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اشاره
کتابی که مســلمانان به عنوان تورات می شناســند، نزد یهودیان »َتَنخ/תנך« نام دارد. واژه َتنخ برگرفته از ســه 
کتوبیم/ כתובים اســت)حرف כ در ابتدا و وســط کلمه ک و  یم/ נביאים و  حرف نخســتین تورا /תורה، نوّیِ
که در مجموع 39 عدد هستند: الف( توراه  کتاب اند  در انتها خ/ ך تلفظ می شود( هر یک متضمن شماری 
کتوبیم یا نوشته ها، مجموعه ای  یم همان کتاب های انبیا. ج(  مشــتمل بر پنج ِســفر حضرت موسی. ب( نوّیِ
که بیانگر فرهنگ،  متنوع با موضوعاتی مانند نیایش های شاعرانه، داستان ها، عبارات حکیمانه و سروده ها 
یخ و ادبیات یهودیت باســتان هســتند. گاهی تورا/ تورات گفته می شــود و مقصود کّل تنخ است و گاهی  تار
تنهــا به اســفار خمســه اشــاره دارد. در سراســر مقاله حاضر بــه تبعیت از رســاله مصباح الظلمات فی تفســیر 

التورات، منظور از تورات همان توراه، یعنی اسفار خمسۀ موسی است.

مؤلف رساله
زین العابدین بن محمد عتباتی عالم شــیعی زنده در نیمه اول قرن 13 هجری قمری در عراق، مؤلف رســالۀ 
مصباح الظلمات فی تفســیر التورات اســت. »عتباتی« لقبی اســت که ما بر اســاس مقدمه رساله )برگ 4( به 

او داده ایم:
 میــرزا محمــد، زین العابدیــن عتباتی 

ّ
»چنیــن گویــد بنــده حقیــر فقیــر و کمتریــن مســکین مســتکین ابن مــا

المسکن و المدفن انشاء اهلل تع. بنوك خامۀ شبرنگ بلبل فصاحت ... «.

که شــامل  گفته می شــود  کلمه عتبات جمع َعَتَبه در لغت به معنی آســتانه،1 به مزار امامان شــیعه در عراق 
یسته.  ی در کدام  یک از این شهر ها می ز شهرهای نجف، کربا، سامرا و کاظمین می باشد. روشن نیست که و

1. علی اکبر دهخدا؛ لغت نامه؛ ج 1۰، ص 15745.

 چکیده:
زین العابدین بن محمد عتباتی 
مؤلف رساله مصباح الظلمات فی 
تفسیر التورات در حدود 200 سال 
قبل با استفاده از متون درجه اول 
یهودی مانند تلمود، عین یعقوب و 
... به معرفی تورات پرداخته است. 
طبق تصریح نویسنده، این رساله 
تنها درآمدی بر تفسیر مفصل او 
بر تورات بوده، اما ظاهرا موفق به 
نگارش آن نشده و یا به دست ما 
نرسیده است. با وجود اینکه عتباتی 
در تألیف خود مبتکر بوده و رساله 
حاضر متضمن نوآوری های خوبی 
در مطالعات تطبیقی می باشد، با 
همه این توصیف ها رویکرد وی 
کامال انتقادی است و این اثر نیز 
جزء میراث ادبیات ردیه نویسی به 
شمار می رود. نگارنده سطور ذیل به 
معرفی کتاب مذکور همت گمارده 
است. وی در راستای این هدف، 
نخست به معرفی مؤلف، جایگاه 
علمی و آثار وی پرداخته و سپس 
مشخصات ظاهری نسخه مصباح 
الظلمات را بررسی کرده است. ارائه 
فهرست مطالب و اسلوب و محتوای 
رساله از دیگر مباحث مطرح شده در 
نوشتار است.

 کلیدواژه:
تفسیر کتاب مقدس، کتاب مصباح 
الظلمات فی تفسیر التورات، تورات، 
تفسیر تورات، زین العابدین بن 
محمد عتباتی، معرفی کتاب. 

نخستين تالش های شيعی 
در تفسير كتاب مقدس: 

 مصباح الظلمات 
فی تفسير التورات

نقد و برریس کتاب

حيدر عيوضی 
عضو پژوهشكده تفسير ـ پژوهشگاه دارالحديث

دانشجوی دكتری مطالعات تطبيقی اديان
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دانشــنامه های بزرگ در شــرح حال عالمان شــیعه، مانند اعیان الشــیعه، طبقات اعام الشــیعه و ... نامی از 
یعه نیز اشــاره ای به این رســاله نشــده است. بر اساس یادداشت تملک در برگ  ایشــان نبرده اند. حتی در الذر
کتابت یکی است؛ یعنی  ک و 

ّ
یخ تمل کاظمین بوده، چه اینکه تار کتابت آن در  که  نخست، احتمال می رود 

یخ تألیف یعنی 1226ق می باشــد. تنها منبع فعلی ما از  ســال 1263ق و این البته حدود 40 ســال پس از تار
گلپایگانی قم نگهداری می شود. نویسنده  کتابخانۀ  که در  حیات مادی و معنوی مؤلف همین رساله است 

با شعر و ادبیات نیز مأنوس بوده و خود نیز دستی در سرودن شعر داشته است.

جایگاه علمی نویسنده و رساله
کتســاب علوم دینی، در شــناخت ادیان و مذاهب  طبــق مقدمــۀ رســاله مؤلف ما از عنفــوان جوانی افزون بر ا
دیگــر، علــوم غریبــه و نیــز زبان عبری مجّد بوده اســت. هر چند رســالۀ حاضر نســخه به خط مؤلف نیســت، 
چه اینکه برخی حذفیات و ثبت مغلوط واژگان عبری در آن رخ داده )نک. ادامه(، با وجود این متن رســاله 
کتاب عین یعقوب )خاصه تلمود به  گســترده نویســندۀ آن در تورات عبری، تفســیر راشــی،  نشــان از دانش 

عبری( دارد.

که به پیشــگویی های  عتباتی ارادت خاصی نســبت به اهل بیت داشــته و از این رو در مطلب یازدهم رســاله 
کرده مؤیداتی از تورات بر والیت امامان شیعه بیابد. تورات راجع به نبوت پیامبر اسام است، تاش 

گردان استادان و شا
یم و در خود رســاله نیز توضیحی در این  گردان مؤلف در دســت ندار کنون هیچ اطاعی از اســتادان و شــا تا 
باب نیامده اســت. از آنجایی که ایشــان به علوم دینی اشــتغال داشته )در صفحه نخست برگ 11(، می توان 
کاشــف الغطاء )1228ق.( را درک  که محضر عالمان بزرگ عراق آن عصر همچون شــیخ جعفر  احتمال داد 

کرده باشد، اما به هر حال این موضوع برای ما مبهم است.

آثار نویسنده
رســاله مصباح الظلمات فی تفســیر التورات تنها اثر شناخته شــده این نویســنده اســت. البته رســاله حاضر 
تنها مقدمه ای بر تفســیر تورات بوده و طبق توضیحات پایانی رســاله، نویســنده در اینجا قصد داشــته تنها 12 
ی بوده است. مؤلف  مطلب در باب آشنایی با تورات را بگوید و این در واقع درآمدی بر تألیف تفسیر تورات و
در موارد متعددی در نســخه موجود نیز وعده تشــریح برخی از موضوعات را در آینده داده اســت. در انتهای 

رساله، برگ 59 آمده:

کمیت  که  کنون وقت آن شد  کتاب تورات و ا »تمام شد دوازده مطلب با پنج سفر و پنجاه و چهار پاراشات2 
خوش خــرام قلــم بــر صفحه میادین اوراق جــوالن داده به ذکر نگارش آن پردازد، مأمول این مذنب شرمســار از 
گرداند تا آنکه شــروع کنم در  عنایــت حضــرت آفریــدگار آنکه بدرقــه توفیق را هم عنان این مســافر زنگبــار روم 

مقصود، متوکًا علی اهلل المعبود، فإّنه خیر شاهد و مشهود، سنه 1226«.

گر آن نســخه از بین نرفته باشــد، نگارنده بــا وجود تاش های  گــر عتباتــی موفق به نگارش تفســیر شــده و نیز ا ا
بسیار هنوز به آن دست نیافتم.

