باب 6، آیه 40.

81. انجیل لوقا، باب 14، آیه 26.

82. باب 7، آیه 10.

83. برای مطالعه بیشتر درباره غلطهای عهدین نك: انیس االعالم، ج2، 

صص204-125. نگارنده در آنجا 110 غلط را شاهد آورده است؛ نیز: 
همان، ج1، صص384-394.

84. انجیل متی، باب 27، آیه 45؛ انجیل لوقا، باب 23، آیه 44؛ انجیل 

مرقس، باب 15، آیه 33.
85. انجیل یوحنا، باب 19، آیه 28-37.
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کنیم؛  زنا  نه  »و  است:  آمده  قرنتیان86  اول  رساله  در   -

ایشان کردند و در یک روز 23 هزار  از  بعضی  چنان که 

نفر هالک گشتند« و بر پایه سفر اعداد87 کسانی که مردند 

نفر  اندازه هزار  به  آیه  میان دو  بودند؛ پس  نفر  24 هزار 

تفاوت است.

و  سلم  حال  »خوشا  است:  آمده  متی  انجیل  در   -

خواهند  خوانده  خدا  پرسان  ایشان  که  صلح کنندگان 

مربید  »گامن  انجیل:  مهین  از  دیگر  جایی  در  و  شد88« 

تا صلح  نیامدم  تا صلح و سلم بر زمین بگذارم.  که آمدم 

بگذارم، بلکه شمشیر و فساد89.«

موسی  حرت  رشیعت  برمی آید  عربانیان  به  رساله  از   -

دست  به  زبور  از  و  است90  ناسودمند  و  معیوب  ضعیف، 

می آید که رشیعت ایشان بی عیب، کامل و صادق است91.

در  را  عیسی  حرت  که  است  آمده  مرقس  انجیل  در   -

ساعت سوم از روز به دار کشیدند92، ولی یوحنا در انجیل 

خود ترصیح کرده است که ایشان تا ساعت ششم از روز 

بوده  پیالطس  نزد  است،  به صلیب کشیدن  روز  که  مجعه، 

است93. 

د( نسبتهای ناروا به پیامربان

آن  می آید  به دست  پیامربان)ع(  پیرامون  عهدین  از  آنچه 

است که آنان انساهنایی معمولی، ناحمرتم، نامقدس و بلکه 

حتریف کنندگان  واقع  در  فجورند.  و  فسق  انواع  به  آلوده 

کتاب مقدس چنان چهره خمدوش و خمروبی از آنان ساخته 

و پرداخته اند که هر کس حال و روز آنان را مطالعه کند 

درمی یابد که اصاًل آنان پیامرب نیستند و منی توانند باشند. 

کسی که به کاری فرمان دهد و خود خالف آن را مرتکب 

هم چنین  منی گیرد؛  قرار  مردم  پیروی  و  پذیرش  مورد  شود 

داده  دستور  پیامربان  از  الگوگیری  فرمانربی  به  خداوند 

86. باب 10، آیه 8.

87. باب 25، آیه 9.

88. باب 5، آیه 9.

89. باب 10، آیه 34.

90. باب 7، آیه 18؛ باب 8، آیه 7.

91. مزامیر، باب 19، آیه 7.

92. باب 15، آیه 25.

93. باب 19، آیه 14.

است. حال اگر پیامربی خالف فرمان اهلی عمل کند مردم 

این نقض غرض  و  کنند  پیروی  نیز  او  از خالف  می باید 

به  که  زننده ای  سخنان  که  نیست  تردیدی  پس  است؛ 

ایشان نسبت داده شده مهگی هتمت و حتریف است؛ برای 

منونه آمده است: 

