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 نيه اقتباس قرآن از عهديو نقد نظر يبررس

 AliAsadiZanjani1110@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیعلي اسدي / 
 25/06/1396ـ پذيرش:  07/02/1396دريافت: 

 دهكيچ

سه.  ورشناسهان اان خايهدر م يادیهرش زیشههر  و په  يمصادر قرآن و دارایة ظرن نیترمهم، نیاقتباس قرآن از عهد
 یم را نفهامبر اسهاليپ بودن قرآن و نبو  یانيه وحك، اساساینتاب اس.  بركدو  كمشتر يهاآموزه، ن مستند آنیترمهم

اسه.   فراگرفتهه یحيمسه و يهودی يهاافراد و گروه یق برخین را از طریعهد يهااز آموزه ياريآن حضر  بس، ندكیم
 یبها بررسه داردتهالش  نگارنهده  بهودن قهرآن اسه. یانيه اقتباس و دفاع از وحیجامع نظر نقدِ نسبتاً، ن پژوهشیهدف ا
بودن قهرآن  یاقتباس، نیقرآن و عهد كمشتر يهاان آموزهيم یو زبان ییمهم محتوا يهاتفاو  یبرخد بر كيأو ت یقيتطب

 يههارشوجود گزا، كمشتر یخیتار يها.یدر روا، ین جزئیمتناقض و متبا، گانه متضادهس يهاند  وجود گزارشكرا رد 

ن یهلهه ااز جم، رآنقهن در یعههد یدرونه يههاتناقضفقدان ، آن دو یانيو ساختار ب كدر سب يز تفاو  جوهرير و نیمتغا

 ههود وی يلمهااز ع ین گروهها مسهلمان شهدیو  كس، تابكدو  يبرا یانيوح كمهم اس.  وجود منبع مشتر يهاتفاو 
 و يتحهد، رمكامبرايه. پيردن بها شخصهكهاقتبهاس  يناسهازگار، انيحيان و مسهیههودید قهرآن از یانتقاد شهد، نصارا
ه یهر نقهد نظرگیل دیالد، ا  قرآنیآ يمتعدد برا يهانزولنأش و وجود شیبودن خو یانيد بر وحكيأقرآن و ت یطلبمبارزه

  باشدمیاقتباس قرآن 

 .يحيمس، .یهودی، كمشتر يهاآموزه، خاورشناسان، اقتباس، نیعهد، قرآن :هاهژواكليد
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 مقدمه

كهه در  سهالم اسه.،اهاي مخالفهان ترین دیهدگاههاي همجوار، از مهمنظریة اقتباس قرآن كریم از ادیان و فرهنگ

گيهري شهده پی ،اساناورشنبه وسيلة خ ،هاي آغازینِ نزول قرآن از سوي مشركان مكه مطرح و در دو سده اخيرسال

هر  و په یرش شهز عهدین، ااند، اما نظریة اقتباس آن اس.  خاورشناسان هرچند منابع گوناگونی براي قرآن یاد كرده

ویژه بهه ،ههدینههاي مشهترك ميهان قهرآن و عآموزه ،تهرین مسهتند ایهن دیهدگاهبيشتري در ميان آنهان دارد  مهم

از راه  اكهرم ه، پيهامبرارة پيامبران و اقوام گ شته اس.  برپایه ایهن دیهدگاروایی مشترك درب -هاي تاریخیگزارش

یهن اائه كرده اسه.  ب قرآن ارهاي دینی آنان را فراگرفته و در قالآموزه ،هاي یهودي و مسيحیارتباط با افراد و گروه

 ،رآن از ایهن منظهرقهاند  اسالم و دنبو  پيامبر اسالم را نفی و قرآن كریم را ساخته و پرداختة آن حضر  می ،دیدگاه

ههاي نگیهان و فرههاي یهودی. و مسيحي. و سهایر اداي از آموزهاي ناقص و آميختههوی. مستقلی ندارد و نسخه

 همجوار اس. 

 ،راكنهدهكلهی و پ توسط شماري از دانشمندان مسلمان و برخی از خاورشناسان رد و به صور  ،این دیدگاه

ه مبهانی بهلهی، نها ر ها و مقاال  نقد شده اس.  بيشتر نقهدها كدر قالب برخی نوشتهیا  ،در ذیل آیا  مربوط

اي كهه داراي   نوشتهنظریه و یا نقد بخشی از مستندا  و تنها بيان برخی دالیل نادرستی نظریه اقتباس اس.

 درّه نظریهه قهدن و بررسهی عههدین  از قهرآن قصهص اقتباس»یاف. نشد  تنها مقالة  ،جامعي. این مقاله باشد

ههاي قالهه، تفاو روس.  در عين حال، دو مداراي برخی مشتركا  با مقالة پيش (1393 ،حيدري و دیگران)«حدّاد

هاي صهق ررسیبو صرفاً به  ،حداد دره نظریة به یادشده تنها مقاله ،براي نمونه  دارند یكدیگر با فراوانی و مهم

 نيهز ها وقصه این در انپيامبر و خداوند از شده ارائه تصویر او تف بر عمدتاً و پرداخته عهدین و قرآن مشترك

 نقهد بهه نا ر، لهاین مقا اس.  اما كرده استناد گوییحق مانند، قرآن قصصهاي ویژگی برخی و اهداف تفاو 

بنيهادین و ههاي تفاو  بهر بيشهتر نهدارد  مشهتركهاي قصهه به اختصاص و اس. خاورشناسان عموم دیدگاه

 بها ههم آنهها، مغایر  وهها تباینها، تضادها، تناقض قالب چهار در غيرمشترك و مشتركهاي زهآمو عمومی

 كهه اس. تفاو  زا دیگري این امر بيانگر نوع اس.  پرداخته مختلفهاي نمونه مفصل نسبتا و تطبيقی بررسی

 كلهی نقهد در صهلمف صور  به هش. دليل، این مقاله در تفاو  مهم دیگر اینكه  باشدتر میكلی وتر بنيادي

  اس. نشده پرداخته آنها به، یادشده مقاله در كه آمده اقباس نظریه

ان، اهميه. نقهد ها و مسلمانتوجه به ميزان پ یرش، رواج و ثأثيرگ اري و نيز پيامدهاي این نظریه در ميان غربی

ها دربهارة اسهالم و بیورشناسان و غرهاي بيشتر خااساسِ نگرش و پژوهش ،دهد  این نظریهاین دیدگاه را نشان می

ههایی را برانگيختهه شچال ،نگرش بخشی از مسلمانان را نيز در معرض اثرپ یري قهرار داده ،باشد  همچنينقرآن می

راد ناآگهاه و اسب به افهاس.  این مقاله موجب تقوی. ایمان مسلمانان نسب. به وحيانی بودن قرآن شده و پاسخی من

 برند حيانی بودن آن را زیرسؤال مییا مغرضی باشد كه و
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اس قهرآن از اه اقتبهدیدگ ،دینی)اسالمی(دینی و دالیل معتبر برونرسد با استناد به شواهد درونبه نظر می

 از ،ههدینههاي مههم قهرآن و ععهدین قابل دفاع نيس.  جامعي. نسبی و بررسهی تطبيقهی برخهی از تفاو 

 امتيازا  این پژوهش اس.  

 و تحول نظريه اقتباس قرآنسير پيدايش 

هاي حي.، از سهالهاي یهودی. و مسيویژه انگاره اقتباس آن از فرهنگ زمانه و آموزهبه ،غيروحيانی بودن منبع قرآن

يهري قهرآن از ی بر فراگبرخی آیا  را نا ر به اتهام مشركان مبن ،نخس. نزول قرآن مطرح بوده اس.  برخی مفسران

سهيله شخصهی معهين سهخن وبه  ،اند  آنها از تعليم قرآن به پيامبر اكرمعهدین دانستهاهل كتاب و اقتباس آن از 

، 24تها، ج فخهررازي، بی  161، ص 3ق، ج 1408)نسهفی، مطرح كهرد بن حارثنضر  این اتهام را ابتدا (103و16)نحل: گفتندمی

شنا با خوانهدن مكه و آ نصرانی، ساكن اي رومی،  مفسران در تعيين این شخص اختالف دارند  بيشتر او را برده(50ص

  برخهی، از (352 ص، 12، ج 1371  طباطبهائی، 177ه178، ص 10، ج 1373  قرطبی، 234ه232، ص 14ق، ج 1415)طبري، انددانسته

ه آن ههم سهخن به از جمله تالو  تورا  و انجيل و گهوش دادن گهاه بهه گهاه پيهامبر اكهرم ،كتاب خواندن وي

  (177ه178، ص 10، ج 1373  قرطبی، 234ه232، ص 14ق، ج 1415)طبري، اندگفته

 ن از او را نفهیبهودن قهرآ خداوند با اشاره به شيوایی و گویایی زبان قرآن و نارسا بودن زبان آن شخص، برگرفته