مصباح الظلمات فی تفسیر التورات
مشخصات ظاهری نسخه

عنوان: مصباح الظلمات فی تفسیر التورات

2. پاراشاه / פרשה و جمع آن پاراشات/ פרשות )ديگر شكل جمع آن پاراشيوت/ פרשיות می باشد، نک: سليمان حييم، فرهنگ عبری ـ فارسی، 
ز شنبه قرائت می شود. اسفار خمسه دارای 54 پاراشات می باشد. به هر  صص  433 و 499( به معنی بخش و قسمت، بخش هفتگی تورات که رو

گفته می شود. يک از فصل های تورات نيز پاراشاه 

کتابی که مسلمانان به 
عنوان تورات می شناسند، 

نزد یهودیان »َتَنخ/תנך« نام 
دارد. واژه َتنخ برگرفته از سه 
حرف نخستین تورا /תורה، 
یم/ נביאים و کتوبیم/  نویِّ
כתובים است)حرف כ در 
ابتدا و وسط كلمه ک و در 
انتها خ/ ך تلفظ می شود( 

هر یک متضمن شماری 
کتاب اند که در مجموع 39 

عدد هستند: الف( توراه 
مشتمل بر پنج ِسفر حضرت 

یم همان  موسی. ب( نویِّ
کتاب های انبیا. ج( کتوبیم 

یا نوشته ها، مجموعه ای 
متنوع با موضوعاتی مانند 

نیایش های شاعرانه، 
داستان ها، عبارات حکیمانه 

و سروده ها که بیانگر فرهنگ، 
تاریخ و ادبیات یهودیت 

باستان هستند. 

نقد و برریسکتابنخستين تالش های شيعی در تفسير كتاب مقدس
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فهرست مطالب
کمــان قاجــار، انگیــزه از تألیــف رســاله و فهرســت  مقدمــه: تمجیــد حا

مطالب

مطلــب اول: در اشــتقاق لفــظ جالــه در تــورات./ مطلــب دوم: در وجــه 
تســمیه بعضی از اســامی انبیا در تورات./ مطلب سوم: در بعضی عقاید 
کلمات و حروف تورات./  فاسده یهود./ مطلب چهارم: در عدد آیات و 
مطلب پنجم: در عدد اوامر و نواهی و مســائل تورات./ مطلب ششــم: در 
یه./ مطلب هشــتم:  ِفــَرق طایفه یهــود./ مطلب هفتم: در صحف ســماو
در اصطاحات و نســبت ها./ مطلب نهم: در قربان ها و عدد اوصیاء./ 
مطلــب دهــم: در کیفیت وضع تورات./ مطلب یازدهم: در اثبات پیامبر 
اســام و اوصیــای آن حضرت./ مطلب دوازدهم: در فهرســت  ِســفرهای 

تورات.

رســاله بــه درخواســت مجــّدد میــرزا عیســی قائم مقــام )فــوت 1237ق/ 
1822م( نــگارش یافتــه اســت. دفعــه نخســت مؤلــف بــه علــت ضعف 
کار خــود را معــذور داشــته، امــا پــس از اصــرار میــرزا  جســمی و دشــواری 
کار را احســاس کرده و به قصــد دانش افزایی  عیســی قائم مقــام ضــرورت 

ید. )برگ 11( اهل اسام در مواجهه با یهود به نگارش آن دست یاز

اسلوب رساله
الف( اسلوب در لغت عبری

که از تورات نقل خواهم  در پایــان مقدمه )برگ 11( مؤلف می گوید فقراتی 
کرد بر سه شکل خواهد بود:
1. متن عبری به خط عبری
2. لفظ عبری با خط عربی

3. ترجمه فارسی

اما در نســخه حاضر شــکل اول دیده نمی شــود. به نظر می رســد کاتب به 
کرده اســت و به این  دلیــل دشــوار بودن نگارش متــن عبری آنها را حذف 
موضوع باید ضبط اشــتباه برخی از اســامی و اصطاحات عبری را افزود 

مانند:
عاسو به جای »عیسو«

هیوشع به جای »یهوشع« و ... .

كتابت ب( ويژگی های زبانی و 
ساختار جمات به طور کامل فارسی دوره میانه است: ... پیغمبری برپا 

کنم و ... می تواند بود.

كتابت برخی حروف ج( شكل خاصی از 
کلمه بعد از خود چسبیده: »به ایشان« به  حرف اضافه ب در همه جا به 

صورت »بایشان«، »به سّید« به صورت »بسّید« و ... .

مؤلف: زین العابدین بن میرزا محمد عتباتی )ق 13(
زبان: فارسی/ محل تألیف: عراق

کامــل و دیگــری ناقــص هــر دو در  نســخه های موجــود: دو نســخه: یکــی 
گلپایگانی قم3 کتابخانه آیت اهلل 

کتابت: 1263ق/ موضــوع: مقدمه ای بر  یخ  یــخ تألیــف: 1226ق/ تار تار
تفسیر تورات

به درخواست: میرزا عیسی قائم مقام*

* میــرزا عیســی ملقــب به ســید الــوزاء،4 پدر قائم مقــام فراهانی مشــهور از 
مــردان نیــک و دوراندیــش عصــر خود بــوده اســت. همو در اثبــات نبوت 
کــه در انتهــای مقالــه  خاصــه و جوابّیــه بــر مبلغــان مســیحی رســاله دارد 

خواهد آمد.

مهدی الیه: فتحعلی شاه قاجار و فرزندش عباس میرزا
کاتب:  حسین بن محمدمحسن اإلصفهانی

ینی  تملک: در برگ اول یادداشت تملک محمد بن حاج عبدالرحیم قزو
کاظمیــن و مهــر مربــع »یــا محمــد« و مهــر بیضــوی  یــخ 1263ق در  بــه تار

»علی نقی بن محمد« دیده می شود. 58 برگ، 14 سطر، 15× 20س.5

شــماره نسخه در فهرســت: 137020؛ شماره نسخه در قفسه: 4026ـ 146 
20 /

آغاز: الحمدهلل الذی یدرک األبصار وال تدرکه و کان منها خفیا ... اما بعد 
کمترین مسکین ... . گوید حقیر فقیر و  چنین 

انجام: مأمول این مذنب شرمسار از عنایت حضرت آفریدگار ... تا آنکه 
شروع کنم در مقصود، متوکًا علی اهلل المعبود، فإنه خیر شاهد و مشهود، 
کاتب الحروف حســین بن محمدمحســن اإلصفهانی سنه  ســنه 1226، 

1263، التماس دعا دارم«.

گلپایگانــی قم، ج  کتابخانــه عمومی  يــی، حافظيان، فهرســت نســخه های خطــی  3. صدرايــی خو
8-7، ص 4357.

4. ميــرزا عيســی مشــهور به ميــرزا بــزرگ قائم مقام فراهانــی و ملقب به ســيدالوزراء. در ســال 12۰8ق. 
ير حســينعلی ميرزا معرفی شــد. نظر به لياقتی که داشــت به دســتور شاه  ز از ســوی فتحعلی شــاه و
ر عباس ميرزا نايب الســلطنه راهی تبريز شد. از خدمات او می توان به اعزام  ين مشــاو قاجار به عناو
پا برای تربيت قشون و تأليف  نخســتين گروه محصلين ايرانی به انگلســتان، دعوت از معلمين ارو
کتاب هايی با عنوان اثبات نبوت خاصه و رســاله جهاديه نام برد. او انســانی منيع الطبع و بلندنظر 
يد: »ميرزا بزرگ نايب الســلطنه به نظر  يه مستشــار ســفارت انگليس در مورد او می گو بوده. ژاک مور
زی از طرف سفير برای او هديه بردم، اما او  من سرآمد تمام آدم هايی است که من در ايران ديدم؛ رو
ر می باشــد«. )قائم  نپذيرفت، در مملكتی که تمام مردم پولكی می باشــند اين کار خيلی تعجب آو

مقام، یادداشت ها و خاطرات میرزا موسی خان قائم مقام فراهانی، ج 1،ص 33ـ 34(
5. مشــخصات نســخه ناقص: 23 برگ، 17 ســطر، 21× 15س. شماره نســخه در فهرست: 137۰3؛ 

شماره نگهداری نسخه: 1/ 894569/ 23.

