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Abstract 

The doubt "the Influence of the Torah and Bible on the Qur'an has long 

history, but in the last two centuries (nineteenth and twentieth centuries) 

due to the expansion of the Qur'anic studies of Orientalists, this doubt has 

been raised in numerous works, and even numerous works by the Orientalists 

have been devoted solely to the Qur'an's adoption of the Torah and the Bible. 

The Leiden Encyclopedia of the Qur'an (EQ), which is the most important 

work of Qur'anic studies in the third millennium and in the contemporary era, 

has a relatively positive performance in comparison with other Orientalist 

works on this subject and no article, has referred to the Qur'an's adoption of 

the Torah and the Bible and only mentioned the content similarities of the 

Qur'an with them in some articles and without any prejudice.  

The study has been carried out by descriptive-analytical and discovery method 

based on the articles of the Leiden Encyclopedia of the Qur'an (EQ).  

Orientalists who have dealt with this issue, have referred to the Qur'an by 

hypothesis of "being human". Because they have ignored the Holy Prophet's 

illiteracy and his lack of connection with the scholars in Mecca and Medina, as 

well as the violation of many beliefs and practices of the scholars in the Quran, 

and rather, they have insisted on the origin of the Bible. EQ papers have a mild 

and soft tone compared to other past orientalists and people in charge of that 

have tried to avoid expressing their clear opposition against revelation of the 

Qur'an, as well as to empower the scientific and impartial image in the papers. 

However, it seems that this is not the basic and fundamental approach, but it 

is a way to affect their own audience more, especially Muslim audience. 
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بررسى و نقد اثرپذيری قرآن از تورات و انجيل 

  )المعارف قرآن ليدن دائرة( EQدر 

علي خراساني
*

  

  چكيده

سـده نـوزدهم و (شبهه اثرپذيری قرآن از تورات و انجيـل سـابقه ديرينـه دارد، ولـى در دو سـده اخيـر
اين شبهه در آثار فراوانى مطرح شـده و حتـى   تر شده، شناسان گسترده كه مطالعات قرآنى شرق) بيستم

المعـارف  ة دایر .انـد آثار پرشماری از مستشرقان فقط به اقتباس قرآن از تورات و انجيل اختصـاص يافته
پژوهى در هزاره سوم و دوران معاصر است، در مقايسه با ديگـر  ترين اثر قرآن كه مهم) EQ( قرآن لیـدن

ای بـه اقتبـاس قـرآن از  آثار خاورشناسان در اين موضـوع نسـبتاً عملكـرد مثبتـى دارد و در هـيچ مقالـه
های محتـوايى قـرآن بـا آنهـا در برخـى   اسـت و فقـط بـه شـباهت تورات و انجيل تصريح نكـرده

  . داوری از آن عبور كرده است گونه پيش مقاالت اشاره و بدون هيچ
تحليلـى و  -روش توصـيفى  بـه) EQ( المعـارف قـرآن لیـدن ة دایراين پژوهش با توجه بـه مقـاالت 

  .كشفى صورت گرفته است
انـد؛  بودن بـه سـراغ قـرآن رفته فرض بشری اند با پيش خاورشناسانى كه به اين موضوع دامن زده

و عدم ارتباط آن حضرت با اهـل كتـاب در مكـه و مدينـه و نيـز  9بودن رسول خدا زيرا امى
ها و رفتار اهـل كتـاب در قـرآن را ناديـده گرفتـه و بـر منشـأبودن كتـاب  تخطئه بسياری از باور

ار ديگر خاورشناسان پيشين از لحن ماليم و در مقايسه با آث EQمقاالت . اند مقدس اصرار كرده
اند كه از ابراز مواضع صريح عليه وحيانيت  اندركاران آن كوشيده نرمى برخوردار است و دست

رسـد ايـن  طرفى در مقاالت را تقويت كنند، ولى بـه نظـر مى قرآن بپرهيزند و وجهه علمى و بى
اثرگـذاری بيشـتر بـر مخاطبـان خـود،  تفاوت رويكرد مبنايى و اساسى نباشد، بلكه روشى بـرای

  .ويژه مخاطبان مسلمان است به
  ها كليدواژه

  .تورات، انجيل، مصادر قرآن قرآن، خاورشناسان،
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 طرح مسئله. 1

های موجـود در كتـاب   های اخير برخى انديشمندان غربى با هدف توجيـه نابسـامانى  در سده
هـا و   گری و علـوم طبيعـى و نفـى امـور مـاورايى، تأويل مقدس يا با اعتماد به اصـول مـادی

بـودن  اند كه الزمـه آن انكـار وحـى و نفـى االهى های نامتعارفى از وحى مطرح كرده تفسير
  . قرآن كريم است

های ادبـى و محتـوايى   به جز عده كمى از خاورشناسان كـه پـس از مواجهـه بـا شـگفتى
بودن  شناسان از الهى اند، بيشتر شرق ه قرآن به وحيانيت قرآن اعتراف كرده و به اسالم گرويد

  .اند بودن قرآن سر باز زده و در جستجوی مصدر و منشائى برای قرآن برآمده و وحيانى
انـد،  ى كه بسـياری از خاورشناسـان دربـاره منشـأ قـرآن مطـرح كردههاي  يكى از ديدگاه

های محتـوايى در   آنـان از برخـى شـباهت. موضوع اثرپذيری قرآن از تورات و انجيل اسـت
اين مطالـب  9اند كه رسول خدا گرفته  برخى قصص و مباحث قرآن با كتاب مقدس نتيجه

  .كتاب مقدس فرا گرفته استرا مستقيماً يا باواسطه عالمان يا عموم مردم از 
  :كند توجه به چند نكته ضرورت پرداختن به اين پژوهش را تبيين مى

المعارف بر اساس كاركرد و نقشى كـه بـرای خـود قائـل اسـت، وظيفـه دارد بـا  ة دائر. 1
شده درباره يك علم يا موضوع خـاص، آنهـا را در قالـب  های انجام  ساماندهى همه پژوهش

مرتبط با يـك مـدخل را در قالـب  تعريف كند و همه مباحث و مطالعات انجام شد¤    مدخل
نيز از اين قاعـده مسـتثنا نيسـت و طبعـاً  المعارف قرآن لیدن ة دائر .ای جامع گزارش كند مقاله

ــى انجام  دار گــزارش پژوهش عهــده ــان مســلمانان و خاورشناســان در  هــای قرآن شــده در مي
 .های مربوط است  خصوص هريك از مدخل

قرار داشته و  EQاز آنجا كه آثار خاورشناسان به راحتى در دسترس متوليان و مؤلفان . 2
های   باط علمى با آن آثار از جهت زبانى آسـان بـوده اسـت و همچنـين بـه دليـل رسـالتارت

های خاورشناسـان در هـر موضـوع در   ها و اهداف، ديدگاه  مشترك و هماهنگى در گرايش
بوده اسـت و حتـى در مـواردی كـه نويسـندگان  EQاندركاران و مؤلفان  كانون توجه دست

EQ سـنت  های اهل  اند، اتكای آنان به مطالعات و ديدگاه داشتههای مسلمانان   نظر به پژوهش
تری در اختيـار آنـان  سنت در مقايسه با آثار شيعه در حـد گسـترده بوده است؛ زيرا آثار اهل

های  افزون بر اين، گستردگى مهاجرت مسلمانان سنى از افريقا و شرق آسيا به كشـور. است
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سـنت  ى خاورشناسـان بـا اسـالم از طريـق اهلاروپايى و غربى موجب شده است ارتباط علم
سنت دربـاره وحـى و  های موجود در منابع اهل  اين درحالى است كه بسياری از آموزه. باشد

 . از نظر شيعه غيرقابل دفاع است 9قرآن و رسول خدا
هـای   المعارف ة دائر  وجـود دارد، EI المعـارف اسـالم  دائرةای كـه از  بر اسـاس تجربـه .3

هــای رايــج در   هــای ديگــر، از جملــه زبان  ســرعت بــه زبان موضــوعات اســالمى به غربــى در
هـای   صـورت فراگيـر در اختيـار طيف شوند و محتوای آنها به های اسالمى ترجمه مى كشور

، EQكه با فاصـله كوتـاهى از انتشـار  گيرد؛ چنان مختلف فرهنگى و علمى مسلمانان قرار مى
  .جاد شد و تاكنون سه جلد از آن ارائه شده استسازوكار ترجمه آن به فارسى اي

آثار قرآنى خاورشناسان از جهات مختلف صـوری و محتـوايى قابـل نقدنـد، جهـاتى . 4
همانند جامعيت نداشـتن مقـاالت، عـدم درك مطلـب و اسـتناد نداشـتن بـه منـابع معتبـر يـا 

؛ ولـى )��	-!��: !�
	:)א�א��،  :כ.�(های سوء و مغرضانه از برخى آيات قرآنى   برداشت
هيچ موضوع نقدپذيری، به اهميت وحيانيت قرآن كريم نيست؛ زيرا با خدشـه در وحيانيـت 

تـرين چـالش بـين  شـود و اساسـاً مهم مخـدوش مى 9اساس اسالم و رسالت پيـامبر  قرآن،
ــه ترديــد در وحيانيــت قــرآن  دانشــمندان مســلمان و خاورشناســان در مبــاحثى اســت كــه ب

  .انجامد مى
يافتـه در  اند رويكـردی كـامًال متفـاوت و تعديل های اخير مدعى  رشناسان در دههخاو. 5

تـوان  و البتـه مى )!��: �$
	/ـ8�3ij)� �א>، (مورد قرآن كريم، رسول خدا و اسالم دارند 
» محمـد«از جملـه در مقالـه  EIو  EQالمعـارف  ة اين تفاوت در رويكرد را با مقايسـه دو دائر

ها و ايرادهای تند و تيـز  سرشار از اشكال EIحالى كه مقاله محمد در  مالحظه كرد؛ يعنى در
. شـمار اسـت های آن انگشت با لحن بسيار مثبت نوشته شده و اشكال EQمقاله محمد   است،

اين تفاوت رويكرد، در جای خود ارزشمند است؛ ولى در عين حال اين نگرانى وجود دارد 
نرم و ماليم كه طبعاً پـذيرش بيشـتری در مخاطـب كه در قالب نگارش محترمانه و جمالت 

  .ويژه در زمينه وحيانيت تحميل كنند های خود را به  كند، انديشه مسلمان ايجاد مى
گفتــه و بــا عنايــت بــه رســالت حــوزه و حوزويــان در دفــاع از  بــا توجــه بــه نكــات پيش