صهي  را كم زبهان عربهی فو رومی بودن شخص یادشده، او دس.« اعجمی»خواند  با توجه به واژه ناشدنی می ،كرده

بها  ،يهامبرپيله خهود بهه وسه ،دانس.  ادعاي امكان اقتباس معارف از وي و ارائه آن در قالب زبان عربی فصي نمی

شهخص یادشهده و  از ،معنها واعم از لفظ  ،توجه به دو آیه بعدي نيز رد شده اس.  براساس این دو آیه، فراگيري قرآن

ی. شهده خهدایی و كهه ههدا ،همچون پيامبر اكهرمنسب. دادن آن به خداوند، دروغ بستن به خداس.  البته كسی 

حهل: )نن اسه.شهود  دروغ بسهتن بهه خهدا ویژگهی كهافرامؤمن به آیا  الهی اس.، هرگز مرتكب چنين كهاري نمی

  (348، ص12، ج1371  طباطبائی، 236، ص 14ق، ج 1415  طبري، 105ه104

ان مكهه ده اس.  مشهركاب و عهدین تفسير شسوره فرقان، نا ر به اتهام اقتباس قرآن از اهل كت 4همچنين آیه 

كنهد  مفسهران عرفهی میمبه عنوان وحی الههی  ،قرآن را به كمك دیگران پدید آورده و به دروغ گفتند: پيامبرمی

و برخهی از  (161، ص 3ق، ج 1408  نسهفی، 241، ص 18ق، ج 1415)طبهري، را مواردي مانند یهودیان« قوم آخرون»مراد از 

  (180، ص 15، ج 1371  طباطبهائی 5، ص 24تها، ج   فخهررازي، بی4، ص 6ج ، ق1422، جهوزيابن)اندتاب دانسهتهبردگانِ اهل ك

 خواند خداوند این اتهام را نيز دروغ و ستمگري می

فرینی و اسهان بهازآبه صور  جدي از سهوي شهماري از خاورشن ،دیدگاه اقتباس قرآن از عهدین در دو سده اخير

ی ی، دسهته اي الههرا وحيان البته خاورشناسان دربارة منبع قرآن دیدگاه یكسانی ندارند  گروهی آن برجسته شده اس. 

ویژه عههدین به ،هاي پيشينو گروه زیادي هم برگرفته از كتاب غيروحيانی، شماري دیگر حاصل نبوغ پيامبر اكرم

  (94ه76ص، 1389 ،يآغاز  143ه126، ص1389  زمانی، 195ه188، ص1379)صادقی، انددانسته
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د بهراي وجوي شهواهبا جسه. ،باره به كندوكاو علمی پرداختهها در اینسال ،شمار بسياري از خاورشناسان

  194، ص1379 ،  صهادقی37هه36، ص 1388)ر ك: بهدوي، اندها و مقاال  زیادي نوشهتهكتاب ،اثبا  دیدگاه خویش

 م(1874ه1810) (Abraham Geiger)آبراهام گایگرر به وسيله  اهراً نخستين با ،این دیدگاه  (142، ص 1389زمانی، 

رفتـه گيت چه چيزي محمد از متون يهودكتاب پرآوازه خود با عنوان  ،مطرح شد  او در نيمه دوم قرن نوزدهم

 تئودور نولدكههد خاورشناسان مختلفی مانن ،  بعدها(7ق، ص 1410)زنجانی، را به این موضوع اختصاص داد است؟

Theodor Noldeke هرشفلد(8ه7)همان، ص ،(Hirschfeld)رودلف دورژاك ،(Rudolf  Dvorak)ص 1تها، ج )سالم، بی ،

و  (Clair Tisdall)، كالیهر تيهزدال(Walker)، واكهر(Speyer)، اشهاایر(Rudolph)، رودولهف(Shapiro)، شاپيرو(127

اب سه جلدي   كت(84ص ، ق1409زقزوق،  يدحم)همان  اندهایی نوشتهباره كتابدر این ،(Richard-Bell)ریچارد بل

لـي و ، سابقه انجييهوديت در اسالم، اسقف مسيحی ه لبنانی و كتاب یوسف دُرّه حداد نوشته القرآن و الكتاب

هایی وهشاز آخرین پژ (6، ص 1389 ،)ر ك: شاكر و فياض (Abraham Katesh)كاتش ، نوشته آبراهامتلمودي قرآن

ه هاي انجهام گرفتهترین پژوهشترین و پرحجم، یكی از مهمیوسف حدادسه جلدي در این زمينه اس.  كتاب 

  (150و  145ه142، ص 1389)زمانی، اس.

 ههاي مربهوط بههویژه گزارشبهه ،هاي مشترك قرآن و عهدینمایهترین مستند نظریة اقتباس، درونمهم

بهه  ی پيامبر اكهرم، دربارة چگونگی دستياب  خاورشناسان(127، ص1تا، جبی سالم،)پيامبران و اقوام گ شته اس.

، 1389 ،يآغهاز)ل كتهابهاي یادشده اختالف دارند  آنها افزون بر اقتباس از منابع كتبی و شهفاهی اههمایهدرون

، 4، ج 1378رانه.، )دوبهن نوفهلورقة، (198، ص 1379)صادقی، بحيراي راهب، به مواردي مانند دیدار با (102ه92ص

، (146هه144، ص 1389  زمهانی، 233ص، 1354حسهن،  یعبدالغن)صهيب رومی، (236، ص 1354سن،   عبدالغنی ح208ص 

و  (84ص ، ق1409 زقهزوق، يحمد)ارتباط با یهودیان مدینه، (16و5ص  ،1357 هر،یگلدز)دانشمندان یهودي و مسيحی

  127، ص 1تها، ج بی ،سهالم  208هه207، ص 4ج  ،1378)دورانه.، مسيحيان شام و آشنایی با منابع یهودي و مسيحی

بهه  ،و مسهيحی اند كه بسهياري از باورههاي یههوديگفته ،اند  همچنيناستناد كرده (146ه144، ص 1389زمانی، 

 رسهول خهدا فته بود،وسيله بازرگانان و مسافران مرتبط با آنها به فرهنگ و آگاهی عمومی مردم مكه راه یا

  (146ه144، ص 1389  زمانی، 99، ص1999)طيباوي، نيز نسب. به آنها آگاهی یافته اس.

 اقتباس ةنقد نظري

ههاي ا چالشب ،هاي تاریخیها، مستندا  و دادهفرضاز جها  گوناگون از جمله پيش ،نظریه اقتباس قرآن از عهدین

 پردازیم می ،هاي مشترك اس.مایهكه همان درون،ترین مستند آنروس.  ما بيشتر به نقد مهمجدي روبه

 ،هاي مشهتركمایهونهاي فراوان و جوهري با عهدین دارد  وجود درتفاو  ،ریم در كنار برخی مشتركا قرآن ك

ینهی  دینی و درون داند: برونها دو دستهتواند دليل اقتباسی بودن قرآن را اثبا  كند  این دليلبه دالیل گوناگون نمی

  پ یرندم را فقط مسلمانان میتواند براي همگان حج. باشد، اما دسته دودسته نخس.، می



  33 بررسي و نقد نظريه اقتباس قرآن از عهدين

شهمه مشهترك افزون بر احتمال اقتباس، بها وجهود سرچ ،هاي مشتركمایهوجود درون :. منبع وحياني مشترك1

سه.  ابالمهرج   دليل و تهرجي بی ،الهی براي قرآن و عهدین نيز هماهنگ اس.  گزینش یكی و رد كردن دیگري

اسه.  اغلهب  نيز مطرح كه داراي مشتركا  هستند ،یی از مجموعه عهدینهاچنانكه دو احتمال یادشده، دربارة كتاب

جيهل یادي دارند  انشتركا  زم ،اند  براي نمونه، محتواي اناجيل چهارگانهبر وجود منبع مشترك براي آنها تأكيد كرده

 ،1379 ،)ولهفاسه.ههاي دیگهر مشابه با انجيل 08/0و انجيل یوحنا 41/0، انجيل لوقا 93/0، انجيل مرقُس 52/0متی 

ر   د(634هه633ص ، 1373نهاس، یب)معروفنهد« اناجيل همنهوا»به سبب مشتركا  زیاد به  ،  سه انجيل نخس.(21ه20 ص

  تقریبهاً (189، ص 2،ج1987، اليهاده  576)همهان، ص تر از انجيل متی و لوقاسه.تر و كوتاهانجيل مَرقس قدیمی ،این ميان

در انجيهل  تهی و لوقهابخشی از مطالهب انجيهل م ،كرار شده اس.  افزون بر اینهمه مطالب آن در دو انجيل دیگر ت

له كهه بهه   ایهن مسهئمطالبی وجود دارد كهه در دیگهري نيسه. ،مرقس وجود ندارند  در هریك از انجيل متی و لوقا

بهاره درهاي مختلفهی فرضهيه ،هاي زیادي را برانگيختهه و بهه دنبهال آنمعروف اس.، بحث« مشكل اناجيل همنوا»

بهراي  ،اهی مشهترك  نخستين فرضيه از یك منبع شهف(189، ص 2 ج، 1987الياده، )منابع اناجيل همنوا مطرح شده اس.

