
 

 عهدین تطبیقی قصص در قرآن وبررسی 
 2)ایران( دکتر سید محمد طباطبایی، 1)ایران( فروغ فهیم: گاننویسند

 30/1/1393پذیرش:                            30/6/1392دریافت: 

 چكیده

 ،اراي کتب مقدسی هستندمسیحیت، هر یک د یهودیت وتوحیدي ادیان  اسالم ومبین دین 

در این  و ،اندپیامبران معانی ،هاکلمه. استها مبناي ایمان مؤمنان به این ادیان این کتابکه 

-هاي مأموریت خویشحوزهو  سنن تابع محیط و آداب و پیامبران، گذاري، مانند رسوالن وپیام

بازگوي وقایعی در گذشته  کنند، وجمالت که از هدفی خاص پیروي می ها وکلمهه اند. مجموع

پردازي و خلق آن، ریشه در قصه. استپردازي قصه قصه و ،باشندیا توصیف رخدادي می و

پردازي از قصه ها دارد. هنراو و نخستین تمدن هاولی هخلقت، رشد و تکوین آدمی، جامع

ی به آسمان هايباو تقریباً در تمام کت ،به رسمیت شناخته شده است مبین نیزطرف دین 

قصص قرآن با بنابراین مورد استفاده قرار گرفته است.  یبه میزان قابل توجه ،ویژه قرآن کریم

ولی نوع پردازش  ؛داراي مشترکات فراوانی است ،عهد قدیم به ویژه در داستان پیامبران

در این تحقیق با توجه به اهمیت قصص  است. ، متفاوتبا کتب مقدسکریم قصص در قرآن 

 به بررسی تطبیقی آن در این دو منبع پرداخته شد. عهدین،در قرآن و 

 قصص، قرآن، عهدین، ادیان :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 یافته پرورش آنان میان در و معاصر آنان با خدا رسول که مردمى است، مسلم تاریخ نظر از

 اهل نیز دیگر گروه و ،بودند بندپاى خرافات و اوهام به و پرستىبت به آنان از اىعده بود،

 .آوردندمى دست به انجیل و تورات از و ،عهدین از را عقایدشان و احکام معارف، بوده، کتاب

 با که یدانشمندان همان از را خویش تعالیم حضرت محمد که کنیم فرض اگر

 گرفته انجیل و تورات از آمده، قرآن در که مطالبى ،باشد نموده اخذ بود، معاصر آنان

 بر روز آن متداول افکار و عقاید که بود نخواهد چنین ادعا این هالزم اآی .استشده 

 تورات در که معارفى و قرآن معارف میان و ،است افکنده پرتو ایشان معارف و گفتار

 حاصل شده است؟ تقارن و تشابه ینوع آمده، انجیل و

 با رآنق و ،دارد اصولى و ماهوى تفاوت عهدین با قرآن که بینیممى در عین حال

 هاآن از ماالمال عصر، آن علمى مصادر دیگر و عهدین که موهاماتى و خرافات اوهام،

 اباطیل گونهاین از را الهى و عقلى معارف اخالقى، و علمى حقایق. کندمى مبارزه بود،

 و توحید دامن از بوده، حاکم روز آن جامعه در که را خرافاتىو  سازد،مى منزه و پاک

 (٧٤ص. , ١٣8٢ ,)خویی .زدایدمى خداشناسى
که در ، شودتقسیم می کتاب مقدس عهدین، به دو مجموعه عهد عتیق و عهد جدید

قصص  احکام و و، شده استاي گسترده دستخوش تحریفات طوالنیهاي طول زمان

 شرعی جدا افتاده است. که از موازین عقلی و ،قرآنی به نحوي در آن تغییر کرده

که صحت این متون را کاهش  ،یات وارد متون این کتب مقدس شدهاسرائیل بسیاري از

در  نیز و ،به وجود آورده است -قرآن -متفاوتی را با کتاب وحی وجوه بسیار و ،داده

 کفر را در کنار اعتقاد به خدا به هم آمیخته است. بسیاري از جاها شرک و
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تحریف شده قصص  در این تحقیق به بررسی وجوه تمایز نگارش قصص قرآنی و

