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 1  Nessim Joseph Dawood  با عنوان ( ، با داشتن بورسیه دولتی به انگلیس مهاجرت نمود. او در آنجا اقامت و از دانشگاه لندن فارغ التحصیل گشت. ترجمه او از قرآن 1۴۹۱در بغداد متولد و در سال

The Koran)ترین ترجمه انگلیسی قرآن شد ، زمانی پرفروش. 
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 میتواند حقیقت داشته باشد این دونجیل یا قرآن: تنها یکی از ا
 

هام( گشته مسیحیان بر این باورند که انجیل کالم راستین خداست و همانطوری که خود کتاب مقدس میگوید، توسط روح القدس به نویسندگان آن القا ) ال

است
2
. 

به پیامبر فرشته میباشد و توسط جبراییل  قرائت کردن است( بدون هیچ اشتباه مسلمانان بر این باورند که قرآن ) قرآن به زبان عربی به معنی خواندن یا

شده تا اشتباهات موجود در هر دو کتاب یهودیان و مسیحیان که صدها سال قبل از آن آمده  نازلمحمد داده شده است و کالم راستین خدا میباشد. قرآن 

  بودند را، تصحیح کند.

باخدای قرآن نیست. خدای انجیل، تثلیث اقدس یعنی پدر، پسر و روح القدس میباشد همان وجود ماوراطبیعه یکسان  خدای انجیل 
3

، در حالی که هللا یک 

 .شخص واحد است

 

 انجیل

 
 منشا آن:

 

 شد امر می به نوشتن آنچه که به او گفته می موسی را به عنوان نویسنده پنج کتاب اول آن معرفی میکند. موسی بطور مداوم توسط خدا ، ،کتاب مقدس

ه استتشگ
4

در آغاز کتاب پیدایش، اشاره ای صریح به نوشته شدن آن شده است. 
5

انجیل وجود دارد که به نوشته  اشاره های مکرر در کل کتاب مقدس . 

شدن آن داللت دارد
6
.  

:ه کردبرای مردم عبرانی خیلی مهم بود که تاریخ خود را بطور بسیار وسواسانه و دقیق ثبت کنند. از دالیل این اهمیت میتوان به چند مورد اشار  
 دا وعده داده بود تا مسیح خود راخ

7
و آنان همواره میخواستند بدانند که این نجات  فرستادبرای نجات و رهایی انسان از مجازات خواهد  

 دهنده از کجا خواهد آمد.

 

 یعقوب  قوم اسراییل از نسل پسران یعقوب بودند ﴿خدا اسم او را بعداً به اسراییل تغییر داد﴾ و برای آنان مهم بود که بدانند از نسل کدام پسر

 هستند.

 

 چگونه باید زندگی کنند داده بود، شامل ده فرمان، قوانین زندگی اجتماعی و همچنین  قوم او خدا به موسی دستورات زیادی در مورد اینکه

 .برای فرزندان آنان نگهداری شوند قوانین مراسم مذهبی. همه اینها بایستی به دقت نوشته میشد تا

یا توسط نقل آن توسط اجداد  است؛ یا توسط الهام مستقیم خدا وپیش از تولد او اتفاق افتاده بودند به دو روش دریافت کرده  موسی همه این وقایعی را 

 زنده بود. ﴾نوح ﴿لمکدم در زمان پدر آخود.

 

8و مطابق روش مصریان تحصیل و دانش آموخته بوداز آنجایی که موسی در قصر فرعون بزرگ شد 
، بنابراین او بایستی 

که در  (زیرنمونه تصویر ) باشد و به احتمال زیاد روی لوحه های گلیاین وقایع را نوشته  مطابق با آنچه که بدان آموخته بود،

 معابد در و شده نگاشته طومارها روی بر بعدی های نوشته و ها نوشته این همه  بعدها آنزمان مرسوم بوده آنها را نوشته است.

اند شده نگهداری
۴
  .اند شده نوشتهکه مطالب کتاب مقدس  ستا بسیار مهم آن نکته.