ك بهين سهه فقط مشكل مطالهب مشهتر ،، هرچند این فرضيه(148، ص 1، ج 1363)تنی،هر سه انجيل سخن گفته اس.

يه دوم، انجيهل دارد  فرضهفاو  هریك از آنهها كهارایی نهكند، اما درباره تعيين منبع براي مطالب متانجيل را حل می

قهط مشهكل مطالهب ف  این فرضيه نيهز (853، ص 1957 ،دیكشنري آكسفورد)داندمرقس را منبع دو انجيل لوقا و متی می

، در انجيهل وقها و متهیرغم وجود آنها در انجيل لكند، اما مشكل مطالبی كه بهمشترك بين هر سه انجيل را حل می

شهترك س، منبهع مرو، فرضيه سومی مطرح شده كه افزون بهر انجيهل مهرقنيامده، همچنان باقی اس.  ازاین مرقس

آن  رگرفتهه ازبدیگري هم براي انجيل لوقها و متهی در نظهر گرفتهه و مطالهب مطهرح نشهده، در انجيهل مهرقس را 

ارنهد، ولهی در انجيهل ددو انجيهل وجهود    اما مشكل مطالبی كه در هریك از این(189، ص 2 ج، 1987اليهاده، )انددانسته

نجيهل متهی ك از دو ارو، دانشمندان براي مطالب اختصاصی هریحل نشده اس.  ازاین ،مرقس و انجيل دیگر نيستند

  (859، ص 1957)دیكشنري اكسفورد، انداي فرض كردهنيز منبع جداگانه ،و لوقا

تأكيد شهده  نبع مشتركگانه بيشتر بر وجود یك مجيل سهگونه كه دربارة مطالب مشترك ميان اناهمان ،بنابراین

ایهن مسهئله،  توان از وجود یك منبع مشهترك وحيهانی سهخن گفه. اس.، دربارة مشتركا  قرآن و عهدین هم می

 كند نظریه اقتباس قرآن از عهدین را دچار چالش می

هاي جهدي دربهارة شهباه. ،سهخنهاي مشترك زیادي وجود دارد  ایهن مایهميان عهد جدید و قدیم هم درون

رغم تر آنها نيز صادق اس.  درحاليكه بهههاي قدیمیها و بخشبا كتاب ،هاي متأخرِ عهد قدیم و جدیدبرخی از كتاب

همهه آنهها را بهه نهوعی داراي  ،هاي مجموعه عههدینیادكرد نویسنده و تاریخی كامالً متفاو  براي هریك از كتاب

بها  ،ههاي مجموعهه عههدینهایی حتی بين برخهی كتاب  چنين مشابه.(1385 ك: سليمانی،ر )اندمنبع مشترك دانسته

دليهلِ اقتباسهی بهودن كتهاب  ،هاي مشترك ميان دو كتابمایههاي دیگر نيز وجود دارد  اگر صرفِ وجود درونكتاب
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دانسه.  زیهرا « ين حمهورابیقهوان»، قوانين تهورا  را برگرفتهه از رشيد رضامتأخر از كتاب پيشين باشد، باید به قول 

   موعظه بهاالي كهوهِ عيسهی(17ص ،1386)كرمانی، هاي بسياري وجود داردتورا  متأخر اس. و ميان آن دو شباه.

پهيش  109تها  107دارد كه در حدود « عهود دوازده بِطریق»نيز كه در اناجيل آمده اس.، چندین شباه. به مطالبِ 

  (454ه450 ، ص1 ، ج1373 راسل،)نوشته شده اس. س فریسییوحنا هيركانواز ميالد، به وسيله 

و پيهامبر  يسهی، موسی، عهمانی دین نوح، ابراهيمقرآن كریم احتمال دوم را تأیيد و بر این ،تر اینكهنكته مهم

ههاي آسهمانی و   قهرآن همهه كتاب(13)شهوري: كنهدو منبع مشترك وحيانی داشتن همهه آنهها تصهری  می اكرم

هها و   بشهار  كتاب(25ا::   انبيه164هه163  نسها:: 3عمهران: )آلكندپيامبران را برگرفته از وحی الهی معرفی میهاي آموزه

هاي آسمانی پيشين بهه وسهيله ، تصدیق كتاب(6  صف: 29  فت : 157)اعراف: پيامبران پيشين دربارة پيامبران پس از خود

ههاي مبران و كتابو نيهز لهزوم ایمهان مسهلمانان بهه همهة پيها (48و46  مائهده: 3عمهران: )آلها و پيامبران بعديكتاب

دي هاي اصهلی همهه ادیهان توحيهآموزه ،نيز بر همين پایه استوار اس.  بنابراین (152ه150  نسا:: 285و136)بقره: آسمانی

  (36ل: )نحو همه آنها بر پایه یكتاپرستی و پرهيز از كفر و شرك استوارند (19عمران: )آلیكی اس.

هاي مایههاز جملهه همهان درون ،هها: قرآن كریم در بسهياري از آموزههاي مشتركمايه. تفاوت جوهري درون2

ههاي یادشهده در س.  تفاو ها سازگار نيبا این تفاو  ،مشترك نيز با عهدین تفاو  اساسی دارد  اقتباسی بودن قرآن

 گيرند:چند دسته جاي می

 طالب مههمدر برخی م ،هاي تاریخی مشترك بين دو كتابياري از روای.بس :هاي متضاد در مشتركاتـ گزارش

پرسهتی و زرین و عامهل ب. را سازنده گوساله ، برادر موسیعهد عتيق، هارون ،با یكدیگر در تضادند  براي نمونه

نسهب. داده و  مريسها، اما قرآن، این كار را بهه شخصهی بهه نهام (24ه21، 8ه1: 32)خروجخوانداسرائيل میگمراهی بنی

پرسهتی تها مهرز وسالهمعرفی كرده و از مخالف. شهدید آن حضهر  بها گ هارون را پيامبر، دستيار و جانشين موسی

  (97ه85  طه: 150ه148و142)اعراف: دهدكشته شدن خبر می

، یه روای. عهد قهدیمبر پا اس.  به رؤیاي یوسف دربارة واكنش یعقوب ،نمونه دیگر روای. متضاد دو كتاب

ي را سهرزنش كهرده، مبنی بر سجده ماه و خورشيد و یازده سهتاره بهر او، و پس از شنيدن رؤیاي یوسف یعقوب

يم كهرد؟    عظهيم خهواهاي؟ آیا واقعاً من و مهادر  و برادرانه. آمهده، پهيش تهو تگف.: این چه خوابی اس. كه دیده

 یعقهوب ،زارش قهرآن، امها براسهاس گه(11ه10: 37یش )پيدااندیشيدمی ،ولی}بعداً{ درباره خوابی كه یوسف دیده بود

نش نههی رؤیها بهراي بهرادرا او را از بهازگو كهردن« بُنَهیَّ» آميزابتدا با تعبير مالطف. ،پس از شنيدن خواب یوسف

دان یعقهوب تن او بهر خانهخواب او را دليل برگزیده شدن وي از جانب خداوند و برتهري یهاف ،و در ادامه (5)یوسف: كرد

ر بهه واسهطه او به ا بهر او ونده و اینكه خدا تعبير خواب و تفسير درس. حوادث را به وي یاد خواهد داد  نعمهتش رخوا

  (6 )یوسف:گونه كه قبالً بر ابراهيم و اسحاق كامل كردخاندان یعقوب كامل خواهد كرد، همان

و گاه متضاد روایه. شهده اسه.   نيز در برخی موارد متفاو  براي از بين بردن یوسف ،ماجراي تالش برادران
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شده براي از بين بردن او در سر نداشتند  آنهها اي از پيش طراحینقشه براساس گزارش عهد عتيق، برادران یوسف

را فرستاد تا دربارة آنها خبر بياورد  هنگامی كهه  یوسف ،ها بودند  یعقوبسرگرم چراندن گله« شكيم»در منطقه 

اش را در چاهی بيندازنهد و بهه پدرشهان بگوینهد كهه تصميم گرفتند او را كشته و جنازه ،یدندرا از دور د آنها یوسف

با هدف نجا  جهان یوسهف پيشهنهاد كهرد او را  ،رَئُوبينبه نام  ،اي او را خورده اس.  اما یكی از برادرانحيوان درنده

نزد آنها رسهيد  بهر  ،  هنگامی كه یوسفتا خودش بميرد و دس. آنان به خون وي آغشته نشود ،درون چاهی بيندازند

، امها براسهاس (25ه12:  37)پيدایش هایش را از تنش درآورده و او را درون چاهی بدون آب انداختنداو یورش برده، لباس

