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  تدوین تورات و انجیل از دیدگاه آیات قرآن
  *حسین نقوي

  چكيده
مـرور زمـان شـکل     اند که بـه  هایی بوده کتاب مقدس بر این داللت دارد که تورات و انجیل کتابتاریخ 
نی از خود باقی نگذاشت؛ کتاب مدو اند و در آنها دخل و تصرف شده است. البته حضرت عیسی گرفته

ـین   اي گرد آمد که عنوان انجیل بر آن ثبت شد. قرآن نیز  هاي وي در مجموعه ولی بازتاب سفارش بـر هم
کند که در طول تاریخ در آنها دخـل و   هایی معرفی می گذارد و تورات و انجیل را کتاب مطلب صحه می

ـتار    الجمله قابل تصدیق اند و فی تصرف شده است؛ ولی با این حال، دربردارندة معارف الهی اند. ایـن نوش
آن کـریم در ایـن زمینـه تنـاظر     درصدد اثبات این دیدگاه است که میان تاریخ کتاب مقدس و دیدگاه قر

  وجود دارد.
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  تاريخچة كتاب مقدس
ـ   کتاب برخـی ماننـد قـرآن، تـاریخی کـامالً       د؛هاي آسمانی، از زمان نزول تا تدوین نهایی، تـاریخی دارن

مفسـر و   وحـی اسـت و پیـامبر اعظـم     روشن، ولی برخی دیگر، تاریخی مبهم دارند. در اسالم، قرآن
وحـی اسـت و اناجیـل، مفسـر      ولی مسیحیان بر این باورند که حضرت عیسـی  ؛)44 :نحل(گرِ آن تبیین

القدس آنهـا را بـه نویسـندگان     اند، الهامی هستند و روح اناجیل که تفسیر وحی )232ص، 1384توفیقی، (آن.
، میشـل (انـد.  القـدس) و مؤلفـانی بشـري    بشري الهام کرده است. بنابراین، آنها داراي یک مؤلف الهی (روح

هـاي سـیره در    نامۀ مسیح و شامل سخنان حکیمانۀ او هستند و شـبیه کتـاب   اناجیل زندگی )26ص، 1381
باشـد. بـر ایـن     اند. اما قرآن، سخن خدا و وحی است و معادلِ مسیح (وحی مسیحیان) می ن مسلمانانمیا

  اند ولی انجیل معجزه نیست. اساس، قرآن و مسیح معجزه
کنند و معتقدند که خـدا بـا پیـامبرانِ بسـیاري سـخن       یهودیان نیز وحی را مانند مسلمانان تعریف می

ن بر این باورند که وحی از حدود چهار قـرن پـیش از مـیالد قطـع شـده      گفته است؛ با این تفاوت که آنا
ولی مسـلمانان پیـامبر    )110، ص1384توفیقی، (است و پس از ظهور موعود، دوباره صورت خواهد گرفت؛

  دانند. خود را خاتمِ پیامبران و وحی را پس از وي منقطع می
از  شـود. ایـن کتـاب    شـناخته مـی   هدینعیا  کتاب مقدسکتاب مقدس یهودیان و مسیحیان با عنوان 

  از دو بخش اصلی تشکیل شده است:، و هاي کوچک و بزرگ نوشته
و مسیحیان و یهودیـان آن را معتبـر    استچهارم این کتاب  که بیش از سه )Old Testament(،عهد قدیم

  ؛دانند می
  که تنها مورد قبول مسیحیان است. )New Testament(،عهد جدید

ها دو پیمـان بـا آنهـا     د که خداوند براي نجات انسانربه این اعتقاد مسیحیان اشاره دا »عهدین« عنوان
و قربـانی   الوهیـت عهـد ایمـان بـه     ،عهد جدیـد ، و به شریعت الهی يعهد پایبند ،عهد قدیم؛ بسته است

  )١٧و  ١٦: ٣يوحنّا (.براي نجات بشر است شدن حضرت عیسی

 عهد قديم

به دست نویسندگان مختلف نگاشته شده، داراي مطالـب متنـوعی از قبیـل    ها و  این مجموعه که طی قرن
هاي این بخش به زبـان عبـري، و    تاریخ، شریعت، حکمت، مناجات، شعر و پیشگویی است. بیشتر کتاب
کتاب است. البته بـه اعتقـاد دو    39اندکی از آن به زبان کلدانی نوشته شده است. این مجموعه مشتمل بر 

 کتاب است. 46ارتدکس، مشتمل بر  فرقۀ کاتولیک و
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اعتقـاد  ، رو ینا و از شداسرائیل ابالغ  در پنج کتاب به بنی به عقیدة یهودیان، تورات از طریق موسی
  )٦٢٤ـ٦٢٣، ص ٢ج، ١٣٧٤، رابرت وير(است. یتاز ضروریات یهود آنبه آسمانی بودن 

از یـا حتـی آورده اسـت و     نوشـته  در تورات، تصریحی وجود ندارد که اسفار خمسه را موسـی  البته
 مگـر اینکـه   )Sarna, 1987, vl2, p.158(؛دوبر کـل اسـفار خمسـه اطـالق شـ      تواند نمیواژة تورات سویی، 

نیز با آن لحاظ شود؛ که این تلقی نیز وجود دارد و تورات به کل عهـد عتیـق نیـز اطـالق     تورات شفاهی 
  .شود می

کتـاب  هفـده  و ، و نیـایش  ها تکتاب مواعظ، حکم، پنج کتاب تاریخ و احکامهفده عهد عتیق شامل 
هایی که دربارة شناخت مسـیحیت نگاشـته    توان به کتاب ها، می است. براي آشنایی با این کتاب پیشگویی

  )٢٨٣- ٢٦٨ص، ١٣٤٦، شاله؛ ١٣٨٠محمديان، ؛ ١٣٨٤توفيقي، ؛ ١٣٨١، ميشلر.ك: (شده است، مراجعه کرد.

 عهد جديد

عهد جدید است که تنها مسیحیان آن را قبول دارند. این بخش نیز مشـتمل بـر    بخش دومِ کتاب مقدس،
ها و نیز مطالب گوناگونی است. عهد جدیـد بـه زبـان یونـانی نوشـته شـده اسـت؛ در حـالی کـه           کتاب

 )42ص  1381، میشـل (انـد.  گفتـه  اي از عبري] سخن مـی  و حواریون به زبان آرامی [لهجه حضرت عیسی
مثابه زبـان علمـی و زبـان دومِ     ، زبان یونانی در بسیاري از مناطق رواج داشت و آن بهکه در آن عصرچرا 

  هاي رسوالن مسیحی به آن زبان بوده است. بسیاري از مردم بود. بنابراین، نامه
هـا از  ۀ نُه نویسنده نوشته شده اسـت. ایـن کتـاب   وسیل که به استکتاب و نامه  27عهد جدید شامل 

بـه چهـار    و آن )136، ص 1ج 1362، مریل تنی سی(اند ۀ تحریر درآمدهبه رشت میالدي، 100تا  45 حدود سال
. تبلیغـات و  2نامـه و سـخنان حضـرت عیسـی، (اناجیـل چهارگانـه)؛        . زنـدگی 1شود:  بخش تقسیم می

هاي حواریان و رسوالن مسیحی صـدر اول   . نامه3هاي تبلیغی مبلغان مسیحی (اعمال رسوالن)؛  مسافرت
تـوان   هـا، مـی   . رؤیا و مکاشفه (مکاشفۀ یوحنا). براي آشنایی با این کتـاب 4عدد است؛  21عداد آنها که ت

؛ 1384، تـوفیقی ؛ 1381، میشـل (هایی که دربارة شناخت مسیحیت نگاشـته شـده اسـت، مراجعـه کـرد.      کتاب
  )411- 403ص 1346، شاله، 1380، محمدیان

  اعتبار كتاب مقدس
تـورات   بایـد گـواهی دهـد کـه     مـؤمن یهـودي  «چنین آمده اسـت:   اي یهودیان مادهسیزده اعتقادنامۀ  در

