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مالکهایی برا ی شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیر ی
تاریخ دریافت5324/9/58 :
تاریخ پایرش5324/4/98 :

افشین حاتمی
اعظم فرجامی
3
مجتبی بیگلری
1
2

چکیده

اسللرائیلیات روایللاتی هسللتند کلله بیشللتر ّ
مروجللان آن ،نومسلللمانانی از اهللل کتللاب بودنللد.

مطالعلات تللاریخی در بللاره نحللوه پیلدایش ایللن روایللات و نقللد فلردی و گروهللی برخللی از ایللن

احادیللث پیش تللر انجللا شللده اسللت؛ ام للا از آنجللا کلله ایللن روایللات در جوامللع ح للدیثی و
تفسللیری اسللالمی راه یافتللهانللد ،مهللمتللرین چللالش خواننللده شللناخت آنهللا و در اختیللار
داشتن مال ک و میزانی برای شناسلایی و باز یلابی آنهلا از روایلات صلحیح و معتبلر اسلت.
بدین منظور روایات اسرائیلی در تفاسلیر کهلن شلیعه و سلنی بررسلی شلدند تلا ملال کهلای

مشترکی که در آنها وجود دارد ،به دست آید .این مال کها گاه بله انلوا تعلارض بلا قلرآن و

عقل میپردازند و میزان حجیت اسرائیلیات را در نظر میگیرند و گلاه بنلا بلر نلو اقتباسلی
کلله از کتللاب مقللدس داشللتند ،بللا مقایسلله مللوردی معرفللی مللیشللوند .ده مللال ک شناسللایی

روایات اسرائیلی عبارتاند از :قصهپردازی ،تعارض بلا قلرآن و عقلل ،اقتبلاس از عهلدین و

اشتراک با آن ،دربرداشتن جزئیات فراوان ،حضلور راو یلان قصلهپلرداز در سلند ،ناسلازگاری

بللا یکللدیگر ،رکا کللت در لفللظ و معنللا ،تعصللب ناشللی از قومیللتگرایللی و تکللرار تللاریخ در

جغرافیای متفاوت.

کلیدددوا ههددا روایللات اسللرائیلی ،تفسللیر اثللری ،روایللت تفسللیری ،قصللهپللردازی در روایللات،

کتاب مقدس ،نقد متن حدیث.
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ب للرای تش للخیص روای للات اس للرائیلی ،مال که للا و معیاره للای مع للین و دس للتهبندی واح للد و

منس للجمی وج للود ن للدارد .در کتابهلللایی ک لله در ب للاره روای للات اسلللرائیلی نوش للتهان للد ،ماننلللد
االسللرائیلیات و الموضللوعات ابوشللهبه و االسللرائیلیات و الموضللوعات فللی کتللب ّالتفسللیر نللوشلته

محمد حسین ذهبی ،البدایات االولی لإلسرائیلیات فی االسال نوشته حسنی یوس
همچنین کتاب أسباب النزول نوشته ّبسا جمل که ترجمله آن بله تلازگی منتشلر شلده اسلت و

االطیر و

نیز در پژوهشهایی از نویسندگان ایرانی مانند اسرائیلیات و تأثیر آن بر داستانهای قرآن نوشته
ُ
حمید محمد قاسمی و پژوهشی در باب اسرائیلیات نوشته محمدتقی دیاری بیدگلی ،هنگا

معرفی و نمونهآوری اسلرائیلیات ،تنهلا بله نقلد ایلن روایلات پرداختله ملیشلود و گلاه بله صلورت

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

الف .طرح مسأله

پراکنده و به اختصار راههایی برای شناسایی این دسته روایات یاد میشلود .نویسلنده کتلاب

اسرائیلیات و تأثیر آن بر داستانهای قرآن ،پنج ویژگی روایات اسرائیلی را ذکر کرده است که سه

ویژگللی شللبیه مللال کهللای تحقی ل حاضللر اسللت .از آنجللا کلله هللدف نویسللنده مز بللور برشللمردن

مال کهای اسرائیلیات ،آن هم به طلور جلامع ،نبلوده و حلوزه بررسلی او تنهلا داسلتانهلای انبیلا
است ،معرفی کامل معیارهای اسرائیلیات نیازمند تتبع بیشتری است.
ب .مالکهای تشخیص روایات اسرائیلی

در تحقی پیش رو ،با مطالعه منابعی که به عنوان پیشینه ذکر شد و نیز مراجعه بله تفاسلیر

روایی کهن و استخراج و مقایسه روایات اسرائیلی در آیات خلاص ،بله ملال کهلا و معیارهلایی

برای تشخیص اسرائیلیات دست یافتیم که به ترتیب اهمیت آن ملال ک در شناسلایی روایلت

اسرائیلی ،معرفی میشوند.
 .1قصهپردازی

ملللیتلللوان بلللا اطمینلللان گفلللت کللله برجسلللتهتلللرین ویژگلللی اسلللرائیلیات ،داسلللتانگلللویی و

ماجراپردازی است .در همله روایلات اسلرائیلی گونلهای از قصله و عناصلر قصله دیلده ملیشلود.
ً
عناصر داستانی طر ماجرا ،شخصیتها ،زاویه دید  -که معملوال دانلای کلل اسلت  -زملان و
مکان و قهرمان 4در این دسته اخبار وجود دارند .به نظر میرسد برای جلب مخاطبان بیشتر و
انتقال بیش از پیش این دسلته اخبلار ،چنلین شلیوهای بلرای بیلان آنهلا انتخلاب شلده اسلت.
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گرچه از نگاه دیگر میتوان گفت که ماهیت اخبار اسرائیلی داسلتانی اسلت؛ ز یلرا یلا برگرفتله از

قصههای پیامبران و کتابهای دینی دیگر مااهب است یا برای توضیح و تفسیر چرایی این

ماجراها ساخته میشوند و گاه برگرفته از اسطورههای اقوا غیر عرب بودنلد؛ ز یلرا قصلهگلویی و

قصهشنوایی برای همه اقوا و تمدنها خوشایند و دلپایر است.

هللر قللومی بللرای خللود ،افسللانههللا و اسللطورههایی دارد کلله در اعمللا جللان مللرد آن سللامان

رسللوم کللرده و جللزء باورهللای آنللان شللده اسللت .ملللت عللرب در اشللعار و داسللتانهایشللان شللر

جنگللاوری ،پهلللوانی ،عشلل و طبیعللت را مللنعک

مجللاورت بللا تمللدن و فرهن ل

کردنللد و از سللوی دیگللر ،گللاه بلله سللبب

ایرانللی یللا بللین النهللرین یللا همنشللینی بللا اهللل کتللاب افسللانههللا و

اسطورههایی را باور داشلتند کله ملیتلوان گفلت فرهنل
ایرانی ،یهودی و عربی بود.

5

گفته شده که بارزترین نمود فرهن

اشللعار جللاهلی بللود کلله مملللو از توصللی

وص

عربی و بهترین سرگرمی و تفریح آنهلا ،گلوش دادن بله

و سرشللار از مبالغللههای شللگفتانگیللزی بللود کلله در

زنان ،شتران ،شمشیرها و قصههای قدیمی بود.

ماجراهای آد و حوا

شلفاهی اعلراب ،ملغملهای از اسلاطیر

6

هملواره بله شلکلهای مختلل

در روایلات اسلرائیلی شلام و بلر

گرفته و با جزئیات فراوان پرداخته شده اسلت .عناصلر قصله در ایلن روایلات نملود چشلمگیلری

دارند .قصه آفرینش ،داستان اخراج از بهشت و ماجراهای فرزندان این نخسلتین زن و ملرد بله
ً
شللکلهای متفللاوت در کتابهللای تفسللیری و اسللرائیلیات وارد شللدند .معمللوال ایللن روایللات

میکوشند بخش کوچر یا مبهمی را که در قرآن آمده ،تفسلیر و تبیلین کننلد؛ بلرای مثلال ذیلل
َ
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صاحب فرزند شدند و شرکی که قایل شدند ،همواره بین مفسلران اخلتالف اسلت .شلماری از

روایات به چنین مضمونی میپردازند:

هنگامی که حوا از آد باردار شد و فرزندش در بطن تکان خورد  ...ابلی

نزد حوا

آمد و پرسید :چگونهایلد؟ حلوا گفلت :ملن بلاردار و در بطلنم فرزنلدى از آد اسلت
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بگاارى ،پسرى به دنیا میآورى و او زنده میماند و میز ید؛ و اگر نیت نکنلی بلر او
نا عبدالحارث بگاارى ،بعد از شش روز خواهد مرد .از این سخن وسوسهاى در
دل حللوا افتللاد و آن را بلله آد خبللر داد .آد بللدو گفللت :ش لیطان پلی لد نللزد تللو آمللده،

