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  یاهداف آموزش 1

 یعنی یان الهیاز متون مقدس اد ییها بخش .هستند یم مذهبیو تعال یدر بردارنده معارف اله ینید يها تیحکا

عمدتاً در ، یگزارش يدهند که عالوه بر محتوا یمل یتشک یات و قصصید را حکایم و عهد جدیقرآن و عهد قد

متون  یقیتطب یسه و بررسیاز عوامل مهم در مقا یکی. اشندب یمز ین یخاص يو معنو یمذهب يها بردارنده آموزه

ت ین درس تالش شده تا با توجه به ظرفیدر ا .باشد یمات آنها یوجوه مشترك قصص و حکا یبررس، انیمقدس اد

 ن خصوص ارائه شود یدر ا یمباحث، موجود یآموزش
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 ق یبا عرصه تحق ییآشنا  2

 : رایز، ن و مشخص شودیید عرصه آن کامالً تعیبا یقیآغاز هر تحق يبرا

  قاتین چاچوب تحقییباعث تع -

 از انحراف پژوهش يریجلوگ -

  يه رویاز حاش يتمرکز بر عرصه و دور -

 ید حداقل به صورت اجمالیباشد که با یم، ن و قرآنیعهد یو فصول متن اصلها  ین درس بخشیق ایعرصه تحق 

 :ردیقرار گ ییمورد شناسا
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 کتب مقدس  یاجمال یمعرف 3

ک به تناسب ساختار آن کتب یاست که هر ییها و جزءها  بخش يگر داراید يها ز مانند کتابیکتب مقدس ن

  .هستند ینیخاص و مع یمیتعال يحاو

شناخت  بدون رایز، پرداخت دیبا زین آن يها بخش حیتشر ضرورتاً به یهر متن مقدس يساختار یدر بررس 

 . نمود یبررس یتوان به خوب یمآن را ن، متن مقدس کیاز اجزاء  یکاف

  .ن کننده خواهد بودییار اثر بخش و تعیم بسه با آنها قیتطب و مقدس کتب یتیماه ین امر در بررسیا

  نیعهد 3,1

 نیاصطالح عهد 3,1,1

)  ب(کتا ta bibleها و اسم جمع  کتاب ي) به معنایونانی(برگرفته از  Bibl eکتاب مقدس، واژه  يواژه مصطلح برا

 Theن حال یصورت مفرد به خورد گرفته است که در ع یغرب يها ن واژه امروزه در زبانیرود. اما ا یبه شمار م

Scrriptures و  (کتاب (هاHoly Scriptures نوشته) شود. یده میز نامیمقدس) ن يها  

 Newد (یدو عهد ج )Old Testamentق (ی، کتاب مقدس به دو مجموعه عهد عتيم بندین تقسیدر نخست

Testamentنجا واژه یشود. در ا یم می) تقسTestament ن یهمان معادل التTestamentum خود  ي است که به نوبه

و قوم او بست  یکه خداوند در آغاز با موس يعهد يرود؛ به معنا یبه شمار م» مانیعهد و پ« يعبر ي واژه ي ترجمه

  ح به انجام رساند.یمس یسیو در ع

خاص در برابـر   يهدتع ین ماده را به طور کلیا يتوان معنایآمده و م تیا وصی ثاقیم يه معنادر لغت ب "عهد"

  گران دانست.ید

ـ یحید است کـه کتـاب مقـدس مسـ    یق و جدیدو عهد عت "نیعهد"منظور از  ینیو در اصطالح د باشـد؛ و  یان م

نـد،  یگویق نمیخود را عهد عت یان کتاب آسمانیهودیان نهادند. پس یودهیرا بر کتاب خود و کتاب  ن نامیان ایحیمس

ان که فقط کتاب خودشـان را قبـول   یهودیان است که به هر دو عهد اعتقاد دارند، بر خالف یحین فقط نظر مسیبلکه ا

  نامند.یم "تنخ"داشته و آن را 

 يسایمان کهن قبل از حضرت عیپ یکیمانى است که خداوند با انسان بست: یدو پ "نیعهد"ان یحیدر اعتقاد مس

هـا  (ع) با انسانیسیاست که توسط حضرت ع یمانیپ يگریل بست، و دیاسرائ م(ع) و قومیح که با حضرت ابراهیمس

  بسته شد.
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  م یقد عهد 3,1,2

  بسته است نه با بشر. لیاسرائ یکه خداوند با قوم بن یثاقیم یعنیعهد  هودینگاه  در

 )است "هاکیکاتول" اعتقاد در کتاب 46 و "ها پروتستان"در اعتقاد ( باکت 39از  يا مجموعه،  »عهد قَدیم«

م برابر قرآن است که در یآنها حدوداً دو و ن  حجم اند. ن شدهییتع» جابنه« يم در شورا90هستند که در سال  یعبران

   .باشد یمم کننده فرهنگ کهن و اعتقادات قوم یهود ترسی ن مجموعهی. ااند سال نگاشته شده 1000طول حدود 

محتوا به  يعهد را بر مبنا کایالمعارف جودائ رهینمود. دا يبند میتوان تقس یم یمختلف يرا بر مبناها میقد عهد 

  :بخش تقسبم نموده است که شامل 3

  همان اسفار پنج گانه. ایتورات  - 1 

قرن قبل از  4 ای 2(ع) تا  یبعد از موس لیاسرائ یبن امبرانیبر پ یوح ياکه بر مبن کتاب، 17مشتمل بر  میوئبنَ -2

  نوشت. يگریدستور دادند شخص د اینوشته اند و  امبرانیخود آن پ ای(ع)  حیمس

 ای یخیماوقع تار کیکه عمدتا توسط کاتبان نوشته شده و شرح  کتاب، 17مشتمل بر  میوبتُکَ اینوشته ها  -3

   داده است. يرو لیاسرائ یقوم بن ياست که برا یاتفاقات

  بخش عبارتند از:ن سه یک از ایاجزاء هر

  هیاعداد، تثن ان،یخروج، الو ش،یدای: پيتورات (قانون) در پنج سفر (فصل) سفرها -1

، 2و1، پادشاهان 2و1 لیداوران، روت، سموئ وشع،یسفر (فصل) کتب:  17) در یخیتار يها (نوشته میکتوب -2

  ها زبور (داود)، امثال، جامعه، غزل غزل وب،یاستر، ا ا،یرا، نحم، عز2و1 خیتوار

هوشع، یوئیل،  ال،یدان ل،یحزق ا،یارم یمراث ا،یارم ا،یسفر (فصل) کتب: اشع 17) در امبرانی(متون پ مینبوئ -3

   عاموس، عوبدیا، یونُس، میکَاه، نَاحوم، حبقُوق، صفنیا، حجِی، زکَریا و مالکی.

پنج گانه  يهمان کتابها ایاسفار خمسه  لشیاست. تورات تفص يشتریب تیاهم يتورات دارا ،بخش3 نیا انیم در

 يکتاب مجموعه ا نیرساند که ا یواژه م نیا.است ماتیتعل، دادن میتعل، میتعل یتورات در لغت به معن ياست. واژه 

  و کتاب قانون است. میقابل تعل، از دانش است
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  قیجزاء عهد عتا یمعرف 3,1,2,1

  گانه اسفار پنج  3,1,2,1,1

   شیدایپ سفر 3,1,2,1,1,1

سفر  نیمانند هم ایبراساس موضوع آن است و ایآن گذاشته شده  يکتاب مقدس و کتابها يکه برا ییها نام

  شروع شده است. شیدایو پ نشیبا آفر شیدایسفر پ یعنیآن گرفته شده،  ياز ابتدا شیدایپ

نام  هودیکتاب مقدس  يدر ابتدا ینام خدا شروع نشده باشد ولکه با  ستین یکتاب مقدس چیه اتیاساس روا بر

  .مینیب یخدا را نم

است.هر باب  افتهیخاتمه  امبریپ وسفیشود و با وفات  یشروع م نشیباب دارد که از آفر 50 شیدایپ سفر

سهولت  يبرا 16کتاب به باب از قرن  میقرار دارد. تقس هیآ يدر ابتدا هیهر آ ياست و شماره  هیآ نیچند يدارا

راحت تر  یدسترس يو فقط برا ستین نونمندهم قا اتیآ ي. شماره گذارستین یفیشده و توق جادیا یمطالعه و بررس

  است.

فهم بهتر وارد  يبرا ییزهایشده و چ یسیمختلف بازنو يمتعدد دارد چون در دوره ها يها سندهینو شیدایپ سفر

 یژگیشود بر اساس و یهم مختلف بوده اند م یسیبازنو يد و دوره هاها متعد سندهیکرده اند.از آنجا که نو یآن م

 يدوره  3 ای 2 شیدایسفر پ ندیگو یم یرا استخراج کرد.براساس بررس یمختلف نگارش يمتن دوره ها يها

 زیدوره ن کیدر  .بودند سمیالوه یعنی دندینام یم»  لیا«  ای» ال « ها خداوند را  ي هودیزمان  کینگارش دارد.

در دو  نشیتوان گفت کتاب آفر یها م یژگیو نیکردند. با دانستن ا یصدا م»  هوهی«  بودند و خداوند را سمیهوی

بودند و  سمیهویکه  یزمان یعنیآمده است  هوهیال و  يخداوند با نامها شیدایاست چون در سفر پ هدوره نوشته شد

کردند و در زمان حضرت داوود و  یصدا م هوهید را خداون، (ع) یبودند.در زمان حضرت موس سمیکه الوه یزمان

  .دندینام یخداوند را الو م زی(ع) ن مانیسل

سنت است و به  کیکل کتاب عهد  انیهودیاضافه شده است اما در نظر  یمختلف به عهد مطالب يدوره ها در

کتاب در  نیا نکهی: ادیآ یم شیسئوال پ کیمتفاوت داشته است. حال  يتناسب مخاطب و زمان کاتب و نگارنده ها

از آن در  ینوشته شده که قسمت گرید رادتوسط اف ی(ع) کتاب یاز موس ریمختلف نوشته شده و در زمان غ يدوره ها

  ؟  ستین فیتحر نیا اینوشته شده آ یزمان موس
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 يهاما در دوره  ست،کتابین فیتحر يهودیدر سنت  نیدهد: ا یجواب م نگونهیسئوال ا نیبه ا يهودی عالم

شده بود مانند  یبوده که بر او وح ینب سندهیاگر نو، روح خدا حاکم بر کاتبش بوده شهیمختلف نگارش شده اما هم

کار را  نیحاکم بر او بوده و با اذن خداوند ا ندهم نبوده و کتاب مقدس را نوشته باز هم روح خداو یعذرا و اگر نب

سنت  يو به جا سدیبنو یاله ریسنت غ یدهد که کس یند اجازه نماست که خداو یسنت اله نیا رایانجام داده است ز

موضوع را  نیا صیمردم قراردهد و باعث انحراف آنها شود چون مردم که قدرت تشخ اریدر اخت یو کتاب اله

  ندارند.

ده اجازه را دا نیشده و ا یخداوند است که بر کاتب مستول یکیدارد،  سندهیها قائلند کتاب مقدس دو نو يهودی

مختلف آن را  یزمان يروز به تناسب مخاطب و در برهه ها طیبشر که تابع شرا يگریو د سدیرا بنو یکه او سنت اله

و  اتیروز و ادب طیاست که با توجه به شرا شخصخود  گریکند و د یم تیخداوند شخص را هدا یعنینوشته است. 

 یحکم گریو کتاب د یخیکتاب تار کیشود و  یکتاب شاعرانه م کی نیهم يو برا سدینو یمخاطبان کتاب را م

  بوده است. میحک ایآن مورخ  ي سندهینو رایز

  خروج سفر 3,1,2,1,1,2

 یموعود حرکت کردند ول نیسرزم ياز مصر خارج شدند و به سو لیاسرائ یاست که بن نیا ينامگذار نیا علت

خداوند به آنها  یوقت، شدند يبداست که قوم  نیموعود ا نیموعود نشدند.علت وارد نشدنشان به سرزم نیوارد سرزم

  به آنها برسد. زینعمت ن يشکرکنند تا تتمه  دهیرا که به آنها رس یلطف کرد نتوانستند نعمت

  فرعون آزاد شدند. یهم گذاشت چون از بردگ يکتاب را آزاد نیشود نام ا یم

  در مصر لیقوم اسرائ یبردگ

 وندیداستان با قبل پ یعنی، شیدایسفر پ يبه انتها شود یقسمت از کتاب که شروع سفر خروج است وصل م نیا

(ع)  ی(ع) تولد موس وسفیسال پس از  700را پوشش داده است. حدود  يساله ا 700 یزمان يفاصله  یدارد ول

  اتفاق افتاد.

 ها رابه قابله ها دستور داده شده بود که پسر نکهیا گریشده بود و د دیشد لیاسرائ یبر بن یآنجا که فشار بردگ از

 یکردند و دنبال منج یشد و دعا م ادیز شیدست به دعا لیاسرائ یفشارها قوم بن نیا لیهنگام تولد بکشند، به دل

و  يخروج، آزاد ندیگو یکتاب م نیبه ا نیهم ي(ع) را بفرستد. برا یدعاها منجر شد تا خداوند موس نیبودند، هم

  کار را انجام دهد. نیاهد اخو یم یشود و موس یشروع م یبا تولد موس رایز، گذر
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  انیالو سفر 3,1,2,1,1,3

 راینامند، ز یم زیکاهنان ) ن يکتاب را ( کتاب راهنما نیاست. ا قیو عهد عت کتاب تورات نیسوم انیالو کتاب

  کتاب آمده است. نیشد در ا یکه توسط کاهنان اجرا م یمراسم مذهب

  ) انیکتاب الو يابتدا يریتفس ي رجمه( ت

از سبطها بودند که از نسل  یکی(ع) و هارون از  یگانه.موس12پسر داشت، اسباط  12 )لی( اسرائعقوبی حضرت

  .انیالو ندیگو یم نیهم ي) بود برا عقوبیاز پسران  یکی( يالو

 نیهم يبودند برا ینیمسئول امور د انیسفر احکام گفته اند چون همه اش احکام است.الو یفصل را برخ نیا

  کتاب، احکام است. نیا يارد و حجم عمده ند یبا احکام فرق انیسفر الو

کند.در کتاب مقدس  یذکر م یقربان يخاص برا یمعن نجایاست.کتاب مقدس ا یقربان، حکم که مطرح شده نیاول

شان و عبادات  یاز اعمال اصل یکیباشد که  نیا لشیدل دیبحث پرداخته شا نیبه ا ادیرا ذکر کرده و ز یانواع قربان

  ده.بو یشان قربان یاصل

  پردازد. یم یبه سهم کاهنان از قربان سپس

 ینجس م انهیصحبت شده و خانمها را در دوران عادت ماه مانیکتاب در مورد احکام خانمها پس از زا نیا در

از  شیآمده است. ب انیکتاب تورات در سفر الو یاوامر و نواه يمورد معتدل است. عمده  نینظر قرآن در ا یداند ول

  .ینه 350امر و  600

  اعداد سفر 3,1,2,1,1,4

 نیب ابانیاست که در ب یحوادث يکتاب حاو نی.ادیگو یسخن م لیاسرائ یقوم بن يبهایاعداد از فراز و نش کتاب

است.( »  ابانیدر ب« کتاب  نینام ا، يگذشته است. در کتاب مقدس عبر لیموعود بر قوم اسرائ نیراه مصر و سرزم

  سفر اعداد ) يابتدا يریتفس يترجمه 

و  يکتاب سرشمار نیباب اول ا 46 ي هی) است. تا آ لیقوم اسرائ يسرشمار نی( نخست کتاب نیول اا قسمت

در آن  لیاسرائ یبن یدفاع یخواهد آمادگ یرا ارائه داده که قدرت اسلحه به دست گرفتن داشتند. م یآمار کسان

  اصل بحث است. نیو ا دیزمان را بگو

  هیتثن سفر 3,1,2,1,1,5
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شود که قوم  یکتاب از آنجا آغاز م نینوشته شده در ا يدادهایب مقدس است. روکتاب کتا نیپنجم هی*سفر تثن

رود  يموعود در آنسو نیاند. سرزم دهیبه کنار رود اردن رس ابانیدر ب یپس از چهل سال سرگردان ل،یاسرائ یبن

  ) هیسفر تثن يابتدا يریتفس يقرار دارد. ( ترجمه 

آدرس هم  نجایآمده است و ا یقبل يکه در آن آمده قبال در سفرها یاست و مطالب یقبل يمثل سفرها هیتثن سفر

و  يهم اضافه دارد مثل فرمان بزرگ. جمع بند یمطالب کم يسر کیکجا آمده است.  یقبل يداده که در کتابها

  .گرید ياست بر سفرها یاضافات

عمرت  انیدهد که پا یخبر م ی(ع) است.خداوند به موس یدستورات خداوند به موس نیآخر هیسفر تثن يانتها در

  .ردیگ یتوسط خداوند صورت م ندهیآ ینیب شیپ.شده کینزد

خورده  دیق گرانیبر د لیاسرائ یبن ياست.فضل و برتر دیخروج از راه توح لیاسرائ یو گناهان بن بتهایمص علت

  هستند. یباشد قوم خوب انشانیم یو اطاعت اوامر اله دیکه توح یفقط وقت یعنی

  شعوی ي فهیصح 3,1,2,1,2

را به عهده  لیلشکر اسرائ یفرمانده ابانیدر ب لیاسرائ یقوم بن يساله  40بود که در دوران  یموس اریدست وشع،ی

که  یکند. مطالب يموعود رهبر نیشود تا قوم را به سرزم یم لیرهبر قوم اسرائ وشعی(ع)  یگرفت.پس از مرگ موس

 لیقبا نیموعود ب نیسرزم میساکنان کنعان و تقس با لیاسرائ یبن يآمده، مربوط است به جنگها وشعیدر کتاب 

  .لیاسرائ

 فهیصحاست)  پنتاتوك یونانینام تورات به ( تورات است.، پنتاتوك ایگانه 5اسفار  یعنی میعهد قد يسفر ابتدا 5

  هگزاتوك. ایگانه  6گفت اسفار  دیگانه با5اسفار  يدارند به جا دهیعق یدارد که برخ تیآنقدر اهم وشعی ي

با  وستهیسفر خروج و پ يادامه  ی. از جهت مضمون2شود.  ی. ملحق به تورات م1: وشعی ي فهیصح يها یژگیو

. 3قرار گرفته است. هیاش ملموس و مشهود است و درست بعد از سفر تثن یوستگیپ یعنیشود،  یآن محسوب م

 ینیبه سرزم لیاسرائ یکتاب ورود بن نیموعود (مقدس) کرد و در ا نیرا وارد سرزم لیاسرائ یاست که بن یکس وشعی

  (ع) وعده داده شده بود، اتفاق افتاد. میکه به ابراه

 نیکتاب وارد سرزم نیدر ا لیاسرائ یخاطر است که بن نیدارد به ا یخیکتاب از نظر تار نیکه ا یاصل تیاهم

 یخارج کن تا عبادت و قربان روز 3 ي(ع) دستور داده بود قوم مرا به فاصله  یمقدس شدند.( قبال خداوند به موس

 ي دهیمرگ است. به عق ینافرمان ياز مجازاتها یکیکردند و  ینافرمان لیاسرائ یچون بن افتادیاتفاق ن نیا یکنند ول
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 نیا یرفت. در تورات گناه موس ایهم از دن نیهم ي(ع) گناه کرد برا یشود.موس یها گناه موجب مرگ م يهودی

را به صخره زد و  شیعصا یموس یو به صخره بگو باز شو، ول ستیمقابل صخره بااست که خداوند به او فرمود 

که  یهر فرمان هودی نی.در ديکرد ینافرمان ،يرا به صخره زد تیگفت چرا عصا یبه موس وندگفت باز شو.خدا

و  ير مولوام گریکه خداوند امر به انجامش کند و انسان انجام ندهد، گناه است و د يخداوندصادر کند و هر کار

  است که امر خداوند اطاعت نشده است.) نیوجود ندارد، مهم ا يارشاد

  رهبران )، حاکمان، انیداوران ( قاض کتاب 3,1,2,1,3

شائول به عنوان  نکهیاز ا شیاست. پ لیاسرائ یقبل از دوران سلطنت يدادهایسال رو 350 يداوران حاو کتاب

داوران که  يکردند. واژه  یرا اداره م لیاسرائ یشود، رهبرانقوم را عهده دار  نیحکومت ا ل،یپادشاه اسرائ نینخست

  کند. یرهبران اشاره م نیکتاب است، به هم نیعنوان ا

حکومت  یعنیهستند و هم حاکم، فرمانده هستند  یصرف هستند.هم نب ینه پادشاه و نه حاکم و نه نب، داوران

  داشتند.

و سلطنت است،  يامبریپ نیبودند. ب وشعیراه  يد و ادامه دادن یرا انجام م وشعیداور بودند و همان کار  12

 ینیشود گفت رهبر د یم شتریرا راحت تر بشود به آنها داد. ب امبریعنوان پ دیالبته شا ست،یمستقل ن چکدامیه

  نفر. 12سال و  350هستند.در مدت 

  روت کتاب 3,1,2,1,4

که  یکردند. در زمان یحکومت م لیاسرائکه داوران بر  یشود به دوران یمربوط م دیخوان یکتاب م نیدر ا آنچه

شود. در آنجا شوهر  یموآب م اریبا شوهر خود رهسپار د یبه نام نعوم یآمده بود، زن دیپد یقحط لیدر اسرائ

به ، موآب بود یهنگام روت که از اهال نیا درخود بازگردد.  نیبه سرزم ردیگ یم میتصم یو نعوم ردیم یم ینعوم

ماند و عروسش روت.  یم ینعوم بیترت نی. بدردیم یم زیهمسر روت ن ي. پس از چنددیآ یدر م یعقد پسر نعوم

کتاب  يابتدا يریتفس يشود. ( ترجمه  یبا او همراه م زیبازگردد روت ن لیکه به اسرائ ردیگ یم میتصم ینعوم یوقت

  روت )

  اوردند؟یروت را در همان کتاب داوران ن ي: چرا ماجراسئوال
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است  يکتاب پادشاهان که پس از آن قرار دارد و کتاب روت مقدمه ا ياست برا يساز نهیکتاب روت زم رایز

 یم رایکتاب روت سرمنشأ کتاب پادشاهان است ز قتیدر حق .2و1کتاب پادشاهان  نطوریو هم لیسموئ کتاب يبرا

  شد. دایپ» داود « که از کجا و از کدام خانواده  دیگو

  قیدر عهد عت يدیم کلیمفاه یبرخ 3,1,2,2

  )chosen peopleهود (یقوم  یدگیشه برگزیاند 3,1,2,2,1

  هودیدر متون مقدس  یدگیشه برگزیاند 3,1,2,2,1,1

هود گرفتار یهمانند  یچ قوم وملتیان تمام ملل وجود دارد. اما هی، در میقوم ینیو خودبرترب یروح نژادپرست

   .نشده اند یافراط در نژادپرست

خاص و  ينها و خدا رابطه این ایبقبوالنند که بگران یکنند که به د یر گوناگون تالش میان با تعابیهودی

  .امده استیل نین سعادت نایهود به ایچ کس به جز یوجود دارد که ه يشاوندیخو

ذات قدوس پنج چیز را به خود تخصیص داده و آنها را ثروت خویش خوانده است و آنها عبارتند از تورات، «

  ) 150(تلمود ص ». همیقداشآسمان و زمین، ابراهیم، ملت اسرائیل و معبد بیت 

  ) 79(همان ص». بین خدا و یهود رابطه اي صمیمی و ناگسستنی وجود دارد«

خداوند کمک کننده و تکیه گاه تمام اهل عالم است و براي ما از همه بیشتر، همه ملت هاي جهان حمد و ثناي «

  ) 80(همان ص». است ذات قدوس را می گویند ولی حمدوثناي ما به درگاه او مقبول تر و خوش تر

  ) 84(همان ص». فرزندان اسرائیل دوستان خدا خوانده شده اند«

  )170(همان ص». بنی اسرائیل محبوب خداوند است«

:... خداوند تورات ندیگو یاند، آنها م کرده دایپ ازیامت ایبر همه ملل دن یتورات شفاه لهیمعتقدند که به وس انیهودی«

تورات را به  نیجهت ا نیگردند و او (خدا) بد زیملل جهان متما ریاز سا لهیتا بدان وسعطا فرمود  شانیرا بد یشفاه

ما هم  ندینکنند و نگو نیرفتار کردند، با آن چن یکه با تورات کتب رهمان طو گرینداد تا آن که ملل د یصورت کتب

 يسایاست. از آن جا که کل انیحیمس گریجا مقصود از ملل د نیاز قرار معلوم در ا م،یهست لیجزء ملت اسرائ

که  یهرو تورات شفا نیخارج شد، از ا هودیکتاب ها از انحصار ملت  نیو ا رفتیرا پذ انیهودیکتب مقدسه  یحیمس

کردند حفظ  یم یزندگ یحیمس طیرا که در مح انیهودی زیو وجه تما تینشد، هو رفتهیپذ یحیمس يسایتوسط کل

  )165(همان ص ». کرد
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قوم بست. از  نیو ا میکه خدا با ابراه یثاقیدانند. همان عهد و م یرا عهد م دهیقوم برگز شهیدخاستگاه ان یگروه

 ياشاره کرد. برداشت ها سمیو هلن لیرابطه خدا با اسرائ ،یکتاپرستی ،یتوان به اسارت بابل یخاستگاه ها م گرید

  وجود دارد: یدگیاز برگز زین یمختلف

  هودیقوم  يبه مثابه تفوق وبرتر یدگی. برگز1

  ینید تیو مسئول فیتکل کیبه مثابه  یدگی. برگز2

  یو ملکوت یامر زبان کیو  یاز اسرار اله يبه مثابه سرّ یدگی. برگز3

  یبه مثابه حکم ازل یدگی. برگز4

  یبه مثابه موهبت اله یدگی. برگز5

که خداوند از  نیشد بر اکه داللت داشته با افتیاى را نمى توان  هیمعتقدند که در سراسر تورات، آ برخى  

که  نیکه صراحت دارند برا افتیرا مى توان  اتىیاست، بلکه به عکس آ دهیرا برگز هودیتمام اقوامِ جهان، قوم  انیم

اى که معموال  هی. حتى آدیمى کردند برگز ندگىخاص ز نیاقوامى که در آن سرزم نیرا از ب هودیخداوند قوم 

مى کند که  انیاى وجود دارد که ب هیآ هیکنند، ظهور در خالف آن دارد. در سفر تثن از آن مى انهیاستفاده انحصارگرا

اشاره  ریضم هودی). علماى 7:6 ه،ی(تثن دیرا برگز هودیساکن بودند  نیهمه اقوامى که در روى آن زم نیخداوند از ب

که  نیمى کنند؛ غافل از ا ریبانه تفسآن را انحصارطل جه،یمى انگارند و در نت دهیوجود دارد ناد هیآ نیرا که در ا ىا

معناست. به طور خالصه،  نیهم دیقبل هم مؤ اتیساکن بوده اند. آ نیبه قومى اشاره دارد که در آن سرزم هیآ نیا

شوند و بت ها و قربانگاه را  میرا امر مى کند که وارد اورشل لیقرار است که خداوند بنى اسرائ نیمضمون آنها از ا

و دستور مى دهد که تنها با  زندیقوم بر نیبه آنها هشدار مى دهد که مبادا بناى دوستى و رفاقت با اکنند و  رانیو

  ).228، 8، 1390 ىیمعاشرت کنند (طباطبا گریکدی

  دگىیراجع به برگز حىیمتألهان مس نظرات 3,1,2,2,1,2

است که در مقطع  نیا جیرا هیوجود دارد. نظر هودیقوم  دگىیدر باب برگز هیسه نظر حىیمتألهان مس انیم در

را  ازیامت نیسر باز زدند، ا حیقوم خاص خدا بودند، ولى وقتى که از قبول مس انیهودی ق،یدوره عهد عت نى،یزمانى مع

به  انیهودیهم فراتر رفته، معتقدند  نیاست که از ا سانىجاى آنها را گرفت. نظر دوم، نظر ک سایاز کف دادند و کل

مورد لعنت خدا قرار گرفته اند. نظر سوم، نظر کارل بارت است.  شهیبراى هم ختند،یرا بر دار آو حیکه مس نیعلت ا

االهى  ضیدر اثر لطف و ف انیهودیوقعى نمى نهد و معتقد است که از همان آغاز،  اتینظر نیاز ا کی چیاو به ه

 ضیهم به ف انیحیمس. به گفته او، گرید ازاتیبرخوردارى از امت ایانتخاب شدند نه به علت خوب بودن خودشان 
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آنها از قوم  تیبه فرمان هاى االهى را علت محروم انیهودیو التزام  بندىیکسانى که عدم پا نیخدا متکى اند. بنابرا

ملتزم به دستورات  شهیآنها هم هم رایهم تن دهند؛ ز انیحیمسحرف در باره  نیبه لوازم ا دیخدا بودن مى دانند، با

وجود ندارد که خدا به وعده هاى خود در قبال آنها عمل  نىیتضم چیبراساس گفته فوق هرو،  نیخدا نبوده اند. از ا

  کند.