  . شود روشن مى های اسالم، ضرورت چنين نقدی   آموزه
هـای خـود   هـا و روش در ادعای تغيير در رويكرد EQصداقت متوليان  برای اينكه ميزان
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شناسـان ارائـه شـود و در  شود الزم است در مرحله نخست برخى مطالب ديگـر شرق روشن 
ها صورت   ها و روش ای بين اين رويكرد مقايسه EQهايى از مقاالت   مرحله بعد با ارائه بخش

 .ها پرداخته شود  ى اين ديدگاهگيرد و در مرحله آخر هم به نقد اجمال

 اثرپذيری قرآن از كتاب مقدس در آثار خاورشناسان. 2

خصوص كتاب مقدس، از موضوعاتى است كـه در   تأثيرپذيری قرآن از منابع ديگر اديان، به
بـا راهـب  9هشام در سيره خـود گفتگـوی پيـامبر ابن. ميان خاورشناسان سابقه ديرينه دارد

دربــار  عــالم مســيحىِ  )مــيالدی 750درگذشــته در حــدود (دمشــقى مســيحى را از يوحنــای 
پـس از يوحنـای دمشـقى شـماری . ، گزارش كرده است)زنده در قرن دوم هجری(امويان، 

  . اند ديگر از آبای كليسای شرق تا قبل از شروع رنسانس نيز بر اين مسئله پافشاری كرده
شناسـان  راگيرتـری در منـابع شرقصـورت ف ويژه در دوسـده اخيـر ايـن شـبهه به  ها به بعد

از خاورشناسـانى ) مAbraham Geiger) (1810-1874(هـام گـايگر  آبرا. مطرح شـده اسـت
كتـاب او . است كه در نيمه دوم سده نوزدهم كتاب خود را به همين موضوع اختصـاص داد

عنـوان ها به انگليسى ترجمه شد و بـا  بعدمحمد از متون یهودیت چه برگرفته است؟ با عنوان 
اين كتاب در رويكرد آثار بعدی خاورشناسان اثرگذار بوده اسـت، . منتشر شد یهود و اسالم

های   كه اين كتاب را ستوده و بر مالحظات گايگر در مورد ارتباط اسالم و داستان ای گونه به
��a8כB،(اند  يهودی صحه گذاشته و آن را زيركانه دانسته  ����G :��( .وير مـ   همزمان ويليـام

)W.Muir) (1819-1905تئـودور نولدكـه . دانـد اسالم را برگرفتـه از آيـين مسـيحيت مى) م
)Theodor Noldke) (1836-1930تاریخ قـرآنخاورشناس مشهور آلمانى و مؤلف كتاب ) م 

مصدر وحى كه بر پيامبر نـازل شـد، «: گويد  در اثر خود به مصادر تعليم پيامبر پرداخته و مى
های يهـودی    قرون وسطى و بسياری از معاصران بدون هيچ ترديـدی، نوشـتهبرحسب اعتقاد 

��a8כـB،( »بوده و اما تأثير انجيل بـر قـرآن بسـيار كمتـر از ايـن اسـت  ����G :��( . نولدكـه
او همچنـين تعـاليم . دانـد  را برگرفتـه از عبـارتى يهـودی در كتـاب سـموئيل مى» اّهللاٰ   اال الاله«

های نمـاز و نيـز  دانـد و البتـه برخـى از شـكل ا اصـالتاً يهـودی مىمسيحى موجود در قرآن ر
  .)$�: 35א"(داند  ای مسيحى مى وصف قرآن به فرقان را دارای ريشه

م كتـابى 1878نيز يكى ديگر از خاورشناسانى است كـه در سـال ) Hirschfeld(هرشفلد 
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ــوان  ــا عن كــه ) Sprenger) (1813-1893(اشــپرنگر . منتشــر كــرد عناصــر یهــودی در قــرآنب
های فراوانى را در هندوستان حضور داشته و با منابع اسالمى مرتبط بوده است، كتابى با   سال

های يهـودی آن   نوشته است كه بخشى از آن بـه قـرآن و ريشـه زندگ  و تعالیم محمدعنوان 
نيـز در پايـان سـده ) مRudolf Duoruk) (1860-1920(رودلـف دورژاك . اختصـاص دارد

در دو كتاب خود، موضوع لغات بيگانـه در قـرآن و اثرپـذيری قـرآن از تـورات را نوزدهم 
  .گرفته است پى

تر ادامه داشت و خاورشناسان بسياری به تأثيرپـذيری  در سده بيستم اين حركت پرشتاب
ــاپيرو  ــه ش ــد، از جمل ــودی پرداختن ــابع يه ــرآن از من ــال ) Shapiro(ق ــاب  1907در س ــا كت ب

ــف  هــای قــرآن،  در بخشهای تــورات   بازگویــه« ــاب  1922در ســال ) Rudolph(رودل ــا كت ب
بـا كتـابى بـا عنـوان  1925در سـال ) Speyer(اشـپاير  وابستگ  قرآن بـه دیـن یهـود و نصـارا،

های   شخصـیتبـا كتـاب  1931در سـال ) Walker(، واكـر های کتاب مقدس در قرآن   داستان

های قـرآن   اصول اسـطورهنگارش كتاب  فرانسوی با) Siderskey(، سيدرسكى انجیل در قرآن

، چــارلزتری منــابع اصــل  قــرآنبــا كتــاب ) Clair Tisdell(، كاليــر تيــزدال و ســیرۀ پیــامبران
)Charles Torrey ( ــاب ــدوين كت ــا ت ــودی اســالمب ــان یه ــل بنی ) Richard Bell(، ريچاردب

بالشـر  ، رژیاش خاستگاه اسالم در محیط مسـیح خاورشناس اسكاتلندی با نگارش كتاب 
)egis Blachers (هام كاتش  در برخى از آثارش، آبرا)Abraham Katesh (دیـت با كتاب يهو

  .)!�	*א، � שאכ) � ,�i)א"، �2: כ.�( سابقه انجیل  و تلمودی قرآن، در اسالم
تيزدال يكى از منابع مهم، پربرگ و مورد توجه خاورشناسـان در  منابع اصل  قرآنكتاب 

بخش اول به اعتقاد مسـلمانان . اين كتاب دارای شش بخش است. تموضوع منابع قرآن اس
دربار¤ قرآن پرداخته و شبهاتى را در خصوص نگارش و جمع و تدوين قرآن مطـرح كـرده 

ترتيب بـه تأثيرپـذيری قـرآن از اعتقـادات و آداب عـرب،  های دوم تا ششـم بـه   بخش. است
. انـد تشتى و بـاألخره از حنفـاء پرداختهعقايد صابئين و يهود، مسيحيت و اناجيل، فرهنگ زر

ــه  ــا را ب ــاب خــود داســتان موســى، عيســى، داوود، ســليمان و ديگــر انبي سيدرســكى در كت
  .)��	�: 	G، 0	��	�א0، (دهد  های يهود و مسيحى نسبت مى  كتاب

اثر ريچارد بل نيز از منـابع اثرگـذار در ايـن  اش خاستگاه اسالم در محیط مسیح كتاب 
ها و قرائنـى بـه    گانه كتاب خود با تمسـك بـه شـباهت های هفت   بل در بخش. موضوع است
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گيـرد شـماری از  پـردازد و نتيجـه مى هـای مسـيحى مى  تأثيرپذيری پيـامبر و قـرآن از آموزه
سـيحيت وارد جزيرةالعـرب بـدون ترديـد از م» جهـنم«و » بهشـت» «روز جـزا«مفاهيم ماننـد 

هايى كه محمـد از آنهـا   همچنين ريچارد بل بر اين نظر است كه بيشترين منابع داستان. شدند
حضور محمد در مدينه فرصت مناسـبى . بهره گرفته، مصادر و متون دين يهود و مسيح است

كنـد هـای يهـود آشـنا شـود و بـا يهوديـان گفتگـو   بود كه وی بيش از دوران مكه بـا كتاب
) ،1�Y+D	��!1 :�$�(.  

يوسف دره حـداد، نويسـنده مسـيحى لبنـانى، يكـى از  القرآن و ال@تابجلدی  كتاب سه
مؤلف در مقدمـه ايـن اثـر . ترين منابع درباره اثرپذيری قرآن از تورات و انجيل است مفصل

تصريح كرده است كه هدف او از تأليف اين كتاب، اثبات اقتباس قرآن از تـورات اسـت و 
ای آزاد و عربـى از آن اسـت كـه البتـه پيـامبر  ای قرآن امتداد تورات و ترجمـه گونه اينكه به

حداد با استناد به آيـات قـرآن كـريم . هايى ارائه كرده است   اسالم آن را با تغييرات و افزوده
  .بيش از ده دليل بر مدعای خود كه اقتباس قرآن از تورات است، ارائه كرده است

: نويسـد مى EIپيـامبر اسـالم، ويراسـت نخسـت  9در مقالـه محمـد) F.Buhl(بول . اف
 -روز در اسـالم   آيين يهوديان در اقامه سه نماز روزانه، ظاهراً عـاملى در وجـوب نمـاز نـيم«

. بوده اسـت - به آن اشاره شده) الصالة الوسطى(سوره بقره به نام نماز ميانى  238كه در آيه 
كم برخـى از پيـروانش در مكـه  و دسـت 9و مغرب كه محمـد های صبح اين نماز، به نماز

نماز جماعت هفتگى مسلمانان كه در اوايل بعد . كردند، افزوده شد پيش از هجرت اقامه مى
شود و ممكن است قبل از ورود پيامبر به مدينه، وضـع شـده باشـد، بـه  از ظهر جمعه برپا مى

اسـت كـه در ) Sabbath(د بـرای روز شـنبه يهـو" روزآمادگى"احتمال زياد مستقيماً متأثر از 
روز  9گردد؛ بنابراين، روز جمعه در مدينه در زمان حضـور محمـد غروب جمعه آغاز مى

آمدنـد و  اصلى بازار هفتگى بود كه بيشترين تعداد مسلمانان از نـواحى اطـراف بـه شـهر مى

	Dא,M،  *�6(» شد  جمعى هفتگى فراهم مى زمانى مطلوب برای عبادت دسته$$ :��� - �$(.  

