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مقایسه مجانی انکار سجت در یهودیت و اسالم
رضا گجدمی نصرآبادی

چکحده

در بین وخفکران یهودی و وسلهان گراحشی وجود دارد که بدر بسدذدگی کتداب وقدد

قرآن ت کرد دارجد و سذت را به طور کلی حا سذت به ودابه ورجع وعخجر و وقدد

1

و

را اجکدار

ویکذذد.از وذکران سذت در یهودحدت ،بدا عذدوان قدارخون و از وذکدران سدذت در اسدالم بدا
عذوان قرآجرون حاد ویشدود .در ایدن وقالده ،عدالوه بدر بررسدی علدل و زورذدههدای طدرح ایدن
دحدگاه در یهودحت و اسدالم ،بده بیدان شدجاهتهدا و تفداوتهدای آن دو پرداخخده خواهدد
شد .با در جظر گرفخن تعرحفی که از سذت به دست دادهاجدد ،دغدغده حدا وسد له اصدلی و

به عجارت دحگر ،رخذه وعرفخی ،وجاجی حا پیش فرضها ،ادله ،رویکرد حا رهرافت و جحوه
تقرب آجان به ووضوع ویتوان به ظاهری حا واقعی بودن شجاهتها حا تفداوتهدا پدی بدرد.

بده جظددر وددیرسددد کدده شددجاهتهددای غرددر قابددل اجکدداری بددین وذکددران سددذت در یهودحددت و

اسال م وجود دارد و حخی اگر دغدغه و وجذای وخفاوتی داشخه باشذد ،پیاوددهای جظدری
و عهلی حکساجی در پی دارجد.

کلحدواژهها :یهودحت ،اسالم ،کتاب وقد  ،قرآن ،قارخون ،قرآجرون ،سذت.

مقدمه
در یهودحددت از تددورات وکتددوب و شددفاهی و در اسددالم از قددرآن و سددذت سددخن رفخدده اسددت.

یوزف هوروحخس وقاحسده فدوم را بدرای اولدرن بدار ذکدر کدرد کده« :وردان حددحث و قدرآن رابطدهای
ههاجذد سذت شفاهی یهود با سذت وکتوب آن وجود دارد» 2.گلدزیهر در وقالهای با عذدوان

«در باره تکوین حددحث» ،وقاحسده فدوم را گهدراه کذذدده و ودردود داجسدت 3.بدا ایدن حدال ،او در

061

 .1عضو هر ت علهی داجشگاه تهران (پردحس فارابی).
 .2حدحث اسالوی :خاسخگاهها و سرر تطور ،ص.451
 .3ههان ،ص.456

یهودحان در این خصوص سخن گفخه و وعخقد است که روحدادهایی وشدابه در صددر اسدالم

این فرض را ت یید ویکذد؛ 4برای جهوجه ،گفخه شده است:
هذگاوی که شهار احادحث ،در زوان ُعهر در حال افدزاحش بدود ،احادحدث را جدزد او

بردجددد .چددون چذددرن کردجددد ،دسددخور داد آن جوشددخههددا را بسددوزاجذد .سددحس گفددت:

«ودذدداه کهدذدداه اهددل الکتددابو آحددا شددها واقعدددا ورشددذایی واجذدددد ورشدددذای یهدددود
ویخواهردو».
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وقال دده «وذازع ددات در بد داب جاحگ دداه ح دددحث در اس ددالم» ،از احخه ددال ت ثرر پ ددذیری وس ددلهاجان از

5

گلدزیهر ویگوحد:
در قرون دوم و سوم ،اصل برابری اعخجار قرآن و حددحث پاحه گدذاری شدد تدا جدایی

کدده گدداه از اوکددان جسددخ قددرآن بددا سددذت سددخن وددیگفخذددد؛ چدده هددر دو وحددی الهددی
بودجد.

6

این جگاهی گذرا به پیشرذه وقاحسه فوم بود .طجرعی است که پدس از تجردین دحددگاههای

وذکران سذت در یهودحت و اسالم ،باحدد حد

درسخی ادعای فوم را بررسی کرد.

بدار دحگدر بدا ودرور شدجاهتهدا و تفداوتهدا وردزان

در ای ددن ب دداره سد د االت چذ دددی ف ددرا روی و ددا ق ددرار دارد؛ ب ددرای جهوج دده ،آح ددا س ددذت گریزی ح ددا

سذتسخرزی را باحد به عذوان ح

گراحش غردر ارتودکسدی بده حسداب آورد حدا ایدن کده رحشده در

گفخددههددای پیشددواحان ایددن ادحددان داردو آحددا اجکددار سددذت وجذددای کالوددی حددا فلسددفی و حددا احراجددا!

کتاب وقدسی داردو چه شجاهتها و تفداوتهدایی بدین وذکدران سدذت در یهودحدت و اسدالم

وجود داردو به چه ورزان ،این شجاهتها صوری حا واقعی هسخذدو

جاحگاه سنت در یهودحت
قجل از پرداخخن بده دحددگاه وذکدران سدذت در یهودحدت باحسدخه اسدت جخسدت ،توضدرحی

اجهالی در باره جاحگاه و ورجعرت سذت در یهودحت اراخه گدردد .در یهودحدت اعخقداد بدر ایدن
است که دو جوع تورات وجود دارد؛ تورات وکتوب و تورات شدفاهی و هدر دو تدورات بده لحدا

 .4ههان ،ص.463
 .5تدوین السذ الذجوی ،ص.31
 .6حدحث اسالوی :خاسخگاهها و سرر تطور ،ص.462
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قدددوت ،اعخجددار و حجرددت در حد

سددط هسددخذد 7.در واقددع ،خدددا در سددرذا بدده ترترددج کتدداب

وقد  ،ورشذا ،هگادا و تلهود را بدر ووسدی فروخواجدد .خددا حخدی پاسدخ سد االت داجشدهذدان
آحذده را به ووسی وحی کرد.

8

تلهود به دو بخش ورشذا ،به عذوان وخن اصلی و وگارا به عذوان شرح آن تقسرن ویشدود.