 بابل وبه شده گرفته اسارت به آنان از بسیاری و شده متفرق خود تسلط تحت منطقه از یهودیان میالد، از قبل ششم قرن طی در

 آمدن بوجود سبب مردم، جغرافیایی پراکندگی این .رفتند مصر به نیز تعدادی و ماندند باقی یهودیه یعنی خود محل همان در نیز کمتری تعداد. شدند برده

 .گشت آنان بین مختلف نگارشی روش پنج حداکثر توسعه و

                                                           
2

 .1۱: 3، دوم تیموتاوس  ۴: 1ارمیا 
3
 .یخ، مایع و بخارداشته باشد; برای یک توضیح ساده برای تثلیث میتوان به مثال آب اشاره کرد: آب یک ماده واحد است، اما در عین حال میتواند به سه حالت مختلف وجود   

 
4
 8: ۱، 1: 1الویان ;  3۹:27، ۹: 2۹،  1۹: 17خروج  

5
 1: ۱پیدایش  

6
 ۱:  1۱رومیان ; 23: 7، ۹۱: ۱، 17: 1یوحنا ;  ۹۹: 2۹لوقا ;  2۹: 12، 1۱: 7، مرقس 1۹: 3۹دوم تواریخ ; ۱: 22، 3۹- 31: 8،  8- 7: 1یوشع ;  2۱- 2۹: 31، ۴: 31تثنیه  

7
 1۱: 3پیدایش  

 
8
 22: 7اعمال  

 
9
 1۳:  3۳ تواریخ دوم 
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 نظر از عبرانی زبان تدریجی توسعه بدلیل متوالی قرون طی در و زمان گذشت با ولی داشتند یکدیگر با اندکی تفاوتهای ابتدا در نوشتاری روشهای این

 ها نوشته این کلیه در همچنان مقدس کتاب متن الهیاتی های ایده و محتوا اینحال با. شدند بیشتری تفاوتهای دارای سازی وجمله ادبیات دستور تلفظ،

 .بودند یکسان

 ،در اصل. کنند تهیه را یکدست متنی موجود، متنهای از استفاده با تا گرفتند تصمیم نگارشها، در تنوع این بدلیل یهودی دانشمندان میالدی، اول قرن در

میالدی توسط 1۹۹۱تا  ۱۱۱ سالهای طی در که مقدسی کتاب های نسخه و گرفت قرار کاتبان برای مبناییبعدا   دانشمندان اینمتن نوشته شده توسط 

 مطابق این متن تهیه گشتند. ،آنان نگاشته شد

 موضوع کتاب مقدس

 کتاب انجیل دارای دو بخش میباشد: عهد قدیم و عهد جدید. عهد به معنی تفاهم نامه و یا قرارداد میباشد.

قدیمی خدا با مردم بوده و مطابق آن، خدا به مردم گفته بود: اگر شما تنها مرا پرستش کنید و قوانین مرا اطاعت کنید،  تفاهم نامه عهد قدیم در اصل 

آنگاه من شما را برکت خواهم داد
1۱

این وجود، مردم نه تنها نتوانستند این کار را انجام دهند بلکه حتی به پرستش تعدادی از بتها نیز مبادرت نمودند. با . 

همانند یک دره  خدا بنا به رحمت بسیار عمیق خود یک تفاهم نامه جدید را یعنی عهد جدید را به ما معرفی کرد. از آنجایی که گناه آدمیان شکاف عمیقی 

ست، فرستاد تا تاوان گناهان بزرگ بین آنان و خدا ایجاد کرده بود که قابل گذرنبود، خدا پسر خود را یعنی عیسی مسیح را که نفر دوم تثلیث اقدس ا

آدمیان را بر عهده گرفته و به جای آنان با مرگ مجازات شود
11

که آدمی با اعتراف به گناهکار بودن خویش و با  بنابرین عهد جدید بر این مبنا است. 

 برسد. دادن زمام زندگی خود به دست عیسی بتواند دوباره به خدا 

 عهد قدیم به مسیح موعودی اشاره ،حکم مرتبط با یکدیگر هستنددو بخش کتاب مقدس بگونه ای بسیار م

بوجود آمده بود، را مجددا برقرار خواهد کرد. از سوی  آدم و حوا اولیه آمد و ارتباط دوستی شکسته خدا را با آدمیان که به سبب گناه  میکند که خواهد

نبوت )پیشگویی(  ۱۱در شخص عیسی ناصری تجلی یافت. بدین صورت بیش از  میگوید و اینکه اوسخن  دیگر، عهد جدید نیز در مورد مسیح موعود 

.داده شده است  قدیم ارجاعبار به عهد  2۱8متن عهد جدید  عهد قدیم در عهد جدید و در شخص عیسی تحقق یافته است. غیر از اینها، در 
12

 

 دالیل اعتبار

 

مربوط به سالهای حدود  که زبان عبری همان نسخه های تهیه شده توسط کاتبان یهودی بودبرای مدتی طوالنی، قدیمی ترین نسخه کامل عهد قدیم به 