نقد و برریسکتابنخستين تالش های شيعی در تفسير كتاب مقدس
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گ بدون سرکش یه« و حرف  »تورات« به صورت »تور

محتوای رساله
1

کمان قاجار، انگیزه تألیف و فهرست رسالهمقدمه 18 ص برگ3- 13مدح حا

کمــان قاجــار، فتحعلی شــاه، ولیعهد عباس  رســاله همچــون بســیاری از متــون ایــن دوره با مــدح مفصل حا
میرزا و میرزا عیســی قائم مقام شــروع می شــود. در این میان نویســنده به طور خاص در توصیف عباس میرزا از 

گرفته است. در صفحه دوم از برگ 8 آمده: کتاب مقدس بهره   مضامین 

»... و ِبُیمن عدل و رعّیت پروری و نهایت انصاف و دادگســتری، ... میش با گرگ آغاز أخوت نموده، شــیر با 
گشته رام/ آهو و شیرند با هم در خرام ...«. گرگ با هم  گوسفند و  گشته، شعر:  آهو هم ِسیر 

کرده اســت: گرگ با بّره ســکونت  پیش تــر اشــعیا مدینــه فاضلــه و دنیایی عــاری از جنگ را چنیــن توصیف 
خواهــد داشــت و پلنــگ با بزغاله خواهــد خوابید )11: 6(، گرگ و بره با هم خواهند چرید و شــیر مثل گاو کاه 

خواهد خورد ... )65:  25(.

2

که در تورات است.مطلب اول اشتقاق لفظ »إله« 
 نصف صفحه

 نخست از برگ 14

هیم/ אלהים نیز جمع تشریفی بسته 
ُ
یکی از معروف ترین اسامی خدا در تورات إل/ אל است که به صورت إل

می شــود. اینکــه إلــه در عربــی و إل در عبری به لحاظ اشــتقاق چه نســبتی دارند، مؤلف مــا فقط طرح بحث 
کرده و اظهارنظری ننموده. در میان متقدمین فخر رازی تقریبًا همه آراء عصر خود را در تفسیر مفاتیح الغیب6 
کرده است. آقای آذرنوش نیز در دائرة المعارف بزرگ اسامی مدخل »اهلل« دسته بندی منظمی از همه  گزارش 

کرده است. آرا و نظرات ارائه 

3

مطلب دوم
 وجه تسمیه اسماء بعضی از انبیا و اوالد ایشان

که در تورات مذکور است.  
3 ص برگ 14ـ 15

یس،  در این مطلب معنای نوزده اســم توراتی بیان شــده اســت که عبارتند از: آدم، هابیل، قابیل، شــیث، ادر
نوح، شــیم، ابرام،7 یصحق ]= اســحاق[، یشــماعیل ]= اســماعیل[، یســرائیل]= اسرائیل[، عســاو،8 یوسف، 

شمعون، مریم،9 لوط، ُمشه ]= موسی[، هیوشع،10 َاهارون ]= هارون[. 

بــرگ 14 ص. 2: ]شــیم، اســم را گوینــد[. واژه شــیم/ֵשם / shem در عبــری اعراب تصــره/ Tsere : ـِ دارد و این 
اعراب مانند کســره در عربی اســت. بنابراین ِشم صحیح اســت، نه شیم، اما در رساله حاضر همچون موارد 
که تلفظ حرف ی را دارد ثبت شده است و این قبیل اختاف ها یا جزء   hiriq/ِدیگر آن را به صورت حریق/ ـ

6. فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 1، ص 143ـ 149.
که خداوند با او عهد بســت، او را ابراهيم خواند: »اينک عهد  7. بر اســاس ســفر پيدايش ابراهيم نخســت ابرام نام داشــت )11: 26(. و بعدها هنگامی 
يــرا که تو را پدر امت های  مــن بــا توســت و تــو پدر امت های بســيار خواهی بــود. و نام تو بعد از اين ابرام خوانده نشــود، بلكه نام تو ابراهيم خواهد بود، ز

گردانيدم.«)17: 4ـ 5( بسيار 
کذا، صحيح: عيسو  .8

يــات در مــاده اشــتقاق و معنــای واژه مريم نک: بخــش اول مقالــه ای از نگارنده با عنــوان: »دختری در محــراب: مطالعه  9. در رابطــه بــا جديدتريــن نظر
تطبيقی شخصيت مريم در سنت مسيحی ـ اسالمی«؛ تفسير اهل بيت؛ سال اول، ش 2، 1392، ص 95ـ 11۰.

.)Joshua/ (، شكل مخفف و مشهور آن يوشع )ישועJehoshua / کذا، صحيح: يهوشع )יהושע  .1۰

طبق مقدمۀ رساله مؤلف 
ما از عنفوان جوانی افزون 
بر اكتساب علوم دينی، در 

شناخت اديان و مذاهب 
ديگر، علوم غريبه و نيز زبان 

عبری مجّد بوده است. هر 
چند رسالۀ حاضر نسخه به 

خط مؤلف نيست، چه اينكه 
برخی حذفيات و ثبت مغلوط 

واژگان عبری در آن رخ داده 
)نک. ادامه(، با وجود این 
متن رساله نشان از دانش 

گسترده نويسندۀ آن در تورات 
عبری، تفسير راشی، كتاب 

عين يعقوب )خالصه تلمود 
به عبری( دارد.

نقد و برریسکتابنخستين تالش های شيعی در تفسير كتاب مقدس



سالبیستوهفمت،مشارۀششم،بهمنواسفنــد501395 162

تصیحف هایی اســت که در سراســر رســاله رخ داده یا در این مورد خاص طبق لهجه و گویش یهودیان عراق 
که نویسنده محترم آورده ِشم در عبری و اسم در عربی از واژگان مشترک  بوده است. در هر صورت همان طور 

زبان های سامی  و به یک معنی هستند.

بــا توجــه بــه تحــوالت در علــم اشــتقاق و ســمانتیک در دورۀ معاصــر، وجه اشــتقاق بســیاری از اســامی فوق 
که در  معرکه آراء اســت و به تنهایی نیازمند یک مقاله ُپر پیمان می باشــد. در مورد برخی از اســامی از آنجایی 
گزارش کرده است. برای نمونه:  خود کتاب مقدس به طور اجمال معنای آن بیان شده، مؤلف ما نیز همان را 
ابراهیم )پیدایش 17: 5(، اســماعیل / یشــماعیل )پیدایش 16: 11(، اســحاق / یصحاق )پیدایش 18: 13 و 

21: 5ـ 6(، عیسو )25: 25( و یعقوب )25: 26(.

4
7ص برگ 15 ـ 18ذکر بعضی از عقاید یهودمطلب سوم

در این بخش به برخی باورهای یهودیان به طور انتقادی اشاره شده است. عمدۀ مسائل مطرح شده بر محور 
که از ظاهر تورات و بخش های فراوانی از تلمود برمی آید. تعدادی از موضوعات  باور به جسمانیت خداست 
مطرح شــده مســائلی متــداول در کتب جدلی اســت، اما برخی نیــز نتیجه مطالعه مســتقیم آثاری چون عین 

یعقوب، تلمود و ... است.

الف( آیات مشعر بر جسم بودن خدا در تورات، مانند استراحت در روز شنبه )ن. پیدایش 2: 2ـ 3؛ خروج 20: 
11، 31: 17؛ رساله به عبرانیان 4: 4 و ...(.

ب( نسبت زنا به لوط با دخترانش )پیدایش 19: 30ـ 38(؛ نسبت به زنا به مریم مقدس.

گریه خداوند بر خرابی دوم معبد. ج( 

د( خــدا نیــز ماننــد یهودیــان در نمــاز تفیلیــن می بندد)تلمــود، براخــوت، 6 الــف(؛ عتباتی آیه »قالــت الیهود 
ت أیدیم »)مائده/ 64( را اشــاره به این موضوع دانســته اســت. نگارنده در مقاله ای با عنوان 

ّ
یداهلل مغلوله غل

»خــدا تفیلیــن می بندد« به نقد و بررســی این نظریه پرداخته . در هر صورت تحلیل و بررســی تک تک مســائل 
مطرح شده مطالعه مفصل و همه جانبه می طلبد.

5
مطلب 
چهارم

کلمات و حروفات تورات 3 ص برگ 19ـ 20بیان عدد آیات و 

ایــن بخــش به ارقام و اعداد و اســامی بخش ها یا همان پاراشــات  تورات اختصــاص دارد. در این رابطه چند 
نکته الزم به ذکر است:

1. اسامی اسفار و پاراشات ها با نام اصلی ثبت شده اند.
2. اسفار خمسه به تفکیک اسامی و تعداد آیات.
3. تفکیک پاراشات هر سفر و تعیین تعداد آیات.