خداوند  و  منافق اند  کاهنان  هم  و  انبیا  هم  »چون که   -

می گوید: رشارت ایشان را هم در خانه خود یافته ام94«؛ »و 

در انبیای سامره محاقتی دیده ام که برای بعل نبوت کرده 

قوم من ارسائیل را گمراه گردانیده اند و در انبیای اورشلیم 

دروغ سلوک  به  زنا شده  مرتکب  دیدم؛  هولناک  نیز چیز 

می منایند و دستهای رشیران را تقویت می دهند. مبادا هر 

یک از ایشان از رشارت خویش بازگشت مناید95.«

اگر  »و  می شوند:  معرفی  فریب خورده خداوند  پیامربان   -

نبی فریب  خورده سخنی گوید، من که یهوه هستم آن نبی 

را فریب داده ام96.«

- حرت نوح رشاب می نوشد، مست می شود و فرزندانش 

او را برهنه می بینند: »و نوح به فالحت زمین رشوع کرد و 

تاکستانی غرس منود و رشاب نوشیده مست شد و در خیمه 

خود عریان گردید و حام، پدر کنعان برهنگی پدر خود را 

دید و دو برادر خود را بیرون خرب داد97.« در پی این ماجرا 

فرزندان ذکور آدم -یعنی سام، حام و یافث- برهنگی پدر را 

می پوشانند و نوح، پس از هشیاری، به عمل ناپسند خود 

و اینکه فرزندانش او را برهنه دیده اند آگاه می شود98. در 

نتیجه پرسی که اول برهنگی پدر را دید )حام( از نسل او 

کنعانیان به گیتی پا می هنند که مهواره مورد لعنت خداوند 

و ذلیل نسل برادران دیگر می شوند99.

- »پرس خود سلیامن را خوانده او را وصیت منود که خانه ای 

سلیامن  به  داوود  و  مناید  بنا  ارسائیل  خدای  یهوه،  برای 

گفت که ای پرسم، من اراده داشتم که خانه ای برای اسم 

یهوه، خدای خود بنا منایم، لیکن کالم خداوند بر من نازل 

94. ارمیا، باب 23، آیه 11.

95. ارمیا، باب 23، آیه 13-14.

96. حزقیال، باب 14، آیه 9.

97. سفر پیدایش، باب 9، آیه 19-21.

98. همان، آیه 25.

99. همان، آیه 26.
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شده گفت: چون که بسیار خون ریخته ای و جنگهای عظیم 

کرده ای پس خانه برای اسم من بنا نخواهی کرد؛ چون که 

به حضور من بسیار خون ریخته ای100.«

- »و داوود به خدا گفت: در این کاری که کردم گناه عظیمی 

ورزیدم و حال گناه بنده خود را عفو فرما، زیرا که بسیار 

امحقانه رفتار منودم101« و نیز آمده است که شیطان توانست 

داوود را اغوا کند و برخالف مصالح بنی ارسائیل کارهایی 

انجام داد102.

- مسیحیان می گویند: عیسی ملعون است: »مسیح ما را از 

لعنت رشیعت فدا کرد؛ چون که در راه ما لعنت شد؛ چنان که 

مکتوب است ملعون است هرکه بر دار آویخته شود103.«

- در تورات سخن از پیامرب ساخلورده ای به میان آمده است 

از  یکی  گفت،  دروغ  تبلیغ  در  بست،  افرتا  خداوند  بر  که 

مردان خدا را فریب داد، او را مستوجب غضب خدا کرد و 

به کشنت داد104.

دو  هر  و  نوشاندند  رشاب  پدر  به  لوط  حرت  دخرتان   -

به نوبت با او مهبسرت و از او باردار شدند. از دخرت بزرگ تر 

مجاعت  و  نامیدند  »موآب«  را  او  که  آمد  دنیا  به  پرسی 

موآبیان از نسل او هستند و از دخرت کوچک تر پرسی دیگر 

به دنیا آمد که او را »بن عمی«  نامیدند و مجاعت بنی عمون 

از نسل او هستند105.

- حرت داوود زنی را بر پشت بام دید که خود را شست وشو 

می کند و از او خوشش آمد. پس از بررسی دریافت که آن 

داوود  حرت  است.  او  لشکر  فرمانده  اوریا،  مهرس  زن، 

به آن زن پیغام داد و او را احضار و با او زنا کرد و آن زن 

داوود  است.  باردار  که  داوود خرب رساند  به  و  باردار شد 

دستور داد تا اوریا را به جنگ سختی بفرستند تا کشته شود 

و چنین نیز شد؛ سپس داوود او را به مهرسی گرفت و این 

کار داوود در نظر خداوند ناپسند آمد. پرسی نیز که از این 

100. تواریخ ایام، باب 22، آیه 6-9.

