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 مقدمه
ی ی از ایم دو آیه   ه سرنووت حضرت ایسی )ک( پرداخته کهقرآغ مجید دو آیه از 

 وی اواره دارد:« تصلیو»حضرت ایسی )ک( و دیگری  ه « توفّی»وریفه  ه 
اِذْ قال یا ایسی اِنّی مُتَوَفّیک و رافِعُک اِلَای و مُطَارارُک مِامَ ال اذیمَ     »: وریفه آیهر . د1
گیارم   و  ه یادآور هدگامی را که خدا  ه ایسی گفت: ای ایسی مم تو را  رمی ؛... کفَروُا

 (.11ا راغ:  )آل...« گردان    رم و از کسانی که کافرند تو را پاک می و  ه سوی خود  اال می
وَ قولِاِ ْ اِنّا قَتَلْدا ال سی َ ایسی ا ْم مَرْی َ رَساولَ  » :دیفرما یمدر آیه وریفه دیگری . 2

و سخم آناا کاه گفتداد    ؛... عَهُ اهلل اِلَیهِ...  َلْ رَفَ اهلل وَ ما قَتَلوُهُ و ما صَلَ وه وَ ل مْ وُ رهَ لَاُ ْ
ما ایسی  م مری ، رسول خدا را کشتی ، در حالی که آناغ ناه او را کشاتدد و ناه  اه دار     
زدند،  ل ه امر  ر ایشاغ مشت ه ود و  ه یقیم او را ن شاتدد،  ل اه خادا او را  اه ساوی      

 (.911و  917)نساء: ...« خوی   اال  رد 

های مختلاف مفساراغ،  اه معداوداسای      ورود  ه  ررسی دیدگاه  ایسته است پی  از
و « رفاع »، «تاوفّی » رخی از واژگاغ اساسی در آیات فوق  رردازی . در ایم میاغ، واژگاغ 

 کددد. نقشی کلیدی در فا  آیاتِ یادوده ایفا می« تصلیو»

 در آیه اوّل« توفّی»معناشناسی واژه 
)قروای،   اسات آماده  ت ام و ک اال   نحوفت  ه خذ و دریاأ ه معدای در لغت، « توفّی»
 اه   کاردم. و ق ض  ، یعدی آغ ایز را  ه طور کامل دریافت«توفیتُ الشیء» .(7/239: 9369
  اه وا لی کامال، گرفتاه    روح  ه هدگام مردغ،  وود که گفته میوفات رو  از آغ نیز مرگ
 .(2/11: 9333)ط رسی،  وود می

 ه است: ه کار رفت معدادو  در توفّی در قرآغ
َو ُهَو الذی »مانند آیه  (؛14: 8738)تفلیسی،  به هنگام خواب جسماز  روح جداشدن .الف

 .«... گیرد او کسی است که )روح( شما را در شب )به هنگام خواب( می؛ ... یَتوّفاکْم باللیل  
 یاُ ُالذیم تَوفّ غّإ»ماندد آیه  (؛2/2396: 9377)خرمشاهی،  و میراندغ کردغ روح ق ض . 

 «.کسانی که فروتگاغ )ق ض روح( آناا را گرفتدد ؛ال الئ ةُ
های متفاوتی مطرح  در ایم آیه دیدگاه« رفع»و « توفّی»مسل اغ در اره معدای  مفسراغ

ا وحیااغ   (،76-1/73: 9339)فخار رازی،   اند.  رخی از مفساراغ، از ر لاه فخار رازی    کرده
و الخااازغ  (961-3/963: 9361 )ال رالاای، مرالاای (،9/317: 9393اندلساای،  )ا وحیاااغاندلساای 
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 ددی  آوری و تقسی   رای فا  هراه  اتر ایم آرا، آناا را ر ع (363-9/362: 9391)الخازغ، 
 ایاد گفات مفساراغ     تفسایر ال  یار   ددی فخار رازی در   نگاهی  ه تقسی  اند.  ا نی   کرده

 د:ان در ایم آیه دو نیریه کلی مطرح کرده« توفّی»در اره واژه 
 تأخیر  ر هاهرش ح ل وود، و تقدی   دوغ ی  .  رخی از مفسراغ معتقدند  اید آیه

 ر اساس ترتیو ذکروده در آیه تفسیر وود.  اا توراه  اه    « متوفّیک و رافعک الیّ»یعدی 
 تواغ آیه وریفه را  ه اددیم وره تأویل کرد: یمایم تقدی  و تأخیر 
 قتال   اه  گاذارم تاو را   ین  و رسان  یم یط یع ا ر  ه را ا رت یعدی: الف. متوفّیک

 دا  ر ایم نیار،  . کد  یم  ا مالئ ه آس اغ ه دشیم و  رم یم آس اغ  ه را تو  ل ه  رساندد،
 (.9/331: 9333)ط رسای،   ه نحو ت ام و ک اال اسات   و گرفتم کردغ خذأ ه معدای « یتوفّ»

 «إلای السّا اء،  ادوغ ال اوت     قا ِضُک و رافعک» یعدی «مُتَوَفریک»نویسد:  یممرالً قرط ی 
ایسای از  نوک نجاات   ه ی توفّ دا  ر ایم تفسیر،  .(2/371تاا:   ؛ طوسی،  ی3/11: 9327)قرط ی، 

وا اری از  (. 3/992: 9361)ق ی مشادی، دست یاودیاغ و اروج وی  ه آس اغ اواره دارد 
ی،  صاری، فخار رازی، نسافی، ا وحیااغ اندلسا      حسام  االح ار، مفسراغ، از ر له کعو

ط رسی،  حرانی، زمخشری، حسدیم مح د مخلوف، فیض کاوانی و  اللی ایام نیریاه   
 ال  یار،  ؛ السّدی9/317: 9393 اندلسی، ؛ ا وحیاغ9/969تا:  ) رای ن ونه نک.: نسفی،  یاند  یرفتهپذ را

