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دكتر سيد رضا نيازمند

»؛لةه مغلـوّد يداللقالت اليـهـوومايد:«كه مائده مى�فـره مبـار از سور٦٤خداى متعال در آيـه 
د گفتند كه دست خدا بسته است.يهو

دشان بسته باد و»؛دست�هاى خواا بما قالوت ايديهم و لعنوّغلمايد:«اب مى�فرسپس در جو
ن شدند به جهت آن�چه گفتند.ملعو

»لةه مغلوّيداللد گفتند:«ا يهوه اين�كه چر گذشته تفسير كامل و قانع كننده�اى دربارِمفسرين
بل يـداهده�اند كه مى�گويـد: «شان از كلمات بعدى آيه اسـتـفـاده كـرده�اند؛بلكه اكـثـرموائه نفـرار

ى مى�دهد] آن�سانند باز است و انفاق مى�كند [روز»؛دست�هاى خداوطتان ينفق كي! يشاءمبسو
ند است،ى دادن خداودن يا روزط به انفاق كرن كلمات بعدى آيه مذكور مربواهد.و چوكه بخو

ده و ديگر درا از پيش تعيين كرى هر كس رند روزده كه خداود اين بومفسرين گفته�اند:منظور يهو
تغيير آن دستش بسته است.

ده؛بلكه نظريات مفسرينموائه نفر ارًا در تفسير اين آيه صريحاد رنظر خوه)(رعالمه طباطبائى
ده است:موح فرح زير مطرهى چند به شرجوت وا به صورقبلى ر
اتا جايز نمى�دانسته و لذا به نسخ تورد؛نسخ در احكام دين راينكه ملت و دين يهول:جه اوو

فتند.ود نمى�رسيله انجيل نسخ شوات به وف كه تورضا نمى�دادند و زير بار اين حرجه ربه هيچ و
د كهخ مسلمانان مى�كشيدنـد ايـن بـوفتند و بـه را كه به دين اسالم مى�گـرد اشكالـى ربه گمان خـو
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ا نسخ مى�كند. و نيز ازمى�گفتند:شما مسلمين پيرو كتابى هستيد كه بعضى آيات آن بعض ديگر ر
ا هم يكىاى خداى تعالى در امور تكوينيى جايز نمى�دانستنـد و آن را هم بـرهمين جهت«بداء» ر

آن اصل «بداء» استفـادهن از بعضى آيـات قـرآن مى�دانستند.چـوقرديگر از نقاط ضعـe اسـالم و
د باشد.د بحث در مقام بيان همين عقيده يهود…؛ بعيد نيست كه آيه شريفه مورمى�شو

د دادهند تعالى از اين گفتار يهوابى كه خداومايد:جوده و مى�فرد كرا رجه باال رسپس عالمه و
د ….با اين احتمال نمى�ساز

د» ديده�اند مسلمين در فقرده كه «يهوار بومايد:گويا داستان از اين قرا چنين مى�فر رمجه دوو
استنـدده�اند… و مى�خومنيـن زk موا دربارف رند؛لذا اين حـرى به�سر مى�برارو تنگ�دستى و دشـو

ـ ّـ العياذبالل بگويند كه خداى تعالى جهايل كند….اين ومنين زا از بين مؤقادر نيست بر اين�كه فقر ره 
سعت وگار وه در روزه مائده است و اين سـورن اين آيه در سورهم خالى از اشكال نيست…چو

ل شده است.فاهيت مسلمين نازر
اند آنها رده�اند كه آن روز خـداواى اين زد برا يهـوف رمايد:اين حـرا چنين مى�فـررم جه سوو

اآميز رد اين كلمات كفرضاع خوه از اوده… و آنان از باب شكوفتار قحطى و خشك سالى كـرگر
اآنى است،آن�رل�آيات قراياتى هم كه بيانگر شأن نزوجه خيلى بعيد نيست و روده�اند….اين ومى�ز