  دگىیبرگز شهیو اند قرآن 3,1,2,2,1,3

ارزانى داشت  شانیمى کند که خداوند پس از آن به ا ادیبه عنوان نعمتى  لیو برترى بنى اسرائ لتیاز فض قرآن

 انیبر جهان لیو برترى بنى اسرائ لتیبه فض ارىیبس اتیرا عمل کردند. در آ انیو خوارى فرعون تیکه آزار و اذ

توجه است که از  انینکته شا نی)، ذکر ا32 خان،؛ د16 ه،ی؛ جاث140؛ اعراف، 122و  47شده است (بقره،  حیتصر

اقوام برترى و منزلت  ریخودشان بر سا ىیایدر مقطع زمانى خاصى و آن هم در قلمرو جغراف هودیقرآن، قوم  دگاهید

 انیقوم در تمام اعصار و بر تمام جهان نیا لتیبرترى و فض ات،یآ نیاگر منظور از ا رایز افتند؛یاى  ژهیو گاهیاو ج

 هیاساس، آ نیمردم مى داند، منافات خواهد داشت. بر ا انیامت در م نیاى که امت مسلمان را بهتر هیبا آ شد،با

 رایآنها دارد، ز نیسرزم میاشاره به وسعت و گستره عظ ،»میدیگردان نیآنان را وارث مشرق و مغرب هاى زم« فهیشر

تمام جهان نبودند، بلکه وارث مشرق ها و مغرب  ثدر آن زمان، وار لیکه بنى اسرائ افتیبه وضوح مى توان در

  ).153، 1377 نستونیو پهناورى شدند ( کر عیهاى وس نیهاى سرزم

و خالف شرعى که انجام دادند،  ستید و به خاطر اعمال ناشانمان داریپا هودیو برترى قوم  لتینظر قرآن، فض از

آنان  انیم امتیگونه رقم خورد که تا روز ق نیقرآن ا ریى محروم شدند و سرنوشت شان به تعبهموهبت ال نیاز ا

به  دنی). به خاطر کفر ورز64ساخت (مائده،  اهندخود خو شهیرا پ نیعداوت و دشمنى برقرار است و فساد در زم

 نىیخواهند بود و مجازات سنگ لیو تعدى و تجاوز تا ابد خوار و ذل انیخدا، عص اىیاالهى، کشتن ناحق انب تایآ

). آنان از رحمت حق تعالى بى بهره اند و لعنت ابدى خدا و 41خواهد بود (همان،  شانیدر انتظار ا امتیدر ق

و اخروى گرفتار  وىیدر عذاب دن سى،یع ریتکف) و به سبب 52نساء، ؛ 88حالشان خواهد شد (بقره،  لشام امبرشیپ

  ).167؛ اعراف، 56مى شوند (آل عمران، 

آنان را گرفتار محنت  زیو عهدى که با خدا بسته بودند وفا نکردند و خداوند ن مانیسخن آن که، آنان به پ کوتاه

 ادیا که بر شما ارزانى داشتم به ر مینعمت ها ل،یاى فرزندان اسرائ: «دیباره مى گو نیهاى بى شمارى کرد. قرآن در ا

). بر طبق گفته هاى قرآن و کتاب 39(بقره،  »دیوفا کنم و تنها از من بترس مانتانیتا به پ دیوفا کن مانمیو به پ دیآور

 لیو چون از فرزندان اسرائ«گرفتند  دهیبه عهد خود وفا نکردند و دستورهاى االهى را ناد انیهودیمقدس عبرى، 
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 »دیبرتافت روى اعراض حالت به همگى شما از اندکى جز آنگاه …که جز خدا را نپرستند میرفتمحکم گ مانیپ

  ).83(همان، 

  نیگناه نخست 3,1,2,2,2

مطرح  انیهودی انیو هم در م تیحیاست که هم در مس نیمربوط به (آدم ) بحث گناه نخست ياز بحثها گرید یکی

درخت ممنوعه خوردند واقعا گناه کردند. آنها  ي وهیآدم وحوا از م یتورات وقت یلیانج ریاست.طبق تورات وتفس

  .دیپاك متولد شو، از پدر و مادر ناپاك دیتوان یشما نم دیگو یشود.تورات م یاعتقاد دارند گناه منتقل م

دارد ادم گناه کرده  دهیتورات عق میهمانگونه که گفت یکرده است ول یدارند آدم ترك اول دهیعق انیعیش ي عمده

 شانیا م،یرکنیقرآن درمورد آدم را تفس اتیپاك باشند آ دیبا امبریکه پدر و مادر پ عهیش تیراساس روااست. اگر ب

کردند. با استناد  یاز امر خداوند است و آدم و حوا نافرمان یرمانناف یگناه به معن راینبوده و گناه کرده است. ز امبریپ

لنَّاس أُمۀً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِینَ مبشِّرِینَ و منذرِینَ و أَنزَلَ معهم کاَنَ ا: «  دیفرما یبقره که م يسوره  213 ي هیبه آ

 الْبینَات بغْیا بینَهمو ما اخْتَلَف فیه إِلَّا الَّذینَ أُوتُوه من بعد ما جاءتْهم  فیما اخْتَلَفُواْ فیه النَّاسِ   لیحکُم بینْ   الْکتَاب بِالْحقّ

توان گفت مردم  یم» صرَاط مستَقیمٍ  یشَاء إِلى نو اللَّه یهدى م بِإِذْنه   فَهدى اللَّه الَّذینَ ءامنُواْ لما اخْتَلَفُواْ فیه منَ الْحقّ

 امبریپ شانیخداوند برا، ند و اختالف کردندخارج شد يدیاز فطرت توح نکهیدرابتدا امت واحده بودند پس از ا

  نبود. امبریپ، آدم یعنیمبعوث نمود. 

  یقربان 3,1,2,2,3

  رفته است. یمهم به شمار م ياز عبادتها یکی شهیهم یدارند و قربان یمختلف يها یمختلف قربان انیاد

در  یقربان شری.درمورد عالمت پذيو آرد یگوشت يها یذکر شده است، قربان یچند نوع قربان میعهد قد در

چند  یقربان نکهیعالوه بر ا هودی نیبرد.در د یشده را با خودش م رفتهیپذ یآمد و قربان یم یتورات اشاره شده آتش

 یو ذکر شده است، قربان میکه سراغ دار یبادتع نیاول دی. در قرآن مجدیآ یمستقل به حساب م ینوع است، عبادت

و اتْلُ علَیهِم «  27مائده/ يکردند. سوره  یهرکدام در راه خدا قربان است و آن هم در داستان دو پسر آدم است که

نىأَ ابقّ   نَببِالْح مادتَقَ   ءی لَم ا ومهدنْ أَحلَ مانًا فَتُقُبا قُرْبلْإِذْ قَرَّبب نَ االَْخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّکنَ مم لُ اللَّهتَقَبا یقَالَ إِنَّم 

  »الْمتَّقینَ

به  یدر قرآن نوع قربان، را نام برده یچند نوع است البته بر خالف تورات که انواع قربان یقرآن هم قربان در

اسالم  عتیشر لیعام که قرآن آنرا ذ یقربان - 1که در قرآن ذکر شده دو جور است:  یصراحت ذکر نشده است. قربان
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اسالم و جزء  عتیشر لیکه ذ حهیذب، خاص یقربان -2زندان آدم است. در داستان فر یقربان نیاست و ا اوردهین

  مناسک حج است.

از  یکی ادآوری نیاست و ا یگوشت یقربان و در مناسک حج است که قربان دیخاص اسالم در روز ع یقربان

، ره شده استموضوع اشا نیدر قرآن هم به ا نیهم ي(ع) انجام شده و برا میاست که در گذشته توسط ابراه یمناسک

  آمده است. تیفیحج، بحث حن یمربوط به قربان اتیقبل از آ

باشد.  یگوشت دیهم حتما با یقربان نیاعمال حج است و نوع ا لیبه عنوان منسک فقط ذ یاسالم قربان نید در

ده باشد با تقوا انجام ش نکهیفقط ا ستیکه در قرآن مطرح شده نوعش مهم ن یعام یهمانطور که گفته شد قربان یول

  مهم است.

 ی. در قرآن قربانستیمثل حج ن لیمستقل است و ذ یچند نوع است، عبادت یقربان هودی: در  نکهیا خالصه

 میمقام امامت به ابراه يو اعطا لی(ع) و ذبح اسماع میداستان ابراه ادآوریو ، حج است لیو ذ ستیمستقل ن یعبادت

  است.

مسلمانان  یشود که برخ یم دهید یوجود دارد که البته گاه يودهیسنت  کیکردن  ی* نکته: در مورد قربان

دهند و مثال  یم تیاهم یکردن به خون قربان یدر قربان نکهیا، دهند یکار را انجام م نیکشور ما هم ندانسته ا

لَنْ  . «کندیکار را رد م نیزنند.قرآن ا یم دهانجام ش یکه به خاطرش قربان یشخص ای لهیاز خون را به وس يمقدار

ما هداکُم و بشِّرِ الْمحسنینَ   منْکُم کَذلک سخَّرَها لَکُم لتُکَبرُوا اللَّه على  ینالَ اللَّه لُحومها و ال دماؤُها و لکنْ ینالُه التَّقْوى

  .رسد یشما م يرسد و فقط تقوا یمنه گوشت و نه خونش به خداوند ن یعنی 37حج/ »

  ات قرآنیسه آن با آیتورات و مقافرمان در  10مفاد به  ینگاه 3,1,2,2,4

 یتو م يخدا، من که خداوند رای.. دربرابر بتها زانو نزن و آنها را پرستش نکن. ز.«آمده:  5 ي هیآ 20باب  در

مجازات، شامل حال فرزندان آنها  نیکنم.ا یکنند، مجازات م یرا که با من دشمن یو کسان هستم يوریغ يباشم، خدا

کفر بورزند هم خودشان مجازات شوند و هم  يافراد یموضوع که وقت نیا.. » .گردد.  یم زیسل سوم و چهارم نتا ن

و ال تَزِر وازِرةٌ  : « میموضوع را دار نیقسمت مطرح شده است. ما در قرآن برعکس ا نیدر ا، تا چند نسل بعدشان

  کشد. یوش نمرا بر د يگریبار گناه د چکسیه یعنی..» . وِزر أُخْرى

 یداشته باش و آن را مقدس بدار. در هفته شش روز کار کن، ول ادیروز سبت را به : «  10تا  8 اتیآ 20 باب

  .. ».کار نکن. چیدر روز هفتم که ( سبت خداوند ) است ه
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به بشر بدهد که روز شنبه  يا نهیخواست گنج ی.خداوند از عرشش مندیگو یم» شبات « ها به شنبه  يهودی

  ها اشاره شده است. يهودیقرآن هم به مقدس بودن شنبه نزد  اتیاست.در آ یاله ي هیهد نیست و اا

 «استفاده شده است. » سبت«و » سباتا« يشده و در قرآن واژه ها لیتبد» س« به » ش« یشبت در عرب، شبات

  »و جعلْنا نَومکُم سباتا 

دروغ و زنا  ،ياز قتل، دزد ینه، نیاحترام به والد، يانتدارفرمان بحث ام 10موضوعات مطرح شده در  گرید از

  است.

 نیمورد وجود دارد ا نیقرآن و کتاب مقدس در ا نیکه ب یموارد فوق در قرآن هم وجود دارد اما تفاوت يهمه 

موضوع برخورد  نیاست و کتاب مقدس با ا دیشد اریدر کتاب مقدس بس»  نیبه والد یکیبر و ن« است که : بحث 

ربک أَالَّ تَعبدوا إِالَّ إِیاه و   و قَضى «است.  یقبحث اخال کیموضوع در قرآن  نیا یکرده است، ول یو مقررات یقانون

ال تَنْه و ما أُفما فَال تَقُلْ لَهالهک ما أَوهدرَ أَحبالْک كنْدلُغَنَّ عبا یساناً إِمنِ إِحیدمابِالْوالالً کَریما  رْهما قَوقُلْ لَه و«  

موضوع نگاه  نیما نسبت به ا .یاخالق -2و  یفقه - 1نگاه کتاب مقدس به پدر و مادر دو نوع است :  نوع

  .ینه نگاه فقه، میدار یاخالق

  حکمت اعدام است. ییکتاب مقدس آمده: به پدر و مادرت ناسزا بگو در

تو به تو خواهد  يکه خداوند، خدا ینیرا اطاعت کن تا در سرزمپدر و مادرت « آمده :  12 ي هیآ 20باب  در

  .یداشته باش یعمر طوالن د،یبخش

از حدشان  شیب ییاگرایدن يتواند نشانه  یامر م نیاست. ا يویشود دن یکه ذکر م ییدر تورات تمام پاداشها کال

  باشد. فیتحر ينشانه  ایو 

  

 د یجد عهد 3,1,3

مسیحی است که شالوده هویت مسیحی و در بردارنده اصول اعتقادات  مجموعه متون مقدس آیین «عهد جدید«

  . آیین مسیحیت می باشد
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  لید آمدن انجیپد 3,1,3,1

مسیحیان معتقدند عیسی کتابی نداشت و  .سال بعد از مسیح نوشته شد12میالدي یعنی45 سال انجیل اولین

که به عیسی (ع) وحی  یمیسخن می گواز انجیلی   قرآن بر خالف ما مسلمانان که طبق.ننوشت چون خود کتاب بود

  شد. شد نه انجیلی که به دست شاگردانش نوشته

 نامه و، نوشته100وبیش از  مریم ـ یوحنا......) انجیل نوشته شد (لوقا ـ یعقوب ـ 20نزدیک به  کیپایان قرن  تا

  ثبت شد. مکاشفه

 و ط شوراي کلیسا انتخاب وقانونی شدتوس 4نوشته، درقرن  100از شینوشته از بین ب 27عهد جدید با انتخاب 

 است.  يآن تکرار ییها تیحکا و متون از یبخش که باً برابر با قرآن استیحجم آن تقر گشت. المبقیه غیرقانونی اع

  قسمت تقسیم شد:  3به  عهد جدید

 :گانه 4اناجیل  -1

 شد با یم) (ع ت از روند زندگی، دوران تبلیغ، مواعظ و معجزات عیسییچهار روا

 :حیح) و اعمال رسوالن مسینامه از رسوالن مس 21ح (یرسوالن مس يامه هان -2

باشد که بعدها به  یح از تعالیم او میاز شاگردان مس یبرخ يها ح: حاوي برداشتیرسوالن مس يها نامه

  .ل گردیدیقسمتی از شالودة مباحث کالمی، فلسفی و عرفانی دین مسیحیت تبد

 .وند ترویج آیین عیسوي، در قرن اول میالدي استح: گزارشی از ریاعمال رسوالن مس

  :مکاشفه یوحنا -3

ح یح از آخر الزمان و زمان ظهور مجدد مسیون مسیاز حوار یکیرمز گونه  يها ینیب شیاز پ يا مجموعه

  است.

  انجیل معناشناسی 3,1,3,2

شرح زندگی روایت در 20بین از یعنی بشارت. مسیحی ها معتقدند که روایت زندگی مسیح بشارت است و انجیل

  ایوحنّ - 4 سرقُم - 3 وقالُ -2 تیانجیل به روایت م - 1روایت قبول شده است:  4، مسیح

مرقس ولوقا شاگرد  حواري بودند و وحنای متی و قائل بودند که عیسی خود کتاب بود، پس کتابی ننوشت. اینها

  بودند. ونیحوار
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یسی(ع) است نه کتابی که به دست افراد نوشته انجیل،همان کتاب وحی شده به حضرت ع کریم،  نظر قرآن طبق

  باشد.) ینم  مد نظر قرآن لیاناج نیوتحریف شده(لذا ا

  ي زندگی حضرت عیسی (طبق کتاب مقدس عهد جدید) خالصه 3,1,3,3

بعد از سه ، مصلوب، از سی سالگی رسالتش آغاز و بعد از سه سال .خانواده اي مذهبی متولد ورشد یافت در

  پنجاه روز نزد خداي پدر رفت روز رستاخیز و بعد از

تبلیغ میکردند که پیروش شوید یا کارشان نوشتن بشارت عیسی  شاگرد بود که 12کاري که کرد: انتخاب  اولین

دعوتنامه به یهودیان یا توصیه ي ثابت قدمی در ائین مسیحیت بود که بعد ها ، مسیح یا نوشتن زندگی نامه حضرت

  ت کرد.به شاگردان این شاگردان هم سرای

   

 ر)ی(عهد اخقرآن  3,2

 و» جهان بینی« کتاب مقدس مسلمانان جهان و حاوي اصول بنیادین اعتقادات اسالمی و ترسیم کننده» قرآن«

لذا در میان مسلمانان از جایگاه کاربردي مهمی برخوردار بوده و اعتبار و مرجعیت ، دین اسالم است» ایدئُولُوژي«

 . خاصی دارا می باشد

نام هر سوره برگفته از موضوعات مطالب و  دارند. یسوره (فصل) است که هر کدام نام مستقل 114 يقرآن دارا

  .مطرح شده در آن سوره گرفته شده است اتیحکا

 . باشند یم یم الهیتعال يل شده که حاویتشک )یاله يها نشانه( »هیآ« به نام یاز جمالتها  متن سوره

  )اند نه نازل شدهیدر مد( باشند یم یمدن یو برخ )اند نازل شدههستند(در مکه  یمک یبرخها  ن سورهیا

  است: در سه بخش یاله میتعال از  یمهم ي مجموعه يحاوم یقرآن کر

در خصوص خداوند، انسان، جهان، فرشتگان و  ی) و معارفعهیو ماوالطب عتی(طب یاز جهان هست یقیحقا انیب -1

  . ...آخرت و

 شتن،یانسان در رابطه با خداوند، خو حیصح ي) و رفتارهای(نظام اخالق یسعادت بخش زندگ يراهکارها -2

  . ستیز طیمردم و مح

 انینیشیپ یاز زندگ يعبرت آموز يها در بردارنده سرگذشت -3
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 یکتب مقدس با کتب اسالم یتیق ماهیتطب 4

 يها قدس با ترجمهان و مخصوصاً متون کتب میم ادیتعال، غاتیو گسترش تبل یامروزه با توسعه تعامالت فرهنگ

 يرا برا ییرش مطابعت زایپذ یاحترام و نوع داد که توان یم یمتن به اطالق مقدس .در درست همه قرار دارد، روان

 ینکه حتیر قابل انکار است اما ایمطالب ارزشمند هستند غ یبرخ ينک کتب مقدس حاویا. داشته باشد یانسان در پ

ک یسزاوار است با ، بزرگ ين خطایاز ا يریگ یپ يبرا .امر نامعقول است ،ف قرآن قلمداد شوندیهم رد، با تسامح

  .قرار داد یت کتب مقدس را با قرآن مورد بررسیماه، یقینگرش تطب

  یمم نسبت به کتب اسالیت عهد قدیماه 4,1

 بوده نییاار پیمشابهاتی یافت اما سطح آنان بس» قرآن« می توان در» الویان« و تمام سفر» پیدایش« سفر يبرا -

  .دارند یمخدوش متن و

نقل ( »سیره نگاري« با کُتب، »پیدایش« از سفر يا قسمت عمده و» تَثنیه« و» اعداد« و» خُروج« )سفرهاي( کتب

 . باشد و تاریخ صدر اسالم قابل تطبیق می )زندگی رسول اهللا

قابل  یماسال» سیره نگاري« با کُتب، رندعمدتاً ماهیتی تاریخی و روایی دا» کَتُوبیم« ده کتاب اولیه مجموعه کتب

 . 2و 1و پاشاهان  2و  1ل یسموئ مخصوصاً، ق استیتطب

و یا با » صحیفه سجادي« تنها می تواند با )با تسامح( است عبادي مناجاتهاي از يا که مجموعه» زبور داود«

  .ما شیعیان تطبیق داده شود» مفاتیح الجنان« از کتب دعایی مانند یبرخ

 . ق استیقابل تطب» اصول کافی« در حد کتب احادیث مانند )با تسامح( نیز» ال سلیمانامث«

ستند بلکه اساساً وجه قداست آن یبا متون اسالمی ن یابینه تنها قابل ارز» غَزلِ غَزلها« و کتاب» جامعه« کتاب

 . نامفهوم است

گونه دارد شاید بتوان برخی » وحی« تیوجود دارد که ماهی یعبارات و متون» نَبوأیم« چون در مجموعه کتب

ي دیگر آنها ها مقایسه نمود و برخی قسمت، در دست است )ع( که از اهل بیت کتب حدیثیمتون این کتب را تنها با 

  .را نیز با کتب تاریخ نگاري اسالم تطبیق دارد و نه با قرآن

از خداوند  يامبریز برخوردار است چون در آن پیتأمل برانگ ییا از محتوایارم یمانند مراث ین کتبین بیاما در ا

  .است تعارض در ین با فرهنگ بندگیکند و ا یمار انتقاد یبس
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  یمدنسبت به کتب اسالیت عهد جدیماه 4,2

 . اسالمی قرار گیرند )سیره نگاري( اناجیل در بهترین حالت می توانند تنها هم پایه کتب حدیثی و تاریخی

  .دق دایتطب یمید به توان با کتب تاریخ عمومی اسالرا تنها شا» اَعمال رسوالن«

در شرح » ابن عباس« مانند )ص( در کُتب اسالمی غیر از متونی که از برخی صحابه پیامبر» نامه رسوالن« يبرا

 نمی توان معادلی یافت، تعالیم دین به جا مانده است

واقعاً نمی توان در کتب رسمی ، ارات آنعب هو رمزگون يا توجه به ماهیت مکاشفه» مکاشفات یوحنّا« يبرا

  ت در آن ذکر شده استیث مهدویکه احاد یکتب یبا برخ )مسامحه با( مگر .معادل قابل تطبیقی یافت، اسالمی
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 قصص در قرآن  5

خ به یاز تار یقیان حقاین است که در آنها با تمسک به بیشیات اقوام پینقل حکا ،میقرآن کر یانیاز وجوه ب یکی

ن طب قت محض دریان حقیداستان راستان بوده و ب یهمگ، اتیاین حکا .انسان پرداخته است يروشنگرت و یهدا

 . کنند یم نییتب  یمآد يبرا را يا روشنگرانه يها تیواقع، شیخو

، از اثبات خدا یفیم عمیدر بر دارنده مفاه، رندیگ یمم را در بر یاز قرآن کر یات که بخشی قابل توجهین حکایا

، اتین حکایا .اند ان شدهیوا بین و شیریر قالب الفاظ شد که است.. .و یاله يها سنت، اتیاخالق، اء و معادینبرسالت ا

 . برخوردار است ییباال يهنر يها یژگیاز و

ست بلکه با ین یخ ملیان حوادث مهم تاریا بیقوم  یخیت تارین هوییتب ین در پیات قرآن بر خالف عهدیحکا 

  .جاد نموده استیانسان ا يریعبرت گ يبرا یم بر آمده و مجالیدر مقام تعل، ریتغیال یالهد بر وجود سنن یتأک

  قصصاصطالح  5,1

به معناي یک جمله از  گرید ياست  و در معنا روایت کردن يو به معنا» قصه«جمع » قصص«لغت  ثیاز ح

