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 چکیده

منتسب به انبیای » صُحُف«ویژه روایات شیعه، از منابعی موسوم به         در منابع اسالمی و به    
 و ات اخالقیـ ی همچـون مباحثدربردارندۀ  ؛ آثاري کهاسرائیلی پیشین یاد شده است      بنی

 رخثی است که در جامعۀ اسـالمی        های انبیا از حواد     گوییبرخی مسائل اعتقادی و پیش    
 بـزرگ   پیامبران و اولیای  رسمی عهد قدیم نیز آثاری به        در میان منابع غیر   . دادخواهد  

ایـن  در پي   این پژوهش   .  موسی منتسب شده است     و نوخ، نوح، ابراهیم  همچون آدم، خَ  
 خیر؟ با آثار یهودی ارتباطی دارند یا در این مباحث  اسالمی آیا روایات مسئله است که

شود، از حدود     گزاری می    که عمدتاً از دو قرن پیش از میالد تاریخ         »زدوپیگرافا«ۀ  مجموع
. سـت ا  های التین و سپس به عربی منتشر شـده        یکصد سال پیش نخست به برخی زبان      

 اسـت؛ اسرائیلی     اسالمی با آثار بنی    ارتباط بودن محتوای روایات   نتیجۀ تحقیق بیانگر بي   
از منـابع عهـد     با الگـو گـرفتن      ها،     مسلمان در نقل روایات و داستان      اما برخی از مؤلفان   

 در قالب باورهـای خـود پرداختـه و آنهـا را بـه انبیـای                 آموزي را های پند    داستان ،قدیم
 .اند پیشین منسوب کرده
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 درآمد
 مرتبه در صـیغۀ    هشت بار به کار رفته که از این میان          ٩در قرآن کریم    »  ح ف  ص«ریشۀ  
بـا  » صِـحاف «. اسـت » صِـحاف «صورت جمـعِ    به] ٧١: زخرف[و یک مرتبه    » صُحُف«جمعِ  

معنـایی شـبیه بـه      ] ٧١: بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَ أَکْوَابٍ؛ زخـرف      [های آن     توجه به همنشین  
 و بـه معنـای کاسـۀ بـزرگ، بـشقاب یـا              هرا جمع صَحف  کاسه یا سینی دارد و لغویان آن        

، ١٥؛  ٢٦[هـا یـا اوراق اسـت           و به معنای کتـاب     هجمع صَحیف » صُحُف«. اند  سینی دانسته 
اصـل ایـن ریـشه را دال بـر انبـساط در شـیء        ] ذیل ریـشه  ،  ١١ [ابن فارس ]. ذیل ریشه 

 . ودر داند، چنانکه برای پهنای زمین و گشودگی چهرۀ انسان به کار می می
ای از نوشته به کـار رفتـه اسـت، از             این واژه در شعر عربی قدیم نیز به مفهوم صفحه         

 ]: ٦١، ص٣٧ [عنترهجمله در این بیت از 
 » فأهداها ألعجم طمطمي/یکوحي صحائف في عهد کسر«

 ؛ )فرستم که آن را برای عجمی بیگانه می/مانند پیامی بر اوراق از دوران کسری(
 : نقل کرده است] ٥١١، ص٢٢ج، ١٨ [بوالفرج اصفهانیاو نیز این بیت که 

 » من إیاده من بالجزیریإل/ من لقیطهسالم في الصّحیف«
 ). به سوی مردم ایاد در جزیره/سالمی در صحیفه از لقیط(

هـای    واژۀ صحف در قـرآن اصـطالحی اسـت عـام بـرای نوشـته               ،هوروویتس و جفری  به باور   
رو   اهی و از راه شنیدن با آنها آشـنایی داشـتند و از ایـن              صورت شف کم به   مقدسی که اعراب دست   

های   نبشته   اصل واژه را از سنگ     گریم]. ١٩٣، ص ٥٦[توانسته بر وحی اسالمی نیز اطالق گردد          می
با این حـال،    .  کاربردی عام دارد   ،عربستان جنوبی نقل کرده است که در حبشی به معنای نوشتن          

 ٢ و هم معنای کتـاب     ١معنای کتاب مقدس   است که هم  ای حبشی     سرچشمۀ مُصحفِ عربی، واژه   
 ].١٩٣، ص٥٦[متداول شده است » قرآن«های بعد برای  دارد و در دوره

 
  و پیشینۀ تحقیقبیان مسئله

منتسب به انبیـای    » صُحُف«ویژه روایات شیعه، از منابعی موسوم به          در منابع اسالمی و به    
                                                                                                                             
1. Scriptura 
2. Liber 
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 عمدتاً مشتمل بر مباحث اخالقی، پند و اندرز و          این آثار . اسرائیلی پیشین یاد شده است      بنی
نیز برخی مسائل اعتقادی و پیشگویی انبیا از حوادثی اسـت کـه در جامعـۀ اسـالمی اتفـاق                    

هـایی بـه انبیـای        در منابع عهدینی قانونی نزد یهود و مسیحیان، چنین کتـاب          . خواهد افتاد 
رسمی عهد قدیم آثاری منتسب      ، در میان منابع غیر    حالبا این   . پیشین منتسب نشده است   
 این پژوهش این است     ۀمسئل. اسرائیل وجود دارد    های بزرگ بنی    به برخی از انبیا و شخصیت     

که آیا منابع مذکور اسالمی ارتباطی با این آثار کهن یهودی دارنـد یـا خیـر؟ و اگـر چنـین                      
 منـابع   أثر از متـ لحـاظ محتـوایی       ای است؟ آیا منابع اسالمی به       ارتباطی هست، چگونه رابطه   

  اند؟ اسرائیلی بوده است یا از نظر ساختاری و الگوی روایت از آنها اثر پذیرفته بنی
صـحف  «و نیز   ] ١٩: اعلی[» وسیصُحُف ابراهیم و م   «برای نمونه، در قرآن کریم تعبیر       

صـحف آدم،   «و در روایات اسـالمی از       آمده  ] ٣٦ـ٣٧: نجم[» و ابراهیم الذی وفّی   * موسی
این تعابیر ظاهراً به این معناست که این پیامبران . سخن رفته است»  و نوحشیث، ادریس

در این مقاله بحث بر سر . ستا  اند که مورد استفادۀ منابع اسالمی بوده هایی داشته نوشته
هـایی از نـوع       این مسئله است که آیا چنین تعـابیری بـه معنـی وجـود تـاریخی نوشـته                 

 اینکه قرآن کریم و روایات ایـن تعـابیر را از بـاب مثـال و                  است یا  دوپیگرافازِ یا   آپوکریفا
 ،هایی همچون صحف آدم اساس یک دیدگاه، کتاب اند؟ بر برای پند و اندرز مطرح ساخته 

هـای آنهـا از میـان         ، پس از امت   )السالمعلیهم( نوح و ابراهیم و همچنین زبور داود       ،شیث
ها را بخواند یا به آنها پایبند         تابرفت و اکنون در هیچ جای زمین کسی نیست که این ک           

، این احتمال هست کـه      ی دیگر اساس دیدگاه  براما   ؛]١ نویس، پا ٩، ص ٥٣، ج ٤٤[باشد  
داشـته  )  ابـراهیم ۀمکاشـف ( Apocalypse of Abrahamصحف ابراهیم، اشاره بـه  مثالً 

 ].١٨، ص٢١: نکـ [ است های آپوکریف نوشتهباشد که در شمار 
 آیا مسلمانان در قرون اولیه به چنین متونی دسترسی داشتند           پاسخ به این سؤال که    

 آپوکریفـا رسد؛ مطالعات تاریخی و تطبیقی میان منابع اسالمی و            یا نه، دشوار به نظر می     
رسمی  با این حال، احتمال وجود برخی از متون غیر        . و آثار مشابه هنوز در آغاز راه است       

 تر  ز صدر اسالم، از منابع قانونی اهل کتاب قوی        همانند روایات ربّانی و آپوکریفی در حجا      
 ]. ٤٧٨، ص٦٦: نکـ [، گرچه این امر با اصالت وحیانی قرآن تعارضی ندارد وجود دارد

روش این مقاله، بررسی ریشۀ تاریخی این تعبیر و تعابیر مشابه در منـابع اسـالمی و                 



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شماره پنجاهمادیان و عرفان، سال  ٧٨

ین، چنین قیاسـی بـین      پیش از ا   .اسالمی و تحلیل و مقایسۀ مطالب آنها خواهد بود         غیر
 .این دو دسته از منابع سنت ابراهیمی انجام نشده است

 
 صحف ابراهیم و موسی در منابع اسالمی

: ؛ نجـم  ١٩: اعلـی [اشـاره شـده اسـت       » صُحُف ابراهیم و موسی   «در قرآن کریم دو بار به       
، از تـالوت    ]٢٦٦ص،  ٤٥ [مـسعودی از منـابع تـاریخی اسـالم، در گزارشـی از            ]. ٣٦ـ٣٧

. اسرائیل در زمان پنجمین فرعـون مـصر سـخن رفتـه اسـت                ابراهیم در میان بنی    صحف
مِلیا بن  به نام   ) ع( از عالمی یهودی از أوالد داود      »فتح آمد «در  ] ١٦٤ ص ،٢ج،  ٤٨ [واقدی
کند که وعدۀ ظهور پیامبری در آخرالزمان را وعدۀ الهی در صحف ابـراهیم                 یاد می  حَنیتا
 .  دانستیو موس

 یاد  ،از کتابی کهن که به گمان او باید از کتابخانۀ مأمون باشد           ] ٢٤ص،  ١٦ [ابن ندیم 
های آسمانی و مبلّغان آنها ذکر شـده        های صُحُف و تعداد کتاب      در این کتاب نام   . کند  می

و مردم عوام به آنها باور و اعتقاد   بوده  بیشتر حشویه   ] همانجا [ابن ندیم است که به گفتۀ     
کنـد کـه مـن         نقل می  )الرشید هارون اناز موالی ( دهللا بن سالم  احمد بن عب  وی از   . دارند

 ترجمه کردم، یعنی صـابئیان ابراهیمـي کـه بـه ابـراهیم              »الحنفاء«این کتاب را از کتاب      
احمـد بـن   . اند  روایت کرده،السالم ایمان آوردند و صحفی را که خدا بر او نازل کرده      علیه

نقل کرده و دالیلی از قـرآن و روایـات نبـوی و               را ای از این کتاب مفصّل       چکیده عبدهللا
وهب بـن   ،  یامین بن یامین  ،  عبدهللا بن سالم  اقوال صحابه و برخی از اهل کتاب همچون         

 .  را بر آن افزوده استبارحاالکعب و منبِّه
آن دربارۀ تعـداد انبیـا و کتـب آسـمانی، هماننـد       ] ٢٤ـ٢٥ص،  ١٦ [ابن ندیم  گزارش

رسـد کـه چنـین     بـه نظـر مـی   . ست که در ادامـه خواهـد آمـد   روایات اسالمی ا دسته از   
آمد تا مورد اقبال جامعـۀ   های بزرگ به نگارش درمی هایی به نام برخی از شخصیت    کتاب

 .ایمانی قرار بگیرد
را دلیلی بر نزول کتـاب بـر ابـراهیم          » یصحف إبراهیم و موس   «برخی مفسران عبارت    