گار نيست.د اين است كه سياق آيات با آن سازتاييد مى�كند،ليكن اشكالى كه دار
د امثال و نظاير آيه�هايىديك�تر است:اين كه گفته شوه به نظر نزجو كه از همه ومجه چهارو

»ضا حـسـنـاه قـرّا الـلضـوو أقرو« )٢٤٥/ ٢ه،(الـبـقـر»ضا حـسـنـاه قـرّض الـلمن ذالذى يـقـرن آيـه:«چـو
ها مسخراسته�اند مسلمين رده و خوا بهانه كـرسيده آنها، آن آيات رد رش يهوبه گو)٧٣/٢٠مل،(المز

ت مالـىد و احياى آن اين�قدر قـدراى ترويج دين خوكنند و بگويند اين چه خدايى اسـت كـه بـر
ازد درى بندگان خـواض به سوفع كند و ناچار دست حاجت و استـقـرا رد رد كه حاجت خـوندار

ايات شأند تاييد روديك�تر است موره سابق به�نظر نزجوه بر اين�كه از وجه عالومى�كند؟و اين و
١ل هم هست.نزو

ا مى�طلبد كه ماهش جديدى رده�اند،پژود كرى را به نحوامه همگى آنها رّا كه عله رجواين و
دازيم:به آن مى�پر

ديان در اعصار گذشته نشان مى�دهد كه گفتن اين�كه: «دستهاى يهومطالعه دقيق در باور
دد.است»ناشى� مى�گرخوديان به«قيامت و روز بازخدا بسته است» از عدم اعتقاد يهو

صاشته شده است ـ خصود و در كتاب«عهد عتيق» نوجوه مود ـ كه امروزدر ادبيات دين يهو
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ـ جانشين حضرات و در صحيفه يودر اسفار پنجگانه تور ان،كتابـ و كتاب داور(ع) سىت موشع 
ب،ايو ا،استر،د مانندعزرئيل و پادشاهان،كتاب تاريخ ايام،و كتب انبياى يهـوت،كتب سمورو

كدتا حمله نبو(ع)سى مو تمان حضرز د از؛يعنى تمام كتب دينى يهو(ع)د،كتب سليمان زبور داو
ى چهل سالهو اسيـر(ع)دن معبد سليمـان اب كـرديان و خرمين يهـواى بابل به سـرزمانرونصر فـر

ى درت و داورنه بحثى از دنياى آخرل كشيده ـ هيچ�گون طود هفت قرديان در بابل ـ كه حدويهو
د.د ندارجوع بهشت و جهنم يعنى از«معاد» وضوقيامت و مو

ه «اختيارت درباردو تمدن با دو طرز فكر متـفـاو(ع)سـىت موان�هاى پيش از حضـردر دور
ست بعد از عهد حجر جديد،برنز؛يعنى دران برع داشت.سابقه اين دو طرز فكر به دورانسان»شيو

د آمده است.يكى تمـدنجومين به�وه زلين تمدن�هايى است كه در كـرّدد.اين دو تمـدن اومى�گر
سعه يافت و تمـامس توات تا خليج فاردخانه دجله و فـرچشمه�هاى رود كه از سربين النهرين بـو

م تمدن مصر كهفت.دوا در بر مى�گردن،فلسطين و لبنان امروز راق،سوريه، ارمين�هاى عرسرز
ى كشورمين�هاى امروزفت و شامل تمام سرزاج گرانه رودخانه نيل از درياى مديترچشمه رواز سر

د.دان بومصر و سو
دنـد ـاد حامى بوت پيدا شد.مصريان ـ كه از نژى متفاودر اين دو تمدن دو انديشه اصلى بشر

ى همد مختار است و دنياى ديگرفتار خـودند كه انسان در اين دنيا در اعمال و رمعتقد به«معاد»بـو
استى هست كه بـهخوند و روز بـازنده مى�شوه زدگان دوبـارد كه در آن دنيا مرد دارجـوگ وپس از مر

