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  دهكيچ
که در شـماره بیسـت و  ،»اب مقدس و تحریف قرآني؛ تحریف کتتشابه ادیان توحید«است بر نقد مقالۀ این مقاله نقدي 

تحریـف « ۀشـده بـه شـبهچاپ رسیده است. ناقد محترم، تالش کرده است تا پاسخ ارائـهبه» معرفت ادیان«نشریه یکم 
تشـابه «را به واسطه ناتمام بودن مفروضات و مطالـب نویسـنده مقالـه » لفظی قرآن با استناد به احادیث بیانگر تشابه امم

پاسخ درستی اسـت.  نوعیتشابه ، بلکه یعنی تشابه، تام نیست ؛شبههپاسخ این . وي معتقد است ، نارسا معرفی کند»انادی
 قابـل. همچنین از نظر وي کرد اثبات را اعتقادي مطالب توانکه روایاتِ تشابه، آحاد هستند و با آحاد نمیآن است بر وي 

 لفظـی تحریف و ندانیم تام را تشابه روایاتِ داللت باید بلکه ،نیست نوري محدث شبهه پاسخ ،تورات و قرآن نبودنِ قیاس
ست که اشتباه محدث نوري ایـن بـوده کـه ادعااین صدد اثبات در ،با تقریرهاي جدیدمقاله آن خارج کنیم. این  از را قرآن

روایـات «دالل جدیـدي بـا عنـوان است ،افزون بر این .الفارق استاین قیاس معزیرا  ؛قرآن را با تورات مقایسه کرده است
  عصمت لفظی قرآن اثبات شده است.ارائه شد که » تشابه ادیان و اثبات عصمت لفظی قرآن

  ناپذیري قرآن.ها، شبهات تحریف لفظی قرآن، تحریف عهدین، تحریفتشابه ادیان، تشابه سنت ها:کلیدواژه
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  مقدمه
عالمـان همـۀ نی و علم کالم اهمیت فراوانی دارد. هاي آن در علوم قرآناپذیري قرآن و حل شبههتحریف

. ایـن اندقائل به تحریف لفظی قرآن شدهآنان، ولی برخی از  ،قائل به عصمت قرآن هستند ،شیعی و سنی
تشـابه ادیـان « . مقالـهکـرده اسـتآنـان  همحکم و اسـتوار بـهاي پاسخوادار به ارائه عالمان دینی را کار 

بـا دارد سـعی . این مقالـه تاتالشی است در همین راس» و تحریف قرآنتوحیدي؛ تحریف کتاب مقدس 
 بـر نقدي مقاله، این انتشار از پس. دهد ارائه شبهه این بهمتقن  پاسخی اند،تکیه بر آنچه عالمان انجام داده

ایـن نوشـتار تقریرهـاي جدیـد و نیـز در . کـرد خواهد تقویت را هایقین این تالشنگاشته شد که به آن
  .استه شد ارائه تريلب متقنمطا

  )1393(نقوي، »تشابه اديان«خالصه مقاله 

  توان در چند جمله خالصه کرد:را میاین مقاله 
انـد به روایات مماثلت ادیان اسـتناد کرده ،. برخی از دانشمندان مسلمان براي اثبات تحریف لفظی قرآن1

  .)(تحریف معنوي محل بحث نیست .)35، ص تابی(نوري طبرسی، 
در  ،داده اسـت رخ آنجـا در هرچـه یعنـی ؛اسـت تام اسرائیل. طبق روایات، شباهت امت اسالم به بنی2

 پـس ،انـدکـرده لفظـی تحریـف را تـورات اسرائیلبنی ،بر این اساس .امت اسالم نیز رخ خواهد داد
 تمـام در کـه قائلنـد همـه معنـوي تحریـف مـورد در( انـدکرده لفظی تحریف را قرآن نیز مسلمانان

  .)است خارج بحث محل از پس است شده واقع نیز و دارد امکان معنوي تحریف هاکتاب
ج. مقایسـه قـرآن  ؛ب. تحریف لفظـی تـورات ؛ت تشابهالف: روایا این استدالل داراي سه رکن است:. 3

 را ارکـان این از یکی بتواند کسی اگر ،بنابراین. شودبا تورات که با آنها تحریف لفظی قرآن اثبات می
یـا  ،را از اسـاس رد کنـیم تشـابه روایات یا که امعن این به ؛است کرده باطل را استدالل کند، تخریب

کنـیم.  ینکه مقایسه قرآن با تورات را ردتشابه را تام ندانیم و یا تحریف لفظی تورات را نپذیریم و یا ا
 ،دیگـرعبـارت هد رفت. به سؤال نخوال باطل شده و عصمت قرآن کریم زیراستدال ،در این صورت

یعنـی  ؛یا باید در سند روایات خدشه وارد کرد و یا در داللت روایات و یا اینکه مقایسـه را رد کنـیم
  .است الفارقثابت کنیم قیاس مع

صدد است بدون وارد شدن در مناقشات سـندي و داللـی، بخـش سـوم یعنـی اشـتباه . مقاله مذکور در4
  ا ثابت کند.بودن مقایسه قرآن با تورات ر
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تحریـف  ،آنچه درباره سـنن الهـی. استتمام  ،این مقاله براي اثبات این ادعا استدالل ،رسدمی . به نظر5
بدون ایـن مباحـث نیـز ایـن اسـتدالل  ؛براي وضوح بیشتر مطلب است ،تورات و ... بیان شده است

  است.پذیرش روشنی قابل تقریر و به
 قـرآن به عرضه در و دارند معنوي تواتر و است صحیح روایات سندکنیم می. فرض 1. تقریر استدالل: 6

 تـام تشـابه ،نـدارد اشـکالی روایات داللت که گیریممی فرضهمچنین . 2 آیند؛می بیرون سربلند نیز
دي مـوار بتـوانیم مـا اگر. 3 داد؛ خواهند انجام نیز مسلمانان ،داده انجام اسرائیلبنی هرچه یعنی ؛است

 ؛این موارد تخصصاً از اطالق روایـات خـارج خواهنـد شـد ،ر دلیلی قابل قیاس نیستندبیابیم که به ه
 ازآنجاکـه از. نیسـت قیـاس قابـل ،اسـت مطـرح کـه مـوردي ولـی ،دانـیمیعنی ما تشابه را تام مـی

پذیرفتـه موضـع  ایـن ،نداردامر تردید  این در کسی و است وردطلبیاهم و اعجاز قرآن، هايویژگی
قـرآن  ،تابی که در جهان تحدي به کل و یا به ده سوره و یا به یک سـوره کـرده اسـتشده که تنها ک

 قـرآن کـه شـودکه تورات فعلی یا اصلی تحدي نکرده است. پس معلوم مـی ااست؛ به این معنکریم 
 ایـن ،رسـدمـی نظـر بـه. نـدارد تحـدي) جعلـی یا اصلی( تورات ولی. دارد تحدي و است معجزه

آن معجـزه بـودن کسـی نیـز مـدعی گان است که تورات معجزه نیست و همموضوع مورد پذیرش 
ایـن  ،کند رد را آن تواندنمیهم  نوري محدث حتیگفت چیزي که  توانمیعبارت دیگر، . به نیست

 .نـدارد حفـظ ضـمانت تـورات ولـیآن اسـت،  حفظخداوند ضامن  که است کتابی قرآناست که 
یـف معنـوي، ولی از لحـاظ تحر ؛قابل مقایسه نیستند ،ظیلف تحریف جهت ازاین دو کتاب  ،بنابراین

یعنـی  ؛هـیچ ضـمانتی وجـود نـدارد ،... قابل مقایسه هستند و در این زمینهعمل نکردن، نبذ کتاب و
 تحریـف و شـد خواهـد عمـل قرآن این به که کنیمهیچ جایی از قرآن نیامده است که ما تضمین می

