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وش و روی  *کرد فایرستون در معرفی اسالم؛ مرور، تحلیل و نقد یک کتاب ر

 **محهدعلی طباطبایی
:چکحده

کت<ب: جوش;خۀ:رخ;وون:ف<یرس;خون:=ز:لح;<ظ:،:آش;ذ<یی:ب;<:=س; م:ب;ر=ی:یهودح;<ن=ین:مق<له:به:بررسی:
گز=رش;ی:=ز:س;<خخ<ر:و:محخ;;و=ی::ک;رد:و:روش:می:روی پ;رد=زد.:پ;س:=ز:معرف;ی:جوحس;ذده:و:=ر=خ;ۀ:

:ب<:تحلر;ل:م;خن:آن،:مش;خص:می ک;ه:ف<یرس;خون:بیش;خر:ب;<:روش:تحلر;ل:مخ;ون::کت<ب:و ش;ود:
:ب<:روی در:جق;د:پ;رد=زد؛:=م;<::دالجه:به:معرفی:=س م:به:مخ<طج;<ن:یه;ودی:می:کرد:هن:=س می:و

کت<ب:مشخص:می در::_رس;د:دالجه:به:جظ;ر:می:که:به:آ<هر:هن:_کرد:ف<یرسخون::شود:روی:=ین:
گ<ه:=و:ر=:=ز:روش:و:حخی:روی::و=ق ،:مخأثر:=ز:هدف:دحگری که: =ش:مذح;رف::کرد:=صلی:=ست:

:=س; م:ب;ر=ی:یهودح;<ن:تج;ددگر=:=س;ت:و::کذد.:آن:هدف:برس<خخن:چهره:می =ی:خوش;<حذد:=ز
گ;<هی:ب;<:=س;;خذ<د:ب;ه:مذ;;<ب :غرر=س; می:و:حخ;;ی::هه;رن:مس;أله:موج;;ب:می ش;ود:ف<یرس;;خون،:

:دالجه،:به:معرفی:=س م:بپرد=زد.::کرد:هن:توجه:به:=قخض<خ<ت:روی:بی
کت;;;<ب:آش;;;ذ<یی:ب;;;<:=س;;; م:ب;;;ر=ی:یهودح;;;<ن،:روش::ها کلیدددواژه شذ<س;;;ی،::رخ;;;وون:ف<یرس;;;خون،:

:کردشذ<سی.:روی

Aدرآمد
گوجه کت<ب:به:زب<نه<ی:علهی،::ه<ی:مرسوم:در:جگ<شخه:حکی:=ز: ه;<یی::ه<ی:=روپ<یی،:جگ<رش:

ک;ه:ه;دف:آجه;<:…an introduction to...«:)آش;ذ<یی:ب;<:»ح;<:«:درآم;دی:ب;ر...»ب;<:عذ;و=ن: (:=س;ت:
که:د=ر=ی:=ط ع;<ت:تخصص;ی: :ب<رۀ:حک:موضو،:به:مخ<طج<ن:ع<م:=ست: کلی:در =ر=خۀ:=ط ع<تی:

                                                     :
:ط;;رح:پژوهش;;ی::* :تفس;;رر:=م<مر;;ه»=ی;;ن:مق<ل;;ه،:برگرفخ;;ه:=ز :شذ<س;;ی:پژوهش;;کده:تفس;;رر:=ه;;ل:بی;;ت:گ;;روه:قرآن«:مسخش;;رق<ن:و

پژوه<ن:غرب;;ی::شذ<س;;ی:برخ;;ی:=س;; م:حخ;;رم:دکت;;ر:عل;;ی:ر=د:ب;;ر=ی:=جدحشه)پژوهش;;گ<ه:ق;;رآن:و:ح;;دحث(:ب;;ه:ر=هذه;;<یی:=س;;خ<د:م
:=ین :ح<دد=شت:ج<:وآرفۀ:خود:می:=ست.:در :ح<ری:د=جن:=ز :آموزجده:و ک;ه::ه<ی:بسر<ر کذن: گر:=سخ<د:محخرم:دکتر:علی:ر=د:تشکر:

کردجد. کرده:و:هر:ب<ر،:جک<ت:=رزشهذدی:ر=:ح<دآوری: : :مرور  مخن:مق<له:ر=:چذدین:ب<ر

:پ:**  .ژوهشگ<ه:قرآن:و:حدحث،:پژوهشکدۀ:تفسرر:=هل:بیتپژوهشر<ر
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کت< که:ب<:مط<لعۀ:حک: :آن:زمرذه:جرسخذد:و:فق :خو=ه<ن:آن:هسخذد: ب،:به:آشذ<یی:=جه<لی:ب;<:در
:=ین:جوشخ<ره<:می که:به:«:علهی::درآمدجگ<ری»تو=ن:به::آن:موضو،:دست:ح<بذد.:=ز کرد: ::ح<د: وی;اه:در

کت<ب::ه;;<ی:=دح;;<جی:فرهذ;;گ:پژوهش;;ی:غ;;رب:ر=ح;;ج:=س;;ت.:در:پژوهش ،:ب;;<:=ی;;ن::ه;;<ی:بس;;ر<ری:جر;;ز:
کت<ب::و:ش;;ه<ری:1عذ;;و=ن،:ب;;ه:جگ;;<رش:درآم;;ده :=ی;;ن: ::2ه;;<:ه;;ن:ب;;ر=ی:معرف;;ی:=س;; م:=ز جوش;;خه:ش;;ده:و

                                                     :
کت<ب1 کرده:=ست،:می:.:تذه<: :=ین:زمرذه:مذخشر: کهجرحج:در که:د=جشگ<ه: :جش<جی:=حذخرجخی:زیر:بجرذرد:::ه<یی:ر=:  تو=جرد:در

http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/religion/religion-general-interest/series/introduction-
religion?page=1. 

کت<ب2 :=ین: کل;ی:=خخص;<ص:د=رج;د:_:ب;ه:ترتر;ب:ت;<رحخ:جش;ر:چذ;رن::.:فهرسخی:مذخخب:=ز : که:تذه<:به:معرف;ی:=س; م:ب;ه:ط;ور ه<:_:
 =ست::

Brown, David. The Way of the Prophet: an Introduction to Islam, Highway Press, 1962, 120 pages. 
Gilsenan, Michael. Recognizing Islam: An Anthropologist’s Introduction. London: Croom Helm, 1982, 
287 pages. 
Gumley, Frances and Brian Redhead. The Pillars of Islam: An Introduction to the Islamic Faith. London: 
BBC Books, 1990, 69 pages. 
Annemarie Schimmel. Der Islam. Eine Einfuhrung, Philipp Reclam jun. GmbH& Co., Stuttgart, 1990. 

کت<ب:ب<:مشخص<ت:زیر:مذخشر:شده:=ست:  ترجهۀ:=جگلرسی:=ین:

Annemarie Schimmel. Islam: an Introduction, State University of New York, 1992. 
کت<ب:چذرن:=ست:  مشخص<ت:ترجهۀ:ف<رسی:=ین:

گو=هی،:دفخر:جشر:فرهذگ:=س می،::،:ترجهۀدرآمدی:بر:=س مآن:م<ری:شرهل،: :ش.1375عجد=لرحرن:
Paul Varo Martinson. Islam: An Introduction for Christians, Augsburg Books, 1994, 264 pages. 

کت<ب:آله<جی:) : کت<ب:ترجهۀ:=جگلرسی:=ز :ب;<رۀ:=س; م:(:»was jeder vom Islam wisen muss=ین: کسی:ب<ح;د:در آجچه:هر:
ک«:بد=جد :س;< :=ست: کلرس;<ی:=وججلرک;< :1991ه:جخس;خرن:ب;<ر،:در کلرس;<ی:مخح;د:=وججلرک;< :ل;وتری:آله;<ن:و: م،:توس; :

:ب;<رۀ: :ب;ه:ج;<ی:آن،:ح;ک:فص;ل:در :آله<ن:حذف:ش;ده:و :ترجهۀ:=جگلرسی،:دو:فصل:مربوط:به:=س م:در آله<ن:مذخشر:شد.:در
کت;;<ب،:مس;;رحر<ن:ر=:دع;;وت:م;;ی :آمرحک;;<ی:ش;;ه<لی:=ف;;زوده:ش;;ده:=س;;ت.:=ی;;ن: ک;;ه:جگ;;<هک:=س;; م:در آمر;;ز::ه;;<ی:تعص;;ب:ذ;;د:

گ;ر:ج;ه:ب;ه:عذ;و=ن:پی;<مجر،:دس;ت:[]وسط<یی:به:پی<مجر:=س م:قرون :ر=:= :=و :بگذ=رجد:و کذ<ر ک;ن:ب;ه:عذ;و=ن:ح;ک:مجل;غ:آی;ین::ر=:
:جظر:بگررجد.: :ر=:در  توحردی:بپذیرجد:و:وجوه:مدجت:زجدگی:=و

Gerhard Endress. Islam: An Historical Introduction, Edinburgh University Press, 2002, 301 pages. 

که:ویر=حش:جخسخش:ب<:ج<م: کت<ب:=ست: :=صل:آله<جی:=ین: کت<ب:ویر=حش:دوم:ترجهۀ:=جگلرسی:=ز «:درآمدی:ب;ر:=س; م»=ین:
:س< : :=ین:ویر=حش،:ج<م:آن:ب;ه:1994در که:در ک;رده،:محخ;و=ی:«:درآم;دی:ت;<رحخی:ب;ر:=س; م»م،:مذخشر:شده:بود.:ب<:=ین: تغری;ر:

کت<ب:آن،:بهشدت:ت<رحخی::به: :دحگر: ک;ه:«:درآم;دی:ب;ر:=س; م»ه<ی:جوشخه:شده:ب;<:عذ;و=ن::قدری:آن:ر=:=ز ک;رده:=س;ت: مخه;<یز:
گوج;ه:د=جس;ت:و:آن:ر=:ب;ه::می :=ی;ن: کل;ی:خ;<رج:=ز کت;<ب:ب;<::ت;و=ن:آن:ر=:ب;ه: آس;<جی:ج;وعی:ت;<رحخ:=س; م:د=جس;ت.:فص;ل:=و :=ی;ن:

:م کذون،:آغ<ز :ت<: :آغ<ز :روجد:مط<لعۀ:=س م:در:غرب،:=ز :=ین:زمرذه:=ست:یگز=رشی:=ز که:ح<وی:=ط ع<تی:مفرد:در  .:شود:

David Waines. An Introduction to Islam, Cambridge University Press, 1st edition: 1995, 2nd edition: 
2003, 367 pages. 

:مقدمه:می :آن:محه;د»گوحد:::جوحسذده:در ک;ه:در کت;<ب:درآم;دی:ب;ر:=س; م:=س;ت،:ش<حس;خه:=س;ت: ک;ه:=ی;ن: :آجج;<: ::=ز :ق;رآن:=ز و
:دحد:دحگر=ن  «.:دحد:خود:مسله<ج<ن:معرفی:شوجد،:جه:=ز

Malise Ruthven. Islam: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 1997, 176 pages. 
:و=کذش:به:تجلرغ<ت:رس<جه کت<ب:جرز:در :کذ;د:ت;<:ه;<ی:=س; م:مع<ص;ر:تکر;ه:م;ی:=ی:ضد:=س; م،:بیش;خر:ب;ر:جذج;ه:جوحسذدۀ:=ین:

کت;<ب:ب;ه:زب;<ن ک;ره:وجوه:تط<بق:=س م:ر=:ب<:دجر;<ی:جدح;د:ب;ه:جه;<حش:بگ;ذ=رد.:=ی;ن: =ی،:روم<جر;<یی،:هلذ;دی،::ه;<ی:چرذ;ی،:
:آله<جی:جرز:ترجهه:شده:=ست.  =حخ<لر<یی:و

Miller, Roland E. Muslim Friends: Their Faith And Feeling: An Introduction To Islam, Orient 
BlackSwan, 2000, 429 pages. 
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کت<ب گ<جه:بر=ی:معرفی:=س م:شرعی:حخی: ک;ه::جگ<شخه:شده:=ست.:به:جظر:م;ی:3ه<یی:جد= رس;د:
                                                                                                                            :

:=س م:به:غرر:مسله<ج<ن،:ر=بطه که:ب<:=ر=خۀ:تصویری:پذیرفخذی:=ز :پی:آن:=ست: کت<ب:در =ی:دوسخ<جه:مر<ن:=ین::جوحسذدۀ:=ین:
کذد.: :مذظر:خود:مسله<ج<ن:معرفی: کذد:و:=س م:ر=:=ز : گروه:برقر=ر :  دو

Anne Cooper, Elsie A. Maxwell. Ishmael, My Brother: A Christian Introduction to Islam, Monarch 
Books, 2003 , 352 pages.  

کت<ب:جرز:درصدد:ترمرن:چهرۀ:تخرحب  شدۀ:=س م:جزد:مسرحر<ن:هسخذد.:جوحسذدگ<ن:=ین:
Tanya Gulevich. Understanding Islam and Muslim traditions: an introduction to the religious practices, 
celebrations, festivals, observances, beliefs, folklore, customs, and calendar system of the world's Muslim 
communities, including an overview of Islamic history and geography, Omnigraphics, 2005, 496 pages. 

گوح<ی:محخو=ی:آن:=ست. کت<ب:  ج<م:
Paul Culp. Nothing New Under the Sun: An Introduction to Islam, Universal-Publishers, 2007, 224 pages. 

:مس;;له<ج<ن،:ب;;ه:ج;;<ی:تهرک;;ز:ب;;ر:جذج;;ه کت;;<ب،:ب;;ر=ی:تص;;حر،:ذهذر;;ت:غ;;رب:=ز ه;;<ی:ت;;<رحخی:=ی;;ن:دی;;ن،:ب;;ر::جوحس;;ذدۀ:=ی;;ن:
:جو=م :مسله<ن،:به:خصوص:ج<معۀ:مسله<ج<ن:آمرحک<:تهرکز:می :=ی;ن:رو،:ب;ه:موض;وع<تی:چ;و:وضعرت:موجود:در ن:کذ;د.:=ز

گ<ج;;ه:جه;;<د،:تص;;وف،:ش;;رعه،:زج;;<ن،:=س;; م:ر=دحک;;< :و:=س;; م:لرج;;ر= :توج;;ه:جش;;<ن:م;;ی :ب;;ر=ی:هرک;;د=م:فص;;ل:جد= =ی::ده;;د:و
 دهد.::=خخص<ص:می

Daniel W. Brown. A New Introduction to Islam, John Wiley & Sons, 2009, 360 pages.  
کت<ب : که:در :=ین: :ح<فخهجوحسذده:=ز :ب<ب:ت<رحخ:=س م:سخذی:به:مر<ن:جر<مده:=جخق<د:ه:ه<ی:آشذ<یی:ب<:=س م:=ز <ی:جدحد:در

کت<ب:ب<:رویکذد:و:میمی :=ین: کذد.::کوشد:خود:در  کردی:=جخق<دی:=س م:ر=:به:د=جشجوح<ن:معرفی:
Frederick Mathewson Denny. An Introduction to Islam, Pearson Prentice Hall, 2010, 420 pages. 

کت<ب:=سخ<د کت;<ب::جوحسذدۀ:=ین: :جگ;<رش: :ب<رۀ:=س م:=س;ت.:=و:در :بسر<ری:در گو:و:ص<حب:آث<ر ب<زجشسخۀ:د=جشگ<ه:شرک<
 جرز:مش<رکت:د=شخه:=ست.:یهودح<ن،:مسرحر<ن،:مسله<ج<ن::درآمدی:تطجرقی:بر:=دح<ن:توحردی

Aaron W. Hughes. Muslim Identities: An Introduction to Islam, Columbia University Press, 2013, 310 
pages. 

کت<ب:ب<:روی  کرد:=جخق<دی:جوشخه:شده:=ست.:=ین:

ک<مل:ب<ال:برمی:چذ<ن :فهرست:ج< کت;<ب:1991آحد،:=ز:دهۀ::که:=ز گوج;ه: گر;ری::ه;<:=ف;ز=حش:چش;ن:مر دی:به:=ین:سو،:حج;ن:=ی;ن:
که:به:جظر:می ک;ه:مذج;:د=شخه:=ست: :=رتج;<ط:مس;خقرن:ب;<:تح;والت:سر<س;ی:در:جه;<ن:=س; م:د=جس;ت: ر:ب;ه:رس;د:ب<ح;د:آن:ر=:در

:رس<جه :فر=و=ن:ج<م:=س م:در :پ<ح<ن:=ی;ن:فهرس;ت،:بج;<:=س;ت:=ش;<ره:تکر=ر کت;<ب::ه<ی:جهعی:شده:=ست.:در =ی:ه;ن:ب;ه:چذ;د:
:و=قع;ۀ:ح;<زدهن:س;حخ<مجر:=ف;ز=حش: :بع;د:=ز ک;ه:ب;ه:وی;اه:=ز مذخشرشده:ب<:=ی;ن:عذ;و=ن:توس; :جوحس;ذدگ<ن:مس;له<ن:د=ش;خه:ب<ش;رن:

:=جد:::گرری:د=شخه:چشن
- M. Cherif Bassiouni. Introduction to Islam, American-Arab Affairs Council, 1985, 60 pages. 
- S. Waqar Ahmed Husaini. Islamic sciences: an introduction to Islamic ethics, law, education, politics, 

economics, sociology, and systems planning, Goodword Books, 2002, 239 pages. 
- Saeed, Abdallah. Islamic Thought: An Introduction. London: Routledge, 2006. 
- Amina Wadud. Introduction To Islam: A Reader, Kendall/ Hunt Publishing Company, 2007, 163 pages. 
- Jean-Louis Michon. Introduction to Traditional Islam, Illustrated: Foundations, Art, and Spirituality, 

World Wisdom, Inc, 2008 , 154 pages.  
ک;ه:زیج;<یی کت;<ب:معخق;د:=س;ت: :مس;له<ج<ن:بذر;<دگر=:و:س;کوالر:پوش;رده:ش;ده::جوحسذدۀ:=ین: گ;روه:=ز : ه;<ی:=س; م:توس; :دو

:می :=ین:رو،:=و :=ی;ن:ه<ی:آن:ر=:به:مخ<طب:غربی:بذه<ح<ج;د.:بیش;خر:ت:کوشد:ب<:رو=حت:=س م:سذخی:زیج<یی:=ست.:=ز هرک;ز:=و:در
 ه<ی:هذر:و:تصوف:=س می:=ست.::کت<ب،:بر:زیج<یی

- Idris Tawfiq. Gardens of delight: a simple introduction to Islam, Stacey International, 2008, 180 pages. 
- Yūsuf Qaraḍāwī. Islam: An Introduction, The Other Press, 2010 , 392 pages. 
- Zahid Aziz. Introduction to Islam, eBookIt.com, 2011, 65 pages. 

:معرفی:=س م:شرعی:=ین3  ه<:هسخذد::.:دو:جهوجۀ:ق<بل:ذکر:در

Momen, Moojan. An Introduction to Shi‘i Islam: The History and Doctrines of Twelver  
Shi‘ism. New Haven, CT and London: Yale University Press, 1985. 
Najam Haider, Shî’î Islam, and Introduction, UK: Cambridge University Press, 2014. 

کت;;<ب:جخس;;ت:تذه;;<:ب;;ه:معرف;;ی:ش;;رعۀ:=ثذ;;ی:عش;;ری:می ک;;ه:می:گفخذ;;ی:=س;;ت: کت;;<ب:دوم:_: کذش;;ی::پ;;رد=زد؛:=م;;<: ت;;و=ن:آن:ر=:و=
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کت<ب گوج;;;ه: کس;;;<جی:جوحس;;;ذدۀ:=ی;;;ن: ک;;;ه:س;;;<لر<ن:س;;;< :در:ح;;;وزۀ:=دح;;;<ن،:ب;;;ه:وی;;;اه:::ه;;;<: هس;;;خذد:
کرده:=س م ::=جد:و:مخخصص:=ین:حوزه:ب;ه:ش;ه<ر:می:شذ<سی،:مط<لعه: آحذ;د:و:هه;<ره:=جگر;زۀ:آجه;<:=ز
کت<بجگ<ر ک;ه:رس;<جه:ش:=ین: ه<ی:جهع;ی::ه<:مق<بله:ب<:س;رل:=ط ع;<ت:س;طحی:و:غلط;ی:=س;ت:

:ب<رۀ:=س م:مذخشر:می کت<ب:کذذد.:ب<:=ین:در :=ین: توج;ه:ب;ه:=ی;ن:مس;<خل:و::ه;<:ه;ن:بی:ح< ،:برخی:=ز
 =جد.::کرد:=جخق<دی:)و:جه:تذه<:توصرفی(:جگ<شخه:شده:ه<:و:ب<:روی:فق :بر=ی:تدرحس:در:د=جشگ<ه

کت<ب کذون،::=ین: گز=رش:ت<رحخ:=س م:=ز:عصر:ج<هلرت:ت<: کلی:ش<مل:فصلی:در: : ه<،:به:طور
:ب;;<رۀ:مهن ت;;رین:=ص;;و :=عخق;;<دی:=س;; م،:و:فص;;لی:ب;;ر=ی:آش;;ذ<یی:ب;;<:جو=م;; :مس;;له<ن:و::فص;;لی:در

:=غلب:ب<:جقشه ه<ی:=س; می:هه;ر=ه::ه<یی:=ز:س;رزمرن:ه<:و:عکس:آد=ب:و:رسوم:=س می:هسخذد:و
:شوجد.::می

کت<بهدف:=ی;ن: گوج;ه: :=ی;ن: :جق;د:ح;ک:جهوج;ه:=ز ک;ه:ب;ه:ط;ور:خ;<ص،::مق<ل;ه:معرف;ی:و ه;<:=س;ت:
جوش;خۀ::4،«آش;ذ<یی:ب;<:=س; م:ب;ر=ی:یهودح;<ن»کت;<ب:::بر=ی:مخ<طج<ن:یه;ودی:جگ<ش;خه:ش;ده:=س;ت

که:در:س< : :م،:مذخشر:شده:=ست.:2118ِرخوِون:ف<یرسخون:

 درAبEرهAجوحسنده

م(:=س;;;خ<د:یهودح;;;ت:و:1952)مخول;;;د:(:Reuven Firestoneرخ;;;وِون:ف<یرس;;;خون:):5دکت;;;ر:رب;;;ی
ک;;;<لج:مخح;;;د:عج;;;ری : :ل;;;وس:=س;;; م:در :=ز:مؤسس;;;<ن:و:فع;;;<الن:مرک;;;ز::،:و=ق;;; :در آججلس:آمرحک;;;<،:و

ک;;<لج:=س;;ت.:_:ه;;<ی:=س;; می:فع<لرت :=ی;;ن: ک;;رده::6یه;;ودی:در :=س;;ر=خرل:و:مص;;ر:زج;;دگی: =و:م;;دتی:در
                                                                                                                            :

کت<ب:جخست:د=جست:_:به:دحگر:فرق:تشر :هن:می  پرد=زد.::شرعی:به:
4. Reuven Firestone, An Introduction to Islam for Jews, The Jewish Publication Society (2008), 1st 

edition, 298 pages.  
ّبی.:»5 ک<ر:می«:َر که:بر=ی:روح<جر<ن:یهودی:به: که:ب<:=ین:عذو=ن:خو=جده:شود.::عذو=جی:=ست: کرد:د=رد:  رود.:ف<یرسخون:خود:تأ

(:مخعل;ق:ب;ه:جرح;<ن:Jewish Institute of Religion-Hebrew Union Collegeک<لج:مخحد:عجری_:=جسخرخو:یهودی:دین:).:6
:Reform Judaismگ;ر=:):فک;ری:یهودح;<ن:رفرمرس;ت:ح;<:=ص; ح :=ی;ن::س;< :می:135(:=س;ت:و:س;<بقۀ:آن:ب;ه:ب;یش:=ز رس;د.:در

گرفخ;ه:می :تفک;ر=ت:س;ذخی:یه;ود:ج<دح;ده: :ف<رغ:ک<لج:بس;ر<ری:=ز :=ی;ن:رو،:بس;ر<ری:=ز ک;ه:ب;ه:=لخحص;ر ن:=ی;:ش;ود.:=ز ک;<لج:_: ن:
:مر<ن:زج;<ن:هس;خذد؛:در:ح<لی:جه<ز(:می:ه<ی:ربی:ح<:حز=ن:)پیش:درجه ک;ه:طج;ق:=حک;<م:یه;ود،:چذ;رن:=م;ری:ج;<یز::رسذد:_:=ز

:جظ;;ر:ش;;رحعت:س;;ذخی:یه;;ود:مهذ;;و،:ش;;هرده::جرس;;ت.:هن ک;;ه:=ز :خ;;وردن:غ;;ذ=ه<ی:غررکوش;;ر:)حعذ;;ی:غ;;ذ=ه<یی: چذ;;رن،:آج;;<ن:=ز
:و=ق;; ،:تط;;<بق:ب;;<::می :و:هه;;<هذگی:ب;;<:ش;;ر=ح :=جخه;;<عی:مع<ص;;ر:ب;;ر=ی:آج;;<ن:مهنش;;وجد(:=ب;;<یی:جد=رج;;د.:در ::جه;;<ن:=م;;روز ت;;ر:=ز

:عق<ح;;د:س;;ذخی:یه;;ود:ر=:ب;;ه:چ;;<لش::پ<یجذ;;دی:ب;;ه:ش;;رحعت:س;;ذخی:و:س;;خت :=ی;;ن:رو،:آج;;<ن:بس;;ر<ری:=ز گرر=جۀ:یه;;ود:=س;;ت.:=ز
:=ه;د=ف:خ;ود:ر=::می ک<لج:حکی:=ز :آجه<:=عخق<د:به:برگزحدگی:قوم:یهود:=ست.:=ین: که:حکی:=ز ح:آز=د=جدحش;ی:دمر;دن:رو»کشذد:

:ب<رۀ:مهن :مط<لعه:در :پلور=لرسخی:در :=جدحشۀ:یهود:و  (.:http://huc.edu/aboutد=جد:)ر.ک:::می«:ترین:موضوع<ت:زجدگی:و

ک;;<لج: ک;;ز:م;;رتج :ب;;<:=ی;;ن: :مر= (:Jewish Engagement-Center for Muslim«:)مرک;;ز:م;;ر=ود=ت:یه;;ودی_:=س;; می»حک;;ی:=ز
ه;<ی:د=ف;ر:دخر;ل،:دکت;ر:دوج<ل;د::دوسخ<جه:مر<ن:ف<یرسخون:و:سه:شخص:دحگ;ر،:ب;ه:ج<م=ست.:تأسرس:=ین:مرکز:جخرجۀ:رو=ب :
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پ;<یی:و:آس;ر<یی،:ب;ه:::ه<ی:بس;ر<ری::=ست:و:سفره<:و:سخذر=جی کش;وره<ی:=رو ی;اه:خ<ورمر<ج;ه،:و:در:
:ب;;;;یش:=ز:هش;;;;خ<د:مق<ل;;;;ۀ:عله;;;;ی:=س;;;;ت.: کت;;;;<ب:و د=ش;;;;خه:=س;;;;ت.:ف<یرس;;;;خون:جوحس;;;;ذدۀ:هف;;;;ت:

:=ز:د=جش;;گ<ه:عج;;ری م،:آغ;;<ز:ش;;د.:در:س;;< :1973:-:1972ه<ی::=ورش;;لرن:در:س;;< ::تحص;;ر ت:=و
شذ<س;;ی:)مط<لع;;<ت:مرب;;وط:ب;;ه::شذ<س;;ی:و:=جس<ن:م،:تحص;;ر ت:خ;;ود:ر=:در:رش;;خۀ:ج<معه1974

:د=جشگ<ه: ک<رشذ<س;ی:خ;ود:ر=:خ<ورمر<جه(:در :آجج;<:درج;ۀ: :=ز گرفت:و :=وه<یو(:پی: کره:)و=ق :در =جط<
کرد.:در:س< : ک;<لج:مخح;د:عج;ری1981=خذ: ک<رشذ<س;ی:=رش;د:ب;ه: :::م،:بر=ی:=خذ:درج;ۀ: رف;ت:و:در

ک;;ه:=و:درج;;ۀ:رب;;ی::ف<رغ::رش;;خۀ:ت;;<رحخ:و:=دبی;;<ت:عج;;ری =لخحص;;رل:ش;;د.:در:هه;;رن:د=جش;;گ<ه:ب;;ود:
ک;;رد.:در:س;;::)روح;;<جی ح<ف;;ت: م،:درج;;ۀ:دکت;;ر=ی:زب;;<ن:و:=دبی;;<ت:عرب;;ی:و:1988< :یه;;ودی(:ر=:در

ک;;;;رد.:=ز:س;;;;< : م،:در:د=جش;;;;گ<ه:حرف;;;;<:1992ت;;;;<::1988=س;;;; می:ر=:در:د=جش;;;;گ<ه:جروی;;;;ورک:=خ;;;;ذ:
م،:در:1997ت;;;;;<::1988ه<ی::چذ;;;;;رن،:در:س;;;;;< :)=س;;;;;ر=خرل(:ب;;;;;ه:ت;;;;;درحس:=ش;;;;;خغ< :د=ش;;;;;ت.:هن

ک<لج:مخحد:عجری:د=جشگ<ه : :ب;ه:ت;درحس:مش;غ::ه<ی:بوسخون:و و :ب;وده:=س;ت:و:به:عذو=ن:=س;خ<دح<ر
ک;;<لج:مخح;;د:عج;;ری1997=ز:س;;< : : کذ;;ون:ب;;ه:عذ;;و=ن:=س;;خ<د:در مش;;غو :ب;;ه:فع<لر;;ت:=س;;ت.:::م،:ت;;<:

:::=ج;;د:=ز:ه;;<ی:مط<لع;;<تی:=و:عج<رت:ت;;رین:حوزه:مهن :=س;; م:و:رو=ب;; :مر;;<ن:مس;;له<ج<ن:و ت;;<رحخ:ص;;در
:=دح<ن.:یهودح<ن،:پدحدۀ:جذگ  7ه<ی:مقدس:و:جه<د:و:مفهوم:برگزحدگی:در

 آثEرAفEیرستونDصلیAدرAAAگیریAجه 

ش;ود:و:خ;ود:جر;ز:پیوس;خه:ب;;د=ن::وض;وح،:دح;ده:می:ه;<ی:عله;ی:ف<یرس;خون،:به:آجچ;ه:در:فع<لرت
:ب;ر=ی:=حج;<د:رو=بط;ی:مجخذ;ی:کذد،:ت ش:تصرح،:می ب;ر:=حخ;ر=م:مر;<ن:پی;رو=ن:=دح;<ن:::ه;<ی:ف;ر=و=ن:=و

:به:ش<خۀ:یهودح<ن:=ص; ح::=بر=هرهی،:به فع<لر;ت:گر=:و::ویاه:یهودح<ن:و:مسله<ج<ن:=ست.:تعلق:=و
ک<لج:مخعلق:ب;ه:=ی;ن:ش;<خه:و:هن : ک;ه::_یه;ودی:::_:ه;<ی:=س; می::چذ;رن،:تأس;رس:مرک;ز:فع<لرت:در

::_ترین:عض;;;و:آن:=س;;;ت::خ;;;ود:فع;;;<  ک;;;ه:حک;;;ی:=ز :د=رج;;;د؛:چ;;;ر=: :ق;;;ر=ر :=د=م;;;ه:هه;;;رن:جگ;;;<ه:=و هه;;;ه:در
گر=:جگ;<ه:پلور=لرس;خی:ب;ه:=دح;<ن:و:ت; ش:ب;ر=ی:تع<م;ل:روزآم;د:ب;<:هه;ۀ::ه<ی:یهودح;<ن:=ص; ح:ویاگی

 ه<ی:=جخه<عی:بر=ی:هه<هذگ:شدن:ب<:سجک:زجدگی:مدرن:=ست.::گروه

کت;<ب:بس;ر<ر:مه;ن،:ب;ه:ج<م :=ین:رو،:رخ;وِون:ف<یرس;خون:دس;ت:ب;ه:جگ;<رش:دو: آش;ذ<یی:ب;<:ه;<ی::=ز
                                                                                                                            :