 ،از پيش براي از بين بردن وي نقشه كشيدند  آنها تصميم داشهتند او را كشهته برادران یوسف ،گزارش قرآن كریم

پيشهنهاد كهرد تها او  ضمن نهی از كشتن یوسف ،نی دوردس. ببرند تا نتواند برگردد  اما یكی از برادرانیا به سرزمي

بها فریهب  ،و با خود به سرزمينی دوردس. ببرد  سرانجام ،را درون چاهی بيندازند تا كاروان رهگ ري او را بيرون آورده

  (15ه11  10ه9)یوسف: حرا بفرستدرا همراه آنان به ص دادن پدر، او را راضی كردند تا یوسف

كی از آن مونه اندهاي مشترك بين دو كتاب، كه فقط ندر روای. ،خاورشناسان دربارة دليل این همه تضاد

یخی مشهترك ادثهه تهارحنباید در یهك  ،قرآن اقتباسی از عهدین بود اند  اگراي ندادهكنندهنقل شد، پاسخ قانع

از كجا گرفته اس.؟ اگر  این همه جزئيا  متضاد را ،پيامبر اكرمته باشد  با آن داش ،این همه جزئيا  متضاد

ههاي احتمهالی لشهاي آن منبع با عهد عتيق و چابجز عهدعتيق گرفته اس.  چرا به تناقض ،از منبع دیگري

 آن منبهع وههاي ميهان عههد عتيهق آن توجه نكرده اس.؟ معيار چنين گزینشی، چه بوده اس.؟ چهرا تناقض

 الی، به قرآن كریم راه نيافته اس.؟احتم

ا بهگزارش قرآن و عهدین دربهارة اصهلِ یهك موضهوعِ مشهترك،  : گاهیهاي متناقض در مشتركاتـ گزارش

سه. دمسهي  بهه  یكدیگر تناقض دارند  براي نمونه، كتاب مقدس ضمن بيان بسياري از جزئيا  از مصهلوب شهدن

  مهرقس 7هه1: 28و  60ه57: 27)متی و دفن و زنده شدن دوبارة آن حضر  (28 -10: 15  مرقس40-23: 26)متیكاهنان یهود

ار را آشهكارا انكه دهد  اما قرآن كریم اصل مصلوب و كشته شدن او بهه دسه. یهودیهانخبر می (7هه1: 16  47ه46: 15

بِّهَ لَهُهم    ومها وهُ ولهكِن شُه ب و ما صَلَو ما قَتَلوهُ»   داند كه براي آنان رخ داد: كرده، این خبر را برخاسته از اشتباهی می

سهي  ه اشتباه به جاي حضهر  مب ،اند كه شخص دیگريگفته« شُبِّهَ لَهُم»  مفسران در تفسير(157نسها:: )«قَتَلوهُ یَقينا 

  (244 ، ص2ج ، ق1422، جوزيابن  100، ص 11ج  ،تا  همو، بی179ه178، ص 6ج  1375)فخررازي، مصلوب و كشته شد

دربهارة شخصهي. حضهر  بها قهرآن كهریم  ،هایی از عهد جدیدو ناهماهنگی مبنائی بخشتناقض  ،نمونه دیگر

  ایلخهانی، 614، ص 1373نهاس، یب)ر ك: به تصری  دانشمندان و پژوهشگران كتاب مقهدس و مسهيحي.اس.   عيسی

اساس دو نگرش كهامالً  برعهد جدید مجموعه  (175ه174ص  ،1384  توفيقی، 98ه88ص  ،1381 ،  سليمانی21ه20، ص 1394

و انجيهل ، پهولس هايكند  رسهاله، دو نظام الهياتی كامالً جدا از هم ارائه میمتناقض به شخصي. حضر  عيسی

  رسهاله پهولس بهه 30: 10  14و3هه1: 1)ر ك: یوحنها،  ، اساس الهيا  مبتنی بر الوهي. و خدا بودن عيسهییوحَنا هاينامه
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و مهرقس ، متهیگانه و اناجيهل سهه (7ه4: 4  رساله پولس به غالطيان، 17ه14: 8  15ه10: 5ه روميان،   رساله پولس ب7ه5: 2فيليبا، 

  19هه17: 5)ر ك: مته،، مبناي الهيا  مبتنی بر انسهان، بنهده و پيهامبر بهودن اوسه.عهد جدید دیگر  هايو بخش لوقا

بنيهان نههاد و آن دیگهري را پهولس قهادي نخسه. را   نظام اعت(13: 3  اعمال رسوالن، 28ه23: 3  لوقان، 12:18  18ه10:17

  ایهن در (97هه93ص ، 1996 بوكاي،  696، ص 3ج  ،1378 دوران.،)كردندنمایندگی میپطرس به سركردگی  ،حواریان مسي 

فقط مبتنی بر انسان، بنده و پيامبر خدا بهودن آن حضهر  اسه. و  كه روای. قرآن كریم درباره عيسیاس. حالی 

  116)ر ك: بقهره: هاي گوناگون نقد شده اسه.به صور  جدي و به شكل ،. و فرزند خدا بودن وي در آنمبانی الوهي

  (30  توبه: 101  انعام: 72و17  مائده: 172ه171نسا:: 

اي بهه كننهدهانعقهاي متعددي وجود دارد كه خاورشناسان پاسخ هاي متناقض هم پرسشگونه گزارشدربارة این

مبر ی بهر شخصهي. بشهري و پيهااز بين دو نظام االهياتی عهد جدید، دقيقا االهيا  مبتنه چرا پيامبراند  آنها نداده

هاي مختلهف بهه ونههبهه گ ،و نفی الوهي. و بنو  وي را برگزیده و الوهي. و پسهر خهدا بهودن او را بودن عيسی

گونهه كهه برخهی گهر آنايافته اس.؟ به قرآن راه ن ،چالش كشيده اس.؟ چرا تناقض بين دو نظام االهياتی عهد جدید

ههاي غيهر ا از انجيلر بها اناجيهلِ رسهمی دربهارة عيسهی ،هاي متناقض قرآنروای. پيامبر اكرم»اند، ادعا كرده

ر د ،يهل غيرقهانونیوجود اناج مستند این ادعا چيس.؟ آیا مدارك معتبري این ادعا و نيز« قانونی )اپوكریفا(گرفته اس.

اند؟ بر فهرض تهسترسی داشآیا عموم مردم به آنها د ،كند؟ بر فرض وجوديش از اسالم را تأیيد میشبه جزیره عربِ پ

ناجيهل قهانونی و ارا از  چرا آن حضهر  بخشهی از تهاریخ زنهدگی عيسهی ،به آنها وجود و دسترسی پيامبر اكرم

د بهين نهاقض موجهواسه.؟ چهرا تچه بهوده  ،بخش دیگري را از اناجيل غيرقانونی گرفته اس.؟ معيار چنين گزینشی

 اناجيل قانونی و غيرقانونی به قرآن راه نيافته اس.؟

ههاي تهاریخی مشهترك در وجود جزئيهاتی از روای. ،مهم دیگر : تفاو هاي متباين جزيي در مشتركاتگزارش

و  آدم ههر دو بهه مهاجراي ،هرچند قرآن و عههد قهدیم ،قرآن و نبود آن در عهدین و بعكس آن اس.  براي نمونه

)بقهره: وگوي خدا و فرشتگان دربهارة آفهرینش و خالفه. آدمپرداخته اند، اما گف. و تاریخ زندگی ابراهيم حوا

پهس از خهوردن ميهوه  ،و حهوا و خودداري شهيطان از آن و توبهه آدم ، ماجراي سجده فرشتگان بر آدم(30و2

با آزر و قوم خهود و دعهو   وگوي ابراهيمگف. ،همچنيندر عهد عتيق بيان نشده اس.   (122  طه: 37)بقره: ممنوعه

)انعهام: كنندگان اجهرام آسهمانیوگوي وي بها پرسهتش، گفه.(258)بقره: ، احتجاج او با نمرود(81ه74)انعام: آنان به توحيد

مههاجراي بازسههازي كعبههه بههه دسهه. وي و  ،(260)بقههره: ، مههاجراي زنههده شههدن پرنههدگان بههه درخواسهه. او(81ههه76

پرسهتی در هاي مختلهف شهرك و ب.و اصول دعو  توحيدي آن حضر  و مبارزه وي با گونه (127)بقره: اسماعيل

اي وجهود نهدارد  اگهر كننهدههاي قرآن و عهدین نيز پاسهخ قانعگونه تفاو عهد عتيق گزارش نشده اس.  دربارة این

اگر منبعی بجز عههدین دارنهد، آن منبهع  ها اثري در عهدین نيس.؟قرآن اقتباس از عهدین اس.  چرا از این گزارش

ویژه با توجه بهه به ،پيامبر اكرم ،تر اینكهكنند؟ نكته مهموجود آن را تأیيد می ،كدام اس.؟ آیا دالیل تاریخی معتبر
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هاي تهاریخی را گهزینش كهرده براساس چه منطقی و چگونه این روای. ،ناخوانده بودن آن حضر امّی بودن و درس

كه مشترك بهين قهرآن  ،هاهاي دیگر این داستانبا یكدیگر در تضاد و تناقض نيستند، بلكه با بخش ،تنهااس. كه نه

گونهه كه اغلب در منابع مربوط بهه این ،نيز هماهنگی كامل دارند؟! چرا مطالب خرافی و نامعقول ،و عهد عتيق هستند

توان گف.: ایهن معهارف و می ،اه نيافته اس.؟ بنابراینهاي قرآن رهاي تاریخ باستان وجود دارد، در این گزارشروای.