 مقایسـهرو، . ازایـنگـرددمیبه تحریف لفظـی بـاز ،قرآن حفظ ضمانت ،بنابراین. شد نخواهد معنوي
  .است الفارقمع قیاس ،تورات با قرآن

 عـدم و آیـات و روایـات میـان کـردن جمـع درصدد مقاله این کهآید به دست می، کالمبا دقت در این 
داللـت روایـات بـر  و روایـات اطـالق نیز و روایات صحت پذیرش با یعنی ؛است قرآن لفظی تحریف

 آنچـه امـا. کـرد جمـع قـرآن لفظـی تحریف عدم با نیز و قرآن آیات با را روایات این توانشابه تام، میت
 نـوعی بـه دندرصـددآنهـا  کـه اسـت ایـن ،آیدبرمی نوري محدث به قبلی دهندگان پاسخ ازکلی طوربه

  ز اطالق بیفتد.او  شده واقع خدشه مورد آنها داللت یا و شوند رد روایات،
  :شودمی ارائه نیز دیگري تقریرهاي ،شود ترروشن» تشابه ادیان«اینکه استدالل مقاله اما براي 
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  تقرير استدالل از طريق سنن الهي
سنن الهی در میان امـم ، را پذیرفته است آن نیز محترم ناقد و آیدمیبه دست  روایات و آیات ازآنچه  .1

ه اعمال انسان) و یا مشـروط (در ارتبـاط بـا سنن الهی یا مطلق (غیرمرتبط ب شوند.مختلف تکرار می
  ؛)469ـ491 ، ص1390، مصباح(اعمال انسان) هستند 

لی وَ أَنَـا لَأَغلِبَنَّ اهللاُ کتَبَ«: است رسوالنش و خدا پیروزي سنت خدا، مطلق هاي. یکی از سنت2 ُ نَّ إِ رُسـ
  ؛)21(مجادله: » اهللاَ قَويٌ عَزیزٌ

 سـنت طبـق پیامبران معجزات ،بنابراین. است رسوالنش و خدا شکست رسوالن، هاي. شکست معجزه3
  ناپذیرند؛شکست ،خدا مطلق

(شواهد آن در متن  در قرآن بیان شده استگونه که ، همانعجرات پیامبران پیشین شکست نخورد. م4
  .مقاله بیان شد)

ارتبـاط بـا اعمـال زیـرا در  ؛از سنن مشروط الهی خواهد بود ،اگر رخ دهد ،. تحریف لفظی کتاب قرآن5
  شود؛نمی رد مشروط سنت با خدا مطلق سنت و هاستانسان

نیز تـا قیامـت  با توجه به سنت پیروزي خدا و رسوالنش، معجزه جاوید پیامبر اسالم ،نتیجه اینکه
؛ رآن را بـا تـورات مقایسـه کـرده اسـتدر این است که قـ محدث نورياشتباه . شکست نخواهد خورد

بـدون اینکـه وارد مناقشـات  ،اینبنـابر ندارد.حفظ آن وجود براي وده و هیچ ضمانت که معجزه نبکتابی 
 ،شکست نخـورد پیشین پیامبران معجزات که گونههمانگفت:  توانسندي و داللی در روایات شویم، می

نـوعی  ،یقین تحریف لفظـی قـرآنبهخورد؛ زیرا نخواهد شکست که قرآن است نیز  ،اسالم پیامبر معجزه
  خواهد رفت.سؤال عصمت آن زیرشود و محسوب میبراي قرآن  شکست

  تقرير ديگر با استفاده از مصاديق غيرقابل تكرار از لحاظ عقلي
  ؛ندارند اشکال سند لحاظ از روایات که گیریم. فرض می1
  است؛ تام تشابه بر روایات داللت که گیریم. فرض می2
 تکـرار وقـوع امکـان کـه شـوندمـی تکـرار هادر میان امتحوادثی از نظر عقلی . اما باید دقت کرد که 3

  باشند؛ داشته
 امـت در فقـط کـه آسمانی کتاب بودن معجزه و دهندبار رخ می. مصادیقی مانند خاتمیت که فقط یک4

 باریک زیرا ؛نیست تکرار قابلاز نظر عقلی  خاتمیت ،بنابراین ناپذیرند.تکرار شود،محقق می آخرالزمان
 در بایـد نیز معصوم و جامع کتابخواهد بود. همچنین  آخرالزمانی جامع دین در آن و دده رخ باید
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 تکرار قابلموضوع هم  این. بماند باقی معصوم و نخورده دست قیامت تا ونازل شود  آخرالزمان امت
 هکـ قرآنـی مقایسـه ،بنـابراین. یافت خاتم دین از پیش ادیان در را کتابی چنین توانی نمییعن ؛نیست
 توراتی با بماند، باقی باید قیامت تا اسالم دین بودن خاتم براي و است »شیء لکل تبیانا« است، معجزه

  .است الفارقمعآن دو، قباس  قیاس و دارد اشکالاز نظر عقلی  ندارد، را هاویژگی این از کیهیچ که

  تقرير ديگر: روايات تشابه اديان و اثبات عصمت لفظي قرآن
روایات تشابه ادیان، دال بر تکرار سـنن الهـی در میـان بودن تشابه، یرش سند روایت و تامبا فرض پذ. 1

  .)است تام تشابه و است درست روایات سند گیریممی فرض( است؛ هاامت
دال نیـز یـات روا و آیـات و است شده تکرار و داشته وجود هامواردي که در میان تمام امتجمله از . 2

  پیامبران است؛ بر آن هستند، معجزه
موضـوع  ایـن نقل و عقل. اندپیامبران پیروز بودههمواره . معجزه هیچ پیامبري شکست نخورده است و 3

  کند؛می تأیید را
  قرآن است؛ . با توجه به آیات تحدي و روایات، معجزه جاوید پیامبر اسالم4

یعنـی قـرآن هرگـز  ؛بر اسـالمبا توجه به روایات تکرار سنن الهی، معجزه جاوید پیام ،نتیجه اینکه
شکسـت و بطـالن قـرآن بـه  ،به زیـاده یـا نقصـان ،در این مورد تحریف لفظی. شکست نخواهد خورد

ل دقیقـاً اسـتداللی اسـتدال ایـن. شـد خواهد منتفی ،موارد این استدالل این طبق ،بنابراین. آیدحساب می
 ةفاده از روایات مماثلـت ادیـان و شـیویعنی با است ؛ولی علیه محدث نوري ،محدث نوري ةاست به شیو

  .کند، دلیلی ارائه شد که عصمت لفظی قرآن را اثبات میمحدث نورياستداللی 

  تقرير ديگري از استدالل به روش عقلي و برون ديني
 معصـوم پیـامبران هـاخدا باید براي انسان ،است که به ضرورت عقلی شده ثابت کالمی هاي. در کتاب1

  ؛)حکمت یا لطف برهان(ارسال کند. ) راه نقشه( معصوم بکتا و) راهنما(
 از کسـی ؛اسـت گذشـته پیامبران و پیامبري عصر که کنندمی زندگی ايدوره در هاانسان امروزه. 2

که ادعاي پیامبري کند (شاهد این مطلب این است که تمام ادیان  آیدنمی معجزات با خداسوي 
تشت و حتی ادیان غیرالهی نظیـر هندوئیسـم و بودیسـم الهی نظیر یهودیت، مسیحیت، آیین زر