4. در پایان تعداد حروف اسفار خمسه.
کلمات آن 79975 و تعداد حروف آن 304850. 5. به طور اجمال تعداد آیات اسفار خمسه 5845، تعداد 

به عنوان نمونه معرفی سفر نخست، برشیت )پیدایش( و پاراشات   آن چنین معرفی شده اند: 

يكی از معروف ترين اسامی 
خدا در تورات إل/ אל 
است كه به صورت إُلهيم/ 
אלהים نيز جمع تشريفی 
بسته می شود. اينكه إله در 
عربی و إل در عبری به لحاظ 
اشتقاق چه نسبتی دارند، 
مؤلف ما فقط طرح بحث 
كرده و اظهارنظری ننموده. 
در ميان متقدمين فخر رازی 
تقریبًا همه آراء عصر خود 
را در تفسير مفاتيح الغيب 
گزارش كرده است. آقای 
آذرنوش نيز در دائرة المعارف 
بزرگ اسالمی مدخل »هللا« 
دسته بندی منظمی از همه 
آرا و نظرات ارائه كرده است.

نخستين تالش های شيعی در تفسير كتاب مقدس نقد و برریسکتاب
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»... سفر اول موسوم به براشیت است،11 1534 آیه است ... و نظر به تقسیم پاراشات به این نحواست از سفر 
خا 126 آیه اســت. یراالو12 147 آیه اســت. حی 

َ
خل

َ
اول براشــیت 126 آیه اســت. تلدوت نوح 154 آیه اســت. ل

یشو 114 آیه است.  ســارا13 160 آیه اســت. یلدوت14 106 آیه است. یصا 148 آیه است. یشلح 154 آیه است. و
ّیم شموت 174 آیه است ...«. ولهی میقص 146 آیه است. و یهی یعقوب 85 آیه است و از سفر دو

نویســنده در ایــن خصــوص به منبعی اشــاره نکــرده، اما تقریبًا تمام ارقــام و اعداد با اندازه هایــی که در منابع 
یهودی منتشر شده است مطابقت دارد.15

6

مطلب پنجم
 در ذکر عدد اوامر و نواهی و مسائل تورات

کدام از آنها  و جای های هر 
2ص برگ20ـ 21

دســتورات دینــی تــورات 613 عــدد اســت و از این مقــدار 365 فرمان، به تعداد روزهای ســال شمســی راجع 
بــه نواهی انــد و 248 فرمــان، بــه تعــداد اعضــای بدن انســان راجع بــه اوامرند. در ایــن بخش به محتــوای این 
کتفا شــده است و البته  دســتورات توجهی نشــده، بلکه اینکه چه تعداد از آنها در کدام پاراشــات قرار دارند ا

کلی است: آن هم بدون ذکر شماره آیه.16 از این جهت تنها متضمن اطاعات آماری 

7
6ص برگ 21ـ 24ِفرقه های طایفه یهودمطلب ششم

فصل ششم متضمن توضیح اسامی و برخی از باورهای پنج فرقه عینانیه،17 عیسویه، یوذعانیه،18 موشکانیه 
و ســامریه اســت. البتــه فرقــه اخیــر، ســامریه خــود بــه دو گروه تقســیم می شــوند )دوســتانیه و کوســانیه( که با 
احتســاب ایــن دو شــمار آنهــا بــه هفــت عدد می رســد. نویســنده در اینجــا از منبعی نــام نمی برد، امــا ترتیب 
ی همســو  اســامی فرقه ها و توضیحات ذیل آنها به طور کامل برگرفته از الملل و النحل19 شهرســتانی اســت. و

با شهرستانی تقسیم یهود به 71 فرقه را تأیید می کند و انشعاب دیگر فرقه ها را از اسامی مذکور می داند.

عینانیــه: منســوب بــه عبداهلل بن داود20 ملقــب به رأس الجالــوت. مخالفت آنها با یهودیان در حفظ ســّبت و 

11. در اينجا برای اختصار شماره ها به عدد نوشته شده است.
ِيرا کذا، و صحيح: َو  .12

کذا، و صحيح: َحيی سارا  .13
کذا، و صحيح: تولدوت  .14

15. مجموعه توراه و هفطاراه، ص ی
16. در رابطه با تفصيل اين موضوع ر.ک به: »احکام 613گانه تورات«؛ حسين سليمان؛ هفت آسمان؛ تابستان 1382، ش 18، ص 153 ـ 176.

کذا، صحيح: عنانيه.  .17
کذا و همين طور در الملل و النحل، ص. 216، صحيح: يودعانيه.  .18

19. شهرستانی، الملل و النحل، ص 21۰ـ 219.
کذا، صحيح: عنان بن داود.  .2۰

با توجه به تحوالت در علم 
اشتقاق و سمانتیک در دورۀ 

معاصر، وجه اشتقاق بسیاری 
از اسامی فوق معرکه آراء 
است و به تنهایی نیازمند 

یک مقاله ُپر پیمان می باشد. 
در مورد برخی از اسامی از 
آنجایی که در خود کتاب 

مقدس به طور اجمال معنای 
آن بیان شده، مؤلف ما نیز 
همان را گزارش کرده است. 

نقد و برریسکتابنخستين تالش های شيعی در تفسير كتاب مقدس
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برخی از اعیاد بوده اســت. اینان عیســی مســیح را ناســخ شــریعت یهــود نمی دانند، بلکه جــزء اولیاء الهی و 
گردآوری حواریون می باشد. کتب وحیانی، بلکه  اناجیل نه 

عیســویه: منســوب به ابوعیسی بن اسحاق در اصفهان اواخر عصر حکومت امویان. ابوعیسی جزء مسیحای 
ی هرچند در میان پیروانش تغییراتی را در شریعت ایجاد کرد، اما با کشته شدنش  دروغین به شمار می رود. و

کنده شدند. ی نیز پرا در 755م در درگیری با لشکر بنی عباس، مریدان و

یاد،  ی بر زهد ز يودعانیه: پیروان یهودا یودعان اهل همدان )اواخر ســده هشــتم و اوایل ســده نهم میادی(. و
کید داشــت. یودعــان تحت تأثیر اندیشــه های معتزلی تفســیر عقانی از  نمــاز و پرهیــز از غذاهای گوشــتی تأ

کتاب مقدس ارائه می داد.

موشكانیه: سخن عتباتی در معرفی این فرقه چنین است:
»موشکانیه نیز عین بوذعانیه اند در عقاید، مگر اینکه جماعت از موشکانیه جناب خاتم األنبیاء را پیغمبر بر 
عرب و ســایر الناس دانســته مگر به یهود، بجهت آنکه گمان کرده اســت که اهل ملت و شریعت و صاحب 

کتاب و طریقه است تغییر نمی یابد«.

مقایسه شود با عبارت شهرستانی:
»الموشــکانیه: کان علــی مذهــب یوذعــان ... ذکــر عــن جماعه من الموشــکانیه أنهــم أثبتوا نبــوه المصطفي 

کتاب.«21 محمد ص إلي العرب وسائر الناس، سوي الیهود، ألنهم أهل مله و 
سامریه: همان یهودیان سامری اند.

8

مطلب هفتم
یه و عدد آن  کتب سماو  ذکر صحف و 

اثبات نسخ شریعه تورات
8 ص از برگ 24ـ 27

بخــش عمــده ایــن مطلب، به  جــز چندخطی که راجع به صحف انبیاســت، به اثبات وقوع نســخ در احکام 
که معتقدند  و دســتورات تورات اختصاص دارد. اعتراض عتباتی به یهودیان متوجه این باور ایشــان اســت 
هیچ گونه نســخی در شــریعت جایز نیســت. نویســنده نســخ را مرتبه کمال دین معرفی کرده و در ادامه به ذکر 

شواهدی از وقوع نسخ در احکام تورات می پردازد:
الــف( انجــام قربانــی بخش عمده شــریعت تورات را شــکل می دهد و ایــن مبتنی بر تحقق شــرایطی از جمله 
کــه هر وقت قربانی با  ســاختان معبــد اورشــلیم، کهانت خاندان هارون و ســوزاندن قربانی در آنجا، به طوری 
آتش آســمانی بســوزد نشــانه قبولی آن باشــد و شــرایط بســیار دیگر که در پاراشــات 4 و 9 در ســفر پنجم مذکور 

است و باز طبق دستور تورات انجام بسیاری از اعمال مبتنی و مشروط به آن منطقه جغرافیایی می باشد.