ویژه بها صهبغه در هيچ منبع كتبی و شهفاهی، بهه ،اساساً در عصر نزول ،بسياري دیگر از معارف موجود در قرآن كریم

اند  در صور  وجود نيهز گهردآوري و ارائهه آميز وجود نداشتهتوحيدي كامل و عاري از هرگونه مطالب خرافی و شرك

 پ یر نيس. به وسيله یك انسان اُمِّی امكان ،ن به این صور آ

ریم ا قهرآن كههاي مشترك نيز فقط در عهدین آمده، امههاي مربوط به روای.در مقابل، بسياري از بخش

مربهوط  ،و درش. آنها را گزارش نكرده اس.  گزارش جزئی و مشروح دربارة بسياري از اشخاص و حوادث ریز

)ر ك: پيهدایش ین قبيل اس.او دیگر پيامبران الهی و اقوام گ شته از  دم، نوح، ابراهيم، لوطبه تاریخ زندگی آ

ه خوردن از ميوة ممنوعهه ب ،در واداشتن آدم توان به نقش مار و حوامی ،  براي نمونهو خروج از آغاز تا پایان(

قرآن كهریم نيامهده    این گزارش در(16ه1: 3)پيدایش اشاره كرد ،و كيفري كه خداوند براي آن دو در نظر گرف.

شهود  يهز میسش برانگها در قرآن پرگونه گزارشنيامدن این ،اس.  درحاليكه اگر قرآن برگرفته از عهدین بود

آوردن  گهزینش و هاي مشترك، این جزئيا  در قرآن نيامده اس.؟ معيارچرا برخالف بخشی از حوادث داستان

 بوده اس.؟چه  ،بخشی و نياوردن بخشی دیگر

ف ها نيهز وجهود دارنهد كهه بهرخالمایهه: بسهياري از درونهاي متغاير در قرآن و عهـدينوجود گزارش

خورد  براي یه چشم نمهيچ اثري از آنها ب ،اند، اما در دیگريهاي مشترك، در یكی از دو كتاب آمدهمایهدرون

ق، ميكهاه، حبقهو ل، نحيمها،اَشِهعيا، دانيهال، یوئيهتاریخ زندگی بسياري از پيامبران مانند حضر  اِرميها،  ،نمونه

، ولهی در قهرآن ق(يكاه  حبقوم)ارميا  اشعيا  دانيال  یوئيل  نحميا  عاموس، عوبدیا، هوشع و    در عهد عتيق آمده اس.

، (38هه23: 3  لوقا 17ه1: 1)متی نامه عيسیمطالبی مانند نَسَب ،اي به آنها نشده اس.  همچنينهيچ اشاره ،كریم

تهاریخ  هاي مربوط بهغسل تعميد، آزمایش الهی و موعظه آن حضر  بر باالي كوه و بسياري دیگر از گزارش

، ولی در (22ه21: 3قا   لو11ه9: 1  مرقس 17ه13: 3  16ه1: 5  11ه1: 4)متی زندگی ایشان در اناجيل گزارش شده اس.

ار ههدین بسهيعهاي مشهترك ميهان قهرآن و مایههدر سنجش با درون ،هامایهگونه درونقرآن وجود ندارد  این

سهاس چهه برا كهرمااند كه چرا هيچ اثري از آنها در قرآن كهریم نيسه.؟ پيهامبر زیادند  خاورشناسان نگفته

ي ور گهزینش توجه بوده اسه.؟ معيهاكامالً بی ،هاي كتاب مقدسمنطقی نسب. به این بخش عمده از روای.

 ها را كامالً نادیده گرفته اس.؟ر، این گزارشچه بوده اس. كه برخالف برخی دیگ

و قهوم آنهها،  (93هه85  79هه73)اعهراف: ، شعيب، صال (60هه50)هود: در مقابل، سرگ ش. پيامبرانی مانند هود

شكنی و افكنده شدن وي در آتهش و پرستان، ب.وگوي ابراهيم با ب.، گف.(19ه12)لقمان: اندرزهاي لقمان به فرزندش
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، (22هه9)كههف: ، داسهتان اصهحاب كههف(82ه65)كهف: و خضر ماجراي دیدار حضر  موسی سكعبهتجدید بناي 

و مانند آنهها  (49عمران: )آل، زنده شدن پرندگان گلين به دس. او(33ه29)مریم: در گهواره سخن گفتن حضر  عيسی

پيهامبران بهزرا اسه.  امها در هایی مهم از تاریخ زندگی و معجزا  بخش ،هادر قرآن كریم آمده اس.  این گزارش

هاي متغایر بسيار فراوانند و با اقتباسی بودن قرآن از عهدین سهازگار گونه گزارشعهدین هيچ اثري از آنها نيس.  این

ویژه ارتباط بخشی از آنها بها نياكهان و به ،در تاریخ ادیان توحيدي ،هانيستند  با توجه به اهمي. بسيار زیاد این گزارش

تهوان ههاي قرآنهی را نمیگونه گزارشكم ایندس. ،چرا در عهدین اثري از آنها نيس.؟ بنابراین ،اسرائيلبنی پيامبران

 برگرفته از عهدین دانس. و قطعاً باید منبع دیگري وجود داشته باشد 

ین تابهد  بيشهتر: تفاو  سبك بيانی قرآن با عهدین نيز اقتباسی بهودن قهرآن را برنمهی. تفاوت سبك بياني4

امبران قل قهول پيهنامه مفصل و جزئی افراد، نحال و زندگیبه صور  روای. تاریخی، خاطره، شرح ،بخش عهدین

كنهد كهه گوینهده ایهن یبا قالب داستانی و پيوستگی تاریخی اس.  براي همين، خواننده احسهاس نم ،و مانند آنها

پهن   را  كهه ازتهو ،براي نمونههكند  لعه میكند كه یك كتاب تاریخی را مطامطالب، خداس.، بلكه احساس می

ننهد ، اغلهب ماه تشهكيل شهده اسه.هاي پيدایش، خروج، الویهان، اَعهداد و تينيهكتاب نخس. عهد عتيق به نام

عصرآدم «)دتاریخ یهو دوره ماقبل»پردازد  كتاب پيدایش اسرائيل میهاي تاریخی به روای. طولی تاریخ بنیكتاب

 و با مرا یوسهف را روای. كرده ق م(1550)حهدودتا دوره یوسف ،ق م(1900)حدودراهيمو نوح نبی( و دوران اب

 ، ص1381 ميشهل،  113هه93 ، ص1993   یوسف خليهل،«مقدمه»1، ص«ترجمه تفسيري»كتاب مقدس)پ یرددر مصر پایان می

س از مهرا پهث اسرائيل، با یك جههش تهاریخی و بهدون گهزارش حهواد  سِفر خروج در ادامه تاریخ بنی(33ه32

یهد له حاكمهان جدبهه وسهي ،اسرائيل و بردگی آنهان، به روای. آزار و اذی. شدید بنیتا والد  موسی یوسف

غهرق شهدن  واسهرائيل از مصهر هاي وي با فرعون، مهاجراي خهروج بنیو درگيري مصر، تولد و بعي. موسی

  یوسهف «دمههمق»53، ص)همهانپهردازددر بيابهان میاسرائيل فرعونيان در دریا، نافرمانی و سرگردانی چهل ساله بنی

انه. و و هایف بيشهتر دربهارة احكهام كه ،  سِفر الویان(33ه32، ص1381 ميشل،  125ه121و 117ه115ص ، 1993 خليل،

شهعائر  و یك كتاب شریع. اس. كه شامل (157ه154و152ه149، ص1993   یوسف خليل،«مقدمه»99 ، ص)همانكاهنان

دانی چههل سهاله   سِفر اَعداد سرگ ش. مشروح سرگر(33، ص1381 ميشل،)باشدمی ن موسیو قوانين رای  در دی

كتهاب )كنهدن میدي را بيااسرائيل و دستورا  فقهی متعداسرائيل در بيابان، آمار دقيق شمار جمعي. اسباط بنیبنی

ههاي ا  كتاباحكام و دستور بيشتر ،  تينيه(168ه163، ص1993   یوسف خليل،«مقدمه»130، ص«ترجمه تفسيري»، مقدس

