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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 گفتار پیش 

ایع و پیامی یکسان برای بشریت به ارمغان آورده اند و تنها در شر دبه دلیل نشات از مبدا واح کتب آسمانی و پیامبران الهی 

 (73)یونس/به همین جهت هر یک، دیگری را تصدیق و تأیید کرده است  .ندایی داراحکام با هم تفاوته

ی برای سنجش دیگر رمعیا ،قرآن ،کتب آسمانی پیشین رنسبت به سایقرآن کریم  اعجازو  ص() نبی اکرم به دلیل خاتمیت 

 (111)آل عمران/ .کتب آسمانی است

همچنین بررسی  ،تالشهای تفسیری عهدین با تفاسیر قرآنی تطبیقی بررسها و این درس، آشنایی و مقایسه آموزه هدف از

 ای دیدگاه متفکران اسالمی و مسیحیت پیرامون وحی است.مقایسه

 مقدمه

 .مطرح کنمبه بحث الزم دیدم بررسی اجمالی از ادیان ابراهیمی و غیر آنها را   قبل از ورود

 آن بر و کند، مى اعالم را آن اتمّیت و اکملیّت و اسالم دین خاتمیت السالم، علیهم معصومین روایت و قرآن آیات صراحت  

 .نماید مى اقامه اى واضحه براهین

 اندك اگر رسد مى نظر به زیرا دنیا، در موجود هاى آیین و ادیان به مدار نگاهى براهین، این از برخى بیان از قبل گفتار این در 

 صحت مهر آن بر انسانى فطرة و گردد مى ملموس اسالم اکملیّت بشود، گیتى فمختل هاى آیین و ادیان هاى خرافه به توجهى

 .گذارد مى

 (71 آیه روم، سوره)... عَلَیْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتى اللَّهِ فِطْرَةَ حَنیفاً لِلدِّینِ وَجْهَکَ فَاَقِمْ 

  .آفریده آن بر را نسانهاا خداوند که است فطرتى این کن، پروردگار خالص آیین متوجّه را خود روى پس

 هندو آيين 

 ابر، کرد، برقرار تماس آنها روح با بایستى آنها از استفاده براى و. هستند روح داراى طبیعت موجودات همه آیین، این طبق 

 آزار... و ببارد تا کرد التماس وى از و گفت سخن ابر روح با باید دارند، روح همگى... و رود آب، زمین، خورشید، ه،ام باد،

 - 1: دارند عقیده خدا سه به هندوان باشد، مى الزم رضاعى مادر عنوان به گاو به احترام و است حرام آیین این در حیوانات

 بار نه تاکنون ویشنو خداى که دارند اعتقاد آنان ،«ویشنو» حافظ خداى - 7 ؛«شیوا» ممیت خداى - 2 ؛«برهما» محیى خداى

 همه اینها( بودا، کریشنا، رما، بدست، تبر راماى کوتوله، شیر، نیمه و آدم نیمه موجود راز،گ پشت، الك ماهى، صورت به

 منتظر هندوان و است «کَلْکى» حافظ خداى دهم مظهر است، شده ظاهر) اند کرده تصور خود براى آنها که هستند هایى اسطوره

 .اویند

 :از عبارتند ها فرقه این از برخى دارد، زیادى هاى فرقه هندو آیین 
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 وحشى و اهلى حیوانات براى اینان دانند، مى حرام را لباس پوشیدن و زمین کندن و جانداران آزار آیین، این به معتقدان: جَیْن 

 هاى نعمت از. بمیرد و شود دهانشان داخل اى حشره مبادا گذارند، مى دهان بر اى پارچه حتى و اند، ساخته مجهز هاى بیمارستان

. است حرام آیین این در دارد، همراه به را زمین کندن که هویج شلغم، چغندر، از استفاده. کنند نمى استفاده وجه هیچ هب زیرِزمین

. شدند دسته دو و کردند اختالف برهنگى حدود در بعداً ولى بود حرام مطلق بطور لباس پوشیدن ابتدا در آیین این مطابق

 خاتمه خود زندگى به خودکشى با معموالً اینان. کنند مى استفاده سفید پارچه از ىا دسته و ماندند خود اعتقاد بر اى دسته

 .اند گذاشته کنار را گذشتگان هاى سختگیرى بقیه آنان، قدیسان جزء اکنون. دهند مى

 بهم را هندو و اسالم بود، هندو مادرش و مسلمان پدرش که وى است، نموده اختراع کبیر نام به شاعرى را آیین این: کبیر 

 .ساخت اى تازه معجون و آمیخت

 و هندو سنتهاى با توأم ولى خداوند، وحدانیت به معتقد وى. است آیین این مؤسس شاه، اکبر محمد الدین جالل: اکبرى 

 .است شده شمرده خداوند مظهر آفتاب آیین این طبق. بود زرتشتى

 قیاس و منطق پرداخته و ساخته مذهب این اصول است، شده جمع اخالفى و فلسفى اصول از اى مجموعه آیین این در: بودا 

 آنرا و اند ساخته نشسته صورت به بودا براى اى مجسمه بودائیان. شود نمى طبیعت ماوراء و روح از صحبتى آن در و است

 .پرستند مى

 از یکى که آمد، وجود به هند موجود آیینهاى و اسالم از آمیخته و التقاطى مذاهب هندوستان، به اسالم شدن وارد با: سیک 

 خود سر، بر بزرگ عمامه و خنجر بستن و شورت پوشیدن و صورت و سر موى داشتن نگه بلند با سیکها. است سیک آیین آنها

 .دهند مى تمیز مردم سایر از را

 .کند مى تالش مستقل کشور به رسیدن براى و آمده در سیاسى حزب یک عنوان به اکنون سیک آیین 

 هندو كیش در رياضت 

 که کسى هر لذا است، پذیر امکان «نهادن یوغ» «یوگا» اصطالح به و ریاضت طریق به خدا با انسان اتحاد معتقدند، هندوان 

 .کند هموار خود بر را سختى ریاضتهاى تواند مى خود میل به بخواهد

 مختلفه اشکال از زانو چهار نشستن میخى، ختت بر نشستن آویخته، دستهاى با رکوع حال در ماندن، وارونه ایستادن، سالها 

 گاهى که ها ریاضت این سختى بر... و آب جام مقابل در ماندن تشنه روز، هر براى خرما یک مکیدن. است آنان هاى ریاضت

 .افزاید مى انجامد، مى طول به سال ده

 مرد، مردن با که بود این آنان مذهبى سنت قبالً .پاشند مى رودخانه بر را آن خاکستر و سوزانند، مى را مردگان اجساد هندوان 

 کارى چنین توان اگر یا و سوخت مى و میداد جان تا خوابید مى و انداخت مى شوهر بدن آتش هاى شعله در را خود یا نیز زن

 .دارد اول سنت به اشاره ذیل بیت. میشد راهب و کرد مى هجرت و تراشید مى سر نداشت،

    نیست مردانه شقىعا در کسى هندو زن چون

 نیست پروانه هر کار مرده شمع بر سوختن



4 

 

 مقدس كتاب 

 اشعارى به مربوط قسمتى است قسمت دو داراى بخش هر و بخش چهار حاوى وداها دارد، نام «وداها» هندوها، مقدس کتاب 

 هاى هزینه واسطه به بعدها قسمت نای کند، مى بیان را... و قربانى آیین دیگر قسم و است... و خورشید و ابر و آتش ستایش در

 «مَهابَهارِتا» کتاب هندوها مقدس کتب از دیگر. یافت تغییر قرب آداب و ریاضت بخش دو به و شد، اصالح قربانى سنگین

 هاى داستان بیان به کتاب این است، برخوردار خاصى محبوبیت از و بیشتر رواج «گیتا» بنام کتاب این از بخشى که است

 .است اختهپرد خیالى

 ها چينى آيين

 .هستند «تائویى» و «سیوس کنفو» ها، چینى هاى آیین از معروف آیین دو 

 مثبت یکى که دارد، وجود متضاد قوه دو هستى عالم در گویند، مى و بوده نیاکان ارواح و آسمان پرستش به معتقد اینان 

 .دارد نام «یین» منفى دیگرى و «یانگ»

 .باشد مى نوشته( پنج) «کینگ پنج» وى مشهور کتاب و نهاد بنیان اخالقى مسلک یک بر را خود اتاعتقاد مبناى کنفوسیوس 

 تائو از. سازد مى مربوط بهم را آسمان و زمین که است نیرویى از عبارت آنها اصطالح به تائو است، فلسفى روش یک تائوئى، 

 .شود مى رصاد منفى و مثبت اثر دو عقیده این صاحبان اعتقاد بنابر نیز

 .دارد زیادى پیروان چین در نیز بودا دین 

 ها ژاپنى آيين 

 بود، بازارها ترین آشفته خدایان،از بازار و. داشت خود خاص خداى اى آفریده هر آفرینش، ابتداى در که بودند معتقد ها ژاپنى 

 نر خداى یکى که ماند، باقى خدا دو تنها درپى پى جنگهاى از و برخاستند نزاع و جنگ به هم با خدایان زمان مرور به

 .باشد مى «ایدزانامى» ماده دیگرى و «ایدزاناگى»

 .دانند مى خدا آن بالفصل فرزندان را خود ژاپن امپراطوران. است «خورشید الهه» ها ژاپنى خدایان جمله از 

 در اگر دارند عقیده شینتوها. است رستشپ قابل امپراطور آیین، این بر بنا است، «شینتو» آیین دارد رواج ژاپن در که آیینى 

 .کنند خودکشى بایست مى دارند، همراه همیشه که خنجرى با بخورند شکست جنگى

 زرتشت 

 661 سال در (گاو ماده دوشنده) «دُغدو» مادرش و (پیر اسب دارنده) «شسب و پور» فرزند (زرد شتر دارنده) «اشتر زرد« 

 .است شده مبعوث پیامبرى به سالگى 71 در زرتشتیان عقاید بنابر و آمده دنیا به میالد از قبل

 و سرود حرام، و حالل احکام نیایش، ادعیه،» از عبارتند و است بخش پنج داراى که است، «اوستا» زرتشتیان مقدس کتاب 

 .»دینى ومراسم اعیاد تسبیح،
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 پات و زند نامیدند، «اوستا» را آن اختصار خاطر به شعرا بعدها است، افتاده جا بنیان معناى به «اَوْپستاك» اصل در اوستا 

 .هستند درى خالص زبان زند ترجمه و بوده پهلوى زبان به اوستا هاى ترجمه زند،

 آیین این پیروان از برخى البته دارند، (بدیها خداى) «مزدا اهریمن» و (خوبیها خداى) «مزدا اهورا» خدا دو به اعتقاد زرتشتیان 

 .اند بوده «زروان» بنام واحد خداى به معتقد نساسانیا زمان در

 تفسیر چند هر دارد، وجود ابراهیمى ادیان سایر در ،«نیک کردار» ،«نیک پندار» ،«نیک گفتار» زرتشت دین مسلّم اصل سه 

 .دانند مى روشنایى خداى جلوه را آن و است مقدس زرتشتیان نزد آتش. نیست یکسان آنها میان در نیکى

 يهوديّت 

 فرزند اولین و پرستیدند مى بت ها، فینیقى و ها کنعانى از پیروى به و شدند، کنعان وارد معلومى غیر مناطق از عِبْرى اقوام 

 .نمودند مى بتها قربانى را خانواده

 از آنان رهایى و اسرائیل بنى هدایت مأمور و مبعوث پیامبرى به الهى فرمان به السالم وعلیه آله و نبیّنا على موسى حضرت 

 .شد فرعون چنگال

 نیز و کریم قرآن بدهد، آنان به کوچ اجازه و گذاشته آزاد را اسرائیل بنى تا کرد، متقاعد را فرعون خود، اعجاز با حضرت آن 

 برداشته ما از عذاب این اگر: گفت مى فرعون بار هر از بعد که دارد، مى بیان فرعون قوم بر را عذاب نوع ده آمدن فرود تورات

 نزول ملخ، مگس، پشه، قورباغه، شدن زیاد خون، به مصریان آب شدن تبدیل شوند، خارج اسرائیل بنى دهیم مى اجازه شود

 حرکت مصر شرق بسوى اسرائیل بنى و دادند اجازه فرعون نهایت در. عذابهاست این جمله از... و مزارع نابودى و تگرگ

 .گردید غرق دریا در سپاهیانش با ولى برخاست آنان عقیبت به و شد پشیمان فرعون که نگذشت چیزى. کردند

 صهیونیسم 

 آرژانتین، کشور سه میان از آنان. کرد مى فعالیت مستقل دولت تشکیل براى که است، یهودى سیاسى حزب یک صهیونیسم 

 ملل سازمان شدند، معج فلسطین در جهان سراسر یهودیان برگزیدند، خود دولت محل عنوان به را فلسطین فلسطین، اوگاندا،

 مدتى از پس و کردند ایجاد را اسرائیل دولت خود قسمت در آنها. نمود تقسیم عربى و یهودى بخش دو به را کشور این متحد

 .نمودند ضمیمه خود خاك به را دیگرى هاى قسمت

 مقدس كتاب 

 است، «قانون» معناى به زبان آن در راتتو لغت و بوده عبرى زبان به آن اصل که باشد، مى «تورات» یهودیان مقدس کتاب 

 .است شده تنظیم شوند، مى تقسیم دسته سه به موضوعات نظر از که فصل 73 در تورات

 اختصاص سوم قسمت. است اشعار و ها مناجات و ها حکمت بر مشتمل دوم بخش. پردازد مى اسرائیل بنى تاریخ به اول دسته 

 .دارد انبیا هاى پیشگویى به
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 السالم وعلیه آله و نبیّنا على موسى پیامبرى و خود کتاب بودن آسمانى به و هستند عادل و یگانه خداى به معتقد یهودیان 

 .است نموده زایل را آن اعتبار که است اى عدیده خرافات بر مشتمل آنان کتاب ولى دارند، اعتقاد

 تورات در خرافات 

 :کنید توجّه تورات در موجود خرافات از هایى نمونه به 

 السالم وعلیه آله و نبیّنا على داوود حضرت به فحشا و حکومت در فساد چون منکرات برخى ،11 باب دوم سموئیل در 

 .است شده منتسب

 .است شده معصیت و گناه به متهم السالم وعلیه آله و نبیّنا على نوح حضرت بعد، به 21فقره ،3باب پیدایش، سِفر در 

 به شده داده نسبت معاصى قبح متأسفانه، .است شده داده نسبت انبیا به منکرات برخى بعد، به 71هفقر ،13باب سفر، همین در 

  .نمودیم خوددارى آنها ذکر از آن، مفاسد خاطر به که است حدى به انبیاء

 :است آمده بعد به 22هفقر ،72باب سفر، همین در 

 ران کف و کرد لمس را یعقوب ران کف کند نمى غلبه یعقوب بر که دید چون وى گرفت کشتى صبح طلوع تا مردى با یعقوب 

 این از گفت یعقوب، گفت چیست؟ تو نام پرسید نکنم، رها ندهى برکت تا گفت یعقوب کن، رها مرا گفت سپس شد، فشرده او

 .شدى پیروز و کردى مجاهده انسان و خدا با چون باشد اسرائیل بعد به

 :است آمده ،13باب تکوین، سِفر در 

 زن گردانم، مبارك مرگم از قبل را تو تا بپز، لذیذ خوراکى و کن صیدى برو گفت، بود وى بزرگ فرزند که عیسو به اسحاق 

 به و کرد تهیه غذا. نمایم تهیه غذایى تا کن ذبح گوسفندى برو گفت فرزندش به فورى فهمید، بود یعقوب مادر که اسحاق دیگر

 رفت، پدر نزد یعقوب. باشد مو پر عیسو، چون تا پوشاند گوسفند پشم با را دستانش نیز و ببرد پدر نزد تا داد یعقوب پسرش

 گفت زد، بوى دست چون و است یعقوب صداى: گفت اسحاق. هستم عیسو گفت یعقوب کیستى، پرسید بود کور که اسحاق

 هستى خود برادران آقاى تو کنند، جدهس تو براى و بستایند را تو ملتها که کرد دعا وى براى اسحاق سپس. باشد مى عیسو بدن

 داد، سر ناله عیسو و لرزید اسحاق بود، آورده را وصید آمد، عیسو گرفت، را برکت یعقوب وقتى. کنند مى سجده تو بر آنان و

 .گشتند وى عبد برادران باقى و شد پیامبر یعقوب طور همین و نیافت را آن ولى کرد یعقوب برادرش قتل عزم عیسو

 تمسيحي 

 را مسیح آیین پیروان علت، همین به( ؟؟). شد بزرگ ناصره شهر در و آمد دنیا به اورشلیم حوالى در اللحم بیت در مسیح 

 خواند، اسرائیل بنى هدایت مأمور فقط را خود و پرداخت دین تبلیغ به معجزات با خود رسالت آغاز در او.  خوانند مى نصرانى

 .دهید گسترش جهان سراسر به را خود تبلیغ: فرمود خود شاگردان به نهایت در و یرفتند،نپذ را وى آیین اسرائیل بنى ولى

 مقدس کتاب 
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 کتب و تورات همان قدیم، عهد. جدید عهد فصل 23 و قدیم عهد فصل 73بر مشتمل و دارد، نام عهدین مسیحیان مقدس کتاب 

 را انجیل لذا و یهوداست دین تکمیل مسیح دین معتقدند انمسیحی. انجیل کتاب از است عبارت جدید، عهد و باشد مى یهودیان

 .دانند مى مقدس کتاب مجموعاً تورات با

 ،«مسیحیت آینده مورد در رؤیاهایى ها، نامه مبلغان، نامه زندگى عیسى، حضرت زندگینامه و سخنان» بخش چهار در انجیل 

 است، شده نگاشته یوحنا لوقا، مرقس، متى، نامهاى به مسیح حضرت شاگردان از تن چهار توسط کتاب این است شده تنظیم

 در انجیل که مردمى با ارتباط در را السالم وعلیه آله و نبیّنا على عیسى حضرت زندگى از خاصى جوانب یک هر تن چهار این

 مسیحیان گردد، مى بر میالدى 61 سال به انجیل نگارش زمان. اند آورده در تحریر رشته به بود، شده نگاشته آنان براى آغاز

 اعمال و سخنان صرفاً و نداشت، وجود کتابى میالدى 61 تا.  آنان تصور به عیسى حضرت شهادت میالدى 71 سال از معتقدند

 اعتقاد مبناى و شد نگاشته ها کتاب رسید، فوق شاگرد چهار به که الهامى و القدس روح هدایت با سپس شد، مى نقل پیامبر

 .گردید مسیحیت

 انجیل لذا و شده نگاشته شاگردان وسیله به انجیل و نداشته کتاب مسیح که است این شد بیان همانطوریکه مسیحیان اداعتق 

 مسیح که دارند اعتقاد اصوالً آنان است، نموده معنى به نقل هم را عیسى حضرت سخنان گهگاهى که است، «سیره» کتاب یک

 .خدا پیامبر نه دانند مى خدا فرزند را وى لذا باشد، مى اوندخد مظاهر از اى جلوه بلکه است، نبوده پیامبر

 برنابا انجیل 

 مقدس حواریون از یکى «بَرنابا یوسف» کتاب، این نویسنده. است بوده گذشته در مسیحیان مقدس کتب از یکى کتاب این 

. است آمده رسوالن اعمال کتاب در وا نام و باشد مى مرقس و پولس اصحاب از و السالم وعلیه آله و نبیّنا على مسیح حضرت

 همین از مسیحى اربعه اناجیل نماند ناگفته. نمود مخالفت خداست پسر عیسى گفت مى که «پولس» عقیده با آغاز همان در وى

 از بیش و است آمده ،«اللَّه محمدرسول االّاللَّه، الاله اشهدان» جمالت بار چندین برنابا، انجیل در. است گرفته الهام پولس عقیده

 .است شده ذکر وآله، علیه اهلل صلى«محمد» لفظ به اسالم پیامبر اسم بار ده

 را خود پیامبر خدا اى»: گفتند مى مردم که گفت مى سخن اسالم پیامبر آخرالزمان پیامبر از اى گونه به مسیح: گوید مى برنابا 

 .»بیا زود جهان نجات براى محمد اى بفرست، ما براى

 اینکه عالوه است، نشده پذیرفته نیز عیسى حضرت شدن مصلوب و شده، انکار خداوند براى عیسى بودن پسر یل،انج این در 

 نه و دارد نام اسماعیل کند ذبح میخواسته السالم علیه ابراهیم حضرت که فرزندى است، آمده کتاب این در که آنچه مطابق

 .ستا فرموده بیان را مطلب این نیز، کریم قرآن و اسحاق،

 ؟... يا است پیامبر مسیح آيا 

 پیامبر عیسى که رسیدند نتیجه این به نهایت در و کیست مسیح که، بود این در شان بحث تنها میالدى اولیه قرون در مسیحیان 

 گویند ىم و دارند اعتقاد (القدس روح پسر، پدر،) – خدا سه به واقع در آنان. خداست پسر او لذا و بود خداوند جلوه بلکه نبود

 آن پذیرش معیار و است عقل از خارج مسئله این گویند مى خود سخن توجیه در و. تاست سه حال عین در و است یکى خدا
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 معتقدند مطلب این به خود حیانیمس است، نشده بیان تثلیث مسئله مسیحیان اناجیل از کدام هیچ در البته. باشد مى تعبد صرفاً

 .ناپیداست و مخفى عتیق عهد و اناجیل در تثلیث گویند مى ولى

 خدا بنده را خود تولد، روزهاى اولین از وى دانست، نمى خدا را خود هیچگاه نیز السالم وعلیه آله و نبیّنا على عیسى حضرت 

 :شمرد مى

  .است داده قرار پیامبر مرا و داده من به کتاب او خدایم، بنده من( 71مریم/ ). نَبِیّاً وَجَعَلَنى الْکِتابَ آتانِىَ اللَّهِ عَبْدُ اِنِّى قالَ 

 با آنان آمیزش و عیسى حضرت شمردن بزرگ در مسیحیان مبالغه و غلوّ دهد، مى نشان زمینه این در آمده عمل به تحقیقات 

 .کند رسوخ مسیحیت آیین به هندوها پرستى گانه سه دبو شده باعث چین، و هند اقوام

 مسیحیان واعمال اعتقادات برخى 

 تعمید غسل -

 با را السالم وعلیه آله و نبیّنا على آدم حضرت گناه از آثارى اینکه عالوه دارد شیطانى روح تولد بعداز بچه معتقدند مسیحیان 

 سال در را ها بچه لذا زداید، مى را اثر و روح آن است، کرده ایجاد آب در که قدرتى با مسیح حضرت و است برده ارث به خود

 عید این گیرد، مى صورت پاك عید در مراسم این ریزند، مى آنان سر بر آب مقدارى نقاط برخى در و دهند،می شستشو تولد اول

 داده تعمید غسل اند، گرویده مسیحیت دین به کسانیکه نیز و متولدان تازه عید این در شود، مى گرفته بهار فصل در سال هر

 .نمایند مى پیمان تجدید خود دین با مسیحیان بقیّه و شوند مى

 تايید  -

 تائید وسیله به گویند مى آنان اند، رسیده بلوغ سن به که است کسانى سر کردن مالى روغن مسیحیت معتقدات از دیگر یکى 

 .خواهند مى کمک وظیفه انجام براى او از جوانان وسیله این به و شود مى تثبیت القدس روح به ایمان

 اعتراف -

 میگوید روحانى آنگاه نمایند، مى بازگو را خویش گناه بلند صداى با و میروند خود انىروح نزد گناهى هر بعداز مسیحیان 

 علنى صورت به توبه گذشته در ندارد، بخشش جز اى چاره خداوند عملى چنین انجام با دارند اعتقاد آنان ،«بخشیدم ترا من»

 .گشت رایج روحانى صرفاً حضور با و فىمخ توبه شد، مى علنى اعتراف به حاضر کسى کمتر چون امّا. شد مى انجام

 ربّانى عشاى -

 به خود خون و گوشت عنوان به را شراب و نان خود، آخر شام در السالم وعلیه آله و نبیّنا على عیسى که، معتقدند مسیحیان 

 میان در وزانه،ر حتى و هفتگى صورت به یا ماهیانه شراب و نان خوردن یعنى عمل، این. بنوشند و بخورند تا داد شاگردان

 .دارد رواج ها کاتولیک و ها ارتدکس ها، پروتستان چون مسیحیت مختلف فرق

 تدهین  -

 بیانگر و خداوند محبت دهنده نشان روغن مالیدن گویند مى آنان است، بیمار شخص بر روغن مالیدن مسیحیت، معتقدات از 

 .کند نمى فراموش را زحمتکشان خداوند اینکه و اوست وجود
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 اجازدو  -

 عیسى که است این آنان دلیل و. باشد مى حرام ازدواج مسیحى روحانیون براى ولى است، مقدس امرى مسیحیت، در ازدواج 

 .است بوده حضرت جوانى سنین در مسیحیان پایه بى اعتقاد بنابر وى شدن مصلوب اینکه با است، ننموده ازدواج

 ازدواج حرمت اند، ریخته دور به را خرافات از بسیارى اند، کرده جادای مسیحیت آیین در بزرگى اصالحات که ها پروتستان 

 کنند، نمى رعایت را آن عمالً نیز مسیحیت فرق دیگر از بسیارى البته. اند گرفته انتقاد باد به را آن و نپذیرفته را روحانیون براى

 .دهند مى جلوه آن به تقیّد به را خود عام مأل در چند هر

 گنوس 

 هر از منزه و پاك خدا که معتقدند ها گنوسى. شمارند مى گذاران بدعت را آن مسیحیان که است مسیحیت مذهب یدهزائ گنوس 

 مراتب خدایان مخلوق ماده جهان اساس، بنابراین و است، شریر نفسه فى که شود اى ماده خالق تواند نمى لذا و است، پلیدى

 .است تر ضعیف و تر پایین

 اینان. رسانند مى خدا به را مادیات که هستند متوسطى هاى فوج مادى، موجودات و اصلى خداى بین ا،ه گنوس اعتقاد بنابر 

 است، شده نقل مسیح حضرت از که... و آشامیدن و خوردن غذا نیز و وى اعمال و است، نبوده جسم اصوالً مسیح که معتقدند

 .باشد مى الوجود واجب مظهر ترین عالى واقع در او و گرفته صورت ظاهر حسب همه

 در وجود آنان اعتقاد بنابر شمرند، مى واقعى وجود از ضعیفى هاى تراوش را موجودات و معتقدند، وجود وحدت به ها گنوسى 

 منتهى ماده عوالم به نزولى قوس در و رسد مى کشف و شهود و تعقل و درك به و کند مى درك را وجود عوالم صعودى قوس

 .شود مى

 که دارند مختلفى هاى فرقه ها گنوسى. است شده خلق انسان آنها، شدن آمیخته از که هستند، شر و خیر اصل دو به معتقد آنان 

 .مخالفند برخى و یهودیت آیین موافق برخى

 جاهلى عرب هاى آيين 

 خداى چندین به جاهلیت، دوره اعراب آنها بر شده حک اشعار و آمده بدست هاى کتیبه از شناسى باستان هاى کاوش بنابر 

 :آنها جمله از که اند بوده معتقد

 مختلف؛ ستارگان ماده، آفتاب، مانند سماوى اجرام  

 میدانستند؛ (مرد و زن) ماه و خورشید فرزند را وى که زهره  

 است؛ معروف قزح قوس به نیز اکنون آن کمان و شمردند، مى طوفان خداى را وى که قزح  

 شوند؛ مى محسوب خدا دختران سه هر که عزى، منات، الت، 

 شد؛ مى محسوب مکیّان خداى و انسان بشکل بتى که هبل، 

 شد؛ مى محسوب یمن شمال و جزیره شبه جنوب خداى که یغوث 
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 رد را معاد و نموده انکار را آفرینش اساس و بودند حیات بودن ابدى و ازلى به قائل جاهلى، اعراب از برخى 

 فرماید؛ مى بیان را آنها عقاید جاثیه سوره 22آیه و گفتند، مى دهریه اصطالحاً را اینان کردند، مى

 دانستند؛ مى طبیعت مخلوق را موجودات و بودند طبیعت ماوراء منکر نیز برخى  

 حکایت «اللهم باسمک» عبارت با قراردادها و معاهدات آغاز. است مشهود نیز جاهلى عرب بین در اللَّه به ایمان 

 اند؛ نامیده مى «اللَّه» را دخو اکبر خداى نام که کند مى

 .شود مى مشاهده جاهلى اعراب میان در نیز مسیحى و یهودى مهاجر ورود واسطه به مسیحیت و یهودیت به اعتقاد 

  .کنید مراجعه بودا عبرت و نوین هند ادیان، جامع تاریخ کتب به توانید مى مذاهب و ها آیین پیرامون بیشتر آگاهى براى

 نتیجه 

 مطرح سؤال این حال نمودید، مالحظه را دنیا کنونى هاى آیین در موجود هاى خرافه و معتقدات برخى و ایشپید کیفیت 

 .نماید تبیین را انسان خلقت از هدف تواند مى کهن، هاى آیین و مذهبى معتقدات از یک کدام که شود مى

 باشد؟ انسان راهنماى تواند مى آیا پردازد، مى ردمم بین در  خرافات تعمیق به و کند مى ترویج را پرستى بت که هندو آیین 

 اى شیوه به باز یا و بیند، مى وى از کمتر بلکه ضعیف انسانى حد در را خداى و میدهد فساد نسبت پیامبران به که مقدسى کتاب 

 شمارد، مى زمین روى خداى و خدا مظاهر از مظهرى را عیسى و قبول را خدا سه و برگشته هندوها پرستى بت آیین به دیگر

 باشد؟ انسان هدایتگر تواند مى آیا

 خالق که نگرد مى خدایى به او. اندیشد مى خود مادّى محیط از خارج دیگرى قدرت به او. است معرفت جستجوى در انسان 

 و کند مى ثابت خود غیر به را خدا احتیاج پرستى گانه سه و دوگانه هرگونه زیرا. واحد خدایى باشد، چیز هر بر قادر و شى کل

 .است دیگران مقابل در ذلیل و محتاج معبودى معبودى، چنان

 نموده اعطا اسالم را، معنوى کمال بسوى جامعه از هدایتى چنان و دهد مى ارائه اسالم را، متعال خداى از توصیفى چنین البته و 

 .است ادیان کاملترین و ها آیین برترین اسالم لذا و است

 راه این (157 )انعام/. تَتَّقونَ لَعَلَّکُمْ بِهِ وَصَّکُمْ ذلِکُمْ سَبیلِهِ عَنْ بِکُمْ فَتَفَرَّقَ السُّبُلَ تَتَّبِعُوا وَال فَاتَّبِعُوهُ مُسْتَقیماً اطىصِر هذا وَاَنَّ 

 که است چیزى این سازد، مى دور حق راه از را شما که بپرهیزید، پراکنده راههاى از و. کنید پیروى آن از است، من مستقیم

  .شوید پرهیزکار تا کند مى سفارش بدان شمارا  خداوند

 اسالم آيينقرآن و  اتمّيت و اكمليت داليل 

قرآن دارای ویژگی های خاص و سایر  کتب  آسمانی فاقد آن ویژگی ها می باشند. از جمله این ویژگی ها می توان به موارد 

 :ذیل اشاره کرد

 انی دیگر قرآن کریم معجزه است: هرچند کتب دیگر نیز آسمانی اند.برخالف کتب آسم معجزه بودن.
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قابلیت حفظ. قرآن قابلیت ثبت در سینه ها را دارد. امروزه صدها هزار تن از  مسلمانان قرآن شریف را در حافظه  دارند، در 

 حالیکه هیچ یهودی و مسیحی کتاب های مقدس شان را حفظ  ندارند.

پیامبران اشاره نموده و همه را مطابق به نیاز همان زمان  و مؤید همه ادیان است. به تمام ن سند کاملتأئید کننده ادیان. قرآ

تمجید کرده است. اما آنچه در باره قرآن در تورات و یا انجیل ذکر شده به مرور زمان توسط مدعیان و حامیان این ادیان 

 حذف شده است. 

ه ها نقطه به نقطه بدون کمی و کاستی به طور یکسان ثبت است. ولی  کتب آسمانی مصونیت قرآن از تحریف. این کتاب در سین

بقره بر این  153و  35سوره نساء و  26اند، چنانکه آیه متاسفانه مورد تحریف قرار گرفته دیگر، چنین ضمانتی را نداشته و

 مطلب داللت دارد.

اعم از اعتقادیات، احکام عملی و اخالقیات و...  را نب گوناگونرد نیاز بشر را از جواهای موجامعیت. قرآن تمامی برنامه

ای از زمان و با توجه به شرایط ست. سایر کتب آسمانی برای محدودهداراست و تا انقراض بشر پابرجا و متکفل هدایت انسان ا

 اند. اجتماعی مردم عصر خود، فرود آمدهفکری و 

 عقلى دلیل -

 آیه مفاد به توجّه با امّا است، نقل آیه کنند، تصور برخى شاید هرچند کنیم، مى آغاز قرآن از اى هآی ذکر با را خود عقلى برهان 

 .نماید مى استدالل دین اکملیت خصوص در عقلى برهانى به شریفه، آیه این یابیم مى در

 که خدایى اوست(77)توبه/؛(3)صف/.الْمُشْرِکُونَ وَلَوْکَرِهَ کُلِّهِ الدِّینِ عَلَى لِیُظْهِرَهُ الْحَقِّ وَدینِ بِالْهُدى رَسُولَهُ اَرْسَلَ الّذى هُوَ 

  .آید ناخوش را مشرکین هرچند پیروزکند ادیان همه بر را آنان تا فرستاد، حق دین و باهدایت را رسولش

 به قطعاً شدند، مى خبر اب همدیگر عقاید از واسطه چندین با و نداشتند هم با چندانى ارتباط ادیان که زمان آن آیه این تفسیر 

 .نبود واضح ما زمانه اندازه

 است شده موجب همین و نمایند، بررسى و نقد را همدیگر افکار شوند، خبر با یکدیگر عقاید از مردم شده باعث ارتباطات 

 را اى قیدهع و کنند مى زندگى محدوده یک در که مردمى زیرا. گردد برمال آنها خرافات و واضح، دیگر هاى آیین نقایص

 تحقق و بررسى به دیگر زوایاى از دیگران همینکه اما. نبرند پى مرکب جهل باب از آن بودن خرافى به بسا چه اند، پذیرفته

 نادرست و پذیرند، مى را وارد انتقاد باشند منصف اگر و آیند، مى بر خود عقیده تبیین مقام در کردند، نقد را آیین آن و پرداختند

 .نمایند مى رد برهان و دلیل با را

 خرافه 

 اضطراب و ترس بواسطه انسانها بگوییم اینکه به است توجیه قابل نرساند، اى ضربه اساس به که باشد حدى در اگر خرافه 

 جاه و زرپرستان مطامع یا و اند نموده رایج اصیل رسوم و آداب بعنوان را خود خیاالت ،... و نیازهایشان و حاجات خود،

 .بزنند دامن آنان اجتماعى زندگى در خرافات از برخى به مردم از گروهى استثمار براى کند، مى ابایج طلبان
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 از حکایت شک بدون اى خرافه چنین و ماند، نمى باقى توجیهى هیچ جاى دیگر کند، هدم را آیین و دین اساس خرافه اگر ولى 

 .نماید مى آیین بودن اساس بى

 خون ریختن از دیگر سوى از ولى بمیرد، و نشود وارد دهانشان در اى پشه تا گذارند، مى دهن بر دستمال آن مردم که آیینى 

 توسط هندوستان مظلوم مسلمانان کشتار .کشند مى خون و خاك به و نمایند مى هالك را انسان صدها و کنند، نمى دریغ ها انسان

 و ذهن هاى ساخته آداب، و آیین آن که سازد مى روشن.  است موارد این از اى نمونه بابرى، مسجد تصرف براى هندوها

 .است تخیاّلت

 پیامبرش به که آیینى یا و دهد مى ترویج را خداپرستى بجاى پرستى بت از دیگر نوعى و است معتقد خدا چند به که آیینى 

 تامه علت چند تأثیر استحاله یینآ این که است نکته این بیانگر... و شمارد مى خدا فرزند را پیامبرش یا و دهد مى فحشا نسبت

 طبیعى ،... شمارد مى راستگو ولى زناکار را خود پیامبر و است، نپذیرفته است، عقلى اولیه بدیهیات از که را واحد معلول بر

 .ندز مى هم بر را دین اساس آن امثال و خرافات گونه این که است

 تا شبى مخلوقاتش از یکى با خدا گوید مى دیگر طرف از و شناسد، مى حاضر جا همه در را خدا سوى یک از که آیینى یا و 

 جسم لوازم از گرفتن، کشتى و آمدن زمین بر و جاست، همه در حضور تجرد الزمه که است نیافته هنوز گرفت کشتى صبح

 .باشد مى

 آشکار زمان، مسیر در را اآنه انحراف یا و بودن ساختگى ریزند، مى برهم را خود اساس خود دست با که هایى آیین چنین 

 .سازند مى

 نقلى دلیل -

 توجّه آنها از هایى نمونه به است، شده وارد اسالم دین اتمیّت و اکملیّت بر دال علیهم السالم معصومین ائمه از زیادى روایات 

 :کنید

 .عَلَیْهِ یُعْلى وال یَعْلُوا اَلْاِساْلمُ: وآله علیه اهلل صلى اللَّه رسول قال 

 (.736 ص ،13 ج الشیعة، وسائل) .نیست آیینى آن از باالتر و برتر اسالم

 .مُونِقٌ وَباطِنُهُ مُشْرِقٌ الْاِسْالمِ ظاهِرُ: السالم علیه على قال 

 (غررالحکم) .است نواز دل آن باطن و روشن ظاهرش اسالم دین 

 .کند مى نکوهش سختى به را پرستان بت هاى آیین و دانسته، شده تحریف را دیگر ادیان صریحاً اسالم دیگر سوى از 

 اللَّهُ قاتَلَهُمُ قَبْلُ مِنْ کَفَرُوا الَّذینَ قَوْلَ یُضهِؤُنَ بِاَفْواهِهِمْ قَوْلُهُمْ ذلِکَ اللَّهِ ابْنُ الْمَسیحُ النَّصارى قالَتِ وَ اللَّهِ ابْنُ عَزیرٌ الْیَهُودُ وَقالَتِ 

 (71توبه/).یُؤْفَکُونَ اَنّى

 کفار گفتار همانند و آنان، زبان بر تنها است سخنى این خداست، پسر مسیح: گفتند نصارى و خداست، پسر عزیر: دگفتن یهود

 .شدند منحرف حق از چگونه که بکشد را آنان خدا است، پیشین
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 چیز تقاداتاع این فرماید، مى عنوان ضمن در و دارد، مى بیان صراحت به را نصارى و یهود اعتقاد بودن ساختگى آیه این 

 .اند گرفته گذشته کفّار از را آنها بلکه نیست، اى تازه

 در قَبْلُ مِنْ کَفَرُوا الَّذین عبارت باشد، مى مسیح میالد از قبل سال 1111 تا 1211 به مربوط هندو آیین اینکه به توجّه با البته 

 .باشد آنان هاى آیین و اقوام به اشاره تواند مى آیه

 براى بزرگى هاى بتخانه و معتقدند «ویشنو شیوا، برهما،» خداى سه به و پرستند بت اقوامى دانستیم ریکههمانطو نیز آنان 

  .اند نموده احداث خود بتهاى ستایش

 فرماید:قرآن در بیان برتری خود نسبت به سایر ادیان می

 (55عمران/ آل).الخاسِرینَ مِنَ الْآخِرَةِ فى وَهُوَ مِنْهُ یُقْبَلَ فَلَنْ دیناً الْاِسْالمِ غَیْرَ یَبْتَغِ وَمَنْ

  .است زیانکاران از آخرت در او و شد، نخواهد پذیرفته او از کند انتخاب خود براى آیینى اسالم، جزء کس هر

 زندگى كامل برنامه -

 جنبه صرفاً هک ادیان برخى برخالف اسالم دین. است زندگى سراسر در وى وسیع هاى برنامه اسالم، اکملیت دالیل از یکى 

 مباحث بر عالوه دانند، مى خود دین تمام را محلى در نشستن یا شعر خواندن حد در ضعیف هایى برنامه یا و دارند، اعتقادى

 تردید بى و. دارد برنامه لحظات تمام در انسان عمر سراسر براى وسیعى، بسیار جهانبینى و گسترده بسیار حدّى در اعتقادى

 .است شده تدوین آن برنامه اینکه مگر نیست، نانسا عمر از اى لحظه

 و احکام تا گرفته خودآرایى و تنظیف و تطهیر و حمام آداب و خروج حالت ،نشستن کیفیت توالت، به ورود چگونگى از 

 مسائل تا قصاص و دیات حدود، قضاء، شهادات، چون مرافعات مختلف ابواب و ایقاعات و عقود چون اجتماعى حقوق

 .گذارد نمى برنامه بى را انسان عمر از اى لحظه همه و همه اجتماعى و فردى عبادات انواع نیز و ىعباد شخصى

 روز علم با تطابق -

 امروز شده حل مسائل جز دیروز هاى نادانسته و تازد مى پیش به آورى سرسام سرعت با علم تکنولوژى، و صنعت پیشرفت با 

 بدن مکانیسم و گردیده، آشکار جانورى و گیاهى موجودات زندگى مجهوالت شوند، مى کشف سماوى کرّات. گردند مى تلقى

 .شود مى هموار ها گرفتارى عالج راه و هویدا، دیگر زنده موجود هر و انسان

 چهارصد و یکهزار در که اسالم علوم با تضادى نتوانسته هرگز آن جدید معلومات رود، مى پیش به تجربى علوم قدر هر امّا 

 .باشد داشته است، نموده بیان عملى ابزار هیچ به دسترسى بدون ،گذشته سال

 و شوند قانون ها فرضیه است ممکن لحظه هر و است، تجربه حال در پیداست آن اسم از که طورى همان تجربى، علوم هرچند 

 به اسالم که است چیزى با هماهنگ علوم، این ویژه دانشمندان نزد علم این مسلّم اصول حال هر به ولى گردند ابطال قوانین

 .است نموده عنوان مخلوقات سایر و بشر نیاز عنوان
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 كتاب مقدسشنائي با آ

 گانواژه 

برگرفته  نامیده می شود،و یا کلمه های هم خانواده آن  1«لبِیبا»در زبان انگلیسی و بیشتر زبان های اروپایی که کتاب مقدس 

 (27)توماس میشل، کالم مسیحی، ص  است.« کتابها»به معنای  Bibliaاز کلمه یونانی 

است که مسیحیان همه آن را و یهودیان تنها  و کتاب هایی های کوچک و بزرگعنوان مجموعه ای از نوشته ،«کتاب مقدس»

 عنوان ب،در زبان فارسی و عربی، برای این کتاکتاب آسمانی خود می دانند.  را «عهد قدیم»یعنی بخش  ،بخشی از آن

 به کار می رود. «عهدین»

                                           
. Bible 
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 نامگذاری

اشاره عهدین، به کتاب مقدس  نامگذاری به اعتقاد مسیحیان،کتاب مقدس به عهدین، مربوط به جهان مسیحیت است؛  ینامگذار

 : استبا انسان بسته وندکه خدااست  1دو عهد و پیمانیبه 

این عهد ابتدا با  ؛که بر شریعت الهی گردن نهد و آن را انجام دهدکه در آن خدا از انسان پیمان گرفته است  «عهد قدیم» .1

با ظهور دوران عهد و پیمان مزبور تجدید و تحکیم گردید. ع()بسته شد و سپس در زمان حضرت موسی حضرت ابراهیم

 .پایان یافتع()حضرت عیسی

که در هر  انددوره و عصر قائلدو به  مسیحیان گفتنی استاست. )ع(پیمان محبت خدا و عیسی مسیحکه  2«عهد جدید»  .2

و  «عهد قدیم»مسیحیان بر اساس تقسیم بندی فوق، کتابهای مربوط به دوره اول را  ؛استعهدی با انسان بسته ،یک خداوند

 .می خوانند و هر دو قسمت را مقدس و معتبر می شمارند «عهد جدید»کتابهای مربوط به دوره جدید را 

است. بر این اساس، آنان تنها بخش عهد قدیم «شریعت»ن با انسان بسته که همان پیمان خدا تنها یک پیمااما یهودیان معتقدند 

 (21و  13)عبد الرحیم سلیمانی، کتاب مقدس، ص را قبول دارند.

 اننام گذار

چنین نامگذاری  ؛ مستندات ایناستشدهانجام  در عهد جدید،توسط پولس  ،کتاب مقدس به عهدین ینامگذاربه رأی اکثریت،  

 : است

 در نامه پولس به یهودیان اورشلیم، چنین می خوانیم: : الف

که از سوی خدا برای ما  «عهد جدیدی»تر از این کاهنان بر عهده دارد؛ زیرا  مسیح، این کاهن آسمانی، خدمتی بس مهم» 

عهد جدید  ،عتیق، عملی نبود؛ وگرنه نیازی نبودتر است. عهد  هایی به مراتب عالی آورد، برتر از عهد عتیق بوده و دارای وعده

روزی فرا خواهد رسید که با خاندان اسرائیل و عملی و کافی ندانست؛ زیرا فرمود: جایگزین آن شود. خداوند، عهد عتیق را 

که با  ولی نه مانند آن عهد عتیقی(   72تا  71، آیه 71کتاب مقدس، ارمیا، فصل ).خاندان یهودا عهد جدیدی خواهم بست

شان بستم در روزی که دست آنها را گرفتم و از مصر بیرون آوردم؛ زیرا آنها به وظایف خود در آن پیمان عمل نکردند؛  نیاکان

آن را فسخ نمودم و اکنون این است آن عهد جدیدی که در آن روز با خاندان اسرائیل خواهم بست: احکام  بنابر این، من هم 

خواهم و  آن که سخنی گفته باشم، بدانند از آنها چه می خواهم نهاد و در دل آنها خواهم نوشت تا بیی آنان  خود را در اندیشه

 (17تا  6، بند 5)فصل «ها، و آنها قوم من خواهند بود...از من اطاعت کنند. آنگاه، من خدای آن

ها پاك  تواند دل عبادت کننده را از آلودگی میکنند؛ ولی هیچ یک از اینها ن ها تقدیم می طبق عهد عتیق، مردم هدایا و قربانی :ب

آن سازد؛ زیرا این شریعت، تنها با تشریفات ظاهری سر و کار دارد و به مسائلی چون خوردن و نوشیدن و غسل و مانند 

                                           
Testament
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و بهتری  ند به این دستورها رفتار نمایند تا زمانی که مسیح ظهور نماید و از سوی خدا، عهد جدیدپردازد و مردم نیز موظف می

  (  15-5، فقره 3اب بهمان، ) «بیاورد.

شود ناراضی است،  هایی که طبق عهد عتیق تقدیم می های گوناگون و هدیه که مسیح فرمود که خدا از قربانی پس از آن :ج

. طبق عهد کند تا عهد جدیدی بنیاد نهد سان، عهد عتیق را لغو می ام تا جان خود را فدا سازم. بدین چنین گفت: اینک آمده

 (3-5، فقره 11باب  ،همان) «جدید، مسیح یک بار جان خود را در راه ما فدا کرد تا ما را ببخشد و پاك نماید.

ها  پولس، خداوند با دادن شریعت به موسی، نخستین پیمان )عهد عتیق یا کهنه( را با انسانگفته ه بر اساس مطالب فوق، ب 

از ها توان اجرای آن شریعت را ندارند؛ عیسی را فرستاد تا  ل، خداوند که دید انسانبست؛ ولی پس از گذشت بیش از هزار سا

را ها  خداوند با انسانمحبت عهد جدید  ،از سویی دیگرها را بپردازد و  بر صلیب کشته شود و تاوان گناه ذاتی انسانیک سو 

 بنیان نهد.  

میالدی  211رای نخستین بار واژه عهد قدیم و ترتولیان در سال میالدی ب 51در سال  ،اسقف ساردس البته برخی معتقدند که

 برای نخستین بار واژه عهد جدید را برای این کتاب به کار بردند.

 ای محتوای قرآن و عهدینبررسی مقایسهد( 

  در این فصل، ابتدا کتب عهد عتیق و جدید و سپس قرآن مورد بررسی قرار می گیرد:

 عهد عتیقكتب معرفي 

. عهد عتیق را از تشکیل داده استو نزدیک به سه چهارم کتاب مقدس را  تنها بخش مورد اعتقاد یهودیان استکه قدیم عهد 

 اند:به سه بخش تقسیم نمودهنظر اجزاء، 

این کتاب بر اساس نسخه عبری آن، مشتمل بر پنج کتاب شامل سِفر پیدایش، سفر خروج، سفر  :. تورات یا شریعت موسی1 

 سفر اعداد و سفر تثنیه است. الویان،

که این کتابها را  است. اعتقاد بر این استن، اشعیا، ارمیا، حزقیال و.... کتب انبیاء: کتاب های یوشع، داوران، سموئیل، پادشاها2

 اند.نها آنها را جمع آوری و حفظ کردههای دیگر آورده و عزرا و کاتبان، پس از اسارت بابلی، تانبیا و شخصیت

کتوبات: این بخش شامل مزامیر، ایوب، غزل غزلها، سلیمان، روت، مراثی، جامعه سلیمان، اِستََر، دانیال، عزرا، نَحَمیا و . م7

 تواریخ ایام است. 

 کتب عهد عتیق را از نظر محتوا به چهار بخش نیز دسته بندی نموده اند:

 که بیانگر شریعت موسی است.« تورات». اسفار خمسه یا 1

یامبران و پادشاهان بنی اسراییل: کتب و صحیفه های پیامبران و پادشاهان بنی اسرائیل، شامل دوازده کتاب است که . کتب پ2

 به موضوعات تاریخی قوم بنی اسرائیل، اختصاص دارد.

 . حِکمت ها، نیایش ها و اشعار: پنج کتاب شامل مباحث حکمت آمیز، مناجات و شعر است.7
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یامبران: هفده کتاب پایانی عهد قدیم، پیش گویی انبیا نسبت به سرنوشت بنی اسرائیل و هشدار . صحف و پیش گویی های پ2

 هایی که بر این قوم خواهد آمد، می باشد. یان در رابطه با مصیبت ها و سختیبه یهود

 اسفار خمسه

شامل   ،دارد ندب 1577فصل و   51که = در آغاز( این کتاب Bereshitعبری: بِرشیت) پیدایش:= تکوینسِفر  -1

مباحثی در رابطه با آفرینش جهان و خلقت انسان، ماجرای آدم و حوا و خطایی است که مرتکب شدند و موجب خروج آنها 

ع( و پیامبران از نسل ابراهیم یعنی )از بهشت شد. همچنین ماجرای فرزندان آدم، قصه طوفان نوح، حکایت حضرت ابراهیم

های پند آموز در این کتاب نکته در آن آمده است. ع(،)ع( و خصوصا حضرت یوسف)ع( و فرزندان یعقوب)حضرت اسحاق

س و در سی کیلومتری شمال بسیاری هست که مهم ترین آنها کشتار مردم بی گناه شهر شِخِم.)شهری در نزدیکی جنوب نابل

ر صد و ل از این که نوادگان آنها چهااست. غافآمده 23تا  25های ، آیه72سر یعقوب بوده که در فصل ( به دست ده پاورشلیم

 ع( به پایان می رسد.)این سفر با بیان واقعه رحلت حضرت یوسف ی مصریان خواهند بود.سی سال به تاوان آن، برده

تاریخ قوم  ،داردفقره  1217فصل و  21 که این کتاب در ها(. = نام Shemot )عبری: شیموت خروج:رهایی، سِفر  -2

ع( رفت، نیز خروج بنی اسرائیل از ) ضرت یوسف و حوادثی که بر سر این قوم تا ظهور حضرت موسیبنی اسرائیل پس از ح

و در باره رهایی نوادگان اسرائیل از بردگی مصریان و رفتن به سوی سرزمین نیاکانی آنهاست. مصر و آوارگی در بیابان 

تا آنان را به سرزمینی که همان فلسطین می باشد و به گزیند خداوند موسی را به پیامبری و رهبری نوادگان اسرائیل بر می

تن نوشته ممشهور که گفته می شود همان « ده فرمان»متن پدران آنها ابراهیم، اسحاق و یعقوب نوید داده، ببرد. نیز در این سفر 

 است.، نقل شدهاست و بسیاری از مسائل اعتقادی نسبت به یهوهشده بر الواح دریافتی

سبط این سفر به  دارد. فقره 553فصل و  23این کتاب  = و او خوانده شد(Va-Yikra)عبری: وَئیقرا  :سِفر الویان -7

، از نام خاندان الوی گرفته «الویان»ی واژهنامند. نیز می« راهنمای خاخامان»است و  منسوباز اسباط بنی اسرائیل « الوی»

ا موسی به هنگام سفر بیابانی نوادگان اسرائیل در آن چهل سال شده و خاخامان اسرائیل از این خاندان بودند. الویان ر

های حرام، م وضعی مثل کفاره گناهان، خوراکیشامل بسیاری از احکام تشریعی، وصایا و احکا سرگردانی نوشت. این سفر

 اند. امان دانستهبدین رو آن راسفر خاخ ازدواج و آداب و اعیاد و نذر و طهارت و سایر امور دینی، می باشد. ارم درمح

این سفر دارد(  فقره1253فصل و  76= در بیابان(. این کتاب  Bemidbar)عبری: بِمیدبار : = سرشماری سِفر اعداد -2

بر حسب تقسیم اسباط دوازده گانه، ترتیب منازل و تنظیم و ترتیبات اجتماعی پس از هر سرشماری  شامل آمار بنی اسرائیل

-ع(بیان گردیده)های داخلی قوم بنی اسرائیل، در زمان حضرت موسیهمچنین برخی از شورش در این سفر این قوم می باشد.

 است.

در این سفر، موسی  دارد.فقره  325فصل و  72ها(. این کتاب  = واژهDebarim)عبری: دِباریم  := تکرارسِفر تثنیه -5

رانی، برای کسانی که هیچ یک از آنها بدبختی سرگذشت نوادگان اسرائیل را از زمان بیرون آمدن از مصر تا همان زمان سخن

در این سفر خالصه احکام و مباحث مهم تاریخی و به یاد نمی آورند، بیان می کند.  اند وداشته هایی را که پدرانشان در مصر
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شینی نبوت و جان مرگ موسی ون شده، به اختصار تکرار شده و برخی مباحث مربوط به اعقیدتی که در چهار سفر قبلی بی

« تورات»گانه که به اسفار خمسه معروف است، جهای پناین کتاب است.ع(مطرح گردیده)یوشع بن نون به جای حضرت موسی

  است.« تعالیم دینی»یا « شریعت»ی عبری، به معنای اواژه« تورات»کلمه  نامیده می شود.

 ديگر كتب عهد عتیق عبارتند از:

ندان افرائیم از نوادگان یوسف و جانشین حضرت نشین موسی و پسر نون از خاجا ویJosué (بن نون )یوشُعَ یُشُئا 

دهد با دادن اطالعات تاریخی، نشان میکتاب  اینزیسته است. پیش از میالد می و دوازده یازده ن قرنیوشع بیوسی)ع(است. م

 دارد،فقره  655فصل و  22اب که در زندگی دنیایی می شود. این کتبرکت نزول و موجب پیشرفت  فرمانبرداری از خداوند

 شامل تاریخ و سیره یوشع بن نون است.

ب مقدس رهبران، پس از یشئا دومین کتاب تاریخی کتادارد. فقره  616فصل و  21 این کتاب)رهبران(  کتاب داوران: 

یشئا تا تولد شموال  )از مرگسال رویدادهای پیش از دوران پادشاهی بر مردم اسرائیل  751ی است. رهبران، در برگیرنده

صب پادشاهان؛ عهده در این کتاب تاریخ قاضیان بنی اسرائیل که قبل از ناست که با طالوت آغاز می شود. پیامبر()سموئیل( 

  است.اند، آمدهدار امور بوده

ضرت مادر بزرگ ح «عَوبیّه»مادر « روت» خانمشرح حال دارد. فقره   55فصل و  2که . این کتاب Rutکتاب روت:  

 است.ع(بوده)و یسا، پدر حضرت داوود« یسا»عوبیه پدر است. داوود

شامل تاریخ سموئیل  دارد،فقره  335فصل و  71که . کتاب این پیامبر)ع(Shmuel)سَموئیل( کتاب اول سموئیل نبی: 

یم از نوادگان یوسف می شموال یکی از پیامبران بنی اسرائیل و از خاندان افرائ .استنبی و تعیین شائول )طالوت( به سلطنت 

ها و او، شکست اسرائیلیان از فلسطینی است. این کتاب شامل سرگذشتکردهرن یازدهم پیش از میالد زندگی میباشد که در ق

اوند از سوی شموال، شکست ها، انتصاب طالوت به پادشاهی اسرائیلیان به دستور خدافتادن صندوق عهد به دست فلسطینی

ائیلیان، بازپس گیری صندوق عهد، رد طالوت توسط خداوند و آمدن داوود به جای او، نبرد داوود با جالوت ها از اسرفلسطینی

ی بسیاری نیز از زبان شموال در این های آموزندهزون بر این اطالعات تاریخی، نکتهو کشتن آن پهلوان فلسطینی، می باشد. اف

 کتاب به چشم می خورد.