 شود.پرداخته میدر عهدین 

 مبانی نظری -1

در اصطالح داستان و است،پیامگذار معنایی  در زبان فارسی،و  کلمه قصه در قرآن

 .ي استنویسی، داراي معانی دیگر

 است.عهد قدیم و عهد جدید ، و مقصود از آن ،تثنیه عهد است نیز کلمه عهدین

، مطلقاً نیامده؛ اما صورت مصدري آن جمع آن قِصَص قصه و هکلم کریم در قرآن

در برخی از  ها ودر فرهنگ هفت بار ذکر شده است. در مجموع ،«قَصَص»یعنی 

 اند:تفاسیر، در برابر کلمه قَصَص، این معانی را ذکر کرده

 ١؛سرگذشت -١

 ٢؛نقل قصه تعقیب و -٢

 (٧ص.  ,١ج ,8١٣8 ,)موسوي گرمارودي .پیوسته ذکر شود خبري از اخبار گذشتگان که پیاپی و -٣

شنونده، آن را  که گوینده و ،اندداستان از آن جهت قَصَص گفته سرگذشت وبه 

 ( 9ص.  ,)همان کنند.تعقیب می

 ،واقع صادقی است مبتنی بر دانش الهی و ،سرگذشت حق و ها در قرآن، خبرقصه

و ، شودبه کار برده می ایجاد عبرت در خردمندان که براي گسترش اندیشمندي و

 کند.شود که شنونده یا خواننده آن را دنبال میري بیان میطو

                                                           

 .٦٢، ر. ک: بقره -١

 .١١١ر. ک: یوسف،  -٢
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در  و ،گرددها باز میبیان قصهه هاي قران، آفرینش هنري، تنها به نحودر قصه

زیرا قصه ؛آفرینش ذهنی، راه ندارد تخیل و ها وحادثه پردازي وشخصیت موضوع و

 (١٣ص.  ,١ج ,١٣88 ,موسوي گرمارودي) واقع شده است. هاي قرآن، حق است و

 عهدینهای قرآن و داستان -2

 تفصیل و تبیین در مفسران از بسیارى توجه مورد همواره عهدین هاىکتاب

 . است بوده قرآن هاىداستان

 تفکر حوزه به اسرائیلیات ورود چگونگى از -«المنار» هشتم جلد در -رضا رشید

 خالف عهدین، با دبرخور در را تابعین و صحابه روش و ،گویدمى سخن اسالمى

 : فرمود که داندمى اکرم پیامبر دستور

 تصدیق را هاآن نه( ٣١٧ص. , ٦ج ,١٤0٤ ,)سیوطی؛ «لَا تُصَدَِّقُوهُمْ وَلَا تُکَذَِّبُوهُمْ»

 .نمایید تکذیب نه و ،کنید

 عهدین کتب ازرا  مطالبى تا بودند آن بر مسلمانان از اىعده که کندمى اشاره وي

 کهاست،  دشوار امرى این اما ؛باشد نداشته مخالفت رسولش و خدا کالم با که بپذیرند

آن تا را آنان سخنان نیز خود این، وجود با. آیندبرنمى آن هعهد از علما از اندکى جز

 . داندمى اعتماد قابل باشد، نداشته مخالفت صحیح سنت و قرآن با که جا

 داند؛نمى گرفتن قرار مستند ستهشای را تورات نوح، داستان تفسیر در رشید رضا

 شده نگاشته اسرائیلبنى از فردى توسط اصلى، تورات زمان از طوالنى اىفاصله با زیرا

 قدیمى تاریخى اثر یک عنوان به اما ؛نیست الهى وحى هر چند این بر بنا .است

  .است ارزشمند
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 و قرآن سیرتف براى اىقرینه متنش، اضطراب رغمعلى را تورات حکایت چنینهم

 .داندمى ١آن در شده یاد واقعه دو استقالل به قول

 وقایع، مانند موارد از بسیارى در پیشینیان، سرگذشت از عهدین حکایت

 اندکرده شبهه چنین اىعده. است متفاوت قرآن حکایت با هاآن ترتیب و هاشخصیت

 اختالل از ناشى ت،تفاو وجوه این و ،است شده گرفته کتاب اهل از قرآن هاىقصه که

 . باشدمى هاآن در بردن دست و -است رابم آن از ساحتش که -اکرم نبى حافظه در

 قابل و صحیح قرآن سخن تنها نیز، تعارض صورت در کندمى تصریح رضا رشید

 تحریف عهدین که حالى در است، الهى وحى آن هسرچشم که چرا باشد؛مى اعتماد

 . است خوردهدست و شده

 ءانبیا عصمت عدم بر مبنى را تورات مطالب نیز، لوط حضرت داستان در

 با قرآن حکایت که نیز نوح حضرت داستان در .کندمى اعالم قرآن با مخالف

 بر را اختالف وجوه داستان، نقل از پس است، متفاوت تکوین سفر در آن حکایت

 کهاین آن و ،ندکمى معرفى هماهنگ قرآن با مورد یک در را سخن و ،شماردمى

. است بوده ظلمشان و فساد خاطر بهاست، که  مردم بر خداوند خشم طوفان، سبب
 (٢٦9-٢٧١صص.  ,١٣٧9 ,)نفیسی

