بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی دستور كشتن همديگر بعد از پرستش گوساله با تأکید بر شبهات دکتر سها در کتاب «نقد
قرآن»
عبدالحسین شورچه و سمیرا حیاتی
چکیده
مطالعه و دقت در سرگذشت قوم يهود ،اين حقیقت را روشن میکند که تقريباً همه فرامین و دستورات الهی که از
سوي حضرت موسی «علیه السلام» به مردم ابلاغ میگرديد ،به نحوي مورد تمرد و سرپیچی آنان قرار می-
گرفت .به عبارتی هیچ فرمانی را بدون چون و چرا اطاعت نمیکردند و همیشه به دنبال بهانهاي براي عدم
پذيرش دستورات الهی بودند و هدف شانه خالی کردن از زير بار مسئولیت بود.
حس گرايی از جمله عقايد فاسد رايج در میان جماعت يهوديان بوده که منشأ و عامل خیلی از انحرافات و
کجرويهاي آنان گرديده است .در واقع عقیده به حس و مادهگرايی جزء عقايد ثابت بنیاسرائیل بوده است ،که
نتیجه چنین اعتقادي در جامعه سبب میشود ،در خواست ساختن بت نمايند ،ولی از آنجا که اين محقق نگرديد؛
خود دست به کار شدند و به سمت ساختن گوساله و بعد پرستش آن رفتند و آيات و نشانههاي الهی را به کلی
ناديده گرفتند.
کلیدواژهها:
يهود ،گوسالهپرستی ،نقد قرآن ،سها.
مقدّمه
بیترديد قوم بنیاسرائیل يکی از اقوام شناخته شده و مطرح تاريخ است و همواره در گذر تاريخ مورد توجه
جهانیان بوده و در قرآن کريم نیز از میان اقوام و ملل گذشته درباره قوم بنیاسرائیل بسیار سخن گفته شده است.
بنیاسرائیل در طول تاريخ پرفراز و نشیبش مهر و قهر فراوان به خود ديده است اين قوم ويژگیهاي خاصی
النبُوَةَ
دارد از سويی در قرآن به برتري اين قوم اشاره شده استَ « .و َلقَدْ ءَاتَيْنَا بَنىِ إِسْرَ ءِيلَ الْكِتَابَ َو الحُكمْ َو ُ
َضلْنَاهُمْ عَلىَ الْعَاَلمِينَ» (جاثیه« )61/54 :و به يقین ،فرزندان اسرائیل را کتاب
َو رَزَقْنَاهُم ِمنَ الطَِيبَاتِ َو ف َ
[تورات] و حکم و پیامبرى داديم و از چیزهاى پاکیزه روزيشان کرديم و آنان را بر مردم روزگار برترى داديم».
از سوي ديگر خصوصیت بارز اين قوم بهانهجويیها و ناسپاسی پروردگار است و گناه و نافرمانی خدا و
فرستادگانش که با توبهشکنیهاي پیدرپی همراه بودهاست.
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گوسالهپرستی يهود تمرد و نافرمانی آنان است .که ضرورت دارد حقیقت آن براي همگان واضح و روشن شود.
در مورد قرآن و عهد عتیق که منبع اصلی تحقیق پیشرو است ،از ترجمه محمد مهدي فولادوند براي قرآن و
براي عهد عتیق از ترجمه گلن از عبري به فارسی استفاده شده است.
گوساله پرستی يهود
از زشت ترين اوصافی که قرآن براي جـامعه بنی اسرائیل ذکـر می کند ،ماجـراي گوساله پرستی قوم بنی
اسرائیل است .ماجراي انحراف و ارتداد اين قوم سرکش به بعد از حضـرت موسـی «علیه السلام» هم نکشید،
بلکه در زمان خود موسی «علیه السلام» به ساختن بت (گوساله) اقدام کردند .اهمیت اين داستان به اندازهاى
است که قرآن در چهار سوره به آن اشاره کرده است( .در سوره بقره آيات 46 :و  45و  29و  29؛ در سوره
نساء آيه 649؛ در سوره اعراف آيه  ،651و در سوره طه آيه  11به بعد)
البته اين حادثه ،بدون زمینه و بدون مقدمه نبوده است ،زيرا از يک سو بنیاسرائیل سالیان دراز در مصر شاهد
گاوپرستى يا گوساله پرستى مصريان بودند ،و از سوي ديگر به هنگامى که از رود نیل عبور کردند ،صحنه بت
پرستى (گاوپرستى) قومى که در آن سوى نیل زندگى مى کردند ،توجه آنها را جلب کرد ،و از موسی «علیه
السلام» تقاضاي بتی همانند آنها کردند ،که موسی «علیه السلام» شديداً آنها را ملامت و سرزنش کرد .تمديد
میقات موسی «علیه السلام» از سی شب به چهل شب ،نیز سبب شد که شايعه مرگ موسی «علیه السلام»،
آنچنان که در بعضی از تفاسیر آمده به وسیله بعضی از منافقان ،در میان بنیاسرائیل نشر شود ،جهل و نادانى
بسیارى از اين جمعیت و مهارت و زبردستى سامرى در پیاده کردن نقشه خود نیز به اين موضوعات کمک کرد و
به بت پرستى روى آوردند و غوغايى اطراف گوساله به راه انداختند و جامعه از يکتا پرستی به سوي بتپرستی
رفته و موجبات انحراف از حق و حقیقت گرديدند .در سوره بقره به طور مختصر در وصف عمل قبیح و زشت
ايشان آمده است:
« َو إِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيَْلةً ثُمَ اتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ ِمنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظاِلمُون» (بقره )46/9 :و آن گاه که با موسى
«علیه السلام» چهل شب قرار گذاشتیم آن گاه در غیاب وى ،شما گوساله را [به پرستش] گرفتید ،در حالى که
ستمکار بوديد.