؛ فخار رازی،  321-9/323: 9391 ؛ س عانی،12-3/19: 9322 یعل ی، ؛9/933: 9333؛ ق ی، 976: 9393
 نجفای،  ؛  اللی9/339: 9391؛ فیض کاوانی، 13-12: 9339 مخلوف، مح د ؛ حسدیم1/73-76: 9339
 (.973: 2331خوارزمی،  ؛ زمخشری9/211تا:   ی

 و ا ااس  ا ام . گرفته وود« میراندغ» ه معدای « توفّی»یل ایم است که تأو . دومیم 
 اا توراه  اه    . اناد  رفتاه یپذاسحاق، از ر له مفسرانی هستدد که ایم تأویل را  ا م مح د

گیارد و   مای  را وی رااغ  خاود،  خادا   ل ه   شد، را مسی  تواند ین  مطالو فوق، یاود
اقوالی مطرح وده است که در ادامه  ه سه قاول از   ایدجا در.  رد یم آس اغ  ه را سر  او

 وود: یمآغ اقوال اواره 
 سار   و درآمد ه حالت مرگ  ساات سه ایسی  م مد ه معتقدند ا اس و وهو ا م 
رری  نیز ه یم قاول را ذکار کارده اسات      ا م و( 63-62: 9392ا اس،  )ا مرفت  آس اغ  ه

 سااات  هفت مرگ، کددد یم گ اغ نصارا گوید اسحاق می ا م مح د(. 931: 2331)الرومی، 
روایتای از   (.12: 9397اسحاق،  )ا مرفت  آس اغ  ه و ود زنده سر  ایسی را در  رگرفت،

ان  معتقاد اسات    ا م ر یع )ه اغ(.ری نیز  ه ه یم صورت ذکر وده است حاک  نیشا و



 4های ادیانی، سال دوم، شمارة  پژوهش/  71

 (.321-9/323: 9391)س عانی، میراند  آس اغ  ه  اال ردغ هدگام  ه را او خدا
افااده ترتیاو    «مُتَوَفریک وَ رافِعُاک إِلَای  : »ج. تأویل سوم ایم است که واو در ا ارت

کدد که خداوند ایم کارها را در حقّ او  اه   یمآیه  ر ایم حقیقت داللت  کدد، و هاهر یم
 امّا اید ه اگونه و ااه زماانی آنااا را انجاام خواهاد داد و اید اه       انجام خواهد رساند،

 اقلای  قطعیِ دلیل است،  اید در اره آغ  ا اقامه دلیل سخم گفت و  وده اگونه کیفیت 
 نازول   عاداً  و است زنده ایسی گویدد یمصحیحه  در ایم  اره، روایات .داوت روایی یا
 میرد. می آغ از پ  و کشد یم را درّال و کدد می

 او  ه وقتی زیرا داد. قرار متوفّی ماندد د. تأویل ااارم ایم است که خداوند ایسی را
 .است متوفّی ماندد ن ود، زمیم روی او از ایری و خ ر و رفت آس اغ

 و «ا لاک  مساتوفی » یعدای  متوفّیک،. است گرفته صورت حذف ا ارات ایم ز. در
 «.ا لک رافعک» یعدی رافعک

 در خادا  و خوا یاد  ایسای  و اسات  خاوا   ه ااغ  توفّی گوید می ان  ا م ح. ر یع
 . رد تا ترس  ه دل خوی  راه ندهد  اال را او خوا 

 وااواتت  از مم: گونه است یماواسطی معتقد است معدای ایم فقره از آیه  ط. ا و  ر
مالئ اه اااری    ماندد رفت  اال وقتی ایسی و  رم یم  اال خود سوی  ه و میران  یم را تو

 .(321-9/323: 9391 س عانی، ؛363-9/362: 9391)خازغ،  ود  از واوات
 ل ه  کرد، ح ل هاهرش  ر را دوم.  رخی دیگر از مفسراغ اسالمی معتقدند ن اید آیه

یو که ترتیاو واقعای    ه ایم ترت است، داده رخ و تأخیر تقدی  آیه  اید معتقد  ود که در
آناغ  ارای ایام تفسایر خاود، واواهد قرآنای دارناد و        .  اود متوفیک و الیّ آیه رافعک
 تفسایر،   داا  ار ایام   . است افتاده اتفاق فراواغ قرآغ تأخیر در و تقدی  گونه یمامعتقدند 

 یعدی «متوفّیک» و  رم می  اال را تو روح و رس   ا و حیات هدگام در یعدی «الیّ رافعک»
: 9393)سا رقددی،  سا رقددی   .گیرم می را )در آخرالزماغ( رانت آس اغ از نزولت از  عد
معدا، از معتقاداغ  اه    اهل از ر ااتی و ضحّاک(، 321-9/323: 9391)س عانی، فراء  (،9/272

 دا  ر ایم قول، ایسای   (.12-3/19: 9322؛ یعل ی، 76-1/73: 9339)فخر رازی، ایم قول هستدد 
 ح  و در حال حیات  ه آس اغ رفته و در آخرالزماغ نزول خواهد کرد. ا رس  و رو

 بررسی دو تفسیر
که ذکر ود، مفسراغ  ه دو قول کلی در اره توفّی ایسای معتقدناد. وراه     گونه ه اغ
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کاه  یااغ    گوناه  ه ااغ اکدوغ زنده است؛ زیرا  اوتراک هر دو قول ایم است که ایسی ه 
اند، معتقدناد ایسای دو ااره     معدای مرگ ط یعی دانسته ود، حتّا مفسرانی که توفّی را  ه

پذیرد؛ مح اد   ین را پایاغ   یمه زنده وده و  ه آس اغ اروج کرده است. اما  حث در 
رأی نخست که مشاور : ال ا در ایم  اره دو نیر دارند»نویسد:  یم تفسیر ال دارا ده در 