در این کتاب از شموال و سخنان او دارد،فقره  635فصل و  22که ین کتاب این پیامبر)ع(دوم کتاب دوم سموئیل نبی: 

و  ها و گرفتن اورشلیم به دست اوها و پیروزیهای داوود، شکستبلکه سراسر این کتاب در خصوص جنگخبری نیست؛ 

-در این کتاب آمده رود رهایی اوی خداوند به داوود، دعای داوود و سهمچنین وعدهاست. تاریخ سلطنت حضرت داوود)ع(

  است.

و سلطنت حضرت سلیمان ع()شامل ادامه تاریخ سلطنت داوود  فقره 516و فصل  22این کتاب کتاب اول پادشاهان:  

  و جانشینان اوست.
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-ان بنی اسرائیل، تا حمله دوم بختشامل ادامه تاریخ پادشاه و فقره 313فصل و  25این کتاب  کتاب دوم پادشاهان: 

 لنصر و رانده شدن وی از بابل است.ا

شامل نسب نامه بنی اسرائیل و تکرار تاریخ این قوم تا دارد.  فقره 312و  فصل 23این کتاب کتاب اول تواریخ ایّام:  

 است.ع()زمان وفات حضرت داوود

ن و پادشاهان شامل تکرار تاریخ سلطنت حضرت سلیما.دارد فقره 522فصل و  76این کتاب کتاب دوم تواریخ ایّام:  

 بعدی او تا رانده شدن از بابل است.

به بحث نوسازی اورشلیم )بیت  دارد.  فقره 251فصل و  11این کتاب،  .Ezra (Esdras))عزرا، عذرا(  زرا:اکتاب  

 پرداخته است. )یا عزیر( المقدس( و آزادی یهودیان و بازگشت به اورشلیم به همراه عزیز

به موضوع بازگشت یهودیان به و  دارد فقره  216فصل و  17. این کتاب Néhémia (e))نحمیا( میا: هکتاب ن 

 است.این شهر، از زبان نحمیا پرداخته اورشلیم و نوسازی

رفع خطر نابودی از یهود با وساطت و  و به بحث دارد فقره 163فصل و  11. این کتاب Est (h)er  کتاب اِستَر: 

 ادشاه ایران اختصاص دارد.نقشه استر، همسر یهودی خشایار شاه، پ

ع(و )های ایوب پیامبربه بحث ابتالء و سختی و دارد فقره 1122فصل و  22این پیامبر)ع(کتاب . Job :ع()کتاب ایوب 

و  ب، دارایی و فرزندانوی فراوانی پیرامون جزئیات زندگی ایآگاهاین کتاب  ها اختصاص دارد.رفتار او در برابر سختی

است، در  21تا  75آنها، شکیبایی او و اعتمادش به خداوند و سخنان خداوند با ایوب که از فصل چگونگی از دست دادن 

 گذارد.میدسترس خواننده 

 332تا 1111مرگ داوود میان سال   .دارد فقره 2251فصل و  151این کتاب  :)ع(ودکتاب مزامیر یعنی زبور داو  

شود و نام کتاب داوود که به ی باشد که با نی نواخته میهایی می سرودهمزامیر جمع مزمار به معن .پیش از میالد بوده است

است )و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر روشنی تأیید و تصریح شدهبه  115 ی انبیاء آیهمعروف گشته، در قرآن سوره« زبور»

 73ء که تفسیر آن در فصل انبیا 115آیه . )مانند استی پندهای آموزنده وان کتاب حای ان االرض یرثها عبادی الصالحون(.

 است.( آمده 23 زبور فقره

و درگذشت او میان سال های است سلیمان پسر داوود  .دارد فقره 312فصل و  71این کتاب  کتاب امثال سلیمان:  

 است. دهآم در این کتابو کلمات حکمت آمیز این پیامبر بزرگ . سخنان سلیمان استپیش از میالد بوده 372تا  332

نام مستعاری است  ،ع()جامعه بن داوود دارد. فقره 222فصل و  12امعه(. این کتاب )ج :ع()سلیمان حکمتکتاب  

ن، چنانکه از نامش پیداست، لیماحکمت س ای به زندگی و هستی دارد.ع( و این کتاب، نگاه بدبینانه)برای حضرت سلیمان نبی

دارد که اگر کسی در غیر مستقیم اعالم میبطور، 3لیمان در آغاز این کتاب تا فصل ای فلسفی به زبان ساده می باشد. سنوشته

اش در زندگی دنبال نمی کند، دارایی زندگی هدفی نداشته باشد، هر کار او بیهوده خواهد بود. اگر ثروت دارد ولی هدفی واال
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گر حکیم باشد، اش بیهوده خواهد بود. حتی اناییهدف مهمی در زندگی ندارد، دابی ارزش خواهد بود. اگر دانشمند است ولی 

 باشد.حکمتش بی فایده می

از زبان  ایاشعار و غزلیات عاشقانهو در آن دارد.  فقره?? 113فصل و  5این کتاب  :ع()کتاب غزل غزل های سلیمان 

دارد معرفی کند و اعالم میسلیمان در این کتاب می خواهد عشق زمینی را در طول عشق خداوند   است.آمده ع()سلیمان نبی

ای از سوی خداوند بداند که باعث پاکی او سرزنش کند؛ بلکه آن عشق را هدیه اگر مومنی عشق زمینی پیدا کرد، نباید خود را

 از بسیاری از گناهان می شود.

آن،  3صل در ف دارد. فقره 1255فصل و  66)ع( این پیامبر. کتاب shaïa (Ếsaїe)éJ )اِشَعیا(ع()صحیفه اشعیاء نبی 

 ذکر شده استیهودیان نسبت به اهانت آمیز  هایهای وی آمده است. سرزنش و برخی ویژگینام پیامبر اسالم)ص(

تان زیر بار گناه خم شده! وای بر شما مردم شرور  وای بر شما مردم گناهکار که پشت شناسد. اسرائیل خدای خود را نمی بنی»

نام و نوید آمدن  ( همچنین7 ، فقره1فصل  ) «اید!یل روگردان شده و او را رها کردهرائاس و فاسد که از خداوند مقدس بنی

زاید و نامش را اِمانواِل )خدا با  شود و پسری می ای آبستن می آن نشانه اینکه باکره»ذکر شده است   )ع( نیز عیسی مسیح

 ( 12 ، فقره3فصل ) «گذارد. ماست( می

یرمیا پیامبری بود که دارد. فقره  1762فصل و  52)ع( ین پیامبر. کتاب اJérémia (e)ا( رِمییِ: )ع()صحیفه ارمیاء نبی 

-پیش از میالد بوده 553تا  623ای هشد و درگذشت او میان سالود زادهدر نزدیکی اورشلیم در شهری که از خاندان بنیامین ب

این صورت، پس از شموال، این دومین پیامبر از تبار است. چنین می نماید که از آن خاندان و از نوادگان یوسف باشد. در 

های یهودیان از  ی مجازات باره در این کتاب دراست.( بار یوسف پیامبری برانگیخته نشدهاز ت بنابر نقلییوسف می باشد )البته 

اورشلیم به دست  ی سقوط در باره ،ی هفتاد سال اسارت یهودیان )ع( در بارهپیشگویی یرمیا ،سوی خداوند و سرزنش آنها

سخنان هشدارآمیز پروردگار به خاطر سرپیچی از دستورهایش و نویدهای  نیزتاریخ یهودیان  ای پر از مصبیت بابلیان و دوره

 مطالب مهمی آمده است. در صورت فرمانبرداری خداوند

ی ویرانی ی یرمیا در بارهمهرنجنادارد و فقره  152فصل و  5این کتاب )مراثی ارمیا(. ع( )صحیفه مراثی ارمیاء نبی 

های کمی دارد، بخوبی ی یرمیا با اینکه فقره. اندوهنامهاست باشد که هم از زبان خود و هم از زبان اورشلیماورشلیم می

این کتاب، اندوهنامه می نمایانگر پیامدهای خشم خداوند نسبت به کسانی است که از دستورهای او سرپیچی کنند. گرچه نام 

های امیدوار کننده از رحمت خداوند در آن آمده و آن را زیباتر نموده تا نشان دهد اگر به خشم خداوند دچار  رهباشد، فق

 ی بال به شما نعمت رهایی می بخشد. مت او ناامید نشوید که در هنگامهشدید از رح

 بند1276فصل و  25( )عر. کتاب این پیامبJéheskel (Ếzéchiel) یهسکل  : )حِزِقیال(ع()حیفه حزقیال نبیص 

است. او پیامبری بود که در میان بنی اسرائیل به اسارت پیش از میالد بوده 631تا  532ای هدرگذشت یهسکل میان سال دارد.

ی از احکام خداوند آمده که در بارهبابلیان درآمد و به بابل برده شد. پس از تورات )از نگاه مردم( در کتاب یهسکل نیز برخی 

خواهم جان همسر محبوبت را ناگهانی است: ای انسان خاکی! میآمده16 فقره 22باشد: در فصل گ نزدیکان میر مررفتار د
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فقط آه بکش؛ ولی بسیار آرام. نگذار بر سر قبرش شیون و زاری کنند؛  -13 و ماتم نگیر، برایش گریه نکن. فقرهبگیرم؛ ولی ت

 ات را نپوشان و از خوراك عزاداران نخور!ره؛ چهبه رسم سوگواری سر و پایت را برهنه  نکن

های درگذشت دانیال در میان سال دارد.فقره  753فصل و  12)ع( . کتاب این پیامبرDanial :ع()صحیفه دانیال نبی 

-دهیر کننباشد. این پیامبر که در میان مسلمانان به تعبن روی داده و آرامگاهش در شوش میپیش از میالد در ایرا 575تا  553

های بخت نصر را برگزیده شد. در آن جاست که خواب ی خواب معروف است، جزء کسانی بود که برای خدمت به پادشاه بابل

ی دلنشینی از تاریخ عاهای دانیال در این کتاب، آمیزهها و دکتاب وی می توان یافت. خواب 5تا  2تعبیر می کند که در فصل 

 دهد. را هم در زمان هخامنشیان نشان میایران باستان  و دین است . کتاب وی بخشی از تاریخ

مرگ  دارد.فقره  135فصل و  12)ع( . کتاب این پیامبرHoshéa (Osée) هوشئا  : )هوشِعَ(ع()صحیفه هوشع نبی 

ها بت رده و بهپیش از میالد روی داده. در کتاب هوشئا بنی اسرائیل که خدای خود را رها ک 321تا  371این پیامبر سال های 

است. در این کتاب، نهایت ورزیده و با مردان نامحرم آمیختهروی آورده، به زنی بدکاره تشبیه شده که به شوهر خود خیانت 

زمر  57ی آیه توان بهترین جلوهدر واقع کتاب هوشئا را می است.شدهگان گنهکارش به نمایش گذاشتهلطف خداوند به بند

های بنی ن ایمان داشته باشند. بدترین جرمالیی برای کسانی دارد که در آن بیندیشند و به آدانست که نقش تربیتی بسیار وا

-که بنی اسرائیل به دروغ توبه می خداوند می گوید 6است. در فصل ن کتاب از زبان خداوند نوشته شدهای 2اسرائیل در فصل 

 خواند. ی راستین فرا میآنان را به توبه وسپس کنند

های زندگی و مرگ از سال دارد.فقره  37فصل و  7. کتاب این پیامبر )ع( Joël)یوئیل(یوال : ع()یل نبیصحیفه یوئ  

نیز است، آمدهاو آگاهی در دست نیست. گرچه در کتاب وی هشدارهایی برای یهودیان آن زمان برای بازگشت به خداوند 

باشد که در ده، چگونگی توبه میه در فصل دوم این کتاب آمی بسیار مهمی کست. نکتهای زمانها هشداری برای مردم در همه

 چنین فرموده: تا زمان دارید با تمام دل، با روزه، گریه و ماتم به سوی من بازگشت نمایید.  12 فقره

وی در قرن  دارد.فقره  126فصل و  3. کتاب این پیامبر)ع(Amos)عاموس( آموس  -: ع()صحیفه عاموس نبی 

 15فقره  5، فصل 12 فقره 2تین بار در این کتاب در فصل است. می توان گفت برای نخسکردهد زندگی میپیش از میال هشتم

از  روز قیامت و حاضر شدن در پیشگاه خداوند سخن به میان آمده و رستاخیز چنین توصیف شده: آن روز، روز روشنایی و 

برابر شیر می گریزد و با خرسی شما مانند کسی هستید که از روز تاریکی و فناست. در آن روز،  کامیابی نخواهد بود؛ بلکه

 شود.روبرو می

و در دارد فقره  21فصل و  1 . کتاب این پیامبر)ع(Obadia (Abdias))عوبدیا( اوبِّدیا   :ع()صحیفه عُوَبَدیاء نبی 

ب وی آگاهی در دست نیست. کتاشده ولی از تاریخ زندگی ز بازگشت از اسارت بابلیان نوشتهقرن پنجم پیش از میالد پس ا

های سِئیر )شمال بندر عقبه( یسو برادر یعقوب هستند که در کوههاست. آنان نوادگان اوی پیشگویی پیرامون شکست آدومی

های بلند رهاز اینکه بر صخ»های بسیار زیبایی است که در آن به کار رفته مانند: ند. ارزش این کتاب به خاطر تمثیلازیستهمی
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ن؛ زیرا گویی: کیست که دستش در این بلندی ها به من برسد؟ ، خود را گول نزبالی و با غرور میکنی به خود میدگی میزن

 «.آورمرا بر زمین میی خود را میان ستارگان بسازی، تها بروی و آشیانهاگر همچون عقاب به آسمان

از تاریخ زندگی وی آگاهی در دست  دارد.فقره  25فصل و  2)ع( ر. کتاب این پیامبJonas :ع()صحیفه یونس نبی 

ی انبیا می سوره 53این کتاب در تفسیر آیه است. ارزش شدهنجم یا چهارم پیش از میالد نوشتهنیست؛ ولی کتابش در قرن پ

 .نمایان است 6فقرهباشد که در فصل دوم 

او  دارد.فقره  115فصل و  3)ع( رکتاب این پیامب Michah (Micheé).)میکاه( میخاه- :ع()صحیفه میکاء نبی 

-شدهنوشته  5و نوید ظهور عیسی مسیح در کتاب وی، فصل  استکردهقرن هشتم پیش از میالد زندگی می معاصر یشئیا و در

، نام و ویژگی مریم مادر عیسی مسیح آمده و در این کتاب، زادگاه عیسی نام برده شده: 12 فقره 3فصل  ،است. در کتاب یشیئا

بایست رهبر رای من کسی ظهور خواهد کرد که مییت لحم افراتا! هر چند در یهودا روستای کوچکی بیش نیستی از تو بای ب»

 «اسرائیلیان باشد.

در قرن هفتم پیش از او  دارد.فقره  23فصل و  7ع( ) . کتاب این پیامبرNahum)ناحوم(  :ع()صحیفه ناحوم نبی 

ی سقوط نینوا )استانی در شمال غربی بغداد( است. علت این بال شگویی در باره. سراسر کتاب وی پیبردهمیالد بسر می

باشد. در این کتاب، قدرت بی همتای خداوند بسیار زیبا و ادیبانه یستادگی آنان در برابر خداوند میگناهکاری مردم نینوا و ا

 توصیف شده است. 

اال او احتم دارد.فقره  56فصل و  7)ع( این پیامبر. کتاب Habakok (Habacuc))حبقوق(  :ع()صحیفه حبقوق نبی 

آید که چرا ها پیش میایی است که برای بسیاری از انسانهزیسته و کتاب او نمایی از پرسشدر قرن هفتم پیش از میالد می

فصل دوم این کتاب . در ندارد؟ خواننده این کتاب آرامش عجیبی پیدا می کندکسانی آزادانه ستم می کنند و خدا با آنها کاری 

این را بدان که بدکاران نابود می شوند؛ زیرا به خودشان متکی هستند؛ و »فرماید: خداوند در پاسخ هبکوك می 2فقره

 درستکاران رستگار می شوند زیرا به خدا ایمان دارند. 

 57فصل و  7)ع( رکتاب این پیامب .(Sefania Sophonie, Cephania))صفنیا( سِفَنیا   :ع()صحیفه صفنیاء نبی 

های این کتاب برای دومین بار در کتاب. در استپیش از میالد روی داده 613تا  621های مرگ او در میان سال دارد.فقره 

، بار دیگر 15فقرهاست. سپس در سخن به میان آمده 2فقرههای آن در فصل اول ش از انجیل از روز قیامت و نشانهآسمانی پی

های این فقرهتر رانجام کارشان چه خواهد بود. بیشکنند، بدانند سازد تا کسانی که از او سرپیچی میپرد به رویداد قیامت می

باشد. آنچه در این کتاب خودنمایی می کند، اینکه خود بزرگ بینی باعث پیدایش دید و نوید خداوند برای همگان میکتاب، ته

 بال و فروتنی باعث فرو ریختن رحمت خداوند است. 

او در قرن  دارد.فقره  75فصل و  2)ع( . کتاب این پیامبر  Haggaї (Aggée)  :(( )هَگّیاییع)صحیفه حجّی نبی 

 521زیسته و کتاب خود را در می پیش از میالد(، 256، مرگ 522گذاری تاج) ش از میالد و در زمان داریوش اولششم پی

همان اندازه  دهد و آن اینکه بهی مهمی توجه میبزرگ مردم را به نکته بر، خداوندپیش از میالد نوشته است. در کتاب این پیام
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-مان اندازه نیز بازسازی عبادتگاهی خود را بازسازی و زیبا سازی کنند و برای آن هزینه می کنند، به هکه دوست دارند خانه

 های خداوند را دوست داشته باشند و برای آنها هزینه کنند. 

او  دارد.فقره  213فصل و  12)ع( . کتاب این پیامبرZakaria (Zacharie))عبری: زِخاریا(  :)ع(صحیفه زکریاء نبی 

یحیی در است.  ( آمده و پدر یحیی73امش در قرآن )آل عمران/معاصر هگایی بوده. این زکریا، همان زکریایی نیست که ن

و مسیحیان، زکریایی که نامش در قرآن آمده و از دیدگاه یهودیان  شود.خوانده میgean baptiste  های اروپایی، زبان

ی دوم قرن اول پیش از میالد و فرماندار ام بوده و در زمان هیرودیس )نیمهسرپرستی مریم را داشته، پیامبر نبوده بلکه خاخ

کتاب و ششصد  ی، او را پیامبر معرفی می کند.  این زکریا دارا(3/مریمزیسته؛ ولی قرآن )اورشلیم از سوی امپراطور روم( می

های ظهور عیسی مسیح چنین آمده ب این پیامبر، یکی دیگر از نشانهکتا 1فقره ، 3است. در فصل زیستهسال پیش از مریم می

 آید.که او سوار بر کره االغی می

 قرن او در دارد.فقره  55فصل و  2)ع( . کتاب این پیامبرMal achieمالکی( )مَل اخی ، : )ع(صحیفه مالکی نبی 

ن پیامبر . آخرین پیامبر پیش از زکریا پدر یحیی بوده ولی از دیدگاه یهودیان، او آخریاست کردهپنجم پیش از میالد زندگی می

داده شده و از دید آنها، هنوز به دنیا  15فقره  15باشد که نوید او در تورات، کتاب یادآوری فصل پیش از پیامبر موعود می

است. در کتاب مل میالدی از جهان رفته 25ه در سال حیان، او آخرین پیامبر پیش از یحیی بوده ک. از دیدگاه مسیاستنیامده

.همچنین از روز قیامت یاد استه و حتی آنان را دزد معرفی نمودهسرزنش کرد را اخی، خداوند بزرگ، خاخامان یا روحانیان

دوباره به ظهور پیامبر  یاخی شایان توجه است، اشاره اب ملی مهمی که در کتنکته. استده و روز هولناك نامیده شدهش

کتاب یادآوری )تثنیه( داده بود و در  15فقره  کتاب 15خته شدن وی را در فصل باشد که خداوند بزرگ نوید برانگیاسالم می

واهد آمد و عهد مرا فرماید: پیامبری که مشتاق دیدارش هستید، خچنین یادآوری می ، بار دیگر2و  1فقره  7این جا در فصل 

به آگاهی شما خواهد رساند کیست که یارای ایستادگی در برابر او را داشته باشد؟ و کیست که بتواند آمدنش را تحمل کند؟ 

)  کند.که کثیف ترین لباس ها را پاك می زیرا او چون آتش سوزانی است که فلز را پاالیش می کند و مانند صابونی می باشد

 (326، ص2ی روبرت ر. ك: دانشنامه

 

 

 : عهد عتیق و نگارش زمان تدوين

. شواهد سال عمر کرد 121از میالد وفات یافت و  بلق 1251در سال و قبل از میالد متولد  1531حضرت موسی در سال  

عتیق کتاب عهد  73به گفته برخی از پژوهشگران، نگارش دهد که کتب موجود عهد عتیق متعلق به آن زمان نیست. نشان می

 مقدس کتاببه هر حال مجموعه رسمی  .استی پنج قرن بعد از وفات موسی بودهاز قرن دهم تا قرن دوم قبل از میالد یعن

) نینیان اسمارت،  ، تا روزگار مسیح و پس از آن، یعنی تا نیمه اول قرن دوم میالدی، شکل نهایی خود را بازنیافته بود.کنونی

 (3، ص2تجربه دینی بشر، ج
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 عهد عتیق و زبان نسخه

 است:قبل از میالد دو نسخه باقی ماندههای ، از سدهعهد قدیماز 

 (21، ص 2) نینیان اسمارت، تجربه دینی بشر، ج به زبان یونانی.. به زبان عبری

چون به زبان یونانی ترجمه گشته است و در قرن سوم پیش از میالد ه و بودزبان عبری  تورات یاصلزبان معروف آن است که 

 سهاست. این دو نسخه از شدهیا هفتادین معروف « سبعینه» اند، این کتاب به نسخه ن هفتاد نفر از عالمان یهود بودهمترجمان آ

 د:نجهت با هم تفاوت دار

مهمترین اختالفی که در این دو نسخه است فقط در بخش مربوط به آفرینش آدم دیده می شود که در تورات موجود رسمی، 

نسخه  همچنین است.انسان را به شکل فرشتگان آفریده ان را به صورت خود آفریده، اما طبق تورات سامری، خداوندخدا انس

که در نسخه عبری وجود ندارد،  ت یا به صورت کتابهای مستقلی استسبعینه نسبت به نسخه عبری اضافاتی دارد که این اضافا

 های اضافه دارد.ر دو نسخه، در نسخه سبعینه بخشه یا به این صورت که برخی از کتابهای موجود در

ند، اضافات که یهودیان نسخه عبری را قبول دار.از آنجا تفاوت دارندنیز  این دو نسخه در ترتیب کتابها و تقسیم بندی آنها 

از کتاب مقدس شمارند. اما مسیحیان در ابتدا نسخه یونانی را به عنوان بخشی بعینه را  جزء کتاب مقدس خود نمینسخه س

های شوند، کتاب( خوانده میو غیر رسمی به معنای پوشیدهات نسخه یونانی را که اپوکریفا )خود پذیرفتند. بنابراین آنان اضاف

های اپوکریفایی را از کتاب مقدس خود ه، کتابهای مسیحی نسخه عبری را پذیرفتجه دوم می دانند. بعدها پروتستانقانونی در

 (135؛ عبدالرحیم سلیمانی، یهودیت، ص 73یشل توماس، کالم مسیحی، ص ) م حذف کردند.

 تاريخ و پیشینه عهد عتیق

به وسیله یهودیان ترجمه که  یا سبعینه تورات سامری. 2  تورات رسمی یا عبرانی. 1  است: عددتورات دو های نسخه گفته شد

  .استشده

ل؛ سبط یهودا، س از حضرت سلیمان به دو فرقه تقسیم شدند؛ فرقه اوقوم یهود پ که استشرحبدین نسخه پیدایش دو تاریخ 

کوهی « صهیون»ی. این فرقه، شهر قدس )اورشلیم( را مرکز خویش قرار دادند و گفتند کوه وای از سبط السبط بنیامین و عده

نابلس )شکیم( را  هاد. این فرقهبنی اسرائیل بودن هایفرقه دوم بقیه سبط است.کرده و بزرگ شمردهاست که خدا آن را تقدیس 

می نامیدند و « هاعبرانی»تا آن وقت هر دو گروه را مرکز خویش قرار دادند و گفتند: کوه جرزیم کوه مقدس و بزرگ است. 

م با گروه دو ت؛ گروه اول را عبرانی نامیدند وای یافر فرقه نام ویژههر دو فرقه را بنی اسرائیل می گفتند. اما پس از جدایی، ه

  لقب دادند.« سامری»مرکزیت نابلس را 

 عهد عتیق مراحل تدوين و نگارش

 مراحل تدوین عهد عتیق را می توان به گونه ذیل دسته بندی نمود:

 :به بنی اسرائیلالف. دریافت الواح و ارائه 
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و آن  (125اعراف/ ) .افت نمودبود، دریکه در آن تفصیل هر چیز بیان شده ع( الواحی)برابر آیات قرآن و تاریخ، حضرت موسی

خداوند بنی اسرائیل را به گرفتن با قدرت این کتاب  (152و 151)اعراف/  .را به نزد بنی اسرائیل آوردکتاب هدایت و رحمت 

 (131 ؛ اعراف/37و  67)بقره/ سفارش نموده است:مطالب آن  نو یادکردمقدس و نورانی 

 ای از الواح:ب. مفقود شدن پاره 

به =  دست الویان به ،تنها در یک نسخه و در الواحی قرار داشتکه تورات حضرت موسی،  ،و عهد عتیق شواهد تاریخیبرابر  

ند. تا آن را در کنار تابوت عهد یهود قرار ده سومین فرزند حضرت یعقوب، الوی بود و الویان از نسل او بودند() امانت سپرد

بخوانید تا بیاموزند. )سفر تثنیه و ود بگذارید و در پایان هفت سال در آورید حضرت موسی گفت: این را کنار تابوت عهد یه

 (17-11، فقره 71باب 

ق م( وقتی می خواستند آن را به  371 – 331) در سال شاهی سلیمانمتاسفانه برای این نسخه پیشامد ناگواری اتفاق افتاد؛ 

 فقط دو لوح با حکم باقی بود. وی الواح،تابوت محتمحراب مقدس منتقل کنند از بین رفته بود و در 

طبق کتاب اول پادشاهان، باب هشتم: کاهنان تابوت عهد خداوند را به نزد سلیمان بردند، اما هنگامی که آن را گشودند؛ اثری 

 (11-1، فقره 5کتاب اول پادشاهان، باب )از تورات نبود و به جز دو سنگ، چیزی در آن یافت نگردید.

، 27و باب  5، فقره 22بنگرید به: کتاب دوم پادشاهان، ) آید که بعدها کسانی مدعی یافتن آن شده اند.قدیم بر میاز عهد البته 

 (7-2فقره 

 :های توراتنابود شدن نسخهو ج. حمله بخت النصر 

حمله دوم ن شده، در جریانگهداری می« تابوت عهد»یا « هادتصندوق ش»بر اساس اسناد تاریخی، نسخه اصل تورات که در 

 است:بخت النصر از میان رفته

و در حمله  (5و  2)کتاب اول سموئیل باب  را به غارت بردند یانتابوت عهد یهود ،ها و بنی اسرائیلدر جنگ بین فلسطینی 

 (26ص  ،1ج  ،)تاریخ تمدنچه شد؟ نسخه تورات معلوم نشد که نیز فرعون مصر به اورشلیم،   (؟؟) ششدنک

نصر الیورش بخت  ؛استالنصر ضایع شدههمه اتفاق دارند که نسخه اصلی تورات به دست بخت »می گوید:  جان ملز کانلک

و به بابل برد. وی بار دوم در  نموده به اورشلیم حمله و مردم را اسیر . ویصورت گرفتبه اورشلیم چند سال پس از یوشیا، 

ق(  561تا   615سال ) 22نصر حدود البخت  گفتنی است مجددا  لشکر کشی و آن جا را به آتش کشید. ،زمان صدقیا

)  حکومت و چهار بار به اورشلیم حمله کرد که در حمله چهارم همه چیز از جمله تورات و دیگر کتابهای یهود را از بین برد.

 (115مصونیت قرآن از تحریف، ص 

 مساعدت الویان: د. بازنویسی عزرا با

 می گوید:تاریخ زودتری ارائه کرده، ویل دورانت  ولی است.قبل از میالد انجام شده 253حدود در  توراتجدید  بازنویسی 

ند و کاهنان د و آنان را به سرزمین خود بازگردااست کوروش به بابل آمد و یهودیان را آزاقوم یهود در بابل در اسارت بوده

تورات  ،ق عزرا از کاهنان یهود به همراهی الویان 222ال درصدد بر آمدند تا قوانینی مانند قوانین یوشیا تدوین نمایند. در س
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. موجود بازنویسی عزرا استتورات  ،بنابر این(122قرآن و کتابهای آسمانی دیگر، ص  ) را جمع و بر مردم عرضه کردند.

 است!!او پیامبر بوده :اندبرخی گفته اند ودانستهبه وسیله الهام الهی  راعزرا  بعضی بازنویسی

 و بازنویسی مجدد آن: زانده شدن نسخه عزرا. سوه

از بین رفت؛ زیرا قبل از میالد  161حمله انیتوس به اورشلیم در در حادثه نسخه باز نوشت و منقوالت عزرا از تورات نیز  

یحیت، به چهار مقاله درباره مس ) ،شودای نزد او یافت شود، کشته میهر کس نسخه :همه توراتها را سوزاند و اعالم کردوی 

 دوباره بازنویسی شد. دوران بعدولی در  نسخه تورات از بین رفت. بار دیگر (55نقل از اظهار الحق، ص 

 ها:و کتمان و تغییر برخی از آموزهجدید . غارت شدن نسخه و

افزون بر  ارت کرد.را غیهود د و معابد رسال قبل از میالد، بار دیگر کراسوس به اورشلیم یورش ب 52در به نوشته ویل دورانت 

  به غارت رفت. هادر اورشلیم اتفاق افتاد و گنجینهقبل از میالد نیز قتل عامی  2در سال آن غارت، 

 (51و22نساء/ ، 27، آل عمران/15مائده /، 31انعام/ ) شدکتمان میحقایق تورات از یک سو به دالیلی دوران ضعف، این در 

یهود جمع شدند و مواردی  اننفر از دانشمندهفتاد یکی از حوادث آن بود که  ؛لحق آمدهاحقاق ا درو از سوی دیگر برابر آنچه 

 .تغییر دادند ،ورد پسند پادشاه نبودکه م

 دن دوباره نسخه و بازنویسی انجمن علمای یهود. سوزانز

که د تورات را سوزانید جدو نسخ میالدی بار دگر تیتوس به اورشلیم یورش برد و معابد اورشلیم را آتش کشید  31در سال 

و مورد صورت پذیرفت در حدود سال صد میالدی بازنویسی علمای ربانی  .منجر به تشکیل گروه علمای ربانی شد اًبعد

 پذیرش قرار گرفت.

 چنین بود: هاشرح ماجرا 

ز یهودیان از بین رفتند میالدی با لشکری از رم به اورشلیم حمله کرد و در جریان این حمله تعداد زیادی ا 31تیتوس در سال 

و معبد آنان آتش زده شد. یوحنا بن زکانی از شاگردان هلیل در زمان محاصره اورشلیم گریخت و در یابنه انجمنی را تشکیل 

در و میالدی وحدت را در شورا  111در سال « غماییل دوم»داد که از سوی یهود در مسایل دینی و اخالقی رسمیت یافت. 

که در زمان هلیل  –ینا و آنگاه به همه یهودیان فلسطین تحمیل کرد و تحت رهبری او در تفسیرهای شریعت میان یهودیان جام

تجدید نظر شد و بیشتر تفسیرهای هلیل را تحریف کرد و از آن زمان، مطالبش برای همه یهودیان  –و شمایی ایجاد شده بود

 حجت گردید.

-ای از علمای یهود تشکیل شدهکه از عده« جامینا»و « یابنه»من به انججود موهای تورات و عهد عتیق نسخهبر این اساس، 

 د.یرسبود، می

 . بازنویسی نهاییح

یافته و هریک نزد ، ترجمه های تورات نیز اختالف زیادی های متعدد آنو بازنویسی ن رفتن نسخه اصلیبا توجه به از بی

 ،های عهد عتیق کنونینسخهیافت و جدیدتری  تنیز تحوالاز ظهور اسالم  ها پسترجمهبازنویسی و این   برخی اعتبار یافتند؛
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نسخه گفتنی است  .به دستور شورای یهود نابود شددیگر های و نسخه رسمی گردیدمیالدی  1211تا  1111سالهای بین 

 موجود نیست. کنونا پیشین زبان عبری

 عهد عتیقارزشیابي 

 الف. از دیدگاه یهودیان و مسیحیان:

به اعتقاد آنان تورات  .سال به موسی نازل شد 21وز از ع( به تدریج  و متجا)هودیان و مسیحیان معتقدند که شریعت موسیی

همان وحی آسمانی است که خداوند آن را بر موسی بن عمران نازل کرده و آن حضرت،  آنها را  به صورت الواحی از کوه 

و به دست کاهنان و بزرگان  (113 – 116ر، عبدالکریم هاشمی نژاد، ص ) قرآن و کتابهای آسمانی دیگ طور آورده است

 (11، ص 1) الهدی، ج  است.ائیل سپردهالویان از بنی اسر

 ب. از دیدگاه قرآن: 

دایت قوم بنی اسرائیل اند که خداوند برای هدو کتاب آسمانی بوده ،انجیل و توراتبی تردید ، قرآن کریماز دیدگاه 

    :استفروفرستاده

 (25آل عمران/) .نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَاإلِنجِیلَ

 را.« انجیل»و « تورات»بق است؛ و هاى كتب پیشین، منط )همان كسى كه( كتاب را بحق بر تو نازل كرد، كه با نشانه 

 (255؛ بقره/66و22و  27؛  مائده/65، 51، 25نیز آیه و 2و7آل عمران/. )بَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَاإلِنجِیلَوَيُعَلِّمُهُ الْكِتَا

  آموزد. و به او، كتاب و دانش و تورات و انجیل، مى

 عهد عتیق اتتحريف

کالم خداست و یا همه یا  قیقتاًحاست، موجود کنونی عهد عتیق در  ی کهپرسش مهم در مورد عهد عتیق آن است که آیا مطالب

 است؟دهکم یا زیاد شبخشی از مطالب آن 

 بخش هایی از آن وجود دارد:حداقل دالیل فراوانی بر تحریف عهد عتیق یا  

 دالیل قرآنی:

 :پردازیمکه به ذکر انواع آن می استبه قوم یهود نسبت داده راموسی  کتابتورات و تحریف به صراحت، قرآن کریم  

 لفظی . تحریفالف

 :مطرح شده استکتاب آسمانی تورات ی آیه، تحریف لفظ در دو

 (35بقره/) .دِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَأَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَالَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْ .1

شنیدند و پس از فهمیدن، آن را  اى از آنان، سخنان خدا را مى ريد به )آئین( شما ايمان بیاورند، با اينكه عدهآيا انتظار دا

 كردند، در حالى كه علم و اطالع داشتند؟ تحريف مى

رُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِیالً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِیَشْتَ

 (33بقره/) .يَكْسِبُونَ
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تا آن را به بهاى كمى « اين، از طرف خداست.»گويند:  نويسند، سپس مى اى با دست خود مى پس واى بر آنها كه نوشته

 .آورند چه با دست خود نوشتند؛ و واى بر آنان از آنچه از اين راه به دست مىبفروشند. پس واى بر آنها از آن

که اهل ای به گونهاست شدهدر تورات و انجیل بشارت داده)ص( دین اسالم و نام مبارك حضرت محمداز دیدگاه قرآن، ظهور 

 اند، اما  این حقیقت را کتمان کردند:ی شناختهمانند فرزندان خود مهبه این موضوع آگاهی داشته و پیامبر اسالم را کامال کتاب 

لِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ األُمِّيَّ الَّذِی يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَاإلِنْجِی

نُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ اتِ وَيُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَاألَغْالَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِينَ آمَوَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَ

 (153اعراف/ . )وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِیَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

كنند؛ پیامبرى كه صفاتش را، در تورات و انجیلى كه نزدشان است،  پیروى مى« امّى»انها كه از فرستاده )خدا(، پیامبر هم

شمرد، و ناپاكیها را  پاكیزه را براى آنها حالل مى ءدهد، و از منكر باز میدارد؛ اشیا يابند؛ آنها را به معروف دستور مى مى

دارد، پس كسانى كه به او  و زنجیرهايى را كه بر آنها بود، )از دوش و گردنشان( بر مىتحريم مى كند؛ و بارهاى سنگین، 

 ايمان آوردند، و حمايت و ياريش كردند، و از نورى كه با او نازل شده پیروى نمودند، آنان رستگارانند.

 ع( دانست.)های حضرت موسیوحی الهی و آموزههمان   فعلی راکتاب مقدس از دیدگاه قرآن نمی توان ، آیاتبنابراین 

به فرموده ، امنای حضرت موسی بر این کتاب، امین نبودند بلکه کنونی کتاب مقدسمطالب مندرج در برابر  :دالیل درونی

 خائن و فاسدند. ،ع( در کتب عهد عتیق، امنای تورات) حضرت موسی

چون تورات فقط در اختیار آنان و دیگران از  ،استهنگه دارندگان آن کاری ساده بود با عنایت به آن که تحریف تورات برای  

آن بی اطالع بودند و با توجه به خائن و فاسد دانستن آنها توسط حضرت موسی، آیا می توان نسبت به سرنوشت این کتاب 

 اطمینان داشت که در آن تغییراتی ایجاد نکرده باشند.

طبق گزارش ویل دورانت، کاهنان برای تقویت مبانی اخالقی ست؛ ادر کتب تاریخی گزارش شدههایی از این دستکاری نمونه

یهود بر آن شدند تا پیامی از جانب خدا بیاورند و شریعتی را تدوین  کنند. این فکر مورد تائید یوشیا پادشاه بنی اسرائیل قرار 

تورات در قیای کاهن خبر داد، کتاب گرفت. او به تعمیر خانه خدا پرداخت و بتها را منهدم کرده، در سال هیجدهم سلطنتش، حل

آن را و است و دستور داد همه جمع شوند کنون به تورات عمل نشدهاو بسیار متاثر شد که چرا تا خانه خدا پیدا شده است!

 برای همه خواند و دستور داد به آن عمل کنند!!

ت، کاهنان سعی در جعل قانون برای نظام از این مطلب فهمیده می شود که تورات در دسترس مردم نبوده در غیر این صور

اجتماعی بنی اسرائیل نداشتند و اما پرسش آن است که آیا این نسخه همان نسخه ای بود که موسی آن را نوشته بود؟ مالك 

سال سلطنت یوشیا رفت و آمد او به  15است؟ چگونه قابل توجیه است که در مدت واقعی چه بودهیوشیا در تشخیص تورات 

 ،منحرفاننفر از  251 بعالوه (57چهار مقاله درباره مسیحیت، ص ) خدا، فقط حلقیای کاهن با آن برخورد کرده باشد؟ خانه

 دروغین داشتند. یپس از موسی، ادعای پیامبر
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ای مفقود شدن تورات اصلی به گونه .دلیل دیگر، تاریخ پر فراز و نشیب تورات است که بدان اشاره شد :یتاریخدالیل . 7

در این مورد، مدرك مورد « قاموس کتاب مقدس»اعتراف  آن در دسترس نیست.اصلی ی هامجموعهاکنون که مسلم است 

اعتمادی است. مستر هاکس ضمن بحث در مورد عهدین با آن که از آسمانی بودن آنها حمایت می کند، تحت عنوان الهامیت 

 کتاب مقدس می نویسد: 

متکلم شدند و  ،نوع بشر بر آن وحی مقدسنازل شده که ایشان نیز بر حسب اصطالح لغات بنیکالم خداوند بر انبیاء و رسل »

های اصلی که خود دیگر رجوع می فرمود. اما از نسخهوحی مسطور را یا خود نبی و رسول بنفسه می نوشت و یا مکاتب 

است و های اصلی استنساخ شدهت داریم از نسخهآنچه فعال در دس ایشان یا کاتبان ایشان نوشته باشند در دست ما نیست، بلکه

باز اختالفات جزئی در آنها دیده می شود، لیکن ابدا اسباب  ،هر چند که ایشان در کار خود نهایت دقت و اهتمام را داشتند

 «تغییر تعلیم و احکام کتاب مقدس نبوده و نخواهد بود.

نگارش  (؟؟) توسط جمعی از یهود طبریه و سوره 12در قرن  یفعل از نظر قاموس کتاب مقدس، قدیمی ترین نسخه تورات 

 (113)قرآن و کتابهای آسمانی دیگر، ص  یافته است، آیا تضمینی به اصالت و صحت آن می توان یافت.

های اصلی استنساخ شده باشد پس چرا این همه اختالف در آن هایی که در دست است از نسخهراستی اگر تورات و انجیله ب

-ایان قرن دوم قبل از میالد بر میبا عنایت به تاریخ نگارش دیگر کتابهای عهد عتیق که به مابین سالهای قرن دهم تا پ است؟

 است، چگونه می توان آنها را به وحی الهی نسبت داد؟ق م ( 1251ا پنج قرن بعد از وفات حضرت موسی)گردد که تقریب

الهی وحی آن را توان  وجود دارد که نمیعهد عتیق مطالب بسیاری در ، یشینپشواهد مهمتر از همه  :دالیل محتوایی. 2

 :به ساحت قدس ربوبی نسبت دادچنین مطالبی را پنداشت و 

 شبیه خداوند آفريده شدن آدم -1

 چنین آمده است:  23و  26، آیات 1این موضوع در کتاب مقدس، کتاب پیدایش، فصل 

 خود بیافرینم تا بر جانوران زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمانروایی کند.  سرانجام خدا فرمود: انسان را مانند -26

 پس خدا انسان را مانند خود آفرید او انسان را زن و مرد آفرید.  -23

 شراب خوردن نوح  -2

تاکستان  نوح به کشاورزی پرداخت و نخستین کسی بود که -21چنین آمده: آیه  3این موضوع در کتاب پیدایش، فصل 

 روزی شراب نوشید. مست شد و در میان چادرش برهنه به خواب رفت.  -21درست کرد. 

 همخوابي دختران لوط با پدر-3

 چنین می خوانیم:  13این ماجرا را در کتاب پیدایش، فصل 

رسید در سوآر زندگی لوط ، )لوط و دخترانش از نزد قوم لوط به فرمان خدا  گریختند و به شهر سوآرآمده بودند(، ت-71آیه 

روزی دختر بزرگ لوط به خواهر  -71کند از آن جا بیرون آمد و با دو دختر خود به کوهستان رفت و در غاری ماندگار شد. 
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بیا  -72پدرمان پیر است؛ و بر پایه فرهنگ مردم این سرزمین ها ، کسی هم پیدا نمی شود با ما ازدواج کند. »کوچک تر گفت: 

همان شب او را مست کردند و دختر بزرگ تر  -77.« انیم و با وی همبستر شویم تا تبار پدرمان نگهداریم به او شراب بنوش

فردای آن روز، دختر بزرگ تر به خواهر  -72با پدرش همبستر شد؛ ولی لوط از خوابیدن و برخاستن دخترش آگاه نشد. 

او شراب بنوشانیم و این بار تو با او همبستر شو تا تبار کوچک تر گفت: دیشب من با پدرم همبستر شدم. بیا اامشب هم به 

آن شب نیز او را مست کردند و دختر کوچک تر با او همبستر شد؛ ولی لوط از خوابیدن و  -75پدرمان را نگه داریم. 

را موآب دختر بزرگ تر پسری زایید و او  -73و دو دختر لوط از پدر خود آبستن شدند.  -76برخاستن دخترش آگاه نشد؛ 

دختر کوچک تر نیز پسری زایید و نام او را بن آمی )پسر  -75)زاییده شده از پدر( نامید؛ و خاندان موآب از او پدید آمد. 

 خاندان خودم( گذاشت؛ و خاندان آمون تا به امروز از او پدید آمد. 

 كشتي گرفتن يعقوب با...-4

د، نیست. این واقعه در کتاب مقدس چنین آمده است: پس از اینکه یعقوب این رویداد، چنانچه در میان مسلمانان شایع می باش

از پیش پدر زنش در کردستان عراق رفت، راهی سرزمین پدری خود، یعنی فلسطین شد. او با زنان، پسران، خدمتکاران و همه 

به سوی او می آید. ایسو سال  ی دارایی خود بود. پیش از رسیدن به رود اردن، شنید که برادرش ایسو با چهارصد مرد جنگی

ها پیش کینه ی یعقوب را به دل گرفته و سوگند یاد کرده بود او را بکشد. یعقوب هدایای پی در پی فرستاد و خود در پی آنها 

 روان شد تا برادرش گاه مالقات او را بپذیرد. وی سپس از خدا طلب یاری کرد.

 است: چنین کتاب پیدایش 72از فصل ادامه این داستان 

یعقوب شبانگاه برخاست. دو همسر، دو  -22او هدیه ها را جلوتر فرستاد؛ ولی خود شب را در اردوگاه بسر برد.  -21 

خدمتکار و یازده فرزندش را برداشت و از گدار یبوك. امروزه، نهر زرقا خوانده می شود و جایی است که رودخانه ی یبوك 

او، آنها و هر چه را داشت، از رود  -27ری شمال دریای مرده می باشد. . گذشت. کیلومت 21به رود اردن می پیوندد و در 

چون آن مرد  -25و خود تنها ماند. سپس مردی آمد و تا دمیدن سپیده با او کشتی گرفت.  -22خروشان به آن سو فرستاد؛ 

پس از آن،  -26از جا درآمده بود.  دید نمی تواند یعقوب را شکست دهد، به لگن او دست برد؛ و در مدت کشتی، لگن یعقوب

 -23« تا برایم دعای خیر نکنی، نمی گذارم از این جا بروی.» ؛ ولی یعقوب گفت:«بگذار بروم؛ چون سپیده دمیده»مرد گفت: 

آن مرد گفت: از این پس نام تو یعقوب نیست؛ بلکه  -25« یعقوب.»یعقوب پاسخ داد:« نام تو چیست؟»آن مرد پرسید: 

یعقوب از او  -23ی باشد؛ زیرا با گرفتاری هایی که خدا و مردم برایت پیش آوردند، مبارزه کردی و پیروز شدی. اسرائیل م

آنگاه برای یعقوب در آن جا دعای خیر « چرا نام مرا می پرسی؟»آن مرد گفت:« خواهش می کنم بگو نام تو چیست؟» پرسید:

خدا( جایی در خاور رود اردن و کناره ی چپ یبوك )نهر زرقا(. نامید؛ یعقوب آن جا را پنی ال. پنی ال=چهره ی  -71کرد. 

 «من در این جا با فرشته ی خدا روبرو شدم و هنوز زنده هستم.»زیرا گفت: 

 دروغ گفتن ابراهیم-5
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ده بود این موضوع، پیرامون رفتن ابراهیم به سوی مصر است. او با همسرش ساره به جایی رسید که فرمانروای آنجا دستور دا

مامورانش هر زن زیبای بیگانه ای را برای او ببرند و اگر آن زنشوهر داشت شوهرش را بکشند تا زن آزاد شود. در تورات، 

او همسر خود ساره را خواهر خود شناساند؛وابیملک پادشاه گرار نیز کسانی را -2چنین آمده است:  21کتاب پیدایش ، فصل

تو خواهی مرد؛زیرا زن شوهر داری رت »وای همان شب خداوند در خواب به ابیملک:-7فرستاد تا ساره را نزد وی ببرند.

سرورم! آیا تو چنین مردم درستکار را نابود » از این رو ابیملک  که هنوز با ساره همبسترنشده بود ، گفت:-2«گرفته ای

هم  نگفت این برادر من می باشد؟این  مگر ابراهیم خود به من نگفت این خواهر من است؟همچنین مگر ساره -5خواهی کرد؟ 

آری می دانم که تو این کار را با پاکدلی انجام دادی؛ »خداوند در خواب به او گفت:-6« نشان پاکدلی من بوده وگناهی ندارم.

او یک اکنون این زن را به شوهرش یاز گردان چون -3از همین رو بود که تو را از گناه باز داشتمو نگذاشتم به او دست بزنی.

ابیملک -5پیامبر است؛ وبرای تو دعا خواهد کردغ و زنده خواهی ماندولی اگر زن را باز نگردانی تو و نزدیکانت خواهید مرد. 

بامداد از خواب برخاست. با شتاب درباریان را خواست؛ و هرچه در خواب شنیده بود برای آنها بازگو کرد؛ و همه بسیار 

این چه کاری بود با ما کردی؟ مگر به تو چه کرده بودم که من و کشورم »ا خواند و به او گفت: ابیملک ابراهیم ر -3ترسیدند. 

در این کار » ابیملک افزود:  -11« را به چنین گناه بزرگی دچار کردی؟ هیچ کس چنین کاری که تو با من کردی، نمی کرد؟

ردم این شهر ترسی از خداوند ندارند؛ و برای به چنگ گمان کردم م»ابراهیم در پاسخ گفت:  -11« چه دیدی که چنین کردی؟

گذشته از این، او خواهر ناتنی من نیز هست. هر دو از یک پدر می باشیم؛ ولی دختر  -12آوردن همسرم، مرا خواهند کشت؛ 

زمین های هنگامی که خداوند، بی خواست من، مرا از خانه ی پدرم به سر -17مادرم نیست؛ و من او را به همسری گرفتم. 

 « دور فرستاد، به ساره گفتم یک خوبی در حق من بکن؛ هر جا رفتیم، بگو این برادر من است.

 زنای داوود با زن شوهر دار -1

 : 11این رویداد در کتاب دوم شموال این گونه بیان گردیده: فصل 

لطنتی رفت. وقتی در آن جا قدم یک روز هنگام عصر، داوود از خواب برخاست و برای هواخوری به پشت بام کاخ س -2آیه 

داوود یک نفر را فرستاد تا بپرسد آن زن کیست؟ خبر آورده  -7می زد، چشمش به زنی بسیار زیبا افتاد که حمام می کرد. آیه 

تا  داود چند تن را فرستاد -2شد که نام او بَتشِبا دختر الیام و همسر یوری)از سرداران سپاه داوود( از خاندان هتی است. آیه 

بتشبا باردار شد و موضوع را به  -5او را آوردند و با او همبستر شد. سپس آن زن، خود را شست و به خانه بازگشت. آیه 

یوآب نیز یوری را « یوری از قبیله ی هتی را نزد من بفرست.»رسانید. آنگاه داوود برای یوآب چنین پیغام داد:  آگاهی داوود

یوری نزد داوود آمد، داوود در باره ی سالمتی یوآب و سربازان و وضعیت جنگ از او  وقتی -3پیش داوود فرستاد. آیه 

پس از رفتن یوری، داوود هدایایی نیز به خانه ی او « اینک به خانه برو و استراحت کن.»سپس به او گفت: -5پرسید. آیه 

وقتی داوود  -11بانان پادشاه بسر برد. آیه ولی یوری به خانه نرفت و شب را کنار دروازه ی کاخ پیش نگه -3فرستاد؛ آیه 

یوری  -11آیه « چه شده؟ چرا پس از این همه دوری، دیشب به خانه نرفتی؟»این را شنید، یوری را خواست و پرسید:

صندوق عهد خداوند و سپاه اسرائیل و یهودا و فرمانده من یوآب و افسرانش در صحرا اردو زده اند؛ آیا رواست من به »گفت:
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داوود به  -12آیه « نه بروم و با همسرم به خوشگذرانی بپردازم؟ تو زنده باشی و جانت پایدار! من هرگز چنین نخواهم کرد.خا

داوود  -17یوری آن روز و روز بعد در اورشلیم ماند. آیه « امشب همین جا بمان و فردا به میدان جنگ باز گرد.»یوری گفت:

ست نمود؛ ولی یوری آن شب نیز به خانه نرفت و نزد پاسداران دروازه ی کاخ بسر برد. او را برای شام دعوت کرد و او را م

داوود در آن نامه  -15صبح روز بعد، داوود نامه ای برای یوآب نوشت و آن را به یوری داد تا به او برساند. آیه  -12آیه 

وقتی بتشیا شنید  -26آیه « د تا کشته شود...یوری را به جایی که جنگ شدید است بفرست سپس او را تنها بگذاری» نوشت:

پس از پایان سوگواری، داوود بتشیا را به کاخ آورد و او نیز یکی از زنان داوود شد و از  -23شوهرش مرده، عزادار شد. آیه 

 او پسری به دنیا آورد؛ ولی کاری که داوود انجام داده بود، نزد خدای جاویدان ناپسند بود. 

 ت پرستي سلیمانزن بارگي و ب-7

 : 11کتاب اول پادشاهان فصل 

بجز دختر فرعون، سلیمان به زنان بیگانه ی بسیاری دل بست. زنانی از مردم موآب، زنان اَموری، اَدومی و سیدونی. بند  -1بند

هم پیش شما نزد آنان نروید و آنان »سلیمان از میان مردمانی زن گرفت که خدای جاویدان به بنی اسرائیل فرموده بود: -2

بدین سان، سلیمان هفتصد زن و  -7بند« نیایند. زیرا بی شک آنان شما را به راهی می کشانند تا از خدایان شان پیروی کنید.

چنانکه سلیمان در پیری به پرستش بت ها روی آورد و  -2سیصد کنیز داشت و این زنان، دل او را از خدا دور کردند. بند 

 خدای جاویدان نبود. مانند پدرش داوود تسلیم 

     گوساله سازی و گوساله پرستي هارون-8

 : 72تورات گوساله سازی را به هارون نسبت داده است. این موضوع از در کتاب رهایی، فصل  چنین آمده است

خدایانی بساز برخیز و برای ما »هنگامی که بازگشت موسی از کوه سینا به رازا کشید، مردم نزد هارون رفتند و گفتند: -1آیه 

گوشواره »هارون گفت: -2« تا ما را هدایت کند؛ چون نمی دانیم بر سر موسی که ما را از مصر بیرون آورد، چه آمده است.

مردم گوشواره های زرین خود را به  -7« های طال را که در گوش های زنان، دختران و پسران شماست، پیش من بیاورید.

های طال را گرفت. آنها را آب کرد و در قالبی که ساخته بود ریخت؛ و تندیسی از گوساله  هارون گوشواره -2هارون دادند. 

« ای اسرائیل! این همان خدایی است تو را از مصر بیرون آورد.»ساخت. نوادگان اسرائیل)تا گوساله را دیدند(، فریاد برآوردند:

فردا برای خدای جاویدان جشن می »ساخت و گفت:هارون با دیدن این صحنه، یک قربانگاه نیز جلوی آن گوساله  -5

« این مردم چه بدی به تو کرده بودند که آنها را به چنین گناه بزرگی آلوده ساختی؟»آنگاه موسی به هارون گفت: -21« گیریم.

دایانی بساز آنها به من گفتند برای ما خ -27سرورم، بر من خشم مگیر. تو می دانی که این مردم گمراهند. »هارون گفت: -22

من هم گفتم گوشواره های  -22تا ما را هدایت کند چون نمی دانیم بر سر موسی که ما را از مصر بیرون آورده، چه آمده. 

 «طالی خود را پیش من بیاورند. آنها را در آتش ریختم و این گوساله از آن ساخته شد.

 نقل قول از زبان موسي -9
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مطابق این ادبیات بکار رقته در تورات، باید چنین نتیجه گرفت که مولف آن کس  تورات گاهی از موسی نقل سخن دارد.