میالدی این موضوع بطور قابل توجهی تغییر  1۴۹7در سال “ دریای مرده“پس از میالد میگشت. بهرحال، با کشف نسخه های معروف به  1۱۱۱

که در ساحل دریای مرده زندگی میکردند و شامل تمام کتابهای عهد قدیم به غیر از کتاب  یافت. این نسخه ها متعلق به کتابخانه گروهی از یهودیان بود

قبل از میالد تا اواسط قرن اول بعد از میالد برمیگشت. وقتی آنها با نسخه های کاتبان یهودی مذکور در  2۱۱استر بود. قدمت آنها به زمانی بین سال 

م گشت که تطابق این دو بسیار زیاد است و این خود کمال دقت کاتبان یهودی را در کپی برداری نشان داد. باال مقایسه گشتند، بطرز حیرت آوری معلو

 کتابهای عهد قدیم مسیحیان بر اساس نسخه های کاتبان یهودی تهیه شده اند.

. بسیاری از افراد، مکانها و وقایع آن توسط یافته نده اکه مطابق وقایع اتفاق افتاده نگاشته شدهستند ی تاریخی های، در واقع کتابقدیمهر دوی عهد جدید و 

در آنجا توسط خدا فراخوانده شد  شهر اور که ابراهیم های باستان شناسی تایید شده اند. به عنوان مثال، 
13

و شهرهای بسیار بزرگ نینوا 
14

و بابل 
15
که  

اند.  در هیچ سند و مرجع تاریخی دیگری از آنها نام نبرده شده اند، در قرن نوزدهم توسط خاک برداری های باستان شناسی از دل خاک بیرون آمده

داود پادشاه از آنها برای ورود به شهر اورشلیم و تسخیر آن استفاده کردند سربازانآبراه هایی که 
16

پادشاه  متری که حزقیال ۱33و نیز تونل  
17

برای  

در سال  G J Reisner  که توسط انتقال آب به اورشلیم در زمان محاصره شهر ساخت، هر دو امروزه در معرض دید ما قرار دارد. یک ظرف سفالی 

 که به زبان عبری قدیم نوشته از دل خاک بیرون آمد حاوی متنی است 1۴1۱
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 28 باب تثنیه 
11

 1۱: 3یوحنا  
 

12
 (.مترجم توضیح- میدهد نشان یکدیگر با را عهد دو این نزدیک بسیار ارتباط و پیوستگی نیز این و)

 
13

 31: 11پیدایش  
14

 کتاب یونس 
15

 و مواردی دیگر 37:  ۱1ارمیا  
16

 ق. م( 1۱1۱در سال ) 1۱: 11، اول تواریخ  ۴- ۱: ۱دوم سموییل  
17

 م( ۱ق 7۱۱حدود ) ۹- 3: 32، دوم تواریخ 2۱: 2۱دوم پادشاهان  
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نموده است. تعداد زیادی از متون باستانی  منسی )پسر یوسف و نوه یعقوب( را مشخص شده و خاندان و محل زندگی هفت نفر از نسل فرزندان 
18

نیز  

 همگی وقایع تاریخی عهد قدیم کتاب انجیل را تایید میکنند.

هودیان زنده شدن جسمانی عیسی مسیح بعد از مرگ، نیز دلیلی بر صحت تاریخی کتاب مقدس است. اگر عیسی بعد از مرگ زنده نشده بود، آنگاه ی

 .بسادگی قادر بودند که جسد او را در همان هفته ها یا ماههای اول بعد از صلیب شدنش به معرض تماشا گذاشته و این ادعا را رد کنند

 مطالب ذکر شده در انجیل با دانسته های علمی مطابقت دارد. به عنوان مثال، در انجیل آمده که زمین

کروی است
1۴

و در فضا معلق است 
2۱

و بدور خود میگردد 
21
خونریزی غیر قابل کنترل شوند، و ردچا نوزادان در طی هفت روز نخست میتوانند.

بخاطر این خدا به ابراهیم گفت که نوزادان خود را در روز هشتم ختنه کنید
22

ری موفق به کشف جریانهای آب یوو ما، متی8:8بعد از خواندن مزامیر . 

گشت اقیانوسی
23
چرخه آب ) تبدیل و حرکت مداوم آب به شکلهای گوناگون در زیر و باالی سطح زمین(و همچنین موضوع .

24
در پنج کتاب انجیل  

گشته است
25.

آدم از یکی از استخوانهای دنده او بوجود آورد همچنین در انجیل آمده است که خدا حوا را بعد از خوابیدن  
26

 تنها دندهباید گفت که . 