ر حالی که زناده  اود، فارا    نیز هست، ایم است که خداوند متعال رس  آغ حضرت را د
یعت مح دی در میااغ  ور رد و آغ حضرت در آخرالزماغ فرود خواهد آمد و  ر اساس 

اما رأی دومی که ال اا از آغ  . مردم ح   خواهد کرد، آنگاه خداوند او را خواهد میراند
 ه معدای هاهر مساتفاد و مت اادر    «توفّی» گویدد که آیه  ر هاهر آغ ح ل وود، یمسخم 

 عد از آغ  اه   «فرا ردغِ: رفع» معدا وود، آنگاه  ه طور ط یعی «میراندغ اادی» آغ، یعدی از
 .(3/263تا:  )ا ده،  یخواهد  ود  «فرا ردغ راغ: رفع روح» معدای
 ا ورود ایم اقوال و تأویالت،  اید قول سومی را کاه مفساراغ    ال دار،از نگاه مفسر  

 عضای از مفساراغ   اناد، اضاافه کارد و آغ اید اه       ددی خود  ه آغ اواره ن ارده  در دسته
و  درست است که مسی   ه دار آویخته نشد، اما  عادها خداوناد وی را میراناد   معتقدند 

که ه اغ موت و مرگ  ،ی را در معدای مت ادر خودزیرا توفّ ،تداا روح او را  ه آس اغ  رد
)رضاا،   دانداد  وح ایسای مای  را صعود و  ااال ردغ ر « لیإو رافِعک » رند   اود،  ه کار می

9367 :3/391-397). 
پذیرند و  رای ایم سخمِ خاود نیاز ادلاه     ااوور، مرالی و ولتوت ایم نیر را می ا م

 کاه  اسات  ایام  «متوفّیک» معدای هاهر»نویسد:  ااوور می کددد. مرالً ا م مح  ی اقامه می
 اسات و  معدای مارگ   ه وده استفاده هر کجا فعل ایم اصلی معدای. میران  یم را تو مم
ااواور،   )ا ام « اسات  وا یه  مارگ   ه خوا  زیرا وود. می استع ال مجازاً خوا  نیز  رای
9113 :3/211.) 

 معداا   ای   گیاری   خاوا   معداای   اه  آیه در را توفّی گوید اگر ااوور در ادامه می ا م
ن اود   ایسی  ردغ خوا   ه نیازی داوت، را او  ردغ آس اغ  ه اراده خدا اگر زیرا است.

 سااختم   اواد  ااال   ایام  از ایسای   ااال ردغ  معدای  ه ایدجا در توفّی ید هاه چدیم  و
یید نیریه خاود  تأندارد. او  رای   رهانی و دلیل هیچ که است توفّی  رای ردیدی معدای
 ساال  39 کاه  ی حاال  در مارد  ایسی نویسد: یم العتویه رامعه کتا  در مالک» نویسد: می

 که گفته ایم دارد احت ال نویسد: می والتحصیل ال یاغ کتا  در ودر ا م ه چدیم،. داوت
 )ه اغ(.« مجازی نه  اود حقیقی داوت، سال 33 که ی حال در مرد ایسی
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گونه  یااغ   اند ایم ااوور توریه کسانی را که  ه تأویل معدای توفی پرداخته سر  ا م
 کدد:   می

 در ی هساتدد کاه  ا ن تاه د  یاغ ، در صداند کرده تأویل را توفّی معدای که کسانی
  ار ایام اسااس،    .«کدد می نزول آخرالزماغ در ایسی ید ها» :است آمده احادیث

 دارد؛ و اختصاصای  آسا و کامالً حیاتی معجزه ایسی کهاند  ودهایم گروه معتقد 
. اسات   اتار  حادیث  تأویال  از آیه، معدای تأویل که اند یدهرس نتیجه ایم نیز  ه

 ید اه ا از پای   او اسات،  ودغ م عوث معدای  ه ایسی زولن پاسخ ایم است که
 روایاات   رخای  مؤید ایم سخم آن ه در.  اودد داوته رستاخیز دیگر یها انساغ

 (.211-3/211)ه اغ:  سخم  ه میاغ آمده است 1« َعَثَ» لفظ  ا ایسی نزول از

 کدد:  ددی می گونه ر ع ااوور در آخر کالم خود ایم ا م 
 و گرفتاه واود   مرگ معدای  ه توفّی و هاهر  ر اگر آیه ح ل سدر یماما  ه نیر 
ایسای مانداد    کاه  معداا  ایم  ه تر است؛ یکنزدگردد،  ه صوا   تأویل احادیث
 ایسای  ار   نزول وقتی. از وادا است تر قوی  ودن  زنده حتّا است؛ زنده وادا
ا اوهریره نیاز     اودغ حادیث   رعلای  و است « عث» معدای  ه وود، ح ل هاهر

 روایاات  و ن رده نقل را حدیث ایم ک  هیچ او از لیر ارا که 2وود، یماهر ه
 )ه اغ(.است  لیرصحی  و مختلف  ا  ایم در

 «رفع»معناشناسی واژه 
را  ه آس اغ  رده اسات؛   ایسیاست که خداوند ایم تفسیر معروف در میاغ مفسراغ 

یاا رسا انی، یاا     اوده اسات     ه آیا  اه صاورت خاوا    اید و رفع ایم در اگونگیاما 
 روحانی و رس انی ) ا ه (، نیر مفسراغ متفاوت است.

