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چکیده

این پژوهش سابقه دعوای تحریف بایبل از قرن دوم تا هفتم میلادی در نزاعهای درونی
و بیرونی یهودیان و مسیحیان را بررسی میکند و نشان میدهد که چگونه این مسئلله
از اتهامزنیهای بیمطالعه و مبتنی بر کماطلاعی آغاز شد و بهتئدریج بئا رشئد الاهیئا
مبتنی بر کتاب مقدس در میان یهودیان و مسیحیان ،این موضوع هم در مسیر تحول و
پیشرفت قرار گرفت .در این تحقیق فقط نزاعهای میان دو فرقه عمئد یهئودی ،یعنئی
یهودیان ارتدوکس و یهودیان سامری ،و همچنین اتهامزنیهای دوجانبه میان یهودیئان
و مسیحیان دربار اصل عبئری و ترجمئههای یونئانی تئن بحئث و بررسئی میشئود.
بنابراین ،اتهامهای مطرحشد در این زمینه از جانب فرقئههای دگرانئدیش مسئیحی در
اینجا مد نظر نیست.
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مقدمه

مسئله تحریف بایبل 1در پژوهشهای تاریخی معمولاً با تمرکز برر دوران الرلامی و

دعاوی متکلمان و مفسران مسلمان در این باره پیگیری میشود .از اینرو ،معمولاً چنرین

پنداشته میشود که این دعوی ترا پریش از الرلاج و رود نداشرته الر ؛ در حرالی کره
پژوهشی دقیق در مجادلات دینی یهودی و مسیحی در دوران پیشااللامی آشکار میکنرد

که به فاصله اندکی پس از رلمیلازی متون مقدس یهودی و مسیحی ،نزاعهرا چره در

میان فرقههای هر یک از این دو دین ،و چه میان متکلمان این دو دین با یکدیگر بر لرر
محرّفبودن نسخههای موثق نرزد رقیرد در میگیررد و بعیری از ایرن نزاعهرا پرس از
نزدیک به دو هزاره همچنان پابر ا ال  .بررلی تماج واند ایرن بحرث در کرل ایرن

دوران مجالی بسیار فراخ میطلبد .از اینرو ،محدوده زمانی بررلیشرده در ایرن مقالره
کوتاه را به دوران تکوین متون مقدس یهودی -مسریحی ترا زمران وهرور الرلاج ،یعنری

بازهای حردوداً پنجلردهای ،و محردوده مجادلرات را بره دو فرقره مهر یهرودی و نیرز
دلهای یهودی -مسیحی محدود میکنی ؛ چراکه پرداختن به اتهامرات مررر شرده در

این زمینه از اند لایر فرقههای دگرانردیش مسریحی (ماننرد گنولریان ،مسریهودیان،

ابیونیان و )...خود نیاز به مجالی مستقل دارد.
اتهام تحریف در میان فرقههای یهودی

از آنجا که رلمیلازی متون مقدس یهودی پس از ویرانی معبد دوج اتفرا افتراد و

از آن زمان به بعد ه فقط فرقه فریسیان از حوادث زمانه ان به در بردند و ترا پرس از

وهور اللاج فرقه مه دیگری مانند قرائی در میان یهودیان وهور نکرد ،ممکن الر

بره

نظر برلد نباید در میان یهودیان زمزمهای از تحریف ترورات و کتا هرای دیگرر بایبرل

عبری در میان بوده باشد .با این حال ،یک فرقه خاص و کمتر دیدهشده داری کره اتفاقراً

نماینده ریان مدعی تحریف در بایبل عبری ال

و اصلاً توراتی مخصروص بره خرود

دارد و از همان دوران تخرید معبد دوج تا زمان حاضر با یهودیان ارتدوکس بر لر ایرن

موضوع بحث و دل داشته و دارد .منظور فرقه لامریان ال .
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تورات سامریان

لامریان فرقه بسیار ک شماری از یهودیان هستند که طی قررون طولرانی در حاشریه

وامع ارتدوکس یهودی به حیات خود ادامه دادهاند .البته تردیدهایی دربراره اینکره آیرا

الالاً میتوان لامریان را فرقهای از یهودیان دانس

یا نه و ود دارد؛ اما دل ک طبرق

تعریفی از یهودی  ،که یهودیان را لاکنان لررزمین مقردس معرفری میکنرد کره الرفار
خمسه را لخن خدا میدانند و او را میپرلتند ،میتوان آنها را زء یهودیان بره شرمار
آورد .یمز چارلزورث پس از بحث کوتاهی در این زمینه تر یح میدهد لامریان را از

«اهل کتا »ی بداند کره «خردای خردا» را میپرلرتند (Charlesworth, 2013: xvii؛ دربراره
اختلاف نظر عالمان یهودی در این باره نک .)Knoppers, 2013: 225 :.البته به گفته او ،خودِ

لامریان تر یح میدهند «الرائیلیان» یا «بنیالرائیل» خوانده شوند (

Charlesworth, 2013:

 .)xviiطبق لرشرماری انجاجشرده در لرال  907 ،0202لرامری شنالرایی شردهاند کره
همچنان در عید پِسَح در کوه گریزی گرد ه میآیند ترا قربرانی خرود را تقردی کننرد

(.)Ibid.

درباره منشأ پیدایش این فرقه در کلیترین حال

له روایر

نخس  ،روایتی که خود لامریان از اصل و نسد خود به دل

مختلرف و رود دارد:

میدهنرد؛ دوج ،روایتری

که یهودیانِ ارتدوکسِ بالتان از منشأ شکلگیری آنها بیان کردهانرد؛ و لررانجاج روایتری

که تحقیقات تاریخی دید از این موضوع بره دلر
محققان مدرن آن ال

میدهرد .نظریره االرد در میران

که این فرقه و کتابشان مشخصاً در اواخر قرن دوج پیش از میلراد

تا اوایل قرن اول میلادی شکل گرفتهاند (برای اطلاع تفصیلی نرک:.

.)7-23

لامریان نسخه خاصی از الفار خمسه (یعنی پنج کتا

Anderson & Giles, 2012:

نخس

از کراله یهودیان و

مسیحیان مشتمل بر کتا های پیدایش ،خروج ،لاویان ،اعرداد و تننیره) دارنرد کره فقرط
همان را کتا

مقدس خود میدانند و برخلاف دیگر یهودیران ،اعتقرادی بره تقردس یرا

اعتبار کتا های مولوج به انبیا (نویئی ) و مکتوبات (کتووی ) ندارنرد ()Ibid.: 2؛ چراکره
معتقدند این بخشها را «عزرای ملعون» از خرود عرل کررده الر

(.)Roth, 1987: 205

تورات لامریان ،که به نحو کلی نسخه خاصی از تورات اولیه ال  ،در مجموع حراوی
بیش از شش هزار ریزتفاوت متنی در مقایسه با نسخه تورات مالرورایی الر  .حردود
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 0722فقره از این ریزتفاوتها با آنچه در نسخه تورات هفتادین آمرده الر  ،مرابقر

دارد که این موضوع نشاندهنده اتکای این دو متن به نسخه اولیه ترورات الر  .حتری
گاهی روایات عهد دید ه بیشتر با آنچره در ترورات لرامری آمرده انربرا دارد ترا

روایتی که در تورات مالورایی و هفتادین ذکر شده ال

.)VanderKam & Flint, 2002: 95

(بررای دیردن دو منرال نرک:.