نحن نقص «رمایش خداوند متعال: و از همین قبیل است ف» اي دارد درسر، قصه«شود  کالم نیز هست.چنانکه گفته می

  کنیم.   ترین بیان را براي تو تبیین می یعنی خوب» علیک أحسن القصص

و متوالیاً تعقیب بکند و   را متعاقباً یکه جریان شودیمنثور گفته م ایبه کالم منظوم » قصه«اصطالح  ثیاما از ح

  است.   شده يریز یر اساس قواعد و متن نگارش پباشد و ب ییا واقع یخیال توان یهم داشته باشد که م ییک هدف

و  يگسترش اندیشمند يکه برا یبر دانش اله یاست مبتن یو صادق یاز نظر قرآن سرگذشت حق و واقع قصه

  . کند یکه شنونده یا خواننده آن را دنبال م شود یبیان م يایجاد عبرت و در خردمندان طور

قرآنی حق  يا است. البته هر قصه یواقع يرفتن سرگذشت و ماجراگ یپ یقصص مطرح در قرآن، به معن ي واژه

نیست. بدین  یته یاست و بر پایه حقایق ثابت و دور از هر گونه خرافه و باطل استوار شده وهرگز از صدق و راست

  راه ندارد.  یقرآن ي روي خیال، وهم و مبالغه در قصه

که اگرچه  شودیارائه م ها هایی از رویدادها و شخصیت ونهنام برد که در آن نم» مثل«از  دیبا» قصه«کنار  در

رخ دهند و صدق  یاحتمال وجود دارد هر لحظه در هر زمان و مکان نیممکن است اتفاق نیفتاده باشند اما ا

صدق همراه است و کذب و باطل در آن راه ندارد  باکه  یواقع يها . بنابراین، در قرآن عالوه بر قصهابندی یموضوع
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ها اتفاق بیفتد یا اتفاق  هم آمده و به آن اشاره شده که ممکن است این مثل» مثل«و دروغ هم نیست  یخیالو 

  دارند. یخواهند افتاد و صدق موضوع

 

 تعداد قصص قرآن  5,2

  .ت ارئه داده استیم خود را به صورت حکایاز تعال یقسمت، گر کتب در مقدسیقرآن مانند د 

نظریات  )که از مفهوم داستان هست یمتفاوت يفهایهاي قرآنی(بنابر تعر تعداد قصهن قرآن پژوهان درباره یب در

 متفاوتی وجود دارد

حدود یک چهارم متن ، در مجموعه .ذکر شده است  و قصه  داستان 260از  داستان تا بیش 116ن اختالف از یا

 دهد یمل یهاي قرآنی تشک قرآن را داستان

که به صورت تصریح یا اشاره در قرآن ، ها و اَعالم قرآن اعی یا سیاسی شخصیتهایی از حیات اجتم البته بخش

  .اند هاي قرآن شهرت یافته به عنوان قصه، اند مطرح گردیده
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 یدر کتاب مدخل ال يد محمد عابد الجابریاز د یقرآن يها قصه يدسته بند 5,3

  میالقرآن الکر
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  نه قصهیشیپ 5,4

به  ینسلها از حیث مبنا و معنا اشکال و انواع مختلف یزمین گره خورده و ط تاریخ قصه با تاریخ پیدایش بشر در

  .کنند یتاریخ تمدنها یاد م یاز مصادر اصل یخود دیده و امروزه از آن به عنوان یک

  مسلمانان و قصه 5,5

 یخاص  هگوناگون نافذ و مؤثر بوده است. قرآن مجید نیز به قصه توج يها از آنجا که قصه درمیان اقوام و فرهنگ

 يها مردم از قصه یهمراه نموده است و در طول تاریخ دعوت اسالم یداشته است و آنرا را با بالغت و اعجاز وح

 يآغاز دعوت نیز، قصه گویی قرآن از ابزارها اناند و از هم درس گرفته، پیام آموخته و با آن زیسته یقرآن

  بوده است.  آن، یتبلیغ

یا قصص انبیاء پیشین  یبه قصص قرآن یمخاطبان قرآن کریم توجه خاص یوحصدر اسالم و از زمان نزول  از

از مشرکان مکه  یاز آنها کوشش یک یاند و دو پدیده نیز در همین زمینه در همان صدر اول رخ داده است. یک نموده

که  کوشید یدست داشت و م یاساطیر ایران وبا تجربه بوده و در شناخت قصص  يبه نام نضر بن حارث بود که مرد

 يحکمت ازآن برآید و برا یگونه قرآن کریم، مقاومت کند و در جهت نف عظیم و به خیال او سحر ي در برابر جاذبه

رستم و اسفندیار و داستانهایی که از ایران باستان که  يداستانها شدند یکه مجذوب قرآن م یانصراف خاطر کسان

 ي داستان سرگرم کننده ییعن»  لهوالحدیث«که به تعبیر قرآن کریم  خواند یمدون شد براي آنان م  »نامهشاه «بعدها در 

فرقان، 4حج،  8، 3اسراء،  190انفال،  36 انعام، 122و آکنده از اساطیر و خرافات بود. (درباره او آیات،  پایه یو ب

 یو طبرس یطوس ،يبدمی ،يتفسیر ابوالفتوح راز نندلقمان، همه شرح و هم توضیح آنها را در تفاسیر کهن ما 20

  مالحظه کرد.) توان یم

 )وسلم وآله هیعل اهللا یدیگر، نقل و حکایات اهل کتاب، مخصوصاً یهودیان اسالم آورده معاصر پیامبر(صل ي پدیده 

شرح و بسط دادن به قصص قرآن از  يبود که برا  الخصوص( کعب االحبار و وهب بن مبنه و عبدا.. بن سالم) یعل

از محققان و قرآن  یکه به اسرائلیات، معروف و بعض کردند یات خود به عنوان تفسیر استفاده ممأثورات ومسموع

رسد که باید با  بدگمان هستند. به نظر می یبر عکس درباره آنها به کل یپژوهان به آنان توجه کامل دارند و بعض

  ، زیانباراست. آن اسرائلیات بااحتیاط وانتقادعلمی مواجه شد و رد یا قبول کامل افراطی
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  قصص قرآن يهایژگیو 5,6

  يخدا محور 5,6,1

، نمایـان و  یعوالم هست یپروردگار بر تمام ي گر و حاکمیت مطلقه جلوه یخداوند به خوب يمعجزه آسا ي قرآن، اراده يها از داستان يدر بسیار

  العاده محسوس است. پایان خداوند در ایجاد تغییر و تحوالت و حوادث خارق قدرت بی

و خداوند » امره و لکن أکثر النّاس الیعلمون ی.. واهللا غالب عل.«فرماید: یکند آنجا که م یبه این موضوع اشاره م ییوسف به نوع ي ورهس 21آیه 

  دانند. یبر امرش غالب است در حالیکه اکثر مردم نم

  يهنر يهااز جلوه يریگبهره 5,6,2

 یو کتب آسـمان  یدارند لذا ادیان اله يان و جهان دارند و ریشه در فطرت بشرانس یدین و هنر هر دو، ریشه در نهان جان و مایه در عمق هست

  1از قصه بیان داشته اند يا غالباً پیام خویش را درمایه

داستان با یک پرسش شـروع   یبسیار دقیق و ظریف است که گاه يابعاد هنر يآغاز داستان و هم محتوا، دارا یهم چگونگ یقرآن يها در قصه

بلند، متوسط و کوتاه بیان شده است که  يگردد و انواع داستانها یگردد و با اینکه نتیجه آن ابتدا بیان م یتدا با دورنمایی از داستان بیان مشود یا اب یم

  2باشد. یارائه گزارش یک واقعیت را دارا م یدر چگونگ يابتکار و آفرینش هنر يدارا یعالوه بر تعقیب هدف اصل

  ء برداشتسو يریزدایی و جلوگ شبهه 5,6,3

بـه همـان    يکند اما به دلیل پایبنـد  یستیزان و باطل گرایان را نقل م حق يها ها و گفته خویش ادعاها و شبهه يها است که قرآن در قصه یطبیع

  هه معموالًدهد که مخاطب دچار اشتباه و سوء برداشت گردد و زدودن شب یگذرد و اجازه نم یپاسخ نم یها ب هرگز از این شبهه یاصول دعوت اسالم

  3نوشت. یپ  یساختن حق به زبان طرف حق گرا با بصورت مستقیم در قالب نوع يپذیرد با جار یبا دو روش صورت م

  قصص قرآن يکارکردها 5,7

  ینید يت باورهایتقو 5,7,1

نیست، زیرا انسان  يأثیرهرگز قادر به چنان ت یگذارد که استدالالت عقل یدر خواننده یا بیننده م یکه باشد تأثیر عمیق یداستان به هر صورت

  .ور است غوطه یاندیشد در مسائل حس یب ياست و بیش از آنچه به مسائل فکر یباشد حس یقبل از اینکه عقل

                                                 
  .١۵و ١۴ھاي قرآن، ص   سم حسیني ژرفا، مباني ھنري قصهسید ابوالقا .١

  .٩١ھاي قرآن، ص  آشنايي با معارف قرآن، قصه ؛٣١ھاي قرآن، ص سید ابوالقاسم حسیني ژرفا، مباني ھنري قصه .٢

  .۴١ھمان، ص .٣
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  اسوه یو معرّف يالگوساز 5,7,2

شود  یعرضه مو سرمشق زنده است... سرمشق و الگو به مردم  یعمل ي تربیت، تربیت کردن با یک نمونه ي ترین وسیله ترین و پیروزمندانه یعمل

 يهـا هـر یـک دارا    متنوع اسـوه  يها از چهره يا درآیند. در قرآن نمونه یتا مردم همانند صفاتش را در خود تحقق بخشند و به رنگ آن نمونه واقع

  4آن پرداخته شود. یرسد که به بررس یبه نظر م يآمده است لذا ضرور يا صفات و شرایط ویژه

  يعبرت آموز 5,7,3

گـاه سرنوشـت خـویش را از سرگذشـت اقـوام       هیچ یبیان شده که تالوت کنندگان آیات اله يا ذشت پیشنیان به گونهسرگ یقرآن يها در قصه 

تاریخ بشـریت حاضـر و زنـده     يها روند و همواره خود را درمیان صحنه یداستان پیش م يها یبیند بلکه قدم به قدم با صحنه آرای یگذشته جدا نم

و خواننده این قصص از تهذیب  5آموزند. یگیرند و پند م یخود عبرت م يامروز و فردا يان دوران گذشته براکنند و از سرگذشت مردم یاحساس م

که مورد نظـر   یو مقصد تربیت یشود و به هدف عال یمند م ضمیر و دقت احساس و دقت وجدان و حکمت و ادب بهره ینفس و جمال روح و روشن

  6یابد. یقرآن است دست م

  یتغییر ناپذیر اله يآشنایی با سنتها 5,7,4

ـ  يها از سنت ینهفته شده است. یک یآشنا شدن خواننده با سنت هاي اله یقرآن يها در قصه بـر آن بـوده کـه     یدر مقـاطع مختلـف زمـان    یاله

 يهـا  و فرعون از نمونـه  یهمگان باشد داستان حضرت موس يبرا یحکومت ظالمان واژگون شود و مستضعفان به امامت و حکومت برسند تا عبرت

  7است. یبسیار روشن تحقق این سنت اله

  یات الهیآ ي احت و مشاهدهیب به سیترغ 5,7,5

قصص قرآن متوقّف بر  یبا جغرافیاي برخ یق و آشناییخود را محدود به زمان و مکان نکرده اما فهم دق ياز داستانها يگرچه قرآن کریم بسیار

کردن جسد فرعون و آثار اصحاب کهف  یاست. معرّف ین و کاوش در اماکن تاریخیاحت در زمیر و سیق سیموضوع آن قصه است که از طر یبررس

  8کند.یب میترغ یخاک ي کره يق و تفّحص در آثار آنها بر رویها را به تحقانسان یخود به نحو ضمن یات الهیاز آ ياهیبه عنوان آ

                                                 
  .۴۶و ۴١تا،ص  جا، بي بي  ھاي تبلیغي آن، ھاي قرآني و شیوه مصطفي عباسي مقدم، اسوه .٤

  .٢۶٣ص   يوسف حريري، فرھنگ اصطالحات قرآني،محمد  .٥

  .١۴صدرالدين بالغي، قصص قرآن، ص  .٦

  .٢٠٧ص    آشنايي با معارف قرآن( تفسیر موضوعي، قصه ھاي قرآن، .٧

  .۶و ٢دکتر عبدالکريم بي آزار شیرازي، باستان شناسي و جغرافیاي تاريخي قصص قرآن، ص  .٨
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  یقرآن يها مصدر قصه 5,8

  هاي قرآن قصه مصدر مستشرقان و 5,8,1

پرداختند و  يمصدر دیگر يجو و به جست یقرآن يها بودن مصدر قصه یپس از اتفاق نظر و اجماع بر عدم اله یناسان غربش مستشرقان و اسالم

  م:یکنیاز آنها اشاره م یباکانه آن را ادعا کردند که در ادامه به برخ یرا حدس زده و ب یهر کدام منشأ و منبع

  نیمصادر قرآن از نظر مستشرق

  تورات 5,8,1,1

وسلم) در تألیف قرآن از یهودیت، به ویژه  وآله هیعل اهللا یکنند این است که حضرت محمد(صل که مستشرقان بر قرآن کریم وارد می یکی از شبهاتی

کنند تا القا کنند قرآن وحیانی  تر بوده است. آنان بر این شبهه خیلی تأکید می تورات، کمک گرفته است. به باور آنان، این کمک در قصص قرآنی بیش

  بشر است. ي ت و ساختهنیس

ون یقرآن را مد يهاداستان9وسلم)] با بعضی از یهودیان و مسیحیان در یکی از سفرها وآله هیعل اهللا یدار حضرت محمد(صلید بر دیبروکلمان با تأک

  10تلمود دانسته است. يهاو داستان يهودیر یاساط

  بر مشابهت قرآن و تورات در دو محور تکیه کردند:مستشرقان 

حضـرت   ي شـدن هابیـل بـه دسـت قابیـل، قصـه        السالم)، کشـته  حضرت آدم(علیه ي هاي یهودي در قصص مثل: قصه تشابه قرآن با کتاب .1

  السالم). حضرت موسی(علیه ي هاروت و ماروت و قصه  ي سباء، قصه ي حضرت سلیمان با ملکه ي السالم)، قصه ابراهیم(علیه

  11ده و تشریع و مکارم اخالق است.. تشابه بین مطالبی که مربوط به عقی2

  

  انجیل   5,8,1,2

وسـلم)   وآله هیعل اهللا یکرده اند که ثابت کنند مسیحیت از مصادر قرآن است. و چنین نقل شده است که پیامبر اسالم (صل برخی از مستشرقان سعی

  12سیحی گرفته است.در مسافرت به شام با راهب مسیحی مالقات کرده است و کلماتی که در قرآن آمده را از آن راهب م

                                                 
  .٣۴ھمان، ص  .٩

  .٣٩، ص ١٩۴٨ خ الشعوب االسالمیه، بیروت،منیر بعلبكي، تاري.١٠

  .٣٣۵، ص ١عمر بن ابراھیم رضوان، آراءالمسشرقین حول القرآن الكريم، ج .١١

  .٣٠۶محمد عبدالعظیم زرقاني،مناھل العرفان في علوم القرآن، ص  .١٢



27 
 

  نیاشکاالت وارده از جانب مستشرق 5,8,2

  ادعاي نقش بحیراء راهب (جرجیوس) در تألیف قرآن 5,8,2,1

ها با بعضی از یهود و نصاري مالقات داشته و از آنان ایـن   وسلم) در بعضی از مسافرت وآله هیعل اهللا ینویسد: پیامبر اسالم (صل کارل بروکلمان می

  13گرفته است.تعلیمات قرآن و معارف را یاد 

  ینقد و بررس 5,8,2,1,1

کشید، قریش سالی دوبار مسافرت کرد در  این سفر، بازرگانی بوده و رفتن و برگشتن و مدت اقامت آن حضرت بیش از چهارماه طول نمی الف)

ترین  کشد ولذا بزرگرود مدت مسافرت بیش از چهار ماه طول ب رفت. با این ترتیب، گمان نمی زمستان به سوي یمن و در تابستان به سوي شام می

  هاي آسمانی را پیدا کند؛ تا چه رسد بـه یـک طفـل درس نخوانـده و مکتـب      تواند در این مدت بسیار کم، توفیق فراگرفتن کتاب دانشمند جهان نمی

حلبی و...   ابن هشام، وات، از جمله طبري، نرفته، گذشته از این، او تمام مدت چهار ماه با راهب همراه نبود، بلکه این مالقات طبق تصریح مورخان،

  در یکی از منازل بین راه اتفاق افتاد.

وسلم) را همراه خود شام ببرد و بصري مقصـد اصـلی    وآله هیعل اهللا یدهد که ابو طالب در نظر داشت حضرت محمد(صل ب) متن تاریخ گواهی می

قریشی به بحیراء گفـت:  « کرد؛ چون عنوان استراحت در آن جا توقف می اي در بین راه بود که گاهی کاروان تجارت به آنان نبود، بلکه بصري منطقه

وسـلم) رحـل اقامـت افکنـد و بـه تحصـیل        وآله هیعل اهللا یچطور ممکن است که رسول خدا(صل  در این صورت، 14»ما از این جا بارها عبور کردیم.

  معارف انجیل بپردازد؟!

گشـت و همگـی آن را پـس از     بی را فرا گرفت به طور مسلم درمیـان قـریش معـروف مـی    ابوطالب از راهب مسیحی مطال  ي ج) اگر برادرزاده

ام؛  توانست ادعا کند. که مردم من امـی و درس نخوانـده   وسلم) نیز در برابر قوم خود نمی وآله هیعل اهللا یکردند. عالوه بر آن، پیامبر(صل بازگشت نقل می

یـا   9وسلم) ! تو در  وآله هیعل اهللا یرسالت خود را با همین عنوان آغاز کرد و کسی نگفت اي محمد(صلوسلم)  وآله هیعل اهللا یخدا(صل حال آن که رسول

  سالگی در بصري بیش راهب درس خواندي و این حقایق را از او فرا گرفتی! 13و یا  12

وسلم) دقت کردند تا دستاویزي پیـدا کنـد، حتـی     آلهو هیعل اهللا ینیز مشرکان مکه همه نوع تهمت را به او زدند و به قدري درباره قرآن پیامبر(صل

ـ عل اهللا یوسلم) دقت کردند تا دستاویزي پیدا کنند، حتی موقعی که آنان دیدند پیامبر(صـل  وآله هیعل اهللا یموقعی که آنان دیدند پیامبر(صل وسـلم)   وآلـه  هی

گیرد! قرآن تهمت آنان را چنین نقـل و   یش را از آن غالم فرا مینشیند شایعه کردند که محمد سخنان خوِ نزدیک غالم مسیحی می» مروه«گاهی در 

گوینـد:   دانیم که آنـان مـی   ؛و نیک می15و لقد نعلم انَهم یقولون إنما یعلمه، بشر لسان الذي یلحدون الیه أعجمی و هذا لسان عربی مبین«کند:  نقد می

دهند غیر عربی است و ایـن قـرآن بـه زبـان عربـی       ی که این نسبت را به او مینه، چنین نیست، زیرا کس». آموزد جز این نیست که بشري به او می«

  روشن است.

                                                 
  .٣۴تاريخ الشعوب االسالمیه، ص  .١٣

  .١٩٢، ص ١محمد بن ابو شبھه،سیرة النبوية، ج .١٤

    .١٠٣نحل،  .١٥
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وسلم) تحویل جامعه بشري دهد، چرا خـود او   وآله هیعل اهللا یخدا(صل د) اگر راهب این قدر اطالعات علمی و دینی داشت که پیامبري مانند رسول

  وسلم) کسی دیگر را تربیت نکرد؟ وآله هیعل هللا یترین شهرتی پیدا نکرد؟! چرا غیر از محمد(صل کوچک

  در تألیف قرآن» ورقۀ ابن نوفل«نقش  5,8,2,2

کرد و  که یکی از نزدیکان حضرت خدیجه(س) بود، مالقات می» ورقۀ ابن نوفل«وسلم) با  وآله هیعل اهللا یاند: پیامبر(صل بعضی از مستشرقان گفته 

  16با کمک آن نصرانی نوشته است.از او انجیل و تورات را فرا گرفت و این قرآن را 

  نقد و بررسی 5,8,2,2,1

  سـال بعـد از هجـرت،    11سال قبل از هجرت تـا   12سال فعالیت تبلیغی نبوت، یعنی از  23وسلم) در طول  وآله هیعل اهللا یحضرت محمد(صل. 1

  مسیحی بود که این انقالب را در او بوجود آورد؟ ي خواند و کدام مدرسه پیش کدام راهب درس می

چرا ورقه چنین ادعا نکرده و مورخان ثبت نکردند و بعد از گذشت چند   خواند و تحت تعلیم او بود، ر محمد پیش ورقه بن نوفل درس میاگ .2

  مستشرقان از کدام منابع این حقیقت را کشف کردند؟  قرن،

  ي ا پیـامبر دیگـر تربیـت نکـرد و تحویـل جامعـه      ه را تربیت کرد و ده» محمد«چرا ورقه این عظمت را از آن خود قرار نداد و فقط یک نفر .3

  عربستان نداد؟

  نکردند؟  ) پیش ورقه بن نوفل درس خواند چرا کفار مکه این اشکال را به پیامبر (ص  وسلم) وآله هیعل اهللا یاگر پیامبر اکرم(صل .4

تأثیر افکار آنان بوده، چرا مسیحیان و یهودیان بـه او ایمـان   روابط داشته و تحت   از جمله ورقۀ بن نوفل،  اگر پیامبر با مسیحیان و یهودیان، .5

وقـوع  نیاوردند و با آن حضرت مخالفت کردند تا این که قضیه مباهله کشیده شد و سرانجام جزیه دادن را قبول کردند و جنگ خیبر با یهودیان بـه  

  پیوست؟

ـ عل اهللا یصلتحت تأثیر ورقه بود و حضرت محمد( السالم) اگر حضرت خدیجه(علیه .6 را شـاگر ورقـه و فاقـد منصـب و نبـوت        وسـلم)  وآلـه  هی

ـ عل اهللا یاند که وي نخستین زنی است که به پیامبر(صل تر مورخان نوشته آورد. اما بیش دانست، هرگز نباید به پیامبر ایمان می می ایمـان    وسـلم)  وآلـه  هی

  آورد. 

  وسلم) وآله هیعل اهللا یقرآن ساخته خود محمد(صل 5,8,2,3

هـاي تـاریخی    ز مستشرقان از جمله هنري اسمِیت در الکتاب المقدس و اإلسالم و ریچاردبل در اسالم مدعی هستند که در قرآن تناقضبرخی ا

  .وسلم) است وآله هیعل اهللا یگیرند که قرآن ساخته خود محمد(صل گاه نتیجه می خورد آن به چشم می

  :چکیده سخن آنان چنین است

گرفت که در اصل عرب نبودند و در آن هنگام به خدمت قریش در آمده بودنـد   وسلم) خبرهاي قرآن را از بردگانی می هوآل هیعل اهللا یمحمد(صل«

هاي انجیـل و   اینان خود از تاریخ رسوالن و پیامبران خود مشتی شایعات چیزي نمی دانستند زیرا به جهت بردگی و فقرشان نمی توانستند به نسخه

هاي مخصوص ثروتمندان بود از آن سو دانش شفاهی آنـان نیـز دسـتخوش تحریـف و تبـدیل       یابند چرا که چنین نسخهتورات و کتب اخبار دست 

                                                 
  .٢۴٧، ص ٢محمد عبدالعظیم زرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، ج .١٦
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وسلم) از ایشان متناقض و اشتباه شود و  وآله هیعل اهللا یهاي محمد(صل شد این دو عامل یعنی شفاهی بودن و احتمال شایعات سبب شدند که آموخته می

  »ندبه همین نحو درقرآن ظهور ک

  ینقد و بررس 5,8,2,3,1

وسلم) و یاران او نسبت بـه متـون اهـل کتـاب مـدعی       وآله هیعل اهللا یخاورشناسان بدون درك صحیح از متن جامعه اسالمی و دیدگاه پیامبر(صل

شود: بدان شرط که  هاي تاریخی یافت نمی اند که از مبناي درستی برخوردار نیست زیرا که هرگز در قرآن اختالف و تناقض با واقعیت اي شده نظریه

  17هاي برخی مستشرقان. ها و یافته آید مالك قرار گیرد نه تأویلآنچه از ظهور آیات قرآنی برمی

وسلم) نه کتابی خوانده و نه با دست خود چیزي نوشته اسـت و مـردم همـراه او نیـز بـه       وآله هیعل اهللا یدهد که پیامبر(صل در ثانی تاریخ نشان می

اند که امی بوده است همه این امور داللت دارد بـر ایـن کـه تنهـا      وسلم) به طور کامل آشنا بوده وآله هیعل اهللا یآن حضرت(صل ي زندگی و روش سابقه

سـوره   48کرده است همان خداوند سبحان و عالم الغیوب است که قرآن در آیـه   وسلم) را با این گستردگی آگاه می وآله هیعل اهللا یکسی که پیامبر(صل

  ه این مطلب اشاره فرموده است.عنکبوت ب

هایی که در قرآن آمده است در تورات و انجیل از آن یاد نشده و درمیان اهل کتاب و مردم حجاز سابقه نداشـته اسـت    ثالثاً: بسیاري از داستان

  18مثل داستان، مؤمن آل فرعون و داستان هود و ملکه سبا و...

  دادهایرو یقرآن وعدم توجه به توال يتاریخ نگار ي وهیش 5,8,2,4

قرآن اشاره  يها قصه یم به عدم تسلسل زمانیدر قرآن کر یخیتار يهادایرة المعارف بریتانیا با نقد نقل حوادث و قصه» قرآن«مقاله  ي نویسنده

  سد:ینویکرده و م

ـ آن وجود ندارد؛ ارتباط الزم در آنها مشهود نیست يها حوادث در قصه یو توال یغالباً در قرآن تسلسل زمان ـ  ی، حت تـوان گفـت کـه فهـم      یم

ایم، اما  ها آشنا هستیم و از آنها بهره برده تر از معاصران نزول قرآن است؛ زیرا ما با مصادر و منابع دیگر این قصه ما آسان يقرآن اکنون برا يها قصه

نیست) در این گونه آیات   ( جزء قصه يائد بسیارنداشتند، عالوه بر این که حشو و زو یاز منابع دیگر تاریخ یمعاصران نزول این آیات هیچ اطالعات

 يمـوارد سـازگار   ياریسفر تکوین تورات نیـز در بسـ   يها  با قصه یقصص قرآن يها از گزاره یخورد، اشکال دیگر آن که برخ یقصص به چشم م

  19ندارد.