یان( آمده: ب( در پاراشات چهارم موسوم به تزیع22 از سفر سّیم )َوییقرا / الو
»و چــون ایــام ُطهــرش برای پســر یــا دختر تمام شــود، بّره ای یک ســاله برای قربانی ســوختنی و جوجــه کبوتر یا 

کاهن بیاورد«.23 گناه به در خیمه اجتماع نزد  فاخته ای برای قربانی 

که زنان یهودی از انجام این دستورات معذورند. اما قرن هاست 

کتاب اشعیا سخن از شریعتی نو و تسبیح و تمجید جدید است: ج( در 
که ... روح خود را بر او می نهم تا انصاف را برای امت ها صادر سازد. ... او ضعیف نخواهد  »اینک بنده من 

21. شهرستانی، الملل و النحل، ص 217.
يَع کذا، صحيح: َتزر  .22

يان 12: 6. 23. الو

دستورات دینی تورات 613 
عدد است و از این مقدار 
365 فرمان، به تعداد 
روزهای سال شمسی راجع 
به نواهی اند و 248 فرمان، 
به تعداد اعضای بدن انسان 
راجع به اوامرند. در این 
بخش به محتوای این 
دستورات توجهی نشده، بلکه 
اینکه چه تعداد از آنها در 
کدام پاراشات قرار دارند اکتفا 
شده است و البته آن هم 
بدون ذکر شماره آيه.

نخستين تالش های شيعی در تفسير كتاب مقدس نقد و برریسکتاب
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گردید و منکسر نخواهد شد تا انصاف را بر زمین قرار دهد و جزیره ها منتظر شریعت او باشند. ...«.24

9
مطلب 
هشتم

5 ص از برگ 29ـ 31بیان یکپاره اصطاحات و نسبت ها و تأویل آن

که عبارتند از: گرفته  که مشعر به جسمانیت خداست، مورد بحث قرار  در این بخش شش فقره از تورات 
1. ظهور خداوند بر ابراهیم و ضیافت او25

یت خدا به وسیله یعقوب26 2. رؤ
3. ظهور خدا در طور سینا27

4. خداوند باالی صندوق شهادی می آید28
5. مطبوع بودن بوی قربانی سوختنی برای خداوند29
6. تعبیر از اسرائیل به عنوان نخست زاده خداوند30

ک ...«،31  مؤلــف در پنــج مورد نخســت تأویل  مفســران یهــودی را می پذیرد و آنهــا را همچون آیات »َو جــاَء رّبُ
کــه هیچ وقت معنای ظاهری آنها  »َیــُداهلِل َفــوَق أیِدیهم ...«،32 »َفَنفخنا ِفیها ِمن روحنا ...«33 و ... می شــمرد 
منظــور نبــوده اســت، اما در مورد اخیر؛ یعنی معرفی اســرائیل به عنوان نخســت زادۀ خداوند تأویل ایشــان به 
تقــرب و برگزیدگــی قوم اســرائیل را موّجه نمی داند. در ســفر خروج خداوند در خطاب به موســی می گوید: »به 
فرعون بگو خداوند چنین می گوید: اســرائیل پســر من و نخســت زادۀ من اســت. پسرم را رها کن تا مرا عبادت 
گر ابا نمایی، همانا پسر تو یعنی نخست زادۀ تو را می کشم«.34 این مضمون در بخش های دیگر تورات  نماید، ا

نیز به وجود دارد.35

یلی نــدارد. در این رابطه  عتباتــی ایــن موضــوع را مانند مســئله »عزیر ابــن اهلل«36 می داند که هیــچ توجیه و تأو
که طبرســی در اإلحتجاج آورده اســت. در این  نویســنده از مناظره پیامبر اســام با یهودیان اســتفاده می کند 
مناظره یهودیان در پاسخ پیامبر که چرا ُعزیر را پسر خدا می خوانند؟ پاسخ می دهند به این علت که او تورات 
گر چنین اســت، موســی به این لقب ســزاوار است چه اینکه تورات به او نازل  را احیاء کرد. پیامبر می فرماید: ا

شده بود. در این روایت یهودیان از پاسخ دادن عاجز ماندند.37 

10
4 ص از برگ 27ـ 29در بیان قربان ها و عدد اوصیآء و معنی »بیت ایل«مطلب نهم

24. اشعيا 42: 11.
25. پيدايش باب 18.

26. پيدايش 28: 1۰ـ 22.

27. پيدايش 19: 17ـ 21.
28. خروج 25: 22.

يان 1: 9، 13؛ 2: 3، 9، 13 و ... . 29. خروج 29: 25، 41 و الو
3۰. خروج 4: 22.

31. فجر: 22.

32. فتح: 1۰.
33. انبيا : 91 و در سوره تحريم: 12: »َفَنَفْخنا فيِه ِمْن ُروِحنا«.

34. خروج 4:  22ـ 23.
که اسرائيل طفل بود او را دوست می داشتم و پسر خود را از مصر فرخواندم«. مسيحيان فقره اخير  35. تثنيه 14: 1. در هوشع 11:  1 می خوانيم:  »هنگامی 

يی های تورات در مورد مسيح می دانند. نک: متی 2: 15. را از پيشگو
36. توبه: 3۰.

37. طبرسی، االجتماع، ج 1، ص 28ـ 3۰.

بخش عمده این مطلب، به  
جز چندخطی که راجع به 

صحف انبیاست، به اثبات 
وقوع نسخ در احکام و 

دستورات تورات اختصاص 
دارد. اعتراض عتباتی به 
یهودیان متوجه این باور 
ایشان است که معتقدند 

هیچ گونه نسخی در شریعت 
جایز نیست. نویسنده نسخ را 
مرتبه کمال دین معرفی کرده 
و در ادامه به ذكر شواهدی از 

وقوع نسخ در احکام تورات 
می پردازد

نقد و برریسکتابنخستين تالش های شيعی در تفسير كتاب مقدس
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در این بخش ســه مســئله مختلف مطرح شــده اســت که در این میــان توضیحات عتباتــی در موضوع اول و 
ی در معرفی اوصیای حضرت موسی مخدوش و مبهم است. سوم از دقت کافی برخوردار است، اما سخن و

الف( اقسام قربانی در آيين يهود
احــکام مربــوط بــه قربانــی، جزئیات و شــرایط آن بخش وســیعی از شــریعت تــورات و تلمود را در بــر می گیرد. 
کتفا کرده اســت. تحلیل منظمــی از این موضوع در  در اینجــا عتباتــی تنهــا به ذکر اســامی و توضیح مختصر ا
مدخل قربانی/ Sacrifice دانشــنامه جودائیکا قرار دارد.38 مدخل مذکور معیار ما در ضبط صحیح اســامی 

در پاورقی بوده است.

که جایی  گفته اســت بقربانگاه عا  که در تورات  »اول قربان عا39 و آن عبارت از بردن حیوانات مخصوصه 
کــه آتش آمــده او را  کــه همــان عامت بشــرط قبول  ّیــم قربــان اشــه40  مخصــوص در بیت المقــدس اســت. دو
بسوزاند. سّیم قربان اشام41 عبارت از قربان بردن و بسّید* دادن است، بجهت خطور معصیت از قلب و آن 
که قربان اشــام عبارت از خاصی یافتن از با و امراض است.  گویند  معصیت را بجا نیاورده باشــد و بعضی 
چهارم قربان شامیم42 و آن قربان سامت بدن است ... بسّید که اوالد هارونست باو برسد و بعضی گفته اند 

قربان شامیم مخصوص بقربان حیوان است اما بایست بسّید داد.

