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سپس به نقد و بررسي آن در دو . كند ن را نقل ميتحريف تورات و برتري قرآ
در بخش ساختاري به ضعف منابع و عدم . پردازد بخش ساختاري و محتوايي مي

توايي گيرد و در بخش مح اي در متن ايراد مي تنوع آنها و نيز ذكر مطالب حاشيه
 به ويسازد، سپس به چند اشكال   را آشكار مي نگارندههاي گويي تناقض
  .دهد ها پاسخ مي كند و به آن ن اشاره ميمسلمانا
  

  . قرآن، تورات، محمد، تحريف و اسرائيليات:هاي اصلي واژه
   



  ترجمه مقاله

تورات كتاب مقدسي است كه خداوند آن را در كوه طور به حضرت 
 بار با همين نام در قرآن آمده است،  هجده» تورات«واژه . لهام كردا] 7[موسي

واژه عربي . ي نيز براي اين الهامات به كار رفته استالبته اصطالحات ديگر
به » توراه«، گرچه احتماالً به طور غير مستقيم، مشخصاً از كلمة عبري »تورات«

) Jeffery, 95 – 6; Lazarus – Yafeh, Tawrat: به.ك.ر. (مشتق شده است» قانون«معني 
ي نيامده است، هايي با ريشه خارج با توجه به نظر مشهور، كه در قرآن واژه

دانند كه به معني روشن كردن  مي» وري«مفسران مسلمان ريشة آن را واژة عربي 
قرآن، سوره (گردد  مي آتش است و به نور و روشنايي كه در تورات آمده است، بر

). 389، ص 15؛ لسان العرب، ج 25/ 35، 48/ 21، 184/ 3، 91/ 6، 44، آيه 5
 538: م(و زمخشري، ) م1210ق، .  هـ 606: م(بعضي از مفسران همچون رازي 

. اند اين ريشة لغت را رد كرده و غيرعربي بودن آن را پذيرفته)  م1144ق،  .هـ 
) هاي كتاب( بيشتر با معني متناسب آن مثل الواح تاگرچه در قرآن نام تورا

به كار رفته است، اغلب در ادبيات اسالمي ـ » عهد عتيق«گانه  موسي يا كتب پنج
ي، به كل انجيل عبري و حتي به ادبيات بسيار رسمي و استاندارد و گاهي به قرآن

با توجه به اين كه يهود اين منابع را . شود ادبيات عالمان يهودي نيز گفته مي
  .آور نيست داند، اين موضوع تعجب مي» تورات شفاهي«

  ارجاعات به تورات در قرآن

  : واژه تورات در آيات زير آمده است
وره سوم، آيه سه، چهل و هشت، پنجاه، شصت و پنج و نود و سه قرآن، س

/ 61؛ 29/ 48؛ 111/ 9؛ 157/ 7؛ 110، 68، 66، )دوبار (46 و 44، 43/ 5؛ )دوبار(
  . 5 / 62؛ و 6



كتاب مقدس مسيحيان آمده  در بيشتر اين موارد، تورات همراه با انجيل،
 تصديق شده 7سط مسيحتورات قبالً تو). به مسيحيان و مسيحيت: ك.ر. (است
و اكنون يك بار ديگر توسط وحي ) 6/ 61؛ 46/ 5؛ 50، آيه 3قرآن، سوره (بود 

 و 3قرآن، سوره سوم، آيه : مثال. (تصديق و توضيح داده شده است] 9[محمد
: به. ك. ر30 و 12/ 46؛ 93/ 6؛ 48، 19، 15/ 5؛ 47/ 4؛ 101، 97، 89/ 2همچنين 

ها  عالوه بر آياتي كه واژه تورات در آن). آنوحي و الهام، كتاب مقدس و قر
آمده، قرآن شامل تعداد آيات بيشتري است كه آشكارا به همان كتاب مقدس 
اشاره دارند و آن را به عنوان كتابي كه به وسيله موسي آورده شده، يا كتابي كه به 

؛ 87، 53/ 2. (كنند موسي، هارون و يا به بني اسرائيل داده شده است، توصيف مي
 4/ 40؛ 116/ 37؛ 43/ 28؛ 35/ 25؛ 49/ 23؛ 2/ 17؛ 110 و 17/ 11؛ 154، 91/ 6
تورات در آيات بسياري، با عنوان يك ). 46/12؛ 16/ 45؛ 45/ 41؛ 53ـ 

اي از كتاب كه متعلق به اهل كتاب است، آمده كه اغلب اشاره به  مجموعه
. فقط به يهوديان اشاره دارديهوديان و مسيحيان ـ با هم ـ دارد، اما گاهي ظاهراً 

، 121؛ 113/ 2(شود  هاي مكي و مدني ـ هر دو ـ ديده مي چنين آياتي در سوره
/ 6؛ 65، 59/ 5؛ 131/ 4؛ 199، 113، 110، 98، 71، 70، 23، 19/ 3؛ 146، 145
  ).شناسي قرآن و تاريخ: به. ك.ر. 46/ 29؛ 52/ 28؛ 36/ 13؛ 114 و 20

ها واژة تورات آمده است، به زمان   آياتي كه در آنرسد تاريخِ تمام به نظر مي
گردد؛ زماني كه پيامبر ارتباط نزديكي با يهوديان پيدا  دعوت پيامبر در مدينه برمي

 از سورة 157؛ اگرچه بسياري از افراد، آيه )يهود و يهوديت: به. ك.ر(كرده بود 
 به  ،»ات و انجيل يافتتوان در تور واژه محمد را مي«كند  هفتم قرآن را كه بيان مي

توان آياتي را كه به تورات، به عنوان  دانند؛ مي هاي مكي مربوط مي اواخر سال
هاي مربوط به هر دو دورة دعوت پيامبر  كنند، در سوره كتاب موسي، اشاره مي

  . يافت) مكي و مدني(



اصطالح ديگري كه رابطه نزديكي با تورات دارد واژه صحف يا الواح موسي 
/ 20(ه همراه با صحف ابراهيم ـ بخشي از الواح قديمي ـ ذكر شده است است ك
اند يا پيش از تورات  اين مسئله كه آيا اين الواح با تورات يكي). 18/ 87؛ 133

تعداد اين . اند، مورد بحث است اي از وحي وجود داشت و مجموعة جداگانه
تعداد . ذكر شده است عدد 163 تا 50الواح كه توسط خداوند فرستاده شده، بين 

  . عدد ذكر شده است50 تا 10الواحي كه به حضرت موسي داده شد، 
در تعدادي از آيات كه در ارتباط با وحي به حضرت موسي در كوه طور 

، 150، 145/ 7(خوريم كه خداوند به موسي داده است  هستند، به الواحي بر مي
  .  داردو اعتقاد بر اين است كه تمام تورات را در بر) 154

هاي زيادي در ادبيات قرآني دربارة نوع سنگ قيمتي كه الواح از آن  زني گمانه
ها شده است، مثالً براي تعداد اين  طور رنگ و تعداد آن ساخته شده و همين

  . هفت و ده عدد آمده است ها دو، سه، سنگ
در دو آية قرآن كه واژه فرقان به كار رفته، منظور وحي به حضرت موسي 

اين واژه به طور معمول به ميزان ترجمه ). ميزان: به. ك.، ر48/ 21؛ 53/ 2 (است
 صحيح را از غلط و  شود و به عنوان چيزي است كه درست را از نادرست، مي

دو واژه ديگر كه به همان حوزه معنايي تعلق . سازد مجاز را از غير مجاز جدا مي
هستند كه ) ه معني كتاب مقدس آن زبر ب جمع(و زبور ) يادآوري(دارند، ذكر 

اند  اند؛ گرچه گاهي زبور را به معني مزامير داود گرفته معموالً به تورات تعبير شده
  ).25/ 35؛ 196/ 26؛ 7/ 21؛ 43 ـ 44/ 16؛ 184/ 3(

در ذيل، بيانات متنوعي از نظر قرآن دربارة تورات با استفاده از گستردگي 
بخش . ها به فرمان موسي آمده است و تعبير آنهاي به كار رفته در قرآن  كلي واژه