«اين آيات از بزرگترين انحرافات بنىاسرائیل در طول تاريخ زندگیشان سخن مىگويد ،و آن انحراف از اصل
توحید ،به شرك و گوسالهپرستى است ،و به آنها هشدار مىدهد که شما يک بار در تاريختان بر اثر اغواگرى
مفسدان گرفتار چنین سرنوشتى شديد اکنون بیدار باشید راه توحید خالص (راه اسلام و قرآن) به روى شما
گشوده شده ،آن را رها نکنید( » .مکارم شیرازي ،تفسیر نمونه)949/6 ،
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اللهَ جَهْرَةً
سَئلُكَ أَهْلُ اْلكِتابِ أَنْ تُنَزِلَ َعلَيْهِمْ كِتاباً ِمنَ السَماءِ فَقَدْ سَ َألُوا مُوسى أَ ْكبَرَ ِمنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا َ
«يَ ْ
فَ َأ َخذَتْهُمُ الصَا ِع َقةُ بِ ُظ ْلمِهِمْ ثُمَ اتَخَذُوا الْعِجْلَ ِمنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ اْلبَيِناتُ فَ َع َفوْنا َعنْ ذلِكَ وَ آتَيْنا مُوسى ُسلْطاناً
ُمبِينا» (نساء  )649/5اهل کتاب از تو مىخواهند که کتابى از آسمان [يکباره] بر آنان فرود آورى .البته از موسى
«علیه السلام» بزرگتر از اين را خواستند و گفتند« :خدا را آشکارا به ما بنماى ».پس به سزاى ظلمشان صاعقه
آنان را فرو گرفت .سپس ،بعد از آنکه دلايل آشکار برايشان آمد ،گوساله را [به پرستش] گرفتند ،و ما از آن هم
درگذشتیم و به موسى «علیه السلام» برهانى روشن عطا کرديم.
«گوساله را خدا پنداشتند و به عبادت آن پرداختند ،بعد از آن که دلايل آشکارا بر آنها نازل شده بود .بدين
ترتیب خداوند پرده از روى جهل و عناد يهوديان بر مىدارد( » .طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن)691/1 ،
و در سوره اعراف اين گونه آمده است که:
«وَ اتَخَذَ َقوْمُ مُوسى ِمنْ بَعْدِهِ ِمنْ ُحلِيِهِمْ عِجْلاً جَسَداً َلهُ خُوارٌ أَ لَمْ يَ َروْا أََنهُ لا ُيكَِلمُهُمْ وَ لا يَهْدِيهِمْ َسبِيلاً اتَخَذُوهُ
وَ كانُوا ظاِلمِينَ» (اعراف )651/7 :و قوم موسى «علیه السلام» پس از [عزيمت] او ،از زيورهاى خود مجسمه
گوسالهاى براى خود ساختند که صداى گاو داشت .آيا نديدند که آن [گوساله] با ايشان سخن نمىگويد و راهى
به آنها نمىنمايد؟ آن را [به پرستش] گرفتند و ستمکار بودند.