حرف او را نکایر! من امیدوار که این فرزند ،خالف آنچه به تو گفته ،براى ما باقی
حلوا بله

بماند .هنگامی که حوا پسر را به دنیا آورد ،فقلی شلش روز زنلده مانلد .پل

آد گفللت :آنچلله را حللارث بلله مللا گفتلله بللود ،برای لت گفللتم .از سللخن ش لیطان پلی لد

شر و تردیدى در دل آن دو وارد شد .حوا دو بلاره بلاردار شلد و ابللی

نلزد او آملد و

گفت :چگونلهایلد؟ حلوا گفلت :پسلرى بله دنیلا آورد و روز ششلم ملرد .شلیطان بلدو

گفللت :ا گللر نی لت مللیک لردى ک له نللامش را عبللدالحارث بگللاارى ،زنللده مللیمانللد؛ و

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

که تکان میخورد .ابللی

بلدو گفلت :ا گلر نیلت کنلی نلا فرزنلدت را عبلدالحارث

ا کنون نیز آنچه در بطن دارى همانند برخی از چهارپایان است که نزد شمایند؛ یلا

گاو است یا شتر یا بز یا گوسفند .با این سلخن ،حلوا مایلل شلد شلیطان را تصلدی
ً
کند که او را قبال نیز درباره فرزندش خبر داده بود .حوا سخن شیطان را به آد خبلر
داد و در دل آد نیز وسوسهاى پدیدار شد  ...و حوا بله آد گفلت :ا گلر قصلد نکنلی

که نا فرزند را عبدالحارث بگلاارى و سلهمی نیلز بلراى حلارث قلرار نلدهی ،اجلازه
نمیدهم به من نزدیر شوى و بین من و تلو ،دیگلر محبتلی نخواهلد بلود .هنگلامی

که آد این سخن را شنید به حوا گفلت :تلو سلبب گنلاه اول هسلتی و شلیطان تلو را

میفر یبد [با این همه] از تو پیروى میکنم و براى حارث نصلیبی در فرزنلدمان قلرار
میدهم  ...نوزاد روز ششم نمرد و روز هفتم او را عبدالحارث نا نهادند.
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ایلللن روایلللت طلللوالنی  -کللله بخلللشهلللایی از آن گلللزارش شلللد – دارای مهلللمتلللرین عناصل للر

داستانی است:

شخصللیت :آد  ،حللوا و ابلللی

اسللت کلله بللین آد و ابلللی

شخصللیتهللای ایللن مللاجرا هسللتند .حللوا شخصللیت اول

ارتبللاط برقللرار مللیکنللد .آد شخصللیت بازدارنللده از شللر اسللت کلله

سرانجا تسلیم میشود و ابلی

طلر یللا مللاجرا :فرزنللدان حللوا پل

شخصیت اغواگری که سرانجا موف میشود.

از تولللد ،مللیمیرنللد .تنهللا راه نجللات از ایللن بحللران ،تسلللیم

فرمان ابلی شدن است که آد تن نمیدهد تا آنکه پ از تهدید حوا ،او نیز تسلیم میشلود.
ّ
مقدم للهچینی ب للرای ش للرو م للاجرا ،ورود ب لله بح للران و نقط لله اوج و س للک ح للل گ للره داس للتان و
 .8تفسیر القمی ،ج ،5ص.910
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برونرفت از بحران ،با ادغا کردن جملههایی از آیات قرآن ،سعی در بیان تفسیر آیله هملراه بلا

قصهپردازی دارد .این ویژگی قصهپردازی ،در بیشتر روایات تفسیری  -که به قصص پیامبران
میپردازند  -وجلود دارد؛ بله گونلهای کله پل

از شلنیدن آنهلا ،انسلان گملان ملیکنلد حکلایتی

گفتوگو :مکالمههای زیادی بین ابلی

و حوا ،حوا و آد رم ملیدهلد کله بلا جزئیلات و بله

شیرین شنیده است که قهرمانان آن ،پیامبران بودهاند.

تفصیل در متن روایت یافت میشود .این دیالو ها همانند صحنه نمایشی ،ماجرا را بله جللو

میبرند و تعری

میکنند .به گونهای که به نظر میرسد از متن یا نوشلتهای رونویسلی شلدند یلا

از ذهن خیالپردازی وا گرفته شدند.

پایانبندی و نتیجه گیری :پایانبندی مناسلب و نتیجله گیری منطقلی ،حکلم یلر پرانتلز را

دارد که باعث برآورده شدن انتظارات مخاطب و اقنا ح

ماجراجویی شنونده میشود .در

لنهادی ابللی  ،پایلانی
این روایت ،زنده ماندن فرزند تازه به دنیا آمده بلا کملر نهلادن نلا پیش
ِ
شللیرین اسللت .راوی تللوجهی نداشللته ایللن پایللان خللوش بللا آمللوزههللای دینللی و عقایللد توحیللدی

سازگار نیست.

زاویه دید :زاویه دید ،دانای کل است که مشخصه حکایتهلای کهلن اسلت« .مکلان» نیلز

زمین پ

از اخراج از بهشت و «زمان» هم آغازین روزهای زندگی آد و حوا است.

در برخی روایات اسرائیلی همه عناصر داستان موجودند و در برخی از آنها ،تنهلا پلارهای از

این عناصر بارز و مشخص هستند.

گفتنی است ظهور پدیده قصهپردازی و «قلاص» مخلتص بله روایلات اسلرائیلی نیسلت و در

برخللی موضللوعات روایللی ،ب له خصللوص فضللیلتشللماری و پللاداشهللای بللزر بللرای اعمللال

کوچر در فضایل سور رواج داشته است؛ برای نمونه ،ماجرای مشهوری از یحیلی بلن معلین و
احمد بن حنبل روایت میشود که در مسجد رصافه بغداد فردی «قاص» به پلا خاسلت ،بله آن
دو سللندی رسللاند و روایتللی بیسللت صللفحهای در وصل

ثللواب گفللتن «الاللله االا » بلله سللبکی

افسانهگونه پردازش کرد و به اعتراض احمد بن حنبل که چنین خبری را هیچگاه بیان نکرده،
اعتنللا نکللرد 3.بنللابراین بلله نظللر مللیرسللد قصللهپللردازی مللیتوانللد عنصللر مشللترکی در تشللخیص
ضع

بیشتر روایات محسوب شود؛ هر چند قرار گرفتن ایلن ملال ک در کنلار دیگلر ملال کهلای

شناسایی روایات ضعی  ،احتمال جعلی بودن آن را تقویت میکند.
056

 .9برای تفصیل بیشتر ،ر.ک :تاکرب الموضوعات ،ص.17

در روایات اسرائیلی یافت میشود.
 .2تعارض با قرآن

از مهمترین معیارهای تشخیص هر گونه روایت ضعی  ،اعم از موضوعات و اسرائیلیات،

عرضه بر قرآن است .اگر روایتی با قرآن تعارض داشت ،حتی اگر طالییترین سلسله سندها را

داشللته باشللد ،مطللرود و غیللر قابللل اعتمللاد اسللت؛ چللون گللاهی جللاعالن حللدیث جعلللی را بللا

70

سندهای صحیح ساختگی روایت کردهانلد کله تشلخیص آنهلا فلو العلاده مشلکل اسلت.
ً
تنها نکته این است که بعضی احادیث ظاهرا با قلرآن معلارض هسلتند یلا تنلاقض دارنلد ،وللی
این تناقض بدوی است و پ

از بررسی ،رفع تناقض میشود.

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

ً
با این همه اشاره شد که به سبب ماهیت اسرائیلیات ،قطعا بخشی از عناصر قصهپردازی

روای ل للات اس ل للرائیلی ،بل ل له خص ل للوص در پ ل للارهای بخشه ل للا ب ل للا آی ل للات قرآن ل للی ک ل لله در ب ل للاره

صفات خداوندی یا عصمت انبیا هسلتند ،در تبلاین و تضلاد اسلت؛ بلرای نمونله بله ملوارد ز یلر

اشاره میشود:

الل  .افسللانهغرانی  .طبللری مضللمون ایللن روایللت را بللا دوازده سللند متفللاوت از هفللت راوی

نقل می کند:

روزی رسول اکر در جمع قریش بود که آیات سوره نجم نازل شد تا آنجا که به نلا

بتهلای قللریش رسللید .در اینجللا شللیطان دو جملله را بلله پیللامبر القللاء کللرد« :تلللر
الغرانی العلی و ان شفاعتهن لترجی».