عمدة آيات به دورة موسي و بني اسرائيل و بخشي نيز به يهوديان هم عصر 



ما درباره موارد مشترك بين قرآن و تورات بحث . گردد برمي] 9[محمد
 speyer, Erzahlungen: Thyen, Bible und: به. ك.براي اين مطالب ر(نخواهيم كرد 

Koran .(با انجيل يا تأثير گسترده يهوديت ] 9[نين به مسئله آشنايي محمدهمچ
باره آن نوشته شده است،  كه مطالب علمي بسياري در] 9[و مسيحيت بر محمد

او را به شنيدن و ] 9[كافي است كه بگوييم مخالفان محمد. نخواهيم پرداخت
 به شدت از اند و اين امر برداري از مخبرهاي يهودي و مسيحي متهم كرده نسخه

اگرچه اولين آيه .  انكار شده است48/ 29 و 16/103هاي  سوي قرآن در سوره
ها  مصاحباني در بين اهل كتاب داشته كه نقش آن] 9[پذيرد كه محمد ظاهراً مي

  .تغيير يافته است] 9[هاي محمد در سنت مسلمانان به دريافت كنندگان آموزش

  ارجاعات قرآن به كتاب موسي

/ 4: قرآن( مقدس و نبوت را به نسل ابراهيم و نوح داده است خداوند كتاب
، پيامبران و نبوت را 83 ـ 90/ 6؛ 84/ 3؛ و مقايسه كنيد با 26/ 57؛ 27/ 29؛ 54

: قرآن(ها، موسي براي هدايت بني اسرائيل انتخاب شد  يكي از فرزندان آن). ببينيد
ند او را به كوه طور خداو). 4/53 /40؛ 32/23؛ 23/49؛ 17/2؛ 11/110؛ 2/53

: به. ك.؛ ر142 ـ 3/ 7: قرآن(وگويي صورت گرفت  جا گفت احضار كرد و در آن
اي از متون انجاميد كه مناجات  اين موضوع به نوشتن پاره). (تجلي خداوند

 ـ 4 سدن، مسائل ادبي،: به. ك.ر). (موسي، سخن گفتن موسي با خدا، نام گرفت
 شب طول كشيد و خداوند در پايان آن الواحي اين مالقات چهل). 395 ـ 6، 373

هايي نوشته شده و همه چيز را توضيح داده   فرمان را به موسي داد كه بر روي آن
گفته شده موسي صداي . (اين به عنوان يك ارجاع به تورات ذكر شده است. بود

، 10؛ ج 192، ص 9العرب، ج  لسان: به. ك.ر. شنيد قلم خداوند بر الواح را مي
اي درست كردند كه آن را  بني اسرائيل در غياب موسي گوساله). 117 ص



موسي با مشاهده اين موضوع، عصباني شد و الواح را به دور . پرستيدند مي
  . ها را برداشت انداخت و بعد از آن كه عصبانيتش فرو نشست، دوباره آن

. انده بودرا در الواح خو) مةاُ(براساس منابع اخير، موسي توصيف امت نمونه 
او از خداوند خواست پيروان خودش را امت نمونه قرار دهد، ولي به او گفته شد 

جا بود كه او الواح را در هم  در اين. هستند] 9[كه امت نمونه، پيروان محمد
) 123 و 122، ص 1 اتقان، ج(، .) م1505/  هـ 911: م(طبق نظر سيوطي . شكست

خداوند شش لوح را نزد خود نگه داشت و اند، اما  الواح در اصل ده عدد بوده
شود كه خداوند  در اين جا به طور ضمني اشاره مي. يكي را به موسي برگرداند

  .قسمت اعظم كتاب آسماني را براي آينده، نزد خود نگه داشته است
خداوند براي فرستادن تورات، فعل اَنْزَلَ و براي قرآن فعل َنزَّلَ را به كار برده 

اند،  گويند تفاوت بين اين دو فعل كه از يك ريشه مفسران مي). 3/3قرآن (است 
به . اين است كه تورات در يك مرحله نازل شد، ولي قرآن قطعه، قطعه نازل شد

اسرائيل،  باره دستورات قرآن براي مسلمانان نيز، مانند بني اين دليل كه دريافت يك
  سيوطي،(تر بود  سيار آسانهاي كمتر ب پذيرش احكام جديد در اندازه. مشكل بود

برخالف قرآن، تورات مستقيماً و بدون واسطه مالئكه، ). 121، ص1 ج اتقان،
به گفته سيوطي، علت اين بود كه تورات به پيامبري . توسط خداوند وحي شد

توانست بخواند و بنويسد، در حالي كه قرآن به صورت  نازل شده بود كه مي
 ج  اتقان،( درس ناخوانده فرو فرستاده شده بود هاي جداگانه بر يك پيامبر بخش

همان تفسير مورد قبول واژه امي كه محمد (، )»سواد«: به. ك.؛ ر122 ـ 3، ص 1
اگرچه موسي به خاطر اين نعمت و لطف ). 157/ 7كند  را در قرآن توصيف مي

يرفتن ها نسبت به پذ گونه نبودند، آن  اسرائيل اين گزار بود، ولي بني خداوند سپاس
عهد و پيمان خداوند كه در تورات آمده بود، اكراه داشتند و تنها زماني پذيرفتند 



ها را تهديد كرد كه بر  كه خداوند كوه طور را بر باالي سرشان برافراشت و آن
؛ اين موضوع يادآور مشينا 171/ 7؛ 154/ 4؛ 93 و 63/ 2(ريزد  سرشان فرو مي

ها خيلي زود، پيمان  با اين وجود، آن). »Avod zara, 2 b, 80 a, Sabbath«است 
و با مطرح كردن سخناني ) 4/155؛ 93، 83، 64/ 2: قرآن(خود را شكستند 

ها دستور داده بود، پيامبران را آزردند و كشتند  متفاوت از آن چه خداوند به آن
و به طور كلي ) Forgery revision, Alteration: به. ك. ر7/162؛ 2/59: قرآن(

يكي از اين دستورات وظيفة جنگ در راه خدا و . رات خداوند را نپذيرفتنددستو
). Way or path; fighting: به. ك. ر9/111: قرآن(ديگري خودداري از قتل بود 

كنند؛ اين كه بني اسرائيل وصف  مفسران نقض پيمان ديگري را نيز ذكر مي
ها آمده بوده  آن قرآن، در تورات 7 سوره 157را، كه بر اساس آيه] 9[محمد

  .ها ملزم به افشاي آن بودند، پنهان كردند است و آن

  نسخ قانون موسوي

ها پيامدهاي ناگواري بر خود و فرزندانشان، يعني يهود، در  سرپيچي اسرائيلي
ها در دنياي ديگر حتمي است، در اين دنيا نيز  نه تنها مجازات آن. پي داشت

). reward and punishment: به. ك.، ر4/160 :قرآن(قوانين سختي را متحمل شدند 
بسياري از چيزهايي كه قبالً براي آنان مجاز بود، اكنون ممنوع شده بود؛ به ويژه 

ها، كه اسرائيل، يعني همان يعقوب،  در قلمرو دستورات مربوط به خوراكي
: قرآن(هايي براي خود قائل شده بود كه جزء دستورات خداوند نبود  محدوديت

عيسي آمد و بعضي ). lawful and unlawful: به. ك. ر146 و 118ـ 6/119؛ 3/93
هاي بيشتري توسط  و بعداً محدوديت) 3/50: قرآن(از آن قوانين را نسخ كرد 

مسلماً ). Abrogation: به. ك. ر7/157، 5/5: قرآن(برداشته شد ] 9[محمد
جا كه با  از آن. ها نيست ها و نسخ آن تناقضي بين تصديق قانون قبلي آن



هاي اسالم ارتباطي نداشت، هيچ مسلماني در نسخ تورات و از دست رفتن  آموزه
اعتبار آن شك نداشت، اگرچه ظاهراً افرادي بودند كه اعتقاد داشتند قوانين موسي 