ن ه كنار رود اردبيدن آنان اسرائيل و رساز پایان دوره سرگردانی بنی ،هاي آنكند  گزارشدیگر را دوباره بازگو می

ري و جانشين خود را احكام را براي قوم یادآو حضر  موسی ،شود  در این مكانو مرز سرزمين موعود آغاز می

 .رش شهده اسهاسهرائيل بهراي او گهزاین كتاب، وفا  حضهر  موسهی و عهزاداري بنیكند  در پایان اتعيين می

  (176ه173، ص1993   یوسف خليل،«مقدمه»171، ص)همان
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باهتی شهریخی هم هاي قرآن مستقيماً از زبان خدا گزارش شده اس.  سبك بيان آن در حوادث تااما گزارش

ریخ زنهدگی ه گهزارش تهااس.  زیرا اوالً، قرآن كریم هرگز بهاي تاریخ و عهدین ندارد و منحصر به فرد به كتاب

دودي از آنهها تعداد مح همه اقوام و پيامبران نارداخته اس.، بلكه براساس اهداف مشخص توحيدي و تربيتی، تنها

گانهه، دهاسهرائيل، قبایهل دوازرا گزینش كرده اسه.  درحاليكهه مهيالً عههد عتيهق تقریبهاً همهه تهاریخ قهوم بنی

اسرائيل آورده اسه.  بنی هاي عمده تاریخی و م هبی و پيامبران آن را از آغاز تا انجام و به عنوان تاریخشخصي.

ورده، بلكهه هها را نيهاهاي محدود نيز همه حهوادث و جزئيها  تهاریخی آنقرآن كریم در گزارش همين نمونه ،ثانياً

 ،وم اینكههسهههداف خهود را آورده اسه.  هاي خاص و متناسب با ادس. به گزینش هدفمند دیگري زده و برش

ار خالصهه و كنهده، بسهيیا پيامبر را نيز اغلب بدون پيوسهتگی تهاریخی، پرا ،شده از تاریخ یك قومحوادثِ گزینش

اسهرائيل، وسی و بنیحوادث منتخب از تاریخ زندگی حضر  م ،متناسب با موضوع موردنظر خود آورده اس.  ميالً

ضوع هریك اسب با موهاي مختلف و پراكنده و متنبلكه در سوره ،ه گونه پش. سر همنه در یك یا چند سوره و ب

ز اقهوام و ي برخهی امهاجرا ،ها، بدون ترتيب تاریخی و بسيار خالصه بيان شده اس.  نكته چههارم اینكههاز سوره

از یهك  ،هاز سهورها هاي متعدد تكرار شده اس.  قهرآن در هریهكهاي مختلف در سورهبارها و به گونه ،پيامبران

اسه.  نكتهه  پرداختهه به طرح آن ،زاویه متفاو  و با هدف جداگانه و كامالً متناسب با موضوع اصلی همان سوره

يچ تناقضهی ههستند و  ها از جمله روای. مكرر یك حادثه كامالً با یكدیگر هماهنگهمه این روای. ،پنجم اینكه

اند و ار بيهان شهدهه و اثرگه ها در قالبی بسيار زیبا، هنرمندانین روای.همه ا ،شود  ششم اینكهميان آنها یاف. نمی

 ،فرد قهرآنبهانی منحصهراي كه سبك بيگونههاي بيانی در آن به كار رفته اس.  بهانواع فنون صنایع ادبی و قالب

از  ارد ونده دشهن هاي بيانی رای  در زبان عربی یكسان نيس. و تاثيري شهگف. و جهادویی دریك از سبكبا هيچ

ارنهد و درآن بهاور قههاي زبانی گفته شده اس. كه مسلمانان بهه اعجهاز بيهانی و لفظهی با توجه به ویژگی ،جمله

قشهی در ههيچ ن ممعتقدند: همه آیا  قرآن در قالب الفاظ مشخص از سوي خداوند فرود آمهده و پيهامبر اسهال

 بندي آیا  نداشته اس. گزینش واژگان و جمله

هاي موضهوعی هها و فصهلدر سبك بيانی دو كتاب این اس. كه كتاب مقهدس داراي بخش ،م دیگرتفاو  مه

اي اس. و هریك از مباحث مربوط به آفرینش، عباد  و نيایش، احكام، تهاریخ اقهوام، پيهامبران و گوناگون و جداگانه

ههاي كتاب»عهد عتيق به سهه بخهشِ  نسخه سبعينيه ،براي نمونه اند پادشاهان تقریباً مستقل و جداگانه تدوین شده

  (23، ص1385 سهليمانی،)شهودتقسهيم می« ههاي پيشهگوییكتاب»و « هاي حكم.، مناجا  و شهعركتاب»، «تاریخی

نامهه حضهر  عيسهی، كتهاب اعمهال در چههار بخهش اناجيهل بهه عنهوان زندگی ،كه مجموعهه عههد جدیهدچنان

، ص 1381)سهليمانی، رسوالن و كتاب مكاشفه یوحنا تنظيم شده اس.هاي هاي تبليغی(، نامهرسوالن)خاطرا  و فعالي.

ایكهه در هاي قرآن وجود دارند، بهه گونهگونه نيس.  موضوعا  گوناگون در همه سورهكه قرآن كریم این، درحالی(64

ریخی، شناسهی، تهاها ه مباحث گوناگون خداشناسی، معادشناسی، نبو ، انسانترین سورهیك سوره ه حتی در كوچك
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اند  گهاهی حتهی در تنيده و نه چندان قابهل تفكيهك گنجانهده شهدهرؤیا، احكام، اخالق و مانند آنها به صور  درهم

 به چند موضوع پرداخته شده اس.  ،ضمن یك آیه

شهعر،  به صهور  ،هاي عهدینهاي بيانی قرآن و عهدین اس.  برخی از كتابمربوط به قالب ،تفاو  عمده سوم

 ص ،تهابیسهعيد، )هسهتند دربردارنده حكم.، پيشگویی و رؤیها ،ب روای. تاریخی و داستانی و بعضی دیگربرخی در قال

شوند كهه در می قيم محدودهاي بيانی قرآن در چند قالب عمده روایی، تمييل، تشبيه و بيان مست  درحاليكه قالب(141

انی، وایه. داسهتقل در قالهب شهعر، حكمه.، رهاي مستخورند  همانند عهدین از مجموعهسرتاسر قرآن به چشم می

 پيشگویی و رؤیا برخوردار نيس. 

باسهی از قرآن اقت هاي عهدین با یكدیگر تناقض دارند  اگربسياري از آموزه :هاي عهدين در قرآن. نبود تناقض5

مونهه، كتهابِ نراي كرد  بههاي درونی عهدین به قرآن كریم نيز راه پيدا میعهدین بود، به صور  طبيعی باید تناقض

دوم سهموئيل، )ا هف. سالرمد  زمان قحطی مربوط به كيفرِ گناهِ داود  ،هاي عهد قدیمدومِ سموئيل از مجموعه كتاب

 ،مونهه دوم تنهاقض  ن(11: 21ام، اول تواریخ ایه)كندهمين زمان را سه سال گزارش می ،، اما كتاب اولِ تواریخِ ایام(13: 24

 22يدن بهه سهلطن. هنگام رس شاهان یهود به نام اَخَزیاس.  كتابِ دومِ پادشاهان، سن او رامربوط به سن یكی از پاد

 ،  نمونهه سهوم(2: 22وم تواریخ ایهام، د)سال بيان كرده اس. 42، اما كتابِ دومِ تواریخِ ایام، آن را (26: 8دوم پادشاهان، )سال

ههودا را داراي ید شهجاع و يل را داراي هشتصد هزار مهردرباره آمار مردان جنگی داود اس.  كتاب دوم سموئيل، اسرائ

د صهئيل را داراي یك ميليهون و ، اما كتابِ اولِ تواریخِ ایام، اسرا(9: 24دوم سهموئيل، )پانصد هزار نفر گزارش كرده اس.