«اين آيه داستان گوسالهپرستى بنى اسرائیل را ذکر مىکند بعد از رفتن موسى «علیه السلام» به میقات پروردگار،
بنى اسرائیل از دير آمدنش به تنگ آمدند و سامرى از ناشکیبايى ايشان استفاده نمود و آنان را به فريفت ،به اين
طريق که زينت آلات ايشان را گرفت و از آن مجسمه گوسالهاى ريخت که مانند ساير گوسالهها صدا مىکرد ،و
آن را معبود ايشان خواند و گفت :اين است إله شما و إله موسى «علیه السلام» .بنى اسرائیل هم گفته او را
پذيرفته و در برابر آن به سجده درآمدند و آن را معبود خود پنداشتند( ».طباطبايی ،المیزان فی تفسیر القرآن،
 )962/1در سوره طه نیز چندين آيه ماجراي گوساله پرستی بنی اسرائیل را بیان می کند:
«فَ َرجَعَ مُوسى إِلى َقوْ ِمهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ يا َقوْمِ أَ لَمْ َيعِدْكُمْ رَُبكُمْ وَعْداً حَسَناً أَ فَطالَ َعلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ
يَحِلَ َعلَ ْيكُمْ غَضَبٌ ِمنْ رَبِكُمْ فَ َأ ْخ َلفْتُمْ َموْعِدِي قالُوا ما َأ ْخلَفْنا َموْعِ َدكَ ِب َم ْلكِنا وَ لكِنَا حُمِلْنا َأوْزاراً ِمنْ زِي َنةِ اْل َقوْ ِم
َفقَ َذفْناها َفكَذلِكَ َأْلقَى السَامِرِيُ فَ َأخْ َرجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً َلهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِل ُهكُمْ وَ إِلهُ مُوسى فَنَسِيَ أَ فَلا يَ َروْ َن
ك لَهُمْ ضَرًا وَ لا َنفْعاً» (طه )11 – 12/92 :پس موسى «علیه السلام» خشمگین و
أَلاَ يَ ْرجِعُ ِإلَيْهِمْ َقوْلاً وَ لا َي ْملِ ُ
اندوهناك به سوى قوم خود برگشت [و] گفت« :اى قوم من ،آيا پروردگارتان به شما وعده نیکو نداد؟ آيا اين
مدت بر شما طولانى مى نمود ،يا خواستید خشمى از پروردگارتان بر شما فرود آيد که با وعده من مخالفت
کرديد؟» گفتند« :ما به اختیار خود با تو خلاف وعده نکرديم ،ولى از زينتآلات قوم ،بارهايى سنگین بر دوش
داشتیم و آنها را افکنديم و [خود] سامرى [هم زينتآلاتش را] همین گونه بینداخت .پس براى آنان پیکر
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گوسالهاى که صدايى داشت بیرون آورد ،و [او و پیروانش] گفتند« :اين خداى شما و خداى موسى «علیه
السلام» است ،و [پیمان خدا را] فراموش کرد ».مگر نمىبینند که [گوساله] پاسخ سخن آنان را نمىدهد و به
حالشان سود و زيانى ندارد؟
اين دسته از آيات مورد بحث ،پرستندگان گوساله را توبیخ مىفرمايد به اين که« :چیزى را پرستیدند که
مىدانند جوابگوى ايشان نیست و دعايشان را مستجـاب نمىکند ،و مالک نفع و ضررى از ايشان نیست تا
ضررى را از آنان دفع و نفعى را به سويشان جلب کند و از ضـروريات عقلهاى خود ايشان است که رب و
معبود بايد دعاى پرستنده خود را مستجاب کند و ضرر او را دفع نموده منافع را به سويش جلب نمايد و خلاصه
مالک نفع و ضرر معبود و مربوبش باشد( » .طباطبايی ،المیزان فی تفسیر القرآن)912/65 ،
جان باير ناس در کتاب تاريخ اديان میگويد« :و اينکه در بدايت امر قوم يهود هنوز کاملاً آماده براي پرستش
خداي غائب (يهوه) نبودهاند و داستان کفر و ارتداد آنها معلوم میشود .آن واقعه در دامنه جبل سینا واقع شده و
هارون براي ايشان گوسالهاي از زر ساخت ،آن موقعی بود که موسی «علیه السلام» مدت چهل روز در کوه
ماند و از میان ايشان غائب گرديده بود و قوم خداي يهوه را فراموش کردند و گوساله پرستی آغاز کردند».
(ناس ،تاريخ جامع اديان ،ص)521
همان طور که ملاحظه کرديد؛ جان باير ناس عامل اصلی و سازنده گوساله را هارون میداند واين بر گرفته از
تورات است چرا که در کتاب مقدس آمده است که:
«چون قوم ديدند که موسی «علیه السلام» در فرود آمدند از کوه تاخیر نمود ،نزد هارون جمع شده ،او را گفتند:
برخیز و براي ما خدايی بساز که ما را هدايت کند .زيرا اين مرد ،موسی «علیه السلام» ،که ما را از زمین مصر
بیرون آورد ،نمیدانیم او را چه شده است .هارون بديشان گفت :گوشوارههاي طلا را که در گوش زنان و پسران
و دختران شماست بیرون کرده ،نزد من بیاوريد .پس تمامی قوم گوشوارههاي زرين را که در گوشهاي ايشان بود
بیرون کرده ،نزد هارون آوردند .و آنها را از دست ايشان گرفته،آن را با قلم نقش کرد و از آن گوسالهاي ريخته
شده ساخت ،و ايشان گفت :اي اسرائیل اين خداي تو است که تو را از زمین مصر بیرون آوردهاند .و چون
هارون اين را بديد مذبحی پیش آنها بنا کرد و هارون ندا داد و گفت :فردا عید يهوه است( ».کتاب مقدس ،سفر
خروج ،باب  99ـ آيات  6ـ )5
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قرآن کريم ساحت پیامبران الهی را از بت پرستی پاك میداند اصولاً چطور ممکن است يکی از پیامبران الهی از
يکی از بديهیترين و ابتدايیترين اصـول دين يعنی «توحید» بی خبر باشد و به اين سادگی تحت تأثیر جماعتی
فريبکار قرار گیرد؟!