پنجــم قربان منها43 اســت بمعنی پیشــکش نمودن که می بایســت نیز بســّید برســد، این را قربــان گفتن مجاز 
که در تورات  که از قربانها محســوب نیســت. ششــم قربان حطات44 و آن عبــارت از قربان مخصوصــه  اســت 
اســت در حالت خطا نمودن که بســّید بدهند. هفتم قربان مصورع45 و آن آنســت که که کسي مریض باشد و 
کرده و بجا نیاورد، می باید  که کسی نذر  خوب شد قربان برده بسّید بدهد. هشتم قربان نذرات46 و آن آنست 
گویند که  قربان برده و بســّید بدهد. نهم قربان تداه47 که در او اختاف اســت مشــهور آنست که قربان عهد را 
کدام علیحده حکم مفصل  کند، اما مجموع این قربانهاي مذکره هر  که قربانی  کرده باشد  کسی با خدا عهد 

کیفّیت آن بیان می شود، انشآء اهلل تع«. که در تورات  و دستور العمل مبسوط دارد 

که نویســنده توضیح داده منظور از ســّید، اوالد هارون  * زبان عرفی نویســنده جالب توجه اســت! همان طور 
گردید.48 کهانت به خاندان او عطا  که منصب  است 

ب( اوصیای حضرت موسی
ّیم کالب ابن یفونه، ســّیم یســع بن  »عــدد اوصیــا موســی و نقبــای اســرائیل دوازده انــد: اول یوشــع بن نــون، دو
اخطوب، چهارم یونس ابن متی،49 پنجم حزقیل، ششــم شــموئیل،50 هفتم شعیا،51 هشتم دانیال، نهم ارمیا، 

38. Encyclopadia Judaica, 2۰۰7: v. 17, p. 639- 649.
39. ُعاله/ עולה قربانی سوختنی، ر.ک به: اليان 1: 3ـ 17، 6: 1ـ 6؛ خروج 29: 38ـ 42؛ اعداد 28: 1ـ 8.

4۰. ايشه/ אשה قربانی سوختنی.
گناه، ر.ک به: اليان 4:  3. 41. آشام/ אשם پيشكش 

يان 7: 11ـ 36، شكل مفرد آن ِشِلم/ שלם تنها در عاموس 5: 22 آمده است. 42. ِشالميم/ שלמים قربانی سالمتی، ر.ک به: الو
که عتباتی نيز متذکر شــده اين مورد به طور مجازی جزء قربانی ها شــمرده  يان 6:  7ـ 16. همان طور  43. مينحاه/ מנחה قربانی هديه آردی، ر.ک به: الو

گفته می شود. می شود. مينحاه به نماز عصر نيز 
گناه است. 44. حطات/ חטאת مانند آشام پيشكش 

45. معنای دقيق آن مشخص نشد.
يان 7: 16؛ 22: 18. کذا، صحيح: ِنِدر / נדר، ر.ک به: الو  .46

يان 7: 13ـ 12؛ 22: 29. 47. תודה / ر.ک به: الو
48. خروج 28: 1ـ 2.

کذا، صحيح: يونس بن اِمّتای، حيات وی در سده هشت قبل از ميالد بوده است، ر.ک به: دوم پادشاهان 14: 25؛ يونس 1: 1.  .49
ران حدود 2  ران که پس از موســی رهبری بنی اســرائيل را بر عهده داشــتند )عصر داو 5۰. به احتمال منظور ســموئيل اســت که به عنوان آخرين نفر از داو
ران، اول و دوم  قرن، 123۰ق.م. تا 1۰33ق.م. به طول کشــيد و تعداد آنها با يوشــع بن نون 16 نفر بودند(. شــرح حال ايشــان در کتاب های يوشــع، داو

سموئل روايت شده است.
51. همان اشيعای نبی.

عتباتی اين موضوع را مانند 
مسئله »عزير ابن هللا« 
می داند كه هيچ توجيه 
و تأويلی ندارد. در اين 
رابطه نويسنده از مناظره 
پيامبر اسالم با يهوديان 
استفاده می كند كه طبرسی 
در اإلحتجاج آورده است. 
در اين مناظره يهوديان در 
پاسخ پيامبر كه چرا ُعزير را 
پسر خدا می خوانند؟ پاسخ 
می دهند به اين علت كه او 
تورات را احياء كرد.

نخستين تالش های شيعی در تفسير كتاب مقدس نقد و برریسکتاب
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دهم عزیر، یازدهم، داود، دوازدهم سلیمان«.

چند نكته
یخی انــد و نه در رتبه یکســانی قرار  ک اســامی فــوق برای ما روشــن نیســت؛ چه اینکــه نه دارای ترتیــب تار مــا
یخی حدود پانصد ســال پیش از مثًا دانیال بوده اند52 و حال  دارند. برای نمونه داود و ســلیمان به لحاظ تار

آنکه در لیست عتباتی پس از دانیال ذکر شدند.

بر اســاس ســفر تثنیه 34:  9 و سراســر کتاب یوشــع، یوشع بن نون مازم53 و نخســتین جانشین موسی است، 
که ایشان در زمان حیات موسی هر یک نماینده  گفت  کالب بن یفونه و شموئیل بن َعمیهود باید  اما در مورد 

کنعان در میان بنی اسرائیل بودند.54 یکی از اسباط برای تقسیم زمین 

ج( معناي بيت إل/ ֵּבית-ֵאל
»بیت إل« به معنی خانه خداست. مصادیق متعددی دارد و به هر مکان مقدسی اطاع می شود.55 عتباتی 

که البته مورد چهارم تکرار شماره دوم است: به چهار مصداق آن اشاره می کند 
کاشفه ای را تجربه  الف( بیت المقدس. ب( یعقوب هنگام فرار از دست برادرش عیسو در بین راه، شهر لوز 
کــرد، در آنجــا بنایی ســاخت و اســم آن موضع را بیت إل نامیــد.56 ج( بعد از جدایی یعقــوب از پدر زن خود 

کرد. که یعقوب در حوالی شهر لوز بنا  یت می یابد به بیت إل برگردد.57 د( مذبحی  البان، مأمور

11

مطلب دهم
گفتگوی در شش روز  کیفّیت وضع تورات و  در خصوص 

خلقت عالم و آدم
5 ص از انتهای برگ 31ـ 33

در سفر پیدایش 1: 1ـ 31 می خوانیم:
گفت: »روشنایی بشود.« و روشنایی  »در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آفرید. و زمین تهی و بایر بود ... و خدا 
یک جدا ســاخت. و خدا روشــنایی را روز  شــد. و خدا روشــنایی را دید که نیکوســت و خدا روشــنایی را از تار
یکــی را شــب نامیــد. و شــام بــود و صبح بــود، روز اول. و خدا گفت: »فلکی باشــد در میــان آبها و  نامیــد و تار
گفت: »آدم  کند.« و خدا فلک را آســمان نامید. و شــام بود و صبح بود، روز دوم. ... و خدا  آبها را از آبها جدا 
یا و پرندگان آســمان و بهایم و بــر تمامی زمین و همه  یم تا بر ماهیان در را بصــورت مــا و موافق و شــبیه ما بســاز
که بر زمین می خزند، حکومت نماید.« پس خدا آدم را بصورت خود آفرید. او را بصورت خدا آفرید.  حشراتی 
ایشــان را نــر و مــاده آفریــد. ... و خدا هر چه ســاخته بود، دید و همانا بســیار نیکو بود. و شــام بود و صبح بود، 

روز ششم«.

اینکــه منظــور از ایــن روزهــا چیســت آیــا از قبیــل »إّن یومــًا ِعند رّبــَک کألِف َســَنه ِممــا َتُعدون«58 اســت یا به 
کرده، در میان مفسران یهودی اختاف نظر  که صاحب رساله اشاره  دوره های خاصی اشاره دارد، همچنان 
وجود دارد. به این موضوع باید مســئله ازلی بودن تورات را نیز افزود. تبیین این مســئله همواره پیچیدگی های 

کرده است. خود را داشته و عتباتی نیز به اجمال و البته مجمل به آن اشاره 

12

52. داود در حدود 1۰15ق.م. جانشين طالوت شد و دانيال معاصر با خرابی معبد در 587ق.م. بوده است.
کوه خدا باال آمد. خروج 24: 13. 53. پس موسی با خادم خود يوشع برخاست و موسی به 

54. اعداد 34: 19ـ 2۰.
کس، 1383: 197. 55. ها

کتاب مقدس، ص 1۰ـ 22. 56. پيدايش، قاموس 
57. پيدايش 35.

