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  5/5/1393ـ پذیرش:  25/11/1392دریافت: 

  چكيده
ـ و غ غیر وحیـانی « فرضشیپبر ي آن، هاآموزهو کریم قرآن  دینی بهنگاه برونبا بسیاري از خاورشناسان  الهـی بـودن    ری

را کتـابی  ایشان قـرآن  اند. قصص آن متمرکز کرده وقرآن  ي از تحقیقات خود را بر یافتن مصدرتأکید کرد و بسیار »قرآن
ـ  و  دانسـته  انجیـل  ویژه تـورات و به، ثر از سایر کتب آسمانیأمترده، آن را بشري تصور ک ه از کتـب  قصـص آن را برگرفت
جاکـه پاسـخ   کـریم اسـت. از آن  هاي قـرآن  عهدین با قصههاي شباهت قصهل آنان، جمله دالیاز. دانندمی مقدس پیشین

این مقاله برآن است با استناد بـه شـواهد   ، رساندمی کریم را به اثباتقرآن  وحیانی بودن، مستدل به این شبهات منطقی و
دالیـل   و، با عهـدین هاي قرآن هنري در قصههاي تمایز جلوه عهدین و وقرآن  تاریخیهاي محتواي گزارهـ دینی  درون

انگـاره اقتبـاس   ، انکار برخی عبارات عهـدین  وقرآن  یید محتواي قصصأت در شناسانباستانهاي یافتهـ دینی  معتبر برون
  از عهدین را مردود اعالم کند.هاي قرآن قصه

  .انجیل، تورات، خاورشناسان، قصه، قرآن: هاکلیدواژه
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۳۶     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

  مقدمه
ا : «فرمـوده  و شـده  متکفـل  را کـریم قرآن  حفاظت خود، خداوند گرچه نُ  إِنـَّ الـذِّکْرَ  نَزَّلْنَـا  نحـ ا  و  لَـه  إِنـَّ

واگـذار   مسـلمانان  مـا  بـه  فرهنگی را گرانتحریف برددست از آن معارف صیانت اما، )9حجر: (»لحافظُون
 قصــص و، موردعالقــه خاورشناســان دربـاره اســالم  گسـترده و یکـی از ابعــاد مطالعــات  . اســت کـرده 
 مصدر این قصـص توجـه مستشـرقان را بـه خـود جلـب کـرده و       آثار، در این . قرآنی استهاي داستان

 یکـی از ، رسـد مـی  نظـر  بـه . بـاره شـده اسـت   اشکاالتی از سـوي آنـان در ایـن    موجب طرح شبهات و
اقتبـاس   هئلمسـ  وقـرآن   بـودن  وحیـانی  انکـار  براي غیرمسلمانان میان در که تحقیقاتی آثارترین پرحجم
 و نویسـنده ، )1979ــ 1913( حـداد  دره یوسف از، است گرفته صورت از کتب مقدس پیشینقرآن  قصص
 گرفتـه  لبنـان  کلیسـاي  از را خـود  کشیشـی  رتبه میالدي 1939 سال در که است معاصر مسیحی کشیش

 بـراي قـرآن   مـتن  از شـواهدي  يوجـو صرف جسـت  را خویش عمر از سال بیست از بیش، وي. است
: گیـرد مـی  قـرار  بخـش  سه در، زمینه این در وي آثار .)143، ص 1385، زمانی( است نموده نظریه این اثبات
 ؛القـرآن  فی االنجیل. 1 از عبارتند که است کتاب پنج بر مشتمل، قرآنیۀ دروس عنوان با کهنخست،  بخش

: والکتـاب  القـرآن  نظم. 4 ؛نیۀآالقر الدعوة اطوار: والکتاب القرآن. 3 ؛ۀوالکتابی القرآن ۀبیئ: والکتاب القرآن. 2
  .القرآن معجزة: والکتاب القرآن نظم. 5 ؛القرآن اعجاز

از ، مسـتدل بـه آنهـا    پاسـخ منطقـی و   وهاي قـرآن  در زمینه داستان شبهات مطرح شناساییرو، نازای
موجب تقویت ایمـان مسـلمانان نسـبت بـه آسـمانی      سو، از یکقرآنی است که هاي پژوهشهاي بایسته
گاه مغرض است کـه در پـی ایجـاد     پاسخی مناسب به افراد ناآگاه وگر، از سوي دی شود وقرآن می بودن

 شـود کـه مصـدر و   مـی  ال پاسـخ داده ؤبه این سن مقاله، باشند. در ایمی کریمقرآن  خدشه در الهی بودن
  چیست؟هاي قرآن منبع قصه

  قصهشناسي مفهوم
که حاصـل جمـع آنهـا چنـین     اند مفصلی را آوردههاي بحث» قصه«معناي لغوي ة کتب لغت عربی دربار

رَ «از بـاب   »قصصـاً  و قَـص یقُـص قَصـاً   «: است ر  نَصـ برگفـت «از جملـه  . معـانی بسـیاري دارد  » ینصـ ،
؛ 74، ص 7، ج ق1405منظـور،  (ابـن  اثـر کسـی یـا چیـزي را دنبـال کـرد       و، چیـد ، بریـد ، سرگذشت گفـت 

  .)404، ص ق1404اصفهانی، راغب
 گیـرد؛ مـی  معناي دنبالش برو تا بنگري چه کسـی او را قصه به«نویسد: می مجمع البحریندر  طریحی

  .)179، ص 4تا، ج (طریحی، بی» رودمی و از پی او کندمی کسی که جاي پایش را دنبال



   ۳۷ اقتباس قصص قرآن از عهدين؛ بررسي و نقد نظريه دره حداد

یعنی مقصوص مانند کسـره  فعول،  قصه بر وزن فعله در معناي: «نویسدمی در این خصوص طبرسی
، یعنی آن چیز را پی گیري کـرد ، »قَص الشیء یقُصه قَصاً وقصصا«ة مصدر نوعی از ماد، به معنی مکسور

  .)746، ص 2، ج ق1406(طبرسی،  آمده است، برید آن را چید و، آن را بازگفت
کـه  ، تـاریخ پیشـینیان   و سرگذشـت : «گونـه تعریـف کـرد   ایـن توان می معناي اصطالحی این واژه را

  . آیندمی مطالب پشت سر هم، باشد که در شرح ماجرامی ماجراي زندگی آنها وجوگر حاالت وجست

  قرآن در »قصه« مشتقات كاربرد
 .اسـت  رفتـه  کـار  بـه  فعل یا و مصدر، اسم قالب در، قرآن متعدد آیات در بار 26 »قَص«ة ماد، طورکلیبه

 و )179، ص 4تـا، ج  (بـی  طریحـی  کـه چنـان ، اسـت  تبیین و بیان معنايبه، فعلی صورتبهواژه  این کاربرد
  .است بیان معنايبه »قَص« کهاند گفته دو هر )190، ص 11، ج ق1405( منظورابن

 :دارد اشاره محوري معناي یکی از سه به »قَص« کلمه مشتقاتکریم، قرآن  در
ا  علـى  فَارتَـدا ... : «فرمایـد مـی  خضر از موسی داستان در: گرفتن را کسی اثر و پا جاي دنباله. 1 مـاثَارِهء 

  .)64کهف: ( »قَصصا
لین  خَیرْ هو و الْحقَّ یقُص للَّه إِلَّا الْحکْم إِنِ: «برخواندن و کردن حکایت، گفتن باز، نمودن بیان. 2 الْفَاصـ« 

  .)57انعام: (
 شـعیب  وي بـا  آشـنایی  و مـدین  بـه  موسـی  گـریختن  در قضـیه  ازجمله و ماجرا داستان، سرگذشت. 3

ک  نَقُـص «یـا   )25(قصص:  ...»فَلَما جاءه و قَص علَیه الْقَصص«... :فرمایدمی لَیـنَ  ع سـصِ  أَح الْقَصـ«... 
  .)3یوسف: (
 بـراي قـرآن   در خاصـی  شـکل  بـه  کـه  گزارشی و اخبار: از است عبارتقرآن  در »قصه« مفهومرو، ازاین

هـاي  ویژگـی  و اهـداف  با، قرآن در قصههاي ویژگی و اهدافدیگر،  عبارتبه. است آمده گرفتن عبرت
  .است متفاوت قصص سایر

  ناز كتب عهديقرآن  دره حداد در اقتباس قصص شبهات
 آیـا قصـص   بر اعجاز غیبی اسـت؟ و  مشتملقرآن  کند که آیامی االت آغازؤرا با این سخود  وي سخن

  زیرا: ؛»از اخبار غیبی نیستقرآن  قصص« نویسد:می در پاسخگاه، است؟ آن جزو اخبار غیبیقرآن 
 آنهـاي  آمـوزه ۀ همـ  کـه  کتـابی  و باشدمی انجیل و تورات از شدهبرگرفتههاي قرآن قصه اکثریت. 1

۳۸     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

. وي )543، 172، 540، ص 1982حـداد،   دره( نـدارد  غیبی اخبار در اعجازي خود، باشد دیگر کتب از برگرفته
  کند:می به این دالیل استناد ودر این زمینه 

    بوده است. متداول میان اعراب درقرآن  نزول قبل از قرآنی قصصـ 
  .دارد آنها ها ازگرفتن این قصه یاد بر کتاب، داللت اهل با عرب و و پیوستگی حضرت محمد اتصالـ 
  بود.قرآن  دسترس عرب قبل از نزول شده به زبان عربی درترجمه انجیل تورات وـ 
  .دارد او اطالعات و علم بر داللت محمد سیرهـ 