قد بودنـد کتـابی بـر ابـراهیم نـازل نـشده و              اند، برخالف برخی از نصاری که معت        دانسته
]. ١٨ــ ١٩: ، ذیل مدثر٣٣؛ ٣٥[بنابراین پیامبر نیست، زیرا پیامبر باید کتاب داشته باشد        
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 طباطبـایی رسد که داشتن کتاب از لوازم نبوت فرض شده باشد، چنانکـه               اما به نظر نمی   
 و إدریـس ـ   معتقد است حتی در صورت نزول کتاب بر آدم و شیث] ١٤٢ ص،٢ج، ٣١[

ع نبوده و این وحـی  یکه در برخی روایات آمده است ـ این کتب دربردارندۀ احکام و شرا 
عنوان نقـل   آنچه در قرآن به   . نه داشتن کتاب آسمانی   ،  است که برای نبوت ضرورت دارد     

 ،١٩، ج ٣١[هـا و مـواعظ اسـت           عبرت ، قصص ،ها  از این صحف آمده نیز در شمار حکمت       
مون سورۀ أعلـی کـه در پایـان آن گفتـه شـده ایـن در صـحف                 چنانکه مض  ؛]٤٦ـ٤٥ص

 سورۀ نجم که این بحث در آن سیاق ٥١ تا ٣٦ابراهیم و موسی است و نیز مضمون آیات 
 . مطرح شده، شاهدی بر این دیدگاه است

 و برخی دیگر از منابع،      ابن عباس از  ] ٥٦ص،  ١٣ [ابن قتیبه یکی از موارد روایتی که      
، ایـن  اسـت   ـ نقـل کـرده  ) ص(ـ اغلب از ابوذر غفاری از پیامبر     فصیلبا اندکی تفاوت و ت    

 ٥٠ کتاب است که از این میـان     ١٠٤ ،است که تعداد کتب آسمانی که بر انبیا نازل شده         
یا ده صحیفه بر ابراهیم     ( صحیفه بر ابراهیم   ٢٠ صحیفه بر إدریس و      ٣٠صحیفه بر شیث،    

و با چهار کتاب تـورات موسـی، انجیـل          نازل شد   ) و ده صحیفه پیش از تورات بر موسی       
همچنین، در این روایت گفته شده کـه        . رسیم   می ١٠٤عیسی، زبور داود و قرآن به عدد        

اساس این روایـت، ایـن       بر. داده است   تشکیل می » أمثال«محتوای همۀ صحف ابراهیم را      
 . هایی به جز تورات است نوشته» صحف موسی«توان مطرح کرد که  دیدگاه را نیز می

تر از روایت ابوذر نیز مؤید این دیدگاه اسـت کـه صـحف موسـی غیـر از                     های مفصل   نقل
فرماید که صحف موسی همه به زبان عبـری    می )ص(ها، پیامبر در این نقل  . تورات بوده است  

است و جمالتی با مضامین اخالقی و حکمت و موعظه از صحف ابراهیم و موسی نقل شـده                   
هـای    برای نقـل  . ١٣١ـ١٣٤، ص ١٦، ج ٤٢؛  ٥٢٦ـ٥٢٣، ص ٥؛  ٧٦ـ٧٩، ص ٢، ج ٨: نکـ  [است  

 نقـل شـده     ابن عباس در روایتی از    ]. ١٩: ، ذیل أعلی  ٣٩؛  ٢٨؛  ٢٢: نکـ  دیگر از روایت ابوذر،     
فرمود همۀ این سوره در صـحف إبـراهیم و          ) ص( نازل شد، پیامبر   یاست که وقتی سورۀ أعل    

 ]. ١٣٧ ص٧، ج٤٩؛ ٢٣٧ ص٢، ج٢٣؛ ٥١٤ـ٥١٣ ص٦، ج٤٧[ هست یموس
در برخی روایات شیعه گفته شده است که پیامبر اکرم صحف ابراهیم و موسـی را از                 

به ارث مانـده    ) ع(آنان به ارث برده بود و این صحف نزد امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب             
، ٣٠[ها منشأ علم امامـان اسـت           بعدی شیعه منتقل شد و این کتاب       ۀبود و سپس به ائم    
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]. ٩١ــ ٨٩ ص١، ج٦؛ ١٧١ـ١٦٩ ص ١، ج ٣٩؛  ١٤ ص ١، ج ٣٦؛  ١٥٨،  ١٥٧،  ١٥٦ـ١٥٥ص
آیـا منظـور شـما از صـحف ابـراهیم و            که  پرسد    می) ع( از امام صادق   ابوبصیردر روایتی،   

از ]. ٢٢٥ ص ١، ج ٤٠؛  ١٥٧،  ١٥٦، ص ٣٠[کنـد      همان ألواح است و امام تأیید می       یموس
 همـان تـورات     در این روایـت،   » ألواح«مقصود از   ] ٢٧١ ص ،٢٠ج،  ٣١[ي  یدیدگاه طباطبا 

) ص( بـر پیـامبر    یگفته شده است که صحف ابـراهیم و موسـ         هم  در روایتی دیگر    . است
 ]. ١٥٧، ص٣٠[ بعدی رسید ۀو ائم) ع(افاضه شد و از پیامبر اکرم به امام علی

در آیـۀ   » کتـاب «گفته شده که مقصود از      ] ٢٩٦-٢٩٣ ص ١، ج ٤٠[در روایت دیگری    
 آشکار روانه کردیم و با آنهـا کتـاب و تـرازو را فـرود                 پیامبران خود را با دالیل     یراستبه«

، ٣٠[اسـت   » اسـم أکبـر   «،  یو نیز مقصود از صحف ابراهیم و موسـ        ] ٢٥: حدید[» آوردیم
 عمرو   با هشام بن حکم  در روایتی دیگر که از مناظرۀ       ]. ٢٩٣، ص ١، ج ٤٠؛  ٤٨٩-٤٩٠ص

ایـن را بـه تـو       کـه چـه کـسی       ) ع( حکایت دارد، هشام در پاسخ به امام صـادق         بن عبید 
) ع(امـام . بـر زبـانم جـاری شـد       ) ناخودآگـاه (دهـد کـه ایـن سـخنان           آموخت، پاسخ می  

، ٤٠[ مکتوب اسـت     ی ای هشام، به خدا قسم، این در صحف ابراهیم و موس           کهفرماید  می
روشن است که منظور از صحف ابراهیم و موسـی          ]. ٦٨٧ـ٦٨٥، ص ٤؛  ١٦٩ـ١٧١، ص ١ج

 هشام بن حکم  ه روایت هشام، مضامینی شبیه به سخنان        ویژدر شماری از روایات باال، به     
هـای مقـدس تـاریخی هماننـد        شده است نه کتاب     است که به صورت شفاهی منتقل می      

 . ها تورات و انجیل و یا آپوکریف
 

 صحف آدم، شیث، ادریس و نوح در روایات اسالمی
بیای بزرگ از جمله  در قرآن کریم از این صحف نامی نرفته، اما در روایات به صحفی از ان              

از ] ٢٤ــ ٢٥ص، ١٦ [ابـن نـدیم  در نقـل  . آدم، شیث، ادریس و نوح نیز اشاره شده اسـت         
 ٢١(، در کنار صحف ابراهیم و عهـدین، از صـحف آدم            احمد بن عبدهللا بن سالم    ترجمۀ  
نیـز  ) ۀ صحیف ٣٠(و بر أخنوخ یا إدریس      )  صحیفه ٢٩(شده بر شیث      ، کتب نازل  )صحیفه

در . در روایتی نام صحف نوح را نیز آورده است        ] ١٢٣ ص ١، ج ٣٤ [ریطب. نام رفته است  
آدم، شـیث،   (های هر چهار شخصیت       ویژه منابع شیعه، از صحیفه      منابع اسالمی متأخر به   

 . مواردی گزارش شده است) ادریس و نوح
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آمده است کـه    ] ٣٣٣ـ٣٣٤، ص ٢ج،  ١٠ [»االعمالاقبال« در روایت آخرالزمانی بلندی در    
و ) ص(ان مسیحی نجران صحیفۀ بزرگ آدم را آوردند و اخبار زیادی دربارۀ پیـامبر             دانشمند

] ٣٣٨ــ ٣٣٦ ص٢، ج١٠ [سید بن طاووس. اهل بیت و اوصیای آن حضرت از آن نقل کردند   
در ادامۀ همین روایت، از صحیفۀ بزرگ شیث که آن را در نهایت ادریس به ارث برد، سـخن               

به خط سریاني قدیم نوشته شده بود و آن را پادشـاهان  گفته شده که این کتاب   . گفته است 
در این نقل، بحـث از بهتـرین بنـدۀ خـدا مطـرح              . پس از نوح نوشتند   ) هیعنی نمادر  (ههاطل
ال إله إال هللا محمد «گوید که بر عرش الهی جملۀ  شود و آدم ابوالبشر به فرزندان خود می می

 . مین او یافته استرا دیده و او را برگزیدۀ خدا و ا» رسول هللا
، ٢، ج٨[در روایات اسالمی، ادریس نخستین پیامبری دانسته شده کـه خـط نوشـت               

صُـحُف  «هـای بـسیاری در منـابع بـه نـام              بنابراین، نقـل  ]. ٥٢٤، ص ٥؛  ٣٩، ص ٣٢؛  ٧٧ص
ســید بــن طــاووس در کتــاب . شــود و ماننــد آن دیــده مــی» صــحائف ادریــس«، »ادریــس

کند که به گفتـۀ ابـن         نقل می » صحائف إدریس « با نام    از منبعی ] ٣٢ـ٣٩ص [»سعدالسعود«
طاووس این صُحُف دویست سال قدمت داشته و آن را در کتابخانۀ مرقد امیرالمؤمنین علي               

محتوای این متن مربوط به حوادث شش روز خلقـت عـالم و             . یافته است ) ع(بن ابي طالب  
خداوند به حـضرت    :  است ی رنگ خاص شیع   یآخرین مورد دارا  . داستان حضرت آدم است   

ــا خبــر مــی) ص(محمــد ــود  یدهــد کــه خلف ، ٤١[ او از اهــل بیــت طــاهرین خواهنــد ب
» سنن ادریس «از منبعی دیگر با نام      ] ٣٩ـ٤٠ص،  ٤١[ابن طاووس در ادامه     ]. ٥٠٦ـ٥٠٧ص

ابـراهیم بـن     در کوفه یافته و مـتن اصـلی از           »نامۀ مرقدی   وقف«کند که آن را در        روایت می 
  . آن را از سریاني به عربی ترجمه کرده بودی با نام عیسی شخص بوده کهیهالل صاب

شده از  موارد نقل . نقل کرده است  ] ١٦٨ص،  ١٢ [ابن فهد حلّی  بخشی از این سنن را      
از خدا بترسند، او را بخوانند و خود را قبل          تا  خواهد    ن می انوع موعظه است که از مخاطب     

 ی نکنند و عـالوه بـر نمازهـا   یراف خود توجهاز روزه گرفتن تزکیه کرده و در نماز به اط    
، )هشت سوره(نماز صبح : در آنجا از سه نماز واجب یاد شده . واجب به نوافل نیز بپردازند    