رفع را رسا انی   (،331-93/331: 9333)مجلسی،   رخی روایات عضی از مفسراغ  دا  ر 
 اماا ؛ آید یآیه ساکت است و از هاهر آیه اگونگی رفع او  ه دست ن هرادد گیرند.  می
 تاواغ  یم است مخصوص و م تازی  وده دغ ایسی و ت ویم او،  ه نحو  ید هلحا  ا از

  ودغ صعود ساازگار  اواد    ا رس انی تا ی  وده استگفت رفع او ه   ه نحو مخصوص
: 9327؛ ط اط اایی،  9312؛ حویزی، 13-12: 9339 مخلوف، مح د ؛ حسدیم7/99: 9363)ال صطفوی، 

2/221-239). 
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کرامات و  را  اه ساوی   و یعدای تا  « رافعاک الای  »مقصاود از   رخی دیگار معتقدناد   
 گاردان   یخود  لدد م (9/339: 9391؛ فیض کاوانی، 9/331: 9333)ط رسی،  و ازت ی زرگوار

؛ اوغ قار  م اانی  ارای خداوناد     استکه کدایه از قر  معدوی آغ حضرت نزد خدا 
 (.973: 2331خوارزمی،  )زمخشرییست تصور نم

ل احادیاث   رخی نیز معتقدند تردیدی نیست که مسی  ن ارده اسات. زیارا  اه دلیا     
اکدوغ زنده است و در خ ر از معصوم روایات   فراواغ یا ت وده است که آغ حضرت ه 

یا اِیسَی أَرْفَعُک إِلَی یُ   أُهْ ِطُک فِی آخِرِ الز مَاغ ِلِتَرَی مِمْ أُم ةِ ذَلِک الد  ِی : »وده که فرمود
آورم  آخرالزماغ پااییم مای   در آنگاه رم  ه سوی خودم،  یمای ایسی تو را  اال  الْعَجَائِو؛

أناه  : »در راای دیگاری آماده اسات    «. های امت پیام ر اسالم را یوگفتتا   یدی آنچه از 
، آنگاه خداوند متعاال پا  از   «کشد یمآید و درال را  یماو فرود  سیدزل و یقتل الدّرال؛

 3.میراند یمآغ او را 
 :  ری  تأویل را لفظ نویسد ناااری  فخر رازی می

 گفتاه  ایسای  تفخای   و تعیی   رای ایم و  اود کرامتی محلّ الی رافعک مدیور
 .است وده

 زیرا خدا است. آنجا در حاکم تنها که است مکانی به عیسی باالبردن الّی  رافعک از منظور
 جکز حکاکمی رفتکه و آسمان به عیسی بنابراین،. دارد وجود از خدا غیر حاکمانی زمین در

 .ندارد خدا
 .(34-1/36: 8638)فخر رازی،  باشد مجازاتک و ثوابک محّل  یال رافعک منظور

 در باب تفسیر توفی نقد دو دیدگاهو تحلیل 
را « یتاوفّ »واژه دیادگاه   یکد که و یاغ   ودغ یا مرگ مسی  زنده  ارهدو دیدگاه در 

ده کار رحلات  « یاک ی متوفّانّ»ایسی ط ق آیه وریفه  است  ه معدای مرگ گرفته و معتقد
اند و  ه نوای زنادگانی خااص     ودغ ایسی را تأویل  رده گروه، روایات زندهایم  .است

 ،«یتاوفّ »ایم  ود که مت ادر از کل ه ناغ و دلیل آاند   رای ایسی، ماندد زندگی وادا، قائل
 مرگ است.

و هاهر روایات واردواده در ایام زمیداه    « وَفَیَ»دیدگاه دیگر  ه معدای اصلی ریشه  
را  ه معدای گرفتم ایسی از زمیم و  اال ردغ او  ه آس اغ در حال ت سک رسته و توفّی 

یال  تأوگیرند و آیه را  است. ایم مفسراغ روایات حیات ایسی را مسل  می گرفتهحیات 
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  رند. می
تعاداد  تواغ گفت:  اید توره داوت  یمدر تحلیل سخم مفسراغ و پاسخ  ه قول اول، 

 4.اند معدا کرده« میراندغ»را در آیه وریفه  ه « یکمتوفّ»محدودی از مترر اغ قرآغ، کل ه 
 «وفای »از مااده   «یتاوفّ » اید دانست که ، «توفّی»ه چدیم،  ا توره  ه ریشه معدایی واژه 

 و کاردغ  از ر له مردغ، گرفتم، ت  یال  .وود  وده و در معانی متعددی از آغ استفاده می
-91/311: 9331مدیور،  )ا م مرگ  اود دا رایم، ادیم نیست که ه یشه توفی  ه معدای  . ...

 5.(1/67: 9339 ؛ نیز نک.: فخررازی،311
ادایم  اماا لزومااً    ، ه معداای مارگ ها   اواد     تواند یگراه م «یتوفّ» دا رایم، واژه 

، از ر لاه،  کدداد  یم دهست،  ل ه آیاتی ورود دارد که معدای دیگری را از ایم واژه ارانی
در ایم آیه  ه معداای مارگ    «اک یتوفّ»مط ئداً، ا ارت  ...« اکُ ْ  ِالل یْلِوَ هُوَ ال ذی یَتَوَف »آیه 
 !وود یروز ت رار م ،  ل ه  ه معدای خوا  و انگاهی است که در هر و انهیستن

 مسای   قتال   ارای  یاودیااغ  م ر در اره ا راغ آل سوره آیات سیاق ،دلیل دوم اید ه
تورای نداواته و در ایام  ااره سااکت       ه مردغ ط یعی ایسی خدا در ایم سیاق. است

دهد  ه دست یاودیااغ کشاته    ین است و فقط دلداری خداوند است  ه ایسی که ارازه 
 .وود

م دای  ار   را ادااای یااود    نسااء،  ساوره  917مح دحسیم ط اط ایی نیز، ذیال آیاه   
از در آیه وریفه  ه معدای گرفتم ایسی  «توفّی» وی، ه نیر  کدد. یرد م ودغ ایسی کشته

: 9313)ط اط اایی،   است و داللتی  ر مارگ،  اه طاور صاری  نادارد      ایشاغ دست دو داغ
3/237). 

ید ه در سوره نساء پ  از رد اداای قتل ایسی، فقط  ه ایم ن ته اوااره  امؤید دیگر 
آورد و  و سخدی از توفّی وی  ه میاغ ن ای «  ل رفعه اهلل»کدد که خداوند او را  اال  رد  می

یسی  ه معدای مرگ  ود  اتر آغ  ود که  اه راای ساخم از رفاع ایسای، از      اگر توفّی ا
 مردغ او  ه مرگ ط یعی سخم  گوید.

