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مالکهایی برا ی شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیر ی
تاریخ دریافت1397/2/18 :
تاریخ پایرش1397/7/28 :

افشین حاتمی
اعظم فرجامی
3
مجتبی بیگلری
1
2

چکیده

اسههرائیلیات روایههاتی هسههتند کههه بیشههتر ّ
مروجههان آن ،نومسههلمانانی از اه هل کتههاب بودنههد.
مطالعات تاریخی دربهاره نحهوه پیهدایش ایهن روایهات و نقهد فهردی و گروههی برخهی از ایهن

احادیههث پیش تههر انجهها شههده اسههت؛ امهها از آنجهها کههه ایههن روایههات در جوامههع حههدیثی و
تفسههیری اسههالمی راه یافتهههانههد ،مهههمتههرین چههالش خواننههده شههناخت آنههها و در اختیههار

داشتن مال ک و می انی برای شناسایی و بازیابی آنهها از روایهات صهحیح و معتبهر اسهت.
بدین منظور روایات اسرائیلی در تفاسیر کهن شهیعه و سهنی بررسهی شهدند تها مهال کههای

مشترکی که در آنها وجود دارد ،به دست آید .این مال کها گاه به انواع تعهارض بها قهرآن و

عقل میپردازند و می ان حجیت اسرائیلیات را در نظر میگیرند و گاه بنا بهر نهوع اقتباسهی
کهه از کتهاب مقههدس داشهتند ،بهها مقایسهه مهوردی معرفههی مهیشههوند .ده مهال ک شناسههایی

روایات اسرائیلی عبارتاند از :قصهپردازی ،تعارض با قرآن و عقهل ،اقتبهاس از عههدین و

اشتراک با آن ،دربرداشتن ج ئیات فراوان ،حضور راویان قصهپهرداز در سهند ،ناسهازگاری
بهها یکههدیگر ،رکا کههت در لفههظ و معنهها ،تعصههب ناشههی از قومیههتگرایههی و تکههرار تههاریخ در

جررافیای متفاوت.

کلیدددوا ههددا روایههات اسههرائیلی ،تفسههیر اثههری ،روایههت تفسههیری ،قصهههپههردازی در روایههات،
کتاب مقدس ،نقد متن حدیث.

154

 .1کارشناسی ارشد (نویسندۀ مسلول) ).(Afshinhatami51@gmail.com
 .2استادیار دانشگاه راز ی گروه الهیات دانشکدۀ ادبیات.)azamfarjami@yahoo.com) .
 .3استادیار دانشگاه راز ی گروه الهیات دانشکدۀ ادبیات.(m.b1339@gmail.com) .

ب ههرای تش ههخیص روای ههات اس ههرائیلی ،مال که هها و معیاره ههای مع ههین و دس ههتهبندی واح ههد و

منسهههجمی وجهههود نهههدارد .در کتاب ههههایی کهههه در به ههاره روایهههات اسهههرائیلی نوشهههتهانهههد ،ماننه ههد
االسهرائیلیات و الموضهوعات ابوشههبه و االسهرائیلیات و الموضههوعات فهی کتهب ّالتفسهیر نهوشههته

محمد حسین ذهبی ،البدایات االولی لإلسرائیلیات فی االسال نوشته حسنی یوس
همچنین کتاب أسباب النزول نوشته ّبسا جمل کهه ترجمهه آن بهه تهازگی منتشهر شهده اسهت و

االطیهر و

نی در پژوهشهایی از نویسندگان ایرانی مانند اسرائیلیات و تأثیر آن بر داستانهای قرآن نوشهته
ُ
حمید محمد قاسمی و پژوهشی در باب اسرائیلیات نوشته محمدتقی دیار ی بیدگلی ،هنگا

معرفهی و نمونههآوری اسهرائیلیات ،تنهها بهه نقهد ایهن روایهات پرداختهه مهیشهود و گهاه بهه صهورت

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

الف .طرح مسأله

پراکنده و به اختصار راه هایی برای شناسایی این دسته روایات یهاد مهیشهود .نویسهنده کتهاب

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

ویژگههی شههبیه مههال ک هههای تحقی ه حاضههر اسههت .از آنجهها کههه هههدف نویسههنده مز بههور برشههمردن

مال کهای اسرائیلیات ،آن هم بهه طهور جهامع ،نبهوده و حهوزه بررسهی او تنهها داسهتانههای انبیها
است ،معرفی کامل معیار های اسرائیلیات نیازمند تتبع بیشتری است.

ب .مالکهای تشخیص روایات اسرائیلی

در تحقی پیش رو ،با مطالعه منابعی که به عنوان پیشینه ذکر شهد و نیه مراجعهه بهه تفاسهیر

روایی کهن و استخراج و مقایسه روایات اسرائیلی در آیهات خهاص ،بهه مهال کهها و معیارههایی
برای تشخیص اسرائیلیات دست یافتیم که به ترتیب اهمیهت آن مهال ک در شناسهایی روایهت

اسرائیلی ،معرفی میشوند.
 .1قصهپردازی

مهههیته ههوان بههها اطمینه ههان گفهههت که ههه برجسهههتهته ههرین ویژگهههی اسه ههرائیلیات ،داسهههتانگه ههویی و

ماجرا پردازی اسهت .در همهه روایهات اسهرائیلی گونههای از قصهه و عناصهر قصهه دیهده مهیشهود.
ً
عناصر داستانی طرح ماجرا ،شخصیتها ،زاویه دیهد  -کهه معمهوال دانهای کهل اسهت  -زمهان و
مکان و قهرمان 4در این دسته اخبار وجود دارند .به نظر میرسد برای جلب مخاطبان بیشهتر و

انتقال بیش از پهیش ایهن دسهته اخبهار ،چنهین شهیوهای بهرای بیهان آنهها انتخهاب شهده اسهت.
 .4عناصر داستان ،ص 176 ،42و .239
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گرچه از نگاه دیگر میتوان گفت که ماهیت اخبار اسهرائیلی داسهتانی اسهت؛ ز یهرا یها برگرفتهه از

قصههای پیامبران و کتابهای دینی دیگر مااهب است یا برای توضیح و تفسیر چرایی ایهن
ماجراها ساخته میشوند و گاه برگرفته از اسطوره های اقوا غیر عرب بودنهد؛ ز یهرا قصههگهویی و

قصهشنوایی برای همه اقوا و تمدنها خوشایند و دلپایر است.

هر قومی برای خود ،افسانهها و اسطوره هایی دارد که در اعما جان مرد آن سامان رسهو

کرده و ج ء باورهای آنان شده است .ملت عرب در اشعار و داستانهایشان شرح جنگاوری،

پهلوانی ،عش و طبیعت را منعک

فرهن ه

ایرانههی ی ها بههین النهههرین یهها همنشههینی بهها اهههل کتههاب افسههانهههها و اسههطورههههایی را بههاور

داشتند که میتوان گفت فرهن

بود.

کردند و از سوی دیگر ،گاه به سبب مجهاورت بها تمهدن و

5

شفاهی اعراب ،ملرمهای از اساطیر ایرانی ،یهودی و عر بهی

گفته شده که بارزترین نمود فرهن

اشههعار جههاهلی بههود کههه مملههو از توصههی
وص

عربی و بهترین سرگرمی و تفهریح آنهها ،گهوش دادن بهه
و سرشههار از مبالرههههای شههگفتانگی ه ی بههود کههه در

زنان ،شتران ،شمشیرها و قصههای قدیمی بود.