و در هـیچ زمـانی تغییـر نیافتـه و نخواهـد       وحی شده اسـت  موجود، همان توراتی است که به موسی
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ولی باید دید که آیا ایـن اعتقـاد یهودیـان     )Altmann, 1396, V3, p.655؛ ٦٢٤ـ٦٢٣، ص ٢ج، ١٣٧٤، وير(.»یافت
  نه؟ درست است یا

هاي معتبر ثابت شـود کـه آن متعلـق بـه نویسـنده اسـت و        اعتبار یک کتاب به این است که با روش
و اینکـه خـود نویسـنده چقـدر     یچ تغییري در آن صورت نگرفتـه اسـت.   همان گفتار و نوشتار بوده و ه

  بحث دیگري است.  حجیت و اعتبار دارد،
که تاریخ روشـنی دارد و تـواتر آن بـر هـر محقـق      دینی، تنها کتاب آسمانی  از لحاظ تاریخی و برون

شود و کسی آن را انکار نکرده، قرآن است؛ اما تورات و انجیل تاریخ روشـنی   راحتی اثبات می منصفی به
ندارند و داراي تواتر نیستند و از این جهت اعتبار ندارند؛ ولی یهودیـان و مسـیحیان بـراي اثبـات اعتبـار      

  )230ص، 1384، توفیقی(دینی است. ي دیگري دارند که درونها هاي مقدس خود، راه کتاب
هاي فراوان براي اثبات اینکه کتاب مقدس کالم خداست، نظریۀ غالب ایـن اسـت کـه     باوجود تالش

یعقـوب  برخی از بزرگان یهـودي، ماننـد    )58ـ55ص، 1967، جناتی(حتی اسفار خمسه نیز کالم خدا نیست.
، دانشمند معروف یهودي، اذعان کرده است که ربانییون یهودي بر این باورند که تـورات کنـونی   قرقسانی
انـد   هـا نشـان داده   پژوهش )15، ص1ج، 1939، قرقسانی(است و تورات اصلی از بین رفته است. عزرانوشتۀ 

مـیالدي  هاي ادبی، تاریخی و داسـتانی کـه در دو قـرن اول     که کتاب مقدس بیش از یک مجموعه کتاب
هـا بـه نـام     هاي آن به پیامبرانی که کتاب و استناد کتاب )17صق، 1412، عوده االردنی(اند، نیست شکل گرفته

تـرین دلیـل، حکـم شـوراهایی      مهم )56صتـا،   ، بیالهندي؛ 420ـ404ص، 1360، بالغی(آنان است، امکان ندارد.
اریخی، پیـامبري آنـان نیـز ثابـت شـدنی      انـد. افـزون بـر ایـن، از لحـاظ تـ       است که آنها را الهامی دانسته

  )108ص، 1360، بالغی(نیست.
مربـوط بـه   آن هـاي   ترین نسـخه  قدیمیق.م نهایی شد،  100با توجه به اینکه عهد قدیم، حدود سال 

 مربـوط بـه   آنهـاي   تـرین نسـخه   قـدیمی م نهایی شـد.  397و عهد جدید، حدود  است سال پیش 2100
هاي متمـادي پـس از نویسـندگان آنهـا شـکل       ها سال دهد این نسخه میپیش است که نشان سال  1600
هـا را   ها به نویسندگان آنها وجود ندارد. این مسأله اعتبـار ایـن کتـاب    اند و ارتباط سندي این کتاب گرفته

    برد. زیر سؤال می
هـاي عبـري، یونـانی و     میـان نسـخه  هاي کتاب مقدس روشن شـده اسـت کـه     با بررسی نسخه

 ,Sarna, 1987, V2, p154 -155; Loewenstamm & Macdonald( ختالفاتی فاحش وجـود دارد. ، اسامري

1996, v13, p 264-268( خـوب : کنـد  می اعتراف، چنین است بوده تورات مفسر خود که کالرك آدم 
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 عهـد ی تاریخ هاي کتاب در چون و است شده تحریف مقدس  شویم که کتاب تسلیم نخست است
 بیهـوده  گزاف و کاري آن توجیه ،وجود دارد تري فراوان تحریف هاي آن کتاب دیگر به نسبت عتیق
بینیم که هم از نظر استناد به نویسنده و هم از نظر خود  می  بنابراین، )210، ص 1جتا،  ، بیالهندي(.است

  نویسنده، کتاب مقدس فاقد اعتبار است. 

    كتاب مقدسنقد تاريخي 
  نـوزدهم، افزون بر مطالبی که گذشت، در زمینـۀ عـدم اعتبـار کتـاب مقـدس، در قـرن هجـدهم و        

اي رواج یافـت کـه تبـدیل بـه نهضـت       انـدازه  نقادي کتاب مقدس در میان یهودیان و مسـیحیان بـه  
  )109ص، 1376، کیوپیت(.شد

 ابـن عـزرا  ، دانشـمند یهـودي  پیش از آن، رویکرد انتقادي به کتاب مقدس، به صـورت فـردي بـود.    
 ،ایـن کتـاب   ةکند که ممکن نیست نویسـند  می ، اثبات آن م)، با استناد به مواردي از درون1164 -  1089(

، یوشـع  صـحیفۀ هـاي   این کار را پـیش بـرد و کتـاب   ) 1677 -  1632( اسپینوزاباشد.  حضرت موسی
در قـرن  کتاب مقـدس   روند نقاديِ )103- 90ص، 1378، اسـپینوزا (.را نیز نقد کردپادشاهان و سموئیل ، داوران

ـ  ، ویلهلـم فاتکـه  ، وتـه  ویلهلـم د  تالشِبا ، نوزدهم میالدي رونـق   ولیـوس ولهـاوزن  ج و دهـاینریخ اوال
  )Sarna, 1987, v2, p.158-159(یافت.

؛ ٣٨و  ٣٧، ص ١٣٦٨، هـوردرن (نقد کتاب مقـدس بـه دو شـکل ظـاهري و محتـوایی صـورت گرفـت.       
این نقادي باعث شد تا در اعتبار مطالب و محتواي آن تردید شود؛ زیرا تـا پـیش از    )٤٦ص ، ١٣٨٠محمديان

شد که این کتاب، وحی الهی و نوشتۀ پیامبران و حواریان است؛ اما این اعتقاد دینی، متزلـزل   آن گمان می
  )٣٨ص، ١٣٦٨، هوردرن(شد.

مانند قـرآن نبـوده و نیسـت؛     شود که این کتاب با بررسی تاریخ کتاب مقدس، این واقعیت آشکار می
به این معنا که قرآن کتابی است که الفاظ آن نیز معجزه است و بـر حفـظ آن، حساسـیت دقیقـی بـوده و      

هـاي آسـمانی    حفظ نیز شده است و چیزي از آن کاسته و بر آن افزوده نشده اسـت؛ ولـی دیگـر کتـاب    
چیزي بر آنها افزوده شده است. کاسـته شـدن   اند؛ یعنی هم از آنها چیزي کاسته شده و هم  گونه نبوده این
توانـد بـراي    معناي نقص نیست؛ زیرا افزایش در آن، می شود؛ ولی افزایش لزوماً به یقین باعث نقص می به

توضیح مطلب باشد یا اینکه پیامبران تبلیغی، بر آن مطالبی افـزوده باشـند؛ ولـی در اسـالم، قـرآن کتـابی       
هاي حدیثی آمده اسـت. بـا توجـه بـه ایـن مطلـب،        اگانه در کتابمستقل است و مطالب توضیحی، جد

به تـورات   درصدد هستیم که از آیات قرآن نیز همین فرضیه را اثبات کنیم؛ به این معنا که قرآن نیز نسبت
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کنـد؛ ولـی تصـدیق     اند، آنها را تصدیق نیز می و انجیل همین دیدگاه را دارد؛ اما چون داراي معارف الهی
  جمله است، نه تصدیق تام و کامل.ال آنها فی
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با پیامبران سخن گفته است؛ اما پرسشی مطرح است و آن اینکـه آیـا ایـن    ه خداوند متعال شکی نیست ک