101. دوم سموئیل، باب 21، آیه 8-9.

102. ر.ک: اول تواریخ ایام، باب 21، آیه 1-3.

103. رساله پولس به غالطیان، باب 3، آیه 13.

104. کتاب اول پادشاهان، باب 13، آیه 11-29.

105. سفر پیدایش، باب 19، آیه 31-38.

زنا به دنیا آمد مهان حرت سلیامن است106.

عروسی  جملس  در  شاگردانش  و  مادر  و  عیسی  حرت 

وقتی  می نوشیدند.  رشاب  آن  در  مهامنان  که  شدند  حارض 

در آن جملس رشاب متام شد مادر عیسی خطاب به او گفت: 

آب  از  پر  را  قدحها  گفت:  عیسی  ندارند.  رشاب  مهامنان 

کنید؛ سپس معجزه کرد و آهبا به رشاب تبدیل شد107.

- حرت هارون در غیاب حرت موسی و به درخواست 

به  را  مردم  و  ساخت  گوساله ای  آنان  طالهای  با  او  قوم 

گوساله پرستی فراخواند108.

- حرت سلیامن مردی زن باره و شهوتران بود و 700 زن 

دائم و سیصد متعه داشت. در دوران پیری ، زنان سلیامن او 

را به کفر و بت پرستی گرایش دادند و در نتیجه او مرتد، 

مرشک و بت پرست از دنیا رفت109.

در خیمه خود  و  نوشید، مست شد  نوح رشاب  - حرت 

عریان گردید110.

- »خداوند به هوشع گفت: برو و زنی زانیه و اوالد زناکار 

برگشته،  از خداوند  زمین  این  که  زیرا  بگیر،  برای خود  را 

سخت زناکار شده اند؛ پس رفت و جومر، دخرت دبالیم را 

گرفت و او حامله شده پرسی برایش زایید111.« نیز هوشع 

می گوید: »و خداوند مرا گفت: بار دیگر برو و زنی را که 

حمبوبه شوهر رخود و زانیه می باشد دوست بدار112.«

- حرت داوود پرسی داشت که فرزند زنی غیر از مادر 

حرت سلیامن بود.

- آن گاه که داوود از دنیا رفت آن پرس نزد مادر سلیامن آمد و 

از او خواست به سلیامن بگوید: حال که تو سلطنت را بردی 

فالن زن پدرم را به مهرسی به من بده. حرت سلیامن هم  

غیرمتند شد و برادرش را کشت.

آیا می توان باور کرد که حرت سلیامن فقط به خاطر یک 

کرد  باور  می توان  نیز  و  بکشد؟  را  خود  برادر  درخواست، 

106. کتاب سموئیل، باب 11، آیه 2.

107. انجیل یوحنا، باب 2، آیه 1-13.

108. سفر خروج، باب 32، آیه 1-9.

109. کتاب اول پادشاهان، باب 11، آیه 1-11.

110. سفر پیدایش، باب 9، آیه 20-32.

111. هوشع نبی، باب 1، آیه 2و3.

112. همان، باب 3، آیه 11.
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خاندان نبوت از حکم حرمت ازدواج با زن پدر ناآگاه بوده 

باشند و حال آنکه این کار بر پایه حکم رصیح تورات حرام 

با  که  باد کسی  »ملعون  است:  آمده  تثنیه  در سفر  است!  

زن پدر خود مهبسرت شود113«؛ هم چنین: »هیچ کس زن پدر 

خود را نگیرد و دامن پدر خود را  منکشف نسازد114.«

اهل  السالم  علیه  عیسی  که  برمی آید  مقدس  کتاب  از   -

نجات و از زمره مجاعت رب نیست115.