 پردازیم:در نقطه مقابل، به سالمت قرآن از خرافه و تحریف و تناقض می

 

                                                           

  ؛داستان میقات و نزول تورات :الف -١

 ها.آن شدن ها و به دنبال آن، مرگ و زندهرؤیت آناسرائیل و درخواست بار یافتن بزرگان بنى :ب
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 اعجاز در سالمت از هر گونه تناقض و ناسازگاری -2-1

 مطالب معارف، و علوم از گوناگونى هاىرشته رد قرآن که است معتقد ،بالغى عالمه

 اجتماعى، علوم خطابه، سیاست، فلسفه، مانند :است داشته بیان را علمى خاص

 .دارد برجسته متخصصانى امروزه کدام هر که فنونى... و نظامى مدنى، قوانین اخالقى،

 بیان به عالى سطح در و شیوه بهترین با و ،شده وارد مذکور علوم تمامى در قرآن

 و لغزش و وهن دچار علوم از یک هر بیان در که حالى در است، پرداخته هاآن

 یکدیگر با مقایسه در هاآن تمامى بین ناسازگارى که چنانهم است، نشده ناسازگارى

 .ندارد وجود نیز

تا جایی  نموده تأکید متعددى آیات در امر این بر نیز قرآن خود :داردمى بیان ایشان

؛ «أَ فَال یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِالفاً کَثِیراً»: فرمایدىم که

 که ،یافتندمى آن در فراوانى اختالف بود، خدا غیر سوى از اگر اندیشند؟نمى قرآن در آیا( 8٢، نساء)

 تعلیماتى از و ،بود امى که محمد مانند بشرى است ممکن چگونه که است آن گرنشان

  .نماید هیارا را هماهنگى و منسجم مطالب چنین بتواند بود، نشده برخوردار

 وجود شود، افکنده نظرى عهدین به نیز جهت این در اگر که کندمى تأکید ایشان

 .باشدمى دریافت قابل کامالً آن، در ناهماهنگ مطالب

 اعجاز در بیان مطالب اخالقی -2-2

 چنانآن و ،است اخالق و تربیت کتاب کریم، قرآن که داردمى بیان بالغى عالمه

 زمان آن از و ،است العادهخارق که کرده بیان را ارزشمندى اخالقى و تربیتى مطالب

  .است نیامده قرآن ىیزیبا به کتابى تاکنون،
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 سطح تریننییپا به تربیت و اخالق قرآن، نزول عصر از قبل در نویسد:او چنین می

 ،آورد بشر براى را فاضله اخالق و ارزشمند اخالقى مطالب قرآن ولى ؛بود رسیده خود

 . بود مهم اىمعجزه که

  :شریفه آیه مانند ،نمایدمى اشاره قرآن کریم در هاآن از هایىنمونه به ایشان

عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْکَرِ  وَیَنْهى بىالْقُرْإِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِیتاءِ ذِی»

 بخشش و احسان و عدل به خداوند (90 ،نحل)؛ «وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ

 شما به خداوند .کندمی نهى ستم و منکر و فحشا از و ،دهدمى فرمان نزدیکان به

 .شوید متذکر شاید دهد،مى اندرز

  :ویدگمى بالغى عالمه
 عظمت کنى، قرآن با مقایسه را آن اخالقى دستورات و ،کنى نظر تورات به اگر

 مطالب نیز اناجیل در طورهمین و ،شودمى روشن بیشتر آسمانى کتاب این

 برخالف قرآن که حالى در ،هستند برخوردار کاستى از هاآن اخالقى و تربیتى

 و ،نموده مبادرت متعالى، قىاخال دستورهاى و آداب بیان به ،جاهلى هاىسنت

 .است مندبهره مترقى تربیتى هاىشیوه از

 آن اعجاز ،است آن اسلوب و بالغت در الهى معجزه قرآن شد، روشن که حال

 جهات از پیامبرى بر صدق برهان و ،ربانى معجزه قرآن بلکه یست؛ن آن به منحصر

 (٧٣-٧٥صص.  ,١٣٧9 ,)مودب. است گوناگون

 عهدینقرآن و  ها دراقسام قصه -3

 ها در عهد عتیققصه -3-1

 شود:، که به اجمال اشاره میبندي کرددسته طبقه چندتوان در هاي عهد عتیق را میقصه
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 های اساطیریقصه -3-1-1