ماجراهای آد و حوا

6

همهواره بهه شهکل های مختله

در روایهات اسهرائیلی شها و بهر

گرفته و با ج ئیات فراوان پرداختهه شهده اسهت .عناصهر قصهه در ایهن روایهات نمهود چشهمگیهری

دارند .قصه آفرینش ،داستان اخراج از بهشت و ماجراهای فرزنهدان ایهن نخسهتین زن و مهرد بهه
ً
شههکلهای متفههاوت در کتابهههای تفسههیری و اسههرائیلیات وارد شههدند .معمههوال ایههن روایههات

می کوشند بخش کوچو یا مبهمی را که در قرآن آمهده ،تفسهیر و تبیهین کننهد؛ بهرای مثهال ذیهل
َ
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ون  7،در بهاره زوجهی کهه
ِ
ِ
ِ
صاحب فرزند شدند و شرکی که قایل شدند ،همواره بهین مفسهران اخهتالف اسهت .شهماری از

روایات به چنین مضمونی میپردازند:

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

ن د حوا

آمد و پرسید :چگونهای د؟ حوا گفهت :مهن بهاردار و در بطهنم فرزنهدى از آد اسهت
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 .5فجر االسال  ،ص.160
 .6همان.170 ،
 .7سوره اعراف ،آیه  189و.190

بگاارى ،پسرى به دنیا میآورى و او زنده میماند و میز ید؛ و اگر نیت نکنی بر او
نا عبدالحارث بگاارى ،بعد از شش روز خواهد مرد .از این سخن وسوسهاى در
دل حههوا افتههاد و آن را بههه آد خبههر داد .آد بههدو گفههت :شهیطان پلیهد ن ه د تههو آمههده،

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

بماند .هنگامی که حوا پسر را به دنیا آورد ،فق شش روز زنهده مانهد .په

آد گفهت :آنچههه را حههارث بههه مها گفتههه بههود ،برایهت گفهتم .از سههخن شهیطان پلیهد

شو و تردی دى در دل آن دو وارد شد .حوا دوباره باردار شد و ابلی

نه د او آمهد و

گفت :چگونهاید؟ حهوا گفهت :پسهرى بهه دنیها آورد و روز ششهم مهرد .شهیطان بهدو
گفههت :ا گههر نی هت مههیک هردى ک هه نههامش را عبههدالحارث بگههاارى ،زنههده مههیمانههد؛ و

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

که تکان میخورد .ابلی

بدو گفهت :ا گهر نیهت کنهی نها فرزنهدت را عبهدالحارث

ا کنون نی آنچه در بطن دارى همانند برخی از چهارپایان است که ن د شمایند؛ یا

گاو است یا شتر یا ب یا گوسفند .با این سخن ،حهوا مایهل شهد شهیطان را تصهدی
ً
کند که او را قبال نی درباره فرزندش خبر داده بود .حوا سخن شیطان را به آد خبر
داد و در دل آد نی وسوسهاى پدیدار شد  ...و حوا به آد گفت :ا گهر قصهد نکنهی

که نا فرزند را عبدالحارث بگاارى و سهمی نیه بهراى حهارث قهرار نهدهی ،اجهازه
نمیدهم به من ن دیو شوى و بین من و تو ،دیگر محبتهی نخواههد بهود .هنگهامی

که آد این سخن را شنید به حوا گفت :تو سبب گنهاه اول هسهتی و شهیطان تهو را
میفر یبد [با این همه] از تو پیروى میکنم و براى حارث نصیبی در فرزندمان قهرار
میدهم  ...نوزاد روز ششم نمرد و روز هفتم او را عبدالحارث نا نهادند.

8

این روایت طوالنی  -کهه بخهشههایی از آن گه ارش شهد – دارای مههمتهرین عناصهر داسهتانی

است:

شخصههیت :آد  ،حههوا و ابلههی

اسههت کههه بههین آد و ابلههی

شخصههیتهههای ایههن مههاجرا هسههتند .حههوا شخصههیت اول

ارتبههاط برقههرار مههیکنههد .آد شخصههیت بازدارنههده از شههر اسههت کههه

سرانجا تسلیم میشود و ابلی

طههرح یهها مههاجرا :فرزنههدان حههوا په

شخصیت اغواگری که سرانجا موف میشود.

از تولههد ،مههی میرنههد .تنههها راه نجههات از ایههن بحههران ،تسههلیم

فرمان ابلی شدن است که آد تن نمیدهد تا آنکه پ از تهدید حوا ،او نی تسلیم مهیشهود.
ّ
مقدم هههچینی ب ههرای ش ههروع م ههاجرا ،ورود ب ههه بح ههران و نقط ههه اوج و س ههک ح ههل گ ههره داس ههتان و
 .8تفسیر القمی ،ج ،1ص.250
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برونرفت از بحران ،با ادغا کردن جمله هایی از آیات قرآن ،سعی در بیان تفسهیر آیهه همهراه بها
قصهپردازی دارد .این ویژگی قصهپردازی ،در بیشتر روایات تفسیری  -که به قصهص پیهامبران
مهیپردازنهد  -وجهود دارد؛ بهه گونههای کهه په

از شهنیدن آنهها ،انسهان گمهان مهیکنهد حکههایتی

گفتوگو :مکالمههای زیادی بین ابلی

و حوا ،حوا و آد ر مهیدههد کهه بها ج ئیهات و بهه

شیرین شنیده است که قهرمانان آن ،پیامبران بودهاند.

تفصیل در متن روایت یافت میشود .این دیالو ها همانند صحنه نمایشهی ،مهاجرا را بهه جلهو

میبرند و تعری

میکنند .به گونهای که به نظر میرسد از متن یها نوشهتهای رونویسهی شهدند یها

از ذهن خیالپردازی وا گرفته شدند.

پایانبندی و نتیجهه گیری :پایانبنهدی مناسهب و نتیجهه گیری منطقهی ،حکهم یهو پرانته را

دارد که باعث برآورده شدن انتظارات مخاطب و اقناع ح

ماجراجویی شهنونده میشهود .در

هنهادی ابلهی  ،پایهانی
این روایت ،زنده ماندن فرزند تازه به دنیها آمهده بها کمهو نههادن نها پیش
ِ

شههیرین اسههت .راوی تههوجهی نداشههته ایههن پایههان خههوش بهها آمههوزههههای دینههی و عقایههد توحیههدی

سازگار نیست.

زاویه دید  :زاویه دید ،دانای کل است که مشخصهه حکایهتههای کههن اسهت« .مکهان» نیه

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 آنهها ،تنهها پهارهای از

این عناصر بارز و مشخص هستند.

گفتنی است ظهور پدیده قصهپهردازی و «قهاص» مخهتص بهه روایهات اسهرائیلی نیسهت و در

برخههی موضههوعات روایههی ،ب هه خصههوص فضههیلتشههماری و پههاداشهههای بههزر بههرای اعمههال

کوچو در فضایل سور رواج داشته است؛ برای نمونه ،ماجرای مشههوری از یحیهی بهن معهین و

احمد بن حنبل روایت میشود که در مسجد رصافه برداد فردی «قاص» بهه پها خاسهت ،بهه آن

دو سههندی رسههاند و روایتههی بیسههت صههفحهای در وص ه

ثههواب گفههتن «الالههه االا » بههه سههبکی

افسانه گونه پردازش کرد و به اعتراض احمد بن حنبل که چنین خبری را هیچگاه بیهان نکهرده،
اعتنهها نکههرد 9.بنههابراین بههه نظههر مههیرسههد قصهههپههردازی مههیتوانههد عنصههر مشههترکی در تشههخیص
ضع

بیشتر روایات محسوب شود؛ هر چند قرار گرفتن ایهن مهال ک در کنهار دیگهر مهال کههای

شناسایی روایات ضعی  ،احتمال جعلی بودن آن را تقویت میکند.
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در روایات اسرائیلی یافت میشود.
 .2تعارض با قرآن

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

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

داشههته باشههد ،مطههرود و غیههر قابههل اعتمههاد اسههت؛ چههون گههاهی جههاعالن حههدیث جعلههی را بهها

10

سندهای صحیح ساختگی روایهت کهردهانهد کهه تشهخیص آنهها فهو العهاده مشهکل اسهت.
ً
تنها نکته این است که بعضی احادیث ظهاهرا بها قهرآن معهارض هسهتند یها تنهاقض دارنهد ،ولهی
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 ههات اس ههرائیلی ،به هه خص ههوص در پ ههارهای بخشه هها ب هها آی ههات قرآن ههی ک ههه در ب ههاره ص ههفات

خداونههدی یهها عصههمت انبیهها هسههتند ،در تبههاین و تضههاد اسههت؛ بههرای نمونههه بههه مههوارد ز یههر اشههاره
میشود:

ال  .افسانهغرانی  .طبری مضمون این روایت را با دوازده سند متفاوت از هفت راوی نقهل

می کند:

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

بتههای قهریش رسهید .در اینجها شه یطان دو جملهه را بهه پیهامبر القهاء کهرد« :تلهو
الررانی العلی و ان شفاعتهن لترجی».