 كه Adang, Ibn Hazm's critique: به. ك.ر(كرده است   هم صدق مياندربارة آن
ها را با چيزي شبيه يا بهتر از  نسخ كرده تا آنهايي از وحي خود را  خداوند بحث

 ـ اگرچه اين آيه بيشتر به جايگزيني 106سورة دوم قرآن، آيه . آن جايگزين كند
  ).شود اي ديگر مربوط مي يك آيه قرآن با آيه

  نپذيرفتن تصديق كتاب مقدس

م چون اقوا ها در نقض پيمانشان در مقابل فرستاده خداوند، دقيقاً هم اسرائيلي
ها  العمل نيز در طول دوران دعوتش با همان عكس] 9[ محمد ديگر عمل كردند،

 ابتدا با  وقتي او دعوتش را آغاز كرد،). 35/25؛ 3/184 :قرآن(رو شد  روبه
و بعد با مخالفت ) Polytheism and Atheism: به. ك.ر(» مشركان مكه«مخالفت 

] 9[دريافت وحي توسط محمدها  آن. رو شد اهل كتاب، به ويژه يهوديان، روبه
كردند و تقاضاي كتابي مانند آن چه خداوند به موسي داده بود،  را انكار مي

ها اثر نكرد و درخواست  داشتند؛ گرچه هنگامي كه موسي كتابش را آورد، در آن
ها و  چيني به رغم مقدمه). 153/ 4: قرآن(كردند به جاي آن، خود خدا را ببينند 

هاي بين اديانشان واين حقيقت كه  در نشان دادن شباهت] 9[هاي محمد تالش
ها منفي بود و فقط تعداد كمي  العمل آن او به پيامبران قبلي نيز ايمان دارد، عكس

ها  اگرچه آن) 47/ 29:  مقايسه كنيد با113 و 3/110، 46/ 29: قرآن(ايمان آوردند 
شناختند و پيش از   را ميگونه كه فرزندان خود شناختند، همان بايد اين پيام را مي

ها كتاب را پشت  بر عكس، آن. پذيرفتند هر كس ديگري، اهل كتاب بايد آن را مي
ها، دستور داشت از  به رغم خصومت همه جانبه آن] 9[سر انداختند، محمد

اهل كتاب نظرخواهي كند كه آيا در آن چه خداوند به او وحي كرده است، ترديد 



جا منظور از اهل كتاب عبداهللا  اند كه در اين يح دادهدارند؟ مفسران مختلفي توض
گروهي از يهوديان، با وجود سوء ظني كه به پيامبر داشتند، از او . بن سالم است

  ).23/ 3؛ 42 ـ 3/ 5: قرآن(تقاضاي داوري نمودند 
ها  منابع مربوط به دوران پس از نزول قرآن، دربارة شأن نزول اين آيه

آوردند تا ] 9[ناكار يهودي را براي قضاوت نزد محمدنظرند كه يك زوج ز هم
ها بود، امتحان كنند  او را در مورد اِعمال قوانين تورات كه او مدعي تصديق آن

كه  براي اين] 9[محمد). Chas tisement and pumishment, p 304: به. ك.ر(
ر تورات چه د: پرسد مانند پيامبران و عالمان يهود قوانين تورات را اعمال كند، مي

يهوديان ). scholars: به. ك. ر5/44: قرآن(ها تعيين شده است  مجازاتي براي آن
كه غافلگير شده بودند، بخشي از تورات را كه مجازات سنگسار كردن را تعيين 

هايشان  زناكاران بايد تازيانه بخورند و صورت: پنهان كردند و گفتند كرده بود، 
  . كردند با اعضاي برجسته در جامعه خودشان ميسياه شود و اين كاري بود كه 

شود و صحت قضاوت او با توجه به دستورات  متقاعد نمي] 9[محمد
بنابراين پيامبر . شود اسالم كه به بخش مربوط در تورات نيز اشاره دارد، ثابت مي

آيه چهل . گيرد به رغم وحشت و اكراه يهوديان، تصميم به سنگسار كردن آنان مي
 كند كه يهوديان با در وره پنجم قرآن از اين واقعيت اظهار تعجب ميسوم از س

دست داشتن تورات كه در آن قوانين خداوند آمده است، براي قضاوت به 
گويند چرا يهوديان بايد به  به عالوه، مفسران مي. كنند مراجعه مي] 9[محمد

  ...اند؟ كنند كه دعوت او را مطلقاً رد كرده پيامبري مراجعه مي
ها، درباره ابراهيم،  المدرس با آن در بيت] 9[طبق نظر مفسران، وقتي محمد
او به يهوديان گفت تا تورات را بياورند و . بحث كرد، اين واقعيت آشكار شد

تواند با  اين داستان مي. ها از اين كار خودداري كردند موضوع را ثابت كنند، اما آن



اشد كه در آن يهوديان و مسيحيان آيه شصت و پنج از سوره سوم قرآن مرتبط ب
از آنان است؛ در حالي ] 9[كردند ابراهيم اند، زيرا ادعا مي مورد انتقاد قرار گرفته

كه  اين(ها بوده است  كه قبل از نزول تورات و انجيل و اديان مربوط به آن
كه كتاب مقدس را خوانده بودند، باز با هم به  يهوديان و مسيحيان، به رغم اين

 66(در دو آيه ).  سوره بقره ذكر شده است113كردند، در آيه  برخورد ميشدت 
آمده است كه يهوديان هدايت نخواهند شد؛ مگر اين )  از سوره پنجم قرآن68و 

طور در مورد مسيحيان وكتاب مقدسشان ذكر  كه تورات را اقامه كنند و همين
: كنند بيان مي گونه اند، اين فهميده» اقامه تورات«چه را كه از  مفسران آن. است شده

كه شامل تحريم  و دستورات آن] 9[هاي آن، مانند رسالت محمد پذيرفتن آموزه
، اما يهود به عمد وحيي )usury: به. ك.ر. 4 از سورة 161قرآن آيه(شود  ربا نيز مي
. ها به امانت سپرده شده بود، ناديده گرفتند و به تورات عمل نكردند را كه به آن

. ك. ر62/5: قرآن(كند  هايي را حمل مي فهمند كه كتاب به اندازة االغي ميها  آن
  ).Metaphore) استعاره: (به

  تحريف تورات

كند كه كالم خدا  قرآن بارها يهوديان، و به طور كلي اهل كتاب را، متهم مي
چه را كه خود  اند و آن گونه كه در تورات آمده است، تغيير داده را به عمد آن

ها  آن). 13/ 5؛ 46/ 4؛ 75ـ 2/9: قرآن(اند  جا كرده اند، با وحي خداوند جابه نوشته
به آميختن حق و باطل، پنهان كردن حقيقت، مخفي كردن بخشي از كتاب يا 

. ك. ر71/ 3؛ 42/ 2: قرآن(اند  چرخاندن زبانشان هنگام تالوت كتاب متهم شده
اي از  عضي از آيات، مجموعهدر ب). 78/ 3؛ 6/91؛ 187/ 3:  ـ قرآنLieدروغ : به

ها اين است كه  ريشة همة آن). 46/ 4؛ 71/ 3؛ 42/ 2: قرآن(بينيم  اين ادعاها را مي
  . را در كتاب مقدسشان انكار كردند] 9 [يهوديان نام محمد



كه (كند كه اين سوء تعبيرها  جا كه قرآن هيچ گاه به روشني بيان نمي از آن
چه زمان و توسط چه كسي به وجود آمده است، چگونه، ) شود تحريف ناميده مي

دهند، اين آيات به زودي به اشكال  نسبت مي» ازراء«بعضي نويسندگان آن را به 
  . متفاوتي تفسير شدند

مطابق يكي از اين تفاسير، يهود متن كتاب مقدس را تحريف نكردند، بلكه 
  . فقط مطالب آن را بد ارائه دادند

رسد بسياري از مسلمانان  ارائه شد و به نظر مينظرية ديگري كه مدتي بعد 
ها و بعداً يهوديان، متن مكتوب تورات را  اند، اين است كه اسرائيلي آن را پذيرفته

ترين و با نفوذترين  جنجالي. خواستند حذف و يا اضافه كردند آن گونه كه مي
ن از اهل چند ت. از كوردوبا بود)  م1064/  هـ 456: م(ها ابن هضم  نمايندة آن