ا راغ از آیات متشا ه اسات و نیااز    سوره آل 11رسد آیه  دلیل سوم اید ه،  ه نیر می
 ه دلیل قطعیِ اقلی و روایی دارد و در روایات ویعه و سدی  ه رفاع رسا انی ایسای    

دانداد، اماا اوالً    ااوور و مرالی ایام اخ اار را از آحااد مای     است. هرادد ا ماواره وده 
سخم آناغ در اره روایت ِا وهریره است که آغ روایت  ا روایات دیگری که از خود اهل 

وود. یانیاً، اخ ار فراوانی در ایم  ااره در رواماع روایای وایعه      یید میتأسدت نقل وده 
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؛ 9/933: 9333) رای مرال، نک.: ق ای،  اند  توره  وده ی  آنااه وود که ایم دو مفسر   یافت می
 و ...(. 313-317: 9323؛ رزایری، 931تا:  ؛ کوفی،  ی621-9/627تا:   حرانی،  ی

 (.36-33تا:  ) اللی نجفی،  یکدد  دلیل ااارم، اداای ار اای است که  اللی مطرح می

سی در گاواره و  ه هدگاام پیاری   گفتم ای ای است که در آغ  ه سخم یهآدلیل پدج ، 
اگر  گویی  ایسی مرده است،  دا  ر روایات «. ی لّ  الداس فی ال اد و کاالً»اواره دارد: 

معدا خواهاد  اود.    ی ، ایم آیه اند دانستهسال  33اسالمی و مسیحی که ا ر زمیدی وی را 
ز نیرها لایاو  که ایسی در روانی ا ی حالزیرا کال  ه معدای کاولت و پیری است، در 

ود.  دا  ر ایم آیه، ایسی  اید زنده  وده  اود و در زمانی دیگر، یعدی در پیری،  ا ماردم  
 نازول   ارای  آیا: گفتدد فضل  م حسم  ه»نویسد:  یمسخم گوید. یعل ی در تفسیر خود 

 الدااس  ی ل : »فرمود که خدا قول  له: گفت دارد؟ ورود قرآغ در دلیلی آس اغ از ایسی
 از  عاد  که است آغ معدای  نرسید، کاولت  ه زمیم روی ایسی زیرا «کاالً و ادال  فی

 (.12-3/19: 9322)یعل ی، « گوید یم سخم مردم  ا پیری زماغ در و آس اغ از نزول 
 پروردگاار   اا  مسای   یگوهاا و گفات  از ی ای  در اره کری  ، قرآغآن هو دلیل وش  

 ایام  و (997 )مائاده:  «تَاوَف یتَدِی  فَلَ  اا : »گویاد  می سخم آس اغ از نزول او از پی  خوی ،
 ایام   اواد،  میرانادغ  معدای  ه «توفّیتدی» اگر و است آس اغ  ه صعود از پی  وگو گفت
 هسات ،  تاو  میراندده مم( متوفّیک إنّی) معدای اگر زیرا. ]داوت نخواهد مفاوم وگو گفت
 .[میراندی مرا که مانیز:  گوید ندارد معدا آس اغ در دیگر و مرده ایسی پ   اود،

پذیر است و خالی از او ال نیست. زیرا مفسارانی کاه    اما دالیل ایم گروه نیز مداقشه
اناد دلیلای    ودغ دو اره او و ارور   ه آس اغ داوته اواره  ه مرگ ایسی و سر  زنده

ا اس، ندارند و مشخص نیسات  اه     ر مداای خود، رز سخم  رخی صحا ه، ماندد ا م
که از هااهر آیاه     اند، در صورتی ودغ وی پ  از مرگ را مفرو  دانسته دهاه دلیل زن

گوناه کاه  یااغ واد،      تواغ کرد. ه چدیم، سیاق آیاه، ه ااغ   تداایی ادیم  رداوتی ن ی  ه
داللت  ر دلداری حضرت ایسی و نجات او از م ر و دسیسه قتل  دارد و  ا ایم معداا  

ه  اود مدافاتی نادارد. حتای از  رخای قارائم     که ایسی  عدها  ه مرگ ط یعی از دنیا رفت
تواغ ادیم  رداوت کرد که ایسی فرار کرده و در رای دوردستی  عدها از دنیا رفتاه   می

ای از طرف خدا  ه ایسی  اود کاه تاو را    در ایم آیه  ه صورت واده« متوفیک»است و 
غ روح تاو را  اه   ستانی  و پا  از آ  از قتل رهانیده و خود  ه مرگ ط یعی راغ تو را می

تاا:   ،  اه نقال از: ا اده،  ای    971-971: 9116)نک.: قزما خوری و دیگراغ،  ری   سوی خود  اال می
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ه چدیم، اداای ار ااک  اللای نجفای نیاز معارضااغ  سایار دارد و محقاق         (.6/97-11
وود.  دا رایم،  ا توره  ه او االتی که  ه اقوال مختلف در معدای ایم آیه وارد است  ن ی

  ودغ ایسی و ارور  گرفت. ای قطعی  ر مرگ یا زنده تواغ نتیجه  ین

 انکارکردن یا نکردن تصلیب مسیح در آیه دوم
 و مسال اناغ  میاغ مشترک و متّفق ایسی، اروج موضوک ود،  یاغ تاکدوغ آنچه  دا  ر
 اراکاه  اسات،  واده  نیز دیم دو میاغ اختالف نقطهمض وغ  ایم هرادد. است مسیحیاغ