در پایان نزول سوره ،پیامبر سجده کردند و همه قریش نی سجده کردند و گفتند:

«ما میدانیم خداوند زنده می کند ،میمیراند و خله می کنهد و روزی میبخشهد؛
امهها خههدایان مهها ن ه د او شههفاعت می کننههد .حههال کههه تههو سهههمی بههرای خههدایان مهها

قهراردادی ،مها بهها تهو همههراه هسهتیم» .سهرانجا پیههامبر هنگها بههازخوانی آیهات بههرای

جبرئیل ،متوجه اشتباه خود میشود.

11

این روایت با چندین آیه قرآن تباین آشکار دارد .خداوند میفرماید:

ْ ُْ ْ ن ُ
ْ
ْ
ی ََ12.
اَم ْن ُ َالو ِت ن َ
وََل ْوَتق ََّلَعل ْیناَب ْعَِاه ف ِار ِ َ
یَ*َ َّثَلق ْعن ِ
یٌَ*َهتذن ِ
اَمن َِبالی ِم ِ

 .10معیارهای شناخت احادیث ساختگی ،ص.100
 .11جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،18ص.670-664
 .12سوره حاقه ،آیه .46-44
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ایهن آیههه حههدود سههال سهو بعثههت و یکههی دو سههال پههیش از حادثهه فرضههی غرانیه نههازل شههده

است .به بیان عالمه طباطبایی با توجه بهه ایهن آیهات ،ممکهن نیسهت پیهامبر قهولی بهه خداونهد

نسههبت دهههد و بعههد انکههار کنههد و خداونههد از گنههاه بههزر او چشههم بپوشههد 13.ماجراهههای افسههانه
غرانی با آیات دیگر نی تباین صریح یا ضمنی دارد؛ مانند:

ْ
ا َّ
ُْ
ْ
َّ ُ
ُ ُ
ْ
ْ
لیَ
َلَف ِإنل َی ْنلل َِم ْلنَب نِ
ع ِال ُمَالغ ْی ِبَفلَیظ ِه ُرَعىلَغ ْی ِ ِ َألداَ*َ ِإال َم ِنَارتض َِمنَر ُس ٍ
ْ ْ
ْ ْ ْ ُ
ا
ْ
ْ
لواَرسلاال ِلَر ِ َّ ِ ْلمَوََأللاَ َِِبلاَللد ْ ِی ْمَوََأ ْلَصلَ
یدی ِ َوََ ِمنَت َل ِس ِ َرصداَ*َ ِللیعلمَأنَفلدَأبلغ ِ
ا
ُ ٌَّ ْ
دا َ14.
َش ٍءَعد َ

و:
و نی :

ُ
َّ ْ ُ َّ ْ َّ ْ َّ
اَالذ رَوََ ِإناَل ُ َل ِافظَنَ ََ15.
ِإناَحننَنزلن ِ
َّ
ْ
اط نُیَ*َوََمَاَی ْنب ِغلَ ُ ْمَوََماَی ْنت ِ ُیعَنَ ََ16.
وََماَتن َّزلو َِب ِ َالشی ِ

 .یکههی از پیههامبرانی کههه بههیش از دیگههران در معههرض روایههتهههای
ب .داسههتان یوسهه
ً
اسهت .ایهن دسهته روایهات معمهوال مهیکوشهند
اسرائیلی قرار گرفته است ،حضرت یوسه
جاهای خالی داستان این شخصیت قرآنی را با تخیل و گمانهپردازیها ُپر کنند .یکی از ایهن
هت بهه َو َه َّهم ب َهها َل ْهو َال َأ ْن َر َأى ُب ْر َهه َ
ََ ْ َ َ ْ
هان
معرکهههها ،کلمهه مهبهم «برههان» اسهت کهه در آیهه َو لقهد ه ّم ِ ِ
ِ
َر ّ ِب ِه  17،موجب شده راویان دست به کار شده گ ارشها و عبارات متفاوت و گاه متناقضی را
به عرصه تفسیر برسانند.

در این روایات میآید که یوسه

قصهد گنهاه بها بهانوی کها را دارد کهه چههره پهدرش را در

حههالیکههه انگشههتش را گههاز مههیگیههرد ،مههیبینههد .یعقههوب
میکند و ضربهای به سینه یوس

ادامه برخی اخبار ،یوس

یوس ه

مهیزنهد تها شههوت او از نهوک انگشهتانش خهارج مهیشهود .در

مجازات میشود و به سبب این شهوت ،برخالف بهرادرانش کهه

صاحب دوازده پسر بودند ،او تنها صاحب یازده پسر میشود.
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 .13المی ان فی تفسیر القرآن ،ج ،20ص.231
 .14سوره جن ،آیه .28-26
 .15سوره حجر ،آیه .9
 .16سوره شعراء ،آیه .211-210
 .17سوره یوس  ،آیه .24
 .18ر.ک :جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،16ص.45-41

18

بر سق

خانه نقش بسهت و در گه ارش دیگهر ،چههره په

از شهکاف سهق ؛ و در نقهل دیگهر ،بهر

دیهوار خانههه دیهده شههد .بههه ههر روی ،ایههن بیههان بها جزییههات قصههگونههه ،بهها آیهاتی چنههد ناسههازگار
19

است؛ از جمله در ادامه همان آیه  24سهوره یوسه

شود ،بری میشود:

ذ ِل

از ایهن گنهاهی کهه بهه اجبهار از آن بازداشهته

ْ
ُْ ْ
َّ
َلن ْص َع ْن ُ َُّ
ی ََ.
اَاْلخل ِص ن َ
َم ْن َِعب ِادن
َالنوءَوالس ْهشاء َِإن ُ َِ
ِ ِ

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

ّ
بهه نظهر میرسهد یکهی از ویژگیههای منحصهر بهه فهرد قصاصهان  -کهه مولهد روایهات اسهرائیلی

بودند  -اسهتفاده از تخیهل نیرومنهد و خهال اسهت .آنهها بها اسهتفاده از قهوه خیهال ،تصهویرهای
تحسههینبرانگی ه ی میسههازند کههه اعجههابآور و گههاه خههار عههادت اسههت .از قضهها ،نقطههه قههوت
قصهههپههردازان بههزر تههرین نقطههه ضههع

آنههها نی ه محسههوب مههیشههود؛ ز یههرا خیههال و عقههل بهها هههم

مناسبتی ندارند و در پارهای اوقات صور خیالی گ افه و مبالره هستند که پا را از مرز واقعیت و

پایرش عقل سلیم ،فراتر میگاارند.

تعارض خبر یا روایهت بها عقهل ،سهه گونهه اتفها مهیافتهد 21:گهاه محتهوای خبهر مسهتقیم و بهه

صههراحت بهها عقههل مخالفههت دارد و بههه اصههطالح «محههال عقلههی» محسههوب مههیشههود .بیشههتر

تشبیهات مهادی و جسهمی کهه بهرای خداونهد ،فرشهتگان و اوصهاف مجهردات و عهالم غیهب در

روایات قصهگونه بیان میشوند ،از این دست تعارض ها با عقل دارند .در مواردی نیه محتهوای
خبههر بههه تنهههایی بهها عقههل ناسههازگاری نههدارد ،بلکههه وقتههی در «مقدمههه یههو اسههتدالل» قههرار گیههرد،

نتیجههای بهه دسهت مهیدههد کهه از نظهر عقلهی نادرسهت اسهت .ایهن تخهال

بها عقهل بیشهتر بههه

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

میشود .در گونههای دیگهر ،رابطههای کهه بهین «دو قضهیه» در مهتن روایهت برقهرار مهیشهود ،از نظهر

عقلههی بههیر ب ه اسههت و پههایرفتنی نیسههت .در ج ئیههات اخبههار اسههرائیلی ایههن بههیربطههی بههین دو
 .19همان.
 . 20سوره یوس  ،آیه .51
 .21ر.ک« :معیارهای نقد متن در ارزیابی حدیث» ،ص.27-26
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قضیه ،فراوان وجود دارد؛ برای نمونه دو برابر بهودن سههم ارث مهردان در اسهال  ،بهه دو برابهر بهودن

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

22

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

مبالرهآمی است .یکی از مشهورترین گ افهگوییهای غلوآمیه ِ اسهرائیلپهردازان کهه صهدای نقهد

ابههنخلههدون را هههم بههاال بههرده 23،داسههتان قههو عمالقههه اسههت .در قصههص قرآنههی ایههن قههو  ،بهها
بنیاسرائیل و موسی

«جبارین» سر باز میزند:

روبهرو میشهوند و طبه بیهان قهرآن ،بنهیاسهرائیل از مبهارزه بها ایهن قهو

ُ
ْ ُ
ْ
َّ ْ
َّ
ُ
َّ
ْ ا َّ
لواَم ْهنلاَف ِلإ ْنَی نه ُر ُجلواَ
لار ینَو سَِنلاَل ْلنَنلدتلهاَللِتَی نه ُر ُج ِ
فالواَیلاَملوى َِإن َِفیلاَفوملاَجب ِ
ُ
َّ
ِم ْهناَف ِإناَد ِاتلَنَ َ24.