وجود کلمه «سامري» در قرآن موجبات اعتراض اهل کتاب را فراهم کرده است .آنها معتقدند امکان ندارد که در
زمان موسی چنین کسی وجود داشته باشد چرا که سامري منسوب به شهر سامره است که دهها سال بعد از
موسی و به وسیله ي يکی از پادشاهان اسرائیل به نام عُمري ساخته شده است در کتاب اول پادشاهان که يکی
از کتب عهد عتیق است می خوانیم « :در سی و يکمین سال سلطنت آسا پادشاه يهودا ،عُمري به پادشاهی
اسرائیل رسید او تپه سامره را از شخصی به نام سامِر خريد و شهري روي آن ساخت و نام آن را سامره
گذاشت ( ».کتاب مقدس ،اول پادشاهان ،باب،61آيات).95-99
مورخ معروف غربی ويل دورانت صاحب کتاب تاريخ تمدن وضع مذهب را در میان قوم بنی اسرائیل چنین
بیـان میکند« :يهوديها درآغاز پیـدايش در صحنه تاريـخ بیـابان گردانی بـودند کـه از اجـنه هوا میترسیدند
و سنگ و چهارپايانی از قبیل گوساله را میپرستیدند و حضرت موسی «علیه السلام» چنان که میدانیم نتوانست
عادت گوساله پرستی را به تمامی از میان قوم خود ريشه کن کند ،زيرا عادت تقديس مصريان نسبت به گاو
هنوز از يادها نرفته بود ،در تاريخ قوم يهود ،دلايل فراوانی است که از گاوپرستی آن قوم حکايت میکند».
(دورانت ،تاريخ تمدن)947/6 ،
مفهوم آيه در تفاسیر
جمعی از مفسران معتقدند که سامري با اطلاعاتی که داشت ،لولههاي مخصوصی در درون سینه گوساله طلايی
کار گذاشته بود که هواي فشرده از آن خارج میشد و از دهان گوساله ،صدايی شبیه صداي گاو بیرون میآمد!
بعضی ديگر میگويند :گوساله را آن چنان در مسیر باد گذارده بود که بر اثر وزش باد به دهان او که به شکل
مخصوصی ساخته شده بود ،صدايی به گوش میرسید .اما اينکه جمعی از مفسران گفتهاند گوساله سامري به
خاطر مقدارى خاك که از زير پاى جبرئیل برداشت و در آن ريخته بود به صورت گوساله زندهاي درآمد و
صداي طبیعی سرداد ،شاهدي در آيات قرآن ندارد( .مکارم شیرازي ،با همکاري جمعی از فضلاء ،تفسیر نمونه،
)979-976 /1
بعید به نظر میرسد که خداوند چنین قدرتی به مرد منافقی همچون سامري بدهد که بتواند کاري همانند معجزه
موسی «علیه السلام» انجام دهد .و جسم بیجانی را جاندار سازد ،کاري که براي توده مردم مسلما گمراه کننده
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است و دلائل بطلان آن در نظرشان روشن نیست ،ولی اگر گوساله به شکل يک مجسمه طلايی بوده باشد دلائل
بطلان آن روشن است و تنها میتواند وسیلهاي براي آزمايش افراد بوده باشد ،نه چیز ديگر( .همان ،ص )979
تمرد و سرپیچی از دستورات الهی
مطالعه و دقت در سرگذشت قوم يهود،اين حقیقت را روشن می کند که تقريباً همه فرامین و دستورات الهی که از
سوي توسط حضرت موسی «علیه السلام» به مردم ابلاغ می گرديد ،به نحوي مورد تمرد وسرپیچی آنان قرار
میگرفت .به عبارتی هیچ فرمانی را بدون چون و چرا اطاعت نمیکردند و همیشه به دنبال بهانهاي براي عدم
پذيرش دستورات الهی بودند وهدف شانه خالی کردن از زير بار مسئولیت بود.
