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مالکشعاعی 

استادیار زبان و ادبیات فارسی ،واحد ایالم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایالم ،ایران

حسنشامیان 

استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فرهنگیان ،گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 6863/83/66 :تاریخ پذیرش)6861/87/86 :

چکیده
یکی از جنبه های شاخص ادب فارسی ،توجه شایان اهل ادب به موصاوعات قرآنای و قصاص
انبیاست .بخشی از این داستانها و شرححالنویسیها منبعث از قرآن کری ،است که هیچ خللای در
آن راه ندارد و در حقیقت ،زینتبخش متون ادبی است .اما بخش چشامگیری از آن ،تحات تاأثیر
اسرائیلیات شکل گرفتهاست .به علت هماهنگی قرآن کری ،با برخی از موصوعات تورات و انجیال
و گرویدن جمعی از علمای اهل کتاب ،نظیر کَعباألحبار ،وهببان منبّاه ،اباوهریره و دیگاران باه
اسالم ،سبب شدهاست تا مفسران و تاریخنگاران به منابع اهل کتاب و گفتههای آنان تاوجهی ویاژه
نمایند و از اینجاست که داستانهای مجعول و ساختگی آنان در حاوزة متاون تفسایری ،تااریخی و
ادبی رخنه کرد .شعرا و نویسندگان ادب پارسی که با متاون تفسایری و تااریخی ماأنوس باودهاناد،
تحاات تااأثیر ایاان افسااانههااا و احادی اث ساااختگی قاارار گرفتنااد و ناخواسااته همچااون مفسااران و
تاریخنگاران در تروی اسرائیلیات نقش اساسی ایفا نمودند .متأسفانه بخش عمدة این افسانهباافیهاا
مربوط به زندگی انبیاست و پیامبر اکرم(ص) نیز از این امر مستدنی نیسات ،بلکاه در بخاش احادیاث،
بیش از دیگر انبیا در معرض اسرائیلیات قرار گرفتهاند .این پژوهش به شیوة توصیفیا تحلیلی تالش
دارد تا به ایان پرساش پاساخ گویاد کاه چاه جنباههاایی از زنادگی پیاامبر اساالم(ص) تحات تاأثیر
اسرائیلیات قارار گرفتاهاسات و نقاش مفساران ،تااریخنگااران و از هماه مها،تار ،نقاش شااعران و
نویسندگان ادب فارسی در اشاعة این گونه جعلیات چه بودهاست؟

واژگان کلیدی :اترائیلیات ،حضرت محمد(ص) ،افسان ها ،نغایاات جعلای ،علماای
اهل کتاب.
(نویسندة مسئول) E-mail: jooybary11@yahoo.com
E-mail: malek_sh73@yahoo.com
E-mail: hasan.shamyan@gmail.com
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مقدمه
«اسرائیل» از القاب حضرت یعقوب(ع) است که در قرآن کری( ،آلعماران 68/و ماری/،
 )93فقط دو بار از آن حضرت با نام اسرائیل یاد شد .تعری،های گونااگونی از اسارائیلیات
ارائه شده که «به نحاوی باا یکادیگر شاباهت دارناد و تفااوت آنهاا تنهاا در ناحیاة تعیاین
مصادیق گوناگون این مفهوم است» (محمد قاسمی68 :6838 ،ا:)68
«اگرچه واژة اسرائیلیات به ظاهر نمایانگر نفوذ فرهنگ یهودی است و آنچه را
که از طریق این فرهنگ وارد حوزة اسالمی میشود ،در بر میگیرد ،ولی پرواصح
است که این واژه ،معانی گستردهتری را نیز در بر میگیرد و آنچاه را کاه صابغه و
رنگ یهودی و مسیحی دارد ،شامل میشاود و بادین ترتیاب ،اسارائیلیات از بااب
تغلیب بر هر دو فرهنگ یهودی و مسیحی اطالق میگاردد .اگرچاه یهاود در ایان
مقوله از شاهرت بیشاتری برخاوردار اسات ،آناان از آغااز ظهاور اساالم تاا دوران
گسترش آن در بالد عال ،،بیشتر از دیگران با مسلمانان مراودت و آمیزش داشتهاند
و در نتیجه ،فرهنگ این قوم بیشترین نفوذ را در احادیث تفسیری ،متون تااریخی و
غیره بر جای گذاشاته اسات و از ایان رو ،باه مطاالبی کاه از ناحیاة اهال کتااب باه
فرهنگ اسالمی راه یافتهاست ،اسارائیلیات اطاالق مایگاردد» (معرفات6363 ،ق:.
.)619

دربارة تاریخچة ظهور اسرائیلیات باید گفات کاه پاس از درگذشات پیاامبر اساالم(ص)،
اقشار مختل ،مردم برای درک تفسیر و تأویالت قرآنی ،سُنَن و احادیث نبوی به صاحابه و
تابعین روی آوردند .برخی از علمای اهل کتاب از این اقبال مردم به صحابه و تابعین نهایت
استفاده را برای پیشبرد اهداف شوم خود نمودند .از عوامل مه ،ورود اسارائیلیات در متاون
دینی ،این است که:
«در بسیاری از آیات قرآنی و روایات نبوی ،اشارات متعدد ،اما گذرا به انبیاا و
اقوام پیشین آمده که تفضیل و تفسیر آن از راه استفاده از منابع دیگار میسار باود...
مه،ترین منبع بارور برای اقناع این حس کنجکاوی و نیز اطالع از اخبااری کاه باه
مدد آن بتوان آیات و روایات را تفسیر کرد ،عهد عتیاق و اخباار یهاودی باود کاه
انبوهی از اطالعات واقعی یا افسانهآمیز را در دساترس قارار مایدهاد» (ساجادی و
عال،زاده.)89 :6831 ،
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«بسیار میشد که آنها [= علمای اهل کتاب] ،قصص قرآن و داستانهاای انبیاا
را که بهاجمال و بهاختصار در قرآن طرح شده بود ،دستمایة کاار خاود قارار داده،
شرحهایی را که ...غالباً زاییدة فکر و خیال آنان بود ،باا تماام ریازهکااریهاای آن
نقل میکردند که بسیاری از این افسانهها را میتوان در البهالی کتابهای تاریخ و
تفسیر سراغ گرفت» (محمد قاسمی.)83 :6838 ،