هـ( خداوند در عهدین

1. پدربودن خداوند در عهدین

خداوند برای بنی ارسائیل در حکم پدر است و بنی ارسائیل 

هستی؛  ما  پدر  تو  که  »به درستی  پرس:  حکم  در  او  برای 

اگرچه ابراهیم ما را نشناسد و ارسائیل ما را به جا نیاورد، 

اما تو ای یهوه، پدر ما و ولی ما هستی116«؛ »پس در دل 

خود فکر کن؛ به طوری که پدر پرس خود را تأدیب می مناید 

یهوه خدایت را تأدیب کرده است117«؛ »و روزی واقع شده 

که پرسان خدا آمدند تا به حضور خداوند حارض شوند و 

قدوس  که  »خداوند،  آمد118«؛  ایشان  میان  در  نیز  شیطان 

ارسائیل و صانع آن می باشد، چنین می گوید:... پرسان مرا 

و اعامل دستهای مرا به من تفویض منایید119«؛ »ای فرزندان 

این  از  که  گفتم  »پس  کنید120«؛  توصیف  را  خدا، خداوند 

نخواهی  مرتد  دیگر  من  از  و  خواند  خواهی  پدر  مرا  پس 

شد121«؛ »آیا مجیع ما را یک پدر نیست و آیا یک خدا ما 

را نیافریده است؟122«؛ »پرس پدر خود و غالم آقای خویش 

را احرتام می مناید؛ پس اگر من پدر هستم، احرتام من کجا 

است؟... یهوه صبایوت به شام تکلم می کند: ای کاهنانی که 

اسم مرا حقیر می شامرید123«؛ »او خانه ای برای اسم من بنا 

113. سفر تثنیه، باب 27، آیه 20.

114. همان، باب 22، آیه 30.

115. انیس االعالم، ج1، ص344.

116. اشعیا، باب 63، آیه 16؛ باب 64، آیه 8.

117. سفر تثنیه، باب 8، آیه 5.

118. ایوب نبی، باب، 1، آیه 6.

119. اشعیا، باب 45، آیه 11-12.

120. مزامیر، باب 29، آیه 1.

121. ارمیا، باب 4، آیه 20.

122. مالکی، باب 3، آیه 10.

123. همان، باب، آیه 6-7.

خواهد کرد و او پرس من خواهد بود و من پدر او خواهم بود 

و کرسی سلطنت او را بر ارسائیل تا ابداالباد پایدار خواهم 

پدر من هستی،  تو  که  مرا خواهد خواند  »و  گردانید124«؛ 

او  گفت:  مرا  »خدا  من125«؛  نجات  صخره  و  من  خدای 

)سلیامن( را برگزیده ام تا پرس من باشد و من پدر او خواهم 

بود126«؛ »و مجیع پرسان خدا آواز شادمانی دادند127«؛ »و 

به فرعون بگو: خداوند چنین می گوید: ارسائیل، پرس من 

و نخست زاده من است و به تو می گوییم: پرس مرا خداوند 

چنین می گوید: ارسائیل پرس من و نخست زاده من است 

تا مرا عبادت کند و اگر از  و به تو می گویم: مرا رها کن 

رها کردنش ابا منایی، مهانا پرس تو، یعنی نخست زاده تو را 

می کشیم128«؛ »او خانه ای برای من بنا خواهد کرد و من 

پدر  را  او  من  استوار خواهم ساخت.  ابد  تا  را  او  کرسی 

خواهم بود و او مرا پرس خواهد بود129.«

2. خداوند مرتکب خالف و اعامل بد و ظاملانه می شود

ظلم نیز هرگز شایسته پروردگار بی مهتا و مهربان نیست؛ چه 

موجود ستمگر نیازمند است و نیازمند حمدود؛ پس ستمکاری 

به دور است، ولی در کتاب مقدس آمده  از حرت حق 

است: »آن گاه موسی نزد خداوند برگشته و گفت: خداوندا، 

چرا به این قوم بدی کردی و برای چه مرا فرستادی؟130«؛ 

الیاس[  »]ایلیا=  کنید131«؛  بر من جفا  مثل خداوند  »چرا 

خطاب به خداوند گفت: ای یهوه خدای من، آیا به بیوه زنی 

نیز که من نزد او مأوا گزیده ام بال رسانیدی و پرس او را 

کشتی132؟«

3. خداوند در وقت دشواریها پنهان می شود

به توضیح نیازی نیست که آنکه دشواری و آسانی برایش 

نیست: »ای  قرار می گیرد خدا  آن  تأثیر  دارد و حتت  فرق 

تنگی  وقتهای  در  را  و خود  ایستاده ای  دور  خداوند، چرا 

124. اول تواریخ ایام، باب 22، آیه 10-11.