احتمـال  ] ٥٢٩ــ ٥٣٠ص،  ٤١ [گلبـرگ ). پنج سوره (و نماز مغرب    ) پنج سوره (نماز ظهر   
 ادبیـات   یبرا[ صابئی داشته باشد     ۀدهد که این تألیف بر خالف صحائف ادریس، ریش          می

هـای دیگـر از منـابع موسـوم بـه       ؛ برای نقـل »ادریس«، ذیل ٥٠: ـ منسوب به ادریس، نک   
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، ٢٥: ـ ، نک»صحف ابراهیم«و » صحف نوح«، »صحف ادریس«، »صحف شیث«، »صحف آدم«
  ص ،١١، ج ٤٤؛  ٣٥٤ــ ٣٥٣ ص ١، ج ٣٠؛  ١٣٢ــ ١٣١ ص ١، ج ٩؛  ١٠٠ــ ١٠١،  ٩٣ـ٩٢ص

 ].٩ ص،٥٣، ج٢٨٢، ٢٦٩، ٢٥٧، ١٩٧ـ١٩٦، ١٥٣ـ ١٥١
، ٩٢ج،  ٤٤ [مجلـسی ترین متن به کتـب خَنـوخ در عهـد قـدیم را                بلندترین و شبیه  

احمد بن  نام دارد که آن را      »  ادریس ۀصحیف«این متن   . روایت کرده است  ] ٤٥٢ـ٤٧٢ص
 صـحیفه  ٢٩از سریاني به عربي ترجمه کرده و به       ابن متویه    معروف به    حسین بن محمد  

آقا بزرگ . تقسیم شده است...  و»الرزقهصحیف«،  »الخلقهصحیف«،  »الحمدهصحیف«از جمله   
محمدجعفر بن محمـدطاهر    از این متن و نیز منبع متأخری از         ] ١٣، ص ١٥ج،  ١ [تهرانی

، ٩٢ج،  ٤٤ [مجلـسی صحفی کـه    . یاد کرده است  » ۀالصحف اإلدریسی «، با عنوان    خراسانی
 بـا   »الحمـد « ۀ صـحیف  .شودآغاز می » یا أخنوخ «نقل کرده، اغلب با خطاب      ] ٤٥٢ـ٤٧٢ص

هایش آغـاز شـده و از آفـرینش موجـودات           سپاسگزاری از خدای متعال برای انواع نعمت      
هـا و آنچـه میـان       هـا و زمـین    حیوانی و تقدیر آجال و روزی آفریدگان، تـسبیح آسـمان          

بـه میـان   ها در ملکوت و نیاز آنها به خدای متعال سـخن            آنهاست، سرگردانی فهم انسان   
هر کـس مـرا   «: شود  با خطاب به أخنوخ آغاز شده و گفته می    »خلق«یفۀ  صح.  است آورده

در این بخش از قرب خدا . »افتد شناخت، رستگار است و آنکه مرا نشناخت به هالکت می         
به انسان سخن رفته و با تعابیری قرآنی همچون مراحـل خلـق انـسان از نطفـه، علقـه و              

ها و مـرگ را از        ی که قادر نیست بیماری    مضغه، به ناچیزی انسان اشاره شده است؛ انسان       
ای و من آفریدگار، تو ناتوانی و من قدرتمنـد،            بدان که تو آفریده   «بنابراین  . خود دور کند  

 . »پس مرا بشناس و عبادتم کن چنانکه شایستۀ آنم
 به  راصحف بعدی نیز که گاهی خطاب آن به أخنوخ و گاهی به انسان است، مخاطب 

 از نـاتوانی و پـستی وجـودی انـسان و     نمـوده و در آن  رازق ترغیـب  تدبر و تفکر دربـارۀ   
ـ    ضرورت شناخت خالق و رازق و نیز شناخت نفـس بـه            ،های خدا برای انسان   نعمت  همثاب

های توحید تأکید     هللا و برهان  همعرف لیشناخت پروردگار سخن رفته است؛ بر وضوح دال       
هـا و  آورد و آسمان  ا به حرکت درمی   شود که خدا افالک و ستارگان ر        شده و نیز گفته می    

. ند هـست های هستی همـه مطیـع خداونـد     دارد و پدیده    زمین را به عظمت خود نگاه می      
از صحیفۀ ششم . سپس از خوشبختی مؤمنان و سرنوشت ناگوار منکران سخن رفته است
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تا هفدهم، گاهی خطاب از خداوند به اخنوخ است برای توبه و نماز و نیـایش بـه درگـاه                    
از صحیفۀ نوزدهم تـا پایـان مـتن،    . دا و گاه دعا و درخواست اخنوخ به درگاه پروردگار        خ

همچنان به هشدار و اندرز مردم برای اطاعت از خدا و دوری از گناهـان پرداختـه شـده                   
هـا بـه متـون فلـسفی نزدیـک            برخی واژه ) البقاءهصحیف(در صحیفۀ بیست و سوم      . است
 .»...ه، ویضمحل کل ما ترون بأسره  عنصریسیعود کل شئ إل«: شود می

کند و در اواخر آن ضمن اشاره به          صحیفۀ چهارم به متون مسیحایی شباهت پیدا می       
 که مردی از ذریۀ آدم به دنیا خواهد آمـد           آمدهها به پرستش،    قدرت خدا در اجبار انسان    

واهـد کـرد و     کوبد و خداوند او را تأییـد خ         ها را در هم می      کند و بت    که ادیان را نسخ می    
شـباهت  ) هالعظمـ هصحیف(صحیفۀ پنجم . مردم از سر میل یا اجبار به او خواهند پیوست      

گـردد    بازمی  در این بخش، خطاب به أخنوخ      ؛خنوخ در عهد قدیم دارد     ا بیشتری به کتب  
زده شدی؟ آیا آنهـا را زیـاد دانـستی، حـال              ها شگفت   آیا از دیدن فرشتگان و صورت     : که

های درختان را ندیدی؟ سپس  ۀ یک قطره از آب دریا و یک برگ از برگانداز  آنکه جز به
های خلقت سخن رفته که تنها بخش کوچکی از قدرت خداست و نیز از                از دیگر شگفتی  

 . اند کثرت و انواع فرشتگانی که به تقدیس و تسبیح خدا مشغول
در . خنوخ در عهد قدیم، صحیفۀ هفدهم و هجدهم اسـت         ادیگر بخش شبیه به کتب      

. انـد   شود که گناهان زیاد شده و مردم مرا فراموش کـرده            آغاز خطاب به أخنوخ گفته می     
در قالب خبری بـه اخنـوخ       ) االنذارهصحیف(نتیجۀ این فراموشکاری، در صحیفۀ هجدهم       

گیـرد و     دهد که همۀ مردم را فرامی       شود که در آن از عذاب و طوفانی خبر می           روشن می 
شود تـا مـردم را از عاقبـت شـوم             ر این صحیفه اخنوخ مأمور می     د. کند  زمین را غرق می   

 . گناهانشان آگاه سازد، در کنار اینکه مهربانی و رحمت خدا را هم یادآوری کند
 

 صحف انبیا در عهد قدیم
و آثار آپوکریفایی   )  تَنَخ =مجموعۀ تورات، کتب انبیاء و مکتوبات       (های قانونی   جز کتاب   به

هایی از مسیحیان ارتدوکس و کاتولیک آنها را به عنوان کتب             گروهمتونی که   (عهد قدیم   
 کـه در    هـم هـست   هـا     ، مجموعۀ دیگری از نوشـته     )شناسند  قانونی ثانوی به رسمیت می    

تـألیف  )  م ٢٠٠م تـا    . ق ٢٥٠های  عمدتاً بین سال  (فاصلۀ تألیف عهد قدیم و عهد جدید        
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. شـوند   خوانـده مـی    )رسـمی    یا شـبه   العنوان  مجعول( ١»زدوپیگرافا«این مجموعه   . اند  شده
گیرند، یعنی   در این مجموعه قرار میـ که در باال از آن بحث شد  ـصحف انبیای پیشین  

خنـوخ، ابـراهیم، موسـی و برخـی         اآثاری مشتمل بر وصایا و مکاشفاتی از آدم ابوالبـشر،           
 . دیگر از انبیا و اولیای یهودی

 ٢هـای آلمـانی و انگلیـسی      بـه زبـان   مجموعۀ زدوپیگرافـا در دوران معاصـر، نخـست          
نسخۀ انگلیسی مشتمل بر آثار مجموعـۀ آلمـانی، افـزون بـر چهـار            . گردآوری شده است  

همچنـین، تعـدادی دیگـر از ایـن         . خنوخ نیز از آنهاست   اکتاب دیگر است که کتاب دوم       
  گردآوری شده است، افزون بر اینکه برخی از ایـن ٣ای به زبان عربی ها در مجموعه    نوشته
 ٥٢ از ایـن آثـار دارای        ٥تـری    مجموعـۀ کامـل    ٤.اند  صورت مستقل نیز منتشر شده    آثار به 
 مردم قدیم این قوم روایـت شـده         ۀوسیلبه اثر مفقود یهودی دیگر است که        و چند کتاب  
 از  ٦شدۀ عِـدِن    آثار فراموش همچنین ترجمۀ انگلیسی دیگری با نام       ]. ٩٠١، ص ٥٤[است  

ید و برخی از آثار عهد قـدیم از جملـه کتـاب اول و دوم                برخی منابع آپوکریفی عهد جد    
و آثـاری منتـسب بـه سـلیمان و دیگـران            ) کتاب دوم خَنـوخ   (آدم و حوّا، رازهای خَنوخ      

 . منتشر شده است
های بزرگ و انبیای گذشته نـسبت داده شـده            ها به شخصیت    نگارش اغلب این کتاب   

توان گفت که این آثـار   می. ها نیستند  این کتابۀاست، در حالی که در واقع آنان نویسند     

                                                                                                                             
1. Pseudepigrapha 
2. Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments, Emil Kautzsch, 2 vols. 

(Tübingen, 1900); The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English, R. 
H. Charles, Oxford University Press, 2 vols (1913).  

موسـی  : ، ترجمـه و تقـدیم     )٣ و   ٢ج ( کتابات ما بـین العهـدین      هتورامخطوطات قمران البحر المیت، ال    . ٣
، ترجمه و    لمخطوطات البحر المیت   هالنصوص الکامل ؛  ١٩٩٨،  ه الجدید هدیب الخوری، دمشق، دارالطلیع   

 .١٤٢٦/٢٠٠٦، هبیروت، دار قُتیب/سهیل زکّار، دمشق: قدم له
4. The apocalypse of Abraham: edited, with a translation from the Slavonic text and notes by 

G.H. Box, with the assistance of J.I. Landsman, London/ New York: The Macmillan 
Company, 1919. 