هاي درباره داستان .شودوفان بزرگ آغاز میطو  ،هاي پیدایشاین مجموعه با داستان

کشتی  ن و انسان، یونس و ماهی،توان به داستان پیدایش زمیاي عهد عتیق، میاسطوره

 .اشاره کرد و... ، برج بابل، ایستادن خورشیدخداگرفتن یعقوب با 

 های تاریخیقصه -3-1-2

رخدادهاي از که در آن به برخی  ،ترین منابع بشري استعهد عتیق یکی از کهن

 .تاریخی اشاره شده است؛ اما نه تاریخ به معناي مرسوم آن

عدم پایبندي مستقیم کتاب مقدس به  :کنداشاره می در این رابطه  ١نورتروپ فراي

که کتاب نامیم، تاریخ دنیوي است، حال آنچه تاریخ میین دلیل است که آنه اتاریخ، ب

 توجه دارد.، مقدس به تاریخ قدسی

 های تمثیلی )امثال و حکم(قصه -3-1-3

صص ق هر چند .است ٥فدروسو  ٤الفونتن، ٣ازوپ ٢حکایات یادآورها قصهنوع این 

اما وفور اشارات به حیواناتی چون مار،  رد؛شم حکایات توانتمثیلی عهد عتیق را نمی

 ها به چشم می خورد. ... در این قصهو بره، گوساله، االغ، گاو، ماهی

 

                                                           
1. Northrop Frye 

2. Fable 

3. Aesop 

4. Lafontaine 

5. Fdrvs 
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 های فلسفیقصه -3-1-4

توسط خداوند متعال به  ،به صورت قصهرا قرآن، بسیاري از مطالب ارزنده و سودمند 

 ،خود ،اوندي که جهان را به نیکوترین شکل خلق کردهخد تصویر کشیده است.

اولین قصه او  واست، قصه آفرینش  ،و اولین قصه مکتوب او ،پرداز استبهترین قصه

 (٥. ص ,١٣٧٢ ,جوادي آملی) .قصه آدم است ،در مورد انسان

 در قرآن کریم قصه -3-2

دهد که در قرآن لفظ نشان می ،ها آمده استبررسی آیاتی که کلماتی از ماده قَصص در آن

 ١.و هر کجا این واژه مورد نظر بوده، در قالب ماده قَصص آمده است ،قصه به کار نرفته است

آیینه  ها وسرگذشت ها،داستان یوسف آمده است: قَصَص و سوره ١١١ ذیل آیه

ها زیرا داستاناست؛ نتایج اعمال آدمیان  و شیرین و محسوس تجربیات تلخ نما وتمام

ام عمل قها در مانسانه اهلل به وسیلتقرب الی از این است که احکام خودسازي وسخن 

تواند این اعمال سازنده را انجام ثابت کرده است که هر انسانی می و ،به اجرا در آمده

 (٢٤8. ص ,0١٣9 ,پوربهرام). دهد

 اند: چهار بخش تقسیم کردهبه محققان علوم قرآنی، این کتاب الهی را 

 ؛ قصص -١

  ؛عقاید -٢

 ؛ احکام -٣

 .اخالق -٤

                                                           

 .٣. ر. ک: یوسف، ١
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هدایتی  يکه خداوند متعال از قصه به عنوان ابزار ،دهدبندي نشان میاین تقسیم

 بهره گرفته است تا دعوت خویش را ابالغ و پایدار سازد. 