در دسههتهای از روایههات مههیآیههد کههه موسههی

دوازده مههرد از بنههی اسههرائیل را بههه شهههر عمالقههه

میفرستد تا از آنهها خبهر بگیرنهد .ایهن افهراد وارد بهاغی مهیشهوند و از بزرگهی ابعهاد همهه اشهیاء و

انسهانههها بههه شهگفت مههیآینههد .صهاحب بههاغ آنههها را مهیبینههد و دوازده مههرد را بها میههوههههایی کههه

چیده در «آستین» میگاارد و ن د پادشاه میبرد 25.در خبر دیگر ،هیه شهکنی آنهها را در میهان
بسته هی ها روی «سر» مهیگهاارد و نه د همسهرش مهیبهرد 26.در پایهان ایهن اخبهار ،په

از آنکهه

عمالقه این فرستادگان موسی را میترسانند ،به آنها خوشه انگوری میدهند که چنهد مهرد بهه

زحمت میتوانند حمل کنند یا اناری که مرکبهای بنیاسرائیل زیر آن خم شده 27و در نیمهه
خالی پوست انار ،چهار تا پنج مرد از بنیاسرائیل جا میشوند.

28

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

قامت آنها چندین فرسخ بود؛ آنقهدر کهه هفتهاد مهرد بنهیاسهرائیل در سهایه یکهی از ایشهان قهرار

میگرفت؛ 29یا آنکه با سر کج عصا ،ابر را جلو میکشیدند و آبش را مینوشیدند و از که
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 .22ر.ک :زنان قرآنی از حوا تا مریم ،ص.214
 .23مقدمه ابن خلدون ،ص.177
 .24سوره مائده ،آیه .22
 .25الدر المنثور ،ج ،3ص.48
 .26زاد المسیر فی علم التفسیر ،ج ،2ص.325
 .27تفسیر مقاتل ،ج ،1ص.465
 .28جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،10ص.74
 .29الدر المنثور ،ج ،3ص.48

در یها

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

اهلی آنها نی وجود دارد ،مخصوص ادبیات عرب نیست ،بلکه در ادبیات داسهتانی ایرانهی و
نیه ارو پهایی قصههههایی از این گونهه انسهانهها خله شهده اسهت 31.بهه نظهر مهیرسهد ریشهه خله

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

در جن

و تص رف شهر عمالقه باشد؛ زیرا کتاب مقهدس ههم بهه ایهن قهو و تهرس

بنیاسرائیل از برخورد با آنها اشاره دارد.

32

به هر روی ،از نظر عقلی محال است انسان هایی با این اوصاف در کره زمین زندگی کنند؛

زیرا ایهن آدمیهان کهه پها در زمهین و سهر در میهان ابرهها داشهتند و حتهی از کوههها بلنهدتر بودنهد ،بهه

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

ماهی میگرفتند و در آسمان کنار خورشید کباب میکردند و میخوردند.

30

یقین نظم چرخش و طبیعت زمین را به هم خواهند ریخهت و تصهور زیستشهان بهر زمهین محهال
است .از سوی دیگر به قطع ،تفکری که این داستان را خله نمهوده ،تصهور ابتهدایی و جاهال نهه

از پدیدههای طبیعی مثل ابر و خورشید داشته است؛ به ایهن گمهان کهه ابهر چهون بسهته پنبههای

بزرگهی اسهت کهه چههون بفشهاری ،آبهش را مههیتهوان نوشهید یهها خورشهید آتهش بزرگههی اسهت کهه ا گههر

ن دیکش شهوی ،بها آن مهیتهوان خهوراک پخهت .ابهنخلهدون نیه بهه جههل راوی نسهبت بهه اجهرا
آسمانی و ستارگان در این روایت اشاره دارد و ماهیت خورشید را توضیح میدهد.
مورد مشابه دیگر ،روایتی طوالنی درباره قامت آد

33

است:

هنگامی که آد از بهشت به زمین فرود آمد ،قد او چنهدان بلنهد بهود کهه سهرش بهه

آسمانها میسایید؛ به همین دلیل موهایش ریخهت و تاسهی سهر او بهه فرزنهدانش
نی به ارث رسید  ...فرشتگان از او میترسیدند و به درگاه خداوند شکایت بردند.

بنابراین خدای تعالی او را کوتاه کرد تا اینکه به شصت ذراع رسید ...

34

ً
ارتباط میان دو قضیه تاسهی سهر و سهاییده شهدن بها آسهمانها ،از نظهر عقهل کهامال بهیر به و

نههاممکن اسههت .امههروزه افههراد از جههو زمههین خههارج شههده و در کههرات دیگههر بههه سههر مههیبرنههد و هههیچ
 .30الجامع ألحکا القرآن ،ج ،6ص.126
 .31برای نقد و بررسی نمونه ادبیات داستانی ایران نو« :ریشهیابی نبرد سا با عوج بن عن در سا نامه بهر اسهاس دیهدگاه
انطبا در حماسهها» ،مقاله  ،6دوره  ،10شماره 17؛ برای نمونه ادبیات داستانی اروپایی ،ر.ک :سفرنامه گهالیور ،بخهش
سفر به دین ن که سرزمین انسانهای غولپیکر است.
 .32ر.ک :کتاب مقدس ،سفر اعداد ،باب  13و  ،14شمارههای .33-1
 .33ر.ک :مقدمه ابنخلدون ،ص.177
 .34جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،23ص56-55
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گ ارشی از ایشان نقل نشده که این جابهجایی سبب ری ش موی سر آنها شده باشد.
 .4اقتباس از عهدین و اشتراک با آن

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

جدید گفته میشود .عهد عتی شامل کتب مقدس یهود است که پنج کتاب ِسفر پیدایش،
ِسفر خروجِ ،سفر الویان (کتهاب داوران و کاهنهان دینهی)ِ ،سهفر اعهداد و ِسهفر تثنیهه را در برگرفتهه
است .عهد جدید شامل اناجیل اربعه؛ یوحنا ،متی ،لوقا و مرق

است.

افرادی از اهل کتاب  -که تازه مسلمان شده بودند  -قصص قرآن و داستانههای انبیهاء را -

کههه در قههرآن بههه اجمههال و اختصههار طههرح شههده بههود  -دسههتمایهه کههار خههود قههرار داده و بهها شههرح و

تفصههیل آن ههها ،بههه عنههوان روایههت تفسههیری وارد مجههامع تفسههیری می کردنههد .در ایههن میههان ،از

مقایسه روایاتی که از عهدین اقتباس شدند با متن عهدین درمییابیم که بها سهه گونهه اقتبهاس

رو به هه رو هسهههتیم .گهههاه روایهههت اسهههرائیلی ،بههها مهههتن عههههدین تطهههاب کامهههل دارد و در مهههواردی
اصطالحات عربی و قرآنی به آنها اضافه شده تا بیشتر به تفسیر قرآن شباهت داشهته باشهند و

یها پههارهای اوقههات مههتن عههدین خالصههه شههده اسههت .در ادامهه ،مقایسهههای مههوردی انجهها شههده

است.