یهودا هاجاسی بین سالهای  490تا  300پس از ودرالد ورشدذا را جهدع آوری کدرد .گهدارا خدود بده
بابلی و فلسطرذی حا اورشلرهی تقسرن ویشود .تلهدود اورشدلرهی بده دسدت ر بدی یوحاجدان در
جلرل تدوین حافت و تلهود بابلی حدود ح

قرن بعد ،توس راو آشی تدوین حافت .ایدن کدار

بین سالهای پاجصد و ششصد پاحان حافخه است .یهودحان باور دارجد که ودخن ورشدذا در طدور
سددرذا بددر ووسددی

جددازل شددد .یهودحددان وعخقدجددد ورشددذا را چهددل گررجددده جسددل اجدددر جسددل از

ووسی جقدل کردجدد تدا ایدن کده بده یهدودا هذاسدی رسدرد .از طرفدی ،هذگداوی کده هذدوز هرکدل بده
عذددوان ورکددزی بددرای یهددود پابرجددا بددود ،جوشددخن تعلرهددات وز بددور شددرعا جددایز ججددود 9.ابددن ورهددون
علددت وذددع کتابددت شددرحعت شددفاهی را جلددوگرری از کثددرت دحدددگاهها ،پدحددد آودددن وددذاهج و

فرقددههددای وخخلددف و سددرگرداجی و وذددان ذکددر وددیکذددد و ایددن ووجددج جاپدحددد شدددن بخشددی از

ورددراث یهددودی در طددول زوددان شددد 10.در وددواردی از تقدددم حکددن ر بددیهددا بددر حکددن خدددا حددا بدده
عجارتی تقدم حکن تورات شفاهی بر تورات وکتوب سخن رفخه است.

11

قراخحن

قراخرن فرقهای یهودی است که در جرهه دوم قرن هشخن در بابل پدحد آود .عذدان حدا عاجدان

بن داود بذران گذار فرقه قراخرن به شهار ویآحد که در عهد وذصور خلرفه عجاسدی ودیزحسدت.
او در وصر ،فلسطرن و ایران پیرواجی پیددا کدرد .جهضدت فدوم بده اعخجدار و سسدش فرقده عذاجرده
جدام گرفدت و از زودان بذرداورن جهاوجددی بده فرقده قراخرهدی تغریدر جدام حافدت .قدراخرن از واژه عجددری

قراخرن حا بذی وقرا حدا بعلدیهداوقرا ( ،)Baa lei ha-Mikraحعذدی اهدل کتداب ( people of the

 )scripturesگرفخه شده است .جظر به ایدن کده آجدان بده شدرحعت شدفاهی حدا شدذرداری اعخقداد
جداشخذد و فق تورات را وعخجدر ودیداجسدخذد ،بده ایدن جدام خواجدده شددهاجدد .وخالفدت آجدان بدا

 .7یهودحت ،وسرحرت و اسالم ،ص.336
 .8ههان ،ص.332
9. Encyclopaedia Judaica,vol15,p750- 779.
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 .10دالل الحاخرین ،ص479
 .11یهودحت ،وسرحرت و اسالم ،ص.362 -365

داجست و گرجه آجان جرز سذت خاص خود را داشخذد.

12

خاستگاه قراخحن

عذدان بددا ت سددرس فرقده جدحدددی آشددکار سدداخت کده در آن هددرچ گوجدده ورجعرخدی tبدده و ید ه

ورجعرت حاخاوی به رسهرت شذاخخه جهیشد و در واقع ،هدر کدس ودیتواجسدت ،فدارم و آزاد
از هر گوجه ورجعرت بیروجی ،فهن و درحافت خاص خدود را از کتداب وقدد

داشدخه باشدد .در
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سددذت بدده عذددوان تفسددرر وعخجددر کتدداب وقددد

را باحددد بدده وعذددای وخالفددت بددا سددذت حاخدداوی

واقع ،جرحان اعخراضی فوم بر ضد حلقدههدای حاخداوی جر حدان پروتسدخاجخرزم در وسدرحرت را

تددداعی وددیکذددد .در بدداره خاسددخگاه ایددن فرقدده چذددد جظددر وجددود دارد .گدداهی رحشدده آن را بدده

صدوقیها ،گروه دحگدر بده بذدی صددم و گداه بده زودان پادشداهی یربعدام اول ودیرسداجذد .الجخده
ت د ثرر بیروجددی ،حعذددی گسددخرش اسددالم بددا وحور حددت توحرددد را ججاحددد دسددت کن گرفددت ،چددرا کدده

وسلهاجان اجدحشهها و آووزههای حلولی یهودحت را جشاجه رفخه بودجد و به جدای آن کده خددا را
ههچون کسی کده در طجرعدت ،تدارحخ و اجسدان حلدول کدرده در جظدر بگررجدد ،او را وخعدالی و بده

تعجرری کاوال دحگر در جظر ویگرفخذد.

دالحل مخالفت قارخون با تورات شفاهی حا سجت

هددارون بددن احلرددا اهددل جرکوودددحا در کتدداب درخددت زجدددگی (عددص حرددین) وجدداجی فلسددفی و

کتاب وقدسی دحدگاه قارخون در باره شرحعت شفاهی را آورده است .کتاب فوم بدرای قدارخون

وذجددع وعخجددری وحسددوب وددیشددود .در ایددن وجددال وددیتددوان بدده برخددی از دالیددل وخالفددت آجددان
اشاره کرد:

 .4ورشذا حاوی عقاحد وخعارض بسرار زحادی است؛

 .3ورشددذا در برخددی ووضددوعات عقرددده درسددت را بیددان جهددیکذددد؛ گدداهی بددا ح د

ووافقت ویکذد و گاهی با دحدگاه وخالف آن؛
 .3اگر تورات شفاهی بده ووسدی

آن ججودحن؛

 .1ورشذا از زبان ووسی
 .6حخی ح

دحدددگاه

وذسدوب بدود ،ودا شداهد احکدام و قدواجرن وخعدارض در

سخن جهیگوحد؛

بار در تورات وکتوب سخذی از تورات شفاهی ذکر جشده است؛
12. Encyclopaedia Judaica,vol10,p762.
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 .5خداوجد به ووسی

گفت« :جزد ون به کوه باال بیا ،و آججدا بداش تدا لدوحهدای سدذگی و

تددورات و احکدداوی را کدده جوشددخهام تددا احشددان را تعلددرن جهددایی ،بدده تددو دهددن» . .از ایددن عجددارت،
13

وکتوب بودن احکام اسخفاده ویشود و سخذی از تورات شفاهی به وران جراوده است؛

 .7بذددا بددر گزارشددی تددورات وکتددوب بدده ودددت پذجدداه سددال وفقددود شددد و کدداوال بدده فراووشددی