میآیددر  خود اول شکل به کامال آن بیرونی غالف که طوری کرده رشد شدن، برداشته از بعد  میتواند که است بدن در  استخوانی
27
. 

 

 قرآن

 

و آن آخرین مکاشفه  سال آشکار شده است  22در طی  فرشته که توسط خدا به محمد و از طریق جبرییل مسلمانان معتقدند که قرآن هدایت الهی است

باشد بدون توجه به اینکه این مسایل تا  همچنین آنان بر این باورند که قرآن دربردارنده راه حل برای تمام مسایل زندگی میباشد.  خدا برای انسان می

 زمانی برای انسان اتفاق بیافتند. برههچه حدی پیچیده و یا در 

 در سایر جاها هللا با کلمات "من" و یا "ما" به خودش اشاره میکند. نگارش گشته است. ، با بیان هللا،  سوم صورت ضمیرشخصه بیشتر مطالب قرآن ب

نب خدا امر به گفتن از جا که مشخص شود او و این بدان منظور است همراه است کلمه "بگو"  باگوید، سخنان او همیشه  وقتی محمد خودش سخن می

غات از فرهنگهای عبری و سریانی گرفته شده که محمد بدانها آشنا بوده واژگان قرآن بطور عمده عربی میباشد، لیکن بعضی لاست.ه آن مطالب گشت

 است. 

 نشام

او از تعالیم یهودی و مسیحی تاثیر گرفت.  بعد از میالد در مکه بدنیا آمد. در دوره اولیه زندگی خود،  ۱7۱ محمد در حدود سال 

را شنید که به او گفت که به عنوان  سالگی وهنگامی که او در غاری بود صدای جبرییل فرشته  ۹۱مطابق روایات اسالمی، در 

پیامبر خدا برگزیده شده تا دنیا را دوباره به حقیقت برگرداند، چرا که یهودیان کتاب خدا را مخدوش نموده اند و مسیحیان نیز 

بعد از میالد،  ۱32سال تا هنگام مرگ در سال  22محمد در طی  ادعا شده است که عیسی را به عنوان پسر خدا پرستش میکنند.

 مکاشفه هر بدنبال است، نداشته سواد او ستکها این بر باور که آنجایی از بطور مداوم مکاشفه هایی مشابه دریافت نموده است. 

است بوده آن متن سپردن حافظه به مجبور ای،
28

 بخشهای آن بر عالوه و سپردند می حافظه به نیز را الهامات این او پیروان. 

)تصویر  مقابل بخشی از قرآن را که بروی .2۴میشدند نوشته کاغذی های تکه و نخل برگهای چرم، سنگ، از قطعاتی روی بر نیز مختلفی

 .استخوان شانه گاو نگاشته شده را نشان  میدهد(

خلیفه نخستین محمد، مرگ از پس سال چند
3۱

 حفظ کتاب یک بشکل و میختهآ هم در را ها تکه این تا گرفت ابوبکرتصمیم یعنی ،
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 The Merneptah Stele, the Taylor Prism, the Nabonidus Chronicle, a Babylonian Chronicle, the Cyrus Cylinder, the Cyrus 

Inscription, the Pilate Inscription and the High Priest Caiaphas’ Ossuary 
19

 22: ۳0 اشعیا 
20

 7: 26 ایوب 
 )هر دوی روز و شب همزمان( 3۱-3۹: 17لوقا   21
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 توسط منظور این برای و بود نوشته را بود کرده دریافت جبرییل از محمد که را هایی پیغام از بعضی که بود محمد کاتبان از یکی ثابت ابن زید. کند

 بنت حفصه اختیار در آن از بعد و شد ابوبکرنگهداری توسط مرگ زمان تا زید، از قول نقل مطابق شده، فراهم نوشته این. شد گمارده بکار ابوبکر

 .گرفت قرار محمد، های بیوه از یکی عمر،

 سوم خلیفه عثمان یافت، توسعه افریقا شمال و مدیترانه شرق و ایران به و رفته فراتر عرب جزیره شبه مرزهای از اسالم که هنگامی ،۱۱۱ حدود در

 نسخه از استفآده با تا داد دستور زید رهبری با گروهی به او متن، قداست حفظ بمنظور. گشت قرآن مختلف های نسخه در اندک اختالفاتی متوجه

 قلمروی سراسر در آن روی از شده کپی های نسخه و شده استفاده مرجع بعنوان نسخه آن. شود تهیه قرآن از یکدست و استاندارد نسخه یک ابوبکر،

 اصلی نسخه ،مطابق را قرآن از قبول مورد موجود فعلی های نسخه مسلمان دانشمندان.  شدند برده بین از دیگر های سایرنسخه. گشت توزیع اسالم

میدانند ابوبکر
31
. 