اگرچه فعالیت علمای مغرض یهودی و مسیحی در جعال افساانههاا و احادیاث از زماان
پیامبر اسالم آغاز شد ،ولی عصار تاابعین ،یعنای اواخار قارن اول و اوایال قارن دوم را بایاد
دوران اوج گسترش اسرائیلیات در تفاسیر قرآن کری ،و به تبع آن ،متون تاریخی دانست:
«به دلیل آنکه در آن عهد ،تعداد زیاادی از اهال کتااب اساالم آوردناد ،ولای
ذهن آنان همچنان از داستانها و افسانههای پیشینیان دربارة پیدایش خلقت و اسرار
آفرینش ،آغاز حیات موجودات ،اخبار امتهای گذشته ،سرگذشت پیامبران و نیز
قصهها و افسانههای بسیاری که در تورات و دیگار کتاابهاا آماده ،انباشاتهاسات»
(معرفت ،6839 ،ج.)368 :6

همچنین ،حمایت بیحدومرز برخی از خلفا ،بهویژه معاویه از این گونه صحابه و تاابعین
سبب شد تا برخی از این شخصیتها ،مانند ابوهریره که از شاگردان کعباألحبار محسوب
میشود ،بیش از  9788حدیث جعل نماید (ر.ک العاملی 93 :6878 ،و  )17و دستپروردة
دیگر کعباألحبار ،یعنی عبداهللبن عمروبن عاص ،در جعل حدیث از اباوهریره ها ،پیشای
(ص)
میگیرد .ابوهریره چنین اعتراف کاردهاسات« :هایچ کاس بیشاتر از مان از رساول خادا
حدیث نقل نکردهاست ،مگرعبداهللبن عمرو که او هر چه میشنید ،مینوشت ،ولی من نمی
نوشت( »،بخاری 6383 ،ق ،.ج .)88 :8عال ،دیگر یهودی که کتابهایش را از سخنان امداال
کعباألحبار انباشته ،وهببن منبّاه اسات «بناا باه اظهاار وی ،عباداهللبان ساالم و پاس از او
کعباألحبار ،دانشمندترین اهل زمانة خود بودند و او آنچه را آنان میدانستند ،گارد آورد»
(روزنتال ،6813 ،ج696 :8ا .)698سرانجام ،پیر و مرشد همة آنها ،یعنای کعاباألحباار کاه
مدعی بود هفتادودو کتاب از کتب الهی را خواندهاست (ر.ک الحسنی )681 :6878 ،و باا
جلب اعتماد خلفا و مردم« ،تا پایان حیات خود ( 666ق ).پیوساته در شاهرها و آباادیهاای
مسلمانان میگشت و اندیشههای مسموم خود را با احادیث و افسانههایی که نقال مایکارد،
در میان جامعه منتشر میساخت.
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هدف اصلی از جعل احادیث و افسانهبافیها عبارت بود از« :شکستن شخصیت و اعتباار
پیامبر ،باال بردن قدرتمندان و حکام بعد از وی و تخریب اسالم در دو جبهة اعتقاد و عمال»
(عسکری ،6837 ،ج )869 :6و مه،ترین عواملی که زمینه را برای ورود بسیاری از روایاات
اسرائیلی و اکاذیب و اباطیل در قالب روایاات و احاادیدی فاراه ،آورده ،عباارت اسات از:
صااع ،فرهنگاای عاارب ،جلااوگیری از کتاباات احادیااث پیااامبر(ص) ،حضااور قصااهگویااان و
داستانپردازان در انجمنهاای مسالمین ،خالصاهگاویی قارآن کاری ،در نقال داساتانهاای
پیامبران و شرح و تفصیل کتابهای پیشین در نقل قصاص ،کیناه و حقاد برخای از علماای
یهودی و مسیحی ،همراهی و حمایتهای بیدریغ زمامداران اموی و مه،تر از هماه ،توجاه
ویژة مفسران و تاریخنگاران قرون نخستین اسالمی به این گونه افساانههاا و احادیاث جعلای
است که پس از گذشت قرنها ،امروزه آثار آناان دساتاویزی بارای کیناهتاوزی مستشارقان
شدهاست (ر.ک زمانی893 :6833 ،ا .)891اگرچه برخی از مفسران و تااریخنویساان خاود
واق ،به این امر بودند و ادعا میکردند که از نقال اسارائیلیات خاودداری نماودهاناد ،ولای
مهارت و زیرکی علمای تازهمسلمان اهل کتاب در ساختن افساانههاا و احادیاث جعلای باه
گونهای بود که حتی خواص نیز در تشخیص آن درماندند:
«قابل تأمل است که حتی بسیاری از مفسران که در مقدماة تفسایر خاود وعاده
کردند از نقل اسرائیلیات صرف نظر کنند ،به وعدة خود جاماة عمال نروشایده ،در
ورطة اسرائیلیات فروغلتیدند ...و مبالغه نخواهد بود اگر بگویی ،کاه تماام مفساران
در آثار خود به اسرائیلیات پرداختاهاناد کاه البتاه درجاههاای آن از حیاث قلات و
کدرت و نقد و تحلیل یا ساکوت پیشاه کاردن در مقابال اسارائیلیات تفااوت دارد»
(ذهبی6389 ،ق.)666 :.

همچنین ،بسی جای شگفتی است که چگونه برخی از دانشمندان علوم دینی و تاریخی،
شیعه و سنّی مغلوب این افسانهسازیها شدند (ر.ک محمد قاسمی887 :6838 ،ا )886و باه
دلیل نقل این گونه خرافات و افسانهها از ارزش علمی کتابهای تفسایری و تااریخی خاود
کاستند و ندانسته آب به آسیاب دشمن ریختند .ادب فارسی نیز از سیل مخرب اسارائیلیات
آسیبهای فراوانی دید و به جرأت میتوان گفت کاه هایچ شااعر یاا نویساندهای را ساراغ
نداری ،که از افسانهها و احادیث اسرائیلی مصون مانده باشد .اگرچه همة گفتههاای راویاان
اسرائیلی را که در نقل روایات و داستانها بیپروا بودند ،نمیتوان از جملة اسرائیلیات تلقی
کرد ،ولی شواهد فراوانی که از اصحاب تحقیق در دست است ،حکایت از این امر دارد که

اسرائیلیّاتدرداستانحضرتمحمّد(ص)وبازتابآندرادبفارسی/عسکری ابراهیمی جویباری و...

