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  چكيده

شود و اين كه مغرب  در اين نوشتار به پيشينه مباحث تأثيرپذيري اشاره مي
زمين خاستگاه اين نظريه است كه تأثيرپذيري كتاب مقدس را از فرهنگ زمانه 

همين ... ه حداد واند، سپس برخي مستشرقان مثل گيگر و يوسف در پذيرفته
 و تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ يهودي و مسيحي  نظريه را به قرآن سرايت داده

اند كه كتاب مقدس را از مصادر  العرب را مطرح كرده و تا آن جا پيش رفته ةجزير
ديدگاه مثل عبدالرحمن بدوي  دهندگان اين در ادامه مقاله به پاسخ. اند قرآن دانسته
ترين مشكل مستشرقان صاحب اين نظريه،  ره شده است و مهمها اشا و داليل آن

باشد؛ چرا كه قرآن كالم  هاي قرآن و كتاب مقدس مي توجه نكردن به تفاوت
تورات و انجيل، و متن موجود خداست كه كم و زياد نشده است؛ بر خالف 

هاي كتاب مقدس و فرهنگ يهودي و مسيحي مثل  كه قرآن با برخي آموزه اين
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پژوهي خاورشناسان دو فصلنامه تخصصي قرآن
89بهار و تابستان ، 8، شماره پنجمسال 



مخالفت كرده است و اگر برخي مطالب قرآن ...  و7 صليب شدن عيسيتثليث و
با كتاب مقدس در عقايد و احكام و اخالق مشابه است، براي آن است كه منبع 

  .يكي است) خداي متعال(ها  آن
  .شود در پايان موارد مشترك و اختالفي قرآن و كتاب مقدس بيان مي

  
  .مانه، كتاب مقدس قرآن، مستشرقان، فرهنگ ز:هاي اصلي واژه

   



  درآمد

پژوهي است و  رابطه قرآن و فرهنگ زمانه از مسائل نو پديد در حوزه قرآن
تواند رازگشاي  اي دارد، چرا كه برخورد معقول با اين مطلب مي اهميت ويژه

برخي آيات مرتبط با عقايد و آداب و رسوم عرب جاهلي باشد و به فهم و تفسير 
قابل، پذيرش تأثير پذيري مطلق قرآن از فرهنگ عرب در م. بهتر قرآن كمك كند

جاهلي، پيامدهاي ويرانگري در حوزه تفسير و علوم قرآن دارد و عمالً قرآن را به 
كند و از صحنه زندگي اجتماعي و سياسي  مند تبديل مي مند و زمان كتابي تاريخ
  .زند بشر كنار مي

  پيشينه

ي كتب مقدس از فرهنگ زمانه خاستگاه اصلي نظريه تأثيرپذيرمغرب زمين 
است، چرا كه دانشمندان غربي با مطالعه متون تحريف شده فعلي انجيل و 

ها نگاشته دست افرادي مثل  اند كه انجيل ها به اين نتيجه رسيده بررسي تاريخ آن
 اين متون را با 7ها پس از عيسي است كه سال... مرقس، لوقا، متي، يوحنا و

ايان . فرهنگ حاكم عصر خويش به رشته تحرير درآوردندگيري از  الهام و بهره
 7صد سال بعد از موسي هاي تورات هشت كند كه برخي قسمت باربور ادعا مي

و حتي جريان وفات موسي و ) 130باربور، ايان، علم و دين، ص (نگاشته شد 
كتاب مقدس، سفر تثنيه، باب (دفن و مراسم عزاداري او در عهد عتيق آمده است 

كتاب مقدس در موارد متعددي نيز مخالف علم و آميخته با خرافات و . )34
  .تناقضات دروني شده است

سعيدي روشن، : برگرفته از(نويسند  برخي نويسندگان در اين مورد مي
هاي مقدس عهد  با توجه به اين حقيقت كه كتاب): 169تحليل زبان قرآن، ص 
هاي  اليق صدها انسان، با انگيزه عاليق و س،آورد برداشت عتيق و عهد جديد ره



در ) قاموس كتاب مقدس، مقدمه(گوناگون است كه به گفته قاموس كتاب مقدس 
مدت هزار و پانصد سال تأليف گشته، از اين رو بسيار طبيعي است كه  

  .هاي فراواني در خود داشته باشند ناسازگاري
 جدي سبك، هاي پوشي از تفاوت شود كه با چشم از سوي ديگر مشاهده مي

 و تعارض دارد، براي مثال در همخوانيها نيز در موارد متعددي نا محتواي نوشته
  :شود جايي گفته مي

هيچ كس ... . باشند جميع آناني كه از اعمال شريعت هستند، زير لعنت مي«
مسيح ما را از لعنت شريعت ... شود در حضور خدا از شريعت عادل شمرده نمي

ملعون است هر كه : راه ما لعنت شد، چنان كه مكتوب استفدا كرد، چون كه در 
و شريعت الالي ماشد تا ما را به مسيح «، )13ـ  10:  3غالطيان. (بردار آويخته شود