در پایان نزول سوره ،پیامبر سجده کردند و همه قریش نیز سجده کردنلد و گفتنلد:

«ما میدانیم خداوند زنده می کنلد ،ملیمیرانلد و خلل می کنلد و روزی میبخشلد؛
امللا خللدایان مللا نللزد او شللفاعت می کننللد .حللال کلله تللو سللهمی بللرای خللدایان مللا
قلراردادی ،مللا بللا تلو همللراه هسللتیم» .سلرانجا پیللامبر هنگللا بلازخوانی آیللات بللرای

جبرئیل ،متوجه اشتباه خود میشود.
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این روایت با چندین آیه قرآن تباین آشکار دارد .خداوند میفرماید:

ْ
ُْ ْ
ْ
ْ
ُم
ْ ْ
ْ م
اَم ْن ُ َالو ِتنیَ ََ12.
نیَ*َثَلق ْعن ِ
یلَ*َهتذن ِ
اَمن َِبالی ِم ِ
وََلوَتقولَعلیناَبعضَاه ف ِار ِ

 .10معیارهای شناخت احادیث ساختگی ،ص.500
 .11جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،58ص.640-667
 .12سوره حاقه ،آیه .76-77
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ایلن آیله حللدود سلال سلو بعثللت و یکلی دو سلال پللیش از حادثله فرضلی غرانیل نلازل شللده

است .به بیان عالمه طباطبایی با توجه به ایلن آیلات ،ممکلن نیسلت پیلامبر قلولی بله خداونلد
نسللبت دهللد و بعللد انکللار کنللد و خداونللد از گنللاه بللزر او چشللم بپوشللد 79.ماجراهللای افسللانه

غرانی با آیات دیگر نیز تباین صریح یا ضمنی دارد؛ مانند:

ُ ْ
م
ْ
ْ
مُ ُ ُ
نیَ
اَلَالغ ْی ِبَفل َُیظ ِه ُرَعىلَغ ْی ِ ِ َأل اداَ*َ ِإال َم ِن َْارتض َِم ْ َ
عِ
ولَف ِإن َی ْنل َِم ْنَب ِ
نَر ُس ٍ
ْ ْ
ْ ْ ْ ُ
ا
ْ
ْ
ْ
ْ
م
ْ
ْ
واَرس اال ِتَر ِ ِ مَوََأل اَ َِِب اَل د ِیمَوََألَص َ
یدی ِ َوََ ِمنَتل ِف ِ َرصداَ*َ ِلیعلمَأنَفدَأبلغ ِ
ا
ُ مل ْ
دا َ14.
َش ٍءَعد َ

و:
و نیز:

ُ
م ْ ُ مْ م ْ م
ظونَ ََ15.
اَالذ رَوََ ِإناَل ُ َم ِاف َ
ِإناَحننَنزلن ِ
م
ْ
اط ُنیَ*َوََماَی ْنب ِغیَ ُ ْمَوََماَی ْنت ِ ُیعونَ ََ16.
وََماَتن مزلو َِب ِ َالشی ِ

 .یکللی از پیللامبرانی کلله بللیش از دیگللران در معللرض روایللتهللای
ب .داسللتان یوس ل
ً
اسلت .ایلن دسلته روایلات معملوال ملیکوشلند
اسرائیلی قرار گرفته است ،حضرت یوس
جاهای خالی داستان این شخصیت قرآنی را با تخیل و گمانهپردازیها ُپر کنند .یکی از این
لت بله َو َهل َّلم ب َهلا َل ْلو َال َأ ْن َر َأى ُب ْر َهل َ
ََ ْ َ َ ْ
لان
معرکلههلا ،کلمله مللبهم «برهلان» اسلت کله در آیلله َو لقلد ه ّم ِ ِ
ِ
َر ّ ِب ِه  17،موجب شده راویان دست به کار شده گزارشها و عبارات متفاوت و گاه متناقضی را
به عرصه تفسیر برسانند.

در این روایات میآید که یوس

قصد گنلاه بلا بلانوی کلام را دارد کله چهلره پلدرش را در

میکند و ضربهای به سینه یوس

میزنلد تلا شلهوت او از نلوک انگشلتانش خلارج ملیشلود .در

حللالیکلله انگشللتش را گللاز مللیگیللرد ،مللیبینللد .یعقللوب

ادامه برخی اخبار ،یوس

یوسل

مجازات میشود و به سبب این شهوت ،برخالف برادرانش که

صاحب دوازده پسر بودند ،او تنها صاحب یازده پسر میشود.
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را صللدا مللیزنللد و سللرزنش

 .13المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،90ص.935
 .14سوره جن ،آیه .98-96
 .15سوره حجر ،آیه .2
 .16سوره شعراء ،آیه .955-950
 .17سوره یوس  ،آیه .97
 .18ر.ک :جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،56ص.71-75
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بر سق

خانه نقش بست و در گزارش دیگلر ،چهلره پل

از شلکاف سلق ؛ و در نقلل دیگلر ،بلر

دیلوار خانله دیلده شلد .بله هلر روی ،ایلن بیلان بلا جزییلات قصلهگونله ،بلا آیلاتی چنلد ناسلازگار
19

است؛ از جمله در ادامه همان آیه  97سوره یوسل

شود ،بری میشود:

ذ ِل

از ایلن گنلاهی کله بله اجبلار از آن بازداشلته

ْ
ُْ ْ
م
َلن ْص َع ْن ُ مُ
اَاْلخل ِصنیَ ََ.
َالنوءَوالف ْهشاء َِإن ُ َِم ْن َِعب ِادن
ِ ِ

زنان اشراف هم او را پاک از هر عیبی میدانند:

َلِلَماَع ِل ْمناَعل ْی ِ َِم ْن َُس ٍوءَ ََ20.
لاش ِ َ

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

در جزییات این خبر ،اختالف فراوان است .در خبری میآید که چهره و تمثال یعقوب

 .3تعارض با عقل

ّ
به نظلر میرسلد یکلی از ویژگیهلای منحصلر بله فلرد قصاصلان  -کله موللد روایلات اسلرائیلی

بودند  -استفاده از تخیلل نیرومنلد و خلال اسلت .آنهلا بلا اسلتفاده از قلوه خیلال ،تصلویرهای
تحسللینبرانگیللزی میسللازند کلله اعجللابآور و گللاه خللار عللادت اسللت .از قضللا ،نقطلله قللوت

قصللهپللردازان بللزر تللرین نقطلله ضللع

آنهللا نیللز محسللوب مللیشللود؛ ز یللرا خیللال و عقللل بللا هللم

مناسبتی ندارند و در پارهای اوقات صور خیالی گزافه و مبالغه هستند که پا را از مرز واقعیت و

پایرش عقل سلیم ،فراتر میگاارند.

تعارض خبر یا روایلت بلا عقلل ،سله گونله اتفلا ملیافتلد 17:گلاه محتلوای خبلر مسلتقیم و بله

صللراحت بللا عقللل مخالفللت دارد و بلله اصللطال «مح لال عقلللی» محسللوب مللیشللود .بیشللتر

تشبیهات مادی و جسلمی کله بلرای خداونلد ،فرشلتگان و اوصلاف مجلردات و علالم غیلب در

روایات قصهگونه بیان میشوند ،از این دست تعارضها با عقل دارند .در مواردی نیز محتلوای
خبللر بلله تنهللایی بللا عقللل ناسللازگاری نللدارد ،بلکلله وقتللی در «مقدملله یللر اسللتدالل» قللرار گیللرد،

نتیجهای به دسلت ملیدهلد کله از نظلر عقللی نادرسلت اسلت .ایلن تخلال

بلا عقلل بیشلتر بله

روایات اعتقادی مربوط است و در روایات اسرائیلی که ماهیت داستانگونه دارند ،کمتر دیده

میشود .در گونهای دیگلر ،رابطلهای کله بلین «دو قضلیه» در ملتن روایلت برقلرار ملیشلود ،از نظلر

عقلللی بللی ر بللی اسللت و پللایرفتنی نیسللت .در جزئیللات اخبللار اسللرائیلی ایللن بللیربطللی بللین دو

 .19همان.
 . 20سوره یوس  ،آیه .15
 .21ر.ک« :معیارهای نقد متن در ارزیابی حدیث» ،ص.94-96
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قضیه ،فراوان وجود دارد؛ برای نمونه دو برابر بودن سلهم ارث ملردان در اسلال  ،بله دو برابلر بلودن

دانههای گندمی که آد در بهشت خورد ،ربی داده میشود.