125. مزامیر، باب 89، آیه 26.

126. اول تواریخ ایام، باب 28، آیه 4-7.

127. ایوب نبی، باب 38، آیه 7.

128. سفر خروج، باب 4، آیه 22-24.

129. اول تواریخ ایام، باب 17، آیه 13.

130. سفر خروج، باب 6، آیه 23.

131. ایوب، باب 20، آیه 21.

132. اول پادشاهان، باب 17، آیه 20.
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پنهان می کنی؟133«؛ »ای تو که امید ارسائیل و نجات دهنده 

و  زمین  در  غریبی  مثل  چرا  می باشی،  تنگی  وقت  در  او 

چرا  شده ای؟  می زند  خیمه  شبی  برای  که  مسافری  مانند 

مثل شخص متحیر و مانند جباری که منی تواند نجات دهد 

هستی134؟«

4. خداوند از اعامل خود پشیامن می شود

و  ناقص  موجودهای  و  خملوقها  ویژه  عمل  از  پشیامنی 

شود،  پشیامن  خویش  کردار  از  کسی  اگر  است.  نامعصوم 

بی گامن آن کس »خدا« نیست؛ چه نقص حمدودبودن است 

و موجود حمدود خدا نیست و حال آنکه در عهدین آیه های 

است؛  متعال  حق  پشیامن شدن  بیانگر  که  هست  بسیاری 

برای منونه می خوانیم: »پس چون خدا اعامل ایشان را دید 

که از راه زشت خود بازگشت منودند و آن گاه خدا از بالیی 

که گفته بود که به ایشان برساند پشیامن گردیده و آن را به 

عمل نیاورد135«؛ »و خداوند پشیامن شده بود که شائول را 

بر ارسائیل پادشاه ساخته بود136.«

»و چون فرشته دست خود را بر عرش لیم دراز کرد تا آن 

را هالک سازد. خداوند از آن بال پشیامن شد. به فرشته که 

دست  حال  است؛  کافی  گفت:  می ساخت  هالک  را  قوم 

خود را بازدار137«؛ »و خداوند پشیامن شد که انسان را بر 

زمین ساخته بود و در دل خود حمزون گشت138«؛ »و خداوند 

گفت: انسان را که آفریده ام از روی زمین حمو سازم. انسان 

و هبایم و حرشات و پرندگان هوا را؛ چنان که متأسف شدم 

از ساخت ایشان139«؛ »پس ایشان خدایان غیر را از میان 

خود دور کرده یهود را عبادت منودند و دل او به سبب تنگی 

ارسائیل حمزون شد140.«

5. خداوند بر دیگر خدایان پادشاهی و داوری می کند

رشک آمیز  باورهای  مشهورترین  از  چندخدایی  به  باور 

است و با این حال در کتاب مقدس شاهد آن نیز هستیم: 

133. مزامیر، باب 10، آیه 1.

134. ارمیا، باب 14، آیه 8-9.

135. یونس نبی، باب 4، آیه 10.

136. اول سموئیل، باب 15، آیه 35.

137. اول سموئیل، باب 24، آیه 16.

138. سفر پیدایش، باب 6، آیه 6.

139. همان، آیه 7.

140. داوران، باب 11، آیه 16.