دیگری غیر از موسی است. مثال در باره ی سپردن تورات به الویان و مشایخ بنی اسرائیل مکررا در کتاب اعداد از سخن 

وش تمامی جماعت بنی اسرائیل تماما موسی چنین تعبیر می کند: موسی ایشان را امر فرمود، موسی کلمات این سرود را در گ

گفت و...وجود این تعبیرات، موید غیر آسمانی بودن تورات است. ر. ك: هاشمی نژاد، عبدالکریم، قرآن و کتاب های آسمانی 

 .115و  111دیگر، ص

 گزارش خواب يوسف 

 (11تا  5، آیه 73)کتاب پیدایش، فصل  گزارش تورات:

او به آنها  -6ا برای برادرانش بازگو کرد. این خواب بر بیزاری آنان از یوسف افزود. یک شب یوسف خوابی دید و آن ر -5

ما در میان کشتزار بودیم و بافه ها را می بستیم، ناگاه  -3خواهش می کنم گوش کنید تا خوابم را برایتان بازگو کنم. »گفت: 

برادرانش به وی  -5« ند و در برابرش سر فرود آوردند.بافه ی من بلند شد و ایستاد؛ و بافه های شما پیرامون او را گرفت

و برای خواب و سخنان یوسف، « پس تو می خواهی بر ما فرمانروایی کنی؟ یا ما می خواهیم بر تو فرمانروایی کنیم؟» گفتند:

خواب دیدم آفتاب، » یوسف بار دیگر خوابی دید و آن را برای برادرانش چنین گفت: -3بر بیزاری برادران از او افزوده شد. 

او این خواب را هم برای برادران و هم پدرش بازگو کرد؛ ولی پدر  -11« ماه و یازده ستاره در برابر من سر فرود می آوردند.

این چه خوابی است دیده ای؟ یعنی من و مادرت و برادرانت می آییم و پیش تو سر فرود می » او را سرزنش کرد و گفت:

 «آوریم؟

ات، یوسف خواب اول خود را برای برادران و خواب دوم را هم برای برادران و هم برای پدرش تعریف کرد؛ در گزارش تور

 ولی در گزارش قرآن، یوسف تنها یک خواب می بیند و آن را فقط برای پدر بازگو می کند. 

 (5و  2یوسف، آیات (گزارش قرآن

« یازده ستاره با ماه و خورشید، در برابر من سجده می کنندهنگامی که یوسف به پدرش گفت: ای پدر! خواب دیدم که »-2

پدرش گفت: خوابت را برای برادرانت تعریف نکن؛ زیرا بر علیه تو توطئه می کنند. به راستی که شیطان دشمن اصلی انسان  -5

 «است.

 گزارش چگونگي به صحرا رفتن يوسف با برادران  

 (12تا  12، آیات 73کتاب پیدایش، فصل (گزارش تورات

برادران یوسف گله های پدرشان را برای پرانیدن به شِخِم )شهری بوده در نزدیکی جنوب نابلس و در سی کیلومتری  -12 

شمال اورشلیم در اسرائیل کنونی که نام امروزی آن روشن نیست. دانشنامه ی اینترنتی کتاب مقدس به فرانسه( برده بودند. 

 -12« من آماده ام» یوسف پاسخ داد:« برادرانت به شخم نرفتند؟ بیا تو را پیش آنها بفرستم.آیا »اسرائیل به یوسف گفت: -17

یوسف از دره ی هِبرون )شهری در « تو هم به آن جا برو و ببین کارها چگونه است و برایم گزارش بیاور.»اسرائیل به او گفت:
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متری شمال خاوری شهر بِئِرشِبا در اسرائیل( به شخم سی و چهار کیلومتری جنوب باختری اورشلیم و در چهل و پنج کیلو

 رفت.

در گزارش تورات، یعقوب یوسف را به دنبال برادران به صحرا می فرستد؛ ولی در گزارش قرآن، برادران با اصرار از پدر می 

 خواهند که یوسف را با آنان بفرستد.

 ( 15تا  11)یوسف، آیات گزارش قرآن

فردا او را  -12ای پدر! چرا در باره ی یوسف، به ما اطمینان نداری؟ ما خیرخواه اوییم. » گفتند: برادران یوسف به یعقوب-11

اگر او با شما بیاید، » یعقوب گفت: -17« با ما به صحرا بفرست تا جست و خیز و باری کند و ما از او مراقبت خواهیم کرد.

چگونه ممکن است »برادران گفتند: -12« لید، گرگ او را پاره کند.من نگران می شوم و می ترسم که مبادا زمانی که از او غاف

پس هنگامی که یوسف را با خود بردند و با هم  -15« گرگ او را بدرد در حالی که تعداد ما زیاد است؟ مگر ما ابلهیم؟

 همدست شدند که او را در چاه عمیقی بیندازند...

 گزارش يوسف و زن پوتیفار 

 (21تا  12، آیات 73دایش، فصل )کتاب پیگزارش تورات

یوسف از چنگ او گریخت و از خانه بیرون رفت « بیا با من همبستر شو.»ناگهان آن زن پیراهن یوسف را گرفت و گفت:-12

آن زن تا دید پیراهن یوسف در دستش مانده و او هم به بیرون خانه گریخته است،  -17و پیراهنش در دست آن زن ماند. 

ببینید! شوهرم این برده ی عبرانی را به خانه آورد تا آبروی ما را بریزد. او به » را خواست و به آنها گفت:خدمتکارانش  -12

و تا دید که من فریاد زدم و صدایم را بلند  -15من نزدیک شد و می خواست به من دست درازی کند؛ ولی من فریاد کشیدم؛ 

و  -13آن زن لباس یوسف را نگاه داشت تا شوهرش به خانه آمد؛  -16« کردم، پیراهنش را در دستم جا گذاشت و گریخت.

آن برده ی عبرانی که به خانه آورده ای، به سوی من آمد و می خواست به من »داستانی را که ساخته بود، برایش چنین گفت: 

چون پوتیفار سخنان  -13« ولی تا فریاد کشیدم، پیراهنش را در دستم جا گذاشت و از خانه گریخت. -15دست درازی کند؛ 

و یوسف را به زندان کاخ انداخت  -21آتش خشمش افروخته شد؛ « ببین برده ی تو با من چه کرده،» زنش را شنید که گفت:

 که دیگر زندانیان پادشاه در آن گرفتار بودند. 

ش می کند. همچنین در در گزارش تورات، پوتیفار از یوسف عصبانی می شود ولی در گزارش قرآن، پوتیفار زن را سرزن

 تورات، از پاره شدن پیراهن یوسف از پشت و قضاوت کس دیگری در این باره سخنی نیست. 

 (23تا  26:)یوسف، آیات گزارش قرآن

اگر پیراهن »یکی از بستگان زن چنین قضاوت کرد:« این زن بود که در پی کامجویی، مرا به خود خواند.»یوسف گفت: -26

ولی اگر پیراهن یوسف از پشت پاره شده باشد، -23ده باشد، زن راست می گوید و یوسف دروغگوست؛یوسف از جلو پاره ش

این هم یکی از »هنگامی که همسر زن دید پیراهن یوسف از پشت پاره شده، گفت:-25« زن دروغ گفته و حق با یوسف است.
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، تو برو! و تو ای زن درخواست بخشش کن که یوسف -23نیرنگ های زنانه است؛ به راستی که حیله ی آنان پیچیده است. 

 «گناهکاری.

 گزارش محل تعبیر خواب فرعون توسط يوسف 

 (13تا  12آیات  21)کتاب پیدایش، فصل :گزارش تورات

فرعون فرستاد تا یوسف را بیاورند. بی درنگ او را از زندان بیرون آوردند. سر و رویش را پیرایش کردند. لباس هایش  -14

من دیشب خوابی دیدم؛ و کسی نمی تواند آن را تعبیر »فرعون به وی گفت: -15ردند و او را پیش فرعون بردند. را عوض ک

آن که خواب ها را تعبیر می کند، من نیستم؛ این » یوسف گفت: -16« کند. شنیده ام تو می توانی خواب ها را تعبیر کنی.

 فرعون خوابش را برای یوسف چنین بازگو کرد... -13شن می کند. خداوند است که از این راه، آینده را برای فرعون رو

در گزارش تورات، یوسف در کاخ فرعون خواب وی را تعبیر می کند؛ ولی در گزارش قرآن، این کار در زندان انجام داده می 

 شود.

 (52تا  25)یوسف، آیات گزارش قرآن

شده بود، یوسف را به یاد آورد که چگونه خواب او را تعبیر کرده بود یکی از آن دو تنی که با یوسف در زندان بود و آزاد  -25

ای »او به زندان نزد یوسف رفت و گفت: -26« من شما را از تعبیر خواب آگاه می کنم. مرا به نزد یوسف بفرستید.»و گفت:

هفت خوشه ی سبز و  یوسف راستکردار! بگو تعبیر این خواب چیست که هفت گاو چاق، هفت گاو الغر را می خورند؟ و

هفت »یوسف گفت:-23« هفت خوشه ی خشک، نشانه ی چیست؟ تا من نزد فرعون و درباریان باز گردم و آنان را آگاه کنم.

پس از آن، هفت سال  -25سال پی در پی بکارید و بجز اندکی که برای خوراك نگه می دارید، بقیه را با خوشه انبار کنید. 

پس از آن سال  -23ا اینکه کم کم از آن مصرف می کنید، آنچه را انبار کرده اید، خواهید خورد. سخت می آید که در آنها، ب

« او را نزد من آورید.» با شنیدن این تعبیر، پادشاه گفت: -51« های سخت، سالی پر بار برای مردم آید که سختی پایان یابد.

ویش برگرد و از او بپرس حال زنانی که انگشت های خود نزد آقای خ»هنگامی که پیک فرعون نزد یوسف آمد، یوسف گفت:

 « را بریدند چگونه است؟ زیرا پروردگار من به نیرنگ آنان آگاه است.

 گزارش شناساندن يوسف به برادران پس از سفر سوم 

 در گزارش تورات، یوسف پس از سفر دوم خود را به برادران می شناساند و در گزارش قرآن، پس از سفر سوم.

 (2تا  1، آیه 25، فصل 72تا  1، آیه 22، فصل 15، آیه 27، فصل 72تا  5آیه  22)کتاب پیدایش، فصل :گزارش تورات

 )سفر اول(

پسران یعقوب نیز همراه دیگر کسانی که از جاهای دیگر برای خرید گندم آمده بودند، به مصر رسیدند؛ زیرا در فلسطین هم  -5

بود که در کشور دستور می داد و او بود که به مردم گندم می فروخت، برادران یوسف در چون یوسف  -6خشکسالی آمده بود. 

یوسف بی درنگ آنها را شناخت؛ ولی با آنها مانند بیگانه رفتار کرد؛ و با تندی از  -3برابر او به خاك افتادند و سجده کردند. 
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یوسف برادرانش را  -5« برای خرید آذوقه آمده ایم.از سرزمین فلسطین »پاسخ دادند:« از کجا آمده اید؟»آنان پرسید:

 شناخت؛ ولی آنها او را نشناختند. 

 )مقدمات سفر دوم(

مردی که » -71آنان به سرزمین فلسطین نزد پدرشان یعقوب بازگشتند و آنچه پیش آمده بود، چنین بازگو کردند:  -23

ولی ما به او پاسخ دادیم ما مردمان  -71وسی متهم کرد؛ فرمانروای مصر بود، با ما به تندی سخن گفت و ما را به جاس

از کجا بدانم راست می گویید؟ یکی از »فرمانروای مصر در پاسخ ما گفت: -77« درستکاری هستیم. ما جاسوس نیستیم.

در کوچک تان را و برا -72برادرانتان را نزد من می گذارید. آنچه برای گرسنگی خانواده هایتان نیاز دارید بردارید و بروید؛ 

پیش من بیاورید. آنگاه می پذیرم که جاسوس نیستید و مردمان درستکاری هستید. برادرتان را آزاد می کنم؛ و می توانید به 

 «این کشور رفت و آمد کنید.

 )سفر دوم(

 «یوسف معرفی کردند.آنها هدیه ها، دو برابر پول و بنیامین را برداشتند و به مصر رفتند و خود را به » -15، آیه 27فصل 

 :22فصل 

کیسه های اینها را چنان از گندم پر کن که بتوانند آنها را ببرند و پول »آنگاه یوسف به پیشکار خود چنین فرمان داد: -1آیه 

وجام مرا، جام نقره ای را با پول بنیامین در دهانه ی کیسه ی او  -2های هرکدام شان را هم در دهانه ی کیسه خودش بگذار؛ 

زمانی که از شهر بیرون رفتند، پیش از آنکه دور شوند، یوسف به پیشکار  -2او نیز آنچه یوسف گفته بود، انجام داد. «بگذار.

چرا سرور ما »آنها پاسخ دادند: -3برخیز و به دنبال آنها برو؛ و به آنان که رسیدی ، بگو چرا به جای خوبی بدی کردید »گفت:

مگر ما پول هایی را که در سرزمین  -5دور است که چنین کار ناپسندی انجام داده باشند.  چنین گفته؟ از بندگان شما به

جام  -3خودمان فلسطین در کیسه هایمان یافتیم پس نیاوردیم؛ پس چگونه نقره یا طالیی از خانه ی اربابت دزدیده ایم؟ 

پیشکار جستجو را از  -12« سرورمان خواهیم شد. اربابت را پیش هریک از بندگانت پیدا کردی او را بکش؛ و ما نیز برده ی

اکنون که بنده تان پیش  -77کیسه ی برادر بزرگ تر آغاز کرد تا به کوچک تر رسید و جام را در کیسه ی بنیامین یافت. 

نه می زیرا چگو -72شماست، مرا به جای او برده ی خود سازید؛ و خواهش می کنم بگذارید او با دیگر برادرانش باز گردد؛ 

 توانم بدون بنیامین نزد پدرم برگردم؟

 پیدایش: 25)معرفی یوسف( فصل 

؛ و هنگامی که او خود «همه بیرون بروید»یوسف دیگر نتوانست در برابر آنچه پیش آمده بود خودداری کند و فریاد زد: -1آیه 

یوسف  -7ن شنیدند و به فرعون گزارش دادند. او با صدای بلند گریه کرد. مصریا -2را به برادرانش شناساند، کسی آنجا نبود. 

ولی برادران از ترس زبان شان بند آمده بود و نتوانستند « من یوسف هستم. آیا پدرم هنوز زنده است؟»به برادرانش گفت:

به  من برادرتان یوسف هستم که او را»آنان نزدیک شدند؛ و او گفت:« جلو بیایید!»یوسف به برادرانش گفت: -2پاسخ دهند. 

 «مصریان فروختید.
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 (  31تا  55)سوره ی یوسف، آیات :گزارش قرآن

 )سفر اول(

و  -53و برادران یوسف به مصر آمدند و به خدمت او رسیدند. یوسف آنان را شناخت ولی آنان او را نشناختند. آیه  -55آیه 

رید. مگر نمی بینید که من پیمانه را تمام می برادر پدری خود را نزد من آو»چون به آنان گندم و توشه ی راه کافی داد، گفت:

 «پس اگر او را نزد من نیاوردید، گندمی به شما نخواهم داد و به این جا هم نیایید. -61دهم و من بهترین میزبانانم؟ 

 )مقدمات سفر دوم(

ان را با ما بفرست تا به ما پس چون به سوی پدر خود بازگشتند، گفتند: ای پدر! دیگر به ما گندم نمی دهند. برادرم -67آیه 

هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا با من به نام خدا پیمان »گفت: -66آیه « گندم بدهند؛ و ما نگهبان او خواهیم بود.

پس چون پیمان خود را با او استوار « استواری ببندید که حتما او را نزد من باز آورید؛ مگر آنکه گرفتار حادثه ای شوید.

 «خدا بر آنچه می گوییم وکیل است.»یعقوب گفت:کردند 

 )سفر دوم(

و هنگامی که خدمت یوسف رسیدند،  -63و چون همان گونه که پدرشان به آنان فرمان داده بود وارد شدند...آیه  -65آیه 

را در بارِ برادرش  پس هنگامی که به آنان گندم و توشه ی راه کافی داد، جامی -31برادرش بنیامین را کنار خود نشاند...آیه 

پس یوسف به بازرسی بارهای -36آیه « ای کاروانیان! قطعا شما دزد هستید.»نهاد. سپس به دستور او ندا کننده ای بانگ زد:

ای عزیز! او پدری »گفتند: -35آنان، پیش از بار برادرش، پرداخت. آن گاه آن را از بار برادرش بنیامین درآورد. آیه 

پناه »پیشکار یوسف گفت: -33آیه «راین یکی از ما را به جای او بگیر که ما تو را از نیکوکاران می بینیم.سالخورده دارد بناب

« بر خدا که جز آن کس را که کاالی خود را نزد وی یافته ایم، بازداشت کنیم؛ زیرا در آن صورت قطعا ستمکار خواهیم بود.

 یوسف شدند. پس چون از او نومید شدند تسلیم خواسته ی  -51آیه 

کتاب مطالب مقایسه بین تصویر کتاب مقدس از انبیای الهی و تصویر قرآن از آنان، به خوبی داللت بر آن دارد که ان نسبدی

ولی نمی توان و  استشده هاها و بازنویسیبلکه این کتاب دچارانواع تحریف مقدس نمی تواند تعالیم انبیا و وحی الهی باشد.

 مالك صحت این مطالب، تأیید و مطابقت با قرآن است. .ای مطالب درست در کتب موجود تردید نمود نباید در وجود پاره

وجود داستانهایی چون وفات  ،یکی از مدارك و شواهد در این مورد :بعد از حضرت موسی حوادث تاریخیگزارش . وجود 5

پس موسی بنده خداوند در )است.آمده، سفر تثنیه 72در باب است که  عزاداری بنی اسرائیلهمچون آن از حوادث بعد و موسی 

تا  و از مقبرها آنجا به زمین مواب موافق قول خداوند وفات کردو او را در دره زمین مواب برابربیت پعّور دفن کرد و هیچ کس

 5، فقره 72نیه، باب به امروزر واقف نیست....و بنی اسرائیل از برای موسی سی روز در بیابان های مواب گریه نمودند. سفر تث

ره ن ذکر نام شهرهایی که در بعد از زمان حضرت موسی ساخته شده است. در برخی  از موارد مولف کتاب در باهمچنی (3تا 

عالوه بر این، اسفار اسامی یونانی دارند و تاریخشان، .استگوید که گویا قرنها پیش مردهحضرت موسی همانند مردی سخن می
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بدینسان ذکر این مطالب، نشانگر آن است که تورات کنونی یک سند تاریخی است که بعد از وفات  نه است.تاریخ ترجمه سبعی

 حضرت موسی توسط رهبران دینی یهود نگارش یافته است.

که داستانها و حوادث را از قول موسی و این ادبیات و تعابیر : (ادبیات و تعبیرات به کار رفته در تورات)دالیل شکلی:. 6

انند یک شاهد و ناظر بیگانه، آن را بیان می کند، نشانگر آن است که مولف آن کس دیگری غیر از حضرت موسی است. هم

موسی »مثال در مورد سپردن تورات به الویان و مشایخ بنی اسرائیل مکررا در سِفر اعداد از سخن موسی چنین تعببیر می کند: 

مؤید  ،وجود این تعبیرات« .رود را در گوش تمامی جماعت بنی اسرائیل تماما گفتموسی کلمات این س. ..ایشان را امر فرموده،

 (115و  111) قرآن و کتابهای آسمانی دیگر، ص  است. زارشات عالمان و نویسندگان یهودیفعلی گتورات آن است 

باره تاریخ نگارش و  ی دردر قرون وسطی نقد دیدگاه سنتمی دانیم که : (کتاب مقدسنقادیهای )نتایج  یپژوهشدالیل  . 3

را وحیانی بودن عهد عتیق ای که برخی دانشمندان یهودی برای نخستین بار دیدگاه گان کتاب مقدس، آغاز شد؛ به گونهنویسند

نقد را تورات و گانه اسفار پنج صزیر سؤال بردند. یکی از معروف ترین کسانی که در گذشته دیدگاه سنتی را به ویژه در خصو

م( است. او در کتاب تفسیر خود بر سفر تثنیه، به این موضوع پرداخته است او که نمی  1153-1162) راهیم بن عزراکرد، اب

  است.ید، مطالب خود را رمز آلود آوردهتوانست با صراحت در این باره سخن بگو

-است که نویسنده واقعی اسفار پنج آن است که این موارد بیانگرتورات به موارد خاصی اشاره کرده گانهوی از درون اسفار پنج

) عبد  .باشدشدهی به دست فرد دیگری نوشتهها پس از حضرت موسع(نیست، بلکه این کتاب باید قرن)گانه حضرت موسی

 (153الرحیم سلیمانی، یهودیت، ص

نقد »ه امروزه به همچنین در قرن نوزدهم و به دنبال عصر روشنگری در خصوص کتاب مقدس، جریانی در غرب ظهور کرد ک

ات را به صورت ع( موارد و مطالب تور)دهد حضرت موسیمعروف است. تحقیقات نظری نشان می« تاریخی کتاب مقدس

 (612، ص 2در جهان مذهبی، ج « دین یهود» ) کایل یتیس، است.قطعی، نهایی نکرده

ای مسیحی در ر کتاب مقدس وجود دارد. نویسندهاجریان نقادی کتاب مقدس نشان داد تردیدهایی جدی در باب اعتبعالوه، ه ب

ع( )نویسنده پنج کتاب اول کتاب مقدس، موسی ،این باره می نویسد: نقادان به طور کلی عقیده دارند که بر خالف نظر سنجی

دو نوع  اند. یکی از نتایج این عقیده این است که در کتاب پیدایش،ویسندگان آن الاقل چهار شخص بودهبلکه ن ،استنبوده

هایی ها درباره وقایع آینده پیشگوییهایی که در آندان معتقد بودند که کتابها، قسمتمختلف شرح آفرینش وجود دارد. نقا

باشد، این موضوع است که تر از همه این جزئیات میچه مهم اند... آناز انجام شدن آن وقایع نوشته شدهوجود دارد، بعد 

 (75)ویلیام هوردرن، راهنمای الهیات پروتستان، ص کند، شک و تردید به وجود آمد.قدس بیان میبی که کتاب مدرباره هر مطل

 ، شرح آيین يهودتلمود

های درون گروهی و درون این کتاب در واقع دستور العملتلمود در واقع مجموعه قواعد و آداب آیین یهود و تفسیر آنهاست، 

بوده، که توضیح و تفسیر و « مشنا»است. کتاب اصلی به نام هم غیر علنی بیان شدهی از امور مدینی یهود است که در آن برخ
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را تلمود « غاماراه»و « مشنا»مجموعه سپس شد، نامیده می« غاماراه»وشته شده که تکمیل آیین یهود بوده و شرحهایی بر آن ن

 نامیدند. 

ورات به صورت های تان و علمای طراز اول یهود بر آیهمندبه تعبیر دیگر، تلمود تفسیرهایی است که طی قرون و اعصار دانش

 (ای از تلمود، ابراهام کهن، انتشارات اساطیر، سخن ناشرگنجینه ) اند.کتبی و شفاهی نهاده

عنوان فصل اول تلمود، یکتا خدای جهان آفرین است و در آن وجود خدا، وحدانیت، نداشتن جسم و ماده، حضور در همه جا، 

د و بیان صفات خداوند دانسته ، علم نامتناهی، ابدیت، عدالت رحمت، ابوت قدوسیت و کمال و نامی بدون از حقدرت مطلق

 (23ای از تلمود، ص گنجینه ) است.شده

میالدی در فلسطین  511تلمود بابل که در سال  است، و نیزمیالدی در فلسطین موجود بوده 721تلمود اورشلیم که در سال 

نزد یهودیان به حدی واال و  جایگاه تلمود. دو تلمود مشهور هستند است،دادهجلد را تشکیل می 12کم  دست وموجود بوده 

اند، آموزش آن را نیز کردهآن را کتاب منزل تلقی میو حتی اند گ تورات و حتی برتر از آن دانستهتلمود را هم سنباالست که 

کار خوبی انجام داده، اما پاداش نخواهد   کسی که تورات را بیاموزد )بیاموزاند(» تر از آموزش تورات به شمار آورده اند:مهم

را )یعنی « غاماراه»ای انجام داده که پاداش نیز خواهد داشت و کسی که را بیاموزد کار شایسته« مشنا»که داشت، اما کسی 

الکنز و الموصود فی  ) .«استیسته را انجام دادهبیاموزد باالترین کار شا ،شرح مشنا که روی هم رفته تلمود نامیده می شود(

 (51قواعد التلمود، ص 

 تورات

بوکای پزشک فرانسوی و نویسنده کتاب تورات، انجیل، قرآن و علم است. وی در این کتاب به ضعف علمی کتاب مقدس 

آن و علم. چاپ دوم. تهران: دفتر اشاره کرده و می گوید این ضعفها در قرآن نیست. )ر. ك: بوکای، موریس. تورات، انجیل، قر

 ( 22و  27. ص1762نشر فرهنگ اسالمی. 

گوید: تورات، سازمان یافته از روایات گوناگونی است که توسط نویسندگان کم و بیش ماهری جمع آوری شده است. وی می

یافتی از نسل های گذشته از نظر نقد متن، تورات روشن ترین نمونه ی دست کاری های انسان در روایات شفاهی و متون در

یکم و دوم »( کتاب شموال و کتاب های 25در ادوار گوناگون قوم یهود می باشد. )تورات، انجیل، قرآن و علم . ص، 

، بویژه مجموعه هایی که زندگینامه های مربوط به شموال، طالوت، داوود و سلیمان می باشد، از دید تاریخی جای «پادشاهان

.ژاکب، اشتباهات متعددی در آنهاست؛ به این شرح که یک پیشامد به دو یا سه طریق روایت شده است . بحث دارد.  از نظر ا

اجتماال یک نویسنده به نام وقایع نگار داشته که در پایان سده ی چهارم پیش از « یکم و دوم تواریخ، ازرا، نِهِمیا»کتاب های 

می شود، بسیار بی سر و ته است؛ و در آن کتاب ها، تاریخ، همچنان  میالد می زیسته. پس مجموع کتاب هایی که تاریخ گفته

 (77و  72که از طریق علمی تدوین شده، از طریق تخیلی نیز بیان گردیده است. )تورات، انجیل، قرآن و علم، ص، 

 تاريخ يعقوبي و كتاب مقدس
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 احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح کاتب می نویسد: 

پیشرو »سینا رفت و چهل روز ماند و تورات را نوشت. موسی یوشع بن نون )یوشئا( را خواست و او را گفت:  موسی به کوه

بنی اسرائیل باش و دلت را محکم دار که تو بنی اسرائیل را به زمین بنی کنعان که خدا به آنان ارث داده است، درآوری. تورات 

عهد( را عهده دارند،  بسیار؛ خدا را بزرگ دارید و فرموده های او را که در  را به کاهنان بنی الوی که تابوت سکینه  )صندوق

 «تورات برای شما بیان کرده است، نگهدارید.

موسی آنها را به پیروی از آنچه در تورات است، وصیت فرمود و برای آنان دعای برکت کرد. بخت نصر تورات و آنچه از 

گرفت و در چاهی انداخت و آتش در آن افکند و از خاك انباشته اش ساخت. چون  کتاب های پیامبران در معبد بود، همه را

پسر ساالتی ال را به پادشاهی برداشتند و او شهر اورشلیم را ساخت و معبد « زوروربابل»بنی اسرائیل به شهر خود بازگشتند، 

صر را به صورت چارپای ماده ای درآورد و او را از نو بنا کرد و چهل و شش سال در این کار بود؛ و در زمان او، خدا بخت ن

هفت سال در میان چارپایان گوناگون می گشت؛ آنگاه گفته اند که خدا توبه اش را پذیرفت و او را به صورت آدمی زنده 

د ، گردانید، سپس مرد؛ زوروبابل بود که تورات و نوشته های پیامبران را از چاهی که بخت نصر آنها را در آن دفن کرده بو

بیرون آورد و آن کتاب ها را بی آنکه سوخته باشد، همان طوری که بوده، یافت؛ سپس نسخه های تورات و کتاب های انبیا و 

 (33، ص1احکام و شریعت های آنها را دوباره باز آورد، و اول کسی بود که این کتاب ها را نوشت. )تاریخ یعقوبی، ج

 تارخ طبری و كتاب مقدس 

ی نویسد: و چون اسرائیلیان به شام درآمدند، پیمان خدا را نداشتند که تورات از دست آنها رفته بود و سوخته محمد بن جریر م

و فنا شده بود؛ و عزیر که از اسیران بابل بود و به شام بازگشته بود، شب و روز بر تورات می گریست و از مردم بریده بود و 

ای عزیر! گریه »رش گریه بود. روزی نشسته بود که مردی سوی وی آمد و گفت: در دل دره ها و بیابانها تنها می رفت و کا

بر کتاب و پیمان خدا می گریم که میان ما بود و خطاهای ما و خشم  پروردگارمان  چنان شد که » گفت:« ات از چیست؟

میان ما بود و دنیا و آخرت ما جز به دشمن را بر ما چیره کرد که مردان ما را کشت و دیارمان را ویران کرد و کتاب خدا را که 

 « کمک آن سامان نگیرد، بسوزانید. اگر بر تورات نگریم؛ بر چه چیز بگریم.

آری برگرد و روزه »گفت: « آیا چنین چیزی شدنی است؟ »گفت: « آیا دوست داری تورات به تو باز گردد.» آن شخص گفت:

عزیر بازگشت و روزه گرفت و تطهیر کرد و جامه پاکیزه کرد و به « بیا. بدار و تطهیر کن و جامه پاکیزه کن و فردا همین جا

وعده گاه رفت؛ و آن مرد که فرشته ی خدا بود با ظرف آبی پیش وی آمد و آب را به او نوشانید که تورات در سینه وی 

دود آن برای بنی اسرائیل نمودار شد و سوی بنی اسرائیل بازگشت و تورات را با حالل و حرام و سنت ها و فریضه ها و ح

نوشت که بیش تر از هر چیز دوست داشتند و کارشان به کمک آن سامان یافت؛ و عزیر میان آنها بود و حق خدا را می 

گذاشت. آنگاه خدا وی را به جوار خویش برد و بدعت ها میان بنی اسرائیل پدید آمد و گفتند که عزیر پسر خدا بود؛ و خدا 

کارشان را به صالح آرد و تعلیم دهد و به عمل تورات وادار کند. )طبری، محمد بن جریر، تاریخ االمم  پیامبری فرستاد که

 (232، ص2والمولوك، مترجم: پاینده، ابوالقاسم، ج
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 انجيل )پيام خوش(

ه واژ است، لذا قرآن هموارهنازل شده است که  از طرف خدا به حضرت عیسی)ع(یل در قرآن مجید، به عنوان کتابیانج

-آمده« آموزش جدید»نی )بشارت( یا در اصل کلمه یونانی است که به مع . این واژهاسترا به صورت مفرد آورده« انجیل»

و  خوش( بوده که در قرن دوازدهم به زبان التین رفته = پیامeuagglionمفرد این واژه انجیل در یونانی، اِواَگِّلیون )است. 

چون این کتابها در مورد احوال، اعمال، اقوال و معجزات  است.های عیسی مسیح( معنا شده وزه= آمevangelumeاِوانجِِلیوم )

)ع( یسی آن را )کاسبیل( می گویند: کلمه انجیل برای شرح حال عیسیتعالیم حضرت مسیح سخن می گویند اکنون به زبان انگل

 است(؟؟ به کار برده شده1/1کتاب مرقس )اولین بار در 

-الی سخنان عیسی نوشتهسط نویسندگان انجیل در البهباشد نه شرح زندگی او که توجیل سخنان عیسی مسیح میاز انمنظور 

 است.شده

، بیش از یک سوم عهد قدیم این عهدمجموعة نامند. میعهد جدید اند، تورات که آن را عهد عتیق نامیده در برابررا انجیل 

 .استختلف تشکیل یافتهله در موضوعات مکتاب و رسا 23از  و نیست

باشد که های مبلغان مینامهها ی کتاببقیهبجز اعمال رسوالن که چند سخن از عیسی را در خود دارد و لوك آن را نوشته، 

ک نامه از پترس، یک نامه از یعقوب و ی 2نامه و یک پیشگویی )مکاشفه( از یوهنا،  7نامه از پولس،  12نامه است:  22شامل 

هانیست. از این نظور قرآن هم از انجیل، این نامهها و نویسندگان آنها نزد ما اعتباری ندارند و مودا؛ و چون این نامهنامه از یه

 آید و از توصیف آنها نیز خودداری می شود.جزء کتاب مقدس به شمار نمیها از دیدگاه ما رو، این نامه

 تقسیم بندی كتب عهد جديد

 شود: ید، به چهار بخش تقسیم میعهد جد بنابر آنچه گفته شد

 بخش اول: اناجیل )زندگی نامه و سخنان حضرت عیسی)ع((: 

آنها را نگاشتند. در واقع این ود چهار تن از حواریان حضرت عیسی)ع(،شمل بر چهار انجیل است که گفته میاین بخش مشت

اند. شاگردان آنها، آن را روایت کرده ن واست که افرادی از حواریوب، سیره عملی و گفتاری حضرت عیسی)ع(چهار کتا

 اند:ا نیز چنین دسته بندی کردهاناجیل چهارگانه ر

ها هماهنگ یکسان دارند و مطالب مندرج در آنسه انجیل نخست که سبکی «: هم دید»یا « هم نوا»الف. اناجیل همگون، 

گانه همگون، از الوهیت حضرت د. در اناجیل سه است و با فرهنگ یهودی اختالف چندانی ندارد، اناجیل همگون نام دارن

 سخنی نیست. عیسی)ع(

ازگاری ندارد و ب. انجیل ناهمگون: انجیل چهارم از نظر مطالب با سه انجیل دیگر متفاوت است و با فرهنگ یهودی نیز س

 است. الوهیت حضرت عیسی)ع(در آن مطرح شده

 لیغی مبلغان مسیحی: های تبتبلیغات و مسافرت بخش دوم: اعمال رسوالن:
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در این بخش تنها یک کتاب به نام اعمال رسوالن وجود دارد که اقدامات حواریان و دیگر مسیحیان، به خصوص پولس را 

لیه عیسی در اورشلیم و جهان ای بر انجیل سوم که شرح موعظه اوح فعالیت رسوالن، در حقیقت تکملهشر بیان می دارد.

کتاب اعمال  قا را نویسندهلو ، «اعمال رسوالن»و  «لوقا لیانج»ی باشد. به علت شباهت سبک ادبی ای است متر مدیترانهوسیع

 دانند.  قا میلوی انجیل  را ادامه «اعمال رسوالن»کتاب اند و  برخی دانسته رسوالن

 ها:ها و رسالهبخش سوم: نامه

هایی به شهرها و افراد گوناگون مسیحی صدر اول، نامه ان و رسوالنپولس، یعقوب، پطرس، یوحنا و یهودا به عنوان حواری 

بیست و یک نامه  ها خطاب به افراد است. تعداد آنها،ها و تعداد کمی از آنب به جماعتها، خطااند. بیشتر این نامهاشتهنگ

های (،  نامه22و  21)نامه های پطرس  (21(، رساله یعقوب، )13 -6است؛ چهارده رساله از پولس به اقوام و افراد مختلف )

 باشد.( می26ا، ) نامه یهود( و  25و  22، 27یوحنا )

شود خود حضرت مبلغان و رسوالنی است که گفته میهای عهد جدید به خاطر انتساب به گروهی از جایگاه و اهمیت رساله

ه مسیحی معرفی شدند و تفسیر آنان از عیسی آنها را برگزیده بود و آنها در زمان حیات، به عنوان بنیادگذار و راهنمای جامع

شد. لذا پس از درگذشت رسوالن، نوشته های آنان یا همراهان نزدیک آنان به عنوان او معتبر دانسته میشخص عیسی و تعالیم 

 تفسیری معتبر و به جامانده از همراهان برگزیده عیسی، اهمیتی خاص یافت.

 ش گویی  یوحنا:بخش چهارم: رؤیا و مکاشفات: یا مکاشفه و پی

ر. ك: عبد الرحیم  ) است.ب است و در پایان عهد جدید، آمدهدر این بخش نیز تنها یک کتاب وجود دارد که به یوحنا منسو 

 (72و 77سلیمانی، کتاب مقدس، ص

 گزارشي از اناجیل اربعه

 )الوی( (matthieu هدیه خداوند انجیل متي )متیو 

ی این انجیل، متی پسر دارد. نویسندهفقره  1153فصل و  25است. این کتاب  «متیوس»ی این نام عبری است و خالصه شده

م اورشلیم و یک سال از الفئه یکی از دوازده حواری عیسی و از نخستین مسیحیان بود و الوی نیز خوانده می شد. او از مرد

-متی آموزه های عیسی را به پنج .شترگذد یالدیم 23در سال وی  .دانستتر بود. وی خواندن و نوشتن میعیسی بزرگ

 است: بخش تقسیم کرده

 ( 3-5های موعظه بر فراز کوه )فصل

 ( 11هایی پیرامون دوازده شاگرد و مأموریت آنها )فصل آموزه

 (17ی پادشاهی آسمان )فصل در باره ثل هاییم

 (15آموزش پیرامون معنی شاگردی )فصل 

-عیسی بر علیه فریسیو احتماال هشدارهای  25و  22های پادشاهی آسمان )فصل حاضر و آمدن آموزش پیرامون پایان عصر

 .(موی دستورهای تورات و بر پایه اخالق زندگی می کردندیهودیانی که با انجام دادن موبه)ها. 
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کند؛ زیرا به تر معرفی عیسی را به عنوان یک موسای بزرگ ی انجیل کوشیده تاهشگران بر این باورند که نویسندهبرخی پژو

ستدالل به اینکه بسیاری از محققان اهمیت عدد پنج را با ا است. بقیهت تقلید کردهاب توراصورت ساختاری، نویسنده از پنج کت

 شمارند. بخش یا فصل دارد، مهم نمیهای یونانی یا یهودی پنجنوشته

ی بنویسد که امتی کوشیده متن را به گونه است. در این انجیل، سخنان عیسی مسیح بخوبی از گزارش متی قابل تشخیص

 خواننده در تشخیص سخنان عیسی و گزارش وی دچار شک نشود. 

به « موعظه بر فراز کوه»کند. نخستین بخش سخنان عیسی، یعنی را به صورت کامل و مرتب بیان می های عیسیآموزه« متی»

 ارد. ای دتی میان غیر مسیحیان جایگاه ویژهصورت گسترده ای، ح

ها یا هایش را به صورت عمده با مثلگوید تا از خودش؛ و آموزهمیتر از پادشاهی خدا سخن عیسی بیش« متی»در انجیل 

باشد را فقط انجیل اش میژه آنها که مربوط به دوران کودکیکند. برخی از جزئیات زندگی عیسی، بویگفتارهای کوتاه بیان می

 کند. نقل می« متی»

 )يهودا( (Marc مارك marcus ک )مرقُس ماركوسانجیل مار

است، مترجم، مقدس در جهان اسالم به عربی بودهی کتاب است و چون نخستین ترجمهبزرگ( )چکش)این نام، یونانی 

از  پس برناباو میالدی(  62تا  62ـ 15تا  5) سهمراه پولُه و بود یسیع روانیاز پوی  مارکوس را مرقس نوشته است(.

ای زیست و در آن شهر خانهمارکوس در اورشلیم می. استهبازگشت میبه اورشلبعدا  ولی، رفت هینطاکبه اَ ،میاز اورشل اندارشید

 شدند. او در دستگیری عیسی گریخت. داشت که مسیحیان در آن جمع می

شده. س از میالد نگاشتهپ 61یم در سال کمی پیش از ویرانی اورشل« مارك»انجیل دارد. فقره  635فصل و  16این کتاب 

شان باز آنان را از پرستش خدایان باستانیمارکوس پس از نگارش انجیل، برای تبلیغ مسیحیت به اسکندریه مصر رفت تا 

 میالدی مصریان او را کشتند و پیکرش را سوزاندند. 63دارد. در سال 

های عیسی مسیح تر به کارها و معجزه. توجه وی بیشنجیل ها نقل می کندتر از دیگراهای مسیح را کمآموزه« مارك»انجیل 

به  .اندهرا در نظر داشتمرقس  لیهنگام نگارش اثر خود، انج  به قا و لو یباورند که مت نینظران بر ا از صاحب یاریبساست. 

 دانند.نگارش یافته را انجیل مَرقُس می دیگر سخن، نخستین انجیل

نظران بر این باورند که صاحبتر است. از این رو، بسیاری از تر و شامل جزئیات بیشلمفص« مارك»ح رویدادها در انجیل شر

دهد که مارك واهد موجود در این انجیل نشان میاند. شخود، انجیل مارك را در نظر داشتهمتی و لوك به هنگام نگارش اثر 

دهد و نیز پس از به و رسوم یهودیان را توضیح می آداباست؛ برای مثال، او را برای مسیحیان غیر یهودی نوشتهانجیل خود 

 کند. امی، آنها را به یونانی ترجمه میهای آرردن واژهکار ب

 (luc لوك انجیل لوک )لوقا، لوكاس

ی این انجیل، لوکاس از حواریون عیسی و از نخستین دارد. نویسندهفقره  1153فصل و  22این کتاب  این نام نیز یونانی است.

میالدی در یونان درگذشت.  52ن بود که سومین انجیل و نیز کتاب اعمال رسوالن را نگاشت. او پزشک بود و در سال مسیحیا
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تر محققان بر این باورند که تئوفیلوس . بیشدارد« عالیجناب تئوفیلوس»انجیل لوکاس تنها انجیلی است که مخاطبی مشخص 

گر دوستان وکاس از نوشتن کتابش این بود که تئوفیلوس و احتماال دییکی از مقامات بلند پایه رومی بوده است. هدف ل

های پس از تورات، دو اثر لوکاس، های  کتاباستوار گردند. در میان نوشتهتر یافته بودند، هایی که پیشایماندارش در آموزه

اگون است. ژگانی بسیار پربار و گوناز سبک ادبی و بسیار شیوا برخوردار بوده، دارای وا« اعمال رسوالن»و « انجیل»یعنی 

ی آنها برای خواننده گیرا باشد. انجیل وی ادن اطالعات دقیق تاریخی، مطالعههنرمندانه نوشته که ضمن د لوکاس آثار خود را

 ی همین انجیل است؛ از آن جمله: غیر یهودیان، زنان که در آن زمان جایگاهی حقیر دربه مسائل خاصی توجه دارد که ویژه

 ی فقر و ثروت، موضوع دعا و روح القدس.ناهکاران و مطرودین جامعه، مسألهجامعه داشتند، گ

تولد تا صعودش به است از ی عیسی مسیح را آنگونه که شایستهباشد که رویدادهای زندگی زمینانجیل لوکاس تنها انجیلی می

یحیی تعمید دهنده و چگونگی تولد عیسی مسیح و کند. در این کتاب اطالعات دیگری در خصوص والدت آسمان بازگو می

ل اوست. این کند که خاص انجیهایی را از عیسی مسیح نقل می. لوکاس همچنین رویدادها و آموزهاست کودکی او ارائه شده

-اس میی انجیل لوکرا در ادامه« اعمال رسوالن»کتاب یافت می شود. با اینکه برخی  13تا  11های تر در فصلمطالب بیش

یافت می شود؛ با این همه خواندن آن را بالفاصله پس از انجیل لوکاس، « اعمال رسوالن»دانند، سخنان اندکی از عیسی در 

 آورد.  اب را برای خواننده به ارمغان میدرك بهتر هر دو کت

 (Jean)يوهنا. يوهنس. يوآنمِس. ژان يا جان انجیل يوحنا 

ی این انجیل یکی از حواریون دارد. نویسندهفقره  535فصل و  21یوهنان است. این کتاب یوهنا، گرفته شده از نام یهودی 

عیسی از مردم شهر گلیل )جلیل( بود. زمانی که عیسی دستگیر شد، یوهنا با پترس وی را دنیال کردند. هنگام به صلیب کشیدن 

نجیلش نوشت. او از شاگردان یحیی بود و زمانی که ا 13عیسی )مردی مانند عیسی(، یوهنا در آنجا بود و آنچه دید در فصل 

« پتمس»ی دی امپراطور روم او را به جزیرهمیال 35یحیی به وی گفت به عیسی ایمان آورد، بی درنگ پذیرفت. در سال 

patmosاو را سالگی درگذشت. در آغاز انجیل خود،  32تبعید کرد و همانجا در  ز جزایر یونان در دریای مدیترانه(کی ا، )ی

 )؟؟(خدای ازلی نامید. 

اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، پسر خداست، »کند: جیل چنین بیان مییوهنا هدف خود را از نگارش ان

لکه او عیسی (. منظور یوهنا از پسر خدا، معنی تمثیلی آن نیست؛ ب21/71فصل «)و تا با این ایمان زندگی جاوید داشته باشید

است با این همه به لحاظ ساختار و محتوا با سه انجیل دیگر )متی، مارك و دانست که لباس جسم پوشیدهسر واقعی خدا میرا پ

ای در سه انجیل دیگر نیست؛ به گونه هایی از زندگی عیسی اشاره شده کهر این انجیل به رویدادها و آموزهلوك( تفاوت دارد. د

 آید. ز زندگی او به دست میتری اکه با خواندن آن تصور کامل

ها کند؛ حال آنکه دیگر انجیلپیش از گرفتار شدن یحیی اشاره میهای انجیل چهارم اینکه به خدمات عیسی یکی از ویژگی

شود. مییعنی نشانه داده« آیت»سی نام های عیدارند. در این انجیل به معجزهعیسی را پس از این واقعه بیان میخدمات 
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ای به دنبال دارد که به خطابهباشد. هر آیت ا میی است از اینکه او به حق مسیح موعود و پسر خدیهاعیسی نشانههای معجزه

 پردازد.یح حقیقت آشکار شده در آن آیت میتشر

ی دن حقایق روحانی زندگی برای به تصویر کشیبهره گیری نمادین از امور روزمرهی انجیل یوهنا، های برجستهیکی از نکته

اشاره کرد. به کارگیری این اش شبان و گوسفندان و تاك و میوه هایی همچون: آب، نان، نور،توان به تمثیلاست؛ از جمله می

زد مسلمانان به خاطر ها سبب شده که انجیل یوهنا از حالتی معنوی یا عرفانی برخوردار باشد. ارزش این انجیل نتمثیل

 فقره 15و فصل  13و  16 فقره 12، فصل 15تا  5 و 3فقره  16دن پیامبر اسالم در فصل ی آمباشد که در بارهنویدهایی می

 است. آمده 26

 : عبارتند ازبعد از چهار سفر عهد جديد كتابهای ديگر 

.رساله 5 رساله اول قرنتیان .3، . رساله رومیان6 دانند.وقا و آن را ادامه انجیل لوقا میکتاب اعمال رسوالن که مؤلف آن را ل .5

  رساله اول تسالونیکیان .17  . رساله کولسیان12   . رساله فیلپیان11  . رساله افسسیان11  . رساله غالطیان3  دوم قرنتیان

 .13 رساله فلیمون. 15 . رساله تیطس13  . رساله دوم تیموتاوس16  . رساله اول تیموتاوس15 . رساله دوم تسالونیکیان12

 . رساله دوم یوحنا22 . رساله اول یوحنا27 وم پطرسد. رساله 22 . رساله اول پطرس21 له یعقوب. رسا21 رساله عبرانیان

 .. رساله  مکاشفه یوحنا23 هودای. رساله 26 . رساله سوم یوحنا25

 میزان اعتبار اناجیل

 فرمود و به آنها امر کرد به جان. بی. ناس: بی گمان عیسی، تعالیم خود را تحریر نکرد، بلکه به شاگردان خود اعتمادبه گفته 

-اید برخی اقوال بر آن افزودهاند و در حافظه خود به یاد دارند، به دیگران تعلیم دهند. اما شاطراف جهان بروند و آنچه آموخته

 (72و 77) ر. ك: عبد الرحیم سلیمانی، کتاب مقدس، ص نسبت داده اند.ع()باشد که به سهو و غلط آنها را به عیسیشده

است. اعتقاد بر آن است که نویسندگان عهد جبرئیل به نویسندگان آن وحی کردهگفته شده این مطالب را میان مسیحیان، در 

برادر  که  یوحنامی نامند. به عنوان نمونه نیز جدید، بسیار پاك و منزه بودند چنان که آنان را برگزیدگان خدا یا رسوالن 

او را احضار کرد و او را در رد و امپراطور روم به نام م را دعوت به دین مسیح کیعقوب زبدی بود که در بیت المقدس مرد

 دیگی پر از روغن سرخ شده نهادند ولی او به سالمت از آنجا بیرون آمد و او را به جزایر روم تبعید کردند.

از پطرس نفرت داشت و یوحنا و برابر کتب موجود عهد جدید، مسیح  آید.برنمیبرخی از تعابیر کتاب مقدس این مهم از اما 

 اند:کرده دیگر حواریون نیز از سخن او سرپیچی

کرد. پطرس گفت: حاشا از تو ای ود را برای شاگردانش پیش گویی میهنگامی که مسیح، کشته شدن خ»متی می نویسد: 

باشی، را که باعث لغزش من میزیخداوند که این هرگز واقع نخواهد شد! اما مسیح در پاسخ گفت: دور شو از من ای شیطان! 

 (27-21، فقره 16انجیل متی، باب  ) «کنیانی را تفکر میچون نه امور الهی را بلکه امور انس

.. همان شبی که او به دشمنانش تسلیم گردید، به پطرس .شبی که مسیح از حزن و اندوه مشرف به مرگ بود»نویسد: مرقس می

نان به جای اطاعت، او را تنها گذاردند و رفتند و خوابیدند. عیسی چون دید، ناراحت شد و و یوحنا گفت: با من بیدار باشید، آ
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توانستی یک ساعت بیدار باشی؟ سپس برای بار دوم فرمان داد: با من بیدار رزنش کرد و به پطرس گفت: آیا نمیآنان را س

 ) س و یوحنا ندانستند چه در جواب او بگویند؟باشید و مشغول دعا شد و چون دعا پایان یافت، آنان را خفته دید. پطر

 (21-72، فقره 12مرقس، باب 

مطابق متن انجیل با این که مسیح در زمان حیات خود به شاگردانش گفته بود: پس از این که کشته شدم و مرا دفن کردند، روز 

-ز سوم هر کس به نویسندگان خبر میوسوم از قبر برمی خیزم و این موضوعی است مسلم و غیر قابل تردید، با همان حال ر

کردند تا سرانجام مسیح خود نزد ایشان حاضر شد و آنان را به بی ایمانی و ست، آنان باور نمیداد که مسیح از قبر برخاسته ا

 (21، قفره 16انجیل متی، باب  ) سخت دلی توبیخ و سرزنش کرد.

 .. نیز سه شبانه روز در شکم زمین خواهد بود..شکم ماهی ماند، پسرنویسد: همچنان که یونس سه شبانه روز در انجیل متی می

 (21، آیه 12باب  )

انجیل مرقس می گوید: چون روز جمعه شام شد، یوسف نامی از رامه آمد و جسد عیسی را طلب نمود و کتانی خریده و به آن 

کشنبه را بسیار زود وقت طلوع آفتاب مریم مجدلیه .. و صبح روز ی.کتان کفن کرده و در قبری نهاد و سنگی بر سر قبر غلطانید

است و جوانی بر جانب راست نشسته یستند دیدند که سنگ غلطانیده شدهو مریم مادر یوشا بر سر قبر آمدند و چون نگر

 دیدند، او بدیشان گفت: عیسای ناصری مصلوب را می طلبید؟ او برخاسته است در اینجا نیست

س کهنه است و حنانیا را دشنام داد و وقتی او را سرزنش کردند، گفت: ای برادران! ندانستم که او رئی پولس اشتباهاً رئیس کهنه

 (5-1، فقره 27اعمال رسوالن، باب ) کردم؛ زیرا مکتوب است که حاکم قوم خود را بد مگوی.گرنه چنین کاری نمی

 زمان تدوين و نگارش 

ی که برای چیدن زیتون، به کوه زیتون رفته بود. بعد از نماز ظهر، کتاب )ع(، در سی سالگی در حالگفته شده حضرت عیسی

 (23-22، فقره 15انجیل مرقس، باب ) توسط جبرائیل دریافت داشت. اانجیل ر

محصول قرن نخست ]میالدی[ است بلکه  ؛، متعلق به دوران حیات مسیح نیستکنونی های عهد جدیدنوشتهاغلب همه یا ولی 

تا  65های ار انجیل موجود بین سالتر دانشمندان، چهبه گفته بیشبه نیمه نخست همان قرن مربوط است؛ و بعضی از آنها 

ن اشغالی به زبان در اورشلیم واقع در فلسطیسی سال پس از حضرت عیسی)ع(« متی»یل انج است:میالدی نوشته شده 111

است. انجیل لوقا در رم شدهع(به زبان یونانی نوشتهمرقس که شصت و شش سال پس از مسیح)است. انجیل عبری نوشته شده

این چهار انجیل است. شدهصعود مسیح)ع(نوشتهاست. انجیل یوحنا که شصت سال پس از شدهنجیل مَتی و مِرقس نوشتهبعد از ا

 است.میالدی رسمی و قانونی شده 151تا  151های بین سال

 زبان انجیل

است و نبة موعظه داشتهاست و مضامین آن جبه زبان عبری بوده ،نازل شدت عیسی)ع(اصلی که از طرف حق بر حضر انجیل 

است جداگانه و مستقلی را تشکیل داده فقط بعضی از احکام آن ناسخ قسمتی از احکام تورات شده و به همین جهت شریعت



47 

 

لهجه ای از زبان -او به زبان آرامیو حواریان است در حالی که حضرت عیسی)ع(د جدید به زبان یونانی نوشته شدهعهولی 

 گفتند.سخن می -عبری

 های عهد جديدهنسخ

 های کشف شده عبارتند از:جیل دست یافته اند. مهمترین نسخهی از انگوناگون هایبه نسخه، شناسانباستانتا کنون 

اند. این انجیل تنها را کشف کرده شد و در مصر آنمیالدی نوشته 125جدید که در سال ترین نسخه عهد کهن نسخه ریالند:. 1

 بخشی از انجیل یوحنا است.

 1371است. این نسخه در سال اکنون از کتاب انجیل به دست آمدهترین نسخه کاملی است که تاین نسخه قدیمی نسخه بُتی:. 2

های دیگری از آن را شد. قسمتی از آن را یک انگلیسی به نام چِستر بُتی و قسمتر بازار مصر به معرض فروش گذاشتهد

-کتاب عهد جدید را شامل می 15ب و کتا 3کتاب است که قسمتی از  11دانشگاه میشیگان خریداری کرد. این نسخه شامل 

 (115باستان شناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآن، پیشین ص ) شود.

کاترین واقع سان جیل است که در صومعهیانی چهار اناست، نسخه سرای دیگر که در پرتر کشف شدهنسخهنسخه سریانی:  .7

ریانی ترجمه شده، میالدی از انجیلی که در قرن دوم به زبان س 3و  5است. این نسخه در قرن ست آمدهدر کوه سینا به د

ه به ها کشود. اوراق این نسخهمیهای چهار انجیل شمردهترین نسخهترین و اصیلاز قدیمی است. این نسخه هااستنساخ گردیده

-باستان)مرور زمان به هم پیوسته بود، با بخار آنها را از هم جدا کردند و بعد به کمک مواد شیمیایی متن قدیم را ظاهر کردند. 