در م ههاجرای س ههر ب ههاز زدن بن ههیاس ههرائیل از جنه ه

ب هها عمالق ههه ،روای ههت اس ههرائیلی 35و م ههتن

عهههدین 36گ ه ارش مههی شههود کههه روایههت اسههرائیلی بههه صههورت عر بههی و مههتن عهههدین بههه صههورت
فارسی میآید.

ْ
سلکوَالشلعبَ
لدثناَابنَمحیدَفالألَلدثناَسلمةألَعنَابنَسسها ألَ نَ اللبَبلنَیافنلاألَ
ُ
َّ
مَفو !ََ
عنَموىَ َفقالَهلمَ:سناَسنعلواَاهرمَوَن ُثاألَو سنَلناَ

کالیهب ،بنههی اسههرائیل را کههه در حضههور موسههی ایسههتاده بودنههد خههاطر جمههع نمههوده
ً
گفت« :بیایید فورا هجو ببر یم و آنجا را تصهرف کنهیم ،چهون مهیتهوانیم آن را فهتح
نماییم».

وَ ماَالذینَ انواَمع َفقالواَ:ال َننل یعَ نَنصلٌَسىلَألل
منا!ََ

َالشلعبألَملنَ جلٌَ َنلمَ جل َ

اما همراهان کالیب گفتند« :ما از عهده این اقوا نیرومند برنمیآیهیم؛ چهون از مها
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 .35ر.ک :جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،10ص.175
 .36ر.ک :کتاب مقدس ،سفر اعداد ،باب  ،13شماره .33-31

هنمَمثٌَال اد!ََ
ال اب ألَوَ ناَیَ عی
ج
ناَال اب َبنَ ج
َ...وَر ی ج
 ...ما در آنجا عناقیها را دیدیم که از نسل مردمان غول پیکر قدیمانهد .چنهان قهد

بلندی داشتند که ما در برابرشان همچون ملخ بودیم».

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

داشههته اسههت و از روی آن بنههد هایی را در کتههابش گ ه ارش کههرده کههه طبههری ایههن گ ه ارشههها را بههه
فراخهور اشهتراک بها آیهات قهرآن و مباحهث قصهص انبیهاء در تفسهیرش بهه عنهوان روایهت تفسهیری

گ ارش کرده است .مسلمانان برای آنکهه روح اسهالمی در ایهن گه ارشهها بدمنهد ،اصهطالحات
قرآنی را به جای اصهطالحات تهورات جهایگزین کردنهد؛ بهرای نمونهه بهه جهای کلمهه «عنهاقیهها»

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

قویترند .»...

مربوط به تورات ،عبارت «الجبابرب بنی الجبابرب» را  -که اشاره به عبارت قرآنهی «قهو جبهارین»

دارد  -در روایت تفسیری آورده شده است.

در گونهههای دیگههر ،اسههرائیلپههردازان خرافههات یهها سههاختههههای ذهههن خودشههان را هههم وارد خبههر

می کردند و به همین سبب ،در کتاب های تفسیری ،اسرائیلیاتی وجهود دارد کهه در عههد قهدیم
ً
اصههال اشههارهای بههه آنههها نشههده اسههت؛ بههرای نمونههه در مبحههث پیشههین گفتههه شههد کههه روایههات
اسرائیلی در وص

میوه های سرزمین عمالقهه بهه عظمهت خوشهه انگهور کهه چنهد نفهر بایهد آن را

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

بهه جهایی رسهیدند کهه امهروزه بهه دره اشهکول معهروف اسهت و در آنجها یهو

خوشه انگور چیدند و با خود آوردند .این خوشه انگور به قدری بزر بود کهه آن را
به چوبی آو یخته دو نفر آن را حمل میکردند! مقداری انار و انجیر نی برای نمونه با

خود آوردند.

37

روایهات اسههرائیلی افههزودههههایی را بههه ایههن گه ارش تهورات مههیاف اینههد کههه یهها در مههتن نیسههت یهها

مختصر اشارهای به آن شده است .در متن از انار و انجیر فق نا برده میشود؛ اما در روایات،
با قیاس به انگور بزر  ،انار سنگین و عظیمی ترسیم میشود و حتی راهی بهرای داشهتن انهدازه

آنها به دست میدهند :نیمهای از انار چند مرد را در خود جای میدهد .به نظهر مهیرسهد ایهن
اضافهها محصول تخیل و خیالپردازی اقتباس کننده است تا بهرای توضهیح بیشهتر عجائهب
متن ،مخاطب جلب شود.

 .37همان ،شماره .24
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گاه نی  ،به سبب کم دانشی و آشنا نبودن با خ  ،لفظ متن کتاب عههدین را تحر یه

گ ارش میکردند؛ برای نمونه در عهد قدیم میآید:

شهده

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

38

کتاب مقدس چی ی درباره نسب و پدران این زن نمهیگو یهد؛ امها روایهات برگرفتهه از تهورات و

بهه و یههژه کتاب ههای تههاریخی مسهلمانان نسههب و نههژادی جعلهی بههرای وی قایهل مههیشههوند و او را
«قطورا بنت یقطن امرأب من الکنعانیین» 39معرفی مهیکننهد .جهواد علهی معتقهد اسهت مورخهان
مسهلمان حته ی ایههن گه ارش تههورات را بیشههتر درههم آمیختنههد و گههاه ایههن همسههر ابههراهیم را «بنههت

افهراهم» شناسهاندند؛ در حههالی کهه غافهل بودنههد از ایهنکهه افههراهم همهان ابهراهیم اسههت کهه عهههد
قدیم از وی با «ابرا » یاد کرده است و به این ترتیب ،همسر ابراهیم را در نسبنامههای تحر یه

شههده ،دختههر ابههراهیم و از اعههراب کنعههانی معرفههی کردنههد 40.ایههن اشههکال بیشههتر بههه اخهها شههفاهی
مورخان مسلمان از منابع یهودی باز میگردد؛ زیرا آنها خود متن کتاب اصلی را ندیهده بودنهد

و احتماال با خه

کتهاب مقهدس آشهنا نبهودهانهد کهه بها ترییهر و تحر یه

دخل و تصرفانی خیالی در روایتها وارد کردند.

اسهامی را وارد کردنهد یها

نمونههههههای فههراوان دیگههر نشههان مههیدهههد کههه عهههد قههدیم بههیش از عهههد جدیههد مههورد اقتبههاس

روایات اسرائیلی اسهت و تقریبها در داسهتان ههای همهه پیهامبران بهه و یهژه قصهه فر یهب آد و حهوا
و ذبیح ابراهیم

 ،این روایات از عهد قدیم گرتهبرداری شده و همان مفاهیم و کلمات

به متون تفسیری راه یافت.

41

 .5جزئیات فراوان

یکی دیگر از معیارهای تشخیص اسهرائیلیات پهرداختن بهه ج ئیهات و تفصهیلههای فهراوان

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

همواره بر کلیگهویی و ایجهاز اسهت؛ بهه نحهوی کهه شهنونده و خواننهده را بهه تفکهر وادار می کنهد؛

مثال در مورد حضرت آد و حضرت حوا به شجره ممنوعهه اشهاره می کنهد و نهامی از میهوه آن بهه
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 .38همان ،سفر پیدایش ،باب  ،25شماره .1
 .39تاریخ األمم و الملوک ،ج ،1ص.165
 .40المفصل فی تاریخ العرب قبل اإلسال  ،ج ،2ص.99
 .41برای ماجرای آد و حوا ،ر.ک :جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،1ص529؛ سفر پیدایش ،باب سو  ،شهمارهههای 1
تهها  18؛ بههرای مههاجرای ذبههیح ابههراهیم ،ر.ک :جههامع البیههان فههی تأو یههل آی القههرآن ،ج ،21ص80؛ سههفر پیههدایش ،بههاب ،22
شمارههای .3-1

اشاره نمیکند .قصهپردازان چون فههم صهحیحی از فرهنه و روش قرآنهی نداشهتند ،بیشهتر بهه
ً
دنبال ج ئیات بیحاصهل بودنهد کهه تهودهههای مهرد را جهاب کننهد؛ مهثال درخصهوص ایهنکهه
شجره ممنوعه چه بوده ،گند  ،سیب و کافور ذکر شده است .مکان هبوط ،ج ئیات ساخت
کشههتی نههوح و ابعههاد آن ،توصههی

کههه فاصههله میههان دو فههو

دقی ه اژدهههای حضههرت موسههی

اژدها چه قدر بود ،نا مورچهای که با حضهرت سهلیمان تکلهم می کهرد ،ج ئیهات تهابوت عههد،

اندازه های دقی الواح نازله بهر حضهرت موسهی

 ،ج ئیهات دقیه ههال ک قهو لهوط و فرعهون و
 ،یوسه

قو صالح ،ج ئیات دقی سرگاشت انبیای الهی چون یهون
همگی زاییده ّ
تخیل قصه پردازان یههودی اسهت کهه سهازندگان تهورات تحر یه

 ،نهوح

 ،و...