و «، )25 ـ 24: 3غالطيان (» برساند، ليكن چون ايمان آمد، ديگر دست الال نيستيم
  ).11 ـ 7، 20: 3روميان (» شريعت منشأ توليد گناه و مرگ است

  :گويد اما همين گوينده كتاب مقدس، يعني جناب پولس، در جاي ديگر، مي
سازيم؟ حاشا، بلكه شريعت را  پس آيات شريعت را به ايمان باطل مي«

، خالصه شريعت مقدس است و حكم مقّدس و )31: 3روميان . (داريم استوار مي
  ).13: 7روميان (» عادل و نيكو
  )160همان، ص : (نويسند و نيز مي

هاي مندرج  به رغم تفكر سّنتي حاكم بر جوامع يهودي ـ مسيحي كه نگاشته
كردند؛  وحي در عهد عتيق و عهد جديد را الهام الهي به انبيا و قديسان تلقي مي

، كه تاريخ ديانت 7 و عيسي7ها نه همان نازل شده بر موسي اين كتاب
هاي معمولي، در  نسانها است كه ا اسرائيل و حوادث و رخدادهاي زمان آن بني

هايي از دستورها،  ها درون خود گفته اند؛ البته اين كتاب طول زماني دراز، نگاشته



شرايع و آداب ديني انبياي بني اسرائيل را دارا هستند و از اين باب از ارزش ديني 
نظر از اين واقعيت كه اناجيل برگزيده به نام كتب قانوني و  بهره دارند؛ صرف

ها انجيل در  ها از ميان ده هاي پولس و رسميت يافتن آن ن و رسالهاعمال رسوال
قرن چهارم، كه در عهد جديد مندرج است، همه داراي يك صبغة خاص و متأثر 

ديرين مسيح و مسيحيان از ساختمان فكري پولس يونان مĤب و دشمن 
نوسي هاي گ اي از ارفئيسم، ميترائيسم و گرايش است كه آميزه) 14: 1غالطيان (

سعيدي روشن، محمد باقر، تحليل وحي از ديدگاه اسالم و : به. ك.ر(است 
شناسي   و نيز تحليل زبان قرآن و روش208 ـ 207 و 173ـ125مسيحيت، ص 
  .)160فهم آن، ص 

هاي مختلف  كنند تا اعتبار و وثاقت كتاب گرچه برخي هنوز هم تالش مي
، ولي )60 ـ 50يات، مسيحي، ص تيسن، هنري، اله: ك.ر(عهدين را اثبات كنند، 

ثمر است و اذعان دارند كه مطالبي در اين كتب  دانند كه اين، تالشي بي خود مي
  ).69همو، ص (مندرج است كه به هيچ وجه پذيرفتني نيست 

توانست در مورد كتاب  سپس نظريه تأثيرپذيري از فرهنگ زمانه كه مي
قرآن سرايت داده شد و مقدس تا حدودي درست باشد، توسط مستشرقان به 

 العرب معاصر ةاثرپذيري كامل قرآن از فرهنگ يهودي و مسيحي موجود در جزير
  .ظهور اسالم مطرح شد

محمد از متون يهودي « م در كتاب 1863در سال » آبراهام گيگر«نخستين بار 
، منبع قرآن را در توحيد، شريعت و روش بيان »چه چيزي را برگرفته است

در قرن نوزدهم ميالدي ديدگاه گيگر سرلوحه . معرفي كردمطالب، يهودي 
  . هاي زير نوشته شد هاي مربوط به مصادر قرآن شد و در ادامه كتاب نظريه



  . م1878عناصر يهودي در قرآن، 
 م از هارتويچ 1902هايي نوين در فهم و تفسير قرآن در سال  پژوهش

  . هرشفلد
  . م1907أليف اسرائيل شايپرو، هاي قرآن، ت هاي توراتي در بخش بازگويه

  . م1925هاي يهودي و مشتقات آن در قرآن، زنوزف هروتيس،  نام
  . م1925هاي كتاب مقدس در قرآن، هاينريش اشياپر،  داستان

  .اسالم تالشي از سوي يهوديان، حّنا زكريا
  : هايي نيز براي مسيحي معرفي كردن قرآن انجام شد، از جمله تالش

  .حيت، توراندريهاصل اسالم و مسي
  .م1926اصل اسالم در محيط مسيحي آن، ريچارد بل، 

  .، يوسف دره حدادنية النصراةالقرآن ودعو
  .القرآن والكتاب، يوسف دره حداد

المعارف قرآن ليدن راه  ةريالمعارف اسالميه و دا ةريها در دا سپس اين تالش
  .يافت

 به آنان بر آمدند، از گويي در مقابل برخي نويسندگان مسلمان در پي پاسخ
. عبدالرحمن بدوي در كتاب دفاع از قرآن، ترجمه به فارسي حسين سيدي: جمله

در مجله تخصصي قرآن و مستشرقان نيز مقاالت متعددي به نقد اين مطلب 
مقاله بررسي   ش، 1388اختصاص يافته است، از جمله در شماره ششم مجله 