 (115شناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآن، پیشین ص 

ست، در شمال بین النهرین اهم آمیخته، و از آن کتابی ساخته این نسخه که مضامین چهار انجیل را در نسخة دیاتسرون:. 2

کشف شده است. اما برای اینکه مبادا جایگزین انجیل فعلی شود، ممنوع شد. گرچه در کلیسای اولیه از آن استقبال شایانی به 

هایی از های قدیم که حاوی قسمتهای اخیر نسخهاست. در سالبه این کتاب اشارات فراوانی شده عمل آمد و در اسناد قدیم

به « دره فرات»ای از متن یونانی کتاب است که در شهر قدیم )دورا( واقع در است کشف شده، یکی از آنها صفحه باین کتا

 است.است در آنجا مدفون شدهدی که مقارن انهدام شهر نامبردهمیال 253، 252های دست آمده و ظاهراً در فاصله سال

 اناجیل رسمي و غیر رسمي

است که به تدریج اشتههای متعدد بدان اشارت دارد، اناجیل بسیاری وجود ددا شدن نسخهور که بدیهی است و پیهمان ط

است ولی همچنان اناجیل دیگری وجود دارند مسیحیان قطعیت یافته و رسمی شده نزد همه ها،آنمیان اناجیل چهارگانه فعلی از 

  شود:میدو گونه اشارهکه به هر  که غیر رسمی هستند و به اناجیل اپو کریفایی موسوم هستند

 الف. اناجیل رسمی: 

ه نسخه اختالف اصلی مسیحیان درباراند. های گوناگون، رسمیت یافتهسمی موجود، پس از فراز و نشیباناجیل چهارگانه ر

این اند. ه یا یونانی عهد عتیق را پذیرفتهاست که برخی جوامع مسیحی، نسخه اسکندریبودهناشی از آن رسمی کتاب مقدس، 

حکمت سلیمان، جامعه  ،یهودیت اول و دوم مکابیان ،]مانند[ طوبیت -های متعدد به زبان یونانی استنسخه در بردارنده کتاب
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ان خوانده های مقدسی نبودند که در کنیسه های یهودیکه در زمره کتاب -های دیگرسلیمان، باروك، همراه با الحاقات به کتاب

که برخی جوامع  شدند. با اینی بودند که تا آن زمان خوانده میهایاکثر کتاب و دوره بعدی لاصحها شدند و این کتابمی

-اند، دیگر جوامع برای آنه را به عنوان کتاب مقدس پذیرفتههای اضافه شداین کتاب -به ویژه سنّت کاتولیک رومی -مسیحی

 اند.قائل« یا غیر رسمی و غیر قانونی آپوکریفا»ها جایگاهی ثانوی به عنوان 

شدت یافت؛ وی در  1در واقع، گسترش نسخه رسمی عموما پذیرفته شده با توجه به ضرورت مقابله با نفوذ مارکیون پنتوس

های مقدس اسرائیل را رد کرد. اواسط قرن دوم، تفسیر یونانی از مسیحیت را به حدی بومی کرد که هم خدا و هم کتاب

ولس را جزو نسخه رسمی کتاب مقدس فهرست کرد. پیش از زمان مارکیون، ارجاعات مارکیون فقط یک انجیل و ده رساله پ

های عهد جدید است که اکنون در همه جا مورد استفاده اند؛ و بهره گیری آنها از بیشتر نوشتهنویسندگان مسیحی نشانه آگاهی 

اند. این روند بر اجماع مبتنی معتبر به شمار آمدهکه جزو منابع از زمان مارکیون به بعد، رفته رفته فهرست آثاری را می یابیم 

دهند که با یکدیگر رستی از آثار معتبر را به دست میبود و در قرن چهارم کامل شد. در آن دوره، منابع شرقی و غربی، فه

 اند.ون مورد استفاده عموم قرار گرفتهسازگارند و تاکن

 یا اپوکریفایی ب. اناجیل غیر رسمی

که از آنها، تحت عناوین غیر رسمی، غیر وجود دارد ها کتاب دیگر با عنوان انجیل پیش گفته، دهرسمی ر انجیل چهادر برابر 

 شود.انونی یا اپوکریفایی نام برده میق

و است ین قرن پس از آن به نگارش درآمدهاین آثار، در همان دوره نگارش و قانونی شدن چهار انجیل قانونی و تا چند

 اشاره می شود: از آنها  نیز زندگی و سخنان حضرت عیسی است. اینک به برخی هامحتوای آن

 الف. اناجیل كودكي و والدين عیسي

از میان اناجیل غیر قانونی، چند انجیل زیر به تولد و کودکی عیسی یا زندگی مریم یا یوسف نجار که او را همسر تشریفاتی 

 مریم می پندارند، پرداخته است:

تاریخ تولد مریم تا تولد عیسی است، به قوب برادر عیسی مسیح منسوب نمودهوب: این نوشته که خود را به یعیعق . انجیل1

« انجیل آغازین»ستل به پردازد. این نوشته از قرن شانزدهم و به دنبال ترجمه آن به التین توسط فردی فرانسوی به نام پامی

میالد مریم، »نوشته کشف شده، مربوط به قرن سوم میالدی است و عنوان  است. قدیمی ترین نسخه خطی که از اینمعروف شده

 (712، ص 2الفغالی، المدخل الی الکتاب المقدس، ج )را دارد. « مکاشفه یعقوب

و در نسخه اول یونانی، « کودکی خداوند، عیسی» . انجیل کودکی توماس: نام این نوشته در نسخه خطی )نسخه سریانی، 2

با زندگی  سول مقدس توماسکتاب ر»و  نسخه دوم یونانی، « داوند به وسیله توماس، فیلسوف اسرائیلگزارش کودکی خ»

                                           
. Marcion of Pontus 
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. 2تر مشتمل بر نوزده باب  . قدیمی تر و مفصل1است. این انجیل اکنون به دو صورت موجود است؛ « خداوند در کودکی اش

 تر که مشتمل بر یازده باب است. کوتاه

زبان التین نوشته یا گردآوری های ششم تا هشتم یا هشتم و نهم و به شود این نوشته در سدهفته می. انجیل متای دروغین: گ7

های معاصر جروم قدیس به او گرفته، آن است که دو تن از اسقف را« متای دروغین»است. علت این که این نوشته عنوان شده

ه زبان عبری نوشته، جزو متن مقدس قانونی قرار ندهد. جروم پاسخ ای نوشتند و از او خواستند تا که انجیلی را که متی بنامه

من این اثر  :گویدکرد. او میود، آن را به انجیل اصلی ملحق میداد که وی توجه دارد که اگر متی می خواست این اثر منتشر ش

 (56 – 55ص  الطرزی، ابوکریفا العهد الجدید، ) کنم ولی جزو متن قانونی قرار نمی دهم.را ترجمه می

ی پنجم و ششم هادر اصل به زبان سریانی و در سده شود که این انجیل احتماالگفته می :. انجیل عربی کودکی )انجیل قیافا(2

است. این عنوان از آنجا « کتاب یوسف قیافا»عنوان این نوشته  (112وکریفا العهد الجدید، ص اب)است. میالدی گردآوری شده

است. نخستین بار در سال مسیحی شده ان سریانی زبان معتقد بودند که قیافا، کاهن یهودی معاصر عیسی،ناشی شده که یعقوبی

 به التین ترجمه و منتشر شد ولی اکنون اصل عربی آن موجود نیست. 1633

وکریفا العهد اب)های پنجم و ششم میالدی است. ، مربوط به سدهاین نوشته  :«انجیل کودکی مریم» یا . انجیل میالد مریم5

 ظاهرا سخنی اضافه بر انجیل یعقوب و انجیل متای دروغین ندارد. (173الجدید، ص 

-ی در مصر نوشته شده و اکنون نسخهبه زبان یونان 211. انجیل یوسف نجار: این نوشته در قرن چهارم میالدی یا حدود سال 6

در واقع، این نوشته داستان (717، ص 2الکتاب المقدس، ج  الفغالی، المدخل الی)های التینی، قبطی و عربی آن موجود است. 

زندگی یوسف نجار است که در ضمن آن، قدری از زندگی مریم و نیز تولد عیسی آمده است. داستان زندگی یوسف را، عیسی 

 کند.گردانش بر فراز کوه زیتون نقل میبرای شا

های زبان یونانی نوشته شده و به زبانمیالدی در مصر به  211ال این انجیل در قرن پنجم و در حدود س . انجیل صعود مریم:3

الفغالی، المدخل الی الکتاب  ) ها موجود است.هایی خطی از این ترجمه، عربی و التین ترجمه شده و نسخهسریانی، قبطی

 (717، ص 2المقدس، ج 

 ب. اناجیل مربوط به حوادث پايان زندگي عیسي

ر هر چهار اند. این حوادث دداختههای او و برخاستن او از قبر پرپایان زندگی عیسی از قبیل رنج دثها به حوابرخی از نوشته

 شود:هایی دیده میتفاوت ،های غیر قانونی و اناجیل قانونینقل شده، اما گاهی بین این نوشتههایی انجیل قانونی با تفاوت

انده، بخش پایانی زندگی عیسی، یعنی از محاکمه تا پایان زندگی این انجیل که تنها بخشی از آن باقی م . انجیل پطرس:1

میالدی در سوریه نوشته  171ل کند. این نوشته در نیمه اول قرن دوم و شاید حدود سازمینی و رستاخیز او را حکایت می

 است.شده

 17های ر سنت التینی و از حدود سدهه و د. انجیل نیقودیموس )اعمال پیالطس(:  نام این نوشته در ابتدا اعمال پیالطس بود2

است. به دست عیسی شفا یافت( معروف شدهها ابتال به فلج میالدی به نام انجیل نیقودیموس )فردی که پس از سال 12و 
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الفغالی، المدخل الی  ) های یونانی، سریانی قبطی، جشی، ارمنی و التینی موجود است.های متعددی از این اثر به زباننسخه

 (273و ص  712، ص 2کتاب المقدس، ج ال

 مسیحي –ج. اناجیل يهودی 

شود احیانا مسیحیان یهودی االصل آن را به وجود ایش یهودی نگاشته شده که گفته میبرخی از اناجیل اپوکریفایی با گر

ز این سه نوشته، یعنی که اگیرد که برخی بر آنند سه نوشته تحت این عنوان قرار می است.ردند یا در میان آنان رواج داشتهآو

ای اولی است. از این سه انجیل نسخه ها، دومی و سومی نسخه اصالح شدهو انجیل ابیونییان، انجیل ناصریان انجیل عبران

 خوانند.ه، گاهی آنها را اناجیل گمشده مینمانده و تنها به نامش اشاره شده یا فقره ای از آن نقل شد

اصل آن باقی نمانده  در اصل به زبان آرامی یا عبری نگاشته شده و در میان مسیحیان یهودی  که این اثر . انجیل عبرانیان:1

 است.االصل مصر در قرن دوم رواج داشته

ن جایی که . انجیل ناصریان )نصرانیان(: این نوشته به زبان آرامی یا عبری در اوایل قرن دوم در شمال سوریه، یعنی هما2

است. حدود سی فقره که از این کتاب نقل شده، اکنون باقی مانده و این فقرات زیستند، نوشته شدهیناصریان )نصرانیان( م

 دهد.را با انجیل متای قانونی نشان میشباهت بسیار زیاد این نوشته 

یرون آمدند و های نخست از درون مسیحیان یهودی گرا بای از مسیحیان بودند که در سدهها فرقهابیونی . انجیل ابیونی ها:7

شود که آنان از میان مینفی شریعت مخالف بودند. گفته اعتقاداتی خاص داشتند. آنان با اعتقادات پولس درباره مسیح و نیز

 است.و به زبان یونانی نوشته شده 151 ها در حدود سالل داشتند. انجیل منسوب به ابیونیاناجیل رسمی تنها انجیل متی را قبو

 ي )اناجیل كشف شده در نجع حمادی(د. اناجیل گنوس

در مصر علیا  1325ر سال مسیحی گرایشی بودند که مسیحیت قرن دوم و سوم را به شدت تحت تأثیر قرار دادند. د هاگنوسی

ای عظیم کشف شد که بسیاری از امور را روشن کرد. این مجموعه مشتمل بر سیزده مجموعه ،ای به نام نجع حمادیدر منطقه

 ت. کتاب اس

 اناجیل گنوسي عبارتند از:

. انجیل توماس: این نوشته، که با انجیل کودکی توماس متفاوت است، بر خالف آن سخنان و تعالیم حضرت عیسی را در بر 1

 ها جدید است. عدد از آن 21سخن از حضرت عیسی است که  112دارد. انجیل توماس مشتمل بر 

ترین د. والنتینوس بزرگها، را در بر دارها، یعنی شاخه والنتینونسی آنلیم گنوسیاین نوشته در واقع تعا . انجیل فیلپس:2

متفکر گنوسی قرن دوم بود که در اواسط قرن دوم مدارسی را در مصر و قبرس ایجاد کرد که تا قرن چهارم دایر بود. تعالیم 

ها نام او آمده بیان سری و باطنی از ناریان عیسی توالنتینوس باطنی بود. نوشته موسوم به انجیل فیلپس که در آن از میان حو

 شعائر مسیحیت و نیز بیان تعالیم دیگر والنتینیوسی گنوسی است.
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انجیل »ای است به نام د که در نجع حمادی کشف شد، نوشتهای قرار داریکی از آثاری که در مجموعه . انجیل حقیقت:7

عدا به قبطی این کتاب در قرن دوم در اسکندریه به زبان یونانی نوشته و بکه محتوی تعالیم گنوسی والنتینوس است « حقیقت

 (716 – 715، ص 2الفغالی، المدخل الی الکتاب المقدس، ج  )است.شدهبرگردانده

کتاب مقدس روح »نوشته دیگری که در مجموعه نجع حمادی وجود دارد و حاوی تعالیم گنوسی است،  . انجیل مصریان:2

 شود.رد و انجیل مصریان نیز خوانده مینام دا «بزرگ نادیدنی

نوشته دیگری که در مجموعه نجع حمادی قرار دارد، انجیل یوحنای دروغین است. این اثر در  . انجیل یوحنای دروغین:5

تون به الی کوه زیآید که آن را مسیح در بااست. از خود نوشته برمیته شده و بعدا به قبطی ترجمه شدهابتدای قرن دوم نوش

 است.یوحنا وحی کرده

 اناجیل رد شده توسط آبای اولیه كلیسا . ه

است. گاهی از رد آنها بوده ،در آثار آبای اولیه کلیسا گاهی سخن از اناجیلی به میان آمده و یا سخنی از آنها نقل شده که هدف

 شود که عبارتند از:یاد می« اناجیل بدعت آمیز»عنوان این آثار تحت 

یت گنوسی بود. مشتمل بود به کرد که شبیه مسیحویج می( روایتی از مسیحیت را تر 151 – 171ل مارکیون: مارکیون ). انجی1

 های پولس.ه از انجیل لوقا و برخی از رسالهای اصالح شدنسخه

است. این یک مکاشفه کند که ظاهرا نقلای را نقل میفقره« انجیل حوا»ل گنوسی به نام . انجیل حوا: اپیفانوس از یک انجی2

 اثر تعالیم گنوسی را در برداشت. این اثر مربوط به قرن دوم بوده است.

ند. در اواسط قرن دوم نوشته کناشاره می« انجیل یهودا»ی به نام ایرنئوس و اپیفانوس به انجیل گنوسی دیگر . انجیل یهودا:7

 است.شده

 کند ولی چیز زیادی درباره این اثر معلوم نیست.تی این انجیل را ذکر میر انجیل م. انجیل برتولما: جروم در تفسیر خود ب2

اند. این اثر از انجیل دیگری به همین نام نقل کرده« انجیل مصریان»به نام  . انجیل مصریان: آبای اولیه کلیسا فقراتی از کتابی5

 که در مجموعه نجع حمادی کشف شد و قبال گذشت، کامال متفاوت است.

ین باورند که این انجیل همان انجیل توماس رخی بر ایل متیاس: متعلق به گنوسیان است و حاوی سنتی سری است. ب. انج6

 اند.رخی دیگر با این سخن مخالفت کردهاست ب

ها ترین این نوشتهبرخی از مهم. شوندعنوان محسوب میاین افزون بر آنها چند نوشته دیگر تحت اناجیل غیر رسمی دیگر، 

 از:ند رتعبا

پیدا  1536: نسخه خطی قبطی این نوشته، که گفته می شود مربوط به قرن پنجم میالدی است، در سال . انجیل مریم )مجدلیه(1

 های موجود بازنویسی شد.د و نوشته موجود، از روی یادداشتشد و در جنگ جهانی دوم ناپدید ش

 در اورشلیم 1355ای را که خود او در سال دست نوشته 1337تون اسمیت در سال . انجیل سری مرقس: فردی به نام مور2

 بود، چاپ کرد. کشف کرده
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 کشف شد. 1355است، به زبان قبطی در سال ای گنوسینی:  نسخه خطی این اثر، که نوشته. حکمت ایما7

های چهارم تا ششم قرنن به زبان قبطی، که مربوط به است که نسخه خطی آی جئو: دو کتاب جئو، آثاری گنوسیها. کتاب2

 کشف شد. 1363میالدی است، در سال 

 انجيل ديگر )برنابا(

نان دارد، گزارشی از شود، ولی به دلیل ارزشی که نزد مسلماکتاب مقدس نیست و جداگانه چاپ میهرچند انجیل برنابا، جزء 

رنابه یوسف بوده ولی به خاطر کوشش دارد. نام اصلی بفقره  2351فصل و  222شود. این کتاب، یک مقدمه آن ارائه می

زیست و همراه واندند. وی در قرن اول میالدی میبسیاری که برای تبلیغ مسیحیت کرد، او را برنابه یا برنابا )پسر وعظ( خ

میان اناجیل  نجیل وی را نپذیرفته و نمی پذیرد و حتی نام آن را درلوکاس برای تبلیغ به قبرس رفت. کلیسای مسیحیت ا

داده شده، نوشته ی یک  کشیشان و برخی پژوهشگران مسیحی معتقدند انجیلی که به وی نسبت کنند.کریفایی ذکر نمیاپو

ای برآنند این نوشته را یک مسیحی تازه مسلمان نوشته و عده است.تا نشان دهد کتاب مقدس تحریف شدهباشد مسلمان می

ده این اثر را بنویسد. البته عباس العقاد، نویسنده مسلمان مصری، نویسنهدف او این بوده که انجیلی، مطابق دین جدید خود 

 (221 – 273، سعید، المدخل الی الکتاب المقدس، ص 57میشل، کالم مسیحی، ص  )داند.یک یهودی می

کتاب تری به باورهای دینی مسلمانان دارد. اعتبار این های رسمی مسیحیت شباهت بسیار بیشاین کتاب نسبت به انجیل

ی به آن، وجود نامش در لیست ممنوعهترین اشاره ست نیست و قدیمیسخت مورد تردید واقع شده زیرا اسناد کهن آن در د

 می شود.  16ها، مربوط به قرن ترین دستنوشتهاخر قرن پنجم میالدی است و قدیمیپاپ ژالزیوس یکم در او

ی تگی در سدهاند و آن را اثری ساخان( اعتبار آن را زیر سوال بردهنتر پژوهشگران غربی و مسیحی )و حتی برخی مسلمابیش

است. از سوی ان حواریون مسیح به نگارش درآمدهشود توسط برنابه )قرن یکم میالدی( از یاردانند که ادعا میشانزدهم می

های رسمی مسیحیت معتبرتر ه انجیلد و به عکس، آن را نسبت بانختگی بودن این انجیل را نپذیرفتهدیگر، برخی مسلمانان، سا

 دانند. می

قرن شانزدهم در دو  های این انجیل در اواخرر انجیل رسمی است. نخستین دست خطی این انجیل برابر مجموع چهااندازه

یی در دست ی اسپانیاز تنها یک کپی قرن هجدهم از نسخههای ایتالیایی و اسپانیایی پیدا شد. با وجود این، امرونسخه به زبان

 های اسالمی دارد. تقادی بوده شباهت زیادی به آموزهباشد. سراسر این انجیل، مواعظ اخالقی و اعمی

است. صلوب، همان یهودای اسخریوطی بودهمطابق نص این انجیل، عیسی کشته نشده و مصلوب نگردیده، بلکه شخص م

بیان  با نام،  آمدن پیامبر اسالم و خاتمیت او را با صراحت ویژگی مهم دیگر این نوشته، آن است که به صورت مکرر و حتی

 ،پسر خدا نبودن مسیح عبارت است از:این انجیل با قرآن های عمده ( برخی دیگر از این شباهت3: 167 است. )برنابا،کرده

 ملغی نشدن شریعت به شکل پولسی.
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ها هها و آنچه را که سینخدا خیانت چشم» باشد. مانند:ن میهای قرآبندهایی هست که مفسر برخی آیه« هانجیل برناب»در نیز 

 (13غافر/«)دانددارند، میپنهان می

افتد؛ ندرونی نباشد در شهوت بیرونی نمیایستد اگر در دل انسان شهوت استی خداوندی که جانم در حضورش میسوگند به ه»

زنی که آفریدگارش به او داده، قانع شود و هر زن دیگر را  میرد. پس مرد باید بههمین که ریشه کنده شود، درخت می زیرا

ند؟ جایی که زنان بسیاری پیدا فراموش کند. آندریاس پرسید: چگونه انسان به زنان دیگر نیندیشد وقتی در شهر زندگی می ک

مکد. )انجیل گناهی را میباشد که هر ن دارد؛ زیرا شهر مانند اسفنج میشود؟ عیسی فرمود: ای آندریس! زندگی در شهر زیامی

ی دشمن ایی در محاصرهانند سپاهی زندگی کند که در قلعه( واجب است که انسان، در شهر م21تا 13فقره  ،115برنابه، فصل 

 (1، بند116)انجیل برنابه، فصل «. باشد؛ هم باید هجوم دشمن را دفع کند و هم از خیانت نزدیکان خود بترسدمی

ا به نزدیکان تشبیه شده که ممکن است به انسان خیانت نمایند و با دشمن همدست شوند. با خواندن این هدر این فقرات، چشم

 شود. غافر بخوبی روشن می 13معنی آیه  ،«برنابه»از انجیل فقره چند 

از منظر   البته این انجیل گر چه مطالب همگون پیش گفته را در بر دارد ولی حاوی مطالبی است که پذیرش محتوای آن را

در « زاییدآنگاه پسر خود را بدون رنج »خوانیم: می 11فقرهکند: مثال در فصل سوم الم و قرآن به دالیل ذیل مشکل میاس

 ، صحبت از درد زایمان مریم است. نیز در این انجیل آمده است:27ی مریم آیه حالی که در قرآن، سوره

ه آسای مریم آمده است. مریم از ترس این که مبادا یهودیان او را به جرم . در باب اول این کتاب، ماجرای بارداری معجز1

 ارتکاب زنا سنگسار کنند، با جوانی خوش کردار به نام یوسف نجار ازدواج می کند.

است: عیسی و مادرش در که در انجیل یوحنا، باب دوم آمدهاست ل برنابا،  همان ماجرایی نقل شده. در باب پانزدهم انجی2

نای جلیل در مجلس جشن عروسی شرکت کردند. چون شراب تمام شد، مریم از حضرت عیسی خواست که معجزه کرده، قا

شراب بسازد. عیسی شش قدح سنگی آب را تبدیل به شراب کرد و مردم آن را نوشیدند و گفتند: شرابی بهتر از این ننوشیده 

 بودیم. 

بود؟ او را پسر س در جواب عیسی که درباره شخصیت خود از حواریان پرسیدهگوید: پطر. در باب هفتادم انجیل برنابا می7 

خدا خواند. عیسی بر آشفت و او را شیطان خواند و دیگر حواریان را از او بر حذر داشت. این پطرس است که برای نخستین 

یحی، جناب شمعون پطرس بار عیسی را پسر واقعی خدا خوانده و نه پولس درحالی که مطابق اناجیل رسمی و سنت مس

ترین حواری آن حضرت و در واقع وصی آن حضرت است. ایمان آورده و او بزرگ نخستین فردی است که به حضرت عیسی

 (165، ص 73، ج 55، ص 75، ج 111، ص 67ر. ك. مجلسی، بحاراالنوار، ج )کند.اسالمی نیز این نکته را تأیید میروایات 

آید که مردم حضرت عیسی را در زمان حیات ( بر می125و  112های برنابا )برای نمونه باب از انجیل. از فقرات متعددی 2

است، درحالی که شواهد تاریخی بسیار زیادی وجود ای نداشتهند و آن حضرت موافق نبوده و چارهاخواندهخدا میخود او، 

است که می نیز اجماال به این اشاره شدهنت اسالدارد که حضرت عیسی پس از صعود و توسط پولس، خدا خوانده شده و در س

 (711و  75، ص 5بحاراالنوار، ج  )است. یر داده و به شکل کنونی در آوردهپولس، مسیحیت را تغی
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  ارزش و جايگاه عهد جديد

 به شرح ذیل است: اه گوناگونیعهد جدید در رای افراد و مکاتب مختلف دارای ارزش و جایگ

 رآناز ديدگاه قالف.   

است و لذا است، آمدهمبر خود، حضرت عیسی)ع( نازل کردهانجیل، عنوان و نام کتابی که خداوند بر پیا ،بارها در قرآن مجید

 ایمان به آن واجب است:

 (.25آل عمران/. )وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَاإلِنجِیلَ

 آموزد. یل، مىو به او، كتاب و دانش و تورات و انج

است همچنین روشن ل را بر خود حضرت مسیح نازل کردهگردد که خداوند، کتابی به نام انجی، معلوم میو مانند آن فوق از آیه

 است:دن پیامبر خاتم در انجیل ذکر شدهبشارت آمشود که می

اللَّهِ إِلَیْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِی وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِیلَ إِنِّي رَسُولُ  

 (6صف / . )اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِینٌ

نى اسرائیل من فرستاده خدا به سوى شما هستم در حالى كه اى ب»و )به ياد آوريد( هنگامى را كه عیسى بن مريم گفت: 

آيد و نام او  دهنده به رسولى كه بعد از من مى باشم، و بشارت [ مى كننده كتابى كه قبل از من فرستاده شده ]= تورات تصديق

 .«است آشكاراين سحرى »با معجزات و داليل روشن به سراغ آنان آمد، گفتند:  (احمد)هنگامى كه او « احمد است

 نزد مسیحیان: ب.

شود ولی اینک همه فِرَق در قبول انجیل موجود، اتفاق نظر دارند طریق تقسیم می 251ی)ع(تقریباً به با وجود این که دین عیس 

، اساس حکمت و تعلیمات آئین و اناجیل چهارگانه موجود، مورد قبول عالم مسیحیت است. از دیدگاه مسیحیان

چه بعضی از  است. گرشدهسه انجیل اول آورده های عیسی و حواریون و در تمثیالتی است که درگفتهعیسی)ع(بیشتر در 

قاطبة های انجیل، در ابتدا و در ظهور فرق پروتستان، مورد ایراد و انتقاد واقع گردید، لکن انجیل موجود، کتاب مقدس قسمت

 (ش 1773، 151انتشارات فرانکلین، ترجمه حجازی، ص حکمت ادیان، جوزف گر، )1استمسیحیان از هر دسته و فرقه

آسمانی که بر حضرت عیسی نازل گفتنی است در فرهنگ مسیحیت رایج که عیسی، خدای مجسم است، دیگر سخن از کتاب 

نامه و سخنان حضرت عیسی است که و چهار انجیل رسمی موجود، زندگی دهدد، معنای حقیقی خود را از دست میباششده

  ن با تأیید روح القدس، آن را تألیف کرده اند.دیگرا

کایت از زندگی عیسی به نام چهار ح  مشتمل برعهد جدید کنونی  .را قبول دارندو قدیم مسیحیان، تمام کتب عهد جدید 

 الهام و مکاشفه است. نامه و یکها، شرح مجاهدات مبلغین به نام اعمال رسوالن، بیست و یک انجیل

 فكران يهودی و مسیحي. از ديدگاه متج
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 اند؛ نینیان اسمارت، دین پژوه مغربو اناجیل را مورد نقد قرار داده بسیاری از متفکران و اندیشمندان، کتاب مقدس، عهد جدید

 گوید:زمین درباره نقادی کتاب مقدس می

ترین بحران نظری تاریخ بزرگ های متنوع احیا را به بار آورد، باعث شد مسیحیت بان نوزدهم در عین حال که این نهضتقر

اما بررسی  ،دهددس، وحی خدا را به تفضیل نشان میکه مجموعه کتاب مق دعموما اتفاق نظر داشتن .رو شود... هخود رو ب

نقادانه کتاب مقدس شماری از عقاید مورد احترام را زیر سؤال برد و صحت برخی رویدادهای مضبوط در متون مقدس را 

النی را که به موجب داد و جنبه معجزه آمیز تاریخ کتاب مقدس را کم اهمیت جلوه داد. این مطالعات روند طومورد تردید قرار 

بود، تا حدودی روشن کرد. همچنین امکان ساخت تصویری صحیح از عیسای تاریخی ها تألیف و گردآوری شدهآن این نوشته

 را زیر سؤال برد.

در اناجیل  ( توانست استدالل کند که عناصر ماورای طبیعی موجود1511-1532ای چون دیوید اشترواس )محقق برجسته

 است.ن دوم بعد از میالد به وجود آمدهاساطیری است که در دوره بین مرگ عیسی)ع( و قر

 -( آن را بنیان نهاد1331-1571ل ) أثیر افکار هگ( تحت ت1332-15621که ف.س.بور ) -محققان پیرو مکتب توبینگن 

کردند که در سنت مسیحی حتی یک رشته پیوسته از حوادث و تحوالت وجود ندارد که در گذر تاریخ به شخصیت  استدالل

) نینیان اسمارت، تجربه  شود، نه به مسیح.دین متأخر به پولس نسبت داده می خود عیسی)ع( بازگردد. بخش اعظم ترکیب

 (255.252، ص2دینی بشر، ج

های نقادانه به متون مقدس تنها در بخش پروتستان عالم مسیحیت به وجود نیامد، بلکه تأثیر گوید: نگرشاو در جایی دیگر می

 تحقیقات علمی جدید در مورد کتاب مقدس به مذهب کاتولیک روم نیز راه یافت. 

 ديدگاه ويل دورانت نسبت به انجیل

ویسد: چهار انجیلی که به دست ما رسیده، ویل دورانت مورخ امریکائی که کتاب تاریخ تمدن جهان را منتشر ساخت، می ن

بازمانده های انجیل های بسیار بیش تری می باشد که در دو سده ی نخست میالدی، میان مسیحیان رواج داشته است. کهن 

 121ترین نسخه های خطی مانده ی انجیل ها، مربوط به قرن سوم است. نسخه های اصلی، ظاهرا میان سال های شصت و 

ته شده؛ بنابراین، دو سده در معرض اشتباهات رونویسی وتغییرات احتمالی برای همخوان کردن متن با نظزیه ها یا میالدی نوش

 نیات و اصول خداشناسی فرقه یا زمان نویسنده بوده است. 

ی گنگ، وی می افزاید: میان یک انجیل با انجیل دیگر، اختالف های فراوانی هست؛ و در هر چهار انجیل، اطالعات تاریخ

شباهت های سوء ظن آمیز با افسانه های خدایان مشرکان، رویدادهای ساختگی برای نشان دادن انجام یافتن پیشگویی های 

عهد قدیم و بخش هایی بسیار که شاید برای بنیان تاریخی دادن به آیین یا مراسم بعدی کلیسا بوده، وجود دارد. گفتگوها و 

از ضعف حافظه ی اشخاص بی سواد و اشتباهات و حک و اصالح های ناسخان آسیب دیده  گفتارهایی که در انجیل ها آمده،

 (656، ص7است. )تاریخ تمدن جهان، ج
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 ته مهم نکچند 

  . واژه پژوهي عیسيالف

 ،اصلدر عیسی د؛ به گفته برخی، روجود دازیادی اختالف  ،و معنای آن همچنین در مورد نام گذارندهعیسی در مورد واژه 

 ی ازتحریف« عیسی»و شاید  هستناد مقلوب عیسیرا « عیسو»لفظ است. برخی دیگر، به معنی نجات دهندهو بوده یسوع  واژه

است و در زبان عبرانی میان لفظ نجات دهنده یسوع به معنای ،اقرب المواردو قاموس کتاب مقدس به گفته  باشد.« عیسو»

را  در بعضی اخبار آن ت.سانجات دهندهو به معنای  شین( با)یشوع  ،عیسیاصل  ،المیزانبه گفته  وع فرقی نیست.شیسوع و ی

مجمع البیان، طبرسی، ترجمه: علی کرمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ )اند و آن انسب است.تفسیر کرده« یعیش»به 

یهوه، نجات و »معنای  ه ولی آن را بهیهوشوعا )یشوع یا یسوع( دانست ،ای دیگر نام عیسی به زبان عبریعده (1751اول، پائیز 

 است.)متی= نجات دهنده توجیه شده در انجیل به نام منجی کهاند معرفی کرده« یهوه، منجی است»یا  « اندرستگاری دانسته

 ستا، تبدیل به )سین( شدهبا )شین( مثل دیگر کلماتِو اصل عبری آن یشوع است  ،برخی از مفسرینبه گفته  ( 21فقره  1باب 

ید و رنگ قرمز بر آن صورت او سف کهچون  اند ن نام خواندهیرا بد)ع( عیسیبرخی به گفته اند و سید و آقا گفته ،و معنی آن را

 (7، ص 1751مجمع البیان، طبرسی، ترجمه: علی کرمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول، پائیز ) است.نمودار بوده

است. شده و صاف شده از آلودگیها آمده فعول است و در فرهنگ واژه شناسان به مفهوم پاكمسیح بر وزن فعیل به معنای م

ان، مجمع البی )اش صاف است و یک چشم و ابرو نداردشود که یکی از دو بخش چهرهبه کسی گفته می آدم مسح شده،همچنین 

م تدهین ح از مشیاح )مسیاح( عبری به مفهوبه گفته برخی، واژه مسی (.253و  256، ص 131طبرسی، پیشین، ج دوم، نساء،

که مانند یوشع مخفف، یهو  اندهستنادیشوع را اصل عبرانی واژه عیسی برخی نیز با آن که است. شده )مسح شده( گرفته شده

 نامند.به یونانی عیسی را، یزاوس و به التین، یزوس می  باشد.می« ن که رستگاری او، خداوند استآ»شوع و به معنی 

. است مریم، مادرش، بر نوزاد گذاشتهنامی است که  ،عیسی )ع(گویند: ه نیز اختالف وجود دارد؛ برخی میدر مورد نام گذارند

) مسیح از  روی کودك نهاد که امروزه نیز با همین نام در جهان شهرت دارد.نجار ( این اسم را یوسف 25:1متی ) انجیل به گفته

 (7، زهرا سبحانی، پیشین، ص دیدگاه قرآن، انجیل و تورات

مسیح از دیدگاه )است.شدهی اغلب به عیسی بن مریم نام بردهدر رساالت قدیمی گاهی به عیسی بن یوسف ولاز عیسی)ع(

 (7قرآن، انجیل و تورات، زهرا سبحانی، پیشین، ص 

 است:آمدهدر مورد رسالت و جایگاه آن حضرت چنین در عهد جدید 

مهیا سازی؛ تا  های او راروی خداوند خواهی خرامید، تا راهرت اعلی خوانده خواهی شد؛ زیرا پیش تو ای طفل، نبی حض»  

در آمرزش گناهان ایشان به احشای رحمت خدای ما که به آن سپیده از عالم اعلی از ما تفقد  ؟؟جات دهیقوم او را معرفت ن

کتاب مقدس، انجیل لوقا، باب ) «در مسیر سالمتی هدایت نماید.نمود تا ساکنان در ظلمت و سایه موت را نور دهد و پاهای ما 

1 :33 – 36) 
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 :كلیساساختمان آشنايي با .ب

 :شودختمان کلیسا از سه قسمت ترکیب میسا 

-خواستند تعمید بگیرند در آن میاولیه توبه کاران و افرادی که میکه در قرون مدخل: مدخل یا هشتی، محل ورودی است  .1

ا تعدادی از اوقات شرعی ا به آنها اجازه ورود داده شود. در اینجا حوض مخصوص تعمید قرار دارد و همین جایستادند ت

 شود.تالوت می

 است.شدهان و افراد ناتوان قرار دادهدر این قسمت تعدادی صندلی فقط برای سالخوردگ صحن کلیسا: .2 

ای شاه نشین برجسته ،وی آنشود، رخطابه هم در آنجا القا می شود ومی که انجیل روی آن تالوت :سکوی وعظمحراب و . 7

 .کندتی که مخصوص روحانیان است جدا میای سالن کلیسا را از قسمپردة بلند قلمکاری و نقاشی شدهقرار دارد و 

ام شود و پارچه دیگری هنگارد که با پارچه مخصوص پوشیده میدر وسط قسمت مخصوص به روحانیان، محراب قرار د

شود. روی محراب، یک صلیب ساده یا صلیبی که تمثال مسیح در حال میعشای ربّانی روی آن قرار دادهبرگزاری مراسم 

است. در طرف چپ شدهو ظرف مخصوص نان مقدس قرار داده صلیب شدن بر روی آن نقاشی شده و همچنین کتاب انجیل

 است.محراب میزی قرار دارد که مخصوص تدارکات عشای ربانی 

از مقدسان که  برخیصورتی از مسیح به عنوان کشیش بزرگ و یحیای تعمید دهنده، و در طرف چپ آن تمثال مریم عذرا و 

، نمایشی از آخرین شام عیسی و باالتر از آن، تمثال سکوی وعظدر باالی همچنین است ختمان به او اهداء شده نقاشی شدهسا

 ه است.تعدادی از رسوالن و پیامبران نقش بست

-رد استفاده قرار گیرند، تقدیس میکه مو کنند. آنها قبل از اینمی را در عبادت ارتودوکس ایفا میهای مقدس نقش مهتمثال

های ششوند. آنها نماییا شمعها آذین بندی شده، نصب می های روشنهایی آراسته شده و در جایی که با المپشوند و با گل

ها صورت ، مریم خجسته، مقدسان و فرشتگان هستند. کُرنش و تعظیمی که در برابر این تمثالمرئی از وجود نامرئی خداوند

 رسد. مثالی آنها که در آسمان هستند میهای گیرد به نمونهمی

کند، س، صلیب یا مجسمه عیسی را منع میسازی ممنوع است و تنها نقاشی مجاز است، قوانین اکید ارتودوکهر نوع مجسمه

 اند. یستاده و در سبک مخصوص نقاشی شدهها در حال اشمرد. تمثالنقاشی شدة بدون عیسی را جایز می ب با نمایشولی صلی

 مراسم مذهبي كلیساج.

  وجود دارد: اعالم اوقات شرعی و آداب دینی.در کلیسا دو نوع عبادت الهی  

 ترین مراسم مذهبی کلیسا به شرح ذیل است:مهم

 آیین عشای ربانی

 های مختلف است. عشای ربانی سه شکل گوناگون دارد:نها عملی مرکب است که دارای جنبهربانی ت عشای

های زیادی است که . عشای ربانی یوحنا کریستم مقدس که نمایشگر عشای ربانی قسطنطینه در قرن هشتم است و سال1 

 شود.برگزار می
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به عنوان روز باسیل هارم شروع شده و در ده نوبت )اول ژانویه، . عشای ربانی باسیل مقدس که از قرار معلوم از قرن چ2 

کریسمس و ششم ژانویه(  و پرهیز، پنجشنبه در هفته مقدس، شب عید پاك، و احیاهای شبه های چلة روزمقدس، یکشنبه

 شود.برگزار می

مواد آن در  شود وط میوتقدیس یافته که به عشای ربانی پاپ گریگوری بزرگ مرب . شکل سوم عبارت است از هدیه7

شود و تنها در هفتة ت لکن با اجتماعی از مردم ختم میشود. البته این یک عشای ربانی کامل نیسیکشنبه قبل تقدیس می

 شود.هفتة چلة روزه و پرهیز برگزار میمقدس و روزهای 

-به گناه و دعا خوانی به عمل می فشود که طی آن اعتراسلسله تشریفات مقدماتی انجام می پس از شروع عشای ربانی یک

-خوانده می شود و مراسم انجام می دعای مخصوص ،های مخصوص عشای ربانی پوشیده شدآید. وقتی که هر یک از لباس

و پهن و بزرگ  را که باید در عشای ربانی به کار رود از یک کیک گرد« بره»چهارگوش موسوم به  گیرد. کشیش یک قطعه

-مسیح پیروز می»که نمایشگر عبارت نقش بسته  IC. XC. NI. KAقسمت این قطعه کیک حروف   کند. در چهارجدا می

سوراخ کرده و همزمان با آن این جمالت را بر زبان « نیزه»را با چاقوئی به نام « بره»است. پس کشیش آن قطعه کیک « شود

 می راند:

هنگامی که کشیش « ند، برای زندگی جهان و برای نجات آنکایی که گناهان را از جهان دور میبرة خدا قربانی شده، خد»

کنند. ا در پیالة مخصوص با هم مخلوط میشَمّاس شراب و آب ر .انجیل یوحناست 13، باب 72فقره مشغول از برخواندن 

خاتمه  اینک بقیة کیک به طور سمبلیک با بدن مردة عیسی یکی خواهد شد. و دعاهای مخصوصی آمادگی با معطر کردن کلیسا

، امیر کبیر تهران، 1751جهان مسیحیت، نوشتة اینار مولند، ترجمه: محمد باقر انصاری، مسیح مهاجری، چاپ دوم: ) یابد.می

 (67، 62ص 

پاشند. در مراسم مخصوص ب مقدس به نشانة تطهیر به خود میاز آ ،عبادت کنندگان به هنگام ورود به کلیسا و خروج از آن

(LAVabo برگرفته از پیام قرآن، آیت اهلل مکارم  75، 71، جمله های 11انجیل یوحنا، باب  شستن کشیش؛، آیین دست

ش دستهای خود را در ظرف کوچکی شود، کشین و شراب در عشای ربانی انجام میکه قبل از دعای تقدیم نا (5شیرازی، ج 

باید خودش پاك باشد. کشیش در  ،لمس کند خواهد بدن و خون مسیح راین عمل نشان آن است که کسی که میشوید و امی

بح تو ذدستهای خود را در میان معصومان خواهم شست و م»داوود را مکرراً می خواند:  26خالل این عمل قسمتی از مزمور 

 «را ای خداوند طواف خواهم کرد.

 تصلیب، فدیه گناه ذاتی؟د. 

به وسیله گناه د. او مُرد تا کسانی را که در اثر هبوط آدم عمل نجات بخش مسیح با تجسم او شروع شدر دیدگاه مسیحیان، 

حقیقی بود که به وسیلة آن ما  یاز دست رفته بودند بازگرداند و آنها را از گناه و نتایج آن آزاد سازد. مرگ او یک قربانذاتی، 

 را از گناه نجات و با پدر آشتی داد.
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به ارادة خدا به عمل آمده بود و در نتیجة آن ما گناهکار شدیم، جبران  فی را که نسبتتخلّ ،مسیح همچنین با رنجها و مرگش

 2 کرد.

کفاره گناهان برداشت کرد که حضرت عیسی مسیح)ع(آن حضرت گونه از سخنان  می توان از نگاه مسیحیان اینافزون بر آن، 

 خوانیم:یل یوحنا مینجدر ا . استشدهو به دست یهودیان به صلیب کشیده استطول تاریخ شدهیان در آدم

را از جانب پدر ها را باز برداشتند تا او را سنگسار کنند. عیسی به آنها جواب داد که من بسیار کارهای خوب و یهودیان سنگ

برای کار خوب تو را  :یهودیان به او جواب دادند ؟کنیداز آنهاست که شما مرا سنگسار می به جهت کدام ،امخود به شما نموده

آیا  :گردانی. عیسی به آنها جواب داده تو انسان هستی و خود را خدا میک بلکه به جهت کفر و به جهت این ؛کنیمنمی رسنگسا

من پسر خدا  :از آنجا که گفتم ؟گوئیگوئید که تو کفر میاست میو را منزه کرده و به جهان فرستادهشما به آن کس که پدر ا

کارهای  ،جای نمی آورم مرا باور مکنید و اگر به جای آرم هر چند که مرا باور نکنیداگر من کارهای پدر خود را به  !هستم

 مرا باور کنید، تا شما بدانید و باور کنید که پدر در من است و من در وی.

-را کفاره گناهان نمیعلت مرگ حضرت عیسی)ع(است، یهودیان در آن دوران، آمده ،انجیل یوحنافوق که در  مطلب بر اساس

یهودیان به همین علت او  است!! وستهدانکه حضرت عیسی)ع(خودش را خدا یا پسر خدا مید نمی دانبلکه از آن جهت  ؛دناند

 اند!را به صلیب کشیده

در تردید هستند و هر کدام از روی کشته شدن حضرت عیسی)ع(علت در هر دو مسیحیت و یهودیت رسد به نظر میباری  

 ( 153نساء/ ) :پذیرداصل کشته شدن او را نمی  ،ننند در حالی که قرآزرا می، حرفی پندار خود

 در دوران معاصر يهودی -شكل گیری انديشه مسیحي. ه

 ،در آمریکا (C.B.N) کشیش پات رابرتسون، بنیانگذار صاحب بزرگترین شبکه تلویزیونی تبلیغات مسیحیدر عصر حاضر 

پس از بازدید وی  ر مسیحیت و یهودیت در سطح وسیع فرهنگی و سیاسی است.نماد پیوستگی سؤال برانگیز دو آیین ناسازگا

قیال )از تورات( به جنگی قریب الوقوع علیه اسرائیل اشاره کرد کتاب حز 75با استناد به فصل  2116می  ماز اسرائیل در چهار

 و گفت: 

 است!ه زمانی بسیار خطرناك رسیدهبل موجودیت اسرائی :کردم خداوند به من گفت کهسال پیش هنگامی که دعا می یک

در پیامی به سربازان اسرائیل می گوید: ما در نبرد علیه جهاد گران آدمکش حزب اهلل و حماس  2116ژانویه  5رابرتسون، در  

دوستان ر، به بشّما با شماییم. ما مسیحیان مُ ،با شماییم. اگر نفت را بر شما تحریم کنند و یا متحدان خود را از دست دهید

اسرائیلی خود می گوییم: بیایید در مقابله با زهر تلخ مخالفت با سامیان و صهیونیستها که به سرعت در حال غرق کردن جهان 

 است با هم در خدمت خداوند باشیم.

 است.اندهخو «تروریست»بارها اسالم را دین خشونت و مسلمانان را  ،به عنوان مبلغی، پر حرف و متعصب رابرتسون،
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ی دانیم که در کتاب دانیال از تورات و در مکاشفه یوحنا از انجیل، با تفسیرهای جدیدی مواجه شد؛ بر اساس آن، پیش از م

ون یهخواهد شد. یکی بازگشت یهود به ص آمدن مسیح برای حکومت بر جهان هزاره خوشبختی، دو گام عظیم برداشته

 )اورشلیم( و دیگری ساخت مجدد هیکل سلیمان.

-را پیش از آمدن مسیح بازسازی می «هیکل سلیمان»با هر دو آیین، یهودیان در آخر زمان به فلسطین باز می گردند و مطابق 

 کنند. 

 کریم قرآنمعرفی 

 می شود: گوناگونی وجود دارد که بدان اشارهنکات قرآن کریم، معرفی در مورد 

 واژه پژوهي قرآن

 :استدهگفته ش ،قرآن واژهه در باره ریش

،  رازی  تفسیر ابوالفتوح ) و ابن عباس (52ص  ،1ج  ،االتقان ؛12ص  ،1ج  ،مقدمه مجمع البیان ) واژه قرآن به گفته زجاج .1 

  ؛ و مفردات3  ، ص1  ، ج الصادقین  و تفسیر منهج ؛15  ، ص1  ، ج تفسیر القرآن  فی  : التبیان کنید به  ؛ و نیز رجوع6  ، ص1  ج

  صباحم؛ و ال72  ، ص1  ، ج تفسیر القرآن  فی  البیان  ؛ و جامع12  ، ص1 ، ج طبرسی  البیان  ؛ و مجمع212  ، ص اصفهانی  راغب

؛ و به نظر استجامع ثمرات کتب پیشین بوده ، چون قرآن،یمعنی جمع و گرد آوره ب« قرء»مشتق از ، (157  ، ص2  المنیر، ج

 است.دهالوت شمعنی مقروء یعنی ته ب «قرء»مشتق از  لحیانی

پیوستن و یا نزدیک ساختن چیزی به چیز  : قرآن به معنیاشعری بنا به گفته ؛است ی ضمیمه کردنامعنه ب« قرن». قرآن از بن 2

هم ارتباط و پیوستگی  هم هستند و با کیفیتی خاص باه دیگر است و چون حروف و کلمات و آیات و سور قرآن، مقرون ب

؛ و 152  ، ص1  ، ج ؛ و االتقان56  ، ص5  التفسیر الکبیر، ج ؛15، 13باحث فی علوم القرآن ص م)اند. را قرآن نامیده آن ،دارند

 (3  ، ص1  ، ج العرفان  مناهل

 تقسيم بندی قرآن

 شود:ت گوناگونی است که بدان اشاره میقرآن دارای تقسیما

 به سوره و آيه: تقسیم

صحابه و  نازل شده و از طریق پیامبر صلى اهلل علیه و آله با نقلسوره به همین صورت فعلى،  112با   قرآن از روز نخست

آیه است که  6276قرآن دارای واقع شده است. «  ن الرحیمبسم اهلل الرحم»ابتدای هر سوره  دراست. تابعین به دست ما رسیده

رحمان سلمى و او از امیر مؤمنان علیه به روایت کوفیین از ابن ابى لیلى و او از ابو عبد ال السالم از مولى امیر مؤمنان علیه

  ؛ و مناهل152  ، ص1  ، ج ؛ و االتقان56  ، ص5  التفسیر الکبیر، ج ؛15، 13مباحث فی علوم القرآن ص  ) است.نقل شده ،السالم

 (135.131ص ، 1  ، ج العرفان



60 

 

  : و حزب ءبه جزتقسیم  -2

برخی از این  .استتقسیم شده ، ربع، ثُمن، منزل و رکوعجزء، حزب، وِرد، نصفبه افزون بر این تقسیم به سوره و آیه، قرآن 

قدیمی هستند. امروزه، از میان تقسیمات ، از جمله جزء، حزب، ورد ؛ها، کهن و قدیمی و برخی متأخر و مستحدث هستندنام

دیگر کاربردی ندارد. سخاوی  –به عنوان نام بخشی از قرآن  –این سه، فقط جزء و حزب رایج و مستعمل است و ورد 

 ق( در مورد کاربرد جزء، حزب و ورد چنین می گوید: 627)

به معنای  "حزب" از ،کنم، حزب قرآنن(، همه به یک معنایند و گمان میرآن، احزاب و اوراد )قرآگفته می شود: اجزاء ق

کنم این کلمه از وِرد )بر سر یات قرآن است و اما ورد، گمان میطایفه و گروهی از آ "حزب"باشد. زیرا جماعت گرفته شده

 کند.را سیراب می هاا قرآن دلآب رفتن( ضد صَدَر )از سر آب برگشتن( باشد؛ زیر

ی در حال حاضر، حزب به بخشی ول ،رفته استاین سه نام به یک معنی به کار میشود که در قدیم از گفته سخاوی استفاده می

زمین اسالمی  ام قرآن است و حزب یک شصتم قرآن نزد علمای مغربشود؛ جزء، یک سیتر از یک جزء اطالق میکوچک

ها؛ ولی نزد علمای مشرق زمین اسالمی مثل ایران، عراق، عربستان و سوریه... مراکش( و مصری ، الجزایر، لیبی ومثل: تونس

بیستم قرآن است. هر چند امروز به خاطر پیشرفت ارتباطات و راحتی تماس و ارتباط بین مردم  یکصد وحزب، یک یک 

است و تقسیم بندی شده حزبی 61روش  به ،، نوشته شده"عثمان طه"نقاط مختلف، قرآنی که به خط خطاط معروف سوری 

ها مثل قرآن در بعضی از قرآنگفتنی است ، به تیراژ وسیع چاپ و منتشر می شود. در ایرانو  در عربستان ،عالوه بر سوریه

ل: یقا")شود. م آن حزب است که یک شصتم قرآن میترین تقسیوجود ندارد؛ بلکه بزرگ جزیی 71رسمی کشور لیبی، تقسیم 

االوراد بمعنی واحد و اظن االحزاب مأخوذاً من قولهم: حزب فالن ای جماعته الن الحزب طائفة من  القرآن و االحزاب و اجزاء

، 1سخاوی. جمال القراء و کمال االقراء، ج "وی ظَمأ القلوب.یرالقرآن و الورد اظّنه من الورد الذی هو ضد الصَدَر الن القرآن 

 (717ص 

حزب( رایج و شایع  121جزء و  71امام صادق ـ علیه السّالم ـ تقسیم کنونی قرآن ) ت کم تا زماندسروایات تاریخی  بنابر

 :استذکر شده است، احتماالت و اقوالیه سی جزء از کی و چگونه مطرح شدهکه تقسیم قرآن ب است. در ایننبوده

رّاء را حاضر کرد و دستور داد تا کلمات حروف یوسف ثقفی( ق است که حجاج )بنگفته شده فرماید:مرحوم فیض کاشانی می.1

 المحجة البیضاء، همان، ص) ... تقسیم کردند.آن را مساوی کنند و آنها هم قرآن را به سی جزء و قرآن را بشمارند و اجزاء

 (؟؟222

التمهید،  فت، محمد هادی،معر ) است مأمون عباسی امر کرد تا قرآن را چنین تقسیم کنندگفته شده فرماید:اهلل معرفت میآیت .2

  .(762، ص 1، ج 1212قم، موسسة النشر االسالمی، چاپ اول، 

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=13574#تحزیب و تجزئه قرآن
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=13574#تحزیب و تجزئه قرآن
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باشد و بر این باور می اهلل معرفت همو آیت؟؟ .داندمی زرکشی، مشهور شدن تقسیم قرآن به سی جزء را مربوط به مدارس. 7

المحجة ) .استرائت مشهور شدهه جهت آسانی قمدارس ب تحزیب قرآن و تجزیه آن به سی جزء در مدارس و غیر» نویسد:می

 (222 البیضاء، همان، ص

مردم  طور که خالی از نقطه و شکل بود مجرد از تجزیه نیز بود و در طول زمان عثمانی همان مصاحف»زرقانی می گوید: . 2 

 ) دد و هر قسمت را جزء نامیدنم کردنتقسی به اعتبارات مختلف قرآن را جزء جزء کردند، بعضی از آنها قرآن را به سی قسمت

 (215ـ  213، ص 1216علوم القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیه،  محمد عبدالعظیم زرقانی، مناهل العرفان فی

 ها. تقسیم بندی سوره3

 اند:قرآن را به صورت ذیل تقسیم کرده هایسورهاز دیر باز 

به جاى یک دو سوره اخیر انفال و برائت که  ،اء، اعراف، انعام، مائدهبقره، آل عمران، نسیعنی سوره طوالنى  هفت سبع طوال: .1

 اند.  سوره شمرده شده

اند و  رسند که دوازده سوره به سبع طوال نمى ولى از لحاظ حجم ها از صد متجاوز است هایى که عدد آیات آن سوره مئین: .2

 طه، انبیا، مؤمنون، شعراء  و؟؟م، یونس، هود، یوسف، نحل، اسراء، کهف، مری :سوره های عبارتند از

شوند  مثانى گفته مىبه آنها از این جهت  اند. سوره  ها زیر صد قرار دارد و نزدیک بیست هایى که عدد آیات آن سوره مثانى: .7

 شوند.  بیش از یک مرتبه تالوت مى  که قابل تکرارند و به جهت کوتاه بودن

: مؤمن، فصلت، شورى، زخرف، دخان، هایسوره شود که عبارتند از شروع مى« حم» اى که با حروف سوره هفت حوامیم: .2

 جاثیه و احقاف. 

فتح، حشر، سجده، طالق، ن و القلم، حجرات، تبارك، تغابن، منافقون،  اند و عبارتند از: سوره نزدیک به بیست ممتحنات: .5

 جمعه، صف، جن، نوح، مجادله، ممتحنه و تحریم. 

هاى  آیه اند.چون فواصل به جز چند سوره که ازممتحنات یا مئین شمرده شده ره الرحمان تا آخر قرآن است.از سو مفصالت: .6

آیه  152آیه کوتاه و هم چنین سوره صافات داراى  225اند. سوره شعراء داراى  بدین نام نامیده شده  ،ها کوتاه است این سوره

، 1االتقان، ج )باشند. هاى مئین مى د که از لحاظ حجم سوره همانند سورهان مئین شمرده شده کوتاه است و بدین جهت از سور

 (133و  131.153ص 

 الهي وحيو نويسندگان كاتبان  .4

از یکصد و  ،کتابت وحی در دوران اقامت رسول خدا در مکه شروع شد. زیرا اگر آیات مکی و مدنی را با هم مقایسه کنیم

البته  .آیه مدنی است 1611نزدیک به تنها آیه،  6276در مکه آمده و از مجموع هشتاد و شش سوره  ،چهارده سوره قرآن

کمی بیش از یک ثلث قرآن در مدینه  ،تر است و به همین جهت اگر شمار کلمات را در نظر بگیریم به تقریبآیات مکی کوتاه

بن ابی سرح را نام  ان، نام عبداهلل بن سعدباره اولین کاتب وحی در مکه، محقق است. درنزدیک دو ثلث آن در مکه نازل شدهو 
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بن ابی سرح بود که مرتد شده و در  نوشت، عبداهلل بن سعدکه از قریش در مکه برای رسول خدا)ص(برند و نخستین کسی می

 (217.212تاریخ قرآن، محمدباقر حجتی، ص ) ایام فتح مکه به اسالم بازگشت.