11

بارزترین بخش روایات اسرائیلی که با عقل ناسازگارند و «محال عقلی» است ،وص های

آمیز اسلرائیلپلردازان کله صلدای نقلد
مبالغهآمیز است .یکی از مشهورترین گزافهگوییهای غلو ِ

ابللنخلللدون را هللم بللاال بللرده 19،داسللتان قللو عمالقلله اسللت .در قصللص قرآنللی ایللن قللو  ،بللا
بنیاسرائیل و موسی

«جبارین» سر باز میزند:

روبهرو میشلوند و طبل بیلان قلرآن ،بنلیاسلرائیل از مبلارزه بلا ایلن قلو

ْ
م ْ
ُ
م
َی ُر ُج ْ
ف ُالواَی ُ
واَم ْهناَ
اَموَس َِإ من َِفیاَف ْو اماَج مب ِار ینَو سَِناَل ْنَن ْدتلهاَلِت
واَمهناَف ِإ ْنَی ُر ُج ِ
ِ
ُ
م
ف ِإناَد ِاتلونَ َ24.

در دسلتهای از روایللات مللیآیللد کلله موسللی

دوازده مللرد از بنللی اسللرائیل را بلله شللهر عمالقلله

میفرستد تا از آنها خبلر بگیرنلد .ایلن افلراد وارد بلاغی ملیشلوند و از بزرگلی ابعلاد همله اشلیاء و
انسلانهلا بله شللگفت ملیآینلد .صللاحب بلاغ آنهلا را مللیبینلد و دوازده ملرد را بللا میلوههلایی کلله
چیده در «آستین» میگاارد و نزد پادشاه میبرد 15.در خبر دیگر ،هیز شکنی آنهلا را در میلان
بسته هیز ها روی «سر» میگلاارد و نلزد همسلرش ملیبلرد 16.در پایلان ایلن اخبلار ،پل

از آنکله

عمالقه این فرستادگان موسی را میترسانند ،به آنها خوشه انگوری میدهند که چند ملرد بله
زحمت میتوانند حمل کنند یا اناری که مرکبهای بنیاسرائیل زیر آن خم شده 11و در نیمه
خالی پوست انار ،چهار تا پنج مرد از بنیاسرائیل جا میشوند.

18

درباره اندازه بدن و شیوه زندگی عمالقه به گونهای شگفت ،غلو شده است .گفته میشلود

قامت آنها چندین فرسخ بود؛ آنقلدر کله هفتلاد ملرد بنلیاسلرائیل در سلایه یکلی از ایشلان قلرار
میگرفت؛ 29یا آنکه با سر کج عصا ،ابر را جلو میکشیدند و آبش را مینوشیدند و از ک
ماهی میگرفتند و در آسمان کنار خورشید کباب میکردند و میخوردند.

061

 .22ر.ک :زنان قرآنی از حوا تا مریم ،ص.957
 .23مقدمه ابن خلدون ،ص.544
 .24سوره مائده ،آیه .99
 .25الدر المنثور ،ج ،3ص.78
 .26زاد المسیر فی علم التفسیر ،ج ،9ص.391
 .27تفسیر مقاتل ،ج ،5ص.761
 .28جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،50ص.47
 .29الدر المنثور ،ج ،3ص.78
 .30الجامع ألحکا القرآن ،ج ،6ص.596
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در یلا

اهلی آنها نیز وجود دارد ،مخصوص ادبیات عرب نیست ،بلکه در ادبیات داستانی ایرانی و
نیز اروپایی قصلههلایی از این گونله انسلانهلا خلل شلده اسلت 97.بله نظلر ملیرسلد ریشله خلل

دشمنانی چنین غولپیکر و قدرتمند برای قو بنیاسرائیل ،در توجیه کاهلی آنها و سرپیچی

از موسی

در جن

و تصرف شهر عمالقه باشد؛ زیرا کتاب مقلدس هلم بله ایلن قلو و تلرس

بنیاسرائیل از برخورد با آنها اشاره دارد.
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بلله هللر روی ،از نظللر عقلللی محللال اسللت انسللانهللایی بللا ایللن اوصللاف در کللره زمللین زنللدگی

کننللد؛ ز یللرا ایللن آد میللان کلله پللا در زمللین و سللر در میللان ابرهللا داشللتند و حتللی از کوههللا بلنللدتر
بودنللد ،بلله یقللین نظللم چللرخش و طبیعللت زمللین را بلله هللم خواهنللد ریخللت و تصللور زیستشللان

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

تصور انسانهایی چنین عظیمالجثه که حتی این بزرگی فو بشری ،در میوهها و حیوانات

ب للر زم للین مح للال اس للت .از س للوی دیگ للر ب لله قط للع ،تفک للری ک لله ای للن داس للتان را خلل ل نم للوده،
تصللور ابتللدایی و جاهالنلله از پدیللدههللای طبیعللی مثللل ابللر و خورشللید داشللته اسللت؛ بلله ایللن

گمللان کلله ابللر چللون بسللته پنبللهای بزرگللی اسللت کلله چللون بفشللاری ،آبللش را مللیتللوان نوشللید یللا
خورشید آتش بزرگی است که اگر نزدیکش شوی ،با آن میتوان خوراک پخت .ابلنخللدون نیلز
به جهل راوی نسبت به اجرا آسمانی و ستارگان در این روایت اشاره دارد و ماهیت خورشلید

را توضیح میدهد.
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مورد مشابه دیگر ،روایتی طوالنی درباره قامت آد

است:

هنگامی که آد از بهشت به زمین فلرود آملد ،قلد او چنلدان بلنلد بلود کله سلرش بله

آسمانها میسایید؛ به همین دلیل موهلایش ریخلت و تاسلی سلر او بله فرزنلدانش
نیز به ارث رسید  ...فرشتگان از او میترسیدند و به درگاه خداوند شکایت بردند.
بنابراین خدای تعالی او را کوتاه کرد تا اینکه به شصت ذرا رسید ...
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ً
ارتباط میان دو قضیه تاسی سلر و سلاییده شلدن بلا آسلمانها ،از نظلر عقلل کلامال بلیر بلی و

نللاممکن اسللت .امللروزه افللراد از جللو زمللین خللارج شللده و در کللرات دیگللر بلله سللر مللیبرنللد و هللیچ
گزارشی از ایشان نقل نشده که این جابهجایی سبب ریزش موی سر آنها شده باشد.

 .31برای نقد و بررسی نمونه ادبیات داستانی ایران نر« :ریشهیابی نبرد سا با عوج بن عن در سا نامه بلر اسلاس دیلدگاه
انطبا در حماسهها» ،مقاله  ،6دوره  ،50شماره 54؛ برای نمونه ادبیات داستانی اروپایی ،ر.ک :سلفرنامه گلالیور ،بخلش
سفر به دین ن که سرزمین انسانهای غولپیکر است.
 .32ر.ک :کتاب مقدس ،سفر اعداد ،باب  53و  ،57شمارههای .33-5
 .33ر.ک :مقدمه ابنخلدون ،ص.544
 .34جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،93ص16-11
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 .4اقتباس از عهدین و اشتراک با آن

بیشتر روایات اسرائیلی ،از کتاب مقدس گرفته شدند .کتاب مقدس به عهد عتی و عهد

جدید گفته میشود .عهد عتی شامل کتب مقدس یهود است که پنج کتاب ِسفر پیدایش،

ِسفر خروجِ ،سفر الویان (کتاب داوران و کاهنان دینلی)ِ ،سلفر اعلداد و ِسلفر تثنیله را در برگرفتله
است .عهد جدید شامل اناجیل اربعه؛ یوحنا ،متی ،لوقا و مرق

است.

افلرادی از اهلل کتللاب  -کله تلازه مسلللمان شلده بودنللد  -قصلص قلرآن و داسللتانهلای انبیللاء

را  -کلله در قللرآن بلله اجمللال و اختصللار طللر شللده بللود  -دسللتمایلله کللار خللود قللرار داده و بللا
شر و تفصیل آنها ،به عنوان روایت تفسیری وارد مجلامع تفسلیری می کردنلد .در ایلن میلان،
از مقایسل لله روایل للاتی کل لله از عهل للدین اقتبل للاس شل للدند بل للا مل للتن عهل للدین درمل للییل للابیم کل لله بل للا

سه گونه اقتباس روبه رو هستیم .گاه روایت اسلرائیلی ،بلا ملتن عهلدین تطلاب کاملل دارد و در
مواردی اصطالحات عربی و قرآنی به آنها اضافه شده تا بیشتر به تفسیر قرآن شلباهت داشلته

باشند و یا پارهای اوقات متن عهدین خالصه شده است .در ادامه ،مقایسلهای ملوردی انجلا
شده است.
در م للاجرای س للر ب للاز زدن بن للیاس للرائیل از جنل ل

ب للا عمالق لله ،روای للت اس للرائیلی 95و م للتن

عهللدین 96گللزارش مللیشللود کلله روایللت اسللرائیلی بلله صللورت عر بللی و مللتن عهللدین بلله صللورت

فارسی میآید.