قرآن بر  ي وهیش يایم و مزایافکنیب ينظر يبشر یمعمو يخ نگاریقرآن و تار يخ نگاریتار ي وهیش ي سهین شبهه الزم است به مقایدر پاسخ به ا

و نیز وجود این دانش ارزشمند  ينگار دانش تاریخ و قصه يم. اگرچه در این بخش در صدد نیستیم که ارزشمندیرا آشکار ساز يبشر يخ نگاریتار

اسـلوب   ياما شایسته است که برتـر   روشن است، يمراست در قرآن اثبات کند، چرا که خود ا یاندیشه انسان يتمدن و ارتقا يها را از جلوه يبشر

 يهـا  از شبهات و اشکال يقرآن بیان شود. زیرا بسیار يها و اهداف تاریخ نگار یرایج بشر تبیین گشته و ویژگ يبر تاریخ نگار  قرآن يتاریخ نگار

  قرآن است. ياز عدم توجه آنها به اسلوب خاص تاریخ نگار یمستشرقان بر قرآن ناش

                                                 
  .١۴١، ص ١۴٠سیدابوالقاسم حسیني(ژرفا)، ص  .١٧

  .١٣٠- ١٢٧ھاي قرآن، ص  قصه  ھاي قرآن، تفسیر موضوعي، آشنايي با معارف قصه .١٨

  ٣١٧ن درباره قرآن)، ص مستشرقان و قرآن (نقد و بررسي آراء مستشرقا  دکتر محمد حسین زماني، .١٩
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  قرآن يتاریخ نگار يها یویژگ 5,8,2,4,1

  يواقع نگار 5,8,2,4,1,1

کثـرت    وجـود دارد، » دانـش تـاریخ  «علـوم در   يدر تقسـیم بنـد   يعلوم بشـر   شاید بتوان ادعا کرد که بیشترین اشتباهات در بین صدها رشته

ها و گزافه  ها و مبالغه اغراق  سته شده،ب یکه بر وقایع تاریخ یفراوان يها گر نداشته، پیرایه جز خالقیت قوه وهمیه گزارش یهایی که اصالً اساس افسانه

از عناصر مهم وقـایع   يو نسیان بسیار یفراموش  آفت  ها در جامعه مطرح گشته، که بر اثر حب و بغض یها و تحریفات ها، تغییر و تبدیل واقعیت گویی

گذشته  يها یی که دست سیاست و قدرت در رقابتها یتاریخ گشته است، تاریخ آفرین يکه به خاطر عدم ثبت در اسناد موجب تغییر سیما یتاریخ

ها نسبت بـه یـک    گوناگون و متضاد شخصیت يها يداور  کامالً دروغ آنها را ابداع کرده است، يها به آفریدن قصه یو قوم يو فکر یو دین یسیاس

این  ي مردم و غارت جیب آنان جعل کردند... همه گرم کردن مجالس خود و جلب توجه يپردازان برا  که قصه یها و خرافات ، افسانهیتاریخ ي واقعه

  ها ساخته است. عوامل دست به دست هم داده و دانش تاریخ را مملو از دروغ

نقد  يها توان به کتاب یگیر آنان گشته است که م ادیان پیشین سرایت کرده و گریبان یآسمان يها متأسفانه این آفت چنان رایج بوده که به کتاب

الزم اسـت،   يبلکـه مـوازین دیگـر     قرآن را تورات تحریف شده شمرد، یتاریخ يها ل مراجعه کرد. بنابراین نباید مالك واقعیت گزارهتورات و انجی

تـر بـودن و تطـابق بـا اصـول       و معقـول  یمانند اسناد تاریخ الزم است، يبلکه موازین دیگر  قرآن را تورات تحریف شده شمرد، یمانند اسناد تاریخ

ـ » براشـر « تورات و انجیل انجام گیرد تا اشکال  يها قرآن و داستان يها بین قصه ی. البته شایسته است که یک مقایسه علمیمستحکم دین بـر   یمبن

در کتـاب   یحضرت نوح و لوط و موسـ  يها این مقایسه را در قصه یها حل شود؛ چنان که خانم دکتر زاهیۀ الدجان این کتاب يعدم موافقت محتوا

    20اده است.خویش انجام د

قـرآن کـریم پرداختـه     يهـا  قصه یقصص قرآن نیز به اسناد باستان شناس یتاریخ يو جغرافیا یدر کتاب باستان شناس يآزار شیراز یو دکتر ب 

  21است.

ها  فگذشتگان از تحری يها و لزوم پیرایش داستان يگویی و حق محور صداقت و راست يقرآن کریم در عرصه میدان این دانش پر آفت، صال 

  گویان اهل کتاب مواجه شد، اما موجب افتخار مسلمانان گردید.  گر چه با مقاومت قصه را سرداد، و این حرکت اصالح طلبانه

  »22و فرعون بالحق لقوم یؤمنون ینتلوا علیک من نبأ موس« فرماید: یکرده و م یگویی معرف پیامبران پیشین را حق یگوی خداوند معیار داستان 

  يآموز عبرت 5,8,2,4,1,2

جـو از   تاریخ به دست آنها رسیده است. هدف مورخان حق ي است که از گذشته یاطالعات ي همه يگر معموالً دأب و عادت مورخان بر گزارش

از  يبوده است. به همـین دلیـل بسـیار    یصرف دانش افزای یگذشته تاریخ به جامعه معاصر و آیندگان یعن يها از پدیده یتقدیم آگاه يتاریخ نگار

و  یدر بهبـود زنـدگ   یخوانندگان بوده و اطالعات موجـود در آن ممکـن اسـت هـیچ نقشـ      یسرگرم يتاریخ برا يها موجود در کتاب يها گزارش

  اش نداشته باشد. سرنوشت خواننده و جامعه

                                                 
  به نقل از زاھیة الدجاني، احسن القصص بین اعجاز القرآن و تحريف التوراة،   ٣١٨مستشرقان و قرآن، ص؛  .٢٠

  ؛ به نقل از عبدالکريم بي آزار شیرازي، باستان شناسي و جغرافیاي تاريخي قصص قرآن.٣١٨مستشرقان و قرآن، ص  .٢١

  .٣  قصص، .٢٢



31 
 

چرا که این اسـلوب یـک   را در تاریخ برگزیده است،  یعبرت گزین  عقیم تاریخ را نپسندیده و فقط اسلوب یگوی اما قرآن کریم این اسلوب قصه

زمان خاص پیدایش یک واقعه و غالباً مکان آن را  یگاه در نقل گزارش همه جوانب یک واقعه نپرداخته است. حت روش مولد است. قرآن کریم هیچ

 يآنهـا بـرا    انسـتن هایی را از هر واقعـه گـزینش کـرده کـه د     بلکه آن بخش 23حوادث را نیز رعایت نکرده است. یهم نام نبرده و گاه ترتیب زمان

بـه   ییاب  دست ياز تجربیات مثبت گذشتگان برا  خود قرار داده و ي را چراغ راه آینده یاورد تا بتواند آن فراز تاریخیرا به همراه ب یخوانندگان عبرت

  کنند. يکرده و از آن دور یبین سقوط را از قبل پیش يهاگذشتگان، راه يها و شکست یتجربیات منف ي اهداف مقدس بهره ببرند و با مشاهده

چنـان کـه     مخاطبان متفاوت تکرار کنـد؛  يآموز را چند بار برا عبرت یقرآن یک فراز تاریخ یکند که گاه یایجاب م یهمین اصل عبرت گزین

أنوس و غیر مرتبط است، امـا  یک مورخ، نام يها برا ها تذکرات و اندرزها و تعلیمات الزم را مزج نماید. این امتزاج قصه يال کند در البه یایجاب م

  باشد. یمربوط و الزم م  در دیدگان یک مصلح کامالً

  از آیات شریفه قرآن مطالعه کرد: یتوان در یک یرا م یاین دو ویژگ 

  24»نرحمۀ لقوم یؤمنو يء و هدیبین یدیه و تفصیل کل ش يو لکن تصدیق الذ ياأللباب ماکان حدیثاً یفتر یقصصهم عبرة الول یلقد کان ف« 

به فتح قاف مصدر اسـت و بـه   » قَصص« به کسر قاف است و   قصص  ها نیست، زیرا جمع قصه بهترین قصه يبه معنا  »أحسن القصص« ي کلمه

 ينگـار  قرآن را در انتخاب بهترین اسلوب و روش قصـه  يتاریخ نگار يخواهد امتیاز و برتر یاست، خداوند در این آیه م» گفتن قصه«خود  يمعنا

  25است. يدر تاریخ نگار یکند که همین روش عبرت گزین یمعرف

  تعلیم معارف يبودن تاریخ برا ابزار 5,8,2,4,1,3

و  ی، اجتمـاع ی، سیاسی، فقهی، اخالقیبه بیان معارف گوناگون عقیدت -يعالوه بر عبرت آموز -یقرآن کریم در قالب گزارش یک قصه تاریخ

ـ  یو روحـ  يوجود يرشد و ارتقا يبرا یو ابزار و بستر مناسب را یک قالب يپردازد. در واقع تاریخ نگار یمانند آنها م ـ  یو علم  يو معنـو  یو عقل

  26تواند اوج هنر قرآن را در این اسلوب نشان دهد. یقرآن با این نگاه م يها قصه يها قرار داده است. مشاهده و بازنگر انسان

بهتر از دیگر همکاران مستشرق  -که یک عرب است -»یپ حتفلی«  یقرآن را مستشرق مسیح يتاریخ نگار یهمین اصل مهم و عنصر اساس 

ـ    ،یتـاریخ  يهـا  قصـه  يها قصه قرآن در گزارش« نویسد: یاش درك کرده و چنین م یغرب و تربیـت و تأدیـب جامعـه اسـت، نـه       یتهـذیب اخالق

چنین نتیجه بگیرد کـه   يها و نیز از آن قصه استفاده نماید یدر جهت موعظه اخالق یتاریخ يخواهد از فرازها یحوادث تاریخ، قرآن م يگر گزارش

   27سنت همیشه خداست.  کند و این، یخداوند در همیشه تاریخ بشر نیکان را پاداش و بدکاران را مجازات م

  ها تکرار قصه 5,8,2,4,1,4

  باشد که عبارتند از: یها در قرآن مجید م دو عامل موجب لزوم تکرار قصه

  متعدد. يها گوناگون و درس يها استنتاج يبرا يلیت وقایع نگاربودن نزول قرآن و ب) قاب یاصل تدریج -الف)

                                                 
  .۴٢٣؛ به نقل محمد ھادي معرفت، شبھات وردود، ص ٣١٩ص  مستشرقان و قرآن، .٢٣

  .١١١يوسف،  .٢٤

  .۴٢١محمد ھادي معرفت، شبھات وردود، ص   ؛٣٢٠مستشرقان و قرآن، ص  .٢٥

  .۴٢۵ص   ؛ ھمان،٣٢٠متشرقان، ص  .٢٦

  .)٢۶٩، ص ٣عدد   ،٩ي رسالة االسالم، سنه  (به نقل از مجله  ؛٣٢١ص   مستشرقان و قرآن، .٢٧
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الزم را در آن خصوص به مردم تقدیم کنـد، ممکـن    ینمود تا خداوند آگاه یم ینزول آیات ياقتضا یکه یک پدیده اجتماع یزیرا در هر مناسبت

ـ  یآیات  از و استنتاج متناسب با آن موضوع،جست و با نقل آن فر یمتناسب با آن موضوع بهره م یبود خداوند از یک فراز تاریخ را  یاز قصص قرآن

تفهـیم   يبـرا  يدیگر را داشت و همان قصه گذشته قابلیت به کـارگیر  ینزول آیات يدیگر اقتضا یاجتماع ي پدیده یفرمود. اگر پس از مدت ینازل م

ب جدید و متناسب بـا ایـن موضـوع جدیـد دوبـاره نـازل و از آن       را با قال یکند تا آن فراز تاریخ یایجاب م یاله حکمت   موضوع جدید را داشت،

ـ   ي جنبه يدارا یتعلیم ي محض نیست، بلکه عالوه بر جنبه یاستنتاج جدید ارائه دهد و چون قرآن یک کتاب آموزش   باشـد،  یتذکر و موعظه نیـز م

  جدید در آن عجین شده است. يکه پند و اندرزها است یتقریر و ترسیم خاص يیک قصه دارا يشود که هر مورد به ظاهر تکرار یمالحظه م

را ارائـه   یدر هـر جـا اسـتنباط خاصـ     یمحض وجود ندارد، زیرا از یک گزاره تـاریخ  يقصه تکرار«توان گفت که در قرآن اصالً  یبنابراین م 

  دهد. یم

گـویی   قصـه  يو از هنرهـا  يتاریخ نگار ياز امتیازها یبلکه یک  ، نه تنها یک عیب نیست یاز یک فراز تاریخ یمتعدد تربیت يگیراین نوع بهره 

برده  يبیشتر يها يگیر ها و بهره استنباط یاش از یک فراز تاریخ تر است که نویسنده یتر و فن هنرمندانه یاز لحاظ تاریخ یتوان گفت کتاب یاست. م

  باشند.

  .برده باشد یتاریخ يها سبقت را از دیگر کتاب يگو شاید قرآن در این رشته 

  نویسد: یاعجاز قرآن شمرده و چنین م يها از جلوه یقرآن را یک ينگار قصه  یاین ویژگ» عبدالوهاب حموده« استاد  

قرآن با چند گونه عبارت و در چند قالب متفاوت نازل کرده اسـت و در   يرا در چند جا  از معجزات قرآن آن است که خداوند یک قصه ییک 

آنها راسـت و منطبـق بـا     ي که همه یمخاطبان خاص بگیرد. در حال يخاص را برا يا داده است، تا از هر کدام نتیجه و افزایش قرار یهر کدام کاست

یـک   یشود و اگر مـورخ  یگزارش م یدر یک قالب عبارت یتاریخ ي است، زیرا معموالً یک پدیده یواقعیت تاریخ است. و این هنر پیچیده و مشکل

از آنها با واقعیت تاریخ ناسـازگار   یمختلف نخواهد گزارش کند، معموالً مفاهیم متغایر را گزارش خواهد داد که برخ را چند بار با چند عبارت  قصه

  28خواهد بود.

  29نگارش یافته مالحظه کرد.  که در این زمینه يا مربوطه يها توان با مطالعه کتاب یدر قرآن را م  تفاوت موارد تکرار هر قصه 

  

  یمنشأ قصص قرآن ح در موردیدگاه صحید 5,8,3

  یاله یوح 5,8,3,1

ما مسلمانان معتقدیم که ادیان الهی از منشأ واحد الهی سرچشمه گرفته و هدف نهایی آنها یکی است قـرآن کـریم هـم بـر ایـن مطلـب اشـاره         

نی قبل از قـرآن بـه   هاي آسما د گفت با آن چه در کتابیز که در قرآن به طور گسترده بیان شده بایدر مورد سرگذشت و قصص پیامبران ن 30دارد.

                                                 
  عبدالوھاب حموده.) ،٢٧٠، ص ٣، شماره ٩ي رسالة االسالم، سنه  ؛ (به نقل از مجله٣٢٢رقان و قرآن، ص مستش .٢٨

، دکتر محمود بستاني، ١۴٠٨  دراسات فنیة في قصص القرآن، بنیاد پژوھش آستان قدس رضوي، دکتر محمود بستاني، .٢٩
  ، (دو جلد).١٣٧١ر زاده، آستان قدس رضوي، ترجمه محمد حسین جعف ھاي ھنري داستانھاي قرآن، پژوھشي در جلوه

ي ابراھیم و موسي و عیسي آن اقیموالدين وال  ي نوحاً والذي أوحینا إلیك و ما وصینا به شرع لكم من الدين ما وصي به«  .٣٠
  .١٣تتفرقوا فیه...شوري، 



33 
 

هـا گرفتـه نشـده     کند که مطالـب قـرآن از ایـن کتـاب     ها با قرآن ثابت می دارد. مقایسه این کتاب يآشکار يهاطور گسترده بیان شده است تفاوت

  31است.

 وعقلـی  علمـی  ازینمـو  بـا  ابـداً  و اسـت  شده بیان اي زننده صورت به -اند شده تحریف که –ها  به طول مثال سرگذشت پیامبران در این کتاب

 شـراب  تـورات،  در هارون دانستن مشرك یا خود، دختر با لوط حضرت زناي آمده، تورات در که یعقوب با خدا گرفتن کشتی مثل ندارد سازگاري

و االهی است، تواند مصدري براي قرآن و قصص قرآنی که از نظر لفظ و محتوا آسمانی  ها با این خرافات نمی. مسلّم است که این کتابنوح خوردن

  باشد.

 نیات قرآن و عهدیوجوه اشتراك و افتراق حکا  5,9

 کیهر در یحت .است انکار ر قابلیغ يامر، یک خط طولید و قرآن در یم و عهد جدیعهد قد ییارتباط محتوا

ن یو مباحث ذکر شده در ا يمحتو، ست که متونین بدان معنا نیاما ا .وجود دارد یکتب قبل از ییذکرها يبعد کتب از

ات یحکا یبرخ .ن کتب استیات ذکر شده در این عرصه حکایاز وجوه اختالف در ا یکی .کسان باشدیکتب با هم 

 هستند  ین کتب مشترکیدر ا یز وجود دارد به نوعیات نیباشند اما حکا یما قرآن ید یا عهد جدیم یمختص عهد قد

، کهیاصحاب ا، لقمان، خضر، بیشع، صالح، دمانند هو( منحصر به خود قرآن است: ياز داستانها یبعض - الف 

 ).. .ن ویذوالقرن

کاه یم، یاء نبینحم، یل نبییوی، یال نبیدان، داوران، وشعیمانند ( م آمده:یعهدقد در تنها اهاز داستان یبرخ -ب 

 ) ...روت و، استر، ینب يعزرا، یحبقوق نب، ینب

 وحنای مکاشفات رسوالن اعمال حیمس جزاتمع تیحکا  مانند( :د استیاز قصص مخصوص عهد جد یبرخ -ج

 ) ...و

 یسیع، یموس، عقوبی، میابراه، نوح، مانند داستان آدم( باشد: یمن مشترك ین قرآن و عهدیاز داستانها ب یبرخ- د

ا یده که مختص به قرآن یذکر گرد یز حوادثیمشترك ن يها ن داستانین حال در ایبا ا، )...ا ویزکر، میمر، حیمس

 .باشد یممشترك  يها داستان، ما یبررس ين مبنایبنابرا .باشند یمن یعهد

د مشترك است و یجد عهد و قرآن نیب یبرخ  م وین قرآن و عهد قدیب ییها داستان، ن مجموعهیالبته از ا

 دادهایقرآن و تورات از رون است که یل آن ایدل .باشند یمن هر سه مشترك هستند محدود یکه ب ییها داستان

(ع) یسیگفتار و رفتار حضرت ع ،یتنها گزارش از زندگ لیسخن گفته اند، حال آن که انج یگوناگون يانهایوجر

                                                 
  )، ترجمه: حسن حبیبيانجیل، قرآن و علم( عھدين قرآن و علم اي میان تورات، دكتر موريس بوكاي، مقايسه .٣١
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 ریامکان پذ یسیدر خصوص حضرت ع لیقرآن و انج انیم تنها سه،یو مقا یشود که بررس یامر باعث م نیاست. هم

  باشد.

آنان  يسخن گفته است که برا یخیتار يانهایل، قرآن از آن جرین دلیقرآن اعراب حجاز بودند و به هم مینکه مخاطبان مستقیا یکیز است، یقرآن دو چ ين تفاوت از سویفلسفه ا 

 .م گفتیده و بعدا از آن سخن خواهیدادها گردیرو یخ که باعث حذف برخیقرآن در نقل تار ییگر هدف گرایشناخته شده بوده است، و د

 .اختالف و تفاوت یو توافق دارند، و البته اندک ییهمسو يادیتا اندازه ز یخیتار يدادهاین قرآن و تورات در نقل رویبنابرا

و رفتار و گفتار حضرت  یشتر موارد در گزارش از زندگیبه جز موارد معدود که با هم تفاوت دارند در ب یعنیز دارد، یل نیرا که قرآن با تورات داشت با انج یل، همان نسبت توافقیاما انج

 یبرخ يار مبهم از سویبس یبه جز بشارت یسیاز حضرت ع یدر تورات گزارش یعنین جهت ندارد، یاز ا یچ وجه مشترکیل هیاست که تورات با انج ین درحالیما اکسانند. ای(ع) یسیع

 .تورات ندارد یخیتار يدادهایاز رو یچ گزارشیل هین گونه انجیامده است و همیل نییاسرا یامبران بنیپ

 
  
  

  یآنقر ياقسام داستانها5,10

 : م کردیتوان به سه دسته تقس یمقرآن را  يداستانها

ن یا .اند از آن جمله )ع( یو حضرت موس )ع( وسفیحضرت  یچون زندگ ییکه داستانها: بلند يداستانها -1

 ش متعدد و پشت سر هم است ینما يها پرده يداستانها دارا

، )ع( و حضرت داود )ع( حضرت نوح، )ع( چون داستان حضرت آدم ییمه بلند: داستانهاین يداستانها -2

و  یکتاپرستیآنان آغاز و با دعوت به  یست و با شروع رسالت الهیچندان پر شمار ن، ش این داستانهاینما يها پرده

 ابدی یمان یل مربوط به آن ادامه و پایمسا

ا مانند یپردازد و  یمیشان از دوران نبوت ا یکه به ذکر مقطع )ع( مانند داستان حضرت صالح: کوتاه يداستانها -3

  .شود یممختصر تمام  یاتدر حد اشار )ع( ایداستان حضرت زکر

  اعالم و قهرمانان قصص قرآن5,11

 :شوند ات قرآن به چند دسته تقسیم مییاَعالم و قهرمانان حکا

  .ه استاز آنها فقط اشاره شد یپیامبر در قرآن ذکر شده و به برخ 25پیامبران و رسوالن الهی؛ که نام  )الف

و برخی دیگر مانند آصف .. .لقمان و، ذوالقرنین، طالوت، موحدان و مؤمنان راستین؛ مانند مؤمن آل فرعون )ب

از آنها  یتوان به نام برخ یمات یاي نشده و فقط به کمک روا که داستان آنها آمده ولی به نامشان اشاره.. .بن برخیا

 . افتیدست 

 . روت و ماروتها ، و عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، برئیلمالئکه و فرشتگان؛ همچون: ج )ج
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  و فرعون. مانها، نمرود، قارون، کافران؛ مانند: جالوت )د

و نیز آسیه ، حضرت مریم، دختران حضرت شعیب، همسر حضرت ابراهیم، زنان؛ مانند همسر حضرت زکریا )  ه

 .رزلیخا همسر عزیز مص، زن حضرت نوح و حضرت لوط، همسر فرعون

 قرآن  يداستانها يها یژگیو5,12

ي پند ها و همه آنها داراي جنبه اند ي قرآن مستند به حقایقی هستند که در عالم واقع اتفاق افتادهها تمام داستان

  .ي برتر جهت ادامه زندگی انسان به شمار می روندها پذیري و ارایه الگوي

ازه که اند ان را فداي ابعاد دیگر ننموده است و به هماني قرآنی هیچ گاه یک بعد داستها خداوند در ارایه داستان

  .ازه جنبه ي محتوایی آن را رعایت نموده استاند به همان، ي بالغی و اعجاز آمیز لفظی آن را رعایت نمودهها جنبه

داراي مفاهیم بسیار عالی و تدبر انگیزي است که می توان نکات ، ي قرآنها ک از داستانیبنابراین هر 

یی که پرداخته ذهن ها داستان .از آنها را که در پویاي و تحرك جوامع بشري تأثیر دارند استنباط کرد يا تهبرجس

ي غیر اخالقی ها از موارد به انگیزه يا در اکثر موارد صرفا داراي جنبه سرگرم کننده و در پاره، باشند میها  انسان

در هدایت و  يا ي قرآن هر کدام در جاي خود نقش عمدهها اما مفاهیم عالی و ارزنده داستان .اند تدوین شده

  .سعادتمند نمودن جوامع انسانی ایفاء می نمایند

تازگی و شیرینی خود را از دست داده ، با چند بار مطالعه، هستندها  ي تخیلی که محصول اذهان انسانها داستان

، ي قرآنیها که با هر بار تکرار و مطالعه داستاندر حالی ، حالت مالل انگیز به انسان دست می دهد، و با تکرار آن

ي قرآنی هیچ گاه ها داستان، این امر باعث می شود. که در بطن آن داستان نهفته است روشن می شود يا نکات تازه

   .تازگی و طراوت خود را از دست نداده بلکه تشنگی و ولع انسان در قرائت آنها بیش از پیش نمایان می گردد
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  نیدقصص در عه 6

  روانشید پیاز دن یقصص عهد 6,1

ن جهت، یر آن بوده اند و از ایداشته و تحت تأث یدوره نگارش خود همخوان يات هایق با ادبیعهد عت يکتاب ها

 يو به سبک گزارش ها یخیل و پادشاهان، کامالً تاریباشند، مثالً سموئ یم یمختلف يسبک ها يکتاب ها دارا

ر و یتعب يرویاز لحاظ ن يچ شعریاست که ه یجنگ يآکنده از حماسه ها«ر یما مزایافته اند و ینگارش  یخیتار

  ».ان نشده استیب يرومندین شدت و نیبه ا ینیرسد و هرگز احساس د یه آن نمیر به پایه و وضوح تصاویکنا

ن کتاب ها به ین اهل کتاب، ایم که به اعتقاد محققیید بگویم باین موضوع نگاه کنی، به ایاتید الهیم از دیاگر بخواه