سحرده شد تا این که توس کاهذان وعجد دو باره کشف شد؛ با این فرض که تدورات وکتدوب

فراووش شده چگوجه ویتوان تصور کرد که تورات شفاهی در خاطرهها واجده باشد؛

. 2کلهات ورشدذا و تلهدود کلهدات کسداجی اسدت کده در فاصدله قدرن دوم تدا پدذجن زجددگی

ویکردجد؛ چدرا کده بده صدراحت ودیگو حدد فدالن حاخدام ایدن وطلدج را گفدت و دحگدری وطلدج
دحگر را؛ در حالی که در تورات وکتوب یهوه با ووسی حا بذی اسراخرل سخن ویگوحد؛

 .9در سفر تثذره ،جسجت به افزاحش و کاهش اواور الهی هشددار داده شدده اسدت تدا از ایدن

طری اواور الهی حفظ شوجد؛

14

 .40آحه  31تا  32کتاب یوشع حکاحت از ایدن جکتده دارد کده یوشدع تهدام اواودر الهدی را کده

در تدورات جوشددخه شددده بدود ،بددرای بذددی اسددراخرل خواجدد؛ الزودده ایددن سددخن ،ایدن اسددت کدده خدددا

تورات شفاهی به ووسی

جداده است .جکته دحگدری کده از ایدن آحدات برودی آحدد ،ایدن اسدت

که حکهی افزون بر تورات وکتوب وجود جدارد .در آحده هشدخن بداب جخسدت کتداب یوشدع جردز

آوده است:

ایددن کتدداب تددورات از دهددان تددو دور جشددود ،بلکدده روز و شددج در آن تفکددر کددن تددا بددر
حسج هر آجچه در آن وکتوب است وخوجه شده ،عهل جهایی.

15

مججای کالمی قارخون

قارخون تلهود و سدذت شدفاهی را تفسدرری بشدری ودیداجسدخذد .از جظدر آجهدا تدورات وکتدوب

در وقابل تورات شفاهی حا ورشذا قرار داشت .به وعذدای دقرد کلهده ،قدارخون بدرا ی وخالفدت

خود با حاخامها وجذای کالودی بسدرار قدویی داشدخذد .از جظدر آجهدا در اعخجدار قایدل شددن بدرای
ورشددذا و تلهددود شددفاهی ح د

جددوع گددراحش حلددولی جهفخدده اسددت؛ بدده ایددن وعذددا کدده خداوجددد در

حاخامها حلول کرده و در جخرجه ،اجخهاد آجها با وحی هن وزن و حکسان شده است.
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 .13خروج ،باب  ،43آحه .31
 .14تثذره ،باب  ،3آحه .1
15. Encyclopaedia Judaica,vol. 10,p765.

سان حاخامها برای تفاسرر خود تقد

و حجرت قایل ججودجدد؛ بدرای جهوجده ،عذدان بدن داود،

و سس فرقه قراخرهی ،خطاب به شاگردش بر این جکته ت کرد داشت که:
در کتاب وقد

ت ول و جست و جو کن و به جظر ون بسذده جکن.

از این رو ،با این که برخی از قارخون از شرحعت شدفاهی کهد

16

ودیگرفخذدد ،هدرچ گداه بدرای

آن قداست قایل جشدجد .قارخون اجخهاد در وقابدل جدص را بده هدرچ وجده برجخابیدجدد .ا گدر جدص
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جاگفخه جهاجد که قارخون سذت حا گراحش تفسرری خاص خود را داشخذد ،ولی هدرچ گداه بده

صرح و واضدحی وجدود داشدخه باشدد ،ججاحدد سدرام تفسدرر رفدت و تفسدرر و برداشدت خدود را بدر
کتاب وقدد

تحهردل کدرد .قدارخون تحدت تد ثرر وعخزلده بدر توحردد ت کردد ز حدادی داشدخذد و بدا

اوصدداف اجسدداناجگاراجه و گددراحش حلددولی وخالفددت کردجددد .وی گددی وشددخرل قددارخون را وددیتددوان
ت کرد آجان بر عقالجردت داجسدت .ابدو یوسدف حعقدوب قرقسداجی(حدود  )910-930بده اصدالت
عقل اعخقاد تام و تهام داشت .از جظر او وهن تن دادن به حکن عقدل اسدت و وهدن جرسدت کده

وفاد حکن عقل وطاب و وواف با تعالرن کدام فرقه باشد.

17

قرآجیون
پیشرذه قرآن گرایی افراطدی بده قدرن اول هجدری و بده زودان خلرفده دوم برودیگدردد .در عدالن

اسالم ،به دو دلرل زیر در باره سذت زجهار داده شده است:

در ص دددر اس ددالم ب ددا ح ددادآوری تجر ب دده یهودح ددان در اقج ددال ب دده س ددذت و غفل ددت از ت ددورات،

وسدلهاجان را از ایدن اودر برحدذر داشدخذد .در رواحخددی از عهدر آودده اسدت کده او پدس از سددوزاجدن

جگاشخههای حدحدی وردم چذرن گفت:

یمجحه رامجحه یهل ی كتاب ،یذ مثجاه رمثجاه یهل ی كتاب؛

18

یهودحان با روی آوردن به تلهود از تورات غافل شدجد.

ابن وسعود جرز پس از وحو جگاشخهها گفت پیش از شها اهل کتداب از آن رو جدابود شددجد

که به کتابهای عالهان خود روی آوردجد و کتاب الهی را واجهادجد 19.جکتده جالدج توجده آن
16. History of The Jews ,vol. 3, p. 130.
17. Ibid.

 .18تدوین السذ الذجوی ،ص.310
 .19ههان ،ص.331
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کدده برخ ددی از قرآجر ددون ،دس ددت کن قرآجر ددون اعخ دددالی در جه ددان تش ددرع ،ب ددرای وهاجع ددت از ورود
اسراخرلرات شعار قرآن وحوری را سر دادهاجد.

20

گلدزیهر در وقاله «وذازعات در باب جاحگاه حددحث در اسدالم» ودیگو حدد کده عقل گراحدان

وعخزلی در وقابل اسخذجاط حقای دحذی از حدحث ووضدعی وخدالف اتخداذ کردجدد .در اواخدر

قددرن هشددخن سددروده بلذدددی علردده وعخزلدده (زوخشددری) آجهددا را بدده چذددد چرددز از جهلدده تددرل قددرآن،

ضعرف شهردن احادحث پیاوجر وخهن کردهاجد.
خددوارج جرددز بددر اسددا

21

آحدده  415سددوره اجعددام ،وجذددی بددر ایددن کدده شددرحعت کاوددل در قددرآن آوددده

است ،ههرن دحدگاه را در باره حدحث اتخاذ کردجد 22.از جظر احشان ،جدز آجچده در قدرآن آودده،
هرچ چرز دحگری حرام جرست .آجان سذت را قجول جداشخذد؛ جز آجچه از طری صحابهای کده

در فخذه بزر ،وشارکت جداشخذد ،رسرده است.