سطان توند و بدكاردان مى�روان به دنياى جاوكارد و نيكوسيدگى مى�شوحساب آدميان در اين دنيا ر
ند.به طور خالصـه آنـان بـهالت آنان مى�شـوده شده و تبديل بـه فـضـوار،خـورده خوانات مـرحيـو

دن مى�شوده و وزازويى گذارى اعمال انسان در تردند و حتى مى�گفتند كه در روز داور«معاد»معتقد بو
k «معاد» هماژد كه ود«معات»مى�ناميدند.احتمال دارن مى�شـوا كه با آن اعمال انسان وزو سنگى ر

نده شدن در دنياى ديگر ساخته شده�اند.ام مصر هم به جهت زتصحيe كلمه«معات» باشد.تمام اهر
ـ كه از نژ ـ باوراد سامى بواما ساكنان بين النهرين  شت انسان كهنود كه:سرشان بر اين بودند 

ى در تعيين يا تغيير آنقابل تغيير است و كسى اختيارشته شده غيرند نوسط خداودر آسمان�ها تو
 اختيارِنن انسان بدومى نداشته باشد؛چوا لزوجب مى�شد كه قيامت و روز جزد.اين باور موندار

ل دانست.ان مسئوا نمى�تور
ندگـىانى در مصـر زدكى تا جـود از كـواد سامى بـود و نژم يهـو كه از قـو (ع)سىت موحضـر

داه خودند همرا كه در مصر بود رم يهوهى از قوث شد گروى مبعولى پس از اين�كه به پيامبرد.وكر
اد رالنى خود و بقيه عمر طوب مى�شد برء بين النهرين محسود»كه جزعومين موداشت وبه«سرزبر
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ناحيه بين النهرين به دنيا آمده وده و درم سامى بود هم از قواند.تمام انبياى ديگر يهودر آن�جا گذر
ات و صحيفه�هاى ديگر انبياىآنان�كه تور  ـ(ع)سى ت موده�اند.بدين جهت بعد از حضرندگى كرز

ا»مطلبى نگفته�اند.ه«قيامت و روز جزشته�اند ـ دربارا نود ريهو
سال٥٠٠د سال قبل از ميالد تا حدو١٣٠٠د د از حدودن باور به«معاد»در كتب مذهبى يهونبو

اد و آن�جـا رد حمله كرمين يهوكد مصر پادشاه بابل به سرزل كشيد.تا اين�كه نبـوقبل از ميالد طو
دند تا اين�كهديان چهل سال در بابل اسير بود،يهوى به بابل برا به اسيرد ردان يهوف شد و مرمتصر
دمين خود كه به سرزاد كرا آزديان رد و يهوافتح نمود و آن�جا رش هخامنشى به بابل حمله كرداريو

ند.ا از سر گيرد ردند و آيين خوگربر
ا تبليـغد رفتند تا دين خومين رتشتى به آن سرزپس از فتح بابل عده�اى از مغ�ها و موبدان زر

ادى عملده و به او آزا خلق كرند انسان رد كه:خداوهاى دينى آنان يكى اين بوكنند.در ميان باور
ا اختيار كنند ـ و يا بدكاردار نيك رى كنند ـ يعنى پندار نيك،گفتار نيك و كـركارداده كه يا نيكو

استى هست كه به حسـابخون مى�آيند و روز بازها بيرودگان از قبرباشند.و پس از اين تمام مـر
ان به جهنمند و گناه�كاركار باشند به بهشت جاويدان مى�رود و آنان�كه نيكوسيدگى مى�شوآدميان ر

ند.ستاده مى�شوفر
قه شدند.ديان دو فردند و از آن پس يهول كرا قبوگى داشت و عده�اى آن رديان تازاى يهواين عقايد بر