713

به صحت یا سُق ،سخنان آنان باید به دیدة احتیااط و در بسایاری از ماوارد ،باه دیادة انکاار
نگریست.
«از میان کساانی کاه اسارائیلیات را روایات کاردهاناد ،وهاب و کعاباألحباار
بدترین افراد و فریبکاارترین و نیرناگ باازترین آناان بودناد ،باه طاوری کاه هایچ
خرافهای در کتابهای تفسیری و تاریخی پیراماون مساائل آفارینش ،تااریخ انبیاا،
فتنهها ،ماجراهای قیامت و آخرت یافت نمیشود ،مگر آنکه ردّ پایی از این دو نفر
در آن موصوعها به چش ،میخورد» (ابوریه ،بیتا.)673 :

دربارة ابوهریره ه ،گفتهاند که «از ناحیة عمر ،عدمان ،علی(ع) و عایشه مورد اتهام باود و
باید گفت که او اولین راوی بود که در اسالم مورد اتهام قرار گرفتهاسات» (رافعای،6863 ،
ج.)879 :6
البته در کتب دینی و عرفاانی نیاز فاراوان از اباوهریره ،کعاباألحباار و وهاببان منبّاه
سخنانی نقل گردید که جنبة حکمتآمیز دارد و در زمرة کلمات قصار محسوب میشود و
دلیلی بر اسرائیلی بودن آن وجود ندارد« :قَالَ وهبُ بنُ مُنبّه :اَإلیمانُ عُریانٌ و لِباسُهُ التّقوی و
زِینَتُهُ الحیاءُ و مالُه العِفّ ُ و ثَمرَتُهُ العملُ الصَّالِحُ» (میبدی ،6871 ،ج .)938 :8شاید خاقاانی در
بیت زیر بدین گفته نظر داشتهاست:
«از خُلااااااد برهنااااااه آمااااااد آدم

ایمااان نااه برهنااه خواناادهای هاا»،
(خاقانی.)633 :6831 ،

اسرائیلیات در داستان بسیاری از انبیا رخنه کردهاست مدل داستان حضارت آدم ،ناوح،
ابراهی ،،یوس ،،ایوب ،موسی ،داوود ،سلیمان و عیسای (علایه،السّاالم) ،باهویاژه حضارت
محمد که مغرصان با نسبت دادن بسیاری از احادیث که بسامد باالیی نیز دارد ،سعی کردند
تا خدشه ای در بنیان اسالم وارد سازند و زمینه را بارای جاوالن هرچاه بیشاتر امداال معاویاه
فراه ،آورند (ر.ک محمد قاسمی886 :6838 ،ا .)968اینک به دلیل صیق مجال ،6باه چناد
نمونه از افسانهها و روایات جعلی علمای یهودی و مسیحی که پیرامون پیاامبر اساالم(ص) در
ادب پارسی بازتاب داشتهاست ،اشاره میشود.

متنپژوهیادبی؛ سال  ،22شمارة  ،77پاییز 7937
 

771

 .1داستان آغاز نزول وحی
دربارة نزول وحی که بنا به نقل مشهور با سورة علَق آغاز شد ،در بسیاری از کتابهاای
تفسیری و تاریخی ،افسانههایی از عکسالعمل پیامبر اکرم(ص) در مواجهه با آن نقل شده که
باعث شگفتی اهل خِرَد است .اهل غرض گفتهاند که پیامبر هنگام بعدت وحشت کردهاست
و ترس بر او مستولی شده ،تا جایی که تصمی ،به خودکشی میگیرد و به حضارت خدیجاه
پناه میبرد و او برای برطرف شدن این مشکل ،به ورق بن نوفل مسیحی مراجعه میکند:
«عایشه ا رصیاهلل عنهاا گوید :نخستین مایهای که پیامبر خدا(ص) از وحای دیاد ،خاواب
راستین بود که همانند چیزی بهسان سریدی پگاه میآماد .آنگااه دلبساتگی باهتنهاایی در او
پدیدار شد .به غار حرا میرفت و شبی چند به پرستش و نیاایش مایپرداخات ...جبریال در
برابر وی پدیدار شد و گفت :یا محمد! تو فرستادة خدایی .پیامبر خدا(ص) گفت :در ایان دم
زانو زدم و سرس بازگشت ،و پشت ،همیلرزید .بر خدیجه درآمدم و گفت ،مرا بروشاانید! مارا
بروشانید! آنگاه هراس از من زد وده گشت .سارس (جبرئیال) باه نازد مان آماد و گفات :یاا
محمد! تو فرستادة خدایی .گوید :چنان شدم که همی خواست ،خود را از چکاد کوه به زیار
اندازم .چون آهنگ این کار کردم ،بر من پدیدار شد و گفت :یا محمد! مان جباریل ،و تاو
فرستادة خدایی .گفت :بخوان .گفت :،خواندن نمیدان .،گوید :در ایان زماان مارا گرفات و
مرا سه بار به سختی فشرد چنان که به ستوه آمادم ...مان خوانادم .باه نازد خدیجاه آمادم و
گفت :،بر خود میترس ...،آنگاه خدیجه به نزد پسرعمهاش ،ورقة  بان نوفال شاد کاه آیاین
ترسایی داشت و نوشتارها را خوانده بود و گفتههای توراتیان و انجلیان را شنیده .خدیجه به
وی گفت :سخنان پسر برادرت را بشنو (پیامبر گوید ):چگاونگی کاارم را از مان بررساید و
من به او گزارش دادم( »...ابناثیار ،6873 ،ج316 :8اا 318نیاز ،ر.ک طباری ،6879 ،ج:8
616ا 618مقدسی ،6868 ،ج 136 :8ابنهشام ،6839 ،ج698 :6ا 693و سرهر ،6839 ،ج:6
.)388
نقل شده است که حضرت خدیجه عالوه بر نوفل باه عِاداس ،راهاب مسایحی ،مراجعاه
میکند و عداس میگوید« :ای خدیجه! شیطان گاه خود را بر بندهای عرصه کرده ،اماوری
را به وی القا می کند .پس این نوشته را بگیر و آن را به نازد شاوهرت ببار کاه اگار مجناون
باشد ،شفا یابد( »...مجلسای6388 ،ق ،.ج .)883 :63اعتاراف پیاامبر(ص) باه شااعر یاا دیواناه
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بودن ،خود بر قباحت این افسانه میافزاید ...« :حضرت گفت :پس به نزد خدیجه رفات ،و از
آنچه دیاده باودم ،هراساان باودم گاویی نوشاتهای در دل مان نگاشاته شاده باود و گفات:،
میترس ،که من شاعر یاا دیواناه باشا( »...،مقدسای ،6868،ج  .)136 :8چناین افساانهای در
ذهن مخاطب این نکته را القا میکند که «این چه نبوتی است که به پیامبر اکرم داده شد که
او بر وجودش خائ ،است و این چه رسالتی است که با گفتار همسرش و یک مرد مسیحی
تدبیت شدهاست و تزلزل و ناراحتی او برطرف میگردد؟! آری ،باید گفت کاه یاک چناین
زن و یک چنین مرد مسیحی به مقام نبوت ،الیقتر و سزاوارتر از خودِ رسول خدا(ص) بودند
و طبق مضمون این حدیث ،خدیجه و ورقه در پذیرفتن اسالم از خود پیامبر مقدم میباشند»
(نجمی.)888 :6871 ،
اسامی علمای اهل کتاب که در این افسانه آمده ،دلیلای باارز بار نفاوذ آناان در آسایب
رساندن به دین اسالم است« :در بیشتر روایات مذکور ،سخن از پناه بردن پیغمبر به خدیجاه
برای تسلی خاطر بخشیدن به وی و مراجعة خدیجه به ورق بن نوفل ا یعنی همان بتپرسات
دیروز و مسیحی امروزا یا سایر مسیحیان و راهبانی همچون بُحیرا ،عِداس و نَسطور باه میاان
آمدهاست» (محمد قاسمی.)387 :6838 ،
افسانة ساختگی اهل کتاب درباارة تزلازل پیاامبر(ص) در آغااز نباوت در مدناوی مولاوی
بهاختصار بیان ش د و بر همین اساس ،موالناا تأکیاد دارد کاه آن حضارت بارهاا تصامی ،باه
خودکشی گرفت و اگر لط ،و عنایت جبرئیل نباود ،باه قطاع و یقاین ایان خودکشای ر
میداد:
«انداختن مصطفي ،علیهالسالم ،خود را از کوه حِری از وحشتِ دیـر نمـودن جبرئیـل،
علیهالسالم ،خود را به وی و پیدا شدن جبرئیل به وی کي مینداز کي ترا دولتها در پیش
است:

مصاااطفی را هجااار چاااون بفراختااای
تاااا بگفتااای جبااارئیلش هاااین مکااان
مصااطفی سااااکن شااادی ز اناااداختن
بااااز خاااود را سااارنگون از کاااوه او
باااز خاااود پیااادا شااادی آن جبرئیااال
همچنااین ماایبااود تااا کشاا ،حجاااب

خاااااااویش را از کااوه ماایانااداختی
که ترا باس دولات اسات از امارِ کُان
باااااز هجااااران آوریاااادی تاااااختن
ماااایفگناااادی از غاااا ،و اناااادوه او
کااه مکاان ایاان ،ای تااو شاااه باایباادیل
تااااا بیابااااد آن گهاااار را او زِ جیااااب
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بهرِ هر محنت چو خاود را مایکُشاند

 .2شکافتن سینة پیامبر اکر

اصل محنتهاست این ،چونش کَشند؟»
(مولوی ،6833 ،د .)736 :9

(ص)

در تفاسیر قرآن کری ،،ذیلِ آیة شریفة اَلَمْ نَشرَحْ لَکَ صَدْرَکَ( الشرح ،)6 /بسایاری
از مفسران و تاریخنویسان «شرح صدر» را به «شقّ صدر» تعبیر کاردهاناد کاه سابب بُهات و
حیرت خواننده میگردد و «شگفتتر آنکه برخی داستان شکافتن سینة پیامبر را در کودکی
از جملة اِرهاصاتِ 8نبوت شماردهاند» (عاملی ،بیتا ،ج  .)39 :8اما در مقابل گفتهاند:
«شرح صدری که در آیة شریفه آمدهاست ،هایچ ربطای باه مسائلة شاقّ صادر
ندارد ،بلکه منظور از آن ،بسط و توسعه دادن به قلب پیامبر اکارم اسات کاه بارای
تحمل و پذیرفتن مشقات و ناراحتیهایی که در مسیر ابالغ رسالت با آنها فاراوان
مواجه میگردید ،آمادگی و ظرفیت داشته باشد و این همان شارح صادری اسات
که حضرت موسی در مقام مناجات از پیشگاه خداوند ،آن را درخواست و مسئلت
مینمایاد :رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِي أَمْرِی( طاه )89 /خداونادا! باه دلا،
وسعت دِه و کارم را آسان گردان» (نجمی.)889 :6871 ،

برخی از مفسران در شرح و بسط این آیه به افسانهای بیپایه و اساس تکیه میکنناد و از
آنجا که دربارة زمان وقوع این حادثاه باین مفساران ،اخاتالف فاحشای وجاود دارد ،دلیلای
استوار بر سااختگی باودن ایان داساتان اسات .برخای آن را مرباوط باه دوران کاودکی آن
حضرت میدانند (ر.ک ابنصبّاغ ،بیتا ،ج )818 :1و برخی دیگر زمان وقوع آن را اندکی
پیش از معراج گمان کردهاند (ر.ک قرطبی6383 ،ق ،.ج )76 :88و دیگری زمان وقوع آن
را بیستوچند مااهگی پیاامبر(ص) پنداشاتهاسات .ایان افساانه در بسایاری از کتاب تفسایری
بهتفصیل بیان شده است .برخی از مفسران از ابوهریرة تازهمسلمان روایت کردهاند که:
«ابوهریره از رسول خدا پرسید :اولین چیزی که در امر نبوت دیدی ،چاه باود؟
فرمود :ای اباهریره! سؤال مه ،و بزرگی کردی! من در صحرا بودم ،در حاالی کاه
بیست سال و چند ماه از عمرم گذشته بود .ناگهان از باالی سرم ساخنی شانیدم .باه
باال نظر کردم ،مردی را دیدم که از مردی دیگر میپرسید :آیا هموست؟ آنگاه هر
دو به طرف ،آمدند .هر کادام یاک باازوی مارا گرفات .یکای باه دیگاری گفات:
سینهاش را بشکاف .تا آنجا که خودم مایدیادم ،خاونی و دردی مشااهده نکاردم.
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پس آن دیگری به وی گفت :کیناه و حساد را درآور و او چیازی باه شاکل لختاة
خون درآورده ،بیرون انداخت .باز آن دیگری گفت :رأفت و رحمت را در جاای
آن بگذار و او چیزی به شکل نقره در هماان جاای دلا ،گذاشات .آنگااه انگشات
ابهام دست راست ،را تکان داد و گفت :برو به سالمت! من برگشات ،،در حاالی کاه
ا حساس کردم که نسبت به اطفاال رقات و نسابت باه بزرگسااالن رحمات داشات»،
(ابنصباغ ،بیتا ،ج 383 :1ابنکدیر6383 ،ق ،.ج 983 :3قرطبای6383 ،ق ،.ج:88
 76و ...نقل بهاختصار).