هرچند در انا یل از لامریان ناج برده شده و آنان احتمالاً موضوع برخی از مجادلات

و اتهامات ضمنی در عهد دید هستند 2،و واهراً در قررون اولیره مسریحی هر برخری

عالمان مسیحی تو هاتی به این فرقه داشتهاند ،اما اربیان تا دوران دیرد عملراً از ایرن

کتا

بیاطلاع بودند .الد ال

کامل از این کتا

که در لدههای میانه که اربیران در نروعی بیخبرری

بره لرر میبردنرد ،ابنحرزج اندلسری (د0246/. 654 .ج ).از ترورات

مخصوص لامریان و اتهاجزنیهای دو انبه میان آنان و یهودیان خبر داده ال

بیتا .)76/0 :به هرر روی ،کشرف دوبراره ایرن کترا

در ارر

(ابنحزج،

بره لرال  0404میلرادی

برمیگردد که پیئترو دلا واله ( )Pietro della Valleنسخه کاملی از آن را از لامریان دمشرق
خرید و به اروپا فرلتاد و طرولی نکشرید کره نسرخه مصرحَحی از آن بره چراس رلرید

( .)Montgomery, 1907: 286از آن زمان (تا اوایل قرن بیست ) محققان اربی ایرن کترا
به عنوان منبعی فرعی و ک اهمی

را

برای مرالعات انتقادی در متن تورات مرد نظرر قررار

دادند.

برای منال گزنیروس (( )Geseniusد 0460 .ج ،).تروراتپژوه بر سرته قررن نروزده ،

معتقد بود تورات لامری حاصرل دلر کاریهای عالمران لرامری در نسرخه ترورات
مالورایی در زمان الکندر ال

(.)VanderKam & Flint, 2002: 92

و بنابراین ارزش خاصی برای ایرن نسرخه قائرل نبرود

نخستین کسی که با نگاهی منب

به تورات لامری ارزشری تراریخی بررای آن قائرل

شد و آن را مشتمل بر آثاری از تورات اولیه دانس  ،پراول کالره

(Kahle

 )Paulدر اوایرل

قرن بیست بود ( .)Ibid.: 93از آن زمان به بعد اکتشافات بالرتانشرناختی در اواخرر قررن
بیست و اوایل قرن بیس ویک مو د پذیرش این دیردگاه منبر
دیدی درباره این کتا

شرد و بصریرتهای

به ارمغان آورد ( .)Anderson & Giles, 2012: 2-3برهویژه کشرف

طومارهای قمران در میانه قرن بیست پرتوهای تازهای بر اهمی

این کتا

در مرالعرات
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متنی تورات افکنرد

(نرک25-58 :.

 .)Ibid.:امرروزه محققران ،ترورات مالرورایی را مبنرای

قیاوت درباره تورات لامری قرار نمیدهند؛ بلکه همه این متون را بره منزلره الرنادی

مه برای شنالایی منابع اولیه تدوین کتد مقدس یهودی در نظر میگیرند

)72-3

.(Ibid.:

بر این الاس ،امروزه دلتهبندیهای دیدی از تفاوتهای میان این متون عرضره شرده
(برای دیدن نمودارهایی از این دلرتهبندیها نرک .)Ibid.: 74, 75, 76 :.بررلری طومارهرای

ال

قمران و مقایسه آنها با نسخههای لامری و یهودی تورات ،محققان را قانع کررده الر

که نسخه لامری بیشتر شبیه به تورات اولیه (منبرع اصرلی همره نسرخههای مو رود از
تورات) ال

(.)Tov, 2013: viii

اما درباره اختلافات میان تورات لامری و تورات مالورایی ،که به حدود شرشهزار

اختلاف میرلد ،باید گف

فقط بخشری از آنهرا ناشری از تلراش لرامریان بررای تأییرد

اعتقاداتشان ال  .از مله این اختلافات آن ال

که در نسخه ترورات لرامری ،مکران

اورشلی  .ده فرمانِ لامری شاملِ بندی اضافه ال

که به طور خاص از کوه گریزی بره

مقدس برای انجاجدادن آیینها و مرال دینی ،کوه گریزی معرفی میشود ،نه صهیون در
عنوان قربانگاه یهوه ناج میبرد ( .)VanderKam & Flint, 2002: 95از دیگر تفاوتهای مرتن
لامری با متون مالورایی و هفتادین ،احتراز متن آن از اوصاف انسانانگارانه برای خردا

و تأکید بیشتر بر نقش مولی ال
طبیعی ال

).(Anderson & Giles, 2012: 1

با و ود چنرین تفاوتهرایی میران مرتن مالرورایی (ترورات یهودیران

ارتدوکس) و متن لامری ،از همان آااز دالهای الاهیاتی میان پیروان دو فرقره دربراره

اصال

متن خودشان و محرفبودن متن دیگری درگرفته باشد .البته با تو ه بره تراری

تدوین و قانونیلازی کتد مقدس یهودیران کره ترا اواخرر قررن اول میلرادی بره طرول
انجامیده ال  ،تا پیش از این تاری نمیتروان نشرانههای روشرنی از ایرن اتهراج یافر ؛

چنانکه منلاً در تاری یولفوس ( )Josephusبه را وفور اتهامات مختلف بره لرامریان،
هیچ صحبتی از محرفبودن تورات آنها در میان نیس

(نک:.