23

فرقههای قرآجحون

فرقه قرآجرون را ویتوان به دو فرقه افراطردون و اعخددالرون تقسدرن کدرد .گدروه جخسدت ،هدرچ

جقشی برای سایر وذدابع در فهدن قدرآن قایدل جرسدخذد؛ در حدالی کده فرقده دوم ،بدرای سدایر وذدابع

جقشی فرعی و غردر وسدخقل قایلاجدد .کوتداه سدخن ،آن کده در وصدف جر حدان اعخددال ودیتدوان

قرآنوحوری و برای قرآن گرایی افراطی قرآنبسذدگی را ذکر کردجد .گراحش تفسدرر قدرآن بده قدرآن
در واقددع ،بددا گددراحش اعخدددالی وعددادل اسددت؛ چددرا کدده در ایددن گددراحش ،بددرای فهددن وعددارف و

وحخدوای قددرآن جقددش و ید های قایلاجددد .در شددجه قداره هذددد ،بعددد از اشدغال آن توسد اجگلسددخان

جذجشهایی به وجود آود که ویتوان به فرقه اهل قرآن اشاره کرد که وعهدوال هددفی اصدالحی

را دججال وی کردجد .سر سدرد خدان را باحدد آغدازگر ایدن حرکدت داجسدت .او بدرای پدذیرش سدذت
ججوی شراحطی را وطرح کرد کده در عهدل ،چدارهای جدز تهسد

بده قدرآن ججدود 24.در وصدر جردز بده

وددوازات شددجه قدداره ،جر حددان قرآن گرایددی وطددرح شددد .اوددا ایددن کدده رحشدده آن را شددجه قدداره بددداجرن حددا
بازگشت به سلف و دوره اولره اسالم ،اخخالف وجود دارد .سدرد جهدال اسدد آبدادی ،عجدده و

رشددرد رضددا را باحددد در شددهار قرآجرددون اعخدددالی بدده حسدداب آورد .در ایددران جرددز وحهددد حسددن
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 .20فقه اسخداللی ،ص 547و .524
 .21حدحث اسالوی :خاسخگاهها و سرر تطور ،ص.461 -463
 .22ههان.
 .23ههان ،ص.27
 .24القرآجرون و شجهاتهن حول السذ  ،ص.405

طجاطجایی و وحهد جواد غروی اصفهاجی و جردز کسداجی را کده وددعی تفسدرر قدرآن بده قرآناجدد،

ویتوان جدزو قرآجردون اعخددالی بده حسداب آورد .طجرعدی اسدت کده در ایدن وجدال جهیتدوان بده
آرای تهددام افددراد پددیش گفخدده پرداخددت .از ایددن رو ،از ایددن ههدده ،تذهددا بدده ذکددر دحدددگاه احهددد
صددجحی وذصددور و احهددد قاسددن در ورددان اهددل سددذت و شددرحعت سددذگلجی در ورددان شددرعران

بسذده ویشود.

مقایسه مجانی انکار سجت در یهودیت و اسالم

شد ددرحعت سد ددذگلجی ،یوسد ددف شد ددعار ،سد ددرد ابوالفضد ددل برقعد ددی و سد ددرد وصد ددطفی حسد ددرذی

برخددی احهددد صددجحی وذصددور را بددا وددارترن لددوتر وقاحسدده وددیکذذددد .اوددا او وعخقددد اسددت کدده

سددالهددا قجددل از او ،وحهددد عجددده ووضددوع قرآنوحددوری را وطددرح کددرده اسددت .صددجحی وذصددور

اجدحشددههددای اصددالحی خددود را اداودده ودرسدده عجددده وددیداجددد .او کتددابهددای وفصددلی در بدداره
دحدگاه خود تدوین کرده است .در این وجال و به وذاسجت بحدث ،فهرسدتوار بده وهنتدرین

دحدددگاههددای او اشدداره وددیگددردد .صددجحی وذصددور قددرآن را جدداوع ،فرازودداجی و فراوکدداجی و تذهددا
وصدر تشرحع در اسالم ویداجد .از جظر او ،وظرفه پیداوجر تجلرد دیدن بدود و کدار تشدرحع فقد بدر

عهده خدا است .چرزی به جام جاسخ و وذسو در قدرآن وجدود جددارد و در واقدع ،در قدرآن جسدخ
بدده وعذددای کتابددت آوددده و جدده حددذف .از طرفددی ،آحددات قددرآن وجهددل جرسددت تددا جردداز بدده تفصددرل
داشددخه باش ددد .وفدداهرن کف ددر و احهددان و ش ددرل در ق ددرآن وخفدداوت ب ددا وعذددای فقه ددی آن اس ددت.

قضاوت در باره عقاحد وردم تذهدا بدر عهدده خددا و در یدوم الحسداب اسدت .بسدراری از احکدام
فقهی ،جظرر حکن قخل ورتد حا وجازات سذگسدار ،تکفردر دگراجدحشدان ،تفخدرش عقاحدد و جهداد
ابخدایی و جظایر آن هرچ رحشه قرآجی جداشخه و توس اخهه حدحث در عصدر عجاسدی سداخخه و

پرداخخه شدهاجد؛ 25برای جهوجه ،جعل احادحث ضد و جقر
و طاحفه به این دوره بر ویگردد.

برای اثجات وشروعرت هدر فرقده

26

احهد صجحی وذصور بر این باور است که اگر حدحث واقعا جزو دین بود باحد وددل قدرآن،

از ههددان اول وکتددوب وددیشددد؛ جدده ایددن کدده دوحسددت سددال وددردم در بحددران و فخذدده رهددا شددوجد.
چگوجه ابو حذرفه تذها به هفده حدحث وعخقد بود و صد سال بعد از او ،احهد بن حذجدل سدی

هزار حدحث را در وسذد خود ذکر ویکذد .خالصه ،آن که به ورور زودان ایدن احادحدث بده خد

قروز وسلهاجان تجدیل شد .علن جرح و تعدیل راوحان حدحث ،هر چذد تا حدی واجع پدذیرش

 .25ههان ،ص.13 - 37
 .26حد الرده ،ص.23
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برخی از احادحث ویگردد ،علهی ظذدی اسدت .از ایدن رو ،حکدی حد

راوی را ذم و دحگدری او را

تحسدرن ودیکذدد؛ در حدالی کده قدرآن از پیدروی از ظدن و گهدان برحدذر داشدخه اسدت .سدذت
27

فعلی پیاوجر ،بدون جراز به کتابت و به صورت تواتر اداوه داشخه و دارد.