قصه در قرآن و از نظر قرآن، خبر و سرگذشت حق، واضح و صادق است، مبتنی 

شود طوري بیان می ،د عبرت در خردمندانو ایجا اندیشه بسطبر دانش الهی که براي 

 (٢٤ص.  ,١٣89 ,)قربانی. کندکه شنونده و خواننده آن را دنبال می

 بندي است:قابل دستهزیر، لحاظ محتوایی در سه حوزه  ازقصص قرآن 

هاي پیامبران که درباره چگونگی دعوت قومشان، و معجزاتی که خداوند قصه -١

 و... نوحو  موسی، ابراهیم مثل قصه د؛شوبیان می، ها داده استبه آن

هاي مربوط به اشخاص یا حوادث پندآموز؛ این دسته از قصص درباره قصه -٢

حوادث و وقایع پندآموز از یا و  است، ها ثابت نشدهکه نبوت آناست اشخاصی 

 طالوت، جالوت، اصحاب کهف، ذوالقرنین و... گوید: مثل قصهسخن می

 ،گوید؛ این قصص از حوادثی سخن میپیامبر اسالم هاي مربوط به دورانقصه

 .حادث شده است که در زمان پیامبر

 های قرآن و عهدیناشتراک و تفاوت -3-3

توان اشاره کرد، که در این تحقیق تنها به بیان به موارد اشتراکی و افتراقی زیادي می

 :شوداشاره می -به صورت خالصه شده -هاپنج مورد از اشتراکات و تفاوت

هریک از سه دین توحیدي اسالم، مسیحیت و یهودیت داراي کتاب مقدس  -١

 ،است -مسلمان، مسیحی و یهودياعم از  -مؤمنی که مبناي ایمان هر ،هستند

 و حضرت مسیح ،فرامین خداوند را به صورت مستقیم که حضرت موسی

 اند.این فرامین را به صورت غیر مستقیم دریافت داشته و حضرت محمد
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یاري از مغرضان معتقدند قرآن رونوشتی از تورات و کتب مقدس پیشین بس -٢

 ترین وجه اشتراک عهدین و قرآن در وحیانی بودن آن است. هراست. مهم

 چند تورات و انجیل توسط افرادي بعد از حضرت موسی و عیسی

مورد  توان وحیانی بودن این کتب مقدس رااما نمی ؛نوشته شده است

 .تردید قرار داد

که قصد  ،خوریممی در عهد جدید و قرآن مجید نیز به قصص فراوانی بر -٣

اما تفاوت قصص عهد عتیق با قصص انجیلی و  ؛تعلیم و تذهیب دارند

گویی در قیاس با مقاصد تعلیمی نهفته در غلظت معیارهاي داستان ،قرآن

 است.

اطیري هاي اسوارههاي خاص در عهد عتیق با عنوان داستانوجود برخی قصه -٤

اما این بینش اساطیري به  ؛تر عهد عتیق استهاي کهنکه مربوط به بخش

 شود.هاي این مجموعه دیده میتر در دیگر بخشرنگصورتی کم

جاست که اگر با تفسیري غیر رمزگشایانه سراغ این قصص برویم، مهم این هنکت

کشتی گرفتن  ،امر بارز این هنمون ها را حمل بر خرافات خواهیم کرد.آن احتماالً

هایی قصه تابد.می تفسیري رمزگشایانه را بر که صرفاً )سفر پیدایش( ،یعقوب با خداست

 .خاص در قرآن وجود ندارد هبا این شیو

براي مثال  برانگیز است.پردازي عهد عتیق حیرتدر برخی از موارد جزئیات -٥

مار افراد قبایل هاي مطول، ذکر ارقام ریز و دقیق درباره شنامهارائه شجره

گویی از ویژگیاسراییل و... اما برخالف این روش، حذف، گزیده و خالصه

 گویی قرآن مجید است.هاي قصه
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  نویسد:در نقد این مطالب توراتی می ییعالمه طباطبا
 آدم و -هااي که آنوسیله و -به بهشت -در موضوع چگونگی آمدن شیطان

 ولی در ؛چیزي وارد نشده ت صحیح معتبر،در روایا آن فریب داد، با را -حوا

اما  ؛اندمعرفی شده کمک شیطان طاووس به عنوان دو و مار، اي از اخبارپاره

رسد به نظر می و ،نظر کردیمها صرفچون این روایات معتبر نبودند، از ذکر آن

 گویا این مطالب عیناً از تورات گرفته شده باشند. و ،که از اخبار مجعوله باشند

بوط آدم را از تورات به قصد نقد، نقل میهسپس  گاه ایشان داستان آدم وحوا وآن

که: خدا به آدم دروغ از جمله این ؛گذاردمورد انگشت ایراد می ١٣در پایان بر  و ،کند

هنگام وزش نسیم صبحگاهی در بهشت  خدا، خدا نسبت به آدم حسد ورزید، گفت

. که ذکر آن از ادب توحید به دور است ،این مطالبده مورد دیگر امثال  و ،زدقدم می
 (٢١-٢٢صص ,١ج ,١٣88 ,)موسوي گرمارودي

 امثله در شیوه نگارش قصص در عهدین نسبت به قرآن -4

در موارد  در قرآن کریم نیز و ،به تفصیل سخن رفته سلف،ي احوال انبیا از در کتب عهدین،