ها يهودياني چون عبدالحق االسالمي و ساموئل  بحث و جدل كه در بين آن
المقريبي بودند كه به اسالم گرويده بودند، راه او را در پيش گرفتند و سعي 

بر اساس دو تفسير از آيات . كردند برتري دينشان را نسبت به يهود نشان دهند
ده شده است، سعي داشتند اشارات تحريف، بني اسرائيل و يهود، آن گونه كه دي

هاي معيني از سوي خداوند  و همين طور فرمان] 9[كتاب مقدس به محمد
ادعاي تحريف متون تورات . مانند سنگسار كردن زناكاران را حذف يا پنهان كنند

شود تا ادعاي يهوديان نسبت به فلسطين را غير  ها نيز مطرح مي در اين سال
 سرزمين فلسطين به  ين بيان كه مطابق تورات واقعي،با ا. قانوني اعالم كنند

فرزندان اسحاق يعني يهوديان تعلق ندارد، بلكه به فرزندان اسماعيل يعني اعراب 
 Haddad, Arab: به. ك.ر(اند  تعلق دارد و يهوديان اين اسامي را جا به جا كرده

perspectives, 89 – 122.(  

  



  رفتار دوگانه

داند، مسلمانان بايد به  ات را يك كتاب مقدس الهي ميجا كه قرآن، تور از آن
، حتي اگر )136/ 4؛ 285 و 177/ 2:  قرآن(تمام كتب آسماني احترام بگذارند 

. ]ترديد داشته باشند[  درباره اعتبار و قداست كتاب توراتي كه يهوديان دارند
ر قابل دانستند، به طو ها تورات را صحيح و مقدس مي ترديد اين حقيقت كه آن

: ك. ر309، 10الونشريسي، معيار، (داد  توجهي احتمال گواهي دروغ را كاهش مي
swearing, Adang.(  

   در تورات9999رديابي محمد

مسلماناني كه معتقد بودند يهوديان تورات اصلي را در اختيار داشتند و فقط 
پنداشتند كه ارجاعات به  آن را به صورتي نادرست تعبير كرده بودند، مي

تواند در  گويد، مي  از سوره هفتم قرآن از آن سخن مي157كه آيه ] 9[مدمح
، بخش اول در تالش براي پيگيري نام )Rubin) Eyeبه . ك.ر(كتاب پيدا شود 

 حتي مفسراني كه تورات را يك كتاب  اگرچه به طور متناقضي،. ])9[محمد
 قوم  ،]9[به محمددانستند، به دنبال اشاراتي  تحريف شده و غير قابل اعتماد مي

  ).Mcauliffe, Quranic context: به. ك.ر(او و مذهب او در تورات بودند 
توانست در كتابِ تحريف شده باشد، گاهي  اين كه چنين اشاراتي هنوز مي

شد كه خداوند چنين موضوعات خاصي را از تحريف حفظ  با اين ادعا توجيه مي
ن اين متون در كتاب مقدس يهود گرفت هاي مسلمان در پي نويسنده. كرده است
هايي از شواهد و مدارك ـ  فهرست. اوالً نيازي نداشتند: كردند، زيرا تالشي نمي

ها از  هشتم م ـ در دسترس بود كه تعدادي از آن/ حداقل از اواخر قرن دوم هـ 
به بيزانتين )  ميالدي809 تا 786/  هـ 170 ـ 93سال (طرف خليفه هارون الرشيد 

ها به طور روشن يك منشأ مسيحي  آن. اطور قسطنطنيه فرستاده شدندششم امپر



اند كه گروندگان به اسالم در اختيار متفكران  هايي بيشتر مسيحي دارند و متن
يكي از متفكراني كه ظاهراً )  م889/  هـ 276: م(قتيبه  حتي ابن. مسلمان گذاشتند

اي اثبات نبوت با مداركي بر  تكوين، آشنايي دارد، با تورات، به ويژه با سفر
، Adangالنبوه، ترجمه شده در نويسندگان مسلمان توسط  دليل(كند  استدالل مي

كه به وسيلة افرادي ديگر چون ابن هضم و ابن قيم الجوزي نيز استفاده ) 267ـ 77
كنند، كتاب تكوين  مداركي كه اغلب نويسندگان مسلمان استفاده مي. شده است

 و دؤوت باب سي و سه بند دو و 19، 18 بند 18باب . وت، دِؤ29 بند 17باب 
تري به تورات   بندهاي شش تا ده كه آخري به مفهوم وسيع21باب . سه و عيسي
اين متون و متوني ديگر، مداركي استاندارد در اثبات نبوت . تعلق دارد

  ).stroumsaعالئم نبوت : ك.داليل يا اعالم النبوه ر(شدند ] 9[محمد
ر از گروندگان يهودي و مسيحي به اسالم، تعدادي از مسلمانان ثانياً غي

هايي از انجيل به زبان  هايي از تورات و قسمت عبري، سرياني يا يوناني و ترجمه
ادعاي احمد . هاي قرن نهم در دسترس نبودند دانستند كه قبل از نيمه عربي را مي

بان مبدأ و مقصد وفادار بن عبداهللا بن سالم مبني بر ترجمه كامل تورات كه به ز
، نويسندگان Adang، 24النديم، فهرست،  ابن( به طور كلي موثق نيست  است،

هايي كه در قرون هشتم و نهم در بعضي  ، در حالي كه ترجمه)19ـ 20مسلمان، 
ها در فلسطين به طور جداگانه صورت گرفت، در اختيار عموم مسلمانان  صومعه

عربي كه در دسترس خوانندگان مسلمان بود، ظاهراً  هاي اوليه ترجمه .قرار نگرفت
كه با عنوان المسعودي از آن ياد )  م873/  هـ 260 :م(توسط حنين بن الحق 

ترين ترجمه به  به عنوان دقيق) 112ـ13 م؛ تنبيه، 956./ هـ 345: م(شود  مي
./ آيد و همچنين ترجمه الحارث بن سنان كه در اواخر قرن سوم هـ  حساب مي

هر دو نه از عبري، بلكه از يوناني . زيست مي.  م10./ هـ 4و نيمة اول قرن . م منه



  . اند به سرياني و بعد به عربي ترجمه شده
اي از متفكران يهودي، ربانيت و  هاي ديگري از عبري توسط عده ترجمه

 Sa'adya Gaonها ترجمة  پرنفوذترين آن. كارايت مثل هم صورت گرفته است
جا كه متفكران  از آن . ها ظاهراً براي استفادة داخلي بود ين ترجمهاگرچه ا. بود

كردند،  هاي عبري استفاده مي هاي عربي خود، از كتاب يهودي، حتي براي نوشته
  .ها به راحتي در دسترس مسلمانان نبودند اين نوشته

  هاي انجيل ساختگي  بيانات و نقل قول

سترسي فزآينده به تورات، به رفت، د چه احتماالً انتظار مي برخالف آن
در مورد متخصصين علم كالم ، اين . هاي قابل اعتماد منجر نشد افزايش اقتباس

هاي منطقي و عقلي را به مباحث نقلي  ها بحث موضوع قابل درك است، زيرا آن
المعارف و  ةدهند، البته به جز بعضي نويسندگان داير از كتاب مقدس ترجيح مي

 /355(، المقديسي .) م956/  هـ 345: م(ل ابن قتيبه، المسعودي اي، مث آثار مقايسه
و نويسندگاني مثل ابن هضم كه اهل بحث و ) 1050/ 442: م(و البيروني ) 966

هاي اسالمي شده انجيل  جدل بودند، كمتر كسي از توراتي كه متمايز از نسخه
  .  به عنوان يك منبع استفاده كرده است است،

توان توضيح داد كه بسياري از متفكران مذهبي  گونه مي اين موضوع را اين
كتاب كه هم نسخ و هم تحريف شده بود، مخالف   به شدت با استفاده از اين

. پذيرفتند ها گرفتن اطالعات از يهوديان را دربارة عقايد خود نمي آن. بودند
ها اسالمي شده  هاي اصلي آن هاي انجيل كه شخصيت اگرچه انتقال حكايت