اده وا جبر مطلق و طبـق ارندگى رد باقى ماندنـد و زقيان»كه بر اعتقاد قديم خـوق� صدو«فر
ه ديگر كهند دانسته به قيامت و به«معاد»اعتقاد نداشتند.و گـروت از پيش تعيين شده خداوّمشي

است و بهشت وخواد دانستند و قيامت و روز بازا در اعمالش آز«فريسيان» ناميده شدند؛انسان ر
دند.ا باور كرجهنم ر

م پسـرش دود از داريولين آنها است كه در صحيفـه خـوّاو(ع)د دانيال نبـىدر بين انبياى يهـو
ندگىت در بابل زديان از اسارادى يهوم است كه پس از آزو معلو خشايار شاه صحبت مى�كند ـ

لين بار است كه درّ و اين او٢د.مان آخر»يعنى قيامت نام مى�برد از«زاو در صحيفه خو ده ـمى�كر
فته است.ت سخن ره آخرشن دربار روًد به�طور نسبتاادبيات دينى يهو

ا هم ديده درش رمان كورده و زمان حمله آشوريان به بيت المقدس بو كه درز(ع)اشعياى نبى 
ـ در روز همچنين مى�گويد: ز٣د.است و قيامت جمله�اى�دارخوه روز بازد دربارصحيفه خو مين 

٤اهدپاشيد.د از هم خوآخر ـ مانند دو

اديان رت يهود اسارده در صحيفه خوندگى كر ز٥٨٧قبل از ميالد تا ٦٢٠كه از (ع)مياى نبىار
٥انده است.مان سخن رآخرز ده است و ازدر بابل پيش بينى كر
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دىقه يهود شد.اين دو دستگى و دو فرارد وتيب به�تدريج باور به «معاد» در دين يهوبدين تر
ديانىشنى از يهوى به� روى�كه در ادبيات دين عيسوت عيسى هم ادامه يافت.به�طورتا ظهور حضر

 نامًاارقيان» كرق� صدودند«فرقه�اى كه منكر قيامت بوقه فريسيان»و فركه به قيامت باور داشتند «فر
ده شده است.بر

ده.و از آنچه در انجيل�هاىى شديدا معتقد بود به قيامت و روز داورخو(ع)ت عيسىحضر
ده و بهبو(ع)سىى در دين مود،كه قيامت و روز داورد باور او بر اين بوگانه استنباط مى�شوچهار

ات و صحeن�كه مى�گويد:گمان نبريد كه آمده�ام تا تورات حذف شده است،چوداليلى در تور
ا هر آينه به�م ،نيامده�ام باطل نمايم بلكه تا تمام كنم ـ يعنى تكميل كنـم ـ ؛زيـرا باطل سـازانبيا ر

اهد شد تا همهايل نخوگز زات هره يا نقطه�اى از تورد همزايل نشومين زآسمان و ز شما مى�گويم تا
٦د.اقع شوو

همچنين در انجيـل٧شته شده است.ح نـوضوى و آتش جهنم در انجيل متى بـه�وروز داور
٨دند.قيان» منكر قيامت بوق� صدو «فر(ع)ت عيسىمان حضرشته شده كه در زمتى نو

ه قيامت ودربار(ع)مياى نبىو ار(ع)ن در صحيفه�هاى گذشته فقط در صحيفه اشعياى نبىچو
ده و از ديگر انبياى پيشيـنميا تجليل نمواز اشعيا و ار(ع)ت عيسـىفته،حضرى سخن رروز داور

٩ده است.نامى نبر

د وم برنان و روا به يو ر(ع)لس ـ كسى كه دين عيسىانى پوالن»از سخنرسودر كتاب«اعمال ر
ند:چوديان صحبت مى�كـرفته كه در جمع يـهـوسعه يافت ـ سخـن راسر اروپا تواز آن�جا به سـر