 کاری   قارآغ   آیاه دوم،  هااهر   ار   داا  کاه  حالی  در رفت، صلیو  ه ایسی تقدندمع آناغ
 اوات اهی  از  رخاساته  را خ ار  ایام  و کارده  ان ار را یاودیاغ دست  ه مسی  ودغ کشته
 اللّاه  رَسولَ مَریَ َ ا مَ ایسَی ال َسی َ قَتَلدَا اِنّاوقَولِاِ  : »است داده رُخ آناغ  رای که داند می
 مام   ِهِلَاُ   ما مِدهُ وَکّ لَفی فیهِ اختَلَفوا ال ذیمَ اِغ  ولَاُ   وُ رهَ لا ِم وُ ماصَلَ وه و هُماقَتَلو وِ

 .«حَ ی ا اَزیزًا اللّهُ کاغَ و اِلَیهُِ اللّه رَفَعَهُ  َل  یقیداً * ماقَتَلوهُ و الی مر اتر اکَ ااِل  اِل 
را  اه معداای  ازساتاندغ    « توفی»،  رخی گونه که در اره تفسیر آیه اول  یاغ ود ه اغ

ایسی از دست یاودیاغ و نجات او و ارور   ه آس اغ اخذ کردند و  رخی قائال  اه   
ودند.  ر اساس آیه نخست، ط ق دیدگاه کسانی که قائل  اه  « توفی»معدای مرگ از واژه 

  ودغ و اروج ایسی  ا رس  و روح  ودند معداای آیاه دوم ایازی راز ان اار  اه       زنده
اند  رخای  اه    تواند  اود، اما آناغ که قائل  ه مرگ او وده صلیو رفتم و قتل ایسی ن ی

نجات او از صلیو و مرگ ط یعی او اواره دارند و  رخی نیز قائل  ه تصالیو ایسای و   
 رناد.  داا رایم،    یل میتأوودغ او هستدد و آیه دوم را  ه نفع تفسیر خود از آیه اول  کشته

 ن اید:  ا تفسیرهای خاص خود در ایدجا رخ می دو طیف از مفسراغ

 اختالف در تفسیر شبّه لهم

را استیفای کامل رسا  و روح ایسای و اارور   اه     « توفی». کسانی که معدای 9
اناد و آغ را تصاری   اه     اند؛ ایداغ هاهر معداای آیاه دوم را اخاذ کارده     آس اغ معدا کرده

 داندد. می نشدغ او  ر روی صلیو نشدغ ایسی و کشته مصلو 

را مرگ و معدای رفع را  اال ردغ روح ایسی  اه آسا اغ   « توفی». کسانی که معدای 2
 ووند: داندد؛ ایداغ خود  ه دو گروه تقسی  می پ  از مرگ می

 و نشادغ ایسای    رناد و قائال  اه مصالو      یال ن ای  تأوالف. کسانی که آیه دوم را 
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اوات اه ایسای    ه یااود  اه  صلیو هستدد و وخص دیگاری را کا   روی  ر او نشدغ کشته
داندد که  ه صلیو رفت و کشته ود. در ایدجا نیز  رخای، کاه    قل داد کردند وخصی می

 داندد که در آغ خداوند فرد العاده و ااجازی می ای خارق اند، آغ را حادیه مشاور مفسراغ
دیگری را  ه و ل و و ایل مسی  درآورد و یاودیاغ او را اوت اهاً  ه رای آغ حضارت  

ای رزئیاات معتقدناد    ا اس و سدی  ا اختالف در پااره  ا م. گیر و مصلو  کردند دست
گیری مسی  آمده  ود،  ه قدرت خداوند  ه ایسی و اهت  آغ فرد یاودی که  رای دست

قتااده، مجاهاد،    .(99/933: 9339)فخار رازی،  گیر و مصلو  ود  یافت و  ه رای او دست
داندد؛  ا ایم تفااوت کاه    و  را ی ی از حواریاغ میاسحاق و وهو  م مد ّه فرد مصل ا م

گیری ایسی آمدند، ه ه حواریاوغ آغ   وهو معتقد است هدگامی که مأموراغ  رای دست
حضرت که نزد وی  ودند،  ه قدرت خدا و یه و ه اندد او ودند و ماأموراغ، نااتواغ از   

. خواهداد کشات  وداخت مسی  تادید کردند که اگر وی خود را معرفی ن داد، ه اه را   
)ط رسای،  گیار و مصالو  واد     ی ی از حواریوغ داوطل انه خود را ایسی خواند و دست

اسحاق فقط ی ی از حواریاوغ  اه ایسای     اما  ه  اور قتاده، مجاهد و ا م 6.(3/233: 9333
؛ 6/96)ه ااغ:  از یاودای اساخریوطی   .(6/96: 9393)آلوسی، گیر ود  و اهت یافت و دست

ناژاد،   )زی اایی و عوغ قیروانی، که صلیو مسی  را تا محال ااادام  ارد    ، (6/91: 9367رضا، 
)فخار  اناد   و نیز از نگا اغ یاودی خانه ایسی  ه ادواغ فرد مصلو  یاد کارده ( 73: 9312
آسا اقدام  ه  اما پرس  ایم است که: اگر  دا  ود خدا  ه وره معجزه .(99/933: 9339رازی، 

گزیدی وخص دیگری  ود؟ زیرا خدای قاادر  ار هار    نجات ایسی کدد اه دلیلی  ر رای
ای، قادر  ود ایسی را  ه آس اغ اروج دهد  دوغ آن ه وخص دیگری  اه راای    معجزه

او  ه صلیو رود و توریای نیز  رای ایم رایگزیدی ورود ندارد،  ل ه اگر  دا  ر معجزه 
 نشدغ ترری  دارد.  ود رایگزیم

ی ورود دارد کاه تفسایری ااادی و ط یعای از     در مقا ل نگاه مشاور، دیدگاه دیگر 
 ر اساس ایم تفسایر، از آنجاا کاه ماأموراغ یااودی ایسای را       . دهد حادیه  ه دست می

وداختدد، در آغ اوضاک پر از هرج و مرج، فرد دیگری را کاه وا یه مسای      خو ی ن ی  ه
 .(1/932: 9313)ط اط ایی، اوت اه دستگیر کردند و  ه صلیو کشیدند   ود،  ه