:س< : :بری:لوسک<تو:در که:ههک<ری2112مرلر:و :س;< ::ه<ی:علهی:و:=جخه<عی:م،:=ست: م،:مذج;ر:ب;ه:2118ش;<ن:س;ر=جج<م:در
:بخو=جذ;;د کذ;;د:ب;;ه:فهه;;ی:مخق<ب;;ل:دس;;ت:ح<بذ;;د:و که;;ک: رو=ب;; :بهخ;;ری:ب;;<::تأس;;رس:=ی;;ن:مرک;;ز:ش;;د:ت;;<:ب;;ه:یهودح;;<ن:و:مس;;له<ج<ن:

:(.http://www.usc.edu/org/cmjeر.ک::حکدحگر:د=شخه:ب<شذد:)
 .:ر.ک:7

 http://huc.edu/directory/reuven-firestone 
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:=س م:بر=ی:یهودح<ن زده:=ست:ت<:بخو=جد:مخ<طج;<ن:یه;ودی::8آشذ<یی:ب<:یهودحت:بر=ی:مسله<ج<ن،:و
کرذ;ه،:مذج;ر:ب;ه:ب<:=دح<ن:مق<ب::=ی:گوجه:و:مسله<ن:ر=:به که:به:ج;<ی:=حج;<د:جف;رت:و: کذد: لش<ن:آشذ<:

کت;<ب:دوم:=و: ت;<::_ک;ه:ب;ر=ی:مخ<ط;ب:مس;له<ن:جگ<ش;خه:ش;ده::_=حج<د:جوعی:حس:ههدلی:شود.:
 جرز:ترجهه:شده:=ست.:10و:ترکی:9ه<ی:عربی:کذون:به:زب<ن

کت<ب: ::آشذ<یی:ب<:=س م:ب;ر=ی:یهودح;<نهدف:=ین:مق<له:بررسی: در:س;ه:بخ;ش:م;رور،:تحلر;ل:و
 جقد:=ست.:

کتEبA.AAAمروری8 AبرA
گهذ;;<م،:ب;;ه:ج<م کت;;<ب،:آن:ر=:ب;;ه:دو:ع;;رب: ه;;<ی:س;;عدی:و::ف<یرس;;خون:در:ص;;فح<ت:آغ;;<زیِن:

ک;ه:س;خذی ک;رده:=س;ت؛:ب;دون:=ی;ن: در:معرف;ی:آجه;<:بگوح;د؛:=م;<:بذ;<:ب;ر:::=سه<عرل:=بوسذرذه:تق;دحن:
:حکی:=ز:مص<حجه :=ز:آجچه:در گفخ;ه:=س;ت،:=ی;ن:دو کن:=ورش;لرن:بوده:عرب:ه<حش: ک;ه::ه;<ی:س;< =ج;د:

گ;رم::ف<یرسخون:در:سذرن:جو=جی که:و=رد:د=جشگ<ه:ش;ود،:ب;<:آج;<ن:آش;ذ<:ش;ده:و:=خ; ق: :آن: ،:پیش:=ز
:و=ق;;; ،:جه;;;ت:11آج;;;<ن:ب<ع;;;ث:تغری;;;ر:جگ;;;<ه:ف<یرس;;;خون:ب;;;ه:مس;;;له<ج<ن:ش;;;د؛ ک;;;ه:در ::گرری:=تف;;;<قی:

:مط<لع<ت:د=جشگ<هی :=زجهله:در :ته<م:زجدگی:و ش;<حد::12تأثرر:قر=ر:د=د.:=ش:تحت:ف<یرسخون:ر=:در
کرده:=ست کت<ب:ر=:به:آن:دو:بر=در:مسله<ن:عرب:تقدحن: که:=و:=ین:  .:به:ههرن:دلرل:=ست:

کت<ب،:ش<مل:حک:مقدمه،:سه:بخش:=صلی:)ت<رحخ:=س م،:=صو :عقر;دتی:=س; م:و:س;جک:
ه<،:ح;;ک::جوش;;ت:فص;;ل:و:ح;;ک:خ<ته;;ه:=س;;ت.:پ;;س:=ز:آن،:پی:27زج;;دگی:=س;; می(،:مش;;خهل:ب;;ر:

:ب;;;;;<ر :=س;;;;; م:و:یهودح;;;;ت،:ح;;;;;ک:و=ژهض;;;;هرهه:در ج<م;;;;;ه،::ۀ:=ص;;;;ط ح<ت:مش;;;;;خرک:ح;;;;;<:مش;;;;<به:در
کت;;<ب:مق;;دس:و:فهرس;;ت:=ع;; م:آم;;ده::ه;;<ی:جقل:شذ<س;;ی،:جه<ح;;ۀ:عج;;<رت:کت<ب :ق;;رآن:و: ش;;ده:=ز

:=ست.:
کت<ب،:به:=جگرزه :مقدمۀ: کت;<ب:ش;ده:=س;ت:=ش;<ره::ف<یرسخون،:در که:ب<ع;ث:جگ;<رش:=ی;ن: =ی:

                                                     :
8. Children of Abraham: An Introduction to Judaism for Muslims. NY: Ktav, 2001.  

:س;;< :«:نرم:للهس;;لهح;;هودرمقدم;;م:ع;;ن:=ل::نرم:إب;;ر=هح;;ذر»ب;;<:عذ;;و=ن:.:9 م،:و:در:دس;;خرس:ب;;ه:ص;;ورت:آج ی;;ن:در:2115مذخش;;ره:در
 جش<جی:

http://www.altawasul.com/NR/rdonlyres/9052668D-41C6-4B91-8D57-
16DD1BE5311C/0/dhariyatibrahim.pdf 
10. Yahudiliği Anlamak (İbrahim'in / Avraam'ın Çocukları). Istanbul: Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın 

AŞ: 2004. 

ک<مل:مص<حجه،:ر.ک::س<حت:مجلۀ:11  ::رحفورم:جود=ییزم.:بر=ی:دحدن:مخن:

http://reformjudaismmag.org/Articles/index.cfm?id=1199 
کت<بش:به:=ین:جکته:تصرح،:می12 :مقدمۀ:  :کذد:.:ف<یرسخون:در

Firestone, An introduction to Islam for Jews, p. xi. 

http://reformjudaismmag.org/Articles/index.cfm?id=1199
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:=ی;;ن:می ::ج;;<:=و:تص;;رح،:می::کذ;;د.:در ک;;ه:در کت;;<ب:ب;;ه:مس;;<خلی:میکذ;;د: ک;;ه:=رتج;;<ط::=ی;;ن: پ;;رد=زد:
::ب<:یهودح<ن:د=رد؛:بر=ی:مد< ،:شج<هت::بیشخری ک;ه:دو ه<ی:فر=و=ن:مر<ن:=س م:و:یهودح;ت،:ب;<:=ی;ن:

:جرز:شج<هت :ب;ه:ح;ک:::ه<ی:عجری:ه<ی:مر<ن:زب<ن:دین:مجز=:هسخذد:و و:عربی.:=م<:در:ههرن:ج;<:=و
:مه;ن:ه;ن:توج;ه:می کت;<ب:توس; :ح;ک::ده;د:جکتۀ:بس;ر<ر گروه;ی:=ز:محقق;<ن،::=ی;ن: :ج;ه: ش;خص:و

:=ین:رو،:تذه<:جه<حذدۀ:جگ<ه:شخص:ف<یرسخون:به:=س; م:=س;ت:و:هن چذ;رن،::جوشخه:شده:=ست.:=ز
کت;<ب،:ب;ه::تو=جد:رو=حت:جهی :=ی;ن: کذ;<ر : گر:عق<حد:ههۀ:ِف;َرق:مس;له<ن:ب<ش;د.:پ;س:خو=جذ;ده:ب<ح;د:در

کذد.: :مذ<ب :دحگر:جرز:مورد:توجه:
ک;;ه:خو=جذ;;ده:ب::آن کس;;ی:ر=:میگ;;<ه،:وی:ب;;ر=ی:آن: کت;;<ِب:چ;;ه: خو=ج;;د،:ب;;ه:معرف;;ی:خ;;ود::د=ج;;د:

 :پرد=زد:می

که:هن:در:د=جشگ<ه:درس:خو=ج;ده =م:و:ه;ن:درج;ۀ::من:حک:یهودی:بسر<ر:مقرد:هسخن:
کرده :=سر=خرل:زجدگی: ::ربی:د=رم.:حدود:شش:ح<:هفت:س< :در =م:و:فرزج;د=جن:ر=:ه;ن:در

م;;<:در:خ<ج;;ه:ب;;ه:=م.:هه;;ۀ::ه<ی:یه;;ودی:فرس;;خ<ده:آمرحک;;<:و:ه;;ن:در:=س;;ر=خرل:ب;;ه:مدرس;;ه
کت;;;<ب:هس;;;خن،:در::ص;;;حجت:م;;;ی::عج;;;ری ک;;;ه:در:ح;;;< :جگ;;;<رش:=ی;;;ن: کذ;;;ون: کذرن:و:=

:ب;;;<رۀ:=س;;; م:و:ر=بط;;;ه:=ورش;;;لرن:ب;;;ه:س;;;ر:می ک<ره;;;<ی:عله;;;ی:در =ش:ب;;;<::ب;;;رم.:ع;;; وه:ب;;;ر:
کت;;;<بی:ه;;;ن:ب;;;ر=ی:معرف;;;ی: یهودح;;;ت:و:مس;;;رحرت:و:فرهذ;;;گ:عرب;;;ی:پیش<=س;;; می،:

که:به:شدت:یه;ودی:شدهبزرو:::=م.:من:در:خ<جد=جی:یهودحت:به:مسله<ج<ن:جوشخه ::=م:
ک;;ه:در:خ;;<رج:=ز:چه;;<رچوب:خ;;<ص:::ه;;<:و:هذره;;<ی:دحگر=ج;;ی:بودج;;د؛:=م;;<:ب;;ه:حکهت

 (.:p. xگذ=شخذد:):=حخر=م:می::=جد،:زحسخه:م<:می::فرهذگی:و:دحذی

کذ;د::ه<ی:=ورش;لرن:ر=:تعرح;ف:می:=ش:ب<:عرب:=و:سحس:د=سخ<ن:سفرش:به:=سر=خرل:و:آشذ<یی
که:به:ج<م:سعدی:و:=س کذد(:و:می)بدون:=ین:  ::گوحد:ه<عرل:=بوسذرذه:تصرح،:

: که:ب<عث:شد:ع یق:من:به:سوی:مط<لع<ت:یه;ودی،:=س; می:و:در هه<ن:و=قعه:بود:
گ;;وی:مش;;خرک:مر;;<ن:::جخرج;;ه،:دحذ;;ی گف;;ت:و: کذ;;د:ت;;<:بخ;;و=جن:ر=ه;;ی:ب;;ر=ی: گ;;ر=حش:پی;;د=:

:=س م:و:یهودحت:بی<بن.:
:=ین:ج<:=و:تصرح،:می که:روی:در کت;<ب،:ب;ه:ته;<می،:کردش:به:=س م:و:=زجهل;ه:د:کذد: :=ی;ن: ر

گ;ر:مهک;;ن:ب<ش;;د(:و=ق :ه;ن :ب;ه:هه;;<ن:س;;<ن،:)= :ت;;رجر،:می:دالج;;ه:و ده;د:ب;;ه:ج;;<ی::گر=ح<ج;ه:=س;;ت.:=و
که:=س م:جه:ترسذ<ک:=ست:و:جه:تهدحدی:بر=ی:دحگر=ن.: کذد؛:زیر=:فههرده:=ست: جد ،:ههدلی:

:روی :دف<،:=ز  م:د=ش;خه:تو=ج;د:ح;<لخی:خذد;ی:در:مط<لع;ۀ:=س;:ک;ه:جهی:_=ش::دالج;ه:کرد:هن:سحس:در
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 :::گوحد:می:_ب<شد:

طرف<ج;;ۀ:ح;;ک:دی;;ن:مهک;;ن:جرس;;ت؛:زی;;ر=:=دح;;<ن::ب;;ه:جظ;;ر:م;;ن،:مط<لع;;ۀ:ص;;د:در:ص;;د:بی
ک;<ر:ه;ر:پ;ژوهش:آن ک;ه:در:عه;ل،:ب;ر: :پیچردگی:و:=بع<د:مخخلف:د=رجد: ت;أثرر:::گ;ری:قدر
گ;رفخن:روی:می :=ین:رو،:من:تصهرن: :=ی;ن::ک;رد:ه;ن:گذ=رجد.:=ز ک;ذن:و:در دالج;ه:ر=:=تخ;<ذ:

ک;ه::کذن:ت;<:چذ;<ن::بیشرذۀ:ت; ش:خ;ود:ر=:م;ی:13ه:=ز:رهذهود:ربی:هرلل،ر=ه،:ب<:=سخف<د
کذن:):حک:مسله<ن:به:=س م:می گز=رش: :(.p. xiiجگرد،:آن:ر=:

پژوه;;<ن:جس;;جت:ب;;ه:=س;; م::ه;;<ی:مذف;;ی:در:مر;;<ن:دین:=و:س;;حس:ب;;ه:بررس;;ی:عل;;ل:=حج;;<د:جگ<ه
:ج;;<رو=:می:پ;;رد=زد:و:آن:ر=:ج<ش;;ی:=ز:مق<حس;;ه:می :مق<ح:ه<ی:غل;; :و ه<ی::س;;ۀ:ب;;دترین:جذج;;هد=ج;;د؛:م;;د ا

:جه;ی:=س; م:ب;<:بهخ;رین:جذج;ه ک;ه:طجع;<:جخرج;;ۀ:مدجخ;ی:ب;ه:ب;<ر آورد.:پ;س:آجچ;ه:مه;;ن::ه<ی:یهودح;ت:
:ب;<رۀ:چگ;وجگی:=س;خف<ده :پ<ح;<ن:مقدم;ه،:در ::=ست،:مق<حس;ۀ:مذص;ف<جه:=س;ت.:ف<یرس;خون،:در =ش:=ز

ک;;ه:=لجخ;;:مذ;;<ب :=س;; می:توض;;رح<تی:می ک;;ه:ترجه;;ۀ:آح;;<ت:=ز:خ;;ود:=و:=س;;ت: ه:ده;;د؛:=زجهل;;ه:=ی;;ن:
کل;;ری:بی چذ;;رن،::جج;;وده:=س;;ت.:هن::ت;;أثرر:=ز:س;;ه:ترجه;;ۀ:محه;;د:پیکت;;< ،:محه;;د:=س;;د:و:چ;;<رلز:

کرده:=ست؛:=م;<:=رج;<،:آجه;<:ب;ه:جس;خۀ: دو:زب<ج;ۀ:چ;<پ:::ص;حر،:=لجخ;<ری=ح<دحث:ر=:خود:ترجهه:
:=د=مه،:ب<:جگ;<هی:=جه;<لی،:مج<ح;ث: کسخ<ن:=ست:ت<:خو=جذده:بخو=جد:خود:به:مق<بله:بپرد=زد.:در پ<

کت<ب:ر=:مرور:می:شده:در:مطرح  کذرن.:سه:بخش:=صلی:=ین:

:تاریخ:اسالم :بخش:اول.:گزارشی:اجهالی:از
که:به:ترترب،:به:=ی;ن:موض;وع<ت:می ه:فصل:=ست: :»::پرد=زج;د:=ین:بخش:ش<مل:ج  چر=ی;ی:جر;<ز

:ب;;;;ر=ی:یهودح;;;;<ن حش;;;;ه»،:«ه<:ه;;;;<:و:=س;;;;ر=خرلی:عرب»،:«ب;;;;ه:درآم;;;;دی:ب;;;;ر:=س;;;; م:=خخص<ص;;;;<ا ه<ی::ر
:=س;;; م»،:«پیش<=س;;; می گس;;;خرش:م;;;رو:پی;;;<مجر]»،:«محه;;;د:و:یهودح;;;<ن:مدحذ;;;ه»،:«آه;;;ور [:و:

:«.:=فو :جه<ن:=س م»،:«=ی:ه<ی:خلرفه:سلسله»،:«فخوح<ت»،:«=مت
:::چذ<ن :ک;ه:مش;خص:=س;ت،:بیش;خر:مج<ح;ث:در :پ;یش:=ز گ;ز=رش:ت;<رحخ:=س; م:=ز =ی;ن:بخ;ش،:

:آن:ت<:عصر:ح<ضر:=ست.: :آهور
:و:برخی:تف<وت:در:فصل:جخست،:جوحسذده:ب<:=ش<ره:به:شج<هت ه<:مر;<ن:دو:دی;ن::ه<ی:بسر<ر

ک;ه:رس;<جه :جرز:ب<:توجه:به:=ط ع<ت:ج<درس;خی: :یهودحت:و :ب;<رۀ:=س; م:می:=س م:و ::ه<:در کذذ;د،:=ز پر=
کرد:می:م:سخن:میضرورت:آشذ<یی:یهودح<ن:ب<:=س  کت;<ب،:درآم;دی::گوحد؛:=م<:تأ ک;ه:=ی;ن: کذ;د:

                                                     :
:سرشذ<س13 کجرر:=ز :تله;ود،::.:هرلل: :تلهود:جقل:ش;ده:=س;ت.:جهل;ۀ:ف;وق:در :=قو=لش:در که:بسر<ری:=ز ترین:ع<له<ن:یهود:=ست:

:=و:جقل:شده:=ست:::5::2،:پیرِقی:آووت  «.ואל תדון את חברך עד שתגיע למקומו»=ز
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در:پی:=ر=خۀ:تحلرل;ی:یه;ودی:::=ش:یهودی:=ست؛:حعذی:یهودی:بر:=س م:جرست؛:هر:چذد:جوحسذده
ک;ه:::ه<:و:مج<جی:بر:=س<س:=رزش ک;ردن:م;و=دی:=ز:=س; م:=س;ت: یهودی:جرست،:بلکه:در:پی:پررجگ:

گرر:بیشخر:می : :(.:3د:)صتو=جد:مورد:توجه:یهودح<ن:قر=ر
کت<ب،:به:س;و=بق:رو=ب; :یه;ودی: :ت;ور=ت:و::عرب;ی:پیش<=س; می:و:ذک;ر:عرب:_فصل:دوم: ه;<:در

:=دبی<ت:پس<تور=تی:=خخص<ص:د=رد.:
گز=رش;ی:=ز:وض;عرت::فصل:سوم،:به:فض<ی:عربسخ<ن:پ;یش:=ز:=س; م:م;ی:ف<یرسخون،:در رود:و:

:جر;;;ز:وض;;;عرت:عرب:یهودح;;<ن:و:مس;;;رحر<ن:ش;;;جه ج;;;<هلی:=ر=خ;;;ه::ه;;;<ی:عص;;;ر:جزیره:در:آن:دور=ن:و
:دهد.::می

:=ی;ن: :آغ<ز گز=رشی:ت<رحخی:=ز:آهور:=س م:=ز:مکه:ت<:مدحذه:=ست.:ف<یرسخون،:در فصل:چه<رم:
:ق;رن:جخس;ت:هج;ری ک;ه:=ی;ن::پ;رد=زد:و:توض;ر،:می:می::فصل،:به:معض;ل:مذ;<ب :ت;<رحخی:در ده;د:

معض;;ل:خ;;<ص:=س;; م:جرس;;ت:و:در:یهودح;;ت:و:مس;;رحرت:جر;;ز:هه;;رن:مش;;کل:وج;;ود:د=رد.:بذ;;<:ب;;ر:
:ب;;<رۀ:آجچ;;ه:در:س;;< :=ی;;ن، تو=ج;;د:ب;;<::جهی::د=جی:ه<ی:آغ;;<زین:=ی;;ن:س;;ه:دی;;ن:ر :د=ده،:ه;;رچ:ت;;<رحخ:در

کت<ب: :«:درآمدی:بر:=س م»قطعرت:سخن:بگوحد؛:=م<:چون:=ین: آجچ;ه:»=ست،:جوحس;ذده:بیش;خر:=ز
ک;ه:مس;له<ج<ن:معخقدج;د:ر :د=ده»،:به:دجج< :«در:حقرقت:ر :د=ده =س;ت:و:بذ;<:ب;ر:«:چرزی:=س;ت:

گز=رش:ت : گ;ز=رش:18کذد:)ص:<رحخ:=س م:به:مذ<ب :ت<رحخی:=س م:تکره:می=ین،:در (.:بذ<:بر:=ی;ن،:
کت<ب :آف;;رحذش:آدم:ش;;رو،:می:=و:ه;;ن:مد;;ل: :آغ;;<ز ک س;;رک:ت;;<رحخ:=س;; م،:=ز ::ه;;<ی: ش;;ود:ت;;<:ب;;ه:آه;;ور

:=س م:و:قرون:بعدی:برسد.
::[:و:یهودح;;<ن:=خخص;;<ص:د=رد:و:در:آن،:ب;;هفص;;ل:پ;;ذجن،:ب;;ه:رو=ب;; :مر;;<ن:پی;;<مجر:=س;; م]

:شود.::ب<:آج<ن:تشرح،:می:[ه<ی:پی<مجر]:جذگ:تفصرل،
:پ;;;س:=ز:رحل;;;ت:پی;;;<مجر]:فص;;;ل:شش;;;ن،:=ز:ص;;;حذۀ:حج;;;م:=ل;;;ود=،:آغ;;;<ز:می [:،:ب;;;ه:ش;;;ود:و

:رسد.::م<جر=ی:خ فت:و:معرفی:خلف<ی:چه<رگ<جه:می
گ;;ز=رش:آن:=جطج;;<ق::س;;حس:م;;<جر=ی:فخوح;;<ت،:در:فص;;ل:هف;;خن،:مط;;رح:می ک;;ه:=لجخ;;ه: ش;;ود:

گز=رش::چذ;;د=جی کت;;:ب;;<: : :=د=م;;ۀ:ه;;<ی:موج;;ود:در :ب;;<رۀ:=ی;;ن:تف;;<وت،:در ب:ت;;<رحخی:=س;; م:ج;;د=رد.:در
گفت.: :مق<له،:به:تفصرل،:سخن:خو=هن:

:ب<رۀ:دو:سلسلۀ:=موی:و:عج<سی:=ست:و:به:جز:=ی;ن ه;<:=ز:سلس;لۀ:ف<طهر;<ن:و::فصل:هشخن،:در
:آحد.::=موح<ن:=سح<جر<:جرز:سخن:به:مر<ن:می

ح<ض;;ر:و:چگ;;وجگی:ه;;<ی:پس;;رن:ت;;<:عص;;ر::ف<یرس;;خون،:در:فص;;ل:آخ;;ر:=ی;;ن:بخ;;ش،:=ز:حکومت
:گوحد.::طلب:سخن:می:ه<ی:جوگر=:و:=ص ح:مو=جهۀ:مسله<ج<ن:ب<:جه<ن:مدرن:و:آهور:جرح<ن
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:الهحات:تا:شرحعت::های:اسالمی:بخش:دوم.:آموزه :از
،:ش;;<مل:هش;;ت:فص;;ل:)فص;;و :ده;;ن:ت;;<:«خ;;د=،:ق;;رآن:و:فق;;ه:=س;; می»بخ;;ش:دوم،:ب;;<:عذ;;و=ن:

کت<ب(:ب<:=ین:عذ<وین:=ست تک<مل:ح;ک:=لهر;<ت:»،:«ح<:=رک<ن:=حه<ن:پذج:آموزه»،:«خد=»::هفدهن:
:«.ک<رکرده<ی:شرحعت»و:«:فقه:=س می»،:«ضج :ججوی»،::«سذت:تفسرری»،:«قرآن»،:«رسهی

کت;;<ب:محس;;وب:می:_در:فص;;ل:=و :=ی;;ن:بخ;;ش: ف<یرس;;خون:ب;;ه:معرف;;ی::_ش;;ود::ک;;ه:فص;;ل:ده;;ن:
:دح;;دگ<ه:ق;;رآن:می«:خ;;د=» :ب;;ه:=ی;;ن:مذظ;;ور،:س;;ورۀ:توحر;;د:ر=:ب;;ر=ی:ش;;رح:و:تفس;;:=ز رر:=جخخ;;<ب:پ;;رد=زد:و

:ب<رۀ:=وص<ف:خد=وجد:می:می ک می:در گریزی:هن:به:جظرح<ت: :=جخه<ی:فصل،: :زجد.::کذد.:در
:س;ذی :ب;<رۀ:پ;ذج:::فصل:دوم،:بر:=س<س:حک:رو=حت:مشهور :ب;<رۀ:=رک;<ن:=س; م،:ب;ه:توض;ر،:در در

:به:خد=»::رکن :به:فرشخگ<ن»،:«ب<ور :به:وحی:و:=ججر<»،:«ب<ور :به:روز:جز=»،:«ب<ور :ب»و:«:ب<ور ه:قض;<:ب<ور
:پرد=زد.::می«:و:قدر

ک می:در:ع<لن:=س م:می::گرری:فصل:سوم:=ین:بخش،:به:روجد:شکل ::مح<فل: پرد=زد:و:به:طور
:ب<رۀ:معخزله،:=ش<عره،:فلسفۀ:=س می:و:مج<حث:مرتج :بحث:می گ<جه،:در :کذد.::جد=

:ب<رۀ:قرآن:=ست.:موض;وع<ت:بحث :=ی;ن:فص;ل:عج<رت:فصل:بعدی:در آح;<ت:»::=ج;د:=ز:ش;ده:در
:قرآن»،::«و:مدجیمکی: :=رتج;<ط:ب;<:»و:«:برخ;ی:آح;<ت::آ<هری::مشکل:ج<س<زگ<ری»،:«س<خخ<ر ق;رآن:در

کت;;ب:آس;;ه<جی :=ی;;ن:فص;;ل،:ت;; ش:می:«دحگ;;ر: :::کذ;;د:ب;;ه:.:ف<یرس;;خون،:در خ;;وبی:ج<حگ;;<ه:قدس;;ی:و
کذد.::شدت:و=الی:قرآن:ر=:در:جگ<ه:مسله<ج<ن:به:خو=جذدگ<ن:یهودی:به: :=ش:تفهرن:

:زم;;<ن:تف<س;;رر:مخق;;دم:ت;;<:=و:در:فص;;ل:بع;;د،:ب;;ه:مس;;ألۀ:ض;;ر ورت:تفس;;رر:ق;;رآن:و:ت<رحخچ;;ۀ:آن،:=ز
:=ی;;ن:قس;;هت،:مق<حس;;ه:تف<س;;رر:م;;درن:ق;;رآن:در:عص;;ر:ح<ض;;ر:می ه<ی:ف<یرس;;خون:مر;;<ن::پ;;رد=زد.:در

:=س م:و:یهودحت:ج<لب:توجه:=ست.:::ه<ی:تفسرری:سذت
ک;ه:ش;<مل:ح;دحث:و:س;ررۀ:جج;وی:می ش;;ود.::فص;ل:بع;دی:ب;ه:س;ذت:=س; می:=خخص;;<ص:د=رد:

:ب;<رۀ:=ی;ن:=ص;ط ح<ت:توض;ر،:میف<یرسخون،: :پ<ح;<ن:فص;ل،:ب;ه:تش;رح،::به:تفصرل،:در ده;د:و:در
:پرد=زد.::در:=س م:و:در:زجدگی:عهلی:مسله<ج<ن:می:ج<حگ<ه:پی<مجر

:=ی;;ن:فص;;ل،:ب;;ه:معرف;;ی: :ب;;<رۀ:فق;;ه:=س;; می:=س;;ت.:ف<یرس;;خون،:در کت;;<ب:در فص;;ل:ش;;<جزدهن:
پ;;رد=زد.::=ه;;ل:س;;ذت:میمج;;<دی:فق;;ه:=س;; می:و:دو:ش;;<خۀ:=ه;;ل:ح;;دحث:و:=ه;;ل:ریی:در:م;;ذهب:

گریزی:هن:به:سرسخن:قض<یی:در:مج<م :=س می:می :پ<ح<ن:فصل،: :زجد.::جوحسذده،:در
: :زج;;دگی:عهل;;ی:مس;;له<ج<ن:=س;;ت.:وی:در :ب;;<رۀ:ج<حگ;;<ه:ش;;رحعت:در فص;;ل:آخ;;ر:=ی;;ن:بخ;;ش:در

:=ین:فصل،:توضر،:می :جظر:مسله<ج<ن،:چون:خد=وجد:مج;دی:ش;رحعت:و:ع;رن:خر;ر::آغ<ز که:=ز دهد:
که:ت ش:=جس<ن:بر=ی:دس;ت=ست،:پس:شرحعت:ج ح;<بی:ب;ه:آن::رز:عرن:خوبی:=ست؛:هر:چذد:فقه:
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جه;;<ی:آن:جج<ش;;د.:س;;حس:ب;;ه:معرف;;ی:پ;;ذج:ح<ل;;ت:فقه;;ی:)وج;;وب:...::ش;;رحعت:=س;;ت،:آحذ;;ۀ:ته<م
:فق;ه::=ش:می:حرمت(:و:مق<حسۀ:آن:ب<:جظ;<یر:یه;ودی پ;رد=زد:و:=د=م;ۀ:فص;ل:ر=:ب;ه:=حک;<م:خ;<جو=ده:در

:دهد.::=س می:=خخص<ص:می
:اسالمبخش:سوم،:امت:

،:ش;;<مل:=ی;;ن:ده:فص;;ل:)فص;;و :هرج;;دهن:ت;;<:«=س;; م:در:عه;ل::=م;;ت»بخ;ش:س;;وم،:ب;;<:عذ;;و=ن:
کت;;<ب(:=س;;ت::بیس;;ت ،:«دحگ;;ر؟::جه;;<د،:رکذ;;ی»،:«پ;;ذج:رک;;ن:=س;; م»،:«=م;;ت:و:خ ف;;ت»::و:هف;;خن:

:مر<ن:مس;له<ج<ن» چرخ;ۀ:»،:«تق;وحن:»،:«مس;جد:و:روح;<جی»،:«ش;رعه»،:«تص;وف»،:«د=مذۀ:عهل:در
:«.:آد=ب:شخصی»و:«:زجدگی:حک:مسله<ن

کت<ب:=ست::_فصل:=و :=ین:بخش: :ب;<رۀ:مفه;وم:=م;ت:و:خ ف;ت::_که:هرجدههرن:فصل: در
=: :آرزوی:بعض;;;ی::ی;;;ن:فص;;;ل،:ب;;;ه:تعرح;;;ف:=ی;;;ن:دو:=ص;;;ط ح:می=س;;;ت.:ف<یرس;;;خون،:در :=ز پ;;;رد=زد:و

ک;ه::پ<رچۀ:=س; می:س;خن:می:ه<ی:=س می:بر=ی:تأسرس:دو:ب<رۀ:خ فت:حک:گروه گوح;د؛:آرزوی;ی:
گروه گ<ج;ه،::جزخر<تش:جزد: :=د=مۀ:فص;ل،:جوحس;ذده،:ب;ه:ط;ور:جد= ه<ی:مخخلف،:مخف<وت:=ست.:در
گروه کهرت:=س م:سخن:میه<ی:مخخلف:غررمسله<ِن:تحت:ح:=ز:وضعرت: :گوحد.::<

:فق;;;ه:=س;;; می:=س;;;ت«=رک;;;<ن:=س;;; م»فص;;;ل:دوم،:ب;;;<:عذ;;;و=ن: :ب;;;<رۀ:پ;;;ذج:عذص;;;ر:مه;;;ن:در ::،:در
:«.:حج»و:«:روزه»،:«زک<ت»،:«جه<ز»،:«شه<دترن»

:مهن:جه<د:می که:=لجخ;ه:=ز:موض;وع<تی:=س;ت::فصل:سوم:=ین:بخش،:به:موضو،:بسر<ر پرد=زد:
کت<ب : :آن:تخصص:د=رد:و :مق;<الت:بس;ر<ریه<::که:ف<یرسخون:در :::و :ب;<رۀ:آن:جوش;خه:=س;ت.:=و:در در

که:بیش;خر:ش;<مل:خودس;<زی:و:جه;<د:ب;<::_آغ<ز:فصل،:به:تجرین:معذ<ی:لغوی:و:=صط حی:جه<د:
گر:برخی:ع<له;<ن:مس;له<ن:جه;<د:ر=:رک;ن:شش;ن::پرد=زد:و:توضر،:می:می:_شود::جفس:می که:= دهد:

:=جد.::=جد،:بیشخر:به:=ین:معذ<:جظر:د=شخه:=س م:د=جسخه
:ق;رآن:و:فق;ه:=س; می: :ب<رۀ:جه;<د:)ب;ه:معذ;<ی:جذ;گ:مق;دس(:در ف<یرسخون:سحس:به:بحث:در

:موض :می :=ز گ;ز=رش:می::گرری:پرد=زد:و :=ین:موضو،: گ<ه:مخض<د:در : ::ه<ی:مخف<وت:و :ب;ه:ط;ور ده;د:و
:ب;<رۀ:عهلر;<ت:=سخش;ه<دی:و::رش;د:ر=:تجر;ین:می::خ<ص،:جظر:=بن :پ<ح;<ن:فص;ل،:بحد;ی:در کذ;د.:در

:آن:آمده:=ست.:بر:خ; ف:=جخظ;<ر،:دح;دگ<هه<ی:مخخلف:د:دحدگ<ه :ب<رۀ:جو=ز ه<ی:مه;ن::ه<:و:ح<فخ;ه:ر
:=ین:زمرذ;ه: کت<ب:_ف<یرسخون:در :دحگ;ر: :=ی;ن:فص;ل:چذ;د=ن::_ه;<:و:مق;<التش:آم;ده:=س;ت::ک;ه:در در

:جگ;<ه:خ;ود: ب<زت<ب:جر<فخه:=ست.:ش<حد:دلرل:=ین:=م;ر:وع;دۀ:ف<یرس;خون:ب;ر=ی:معرف;ی:=س; م:تذه;<:=ز
:مسله<ج<ن:ب<شد.
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ع;;;دی،:ف<یرس;;;خون:ب;;;ه:وج;;;وه:=فخ;;;ر=ق:در:جح;;;وۀ:عه;;;ل:ب;;;ه:=حک;;;<م:=س;;; می:توس;;; :در:فص;;;ل:ب
:=بخد=:خ<طرجش<ن:می:ه<ی:مخخلف:مسله<ن:می:گروه :در ک;ه:چذ;رن:تف<وت:پرد=زد:و ::کذ;د: ه;<یی:در

:=س;; م:ح;;ک::هه;;ۀ:=دح;;<ن،:=م;;ری گروه:طجرع;;ی:و:ر=ح;;ج:=س;;ت؛:=م;;<:در ه;;<:در:عه;;ل:ب;;ه::پ;;<رچگی:هه;;ۀ:
:=دح<ن:دحگر:مخه;<یز:می:برخی:=حک<م،:م<جذد:جه<زه<ی:روز=جه، ::آن:ر=:=ز کذ;د.:م;دع<ی:ف<یرس;خون:در

:=سخذج<ط:=حک<م:فقهی،:غرر:=ز:دو:عذصر:رسهی:قرآن:و:سذت،:ح;ک: که:در =ین:فصل،:=ین:=ست:
ک;ه:هه;<ن:ع;رف:و:س;ذن:ج<مع;ه:=س;ت.:ف<یرس;خون:=ی;ن:ته;<یز: :د=رد: عذصر:غرر:رسهی:هن:حض;ور

:کذد.::رذه<و:مق<حسه:میمر<ن:شرحعت:و:عرف:ر=:ب<:ته<یز:یهودی:مر<ن:ه خ<:و:م
:=ی;;ن:ب;;<ره:برگزح;;ده،:عج<رت :ب;;ر=ی:بح;;ث:در ک;;ه:=و :برخ;;ی:::=ج;;د:=ز:دو:مص;;د=قی: خخذ;;ۀ:زج;;<ن:)در

:ب<رۀ::کشوره<ی:آفرحق<یی(:و:غررت:خشوجت کشوره<ی:خ<ورمر<جه(.:ف<یرسخون،:در :برخی: آمرز:)در
:جر;;;ز:تأیی;;;ده<ی:=الزه;;;ر:در:ده;;;ه ه<ی::موض;;;و،:=و ،:ب;;;ه:برخ;;;ی:مس;;;خذد=ت:طرف;;;د=ر=ن:=ی;;;ن:عه;;;ل:و

گر=حش:ج<معۀ:=مروز:مس;له<ج<ن:مخ<لف;ت:ب;<:=ی;ن:عه;ل:=س;ت.::کذد:و:می:گذشخه:=ش<ره:می گوحد:
:ب<رۀ:=س م:رسهی:و:=س م:عرفی:پ<ح<ن:می کوت<ه:در :ح<بد.::=ین:فصل،:ب<:بحدی:

;;ه: ک;;ه:در:آن،:مج;;<حدی::فص;;ِل:ج  :ب;;<رۀ:عرف;;<ن:و:تص;;وف:=س;; می:=س;;ت: چذ;;د=ن:بلذ;;د:بع;;دی،:در
:جحل;هحو :مج<دی:و:مذ<ب :عرف;<ن:= :=ی;ن::ه<ی:مخخل;ف:آن:بی;<ن:می:س; می:و ش;ود.:ف<یرس;خون:در

کذ;;د.:=ی;;ن::فص;;ل،:ترجه;;ۀ:=بی;;<تی:=ز:مدذ;;وی:معذ;;وی:مول;;وی:ر=:ب;;ر=ی:جهوج;;ه:ب;;ه:خو=جذ;;ده:عرض;;ه:می
:قجر;;ل:ذک;;ر:و:س;;ه<،(:ب;;ه:پ<ح;;<ن: :=عه;;< :ر=ح;;ج:در:مح<ف;;ل:ص;;وفر<جه:)=ز فص;;ل،:ب;;<:معرف;;ی:برخ;;ی:=ز

:رسد.::می
:=د=م;;ه،:ف<یرس;;خون:فص;;لی:ر=:ب;;ه:م ک;;ه::عرف;;ی:ش;;رعه:=خخص;;<ص:میدر ک;;ه:=لجخ;;ه:ب;;دون:آن: ده;;د:

:آغ<ز،:=ز:=خخ ف:شرعر<ن:ب;<:=ه;ل: :و=ق ،:بیشخر:معرفی:شرعۀ:=م<مره:=ست.:=و:در کذد،:در تصرح،:
:موضو،:خ فت:پی<مجر س;خن::و:جگ<ه:ش;رعر<ن:ب;ه:ج<حگ;<ه:=م<م;<ن:=ه;ل:بی;ت:سذت:در

ک;ه:ش;<مل::=ه;ل:س;ذت:می:گوحد؛:=م<:خرلی:زود،:به:بحث:=ز:دحگ;ر:وج;وه:=فخ;ر=ق:ش;رعه:و:می رس;د:
کذد::که:ف<یرسخون:=ز:مخعه:عرضه:می::شود.:=لجخه:تصویر:عرح<جی:مج<حدی:چون:خهس:و:مخعه:می
=ز:ش;;رعر<ن:خ;;وش:::ک<ه;;د،:چ;;ه:بس;;<،:ب;;ه:م;;ذ=ق:بس;;ر<ری:ف;;رو:می::و:آن:ر=:ت;;<:ح;;د:فحش;;<ی:ق;;<جوجی

کن:مق;دس:ش;رعر<ن:مرتک;ب:خط;<ی:ف<حش;ی:می:آحد.:وی:هن:جهی :معرف;ی:=م;< و::ش;ود:چذ;رن،:در
:(.:211کذد:)ص:معرفی:می:ر=:ههسر:=م<م:رض<:ف<طهۀ:معصومه

کوت;;<ه:)فص;;ل:::مس;;جد:و:روح;;<جی، :ب;;<رۀ:=ی;;ن:24عذ;;و=ن:فص;;لی: کهخ;;ر:=ز:س;;ه:ص;;فحه:در (:در:
ک;;;ه:ف<یرس;;;خون:می :ب;;;<رۀ:تق;;;وحن:=س;;; می:=س;;;ت: ::موض;;;و،:=س;;;ت.:فص;;;ل:بع;;;دی:در کوش;;;د:آن:ر=:در

ک::مق<حسه:ب<:تقوحن:مسرحی:و:به :ذد.:ویاه:تقوحن:یهودی:معرفی:
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در:فصل:بعد،:ف<یرسخون:سرر:معهو :زجدگی:حک:مسله<ن:ر=،:=ز:لحظۀ:تول;د:ت;<:پ;س:=ز:م;رو،:
:=ی;;ن:قر=رج;;د:ش;;رح:می =زدو=ج:و:رو=ب;; :»،:«و:خخذ;;ه::گ;;ذ=ری:تول;;د،:ج<م»::ده;;د.:عذ;;<وین:=ی;;ن:فص;;ل:=ز
:آبس;;خذی::جل;;وگرری»،:«جذس;;ی م;;رو،:ت;;دفرن:و:مر=س;;ن:»و:«:=رم»،:«ط;; ق»،:«س;;ق :جذ;;رن»،:«=ز
:.::«عز=د=ری

:=ی;;ن:فص;;ل:ه;;ن:ف<یرس;;خون:ت;; ش:می :جر;;ز:ب;;<:=س;;خذ<د:ب;;ه:مذ;;<ب ::در کذ;;د:ب;;ر:پ<ح;;ۀ:مش;;<هد=تش:و
گ<هی:ه;ن:خ;ودش:)ش;<حد: کذد؛:=م<: :جقل:=قو= :برخی:ع<له<ن:مسله<ن:مس<خل:ر=:تجرین: =س می:و

:آح;;<ت:ق;رآن:عرض;;ه::ب;ر=ی:جش;<ن:د=دن:چه;;ره :=س;; م(:تفس;رره<یی:عجر;;ب:و:غرح;ب:=ز =ی:م;درن:=ز
کوشش::می ::ه<یی:به:جف :ههجذس:تلوححی:بر=ی:جش<ن:د=دن:=مک<ن:برد=شتکذد؛:م<جذد: ب;<زی:=ز

:آحۀ:جخست:سورۀ:تحرحن:)ص::(:و:تفسرری214برخی:آح<ت:)ص :(.:215فهرذرسخی:=ز
:=ی;;ن:ج;;<:ف<یرس;;خون: ک;;ه:مخ<طج;;<جش:=س;; م:ر=:دحذ;;ی:_در :جگ;;ر=ن:آن:=س;;ت: گ;;ویی:بس;;ر<ر ::ک;;ه:

کذذ;د::و=پس کت;<بی:مل;زم::م:میگوح;<:ب;<:ج;وعی:ج<خرس;ذدی،:=ع; :_گر=ح<جه:تلقی: ک;ه:در:چذ;رن: کذ;د:
گر=حش کذ;د؛:ه;ر:چذ;د: کتف;<: :=م;ت:=س; م:= گ;ز=رش:آر=ی:=جه;<عی:در ه;<ی:جدح;دی::=ست:تذه<:ب;ه:

:هن:در:ع<لن:=س م:در:ح< :پید=حش:=ست.
ح;;;ن: :ب;;;<رۀ:رژ :آغ;;;<ز،:در کت;;;<ب:مرب;;;وط:ب;;;ه:آد=ب:شخص;;;ی:=س;;;ت.:جوحس;;;ذده،:در آخ;;;رین:فص;;;ل:

:ب<ره<،:به:ط;ور:و:غذ=یی:=س می:سخن:می تر:آن:جس;جت:ب;ه::گرر=جه:ه<ی:س;هل:ی;اه،:ب;ر:جذج;هگوحد:و
:=ی;ن:فص;ل،:عف;<ف:و:حج;<ب::گ;ذ=رد.:دحگ;ر:موض;و،:طرح:شرحعت:یه;ودی:=جگش;ت:می ش;ده:در
که:ب<ز:هن:ف<یرسخون:به :=ین:زمرذه:بی<ن:می::=ست: :کذد.::ویاه:آن:ر=:در:مق<حسه:ب<:=حک<م:یهود:در

:دحگر:به:بحث:=ز:سو>:تف< کت<ب،:حک:ب<ر ه<ی:ر=حج:مر<ن:یهودح<ن:و::هنف<یرسخون،:در:خ<تهۀ:
گوج;ه::دحگر:می:مسله<ج<ن:جسجت:به:حک :=ز:تجربی<ت:شخصی:خودش:در:مو=جهه:ب<:=ین: پرد=زد:و

کسب:تجربۀ::گ<ه،:بهخرین:ر=ه:گوحد.:آن::ه<:سخن:می::د=وری:پیش گو:و: گفت:و: حل:=ین:مشکل:ر=:
:ب<رۀ:طرف:مق<بل:معرفی:می گ;و،:ج;ه:ب;ر=ی:تهس;خر:شخصی:در گفت:و: ح;<:تغری;ر:دی;ن،::کذد؛:=لجخه:
:تأیی;د:=ی;ن:روی::گ;<ه،:بس;ر<ری:بلکه:بر=ی:فه;ن:مخق<ب;ل:و:ش;ذ<خت.:آن: :آح;<ت:ق;رآن:ر=:در ک;رد:ب;ه::=ز

:فرهذگ:یهودی:آموزۀ::می::ح<ری )بهج;ود:جه;<ن(:ر=:ب;ه:خ;دمت:«:ع;والم:_ه<::ترقون»طلجد.:سحس:=ز
:ح;;ک:س;;ذگر:مش;;خرک:ب;;ر=ی:رس;;ردن:ب;;ه:ح;;ک::می ه;;دف:گر;;رد:ت;;<:هه;;ۀ:مس;;له<ج<ن:و:یهودح;;<ن:ر=:در

:قر=ر:دهد.:::مقدس:جه<جی
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کتEب9 AلبEمطAتحلیلA.A
:شجاسی::.:روش2-1

:::روش:ف<یرس;;;خون:در:معرف;;;ی:=س;;; م،:روش;;;ی:توص;;;رفی،:مجخذ;;;ی ب;;;ر:مذ;;;<ب :مکت;;;وب:=س;;; می:و
گه::مش<هد=ت:مرد=جی شود؛:=م;<:روش::ه<یی:شخصی:هن:ههر=ه:می:گ<ه:ب<:تحلرل:=ست؛:هر:چذد:

:توصرفی:=ست.:=ین:توصرف:ر=:می ک;ه:مرب;وط:ب;ه::کلی:=و ک;رد؛:بخش;ی: تو=ن:به:دو:بخ;ش:تقس;رن:
:::=س می:=ست:و:بذ<:بر:=ی;ن،:مجخذ;یگز=رش:ت<رحخ:=س م:و:عق<حد: که;ن:=س; می:=س;ت،:و ب;ر:مخ;ون:

که:مربوط:به:توصرف:و=قعر<ت:موجود:در:=مت:=س می:=س;ت.:بخ;ش:دوم،:بیش;خر: بخشی:دحگر:
:برخ;;ورد:ب;;<:مس;;له<ج<ن:و:جو=م;; :=س;; می:::مجخذ;;ی ب;;ر:مش;;<هد=ت:شخص;;ی:و:تجربی;;<ت:جوحس;;ذده:=ز
:=ست.:

=: که;ن:و:عرب;ی:بر=ی:به:حقرقت:پیوسخن:هدف:ف<یرسخون:در ین:دو:بخش،:=و:ب<حد:ب;ه:عرب;ی:
کت;;;<ب:ب;;;ه:چش;;;ن:::ه<ی:بس;;;ر<ری:مع<ص;;;ر:مس;;;ل :ب<ش;;;د.:جش;;;<جه :م;;;خن:=ی;;;ن: =ز:چذ;;;رن:تس;;;لطی:در

:بر:عربی:مع<صر:و=م:می :=و:ب<:مس;له<ج<ن:و:س;فره<ی:بس;ر<رش::خورد.:تسل :=و :آمد:و:شد:بسر<ر د=ر
:=ی;;ن:=مک;;<ن:ر ک;;ه:ب;;ه:=و کش;;وره<ی:=س;; می:=س;;ت: ک;;ه:ب;;ه:ب;;ه:مص;;ر:و:برخ;;ی:دحگ;;ر:=ز: =:د=ده:=س;;ت:

: :زج;;دگی:شخص;;ی:و:=جخه;;<عی:مس;;له<ج<ن:دس;;ت:ح<ب;;د.:در =ط ع;;<ت:دقر;;ق:و:جزخر;;<ت:ج<پی;;د=:=ز
:به;;;ره :=ی;;;ن،:=و:در :تفس;;;رری::وری:کذ;;;<ر :ق;;;رآن:و:دحگ;;;ر:مذ;;;<ب :=س;;; می،:=ع;;;ن:=ز ،:رو=ی;;;ی،::مس;;;خقرن:=ز

:.:ت<رحخی:و...،:هن:سر=سر:تو=ج<:=ست
کت<ب:ف<یرس;خون:چش;ن : :=ی;ن:ر=:میگر;ر::=سخذ<د:به:آح<ت:قرآن:در ت;و=ن:=ز:مق<حس;ه:مر;<ن::=س;ت:و

گ;ز=رش::جه<حۀ:آح<ت:قرآن:و:عج<رت ح<ف;ت.:ف<یرس;خون:ب;ر=ی: کت<ب:در :پ<ح<ن: کت<ب:مقدس:در ه<ی:
گ;وح م::رود:و:تصرح،:می:هش<م:می:ت<رحخ:=س م:به:سر=غ:سررۀ:=بن که:ترجهۀ:=جگلرسی:آلفرد: کذد:

:آن:ر=:جهی :ب;;ه:جق;;ل:مس;;خقر:=ز :=ی;;ن:رو،:ه;;ر:ج;;<:جر;;<ز آورد::ن:ه;;ن:ب<ش;;د،:ترجه;;ۀ:خ;;ود:ر=:م;;یپس;;ذدد.:=ز
:(.:241)ص

: :ترجه;;ۀ:عج;;<ر=ت،:بس;;ر<ر:دقر;;ق:و:حس;;<س:=س;;ت:و:حخ;;ی:=س;;خف<ده:=ز ک;;ه:=و:در ج<ل;;ب:=س;;ت:
که<بیش:هه;ۀ:آح;<ت:و:رو=ح;<ت::ه<ی:دحگر=ن:ر=:بر=ی:خود:رو=:جهی:ترجهه که: :=ین:رو:=ست: د=جد.:=ز

ک;ه:روی ه<:جر;ز::ون:ب;ر:=ی;ن:ترجه;هک;رد:=ص;لی:ف<یرس;خ:ر=:ب<:ترجهۀ:خود:آورده:=ست؛:طجرع;ی:=س;ت:
:َفَه;َدی :َوَج;َدَک:َض;<اّلا :ترجهۀ:آح;ۀ:هف;خن:س;ورۀ:ض;حی:)َو ::س<حه:=فکذده:=ست.:بر=ی:مد< :=و:در (:=ز

که:ب<:آجچه:بسر<ری کرده:=ست: ::=ز:مخرجه<ن:دحگر:آورده::مع<دلی:=سخف<ده: =ج;د،:مخف;<وت:=س;ت.:=و
:=ین:آحه:«:ض<الا:» کرده:=ست:)ص:driftingر=:در که:جسجت:به:مع<د 24)سرگشخه(:ترجهه: ه<ی::(:
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:lost, astray, misguided«:)گه;;ر=ه»چ;;ون:::دحگ;;ری (:ب;;<ر:مذف;;ی:wandering«:)س;;رگرد=ن»(:و
:د=رد.:::کهخری

: :ب;;<رۀ:س;;و>تعجرر:برخ;;ی:=ز جر;;ز:«:worry beads»ب;;ه:«:س;;جحه»ح;;<:«:تس;;جر،»ت;;ذکر:ف<یرس;;خون:در
ری81ج<لب:توجه:=ست:)ص گر:چه:به:::(؛:چون:و  ک;<رکرد:آ;<هر:ش;جره:تس;ج:بیدز،:= ر،:=س;ت،:=م;<:

گذر=ن:وقت:=س;ت.:هن::دحذی :تذه<:بر=ی: :ب;<رۀ::151چذ;رن،:در:ص;فحۀ::جد=رد:و کوت;<هی:در توض;ر،:
ک;;<ِفر:ب;;ه: ::=ر=خ;;ه:می:infidelج<ی::،:ب;;هunbelieverچر=ی;;ی:ترجه;;ۀ: کی:=ز:دق;;ت:=و:در ک;;ه:ح;;< کذ;;د:

کوچکی:هن:به:چشن:می :ترجهۀ:=و:خط<ه<ی: گ<هی:در د;< ،:خورد؛:به:ط;ور:م:ترجهه:=ست.:=لجخه:
:=س م:سخن:می :در :موضو،:=جخح<ر که:=ز تح<م;ل:عل;ی:س;رفه:فقخ;ل:»گوح;د،:عج;<رت::=و:در:ج<یی:

::«جفس;;;ه :ح;;;ک:رو=ح;;;ت:در ص;;;حر،:؛:74،:ص5و:ج:226،:ص3،:ج:ص;;;حر،:=لجخ;;;<ری)بخش;;;ی:=ز
ک;رده:=س;ت74،:ص1،:جمس;لن .:خط;<ی:and then falls on his sword::(:ر=:چذ;رن:ترجه;ه:

:فعل:مخعدی:=ست.::=ین:ترجهه،:آوردن:فعل:الزم:به:ج<ی
ک;;ه: که;;ن:=س;; می:جر;;ز:مرج;; :ف<یرس;;خون:هس;;خذد: :آث;;<ر: :ق;;رآن:و:س;;رره،:برخ;;ی:دحگ;;ر:=ز گذش;;خه:=ز

:برخ;ی:آث;<ر:ع<له;<ن:مع<ص;ر::ش<ن:صح<ح:س;خۀ:=ه;ل:س;ذت:=س;ت.:=و:هن:ترین:ش<خص چذ;رن،:=ز
چ;;ون:فض;;ل:=ل;;رحهن:و:فرح;;د:=س;;ح<ق:ب;;ر=ی:::فکر=ج;;ی:مس;;له<ن،:چ;;ون:یوس;;ف:قرض;;<وی،:و:روش;;ن

:آر=ی:ع<له<ن:مسله<ن:بهره:می:گز=رش:جهوجه :برد.::ه<یی:=ز
:=ین کذ<ر : :آث;<ری::ه<،:بس;ر<ری:در :ب;<ره:=س; م:و:ق;رآن:پدح;د:آورده::=ز =ج;د:جر;ز:مح;ل::ک;ه:غربی;<ن:در

:=ین:ح<فخه :=ز گز=رش:ت<رحخ:=س م:=ست.:=و ه;<حش::گز=رشه<:بر=ی:تکهر;ل::مر=جعه:ف<یرسخون:بر=ی:
که;;ک:می :ب;;<رۀ:برخ;;ی:مس;;<خل:م;;جهن: ::در گ;;ز=رش:=ز ک;;ه:در:ح;;< :=ر=خ;;ۀ: گر;;رد؛:ب;;ر=ی:مد;;< ،:هذگ;;<می:

کن:در:شجه: :=س م:=ست،:می:یهودح<ن:س< ::گوحد:جزیره:در:عصر:آهور
کهن که: :ب;<رۀ:آجه;<:می:قرآن: ک;ه:=ز:جگ;<ه::ترین:م;خن:=س; می:=س;ت،:=ط ع;<تی:در ده;د:

ک;;;ه:یهودح;;;<ن:ع;;;زر=:ر=:پس;;;ر:خ;;;د=:رس;;;د؛::یهودح;;;<ن:=م;;;روز:غل;;; :ب;;;ه:جظ;;;ر:می مد;;;ل:=ی;;;ن:
کت<ب:=جد؛:=م<:به:ت<زگی:برخی:محقق<ن:ح<دآور:ش;ده:د=جسخه:می : ک;ه:در که;ن::=جد: ه;<ی:

:کت<ب:دوم:ِ=س;در=سکه:ب<:عذو=ن::_(:51،:9::14)کت<ب:چه<رم:عزر=:ه<ی::یهودی:به:ج<م
::_جر;;ز:مع;;روف:ب;;وده: (،:ج<حگ;;<هی:جزدح;;ک:ب;;ه:=لوهر;;ت:ح;;<:11::22):دوم:حذ;;و ::کت;;<بو

14.(99)ص=جد::م خکه:بر=ی:عزر=:و:=درحس:ق<یل:بوده
 

                                                     :
:=ین:دست:=ط ع<ت:14 :تفسرر:مهن.:=ز :ق<لت:=لرهود:ح;د:=هلل:مغلول;ه»ترین:آح<ت:مرتج :ب<:یهودحت،:=ز:جهله:آحۀ::مفرد:در :«و ،:در

:به:چشن:می:معرفی:یهودحت:به:مسله<ج<نکت<ب:دحگر:وی،:حعذی:  خورد.::جرز:بسر<ر
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گذ=ش;خه:=س;ت؛: :=و:ب<ز: گ<هی:مرور:شخ<بزدۀ:ف<یرسخون:بر:بعضی:مذ<ب ،:ر=ه:ر=:بر=ی:=جخق<د:=ز =م<:
 ::گوحد:بر=ی:مد< ،:در:م<جر=ی:قخل:عهر:می

: که:بر:س;ر:مش;ک ت:شخص;ی:=و کش;ت؛:=م;<:برخ;ی:ق<تل:=و:حک:بردۀ:مسرحی:بود: ر=:
که:توس :برخی:=صح<ب:جزدح;ک::قخل:عهر:توطزه::گوحذد:مورخ<ن:جدحد:می =ی:بود:

 .(47)ص[:،:=ز:جهله:علی،:طر=حی:شده:بود:پی<مجر]

ک<خخ;;;<جی:_=ی:ب;;;ه:ق<ی;;ل:=ی;;;ن:ق;;;و ::ف<یرس;;خون:=ش;;;<ره گوح;;;<: چذ;;;رن،::کذ;;;د.:هن:جهی:_=س;;ت:::ک;;ه:
=جد:)مدل:الوی:دال:وحد=:و:م<دلوج;گ؛::<ن:د=دهکه:بط ن:آن:ر=:جش:_=ی:به:مخ<لف<ن:=ین:قو ،::=ش<ره
=ی:به:=ی;ن::جد=رد.:پس:بهخر:بود:ح<:=ش<ره:_(:The Encyclopedia of Islam, v.10, p.820::ر.ک

کرد،:ح<:مخعرض:جقده<ی:آن::جهی:_که:در:مر<ن:=هل:سذت:هن:طرفد=ری:جد=رد::_دحدگ<ه:ضعرف:
گذر=،:جز:=حج<د:جگ<::جش<جی:شد.:=ین:جقل:بی:جرز:می  جد=رد.:::هی:غرر:و=قعی:ثهریو:

گفخه :=د=م;ۀ::برخی:ج< :ب;<ب:روش:ف<یرس;خون،:م<جذ;د:توج;ه:ب;ه:ب<ف;ت:ت;<رحخی:ر=:در ه<ی:دحگر:در
:کرد:ف<یرسخون:خو=هن:آورد.:مذ<سجت،:ذیل:تحلرل:روی:مق<له:و:به:

 کرد:فایرستون::.:روی2-2

:مقدمه،:روی::چذ<ن گذشت،:ف<یرسخون:خود:در کت<ب،:هن:که: :=ین: الجه:معرفی:د:کردش:ر=:در
کت;;;<ب،:ب;;;ه:ت;;;و=ن:در:ج<ی:ک;;;رد:ر=:می:ک;;;رده:=س;;;ت.:=ی;;;ن:روی :::ج;;;<ی: ک;;;رد.:=و وض;;;وح،:مش;;;<هده:

گ;;ز=رش:ت;;<رحخ:=س;; م،:=حک;;<م:=س;; می:و::د :و:ه;;ن:ه;;ن::گری:مد<ب;;ۀ:مش;;<هده:ر=س;;خی،:ب;;ه::ب;;ه: ر=ه،:ب;;ه:
کت;;<ب:آ;;<هر::پ;;رد=زد.:=ی;;ن:روی:س;;حس:س;;جک:زج;;دگی:=س;; می:می : ک;;رد:ب;;<:جهوده;;<ی:مخخلف;;ی:در

ک:شده :=د=مه:می=جد: :=ی;ن::کرد،:مد< :کوشن،:پیش:=ز:ورود:به:جقد:=ین:روی:ه:در ک;د=م:=ز ه<یی:=ز:ه;ر:
:بگذ=رم.:  جهوده<:ر=:پیش:رو

گرفتن ججبه2-2-1  های مثبت قضایا . در نظر 

:بس;;ر<ری :جگ;;<ه:جخس;;ت،:جذج;;ه::ف<یرس;;خون،:در ک;;ه:در ه<ی:مذف;;ی:ب;;<رزی::م;;و=رد،:قض;;<ح<یی:ر=:
ک;;;ه:د=س;;;خ<ن:مس;;;هوم:ش;;;دن::جگ;;;رد؛:د=رج;;;د،:ب;;;<:دح;;;دی:بس;;;ر<ر:مدج;;;ت:می ب;;;ر=ی:مد;;;< ،:هذگ;;;<می:

 :::گوحد:کذد،:می:به:وسرلۀ:حک:زن:یهودی:ر=:=ز:مذ<ب :=س می:جقل:می:پی<مجر

ش;;ود.::[:ش;;ذ<خخه:می...:بذ;;<:ب;;ر:=ی;;ن:رو=ح;;ت،:ح;;ک:یه;;ودی:مس;;ؤو :م;;رو:پی;;<مجر]
:=ته;;<م:قخ;;ل:عرس;;ی:رج;;ج::ک;;ه:یهودح;;<ن:قرن:=ی:جج;;ود؛:چذ;;<ن::=لجخ;;ه:=ی;;ن:=ته;;<م:ت;;<زه ه;;<:=ز

ک;;ه:یهودح;;<ن:ر=:ب;;ر=ی:قخ;;ل:آخ;;رین:بر:می دج;;د:...:پ;;س:ب;;ر=ی:مس;;له<ج<ن:جر;;ز:آس;;<ن:ب;;ود:
:هولذ<ک:یهودح<ن:بجوحذد.:ب;<:پی<مجر:خد=] کشخ<ر کذذد:و:دلرلی:بر=ی: [:سرزجش:
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:=ین:=ته<م:بر=ی:بدرفخ<ری:=ین که:=ز گ<ه:دحده:جشده: ب<:یهودح<ن:بهره:ب;رده:::ح< ،:هرچ:
 .(49)صشود:

:و=ق; ،:=ی;ن:::ش<حد:هر:یه;ودی:دحگ;ری حذ;ب:یه;ودی،:در ک;ه:ز کذ;د: :=ی;ن:دح;د:تحلر;ل: و=قع;ه:ر=:=ز
کی:ر=:تحه;;ل:می ک;;<ری:چ;;ون:محذ;;ت:دردج;;< کی:=ز:آل;;ن:::ک;;رده،:دس;;ت:ب;;ه:چذ;;رن: :=ی;;ن،:ح;;< زده:و

تذه;;<:چذ;;رن:جگ;;<هی:ب;;ه:م;;<جر=:ج;;د=رد،:بلک;;ه:::ب;;ه:یهودح;;<ن:=س;;ت؛:=م;;<:ف<یرس;;خون:ج;;ه:پی;;<مجر
ک;ه:لح;ن::جوح<جه:کوشد:=ز:ههرن:رو=حت:هن:ب;ه:جف; :=ه;د=ف:ص;ل،:می =ش:به;ره:بج;رد؛:ض;هن:=ی;ن:

:بی<ن:=ین:د=سخ<ن:به گ;ر::گوجه::ف<یرسخون:در گوح<:=ین:رو=حت:چذد=ن:معخجر:جرست،:و:= که: =ی:=ست:
ک;;ه:چذ;;د:س;;< :پیش:ت;;و=ن:م;;رو:پی;;<مجر:ه;;ن:ب<ش;;د،:جهی ::ر=:ج<ش;;ی:=ز:س;;هی:د=جس;;ت: ت;;ر:ب;;ه:=و

 15خور=جده:شده:=ست.