ان؛منادرقيان و بعضى از فريسيانند در مجلس ندا بر داد كه اى برلس فهميد كه بعضى از صدوپو
ان اين رد. چوسى مى�شـودگان از من بازپراى اميد و قيامـت مـرفريسى پسر فريسى هستـم و بـر
قيانا كه صدوقه شدند.زيرعه برپاشد و جماعت دو فـرقيان منازگفت در ميان فريسيان و صـدو

١٠اح هستند ليكن فريسيان قائل�بهر دو.منكر قيامت، مالئكه و ارو

قيان كه به عقيدهق� صدوان فرسعه يافت و پيروب بين النهرين توق� فريسيان در بابل و جنوفر
ديـان يهوًصاعربستان هم ـ خصـودند.دراحى دور از بابل بـودند در نود باقى مانده بوگذشته خـو

دند.قيان بوق� صدومدينه ـ از فر
دربحث جبر د مى�گذشت و علماى آنانن از دين يهوقر٢٠تا١٥دمان ظهور اسالم حدودر ز

ـ كه در مدينه بودند و اكثر عرده بوفت�هايى كرو اختيار پيشر بقيان محسوق� صدودند و از فرفاى آنان 
دند و هنگام بحث باند قادر و داناى مطلق است معتقد به جبر بومى�شدند ـ بر مبناى اينكه خداو

ا از پيشند،قادر مطلق است و همه چيـز رمسلمانان مى�گفتند:اصل مسلم اين است كـه خـداو
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نهقايع گذشته و امروز و آتى دنيا و آدميان مطلع است؛ و ما هيچ�گوند از كليه ومى�داند لذا خداو
ى نداريم و اگرانيم بكنيم،پس ما اختيارده نمى�تواى يكايك ما مقرر كرند برى جز آنچه خداوكار

خالف�دانش مطلـق وگاه نباشد و اين بـرند از آن آديم كه خـداوى مى�كرى داشتيم،كـارما اختيـار
ا تغييرده و ديگر آن را هنگام خلق او تعيين كرشت هر كس رنوند سرن خداوكامل خداست.و چو
سطشته شده او از قبل،تـواست الهى و تقدير نوى كه انسان مى�كند به خـونمى�دهد؛پس هر كار

شته تغيير نمى�دهد.د نوا كه خوشتى رنوند است و خدا ديگر دستش بسته است و سرخداو
٦٤قتى كه كار بحث به�اين�جا كشيـد آيـه ا است.و اين طرز فكر،انكار قيامـت و روز جـز

د مى�گويند:دست خدا بسته است،دستشان بسته باد و لعنت�بـرل شد كه:«يهـوه مائده نازسور
ى كه گفته�اند».اى اين كلمه كفرآنان باد بر

ر ـ با فتح قاف وََدقات ـ حتى جامدات ـ قند هنگام خلق تمام مخلوعقيده به اين�كه:خداو
اناواج فرم جديدروقابل تغيير است؛بين دانشمندان علوده و اين تقدير غيرا تعيين كردال ـ آنها ر

كـه در آن ـ ا ـانتم رى كوقتى كه تئورد ودى بوگ�ترين دانشمند فيزيك كه يهوداشت.انشتاين بزر
ـ مرقابل تغيير در موk غيرانداز ـ به او ارد شده بودواد داخل اتمها  ندائه دادند،بالفاصله گفت:خداود 

هاى ـ را به شانس و اقبال و تصادف ـ مانند طاس بازها رند كارى نمى�كند.يعنى خداوطاس باز
ده است.ى از قبل تعيين كرقابل تغييراى هر شىء قدر غيرده؛بلكه برنكر

دن خالص دستى بوم كم كم از جبرانتم در فيزيك؛دانشمندان علوبعد از پيدايش علم كو
اقع به طرز فكر شيعىده�اند و در ول كرقات قبوشت مخلونوا هم در سرى رامل ديگرداشته،عوبر
ديك�تر شدند كه:«الجبر و التفويض بل امر بين�االمرين».نز