 و تـاریخی  واقعیـت  هـیچ . آمـوزي عبـرت  و نصیحت است براي تمثیلی تنها، قرآنهاي قصه واقعیت. 2
 و فُـؤَادك  بِه نُثَبت ما الرُّسلِ أَنباء منْ علَیک نَّقُص کالُّ«: طور که در این آیه آمده استهمان. حقیقی ندارد

كاءفىِ ج هذقُّ هالْح ظَۀٌ وعوم کْرَى وینَ  ذنؤْم لْمـفرسـتادگان  بـزرگ  اخبـار  از] یـک [ هـر  و ؛)20:هـود ( »ل 
) اخبـار ( ایـن  در و گردانیم؛مى استوار را دلت آن وسیله به که چیزى کنیم،مى حکایت تو براى را) الهى(

  .)539، ص 1982حداد،  (دره »است رسیده تو به مؤمنان، براى یادآورى و پند و حق
. دانـد مـی  متشابهات از راقرآن  قصص سیوطی که طورهمان، استقرآن  متشابهات ازقرآن  قصصـ 

 و امثـال  و قصـص  چگونـه  پـس ، اسـت قرآن  متشابهات از تشریعی احکام بجزقرآن  آیات کل وقتی لذا
  .)543، ص 1982، حداد دره( باشد داشته تاریخی واقعیت و اعجاز قیامت روز از اخبار و آفرینش اخبار
در خصـوص اقتبـاس   ، آنـان کـه  شـود  مـی  مشخصسایر مستشرقان،  و دره حدادبررسی نظرات  با

  کنند:می دالیل ذیل استناد، به از عهدینقرآن  قصص
 خصـوص  در حـداد  دره دالیـل  از یکـی  است: انجیل) پیشین (تورات و مقدس کتب تفصیلقرآن . 1

 در وي .اسـت  آنهـا  عربـی  ترجمهقرآن  که است مطلب این عهدین مقدس کتب ازقرآن  قصص اقتباس
 از برگرفتـه  توحید و اسالم همان، کندمی تبلیغ آن ازقرآن  که توحیدي و اسالم: نویسدمی خصوص این

 کـه  اسـت  این در تفاوت فقط و نیست جدیديۀ نکتة دربردارند، دو آن بر افزون و است انجیل و تورات
 مخاطبـان  بـراي  و عربـی  زبـان  بـا  اسـالم  پیـامبر  کـه  اسـت  »الکتاب« اسالم عربیۀ نسخ، قرآن اسالم
، »فصـلت « هـاي واژهخـود،   مـدعاي  اثبـات  بـراي  وي. پردازدمی »الکتاب« اسالم تبلیغ به خود زبانعرب

کـرده   معنـا  »تعریـب  و معربا، اعربت« معنايبهد، آیمی ذیل آیات در که به ترتیب را »تفصیل« و »مفصال«
 از را آن هـاي آمـوزه  نخسـت ، مسـال ا پیامبر که داندمی »الکتاب« عربیۀ نسخ راقرآن ، سانبدین. است

 قُرْءانًـا  جعلْنَـاه  لَـو  و« اسـت:  آموختـه  هـا عرب به عربی زبان با را همان، سپس و گرفته فرا انصار علماي
 و( مـبهم  خوانـدنى  را) قـرآن ( آن) فـرض  بـر ( اگـر  و؛ )44: فصـلت (...» ءایاتُـه  فُصلَت لَا لَو لَّقَالُواْ أَعجمیا



   ۳۹ اقتباس قصص قرآن از عهدين؛ بررسي و نقد نظريه دره حداد

 الْکتَـاب  إِلَیکُم أَنزَلَ الَّذى هو ...« است؟ نشده تشریح آیاتش چرا: گفتندمى حتماً دادیممى قرار) غیرعربى
 فـرو  شـما  سـوى  بـه  تفصـیل  بـه  را] قـرآن [ کتاب که است کسى او کهدرحالى ...؛ )114: انعام( .»..مفَصالً

) الهـى  هـاى (کتاب شرح و؛ )37: یونس( »الْعالَمینَ رب من فیه ریب لَا الْکتَابِ تَفْصیلَ و ...« .است فرستاده
  .است جهانیان پروردگار طرف از] و[، نیست آن در تردیدى هیچ کهدرحالى است؛

 فـرا  تلمـود  از راآنهـا   اسالم پیامبر، نیست تورات در که را قرآنی قصص از بخش آن نویسد:می وي
 جانـب  از کـه ، »انجیـل  تـورات و « در را اعجـاز  بایـد  مـا ، بنابراین. است کرده جاسازيقرآن  در و گرفته

 بـه  و است گشته ترجمه نوفل بنورقۀ توسط، آنها روي از که کتابی در نه، بیابیم است شده نازل خداوند
  .)351، 185، 65، 576، ص 1982حداد،  دره( است داده آموزش محمد حضرت

  بررسينقد و 
 با کلی مسایل و اصول الهی، در ادیان و آسمانی هايهمۀ کتاب که کندمی بیانقرآن  آیات از دسته . این1

 اخـتالف  .)19عمران: آل( »الْاسلَام اللَّه عند الدینَ إِنَّ«: دهندمی تشکیل را واحدي دین و مشترك هستند هم
جدید،  الهی دین هر وي، زندگی و بشر تکامل تناسب به که است یئجز و فرعی لئمسا در آسمانی ادیان
 برنامه ترینجامع و ترینخاتم، کامل دینعنوان به اسالم دلیل، دین همین به. است گذشته ادیان از ترکامل

 باقرآن  بنابراین، هماهنگی. است آورده ارمغان به انسان اخروي و دنیوي فردي، اجتماعی، سعادت براي را
 مانند و اخالقی هايارزش و دینی عقاید از اصلی، اعم لئمسا درآنها  آسمانی کتب و گذشته برنامۀ انبیاي

 سوي از تردیدآسمانی، بی وحی این که است این بر دلیل کتب نیست، بلکه آن از اخذ بر دلیلتنها نه آن،
ذى  تَصدیقَ لَکن و اللَّه دونِ من یفْترَى أَن الْقُرْءانُ هذَا کاَنَ ما و«است:  جهانیان پروردگار ینْ  الـَّ بـ  ه یـدی و 

 غیـر  دروغ، بـه  قرآن، به این که نیست سزاوار ؛ و)37یونس: ( »الْعالَمینَ رب من فیه ریب لَا الْکتَابِ تَفْصیلَ
اسـت،  ) الهـى  هـاى (کتاب شرح و باشداست، مى آن از پیش که آنچه دمؤی لیکن و شود داده نسبت خدا

  است. جهانیان پروردگار طرف از] و[نیست،  آن در تردیدى هیچ کهدرحالى
 اجمـال  بـه  پیشـین  آسـمانی  کتب در که، کلی اصول و اصلی مسائل از آنچه هرگفت:  دبایرو، ازاین

 بـا ، دارد دیگـر  آسمانی کتبسایر  بر تسلط و هیمنه آسمانی، که کتاب آخرینعنوان به قرآن در، بود آمده
  .)64، ص 10، ج 1370، یئطباطبا( است شده بیان ترکامل صورتبه و تفصیل
 بـه  »تفصـیل « لغـوي  معنـاي  بیـان  در دلیلی هیچ بدون، است عرب خود اینکه وجود با، دره حداد. 2
. اسـت  نشـده  ذکـر  حـال  به تا قدیم از لغت هايکتاب از یکهیچ در معنایی چنین زیرا است؛ رفته خطا

۴۰     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

 کیشـان هـم  از یکـی  کـه  ،المنجد صـاحب  حتی. است کرده استنباط چگونه را معنا این وي نیست معلوم
  .)585، ص تامعلوف، بی( است نکرده اشاره معنایی چنین به، اوست
ۀ ترجمـ  ایـن  چـرا ، است تورات عربی برگردان و شده اقتباس عتیق عهد از قصص آن وقرآن  اگر. 3
ه  وأَعانَـه  افْتَـرَاه  إِفْک إِلَّا هذَا إِنْ کَفَرُوا الَّذینَ وقَالَ« داند؟می الهی مستقل وحی را خود، تورات عربی لَیـع 
مآخَرُونَ قَو اؤُوا فَقَدوراً ظُلْماً جزقَالُوا ویرُ واطینَ أَسلا الْأَوهاکْتَتَب لَى فَهِیتُم هلَیکْـرَةً  عیالً  ب أَصـقُـلْ  و  أَنزَلَـه 

  .)50ـ38: حاقه؛ 31: فاطر؛ 6: نمل؛ 6ـ4: (فرقان »رحیماً غَفُوراً کَانَ إِنَّه والْأَرضِ السماوات فی السرَّ یعلَم الَّذي
 آیـا  که شودمی روشن سؤال این به پاسخ است، در وارد حداد دره منطق بر که دیگري مهم اشکال. 4

 داشـته  عرضه جدیدي جدید، دین مخاطبان براي که است این منزلهدیگر، به زبان یک به متن ترجمۀ یک
 بایـد ، آسـمانی  و سـایر کتـب   جدیـد  عهد و عهد عتیق مختلفهاي ترجمه است، پس چنین اگر است؟

 در انجیـل  و گفت: تورات این، باید افزون بر. نیست چنین کهدرحالی. گردد تلقی نوین دین یکعنوان به
  .)82ق، ص 1399، مغنیه( دانستنمی عبري نیز اسالم و پیامبر بود نشده ترجمه عربی به اسالم ظهور عصر