  .ظر مستشرقان، حسن رضا رضاييتأثير پذيري قرآن از فرهنگ زمانه در ن
اعم از يهود، مسيحيت و به (همين نظريه تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه 

هاي نويسندگان معاصر  به نوشته) ويژه در بعد عناصر فرهنگ عرب جاهلي
اسالمي نيز كشيده شد و موافقان و مخالفاني پيدا كرد كه در ادامه خواهد آمد؛ اما 



هاي  كريم تفاوت  مورد غفلت واقع شد، اين بود كه قرآنچه كه در اين بحث آن
  :اساسي با كتاب مقدس دارد، از جمله

 نازل شد و ايشان به 9قرآن كالم خداست كه بدون كم و زياد بر پيامبر. 1
ها نويسنده در عصر پيامبر آن را نوشتند و عده زيادي نيز  مردم ابالغ كرد و ده

و هيچ دخل و تصرفي . متواتر نقل شده استكردند و تاكنون به صورت  حفظ مي
  ]1.[از طرف پيامبر و ناقالن وحافظان در آن صورت نگرفته و تحريف نشده است

در حالي كه به اعتراف دانشمندان يهودي و مسيحي، توارت و انجيل را 
 نگاشتند و تحت تأثير فرهنگ زمانه، به ويژه 7 و عيسي7ها بعد از موسي سال

  .دندفرهنگ يوناني، بو
هاي عقيدتي، اخالقي و احكام خويش، در موارد  قرآن در آيات و آموزه. 2

متعدد با تورات و انجيل و فرهنگ عرب معاصر مخالفت كرده است، از جمله در 
پرستي، مباحث مربوط به داستان لوط و انبياي ديگر، مسئله  مورد شرك و بت

ان گفت قرآن بر گرفته تو ، بنابراين نمي7تثليث و به صليب كشيده شدن عيسي
در ادامه داليل و شواهد زيادي در اين (از فرهنگ عربي يا يهود و مسيحي است 

  ).موارد خواهيم آورد
قرآن كريم بر خالف تورات و انجيل، نه تنها با علم مخالف نيست؛ بلكه . 3
هاي علمي  خوان و در برخي موارد، مشتمل بر اعجاز هاي جديد علمي هم با يافته
 مواردي هم كه توهم تعارض قرآن با علم ايجاد شده، قابل پاسخ است كه .است

  .توضيح خواهيم داد

  استفاده از مطالب تورات و انجيل در قرآن

 م نظريه تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ يهود 1863در سال » گيگر«نخستين بار 
مربوط هاي  را در همه قرآن مطرح كرد و اين نظريه در قرن نوزدهم سرآمد نظريه



يوسف «و » حّنا زكريا«و » لسترنسكي«، »المنس«به مصادر قرآن شد و افرادي مثل 
  .راه او را ادامه دادند» دره حداد
  :بر اين باور است كه] 2[حداد

يوسف (» كند كه منبعش كتاب مقدس است قرآن با هر لفظي تصريح مي«
 بيان عربي قرآن«وي مدعي است كه ). 174دره، حداد، القرآن والكتاب، ص 

كتاب مقدس است، به همان شيوه، قرآن تفصيل و توضيح كتاب مقدس براي 
» طلبد ها و تصديق آن در ميان آنان است؛ آن گونه كه محيط ايشان مي عرب زبان

آورد  وي دوازده دسته از آيات قرآن را شاهد مدعاي خود مي). 188همان، ص (
ثليث و مانند آن با قرائت مشهور دين و با اعتراف به تفاوت ديدگاه قرآن درباره ت

يهود و مسيحيت، به نقد نظريه تأثير پذيري قرآن فقط از يهود يا فقط از مسيحيت 
وي معتقد ). 719 ـ 718، ص نية نصراةهمو، القرآن دعو(پردازد  يا از هر دو مي

قرآن فراخواني «: نويسد و مي. تأثير پذيرفته است» نصرانيت«است كه قرآن از 
  ).720همان، ص (» ني گونه استنصرا

شود، اما  به عقيده حداد مسيحيت شامل مسيحيان حجاز و غيرحجاز مي
اسرائيل بودند و   است كه از بني7نصرانيت شامل گروهي از پيروان عيسي
پذيرفتند و تورات و انجيل را به عنوان  موسي و عيسي را به عنوان پيامبر الهي مي

  ).671همان، ص (شتند دو كتاب مقدس الهي قبول دا
برخي مستشرقان نيز به مصاديق تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ يهودي و 

  :اند، از جمله مسيحي اشاره كرده
پرستي عرب  مفهومي از توحيد كه نفي بت:  گلدزيهر معتقد استيك ـ

 دارد همخواني، در ذات و جوهره با توحيدي كه در عهد قديم آمده است، است
  ).108 ص  ، دفاع عن القرآن،بدوي، عبدالرحمن(



 ركوع و سجود، همراه ، قرائت،نمازي كه مركب از قيام: نويسد  همو ميدو ـ
 في يعة والشرةگلدزيهر، العقيد(با وضو است با مسيحيت شرقي مرتبط است 