283-4

 .)Pummer, 2009:امرا

به نظر میرلد از قرن دوج به بعد و با روشنشدن مرزهای میان متون مقدس یهرودی و

لامری ،آشکارا میتوان رد پای این اتهامات را در آثار مختلف دو طرف دید.
ال

در این میان ،طبیعتاً بیشترین تمرکز در این دلها بر لر تغییررات متنری معنراداری
که در اثبات صح

عقاید یا آیینهای یکی از دو فرقه کاربرد دارند .منال بارز این
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تغییرات ،تننیه  6 :09ال

که طبق متن مالورایی چنرین تر مره میشرود« :و چرون از

رود اردن گذشتید ،این لنگها را در کوه عیبال برپا دارید  ...در آنجا قربانگاهی از برای

یهوه خدای

بنا کن» .کلمه کلیدی در این عبارت «کوه عیبال» ال

برپاکردن قربانگاه یهوه معرفی شده ال  .عجید نیس

کره در اینجرا محرل

که در متن لامری به ای کوه

عیبال ،کوه گریزی  3آمده باشرد (نرک :.عهرد عتیرق :0171 ،ص ،491س)0؛ زیررا مقردسترین
مکان برای لامریان ،که همه آیینهای دینیشران را در آنجرا بره رای میآورنرد ،کروه
گریزی ال  .نشانههای دلهای کهن میان یهودیان و لامریان بر لر روایر

درلر

این بخش را میتوان در تلمود و میدراشی یافر  .عالمران یهرودی ایرن تغییرر متنری را
نشانهای از تحریف عمدی متن تورات به دل

لامریان میدانستند (نک:.

van der Horst,

 .)2006: 146امروزه محققان معتقدند آنچه در تورات لرامری آمرده (گریرزی ) کهنترر و

اصیلتر از روای

مالورایی ال

(نک.)Charlesworth, 2013: xix :.

از دیگر نمونههایی که عالمان تلمودی لامریان را مته به تحریف ترورات کردهانرد،

درباره تننیه  12 :00ال

که عبارت «در آن لروی شِرخِ » را اضرافه دارد .دربراره ایرن

افزوده در تلمود بابلی آمده ال « :ربی الیعزر ،پسر ربی یوزه ،گفر  :در ایرن براره مرن

اثبات کردج که کتا های لامریان الط ال  .من به آنها گفت  :شما توراتتان را تحریرف

کردهاید؛ اما چیزی به دل
(لوطا11 ،

نیاوردهاید (یا بدون آنکه دلیلری در دلر

داشرته باشرید)»

) .عین همین مرلرد در تلمرود اورشرلیمی بره نقرل از ربری الیعرزر برن

شیمعون آمده ال « :شما [لامریان] توراتتان را تحریف کردید» (זייפתם תורתכם .لروطا،

. )1 : 9
الر

از ربی الیعزر همین اتهاج بر مبنای اعتقادنداشتن لامریان به رلتاخیز ه نقرل شرده
(שהיו אומרים אין תחיית המתים מן ספריהם מזוייפים .نرک)Stenhouse, 2011: 248 :.؛

چراکه لامریان با التناد به اینکه در الفار خمسره ذکرری از رلرتاخیز نیامرده منکرر آن
بودند .در نقد این انگاره ،ربی شیمعون بن الیعزر هر همران اتهراج تحریرف ترورات را

مرر کرده ال « :بر همین الاس من اثبرات کرردج کره کتا هرای کروتی [ت ترورات

لامریان] علی ال ؛ چراکه آنان معتقدند مردگان زنده نمیشوند» (لریفره بمیردبار شرلاه

 .)000تقریباً عین همین اتهاج در تلمود بابلی ،لنهدرین 72

هر تکررار شرده الر .

برخی محققان ،نهاییلازیِ مأخرذ اخیرر را مربروه بره قررن هفرت میلرادی میداننرد و
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م عتقدند از قرن شش میلادی به این لو عالمان یهودی ،چه در فلسرین و چه در بابرل،
خود را ناچار میدیدند مواضع صرریحی در مقابرل دیگرر نسرخههای ترورات (از قبیرل

لامری و هفتادین) اتخاذ کنند؛ از اینرو برا صرراح

میکردند (نک.)Friedheim, 2010: 186 :.

بیشرتری ایرن مباحرث را مررر

در مقابل ،برخی محققان مانند مونتگمری معتقدند بهرا آگاهی عالمران تلمرودی از

و ود اختلافات متنی میان تورات لامری و مالورایی ،هیچگاه آنها این مسئله را ردی

نگرفتند و از آن چون ابزاری برای تکفیر لامریان الرتفاده نکردنرد (

Montgomery, 1907:

 .)169حتی برخی عالمان یهودی منل ربی شمعون بن گملیئل در قررن دوج لرامریان را

یهودیان کامل میدانستند
عالمان یهودی به لن

(170

 .)Ibid.:در تلمود هر گهگراه نشرانههرایی از خروشبینی

لامری به چش میخورد (.)Lowy, 1977: 125-6

اما از لوی دیگر ،لامریان با قاطعیر  ،اتهراج تحریرف ترورات را متو ره یهودیران

میکردند .آنان چون پیامبری ایر از مولی را قبول ندارند ،و مخصوصاً لرخنان عرزرا را
در تیاد آشکار با لخنان مولی میدانند ،هیچ کتابی را هر بره رز الرفار خمسره بره

رلمی

نمیشنالند و مقدسدانستن کتا های دیگر را رمی در حد ارتداد میانگارند

(.)Van der Horst, 2006: 141-2

توضیحات لوی در این زمینه بهخوبی تبیینکننده نگاه لامریان به این قییه ال :
لامریان اعتقاد ازج داشتند که متنشان تنها نسخه معتبر از تورات الر  .تمراج

آثار آنها مملو از دلهایی درباره متن مقدلشان ال

برای دفاع از آن از دل

و آنران هریچ فرصرتی را

نمیدادند ]...[ .آنها پیولته میگویند تنها آنران فرمران

مذکور در تننیه  0 :6و تننیه  0 :01را برپا داشتهاند که میگوید کلمات کراله را

«نه بیفزایید و نه بکاهید» .خود آنها قادر به این کار بودند ،چرون آنهرا صراحد
لنتی بودند که از مولی به شیوخ و از آنان به شریوخ نسرلهای بعردی منتقرل

شده بود .طبیعتاً لامریان معتقد بودند آنها تنها الرائیلیان واقعی هستند کره ایرن
لن

را امانتدارانه نگه داشتهاند .این اعتقاد آنها به اینکه آنران نگهبانران واقعری

تورات هستند ،همه اتهامات تحریف متن را که دیگران متو ه آنران میکردنرد،

تح الشعاع قرار میداد (.)Lowy, 1977: 123-4
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ه از اینرو ال

معنای «نگهبانان» ال

که آنان خود را نه لامری ،که شرومری میخواننرد کره لفظراً بره
).(Ibid.: 125

در یکی از منابع تاریخی لامری به زبان عربی ،مولوج به کتا

التاری اثرر ابروالفتح

(نگاشتهشده در قرن چهارده میلادی) 4دالتانی از دل میران عرالمی لرامری بره نراج
لَنبَلّاه لاوی و زِروباوِل یهودی در زمان کوروش بزرگ نقل شده ال

به وثاق

که وقتی بحرث

تورات لامری میرلد ،لنبلاه پیشرنهاد مباهلره یرا وَرِ گررج میدهرد؛ بردین

صورت که تورات لامری و تورات یهودی به آتش انداخته شود ترا معلروج شرود کرداج

درل

ال  .چنانکه انتظار میرود ،در این روایر ِ لرامری تروراتِ یهرودی در آترش

میلوزد ،اما توراتِ لامری از له وَرِ پیدرپی لال بیررون میآیرد (نرک:.