شهده بودنهد و از

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

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

جانههب اهههل کتههاب  -کههه بعههدها مسههلمان شههدند  -نظیههر کعههب االحبههار و عبههدا بههن سههال  ،از

طر یه شههاگردان آن ههها از قبیههل ابههوهریره و عبههدا بههن عمروعههاص و عبههد بههن عمههر در جوامههع

روایی مسلمانان وارد شد.

این باورهای وارداتی  -که فاقد اصل و اساس صهحیح بودنهد  -از طر یه پهردازش ج ئیهات،

تأثیر انکارناپایری در قصههای روایی مسلمانان ،بهه خصهوص در عصهر تهابعین برجها گااشهت
کهه تهها امههروز ادامهه دارد .در پایههان بههه نمونهه هههایی از روایههات اسهرائیلی اشههاره مههیشهود کههه تفاسههیر

شیعه و سنی با ج ئی ات فراوان درباره کشتی حضرت نوح ،نقل کردند.
عیاشی خبری گه ارش مهیکنهد کهه در آن ،کشهتی نهوح ،په

از هفهت بهار طهواف دور کعبهه،

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

42

طبری طول کشتی نوح را سیصهد ذراع ،عهرض آن پنجهاه ذراع و ارتفهاع آن سهی ذراع میدانهد
43

در کشتی هم پهلوی کشتی قرار داشت.
که ِ
قمی نی معتقد است که تراشه های چوب کشتی برای سازندگان ،طال و نقره شدند.

44

سهیوطی روایتهی را گه ارش مهیکنههد کهه در مهتن آن آمهده اسههت :کشهتی نهوح دو بهال داشههت و

ایوان کشتی زیر دو بال بود 45.از سوی دیگر ،چون قیر برای عای بنهدی کشهتی وجهود نداشهت،
خداوند چشمه قیری از زمین برای نوح جوشاند که به سهمت کشهتی جر یهان یافهت و در حهالی

 .42تفسیر العیاشی ،ج ،2ص.149
 .43جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،12ص.220
 .44تفسیر القمی ،ج ،1ص.326
 .45الدر المنثور ،ج ،4ص.419
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که میجوشید کشتی را قیراندود ساخت.

46

 .6حضور راویان مشهور قصهپرداز
ً
حضور راویان قصهپرداز  -که اکثرا اهل کتاب یا شا گردان آنها هستند  -از معیارهای مهم

و تعیین کننههده روایههات اسههرائیلی اسههت .معیارهههای سههاب الههاکر معیارهههای نقههد درونمتنههی
هسههتند؛ امهها حضههور راو یههان مشهههور قصهههپرداز از معیارهههای نقههد برونمتنههی هسههتند؛ یعنههی در

سلسههله سههندی روایههات ،افههرادی ماننههد کعههب االحبههار ،ابههوهریره ،وهههب بههن منبههه ،ابههن جههریج،
سدی و ...دیده میشوند که باعث میشود نسبت به این گونه روایات با دیهده تردیهد نگریسهته

شود .البته همه روایاتی که به این راویان منتهی میشوند ،مجعهول نیسهتند ،ولهی مال کهی بهرای
تشخیص اسرائیلی بودن این گونه روایات است.

از قول کعب االحبار ،وهب بن منبه و ابن عباس نقل شده است:
هنگامی که آن دو فرشته _ کهه بهه صهورت انسهانی ظهاهر شهده بودنهد _ بهر داود وارد
شدند و او قضاوتی کرد که در اصهل بهر ضهد خهودش بهود ،آن دو فرشهته بهه هیبهت

اصلی خود درآمدند و به آسمان رفتند؛ درحالی که می گفتند :این مهرد خهودش را
محکو کرد و داود دریافت که بدان وسیله مورد آزمایش قرار گرفته بود.

47

حضور کعب االحبار و وهب ابن منبه در سلسله این روایات باعث میشود نسبت بهه ایهن

روایات  -که جنبهههای افسانهسهرایی و قصههپردازی نیه دارنهد  -بها دیهده تردیهد نگریسهته شهود؛
زیرا بیشتر به روایت های اسرائیلی شباهت دارند تا روایات اصیل اسالمی .حضهور راو یهان اههل
کتاب یا قصهپرداز از مال ک های مهم برای تشخیص این قبیل روایات است.

اعتراضاتی که به نقل و نظر این افراد موجود است نیه گهواه خهوبی بهر ادعها اسهت .نقهل شهده

که عثمان در مجلسی از کعب پرسید :آیا جای است زمامدار مهالی را بگیهرد و هرگهاه خواسهت

په

دهههد؟ و او پاسههخ مثبهت داد .ابههوذر برآشههفت و گفهت :ای یهههودیزاده ،تههو دیهن مهها را بههه مهها

آموزش میدهی؟

48

 .7تعارض و تهافت با یکدیگر

از دیگر معیارهای تشخیص روایت اسرائیلی وجود تعارض و تهافت با دیگهر روایهات اسهت؛
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 .46همان.
 .47جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،5ص.217
 .48مروج الاهب و معادن الجوهر ،ج ،2ص.340

قصه پردازی خود از ترییرات و تحریفات ابایی نداشتهاند.

آنهان گهاه بهه عههدین رجهوع کهرده ،گهاه بهه افسهانهههای باسهتان و فرهنه

عامهه و نتیجهه کهار

چنین شده که میان روایتهای اسرائیلی تعارضات آشکار و فاحشهی وجهود دارد کهه ا گهر مهورد
ّ
مداقهه نظههر قههرار گیهرد ،باعههث تشههخیص سهره از ناسههره میشههود .و مشهخص کننده ایههن موضههوع
ّ
اسهت کههه ایههن روایهات ،آبشههخور واحههدی ندارنههد و تعهدد آنههها ،بیههانگهر عههد اصههالت روایههات و
ساختگی بودن آنها است.؛ زیرا اگر اصهل ثابهت باشهد ،فهرع ههم دسهتخوش تعهارض و تهافهت

آشکار نمیشود.

اینو بهه چنهد روایهت متعهارض درخصهوص قهد و قامهت حضهرت آد

دارند ،اشاره میشود:

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

به طوری که در اکثر روایات اسرائیلی میهان نقهل روات تش ّهتت آراء وجهود دارد .و ایهن خصیصهه
سر نخ خوبی است که معلو میکند ّ
قصاصان با هم رقابت داشهتهانهد و بهرای گهر کهردن بهازار

کهه بها ههم تهافهت

 طبری از ابوهریره گ ارش می کند:خداونههد انسههان را آفر یههد ،در حههالی کههه شصههت ذراع 49طههول داشههت و په

هههر کههه

داخل بهشت شود ،همانند آد طول او شصت ذراع است و پیوسته خل پ

او تا امروز ناقص و کوتاه شدهاند.

50

از

 طبری از ابوهریره نقل می کند:اهههل بهشههت عر یههان ،سههفیدروی ،بهها مههوی مجعههد ،سههرمه کشههیده و در سههن 33

سههالگی وارد بهشههت میشههوند ،در حههالی کههه خلقتههی شههبیه آد دارنههد ،طولشههان
شصت ذراع و عرضشان هفت ذراع است.