  منتظر منجی و موعود آخر هستند)؛
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 ،نباشـدآن اگـر . . آنچه براي بشر این عصر باقی مانده است و باید موجود باشد، کتاب معصـوم اسـت3
 عصـر همـین در امام وجود امامیه مذهب در البته( شودغرض می نقض حکمت یا لطف برهان طبق
 انجیـل تـورات،( موجود هايکتاب از یکی ،بنابراین. )است پیامبر وجود ادامه که است شده ثابت نیز
  باشد؛ معصوم کتاب این مصداق باید ،دارند بودن آسمانی ادعاي که) قرآن و

. با توجه به اینکه قرآن تحدي دارد و کسی نتوانسته همانند آن بیاورد و نیز با توجه به اینکه قـرآن تنهـا 4
 بالضـروره ندارنـد، متصـل سـند که هاخالف سایر کتاببر ،است که سند متواتر مشخص داردکتابی 

  باشد؛می قرآن است، کرده ثابت ما براي برهان که کتابی ،آن مصداق
یعنـی اگـر  ؛توانایی ارائه معجزه ندارند کسی ،پیامبراناز شده است که غیر ثابت در علم کالم سوي دیگر، . از 5

  و این محال است.خواهد بود  نقض غرض الهی ،که غیر پیامبران معجزه ارائه دهندخدا اجازه دهد 
هـیچ رو، ایـناز. نیستوردي با آن آقرآن از لحاظ عقلی معجزه است و کسی را توان هم ،نتیجه اینکه

مقایسه هر کتـابی (تـورات، انجیـل، وداهـاي هنـدوها یـا تـري پیتکـه . کتابی قابل مقایسه با قرآن نیست
به دلیل لبّی ثابت شد که قرآن نباید بـا  ،اینبا قرآن اشتباهی فاحش است. بنابرسم یا هر کتابی دیگر) بودی

  تورات مقایسه شود و تخصصاً از اطالق روایات تشابه ادیان خارج است.
بنابراین، بدون ورود به مناقشات سندي و داللی، روایات تشابه ادیان، عصمت لفظـی قـرآن ثابـت و 

  باطل شد. نوريمحدث کالم 

  تقويت روايات تشابه اديان
مضـمون  ،يحـالی کـه روایـات دیگـردر .درصدد تضعیف روایات تشابه ادیان اسـت ،مستشکل محترم

ولـی در نقـد  ،است آمده ادیان تشابه مقاله متن در که ،روایات این از یکی: کنندروایات تشابه را تأیید می
رَائِیلَ « :است روایت این است، نشده ايمقاله نفیاً و اثباتاً به آن هیچ اشاره ْ ...لَکِنْ تِهْتُمْ کَمَا تَاهَـتْ بَنُـو إِسـ

رَائِیل بَعْدِي مِنْ التِّیهُ عَلَیْکُمُ لَیُضَاعَفَنَ وَ لَعَمْرِي عِمْرَانَبن عَلَى عَهْدِ مُوسَى ْ ...» أَضْعَافَ مَا تَاهَتْ بَنُـو إِسـ
 سـرگردانی البته .کشید خواهند سرگردانی ،اسرائیلبنی همانند مانانمسل .)64 ، ص8 ق، ج1407(کلینی، 
  .هستند متفاوت سرگردانی دو این ،مصداقی لحاظ از که استروشن  بود خواهد برابر چند مسلمانان

 فراوانـی مـوارد انـد،که به مصادیق یا مضمون روایات تشابه ادیان اشاره کـرده ،از این دست روایات
  :کنیممی اکتفا مورد سهاختصار در اینجا به وجود دارد. براي 

یْبِشَیْ عَنْکُمْ یَرْضَى وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ . «...1 َ یَهُ ءٍ سَخِطَهُ عَلَى مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ وَ لَنْ یَسْخَطَ عَلَیْکُمْ بِشـ ِ ءٍ رَضـ
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» ... وَ تَتَکَلَّمُونَ بِرَجْعِ قَـوْلٍ قَـدْ قَالَـهُ الرِّجَـالُ مِـنْ قَـبْلِکُم مِمَّنْ کَانَ قَبْلَکُمْ وَ إِنَّمَا تَسِیرُونَ فِی أَثَرٍ بَیِّنٍ
  ؛)183، خ البالغه(نهج

بـه  نهـج البالغـهایـن دو مضـمون از  .)157همـان، خ (...» بِالْمَاضِین کَجَرْیِهِ بِالْبَاقِینَ إِنَّ الدَّهْرَ یَجْرِي. «... 2
  ؛دارند کامل تشابه یکدیگر به امم، که کنندصراحت تأیید می

عَفَ: «...فرمایندمیدر خطبه الطالوتیه  علیامیرمؤمنان . 3 ْ عَفُونِی کَمَـا اسْتَضـ ْ بَنُـو  تْاللَّهُمَّ إِنَّ الْقَـوْمَ اسْتَضـ
ده شـمصـداقی از تشـابه مطـرح نیـز در این روایـت  .)33 ، ص8 ق، ج1407 (کلینی،» ...إِسْرَائِیلَ هَارُون

ولـی  ،ل استضعاف قوم نسبت به جانشین هر پیامبري از این جهت تشـابه تـام اسـتاصیعنی  ؛است
  مصادیق به یقین اختالفاتی دارند.

 فـراوان الهـی سـنن تکرار زمینه در روایات که است اینآید، دست روایات به دست میآنچه از این 
  .کرد اعتنا آنها به باید و است

  اعتنا به اين روايات از جانب علمشواهد ا
  :شودمی اشاره آنان، از مورد دو به ،نمونه براي. اندکردهاعتنا روایات گونه بسیاري از علما به این

  .)1362حرعاملی،  ر.ك:(انداستفاده کرده از این روایات در بحث رجعتبرخی از عالمان شیعی . 1
 ق، ج1393ی، ئ(طباطبـا دمسـتفیض هسـتنشیعه و سنی این روایات از طریق معتقد است  امه طباطباییعلّ. 2

  .)113 ص ،12

  تأييد قرآني اين روايات
. در )54 ، صتـابی(نـوري طبرسـی،  مؤیدات قرآنی روایات تشابه را به تفصیل بیان کرده است محدث نوري

  :شودبه برخی آیات تکرار سنن در میان امم اشاره میاینجا 
ذِینَ خَلَـوْا « ؛)38: (احزاب »کَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراًسُنَّۀَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَ« هِ فِـی الـَّ سُنَّۀَ اللـَّ

 »سُنَّۀَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّۀِ اللَّهِ تَبْدِیالً« ؛)62همـان: ( »مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّۀِ اللَّهِ تَبْدِیالً
هِ تَحْـوِ ؛)23 ح:(فت : (فـاطر »یالًفَهَلْ یَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِینَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیالً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللـَّ

  باید به آن اعتنا کرد. ،که اگر روایتی تأیید قرآنی داشته باشد. این موضوع اجماعی است )43
طباطبـائی، ( است: المیزاناز این روایات در تفسیر  ئیطباطباامه علّاستفاده مکرر شاهد این تأیید قرآنی، 

امــه ایــن جــا علّدر این، )380ـــ379 ، ص3 ؛ ج160و  108ــ107و  101و  29 ص، 2 ؛ ج210و209، ص 1ج ق، 1393
وایـات این رامه علّ. )152 ، ص7 ؛ ج8 ، ص5 ؛ ج394 ، ص4ج همان، ( روایات را مشهورات معرفی کرده است

۱۳۴     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

 ص ،9 ج ؛254 ص ،8 ج ،همـان( کنـدمعرفـی می بذلک ۀناطق داللتها و صدورها فی ۀالقطعی... ۀالمستفیض را

... مـن غیـر أن یسـتثنوا مـن ۀجاریـ ۀالهیـ ۀسنعن اآلیات تنبیء «اید: فرممی امهعلّ .)توبهآیه سوره  ذیل 346
ذیـل » سنت و شـیعهمستفیض از اهل« رتعبا. )113 ، ص12 ؛ ج44 ، ص11 ؛ ج108 ، ص10 ج ،همان( »کلیتها