ْ
سکوَالشعبَ
لدًااَابنَمحی دَفالألَلدًااَسلمةألَعنَابنَسسهاقألَ نَ البَبنَیافااألَ
ُ
م
مَفوة!ََ
عنَموَسَ َفقالَهلمَ:سااَساعلواَاهرمَوَا ُثاألَو سنَلااَ

کالی لب ،بنللی اسللرائیل را کلله در حضللور موسللی ایسللتاده بودنللد خللاطر جمللع نمللوده
ً
گفت« :بیایید فورا هجو ببر یم و آنجلا را تصلرف کنلیم ،چلون ملیتلوانیم آن را فلتح
نماییم».

وَ ماَالذینَ ااواَمع َفقالواَ:ال َان یعَ نَاصلَسىلَأل
ماا!ََ

َالش عبألَم نَ ج لَ َن مَ ج َ

اما همراهان کالیب گفتند« :ما از عهده این اقوا نیرومنلد برنملیآیلیم؛ چلون از ملا

قویترند .»...

َ...وَر یااَاَل اب ةَبنَاَل اب ةألَوَ ااَیَ عیهنمَمثلَاَل اد!ََ
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 .35ر.ک :جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،50ص.541
 .36ر.ک :کتاب مقدس ،سفر اعداد ،باب  ،53شماره .33-35

از مقایسه این دو متن برمیآید که ابن اسحا یا منبع وی ،تورات یا عهد قدیم را در اختیار

داشللته اسللت و از روی آن بنللدهایی را در کتللابش گللزارش کللرده کلله طبللری ایللن گللزارشهللا را بلله

فراخور اشتراک بلا آیلات قلرآن و مباحلث قصلص انبیلاء در تفسلیرش بله عنلوان روایلت تفسلیری
گزارش کرده است .مسلمانان برای آنکه رو اسلالمی در ایلن گلزارشهلا بدمنلد ،اصلطالحات

قرآنی را به جای اصطالحات تلورات جلایگزین کردنلد؛ بلرای نمونله بله جلای کلمله «عنلاقیهلا»

مربوط به تورات ،عبارت «الجبابرب بنی الجبابرب» را  -که اشاره به عبارت قرآنی «قلو جبلارین»

دارد  -در روایت تفسیری آورده شده است.

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

 ...ما در آنجا عناقیها را دیدیم که از نسل مردمان غول پیکر قلدیمانلد .چنلان قلد
بلندی داشتند که ما در برابرشان همچون ملخ بودیم».

در گونللهای دیگللر ،اسللرائیلپللردازان خرافللات یللا سللاختههللای ذهللن خودشللان را هللم وارد خبللر

می کردند و به همین سبب ،در کتابهای تفسیری ،اسرائیلیاتی وجود دارد که در عهلد قلدیم
ً
اصللال اشللارهای بلله آنهللا نشللده اسللت؛ بللرای نمونلله در مبحللث پیشللین گفتلله شللد کلله روایللات
اسرائیلی در وص

میوههای سرزمین عمالقه به عظملت خوشله انگلور کله چنلد نفلر بایلد آن را

حمل میکردند ،اشاره دارند .متن عهد قدیم دراینباره چنین میآورد:
سللک

بلله جللایی رسلیدند کلله امللروزه بلله دره اشلکول معللروف اسللت و در آنجللا ی لر

خوشه انگور چیدند و با خود آوردند .این خوشه انگور به قدری بلزر بلود کله آن را
به چوبی آو یخته دو نفر آن را حمل میکردند! مقداری انار و انجیر نیز برای نمونه با

خود آوردند.
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روایلات اسللرائیلی افللزودههلایی را بلله ایللن گلزارش تللورات مللیافزاینلد کلله یللا در ملتن نیسللت یللا

مختصر اشارهای به آن شده است .در متن از انار و انجیر فقی نا برده میشود؛ اما در روایات،
با قیاس به انگور بزر  ،انار سنگین و عظیمی ترسیم میشود و حتی راهی برای داشلتن انلدازه

آنها به دست میدهند :نیمهای از انار چند مرد را در خود جای میدهد .به نظر میرسلد ایلن
اضافهها محصول تخیل و خیال پردازی اقتباس کننده است تا برای توضیح بیشلتر عجائلب
متن ،مخاطب جلب شود.

گاه نیز ،به سبب کم دانشی و آشنا نبودن با خی ،لفظ متن کتاب عهدین را تحری

گزارش میکردند؛ برای نمونه در عهد قدیم میآید:
 .37همان ،شماره .97

شلده
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ابراهیم بار دیگر زنی گرفت به نا قطوره که برای او چندین فرزند به دنیا آورد.

98

کتاب مقدس چیزی درباره نسب و پدران این زن نمیگو یلد؛ املا روایلات برگرفتله از تلورات و

بله و یللژه کتابهللای تللاریخی مسلللمانان نسللب و نلژادی جعلللی بللرای وی قایللل مللیشللوند و او را

«قطورا بنت یقطن امرأب من الکنعانیین» 93معرفی میکنند .جلواد عللی معتقلد اسلت مورخلان
مسللمان حتلی ایللن گلزارش تللورات را بیشلتر درهللم آمیختنلد و گللاه ایلن همسللر ابلراهیم را «بنللت

افلراهم» شناسلاندند؛ در حللالی کله غافلل بودنللد از ایلنکله افللراهم هملان ابلراهیم اسللت کله عهللد
قدیم از وی با «ابرا » یاد کرده است و به این ترتیب ،همسر ابراهیم را در نسبناملهای تحر یل

شلده ،دختللر ابلراهیم و از اعللراب کنعلانی معرفللی کردنلد 40.ایللن اشلکال بیشللتر بله اخللا شللفاهی

مورخان مسلمان از منابع یهودی باز میگردد؛ زیرا آنها خود متن کتاب اصلی را ندیده بودنلد

و احتماال با خی کتلاب مقلدس آشلنا نبلودهانلد کله بلا تغییلر و تحر یل
دخل و تصرفانی خیالی در روایتها وارد کردند.

اسلامی را وارد کردنلد یلا

نمونللههللای فللراوان دیگللر نشللان مللیدهللد کلله عهللد قللدیم بللیش از عهللد جدیللد مللورد اقتبللاس

روایللات اسللرائیلی اسللت و تقریبللا در داسللتانهللای هملله پیللامبران بلله و یللژه قصلله فر یللب آد و

حلوا

و ذبللیح ابللراهیم

 ،ایللن روایللات از عهللد قللدیم گرتللهبللرداری شللده و همللان مفللاهیم و

کلمات به متون تفسیری راه یافت.
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 .5جزئیات فراوان

یکی دیگر از معیارهای تشخیص اسرائیلیات پلرداختن بله جزئیلات و تفصلیلهلای فلراوان

است که اغلب با هدف اصلی داستان تناسب و ارتباطی ندارد .روش قرآن در نقل داستانها

همواره بر کلیگلویی و ایجلاز اسلت؛ بله نحلوی کله شلنونده و خواننلده را بله تفکلر وادار می کنلد؛
مثال در مورد حضرت آد و حضرت حوا به شجره ممنوعه اشلاره می کنلد و نلامی از میلوه آن بله

میان نمیآورد؛ زیرا نو میوه مهم نیست ،اصل مسأله تحریم است و در مسأله هبوط به مکان

اشاره نمیکند .قصه پردازان چون فهم صحیحی از فرهنل

064

و روش قرآنلی نداشلتند ،بیشلتر بله

 .38همان ،سفر پیدایش ،باب  ،91شماره .5
 .39تاریخ األمم و الملوک ،ج ،5ص.561
 .40المفصل فی تاریخ العرب قبل اإلسال  ،ج ،9ص.22
 .41برای ماجرای آد و حوا ،ر.ک :جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،5ص192؛ سفر پیدایش ،باب سلو  ،شلمارههلای 5
تللا  58؛ بللرای مللاجرای ذبللیح ابللراهیم ،ر.ک :جللامع البیللان فللی تأو یللل آی القللرآن ،ج ،95ص80؛ سللفر پیللدایش ،بللاب ،99
شمارههای .3-5

شجره ممنوعه چه بوده ،گند  ،سیب و کافور ذکر شده است .مکان هبوط ،جزئیات ساخت
کشللتی نللو و ابعللاد آن ،توصللی

کلله فاصللله میللان دو فللر

دقیل اژدهللای حضللرت موسللی

اژدها چه قدر بود ،نا مورچهای که با حضرت سللیمان تکللم می کلرد ،جزئیلات تلابوت عهلد،

اندازههای دقی الوا نازله بلر حضلرت موسلی

 ،جزئیلات دقیل هلال ک قلو للوط و فرعلون و
 ،یوسل

قو صالح ،جزئیات دقی سرگاشت انبیای الهی چون یون
ّ
همگی زاییده تخیل قصهپردازان یهودی است کله سلازندگان تلورات تحر یل

 ،نلو

 ،و...