تواغ در مقا ل دیدگاه مشااور دانسات.  اه ااتقااد وی،      نیر ا والی ر ایی را نیز می
ساز ای ااغ ماردم    وقتی ایسی  ه آس اغ اروج کرد، یاودیاغ  رای اید ه ایم مسئله زمیده

وادغ ماردم  اه او     گیار و مصالو  و از نزدیاک     ه آییم مسی  نشود، دیگری را دسات 
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دگرگوغ و ناوداختدی وود، و سر  آغ فرد مصلو   کامالً اش اارهرلوگیری کردند تا 
؛ آلوسای،  3/233: 9333)ط رسای،  را مسی  خواندند و ایم خ ر  عدها  ااوری ا اومی واد    

: اناد   رخی نیز مدای ورود دو وخص تاریخی  ه نام مسی  در تاریخ واده (. 6/96: 9393
صالیو کشایده   مسی  راستیم که مصلو  نشده و  ه قتل نرسید و مسی  درولیم که  ه 

 .(1/933: 9313)ط اط ایی، ود؛ اما  ا گذوت زماغ آغ دو، ی ی پدداوته ودند 
 ه چاوغ  اماوری   ار   عادی، کاه خواهاد آماد،     دیادگاه  نفی و دیدگاه ایم تأیید در

 حااک   پرس  هدگام  ه خود از ن ردغ دفاک و خوی  صری  معرفی از ایسی خودداری
 و ایسای  تصالیو  در ااره  مسایحیاغ  خاود  فاختال وی،  ودغ پسرخدا در اره اورولی 
 کاه  پیام ری از که) ی(کرد ترک مرا ارا خدایا،)که گفت:  صلیو  االی  ر ایسی سخم
 دیگار  مؤیاد . کارد  اساتدالل  تاواغ  می( اند دانسته  عید  اود، خشدود االهی قضای  ه  اید
 آنااغ  ااتقاد  ودغ م تدی و مسی  ودغ مصلو  در ارهکتا   اهل تردید و اختالف از اید ه
 لَفای  فیاهِ  اختَلَفوا ال ذیمَ اِغ و  : »...است وده یاد صراحت  ه نیز قرآغ در گ اغ و پددار  ر

 قریداه ...«. اِلَیاه   اللّهُ رَفَعَهُ  َل یقیداً * قَتَلوهُ ما و الی مر اتر اکَ ااِل   ِهِ مم اِل  مِدهُ ما لَاُ  وَکّ
 اخاتالف،  موضاوک  دهد می نشاغ« اِلَیه اللّهُ رَفَعَهُ  َل یقیداً * قَتَلوهُ ما و» تع یر نیز و مقامیه

ه چدیم، در ه اغ قروغ اولیه مسیحیت نیاز  رخای    .است مسی  حضرت ودغ مصلو 
ودغ ایسی  ودند.  ه ااتقاد آناغ، ایسی هرگز مصالو  نشاد    از مسیحیاغ مد ر مصلو 
 ,Irenaeus)حضارت مصالو  واد    گیر و  ه رای آغ  اوت اه دست  ل ه و عوغ قیروانی  ه

ها و تردیادها را  ای  از پای  موراه      کشف متوغ قدی ی مسیحیت نیز ا اام (.228 :1992
وادغ مسای  را ان اار     کدد. متوغ متعددی از دوراغ آلازیم مسیحیت داستاغ مصلو  می
 8«.رساله دوم ویث ک یر»و  7«م اوفه پطرس»اند، از ر له  کرده

 رناد و معتقدناد    یال مای  تأو ه نفع تفسیروااغ از آیاه اول    . کسانی که آیه دوم را 
وخص ایسی  ه روی صلیو رفت و کشته ود ولی دو اره از مرگ  رخاست و ااروج  

کدد در حالی کاه معداای    ودغ او را نفی می کرد و قرآغ در هاهر  ه صلیو رفتم و کشته
گویی وی ناه  اه    واقعی آیه ایم است که در حقیقت  ا رستاخیز ایسی از میاغ مردگاغ،
کردغ نور ایسای   صلیو رفته و نه کشته وده است و یاودیاغ  ه هدف خود از خاموش

هاای ایام طیاف از مفساراغ      اند.  رخی دانش دداغ مسیحی  ا توراه  اه دیادگاه    نرسیده
اناد و قارآغ را ه ساو  اا      اسالمی، آیات قرآغ را  ه نفع روایت مسیحی از صلیو گرفته

 اند: اند. آناغ سه نوک  رداوت از آیه دوم داوته کردهیل تأودیدگاه مسیحیت 
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ساوره نسااء(  اه نیریاه  ادیل یاا        917ایم آیات آیه ) مع والًدر سدت اسالمی . »9
«  ل ه امر  ر آناغ مشت ه ود»اند. قس تی که ترر ه وده است:  سازی تفسیر وده رانشیم

اوات اه گرفتاه واد. ایام      وود که او )فرد دیگری(  ه رای مسای   اه   گونه تصور می ایم
ترر ه الت مش الت االهیاتی وده است. زیرا  ر ایم داللات دارد کاه خادا  اه راای      

وود که یاودا از  کشد. در سدت مسل اناغ اللو انگاوته می گداهی را می مسی ، انساغ  ی
سوی خدا انتخا  وده است یا حواری دیگری  رای ایم هدف داوطلو وده است. اماا  

 رددارد که ایم وخص مجرم یاا داوطلاو  اوده اسات ایام کاار  سایار        حتی اگر کسی 
مش ئزکددده است؛ اراکه  ا مداخله خداوند فردی  ه س و ا لی که هیچ ارت اطی  اا او  

 اودغ خاود    ندارد مجازات وده است. در طول محاک ه، ایم ایسی است کاه  ار مسای    
و را  ه صلیو   شاد. حتای   وود دادگاه قضایی روم ا کدد و ه یم  ااث می پافشاری می