  ).Vajda, Jwfs et musulmans; kister, Haddithū: به. ك.ر(ند، مجاز بود بود
كند كه نشان  هاي معيني را تقويت مي ديدگاه هاي جعلي تورات،  اقتباس

جا كه  از آن. دهند نظرية تحريف كتاب مقدس به طور كلي پذيرفته نشده است مي



نسبت دادن  ده بود، كتاب تورات براي بسياري از مسلمانان ناشناخته باقي مان
رود،  ترين شكل ـ ممكن بود، چنان كه انتظار مي اقوال مختلف به آن ـ به دقيق

نوع مشهوري از قصص انبياء و اسرائيليات كه دربارة زندگي پيامبران و بني 
اگر چه . شود اسرائيل است، در متون نيمه مقدس يا جعلي خيلي زياد يافت مي

هاي مسلمانان از حديث و تفسير  ر تمام انواع نوشتهكم و بيش، د ها،  اين داستان
: به. ك.ر(شود  ها يافت مي نامه گرفته تا تاريخ و جغرافي و واژه نگاري و زندگي

Hadith and Guran.(  
نامه  االولياء است كه حاوي زندگي حليةها،  يك نمونه خوب از اين نوشته

است كه به افراد گوشه مسمانان زاهد و تارك دنياست و شامل مطالب بسياري 
نشيني همچون كعب االحبار، و هب بن منبه، مالك بن دينار و متخصصين 

من «و يا ) يةمكتوب في التور(هاي مقدس اشاره دارد و با عنوان  مشهور در كتاب

و به دنبال آن تعدادي اصول اخالقي و يا ) يةقرأت في التور(» ام در تورات خوانده
  ).Asceticism: به. ك.ر(اند   رفتار زاهدانه آوردهسخناني در ستايش اعمال و

توان گفت حداقل با روح  به جز اصول اخالقي كم و بيش جهاني كه مي
، چيزهاي )Ethics and the Quran: به. ك.ر(كتاب مقدس يهوديان ارتباط دارد 

براي مثال نظريه يوناني چهارفكاهي . ديگري هم به تورات نسبت داده شده است
يك شاخ ) (Abu Nu'aym al - Isfahani: به. ك.ر( خليفه دوم عمر و توصيف

و ) المالكي، مقتل عثمان(كه قتل او در تورات نيز پيشگويي شده بود ) آهني
خليل به (شود  در آنجا ديده مي] 7[طالب هاي علي بن ابي حيدر يكي از نام
در تورات به خليفه اموي عمر بن عبدالعزيز ). 156، ص 3 ج  احمد، كتاب العين،

ها  در مرگ وي چهل روز در آسمان. عنوان يك انسان درستكار معرفي شده است
و ) 342 و 339، صفحات 5االولياء، ج  حلية ابونعيم االصفهاني، (سوگواري كردند 



در جايي، . نه تنها نام مكه بلكه نام شهر ري نيز در كتاب موسي عيناً آمده است
اي، يك  در يك حديث افسانه: ضوعات بعيد استكسي بايد گفته باشد كه اين مو

ها گفته، دروغ  نشين مسلمان خود گفت آن چه كعب به آن يهودي تبعيدي به هم
  .بود و تورات در واقع بسيار شبيه كتاب مقدس مسلمانان است

  مشابه، در عين حال متفاوت

» تارتباط زيادي بين قرآن و تورات اس«هاي قرآني به اين نظريه كه  در متن
كند، اساس  هاي مقدس پيشين را تصديق مي اشاره شده است، زيرا قرآن كتاب
. كند و در كتب مقدس پيشين آمده است يد مييوحي مثل تورات و انجيل را تأ

دارند كه آيات معيني از قرآن به صورت تحت اللفظي با تورات  مفسران اظهار مي
. كنند كه در تورات نيز آمده است ها براي شاهد دو آيه را ذكر مي آن. ارتباط دارد

) قصاص: (به. ك.ر( قرآن كه قانون قصاص 5مثل آيه چهل و پنجم از سوره 
Retaliation (كند كه مؤمنان در   بيان مي48 از سوره 29كند و آيه  را بيان مي

هاي زياد بر پيشانيشان دارند  اند كه در اثر سجده  تورات چنين توصيف شده
  ).Bowing and prostration) سجدهركوع و : (به. ك.ر(

پدرش به طور اتفاقي از پيامبر يا از عمر اجازه (عبداهللا بن عمر بن عاص 
همان گونه در تورات ] 9[گفت محمد) خواندن تورات صحيح را داشت

: به. ك.ر(هاي شاهد،  با عنوان: توصيف شده كه در قرآن نيز توصيف شده است

Witnessing n Testifying(ت دهند، ، بشار)به. ك.ر :Good news( انذار كننده ،
و اين كه او نه خشن است؛ ) 8/ 48؛ 45/ 33؛ 56/ 25؛ 105/ 17: قرآن: به. ك.ر(

االحبار اين بيانات را به تورات  كعب. زند ها فرياد مي نه تند خو و نه در خيابان
كنم كه   من يك تورات جديد را به تو وحي مي اي محمد،«: دهد نسبت مي

هاي كر را شنوا و قلوب مهر خورده را روشن  هاي نابينا را بينا، و گوش شمچ



اين اطالعات . 5 بند 35  و باب2 بند،42  اين فرازها، ذكر عيسيا هستند باب. كند مي
 6نيز به اين فرد نسبت داده شده است كه بخش آغازين تورات با آيه اول سوره 

ها و زمين و تاريكي و  ه آسمانستايش مخصوص خداوندي است ك«ارتباط دارد 
و » شوند نور را آفريد؛ با اين وجود كفار براي پروردگار خود شريك قايل مي

ستايش مخصوص خدايي است كه «: پذيرد  پايان مي17 از سوره 111كه با آية  اين
كه بخش آخر تورات با نيمه  و اين» و او را بسيار بزرگ بشمار... فرزندي ندارد
پس او را عبادت كن و به او توكل «. (آيه سوره هود يكسان استدوم از آخرين 

  ). 123/ 11  ، قرآن سوره»خبر نيست كنيد بي كن كه خداوند از آن چه مي
هاي آغازين تورات ده آيه  اين جمله هم به كعب نسبت داده شده كه بخش

بگو «:  سوره انعام آغاز شده است151است كه با آيه ) انعام(از سوره ششم قرآن 
اين آيات شباهت . »بياييد تا آن چه را خداوند بر شما حرام كرده، بر شما بخوانم

). Brinner, An Islamic Decalogue: به. ك.ر(زيادي با ده فرمان موسي دارند 
 بار در تورات آمده است و واژة 700، 62گفته شده است كه آية اول سوره 

 موسي معرفي كرد، در سراسر تورات ؛ نامي كه خداوند خود را با آن به»الرحمن«
 999به عالوه، تورات شامل ). 116، ص 1ج  اتقان،  سيوطي، (تكرار شده است 

چنان كه ذكر شد ). 20، ص 1كثير، تفسير، ج ابن(شود  اسم ديگر براي خداوند مي
هاي  ها عنوان در حالي كه محتويات دو كتاب مقدس اساساً يكسان هستند، فصل

» المبيده«در تورات » كهف« مثالً سوره پنجاهم قرآن يعني سوره متفاوتي دارند،
ها  در روزي كه چهره نام گرفته است، زيرا چهره آن كس را كه به آن معتقد است، 

  . كند شوند، سفيد مي سياه مي
آمده است، زيرا » معمه«در تورات تحت عنوان » يس« قرآن، يعني 36سوره 

هاي بسياري را از اين دست  مثال. شود وي ميشامل چيزهاي خوب دنيوي و اخر



اما نه تنها آيات به صورت جداگانه به تورات نسبت داده شده، . توان ذكر نمود مي
باشند، مثل  اند حاوي تورات واقعي مي تري نيز كه مدعي هاي طوالني بلكه متن