توانـد کتـاب باشـد؛ بـه      با پیامبران، میتمام سخنان خداوند وحی، مدون شده است یا نه؟ به یک اعتبار، 
فرموده، در سینه و قلب پیامبران محفوظ بوده است و این در زبان قـرآن،   بیان ه آنچه خداوند ن اعتبار کای

  ؛ اما کدام وحی، به کتاب مدونِ میان دو جلد، تبدیل شده است؟)49(عنکبوت: نوعی کتاب است
را نـام   آیات و روایات، فقط چهار کتابِ تورات، انجیل، زبور و قـرآن و صـحف ابـراهیم و موسـی،    

؛ 318ص و 193و ص 171ص، 1418؛ الطوسـی،  46، 1413(المفیـد،  برده و براي آنهـا اهمیـت قائـل شـده اسـت.     
، 1ج، 1415طـاووس،   ؛ ابـن 178صق، 1414ابـن طـاووس،   ؛ 187و ص 123صو  118ص و 53ص، 1330، طـاووس  ابن
براي روشن شدن اینکه از میان ایـن   )254ص، 1418؛ کفعمی، 732ص  ،2ج، 1412، کفعمی 289، ص2جو  239ص

چهار کتاب، کدام کتاب تدوین شده و بـه دسـت مـردم رسـیده اسـت، الزم اسـت کـه از آیـات قـرآن،          
انـد   در آیات قرآن به کار رفتـه » زبر«و » صحف«، »کتاب«هاي مرتبط با کتاب را بررسی کرد. سه واژة  واژه

شـوند؛   ها قائل نمـی  مترجمان، هیچ تمایزي میان این واژه شوند و که در زبان فارسی، به کتاب ترجمه می
طـه:  (در حالی که باید تمایزي داشته باشند. در آیات قرآن ، هشت بار واژة صحف استعمال شـده اسـت؛  

فقــط در ســورة تکــویر  )2و بینــه:  19و  18؛ اعلـی:  10؛ تکــویر: 13؛ عــبس: 52؛ مــدثر: 36؛ نجـم:  133
در » صحف اولـی «معناي اوراق آسمانی آمده است  کار رفته و در بقیۀ موارد بههاي اعمال به  معناي نامه به

و سورة اعلی آیـات   37و  36در سورة نجم آیات » صحف ابراهیم و موسی«سورة طه، به قرینۀ  133آیۀ 
و  13شوند. در سـورة عـبس آیـۀ     تفسیر می هاي حضرت ابراهیم و حضرت موسی ، صحیفه19و  18

آنچه بر پیامبر نازل شده و در دست فرشتگان بوده اسـت و پیـامبر اسـالم از آنهـا تـالوت      ، به 2بینه آیۀ 
و » زبـور «شـود. واژة   کرد، صحف اطالق شده است. بنابراین، صحف بر کتاب مصـطلح اطـالق نمـی    می

نحـل:   ؛184عمـران:   آل(معناي کتاب به کار رفته است. در قرآن شش بار زبر نیز در قرآن به» زبر«جمع آن 
اسـتعمال   )105انبیـاء:   ؛55؛ اسراء: 163نساء: (و سه بار زبور )52و  43و قمر:  25؛ فاطر: 196؛ شعراء: 44

نسـبت داده شـده اسـت،     صـراحت بـه حضـرت داود    شده است. با توجه به اینکه واژة زبور دو بار به
ر، فقـط آیـۀ    شود. دربارة و ، نیز به زبورِ داود ترجمه می)105(انبیاء: استعمال سوم  بـسـورة قمـر    52اژة ز

معنـاي کتـاب آسـمانی اسـتعمال شـده اسـت. در سـورة         معناي نامۀ اعمال به کار رفته و بقیۀ موارد بـه  به



   ۱۳ تدوين تورات و انجيل از ديدگاه آيات قرآن

معنـاي معجـزات    آمده است. ازآنجاکه بینات به» کتاب منیر«و » بینات«عمران و فاطر، این واژه در کنار  آل
هایی دانسـت کـه مشـتمل بـر      را باید به قرینۀ زبور داود، کتاباست و معناي کتاب نیز روشن است، زبر 

ر صـحیفه  شـاید  کرده اسـت کـه   اشاره نیز بر همین مطلب  عالمه طباطباییاند.  اندرز و حکمت بـهـا و   ز
اند؛ ولی کتاب منیر کتابی اسـت کـه داراي    که در آنها فقط یاد خدا بوده و احکام نداشتهباشند هایی  کتاب

ر نیـز ماننـد صـحف، لزومـاً       بنابراین، می )38، ص 17ج ، 1417طباطبایی، (شریعت است. بـتوان گفت ز
شـدند. دربـارة    اند که بر قلـب پیـامبران نـازل مـی     معناي کتاب مدون نیست؛ بلکه اوراقی آسمانی بوده به

شـتر بـه   دهد صحف و زبـر بی  به کار رفته است که نشان می» اولین«و دربارة زبر، قید » اولی«صحف، قید 
  شد و بیشتر، مشتمل بر پند و اندرز، و کمتر داراي احکام و شریعت بوده است. پیامبران پیشین نازل می

اند و کتابی که در میان مردم بمانَد، به آنـان داده   پیامبرانِ پیش از این چهار کتاب، صحف یا زبر داشته
بـه ایـن مطلـب     )54(نسـاء:  » الْکتَاب والْحکْمۀَ وآتَینَاهم ملْکاً عظیمـاً فَقَد آتَینَا آلَ إِبرَاهیم «نشده است. آیۀ 

، کتـاب و  اند؛ ولی در خاندان ابـراهیم  داراي کتاب مدون نبوده اشاره دارد که پیامبرانِ پیش از ابراهیم
اب کـه بـه ایـن    حکمت و پادشاهی قرار داده شده که در ادیان ابراهیمی، این موارد محقق شده است. کتـ 

اند. حکمت نیز در میان همین چهار کتـاب اسـت کـه     چهار کتاب منحصر است، در خاندان ابراهیم بوده
 عظـم هاي مزامیر داود و امثال سلیمان، و در اسالم نیز غیر از قرآن، سخنان حکیمانۀ پیـامبر ا  البته کتاب

 )20(ص: عظیم نیز بر پادشـاهی داود  دهند. ملک  و امامان دیگر بیشتر خود را نشان می و حضرت علی
منطبق است که چنین ملکی نظیر نداشته اسـت. در هـیچ جـاي قـرآن، بـه حضـرت        )35(ص: و سلیمان 

در دو آیه فقـط صـحف نسـبت داده     اي نسبت داده نشده و به حضرت ابراهیم کتاب و صحیفه نوح
آنان (ذریۀ ابراهیم) کسانی هسـتند کـه مـا    « گوید: سورة انعام که می 89آیۀ  )19و اعلی:  37نجم: (شده است.