 EQاثرپذيری قرآن از كتاب مقدس در مقاالت . 3

ــديك  ــان بال ــه ) Julian baldick(جولي ــت«در مقال ــت در  EQ» رياض ــداول رياض ــنت مت س
او در مقالـه . های رياضت در قرآن معرفى كرده اسـت   زمينه مسيحيت شرقى و شام را از پس
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ولــى نحــوه ايــن اثرگــذاری را  گيــرد؛ خــود اثرپــذيری قــرآن از مســيحيت را مفــروض مى
  .),vol1: p.19 baldick ,2001(داند  نامشخص مى

هــای    شــده روزه هــای نافلــه در قــرآن را رقيق   بالــديك در ادامــه مقالــه خــود، روزه
های واجب ماه رمضـان را ريشـه در روز¤ كفـاره    گرايان شامى و روزه فرسای رياضت طاقت

واسـطۀ نـذر و  هـايى كـه به   روز¤ واجب ماه رمضان و روزهعالوه بر . كند  يهوديان معرفى مى
: *28ـB(های نافله نيـز در قـرآن يـاد شـده اسـت    شود، از روزه  هان واجب مى توبه و كفار¤ گنا


: ؛ א�Yא^�		!k�('* ؛ :!( )(Wagtendonk" 2001: 128-143; Baldick, 2001, vol 1: p.21.  
های زن در    در ذيل مبحـث شخصـيت» زنان و قرآن«در مقاله ) Ruth roded(روث روِدد 

كنـد  بودن قرآن كريم از متون مقدس اشـاره مى صورت تلويحى به متأثر های قرآن به  داستان
های قبـل از اسـالم ماننـد آدم و حـوا،    های قـرآن بـه شخصـيت   برخـى داسـتان«: نويسد  و مى

��ـY (امادری موسى بود، سـليمان و ملكـۀ سـبا يوسف و همسر عزيز مصر، همسر فرعون كه ن

�כ :L�6.2( های  هـا و تصـوير   ها نقش   در ايـن داسـتان. و مـريم مـادر عيسـى اختصـاص دارد
برخى . های مختلفى ارائه شده است مختلفى از زنان به تصوير كشيده و از آنها شرح و تفسير

شـين مـذكور در متـون مقـدس را هـای غالـب پي  ها يا نقش ها ممكن است الگو از اين تصوير
او در بخش ديگری از همـين مبحـث بـه ريشـه داسـتان . )roded,2005, vol.5: p.523(» تغيير دهند

داسـتان يوسـف و زليخـا «: كند گونه اظهار نظر مى و با احتياط اينپردازد  مىيوسف و زليخا 
تنها برای مفسـران قـرآن، نه ) شود  نامى كه همسر عزيز در منابع اسالمى بدان نام شناخته مى(

هـای  مقوالت روايى، قصص انبيا و مورخان، بلكه حتى بـرای اشـعار عاشـقانۀ عرفـانى و هنر
در انواع ادبى ديگر مكرر به ايـن داسـتان اشـاره . ای فراهم كرده است  تجسمى هم مواد غنى

های اخالقـى    انهای مصر باستان، ايرانيان قبل از اسالم يـا داسـت   شده و ممكن است با داستان
های يهـودی كتـاب  هندی دربار¤ حيلۀ زنان و همچين با حكايـات تمثيلـى تـورات و تفسـير

  .)Ibid: p.525( »مقدس تلفيق شده باشد
ذيل عنـوان جـّو تـاريخ  EQ» تاريخ و قرآن«در مقاله ) Franz rosenthal(فرانس روزنتال 

های ششم و هفتم ميالدی يعنى همزمـان بـا ظهـور اسـالم و   نگاری در خاور نزديك در سده
زبان در خـاور  ای كـه در بـين مسـيحيان سـريانى منابع تـاريخى غنـى«: نويسد  نزول قرآن مى
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نامـه و  طورانحصـاری معطـوف بـه تـاريخ كليسـايى و زندگى  نزديك وجود داشت تقريباً به
اين نوع مكتوبـات يقينـاً بـرای مسـيحيان جنـوب عربسـتان و شـايد . نامۀ قديسان بود شهادت

شـان اهميـت   زنيم كـه جزئيـات تاريخى شده بودند؛ امـا حـدس مـى عربستان مركزی شناخته
  .)(Rosenthal, 2002, vol. 2: p.428-429 »چندانى برای پيامبر نداشت

تفصـيل ديـدگاه قـرآن دربـاره تـورات را شـرح  بـه» تـورات«در مقاله ) kamelia(كاميال 
دهد او در اين بخش بـا اسـتناد  دهد و عنوانى را به تشابهات قرآن و تورات اختصاص مى مى

ای ايـن مطلـب را در ذهـن  گونه شمارد و به  به بعضى روايات وجوه مشابهت فراوانى را برمى
» مشـابه امـا متفـاوت«عنـوان او ذيـل . كند كه قرآن برگرفته از تورات است مخاطب القا مى

  :نويسد  مى
تصور وجود انطباق بسيار زياد بين قرآن و تورات در بيانـات قرآنـى مسـتتر اسـت، «

كند، اينكـه قـرآن وحيـى همچـون   های پيشين را تصديق مى   ها كه قرآن كتاب آنجا
؛ %�	: ؛ שـT)אء
: 3A)א" #@(های پيشينيان آمده است    تورات و انجيل است و در كتاب

<8Nכ�A :��( .لفظ با تـورات   به  كنند كه برخى عبارات در قرآن لفظ مفسران بيان مى
شـود در تـورات نيـز آمـده اسـت،   آنهـا دو عبـارت را كـه تصـور مى. انطباق دارند

كنـد و   مائده كه قانون قصاص را ذكـر مى 45كنند؛ يعنى آيه  عنوان شاهد نقل مى به
اند كه نشانى  گونه توصيف شده مؤمنان در تورات اين دارد  فتح كه اظهار مى 29آيۀ 

  .شان بر اثر سجود بسيار آشكار است  بر پيشانى
اند كه پدرش از پيـامبر يـا از عمـر بـرای  كه از قضا گفته(بن عمرو بن عاص   عبداّهللاٰ 

 9گفـت وصـف محمـد  مى) خواندن تـورات حقيقـى اجـازه دريافـت كـرده بـود
و » مبشـر«، »شـاهد«عنوان  بـه: كه در قرآن توصيف شده در تورات آمده اسـت  چنان

�!�: ؛ א�Yא^%!: ؛ =)+א"!�	: א�)אء. �כ(» نذير«j= ؛ او نه تند و نه خشـن اسـت و )$: ؛
: داد  االحبار اين گفتـه را بـه تـورات نسـبت مـى  و كعب. زند  ها فرياد مى   نه در كوچه

های كــور و    كنم، كـه چشــم  راتى جديـد وحــى مــىمــن بـر تــو تــو! 9ای محمـد«
ايـن . )!		�: 	�!0 ،1�	���O8، (» گشايد  های ُمهرزده را مى   های كر و دل   گوش

اين خبر نيز به او نسـبت داده شـده اسـت . است )!
:!�  ��:�(عبارات يادآور اشعيا 
ا و زمـين را ه   سـتايش خـدايى را كـه آسـمان(انعـام  2كه آيۀ آغازين تورات با آيۀ 
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اند  با اين همه، كسانى كه كفر ورزيده. ها و روشنايى را پديد آورد   آفريد و تاريكى
اسـراء  111آغـاز شـده اسـت و بـا آيـۀ ) كننـد  غير او را با پروردگار خـود برابـر مى

. ، پايان يافته اسـت»ستايش خدايى را كه فرزندی نگرفته و او را بسيار بزرگ شمار«
پس (را نيز كه آخرين آيۀ تورات قسمت دوم آخرين آيۀ هود است البته اين سخن 

دهيـد غافـل   او را پرستش كن و بر او توكل نمای و پروردگار تو از آنچه انجـام مى
اند و همچنين اين گفته كه اولين آياتى كه در تورات  از كعب روايات كرده) نيست

بياييـد تـا آنچـه را «: شـوند  شـروع مـى 151نازل شد ده آيه از انعام است كه بـا آيـۀ 
َم ربكـم علـيكم(» پروردگارتان بر شما حرام كرده برای شما بخـوانم ايـن . )مـا حـر

�ـכ(آيات شباهت قابل توجهى بـا ده فرمـان دارنـد  :Brinner, An Islamic Decalogue( .
ها و آنچه در زمـين اسـت خـدايى را    آنچه در آسمان(جمعه  1اند كه آيۀ  نقل كرده

هفتصد بار در تـورات آمـده ) گويند  پادشاه پاك ارجمند فرزانه است تسبيح مى كه
اند كه رحمان، اسمى كه خداوند به آن خود را به موسـى شناسـاند، در  است و گفته

اسـم ديگـر خداسـت  999كـه حـاوی  )%		�: 35ـא"(سراسر تورات موجود است 
)Z2א   ،(�hכ	�	�1، 0	وای دو كتـاب در اصـل هماننـدانـد بـا اينكـه محتـ گفته. )���:  

رو عنـوان سـور¤ ق در تـورات  هـای متفـاوتى دارنـد؛ ازايـن   های آنها عنوان   است، سوره
است؛ چراكه صورت هر كـس را كـه بـدان ايمـان داشـته باشـد، در روزی كـه » ُمبَيضة«

اسـت؛  آمده» ُمَعمة«سور¤ يس در تورات با نام . ها سياه شوند، سفيد خواهد كرد     صورت
  .)kamelia, 2005, vol. 5: p.300-301( »های اين دنيا و آخرت را دربردارد  برای اينكه خوبى

شـالوده و «در ذيـل عنـوان » دهندگان پيـامبر تعليم«در مقاله  (Claude jolyot)كلود ژيليو 
اختصـار بـه شـمار زيـادی از  به» دهندگان پيامبر های مشترك روايات مربوط به تعليم   ويژگى

  :نويسد  پردازد و مى  اين روايات و افراد مى
دهنـدگان را   پردازنـد، پيشـينۀ ايـن تعليم  هايى كـه بـه ايـن موضـوع مى   تمام روايت«

ی جامعـه تعلـق »فقـرا«يـا » محرومـان«كنند كه اين افراد به طبقـۀ   مطرح و تأكيد مى
انـد كـه برخـى از  تهگف. اند اند و برده يا بنده، غيرعرب، يهودی يا مسيحى بوده داشته

خواندنـد،   خواندند و گاه تورات و يا انجيـل مى  هايى داشتند و آنها را مى   آنها كتاب
 9مخالفـان قريشـى محمـد. انـد اند كه آنها آهنگر يا شمشـيرتيزكن بوده گاه گفته
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دادنـد و او نيـز بـه   دهنـدگان بـه او يـا بـه خديجـه تعلـيم مى گفتند كه ايـن تعليم  مى
  .(jolyot , 2003, vol.2: p. 512-514) »داد ليم مىتع 9محمد