ـالت  با زمان همو مدینه،  مکه در مقدس کتاب عربی ترجمه عرب، وجود معروف نویسانتاریخ ـامبر  رس  پی
ـاب  کـه  نرسـیده  ثبـت  بـه  تاریخ در و سندي دلیل دانند؛ زیرا هیچمی بعید را بسیار اکرم  از پـیش  مقـدس  کت

ـال  ، بـه هاکتاب ترجمۀ این تاریخ بلکه، باشد العربةجزیر مردم دسترس و در شده ترجمه عربی به اسالم ـا  س ه
  .)681، ص 6، ج 1970، علی(رسد می امیهبنی خالفت اواسط یعنی؛ اکرم پیامبر رحلت از پس

 عربـی  بـه  تـورات ، مـیالدي  718 سـال  از پـیش  تـا  نویسد:می انجیل و تورات ترجمهة دربار بیومی
 هـم  انجیـل  ترجمه بهن، افزون برای). اکرم پیامبر رحلت از پس سال 90 حدود یعنی( بود نشده ترجمه

 ترجمـه  نیـز ، شـیدیاك  کشـیش . اسـت  نبـوده  نیازي، میالدي10 و 9هاي سده از پیشها، سرزمین آن در
  .)410، ص 1383، بیومی( داندمی میالدي یازدهم قرن از پس را عربی زبان به مقدس کتاب

ترجمه عربـی نشـده    مدینه یا اصالً در مکه و، انجیل هنگام بعثت پیامبر اکرم که تورات وننتیجه ای
 برخـی  کـه  اسـت  واقعیتـی  بـه آن دسترسـی نداشـتند. ایـن     عمـوم مـردم  ، یا اگر ترجمه شده بود بود و

 عهـد  از اکرم پیامبر کهند معتقد بود مدینه یهودیان« :نویسدمی گرونبامتأکید دارند.  آن بر خاورشناسان
  .)75، ص 1373گرونبام، ( »است اطالع بودهبی جدید عتیق و

 مقـدس  کتـاب  نـه ، )محمـد ( عـرب  بازرگان، حجاز در مکه پررونق شهر در« :نویسدمی آرمسترانگ
  .)158، ص 1382آرمسترانگ، ( »بود شنیده حزقیل و ارمیا، اشعیا از نامی نه و بود خوانده
 اعتـراف ، اسـت  داده انجـام  را عهـدین  وقـرآن   مطالب میان مقایسهترین جامع شاید که، ماسون دنیز

  .)386 ، ص1379، ماسون( شناختنمی تفصیل به را انجیل و اسفار در مضمون وحی محمد که کندمی



   ۴۱ اقتباس قصص قرآن از عهدين؛ بررسي و نقد نظريه دره حداد

 ،لیـدن قـرآن   المعـارف دایـرة  در »قـرآن  نـزول  ترتیب و ثیرگذاريأت« مقاله نویسنده بوئرنیک جرهارد
 مجعـول  یـا  مشـروع صـورت  ، بـه انجیـل  و تـورات  به مربوط آثار ازاي مجموعه هیچ که کندمی اعتراف
 کتـب مقـدس عهـد    اینکه بر دال مدرکی هیچ و باشد...قرآن  اصلی منبع و مستقیم مبناي که ندارد وجود

 عربـی  بـه  متفرقههاي کتاب گونه به یا کامل ايمجموعهصورت به محمد زمان از قبل تا جدید عتیق و
  .)Grerhard, 2001-2006, p. 1-316( ندارد وجود، باشد شده ترجمه

 نقـل  بـن نوفـل  ورقـۀ  ةکه دربـار  متناقضی گاه و گوناگون روایات رغمکه علییادآوري است الزم به 
هـاي  داسـتان  و معـارف  برخـی  انتقـال  و ورقـه  از پیـامبر  تعلم بر دال مطلبیآنها  از یکهیچ در، اندکرده

 نیسـت  معقول اصالًعبارت دیگر، . به)128، ص 1361، رشیدرضا( ندارد وجود حضرت آن بهوي  از عهدین
 و دهـد  تحویـل  خودشـان  بـه  سـپس ، بگیرد کتاب اهل از را آنهاي آموزه وقرآن  محمد حضرت که

 پاسـخ  و کننـد  سـکوت  همگـی  نیـز  آنان و فراخواند مبارزه بهها، سرگذشت این به آگاهی سر بر را آنان
  .)62، ص 1387، معرفت( ندهند تندي

 و اصـالت ، گذشـته  پیامبران واقعی و اصیلهاي کتاب به نسبتقرآن  تصدیق که گونههمان، نتیجه در
ۀ نظریـ  بـر تنهـا  نـه  نیـز  یادشـده  کتب به نسبتقرآن  بودن دهندهتفصیل، کندمی ثابت راقرآن  بودن الهی

 وقـرآن   جامعیـت  بر، اساسی مسائل در آسمانی کتب میان هماهنگی بر افزون بلکه، ندارد داللت اقتباس
  دارد. داللت پیشین الهی ادیان و آسمانی کتب با مقایسه در آن بودن ترکامل و اسالم دین

  با كتب پيشينهاي قرآن مشابهت قصه. ۲
. از عهـدین اسـت  قـرآن   اقتبـاس  ۀتـرین مبنـاي فرضـی   مهم، عهدینهاي با قصههاي قرآن مشابهت قصه

قـرآن   این کتـب مقـدس و  هاي نزدیکی برخی قصه قرابت و، شباهت بسیاري از خاورشناسان با مشاهده
آنهـا را  . کننـد تأمـل  عهدین  وقرآن  اهداف قصص وکه در محتوا نبدون ای، اندحکم به اقتباس داده، کریم
آسـمانی پیشـین   هـاي  را متهم به اخـذ مطالـب از کتـاب    اکرمامبر پی بر یکدیگر منطبق دانسته و کامالً
  .)26، ص 1346؛ بروکلمان، 121ـ107، ص ق1417؛ عوض، 76، ص ق1420الصغیر، علی ( اندکرده

  است: متصور حالت زیر چهار، عهدین باهاي قرآن قصه میان جامعاي مقایسه که دردرحالی
هـایی  قصـه  بـا ، عتیق عهد در. نیستقرآن  در آنها از نشانی که آمده انجیل یا تورات درهایی قصه. 1

آنهـا   از هـیچ اثـري   که یمهست مواجه نبی حیقوق، نبی میکاه، نبی نحمیاي، نبی یوئیل، نبی دانیال همچون
 :3 ، لوقـا 17ــ 1:1 متـی ( عیسـی  حضـرت  نامه نسب مانند حلقاتی نیز اربعه اناجیل در. نیست کریمقرآن در 

۴۲     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

کـه   است آمده مفصل طوربه دیگر موارد و )22ـ21: 3، لوقا11ـ9: 1، مرقس 17ـ13: 3متی( عیسی تعمید، )38ـ23
  نشده است. آنها متذکرقرآن 
 اصـحاب  جملـه داسـتان  نشده است: از  آنها از ذکري عهدین و در استقرآن  مخصوصها قصه . برخی2
  .)82ـ60کهف: ( و عالم موسیهاي ، قصه)19ـ12لقمان: ( فرزندش به لقمان اندرزهاي؛ )26ـ9کهف: ( کهف
 از حلقـات  برخـی  اما، ندهست مشترك یکدیگر با عنوان در گرچه، عهدین وهاي قرآن قصه برخی. 3

 عنـوان به. ندارد وجودها، بخش این عهدین درکه حالیاست. در شده داده شرح کریمقرآن  درها قصه آن
 فرشـتگان  و خداوند وگويگفت اما، شده نقل )سفرپیدایش( عهد عتیق وقرآن  در حوا و آدم داستان، نمونه
؛ ص: 11؛ اعـراف:  34بقـره:  ( آدم برابـر  در فرشـتگان  سجده بر مبنی الهی فرمان، )30بقره: ( آدم خالفت ةدربار

 بیـان قـرآن   درتنهـا   )122: طـه ؛ 37: بقـره ( نافرمـانی  از پس آدم توبه، )همان( الهی فرمان این از سرپیچی )72
  .استبیان نشده  حلقات این انجیلو  تورات در اما، گردیده

 کـریم قـرآن   در اما، است آمده میان به سخن تفصیل به تورات در وقرآن  در ابراهیم حضرت داستان
 بـا  ويۀ محاجـ  )81ــ 74: انعـام ( توحیـد  بـه  آنها دعوت و قومش و پدر با ابراهیم حضرت وگويگفت به

 حضـرت  دعـوت  اصـول  همچنـین ، )127: بقـره ( اسـماعیل  و وي دسـت  بـه  کعبه بناي، )258: بقره( نمرود
 در امـا ، شـده  پرداختـه  جامعصورت به، است پرستیبت و شرك با مبارزه و توحید به دعوت که، ابراهیم
  .نیست خبريها داستان این از تورات
 ایـن  بیـان  از هـدف  امـا ، مشترك هستند حلقات در هم و عناوین در همها، قصه از دیگري تعداد. 4
 بـا قـرآن   در... و جـذابیت ها، قصه بیان از حاصله نتایج، پردازيشخصیت، ماجرا شرح چگونگیها، قصه

، نـوح  حضـرت  سرگذشـت ، قابیـل  و هابیل، ممنوعه شجره، حوا و آدمهاي قصه. است متفاوت عهدین
  .هستند چهارم دسته جزو هارون و موسی، یوسف داستان، اسحاق، اسماعیل، ابراهیم
 وجـود  کلـی  تباین عهدینهاي قصه باهاي قرآن قصه میان که، اولدسته  سه، دسته چهار این میان از
 اگـر قـرار  ، اوالًزیرا  ندارد؛ها پرسش این براي پاسخی حداد دره. معناستبی ارتباط و اقتباس بحث، دارد
ه نیـاورد  راهـا  قصـه  آنۀ همـ  چـرا ، کنـد  جاسازيقرآن  در، آمده عهدین در که راهایی قصه پیامبر بود