تعداد زیادی کتابت وحی را عهده دار بوده  بودند و در مرحله بعد، اُبی بن کعبو ثابت ، زید بن )ع(کاتبان مهم وحی، امام علی  

 است.آنها تا بیش از چهل نفر ثبت شدهاسامی که  دان

 قرآنو تدوين جمع .5

اسماعیل بن )ست ا« کنار هم قرار دادن اشیاء»و « پیوستن چیزی به چیز دیگر» معنی به  ،«جمع»در متون گوناگون لغت، 

هـ. ق (،  1213ماد الجواهری، الصاح تاج اللغة و صحاح العربیة، تحقیق: احمد عبدالغفورعطار)دارالعلم للمالبین ـ بیروت ـ ح

، فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، تحقیق: احمد الحسینی)المکتبة المرتضویة الحیاء اآلثار الجعفریة ـ تهران 1135، ص 7ج 

هـ. ق( ص  1212اغب االصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، )دفتر نشر کتاب ـ تهران ـ ، الر711ص  2ـ بدون تاریخ( ج 

 ،قرائتیبا گاهی البته (172، ص 1و مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط ) انتشارات ناصر خسرو ـ طهران ـ بدون تاریخ ( ج  36

گوناگونی  ینقلها و داستانها رد جمع قرآن، روایات،مودر استعمال مجازی یافته است. نیز « حفظ»در معنی « ج م ع»ریشه 

  (مقدمه 21، ص 1هـ. ق( ج 1125ابوعلی الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن)دارالمعرفه ـ بیروت ـ ) .وجود دارد

به شواهد و توجه و با های مربوط با ژرف اندیشی در منابع و تحلیل گزارشرا احادیث گردآوری قرآن  توانمیبا این وجود، 

 نج جمع است:پچنین دسته بندی نمود که قرآن دارای ادله قاطعی 

   (13/قیامت ) جمع الهی به معنای طراحی کتاب آسمانی به صورت  ترتیب کنونی است. خداوند خود می فرماید:  جمع الهی:

خازن زرقانی، زرکشی،  پژوهندگانی چون حارث محاسبی،را )ص(در زمان حیات رسول خدا جمع قرآنجمع نبوی: 

جعفر مرتضی عاملی، حقائق هامة حول القرآن الکریم  )عبدالصبور شاهین، محمد غزالی، ابوشامه، باقالنی و حر عاملی 

لذا  .انداثبات نمودهدیگر با استناد به عناصر زنده تاریخی بسیاری   و (65)مؤسسة النشر االسالمی ـ قم ـ بدون تاریخ ( ص 

به زمان حضرت  ،بر اساس طرح الهییعنی گردآوری و تنظیم و ترتیب دادن آیات و سور آن جمع قرآن  ،بی هیچ تردیدی

اند که: به نقل آورده« شعبی»از « ن عساکربا» و « طبرانی»حدیثی یاد کرد که توان از در این باب، میگردد. رسول)ص(برمی

نمودند: اُبی بن کعب، زیدبن ثابت، معاذبن جبل، ابوالدرداء، در زمان حیات رسول خدا)ص( شش تن از انصار، قرآن را جمع »

مضمون این خبر  (251ـ هـ.ق( ص  1211ابوالقاسم الخوئی، البیان فی تفسیر القرآن ) انوار الهدی ـ ) «سعدبن عبید و ابوزید

ابوعبداهلل البخاری  ) ست.نامی در میان نی ،بن عبید و سعد ءاددرلاز ابوا ولی در آن روایت دیگردر جای دیگر نیز آمده 

» آقای دکتر رامیار بر این حدیث و اینکه این  553، ص 6هـ. ق( ج 1213الجمعفی، صحیح البخاری، )دارالقلم ـ بیروت ـ 

توان به تاریخ است که برای آگاهی از آن میخورد، اشکاالتی وارد کردهیست که نامش در جمع حاضر بچشم میک« ابوزید

 (رجوع کرد 257تا  251قرآن ص 

اما  ها در آن سالیان است.همان گردآمدن آیات در درون سوره آنچه طرفداران این نظریه بر آن اتفاق نظر دارند،البته   

زبور هم شامل تنظیم آیات در نظران، جمع م ی وجود ندارد. به اعتقاد بعضی از صاحبنباره کیفیت این امر، رأیی همگا در
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آغاز، علوم و حوادث  در هجلدی از پوست حیوانات بوده ک« دف») «بین الدفتین»در ها سورههاست و هم شکل گیری سوره

گذاشتند و به آنها هداری بهتر میان دو جلد پوستی میشده را برای نگهای نوشتهند. بعدها کاغذها و برگنوشترا بر آن می

ای بود میان دو جلد پوستی: محمود شد[ زیرا مجموعهمی]اطالق « مجموع ما بین الدفتین»گفتند. به کتاب هم می« الدفتین»

ر.ك ) .پذیرند جمع زمان پیامبر )ص( می در را  برخی دیگر تنها جمع آوری آیات در سوره ها (217رامیار، تاریخ قرآن، ص 

و  123ص  ، هـ. ق(1211به: ابوالفضل میرمحمدی، بحوث فی تاریخ القرآن و علومه )درالتعارف للمطبوعات ـ بیروت ـ 

 (262، ص 1مناهل العرفان فی علوم القرآن ج 

محمد علی االشیقر، لمحات من تاریخ ) ،کتاب مقدس قرآنحفظ )ص( و سایر مسلمانان به اهتمام حضرت محمدبدون شک 

آن رای ابالغ پیامبر بزرگ اسالم)ص( بوظیفه  (716و  715هـ. ق( ص  1215القرآن )موسسه االعلمی للمطبوعات ـ بیروت ـ 

 است.جمع زمان نبوی و کوشش صحابیان، نشانه و گواه خوبی برای  (22النحل / ) به مردم و تبیین آن

س از رحلت پیامبر و انقطاع وحی، کاتبان وحی، آن را بین الدفتین قرار دادند. این پ: ه نخستینفیزمان خلصحابیان در جمع 

جمع زید در زمان ابوبکر در پی  ،دانشمنداناز برخی به گفته  اقدام به صورت حکومتی آن توسط زید بن ثابت صورت گرفت.

محمد  ) ای گردآورد و آن را به ابوبکر سپرد.ی را در پوشهنهای قرآنابودی بود و به همین خاطر صحیفهحفظ قرآن از ضیاع و 

دین السیوطی، االتقان فی و جالل ال 221، ص 1هـ. ق ( ج  1733هادی معرفت، التمهید فی علوم القران)مطبعة مهر ـ قم ـ 

 (55، ص 1علوم القرآن )دار و مکتبة الهالل ـ بیروت ـ بدون تاریخ( ج 

عمر نیز  ،ابوبکر پس از جنگ یمامه مرا احضار نمود. به نزد او رفت» گوید: در مورد چگونگی جمع قرآن میبن ثابت  زید

اند و هدر جنگ یمامه عده بسیاری از قراء به شهادت رسید :گوید کهبوبکر گفت: عمر نزد من آمده و میآنجا حضور داشت. ا

نظر گفتم: ینده باز تعداد زیادی از آنان شهید شوند و در نتیجه قسمت عمده قرآن از میان برود. آهای  ترسم که در جنگمن می

 ،استص( انجام نداده)من این است که به جمع و تدوین قرآن فرمان دهی. من به عمر گفتم: چگونه کاری را که رسول خدا

مد تا خداوند تحمل آن را بر من آز آن پس، او همچنان به نزد من میعمر گفت: به خدا سوگند کار خوبی است. ا انجام دهیم ؟

 انبتر گفت: تو جوان خردمندی هستی و ما درباره تو هیچ تردیدی نداریم، تو از کاکبا عمر همرأی شدم. بعد ابوب آسان نمود و

های قرانی را جستجو کن و آنها را کنار هم گرد بیاور! به خدا قسم اگر به من فرمان داده بودند که ای. دست نوشتهوحی بوده

خواهید کاری را که قرآن را جمع کنم. گفتم: چگونه میاند من خواسته ه ازکاز این نبود  رکوهی را از جای برکنم برایم دشوارت

ت: به خدا قسم، کار خوبی است و باالخره آنقدر در این زمینه با من صحبت کرد تا است انجام دهید؟ گفر)ص(ندادهبپیام

ی و ن، قسمت نها«عسب » جمع  ) بخداوند تحمل آن را نیز بر من آسان ساخت. شروع به جمع قرآن کردم و قرآن را از عًصُ

تا این  ممحفوظات مردمان گرد آورد و (جمع لخفه، سنگ ظرایف، الواح ظریف سنگی)و لِخَاف  (های درخت خرماپهن شاخه

های گرد آمده نزد ابوبکر و پس از او نزد یافتم. ابتدا صحیفه« یمه انصاری ابو خز» را تنها نزد (123و  125توبه / ) که آیات:

 «.(551و  551ص  6صحیح البخاری، ج  )عمر و سپس نزد حفصه دختر عمر باقی ماند 
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های مسلمانان پراکنده سینه و« لِخَافَ » ، «عُسُب» قرآن در  ،در آن دورانپیامبر اکرم)ص(روشن است که با عنایت به جمع  

مخالفت آشکار  ،تواتر قرآنمعالوه این روایت، با نقل بباشد. خویش را مبتنی بر آنها گردآورده هایزید صحیفه است تانبوده

ناچار به ساختگی و مجعول نشماریم، لذا اگر آن را . ش داشتکاررد و انتاویل آن یا هیچ تردیدی در نباید از این رو  ،دارند

ایی عمر در صدد تهیه مکه ابوبکر پس از جنگ یمامه و کشته شدن عده زیادی از قاریان و حافظان قرآن، با راهنبگوییم باید 

 ابت به انجام رسید. بن ث زیدتوسط و این کار  (53ص  6صحیح البخاری، ج  ) آمد برای خود بر یا حکومتی مصحفی شخصی

در اما پس از رحلت پیامبر و انقطاع وحی، کاتبان صحابی، قرآن را در میان دفتین قرار دادند. : یعثماناتحاد مصاحف  .2

ابوبکر، عمر و سه گانه  ید که گویای تدوین و تنظیم قرآن در روزگار خلفاخورتی به چشم میروایاالبالی منابع حدیثی، 

که در پیش دید جامعه  بی آن ،ی جمع شده در زمان ابوبکر توسط زیدهاصحیفهبرابر منقوالت،  است.انهعثمان به طور جداگ

التمهید فی علوم  ).مسلمانان قرار گیرد، به ترتیب در نزد ابوبکر و عمر نگهداری شد و سپس به دست دختر عمر، حفصه رسید

 (221و  221، ص 1القرآن، ج

این از آن به بعد در سراسر بالد اسالمی گسترش عام یافت. که خویش مصحفی فراهم آورد  شک عثمان در زمان خالفتبدون 

از جمله  ،برخی از بزرگان صحابه واست هیچ تغییر و تحریف بر جای مانده مصحف عثمانی از ابتدای تدوین همچنان بدون

 (225ص  1التمهید فی علوم القرآن، ج ) .امیرمؤمنان)ع( بر آن مهر تایید نهادند

خیر و بود مهم بی گمان ابتکار عثمان در توحید مصاحف و از بین بردن اختالفات و وا داشتن مسلمانان بر قرائت واحد، کاری 

گذاشت که قرآن را با قرائات د. اگر عثمان مردمان را مختار میآیشمار میه ن بناخواهی شگرفی در حق جامعه مسلما

آمد. این اختالف پس از پیش آمدن فتوحات و آشنایی عجمها جدایی بسیاری به بار میتفرقه و  گوناگون تالوت کنند بی شک

طه حسین، المجموعة الکاملة للمولفات، الخلفاء  )شده اختالفی بزرگتر و بدتر منجر میباب معنا ب با زبان عربی، قطعاً در

برخی اندیشمندان بر شیوه عمل خلیفه  ،ین وجود. با ا(735و  733ص  2م  ج  1356، وتربی ،الراشدون )دارالکتاب اللنبانی

آنچه سبب ایراد و انتقاد از عثمان »نویسد: ی )ره( در این خصوص میئاهلل خوآیت اند.ندن دیگر مصاحف انتقاد کردهدر سوزا

ادر نمود. می این دستور را صهاست که هم خود بدان مبادرت ورزید و هم به سایر بالد اسالگردیده، مساله سوزاندن قرآن

-ها( نام نهادهاند تا آنجا که او را حراق المصاحف )سوزاننده قرآنطر این اقدام به وی اعتراض کردهخاه ای از مسلمانان بعده

 (255البیان فی تفسیر القرآن، ص )«. اند

 سالمت قرآن از تحريف:. 6

همان صورتی  بهب آسمانی پیامبر گرامی اسالم)ص(کتا قرآنمقدس، کتاب تدوین و نگهداری همه فراز و نشیب در  آن در برابر

برخالف گفته برخی همچون  .اختیار ما قرار گرفته استشده و در تدوین ده، در زمان پیامبر، وحی شاصلی که بر پیامبر)ص(

ه ختدالیل زیادی بر عدم تحریف قرآن وجود دارد که در جای خود بدان پردامحدث نوری و استادش و صاحب کتاب الفرقان، 

 .استشده

 جمع بندی



66 

 

 های قرآن و کتاب مقدس به طور خالصه بدین شرح است:تفاوت برابر آنچه گذشت اشتراك و

کتاب مقدس الفاظ و عبارات است، اما شدهاز پیامبر)ص( شنیدهقرآن بدون تردید و شک و شبهه واژگان و الفاظ  انتساب: 

 . باشدشنیده شده ()عحضرت موسی)ع(و حضرت عیسی ازدون تردید عین همان الواح یا وحی الهی نیست که ب

آن به انتخاب   و جمع و تدوین: تدوین و جمع قرآن با طراحی الهی و اجرای پیامبر و قرار دادن میان دفتین در زمان ابوبکر

پذیرفته  صورت ،یکسان سازی قرائت و کتابت توسط شورایی از صحابیان در زمان عثمانکتاب معیار در زمان عمر، عنوان 

چنان که  ،گرددمیبه باز نوشت جناب عذرا بر ی بسیار،هافراز و نشیب عهد عتیق پس ازدر حالی که تدوین و جمع  ،است

ا بعد، به صورت نسخه هسال ،است و این کتبانجام شده آوری عهد جدید سالیان بسیار پس از صعود حضرت عیسی )ع(جمع

 است.رسمی درآمده

گان تورات و های قرآن، الهی و از طریق وحی، ارائه شدند در حالی که الفاظ و واژلهی و بشری: الفاظ و واژهاژگان االفاظ و و

 است. شدهانجیل، توسط کاتبان آن گفته و نوشته

با  شود، اما کتاب مقدس، دارای نسخ متعددهمه فِرَق اسالمی به آن رجوع می ها: قرآن تنها یک نسخه دارد که در میاننسخه  

 های بسیار است و عالوه بر نسخ رسمی، تعداد قابل توجهی نسخه غیر رسمی نیز دارد.تفاوت

های  کتب را استنباط کرد در حالی که واژه توان از آن احکام بسیاریبه منزله  قانون اساسی است که میمرجعیت : قرآن 

 و استخراج احکام جدید با قرآن تفاوت چشمگیری دارد. مقدس، اغلب بشری بوده و از نظر دارا بودن بطن و قابلیت استنباط

هر  تبیین اما در ،، در اصل هدایت انسان در توحید، نبوت، معاد و شریعت اشتراك دارندمقدس کتابقرآن و اگر چه  وا:تحم

با رشته خدا یا ف مثل کشتی گرفتن خدا  نامعقول ای مطالب پارهلذا  های چشمگیری وجود دارد.تفاوت اصول،یک از این 

 شود.ز این گونه مطالب، اثری یافت نمیدر قرآن ادر کتاب مقدس وجود دارد که  انبیاء بزرگ یعقوب و گناهان

ای بسیار واالتر و باالتر از معارف تورات مرتبه ،در زمینه توحید و قیامت مطرح کردهکه قرآن معارفی مراتب مراتب معارف:  

 ثل سوره توحید.باشد ممیدر این زمینه و انجیل 

الهی  انسان برای مقام جانشینی و خالفت تربیتهدف: به لحاظ هدف و شیوه قرآن و کتاب مقدس با هم متفاوتند؛ هدف قرآن 

رْضِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي األَ﴿ :سوره بقره است 71آیه  تبیینبدین رو همه قرآن از طریق تقرب الی اهلل است 

 ) ﴾ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَخَلِیفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن يُفْسِدُ فِیهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَكَ 

 است. هذکر شددستیابی به سعادت دنیوی یا اخروی  ،هدف از تورات و انجیلکه در حالی  (71بقره/
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 های قرآن و عهدینآموزه بررسی تطبیقی

ل و مبانی اصو هرچند اختالفاتی با هم داشته باشند ولی در اند،واحدی سرچشمه گرفته أ، از مبداز آنجا که کتب آسمانی

  عمده چهار محوردر ها و تفاوت اصول مشترك بررسیقسمت از بحث به در این  .ندهستتصدیق کننده یکدیگرمشترك بوده و 

 پردازیم.می (تاریخ و قوانین شریعت تشریعِ، اخالق ،، همچون توحید و معاد و نبوتاعتقادی معارف)

 اصول مشترک اديان

 . این مبانی عبارت است از:هستند ن الهی، دارای مبانی مشتركادیااصول 

 معارف اعتقادی

 :در قرآن و عهدين توحید الف.      

، کتاب استشده ها به توحید پرداختهنی، شناخت خداوند و یگانگی اوست و در همه آنتب آسماالهی و کزیربنای همه ادیان  

 : مقدس، در باره توحید، مطالب صریح و تردید ناپذیری دارد

 بنی اسرائیل هر روز دعایی می خوانند که این چنین آغاز می شود: . کندتنها یک خدا را معرفی میتورات 

 (.2ره ، فق6باب  )سفر تثنیه،  وَه خدای ما یَهُوَه واحد است، یگانه، احدای اسرائیل! بشنو، یَهُ

هر که خدا را آن گونه که نیست در تصور آورد، در قلب خویش خدایی ساختگی و بیگانه دارد. است: نیز در رساله پولس آمده

ت که تا آن گاه که در تبعید، و منان الزم اسن گونه که هست تصور کند؟ پس بر مؤپس چه کسی خواهد توانست خدا را آ

در  -می گذرد، مانند آن که خدا این بود یا آن بود نای را که در خاطرشاستند، تصورات گستاخانه و بی پایهغریب از خدا ه

ر های خود را خالصانه متوجه او سازند تا او به هد بزدایند. آنان هم چنین باید دلاز ضمیر خو -حالی که نه این است و نه آن

ادرستی بر جای نماند؛ زیرا شیوه و به  هر میزانی که مناسب بداند خود را از طریق روح القدس بشناساند تا هیچ تصور ن

 (11فقره  16؛ مزمور، باب5: 6ی دوم پولس به قُرِنتیان، رساله) «جمیع آدمیان دروغ گویند»است که: نوشته

 است:سفارش به توحیداست، در ده فرمان آمده ،ئیلی به موسی و بنی اسرا، نخستین سفارش الهدر تورات

در حضور من تو را خدایان غیر نباشد. به جهت خود صورت تراشیده و هیچ شکل از چیزهایی که در آسمان است در باال و »

زیرا من که یا در زمین است در پایین و یا در آبهایی که در زیر زمین است مساز. آن را سجده ننموده ایشان را عبادت منما؛ 

تورات، سفر  ) «خداوند خدای توام غیورم که گناه پدران بر پسران تا پشت سیم و چهارم بغض کنندگان خود می رسانم.

 (5تا  7خروج، فصل بیستم،فقره 

ای اسرائیل استماع نما؛ خداوند خدای، خداوندی است واحد. پس خداوند خدای خود را به همگی دل و همگی جان و به »

 (5و  2تورات، سفر تثنیه، فصل ششم، فقره  ) «تت دوست دار.همگی قو
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صورتهای تراشیده شده خدایان ایشان را به آتش بسوزانید به سیم و زری که بر آنهاست طمع ننموده برای خود مگیر؛ مبادا »

 (25تورات، فصل هفتم، فقره  ) «که از آن گرفتار دام شوی چون که منفور خداوند خدای توست.

کتاب  ) «سرائیل! بشنو: یُهَوه خدای واحد است، پس یهوه خدای خود را به تمام جان و تمام قوت خود محبت نما.ای ا» 

 (؟؟2. 5: 6مقدس، سفر تثنیه، 

 ) «نیست. اینندهک دهم و از دست من رهاکنم و شفا میکنم، مجروح میمیرانم و زنده میبا من خدای دیگری نیست من می»

 (73: 72کتاب مقدس، باب 

کتاب مقدس ، کتاب امثال  ) «چشمان خداوند در همه جا است و بر بدان و نیکان می نگرند.» :استدر امثال سلیمان آمده

 (7، فقره 15سلیمان، باب 

پروردگار خود  که خدای توست یکی است و درست دارپروردگاری »است: ز بارها وحدانیت خداوند مطرح شدهدر اناجیل نی

.. پس گفت به او کاتب که نیکو .این است اول همه وصیتها .ل و از تمام جان و از تمام نیت و از تمام قوت خودرا از تمام د

 (23-72، فقره 12)انجیل مرقس، باب  «گفتی ای معلم؛ حق را گفتی که خدا یگانه است و نیست خدایی غیر او.

ای،  یسوع مسیح هنه و بدانند که آن کسی را که رسول نمودحیات جاودانی این است که بشناسد تو را که تویی خدا حق و یگا»

 (7: 13)انجیل یوحنا، باب  «است.

 :و یکتا پرستی را به صورت کامل و شفاف مطرح می نمایددر خالقیت، ربوبیت قرآن نیز کتاب توحید است و یکتا باوری 

 (167-162 بقره/)

عَ اللّهِ هِیدٌ بِیْنِي وَبَیْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ ألُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَقُلْ أَیُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَ

 (19. )انعام/آلِهَةً أُخْرَى قُل الَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ 

خداوند، گواه میان من و شماست؛ و )بهترين دلیل آن »)و خودت پاسخ بده و( بگو: « باالترين گواهى، گواهى كیست؟»گو: ب

رسد، بیم دهم )و از مخالفت فرمان  اين است كه( اين قرآن بر من وحى شده، تا شما و تمام كسانى را كه اين قرآن به آنها مى

بگو: «. دهم من هرگز چنین گواهى نمى»بگو: « دهید كه معبودان ديگرى با خداست؟! هى مىخدا بترسانم(. آيا براستى شما گوا

 .دهید، بیزارم اوست تنها معبود يگانه؛ و من از آنچه براى او شريك قرارمى»

 . )توحید(دْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَ .بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 كنند؛ خداوندى است كه همه نیازمندان قصد او مى بگو: خداوند، يكتا و يگانه است؛. به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

 (اخالص) .)هرگز( نزاد، و زاده نشد

قرار گرفتن انسانها در صفت علم و قدرت و ه ویژه دو وی بصفات بیان و  معرفت خداوند متعال ف بعثت انبیا،قرآن، هددر 

    .مسیر توحید و عبودیت و دست یابی انسانها به حیات طیبه و زندگی عادالنه می داند

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ لَّهَ عَلَى اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ال

 (12. )طالق/ شَيْءٍ عِلْمًا



69 

 

آيد  خداوند همان كسى است كه هفت آسمان را آفريد، و از زمین نیز همانند آنها را؛ فرمان او در میان آنها پیوسته فرود مى

 .چیز احاطه داردتا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست و اينكه علم او به همه 

 (56. )حديد/ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ

 .من جنّ و انس را نیافريدم جز براى اينكه عبادت كنند

 اسمای  حسنای خداوند

 ردازیم:است: یهوه، الوهیم و ادونای که به توضیح هر یک می پاسم اصلی بر بندگان خود ظاهر شدهدر تورات، خدا در سه 

 يا، ها، واو، ها

این واژه به معنای باشنده موجود، او سبب می شود باشد، آنچه به وجود می آید یا «. یهوه»اسم خاص خدا در دین یهود، 

است: یهوه خدایی که قوم بنی اسرائیل را برای خود برگزید یعنی خدای آمده در تعریف این واژههاست. وجد همه پدیدهمُ

است او را به صفت کامل که یَهُوه است، درك کند ت و پادشاهی. هیچ کس نتوانستهمتعادل مختار در سلطنآسمان و زمین و 

 کند.و را درك کرده و قیاس به رؤیت میبلکه با یکی از صفاتش ا

و « اهد بوداو خو»و « او هست»( می تواند به yahveی یَهُوَه )ی ظواهر، واژهنویسد که بر حسب همهمی1دایره المعارف یهود

ی خود کسی که خود بسنده»، «دیِ خود هستکسی که به خو»ترجمه شود. بنابراین، به معنای « کنداو زندگی می» حتّی شاید

 خواهد بود. « کسی که دارای حیات است»تر ، و یا به صورتی روشن«است

او که هست و بود و »از  ض و سالمت بر شما بادکند: فیی آسیا این نام را چنین تفسیر میی خود به کلیساهایوحنّا، در رساله

، قادر علی «آیدکه هست و بود و می»ن خداوند خدا گوید آ)آلفا و اُمِگا(، اوّل و آخر، میمن هستم الف و یا «... »آیدمی

  2(.5و2: 1االطالق )مکاشفات، 

تحریم، کسی تلفظ حقیقی حرام است. بر اثر این این نام بسیار احترام دارد و بر زبان آوردن آن حتی از طریق قرائت تورات، 

تواند تلفظ درست اسم اعظم را بداند، میشود که حروف آن نیز به هم ریخته است و اگر کسی داند، گاهی ادعا میآن را نمی

 کنند. هنگام تالوت( ثبت میYHWHمعجزه کند، خاورشناسان معموال این واژه را از باب احتیاط علمی بدون حرکت )

ت سمت و طه و آشنایی با ادیان بزرگ، حسن توفیقی، انتشارا ) شود.تبدیل می« ونای به معنای آقای مناد»تورات نام یهوه به 

 (113، ص 1752المی، مرکز جهانی علوم اس

                                           
Jew. Enc.art Names of God. 

 Cf. B. J. L`apocalypse, Trad. Boismard note sur , , p. ; L`Apocalypse de Saint 

Jean, comm.. texte cite p  
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هوه به ، کوه خدا، یشود. روزی هنگام چراندن گله در کنار کوه هوربن موسی بیان میدر تورات اولین بار نام یهوه از زبا

دهد که به مصر باز گردد و عبریان را از ظلم و ستم درباره فرعون رها سازد. خدا به شود و به او فرمان میموسی ظاهر می

 است. اسحاق و خدای یعقوب مرا فرستاده موسی گفت: به اسرائیلیان بگو: یهوه خدای پدرانتان، خدای ابراهیم، خدای

تواند او را ببیند.  یهوه خدای صا در میان ارتش است ولی کسی نمیجویی که شخیهوه خدای ملی یهود است، خدای جنگ

گردد. خدایی ت به محرومین و یتیمان خشمگین میمقدس و عادل است و از بی عدالتی و دروغ و پیمان شکنی و تجاوز نسب

 است خشن، غدّار، پاك دل و بی پیرایه.

 الوهیم

 "خدا فدا"و"خدای رویا"و "تابوت عهد"و غیره آمده، اسم دوم خدای 32 – 22مور در سفر پیدایش، فصل اول و مزاین اسم 

 می باشد.

ی در توصیف ی وصفدر کتاب اِشَعیاء نبیّ. این واژه« خداوند توانا»به معنای قدرت مند و توانا نیز به کار رفته است: « اِل»

یا همراه با پسوند اول شخص  با یک صفت، یک اضافه وهای مهم و قهرمانان نیز مورد استفاده واقع شده و غالبا شخصیت

؛ 26:23است که عیسی به هنگام استغاثه بر فراز صلیب بر زبان آورد) متی،  EIoïیا اِلوی «  Eliاِلی» است، و همان آمده

مانان و مردان نیرومند ( و در حالت جمع، به معنای قهر21:72(، این نام بر آلهه نیز اطالق گردیده )سِفر تثنیه،  15:72مَرقُس، 

 افزاید: ( میLagrange(. پدر الگرانژ )Ges.25رود )به کار می

« اِل»ی که احتماال هر دو از واژه Elohim« اِلوهیم»و  Eloha« اِلوها»در زبان عبری دو شکل دیگر اسم عام وجود دارد: 

( و 15:72است و در سفر تثنیه، )اوند به کار رفتهوان نام شخصی خدچهل بار در کتاب ایّوب به عن« الوها»اند. مشتق شده

 ( Ges.35است. ) در جاهای دیگر با حرف تعریف آمده( و 22:51؛  13:173مزامیر )

ی معابد سامی متداول است، در قرآن در آغاز یا پایان برخی نامهای خاص همچون الیاس، که در همه« ئیل»اسم االهی 

 Ilah» ،«Ilay»های سامی جنوبی دیده می شود، همچون که در زبان« LH»ی ی شود. واژهسرائیل و غیره دیده ماسماعیل، ا

ُ» ، «Ilahay  »هستند.« ئیل»تر و... تنها اَشکال گسترده 

اند جموع اقوام سامی بر خداوند نهادهنامی که م ترین شناسان در این نکته متفق القول هستند که متداولشناسان و زبانباستان

( است و این واژه در عهد عتیق به صورت اسم خاص و با حرف تعریف به کار رفته  Iluو ایلو  El،اِل  Alاَل« )  Il ایل=»

 1است.

)ص( نسبت داده سدال آن را به قریش، پیش از محمدکه تی« لَبَّیکَ اللَّهُمَّ»هایی از تعبیر کهن نشانه« اللَّهُمَّ»قرآن، در شکل در 

 بر خداوند وحی توحیدی نیز داللت دارد: پسران یعقوب خطاب به پدر خویش می گویند: « اِله». نام 1می یابیم

                                           
 PS.XVIII, , , ; LXV III, ; Job, VIII, . 
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 «.معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، همان معبود یگانه را می پرستیم و در برابر او تسلیم هستیم»

 (175) بقره/  راهیم است(.ی مسلمانان با دین اببقره یادآور پیوند بر جای مانده سوره 175ی )آیه

همان گونه که برای آنان »خواهند که کار رود. بنی اسرائیل از موسی میتواند به به معنای خدای دروغین نیز می« هااِل»ی واژه

 آیا غیر از خدا )اهلل( معبودی )االه(»گوید: ( و موسی در پاسخ می73عراف، )ا« خدایانی است برای ما ]نیز[ خدایی قرار ده

که « اهلل»با افزودن حرف تعریف به نام خاصّ « ااِله»ی کهن ( بدین ترتیب، واژه121-175عراف، )ا« برای شما بجویم؟

معنای به « اِله»ی هر دو واژه« اله إلّا اهلل»البرند تبدیل گردید. در عبارت گرامی داشت خدای یگانه به کار میمسلمانان در 

است. ی ایمان اسالمی شدهقرآن تکرار شده ممیّزه و مشخّصه که صدها بار در« اهلل»ی کلمه شوند.دیده می« اهلل»و « هر خدا»

کرده  ( و همان خدایی است که بر انبیاء عهد عتیق تجلی65)ص( است که هم نامی ندارد )مریم، نام خاصّ خدای محمد« اهلل»

 گویند: است. مسلمانان به تکرار می

بقره/  ) ایم:ب و اسباط فرود آمده ایمان آوردهنازل شده و به آن چه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوما به خدا و به آن چه بر ما 

176)   

میراند. پرودگار شما و پروردگار شما و پروردگار بخشد و می. خدایی جز او نیست، او زندگی میپروردگار آسمانها و زمین..

 (5و3/دخان) :پدران پیشین شماست

برد، اما کتاب مقدس تنها گاهی صورت ل و ضمیر جمع برای خود به کار میکند، فعه خداوند از خود یاد می، هر جا کدر قرآن

ت، هم چنان به برد و در این حالت نیز فعل یا صفد کردن از خدای راستین به کار میرا برای یا«  Elohimاِلوهیم»جمع 

 مانند. صورت مفرد باقی می

 ادونای

ی یَهوه شد. در ی تورات نیز ادونای جایگزین واژههااکم، سَروَر، پروردگار[ در قرائت]به معنای ح (Adonai)«: اَدونای»

به « Adonai»ی است، واژهی عهد عتیق به زبان یونانیترین و مشهورترین ترجمهی سَبعینی، که کهنترجمه

«Kyrios(»التینی یواژهمعادلDominusترجمه گردیده )خدا»ها اختصاص به هاست، که این واژ »( .ندارندGes 725) 

ها و برکات را خطاب است که چون بندگان، از راه خضوع و خشوع بخواهند، مصدر جمیع نیکوییادونای اسم سوم برای خدا

یشان کنند، آن لفظ سوم را به کار برند و قوم یهود را عادت این بود که آن را در عوض لفظ یهوه نیز استعمال کنند؛ زیرا که ا

 جایز نبودند لفظ یهوه را بسیار بر زبان آورند.

/  15یا  11/  15خروج  ) «ای ادونای در میان معبودها کدام یک مانند توست؟»گفتنی است ادونای به معنای سرور و آقا، 

 مترادف مالک و ولی در اسالم است. (15

                                                                                                                                                    
Tisdall, The Original Sourse of the Quran, p. 
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 های ديگر الهي: نام

ه صفات الهی را نیز که بر اساس تورات عبری، اسمای جایگزین یهوه هستند کهای دیگری برای خدا ذکر شده، در تورات نام

اسامی دیگر اضافه می شوند بهاین اسم به صورت پی .استد ال به معنی قدرتمند بودن، آمدهاسامی که با پیشون کنند. بیان می

، ال تنونوتم یعنی خدای (13/  22یوشع،  ) ور، ال تنو یعنی خدای غی(1/  32مزمور  ) ال نقاموت یعنی خدای ذو االنتقام شود.

الرکینرها رحمیم و  (21/  5و  25/  2دانیال،  ) ، االها عیال اه یعنی خدای اعلی،(2 – 5/  1ناحوم نبی،  ) نگهدارنده کینه

آن بر ابراهیم ال شدای یعنی نامی که خداوند با  (3/  3دانیال،  ) ها از اوست،ها و بخششهصلیحرت یعنی خدای ما که رحمت

شد که نام زمانی به کار بردهال شدای به معنای قادر متعال است، ال رویی، این  (7/ 6خروج،  ) و اسحاق و یعقوب ظاهر شد،

/  16پیدایش ) کند،خطاب به او، این کلمه را بیان میای ضمن مکاشفه با یهوه، راند و در کنار چشمهسارا، هاجر را از خود می

معنای آشکار و قابل دیدن است بنابراین ال رویی به معنی خدایی که آشکارا خود را به من می نمایاند، ال بریت، رویی به  (17

ن به معنی واال و برتر، متعال ال الیو (26/  3داوران،  ) است که به معنی حامی میثاقها است،این نام فقط در کتاب داوران آمده

نوصر حصد ال االفیم: کسی که  (25/  2و اشعیا  77/  21پیدایش  ) ی سرمدی یا ابدی،باشد، ال االم )ال الوم( به معنامی

رب حصد و امت: کثیر االحسان و وفا )هو (6یا  3/  72خروج  ) رحمت برای هزاران کس دارد. )هو الرحمان( مهربان،

، دیان و (6 – 3/  72خروج  ) الغفور(نوسه عادن و ایشع و خطاآ: آمرزنده خطا و گناه )هو  (6 – 3/  72خروج  )المحسن(، 

، نیگلوت: خدای (11/  77مزمور  ) ، هفیر عصت: باطل کننده مشورت )هو الممحی(11/  77مزمور  ) امت: عادل )هو العادل(

نی مقدس، معنی اصلی شود یعخوانده می« قادوش»ه اغلب به نام ظاهر )هو الظاهر(، نیصاروت: خدای باطن )هو الباطن(، یهو

، پدر یا ابوت:  در گنجینه تلمود آمده: (5 – 5/  6شموییل  ) است سپس خدا محدود به زمان و مکان نیستجدا ماندن آن

 است.جانب خداوند شناخته شدهوجود رابطه نزدیک و آشکار شدن آن بر آدمی ننشانه التفات خاص و بیش از حد معمول از 

 ان یهوه خدای خود هستید.در تثنیه آمده: شما پسر(73گنجینه تلمود، ص  )

 22:13، اع 13: 173و )همه جا حاضر( مز  13: 1)و الیفنی( اتیموا  13: 22همچنین در کتاب مقدس خداوند )قدوس(، یوش 

و )محب( ایو  17:12ایوب  و )حکیم( 176و )رحیم( مز  22:3و )عادل(  26:112و )بی بدیل( مز  1:13و )قادر کل( بید 

 (722کتاب مقدس، مستر هاکس، انتشارات اساطیر، ص قاموس )باشد.می 16:7

به معنی عظمت « خاوو»یا در جای دیگر از (2/  16الویان ).شودیا در ابر ظاهر می . )خروج،؟؟(خدا در تقدس خویش است

معرفی  (16 – 3/  26خروج  ) «نام او« »ش مو»ظاهر شد یا او را با « توده نورانی»برد که به مردم به صورت از او نام می

 (163بررسی تطبیقی اسمای الهی، مرضیه شنکایی، انتشارات سروش، ص  ) کند.می

 (. ژان12:2ی اوّل یوحنّا، ؛ رساله15:1)یوحنّا، « ندیده استخدا را هرگز کسی »کند که حنّای قدّیس در دو مورد تصریح مییو

در « دیدن»گوید... و شناختی روشن از خداوند سخن می کاملافزاید: این حواری از دریافتی کریزوستوم در تفسیر این بیان می
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خداوند با  1اند.د، بلکه صورتهایی را مشاهده کردهانیامبران، خود، جوهر خدا را ندیدهاست. پ« شناختن»سخن او، به معنای 

 د:اند. یَهُوَه به موسی گفته بوها او را ندیدهتجلّی کرده، امّا آنهای گوناگون بر آنان جلوه

و  23:11)مقایسه کنید با سِفر تثنیه، (.27:21تواند مرا ببیند و زنده بماند )سِفر خروج، توانی دید؛ زیرا انسان نمیروی مرا نمی

 (127اعراف، 

کنم اجابت می [ من نزدیکم، و دعای دعاکننده را)به هنگامی که مرا بخواند(ی من بپرسند ]بگوهرگاه بندگان من، از تو درباره

 (.156ره،)بق

 (.16تریم )ق،و ما از شاهرگ ]او[ به او نزدیک کند،ای به او میدانیم که نفس او چه وسوسهایم و میو ما انسان را آفریده

 (.15:125خوانند )مزامیر، به آنانی که او را به راستی میخداوند نزدیک است به آنانی که او را می خوانند؛  داود نیز گفته بود:

ی یت است. با این وجود، هیچ اندیشهآمده، بی حرمتی به نام مقدّس معادل جنا(3:27در کتاب حِزقیال نبیّ) رحسب آن چهب

گردد: ای قدّیس ظاهر میحنّی خداوند بر یوی ذات اوست بشناسد. کلمهاسم االهی را آن چنان که شایسته مخلوقی نمی تواند

ا اوست که خود را چنان ( و این بدان معناست که تنه12:13کاشفات، داند )مقوم که جز خودش هیچ کس آن را نمیاسمی مر

 شناسد.که هست می

 نویسد:ق به خوداویند. توماس قدّیس میای متعالی، متعلّشود به گونههایی که بر خداوند نهاده مینام

گر یک کمال ر اسمی که بیانوت و فراتر است. ههر صفتی که در آفریده هست در آفریننده نیز هست، امّا چگونگی آن متفا

 شود.یابد و سپس بر آفریدگان نهاده میحکمت، نخست به خداوند اختصاص می مطلق است، هم چون رحمت و

های نیکو به خداوند اختصاص دارد و خداوند متعال، دارای اسامی گوناگون، زیبا و نیکویی است که نامدر قرآن کرارا آمده

 است:

 (8. )طه/لَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىاللَّهُ لَا إِلَهَ إِ

 .هاى نیكوتر از آن اوستست؛ و ناماو خداوندى است كه معبودى جز او نی

 (181)عراف/مَلُونَ وَلِلّهِ األَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَیُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْ

كنند )و بر غیر او  ها( بخوانید! و كسانى را كه در اسماء خدا تحريف مىهاى نیك است؛ خدا را به آن )نامو براى خدا، نام

 .بینند دادند، مى را كه انجام مىشوند(، رها سازيد! آنها بزودى جزاى اعمالى  نهند، و شريك برايش قائل مى مى

 (24. )حشر/مُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِیمُهُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْ

هاى نیك است؛ آنچه در آسمانها و زمین نظیر(؛ براى او نام سابقه، و صورتگرى )بى اى بى او خداوندى است خالق، آفريننده

 .ويند؛ و او عزيز و حكیم استگ مىاست تسبیح او 

                                           
 Jean Chrysostom, Sur I`imcomprehensibilite de Dieu, IV et V. Trad, Flaceliere pp.  et , 

P.G.XLVIII, , . 
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 ف خداوصاا

 :استدهآمدر توصیف خداوند  ،در تورات

 (.1، فقره 1)سفر تکوین، باب  در ابتدا خداوند آسمان و زمین را آفرید.. آفریدگاری خداوند: 1

ا و از پایین در . نفی جسمانیت از ذات خداوند: در تورات چنین آمده: خداوند آن پروردگاری است که از باال در آسمانه7

 (.6، فقره 5)کتاب قاموس، باب زمین قرار گرفته است.

 (.12، فقره 32ود، مزمورو)مزامیر دا قدیم بودن در مزامیر داوود آمده است. . قدیمی بودن خدا.2

باب  روج،)سفر خ. منع عبادت غیر خداوند: دومین دستور ده فرمان چنین است: برای تو معبودان دیگری در برابر من نباشد.5

 (. 7، فقره 21

 کنم.ن خدایی هستم که قلب را جستجو میفرماید: مت به افکار انسان: ارمیای نبی می. دانایی خداوند نسب6

این واقعیت که همه چیز به دست خداست و اولیت، آخریت، قدرت و ، صفات دیگر خداوند همچون موارد پیش گفتهعالوه بر

 است:ند، نیز بارها در تورات مطرح شدهتواند بکری نمیس بدون قدرت و اراده او کاهیچ ک

 (6، فقره 22) کتاب اشعیا، باب  «من اول هستم و من آخر هستم و غیر از من خدایی نیست.»

های او انصاف است. خدای امین و از خدای ما را به عظمت وصف نمایید او صخره است و اعمال او کامل؛ زیرا همه طریق»

 (2. 5 2-7، فقره 72سفر تثنیه، باب  )«راست است. ظلم مبرا عادل و

 (3: 26کتاب اشعیا نبی، باب  )«من قادر مطلق هستم و دیگری نیست، خدا هستم و نظیر من نیست.»

 (236/  11) مخطوطات قمران، بحر المیت،  «داند.های انسان و اسرار دل او را میخداوند راه»

 (2-1، فقره 5د،مزمور ومزامیر داو ) «د و ماه و ستارگان، صنعت او را.سازآسمانها جالل خداوند را عیان می»

، فقره 66کتاب مزامیر، مزمور،  ) «تمام زمین تو را پرستش خواهند کرد و تو را خواهند سرایید و به نام تو ترنم خواهند نمود.»

2) 

 (72: 63کتاب مزامیر، مزمور  ) «آسمان و زمین او را تسبیح بخوانند، آبها نیز و آنچه در آنها می جنبد.»

از حضور تو کجا بگریزم! اگر به آسمان صعود کنم تو آنجا هستی و اگر در هاویه بستر بگسترانم اینک تو آنجا هستی، اگر »

بالهای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم در آنجا نیز دست تو را رهبری خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد 

 (3: باب173کتاب مزامیر، مزمور ) «تو بر دل من مالک هستی... .گرفت

 (15: 125کتاب مزامیر، مزمور )«خوانند.نزدیک است به آنانی که او را می خداوند»

 (5، فقره77کتاب مزامیر، مزمور، مزمور)«خداوند عدالت را دوست دارد»گوید:داود نیز می

 (15: 31امیر ، مزمور، کتاب مز)«نم عدالت تو را بیان خواهد کرد.زبا» 
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است، بلکه خداوند خدای خود را اموال را از برایم به هم رسانیدهمبادا که در قلبت بگویی که قدرتم و نیرومندی دستم، این »

 کتاب مزامیر ، سفر تثنیه، فصل هشتم، بند ) «دهد که این اموال را به هم رسانی... یرا اوست که قدرت آن را به تو مییاد دار؛ ز

 (15و  13

است؛ همچون: خدا نور است و هیچ ظلمتی در وی ات، توصیفات درستی از خداوند شدهدر انجیل نیز در مورد توحید و صف

 (5، فقره 1رساله اول یوحنای رسول، باب )«هرگز نیست.

 گوید:است: پولس نیز میداوند آمدهدر عهد جدید در مورد صفات خ

 (25-23: 13در او زندگی و حرکت و وجود داریم.)اعمال رسوالن، ؛ زیرا که خداوند از هیچ یک از ما دور نیست

است ولی افزون بر توحید فطری، خداوند از طریق در ذات همه انسانها پذیرفته شده از نظر اسالم، هر چند که اصل توحید

باشد و او نوری می «اهلل» کل کائنات یع موجودات و حاکمارسال پیامبرانی به قوم یهود، توحید را به آن آموخت. اسم خالق جم

است بی انتها و ازلی و در وجود و حکمت و قدرت و عدالت و کرامت بی تغییر و تبدیل و در آفرینش انواع مختلفه وبه طرق 

 (21 – 1روم/ )فرماید.ناگون خود را در موجودات ظاهر میگو

 در تورات انتساب صفات نامناسب

  :استشدهنسبت داده خداوندبه ناصحیح صفات  خی ازبرهای مختلف تورات، در بخش

 (عفريب آدم)

آدم را  ،آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن بکند و آن را محافظت نماید و خداوند خدا ،پس خداوند خدا»

زیرا روزی که از آن  از همه درختان باغ بی ممانعت بخور. اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، :گفت ،فرموده

 (13-16، فقره 2عهد عتیق، سفر تکوین، باب )«هر آینه خواهی مرد. ،خوردی

فریب داد تا مانند او آگاه از امور نشوند و در حکومت و حکمرانی بر جهان با او رقابت خدا آدم و حوا را  توراتمطابق 

 یقت را در این ماجرا به آنها گفت.نکنند؛ اما شیطان حق

داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف ر آینه نخواهید مرد. بلکه خدا میزن گفت ه مار به»

 (5و  2، 7عهد عتیق، سفر تکوین،  )«نیک و بد خواهید بود.

روع به هستند؛ پس ش چشمان آن دو باز شد و فهمیدند که برهنهدیدند و راست را شیطان  سخنچون از آن درخت خوردند 

رفت که صدایی ن خدا داشت پیاده در بهشت راه میهایی از برگ درخت انجیر برای خود کردند. در این میادوختن تن پوش

کجایید؟ آدم گفت: اینجا هستیم پنهان  یشان زد و گفت:شنید. آن دو پشت درختی پنهان شدند تا مبادا رسوا شوند. خدا صدا

اند. پس گفت این اند و به خیر و شر آگاه شدهند فهمید آن دو از آن درخت خوردهکه خداواینجا بود  م!یم چون برهنه بودیشد

انسان هم مانند ما شد، االن است که دست دراز کند و از درخت زندگی هم بخورد و تا ابد زنده بماند؛ به همین جهت آنان را 

 (سوره اعراف 23اشاره به آیه ) .از بهشت راند و پاسبانی برای آن درخت گماشت تا بدان نزدیک نشوند
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زند تا از این کارش باز ترسد، به او حیله و نیرنگ میمی از رقابت مخلوق دست ساز خود خداوند که ،تورات توصیفاین در 

 دارد.

داند که در صورت خوردن از درخت در خطر رنج و سختی در زندگی می از خوردن میوه از درخت را اما قرآن دلیل نهی

 ر آنها بود؛ دستوری ارشادی که به مصلحت خود آنها بود:انتظا

 (117. )طه/فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

كند؛ كه به زحمت و رنج اى آدم! اين )ابلیس( دشمن تو و )دشمن( همسر توست! مبادا شما را از بهشت بیرون »پس گفتیم: 

 د.خواهى افتا

 این شیطان بود که به ایشان خدعه زد و دروغی رسوا به کار بست:  

تَكُونَا مَلَكَیْنِ أَوْ  عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِالَّ أَن فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطَانُ لِیُبْدِیَ لَهُمَا مَا وُورِیَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا

فَدَالَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ  .وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ .تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

تا  21. )اعراف/ ا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّیْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِینٌعَلَیْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَ

22) 

پروردگارتان شما را از اين »سپس شیطان آن دو را وسوسه كرد، تا آنچه را از اندامشان پنهان بود، آشكار سازد؛ و گفت: 

و براى  «جاودانه )در بهشت( خواهید ماند!ى نكرده مگر بخاطر اينكه )اگر از آن بخوريد،( فرشته خواهید شد، يا درخت نه

 و هنگامى كه ا با فريب )از مقامشان( فرودآوردو به اين ترتیب، آنها ر آنها سوگند ياد كرد كه من براى شما از خیرخواهانم.

بر آنها آشكار شد؛ و شروع كردند به قرار دادن برگهاى )درختان( بهشتى بر  ( عورتشان)از آن درخت چشیدند، اندامشان 

طان براى آيا شما را از آن درخت نهى نكردم؟! و نگفتم كه شی»خود، تا آن را بپوشانند. و پروردگارشان آنها را نداد داد كه: 

 «شما دشمن آشكارى است؟

 خدای منتقم

 بود. خواهد انش تا ابد نفرین شدهخداوند است و زمین برای آدم و همسر و فرزنددر تورات آمده که آدم مورد خشم همیشگی 

و تمام جهان را یک زبان و یک »در سفر تکوین آمده است: است.  زادگانخشمناك در جست و جوی آدمی یخدادر تورات، 

ر عراق، میان دجله و فرات( یافتند عار )سرزمینی دکردند همواریی در زمین شنکوچ می لغت بود و واقع شد که چون از مشرق

.. و ... و شهری برای خود بنا نهیم.بیایید خشتها بسازیم و آنها را خوب بپزیم :و در آنجا سکنی گرفتند و به یکدیگر گفتند

و  همانا قوم یکی است :کردند )بابل( مالحظه نماید و خداوند گفتبنا میخداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم 

اند و االن هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان ممتنع نخواهد شد. اکنون ا یک زبان و این کار را شروع کردهجمع ایشان ر

نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی زمین 

 (11-1، فقره 11سفر تکوین، باب  )«اندند.پراکنده ساخت و از بنای شهر باز م
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وحدت به کند و مردم را ی امکان شناسایی یکدیگر معرفی میواحد دانسته و اختالف زبان و نژاد را براهمه امتها را  ،قرآناما 

 کند:تشویق می ،اتفاق و هم زیستی و هم یاری در زندگی و پرهیز از تفرقه و دشمنی و اختالفو 

اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ لنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ يَا أَيُّهَا ا

 (13.)حجرات/خَبِیرٌ

قرار داديم تا يكديگر را بشناسید؛ )اينها مالک امتیاز ها  ها و قبیله اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تیره

 .ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست؛ خداوند دانا و آگاه است نیست،( گرامى

 (46 )انفال .نَرِيوَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِ

و )فرمان( خدا و پیامبرش را اطاعت نمايید! و نزاع )و كشمكش( نكنید، تا سست نشويد، و قدرت )و شوكت( شما از میان 

 .نرود! و صبر و استقامت كنید كه خداوند با استقامت كنندگان است

  صفات جسماني

د و اوصافی را به خداوند نسبت کنوار از خدا ارایه می..، تصویری انسان.تورات، به رغم توصیف خداوند به توحید، قدرت و

، 15مزامیر داوود، مزمور) ، گوش(2، فقره 13مزامیر داوود، مزمور  ) رود؛ مثل داشتن لبهادهد که در مورد انسان به کار میمی

سفر ) کن شدن در میان مردم، سا(5، فقره 7سفر تکوین، باب ) ، خرامیدن(12، فقره 26سفر لویان، باب ) ، گردش کردن(6فقره 

 ...و (5، فقره 25خروج، فصل

با تفسیر و  یانیهود البتهکند، رویکرد تشبیهی دارد. بر عکس قرآن که به تنزیه تکیه میتورات در توصیف خدا، غالبا بنابر این 

 ، سعی در تنزیه خدا از این صفات دارند.فقرات تورات تأویل

ر بدان پایه و مایه از شناخت اتر از فهم بشر آن روز است، بلکه اگر قرآن نبود هرگز بشتوصیف خداوند از سوی قرآن، بسی فر

خداوند در سوره حشر برخی صفات  است.هترین توصیف خداوند، آن توصیفی است که خود در قرآن آوردرسید؛ زیرا دقیقنمی

 می خوانیم:متعال را چنین 

هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ  .عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي هُوَ اللَّهُ  .الْمُهَیْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

 (24تا  22)حشر/ .السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِیمُ

بودى جز و خدایى است که مع. او خدایى است که معبودى جز او نیست، داناى آشکار و نهان است، و او رحمان و رحیم است

کند، امنیّت بخش است، مراقب همه چیز است،  تم نمىست، از هر عیب منزّه است، به کسى او نیست، حاکم و مالک اصلى اوس

کند، و شایسته عظمت است؛ خداوند منزّه است از آنچه  ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امرى را اصالح مى قدرتمندى شکست

نظیر(؛ براى او نامهاى نیک است؛  سابقه، و صورتگرى )بى اى بى خداوندى است خالق، آفرینندهاو . دهند شریک براى او قرارمى

 .گویند؛ و او عزیز و حکیم است آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح او مى

 توحید و صفات بررسي تطبیقي
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 تعالیمتوحید تقریبا در تمامی رند. در اصل توحید، قرآن و کتاب مقدس اشتراکات فراوانی داهمان طور که مالحظه فرمودید 

  است.داوند بر حضرت مسیح هم اطالق شدهولی در عهد جدید، کم کم خ استعهد عتیق و عهد جدید ثبت شده

ولی در عین حال صفات ناپسندی نیز به  بیان شده استخوب و درستی  نکاتصفات خدا در تورات در مورد در عهد عتیق: 

 بدان اشاره شد.خداوند نسبت داده شده که 

 :عبارتند ازاست که بنا نهاده شده سیزده اصل بر اساس طبقه بندی هارامبام، بر اصول ایمانی یهود در دوران متأخرگفتنی است 

. او 2. او جسم ندارد و شباهتی هم به جسم ندارد 7. او واحد و یکتاست 2. خداوند تبارك موجود )حاضر( و ناظر است. 1

. 3. او از نیت و افکار انسانها آگاه است 6. عبادت موجودی به غیر او جایز نیست 5قدیمی در جهان است مقدم بر هر موجود 

. تورات 3. حضرت موسی به لحاظ نبوت از دیگر انبیای بنی اسرائیل برتر است 5نبوت حضرت موسی سرور ما حقیقت دارد. 

. خداوند شریران 11هیچ زمانی تغییر نیافته و نخواهد یافت  . تورات در11است آسمان )از جانب خداوند( وحی شده مقدس از

. مردگان 17خواهد آمد  . ماشیح پادشاه )منجی جهان(12را مجازات خواهد کرد و پاداش و اجر نیکوکاران را خواهد پرداخت 

 در آینده زنده خواهند شد.

یان ی فارغ از زمان و مکان، خالق جهان و جهانیهودیان امروز به یک خدای واحد نادیده ازلی و ابدبر اساس این اصول، 

تفاوت فاحشی میان همان طور که دیدید، نمایند ولی ازند و نه شبیهی برای او تصور میسمعتقدند که نه از او شکلی می

توجه شود و این به دلیل آن است که خود یهودیان نیز مدیده میو ظاهر عبارات کالم کتاب مقدس اعتقادات امروز یهودیان 

 پردازند. هستند و بنابراین به توجیه آن میو عهد عتیق تورات  مسطور درمطالب  نادرستی 

است، دانشمندان یهود عضای جسمانی برای خداوند ذکر شدهبرای توضیح آیات بسیاری که در کتاب مقدس آمده و در آنها از ا

بریم تا بتوانیم او را درك کنیم. قایل شدن ود او به کار میرا درباره خما اصطالحات مربوط به بندگان خدا  چنین گفته اند:

را بیشتر در دسترس فهم خداوند خصایص انسانی برای خداوند و نسبت دادن صفات و اعمال بشری به او بدین منظور است که 

 (77 – 72همان، ص ) «انسان بگذارند.

ز در سخنان درخشش دارد و آنچه که بیش از هر چیتثلیث و نه توحید در اناجیل موجود، اما نسبت به عهد جدید: اگر چه 

وی : ». به عنوان نمونهکند، عبودیت و تسلیم و توکل و اخالص نسبت به خدای واحد قهار استحضرت عیسی جلب نظر می

ند انجیل متی، باب نوزدهم، ب)«را گفت: از چه رو مرا خوب گفتی و حال آن که هیچ کس خوب نیست جز یکی و آن خداست.