Hjelm, 2000:

 .)258-60بر الاس آنچه پیشتر دربراره تراری مرزگرذاریهای فرقرهای و قانونیلرازی
متون مقدس یهودی و لامری گفته شد ،روشن ال

پنج پیش از میلاد میگذرد خیالی ال
خود لندی ال

که این دالتان که در فیرای قررن
داشته باشد .برا ایرن حرال،

و نمیتواند اصال

که نشان میدهد تا قررن چهرارده همچنران اتهاجزنیهرای دوطرفره

درباره محرفبودن تورات طرف مقابل رواج داشته ال .
اتهامزنی مسیحیان به یهودیان
از همان قرون نخس

میلادی ،مسیحیان از و ود نسخه لامری تورات مرلع بودنرد

و درباره آن لخن گفتهاند .الد اینکه رویکرد منفی یهودیان به نسخه لامری در میران
مسیحیان دیده نشده و آنان معمولاً با رویکردی خننا یا حتری منبر

بره آن پرداختهانرد؛

چراکه آن را بیشتر منربق با نسخه هفتادین و وولگات یافتهاند .با این حال ،ایرن آگراهی

مسیحی از نسخه لامری تورات را ،که در آثار اریگن ،روج و لیریل الکندرانی دیرده

میشود ،حداکنر میتوان تا قرن هشت میلادی در آثرار یونرانی گئورگیروس لرینکلوس
(Syncellus

 )Georgeردیابی کرد .مسیحیان از آن زمان تا قرن هفرده ترورات لرامری را

به فراموشی کامل لپردند (.)Montgomery, 1907: 286

اما از تورات لامری که بگذری  ،فری معتقد ال

به زمان کلمن

قدم

بحث از اتهراج تحریرف

و مانی میرلد ) .(Jeffery, 1944: 279ولی شواهد تاریخی گویای آن ال

که لابقه این نزاع بسیار کهنتر از این ال  .میتوان گف

از زمرانی کره یهودیران مرتن
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مقدس خودشان را بر الاس نسخه عبری نهایی کردند و مسیحیان متن عهد قدی را برر

الاس نسخه یونانی هفتادین به رلمی

شناختند ،بذر نزاع درباره محرفبرودن یکری از

دو نسخه میان یهودیان و مسیحیان کاشته شد .علاوه بر تفاوتهای متنری میران ایرن دو

نسخه ،چندین کتا

و قرعه بزرگ متنی در نسخه هفتادین یاف

میشد که اثری از آنها

در نسخه عبری نبود .آنچه کار را برای یهودیان کمی دشوار میکرد ،این بود کره نسرخه

هفتادین برگردانی یونانی از نسخه عبری بود که حدود له قرن پریش از میلراد در زمران
فیلادلفوس ،پتلومرائیس دوج (. 069-045ج ).و بره دلر

صورت گرفته بود.

معری از عالمران یهرودی

از نخستین کسانی که اتهاج تحریف از او نقل شرده ،وولرتین شرهید (حردود -022

 045ج ).ال  .او وقتی دید آیاتی که وی از کترا هرای عرزرا و ارمیرا دربراره بشرارت
مسیح به آن التناد کرده ،برای رقید یهودیاش تریفو ( )Tryphoناشرناخته الر
نتیجه گرف

(1996: 353

لرریعاً

که اخیراً یهودیان از لر دشمنی با مسیحیان ایرن آیرات را حرذف کردهانرد

 .)Resnick,او به درخوالر

تریفرو فهرلرتی از عبراراتی را کره معتقرد برود

یهودیان از تر مه یونانیشان کتمان کردهاند ،به دل

میدهد (.)Simon, 1986: 154

نمونه دیگر از اتهاجزنی وولتین به یهودیان در مسئله تحریف ،مربوه بره چگرونگی

تر مه کلمه عبریِ «عَلما» به یونانی ال  .یهودیان معاصر وولتین معتقد بودند تر مره
«عَلما» (העלמה) به «پارثنوس» ( :παρθνοςباکره) الط ال

و باید «نئرانیس» ( :νεανιςزن

وان) تر مه شود 5.از آنجا که تر مه ایرن کلمره بره «براکره» نقرش مهمری در اثبرات

دعاوی مسیحیانی دارد که این عبارت را ناور به وهور مسیح تفسریر مریکننرد ،طبیعری

ال

که متألهان مسیحی زیر بار چنین التدلالی نروند .وولتین ادعا کرد یهودیان از لر

دل

بردهاند ،بلکه به این معنا که اخیرراً آن را بره شرکل نادرلرتی بره یونرانی تر مره

دشمنی با مسیح متن عبری را تحریف کردهاند؛ البته نه به این معنرا کره در مرتن عبرری

کردهاند تا پیشگوییهای عهد قدی درباره مسیح را به شکلی لوه دهند که برر عیسری
تربیق نکند (.)Gallagher, 2012: 175-6

بنابراین ،وولتین تر مههای دید یونانی را محرف میدانس  ،نره مرتن عبرری را؛

چراکه یهودیان پس از وهور مسیحی  ،از نسخه هفتادین روگردان شرده و تر مرههای
یونانی دیدی تدارک دیده بودند .گفته شده احتمالاً ربی عقیوا در حوالی لرال  062ج.
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از آکویلا خوالته ال

تر مه دیدی از بایبل عبری به یونانی فراه آورد تا ادعاهرای

مسیحیان بر مبنای نسخه هفتادین باطل شود .اما همین تلاش یهودی منجر به لروء ورن
بیشتر مسیحیان به یهودیان درباره تحریرف بایبرل شرد؛ مخصوصراً برا تو ره بره اینکره

مسیحیان بر الاس نامه آریستائس معتقرد بودنرد تر مره هفترادین برا الهراج و هردای

رو القدس صورت گرفته و از اینرو معتقد به نوعی قدالر
بودند ( .)Resnick, 1996: 355باید تو ه داش
روایتی پیشامسیحی ال

و خراناپرذیری بررای آن

که دالتان «تغییررات الهاجشرده» در اصرل

که اول در میان خود یهودیان رواج یافته بود؛ اما بعدها عالمان

یهودی رویکردی دوگانه و نامشخص در قبال آن اتخاذ کردند(نک.)Gallagher, 2012: 171:.