:جگ;;<ه:ف<یرس;;خون،:مرب;;وط:ب;;ه:::جهوج;;ۀ:دحگ;;ری :=ی;;ن:ط;;رز :=ز گ;;ز=رش:وی:=ز:فخوح;;<ت:مس;;له<ج<ن:در
م<ح;;ۀ::=ز:مذخق;;د=ن:=س;; م،:آن:فخوح;;<ت:ر=:دس;;ت::ک;;ه:بس;;ر<ری:زم;;<ن:خلرف;;ۀ:دوم:=س;;ت.:در:ح;;<لی:

:د=ده :ب<رۀ:آن:چذرن:سخن:بگوحد:=جد،:ف<یرسخون:ترجر،:می:=جخق<د:=ز:=س م:قر=ر  ::دهد:در

: :=و :ق;;;;درت،:=ز ب;;;ه:دالحل;;;;ی:چذ;;;;د،:عه;;;;ر:شخص;;;;رخی:ج<ل;;;;ب:توج;;;;ه:=س;;;;ت.:زه;;;;د:و
گوجه:س<خخه:بود.:=و:س;لطۀ:مس;رحر<ن:ب;ر:=ورش;لرن:ر=:پ<ح;<ن:د=د:و::ی:مسرح<شخصرخ

ه<،:=ز:زم<ن:برکوخج<:در:قرن:دوم:مر دی،:ب<ز:=ج;<زۀ:ورود:رس;هی:یهودح;<ن::پس:=ز:قرن
ک;;ه:حکوم;;ت،:ق;;و=جرذی :ب;;ود: ک;;رد:...:در:زم;;<ن:=و : مذ;;دی::ب;;ر=ی:بهره::ب;;ه:آجج;;<:ر=:ص;;<در

:=مو= :و:ج<ن::یشده:=ز:حقوق:ق<جوج::ه<ی:فخ،:مردم<ن:سرزمرن ه<حش<ن::و:حف<آت:=ز
کرد:...:  .(47)صو:حق:=جج<م:=عه< :مذهجی،:بدون:=غخش<ش:و:آشوب،:وض :

:=ین:بخش:به:جظر:می که:به:ج<ی:=ر=خ;ۀ:تص;ویری:رسد:ف<یرسخون:در خش;ن:::ه<:در:پی:آن:=ست:
:فخوح<ت:صدر:=س م،:تصویری:و:خون که:به:ویاه:ب;ر=ی:خو:حق::آلود:=ز کذد: :آن:=ر=خه: :=ز =جذ;دۀ:مد=ر

 یهودی:خوش<حذد:ب<شد.

که:ف<یرسخون:آح;<ت:جخس;ت:س;ورۀ:جس;<>:ر=:جق;ل:و:ترجه;ه:می:هن کذ;د،:مهک;ن::چذرن،:ج<یی:
ک;;ه:=و:می :=ی;;ن:آح;;<ت:ر=:دس;;ت::خو=ه;;د:مس;;ألۀ:چذدههس;;ری:=س;;ت:ب;;ه:جظ;;ر:برس;;د: ::در م<ح;;ۀ:=جخق;;<د:=ز

:آح;;<ت:ر=:بس;;ر<ر:ح;; <یز:ق;;رآن:ق;;ر=ر:ده;;د؛:=م;;<:و=قعر;;ت،:عک;;س:=ی;;ن:=س;;ت.:ف<یرس;;خون:=ی;;ن:بخ;;ش:=ز
کوبیدن:=س; م:ب;ه:به<ج;ۀ:ج;و=ز:چذدههس;ری:=ههرت:می جرس;ت؛:::ح<بد.:آجچه:بر=ی:=و:مهن:=ست،:

                                                     :
گوج;;ه15 که;;ی:=یه;;<م:د=رد:و:د=س;;خ<ن:ر=:ب;;ه: :جق;;ل:=ی;;ن:م;;<جر=: گفخذ;;ی:=س;;ت:لح;;ن:ف<یرس;;خون:در ک;;ه:خو=جذ;;ده::کذ;;د:=ی:رو=ح;;ت:می:.:

کذرز:پی<مجر:می که:زحذب:بذت:=لح<رم:ههسر:ح<:  (.41بوده:=ست:)ص:پذد=رد:
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 بلکه:قصد:=و:تجرین:چر=یی:=ین:تشرح ،:و:مق<حسۀ:آن:ب<:تشرحعی:مش<به:در:یهودحت:=ست.:

کن:ب;ر:عربس;خ<ن:پیش<=س; می:ب<ع;ث:ش;ده::وی:=بخد=:توضر،:می ک;ه:ش;ر=ح :خ;<ص:ح;< ده;د:
ک;;ن: ک;;ه:جهعر;;ت:م;;رد=ن: پذیر::ش;;ود:و:زج;;<ن:در:ج<مع;;ۀ:مردس;;<الر:آن:زم;;<ن:=ز:دو:جه;;ت:آس;;ربب;;ود:

:ت;;أمرن:جهرزح;;ه:ب;;ر=ی:دخخ;;ر=ن،:و:دحگ;;ری::حک;;ی:ج;;<تو=جی::ش;;وجد ک;;ن:ش;;دن:ش;;<جس:زج;;<ن:ب;;ر=ی:::در
:=ین:آح<ت:سف<رش:می ک<هش:جهعرت:مرد=ن.:قرآن:در :پی: کس<جی:=زدو=ج:در تو=جذ;د::ک;ه:می::کذد:

کذذد،:چذد:::مس<و=ت:ر=:در:ههسرد=ری کذذد.:رع<حت: کتف<: گر:جه:به:حک:زن:= :زن:بسخ<جذد؛:و:
که:تور=ت:جرز:چذدههسری:می::ف<یرسخون:سحس:ح<دآوری :و=ق; :::کذد: ر=:مذ; :جک;رده:=س;ت:و:در

در:یهودح;;ت:مع<ص;;ر:::ههس;;ری:مر;;<ن:آب;;<ی:یه;;ودی:معه;;و :ب;;وده:=س;;ت.:حک;;ن:تک::چذدههس;;ری
ِگرش;:16بر:حکهی:ربیک::مجخذی :قرن:ده;ن:م;ر دی:رب;ی: وم:ب;ن:یه;ود=ی:=ه;ل:=ست،:جه:تور=تی.:در

ک;;;ه: ک;;;رد: :آله;;;<ن:=م;;;روزی(:تح;;;ت:فش;;;<ر:رهج;;;ر=ن:مس;;;رحی:آن:مذطق;;;ه،:حک;;;ن: م;;;<حذخس:)و=ق;;; :در
: :ح;ک:زن:جد=ش;خه:ب<ش;ذد.:م;دت:آن:حک;ن:در گرفخن:ب;یش:=ز یهودح<ن:=شکذ<زی:ت<:هز=ر:س< :حق:

 (.114چذ<ن:ب<قی:=ست:)ص:ح< ،:تأثرر:آن:هن:م،:مذقضی:شد؛:ب<:=ین:2114س< :

:ع;;رض:=رم:م;;رد=ن:مط;;رح:مس;;ألۀ:مه;;ن:دحگ;;ر،:=رم: زج;;<ن:=س;;ت.:ق;;رآن:=رم:زج;;<ن:ر=:سر=س;;ر:در
:آحۀ:ح<زدهن:=ش;<ره:می:می گر:چه:در ک;ه:=رم:زج;<ن:جص;ف:=رم:م;رد=ن:=س;ت،:=م;<:ب;ه::کذد؛: ه;ر::کذ;د:

که:مرد=ن:=رم:می :ت;ور=ت،:زج;<ن::برجد،:زج<ن:جرز:حقی:د=رجد؛:در:ح;<لی::روی،:در:هه<ن:زم<ن: ک;ه:در
گ;ر::(.:پس:=ین:توجه:قرآن:به:زج<ن،:جش;<ن27فصل:::=عد=د،::.کب<:وجود:مرد=ن،:حق:=رم:جد=رجد:)ر

 (.114جوعی:پیشرفت:حقوق:زج<ن:در:=س م:جسجت:به:یهودحت:=ست:)ص

ک;;ه:بیش;;خر:ب;;ر=ی:تجلر;;غ:ض;;د:=س;; م:=س;;خف<ده:می: :آح;;<تی: ش;;وجد،::ب;;ه:=ی;;ن:ترتر;;ب،:ف<یرس;;خون:=ز
کذ;د:و:ه;ن:=ی;ن::بهره =ی:ع<له<جه:و:مذطق;ی:ب;رده:=س;ت:ت;<:ه;ن:فض;<ی:ج;زو :چذ;رن:آح;<تی:ر=:ترس;رن:

 سط،:ح<:ب<التر:جش<ن:دهد.::ش<ن،:هن:آح<ت:ر=:در:مق<حسه:ب<:جظ<یر:یهودی

گ;;;ه:<ی:ه;;;نه;;;:=س;;;ت:ب;;;<:وج;;;ود:هه;;;ۀ:ت ش::گفخذ;;;ی کت;;;<ب،: گ<ه::دالج;;;ۀ:ف<یرس;;;خون:در:هه;;;رن:
:::جگری:ه;;<ی:خ;;وبی:ب;;ر=ی:مدج;;ت:موقعرت ب;;ه:قض;;<ح<:آس;;<ن:=ز:دس;;ت:رفخ;;ه:=س;;ت؛:ب;;ر=ی:مد;;< ،:در

که:ف<یرسخون: کت<ب»بخشی: :=رک;<ن:=حه;<جی«:ه<حش;<ن:=حه<ن:به:پی;<مجر=ن:پیش;رن:و: ::ر=:رک;ن:س;وم:=ز
مر;;<ن:یهودح;;<ن:و:مس;;له<ج<ن::دل;;ی:کذ;;د،:فرص;;خی:ط ی;;ی:ب;;ر=ی:=حج;;<د:ه;;ن:مس;;له<ج<ن:معرف;;ی:می

کت;<ب:=س;ت.:ف<یرس;خون::ت;رین:بخش:ترین:و:مهن:فر=هن:=ست.:=ین:بخ;ش:حک;ی:=ز:حس;<س ه;<ی:

                                                     :
:rabbinic«:)ربی;<جی»ح;<:«:ربیک.:»16 ک;ه:در :=حک;<م:ربی;ک:=حک;<می:=س;ت: :=ز (:حعذ;ی:مذس;وب:ب;ه:رب;ی:)ع;<لن:یه;ودی(.:مذظ;ور

کر  =جد.::دهتور=ت:جر<مده:=ست؛:بلکه:ع<له<ن:یهودی:آن:ر=:بر:=س<س:=صو :=سخذج<ط:خودش<ن:وض :
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:=ی;ن:ج;<:=و:می:خود:به:=ین:=ههرت:و=قف:=س;ت:و:حخ;ی:ب;د=ن:تص;رح،:می تو=ج;د:جه<ح;ت::کذ;د.:در
کر;د:ر=:بر=ی:=حج<د:جگ<هی:مدجت:به:مسله<ج<ن:در:مر;<ن:یهودح;<ن:د=ش;خه:ب<ش;د.:::برد=ری:بهره =و:تأ
ک;;ه:ق;;رآن:=ز:مس;;له<ج<ن:می:می کت<ب:کذ;;د: ک;;ه:ب;;ه:پی;;<مجر=ن:پیش;;رن:و: ه<حش;;<ن:)=زجهل;;ه::خو=ه;;د:

کذش;ی:مدج;ت:در:مق<ب;ل:=ی;ن: :ت;ور=ت(:=حه;<ن:د=ش;خه:ب<ش;ذد،:=م;<:مس;له<ج<ن:جر;ز:=جخظ;<ر:و= موسی:و
:ج;;;ه:پی;;;<مجر:آن:د=رج;;;د؛:در:ح;;;<لی:::گ;;;ذ=ری:حرمت ر=:ب;;;ه:رس;;;هرت::ک;;;ه:یهودح;;;<ن،:ج;;;ه:=س;;; م:و

 د.:شذ<سذ:جهی

ک;ه:ب;ه:دجج;< :ر=ه;ی:ب;ر=ی:=حج;<د:ه;ن :=د=مۀ:=ین:بح;ث،:ف<یرس;خون:ب;ه:ج;<ی:آن: دل;ی:ب<ش;د،::در
:قرآن:می گ<ه،:به:سر=غ:آح<تی:=ز ک;ذش:پی;<مجر:ج< که:موهن:تحرحف:ت;ور=ت:=س;ت:و:آجه;<:ر=:و= :رود:
 :::گوحد:کذد.:سحس:می:به:=ته<م<ت:یهودح<ن:معرفی:می

:=ین:آح;<ت:ب;ه:خ;وبی:ب;وی:عص;ج<جرت:=ز:مذخق;د=ن: ::یه;ودی:=سخش;ه<م:می=ز ش;ود.:در
:پل;;ور=لرزم:=رزش:ش;;ذ<خخه:می:_دجر;;<ی:=م;;روز: چذ;;رن::_ش;;ود::ک;;ه:تس;;<هل:و:تس;;<م،:و

:پ<سخ هر:روی،:وج;ود:چذ;رن:عج;<ر=تی:::رسد؛:=م<:به:گویی،:زیج<:به:جظر:جهی:سجکی:در
کتب:مقدس:هر:سه:دین:حقرقخی:=جک<رج<شدجی :  .(88)ص=ست:::در

:پ<جوشت،:به:جهوجه :=ته<م:=لجخه:ف<یرسخون،:در عهدین:به:=دح<ن:پ;یش:=ز:خودش;<ن:::زجی:ه<یی:=ز
کرد:ف<یرس;خون:ب;ر::=رج<،:می :=ین:بخش:زیج<،:و:پ<ح<جش:غرر=سخ<د=جه:=ست.:تأ :و=ق ،:آغ<ز دهد.:در

کت;;;ب:پیش;;رن:می گ;;;و:ش;;;ود،:=م;;;<:=ی;;;ن::تو=ج;;;د:زمرذه:=حه;;<ن:مس;;;له<ج<ن:ب;;;ه: گف;;ت:و: :=عخه;;;<د:و: س;;;<ز
:آح;;<ت:ق;;رآن:برد=ش;;ت:= :=ز کرده:_و کت;;ب:مقدسش;;<ن:ر=:تحرح;;ف: موج;;ب:=حج;;<د::_=ج;;د::ک;;ه:یهودح;;<ن:

:به:قرآن:شده:=ست.:::جوعی:بدبیذی
:قرآن:ج<چ<ر:می :=ین:رو،:ف<یرسخون:بر=ی:دف<،:=ز کتب:مقدس:پیشرن:=س;خذ<د::=ز شود:به:سجک:

:=ین:ج<:می ک;ه:=ز:یهودح;:کذد.:در ک;ه:ب;<:وج;ود:ش;ذ<خخی: گرف;ت: <ن:لج;وج:تو=ن:بر:ف<یرس;خون:خ;رده:
ح;ن::عصر:پی<مجر کله;<ت،:پی;<مجر:_د=ر :_گرفخذ;د::ر=:ب;ه:س;خره:می:ک;ه:پیوس;خه:ب;<:ب;<زی:ب;<:

ک;;ه:=ی;;ن:آح;;<ت:=ز:تحرح;;ف:ت;;ور=ت:س;;خن:جهی:می ح<ف;;ت: :ع;;<د=ت:زش;;ت::ت;;و=ن:در گوح;;د،:بلک;;ه:=ز
:بدخو=جی ک;ه:جهوج;ۀ:آن:ر=:خ;ود::کله<ت:خد=:)چه:قرآن:و:چه:تور=ت(:س;خن:می::یهودح<ن:در گوح;د:

:ب;;;<ره:آح;;;ۀ:[«:شکس;;;ت:ر=هج;;;رد:یهودح;;;<ن:در:تهس;;;خر:پی;;;<مجر]»ق<ل;;;ۀ:ف<یرس;;;خون:در:م ق;;;<لو=:»)در
::17برجهوده:=ست.«(:سهعذ<:و:عصرذ<

:ج;ه:::رسد:در:ته<م:قرآن:ترغ:جق;د:مخوج;ه:یهودح;<ن:ش;جه:به:جظر:می جزی;ره:در:عص;ر:ج;زو :=س;ت:و
                                                     :

گذر=:بر:آن:مق<له:خو=هرن:د=شت.:17 :=د=مه،:مروری:  .:در
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گ;ز=رش:ش;ده:=س;ت،: :ت<رحخ: :=حش<ن:در که:=ز چذ;رن:دین:یهودحت:ح<:تور=ت.:ب<:توجه:به:رفخ<ره<یی:
:برخ;;ی:=حک;;<م:جس;;جت:ب;;ه:ت;;ور=ت:جر;;ز:=م;;ری::گرری:رس;;د.:س;;هل:جق;;دی:مذطق;;ی:ب;;ه:جظ;;ر:می ::ق;;رآن:در

کرده::که:بسر<ری:طجرعی:=ست؛:چذ<ن: :ع<له<ن:تلهودی:جرز:تصرح،: که:قوم:برگزحده:)یهود(::=ز =جد:
گ;ر:ف<یرس;خون:بح;ث:ر=:ب;<:=ی;ن::د=ش;خه:ب<ش;ذد.:ب;ه:جظ;ر:می::تری:گرر=جه:ب<حد:=حک<م:سخت ک;ه:= رس;د:

:تو=جست:بر:مخ<طب:یهودی:خوحش:تأثرر:مدجت:برج<ی:بگذ=رد.::کرد،:بیشخر:می:<ه:دجج< :میجگ
 . ترسحن تابلوهایی زیبا از اسالم 2-2-2

و=ق; :زیج;<:=ز:=س; م،:پ;یش:::ب;ه::=ش،:ج<:به:ج<:تص;<ویری:دالجه:کرد:هن:ف<یرسخون:به:دجج< :روی
رس;د،::می«:زج;دگی:مس;له<ج<نمعذ;<ی:ق;رآن:در:»جهد؛:=زجهله:وقخی:به::چشن:مخ<طب:یهودی:می

کش;;وره<ی:=س;; می:ترس;;رن:می::تص;;ویری :زیج;;<:=ز:ج<حگ;;<ه:ق;;رآن:در: ک;;ه::بس;;ر<ر کذ;;د:ت;;<:جش;;<ن:ده;;د:
: ک;ه:=ی;ن:تص;ویر:ر=:بیش;خر:=ز کوش<:هسخذد.:=و:ب<:=ی;ن: :تکرحن:و:بزرگد=شت:قرآن: :در مسله<ج<ن:چقدر

:ب<:تهرک;ز:ب;ر:آن،:بس;ر<ر:برجس;خه ک;رده،:آن:ر=:ب;ه::فض<ی:مصر:برگرفخه:و کش;وره<ی:=س; می:=ش: ک;ل:
 دهد.::تعهرن:می

ح<ن:و:تأثرری :ق<ر :تشرح،:مق<م:ح<فظ<ن:و که:قر=خت:قرآن:در:جسن:و:ج<ن:مس;له<ج<ن:::=و:پس:=ز
::گوحد:گذ=رد،:می:برج<ی:می

ک;;ه:ت;; وت:می :ت;;أثرر:معذ;;وی:ق;;رآن،:وقخ;;ی: ش;;ود،::حخ;;ی:مس;;رحر<ن:قجط;;ی:مص;;ر:جر;;ز:=ز
د=رج;د؛:=م;<:=ی;ن:ب;ه::وس;ت:میگوحذد.:یهودح<ن:جرز:قر=خت:زیج<ی:ت;ور=ت:ر=:د:سخن:می

:قر=خت:قرآن:جهی:پ<ی:تحسرن :.(969)صرسد::ه<ی:مسله<ج<ن:=ز
:ب<رۀ:تشکرل:صف  :ه<ی:جه<ز:ج<لب:توجه:=ست:=ین:جهله:جرز:در

:ب;;;ه:ص;;;ف:می ک;;;ه:تف;;;<وتی:=ز:لح;;;<ظ:س;;;ط،::م;;;ردم:ب;;;ر=ی:جه;;;<ز =حس;;;خذد؛:ب;;;دون:=ی;;;ن:
کس;;;<جی::ب;;;ه:=قخص;;;<دی:و:=جخه;;;<عی:مر<جش;;;<ن:ب<ش;;;د؛:ش;;;<جه: خ;;;ی:ک;;;ه:ح::ش;;;<جه:ب;;;<:

:جفر:ب<:هن:جه<ز:بخو=جذد،:حک;ی:=ز:آن:دو:=م<م;ت:ر=:ب;ه::جهی گر:دو شذ<سذدش<ن.:حخی:=
:.(966)صگررد::عهده:می

کت;;<ب:خودجه;;;<یی:می:_ه<ی:هذرمذد=ج;;;ه::=لجخ;;ه:=ی;;;ن:تصویرس;;<زی ::_کذذ;;;د::ک;;ه:در:سر=س;;;ر: در
کت<ب،:=ز:جهله:ذیل:عذو=ن::برخی:بخش که:ب<ح;د::،:آن«ج<حگ<ه:محهد:در:=س م»ه<ی:مهن: گوجه:

 شوجد.::ش<حد،:دحده:جهی:و



169 

 

 

وی
:و:ر
ش
رو

اب
ک:کت

قد:ح
ل:و:ج

حلح
ور،:ت

؛:مر
الم

:اس
فی
معر

:در:
ون
ست
فایر

کرد:
 

 

  . توجه به عجصر بافت در مطالعات دیجی2-2-3

:ویاگی ::حکی:=ز که:ههو=ره:مس<خل:ر=:در :مط<لع<ت:=س می:=ین:=ست: ه<ی:روشی:ف<یرسخون:در
:فرهذگی :بررسی:می:ب<فت:ت<رحخی:و :::کذد.:ههرن،:ب<عث:برط;رف:ش;دن:بس;ر<ری:ش<ن:تصویر:و =ز

کت;<بش::شود؛:بر=ی:مد< ،:=و:فص;ل:می:=ز:مشک ت::سو>تف<هه<ت:و:حل:بسر<ری ه<ی:مق;دم<تی:
:=س; م:=خخص;<ص:می ::گوج;ه:ده;د:ت;<:خو=جذ;ده:به:ر=:به:ترسرن:فض<ی:عربسخ<ن:پیش:=ز:آهور =ی:در

که:وقخی:به:وق<ح :صدر:=س; م:می گررد: : :جظ;ر::رس;د،:آجه;<:ر=:در:ش;ر=ح :ت<رحخی:آن:فض<:قر=ر ش;<ن:در
کن ح;;;د=ده<:ب;;;<:فض;;;<ی:ح;;;< :ب;;;ه:مق<حس;;;ۀ:آن:رو :جح;;;رد=زد.:ب;;;ه:=ی;;;ن:وس;;;رله،::بگر;;;رد:و ب;;;ر:جه;;;<ن:=م;;;روز

:بسر<ری :ب<رۀ:=س; م:ب;ه::ف<یرسخون:صورت:مسأله:ر=:در کذ;د.:ب;<::کلی:پ;<ک:می:=ز:شجه<ت:مطرح:در
که:=و:به:توجره:تک خ;ود:::تک:وق<ح :بپرد=زد؛:زیر=:خو=جذده،:خود:به:=ین:روش،:دحگر:جر<زی:جرست:

:آن:فض<ی:فره:به:=ین:=حس<س:دست:می که:آجچه:در :ت;<رحخی:ر :د=ده،:مخذ<س;ب:ب;<:ح<بد: ذگی:و
:=ی;ن،:غر;ر:و=ق ::ترین:ح<لت:مهکن:بوده:=ست:و:=جخظ;<ری:هه<ن:موقعرت،:مذ<سب بیذ<ج;ه::فر=ت;ر:=ز

 =ست.:

ع وه:ب;ر:=ی;ن،:ف<یرس;خون:ب;<:=حج;<د:ج;وعی:تض;<د:مر;<ن:دو:فض;<ی:پیش<=س; می:و:پس<=س; می:
کذ;د؛:زی;ر=:عر:می :=س; م:=حج;<د: بس;خ<ن:پ;یش:=ز:=س; م:ر=:کوشد:حک:حس:مدجت:جسجت:ب;ه:آه;ور

:ت<رحکی،:جه<لت،:بی گهر=ه;ی:تص;ویر:می:غرق:در عذو=ن::کذ;د؛:=م;<:ب;<:آه;ور:=س; م،:ب;ه:=خ ق;ی:و:
::توحر;;دی،:هه;;ه:چر;;ز:دگرگ;;ون:می::دحذ;;ی :=ز ک;;رده:و گ;;ر:چ;;ه:=س;; م:خ;;ود:در:هه;;<ن:فض;;<:رش;;د: ش;;ود؛:

:مؤلفه::بسر<ری که:ش<حد:در:=ز ::ه<ی:فرهذگی:آن:عصر:به:طور:طجرعی:بهره:برده:=ست: جه;<ن:=م;روز
کت<ب:می :=ین:تصویرس<زی:ر=:در:فصل:سوم: گذشخه:ب<شد.:جهود:ب<رز  بیذرن.::دور=جش:

:=و=یل:هجرت:به:مدحذه: گز=رش:وضعرت:مسله<ج<ن:در : که:ب<:مشک ت:=قخص<دی:درگرر::_در
ک<رو=ن:تج<ری گرفخذد:به: :=ین:رو،:تصهرن: :=ز کذذد:::بودجد:و رس;د:جل;ب::ب;ه:جظ;ر:می:_قرحش:حهله:

کن:بر:آن:موقعر;ت،:در:مجه;و،،:تص;ویریتوجه:خو=جذد کل:شر=ح :ح< :آن:=ق;د=م:::پ;ذیرفخذی::ه:به: =ز
 (.29:-:28کذد:)ص:بر=ی:خو=جذدۀ:غربی:عرضه:می

:=محرح<لرس;;ن:فرهذگ;;ی:و:=جج;;<ر:غر;;ر::هن ک;;ه:س;;خن:=ز چذ;;رن،:در:بح;;ث:فخوح;;<ت،:هذگ;;<می:
کرش:به:مر<ن:می :=ین:ر=ه:و=رد:می:مسخقرن:مردم:به:تغریر:  ::ودش:آحد،:ف<یرسخون:=ز

گر:چه:به:جظر:می =:: کرش:مردم:ب<:توسل:ب;ه:خش;وجت:ح;<:تهدح;د:بس;ر<ر رسد:مو=رد:تغریر:
کس;<جی =جد،:معخقدج;د::ک;ه:جس;جت:ب;ه:=محرح<لرس;ن:فرهذگ;ی:حس;<س::کن:بوده:=س;ت،:
که:بر=ی:موقعرت :تغری;ر::ههرن: ک;رش:ب;وده:=س;ت،:ج;وعی:=ز :به:تغریر: ه<ی:معخجر:جر<ز

:::کرش:=جج<ری قج< :چذرن:مس<خلی:جد=رجد؛:=ست.:مسله<ج<ن:هه<ره:حس<سرخی:در
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ه<ی:فرهذگ;ی:ب;ه::که:=سخعه<رگر=ن:=روپ<یی،:رومر;<ن،:یوج<جر;<ن:و:دحگ;ر:ق;درت:چذ<ن:
:=محرح<لرسن:فرهذگی:بی  .(58)ص=جد::توجه:جقش:خودش<ن:در

:آن:ب<ف;ت:ق;ر=ر:دهذ;د،:هه;ۀ:=ی;ن:=جخق<ده;<:برط;رف:خو=ه;د:ش;د.:::حعذی گر:مذخقد=ن:خ;ود:ر=:در =
:=د=مۀ:بحث،:ب<:= :در کرش:ر=،:دست=لجخه:=و کن:در::سخذ<د:به:تحقرق:دیوحد:و=سرت<ین،:=صل:تغریر:

 :گوحد:د=جد:و:می:ب<رۀ:یهودح<ن،:مذخفی:می

کذ;;ون:تغری;;ری:جهعر;;ت:یهودح;;<ن:در:س;;رزمرن ::ه<ی:=س;; می:=ز:زم;;<ن:فخوح;;<ت:ت;;<:
:.(59)صجکرده:=ست:

گ<هی:جگرش:ب<:ههۀ:=ین گر=حش:ه<: : :ب<فت::ه<:و مخن:ه<ی:شخصی:ف<یرسخون،:خود:=و:ر=:هن:=ز
گز=رش;;ی:در:س;;ررۀ:=بن:دور:می :آغ;;<ز:فص;;ل:پ;;ذجن،:ب;;<:=س;;خذ<د:ب;;ه: =س;;ح<ق::کذ;;د؛:ب;;ر=ی:مد;;< ،:=و:در

 :::گوحد:می

که;;ن:=س;; می، ه;;<:ر=:ب;;ه:س;;وی::برخ;;ی:عرب:ج<خو=س;;خهیهودح;;<ن:::طج;;ق:برخ;;ی:مذ;;<ب :
ترین:و:معخجرت;;;رین:س;;;ررۀ::=س;;;ح<ق،:ق;;;دحهی:=س;;; م:س;;;وق:د=دج;;;د.:بذ;;;<:ب;;;ر:س;;;ررۀ:=بن

:آج;;<ن:در:مق<ب;;ل،::ه;;<:پیوس;;خه:ب;;ه:یهودح;;<ن:حهل;;ه:می:...:عرب::[پی;;<مجر] کردج;;د:و
::بر=جگرخخ;;ه:می::زودی:پی;;<مجری:ب;;ه:::گفخذ;;د:می :ب;;ر:ش;;ه<:پی;;روز که;;ک:=و ش;;ود:و:م;;<:ب;;ه:
گفخذ;ده<:خجر:رس<لت:پی;<مجر]:شوحن.:وقخی:عرب:می =ی;ن:هه;<ن:::[:ر=:ش;ذردجد،:

:=و:می::پی<مجری که:یهودح<ن:م<:ر=:=ز ک;ه:یهودح;<ن:ترس<جدجد.:بی<یی;:=ست: د:پ;یش:=ز:آن:
 .(14)صبه:=و:بپیوجدجد،:م<:به:=و:بگروحن:

: :ع<صن:بن:عهر:بن:قخ<ده،:سه:ب<ر:در (:541،:429،:211،:ص1)جهش;<م::سررا:=بن=ین:رو=حت:=ز
:ب<رۀ:جقش:یهودح<ن:در:=س م:آوردن:آج<ن،:رو=حت:جخست:می  :گوحد:آمده:=ست.:در

:ّأ<:َس ی:ا،:جج<ل:ی د...:ک:ص:ي =ه: أ< : <:ای: <:دج<َ<:ای:=ؤل َم :ای:جرة:=ُ:تْ<ی

:رو=حت:دوم: :::خو=جرن:می:_که:ف<یرسخون:ترجهۀ:آز=د:آن:ر=:آورده:=ست::_در
:<َ =:اْىُ: :أَديُ:...ک<ی: <:صأی:=ُ:ِبُ: :=ؤل َم :أی:ی د:کص:::...:ق<ل

:=ین:رو=ح<ت:چذرن:برد=شت:می :و=ق; ::ف<یرسخون،:=م<:=ز ک;ه:یهودح;<ن:در =جد،::خو=س;خه:جهیکذد:
:=جد.:=م<:در:عهل،:=عر=ب:ر=:به:=س م:سوق:د=ده

کرده،:جهی:=سخف<ده :=ین:رو=حت: که:ف<یرسخون:=ز :قجر;ل:غ;رض:=ی:ر=: گ;ز=رش:ح;<::ت;و=ن:=ز : ورزی:در
حه:ترجهۀ:مخن:ت<رحخی:د=جست؛:=م<:به :ز=و :=ز =ی:یهودی:به:=ین:رو=حت:جگرحس;خه:=س;ت.::وضوح،:=و
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:=ین:رو=حت،:در:فض<ی:=س می:به: ک;ه:خودش;<ن:پیش;<پیش:=ز ک;ه:یهودح;<ن:ب;<:آن: =ی;ن:معذ;<:=س;ت:
:پی;;<مجر:=س;; م ::آه;;ور :جه<ح;;ت،:=ز ک;;رده:بودج;;د،:در خج;;ر:د=ش;;خذد:و:آن:ر=:ب;;ه:دحگ;;ر=ن:جر;;ز:=ع;; م:

:دحگر=ن:تو=جسخذد:در:هد=حت:ب;ر:=حش;<ن:س;جقت::پذیرفخن:رس<لت:پی<مجر:=س م :زدجد:و سر:ب<ز
که:در:مخن:رو=حت:=و :و:سوم:جرز:به:=ین:مسأله:تصرح،:شده:=ست  ::بگررجد؛:چذ<ن:

ص=:أ;و : فشأ;<:ص: ;هیُ:َ;زل:ي;ٍْ>:=آلت;<ت:ا;،:= بع;ر ک...: ب<دجَ<يُ:ا شو : آاّأ<:أو :ص: ;<:::فل :َْلَّ َص
: ُْ :کِ:ج;;<َ>ُي :َ;;<ْا:ا;;،:ِجْأ;;ِ :=ُ:ُاَو;;ّ ِ ُْ :َص ُه;; َْ ;;ِمیَ،:ک;;ْ :ِ ;;<:َا