قاسن احهد در کتاب العوده الی القرآن ،به طور وخخصر ،دحدگاه قرآجرون را ایدن گوجده بیدان

ویکذد .دوحست سال پس از رحلدت پیداوجر

اودام شدافعی ایدن جظدر فقهدی را رواج داد کده

سذت پیاوجر وذجع و وصدر اساسی تشدرحع ،پدس از قدرآن اسدت .صدحاح سدخه در واقدع ،بعدد از

چذرن احکاوی در جرهه دوم قدرن سدوم گدردآوری شدد و وجداوع روایدی شدرعی در قدرون سدوم و

چهددارم تدددوین حافخذددد 28.غفلددت از قددرآن و توجدده بددیش از حددد بدده سددذت عاوددل عقجواجدددگی
وسلهاجان شد و تذها راه بازگشت به تعالرن اصرل اسالوی روی آوردن به قرآن است.

29

در این که از پیاوجر جرز هنچون دحگران سخذاجی بر جا واجدده اسدت ،تردحددی جرسدت ،اودا

باحد با آجها ودل هر رخداد تدارحخی و بدا در جظدر گدرفخن شدراح و زورذدههدای تدارحخی آن و عددم

تعارض آن با قرآن تعاول داشت 30.اهل حدحث حکصد سال پس از وفات پیداوجر در قدرن دوم
ظهور و بروز حافخذد .اوام وال

الهوطآ را _ که حاوی سدذن بدود _ در سدال  479تددوین کدرد .در

عرن حال ،اهدل حددحث اصدرار دارجدد بدر ایدن کده حددحث از ههدان آغداز ودالزم وسدلهاجان بدوده

اسدت .آجدان چهددار دلردل بددر حجرددت حدددحث و سدذت ذکددر کددردهاجددد :حددحث جظرددر قددرآن وحددی
الهدی اسددت؛ خداوجدد و وذددان را اودر بدده اطاعدت از پیدداوجر ،حعذدی سددذت او کدرده اسددت؛ پیدداوجر

وفسر قرآن است و حدحث برای فهن قران ضروری است؛ اقخدا بده سدذت پیداوجر بدر وسدلهاجان

ضروری است.

31

در دلرددل جخسددت ،از بدده کددار رفددخن کلهدده حکهددت در کذددار کتدداب در آحدداتی چذددد از قددرآن،

وحی بودن آن را جخرجه گرفخهاجد32.جزخرات شرحعت ،جظرر جهاز ،روزه و حم ،جسل بده جسدل بده
وا وذخقل شده است .در واقع ،این سذتها از زوان ابدراهرن وجدود داشدخه اسدت .وسدلهان در

دو س ددده جخس ددت _ ک دده هذ ددوز ح دددحث ت دددوین جرافخد ده ب ددود _ دقرق ددا ب دده هه ددان آداب ددی جه دداز را
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 .30ههان ،ص.59
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و اجهالی در آن راه جدارد 34.ظهور فرقهها وعلول غفلت از قرآن و روی آوردن بده حددحث اسدخو
بسددراری از احادحددث بعددد از سدده جذددگ داخلددی ورددان وسددلهاجان و در زوددان اوددام علددی

وعاوحه و در ت یید حکی از آن دو جعل شده است.

و

35

قراودت ،وجددازات ورتددد،

بدر ایددن اسدا  ،شددفاعت ،وعجددزات ،ظهدور اوددام وهددی جزدحد

ثواب بهشت بدرای کسدی کده قجدل از ودر ،شدهادین بگو حدد ،و لدو هدرچ عهلدی در کارجاوده خدود

جداشددخه باشددد ،تحددرح

مقایسه مجانی انکار سجت در یهودیت و اسالم

ویخواجدجد که پیاوجر ویخواجد 33.قرآن کتاب تام ،کاول و وفصدل اسدت و هدرچ گوجده جقدص

و تشددوی بدده رهجاجرددت ،وجددازات زجددا ،اوددر بدده جهدداز ،پیش گددوییهددای

ییدداوجر و احهددان بدده قضددا و قدددر در تذدداق

بددا قددرآن هسددخذد36.و در بسددراری از اوددور ،حدددحث در

تعددارض بددا خددودش اسددت 37.در قددران آحددات وحکددن و وخشددابه وجددود دارد .وحکهددات بیددان گر

اواوددر الهددی هسددخذد و الددزام آورجددد ،در حددالی کدده آحددات وخشددابه در وددورد اوددوری جظرددر بهشددت و

جهذن ،رسخاخرز ،خلقت جهان و اجسان سخن ویگوحذد که در دسخر

وا جرست .این آحدات

جراز به تفسرر جدارجد و تذها باحد بده آجهدا احهدان داشدت 38.بدا توجده بده اجکدار جاحگداه سدذت باحدد
قواعدی برای تفسرر قرآن وجود داشخه باشد که وهنترین آجها توجه بده سدرام ووضدوع ،سدرام

تارحخی ،سهولت و تطاب با واقعرت و وذطد اسدت 39.جظدر بده ایدن کده قدرآن وحدی اسدت و در

آن تذاقضددی جرسددت وجددود جسددخ بددی وعذددا اسددت و چذاجچدده دو شددرط سددرام ووضددوع و سددرام

تارحخی لحا گردد؛ وعلوم خواهد شد که جسخی در کار جرست.