 بگـذارد؟  کنـار  را رخیآورده، بقرآن  در راها قصه برخی که ه استبود چه پیامبر انتخاب معیاراست؟ 
 کتـب  و تـورات  نادرسـت  و نامعقولهاي داستان از پیامبر چرا، نیست خدا کالمقرآن  کنیم فرض اگر

 ماننـد ، نیست عهدین در آنها از نشانی که قرآنیهاي قصه، ثانیاً است؟ نیاوردهقرآن  در را مورد یک حتی
  کجاست؟هایی قصه چنین مصدر و منبع است؟ کرده اقتباس کجا از را ...و هود، صالح حضرت داستان



   ۴۳ اقتباس قصص قرآن از عهدين؛ بررسي و نقد نظريه دره حداد

 بمعنی انّـه  لکن وحی القرآن بانَّ نعترف نَحن«: گویندمی که يو امثال و حداد یوسف ادعاي، بنابراین
از مقتـبس ، اسـت قـرآن   دررا که  آنچه هر خواهندمی و )540، ص 1982، حداد یوسف( »الوحی من مقتبس 
مبتنـی بـر پاسـخی    هـاي قـرآن   قصـه  اول قسم سه خصوص در ،کنند قلمداد الهی وحیعنوان به تورات

  .کننده نیستقانع
ـاي  و پایـه  اصـول  ، گرچه)مشتركهاي حلقه و عناوین( دسته چهارم مورد در ـلی ه ـا  قصـه  اص  مشـترك ه

ـان  هـیچ  کـه  اسـت  زیاد قدرو تورات، آنقرآن  قصص میان هنري و محتوایی گفت: تفاوت باید است، اما  انس
  باشد. کریمقرآن  شائبهبی و پاكهاي قصه براي مصدري که تورات بپذیرد تواندنمی منصفی محقق
  نویسد:می خصوص این در بالغی امهعلّ

 بیـان  را آنهـا  نیز رایج تورات که کندمیبیان  را گذشتگان تاریخ از برخی، نگاريتاریخ در کریم قرآن
، نقـل کـرده   درونی و متنی هماهنگی بدون و کفرآمیز مطالب و خرافات همراه به را آنها توراتکرده، اما 

 و زیبـا  قالبی درو  کندمی گزارش یکدیگر با سازگار و معقول و، مهذب شکل به را مطالب آنقرآن  ولی
  .)7تا، ص بی، بالغی( است الهی بودن آن وحی نشانگر که، پرفایده

 درس علمـی  و آکـادمی  دانشـگاه  کـدام  در اکـرم  پیامبر شود کهمطرح می سؤال در اینجا این
 صورت این به را و انجیل تورات مشوبهاي قصه توانسته است اینچنین تا کرده خوانده، و مطالعه

  آمده، درآورد؟قرآن  در که
 هـیچ  کـه  نخوانـده درس فـرد  یـک  کـه  بیندیشـند  بایـد ، باشند طرفبی حداد دره امثال اگررو، ازاین

 درسـت  انتخاب چنین است توانسته چگونه، ندیده را معلمی هیچ و نرفته دانشگاهی و مدرسه و، مکتب
 یـا  بیـان  یـا  فکـر  نوع هیچ که انتخابی؛ آورد فراهم مسیحیت و یهودهاي نوشته وها گفته ازاي آموزنده و

 ،پـورت  گفتـه  بـه  که ،آن امثال و طهارت عدم و عفتیبی، اخالق سوء از حاکی که، تقوا مخالف داستانی
 کتـب  در بسـیاري  موارد در نواقص این کهدرصورتی. ندارد وجود آن در، نماید دارلکه و معیوب راقرآن 

 کـه  اسـت  منـزه  و مبـرا  انکارناپـذیر  نـواقص  ایـن  ازاي اندازه بهقرآن ، حقیقت در. شودمی دیده عهدین
  .)111، ص 1388، پورت( نیست اصالحی و تصحیحترین کوچک نیازمند
بـودن قصـص قرآنـی    وحیانی، هنري در دو جنبه محتوا و، عهدین وقرآن  قصص مقایسه بانجا ای در
 شود.می تبیین

  قصص محتواي. ۱
را قـرآن   خود اعجـاز هاي قرآن، مقایسه آن با قصه عهدین وهاي محتواي یکایک قصه بررسی مضامین و

۴۴     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

 و نزاهـت  و اخالقـی  مفـاهیم  و عقلی اصول بر مبتنی قصص قرآنی رساند؛ زیرامی در این زمینه به اثبات
  است. عهدین ازقرآن  قصص اقتباس عدم خود بیانگر که است عهدین به نسبت پاکی

  خداشناسي و توحيد
 گونـه هـیچ  جـاي  کـه  استاي گونه به، خداوند مورد در عهدین کتب عبارات برخی روشنی و صراحت

 خداشناسـی  و غیرتوحیـدي  دیـدگاه ، آنهـا  از تـوان مـی ، قطع طوربه و گذاردنمی باقی را ویلأت و تفسیر
 عهـد  پیـدایش  سـفر  در حـوا  و آدم قصـه ، نمونهعنوان به .کرد استنتاج را تجسیم و تشبیه و انگارانهانسان
  :است انحرافی خداشناسی بارز نمونه، عتیق

  .)17: 2( میریدمی که نخورید درخت این از گفت خداوند: گویدمی دروغ خداوندـ 
 دانـا  و بخورنـد  حیـات  و علـم  درخـت  از حوا و آدم خواستنمی خداوند: ورزدمی بخل خداوندـ 
  .)23: 3( کنند پیدا جاویدان زندگی و شوند
  .)همان( است شده ما مثل بد و نیک درخت از خوردن از پس آدم: خداوند براي شریک وجودـ 

 سـازي آماده، نوعی به به نحو تلویحی و تثلیث اصل که معتقدند مسیحی هیاتال نظرانصاحب برخی
  .)128 ، ص1379، ماسون( است شدهبیان  عهد عتیقۀ جمل این در مدتبلند

  .)8: 3(رود می عصر آن روز شنیدند خداوند در باغ راه نسبت جسمانیت به خداوند:
 بـه  را یادشـده  اوصـاف  از هیچتنها نه کریم قرآن .ندارد جایگاهی کریمقرآن  در خداشناسی گونهاین
 »اهللا« آن از صـفات تـرین  پـاك  و ظهـور تـرین  عـالی ، آن غیر و قصص در بلکه، دهدنمی نسبت خداوند

 مرکـزي  خـدا قـرآن   بینیجهان اصوالً نیست. برتر آن از، اهمیت و رتبه لحاظ از دیگرۀ کلم هیچ و است
 فرمـانروایی  دسـتگاه  کل بر باال از اهللا تصور، کتاب این در که است طبیعی. )119 ، ص1361، ایزوتسو( است
  .ن)هما( باشد داشته
 کـاَنَ  لـو « :شـود می استدالل او یگانگی و توحید بر و )30: روم( است فطري خداپرستی، قرآن نظر از
صـفات   بـا  و )3: یـونس ( دارد احاطـه  جهـان  کـل  بـر  خداوند وجود، )22 :انبیاء( »لَفَسدتا اللَّه إِلَّا ءالهِۀٌ فیهِما

اه   «شود: می متعالی وصف رُ و الظـَّ االَخـ لُ والْـأَو وه    بِکـلِّ شـى و هـ نُ واط الْبـ یم رُ و لـع او ؛ )3(حدیـد:   »ء
  .نخستین و بازپسین و آشکار و پنهان است؛ و او به هر چیز داناست

هـاي قـرآن   یکی از اهداف قصهخداشناسی ناب،  توحید و، بر خالف آنچه در تورات آمدهنتیجه،  در
موحـدان  پیـامبران کـه خـود    هـاي  ویـژه قصـه  هبـ هاي قرآنـی،  محوري در همه قصهاین توحید. باشدمی

  گري بیشتري دارد.جلوهاند واقعی
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  پيامبرشناسي و نبوت
 نمونـه  و اسـوه  را آنـان  و، نمـوده  وصـف  صـداقت  و پـاکی  بـه  را الهی پیامبران و انبیاء همه کریمقرآن 

، جدیـد  عهـد عتیـق و   درحالیکه. است منزه پلیدي و گناه هرگونه از دامنشان که کندمی معرفی عصرشان
، خـوار شـراب  را نوحبراي نمونه، . کندمی معرفی زشت کارهاي و گناهان انواع به آلوده افرادي را آنان

 را لـوط ، )12ــ 10، ص 12 همـان ( همسـرش  به نسبت تفاوتبی را ابراهیم حضرت، )37ـ32و21: 9پیدایش(
: 27 همـان ( دروغگو و مکار فردي را یعقوب، )38- 30: 19 همان( دخترانش با گناه به آلوده شراب خوار و

 سـلیمان ، )12ــ 1: 12 و 26ــ 1: 11سموئیل دوم( ناپسند نزد خدا زناپیشه و و سفاك انسانی را داود، )40ـ1
ر.ك: ( کنـد مـی  وصـف  )11: 2 یوحنا( سازشراب را عیسی حضرت و )8ـ3: 11 پادشاهان اول( پرستبت را