«تمرد و سرپیچی از دستورات و احکام الهی از آيات مذکور به صراحت فهمیده میشود .اين صفت نیز از
ويژگیهاي مستمر قوم يهود در طول تاريخ بوده است .و يکی از عوامل موجب کفر و عذاب و لعنت الهی نیز
همین سرپیچی و عدم اطاعت محسوب میشود .اين صفت البته به تمام قوم يهود ارجاع دارد و دلیل آن نیز عدم
اهتمام اين قوم به امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است ،زيرا که چه مردمانی که هم دوره ارتکاب
معصیتها و تمردها بودند و چه يهوديانی که در نسلهاي بعدي و دورههاي بعدي تاريخی آمدند ،هیچکدام اين
اعمال ناشايست را رد نکرده و تقبیح ننمودهاند( ».آجیلی ،يهود و صهیونیسم از منظر قرآن کريم ،ص )19
آيات زيادي در قرآن به اين موضوع پرداخته است (بقره ،آيات 75،29 -16،17-46؛ طه ،آيات 27 – 12؛
نساء ،آيه  )645که بیانگر روحیه سرکش و سلطهجوي آنهاست و اينکه میخواستند در همه امور استقلال داشته
باشند ،و اين مسلم است که ريشه در ضعف اعتقادات آنان دارد چرا که اگر خدا را به درستی میشناختند و
پرستش می کردند ،جايی براي چون و چرا کردن در برابر فرامین و دستورات الهی وجود نداشت آن هم بعد از
ديدن آيات و نشانه هاي الهی .ولی از آنجا که اعتقاد راسخی نداشتند باعث عصیانگري و تمرد آنان در مقابل
اوامر الهی گرديد.
کشتن همديگر
مفسران در مراد خداوند از امر به کشتن در اين آيه سه احتمال دادهاند -6 :اين امر ،امر امتحانی بوده است و با
توبه آنان اين امر از آنان برداشته شد( .ر.ك :طباطبايی ،المیزان فی تفسیر القرآن917/6 ،؛ سیوطی ،الدرالمنثور
فی تفسیر بالمأثور)12/6 ،
 -9مراد از قتل در اين آيه ،قطع شهوات نفسانی و وسوسههاي شیطانی است( .کاشانی ،تفسیر منهج الصادقین
فی إلزام المخالفین)191/1 ،
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 -9مراد از قتل در آيه ،قتل حقیقى است؛ يعنى يکديگر را بکشید و هلاك کنید( .همان)
کسانی که گفتهاند مراد خداوند متعال کشتن حقیقی بوده است براي اين حکم خداوند حکمت و فلسفههايی بیان
کردهاند که به بعضی از آنها اشاره میکنیم:
اين کشته شدن موجب تطهیر بنی اسرائیل از کفر و شرك و سبب وصول آنان به زندگی جاودانی و بهجت
سرمدى است( .همان) .
کشتن انسان اگر چه عملى زشت و حرام است ولى گاهى از نظر پارهاى مصالح ،نیکو و واجب میشود و يک
نوع مصلحت دينى و اجتماعى عنوان آنرا تغییر میدهد .در مورد بنى اسرائیل نیز چون کشتن آنان مصلحت
جلوگیرى از تکرار اين نوع گناه بزرگ را داشت ،نیکو و امرى پسنديده به شمار میآيد( .طبرسی ،مجمع البیان
فی تفسیر القرآن)672/6 ،
آري اين قوم منحرف و از خود راضی دست به هر کاري میزند و هر بار به روشی متمسک میگردد تا در
مقابل انبیاي الهی ايستادگی نمايد و بر اساس تمايلات ،منافع و خواهشهاي نفسانی رفتار کند .تاريخ هیچ موقع
به ياد ندارد که آنها در برابر انبیا و فرامین و دستورات الهی مقاومت نکرده و بدون اما و اگر پذيرنده آنها باشند.
اقتباس قرآن از عهدين در قصص قرآنی
ريچارد بل میگويد« :قرآن در بخش قصص به عهد قديم تکیه داشته است اما بیشترين منابع قصص که محمد
«صلی الله علیه و آله و سلم» از آنها بهره گرفته است مصادر و متون دين يهود و مسیح است .مدت حضور
محمد «صلی الله علیه و آله و سلم» در مدينه فرصت مناسبی بود که بیش از دوران مکه با کتابهاي يهود آشنا
شود و براي اقلیتهاي يهودي گفتگو کند و بخشی از کتابهاي موسی را از آنان دريافت کند( ».زمانی،
مستشرقان و قرآن ،ص )651
تئودور نولدکه زبان شناس آلمانی و پدر خاورشناسی در معرفی مأخذ ومنبع تعلیم قرآن ،میگويد« :مصدر اصلی
وحی اي که بر پیامبر نازل شد ،بر حسب اعتقاد قرون وسطی و بسیاري از معاصران ما ،بدون هیچ شکی ،نوشته-
هاي يهودي بوده و تعالیم محمد «صلی الله علیه و آله و سلم» در قديمیترين سورهها نیز به طور آشکاري به
مصادر اصلی اشاره دارد؛ لذا لزومی براي تحلیل و کشف اين مطلب نیست که بیش تر داستانهاي پیامبران در
قرآن ،بلکه بیشتر تعالیم و احکام آن ،ريشه اي يهودي دارد .اما تأثیرانجیل بر قرآن ،بسیار کمتر از اين است».