رات اين متون مورد بحث ظاهراً شبيه دستو. اند  تأليف شده قوانين اسالمي شده،
 Sadan, some: به. ك.ر(اند كه بيشتر به قرآن شباهت دارد؛ تا تورات  اخالقي

literary problems; Jeffery, A Moslem Torah.(  
گفته  در حالي كه عقيده بر اين است كه تورات بسيار شبيه به قرآن است، 

در عين حال، مهم است . شده دو كتاب مقدس در نكات اساسي متفاوت هستند
د كنيم كه قرآن در پايان خط طوالني كتب مقدس است و اين اعتبار و نفوذ تأكي

به همين اندازه، مهم است كه بر برتري و طبيعت . دهد قرآن را افزايش مي
، براي مثال گفته شده )Shnizer, The Qur'an: به. ك.ر(همتاي قرآن تأكيد شود  بي

ه در تورات و نه در همتاست و ن است سوره اول قرآن يعني فاتحه تك و بي
انجيل، خداوند چيزي مثل آن را وحي نكرده است، اما تفاوت اساسي اين است 

همتا در سبك، نوشتار و  اي غير قابل تقليد و بي كه برخالف تورات، قرآن معجزه
  ).Inimita bility i language and Style of th Qur'an: به. ك.ر(محتواست 

  دوم و در نتيجه دست  ترجمه شده،

هاي متفاوت تورات  دانستند كه نسخه نويسندگان و اهل بحث و جدل مي
، )Jews(اند، مثل نسخة يهوديان  حتي قبل از ترجمه شدن، به عربي وجود داشته

و سپتاجينت ) the Samaritan Pentateuch(سامريان » عهد عتيق«اسفار پنجگانه 
)Septuagint (هاي اين  بن هضم، تفاوتدر حالي كه بعضي افراد مثل ا. يوناني

دانند، افرادي ديگر مثل ابن قتيبه و  ها را شاهد بر تحريف كتاب مقدس مي نسخه
هاي  ، ـ بدون ادعاي تحريف ـ معتقدند وجود ترجمه)م1013/ هـ 403:م(باقالني 

تر بودن تورات نسبت به قرآن  ترين داليل پايين  متفاوت از تورات، يكي از روشن



 غير قابل تقليد بودن، بدون ترجمه مانده يا غيرقابل  يژگياست كه به خاطر و
اين حقيقت كه قرآن فقط به ) قرن دهم(از نظر كارايت فرقيزاني . ترجمه است

كند؛ بلكه مسلمانان را تضعيف  است، كتاب يهود را تضعيف نمي  يك زبان آمده
را   د و آنتوانند طبيعت اعجاز قرآن را درك كنن هايي مي كند، زيرا فقط آن مي

  )Ben – Shammai, the atlitude. (باشند مسلط عربي ستايش و تعظيم نمايند كه به زبان
شاهد ديگر بر برتري قرآن از نظر مسلمانان اين است كه قرآن، بر خالف 

 در حالي كه تورات فقط در حضور عدة  تورات، در حضور همه مردم وحي شد،
كل جامعه منتقل نشد و بدون وقفه و فاصله كمي از افراد به موسي داده شده و به 

در حالي كه افراد متعصبي چون ). تواتر ندارد(از نسلي به نسل ديگر منتقل نشد 
كه اساساً (اسرائيل و يهود به عمد انتقال كتاب مقدسشان را  ابن هضم معتقدند بني

يروني شناس، الب متعلق كرده بودند، افرادي ديگر مثل ستاره) خواستند آن را نمي
هايي چون اسارت و تبعيد كه  ها به دليل گرفتاري يهودي: تري دارند ديدگاه ماليم
  .برند، نتوانستند تورات را از نسلي به نسل ديگر منتقل كنند از آن رنج مي

  اعتبار ساختن تورات يهود العمل يهوديان در برابر تالش براي بي عكس

براي استفاده داخلي بود، از هاي جدلي و دفاعي خود كه  يهوديان در رساله
در عراق سعديه گائن و معاصر او يعقوب قرقيزاني . كتاب مقدسشان دفاع كردند

و افرادي ديگر سعي كردند با ادله عقلي و نقلي ثابت كنند كه تورات نسخ نشده 
ها ادعاي تحريف كتاب مقدس را، كه توسط متكلمان مسلمان نيز مطرح  آن. است

ها  و اشعري) Mu'tazilis: به. ك.ر(معتزله . دهند ب قرار نمينشده بود، مورد خطا
سعي كردند نظر يهوديان را در اعتبار ابدي كتاب مقدس با ذكر داليل عقلي رد 

متفكران يهودي انكار نكردند كه در انجيل ). Sklare, Responses :به. ك.ر. (كنند
ين پادشاه از چهار بر اساس كتاب دانيل، آخر«: عبري به اسالم اشاره شده است



پادشاه بود كه اسرائيل را مغلوب خود كرد و زماني كه آخرين پادشاهي به پايان 
حال، اين به معني   در عين. »رسد، زمان آزادي و رستگاري فراخواهد رسيد

اگر چنين . باشد پيامبر حقيقي است، نمي] 9[پذيرش ادعاي مسلمانان كه محمد
توانست بر اساس متن انجيل ثابت  ه ميچيزي باشد، تحريف ادعاي اوست ك

، )1141: م(در قرون بعدي متفكران سرسخت يهود مثل يهودا هالوي . شود
: م(و سالمن بن ادرت ) 1204: م(و موسي مايمونيدز ) 1181: م(ابراهام مجا داود 

كه همه اسپانيولي بودند، با عالقة تمام از يهوديت و تورات در مقابل ) 1310
تأثير مباحث هموطنشان ابن هضم، در آثار . ن مسلمان دفاع كردند متفكرا حملة

  .ها به راحتي پيداست آن

  بررسي و نقد مقاله

كند و  اين مقاله نقاط قوت خوبي دارد و تحليل جالبي از تورات ارائه مي
كند و نيز برتري قرآن بر  داليل تحريف شدن تورات را نقل، ولي آن را توجيه مي

كند، اما نقاط ضعف متعددي هم دارد كه به   مختلف نقل ميتورات را از جهات
  .كنيم ها اشاره مي برخي از آن

   بررسي ساختار مقاله ـالف

 در ابتدا تعريف به نسبت جامعي از واژة تورات، ريشه و معاني نگارنده. 1
  . اش ارائه داده است مختلف آن و نظرات گوناگون درباره

بحث سخني به ميان نياورده است، البته با در مقدمه از اهميت و ضرورت . 2
المعارف است كه ادعا دارد قرآن را  ةتوجه به اين كه اين مقاله بخشي از يك داير

از كلية جوانب و به طور كامل بررسي كرده است، ممكن است از بيان اهميت و 
  .ضرورت اين بحث در ابتداي مقاله چشم پوشي كرده باشد

به ارجاعات قرآن به كتاب موسي را تحت دو  مطالب مربوط نگارنده. 3



توانست  عنوان و در دو بخش آورده است كه به علت ارتباط اين دو قسمت مي
  .آن دو را زير يك عنوان توضيح دهد

دهد كه در مطالب قرآني تخصص نداد و مطالب را از   نشان ميويبيانات . 4
ها تنها نماينده گروه  آنكند كه بعضي از نويسندگان  منابع گوناگون نقل قول مي

خاصي از مسلمانان هستند و مورد قبول همه مسلمانان نيستند و با وجود منابع 
  .ها استفاده نشده است متنوع نزد مسلمانان، از آن

توضيحات اضافه در داخل متن و در پرانتز آمده است كه باعث عدم . 5
ر بود در پاورقي يا شود و بهت پيوستگي مطالب و به هم زدن تمركز خواننده مي

  .شدند نوشت ذكر مي پي

   بررسي محتوي  ـب

 به دليل عدم آشنايي كافي با قرآن و استفاده نكردن از منابع نگارنده. 1
در بعضي . گويي شده است هايي از مقاله دچار تناقض مختلف و موثق، در بخش

براي مثال در . ها مطالب ذكر شده با نص صريح قرآن متفاوت است قسمت
  : نويسد قسمتي از مقاله مي

را خوانده بود او از خداوند ) مةاُ(موسي در الواح، توصيف امت نمونه ... «
خواست پيروان خودش را امت نمونه قرار دهد، ولي به او گفته شد امت نمونه، 