  .)342، ص 1، ج ق1413؛ رضوان،92، ص 1، ج 1358، بالغی ؛21 3، ص 3، ج 1381جوادي آملی، 
 بـه هـایی  لغـزش  و گناهـان  عهـدین  در؛ اسـت  بسیار تفاوت عهدین باهاي قرآن قصه میانرو، ازاین
 بـه ، دهـد نمـی  اجـازه  انسانی هیچ فطرت، یئطباطبا امهعلّ نوشته به که شودمی داده نسبت بزرگ پیامبران

 ولـی  ،)87، ص1، ج 1370، یئطباطبـا ( خدا بزرگ پیامبران به رسد چه تا شود داده نسبت معمولی صالح افراد
 ایـن  ازهـیچ اثـري   ، کـریم قـرآن  سراسـر  کـه   ايگونـه بـه ، است دانسته ابرّمها نسبت این از را آنانقرآن 

  .شودنمی یافت کودکانههاي داستان
، متنـوع نبـوت   ازجملـه مباحـث  ایـن بحـث را در جـاي دیگـر نیـز آورده اسـت،        یئامه طباطبـا علّ
 بـر  زیـادي  نقلـی  و عقلـی  ادله، عامه نبوت مباحث در مسلمان متکلمان که است پیامبران ناپذیريلغزش

  .)187، ص 2، ج 1370، یئطباطبا( اندکرده اقامه آن ضرورت
 نسـبت  شـک بـی ، اسـت  آمـده  پیامبران معرفی براي عهد عتیق در کههاي ناروا نسبتتوجه به این  با
 نبـودن  معصوم. است تضاد در پیامبران ناپذیريلغزش و عصمت با ویلأت غیرقابل و آشکار گناهان چنین

 گـردن  کسی اطاعت به مردم چگونه. است ناسازگار شانبعثت اهداف با، ناپسند کارهاي انجام و پیامبران
 خواهـد  رسـل  ارسـال  غرض نقضدرواقع  ،ناروا کارهاي به آلودگی شود؟می گناه مرتکب خود که نهند
 مسـتقیم ة جاد از را آنان بلکه، کنندنمی هدایت خداوند سوي به را مردمتنها ، نهغیرمعصوم پیامبران و بود

 خداونـد  جانـب  از مبعـوث  را پیـامبران ۀ همـ  کـریم ، قـرآن  عتیق عهد برخالف .سازندمی منحرف الهی
؛ 27ــ 26جـن:  ( شده متذکر را آنان عصمت، متعدد موارد در. )25حدید: ( کندمی کیدأت نکته این بر و داندمی

 حـال  همـه  در، )68و62اعـراف:  ( کنـد می معرفی مردم دلسوز و ناصح را آنان و )90؛ انعام: 75؛ حج: 213بقره: 
 معـارف  و، )64: نسـاء ( هسـتند  آنان از اطاعت و تبعیت به مورأم نیز مردم و )4و3نجم: ( اندالهی اوامر مطیع
  .)125: نحل( کنندمی ابالغ مردم به حسنه موعظه و نیکو جدال با و قوي منطق و استدالل با را الهی

۴۶     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

  :نویسدمی این خصوص در القرآن فی الیهود کتاب صاحب
ـین  لیکونوا اهللا هیاهم اقوامهم الصالح اهللا ارسلهم الذین و االنبیاء الرسل ان فیه الریب ومما  بالعصـمۀ  متحل
ـ ؛ التبـاعهم  قدوه لیکونوا الرفیع والخلق الحسنۀ السیرة من عالیه درجه علی جعلهم کما، االثام من  شـک یب

 عصـمت  بـه  آراسته تا ساخت فراهم برایشان را زمینه، فرستاد جامعه اصالح براي خداوند که را پیامبرانی
 پیـروان  بـراي  الگـویی  تـا  رساند بلند اخالق و نیکو روش عالی درجه به را آنان همچنانکه، باشند گناه از

  .)263، ص 1376، طباره( »باشند
هـاي  عرصـه  از دیگر یکی، عهدین قصص با آن مقایسه وهاي قرآن قصه هنريهاي جنبه: جنبه هنري. 2

  شود.می گویی مورد بحث قرار دادهکه تفاوت آنها در اهداف و ویژگی حقیقت است آنها تقابل

  نبا قصص عهديقرآن  تفاوت اهداف قصص
  :  آنها عبارتند ازترین استخراج کرد که مهم توانمی پنهانی را وآشکار اهداف از مجموع کتب عهدین، 

ترین عطیه و موهبت الهی، همانا وعده اعطاي سرزمین . در سنت یهودي، پس از پرستش خداوند، بزرگ1
  .)44، ص 1387(کلباسی، گرایی یهود نیز بر همین آرمان استقرار در سرزمین موعود استوار است است و منجی

من این زمین را که اکنون در آن بیگانه هستی بـه   «...: فرمایدمی مخداوند خطاب به حضرت ابراهی
مـن   تمام سرزمین کنعان براي همیشه متعلق به نسـل تـو خواهـد شـد و     به فرزندان تو خواهم داد. تو و

میثـاق الهـی در    چـه در بـاب عهـد و   هر. بعد از ایـن عبـارت،   )8ـ7: 17(پیدایش  خداي ایشان خواهم بود
یعنـی  ، مستقیم به ایـن وعـده الهـی   گونه مستقیم یا غیربه ، کتوبات عهد عتیق آمده استسایر م تورات و

اسـرائیل  ویـژه بنـی  بـه  موسـی و  اسـحاق و ، او یعنـی یعقـوب  ۀ ذریـ  اعطاي سرزمین کنعان به ابـراهیم و 
ارجـاع قـرار گرفتـه اسـت.      مـورد اسـتفاده و  هـا  سایر نوشته که بارها در تورات واي عدهو و گرددمیباز

وي خداونـد بـراي ابـراهیم    از سـ اي نشانه آمده و )260: (بقرهکریم قرآن  داستان زنده شدن پرندگان که در
، در سفر پیـدایش هـم نقـل شـده    ، تا به چگونگی زنده شدن مردگان در روز قیامت یقین پیدا کنداست، 

ـ اي مقدمـه  گیرد که خداوند این مـاجرا را می نتیجهتورات در پایان این حکایت،  راي وراثـت سـرزمین   ب
  .)18: 15(پیدایش کنعان قرار داده است 

از زمان والدت تـا مصـلوب شـدن او را     ماجراهاي حضرت عیسی عهد جدید عمدتاًهاي قصه. 2
سه انجیـل  . خوردمی عباراتی نیز به چشم وها نقل قول، قصه الي شرح سرگذشت ودر البه، کندمی بیان

کمـابیش مشـابه از زنـدگی    هایی گزارش هئبا ارا» اناجیل همنوا«عنوان  لوقا با مرقس و، نخست یعنی متی
بـا  ، انجیـل چهـارم یعنـی یوحنـا    ، سـرانجام،  رونـد مـی  شمارباره بهمنبع مهمی در این، حضرت عیسی
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 کنـد. مـی  الوهی از حضـرت عیسـی عرضـه    خدایی وتصویري شبهاي اسطوره گیري از زبانی کامالًبهره
فرازهـاي حیـات حضـرت    تـرین  از مهـم اي بیـان فشـرده  ، هدف اناجیـل ترین اساسیشاید بتوان گفت: 

  باشد.می وسیله انسانهخدا با انسان بۀ ثبت برقراري رابط و عیسی

  قرآنهاي قصهاهداف 
ۀ تـاریخی بـراي   نه بـه دنبـال سـابق   ، قرآن انجیل گفته شد تورات وهاي هدف قصه ةبرخالف آنچه دربار

داراي اهـداف  قـرآن،   قصـص . باشدمی حال زندگی پیامبر اکرمنه در پی شرح وقوم عرب بوده است 
  این اهداف اشاره کرد:برخی از توان به . میاستقرآن  خود مجموعه کاملی از تعالیم زیادي است و

 و؛ )120: (هـود  »فُـؤَادك... بِه  نُثَبت ما الرُّسلِ أَنباء منْ علَیک نَّقُص کالُّ و: ». تثبیت قلب پیامبر اکرم1
 را دلـت  آن وسـیله  به که چیزى کنیم،مى حکایت تو براى را) الهى( فرستادگان بزرگ اخبار از] یک[ هر

خصوص اگـر پیـامبر   ، بقوت دل است ثبات قدم و، اصل استمرار دعوت یک پیامبر . ...گردانیممى استوار
(حسـینی،   مکی قرار دارنـد  در سورهاي قرآن قصه. تقریباً همۀ اجتماعی تحت فشار باشد از نظر روحی و

 یارانش تحت شـدیدترین فشـارها از سـوي مشـرکان و     و یعنی زمانی که پیامبر اکرم ؛)100، ص 1379
. تعـالی دعـوت کنـد    باید مردم را هم به سوي رشد ودر عین حال،  کردند ومی کافران به سختی زندگی

 را محکـم و  قلـب پیـامبر  ، اسـت هـاي گونـاگون   نزول آیاتی که حـاوي قصـه  خداوند با در این شرایط، 
 کند.می راه تقویتۀ اش را بر اداماراده

ۀ بیان این واقعیت است که همـ ، قرآنیهاي قصههاي یکی دیگر از هدف . یکپارچگی ادیان آسمانی:2
هـاي  امـت ، در نگـاه نخسـت  . در امتـداد هـم هسـتند    از روزگار نوح تا عهد پیامبر اکرمپیامبران الهی، 

از پیامبر زمـان   داد ومی هر امتی تعالیم خاص دین خود را انجام، اندمختلفی بودههاي مختلف داراي دین
در قالـب یـک دیـن    ایـن ادیـان،   یابیم که همه میدر، تراما با نگاهی عمیق، کرده استمی پیروي خویش