امه فراتر رفته و تظـافر در این قسمت علّ. )122و121 ، ص12 جهمان، ( از عالمه جالب توجه است 9حجر: 
 لمـا تصـدیقاً«: یـدگومی امـهعلّدر اینجـا  .)43و  36 ، ص13 جهمان، ( دکنو تواتر این روایات را مطرح می

  .)340 ص ،16 ج ؛257 ص ،15 ج ؛46 ص ،13 جهمان، ( »النبی عن تواتر
ولـی کسـانی کـه بـا  ،آورده اسـت المیـزانروایات را از باب تبرك در  امهعلّگفته شود: ممکن است 

دربـاره » اقـول«بـا عبـارت  امـهعلّزیـرا  ؛گونه نیسـتروش عالمه آشنا هستند اذعان خواهند کرد که این
 از کـه ،مختلـف امم میان در الهی سنن تکرار تأیید براي مکرر طور به ،مورد این در .دهدروایات نظر می

 و مسـتفیض ، آنهـا راگذشـت کـه گونـههمـان. کنـدمـی اسـتناد روایـات همین به ،آیدبرمی قرآن آیات
  .کندداند و هیچ جا نقدي به این روایات بیان نمیمی معنوي متواتر تعبیري در بلکه ،الصدورقطعی

  ؛تامتام يا غير ؛مماثلت
 »نـوعی« تشـابه بلکـه ،»تـام«تشابه نه استوار است که روایات، اصل بر این  ،به این روایاتها برخی پاسخ
دریافـت  تـوان، مـیدارند» بِالنَّعْلِ النَّعْلِ حَذْوَ« نظیر تعابیري که ،روایات متن در دقت باکنند. را مطرح می

 مـتن در تعابیر این با و دانست صحیح ار روایات تواننمی اساساً. کنندمی مطرح را تام تشابه روایات، که
آنهـا  بـه شـدبا قـرار اگر اینکه یا ،کنیم رد اساس از را روایات باید یا یعنی ؛ندانیم »تام« را تشابه روایات،

 نیسـت معنـا این به ،تام تشابه اما. کنندمطرح میت که تشابه تام را اس ايگونه به روایات متن شود، اعتنا
 مـورد در مصداقی کامل مشابهت ،فلسفی و عقلی لحاظ از زیرا ؛باشند یکسان امالًک مصداقی لحاظ از که
 اصـلاصـل سـرگردانی امـت، براي نمونه،  .است محال است، متفاوت دو آن مکان و زمان که ،واقعه دو

  .ز لحاظ مصداقی تفاوت دارندا ولی ،افتاده اتفاق دین دو درفرقه شدن امت و همچنین فرقه ارتداد
از لحـاظ مصـداق ولـی بـه یقـین  ،اصل رجعت در هر دو دیـن رخ داده و یـا خواهـد داد همچنین

  متفاوت خواهند بود.

  »تشابه اديان«نقدهاي مقاله نقدي بر 
 امـم تشابه احادیث وي« :کندچنین بیان می» تشابه ادیان«. ناقد محترم برداشت خود را از استدالل مقاله 1
تحریـف تـورات و  کـه را دیگـر مقدمـه اما داند،می تمام ابعاد همه در بهتشا بر را آن داللت و پذیرفته را



   ۱۳۵ .»تشابه اديان توحيدي؛ . . « بر نقد مقالةنقدي 

پذیرد. وي بر این باور است که قرآن را باید با معجزات پیامبران گذشـته مقایسـه کـرد، انجیل است، نمی
  .)127 ص ،1393 کیا،(عزیزي »نه با کتاب آسمانی آنان

 درصدد مذکور ۀمقال. است درنیافته درستیبه را کالم جان محترم ناقد که شودمی روشن عبارت این از
نه اینکه تورات و انجیل تحریف نشده است و اگـر سـخن از  ،مقایسه قرآن با تورات استنادرستی ن بیا

 دلیـل این به فقط ،معناستکه در آنها تحریف لفظی بی ،شباهت تورات و انجیل به روایات اسالمی است
سه قرآن با روایات مقایگونه که همان ،است اشتباه انجیل و تورات با قرآن مقایسه که شود روشن که است

  این امري روشن است و نیاز به اثبات ندارد.و  اسالمی نیز از لحاظ اعتبار و ضمانت حفظ اشتباه است
رسد، با آیات قرآن نتـوان اثبـات کـرد کـه کتـاب به نظر می«. اما اشکالی که ناقد محترم به عبارت 2

 مقالـه در: گفـت تواندر این مورد می ،کرده استوارد  )128، ص همان(» ف لفظی شده استمقدس تحری
 قـرآن آیات که اعتقادند این بر آنان. است شده مطرح اسالمی اندیشمندان از برخی دیدگاه ،»ادیان تشابه«

 و کتـاب نبـذ کتمـان، جعـل، کـه اسـت نکـرده ادعـا کسی ولی. ندارند داللتی تورات لفظی تحریف بر
رات رخ نداده است. افزون بر این، چنین بحث و اشـکالی مـرتبط بـا اصـل مـدعا تو در معنوي تحریف
شـبیه  ،در آنجا تالش شده است که با این سخنان اثبات شـود کـه تـورات و انجیـل ،در حقیقت. نیست

به ایـن  ؛روشن است و بدون آن توضیحات نیز قابل اثبات استبسیار له ئروایات اسالمی هستند این مس
ولی خـود ایـن مطلـب کـه حتـی اگـر تـورات و انجیـل مدعا معنا که آن مطالب شواهدي است بر این 

 اگـر یعنـی ؛اسـت روشـن امـري نیسـتند، قـرآن شبیهدو  این باز باشد، داشته وجود نیزاي نشدهتحریف
 نـهست آنها شبیه و اسالمی روایات معادل کنیم، سازيمعادل اسالم در را فعلی انجیل و تورات بخواهیم

 شـاهدي ،مباحـث ایـن کـه دنـکن توجـه باید محترمگان خوانندرو، ازاین. است روشن کامالً این و قرآن
 دقیقـاً نیـز محترم ناقد بعدي اشکالپاسخ . است روشن نیز شواهد این بدون که مطلبی اثبات براي است
نیز داللت بر تحریف لفظـی تـورات که روایات  است کرده ارائه شواهدي »ادیان تشابه« مقالهاست  همین

 مقایسـه بـا محتـرم گانخواننـد ،سخن دیگري اسـت پذیرد،اگر ایشان آن شواهد را نمی. و انجیل ندارند
  .دنکن قضاوت دنتوانمی ،محترم ناقد نقد و مطلب اصل
 »اسـت نشـده انجیـل تغییـر و تحریـف بـه ايدر روایات هیچ اشـاره«محترم به این عبارتِ ناقد . 3

 خـودش شـواهد بـا مطلب این اثبات ،اوالً: است کرده اشکال روایت دو نقل با ،)130ص ،1393 کیا،زیزيع(
صـورت گرفتـه و در ابتـداي مقالـه  )1390(نقوي،  »ن تورات و انجیل از دیدگاه آیات قرآنتدوی« مقالۀ در
 بایـد اینکـه یـا و شدطلب نمیناقد محترم یا باید وارد نقد این م. نیز به آن اشاره شده است» تشابه ادیان«

۱۳۶     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

 ،ثانیـاً. تمـه پیـدا کـرده اسـتخا کار که شود تصور ،روایت دو با اینکه نه ،کردمی نقدنیز  را مذکور مقاله
بـا آحـاد صـحیح انـد کـه خود ایشـان قائلاصل دیگري ناسازگار است و آن اینکه گونه نقد کردن با این