اسرائیل نسـبت   سورة جاثیه که این سه را به بنی 16و نیز آیۀ ...» به آنان کتاب، حکومت و پیامبري دادیم 
کنند در ذریۀ حضـرت نـوح    سورة حدید که بیان می 26سورة عنکبوت و آیۀ  27دهد و همچنین آیۀ  می

شـود کـه    داده شده است، اگر در کنار هم در نظر گرفته شوند، روشن میو ابراهیم، پیامبري و کتاب قرار 
توان نتیجه گرفت که پیـامبرانِ پـیش از    کتاب، منحصر در تورات، انجیل، زبور و قرآن است. بنابراین، می

  اند. اند؛ بلکه کتاب در سینه و صحف داشته کتاب مدون نداشته موسی
م الْکتـاب و الْمیـزانَ     «...سورة حدید، یعنی  25آیۀ در روایتی در توضیح انزال کتاب، به  هـعأَنْزَلْنـا م و

کـه فقـط از آنچـه کتـاب      درستی شود و در ادامه آمده که کتاب، همان اسم اکبر است ـ و به  استناد می...» 
، شـعیب  ها، کتاب نوح، صالح اند ـ که در این کتاب  شود، تورات، انجیل و فرقان، شناخته شده خوانده می

۱۴     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

، کتاب الحجه، باب ما نص اهللا عزوجـل و رسـوله علـی االئمـه     294و293، ص1جتا،  (کلینی، بی وجود دارد. و ابراهیم
پیش از تورات، پیامبران کتـاب مـدونی بـه مـردم     «در جملۀ معترضه، این مطلب آمده:  )10واحدا فواحداً، ح

البتـه بایـد توجـه     »ورات وجـود نداشـته اسـت.   اي پیش از ت شده ارائه نکردند و میان مردم کتاب شناخته
اي باسـواد نبـود    داشت که فاعلیت فاعل وجود داشته، ولی قابلیت قابل نبوده است؛ یعنی مردم به انـدازه 

  که بشود کتابی به آنان داد تا خود بخوانند.
ن ، کتاب مـدونی نبـوده اسـت. ایـ    کنند که پیش از حضرت موسی اي دیگر از آیات اشاره می دسته

؛ 76نمـل:  ؛ 93یـونس: ؛ 19عمران:  آل؛ 213بقره: ؛ 176بقره: (اند اسرائیل نسبت داده آیات اختالف در کتاب را به بنی
 اسـرائیل در کتـاب حضـرت موسـی     دهنـد کـه بنـی    و نشان می )جاثیه17؛ 63زخرف:؛ 110هود:؛ 45فصلت: 

ش این است کـه ایـن اخـتالف    و پیامبر اسالم با قرآن اختالف ایجاد کردند و مأموریت حضرت عیسی
  را روشن کنند و از میان بردارند.  

متمایزنـد و آن اینکـه کـه     »زبور«و  »انجیل«، از جهاتی از »تورات«و  »قرآن«در میان این چهار کتاب، 
انـد و کمتـر داراي     انـد، ولـی دو کتـاب دوم، کتـاب حکمتـی      دو کتاب نخست، داراي شریعت و احکـام 

ریـزي نشـده و در میـان مـردم منتشـر       شریعت هستند؛ دیگر اینکه طرح تدوین آنها از طرف خدا برنامـه 
بات ایـن ادعـا بـه سـراغ آیـات قـرآن       نگردیده، بلکه تدوین آن توسط پیروان آن اجرا شده است. براي اث

دارنـد، ایـن نتیجـه را    » ا معهـم لم« و» ا معکملم« و »مصدقاً لما بین یدیه«رویم. بررسیِ آیاتی که تعبیر  می
وقتـی   12و  11دارد که قرآن، فقط تورات را تصدیق کرده است. براي نمونه، در سـورة احقـاف، آیـات    

را مطرح کـرده و قـرآن    شود، قرآن در مقابل، کتاب موسی یسخن از انکار قرآن توسط کافران مطرح م
شود. جالب است که در آیـات پایـانی    شمارد و هیچ سخنی از انجیل و زبور مطرح نمی را مصدق آن می

خوریم. گروهی از جنّیان وقتی قـرآن را شـنیدند، سـخنی از زبـور و      همین سوره، باز به این تقابل بر می
» مصـدقاً لمـا بـین یدیـه    «د و گفتند که بعد از موسی، کتابی نـازل شـده اسـت کـه     انجیل به میان نیاوردن

 دهد که قرآن، تورات را تصدیق کرده است. آیـات، حضـرت عیسـی    و این نشان میاست  )30(احقاف: 
صـف:  ؛ 46؛ مائـده:  50عمـران:   آل(.هاي پیشین اند، نه زبور و نه کتاب کنندة تورات معرفی کرده را فقط تصدیق

صورت مطلق تصدیق کتـاب، در قـرآن مطـرح     به )31؛ فاطر: 48؛ مائده: 81و3عمران:  آل(تنها در چهار مورد )6
  شود. است که به قرینۀ این بیان، آن چهار آیه نیز تصدیق تورات، تلقی می
ها را دارند و افـزون بـر حکمـت و     بنابراین، از میان این چهار کتاب، تورات و قرآن بیشترین شباهت

اند؛ ولی انجیل و زبور از نوع حکمت و اندرز بـوده   مواعظ اخالقی، مشتمل بر احکام و شریعت نیز بوده



   ۱۵ تدوين تورات و انجيل از ديدگاه آيات قرآن

ی إِ «چنین آمده است: قرآن ر . داند و کمتر شریعت داشته نـنا بآتَی لَقَد و    کْـمالْح و تـابیلَ الْکرائ سـ...  * و
اسـرائیل کتـاب،    مـا بـه بنـی   ؛ )18ــ 16(جاثیه: »ثُم جعلْناك علی شَرِیعۀٍ منَ الْأَمرِ... * آتَیناهم بینات منَ الْأَمرِ

ایـن دالیـل    کـه شود  فهمیده میاین آیات از . ما به آنان دالیلی روشن دادیم... حکومت و پیامبري دادیم 
» ثـم «تعبیـر  شده است. به شریعت اسالم اشاره  18همان شریعت است که در آن اختالف کردند. در آیۀ 

، شریعت پیامبر اسالم آمده است. با توجه به ایـن  به این معناست که پس از شریعت موسیدر این آیه 
انـد. در   هـا متمـایز بـوده    کتـاب  شود که تورات و قرآن از دیگر آیات و تقابل ایجادشده در آن، روشن می

آمده که مراد از کتاب، تورات مشتمل بر شریعت اسـت و انجیـل شـریعت نـدارد و      16ذیل آیۀ ، المیزان
شریعتش همان شریعت تورات است و زبور داود نیز ادعیه و اذکار است. کتـاب مـدون در زبـان قـرآن،     

اي وجـود   آیـه  )168، ص18، ج1417باطبـایی،  ط(شود که مشتمل بر شـریعت باشـد.   فقط بر چیزي اطالق می
دهد که پـیش از   در آن، کتابِ پیش از خود را تصدیق کرده باشد که نشان می ندارد که حضرت موسی

  تورات، کتاب مدونی نبوده است.  
آید که قرار بوده اسـت تنهـا دو کتـاب پـس از تـدوین در       نکتۀ دیگر اینکه از آیات قرآن چنین برمی

 145و  144تـرین دلیـل، آیـات     و قرآن است. مهـم  ند که آن دو، کتاب حضرت موسیدست مردم بما
ا آتَیتُـک    «...فرمایـد:   سورة اعراف است که می أْخُـذُواْ      ... ) 144( ...فَخُـذْ مـی ک مـرْ قَو أْمـةٍ وا بِقُـوفَخُـذْه

با قدرت بگیر و بـه قـوم خـود نیـز     شود که کتاب را  امر می در این آیات به حضرت موسی...». بِأَحسنها
 )171؛ اعـراف:  93و63بقـره:  (...»خُذُواْ ما آتَینَاکُم بِقُوةٍ «...دستور بده که بهترین آن را برگیرند. سه بار نیز تعبیر 

کند. از این آیات، با توجـه بـه    اسرائیل در آیات وجود دارد که همان مطلب را ثابت می دربارة تورات بنی
آید کـه تـورات    که دربارة هیچ پیامبر و کتاب دیگري چنین تعبیري وجود ندارد، به دست میاین مطلب 

شـود ایـن اسـت کـه      شد. دلیل دیگري که از آیات قـرآن اسـتفاده مـی    اسرائیل منتشر می باید در میان بنی
ی    ...« ،)169(اعـراف:  ...» ورِثُـواْ الْکتَـاب   ...«تورات و قرآن در میان مردم به ارث گذاشته شدند:  نـثْنَـا برأَوو