58. حج: 47
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مطلب 
یازدهم

کائنات و اوصیاء سرور موجودات 26 ص از برگ 33 تا 56اثبات سّید 

ایــن بخــش در 26 صفحــه مفصل ترین قســمت رســاله اســت. موضــوع بشــارت های انبیاء گذشــته به ظهور 
کریم در  یشــه قرآنی نیــز دارد. قرآن  که ر پیامبــر اســام از مباحث کهن مطرح در کتب کام اســامی می باشــد 
آیاتی59 به صراحت اعام می کند که انبیاء گذشته ظهور پیامبر اسام را به پیروان خویش بشارت داده بودند. 
بــه تبع آن متکلمین اســامی اعم از شــیعه و ســنی تــا عصر حاضر تــاش نمودند شــواهدی از کتاب مقدس 
کــه اشــاره به ظهــور پیامبر اســام دارد. در همین زمینه عتباتــی به فقرات متعددی از تــورات به طور  را بیابنــد 

مفصل استناد می کند. دو مورد از آنها عبارتند از:

الف( پاراشات ُشفطیم60 از سفر تثنیه
در تورات، حضرت موسی به بنی اسرائیل مى گوید:

»َیُهــوه، خدایــت نبــی ای را از میان تو از برادرانــت، مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشــنوید... و 
کام خود  کرد و  گفت: ... نبی ای را برای ایشــان از میان برادران ایشــان مثل تو مبعوث خواهم  خداوند به من 
که  که سخنان مرا  کسی  گفت. و هر  گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد  را در دهانش خواهم 

کرد«.61 گوید نشنود، من از او مطالبه خواهم  او به اسم من 

کــه این فقره آمــدن پیامبرى را بشــارت می دهند. این پیامبــر ویژگى هایــی دارد؛ از جمله اینکه  شــکی نیســت 
مانند موســی) ع( اســت و دیگر اینکه از میان برادران قوم اســرائیل بر خواهد خاســت. بدون شــک مهم ترین 
گفته مى شود »نبى اى مانند  ویژگی نبوت حضرت موسی)ع( این است که شریعتی خاص آورده است و وقتی 
گرفته شــود. هیچ یک از انبیا به  جز حضرت محمد)ص( ادعا نکرده موســی« حتمًا باید این ویژگی در نظر 
اند که شــریعتی خاص آورده اســت و حتی حضرت عیســی به گفته اناجیل62 همان شــریعت پیشین را اجرا 

مى کرده و مأمور تکمیل آن بوده است. بنابراین فقره مذکور بشارتی به آیین پیامبر اسام است.

این  از  که  نه بنی اسماعیل  آیه فوق خود بنی اسرائیل است،  »برادران شما« در  از  گر یهودیان بگویند منظور  ا
که در پاراشات ذات حفت63  جهت مصداق این فقره انبیا متأخر بنی اسرائیل می باشند. می توان پاسخ داد 
سفر اعداد،64 حضرت موسی طایفۀ »أدوم« را برادر اسرائیل خوانده، پس اسماعیل که سزاوارتر به آن خواهد بود.

خا65 از سفر پيدایش
َ
خل

َ
ب( پاراشات ل

»و امــا در خصــوص اســماعیل، تــو را اجابت فرمــودم. اینک او را برکــت داده، بارور گردانم، و او را بســیار کثیر 
ی بوجود آورم«.66 ی پدید آیند، و امتی عظیم از و گردانم. دوازده رئیس از و

13
مطلب 
دوازدهم

5 ص. از برگ 57ـ 59در فهرست سفرهای تورات مع پاراشات هر ِسفر

59. بقره: 146، آل عمران: 81، اعراف: 157، انعام: 2۰، 114، صف: 61
يم = تثنيه کذا، صحيح: شوفطيم، بخش پنجم از سفر دوار  .6۰

61. پيدايش 18: 18ـ 19
62. متی 5:17ـ 19

کذا، صحيح: حوَقت: پاراشات ششم از سفر بميدبار = اعداد  .63
يد: که  تمامی  مشقتی  را که  بر ما واقع  شده  است ،  64. اعداد 2۰: 14 »و موسی ، رسوالن  از قادش  نزد َملک  َادوم  فرستاد که  »برادر تو اسرائيل  چنين  می گو

تو می دانی «.
کذا، صحيح: ِلخ ِلخا، بخش سوم از سفر پيدايش  .65

66. پيدايش 17: 2۰.
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3. تلمود، نک: برگ 37
4. زوهر، نک: برگ 44

5. تفسیر راشی، نک: برگ 12

که  کتابی متضمن بشــارت هایی به ظهور پیامبر اســام  6. وحی کودک. 
ادعا می شود یک نوزاد یهودی آنها را بر زبان جاری ساخته است )نک.: 

مطلب یازدهم(. نسخه هایی عبری و ترجمه هایی از آن موجود است!

7. الملل و النحل، عبدالکریم شهرستانی )در بیان فرقه های یهود، برگ 
21ـ 24(.

8. اإلحتجاج، احمد بن علی طبرسی )در مطلب هشتم، برگ 31(.

سخن پایانی
ایران در آغازه های قرن نوزدهم میادی شاهد موج جدید جریان تبشیری 
گروهی از مبلغان پروتستان به ایران آمدند  مسیحیان بود.67 در این دوره 
کــه از جملــه مشــهورترین آنهــا بایــد از راهــب پروتســتانی، کارل گوتلیــب 
فانــدر68 )1805-1865( آلمانــی و هنری مارتیــن69 )1781- 1812م.( نام 
بــرد. تألیــف مصباح الظلمات فی تفســیر التــورات )1226ق./ 1811م.( 
هم زمان با فعالیت های تبشــیری هنری مارتین در ایران اســت. در ســال 
1811م ایــن کشــیش جــوان تصمیــم می گیرد نســخه ای از ترجمــه انجیل 
کام  ی نا را بــه شــاه ایران فتحعلی شــاه قاجار تقدیم کند، اما ایــن اقدام و
کرد، اما در  مانــد. پــس از آن هنری مارتین تبریز را به قصد اســتانبول ترک 

گفت. کتبر 1812 بدورد حیات  شهر توکات70 ترکیه در 16 ا

ی  کنی های و در هــر صــورت حضــور هنــری مارتیــن در ایــران و شــبهه پرا
که به شــبهات پادری71 معروف شــد، در حوزه های  راجــع به دین اســام 
که در این دوره نوشــته  علمیه جنبشــی تــازه پدید آورد. عمده رّدیه هایی 
شــده یــا در رّد بــر میزان الحق فانــدر بوده و یا رّد بر هنری مارتین اســت.72 
کنشــی به  بــر این اســاس رســاله مصباح الظلمــات فی تفســیر التورات وا
ی تاش کرده روشــی متفاوت  فعالیت های تبشــیری بوده اســت، البته و
که  که آیــا عتباتی پس از این رســاله  در پیش گیــرد. متأســفانه نمی دانیــم 
نقش مقدمه ای داشــته، موفق به تألیف تفسیر مفصل تورات شده یا نه؟ 
کوتاه نیز با وجود برخی نوآوری های آن در همان  ی این رسالۀ  اما به  هر رو
فضای جدلی و ردیه نویســی تنفس می کند. برخــی از رّدیه های این دوره 

یخی عبارتند از: به ترتیب تار
بهبهانــی)1144-  عامــه  بــن  محمدعلــی  الکفــار،  الشــبهات  راّد   .1

67. در رابطــه بــا نقــاط عطــف در فعاليت هــای تبشــيری در ايــران ر.ک بــه: بــه مقدمــه نگارنــده در 
يی اسالم و مسيحيت«؛ قم: نشر اديان، 1393، ص 6۰ـ 78. گفتگو »صفاخانه اصفهان در 

68. REW.C.G.Pfander

69. Henry Martin

70. Tokat

.Father :71. پادری معادل واژه
گفتگوی اسام و مسیحیت، ص 67ـ 7۰. 72. ر.ک به:  مقدمه صفاخانه اصفهان در 

اســفار پنج گانه به 54 پاراشــات تقســیم می شوند و نویســنده در اینجا به 
ذکر اســامی به همراه توضیح مختصری در محتوای آنها پرداخته اســت. 
بــه عبارتــی این بخش فهرســت تفصیلی توراه اســت. عبــارت مؤلف در 

معرفی سفر اول، برشیت چنین است:

»و تورات مشــتمل بر پنج ســفر و پنجاه چهار پاراشــات اســت و پاراشــت 
بمعنــی فصــل اســت. ســفر اول مشــهور بــه براشــیت مشــتمل بــر دوازده 
پاراشــات: اول( پاراشــات براشــیت، در ذکــر ایجــاد عالم و خلقــت آدم و 
ّیم( تلدوت نوح، در بیان احوال ... سّیم( لخلخا،  نقل هابیل و قابیل. دو
... چهارم( موســوم به یراال و در ذکر ... پنجم( مشــهور به َحی ]ه[ سارا، در 
ذکر ... ششــم( ُتلدوت، ... هفتم( یصاو، دچار شــدن یعقوب به برادرش 
عســاو و ... هشتم( یشلح، پیشکش فرســتادن یعقوب به برادرش. نهم( 

ی ...«. یشب، خواب دیدن یوسف ع و فروخته شدن و

فهرســت تفصیلــی ســفرهای دیگــر نیــز بــه همیــن منــوال ذکــر می شــود و 
این گونه مقدمه نویسنده بر تفسیر تورات پایان می یابد:

»... تمام شــد دوازده مطالب با پنج ســفر و پنجاه وچهار پاراشات کتاب 
ُکمیــت خوش خــرام قلــم بــر صفحــه  کــه  کنــون وقــت آن شــد  تــورات و ا
میادیــن اوراق جــوالن داده، بذکــر نــگارش آن پردازد، مأمــول این مذنب 
شرمســار از عنایــت حضرت آفریــدگار آنکه بدرقه توفیــق را هم عنان این 
کنم در مقصود، متوکًا علی اهلل  گرداند، تا آنکه شــروع  مســافر زنگبار روم 
المعبود، فإنه خیر شــاهد و مشــهود، ســنه 1226، کاتب الحروف حسین 

بن محمدمحسن اإلصفهانی سنه 1263، التماس دعا دارم«.