وولتین در واکنش به این رویگردانی یهودیان از نسخه هفتادین میگوید« :من دیگر
تفسیرهای هفتاد شی

نمیتوان به معلمان شما اعتماد کن  ،کسانی که از پذیرش صح

[یهودی] که نزد پتلمائیس بود طفره میروند؛ و میکوشند یکی دیگر بسازند» (

Rensick,

.)1996: 354, n. 42

پس از وولتین به ایرنائوس ( 020-012ج ).میرلی که با قوت بیشرتری معتقرد بره

الهامی و خراناپذیربودن متن هفتادین بود ( .)Gallagher, 2012: 176اما درباره اعتقاد او بره

محرفبودن متن عبری ،برخی محققان ماننرد هنگرل ( )Hengelو مرولر ( ،)Müllerچنرین
احتمالی را رد نکردهاند .ولی گالراهر ( )Gallagherمعتقرد الر
ممکن نیس

برر الراس گفترههای او

بتوان او را معتقد به تحریف نسخه عبری دانس ؛ چراکه ایرنائوس تر مه

هفتادین را دقیقترین تر مه از متن عبری دانسته و دیگر تر مههای یونانی را به دلیرل

دقیقنبودن رد کرده ال ؛ این تلویحاً بدان معنا ال
آن تر مه شده ،درل

بوده ال

(177

که متن اصلی ه  ،کره هفترادین از
از زمران وولرتین و

 .)Ibid.:گالاهر معتقد ال

ایرنائوس تا زمان اریگن ،دیگر کسی از آبای کلیسرا دج از محرفبرودن مرتن عبرری یرا

یونانی نزده ال

(.)Ibid.: 178

بنابراین ،میتوان نتیجه گرف

وضعی

در قرن دوج میلادی ،که کتا هرای یهرودی برهتازگی

رلمی و قانونی یافته بودند و مسریحیان هنروز فهرلر

کراملی از کتا هرای

رلمی و قانونی نداشتند ،مجادلات یهودی -مسیحی دربراره وضرعی

ایرن کتا هرا در

فیایی ابهاجآلود و نامشخص دنبال میشده و مرر کردن اتهاج تحریف در این فیا برار
معنایی متفاوتی نسب

به آنچه در قرون بعد مرر شد ،داشته ال .
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نشانه دیگری از این آشفتگی اتهاجزنیهای اولیه در قرون نخستین آن الر

را قدال

کره بره

بیانشده برای نسخه هفتادین نزد مسیحیان ،برخی عالمان مسریحی کره در

مواضررعی روایر

عبررری یررا حترری دیگررر تر مررههای یونررانی (ماننررد تر مرره آکویلررا،

لیماخوس و تئودولیون) را نزدیکتر به عقایدشران میدیدنرد (نرک:

178

 ،)Ibid.:اتهراج

تحریف را درباره نسخه هفتادین متو ه یهودیان میکردند .بررای منرال اریگرن (د056 .
ج ).در تفسیر ارمیا  0 :09به اختلاف میان نسخه یونانی و عبرری اشراره میکنرد و چرون
عبری را تر یح میدهد ،نتیجه میگیرد که یهودیران مواضرعی از مرتن یونرانی را

قرائ

تحریف کردهاند ( .)Resnick, 1996: 354گالاهر میگوید از مسائل ا ماعی میران محققران
آن ال

که اریگن نسخههای بازنویسیشده از روی هفتادین را محرف ،و مرتن مر رع

برای تصحیح آن را اصل عبری میدانسته ال ؛ چراکره معتقرد بروده الر

تر مههای یونانی دیردتر دقیقترنرد؛ از ایرنرو او حتری دلر

در فقراتری

بره تصرحیح نسرخه

بر امانده از هفتادین زد تا آن را به شکل اصلیاش برگرداند ( .)Gallagher, 2012: 180-1با

این همه ،شواهدی از بدبینی او حتی به متن عبری ه و رود دارد؛ بنرابراین ،بره طرور
مرلق و کلی معتقد به تصحیح متن هفتادین بر الاس متن عبری نبود (.)Ibid.: 182

از آنچه روفینوس ( 602-165ج ).درباره انگیزه اریگن از تدوین هگزاپلرا (طومراری

شامل متن عبری ،آوانگاری یونانی متن عبری و چهار تر مه مختلرف یونرانی در شرش
لتون متقابل) میگوید ،معلوج میشود در زمان اریگن اتهاج تحریف بره طرور ردی از
طرف یهودیان ه متو ه مسیحیان میشده ال  .روفینوس میگوید اریگرن هگزاپلرا را

تدوین کرد تا ردیهای باشد بر یهودیان و مرتدان« ،چون آنها دروغ میگوینرد کره مقردار
در خور تو هی از کتا های ما تغییر یافته یا ک و زیاد شده .اریگن میخوال

نشران

دهد که یهودیان چه کتا هایی در اختیار دارند  ...تا بدانی که ما متنهرا را کر و زیراد

نکردهای  ،بلکه این کار یهودیان بوده ال »

(355

 .)Ibid.:لحن طعنهآمیز اریگرن خررا

به یهودیان که «نسخههای ما خالص و تهی از عل ال » ( ،)Ibid.: 183شاهدی برر ایرن
دل لفظی میان دو گروه ال .
بنابراین ،میتوان گف

هدف اریگن دفاع از نسخه خاصی از بایبل (منلاً نسخه عبری

یا هفتادین) نبوده ،بلکه از نظر او هر گونه ناهماهنگی میان این متون یا نالازگاری آنهرا

با عقاید مسیحی نشانهای دال بر دلر کاریهای یهرودی الر  .گالراهر نشرانههایی از
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( .)Ibid.: 183-5اریگرن

بدبینی اریگن به متر مران یهرودی هفترادین را برشرمرده الر

همچنین نبودِ دالتان لوزانا در نسخه عبری را به این دلیل میداند که متر مانِ یهرودیِ

آن میخوالتهاند رلواییهای «شریوخ ،حاکمران و داورانشران» را پوشریده نگره دارنرد

( .)Resnick, 1996: 357این دالتان روایتگر اتهاجزنی دو شی یهودی به زنی روان الر

که حاضر نشده بود تسلی هوسهای آنان شود؛ اما لرانجاج با تدبیر دانیال در براز ویی
داگانه از این دو شی  ،بیگناهی زن اثبات میشود .این دالتان بخشی از کتا