سِهفرِ پيهدایش،  راساس گزارشاس.  ب« ذبي »دربارة هوی.ِ  ،  نمونه دیگر(5: 21اول تواریخ ایام، )داندهزار مرد شجاع می

 رو و    قربهانیبهمين موریها یگانه پسر ، یعنی اسحاق را برداشهته، بهه سهرز»به او فرمود:  ،خدا براي امتحان ابراهيم

سهتم كهه رسان  االن دان  آسيبی نكن!    وقتی ابراهيم كارد را باال برد تا اسحاق را قربانی كند    فرشته گف.: به پسر

، «یگانهه پسهر »عبهار     اینجا پهس از(12ه2: 22پيدایش، )«پسر  را از او دریغ نداشتی مطيع خدا هستی  زیرا یگانه

حاق را ده تولهد اسهبهه صهراح. وعه ،كه سِفر پيدایش در جاي دیگهرقرار گرفته اس.  درحالی« یعنی اسحاق»تعبيرِ 

ارده سالگی یگانهه پسهر يل تا چه  براین اساس، اسماع(27ه24  19: 17پيدایش، )داندسيزده سال پس از تولد اسماعيل می

اسهرائيل آن بنی ي  بهودن ازبعداً به متن افزوده شده اس.، تا افتخهار ذبه ،«یعنی اسحاق»ابراهيم بوده اس. و عبار  

 بودند  باشد كه از نسل اسحاق

مهرقُس  ، انجيهل48/0از جمله در اناجيل چهارگانه نيز وجود دارد  انجيل متهی  ،هایی در عهد جدیدچنين تناقض

هها   ایهن تناقض(21هه20، ص1379 ،)ولهفهاي دیگر تناقض داردبا انجيل 92/0و انجيل یوحنا  59/0، انجيل لوقا 07/0

« اليهاسِ نبهی»را همهان  ی، یحيدر انجيل متا، عيسی ،خورند  براي نمونهتقریباً در همه موضوعا  به چشم می

، الياس بودن خهود را ، اما در انجيل یوحنا، یحيا(14: 11)متا، اندههاي آسمانی بشار  آمدنش را دادخواند كه كتابمی

را از  القهدس، نسهب عيسهیاز روح   انجيل متا، ضمن تصری  بر حامله شدن مهریم(24و21: 1)یوحنا، كندانكار می
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او را از طریهق یوسهف ، اما انجيل لوقها، (17ه6: 1)متا، رساندبن داود میبه نسل سليمان ،طریق یوسف نجار)نامزد مریم(

  با توجه بهه (31ه24: 3)لوقا، داندو نه حقيق. می« حسبِ گمان مردم»بن داود رسانده و این نسب را نجار به نسل ناتان

القدس، نقش یوسف نجار در این ميان روشن نيس.  این دو با هم تناقض دارند  گویا متها بارداري مریم به وسيله روح

را با پيشگویی عهد عتيهق مبنهی بهر تولهد مسهي ِ موعهود از  تبارنامه عيسی ،اندنامه خواستهو لوقا با بيان این نسب

 نسل داود همخوان كنند 

)متهی، بانه روزشهپس از مصلوب شدن را سهه  یانجيل متی گاهی مد  مدفون ماندن عيس ،نمونه دیگر اینكه

داكير یهك حیكشنبه، یعنی  ب جمعه تا پيش از سايده دمآن را از غرو ،و گاهی مانند اناجيل دیگر (64ه62: 27و  40: 12

 ،  همچنهين(10هه1: 20 42ه38: 19  یوحنا، 4ه1: 24و  54ه50: 34  لوقا، 6ه1: 28و  66ه57: 27)متی، كندروز و دو شب گزارش می

)متهی، ق كهردهطبيت د  عيسیاز باكره را بر وال عمانوئيلانجيل متی بشار  كتاب اشعيا دربارة تولد فرزندي به نام 

ي داده رو   مسهي اي اس. كه شش قرن پيش از والد، درحاليكه بشار  تولد عمانوئيل مربوط به واقعه(23ه22: 1

 ،بيا دربهارة اشهتهار ويدر شهر ناصره سكون. كرد تا پيشگویی ان   براساس انجيل متی، عيسی(17ه13: 7)اشعيا، اس.

هاي انبيا وجهود یك از كتابچنين بشارتی در هيچ ،  درحاليكه(22: 2تی، )مجامه عمل باوشد« پيامبر ناصري»به عنوان 

اي شهامِ آخهر، دسهتگيري، ، نام حواریون، ماجرها، در گزارش اناجيل دربارة دوران كودكی عيسیندارد  این تناقض

 شود  موضوعا  بسيار دیگري نيز دیده می ،مصلوب و دفن شدن، حيا  دوبارة آن حضر 

ه از ایهن اقتباسهی از كتهاب عههدین اسه.، چهرا حتهی یهك نمونه ،رح اس. كه اگر قرآن كریماین پرسش مط

 یهك شهخص امّهی و ،متنهی آن بهه قهرآن كهریم سهرای. نكهرده اسه.؟ چگونهه ممكهن اسه.هاي درونتناقض

بهه  ،ههاناقضته از ایهن اي گزینش و اقتباس كند كه حتی یك نمونهاز ميان انبوهی از مطالب به گونه ،ناخواندهدرس

 كتاب وي را نيابد؟

با توجهه  ،براساس آیا  قرآن، علماي یهود و نصارا :. سكوت يا مسلمان شدن گروهي از علماي يهود و نصارا6

، آن حضهر  را هماننهد فرزنهدان خهود بهه خهوبی هاي صری  تورا  و انجيل دربارة بعي. پيهامبر اكهرمبه بشار 

دو دسهته  ،، امها در واكهنش بهه دعهو  آن حضهر (20  انعام: 146و144بقره:)شناخته و از حقاني. دعو  وي آگاه بودند

بهه رویهارویی بها وي  هاي تهورا  و انجيهل و تكه یب پيهامبربا كتمان و نادیهده گهرفتن بشهار  ،شدند  گروهی

فه. و مقهاو  ویژه یهودیهان، ضهمن مخالبهه ،  این گروه از اهل كتهاب(20  انعام: 86عمران:   آل146و101)بقره: پرداختند

  انعهام: 82  مائهده: 99، 72هه70، 69عمهران:   آل145)بقهره: كردندجویی میهاي گوناگون دشمنی و عيبسرسختانه، به شكل

را پيهرو دیهن خهود  المقهدس، پيهامبر اكهرم  از جمله، بها اسهتناد بهه نمهاز خوانهدن مسهلمانان بهه سهوي بي.(91

  اگر قرآن برگرفته از عهدین و سهاخته (340، ص 1ق، ج 1415  بحرانی، 415ص  ،1ج ، ق1415 طبرسی،  144)بقره: خواندندمی

قطعاً این گروه از یهودیان و مسيحيان با استناد به آن نيهز بهر غيرمسهتقل بهودن دیهن  ،بود و پرداخته پيامبر اكرم

از آنهان گهزارش نشهده  تنها چنهين واكنشهیكه نهكردند  درحالیاسالم و تبعي. آن از یهودی. و مسيحي. تأكيد می
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گروهی از آنها با آگاهی از حقاني. و وحيانی بودن قرآن، بهه آن معتهرف بودنهد،  ،اس.، بلكه بر پایه  اهر برخی آیا 

به پيامبر ایمان آورده و در پایهان روز  ،خواستند تا در آغاز روزها از پيروان خود میاما براي ایجاد تردید در دل مسلمان

آَخِذ َُُ لَََلَّرُذ ْ  وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آَمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذذِننَ آَمَنُذوا وَهْذاَ النَّرَذاَِ وَارْفُذ ُوا»از آن برگردند: 

بهدون « اُنْهزِلَ»س. و كاربرد قرآن ا« باِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِننَ آَمَنُوا»در جمله « الَّ ِي»  مراد از (72عمران: آل)«نَ ْهَُِونَ

دهد كه آنان وحيانی بهودن آن را قبهول داشهتند واال از سوي گروهی از اهل كتاب نشان می ،هيچ قيدي درباره قرآن

 بردند باید تعبير دیگري به كار می

ا به ،انداف داشهتهویژه علماي مسيحی كه یقيناً بر محتواي عهدین اشهربه ،گروه دوم از علماي اهل كتاب

وَإِنََّ مِذنْ »ن آوردنهد: پی برده و خاشعانه به آن ایمها ها به حقاني. دعو  پيامبر اكرمتوجه به همان بشار 

  (47نكبهو :   ع84هه82  مائده: 199عمران: آل)«نَرِ ْ خَاشَِِيلَ إِلَيْأَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن نُؤْمِنُ بِاللَّاِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ ْ وَمَا أُنزِ

، از ب االحبهاركعهو  بن سهالمعبداهللاین ایمان از صدر اسالم با ایمان آوردن احبار و دانشمندانی چون  سرآغاز

لهی عليقانی ماننهد از تابعان آغاز شده و تا عصر حاضر با مسلمان شدن كسه بن منبّهوهبو  اصحاب پيامبر

 انيس االعالمب يحی و نویسنده كتا، روحانی مسق(1330حدود  )م فخراالسالم، مرحوم ق(12)سده جدید االسالم

 ،شهته اسه.  نمونهه دیگهر، اسقف كليساي كاتوليهك رُم ادامهه دا م(1904)م  بعد از داوود بنيامين كلدانیو اخيراً 

اي خطی بهه نهام ه، از مسيحيان مصر اس. كه پس از تحقيقا  زیاد مسلمان شده اس.  رسالبن اسرائيلیوحنا

اس.   ي منسوببه و ،در پيش از نيمه دوم سده پنجم هجري قمري ،بان فارسی، نوشته شده به زرساله يوحنا

در  ،ویسهندهند دارد  هاي این رساله در موزه بریتانيا، كتابخانه ملی ایران و مجلس شوراي اسالمی وجهونسخه