اىده تنها براى گفتن اين كه «دست خدا بسته است» لعنت كـرا برد رند يهودليل اين كه خداو
گانن عده�زيادى از بزرده است.چوا از پيش تعيين كرشت انسان رنوند سراين نيست كه گفتند:خداو

ـ خصوفا و متصوو عر ـ مشيت الهى رًصافين در تمام اديان و  ندگى انسان،پايها در ز در بين مسلمانان 
اند تغييرا نمى�تـوند تقدير تعيين شدk پيشين رلى هيچ�يك نمى�گويند: خداول مى�دانند وو اصل او

د بستها در تغيير مشيت خوند رمينه بسته است. جامعه�اى كه دست خداودهد و دست خدا در اين ز
دن مشيت الهـىا به�گـرند و همـه ربداند جامعه�اى است نااميد كه دست به هـر كـار خـالفـى مـى�ز

د آن نمى�كند.اى بهبوششى هم برد و كوا زير پا مى�گذارل اخالقى رد،و در نتيجه تمام اصومى�انداز
»نظر قطعىلـةد يدالله مغلوو قالت اليهـوجب شگفتى است كه عالمه هنگام تفسيـر آيـه«مو

ايت از امامده چندين روايتى كه متعاقب آن� آورتى�كه دربحث رومايد؛در صورا بيان نمى�فرد رخو
١١ده�اند.موا بيان� فرستى،حق مطلب ربه در(ع) ده كه در آنها امامنقل كر(ع) صادق



١٤ تفسير و مفاهيم سال�هيجدهم

د از ابى عمير از هشام بن سالم ازسى در كتاب«مجالس»به اسناد خويكى اينكه:شيخ طو
»لةد يدالله مغلـوقالت اليـهـوونقل مى�كند كه آن جناب در ذيل آيه شـريـفـه«(ع) امام جعفر صـادق

ـ العياذ باللـه ـ غ شده است ود و تدبير عالم فـارهاى خدايى خـود مى�گفتند:خدا از كـارد:يهوموفر
١٢ب االختيار است.نسبت به امور عالم مسلو

ب بن شعيب و از حمادد از يعقوا عياشى در تفسير خوو سپس مى�نويسد:كه همين معنا ر
١٣ده است. نقل كر(ع)از امام صادق

آفريد و اد مى�گفتند:خداى تعالى عالـم رو باز مى�نويسد:كه در تفسير قمى آمده كه يـهـو
ا درند متعال آنها رمند نيست؛خداوى نيازار داد و ديگر به مدبـرد كار قرا به طور خوآفرينش آن ر

» يعنى اين چنين نيستطتان ينفق كي! يشاءبل يداه مبسـومايد:«ده و مى�فراين عقيده تخطئه كر
دن امور عالم بـازدن و كم و كاست نـمـوده�ايد،دست خدا در پس و پيـش كـركه شما خيـال كـر

د وار مى�گيراست او قرد خومانى،مورز فاتاى مشيت است؛يعنى بعضى از تصراست.و او دار
ـ يعنى پس از براى اوبر ده خالفشاست خدا بود خوى كه به ظاهر مورمان چيزهه�اى از زست بداء 

١٤دد ـ.ظاهر مى�گر

د از اسحاق بنق در معانى االخبار با اسناد خوا شيخ صدوعالمه مى�نويسدكه همين معنى ر
١٥نقل مى�كند.(ع) عمار از كسى كه اسحاق از او شنيده از امام صادق

ن گفتار»آمده و چولةد يدالله مغلوقالت اليهوه آيه«ى است كه دربارايات بهترين تفسيـراين رو
د ناشى از عدم اعتقاد به «معاد» است.به همين جهت است كه در دين اسالم اصل«معاد» جزويهو

اند مسلمان باشد.ت و معاد» كسى نمى�توحيد و نبون اعتقاد به «توسه اصل پايه�اى دين است و بدو
ك انت العليم الحكيم»ّا ما علمتنا انّ«سبحانك العلم لنا ال
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