به روای

نسخه هفتادین ال

اثری از آن نیس

و در نسخه عبری کتا

(.)Toy, 1906: 11/602

دانیرال

دانیال و دیگر آثار کهن یهرودی

اما از لوی دیگر ،خود عالمان مسیحی ،مانند اریگن و وولیوس آفریقایی ،نشانههایی

در متن این دالتان میدیدند که در و ود اصل عبری بررای ایرن دالرتان تردیرد ایجراد

میکرد .یکی از این نشانهها و ود ناسهای لفظی به یونانی در متن این دالتان الر

که در متر َ بودن این متن از عبری تردید ایجاد میکند .وولیوس در نامه به اریگن ایرن

مسئله را یادآور شده و اریگن نیز تأیید کرده که خودش ه پیشتر به این مسرئله فکرر

کرده ال

شدهاند

(71

( )Gallagher, 2012: 64-5و حتری دیگرانری هر ایرن مشرکل را بره او یرادآور
 .)Ibid.:این مسئله دل مایه تمسخر مسیحیان به دلر

بود .روج (د 602 .ج ).خبر داده ال

ایرمسریحیان شرده

که معلمی یهودی با الرتناد بره ایرن ناسهرای

یونانی در دالتان لوزانا مسیحیان را مسخره کرده و پورفیری فیلسوف (د 102 .ج ).هر

با التناد به همین مشکل ،در وثاق

کل کتا

از آنجا که آبای کلیسا برای به رلمی

دانیال تشکیک کرده ال

شناختن یک کتا

(.)Ibid.: 65

یا متن بره عنروان بخشری

از عهد عتیق داشتن اصل عبری را ضروری میدانسرتند ،هرر لره شخصری

پیشگفتره،

یعنی وولیوس ،اریگن و روج در سر و وی راهری بررای تعیرین تکلیرف دالرتان

لوزانا بودند .به هر حال ،این دالتان یا از نسخه عبری حذف شده یرا بره مرتن یونرانی
افزوده شده بود .چنانکه روج از اریگرن نقرل میکنرد ،او بررای مشخصشردن اینکره
تحریف در کداج نسخه روی داده ،پیشنهادی زبانشنالانه میکند و میگوید باید بررلی

کنی که آیا ناس فعل بریدن ( :σχίσειلکیسی) با درخ

فعل ارهکردن ( :πρίσαιپریسه) با درخ

مصرکی ( :σχίνονلرکیلنا) ،و

بلوه ( :πρίνονپرینا) ،چنانکره در مرتن یونرانی

آمده ،میتواند در عبری ه چنین نالی بسازد یا خیر .این بدان معنا ال

کره اریگرن
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دو دهه پیش از مرر کردن این مسئله در نامه وولیوس درگیر این موضروع بروده الر

(.)Ibid.: 70-1

اما درباره مسئله ناسهای دالتان لوزانا ،اریگرن دو دهره بعرد در نامرهنگاری برا

وولیوس آفریقایی خبر میدهد که تماج تلاشهایش برای یرافتن ایرن معادلهرای عبرری
که چنین احاطرهای

ناکاج مانده ال  ،چراکه در میان خود یهودیان ه کسی نبوده ال

بر زبان عبری داشته باشد .اریگن در ای دیگری از ایرن نامره وقتری براز بره موضروع
ناسها برمیگردد ،میگوید هرچنرد بسریاری از ناسهرای مرتن عبرری در تر مره

یونانی فاقد معادلهای ناسگونهاند ،اما دل ک در یک را (پیردایش  )01 :0متر مران

یونانی توانستهاند ناس منالبی شبیه به آنچه در مرتن عبرری بروده بسرازند .بنرابراین،

میتوان امیدوار بود که در دالتان لوزانا ه چنین اتفاقی افتاده باشد
میرلد با گذش

(74

 .)Ibid.:به نظر

زمان ،تمایل اریگن به متن یونانی بیشتر شده ال  .بره همرین دلیرل

بود که ،چنانکه گذش  ،او نبود دالتان لوزانا ،و برخری مرالرد دیگرر ماننرد دالرتان

کشتار پیامبران ،در نسرخه عبرری را چنرین تبیرین میکررد کره یهودیران میخوالرتهاند

رلواییهای شیوخشان پوشیده بماند ( .)Ibid.: 75پیشتر ،هیپولیتوس ه همین تبیرین را
درباره دالتان لوزانا بیان کرده بود (.)Ibid.: 76

با این همه ،یک نکته را نباید از نظر دور داش

و آن مخالف

اریگن با محرفبرودن

عهد قدی ال  .در واقع اتهامی که اریگن متو ه یهودیان میکند ،فقط پنهانکردن مرتن

عبری از ایریهودیان ال ؛ چنانکه در نامه به وولیوس آفریقایی میگوید در موا هه برا
فقرات مغشوش در متن بایبل باید «نراز یهودیران را بکشری و آنهرا را راضری کنری ترا

نسخههای تحریفنشده و خالی از عل را به ما بدهند» ( .)Resnick, 1996: 354این بردان
معنا ال

که اتهاج اریگن به یهودیران« ،کتمران» بروده نره «تحریرف» .چنانکره گالراهر

بهدرلتی متذکر شده ال  ،در اینجا باید میان دو مفهوج «تحریف» و «کتمان» تمایز نهاد

( .)Gallagher, 2012: 79اریگن درباره محرفنبودن عهد قدی موضع روشنی دارد .نقلقول
روج از او در این زمینه کاملاً گویا ال :

اما اگر کسی بگوید کتا های عبری را بعدها یهودیان تحریرف کردهانرد ،بایرد

بشنود که چگونه اریگن به این مسئله در دفترر هجرده از توضریحات دربراره
اشعیا پال میدهد که [اگر چنین تحریفی رخ داده بود] خدا [ت عیسی مسریح]
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و رلولان که کاتبان و فریسیان را در دیگر زمینهها مته میکردند ،هرگز درباره
چنین رمی که بسیار بزرگتر ال

در واقع ،آنچه اریگن بدان معتقد ال

لاک

نمیماندند (.)Ibid.: 79

کتمان متون اصریل عبرری ،مشخصراً دالرتان

لوزانا و قرعاتی را ع به کشتن پیامبران به دل

یهودیان ال  ،نه تحریف آنهرا .شربیه
انروخ ،و هیپولیتروس

این اتهاج را پیش از اریگن ،ترتولیان ( 002-042ج ).درباره کترا

( 015-092ج ).درباره دالتان لوزانا ه به شکل اولیه مرر کرده بودند؛ اما اریگن بود

که آن را بهتفصیل مرر کرد ( 6.)Ibid.: 79چکیده نظریه اریگن درباره این قیریه چنرین
کرره او ،ماننررد وولیرروس آفریقررایی ،معتقررد بررود یکرری از ملاکهررای مه ر برررای

ال ر

مقدسدانستن کتا ها در عهد قدی  ،و ود اصل عبری برای آن ال  .اما چرون برخری
کتا ها و فقرات عهد قدی در نسخههای یونانی فاقد اصل عبری بودند ،اریگرن فرر
را بر آن گذاش