5. The Old Testament Pseudepigrapha, 2 vols., edited by James H. Charlesworth (Garden 
City, N.Y., 1983–1984). 

6. The Forgotten Books of Eden, Edited by Rutherford H. Platt, Jr.New York, N.Y.; Alpha 
House (1926). 
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یهودی تا مدتی طوالتی بدون نام مؤلف باقی ماندند، شاید بدین سبب که بر فرهنگ و آداب                 
ویژه در دو قرن پیش از        حال، آنچه از این آثار به      به هر . تکیه داشت ) یونان و روم  (دیگر اقوام   

هـای  شد به زمان     است که تصور می    ها و اساطیر یهودی     میالد منتشر شد، میراثی از داستان     
ایـن  . گردنـد   بـازمی ،گویـد  دور بلکه به عصر خود پیامبرانی که این حکایات از آنها سخن می           

دانـستند و در      طوری که اغلب آنها را جزو اسرار مـی          اساطیر برای آنها بسیار ارزشمند بود، به      
حـصول تـالش جمعـی از      این آثار مجعـول در اغلـب مـوارد م         . نقل آنها دقت زیادی داشتند    

 ].٦، ص٢، ج٢٧[اند  ناسخان و نویسندگان است و در مدتی دراز تألیف شده
گیـری ایـن نـوع از تألیفـات           لحاظ تاریخ اجتمـاعی، دالیـل مختلفـی بـرای شـکل             به

پر کـردن خـأل     : در میان یهودیان ذکر شده است که برخي از آنها عبارتند از           ) مکاشفات(
رستی یونانیان و رومیان؛ امیدبخشی و دادن وعدۀ پیروزی و          پ  نبوت در جهت تقابل با بت     

رهایی به مردم یهود که از سوی یونانیـان در آزار بودنـد؛ پاسـخ بـه تردیـدهایی کـه در                      
شـد؛ قـوت و بلـوغ         دربارۀ امور اخروی یافـت مـی      ) همچون کتاب ایوب  (ادبیات حکمتی   

ری خـود را در کنـار متـون         رویکردهای عرفانی در یهود به حدّی که بتواند تولیدات فکـ          
شناسـانه در     های فرجـام    رسمی و شرعی، در قالب مکاشفات عرضه بدارد؛ و کمبود آموزه          

عهــد عتیــق، کــه ایــن کمبــود در هنگــام تمــاس یهودیــان بــا اقــوام ایرانــی کــه دارای 
شناسـانۀ    شناسی منسجم و سامانمندی بودند، جبران شد و آنهـا بـذرهای فرجـام               فرجام
آمیز پروش دادند و گاه با افزودن         ای عرفانی و مکاشفه     یای خود را در زمینه    های انب   نوشته

گونـۀ ادبـی    ) نخست ایرانـی، و سـپس یونـانی و رومـی          (های میزبان     عناصری از فرهنگ  
 ].٥ـ٦ص ابراهیم،[مکاشفه را شکل بخشیدند 

 
 صحف آدم و حوّا

پیگرافای عهـد قـدیم قـرار        در شمار آثار زدو    »آدم و حوّا  «های    هایی با عنوان کتاب     نوشته
 تـا این صحف احتماالً در حدود یک قرن پیش از مـیالد            . ]١٢٣ـ١٥٤، ص ٢، ج ٥٢[دارد  

قرن اول میالدی به عبری نوشته شده و بین قرن دوم تـا چهـارم مـیالدی بـه التـین و                      
همچنین، ویرایشی به زبان ارمنی در قرن پنجم یا ششم مـیالدی            . اند یونانی ترجمه شده  

  هـم  ترجمۀ این اثر به زبـان اسـالوی       . مکاشفۀ موسی از آن صورت گرفته است      اساس   بر
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دربارۀ خاستگاه این اثـر     . های یونانی و التین را در هم آمیخته است         وجود دارد که نسخه   
توان به یـک دیـدگاه قطعـی دسـت یافـت، امـا مؤلـف آن احتمـاالً یـک یهـودی از              نمی

 ].١٠٠ـ١٠١ ص،٥٨[اسکندریه در مصر است 
انـد، امـا      شـود کـه آدم و حـوا از بـاغ بیـرون رفتـه                رای این داستان وقتی آغـاز مـی       ماج

 کامالًدر این قصه، حوا     . کنند   زندگی آنها در باغ را یادآوری می       ،ها در چندین مورد     شخصیت
شود، در حالی که آدم برای توبـه و اسـتغفار              تخلفات و عواقب آنها تصویر می      ،ول هبوط ئمس

 صـورت    در ایـن زمـان بـه        او خـورد،    شـیطان فریـب مـی      ۀوسیلبهوباره  حوا د . کند  تالش می 
 بنابراین وقتی حوا در هنگام درد زایمـان از خـدا            ؛گردد   نمایان می  حوا نورانی برای    اي هفرشت

کند، اما درخواست آدم برای حفاظت از حـوا بـه درگـاه               جوید پاسخی دریافت نمی     یاری می 
هبوط شیطان از آسمان، رؤیای حـوا در  : گر عبارتند ازعناصر مهم دی . افتد  خداوند مقبول می  

 از سوي ، اعطای شصت فرزند به آدم و حوا، و گزیده شدن شیث             )هابیل(مورد مرگ پسرش    
میرد، روح او بـدنش را   در این داستان، چنین فرض شده است که وقتی کسی می        . مار بزرگ 
 ].٩٩همان، ص[گردد  کند و تا روز قیامت به آن بازنمی ترک می

 کـه در قـرن دوم تـا پـنجم            موجود اسـت   »عهد یا وصیت آدم   «ن  امتن دیگری با عنو   
  باشد رسد که در اصل به زبان سریانی نوشته شده         گزاری شده و به نظر می      میالدی تاریخ 

این متن به سه بخش قابـل تقـسیم اسـت،           . های دیگری ترجمه شده است    به زبان بعد  و  
دو بخش اول بـه آدم ارتبـاط دارد و بـه         .  فرشتگان های روز و شب، نبوت و مراتب       ساعت

. گوید؛ اما بخش سوم بر هیچ شخص خاصی قابل حمل نیست    زبان اول شخص سخن می    
در بخش نخست، آدم خطاب به پسرش، شیث، از ساعات روز و شب سخن گفته و بـه او               

در بخـش دوم، آدم بـه شـیث از          . دهـد  دربارۀ نیایش با خدا در هر سـاعت توضـیح مـی           
و نیـز پایـان     ) ع(، و تولد و وفات عیـسی      )نوح(گوید و طوفان     آفرینش و هبوط انسان می    

افزایـد کـه او شخـصاً وصـیت          در پایان این بخش، شیث مـی      . کند جهان را پیشگویی می   
سـومین بخـش،    .  دفن کرده است   ١ترزورسای   پدرش، آدم، را ثبت کرده و در غار افسانه        

، ٢فرشـتگان، فرشـتگان مقـرب     (وجـودات آسـمانی     فهرستی است از نه طبقۀ گوناگون م      
                                                                                                                             
1. Cave of Treasures 
2. archangels 
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کنـد   بیـان مـی   را  و توصیفی از عملکرد هر یک از این نه طبقه در نظام الهی              ...) نیروها و 
 . ]٩٨٩ـ٩٩٠، ص١، ج٦٠[

 در شمار این آثـار قـرار دارد         ١»مکاشفۀ آدم «همچنین، متنی به زبان قبطی با عنوان        
. گزاری شده اسـت  اول تا چهارم میالدی تاریخ که در اصل به یونانی تألیف شده و از قرن           

ای  این متن از زبان آدم به پسرش، شیث، گزارش شده و بیانی رمزی و عرفانی یا مکاشفه
شــود و برخــی از  در عــین حــال، کتــاب انــدکی پــیش از وفــات آدم گــزارش مــی. دارد

عرفـانی از  در آغـاز مـتن، آدم بـا لحنـی     . های ادبی وصیت و عهدنامه را نیـز دارد        ویژگی
گوید، بدون آنکه ارتباط مستقیم چندانی بـا داسـتان بـاغ سـفر               داستان هبوط سخن می   

او در توضیح اینکه چرا از جایگاه فرمانبرداری خدا سقوط کرد، بـه             . پیدایش داشته باشد  
کند و ایـن الهـام اسـت     دریافت الهام دربارۀ آینده از سوی سه غریبۀ اسرارآمیز اشاره می        

کند و    سپس داستان طوفان را پیشگویی می       آدم، .دهد ایی نقل را شکل می    که جوهرۀ رو  
 ٢ که احتماالً بر ماجرای ویران شدن سَدوم و گموراه         گوید   سخن می  سوزی جهانی   آتش از
آیـد کـه     سپس، یک شخصیت منجی به صـحنه مـی        . مبتنی است ) دو شهر از قوم لوط    (
دهند و او در میان خشم و        او را آزار می   نام دارد، اما نیروهای جهان      » کنندۀ دانش  روشن«

 ]. ٧٠٧ـ٧٠٨، ص١، ج٥٧[افتد  کینۀ آنها دربارۀ اصالت خود و گمراهی آنان به حیرت می
 

 )ادریس(صحف خَنوخ 
در منابع یهودی یک شخصیت نیکوکار و از انبیای پیش از طوفان است             ) أخنوخ (٣خَنوخ

د، که نام او دو بار در قرآن آمـده اسـت            شناسن   می ادریسو در منابع اسالمی او را به نام         
نقـش  ) که مشتمل بر سه کتـاب یـا رسـاله اسـت           (صحف خنوخ   ]. ٨٥: ؛ انبیاء ٥٦: مریم[

مهمی در گستردن این نوع نگارش از متون عهد قدیم در یکی دو قـرن پـیش از مـیالد                    
، در  های متفـاوت    توصیف این متون به دلیل تألیف افراد گوناگون و در دوره          . داشته است 

تنابهی از این صحف نـه بـه متـون خنـوخی،         عهای م   بخش. نوشتاری کوتاه ممکن نیست   

                                                                                                                             
1. APOCALYPSE OF ADAM 
2. Sodom and Gomorrah/   וֲעמֹוָרה ְסדֹום
3. Enoch/   חנוך



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شماره پنجاهمادیان و عرفان، سال  ٨٨

ای نشانۀ درآمیختن این      ارتباط دارند که تا اندازه    » کتاب نوح «تر یعنی     بلکه به متنی کهن   
 . دو نوع متن با یکدیگر است

، های متضادی دربـارۀ مـسیح، پادشـاهی مـسیحایی           دیدگاهکه اغلب با    در این متون    
، قیامت و حسابرسی در آن روز، و سرشت زندگی اخروی مطـرح             )مرگ(ریشۀ گناه، قبر    

صفتی بر متن هویداست و بخش وسیعی از آن بـه             خویی و شیطان     تقابل فرشته  ،شود  می
. و نیز موجودات آسمانی و حرکات آنها اختـصاص دارد         ) شمسی و قمری  (بحث از تقویم    

زبان اصلی کتـاب    . ونانی، نیز بر این متون آشکار است      تأثیرات بابلی و به مقدار کمتری، ی      
 ، ص٢، ج ٥٢[خنوخ همچون کتاب دانیال، بخشی به آرامـی و بخـشی بـه عبـری اسـت                  

 ]. 469-425، 281-164، ص٢، ج٥٢ :نکـ ؛ برای متن این صحف، 163-164
 م طول کشیده    ٥٠م تا   . ق ٢٥٠از حدود   ) مکاشفۀ اتیوپیایی (تألیف کتاب اول خنوخ     

 آن تالش بر این بوده که برخی عبارات مبهم سفر پیـدایش بیـان شـود و از اسـفار                     و در 
توان به پنج بخش اصـلی        این متن را می   . قانونی حزقیال، ارمیا و دانیال اثر پذیرفته است       