کتب عهدین  ؛ اماذکري آمده است شینتبلیغ پیامبران پیه نحو گوناگون از روش زندگی و

  فرماید:در قرآن کریم با اشاره به آن، میکه  ،نقصان شده دستخوش تحریف و

سخنان را  (١٣)مائده،  ؛«یُحَرِّفونَ اَلکَلِمَ عَن مَواضِعِه وَنَسُوا حَظَّاً مِمَّا ذُکِروُا بِه»

ادآوري شدند، ن یه آچه را ببخشی از آن و ،گردانندمی از جایگاه خود بر

 .فراموش کردند
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اعمال ناشایستی که بر خالف فطرت  پسند واطبق حکایت تورات کنونی، صفات ن

کامالً  سلف يدر بین انبیا ،معتدلی است رفتار هر بشر مباین با اندیشه و و ،آدمی

 شود.خواري به شدت مشاهده میشراب ریا، دروغ، فساد و که ،شایع بوده رایج و

که به  ،کندگساري اسراف میرات موجود، پیامبر خدا چنان در بادهصریح توتطبق 

به نحوي که طی دو شب  ،دهدتمیز خود را کامالً از دست می عقل و طور موقت،

  .ماندخبر مییحت، بیضاز این ف و ،کنددختر زنا می پیاپی با دو

 ،ه نیستنیز شایست شرایع پیشین، این مطلب عقالً خواري دربر فرض جواز شراب

باید به  و ،اصالح خالیق از جانب خداوند برگزیده شده که پیامبري که براي ارشاد و

را به نظام رساند، خود به  اجتماعی مردم مدد عقل روشن خویش، کارهاي فردي و

 و ،خبر بیفتدبی خوار و، که در عین مستی، مغلوب جهل باشد حدي مقهور هوس و

 (٥-٦صص.  ,١٣٤9 ,)صحفی. حض به بار آوردچنین رسوایی را در عالم غفلت م
حدود  در حقیقت پیامبر پاک خدا را تا ،که کتاب الهی را تحریف کردهآن بنابراین

پیروان ه اضافه بر جسارت به مقام نبوت، عقاید پسندید و ،اشرار خلق تنزل داده

 به هیچ انگاشته است. و ،را به باد تمسخر گرفته انبیا

یعقوب، خداوند متعال را که  بعداً و ،ابدیجا خاتمه نمیبه اینکه کار این مضافاً

با وي به کشتی  و ،کنداز هر صورتی منزه است، در صورت مردي مشاهده می

ه از غلبه بر بند ،این خداي مجسم کهآورتر از همه آنشگفت پردازد، وگرفتن می

اسرائیل هم  وي را به لقب م،یپس از یک شب کشاکش دا و ،شودخویش عاجز می

 فرماید.ملقب می
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هاي قرآن و عهدین هایی را در شیوه ماهیتی و نگارشی قصهتوان تفاوتمیلذا 

شمولی و روش خاص هدایتی قرآن، و حیا و چنین برشمرد، که اعجاز و جهاناین

هاي قرآن وجود دارد، و نیز شیوایی و رسایی در کالم قرآن، حجابی که در بیان قصه

 هاي برتري در قرآن نسبت به عهدین است.نسجام، از نشانههماهنگی و ا

 های قرآنی با توراتسنجش داستان -5

 کهاین آشکارسازى ،نیز تورات و قرآن هاىداستان میان ذاتى تفاوت آشکارسازى براى

 -اندگفته خاورپژوهان کهچنان -دمحم و نشده، گرفته تورات از قرآن هاىداستان

 که است این شیوه بهترین است، بوده نخوانده را کتاب اهل یگرد کتاب هیچ یا تورات

 .بسنجیم تورات با را قرآن هاىداستان از اىپاره

 قرآن در نوح داستان که بینیممى کنیم، آغاز نوح داستان با را سنجش این اگر

 که است آمده قرآن در تنها نمونه، براى. است آمده تورات در کهآن جز است چیزى

 فرا یگانه خداى پرستش به را خویش قوم درازى روزگار و بود، خداوند رستادهف نوح

 آزار گونهههم نوح کهآن از پس مگر نکرد طوفان دچار را آنان خداوند و خواند،مى

 و فراخوانى هاىشیوه ههم نیز و کرد، تحمل و تجربه آنان، دعوت راه در را آسیب و

 نیز خداوند و ،شد ناامید یکسره آنان آوردن ایمان زا و ،آزمود سودى هیچبى را تبلیغ

 : کرد وحى وه اب

وَأُوحِیَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن یُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِالَّ مَن قَدْ آمَنَ فَالَ تَبْتَئِسْ بِمَا »