51

 عیاشی به نقل از مقاتل بن سلیمان میآورد:چون خداوند ع ّ و جل آد و حوا را به زمین فرستاد ،دو پای آد روی بلندی صفا
بود و سرش زیر اف آسمان ،آد از گرمای هوا به خداوند شکایت برد .خداونهد بهه
جبرئیل دستور داد اندا او را بفشارد .بدین ترتیب قامتش هفتاد ذراع شهد و حهوا
ً

 .49ذراع واحد طول اسهت کهه بهه مقهدار ابتهدای سهاعد تها سهر انگشهتان و تقریبها  50تها  70سهانتیمتر اسهت (فرهنه
معین ،ذیل واژه).
 .50جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،1ص.428
 .51همان ،ص.430

فارسهی
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را نی فشرد تا قامتش  35ذراع شد.

52

چنانکه مالحظه میشود ،قصاصهان نسهبت بهه بلنهدی قهد حضهرت آد اتفها نظهر ندارنهد؛

یکههی قامههت او را هفتههاد ذراع ،دومههی شصههت ذراع و سههومی بههه انههدازه سههق

آسههمان میدانههد.

عههالوه بههر تهافههت و تعههارض روایت ههها بهها یکههدیگر ،چیه ی کههه مصههنوع و مجعههول بههودن روایههت را
مکشهوف می کنهد ،اعتقهاد داشهتن آنهها بهه مسهق

سهق

بهودن زمهین اسهت؛ بهه طهوری کهه آسهمان را

زمهین میپنداشهتند .امههروزه مها مهیدانیم کههه آسهمان بهه صههورت سهق

53

نیسهت .نکتههه

دیگهر ،داستانسهرا غافهل از ایههن اسهت کهه خداونههد حکهیم اسهت و کهار عبههث نمهیکنهد .په

از

هبوط گرمای آفتاب آد را وادار به شکایت می کند و خداوند که از این مسأله غفلت کهرده بهه

جبرئیل دستور میدهد آد و حوا را بفشهارد تها کوچهو شهوند .همهه ایهن تعارضهات و تهافهات،

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

یکهی دیگهر از نشهانههای روایهات سههاختگی ،اعهم از مصهنوعات ،مجعهوالت و اسههرائیلیات،

رکا کهت لفظهی و معنهوی اسههت .جهاعالن حهدیث و قصههپردازان چههون بها عوا النهاس سهر و کههار
داشتند ،بیشتر اقناع سلیقه عهوا را مهدنظر داشهتند و از ایهن رهگهار رکا کهتههای فهراوان ههم از

ناحیه لفهظ و ههم از ناحیهه معنها در احادیهث سهاختگی وارد شهد .نقهادان حهدیث بها اسهتفاده از

ایههن ویژگههی بههه خههوبی از عهههده تمی ه میههان سههخنان معصههو و جههاعالن برآمدنههد و کتابهههای
ُ
ّ
هایرالخواص مهن اکاذیهب الق ّصهاص از سهیوطی
زیادی در این زمینه تألی کردند که کتاب تح

نمونه خوبی از این دست آثار است .تنها نکتهای کهه بهاقی میمانهد ،اقبهال عامهه مهرد بهه ایهن
اکاذیب است .چون ریشه در افسانه ههای باسهتان ملهل و فرهنه

شهفاهی آنهها دارد ،مهرد بهه

سههادگی دسههت از احادیههث سههاختگی برنمههیدارنههد و تعههارض سههخنان آنههها را برنمههیتابنههد .بههه
همین سبب شناخت اسرائیلیات و موضوعات منحصهر در طبقهه خ ّهواص و خبرگهان حهدیث

مانده است .توده مرد  ،با ایهن کهه در اعمها وجودشهان متوجهه تناقضهات ایهن گونهه احادیهث

هستند ،امها بهه علهل نهامعلومی وابسهته آن هها هسهتند .هرگونهه فعالیهت نقادانهه در ایهن زمینهه بها
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
170

 .52تفسیر العیاشی ،ج ،2ص.177
 .53تفسیر نمونه ،ج ،13ص.400

اسهت کههه دارای

 -در ایهن زمینهه بی تههأثیر نبهوده اسهت .روایههت ز یهر مر بههوط بهه حضهرت ایههوب

رکاکت محتوا است:

وقتی ایوب دچار بیمار ی شد ،مرد بهه او زخهم ز بهان میزدنهد و او ناراحهت شهد و

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

رکا کت لفظی و معنهوی ایهن روایهت ریشهه در فرهنه

که:

54

یههود دارد .در ِسهفر ایهوبی آمهده اسهت

بعد از آن ایوب دهان خود را باز کرده ،خود را نفرین کرد و گفت :روزی کهه در آن

متولد شد  ،هال ک شود و شبی که گفتند :مردی در رحهم قهرار گرفتهه روز تهاریکی

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

 -که جوامع روایی را قداست آسمانی بخشیدهاند و آنها را قابل اعتمادترین منهابع دانسهتهانهد

شود  ...چرا از رحم مادر نمرد و چون به دنیا آمد  ،چرا جان نداد  ،چهرا زائوهها
مرا قبول کردند و پستانها مکید ؟

55

 .9تعصب و قومیتگرایی

یکی دیگهر از مهال کههای تشهخیص اسهرائیلیات و موضهوعات در روایهات ،تعصهباتی اسهت

کهه در برخههی روایههات بههه چشههم مههیخههورد .یهودیههان دیههروز و مسههلمانان امههروز در فضههیلت بیههت
المقدس و سرزمین شا و امرای آن روایاتی ساختهاند و مجموع این مصنوعات امروز دامنگیر

جوامع حدیثی شده است .البته اینگونه جعل روایت تنها به اهل کتاب اختصهاص نهدارد ،تها
جههایی کههه نقههادان حههدیث و منتقههدان جعههل حههدیث گفتهههانههد هههر حههدیثی در فضههلیت شهههر
خههاص ،گههروه خههاص ،نههژاد خاصههی باشههد یهها در ذ شهههر ،گههروه و یهها نههژاد خاصههی باشههد ،ج ه ء

مجعوالت است و قابل اعتنا نیست .همچنهین حهدیثی کهه گوینهده از آن منتفهع باشهد و خهود
راوی ج ئههی از آن کههل باشههد ،آن هههم جعلههی اسههت؛ مههثال ا گههر حههدیثی درمه ّ
هامت ا کههراد ،چشههم

آبی ها ،یا زنان نقل شود و گوینده عرب ،چشمسهیاه و مهرد باشهد ،بهه ایهن احادیهث نبایهد وقعهی
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

اسهرائیلیات متعهددی در فضههیلت بیهت المقههدس ،مسهجد االقصههی و نیه شهها جعهل شههده

 .54مفاتیح الریب ،ج ،22ص.172
 .55سفر ایوب ،باب سو  ،جمله های  11 – 13با تلخیص.
 .56ر.ک :المفصل فی تاریخ العرب قبل اإلسال  ،ج ،5ص.454-453
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اسههت 57.زراره نقههل مههیکنههد کههه بهها امهها بههاقر

روزی در مسههجدالحرا و رو بههه کعبههه نشسههته

بههودیم ک ههه فرمههود :نگ ههاه ب ههه کعبههه عب ههادت اس ههت .مههردی ب ههه نهها عاص ههم ب ههن عمههر گف ههت ک ههه

کعهباالحبههار گفتههه اسههت :هههر صههبحگاه ،کعبههه بهه بیهت المقههدس سههجده مهیکنههد .امهها از او
پرسید :نظر تو درباره سخن کعهب چیسهت؟ او پاسهخ داد :راسهت گفتهه اسهت .در ایهن هنگها

اما خشمگین شد و فرمود :دروغ گفتی ،کعب هم دروغ گفته است.