  . »در اين جا بود كه الواح را در هم شكست. هستند] 9[پيروان محمد
 اين 7آن علت عصبانيت حضرت موسيدر حالي كه مطابق نص صريح قر
قرآن هرگز در شأن .  آوردند پرستي روي بود كه پيروانش در غياب او به گوساله

داند كه در مقابل امر خداوند عصباني شود و سرپيچي  يك پيامبر اولوالعزم نمي
 احتماالً به نگارندهكند يا الواح كتاب مقدس را بشكند و اين اتهامي است كه 

، وارد 7گاهي كامل به ساحت پاك يك پيامبر الهي همچون موسيدليل عدم آ



  .كرده است يا از منابع غير قرآني و احتماالً غير معتبر استفاده كرده است
  : نويسد مي» تحريف تورات« در قسمتي از اين مقاله با عنوان وي. 2

ن شود تا ادعاي يهوديا ها نيز مطرح مي ادعاي تحريف متون تورات در اين سال«
با اين بيان كه مطابق تورات واقعي، . نسبت به فلسطين را غيرقانوني اعالم كنند

سرزمين فلسطين به فرزندان اسحاق، يعني يهوديان تعلق ندارد؛ بلكه به فرزندان 
  . »اند جا كرده اسامي را جابه  و يهوديان اين تعلق دارد  اسماعيل يعني اعراب

  :اين در حالي است كه
ه عنوان آخرين كتاب مقدس الهي كه مصون از هر نوع تحريف  قرآن ب)اوالً

كند  و افتراء است، به صراحت و در ضمن آيات بسياري اين حقيقت را بيان مي
كه يهوديان كتاب مقدس خود را كه امانت الهي در دست آنان بود، پاس نداشتند 

ا تغيير هاي مختلف به آن اضافه يا از آن حذف كردند و ي و مطالبي را به شكل
كند كه كالم  قرآن بارها يهوديان، ـ به طور كلي اهل كتاب ـ را متهم مي. دادند

خدا در تورات را، به عمد، تغيير دادند و آن چه را خود نوشته بودند، با وحي 
  ).13/ 5؛ 46/ 4؛ 75 و 9/ 2: قرآن(جا كردند  خداوند جابه
يقت و مخفي كردن ها را به آميختن حق و باطل، پنهان كردن حق قرآن آن

/ 2: قرآن(كند  بخشي از كتاب، يا چرخاندن زبانشان هنگام تالوت كتاب متهم مي
  ).13/ 5؛ 46/ 4؛ 75 ـ 9

پنهان كردن حكم تورات دربارة زناي زن محصنه كه مطابق با قضاوت پيامبر 
 داستان آن را مفصل ذكر كرده است، نگارندهاسالم در آن مورد بود؛ و 

داشتند، از تورات  ر اين كه يهوديان آن چه را كه خوش نميخودگواهي است ب
  .كردند حذف يا مخفي مي

هايي كه تورات   بررسي اجمالي از تاريخ تدوين تورات و فراز و نشيب)ثانياً
دهد كه  نشان ميتاكنون طي كرده است،  7از زمان نزول بر حضرت موسي



سياري از افراد مغرض و  همان تورات واقعي نيست؛ بلكه توسط ب تورات كنوني،
  : غيرمغرض، دچار تحريف و تغيير گوناگون شده است و تاريخ آن بدين قرار است

نصر حكومت بابل   سال قبل از ميالد مسيح شخصي به نام بخت600حدود 
را ـ كه قبالً در دست يهود بود ـ به دست گرفت و به دليل سرباز زدن يهوديان از 

هاي مقدس يهوديان و تورات را كه در  له كتابچيز ـ از جم  اطاعت او، همه
 سال وضع به همين ترتيب گذشت و 50نهادند ـ از بين برد و تا حدود  تابوتي مي

پس از آن . از كتاب و مسجد و ديار چند هزار نفري كه در بابل بودند اثري نبود
 آن كه كوروش يكي از ملوك فارس بابل را فتح كرد، اسراي بني اسرائيل را كه تا

زمان در بابل تحت نظر بودند، آزاد كرد و عزراي معروف ـ از مقربان درگاهش ـ 
را امير بر اسرائيليان كرد و اجازه داد كتاب تورات را براي آنان بنويسد و اين 

طباطبايي، محمد حسين، (همان توراتي است كه تا به امروز در دست يهود است 
  .)480، ص 3الميزان في تفسير القرآن، ج 

  :به قول يكي از مورخان يهود

گفتند كه شايست  ها بودند، به مردم مي كاتبان كه مفسر قانون و رهبران كنيسه... «
همه چيز در كتاب «كردند كه  آنها به مردم تلقين مي. و ناشايست كدام است

اگر قدماي اين قوم، كه به سزا به اهل كتاب ملقبند، كتاب مقدس را از . »است
ه وجود آوردند، اعقاب ايشان زندگي خود را براساس كتاب زندگي خود ب

جان بايرتاس، حكمت، تاريخ جامع (» مقدس بنا كردند و جاني تازه گرفتند
  ).540اديان، ص 

هاي كتاب  ترين نقدهاي تورات و ساير رساله ترين و معروف يكي از قديم
در كتابي به ) 1617 ـ Spinoza) (1632(مقدس از سوي فيلسوف هلندي اسپينوزا 

اسپينوزا در كتاب خود با . اي در الهيات و سياست انجام گرفته است نام رساله
كند كه براي بررسي اعتبار كتاب مقدس، بايد به شواهد  هايي اثبات مي ذكر دليل



تاريخي و انتقادي آن پرداخت و متأسف است كه پيشينيان اين شناخت را متروك 
. اند، از دسترس ما به دور مانده است آن نگاشتهاند يا اگر چيزي در باب  داشته

آميز به نام  كنيم كه مسائلي تعصب اكنون ما در شرايطي زيست ميافزايد  وي مي
دين معروف شده است و مردم در اعتقادات خود سهمي براي عقل قائل 

نهم و در نخستين گام  رو من با نوميدي نسبي پاي در اين راه مي از اين. نيستند
پنجگانه  و قبل از همه به مؤلف اسفار(رسي نويسندگان كتاب مقدس به بر

  :پردازم مي) تورات

اي  تقريباً همة اهل كتاب معتقدند كه موسي تورات را تأليف كرده است، به گونه«
به . اند كه فرقة فريسيان از يهود در تأكيد بر اين عقيده، مخالف آن را مرتد دانسته

شمندي نسبتاً آزاد انديش بود، براي اظهار نظر خويش همين دليل ابن عزرا كه دان
در اين باب جرأت نكرد و تنها با اشاراتي مبهم، اشتباه بودن اين اعتقاد عمومي را 

عزرا  اما من بدون ترس و واهمه پردة ابهام را از روي سخنان ابن. متذكر شد
  حسين،توفيقي، (» برخواهم داشت و حقيقت را براي همه آفتابي خواهم كرد

  ).103آشنايي با اديان بزرگ، ص 

:  مطالب درج شده در تورات كنوني گواه بر تحريف آن است، مانند)ثالثاً
توصيف خداوند در تورات، داستان رانده شدن آدم و حوا از بهشت، نسبت دروغ 

از درخت معرفت نيك و بد زنهار نخوري زيرا «: و فريبكاري دادن به خداوند
، 2عهد عتيق، سفر پيدايش باب . (»ردي هر آينه خواهي مردروزي كه از آن خو

 از امور نشوند و در حكومت و حكمراني بر  ، تا مانند خداوند آگاه)17شماره 
ها  جهان با او رقابت نكنند؛ اما شيطان به شكل ماري در آمد و حقيقت را به آن

خداوند گفت و چون از آن درخت خوردند، معلوم شد كه شيطان راست گفته و 
  . دروغ گفته است» نعوذ باهللا«

عهد عتيق، (دهد  تورات به لوط پيامبر نسبت شرابخوري و زنا با محارم مي
  ).19 باب  همان،