بشنو خداوندی که خدای ماست، یک خداوند است. پس  !ای اسرائیل :عیسی در جواب فرمود: سر همه احکام این است»، (13

آن خداوند را که خدای توست به همگی دل خود و همگی جان خود و همگی خیال و همگی توانایی خود دوست دار؛ حکم 

 (71 -23انجیل مرقس، باب دوازدهم، بند )«نخستین این است.

 د مگر در پرتو موارد توحیدی انجیل، توجیه شود:دهاست که ظاهر آن بوی شرك میبیراتی آمدهها تعانجیل برخی ازدر ولی 

انجیل متی، ) «؟؟غسل تعمید دادن آنها را به اسم اب و ابن و روح القدس.ی قبایل را از شاگردان نمایید به لهذا بروید و تمام»

-تو پسر من می»(13انجیل متی، باب سوم، بند )«این است فرزند محبوب من که از او خشنودم.»(13باب بیست و هشتم، بند 
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و به اسم خداوند عیسی تعمید »(5انجیل، نامه پولس حواری به عبرتیان، باب اول، بند )«امشی و من امروز تو را تولید نمودهبا

باید بدانیم که مطالب قرآن کریم با توحید عهد جدید (16بند انجیل کتاب اعمال حواریین، باب هشتم، )«یافته بودند و بس

نکته قابل خورد؛ تفاوت بیشتری از تورات به چشم میاختالفات زیادی در بر دارد و در مقایسه موضوع توحید قرآن با انجیل، 

به  "خداوند= صاحب"عبیر برای پروردگار به کار رفته ولی در مورد عیسی تفقط در بیان فوق  "خدا"که تعبیر  توجه آن است

باشند خدایان ر آسمان و چه در زمین، چنانچه میشوند، چه دباشند که خدایان خوانده میچه هر چند می»کار رفته، نه خدا:

بسیار و خداوندان بسیار. لیکن ما را یک خداست؛ آن پدر که همه چیز از اوست و بازگشت ما به سوی اوست و یک خداوند 

 5انجیل، نامه اول به اهل قرنتس، باب هشتم، بند )«باشد و ما را وسیله است.که به وساطت او همه چیز می مسیح یعنی عیسی

 (6و 

 داده و تعبیر پدر و فرزند را حاکی از با کمال تاسف برداشت مسیحیان از انجیل چیز دیگری است؛ آنان به نوعی شرك تن در

است؛ بدین جهت  پرداختههای انجیل نقد، تصحیح و تکمیل دیدگاهقرآن کریم به ولی  .دانندواقعیت و محتوای آن را حقیقی می

 تابد و نه جزو اقانیم سه گانه بودن وی را:میرت عیسی نسبت به خداوند را بر، نه فرزندی حضقرآن

. وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثاَلَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِالَّ إِلَهٌلَقَد 

 .(73)مائده/

يقین كافر شدند؛ معبودى جز معبود يگانه نیست؛ و اگر از آنچه ه)نیز( ب« خداوند، يكى از سه خداست»آنها كه گفتند: 

 ب دردناكى به كافران آنها )كه روى اين عقیده ايستادگى كنند،( خواهد رسید.گويند دست بر ندارند، عذا مى

 :کشدو سخن مسیحیان را به نقد می داندرا از داشتن فرزند منزه میمتعال ساحت خداوند  قرآن کریم،

فِي األَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا الَ قَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا 

 (68 /يونس) .تَعْلَمُونَ

 .نیاز است از آن اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است او بى. «استندى براى خود انتخاب كردهخداوند فرز»گفتند: 

 دانید؟ دهید كه نمى آيا به خدا نسبتى مى گونه دلیلى بر اين ادعا نداريد! شما هیچ

 (35. )مريم/مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَیَكُونُ

« وجود باش!م»يد: گو هرگز براى خدا شايسته نبود كه فرزندى اختیار كند! منزّه است او! هرگاه چیزى را فرمان دهد، مى

 .شود همان دم موجود مى

 در قرآن و عهدين: ب. نبوت

در موارد  ولی نبوت و سلسله انبیا با هم مشترکندو وجود در بحث نبوت نیز همچون توحید، قرآن و تورات در اصل تثبیت 

 د:زیادی بین قرآن و تورات و انجیل اختالف وجود دار

یعنی الهامات الهی، شود. حی میان عنصر بشری و الهی جمع مینبوت مسیدر انجیل و در  در نوع نگرش به نبوت: 

ه متجسد پوشد تا مفهومش به مردم ابالغ شود. تمام معانی در نبوت مسیحی در باره مسیح و پسر خداست کلباس بشری می
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انی، قالب نشیند و برای آن معمینویسندگان آن که در ذهن و نفس است نیست، بلکه معانی لفظی دین  اند. لذا وحی در اینشده

 شود.کالم مناسب برگزیده می

 اند:رات پیامبران با عناوین زیر آمدهدر تو 

 (1 – 6 :17پیشگو )سفر تثنیه، باب  الف.

 (2 :26بیننده خواب و رؤیا )سفر پیدایش، باب ب. 

شود که به طور خارق عادت بر الق میی اطرائی: این عبارت به معنای نگرنده و بیننده است. رائی در تورات به اشخاص ج.

قاموس کتاب مقدس، جیمز هاکس، تهران، اساطیر، چاپ )گشتند.نها عالم است از جانب وی منور میاشیایی که خداوند بر آ

 (215، ص 1733اول، 

سفر اعداد به ششم نذیره: در تورات نذیره شخصی است که نذر کرده خود را وقف خدمت خداوند نماید. این عنوان در باب  د.

رد یا زن نذر خاص خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو چون م»است: صورت مفصل آمده

ای .. این است قانون نذیره.ای بکند و خود را برای خداوند تخصیص نماید، آنگاه از شراب و مسکرات بپرهیزدیعنی نذر نذیره

 «.. به حسب قانون تخصیص خود باید بکند..که به جهت تخصیص خود برای خداوند باید بگذراند که نذر بکند و قانون قربانی

ی توسط نبی گرفته و گاهی هم نبی مستقیما از طرف خداوند صورت میدر عهدین انتخاب نبی گاهانتخاب و گزینش انبیا:  -

پیامبر به افراد زیادی منتقل  ی هم روح نبوت از( گاه16 – 13 :13)اول پادشاهان، باب است:شدهدیگری به نبوت مسح می

خ بنی پس خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: هفتاد نفر از مشای»روح نبوت از موسی به هفتاد نفر: است. نظیر انتقالشدهمی

ر توست بر ایشان .. و از روحی که ب.باشند، نزد من جمع کنی که مشایخ قوم و سروران آنها میداناسرائیل را که ایشان را می

  (16 – 13: 11)سفر اعداد، باب «خواهم نهاد تا با تو متحمل بار این قوم باشند و تو به تنهایی متحمل بار آنها نباشی

 .گزیندیما شخص را برای مقام نبوت بر میخداوند مستق ،از نگاه قرآن

 (75 )حج .اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ

 .گزيند، و همچنین از مردم؛ خداوند شنوا و بیناست خداوند از فرشتگان رسوالنى برمى

برد. مثال نام تاب مقدس از انبیای زیادی نام میاست ولی کنبی اشاره نموده 22یا25: قرآن فقط به نام انبیای الهی تعداد 

 مده ولی در قرآن نیامده، در مقابلئیل، ناتان، شمعیا، میکاء، اشعیاء و هوشع در کتاب مقدس آانبیایی چون ارمیا، حزقیال، سمو

 است. ر قرآن آمده در کتاب مقدس نیامدههود و صالح د

تعداد پیامبران یکصد و بیست و چهار  روایات در که وجود یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر از مختصات نبوت اسالمی است

 (565جلد دوم، صفحه  ،)سفینه البحارست. هزار نفر ا

)به نقل از قصص قرآن است.هزار نفر همه از نسل یعقوب آمده در عهدین، تعداد پیامبران یک میلیون و دویست و بیست و پنج

 (176مجید، اثر سورآبادی، صفحه 
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اند. در قرآن در ل در یک سطح نبودهفضل و کما مراتب و درجات انبیاء: از نگاه کتاب مقدس و قرآن، انبیاء از نظر مراتب

 به این مطلب اشاره شده است.(257)بقره/ 

اند مانند نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و ب شریعت بوده و دعوت جهانی داشتهکه صاح« پیامبران اولوالعزم»عبارت  

مورد حضرت موسی به کار محمد)ص( از اختصاصات قرآن کریم است. این در حالی است که نبی برتر در عهد قدیم فقط در 

رفته است. در تورات آمده که موسی برتر از همه انبیاست چرا که خداوند با او روبه رو سخن گفته است، در حالی که با دیگر 

 (6 – 5: 12)سفر اعداد، باب انبیا در خواب و رؤیا، سخن گفته است.

اند. خوانده شده "نبیه"اند که ن نیز پیامبر بودهوده بلکه زناجنسیت انبیا: در عهد عتیق، پیامبری مختص مردان نب 

است که ه نام آنا دختر فتوئیل اشاره شدهای بو حلده. در عهد جدید نیز به نبیهپیامبران زن عبارتند از: ساره، مریم، دبوره 

-یامبران زن برده نشدهم نامی از پاین در حالی است که در قرآن کری(76: 2لوقا، باب ) است.شنیدههمواره صدای خدا را می

 است.

دهد که با عصمت و پاکی و هایی به انبیا میتورات نسبت ،ها و عصمت انبیاءویژگیدر مساله عصمت انبیاء: صفات و  

 : به موارد ذیل توجه فرماییدل امثبه عنوان بندگی، آنان ناسازگار است؛ 

حت زمین کرده تاکستانی غرس کرد و از شراب خورده مست و نوح آغاز فال»است:در تورات آمدهمستی و برهنگی نوح: الف. 

تورات، سفر )«و در میان چادرش بی ستر بود و حام پدر کنعان برهنگی پدرش را دید و به دو برادرش در بیرون خبر داد.

 (22تا  21تکوین، فصل نهم، بند 

ه فالحت زمین شروع کرد و تاکستانی غرس نمود .. و نوح ب.و پسران نوح که از کشتی بیرون آمدند سام و حام و یافث بودند»

و شراب نوشیده مست شد و در خیمه عریان گردید و حام پدر کنعان برهنگی پدر خود را دید و دو برادر خود را بیرون خبر 

ران .. و نوح از مستی خود به هوش آمد، دریافت که پسر کهترش با وی چه کرده بود. پس گفت: کنعان ملعون باد، براد.داد

.. و کنعان بنده او .خود را بنده بندگان باشد و گفت: متبارك باد یهوه خدای سام و کنعان بنده او باشد. خدا یافث را وسعت دهد

 (11 – 21/  12)سفر تکوین، اصحاح  «باشد.

خود خوابید  پس در آن شب، پدر خویشتن را شراب نوشانیدند و دختر بزرگ داخل شده با پدر»:اولوط با دختران زنای ب. 

 (75تا  77فصل نوزدهم، بند  )سفر تکوین، .. «.و او نه به وقت خوابیدنش و نه به وقت برخاستنش اطالع به هم رسانید

ای از گوساله ساخت و گفت: ای بنی اسرائیل این در عهد قدیم آمده که هارون مجسمهبت تراشی و دعوت به بت پرستی: . ج

 (2: 72خروج،  )صر بیرون آورد.همان خدایی است که شما را از م

گفته سپس ست. خداوند در خواب با او سخن میبت پرستی سلیمان در نهایت: حضرت سلیمان از دیدگاه این کتاب پادشاه ا. د

 (11)اول پادشاهان، باب  او بت پرست شد.

همسر زیبایش ساره را در مورد که بینیم م خلیل الرحمان را مردی زمینی میدر تورات ابراهی. دروغ گویی حضرت ابراهیم: ه

 (16و  7/ 16. )همان، اصحاح دروغ گویدتنها برای چند صباح زندگی 
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برد و طبعا راجع به امور خالف عصمت که در تورات آمده در انجیل سخنی نیست. بنابر نمی ینامدیگر انجیل از پیامبران اما 

زیرا نه تنها اصل نبوت و وجود سلسله انبیا را پذیرفته، بلکه امور این انجیل در بحث عصمت، همسویی بیشتری با قرآن دارد؛ 

عدم قبول عصمت انبیاء از چون مسیحیان عهد عتیق را باور دارند، خالف عصمت که در تورات آمده بود، در انجیل نیست ولی 

 روان عهدین است. ها از مختصات پیجانب یهودیان و مسیحیان و نسبت دادن گناهان بزرگ به پیامبران، توسط آن

ص، مصطفی، مطهر، مجتبی از دیدگاه قرآن همه انبیا دارای عصمت هستند. مهمترین تعابیر قرآن در مورد انبیا عبارتند از: مخلَ

 در حالی که در تورات انبیا در اعتقادات هم عصمت ندارند. 

ت انبیا تأکید دارد، برخی از مطالب تورات با ای عصمت در کتب آسمانی، در حالی که قرآن بر عصمبدینسان در بررسی مقایسه

            است.پاس داشته نشده و مواردی وجود دارد که شان آنان عصمت انبیا ناسازگار است

 قرآن با تعبیرات زیبایی پاسدار شأن و منزلت پیامبران است:

 (119)صافات/ .اهِیمَسَلَامٌ عَلَى إِبْرَ ؛(79/)صافات .سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِینَ

اما برخی  ،است ، معجزات حضرت موسی)ع(از جمله مشترکات قرآن و عهد قدیم : یکیمعجزات حضرت موسی)ع( 

؛ اعراف/  32و  37و  37بقره/)از معجزات او منحصرا در قرآن آمده مانند: طوفان، بر افراشته شدن کوه بر فراز بنی اسرائیل

در صورتی که در قرآن وجود ندارد. مانند تاریکی غلیظ به  ،استدر کتاب مقدس آمده از معجزات او و تعداد دیگری (127

 مدت سه روز و مرگ پسران ارشد، بالی طاعون، زخم و جراحت و تگرگ.

 )است. نظیر یوشع، ایلیا و الیشع.ای به آنها نکردهدهد که قرآن اشارهعجزاتی را به دیگر انبیا نسبت میعهد قدیم همچنین م

 (2و  2و  3؛ دوم پادشاهان، باب  11و  7شع، باب یو

است عبارتند از: شفا دادن نابینایان و مبتالیان به مرض آمدهمعجزات مسیح که در قرآن و عهد جدید به صورت مشترك 

ن و ، حیاتبخشی به مردگا(71 – 73: 3ر. ك: ؟؛ ؟مرقس،  ) و کر و الل (21 – 25: 1؛ مرقس،  1 – 2: 5متی،  ر. ك:)پیسی

، خبر از اسرار پنهانی مردم، نزول مائده آسمانی و وجود خود عیسی)ع( به (15 – 26: 3متی،  ر. ك: ) موجودات بی جان

عنوان معجزه الهی. ولی سخن گفتن او در گهواره ضمن اعالم نبوت و با خبر کردن آنان از داشتن کتاب و همچنین وصیت 

است. در مقابل، عهد ختصاصاتی است که در قرآن ذکر شدهکات و نیکی به والدین از اخداوند به او در مورد اقامه نماز، دادن ز

 – 11: 2یوحنا،  ) جدید معجزات دیگری را به عیسی)ع( نسبت داده که از آنها در قرآن یاد نشده مانند تبدیل آب به شراب

 – 22: 21متی، )یر، خشکاندن درخت انج (27 – 76: 12متی،  ) ، صید زیاد ماهی، خارج کردن دیو، راه رفتن بر روی آب(1

 و طوفان. د، برکت دادن غذا، آرام کردن با(15

. سخن 2 (111؛ مائده/  23آل عمران/  ) . شفای کور مادرزاد و مرض پیسی.1ولی معجزات آن حضرت در قرآن عبارتند از: 

. آگاهی از آنچه که مردم در 2 (111مائده/  ) خدا.. شکل گیری پرنده از گل به اذن 7 (111مائده/ ) گفتن با مردم در گهواره.

 (23آل عمران، آیه ). زنده کردن مردگان به فرمان خدا.5 (23آل عمران، آیه )کنند.هایشان می خورند یا ذخیره میخانه

 دارد.سوب میات را به ایمان به مسیح منداند در حالی که در عهد جدید، معجزقرآن معجزات را به اذن خداوند میگفتنی است 
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ها که برخی از این تفاوت هایی وجود دارد:در بیان، داستان انبیاء، بین قرآن و کتاب مقدس تفاوت داستان انبیاء: 

 عبارت است از:

قوم نوح به فساد و تباهی گراییدند و زمین را به فساد کشیدند، پس خدا برایشان »است: الف. داستان نوح: در تورات آمده

از زبان نوح به نابودی به وسیله طوفانی سخت تهدیدشان کرد، اما اعتنا نکردند و همچنان به بیهودگی و بیداد غضب فرمود و 

 51ذراع طول و  711در بالد ادامه دادند و چون سن نوح به ششصد سالگی رسید خداوند او را فرمود تا کشتی را بسازد )با 

ت تا چهل روز، های زمین جوشیدند و باران سخت باریدن گرفو چشمهرتفاع(. پس طوفان در گرفت ذراع ا 71ذراع عرض و 

های بلند را در همه نواحی زمین پوشاند و از های کوهگرفت، تا آن که قلهو سطح زمین را فرا می آمدآب همچنان باال می

ری بر روی زمین بود از چهارپایان و بلندترین قله نیز پانزده ذراع باالتر رفت و بدینسان گیاه و آدمی از میان رفت و هر جاندا

چرندگان و خزندگان و جنبدگان و حتی مرغان آسمان مردند و طوفان صد و پنجاه بامداد ادامه داشت، که نوح و خاندان و 

گردیدند تا آن که آب فرو کشید. پس کشتی نوح بر کوه آرارات اه او در کشتی بود، بر سطح آب میکسانش و هر آن که همر

 (6/  3)همان، اصحاح  «سال دیگر بزیست. 751نستان به زمین نشست و از کشتی فرود آمدند و نوح در ارم

یاد غلبه و آب بر زمین زیاد و ز»د نیز در همه جای زمین برتر رفت:های بلنین را پوشاند و از فراز کوهآب همه سطح زم

تور شد. پانزده ذراع باالتر آب غلبه یافت و کوهها مستور ها بود مسهای بلند که زیر تمامی آسمانیافت، تا آن که همه کوه

تا آن گاه که فرمان ما در رسید و تنور فوران  (21 – 25هود/)،استدر سوره هود آمدهولی  (13/ 3)همان، اصحاح  «گردید.

و کسانی که  –است مگر کسی که قبال درباره او سخن رفته  –کرد، فرمودیم: در آن کشتی از هر حیوانی یک جفت، با کسانت 

اند، حمل کن. و با او جز اندکی ایمان نیاورده بودند. نوح گفت: در آن سوار شوید به نام خداست روان شدنش و ایما آورده

برد و نوح پسرش یشان را در میان موجی کوه آسا میلنگر انداختنش، بی گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است. آن کشتی ا

جویم که ش. گفت: به زودی به کوهی پناه میود بانگ در داد: ای پسرك من، با ما سوار شو و با کافران مبارا که در کناری ب

ای نیست، مگر کسی که خدا بر او رحم کند. برابر فرمان خدا هیچ نگاهدارنده دارد. گفت: امروز دراه میمرا از آب در امان نگ

ای زمین! آب خود را فرو بر و ای آسمان از باران گردید. گفته شد: سر از غرق شدگانو موج میان آن دو حایل شد و پ

خودداری کن. آب فرو کاست و فرمان گزارده شده و کشتی بر جودی قرار گرفت و گفته شد: مرگ بر قوم ستمکار. و نوح 

بهترین داورانی.  پروردگار خود را آواز داد و گفت: پروردگارا پسرم از کسان من است و قطعا وعده تو راست است و تو

ن مخواه. من فرمود: ای نوح او در حقیقت از کسان تو نیست او کرداری ناشایسته است. پس چیزی را که بدان علم نداری از م

برم که از تو چیزی بخواهم که بدان علم ندارم و گفت: پروردگارا من به تو پناه میدهم که مبادا از نادانان باشی. به تو اندرز می

هایی که هایی بر تو و بر گروها نیامرزی و به من رحم نکنی از زیانکاران باشم. گفته شد: ای نوح با درودی از ما و برکتاگر مر

 «رسد.جانب ما عذابی دردناك به آنان میکنیم، سپس از هستند که به زودی برخوردارشان میهایی تواند، فرود آی و گروه اب

 ای ندارد.از رویداد طوفان، قرآن هیچ اشارهو مدت زیست او پس همچنین درباره راز طول عمر نوح 
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است. شدهنامیده« کلمه خدا»و در عهد جدید « کلمة اهلل»عیسی)ع( در قرآن در نوع نگرش به جایگاه حضرت عیسی: 

س در عهد القددر حالی که روح (111مائده/)است.شدهالقدس به عیسی نازل میاست که روحدر قرآن و عهد جدید آمده

 (156، ص 1مجمع البیان، ج )جدید، یکی از اقانیم ثالثه است که جالل و بزرگی عیسی را به بشر نشان می دهد.

بول قرآن در قرآن، الوهیت عیسی به هر عنوانی نفی شده، رسالت حواریون نیز آن گونه که در عهد جدید مطرح است مورد ق

مفسران، وحی را (111مائده/)اند:یما متعلق وحی خداوند قرار گرفتهخود مستقاست حواریون عیسی نیست. بلی در قرآن آمده

 (225، ص 3؛ تفسیر المنار، ج 273، ص 6المیزان، ج )اند.ها به معنی الهام گرفتهدر این آیه

 ،(71مریم/ )، بنده خدا(13)مریم/ پسری پاك چون ئیهاقرآن با واژه درالقاب حضرت عیسی)ع(: نام حضرت عیسی)ع(

  است.آمده (131نساء / )، کلمه خدا(131نساء / )، روح خدا(13مائده/ )، ابن مریم(57عمران/ آل)رسول، (71مریم/ )بین

 ولی در اناجیل چهارگانه حضرت عیسی دارای القاب گوناگونی به شرح ذیل است:

تر از اند او بیشها شنیدهع(فهمید که فریسیوقتی خداوند ما، عیسی مسیح)»ثالً است. م: این عنوان در اناجیل زیاد آمدهخداوند

 ..« .دهدیحیی مردم را غسل تعمید می

 (26-23 :5است. )یوحنا )ع( خود را به آن نام معرفی کردهجمله عناوینی است که عیسیاین  :پسر انسان 

 ( 23:5.. )متا/ .فرزند خداوند: ای فرزند خداوند، با ما چکار داری؟

  (.5/27، خدا هستم. )یوحنا / مایندةنماینده خدا: چون من ن

 ( 2/22پیغمبر همه جا مورد احترام مردم است جز در دیار خودش )یوحنا »گفت:طور که خودش می پیغمبر: همان

دهد، ود را در خدمت حیات آنان قرار میشبان: او خودش را به عنوان شبان خوبی که مراقب گوسفندان خویش بوده و جان خ

 (11:11)یوحنا «من چوپان خوب و دلسوزم» ده است.معرفی کر

  ( 23:1ما پادشاه اسرائیلید)یوحنا آقا: نتنائیل حیرت زده گفت: آقا، شما فرزند خدائید، ش 

 ( 2:7است. )یوحنا کار رفتهه )ع( بقابی است که در اناجیل برای عیسیاستاد: از دیگر ال

 ( 27/11)متا  .ک پیشوا دارید که مسیح استپیشوا: نگذارید که کسی شما را پیشوا صدا بزند، چون ی

 ( 15/22)متا ، بمن رحم کن.د پادشاه: ای سرور من، ای پسر داوود پادشاهوپسر داو

آورد و اسم او را عمانوئیل شود و پسری به دنیا میید دختری که باکره است، آبستن میگوید: ببینعمانوئیل: که در این باره می

 ا. گذارد: یعنی خدا با ممی

 (5مسیح از دیدگاه قرآن و انجیل و تورات، زهرا سبحانی، ص )گردیم.جواب دادند دنبال عیسای ناصری میعیسای ناصری: 

 (15/5)یوحنا/ 

ولی شروع دهد، ز نبوت و کتاب آسمانی خود خبر میاکودکی  ، حضرت عیسی دردر قرآن :نبوت عیسی)ع(آغاز  

 باشد.ن آزمایش ها در بیابان یهودیه میت یحیی و پس از سپری کردنبوت وی در عهد جدید پس از تعمید به دس
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ب عیسی: قرآن و عهد جدید در مورد صعود مسیح اشتراك عقیده دارند؛ با این تفاوت که عهد جدید آن یصلعود و ص 

ه که حضرت به صلیب کشیده شدن، مردن و خاك کردن از زنده شدن عیسی مطرح می کند: در انجیل مرقس بیان شداز را پس 

-آمده 12و  17رنابا نیز در آیات در انجیل ب .عیسی مرد و بعداً از قبر بیرون آمد و روح و جسمش هر دو به آسمان رفت

وع هستم و گریه است:... پس یسوع )مسیح( مادر خود و دیگران را از زمین بلند کرده و فرمود: مترسید زیرا که من همان یس

 (733، ص 213نجیل بربانا، فصل ) .ام نه مردهمکنید چه من زنده

یعنی اینکه یقیناً  ( 155و  153نساء / )است بلکه به آسمان عروج کرد:فرماید که مسیح کشته نشدهدر حالی که قرآن می

    (153نساء/)حضرت عیسی کشته نشد و خداوند بدون اینکه او را بکشند به آسمان عروجش داد.

اند که مفسران نیز این گونه تفسیر کرده است و اکثراست و هنوز نمردهحضرت زندهآن  نساء 153 همچنین بر اساس آیه

وز همه آنان به او ایمان آورند و هنیحیت قبل از مرگش به او ایمان میاست چون یهود و مسیسی نمرده و زندهحضرت ع

است ولی بر اساس تختی جلوس کرده ت راست خداوند براست که مسیح پس از صعود در سمدر عهد جدید آمده .اندنیاورده

 روایات اسالمی، وی در آسمان چهارم قرار دارد.

اعتقاد ما هر کس در گرو اعمال خویش است و راه نجات نیز تنها ایمان و عمل : در ساس فدا شدن مسیحابر  آموزه نجات-

و بترسید از روزی که هر کس جز (127بقره/ )گوید:ه خداوند خطاب به بنی اسرائیل میگونه ک نآ صالح خود انسان است.

کس فدایی پذیرفته نشود و شفاعت کسی  جزای عمل خود در آن روز نبیند و کسی را به جای دیگری مجازات نکنند و از هیچ

 سودمند نَبُود و کسی را یاوری نباشد.

بدینسان  گیرد.ردن نمیی گناه شخص دیگری را به گدهد که هر کس در گرو اعمال خویش است و کساین آیه نشان می 

د و گناهکار پرور و تشویق کننده فسا« فداء»عقیدة به و قربانی و دیگران شدن مطلبی کامالً غیر منطقی است، زیرا « فداء»

به خاطر همین است  ،استصوصاً روی مسئله مصلوب نشدن مسیح)ع(تکیه کردهبینیم قرآن مختباهی و آلودگی است و اگر می

تا نجات را در  باز داشتهمسیحیان را از این عقیده خرافی  ،رد کردهفداء و باز خریدن گناهان امت را به شدت که عقیدة خرافی 

خاطر این به دنیا آمده که به دار آویخته شود و ه اگر مسیح ب ؛ به راستیگرو اعمال خویش ببینند، نه در پناه بردن به صلیب

خواهد که او را تنها نگذارد و او را نجات دهد در حالی وبة دار از خداوند میایشان در چ پس چرا ؛قربانی گناهان بشر گردد

است دهد شخصی دیگر به جای حضرت عیسی)ع(به دار آویخته شدهشد. پس این جریان نشان میباید به دار آویخته میکه او 

 )ع(.نه حضرت عیسی

است نه اش به دار آویخته شدهطر تکبر و خودخواهیرت عیسی به خااین سخنان در حالی است که یهود معتقد است که حض

چیز دیگر، در حالی که آیات زیادی در قرآن وجود دارد که به تکبر، پیامبر کشی، اذیت و آزار کردن پیامبران، رعایت نکردن 

-ش به چاه میحضرت یوسف را برادرانکند. زمانی که .. یهود را توصیف می.حدود الهی، لجاجت و انکار آیات الهی و غیره

-کنند و به انکار موسی)ع( میانی که گوساله پرستی میکنند یا زمنی اسرائیل حضرت یحیی را شهید میاندازند، یا زمانی که ب

که حضرت عیسی خودش را خدا کنند ند و او را متهم به این جریان میپردازند و زمانی که قصد کشتن حضرت عیسی را دار



86 

 

بنده خدا هستم و طبعاً پیامبری که بنده  یعنی من(71مریم/ ) فرماید:ست که حضرت عیسی)ع( میست این در حالی ااخوانده

شود که یهود به فرافکنی با مستنداتی که اقامه شد روشن میخدا باشد متواضع و فروتن خواهد بود نه متکبر و خودخواه پس 

 است.تکبر، خود را به عیسی نسبت داده پرداخته و بهانه جویی و

 ج. معاد در قرآن و عهدين 

ها و کیفرهایی که تورات پاداشتصریحی به آن نشده و در تورات با آن که اعتقاد به معاد جزء اصول ادیان الهی است ولی 

عناوینی چون: داوری، نجات، ابداآلباد، شود. دیده میدر تورات اشاراتی به معاد البته تنها  دهد، همه دنیوی است.وعده می

به سوی جهان ابدی، زین العابدین ) به معاد اشاره دارند.اسماعیل بعد از مرگ به نیاکان و اجداد خود و نظایر اینها پیوستن 

خدا و معاد، سبحانی، ص  )البته جمله های صریحی در باره زندگی پس از مرگ در عهد عتیق وجود دارد.(65قربانی، ص 

میراننده و زنده کننده و زیر آورنده به قبر و بیرون آورنده خداوند »معاد:  صریح ترین جمله در عهد عتیق درباره (121 – 122

 (6، آیه 2کتاب اول سموئیل، باب )«است.

در روز حدت، خداوند نه نقره و نه طالی ایشان به رسانیدن ایشان قادر خواهد شد آن روز که تمامی زمین از آتش غیرتش »

 (15، آیه 1کتاب اصفیاء، باب  )«اکنان زمین را به انجام خواهد رسانید.خواهد سوخت زیرا که به زودی زود تمامی س

مردگان تو زنده خواهند شد و اموات ما خواهند برخاست ای شما که ساکنان در خاکید بیدار شده ترنم نمائید چون که شبنم »

 (13، آیه 26اب کتاب اشعیاء، ب)«ها را بیرون خواهد انداخت.ها است و زمین متوفیتو مثل شبنم گیاه

اند بسیار خواهند شد اما اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت از آنانی که در خاك زمین خوابیدهو بسیاری »

 (2، آیه 12کتاب دانیال، فصل )«و حقارت جاودانی.

 ای که منطبق بر معاد شوند نیز وجود دارد؛ مانند:های دیگر به گونهدر تورات جمله

نمایند مانند ستارگان خواهند بسیاری را به راه عدالت رهبری مییمان مثل روشنایی افالك خواهند درخشید و آنانی که و حک 

 است.در انجیل نیز به اجمال اکتفا شدهو (7، آیه 12؛ کتاب دانیال، فصل  72خدا و معاد، ص  ) بود تا ابد اآلباد

مامی تکلیف انسان این است، زیرا خداوند هر عمل را با هر کار مخفی خواه از خدا بترس و اوامر او را نگاهدار چون که ت»

 (17 – 12، آیات 12جامعه سلیمان، باب  ) «نیکو و خواه بد باشد به محاکمه خواهد آورد.

 (3، آیه 11زبور داوود، مزمور ) «دارد و راستان روی او را خواهند دید.وند عادل است و عدالت را دوست میزیرا خدا»

-واهم خورد از این رو دلم شادی میدارم چون که به دست راست من است جنبش نخخداوند را همیشه پیش روی خود می»

کند و جاللم به وجد می آید جسدم نیز در اطمینان ساکن خواهد شد، زیرا جانم را در عالم اموات ترك نخواهی کرد و قدوس 

حیات را به من خواهی آموخت، به حضور تو کمال خوشی است و به دست خود را نخواهی گذاشت که فساد را ببیند، طریق 

 (5 – 11، آیه 16زبور داوود، مزمور )«راست تو لذتها تا ابداآلباد.

وه باشد، خواهد آمد و جمیع متکبران و جمیع بدکاران، مانند کاه خواهند بود و یهنک آن روزی که مثل تنور مشتعل میزیرا ای»

ای برای ایشان باقی خواهد هد سوزانید که نه ریشه و نه شاخهآید ایشان را چنان خوان روز که میصبایوت می گوید: آ
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د و شما بیرون ترسید، آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بالهای وی شفا خواهد بوی شما که از اسم من میگذاشت. اما برا

را در ه صبایوت می گوید: شریران را پایمال خواهید نمود زیهای پرواری جست و خیز خواهید کرد و یهوآمده مانند گوساله

 (1 -2، آیات 2کتاب مالکی نبی، باب ) «های شما خاکستر خواهند بود.ام ایشان زیر کف پاآن روزی که من تعیین نموده

دد به طوری که .. و خاك به زمین برگر.کندرود و نوحه گران در کوچه گردش میکه انسان به خانه جاودانی خود میچون »

 (5 – 3، آیات 12کتاب جامعه، باب )«بود و روح نزد خدا که آن را بخشیده بود رجوع نماید.

زیسته، نامی از برخی از حوادث برده شده که سال قبل از میالد می 711در حدود همچنین اولین بار در داستان اشعیا نبی که 

آید ت نیست، زیرا از ظواهر سخن بر میستواری بر مطابقت آن با حوادث قیامبرهان ااند ولی برخی آن را به قیامت تطبیق داده

 (53دورنمای رستاخیز در ادیان پیشین و قرآن، سید قطب، ص  ) :استیاء بیان شدهکه پیش آمدهای دنیایی بعد از اشع

منکر شده،  به کلسازد، زمین می ن ساخته ساکنان آن را پراکندهکند و آن را واژگوخداوند زمین را خالی و ویران می اینک»

است، زمین مثل مستان افتان و خیزان است و مثل سایه بان به چپ و راست ز هم پاشیده و به شدت متحرك گشتهتماما ا

است که بار دیگر نخواهد برخاست و در آن روز واقع خواهد شد که خداوند ناهش بر آن سنگین است، پس افتادهمتحرك و گ

جمع خواهند شد  هد داد و ایشان مثل اسیران در جاا بر مکان بلند ایشان و پادشاهان زمین را بر زمین سزا خواگروه شریفان ر

و در زندان بسته خواهند گردید و بعد از روزهای بسیار ایشان طلبیده خواهند شد و ماه خجل و آفتاب رسوا خواهد گشت 

کتاب اشعیا )«به حضور مشایخ خویش با جالل سلطنت خواهد نمود.زیرا که یهوه صبایوت در کوه صهیون و در اورشلیم و 

 (1و  13 – 27، آیات 22نبی، باب 

این خداوند است که منتظر ایم و ما را نجات خواهد داد. این خدای ماست که منتظر او بوده و در آن روز خواهند گفت: اینک»

که دست خداوند بر این کوه قرار خواهد گرفت و موآب)دشمن  ایم پس از نجات او مسرور و شادمان خواهیم شد زیرااو بوده

 (3 – 11، آیات 25کتاب اشعیا نبی، باب  )«شود.ه در آب مزبله پایمال مییهوه( در مکان خود پایمال خواهد شد چنان که کا

من فریسی و پسر باشند، در مجلس فریاد نمود که ای برادران، بعض صادوقیان و بعضی فریسیان می چون پولس یافت که»

نمایید. چون این سخن را گفت میان فریسیان و صادوقیان نزاع مید و قیامت مردگان بر من حکم میفریسی هستم و به جهت ا

اند به آن که نه قیامت است و نه فرشته و روح و فریسیان قایل به هر زیرا که صادوقیان قایل  برپا شد، خلق به دو فرقه شدند؛

 (5تا  6ل کتاب اعمال حواریان، باب بیست و سوم، بند انجی)«دو هستند.

این مطالب ارتباطی با جهان رستاخیز ندارد و مربوط به حوادثی است که در زمین پیش از »نویسد:سید قطب در کتابش می

 (53 – 61دورنمای رستاخیز در ادیان پیشین و قرآن، ص )«قیامت رخ خواهد داد.

چون در وادی سایه موت نیز راه روم از بدی نیز نخواهم ترسید زیرا تو با من »است که: آمده مزامیر داوود نیز این چنین در

مزامیر )«هستی. برآیند نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابداآلباد.

 (2و  6، آیات 27داوود، مزمور 



88 

 

اند. هر چند این سخنان ای از رستاخیز خبر دادهیا، داوود با اشارات قابل مالحظهون سموئیل، اشعبه این ترتیب پیامبرانی همچ

و مانند آنها برای قوم یهود چندان خوشایند نبوده و شاید به همین دلیل تعبیرات فراوان دیگر را در این زمینه از میان 

 (752پیام قرآن، مکارم شیرازی، ص )بردند.

که سنت شفاهی تلمود را قبول نداشتند، منکر  ،رود، فرقه منقرض شده صدوقیاناز معاد سخن میبه صراحت ، در کتاب تلمود

ولی گروه صادوقیان معتقدند که با مردن جسم، روح نیز معدوم می شود و مرگ پایان موجودیت انسان است. قیامت بودند 

 ست یا نه، اختالف کرده اند. این که آیا رجعت با قیامت یکی او در  (761معاد، محسن شفایی، ص  )فریسیان به قیامت معتقدند

ای نه خفته باشند، زنده خواهند شد. عدهاعتقاد تلمود در مورد واقعه معاد آن است که فقط مردگانی که در سرزمین اسرائیل 

 نخواهند شد.چندان زیاد از غیر یهود، نیز پس از توبه بخشوده خواهند شد، مردگان خارج از اسرائیل زنده 

 اما اناجیل

ارد، هایی که بهشت و جهنم قرآن دو همان ویژگی به قرآن استمعرف مطرح شده در باره معاد در عهد جدید بسیار نزدیکتر  

ها به دو گروه جهنم وهمچنین تقسیم انسان است؛ جاودانگی بهشت و جهنم، آتش تحمل ناپذیردر انجیل نیز کم و بیش آمده

حضرت مسیح وجود است در انجیل نیز مطرح است. حان، سرانجام اخروی هر یک و... که در قران مطرح شدهصالحان و ناصال

-ز انسان را بر امت خود نشان دادهای از رستاخیمال به وسیله احیای مردگان نمونهرستاخیز را به طور زبانی تبلیغ کرد بلکه ع

 (51معاد انسان و جهان، سبحانی، ص )است.

درباره معاد است که داللت بر معاد جسمانی و روحانی دارند. از جمله آیات و فرازهایی که در کتب  زیادی آیاتدر اناجیل 

 آید:عهد جدید در مورد معاد به چشم می

عیسی بدو گفت: برادر تو خواهد برخاست، مرتا به وی گفت: من قیامت و حیات هستم، هر که به من ایمان آورد، اگر مرده »

 (27 – 25، آیات 11انجیل یوحنا، باب )«گردد و هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. باشد زنده

اید کالمی را که خدا به شما گفته است من هستم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای درباره قیامت مردگان آیا نخواندهاما »

 (72و  71، آیات 22انجیل متی، باب )«گان است.بلکه خدای زند ؛یعقوب. خدا خدای مردگان نیست

آید که در آن جمیع کسانی که در قبور می باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون از این تعجب نکنید زیرا ساعتی میو »

، 5باب انجیل یوحنا، )«خواهند آمد هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری.

 (23 – 25آیات 

ناگاه شخصی آمده وی را گفت ای استاد نیکو چه عمل نیکو کنم تا حیات جاودانی یابم وی را گفت: از چه سبب مرا نیکو »

انجیل متی، باب )«گفتی و حال آن که کسی نیکو نیست جز خدا، فقط. لیکن اگر بخواهی داخل حیات شوی احکام را نگاه دار.

 (16 – 13، آیات 13

-که به جهنم بیفکند بلی به شما میبلکه به شما نشان می دهم که از که باید ترسید از او بترسید که بعد از کشتن، قدرت دارد »

 (5، آیه 12انجیل لوقا، باب )«گویم از او بترسید.
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 (22، آیه 72انجیل لوقا، باب )«دهم چنان که پدرم برای من مقرر فرمود.و من ملکوتی برای شما قرار می»

، 11انجیل متی، باب )«تر خواهد بود. گویم که در روز جزا حالت زمین مسدوم و غموره از آن شهر سهلهر آینه به شما می»

 (15آیه 

، آیه 12انجیل متی، باب )«گویم که هر سخن باطل که مردم گویند، حساب آن را در روز داوری خواهند داد.لیکن به شما می»

76) 

فقیران و لنگان و شالن و کوران را دعوت کن که خجسته خواهی بود زیرا ندارند که ترا عوض دهند بلکه چون ضیافت کنی »

 (17-12، آیه 12انجیل لوقا، باب )«و در قیامت عادالنه به تو جزا عطا خواهد شد.

پیمائید از انه که میخواهد شد و به همان پیمکنید حکم بر شما م نشود زیرا که به آن طریق که میحکم مکنید تا بر شما حک»

 (1 – 2، آیات 3متی، باب )«برای شما پیموده خواهد شد.

زیرا آن روز که فرزند انسان در جالل پدر خود با مالئکه خویش آمد، آن گاه هر کس را بر وفق عمل او جزا خواهد »

 (23، آیه 16متی، باب )«داد.

القدس کفر گویند که هرگز آمرزیده نخواهند شد بلکه مستوجب حرزیده خواهد شد مگر آن که به روتمام گناهان بنی آدم آم»

 (25، آیه 7مرقس، باب )«عذاب ابدی است.

به همین وضع در انتهای دنیا خواهد گردید که فرشتگان بیرون خواهند آمد و بدان را از میان راستان اخراج خواهند نمود و »

 (23 – 51یات ، آ17متی، باب )«آنها را در تنور آتش خواهند افکند.

متی، باب )«.. ای افعی ها و مارزاده چه سان از عقوبت دوزخ خواهید گریخت..وای بر شما ای نویسندگان و فریسیان ریا کار»

 (77، آیه 27

)کتاب «تعمید برای چیست؟، اگر قیامتی نباشد پس بخوریم و بنوشیم که فردا خواهیم مرد. ،اگر مردگان زنده نمی شوند»

 (12 – 15: 15سول پولس به قرنتیان، باب مقدس، نامه ر

-به جهت شیطان و سپاه وی مهیا شدهپس به اصحاب شمال خواهد گفت که ای مالعین از نزد من بروید در آتش ابدی که » 

پس هر گاه که دست تو، تو را بلغزاند قطعش نما، که به جهت تو بهتر است که »(21انجیل متی، باب بیست و پنجم، بند )«است.

م آنها ی دست داخل حیات شوی از آن که دو دست داشته وارد شوی در جهنم در آتشی که خاموشی نپذیرد. جایی که کرب

 (11رؤیا یوحنا، باب چهاردهم، بند )«گردد.میرد و آتش خاموش نمینمی

، آیات 12سلیمان، باب جامعه )«شود خواه نیکو، خواه بد.آورد و به محاکمه آورده میاب میخداوند همه اعمال را به حس»

 (12و  17

 25، آیه 5انجیل یوحنا، باب )است که اشاره به رستاخیز و بیرون آمدن انسانها از قبرهایشان است.آمدهای در انجیل یوحنا آیه

– 23) 
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ز مرگ در تسلی است: ایلعاذر فقیر پس ابرزخ اشاره دارد و در آنجا آمده نیز در انجیل نیز آیاتی وجود دارد که به مسأله عالم

      (25، آیه 16انجیل لوقا، باب )و آرامش بود و پادشاه در عذاب. 

 قرآن دارد.صل معاد شباهت زیادی با ا و این کتاب در بیان استنجیل معاد به صراحت مطرح شدهبدینسان در ا

آیات قرآن مربوط به معاد و  حدود یک سوماست. شدهئیات آن تصریح به معاد و جزدر قرآن کریم به طور مفصل و کاملتر 

 (3 – 5 /زلزال ) است:ی قیامت و حسابرسی دقیق سخن گفتهافزون بر آن قرآن از کیفیت برپای عالم پس از مرگ است.

 

ای دیگر که بیان است. در آیههای پوسیدهعتقاد به درست شدن دوباره استخوانمطلب مشترك دیگر بین اسالم و مسیحیت ا

 (152 /بقره ) :ود را به خاطر خداوند به هالکت رساند آن را دریابد. شاید این مطلب اشاره به آیه مبارکهشده: هر کس جان خ

   باشد.

 حوادث قبل از قیامت:

گوید پس از آمدن حضرت عیسی، قیامت فرا خواهد دین اسالم مطابقت دارد این که میهمچنین اشاره انجیل به بحث قیامت با 

 ست آن گاه نیکو کاران پس از عبور از پل صراط به بهشت و ستمکاران به قعر جهنم خواهند افتاد.رسید که پایان جهان ا

های مخوف و قحطی، تغییرات هراس انگیز در آفتاب رت مشترك است هر دو دین به زلزلههمچنین عالیم ظهور قیامت و آخ 

 است.به قحطی و بیماریها اشاره نکرده ، البته دین اسالمانددهد اشاره کردهگان و تغییراتی که در زمین رخ میو ماه و ستار

 معاد جسمانی و روحانی

زی است که اسالم نیز گیرد و این همان چیمورد مؤاخذه و بازخواست قرار می یهودیان به معاد روح و جسم هر دو معتقدند که

 است.ت و شعائری دستور داده شدهتشریفااست. برای بخشش گناهان و خطاها، تقدیم قربانی و انجام به آن معتقد

 مامور رستاخیز

ئول نفح صور و داند اما دین اسالم، اسرافیل را مسنبی را مأمور رستاخیز مردگان می دین یهود در مورد رستاخیز، ایلیای

 داند.رستاخیز مردگان می

 پل صراط و جدا شدن خوبان از بدان:

 کند معتقد هستند.در رفتن به بهشت و جهنم روشن می ها رانسانمسیحیان نیز به پل صراط که تکلیف بسیاری از ا

 ؟؟کنند و ایشان را در تنور آتش ده و صالحین را از طالحین جدا میاست که فرشتگان بیرون آمهمچنین در انجیل متی آمده

کارد همان را درو خواهد نمی توان کرد زیرا آنچه آدمی می است: خود را فریب مدهید، خدا را استهزاءدر عهد جدید آمده

 (3، آیه 6رساله پولس، باب )کرد.

 بهشت و جهنم 

 آید:اتی معادل باغ یا بهشت به چشم میدر تورات کلم
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-ین واژه یا یکی از دهات یهودا میباشد ولی به گفته صاحب قاموس، اها میچشمه باغ« عین»که به معنای « جتیم». واژه 1 

رود که همان جنین کنونی باشد و او مرز و بوم یساکر است و احتمال مییا شهری در   (72ه ، آی15صحیفه یوشع، باب )باشد.

 (23، آیه 21نیز باب  21، آیه 13صحیفه یوشع، باب  ) کرد.ای خرم و باصفای آن را آبیاری میهرا نهری است که باغ

ن بهشت یا بهشتی که آدم ابوالبشر و حوا در یا باغ عدن نام دارد که همان بهشت معروف است. ای« گن عدن».نام دیگر، 2

از نیکوکاران  ند، تفاوت دارد. گن عدن یا بهشت، دارای هفت طبقه است که هفت دستهدبرد در آن به سر میابتدای زندگی خو

هر آینه عادالن و نیکوکاران نام تو را شکر خواهند گفت و درستکاران در حضور تو خواهند »در آن سکنی دارند.

عادالن نیکوکاران است به آنان خداوند از گوشت لوباتان که غذای اصلی ضیافتی و (121، آیه 17مزامیر داوود، باب ).«نشست

مند خواهند شد، بودن آنها در حضور خداوند ح عادالن و نیکوکاران از آن بهرهترین لذتی که اروادهد اما عالیمی

 (753ای از تلمود، ص گنجینه)است.

انجیل متی، باب )اند، که جای فراموشی و سکوت است.معنا کرده "مسکن اموات "و "هاویه "تورات را همان واژه جهنم در

عبرانی "شیول  "اند ترجمهخورد که گفتهاویه نیز به چشم میدر تورات واژه ه(27، آیه 16نیز انجیل لوقا، باب  15، آیه 16

 (22، آیه 72سفر تثنیه، باب )عمق معروف است. است؛ معنی این کلمه اصال محل اموات است و هاویه به

مقصود از هاویه محل عذاب و عقاب نیست بلکه گاهی مقصود از جای استراحت نفس شخص عادل ،ولی غالبا در عهد قدیم

 (12سفر ایوب، باب )است تا وقتی که خدای تعالی وی را تفقد و مرحمتی فرماید.

هر چه انسان بدکارتر باشد به همان نسبت جان او در طبقه پایین تری خواهد  به عقیده یهود جهنم دارای هفت طبقه است و

 ؟؟)دانیال(  بود.

ن رهایی یافت؛ شود به کلی از آهای جهنم را کاهش داد و حتی میتوان رنجها و عذابیان معتقدند به وسایل گوناگون مییهود

ه باشد، خواندن بعضی دعاها، مهمترین وسیله رهایی انسان از ختنه شده باشد مگر این که شرارت او از حد گذشت مثال کسی که

عقوبت دوزخ آموختن و مطالعه تورات است. همچنین آنان معتقدند شب و روز شنبه ارواح از آرامش و استراحت برخوردار 

نمایند او را بغض می کهو کسانی »است: معصیت و گناه نیز در تورات آمده در مورد آثار (756ای از تلمود، ص گنجینه)هستند.

نمایند تأخیر ننموده ایشان را آشکارا بلکه با کسانی که او را عداوت میدهد تا ایشان را هالك سازد ایشان را آشکارا سزا می

 (11، آیه 3سفر مثنی، باب )«سزا می دهد.

 :ا شاید بتوان عبارت را با آیهاست. فقط در یکجکتب عهد جدید بسیار کم سخن آمده های آن در اناجیل واز بهشت و نعمت

من ایمان  کسی که به»و آن عبارت این است:  (55به سوی جهان ابدی، قربانی، ص  ) که در قرآن آمده، تطبیق داد(25بقره/)

 (75، آیه 3انجیل یوحنا، باب )«شود.ز بطن او نهرهای آب زنده جاری میگوید اآورد، چنان که کتاب می

است. بیاناتی که انجیل درباره جهنم و نیز در انجیل نیامدهای به این معنی باشد و یا حتی کلمهار کم میدر انجیل، نام بهشت بسی

-کریم کاملتر و دقیقتر اشاره کردهکند ولی در این مسأله باز هم قرآن ین اسالم و آیات قرآنی مطابقت میعذابهای آن دارد با د

 است.
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 و یا ملکوت آسمانها سخن رانده، می توان به موارد زیر اشاره کرد: از آیاتی که در انجیل به حیات جاودان

همانا فرزند انسان با فرشتگان و در پناه شکوه پدر نمایان خواهد شد و در آن هنگام هر کسی به فرا خور کردارش پاداش »

این که آمدن او را گویم و گروهی مزه مرگ را نخواهند چشید تا این سخن درست و راستین است که میخواهد دید، 

 (25-23، فقره 16انجیل متی، باب )«ببینند.

گویم که از هم اکنون از تاك نخواهم به شما می»ز به دار آویختن است: این قسمت از انجیل اشاره به ظهور حضرت مسیح بعد ا

 (23، آیه 26انجیل متی، باب )«خورد تا این که با شما در ملکوت پدرم از آن بخورم.

نجا گریه و داند که در آجهنم یاد کرده و جهنم را جایی میکتب عهد جدید با صراحت کاملتری نسبت به تورات از بدینسان 

، 3مکاشفه یوحنا، باب )ای است افروخته از آتش و کبریت که ساکنین آن تا به ابد معذب خواهند بود.فشارزیاد است، دریاچه

اشدنی است و خطاکاران در میان آن سرنگون خواهند شد، محیطی است آتش آنجا خاموش ن(11، آیه 12نیز باب  21آیه 

 (2و  12، آیه 5متی، باب )کامال تاریک و ظلمانی.

 است:بینیم که آمدهمعصیت و گناه در کتب عهد جدید میدرباره آثار 

حساب او رسیدگی خواهد ای بیهوده و ناروا به مردم گفته باشد به زودی در روز پاداش به گویم هر کس کلمهبه شما می»

 (76-72، فقره 12متی، باب )«شد.

ای پطرس اگر دست و پای گنهکاری نداشته باشی بهتر از این است که در روز پاداش و رستاخیز با داشتن دست و پا در »

گون تر است از این که با همان دو چشم به دوزخ سرنگانی خطا کار نداشته باشی شایستهآتش ابدی بسوزی و اگر دید

 (5، فقره 15متی، باب )«گردی.

ترجمه )در مورد اعتقاد به بهشت و نعمات آن نیز دین یهود و دین اسالم به هم شباهت دارند. البته مسلمانان به هشت در بهشت

امد در قرآن نیز نمی« گن عدن»یهود بهشت خود را ، یهودیان به هفت طبقه بهشت معتقدند. (135، ص 12تفسیر المیزان، ج 

 است.آمده« عدن»لمه ک

است که نشانگر آن است که اعمال ما در این دنیا ثبت و ضبط و سزای اعمال زشت، زیاد سخن آمدهدر قرآن کریم از جهنم 

 است.داند یاد شدهمشتمل بر هفت در میشده و روزی باید حسابرسی شویم. در قرآن از درهای جهنم که آن را 

شتی را حضور در پیشگاه ترین لذت بهد شده که یهود عالیمادی بهشت، نعمات معنوی نیز یا هایدر دین یهود به غیر از نعمت

شت، که در قرآن کریم اعتقاد یهودیان به نهرهای مختلف در به (32 /توبه ) داند که در قرآن نیز همین مطلب آمده کهخداوند می

 در مورد بهشت آمده است. (25بقره/)بارها نیز 

و نیز در حدیثی از امام باقر در خصال صدوق ابواب الثمانیه  51ص/  ) کندیهای بهشت وصف مای دربقرآن هشت باب بر

و  از جمله لذتهای معنوی آن را دوری از هر گونه   (732، به نقل از معاد، محسن قرائتی، ص 132، ص 11به نقل از نمونه، ج 

دهد. همچنین درجات بهشتی برای بهشتیان از قبیل جنات می شرح (53 /یس ) ، سالم از جانب خداوند(22 /اعراف ) کینه

 است. در نظر گرفته شده (113 /کهف ) ، جنات الفردوس( یازده بار در قرآن آمده که همه درباره بهشت است ) عدن
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 خلود

را نیز  (65 /وبهت ) بحث خلود در آتش جهنم برای کفار بین هر دو دین مسیح و اسالم مشترك است اما دین اسالم، منافقان

 کند.می اضافه

 نجات و هدايت يابي: اختصاص 

 فرماید:میدر مورد اختصاص هدایت به خودشان زمان ظهور اسالم در قرآن درباره اعتقاد یهودیان 

روند گاه پیروان دین یهود به جهنم نمیهیچ »گویند:و یا می (111 /بقره)«پندارند بهشت مخصوص خود آنهاست.آنان می»  

 (22 /؛ آل عمران 51 /بقره)«ز چند روزیج

    (111 /بقره، ) دهد:رسد؟! قرآن به آنان پاسخ میتش جهنم جز چند روزی به آنها نمیکنند آآنان ادعا می

 (51 /بقره)دهد:دانند قرآن پاسخ میخود را مصون از آتش دوزخ میدر برابر این که و 

یمان آورده و در حقیقت کسانی که )به اسالم( ا (62)بقره/ ویژه یک امت نیست: از دیدگاه قرآن کریم، نجات و هدایت پذیری 

هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان داشت و کار شایسته کرد، پس اجرشان  ؟؟اند و ترسایان و صابتانکسانی که یهودی شده

 «شد.را پیش پروردگارشان خواهند داشت و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهناك خواهند 

خدا را نظر به ظاهر نیست، بلکه از هر امتی هر که از او ترسد و عمل نیکو کند، نزد او مقبول »است: س آمدهدر کتاب مقد

 (76: 11)کتاب اعمال رسوالن، باب «گردد.

 انسان در قرآن و كتاب مقدسد.

هوشی برتر و بیشتر از مالئک انسان در اندیشه یهود اهمیت محوری دارد و از همه مخلوقات برتر می باشد و حتی 

 (25های یهودی، ص باورها و آئین)دارد.