افته اند. در ینگارش  یدتیو عق یاتیافته اند بلکه به قصد الهینگارش ن یخیا گزارش تاریو  يع نگاریهدف وقا

د در آغاز چه گذشت و چگونه یمنظور مؤلف آن نبود که به ما بگو«نش آمده: یف داستان آفریراجع به تأل يریتفس

ک یم. او هرگز ادعا ندارد که در نقش یشیندیخود ب یط انسانیگذشت. او خواسته که به ما کمک کند تا به شرا

کار نوع بشر یسازد که پ یقیخواهد ما را متوجه بحران عم یرا بدهد، بلکه م يدادیرو یلیخبرنگار گزارش تفص

 ، از اسطورهیدتیو هدف عق یاتیام الهیرساندن پ يبرا يباشد که نگارنده ا یه مین اساس قابل توجیو بر هم». است

که  یسندگان مقدس نسبت به موضوعاتینو«رفته و آن را به کار برده باشد، یر پذیز تأثیج و فرهنگ زمانه نیرا يها

رند و آن ها را ین موضوعات را بگیدهند، اگر آن ها ا یکنند واکنش نشان م یه میفرهنگ ها و مذاهب هم جوار ارا

گوناگون  يوه هایکه به ش یدهند، اقدام یصر به فرد قرار مند همواره آن ها را در خدمت آن مکاشفه منحیه نمایتصف

 یدور باز م يب که به گذشته هایمثالً در خصوص طوفان مه». ردیپذ یکسان انجام می يه ایاما همواره با روح

ر بهره ین گونه اساطیاز مواد خام ا یسنت کتاب مقدس«ها جلوه گر بود  یان و بابلیگردد و در اَدوار مختلف سومر

و  یاخالق ییخود آراست و به آن ها معنا يدیمان توحیست، عناصر ملحدانه و چند خدا باورانه شان را در پرتو اج

  ».دیبخش یمذهب

  قیعهد عت يها قصه يدسته بند 6,2

  يریاساط يها قصه 6,2,1

 یدارد، حت يا اسطوره یم، وجوهیا قرآن کرید و یعهد جد يها ش از قصهیق به مراتب بیعهد عت يها قصه

ن مجموعه به یا يها واره گر داستانیش از دیق بیعهد عت يا واره و اسطوره يا اسطوره يها گفت حجم قصهن توا یم



37 
 

 يها گر اسطورهیشود که با د یش و توفان بزرگ آغاز میدایپ يها ن مجموعه با داستانیکه ا يرود، به طور یشمار م

  دارد. یا همسانیش توفان در سراسر دنیدایپ

 یو اسالم یحیمس ینیب ش از جهانیب -خاص يا دست کم در برهه– يهودی ي شهیاند و رسد ذهن یبه نظر م

اند که  دهین را برنتابیهود ای ين سبب است که علماید به همیبوده و شا ییگرا و اسطوره یی، رمزگراییفته نمادگرایش

مانند.  یشتر به خرافات مین بیو رمزب ییر رمزگشایتفاس ياریباشد که بدون  ییها مقدسشان آکنده از قصه يها کتاب

 یلیدال یگنوس يها ن قاباال (کاباال)، فرقهییآ ي درباره يا ق، مطالعهیدر عهد عت يریاساط يها افزون بر تعداد قصه

  ان باستان آشکار خواهند کرد.یهودی ییگر بر رمزگراید

  یخیتار يها قصه 6,2,2

ن رو یاشاره شده است. از ا یخیتار يرخدادها یاست که در آن به برخ ين منابع بشریتر از کهن یکیق یعهد عت

  شود. ین اثر استناد میخ باستان، گاه بدیتار يها در پژوهش

  یلیتمث يها قصه 6,2,3

ست. ین ياند. اما مفهوم حکمت در کتاب مقدس لزوماً تفکر فلسف دهیم را کتب حکمت نامیاز عهد قد ییها بخش

  عت و قانون به اثبات رسد. یت شریکه حقان يا ست به گونها ین مذهبیعت و قوانیر همان شریمعموال حکمت، تفس

  تر به کار رفته است. ار فزونیح بسیمس یسیع يها در مثل ییوه تعلمین شیالبته ا

  انه)یشگوی(پ يا مکاشفه يها قصه 6,2,4

با مضمون  ییها م آکنده از داستانیهود، عهد قدیعت یدر شر ییشکویچون پ يت و کراهت اموریبه رغم ممنوع

رد یگ یصورت م یلیاسرائ یاء بنیانب يها اغلب از سو ییشگوین مکاشفات و پیاست. البته ناگفته نماند که ا ییوشگیپ

 یم بنیشود. اصوال در کتب عهد قد ید فراوان میگر تأکیساحران و افراد د ییشگویاء و پیانب ییشگویو بر تفاوت پ

  شمردند. یم یمذهب يشگویرا مترادف پ یل، نبیاسرائ

 ي د و در بخش مکاشفهیم که در عهد جدیرا نه در عهد قد يا ن داستان مکاشفهیتر د اذعان کرد درخشانیبا البته

  آمد. یز به وجود نمیوحنا نی ي ق مکاشفهیاز عهد عت يریگ ست سراغ جست، اما بدون شک بدون وامیبا یوحنا می

  یفلسف يها قصه 6,2,5

حکم مجزا نمود. اگر قصص امثال و حکم برآمده از را از قصص امثال و  یاز قصص فلسف يا توان گونه یم

  د بابل است.یپس از تبع يهودی ییان خردگرایبرآمده از جر ياند، قصص فلسف عت و قانونیشر
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  وب است.یات کتاب این ادبینمونه بارز ا

  عاشقانه يها قصه 6,2,6

 ییها تیم که در آنها حکایخور یبرم ییها واره مان ما به داستانیسل يها از متون شاعرانه چون غزل غزل يجدا

  توان سراغ گرفت. یم یاز عشق و دلدادگ

 يز بگنجد و داراین نیشیپ يها ين حال در طبقه بندیها ممکن است در ع ن عاشقانهیح که این توضیالبته با ا

فار یوسف و زن بوطیچون  ییها د بتوان داستانیز باشد. به هر حال شاین یا فلسفیو  يا ، اسطورهیخیتار يها هیما

  ز دانست.یعاشقانه ن يها هیما ي.. را دارا.و

  

  نیعهد يها عناصر مشترك داستان 6,3

از عناصر، مشترك  یدر برخ یباشند ول یاق واحد نمیوحدت سبک و س ين، هر چند که دارایعهد يداستان ها

ن جا به یما در اخورد و  ین به چشم مینامه که در همه عهد هباشند از آن جمله استفاده از مثل و نگارش شجر یم

  م:یکن ین اسلوب ها اشاره میاز ا یاختصار به برخ

  استفاده از مثَل 6,3,1

ن کلمه به یا یرفت، مفهوم ضمن یم بکار میقد یکه در سخنران یاست فن يان است... واژه ایاز اشکال ب یکیمثَل 

 یعنین جا همه انواع آن یمثل در ااست. و مراد از  يسه ایاء، به منظور مقایدر کنار هم قرار دادن مطالب و اش یمعن

ک ضرب ی، یلیک داستان تمثی یبه معن يک کلمه عبریرا فقط یز«باشد،  یو ضرب المثل م یلیه، داستان تمثیتشب

   ».باشد یک معما میا یالمثل 

است به نام مثَل اشجار  یتیک وجود دارد حکایخ ادب در ممالک شرق نزدیکه در تار ین مثلیتر یمیند قدیگو

م گرفتند یدرختان تصم يروز«ن است: ین نوع از ادب است. و آن ایق وارد شده و آن نمونه کامل ایه در عهد عتک

رفت و یتون نپذیتون خواستند که پادشاه آن ها شود اما درخت زیانتخاب کنند اول از درخت ز یخود پادشاه يبرا

تون که باعث عزت و احترام ید روغن زیاز تول گریل سلطنت بر درختان دیا درست است که من تنها به دلیگفت: آ

د یشان سلطنت نمایر رفتند و از او خواستند تا برایشود دست بکشم؟ سپس درختان نزد درخت انج یخدا و انسان م

گر ین که بر درختان دیا يم صرفا براین خود را ترك نمایریوه خوب و شیا میز قبول نکرد و گفت آیر نیدرخت انج

ره ید شیا از تولیز جواب داد: آیکند، درخت انگور ن یپس به درخت انگور گفتند که بر آن ها پادشاهکنم؟  یحکمران
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گر سلطنت کنم؟ سرانجام همه ین که بر درختان دیا يآورد، دست بردارم، فقط برا یکه خدا و انسان را به وجد م

 یا واقعا میند. خار در جواب گفت: آآوردند و از آن خواستند تا بر آن ها سلطنت ک يدرختان به بوته خار رو

ن صورت آتش از من زبانه خواهد یر اید! در غیریه من پناه بگیر ساید و زییایکنم، ب ید که من بر شما حکمرانیخواه

   ».بلند لبنان را خواهم سوزاند يد و سروهایکش

   :دیگو ین خصوص میل دورانت در ایو

م یرمستقیبه اشارت و غ ییکرد؛ با قصه ها یان میگانش، ب، در خور شنوندیماتش را به سادگیتعل یسیع«

هات و یبرد و با تشب یبه کار م یمنطق ياستدالل ها يرا که به جایگ یاخالق يکرد، با پندها یمطالبش را مفهوم م

   ».شود.  یافت میگر ید یبه همان اندازه درخشان که در آثار ادب یاستعارات

اب ارباب و بذرافشان یو خادم در غ یفند گمشده، صاحب خانه، خانه خالتوان به گوس یل میانج ياز مثل ها

رفت تا در مزرعه اش  يکشاورز يد! روزیگوش کن«م: یینما ین جا به ذکر بذرافشان بسنده میاشاره کرد و ما در ا

ن یاز آن زم از تخم ها در جاده افتاد و پرنده ها آمده، آن ها را يد، مقداریپاش یکه تخم م یتخم بکارد، هنگام

 ین خاطر زود سبز شدند ولیرش سنگ بود، به همیافتاد که ز یخاک يز روین يخشک برداشتند و خوردند، مقدار

ن یاز تخم ها در زم ینداشتند. بعض یشه محکمین رفتند چون ریر حرارت آفتاب سوختند و از بید که زینکش یطول

د گوش یاگر گوش دار .صد برابر ثمر دادند یا شصت و حتت یادتر و بعضیز افتادند و سه برابر زیخوب و حاصل خ

  »د!یکن

  

 نگارش شجرنامه  6,3,2

ا یشجرنامه در دن«ح به ذکر شجرنامه پرداخته است. یمس یسید در خصوص عیم تماما و در عهد جدیدر عهد قد

 ییرت شناسابه کا يرا عهده دار بوده و تا حد یشناخته شده هستند و نقش مهم یت به خوبیهودیم و در یعهد قد

 يت از راه شجرنامه مورد نظر باشد محرك آن صرفا کنجکاویص هویما شباهت دارند، اما چنان چه تشخ یفعل

دن به مقام یا رسی ینیت زمیمالک يرا برا ياز اجدادش حق و یکیبا  يشجرنامه با ارتباط دادن فرد .نخواهد بود

ان برقرار شده بوده شجرنامه ها یهودید یبازگشت از تبعکه بعد از  يت آشفته ایکند. در موقع یه میکهانت، توج

ن درخواست شغل یان و بنابرایله الویه امر تعلق به قبیرا کسب کرده بودند در واقع بدون آن ها توج يژه ایت ویاهم
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م: یخوان یرا به همراه داشت. چنانچه در عزرا م یمیر نبود. گم کردن شجرنامه عواقب وخیان کاهنان امکان پذیدر م

  ».خود را ثابت کنند که از نسل کاهنان هستند از کهانت اخراج شدند يشان نتوانستند نسب نامه هایچون ا یول«

. آنها فیوظا میتقس - 3 ینینگاه سرزم - 2مطرح است.  ينگاه نژاد هودیدر  -1شجره در تورات:  تیاهم لیدال

چه کاره  یدان ینم، يندار نیزم یه نداشته باشاست که اگر شجر نیا دگاهشانیبرند و د یاز شجره داشتن سود م

  وجود ندارد. تیهو، اگر شجره نباشد، مهم است میشجره در عهد قد ی. و به طور کليا

.. پس .آل عمران و عقوب،یاست که تحت عنوان آل مطرح شده، آل  اءیانب يبحث سلسله  کی -1:  در قرآن اما

و  بیع چوقتیاست و ه نیکند آل صالح یمطرح م ایانب يکه برا یو آل ایانب يآل مطرح شده و آن هم فقط برا

دو نکته در قرآن شجره مطرح  نیا ساسبرا».  یهذا من اهل« قرآن بحث اهل را مطرح کرده:  - 2ندارد. یمشکل

 مانیا یفرزند ب يمطرح شده است. در ماجرا  تیآنها هم بحث صالح فیبلکه اهل و آل آمده و در تعر، نشده

شود  یتو محسوب نم ياز خانواده  نیا» من اهلک  سیانه ل: « دیفرما یخداوند خطاب به نوح م، حضرت نوح(ع)

  شود که صالح باشد. یم امبریپ يداخل خانواده  یعمل صالح و کس یعنی تیچون اهل

. در قرآن تسین یسبب ای یاست و نگاه نسب یمانیبه اهل و آل نگاه ا رشینوع نگاه قرآن و تفس یطور کل به

افراد  نی. در قرآن نسبت بستیمرسوم ن يهم که در قرآن آمده به معنا»  بهیط يشجره « شجره مطرح نشده و 

  است. ینسب، است، برخالف کتاب مقدس که نسبت یمانینسبت ا

  

  یسبک تئوفان 6,3,3

ز ظهور خداوند بر ا يزیل، قبل از هر چیرود، قوم اسرائ ین سبک به منظور نشان دادن حضور خداوند به کار میا

داد  یگرفتند که بر اساس کتاب خروج در آن جا رعد و برق و آتش و لرزش کوه بود که نشان م ینا الهام میکوه س

  ند.یگو یم» سبک ظهور«ا ی» خداوند یتجل»ن سبک، یخداوند در آن جا حضور دارد لذا به ا

  يسبک مکاشفه ا 6,3,4

ق بر اذهان یعم ين سبک نوشته شد. سبک مزبور اثریه اب یفراوان يم کتاب ها70ق.م و  150 ين سال هایب

مانند  يداشت. کتب مکاشفه ا یا را در آنان زنده نگاه میان دنیپا يد و انتظار برایگذاشت که ام يمان داران برجایا

وجود  ینانه نسبت به جهانیبدب يدیبه نگارش درآمده اند، در ابتدا، د یبحران يوحنا در زمان هایال و مکاشفه یدان
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به  يزیش از هر چین کتاب ها بیشود. در ا ینانه میدگاه آنان خوش بیدر انتها، د یدارد که محکوم به فناست، ول

  کنند. یاستفاده م ین کتاب ها از رمز به خصوصیشود، ا یت داده مید اهمیحفظ ام
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  ن و قرآنیقصص در عهد سهیمقا يها عرصه 7

  :رندیگ یمسه قرار یو مقا ینظر مورد بررسن از شش میات قرآن و عهدین مبحث حکایدر ا

 )تیحکا نمودن آغاز یچگونگ و مقدمات(، مدخل قصه -1

  )حوادث و گفتار، مکان، زمان، افراد، (ارکان، عناصر قصه -2

  )تیوه نقل حکایسبک و ش(، اسلوب قصه -3

 )ییمتن و محتو(، مضمون -4

 )تیان حکایمقصود و منظور از ب(، اهداف قصه -5

  )افتیتوان از آن در یمآنچه (، جه برآمده از قصهیتن -6

  نشیداستان آفر 7,1

 نش در تورات یخالصه داستان آفر 7,1,1

روز دانسته و به تفصیل  شش در را »انسان نخستین« داستان آفرینش موجودات غیر انسانی و آدم، تورات فعلی

 . است استراحت به حساب آورده و تعطیلی روز، را هفتم روز و، کرده بیان آن را

  یآفرینش نور و روشنای :روز اول

  آفرینش آسمان :روز دوم

 آفرینش زمین و دریاها  :روز سوم

 آفرینش ماه و ستارگان  :روز چهارم

 ها  یماه و پرندگان آفرینش روز پنجم:

 آفرینش حیوانات و انسان  :روز ششم

   یروز استراحت خدا و تعطیل :روز هفتم

 ندیگو یها از کتاب مقدس گرفته اند و م يهودیروز بوده است. سنت هفته را  28 يها ماه قمر يدر نظر عبر

روز هفتم  نیباشد.از نظر آنها ا نطوریهم دیانسان هم با، روز کار و روز هفتم استراحت کرده 6همانطور که خداوند 

 یم ياحت بوده شادو چون روز استر کنندیاستراحت م زیو همه چ وانیو ح نیروز آدم و زم نیکه در ا ستشنبه ا

  کردند.
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در سوره  .میدر قرآن خالفش را دار رینه ؟ خ ایشده  دییموضوع در قرآن هم تا نیا ایکه آ دیآ یم شیسئوال پ

شود. خداوند عامل و  یبه خداوند نسبت داده نم یاستراحت چیدر قرآن ه» شان  یهو ف ومیکل « الرحمن آمده  ي

 نیدر ا یاختالف اساس یاست ول هودی يروز شنبه  هیشب یما از جهات يروز جمعه . است یشگیفعال و خالق هم

روز کار دارند اما در  6که درمورد استراحت خداوند پس از  تاس يبه خاطر اعتقاد هودی يشنبه  یلیاست که تعط

جمعه  کنند و روز یها شنبه عبادت م يهودیعبادت. ثیاز ح -1. شباهتها : ستین نطوریما ا يجمعه  یلیمورد تعط

 دیما تاک یاستراحت هم هست. ول يبرا - 2است.  نیهم شیاصل تیشوند و خاص یصالت جمع م يهم مردم برا

روزسفارش شده البته در  نیو بعد درمورد استراحت و کار هم در ا میروز دار 7روز از  کی نیدر ا تعباد يبرا

ر در روز شنبه حرام است و هرکس کار کند چون کا هودی يبرا یاز کار است. ول شتریعبادت ب يبرا دیروز جمعه تاک

   شود. یمقدس بودن روز را شکسته مجازات م

  .میهقته دار امیروز مهم و مقدس در ا کی تیحیو مس هودیاسالم،  نید 3: در هر  نکته

  ما مسلمانان. يها و جمعه برا یحیمس يبرا کشنبهی هود،ی يشنبه برا روز

 نیجمعه در ا يدارد.در قرآن سوره  ییروا حاتیو هم توض یقرآن يمبناو  ریمسلمانان هم تعب يجمعه  روز

 يدارد.جمعه بار لغو يعباد يعبادت است و فلسفه  يجمع شدن مؤمنان برا لیداده شده.جمعه به دل حیمورد توض

ه است. و نماز جمعه که در قرآن آمد جمعه يعبادت، سوره  يرساند، اجتماع مؤمنان برا یاش را هم م ینیاش بار د

روز جمعه  اتیبر اساس روا .روز انجام شود اشاره شده نیاست در ا ستهیکه شا ییاز کارها یهم به برخ اتیدر روا

  است. نیمسلم ادیاز اع یکی

روز  شانی(ع) بود. ا یسیع زیروز رستاخ کشنبهی ها یحیها : به اعتقاد مس یحیمس يبرا کشنبهی تیاهم علت

شاگردانش بود و بعد دوباره  انیروز م 50سر از عالم مردگان برافراشت و  نبهکشیشد و  دهیکش بیجمعه به صل

داشتند و اجتماع مؤمنان  یرا گرام کشنبهی اه یحیمس لیدو دل نیپدر رفت. به هم يصعود کرد و به نزد خدا کشنبهی

آورندگان (  مانیا کمک به مؤمنان و تازه- 2و  مانیا تیتقو - 1 يجمع شدنشان برا لیدادند. عمده دال لیرا تشک

  شکل گرفت. مانیا تیکمک و تقو يهم بر مبنا هیاول يسای) بود.کل يکمک اقتصاد

 

 ل ینش در انجیخالصه داستان آفر 7,1,2

 : ل کامال با تورات و قرآن متفاوت استینش در انجیت آفریحکا
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 رازیبه غ ده شد ویآفر )کلمه( ز به واسطه اویهمه چ.. .بود» خدا« کلمه نزد خدا بود و کلمه بود و» کلمه«در ابتدا 

 یکید وتاریدرخش یم یکینور درتار نور انسان بود و اتیح ات بود ویح او در .افتیاز موجودات وجود ن يزیچ، او

 که او یخدا به کسان اما و.. .را نشناخت جهان او ده شد ویجهان به واسطه او آفر جهان بود و در او .افتیآن را درن

 نه از خون و نه از آنها مان آوردی: به هرکس که به اسم او ایعنی .داد تا فرزندان خدا شوندقدرت ، را قبول کردند

ض یما ساکن شد پراز ف انیم و دیگرد »جسم« وکلمه .افتندیبلکه از خدا تولد ، نه از خواهش مردم خواهش جسد و

 )اول باب از ي خالصه -وحنای لیانج(.. .گانه پدریسته پسر یشا یجالل، میدیجالل او را د و .یوراست

 نش در قرآن یخالصه داستان آفر 7,1,3

 7ک در ین فرق یان شده با ایدر شش روز ب، )آدم( داستان آفرینش موجودات و انسان نخستین، زیدر قرآن ن

 افتیتوان به مراحل خلقت دست  یمات قرآن یان خلقت آیب بیاز ترت .باشد یمسوره و مختصرتر از تورات 

 )9فصلت ( و )54عراف ( :زمینآفرینش آسمان و -1

 )54اعراف ( آفرینش شب و روز:-2

 )54اعراف ( ي شمسیها خلقت منظومه -3

  )9فصلت ( :ها آفرینش کوه -4

 )4د یحد( :درختان و حیوانات، آفرینش گیاهان -5

   )30بقره ( :)ع( آفرینش حضرت آدم -6

کرده است. قرآن به  يات مختلف گردآوریآ سنده آنها را ازیست و نویق نین شش مرحله دقیات ایجزئ نکته:

  نشده است. يا خلق شده، اشاره ییزهاینکه در هر مرحله چه چیشش مرحله خلقت بارها اشاره کرده اما ا

ن یزم يات در رویه حیسنده به آنها اشاره نموده خلقت آب ذکر نشده است، آب مایکه نو يا در شش مرحله

 ن بوده است.یمراه با خلقت زمد بتوان گفت خلقت آب هیباشد، شا یم

 ن ینش در قرآن با عهدیسه آغاز آفریمقا 7,1,4

 :از اند اهم آنها عبارت .برخوردار است يادیز يها ن از تفاوتینش در قرآن و عهدیت آفریحکا

 .و متن مقدس آمده شده است یوحنا به عنوان آغاز وحیل یت در تورات و در انجین حکایا: از لحاظ مدخل -1

ده یاتفاق است تا پد یم خلقت نوعین مخصوصاً در عهد قدیدر عهد .دارد یانسان يحد تا گنگ و یانیالبته ب

  .ریتدب اساس بر و، مانهیحک
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 .ان شده استیگر بیات دیت در ضمن حکاینش در چند سوره و تنها به فراخور موقعیآفر ياما در قرآن ماجرا

  .تر بوده اسیمانه و بر اساس تدبیکن خلقت کامالً حکیل

روح  یپسر و به نوع )کلمه( خدا و لیماده و در انج یخدا و نوع، ت خلقت توراتیاز لحاظ عناصر: در حکا -2

البته او از مالئکه و  .چ استید آورنده از هیاما در قرآن خداوند خالق مطلق و پد .ت هستندیالقدس عناصر حکا

  .کند یمگر در خلقت استفاده ید يها دهیپد یبرخ

تنها با  وحنایل یجا آمده است و در انج کیکوتاه  يوه داستانهایبه ش یتیدر تورات حکا: اظ سبکاز لح – 3

مجزا  يها ه کوتاه و در سورهچند اشار نش را دریاما قرآن آفر. به داستان خلقت پرداخته شده است یان اشاراتیب

 . ان کرده استیب

 : از آن جمله، وجود دارد يمتعدد ين تفاوتهاینش در قرآن و عهدیات آفریدر حکا: از لحاظ مضمومن -3

ن یدرعهد ین معنیا اما، دارد يعان و گازیحالت مها  آسمان وها  نیزم، یگر آثار معتبر اسالمینظر به قرآن و د با

  .شود یمده نید

 . وجود ندارد ییها ین مضمونین چنیدر قرآن ا یول، »فرا گرفت روح خدا سطح آب را« درتورات آمده است که 

 و یاتفاق يامر خلقت ایافت گویکو یآن را ن، نشیاز آفر یخلق هر بخش از پس خداوند ان شده کهیدرتورات ب 

 یر و آگاهین تدبیاما قرآن خلقت در ع .امده استین يچ ذکرین خصوص هیل در ایدر انج .ر بوده استیتدب بدون

 )14ه یآ- مومنون( »نین الخالقفتبارك اهللا احس« فرموده است: یبه صورت کل یحت .ردیگ یمصورت 

اشاره نشده ها  و رقم آنها  نیمثالً به تعدد زم .نشده است یخلقت اشاره چندان ین به وسعت و چگونگیدر عهد

ن که نشانه کثرت یزم 7آسمان و  7(، ان شده استین بیو زمها  تعدد آسمان یاما در قرآن وسعت کائنات و حت .است

 که قرآن به آن اشاره کرده است ینشده در حال ن اشارهیت و حرکت زمیروبه ک، ا مثالً درتوراتی )است

اما » خدا آرام گرفت و استراحت کرد« خورد مثل یمخدا به چشم  ینا همگون با مقام ربوب ییدر تورات عبارتها

  .است يو ضعف مبر ین صفات انسانیاز ا يخداوند ینش مقام متعالیآفر یت قرآنیدر حکا

حا تحوالت و توسعه آنها را یقرآن صر یول، نشده اشاره یبه تحول و دگرگون شدن نظام هست نیت عهدیدر حکا

 . گوشزد نموده است

از  یمگر در بعض .شود یمداده ن یحیتوض، عتیو طب ینده نظام هستین درباره سرنوشت آیات عهدیدر حکا