»زیرا که یهوه خدای بزرگ است و پادشاه عظیم بر مجیع 

خدایان141«؛ »خدا در مجاعت خدا ایستاده است؛ در میان 

خدایان داوری می کند142.«

6. خداوند به خواب می رود و دچار آفت غفلت و فراموشی 

می شود 

را  ما  و  برخیز  خوابیده ای؟  چرا  شو.  بیدار  خداوند،  »ای 

تا به ابد دور مینداز. چرا روی خود را پوشاندی و ذلت و 

تنگی ما را فراموش کردی143؟«

7. سخنانی دیگر از ویژگیهای جسامنی و انسانی خداوند 

در عهد عتیق

»و داوود پادشاه داخل شده به حضور خداوند نشست144«؛ 

»زیرا که آفریننده تو، که اسمش یهوه صبایوت است، شوهر 

به خدای متام جهان مسام  تو است و قدوس ارسائیل، که 

است، ولّی تو می باشد، زیرا خداوند تو را مثل زن مهجور 

ترک  که  جوانی  زوجه  مانند  و  است  خوانده  رنجیده دل  و 

شده باشد خدای تو این را می گوید145«؛ »خداوند را که بر 

صهیون نشسته است برسایید. کارهای او را در میان قومها 

او  نام  و  است  معروف  یهودا  در  »خدا  منایید146«؛  اعالن 

در ارسائیل عظیم است. خیمه اوست در شالیم و مسکن 

است.  خود  قدس  هیکل  در  »خداوند  صهیون147«؛  در  او 

چشامن او می نگرد و پلکهای او بنی آدم را می آزماید148«؛ 

»آن گاه سلیامن گفت: خداوند فرموده است که در تاریکی 

دود  )خداوند(  وی  بینی  »از  می شوم149«؛  ساکن  غلیظ 

متصاعد شده و از دهان او آتش سوزان درآمد و اخگرها 

فرمود  نزول  و  را خم کرده  آسامهنا  و  افروخته گردید  آن  از 

شده،  سوار  کروبیین  بر  بود.  پایش  زیر  غلیظ  تاریکی  و 

پرواز منوده و بر باهلای باد منایان گردید150«؛ »زیرا از روزی 

141. مزامیر، باب 95، آیه 3.

142. همان، باب 82، آیه 1.

143. مزامیر، باب 45، آیه 24-25.

144. دوم سموئیل، باب 7، آیه 18.

145. اشعیا، باب 54، آیه 5-7.

146. مزامیر، باب 10، آیه 11.

147. همان، باب 77، آیه 1-3.

148. همان، باب 11، آیه 3-5.

149. دوم تواریخ ایام، باب 6، آیه 1.

150. دوم سموئیل، باب 22، آیه 9-12.
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که پدران شام را از زمین مرص برآوردم تا امروز ایشان را 

تأکید سخت منودم و صبح زود برخاسته تأکید منوده و گفتم: 

قول مرا بشنوید151«؛ »خداوند مرد جنگی است؛ نام یهوه 

است152«؛ »و قوم شکایت کنان در گوش خداوند بد گفتند 

و خداوند این را شنیده غضبش افروخته شد153.«

»و خداوند بوی خوش بویید و خداوند در دل خود گفت: 

بعد از این دیگر زمین را به سبب انسان لعنت نکنم، زیرا 

بار دیگر مهه  و  بد است  از طفولیت  انسان  که خیال دل 

حیوانات را هالک نکنم؛ چنان که کردم154«؛ »و خداوند در 

ستون ابر نازل شده بر در خیمه ایستاد و هارون و مریم را 

خوانده و ایشان هر دو بیرون آمدند و او گفت:... من که 

یهوه هستم خود را در میان رؤیا بر او ظاهر می کنم... و بنده 

من موسی شبیه خداوند را بعینه می بیند155«؛ »و خداوند با 

موسی از روبه رو سخن می گفت؛ مثل شخصی که با دوست 

خود سخن می گوید156«؛ »و چون گفت وگو را با موسی در 

لوح  دو  یعنی  شهادت  لوح  دو  بر  برد  پایان  به  سینا  کوه 

حرت  داد157«؛  وی  به  را  خدا  انگشت  به  مرقوم  سنگ 

و  می  گیرد  کشتی  متعال  خدای  با  اسحاق  فرزند  یعقوب، 

رسانجام پس از پیروزی و غلبه یعقوب بر خداوند نام او 

با  که  آنجایی  از  خدا  »پس  می یابد158؛  تغییر  به ارسائیل 

151. ارمیا، باب 11، آیه 7.

152. سفر خروج، باب 15، آیه 3.

153. سفر اعداد، باب 11، آیه 1.

154. سفر پیدایش، باب 8، آیه 22.

155. سفر اعداد، باب 12، آیه 5-9.

156. سفر خروج، باب 33، آیه 11.

157. همان، باب 31، آیه 18.

158. سفر پیدایش، باب 32، آیه 25-29.