 

 محتوا

 نمیباشد ها آموزه و عقاید مجموعه یا و تاریخی کتاب یک صورت به مرتب و منسجم ساختاری دارای قرآن مختلف، های نسخه از گردآوری بخاطر

 مشخص پایان و وسط شروع، یک دارای و بوده تاریخی توالی فاقد آن مطالب. میباشد قوانین و سخنان قولها، نقل از مختلط ای مجموعه بصورت بلکه

 .نمیباشد

 ترین طوالنی تا چهار یا سه از مختلفی آیات تعداد دارای ها سوره. میباشند متعددی (ها نشانه) آیات دارای کدام هر که شده تشکیل سوره11۹ از قرآن

 میباشد که معموال شامل این موارد میشود: سر تیترهر سوره دارای یک .میباشند دارد، آیه 28۱ که( بقره) آنها

 .کلمات غالب در متن سوره گرفته شده استاز عنوان )بطور مثال بقره به معنی گاو( که از کلمه ای یا  -1

 ' میباشد.رحیمی رحمان و کلمه بسم هللا که به معنی 'در نام خدا -2

 سرتیترها دارای اطالعاتی در مورد مکی و یا مدنی بودن سوره و نیز تعداد آیات آن میدهند. ،دربعضی نسخه ها -3

 سوره با حروف مقطعه2۴تعداد 
32

 معنی آنها مشخص نیست.شروع شده اند که  )فواتح(

 طولهای دارای نیز ها آیه. اند شده داده جای قرآن متن در کوتاهترینشان تا آنها ترین بلند از ترتیب به  عموما ها سوره بقیه آغازین، های سوره بجز

 زمان کاهنان نثری ساختار مشابه بسیار آیات اینگونه ساختار و شکل. میشوند یافت اولیه های سوره در آنها کوتاهترین عمومی بطور و میباشند متفاوتی

 میباشند. واضحتر و گونه شعر غیر ساختاری دارای موخر آیات حال عین در. میباشد محمد

 موضوع

 

آیه ذکر شده است 1۱۹یا تالش برای خدا یکی از موضوعات اصلی قرآن بوده و در تعداد جهاد و
33
بهر حال ، بنظر میرسد که در قرآن مطالب گفته  .

سوره دوم قرآن )بقره( آمده است  2۱۱عنوان مثال، در آیهشده در مورد اینکه چگونه باید با غیر ایمانداران برخورد نمود دارای تناقضاتی میباشند. به 

ای بی ایمانان، من خدایی را که شما میپرستید نخواهم کافران( آمده است: ) 1۱۴سوره  ۱، 2، 1همچنین در آیات و ،اکراهی در قبول دین نباید باشد  که:

 ۴سوره  ۱. این بیانات با آنچه که در آیه دین خود را دارید و من نیز دین خود راپرستید و شما نیز آن خدایی را که من میپرستم، نخواهید پرستید. شما 

زمانی که ماههای مقدس سپری شدند، بت پرستان )غیر مومنان( را هر جا که یافتی به هالکت رسان و در هر مکانی آنها را  توبه( آمده مغایرت دارد:)

 مبارزه کنید با اهل کتاب که نه به هللا ایمان دارند و نه به روز قیامت.  که: آمده است  2۴ ر آیه. و دوباره دشیننب محاصره نموده و به کمین آنان 

 منسوخ کردن

 

که زندگی محمد و نیز مفهوم 'نسخ' را مورد توجه قرار دهیم برای پی بردن به دلیل این تناقضات در قرآن الزم است
34

 1۱۱)نسخ ،باطل کردن آیه  

ستکه جدید جایگزین قبلی میشود. مکاشفات و الهاماتی که ساختار قرآن را تشکیل میدهند موقعی ا سوره رعد(. نسخ به معنی آن 3۴سوره بقره و نیز آیه 

 سوره مربوط به این محدوده زمانی میباشند. 11۹تا از مجموعه ۴۱و ( ۱22الی ۱1۱شروع شد که پیامبر در مکه زندگی میکرد)

                                                           
31

 http://en.wikipedia.org/wiki/Quran 

 
32

                           یا گسسته و 
33

http://en.wikipedia.org/wiki/Quran 

 
34

 wikipedia.org/wiki/Naskh_(tafsir) 
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کوچکی از پیروان خود را داشت و قادر به قبوالندن دین خود به مردم مکه نبود و نهایتا با باال رفتن مخالفتها و دشمنی ها در آن زمان محمد تنها گروه 