 . شود یما را متذکر ین دنین در ایواپس يها یاز دگرگون یجمالت مکاشفات که آن هم تنها بعض
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باشد و انسان  یمخلقت  یت تنها شرح طولین حکایان اید که هدف بیآ یماز کالم تورات بر : از لحاظ اهداف -5

 یت به نوعین حکایل ایدر انج .)ک قوم منافات داردیهرچند با مختص شدن خدا به ( خداوند را خالق خود بداند

 گاه خالق و مخلوق وین کننده جاییت خلقت تبیاما در قرآن حکا، لقتان خیث است تا بیالقاء کننده اعتقاد تثل

  .است کائنات وسعت و یهست عظمت کننده حیتشر

در قرآن  اما افتیدر یهست جهان در را خداوند تیخالق توان یم نیعهد تیحکا از: جه برآمده از قصهینت -6

 کائنات تمام بر خداوند، ن قرآنایب نوع با .کند یمن ییز تبیرا ن یر الهیت و تقدیربوب، عالوه بر آن از عظمت خلقت

  .باشد یممطاع  یاو بر همه هست حکم و است ریمد و مسلط

 داستان آدم 7,2

 خالصه داستان آدم در تورات  7,2,1

 : اتمام آن است يخلفت آدم در تورات در طول خلقت و به معنا

 گر حکومت کندیدد که بر موجودات یدر روز ششم خلقت خدا انسان را به شکل خود آفر

 او ینیدن خدا در بید امد و روح او از دمین پدیجسم او از خاك زم

د از یآنها نگهبان عدن بودند و نبا .خلق کرد و در بهشت عدن آنها را ساکن کرد ياو از جسمش همسر يبرا 

 . خوردند یمدرخت معرفت 

 . نددیان دیعر را خود خوردند و ییاز درخت دانا، ب دادیمار حوا را فر

که با هم  ین ساکن شدند در حالیآنها در زم .مناك شد و از باغ عدن آنان را اخراج کردیآنها ب یخدا از جاودانگ

 . داشتند یدشمن

  .د آمدیپد یکرد و از آنها فرزندان ین زندگیسال در زم 930آدم 

 مان شد یدر زمان نوح خدا به سبب کفر انسان از خلقت او پش

 ر قرآن خالصه داستان آدم د 7,2,2

 :است یف خاصیظرا يداستان آدم در قرآن دارا

 . ن خلق شدیخداوند در زم ینیمراحل خلقت او را به منظور جانش يدر انتها

 د آمدیپد )ی(الهیده شده روح ملکوتین و روح او از دمیجسم او از خاك زم

 شد و با او عهد بست  یق به انسان ارزانیو علم حقا ییت دانایظرف
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 د یه گردمسجود مالئک

 ا کرد و در بهشت آنها را ساکن کردیش محیبرا يخداوند از جنس او همسر

اخراج  ین نافرمانیان شدند و خدا آنها را به سبب ایعر، وه ممنوعهیب داد و پس از خوردن میطان آنها را فریش

 نمود

 . در آن شد یو مجبور به زندگ، ن هبوط کردندیدر زم

  .رفته شدیپذتوبه کرد و  )ا حوایو گو( آدم

 افت ین انتشار یآدم در زم یشدند و نسل بن یفرزندان يآنها دارا

 نش انسان در کتب مقدس یت آفریحکا یبررس 7,2,3

 :از اند اهم آنها عبارت .برخوردار است يادیز يها ن از تفاوتیت آدم در قرآن و عهدیحکا

ان ین داستان در بیاما در قرآن ا، شده ذکر یمتفاوت ین داستان قرآن با مقدماتیمدخل قصه: در قرآن و عهد -1

ان شده یب، باً بودن مقدمه و تنها با اشارهید تقریروند خلقت و در عهد جد يو در تورات در راستا، عظمت خلقت

  .است

و  يگفتارها، حوادث، ها تین عناصر داستان مثل شخصیب يادیز يها ن شباهتیعناصر قصه: در قرآن و عهد -2

ت در آن روشنتر یشتر پرداخته و عناصر حکاین داستان بیوجود دارد اما قرآن به ا یگاه مکانیو جا یمراحل زمان

  .ن داردیبا عهد يادیز يت انسان در قرآن تفاوتهایز حکاین جهت نیاز ا .است

ن فرق که در تورات یبا ا .ن به سبک داستان کوتاه استیت در قرآن و عهدیوه نقل حکایاسلوب قصه: ش -3

 . ان شده استیدر قرآن در چند سوره ب یکجا ولی

، وجود دارد اما در مراحل داستان يادیز يها در خصوص ارکان داستان در هر دو کتاب مشابهت :مضمون -4

 : مثالً .وجود دارد ییو حوادث باهم تفاوتهاها  تیشخص یبعض، گفتارها

و فقط ، وجود ندارد يزین چیقرآن چندر یول، دهیشود خداوند آدم را به صورت خود آفر یمدر تورات گفته  

 . است )11: يشور( »ییس کمثله شیل« ن در کناریو ا )14مومنون: ( «یه من روحیت فخنف« فرموده

مناك شدن خداوند از جاودانه شدن یل بیاخراج انسان از باغ عدن به دل )21: 3ش بیدایپ( بنا بر گفته تورات 

 . است شده ذکر سبب اخراج آنها یکه در قرآن نافرمان یدر حال .انسان بود
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 يشتر خوشنودیکه در قرآن ب یدر حال )6ش ب یدایپ( شود یممان یدر تورات خداوند از خلقت انسان پش

 . شود یمده یخداوند از انسان فهم

  .ب دهنده حوا ذکر شده استیاما در تورات مار فر .ب آدم و حوا استیطان عامل فریدر قرآن ش

ان شدن و یعر، داند اما در قرآن یمدن بد و خوب یانسان از فهم یوه ممنوعه را آگاهیجه خوردن میتورات نت

 شان ذکر شد یورتهاعدا شدن یهو

 . ستینگونه نیکه قرآن ا ینه توزانه است در حالیار کیزن و آدم مفصل و بس، خدا با مار )حوار( در تورات گفتار

 ریتسخ در ینوع به انها همه و)29 بقره( ده شدهیسان آفران ين هست براید دارد که هر آنچه در زمیقرآن تأک

 . دگاه وجود نداردین دین ایاما در عهد .)20هستند(لقمان  انسان

دگاه عهد یدر کل د اما .ده استیگرد يان نشده است و تنها به آن اشاره مختصرید داستان آدم بیدر عهد جد

 يح برایند و مسیآ یما ین گنه کار به دنیزم يرو يها نرات است و انساتو تیحکا اساس بر، آدم خصوص در دیجد

 . ن آمد تا با فدا کردن خود کفاره گناهان انسان شودین گناه به زمیاز اها  ر انسانیتطه

ن ییتب یکی، تین حکایان اید که مقصود از بیآ یمل بر یاهداف قصه: از داستان آدم در تورات و اشارات انج -5

  .نافرمان و ناشکر است، که گنه کار یانسان .انسان است یشناست یروند خلقت و دوم ماه

ن و به شکل انسان شدن آن یدر زم )حیمس یسیع( پسر يه کننده ظهور خدایت توجین حکاید ایدر عهد جد

 . است

 او در يگاه واالیو جاها  تیظرف، ت ممتاز انسانیشتر ماهیب، اما در قرآن با وجود روند همگون داستان با تورات

  .برسد یدور سازد و به تعالها  يدیافته خود را از پلیگاه عزت نفس ین جایخلقت مورد نظر بوده تا او با درك ا

د بداند که با خدا ین است که انسان بایافت ایتوان در یمن ین داستان در عهدیآنچه از ا :جه برآمده از قصهینت -6

کرده  گوش خدا يها هفرستاد فرمان به دیبا لذا .ن استیهم يرادارد ب یکه در زندگ ییها يبد رفتار کرده و گرفتار

  .ابدید نجات یتا شا

ژه و کرامت یو يخاص خلقت انسان و استعدادها یژگیتوان به و یم، نیت آدم در قرآن عالوه بر ایاما از حکا

   .برد یپ ،قرار دارد يو يکه فرا رو ییواال يها و افق يوجود
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 ن یل در قرآن و عهدیو قابل یهاب  داستان یبررس 7,3

هرچند در تورات مفصل تر است اما در قرآن کاملتر  .ل در تورات و قرآن ذکر شده استیو قابل یهاب  داستان

 . د ذکر نشده اما به آن اشاره شده استین داستان در عهد جدیا .دینما یم

 است )نینخست يانهاانس( يشدادیبه اصطالح پ يها داستان خلقت و از داستان، تورات جزء داستان در

 . ان شده استیک واقعه عبرت آموز بین داستان به عنوان یدر قرآن ا

مفسران  .بسنده کرده است )آدم یابنَ :یبه عرب( به عنوان دو فرزند آدم بلکه، امدهین ن دو برادریدر قرآن نام االبته 

 .اند ث و تورات گرفتهین دو اسم را از احادیا  یماسال

  تورات در )لیقاب( لیقابل و یبها  خالصه داستان 7,3,1

 .ا آوردیرا به دنل یهاب  و لیبود را شروع کردند و حوا قاخ ین آنها زندگیپس از ساکن شدن آدم و حوا در زم

هم از گوسفندان بکر و ل یهاب  و ،را يزین چیل از حاصل زمیقاب يروز .زراعت بود لیبو قا يل گوسفندداریبها  شغل

سخت در  لیقابرفت ینظر کرد و آن را پذل یهاب  یرب تنها به قربان یول ند؛کرد یخدا قربان يبرا ،را یکیچاق خود 

 يکه گناه را برا ین تو هستیا.. .و يریگ یحتماً در معرض گناه قرار م ینکن یش رفت اگر خوبیخشم شد و آبرو

برادرت کجاست؟ گفت: ل یهاب  گفت: لیقابرب به  .را کشتل یهاب  برخاست و لیقاب؛ ناگهان یخود سرنوشت ساخت

 . دانم و من نگهبان برادرم نبودم ینم

تو از جنس ، یگر ملعونینک تو دیا .دین به من رسیخون برادرت از زم ي؟ صدايبود کرد ين چه کاریرب: ا

 . ختیکه به دست تو از برادرت ر یفرو بردن خون يکه دهن باز کرد برا یهست ینیهمان زم

  .ین بگذرانیو فرار در زم یبه سرگردان ين که عمریبه ا  یمنک محکویا.. .

  .افت به قتلم برساندیباشم تا هر کس مرا  ين فراریرب آنچنان شده که من در زم: لیقاب

 لیقاب يشود و رب برا یرا بکشد هفت برابر از او انتقام گرفته م لیقابن جهت هر کس یبد: رب به او گفت

 ن نورهیرون آمد و در سرزمیش رب بیاز پ لیقاب الجرم .د به قتلش نرساندیقرار داد تا هر کس او را د یعالمت

  )1- 16بتد ، 4باب ، شیدایپ، د(توراتیعدن است سکونت گز یه شرقیکه ناح )یسرگردان(

 ل در قرآن یو قابل یهاب  خالصه داستان 7,3,2

 يگریرفته شد و از دین پذشا یکیکردند از  یآنگاه که قربان، شان بخوانین دو پسر آدم را برایداستان راست«

اگر تو بر من دست  .ردیپذ یزگاران را میپره یگفت: خدا قربان)لیهاب( کشم! یگفت: تو را م )لی(قاب. رفته نشدیپذ
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 .ترسم یان است میم که تو را بکشم! من از خدا که پروردگار جهانیمن بر تو دست نگشا، یو مرا بکش ییگشا

  .ن است پاداش ستمکارانیکه ا، يان گردیو هم گناه خود را تا از دوزخ يریگخواهم که هم گناه مرا به گردن  یم

ن را یرا واداشت تا زم یخدا کالغ .دیانکاران گردیو او را کشت و از ز، ب کردینفسش او را به کشتن برادر ترغ

ن یجسد برادرم از ا در پنهان کردن، بر من ياموزد که چگونه جسد برادر خود پنهان سازد گفت: وایبکاود و به او ب

 )31 -27مائده ( ».مانان در آمدیکالغ هم عاجزترم و در زمره پش

 ل در کتب مقدس یو قابل یهاب  تیسه حکایمقا 7,3,3

ز ین ییها برخوردار است اما تفاوت يادین از اشتراکات زیل در قرآن و عهدیو قابل یهاب  تیکه حکا يبا وجود

 :از اند هم آنها عبارتادارند که 

ن داستان یاما در قرآن ا، شود یممرتبط با داستان آدم و حوا نقل  یل قصه: در تورات داستان با مقدماتمدخ -1

ز تنها به آن ید نیشود در عهد جد یک عبرت ذکر میان یب يو برا یخیک حادثه کهن تاریبدون مقدمه تنها به عنوان 

  .شود یماشاره 

و  يگفتارها، حوادث، ها تین عناصر داستان مثل شخصیب يادیز ين شباهتهایعناصر قصه: در قرآن و عهد -2

 يشتریب اتیجزئ با و تر ت در تورات مفصلین حکایکه ا يوجود دارد اما با وجود یگاه مکانیو جا یمراحل زمان

  .ت شده استیحکا يترتر و عبرت آموز ع مهمیقاوشتر پرداخته شده و یکن در قرآن به اصل داستان بیل، شده انیب

ن فرق که در تورات در یبا ا .ن به سبک داستان کوتاه استیت در قرآن و عهدیوه نقل حکایش :لوب قصهاس -3

گر و بدون مقدمات معمول ین مطالب دیب در ان شده اما در قرآنیو در ادامه داستان آدم و حوا ب یخیک روند تاری

 . ان شده استیب

، وجود دارد اما در مراحل داستان يادیز يها بهتدر خصوص ارکان داستان در هر دو کتاب مشا: مضمون -4

 : مثالً .وجود دارد ییو حوادث باهم تفاوتهاها  تیشخص یبعض، گفتارها

ل یسرنوشت قاب، لیقاب ول یهاب  نام ست مثالًیان نموده که در قرآن نیرا ب یاتیو جزئها  ن داستان نامیتورات در ا 

که در  یدر حال.. .احکام خداوند نسبت به او و، خداوند با لیقاب يهاگفتگو، لیبها  فرزندانش بعد از قتل یو حت

  .پرداخته استل یهاب  ت و دفن جسدیخود جنا، ل با همیو قابل یهاب  يقرآن تنها به گفتگو

ن آنها یب یممه يتر بودن داستان گفتگو ن دو برادر ذکر نشده اما در قرآن با وجود کوتاهیاز ا يدر تورات گفتگو

 ده است واقع ش
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و از اصول معارف  يبشر ياز معارف فطر يا نقل کرده که مشتمل بر نکات برجسته یسخنانل یهاب  در قرآن از

رد و  و یهستند و مساله عدل اله یدر احکام شرع  یممساله تقوا و ظلم که اصول مه، معاد، دیاست؛ چون توح ینید

  .آنان دارد يفر و پاداش اخرویقبول اعمال بندگان و ک

 .ا و آخرتیز مساله ندامت قاتل و خسران او در دنیت و نین جنایبودن ا یدر قرآن به مسئله حسادت و نفسان

ان نموده که در تورات یب یاتیز جزئیقرآن ن، که در تورات تنها به آن اشاره شده ید شده است در صورتیحاً تاکیصر

 ل یهاب  فن جسدد يآموزش کالغ برا، لیبها  بودن قتل یمانند نفسان، ستین

فطوِعت ( کردن قتل برادر توسط نفس است یهیکند و آن توج یمت اشاره ین جنایدر ا یفیدر قرآن به مسئله ظر

د یقرآن تأک .تر از تورات است یار مترقیکند بس یمان ین واقع بیکه قرآن از ذکر ا یحکم کل )هیله نفسه قتل اخ

که در کشتن همه مردم است و آثار   یمارد برابر است با آثار شوک فرد وجود دیکه در کشتن   یمکند آثار شو یم

  .هاست همه انسان يایاست که در اح یکیهاست برابر با آثار ن ک فرد از انسانیکه در زنده کردن  یکین

ا در آن زمان بشر در ید که گویآ یمان آن بر یاز نوع ب یاست حت یصفات انسان يت تورات خدا دارایدر حکا

 یکه خداوند در داستان قرآن یکرده است در صورت یم یو در حضور خدا زندگ، چهره به چهره بوده يگوو حال گفت

  .است يو فوق بشر یار متعالیبسل یهاب  بل ویآدم و قا

از  یخیک روند تارین ییتب، تین حکایاز ا، لیاشارات انج و تورات رسد که مقصود یماهداف قصه: به نظر  -5

 .انسان است یت شناسیو دوم ماه .آدم است ین بنیو نزاع در ب يرین علل درگیین حال تبیبشر و در ع یزندگ

  .نافرمان و ناشکر است، کارکه گنه یانسان

مانند توجه دادند ، را در نظر دارد يگریاهداف د )آن با تورات یبا وجود روند همگون( تین حکایقرآن از ا

و  یقت ندامت از ناپاکیان حقیخطر نفس اماره و ب، طیانسان از شرا يریت اثر پذیار و ماهیقت اختیانسان به حق

 .. .و )با ذکر داستان کالغ( یمهارت و فرهنگ انسان یجیتکامل تدر

آدم با خود و  یاز بن ین است که برخیافت ایتوان در یمن ین داستان در عهدیآنچه از ا :جه برآمده از قصهینت -6

 گوش خدا ياه فرستاده فرمان به دیبا لذا .ن استیهم يدارد برا یکه در زندگ ییها يخدا بد رفتار کرده و گرفتار

  .ابدید نجات یکرده تا شا

ش و مقاومت در یار و کنترل خویت اختیخاص اهم یژگیتوان به و یم، نیت در قرآن عالوه بر این حکایاما از ا

  .واقف شد.. .د قتل نفس ویقباحت شد، مقابل نفس اماره
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 ن یتان نوح در قرآن و عهدداس یبررس 7,4

ن داستان یل از ایدر انج .ت نوح استیحکا، ن تورات و قرآنیز مشترك بیمهم و شگفت انگ يها از داستان یکی

مطالب  يدارا، آدم یخ بنین تاریمهم در دوران نخست هک واقعیان یداستان نوح عالوه بر ب .امده استیان نیبه م يذکر

دارد که باعث  یممه يها ت نوح در قرآن با تورات تفاوتیالبته حکا .باشد یم ار قابل توجهیژه و بسیخاص و و

  .شده است، )با وجود وحدت موضوع( تین دو نوع حکایا يها تفاوت آموزه

 خالصه داستان نوح در تورات  7,4,1

سف و نش انسان متأیروند از آفر یمها  يدیو پلها  یزشت يد مردم غرق گناهند و دائما به سویخداوند د یوقت

 یاتیآ نیچن ریبه تفس»  نیدالله الحائر« در کتابش به نام  »مونیبن م یموس« به نام  يهودی يدانشمند( .محزون شد

نموده. مثال  لیآنها را تأو ایپرداخته و  اتیآ نیا ریبه تفس یکالم دگاهیبا د ای شانیاز کتاب مقدس پرداخته است. ا

خداوند  ).ردیگ یاست که خداوند نعمت را از انسان م یمعن نیند به اشدن خداو مانیگفته است : محزون شدن و پش

دن آنها یرا از آفریز، ن محو کندیزم يوانات و خزندگان و پرندگان را از رویح یو حت م گرفت تا انسانیتصم

 دزبسا یبا مشخصات خاص یین بوده دستور داد که کشتیزم يخدا به نوح که تنها فرد درستکار در رو .متأسف شد

 یوانات از کشتیاده شدن حیپ یسوار و حت يبرا یح مفصلیت توضیدر حکا .تا همه بشر را جز خانواده او هالك کند

پرندگان که در آن قرار گرفته بودند از  یوانات و حتیاز ح ییها نوح و اهلش با جفت، یله کشتیبه وس .شود یمان یب

 يها و فوران آب یآدم با چهل شبانه روز بارندگ یخدا بر بن عذاب .افتندینجات  )ریل فراگیطوفان و س( عذاب خدا

را پوشانده ها  نیروز همه سطح زم 150د و تا یرسها  متر باالتراز کوه 7ش از یارتفاع آب به ب .شد يجار ینیر زمیز

  .بود

رانشان در با همس یافث داشت که همگیحام و ، او سه پسر به نام سام .ن هنگام ششصد سال بوده استینوح در ا

نوح و فرزندانش به آنها برکت داد و کشتن انسان را حرام ، خداوند پس از نجات .افتندیسوار شده و نجات  یکشت

 خداوند به نوح .مرگ است، وانیچه انسان باشد و چه ح  یمده شده و مجازات قاتل آدیکرد چون به توسط خدا آفر

ادش ینکه یا يگر موجودات زنده را با طوفان هالك نکند برایکه د دهد یمو پسرانش و به همه موجودات قول  )ع(

سال  350نوح  .بسته است يد چه عهدیایادش بیند یگذارد تا هر وقت آنرا بب یمن کمان خود را بر ابرها یرنگ، نرود

در ماند و  يانسان به جا يبعد ییها از سه پسر نسل .ا رفتیاز دن یسالگ 950کرد و در سن  یپس از طوفان زندگ

  .آدم از سه فرزند نوح هستند یحال حاضر همه نسل بن



53 
 

ش از حد شراب برهنه یدن بیبه علت نوش يپس از کار کشاورز )ع( نوح يروز .پرداخت ينوح به کشاورز

را  )ع( نوح يرو، آن دو برادر .کند یمگر را خبر ین صحنه برادران دیدن ایبا د پسرش حام .ده بودیخواب یداخل اتاق

 .کند یمو دعا د نآ يکند و برا یمن یتش را نفریترب یآن پسر ب، ن صحنهیدن ایپس از د )ع( نوح .پوشانند یم ییبا ردا

  )6- 9ش ب یدایتورات پ(

 خالصه داستان نوح در قرآن  7,4,2

اما خالصه آن در سوره  .بار نام نوح در قران ذکر شده است 43ه قرآن آمده و یآ 130داستان نوح و قومش در 

 .ز دهدیخدا پره یفرستاد تا آنها را از نافرمان )کرد یم ینشان زندگیکه در ب یممرد( ح را به سوى قومشخدا نو: هود

 را نپرستید که بر شما از عذاب روز دردناکى )اهللا( جز خداى واحد یکتا )کنم یممن شما را دعوت ( نوح به آنها گفت

 ل ندارید ؟ یبور سازم با اینکه شما تمات مجیا من می توانم شما را به پذیرش این هدایترسم! آ  مى

و کسانى را که از تو پیروى ، گفتند ما تو را جز بشرى همچون خودمان نمى بینیم )در پاسخ( اشراف کافر قومش

و فضیلتى براى شما نسبت به خود مشاهده نمى کنیم بلکه شما را ، جز گروهى اراذل ساده لوح نمى یابیم اند کرده

اجر من تنها بر ، نوح گفت: اى قوم ! من در برابر این دعوت اجر و پاداشى از شما نمى طلبم .نیمک  مى دروغگو تصور

از خود طرد نمى کنم چرا که آنها پروردگارشان را مالقات  )بخاطر شما  ( اند و من آنها را که ایمان آورده، اهللا است

گفتند اى نوح ! با ما جر و  .بینم  مى را قوم جاهلىولى شما  )و در دادگاه قیامت خصم من خواهند بود ( خواهند کرد

 )از عذاب الهى( دهى  مى گوئى آنچه را بما وعده  مى اکنون اگر راست )بس است ( و زیاد سخن گفتى، بحث کردى

  ! بیاور

ین از دیگر هیچکس از قوم تو ایمان نخواهد آورد بنابرا اند ایمان آورده )تاکنون( به نوح وحى شد که جز آنها که

در حضور ما و طبق وحى ما کشتى بساز و درباره آنها که ستم کردند  )اکنون  ( و، کنند غمگین مباش  مى کارهائى که

 او مشغول ساختن کشتى بود و هر زمان گروهى از اشراف قومش بر او .شفاعت مکن که آنها غرق شدنى هستند

گفت از  )به نوح( وندخدا، دا فرا رسید و تنور جوشیدن گرفتکه فرمان خ یمهنگا، کردند  مى گذشتند او را مسخره  مى

همچنین خاندانت را مگر آنها که قبال وعده ، حمل کن )کشتى( یک زوج در آن )نر و ماده( هر جفتى از حیوانات

  .داما جز عده کمى به او ایمان نیاوردن، و همچنین مؤمنان را )همسر نوح و یکى از فرزندانش( هالك آنان داده شده
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که پروردگارم آمرزنده و ، کنید یاد ، او رانوح گفت بنام خدا بر آن سوار شوید و به هنگام حرکت و توقف آن

نوح فرزندش را که در  )در این هنگام(، داد  مى را از البالى امواجى همچون کوهها حرکت آنها او و مهربان است

  ! و با کافران مباش پسرم ! همراه ما سوار شو، اى قرار داشت فریاد زد گوشه

مگر آن ، گفت امروز هیچ حافظى در برابر فرمان خدا نیست، برم تا مرا از آب حفظ کند  مى گفت به کوهى پناه 

  .و حائل شد و او در زمره غرق شدگان قرار گرفتد نآ در این هنگام موجى در میان، کس را که او رحم کند

 )کشتى( و، و آب فرو نشست و کار پایان یافت، آسمان خوددارى کنو اى ، و گفته شد اى زمین آبت را فرو بر 

  ! گفته شد: دور باد قوم ستمگر )در این هنگام( جودى پهلو گرفت و )دامنه کوه( بر

 )در مورد نجات خاندانم( پسر من از خاندان من است و وعده تو !نوح به پروردگارش عرض کرد پروردگارا  

  .ندگان برترىحق است و تو از همه حکم کن

، بنابراین آنچه را از آن آگاه نیستى از من مخواه، اى نوح ! او از اهل تو نیست ! او عمل غیر صالحى است: فرمود

  ! دهم تا از جاهالن نباشى  مى رزاند  من به تو

گاه مرا  و هر، برم که از تو چیزى بخواهم که از آن آگاهى ندارم  مى پروردگارا ! من به تو پناه: عرض کرد 

  .نبخشى و بر من رحم نکنى از زیانکاران خواهم بود

و ، فرود آى، اى نوح ! با سالمت و برکت از ناحیه ما بر تو و بر تمام امتهائى که با تواند: خداوند به او فرمود 