لهوم عم    وچهون    پس هم. بستم به خواندن تورا  و زبور و انجيهل و فرقهان،»آغاز این رساله نوشته اس.: 

  (218 ، ص3 ج ،1368ههروي، )«اس.، مسلمان شدم و دس. در قهرآن زدم شد    در همه كتب تصدیق محمد

اد نكهرده و بهه مستقل یه اگر قرآن كریم برگرفته از عهدین بود، هرگز این علما از آن به عنوان وحی ،بنابراین

 كردند ب میو قرآن را تك ی مآوردند، بلكه با استناد به همين موضوع، پيامبر اكرآن ایمان نمی

نهها بهه نكهردن آ كریم بارها از یهودیان و مسيحيان به سبب عمل : قرآن. انتقاد قرآن از يهوديان و مسيحيان7

 د اعتقاد به فرزنهد داشهتن خهدا،مانن ،و بسياري از باورهاي آنها (66ه65  مائده: 86ه83)بقره: هاي وحيانی انتقاد كرده آموزه

آتهش  نسهوختن در ودوسه. خهدا بهودن ، غلوگرایی در دین، بسته بودن دس. خدا، فرزند و . مسي تيليث، الوهي

 ،  همچنههين(77، 75، 73، 64، 18، 17  مائهده: 30  توبههه: 80)بقههره: آلود و نادرسهه. خوانههده اسهه.جهههنم را كفرآميههز، شههرك

خن گفتهه هاي آنها سنهان كردن آموزهگري، فراموش و پنوشته خودشان دانسته و از تحریفهاي آنان را دس.كتاب

اسی بودن قهرآن هاي آنان با اقتب  چنين موضع تند و انتقادي دربارة یهویان و مسيحيان و باورها و كتاب(79)بقره: اس.

 كریم از عهدین سازگاري ندارد 

شهده بهر لاقتباس قرآن از عهدین و معرفی آن بهه عنهوان وحهی ناز: . ناسازگاري با شخصيت پيامبر اكرم8
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هرگهز بها شخصهي. برجسهته  ،یا توهم پيامبري اس.  این دو ،گویی، افترا و سرق. علمی و ادبی بزراخویش، دروغ

 ،ویژه بها راسهتگویی و امهين بهودن آن حضهر  كهه از مسهلما  تهاریخی اسه.به ،فكري و اخالقی پيامبر اكرم

كهاري را از دروغ و فریب ف كهرده و پيهامبر اكهرمسازگاري ندارد  شماري از خاورشناسان هم به این موضوع اعترا

را بهاوري مقبهول و جها افتهاده در ميهان  اعتقاد به پيامبرِ دروغين بودن حضر  محمد ،ریچارد بِلاند  منزه دانسته

بهه وسهيله محققهان  ،در قرون وسطا خوانده و به پاك شدن تدریجی آن از اذهان جهان مسهيحی ،محققان مسيحی

حقيق. و ك اب، بنيانگه ار یكهی از این اندیشه را كه یك مدعی بی ،توماس كارالیلكند  نخستين بار یبعدي اشاره م

در مجمهوع بهر ایهن باورنهد كهه  ،ترین ادیان جهان باشد، مضحك و نامعقول شمرد  این گروه از خاورشناسهانبزرا

، 1382 ،)بهلكهرده اسه.راسهخ عمهل میدر ادعاي نبو  كامالً صادق بوده و با حسهن نيه. و اعتقهاد  پيامبر اكرم

توانسه. آن همهه هرگهز نمی ،در ادعاي نزول وحی صهادق نبهود اگر پيامبر ،  به گفته این خاورشناسان(47ه45ص

هاي هاي بهزرا، هوشهمند و تنهدیسسختی و محرومي. را در راه تبليغ دین تحمل كند  هرگز این همه شخصهي.

  (37ص ، 1993 بروكلمان،   495ه493تا، ص بی ،  وا 58ه53تا، ص بی ،)كارليلكردنداخالق او را ستایش و تكریم نمی

)بقهره: ، بنهده خهدا(40حهزاب: )ا، آن حضر  را خاتم پيامبرانقرآن كریم نيز مؤید این معناس. و در معرفی پيامبر

ضر  از نزول قرآن بهر او حآن  خواند و از ادعايمی (4هه3)نجم: و مصون از گناه و اشتباه (4)قلم: ، داراي خُلق عظيم(23

خوانهد، خداونهد الهی می قرآن را خودش پدید آورده و به دروغ آن را وحی   اگر پيامبر اكرم(110)كهف: دهدخبر می

  (47ه38)حاقه: داد  كسی را هم یاراي كمك رساندن به آن حضر  نبودقطعاً به زندگی او پایان می

ز جانهب اقرآن كریم بارها به صراح. خهود را وحهی مسهتقلی  :ن خويش. تحدي و تأكيد قرآن بر وحياني بود9

  6هه4)فرقهان: كنهد تكه یب میخوانده و هرگونه منشأ و منبع غيروحيانی در پيدایش آن را شدیداً خدا بر پيامبر اكرم

فهان .  قهرآن از مخالر اسهطلبی قرآن كریم نيز بر همين پایه اسهتواتحدي و مبارزه ،(43ه38  حاقه: 31  فاطر: 6، 27نمل: 

تواننهد دانند، به هر شكلی كه میمی خواهد اگر در وحيانی بودن آن تردید دارند و آن را ساخته و پرداخته پيامبرمی

آنهان را از آوردن    قهرآن كهریم كهه(13  ههود: 38هه37  یونس: 23)بقره: هاي قرآن بياورندكم یك سوره مانند سورهدس.

  (4هه3)فرقهان: خوانهدیمداند نسب. ساختگی و اقتباسی بودن خود را دروغ و سهتمگري ان میهمانندي براي قرآن ناتو

ن و آنهها را در زمينهة آورد هاي قرآن را از یهودیان و مسهيحيان گرفتههآموزه اساساً عاقالنه نيس. كه پيامبر اكرم

ركانی كهه از و نيهز مشه ند  اههل كتهابطلبی فراخواند و آنها نيز بدون هيچ پاسخی سكو  كنبه مبارزه ،چنين كتابی

بع قتبهاس از عههدین و منهااتوانستند با و مبارزه با وي فروگ ار نكردند، می هيچ كوششی براي تك یب پيامبر اكرم

 دیگر، به تحدي قرآن كریم پاسخ دهند 

هاي در طهول سهال اند كههنزول و نا ر به حوادث گوناگونیبسياري از آیا  قرآن، داراي شأن :هانزول. شأن10

اي رخ براي وي، مسلمانان و مشركان و اهل كتاب اتفاق افتاده اسه.  بسهياري اوقها ، حادثهه زندگی پيامبر اكرم

ها و آیها ، متناسهب گاهی برخی سوره ،گش.  همچنينشد و آیاتی نا ر به آنها نازل میداد یا سؤالی پرسيده میمی
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هاي قهرآن، از جملهه بخشهی   و آموزهشد  به عبار  دیگر، بخشی از آیایبا شرایط فكري و اجتماعی خاصی نازل م

هاي مشترك با عهدین، ارتباط تنگاتنگی با شرایط و حوادث تاریخ و جامعه صدر اسالم دارد  دقيقهاً نها ر بهه از آموزه

د، آیها  آن بهه صهور  كتهابی از پهيش سهاخته بهو ،آنهاس.  اگر قرآن كریم با اقتبهاس از عههدین و منهابع دیگهر

 باشد  ها و شرایط اجتماعی زمان پيامبر اكرمتوانس. نا ر به حوادث، پرسشنمی

 گيرينتيجه

ز اودن بخشهی یك كتاب مستقل وحيانی اس. و از هيچ منبع دیگري اقتباس نشهده اسه.  مشهترك به ،قرآن كریم

و  ههاي معنهاییتفاو  ،و عههدینهاي قرآن و عهدین به سبب منبع مشترك وحيانی آن دو اسه.  قهرآن مایهدرون

ملهه جسبك بيهانی از  ها و تفاو زبانی فراوان و بنيادین دارند  تناقض، تضاد، تباین جزئی و مغایر  بسياري از آموز ه

قهرآن راه  بهه ،آنهها هاي درونی بسياري دارد  اما حتهی یهك نمونهه ازعهدین تناقض ،ها هستند  همچنيناین تفاو 

 ، به اقتباسهیيامبر اكرمپاز علماي اهل كتاب مسلمان شدند  یهودیان و مسيحيان در مبارزه با نيافته اس.  شماري 

انسهانی  كهرما  پيهامبر منكران وحياني. خویش را به مبارزه طلبيده اس. ،بودن قرآن استدالل نكردند  قرآن كریم

ایهن مهوارد  تند و همههاي شأن نزول هسدار ،ترین شخصي. اخالقی بود  بسياري از آیا  قرآنراستگو و داراي كامل

 كنداقتباسی بودن قرآن را رد می
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