تَابیلَ الْکرَائ53(غافر: »إِس( ، ...» مهدعن بم تَابینَ أُورِثُوا الْکإِنَّ الَّذشـوري:  »...و)و  )14»    تَـابثْنَـا الْکرأَو ثُـم
اشاره دارند و آیۀ آخر مربوط بـه   ، که سه آیۀ اول به کتاب موسی)32(فاطر: ...»الَّذینَ اصطَفَینَا منْ عبادنَا 

  قرآن کریم است.
اند ولی ضـروري نبـوده اسـت کـه در میـان مـردم بـاقی         هاي مهمی بوده با اینکه انجیل و زبور کتاب
شکی نیست؛ ولـی بـراي تثبیـت شـریعت       ها در دست حجت خداست، بمانند. در اینکه اصل این کتاب

هایی کـه قـرآن بـراي کتـاب      دم باقی باشند. برخی از ویژگیالهی الزم بود که تورات و قرآن، در میان مر

۱۶     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

دهنـدة هـر    تفصـیل «شود، منحصر به همین دو کتاب است؛ مانند اینکه هر دو  و قرآن یادآور می موسی
نـازل شـد، چنـین     در حدیثی نیز الواحی کـه بـر موسـی    )111و یوسف:  154انعام: (اند. شمرده شده» چیز

انُ کُـلِّ شَـی   «...توصیف شده است که در آن، تبیان هر چیزي وجود دارد:  یـبا تیهف ص ، 1362، صـفار (ال...».ء
تنهـا بـراي   در آیات قرآن » تبیاناً لکلّ شیء«البته به نظر نویسنده،  )از جزء سوم 11از باب  4، حدیث 160و 159

تبیان براي هر چیزي نیست و این روایت نباید درست باشد. بـا دقـت   بنابراین، تورات، ؛ آمده استقرآن 
، نسـبت داده شـده اسـت، ایـن مطلـب      که در قرآن به کتاب موسـی  )117صافات: (»مستبین«در ویژگی 

گونـه نیسـت.    دانند؛ ولـی ایـن   را هم معنا می» مبین«و » مستبین«شود. مفسران و لغویان،  بیشتر روشن می
» مبـین «گـاه بـا ویژگـی     ، هـیچ است این است که برخالف قرآن، کتاب موسـی  چیزي که باعث تردید

آمده است. مسـتبین از بـاب اسـتفعال، و یکـی از     » مستبین«توصیف نشده و تنها در همین آیه با ویژگی 
معانی آن، اشتمال فعل به مبدأ اشتقاق است و در این مورد به این معناست که افزون بر روشـنگر بـودن،   

اي است که در تمام مسائل هیچ جـاي ابهـامی بـاقی نمانـده و تفصـیل تمـام معـارف دینـی کـه           به گونه
یهودیان نیاز داشتند را داشته است؛ در صورتی که قـرآن، مبـین اسـت؛ یعنـی هـم روشـن اسـت و هـم         

آمده است که کلمۀ مبین یعنی خود روشـن اسـت و    التحقیق فی کلمات القرآن الکریم روشنگر. در کتاب
بخشد. یکی از معانی بـاب   کند و در برخی موارد، غیر خود را نیز روشنی می روشنی را نیز اعالم میاین 

شـود؛ بـه ایـن معنـا،      کند و روشن مـی  استفعال (مستبین)، طلب اصل فعل است؛ یعنی طلب روشنی می
    آید. روشن است؛ ولی اینکه به دیگري روشنی دهد، از آن برنمی کتاب حضرت موسی

ن، از جمله مشترکات تورات و قرآن این است که هر دو تفصیل کل شیء بودند؛ امـا در قـرآن   بنابرای
آمده، ولی براي تورات چنین صفتی ذکـر نشـده اسـت و     )89(نحل: » تبیاناً لکلّ شیء«براي قرآن، ویژگی 

کل شـیء   شده و تفصیل تواند این معنا را تقویت کند که تورات، کتابی بوده است که خود روشن این می
  رو، به آن مبین و تبیان اطالق نشده است. بخش نبوده است و ازاین ها روشنی بوده، ولی به دیگر کتاب

  تورات
اند و اهمیـت واالیـی دارنـد، بـه ایـن مطلـب        اکنون که دریافتیم دو کتاب قرآن و تورات، کتاب شریعت

لی، باید نکتـۀ بسـیار مهمـی را در    پردازیم که تورات، کدام کتاب است؟ پیش از پرداختن به بحث اص می
هـایی   اینجا تذکر داد و آن اینکه مقایسۀ کتاب مقدس و قـرآن کـریم، اشـتباه اسـت و باعـث سـوءتفاهم      

شود؛ به این معنا که انتظار داشته باشیم کتاب مقدس نیز مانند قرآن تحریف نشده یا در نحوة جمـع و   می
دس از جهاتی شبیه به روایات اسالمی اسـت کـه در آنهـا    رسد کتاب مق تدوین مانند آن باشد. به نظر می
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شود، مطرح نیست. (البتـه از لحـاظ سـندي، بـراي روایـات       معنایی که دربارة قرآن مطرح می تحریف، به
  توان سند یافت؛ ولی کتاب مقدس هیچ سندي ندارد.) اسالمی می

هـاي پـیش از قـرآن     ق کتـاب کنند که حساسیتی بر حفظ دقی آیاتی در قرآن این فرضیه را تقویت می
قابـل جبـران     رفـت،  نبوده و چون امید به آمدن کتاب خاتم بوده است، اگر بخشی از آن نیز از دست می

فرماید: کتابی کـه   بود؛ ضمن آنکه افزوده شدن به آن از طرف انبیاي دیگر نیز امکان داشته است. قرآن می
قـرآن   )51و44؛ نسـاء:  23عمـران:   آل(اي از کتاب را دارند. هبه اهل کتاب داده شد، کامل نبوده است و آنها بهر

مائـده:  (کند که یهودیان و مسیحیان، بخشـی از کتـاب خـود را بـه فراموشـی سـپردند؛       صراحت بیان می به
بـر ایـن اسـاس،     )174و159؛ بقـره:  91؛ انعـام:  15مائده: (کاري کردند و حقایق را کتمان نمودند. مخفی )14و13
مرور زمـان و بـر اسـاس تحـوالت      داده شد، به رد که بخشی از آنچه به حضرت موسیتوان ادعا ک می

مختلف، از بین رفت و قرآن نیز با توجه بـه اینکـه تـورات، نصـیبی از کتـاب را دارد و بخشـی نیـز بـه         
  کند. فراموشی سپرده شده است، ولی هنوز حقایق و معارف دینی را دارد، آن را تصدیق می

شد، کـافی   در میان یک مجموعه کتاب حفظ می ر مضمون کتاب حضرت موسیبر این اساس، اگ
بود؛ به این دلیل که پس از وي پیامبرانی خواهند آمد و آن را اصالح خواهنـد کـرد. آیـات قـرآن اشـاره      

، مأموریت داشتند که تورات را اصالح و کامـل کننـد. قـرآن،    و پیامبر اکرم دارند که حضرت عیسی
کننـدة اخـتالف    و خـود قـرآن را برطـرف    )15(مائـده: کاري اهـل کتـاب    کنندة مخفی را تبیینپیامبر اسالم 

اسـرائیل   هاي بنی را نیز روشنگرِ برخی از اختالف و حضرت عیسی )76(نمل: کند می اسرائیل معرفی  بنی
  )63(زخرف:  خواند. می

 همـان کتـاب موسـی    کنـد تـورات   افزون بر این، شاهد دیگري در آیات قرآن هست که بیـان مـی  
نیست؛ بلکه کتابی است که پس از تحوالت و تطورات مختلف، تورات نامیده شده و آن همان است کـه  

؛ 35؛ فرقان، 49؛ مؤمنون، 2؛ اسراء، 110؛ هود، 154: ؛ انعام87و53: بقره(»آتَینَا موسى الْکتَاب«مورد تعبیر ده در قرآن، 
ا الْکتَـاب   «وي و بـرادرش هـارون، تعبیـر     ةیک مورد دربـار و  )45؛ فصلت، 23؛ سجده، 43قصص،  مـنَاهآتَیو