  ).24االسالم، ص 
روزه دهم هر ماه قمري بود سپس به ماه رمضان منتقل : نويسد  همو ميسه ـ

  ).همان(اي روزه بزرگان يهود است شد و اين گوي
عبارت آغاز هر سوره قرآن غير از سوره برائت :  نولدكه معتقد استچهار ـ

  ).50همان، ص (برگرفته از زبان رايج كتاب مقدس است ) توبه(
ها و احكامي است كه محمد  داستان... قرآن: معتقد است» هورو وتيز «پنج ـ

ه و در جاهاي زيادي ياد نموده است؛ بدون ها را از تورات استفاده كرد آن] 9[
، ةالتورا   هورو وتيز، مقاله(به نقل از آن پرداخته را يادآوري نمايد   آن كه منبعي كه

  ).1، ص 6، ج ميةالمعارف االسال    ةريدا
نماز جمعه عمومي و ايراد خطبه آن در شهر :  جوين بل معقتد استشش ـ

، 7جوين بل، مقاله الجمعه، همان، ج ( است مدينه تحت تأثير فرهنگ يهود بوده
  ).105ص 

شناسي پيامبر ناشي از انجيل  بر آن است كه جبرئيل» كاراداري وو «هفت ـ
  ).277، ص 6ج  كارادي، مقاله جبرئيل، همان، (است 

سوره مريم اوج تأثير مسيحيت در پيامبر و : معتقد است» حداد «هشت ـ
رجمه عبارتي از نماز يهوديان و داستان موسي قرآن است وي قل هو اهللا احد را ت

يوسف دره حداد، القرآن (داند  در قرآن را متأثر از داستان موسي در تورات مي
 سوره اسراء را همان 39 ـ 23همچنين آيات ). 386 و ص 460والكتاب، ص 

نيز پرداخت . داند كه بر موسي در تورات نازل شده است اي مي گانه كلمات ده
 ذاريات آمده، دستور رايج ميان 19دقات به بينوايان را كه در آيه زكات و ص

  ).484همان، ص (شمارد  عابدان مسيحي نسطوري مي



اقامه نماز در سه هنگام صبح و ظهر و شام را گوياي كار » ونسينگ «نُه ـ

هاي   با شفاعت در قيامت را از انديشه9داند و آشنايي پيامبر اسالم يهوديان مي

، 14المعارف اسالميه، ج  ةري، داة مقاله الصال وينسينگ،(داند  ارا متأثر مييهود و نص
  ).281 و 277ص 

  بررسي

، )ها تورات و انجيل و ملحقات آن(تأثيرپذيري قرآن از كتاب مقدس در 
  :فرهنگ يهود و مسيحي توجه به چند نكته قابل توجه است

رو  يرند، از اينگ سرچشمه مي) وحي الهي( اديان الهي از يك منبع )اول
عناصر مشترك در عقايد، اخالق و احكام دارند، خداي متعال اين عناصر مشترك 

هاي مقدس،  ها در ضمن كتاب را براي همه پيامبران خود نازل كرده است و آن
  .اند را براي مردم بيان كرده) سنت(هاي خود  دستور العمل

س پيشين از نظر هاي مقد هاي قرآن با كتاب پس وجود شباهت در آموزه
ها يا اخذ مطالب توسط پيامبر از فرهنگ اديان  منطقي مالزم با تأثيرپذيري از آن

  .پيشين نيست

  الف ـ عناصر مشترك در حوزه عقايد

قرآن كريم . هاي مشترك همه انبياي الهي است مسئله توحيد يكي از آموزه
  :كند  را توحيد حكايت مي7هدف حضرت نوح

Gْلَنسأَر لََقدا ُنوحاً إِلَىو  إِنِّي أَخَاف وا إِلَّا اللَّهدبِبينٌ أَن الَتَعنَذِيرٌ م مِهِ إِنِّي َلُكمَقو 
و به يقين، نوح را به سوى قومش «؛ )26 ـ 25/هود (Fعَليُكم عذَاب يومٍ أَِليمٍ

در حقيقت من براى شما هشدارگرى روشنگرم كه جز خدا را ): گفت(فرستاديم 
  . »!ترسم كه من از عذاب روزى دردناك بر شما مى] چرا[تيد؛ نپرس



  :كند  دعوت مردم به توحيد را نقل مي7سپس از قول هود

Gإِلَىإِلَّا  و إِنْ أَنُتم رُها لَُكم مِنْ إِلهٍ َغيم وا اللَّهدبمِ اعاَقووداً قَالَ يه مادٍ أَخَاهع 
: ؛ گفت)فرستاديم(عاد، برادرشان هود را ) قومِ (و به سوى«؛ )50/ هود (Fمْفتَرُونَ

خدا را پرستش كنيد، كه هيچ معبودى جز او براى شما نيست؛ ]!  من[اى قوم «
  . »پردازان نيستيد شما جز دروغ

  :كند  دعوت به توحيد را حكايت مي7سپس از قول صالح
Gإِلَىوا ودبمِ اعا َقوالِحاً قَالَ يص مأَخَاه ودأَنَشأَكُم  َثم وه رُها لَُكم مِنْ إِلهٍ َغيم اللَّه