و در طی ده سال بقیه عمر خود پیروزی های جنگی را تجربه نمود و  مجبور به مهاجرت به مدینه به همراه تعدادی از پیروان خود گشت. و در آنجا

ر سوره های اولیه که مربوط به مکه میشدند صحبت از صلح میشود. بهر حال ، معنای نسخ آنستکه سوره هایی که بعدا در مدینه آمدند قدرت گرفت. د

بنابرین سوره های بعدی که دستور به خشونت و جنگ با غیر مسلمانان را میدهند جایگزین سوره  سوره های قبلی را منسوخ و جایگزین آنها میشوند.

در قرآن وجود دارد که مسلمانان را به استفاده از شمشیر تشویق  ح آمیز زمان مکه میشوند. روی هم رفته حدود صد بیان از سوره های مدنی های صل

 .میباشد قابل مقایسه با حدود صد و بیست بیان از سوره های صلح آمیز که در مکه آمده اند و میکنند

ریچارد پ بیلی 
35
الی تاریخی آنها مرتب کرده و بدین صورت رشد تفکر و گرایش مرتبط با جهاد را در آن مورد توجه قرار سوره های قرآن را در تو 

 داده است. او چهار محدوده زمانی را به صورت زیر بیان داشته است:

 سوره 2۱ تعداد - )در مکه( و عمل مقابله به مثل نهی تالفی  .1

 سوره 2 تعداد -)در مدینه( است جنگ در صورت دفاع از خود مجاز دانسته شده .2

 سوره  3۱ تعداد -)در مدینه( جنگ دفاعی دستور داده شده است. 3

 ه.سور1۱ تعداد - دستور به جنگ با کافران و مرعوب کردن مسیحیان و یهودیان )در مدینه(. ۹

 

 قرآن و عهد قدیم

 

تغییراتی که در قرآن بطور مکرر به افراد، مکانها و وقایعی که در عهد قدیم انجیل ذکر شده، اشاره گشته است. ولی در اکثر موارد این نقل قولها با 

ل بیشتر با توضیحات اضافی همراه است آمده اند بطوریکه در بعضی موارد درستی اصل آنها بسختی قابل تشخیص است. به عنوان مثال ، فص

ای به بت پرستی قوم او  پیدایش بیان میکند که چگونه خدا به ابراهیم گفت که خانه خود را ترک نموده و به مکان دیگری مهاجرت کند و هیچ اشاره12

عدم توانایی بتها ناد به استسوره انبیا آمده استکه ابراهیم بتهای پدر خود را شکسته و اعتقادات قوم خود را با  7۱-۱1نشده است. با اینحال در قرآن آیات 

مردم در پاسخ سعی میکنند که او را به آتش بکشند اما هللا نقشه آنان را با قرار دادن آتش برای حفاظت ابراهیم وره با آنان، به زیر سوال میبرد.در محا

شروع میشود اما  مطابق آنچه که در عهد عتیق آمده، با بیان داستان او در مصر و  بی اثر میسازد. این وقایع در پیدایش درج نشده اند. سوره یوسف 

بر  با آنکه یکی از مستخدمان  آزار خودش متهم میکند ، به   بعد از آن تغییرات بسیار قابل توجهی را در وقایع شاهد میشویم. وقتی همسر پوتیفار او را 

مجددا زیر فرمان آن زن قرار گیرد. مجددا همین تفاوت را در جریان پیاله بیگناهی یوسف شهادت میدهد ولی او ترجیح میدهد به زندان برود تا اینکه 

 بر توانایی یوسف در تعبیر خواب را درادامه داستان مشاهده میکنیم. به پادشاه مبتنی  دار و گزارش او

ه ابراهیم گفت که چه کسی را قربانی کند یک تفاوت بسیار بزرگ که بطور عمیقی هر یک از این مذاهب را تحت تاثیر قرار داده است اینستکه خدا ب

؛اسماعیل را یا اسحاق را؟ انجیل بسیار صریح میگوید که خدا به ابراهیم فرمود که اسحاق را قربانی کند
36

و این یک حقیقت بسیار اساسی برای  

قرآن صحبتی از اینکه اسماعیل قرار بود قربانی  مسیحیان است چرا که داود پادشاه از نسل اسحاق بود و عیسی مسیح نیز از نسل داود آمده است. خود

شود نکرده است و با اینحال دانشمندان اسالمی میگویند که آن اسماعیل استکه قرار بود قربانی شود
37
. 