  : گيرد  باره، چنين نتيجه مى كلود در پايان مقاله از روايات و گزارش مختلف دراين
تـوان   توان نتيجه گرفت كه نمى  دهندگان مى  های مربوط به تعليم   از بررسى گزارش«

های مكى قرآن ممكن است شامل اصولى    اين امكان را كنار گذاشت كه كل سوره
بيان شده يا بـين آنـان رايـج » خداجويان«باشند كه احتماالً ابتدا از جانب گروهى از 

بودنـد و بـه منـابع كتـاب » فقـرا«و » محرومـان«بوده است، كسـانى كـه جـزو طبقـۀ 
�כ(مقدسى يا پساكتاب مقدسى :syro-aramaische L esart des Koran Luxenberg, Die(  يـا

همچنين احتمال مشاركت افرادی چـون ورقـة بـن . اطالعات ديگر دسترسى داشتند
يـا ديگـری را نبايـد  9نوفل و خديجه در اين اقدام فراگير تحـت هـدايت محمـد

  .)jolyot, 2003, vol. 2: p.517(» اديده گرفتن
های انبيـا بـا ظرافـت    در ذيل عنوان قصه» انبيا و نبوت«در مقاله ) Uri rubin(يوری روبين 

  :زياد، شبهه اثرپذيری قرآن از كتاب مقدس را با اين عبارت مطرح كرده است
¤ برخى از آنها عرضه هايى را دربار  های كلى دربار¤ انبيا، قصه قرآن سوای اظهارنظر

. هسـتند 9ها در همـه حـال بخشـى از گفتگـوی خـدا و محمـد   اين قصـه. كند  مى
خواهـد كـه  مى 9گويـد يـا از محمـد  سـخن مى 9خداوند دربار¤ آنان با محمد

ايـن سـاختار ادبـى از ايـن انديشـه سرچشـمه . دربار¤ آنان با مخاطبانش سخن گويد
اسـت و همـۀ آنـان  9پيشين همانند وحى محمدگيرد كه وحى پيامبرانۀ انبيای   مى

پس اشارات و تلميحـات . اند برای انجام مأموريتى يكسان در ميان بشر فرستاده شده
ــين ــه پيش ــت ك ــده اس ــى ش ــور طراح ــن منظ ــه اي ــين ب ــای پيش ــه انبي ــرآن ب های  ق

هـای مربـوط بـه نبـوت شـخص    بـرای اعتراض   كننده بخش و نيـز تشـويق  مشروعيت
ها از مضــامين كتــاب مقــدس بهــره    بســياری از ايــن قصــه. وردفــراهم آ 9محمــد

رسند؛ اما برخى از آنها، از قبيل قصـۀ   نظر مى  برخى از آنها بسيار فشرده به. گيرند  مى
های بسيار ظريـف    ابراهيم، موسى وعيسى، با آب و تاب و فراوان و حتى با بازنگری

در روايـات كتـاب مقـدس  عناصـری كـه. اند در روايات كتـاب مقـدس بيـان شـده
  .)(Rubin, 2001, vol. 4: p. 289شوند   های عذاب ظاهر مى   اند، عمدتاً در قصه  غايب
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های كيهانى و    پس از توضيح و نشانه» آخرالزمان«مؤلف مقاله ) Frederick(فردريك 
  : نويسد  بندی مى ديگر حوادث آخرالزمان در يك جمع

كننـد،   آخرالزمانى قرآن صراحتاً به پايان جهـان اشـاره نمىجالب آنكه اولين بيانات 
پردازند يـا جزئيـات بسـياری دربـار¤ روز جـزا   بلكه مستقيماً به رستاخيز مردگان مى

كـافران : بيشتر مضامين تلويحى است؛ اما نتيجۀ نهايى آشكار اسـت. كنند  عرضه مى
نـان كـه اعمـال صـالح شـوند و پـاداش مؤم  و بدكاران مجازات دوزخ را متحمل مى

اين واقعيت كه بخش اعظم مطالـب بـه تلـويح در . اند، بهشت خواهد بود انجام داده
نهد كه در شـهر مكـه،   آيات آخرالزمانى اوليۀ قرآن آمده است، اين نظر را پيش مى

بـا برخـى از ايـن  9كم بخشـى از مخاطبـان محمـد  در اوايل نـزول وحـى، دسـت
يـادآور  انـد كـه تصـاوير بـاال محققان خاطرنشان كرده. اند هتصاوير آخرالزمانى آشنا بود

؛ امـا انـد  يهودی مسـيحى و های بسيار با متون آخرالزمـانى رسـمى و غيررسـمى   مشابهت
بـه قـرآن  )�: *כـ�8)(ماهـه  شدن شـتران بـاردار ده های عربى، از قبيل وانهاده   ويژگى

  .Frederick, 2001.(vol. 1: p. 111( اختصاص دارند
  : است   آورده EQ» ارث«در مقاله ) David estephen(ديويد استفان 

اخيراً كيمبر رويكرد تجديدنظرطلبانۀ ديگری را در قانون ارث قرآن پيشـنهاد كـرده 
الميراث مـبهم و دوپهلوينـد،  او با درنظرگرفتن ايـن نكتـۀ آغـازين كـه آيـات. است

نسـاء پيشـنهاد  12دوم آيـۀ تفسير جايگزينى را برای ساختار نحوی و معنـای بخـش 
دانـد امـا در حـالى   كيمبر همانند پاورز، قانون ارث قرآن را نظـام كـاملى مى. كرده است

دانـد و   شـد¤ قـانون شـهروندان خـاور نزديـك مى كه پاورز قانون قرآن را نسـخۀ اصالح
كيمبـر نظـام ارث  شد¤ آداب و رسوم عربى، منابع قديمى اسالمى آن را صورت اصالح

  .Estephen, 2002, vol. 2: p. 518)( داند  شد¤ قوانين ارث يهودی مى را نسخۀ اصالح قرآن
موضـوعات «در ذيـل عنـوان » سياره و ستاره«مؤلف مقاله ) paul kunizseh(پاول كوينچ 
  : آورده است» شناسى مربوط به ستاره

؛ ��: 62ـ)M(آفريـده اسـت » هفـت آسـمان«صـورت   خداوند سكونتگاه آسمانى را به

ای روی  ، كـه بـه شـكل طبقـه)�	: ؛ �Nـo�	: ؛ 1nO�	: ؛ =?.g%$: ؛ /m/�8"��: א�)אء

: /.כ(چيده شده ) ِطباقاً (ای ديگر  طبقهc8�) َطرائـق(ها  ها يا مدار يا در مسير )!	: ؛ 
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هـای    هرچنـد ايـن نظـام، از سـويى قويـاً يكـى از نظام. )�	: /m/�ـ8"(انـد  قرار گرفته
ى را همراه با ترتيب مشهور قرارگرفتن كـرات آسـمانى بـر روی شناسى يونان  كيهان

نمايد كه هرگونه انعكاسى از ايـن   آورد، از سوی ديگر بعيد مى  خاطر مى  يكديگر به
. شـده باشـد بطلميوسى در دانـش سـده نخسـتين عربسـتان شناخته -نظريۀ ارسطويى 

، پـنج سـياره و همچنين، نظام يونانى به هشـت فلـك آسـمانى بـرای خورشـيد، مـاه
ستارگان ثابت نيازمند است؛ در حالى كه در قرآن فقط از هفت فلـك سـخن رفتـه 

شناسـى،   شناسى يـا ستاره  های هفتگانۀ قرآنى ظاهراً نه به كيهان   است؛ بنابراين آسمان
دارد و شـايد قابـل مقايسـه بـا هفـت آسـمان  های الهياتى تعلق   پردازی  بلكه به نظريه

ــا ــذكور در كت ــد مشــایخ دوازدهب م ــه  عه ــد ) 3الوی ( گان ــودی باش ــات تلم و ادبي
(kunizseh, 2004, vol. 4: p.106).  

» دينى های ميان   املهای قرآنى تع   نشانه«در ذيل مبحث » تكثر دينى و قرآن«مؤلفان مقاله 
  :اند نوشته

انــد كــه   اگرچــه ايــن مطلــب در قــرآن نيامــده اســت، منــابع متــأخر اســالمى مدعى«
با راهبان مسيحى مواجهۀ شخصى داشته است، يعنى با كسـانى كـه طبـق  9محمد

هايى    بـرای نمونـه(را در پيامبر تشخيص دادند » عالئم نبوت«های مسلمانان،    گزارش
از مالقات صحابه با عالمان و معتكفان مسيحى در دوران پيش از اسالم، كسانى كـه 

با خبر بودنـد،  9الوقوع محمد  ت قريباز طريق آگاهى از متون مقدسشان از رسال
�כ( :Rubin, 2003, p. 48( ها بـا راهبـان    منابع مسيحى نيـز مواجـه 9مخالفت با محمد

ها مسيحيان نقش منبـع وحـى الهـى بـه    دهند، اما در اين گزارش  مسيحى را شرح مى
عنوان يـك  جالب اينكه اگرچـه از ايـن منبـع رهبـانى اغلـب بـه. را دارند 9محمد

ای كه ايـن گـزارش در آن  شود، اما فرقۀ منبع، بسته به جامعه  نام برده مى» نسطوری«
هـای مربـوط بـه سـارگيس    شكل گرفته، متفاوت است؛ برای مثال احتمـاالً گزارش

گسـترش داشـت ) هـای شـام   يعنـى مونوفيزت(بحيرای نسطوری در محيط يعقوبيان 
�כ( :Griffith,Vol2001 , p.48( های هم مسلمانان    ين شخصيتى كه در گزارشتر  متداول

هـايى دربـار¤ يكـى از    همچنـين گزارش. و هم مسيحيان آمده بحيرای راهـب اسـت
وجود دارد كه او نيز بنا به ديدگاه ناقل، يا ديـن يهوديـت  9كاتبان يهودی محمد
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سـرانجام، . كنـد  را تأييـد مى 9دهـد يـا نبـوت محمـد  آموزش مى 9را به محمد
كم مّوحـد  يـا دسـت(ظاهراً مسيحى  9انواد¤ خديجه، همسر اول محمداعضای خ


	pא��D، (اند  را تأييد كرده 9بوده و ادعای نبوت محمد) در سنت ابراهيم��0 ،	 :

���!(.  
هـان  اسـرائيل ذيـل مبحـث خـروج از مصـر و گنا  در مقالـه بنى) Uri rubin(يوری روبين 

ذكـر  در امتناع از جنگ با ساكنان قدرتمند ارض موعود نيـزاسرائيل   گناه بنى«: نويسد  اسرائيل مى
). گردنـد تـا هـالك(به عقوبت اين كار، آنها بايد چهل سال در بيابان سـرگردان شـوند . شود  مى