شلده بودنلد و از

جانلب اهللل کتللاب  -کلله بعلدها مسلللمان شللدند  -نظیللر کعلب االحبللار و عبللدا بللن سللال  ،از

طر یل شللاگردان آنهللا از قبیللل ابللوهریره و عبللدا بللن عمروعللاص و عبللد بللن عمللر در جوامللع

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

ً
دنبال جزئیات بیحاصل بودند کله تلودههلای ملرد را جلاب کننلد؛ ملثال درخصلوص ایلنکله

روایی مسلمانان وارد شد.

این باورهای وارداتی  -که فاقد اصل و اساس صحیح بودنلد  -از طر یل پلردازش جزئیلات،

تأثیر انکارناپایری در قصههای روایی مسلمانان ،به خصوص در عصلر تلابعین برجلا گااشلت
کله تلا امللروز ادامله دارد .در پایللان بله نمونلههللایی از روایلات اسللرائیلی اشلاره ملیشللود کله تفاسللیر
شیعه و سنی با جزئیات فراوان درباره کشتی حضرت نو  ،نقل کردند.
عیاشی خبری گزارش ملیکنلد کله در آن ،کشلتی نلو  ،پل

از هفلت بلار طلواف دور کعبله،

هفت بار در سعی میان صفا و مروه بر کوه جودی مستقر میشود.

41

طبری طول کشتی نو را سیصد ذرا  ،عرض آن پنجاه ذرا و ارتفلا آن سلی ذرا میدانلد
49

در کشتی هم پهلوی کشتی قرار داشت.
که ِ
قمی نیز معتقد است که تراشههای چوب کشتی برای سازندگان ،طال و نقره شدند.

44

سیوطی روایتلی را گلزارش ملیکنلد کله در ملتن آن آملده اسلت :کشلتی نلو دو بلال داشلت و

ایوان کشتی زیر دو بال بود 45.از سوی دیگر ،چون قیر برای عای بندی کشلتی وجلود نداشلت،
خداوند چشمه قیری از زمین برای نو جوشاند که به سمت کشلتی جر یلان یافلت و در حلالی

که میجوشید کشتی را قیراندود ساخت.
 .42تفسیر العیاشی ،ج ،9ص.572
 .43جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،59ص.990
 .44تفسیر القمی ،ج ،5ص.396
 .45الدر المنثور ،ج ،7ص.752
 .46همان.
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 .6حضور راویان مشهور قصهپرداز
ً
حضور راویان قصهپرداز  -که اکثرا اهل کتاب یا شاگردان آنها هستند  -از معیارهای مهم

و تعیین کننللده روایللات اسللرائیلی اسللت .معیارهللای سللاب الللاکر معیارهللای نقللد درونمتنللی

هسللتند؛ امللا حضللور راو یللان مشللهور قصللهپرداز از معیارهللای نقللد برونمتنللی هسللتند؛ یعنللی در

سلسلله سللندی روایلات ،افللرادی ماننلد کعللب االحبلار ،ابللوهریره ،وهلب بللن منبله ،ابللن جللریج،
سدی و ...دیده میشوند که باعث میشود نسبت به این گونه روایات با دیده تردید نگریسلته

شود .البته همه روایاتی که به این راویان منتهی میشوند ،مجعول نیسلتند ،وللی مال کلی بلرای
تشخیص اسرائیلی بودن این گونه روایات است.

از قول کعب االحبار ،وهب بن منبه و ابن عباس نقل شده است:
هنگلامی کله آن دو فرشلته _ کله بله صلورت انسلانی ظلاهر شلده بودنلد _ بللر داود وارد
شدند و او قضلاوتی کلرد کله در اصلل بلر ضلد خلودش بلود ،آن دو فرشلته بله هیبلت

اصلی خود درآمدند و به آسمان رفتند؛ درحالی که می گفتند :ایلن ملرد خلودش را

محکو کرد و داود دریافت که بدان وسیله مورد آزمایش قرار گرفته بود.

41

حضور کعب االحبار و وهب ابن منبه در سلسله این روایات باعث میشود نسبت به ایلن

روایات  -که جنبههای افسانهسرایی و قصلهپردازی نیلز دارنلد  -بلا دیلده تردیلد نگریسلته شلود؛
زیرا بیشتر به روایتهای اسرائیلی شباهت دارند تا روایات اصیل اسالمی .حضور راو یلان اهلل

کتاب یا قصهپرداز از مال کهای مهم برای تشخیص این قبیل روایات است.

اعتراضاتی که به نقل و نظر این افراد موجود است نیز گلواه خلوبی بلر ادعلا اسلت .نقلل شلده

که عثمان در مجلسی از کعب پرسید :آیا جایز است زمامدار ملالی را بگیلرد و هرگلاه خواسلت

پل

دهللد؟ و او پاسلخ مثبللت داد .ابللوذر برآشلفت و گفللت :ای یهلودیزاده ،تللو دیللن ملا را بلله مللا

آموزش میدهی؟

48

 .7تعارض و تهافت با یکدیگر

از دیگر معیارهای تشخیص روایت اسرائیلی وجود تعارض و تهافت با دیگر روایات اسلت؛
به طوری که در اکثر روایات اسرائیلی میان نقلل روات تش ّلتت آراء وجلود دارد .و ایلن خصیصله

سر نخ خوبی است که معلو میکند ّ
قصاصان با هم رقابت داشلتهانلد و بلرای گلر کلردن بلازار
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 .47جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،1ص.954
 .48مروج الاهب و معادن الجوهر ،ج ،9ص.370

آنان گاه بله عهلدین رجلو کلرده ،گلاه بله افسلانههلای باسلتان و فرهنل

عامله و نتیجله کلار

چنین شده که میان روایتهای اسرائیلی تعارضات آشکار و فاحشی وجلود دارد کله ا گلر ملورد
ّ
مداقله نظلر قلرار گیلرد ،باعلث تشللخیص سلره از ناسلره میشلود .و مشلخص کننده ایلن موضللو
ّ
اسلت کله ایللن روایلات ،آبشلخور واحللدی ندارنلد و تعلدد آنهللا ،بیلانگلر عللد اصلالت روایللات و
ساختگی بودن آنها است.؛ زیرا اگر اصل ثابلت باشلد ،فلر هلم دسلتخوش تعلارض و تهافلت

آشکار نمیشود.

اینر به چنلد روایلت متعلارض درخصلوص قلد و قاملت حضلرت آد
دارند ،اشاره میشود:
 طبری از ابوهریره گزارش می کند:خداونللد انسللان را آفر یللد ،در حللالی کلله شص لت ذرا

43

کله بلا هلم تهافلت

طللول داشللت و پ ل

هللر کلله

داخل بهشت شود ،همانند آد طول او شصت ذرا است و پیوسته خلل پل
او تا امروز ناقص و کوتاه شدهاند.

50

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

قصهپردازی خود از تغییرات و تحریفات ابایی نداشتهاند.

از

 طبری از ابوهریره نقل می کند:اهللل بهشللت عر یللان ،سللفیدروی ،بللا مللوی مجعللد ،سللرمه کشللیده و در سللن 33

سللالگی وارد بهشللت میشللوند ،در حللالی کلله خلقتللی شللبیه آد دارنللد ،طولشللان
شصت ذرا و عرضشان هفت ذرا است.