(شاکر و فیاض ،سیر تحول ديدگاه خاورشناسان در مورد مصادر قرآن ،ص)699
امین خولی به عنوان يکی از انديشمندان معاصر معتقد است« :اساساً قرآن نمیخواهد رويدادها را از جنبه
تاريخی گزارش کند ،بلکه روش قرآن آن است که مسائل تاريخی را به همان صورت که در خاطره تاريخی اهل
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کتاب ثبت شده و متناسب باورهاي اساطیري آنان است بازگو کند ،بدين روي زمینهاي براي ارزيابی برخی
قصههاي قرآنی با واقعیات تاريخی نیست( ».ر.ك :همان ،ص)16-12
محمد احمد خلف الله نیز اگر چه مانند خولی از خاورشناسان نیست اما ايشان نیز از کسانی است که براي
داستانهاي قرآنی منشأ غیروحیانی قائل است .وي میگويد« :أحداث و اشخاص در قصص قرآنی از موادي
است که گاهی تاريخی ،گاهی خیالی و گاهی صورتی است از آنچه در اذهان است يعنی معتقدات و مسلمات».
(همان،ص)916
پاسخ :در مورد شبهاتی که پیرامون قصص قرآن و اقتباس آنها از تورات و انجیل آمده ذکر چند نکته ضروري
است :اول اينکه :همانطور که يکی از محققین معاصر معتقد است« :حاصل اين سخن آن است که قرآن يا لااقل
در بخشی از مطالب خود از جمله قصص و بیان رخدادهاي ناظر به جوامع پیشین ،صرفاً به اقتضاي فکر و
فضاي انديشه مخاطبان روزگار خود سخن گفته باشد و گفتههاي قرآن به توصیف واقعیت نپردازد (در نتیجه
بخشی از قرآن بیثمر و بیفايده باشد چراکه سودي ندارد ...که اين کاملاً غلط و ادعاي بدون دلیل است .زيرا در
اين صورت شناخت اين بخش از آيات از ساير آيات نیاز به معیار داشت )...دوم اينکه :اين ديدگاه نه امري
بديهی يا وجدانی است ،نه مستند به دلیل عقلی يا نقلی .سوم :قرآن در تعبیر کلی ،خود را به حق توصیف می-
کندِ « :تلْكَ آيَاتُ اللَـ ِه نَ ْتلُوهَا َعلَيْكَ بِالْحَقِ ( »...آلعمران )621/9 :و قصص بیان شده در قرآن را نیز با صفت
صصُ الْحَقُ ( »...همان )19 :اگر اين پیش فرض را بپذيريم که قرآن کتاب
حق بودن ياد میکند« :إِنَ هَـذَا لَ ُهوَ اْلقَ َ
حق الهی است که براي جداسازي حق از باطل فرود آمده است ،چگونه میتوان آن را مشتمل بر اموري غیر
حقیقی دانست که صرفاً به عنوان ابزار کار از آنها استفاده کرده است( ».ر.ك :سعیدي روشن ،زبان قرآن و
مسائل آن ،ص)961-964
 شهید مطهري در اين باره میگويد« :محال است در سخن خدا يک دروغ و يک باطل بیايد ،و لو آنکه خیالبکنی که آن دروغ و باطل براي يک مصلحت اجتماعی است» (مطهري ،مجموعه آثار،ج،99ص)797
ايشان در جاي ديگر مینويسد« :قرآن تواريخ و قصصی آورد که مردم آن عصر چیزي از آنها نمیدانستند،وخود پیامبر نیز از آنها بیخبر بودِ « .تلْكَ ِمنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا ِإلَيْكَ مَا كُنتَ تَ ْع َلمُهَا أَنتَ َولَا َقوْمُكَ مِن َقبْلِ
هَـذَا( » ...هود )52/66 :و در همه مردم عرب ،يک نفر مدعی نشد که اين داستانها را ما میدانستهايم ،قرآن در
اين داستانها از تورات و انجیل پیروي نکرد و بلکه آنها را اصلاح کرد .تحقیقات مورخین عصر جديد درباره
قوم سباء ،قوم ثمود و ...نظر قرآن را تأيید میکند( ».مطهري ،مقدمهاي بر جهان بینی اسلامی ،ص)921