  .(Uri rubin, 2001, vol. 1: p. 303)» اين روايت نيز بر روايت كتاب مقدس از اين وقايع استوار است
واحـدی «: نويسـد  مى» وحـى«ذيـل مبحـث  9»محمـد«مقالـه يوری روبين همچنين در 
اسـت و ايـن " گزارش، خبر) "مفرد انباء(شود آن را بخواند نبأ   ديگر كه از پيامبر خواسته مى

هايى دربـاره گذشـتگان اسـت كـه عمـدتاً ريشـه در كتـاب   عبارت معموالً به معنای داسـتان
و  )	�: �ـ8�L(نبـاء نـوح  )��: /אPـ�M(و پسـر آدم شود نبأ د  مقدس دارند؛ مثًال به پيامبر امر مى

  .(Uri Rubin, 2001, vol. 3: p. 440).»را بخواند )�%:שT)אء(ابراهيم 
آورده » های احتمـالى ايـن تصـور   سرچشـمه«ذيل عنوان » حورالعين«ماهر جرار در مقاله 

 بـرتِلس. ه اسـتچشمۀ احتمالى تصور باكرگان بهشتى كانون توجه تحقيقاتى چند بـود  سر«: است
گرفته از آموز¤ زرتشتى دربار¤ َدئينـا و كـردار نيـك اسـت؛ درحـالى   معتقد است كه اين واژه وام

دانـد اسـتدالل   مى واسطه از قديس افرائيم، پـدر كليسـای سـريانى،  گيری بى  كه آندره آن را وام

	C)א�، ( »كند كه آندره درك درستى از متن قديس افرائيم نداشته است مى�
0 ،�� ،!	�(.  

: نويسـد  ، پس از بيان مصاديقى از روزه كفـاره و جريمـه مى»روزه«در مقاله ) kis(كيس 
ها و    نـرخ تعرفـه -شـود   نشان بعضى از اين احكـام در دوران پـيش از اسـالم هـم يافـت مى«

سيحى تواند ماهيت و ميزان تأثيرات م  و تحقيق بيشتر مى -ها مشابه روال مسيحى است    كفاره
�כ(» تر كند  يا غير آن را روشن: ،Lכ�	
��0 ،
� ،	%�( (kis, 2002, vol. 2: p.180).  

طـول روزه و تمديـد آن از ده روز بـه «: نويسـد  مؤلف مقاله روزه درسطرهای پايانى مى
های پـيش    زمينۀ رواج روزه در ميان يهوديان و مسيحيان در سـده  سى روز را بايد بر پايۀ پس

��אء �  ��,� /א8j/ MאqD�� �a כ�א�M ,� #�א> : ��L+ Y(از اسالم ديد 
-� Ba,אr/( )כ�: ،Lכ�	
�� ،

0
� ،	%�( (Ibid: p.185).  
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: آورده اســت» خديجـه«در مقالـه ) Barbara freyer stowdsser(باربـارا فريـر استودسـر 
  شـدن وی بـه نبـوت را  ويژه برانگيخته و بـه 9آسـای محمـد ه خديجه اولين تجـارب معجز«

  اش گـزارش داد و او ايـن حادثـه را بـه وحـى شـريعت   بـن نوفـل، عمـوی مسـيحى به ورقـة
ــر موســى شــبيه دانســت  ــא�א، (ب 
	2א�2�
ــه )��!�: �، 0 ــا نظري ــين مطــابق ب   ای، شــايد  همچن

 »قـرار داده باشـد 9های مسـيحيت را در اختيـار محمـد همين ورقه جزئيات مربوط به باور
(stowdsser, 2003, vol. 3: p.80). 

انى و در پـى اثبـات تأثيرپـذيری قـرآن از زبـان سـري EQدر » زبان و سبك قـرآن«مقاله 
» كريسـتوف لوكسـتبرگ«شـناس  های كتاب مقدس، به تحقيقات اخيـر محقـق سامى  آموزه

كوشـد مصـدر و مأخـذ شـماری از آيـات قـرآن را كتـاب  كند و از زبـان وی مى استناد مى
  :در بخشى از اين مقاله آمده است. مقدس بداند

وكسنبرگ بپردازنـد شناسان بايد به بررسى و نقد اثر ل شناسان و سامى ترديد اسالم بى
های پيچيده ديگری، از جمله موضوع تـاريخ تـدوين و ويـرايش قـرآن را    كه مسئله

كم برای نگارنـدگان ايـن سـطور،  های او، دست  پيش كشيده است؛ اما برخى نظريه
رسند؛ مثًال لوكسنبرگ از سـوره كـوثر كـه بـرای خواننـده  متقاعدكننده به نظر نمى

كى دارد و معركه آرای مفسـران مسـلمان بـوده، بـه نحـو معمولى معنا و مضمون اند
در پس اين سوره عبـارت مشـهور نامـه اول . ای رمزگشايى كرده است متقاعدكننده

هوشيار و مراقب باشيد، زيرا دشـمن شـما شـيطان : توان ديد را مى )� -      $: !(پطرس 
ن در برابر او مقاومـت گردد تا طعمه ای بيابد و آن را ببلعد، پس با ايما به هر سو مى

؛ )opcit: p.276-285(نمونه ديگر توضيحات لوكسنبرگ درباره سوره علق است  .كنيد
» هـای بهشـتى  باكره«طور در پيونـد بـا  20دخان و  54اما توضيحات او درباره آيات 

ايـن . بيش از همه توجه خوانندگان اين كتاب را به خود جلب كرده است) حوری(
هيچ انس و جنى بكـارت آنهـا را «های باشند كه  ی اينكه موجوداتى اسطورها به جا   باكره

، )Pickthall( »هـيچ انـس و جنـى آنهـا را لمـس نكـرده«يـا  )%!: ��3ـZ( »زايل نكرده
در آنجـا «: »كه هيچ انسى و جنـى آنهـا را آلـوده نكـرده«اند   های بهشتى  ميوه/ انگور

يعنـى (كه پيش از آنان هيچ انس و جنى ) دشو  و رسيده يافت مى(هايى آويخته     ميوه

	]�.�8، (شان نكرده است  آلوده) موجود نامرئى��0 ،
 :���
(.  
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  : آورده است» بسمله«ويليام گرام در مقاله 
های     در كتاب» به نام سرور«را تعبير مكرر » بسم اّهللاٰ «نُولدكه مشابه يهودی و مسيحى 
اّهللاٰ «بخشـى  بـه عقيـده مبـارت، در تعبيـر سه. شـمارد مقدس يهودی و مسـيحى برمى

پرســتى در جنــوب  ای از تــأثيرات يهــودی، مســيحى و بت ه  آميــز» الــرحمن الــرحيم
بـه معنـای بـه نـام » پَد نـام يـزدان« به مزدايى همچنين تعبير مشا. عربستان وجود دارد

s)א5אG، (رسد  وجود دارد كه قدمت آن به اوايل سده سوم در پايكولى مى) يان(خدا

	
��0 ،	 :�!�%(. 
تفصيل گزارشـى از آيـات قـرآن  به  EQدر » آدم و حوا«مؤلف مقاله ) cornelia(كورنليا 

ينش انسان، آفرينش آدم، آمـوختن تمـام اعالم آفر: درباره اين موضوعات ارائه كرده است
ها، سجده فرشتگان در برابر آدم، آفرينش حّوا، اقامت در بهشت، هبـوط بـه زمـين، توبـه     نام

رغم اعتقاد به برخـى ايرادهـای محتـوايى بـا  كورنليا به. بخشايش آدم، پيامبری و پسران آدم
خوبى ارائـه كـرده  مانان را بـهرعايت ادب و بدون هيچ اتهامى به قرآن ديدگاه قرآن و مسـل

بقره كه به اعالم آفرينش انسان و جانشينى او و سـؤال مالئكـه  30او فقط در ذيل آيه . است
بـاب  26نويسـد ايـن آيـه هماننـد آيـه  درباره فساد و خونريزی انسان در زمين پرداختـه، مى

  .)cornelia, 2001, vol. 1: p.22(نخست كتاب تكوين است 
های جزئـى وارد اسـت، مؤلـف ايـن مقالـه  نيز اگرچه برخـى نقـد EQ» اهيمابر«در مقاله 

های موجود در قـرآن و كتـاب مقـدس را دربـاره ايـن داسـتان بـدون   كوشيده است شباهت
او در بخـش . داوری و اتهـاِم تأثيرپـذيری قـرآن از كتـاب مقـدس بيـان كنـد هرگونه ارزش

  : ها نوشته است   شباهت
ابـراهيم پـدر . ى به ابراهيم با مفاد كتاب مقدس شباهت داردبسياری از اشارات قرآن

كنـد و  كند و در سرزمين جديدی با خداوند مالقـات مى  و قوم خويش را ترك مى

$: ؛ �א=א>%�: ؛ �Aכ8N>	�: ؛ א��Nא��-$�: /)�k(دهد   خانواد¤ خويش را تشكيل مى-

	�	L+ א�ש، . ؛��p	:	�- !( .نهـد   خداوند را بنـا مى او زيارتگاهى مقدس يعنى خانۀ
)M(ــ 62 :	�!-	��Lــ�א�ש، . ؛ +ــ �p%:	� - $ ،	$:	
ــت از . ) ــا متان ــراهيم ب ] قــدرت[اب

  تكـه   شـود كـه پرنـدگانى را تكه  كند و در پاسـخ بـه او گفتـه مى  خداوند پرسش مى
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ابـراهيم پيمـان الهـى بـا خداونـد . )�	-!	:	��pא�ש، : ؛ +M(62 :�%�L(و مخلوط كند 
فرسـتادگان خداونـد بـه . )�	-�	:	�pـ�א�ש : ؛ +ـ�L: ؛ א�Yא^!�	 -��	 :M(62(دارد 

الوقوع پســری را بــه او و همســرش اعــالم   رونــد و تولــد قريــب  مالقــات ابــراهيم مى
؛ �! - 	!: ؛ �rـ)%�- �%: 85,(شـوند   كنند و سپس رهسپار هالكت قوم لوط مى  مى

<8Nכ�A :

-��: ؛ tא��א>	�L+ א�ש: ؛��p:	:	$-��( . او فرزنـد خـويش را بـه قصـد
�ـא=א>(كنـد  دارد؛ اما خداوند او را از اين وظيفـه معـاف مى  قربانى عرضه مى :��-