ولَقَـد آتَینَـا   «و  )53: بقـره (»آتَینَا موسى الْکتَـاب والْفُرْقَـانَ  «؛ دو بار نیز را آورده است )117صافات: (»الْمستَبِینَ
ـ   «را مطرح کرده است؛ ولی در قرآن تعبیر  )48انبیاء: (»موسى وهارونَ الْفُرْقَانَ ى الْتَ وسـنَـا منـداریم.  » وراةَآتَی

اند کـه بیـان خواهـد شـد.] یعنـی بـه        کتاب نسبت نداده [درست برعکسِ انجیل که به حضرت عیسی
، تـورات اطـالق   تورات داده نشده، ولی کتاب داده شده است. قرآن به کتاب حضرت موسی موسی

ابی که نزد یهودیان عصـر نـزول قـرآن بـوده، تـورات اطـالق کـرده و فرمـوده اسـت:          نکرده، ولی به کت

۱۸     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

دانیم که تورات زمان پیـامبر، همـین    ؛ یعنی نزد آنان تورات وجود دارد و ما می)43(مائده: »وعندهم التوراة«
 هایی که در دست یهودیـان بـوده اسـت. قـرآن     توراتی است که امروزه وجود دارد؛ یعنی مجموعه کتاب

، هستۀ اصلی تـورات را شـکل داده، ولـی    قصد دارد به مخاطب، این مطلب را برساند که کتاب موسی
به مرور زمان بر آن افزوده شده است که به آن مجموعه، تورات اطـالق شـده و قـرآن نیـز آن را مطـابق      

  اطالق مردم، تورات نامیده است.
قُـلْ فَـأْتُواْ بِـالتَّوراةِ    « انـد.  رات را کتمـان کـرده  البته باید توجه داشت که طبق آیات قرآن، یهودیان تـو 

کند؛ ولی آنچه را کـه امـروزه در    قرآن تورات اصلی را تصدیق می )93عمران:  آل(» فَاتْلُوها إِن کُنتُم صادقینَ
بر این اساس، کتاب موسی بـه آن حالـت اصـلی     )79بقـره:  (شمرد. هاي جعلی می دست مردم است، کتاب

اي را شـکل داده اسـت کـه تـورات نـام دارد و ایـن        هاي پیامبران دیگر، مجموعـه  انده و با کتابباقی نم
نوشـتۀ   هایی که امروزه به نام کتاب مقدس وجود دارد، طبق فرمودة قرآن، جعلی و دسـت  مجموعه نوشته

ري از بشر است که سره و ناسره را دربردارد. البته این بدیهی است کـه همـین کتـاب مقـدس نیـز بسـیا      
 معارف اصلی را دربردارد.

هـاي اپوکریفـایی و سـوداپیگرافایی نیـز اطـالق       توان بر کتاب مقدس و تمام کتاب البته تورات را می
به این معنا که نحوة برخورد برخی آیات قرآن و نیز برخی روایـات نشـان    )98، ص1384، توفیقی (ر.ك:کرد؛
اسـرائیل تـا پـیش از بعثـت      هایی است که به متـون وحیـانی بنـی    دهد که تورات، مجموع تمام کتاب می

هاي مربوط به عهـد جدیـد    که مسیحیان در برخی تعبیرها، تمام کتاب اشاره دارد؛ چنان حضرت عیسی
کنند. قرآن نیز بر اساس همین مطلب رایج، به آن تـورات اطـالق کـرده اسـت. البتـه       می را انجیل معرفی

بـه   )3عمـران:   (آل» وأنزل التوراة واالنجیل«و یا  )44(مائده: » إنّا أنزلنا التوراة«فرماید:  اینکه در برخی آیات می
نست آنها را بیـان کنـد؛ ولـی    توا این اعتبار است که این مفاهیم را خدا نازل کرده است و کسی دیگر نمی

صورت اصلی باقی نمانده، بحث دیگري است. در هـر صـورت، بـه همـین صـورت فعلـی نیـز         اینکه به
کننده، خداست، ولی بشر نیز در آن دست برده است. پس تعبیر انزال از سوي خدا درسـت اسـت و    نازل

هایی که خـدا نـازل کـرده و     یعنی کتاب نیز به همین معنا درست است؛ )43(مائده: » وعندهم التوراة«تعبیر 
شود، نـزد آنـان اسـت. بـا توجـه بـه        بشر نیز در آن دست برده است و در مجموع به آن تورات گفته می

دومـی تـورات کـه     مطالب بیان شده، سه کتاب در ارتباط با یهودیان مطرح است: یکی کتـاب موسـی  
تابی جعلی و بشـري اسـت. کتـاب حضـرت     شامل کتاب موسی و دیگر پیامبران است، و کتاب سوم، ک

هاي دیگر پیامبران حفظ شد و در مجموع تورات نامیده شد. کتاب تـورات نیـز    در ضمن کتاب موسی
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انـد. کتـاب    انـد و برخـی مخفـی گردیـده     شود، برخی ارائه شده ها را شامل می از آنجا که مجموعه نوشته
هـاي تـورات    ست که مشتمل بر برخـی از کتـاب  جعلی، همین کتابی است که امروزه در دست یهودیان ا

تـوان بـا بررسـی همـین کتـاب مقـدس        است، ولی اضافاتی بشري نیز دارد. بنابراین، کتاب تورات را می
هـاي رتبـۀ دوم و سـوم قـانونی در      اند، یعنی کتـاب  هایی که مخفی شده یا عرضه نشده فعلی و آن کتاب

  یهودیت و مسیحیت، به دست آورد.  
فرمایـد:   مـی  در مناظره با مسیحیان و یهودیان، براي اثبات نبوت حضرت رسول رضا اینکه امام

، دهد که حضرت امـام رضـا   کند، نشان می در تورات چنین است و به کتاب اشعیا و حبقوق استناد می
. هاي موجود در عهد عتیق، در نظر داشـتند  گونه که یهودیان تلقی داشتند، یعنی کل کتاب تورات را همان

 1390؛ همـو،  430ـ417، ص 1415(صدوق، کند. به کتاب سوم از انجیل استناد می در همین مناظره، امام رضا
رسـد   یهودیان و مسیحیان نیز به این استناد، اشکال نکردند. بنابراین، به نظـر مـی   )12، باب136ـ128، ص1ج

د. با توجـه بـه بیـان تاریخچـۀ     تر باش هاي مربوط به کتاب مقدس، صحیح نوشته معناي مجموعه تورات به
شـود و   و تحوالت آن که بیان شد، همین معنا تقویـت مـی   کتاب مقدس و از بین رفتن تورات موسی

هیچ دلیلی بر حصر آن بر پنج سفر اول کتاب مقدس یا خود کتاب مقدس نداریم. باید توجه داشـت کـه   
ه روایات اسالمی است که باید بـه قـرآن و   نباید کتاب مقدس را شبیه قرآن، تلقی کرد؛ بلکه از جهتی شبی

انـد،   هاي دیگر یهودي و مسیحی که در ایـن راسـتا نوشـته شـده     روایات اسالمی عرضه گردد و با کتاب
  پژوهی بر آن انجام گیرد تا سره از ناسره تشخیص داده شود. تطبیق داده شده، کارهاي متن

   انجيل

هایی مدون هستند و در ایـن خصـوص هـیچ     شد، کتابتورات و قرآن، با توجه به مطالبی که بیان 
کنـد،   تردیدي وجود ندارد؛ اما دربارة کتاب انجیل تردیدهایی هست. آیا انجیلی که قرآن معرفی می

نوشـته شـده    کتابی مدون بوده است؟ در تاریخ هیچ اثري از انجیلی که به دست حضرت عیسـی 
مینه ندارند؛ بلکه برعکس، هـیچ کتـابی بـراي آن    باشد، نیست و مسیحیان نیز هیچ ادعایی در این ز