درباره نظر کسانی که معتقدند که داستانهاي قرآنی واقعیت ندارند (از جمله امین خولی) بايستی خاطرنشان کرد
که « :اين تحلیل دور از واقعیت و معارض با حکمت خداوند است .اگر بپذيريم فلسفه و حکمت بعثت پیامبر
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خاتم «صلی الله علیه و آله و سلم» و کتاب جاودانه ،دعوت مردم به راه حق و تصحیح عقايد تحريف شده و
باطل است؛ در اين صورت نمیتوان براي پندارهاي باطل مشرکان و يا اهل کتاب در متن سخن حق خداوند
جايی باز کرد.صرف نظر از آنکه خود قرآن تصريح میکند که محتواي آن حق محض استَ « .ذلِكَ اْلكِتَابُ لَا
َريْبَ فِيهِ هُدًى لِ ْلم َُتقِينَ» (بقره« )9/9 :إَِنهُ َل َقوْلٌ فَصْلٌ وَمَا ُهوَ بِالْهَزْلِ» (طارق( )69 -65 /11 :سعیدي روشن،
تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن ،ص)917
اعترافات خاورشناسان
در پايان شايسته است از زبان خود مستشرقین قضاوت کنیم .آنهايی که صادقانه و بدون پیش فرض قرآن را
مطالعه کرده و بدون کوچکترين شکی آن را به ديگران نیز ابلاغ کردهاند .از جمله اين افراد جان ديون پورت
است که صادقانه مسئله اقتباس را تشريح و تحلیل کرده است .وي میگويد« :تنها جواب اقناع کننده و قاطع
درباره اصل اسلام همان جوابی است که به وسیله قرآن داده شده و آن اين است که از آن جايی که همه پیغمبران
خدا رسالتشان يکی بوده و حامل يک پیام بودهاند و کتابهاي وحی شده يک حقیقت را تعلیم دادهاند ،پس
شباهت بین قرآن و کتابهاي دينی قديم ناشی از اقتباس و عاريه گرفتن و اخذ و تقلید نبوده و نیست ،بلکه
دلیلی است از اصل مشترك آنها .خداي متعال همان قانونی را که در کتابهاي قديم الهام فرموده دوباره در
آخرين شکل نهايی رسالت نیز الهام فرموده و تأيید کرده است .اسلام ،توحید اخلاقی و علمی را تأيید میکند و
بسیاري از قوانینی را که يهود بدان عمل کردهاند تصويب مینمايد در صورتیکه شعائر و افکار نژادپرستی افراطی
يهود را طرد میکند .بلاغت و سادگی و قدرت ذاتی قرآن دلیلی واضح و شاهدي قوي است به اين که به وجود
آورنده قرآن خداوند متعال است .آثار اولیه نزول آيات ،شاهد منظور ماست .معاصرين رسول اکرم «صلی الله
علیه و آله و سلم» شاهد عینی آثار مرموز آيات قرآنی بودهاند و ديدهاند که در گوش شنونده چه تأثیراتی
داشته است و به اصالت منشأ و مبدأ الهی آن ايمان آورده و ديدهاند که چگونه چشم مردم حقیقتجو را باز کرده
است .اگر اصل آيات جنبه بشري داشت بايستی از ناحیه افراد مجاور و از ناحیه واسطهها و مؤلفین و ديگران
نیز نمونهاي به وجود میآمد .اين که ادعا شده که پیامبر «صلی الله علیه و آله و سلم» تعلیمات خودش را به
وسیله خوشه چینی از خرمن محصولات کتابهاي الهام شده سابق کسب کرده است ،قرآن انکار میکند و می-
گويد آن حضرت «صلی الله علیه و آله و سلم» خواندن و نوشتن نمیدانست( .عنکبوت« :51/92 :وَ مَا کُنتَ
تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَابٍ وَلَا تَخُطُهُ بِیَمِینِکَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ» «تو هرگز پیش از اين کتابى نمىخواندى ،و با
دست خود چیزى نمىنوشتى ،مبادا کسانى که درصدد (تکذيب و) ابطال سخنانت و هستند ،شک و ترديد کنند).