 (21-13، فقره 2سفر پیدایش، باب )«باشد و بر سایر حیوانات تسلط مخصوصی دارد.او اول و اعظم حیوانات می»

ید و بر ماهیان دریا و یخدا ایشان را برکت داد و خدا بدیشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نما»

 (25: 1سفر پیدایش، باب )«پرنگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین می خزند حکومت کنید.

ویی یک جهان کامل را از است و هر کس که جان انسانی را تباه کند گبا جهان آفرینش برابر دانسته شدهدر اندیشه یهود انسان 

ای از تلمود، ابراهام گنجینه)است.شد گویی جهان کاملی را نجات دادهنابودی نجات بخاست و هر کس که جانی را از بین برده

 (53کهن، ترجمه گرگانی، ص 

 26: 1سفر پیدایش، باب )«و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم« »او در صورت خدای حی آفریده شد.»

 (23و 

ه حق تعالی او را از خاك زمین گرفته وی را در عدالت و تقدس شبیه خود کیفیت و ماده خلقت انسان بدین طور است ک»

 (3: 2سفر پیدایش، باب )«آفرید.
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احتیاط کنید تا صدقه خود را پیش روی مردم ندهید که آن را ببینند اگر نه به نزد پدر خود که در آسمان است اجر نخواهید »

 (1: 6انجیل متی، باب )«داشت.

تر از این هیچ کس .. دوستی را بیش.امرید چنانچه من شما را دوست داشتهه شما یکدیگر را دوست بدافرمان من این است ک»

 انجیل یوحنا، باب ؟؟() «ندارد که کسی جان خود را به راه محبوبان خود بنهد.

   (3 – 3 /سجده).معنویدارای ابعاد باشد و هم مادی میدارای بعد انسان در قرآن مجید موجودی است که هم 

شما فرشتگان هستید »است که بخشی آسمانی و بخش دیگرش زمینی است: ز انسان موجودی دو بعدی بیان شدهدر تورات نی

 (6: 52مزامیر داوود، باب )«و جمیع شما فرزندان حضرت اعلی می باشید

 (55ز تلمود، ص ای اگنجینه ) «را به دست نیاورد همانند موجودات عالم پائین خواهد شد. ؟؟رضایت خداوند

 (3: 12جامعه سلیمان، باب ) «است باز گردد.و روح به نزد خدا که آن را داده»

 اولین دعای بامدادی پس از بیدار شدن از خواب چنین باشد:

 نای و تو آای، تو آن را در من دمیدهاست. تو آن را در درون من آفریدهای پاك ی من روانی که تو به من عطا کردهای خدا» 

 گردانی. تمام مدتی کهواهی گرفت و مجددا به من بازش میکنی و تو در آینده آن را از من خرا در درون من محافظت می

ها و گویم من به حضور تو ای خداوند خدای من و خدای پدران من، پروردگار همه عالمروان در اندرون من است، سپاس می

 (33ای از تلمود، ص گنجینه)«گردانی.های مردگان باز میها را به بدنا، که روانها، متبارك هستی تو ای خدسرور تمام روان

 (53ای از تلمود، ص گنجینه)دال( 7)یروشلمی سخدرین، «مروز اینجاست و فردا خواهد رفت.انسان ا»

 (32ای از تلمود، ص گنجینه)(2 :7)جامعه سلیمان، «ای والدت است و وقتی برای مردن.وقتی بر»

 (56 /ذاریات)فرماید:هدف از آفرینش انسان میدر مورد  قرآن

 شود.ای نمیکه در تورات به این مسایل اشاره کشد در حالیانسان را به زیبایی به تصویر می قرآن مراحل پیدایش و خلق یک

 (3: 2)سفر پیدایش، باب «خداوند آدم را از خاك زمین سرشت و در بینی وی روح حیات دمید.»

 (12 /)مؤمنونت:اسباشد چنان که حق تعالی فرمودهپس از پایان یافتن مراحل جنین مید شدن روح در بدن زمان وار

را آنتونینوس  است: این مطلبربی یهودا چنین گفته»شود: وح هنگام انعقاد نطفه وارد آن میاست که راما در تورات بیان شده

 (12: 11)ایوب، «توجه و عنایت تو روح مرا محافظت نمود»کند:ا تأیید مینیز نظر او رای از کتاب مقدس به من آموخت و آیه

 (36 – 33ای از تلمود، ص گنجینه)«دهد.تن زن و بسته شدن نطفه را نیز میکه عنایت در زبان عبری معنی باز گرف

که در کند، در حالی ن معرفی میدر زمی اهللخلیفةآفرینش آدم را به عنوان جایگزین ساختن  71قرآن در سوره مبارکه بقره، آیه 

 است.تورات این مطلب مهم نیامده

گوید، در صورتی که دم و سجده فرشتگان بر آدم سخن میسوره مبارکه بقره از تعلیم اسماء به آ 72تا  71قرآن در آیات 

و خداوند خدا »برد:نام می جانداران توسط آدم تورات هرگز از این رویدادهای بس اساسی گزارشی ندارد و تنها از نام گذاری

تمامی حیوانات صحرا و تمامی مرغان هوا را از خاك آفرید و به آدم آورد تا ببیند که ایشان را چه خواهد نامید؛ پس هر چه 
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)سفر «که آدم آن ذی حیات را نامید اسم آن همان شد. پس آدم به تمامی بهایم و مرغان هوا و همگی حیوانات صحرا نام نهاد.

 (21-13، فقره 2ش، باب پیدای

 زن در قرآن و كتاب مقدس

از نگاه تورات و انجیل، خداوند آدم را از خاك آفرید و فرزندان آدم را از نطفه او، اما همسر آدم چگونه به دنیا آمد؟ آیا او نیز 

 شد، یا از وجود خود او؟ در تورات می خوانیم:بود آفریدهشدههمان جنس خاکی که آدم آفریدهاز 

 (2/15تکوین، «)بودن آدم تنها خوب نیست به جهت او یاوری را بسازم که با او باشد.»و خداوند گفت: 

و ]خداوند[ به زن گفت: الم و »فه زن در خانواده، به فرزند زایی و عالقه به شوهر منحصر می شود:طبق تعالیم تورات، وظی

ها را خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حمل تو رابه غایت زیلد خواهم گردانید که به زحمت اوالد 

 (16:7)تکوین، « مسلط خواهد شد.

 نیز آمده است:

های او را گرفت و جای آن را با گوشت آدم خوابید، سپس خدا یکی از دندهخداوند خواب سبکی را بر آدم مسلط کرد، پس »

های اکنون استخوانی از استخوانزنی ساخت و پیش آدم حاضر کرد.آدم گفت:او راپر کرد. پروردگار آن دنده گرفته شده از آدم 

 – 21/ 2تکوین اصحاح، )«شود. زیرا از )مرء( گرفته شده است.نامیده می« امراة»ای من است. او همن و گوشتی از گوشت

22) 

و  (13، ص 2تکوین اصحاح، ج )ت.اسمنوعه، درخت معرفت خیر و شر بودهاز نظر تورات عبرانی و تورات سامری، درخت م

 حوا عامل خورانیدن درخت ممنوعه به حضرت آدم شد.

داند روزی که از آن بخورید چشمانتان باز خواهد شد و چون خدا به خیر و شر زن گفت: نمی میرید! بلکه خدا می مار به»

رسد. از میوه آن ها برانگیز به نظر مینواز و اشت معرفت خواهید یافت و زن دید که آن درخت برای خوردن خوب است، چشم

 «گرفت و خورد و به شوهرش نیز داد، او هم از آن خورد. چشمان هر دو باز شد. دانستند که هر دو برهنه هستند.

 «ای از )میوه( این درخت به من داد، من هم خوردمزنی که آن را همراه من قرار دادهآدم گفت: »

به زن گفت: بسیار فراوان خواهم »ورده، هم آدم را فریب داده باید کیفری در خور ببیند: در تورات حوا که هم خودش فریب خ

 «ساخت رنجهای بارداری تو را، با درد فرزند خواهی زایید، اشتیاق تو به آقایت خواهد بود و او بر تو آقایی خواهد داشت.

تنها خطا کار و فریب خورده، بلکه او آدم را نیز فریب  های صریح در این متون این است که زن خطاکار اول است و نهاز نکته

داده است. پس او باید مجازات شود که مجازات او یکی درد زاییدن است و دیگری وابستگی و اشتیاق او به مرد خودش و 

 د.داشته باش« سیادت»باشد و به تعبیر ترجمه عبری بر او « مستولی»این که به تعبیر ترجمه سامری، مرد بر او 

 است.عامل برتری مرد بر زن شمرده شده این که اول مرد آفریده شده و سپس زن،

 زن در تلمود
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در تلمود که دومین کتاب یهودیان بعد از تورات است، دعایی وجود دارد که جایگاه زن در خانواده ئ در نگاه آیین یهود را 

را بخواند: متبارك است خدایی که مرا یهودی خلق کرد، که انسان موظف است که هر روز این سه دعای برکت »کند: تبیین می

 (133)تلمود/« مرا زن نیافرید و که مرا یک بی سواد و بی معرفت به وجود نیاورد.

های آمیزش و مجامعت داشت، که از او شیطان 171به مدت « لیلیت»آدم با شیطان مهمی به نام » است:در تلمود آمدهنیز 

الکنز و الموصود )«زایید، زیرا با مردان شیاطین جماع می کرد.نیز در آن مدت جز شیطان چیزی نمیوا بسیاری متولد شدند. ح

 (61فی قواعد التلمود، ص 

در همان مسکن که با او زندگی  درباره زن یهودی نیز احکام دشواری وجود دارد. بر اساس تلمود، زن یهودی، اگر شوهرش

 نه شکایتی ندارد.کند، با کسی زنا کند حق هیچ گومی

این که خدا [» گوید:اند. مار به حوا میاز نظر دانایی از آدم برتر بوده در تورات سامری مطالبی وجود دارد که گویی فرشتگان

بلکه خدا دانسته است که در روز خوردن آن، چشمان شما روشن  ]گفته از این درخت نخورید که می میرید صحیح نیست

 (5، شماره 2تکوین اصحاح، ج )«تگان، آگاه به خیر و شر خواهید شد.خواهد شد و مانند فرش

 «کنیم که ما را کافر و زن نیافریدیدا تو را سپاس میخداون»خوانند: د، پسران در نمازهای خود چنین میدر مذهب یهو

 احترام به زن

شده است. در فصل دوازدهم چنین امده است: در کتاب امثال سلیمان سخنانی در تمجید از مقام زنان عاقله و نیکو سیرت وارد 

زن عاقله خانه خود »( و در موضع دیگر در وصف زن عاقله آمده است:2:12همان:«)زن ممتاز از برای شوهرش تاج است.»

ه ( آنگاه در موضعی دیگر و در وصف زن، از او ب1:12همان:«)سازد.نماید اما ابله آن را به دست های خود ویران میرا بنا می

(و در 22:15یابنده زن، یابنده خوبی است و لطف از خداوند خواهد یافت.()همان:»عنوان لطف و نعمت خدا یاد شده است: 

خانه و دولت، میراث پدران است اما زن عاقله از »وصف زن به عنوان نعمتی که با خانه و دولت همسنگ نیست آمده است:

 ( 12:13همان:«)خداوند است.

 ن در كتاب مقدسقوامیت مرد بر ز

در تورات، قوامیت به مرد اعطا شده از آن جهت که زن عامل گناه بود. احتجاج آدم)ع( به اینکه زن عامل گناه نخستین بود، 

( و 17:7تکوین:«)و آدم گفت زنی که از برای بودن با من دادی، او از آن درخت به من داد که خوردم.»چنین آمده است: 

و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او ب تو مسلط خواهد »... ، مرد را بر او مسلط ساخت:خداوند به جهت عقوبت زن

 (16همان/«)شد.

 در اناجیل

که مرد نیست از زن بلکه زن از مرد است و مرد به جهت زن خلق نشد بلکه زن به جهت مرد »در انجیل چنین آمده است: 

 (5-3: 11نامه اول یپولس به اهل قرنتس، «)خلق شد.
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در نگاه کتاب مقدس، مرد اصل و اساس خانواده است و زن موظف است که از او اطاعت کند، چون وجود طفیلی مرد است:  

دهم تا آنکه زیر دست مرد باشد بلکه و باید که زن به آرام و با کمال اطاعت تعلیم گیرد، و زن را به تعلیم دادن اجازت نمی»

 (17-11:2)نامه اول پولوس به تیموثیوس: « دم خلق شد بعد حوا.سکوت اختیار کند، از آنجا که اول آ

در تعالیم مسیحیت نیز، زن در خانواده از حرمت بهره مند بوده و مرد به عنوان شوهر، موظف به ابراز محبت و رفتار توأم با 

...بر مردان واجب است که »است:ای به افسسیان، از مردان چنین درخواست نمودهمهر و عطوفت است. پولس حواری در نامه

نامه «)زنان خود را دوست بدارند همچون وجود خود، و هر کس که زن خود را دوست دارد، خود را دوست داشته است.

 (25:5پولس به افسسیان:

به هر صورت شما هر یک، زن خود را دوست بذارید چون خود، و زن باید که شوهر را محترم »افزاید:و در ادامه می

و شوهران نیز با »کند:(و پطرس پس از بیان وظایف زن نسبت ب شوهر، وظیفه شوهران را چنین بیان می77همان:«)دارد.

( او در ادامه سخنان خو، معاشرت غیر معقول و غیر شایسه با 3:7نامه اول پطرس:«)ایشان)زنان( بطور عاقالنه سلوك نمایند.

ا ایشان آنگونه که شایسته است رفتار کنید...که مبادا دعاهای شما منقطع ب»کند:زن را مانع استجابت دعای مردان قلمداد می

 گردد.)به استجابت نرسد()همان(

دهم که تعلیم و زن را اجازت نمی»گوید: شود، در جایی میتأیید می است،خلقت حوا چنانچه در تورات آمدهدر عهد جدید 

، رساله اول پولس به عهد جدید)«که آدم اول ساخته شد و بعد حوا. دهد یا بر شوهر مسلط شود، بلکه در سکوت بماند، زیرا

 (12 – 11، 2وس، باب تیمو تائ

به همین طور باید مردان، زنان خویش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر »خوانیم:های پولس از عهد جدید میدر رساله

بلکه آن را است، کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته هیچنماید. زیرا را محبت نماید خویشتن را محبت میکه زوجه خود 

های او. از باشیم از جسم و از استخوانا را، زان رو که اعضای بدن وی میکند، چنان که خداوند نیز کلیستربیت و نوازش می

هد جدید، رساله ع)«اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده با زوجه خویش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود.

 (71 – 25، فقره 5پولس به افسیان، باب 

خدا اول آدم را آفرید و بعد حوا را، آدم فریب نخورد، بلکه زن »است:ولس رسول به تیموتائوس چنین آمدهدر رساله اول پ

یدن رستگار خواهد شد فریب شیطان را خورد و در تقصیر گرفتار شد. از این جهت خداوند درد زایمان را به حوا داد اما به زای

 «اگر در ایمان و محبت و قدوسیت و تقوا ثابت بماند.

اگر حتی با دیده ی شهوت به زنی نگاه کنی، در دلت با او زنا کرده ای. پس اگر چشمی که برایت در انجیل متی آمده است: 

ست تنت ناقص باشد تا اینکه تمام اینقدر عزیز است باعث می شود گناه کنی، آن را بیرون آور و دور افکن؛ زیرا بهتر ا

 (.23و  -25، آیه 5وجودت به جهنم بیفتد.( )انجیل متی، فصل 

کند. در مذهب پولس رسول در رساله اول خویش در پاسخ سؤال مسیحیان، به مجرد ماندن و ازدواج نکردن توصیه می

هر از بند ازدواج، تنها با فوت آنها خواهد بود. کاتولیک، تعدد زوجات ممنوع است و مهریه نیز وجود ندارد و رهایی زن و شو
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شود؛ مگر به شرط آن که هیچ یک ازدواج دوباره نداشته باشند. در انجیل متی پیرامون طالق زن بنابراین طالق اجازه داده نمی

ند آن مرد هر کس زن خویش را بدون آن که خیانت از او دیده باشد طالق دهد و آن زن دوباره شوهر ک»است:چنین آمده

 «مقصر است چون باعث شده زنش زنا کند و مردی هم که با این زن ازدواج کند زنا کار است.

 قرآن

 خوانیم:در سوره نساء میاست.ت حوا در قرآن به شکل دیگری آمدهاما خلق

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَاالً كَثِیرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِی يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِی خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ 

 (1. )نساء/تَسَاءلُونَ بِهِ وَاألَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا

همسر او را )نیز( از جنس او  همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد؛ و .ت( پروردگارتان بپرهیزيداز )مخالف ،اى مردم

بپرهیزيد كه )همگى به عظمت او  يروى زمین( منتشر ساخت. و از خدايخلق كرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانى )در 

بريد! )و نیز( )از قطع رابطه با( خويشاوندان خود، پرهیز  خواهید، نام او را مى معترفید؛ و( هنگامى كه چیزى از يكديگر مى

 زيرا خداوند، مراقب شماست. كنید!

.. هل عجز اهلل ان یخلق الدم زوجة من غیر .اهلل عن ذلک علوا کبیراتعالی»فرمود:ق)ع( مطلب تورات را انکار کرده، امام صاد

ن خداوند بسی باالتر از ای (55، ص 1اد مغنیه، دار العلم للمالیین، جالتفسیر الکاشف، محمد جو)؛.. حتی ینکح بعضه بعضا.ضلعه

است، آیا خدا ناتوان بود که برای آدم از غیر دنده او همسری بیافریند که در نتیجه آدم با قسمتی از تن خود ازدواج کرده 

 «باشد؟

 است.عامل برتری مرد بر زن شمرده شده این که اول مرد آفریده شده و سپس زن،

تا  71بقره /)و آموخت و این را سبب برتری آدم قرار داد.از دیدگاه قرآن خداوند پس از آفریدن آدم، اسماء را به تمامی به ا

آنچه سبب شد که آدم و حوا برهنگی خود را ببینند لغزش بود، نه علم آدم؛ یعنی آدم و حوا برهنه نبودند که ندانند برهنه  (72

نین اغوا نسبت به آدم و . همچچنین اغواگر، شیطان است و نه مارهستند، بلکه در اثر اغوای شیطان و لغزش برهنه شدند.هم

 (22تا  21اعراف/  )حوا بوده، نه فقط حوا.

تهدید آدم از سوی خدا به مرگ (122. 121و آیه  115طه/ ):استتی این نسبت فقط به آدم داده شدهدر برخی از آیات ح 

 نبود، به مشقت و رنج بود که به طور طبیعی در بهشت وجود نداشت.

 مهريه

دهد که مهر از آن حالت فطری خود خارج شده یعنی چیزی که بنا به فطرت، حق مسلم زن نشان میبررسی مهریه در تورات 

شود و به عبارت دیگر اصل ازدواج بر مبنای خریدن دختر است که قیمت او به است، به عنوان بهای او به پدرش پرداخت می

واهند در مقابل وجهی واگذار کنند. که قیمت آنان به شود و پدران حق دارند آن را به هرکس که بخعنوان مهریه پرداخت می

 است.شدهصورت  وجه نقد یا در ازای انجام کاری پرداخت می
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است تجاوز  کند و در حین عمل غافل گیر شود باید به پدر دختر پنجاه مثقال نقره نکرده اگر مردی به دختری که نامزدی

 (23 – 25)تورات، سفر تثنیه، باب  بیست  و دوم/ تواند او را طالق بدهد.بپردازد و با آن دختر  ازدواج کند و هرگز نمی

همین طور اگر  به دختر ازجانب  شوهر  تهمت باکره نبودن زده شود و در صورت اثبات بکارت او شوهر  باید جریمه یا 

 (13-17)همان،  باب دوازدهم/ معادل صد مثقال نقره  به پدر او بپردازد.

 ،2)وءاتوا النساء صدقاتهن نحله(. نساء،  داند.میرا به عنوان هدیه از روی طیب خاطر مهر زنان  قرآن

 ارث

اند شد  و دخترهایی  که ازدواج  کردهباقانون ارث  در دین یهود بسیار محدود است. سهم ارث پسرها دو برابر دخترها می

رسد که متوفی فرزند نداشته باشد، یا همان ه دختر میاند. نیزارث در صورتی ببرند؛ چون از خانواده جدا شدهارث  نمی

 برند.ای که به خانه شوهر میجهیزیه

-است: خداوند به موسی خطاب کرده، گفت که دختران صلفاد راست میراجع به میراث دختران صلفاد آمدهدر سفر اعداد 

ندارد  میراث وی را به دخترش  انتقال نمایید و اگر  گویند، البته به ایشان در میان برادران پدر ایشان هر که موروثی و پسری

دختری ندارد میراثش را به برادرانش بدهید و اگر برادری ندارد میراث وی را به برادران پدرش بدهید و اگر پدرش برادری 

اسرائیل حکم برای بنیترین خویشاوندانش  بدهید تا وارث آن باشد و این امر ندارد میراث  او را به باقی مانده او از نزدیک

است که آن حضرت به دخترانش  نیز  همانند در  کتاب ایوب آمده (3-2باب بیست و هفتم/ تورات، سفر اعداد، )واجبی باشد.

دهد چنین ایست که نشان می( بیان این مطلب به گونه15ت، کتاب ایوب، باب چهل و دوم/ تورا)است. برادرانشان ارث داده

عرف ظالمانه است، البته بدیهی است که رفتار انبیای الهی همیشه خالف ارثبه دختر در آن زمان معمول نبودهروشی یعنی دادن 

 است. بشر  بوده

برند. سهم پسر دو برابر سهم از  قواعد اصلی و اولیه ارث در اسالم این است که زنان مانند مردان سهم مشخص از ارث میاما 

اهلل فرماید: یوصیکمروند. خداوند در آیه ارث یا میراث میدهند و نه به جهاد میزنان نه نفقه میو این بدان علت است که  دختر

کند: سهم پسر، چون سهم دو ، خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش می(11نساء، الدکم للذکر  مثل حظ االنثیین...)فی او

 دختر است.   

نویسد: آیین تقسیم ارث در اسالم عاالنه ترین آیینی است که بشریت از آن چنین می سید قطب در تقسیم ارث  میان زن و مرد

بیاوریم که در آنها تمام ارث  به پسر بزرگتر  های دیگر را در نظرشود که آیینآگاه است و این مسئله آنگاه بهتر آشکار می

شود، و هرگز نظر الیف و وظایف هر کدام سهم داده میرسد و زنان را در این آیین طبق تکرسد یا ارث  تنها به مردان میمی

آن نیست که از جنسی  در مقابل جنس دیگری طرفداری شود، بلکه مرد ناچار با زنی همسر می شود و باید آن را نگهداری 

کند. پس دام میهای وی اقکه پس از زناشویی مرد دیگری به رفع نیازمندیخیزد یا اینکند، ولی زن یا تنها به کار خود برمی

 (117-112، ص2د.)فی ظالل القرآن، جدوبرابر زن در زندگی تکلیف و خرج دار مرد بیش از

 رضايت زن در نكاح
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باشند و در واقع زنان در تورات با توجه به این نکته که تحت تسلط کامل مردان قرار دارند، فاقد هرگونه قدرت انتخابی می

آمده: )اگر  13فقره  22بردند. در سفر خروج باب سانی بودند که تحت سلطه آنان بسر میانتخاب گران اصلی در زندگی آنان ک

 ؟؟پدر دختر از این ازدواج راضی نباشد(

زنان در انتخاب همسر نقشی نداشتند و شرط اصلی ازدواج آنان رضایت پدر یا برادر بود. موارد دیگری نیز که ذکر شده این 

آورد، بدون آنکه رضایت دخترش را در نظر قبال انجام کاری به ازدواج دیگری  در میاست که پدر، دختر خویش را در 

بگیرد، همانند ازدواج عکسه باعتن نیل که پدرش کالیب او را به جای پاداش برای تصرف شهر سفربه وی داد. و مواردی از 

 (15-16انزدهم/ت، کتاب یوشع، باب پتورا)خورد.این قبیل که در عهد قدیم فراوان به چشم می

است: رضایت پدر شرط اصلی ازدواج است، اگر پدر راضی به ازدواج دخترش نباشد تنها به در کتاب قاموس مقدس آمده

کند، اجازه ازدواج با اولیای دختر است و پدر ممکن است از گرفتن مهریه صرف نظر کند اگر چه گرفتن وجه نقد اکتفا می

 (613)مستر هاکس، قاموس کتاب مقدس/د.شورضایت دختر در نظر گرفته نمی

-آیات قرآن کریم بیانگر آن است که زنان در زندگی خویش حق انتخاب دارند، به طوری  که هرگونه که خود بخواهند می

 پذیرد. توانند مسیر زندگی خود را تعیین کنند، چرا که قرآن کریم سلطه مرد را بر  زن نمی

 ه: دارد کقرآن مجید صریحا اعالم می

 مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِالَّ أَن يَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا واَلَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ

 (13نساء/ ) .ى أَن تَكْرَهُواْ شَیْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْرًا كَثِیرًاوَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَ

براى شما حالل نیست كه از زنان، از روى اكراه )و ايجاد ناراحتى براى آنها،( ارث ببريد و آنان را تحت فشار مؤمنان اى 

نید! مگر اينكه آنها عمل زشت آشكارى انجام دهند. و با ايد )از مهر(، تملك ك قرار ندهید كه قسمتى از آنچه را به آنها داده

آنان، بطور شايسته رفتار كنید! و اگر از آنها، )بجهتى( كراهت داشتید، چه بسا چیزى خوشايند شما نباشد، و خداوند خیر 

 .دهد فراوانى در آن قرار مى

صْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَالَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِي وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّ

 (234. )بقره/أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ

و هنگامى كه به آخر  دچهار ماه و ده روز، انتظار بكشن گذارند، بايد میرند و همسرانى باقى مى و كسانى كه از شما مى

خواهند، در باره خودشان به طور شايسته انجام دهند )و با مرد دلخواه  مدتشان رسیدند، گناهى بر شما نیست كه هر چه مى

 كنید، آگاه است. خود، ازدواج كنند(. و خدا به آنچه عمل مى

که نویسد: عبارت )فال جناح علیکم(، کنایه از دادن اختیار به زنان است در کارهاییعالمه طباطبایی)ره( در تفسیر این آیه می

توانند او را از این کار باز دارند و به استناد به توانند و خویشاوندان میت نمیمی کنند. پس اگر خواستند ازدواج کنند، می

شند و این حق معروف و مشروع آنان است و در اسالم باعادات غلط، حق او را سلب کنند، چون زنان خود صاحب اختیار می
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فهماند که زنان در انتخاب همسر مجدد  آزادند، اما در تواند از عمل معروف نهی کند. این آیه و آیات مشابه به ما میکسی نمی

    (226ص ،2المیزان، جشود.)ای مشاهده نمیامور دختران باکره آیه

 . آموزه های اخالقي2

 کنند. تورات و انجیل برای اعتالی اخالقی انسان تالش میالق، در بخش اخ

  (22تورات، سفر الویان، فصل یازدهم، بند )«پس خویشتن را تقدیس نمایید و مقدس باشید از آن رو که من مقدسم.»

رات، کتاب امثال تو)«هایش را اختیار مکن؛ زیرا که کج روی مکروه خداوند است.دم ظالم حسد مبر و هیچ یک از راهبه مر»

 (72و  71سلیمان، فصل سوم، بند 

 (25انجیل متی، باب پنجم، بند )«پس کامل باشید؛ چنان چه پدر شما که در آسمان است کامل است.»

 است:دنیوی و اخروی در قرآن نیز آمده همین مضامین با بیان آثار و تبعات

ونَ أَن أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ

 (22 )نور .يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

بايد سوگند ياد كنند كه از انفاق نسبت به نزديكان و آنها كه از میان شما داراى برترى )مالى( و وسعت زندگى هستند ن

داريد خداوند شما را  مستمندان و مهاجران در راه خدا دريغ نمايند؛ آنها بايد عفو كنند و چشم بپوشند؛ آيا دوست نمى

 .ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است

 (18 )لقمان/ .مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ

 اعتنايى از مردم روى مگردان، و مغرورانه بر زمین راه مرو كه خداوند هیچ متكبّر مغرورى را دوست ندارد. )پسرم!( با بى

 (191. )بقره/دُواْ إِنَّ اللّهَ الَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَوَقَاتِلُواْ فِي سَبِیلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَالَ تَعْتَ

 . دارد كنندگان را دوست نمى جنگند، نبرد كنید! و از حدّ تجاوز نكنید ، كه خدا تعدّى و در راه خدا، با كسانى كه با شما مى

ی خدایی شدن و اصالح بنیاد ر هر سه کتاب بندگی و تسلیم در برابر خدا و عمل کردن به دستورات او و حرکت به سودپس 

توصیه به توکل، تقوا، های عقلی و دینی آمده است بر همین اساس و انسانی با دیگران بر اساس خوبیروابط اجتماعی 

خداترسی، راستی، درستی، تواضع، اخالص، دوری از ریا، کمک به مستمندان، حقیقت طلبی، عدالت خواهی، عفو و گذشت، 

 خورد.به وفور به چشم میهای آسمانی در همه کتاب.... .ز کارهای بد، نیک خواهی ودوری از حسد، بیزاری ا

  قرآن می فرماید:

 (92 .)آل عمرانلَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ 

كنید،  داريد، )در راه خدا( انفاق كنید؛ و آنچه انفاق مى ید مگر اينكه از آنچه دوست مىرس هرگز به )حقیقت( نیكوكارى نمى

 خداوند از آن آگاه است.

آنچه خواهید که مردم به شما کنند شما نیز بدیشان همچنان کنید؛ زیرا این است تورات »است:در سخنی از حضرت عیسی آمده

 (12: 3انجیل متی، باب )«و صحف انبیا.
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آورد از گنج شایسته و نیکو صالح و است، مرد شایسته و نیک بیرون می نمی گوید دهان مگر از زیادتی آنچه در دل سخن»

 (77 – 75: 12)انجیل متی، باب «آورد بدی را.را و مرد بد از گنج بد بیرون می نیکویی

 (27: 6)انجیل لوقا، باب  شود ؟؟خوانده«آورد و نه درخت میوه نیکو آورد.بار نمیمیوه بد  ،هیچ درختی نیکو»

 (23، فقره 12)کتاب مقدس، امثال سلیمان، باب  «های موت اجتناب نمایند.ترس خداوند، چشمه حیات است تا از دام»

 (11: 11)انجیل یوحنا، باب «ام تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند.من آمده»

ایستادگی در »از در برخی بندها تأکید بسیاری دارد و حتی عفو و گذشت و محبت های اخالقی بر انجیل از میان ارزش البته

و های قرآن با آموزهترین وجوه تمایز این کتاب یکی از مهماگر درست باشد، که  .دهدپرهیز می« مقابله به مثل»و « المبرابر ظ

 تورات است.

گویم که با شریر مقاومت لیکن من به شما می ل دندانی؛ی بداست که چشمی عوض چشمی و دنداندهشنیده اید که گفته ش»

پانچه زند رخساره دیگر را به سوی او بگردان و اگر کسی بخواهد که بر تو ادعا تمکنید، بلکه هر کس که به رخساره راست تو 

 (21الی  75ند انجیل متی، باب پنجم، ب)«نماید و خواهد که پیراهنت را اخذ نماید قبایت را نیز از بهر وی ترك کن.

چه اینکه در انجیل نیز به صراحت ایده سکوت در مقابل نظر نمی رسد این عبارت ناسخ آیه قصاص در تورات باشد البته به

 گوید: میباره عیسی در همین ظلم نکوهش شده است. 

ای از تورات، ود همزه یا نقطهن و زمین زایل نشام تا تورات یا صحف ابراهیم را باطل سازم... تا آسماگمان مبرید که آمده»

ام تا ا سالمتی بر زمین بگذارم، نیامدهام تگمان مبرید که آمده» (13)انجیل متی، باب پنجم، بند  «هرگز زایل نخواهد شد.

 ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خویش... جدا سازم دشمنان شخص، اهلگذارم، بلکه شمشیر را؛ زیرا آمدهسالمت ب

صلیب خود را بر نداشته از  کسخانه او خواهند بود و هر که پدر و مادر را بیش از من دوست دارد، الیق من نباشد... و هر

تصور مکنید که من از » (72 – 73: 5و انجیل مرقس، باب  72 – 21: 11)انجیل متی، باب  «عقب من نیاید الیق من نباشد.

گویم تا آن که ام. که راست به شما میبطال، نه بلکه به جهت تکمیل آمدهم از جهت ااابطال تورات و رسایل انبیا آمده بهر

آسمان و زمین زایل نشود یک همزه یا یک نقطه از شریعت به هیچ وجه زایل نخواهد گشت، تا آن که همه کامل نشود. پس 

سلیم نماید در ملکوت آسمان، صغیر هر کسی که یک حکم از این احکام صغار را سست نماید و مردم را به همان معنی ت

انجیل متی، باب )«شمرده خواهد شد؛ اما هر کسی که به عمل آورد و تعلیم نماید در مملکت آسمان، کبیر خوانده خواهد شد.

 (13تا  13پنجم، بند 

 اند.ی فشردهو صد البته که حق دفاع و رویارویی با ستم که نوعی دیگر از حقوق طبیعی است و قرآن و تورات بر آن پا

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ . أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

 إِنَّ اللَّهَ دِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِیرًا وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُاللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُ

 (41و  39 . )حج/لَقَوِیٌّ عَزِيزٌ
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اند؛ و خدا بر يارى آنها  رار گرفتهاست؛ چرا كه مورد ستم قزه جهاد داده شدهبه كسانى كه جنگ بر آنان تحمیل گرديده، اجا 

و اگر « پروردگار ما، خداى يكتاست»فتند: گ همانها كه از خانه و شهر خود، به ناحق رانده شدند، جز اينكه مىتواناست. 

 ها، و معابد يهود و نصارا، و مساجدى كه نام خدا در خداوند بعضى از مردم را بوسیله بعضى ديگر دفع نكند، ديرها و صومعه

؛ خداوند كند گردد! و خداوند كسانى را كه يارى او كنند )و از آيینش دفاع نمايند( يارى مى شود، ويران مى آن بسیار برده مى

 قوى و شكست ناپذير است.

 گوید:البی حضرت عیسی و پیروانش سخن میاز قاطعیت و روحیه انقهمچنین قرآن 

رُ اللَّهِ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّینَ مَنْ أَنصَارِی إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ يا

 .(14)صف/ .أَصْبَحُوا ظَاهِرِينَفَآَمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِیلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَ

« چه كسانى در راه خدا ياوران من هستند؟»گونه كه عیسى بن مريم به حواريون گفت:  ياوران خدا باشید همان مؤمناناى 

در اين هنگام گروهى از بنى اسرائیل ايمان آوردند و گروهى كافر شدند؛ ما كسانى را « ما ياوران خدائیم»حواريون گفتند: 

 .يمان آورده بودند در برابر دشمنانشان تأيید كرديم و سرانجام بر آنان پیروز شدندكه ا

 مقررات اجتماعي

حق  تقبیح گناه، ی به احکام،ددر ادیان الهی مشترکات و اختصاصاتی در مقررات اجتماعی قابل مالحظه است. مثال پایبن

 است.در هرسه کتاب مشترك  و... قانون قصاص ،مالکیت، عدالت گرایی

بر جایگاه مهم تشریع و احکام الهی در زندگی انسان و نقش عمل به آن در تقرب به خداوند و ریزش برکات در هرسه کتاب 

 الهی بر انسان تاکید دارند. 

پس قانونهای مرا و احکام مرا که اگر کسی به جا آورد موجب حیات او خواهد بود نگاه دارید. »خوانیم:در تورات نیز می

های من سلوك نمایید و اوامر مرا نگاه داشته آنها را اگر موافق قانون»(5تورات، سفر لویان، فصل هیجدهم، بند )«منم. خداوند

های شما را در موسم آنها خواهم بارانید و زمین محصولش را زیاد خواهد کرد و درختان صحرا میوه به جا آورید. پس باران

و  17، فصل دهم، بند 13و  15، نیز سفر تثنیه، فصل ششم، بند 2و  7و ششم، بند  تورات، فصل بیست)«خود را خواهند داد.

12) 

 کند:زول برکات و الطاف الهی معرفی میداند و سپس تقوا را عامل نرا برای ایجاد تقوا در انسان می قرآن کریم تشریعات الهی

 (183)بقره .مَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَ

گونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند نوشته شد؛ تا پرهیزكار  ايد روزه بر شما نوشته شده، همان اى افرادى كه ايمان آورده

 شويد.

 .نَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِینَلَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَ

 (37)حج/
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رسد، تقوا و پرهیزگارى شماست. اين گونه خداوند  رسد. آنچه به او مى هاى آنها، هرگز به خدا نمىها و نه خوننه گوشت

 .شمريد؛ و بشارت ده نیكوكاران رااست بزرگ برا بخاطر آنكه شما را هدايت كردهما ساخته، تا او آنها را مسخّر ش

 .ونَاْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَاألَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُو

 (96)اعراف/

گشوديم؛ ولى )آنها  كردند، بركات آسمان و زمین را بر آنها مى آوردند و تقوا پیشه مى و اگر اهل شهرها و آباديها، ايمان مى

 به كیفر اعمالشان مجازات كرديم. حق را( تكذيب كردند؛ ما هم آنان را

های مرا تحقیر کرده و اگر قانونو» تورات می گوید: است.از مشترکات ادیان گناه و نقش منفی آن در حیات انسان زشتی 

شما رفتار خواهم  مرا بشکنید، پس من این طور با های شما احکام مرا مکره شوند تا تمامی اوامر مرا به جای نیاورده عهدجان

یند و بذر خود را بی نمود که خوف و سل و تب محرقه را بر شما مستولی می گردانم تا چشمان را بی نور و جان را مغموم نما

به » (16و  15تورات، سفر لویان، فصل بیست و ششم، بند )«فایده خواهید کاشت، چون که دشمنان شما آن را خواهند خورد.

نماییم به این اعمال ملوث یهیچ یک از آنها خویشتن را ملوث مسازید. زیرا که طوائفی که ایشان را از حضور شما اخراج م

است. به آن سبب من انتقام عصیانش را از آن خواهیم کشید که زمین ساکنانش را قی خواهد ملوث شدهاند. پس زمین شده

 (25و  22تورات، سفر لویان، فصل هیجدهم، بند )«نمود.

 قرآن کریم نیز می فرماید:

هُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْیَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَیْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّ

 (63.)نور/تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ

ت سر ديگران پنهان صدا كردن پیامبر را در میان خود، مانند صدا كردن يكديگر قرار ندهى؛ خداوند كسانى از شما را كه پش

اى  كنند، بايد بترسند از اينكه فتنه پس آنان كه فرمان او را مخالفت مى .داند كنند مى شوند، و يكى پس از ديگرى فرار مى مى

 .شان را بگیرد، يا عذابى دردناک به آنها برسددامن

لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ األَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ 

ذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ مْ وَضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الوَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِی هُوَ أَدْنَى بِالَّذِی هُوَ خَیْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُ

 (61.)بقره/ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ

از خداى خود بخواه  نیستیم به يك نوع غذا اكتفا كنیماى موسى! هرگز حاضر »تید: و )نیز به خاطر بیاوريد( زمانى را كه گف

آيا غذاى »موسى گفت: « روياند، از سبزيجات و خیار و سیر و عدس و پیازش، براى ما فراهم سازد. كه از آنچه زمین مى

ين بیابان( در شهرى فرود آئید؛ زيرا هر )اكنون كه چنین است، بكوشید از ا كنید؟ ه جاى غذاى بهتر انتخاب مىتر را ب پست

و )مهر( ذلت و نیاز، بر پیشانى آنها زده شد؛ و باز گرفتار خشم خدائى شدند ؛ چرا « چه خواستید، در آنجا براى شما هست.

و متجاوز  بود كه گناهكار كشتند. اينها به خاطر آن ورزيدند؛ و پیامبران را به ناحق مى كه آنان نسبت به آيات الهى، كفر مى

 بودند.
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 (112.)هود/وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِیمٌ شَدِيدٌ

،( مجازات او، دردناک و )آرى كند آباديهاى ظالم را مجازات مى و اينچنین است مجازات پروردگار تو، هنگامى كه شهرها و

 .شديد است

 ت: حق مالكیالف. 

 (155)بقره/ فرماید:یم در مقام پاسداشت حق مالکیت میقرآن کر

و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید و )به عنوان رشوه قسمتی از( آن را به قضات مدهید تا بخشی از اموال مردم را به 

یتیمان را به ستم می خورند جز این  در حقیقت کسانی که اموال  (11)نساء،/ «گناه بخورید، در حالی که خودتان می دانید.

 «نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند و به زودی در آتشی فروزان درآیند.

 حق مالکیت نیز در عهدین به رسمیت شناخته می شود:

است و های راست و ایفه ردر عدل هیچ بی انصافی مکنید؛ یعنی در پیمایش یا در وزن یا در پیمانه، ترازوهای راست و سنگ»

)سفر «.. به هر چیزی که مال همسایه تو باشد طمع مکن..دزدی مکن» (75 – 73: 13)سفر الویان، باب «هین راست بدارید.

اگر نقدی به فقیری از قوم من که همسایه تو باشد قرض دادی مثل رباخوار با او رفتار مکن و »(21-13، فقره 5تثنیه، باب 

)سفر خروج، «و رشوت مخور؛ زیرا رشوت بینایان را کور می کند.»(25، فقره 22باب  )سفر خروج،«هیچ سودی بر او مگذار.

ی که خانه خود را به بی انصافی بنا می کند که از همسایه خود مجانا خدمت می گیرد و مزدش را وای بر آن کس»(5: 27باب 

 (17: 22)کتاب ارمیا نبی، باب «به او نمی دهد.

 ب. عدالت گرايي:

)انجیل متی، «خوشا به حال زحمت کشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.»است: انجیل آمدهدر تعالیم  

 (11: 5باب 

نیکوکاری را »(7: 22)کتاب مقدس، کتاب ارمیا نبی، باب «مغصوبان را از دست ظالمان برهانید.»است: در تورات آمده

)کتاب مقدس، کتاب «دهید، یتیمان را دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت کنید. بیاموزید، انصاف را بطلبید، مظلومان را رهایی

 است.و رفتار حتی با دشمنان تاکید شدهدر آیات بسیاری از قرآن بر عدالت گرایی در گفتار  (13 – 21: 1اشعیاء، باب 

 ج. قانون قصاص: 

 گوید:اصل قانون قصاص میدر باره اشتراك ادیان در قرآن  

مَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي األَرْضِ فَكَأَنَّمِنْ 

 (32.)مائده/تِ ثُمَّ إِنَّ كَثِیرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي األَرْضِ لَمُسْرِفُونَفَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَیِّنَا

به همین جهت، بر بنى اسرائیل مقرّر داشتیم كه هر كس، انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمین بكشد، چنان 

ى بخشد، چنان است كه گويى همه مردم را زنده است كه گويى همه انسانها را كشته؛ و هر كس، انسانى را از مرگ رهاي
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كرده است. و رسوالن ما، داليل روشن براى بنى اسرائیل آوردند، اما بسیارى از آنها، پس از آن در روى زمین، تعدّى و 

 اسراف كردند.

بِاألَنفِ وَاألُذُنَ بِاألُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَاألَنفَ 

 (45.)مائده/فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

كه جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بینى در برابر بینى، و ، مقرر داشتیم ( تورات)در آن  ( بنى اسرائیل)و بر آنها 

باشد؛ و هر زخمى، قصاص دارد؛ و اگر كسى آن را ببخشد )و از قصاص،  گوش در مقابل گوش، و دندان در برابر دندان مى

 نكند، ستمگر است.شود؛ و هر كس به احكامى كه خدا نازل كرده حكم  نظر كند(، كفاره )گناهان( او محسوب مى صرف

 رات این تشریع، چنین ذکر شده است:در تو

دیه د و هیچ فود و یک شاهد برای کشته شدن کسی شهادت ندهد پس قاتل به گواهی شاهدان کشته شهر که شخصی را بکش»

)سفر .«ولی خون، خود، قاتل را بکشد» (71، فقره 75)سفر اعداد، باب «به عوض جان قاتل که مستوجب قتل است مگیرید.

اما کسی که انسان را »(13: 22)سفر الویان، باب «هر کس آدمی را بزند که بمیرد، البته کشته شود.» (13: 75اعداد، باب 

و اگر اذیتی »(22-21، فقره 22)سفر الویان، باب «کشت، کشته شود. شما را یک حکم خواهد بود؛ خواه غریب، خواه متوطن.

جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا  دیگر حاصل شود آن گاه جان به عوض

 (27 – 26: 21)سفر خروج، باب «لطمه. عوض به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به

، قصاص (73 و 76تورات، سفر لویان، فصل بیست و پنجم، بند )است از: حرمت ربابرخی از احکام مشترك دیگر عبارت نیز

، زکات در محصوالت و (2تورات، فصل سی ام، بند )، وفای به نذر(13تورات، سفر اعداد، فصل سی و پنجم، بند )در قتل

، (73تورات، سفر اعداد، فصل پانزده، بند )، نگاه بد نکردن(77تا  71تورات، سفر لویان، فصل بیست و هفتم، بند )چهارپایان

، (15تورات، بند )، حرمت زنا(13تورات، بند )، حرمت سرقت(16سفر تثنیه، فصل پنجم، بند  تورات، ) نیکی به پدر و مادر

، وجوب (15تورات، سفر خروج، فصل سی و چهارم، بند )، حرمت ازدواج با مشرك(21تورات، بند )حرمت گواهی دروغ

تورات، سفر لویان، فصل )اوت و حکم، وجوب عدالت در قض(75تورات، سفر لویان، فصل نوزدهم، بند )وفای به کیل و میزان

 .(75نوزدهم، بند 

تورات، سفر تثنیه، فصل )ستاهبرخالف قرآن آمدمثال قتل مرتد در تورات ود دارند. این سه کتاب وجنقاط ناهمسو در البته 

دن میته برای بنی است که خوراست، اما در تورات آمدهردن میته به صورت مطلق تحریم شدهدر قرآن، خو نیز ،(3سیزدهم، بند 

های شما ساکنند جهت ا مخورید. به غریبی که در دروازههیچ میته ر»حرام است، اما برای غریبه رواست:اسرائیل فقط 

 (21تورات، فصل چهاردهم، بند )«خوردنش بدهید و یا به بیگانه بفروشید.

شما »خطاب مخصوص بنی اسرائیل است: راتهاست، اما در توخطاب تشریعی در قرآن نسبت به همه انسانعالوه اینکه 

پسران خداوند خدای خود هستید و برای اموات، خویشتن را مخراشید و موی پیشانی خود را مکنید؛ زیرا که تو از برای 

تا از تمامی اقوامی که بر روی زمینند قوم   است؛خداوند تو را از جهت خود برگزیدهخداوند خدای خود قوم مقدسی و 
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تورات، سفر تثنیه، فصل چهاردهم، )..«.چیز مکروه هیچ مخور، حیواناتی که توانید خورد اینانند: گاو، گوسفند مخصوص باشی.

 (2تا  1بند 

توبه و است و برخی دیگر با قرآن برخی از تخلفات موجب کفاره است. درساس تورات گناه مطلقا موجب کفارهبر اهمچنین 

 باشد.بدون کفاره جبران پذیر می

پس کاهن را تقدیس نما؛ زیرا که اوست که نان خدای خود »است:  « کاهن»ای به نام تورات، میان خدا و انسان واسطهدر نیز 

تورات، سفر لویان، فصل )«نماید. از برایت مقدس باشد، چون که منم خداوند قدوس که شما را مقدس می نمایم.ریب میرا تق

تواند به خدا رجوع ی وجود ندارد و انسان مستقیما میاشریعات قرآنی چنین واسطهن و در تاز نگاه قرآ (5بیست و یکم، بند 

 نماید.

ر پایان یک یا چند است که دهاییرات و قرآن، نوع پسوندها و فلسفهیکی از جهات تفاوت تشریعات توعالوه بر آنچه گذشت 

تورات، سفر تثنیه، ).. «.رای خداوند خدایت قومی مقدسیهیچ میته را نخورید؛ زیرا که از ب»است:آید.در تورات آمدهدستور می

  (27تورات، فصل دوازدهم، بند )«خون نخوری زیرا که خون جان است و جان را با گوشت مخور.»(21فصل چهاردهم، بند 

 ها در قرآن وجود ندارد.این چنین فلسفه

 اما در اناجیل

 است و عهد جدید از احکام و شریعت تهی است.نحصر شدهکتاب موسی و عهد عتیق م بیان شریعت در کتاب مقدس به

مسیح دوران کنند، شریعت در دین مسیح وجود ندارد و با آمدن مسیحیت امروز نیز از آن پیروی میبر اساس دیدگاه پولس که 

 است:شریعت به پایان رسیده

است هر  است که ملعوناز آنجا که نوشته شدهرد لعنت شد که به جای ما مو .استح ما را از لعنت شریعت فدیه گشتهو مسی»

که مردم از اعمال شرعی دانیم از آنجا که می»)17انجیل، نامه به گلتبان، باب سوم، بند )«است.کس که از دار آویخته شده

ادل شویم؛ نه یابند؛ مگر به ایمان بر عیسی مسیح، ما نیز بر عیسی مسیح ایمان آوردیم، تا آن که از ایمان مسیحی ععدالت نمی

  )16انجیل، نامه به گلتبان، باب دوم، بند («از اعمال شرعی؛ زیرا که از اعمال شرعی هیچ بشری عدالت پیدا نخواهد کرد.

در انجیل به ...دهند، مانند عشای ربانی، آیین ورود به جمع مسیحیان، اعتراف به گناه واسکی که امروزه مسیحیان انجام میمن

انجیل لوقا،  )است.توصیه اخالقی در انجیل مطرح شده دارد و تنها عشای ربانی آن هم به صورت یکصورت تشریع وجود ن

 (21الی  13باب بیست و دوم، بند 

 ورود به دين

پذیرش در جماعت هر دین به عنوانِ یک موجودِ اخالقی که تابع برخی قوانین و برخوردار از بعضی امتیازات است، یکی از 

مراسم و مناسک  ،. هر یک از یهودیان، مسیحیان و مسلمانان، در پذیرش اعضای جدید به جمعِ خودموضوعات مهم است

  :دارندبه شرح ذیل خاصی 

 ادای شهادتین برای مسلمانان. تعمید برای مسیحیان، ختان برای اسرائیلیان،
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هر  را باید د و آن فرایضنبر عهده دارکه جمع مؤمنان در برابر پروردگار وجود دارد فرایضی البته پس از پذیرش یک دین، 

 .نجام دهدبه طور جداگانه ا ،فرد مؤمن

 .  رويدادهای تاريخي4

خورد. قرآن و تورات از و و انجیل از سوی دیگر به چشم میدر این زمینه تفاوت آشکاری میان قرآن و تورات از یک س

گزارش ل تنها از زندگی، گفتار و رفتار حضرت عیسی)ع( اند؛ حال آن که انجیهای گوناگونی سخن گفتهرویدادها و جریان

 است.داده

-ی تاریخی که قرآن از آن یاد کردههافراوانی دارند؛ یعنی بیشتر پدیدهتورات و قرآن در نقل رویدادهای تاریخی وجه اشتراك 

رینش آدم، سکونت آدم در بهشت ای مطرح بوده؛ مثال رویدادهایی چون آفرینش آسمان و زمین، آفاست در تورات نیز به گونه

و خروجش از مصر و بازگشت  و بیرون رفتن از آن، طوفان نوح، داستان ابراهیم)ع(، قصه یوسف، جریان تولد موسی)ع(

-.. که در قرآن آمده.اش برای نجات بنی اسرائیل از چنگ فرعون، ماجرای طور سینا و سخن گفتن خداوند با موسی ودوباره

 .استتورات به صورت گسترده نقل شده« جخرو»و « تکوین»است، در دو سفر 

برخی رویدادهای تاریخی در قرآن یاد شده که در تورات نیست؛ مثل داستان قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب رس، قوم تبع، اما 

ن ورات مطرح شده که در قرآهای تاریخی در تاصحاب اخدود، اصحاب کهف، اصحاف فیل و از سوی دیگر برخی جریان

د و سلیمان، چگونگی تکثیر نسل آدم و نوح، داستان ازدواج واست؛ مثل داستان پیامبران بنی اسرائیل، غیر از داونیامده

 ...ابراهیم)ع( و

ف بعد از به سه نکته اشاره کرد. اول آنکه برخی از این قصص مانند واقعه اصحاب کهتوان می ،این تفاوتدر بیان علت 

اثر قرآن در نقل تاریخ  سوم آنکه هدفمخاطبان مستقیم قرآن، اعراب حجاز بودند. اند. دوم آنکه هحضرت موسی اتفاق افتاد

 است نه صرف بیان واقعه.دهبخشی آنها بو

 که عبارت است از: خوردبه چشم می در شیوه و محتوا هاییتفاوت ،توراتبین قرآن و  در چگونگی گزارش تاریخی

 های قرآنالف. هدفمندی گزارش

دنبال های اخالقی یا معرفتی صورت گرفته است. اما در تورات چنین هدفی گزارش تاریخ در قرآن هدفمند و برای القای پیام

 شود.نمی

 های قرآنب. گزينشي بودن گزارش

قل گزارش قرآن از رویدادهای تاریخی، گزینشی است. اما گزارش تورات، تفصیلی است و سعی بر آن دارد تا همه جریان را ن

 نگر است.تاب مقدس در وقایع و حوادث جزئیاست و کرا پیشه کردهنگری قرآن در بیان حوادث کلیبه بیان دیگر کند. 

 ج. اختالف محتوا

داستان قرآن ای دیگر؛ مثال در معرفی شده، اما در قرآن به گونه ایو اجزای حادثه در تورات به گونه یعنی برخی از عناصر

مار  ،اما در تورات عامل فریب (121 /طه)است؛ان به عنوان عامل فریب معرفی شدهاز بهشت، شیطآفرینش آدم و هبوط 
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از تمامی جانوران صحرا حیله سازتر بود که خداوند خدا آفریده بود و به زن گفت: آیا خدا فی الحقیقه  رو ما»قلمداد شده:

 (1ن، فصل سوم، ص تورات، سفر تکوی)..«.گفته است که از تمامی درختان باغ مخورید

 ی توراتها. ناسازگاری گزارشد

کند، این نوع تفاوت به می بیانپذیرد و ضد آن را میدهد که قرآن آن را نهایی را گزارش میدر برخی موارد، تورات صحنه

 گوید:رات می؛ مثال در مورد خداوند، توطور عمده در دو زمینه است؛ یکی در مورد افعال الهی و دیگر در زمینه پیامبران

خرامید و آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند در میان که به هنگام نسیم روز در باغ می و آواز خداوند خدا را شنیدند»

 (5تورات، سفر تکوین، فصل سوم، ص )«درختان باغ پنهان کردند.

تورات، سفر تکوین، فصل نهم، )نوح)ع(هایی دارد از قبیل شراب خوردن حضرت همین گونه در مورد پیامبران، تورات گزارش

تورات، )، دروغ گفتن حضرت ابراهیم(76 – 72تورات، سفر تکوین، فصل نوزدهم، ص )، زنا کردن حضرت لوط(21-21باب 

احت آنان را منزه که قرآن بر عکس با تاکید بر عصمت و پاکی پیامبران از رذایل اخالقی، س (11سفر تکوین، فصل بیستم، ص 

کند. قرآن راجع به پیامبران تعبیراتی از این گونه د آنان را الگوی دیگران معرفی میداند و صالح و سداهایی مییرایهاز چنین پ

 (31و  56انبیاء/ )دارد:

 قرآن و اناجیل

های تاریخی تنها در مورد حضرت عیسی)ع( میسر است؛ زیرا اناجیل موجود بیشتر مقایسه قرآن و انجیل در زمینه گزارش

 های عینی یا استنباطی از زندگی و گفتار حضرت عیسی است.ارشگز

 (77تا  71 /مریم)فرماید:است که قرآن میسخن گفتن عیسی در گهواره یکی از وجوه اختالف 

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي  .صَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّاوَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْ . قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِیًّا

 (33تا  31/مريم. )وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا .وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِیًّا

 و. استده؛ و مرا پیامبر قرار دادهخدايم؛ او كتاب )آسمانى( به من دا من بنده»)ناگهان عیسى زبان به سخن گشود و( گفت:  

و مرا نسبت به . استبه نماز و زكات توصیه كرده ام، مرا وجودى پربركت قرار داده؛ و تا زمانى كه زنده مرا هر جا كه باشم

در آن روز كه متولّد شدم، و در آن روز كه و سالم )خدا( بر من،  .است؛ و جبّار و شقى قرار ندادهمادرم نیكوكار قرار داده

 «روز كه زنده برانگیخته خواهم شد میرم، و آن مى

 است.یل این صحنه نیامدهاما در اناج

سپارم و این را گفته و ؟؟ میهایو عیسی به آواز بلند فریاد نموده گفت: ای پدر من، روح خود را به دست»گوید:انجیل می

 (51و متی باب بیست و هفتم، بند  73نیز انجیل مرقس، باب پانزدهم، بند  26باب بیست و سوم، بند  انجیل لوقا) «وفات نمود.