که از قوم تو جز کسانى که  ،و به نوح وحى شد( ٣٦ ،)هود ؛«کَانُواْ یَفْعَلُونَ

 ،کردندچه مىپس از آن .هرگز ]کسى[ ایمان نخواهد آورد ،دانایمان آورده

 .غمگین مباش
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 این درستى توانست،مى که هایىشیوه ههم آزمودن با آن عصر پیامبر گونه،بدین

  ، که:کرد گواهى را خدا سخن

به  ،ما تا پیامبرى برنینگیزیم( ١٣ ،)اسراء؛ «مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا»

 .پردازیمعذاب نمى

 یکسره تورات، در داستان این و است، آمده گونهبدین -قرآن در تنها -هانکته این

 .است دیگرى چیز

 طوفان، از رستگان که ،دارد تأکید نکته این بر که ،است کریم قرآن تنها چنینهم

  .بودند آورده ایمان خداوند به که ،یافتند رهایى و رستگى رو این از تنها

 غرق چگونگى و نوح پسر داستان تاریخى، وقایع میان از که ،است قرآن اینمضافاً 

 ١.است کرده گزارش را او شدن

 نگفته سخن آشکارا زمین، ههم بر طوفان گسترش از که ،است کریم قرآن تنها

 پاک طوفان، ایجاد پشیمانى از را خدا تورات، برخالف که است قرآن این نیز، و است

 با پشیمانى اندوه از خدا که پنداشته و ،رفته ترپیش نیز این از تورات اما ؛شماردمى

از  تربزرگ خداوند و -نیاورد پدید طوفانى هرگز پس آن از که ،بست پیمان خویش

 آسمان در نکند، فراموش را خویش پیمان کهاین براى و -باشد چنین که است آن

 هرگز رواین از و است، آسمان در -کمان رنگین -قزح قوس نشانه، آن و نهاد اىنشانه

 . داد نخواهد روى زمین در طوفانى

                                                           

 .٢٥-٤8ر. ک: هود،  -١
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 پیشکش ییهاقربانى طوفان، فرونشستن از پس نوح، که است آمده تورات در

 خشنودانه و ،فرونشست خشمش رسید، خدا به کباب بوى که همین و کرد پروردگار

 ١.است داده پاسخ تندي قرآن کریم به را یهودیانمهمالت  این. کشید راحتى نفس

 چهره در را حضرت که، است قرآن تنها نیز -خلیل ابراهیم -ابواالنبیاء درباره

 و فرزند و جان با جانبه،همه جهادى و پیگیر پیکارى در که ،دهدمى نشان مجاهدى

 در زورگویان و گرانستم با شکند،مى را هابت کند،مى مبارزه خدا راه در خویش مال

 یارى به و ،شودمى افکنده آتش به -یکتا خداى سوى به -دعوتش خاطر به ،افتدمى

 دیگر و ،بود مردم امام و پیشوا که کسى هچهر در نیز، و ماندمى آسوده آتش از خدا

 .بودند او راه راهیان از یا او تبار از پیامبران

 جز یابدىنم اىشیوه ،ابراهیم اندوزىمال براى که رودمى پیش جاآن تا تورات

 آهنگ، این به را -ساره -خویش همسر و ،کند همسرفروشى تا وادارد را او کهاین

  .بگرداند شهر به شهر

 آسمانى دعوت چگونه ابراهیم که دهندمى گزارش ،مریم سوره آیات چنینهم

 راستى و یکتاپرستى به را او نخست و ،کرد آغاز خویش ]عمو[ پدر با را خویش

سخت و شکنجه به را او که نپذیرفت، تنها نه را او دعوت چگونه رپد و فراخواند،

 با را پدر تهدید احترام، و ادب روى از ابراهیم چگونه و ،کرد تهدید سنگسار و گیرى

  ٢.داشتمى چشم را دعوتش پذیرش و ،گفت پاسخ خدا از خواهىآمرزش و دعا

                                                           

 .٢8و  ٣٧ک: حج،  ر. -١

 .٤١-٤8ر. ک: مریم،  -٢
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 به داوود از تورات که ناسازگارى تصویرهاى و متناقض هاىتوصیف دیگر، سوى از

 در یشانا از اىیگانه و درست تصویر هاآن روى از تواننمى که است اىگونه به داده، دست

 که دلیر پادشاهى دهد،مى نشان یهود بزرگ پادشاه چهره در را او گاه. به عنوان مثال، آورد نظر