که اصل عبری آنها مو ود ،اما نزد یهودیان پنهان الر

نکته مه آنکه این نظریه اریگن پرس از او هریچ طرفرداری نیافر

پرداخته نشد (.)Ibid.: 84
دق

(83-84

.)Ibid.:

و دیگرر برازگو یرا

نظرهای ریزبینانه اریگن در نسلهای بعدی عالمران مسریحی چنردان طرفردار

نیاف  .نسلهای بعد تماج تو ه خود را معروف متن هفتادین کردند و نیرروی خرود را
صرف پرداختن به اصل عبری و تر مرههای دیردتر نکردنرد

(189

 .)Ibid.:اِولربیوس

قیصری ( 117-041ج ).و گریگوری نیسایی ( 176-115ج ،).هر دو از شاگردان اریگرن،
معتقد بودند تفاوتهای میان متن عبری و متن هفتادین ناشی از تحریف متن عبرری بره
دل

یهودیان ال

( .)Ibid.: 190یکری از دلایرل اولربیوس در ترر یح مرتن هفترادین،

همخوانی آن با نسخه لامری در برخی فقرات بود .با این حرال ،او معتقرد برود تر مره

هفتادین از روی «نسخههای عبری کهن وتحریفنشده» صورت گرفته ال (.)Ibid: 191

اپیفانیوس للامیسی ( 621-102ج ).کره در زبانشنالری ،و از ملره دانرش عبرری،

تبحر داش

معتقد بود ک و زیادیهایی که در هفتادین نسرب

بره اصرل عبرری دیرده

میشود ،ناشی از ضرورتهای تر مرهای الر  .بنرابراین ،او نیرازی هر نداشر

کره

تفاوتهای میان این دو متن را بر الاس اعتقاد به تحریف متن عبری تو یه کنرد (نرک:.

.)Ibid.: 193-4
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آبای انراکی رویکردی نسبتاً متفراوت بره ایرن موضروع داشرتند .تئرودور کورولری

( 659-171ج ).در موا هه با تفاوتهای میان متن عبری و هفترادین ،معتقرد بره وقروع

تحریفهایی در نسخههای متأخر هفتادین بود .بنابراین ،او نسخه عبرری و هفترادین را
در اصل با یکدیگر منربق و ایرمحرف میدانس

(.)Ibid.: 195

اِولِبیوس اِمِسایی ( 142-122ج ،).برخلاف بسیاری از پیشینیان خرود ،هریچ تقدلری

برای تر مه هفتادین قائل نبود و اصرال

را در در ره اول بره اصرل عبرری و بعرد بره

تر مه لریانی آن میداد و از اینرو ،مشکلاتی را که در متن هفتادین میدید برا ر روع
به نسخه لریانی برطرف میکرد

(195

 .)Ibid.:شاگرد او ،دیودور طرلولری (د 172 .ج).

نیز پیرو التادش آزادانره هفترادین را نقرد میکررد ( .)Ibid.: 196تئرودور موپسوئسرتیایی

( 604-152ج ).نیز اصال

را به مرتن عبرری مریداد و تعصربی در قبرال مرتن هفترادین

نداش ؛ هرچند به هرر روی آن را معتبرترر از هرر تر مره دیگرری ،از ملره تر مره

لریانی ،میدانس

(.)Ibid.: 196

روج دومین عال مسیحی پس از اریگن بود که با دق

نظر بسیار متن عبری و متن

هفتادین را مقایسه کرد .اما برخلاف اریگن به نظریه محرفبرودن یکری از ایرن دو مرتن

اعتقاد نداش ؛ بلکه معتقد بود هر دو متن بر اصال
او در مخالف

با ایده تحریف عهد قدی به دل

خودشان بر ا هستند

(197

.)Ibid.:

یهودیان میگوید اگر آنها این تحریف

را قبل از وهور مسیح انجاج داده بودند ،حتمراً مسریح آنهرا را بابر

ایرن کرار بهشردت

لرزنش میکرد ،و اگر آنها این کار را بعرد از وهرور مسریح کررده باشرند ،چررور ایرن
همه پیشگویی محققشده را ع به او را بره حرال خرود وانهراده و تحریرف نکردهانرد
(200

 .)Ibid.:روج چنان به وثاق

متن عبری باور داش

که حتری شرواهد مو رود در

عهد دید را که در تیاد با این باور بود ،به گونهای تو یه میکرد

(201

 .)Ibid.:اتکرای

روج به متن عبری در تر مه عهد قدی به لاتینی ،واکنشهای منفی فراوانری از انرد

معاصران مسیحیاش برانگیخ

(نک:.

203-5

 .)Ibid.:اما آگولتین در این زمینه با رروج

همراه بود .هرچند ابتدا معتقد به تحریف متن عبری به دل

اعتقاد دل

کشید و مانند روج وثاقر

یهودیان بود ،بعدها از این

مرتن عبرری را پرذیرف

( .)Ibid.: 206-7یگانره

تفاوت روج و آگولتین این بود که روج هیچ تقدلی برای متن هفتادین قائل نبرود و

بهآلانی متر مان آن را مته به اشتباه در تر مه میکرد؛ اما آگولتین همچنران آنران را
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مؤید به رو القدس میدانس
(.)Ibid.: 207

و تغییررات آنهرا در مرتن را دارای تأییرد الراهی میدیرد

اتهامزنی یهودیان به مسیحیان

در مقابلِ اتهاجهایی که عالمان مسریحی بره یهودیران دربراره تحریرف ترورات وارد

میکردند ،یهودیان نیز معتقد بودند آنچه تحریف شده نسخه هفترادین الر  .در واقرع،
هرچه میزان رویآوری مسریحیان بره نسرخه هفترادین بیشرتر میشرد ،میرزان مخالفر

یهودیان با آن افزایش پیدا میکرد .به همین دلیل بود که آنران میکوشریدند تر مرههای
یونانی دیردی تهیره کننرد کره انشرین نسرخه هفترادین شرود .تر مرههای یونرانی
تئودوتیون ،لیماخوس و آکویلا را حاصل این تلاشها میدانند .یهودیران از ایرن طریرق

میخوالتند تحریفهای رخداده در هفتادین را اصلا کنند و به همین دلیرل مسریحیان
ه تا پریش از رروج بهشردت مخرالف ایرن تر مرهها بودنرد .منلراً در «گفر وگوی

تیموتائوس و آکویلا» اتهاج تحریف برا صرراح
( .)Simon, 1986: 153در این فیا عجید نیس

تر مهای محرف دانسته باشند.