َ
ْفِعُاوَی:َج;;و:=ّ  ََ َُ =:ا;;،:َقْب;;ُر:تْس;; >

:ا<:َجَرُ  =:َک: ُْ <:ج<َ>ُي ص= :َ َلّمَ َأُة:=ُ:َجو:= ْ:َک:َفُر ْْ ص=:أو :َ َل یَ،.:کَفُر :<ِ ِل

:ب<فت:ت<رحخی:=س م:مذطقی :آن:ب<ف;ت::تر:به:جظر:می:=ین:جگ<ه:در رسد؛:=م<:ف<یرسخون:م;خن:ر=:=ز
د=جذ;;د.:=و::ر=س;;خی:پی;;<مجر:جهی:ر=:ب;;ه::کش;;د:و:چ;;ون:یهودح;;<ن،:پی;;<مجر:=س;; م:می:ت;;<رحخی:بی;;رون
:به::گز=رش:می::=ی:گوجه::=ین:رو=حت:ر=:به گویی:یهودح<ن:آن:روز که: زودی:::ب;ه::=ج;د:گفخه:دروغ:می:کذد:

:می::پی<مجری که::آهور کذذد!:عرب«:ج<خو=سخه»کذد:و:ههرن:دروغش<ن:ب<عث:شد: :ه<:ر=:مسله<ن:
کت<ب:دحگرش،:بر=ی:معرف;ی:یهودح;ت:ب;ه:مس;له<ج<ن،:هه;رن:جگ;<ه:ر=:ب;<:=ج;دکی::ف<یرسخون:در
:آن:ج<:یهودح<ن:ر=:مذخظر:حک:مذجی:موع;ود:)م<ش;ر،(:ف;رض:می:تعدیل:بی<ن:می :در کذ;د::کذد.:=و
:=و::ه;;;<ی:ذک;;;ر:ش;;;ده:ب;;;ر=ی:آن:مذج;;;ی:ر=:در:وج;;;ود:پی;;;<مجر:=س;;; م:ک;;;ه:چ;;;ون:ویاگی جدحدج;;;د،:=ز

گ;;ر=حش:عرب:نه<ی:پیش;;ر:تجعر;;ت:جکردج;;د؛:=م;;<:بش;;<رت ه;;<ی::ش;;<ن:مذج;;ر:ب;;ه:=حج;;<د:زمرذ;;ه:ب;;ر=ی:
 شد.::پرست:به:پی<مجر:=س م:بت

 نگری پرهیز از مطلق
ت;;و=ن:آن:ر=:ذی;;ل:توج;;ه:ب;;ه::جوح<جۀ:ف<یرس;;خون:د=رد:و:می:ک;;رد:ص;;ل،:آجچ;;ه:جه;;ود:ب;;<رزی:در:روی

ک;رد،:ت ش گوج;ه:ب<فت:ت<رحخی:مط;رح: :ب;ر=ی:تص;ویر:فض;<:ب;ه: ک;ه:جگ;<ه:خو=جذ;دۀ::ه;<ی:=و =ی:=س;ت:
که;;ک:ش;;<ح<جییه;; :=ی;;ن:ر=ه: ک;;ه:در کذ;;د.:روش;;ی: :ت;;رمرن: ب;;ه:=و:::ودی:ر=:جس;;جت:ب;;ه:=س;; م،:تع;;دیل:و
:=ز:مطلق:می :=ین:رو،:وی:ههو=ره:در:حک:فض<ی:مق<حسه::جگری:کذد،:پرهرز:=و =ی:و:جسجی::=ست.:=ز

::ب;رد:ت;<:خو=جذ;ده:ر=:=ز:قض;<وت:بحث:خ;وحش:ر=:ب;ه:پ;یش:می کذ;د؛:ب;ر=ی:مد;< ،:در ه<ی:مذف;ی:دور:
:جگ;;<ه:ت;;ور=ت،:خ;;ود:میمعرف;;ی:ق;;وم:ع;;ر ک;;ه:جهی:ب:=ز ت;;ور=ت:ر=:ب;;<:=ق;;و=م:ع;;رب:::ت;;و=ن:دش;;هذی:د=ج;;د:

:پ<ح<ن:بحث:خود:می :=ین:رو،:در کرد.:=ز  ::گوحد:پذه<ن:

کهج;ود:مذ;<ب ،:آجه;<:ر=:ب;ه:::یهودح<ن:ههو=ره:در:معرض:ته<جن:=ق;و=م:دحگ;ری ک;ه: بودج;د:
:جز=،:و::ش<ن:و=می:کوچ:=ز:سرزمرن =خخ ف:بودجد:د=شت.:خود:یهودح<ن:جرز:ههو=ره:در

کت<ب که: گ;و=هی:می:)چذ<ن: :پ<دش;<ه<ن: ده;د(:و:حکوم;ت::ه<ی:د=ور=ن:و:س;<موخل:و
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:=ی;;ن:رو،:یهودح;;<ن:جس;;جت:ب;;ه:د=وود:و:س;;لره<ن] [:دو:جس;;ل:بیش;;خر:دو=م:جر;;<ورد.:=ز
:.:(7)صد=شخذد:::ههۀ:=قو=م:بیگ<جه:جگ<هی:تویم:ب<:بدگه<جی

=س;;;ر=خرل:جخرج;;;ه:::ه;;;<:و:بذی:عربگ;;;<ه،:ف<یرس;;;خون:ب;;;<:=ش;;;<ره:ب;;;ه:س;;;و=بق:برخورده;;;<ی:مر;;;<ن:::آن
ک;;ه:پ;;س:جگ;;<ه:عه;;د:ق;;دحن:ب;;ه:ق;;وم:ع;;رب،:در:مق<حس;;ه:ب;;<:=ق;;و=م:دحگ;;ر،:چذ;;د=ن:ه;;ن:مذف;;ی::می گر;;رد:

 (.:8جرست:)ص

: :=س م،:دست:به:مق<حسه:مر<ن:مو=رد:مش<به:در:دو:دین:=س م:و گ<هی:ف<یرسخون:بر=ی:دف<،:=ز
::یهودح;;ت:می کش;;خ<ر :=ش;;;<ره:ب;;ه:م;;<جر=ی: :یهودح;;<ن:توس;; :پی;;;<مجرزج;;د؛:ب;;ر=ی:مد;;< ،:پ;;س:=ز

 :::گوحد:می

::قرحظ;;;ه:ر=:رفخ;;;<ری::ع;;;<م:م;;;رد=ن:یه;;;ودی:بذی::محقق;;;<ن:غرب;;;ی:و:غررمس;;;له<ن،:قخ;;;ل
که:زیجذدۀ:حک:رهجر:دحذی:وحشر<جه:می گوحذ;د:=ی;ن::جرست؛:=م<:مسله<ج<ن:می::د=جذد:

که:م;ورد:قج;و :دو:ط;رف:ب;ود،:ب;ر=ی:یهودح;<ن:ر :د=د:و: سرجوشت:بر:=س<س:حکهّرخی:
:ب;ر:خ; ف:عهدج<م;ۀ::ه<:و:حرله:خر<جتب<:توجه:به: که:آج<ن:برض;د:مس;له<ج<ن:و ه<یی:

کرف;;ری :::مدحذ;;ه:د=ش;;خذد،:چذ;;رن: بر=حش;;<ن:غر;;ر:مذطق;;ی:جرس;;ت.:خو=جذ;;ده،:ب;;ه:ط;;ور
کشخ<ر:دشهذ<ن:=سر=خرل: طجرعی،:قض<وت:خود:ر=:خو=هد:د=شت؛:=م<:یهودح<ن:ب<حد:

که<جی :ت;ور=ت:ذک;ر:ش;ده،:در:ذ::به:دست:ش<ه<ن:و:ح< ه;ن:بی<ورج;د:که:د=سخ<جش<ن:در
:=ین:ج<:ف<یرسخون:خو=جذده:ر=:ب;ه:بخش :ت;ور=ت،:=ز:جهل;ه:پی;د=حش::]در ::34ه;<یی:=ز

کش;;خ<ر:مک<ر=ج;;ه:و::و:...:=رج;;<،:می:27:-:17،::7::18،:و:س;;<موخل:1 :ب;;<ره: ک;;ه:در ده;;د:
رحه<جۀ:غرریهودح<ن:به:دست:فرزجد=ن:حعقوب:و:خود:د=وود:=ست[.:به:هر:ح;< ،::بی

:هر:دو:مورد،:م<:ب<حد:جو=مع ک;ه:معر<ره;<:و:ضو=بطش;<ن:ب;هدر :جظر:بگر;رحن: کلی::ی:ر=:در
 .(18)صمخف<وت:=ز:معر<ره<:و:ضو=ب :جو=م :م<:بوده:=ست:

:=ی;;ن:ج;;<،:ب;;ه:وی;;اه:=ز:ج<ج;;ب:ح;;ک:یه;;ودی،:بس;;ر<ر:بج;;<:و:م;;ؤثر:=س;;ت؛:زی;;ر=:::=ی;;ن:ح;;<دآوری در
که:ف<یرسخون:به:آجه<:=رج<،:می:ه<ی:تور=تی:جهوجه ک;ه:تر:=ز:سرگذشخی:=:دهد،:بسر<ر:فجر :=ی: ست:

:ب;;<:=ی;;ن:ح;;<دآوری:ب;;ر=ی:یهودح;;<ن:بذی ،:یه;;ودی:مذخق;;د:الج;;رم:س;;<کت::قرحظ;;ه:=تف;;<ق:=فخ;;<ده:=س;;ت:و
گ;وی:یه;ودی: گف;;ت:و: ش;;ود؛:زی;ر=:ه;;ر:دو::=س;; می:جر;ز:ب;<ز:می:_خو=ه;د:ش;د.:ب;;<:=ی;ن:روش،:ر=ه:ب;ر=ی:

گذشخه:ه<ی:ر :طرف:خشوجت کن:ب;ر:آن:جو=م; :می:د=ده:در: گذ=رج;د:و:ر=ه::ه<:ر=:به:پ<ی:فرهذگ:ح<
 بیذذد.:بر=ی:صل،:و:دوسخی:در:عصر:ح<ضر:ب<ز:می:ر=
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گزارش اسالم برای یهودیان  وری . بهره2-2-4  از عجاصر یهودی در 

: کت<ب:آجچ;;ه:در کت;;<ب:ف<یرس;;خون:ر=:=ز: ک;;ه:در:معرف;;ی:=س;; م:جوش;;خه:ش;;ده:::ه;;<ی:دحگ;;ری:و=ق;; ،:
کت;<ب::=ست،:مخه<یز:می :=ی;ن: :ب;ه:چگ;وجگی:=س;خف<ده:=ز:عذ<ص;ر:یه;ودی:در کذد،:توج;ه:د=خه;ی:=و

ک;;ه:در:د=جش;;گ<ه:ب;;ه:مط<لع;;<ت: :آن: =س;;ت.:ف<یرس;;خون:خ;;ود:ح;;ک:یه;;ودی:مقر;;د:=س;;ت:و:پ;;یش:=ز
:ب;;ه:مق;<م:رب;ی:دس;ت:ح<فخ;;ه::ط<لع;;<ت:یه;ودی:ف<رغ=س; می:بپ;رد=زد،:در:رش;خۀ:م =لخحص;رل:ش;ده:و

گ;;ز=رش:=س;; م،:ب;;ه : ک;;ه:در کت;;<ب:::=س;;ت.:بذ;;<:ب;;ر:=ی;;ن،:طجرع;;ی:=س;;ت: ک;;ه:مخ<طج;;<ن: کذ;;ون: وی;;اه:=
کثر:ت; ش:وی:ب;ر=ی:=حج;<د::=ج;د،:ب;<:هه;رن:عرذ;ک:ب;ه:=س; م:می:یهودی کی:=ز:ح;د= جگ;رد.:=ی;ن:ح;<

ک;;ه:=ش;;<رۀ:د= خ;;ن:ب;;ه:عذ<ص;;ر:آش;;ذ<یی:چ;;ون:ت;;ور=ت،:ح;س:هه;;دلی:در:خو=جذ;;دۀ:یه;;ودی:=س;;ت؛:چر=
عربی،:عذ<صر:مشخرک:ح<:مش<به:مر<ن:یهودحت:و:=س; م،:و:...:::_:::تلهود،:=صط ح<ت:جظرر:عجری

ش;ود،:بلک;ه:=و::مج<ح;ث:می::ع قگ;ی:مخ<ط;ب:یه;ودی:در:پیگر;ری:تذه<:م<ج :=ز:خسخگی:و:بی::جه
ک;ه:ف:ر=:هر:چه:بیشخر،:شرفخۀ:د=جسخن:بیشخر:می :=ین:رو:=ست: کت;<ب:ب;ه:کذد.:=ز :آغ;<ز: <یرس;خون:در

::ه<:در:عصر:ب<سخ<ن:می:رو=ب :مر<ن:=سر=خرلر<ن:و:عرب :ب;ر=ی:معرف;ی:=ق;و=م:ع;رب:پ;یش:=ز پ;رد=زد:و
 رود.::=س م:به:سر=غ:تور=ت:و:تلهود:می

:پررجگ:ف<یرسخون،:در:ج<ی:هن کرد:بسر<ر کت<ب،:ب;ر:عذص;ر:حگ<ج;ه::چذرن،:تأ پرس;خی:در::ج<ی:
پرس;خی::=لع;<دۀ:حگ<ج;ه::ه:=خ ق:ر=:ش<حد:بخو=ن:ج<آر:به:=ههر;ت:فوق=س م:و:تأثرر:آن:بر:جگ<ه:=س م:ب

:پ;ی:=حج;<د:ج;وعی:هه;دلی:=س;ت.:در:ج;<یی:=و: :یهودحت:د=جست.:ف<یرسخون:ب;ه:=ی;ن:وس;رله:در در
 :::گوحد:می

پرس;خی::زجد،:و:حگ<جه::=خ قی:پیوجد:می:پرسخی:ر=:به:شر=رت:و:بی:خود:قرآن:چذدگ<جه:
::ه<:و:زمرن،:خود:درس;ت:حگ<جه:خد=ی:آسه<ن:د=جد.:ر=:م زم:=خ ق:و:درسخی:می ک;<ر

ک;ه:=خ ق;ی:=س;ت،: کس;ی:ه;ن: :=ی;ن:رو،:ط<ل;ب:فع;ل:=خ ق;ی:=س;ت.:پ;س: :=ز =ست:و
ک;ه:=ص; ح طلج<ن::ب<حد:به:خد=ی:و=حد:برسد.:بذ;<:ب;ر:=ی;ن،:=س; م:خرل;ی:پ;یش:=ز:آن:

:غرب:به:=ین:جخرجه:برسذد،:حک:م;د :قدرتهذ;د:=ز:حگ<جه پرس;خی:=خ ق;ی::یهودی:در
ک;;رده :آح;;<ت::=س;;ت؛:چذ;;<ن::عرض;;ه: :فرم;;<ن:ب;;ه::39ت;;<::23ک;;ه:در س;;ورۀ:=س;;ر=>،:پ;;س:=ز

:=و=مر:=خ قی:ص<در:می:حکت<پرسخی،:مجهوعه  .(94)صکذد::=ی:=ز

:آن:فرم<ن :=ی;;ن:ج;;<:ترجه;;ۀ:برخ;;ی:=ز :ح;;ک::ه;;<ی:=خ ق;;ی:ر=:م;;ی:ف<یرس;خون:در آورد.:=و:س;;حس،:در
کت<ب(،:زیر:عذو=ن:  :دجوحس:می«:حکت<یی:خد=وجد»ک<در:رجگی:)جد=:=ز:مخن:

کذ<ن:چذدگ<ج;;;ه:ترین:س;;وره::د=ش;;;خذی::حک;;ی:=ز:مش;;هورترین:و:دوس;;ت ::ه<ی:ق;;رآن،:س;;<
حخهی:زیج<:و:مسج : چذ;رن::_آح;د::که:مخأسف<جه:ب;ه:ترجه;ه:درجهی:_پرست:مکه:ر=:ب<:ر
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که:دین:ر=:تکذحب:می::بیذی:.:می1::کذد:موعظه:می  .(94)صکذد:...::آن:کس:ر=:

کر;;ده<:ب;;ر=ی:برجس;;خه:جش;;<ن:د=دن:حگ<ج ک;;ه::ههه;;ۀ:=ی;;ن:تأ :=س;; م،:ب;;ر=ی:آن:=س;;ت: پرس;;خی:در
ک;ه:=س; م:جر;ز:دحذ;ی ک;ه:چ;ون:رج;گ::خو=جذده:مخق<عد:ش;ود: :توحر;دی:=س;ت: و:ب;وی:عرب;ی:::=له;ی:و

:یهودحت:=ست.:بذ<:بر:=ی;ن،:ب<ح;د:در:حرم;ت:جه;<دن:ب;ه:آن،: :برخی:جزخر<ت،:مخف<وت:=ز گرفخه،:در
:یهودحخش:د=جست.::هن  طر=ز

 ایی از قرآنزد استفاده از اطالعات توراتی در ابهام

:و:برجسخه گ<ه::عذصر:ب<رز که: کذ;د،:=س;خف<دۀ::گ;<ه:در:مط<ل;ب:ف<یرس;خون:خودجه;<یی:می:به::=ی:
:=ز:=ط ع;;<ت:ت;;<رحخی:و:دحذ;;ی :ب;;<رۀ:بس;;ر<ری::=و :ب;;<رۀ:یهودح;;ت:ب;;ر=ی:توض;;ر،:و:تفس;;رر:در :::=ش:در =ز

:آح<ت:قرآن:و:ت<رحخ:=س م:=ست.:  مجهه<ت:در

گوجه:مط<لع<ت:تطجرق :=ین: :آح;ۀ:::ی:ف<یرسخون:تفسرریبهخرین:جهوجه:=ز ک;ه:=ز ;ِذ:»=ست: َن:یِم;َن:=ّلَ
و=: :ح :َه;;<د  :َمَو=ِض;;ِعِه:َو َکِل;;َن:َع;;ن  ;;وَن:=ل  ف  :َعَص;;حَ:َحّرِ َذ<:َو ;;وَن:َس;;ِهع  ول  کذ;;د.::(:بی;;<ن:می46:)جس;;<>:...«َذ<:ر :ق 

کت<ب،:تذه<:=ش;<ره :مخن: :پ;<ورقی::_=ی:=ز:خ;ود::=ی:=جه;<لی:ب;ه:آن:د=رد؛:=م;<:در:مق<ل;ه:=لجخه:در ک;ه:در
کرده:=ست:_=رج<،:د=ده:=ست::بد=ن  .:آن:ر=:به:تفصرل:شرح:

:قو :یهودح<ن:جقل:می که:آجچه:خد=وجد:=ز س;هعذ<:«::کذ;د،:حعذ;ی:خ صۀ:آن:جظرحه،:=ین:=ست:
کت<ب:مقدس:عجری«و:عصرذ< ک;ه:معذ;<ی::18=ست؛::،:جظرر:حک:عج<رت:معروف:=ز: ب<:=ین:تف;<وت:

:عجری :=و=مر:=لهی:=ست.:پس:می:آن:در کردن:=ز ک;ه:یهودح;<ن:چگوج;ه:ب;<::،:=ط<عت: ک;رد: : ت;و=ن:تص;ور
:=ین:تض<د:معذ<یی:به:=سخهز=ی:پی<مجر  :::=جد:پرد=خخه:می:=سخف<ده:=ز

:=ط<عت:می:م<:می :فرم<ن:تور=ت(:و:سرپیچی:می:شذوحن:و :آجچه:ت;و::کذرن:)=ز کذرن:)=ز
:گویی(!:می

:آن:مق<له:=ش<ره:میف<ی :تف<سرر:=س می:=ش;<ره:رسخون:در که:در ::=ی:ب;ه:=ی;ن:ش;ج<هت:عج;ری:کذد:
ک;رده،:ه;;<رتوحش:هررش;فلد:ب;;وده::_ ک;ه:ب;;ه:=ی;ن:جکت;ه:=ش;;<ره: کس;;ی: عرب;ی:جش;ده:=س;;ت:و:جخس;خرن:

ک;ه:پی;<مجر کرده:=س;ت: که:=ین:شج<هت:ر=:چذرن:تحلرل: :ت;ور=ت:ر=:پیش:=ست: :=ز ت;ر::=ی;ن:ف;ر=ز
ک;ه:ج<یی:شذرده:و:ح<:خو=جد ک;ه:معذ;<حش:=ی;ن:=س;ت: ک;رده: :ب;ه:=ش;خج<ه:چذ;رن:برد=ش;ت: ه:=س;ت:و

                                                     :
:تور=ت:عجری:آمده:=ین:=ست::18 که:در ل:َ=ِشر:ِح;َدِبر:».:عج<رتی: ک  وِهرذو:ِویت:ِتَدِبر:ِ=ِلرذو:ِ=ت: وَمر:ِیهو=:ِ=ل  ل:َ=ِشر:ی  ک  :َ=ت<:=وشه<،:ِ=ت: ِقَرو

وِهرذو:ِ=ِلرخ<:ِوش<َمعذو:وع<سرذوِیهو=: که:خد=ی:م;<:یه;وه:م;ی»حعذی:::؛«ِ=ل  :و:بشذو،:هر:چه: :ت;و:ب;ه:م;<:بگ;و:ه;ر::تو:جزدحک:برو گوح;د:و
که:خد=ی:م<:یهوه:به:تو:می :م;<:م;ی:چه:ر=: :=جج;<م:م;ی:گوح;د:و :جس;خه24::5)تثذر;ه:«:ده;رن:ش;ذوحن:و ه;<ی:مس;رحی::(.:=لجخ;ه:در

: :ب<ب:پذجن:تثذره:=ست.::27)عهد:قدحن(:فر=ز  =ز
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گفخه ک;;ردحن:)عص;;رذ<:ب;;ه:ج;;<ی::فرم<ن::=ج;;د:یهودح;;<ن:ب;;ه:موس;;ی: ه;;<ی:خ;;د=:ر=:ش;;ذردحن:و:س;;رپیچی:
:پذیرد.::ع<سرذو(.:ف<یرسخون:=ین:تحلرل:ر=:ب<:=سخذ<د:به:ب<فت:آح<ت:بقره:جهی

که:خود:ف<یرسخون:عرضه:می ::تحلرلی: ک;ه:در جزیرۀ:آن:روزگ;<ر،::فض;<ی:ش;جهکذ;د،:=ی;ن:=س;ت:
:مج<دالت:و:مذ<زع<ت،:هجوگویی:بوده:=ست؛:به::حکی:=ز:شروه که:ب;<:::=ین:ه<ی:مرسوم:در صورت:

کذ<حه: : کله<ت:معذ<یی:جدحد:و : کذذ;د.:آن:آمرز:=ر=ده:می:تغریر:در ::کردج;د:ت;<:ط;رف:مق<ب;ل:ر=:تحقر;ر:
:=ی;;ن:هجوگویی :ب;;<رۀ:قخ;;ل:گ;;<ه،:ب;;ه:دو:جهوج;;ه:=ز ::عه;;رو:حض;;رمی:و:دحگ;;ری:ه;;<ی:یهودح;;<ن:)حک;;ی:در

که:وقخی:پی<مجر::گوحد:کذد:و:می:=لس<م:علرکن(:=ش<ره:می در:مر;<ن::گوح<:د=سخ<ن:چذرن:بوده:
:قرآن:ر=:می :_=ج;د::که:در:جه :ح<ضر:بوده:_کرده،:برخی:یهودح<ن::خو=جده:و:تفسرر:می:مردم:آح<تی:=ز

ک;ه:در:آن:جه; :::حگ;رییهودح;<ن:د«.:سهعذ<:و:عصرذ<:ح;<:محه;د!:س;هعذ<:و:عص;رذ<»::=جد:گفخه:می
:ت;;;ور=ت:آم;;;ده،:ب;;;<:ص;;;د=ی:بلذ;;;د:می:بوده ک;;; م:ب;;;<:آجچ;;;ه:در =ج;;;د:و::خذدحده:=ج;;;د،:=ز:ش;;;ج<هت:=ی;;;ن:
:ت;ور=ت:آم;ده،:=ط<ع;ت:م;ی:فههرده:می :آجچ;ه:در ک;ه:=ز گوحذ;ده:=ی;ن:=س;ت: : که:مذظ;ور ::=جد: :=ز کذرن:و

ز=ی:آجه;<:پیچرن!:=م<:مسله<ج<ن:مخوج;ه:=ی;ن:جکت;ه:و:دلر;ل:خذ;ده:و:=س;خه:گویی:سرمی:آجچه:تو:می
=ی:دحگر:ب<عث:شد:=ین:رفخ<ر:یهودح<ن:موجب:=ز:دست:رفخن:وث<ق;ت::شدجد.:بعده<:جزو :آحه:جهی

:آن:آح;;ه:=ز:هه;;رن:روش:یهودح;;;<ن:ب;;ر:ض;;د:خودش;;;<ن::ش;;<ن:در:مر;;<ن:عرب:علهی ه;;<:ش;;;ود؛:زی;;ر=:در
گفخ;رن:=ط<ع;ت:»::=سخف<ده:شده:ب;ود ک;وه:ر=:ب;ر:س;رت<ن:جگ;ه:د=ش;خرن:و: ک;ه: ش;ه<:یهودح;<ن:هذگ;<می:

گ ت;;ر:ه;ن:دح;;ده::ک;;ه:پ;یش:_(.:مس;له<ج<ن:و:=ه;;ل:مدحذ;ه:93:)بق;;ره«:س;;هعذ<:و:عص;رذ<!::فخر;دکذر;د،:
گفخه::یهودح<ن:هذگ<م:شذردن:قرآن:چذرن:سخذی:_بودجد: ک;ه::ر=: :آحه:چذرن:بود: =جد،:برد=شخش<ن:=ز

:ب;;ه:موس;;ی:ه;;ن:می:یهودح;;<ن:حخ;;ی:ب;;<:ت;;ور=ت:جر;;ز:چذ;;رن:رفخ;;<ری:د=ش;;خه :::=ج;;د:گفخه:=جد:و س;;هعذ<:و
:عصرذ<!:

گرفخ;;ه:و:جخرج;;ه::عذ;;و=جی :جظ;;ر: پ;;ردۀ:آن،::ص;;رح،:و:بی::گرری:ک;;ه:ف<یرس;;خون:ب;;ر=ی:=ی;;ن:مق<ل;;ه:در
:توج;;ه:=س;;ت.:عذ;;و=ن:=ی;;ن:مق<ل;;ه: )وی;;اۀ:تفک;;ر:و:زج;;دگی::ج;;ود=ییزمک;;ه:در:مجل;;ۀ::_بس;;ر<ر:درخ;;ور

:جظ;ر:شکست:حک:برج<مۀ:یه;ودی:ب;ر=ی:هج;و:پی;<مجر]»::=ین:=ست:_یهودی(:چ<پ:شده: [:در
 «.:مردم:مدحذه

:پ<ح ::گوحد:<ن:مق<له:ب<:صر=حت:میف<یرسخون:در
ک;ه:تض;عرف:محه;د]:ت<رحخ:جش<ن:می :طری;ق:هجوگوییدهد: ه;<ی:عه;ومی::[:=ز

ف<حده:بوده:=ست.:=ین:ر=هجرد:شکست:خورد:و:درکذ<ر:دحگر:خط<ه;<ی:یهودح;<ن:و::بی
ش<ن،:مذجر:به:=جهد=م:ج<معۀ:یهودی:مدحذه:توس :مسله<ج<ن:ش;د:...::عدم:=جسج<م

ک;ه: جخرجۀ:جه<یی:آن:تهسخره<ی:عهومی:یهودح<ن:بر:ضد:=س م:و:محهد،:=ی;ن:ب;ود:
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:=هل:مدحذه:بیگ<جه:شوجد:...:آجچه:=ز:ت ش ه<ی:آج<ن::جو=م :یهودی،:هر:چه:بیشخر:=ز
:=س م:در:مدحذه:ب<:توسل:ببر=ی:تخرحب:ج<حگ<ه:محهد] ه:هجو:و:تهسخر:ب;ه:[:و
:ق;;رآن:و:س;;ذت:=س;;ت.:=ی;;ن:لک;;ۀ::ج;;<:م<ج;;د،:ش;;رمذدگی:ثج;;ت: ش;;ده:ب;;ر=ی:یهودح;;<ن:در

:مر;<ن:مس;له<ج<ن:آش;ذ<:ب;<:ق;رآن:و:س;ذت: که:ت<:=بد:بر:تص;ویر:یهودح;ت:در جذگی:=ست:
 =س می:ب<قی:خو=هد:م<جد.