40

مشخصههای قرآجحون در شحعه

بددرای بیددان وشخصددههددای قرآجرددون در شددرعه تذهددا بدده ذکددر دحدددگاه شددرحعت سددذگلجی در

کتاب کلرد فهن قرآن بسدذده ودیشدود؛ هدر چذدد وی گدیهدای ز یدر از فدردی بده فدرد دحگدر جوسدان
دارد و شدت و ضدعف پیددا ودیکذدد ،سدذگلجی وعخقدد اسدت قدرآن قابدل فهدن اسدت 41.فهدن

 .33ههان ،ص.21 – 23
 .34ههان ،ص.94 – 25
 .35ههان ،ص.405 -401 ،99 – 95
 .36ههان ،ص.436
 .37ههان ،ص.439 -432
 .38ههان ،ص.460 -417
 .39ههان ،ص.464
 .40ههان ،ص.461
 .41کلرد فهن قرآن ،ص.37 -47
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قددرآن جرازوذددد شددذاخت احددوال عددرب در آن عصددر اسددت و قددرآن از چذددان جدداوعرخی برخددوردار
است که تهام جرازهای اجسان را بر طرف ویسدازد؛ 42تحرحفدی در آن صدورت جگرفخده اسدت؛

43

ادعددای جسددخ قددرآن بیوجذددا اسددت؛ چدده آن کدده احکددام کلددی عقلددی قابددل تخصددرص و جسددخ

جرست.

به باور برخی از قرآجرون جسدخ در احکدام جزخدی وحخهدل اسدت؛44در قدرآن آحدات وخشدابه بده

طددور کلددی و حددا دسددت کن در حددوزه وجدددأ و وعدداد و ججددوت و جرددز در حقددوم و سراسددت و اخددالم
وجود جدارد .جزول آحات وخشابه برای هداحت جاداجان و توده وردم است خدا حقای را در حدد

اودله و کذاحه تذزل داده است45؛ اسخداللهای عقلی را باحد به جای تکره بر عقل خدود بذرداد

از قرآن اسخخراج کرد 46.بذا بر ایدن ،در وسداخل اعخقدادی جردازی بده وراجعده بده سدذت و علدووی

جظردر فلسددفه ،کددالم و عرفددان جرسددت ،ز یددرا ایدن علددوم خاسددخگاه قرآجددی جدارجددد؛ 47در تفسددرر قددرآن
باحد تفسرر قرآن به قرآن را در دسخور کار قرار داد و بده گفخده وفسدران توجده جکدرد .باحدد بده ظداهر

قددرآن بسددذده کددرد و از ایددن رو ،ز بددان عر بددی جقددش وی ژهای پیدددا وددیکذددد .سددذگلجی بدده وجددود

وخالفددت بددا تفسددرر بدده رأی و ت د وحال تی از سددذخ ت د وحالت اسددهاعرلره ،بددر ایددن بدداور اسددت کدده
بسراری از آحات و ثور جرست و خداوجد بده عقدل و اجخهداد آدودی وا گدذار کدرده اسدت 48.بذدا بدر

این ،دو جوع تفسرر به رأی وجود دارد :تفسرر به رأی جایز و وهذوع.

جاگفخه جهاجد در تفکر قرآجرون شرعی سذت به طور کلی جفدی جهدی گدردد .بده عجدارتی ،آجدان

بیشخر شعار قرآن وحوری را صال در ودیدهذدد تدا قرآنبسدذدگی و اکتفدای بده قدرآن .لدذا از لدزوم
وراجع دده ب دده س ددذت در جزخر ددات ش ددرحعت (کلر ددات ش ددرحعت در ق ددرآن ووج ددود اسد دت) س ددخن

گفخهاجد 49.الجخه دایره را به گوجهای تذگ کردهاجد که در ووارد بسراری بدرای اسدخخراج احکدام

از قرآن دچار تکلف شددهاجدد .از طرفدی ،جظدر بده وخالفدت احشدان بدا تقلردد از وراجدع دحذدی 50و
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 .42ههان ،ص.14 - 33
 .43ههان ،ص.45 - 9
 .44ههان ،ص.57 - 51
 .45ههان.22 - 56 ،
 .46ههان ،ص.437 -436
 .47ههان ،ص.465 -432
 .48ههان.63 -63 ،
 .49ههان ،ص.14 -39
 .50ههان ،ص.456 -453

جد ددوعی ابد دداحی گری و گد ددراحش اجسد ددانوداراجه در احکد ددام و حد دددود شد ددرعی داود ددن زدهاجد ددد و
ورزبذدیهای ووجود وران فرم اسالوی را برجخافخهاجد.

بددر ایددن اسددا  ،از سددوی برخددی بدده ت ثرر پددذیری از فرقددههددای دحگددر ،بدده و ید ه وهابیددت وددخهن

شدددهاجددد .غددروی اصددفهاجی ،جظرددر احهددد صددجحی وذصددور ،بحددثهددای وفصددلی در رد احکددام
ارتداد و رجن 52،وجوب جهاز جهعه و جرز رد جهاد ابخدایی وطرح کرده است .خالصده ،آن کده

مقایسه مجانی انکار سجت در یهودیت و اسالم

اعخهاد به عقل خداداد و جه عقل فلسدفی و جردز سدازگار داجسدخن عقدل بدا وحدی 51جاخواسدخه بده

شددعار اصددالح گری و خرافددهزدایی و بازگشددت بدده اسددالم ،جخسددخرن وی گددی بددارز سددخذان آجددان را

تشددکرل وددیدهددد .خددادم حسددرن الهددی بخددش در کتدداب القرآجرددون و شددجهاتهن حددول السددذه بدده

تفصرل ،آرای اعخقادی و فقهی احشان را ذکر کرده است.

53

شجاهتها و تفاوتهای قارخون و قرآجیون
پس از آشذایی اجهدالی بدا تفکدر قدارخون و قرآجردون ودیتدوان بدا وقاحسده آجهدا بده شدجاهتهدا و

تفاوتهای آن دو پی برد.
الف .شجاهتها

_ قارخون و قرآجرون هر دو بر ورجعرت کتاب وقد

(کتاب وقد

عجراجی و قدرآن) ت کردد

داشخذد و اجکار ورجعرت سذت ،وحوریترین عقرده آجان را تشکرل ویداد.
_ هر دو اجخهاد در وقابل جص را برجهیتافخذد؛ هر چذد در عهدل ،جداق

آن بودجدد؛ هدر دو

_ هددر دو پیشددرذه خددود را بدده زوددان بذران گددذار دحذشددان حددا زودداجی جزدحد

بدده آن وددیرسدداجذد.

بر قابل فهن بودن و جاوعرت کتاب وقد

و بیجرازی از سذت ت کرد دارجد.

قارخون تجدار خدود را اداوده تفکدر صددوقیهدا و قرآجردون دججالده خدود را در قدرن اول و زودان خلرفده

دوم وددیداجذددد .بدده هددر ترترددج ،هددر چذددد اصددل گددراحش در زودداجی جزدح د

بدده زوددان بذران گددذار

دحذشان وجود داشدخه اسدت ،زودان تشدکرل فرقده حدا جهضدت بده زودانهدای وخد خر بدر ودیگدردد؛

برای جهوجه ،فرقه قراخرهی به قرن هشخن و جهضت قرآجرون به قرن جوزدهن ورالدی بروی گردد.