 بدین و کشد،مى را شسرک جالوت فالخنى، با تنها باشد، داشته دست در شمشیرى کهآن بى

 دشمن با جنگ در ایشان با همراه بعد اندکى اما ؛شودمى طرد فلسطینیان سوى از سبب

 .گذاردمى آنان اختیار در یهودیشان، وطنانهم ضد بر را شمشیرش حتى و ،کندمى شرکت

 پاسدار دیگر روزى و کند،مى حمل را اسرائیلى شاؤل سالح روز یک کسی که

 روزى و ،گیردمى نفوذ و قدرت فلسطینیان از روزى یا ؛شودمى فلسطینى اخیش

 همان در و کندمى دشمنى سرکش، شاؤل با یا برد؛مى میان از را آنان نفوذ و قدرت

 اسرائیلى دختران از بسیارى و -جاناتان -یوناتان پسرش دوست و او دختر شوهر حال

 .نوازدمى گیتار خوبى هب و ،کندمى خنیاگرى ،شاؤل کاخ در یا ؛باشدمى نیز

 نیست کسى، تورات دیدگاه ازاست، که  نبی سلیمانیکی دیگر از انبیاي الهی، 

 و ترینزشت به خویش، قدرت و حکومت استوارسازى براى که پادشاهى جز

 پدر، جانشینى که را -ادونیا -دخو تربزرگ برادر او. زندمى دست کارها ترینننگین

 .کشدمى ،اوست شرعى حق

 هوسرانى و کامجویى در فرورفته همواره که ،است کسى تورات دید از او چنینهم

 و محرم رسمى، غیر و رسمى زن هزار د،خو کاخ حرمسراى در که است کسى .است

 ،سلیمان کریم قرآن در اما ؛است آورده گرد گوناگون شهرهاى و نژادها از نامحرم،

 ١است. بخشیده وا هب شگفت هایىنعمت خداوند که است پیامبرى

                                                           

 .٣0ر. ک: ص،  -١
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 و تورات در که ،کندمى اشاره وقایعى به کریم قرآن نیز بتول مریم داستان درباره

 و برگزیدگى از به عنوان مثال. نیست نشانى هاآن از رسوالن اعمال کتاب و انجیل

 ١.است گفته سخن جهان زنان بر مریم برترى

 بدان روهیچ به را شبهه و شک که است کتابى قرآن که ،شودمى آشکار گونهبدین

 هاگزارش ما براى پیشین رویدادهاى و اقوام از هم که است کتابى .نیست راهى

 عصر در عقلى و اجتماعى اقتصادى، دینى، زندگى روشن، اىآیینه مثل هم و ؛دهدمى

 . نهدمى ما چشم پیش را جاهلى

 باید ناگزیر کریم، قرآن از درست گیرىبهره براىبیان این نکته الزم است که 

 یارى قرآن، تفسیر و خدا رسول حدیث یعنى ؛دیگر اساسى هسرچشم دو از

 خواهد پوشیده ما چشم از قرآنى هاىنکته از بسیارى صورت ، در غیر اینجست

 (٤٤-٦9صص.  ,١٣8٣ ,بیومی مهران و راستگو). ماند

 گیرینتیجه -6

چند تورات و  ودن آن است. هردر وحیانی ب ،ترین وجه اشتراک عهدین و قرآنمهم

در  نبایداما  ؛نوشته شده است انجیل توسط افرادي بعد از حضرت موسی و عیسی

 . وحیانی بودن این کتب مقدس، تردید داشت

منان ؤاالجرا به مبه عنوان قوانینی الزم موسی حضرت واقع ده فرمان خداوند به در

تورات  و همقرآن هم  که ،است اینیشین قرآن با کتب مقدس پ وجه تشابهشود. میالقاء 

 . آدمیان به مقصدي مقرب در نزد خداود برسندکه  ،براي هدایت بشریت آمدند ،و انجیل

                                                           

 .٤٢ر. ک: آل عمران،  -١
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آن با  ترین تفاوت عمده ولی؛ چکیده کتب مقدس پیشین است ،قرآن بنابراین

  نگارش و مؤلفین آن است. هدر شیوعهدین 

ط یهودیان مکتوب شده؛ ولی قرآن در توس ها قبل از زمان پیامبرعهدین سال

بر ایشان، از طرف فرشته وحی نازل شده، و توسط حافظان و  زمان پیامبر اکرم

  آوري و مکتوب شده است. کاتبان امین وحی، جمع

ها به همراه منابع تفاسیر قرآنی، الزمه درک تشابه و تفاوت قرآن و عهدین، مطالعه آن

 و منابع حدیثی است.

 مآخذمنابع و 
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