در کتابهای تاریخ نیز بهاجمال به این موصوع اشاره شد .مقدسی معتقد است که ساینه
و شک ،پیامبر(ص) را شستشو دادند و آنگاه او را به معراج بردند:
«پیامبر فرمود :پس آن دو فرشته مرا سِتان خوابانیدند .آنگاه شک ،مرا شاکافتند
و حش ِو مرا بیرون آوردناد و تشاتی از طاال داشاتند کاه انادرون پیاامبران را در آن
شستشو میدادناد .جبرئیال از زمازم آب مایآورد و میکائیال جاوفِ مارا شستشاو
میداد .آنگاه جبرئیل به میکائیال گفات :قلابش را بشاکاف و او قلاب ،را شاکافت.
علَقهای سیاه از آن بیرون آورد و بیرون افکند .سرس پارة گوشتش را در آن نهاد و
گردی که با خود داشت ،بر آن پاشید و گفت :دلی است استوار با دو چشا ِ،بیناا و
دو گوشِ شنوا .سرس دربارة اندرون (شک )،من نیز همین سخنان را گفت تا مالی،
شد و گفتند :از خِرَد و ایمان لبریز است .سرس به پای خواست ،و به معراج رفات»...،
(مقدسی ،6868،ج  116 :8و نیز ر.ک اباناثیار ،6873 ،ج 396 :8طباری،6879 ،
ج 338 :8و ابنهشام ،6839 ،ج.)668 :6

انعکاس این افسانه در ادب پارسی ،مطاابق گفتاههاای مفساران و تااریخنویساان اسات.
سنایی در باب سوم حدیقه که در نعت پیامبر(ص) فراه ،آوردهاست ،بدان اشاره دارد:
«اندر گشادن دل وی:
همااه خُلااق و وفااا و بسااط و فَاارَح
سااااینة او گشاااااااد روحِ نخساااات
درز برداشااااات در زماااااان از وی
سااینهای را کااه حااق حکَاا ،باشااد
از پااارِ جبرئیااال گشااات درسااات

شاااارط ایاان نعااتهااا اَلَاا ،نَشْاارَح
هرچه جز پاک دید ،پااک بشسات
بناااد بگشااااااد همچناااااااان از وی
درز بگشادنش چااااه کا ،باشااااد
آن جراحت باه امارِ ایازد ،چُسات»
(سنایی غزنوی888 :6813 ،ا.)886
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عطار نیز صمن نعت رسول گرامی اسالم در موارد متعاددی باه ایان افساانه نظار دارد و
مشخصاً به واژة «تشت» که ه ،در کتابهای تفسیری و ه ،تاریخی آمده ،اشاره کردهاست:
«سااااینة او را باااارای فااااتح باااااب
جااانِ پاااکش تااا ابااد ،ز آبِ حیااات
تااا کااه طشاات از سااینة او دور شااد

طشاات آورد آفتاااب و کوثااار ،آب
دست شسات از جملاة کَاون و فسااد
طشتِ چر از عکسِ او پُرناور شاد»
(عطار نیشابوری ،6831 ،ال.)683 :،

در مواردی دیگر ،عطار به طور صمنی به این افسانه نظر دارد:
«زِ حضاارت ،سااینة پُرنااور او یافاات

زِ جنّاات در نماااز انگااور او یافاات»
(همان ،ب 63 :و همان.)666 :6837 :

 .3افسانة غَرانیق
پیش از ورود به بحث ،الزم است که درباارة واژة «غَرانیاق» و پیشاینة آن در نازد عارب
بهاختصار سخن گفته شود .اهل لغت گفتهاند:
«مفرد غَرانیق ،غرنُوق و غرنیق است و آن در اصل به معنی پرندة دریایی اسات
که گفتهاند :مقصود همان مرغ ماهیخوار است که پایی بلند و گردنی دراز و عاری
از پر دارد .همچنین ،گفته شدهاست که غرنوق باه معنای جاوان سافید و زیباسات.
اعراب جاهلی گمان میکردند که بتها مانند پرندگان به آسمان عروج میکنند و
برای پرستندگان خود شفاعت میکنند» (ابناثیر ،6873 ،ج.)813 :8

این افسانه کاه باه غرانیاق شاهرت دارد ،تهمات سانگینی را متوجاه آن وجاود مباارک
نمودهاست .هدف اصلی ،آن است که چنان وانمود کنند کاه شایطان بار پیاامبر در ماواقعی
تسلط داشتهاست:
«شواهد و قراینی چند نشان میدهد پارهای از جُعاالن و اسرائیلیاتپاردازان بار
اساس یک توطئة حسابشده و برای محو معال ،دین ،بیاعتبار جلاوه دادن قارآن،
تشکیک در مصونیت قرآن از گزند تحریفات و القائات شیطانی ،این افسانة ماوهن
را ساخته و پرداختهاند ...یکی از مؤیدهای این نظر ،وجود قصهپارداز یهاودیزاده،
محمدبن کعب قَرَظی (متوفی  688 /663ق ).در میان راویان افساانة غَرانیاق اسات»
(محمد قاسمی396 :6838 ،ا.)318
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طبری از محمدبن کَعب قُرَظی و محمدبن قیس نقل میکند:
«روزی رسول اکرم(ص) در مجمعی از مجامع پرجمعیت قریش حاصار شاد .در
آن روز ،او در دل آرزو میکرد چیزی بر وی نازل نشود که باعاث تنفار و انزجاار
قریشیان شود .در آن حال ،سورة والانّج ،بار وی ناازل شاد .پیاامبر آن را همچناان
قرائت کرد تا به این آیه ا که نام بتهاای مشارکان در آن بوداا رساید :أَفَـرَأَیْتُمُ

الالَّتَ وَالْعُزَّی وَ مَنَاةَالثَالِثَةَ األُخْـرَی( الانج66 /،اا .)88در اینجاا شایطان ایان دو
جمله را به زبان پیامبر القا کرد :تِلْک الْغَرَانِیاقُ الْعُلَای و إِنْ شَافَاعتَهُن لَتُرْجای (اینهاا
پرندگان زیبای بلندمقامی هستند که از آنها امیاد شافاعت مایرود) .آن حضارت
این جملهها را بر زبان جاری ساخت .سرس از آنها گذشاته ،بااقیمانادة ساوره را
قرائت کرد ...قریش به آنچه پیامبر بر زبان رانده باود ،خشانود شادند و گفتناد :ماا
میدانی ،که خداوند زنده میکند و میمیراند و او خلق میکند و روزی میبخشد،
اما خدایان ما نزد او شفاعت میکنند .حاال کاه تاو نیاز بارای ایانهاا ساهمی قارار
دادهای ،ما با تو همراه هستی( »...!،طبری6381 ،ق ،.ج 686 :67نیاز ر.ک طباری،
 ،6879ج338 :8ا 338ابنصابّاغ ،بایتاا ،ج811 :3اا 817البغاوی 6389 ،ق ،.ج:3
 689و دیاری888 :6838 ،ا.)833

نگارندة کتاب اإلسرائیلیات والموصوعات فی کتب التفاسیر قدیماً و حدیداً این افسانه را
به نقل از تفسیر الجاللین نقل میکند و در نقد آن میگوید« :هذا الّذی قَالَ المحلّای ا هُناا ا
باطِلٌ ،فَلَقَد اِتّفَقَ جُمهُورُ العُلَماءِ علَی أنّ قص الغَرانیق ،هِذِهِ بَاطِل ٌ متنااً و ال أَصالٌ لَهاا سانَداً»
(محمود ابوعزیز ،بیتا .)813 :متأسفانه موالنا این افسانه را به دیدة قبول نگریستهاست:
«بُاات ستاااااودن بهاارِ دامِ عاماااه را
خوانَاادش در سااورة والاانّج ،زود
جمله کفار آن زمان سااجد شادند