رود کـه مـردی نیکوکـار اسـت و بـه              در بخـش اول از خنـوخ سـخن مـی           :تقسیم نمـود  
ز از الهامـاتی مـرتبط بـا داوری الهـی بحـث             هایی آسمانی دست یافته اسـت و نیـ          بینش

آید که به سبب شرارت       در این بخش، همچنین، از فرشتگانی سخن به میان می         . شود  می
سرانجام بر اثر شـیوع بـدکاری       . شوند  از درگاه الهی رانده شده و باعث فساد بر زمین می          

اما پس از مدتی    . درون  شود و آنها از بین می       می) نوح( شرور، زمین دچار طوفان      ١دیوهای
جویانـه    شود و این دیوها به غارت انتقام        های مردۀ آنها رها می      ارواح اهریمنی آنان از بدن    

 ].٧٧، ٧٩، ص٥٨[زنند تا روز داوری نهایی سر برسد  در جهان دست می
یابد که فرشتگان آن را  هایی از آسمان راه می در بخش دوم کتاب، خنوخ دوباره به بینش

القـاب  . نـام دارد  » پـسر انـسان   «شخصیت اصلی وحی در این نوبـت،        . کنند   می برایش تفسیر 
و » شده آن تدهین«، »آن برگزیده « کهرود کار می  دیگری نیز برای این شخصیت مسیحایی به

این شخصیت آسمانی از سوی خدا مأموریت دارد تـا داوری           .  از آن جمله است    »آن نیکوکار «
، ٢ج،  ٢٧ [الخـوری دیـب  از دیـدگاه  ]. ٧٧ ص ،٥٨[نهایی را برگزار کند و عدالت را بر پا دارد           

                                                                                                                             
 giantsعمالقۀ، . ١
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نی که در یای از قرا ندارد، زیرا هیچ نشانه» عیسی مسیح«ارتباطی با » پسر انسان«این ] ١١ص
 .شود ده نمیآغاز اناجیل وجود دارد، در این متن دی

شناسی و تقویم خورشیدی در برابر تقویم قمری ارتبـاط         بخش سوم به مباحث ستاره    
تـر کـه در آن        دانیم که این بخش تلخیصی است از متنی بلندتر و مفصل            اکنون می . دارد

روز میان آن با تقویم قمـری روزبـه       تا  کوشد     روز دارد و مؤلف می     ٣٦٤تقویم خورشیدی   
اش در    در این بخش، همچنین خنوخ برای پسرش از سـفر آسـمانی           . تطبیق برقرار نماید  

؛ ٧٨ص،  ٥٨[گوید     سخن می  ١اوریلمیان ستارگان به راهنمایی یک فرشتۀ مقرب به نام          
 ].١١، ص٢، ج٢٧

. گیـرد   سفرهای رؤیایی خنوخ یک مجموعه سفر است که همـۀ جهـان را در بـر مـی                 
. گـردد    می ز با سرود، سپ   الئکه می  به سوی غرب و جایگاه عذاب م       »عرش«نخست از کوه    

کند و مرزهای شرقی جهان را        حرکت می » فردوس«سوی شرق و کوه     آنگاه از اورشلیم به   
بینیم که همۀ عالم از شرق و غرب و شمال و جنوب را               نهد و پس از آن می       پشت سر می  

برخـی  در واقع، این بخش از کتاب خنوخ نمایانگر معرفت درونی است که با              . نوردد  درمی
 ]. ١٠، ص٢، ج٢٧[ویژه سفر حزقیال قابل مقایسه است  های تورات و به از بخش

 ،٢متوشِـلَح ، خنوخ از دو بینش متفاوت بـرای پـسرش،           »های رؤیایی   بینش«در بخش   
هـای    بینش نخست به سقوط از آسمان و در نتیجه فـرورفتن در مـصیبت             . کند  بحث می 

ای تاریخ بشریت از خلقـت آدم         مثیل مکاشفه هولناک زمینی ارتباط دارد و در دومی از ت        
هـا همچـون حیـوان و فرشـتگان           در این بخش، انسان   . رود  تا حسابرسی نهایی سخن می    

دو رؤیـای خنـوخ در ایـن بخـش          ]. ٧٨ص،  ٥٨[شوند     مخلوقات بشری تصویر می    همثاب به
ای یـا رؤیـ   ( رؤیای نخـست بـا طوفـان ارتبـاط دارد و رؤیـای دوم                ؛ارتباطی با هم ندارند   

ایـن  . کـشد  ، تاریخ جهان را از طریقی نمادین و از زبان حیوانات به تـصویر مـی      )حیوانات
توان با حوادث مشهوری در کتاب مقـدس کـه آینـدۀ روزگـار را بـه تخیـل                     بخش را می  

م تکرار کرده است    . ق ١٦٤ ارتباط داد که مؤلف این حوادث را در حدود سال            ،آورد  درمی
 ].١١ـ١٢، ص٢، ج٢٧[

                                                                                                                             
1. Uriel 
2. Methuselah/   מתושלח



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شماره پنجاهمادیان و عرفان، سال  ٩٠

 او از تقابـل نیکـی و بـدی بـرای            ١،»رسالۀ خنـوخ  «، در بخش پنجم با عنوان       سرانجام
نویسد تا نشان دهد که نیکوکاری و صداقت نزد خدا پاداش دارد، امـا    های بعدی می    نسل

ایـن بخـش در قالـب یـک پیـشگویی      . بدکاری و گناه به عقاب و تنبیه منجر خواهد شد 
ا به داوری نهایی در پیشگاه خدا متوجـه  شناسانه و هوشمند است که خوانندگان ر   آخرت

 ]. ٧٨، ص٥٨[سازد  می
 که نسخۀ اسالوی آن باقی مانده و احتمـاالً یـک قـرن بعـد از                 ٢اما کتاب دوم خنوخ،   

؛ یعنـی  ]٢١ــ ٣٢[میالد تألیف شده، بسط و شرحی است بر بـاب پـنجم سـفر پیـدایش              
در ایـن کتـاب،     ]. ٩١، ص ١، ج ٥١[د  شوشامل مي حوادث زندگی خنوخ تا آغاز طوفان را        

در ایـن کتـاب از      . مکاشفه با روایت، تفسیر عهدینی و تعـالیم فلـسفی درآمیختـه اسـت             
انـد، بـا       موضوعاتی که در آن آمده      و ها و سخنان خنوخ سخن رفته است        زندگی، داستان 

سیر و سیاحت خنوخ در جهان أعلی و سفلی، تعـالیم اخالقـی، آدم، فرشـتگان و هفـت                   
 ].٨١ـ٨٢، ص٥٨[ انی، و آفرینش جهان از عدم ارتباط دارندآسمان، ارواح انس

ـ کتاب سوم خنوخ در قرون پنجم  ششم پس از میالد و در اصـل بـه عبـری نوشـته      
در این کتاب از سفرهای آسمانی خنوخ، رؤیت عرش و شکوه الهـی، دریافـت               . شده است 

 باال سخن رفته   های عالم   ، و مشاهدۀ شگفتی   ٣)متاترون(وحی از فرشتۀ مقرب، مطاطرون      
ای که خود در سـفر حـضور دارد و             راوی ؛هکرد روایت   ٤ربّی اسماعیل  رااین کتاب   . است

کنـد، امـا در ورود بـه      عبور می ٥در آغاز ربّی اسماعیل از شش قصر      . هاست  شاهد داستان 
خواهـد و خداونـد       او از خـدا کمـک مـی       . شـود   رو می هقصر هفتم با فرشتگان محافظ روب     

فرستد تا او را به هفتمین قصر و حـضور در برابـر عـرش                  را می  ،متاترون فرشتۀ مقربش، 
کنـد و او بـه فرشـتگانی کـه در             خداوند با مهربانی از او پذیرایی می      . خدا راهنمایی کند  

بخش بعدی کتاب به خنـوخ ارتبـاط دارد؛         . شود   ملحق می   هستند، جایگاه مقدس حاضر  
                                                                                                                             
1. Epistle of Enoch 

 نـشریه  ٤ و ٣، به قلـم حـسین تـوفیقی در شـماره         »رازهای خنوخ «ترجمۀ فارسی این کتاب با عنوان       . ٢
 .هفت آسمان به چاپ رسیده است

 מטטרון .3
4. R. Ishmael 
5. palace 



  ٩١  پیگرافا  ودزدر منابع اسالمی و مجموعۀ  » صُحُف انبیاء«
  

 است، که خداوند او را از زمین        ١یاردخ پسر   دهد که او خنو     متاترون به اسماعیل خبر می    
دهد که او چگونه      متاترون توضیح می  . به آسمان باال برد و بر همۀ فرشتگانش برتری داد         

و چرا باال رفت و مراحل تحول ذهنی و جسمی خـود از یـک انـسان بـه یـک فرشـته را                    
بـرای اسـماعیل   ها و کارهـای کنـونی خـود را            او همچنین، نشانه  . کند  تفصیل بیان می   به

گویـد و مراتـب       های جهان بـاال سـخن مـی          سپس دربارۀ نظام و کنش      و کندتوصیف می 
کند   هایی دربارۀ آسمان بیان می      آنگاه متاترون آگاهی  . نماید  فرشتگان را برایش بازگو می    

اسماعیل، کلمات کیهانی   . النفس ارتباط دارد    هشناسی و معرف    شناسی، آخرت   که با کیهان  
همانند آتـش و    (بیند و حتی متضادهای کیهانی         آنها خلق شده می    ۀوسیل به نرا که جها  

هـای الهـی در تـوازن بـا یکـدیگر حفـظ              نیروی نام  از طریق کند که     را مشاهده می  ) آب
آویختـه    آسمانی را کـه در مقابـل صـورت خـدا           ٢»حجاب«اسماعیل، همچنین   . شوند  می

. یابد  ز آدم تا ظهور مسیح بر آن حاضر می        های تاریخ بشر را ا      بیند و همۀ دوران      می ،است
 نیکوکـارانی کـه از حـضور خـدا لـذت      :شود همچنین، به او ارواح مختلفی نشان داده می    

 ارواح بزرگـان یهـودی کـه بـرای        ؛اند   فرورفته ٣ ارواح شروری که در گودال دوزخ      ؛برند  می
که در تقدیس درگاه ارواح ستارگان و ارواح فرشتگانی ؛ کنند گری می اسرائیل میانجی بنی

 و بنابراین تبعید شده و پشت دیوارهـای آتـشین محبـوس هـستند               اندالهی موفق نبوده  
 ]. ٢٢٣، ص١، ج٤٩[

آنچه دربارۀ تحول خنوخ از انسان به فرشـته آمـده، در سـفر پیـدایش تـورات دیـده                    
 ,ְוֵאיֶנּנּו ;יםָהֱאלִֹה-ֶאת, ֲחנֹוְך ַוִּיְתַהֵּלְך:  در تورات ایـن جملـه آمـده اسـت          ، اما شود  نمی
؛ و خَنوخ با خدا قدم زد، و او نبود؛ زیرا خـدا او              ٢٤: ٥پیدایش،   [ֱאלִֹהים אֹתֹו ָלַקח-ִּכי