 قرآن( .رسد  مى هاسازیم سپس عذاب دردناکى از سوى ما به آن  مى مند امتهائى نیز هستند که ما آنها را از نعمتها بهره

  (25-59 هود میکر

 ت نوح در کتب مقدس یسه حکایمقا 7,4,3

ز دارند که ین يبرخوردار است اما تفاوتها يادین از اشتراکات زیت نوح در قرآن و عهدیکه حکا يبا وجود

  :از اند عبارت

در تورات  .گردد یمآن آغاز  یت قرآنیار متفاوت با حکایمدخل قصه: در تورات داستان نوح با مقدمه بس -1

 يبرا یتالش، شود یمن یامبر معرفینوح به عنوان پ یحت، ستین یت الهیاز هدا یو سخن، اند همه انسانها گنهکار شده

 يا و جامعهها  ات انسانیح یخیتار يها از دوران یکین داستان به عنوان یوجود ندارد اما در قرآن اها  ت انسانیهدا

خداوند بر اساس لطف  .اند دهیو کفر گرو یبه انحراف اخالق یالت نفسانیو تما طانیکه به مرور با وساوس ش است
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 کهن حادثه کی عنوان تیحکا نیا .ت آنها گماشته استیبر هدا یت طوالنیبه نام نوح را با مأمور يامبریش پیخو

 شود یک عبرت ذکر میان یب يو برا یخیتار

و  يگفتارها، حوادث، ها تین عناصر داستان مثل شخصیب يادیز ين شباهتهایعناصر قصه: در قرآن و عهد -2

ان یب يشتریات بیتر با جزئ ت در تورات مفصلین حکایکه ا يوجود دارد اما با وجود یگاه مکانیو جا یمراحل زمان

 یتوجه شده ول )فرزندان نوح( ها تیو شخص )واناتیحمل ح یچگونگ( اتیح جزئیکن در قرآن کمتر به تشریل، شده

 . اند ت شدهیع مهم و عبرت آموزه حکایشتر پرداخته شده و تنها قایاستان ببه اصل د

ن فرق که در تورات در یبا ا .ن به سبک داستان کوتاه استیت در قرآن و عهدیوه نقل حکایش :اسلوب قصه -3

ک واقع عبرت ی آدم به آن پرداخته شده اما در قرآن آن را به عنوان یبن یو در ادامه داستان زندگ یخیک روند تاری

مختلف تکرار  يایواقع را از زوا يشتر گاه اجزایب يدرس آموز يان نموده و برایبها  انسان یز از دوران زندگیآم

 کرده است 

وجود دارد اما در مراحل  يادیز يها مضمون داستان: در خصوص ارکان داستان در هر دو کتاب مشابهت -4

 : مثالً .وجود دارد ییث باهم تفاوتهاو حوادها  تیشخص یبعض، گفتارها، داستان

در تورات آمده است که زن حضرت نوح نیز در کشتى سوار شد و نجات پیدا کرده در حالیکه در قرآن اشاره  

که نوح دو زن داشته است یکى هالك  اند برخى چنین توجیه کرده البته( .و هالك شدگان بودشود که او نیز جز یم

 )است هکرد پیدا نجات شده ودیگرى

ن شخص گفته نشده یاز پسران نوح غرق شد اما در تورات چیزى درباره ا یکیشود که  یمح یدر قرآن تصر

  .است

برده  نام ایشان در تـورات یـادى از سـایر مومنان نشده است و تنها نوح و فرزندان و همسرش و زنان فرزندان 

ان یمان خانواده نوح بیاز ا یحیچ توضیه .نها انسان صالح بودافتند و نوح تیز به احترام نوح نجات یآنها ن .اند شده

 . شود یمن

 طوفان از قبل يو سال تعیین شده در حالیکه در قرآن گفته شده است که 950در تـورات سـن حـضـرت نوح 

 مشغول بوده است  یغ خداپرستیدر میان قوم خود زندگى کردند و به تبل یعنوان رسول اله به سال 950 نوح

 پیمان جـریان ر تـورات خصوصیات کشتى مثل طول و عرض و ارتفاع و طبقات و مدت توفان و ارتفاع آب ود

  خصوصیات ذکر نشده است ذکر شده است , درحالیکه در قرآن این گونه 000فرستادن کالغ و  و قزح و قوس با
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ک عمل عجوانه او در ی یوعن واقع به نیمان شد و ایشود که خدا از خلقت انسان پش یمح یدر تورات تصر

 ين کار را نکند و برایبندد که هرگز دوباره ا یممان یخصوص انسان بوده است که پس از واقعه با نوح و فرزندانش پ

ن عذاب ین مطالب در قرآن وجود ندارد بلکه ایدهد اما این کمان را به عنوان عالمت قرار میمان رنگین پیا يادآوری

  .پردازد یمن امر یبه ا يو خدا با حکمت و صبور .کافر بوده است يانسانها یمعمو و لجاجت جه کفرینت یاله

امبران محفوظ مانده است؛ برخالف قصص یقرآن پاك و منزه است و در آنها مقام قداست پ يها اصوالً داستان

حضرت ، رت آدم و حوان به حضیتوه، ها نین توهیبارز ا يها نمونه .دینما یمن یعظام توه ياین که به انبیکتب عهد

  .امبران استیگر پیو د )ع( میحضرت ابراه، )ع( نوح

بشر بوده و  یاز زندگ یخیک روند تارین ییتب، تین حکایورات از ات رسد که مقصود یماهداف قصه: به نظر  -5

قرآن ، برعکس .ا در آن وجود نداردیدر قبال صحت و سقم قضا يچ گونه تعهدیدارد و ه يخ نگاریصرفا جنبۀ تار

مردم  يآن برا يتگریت نوح وجه هدایلذا هدف از حکا، توجه دارد يز کرده به عبرت آموزیپره یسیخ نویاز تار

 . است و بس

گستاخ و  یبه نوعها  ن است که انسانیافت ایتوان در یمن داستان درتورات یجه برآمده از قصه: آنچه از اینت -6

خشم و  یصفات انسان يدارا یا به نوعیز خداوند که گوین ییاز سو، نافرمان هستند مخصوصاً مردم دوران نوح

جه گرفت که یتتوان ن یمن دو نکته یاز ا .ردیم بگیتواند عجوالنه تصم یم يحدتا  و است یمانیت پشیتأسف و در نها

  .تحمل بوده است یب ییانه از خدایک حادثه انتقام جویفان نوح طو

شد که  یفاسد و لجوج يانسانها يداند که باعث نابود یم یمانه الهیحک تدبر ت قرآن طوفان نوح رایاما حکا

پس زدند  ار یت الهیدست هدا یبود شدند که با لجاجت و گستاخان نیا يده بودند و آنها برایکش ین را به تباهیزم

   .ر نموده بودندیو رسولش را تمسخر و تحق

  میداستان ابراه 7,5

 یمهم دارد که موجب م یژگیو 3(ع)  میابراه .(ع) است میابراه ياجراداستان تورات م نیتوان گفت مهمتر یم

  عبارتند از : هایزگیو نیداستان را بپرورانند. ا نیداشته باشد و آنها ا يادیز تیاهم انیهودی يشود برا

 یحیمسالبته ما و  .است یمیابراه نشانید ندیگو یدانند و م ی(ع) را جد و پدر بزرگ خود م میابراه هایهودی -1

است. در قرآن در مورد  نیهرسه د ي(ع) مورد منازعه  میابراه یعنی میخودمان دار نیادعا را درمورد د نیها هم هم

شود  یم يلغو يشود مسلمان و در معنا یم یاصطالح يمعنا درهستند. مسلم » مسلم«  شانی(ع) آمده که ا میابراه
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 فیحن نید رویپ یهم نباشد ول یمسلمان اصطالح دی. شاستین يهودی ای یحیمس شانیا دیفرما ی. قرآن مفیحن نید

(ع)  میابراه تیفیشده است. در تورات اصال به حن ی(ع) معرف میفرد به ابراه نیکتریما نزد امبریاست و در قرآن پ

  اشاره نشده است.

 .ذکر شده است لیکه در قرآن با تفص ییها یژگیاست اما نه با تمام و ینب کی(ع)  میدر کتاب تورات ابراه -2

گرا بودن و مبارزه با شرك است. اما در تورات راجع به بت  دیتوح شانیها یژگیو نیعمده تر شانیدر قرآن ا

 یدعوت یاست ول ینب می. در تورات ابراهگفتهاش را  یبلکه شجره و زندگ امدهین يزیچ میو دعوت ابراه یشکن

  ذکر نشده است. شیبرا

 یم میاش را از ابراه یقوم تیهو هودی(ع) است.  میوابسته به ابراه هودی ینیزمو سر یقوم تیدر تورات هو -3

  ندارد. نینباشد سرزم میکه از ابراه ی. کسردیگ

  تورات و قرآن : نیمشترکات ب 7,5,1

  .دبشارت مالئکه درمورد تولدفرزن، (ع) میفرزندان ابراه

  را تصاحب کند. نیزمشود تا بتواند آن سر ادیکند که نسلش ز یدعا م میتورات ابراه در

  تورات با قرآن: يتفاوتها 7,5,2

. پس قابل ستیخودش ن اقتیو ل یژگیشود به خاطر لطف خداست و به خاطر و یم ینب یکس یدر تورات وقت

خداوند است  تیاست عنا یمقام اکتساب کی یانتقال است. در قرآن نبوت افراد هرچند که در علم خدا بوده است ول

چون نوع  امبرندی(ع) که از بدو تولد پ ییحی(ع) و  یسیاز ع ریم وجود دارد، غشخص ه اقتیتالش و ل یول

هم  نیو انتقال نبوت از پدر به نخست زاده است که ا یبحث نخست زادگ يبعد يتولدشان اعجاز است. مسأله 

اطر به خ نیشود به خاطر لطف خدا و ا یبه نخست زاده داده م يامبریدر تورات پ یعنیمخصوص تورات است.

  و فقط به خاطر نخست زاده بودن است. ستیفرد ن يردرستکا ای یخوب

 نی(ع) است البته آن هم در خواب فرعون مصر به ا میشده ابراه یمعرف یکه صراحتا نب يفرد نیتورات اول در

ه در خواب ب، میدر داستان فرعون و چشمداشت او به ساره همسر ابراه، اشاره شده مینبوت ابراه یعنیموضوع 

  است. یخانم همسر دارد و همسرش نب نیشود ا یفرعون گفته م
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 داستان قوم لوط در تورات و قرآن  یبررس 7,6

نکه رفتار و کردار یقوم لوط با توجه به ا .ت قوم لوط استیحکا، ن تورات و قرآنیمشترك ب يها از داستان یکی

، و نابود شدند تورات و قرآن در خصوص لوطقرار گرفته  یمورد عذاب اله )يهمجنس باز( داشتند ينادر و ناپسند

ن یت در هر دو دین حکایت ایارائه شده است که نشانه اهم یمطالب نسبتاً مفصل، تعامل او با قومش و سرنوشت آنها

ن دو نوع یا يها دارد که باعث تفاوت در آموزه یممه يها ت قوم لوط در قرآن با تورات تفاوتیالبته حکا .است

 . شده است، )وحدت موضوع با وجود( تیحکا

 ت تورات از قوم لوط یخالصه حکا 7,6,1

 :ن است کهیکه خالصه آن ا .ن قوم پرداخته استیت ایش به حکایدایسفر پ 12و11 يها تورات در باب

ابرام و لوط از شهر اور هجرت کرده و در  .بود» هاران بن تارخ« و نام پدرش )ابراهیم( »ابرام« لوط برادر زاده

نکه ابرام به امر یتا ا، آورده بودند دست به حاران در غالمانى و زیاد بسیار مال آنها .قامت گزیده بودندشهر حاران ا

اقامت » بیت ایل« ىها  ابرام به جنوب مصر رفت و در بلندى .به سرزمین کنعان هجرت کرد و لوط همراه او شد، رب

  .قال دادکه در حبرون بود انت» بلوطات ممرا«گزید و خیام خود را به 

 )اردن( »دائر« در، ابرام يها خود با چوپان يها از نزاع چوپان يریجلوگ يت چراگاه و برایلوط به علت محدود

حاکم سدوم و توابع آن با  .اهل سدوم مردمى شرور و از نظر رب بسیار خطاکار بودند .مستقر شد» سدوم« و شهر

اسیر ، یه اهالیهمه اموال آنان را گرفت و لوط را با بق گانشان وارد جنگ شدند و شکست خوردند و دشمنیهمسا

این خبر به ابرام رسید او با غالمان خود با آن قوم جنگید و لوط را از اسارت ، کرده و همه اموالشان به غارت رفت

 . و همه اموالش را از غارت شدن نجات داد و او در سدوم مجدد مستقر شد

سدومیان و « و به او خبر داد که .م ظاهر شدیهمراه دو فرشته بر ابراه شود که رب به یمت یحکا 18در باب 

شوم تا ببینم آیا همه این گناهانى که     مى مین نازلبه ز لذا من خود، عمودیان مرتکب گناهان بسیار عظیم شدند

 ».شوم   مى حداقل از وضع آنجا با خبر اند یا نه و اگر نشده اند مرتکب شده، اند خبرگزاران خبر داده

ان باشد آنها را عذاب ین سدومیکوکار در بینفر ن 10اگر  یت رب گفت حتیدر نها .م از آنها شفاعت کردیابراه

 يو .دند و مورد استقبال لوط قرار گرفتندیشود دو ملک هنگام عصر به سدوم رس یمان یب19در باب  .نخواهم کرد

شهر به طلب تعرض به  يشب مردان سدوم از همه جا يدر انتها .آن دو فرشته را در خانه خود مهمان کرد

دو فرشته در  .رندیپذ یمکند اما آنها ن یمشنهاد یتر خود را به آنها پخلوط دو د .به خانه لوط هجوم آوردند، فرشتگان



59 
 

ز رون ببر که ما ایشان خود را از شهر بیو به لوط گفتند خو .آنها را کور کردند، خود يمردان به سو يدست دراز یپ

رون شهر بردند و گفتند به پشت سر یفرشتگان لوط و دو دخترش را به ب .میا ان آمدهیعذاب سدوم يرب برا يسو

سدوم  یدر کوهستان کنار شهرك صوغر پناه بردند صبح از آسمان بر اهال يد لوط و دو دخترش به غارینگاه نکن

دو دختر  .ل شدیز به مجسمه نمک تبدیه بود نر و رو شد و زن لوط که به پشت سر نگاه کردید و شهر زیآتش بار

که لوط  یات نسل پدر را حفظ کنند در حالیپدر شان را با شراب مست کردند و با او هم بستر شدند تا ح، لوط

  .دینفهم

 ت قرآن از قوم لوط یحکا 7,6,2

از قوم  یاتیات حکایذار، قمر، عنکبوت، نمل، شعرا، اءیانب، حجر، هود، توبه، اعراف يها ه قرآن از سورهیآ 80در 

 . ان شده استیلوط ب

  .بوده است )ساره( م و برادر زن اویا پسر خاله ابراهیلوط گو .خوانند یمامبرش لوط ین قوم را به نام پیا

 )اءیانب( دانست یمعلم حکمت  ين او را داراآقر

 کر شده استبار ذ 27م و یسورة قرآن کر14ز در ین )= پوشش يدر زبان عبر(، )امبر(عینام لوط پ

 )70توبه ( اد شده استی )ر و رو شدهیز يشهرها( آنان با عبارت مؤتفکات يدر قرآن از شهرها

دهید که احدى از مردم     مى شما کار بسیار زشتى انجام: لوط را فرستادیم هنگامى که به قوم خود گفت: قرآن

کنید و در     مى و راه تداوم نسل انسان را قطع، روید    مى ! آیا شما به سراغ مرداناند جهان قبل از شما آن را انجام نداده

گوئى عذاب     مى اگر راست: اما پاسخ قومش جز این چیزى نبود که گفتند ! دهید ؟    مى تان اعمال منکر انجام مجلس

 )28-30وت عنکب( .پروردگارا مرا در برابر این قوم مفسد یارى فرما: عرض کرد )لوط ( الهى را براى ما بیاور !

گفتند اى لوط ما فرستادگان پروردگار توییم آنان هرگز به تو دست نخواهند یافت پس پاسى  )فرشتگان( :قرآن

مگر زنت که آنچه به ایشان رسد به او  ،و هیچ یک از شما روى برنگرداندات را حرکت ده  از شب گذشته خانواده

پس چون فرمان ما آمد آن [شهر] را  .گر صبح نزدیک نیستگاه آنان صبح است م گمان وعده [نیز] خواهد رسید بى

الیه الیه بر آن فرو ریختیم [سنگهایى] که نزد پروردگارت لِ ] گجنس[هایى از  پاره زیر و زبر کردیم و سنگ

  )81- 83هود ( هاى] آن از ستمگران چندان دور نیست زده بودند و [خرابه نشان
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 ت لوط در کتب مقدس یسه حکایمقا 7,6,3

ز دارند که ین ییبرخوردار است اما تفاوتها يادین از اشتراکات زیت لوط در قرآن و عهدیکه حکا يجودبا و

  :از اند عبارت

  .گردد یمآن آغاز  یت قرآنیسه با حکایدر مقا یمدخل قصه: در تورات داستان لوط با مقدمه نسبتاً مفصل -1

 با لذا کند یم انیب آدم یبن یزندگ داستان امه نقلخود و در اد یخیت تاریت را در روند حکاین حکایتورات ا

  .پردازد یمدر سدوم  يو هجرت آنها و استقرار و میارتباط لوط با ابراه یبه چگونگ یمقدمات مفصل ذکر

گنهکار  يها از سرگذشت عبرت آموز انسان یلیگاه تمثیو در جا یخیت را منفک از روند تارین حکایاما قرآن ا

واقعه به ذکر داستان پرداخته  یان مقدمات و حواشیو ب یع جانبیخچه و وقایا بدون توجه به تارلذ .دارد یمان یب

 . است

و  يگفتارها، حوادث، ها تین عناصر داستان مثل شخصیب يادیز يها ن شباهتیعناصر قصه: در قرآن و عهد -2

 يشتریات بیتر و با جزئ رات مفصلت در توین حکایکه ا يوجود دارد اما با وجود یگاه مکانیو جا یمراحل زمان

به  یتوجه شده ولها  تیات و شخصیح جزئیکن در قرآن کمتر به تشریل، )با دشمنان يریدرگ، نام شهر( ان شدهیب

 ت شده استیع مهم و عبرت آموز آن حکایشتر پرداخته شده و تنها وقایاصل داستان ب

 یخیک روند تاریباشد که در  یممه بلند یاستان نت در تورات به صورت دین حکایوه نقل ایش، اسلوب قصه -3

 ذکر شده است  )شیدایچند باب از سفر پ( ک قسمت کوچک توراتیز تنها در یان نین بیا .به آن پرداخته شده است

ک جامعه یز از سرنوشت یک واقعه عبرت آمیاما در قرآن به سبک داستان کوتاه آمده است و آن را به عنوان  

ه یآ 80ش از یمختلف در ب يایرا از زوا )تیحکا يبخشها( واقعه ياجزا، شتریب يدرس آموز يو براان شده یفاسد ب

 . ا تکرار کرده استیان یسوره ب 10از 

وجود دارد اما در مراحل  يادیز يها ت: در خصوص ارکان داستان در هر دو کتاب مشابهتیمضمون حکا -4

 : مثالً .وجود دارد ییم تفاوتهاو حوادث باهها  تیشخص یبعض، گفتارها، داستان

در  .آنجا نداشت یت اهالیدر مورد هدا یتیمسئول يبوده و و یاتفاق ياقامت لوط در سدوم تا حد، در تورات

ب آنان بوده یت قوم خود و مقابله با گناه عجیکه قرآن به صراحت او را رسول خدا خوانده که مامور به هدا یحال

 است 
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ان نسبتاً یکه تورات ب یان و دشمنانشان نپرداخته است در صورتیربوط به سدومحوادث م یقرآن به چگونگ

  .ن مورد داردیدر ا یمفصل

همجنس ( هگنا ج نابود کننده آنیت و نتایکه قرآن ماه یدر صورت .ان نشده استیدر تورات نوع گناه قوم لوط ب

 . کند یمرا ذکر  )يباز

م و براى عذاب قوم لوط دو فرشته بودند ولى یت دادن به ابراهدر تورات آمده که فرشتگان مرسل براى بشار

  .غه جمع است که حداقل داللت بر سه نفر داردیر کرده که صیتعب )رسل ( قرآن از آنان به

 ،ن را نفى کردهیى را که او درست کرده بود خوردند ولى قرآن ایم غذایهمانان ابراهیدر تورات آمده که م

 . دیهمانان دست به طرف غذا دراز نمى کنند ترسید میقتى دم وید: ابراهیفرما  مى

که داللت به حداقل سه دختر دارد تعداد  )بنات( در تورات آمده که لوط دو دختر داشت ولى قرآن با ذکر کلمه

 . شتر گفته استیآنها را ب

زن او ستونى از نمک شد ن و چنان عذاب کردند و یرون بردند و قوم را چنیدر تورات آمده که مالئکه لوط را ب 

 نکرده است يات ذکریگر که قرآن از آن جزئیاتى دیو جزئ

به صورت ، یاو از هست یبه خدا نسبت تجسم داده است و بر عدم آگاه، حیتورات بر خالف قرآن بطور صر

 . دینما یم اشاره کودکانه

 یسخن ستیناشا تیحکا نیا از آنقر در اما دهد یمدر تورات به لوط و دخترانش نسبت گناه و اعمال ناپسند 

 ستین

بشر بوده و  یاز زندگ یخیک روند تارین ییتب، تیحکا نیا از تورات رسد که مقصود یماهداف قصه: به نظر  -5

ز یپره یسیخ نویقرآن از تار، برعکس .در آن وجود ندارد يچ هدف عبرت آموزیدارد و ه يخ نگاریصرفا جنبۀ تار

 . مردم است و بس يآن برا يتگریت لوط وجه هدایلذا هدف قرآن از حکا، اردتوجه د يکرده به عبرت آموز

جه یتوان نت یم )میخدا با ابراه يها مخصوصاً صحبت( ن داستان در توراتیجه برآمده از قصه: آنچه از اینت -6

، وجود داشت نفر صالح در سدوم 10اگر  یچنانکه حت .و نافرمان هستند گستاخ نوعاًها  که انسان ن استیا گرفت

 . گنهکار او را کالفه کرده بودند يباشد و انسانها یما مسلط نیز بر دنیا خدا چندان نیگو .شدند یمآنها عذاب ن

دانستن  يابد و برای یمرا تجسم یباشد ز یمبهره  یکه اهللا در قرآن از آن برخوردار است ب یتورات از تعال خداوند

  .کند یمقت تالش یحق
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ک یقوم لوط  یعذاب اله .باشد یمکوکار و گنهکار ین ين انسانهایز بین کننده تماییاز لوط تب ت قرآنیاما حکا

  .ساختند یم را تباه يشد که جامعه بشر یفاسد و لجوج يانسانها يبوده است که باعث نابود یمانه الهیر حکیتدب

 در تورات و قرآن  یت موسیحکا یبررس 7,7

ن یا .است )ع( یموس، العزم خداوند یامبر اولیو قرآن سرگذشت پات مفصل و مهم در تورات یاز حکا یکی

باشد که توجه به آن باعث  یم یو اخالق ياعتقاد يها از آموزه یمیت در هر دو کتاب در بر دارنده حجم عظیحکا

  .شود یم یافتگی  تیهدا

ان یجود اختالف در سبک بل ویاست اما به دل یکسانیساختار نسبتاً  يت در هر دو کتاب داراین حکایهر چند ا

ن بخش یدر ا .ردیقرار گ ید مورد بررسیت وجود دارد که باین دو حکاین ایز در بین  یممه زاتیتما، و اهداف داستان

  .گردد یمقرار  یت از منظر تورات و قرآن مورد بررسین حکایا

 در تورات  یموس 7,7,1

اعداد و ، انیالو، خروج( سفر تورات چهار .اختصاص دارد )ع( یموس یت زندگیبخش اعظم تورات به حکا

 . اختصاص دارند، يل و تا مرگ ویاسرائ یرسالت و نجات بن، یت تولد موسیبه حکا )هیتثن

ار و استمداد خداوند ملت تحت ستم خود یل است که با تالش بسیاسرائ یملت بن یدر تورات قهرمان اله یموس

هوه را ین ییکند و آ یمار تالش یرابطه مردمش با خداوندشان بس تیتقو ياو برا .دهد یمان نجات یرا از ظلم فرعون

ن موعود یابد تا خود آنها را به سرزمی یممجال ن، انیاز عبران یبرخ يها ینافرمان یلیاما به دل .آموزد یمبه آنها 

 برساند 

 و قرآن در وا سرگذشت زیوجوه اشتراك و تما ین مجال تنها به برخیدر ا، تین حکایل مفصل بودن ایبه دل

  میپرداز یم تورات

 در قرآن  یموس 7,7,2

ت یسوره به نقل حکا 34ه قرآن در یآ 500ش از یتوجه خاص شده است چنانکه ب یدر قرآن به سرگذشت موس

، مؤمن، قصص، نمل، شعرا، طه، کهف، اسراء، ونسی، اعراف، مائده، مانند سوره بقره .اختصاص دارد )ع( یموس

 . نام برده شده است یبار از موس 166ات بالغ بر ین آیدر ا.. .نازعات و، دخان، زخرف



63 
 

، نیتولد او آغاز و تا بزرگ شدنش نزد فرعون و سپس فرار او به مد، )(عیقرآن از موس یت طوالنیحکا 

ل از یاسرائ یننجات ب، مقابله با ساحران، رون با فرعونها  محاجه کردن او و، يبازگشت او به مصر و مبعوث شدن و

  .ن مجال امکان نداردیشان در ایالبته ذکر همه داستان ا .ردیگ یمرا در بر .. .نا ویس يآنان در صحرا يراهبر مصر و

 در کتب مقدس  یسه موسیمقا 7,7,3

ز دارند ین ییبرخوردار است اما تفاوتها يادین از اشتراکات زیدر قرآن و عهد )ع( یکه سرگذشت موس يبا وجود

  :از اند که عبارت

آن آغاز  یت قرآنیسه با حکایدر مقا یبا مقدمه نسبتاً مفصل )ع( ی: در تورات سرگذشت موسمدخل قصه -1