، ابـراهیم ، هارون، انبیاء داستان موسیة کریم در سورقرآن  .اندبروز کردههاي گوناگون که در برههاند بوده
ذه  إِنَّ: «فرمایـد ، مـی کـدام  هر از پس از به نیکی یاد کردنآورد. می لوط و... را در پی هم هـ  تُکُم ۀً  أُمـ أُمـ 

 آیـین  کـه درحـالى  شماست، آیین) پیامبران روش( این که راستىهب؛ )92: (انبیا »فَاعبدون ربکُم أَنَا و واحدةً
  .کنید پرستش] مرا[ پس هستم؛ شما پروردگار من و است؛ اىیگانه

محتـواي   گوناگونی را به کـار گرفتـه اسـت.   هاي روش اسلوب و، قرآن کریم براي نیل به این هدف
: (نحـل  ...»الطَّغُوت اجتَنبواْ و اللَّه اعبدواْ أَنِ رسوالً أُمۀٍ کُلِّ فىِ بعثْنَا لَقَد و: «داندمی را یکیۀ آنها دعوت هم

۴۸     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

گـر (ان و  اى برانگیختیم (تا بگوید) که: خـدا را بپرسـتید؛ و از طغیـان   یقین در هر امتى فرستادهه و ب؛ )36
  .. .ها) دورى کنید.بت

یـک   همـه را در  ودانسـته،   را مانند وحی به تمام پیامبران گذشـته  وحی به پیامبر اکرمقرآن کریم، 
عبـارات واحـدي را از زبـان تمـام      .)163: (نسـاء  کنـد مـی  داراي پیامی مشترك معرفی وسو، یک راستا و

مخالفـان پیـامبران را بـا یـک عنـوان      ، )177، 142، 124، 106؛ شعراء: 85، 73، 65، 59(هود:  کندمی پیامبران نقل
 .)46و44: (مائـده  بـرد مـی  مانی پیشـین بـه نیکـی نـام    از کتب آس، )85، 75، 65، 60: (اعراف شناساندمی »مال«

 سـیر تکـاملی حرکتشـان    یکپارچگی تعالیم پیامبران و متوجه این وحدت و راحتیبهقرآن کریم  خواننده
توانیم این سیر مستقیم تکامل اندیشه پیـامبران از نخسـتین آنـان تـا     نمی فرومحال آنکه به قول . شودمی

  .)131، ص 1377(فروم،  عتیق مشخص کنیمعهد هاي آخرشان را در قصه
راهبـان   یـا احبـار و   قصص را از عهدین اقتباس کرده بود و اگر پیامبر اکرمیادآوري است، الزم به 

از تـورات   یـادي  وبرده شود حضرت عیسی  نامی از حضرت موسی وقرآن  در، نباید معلم ایشان بودند
سراسـر قـرآن   در تنها ، نهپیامبر اکرمنشان دهد. اس مردم را نسبت به آن دو کتاب حس وشود انجیل  و

 آنها را بـا اوصـافی سـتوده اسـت     بلکه از آن دو کتاب با تجلیل یاد کرده و، بردمی انجیل نام از تورات و
اي تجلیـل کـرده کـه حتـی در کتـب      بـه گونـه  از آورندگان ایـن دو کتـاب،    و. )46و44: مائده؛ 3: عمران(آل

اسـت کـه بگویـد میـان ادیـان       ایـن ، پیـامبران هاي هدف از بیان قصه اند.تکریم نشدهگونه اینخودشان، 
هـر   بلکه همه از یک چشمه سـیراب شـده و  ، اسالم جدایی نیست مسیحیت و، ویژه یهودیتبهآسمانی، 

  مکمل رسالت پیامبر قبل از خود است. پیامبري رسالتی را آورده که متمم و
 خصـوص ، بمعـاد  نبـوت و ، تمام ادیان در سه محـور اساسـی توحیـد    . بیان اصول دعوت پیامبران:3

اهـداف   از. بنـابراین،  شـود مـی  دیـده روشـنی  نیز بـه قرآن  این مطلب در قصصتوحید مشترك هستند. 
، جمـالت آغـازین دعـوت حضـرت نـوح      ایمـان اسـت.   بیان حقیقت مهم عقیـده و ، قرآنیهاي قصه

ا  أَن مبِینٌ نَذیرٌ لَکُم إِنى قَومه إِلى نُوحا أَرسلْنَا لَقَد و: «متضمن همین سه اصل اساسی است دواْ  لـَّ بـا  تَع  إِلـَّ
اللَّه إِنى أَخَاف کُملَیع ذَابمٍ عویم ی65، 59: (اعـراف  شودمی از زبان سایر پیامبران نیز نقل؛ )26ـ25(هود:  »أَل ،
یعنـی  ؛ پـردازد مـی  وجود دارد که به مسائل معمـولی انسـانی  یی هاقصه. حال آنکه در عهد عتیق، )85، 73

نمونـه،  عنـوان  به شود.نمی اعتقادي در آن یافتۀ هیچ نکت منان به خدا) وؤاعمال عادي مردم (نه اعمال م
نشـده  بیـان  در این کتـاب   نام خدا اصالً، »قاموس کتاب مقدس«است که به نوشته اي قصه »استر«کتاب 
شـود.  نمی سوق داده ،دینی باشد که شامل پیام مذهبی واي داستان به نتیجه و )50، ص 1377(هاکس،  است



   ۴۹ اقتباس قصص قرآن از عهدين؛ بررسي و نقد نظريه دره حداد

پیروزي این قـوم بـر دشـمنانش     و» برگزیدگی قوم یهود« ۀدر راستاي تقویت نظری» استر«کتاب در واقع، 
  نوشته شده است.

 یـک  ةدربـار  کـه  ار حوادثیۀ هم کریمقرآن  شده عهدین:و اصالح مطالب تحریفها حادثه . گزینش4
 ایفـاي  در کـه  مهمی و برجسته نکات به بلکه، کندنمی بازگو، است داده روي امت یک تاریخ یا شخص

 هـدایت  و پنـدآموزي  ساززمینه که کندمی یحوادث درگیر را مخاطب ذهن و کرده اکتفا، است ثرؤم هدف
  :نویسدمی زمینه این در المیزان صاحب. است

 ذکـر ، بوده حادثه حدوث با مقارن که احوالی و اوضاع، کندنمی حکایت را داستان آخر به تا اول ازقرآن 
ـتان  و تـاریخ  کتاب کریمقرآن  چون؛ است روشن خیلی هم جهتش. نمایدنمی  بلکـه ، نیسـت  سـرایی داس

  ).492، ص 13، ج 1370، یئطباطبا( است هدایت کتاب
هـاي  قصـه  بـرخالف . اسـت  عهـدین هـاي  قصـه  باهاي قرآن قصه مهمهاي تفاوت از یکی، اسلوب این

 بـازگویی  هنگـام  در کـریم ، قرآن کندمی نقل جزئیات تمام با انتها تا ابتدا از را ماجرا که، انجیل و تورات
 تربیتـی هـاي  جنبـه  در نقشـی  کـه ، فایـده کم یا فایدهبیهاي موضوع و مسائل جزئیات از گاههیچ، هاقصه

  .آوردنمی میان به سخنی، ندارد آموزي وعبرت
اي تـازه  اطالعـات  مردم به نامعلوم چیزهاي مورد در اینکه عوض به: قرآن نویسدمی وات مونتگمري

مـونتگمري  ( دانسـتند مـی  آنة دربـار  چیزي قبالً مردم که دارد نظر حوادثی از آموزيعبرت به بیشتر، بدهد
 در آن حکایـت  بـا قـرآن   در را نوح حضرت داستانۀ مقایس، ادعا این اثبات براي وي .)26، ص 1373، وات

 .)انهم( کندمی پیشنهاد مقدس کتاب
 هـاي کتـاب  در الهـی  وحی از غیرمنابع  از آنان آنچه اصالح بهها، در عین گزینش حادثهقرآن کریم، 

 خلقـت  داسـتان  دربـراي نمونـه،    .شـد  متذکر را آنها ناراستی و کژي موارد و پرداخت بودند نوشتهخود 
 و )30: بقـره ( کنـد می مطرح فرشتگان با، خلیفهعنوان به زمین روي بر را انسان آفرینش برنامه خداوند، آدم

 مـن  :فرمایـد مـی  پاسـخ  در خداونـد ، کننـد می الؤس انسان خونریزي و فساد ةدربار فرشتگان کههنگامی
، انـد کـرده  برداشـت  آن از مفسـران  کـه  معارفی بر، افزون آیه این. )همان( دانیدنمی شما که دانممی چیزي

 و شـد  پشـیمان ) انسان آفرینش( خود کار از خدا: گویندمی تورات در که است یهودهاي نوشته تصحیح
 کـار  عواقـب  از نـادانی  و جهـل  اثـر  در پشـیمانی که، یحالدر. )13ـ5: 6 پیدایش( کند نابود را آنان خواست

 .است فراموشی و جهل از منزه خداوند و است
 در ایـن خصـوص  ، ایـن سـه کتـاب   هـاي  آموزه جامع میان معارف واي از مقایسهپس ، ماسون دنیز

  :نویسدمی

۵۰     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

آخـرین دیـن از سـه دیـن     ، دینی است که در تسلسل تاریخیهاي حاوي آموزهاین وحی منزل (قرآن)، 
 کند: محمـد می را نسبت به عهدین چنین ترسیمقرآن  گاه موقعیتآن. آیدمی شمارتوحیدي ابراهیمی به