ا  مَکاناً رَفَعْناهُ وَ«تواند با آیۀ قرآنی      این می ). را برگرفت  ارتبـاط داشـته    ] ٥٧: مـریم [« عَلِیـ
یز این ارتباط برقرار شـده  ن) ص(باشد که در برخی روایات از جمله احادیث معراج پیامبر        

، همچنین، برخی از مفسران این باال بردن        ]١، ص ١، ج ٤٦؛  ١٤٨، ص ٣، ج ٢٠: نکـ  [است  
در ]. ، ذیـل آیـه    ٣٤؛  ٣٨٧، ص ١، ج ٤٣: نکــ   [انـد     را همچون عروج عیسی مسیح دانسته     

                                                                                                                             
1. Jared 
2. pargod 
3. Sheol 



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شماره پنجاهمادیان و عرفان، سال  ٩٢

خنـوخ  «: این جمله دربارۀ خنوخ آمده اسـت      ] ٥: ١١[عهد جدید نیز در نامه به عبرانیان        
یل ایمانش منتقل شد که او نباید مرگ را ببینـد؛ و او یافـت نـشد، زیـرا خـدا او را         به دل 

 .»زیرا قبل از انتقالش این شهادت را داد که او خدا را راضی کرده بود: منتقل کرد
عهـد جدیـد در رسـالۀ یهـودا دربـارۀ           ؛ در   کتاب خنوخ بر منابع دیگر هم تأثیر نهاده       

) با نام هفتمین پـدر از نـسل آدم        (ای از خنوخ      ه جمله  ب ،  اعضای کافر در میان مسیحیان    
را برگرفته و بر خـود اطـالق        » پسر انسان «افزون بر این، مسیح عنوان      . استناد شده است  

 تنهـا از کتـاب      ،گوینـد    اما این نامگذاری چنانکه معموالً مفسران عهد جدید می         ؛کند  می
خنوخ از منابع مهـم و در دسـترس          کتاب    که توان گفت   از اینجا می  . دانیال نیامده است،  

 ]. ١٢، ص٢، ج٢٧[برای مسیحیات عهد جدید بوده است 
 

 کتاب نوح
نام برده باشد،   » کتاب نوح «رسد که هیچ مؤلف کهنی از کتابی مستقل به نام             به نظر نمی  

ایـن مطالـب    . های مجموعۀ زدوپیگرافا نقل شده است       بلکه مطالبی از آن در دیگر بخش      
بنـابراین، قـدمت   .  روایت شده اسـت    »١سالگردها«دوم خنوخ و نیز کتاب      عمدتاً در کتاب    

در کتاب دوم خنـوخ، از      ]. ١١، ص ٥٥[گردد  این مطالب به قرن دوم پیش از میالد بازمی        
 از کتـاب    ٦٠در فقـرۀ    ]. ٨١، ص ٥٨[وقایع زندگی خنوخ تا وفات نوح گفتگو شده اسـت           

 ٥٠٠ متن آمده است که در سـال         در این . خنوخ، بخشی از کتاب نوح گزارش شده است       
هـا بـه لـرزه افتـاد و خداونـد             که آسمان طوری  زندگی خنوخ، زلزلۀ نیرومندی رخ داد، به      

 بر عرش جالل خود تکیـه زد و         ٣سپس، خداوند .  و فرشتگان بسیار نگران شدند     ٢تر  بزرگ
 ]. ٣٠همان، ص[فرشتگان و پرهیزکاران اطراف او ایستادند 

آیـد کـه از جـدّ خـود،            نام نوح به میـان مـی       ٦٥بد و در فقرۀ     یا  این گزارش ادامه می   
در آن  ]. ٣٦همـان، ص  [نجات دهـد    ) زلزله(خواهد او را از این مخمصۀ بزرگ          خنوخ، می 

صـورت  ر بـه  یدر یـک فقـره، ضـما      . بیند  راستی کرنش و تسلیم زمین را می        روزها، نوح به  

                                                                                                                             
1. Jubilees 
2. Most High 
3. Head of Days 



  ٩٣  پیگرافا  ودزدر منابع اسالمی و مجموعۀ  » صُحُف انبیاء«
  

]. ١١، ص٥٥[» خوانیم خنوخ بر تو میما از جدّت «: شود که آید و در آن بیان می متکلم درمی
] ٢٨ـ٢٩: ٥، Genesis[که در سفر پیدایش تورات ) ١المِخ(در این متن، افزون بر نام پدر نوح 

 ].٢٠٠، ص٥٨[نیز سخن رفته است ) ٢بِتِنوس(هم ذکر شده، از مادر نوح 
در بخشی دیگـر از کتـاب خنـوخ، بـه فقراتـی از کتـاب نـوح پرداختـه شـده کـه از                         

شود کـه نـوح در نـوزادی          گفته می . رود  ای عجیب نوح در هنگام تولد سخن می       ه  ویژگی
بسیار زیبا و باشکوه بود، بدنی به سفیدی برف و سرخی بـرگ گـل، و چـشمانی نافـذ و                     

پس از تولد از دستان قابله گریخـت و بـا خداونـد سـخن               . همانند شعاع خورشید داشت   
چنان بود کـه پـدرش گمـان کـرد او از            های عجیب او      ویژگی. گفت و او را ستایش نمود     

، و او   متوشِلَح، پدر نوح، نزد پدرش      المخ. ها نیست و به فرشتگان آسمان تعلق دارد         انسان
خنوخ برای او گفت کـه در الـواح آسـمانی    . نزد پدرش خنوخ رفت تا خبر را به او برساند  

او از آینـدۀ    .  گرفت خوانده و خداوند به او اعالم کرده است که طوفانی زمین را فراخواهد            
خاطر او زمین را پس از نابودی، به           نوزاد خبر داد و گفت که او را نوح بنامد و خداوند به            

 ].٧٤ـ٧٥، ص٥٨: نکـ [جایی امن مبدّل خواهد ساخت 
، ]١١ــ ١٢، ص ٥٥؛  ٣٧همان، ص : نکـ  [فقراتی از کتاب خنوخ با طوفان نوح ارتباط دارد          

کتـاب اخیـر دربـارۀ یادبودهـا،        . الگردها مطرح شده اسـت    اما قصۀ طوفان عمدتاً در کتاب س      
 ،بنـدی شـد     های آبای یهودی و اعمال عبادی که بعدها در فقه چـارچوب             سالگردها و جشن  

دهد و روایت مجملی اسـت از سـفر پیـدایش از آفـرینش تـا زمـان موسـی، بـا                        گزارش می 
شاید علـت ذکـر     ]. ٢٧٣همان، ص [های عهدینی دارند      هایی افزوده بر آن که ویژگی       داستان

صورت  ای است که به طوفان در این کتاب آن است که طوفان نوح در بعد جهانی وقوع حادثه
و کار بشری گناهکـار، جهـت       » پایان کار عالم  «دهد؛ یعنی     نمادین در جشن سال نو روی می      

در این مـتن همچنـین بیـان        . ]٢ج،   و دیگران  اباذری[امکان بخشیدن به خلقتی نوین است       
دادنـد و در نمـازش مزاحمـت ایجـاد            شود که چگونه شیاطین فرزنـدان نـوح را آزار مـی             یم

گفتند  های شیاطین به نوح می ها را برای نجات از بیماری کردند و اینکه فرشتگان همۀ راه می
 ].١٢، ص٥٥[سپرد  ٣سامو او آنها را ثبت کرد و به 

                                                                                                                             
1. Lamech/ למך  
2. Betenos 
3. Shem 



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شماره پنجاهمادیان و عرفان، سال  ٩٤

، ٥٨: نکــ  [سـتان فـرض شـده    عنوان عامل طوفان در ایـن دا رسد آنچه به   به نظر می  
: ٩ تـا    ١: ٦،  Genesis[، تفسیری است از اسباب طوفان در سفر پیدایش تورات           ]٢٠٠ص
در سفر پیدایش گفته شده است که وقتی فساد و تباهی بر زمـین افـزایش یافـت،                  ]. ٢٩
یهـوه  .  پشیمان شد که انسان را در روی زمین پدید آورده و در دل محـزون گـشت            یهوه
 حیوانات، خزنـدگان  ۀام از روی زمین محو سازم و با او همن را که خلق کرده انسا«: گفت

کند که   در اینجا نیز خداوند اعالم می .»و پرندگان هوا را؛ چون که از خلقت آنها پشیمانم         
دهد که یک کشتی بسازد و نـوح ایـن            همه چیز را نابود خواهد کرد و به نوح دستور می          

در اینجا نام کوهی که کشتی نـوح بـر          ]. ٢٠٢، ص ٥٨[زد  سا   سالگرد می  ٢٧کشتی را در    
، امـا در تـورات فقـط نـام          ]٢٠٥همـان، ص  [ است   آرارتهای   از کوه  ١لوبارنشیند،    آن می 
همـان،  [عناصر دیگری دربارۀ طوفـان نـوح در ایـن داسـتان             ]. ٥: ٨[ آمده است    ٢آرارات

 . شباهت زیادی دارد] ٢٩: ٩ تا ١: ٦، Genesis[هست که با روایت تورات ] ٢٠٢ـ٢٠٣ص
 

 ) ع(مکاشفه و عهد ابراهیم
و نیـز مـتن دیگـری بـا عنـوان      ) مکاشـفۀ ابـراهیم   (»Apocalypse of Abraham«متنـی بـا نـام    

»Testament of Abraham«) ای انبیای پیشین قرار گرفته  در شمار تألیفات مکاشفه) عهد ابراهیم
هـای سـامی      در اصل به یکی از زبـان      رسد    متن نخست که به نظر می     ]. ٩٠٢ـ٩٠١، ص ٥٤[است  

ایـن مـتن    .  به زبان اسالوی در مسکو موجود است       همینکتألیف و سپس به یونانی ترجمه شده،        
و نیز  (احتماالً در اواخر قرن اول یا اوایل قرن دوم میالدی نوشته شده و در میان محافل مسیحی                  

 ].٨ـ١١، ص٦٢: نکـ [فلسطین رواج داشته است ) یهودی ـ مسیحی
بخـش نخـست یـک روایـت        : توان در دو بخـش مالحظـه کـرد          را می » مکاشفۀ ابراهیم «

پرستی؛ اما سرشت بخش دوم مکاشفۀ محض است  تفسیری است از رویگردانی ابراهیم از بت
هستۀ مرکزی این کتاب را انگارۀ      . گوید  اش سخن می    و دربارۀ وحی بر او در مورد آیندۀ ذریه        

دهـد کـه      در بر گرفته بود، تشکیل می      پرستی، که پیرامون او را     از بت ) ع(ناخشنودی ابراهیم 
رو، ابراهیم مشمول     از این . نماید   جلوه می  تارحسرانجام در اعتراض سرسختانۀ او علیه پدرش        

                                                                                                                             
1. Lubar 
אררט  .2  
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گیرد و خداوند فرشتۀ مقرّب خود را بـرای راهنمـایی و حرکـت     رحمت گسترۀ الهی قرار می    
 ]. ٦، ص٦٢[فرستد  ی فرومیدادن او به سوی آگاهی از رازهای آسمان

داستان بسیار متفـاوتی بـا روایـت قرآنـی          » عهد یا وصیت ابراهیم   «اما متن مشهور به     
هـای مـصری و بـه زبـان           این متن که دو نسخه دارد، در نوشته       : دارد) ع(داستان ابراهیم 