 بطور کلی میتوان گفت صدها تفاوت اینگونه بین این دو کتاب وجود دارد.

 قرآن و عهد جدید

 

 قرار خواهند گرفت. و بررسی مده در انجیل مورد توجهتفاوتها با توجه به سه شخصیت مهم و ع

 

که جبرییل مژده تولد او را به پدرش زکریا داد و چون او در وعده داده شده شک نمود، به عنوان  در انجیل آمده است .یحیی تعمید دهنده

زکریا با توجه به کهولت سن همسرش، که  آمده است در قرآن در عین حال در سوره مریم .38مجازات قدرت تکلم خود را از دست داد

از خدا نشانه ای میخواهد تا درستی وعده داده شده اثبات گردد و این نشانه به این صورت به او داده میشود که تا سه روز و سه شب 

  تکلم نبود. نمیتواند تکلم کند. در حالی که انجیل میگوید او کل زمان بارداری همسرش تا بدنیا آمدن فرزندش همچنان قادر به

مطابق نقل قول قرآن، وقتی یحیی دنیا آمد به او حکمت داده شد و اومطیع و فرمانبردار والدین خود گشت. ولی هیچ ذکری از خدمت 

 اعالم آمدن مسیح به مردم نشده است. یحیی در 

                                                           
 
35

 Answering-islam.org/Bailey/jihad.html. 

 
36

  2: 22پیدایش 
37
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38
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یوسف و مسافرت آنها به بیت اللحم نشده . جریان تولد عیسی از مادرش مریم در سوره مریم بیان شده است. ولی هیچ اشاره ای به مریم

است. در عین حال توضیحات اضافه تری مبنی بر اینکه مریم هنگام وضع حمل در زیر درخت نخل خرمایی بوده و از زیر پایش نیز 

پس از تولد  همچنین قرآن سرزنش و توبیخ مردم را آورده شده است.  جویباری جاری بوده و بدین وسیله آب و غذا برایش مهیا بوده،

دفاع کرده، بیان بر او و اینکه عیسی نوزاد با گشودن زبان از مادرش در برابر اتهام ناپاکی وارده  را ذکر نموده عیسی برای مادرش

 داشته است.

انجیل  39این طرز تفکر و دیدگاه که عیسی نوزاد قادر به انجام و بروز رفتاری بزرگساالنه بوده است مطابق با نوشته های گنوستیکی

 میباشد.40نوزادی توماس انجیل  برنابا و 

را از خاک خلق کرد و همچنین توصیفی از زندگی  41. قرآن میگوید که خدا عیسی را از خاک آفرید درست همانگونه که آدمعیسی

از عیسی را بیان  در عین حال داستانی.42عیسی که مشابه انجیل باشد ارایه نداده است. قرآن مخصوصا جنبه الهی عیسی را رد میکند

میکند که در آن عیسی پرندگانی را از گل درست کرده و آنها را پرواز میدهد، که این دوباره بازگویی است از نوشته های گنوستیکی 

یداند. انجیل نوزادی توماس. قرآن به باور تثلیث مسیحیان بصورت اعتقاد به خدایان متعدد نگاه میکند و آنرا ناقض ایمان به خدای یگانه م

در حالی که مرگ  .43بلکه مرده بنظر رسید عالوه بر این، بر خالف انجیل ، قرآن اینگونه تعلیم میدهد که عیسی بر روی صلیب نمرد

 عیسی بر روی صلیب برای مسیحیان اعتقادی بنیادین و محوری است.

 

 فاوتها با توجه به تعالیم زندگیت

 ازدواج -لفا

 

 میخوانیم که:  2۳: 2 . در پیدایش انجیل

 دو نفر در اصل یک جسم میگردند. بنابرین مرد پدر ومادر خود را ترک میکند و با همسرش متحد میشود و این

 

 .در آیه سوم سوره نسا میخوانیم که: قرآن

ید: دو، سه، و یا چهار تن از آید ازدواج کن رفتار کنید آنگاه با زنان دیگری که خوشتان می اگر بیم آن دارید که بین یتیمان نتوانید به داد 

 کنید. آنان. اما اگر بیم دارید که بین آنان هم عدالت را نتوانید نگهدارید پس فقط با یک زن یا کنیزانی که دارید ازدواج

 

 میخوانیم:  33: ۵. در افسسیان انجیل

  زن نیز احترام همسر خود را داشته باشد.و مهر ورزد و همچنین  هر یک از شما باید همسر خود را مانند خودش دوست داشته باشد