عیسی نازل شـده   تر بر موسی وسوي خداوند مبعوث شده است تا آنچه را پیش مان قاطع داشت که ازای
کالم الهی به زبان عربی است و کتـابی اسـت    بیان تام وقرآن  چنینتمامیت بخشد. این تصدیق کند و، بود

  ).32ـ29، ص 1379انجیل) است (ماسون،  صدد به کمال رساندن آنها (تورات وکه در
بـه آن  قـرآن   از موضوعات مهمی است کـه » تثلیث«نیز  و حضرت عیسی »الوهیت«یح اعتقاد به تصح

 و ..«.فرمایـد  مـی رد تثلیث  سوره نساء در 171 ۀپردازد. آیمی نفی آن به نقد وبا براهین عقلی،  پرداخته و
) سـخنان  ایـن  بـه . (اسـت  گانـه سه] خدا: [نگویید و ...؛ .»..واحد إِلَه اللَّه إِنَّما لَّکُم خَیرْا انتَهواْ ثَلَثَۀٌ تَقُولُواْ لَا

، مائـده  سـوره  17 ۀآیـ  و.  ...است یگانه معبودى فقط خدا، که] چرا. [است بهتر شما براى که دهید، پایان
ذینَ  کَفَـرَ  لقَد« باشد:می نظرنکاتی است که شایسته دقت حاوي دالیل و الوهیت نفی در ه  إِنَّ قَـالُواْ  الـَّ  اللـَّ
وه یحسنُ الْماب مرْیـ . است مریم پسر مسیح همان خدا، درستىهب: گفتند که کسانى؛ )17(مائده: » ...م  یقـین هب
دانـد.  مـی  در موارد دیگري با ظرافت تمام این عقیده را مردود، قرآن عالوه بر این آیات . ...ورزیدند کفر

 هـم رب  او و داند که هم ربمی »اهللا«در عبادت  حضرت عیسیصراط مستقیم را از قول ، در سه آیه
را  در اغلـب مـواردي کـه معجـزات حضـرت عیسـی      . )64؛ زخرف: 36م: مری؛ 51: عمران(آل دیگران است

را آورده تا شائبه خـدا بـودن آن   » باذنی«یا  و» باذن اهللا«تعبیر العاده وي، دنبال کارهاي خارق به، شرح داده
  .)110: مائده؛ 49: عمران(آل دفع کندحضرت را 

  قرآني قصص گوييويژگي حقيقت
از ایـن طریـق بـر آن     بـراي تمثیـل اسـت و    صرفاًقرآن  قصصکه معتقد است: ، دره حدادبرخالف نظر 

هـاي قـرآن،   راستگویی در بازگو کردن قصه گویی وحقیقتشود، باید گفت:  یانیت آنها را منکراست وح
ایـن   کنـد. شـواهد  می است که آن را از کتب عهدین متمایز به فرد این کتاب الهی منحصرهاي از ویژگی

  به شرح ذیل است:ادعا 

  متنيشواهد درون
، نـه  یـا  دارد نمـایی واقع قصد گفتارش از او آیا اینکه و گوینده مقصود به دستیابیهاي راه بهترین از یکی

 نسـبت ، شیوه این .است گوینده گفتار در، امر این بر دال شواهد از وجوجست و او خود کالم به مراجعه
 کـه  دریافـت  را خداونـد  قصد توانمی، قرآنی آیات به مراجعه با یعنیعملی است؛  نیزهاي قرآن قصه به

  خیر؟ یا دارد نماییواقع قصد گفتارش در خداوند



   ۵۱ اقتباس قصص قرآن از عهدين؛ بررسي و نقد نظريه دره حداد

 و به حق طریق از، حقیقی سعادت به را مردم و نازل شده تا است خداوند سخن مدعی است که قرآن
بیـان   از نیـز پـس   بسیاري موارد در .کندمی یادآوريها قصه در را خود بودنحق کند. راهبري حق سوي

 لَهو هذَا إِنَّ: «فرمایدمیبراي نمونه، . کندمی تأکید موضوع آن بودنو درست بر راست، پیامبران از داستانی
صقُّ الْقَص62عمران: آل(...»الْح( یا »ذَالک یسىنُ عاب رْیملَ مقِّ قَوى الْحالَّذ یهترَون فمی«)  :گـاه در   و )34مـریم

!) پیامبر اى( ؛ و)27مائده: ( ...»بِالْحق ءادم ابنى نَبأَ علَیهم اتْلُ و«دارد آغاز ماجرا، حقانیت موضوع را بیان می
 فرْعونَ و موسى نَّبإِ من علَیک نتْلُواْ« ؛ یا]...کن پیروى و[ بخوان آنان بر را آدم فرزند دو حقیقى بزرگ خبر

 آورنـد، مى ایمان که گروهى براى را فرعون و موسى بزرگ خبر از ؛ بخشى)3قصص: (»یؤْمنُون لقَومٍ بِالْحقِّ
 خداونـد  کـه  دهـد می نشان خوبیو به است بسیار کریمقرآن  موارد، در این . ازخوانیممى تو بر درستىهب

  .و تمثیلی تخیلیهاي داستان نه و کندمی ذکر تاریخی و واقعیهاي حکایتعنوان به راها قصه
  نویسد:می این خصوص در ابوزهره

، قـرآن  کـه عدم اقتباس از کتب عهدین اسـت این که خود نشانگر  عهدین باقرآن  تمایزات قصص از یکی
 احسـاس  را معـانی  حقیقـت  آن با آدمی و سازدمی آشکار را آن و کشدمی تصویر به نفس در را واقعیت

  .)152، ص 1379ابوزهره، ( کشدمی تصویر به را اشیاء خود ذهن در که گونهآن، کندمی
هـدف قـرآن    غـرض  و اسـت  نپرداختـه  هنـري  کار یکعنوان به تنها، داستان به کریمقرآن  کهتوضیح این

 و اهـداف  تـا ، اسـت  همگـام  آن بیـانی هاي شیوه دیگر با نآقر قصه بلکه ،نیست لذت و سرگرمیتنها نه
 فـىِ  کـاَنَ  لَقَـد «: کنـد می اشاره نیز کریمقرآن  خود را ویژگی این. گردد برآوردهقرآن  تربیتیهاي خواسته

هِمصبرْةٌ قَصلىِ عوبِ لّأبود. عبرتى خردمندان براى آنان هاىحکایت در یقینبه؛ )111: یوسف( »...الْأَلْب  
هـاي  واقعیـت  بـا  که کندمی مطرح را ییرخدادهاقرآن  در خداوند: گفت باید شریفه آیه این براساس

ۀ صـفح ، طریـق  این از تا دارد مستقیم ارتباط تاریخ مسیر دربشر  زندگیهاي بایسته و انسان حیات عینی
 گذشـتگان  از آیندگان و باشد روشن بعديهاي نسل، در منظر پیشین الهی ادیان سرگذشت بدي و نیکی
  .نشوند دچار بارندامت سرانجامی به و نکنند تکرار را آنان ناکامهاي تجربه و گرفته درس

 اعتـراف قـرآن   برتـري  بـه  گونـه ایـن ، توراتهاي قصه باهاي قرآن قصهۀ مقایس از پس، حتّی فیلیپ
 عبـرت  بلکـه ، نبـوده  گـویی قصـه  غـرض ، است آمده تادیب و تهذیب منظور به، قرآنهاي قصه :کندمی

 عقـاب  را بـدان  و ثـواب  را نیکـان ، سـلف هـاي  دوران بـه  خداونـد  کـه  بدانند مردم تا است بوده گرفتن
  .)161، ص 1، ج 1344، حتّی( است کردهمی

 واقعیـات  بـا  بـودن  همگـام  نیازمند خویش کماالت وها خواسته به رسیدن براي انسان، نای بر عالوه
گونـه  همـان . شـد  خواهد محو ي خودآرزوها وخم پیچ در، حال و گذشته واقعیت به توجه بدون. است

۵۲     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

ونَ  لَـا  أُمیونَ منهم و« :است کرده بیان یهود از سخن هنگام را انسان حالت این خداوند که لَمـعی  تَـابالْک 
 کتـاب  کـه  هسـتند  ناخوانـدگانى  درس، یهودیان)( آن از برخى و؛ )78بقره: ( »یظُنُّون إِلَّا هم إِنْ و أَمانىِّ إِلَّا
  .کنندمى زنىگمانه آنان که نیست آن جز و. دانندنمى آرزوهایى جز را) خدا(

 مـاه  و خورشـید  کـه  گونههمان« که شده روایت و شده کیدأت لهئمس این بر نیز بیتاهل روایت در
 بـراي . کنـد می پرتوافکنی و دارد حضور زندگیهاي صحنه در همواره نیز، قرآن دارند نو طلوعی روز هر

 رفـت  نخواهـد  میـان  از، شـده  نـازل  آنـان  نأشـ  در که کسانی رفتن میان از با و پویاست و زنده همیشه
  .)10، ص 1، ج 1380، سمرقندي عیاشی(

 کتـاب  ایـن  کـه  اسـت قـرآن   فـرد  به منحصرهاي خصیصه از گوییراست و گوییحقیقترو، ازاین
 عمـدي  هـاي دگرگونی یا رفتن میان از اثر بر کتب عهدین در زیرا دهد؛می قرار اعجاز اوج در را آسمانی

صـورت  هـایی  فهمـی  کـج  وهـا  دروغ، پیـامبران  سرنوشت بازگویی در وتغییریافته  حقایق، غیرعمدي و
 در ذرهتـرین  کوچـک  کـه  اسـت  شـده  وحـی  خداونـدي سـوي   از آمـده قرآن  در چهآن اما. است گرفته
 در آینـده  و حال، گذشته و است آگاه آنان نهان بر و )61یونس: ( ماندنمی نهان دیدش از زمین و هاآسمان
  .شودنمی جدا گراییواقع از گاههیچ و است یکسان او علم گستره