ِجيبم ي قَرِيببهِ إِنَّ روا إَِليُتوب ُثم تَْغفِرُوهها َفاسِفي رَُكممتَعاسضِ ومِنَ اْلأَرF) هود /
اى قوم «: ؛ گفت)فرستاديم(ثمود، برادرشان صالح را ) قومِ(و به سوى «؛ )61
او شما را از . ستش كنيد، كه هيچ معبودى جز او براى شما نيستخدا را پر]!  من[

زمين پديد آورد و سازندگى آن را به شما وا گذاشت؛ پس، از او آمرزش 
اجابت ] و[كه پروردگار من نزديك ] چرا[بخواهيد، سپس به سوى او باز گرديد؛ 

  .»است) ها درخواست(كننده 
ردم و نمرود را به پروردگار كند كه م  نيز حكايت مي7در مورد ابراهيم

  :نمود ها محاجه مي كرد و با آن جهانيان دعوت مي
G يبر رَاِهيمإِذْ قَالَ إِب ْلكالْم اللّه هِ أَنْ آَتاهبفِي ر رَاِهيمإِب اجتَرَ إِلَى الَّذِي ح أََلم

اللّه يأْتِي بِالشَّمسِ مِنَ   إِبرَاِهيم َفإِنَّالَّذِى يحيِي ويِميت قَالَ أَنَا أُحيِي وأُِميت قَالَ
/ بقره (Fكَفَرَ واللّه الَيهدِي الَْقوم الظَّالِِمينَ  اْلمشْرِقِ َفأْتِ ِبها ِمنَ اْلمْغرِبِ فَبهِت الَّذِي

روايى داده بود،  كسى كه چون خدا به او فرمان]  حال[آيا اطالع نيافتى از «؛ )258
: كرد؟ هنگامى كه ابراهيم گفت]  و جدل[ پروردگارش بحث  اهيم دربارهبا ابر

) نيز(من «: گفت) نمرود(» .ميراند كند و مى پروردگار من كسى است كه زنده مى«
پس، در واقع، خدا خورشيد را از خاور «: ابراهيم گفت» .ميرانم كنم و مى زنده مى



و .  كفر ورزيده بود، مبهوت شدپس كسى كه» !آورد، پس آن را از باختر بياور مى
 پيامبر نقل 7و نيز از قول شعيب. »كند نمايى نمى خدا گروه ستمكاران را راه

  ).84/ هود(كرد  كه به توحيد دعوت مي كند مي
كند كه فرعون را به پروردگار جهانيان   و از هارون نقل مي7از موسي
  .دعوت كردند

Gىوسا ما يُكمبن رطَى  لَ قَا قَالَ َفمنَا الَّذِي أَعبر ى  ُكلَّ شَيده ُثم ءٍ َخلْقَهF )طه/ 
: گفت »پس پروردگار شما كيست؟! موسى  اى«: گفت  )فرعون(«؛ )50 ـ 49

او عطا كرده؛ سپس ) در خور(پروردگار ما كسى است كه به هر چيزى، آفرينشى 
  .دا و پيامبر الهي بودكند كه بنده خ  نقل مي7از عيسي  .»نمايى نموده است راه

Gاللَّهِ  قَالَ إِنِّيدباً عَلنِي َنِبيعجو اْلكِتَاب آَتانِيF) گفت)  عيسى(«؛ )30/ مريم :

عطا كرده و مرا پيامبر قرار ) انجيل(ى خدايم؛ به من كتاب  راستى كه من بنده  به«
  .»داده است

هاي  هي و كتابخواهد به همه پيامبران ال بندي مي و قرآن در يك جمع
طور كه به خدا و قرآن ايمان داريم و بين پيامبران الهي  آسماني ايمان آوريم؛ همان

  :تفاوتي قائل نشويم

Gا أُنْزِلَ ُقوُلوامنَّا بِاللّهِ وا أُنْزِلَ إِلَى  آممنَا واقَ  إَِليحإِساِعيلَ ومإِسو رَاِهيمإِب 
ماطِ وباْلأَسو قُوبعيىووسم ى ا أُوتِيِعيسنَ   ويالَ نُفَرِّقُ ب ِهمبونَ مِن رالنَِّبي ا أُوتِيمو 

به خدا و آنچه بر ما فرود آمده : بگوييد«؛ )136/بقره (Fأَحدٍ مِْنهم ونَحنُ َله مسِلمونَ
) او(فرزندان ) پيامبران از(و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و 

آنچه به موسى و عيسى داده شده و آنچه به پيامبران از طرف ) نيز(فرود آمده و 
گذاريم؛  ايم؛ ميان هيچ يك از ايشان فرق نمى پروردگارشان داده شده، ايمان آورده

  . »و ما تنها تسليم او هستيم



  .البته در مورد معاد نيز همين مطلب صادق است
در حوزه عقايد با مطالب تورات و الزم به يادآوري است كه مطالب قرآن 