  حضرت قائل نیستند.
ى بِالْبینَـات  « و» وآتَینَا عیسى ابنَ مرْیم الْبینَات« در قرآن، چهار بار تعابیري مانند یسـاء عا جلَمبقـره:  (»و

وجـود   انجیل و حضـرت عیسـی   ةدربار »لَوآتَینَاه اإلِنجِی« تعبیرو دو بار  )63؛ زخرف: 110؛ مائده: 253و87
نَ    « ولـی تعبیـر  تعبیر بینات، به معجزات آن حضرت اشاره دارد.  )27 :حدید؛ 46 :مائده(.دارد ی ابـ یسـنَـا عآتَی

تَابالْک مرْیهرچند تعبیر ، اي وجود ندارد در هیچ آیه »م»  تَـابالْک یزمـان  کـه در  هسـت   )30 :مـریم (»آتَـان

۲۰     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

، البته دربارة آن نیز اختالف است؛ برخی آن را انجیـل  است و در گهواره بودن حضرت عیسی کودکی
بـر ایـن مطلـب داللـت نـدارد کـه       » ایتاء الکتاب«به باور نویسنده، تعبیر  .اند دانستهتورات و برخی دیگر 

ن تعبیـر را بـراي   طور حتم، کتاب مستقل به پیامبري داده شده باشد. دلیل این مطلب آیاتی است که ایـ  به
اند؛ مانند حضرت یوسف، زکریـا، اسـماعیل و    پیامبرانی به کار برده است که به یقین کتاب مستقل نداشته

آمـده  » و آنچه به پیامبران داده شده«، تعبیر 84عمران آیۀ  و آل 136در سورة بقره آیۀ  )89ـ84انعام: (.لوط
خـدا بـه مـن کتـاب داده     «اند. بنابراین، از این آیـه کـه    هیقین تمام پیامبران کتاب مستقل نداشت است که به

در آن مقطع، یعنی در گهواره، انجیـل داشـته    طور قطع ثابت کرد که حضرت عیسی توان به ، نمی»است
وراةَ     «ۀ در دو آیـ توان گفت که منظور، تورات بوده است.  است؛ بلکه می ۀَ والتـَّ کْمـالْحو تَـابالْک ه لِّمـعیو

وراةَ واإلِنجِیـلَ   «و  )48 :عمران آل(»واإلِنجِیلَ ۀَ والتـَّ کْمـالْحو تَابالْک تُکلَّمإِذْ عتعبیـر کتـاب و    )110: مائـده (»و
ه کتاب به شریعت اشاره دارد و حکمـت نیـز بـه بیـنش     برخی بر این باورند ک. آمده استحکمت با هم 

در  )23، ص 1381(معرفـت،  دادنـد.  را به مردم آمـوزش مـی   کند و پیامبران همین کتاب و حکمت داللت می
کتاب همان تورات و حکمت همان انجیـل اسـت کـه در آیـه      این دو آیه، طبق قاعدة لف و نشر مرتّب،

افزون بر ایـن، پـیش    تورات و حکمت آموخته است. ؛ یعنی خداوند به حضرت عیسیذکر شده است
هـا کـه    رسـید و بـاقی کتـاب    دو کتاب باید به دست مردم مـی از این ثابت شد که طبق آیات قرآن، فقط 
  صورت مدون به دست مردم برسد. انجیل نیز از آنهاست، ضرورتی نداشت به

کتابی مدون که به دست مـردم رسـیده باشـد، نداشـته اسـت؛ ولـی        خالصه اینکه حضرت عیسی
ز محتواي آن با خبر شـدند و  انجیل به وي عطا شده که فقط در اختیار خودش بوده است و شاگردانش ا

 مـدون  کتـاب  توان نتیجه گرفت که حضـرت موسـی   می، بنابراینپس از وي آن مضامین را نگاشتند. 
فقـط بـراي بیـان حکمـت،     ، فرماید که خود ایشان می نداشته است و چنان ولی حضرت عیسی، داشته

آمـده   آمـدن پیـامبر خـاتم   و بشـارت بـه   ، اختالفـی در تـورات   اصالح برخی مـوارد تصدیق تورات، 
و نیازي به داشتن کتاب جدید نبوده است. اینکه گروهی از جنیـان   )6: صف؛ 63: زخرف؛ 50: عمران آل(است

نـازل شـده    کنند که این کتاب پس از کتاب حضـرت موسـی  نیز پس از شنیدن تالوت قرآن، بیان می
به احتمـال زیـاد بـه    ، آیدنمی به میانسخنی  و کتاب حضرت داود است و از کتاب حضرت عیسی

مدون نشد و در میـان   مثابه کتاب آسمانی، به و داود همین مطلب داللت دارد که کتاب حضرت عیسی
 )30(احقـاف، ...»قَالُوا یا قَومنَا إِنَّا سمعنَا کتَاباً أُنزِلَ من بعد موسى مصدقاً لِّما بینَ یدیه« .مردم رواج پیدا نکرد

ایشـان بیـان    وجود داشته و حضرت عیسی ۀکه در سینبود پس آنچه به نام انجیل بوده است، حکمتی 
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بـوده و   که از زبـان حضـرت داود  داود  زبورهمچنین  .اند کردهمکتوب آن را شاگردانش کرده است و 
  بوده است. و دیگر ادعیه از ائمه صحیفۀ سجادیهاند، مانند دعاهاي  دیگران آن را نوشته

ا   «ماند که باید پاسخ داده شود و آن اینکه آیۀ  البته در اینجا پرسشی باقی می لُ اإلِنجِیـلِ بِمـأَه کُمحلْیو
یهف بیت فرماید اهل و روایاتی که می )47(مائـده:  » أَنزَلَ اللّه  تواننـد بـراي اهـل انجیـل بـا انجیلشـان        مـی

کتـاب داشـته و نـام آن انجیـل      قضاوت کنند، به چه اشاره دارند؟ پاسخ این است که حضرت عیسـی 
بوده است؛ ولی آن نزد خودش بود و مدون نشد و در اختیار دیگـران قـرار نگرفـت؛ امـا ائمـه آن را در      

دربارة آیه نیز باید گفت به مطالبی اشـاره دارد کـه در عهـد    توانند با آن قضاوت کنند. اختیار دارند که می
منعکس شده است؛ مانند تورات فعلـی کـه    هاي مرتبط با آن، از انجیل حضرت عیسی جدید و نوشته

، به این اعتبار کـه دسـتورهاي   »اهل االنجیل«مطالب زیادي از تورات اصلی در آن وجود دارد. پس تعبیر 
  آنان رسید و آنان آن را ثبت کردند، درست است.به  جدیدي از حضرت عیسی

، همان وحـی و شـریعت و قـانون الهـی     یدر اصطالح قرآن» کتاب«باید به این نکته توجه داشت که 
و کتابـت وجـود   پیامبران، حتی در زمانی که هنـوز خـط    شود و و لزوماً بر کتاب مدون اطالق نمیاست 

کند که مـا بـه پیـامبران کتـاب      اي بیان می اساس، وقتی آیهبر این . اند معرفی شده، صاحب کتاب نداشت
 اند. دادیم، به این معنا نیست که کتاب مدون داشته

صورت نوشتار نیسـت و حتـی در قـرآن     شده به ، کتاب نازلمنظور قرآن از انجیل عیسی، این بنابر
اسـت کـه قـرآن     است. سـخن در ایـن  بوده مکتوب  اي نشده که این وحی در زمان عیسی هیچ اشاره

اي واقعـی در   است که باید نوشـته اي  بیان قرآن به گونهعنوان انجیل یاد کرده است.  کریم از کدام کتاب به
هـاي مختلفـی مطـرح     فرضـیه باره  در این. توان آن را به کتابی فرضی حمل کرد آن زمان بوده باشد و نمی

میالدي کتاب رسمی مسـیحیان در منـاطق    400که تا سال اند  دانسته رونانجیل دیاتس . برخی آن رااست
یکـی از اناجیـل   برخـی دیگـر آن را   از ادغام چهار انجیلِ معروف به وجود آمـده بـود.   و  خاورمیانه بود

تـر ایـن اسـت کـه مـراد قـرآن را مجموعـۀ         تـر و معقـول   اند؛ اما به نظر ما، فرضیۀ قوي برشمردهاپوکریفا 
کرد که تنهـا یـک انجیـل وجـود      کلیساي اولیه همیشه یادآوري می: گویند مسیحیان میعهدجدید بدانیم. 