 سال پیش از میالد مـسیح تـا اواخـر قـرن اول              ١٠٠یونانی یافت شده و آن را در حدود         
فرسـتد تـا او را از    مـی ) ع( را نـزد ابـراهیم  لیمیکائاند، خداوند   گزاری کرده   دی تاریخ میال

خواهد که    کند و اجازه می     نخست مخالفت می  ) ع(ابراهیم. نزدیک بودن وفاتش خبر دهد    
کند و ابراهیم به      خداوند موافقت می  .  جهان به تعویق بیفتد    ۀزمان مرگش تا مشاهدۀ هم    
ها به محکـوم کـردن        های انسان   پردازد، اما با مشاهدۀ شرارت     سیر و سلوک در جهان می     

کند و با فرسـتادن مـرگ بـه     سرانجام خداوند سفر او را متوقف می . پردازد  گناهکاران می 
؛ برای اطالعات بیشتر و مـتن  ٣٧٨ـ٣٧٩، ص٥٨[نماید  سوی ابراهیم، او را قبض روح می 

 ].٨٧١ـ٨٧٥، ص١، ج٦١؛ ٣٦٢ـ٣٧٧همان، ص: نکـ اصلی، 
 

 ) ع(مکاشفه و عهد موسی
برجـای  ) ع(جز تورات و منابع قانونی، سخنانی منتسب به موسـی           در منابع عهد قدیم، به    

کـه یـک یهـودی      » مکاشفۀ موسـی  «از جملۀ این منابع، متنی است با عنوان         . مانده است 
ده و زبـان اصـلی آن احتمـاالً         کـر  تـألیف     آن را  ناشناخته در حدود قرن چهارم مـیالدی      

یافتۀ ابواب سوم و چهـارم سـفر پیـدایش            این متن که بسط   .  یا سریانی بوده است    یونانی
تورات است، با نسخۀ التین داستان آدم و حوا بسیار شباهت دارد و احتماالً یکی از آنهـا                  

 . زودتر نوشته شده یا یک روایت مشترک دارند
 حـوا از آدم     شود؛ با درخواسـت    قصۀ این متن در فضایی نزدیک به مرگ آدم آغاز می          

دو پـیش از هبـوط در بهـشت           آن. که با فرزندانشان دربارۀ خطاهای آنها صـحبت کنـد         
دهد کـه چگونـه مـار        حوا توضیح می  . ساکن بودند، که در طبقۀ سوم آسمان قرار داشت        

نزد او آمد، در حالی که فرشتگان محافظ آنهـا در یـک طبقـۀ بـاالتر بـه پرسـتش خـدا                       
 او را فریفت تا از میوۀ درخت ممنوع بخورد و حوا نیز آدم را               )شیطان(مار  . مشغول بودند 

در نتیجه، آنها درستی و پـاکی اصـیل خـود را کـه خداونـد در                 . به این گناه ترغیب کرد    
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خداوند برای تنبیه، آنها را از بهشت . هنگام آفرینش به آنها عطا کرده بود، از دست دادند 
برد تا اگر خوب زنـدگی       آدم در انتظار به سر می     بنابراین،  . کند به زمین زیرین تبعید می    

 جایی که او پیوسته از درخـت زنـدگی خواهـد خـورد و     ؛کرد، به آسمان سوم عروج کند    
؛ بـرای متـون دیگـر منـسوب بـه           ١٣٥ـ١٣٦، ص ٥٨[برای همیشه در آن خواهد زیست       

 .]٤٠٧ـ٤٢٤، ص٢، ج٥٢: نکـ ، )ع(موسی
 در  ،یوشـع اش،   بـا حـواری برگزیـده      آخـرین وداع موسـی       ١،)ع(یا وصیت موسی   عهد

دربارۀ زبان ایـن  . اسرائیل به سرزمین موعود است نزدیکی وفات موسی و هنگام ورود بنی   
گزاری شده، نخست تصور بر این بود که نسخۀ          متن که در حدود قرن اول میالدی تاریخ       

نـانی  دهـد کـه یو     التین از متن اصیل یونانی ترجمه شده، اما تحقیقات بیشتر نشان مـی            
جـز   بـه . اسـت ) آرامی یا عبری  ( خود ترجمۀ یک زبان سامی       ، بلکه نبودهمتن  ل  یزبان اص 

هایی که از یوشع برای روان شدن جریان سخنان موسی در ایـن مـتن ذکـر                  اندک پاسخ 
اسـرائیل از    متن عبارت است از طرحی پیشگویانه از تاریخ قـوم بنـی           عمدۀ  شده، ساختار   

طور خالصه، موسی در این مـتن خطـوط          به. های نهایی آنان  هنگام ورود به کنعان تا روز     
. کنـد  بینی می  ها را پیش   ها و پادشاهی و دورۀ تقسیم پادشاهی       کلی پیروزی، دورۀ داوری   

اسرائیل در سرزمین تبعیدشان     از سقوط اورشلیم و اتحاد دوبارۀ بنی      ) ع(همچنین، موسی 
پایان متن، گفتگـویی اسـت      . گوید و نیز بازگشت از اسارت و بازسازی اورشلیم سخن می         

میان موسی و یوشع دربارۀ توانایی یوشع در هدایت قوم در آینده و اینکه با وفات موسی، 
دهـد کـه     هرچند، موسی به یوشع اطمینان می     . دشمنان برای حمله ترغیب خواهند شد     

 این خواست و رحمت خدا بـوده کـه مـردم را           . همۀ امور به دست خدا بوده و خواهد بود        
و در روزگار یوشع نیز ارادۀ خدا کافی اسـت          ) ع(تاکنون حفظ کرده، نه شایستگی موسی     

 . ]٩١٩ـ٩٢٠، ص٢، ج٥٩[
 
 گیری نتیجه

، نـوح، ابـراهیم،     )ادریس(در سنت یهودیان، منابعی به انبیای بزرگ همچون آدم، خنوخ           

                                                                                                                             
1. Testament of Moses 
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 آنـان   موسی و برخی دیگر از انبیاء و اولیاء منتسب شـده اسـت، در حـالی کـه در واقـع                    
هدف از تألیف این آثار، بیان مطالب اعتقادی و اخالقی در           . ها نیستند    این کتاب  ۀنویسند

جهت پند و اندرز به مردم زمانـۀ آنهـا بـوده اسـت کـه بـرای تـأثیر بیـشتر از نـام ایـن                           
در منابع اسالمی نیز مواردی از این دست نقل شـده           . بردند  های بزرگ بهره می     شخصیت

ای   و نیز به جملـه    صورتی مجمل به محتوای صحف ابراهیم و موسی           بهکریم  قرآن  . است
 کـه ظـاهراً ارتبـاطی بـا منـابع           اشاره کرده است  مرتبط با خنوخ در سفر پیدایش تورات        

در روایتی از ابوذر از صحف بسیاری برای برخی از انبیا سخن رفته اسـت و               . مذکور ندارد 
ایـن مطالـب   . ین متون بحث شـده اسـت     در منابع حدیثی شیعه، از محتوای تعدادی از ا        

ها با منابع عهد قدیم اشتراک دارد، اما غالباً مطالب اعتقـادی و               تنها در بخشی از داستان    
 .کنند اخالقی را در ساختاری متناسب با باورهای اسالمی و شیعی منتقل می

ی جـز در برخـ      بـه (لحاظ محتـوایی       اسالمی به   روایی منابعتوان گفت که      بنابراین، می 
رسد   اسرائیلی ندارند، اما به نظر می       ی با آثار کهن بنی    شباهت چندان ) اشارات عامّ اخالقی  

ها، از منـابع عهـد قـدیم الگـو            که برخی از مؤلفان مسلمان در نقل این روایات و داستان          
هایی به جهت پند و اندرز در قالب باورهای خود پرداختـه و آنهـا را بـه                    گرفته و داستان  

صـحف  «ترین روایت اسالمی به منابع عهـد قـدیم،            شبیه. اند  ن منسوب کرده  انبیای پیشی 
های منتسب بـه خنـوخ در عهـد         کند و به کتاب     است که آن را مجلسی نقل می      » ادریس

های زیـادی بـین     قدیم شباهت دارد؛ هرچند، هم از نظر محتوایی و هم ساختاری تفاوت           
آیـا از  : دشـو   مـی گفتـه أخنوخ صحف، به برای نمونه در بخشی از این   .شود  آنها دیده می  

زده شدی؟ اما برخالف متون یهودی، در این متن بـه             ها شگفت   دیدن فرشتگان و صورت   
 این صحف از نظر ساختاری نیز ایـن تفـاوت را            .یابیم  ای نمی   تحول فرشتگی خنوخ اشاره   

از او  » خیا أخنـو  «با متون عهد قدیم دارد که أخنوخ در آن مخاطب است و اغلب با تعبیر                
» مـن دیـدم   «شود؛ حال آنکه در کتب یهودی، اغلب خنوخ راوی است و از تعبیـر                 یاد می 

 .گیرد بهره می
 
 منابع

 .، داراألضواء، بیروتهالشیع إلی تصانیفهالذریع ).١٤٠٣/١٩٨٣ (آقا بزرگ طهرانی] ١[
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، باسـتان ادیـان جهـان      ).ش١٣٧٩) (وهـاب ولـی   / مراد فرهـادپور  (، یوسف و دیگران     اباذری] ٢[
 . مطالعات و تحقیقات فرهنگیۀسسؤتهران، م

 دورۀ یهـودی  مکاشفات در کیهانی شناسی فرجام). ١٣٨٧زمستان  و پاییز(ابراهیم، علیرضا ] ٣[
 .چهارم شمارۀ دوّم، سال ادیان، پژوهشنامۀ، العهدینبین

، هسـالمی اإل، چـاپ الدراسـات    األمـالی  ).١٤١٧ (ابن بابویه محمد بن علی بـن حـسین قمـی          ] ٤[
 .، قمه البعثهمؤسس

 . المدرسینهاکبر غفاری، منشورات جامع، چاپ علیالخصال ).ش١٤٠٣/١٣٦٢ (ـــــــــــ] ٥[
 .مطبعتها، نجف اشرف  وه الحیدریه، منشورات المکتبالشرائععلل). ١٣٨٥/١٩٦٦(ــــــــــ ] ٦[
ــدادی  ] ٧[ ــی بغ ــن عل ــدالرحمن ب ــوالفرج عب ــن جــوزی، اب ــی ز ).١٤٠٧/١٩٨٧ (اب  ادالمــسیر ف

 .، چاپ محمدبن عبدالرحمن عبدهللا، بیروتالتفسیرعلم
، به ترتیب علـی     صحیح ابن حبان   ).١٤١٤/١٩٩٣ (ابن حبان بُستی محمد بن حبان تمیمی      ] ٨[

 .بن بلبان فارسی، چاپ شعیب ارنؤوط، بیروت
 .، نجف اشرفبطالمناقب آل أبی ).١٣٧٦/١٩٥٦ (ابن شهر آشوب، محمد بن علی سروی مازندرانی] ٩[
، چـاپ جـواد قیـومی       األعمالإقبال ).١٤١٥ (سید بن طاووس رضی الدین علی بن موسی       ] ١٠[