  .كنيم هايي نيز دارد كه در ادامه ذكر مي انجيل تفاوت

  ب ـ عناصر مشترك در حوزه احكام و اخالق

اخالقي و قوانين و مقررات ديني اديان پيشين  كريم بسياري از دستورات قرآن
  .تها از سوي خداي يگانه نازل شده اس كند، چون همه آن را نقل و تأييد مي

و ) 128ـ125/بقره(، )37ـ25/حج(كند  قرآن حج ابراهيمي را نقل و تأكيد مي
  ).130/بقره(خواند  سري مي  را سفاهت و سبك7دوري از آيين توحيدي ابراهيم

  :فرمايد كند و مي نماز و برخي احكام و دستورات اخالقي را از لقمان حكيم نقل مي
G ْرأْمالَةَ وأَِقمِ الص نَيا بلَىيِبرْ عاصنكَرِ ونِ الْمع اْنهرُوفِ وعإِنَّ  بِاْلم كابا أَصم 

َتمشِ في اْلأَرضِ مرَحاً إِنَّ اللَّه   والَ ُتصعرْ َخدك ِللنَّاسِ والَ ذِلك مِنْ عزِمِ الْأُمورِ
] كار[را برپا دار و به نماز ! اى پسركم«؛ )18ـ 17/لقمان (Fالَيِحب ُكلَّ مْختَالٍ فَُخورٍ

كه ) از مشكالت(ناپسند منع كن و در برابر آنچه ] كار[پسنديده فرمان بده و از 
كارهاست ) شما در(از تصميم استوار ]  حاكى[رسد، شكيبا باش؛ كه اين  به تو مى

برنتاب؛ و در زمين با سرمستى و تكبر راه نرو، ) متكبرانه(از مردم، رخت را  و
  .»پردازِ فخرفروشى را دوست ندارد ا هيچ متكبر خيالكه خد] چرا[

هاي پيشين واجب بود و در  كند كه روزه در امت قرآن كريم تصريح مي
  .اسالم نيز واجب شد

G لَّكُملَع لُِكملَى الَّذِينَ ِمن قَبع ا كُِتبَكم اميالص ُكمَليع ُنوا ُكِتبا الَّذِينَ آمها أَيي
روزه بر شما مقرر شد، ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«؛ )183/ بقره (Fنََتتَُّقو

گونه كه بر كسانى كه پيش از شما بودند مقرر شده بود؛ تا شايد شما خود   همان
  .»دار باشيد نگه



  البته برخي مطالب مربوط به اخالق و احكام قرآن با تورات و انجيل
  .نيمك هايي دارد كه در ادامه ذكر مي تفاوت

  ج ـ عناصر مشترك در حوزه تاريخ

كند و حتي  كريم داستان پيامبران الهي را از قول فرشته وحي نقل مي قرآن
  :كند، مانند را اين گونه ذكر مي 3هاي مخفي زندگي مريم برخي صحنه

Gَْلُقونَ أَقالإِذْي ِهميلَد ا كُنتمو كبِ ُنوِحيهِ إَِلياءِ الَْغيمِنْ أَْنب ْكفُلُ ذِلكي مهأَي مهم
، از خبرهاى ] مطالب[اين «؛ )44/عمران آل (Fمرْيم وما ُكْنت َلديِهم إِذْ يْختَِصمونَ

] گرنه، تو[كنيم؛ و  است كه آن را به تو وحى مى) حس پوشيده  از(= غيبى 
فكندند ا مى) كشى، به آب براى قرعه(هاى خود را  نزدشان نبودى، هنگامى كه قلم

] ديگر با يك[ به هنگامى كه) نيز(دار شود، و كدام يك سرپرستى مريم را عهده] تا[
  . »كشمكش داشتند، نزدشان نبودى

Gإِنلِهِ َلمِنَ الْغَاِفِلينَ ومِن َقب ُكْنتF) و مسلّماً، پيش از اين، از «؛ )3/ يوسف
  . »خبران بودى بى

ها دسترسي پيدا  توانست به آن اين اخباري است كه بشر جز از راه غيب نمي
قرآن در همين راستا قصه موسي و عيسي و برخي قصص تاريخي مثل . كند

  . داستان ذوالقرنين و اصحاب كهف را نقل كرده است
  :ها الزم است توجه به اين نكته

افتد و اگر چند نفر بخواهند از يك منبع   وقايع تاريخي يك بار اتفاق مي.1
 كنند، همگي به يك صورت نقل خواهند كرد و اين نقل» به صورت صحيح«

ها از منبع الهي واحد استفاده  دهد كه آن دليل نقل از هم نيست؛ بلكه نشان مي
هايي نيز با كتب مقدس پيشين دارد كه در  هاي قرآن تفاوت البته داستان. اند كرده

  .كنيم ادامه ذكر مي



 متأثر از فرهنگ يهودي نيست كه اگر شالوده اسالم بر توحيد است،  نتيجه اين
نماز و روزه در اسالم هست، بازتاب فرهنگ مسيحيان نسطوري نيست؛  و اگر

ها واجب كرد، بر  بلكه خدايي كه اين امور را بر پيامبران الهي پيشين و پيروان آن
  .ه است و مسلمانان نيز واجب كرد9پيامبر اسالم