_ در قارخون و قرآجرون دو طرف اعخدالی و افراطی وجدود دارد .گروهدی بدر وحور حدت قدرآن حدا

 .51ههان.423 -479 ،
 .52فقه اسخداللی ،ص.526 - 504
 .53القرآجرون و شجهاتهن حول السذ  ،ص.149 - 392
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کتاب وقد

ت کرد دارجد و جهعی بر بسذدگی آن دو و بیجرازی از سذت.

_ هر دو با شعار اصالحطلجی و وجارزه با خرافات و به طور کلی ،با ت کرد بدر عقالجردت کدار

خود را شروع کردجد .قارخون تفکر وعخزلدی بصدره را پشدخواجه فکدری خدود قدرار دادجدد و دسدت کن

قراجرون وصری خود را جووعخزلی و پیرو ودرسه وحهد عجده وعرفی کردجد.

_ در هر دو فرقه گروهی بر اجکار سذت بده طدور کلدی ت کردد دارجدد و جهعدی سدذت وعخجدر را

وقرد به شراح خاصی وی کذذد؛ برای جهوجده ،بدین سدذت عهدل شدده حدا عهدل و سدذخی کده در

زوان بذران گذار دین به ورحله عهل در جراوده است ،فرم گذاشخهاجدد .بددیهی اسدت چذدرن
تقریداتی آجان را در اسخخراج احکام دچار تکلف ویکرد و تفسرر به رأی و تد وحالت بیوجذدا و

جوعی اباحی گری را داون ویزد.

_ هر دو گروه ،بدا توجده بده ت کرددی کده بدر ظداهر کتداب وقدد

داشدخذد ،بدرای ز بدان (ز بدان

عر بددی در تفسددرر قددرآن و ز بددان عجددری در تفسددرر کتدداب وقددد ) جقددش بسددراری در تفسددرر قایددل

بودجدد .از ایدن رو ،سددعدحا گداخون جخسددخرن فرلسدوف یهددودی از طر ید رشددد و بداروری ادبیددات
عجری ووف به کذد کردن حا توقف حرکت قارخون شد.

_ هر دو گروه جگرش توأم با تساهل و پلورالرسخی جسجت به دحگر فرقهها داشخذد و سدذت را

علت تشخت آرا و فرقه گرایی ویداجذد

_ قارخون روح آزاد داشخذد و به دججال رهایی از هر گوجه ورجعردت بیروجدی بودجدد و بده تعجردر

دحگر ،در وقام اعخراض بر ورجعرت حاخاوی بودجد که برداشت خدود را عددل کتداب وقدد

ویداجسخذد .فرقه قراخرهی را به جهضت پروتسخان تشجره کدردهاجدد .در عدالن اسدالم جردز قرآجردون
خود را اصالح گر و وخالف خرافه گرایی وعرفی ویکذذد و حخی برخی احهدد صدجحی وذصدور

را با وارترن لوتر وقاحسه کردهاجد .در عرن حال ،باحد به این جکته توجه داشت کده در اسدالم بدا

این که وعهوال وخالفان سذت خود را عقل گرا حا جووعخزلی وعرفی ویکذذد ،ههرشه این جکتده
در وورد آجان صدادم جرسدت؛ ز یدرا ههدان گوجده کده ذکدر شدد ،عدالوه بدر خدوارج عقدل سدخرز _ کده

وخددالف سددذت بودجددد و بدده ایددن اعخجددار وددیتددوان آجددان را جددزو قرآجرددون برشددهرد _ وخالفددت بددا

فلسفه ،کالم و عرفان از جهله شاخصهای قرآجرون شرعی است.
ب .تفاوتها

با وجود شجاهتهای فوم ،ویتوان ووارد زیر را به عذوان تفاوتهای آن دو ذکر کرد:
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_ اجگرددزه حددا دغدغدده و وسد له آجهددا وخفدداوت اسددت .قددارخون تحددت تد ثرر وسددلهاجان ،بدده و ید ه

تارحخ ،اجسان و در جخرجه در حاخامهدا ودیداجسدخذد _ فاصدله بسدراری داشدخذد .حاخدامهدا بدر
وجذدای گدراحش حلددولی خدود بددرای تفسررشدان از کتدداب وقدد

بدده اجددازه خددود کتداب وقددد

اعخجار و قداست قایل بودجد؛ در حالی که وس له قرآجرون چرز دحگری بود.

_ حکددی از وددواردی کدده ههددواره قرآجرددون بددر آن ت کرددد دارجددد ،اجکددار جسددخ آحددات قددرآن و عدددم

تحرحف آن است؛ در حالی که چذرن ووضوعی اصوال برای قارخون وطرح ججود.

مقایسه مجانی انکار سجت در یهودیت و اسالم

ّ
وعخزلدده بصددره گددراحش توحردددی داشددخذد و از گددراحش حاخدداوی _ کدده خدددا را حددال در طجرعددت،

_ در یهودحت برای وجارزه با جگرش قراخرهی جهضت عظرهی برپا شد .سعدحا گداخون حکدی

از راههای وجارزه با اجدان را احردای ز بدان عجدری و تسدل بدر ایدن ز بدان داجسدت و تدالشهدایی در

ایددن زورذدده از سددوی وی صددورت گرفددت؛ در حددالی کدده در عددالن اسددالم چذددرن جذجشددی را سددرام

جدارحن.

_ قرآجرددون حکددی از دالیددل بیاعخذددایی خددود را بدده سددذت و احادحددث ورود اسددراخرلرات و جرددز

جعل و د

حدحث ویداجذد؛ در حالی که قارخون تحت تد ثرر وعخزلده در عدالن اسدالم بودجدد.

به عجارت دحگر ،قرآجرون به وذظور پرهرز از اخخالط دین اسالم با دحگر ادحان و سذتها قدرآن را
به عذوان حگاجه وذجع و ورجع وعرفی کردجدد؛ در حدالی کده قدارخون تحدت تد ثرر فرهذدگ بیگاجده،
حعذددی تفکددر وعخزلددی بودجددد کدده خددود جرددز از تد ثرر دحگددر سددذتهددا و وکاتددج بدده خصددوص سددذت

فلسفی یوجاجی بر کذار ججودجد.