 .اصفهانی، قم
، چاپ عبدالسالم محمد هارون،     همعجم مقاییس اللغ   ).١٤٠٤ (ابن فارس، ابوالحسین احمد   ] ١١[

 . اإلعالم اإلسالمیهمکتب
 .، چاپ احمد موحدی قمیالساعیاحنج الداعی وهعد ).تا بی (احمد بن فهد حلی] ١٢[
، قـاهره،   ه، چـاپ ثـروت عکاشـ      المعـارف  ).تـا  بـی  (عبدهللا بن مـسلم بـن قتیبـه دینـوری         ] ١٣[

 .دارالمعارف
، چـاپ یوسـف     العظـیم تفسیر القـرآن   ).١٤١٢/١٩٩٢ (ابوالفداء اسماعیل بن کثیر دمشقی    ] ١٤[

 .عبدالرحمن مرعشلی، بیروت
 .، قمهالحوز، نشر أدبالعربلسان ).١٤٠٥ (ابن منظور افریقی] ١٥[
، تهـران، چـاپ رضـا       الفهرست ).١٤٠٥ (محمدبن أبی یعقوب بغدادی معروف به ابن ندیم       ] ١٦[

 .تجدد
، چـاپ   المحـیط تفـسیرالبحر  ).١٤٢٢/٢٠٠١ (محمد بن یوسف معروف به ابوحیان اندلسی      ] ١٧[

 .علی محمد معوض، بیروت/ عادل احمد عبدالموجود
 .العربیالتراث، بیروت، دارإحیاء األغانی).١٤١٥ ( بن حسین اصفهانیابوالفرج علی] ١٨[
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، به کوشش محمد عبدالمعید خـان،       الحدیثغریب ).١٣٨٤ (ابوعبید قاسم بن سالم هروی    ] ١٩[

 .حیدر آباد/ بیروت
 . ، بیروت، دار صادرمسند احمد ).تا بی (احمد بن حنبل] ٢٠[
آرتـور جفـری،    ،  »ژه های دخیـل در قـرآن مجیـد        وا«مقدمۀ   ).ش١٣٧٢ (نیسی کاظم برگ ] ٢١[

 .ای، انتشارات توسترجمۀ فریدون بدره
المعـروف  الکـشف و البیـان   ).١٤٢٢/٢٠٠٢ (ابواسحاق احمد بن محمـد ثعلبـی نیـشابوری       ] ٢٢[

 .، چاپ ابومحمد بن عاشور، بیروتتفسیرالثعلبی
، چـاپ  الـصحیحین ک علـی المـستدر  ).تا بی (محمد بن عبدهللا معروف به حاکم نیشابوری   ] ٢٣[

 .هیوسف عبدالرحمن مرعشلی، بیروت، دارالمعرف
 .ه، بیروت، دارالمعرفهالحلبیه السیر).١٤٠٠ (حلبی] ٢٤[
 .البالغ ـ بیروته ، مؤسسیالکبرهالهدای حسین بن حمدان، ).١٤١١/١٩٩١ (خصیبی] ٢٥[
بـراهیم سـامرائی،    ا/ ، چاپ مهدی مخزومـی    العینکتاب ).١٤٠٩ (خلیل بن احمد فراهیدی   ] ٢٦[

 .ه دارالهجرهمؤسس
 کتابـات مـا بـین       ۀمخطوطات قمران البحـر المیـت، التـورا        ).١٩٩٨ (الخوری، موسی دیب] ٢٧[

 .هالجدیده، دمشق، دارالطلیعالعهدین
 التنزیـل و  الکـشاف عـن حقـائق      ).١٣٨٥/١٩٦٦ (زمخشری، ابوالقاسـم محمـود بـن عمـر        ] ٢٨[

 .أوالده بمصر الحلبي و البابيیمصطف همطبع  وه مکتبه، شرکاألقاویل عیون
 هفـت   ۀ مجلـ  ،»کتـب اپوکریفـایی عهـد قـدیم       « ).١٣٨٥ (سلیمانی اردستانی، عبـدالرحیم   ] ٢٩[

 .٥ ۀآسمان، شمار
 .باغی، تهران، چاپ حسن کوچهبصائرالدرجات ).ش١٣٦٢ (محمد بن حسن صفار] ٣٠[
  هالحـوز  المدرسـین فـی   هاعـ ، منشورات جم  تفسیرالمیزان ).تا  بی (طباطبایی، محمدحسین ] ٣١[

 . ـ قمهالعلمی
، چاپ محمد شکور بن محمـود       األوائلکتاب ).١٤٠٣ (طبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن احمد    ] ٣٢[

 .دارالفرقان/ هالرسالهالحاجی أمریر،  بیروت، مؤسس
 ه، مؤسـس  البیـان تفـسیر مجمـع    ).١٤١٥/١٩٩٥ (طبرسی، امین االسالم فضل بـن حـسن       ] ٣٣[

 .وت بیر،األعلمی
   مـن العلمـاء    ه، چـاپ نخبـ    األمـم والملـوک   تاریخ ).١٤٠٣/١٩٨٣ (طبری، محمد بن جریر   ] ٣٤[

 . األعلمی، بیروتهاألجالء، مؤسس



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شماره پنجاهمادیان و عرفان، سال  ١٠٠

، چاپ أحمد حبیب قصیرالعاملی، مکتب اإلعالم       التبیان ).١٤٠٩ (طوسی، محمد بن حسن   ] ٣٥[
 .اإلسالمی

 .موسوی جزائری، قم، چاپ طیب تفسیرالقمی ).١٤٠٤ (علی بن ابراهیم قمی] ٣٦[
ــر] ٣٧[ ــدادهعنت ــن ش ــر ).١٤٢٥/٢٠٠٤ ( ب ــوان عنت ــدادهدی ــن ش ــاس،   ب ــدُو طَمّ ــاپ حَم  ، چ

 .، بیروتهدارالمعرف
 .، چاپ هاشم رسولی محالتی، تهرانتفسیر العیاشی ).تا بی (عیاشی، محمد بن مسعود] ٣٨[
 .، بیروتغیبالالتفسیرالکبیر أو مفاتیح ).١٤٢١/٢٠٠٠ (فخر رازی، محمد بن عمر] ٣٩[
 .، تهرانهاإلسالمی دارالکتب اکبر غفاری،، چاپ علیالکافی، )ش١٣٦٣ (کلینی، محمد بن یعقوب] ٤٠[
/  سـیدعلی قرائـی    ۀترجم،  کتابخانۀ ابن طاووس و احوال و آثار او        ).ش١٣٧١ (اتان گلبرگ ] ٤١[

 .چاپخانۀ صدرا هللا مرعشی نجفی،رسول جعفریان، کتابخانۀ عمومی آیت
، چـاپ بکـری   کنزالعمـال  ).١٤٠٩/١٩٨٩ (الـدین هنـدی   ءالدین علی المتقی بن حسام عال] ٤٢[

 .حیانی، بیروت
 ، چـاپ عبـدالرحمن الطـاهربن محمـد الـسورتی،           التفـسیر  ).تـا   بـی  (مجاهدبن جبر مکـی   ] ٤٣[

 .ۀاإلسالمیالبحوثاسالم آباد، مجمع
 یـق محمـدباقر بهبـودی،      تـصحیح و تعل    ، بحـاراألنوار  ).١٤٠٣/١٩٨٣ (مجلسی، محمد باقر  ] ٤٤[

 .  الوفاء، بیروتهمؤسس
 .، داراألندلس، بیروتأخبارالزمان ).١٣٨٥/١٩٦٦ (مسعودی، علی بن حسین بن علی] ٤٥[
 .، دارالفکر، بیروتصحیح مسلم ).تا بی (مسلم بن حجاج نیشابوری] ٤٦[
 /البنداری، چاپ عبدالغفار سلیمان     یالکبرالسنن ).١٤١١/١٩٩١ (نسائی، احمد بن شعیب   ] ٤٧[

 .، بیروتهالعلمیسید کسروی حسن، دارالکتب
 .، بیروت، دارالجیلالشامفتوح ).تا بی (محمدبن عمر واقدی] ٤٨[
 .، بیروتهالعلمی، دارالکتبالزوائدمجمع ).١٤٠٨/١٩٨٨ (هیثمی، نورالدین علی بن أبی بکر] ٤٩[

[50] ALEXANDER, P. (1983–1984), (Hebrew Apocalypse of) Enoch, in: The Old 
Testament Pseudepigrapha, 2 vols., edited by James H. Charlesworth (Garden 
City, N.Y).  

[51] ANDERSEN, F. I. (1983–1984), (Slavonic Apocalypse of) ENOCH, Appendix: 
2 Enoch in Merilo Pravednoe, in: The Old Testament Pseudepigrapha, 2 vols., 
edited by James H. Charlesworth (Garden City, N.Y). 

[52] Charles, R. H (1913), The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old 
Testament in English, D.Litt., D.D. Oxford University Press. 

[53] Encyclopedia of Islam(EI2) (1986), v3, s.v IDRIS. 



  ١٠١  پیگرافا  ودزدر منابع اسالمی و مجموعۀ  » صُحُف انبیاء«
  

[54] Encyclopedia of Religion (2005), Editor in Chief; Lindsay Jones, v.2, s.v. 
Biblical Literature, ARTICLE ON APOCRYPHA AND PSEUDEPIGRAPHA, 
USA, Thomson Gale, Second Edition. 

[55] James, M. R. (1920), The lost Apocrypha of the Old Testament, London. 
[56] Jeffery, Arthur (1938), The foreign vocabulary of the Qor’an, Oriental Institute, 

Baroda. 
[57] MACRAE, G. (1983–1984), Apocalypse of Adam, in: The Old Testament 

Pseudepigrapha, 2 vols., edited by James H. Charlesworth (Garden City, N.Y). 
[58] Ot Pseudepigrapha, The Testament of Abraham, in: Old Testament 

pseudepigrapha, Sponsored by: The Wesley Center for Applied Technology 
(1993-2002).  

[59] PRIEST, J (1983–1984),  Testament of Moses, in: The Old Testament 
Pseudepigrapha, 2 vols., edited by James H. Charlesworth (Garden City, N.Y). 

[60] ROBINSON, S. E (1983–1984). in: The Old Testament Pseudepigrapha, 2 
vols., edited by James H. Charlesworth (Garden City, N.Y). 

[61] SANDERS, E. P. (1983–1984), Testament of Abraham, in: The Old Testament 
Pseudepigrapha, 2 vols., edited by James H. Charlesworth (Garden City, N.Y). 

[62] The apocalypse of Abraham: edited, with a translation from the Slavonic text 
and notes by G.H. Box (1919), with the assistance of J.I. Landsman, London/ 
New York: The Macmillan Company. 

[63] The Forgotten Books of Eden, Edited by Rutherford H. Platt, Jr.New York, 
N.Y.; Alpha House (1926). 

[64] The King James Version of the, Holy Bible with Apocrypha, 
www.davince.com/bible. 

 ,Hebrew-English Tanakh (2009 – 5769), Varda Books, skokie, illinois :תנייך [65]
USA. 

[66] The Quran: an Encyclopedia, Edited by Oliver Leaman (2006), s.v. Origins, 
Organization and Influences on the Quran, Routledge. 