  .کرد ثابتتوان نمی را انجیل و راتتو لفظی تحریف مانند اعتقادي و اصولی مطالب
اي است شبیه روایات اسالمی که در آنها تحریف لفظی تورات مجموعه« ت. ناقد محترم به این عبار4

وجه شباهت در این است که روایات اسالمی در «از جمله اینکه . استکرده نیز ایراداتی وارد » معنا ندارد
 ،شـود مراجعـه »ادیـان تشابه« مقاله به اگر .)130 ص ،1393 کیا،(عزیزي» هاي متعدد تدوین شده استکتاب

از جهتی شبیه روایات اسـالمی « بلکه این عبارت است ،ه شبه این نیستوج که شودمی معلوم روشنیبه
. )12، ص1393(نقـوي، » هستند که از لحاظ محتوا، لفظ و سند، احتمال دست بردن بشر در آنها وجود دارد

واگـذار به خواننـدگان محتـرم را این مطلب که تحریف لفظی در روایات معنا ندارد ة دربارقضاوت ولی 
 ،طریـق ایـن از ودانسته، وقوع آن  ،اینکه ناقد محترم بهترین دلیل را بر امکان چیزيکنیم. اما در پاسخ می

 یـفتحر روایـات، در کـهمدعی نیست  کسی ید گفت:با ،کرده اثبات را روایات در لفظی تحریف وجود
زیرا گوینده به دالیل  ؛که تحریف لفظی در روایات معنا نداردما معتقدیم بلکه  ،ندارد وقوعی امکان لفظی

وقـوع  ،در ایـن صـورت .تحریف لفظـی اهمیتـی نـدارد ،اینبنابر. مختلف حساسیتی بر حفظ لفظ ندارد
  لفظی را باز گذاشته است.تغییر تحریف لفظی امکان دارد و گوینده خود راه 

، تحریـف حـدیث مطـرح شـده و الحـدیثفقهو  درایـههـاي در کتاب«اینکه، ناقد محترم  دیگرد نق
پاسـخ . )131 ص ،1393 کیـا،(عزیزي» هایی در خصوص تحریف و تصحیف حدیث نوشته شده استکتاب

بهتـر اسـت . کـرد جعـل تـريدقیـق اصطالح باید: گفت توانمی ،این بر افزون. است هماناین کالم نیز 
 ایـن از اصـطالحاتی یا و تغییر یا جعل اصطالح لفظی، تحریف جاي به ،هادر این کتابکه هاد شود پیشن

  .شودرفته گ کار به دست
هـاي آسـمانی، اشـکاالتی را وارد . ناقد محتـرم در مـورد نادرسـت بـودن مقایسـه قـرآن بـا کتاب5
  این زمینه داده شود:ضیحاتی در تو است الزم. انددانسته

  سخ به این اشکال که:الف. در پا
این است که روایات تشابه امم، بر تشابه تام داللـت دارد و همـه وقـایع و  محدث نورياوالً، شبهه «

هـاي آسـمانی هاي پیشین، تحریف لفظی کتابگیرد. یکی از حوادث امتمیبر حوادث امم پیشین را در
د شد. پس، اگر صدور روایات و تشابه بوده است. بنابراین، قرآن نیز در امت اسالمی دچار تحریف خواه

» اید، باید به تحریف کتاب در امـت اسـالمی، هرچنـد در آینـده ملتـزم شـویدتام را بپذیرید، که پذیرفته
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همین نوشـتار  در که تقریرهایی به توجه با قرآن لفظی تحریف: گفت باید، )132و131 ص ،1393 کیا،(عزیزي
گونه نیست کـه روایـات را از اینیعنی  ؛روایات تشابه خارج است عرضه شد، تخصصاً یا به دلیل لبَی از

زیرا چنین مواردي اصالً وارد این  ؛یعنی روایات بر اطالق و عمومیت خود باقی هستند ؛اطالق خارج کند
یشمندان در موارد نقـض مطـرح اند از برخی که خاتمیت آموزه مانند. شوند خارج تا شوندمجموعه نمی

  .بدهد رخ خاتمیت نیز اسالم در تا ،است نداده رخ خاتمیت اسرائیلبنی در هکچرا اند؛کرده
 توانـدبشـر نمـی ؛لفظی قرآن و نیز خاتمیت از سنن مطلق خداسـت تحریف عدم ،کهاین دیگر تقریر

 از تخصصـاً خاتمیـت و قـرآن لفظـی تحریـف ،بنابراین. شود آن مانع یا و کند نقض را الهی مطلق سنن
 همـین با که شد ثابت این، بر افزون. مانندمی باقی خود اطالق بر روایات ،بنابراین. تندهس خارج روایات
 امـم، مماثلـت روایات به توجه با که صورت این به ؛کرد استدالل اوعلیه  توانمی دث نوريمح استدالل

 تشکسـ نیـز قـرآن و نخوردنـد شکسـت گـاههیچ که هستند معجزات امم، در تکرارشده موارد از یکی
  .خورد نخواهد

محـدث نـوري تحریف به کاستی که مـدعاي «اینکه ناقد محترم بیان کرده است که در پاسخ ب. اما 
 »ادیـان تشـابه«ۀ مقال: گفت باید ،)132 ص ،1393 کیا،(عزیزي» است، با اثبات اعجاز قرآن منتفی نخواهد شد

 تالش مقاله آن بلکه ،شود مطرح شکالا این تا ،است نبوده اعجاز راه از قرآن تحریف عدم اثبات درصدد
را قبول دارند که هم دلیل عقلی و هم دلیل  این نیز محترم ناقد که( است معجزه قرآن اینکه بیان با تادارد 

این کفایت را ثابت کند.  ، مقایسه قرآن با توراتاشتباه بودن نقلی بر اینکه قرآن معجزه است، وجود دارد)
 نیسـت، معجـزه کـه چیـزي با ،است معجزه که چیزي مقایسه و است معجزه قرآن: شود گفته که کندمی

. استمطرح کرده دینی و نقلی بحث را به شیوه درونمحدث نوري  :گفت باید این، بر افزون. است اشتباه
 سـنت ،الهـی هايیکی از سنت ،یعنی با استفاده از آیات قرآنخواهد بود؛ شیوه همان پاسخ ایشان نیز به 

د بایـ ،اسـاس همین برو  شود باطل نباید آنان معجزات ،بنابراین. است رسوالنش و خدا پذیريناشکست
. )42و41(فصـلت: ، معجزه جاوید پیامبر اسـالم باطـل نخواهـد شـد محدث نوريپذیرفت که طبق مبناي 

بـراي ایشـان  ،تحریف به کاستی است، پس آنچه در قرآن موجود استبه معتقد  ،محدث نوريکه ازآنجا
 کـه شودشد، ثابت می نخواهد باطل قرآن هرگز کندکه بیان می ،)42و41(فصـلت: عزت  ۀبا آیو  اعتبار دارد

ایـن  ،اسـت اشـتباه است، کرده پیدا راه آن در باطل که کتابی با ،شد نخواهد باطل هرگز که کتابی مقایسه
 عدم بلکه ،شودمی داده پاسخ نوري محدث شبههتنها نه، شود دقت شیوه این به اگر. ماست مطلوبهمان 

دینـی اثبـات دلیل عقلـی و بـرون ،نوري محدث اگر. شد خواهد ثابت نیز نقصان به قرآن لفظی تحریف

۱۳۸     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

نقصـان در قـرآن راه یـا زیـاده و اعم از  ،که هر نوع نقصی شودمیمعجزه بودن قرآن را نیز بپذیرد، ثابت 
  اشتباه است.تورات مقایسه قرآن با . به همین دلیل و جهت نخواهد یافت