			L+ א�ש، : ؛��p	:	$- 	�( . ابراهيم دوست خداوند است)אء�� :	�%L+ א� : ؛�Tאש

 ،�N�$:�	 ،Gא�א u8א��* G�, ^אj؛ כ�:��( .(Fairesten, 2001, vol.1: p.5)  

در ادامه هم در خصوص تفاوت گزارش داسـتان ابـراهيم » ابراهيم«لف مقاله فايرستن مؤ
  :نويسد  گونه مى با كتاب مقدس و منابع يهودی اين

  هــای    ای در كتـاب مقــدس يــا روايت ای از اشــارات قرآنــى بـه ابــراهيم نمونــه دسـته
  در ايــن آيــات ابــراهيم و اغلــب اســماعيل، بــا ســاختن كعبــه، . متــأخر يهــود نــدارد

ــادی اعــراب و اصطالح ــرتبط شــده مناســك عب ــن اســالم م ــاهيم دي   . اند شناســى مف
ســازد و از خداونــد اســتدعا   های خانــۀ خــدا را اســتوار مى   ابــراهيم و اســماعيل پايــه

  قـرار دهـد » قـومى تسـليم فرمـان خداونـد«كنند كه آنها و فرزندانشان را تـا ابـد   مى
  . را نشــان دهــد )$�	-��	: )62Mــ() مناســك(و بــه ايشــان آداب صــحيحِ دينــى 

  كنــد كــه ســرزمين پيرامــون كعبــه در امــان باشــد   در جــای ديگــر ابــراهيم دعــا مى
  گزيننــد همــواره نمــاز بگزارنــد و   و آن دســته از فرزنــدان او كــه در مكــه منــزل مى

ــند  ــن باش ــ)אk�5(ايم 
: א2!-
ــكنى مى. )� ــه س ــراهيم را در آن خان ــد اب ــد   خداون   ده
فرمـان ) 9يـا شـايد محمـد(سـازد و بـه ابـراهيم   قابـل سـكونت مىيا آن ناحيـه را 

ابــراهيم و اســماعيل مــأمور . )��-%�: �ــv(دهــد كــه رســماً حــج را اعــالم كنــد   مى
شوند كه كعبه را برای مناسك توحيدی صحيح، طواف و ركوع و سجود نمـاز،   مى

؛ !�	: 62ـ)M(اهيم مكان مشهور نماز، يعنى مقام ابر. )!�	: M(62(پاك و طاهر گردانند 


	=א�)�ـZj، (، در نزديكى كعبه واقع شـده اسـت )��-%�: 3A)א"  #@��0 ،	 :�		�( 
)Fairesten 2001, vol. 1: p.6(.  
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  مقايسه، بررسى و نقد. 4

  مقايسه.  1-4

شده از سوی آنان در موضوع اثرپذيری قرآن كريم  مقايسه آثار خاورشناسان و مباحث ارائه
رســاند كــه  مــا را بــه ايــن نتيجــه مى EQشــده در مقــاالت  از كتــاب مقــدس بــا مباحــث ارائه

المعارف رويكرد نسبتاً مثبتى دارد؛ زيرا در آثـار   درمجموع ديدگاه مؤلفان مقاالت اين دائرة
های مرتبط با پيـامبران   ويژه در داستان صراحت بر اقتباس قرآن از كتاب مقدس به پيشينيان به

پای فشرده شده است وحتى موضوع اقتبـاس در عنـاوين برخـى از آثـار خاورشناسـان اخـذ 
وابسـتگى » «های قرآن  های تورات در بخش  بازگويه«گفته مثل  شده است؛ مثًال در آثار پيش

بـر اقتبـاس قـرآن از كتـاب » های كتاب مقدس در قرآن  داستان» «قرآن به دين يهود و نصارا
در گذشـته  EQاين درحالى است كه برخى مؤلفـان . مقدس در عنوان اثر تصريح شده است

های گسترده اين داسـتان در قـرآن و تـورات بـه طـرح   در ذيل موضوع آدم به دليل شباهت
 30يم پرداختـه و تنهـا در توضـيح آيـه آيات و تبيين مباحث مرتبط با آدم از منظر قرآن كر

 7اند و يا نويسنده مقاله ابـراهيم باب نخست كتاب تكوين دانسته 26بقره آن را همانند آيه 
گونه داوری و بدون طرح مسـئله اقتبـاس، از شـباهت قـرآن بـا كتـاب مقـدس در  بدون هيچ

  . ها پرداخته است  شماری از مباحث ياد كرده و در ادامه به تفاوت

  بررسى و نقد. 2-4

های آسمانى به دليل اينكـه منشـأ و سرچشـمه واحـدی دارنـد،   ترديدی نيست كه كتاب
الزم است از جهت محتوا با يكديگر هماهنگ باشند؛ زيرا در محتوايى كه از سوی خـدا در 
قالب وحى بر پيـامبران نـازل شـده، اخـتالف و ناسـازگاری معنـايى وجـود نـدارد و اسـاس 

ريزی شـده اسـت؛  های آسمانى بـر توحيـد و نفـى شـرك پايـه  همه كتابمعرفت و دعوت 
قُل ٰياَهَل الِكٰتِب تَعالَوا اِلٰى كَلَِمٍة َسواٍء بَينَنـا و «: فرمايد عمران مى آل 64كه قرآن در آيه  چنان

َ و ال نُشـِرَك بِـِه شـيئاً و ال يتِخـَذ بَعُضـنا بَعًضـا اَ  و اگـر » ربابًـا ِمـن دوِن اّهللاٰ بَينَكُم اَال نَعبَُد اِال اّهللاٰ
رو است كه به شهادت قـرآن  های زيادی ميان قرآن و كتاب مقدس وجود دارد ازآن  تفاوت

بـا وجـود . )$��  !�: #@ 3A)א"(های فراوانى صورت گرفته اسـت   در تورات و انجيل تحريف
ز كتـاب هـايى ا  هـای قـرآن بـا بخش  های گسـترده، همـاهنگى بخشـى از آموزه  اين تحريف
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مقــدس كــه از تحريــف دور مانــده طبيعــى اســت و متأســفانه شــماری از خاورشناســان كــه 
اند، هنگـامى  و منشأ آسمانى قرآن را انكار كرده  متعصبانه بر عدم وحيانيت قرآن پای فشرده

اند و  بردن به ادعای اقتبـاس نداشـته ای جز پناه ه اند، چار ها قرار گرفته  كه در برابر اين شباهت
شــود كــه معــارف و  روشــنى معلــوم مى انــد، به از اينكــه آنــان مســئله اقتبــاس را طــرح كرده

های قرآن از نظر آنان متعالى، حكيمانه و بسيار برتـر از سـطح انديشـه بشـری اسـت و   آموزه
نگريستند، به هنگام مواجهـه  اگر خاورشناسان به ديده انصاف و عاری از تعصب به قرآن مى

فشــردند و احتمــال  نمى  آميز قــرآن تنهــا بــر احتمــال اقتبــاس پــای حكمــت بــا تعــاليم بلنــد و
كه شماری از خاورشناسان منصف بـا احتمـال دوم بـه  دادند؛ چنان بودن آن را نيز مى وحيانى

  .نتيجه به وحيانيت قرآن كريم ايمان آوردند بررسى و پژوهش پرداختند و در
هـايى از كتـاب مقـدس بـه دليـل   بخش هايى از قـرآن بـا  رسد هماهنگى بخش به نظر مى

ــر اســاس قاعــده اســت و اگــر . برخــورداری از منشــأ و سرچشــمه واحــد بســيار طبيعــى و ب
های جعلى و ساختگى خـود را كنـار بگذارنـد و بـر اسـاس شـواهد   فرض خاورشناسان پيش

ای عربـى از كتـاب  امى بـوده و افـزون بـر ايـن ترجمـه 9مسلم تاريخى بپذيرند كه محمد
نبوده و آن حضـرت هـم بـر خوانـدن عبـری آگـاهى نداشـته و  9در اختيار محمد مقدس

گونه ارتباطى با اهل كتاب در مكه نداشته است كه محتـوای كتـاب را از آنهـا  همچنين هيچ
صورت شفاهى فراگيرد، در اين صـورت همـاهنگى بـين قـرآن و كتـاب مقـدس را دليـل  به

زيرا كسى كه بدون هرگونه فراگيری، تعاليم ديگر  دانند؛ بودن قرآن مى بودن و وحيانى الهى
ای كه ديگران از ارائه  گونه ترين جمالت بيان كرده، به پيامبران را در قالب فاخرترين و ادبى

  .تواند فرستاده و مرتبط با خدا باشد مانند آن عاجزند، فقط مى
دس الزم اسـت در با توجه به اين مقدمه برای پاسخ به شبهه اثرپذيری قرآن از كتاب مق

فرض خاورشناسان در طرح اين شبهه بپردازيم و در مرحله بعد بـا  مرحله نخست به نفى پيش
مقايسه محتوای قرآن با محتوای كتاب مقدس صحت و سقم ادعای خاورشناسان را وارسـى 

  .كنيم

  های خاورشناسان  فرض بررسى و نقد پيش. يك. 4- 1-2

رســد شــبهه  در طــرح ايــن شــبهه بــه نظــر مىبــا بررســى مجمــوع مباحــث خاورشناســان  



  1398پاييز ، اولشماره  ،اولسال   78

  .تأثيرپذيری قرآن كريم از كتاب مقدس بر يكى از دو فرض ذيل مبتنى است
باسواد بوده و با زبـان عبـری هـم آشـنايى داشـته و تعـاليم  9در فرض اول پيامبر اكرم
 واسطه از كتاب مقدس فرا گرفته است و اگر هم با عبری آشنا كتاب مقدس را مستقيم و بى

رو برخـى  ای عربى از كتاب مقدس در اختيار آن حضرت بوده است؛ ازهمـين نبوده، ترجمه
در قـرآن اسـت، بـه معنـای  9را كه از اوصاف رسول خدا» اّمى«اند  خاورشناسان كوشيده

بـه معنـای كسـى » اّمـت«نخوانده ندانند، بلكـه امـى را در ارتبـاط بـا واژه  سوادی و درس بى
  .اند سب عربى دارد و اميون را هم به معنای ملت و قوم عرب دانستهاند كه اصل و ن دانسته

امى بوده و تعاليم كتاب مقدس را از طريـق محتـوايى كـه  9در فرض دوم پيامبر اكرم
العرب شيوع داشته فرا گرفته است و يا به طور خاص نزد  در ميان يهوديان و مسيحيان جزيرة

  .محتوای كتاب مقدس آگاه شده بودبرخى از اهل كتاب آموزش ديده بود و از 
های ايـن   رسد و درنتيجه پايـه با دقت و تأمل در منابع، نادرستى اين دو اصل به اثبات مى

  .ريزند شبهه فرومى

  نقد و بررسى. 1-1-2-4

  مطالعه كتاب مقدس: فرض اول پيش

ى بـه اّمـ. »...النبى االمـى«: كند معرفى مى» امى«را  9صراحت رسول خدا قرآن كريم به
است، يعنى سرشت و طبيعتى كـه مـادر او را بـه » امّ «شهادت منابع لغوی و تاريخ منسوب به 

 لسـانمنظـور در  ابن. دنيا آورده، و به معنای كسى است كه توانايى خواندن و نوشـتن نـدارد

معنى االمى المنسوب الى مـا عليـه جبلتـه اّمـه ای ال يكتـب فهـو اّمـى الن «: گويد مى العـرب
�$ ،1�	I�/ـ�8،  אZ2(» فكانه نسب الى مايولد عليه ای على مـا ولدتـه اّمـه عليـه: الكتابه مكتسبه

 M[א�»Gنويســد نويســان اســالمى اســت مى تــرين مورخــان و سيره اســحاق هــم از كهن ابن. )»א :

	א�'א1،  אZ2(» اميين اليدرسون كتاباً كانت العرب «%$ :�$
(.  