58

 .10تکرار تار یخ در جغرافیای متفاوت

یکی دیگر از مال ک های تشخیص اسرائیلیات ،تکرارحوادث و وقایع تاریخی در جررافیهای

متفاوت است کهه شخصهیت ها بهه صهورت متنهاوب یها متهوالی ،در صهحنهههای قصههپهردازی

حضههور مییابنههد .بههه بیههان دیگههر ،در طههول تههاریخ و عههرض جررافیهها شخصههیتهههای تکههراری بهها
اسامی و مشخصات جدید حضوری چشمگیر دارند و این خصیصه باعث اعتقاد تها و تمها

مخههاطبین بههه اصههل قصههه و ج ئیههات آن میشههود؛ چههون تکههرار یههو موضههوع حتههی ا گههر دروغ هههم

باشد ،اثر روانهی بهر مخاطهب می گهاارد .یهو اصهل دروغ بها تکهرار بهه یهو بهاور معنهایی صهحیح
ً
مبدل میشود؛ مثال خیانهت زنهان در روایهات اسهرائیلی امهری تکهراری و پهایرفتنی شهده اسهت؛
برای نمونه پرداختن به جزییات چگونگی خیانت حوا ،همسر لوط ،همسهر نهوح و زههره و  ...از

این دست اخبار است.

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

میشود .تکرار اعتقاد به برهنگی پیامبران 59،شراب خوردن آنها 60،تکهرار ازدواج بها محهار ،

61

تکرار نسبت دادن فرزندان نامشروع به انبیای الهی 62،مشابهت خطاهای مشابهی هستند کهه

از سههوی پیههامبران سههر مههیزنههد و همگههی نشههأت گرفتههه از خشههت کههج اولههین اسههت کههه دیههوار
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 غسهل کهردن
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 .57ر.ک :أضواء علی السنه المحمدیه ،ص.176-172
 .58الکافی ،ج ،4ص.240
 .59ر.ک :اسرائیلیات و تأثیر آن بر داستانهای انبیاءدر تفاسیر قرآن ،ص.372
 .60همان ،ص248و .282
 .61همان ،ص.350
 .62همان ،ص.355

مشاهده می کند.

64

همهه ایه ن مههوارد ادامههه سههریال تکههراری عههد عصههمت پیههامبران و تکههرار تههاریخ در جررافیههای

دیگهر اسهت کههه ا گهر بها ایههن دیهدگاه اسهرائیلیات وا کههاوی شهود ،گهره کههور بسهیاری از تناقضههات و
مشههکالت منسههوب بههه انبیههاء الهههی گشههوده خواهههد شههد .اینههو نمونهههای از تکههرار مههاجراههها در

جررافیای دیگر آورده میشود.

در مورد ترک قول « ن شاء ا » از جانب سلیمان گ ارش شهده کهه سهلیمان شهبی گفهت :بهه

خدا سوگند امشب با صهد تهن یها نهود و نهه تهن از همسهرانم همبسهتر خهواهم شهد کهه از ههر یهو از
ایشان فرزندی جنگجو به دنیا آید و مجاهد فهی سهبیل ا شهوند .فرشهتهای کهه نه د او بهود بهه او

مال کهایی برای شناسایی روایات اسرائیلی در جوامع حدیثی و تفسیری

میبیند؛ 63پیامبر اکر

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

متهاکر شهد کههه بگهو انشههاءا  ،ولهی او نگفههت؛ در نتیجهه از تمهها همسهرانش فقه یکهی آبسههتن

شد ،آن هم تکه گوشتی که انسان کامل نبود به دنیها آورد 65.گفتنهی اسهت در تهورات ههم آمهده
که سلیمان صاحب هفتصد زن بانو و سیصد متعه بود.
از سوی دیگر ،در خبری آمهده کهه از پیهامبر

66

سهه پرسهش پرسهیدند و پیهامبر بهدون گفهتن

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

وحی شد.

67

مشههابهت عیههوب و نواقصههی کههه بههه پیههامبران بههزر الهههی در روایههات اسههرائیلی نسههبت داده

میشود ،نشان مهی دههد آبشهخور واحهدی بهرای ایهن طهرز تفکهر وجهود دارد کهه از تحر یه

تهورات

برمهی خیه د .گسهتره ایههن نهوع تفکههرات در روایهات اسههالمی و مر بهوط بههه قصهص پیههامبر اسهال راه
یافته است.
ج .نتیجه

 .1بههرای تشههخیص روایههات اسههرائیلی برخههی مههال کههها بههه تنهههایی مههیتواننههد تعیههین کننههده و

کافی باشند؛ مانند عنصر قصه پردازی که نقطه مشترک بسیاری از اسرائیلیات است؛ بهه و یهژه

اگر این مال ک با معیار ج ئیات و تفصیلگویی فراوان همراه شود ،به روشنی از اسهرائیلی و غیهر
اسالمی بودن منشأ روایت حکایت دارد .این امر از آن روی قابل درک اسهت کهه اسهرائیلیات در

 .63جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،21ص.186
 .64همان ،ج ،20ص.274
 .65مجمع البیان ،ج ،8ص.741
 .66تورات ،کتاب اول پادشاهان ،جملههای .1-13
 .67جامع البیان فی تأویل آی القرآن ،ج ،17ص.644
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ً
تفاسیر ،عموما هنگا تفسیر آیات قصص قرآن و قصههای پیامبران شکل میگیرند و ماهیت
این گونه آیات ،تفسهیر و روایهت تفسهیری را بهه سهوی برداشهت از اسهرائیلیات سهو مهیدههد .از

دیگر معیارهای دهگانه معرفی شده ،تعارض بها عقهل و قهرآن ،اقتبهاس از عههدین و اشهتراک بها

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

 .2بر خالف آنها ،برخی معیارهای معرفی شده ،به تنههایی نمهیتواننهد حهاکی از اسهرائیلی

بودن روایت شوند؛ زیرا این مال کها گاه با دیگر انهواع روایهات ضهعی
رکاکت لفظ که نشانه ای از ضع

مشهترک هسهتند؛ ماننهد

روایت برای هر نهوع روایتهی ،فهارغ از موضهوعش ،بهه حسهاب

مهی آیههد و نیه تعههارض روایههات در یهو موضههوع بهها یکهدیگر کههه نههوعی اضهطراب متنههی اسههت و در

روایات ضعی  ،مضهطرب گوینهد .از سهوی دیگهر ،گهاهی برخهی از
اصطالح حدیث به این نوع
ِ

این مال کها  -که به تنهایی نشان از اسرائیلی بودن روایت ندارند  -معیار و محکهی عها بهرای
همههه روایههات اسههرائیلی محسههوب نمههیشههوند و تنههها در برخههی از آنههها ایههن ویژگههی بههه چشههم

میخورد؛ همانند حضور راویان قصهپرداز ،تعصب و قومیتگرایی و تکرار تاریخ در جررافیای
متفاوت.

 .3از سوی دیگر ،باید اشاره کرد که این مال کهای ارائه شده بهیش از همهه بهرای شناسهایی

و تشخیص اسرائیلیات هستند و به درجه ضع

یها اعتبهار آنهها داللهت نهدارد .البتهه نهه تنهها

اسههرائیلیات کههه ه ههر گونههه روایته ه ی کههه ب هها عقههل و ق ههرآن ناسههازگار باش ههد ،بنهها ب ههر دعههوی مش هههور

حدیثپژوهان از حجیت خارج است .پ

میتوان گفت اسرائیلیاتی وجود دارند که درسهتی

و داللت متن آنها قابل پهایرش اسهت .در توضهیح مهال ک اقتبهاس از عههدین و اشهتراک بها آن
ً
اشاره شد که برخی روایت اسرائیلی کامال با متن کتاب مقدس همخوانی دارند و صرفنظهر از
تحری

یا درستی کتاب مقهدس ،انتقهال بها رعایهت امانهت صهورت گرفتهه اسهت و نهوعی مهتن

تاریخی به حساب میآیند.
ً
 .4ایههن گفتههار کههامال متفههاوت از سههخن کسههانی اسههت کههه مههدعی هسههتند نههه تنههها روایههات
ً
تفسیری قرآن که گاه برخی آیات قرآن کامال از الفاش کتاب مقدس برگرفته هستند؛ برای نمونه

در تحقیقههات شههر شناسههان نمونههههههایی از کلمههات قرآنههی مت هأثر از بنههدهای کتههاب مقههدس

دانسته شده است؛ به ویژه هنگها شهرح حهال داسهتان و ماجراههای بنهی اسهرائیل در قهرآن ایهن
ًَ َ
ُ ُ
اسه ِهلی َن  68را عبههارتی از کتههاب مقههدس در
مههوارد بیشههتر اسههت؛ بههرای نمونههه آیههه کونههوا ِقه َهردب خ ِ
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