مگر شتر صالح، حاصل معجـزه او نبـود. چگونـه فـردي آمـد و بـا تشـویق « ج. اما در مورد عبارت
دیگران او را پی کرد و کشت؟ مگر نه اینکه معجزات انبیاي پیشین زمانمند بوده و پـس از وقـوع، اثـري 

ر اسـالم معجـزه بـوده و اکنـون توان گفت: قرآن نیز در همان مقطع صـداز آن باقی نمانده است. آیا می
چیزي به نام معجزه قرآن وجود ندارد؟! بنابراین، اگر بنا به مقایسـه معجـزه هـم باشـد، در برخـی مـوارد 

  .)132 ص ،1393 کیا،(عزیزي »دور از ذهن نیست! محدث نورينتیجه بحث 
 حضرت عصاينه، نموعنوان به .دارد جهتی معجزه هر که کرد دقت باید معجزات بحث درباید گفت: 

 شکسـت را آن توانسـتمیهم ن کسی و بیاوردرا  آن نظیر توانستمیهر کسی ن که بود چنین موسی
فقط آوردن ماده شتري به همـراه  ،ولی در مورد شتر حضرت صالح .زیرا وجه اعجاز، مبارزه بود ؛دده

خـود حضـرت رو، ازایـن .از دل کوه معجزه بود و کشتن آن در حیطه اعجاز قرار نداشـت ،بچه شتر آن
 زنده ابد تا شتر شوداز ابتدا به قوم هشدار داد که شتر را پی نکنید تا دچار عذاب نشوید. مگر می صالح
 کشـته و نمردن به ،صالح شتر اعجاز وجه پس .رسیدمی فرا آن مرگ روزي یک ،صورت هر در و !بماند
یعنـی  ؛دانندنمی پیامبر جاوید ةمعجز را قرآن ماسال علمايهمۀ  مگر ،اینکه دیگر نکته. است نبوده نشدن
 ،بنابراین .کند وارد باطلی آن در تواندیاورد و یا طبق آیه عزت تا ابد کسی نمیب را آن مثل تواندنمی کسی
  .پیامبران زمانمند معجزاتسایر  یا صالح حضرت شتر مثل نه ،است قرآن اعجاز وجهاین 

اگر بخواهیم قرآن را با معجزات پیشین مقایسه کنیم، با باقی بـودن « ید:فرمامید. ناقد محترم در ادامه 
بنـابراین، در فـرض مقایسـه کـردن بـا معجـزات ... بخشی از قرآن، در حد یک سوره، هم سازگار است

  .)132 ص ،1393 کیا،(عزیزي »شود و ادعاي تحریف همچنان پابرجاستپیشین نیز مشکلی حل نمی
محـدث تحریف لفظی قرآن به نقصان نیز با مبـانی  ،وجه با توضیحات پیشینت با: گفت باید پاسخ در
 بـه توجـه با ،حال این با. باشد شده حذف قرآن از مقداري کهکنیم فرض چراکه اگر  ؛منتفی است نوري
بـاطلی چهـی و شودمی ثابت ابد تا قرآن بودن معجزه ،تحدي آیات و عزت حفظ، آیات یعنی قرآن، آیات

. سـازدزیرا این مطلب با این آیـات نمـی ؛اه نخواهد یافت و نیز نقصی در آن ایجاد نخواهد شدبه قرآن ر
 نخواهـد شکسـت پیـامبران معجـزات وقـت هـیچ ،روازاین .است اشتباه تورات با قرآن مقایسه ،بنابراین
ریـف تا روز قیامت شکست نخواهـد خـورد و تح ،جاوید پیامبر اسالم است معجزه که نیز قرآن .خورد
  نخواهد شد.اعم از زیاده و یا نقصان لفظی 
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تحریـف و تفکیک قائل شـده میان تحریف معنوي و لفظی مقاله مورد بحث . ناقد محترم در اینکه 6
 اسـت:گفتـه را قابل مقایسه با تورات دانسته تحریف لفظی را غیرقابل مقایسه با تـورات دانسـته، معنوي 

 ایـن بـا و )132 ص ،1393 کیـا،(عزیـزي» فظی و معنوي خواهد بـودوقتی سخن از تحریف باشد، اعم از ل«
د محتـرم در ناقـ خـودبایـد گفـت:  پاسخ در. کرد جدا هم از را تحریف دو این نباید استمعتقد  ،سخن

ها در تحریف معنوي کتـاب یعنی تشابه رفتار امت«به این مطلب اذعان کرده است:  ،ادامه اشکاالت خود
پس جـدایی افکنـدن  ،»این احادیث را بر تشابه در تحریف لفظی کتاب، مردود بدانیمرا پذیرفته و داللت 

  معقول است.امري میان تحریف لفظی و معنوي، 
اشکال دیگر به این است که تورات و انجیل به مرور زمان شکل گرفته و در آنها دخل و تصـرف . 7

ي بـدتر از تحریـف مبـتال خواهیـد شـد. اگر تشابه تام را بپذیرید، به تـالی فاسـد« صورت گرفته است:
بسا گفته شود که قرآن کریم نیز به مرور زمان در طول دوران رسالت شکل گرفته و رفتارهـاي مشـابه چه

رفتار اهل کتاب نسبت بدان رخ داده است! آنچه اکنون در دست اسـت، چیـزي شـبیه تـورات و انجیـل 
هیم گفت، رفتار مسلمانان بـا امـت پیشـین مقایسـه که خواموجود در دست اهل کتاب است! ثانیاً، چنان

اندازي به کتاب و تصرف در آن کـاري بـود کـه امـت پیشـین کردنـد. در صـورت گردد؛ یعنی دستمی
اندازي و تصرف در کتـاب نیـز در امـت اسـالمی پذیرش این روایات و اثبات تشابه تام، مشابه آن دست

  .)133 ص ،1393 کیا،(عزیزي »رخ خواهد داد
تمـام  از ؛اسـت الفـارقمـع قیـاس ،تـورات بـا قرآن مقایسه شد، بیان که تقریرهایی به توجه با :پاسخ

ولی در تحریف معنوي و نبذ کتاب و یـا عمـل نکـردن  .که به تحریف لفظی یا نقصان منجر شودجهاتی
 لهئمسـ ایـن بـه محتـرم ناقـدگونـه کـه . همانآیدبه کتاب، مقایسه قرآن با تورات هیچ اشکالی پیش نمی

  .است کرده اذعان
کننـد قابـل قبـول هایی که به سند روایـات خدشـه وارد میدیدگاه« . ناقد محترم با بیان این عبارت8
 اصـولی مطالـب در و هسـتند آحـاد احادیـث ایـن کـه اندکرده اشکال )133 ص ،1393 کیا،(عزیزي» نیستند
 هـاییدیـدگاه نکـات، ایـن بـه توجه با« است این ،است کرده بیان مذکور مقاله آنچه ولی. ندارند کارآیی

خواننده محترم با مراجعه به مقاله متوجه خواهد شد کـه در  ،)21ص ، 1393(نقوي، » ابل قبول نیستندق... که
این نتیجه گرفته شـده اسـت و ناقـد محتـرم بایـد بـه آن از آنها پاراگراف قبل، نکاتی بیان شده است که 

را ثابـت کـرد، دیـدگاهی  اعتقـادي و اصـولی مطالـب تواننمی آحاد با کهاین ماا. کردندنکات اشکال می
 و بـرزخ بـه شیعه اعتقاد مانند ،اعتقادات تمام در که است این سؤال. نیست کم شیعه اعتقادات( است که جاي تأمل دارد