را بـه همـين معنـای  9از سوی ديگر برخى آيات قرآن كاربرد واژه اّمى بر پيامبر اكرم
سـوره عنكبـوت خطـاب بـه رسـول  48كنـد؛ از جملـه در آيـه  نخواندن و ننوشتن تأييـد مى

نبـود كـه كتـابى را  كند كه روش و عادت تو پيش از نزول قرآن بر اين تصريح مى 9خدا
بخوانى و چيزی را بنويسى و اگر جز اين بود كسانى كه در پى ابطال رسالت تو هسـتند، در 



  79  )ليدنالمعارف قرآن  دائرة( EQبررسى و نقد اثرپذيری قرآن از تورات و انجيل در 

  

و ما كُنَت تَتلوا مِن قَبلِِه ِمـن كِتٰـٍب و «: كردند بودن قرآن ترديد مى حقانيت دعوت تو و الهى
ُه بِيمينَِك اًِذا َالرتاَب الُمبِطلون ال تَخُط«.  

ود ترجمـه عربـى از كتـاب مقـدس در پـيش از اسـالم، ادعـايى بـيش از سوی ديگر وج
بـرای ابطـال  9نيست؛ زيرا در صورت وجود چنين منبعى، مخالفان و معاندان پيـامبر اكـرم

هـای موجـود، اهـل   ضمن اينكه بر پايه گزارش  كردند؛ ادعای پيامبر و قرآن به آن استناد مى
در  صـحیحبخـاری در . دادنـد ربـى توضـيح مىخواندند و بـه ع كتاب تورات را به عبری مى

كان اهل الكتاب يقرؤون التـوراه بالعبرانيـه و «: ضمن نقل حديثى از رسول خدا آورده است
ال تصدقوا اهل الكتـاب و ال تكـذبوهم و : 9يفسرونها بالعربيه الهل االسالم فقال رسول اّهللاٰ 

  )�!	�: ! 0 ،G	��	w2א��، (» قولوا آمنا باّهللاٰ و ما انزل الينا

ای از كتاب مقدس بايد عرب زمانـه رسـول  روشن است در صورت وجود چنين ترجمه
كه از آيـات  درحالى  داشتند؛ واسطه از محتوای كتاب مقدس آگاهى كامل مى خدا باواسطه يا بى

های كتاب مقدس آگاهى نداشتند و تنها كانـال ارتبـاط آنـان   شود آنان از آموزه قرآن فهميده مى
يكـديگر را از  رو اهـل كتـاب های يهودی، شنيدن از طريـق اهـل كتـاب بـود؛ ازهمـين  با آموزه

كردند تا بر ضد خـود آنـان احتجـاج  مسلمانان منع مى های تورات به تازه  كردن آموزه بازگو
ثونَ «: نشود ذيَن ءاَمنوا قالوا ءاَمنّا واِذا َخال بَعُضُهم اِلٰى بَعٍض قالوا اَتَُحـدُهم بِمـا فَـتََح واِذا لَقُوا ال

ُ َعلَيكُم لِيحاّجوكُم بِـِه عِنـَد َربكُـم اَفَـال تَعِقلـون  78همچنـين بـر اسـاس آيـه . )%�: 62ـ)M(» اّهللاٰ
پيچاندنـد و آن را  های خـود مى  عمران اهل كتاب زبان خود را به هنگـام خوانـدن نوشـته آل
گمـان كننـد كـه آن ای كـه مسـلمانان  گونـه كردنـد، به صورت كتابى آسمانى قرائـت مى به

خوانند از آيات خداسـت؛  كردند كه آنچه مى ها از كتاب خداست و حتى تصريح مى  نوشته
داننـد كـه دروغ  بندند با اينكـه خودشـان هـم مى كه چنين نيست و بر خدا دروغ مى درحالى

تٰـِب و مـا ُهـَو ِمـَن الِكتٰـِب و و اِن مِنُهم لَفَريًقا يلووَن اَلِسنَتَُهم بِالِكٰتِب لِتَحَسبوُه ِمـَن الكِ «: است
 91آيـه . »يقولوَن ُهَو مِن عِنِد اّهللاٰ و ما ُهَو مِن عِنِد اّهللاٰ و يقولوَن َعلَى اّهللاٰ الكَِذَب و ُهم يعلَمـون

سوره انعام هم يهوديان را مخاطب قرار داده و آنان را نكوهش كرده است كه چـرا تـورات 
كنند و بسـياری از محتـوای آن  واهند آشكار مىاند و هرچه را بخ را مانند طوماری درآورده

ُ َعلٰى بََشٍر مِن شىٍء قُل َمن اَنـَزَل «: كنند را پنهان مى َ َحق قَدِرِه اِذ قالوا ما اَنَزَل اّهللاٰ و ما قََدُروا اّهللاٰ
  .»ثيًراالِكٰتَب الذی جاَء بِِه موسٰى نوًرا و ُهدی لِلنّاِس تَجَعلونَُه قَراطيَس تُبدونَها و تُخفوَن كَ 
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ای از كتـاب مقـدس را نفـى  شايان ذكر است حتـى خاورشناسـان وجـود چنـين ترجمـه
احتمال، نخستين ترجمه عربى از كتاب مقدس مربوط به اواخر دوران  اند به كنند و مدعى مى

	�: G����א�O)، (اميه بوده است  بنى(.  

  نقد و بررسى. 2-1-2-4

  آموزش شفاهي كتاب مقدس: فرض دوم پيش

كتـاب را از معـارف  بـودن، معـارف اهل بـا وجـود اّمى 9فرض دوم كه رسول خدا اما
تـر تبيـين شـد از  طور كـه پيش شايع در جامعه آن روز گرفته باشد، مردود است؛ زيرا همـان

آيد كه مردم زمانه پيامبر از محتوای كتاب مقـدس آگـاهى بسـيار انـدكى  آيات قرآن برمى
انــد اطالعـات بزرگــان يهــود در  ســان خـود اذعــان كردهداشـتند؛ افــزون بـر اينكــه خاورشنا

های كتاب مقدس ضعيف بوده و طبعـاً در چنـين شـرايطى اطالعـات   العرب از آموزه ة جزير
عمومى مردم غيركتـابى بسـيار ضـعيف و انـدك بـوده اسـت و بـا چنـين شـرايطى دريافـت 

های تفصـيلى و   شكه قرآن گزار صورت گسترده و ژرف راحت نيست؛ درحالى ها به  آموزه
كِر اَن االَرَض يِرثُهــا عِبــاِدی «دقيقــى از پيشــينيان دارد  بــوِر ِمــن بَعــِد الــذ ولَقَــد كَتَبنــا ِفــى الز

لِحون   .)!�	: א��Nאء(» الّصٰ
از سوی ديگـر آمـوختن معـارف كتـاب مقـدس از يهوديـان و مسـيحيان هـم پـذيرفتنى 

چنين چيزی گزارش نشده اسـت  9اكرم نيست؛ زيرا با وجود روشنى تاريخ زندگى پيامبر
و تنها مالقاتى كه از آن حضرت با اهل كتاب قبل از بعثت گزارش شده، مالقات بـا راهـب 

دهـد  مسيحى بحيرا است كه اين مالقات بسيار كوتاه بوده و تنها بحيرا بـه ابوطالـب خبـر مى
را مطلبـى بـه عالمات پيامبری مشاهده كرده اسـت و از اينكـه بحيـ 9كه در سيمای محمد

پيامبر آموزش داده باشد، خبری نيست؛ عـالوه بـر اينكـه شـماری از دانشـمندان مسـلمان از 
 ،1���	N5tـ�، (داننـد  جمله ذهبى در سند اين خبر خدشه كرده، و اين خبر را سـاختگى مى

0	 :�!�(. 
بـا ورقـه بـن نوفـل و فراگيـری معـارفى از او هـم مخـدوش  9اما ادعای ارتباط محمد

. دهند زيرا منابع تاريخى تنها از ديدار آن حضرت پس از نزول نخستين آيات خبر مىاست؛ 

��: 	*א، 0 �2  5שאG، אZ2(بر اساس اين گزارش ورقه پيامبر را به نبوت بشارت داده است $(.  
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يك از منابع تاريخى خبری مبنـى بـر فراگيـری معـارف گـزارش  جز اين مطلب در هيچ
ى در صحت خبر مالقات آن حضرت بـا ورقـه ترديـد كـرده و نشده است؛ ضمن اينكه برخ

  .)$	�: %G��	�Aא�B، (اند  های دشمنان اسالم دانسته  اين گزارش را از برساخته
اساساً در منابع تاريخى خبری از حضور يهوديان در مكه گزارش نشده  شايان ذكر است

 9آنان نيز با رسول خدااست و تنها احتمال حضور سه مسيحى در مكه داده شده است كه 
  .اند به جز همان بشارت رسالت از سوی ورقه بن نوفل هيچ ارتباطى نداشته

پس از هجرت بـه مدينـه و مواجهـه بـا جامعـه دينـدار يهـودی  9اما اين ادعا كه پيامبر
بـا  )�$�: �!1�	1�Y+D، (فرصتى يافت كه بخشى از معارف يهود و تورات را دريافت كند 

  :د استشواهد زير مردو
سوره از قرآن پيش از هجـرت در مكـه نـازل  86سوره نازل شده و  28در مدينه فقط . 1

  .شده بود
ترين  های پيامبران اسـت و مفصـل  بيشترين تشابه ميان قرآن و كتاب مقدس در داستان. 2

های اعـراف، يـونس،   ها هم در مكه نـازل شـده اسـت؛ از جملـه در سـوره  و بيشترين داستان
های حضرت آدم، موسى، نوح، هود، صـالح، ابـراهيم،   اند داستان سف كه همه مكىهود، يو

  .تفصيل آمده است لوط و يوسف به
اند كـه بـا  در آيات فراوانى يهوديان به دليل سوء انديشـه و رفتارشـان نكـوهش شـده. 3

  .فراگيری تعاليم از يهوديان ناسازگار است
مبری و نبوت آن حضرت را پذيرفتند و به ديـن بسياری از بزرگان يهود در مدينه، پيا. 4

بـه  افزون بر منابع تاريخى، قرآن كريم نيز از ايمان شـماری از اهـل كتـاب. اسالم ايمان آوردند
 اَلذيَن ءاتَيٰنُهُم الِكٰتَب مِن قَبلِِه ُهم بِِه يؤمِنـون«: و حقانيت قرآن خبر داده است 9رسول خدا

ُه الَحق مِن َربنـا اِنّـا كُنّـا ِمـن قَبلِـِه ُمسـلِمين  و اِذا يتلٰى َعلَيِهم قالوا * اُولٰئِـَك يؤتَـوَن *ءاَمنّا بِِه اِن
يئََة و ِمّمـا َرَزقـٰنُهم ينفِقـون تَيِن بِما َصبَروا و يدَرءوَن بِالَحَسنَِة الس اَجَرُهم َمر «)xـ?+ :!�-!�( .