ه;<یی:در:جه;ت:هخ;ک::که:فع<لرت::م،:چ<پ:شده:=ست؛:زم<جی1997=ین:مق<له:در:سحخ<مجر:
:...:دو:ب<ره:در:غرب:آغ<ز:شده:بود.:ف<یرسخون،:به:=ی;ن::پی<مجر:حرمت :و ک<رحک<تور کشردن: ب<:

گ;رۀ:تفس;رری :تطجرقی،:هن:حک: ک<ر :پ;ی:ه;دف:خ;ود،::ر=:می::وسرله،:ضهن:حک: گش;<حد،:و:ه;ن:در
گ<م:برمی::حعذی  د=رد.::=حج<د:روحرۀ:=حخر=م:به:دحگر:=دح<ن،:

:تطجرقی:در:جهت:=به<م::جهوجۀ:دحگری ک<ر : :آح<ت:ق;رآن:مرب;وط:ب;ه:ص;ف<ت:خد=وج;د:زد=:=ز یی:=ز
:ق;;رآن:بی;;<ن:می ک;;ه:ص;;ف<ت:مخع;;<لی:خد=وج;;د:ر=:در :آن: کذ;;د،:ب;;ه:برخ;;ی::=س;;ت.:ف<یرس;;خون:پ;;س:=ز

ک;;;ردن:) ک;;;ردن:)182::7ص;;;ف<ت:ج<مذ<س;;;ب،:م<جذ;;;د:مس;;;خره: (،:دزد=ج;;;ه:س;;;رک:79::9(،:فر=م;;;وش:
؛:73::3(،:دس;;ت:)23:27،:11:37(،:چش;;ن:)272،:115::2(.:د=ش;;خن:چه;;ره:)182::7کش;;ردن:)

کذ;;;;د:و:س;;;;حس:ب;;;;ر=ی:جظررس;;;;<زی::(:=ش;;;;<ره:می3::11؛:54::7(:و:=حس;;;;خ<دن:ب;;;;ر:روی:ع;;;;رش:)5:64
:ت;;ور=ت:م;;ی:مد<  :ب;;<ب:س;;وم:خ;;روج،:مرب;;وط:ب;;ه:::آورد؛:حعذ;;ی:ه;;<یی:ه;;ن:=ز فر=زه;;<ی:هش;;خن:و:جه;;ن:=ز

:ب;<رۀ:پش;ره<جی :ب;<ب:شش;ن:در :::پذه<ن:شدن:آدم:و:حو=:=ز:چشن:خد=وجد،:و:فر=ز:ششن:=ز خد=وج;د:=ز
:آوردن:=ین:مد< آفرحذش:آدم :_ش;ود::که:ب<عث:تأمل:و:درج;گ:خو=جذ;ده:می:_ه<::.:ف<یرسخون،:پس:=ز

 کذد.:و:هرمذوترکی:بی<ن:می::توجره:=ین:مس<خل:ر=:=ز:لح<ظ:تفسرری

:مهن ک;رده،:ش;ج<هت:روش:=ز که:ف<یرسخون:بد=ن:=ش<ره: :::ه;<ی:تفس;رری:ترین:جک<ت:تطجرقی: در
:به:وجود:بسر<ری :یهودحت:=ست.:=و :=ین:روش::=س م:و در:مر;<ن:یهودح;<ن:=ش;<ره:::ه;<ی:تفس;رری:=ز

::کذ;;د؛:=زجهل;;ه:ت;; ش:ع<له;;<ن:یه;;ودی:ب;;ر=ی:ح;;ل:تذ<قض;;<ت:ت;;ور=تی:)ک;;ه:ح;;ک:ه;;دف:تفس;;رری:می
::چذرن،:تف<سرر:عقلی،:تهدرل;ی،:جح;وی،:رو=ی;ی:و:عرف;<جی:(.:هن:تفسرری:هست؛:=م<:جه:حک:شروۀ

ک;;;ه:ف<یرس;;;خون:تص;;;رح،:می :ه;;;ر:دو:دی;;;ن:وج;;;ود:د=رد؛:ض;;;هن:=ی;;;ن: ::در ک;;;ه:یهودح;;;<ن:برخ;;;ی:=ز کذ;;;د:
گرفخه::ه;;<ی:تفسرری:م;;ؤثرترین:=بز=ره;;<:و:روش (:و:118=ج;;د:)ص:ش;;<ن:ر=:=ز:ههخ<ح;;<ن:مسله<جش;;<ن:فر=

 .:=ی:بسر<ر:ح<یز:=ههرت:=ست:=ین:جکته

:وقخی:به:تفسرره<ی:مع<صر:قرآن،:م<جذ;د:تفس;رر:محه;د:عج;ده:می:هن پ;رد=زد،:جظ;<یر::چذرن،:=و
 :::کذد:یهودی:و:مسرحی:=و:ر=:جرز:معرفی:می

محه;;د:::م(:در:هذ;;د،:و:دحگ;;ری1898ت;;<ز،:حک;;ی:س;;رد:=حه;;د:خ;;<ن:):دو:چه;;رۀ:پ;;یش
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ک;;ه:می1915عج;ده:) کذذ;;د:تض;<دی:مر;<ن:عل;;وم::م(:در:مص;ر:بودج;د: کوش;ردجد:=ثج;<ت:
ه;;;<،:در:ع;;;<لن::م;;;و=ز=ت:=ی;;;ن:ت ش::جرس;;;ت.:ب;;;ه::ه;;;<ی:قرآج;;;ی:ع;;;ی:جدح;;;د:و:آموزهطجر

:یهودحت:جرز:ع<له<جی ;وزه:ِهرت;ز:):ب;ه::دست:::مسرحرت:و :بودج;د؛:م<جذ;د:ی  م(:1946ک;<ر
کذرس;ه:تفسرر:هرتزکه:تفسررش:بر:تور=ت:ب<:ج<م: ه<ی:یهودح;<ن::ت<:=و=خر:ق;رن:بیس;خن:در:

::م;و=ز=ت:ت ش:ه:ک<ر:شرو،:د=شت.:تفسرر:علهی:جر;ز،:ب;:مح<فظه ه;<ی:مس;له<ج<ن،:در
:آث<ری  .(999)صشود::بر:=ین:مجذ<:تولرد:می::غرب:هن:رو=ج:د=رد:و:هذوز

:جهوج;ه کت;<ب:جه;ود:ح<فخ;ه::_ه<ی:بس;ر<ر:مه;ن:=ز:مط<لع;<ت:تطجرق;ی::حکی:دحگ;ر:=ز :=ی;ن: :_ک;ه:در
:قج;; :ب;;ه:موض;; :دوگ<ج;;ۀ:ق;;رآن:در :=بخ;;د=،:ف<یرس;;خون:ب;;<ز < :تجر;;ین:جگ;;<ه:ق;;رآن:ب;;ه:یهودح;;<ن:=س;;ت.:در

د=ج;;د.:=ی;;ن:مذج;;ر:ب;;ه::کذ;;د:و:آن:ر=:ج<ش;;ی:=ز:رد:دع;;وت:=س;; م:توس;; :آج;;<ن:می:یهودح;;<ن:=ش;;<ره:می
:ر=ه که:هذوز ده;د::گ;<ه:وع;ده:می::حل:درسخی:بر=ی:آن:ح<فت:جشده:=س;ت.:آن:=خخ فی:شده:=ست:

کل;;ی:ر=ه ح;;ل::حل;;ی:ب;;ر=ی:=ی;;ن:مش;;کل:بی<ب;;د.:آن:ر=ه:ک;;ه:ب;;دون:پ;;رد=خخن:ب;;ه:جزخر;;<ت،:ب;;ه:ص;;ورت:
 :چذرن:=ست

 :::کذد:ن:ب<:دو:عج<رت:به:یهودح<ن:=ش<ره:میقرآ

ک;;ه:یهودح;;<ن:ش;;جه«.:=ل;;ذین:ه;;<دو=»ح;;<:«:یه;;ود.:»1 ::=ی;;ن:عج;;<رت:دوم:د=ر=ی:=ی;;ن:جکت;;ه:=س;;ت:
کرش:د=ده:جزیره،:در:=صل،:یهودی:ججوده :و=ق ،:تغریر:  =جد.::=جد:و:در

:تور=ت:آمده:=ست؛:=::=ین:عج<رت:ج<آر:به:=سر=خرلر<جی«.:بذو:=سر=خرل.:»2 که:در ه<::م<:=ین=ست:
:قرآن:د=رجد :جقش:در دهی:خد=وجد:به:مردم:موح;د؛::=ی:ت<رحخی:=ز:چگوجگی:پ<د=ش:حکی:جهوجه::دو

ک;;ه:د=ر=ی:ذ=ت;;ی:س;;رکش:و:ج<فرم;;<ن:جزیره:در:س;;وی:دحگ;;ر،:یهودح;;<ن:ش;;جه :بر=ب;;ر:فرم<ن:=جد: ه;;<ی::بر:در
:ب<فت:ت<رحخی:عربسخ<ن:قرن:هفخن::=لهی دحگ;ر::که:دو:ج<معۀ:توحر;دی:در:رق<ب;ت:ب;<:ح;ک:_=جد.:در

کهن:و:سذت:_بودجد: ::حک:مزحت:مهن:بر=ی:یهودح<ن:ت<رحخ: که:رحش;ه:در ه<:و:رسوم:مقدسش<ن:بود:
ک;;ه:در:ح;;< :ش;;کل گرفخن:ب;;ود،:در:مق<ب;;ل::توحر;;د:=صرلش;;<ن:د=ش;;ت.:ج<مع;;ۀ:توحر;;دی:جدح;;دی:

:فرم<ن ک;;;;<ن:هه;;;;رن:یهودح;;;;<ن:در:س;;;;رپیچی:=ز ::=ی;;;;ن:=دع<ه;;;;<:ب;;;;ه:س;;;;و=بق:ب;;;;د:جر< ه;;;;<ی:خد=وج;;;;د:و
ک;ه:=ز:قض;<:هه;ۀ:=ین:=ش;<ره:می:_ب;ر:=حش;<ن:ج;<ز :ش;ده::که:_ه<ی:=لهی::مج<ز=ت ه;<:در:خ;ود::کردج;د:

 رود؟!:می::تور=ت:ثجت:شده:=ست!:پس:دحگر:=ز:=خ ف:آجه<:چه:=جخظ<ری

کت<ب:خد=وجد:مخهن:می  ::کذد:قرآن:ب<ره<:و:ب<ره<:یهودح<ن:ر=:به:تحرحف:

ُ وَی:= ْ: ِمیَ،:َي<ُدصْا:ُیَاّرِ
َ
ِو:َک:ِاَ،:=ّ  ِْ َ =ِض :َج،:ّاَ َُ :.(46::)جس<>ِل

ُ ;وَی:= ْ: ّرِ
:َق<ِ ;شًة:ُتَ ُْ َِبُ ْلَأ<:ُقُلو َْ :َج :َص ُْ <ُي ّأَ َْ  َ: ُْ شَث<َقُه ْعِاِىُ:ّاِ ََ ِو:َک:َ ِبَم<: ِْ َ =ِض; :َج;،:ّاَ َُ ::)م<خ;دهِل;

91).:
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ِمیَ،:َي<ُدصْا:مَسَّ:
َ
:ِاَ،:=ّ  ;َک;<ُجوَی:ِللْ:;َص ُت ;ِمِا:مَسَّ

ْ
:ت;  یَ،:ََلْ :َ>=َخ;ِل ُ ;وَی:=:َک:<ُجوَی:ِلَع;ْ م  :ِا;،:َک: ْ:ُیَاّرِ َُ ِل;

ِو: ِْ ِ :َاَ =ِض ْْ :.(49::)م<خدهَب
ِمیَ،:یَ: ّلَ یْر:ّ ِ ُبوَی:= ْ:ْک:َ َو :َیُع ُ وَی:َي;َم=:ِا;ْ،:ِجأ;ِ :ِک:َُ :مُثَّ ُْ تِ ِی

َ
<َا:ِب  ََ:: ُِ =:: ًَ ًأ;<:َقِل;ش َ ََ صْا:ِب;ِو: ل ََ ِلشْم;

:> َّ ِ ّ:ُ ُ
َ
یْر:َّل <:یَ:َک:َ َو َّ ِ ّ:ُ ُ

َ
یْر:َّل  َ: :َص ُْ تِ ِی

َ
َبْن:أ :19.(79::بقره)ِسُبوَی:ْک:ََ

:ه<:ج<شی:=ز:هه<ن:=خخ ف<ت:مر<ن:وحی:=س می:و:مخن:تور=ت:یهودح<ن:=ست.::=ین:=ته<م
کذون:ب<حد:به:تف<وت ک;رد.:شخص;رت::ه<ی:دو:مخن:وحر<جی:= ه<ی::در:یهودحت:و:=س; م:توج;ه:

:د=سخ<ن گفخ<رش;<ن:::=ی:گوج;ه:ه<ی:تور=ت،:ههه:به:=صلی:در :ب;<رۀ:=فع;< :و: ک;ه:ر=ه:جق;د:ر=:در هس;خذد:
:زج;;دگی:هه;;ۀ:آجه;;<:جذج;;ه:می:ب;;<ز ب;;ه:آج;;<ن:::=ی:سر=س;;ر:بش;;ری:گذ=رج;;د.:وج;;ود:مش;;ک ت:=خ ق;;ی:در
:قرآن:هه<ن:شخص;رت:می ش;وجد::ح<فخ;ۀ:=له;ی:آ;<هر:می:ه<:ب;ه:ش;کل:پی;<مجر=ن:هد=حت:دهد؛:=م<:در

:بسر<ری::که:ع<ری :آن:مش;ک ت:=خ قی::=ز ک;ه:مخذ;ی:=ز :آن: ::=دب;ی:ب<ش;د،:مخذ;ی::=ج;د.:ق;رآن:ب;یش:=ز
گ;<ه:=س;;ت:و ک;;ه:پی<م:خودآ :ت;;ور=ت:تعلره;;ی:و:آموزش;;ی:=س;;ت: :بیش;;خر:=ز ه;;<حش:ر=:ب;;ه:ش;;کلی::بس;;ر<ر

:غرر:مسخقرن:دقرق ک<مل:::کذد؛:بر=ی:مد< ،:=بر=هرِن:قرآن:تصویر:بهخری:تر:=لق<:می:تر:و =ز:حک:=لگوی:
:بر=ب;;ر:خد=وج;;د:جش;;<ن:می :=جس;;<ن:تس;;لرن:مح;; :در ::ده;;د؛:در:ح<لی:=ز گ;;<هی:در ک;;ه:=ب;;ر=هرِن:ت;;ور=ت:

:=ز:شر=ح :=و:طفره:میک:قدرت:خد=:شک:می  20(.153:-:152رود:)ص:ذد:و

:پ<ح<ن،:ف<یرسخون:به:=ین:جکته:=ش<ره:می :ب;د::در ک;ه:ق;رآن:یهودح;<ن:ر=:ب;ه:دو:دس;خۀ:خ;وب:و کذد:
کس;;<جی:تقس;;رن:می :=ز:یهودح;;<ن:ب;;د: گوح;;<:مذظ;;ور :::کذ;;د.: ک;;ه:رس;;<لت:پی;;<مجر:ر=:جحذیرفخذ;;د:و هس;;خذد:

:=ز:یهودح;;<ن:خ;;وب،:مع;;دود:=شخ<ص;;ی ک;;ه:پی;;<م:مذظ;;ور ر=::[محه;;د]::دحذ;;ی::و:رهج;;ری::جری=جد:
 (.153پذیرفخذد:)ص

:ب<رۀ:برآحذد:جگ<ه:قرآن:به:یهودحت:و:مسرحرت:می:هن  :::گوحد:چذرن،:در

                                                     :
گوجۀ:دحگری:می:ه<:مخوجه:یهودح<ن:شجه:رسد:ههۀ:=ین:=ته<م:.:به:جظر:می19 گوح<:تور=ت:ر=:به: که: =جد؛:ج;ه:=ی;ن::خو=جده:جزیره:=ست:

:فع;ل:مض;<ر،:=س;خف<ده:ش;ده:=س;ت،:ج;ه: :هه;ۀ:=ی;ن:آح;<ت:=ز ک;ه:ت;ور=ت:موج;ود:مح;رف:=س;ت.:در :آح;<ت:=ی;ن:ب<ش;د: که:مذظور
:آح<ت:دحگر:مؤح;د:ت;ور=ت:و:مط<ل;ب:آن:هس;خذد.:س;خذ<ن:ف<یرس;خون:خ;< :بسر<ری:=ز :آن:م<ضی،:و :=ز :=ی;ن:دق;ت:=س;ت:و لی:=ز

کذ;;وجی:ر=:مح;;رف:م;;ی:چذ;;رن:برد=ش;;ت:م;;ی ک;;ه:ق;;رآن:ت;;ور=ت: :ح;;<لی::ش;;ود: :ج;;ه:عق<ح;;د::د=ج;;د؛:در ک;;ه:ق;;رآن،:بیش;;خر:ب;;<:یهودح;;ت،:و
:تذش:=ست؛:چذ<ن کرده:=ست.::یهودی،:در :=د=مه:به:=ین:جکته:=ش<ره:  که:خود:ف<یرسخون:جرز:در

:=ین:ج<:به:بخش20 :تور=ت::.:ف<یرسخون:در که:به:جظر:م;ی:=رج<،:میه<یی:=ز ::دهد: :وج;ود:چذ;رن:مط;<لجی:در رس;د:در:حقرق;ت،:=ز
که:ب<عث:ش;د:فرع;ون:س;<ره:ر=:ب;ه::تور=ت:=حس<س:شرمذدگی:می :ب<رۀ:ههسرش:=ست: کذد.:حکی:دروغ:=بر=هرن:به:مصرح<ن:در

:21-11::12زج;;ی:بگر;;رد:)پی;;د=حش: :ب;;<رۀ:تول;;د:فرزج;;دی:=ز ک;;ذش:س;;خرف:=ب;;ر=هرن:ب;;ه:وع;;دۀ:=له;;ی:در ه;;<جر:=س;;ت:(.:دحگ;;ری،:و=
:سومی،:چ<جه21-15::17)پید=حش: :ب<رۀ:قوم:سدوم:)ق;وم:ل;وط(:=س;ت:)پی;د=حش::(:و (.:32-22::18زجی:=بر=هرن:ب<:خد=وجد:در

کرده،:و:سومی:ر=:ت<:حدودی:تأیید:می :ب<رۀ:=ولی:س<کت:=ست،:دومی:ر=:=ص ح: که:قرآن:در  کذد.:ش<ح<ن:ذکر:=ست:
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گفت:به:طور:خ صه:می کذ;د؛::ت;ر:=ز:یهودح;<ن:برخ;ورد:می:قرآن:ب<:مسرحر<ن:جرم::تو=ن:
:یهودحت:درمی =ی:=ص; حی:جس;جت::=فخد:...:ق;رآن:وح;ی:=م<:ب<:مسرحرت:شدحدتر:=ز

کتب:آسه<جی :پی:جسخ:آجه;<:ب<ش;د،:=ص حش;<ن:::به: که:در :بدون:آن: پیشرن:=ست:و
کت;;ب:پیش;;رن:جر;;ز:در:ردۀ:مش;;رک<ن:ق;;ر=ر:جهی:می :=ی;;ن:رو،:پی;;رو=ن: =م;;<::گررج;;د؛:کذ;;د.:=ز

:.(954)صج<حگ<ه:مؤمذ<ن:به:=س م:ر=:جرز:در:ج<معۀ:=س می:جد=رجد:
ک;;ه:=س;; م:ب;;<:=عخق;;<د=ت:یه;;ودی:در:س;;خرز:جج;;وده: ح<ص;;ل:=ی;;ن:س;;خذ<ن:ف<یرس;;خون،:آن:=س;;ت:

::=س;;ت:)چذ;;<ن: گ;;ر:س;;خرزی:ب;;وده،:مر;;<ن:=س;; م:و :ب;;<:تثلر;;ث:مس;;رحی:ب;;وده:=س;;ت(؛:بلک;;ه:= ک;;ه:م;;د ا
:بو:یهودح<ن:پیه<ن :آن:روزگ<ر رو:و::ده:=ست.:پس:=مروز:هن:جج<ح;د:مر;<ن:یهودح;<ن:مر<ج;هشکن:و:شرور

کت<ب :جز=ع;ی:ب<ش;د؛:زی;ر=:ب;ه:ه;ر:ح;< ،:ق;رآن: پ;یش:=ز:خ;ود:ر=:ب;ه:::ه;<ی:آس;ه<جی:مسله<ج<ن،:سخرز:و
کت<ب:رس;;هرت:می :=ی;;ن:رو،:مؤمذ;;<ن:ب;;ه:آن: :=ز بیذ;;د.:ب;;<::ه;;<:ر=:ه;;ن:در:مع;;رض:جج;;<ت:می:شذ<س;;د:و

که:=ین:ههه،:خود:ف<یرسخون:=ذع<ن:می:=ین: تو=جد:ههۀ:=خخ ف<ت:ر=:برط;رف::حل:هن:جهی:ر=ه:کذد:
=ز:تحهرل:جظرحۀ:تحرحف:::(.:ش<حد:ر=هی:بر=ی:بهجود:=ین:جظرحۀ:ف<یرسخون:خودد=ری113کذد:)ص

که:س;خن:=ز:روی :=ججرل:بر:قرآن:ب<شد؛:به:ویاه:در:ج<یی: دالج;ه:و:تقریج;ی:=س;ت؛::ک;رد:ه;ن:تور=ت:و
کل:قرآن:حخی:حک:آحه:ح<ف;ت:جهی : ک;ه:ب;ه:زیر=:در کذ;د؛::ص;ر=حت،:چذ;رن:جظرح;ه::ش;ود: =ی:ر=:مط;رح:

کت;<ب(::آحد،:دست:بلکه:آجچه:=ز:خود:قرآن:برمی کل;ی:=ه;ل: :ب;ه:ط;ور: ک;ردن:یهودح;<ن:)و ب<ال،:م;خهن:
کردن»جزیره:در:عصر:جزو :به:::شجه کت<ب:مقدس:بخش«:پذه<ن: ک;ه:ج;<آر:ب;ه::ه<یی:=ز: ش<ن:=س;ت:

:=ی;;ن:لزوم;;<ا:22:-:7=حه;;دی،:ص::=ج;;د:)ر.ک:ه<ی:جج;;وی:بوده:بش;;<رت ک;;ه::(:و ب;;ه:=ی;;ن:معذ;;<:جرس;;ت:
کوچ;ک:یه;ودی،:روزگ;<ری ک;ل:جس;خه::آجچ;ه:ح;ک:فرق;ۀ: ک;رده،:=ز: کت;;<ب::در:عربس;خ<ن:پذه;<ن: ه<ی:

ه;<ی:ع<له;<ن:مس;له<ن:ب;ر=ی:برجه;ودن:هه;<ن::مقدس:در:سر=سر:جه<ن:حذف:ش;ده:ب<ش;د؛:ت ش
:ت;ور=ت:و:=ججر;ل(:ه;ن:مؤح;د:=ی;ن:دح;دگ<ه:=س;ت:)ب;ر=ی::بش<رت کت<ب:مقدس:فعلی:)=ع;ن:=ز : ه<:در

 (.:بش<ر=ت:عهدین،::ص<دقی:طهر=جی::ه،:ر.کجهوج

کردن قرابت   های فکری برجسته 

:=حج;;<د:ه;;ن:حک;;ی:دحگ;;ر:=ز:روش دل;;ی:مر;;<ن:یهودح;;<ن:و:مس;;له<ج<ن:ت;; ش:=و::ه;;<ی:ف<یرس;;خون:در
کردن:عذ<ص;ر:مش;خرک:ح;<:مش;<به:در:دو:دی;ن:=س;ت؛:ب;ر=ی:مد;< ،:در:بخ;ش: خ;د=:و:»بر=ی:برجسخه:

:=دبی<ت:پس<قرآجی ک;ه::ون:به:=ههرت:شرحعت:در:=س; م:و:یهودح;ت:میف<یرسخ»::=لهر<ت:در پ;رد=زد:
ک;ه:=س; م،:=لجخ;ه:بیش;خر:=ز:یهودح;ت،:ب;ه:مس;<خل::مسرحرت:ف<قد:آن:=س;ت.:وی:تص;رح،:می کذ;د:
:=لهر<تی:پرد=خخه:=ست؛:=م<:ب<ز:می ه;ر:روی،:=لهر;<ت:در:درج;ۀ:دوم:جس;جت:ب;ه:::ب;ه::گوح;د:ک می:و
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:چذ;ر :د=رد.:در ک;ه:ف<یرس;خون::ن:م;و=ردی:ب;ه:جظ;ر:میشرحعت:)مع;<د :ه خ;<ی:یه;ودی(:ق;ر=ر رس;د:
:یهودحت:چذرن:سخن:می:تذه<:بر=ی:جزدحک ::تر:جش<ن:د=دن:=س م:و کر;د:دو گوحد:)ش<هد:آن:هن:تأ

:جر;ز:می :=و گر:جه:حخه<ا :بر:=ههرت:حکت<پرسخی:در:=س م:و:یهودحت:=ست(؛:و: ک; م::ب<رۀ:=و ک;ه: د=ج;د:
:=س م،:هن :آن:=س;:در :فقه:و:شرحعت،:بلکه:ب;<التر:=ز ت؛:چ;ون:=ول;ی:دربرگررج;دۀ:=ص;و :دی;ن،:و:تر=ز

ک;ه:=و:می ک;ه::دومی:ش;<مل:ف;رو،:دی;ن:=س;ت؛:ض;هن:=ی;ن: تو=جس;ت:ب;ه:=ی;ن:جکت;ه:ه;ن:=ش;<ره:بکذ;د:
ک;; م:=س;; می:ب;;وده:=س;;ت؛:::ت;;رین:عذ<ص;;رش،:م<جذ;;د:خد=شذ<س;;ی:مجخذ;;ی:ک;; م:یه;;ودی:در:مهن ب;;ر:

گز=رش:ولفسون:هن:به:چذ<ن:  (.:87:-:82شهج<زی،:ص::آحد:)ر.ک:تلوح،:برمی::که:=ز:

 عربی _  های عبری انگشت نهادن بر قرابت

کت;;<ب::د=ج;;د:و:چذ;;<ن::خ;;وبی:می:و:عرب;;ی:ر=:ب;;ه:::ف<یرس;;خون:ه;;ر:دو:زب;;<ن:عج;;ری ک;;ه:در:مقدم;;ۀ:
:ع حقش:ح<فخن:شج<هت کرده،:حکی:=ز :=ی;ن::تصرح،: :=ی;ن:رو،:در ه<ی:مر<ن:=ی;ن:دو:زب;<ن:=س;ت.:=ز

کله;ۀ:عرب;ی:ح;<:=ص;ط ح: بی<ب;د،:ب;ه:::=س; می،:مع;<دلی:عج;ریکت<ب:هن،:هر:ج<:بخو=جد،:بر=ی:حک:
:قط ،:آن:ر=:ذکر:می که:می:طور =ز:یهودح;<ن:آش;ذ<:ب;<:::تو=ج;د:ب;ر=ی:بس;ر<ری:کذد.:=ین:موضوعی:=ست:

ک;ه:ب;ر=ی:ع ق;ه::زب<ن:عجری مذ;د=ن:ب;ه:مط<لع;<ت:تطجرق;ی:جر;ز:مفر;د::جرز:جذ=ب:ب<شد؛:ضهن:=ین:
گذش;;;خه:=ز:ذک;;;ر:بس;;;ر<ری :=ی;;;ن:ش;;;ج<هت::=س;;;ت؛: ،:ف<یرس;;;خون:فهرس;;;خی:=ز:ه<:در:ال:ب;;;ه:الی:م;;;خن:=ز

ک;;ه:می ک;;رده:=س;;ت: کت;;<ب: مذ;;د=ن:مفر;;د::تو=ج;;د:ب;;ر=ی:ع ق;;ه:=ص;;ط ح<ت:مش;;<به:ر=:ه;;ن:ض;;هرهۀ:
 ب<شد.:

گزیجش2-2-5  . 

گ;ز=رش:س;رره،:ب;ه : :ب;ودن:خ;;ون::عه;د،:بخش::ف<یرس;خون:در :ب;<رۀ:بردگ;<ن:ح;<:ه;در ک;;ه:در ه;<یی:ر=:
:=جح;;ر=ف:ذه;;ن:خو=جذ;;دۀ:غرب;;ی: ک;;رده:ت;;<:=ز خه;;< :ق;;وی:موج;;ب:ک;;ه:ب;;ه:=ح:_ک;;<فر=ن:=س;;ت،:ح;;ذف:

:مق<ب;ل،:بخش::جل;وگرری:_ش;ود::بدفههی:می ک;ه:مرب;وط:ب;ه:رع<ح;ت:حق;وق::کذ;د.:وی:در ه;<یی:ر=:
 (.28:-:27کذد:)ص:یهودح<ن:=ست،:برجسخه:می

:بس;;ر<ری گزحذش::ف<یرس;;خون:در ده;;د؛:م<جذ;;د:=جخخ;;<ب::س;;لرقگی:ب;;ه:خ;;رج:می:ه;;<حش:خوش:=ز:
:جر;;;ز:ترجه;;;ۀ:آح;;;م::(81:-:79س;;;ورۀ:توحر;;;د:ب;;;ر=ی:معرف;;;ی:خد=وج;;;د:=ز:مذظ;;;ر:ق;;;رآن:)ص =لکرس;;;ی::و

ک;;ه:ترجه;;ه::(،:آوردن:ترجه;;ۀ:آرت;;ور:جف;;ری83)ص =ی:ش;;<عر=جه:و:آهذگ;;رن:=س;;ت::=ز:س;;ورۀ:ض;;حی:
:جر;;ز:=جخخ;;<ب:س;;وره112)ص :آح;;<ت:::ه<ی:=جفط;;<ر،:(:و س;;ورۀ:زم;;ر:ب;;ر=ی:توص;;رف::75ت;;<::67تک;;ویر:و

:بس;;;ر<ری91:-:89ه<ی:قر<م;;;ت:)ص:ص;;;حذه :ترجه;;;ۀ:آح;;;<ت،:ب;;;::(.:=و:در :=ی;;;ن:م;;;و=رد،:پ;;;یش:=ز ه:=ز
 کذد.::=ش<ره:می:_که:ق<بل:=جخق< :در:ترجهه:جرست::_زیج<یی:سجک:بی<ن:آجه<:در:عربی:
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:مذ<ب :تفسرری :در گه::=و گزحذش:جرز: ه<ی:خ<صی:د=رد؛:بر=ی:مد< ،:در:=ش<ره:ب;ه:مج<ح;ث::گ<ه،:
:مفس;ر=ن،:مح;ل:=حج;<د:دی;و=ر:مر;<ن::حو :آح<ت:مرب;وط:ب;ه:قر<م;ت:می::تفسرری ک;ه:برخ;ی:=ز گوح;د:

:قر<م;ت،:=ورش;لرن:د=جس;خه=ه;ل:بهش;ت:و:=ه;ل: گ;ر:چ;ه:مس;خذد:=ی;ن:ق;و :ر=:بی;<ن::ع;ذ=ب:ر=:در =جد؛:
:جق;;ل:=ی;ن:ق;;و :خ;;<ص:=ز:مر;;<ن:ه;;ز=ر=ن:دح;;دگ<ه،:ب;;ر=ی::21کذ;د.:جهی گ;;زحذش:و ک;;ه: مش;;خص:=س;;ت:

 =حج<د:قر=بت:مر<ن:یهودح<ن:و:مسله<ج<ن:=ست.:

:دحگر:جهوجه گ;زحذش:دع;<ی:مس;،:پ;<،:در:هذگ;<م:توض;ر،:چگ;وجگی:وض;و::=ز ه<ی:درخور:ذک;ر،:
:آن:ب<فت،:تأثررگذ=ر:می که:در  (.:162جه<حد:)ص:گرفخن:=ست:

گاهی . حاشحه2-2-6  بخش  های آ

ک;ه:مط;<لجی::در:قسهت ک<دره;<ی:رجگ;ی،:هس;ت: : کت;<ب،:مط;<لجی،:بیش;خر:در ه<ی:مخخل;ف:
گ<هی:رود،:=م;;<:ذک;;ر:=ی:ب;;ه:ش;;ه<ر:م;;ی:ح<ش;;ره بخش;;ی:در:مق<ب;;ل:برخ;;ی:=جحر=ف;;<ت::آجه;;<:ب;;<:ه;;دف:آ

:=ش;;<ره:ب;;ه:دور=ن:ط ی;;ی:یهودح;;<ن:تح;;ت:حکوم;;ت: ت;;<رحخی:=س;;ت؛:=ز:جهل;;ه،:ف<یرس;;خون،:پ;;س:=ز

                                                     :
:=ین:=قو= :ر=:می:.:جهوجه21  دحد:::131:-129،:ص27ج:تو=ن:در:طجری،:=ی:=ز

:قد:ق :بج:کل::إن:ذلرو ،:ق;< ::ثذ;<:=لحس;ن:ب;ن:ب;  ،:یعل:ی::حدثذکر:من:ق< :ذلکجهذن.:ذ:یت:=لهقدس:عذد:و=در=لسور
ه:ی;جه;ذن،:فح;دم:ع;ن:یب:یب;ن:عج;د:=هلل:ب;ن:عج;<س،:عذ;د:و=د:یذ;ت:م; :عل;کق< ::ثذ<:حه<د،:ق< ::یخجرج<:یبو:سذ<ن،:ق;< ::

: :فِ:ی :بَ:::ِربعجد:=هلل:بن:عج<س،:یجه:ق< ::َفض  ه  :ب<ٌب:ب<ِطذ  :َله  وٍر :ِبس  ن  :رَذه  َع;ذ=ب  :ِقَجِل;ِه:=ل  :ِم;ن  ه  :آ;<ِهر  :َو َهم  ح  .:فق;< ::ه;ذ=:موض; ::ِه:=لّرَ
:جهذن.:ی=لسور:عذد:و=د

ز،:ع;ن:ی;د:ب;ن:عج;د:=لعزرم،:ع;ن:س;عر;،:بن:عطحمحهد:بن:رد:یعه:یم،:ق< ::ثذر،:بن:عطحم:بن:ردرن:بن:عطرإبر=ه:یحدثذ
:فِ:»قو ::ح<ن:کبن:=لص<مت،:یجه:=لعو=م،:عن:عج<دا::ییب ;ه  :ر;ب<ٌب:ب<ِطذ  َع;ذ=ب  :ِقَجِل;ِه:=ل  :ِم;ن  ه  :آ;<ِهر  :َو َه;م  ح  ،:ق;< ::ه;ذ=:ب;<ب:«ِه:=لّرَ

:=لرحهم.:
:بن:یبیحدثذ<:=بن:=لجرق ت:=لهقدس،:ق;< ::ی=لعو=م:مؤذن:ب:یس،:عن:یبرم:بن:قرد:بن:عطرسلهم،:عن:سع:ی،:ق< ::ثذ<:عهرو

:=ل;ذحسهعت:عجد:=هلل:بن:عهرو:بن:=لع<ص: ;ِرَب:بَ:»=لق;رآن:::یره:=هلل:ف;ک;ذ:یقو ::إن:=لسور ;َفض  :فِ:ی  ;ه  :ب;<ٌب:ب<ِطذ  :َل;ه  ;وٍر :ِبس  ن  ِه:ر;َذه 
: َعذ=ب  :ِقَجِلِه:=ل  :ِمن  ه  :آ<ِهر  :َو َهم  ح  :=لشرق«:=لّرَ :جهذن.::ی،:ب<طذه:=لهسجد،:و:آ<هره:و=دیهو:=لسور

:کج:ین:حثذ;<:ش;ررا،:ق< ::ثذ;<:ص;فو=ن،:ق;< ::رمحهد:بن:عوف،:ق< ::ثذ<:یبو:=لهغ:یحدثذ :یف;:ی=لج;<ب:=ل;ذ:یق;و :ف;ح<ن:ک;عج;<ا
ِرَب:بَ:»ق< :=هلل:::یت:=لهقدس::إجه:=لج<ب:=لذیب :فِ:ی :َفض  ه  :ب<ٌب:ب<ِطذ  :َله  وٍر :ِبس  ن  :قول;ه::رَذه  :و َع;ذ=ب  :ِقَجِلِه:=ل  :ِمن  ه  :آ<ِهر  :َو َهم  ح  ِه:=لّرَ

:فِ: ;;ه  :ب;;<ٌب:ب<ِطذ  :ر;;َل;;ه  َه;;م  ح  :ب;;<ب:ب<طذ;;ه:ف=لس;;و:کره::ل;;ذلک;;ق;;و :تع;;<لی:ذح،:«ِه:=لّرَ =لظ;;<هر::که:=لرحه;;م:و:آ;;<هره:م;;ن:قج;;ل:ذل;;ر;;ر
:بذحو:=لذ:یعذح=لعذ=ب:: :ل.ی،:ق< :یهل:=لخأوکذل:یقلذ<:ف:ی=لذ<ر.:و

: :دی;و=ر گذش;خه:=س;ت؛:زی;ر=:=ی;ن:رو=ح;<ت:=ز :=ین:رو=ح<ت،:ب<:=ش<ره:و:بدون:=رج<،:مذ<سب: کذ<ر : که:ف<یرسخون:=ز عجرب:=ست:
که:مشرف:به:درۀ:هرذوم:)محل:س;وز=جدن:=طف;< :و:مردگ;<ن(:=س;ت.:=ی;ن:دره::=لهقدس:سخن:می:شرقی:بیت ::_گوحذد: ک;ه:در

ِگهرذوم:شذ<خخه:می که:به:شکل:و=ژۀ:معرب:جهذن:و=رد:عربی:شده:=ست.:یهودح<ن:بر:=ی;ن::_شده::عجری:ب<:ج<م: هه<ن:=ست:
:بوده که:=ین:دره:درو=زه:ب<ور :=ین:=جد: :=ین:رو،:در ک;ه:ف<یرس;خون:جر;ز:=ش;<ره::ک;ه:چذ;<ن:_رو=ح;<ت::=ی:به:آتش:سوز=ن:=لهی:=ست.:=ز

:قجرل:=سر=خرلر<ت:و:عق<حد:یهودی:د=خل:کرده:=ست،:می :=س م:د=جس;ت::تو=ن:آجه<:ر=:=ز ک;ه:ح;ک::_شده:در س;وی::گفخ;ه:ش;ده:
:آتش:)آ<هره:من:قجله:=لعذ=ب(،:و:سوی:دحگر:آن،:حعذی:د=خل:مسجد،:رحهت:=ست:)ب<طذه:فره:=لرحهه(.:  =ین:دیو=ر
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::_روشن:=ست:::=مری::که:بر=ی:محقق<ن:مط<لع<ت:دحذی:_=س م: ک<در:بسخه:توضرح<تی:در در:حک:
:=ی;;ن:دور=ن:::ر:یهودح;;<ن،:ج;;هکذ;;د؛:زی;;ر=:بیش;;خ:ب;;<رۀ:روج;;د:سر<س;;ی:ش;;دن:=ی;;ن:بح;;ث:=ر=خ;;ه:می تذه;;<:=ز

:=ث;;ر:تجلرغ;;<ت:س;;و>:یهودح;;<ن:=س م:ط ی;;ی:بی س;;خرز:جگ;;<هی:و=روج;;ه:ب;;ه:آن:دور=ن::خجرج;;د،:بلک;;ه:در
ک;ه:مذج;ر:ب;ه:=حج;<د: کوت;<ه،:ذه;ن:خو=جذ;ده:ر=:جس;جت:ب;ه:روج;دی: :ح;ک:مطل;ب: د=رجد.:ف<یرسخون:در

 (.:69کذد:)ص:=ی:شده:=ست،:روشن:می:چذرن:دحد:غرر:و=قعی

:AجقدA. 