۱۴۰     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

 آحـاد اخبار اعتبار عدم پس. باشد گونهنای رسدبعید به نظر می. اخبار متواتر وجود دارد آن امثال و بداء رجعت، قیامت، و قبر

  .)دارد تأمل جاي اعتقادات اثبات در
 فـراوان مؤیـدات امـم، میـان در سنن تکرار، روایات این مضمون که شد بیان مقاله در این، بر افزون

در ایـن گفـت وان از اطالق تکرار سنن الهی دست برداشـت و تنمی ،محترم ناقد بیان طبق و دارد قرآنی
 روایـاتمضـمون  ،اینکـه دیگـر نکتـه. شودنمی تکرارمسئله دیگر  در و شوده سنن الهی تکرار میلئمس

از نظـر  وداد  خواهـدرخ  نیـز امت این در ،است داده رخ گذشته امم در هرچهاین است که  ادیان تشابه
 از کـه دهد رخ چیزي جهان این در که کردتوان تصورمی مگرو  شودمی تکرار الهی سننهم  قرآن آیات
 ؛ازگار اسـتسـ قـرآن آیـات با روایات این مضمون پس. باشد خارج الهی قدر و قضا از یاو  الهی سنن

 پـس. نشسـت خواهد بار به نتایج آن الهی سنن درشک بی که است نتایجی داراي ،چه رخ دهدیعنی هر
 همـین شد، بار آنان رفتار این رب نتایجی و ندادند تن اهللا سبیل فی جهاد به یا ،شدند مرتد اسرائیلبنی اگر

 رد ،قـرآن بـه عرضه در تشابه روایاترو، . ازاینتکرار خواهد شدنیز با همان نتایج سالمی ا امت در رفتار
  .نیست درست روایات سند به خدشه پس. شوندمی تأیید بلکه شوندنمی

شـود ابه تـام فهمیـده میاي است که تشسان روایات به شیوهل«ناقد محترم این است:  . اشکال دیگر9
مقصود گوینده از این سخن روشـن نیسـت. روشـن ... هرچند در مصادیق و جزئیات تفاوت وجود دارد

اسرائیل در آن زمان، با کار مسلمانان تفاوت دارد؛ یعنـی مسـلمانان کتـاب اهـل است که مصداق کار بنی
عناي آن است که اینان نیـز کتـاب خـود کنند، ولی اگر تشابه تام مقصود باشد، به مکتاب را تحریف نمی

که تشـابه تـام باشـد، مصـادیق نیـز مشـابه هـم بنابراین، زمانی(قرآن) را تحریف کرده و یا خواهند کرد. 
 دقیـق طـور بـه ،»ادیـان تشـابه« مقاله یازدهم صفحه دربا اندکی دقت  .)133 ص ،1393 کیا،(عزیزي »هستند

 تحریـف اصـل کـه است این تشابه روایات مراد. ده استشق بیان مراد از تشابه تام و اختالف در مصادی
ولـی  ،تکـرار خواهـد شـد هـاتامهمـه ... در و امتحـان و ابتال اصل و افتراق اصل ارتداد، اصل معنوي،

  مصادیق این موارد به یقین متفاوت خواهد بود.
 بـه رجعت نظیر دیگر يهابحث در دینی عالمان و ائمه: «تناقد محترم در اشکال به این عبار. 10

 اشـکاالت در کـه اسـت مطلبی تأیید ناخواسته که اندکرده بیان مطالبی ،)همـان(» اندیات اعتنا کردهروا این
 بـراي تـواننمـی کنند بیان اینکه جاي به ایشان. است روایات سند در خدشه عدم ،آن و شد مطرح قبلی
تـوان اوالً، می«پاسـخ داده اسـت:  ،سـتفاده کـردتقادي مانند رجعـت از آحـاد ااع و اصولی مطالب اثبات

ها، به دلیل خاصی نپذیرفت، یا از اطـالق آن رفـع یـد حدیثی را از برخی ابعاد پذیرفت و از برخی جنبه
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 .)همـان(» کرد. بنابراین، مانعی نیست که در بحث رجعت یکی از ادله خود را حـدیث تشـابه امـم بـدانیم
. کـرد اسـتناد صـحیح آحـاد بـه توانمی ،ر مسائل اعتقادي مانند رجعتست که دبه این معنا ،این عبارت

 سـنن تکـرار روایـات اصـل کـه است این پاسخ دارد، قرآنی تأیید رجعت بحث .شود گفته است ممکن
 قرآنـی تأییـد قـرآن ناپـذیريحفظ داشتن، تحـدي و شکسـت و نیز ضمانتِهاي گوناگون امت در الهی
 را هـاویژگـی ایـن کـه تـوراتی با ،دارد را هاویژگی این که قرآنی که است این جمع وجه ،بنابراین. دارد

  .نیست قیاس قابل ندارد،
ر باب رجعت نیز متفاوت است. مثالً در یکـی از د روایات این بیان« :است گفته محترم ناقد ،ادامه در

و ابتالئاتی که بر او این احادیث، مصداق رجعت را، بازگشت خانواده ایوب و زندگی با او پس از جدایی 
 ایـن در... اسـت بـرزخ عـالم از بازگشـت بـه مربـوط که رجعت امامانکند. درحالیگذشت، بیان می

همانند رجعت عزیر پس از مرگـی  ،ز به صورت خاصی محدود خواهد شدنی رجعت در تشابه ،صورت
 مطلـبایـن  تأییـد نیز این .)همان( »سوره بقره بدان تصریح کرده است 259صد ساله که قرآن نیز در آیه 

مصـادیق  یقـین به یعنی ؛ندارد کاري مصادیق به و است مرتبط رخدادها اصل به تشابه، روایات که است
موارد همه تشابه تام است و  ،ولی اصل رجعت در امت اسالم نیز رخ خواهد داد. بنابراین ،متفاوت است

  .خاتمیت لهئمس و قرآن لفظی تحریف انندم. هستند خارج تخصصاً که مواردي مگر ،گیردمیرا دربر
 ،همـان(» شوندروایات تشابه ادیان در عرضه به قرآن تأیید می«اشکال به این عبارت:  ة. دربار11

 روشـن و دارد ابهـام محترمناقـد اشـکال ازآنجاکه. است کرده بیان را یمطالب محترم ناقد ،)134 ص
پاسـخ بـه ایـن  از د،رکـ نفی را تشابه روایات رآنیق تأییدتوان می سنن، تقسیم با چگونه که نیست

  .شودنظر میمطالب صرف
 تشـابه« مقاله مطالب شود،می نزدیک خودمقاله  پایان به محترم ناقد چه هر که استالزم به یادآوري 

 تـوان درترتیب، احادیـث تشـابه امـم را میبدین« به این عبارت توجه کنید: !کندمی تأیید بیشتر را »ادیان
داللت بر تحریف معنوي پذیرفت، ولی در داللت بر تحریف لفظـی رد کـرد. بـه عبـارت دیگـر، تشـابه 

فقط در تحریف معنوي و پشت سر انـداختن و اسرائیل را در باب کتاب آسمانی، کارکرد مسلمانان با بنی
 آیـدمـی دسـتبه ،تعبار این از .)135و134 ص ،1393 کیا،(عزیزي »اعتنایی به کتاب آسمانی خالصه کردبی
 بـه جـایی در ایشـان خودکه  است شده قائل تمایز لفظیتحریف  و معنوي تحریف میان محترم، ناقد که
 آن بـهرا  سندي اشکال و پذیرفتهرا  تشابه روایاتایشان  که آیدیم دستبه. همچنین بود کرده اشکال آن