  .انيت رسالت آن حضرت استبودن معارف قرآن و حق روشنى بيانگر وحيانى اين مطلب به
بدون ترديد يهوديان كـه   اگر آن حضرت نزد دانشمندان يهودی شاگردی كرده بود،. 5

تفصـيل و همـراه جزئيـات بـا  كردنـد، آن را به از هيچ كوششى عليه رسالت پيامبر دريغ نمى
  .كردند صدای بلند اعالم مى
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   ای محتوای قرآن كريم و كتاب مقدس بررسى مقايسه. 4- 2-2

های دفاع از اصالت و وحيانيت قرآن كـريم و   بررسى تطبيقى قرآن و عهدين يكى از راه
شود كه قرآن و عهـدين در  زيرا روشن مى  دفع شبهه اثرپذيری قرآن از كتاب مقدس است؛

ــا يكــديگر متفاوت صــراحت بــر  انــد و حتــى در مــواردی قــرآن به موضــوعات گونــاگون ب
ــد  بودن گزاره خطــا ــاب مق ــد مىهــای كت ــه تصــحيح آن  س تأكي ــواردی هــم ب ــد و در م كن

شـدن  سوره نساء مـاجرای بـه صـليب كشيده 158و  157پردازد؛ از جمله قرآن در آيات  مى
را كه در اناجيل به آن تصريح شده و بـاور مسـيحيان بـر آن اسـاس شـكل گرفتـه  7عيسى

صليب نكشيدند   هرا ب 7كند كه يهوديان مسيح روشنى تبيين مى كند و به است، تصحيح مى
و او را نكشتند بلكه موضوع بر آنان مشتبه شد و بدون علم و با گمان خـود او را مصـلوب و 

و قَـولِِهم اِنّـا قَتَلنَـا الَمسـيَح عيَسـى ابـَن «: سوی خود باال برد دانند، بلكه خدا او را به مقتول مى
 مِنـُه مـا َمريَم َرسوَل اّهللاٰ و ما قَتَلوُه و ما َصلَبوُه و لِٰكن ُشب ذيَن اختَلَفوا فيِه لَفى َشكال َه لَُهم و اِن

ن و ما قَتَلوُه يقينا باَع الظات َعزيًزا َحكيما * لَُهم بِِه مِن ِعلٍم اِال ُ ُ اِلَيِه و كاَن اّهللاٰ   .»بَل َرفََعُه اّهللاٰ
َر الذيَن قـالوا اِن لَقَد كَفَ «: شمارد مائده باور به تثليث رايج در مسيحيت را كفر مى 73آيه 

َ ثالُِث ثَلٰثَةٍ  شمرد و از اينكـه او را  را فرزند مريم مى 9صراحت عيسى نساء به 171و آيه » اّهللاٰ
هـا اِلـٰى  اِنَما الَمسيُح عيَسى ابـُن َمـريَم َرسـوُل اّهللاٰ و كَلَِمتُـُه اَلٰق «: كند بدانند، نهى مى» سومين«

  .» و ُرُسلِِه و ال تَقولوا ثَلٰثَةٌ َمريَم و ُروٌح مِنُه فĤَمِنوا بِاّهللاٰ 
» رهبانيت«بر اساس اين آيه   .دهد گذاری مسيحيان خبر مى سوره حديد از بدعت 27آيه 

كنـد، از  كه در مسيحيت رواج داشته و دارد با ايـن پنـدار كـه آنـان را بـه خـدا نزديـك مى
و َرهبانيـًة «: ده اسـتهای خود آنان است و خداوند چنين چيزی را تشريع و مقرر نكر  بدعت
  .»ها َحق ِرعايتِها ِن اّهللاٰ فَما َرَعوٰ ها ما كَتَبٰنها َعلَيِهم اِال ابتِغاَء ِرضو ابتََدعو

دانـد كـه يهوديـان و  همچنين قرآن داشـتن فرزنـد بـرای خـدا را از مصـاديق كفـری مى
عزيـر را و   شـدند و درنتيجـه يهوديـان، پرستان كهن و پيشين به آن قائل مسيحيان متأثر از بت

وقالَـِت «: مسيحيان مسيح را فرزند خدا انگاشتند و به تعبير قرآن بر خدا افـك و افتـرا بسـتند
ذيَن اليهوُد ُعَزي ٰصَری الَمسيُح ابُن اّهللاٰ ٰذلَِك قَولُُهم بِاَفٰوهِِهم يٰضِهئوَن قَـوَل الـٌر ابُن اّهللاٰ و قالَِت الن

ُ اَنّٰى يؤفَكون 
�  �: *B28(» كَفَروا مِن قَبُل ٰقتَلَُهُم اّهللاٰ�(. 
ها آيه بسياری از افكار و رفتـار يهوديـان را تخطئـه كـرده و  همچنين قرآن كريم در صد
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ها و اعمال نادرسِت فراوانى كه هيچ سـنخيتى بـا ديـن و شـريعت  را به دليل داشتن باورآنان 
ها و اعمالى چون كتمان حـق  الهى ندارند، نكوهش كرده است، از جمله به دليل داشتن باور

)M(62 :	�%( فروختن آخرت به دنيا ،)M(62:  $%  �	��(رغم اصـرار  هـان بـه ، اميد به آمرزش گنا
،  )$$ - �$: 62ـ)M(، اسـتكبار و گردنكشـى در برابـر آيـات خـدا )�%	: אA)אS(ى خدا بر نافرمان

های   نوشـته دادن دست افترای بـه خـدا و نسـبت  ،)��	: ��אء( 9استهزای قرآن و پيامبر اكرم
های ناروا به   ، تهمت)�		: /אM�P( 7، تكذيب معجزات حضرت عيسى)��: M(62(خود به خدا 

، تحريــف  )�		: #@ 3Aـ)א"(، كشـتن پيـامبران  )�$: 62ـ)M(طلبـى  برتری، )%!	: ��ـאء( :مـريم
ــ)M(تــورات  ــ�M(گری و كفــرورزی  ، طغيــان)!�: 62 P%: /א�ــات . )$%�   همچنــين قــرآن در آي

، تجـاوزگری )			: 62ـ)M( دانستن بهشت به خود مسيحيان را به دليل ادعای اختصاصىپرشماری 
، كتمـان )�	: /אM�P(های الهى  پيمان و فراموشى تذكار ، نقض)�	: 3A)א" #@(و نپذيرفتن اسالم 

فروشــى و  دين  انــدوزی، ، ثروت )��	: 62ــ)M(حقــايق مربــوط بــه ابــراهيم، اســحاق و يعقــوب 
  .نكوهش كرده است )	�	: ��אء(و غلّو در دين  )�
: *B28(خواری عالمان مسيحيان  حرام

  گيری نتيجه

فـرض  انـد بـا پيش از كتاب مقدس اصرار كرده خاورشناسانى كه بر موضوع اثرپذيری قرآن
انـد و در جهـت  بـه سـراغ قـرآن رفته 9بودن قرآن و رسول نبـودن حضـرت محمـد بشری

و  9بـودن رسـول خـدا تقويت و تثبيت اين ديدگاه بسياری از مسلّمات تـاريخى ماننـد امى
ى از كتـاب هـای عربـ ارتباط نداشتن با يهوديان و مسـيحيان در مكـه و مدينـه، فقـدان ترجم

هـا و رفتـار  اند؛ همچنين از آيات فراوانـى كـه در نقـد و تخطئـه باور مقدس را ناديده گرفته
  .اند كتاب است، غفلت ورزيده اهل

تری داشــته باشــند و بــدون  طرفانــه اند موضــع بى در ايــن موضــوع كوشــيده EQمتوليــان 
ى قرآن و كتاب مقدس های محتواي  تصريح به اقتباس قرآن از كتاب مقدس، فقط به شباهت

شناسـان پيشـين  ايـن رويكـرد مثبـت در حـالى اسـت كـه شرق. ها اشاره كنند  در برخى مقاله
  .اند صراحت موضوع اقتباس را در عناوين آثار خود آورده به

در مقايســه بــا آثــار ديگــر  EQتــوان گفــت مقــاالت  گيری فراگيرتــر مى در يــك نتيجــه
اند  اندركاران آن كوشـيده رمى برخوردار است و دستخاورشناسان پيشين از لحن ماليم و ن
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طرفى در مقـاالت را  از ابراز مواضع صريح عليه وحيانيت قرآن بپرهيزند و وجهه علمى و بى
رسد اين تفاوت، رويكرد مبنايى و اساسى نباشـد، بلكـه روشـى  تقويت كنند؛ ولى به نظر مى

ويژه مخاطبان مسـلمان داشـته باشـند؛  بهباشد كه بتوانند اثرگذاری بيشتری در مخاطبان خود 
بودن قـرآن اعتقـاد نـدارد و طبعـاً بـه  زيرا روشن اسـت خاورشـناِس غيرمسـلمان بـه وحيـانى

  .بودن قرآن خدشه كند كوشد اين باور خود را تقويت و در وحيانى های مختلف مى  شيوه
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