يان الهي دليل تأثيرپذيري و اگر قرار باشد كه مشابهت اصول و مقررات اد
باشد، بايد گفت كه در اين مورد مسيحيت رونويس يهوديت است و يهوديت 

 است و هيچ كتاب 7 و آن هم برگرفته از دين نوح7برگرفته از دين ابراهيم
جديد و مستقلي وجود ندارد؛ در حالي كه هيچ يك از پيروان اديان الهي چنين 

  .پذيرند چيزي را نمي
اوت بين قرآن و كتب آسماني ديگر، دليل آن است كه قرآن  وجود تف.2

هاي مختلف عقايد، اخالق و  ها در حوزه اين تفاوت. ها نيست برگرفته از آن
احكام و قصص خود را نشان داده است؛ البته گاهي اين موارد از حد تفاوت 

آنها فراتر رفته و به تقابل با فرهنگ يهودي و مسيحي رايج و نفي برخي عناصر 
  .شود منتهي مي

  ها مثال

  كند پذيرد و تثليث را رد مي كريم توحيد را مي قرآن. 1

Gإِنو اِحدو ا مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهمثَالِثُ ثَالََثةٍ و َكفَرَ الَّذِينَ قَاُلوا إِنَّ اللّه وا   لََقدْنَتهي َلم
: كسانى كه گفتند«؛ )73/ مائده (Fْنهم عذَاب أَِليمعما يُقوُلونَ لَيمسنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ِم

، به يقين، كفر ورزيدند؛ و هيچ ».است] خدا[سه ] خدا از [در واقع، خدا سومين «
گويند، پايان ندهند، حتماً، به  معبودى جز معبود يگانه نيست؛ و اگر به آنچه مى

  . »دكسانى از آنان كه كفر ورزيدند، عذاب دردناكى خواهد رسي
  .پذيرد اما فرهنگ مسيحي رايج ـ از صدر اسالم تاكنون ـ تثليث را مي



   :فرمايد پذيرد و مي قرآن فرزندانگاري مسيح را براي خدا نمي. 2
Gِنُ اللّهاب ِسيحى اْلمارقَاَلتِ النَّصنُ اللّهِ ورٌ ابزَيع ودهَقاَلتِ اْليو   مُلهَقو ذِلك

ي اِهِهمأَنَّىبِأَْفو اللّه ملُ َقاتََلهلَ الَّذِينَ كََفرُوا مِن قَبؤْفَُكونَ ضَاِهُئونَ َقوي F) ؛ )30/ توبه
» .مسيح پسر خداست«: و مسيحيان گفتند» .عزَير پسر خداست«: و يهوديان گفتند«

اين سخن آنان است با دهانشان؛ كه به گفتار كسانى كه قبالً كفر ورزيدند؛ 
  .»!شوند بازگردانده مى) از حق(چگونه ! د خدا آنان را بكشدجوين شباهت مى

  .در حالي كه اين رويكرد در فرهنگ رايج مسيحيان پذيرفته شده است
3 .ميقرآن بر خالف فرهنگ يهودي فرزندانگاري ع همان(كند  زير را رد.(  
  قرآن قصاص را اين گونه مقرر كرده است. 4
G ُنواا الَّذِينَ آمها أَيدِ يببِالْع دبالْعرِّ ورُّ بِالْحفِي اْلقَْتلَى الْح اصالْقِص ُكمَليع ُكِتب
ء فَاتِّباع بِالمعرُوفِ وأَداء إَِليهِ بِإِحسانٍ ذلِك   َفمنْ عفِي لَه مِنْ أَِخيهِ شَي  بِالْأُْنثَى والْأُْنثَى

اى «؛ )178/ بقره (F بعد  ذِلك َفلَه عذَاب أَِليم منِ اعَتدىتَخِْفيف مِن ربُكم ورحمةٌ َف

 كشتگان بر شما مقرر شده  قصاص در باره) حكمِ(ايد،  كسانى كه ايمان آورده
آزاد عوض آزاد، و بنده عوض بنده، و زن عوض زن؛ و كسى كه از برادر : است

پسنديده در پيش ) راه(به او بخشيده شود، پس ) از قصاص(او، چيزى ) دينى(
را به او بپردازد؛ اين، تخفيف و رحمتى از طرف ] خون بها[گيرد و به نيكى 

پروردگارتان است؛ و كسى كه بعد از آن تجاوز كند، پس عذابى دردناك برايش 
  .»خواهد بود

انجيل متي، باب پنجم، (ولي اين مطلب در انجيل موجود رد شده است 
  ).38 ـ 40شماره 
هاي پيامبران الهي در قرآن همراه با احترام و پاكي است، از  استاننقل د. 5

  : فرمايد  و اصحابش مي7جمله در مورد لوط



Gَرُونتََطهي أُنَاس مإِنَّهF) پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند«؛ )82/ اعراف :
  .»جويند دامنى مي اند كه پاك تان بيرون كنيد؛ چون آنان مردمى آنان را از آبادى