منابع نویسنده
کتاب مقدس 1. متن عبری 

Ein Yaakov /2. عین یعقوب/ עין יעקב

کتــاب فــوق اثــر ربــی یعقــوب بــن ســلیمان بــن حبیــب )1460ـ 1516م( 
که یهودیان از اســپانیا اخراج شــدند. نویسنده به  اســت. در ســال 1492 
همراه خانواده اش در شــهر ســالونیکا)Salonica( دومین شهر بزرگ یونان 
گزیــد و شــروع به تألیــف این کتاب بــه زبان عبری نمــود. کتاب  اقامــت 
گادایی تلمود بابلی و تلمود اورشــیمی  عیــن یعقوب شــامل بخش هــای ا
اســت. دو بخش نخســت کتاب )ســدر زراعیم و سدر موعد( در 1515م 
منتشــر شد. در این زمان نویسنده چشم از جهان فروبست و پسرش لوی 
بن یعقوب چهار بخش دیگر )سدر ناشیم، نزیکین، قداشیم و طهورت( 
را به چاپ رســاند. عین یعقوب در چند ســده گذشته جزء منابع درسی 
در مــدارس دینی یهودی بوده اســت. ترجمه انگلیســی آن به همراه متن 
 Ein :گو با عنــوان اصلــی )ترجمــه مقابــل( در 5 جلــد در 1921م در شــیکا
 Yaakov: The Ethical and Inspirational Teachings of the Talmud

منتشر شده است.

نخستين تالش های شيعی در تفسير كتاب مقدس نقد و برریسکتاب



سالبیستوهفمت،مشارۀششم،بهمنواسفنــد581395 162

منابع

كريم قرآن 

كتاب مقدس

مجموعــه تــوراه و هفطــاراه با ترجمه فارســی؛ لس آنجلــس: انجمــن فرهنگی اوتصر 
گنج دانش، 1988م. هتوراه 

كليمان، 1360. حييم، سليمان؛ فرهنگ عبری ـ فارسی؛ تهران: انجمن 

و  اســام  گفتگــوی  در  اصفهــان  صفاخانــه  حســنی؛  محمدعلــی  االســام،  داعــی 
مسيحيت؛ تصحيح: حيدر عيوضی؛ قم: اديان، 1393.

كبر؛ لغت نامه؛ تهران: دانشگاه تهران، 1377. دهخدا، علی ا

شهرستانی، محمد بن عبدالكريم؛ الملل والنحل؛ بيروت: دارالمعرفه، 1982.

كتابخانه  صدرايی خويی، علی، حافظيان، ابوالفضل؛ فهرســت نســخه های خطی 
فرهنگــی  مؤسســه  و  اســامی  شــورای  مجلــس  تهــران:  قــم؛  گلپايگانــی  عمومــی 

الجواد)ع(، 1388.

و  بهــاری  ابراهيــم  تحقيــق:  اإلحتجــاج؛  علــی؛  بــن  احمــد  ابومنصــور  طبرســی، 
محمدهادی؛ قم: اسوه، 1413ق.

عتباتی، زين العابدين بن ميرزا محمد؛ مصباح الظلمات فی تفسير التورات؛ نسخه 
خطی، 1226ق.

فخــررازی، محمــد بــن عمــر؛ مفاتيــح الغيــب؛ بيــروت، داراألحيــاء التــراث العربــی، 
1424ق.

فرزين، رضا؛ باورها و آيين های يهودی؛ قم: دانشگاه اديان و مذاهب، 1385.

قائــم مقــام، ميــرزا موســی؛ يادداشــت ها و خاطــرات ميــرزا موســی خان قائــم مقام 
فراهانی؛ تهران: بی  جا، 1369.

كتاب مقدس؛ چاپ اول، تهران، اساطير، 1377ش. كس، ويليام؛ قاموس  ها

Hebrew – English Edition of the Babylonian Talmud, Berakoth, London, 
The Soncino Press, 1984

Encyclopadia Judaica ) Sacrifice by Rothkoff, Aaron(, Second Edition, 
USA, 2007

1216ق(.73

کبر بن محمدباقر ایجی اصفهانی)م 1232ق(.74 2.  رّد پادری، ماعلی ا

خاتون آبــادی)م  عبدالباقــی  بــن  محمدحســین  میــر  پــادری،  رّد   .3
1233ق(.75

4. رّد پادری، حسین علی شاه)1234ق(.76

5. رّد به پادری، محمدحسین اصفهانی)پیش از 1235ق(.77

6. رّد پاردی، میرزا عیسی فراهانی)م 1238ق(.78

7. اثبات النبوة، از همو.

8. سیف االمۀ و برهان المله،79 تألیف مااحمد نراقی)1244ق(.

کوثــر  بــه  معــروف  همدانــی  مامحمدرضــا  تألیــف  النبــوة،  مفتــاح   .9
علی شاه)1247ق(.80

راجــع دیگــر رّدیه ها و طبقه بندی آنها ر.ک بــه: مقدمۀ صفاخانه اصفهان 
کــه  نمانــد  گفتــه  نا  .75 60ـ  ص  مســیحیت،  و  اســام  گفت و گــوی  در 
رّدیه نویســی در قالــب تفســیر کتاب مقــدس، پیش از عتباتی نیز مرســوم 
بوده اســت. در این رابطه باید به تعلیقه  و تفســیر نجم الدین طوفی )فوت 
کــرد. این  کتــاب مقدس اشــاره  716ق/ 1316م( بــر ِســفرهای مختلــف 
مجموعــه بــا عنوان تفســیر اســامی بر کتــاب مقدس در مصــر دورۀ میانه 
و  مقدمــه  بــا   )Muslim Exegesis of the Bible in Medieval Cairo(
تصحیح عالمانه خانم دکتر لیا دمیری در سال 2013 از سوی انتشارات 

بریل منتشر شده است.

يان منتشــر و در 1391ش از ســوی انتشــارات  73. اين کتاب در ســال 1372 ش در انتشــارات انصار
عالمــه بهبهانــی تجديــد چاپ شــد. آيــت اهلل محمدعلی بهبهانی بيــش از 58 اثر دارد کــه افزون بر 

کتاب مقامع الفصل و خیراتیه منتشر شده است. کتاب ياد شده تنها دو 
74. همان، 1۰/ 215.
.75 همان، 1۰/ 215.
.76 همان، 1۰/ 215.

77. منزوی، فهرست نسخه های خطی، ج 9، ص 3۰8.
.78 همان، ج 1۰، ص 215.

79. اين کتاب به کوشــش آقای ســيدمهدی طباطبايی تصحيح شــده اســت. قم، پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی، 1385.

فه به 
ّ
8۰. آقــا بــزرگ، الکرام، 549؛ مرآت الکتب، 6/ 576؛ الكتاب فی مقدمه و خمســه مفاتيح، ال

اســم فتحعلی شــاه و عبــاس ميرزا وليعهد، والديباجه لميرزا ابی القاســم القائــم المقام الفراهانی، 
یعه، ج  انشــائه فی 1232ق. و فهرســت الكتاب لولد المصنف الميرزا محمدعلی. )ر.ک به: الذر

21، ص 352(

نقد و برریسکتابنخستين تالش های شيعی در تفسير كتاب مقدس