همچناااان دان کَاااالغَرانیق العُلااای
لیااک آن فتنااه بُااد ،از سااوره نبااود
ه ،سِری بود آنکه سر بر در زدند»
(مولوی ،6833 ،د .)378 :1

آنچه موالنا دربارة سجدة کفار در بیت سوم آورده ،اشاره به این سخن اهل تفسیر است
که وقتی آیة فَیَنْسَخُ اهللُ مَا یُلقِي الشَّیْطَانُ( الحا  )98 /ناازل شاد ،آن حضارت و جملاة
مؤمنان و یا حتی کافران ا به غیر از أمی بن خلا ،ا همگای ساجده کردناد (ر.ک محماود
ابوعزیز ،بیتا.)878 :
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 .4داستان ازدواج پیامبر(ص) با زینب بِنتِ جَحش
در سورة احزاب ،آیة  87از شخصی به نام «زید» ناام مای بارد .درباارة اینکاه ایان بارده
چگونه به خدمت پیامبر میرسد ،اقوال گوناگونی نقل شدهاست:
«زید بن حارث الکلبی ده سال از حضرت رسول کوچکتر باود .بناابراین ،در
حدود چهلوسه سال قبل از هجرت متولد ،و قبیلة او مورد غاارت و چرااول قبائال
مجاور واقع شده بود و زید پسر حارثه از جملة غنایمی بود که به دسات مهاجماان
افتاد .برخی نوشته اند کاه حضارت خدیجاه او را باه پیاامبر بخشاید ،برخای دیگار
گفته اند که آن حضرت پیش از بعدت ،او را در بازار عُکاا خریادهاسات .باه هار
حال ،زید را حضرت پیغمبر بسیار دوست مایداشات و شااید چاون پیغمبار در آن
وقت پسر نداشت ،وی را پسرخواندة خود معرفی کرده باشاد .باه موجاب چنادین
روایت ،مردم زید را تا هنگام نازول آیاة چهاارم از ساورة احازاب ،زیادبن محماد
مینامیدند .حضرت رسول(ص) دختر عمة خویش برة بنت جحش را که بعداً زیناب
نامیده شد ،به ازدواج زید درآورد و قبل از وی کنیز خاود اُمّ اَیمان را باه نکااح او
درآورده بود .زید پس از مدتی زینب را طالق گفت و حضارت پیغمبار باا زیناب
ازدواج کرد» (خزائلای898 :6831 ،اا 893نقال باهاختصاار و نیاز ر.ک دیااری،
869 :6838ا.)888

خاقانی به این طالق اشاره دارد که میگوید:
«زید چون در خدمت احمد به ترکِ زن بگفت
ناااااامِ بااااقی یافاات آنَااک آیاات لَمّااا قَضَاای»
(خاقانی.)88 :6897 ،
(ص)

همچنین ،طبق نصّ صریح قرآن کری ،،او قصد دارد که زنش را طالق دهد و پیامبر
او را از این کار برحذر میدارد چنانکه میفرماید:
«(به خاطر بیاور) زمانی را که به آن کس که خداوند به او نعمت داده بود و تو
نیز به او نعمات داده باودی ،مایگفتای :همسارت را نگااه دار و از خادا بررهیاز (و
پیوسته این امر را تکرار میکردی) و در دل چیزی را پنهان میداشتی کاه خداوناد
آن را آشکار میکند و از مردم میترسیدی ،در حالی که خداوند سازاوارتر اسات
که از او بترسی .هنگاامی کاه زیاد نیاازش را از آن زن باه سار آورد (و از او جادا
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شد) ،ماا او را باه همساری تاو درآوردیا ،تاا مشاکلی بارای مؤمناان در ازدواج باا
همسااران پساارخواندههایشاااناا هنگااامی کااه طااالق گیرندااا نباشااد و فرمااان خاادا
انجامشدنی است و سنّت غلط تحری ،این زنان باید شکسته شود» (األحزاب.)87 /

آنچه که دستاویز مغرصان در این آیه شده ،این عبارت قرآن کری ،است که خطاب باه
آن حضرت میفرماید« :در دل چیزی را پنهان میداشتی که خداوند آن را آشکار میکند».
این دسته معتقدند که پیامبر اکرم(ص) در دل خود آرزوی ازدواج با زینب را داشته است:
«سبب نزول این آیه (األحزاب )87 /آن بود که رسول خدا روزی در خانة زید
شد حاجتی را .زینب را دید ایستاده و زینب زنی بود باجمال ،تمامقد ،نیکوخلقت،
سریدرنگ ،جامهنیکو چنان که زنان دارناد پوشایده .باه چشا ،رساول نیکاو آماد.
گفت :سبحانَ اهلل مُقَلّب القلوب .این بگفت و بازگشت و زید آن سااعت باه خاناه
نبود .چون ب ازآمد ،زینب او را خبار داد از آنچاه رساول گفات .زیاد بدانسات کاه
چیزی در دل رسول افتاد و به آنکه در حک ،و قضیت اهلل بود که زینب زن رساول
باشد .اهلل تعالی محبت زینب در دل رساول افکناد و نفارت و کراهات در دل زیاد
افکند .زید برخاست در آن حال و پیش مصطفی شد .گفات :یاا رساولاهلل! زیناب
زنی متکبر است و بر من تطاول میجوید و سر به من فرونمایآرد و مارا باه ساخن
درشت میبرنجاند و میخواه ،که او را طالق دها .،رساول خادا گفات :أَمسِاک
علَیک زُوجک واتَّقِ اهللَ فِی أَمرِها زن خاویش را نگاه دار و از خادا بتارس و او را
طالق مده» (میبدی ،6871 ،ج.)3 :8