  متنيبرون شواهد
 واقعـی  چهـره  شناسـی و باستان تاریخی جغرافیاي ،تاریخ علم در خودهاي پژوهش با محققان از گروهی
 از کـریم، بسـیاري  قـرآن   گرچـه  .سـازند مـی  را آشـکار  آنهـا  پنهـان و گونـاگون   و زوایايقرآن  قصص
نیسـت؛   تاریخی اماکن در کاوش نفی معنايبه این اما، نکرده و مکان زمان به محدود را خود هايداستان

(یوسف: است  کرده کیدأپیشینیان ت و آثار تاریخ مطالعه براي زمین در سیاحت و سیر به بار سیزدهقرآن زیرا 
  .)20؛ عنکبوت: 69؛ نمل: 36؛ نحل: 11؛ انعام: 137عمران: ؛ آل10؛ محمد: 82و21؛ غافر: 42و9؛ روم: 46؛ حج: 109

در  بگـو ؛ )42: روم( »مشْرِکین أَکْثرَهم کاَنَ قَبلُ من الَّذینَ عاقبۀُ کاَنَ کَیف فَانظُرُواْ الْأَرضِ فىِ سیرُواْ قُلْ«
زمین گردش کنید و بنگرید فرجام کسانى که پیش از [شما] بودند چگونه بوده است! بیشتر آنان مشـرك  

 مـدارك  و اسـناد  بـه  مسـتند  تـاریخ  مطالعـه ، افکندن نظر سپس، زمین در سیاحت و سیر به فرمان. بودند
 فـی « کـاربرد . )2 ، ص1380، شـیرازي  آزاربـی ( دهـد مـی  قرار کیدأت مورد راشناسی باستان یعنی، غیرمکتوب

 انـدرون  در کنـدوکاو  و حفـاري  به اشاره شاید، تاریخی آثار مطالعه براي، »االرض علی« جاي به »االرض
شناسی یکی از علـوم جدیـد اسـت کـه در     باستان .)5 همان، ص( است شناسیباستان ۀالزم که باشد زمین
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 بـه  نسـبت  چـون  گذشـته  در مفسران و مورخان، کندمی ییدأرا تقرآن  تاریخیهاي موارد زیادي گزارش
 آیـات  تفسـیر  در، نداشـتند  شـناخت  و آگـاهی ، امـروزي صـورت  به شناسیباستان و تاریخی جغرافیاي

 کهـف  اصـحاب  غـار  محـل  اینکـه . بـراي نمونـه،   شـدند مـی  گوییتناقض دچار گاهی و متحیر قصص
 .انـد بـرده  نـام  را مکانی کدام هر و داشته وجود فراوانی وگوهايگفت مفسران و مورخان میان ست،کجا
 بررسـی  مـورد قـرآن   آیات بر تطبیق با را هرکدام و آورده را مختلف نظرهاي، المیزان در یئطباطبا امهعلّ

 .دهـد مـی  ترجیح نظرها سایر بر را اردن پایتخت عمان شهر کیلومتري هشت در رجیب غار اما ،داده قرار
 در را آنچـه  و گرفتـه  صـورت  میالدي 1963 سال در که است اکتشافاتی و حفاري ،ایشان دالیل از یکی

  .)503، ص 13ج ، 1370، ئیطباطبا( کندمی ییدأت، آمده کریمقرآن 
 بیـومی  دهـد. می را نشانهاي قرآن اصلی قصههاي رگهجدید،  اعم از قدیم وهاي مورخان، پژوهش

گیـري از منـابع   بـا بهـره   کـاري را انجـام داده و  چنین ، بررسی تاریخی قصص قرآندر کتاب چهارجلدي 
رویـدادهاي   ةتوانسته اسـت دربـار  ها کتیبه وها نوشتهویژه سنگهبغربی،  مکتوب شرقی وغیر مکتوب و

ار را بـراي مـردم آشـک   هـاي قـرآن   پنهان قصههاي الیه نظرهاي گوناگونی را سامان دهد وقرآن  تاریخی
  .)1386 ،(ر.ك: ابوخلیلسازد 

 اخـتالف  و دانسـته  قصـص  معرفـت  و شـناخت هـاي  راه از را جدید علمیهاي داده بوکاي موریس
 پـس  وي. دانـد می جدید علوم وردهايادست با، آنها ناسازگاري یا سازگاري در را عهدین وقرآن  قصص

  :نویسدمی عهدین وقرآن  در نوح حضرت داستان بینۀ مقایس از
مقدس  کتب حکایت تحقیق هرگاه لیکن. دارد وجود عهدین وقرآن  قصص بین مهمی اختالف یقیناً

 هـاي معرفـت  دسـتاورده  بـا  عهدین قصه دهد، ناسازگاري دست مطمئنهاي داده کمک به عهدین
 برانگیـزد، مبـرا   واقعی انتقاد که عنصري هر از قرآنی قصه بالعکس .شودمی نمایانده آشکارا جدید
  .)292 ، ص1368، بوکاي( است

 از .کنـد مـی  بـازگو  مـا  بـراي  را پیشین اقوام رسوم و آداب برخی چرایی دورانت ویل تاریخی تحقیقات
 احسـاس ، پادشـاهان «: نویسـد می وي. شودمی گشودهقرآن  آیات بعضیهاي گره ،تحقیقات این رهگذر

 طعـام  و اثاثیـه  آنهـا  بـراي  و ساخته پیکرهایی آنها براي ،روازاین، داشتند خدایان بخشش به شدیدي نیاز
دورانـت،  ( بـود  شـراب  و خـوراك ، دادنـد می انجام قربانیعنوان به که چیزي بیشترین و... کردندمی فراهم
کـه وقتـی آن    شـود مـی  توجیـه  ابـراهیم  حضـرت هاي گفته، رسم این به توجه با. )361، ص 1 ، ج1341

 از، یافـت  راهـا  خوردنی آنها نزد و رسید، داشتند قرار آن در قومش خدایان که گاهیپرستش حضرت به

۵۴     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

 معبودانشـان  سـوى  بـه  پس؛ )91: صافات(تَأْکلُون  لَا أَ فَقَالَ ءالهتهِم إِلى فَرَاغَ: «بخورند غذا تا خواست آنان
  خورید؟نمى] غذا[ آیا گفت و کرد روى

هـاي قـرآن   قصـه  کـه بـا آن ، آیـد می دستهبقرآن  با عهدینهاي قصه هنريهاي جنبه مقایسه از آنچه
 خواننـده  کـه انـد  شـده  طراحـی  ايگونـه به عناصر و اسلوب، اهداف، اندتاریخی مسلم حقایقة بازگویند
 او عواطـف  و احساسـات ، گویندمی سخن او با و دارند حضور او نزدها آدم و رویدادها کندمی احساس

. گـردد مـی  متنفـر  باطـل  از و شـده  داده سـوق  حـق  سوي به آدمی، قصه کشمکش در و انگیزاندبرمی را
 قصـه  بـا  همـراه  را خود انسان و دهدنمی دست خواننده به حسی چنین عهدینهاي قصه در، کهدرحالی
  .نگردمی حادثه به بیرون از که است کسی مانندهمواره  بلکه، کندنمی احساس

  :نویسدمی خصوص این در طباره
 از راها سرگذشت مواد که کنیممی مالحظه پردازدمی دیگران و پیامبران سرگذشت بیان بهقرآن  که گاهآن

 جلـوه  عـاطفی  نحـوي  بـه  و داده ارائه دبانهؤماي گونهبه را آن ولی، گیردبرمی آن وقایع و تاریخ حوادث
ـ  آنچنان، آنها واسطه به و کندمی تثبیت را اهداف و تشریح را مفاهیم، دهدمی هـا  جـان  در دلپـذیري  ثیرأت

ـ  وارد و بیرون تاریخیۀ حیط از را آن انگیزاند؛ وبرمی را وجدان و عاطفه که دارد  کنـد مـی  دینـی ۀ عرص
  .)44، ص 1379، طباره(

  گيرينتيجه
 کنـد. نمـی  ییـد أاقتبـاس را ت ة انگـار ، چه در عهدین آمـده قرآن با آن تاریخیهاي مقایسه محتواي گزاره. 1

انگارانـه  مقایسه با تجلی خداشناسی انساندر هاي قرآن فوق بشري خداوند در قصه صفات متعالی و
در مقایسـه بـا سـیماي    قرآن  گوییناپذیري پیامبران در جریان قصهلغزش، انجیل در قصص تورات و

افـزون  . کتـاب اسـت   ایـن دو هاي از تفاوت محتوایی گزارههایی نمونهن، آلوده به گناه آنان در عهدی
هـاي  کـه قصـه  ، بیانگر این اسـت  گویی قرآنشده در قصهفنی اهداف به کار گرفتههاي ویژگی، براین

  باشد.قرآن  هنري درهاي چنین جلوه أتواند منشنمی عهدین
هـاي  پنهـان گـزارش  هـاي  اخیر الیههاي که در دههدانان، جغرافی مورخان و، شناسانباستانهاي یافته. 2

قـرآن   اقتبـاس ة انگار ي عینی بر ردشاهد، را براي مردم امروز آشکار سازدهاي قرآن تاریخی در قصه
برخـی عبـارات عهـدین     یید وأرا تقرآن  تاریخیهاي این علوم گزارههاي زیرا یافته ؛ن استاز عهدی
  کند.می را انکار
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