57

 عیاشی به نقل از مقاتل بن سلیمان میآورد:چون خداوند ّ
عز و جل آد و حوا را به زمین فرستاد ،دو پلای آد روی بلنلدی صلفا
بود و سرش زیر اف آسمان ،آد از گرمای هوا به خداوند شلکایت بلرد .خداونلد بله
جب رئیل دستور داد اندا او را بفشارد .بدین ترتیب قلامتش هفتلاد ذرا شلد و حلوا
51
را نیز فشرد تا قامتش  31ذرا شد.
چنانکه مالحظه میشود ،قصاصان نسبت بله بلنلدی قلد حضلرت آد اتفلا نظلر ندارنلد؛
ً

 .49ذرا واحد طول اسلت کله بله مقلدار ابتلدای سلاعد تلا سلر انگشلتان و تقریبلا  10تلا  40سلانتیمتر اسلت (فرهنل
معین ،ذیل واژه).
 .50جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،5ص.798
 .51همان ،ص.730
 .52تفسیر العیاشی ،ج ،9ص.544

فارسلی
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یکللی قامللت او را هفتللاد ذرا  ،دومللی شصللت ذرا و سللومی بلله انللدازه سللق

آسللمان میدانللد.

عللالوه بللر تهافللت و تعللارض روایتهللا بللا یکللدیگر ،چیللزی کلله مصللنو و مجعللول بللودن روایللت را

مکشوف می کند ،اعتقلاد داشلتن آنهلا بله مسلق
سق

بلودن زملین اسلت؛ بله طلوری کله آسلمان را

زمین میپنداشلتند .املروزه ملا ملیدانیم کله آسلمان بله صلورت سلق

59

نیسلت .نکتله

دیگر ،داستانسلرا غافلل از ایلن اسلت کله خداونلد حکلیم اسلت و کلار عبلث نملیکنلد .پل

از

هبوط گرمای آفتاب آد را وادار به شکایت می کند و خداوند که از این مسأله غفلت کرده بله
جبرئیل دستور میدهد آد و حوا را بفشارد تلا کوچلر شلوند .همله ایلن تعارضلات و تهافلات،

نشانگر اسرائیلی بودن روایت ساب الاکر است.
 .8رکاکت لفظی و معنوی

یکی دیگر از نشلانههای روایلات سلاختگی ،اعلم از مصلنوعات ،مجعلوالت و اسلرائیلیات،

رکا کلت لفظلی و معنلوی اسلت .جلاعالن حلدیث و قصلهپردازان چلون بلا عوا النلاس سلر و کلار
داشتند ،بیشتر اقنا سلیقه عوا را ملدنظر داشلتند و از ایلن رهگلار رکا کلتهلای فلراوان هلم از

ناحیه لفظ و هم از ناحیه معنلا در احادیلث سلاختگی وارد شلد .نقلادان حلدیث بلا اسلتفاده از
ایللن ویژگللی بلله خللوبی از عهللده تمیللز میللان سللخنان معصللو و جللاعالن برآمدنللد و کتابهللای
ُ
ّ
لایرالخواص ملن اکاذیلب الق ّصلاص از سلیوطی
زیادی در این زمینه تألی کردند که کتاب تح

نمونه خوبی از این دست آثار است .تنها نکتهای که بلاقی میمانلد ،اقبلال عامله ملرد بله ایلن
اکاذیب است .چون ریشه در افسانههای باسلتان مللل و فرهنل

شلفاهی آنهلا دارد ،ملرد بله

سلادگی دسللت از احادیلث سللاختگی برنملیدارنللد و تعلارض سللخنان آنهلا را برنمللیتابنلد .بلله
همین سبب شناخت اسرائیلیات و موضوعات منحصر در طبقله خ ّلواص و خبرگلان حلدیث

مانده است .توده مرد  ،با این که در اعملا وجودشلان متوجله تناقضلات ایلن گونله احادیلث

هستند ،اما به عللل نلامعلومی وابسلته آنهلا هسلتند .هرگونله فعالیلت نقادانله در ایلن زمینله بلا
مخالفت سرسختانه تودههای مردمی روبهرو میشود؛ به طوری که بسیاری از این کاوشهای

نقادانه با سرد مهری و بیمیلی مرد مواجه است .کوششهای اخباریان شیعه و اهل حدیث

 که جوامع روایی را قداست آسمانی بخشیدهاند و آنها را قابل اعتمادترین منابع دانستهانلد -در این زمینله بیتلأثیر نبلوده اسلت .روایلت ز یلر مر بلوط بله حضلرت ایلوب

رکاکت محتوا است:
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 .53تفسیر نمونه ،ج ،53ص.700

اسلت کله دارای

گفت :ای کاش لکه حیضی بود که از مادر خارج میشد .

رکاکت لفظی و معنوی این روایت ریشه در فرهن

54

یهود دارد .در ِسفر ایوبی آمده است:

بعد ا ز آن ایوب دهان خود را باز کرده ،خلود را نفلرین کلرد و گفلت :روزی کله در آن

متولد شد  ،هال ک شود و شبی که گفتنلد :ملردی در رحلم قلرار گرفتله روز تلاریکی
شود  ...چرا از رحم مادر نمرد و چون به دنیا آمد  ،چرا جلان نلداد  ،چلرا زائوهلا
مرا قبول کردند و پستانها مکید ؟

55

 .9تعصب و قومیتگرایی

یکی دیگر از ملال کهلای تشلخیص اسلرائیلیات و موضلوعات در روایلات ،تعصلباتی اسلت
کله در برخللی روایللات بلله چشللم مللی خللورد .یهودیللان دیللروز و مسلللمانان امللروز در فضللیلت بیللت

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

وقتی ایوب دچار بیملاری شلد ،ملرد بله او زخلم ز بلان میزدنلد و او ناراحلت شلد و

المقدس و سرزمین شا و امرای آن روایاتی ساختهاند و مجمو این مصنوعات امروز دامنگیر
جوامع حدیثی شده است .البته اینگونه جعل روایت تنها به اهل کتاب اختصاص ندارد ،تلا
جللایی کلله نقللادان حللدیث و منتقللدان جعللل حللدیث گفتللهانللد هللر حللدیثی در فضلللیت شللهر
خللاص ،گللروه خللاص ،نللژاد خاصللی باشللد یللا در ذ شللهر ،گللروه و یللا نللژاد خاصللی باشللد ،جللزء

مجعوالت است و قابل اعتنا نیست .همچنین حلدیثی کله گوینلده از آن منتفلع باشلد و خلود
راوی جزئللی از آن کللل باشللد ،آن هللم جعلللی اسللت؛ مللثال ا گللر حللدیثی درمل ّ
لامت ا کللراد ،چشللم

آبیها ،یا زنان نقل شود و گوینده عرب ،چشمسیاه و مرد باشلد ،بله ایلن احادیلث نبایلد وقعلی
نهاد؛ زیرا بوی ّ
تعصبات نژادی و قبیلهای و تشعبات ماهبی ،سیاسی از آن به مشا میرسد.
قرآن هم با این دستهبندیها و جبهه گیریها به شدت مخالفت کرده است.

56

اسرائیلیات متعلددی در فضلیلت بیلت المقلدس ،مسلجد االقصلی و نیلز شلا جعلل شلده

اسللت 51.زراره نقللل مللیکنللد کلله بللا امللا بللاقر

روزی در مسللجدالحرا و رو بلله کعبلله نشسللته

بللودیم کلله فرمللود :نگللاه بلله کعبلله عبللادت اسللت .مللردی بلله نللا عاصللم بللن عمللر گفللت کلله

کعلباالحبلار گفتلله اسلت :هللر صلبحگاه ،کعبلله بله بیلت المقللدس سلجده ملیکنلد .امللا از او
پرسید :نظر تو درباره سخن کعب چیسلت؟ او پاسلخ داد :راسلت گفتله اسلت .در ایلن هنگلا

 .54مفاتیح الغیب ،ج ،99ص.549
 .55سفر ایوب ،باب سو  ،جمله های  55 – 53با تلخیص.
 .56ر.ک :المفصل فی تاریخ العرب قبل اإلسال  ،ج ،1ص.717-713
 .57ر.ک :أضواء علی السنه المحمدیه ،ص.546-549
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اما خشمگین شد و فرمود :دروغ گفتی ،کعب هم دروغ گفته است.