آنچه اسرائیلی بودن این افسانه را تأیید میکند ،آن است که اهل تورات از تهمات زدن
به انبیا باکی ندارند گویا افسانه بافی برای آناان بایش از هار چیازی اهمیات دارد .از جملاه
دربارة داوود(ع) گفتهاند که چش ،او به زنی صاحبجمال افتاد کاه از قضاا شاوهر او ،یعنای
اوریا از فرماندهان سراه داوود(ع) بود .بنابراین ،او را به جنگهای پیاپی فرستاد تا کشته شاد.
سرس داوود با همسر او ازدواج کرد .به گفتة تاورات ،حضارت داوود(ع) از ایان کاار خاود
پشیمان شد و زاریها کرد:
«اوریا پیشوای لشکر داود گردید و او را زوجاة جمیلاه باود کاه بات شابّع ناام
داشت و داود وی را بهغایت دوست میداشت ،بهحدی که با وی نزدیکی نماود و
این مطلب باألخره سبب قتل اوریا گردید .داوود از تأثیرات فاسده کاه از کامیاابی
و قدرت بیحد یافت میشود ،کالً مستخلص نشد و با وجودی که عماوم رفتاار او
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به خالف سالطین اطراف او بود ،باز به گناهان قبیح افتاد ،مدل دیگران در آن زمان
زنان متعدده میداشت و سالهای اخیر عمار او باا نتاای قبیحاة تعادد ازدواج تلاخ
ت شابّع بسایار قاوی باود ،اماا وقتای کاه از
گردید .گناهان او در ماجرای اوریا و ب ِ
خواب غفلت بیدار شد ،در غبار و خاکستر نشسته ،توبه نموده ،توبیخ و تنبیاه الهای
را با فروتنی قبول کارد( »...هااکس 683 :6838 ،و  878و درباارة سالیمان ،ر.ک
همان.)331 :

بازتاب این موصوع در ادب فارسی بسیار گسترده است .خاقاانی در ابیاات زیار باه ایان
افسانه اشاره دارد:
«اشکِ داوود ببارید پس از نوحة ناوح
«اشکِ داوود چو تسبیح ببارید زِ چش،

تا زِ طوفاانِ ماژه خاونِ هادر بگشاایید»
(خاقانی.)618 :6897 ،
خااوش بنالیااد کااه داوودنواییااد همااه»
(همان.)383 :

 .5منزلت شا
معاویه از جمله شخصیتهایی است کاه بیشاترین بهارهبارداری را از علماای یهاودی و
نصرانی تازهمسلمان کردهاست .ابوهریره از رسول خدا(ص) روایت میکند که « خداوند ساه
کس را امین وحی خویش قارار دادهاسات :مان ،جبرئیال و معاویاه» (ابوریّاه ،بایتاا.)869 :
کعباألحبار ه ،که در سایة حمایتهای معاویه توانسته بود به تاروی روایاات اسارائیلی و
نشر فرهنگ یهود در میان مسلمانان برردازد ،بارای ارج نهاادن باه خادمتهاای معاویاه ،باه
ساختن و پرداختن روایااتی روی آورد کاه در بزرگنماایی شخصایت معاویاه و مشاروعیت
بخشیدن به حکومت وی نقش بسزایی ایفا میکرد و در این راستا بود که کعاب در منزلات
شام (مقرّ حکومت معاویه) به دروغپراکنی روی آورد و میگفت« :او [رساول خادا] کسای
است که زادگاهش در مکه ،محل هجرتش در طیبه و سلطنت او در شام اسات» (الادارمی،
بیتا ،ج .)9 :6
«ابنعساکر در تاریخ خویش از کعباألحبار روایت میکند:
ا أحبَّ البِالَدِ إلَی اهللِ الشَّامُ و أَحبَّ الشَّام إِلَی اهللِ القُدسُ.
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ا خَمسُ مدائنٍ مِنْ مُدُنِ الْجَنَّ ٍ :بیتُالمُقَدَّس و حُمص و دمشاق و جِبارین [باین
دمشق و بعلبک] و ظَفارُ الْیمن [زادگاه کعباألحبار].
غزالی نیز ندانسته در خدمت معاویه و همدستان اسرائیلی قارار مایگیارد و در
صفات و ویژگیهای پیامبر ،راست و دروغی را که دیگران درها ،آمیختناد ،نقال
می کند .تمجیدی که در خدمت اهداف سیاسای معاویاه اسات ،بناا باه گفتاة اهال
تحقیق "نیرنگ آمیختن زهر در عسل است"» (زمانی66 :6833 ،ا.)688

غزالی میگوید:
« انس گفات ... :حاق تعاالی پایش از آنکاه وی را بعاث کناد ،در ساطر اول از
تورات صفت فرمود و گفت :محمد پیغامبر خدای و بندة مختار من است .در شاب
دنیا رحمت است .او درشتخوی جفاکار و در بازارها فریادکننده نیست و بدی را
به بدی مکافات نکند ،ولیکن عفاو فرمایاد و درگاذارد .مولاد او باه مکاه اسات و
هجرت او به طابه [از نامهای مدیناة مُناوره] و مُلاک او باه شاام( »...غزالای،6877 ،
ج773 :8ا.)776

 .6خروس عرشی
داستان دیگری که ذهن خیالباف علمای اهل کتاب بافتهاند و در متون تفسری و به تباع
آن ،در ادب پارسی نیز بازتاب گستردهای یافته ،افسانة جعلی «خروسِ تسابیحگاو» اسات باا
وص ،عجیب و غریبی که عقل از قبول آن امتناع مایورزد! البتاه شاگفت آنکاه برخای از
علما آن را به نقل از ابوهریره که از آبشخور فاسد کعباألحبار تغذیاه مایکناد ،باه عناوان
سخن پیامبر(ص) روایت کردهاند .سند این حدیث در الموصوعات به نقال از فحاول علماای
اهل سنّت نظیر بخاری ،نسایی ،دار قُطنی و العُقَیلی جرح ،و رجاال آن نیاز صاعی ،شامرده
شاادهاساات (ر.ک اباانجااوزی6833 ،ق ،.ج )7 :8و ن اصّ ایاان حاادیث کااه از منقااوالت
کعباألحبار محسوب میشود ،چنین است« :خداوناد را خروسای اسات کاه گاردنش زیار
عرش و پنجههایش در زیر زمین است و هرگاه آن خروس صیحه بکشد ،خاروسهاا فریااد
میکنند :پاک و منزه است خداوند رحمانی که جز او خداوندگاری نیسات» (نهایة االرب،
ج 888 :6به نقل از :ابوریه ،بایتاا .) 883 :در اشااره باه هماین افساانه اسات کاه نظاامی در
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مفاخرهای خود را همچون مرغ عرشی دانسته که دیگر سخنگویان یا شنوندگان بر او آفرین
میگویند:
«شنیدم کاه بااالیِ ایان سبزفااارش
چااو او برزنااد طباالِ خااود را دوال
همانااا کااااه آن مااارغ عرشاای ماان،
باار آواز ماان جملااه مرغااان شااهر

خروسی سرید است در زیارِ عارش
خروساااان دیگااار بکوبناااد باااال
کاااه هااار بااااامدادی ناااوایی زنااا،
برآرند بانگ ،اینات گویاای دهار»
(نظامی گنجوی.)6677 :6878،

جامی در «حکایت آن خروس و ماؤذن» اشااره دارد کاه آنچاه باعاث ساقوط خاروس
عرشی از مقام بلند او شده ،گرفتار شدن در دام شهوت است:
«بااا خااروس ،آن تاجاادار ساارفراز
هیچ دانایی وقات نشناساد چاو تاو
بااا چنااین داناااییای دسااتانساارای
گفااات :باااود اول مااارا پایاااه بلناااد