:.:جقد:روش:3-1
ک;;ه:مهک;;ن:=س;;ت،:چذ;;<ن: ک;;ه:=س;; م:ر=،:ت;;<:آن:ج;;<: ک;;ه:ف<یرس;;خون:مخعه;;د:ش;;ده:=س;;ت: :آجج;;<: =ز

گز=رش:می که:حک:مسله<ن: کذد: که:در:هذگ<م:ب<زگویی:ت<رحخ:=س م::گز=رش: کذد،:طجرعی:=ست:
:=ی;;ن: که;;<بیش:ته;;<م:بخش:ب;;ه:س;;ر=غ:مذ;;<ب :ت;;<رحخی:=س;; می:ب;;رود.:=ز کت;;<بش،::رو،: ه;;<ی:ت;;<رحخی:

کهنه;;<ی:م:جقل :هش;;<م:س;;ررا:=ب;;ن:ت;;رین:مذ;;<ب :ت;;<رحخ:=س;; م،:م<جذ;;د::س;;خقرن:ح;;<:جق;;ل:ب;;ه:مض;;هون:=ز:
:ت<رحخ:=بن: ک;ردش:ب;<::ه<ی:مذ<س;ب:ر=:مخذ<س;ب:ب;<:روی:هش<م:ر=:ب<:دقت:خو=جده،:بخش:=ست.:=و

ک;;رده، گ;;زحذش: ک;;رده:=س;;ت.:در:بخش:دق;;ت: ه;;<ی::س;;حس:آن:ر=:ب;;<:دق;;ت،:ترجه;;ه:ح;;<:جق;;ل:ب;;ه:معذ;;<:
کت<ب:جرز:به:تذ<سب:مج گرفخ;ه:ت;<:دحگر: :ق;رآن:و:ح;دحث: <ح;ث،:ب;ه:س;ر=غ:مذ;<ب :مخخل;ف:=س; م:=ز

ک;رده،:ب;<:دق;ت:ب;د=ن:=رج;<،: :آجه<:جق;ل: کتب:فقهی:قدحن:و:جدحد:رفخه:و:هرج<:مطلجی:=ز تف<سرر:و:
ک;ه:خ;ود:در:مقدم;ه::د=ده:=ست.:ت;<:=ی;ن:ج;<:هه;ه:چر;ز:مذطج;ق:ب;<:روی کل;ی:ف<یرس;خون:=س;ت: ک;رد:

کرده:=ست.:  بد=ن:تصرح،:

:جگ;<ه:ف<یرس;خون:ب;ه:مذ;<ب :ت;<رحخی:وج;ود::به:صورت:الح;ه:=م<:حک:جکتۀ:آرحف، =ی:پذه;<ن،:در
کت<ب:به:مذ<ب :=س می:=عخه<د:و:تکره:می :بیشخر:مج<حث: که:=و:در کذد،:=م<::د=رد.:درست:=ست:

ک;ه:ح;<ری ک;ه:=ی;ن:=عخه;<د:تذه;<:ت;<:ج;<یی:=س;ت: گر:=و:در:رس;ردن:ب;ه:ه;دف:=ز::حقرقت،:آن:=س;ت:
:رف<ق;ت:مر;<ن:یهودح;<ن:و:مس;له<ج<ن(:ب<ش;د؛:پ;س:=حج;<د:ه::=ش:)حعذ;ی:ش;ده:تعرین:::پیش ه;دلی:و

گر:=و:ه;رچ:ر=ه;ی:ب;ر=ی:=س;خف<دۀ:مدج;ت:=ز::خودی::مذ<ب :=س می،:به: خود:جزد:=و:=ص<لت:جد=رجد:و:=
ک;;ردن:ب;;ه:آجه;;<:ج;;د=رد.:رگ;;ه ::ه<یی:=ز:بی:آجه;;<:ججرذ;;د،:=ب;;<یی:=ز:پش;;ت: :آغ;;<ز :ب;;ه:ت;;<رحخ:در =عخه;;<دی:=و

کت;;;<ب:ر :می :ب;;;<ب:جه<حذ;;;د؛:ج;;;<یی::فص;;;ل:چه;;;<رم: ک;;;ه:=و:=س;;;خف<ده:=ز:مذ;;;<ب :=س;;; می:ر=:تذه;;;<:=ز
کت;<ب:=س;ت؛:زی;ر=:=و:می:ضرورت:معرف;ی:می ک;ه:مقخض;<ی:=ی;ن: ک;ه::خو=ه;د:=س; م:ر=:چذ;<ن::کذ;د:

کذد،:جه:چذ<ن: که:در:حقرقت:بوده:=ست.:=و:در:آن:ج<:س;خذ<ن::مسله<ج<ن:=عخق<د:د=رجد،:معرفی:
گز=رش:تش;;کرک :ب;;<رۀ:=عخه;;<د:ب;;ه: :ب;;<رۀ:=س;; م،:بلک;;ه::،:ج;;ه::یه;;<ی:ت;;<رحخی:دحذ;;:آمرزی:در فق;; :در
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:ب;;;<رۀ:هولوک<س;;;ت،:مط;;;رح:می ک;;;ه:جش;;;<ن:یهودح;;;ت:و:مس;;;رحرت:و:حخ;;;ی:در دهذ;;;دۀ:جگ;;;<ه:::کذ;;;د:
:و=ق ،:ف<یرسخون:ب<:وجود:ههۀ:هن :به:ت<رحخ:=ست.:پس:در ک;ه::_ه;<حش:ب;<:=س; م::گر=یی:بدبیذ<جۀ:=و

گس;;;;خرده س;;;;ذخی::مخعل;;;ق:ب;;;;ه:ش;;;<خۀ:_=ش:=ز:مذ;;;<ب :=س;;;; می:ش;;;ده:=س;;;;ت::مذج;;;ر:ب;;;;ه:=س;;;خف<دۀ:
ک;;ه:مط<لع;;<تش:مجخذ;;ی:=س م ب;;ر:=عخه;;<د:ب;;ه:مذ;;<ب :=س;; می:ب<ش;;د؛:بلک;;ه:::شذ<س;;ی:غرب;;ی:جرس;;ت:

ک<ن:ح;<:تجدح;دجظرطلج<ن:دح;ده:::عکس،:جزدحکی:بسر<ری:بر: :به:ت<رحخ:ب<:جگ;<ه:ش;ک< مر<ن:جگرش:=و
که:=و:در:مق<لۀ::می :=ین:رو:=ست: کت<ب:مقدس؛:برخی:=ز:مط<لع<ت:جدح;د:در:»شود.:هن:=ز قرآن:و:

گش;;<حش:22،«=بط;;ۀ:آجه;;<ب;;<رۀ:ر کت;;<ب::ک;;ه: :ب;;<ب:رو=ب;; :بیذ;;<مخذیگ;;ر: کت;;<ب:مق;;دس:و:::گفخ<ره;;<یی:در
:=ز:چهره:23قرآن گذ=ر : گ<حگر:و:رحچ<رد:ب;ل،:ب;ه:ج;<ن:وجزب;رو:می:=ست،:در رس;د:و::ه<یی:چون:آبر=ه<م:

گوح<:=جخق<دی:به:شروۀ:=و:جد=رد.: گز=رش:روش:=و،:  در:

کت;;<ب:ه;;ن:جهوج;;ۀ:ب;;<رزی:=ز:روی =ز:مذ;;<ب :=س;; می:در:فص;;ل:فخوح;;<ت:وی:::گرد=ج;;ی:در:هه;;رن:
ک;;ه:جش;;<ن:ده;;د:یهودح;;<ن:جر;;ز:هن:=س;; می:دح;;ده:می :ب;;ر=ی:آن: :آجج;;<:=و پ;;<ی:مس;;له<ج<ن:و::ش;;ود.:در

ک;;ه::رود.:جظرح;;ه:م;;ی:24=جد،:ب;;ه:س;;ر=غ:جظرح;;ۀ:ف;;رد:دوج;;ر:مس;;رحر<ن:در:فخوح;;<ت:ش;;رکت:د=ش;;خه =ی:
 :25مذ<ب :=س می:جد=رد.بر:دحدگ<ه:وجزبرو:بذ<:جه<ده:شده:=ست:و:هرچ:=رتج<طی:ب<:::وضوح:مجخذی:به

:=ین:بخش،:بر:خ ف:فصو :قجل،:به:جق;ل:مس;خقرن:م;<جر=ی:فخوح;<ت:=ز:مذ;<ب : ف<یرسخون:در
ک;<فی:آش;ذ<:ب;<:=ی;ن:بح;ث:می:ت<رحخ:=س می:جهی گوح<:خو=جذده:ر=:به:=جد=زۀ: ::پرد=زد:و: د=ج;د.:تذه;<:در

 :گوحد:آغ<ز:فصل:می

=جد:هه;;ه::کت:د=ش;;خهک;;ه:در:فخوح;;<ت:ش;;ر::ب;;ر:=س;;<س:=عخق;;<د:مس;;له<ج<ن،:س;;رب<ز=جی
که:تحت:فرم<جدهی:خلرفۀ:پی<مجر:می:مسله<ن:و:قج<یل:عربی:بوده :=جد.::جذگرده:=جد:

:=ی;;ن:درآم;;د:مخخص;;ر،:=و:ب ف<ص;;له:جظرح;;ۀ:حض;;ور:یهودح;;<ن:و:مس;;رحر<ن:در:فخوح;;<ت: پ;;س:=ز
ه;<ی:مس;خقرن:و:غر;ر:مس;خقرن:بی;<ن::=خخص<ر:جظرحۀ:فرد:دوجر:ر=:ب<:جقل:کذد:و:به::=س می:ر=:طرح:می

:زم;<ن:فخوح;<ت،:هذ;;وز:ج<مع;ه:م;ی تش;;کرل:«:مس;له<ج<ن»=ی:ب;ه:ج;;<م::کذ;د.:ب;;ر:=س;<س:=ی;ن:جظرح;;ه:در
کس;<جی گر=ن:توحر;د:ج;<ب،:ش;<مل:یهودح;<ن:و:مس;رحر<ن:و: :=حر;< :تذه;<:جذجش;ی:=ز ک;ه:::جشده:بود:و

که:هدفش:=ش;<عۀ:توحر;د:ب;وده:=س;ت.:دش;هذی ::بعده<:به:ج<م:مسله<ج<ن:جد=:شدجد،:بوده:=ست:
کهخ;ر:آث;<ر:ش;رک:ب;ه:چش;ن:خ<ص:آجه<:ب<:شرک:ب;وده: ک;ه: :=ی;ن:رو،:خ;<رج:=ز:مرزه;<ی:عربس;خ<ن،: :=ز و

                                                     :
22. The Qur’aan and the Bible: Some Modern Studies of Their Relationship 
23. Bible and Qur’aan: Essays in Scriptural Intertextuality, edited by John C. Reeves. 
24. Fred Donner. 

:ب<رۀ:جظرحۀ:وجزبرو:ر.ک::.:بر=ی:دحدن:جهوجه25 :=آه<رجظر:=و:در  =ی:=ز

Fred Donner, “The Qur'an in recent scholarship, challenges and desideratia,” in: The Qur'an in its 
historical context, p.42 -43. 
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:زرتش;خی:بوده:می :بیشخر:مردم:یهودی:و:مس;رحی:و گس;خرش:=محر=ت;وری:خورده:و ::=ج;د،:فق; :بح;ث:
کرش:جدحد:بر:مردم.:  بوده:=ست،:جه:تحهرل:

ح;;ه ک;;ه:=س;; م:ر=:ب;;<:توج;;ه:ب;;ه:رو گرفخ;;ه:ب;;ود: :پ;;یش: :=ی;;ن:فص;;ل:در ک;;ه:ف<یرس;;خون:ت;;<:پ;;یش:=ز ب;;ر::=ی:
:=ی;ن:فص;ل::که:غربی<ن:می:=س<س:مذ<ب :=س می،:جه:چذ<ن: کذ;د،:عهلک;ردش:در پذد=رجد،:معرف;ی:

:ب;;<ز:ه;;ن:ب;;ر:=س;;<س:روی ک;;ه:=ی;;ن:چ;;رخش:=و ک;;رد::بس;;ر<ر:غر;;ر:معه;;و :=س;;ت.:=لجخ;;ه:روش;;ن:=س;;ت:
=ش:=ست؛:زیر=:ب;<:پ;ذیرش:=ی;ن:جظرح;ه،:یهودح;<ن:خ;ود:ر=:جر;ز:در:فخوح;<ت:=س; می:س;هرن::دالجه:هن
:دحگر:می :بحث:فخوح<ت،:ب;ر:ض;د:مس;له<ج<ن:به;ره:جهی:بیذذد:و ::گررج;د؛:=م;<:ب;ه::=ز ه;ر:روی،:حض;ور

یهودح;;<ن:در:فخوح;;<ت:=س;; می:ج;;ه:=ثج;;<ت:ش;;ده:=س;;ت،:ج;;ه:=ثج;;<ت:حض;;ور:چذ;;د:یه;;ودی:در:س;;ح<ه:
:ج;;ه:پ;;یش:تو=ج;;د:=حج;;<د:ه;;ن:مس;;له<ج<ن:می کذ;;د:و ک;;ه:=ی;;ن:جظرح;;ه:ب;;د=ن::_ه<ی:ت;;<رحخی::زمرذ;;ه::دل;;ی:
ک:در:فصل:_جر<زمذد:=ست: ت<ب:تد=رک:دحده:شده:=ست.:خو=جذ;ده:ب;<:رس;ردن:ب;ه:=ی;ن:ه<ی:قجلی:

گه;<ن:دچ;<ر:س;ردرگهی:می ک;ه:چگوج;ه:پی;<مجر:=س; م:فص;ل،:ج< ب;<:::ه;<ی:بس;ر<ری:جذگ:ش;ود:
:بیرون:ر=جده:=ست.:ب<:=ین:ح< ،:پس:=ز:درگذش;ت:=و،: :آجه<:ر=:=ز:محدودۀ:حج<ز یهودح<ن:د=شخه:و

 توحرد:ر=:به:مذ<طق:دحگر:برس<جذد.::=جد:ت<:پی<م:پیرو=جش:ب<:یهودح<ن:و:مسرحر<ن:مخحد:شده

:=س;;خف<ده:=ز:مذ;;<ب ،:ج<ش;;ی:=ز:هه;;<ن:جگ;;رش:=ص;;لی:ف<یرس;;خون:ب;;ه:مذ;;<ب : =ی;;ن:تغری;;ر:روش:در
که:در:ذهن:د=رد.:پس:ت<:هر:::جگ<هی:=بز=ری::ت<رحخی:=ست؛:حعذی بر=ی:رسردن:به:=هد=ف:خ<صی:

گس;;خرش:ص;;ل،:و:دوس;;خی:ب<ش;;د،:ب;;ه: :=ی;;ن:مذ;;<ب :در:جه;;ت: آجه;;<:=س;;خذ<د:ج;;<:=مک;;<ن:=س;;خف<ده:=ز
که:جظرحه:می ک<رآمدتر:بجرذد،:به:کذد:و:ج<یی: :مذ<ب :ت<رحخی:=س م:ر=: ر=حخی:آجه;<:::ه<ی:مسخقل:=ز

 دهد.::ر=:ترجر،:می

 کرد::.:جقد:روی3-2

که:خود:ر=:مذ<دی:=س; م:در:مر;<ن:یهودح;<ن:می:ف<یرسخون:حک:یهودی:=س م د=ج;د؛::پژوه:=ست:
جه<ح;د:و:ته;<م::بی;<ن:مهک;ن:ب;ر=ی:مخ<طج;<ن:خ;ود:برمی:پیوسخه:زیج<ترین:وجوه:=س م:ر=:ب<:بهخ;رین

ک;<ر:می::_:عربی:)ح<:یهودی:::_::ت ش:خود:ر=:بر=ی:رسردن:به:جقطۀ:آر=مش:عجری: بذ;دد.::=س می(:به:
ه<:و:خ;دم<ت:ب;ه:ج;<ی:خ;ود:جرک;و:و::ر=سخی،:ش<حسخۀ:تقدیر:=ست.:ههۀ:=ین:ت ش::=ین:ت ش،:به

که:به:=ین:روی::سخودجی  کرد:هرچ:جقدی:و=رد:جرست.::=ست،:=م<:=ین:بد=ن:معذ<:جرست:

گویی:ب;;ه::ک;;رد،:=س;;خعد=د:ب;;<الی:آن:ب;;ر=ی:=جح;;ر=ف:=ز:حقرق;;ت:ت;;رین:جق;;د:و=رد:ب;;ر:=ی;;ن:روی:مهن
دحدحن،:ف<یرسخون:در:مر=جعه:ب;ه:ت;<رحخ،:«:گزحذش»که:ذیل:عذو=ن::جویی:=ست؛:چذ<ن::مصلحت

:ب;;ه:=ی;;ن:ترتر;;ب،:ب;;ه::دس;;ت:ب;;ه:=جخخ;;<ب:می کذ;;د؛:زی;;ر=:مط<ل;;ب::ج;;وعی:ت;;<رحخ:ر=:س<جس;;ور:می:زج;;د:و
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:تض<د:ب<:رویه::ت<رحخی:بسر<ری که:ذکر:آجه<:در ک;ه:=و::کرد:آشخی:ست: جوح<جۀ:=و:=ست؛:ب;دتر،:=ی;ن:
:=س م:بر=ی:مخ<طج<ن:تجددگر=ی:::کوشد:تصویری:ه<ی:شخصی:می:حخی:ب<:تحلرل خوش<حذد:=ز

کذد؛:هر:چذد:=ین:تصویر:تذ<سجی:ب<:تصویر:و=قعی:=س م:جد=شخه:ب<شد؛:چذ<ن: ک;ه::یهودی:عرضه:
:جش;;;;;<ن:د=دن:=س;;;;; م:ب;;;;;<::لرله<یی:=ز:تح:ت;;;;;ر:ب;;;;;ه:جهوج;;;;;ه:پیش :آح;;;;;<ت:ب;;;;;ر=ی:س;;;;;<زگ<ر :=ز ه;;;;;<ی:=و

:گر=یی:و:فهرذرسن:دحدحن.::ههجذس
گ;ز=رش:ک;رد:ه;ن:جقد:دحگر:ب;ر:روی :ح;ک: ک;ه:=و:ر=:=ز ط;رف:ب;ه::گ;ر:بی:دالج;ۀ:ف<یرس;خون،:=ی;ن:=س;ت:

گر=حش:طرف:تجدیل:می:آ<هر:بی:حک:ب<زحگر:به: که: :=به;<م::=ش:پشت:پرده:ه<ی:و=قعی:کذد: ه<یی:=ز
کت<ب،:در:جقطهم<ج:ب<قی:می :=ین: :=ین:لح<ظ:ف<یرسخون:ر=:در =ی:مخزل;ز :ب;ین:روش:ت;<رحخی:و::د.:=ز

:=س;; م:ترس;;رن::روش:پدحد=رش;;ذ<خخی:م;;ی کت;;<ب:=ز :=ی;;ن: ک;;ه:ف<یرس;;خون:در بیذرن.:تص;;ویر:زیج;;<یی:
ک;;ه:ف<یرس;;خون:در:حقرق;;ت،:=س;; م:ر=:دی;;ن:ح;;ق:و::می گه;;<ن:ش;;ود: کذ;;د،:مهک;;ن:=س;;ت:م;;وهن:=ی;;ن:

ک;;ه:=و:در:د ::=س;;خرن:میپی;;<مجر:آن:ر=:د=ر=ی:رس;;<لخی:ر د=ج;;د.:حخ;;ی:مهک;;ن:=س;;ت:برخ;;ی:بپذد=رج;;د:
:جهی :بذ<:بر:م حظ<ت:خ<صی:آن:ر=:=آه<ر ک;ه:ب;ر:=ی;ن::مسله<ن:=ست:و کذد،:=م<:شو=هدی:هس;ت:

 کشد.::پذد=ر:خ :بط ن:می

که:ف<یرسخون:بر=ی:=س م:و:مسله<ج<ن:=حخر=می:فوق =لع<ده:ق<ی;ل:=س;ت:و:ته;<م::درست:=ست:
:مر<ن:یهودح<ن:=ست،:=م;<:ه;رچ:ح;ک:=ز:=ینهن:و:غهش:=حج<د:جگ<هی: ه;<::مدجت:به:مسله<ج<ن:در

گز=رش:می که:وی:به:آجچه: ک;ه:=ی;ن::دلرل:آن:جرست: ک;رد: کذ;د،:=عخق;<د:د=ش;خه:ب<ش;د.:ب<ح;د:دق;ت:
:ح;;ک:غررمس;;له<ن:توق;; ::جق;;د:تذه;;<:ج;;<آر:ب;;ه:روی ک;;ه:جج<ح;;د:=ز ک;;رد:=س;;ت،:ج;;ه:روش.:طجرع;;ی:=س;;ت:

ک;;ه:ب;;ه:معخق;;د=ت:مس;;له<ج<ن:ب;;<ور:د=ش;;خه: :=قخض;;<خ<ت::ب<ش;;د؛:=م;;<:ب;;ه:جظ;;ر:مید=ش;;ت: ک;;ه:=ز رس;;د:
کن:به:رسهرت:شذ<خخن:عق<ح;د:ط;رف:مق<ب;ل،:ب;<:وج;ود:ع;دم:=عخق;<د:ب;ه::دالجه:دست:کرد:هن:روی

:ب<رۀ:پذیرش:وحر<جی:آجه<:=ست؛:=م<:چذرن:م حظه :حک:مورد:در :بذد::_بودن:قرآن:::=ی:جز:در که:در
کرده ::،:جهوج;هش;ود.:ب;ر:عک;س:دح;ده:جهی:_=م::آخر:مق<له:بد=ن:=ش<ره: گ;<م:زدن:ف<یرس;خون:در : ه<یی:=ز

:بذ;;<:ب;;ر:=ی;;ن،:می:خ;; ف:=ی;;ن:جه;;ت:ب;;ه:چش;;ن:می ک;;ل:جخو=جس;;خه:=س;;ت::خ;;ورد:و : گف;;ت:=و:در ت;;و=ن:
کذد.::کرد:هن:=قخض<خ<ت:و:=سخلز=م<ت:روی :دالجه:ر=:رع<حت:

:جگ<ه:ف<یرسخون:به:پی<مجر:=س م:به گ;ر:چ;ه::م;ی:عذو=ن:جخسخرن:مد< ،:به:سر=غ:طرز روحن.:
:ب :در کت<ب:تویم:ب<:=حخر=م:و:عظهت:=ست،:=م<:به::<رۀ:پی<مجر:=س ملحن:=و :ته<م: ه;ر:روی،::در

:مذ<ب :=س می:جقل:می :آجچه:وی:=ز گر:=ز حن،:خود:ف<یرسخون،:محه;د:= ر=:ب;ه:عذ;و=ن::کذد:بگذر
ک;رده:ب<ش;د::_حک:پی<مجر:و=قعی: ح<فت:وحی:=ز:ج<جب:خد=وج;د:ر=:پی;د=: ب;ه:رس;هرت::_که:توفرق:در

:ب;<ب:مش;ک ت:=جخه;<عی:ج<مع;ۀ::مخفکر:و:دغدغه::ر=:فق :=جس<جی:شذ<سد،:بلکه:=و:جهی مذد:در
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:::کذ;د؛:ب;ه:خوحشخن:معرف;ی:می ک;ودکی:طع;ن:فق;ر:و:حخره;ی:ر=:چش;رده:و:هه;و=ره:=ز : ک;ه:در وی;اه:=ی;ن:
گ;;ر::بی کش;;رده:=س;;ت.:پ;;س:عجر;;ب:جرس;;ت:= ع;;د=لخی:در:ح;;ق:طجق;;<ت:ض;;عرف:ج<مع;;ه:رج;;ج:

ک;;ه:در«:عرب;;ی::پی;;<مجری»ف<یرس;;خون:=و:ر=: کذ;;د: =دع;;<ی:رس;;<لت:تذه;;<:جج;;وده:=س;;ت،:بلک;;ه::معرف;;ی:
: :بر=ی:خود:حرم:مش;خص:جه;ود.:تذه;<:تف;<وت:در کرد:و ح<فت:وحی: :=دع<ی:در مسرلهه:جرز:چون:=و

که:=و:توفرق:پی<مجر:=س م کشخه:شد:)ص:=ین:بود:  (.:13ر=:جر<فت:و:به:دست:مسله<ج<ن:

ک;ه:ه;ن:به:جظر:می :آن: :=ین:ج<،:ب;یش:=ز که:جگ<ه:ف<یرسخون:در ش;د،:فق; :ت;<رحخی:دالج;ه:ب<:رسد:
کتف::تر:=ز:مهر:پی<مجری:که:بر=ی:=و:مهن:=ست؛:چذ<ن: گ;ر:=و:ه<ی:پی<مجر:مر<ن: که:= ،:=ین:=ست:

کرده:ب<شد،:به:حق;رن،:ش;ه<ری کن:در:ش;ه< :::به:مذ<طق:شه<لی:سفر: =ز:یهودح;<ن:و:مس;رحر<ن:س;<
کرده:=ست:)ص :(.23عربسخ<ن:و:غزه:ر=:جرز:م ق<ت:

که:=ش;<ره:هن :بدون:=ین: :ب;<رۀ:ج;زو :جخس;خرن::=ی:چذرن،:=و ب;ه:جق;ده<ی:مس;له<ج<ن:ب;ر:آجچ;ه:در
:پی;;<مجر:در:مذ;;<ب :جخس;;خرن:آم;;ده:د=ش;;خه:ب<ش;;د،:چه;;ره:وح;;ی:ب;;ر:پی;;<مجر ب;;ر:::،:مجخذ;;ی=ی:=ز

گ;;زحذش: ::رو=ح;<ت: :بر=ب;;ر:ج;;زو :جخس;;خرن:وح;;ی::،:جش;;<ن:می:ت;;<رحخ:=لطج;;ریش;;ده:=ز گ;;ویی:در ک;;ه: ده;;د:
گر:چه:=و:می23دچ<ر:ح<الت:م<لرخولر<یی:شده:=ست:)ص پرحش;ی:ر=:جخرج;ۀ::کوشد:=ین:رو=ن:(؛:

 جلوه:دهد.::خو=ه<جۀ:پی<مجر:ه<ی:=جخه<عی:و:عد=لت:دغدغه

:جظر:ف<یرسخون:جزو :سورۀ:قلن،:پس:=ز:سورۀ:علق:جرز:بر=ی:رف :شجهۀ:خود:پی<مجر :گویی:=ز
که:فکر:می گوجه:می:ه<:شده:=ست.:هن:کرده:مسخر:جن:بوده:=ست: که:=و:س;ورۀ::چذرن،:=ین: جه<حد:

:و=ق; ،:=ول;رن:دس;خور=لعهل:=جر=ی;ی:پی;<مجر:رن:سوره:میضحی:ر=:سوم ک;ه:در ::د=ج;د: =س;ت؛:در
ک;ه:ب;ه:جظ;ر:ههگ;ی:محقق;<ن،:پ;یش:=ز:س;ورۀ:ض;حی:ج;<ز ::_ه<ی:مدثر:و:مزم;ل:جر;ز::که:سوره:ح<لی:
ک;ه:ف<یرس;خون:می:=جد،:دسخور=لعهل:شده کذ;د؛::ه<ی:=جر=یی:خ;وبی:د=رج;د: تو=جس;ت:ب;ه:آجه;<:=ش;<ره:

گوح<:ش;وق:ف<یرس;خون:ب;ه: ،:=ز:جهل;ه:توج;ه:ب;ه:ه<ی:=جخه;<عی:پی;<مجر:جش;<ن:د=دن:دغدغ;ه=م<:
:برگزحذ;د.:ب;;ه:ه;;ر: ک;ه:س;;ورۀ:ض;;حی:ر=:ب;ر=ی:=ی;;ن:مذظ;;ور کش;;<جده: حخره;<ن:و:فقر;;ر=ن،:=و:ر=:ب;;ه:=ی;ن:س;;و:

:=ی;ن:جهوج;ه :تط;<بق:ب;<:وع;دۀ:ف<یرس;خون:مجذ;ی:ح< ،:هرچ:حک:=ز =ز:=س; م،:::ب;ر:=ر=خ;ۀ:تص;ویری::ه<:در
خ;;ه:ده;د،:جرس;ت؛:بلک;ه:هه;ه:ب;ر=ی:تط;<بق:د=دن:چه;;رۀ:ک;ه:ح;ک:مس;له<ن:مهک;ن:=س;ت:=ر=:چذ;<ن:

که:=و:خود:می :پسذدد.::=س م:ب<:مدلی:=ست:
گر:بخو=هرن:حخی:بدبیذ<جه گ;ز=رش::تر:هن:به:موض :ف<یرسخون:بذگرحن،:می:= : گف;ت:وی:در تو=ن:

کش;;;خن: :آن:پی;;;روزی:ب;;;ر=ی: ک;;;ه:ب;;;ه:شکس;;;ت:مس;;;له<ج<ن:=جج<مر;;;د،:=م;;;<:مش;;;رک<ن:=ز جذ;;;گ:=ح;;;د:
:توق;ف::سخن:می::،:ب<:لحذی=سخف<ده:جکردجد:پی<مجر :آن:ب;وی:تأس;ف:و:حس;رت:=ز که:=ز گوحد:

 (.:31رسد:)ص:جذگ:توس :قرحش:به:مش<م:می



187 

 

 

وی
:و:ر
ش
رو

اب
ک:کت

قد:ح
ل:و:ج

حلح
ور،:ت

؛:مر
الم

:اس
فی
معر

:در:
ون
ست
فایر

کرد:
 

 

گ;ز=رش:جذ;گ:=ح;ز=ب:جر;ز:می : :::گوح;د:وی:پس:=ز :=ی;ن:جذ;گ:ه;رچ:ح;ک:=ز:دو:ط;رف:پی;روز در
ک;ه::(.:=ین:قض<وت،:ج<ع<دالجه:به:جظر:می31جشد:)ص رسد؛:چون:مه<جه;<ن:)ق;رحش(:ب;دون:=ی;ن:

ک;ه:هزحذ;ه::جشرذی:ذد،:عقببه:هدفش<ن:برس =ی:بدهذ;د،:دش;هن:ر=::کردجد:و:مسله<ج<ن:بدون:=ین:
کرد.: کردجد:و:=ین:ر=:ب<حد:حک:پیروزی:بر=ی:مسله<ج<ن:لح<ظ:  دف :

جگرد:و:ه;ر::وضوح:در:ج<حگ<ه:حک:یهودی:به:=س م:می:چذ<ن،:به:ترترب،:ف<یرسخون:هن:=ین::به:
:موض :حک:مسله<ن:به::چه:هن:بخو=هد:هن :=ز =س م:بذگرد،:به:توفرق:صد:در:صد:دس;ت:دالجه:و

ک;;ه:چ;;ر=:یهودح;;<ن:دع;;وت:پی;;<مجر::جهی ح<ب;;د؛:ب;;ر=ی:مد;;< ،:ف<یرس;;خون:ح;;ک:ج;;<:ب;;ر=ی:پ<س;;خ:ب;;ه:=ی;;ن:
 :گوحد:ر=:جحذیرفخذد،:می:=س م

ک;;;ه:یهودح;;;<ن:جهی:رو=ب;;; :مر;;;<ن:یهودح;;;<ن:و:مس;;;له<ج<ن:=ز:آن: :تر;;;ره:ش;;;د: تو=جس;;;خذد::رو
:مش;;<به:و::_رس;;<لت:محه;;د:ر=:بپذیرج;;د؛:چ;;ون:س;;خذ<ن:=و:ر=: :برخ;;ی:م;;و=رد  ک;;ه:=لجخ;;ه:در

ک;;ه:م;;خن::مو=ف;;ق:ت;;ور=ت:جهی:_حخ;;ی:جظر;;ر:مض;;<مرن:ت;;ور=تی:ب;;ود: دحدج;;د؛:ض;;هن:=ی;;ن:
ش;;د::ه;;<:پ;;یش:=ز:آه;;ور:=س;; م:مع;;رن:و:بس;;خه:ش;;ده:ب;;ود:و:دحگ;;ر:جهی:مق;دس:آج;;<ن:قرن

دروغ;رن:::[:پی;<مجریچرزی:بر:آن:=فزوده:شود.:بذ<:بر:=ین،:=ز:دحدگ<ه:آج<ن،:محهد]
که:حخی: کرد.:جهیبود:  شد:به:=و:=عخه<د:

:پ<ورقی:=ین:بخش،:به:تثذر;ه: :پی;<مجری:_:22:-:15::18ف<یرسخون:در :ب;<رۀ:آه;ور :::ک;ه:در دحگ;ر:در
:=ی;;ن:فر=زه;;<:یه;;وه:ب;;ه:بذی:=رج;;<،:می:_=س;;ر=خرل:=س;;ت:::مر;;<ن:بذی ::=س;;ر=خرل:=م;;ر:می::ده;;د.:در کذ;;د:=ز
کذذ;;د؛:=م;;<:پی;;<:ک;;ه:در:مر<جش;;<ن:بر=جگرخخ;;ه:می::پی;;<مجری تذه;;<:::مجر=ن:دروغ;;رن:ر=:ج;;هش;;ود،:تجعر;;ت:

:پی;<مجر::تجعرت:جکذذد،:بلکه:بکش;ذد.:=ی;ن:فر=زه;<:جش;<جه ه<یی:ب;ر=ی:تش;خرص:پی;<مجر:ر=س;خرن:=ز
:آن:تحق;ق:پ;یش:دروغرن:به:دست:می :=ی;ن:ج;<::گویی:ده;د:و ه;<ی:آن:پی;<مجر:=س;ت.:ف<یرس;خون:در

کد=م:پیش:ب<حد:مشخص:می که:ب;ه:ی:گویی:پی<مجر:=س م:کرد: :آب:درآمد: هودح;<ن:ج<درست:=ز
:=ز:در:مخ<لف;;ت:درآحذ;;د.:=و:هن:=ج;;<زه:م;;ی ::د=د:ب;;<:=و ک;;ه:یهودح;;<ن:ق;;رآن:ر=:در چذ;;رن،:ب;;ر=ی:=ی;;ن:=دع;;<:

ت;ر::دحدجد،:ش<هدی:=ر=خه:جکرده:=ست؛:به:ویاه:ب;<:توج;ه:ب;ه:آجچ;ه:پ;یش:مو=ردی:مخ<لف:تور=ت:می
که:یهودح<ن:شجه گفخه:بود: :مقدمه: گوح<:عق<ح;دی:مخف;<وت:=ز:عق<ح;د:یهودح;ت:=رت;د:در وکس:جزیره:

:به:شکل:تف<وت:=جد.:بذ<:بر:=ین،:می:د=شخه که:آجچه:م<:=مروز گفت: ه<یی:مر<ن:مض<مرن:قرآن::تو=ن:
کت<ب:مقدس:می : :و:بذ<:ب;ر:عق<ح;د:آن:یهودح;<ن:چذ;رن:دح;ده:جهی:و :آن:روزگ<ر ش;ده::بیذرن،:ش<حد:در

:=ین:ج<:هن:ب<حد:دالی;ل:مخ<لف;ت:یهودح;<ن:ب;<:پی;<مجر  :ر=:فق;:=ست.:بذ<:بر:=ین،:ف<یرسخون:در
 ه<ی:شخصی.:کرد،:جه:برد=شت:بر:مجذ<ی:مذ<ب :=س می:بی<ن:می

:آح;;<ت: د=ج;;د؛:زی;;ر=::عه;;ر=ن:ر=:دلرل;;ی:ب;;ر:=ی;;ن:=س;;خداللش:می:س;;ورۀ:آ :79:-:78=لجخ;;ه:ش;;<حد:=و
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ک;ه:ق;رآن:ر=:مخ;<لف::معخقد:=ست:=ین:آح<ت،:و=کذش:پی<مجر به:=دع;<ی:یهودح;<ن:ب;وده:=س;ت:
:مق<بل،:پی<مجر:د=جسخه:تور=ت:می :در کرده:=س;ت.:=م;<:جر:=جد:و ز:آج<ن:ر=:مخهن:به:تحرحف:تور=ت:

گف;;ت :=ی;;ن:آح;;ه:وج;;ود:د=رد.:=ی;;ن:دس;;ت:آح;;<ت:تذه;;<:::ب<ح;;د: :=ی;;ن:برد=ش;;ت:=ز تردح;;ده<ی:ج;;دی:در
که:یهودح<ن:تور=ت:ر=:به: :آن:=ست: کی:=ز که:می:گوجه:ح< =جد،:جه:=ی;ن::کرده:=جد،:معذ<:می:خو=سخه:=ی:

گز=رشی:=ز:=عخر=ض:شده::که:قرآن،:تور=ت:موجود:در:آن:عصر:ر=:تحرحف: گوح<:هرچ: د=جسخه:ب<شد.:
 یهودح<ِن:جخسخرن:به:مخ<لفت:قرآن:ب<:تور=ت:در:دست:جرست.:

:=د=مۀ:ههرن:بحث،:می  ::گوحد:ف<یرسخون،:در

:پ;;;ی:تخرح;;;ب: :آن:زم;;;<ن،:در ک;;;ه:بر=در=جش;;;<ن:در :=ی;;;ن:=ته<م;;;<ت:ر=: ...:یهودح;;;<ن:=م;;;روز
:پی<مجر:آن:بوده که:یهودح;<ن:=ز:پذیرجد.:بر:=س<:=جد،:جهی:ج<معۀ:=س می:و س:شذ<خخی:

گ<ه:مرتکب:چذرن:رفخ<ره<یی:جهی:خود:د=رجد،: :.(16)صشوجد::آج<ن:هرچ:
که:یهودح<ن،:حدود:دو:هز=ر:س;< ،:ف<ق;د:ق;درت::جوشت:=ین:بخش،:=ش<ره:می:وی:در:پی کذد:

:ب;ه:ج;ز::بوده کذذ;د:و ک;ه:ح;ک:زج;دگی:آر=م:ب;ر=ی:ج<مع;ۀ:خ;ود:ف;ر=هن: :ته;<م:ت شش;<ن:=ی;ن:ب;وده: =جد:و
:ت;;;<رحخ،:ق;;;درت:جظ;;;<می:جد=ش;;;خهبرخ;;;ی:مق;;;<ط : :=ق;;;د=م<ت::=جد.:مهن:=س;;;خثذ<یی:در ت;;;رین:جهوج;;;ه:=ز

:به:عذو=ن:م<شر،:بوده:=ست.:::جظ<می:آج<ن:قر<م:=بو:عرسی:=صفه<جی
:=ی;;ن:ج;;<:ه;;ن:تغ<ف;;ل:می:ب;;ه:جظ;;ر:می کذ;;د:و:ه;;ن:=ی;;ن:تغ<ف;;ل:ر=:ب;;ه:خو=جذ;;دۀ::رس;;د:ف<یرس;;خون:در
گر:حکومت:و:قدرت:جظ;:یهودی:=لق<:می =جد،:هه;و=ره:در:مق<ب;ل::<می:جد=ش;خهکذد.:یهودح<ن:حخی:=

:آن::ه;;;<ی:ش;;;دحد:جش;;;<ن:د=ده:=ج;;;د،:و=کذش:کرده::ک;;;ه:=دع;;;<ی:پی;;;<مجری::کس;;<جی ک;;;ه:جهوج;;;ۀ:ب;;;<رز =ج;;;د:
:ت;;;<رحخ:=س;;; م:ه;;;ن:آج;;;<ن،:ب;;;ه:تذه;;;<یی،:ب;;;<: ک;;;ردن:عرس;;;ی:=س;;;ت.:در =قد=م<تش;;;<ن:ب;;;ر=ی:مص;;;لوب:

کهک:به:دشهذ<ن:پی;<مجر :ر=ه: خ;ود:ر=:::د=ری،:پیه;<ن:وف;<مسله<ج<ن:و=رد:جذگ:جشدجد،:=م<:=ز
که:هه<ن:آح<ت:سفر:تثذره: کرده:بود::_شکسخذد؛:ضهن:=ین: آج;<ن:ر=:ب;ه::_که:ف<یرسخون:بد=ن:=ش<ره:

کش;خن:پی;<مجری :ح;<:ترورحس;خی:ب;ر=ی: د=رد.:پ;س::د=جذ;د،:و=م;ی:ک;ه:آن:ر=:دروغ;رن:می::=قد=م:جظ;<می:و
که:یهودح<ن:در:مق<ب;ل:پی;<مجری کذرن: =جد،:س;<کت::هد=جس;خ:ک;ه:دروغر;ذش:می::لزومی:جد=رد:و=جهود:

 =جد.::جشسخه:و:=قد=می:جکرده

گ;;ز=رش::دالج;;ه:ک;;رد:ه;;ن:=ز:خ;;روج:ف<یرس;;خون:=ز:روی::جهوج;;ۀ:دحگ;;ری :ب;;ه: ک;;ه:=و =ش:ج;;<یی:=س;;ت:
ک;;ه::پ;;رد=زد.:=و:=وض;;<،:ر=:چذ;;<ن:جل;;وه:می:ه;;<ی:ش;;دحد:مر;;<ن:مس;;له<ج<ن:و:یهودح;;<ن:می:تذش ده;;د:

له<ج<ِن:ض;;د:یهودح;;<ن،:گ;ویی:هه;;ۀ:=ق;;د=م<ت:یهودح;;<ِن:ض;;د:مس;;له<ج<ن:و:در:مق<ب;;ِل:=ق;;د=م<ت:مس;;
:فض<ی:شجه :=تف<ق:=فخ<ده،:ههگی:=م;وری::چون:در ع;<دی:ب;وده:و:عجر;ب:=س;ت:::جزیرۀ:آن:روزگ<ر
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:ه<ی:یهودح;;;;<ن:و:حخ;;;;ی:ت شش;;;;<ن:ب;;;;ر=ی:قخ;;;;ل:پی;;;;<مجر::ش;;;;کذی:ک;;;;ه:مس;;;;له<ج<ن:=ز:آن:پیه<ن
:=ی;;ن:ج;;<:ب;;ه::ش;;ده:می::عص;;ج<جی طرف;;ی:خ;;<رج::وض;;وح،:=ز:مس;;رر:=جص;;<ف:و:بی:=جد.:ف<یرس;;خون:در

:ب;دو:ورود:ب;ه:مدحذ;ه:ب;ه:یهودح;<ن:=م;<ن:د=ده::_شود.:آح<:=قد=م:بر=ی:قخل:رهجر:حک:ج<مع;ه::می ک;ه:در
::_=ست: ک;ه:جج<ح;د:=ز گر:چه:در:فض<ی:عربسخ<ن:قرن:هفخن:مر دی:ب<شد،:=ق;د=می:معه;و :=س;ت: =

:ت;;رور:و:هجوگ;;ویی،:ه;;ر:چق;;در:ه;;ن:در:ج<مع;;ۀ:آن:روز:معه;;و :ب;;وده:::آن:عص;;ج<جی ش;;د؟:آح;;<:قخ;;ل:و
:=ین:ج;<::شده:=ست؟:به:جظر:می:ب<شد،:موجب:عصج<جرت:مردم:آن:روزگ<ر:جهی رسد:ف<یرسخون:در
کن ک;رد::مسله<ج<ن:=ست:و:=ی;ن:تذ<س;جی:ب;<:روی::صجری:به:دجج< :ترسرن:فض<یی:مخشذج:ج<شی:=ز:

 رسد.::ر:ج<ججد=ر=جه:به:جظر:میدالجه:جد=رد،:بلکه:بیشخ:هن

:جگ;;<هی:فق;; :ت;;<رحخی:ب;;ه:مذ;;<ب :=س;; می::ک;;ه:دس;;ت::جهوج;;ۀ:دحگ;;ری کن:ب<ح;;د:آن:ر=:ج<ش;;ی:=ز
گز=رش :ب;ر:=س;<س:آح;<ت:ق;رآن،:ش;رط<ن:ر=:ه;ن::د=جست،: :ب<رۀ:م خکه:و:جذر<ن:=س;ت.:=و :در ه<ی:=و

:فرشخگ<ن:معرفی:می که:=لجخه:به:حکی:=ز چذ;رن::س;ت.:هنج<ی:جور،:=ز:آتش:خلق:شده:ب;وده:=:کذد:
ک;ه:ق;رآن:=ز:مر;<ن:آجه;<:ب;ه:ه;<روت:و::می :ب;ین:م خک;ه:هس;خذد: گوحد:ح<ر=ن:شرط<ن:)شر<طرن(:جرز:=ز

کرده:=س;ت.:=ی;ن:تص;ویری ده;د،:ب;<:جگ;<ه:س;ذت::ک;ه:ف<یرس;خون:=ز:م خک;ه:=ر=خ;ه:می::م<روت:=ش<ره:
<ر:جرس;ت؛:س;<زگ:_کذ;د::که:آجه<:ر=:موجود=تی:معصوم:و:فرم;<ججرد=ر:معرف;ی:می:_=س می:به:م خکه:

:قرآن:جرز:آمده:=ست:چذ<ن:  ::که:در

ُووَی:» ْْ :َی ٍ:: َُ َاُر ی:= ْْ ُلوَی:ا<:ُی َْ :َیْف :َص ُْ َاَرُي
َ
:.(6::)تحرحن«::ا<:أ

َمُلوَی:ْک:ِجَب<ْد:اُّ:» ْْ :َی ْاِره 
َ
:ُيُ:ِب  ُو:ِب<ْ َعْوِل:َص ََ :َیْسِبُع  ٍَ :.(67:-:66::)=ججی<«:َرُاوَی:

:=ی;;ن کت;;;<ب:و=رد:=س;;ته;;ن:::ه;;<:جق;;د:جزخ;;;ی:دحگ;;ری:گذش;;خه:=ز کت;;;<ب:::ب;;ه:=ی;;ن: گ;;ر:چ;;ه:ج;;<م:
::کن:بخش;ی:=ز:یهودح;<ن،:حعذ;ی:رس;د:دس;ت:=ست،:به:جظ;ر:می:معرفی:=س م:به:یهودح<نف<یرسخون،:

کت;<ب:و:روی:یهودح<ن:مخعلق:به:ش<خۀ:سذخی:)=رتدوکس(،:جهی =ش::دالج;ه:ک;رد:ه;ن:تو=جذ;د:ب;<:=ی;ن:
کذذ;;د.:چذ;;<ن: گذش;;ت،:ف<یرس;;خون:خ;;ود:=ز:ش;;<خ:=رتج;;<ط:برق;;ر=ر: گر=:=س;;ت:و::ۀ:یهودح;;<ن:=ص;; حک;;ه:
:=رتج;;<ط:=س;;ت؛:چذ;;<ن:::بیش;;خر:ه;;ن:ب;;<:مخ<طج;;<جی :آن::=ز:هه;;رن:ش;;<خه:در ک;;ه:در ک;;ه:د=جش;;گ<هی:

ک;;;رده:=س;;ت:جر;;ز:مخعل;;;ق:ب;;ه:هه;;رن:ش;;;<خه::ت;;درحس:می کت;;<بش:ر=:چ;;<پ: ک;;;ه: کذ;;د:و:=جخش;;<ر=تی:
ب;;ه:مط<لع;;ۀ:=ی;;ن:::=ز:یهودح;;<ن:س;;ذخی:ته<ی;;ل:چذ;;د=جی::هس;;خذد.:بذ;;<:ب;;ر:=ی;;ن،:مهک;;ن:=س;;ت:بس;;ر<ری

:مج<حث:آن:جد=شخه:ب<شذد.:::کت<ب:ح<:پیگرری
کت<ب:جر;ز:ب;ه:چش;ن:می ::تأثرر:ع یق:مذهجی:ف<یرسخون:در:مخن: خ;ورد؛:ب;ر=ی:مد;< ،:=و:ب;یش:=ز

کرد:د=شخه:ب<ش;د: که:بر:جزدحکی:وجوه:فقهی:دو:دین:تأ و=ق; ،:عهر;ق:و:ش<حس;خه:توج;ه::ک;ه:ب;ه::_آن:
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:آن:مر<:بر:قر=بت:=عخق<دی:آجه<:=جگشت:می:_=ست: ن:هن،:بیش:=ز:هه;ه:ب;ه:س;ر=غ:=عخق;<د:جهد:و:در
ک;;;ن::26رود.:پرس;;;خی:م;;;ی:ب;;;ه:حگ<جه : :جگ;;;<ه::=ی;;;ن:جگ;;;<ه،:ج<ش;;;ی:=ز =ههرخ;;;ی:جق;;;ش:ش;;;رحعت:س;;;ذخی:در

که:=ین:جگ;<ه:ب;ر=ی:یهودح;<ن:س;ذخی:چذ;د=ن:خوش;<حذد::یهودح<ن:=ص ح گر=:=ست:و:طجرعی:=ست:
 جرست.:

کوچ:می :عقرده:به:=خ ق: :مو=ردی،:=ز :در :::د=شخذی:دوست:=ی:هر:چه:کذد:ت<:چهره:حخی:=و تر:=ز
:توص;;;رف:تجلر;;;;غ::پی;;;<مجر کذ;;;د؛:ب;;;ر=ی:مد;;;< ،:در ب;;;ر=ی:مخ<ط;;;ب:ج;;;وگر=ی:=م;;;روزی:ترس;;;رن:
:رس<لت:پی<مجر:پی<مجر :مکه،:بیشخر:بر:مس<خل:=خ قی:مطرح:در کذ;د:و:آن:ر=::تکره:می:در

گ;ر:چ;ه:در:هه;رن::و...:معرف;ی:می::ب<:عذو=ن:=خ ق:توحردی،:=خ ق:=لهی،:=خ; ق:جه;<جی کذ;د؛:
گ;;ویی:آجچ;;ه::=ی;;ن::کذ;;د.:ب;;ه::چ;;ون:توحر;;د:و:مع;;<د:جر;;ز:=ش;;<ره:می::ب;;ه:مض;;<مرذی:س;;ر<ق، ترتر;;ب،:

[:ش;د،:=جخق<ده;<ی:=جخه;<عی:)وج;ه:=عخق;<دی(:سر=جج<م،:ب<عث:خشن:سر=ن:مکه:=ز:محه;د]
که:جسجت:به:=خ ق:=قخص<دی:ثروتهذد=ن:د=شت:)ص  (.25:-:24=و:بود:

:رو=حت:ت<رحخ:=س; م:=ز:م:هن گر:چه:در =ی::ب;رد،:ع ق;ه:ذ;<ب :=س; می:به;ره:میچذرن،:ف<یرسخون:
ک;;;ردن:د=س;;;خ<ن گ;;;ز=رش: :و=ق;;; :=ین:ب;;ه: ه;;;<:ر=:ج;;;ز>:=س;;;<طرر::ه<ی:=عج;;;<زآمرز:ج;;;د=رد؛:ش;;<حد:چ;;;ون:در

=ی:ب;ه::ه;رچ:=ش;<ره«:محهد:در:مکه»د=جد؛:بر=ی:مد< ،:ذیل:عذو=ن::شده:به:ت<رحخ:=س م:می:=فزوده:
ک;;;<می:توطز;;;ه:ه;;;<:در:ش;;;عب:=بی:چگ;;;وجگی:رف;;; :تحرحن :قخ;;;ل:پی;;;<مجرگر:ط<ل;;;ب،:ح;;;<:ج< :=ن:در

:تفک;ر:=ص; ح:جهی :ف<یرسخون،:مخذ<س;ب:ب;<:ط;رز :=ین:ج<:ب<ز کذ;د::گر=ح<ن:یه;ودی:عه;ل:می:کذد.:در
گز=رش  د=جذد.::ه<یی:ر=:د=ر=ی:و=قعرت:ت<رحخی:جهی:که:هه<ره:چذرن:

گذش;;خه:=ز:هه;;ۀ:جق;;ده<ی:و=رد:ب;;ر:ف<یرس;;خون،:ش;;<حد:پی<م ه;;<ی:ص;;رح،:=و:ش<حس;;خۀ:توج;;ه::=م;;<:
کت;;;ب:آس;;;ه<جیب<ش;;;ذد؛:ب;;;ر=ی:::بیش;;;خری :=رتج;;;<ط:ق;;;رآن:ب;;;<:دحگ;;;ر: ک;;;ه:وی:=ز س;;;خن:::مد;;;< ،:ج;;;<یی:

ه<ی::تو=جذ;د:و=بس;خگی:ترین:ع<له;<ن:غرب;ی:در:مط<لع;ۀ:ق;رآن:جهی:هذ;وز:حخ;ی:ب<وج;د=ن»::گوح;د:می
کذ<ر:بگذ=رجد:و:ههرن:ب<عث:می::دحذی کلی: شود:ههۀ:آن:مج<حث:ت<رحخی:در:س;طحی::ش<ن:ر=:به:

:=ین:زمرذه،:تو=ض; :پیش;ه::شذه<د:می،:=و:خود:پی«تر:=د=مه:د=شخه:ب<شد:رجگ:کن که:ع<له<ن:در کذد:
ک;;ه:ر=ه ک;;ه:فه;;ن:آن:در:ح;;< :ح<ض;;ر،:ب;;ر=ی:م;;<::کذذ;;د:و:=حخه;;< :دهذ;;د: :=ی;;ن:مر;;<ن:هس;;ت: حل;;ی:در

=جد:و:در:جزخر;;;;<ت،:بذ;;;;<:ب;;;;ر::ه;;;;<:در:مض;;;;هون:=ص;;;;لی:مش;;;;خرک:مهک;;;;ن:جرس;;;;ت؛:زی;;;;ر=:هه;;;;ۀ:وحی
                                                     :

:=ی;ن:درسخی:بی<جرۀ:خد=ش;ذ<خخی:=س; م:معرف;ی:م;ی:.:ف<یرسخون:سورۀ:=خ ص:ر=:به26 :=ز :تفس;رر:آن::کذ;د:و رو،:ب;ه:جق;ل،:ترجه;ه:و
::می :تفسرر:آحۀ:جخست:=ین:سوره،:پس:=ز کردن:=ههرت:بیپرد=زد؛:=م<:در :=س; م،::برجسخه: م<جذد:مفهوم:خد=:و:حگ<جگی:=و:در

:عرف;<جی:و:وح;دت:وج;ود:=سخش;ه<م:م;ی:سخذ<جی:م;ی :آن:ب;وی:ته<ی;ل:ب;ه:=فک;<ر ک;ه:=ز خ;د=:سرچش;هۀ:پی;د=حش:»ش;ود:::گوح;د:
:آن:=ست.:خد=:بذر<ن:مطلق:=ست.:ههه:چرز:خد=ست:و:ههه:چرز:حکی:=ست... که:در  «.جه<ن:و:هر:چرزی:=ست:
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کهی:مخف<وت:ه<ی:فرهذگی:و:زب<جی:تف<وت :(.:113=جد:)ص:،:
:=ی;;ن:پیش;ذه<د:ف<یرس;;خون،:پ;;ذیرش:=له;ی:ب;;ودن:ق;;رآن:و:دحگ;;ر:جکت;ۀ:مه;;ن: ک;;ه:در =ی;;ن:ج;<:=س;;ت:

:قرآن:=ش<ره:می :پ<ح<ن:به:=ین:آحه:=ز :::کذد:کتب:مقدس:مفروض:=ست.:وی:در
ْلأ<:ِاأْ:ُک:لِ:» َْ :َج :َ ْ : <َ>:ُک:ّر  :ِاهْن<جً<:َص :ِ ْرَجًة:َص ُْ:: ُُ لَ::= َْ َ : ُک:حَلم ًة:ص=ِحَ ً :َص ّاَ

ُ
:أ :ُک:ْ،:ِلَیْبُلَ :ِک:ُْ ا<::: ُْ

ش;;ر=ِت:ِإی:ُک:ات;;< ِبُع =:=حْل َ ََ ;; ْ> َ: ُْ:: ُِ =:: ُْ ;; ُ:ُک:َا;;ْرِج :مَجشْ;;ً<:َ ُیَأّبِ :مِب;;<:ُک:ُْ ِلُف;;وَی:ُک:ُْ ََ : ش;;ِو:َت ْ ::)م<خ;;دهْأ;;ُُتْ
:.(991)ص«:(48

کت;;;<بش:ر=:ه;;;ن:ذک;;;ر:ترجه;;;ه:و:م;;;خن:عرب;;;ی:هه;;;رن:آح;;;ه:ق;;;ر=ر:می:ک;;;ه:حس;;;ن:چذ;;;<ن: ده;;;د::خخ<م:
:(.239)ص

AAجتیجه
ب;ه:مذ;<ب :=س; می:و:مش;<هد=ت:شخص;ی:=ز:جو=م; :=س; می:و::کوشد:ب<:=سخذ<د:ف<یرسخون:می

=ز:=س; م:ب;;ه:مخ<طج;<ن:یه;ودی:عرض;;ه:::در:مجه;;و،،:پ;ذیرفخذی::دالج;ه،:تص;ویری:ک;ردی:ه;;ن:ب;<:روی
:=ین:تصویر،:جزخر<ت:زیج<یی:به:چشن:می کل;ی،:=جخق;<د=تی:ج;دی::کذد.:در :جگ;<هی: خ;ورد؛:=م;<:در

که:مهن :و=رد:=ست: ک<ر گزح:به:=ین:سجک: گز=رش:ت;<رحخ:و:هه;دلی:آ;<هری::گری:ذشترین:آجه<: ،::در:
 دلی:و=قعی:=ست.::به:ج<ی:هن

گ;رفخن: :جظ;ر: :ب;<:در ک;رد:و کهی:جه : کت<بش:ر=:ب<حد: :ف<یرسخون:و: :=ز که:د=مذۀ:=جخظ<ر جخرجه،:آن:
کن:ب;ر:فض;<ی:فک;ری گرف;ت.:ب;ه:::ههۀ:شر=ح :ح;< :جظ;ر: :ت;أثرر:آجه;<:ر=:در:ش;روۀ:بی;<ن:و:جگ;رش:=و:در =و

:س ه<ی:=ی;ن::=ز:مزحت::تو=جد:بسر<ری:که:جهی:وی:حک:ع<لن:مسله<ن،:چذ<ن:حقرن،:معرفی:=س م:=ز
:بسر<ری::کت<ب:ر=:د=شخه:ب<شد،:خود:به ک;ه::_::جو=قص:آن:تهی:=ست.:وقو،:ح<لخی:آرم;<جی::خود،:=ز

:آن:مزحت رس;د؛:چ;ون::بسر<ر:دشو=ر:و:غر;ر:محخه;ل:ب;ه:جظ;ر:می:_ه<ی:هر:دو:طرف:موجود:ب<شد::در
ک;;ه:ع;;<لهی:مس;;له :تس;;ل :ب;ه:مذ;;<ب :عج;;ریحخ;ی:ب;;ر:ف;;رض:آن: و:یه;;ودی:ب;;ر:=مد;;< :ف<یرس;;خون:::<ن:در

ب;;ر:مخ<ط;;ب:::=جد=ز:در:مس;;رر:تأثررگ;;ذ=ری:پیش;;ی:بگر;;رد،:جف;;ِس:مس;;له<ن:ب;;ودجش:جخس;;خرن:دس;;ت
: :بیش;;خر:و گ;;و:مر;;<ن:=ص;;ح<ب:=دح;;<ن،:ه;;ر:روز گف;;ت:و: ک;;ه:ته<ی;;ل:ب;;ه: یه;;ودی:=س;;ت؛:=م;;<:در:دجر;;<یی:

عذ;و=ن:::که:ف<یرسخون:جرز:ب;ه:جگرحست؛:چذ<ن:تر:به:=ین:م<جر=::بیذ<جه:تو=ن:خوش:شود،:می:بیشخر:می
کوش;رد:تص;ویری :یهودح;ت:ب;ه:مخ<طج;<ن:مس;له<ن:عرض;ه:::ع<لهی:یهودی،:جخس;ت،: مطل;وب:=ز

:=ز:و=دی:موفقرت:ججوده:ب<شد.: :=ین:ر=ه:چذد=ن:هن:دور :کذد:و:ش<حد:در
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