همیشـه  و  )6: 1(غالطیـان   .به کار نبـرده صورت جمع (اناجیل)  گاه این کلمه را به دارد. عهد جدید هم هیچ
خود مسیحیان بر یکی بودن انجیـل و نیـز کـاربرد ایـن      تأکیدتوجه به با سخن گفته است. از یک انجیل 

صـورت مفـرد بـه کـار      انجیل را بـه  ،که چرا قرآنپرسید فرد در کتب عهد جدید، نباید صورت م کلمه به
چراکه قرآن، نه اناجیل اربعه را قصد کرده است که لفظ جمع به کار برد و نه انجیـل خاصـی   ؛ برده است
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بلکـه  ؛ کـرد  که در آن صورت باید به نام خاص آن تصـریح مـی  را، از اناجیل چهارگانه یا اناجیل اپوکریفا 
اي کـه   اسـت؛ مجموعـه  » عهد جدیـد «کند،  میدعوت مراد قرآن از انجیلی که مسیحیان را به عمل به آن 

بـوده اسـت.    الجمله حاوي انجیل عیسـی  محتویات انجیل واقعی نبوده، ولی فیدربردارندة همۀ گرچه 
. آیـۀ  یـان یافتـه اسـت   ها جر پیامی است که کم و بیش در همۀ این نوشته» انجیل«توان گفت  بنابراین، می

اشـاره  ممکن اسـت بـه ایـن نکتـه     سورة مائده مبنی بر فراموشی بخشی از پیام الهی توسط مسیحیان  14
شـده در   اند، مشتمل بر تمام مطالب وحـی  آورده گرد» عهد جدید«که آنچه مسیحیان با عنوان  باشدداشته 

گـاه در تـاریخ    هیچ، کتابی نوشتاري صورت خالصه آنکه گرچه وجود انجیل واقعی به دین مسیح نیست.
حـاوي بخشـی از آن انجیـل اسـت.     » عهد جدیـد «هاي مسیحیان با عنوان  گزارش نشده، مجموعۀ کتاب

بـارة  مطالب قـرآن در نکتۀ بسیار مهم اینکه رو، قرآن نیز توسعاً این مجموعه را انجیل خوانده است.  ازاین
جانـب  اي اسـت کـه از    بلکه وحـی نیست، و دیگر پیامبران، برگرفته از تورات و انجیلِ موجود  عیسی

هـاي معتبـر و غیرمعتبـر مسـیحیان      رو، محتویـات قـرآن فراتـر از کتـاب     از این؛ پیامبر اکرمخداوند به 
 )1384، شاکر(.است

. زبور نیز همچـون انجیـل   نکتۀ جالب توجه، شباهت انجیل با زبور است که پیش از این نیز بیان شد
دهـد، زبـور کتـاب     صراحت آمده است که ما به داود، حکمت دادیم که نشان می مدون نشد. در دو آیه به

سورة بقـره، بـه اعطـاي پادشـاهی و حکمـت بـه        251مدون نبوده است تا کتاب به آن اطالق شود. آیۀ 
شود. وقتی این آیـات در   ي نیز مطرح می، افزون بر آن دو، داور20اشاره دارد و در سورة ص آیۀ  داود

شود که زبـور کتـابی    گوید به داود زبور عطا کردیم، این نتیجه حاصل می گیرند که می کنار آیاتی قرار می
 حکمتی بوده است، نه شریعتی؛ و از طرف خدا طرح تدوین آن مطرح نشد؛ ولـی دیگـران زبـور داود   

  مرده شد.هاي عهد عتیق ش را نوشتند که یکی از کتاب
و  مطـالبی از تـورات  ، روایـات برخـی  در کند این است کـه   نکتۀ دیگري که دیدگاه ما را تقویت می

نقـل شـده    »مکتـوب فـی االنجیـل   «و  »فی التوارة مکتوب«یا » مکتوب فی التوراة«با تعبیراتی نظیر  انجیل
ی بـراي  گـاه  در میـان ایـن تعـابیر،    )44از مجلس 6، ح 254، ص1380صدوق، ؛ 6، ح18، ص1407راوندي، (.است

ولی براي انجیل یا زبـور   )4، ح497و  496، ص2تا، ج کلینی، بی(آمده است؛» لم یتغیر«یا » لم تُغیر«قید  تورات،
اینکه در قرآن و روایات، بحث تحریـف و تغییـرِ انجیـل و زبـور     نیز این قید نیامده است. با این تعبیر و 

ود که انجیل و زبور در دست مردم قرار نگرفت تا بگوییم انجیل یا زبـور  ش مطرح نشده است، روشن می
هـاي   اند؛ بلکه انجیل و زبور نقل به مضمون شدند که بسـیاري از حقـایق آنهـا نیـز در کتـاب      تغییر نکرده

  .صحیفۀ سجادیهو  البالغه نهجفعلی منعکس شده است؛ مانند 
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نچه میان مردم رواج پیدا کرد، بازتـابی بـود از   ، تدوین نشد و آخالصه اینکه انجیل حضرت عیسی
مـرور زمـان آن را نگاشـتند و در حقیقـت، سـیرة       هاي انجیل وي که حواریان و شاگردان آنـان بـه   آموزه

است. اگر انحرافاتی که قرآن گوشـزد کـرده اسـت، از عهـد جدیـد حـذف شـوند و         حضرت عیسی
  مطالب اصیل آن حفظ گردد، به انجیل اصیل نزدیک خواهیم شد.

سخن پایانی اینکه که از انجیل، دو مفهوم همانند تورات در اذهان موجود است؛ یکـی در ارتبـاط بـا    
رسـد، ایـن اسـت کـه انجیـل همـان مجموعـه         مـی به نظـر  تر  اناجیل چهارگانه است؛ ولی آنچه درست

اند که حتی فراتر از عهد جدید اسـت؛   را در خود گنجانده هایی است که سخنان حضرت عیسی نوشته
  اند. را منعکس کرده هاي رسمی و غیررسمی که سخنان حضرت عیسی یعنی تمام کتاب

  گيري نتيجه
ت و هـم در آیـات قـرآن، تـورات و انجیـل      که روشن شد، هم در تاریخ یهودیـت و مسـیحی   گونه همان
اند و در آنها دخل و تصرف شـده اسـت و    مرور زمان شکل گرفته اند که به هایی در نظر گرفته شده کتاب

اند که در زمان پیامبر اسالم شکل گرفت و پـس از ایشـان، هـیچ دخـل و تصـرفی در       همانند قرآن نبوده
ها، بشر دخالت داشـت کـه چنـین دخـالتی،      نش سورهمحتوا و لفظ آن صورت نپذیرفت؛ هرچند در چی

هـایی هسـتند، از    هایی براي مجموعه نوشته آید. تورات و انجیل که عنوان تصرف و تحریف به شمار نمی
بردن بشر در آنهـا   اند و آن اینکه از لحاظ محتوا، لفظ و سند احتمال دست جهتی به روایات اسالمی شبیه
کـه بـراي اسـتفاده از روایـات اسـالمی الزم اسـت محتـواپژوهی،         گونـه  نوجود دارد. بر این اساس، هما

پژوهی و سندپژوهی صورت گیرد، در کتاب مقدس نیز تمام این مـوارد بایـد انجـام شـود تـا قابـل        لفظ
کننـد کـه هـیچ     استفاده باشد و این اشتباهی فاحش است که برخی کتاب مقدس را با قـرآن مقایسـه مـی   

  نقادي محتوا و لفظ ندارد.نیازي به بررسی سندي، 
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