متو ره آکویلرا و تر مرهاش میشرود

که عالمان یهودی ه نسرخه هفترادین را

عالمرران رَبَّنرری بهروشررنی فهرلر هایی از تحریفهررای رخداده در تر مرره یونررانی

هفتادین عرضه کردهاند .این فهرل

در آثار مختلف یهودی

ربَّنی  05 ،01 ،)00( 02و

 )04( 04تا ال ؛ هرچند عددی که در صدر بعیی از این فهرلر ها آمرده ،برا تعرداد
مذکور در آن فهرل ها گاه متفاوت ال
عجید نیس

(اعرداد داخرل پرانترز تعرداد واقعری الر )؛

که رشد این فهرل ها متنالد با ترتید تاریخی منابع حاوی آنهرا باشرد

( .)Tov, 1999: 1امانوئل طوو ( )Emanuel Tovایرن فهرلر های مختلرف را در فهرلرتی

پانزدهگانه یکی کرده ال

(نرک .)Ibid.: 3-5 :.الد ال

که منابع یهودی پیش از عرضه

این فهرلر ها ،بهاختصرار یرا تفصریل ،دالرتان معرروف دربراره چگرونگی پدیرداری
این تر مه و امداد الاهی در به دل دادن تر مهای یکسان به هم

 90متر

مختلف

را نقل میکنند و لپس خراهای رخداده در آن را برمیشمرند ( .)Ibid.: 5الردتر آنکره

منلاً میدراش هگادول در تفسیر خروج  02 :6بهصراح
ال

میگوید« :این یکری از فقراتری

کره ربّیهرای مرا در ترورات یونرانی تغییرر دادهانرد» ( .)Ibid.: 5البتره همره منرابع

تاریخ انگاره تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی 11 /

بهصراح

(.)Ibid.: 6

از «تغییر» لخن نمیگویند ،بلکه کلمه خننای «نوشرتن» را بره کرار میبرنرد

با این همه ،تو ه به این نکته لازج ال

منابع ،بسیار زئی و بیاهمی

الر

که پانزده فقرره تغییرر گزارششرده در ایرن

و االرد آنهرا را میتروان ناشری از اقتیرائات و

ضروریات کار تر مه دانس  .برای منال ،فقره اول آنها مربوه به مله آارازین ترورات

میشود که اگر بخواهی آن را به زبان فارلی بازگو کنی  ،نسخه عبری چنین الر « :در
آااز آفرید خدا» (בראשית ברא אלהים که در تر مه هفترادین هر مررابق برا همرین
مله آمده ال  ،)έν άρχή έποίησεν ό θεός :اما به ادعای منابع یهودی ،در تر مه یونرانی

آمده ال « :خدا آفرید در آااز» (אלהים ברא בראשית که طوو صورت یونرانی آن را
چنرین بازلرازی کررده الر  .)Ibid.: 11( )ό θεός έποίησεν έν άρχή :بنرابراین ،تحریرف

اشارهشده در این منالِ یهودی ،فقط تغییر در ترتید کلمات ال

که یکری از اقتیرائات

عادی تر مه ال ؛ هرچند وقتی به متن یونانی هفتادین مرا عه میکنی  ،میبینی اصرلاً
این اتهاج از الاس دروغ ال .

نمونههای بعدی مربوه به التفاده از ضمیر مفرد بره رای ضرمیر مرع و حرذف

برخی حروف اضافه و ضمایر در تر مره یونرانی پیردایش  0 :5 ،04 :0و  9 :00الر

( )Ibid.که اینها ه هیچ کداج تغییر مهمی به شمار نمیروند .بنابراین ،برا و رود صردها
فقره تفاوت بسیار دیتر میان این دو متن ،چنانکه منلاً اریگن و روج شنالایی کرده
بودند ،به نظر میرلد عالمان یهودی عزج چندانی برای ادعای وقوع تحریرف ردی در

متن هفتادین نداشتهاند که به ذکر ایرن چنرد فقرره معردود و بریاهمیر
بدیهیترین دلیل برای این ااما

پرداخترهانرد.

7

شاید آن باشد که به هر روی تر مره هفترادین کرار

خود یهودیان بوده و ایراد اتهامات دی بدان میتوانسته مو د تردیردافکنی در دیگرر

آثررار یهررودی شررود .بنررابراین ،شرراید یگانرره هرردف عالمرران ربّنرری از مرر کررردن ایررن

فهرل های کوچک و بیاهمی

از تغییرات متن هفتادین در قیراس برا مرتن عبرری آن

بوده که بگویند در هر حال ر وع به متن عبری مرمئنتر از ر وع به هفترادین الر

از این طریق موضع مسیحیان را تیعیف کنند.

و
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نتیجه

این تحقیق نشان داد که میتوان دعوای تحریف بایبل را تقریبراً همرزاد برا موضروع

رلمیلازی این کتا

دانس  .به این ترتید که هرچه الاهیات مبتنی برر مترون مقردس

پیشرفتهتر میشده ،دعاوی تحریف ه پیشرفتهتر میشردهاند؛ چنانکره در دو لره قررن
این اتهاج کاملاً ناپخته و نالنجیده در هر فقره مشکوکی ابراز میشده الر ؛ امرا

نخس

از دوران اریگن و مخصوصاً روج به بعد که مرالعات تاریخی و زبرانی دقیقری دربراره
این مسئله صورت گرف  ،مرر کردن این اتهاج برا احتیراه بیشرتر و لرنجیدن وانرد

مختلف کار صورت میگرفته ال  .به این ترتیرد ،کرار بردانجا میرلرد کره متکلمران
بزرگی مانند آگولتین الالاً از مته کردن یهودیان به تحریف پرهیز میکننرد و آن را در
حد چند اشتباه تر مهای فرو میکاهند .هرچند تقریباً در همه دورهها میتوان متکلمران

بیملاحظهتری را یاف

که بیتو ه به نبرههای تراریخی و الاهیراتی بهلرادگی همران

اتهامات لابق را تکرار میکنند.

تو ه به این نکته نیز مهر الر

کره صررف نظرر از دیردگاههای لرامریان دربراره

علیبودن کتد انبیا و مکتوبات بر این الاس که اصلاً هیچ پیرامبری را پرس از مولری

قبول ندارند ،نزاعها درباره تحریف بایبل عمردتاً حرول مبراحنی مربروه بره تر مره یرا

نسخهبدل یا دگرخوانش بخشهایی زئی از این کتا
هف

کتا

بوده ال

و حتی بهرا زیادت

و چند بخش درخور تو ه در نسخه هفتادین در مقایسره برا اصرل عبرری،

عالمان یهودی فقط نمونههایی انگش شرمار را رع بره چگرونگی تر مره چنرد کلمره

ک اهمی

را به عنوان مصادیق تحریف مرر کردهاند .بنابراین ،با التناد به این مباحرث

نمیتوان ادعا کرد که بایبل در دوران پیشااللامی دچار تغییراتی چنان شگرف شرده کره
ماهی

آن را بهکلی دگرگون کرده ال .
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