آن مااؤذن گفاات در وقاات نماااز
وز فااوات وقاات نهراسااد چااو تااو
کنگر عرشات همای بایسات جاای
شهوت نفس ،بدین پساتی فکناد»...
(جامی.)837 :6878 ،

موالنا نیز در ماجرایی که بین سگ و خروس ر میدهد ،از زبان خاروس اشاارهای باه
این موصوع دارد (ر.ک مولوی ،6833 ،د  338 :8و همان ،د .)788 :9

نتیجهگیری
از آنچه گفته شد ،چنین برمیآید که برخی از علمای مغارض یهاودی و مسایحی بارای
مشوّه جلوه دادن چهرة اسالم و رخنه در بیان حوادث و رویدادهای پیراماون زنادگی انبیاا،
افسانهها ساختهاند و خیالبافیها کردهاند .داستان زندگی حضرت رسول اکرم(ص) نیز از این
آسیبها در امان نماند .به سبب دودستگی و اختالف در صفوف مسلمانان و نقش نامبارک
امویان در جهان اسالم ،افرادی چون وهببن منبّه ،کعباألحبار و اباوهریره زمیناه را بارای
رواج افکار و اندیشههای خود مناسب دیدناد .ایناان عقایاد ،افکاار و افساانههاای جعلای و
خرافی خود را که به «اسرائیلیات» شهرت گرفتهاست ،در بین مسلمانان رواج دادند .بسیاری
از علمای اسالمی که به دیدة احترام به آنان مینگریستند ،اندیشههای آنان را که برگرفته از
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تحری،های کتاب مقدس و جعلیات بافتة علمای مغرض یهودی و مسیحی بود ،پذیرفتهاناد
و در کتابهای تفسیری و تاریخی خود وارد کردهاند .شعرا و نویسندگان ادب فارسی کاه
مطالعة تفاسیر و تواریخ را برای خود صروری میدانستند و به عنوان ثواب تلقی میکردناد،
بدون کنکاش در درستی و نادرستی آن ،این افسانهها را در متون ادبی وارد کردهاند .اینکاه
پیامبر اسالم(ص) در آغاز نزول وحی سردرگ ،بودند و یاا حتّای قصاد خودکشای داشاتند و
سرانجام ،حضرت خدیجه به یاری برخی از راهبان مسیحی ،مانند ورق بن نوفال باه کماک
آن حضرت می شتابند ،بیانگر آن اسات کاه ایان افساانه از آبشاخور اسارائیلیات سرچشامه
میگیرد .مفسران در تفسیر آیة أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ افساانهای را نقال کاردهاناد کاه
راوی اصلی آن ،ابوهریره است همان مسیحی تازهمسلمانی که  9788حدیث جعل کرد! از
آنجا که زمان وقوع این حادثه بین مفسران اختالف فاحشی دارد ،این خود دلیلی استوار بار
ساختگی بودن آن است .در افسانة جعلی و ساختگی غَرانیق که در آن چناین القاا شاد کاه
شیطان در مواقعی بر پیامبر(ص) مسلط بود ،ردّ پای یک یهودی به نام محمدبن کَعاب قُرَظای
دیده میشود و داستان ازدواج پیامبر با زینب ،با اینکه قرآن کری ،آن را بهخوبی تبیین کرد،
میدان خیالپردازن بیماردل شدهاست و شباهت این افسانه به ماجرای عاشق شادن حضارت
داود(ع) به زن اوریا که در تورات آمده ،حاکی از آن است که آبشخور این افساانه ،علماای
یهود است .احادیدی که ابوهریره و کعباألحبار در منزلت و جایگاه شام جعل کردهاند نیاز
بسیار شگفتآور است .از اینکه ابوهریره به نقل از پیامبر(ص) گفته که خداوند سه کس و از
جمله معاویه را امین وحی خود قرار داد ،بهخاوبی پیداسات کاه علماای مغارض یهاودی و
مسیحی با کمک معاویه چه اهداف شومی را در نظار داشاتهاناد .داساتان عجیاب و غریاب
خروس عرشی این اندیشه را در ذهن خواننده القاا مایکناد کاه اساالم بار پایاة خرافاات و
افسانهسراییها بنا شدهاست اهادافی کاه دروغپاردازان اسارائیلی تااکنون نیاز آن را دنباال
میکنند.

پینوشتها
6ا ر.ک مقالههای نگارنده که در مجالت زیر چاپ شدهاست:
(ع)

بر اساس متون تاریخی» .فقه و تـاریخ

ا «بازتاب اسرائیلیات در قصههای حضرت آدم
تمدن .دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد .6836 .صص 689ا.688
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ا «بازتاب اسرائیلیات و افسانههای جعلی در قصههای حضارت ناوح(ع) بار اسااس متاون
تاریخی» .تاریخنگری و تاریخنگاری .6868 .صص 6ا.81
ا «تأثیرپذیری متون عرفانی از افسانههای وهب منبّاه» .متنشناسي ادب فارسـي .د  .6ش
( 3پیاپی  .6861 .)81صص 686ا.637
ا «تأثیرپذیری سخنوران ادب فارسای از افساانههاای کعاباألحباار» .بهارسـتان سـخن.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی .6866 .صص 86ا.91
ا «تأثیرپذیری سخنوران ادب فارسی از روایات ابوهریره» .بهارستان سخن .6833 .صص
678ا.663
ا «بررسی نقش اسرائیلیات در پیادایش نمادهاای گونااگون در ادب عرفاانی» .فصـلنامة

تخصصي ادبیات فارسي .دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد .6836 .صص 688ا.633
مجموعة این مقاالت میتواند شرح تفصیلی برای مقالة حاصر باشد.
8ا «خوارق عاداتی که از نبی پیش از ظهور ظاهر شود مدل نوری کاه در پیشاانی آباا و
اجداد پیغامبر(ص) الیح بود و حادث شدن امری خارق عادت پیش از بعدت نبای (از وی) تاا
بر نبوت او داللت کند .گفتهاند اِرهاص از قبیل کرامات است زیرا انبیاا پایش از نباوت در
درجه از اولیا کمتر نبوده اناد .شارع ًا ناوعی از خاارق عاادت اسات کاه پیمباران را پایش از
برگزیده شدن به پیمبری از جانب حق تعالی عطا میشود و سبب تسمیة آن به اِرهااص ایان
است که در لغت ،اِرهاص به معنی بنای خانه است که این خارق عادت ،اعالم به بنای خاناة
پیمبری میباشد» (دهخدا :6878 ،ذیل «اِرهاص»).
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