 فرماید:می اما قرآن

ذِينَ اخْتَلَفُواْ فِیهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ لَهُمْ وَإِنَّ الَّ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ

 (157.)نساء/مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِالَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِینًا
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در حالى كه نه او را كشتند، و نه بر دار آويختند؛ لكن امر « ما، مسیح عیسى بن مريم، پیامبر خدا را كشتیم»و گفتارشان كه: 

ا مشتبه شد. و كسانى كه در مورد )قتل( او اختالف كردند، از آن در شك هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان بر آنه

 .كنند؛ و قطعاً او را نكشتند پیروى مى

ان و حواریون وی، این عیسی ها به ویژه گزارش از رسالت و دعوت عیسی معجزات متعدد آن حضرت، یاردر سایر زمینه

 ، نقاط مشترك فراوان دارند.(21تا  13انجیل متی، باب پنجم، بند )استاست و تصدیق کننده تورات بوده «اهللکلمة»

 و قرآن سیر كتاب مقدساتف بررسي تطبیقي

 كتاب مقدستفسیر تاريخ 

ون وسطی های تفسیر یهودی، تفسیر مسیحی اولیه، تفسیر مسیحی از قرزیر عنوان ،تاریخ کتاب مقدس را در چهار دوره مختلف

 اند.ن کتاب مقدس مورد توجه قرار دادهتا عصر اصالحات و دوره نقادی مدر

اخامی را معیار کار خپردازد و برای این منظور میدراش تبیین اصول تفسیر در این دوره میبررسی تفاسیر اولیه یهودی، به 

 کند.شود و نیز هدف میدراش را بیان میرتب می دهد و دو قاعده کلی میدراش و نتایجی که بر این دو قاعده متخود قرار می

 . تفسیر يهودی1

ها( جستجو کرد ها و به کارگیری دوباره داستانیها و وحدس)در تفسیر مجدد قانونروند تفسیر را می توان در خود کتاب مق

 م پدیدار شد. 511ق. م تا  251که اولین مرحله آن عمال از حدود 

 اع مختلفی بودند:دارای انواین دوره تفاسیر 

قدس، اپوکریفای سفر پیدایش و ها، کتاب روایات باستانی کتاب ماب مقدس: آثاری همچون کتاب یوبیلهای کت. بازنوشت1

ه و در ها کتاب مقدس را تفسیر گونوسفوس از این نوع است. این نوشتههای کتاب مقدسی کتاب قدمت یهودیان اثر یبخش

 ند و بازتابی از شکل ساده متن اصلی است.کقالب کلمات مفسر بازگو می

-های نوشتهباشد. برخی از قسمتهای سموئیل و پادشاهان میبهای تواریخ ایام است که بازسازی تاریخ کتانمونه آن، کتاب

ه منطقه را نیز باید از این نوع تفاسیر دانست. شاید طومار معبد مربوط ب 3-6پیدایش  ،11-6ای مانند اول حنوخ های مکاشفه

 قمران نیز که قوانین معبد را دسته بندی کرده، در این قسمت قرار گیرد.

-کنند و حاشیهمتن اصلی را به طور کامل نقل می ها کامال به شکل تفسیر هستند؛ زیراقمران: این نوشته .متون پشاریم منطقه2

رویکرد این تفاسیر، پیشگویی است. خود تفسیر نیز کنند. سیر مطلب این است به آن ضمیمه میهایی چون تفهایی را با عبارت

 سبکی غیب گویانه دارد.

م (، عالم یهودی اهل اسکندریه، نیز همانند پشاریم  51ق. م تا  15.تفسیرهای فیلون: تفسیرهای تورات، نوشته فیلون )حدود 7

توا و رویکرد این تفاسیر، فلسفی است. اند. محشرح عبارات کتاب مقدس پدید آمده کامال به شکل تفسیر هستند و از متن و
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است. تفاسیر فیلونی استداللی ای از تمثیل استفاده شدهدهبرای استنباط مکتب افالطونی میانه از کتاب مقدس، به شکل گستر

 است.

. در شدمی ت عبری به زبان آرامی استفادهها برای ترجمه هم زمان فقراهای کتاب مقدس در کنیسهها: از این ترجمه.ترگوم2

شود، اما از نظر محتوا به میدراشیم نزدیک است و به کتاب مقدس، شکل متن اصلی حفظ می هایاین تفاسیر، همانند بازنوشت

 اخامی نشئت می گیرد.خروشنی از محیط 

 511تا  211دود م( و آمورائی )ح 211تا  31اخامی فلسطین در دوره تنائی )حدود میدراشیم: این آثار محصول مدارس خ.5

از نظر شکلی، کامال تفسیری است. این تفاسیر  ،های تفسیری اولیه یهودی درباره کتاب مقدسترین نوشتهم( و تقریبا بزرگ

ای( هم شامل آگادا )امور نقلی، موعظهشود. میدراشیم میبسیار استداللی و نظرات متفاوت و اغلب متضاد عالمان مختلف نقل 

ترین متون از این دسته از تفاسیر عبارت است از: مخیلتا نوشته ربی ییشماعل )بر سفر مهم.  نونی(است و هم هالخا ))امور قا

-درباره متونی که در اعیاد و شباتسیفره)بر اعداد و تثنیه(، ربای پیدایش و پسیقتای راو کهنا ) ،خروج(، سیفرا )بر سفر الویان(

 شود(.های خاص خوانده می

 .تفسیر مسیحي آغازين2

تاب مقدس مسیحیان اولیه، همان کتاب مقدس عبرانی جوامع یهودی بود. ترجمه یونانی سبعینیه که مقامات یهودی اسکندرانی ک

 شد.کردند، وحیانی تلقی میحمایت می از آن

 تفسیر یهودی در دوران هلنی و رومی سه گونه بود:

گشت تا با کمک آنها و تحت هدایت هایی میرنخکه در متن مقدس به دنبال س  –متعلق به ربی ها –تفسیر میدراشی  

 سنت، قوانین الزامی برای زندگی )هالخا( و معنایی قابل قبول برای زمان حال )آگادا( بیاید. 

کوشیدند تا متون یونانی زبان بود. این عالمان می دومین نوع تفسیری متعلق به عالمان یهودی در میان آوارگان یهودی 

 و فلسفه طبیعی رواقی یا افالطونی سازگار کنند.را با حقایق اخالق 

ن کتاب های اسنی در قمران بود که با تکیه بر مرجعیت معلم پارسایی خود، متوین نوع تفسیری نیز متعلق به فرقهسوم 

 کردند.در دوره پس از مکابیان، تفسیر میشان هایی االهی از حضور آخرالزمانیمقدس را به عنوان پیشگویی

وه یتوان در آثار مسیحیان اولیه یافت. پولس در تفسیر کتاب مقدس هم از شاین انواع سه گانه تفسیری را می همهرد پای 

جام شناسی نسلی پیشین را با ده منتسب به ربی هیلل استفاده کرد. فرعهالخایی و هم از شیوه اگادایی و حتی از هفت قا

 است.تلفیق کرده بینی فیلون،مشابه جهان ،ایبینی افالطونیجهان

همه، مبنای ها، بسیار زود، ابزار اصلی مبلغان مسیحی شد. پولس، قدرتمندتر از ات حقانیت مسیحیت به کمک پیشگوییاثب

های مسیحی همچون تعمید و عشای ربانی را تبیین ر تاریخ را شرح داد و معنای آییننظیر از نقشه خدا دالهیاتی این تصویر بی

 کرد.
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کرد. م ( پر کارترین مفسر کلیسای اولیه، بنیادهای نظری تمثیل مسیحی را پایه گذاری  252تا  155رانی )حدود اریگن اسکند

کند که خداوند مقدر کرده که نه تنها متون مقدس قانونی، بلکه نام درباره اصول اولیه، ادعا می اش بهاو در بخش چهارم رساله

کنند که در متون کامال الهام شده باشد. گوشزد می ای متفاوت و خطاهای نسخه بردارانهل متنی آنها نیز با وجود همه نقلانتقا

 مقدس باید معنایی روحانی، نه ظاهری را جست و جو کرد. یک متن الهام شده مقتضی تفسیری روحانی است که روح را از

 دهد.قلمرو جسم به قلمرو روح عروج می

 های جداگانه اناجیل چهارگانه را در یک متن تلفیق کند.رون کوشید تا روایتبه نام دیاتساتاتیان سوری در اثر خود 

هایی همچون نیاز به موعظه کردند؛ دغدغهیر مسیحی کتاب مقدس را راهبری میهای عملی، تفسدر طی دو قرن اول، دغدغه

وم و چهارم، بدعت آمیز تفسیر در قرن سهای غیر مسیحیان و مجادله علیه آموزهتبلیغی، تعلیم نوآئینان، دفاعیه نویسی برای 

 ها قرار گرفت که شبیه رقابت مکاتب فلسفی در دنیای هلنی بود.تحت تأثیر نزاع مکتب

 در اواخر قرن چهارم در میان مفسران التینی تیکونیوس دوناتیست با ذهنی آزاداندیش ظهور کرد.

لس بود و این در زمانی بود که کلیسای شرق توجه چندانی های پوکلیسای غرب افزایش توجه به رسالهشاخصه دیگر جریان 

 است. اش وامدار تیکونیوس بودهر تنظیم اصول تفسیریبه این متون نداشت. آگوستین، به اعتراف خود، د

 در قرن وسطا آگوستین نبود. -ظاهری، تمثیلی، اخالقی و تأویلی -منشأ نظریه معنای چهارگانه

فسیری هیپولیتوس از های تدهد. نوشتهلیه تنوع شگفت انگیزی را نشان میس در طی قرون اوانواع تفسیر ادبی کتاب مقد

انست دآمیز میکاتب الحادی و عملی بدعتای در متون کتاب مقدس تشکیل شده،  او سبک تفسیر را ساخته متأمالت موعظه

ای مسیحی، ابتدا از سوی مسیحیان انونی به شیوههای قادبی برای تفسیر منسجم همه کتاب هایکرد. تالشو آن را محکوم می

 گنوسی انجام شد. 

کرد که حتی مسیحیان اولیه نیز جروم به عمد این مطلب را القا میقرن چهارم و پنجم عصر طالیی نگارش تفسیر بود. 

 اند.تفاسیر بر کتاب مقدس پدید آورده پیشاپیش، مجموعه شایان توجهی را از

اث تفسیری، توسط پروکوپیوس اهل غزه در قرن ششم آغاز شد. غرب نیز پس از جروم با کاهش در شرق، گردآوری میر

در قرن هشتم و تفسیر نویسی مواجه شد. درخشش کاسیودوروس و پاپ گرگوری اول در قرن ششم از این امر مستثنا بود. 

نان کارولینژی به دانش در خاك اصلی اروپا های بزرگ جزایر بریتانیا و اشتیاق حکمراآموزی در صومعهنهم شور و شوق علم

 سبب شد تا شرایط برای شکوفایی مجدد کارهای جدی تفسیری فراهم شود.

 .تفسیر مسیحي از قرون وسطا تا عصر اصالحات3

های عقلی مسیحیت گسترده بنیادین و نمایانگر دغدغهم بازتاب تحوالت  1611تا  611های تفسیر کتاب مقدس در طی سال

کردند. هنگامی که بر راهنمایی مراجع آبائی تکیه میبود. دانش پژوهان کتاب مقدس در بخش اول این دوره تقریبا فقط غربی 

ها راه یافتند و در آنجا کار خود را با نیازهای گرفت، مفسران به مدارس و دانشگاهتمدن قرون وسطایی متمایزی شکل 
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أثیرات عقل نقاد و نیازهای کتاب مقدس در پایان این دوره نمایانگر ت آموزشی و الهیاتی جهان خود همسو کردند تفسیر

 ای بود که در عصر اصالحات پروتستانی و کاتولیکی ظهور کرده بود.معنوی

آمد که برای ارایه دانستند و کمتر پیش میقدار کمی زبان یونانی یا عبری میغالبا مفسران مسیحی پایان هزاره اول فقط م

 از اعتماد به نفس عقالنی برخوردار باشند. تفاسیر تازه،

تأسیس مدارس کاتدرال و مدارس رهبانی به چند تحول جدید در تفسیر کتاب مقدس کمک کرد. در ابتدا، آنان خواستار متون 

 داد، پاسخی به این نیاز بود.اهی بر تمام کتاب مقدس به دست میدرسی شدند. گردآوری گلوسا اردیناریا که شرح کوت

هیاتی و عقیدتی سرانی که در مدارس بودند با هر رویکردی که به تفسیر روحانی داشتند، عموما کار خود را متوجه مسایل المف

 کردند. در نتیجه، تفسیر کتاب کاری بسیار تخصصی شد.می

مفسران همچون  ای و علمی تفسیر داشت. برخی ازتأثیر بسیاری بر پیدایش نوع حرفهها در قرن سیزدهم، تأسیس دانشگاه

 ( به شرح معنای تمثیلی و روحانی کتاب مقدس ادامه دادند. 1267 – 1211استفان لنگتن و هیواهل سنت چر )

آلبرت کبیر و توماس آکویناس علم و تحلیل ارسطویی را به کتاب مقدس پیوند زدند. اوج این نوع تفسیر در اثر نیکوالس 

دانان شود. در اواخر قرون وسطا، الهیه نام پستیال لیترالیس شناخته میعظمتش ب ( بود که با کتاب با1723 – 1231لیرایی )

 مانند راجر بیکن و پیردایلی خواستار توجه بیشتری بر زبان عبری و یونانی به عنوان پیش نیاز تفسیر کتاب مقدس شدند.

دانان از هر مسلکی به دنبال یرا الهیتفسیر کتاب مقدس داشت، زهای اصالحی در قرن شانزدهم تأثیرات عمیقی بر جنبش

ای به پیروی از ستان و کاتولیک هر دو، تا اندازههای دینی خود بودند. مصلحان پروتتاییدی از کتاب مقدس برای دیدگاهیافتن 

 های زبان شناسانه را با کتاب مقدس مرتبط ساختههای زبانی و تحلیلس و سایر عالمان رنسانس که مهارتسنت اراسمو

 بودند، ادامه دادند.

 .نقادی مدرن كتاب مقدس4

ژگی زبانی و ادبی   شود. پایه اصلی جریان نقادی در ویهای علمی میای از فعالیتشامل بخش گسترده ،نقادی کتاب مقدس

ا به سبک کتاب مقدس رکه  نقادی بر فهمی از سیاق، رابطه جزء با کل وعبارت با ژانر ادبی مبتنی است .کتاب مقدس است

زوما با ل نقادی کتاب مقدس، .کند و از جزئیات زبان به سوی الگوهای کلی تر و فراگیر حرکت می کندشکل جدی بررسی می

این بدان معناست که برخی از تفسیرهای  بسا گاهی با آن درگیر شود.چه اما نزاعی ندارد، های کهن،فهم پذیرفته شده از زمان

باید تفسیر  های کتاب مقدس با انصاف برخورد کنیم،اند و اگر بخواهیم با واقعیتس نداشتهکتاب مقد سنتی مبنای درستی در

عقیده به مرجعیت کتاب  البته این امر از خود است؛لب به تدین موجود لطمه وارد کردهنقادی اغ از این رو .جدیدی ارائه کنیم

بلکه برای ارزیابی شایسته الهیات امری ضروری  تی نیست،نقادی کتاب مقدس به هیچ وجه کاری غیر الهیا خیزد.مقدس برمی

 .است

ای که بیش از همه محرك پیدایش نقادی های دینینزاع .های نقادانه بوده استی برای پرشمحرك بزرگ ،این حال نزاع دینی با

 ؛ف در آیین پروتستان بودهای مختلها نزاع میان گرایشو پروتستان در درون مسیحیت و بعد نزاع کاتولیک کتاب مقدس بود،
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-آمد تاکید میز بازخوانی آن بر خودش به دست میای که ابر نقش یگانه کتاب مقدس و معانی ایچراکه آنها به طور ویژه

های عام یا اصولی درباره (نظریه1:موانع نقادی( عبارت بود از)کرد،که نقادی باید با آنها مبارزه میترین عواملی اصلی کردند.

سازگاری یعنی تعمیم نظرات و معانی)مربوط به یک بخش(به همه کتاب مقدس و در نتیجه کم رنگ شدن  (2 .مقدس کتاب

ای را به آنها ا از سیاقشان جدا میکنند و معانی(میدراش و تفاسیر تمثیلی که کلمات ر7 های یک قسمت با قسمت دیگر.فاوتت

متون به ویژه (درك نکردن شکل ادبی 2 ما با آن سیاق سازگار نیست.ا،درجای دیگر یافت شود نسبت می دهندکه ممکن است

پریش یعنی (استنباط زمان 5 .شودگرفته می های کتاب مقدس یعنی فقدان عناصری که غالبا در تقدیروقع ننهادن به سکوت

ها ه برای فائق آمدن بر تفاوتای کاستدالالت عقالنی دفاعیه(6. ای متاخر از متنهای مربوط به دورهبرداشت معانی و موقعیت

 .رودبه کار می

 نتايج نقادی كتاب مقدس

نونی کتاب کیهان شناسی و معجزه تاریخ و مجموعه قا ،منابع ،سبک ،لفس به مسائل مربوط به مؤنقادی کالسیک کتاب مقد

 گردد:که مختصرا به آنها اشاره می استمقدس بسیار توجه داشته

که مربوط به مدتها پس از زمان حیات آن  کتاب اشعیا مطالبی در بر دارد .استموسی ننوشته اسفار خمسه را خود :مولفان

هایی که به نام پولس یا برخی از رساله است.انی که به اسم آنهاست نوشته نشدهاناجیل لزوما به دست شاگرد پیامبراست.

است نه آنکه که از خود آن رسوالن نگاشته شده طالبیبوده که با استفاده از م شاید نوشته پیروان آنها ،پطرس نوشته شده

 اند(ان مورد نقد قرار گرفتهمستقیما خود ایشان آن را نوشته باشند.)بنابراین مولف

برد پطرس به سبکی که پطرس به کار می ی قدیم مشخص بود که رساله دومدر کلیسا سبک از ابتدا معیاری مهم بود. سبک:

این مالحظات در استدالالت اولیه درباره قانونی  های او متفاوت بود.بسیار با انجیل یوحنا و رسالهفه سبک کتاب مکاش نبود.

های کهن هنگامی که بررسی سبک ،ها به ویژه در دوره رنسانس و عصر اصالحاتهایی به کار رفته بود و بعدبودن چنین کتاب

 مبنایی برای مباحثات مشابه شد. ،بسیار سرعت گرفت

رایج بر این است که متی  باور .نتیجه منطقی این نظرات بود بودند،تر پدید آمدهآوری منابع قدیمیها از گرداین که کتاب منابع:

-آثاری باشد که مدت اند.ممکن است منابعی که از آنها استفاده شده،فاده کرده، آن را باز نویسی کردهو لوقا از انجیل مرقس است

های مختلف الیه اند.می کنند که از آنها اطالع داشته منابع تاریخی دیگری را ذکر ،های پادشاهانکتاب .اندها قبل ناپدید شده

دریجی منابع مختلف در یک آوری تاز راه گرد،شوندنظرات بسیارمتفاوت مشخص می و هاسبک ها،خمسه را که با زباناسفار 

شکل خاصی از نقادی  ،این نوع نقادی منبعهیاتی متفاوت باشد.های التواند توضیحی برای اختالفات و دیدگاهکتاب می

 .استبوده "نقادی عمیق"و "ساده نقادی "که به شکل ،کالسیک کتاب مقدس است

علم جدید .کنیم همراه بودنگرش به جهانی که در آن زندگی میظهور نقادی کتاب مقدس با تغییر  کیهان شناسی و معجزه:

و اکثریت پذیرفتند که  آیدوقایع نگاری کتاب مقدس به دست میجهان به تاریخی باز گردد که از دانست که پیدایش می محال

 .کند نیستا آن گونه که سفر پیدایش بیان میجهان دقیق
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 آمیزهای اعجازداند که نباید پنداشت که داستاناما بدیهی می .نقادی کتاب مقدس در اصل نسبت به معجزات شکاك نیست

 .استا و به معنای ظاهری متن محقق شدههمگی حقیقت ،ر کتاب مقدس آمدهصرفا چون د

غالبا تاریخ به عنوان مولفه ضروری آن مد نظر  ،های نقادی بیشتر بر زبان و سبک ادبی قرار دارداگرچه گفتیم که پایه تاریخ:

از این  .راه حلی ارائه کند ،داده بود توانست بدون وجود گزارش تاریخی از آنچه رخهای ادبی اغلب نمیبرداشت .بوده است

لی و های دینی اسرائیل ربط داده شد و تواتحوالت نهادرو منابع اسفار خمسه با شواهد مربوط به مراحل متفاوت در سیر 

-هالهیات سنتی سرچشمه داشت و تاکید بر تاریخ به عنوان قلمرو عمل خداوند، در هآمدتاریخ معقولی برای رویدادهای به دست

 است.

تحقیق  .مجموعه قانونی در روند تاریخ پدید آمده و می توان آن را به شکل تاریخی فهمید مجموعه قانونی کتاب مقدس:

توان از سوی مجموعه قانونی را می .نظیر بررسی خود کتاب مقدس است ،درباره منشا مجموعه قانونی به عنوان کاری انسانی

 .شوداب مقدس از سوی خدا دانسته میکت گونه که محتوای خدا دانست، همان

 گسترش و پذيرش نقادی

آنچه اهمیت بیشتری  .به خودی خود اهمیت چندانی نداشت های نقادانه در دوران کهن و ابتدای دوره مدرنانتظار دیدگاه

ه تفاسیری که از نرشد جوی فکری بود که در آن، استدالل کردن بر اساس سبک زبانی و ادبی کتاب مقدس و بیان آزادا داشت،

 .شدآمد، مجاز و حتی عادی شمرده میآنها به دست می

 های مختلف بر سر کلیسا،نزاع در .درباره کتاب مقدس بود فعالی در زمینه نظرات جدید انگلستان محل بسیار 15و13 درقرن

خود بر اساس کتاب مقدس های بسیاری وجود داشت که همه به دنبال توجیه دولت عرفی و آزادی دینی، دیدگاه ،حکومت

 .نمونه بارز آن است توماس هابز، ها پدید آمد سبب شکوفایی استدالالت جدید شد.هایی که به دنبال این نزاعبحث .بودند

اسمیت از مقام استادی برکنار شد و چارلز  بازگشت این نقادی پیشرفته کتاب مقدس به دنیای انگلیسی زبان بدون نزاع نبود.

 الت متحده ازمنصب کشیشی عزل گردید.  بریگز در ای

 کتاب مقدس انواع نقادی

ه نقشی در زندگی دارند تری کهای ادبی کوچکبر واحد ،به بعد تاثیر گذارشد 1321نقادی شکلی که از سال نقادی شکلی: .1

نقادی  .ودیان مناسب استتواند به شکلی متعلق باشد که برای جدال با یهبدین ترتیب یک داستان انجیلی می شود.متمرکز می

 .تر بودبر کتاب مقدس عبری محافظه کارانهماهیتی شکاکانه دارد اما تاثیرات نقادی شکلی  ،شکلی در مورد عهد جدید

به تبیین  کند وشتر مراحل شفاهی سنت را بررسی میهای مستند توجه دارد و بینقادی سنت کمتر به فرضیه :نقادی سنت .2

و رشد  همچنین بر شیوه تغییر .استاش در آوردهکه کتاب مقدس را به شکل امروزی پردازدمیقی میع نیروهای زیربنایی

 .شود، متمرکز میاندی و آیینی که در آنها معنا داشتهاند و در روابط اجتماعهایی که با آنها پیوند خوردهها بر مکانسنت
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 .اندی که اکنون در دست ماست در آوردهکه منابع اولیه را به شکل متنبه کار ویراستاران نهایی توجه دارد  :نقادی ویرایش .7

این شیوه مبتنی بر نوعی نگاه به منابعی .شکل و ساختار کتابی است که اکنون در دست داریم ،شودین آنچه بررسی میبنابرا

 .استه ویراستار از آنها استفاده کردهاست ک

شد که شاخصه ادبی جریان نقادی با جهت گیری مدرن در فهم به بعد احساس می 1361از سال های ادبی مدرن:بازخوانی .2

دراین شیوه  .انددر این زمینه نقش مهمی ایفا کرده ،نقادان ادبی خارج از حوزه تخصصی کتاب مقدس .ادبیات همگام نیست

کنونی متن معطوف  ش به مرحله نهایی وتوجه بیشتر این جنب .های روایی استالگوها و شیوه ها،تر بر سبکتاکید بیش ،نقادی

 تر انواع نقادی کتاب مقدس به چشم می خورد.که در بیش ،همچنین فاقد توجهات الهیاتی است .نه بازسازی تاریخی آن؛ است

عنوان مجموعه قانونی کتاب مقدس به  بر و شدحمایت می "برواردس چایلند "ن رویکرد از سویای نقادی مجموعه قانونی: .5

بر اساس این  اند.ازینی که به آن انجامیدهها توجه می کند نه مراحل آغقانونی بودن به متن د.کرید ضروری تفسیر تاکید میکل

به معنای  نقاط شروعی ارائه می کند که چایلدز از آنها برای رسیدن نقادی سنتی کتاب مقدس مشروعیت دارد و رویکرد،

ایگاه که، نقادی مجموعه قانونی، به هیچ وجه ماهیت ادبی ندارد و اعتبار آن کامال از ج ننکته دیگر ای .قانونی استدالل می کند

 .شودالهیاتی کتاب مقدس ناشی می

 جمع بندی

به طور مداوم در  اندازهای جدید،رویکردها و چشم است که دارای حوزه پژوهشی پویایی است.نقادی کتاب مقدس نشان داده

-ویژگی،ماهیت قالب شعری در زبان عبری کند عبارت است از:ای را تجربه میایی که بررسی تازههحوزه شود.آن پدیدار می

 های داستانی و غیر تاریخی کتاب مقدس.ت در هنگام پیدایش مسیحیت، ویژگیهای یهودی

به تاریخ و با  این است که فضای عمومی نقادی با مبنایش در زبان و شکل ادبی با ارجاعاتش تری داردچه اهمیت بیش آن

کار جدی  .استون جدالی جدی بر کرسی نشاندهخود را بد ،کندپیروی از آنچه متن واقعا بیان میمایه حیاتش یعنی آزادی در 

 .بر کتاب مقدس، تنها در ادامه سنت نقادی کتاب مقدس، انجام شدنی است

 بحث تطبیقی:

 ن ترتیب است:بدی در تفسیر قرآن کریم، تقسیم بندی اولیه سه روش اصلی

 تفاسیر روایی محض که با توجه به روایات انجام گرفته است. 

 .تفاسیر باطنی محض که در جهت بیان معانی رمزی و باطنی قرآن می باشد

تفسیر قرآن به  :باشدمیذیل تفاسیر اجتهادی که با تالش علمی و اجتهاد شخصی صورت پذیرفته و خود شامل انواع تفاسیر 

 .باطنی و اجتهادی نسبتا جامع-اجتهادی علمی،-اجتهادی فلسفی،-اجتهادی ادبی،-روایی، اجتهادی-اجتهادی ،قرآن

است. و عموما مکاتب تفسیری انجام شده تقسیماتی که درتاریخ تفسیر قرآن کریم انجام شده، بر اساس شیوه و روش تفسیری

 است.هاب مقدس بر اساس زمان صورت گرفتلیکن این تقسیم بندی در مورد کت
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های روش تقسیمات تفسیری و گونه که مشاهده شد، اما همانها و مکاتب تفسیری در اسالم بسیار زیاد است، تنوع روش 

 فلسفی و باطنی مشترك بین دو کتاب است. گرچه تفسیر عرفانی، .س، محدود و منحصر به چند مورد استتفسیری کتاب مقد

 هایبه اندیشه ریشه فلسفه و کالم، صورت گرفته و )ع(ر وحی و توسط حضرت علیآوین تفسیر قرآن ابتدائا توسط پیامهمچن

 .استاین گونه نبوده در باب کتاب مقدس امارسد، می )ع(الی امام علیاو

داوار وجوه مشترك با قواعد تفسیری و مبانی علوم قرآنی از جمله  ،کیوسه ،پراط ،در باب قواعد تفسیری؛ هیلل از جمله کالل

 .گونه نیست مابقی قواعد این در اما مجمل و مبین دارد؛ توجه به سیاق، ،عام و خاصمبحث 

اما از نظر  گونه است. جهت فهم متن دریافت متون این باب نقادی کتاب مقدس که اشتراکاتی با مبحث هرمونوتیک دارد در در

چراکه قرآن به  ؛یوه و روش نقد وجود داردش تفاوت اساسی در ،یکسان بودن ظواهر و قواعد مربوطهشکلی و سنتی در عین 

ما شاهد جزئیات متعددی هستیم که به اشکال مختلف  ،بیان موارد کلی پرداخته و کمتر وارد جزئیات شده اما در کتاب مقدس

 هابه غنای تفاسیر وتکامل آن تحول و پویایی در تفاسیر و مکاتب تفسیری قرآن منجر از طرف دیگر، است.پیدا کرده نمود

بدین  های کتاب مقدس، گاه از بین رفته و گاه حاشیه نویسی و مقدمه نویسی محسوب گردیده است.گردیده در حالی که نوشته

هزار سال با یکدیگر  های کتاب مقدس،که گاه نسخه چرا کتاب مقدس معنایی ندارد. تفسیر معصومانه در تاریخ تفسیر ترتیب،

 .رخوردار نیستفاصله زمانی داشته و از استحکام ب

 داستان يوسف در قرآن و تورات تبیین  

 بیان خواب يوسف

 (2/یوسف.)سَاجِدِینَ لِی رَأَیْتُهُمْ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ کَوْکَبًا عَشَرَ أَحَدَ رَأَیْتُ إِنِّی أَبتِ یَا لِأَبِیهِ یُوسُفُ قَالَ إِذْ

 . (53، ص73سفر پیدایش، باب/)و یازده ستاره مرا سجده کردند.ه ام که ناگاه آفتاب و ماتورات: اینک باز خوابی دیده

 توطئه قتل حضرت یوسف یا به چاه انداختن او

 (3/یوسف) .اقْتُلُواْ یُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا یَخْلُ لَکُمْ وَجْهُ أَبِیکُمْ

 (11)یوسف/.الْجُبِّ یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّیَّارَةِ إِن کُنتُمْ فَاعِلِینَقَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ الَ تَقْتُلُواْ یُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِی غَیَابَةِ 

 د باید او را بکشیم.؟؟آیها میتورات: به یکدیگر گفتند اینک این صاحب خواب

 فروختن حضرت یوسف و بردن او به مصر

 (21)یوسف/.اهِدِینَوَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَکَانُواْ فِیهِ مِنَ الزَّ

 .(55/ص73سفر پیدایش، باب )پاره  نقره فروختند پس یوسف را به مصر بردند. 21تورات: یوسف را به اسماعیلیان به 

 بیرون آوردن یوسف از چاه توسط کاروان

 (13ف/یوس).مٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللّهُ عَلِیمٌ بِمَا یَعْمَلُونَوَجَاءَتْ سَیَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ یَا بُشْرَى هَذَا غُالَ

 تورات: و چون تجار مدیانی در گذر بودند، یوسف را از چاه کشیدند و بیرون آوردند.

 آغشته کردن پیراهن یوسف)ع( به خون 
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 (15)یوسف/.کُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَوَجَآؤُوا عَلَى قَمِیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنفُسُ

تورات: پس ردای یوسف را گرفتند و بز نری را کشته و ردای او را در خونش  فرو بردند و  آن ردای بلند را فرستادند و آن 

 .(55/ص73سفر پیدایش، باب )را به پدر خود رساندند.

 سف بزرگداشت یو

 (56)یوسف/.أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ وَکَذَلِکَ مَکَّنِّا لِیُوسُفَ فِی األَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاء نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء واَلَ نُضِیعُ

 (21ص 73یدایش باب )سفر پتورات: و او مردی کامیاب شد و در خانه آقای مصر خود ماند.

 (علم الهی یوسف)ع

 (22/یوسف ).وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَیْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَکَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ

سفر )است کسی مانند تو بصیر و حکیم نیست.تورات: فرعون به یوسف گفت چون خدا کل این امور را بر تو کشف کرده

 .(65/ص21پیدایش،باب 

 تمنای کامجویی کردن زلیخا

 (27)یوسف/.بْوَابَ وَقَالَتْ هَیْتَ لَکَدَتْهُ الَّتِی هُوَ فِی بَیْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ األَوَرَاوَ

 .(61/ص73سفر پیدایش، باب )تورات: زن آقایش بر  یوسف نظر انداخته گفت با من هم خواب شو اما او خودداری نمود.

 گریختن یوسف از زلیخا

 (25/یوسف.)تْ قَمِیصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَیَا سَیِّدَهَا لَدَى الْبَابِوَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّ

 اش را از دستش رها کرد و بیرون رفت.تورات: اما او جامه

 زندانی کردن یوسف

 (75)یوسف/.ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ اآلیَاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِینٍ

سفر پیدایش، )و را گرفته در زندان خانه که اسیران پادشاه را بسته بودند انداخت و آنجا در زندان ماند.تورات: و آقای یوسف ا

 .(61/ص73باب 

 زندانی شدن دو نفر دیگر و خواب دیدن آنها 

نِّی أَرَانِی أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِی خُبْزًا تَأْکُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیَانَ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّی أَرَانِی أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ اآلخَرُ إِ

 (76)یوسف/.بِتَأْوِیلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ

تورات: و ایشان را در زندان رئیس افواج خاصه یعنی زندانی که یوسف در آنجا محبوس بود انداخت...و هر دو در یک شب 

که پیش روی من بود...و انگورها را چیده و در جام  ؟؟ایم...در خواب من انک تایدند...و به یوسف گفتند خوابی دیدهخوابی د

ام که اینک سه سبد نان بر سر من است... و مرغان آن را از سبدی که بر سر خوابی دیده فرعون فشردم...دیگری گفت من نیز

 .(62،ص21سفر پیدایش، باب )من است می خورند.

 های دو زندانیتعبیر خواب
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أْسِهِ قُضِیَ األَمْرُ الَّذِی فِیهِ یَا صَاحِبَیِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُکُمَا فَیَسْقِی رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا اآلخَرُ فَیُصْلَبُ فَتَأْکُلُ الطَّیْرُ مِن رَّ

 (21)یوسف/.تَسْتَفْتِیَانِ

صبت باز گمارد و جام فرعون را بدست وی همی دهی به رسم سابق که ساقی او تورات: یوسف به او گفت فرعون تو را به من

 .(67/ص21سفر پیدایش، باب )بودی...و به دیگری گفت: فرعون تو را بر دار بیاویزد و مرغان گوشتت را بخورند.

 در خواست یوسف)ع( از زندانی 

 (22)یوسف/.ندَ رَبِّکَ فَأَنسَاهُ الشَّیْطَانُ ذِکْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِی السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَوَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْکُرْنِی عِ

 .(62/ص21سفر پیدایش، باب )تورات: و هنگامی که برای تو نیکو شد مرا یاد کن...احوال مرا نزد فرعون مذکور ساز.

 رویای پادشاه مصر

ونِی فِی رُؤْیَایَ عَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُالَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ یَا أَیُّهَا الْمَألُ أَفْتُوَقَالَ الْمَلِکُ إِنِّی أَرَى سَبْ

 (27)یوسف/.إِن کُنتُمْ لِلرُّؤْیَا تَعْبُرُونَ

نهر هفت گاو خوب صورت و فربه گوشت برآمده بر  است که ناگاه ازدید که اینک بر کنار نهر ایستادهتورات: فرعون خوابی 

چریدند و اینک هفت گاو دیگر بد صورت و الغر گوشت آن هفت گاو را فرو بردند و فرعون بیدار شد باز بخسبید مرغزار می

پژمرده بعد آید و اینک هفت سنبله الغر از باد شرقی و دیگر باره خوابی دید که اینک هفت سنبله پر و نیکو بر یک ساق برمی

جادوگران  های الغر آن هفت سنبله فربه و پر را فرو بردند صبگاهان دلش مضطرب شد فرستاد و همهروید و سنبلهاز آن می

سفر )های خود را به ایشان بازگفت اما کسی  نبود که آنها را برای فرعون تعبیر کند...و حکیمان مصر را خواند و خواب

 .(67/ص21پیدایش، باب 

 ادن ساقی فرعونخبر د

 (25)یوسف/.فَأَرْسِلُونِ وَقَالَ الَّذِی نَجَا مِنْهُمَا وَادَّکَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَاْ أُنَبِّئُکُم بِتَأْوِیلِهِ

ی من به یادم آمد...و من رئیس خبازان در یک شبی ه فرعون عرض کرده گفت امروز خطاتورات: آنگاه رئیس ساقیان ب

سفر پیدایش، باب )های ما را تعبیرکرد...و آنگاه فرعون فرستاده یوسف را خواند.با ما بود و خوابخوابی دیدم جوان عبرانی 

 . (67/ص21

 تعبیر خواب فرعون مصر توسط حضرت یوسف

 (23یوسف/).قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِی سُنبُلِهِ إاِلَّ قَلِیالً مِّمَّا تَأْکُلُونَ

 (25)یوسف/.ثُمَّ یَأْتِی مِن بَعْدِ ذَلِکَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَأْکُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إاِلَّ قَلِیالً مِّمَّا تُحْصِنُونَ

 (23)یوسف/.ثُمَّ یَأْتِی مِن بَعْدِ ذَلِکَ عَامٌ فِیهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ یَعْصِرُونَ

آید و تمامی فراوانی در آید و بعد از آن هفت سال قحطی میبسیار در تمامی سرزمین مصر می تورات: همانا هفت سال فراوانی

 .(62/ص21سفر پیدایش، باب )زمین مصر فراموش شود.

 اقتدار یوسف بر سرزمین مصر
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 (52)یوسف/.لَدَیْنَا مِکِینٌ أَمِینٌ وَقَالَ الْمَلِکُ ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی فَلَمَّا کَلَّمَهُ قَالَ إِنَّکَ الْیَوْمَ

 (55)یوسف/.الَ اجْعَلْنِی عَلَى خَزَآئِنِ األَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌقَ

تورات: فرعون به یوسف گفت...تو بر خانه من باش و به فرمان تو تمام قوم من منتظم شوند و تو را بر تمامی مصر 

 .(65/ص21سفر پیدایش، باب )گماشتم...

 برادران یوسف به مصر رفتن 

 (55)یوسف/.وَجَاء إِخْوَةُ یُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنکِرُونَ

تورات: پس برادران یوسف برای خرید غله به مصر فرود آمدند...چون یوسف برادران خود را دید آنها را شناخت لیکن آنها او 

 .(66ص/22سفر پیدایش، باب )را نشناختند.

 درخواست یوسف از برادران )آوردن بنیامین(

 (53)یوسف/.اْ خَیْرُ الْمُنزِلِینَوَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَّکُم مِّنْ أَبِیکُمْ أَالَ تَرَوْنَ أَنِّی أُوفِی الْکَیْلَ وَأَنَ

 (61)یوسف/.دِی واَلَ تَقْرَبُونِفَإِن لَّمْ تَأْتُونِی بِهِ فَالَ کَیْلَ لَکُمْ عِن

 .(65/ص22سفر پیدایش، باب  )تورات: زیرا که آن مرد به ما گفت هرگاه برادر شما نباشد روی مرا نخواهید دید.

 ر دادن قیمت غله در بار برادراناقر

 (62)یوسف/.إِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ وَقَالَ لِفِتْیَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِی رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا

سفر پیدایش، )های ایشان را ازغله پر سازند و نقد ایشان را در عدل هر کس  نهند...تورات:و یوسف فرمود تا جوال

 .(63/ص22باب

 درخواست فرزندان یعقوب از او برای بردن بنیامین

 (67)یوسف/.أَبِیهِمْ قَالُواْ یَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْکَیْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَکْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَفَلَمَّا رَجِعُوا إِلَى 

 .(65/ص27سفر پیدایش، باب )تورات: پس  به پدر خود گفتند جوان را با ما بفرست تا برخواسته برویم.

 فرستادن بنیامین با برادران

 (66)یوسف/...نْ أُرْسِلَهُ مَعَکُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّهِقَالَ لَ

تورات: یهودا گفت من ضامن او باشم او را  از  دست من باز خواست کن هرگاه او را نزد تو نیاوردم و به حضورت حاضر 

ر چنین است پس این را بکنید...برادر خود را نساختم تا ابد در نظر تو مقصر  باشم...پس پدر ایشان اسرائیل به ایشان گفت اگ

 .(63و  65/ص27سفر پیدایش، باب )برداشته روانه شوید و نزد آن مرد برگردید.

 گذاشتن جام پادشاه در بار بنیامین

 (31)یوسف/.عِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَفَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِی رَحْلِ أَخِیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْ

 .(31/ص22سفر  پیدایش،  باب  )اش بگذار. تر با قیمت غلهتورات:...و جام مرا  یعنی جام نقره را در  دهنه عدل آن کوچک

 انکار برادران یوسف از بردن جام پادشاه
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 (37)یوسف/.رْضِ وَمَا کُنَّا سَارِقِینَقَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِی األَ

سفر پیدایش، باب )تورات: حاشا از ما که مرتکب چنین کاری شویم...چگونه باشد که از خانه آقایت طال یا نقره بدزدیم...

 .(31/ص22

 درخواست نگهداری یکی دیگر به جای بنیامین

 (35)یوسف/.کَبِیرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَکَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ قَالُواْ یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَیْخًا

 تورات: پس االن تمنا اینکه غالمت به عوض  پسر در بندگی آقای  خود بماند...مبادا بالیی را که به پدرم واقع شود ببینم.

 جرم کسی که پیمانه در بار اوست

 (35)یوسف/.ی رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ کَذَلِکَ نَجْزِی الظَّالِمِینَقَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِ

 .(31/ص22سفر پیدایش، باب )تورات: گفت موافق سخن شما بشود آنکه نزد او یافت شود غالم من باشد.

 معرفی یوسف به برادرانش

مَنَّ اللّهُ عَلَیْنَا إِنَّهُ مَن یَتَّقِ وَیِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ الَ یُضِیعُ أَجْرَ  قَالُواْ أَإِنَّکَ لَأَنتَ یُوسُفُ قَالَ أَنَاْ یُوسُفُ وَهَذَا أَخِی قَدْ

 (31)یوسف/.الْمُحْسِنِینَ

 .(32/ص25سفر پیدایش، باب )تورات:...وقتی که یوسف خویشتن را به برادران خود شناساند...

 عفو یوسف

 (32)یوسف/.اللّهُ لَکُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ قَالَ الَ تَثْرَیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ

 .(32/ص25سفر پیدایش، باب )شوید و متغیر نگردید که مرا به اینجا فروختید...تورات: و حال رنجیده م

 دیدار یعقوب)ع( و یوسف)ع(

 (33)یوسف/.إِن شَاء اللّهُ آمِنِینَ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى یُوسُفَ آوَى إِلَیْهِ أَبَوَیْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ

 .(32/ص25سفر پیدایش، باب )ش بیاویخت و مدتی برگردنش گریست.تورات:...یوسف  چون او را بدید بر گردن

 دوستی زیادتر حضرت یعقوب)ع( نسبت به یوسف

 (5)یوسف/.أَبَانَا لَفِی ضَالَلٍ مُّبِینٍ إِذْ قَالُواْ لَیُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِینَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ

 .(53/ص73سفر پیدایش، باب )تر دوست داشتی.یر پسران خود بیشتورات: و اسرائیل یوسف را از سا

 وجوه اختالف قرآن و تورات پیرامون داستان حضرت یوسف.

 کردندفرستادن یوسف نزد برادرانش که چوپانی می

، ارسله معنا غدا یرتع و یلعب  و انا له  (11)یوسف/.الَ تَأْمَنَّا عَلَى یُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ قَالُواْ یَا أَبَانَا مَا لَکَ

 (17)یوسف/.لحافظون

 در  قرآن آمده که برادران به پدر  گفتند که یوسف  را با ما به خارج شهر)چوپانی(بفرست ولی در تورات طور دیگری است.

 .(53/ص73سفر پیدایش، باب )کنند بیا تا تو را نزد ایشان بفرستم...گفت آیا برادرانت چوپانی نمی وسفتورات: اسرائیل به ی
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 پذیرش دریدن یوسف توسط گرگ

 (15)یوسف/.سُکُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِیلٌوَجَآؤُوا عَلَى قَمِیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنفُ

سفر )است.است یقینا یوسف دریده شدهگفت ردای پسر من است جانوری درنده آن را خوردهتورات: پس آن را شناخته 

 .(55/ص73پیدایش، باب 

 صبر و یا بی قراری یعقوب)ع(در فراق یوسف

 (15)یوسف/.وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَفصبر جمیل 

سفر پیدایش، )و روزهای بسیاری  برای پسر خود ماتم گرفت.تورات: و یعقوب  رخت خود را  پاره کرد پالسی در بر کرد 

 .(55/ص73باب 

 حکایت توجه زلیخا به یوسف

وْ عَذَابٌ أَهْلِکَ سُوَءًا إِالَّ أَن یُسْجَنَ أَوَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَیَا سَیِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِ

 (25)یوسف/.أَلِیمٌ

تورات: و چون او دید که رخت خود را به وی ترك کرد و از خانه گریخت مردان خانه را صدا زد و با ایشان بیان کرد و گفت 

 .(61/ص73سفر پیدایش، باب )د و نزد من آمد تا با من بخوابد.بنگرید مرد عبرانی را نزد ما آورده  تا ما را مسخره کن

 حضرت یوسف با برادرانبرخورد 

 (53/یوسف.)اْ خَیْرُ الْمُنزِلِینَوَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَّکُم مِّنْ أَبِیکُمْ أَالَ تَرَوْنَ أَنِّی أُوفِی الْکَیْلَ وَأَنَ

 .(66/ص22دایش، باب سفر پی)اید...فت و از ایشان پرسید از کجا آمدهتورات: آنها را  به درشتی  سخن گ

 دادن آذوقه  و قیمت اجناس به برادران به امید بازگشت

 (62)یوسف/.جِعُونَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِی رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَرْیوَقَالَ لِفِت

با  رستید تا برادر شما را بیاورد و شما اسیر  بمانید تا سخن شما آزموده شود که صدق تورات: یک نفر از خودتان را بف

 .(66/ص22سفر پیدایش، باب )شماست و اال شما  جاسوسانید.

 ارسال مجدد فرزندان یعقوب به مصر

قَةٍ وَمَا أُغْنِی عَنکُم مِّنَ اللّهِ مِن شَیْءٍ إِنِ الْحُکْمُ إِالَّ لِلّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَقَالَ یَا بَنِیَّ الَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّ

 (63)یوسف/.وَعَلَیْهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ

و پسته و تورات: از ثمرات نیکوی این زمین در ظروف خود بردارید و ارمغانی برای آن مرد ببرید بلسان و عسل و کتیرا 

 .(63و  65/ص27سفر پیدایش، باب )د آن مرد بروید...شوید و نزبرادر  خود را برداشته و روانه ؟؟ بادام...

 وارد شدن برادران با بنیامین بر حضرت یوسف

 (63)یوسف/.انُواْ یَعْمَلُونَوَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى یُوسُفَ آوَى إِلَیْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّی أَنَاْ أَخُوكَ فاَلَ تَبْتَئِسْ بِمَا کَ



023 

 

تورات: یوسف چون چشمان خود را باز  کرده و برادر خود بنیامین و پسر مادر خویش  را دید گفت آیا این برادر کوچک شما 

 .(63/ص27سفر پیدایش، باب ) ؟؟که نزد من ذکر او را کردید ای پسرم خدا بر تو رحم کند.

 ش یعقوبارسال پیراهن یا سوغاتی یوسف برای پدر

 (37)یوسف/.اذْهَبُواْ بِقَمِیصِی هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِی یَأْتِ بَصِیرًا وَأْتُونِی بِأَهْلِکُمْ أَجْمَعِینَ

تورات: پس برای پدر خود بدین تفصیل فرستاد ده االغ بارشده به نفایس مصر و ده ماده االغ بارشده به غله و نان و خورش 

 .(37/ص25سفر پیدایش، باب ). سفر پدر خود برای

 مژده برادران به پدر که یوسف زنده است 

 (36)یوسف/.هِ مَا الَ تَعْلَمُونَفَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِیرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ مِنَ اللّ

خود یعقوب به زمین کنعان آمدند و او را خبر داده و گفتند یوسف االن زنده است و او حاکم تورات: و از مصر برآمده نزد پدر 

 .(37/ص25سفر پیدایش، باب )ضعف کرد زیرا که ایشان را باور نکرد.  تمامی زمین مصر است آن گاه دل وی

 سخن حضرت یعقوب بعد ازشنیدن خبر زنده بودن یوسف

 (36)یوسف/.نِّی أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَقَالَ أَلَمْ أَقُل لَّکُمْ إِ... 

سفر )روم و قبل از مردنم او را خواهم دید. تورات: اسرائیل گفت کافی  است پسر من یوسف هنوز زنده است و می

 .(37/ص25پیدایش،باب 

 اولین مالقات حضرت یعقوب و یوسف

ابویه  علی العرشو خروا له  ، و رفع(33)یوسف/.أَبَوَیْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِینَفَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى یُوسُفَ آوَى إِلَیْهِ 

 (111)یوسف/سجدا.

تورات: یوسف عرابه خود را حاضر ساخت تا به استقبال پدر خود اسرائیل برود و چون او را بدید به گردنش بیاویخت و مدتی 

 .(35/ص26یش، باب سفر پیدا)بر گردنش گریست.

 است.مواردی در  باره داستان حضرت یوسف که در قرآن ذکر شده اما در تورات نیامده

 داندقرآن این قصه را احسن القصص می

 (7)یوسف/.لِینَفِنَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن کُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَا

 رفتن یوسف به خارج شهر مبادا گرگ او را بخورد ترس حضرت یعقوب از

 (17)یوسف/.قَالَ إِنِّی لَیَحْزُنُنِی أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن یَأْکُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ

 قصد زلیخا و یوسف

 (22)یوسف/ . أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ کَذَلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِینَوَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْال

 فراریوسف از زلیخا



024 

 

اءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِکَ سُوَءًا إِالَّ أَن یُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَیَا سَیِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَ

 (25)یوسف/.أَلِیمٌ

 (26)یوسف/.مِنَ الکَاذِبِینَقَالَ هِیَ رَاوَدَتْنِی عَن نَّفْسِی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن کَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ 

 (23)یوسف/.مِیصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَکَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِینَوَإِنْ کَانَ قَ

 بیان عظمت مکر زنان توسط عزیز مصر

 (25)یوسف/.فَلَمَّا رَأَى قَمِیصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن کَیْدِکُنَّ إِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ

 درخواست عزیز مصر از یوسف و از زنش

 (23یوسف .)عْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِی لِذَنبِکِ إِنَّکِ کُنتِ مِنَ الْخَاطِئِینَیُوسُفُ أَ

 مجلس همسر عزیز مصر پس از شماتت زنان شهر

 (71)یوسف/.ی ضاَلَلٍ مُّبِینٍا فِوَقَالَ نِسْوَةٌ فِی الْمَدِینَةِ امْرَأَةُ الْعَزِیزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَ

ینًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَکْبَرْنَهُ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَکْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَیْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّکَأً وَآتَتْ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِکِّ

 (71)یوسف/.حَاشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِالَّ مَلَکٌ کَرِیمٌ وَقَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَقُلْنَ

 تر دانستن زندان نزد حضرت یوسفمحبوب

 (77)یوسف/.لِینَأَکُن مِّنَ الْجَاهِقَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ وَإِالَّ تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَ

 دعوت زندانیان به توحید

 (73)یوسف/.یَا صَاحِبَیِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

لْطَانٍ إِنِ الْحُکْمُ إاِلَّ لِلّهِ أَمَرَ أاَلَّ تَعْبُدُواْ إِالَّ إِیَّاهُ ذَلِکَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إاِلَّ أَسْمَاءً سَمَّیْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُکُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُ

 (21)یوسف/.الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یَعْلَمُونَ

 ود را بریدندهای خادشاه در مورد زنانی که دستسوال حضرت یوسف از فرستاده پ

یَهُنَّ إِنَّ رَبِّی بِکَیْدِهِنَّ ونِی بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّکَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الالَّتِی قَطَّعْنَ أَیْدِوَقَالَ الْمَلِکُ ائْتُ

 (51)یوسف/.عَلِیمٌ

 اعتراف همسر عزیز مصر به آشکار شدن حق و راستگویی یوسف

حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَاْ  ذْ رَاوَدتُّنَّ یُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِیزِ اآلنَقَالَ مَا خَطْبُکُنَّ إِ

 (51)یوسف/.رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ

 (52)یوسف/ .بِالْغَیْبِ وَأَنَّ اللّهَ الَ یَهْدِی کَیْدَ الْخَائِنِینَ ذَلِکَ لِیَعْلَمَ أَنِّی لَمْ أَخُنْهُ

 عدم خیانت حضرت یوسف

 (52)یوسف/ .ذَلِکَ لِیَعْلَمَ أَنِّی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ وَأَنَّ اللّهَ الَ یَهْدِی کَیْدَ الْخَائِنِینَ

 (57)یوسف/.السُّوءِ إِالَّ مَا رَحِمَ رَبِّیَ إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَّحِیمٌوَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ ألَمَّارَةٌ بِ
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 (52)یوسف/و قال الملک ائتونی به استخلصه  لنفسی... 

 امیدواری حضرت یعقوب  با توجه به برخورد فرزندانش  با یوسف در سالمتی بنیامین

 (62)یوسف/.عَلَى أَخِیهِ مِن قَبْلُ فَاللّهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَقَالَ هَلْ آمَنُکُمْ عَلَیْهِ إاِلَّ کَمَا أَمِنتُکُمْ 

 پیدا شدن پیمانه پادشاه در بار بنیامین به او و یوسف نسبت دزدی دادند برادران یوسف پس از

ی نَفْسِهِ وَلَمْ یُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّکَانًا وَاللّهُ أَعْلَمْ بِمَا قَالُواْ إِن یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا یُوسُفُ فِ

 (33)یوسف/.تَصِفُونَ

 سفید شدن چشمان یعقوب 

 (52)یوسف/.وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ یَا أَسَفَى عَلَى یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَظِیمٌ

 (56)یوسف/ .نَّمَا أَشْکُو بَثِّی وَحُزْنِی إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُقَالَ إِ

 امیدواری حضرت یعقوب وامیدوار کردن فرزندانش

 (55)یوسف/.فلما دخلوا علیه  قالوا  یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر

 بودن خود سوگند برادران یوسف بر برتری یوسف بر آنها و خطاکار

رْ فَإِنَّ اللّهَ الَ یُضِیعُ أَجْرَ قَالُواْ أَإِنَّکَ لَأَنتَ یُوسُفُ قَالَ أَنَاْ یُوسُفُ وَهَذَا أَخِی قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَیْنَا إِنَّهُ مَن یَتَّقِ وَیِصْبِ

 (31)یوسف/.الْمُحْسِنِینَ

 (31)یوسف/.نَّا لَخَاطِئِینَقَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَیْنَا وَإِن کُ

 استشمام بوی یوسف توسط حضرت یعقوب هنگام حرکت کردن کاروان از مصر

 (32)یوسف/.وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْالَ أَن تُفَنِّدُونِ

 بعد از افکندن پیراهن یوسف بر  چشمانش بینا شدن حضرت یعقوب

 (36)یوسف/.هِ مَا الَ تَعْلَمُونَفَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِیرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ مِنَ اللّ

 
 

 
 