_ قارخون ،دست کن حعقوب قرقساجی تعصج جسجت به دحدگاه و جظدر خدود جداشدت ،بلکده

در وقابددل افددراد را بدده فهددن خدداص خددود از کتدداب وقددد

تحددرح

وددیکردجددد؛ در حددالی کدده

قرآجرددون در عددالن اسددالم ،دسددت کن در ورددان سددلفیهددای وصددری بددر درسددخی فهددن خددود اصددرار

ویورزجد.

_ گراحش قراخرهدی ،هدر چذدد در حد

وقطدع زوداجی ودورد توجده خداص بدوده اسدت ،در حدال

حاضددر چذدددان وجددالی بددرای جددوالن جدددارد و در حددال اجقددراض اسددت و پیددروان کهددی دارد؛ در
حالی که در عالن اسالم قرآجرون رو به رشد و فعال هسخذد.

_ حاخددامهددا و وخالفددان فرقدده قراخرهددی علددت وجددودی شددکل گرری ایددن فرقدده را ح د

جددزاع

شخصددی و قدددرت طلجددی عاجددان بددن داود بذران گددذار فرقدده وددیداجذددد؛ در حددالی کدده در بدداره
قرآجرون چذرن چرزی صادم جرست و به وعذدای دقرد کلهده بذران گدذاری بدرای آن جهدیتدوان

پیدا کرد.

_ در اسالم داوذه و قلهرو قرآجرون تقریجا تهام فرقدههدا از شدرعه و سدذی را در بدر ودیگردرد؛ در
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حالی که در یهودحت قارخون فرقهای در برابر تهام فرقههای یهودی وحسوب ویگردجد.

_ برای قارخون بیشخر بحثهای کالوی و تا حددودی شدرحعخی وطدرح اسدت؛ در اسدالم ایدن

گوجه جرست ،بلکه وخالفت بدا فلسدفه و کدالم رسدهی وطهد جظدر احشدان اسدت .در واقدع ،آجدان

برای اجکار سذت وجذای کالوی ،فلسفی و کتاب وقدسی اراخه کردجد.

_ از قددارخون آثددار ز حددادی بداقی جهاجددده اسددت؛ در حددالی کدده از قرآجرددون عددالوه بددر آثددار پرشددهار

وکتوب ،آثار الکتروجرکی بسراری وجود دارد.

_ در یهودحت هر چذد تالشهایی به وذظدور آشدخی دادن دحددگاههدای قدارخون و حاخدامهدا

صورت گرفخه است ،ولی هرچ کدام از آجها قرین توفرد ججدوده اسدت .سدعد بدن کهوجده قجدل از

سددال  4321در کتدداب الفددرم بددین الر بدداجرین و القددراخرن و جرددز جددرن قددرن بعددد از آن ،داجشددهذدی از

جزیره کدرت احخالردا کتدابی در ایدن خصدوص تددوین کدرد 54.ایدن در حدالی اسدت کده در عدالن

اسالم چذرن کاری صورت جگرفخه است.

جتیجه
چذان که والحظه شد ،قرآجرون در عالن اسالم با وجود تذوع اقلرهی (شجه قاره هذد ،وصدر،

ایران و شرم آسرا) و وذهجی (اهل سذت ،خدوارج ،وعخزلده و برخدی از شدرعران) ،دسدت کن در

عدم باور به حجرت سذت و هنعرضی آن با قرآن با هن هنداسخاناجد .هددف و اجگردزه اولرده

بیشخر آجان اصدالح دیدن ،زدودن خرافدات و ههدوار کدردن راه پیشدرفت جواودع اسدالوی بدود .بده
ح

وعذا شعار بازگشدت بده قدرآن تحدت تد ثرر دسدخاوردهای جهدان غدرب بدود .بده بداور احشدان،

علت عقجافخادگی و جزاعهای فرقهای در وران وسلهاجان غفلت از قرآن و تکرده بدیش از حدد
بر سذت است؛ در حالی که برخی از قرآجرون شرعی در صدد پاحان دادن به جدزاعهدای فرقدهای
بودجددد و بددر ایددن بدداور بودجددد کدده بددا بازگشددت بدده قددرآن _ کدده وددورد قجددول ههدده وسددلهاجان اسددت _

وددیتددوان بدده وحدددت حقرقددی جایددل آوددد .بعضددی از قراجرددون اهددل سددذت بدده داوددن سددلفی گری
افخادجددد حددا افکارشددان بدده سددلفی گری وذخهددی شددد .در وقابددل ،تذددوع اقلرهددی و وددذهجی ووجددود

وران قراجرون در وران قارخون دحده جهیشود .آجان جرز تحدت تد ثرر فرهذدگ بیگاجده ،حعذدی تفکدر

وعخزلی بودجد .الجخه برخی از قرآجردون جردز خدود را جدووعخزلی ودیداجذدد ،ولدی شدروع ایدن جهضدت
در شجه قاره ،تحت ت ثرر اسدخعهارگران بیگاجده بدود .قدارخون تذهدا در درون فرقدههدای یهدودی بده

گراحش پلورالرسخی قایل بودجد؛ در حالی کده قراجردون ایدن گدراحش را جسدجت بده دحگدر ادحدان جردز
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شددرحعت و جگددرش پلورالرسددخی جسددجت بدده سددایر ادحددان دحددده وددیشددود ،هددر چذددد در پددارهای از

ووارد ،برای جهوجه ،از جظر وجذا و رهرافت تفاوت چشن گرری با هن دارجد.

قارخون با تفسرر و بس هالخدا وخدالفخی جداشدخذد ،ز یدرا آجدان تفسدررهدای ز حدادی بدر کتداب

وقد

جوشخهاجد که اکذون در اخخرار وا جرست ،بلکه وخالفت آجان بیشخر به ایدن سدجج بدود

کدده در پددارهای از وددوارد وطالددج تلهددود و ورشددذا بددر تددورات تددرجر داده وددیشددد و بسددراری از

مقایسه مجانی انکار سجت در یهودیت و اسالم

تعهددرن وددیدادجددد .در وجهددوع ،در هددر دو جددوعی تکلددف در اسددخخراج احکددام ،ابدداحیگددری در

سذتها و عادات راحم وخالف جص صرح تورات بود .بده عجدارتی ودیتدوان گفدت کده قدارخون
جرددز سددذت خدداص خودشددان را داشددخذد .در بددین قراجرددون جرددز برخددی بدده طددور بسددرار وحدددود بدده

سذت اعخقاد دارجد اوا ان را وجذای تشرحع احکام جهیداجذد.
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