تورات  در  منود159«؛  نزد وی صعود  از  وی سخن می گفت 

فریب خوردن  و جریان  و حوا  آدم  داستان  بیان  در ضمن 

آهنا و رانده شدنشان از هبشت، میوه ممنوعه معرفت و دانش 

که  شده  وصف  به گونه ای  خداوند  و  است  شده  دانسته 

است؛  هراسناک  انسان  یافنت  معرفت  و  دانایی  از  گویی 

بلکه  نه شیطان،  آدم  فریب حرت  آنکه عامل  بر  افزون 

حوا دانسته شده است160. هم چنین خداوند نگران است 

که انسان با خوردن از این درخت به نیک و بد عارف شود 

و مبادا دست دراز کند و از درخت حیات نیز بخورد و تا 

ابد زنده مباند؛ پس انسان را از باغ عدن بیرون می کند161.

نتیجه گیری
1. قرآن کریم آشکارا بیانگر آن است که کتاهبای آسامنی 

گذشته حتریف شده و این حتریف هم در ساحت لفظ بوده 

است و هم معنا. 

مقدس  معنوی کتاب  و  لفظی  حتریف  برای  یهودیان   . 2

فراوان کوشیده اند. 

3. مفرسان قرآن و دانشیان مسلامن شیعه و سنی -جز افراد 

نادری از آنان- بر آن اند که عهدین دچار حتریف لفظی و 

نیز معنوی شده است.

کتاب  نقد  معیارهای  از  برخاسته  عقالنی  استدالهلای   .4

در ساحت لفظ و معنا بیانگر آن است که عهدین بی هیچ 

شده  ساحت  دو  هر  در  فراوان  حتریفهای  دچار  تردیدی 

است.

159. همان، باب 35، آیه 13-16.

160. ر.ک: همان، باب 3، آیه 3-7.

161. همان، باب 3، آیه 22-24.

- قرآن كریم، ترمجه نارص مکارم شیرازی.

- اسالم و كرثت گرایی دینی، حممد لگنهاوزن، ترمجه نرجس 

جواندل، قم، مؤسسه فرهنگی طه، 1384ش.

دارالکتب  بیروت،  هندی،  رمحت الله  احلق،  اظهار   -

العلمیه، بی تا.

- انجیل برنابا، برنابا، هتران، دفرت نرش کتاب، 1362ش.

- انیس االعالم فی نرصه االسالم، حممدصادق فخراالسالم، 

هتران، مرتضوی، 1364ش.

قم،  بالغی،  حممدجواد  القرآن،  تفسیر  فی  الرمحان  آالء   -

بعثت، 1420ق.
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دارالکتب اإلسالمیه، 1392ق.
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هتران، فرزان، 1380ش.
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دارإحیاء الرتاث العربی، بی تا.

- حتقیقی در دین مسیح، جالل الدین آشتیانی، هتران، نرش 

نگارش، 1368ش.

- تفسیر املنار، حممد رشیدرضا، بیروت، دارالفکر، 1393ق.

دارالكتب  هتران،  مغنیه،  حممدجواد  الكاشف،  التفسیر   -

اإلسالمیه،  1424ق.

دارالكتاب،  قم،  قمی،  ابراهیم  بن  علی  القمی،  تفسیر   -

1404ق.

هتران،  شعرانی،  ابواحلسن  نبوت،  اثبات  در  سعادت  راه   -

دارالکتب اإلسالمیه، 1369ق.

- صیانة القرآن من التحریف، حممدهادی معرفت، قم، دفرت 

انتشارات اسالمی، 1418ق.

دارالرشوق،  بیروت،  قطب،  سید  القرآن،  ظالل  فی   -

1412ق.

عمر  بن  حممود  التنزیل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   -

زخمرشی، بیروت، دارالکتاب العربی، 1407ق.

بیروت،  هندی،  متقی  حسام الدین  بن  علی  العامل،  كنز   -

مكتبة الرتاث اإلسالمی، 1389ق.

طربسی،  حسن  بن  فضل  القرآن،  تفسیر  فی  البیان  جممع   -

هتران، نارصخرسو، 1372ش.

- مفاتیح الغیب، حممد بن عمر فخر رازی، بیروت، دارإحیاء 

الرتاث العربی، 1420ق.

- املیزان فی تفسیر القرآن، سید حممدحسین طباطبایی، قم، 

دفرت انتشارات اسالمی، 1417ق.
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