58

 .11تکرار تار یخ در جغرافیای متفاوت

یکی دیگر از مال کهای تشخیص اسرائیلیات ،تکرارحوادث و وقایع تاریخی در جغرافیای

متفاوت است که شخصلیتها بله صلورت متنلاوب یلا متلوالی ،در صلحنههلای قصلهپلردازی

حضللور مییابنللد .بلله بیللان دیگللر ،در طللول تللاریخ و عللرض جغرافیللا شخصللیتهللای تکللراری بللا
اسامی و مشخصات جدید حضوری چشمگیر دارند و این خصیصه باعث اعتقاد تا و تملا

مخللاطبین بلله اصللل قصلله و جزئیللات آن میشللود؛ چللون تکللرار یللر موضللو حتللی ا گللر دروغ هللم

باشد ،اثر روانی بلر مخاطلب می گلاارد .یلر اصلل دروغ بلا تکلرار بله یلر بلاور معنلایی صلحیح
ً
مبدل میشود؛ مثال خیانلت زنلان در روایلات اسلرائیلی املری تکلراری و پلایرفتنی شلده اسلت؛

برای نمونه پرداختن به جزییات چگونگی خیانت حوا ،همسر لوط ،همسر نلو و زهلره و  ...از

این دست اخبار است.

از همین رو تکرار حوادثی که عصمت انبیاء را زیر سؤال میبرد ،در اسرائیلیات بسیار دیده

میشود .تکرار اعتقاد به برهنگی پیامبران 53،شراب خوردن آنها 60،تکرار ازدواج با محلار ،

67

تکرار نسبت دادن فرزندان نامشرو به انبیای الهی 61،مشابهت خطاهای مشابهی هستند که

از سللوی پیللامبران سللر مللیزنللد و همگللی نشللأت گرفتلله از خشللت کللج اولللین اسللت کلله دیللوار

اعتقادات را تا ثریای معانی معوج باال میبرد.

داود به دنبال کبوتر به حیاط همسایه میرود و همسر زیبا و برهنه او را در حال غسل کلردن

میبیند؛ 69پیامبر اکر
مشاهده می کند.

64

نیز بدون در زدن وارد خانه زید میشود و زن او را مو برهنه و خوشبو

همله ایلن ملوارد اداملله سلر یال تکللراری عللد عصلمت پیللامبران و تکلرار تللاریخ در جغرافیللای

دیگلر اسلت کله ا گلر بلا ایلن دیللدگاه اسلرائیلیات وا کلاوی شلود ،گلره کلور بسلیاری از تناقضللات و

مشللکالت منسللوب بلله انبیللاء الهللی گشللوده خواهللد شللد .اینللر نمونللهای از تکللرار مللاجراهللا در
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 .58الکافی ،ج ،7ص.970
 .59ر.ک :اسرائیلیات و تأثیر آن بر داستانهای انبیاءدر تفاسیر قرآن ،ص.349
 .60همان ،ص978و .989
 .61همان ،ص.310
 .62همان ،ص.311
 .63جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،95ص.586
 .64همان ،ج ،90ص.947

در مورد ترک قول « ن شاء ا » از جانب سلیمان گزارش شلده کله سللیمان شلبی گفلت :بله

خدا سوگند امشب با صلد تلن یلا نلود و نله تلن از همسلرانم همبسلتر خلواهم شلد کله از هلر یلر از

ایشان فرزندی جنگجو به دنیا آید و مجاهد فلی سلبیل ا شلوند .فرشلتهای کله نلزد او بلود بله او

متلاکر شلد کله بگلو انشلاءا  ،وللی او نگفللت؛ در نتیجله از تملا همسلرانش فقلی یکلی آبسللتن
شد ،آن هم تکه گوشتی که انسان کامل نبود به دنیلا آورد 65.گفتنلی اسلت در تلورات هلم آملده

که سلیمان صاحب هفتصد زن بانو و سیصد متعه بود.
از سوی دیگر ،در خبری آمده کله از پیلامبر

66

سله پرسلش پرسلیدند و پیلامبر بلدون گفلتن

انشاءا  ،پاسخ آنها را به روز دیگر واگاارد؛ از این رو بر پیامبر حب

وحی شد.

61

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

جغرافیای دیگر آورده میشود.

مشللابهت عیللوب و نواقصللی کلله بلله پیللامبران بللزر الهللی در روایللات اسللرائیلی نسللبت داده

میشود ،نشان میدهلد آبشلخور واحلدی بلرای ایلن طلرز تفکلر وجلود دارد کله از تحر یل

تلورات

برملیخیل زد .گسلتره ایلن نلو تفکلرات در روایلات اسلالمی و مر بلوط بله قصلص پیلامبر اسللال راه
یافته است.

ج .نتیجه

 .5بلرای تشللخیص روایللات اسللرائیلی برخللی مللال کهلا بلله تنهللایی مللیتواننللد تعیللین کننللده و

کافی باشند؛ مانند عنصر قصه پردازی که نقطه مشترک بسیاری از اسرائیلیات است؛ به ویژه
اگر این مال ک با معیار جزئیات و تفصیلگویی فراوان همراه شود ،به روشنی از اسلرائیلی و غیلر

اسالمی بودن منشأ روایت حکایت دارد .این امر از آن روی قابل درک است که اسلرائیلیات در
ً
تفاسیر ،عموما هنگا تفسیر آیات قصص قرآن و قصههای پیامبران شکل میگیرند و ماهیت

ا ین گونه آیات ،تفسیر و روایلت تفسلیری را بله سلوی برداشلت از اسلرائیلیات سلو ملیدهلد .از
دیگر معیارهای دهگانه معرفی شده ،تعارض با عقلل و قلرآن ،اقتبلاس از عهلدین و اشلتراک بلا

آن و سرانجا وجود جزییات فراوان ،بیش از همه داللت بر اسرائیلی بودن روایت دارند.

 .9بر خالف آنها ،برخی معیارهای معرفی شده ،به تنهایی نملیتواننلد حلاکی از اسلرائیلی

بودن روایت شوند؛ زیرا این مال کها گاه با دیگر انوا روایلات ضلعی
 .65مجمع البیان ،ج ،8ص.475
 .66تورات ،کتاب اول پادشاهان ،جملههای .5-53
 .67جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،54ص.677

مشلترک هسلتند؛ ماننلد
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رکا کللت لفللظ ک لله نشللانهای از ض للع

روایللت ب للرای هللر ن للو روایتللی ،ف للارغ از موضللوعش ،ب لله

حساب میآید و نیز تعارض روایات در یر موضو با یکدیگر که نوعی اضلطراب متنلی اسلت
لات ضللعی  ،مضللطرب گوینللد .از سللوی دیگللر ،گللاهی
و در اصللطال حللدیث بلله ایللن نللو روایل ِ
برخی از این مال کها  -که به تنهایی نشان از اسلرائیلی بلودن روایلت ندارنلد  -معیلار و محکلی
علا بللرای هملله روایللات اسللرائیلی محسللوب نمللیشلوند و تنهللا در برخللی از آنهللا ایللن ویژگللی بلله

چشلم ملیخلورد؛ هماننلد حضلور راو یلان قصلهپلرداز ،تعصلب و قومیلتگرایلی و تکلرار تللاریخ در
جغرافیای متفاوت.
 .3از سوی دیگر ،باید اشاره کرد که این مال کهای ارائه شده بیش از همله بلرای شناسلایی

و تشخیص اسرائیلیات هستند و به درجه ضع

یا اعتبار آنهلا دالللت نلدارد .البتله نله تنهلا

اسللرائیلیات کلله هللر گونلله روایتللی کلله بللا عقللل و قللرآن ناسللازگار باشللد ،بنللا بللر دعللوی مشللهور
حدیثپژوهان از حجیت خارج است .پ میتوان گفت اسرائیلیاتی وجود دارند که درستی

و داللت متن آنها قابل پلایرش اسلت .در توضلیح ملال ک اقتبلاس از عهلدین و اشلتراک بلا آن
ً
اشاره شد که برخی روایت اسرائیلی کامال با متن کتاب مقدس همخوانی دارند و صرفنظر از
تحری یا درستی کتاب مقدس ،انتقلال بلا رعایلت امانلت صلورت گرفتله اسلت و نلوعی ملتن
تاریخی به حساب میآیند.
ً
 .7ایللن گفتللار کللامال متفللاوت از سللخن کسللانی اسللت کلله مللدعی هسللتند نلله تنهللا روایللات
ً
تفسیری قرآن که گاه برخی آیات قرآن کامال از الفاش کتاب مقدس برگرفته هستند؛ برای نمونه

در تحقیقللات شللر شناسللان نمونللههللایی از کلمللات قرآنللی مت لأثر از بنللدهای کتللاب مقللدس
دانسته شده است؛ به ویژه هنگا شلر حلال داسلتان و ماجراهلای بنلی اسلرائیل در قلرآن ایلن
ُ ُ
ًَ َ
اسل ِللی َن  68را عبللارتی از کتللاب مقللدس در
مللوارد بیشللتر اسللت؛ بللرای نمونلله آیلله کونللوا ِقل َلردب خ ِ

وص

بنی اسرائیل دانستهاند.

63
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