اي نقل شده است كه با ساحت  ولي داستان پيامبران در تورات فعلي به گونه
كتاب (دهد  پاك آنان سازگار نيست؛ از جمله به لوط نسبت زنا با دخترانش را مي

و در مورد سليمان و داود مطالب ) 33 شماره  مقدس، سفر پيدايش، باب نوزدهم،
امير، كتاب جامعه سليمان، و كتاب كتاب مقدس، كتاب مز: ك.ر(كند  ناروا نقل مي

  ...).هاي سليمان و غزل عزل
كريم غالباً از نظر شرايط و جزئيات با احكام اديان  احكام موجود در قرآن. 6

كه در .... پيشين متفاوت است، مثال خصوصيات روزه، نماز، نماز جمعه، زكات و 
فاوت است، حتي در ها در يهود كامالً مت اسالم وارد شده است، با خصوصيات آن

كند، از  برخي موارد قرآن به صراحت احكام موجود در اديان پيشين را رد مي
» گوشت شتر«جمله در مورد ممنوع بودن خوردن برخي از اجزاي حيوانات مثل 

مكارم شيرازي، ( به خاطر بيماري برخود ممنوع كرده بود، 7كه حضرت يعقوب
، 2يي، محمد علي، تفسير قرآن مهر، ج رضا؛5 ـ 6، ص 3ناصر، تفسير نمونه، ج

  .قرآن تذكر داده و آن ممنوعيت را برداشته است) 184 ـ 183ص 
Gلَىرَاِئيلُ عإِس رَّما حرَاِئيلَ إِلَّا منِي إِسلِ أَن  ُكلُّ الطَّعامِ كَانَ ِحلّاً ِلبنَْفِسهِ مِن َقب 

ى  همه«؛ )93/ آل عمران (F فَاْتُلوها إِن كُْنتُم صادِِقينَُتَنزَّلَ  التَّوراةُ ُقلْ فَأُْتوا بِالتَّوراةِ
حالل بود؛ جز آن چه پيش از فرو ) فرزندان يعقوب(= اسرائيل  غذاها بر بنى

اگر : بر خويش ممنوع كرده بود؛ بگو) يعقوب(= فرستاده شدنِ تورات، اسرائيل 
و [ و آن را بخوانيد ، پس تورات را بياوريد)كه غير از اين است(گوييد  راست مى

  .»]از آن پيروى كنيد
كريم در موارد متعددي اخالق و رفتار و عقايد يهود و مسيحيت را   قرآن.3



ها  كند؛ در حالي كه اگر قرآن متأثر از يهود و مسيحيت و يا جمع آن سرزنش مي
  .كرد بود، نبايد آنان را سرزنش مي) نصرانيت(

  ها مثال

كفران نعمت : كند، مانند متعددي نكوهش ميقرآن يهوديان را در موارد 
/ نساء(، انكار آيات و معجزات )100 و 83 ،93 /بقره(شكني  ، پيمان)211/بقره(

، )70/ مائده(، تكذيب برخي پيامبران ...)و  91 ،  61 /بقره(، قتل پيامبران الهي )155
اوت قلب دلي و قس ، سنگ...) و153/  و نساء92 و 54 و 51/ بقره(پرستي  گوساله

، دشمني )75/ عمران آل(، دروغ بستن به خدا )161 /نساء(، رباخواري )161 /نساء(
  ... .و ) 98 ـ 97/ بقره(با جبرئيل 

  :كند، مانند قرآن مسيحيان را هم در مواردي سرزنش مي
، فسق )27/حديد(گذاري در دين و رهبانيت  ، بدعت)171/نساء(غلو در دين 

 ـ30/توبه (8 و مريم7مورد عيسي دشان در، عقاي)27/حديد(و انحراف 
  ).171/نساء(و تثليث ) 14/مائده(هاي الهي  ، فراموشي پيمان)116و72و 17 /مائده

  نتيجه

براساس آن چه گذشت قرآن كريم عناصر مشتركي با تورات و انجيل دارد، 
پس . هاي زيادي نيز دارد ها وحي الهي و مشترك است، ولي تفاوت چون منبع آن

  .پذيري قرآن از كتاب مقدس صحيح نيست رخي مستشرقان در مورد تأثيرسخن ب
   



  ها  نوشت پي

شواهد و داليل درون متني و برون متني زيادي در اين مورد وجود دارد؛ ] 1[

 القرآن عن التحريف، نة صيا؛القرآن، محمد هادي معرفت التمهيد في علوم: به. ك.ر
 پژوهشي در ؛ييلقرآن، سيد ابوالقاسم خوتفسيرا  البيان في؛و تاريخ قرآن، همو

  .تاريخ قرآن، دكتر سيد محمد باقر حجتي
او . م است1913يوسف دره حداد، متولد يكي از روستاهاي قدس ] 2[

كشيش مسيحي است و در منطقه فلسطين و لبنان به تحصيل علوم قرآن پرداخت 
  .ار اوستاز آث» نية نصراةالقرآن دعو«و » القرآن و الكتاب«و كتاب 
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