 اطـالق از لفظـی تحریـف خـروجزمینه  در. دکر اثبات را اصولی مطالب ،آنها با توانمی وداند نمی وارد
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 کـهروشن است  ولی. شد خواهد بیان که دارد وجود ییجز تفاوت »ادیان تشابه« مقاله دیدگاه با ،روایات
بـه دلیـل «بسیار نزدیک شده است. به این عبارت توجـه کنیـد: » تشابه ادیان« ۀمحترم به دیدگاه مقال ناقد

و کسی در آنها تردیدي ندارد، ساحت قـرآن از دسـتبرد جـاعالن و آیات دیگري که در قرآن آمده است 
بـه . )135 ص ،1393 کیا،(عزیزي» وجه شامل این حوزه نخواهد بودهیچها بهمحرفان منزه است و تشابه امت

  اشکاالتی که چند سطر قبل بیان شد وارد است. نیهم نیز عبارت این
 تحریـف حـوزه شـامل وجـههـیچبه هاامت تشابه کهت معتقد اس ناخواسته محترماین ناقد  بر افزون

یعنـی حـوزه  ؛اثبـات آن اسـت صدد در »ادیان تشابه« مقاله که است مطلبی همان این. شد نخواهد لفظی
 محدث نـوريرو، ازاین .تخصصاً از اطالق این روایات خارج استتحریف لفظی به دلیل عقلی و نقلی 

همـان تشـابه نـوعی  ،منظوراگر گفته شود است. دچار خطا شده ه قرآن با تورات در این حوزدر مقایسۀ 
 بـه :گفـت بایـد ،کنـیممی خارج را لفظی تحریف و داریممیی ما از تشابه تام روایات دست بریعن ؛است
 آیـات با جمع قابل روایات که شود قائل و بداند معتبر را روایات محترم ناقد که است کافیمقدار  همین
تشـابه «مقالـه و  ردنها اعتنا نکـآ به و گذاشت کنار را روایاتباید  اساساًمعتقدند  برخی ازیر ؛هستند قرآن
  .ه این روایات قابل اعتنا هستندکاثبات این موضوع بود درصدد » ادیان

ق، 1393ی، ئ(طباطبـاارائـه کـرده اسـت  المیـزاندر  یئامه طباطباعلّنکته دیگر اینکه تشابهِ نوعی را ابتدا 
 یپاسـخ و است مستفیض سنی و شیعه طریق از اخبار این که کندبیان می ابتدا امهعلّ. )122و121، ص12ج
پاسـخ  گونـهاینادامه  در و )113، ص 12(همان، ج پذیردنمی را شده داده دیگران سوي از روایات این به که
اقعۀ فی هذه األمـۀ لمـا ن الوجه الرابع: أن أصل األخبار القاضیۀ بمماثلۀ الحوادث الوع الجواب و«: دهدمی

وقع فی بنی إسرائیل مما ال ریب فیه، و هی متظافرة أو متواترة، لکن هذه الروایات ال تدل علـى المماثلـۀ 
روایـات  امهعلّکه گاه آنروشن است . )121(همان، ص  »من جمیع الجهات، و هو ظاهر بل الضرورة تدفعه

 دنبـالبـه ،بنـابراین. کنـد خدشه روایات سند در خواهدنمی یعنی ؛داندتشابه ادیان را متظافر یا متواتر می
اهللا جـوادي آیتبه همین دلیل در پاسخ به این اشکال، . کندمی مطرح را نوعی تشابه که است جمع وجه
چنـین ضـمانتی  انجیـل و تـورات بـراي ولی ،دارد وجود حفظ ضمانت قرآن برايمعتقد است که  آملی

به نظـر  که گویدولی در ادامه می. )175، ص1383، آملی (جواديا کنار گذاشت و باید روایات ر وجود ندارد
اینکـه  آن و شـدمـی انتخاب روایات و قرآن جمع وجه روایات، گذاشتن کنار جاي بهرسد، بهتر بود می

نیـز  اهللا مصـباحآیـت. نیست قیاس قابل ،ندارد حفظ ضمانت که چیزي با ،دارد حفظ ضمانت که چیزي
 خواهنـد مخـالف تحریف، نفی بر دال آیات با باشد، کامل تشابه روایات این از مقصود اگر: «معتقد است
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ه این است کـه ب مشعر »شوند توجیه« عبارت. )347ص  ،1391 مصباح،(» شوند زده کنار یا توجیه باید و بود
، بر ایـن اسـاس. وداز لحاظ داللی نیز فرض ایشان تشابه تام ب درحالیکه نگذاشت کنار را روایات توانمی

 ایـن از تخصصـاً لفظـی تحریـف کـه اسـت ایـن پاسـخ بهترین ،رسدبه نظر می. باید دنبال توجیهی بود
» تشـابه ادیـان«قالـه م در آنچـه ،حقیقـت در. نیسـت قیـاس قابل تورات با قرآن و هستند خارج روایات

  .نایشا شاگردان و یئطباطبا امهعلّ تالش بر است ايتکمله مطرح شده است،
 بـه محـدثان از برخـی اگرچـه« :اسـتمطرح کرده  مبهم سخنیمقاله  گیري. ناقد محترم در نتیجه12
هـاي متفـاوت اند، اما به دلیل وجود تعبیرداده نظر هاامت امور تشابه بیانگر احادیث بودن متظافر یا متواتر

 »دسـت آوردتـواتر معنـوي به متواتر لفظی نیستند و مفاد یکسانی نیز ندارنـد تـا بتـوان از مجمـوع آنهـا
 ایـن لفظـی تـواتر به کهگرفت  سراغتوان می را محدثی آیا که است این سؤال .)135 ص ،1393 کیا،(عزیزي
 بـه ادیان تشابه روایات در تواننمی چگونهافزون براین،  و کنیدرا انکار میشما آن  که باشد قائل روایات

 رخ پیشـین هـايامـت در هرچه« که است این روایاتی چنینتمام  مضمون درحالیکه رسید، یکسان مفاد
. شـد روایـات ایـن تظـافر یا معنوي تواتر به قائل توانمی و »شودمی تکرارنیز  اسالم امت در ،است داده
  ه ثابت شد که این روایات و این مضمون تأیید قرآنی نیز دارد.البت

  گيرينتيجه
. شـدمطـرح  محـدث نـوريو تقریرهـاي جدیـدي بـر شـبهه بود » تشابه ادیان«این مقاله نقدي بر مقاله 

ناقـد محتـرم نیـز روایـات را رسـد، بـه نظـر میدفاع شد. زمینه این در از عصمت لفظی قرآن همچنین 
از . ایشـان کندبیان پذیرفته و درصدد است وجه جمعی میان روایات مماثلت و عدم تحریف لفظی قرآن 

 شـده مطـرح »ادیـان تشـابه« مقاله در آنچه با لهئمس اینو  داندمیطریق تشابه نوعی این جمع را درست 
چه از طریق آیات قرآن روایات تشابه، تقیید زده شود و ایـن رسد، به نظر میی ندارد. تفاوت چندان، است

یـات تقییـد از طریق دالیل لبّـی ایـن روایا تحریف معنوي شود و به روایات، در زمینۀ تحریف منحصر 
هدف این است که بیان شود این روایات در اثبات تحریف لفظی قـرآن کـارآیی . وتی نداردزده شود، تفا

تفاوت در این است که ناقد محترم قائل است که تحریف لفظی قـرآن در ایـن روایـات وارد تنها ندارند. 
 ایـن اثبـات درصـدد نوشـتار ایـن و »ادیـان تشابه« مقاله ولی ،شودمی خارج قرآن آیات با ولی ،شودمی

اثلـت مم روایـات از تخصصـاً لبّـی، دالیـل و قرآن آیات به توجه با ،قرآن لفظی تحریف که مسئله است
  .نکرد اعتنا آن به توانی که میئاین اختالفی است بسیار جز، ادیان خارج هستند
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