  .گردد یم

ان یب )ع( میفرزندان ابراه یخود و در ادامه نقل داستان زندگ یخیت تارین داستان را در روند حکایتورات ا

 . شود یموارد  یموس یبه زندگ یکند لذا با ذکر مقدمات مفصل یم

 به را یموس داستان قرآن .یخاص یخیت روند تاریذکر شده اما بدون رعا یاز موس یت مفصلیر قرآن حکاالبته د

ان زمان مبارزه کرده و مردم خود یطاغ کند که با یممؤمن موحد ذکر  یاز سرگذشت عبرت آموز انسان یمثال عنوان

واقعه صورت  یان مقدمات و حواشیو ب یبع جانیوقا یخچه و برخیدهد؛ لذا نقل آن بدون توجه به تار یمرا نجات 

 . گرفته است

و  يگفتارها، حوادث، ها تین عناصر داستان مثل شخصیب يادیز يها ن شباهتیعناصر قصه: در قرآن و عهد -2

نام ( ان شدهیب يشتریات بیتر و با جزئ ت در تورات مفصلین حکایوجود دارد اما ا یگاه مکانیو جا یمراحل زمان

توجه شده در عوض به اصل ها  تیات و شخصیح جزئیدر قرآن کمتر به تشر یول، ) ...شهر و، امکانه، اشخاص

 ت شده استیع مهم و عبرت آموزه حکایشتر پرداخته شده و تنها قایداستان ب

 به و ک پارچهی یان شده و در قالبیک داستان بلند بیت در تورات به صورت ین حکایا :اسلوب قصه -3

بخش عمده متن تورات  که یبه صورت .اند ان شدهیب یخیروند تار کی در آن حوادث که باشد یم رمان کی صورت

 . ردیگ یمرا در بر 

مختلف آن را  يها ن فرق که پردهیا ایک داستان بلند ارائه شده یبه صورت  یز سرگذشت موسیاابته در قرآن ن 

ان یتگر و عبرت آموز بیک درس هدایه عنوان تنها ب و یزمان بیترت تیرعا بدون اغلب و ان سورهیبه فراخور ب

 نموده است
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وجود دارد اما در مراحل  يادیز يها ت: در خصوص ارکان داستان در هر دو کتاب مشابهتیمضمون حکا -4

 : مثالً .وجود دارد ییو حوادث باهم تفاوتهاها  تیشخص یبعض، گفتارها، داستان

ان شده یار بیات و نامها و شرح لحظات بسیر قرآن با جزئت آن دیدر تورات بر خالف حکا )(عیسرگذشت موس

  .است

ن فرق که در یشود با ا یمل ذکر یاسرائ یقوم بن يبگاریدن پسران و یسر بر، هر دو کتاب ظلم و ستم فراعنهدر  -

 . امده استین مورد در قرآن نیکه ا، ز ذکر شدهیاختن ناند  به نهر، دن پسرانیعالوه بر سر بر، تورات

 یبه مادر موس ین فرق که در تورات در مورد وحیبا ا .به آب در هر دو کتاب ذکر شده است یاختن موساند -

 ذکر شده است  یوح  در قرآن مسئله یامده است ولین يزیچ

 .ه ذکر شده استیافتن دای يبرا  ن فرستادن مأمورانیدنبال کردن طفل از جانب خواهر و همچن، در هر دو کتاب -

در قرآن  یول، ردیپذ یخود م يرد و او را به فرزندیگ یرا از آب م یموس، دختر فرعون، ق که درتوراتن فریبا ا

که او را به خواهد  یم  و از فرعونکند  یموساطت  )(همسر فرعون هیرا از آب گرفتند و آس یمردان فرعون موس

  .قبول کند يفرزند

و قبول کردن فرعون و ، رش فراوان استیکه ش يا هیداآوردن  يبرا یقدم شدن خواهر موس شیهر دو کتاب پ -

  انیدر قرآن دربار یرا قبول کرد ول یشنهاد خواهر موسیپ، دختر فرعون، ن فرق که در توراتیآلش ذکر شده با ا

 رفتند یشنهاد او را پذیپ، فرعون

، دفعه اول، در توراتن فرق که یشود با ا یمذکر  یو کشتن قبط یاز عبران یت دفاع موسیهر دو کتاب حکا -

گ پنهان ساخت و یاو را در ر یشد و موس یبود که منجر به مرگ قبط یک فرد عبرانیو  یک فرد قبطین یدعوا ب

بود که با مشت  یک عبرانیو  یک قبطیان یدعوا م، در قرآن دفعه اول یول .بود یان دو فرد عبرانیدوم م يدعوا

ک یان یدوم م يطان دانست و به درگاه خدا استغاثه کرد و دعوایرا از وسوسه ش  ن عملیمرد و حضرت ا یموس

  .ش نجات داده بودیاو را دفعه پ یبود که موس یلیاسرائ  گر با همانید یقبط

 یموس، اما در تورات آمده، نین مدیبه سرزم یو فرار موس یقبطهر دو کتاب خبردار شدن فرعون از مرگ در  -

ان فرعون به نام مؤمن آل فرعون از قصد یاز دربار یکیدر قرآن با کمک  یخود از حضور فرعون فرار کرد ول

 . ن روانه شدیفرعون مطلع شد و به طرف مد

امبر خدا و ین مالقات با پیو همچن امبر خدایپ راب کردن گوسفندان دخترانین و سیبه مد یت رفتن موسیحکا -

اما در ، ترون آمدهیگر ید يل و در جایبر خدا رعوئامیدر تورات نام پ یازدواج با دختر او وجه اشتراك است ول
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در قرآن تنها دو  یکند ول یمنفر ذکر  7ن ینکه تورات تعداد دختران کاهن مدیعالوه بر ا .او ذکر نشده است  قرآن نام

  .نفر ذکر شده است

دانند و هر  ین مقدس میدر سرزم، يور از درون بوته شعله یق وحیرا از طر یمبعوث شدن موس، هر دو کتاب -

و در  )(کوه خدا بیرا در کوه حور ین فرق که تورات سخن گفتن خدا با موسیبا ا .کنند یم یدو کتاب خدا را معرف

که در جانب راست  يمقدس طو  نیقرآن در سرزم یذکر شده ول عب)ی(حضرت ش ترونیدن گوسفندان یحال چران

، د بر نبوتیتأک، ن در توراتیچنمه .مصر بود ذکر شده است عازم خود خانواده با یموس که یزمان در کوه طور بود

 . باشد یز مید بر معاد نین سه مورد ذکر شده تأکیدر قرآن عالوه بر ا ید است ولیل و توحیاسرائ ینجات بن

خود  یموس، در تورات ید شدن دست او وجه اشتراك است ولیو درخشان و سپ یشدن عصا موس )(اژدها مار -

 کند ینشانه را مطرح م  در قرآن خداوند موضوع یخواهد ول یم يا نهاز خداوند نشا

در  یرد ولیپذ یت سوم را میآ، ت اول را قبول نکردیکه اگر فرعون دو آ يبه طور، ت ذکر شدهیدر تورات سه آ -

ب یقرآن بدون مرض و ع یداند ول یجذام م  یضیدست را به سبب مر يدیسپ، تورات .ت مطرح شده استیقرآن دو آ

 داند  یم

خداوند از ، اما در تورات .اور او باشدیمعاون و ، هارون  خود از خدا خواست که، یموس، در هر دو کتاب -

در  یح الکالم است ولیبرادر تو فص، هارون  دانم که ید مگر من نمیگو یشود و به او م ین میخشمگ یموس يتقاضا

  .دهد یاو را مورد اجابت قرار م يدعاشود و  ینم  نیخشمگ یموس يخداوند از تقاضا، قرآن

و  یهر دو با هم به نزد فرعون رفتند و فرعون سخنان آنها را نف هارون  و یدر هر دو کتاب ذکر شده که موس -

در  یدرخواست کرد ول يا فرعون از آنها معجزه، در تورات یآنها را دعوت به مقابله با جادوگران و ساحران کرد ول

  .شنهاد کردیظاهر کردن معجزه را پ  ونبه فرع یقرآن موس

 یتورات تعداد بالها را ده مورد ذکر کرده ول یول .ان ذکر شده استینازله بر فرعون يدر هر دو کتاب بالها -

 قرآن نه نشانه آشکار دانسته است

 يدر تورات ذکر یول .اند ا ذکر کردهیل از دریاسرائ یروانش را بعد از عبور بنیهر دو کتاب هالکت فرعون و پ -

ن دو مورد ذکر یدر قرآن ا یول، امدهیماندن جسد او در ساحل ن یمان آوردن فرعون در هنگام غرق شدن و باقیاز ا

 . شده است

، ذکر شده است و هر دو کتاب  نا و گرفتن الواحیدر چهل شب در کوه س یعاد خداوند با موسیدر هر دو کتاب م -

گوساله را ، کند یالواح را پرت م یموس، ن در هر دو کتابیدانند و همچن یم یسقوم را در نبود مو یپرست گوساله
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هارون را ، قرآن ینسبت داده ول هارون  را به یپرست گوساله، تورات .زدیر یا میسوزاند و خاکستر آن را به در یم

  .نسبت داده است يرا به سامر یپرست  و گوساله، گر قوم حتینص

الواح ، در قرآن یول. شود یالواح نوشته م، عاد دومیشکند و در م یم، کند یپرت م یموسکه  یالواح، در تورات -

 يدر قرآن ذکر یکشتن نافرمانان سه هزار نفر ول يماجرا، در تورات .نشده است یعاد دوم صحبتیشکند و از م ینم

 . شدگان نشده است از شمار کشته

 مثالً  .وجود دارد یروان موسیات مربوط به پیدر دو کتاب در حکاز ین یانیب يها تفاوت ،ن اختالفاتیعالوه بر ا -

همه مگر دو نفر از آن گروه که   ر آن و مخالفتیبه تسخ ین موعود و وعده موسیدر خبر از سرزم، هر دو کتاب -

ن ین جماعت به سرزمیداخل نشدن ا  ه قوم و وعدهیدر تنب، ن هر دو کتابیاند و همچن مشترك، خداترس بودند

 يان شده است که در قرآن ذکریطور مفصل ب به یوشع و مرگ موسی ینیاما در تورات جانش .اند ز مشتركیموعود ن

 . ن دو مورد نشده استیاز ا

و زنده شدنشان بعد از ، و نزول صاعقه، ت انتخاب هفتاد نفر براى میقاتیاز حکا يتورات بر خالف قرآن ذکر -

 . امده استیان نیمردن به م

ان یکه قران آن را ب یساحر گوساله ساز در تورات ذکر نشد در حال يروان سامریاز مجازات سخت پ یسخن -

 . داشته است

  .باشد یمعهد  9 )بقره( که در قرآن یل در تورات ده قانون است در حالیاسرائ یعهد نامه خداوند با بن -

که در قرآن فقط به آنها اشاره  یده در صورتان شیب یات مفصلیان نازل شد با جزئیکه بر فرعون یاله يبالها -

 شده است 

ده یقوم برگز یاز زندگ یخیک روند تارین ییتب، تیحکا نیا از تورات رسد که مقصود یماهداف قصه: به نظر  -5

ن ییو تب )هودی( ن خدایش دیدایپ ین روند چگونگیدارد البته در ا يخ نگاریشتر جنبۀ تاریل بوده و بیاسرائ ینب« خدا

، برعکس .ت قرآن داردینسبت به حکا يکمتر ياما جنبه عبرت آموز .ز مورد هدف بوده استیآن ن يها آموزه یبرخ

متفاوت هجم  يایت و گاه تکرار آن از زواین حکایمختلف از ا يها هان پردیز کرده با بیپره یسیخ نویقرآن از تار

و قومش و مقابله آنها با  )(عیت قرآن از موسیذا حکال، را ارائه نموده است يو معنو یاله يها هاز آموز  یمیعظ

  !ییخ گویتار نه دارد يتگریهدا وجه عمدتاً انیفرعون

توان آموخت که اطاعت از  یم )ت قرآنیو چه روا یت توراتیچه روا( ن داستانیجه برآمده از قصه: از اینت -6

م داد یبه ملتش تعل یس و توکل را به صورت عملاعتماد به نف )(عیموس .شود یو تکامل انسان م یترق  خداوند سبب
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 یمقام موس یالبته تعال .دیرس خواهند سعادت به، یو شکر بر نعمات اله، ایمان و صبر بر بالیو به آنها آموخت که با ا

مبرا  يق ویروان صدیاز پ یا برخی هارون  ناروا در مورد يها نسبت یت آن از برخیشتر است و حکایدر قرآن ب

باشد مخصوصاً در بحث  یمتر  شتر و شفافیت قرآن نسبتاً بیحکا یو اخالق ياعتقاد يها ن آموزهیهمچن .دباش یم

  .معاد و آخرت

 (ع) یسیداستان حضرت ع 7,8

  گزارشهاي قرآن وانجیل

همان گونه که پیش از این اشاره شد، مقایسه قرآن و انجیل در زمینه گزارشهاي تاریخی تنها درمورد حضرت 

سر است، زیرا اناجیل موجود، بیشتر، گزارشهاي عینی یا استنباطی از زندگی و گفتار حضرت عیسی عیسی(ع) می

  است.

  بر این اساس مقایسه بین قرآن و انجیل را تنها در همین زمینه پی می گیریم.

آن و نگاهی اجمالی به آیات قرآن و اناجیل موجود، نشان می دهد که همان جهات توافق و تفاوتی که میان قر

تورات در گزارشهاي تاریخی بود، میان قرآن و انجیل در خصوص حضرت عیسی(ع) موجود است، یعنی اصل 

رویداد در هر دو متن مشترك است، اما در چند جهت تفاوتهایی دارد. قرآن همچون سایر گزارشهاي تاریخی اش، 

ه هایی را می آورد که پیام معرفتی یا اوال، هدفمند گزارش می کند. ثانیا، گزینشی گزارش می کند و تنها صحن

اخالقی مورد نظر قرآن را داشته باشد که عمده این پیام عبودیت و تسلیم حضرت عیسی در برابر خداوند است در 

برابر مسیحیان که معتقد به الوهیت عیسی بوده اند. و ثالثا، اناجیل موجود از کارها و سخنان حضرت عیسی(ع) 

که در قرآن نیامده، و برعکس، قرآن صحنه هایی را می آورد که در اناجیل گزارش نشده  مواردي را نقل می کند

  است، یکی از آنها صحنه سخن گفتن عیسی در گهواره است که قرآن می فرماید:

 قال إنّی عبداهللا آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. و جعلنی مبارکا أین ماکنت و أوصانی بالصلوة و الزکاة مادمت حیا. و«

  33ـ30مریم/» برّا بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا و السالم علی یوم ولدت و یوم أموت و یوم أبعث حیا

  اما در اناجیل این صحنه نیامده است.

و رابعا تفاوت تضادگونه میان گزارشهاي قرآن از عیسی و گزارش انجیل از وي، تنها در یک مورد است، و آن قتل 

  یسی است که انجیل بر آن تأکید دارد، اما قرآن آن را نفی می کند، انجیل می گوید:و به صلیب کشیدن حضرت ع
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و عیسی به آواز بلند فریاد نموده گفت: اي پدر من، روح خود را به دستهاي می سپارم و این را گفته و وفات «

  23»نمود.

  اما قرآن می فرماید:

اختلفوا فیه لفی شک منه ما لهم به من علم إالّ اتّباع الظنّ و ما و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم و إنّ الذین «

  157نساء/» قتلوه یقینا

این چهار وجه، عمده ترین وجوه اختالف قرآن و انجیل در گزارش از حیات حضرت عیسی است. در سایر زمینه 

کلمۀ «وي، اینکه عیسی ها بویژه گزارش از رسالت و دعوت عیسی، معجزات متعدد آن حضرت، یاران و حواریون 

  نقاط مشترك فراوان دارند. 24است و تصدیق کننده تورات بوده است،» اهللا

 

 ن یقصص قرآن و عهد یسه کلیمقا 7,9

  :دیل رسیج ذیتوان به نتا یمن قصص قرآن ینگرانه ب یسه کلیک مقایدر 

ترك باشند ولی در رسد که هر دو کتاب قرآن و عهدین در این قسمت مش مدخل قصه: چنین به نظر می -1

شود ولی در  شناسی قهرمان داستان شروع می معموالً داستان با نسب، در عهدین .چگونگی بیان آن تفاوت دارند

هاي عمده قهرمان و یا یک خصوصیت بارز اخالقی و یا نمونه قرار دادن قهرمان و یا  قرآن با ذکر یکی از ویژگی

 . است.. .داستان مذکور و

وجوه ، هاي عهدین و قرآن در عناصر قصه با هم مشترکند ولی به علت اختالف هدف استانعناصر قصه: د -2

 . هم دارند يافتراقی متعدد

اکثراً مفصل و با شجره  یهاي اصل البته شخصیت .اند اشخاص داستان با نام مشخص شده، در عهدین: تیشخص -

داستان رابطه نسبی و احتماالً ایمانی اشخاص با  در .اند ذکر شده، فرعی تنها با ذکر نام يها تیشخص ینامه ول

تر از  ولی در قرآن حادثه مهم .)مثل رابطه لوط و ابراهیم و یا حتی یحیی و عیسی مسیح( باشد یکدیگر معلوم می

ان یبه م يکر، هاي فرعی بدون ذکر شخصیت یشخص است و از اشخاص اغلب بدون نام و رابطه نسبی و حت

هاي بارز شخصیت اصلی داستان  هاي تربیتی و اخالقی او و ویژگی جنبه، قرآن يها يدازت پریدر شخص .دیآ یم

 . شتر مورد توجه است تا نسب اویب

ن فرق که در قرآن یاما با ا اند کرده یتوجه خاص )حوار( ان گقتارهایات خود به بیهر سه کتاب در حکا :گفتگو -

گاهی میان مالئکه ، گاهی میان انسان و خدا، ن گفتارهایرا در قرآن ایباشد؛ ز تنوع گفتارها بسیار بیشتر از عهدین می



69 
 

اما در عهدین  .رندیگ صورت می.. .ا میان انسان و مالئکه و میان انسان و حیوان و یا انسان و انسان ویو خدا و 

 باشد  شتر بین انسان و خدا و یا میان انسان و انسان محدود مییگفتارها ب

ها و یا  ن معموالً با هم مشترکند ولی در ترکیب حادثهیمشترك قرآن و عهد يداستانها يها حادثه :رویدادها - 

ت را جهت یاند ولی قرآن حکا ان شدهیها در عهدین با جزئیات بددایالبته رو .اختالف وجود دارد.. .استنتاج آن و

  . به طور اجمال ذکر کرده است يریعبرت گ

بر  یاست و سع یلیان را، اما گزارش تورات، تفصیکند و نه همه جر یژه آن را نقل میو يان تنها صحنه هایکه از هر جر ین معنیاست، به ا ینشیز، گیخیتار يدادهایگزارش قرآن از رو

ز و درشت آن یات حادثه پرداخته، رییبه جز د، اما تورات برعکسیسخن بگو یخ به صورت کلیده است که قرآن در نقل تاریکرد متفاوت باعث گردین رویان را نقل کند. ایآن دارد تا همه جر

، اما در 4ک و بدیده که عبارت است ازدرخت معرفت نین شده و درخت ممنوعه مشخص گردییتع ییایکند، مثال در تورات، بهشت آدم(ع) از نظر جغراف یده نقل میفا یرا چه سودمند و چه ب

 :ستآمده ا یست و در هر دو مورد به صورت کلین گونه نیقرآن ا

 35بقره/» نیتما و التقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمیث شیا آدم اسکن أنت و زوجک الجنّۀ و کال منها رغدا حیو قلنا »

 

به ترتیب زمانی و  ثداده شده و معموالً حواد يادیت زدر عهدین به عنصر زمان و مکان اهمی: زمان و مکان -

 يها تیاما در حکا .شوندیت ذکر میوضعیت اجتماعی و دینی جامعه حکاها و گاه با  مکان يان جغرافیایهمراه با ب

 .شود و عنصر زمان نیز به ترتیب ردیف نشده است یمبه ندرت مکان ذکر ، تیحکا یتیقرآن متناسب با اهداف ترب

  .حتی گاه به هم ریختگی زمان و مکان وجود دارد

شوند ولی قرآن آنها را به  ش تاریخی عرضه میات به صورت گزاری: در عهدین حکاییوه داستان سرایش -

استفاده از شجرنامه و ، اي هاي مکاشفه ات از اسلوبیضمناً عهدین در نقل حکا .دارد صورت داستان ادبی عرضه می

نوشت و  پی، تکرار تعریف، هاي حذف و ایجاز جویند در حالی که قرآن از اسلوب بهره می )يظهور( سبک تئوفانی

 . نماید می فواصل استفاده

باشد و با  اسراییل به عنوان قوم برگزیده می هدف عمده روایات عهدین بیان سرگذشت قوم بنی: اهداف داستان -

اسراییل و پیامبران و پادشاهان آنان و قوانین مذهبی یهود و  سرگذشت بنی، توان گفت که عهد قدیم کمی مالحظه می

هاي آن نیز در همین راستا شکل گرفته  و تمام داستان .باشد ت میعهد جدید سرگذشت عیسی مسیح و تعالیم مسیحی

.. .بیان سنن الهی و، بیان اصول دین، سازي یشهاند ،گري هدایت، آموزي قصص اهدافی چون عبرت، است اما در قرآن

 باشد  هاي عهدین می تر از داستان هاي قرآن بسیار گسترده بنابراین اهداف داستان .باشند را دارا می

هاي عهدین به دو موضوع  تمام داستان .شود اي ختم می هر داستانی به نتیجه: )اختتامیه داستان( گیري نتیجه -

هاي قرآن  شوند ولی داستان اسراییل در عهد قدیم و یا فرا رسیدن ملکوت خدا در عهد جدید ختم می برتري قوم بنی
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نبوت و ، آن اثبات توحید يو در لوا يو عبرت آموز یتیترب يها هاي مختلفی دارد که مهمترین آن آموزه اختتامیه

  .باشد معاد می
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  ف کتب مقدسیتحر 8

  قیف عهد عتیتحر يها نشانه 8,1

 يارهاین و معیق با موازیاز قصص عهد عت یظاهر برخ يناسازگار 8,1,1

  یعرف

از او باردار نمونه دختران لوط با پدر خود همخوابه و  ياست. برا یر اخالقیامور غ يدارا يق در مواریعهد عت

کند و او را به  یم یم از ترس جان، همسر خود را خواهرش معرفیتا آخر)، ابراه 33ه یآ - 19شیدایشوند (پ یم

دشمن  يه از کشتن همه مردان و زنان و اطفال و تاراج شهرهایدر سفر تثن ی)، موس27ش یدایبخشد (پ يفرعون م

ر زنان یرد و رفته رفته تحت تأثیگ یز میصد کنید زن و سمان هفتصی)، سل35و  34ه ی، آ2دهد (باب  یم یگزارش

از سرداران خود  یکی)، داود دلباخته همسر 11زند (اول پادشاهان، باب  یدست م یپرست بت ي خود به اشاعه

فرستد تا رسما  یمرگ م يرا به سو يز اکتفا نکرده و تعمدا همسر وین نیکند، سپس به ا یم یکیو با او نزد شود یم

  ....) و11ل، باب یرا تصاحب کند (دوم سموئ يند زن وبتوا

و  یلی، تمثيرمز یوجوه يرا دارا یاتین حکایچن يهودیو  یحیاز مؤمنان مس ياریداست که بسیالبته ناگفته پ

  نگرند. ینم یخیتار یاتین قصص همچون واقعیدانند و به ا یم ياستعار

  شوند. یمنزه و معصوم ارائه م یصورت ق در قرآن بهیها عهد عت ن چهرهیدر نقطه مقابل، هم

  نگارش، سبک و لحن يها تعدد و تنوع در کاتبان، دوره 8,1,2

ق یعهد عت يها متفاوت است. با توجه به تنوع داستان يها از کتاب يا ست، بلکه مجموعهیک کتاب نیق یعهد عت

شک  یم. بییرو ع و تکثر روبهتنو يا ز با گونهین قصص نیوه نگارش ایافت که در نثر، سبک، لحن و شیتوان در یم

ق (سفر ید آمدن نخستن بخش عهد عتیان پدی.. بدان سبب است که م.ها، لحن و سبک و ن کثرت و تنوع در گونهیا

ن ین چندیک به هزار سال فاصله قرار گرفته و در اینزد يزی) چینب ین مجموعه (مالکین بخش ایش) تا آخریدایپ

سنده ندارد، بلکه کاتبان یا چند نویک یق یافته است. از آن گذشته عهد عتیاوان هود، فراز و فرود فریصد سال، قوم 

خ بارها ین قصص در طول تاریاز ا ياریم بودند. جالب آنکه بسین قصص سهیهود در نگارش ای ياز حکما یفراوان

وب اشاره کرد که اصوال یتوان به داستان ا ین جمله میا کاسته شده است. از ایبر آنها افزوده  يریو مقاد یسیبازنو

  آن را نوشته است. ير از عبریغ ینبوده و به زبان يهودیآن  یسنده اصلیرود نو یگمان م
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ن یرا ایم، زییرو و وحدت در لحن، نثر و کالم روبه یکپارچگیانسجام،  يا د ما با گونهیدر مقابل در قرآن مج

 ینیدارد و در طول مدت زمان محدود و مع يواحد يور مسلمانان، راید مؤمنان به آن و چه غیچه از د یکتاب قدس

ف و یمانده و تحر یر باقیر ناپذییتر از آن در گذشت زمان تغ کند نازل شده است و مهم یکه از چند دهه تجاوز نم

ق زبان یک زبان واحد نگاشته شده و عموم مسلمانان با آن از طرین اصل قرآن به ینشده است. همچن یسیبازنو

و  يق در آغاز به عبریکنند، اما اگر چه متون عهد عت یک زبان واسطه ارتباط برقرار میق یاکثر از طرا حدی یعرب

ز یو ن –ق یگوناگون با عنوان عهد عت ينوشته شده، اما آنچه امروزه در کشورها یونانیو  یبه آرام يدر اندك موارد

  اگون است.گون يها شود معموال به دست آمده از زبان یخوانده م -دیعهد جد

  