  
دهد تا پيامبري را از برادرش عيسو  گري و تزوير مي به يعقوب نسبت حيله

  ).27 باب  همان،(بربايد 
دهد  عفتي مي ل و زنا و بيهاي قت در باب يازدهم كتاب سموئيل به داود نسبت

  .هاي ناروا به دور است در حالي كه ساحت مقدس پيامبران از اين نسبت ...و
شود كه تحريف قرآن به حوادث سياسي معاصر  از اين مطالب روشن مي

اي تاريخي و اثبات  درباره اسرائيل ربطي ندارد و غصب سرزمين فلسطين مسئله
 است و مالكيت آن براي مسلمانان بر پايه شده از نيمه دوم قرن بيستم ميالدي

  .7مالكيت اسحاق يا اسماعيل  صدها سال زندگي مسلمانان در آنجاست، نه برپايه
  : نويسنده در قسمتي از مقاله با عنوان رفتار دوگانه مدعي است. 3
داند، مسلمانان بايد  از آن جا كه قرآن، تورات را يك كتاب مقدس الهي مي«

ماني احترام بگذارند؛ حتي اگر درباره اعتبار و قداست كتاب به تمام كتب آس
رفتار دوگانه نسبت به تورات ... «. »توراتي كه يهوديان دارند، ترديد داشته باشند
  . »به خوبي در متون مسلمانان غربي آشكار است

در اين جا تذكر اين مطلب الزم است كه مطابق شواهدي كه درباال ذكر شد، 
يم از تصديق تورات، كتابي است كه در ميقات در الواحي كه كر منظور قرآن

  .كريم در سوره اعراف داستانش را آورد، به موسي نازل شد قرآن
باشد؛  قطعاً منظور قرآن از تورات، اسفاري كه فعالً در دست يهود است، نمي

 7زيرا خود يهوديان هم اعتراف دارند كه سند اين اسفار به زمان موسي
و ) يكي از پادشاهان بابل(سلسلة سند در فاصلة بين بخت نصر رسد و  نمي

كريم   كه قرآنتنها يك نكته. قطع شده است) يكي از ملوك فارس(كوروش 
  .ننموده است   را رد9خدا تمامي مطالب تورات موجود در عصر رسول



نمايد و در بين اديان الهي  چه از تورات كه قرآن تصديق و تأييد مي آن
اي از   همان معارف اصول دين كه توحيد و نبوت و معاد و پارهمشترك است،

ها در همه شرايع يكي است،  باشد و اين فروع كه متفرع بر آن اصول است، مي
هاي اجتماعي و حفظ حقوق مبارزه  عقايد ديني، در برنامه(زيرا در اصول مسائل 

نيست؛ چنان اختالفي ميان كتب آسماني ...) با جهل و دعوت به حق و عدالت و
  :فرمايد كه قرآن مي

Gَلا أَها إِلَى الِْكتَابِ ُقلْ ياَلوالَ  تَعو إِلَّا اللّه دبأَالَّ نَع نَُكميبَنَنا وياءٍ بوةٍ سَكِلم 
بياييد به سوى سخنى ! اى اهل كتاب«: بگو«؛ )64 /عمران آل(؛ F...ُنشْرِك بِهِ َشيئاً 

 يكسان است، كه جز خدا را نپرستيم و هيچ چيزى را كه ميان ما و ميان شما
  .»...شريك او قرار ندهيم

بنابراين ما مسلمانان بر اين باوريم كه همه اديان الهي يك منبع و آبشخور و 
سرچشمه زالل دارند، همگي در پي توحيد كلمه و كلمه توحيد و عمل خالصانه 

هيچ اختالفي در اصول كلي  يو صالح و آراستگي مردم به مكارم اخالق هستند؛ ب
  ).14كريم، ص  شبهات پيرامون قرآن معرفت، محمد هادي، نقد(يا در فروع جزئي 

Gََلكُم مِن ا  شَرَعينِ مى الدصبِهِ و    رَاِهيمنَا بِهِ إِبيصاومو كنَا إِلَييحالَّذِي أَوُنوحاً و
براى شما مقرر «؛ )13/ شوري(؛ Fينَ وَلا َتتََفرَُّقوا ِفيهِ أَنْ أَِقيموا الد  وِعيسى وموسى

كرد از دين، آن چه را كه نوح را بدان سفارش كرد و آن چه را به سوى تو وحى 
كرديم و آن چه را كه ابراهيم و موسى و عيسى را بدان سفارش كرديم، كه دين 

  .»را برپا داريد و در آن تفرقه افكنى نكنيد
لمانان الزم نيست كه تورات فعلي را بپذيرند، چون تورات بنابراين بر مس

اصلي نيست و بديهي است كه تاييد كتاب تورات تحريف شده مسئوليتي سنگين 
  .و الهي خواهد داشت، چون ممكن است منتهي به گمراهي برخي مردم شود



  : دارد  در بخشي ديگر از مقاله اظهار مينگارنده. 4

هايي كه  آنان را از فروش و معامله كتاب] لمانانهاي مس از مفتي[ابن رشد «
در حالي كه در نصردگرانادا ... احتماالً حاوي تورات يا انجيل بودند، منع كرد

فتوايي صادر شد؛ مبني بر اين كه با وجود ترديد در حقيقي بودن تورات، يهودي 
اً شود، بايد به طور رسمي و ترجيح طرف دعوي كه نزد قاضي مسلمان حاضر مي

  . »در يك كنيسه به كتاب خود يهوديان سوگند بخورد

  : توان گفت براي رفع تعارض ظاهري بين اين دو مطلب، مي
 فعلي حاوي   بيان شد كه كتاب تورات اصلي از بين رفته است و كتاب.الف

طبق اين فتوي، نشر . مطالب تحريف يافته و مطالبي از كتب مقدس اصلي است
از چنين معاملة مشكوكي غير قانوني اعالم شده است، اين مطالب و سود بردن 

  .باره دين و انبياي الهي است زيرا به منزله نشر مطالب كذب در
 اين كه يهوديان بايد به كتاب مقدس خود سوگند بخورند به اين علت .ب

دانستند و به دليل اعتقادشان  است كه شايد آنان، كتاب تورات را مقدس مي
كردند يا به  از گواهي دروغ پرهيز مي) دانستند مقدس ميتورات را صحيح و (

  .خوردند حقيقت كتاب تورات سوگند مي
  : نويسد اش مي  مقاله19 در صفحة وي. 5

كم و بيش، ) قصص انبياء و اسرائيليات كه در تورات آمده است(ها  اين داستان«
يخ و جغرافي، هاي مسلمانان از حديث و تفسير گرفته تا تار در تمام انواع نوشته

ها، حليه  يك نمونه خوب از اين نوشته. شود ها يافت مي نامه نگاري و زندگي واژه
  . »...االولياء است

  :توان گفت در اين مورد نيز مي
داند، در حالي كه مسلمانان همة  اوالً يهود، تورات را كتاب مقدس خود مي

ب جداي از متن قرآن دانند و اين مطال تفاسير و احاديث را مستند و مقدس نمي
  كريم است كه خداوند خودش حفظ آن را از تحريف و تغيير براي هميشه،



  :فرمايد ضمانت كرده است و مي
Gَنُ نَزَّْلَنا الذِّكْرافُِظونَ إِنَّا نَحلَح إِنَّا لَهوF) در حقيقت، ما خود، «؛ )9/ حجر
  .»ران آن هستيمدا را فرو فرستاديم و قطعاً، ما پاس) قرآن(كننده  آگاه

هاي مسلمان هست؛  دارد كه اسرائيليات در تمام نوشته ثانياً نويسنده اظهار مي
زند كه مورد تأييد  در حالي كه فقط كتاب حلية االولياء را به عنوان نمونه مثال مي

 از كتب معتبر و مستند حديث و تفسير وياحتماالً . همه مسلمانان نيست
  .مسلمانان اطالع كافي ندارد

  :گيري نتيجه

نويسنده مقاله تورات هر چند با شجاعت داليل تحريف تورات و برتري 
ها موفق نبوده است و برخي اشكاالت  قرآن را نقل كرده، اما در توجيه تحليل آن

  .سطحي به مسلمانان گرفته كه قابل نقد است
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