به علاوه بايد دانست که کتابهاي عهد عتیق به زبان عربی در عربستان پیدا نمیشد مگر چند قرن پس از
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رحلت حضرت محمد «صلی الله علیه و آله و سلم» .مقداري از افکار مربوط به عهد عتیق که ممکن است در
میان مردم معمولی رايج شده باشد ،بسیار مبهم و غالباً متضاد است ،به طوري که نمی توانست پايه و مبناي
قاطعیت و گسترش وحدت و نیرويی که در قرآن وجود داشت بشود .و اين که گفتهاند محمد «صلی الله علیه و
آله و سلم» در سفرها با قبايل عربی آشنا شد که مسیحی شده بودند و افکارش را از آنها گرفت ،بايد گفت
مسیحیتی که در آن قسمت از جهان بدان عمل میشد آن قدر صورت نازلی داشت که از بت پرستی تشخیص
داده نمیشد .حضرت علی «علیه السلام» فرمود« :قبیله تغلب از مسیحیت چیزي جزعادت شراب خوردن ياد
نگرفته است ».و نیز اين گفته درست نیست که گويتین میگويد« :محمد «صلی الله علیه و آله و سلم» پس از
آنکه به مدينه آمد و در آنجا با علماي يهود تماس داشت تحت نفوذ تعلیمات يهود قرار گرفت ».چرا که قبل از
هجرت ،تاريخ مقدس يهود با همه تفصیلات آن در سورههاي مکی قرآن وحی شده بود .در مدينه اکثريت ربیها
وضع مخالفی به خود گرفته و در برابر آن حضرت جبههبندي کردند و اين چنین عملی از ابراز حس محبت
معلمی و استادي بسیار دور بود .اين که محمد «صلی الله علیه و آله و سلم» توانست خدا و صفاتش را بشناسد
به وسیلهي مطالعه کتاب نبود ،بلکه به وسیله وحی بود و نیز فقط به وسیلهی وحی بود که توانست رابطه بین
خدا و اشیاي محسوس و غیر محسوس را تعیین کند و آن چه را براي انسان بعد از مرگ روي خواهد داد،
تشخیص دهد( ».ديون پورت ،همان ،صص)912-947
ايشان سپس مینويسد« :دلیل اين که اسلام وابسته به يهوديت نبوده رشد و پیشرفت تاريخی آن است و اين
موضوع از اختلافات موجود بین دو کیش،محسوس و مشهود است .براي مثال؛ مفهوم جهاد ...که در قرآن با آن
همه تأکید شديد بیان شده است ،يکی از مهمترين تعلیماتی است که هیچ کجاي در ادبیات يهود ديده نمیشود،
مقررات غیر قابل انفکاك اسالمی
همچنین حجاب يا جدايی دو جنس از يکديگر و پرده نشینی زنان که يکی از ّ
است نزد يهود سابقه نداشته است .شراب در تشريفات مذهبی يهود و رسوم اجتماعی آنان نقش مهمی بازي می-
کند.رعايت از مقررات و تشرفیات روز شنبه براي پرهیزکاران يهود و استراحت کردن در آن روز آن قدر اهمیت
دارد که به هیچ وجه چنان قیودي در اسلام ديده نشده است و اسلام از آن اعمال احتراز دارد( ».همان ،ص)919
مونتگمري وات نیز علی رغم تضادهاي فراوانی که در سخنانش پیدا میشود میگويد« :از آثار انبیاي صاحب
کتاب عهد عتیق و از تعلیمات عهد جديد چیزي در قرآن وجود ندارد؛ زيرا اين اعتقاد با جامعهاي که خود
داراي چندين قرن تاريخ بود مناسبت نداشت( ».مونتگمري وات ،محمد پیامبر و سیاستمدار ،ص)72
«موريس بوکاي» هم مینويسد« :بسیارغريب است که به عیسی «علیه السلام» اعتراضی نمیکنند که چرا ذکر
اعمالی از اين قبیل ،و تعلیمات «عهدينی» را در انجیل از سر میگیرد ،اما در کشورهاي غربی ،هیچ گونه
احساس ناراحتی نمیکنند که به محمد «صلی الله علیه و آله و سلم» به همین خاطر بتازند .کسی از اينان
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نمیپرسد دلیل شما بر اين که محمد «صلی الله علیه و آله و سلم» آن چه را ربانیون به او ياد داده و يا املاء
کرده بودهاند در قرآن آورده کدام است؟ چنین چیزي هیچ گونه پايهاي ندارد همچنان که ادعايی که طبق آن يک
کشیش مسیحی به او آموزش دينی پر مايهاي داده باشد ،کاملاً بیاساس است . ...وحی قرآنی که پس از دو
وحی پیش از آن آمده نه تنها از تناقضات در حکايات که علامت تحريرهاي انسانی مختلف اناجیل است
مبراست بلکه براي کسی که به بررسی آن با کمال واقع بینی در پرتو دانش اقدام کند ،خصلت خاص خود را که
عبارت از توافق کامل با دادههاي علمی جديد است عرضه میدارد . ...نظر به وضع معلومات در عصر محمد
«صلی الله علیه و آله و سلم» نمیتوان انگاشت که بسیاري از مطالب قرآنی که جنبه علمی دارند مصنوع بشري
بوده باشد . ...وجود اين مطالب علمی ،آدمی را به مبارزه با اين نظر که قرآن تقرير بشري باشد ،فرا میخواند».
(بوکاي ،مقايسهاي میان تورات ،انجیل ،قرآن و علم ،صص929و)991-997
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. چاپ هفدهم،ش. هـ
Abstract
Study in the history of the Jewish people, emphasis on the fact that almost all
the decrees and commands of God that Moses "peace be upon" the people they
served were, So their was about defiance. In other words, do not obey any
command unquestionable and always looking for an excuse for not accepting
the divine order and purpose shirk the responsibility.
Sensuality, including corrupt beliefs common among Jewish Congregation was
the origin of many of their deviance was. n fact, the idea of the sense and
materialism among the children of Israel had fixed ideas, the outcome of such a
belief in community causes, Idolization of the question, but since this did not
happen; Got to work your calf and worshiped it and went to the signs and
symptoms ignored divine.
Keywords:
Jewish, calf-worship, criticizing the Quran, Suha.
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