 سوره نسا باز میخوانیم:  3۳. در آیه قرآن 

همسرانتان را که از سرکشی آنها بیمناک هستید نصیحت نموده، از بستر آنها دوری جویید و کیفر بدنی بدهید. پس اگر از شما اطاعت 

 بلند و بزرگ است.ادامه ندهید. بدرستی که خدا بسیار  تنبیه آنها را کردند، 

 دشمنان -ب

                                                           
39

  دو توسط مسیحیان ر نگاشته شده اند ۹تا  2نوشته های گنوستیکی در قرون
 wikipedia.org/wiki/Gnostic_Gospels      ، شده اند  

40
  billmuehlenberg.com/2008/11/21/jesus-muhammad-and-violence/ 

41
  ۱۴ -۱8: 3سوره 

 
42

 11۱ : ۱سوره 
43

 73 -72: ۱ ،171: ۹سوره 
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 میخوانیم:  ۳۳: ۵. در متیانجیل

به دشمنان خود محبت کنید و طلب برکت کنید برای آنان که شما را لعنت میکنند، برای آنان که از شما متنفرند کارهای نیک انجام دهید و 

 کنید.برای آنانی که کینه توزانه از شما بهره میکشند و شما را محکوم میکنند دعا 

 

 سوره توبه میخوانیم: ۵. در آیه قرآن

....هالک کنید بت پرستان را در هر جایی که آنان را پیدا میکنید. آنها را دستگیر کنید، محاصره کنید و در هر جایی به کمین آنها   

  .....شینیدنب

با آنان به سختی رفتار کنید. بدانید که خدا با متقیان : ای مومنان با کافرانی که در اطراف شما هستند بجنگید و میخوانیم 123باز در آیه

 است .

 

 رستگاری -ج

 

  میخوانیم که:  1۱: 3.در یوحنا انجیل

حیات جاودانه  خدا آنقدر جهان را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر کسی که به او ایمان آورد هالک نگردد بلکه صاحب 

 گردد.

 

 سوره احقاف میخوانیم: 9محمد از نجات خود اطمینان نداشت، در آیه 

رسولی خارق العاده در بین رسوالن نیستم واز آنچه که بر من یا شما خواهد شد خبر ندارم. من آنچه را که بر من آشکار  بگو من  
 که به شما هشدارهای آشکار دهم. میگردد دنبال میکنم و تنها وظیفه من آنست

 
 

 خالصه
 

اما این در مورد هر دوی آنها نمیتواند صادق باشد چرا که محتوای  مدعی هستند که کتابشان کالم خداست،  ،ایمانداران به هر دو کتاب
یک  نفر نوشته شده است. سرتاسر آن  ۳0سال توسط حدود  1۱00کامال متفاوت است. کتاب انجیل در محدوده زمانی حدود این دو کتاب
 22که در محدوده زمانی حدود  نبال میکند و از نظر تاریخی نیز بسیار مستند میباشد. قرآن آمیزه ای از مطالب مختلفی استداستان را د

)به معنی  سال و تنها بر یک مرد مکاشفه شده است. و پس از مرگ او جمع آوری شده است. قرآن نظم خاصی ندارد و مفهوم نسخ
 چرا که او به تناوب نظر خود را تغییر داده است. از همه چیز آگاهی ندارد نیز میتواند بدین معنی باشد که خدای قرآن  ابطال(

این دو کتاب در تناقض با یکدیگر قرار دارند; انجیل میگوید که عیسی خداوند است و از یک باکره دنیا آمده است و قرآن میگوید که او 
پدر، پسر و روح : خدای انجیل شخصیتی سه بعدی است: خاک آفریده شد. خداهای این دو کتاب با هم متفاوتند خدا نبود و توسط خدا از

که هللا تنها یک شخصیت است. بنابرین تنها یکی از این دو کتاب میتواند حقیقت داشته باشد. علم  سه در یک و این در حالی است -القدس
د و انجیل وعده زندگی جاودان را به تمامی آنانی که ایمان آورند میدهد. باستان شناسی قرآن را باستان شناسی انجیل را تایید میکنن و 

قرآن حیات جاودان را به کسی،غیر از آنانی که . 44ایر با علوم مدرن امروزی میباشدتایید نمیکند چرا که تعدادی از مندرجات آن مغ
 شهید شوند، اطمینان نمیدهد.

 
 

 سپارید؟به دست کدام کتاب می شما خواننده عزیز میباشد ، سرنوشت ابدی خود را اکنون انتخاب با خود
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