خواسته نشاغ دهد کاه پیاام ران  تحات حفاهات او      خدا می قطعاًاگر کسی  رددارد که 
هستدد و  دا رایم او ایسی را از صلیو نجات داده است، م  م است ایم امار ناامعقول   

سال ایم واقعه را آوا ار کارده اسات و     633پ  از گذوت  قاًیدق اقی   اند که ارا او 
هاا    ار  رای قارغ   ایست او مسیحیاغ را  ا ایم تجر ه تلخ و وحشتداک و مصی ت ارا می

تداا رها کدد.  دا رایم، نیریه رانشیدی یا رایگزیدی او االتی دارد.  ا کدارگذاوتم نیریه 
را پیشدااد داد. ایم نیریاه را اسا اایلیاغ    (Docetism) 9تواغ نیریه دوستیزم رایگزیدی، می

اند ق ول دارند، اگراه طرفداراغ اندکی در میاغ  ها  وده گدوسی ریتأیت و مفسرانی که تح
گوناه دوساتیزم را    کدد که اسالم هیچ مفسراغ مسل اغ یافته است. مح ود ایو  تأکید می

 (.Von Stosch, 2014: 18)« پذیرد در اره مسی  ن ی
دیای  ا »کدث کرگ  رداوت دیگری ه  از ایم آیه قرآغ دارد. وی مادای اسات:   . 2

پذیرد و اید اه ایسای واجااانه  اه اساتق ال       است که قرآغ  ه صلیو رفتم ایسی را می
مجازات مرگ رفت؛ زیرا قرآغ فقط درصدد اسات رووام کداد کاه ناه یاودیااغ  ل اه        

یا خود خدا او را کشته است. در حقیقت، اگار کسای نگااهی     اند رومیاغ ایسی را کشته
گاویی  و یا د که ایم متم گفت است  یددازد درمی هایی از قرآغ که در اره صلیو  ه  خ 

اناد.  داا رایم، آنچاه از     کددد ایسی را کشاته  اداا می  عداًاست میاغ خدا و یاودیانی که 
 «.سوی خدا نفی وده ایم است که یاودیاغ ایسی را  ه صلیو  ردند و کشتدد

 دهاد  ین ا  ک  ارازه تفسیر دیگر آن ه خداوند اامل در هر ایزی است و  ه هیچ3. 
رووم کدد که نه یاودیاغ  ل ه رومیاغ ایسای   خواهد یمکدترل امور را از او  گیرد. خدا 
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تصویر قرآنی از  ه صالیو رفاتم ایسای ایام     »گوید:  . هان  زیرکر میاند کردهرا اادام 
ودن   گونه  رداوت کدی  که ایسی در مرگ و  ه صلیو کشیده دهد که ایم ارازه را می

رستاخیر مسیحی است. مخالفااغ مسای     دییتأو ایم ه اغ تصدیق و   ر مرگ لالو ود
تواندد فرستاده  کردند می خواستدد او را  ا  ه صلیو کشیدغ مغلو  کددد. آناغ ف ر می می

کم کددد، اما فقط خود را فریفتدد. زیرا مرگ  ر ایسی لالو نشد و خادا او   خدا را ریشه
ایزی که در قرآغ نفی واده قادرت انساانی اسات      تداا تاًیناارا  ه سوی خود  اال  رد. 

 رای از میاغ  ردغ کل ه خدا. ایم ان ار قرآغ در ااره  اه صالیو رفاتم ایسای  اا  ااور        
 (.Ibid.: 19)« مسیحیاغ ه خوانی دارد

اما  ا ت امی ایم اوصاف اگر ما  اوی  و هاهر آیات قرآغ در ایام مسائله، اوا االت    
سادگی از کدار آغ  تواغ  ه است و او االتی دارد که ن یپذیر  طرفیم داوا هر یک مداقشه

 اناد  کارده گذوت.  ه ه یم دلیل، نیر مفسرانی که  ا روایت مسیحی از صالیو ه ادلی   
 ه معداای مارگ ایسای     قطعاًخالی از وره نخواهد  ود. ال ته  ر فر  آن ه آیه توفی را 

 تر نفی ود. معدا کدی  که ادیم قطعیتی پی 

 نتیجه
نه که در متم مقاله اواره ود،  ا توره  ه آیاتی که در ااره مسائله صالیو و    گو ه اغ

مرگ ایسی مسی  وارد وده ایم موضوک، معرکه آرای مفسراغ اسالمی واده اسات؛  اه    
تواغ دریافت که تفسیر صالیو و مارگ    یمی که  ا  ررسی کتو روایی و تفسیری ا گونه

کردغ یا ن ردغ آیات  ه نفع روایات، یاا   لیتأوو « توفی»مسی  م تدی  ر معداوداسی واژه 
 اه نفاع آیاه اول اسات.     « و ماقتلوه و ماصل وه و ل م و ّه لا »کردغ یا ن ردغ آیه  یلتأو

تاواغ معداا کارد. در     مفسراغ اسالمی معتقدند توفی را  ه دو گونه هاهری و تأویلی مای 
توفی  ه معدای استیفای  . اگر9تواغ قائل ود:  یممعدای هاهری آغ نیز دو گونه تفسیر را 

کامل  اود، تفسیر آیه  دیم معدا است که خداوند ایسی را  ه طور کامل و  ادوغ مارگ   
گوناه   . اگر  ه معدای مرگ  اود تفسایر آیاه ایام   2از زمیم  رگرفت و  ه آس اغ  اال  رد؛ 

است که خداوند راغ ایسی را گرفت و سر  او را  ه آس اغ  رد. در معدای تأویلی نیز 
میراندغ حضرت ایسی )ک( از واوت و هواهای نفساانی و مدیاور   « متوفیک»مدیور از 

 ت ری  مقام ایسی )ک( است.« رافعک»از 
اما دقت  ر روی آیه دوم، که  ه نفی صلیو و قتل ایسی  اه دسات یاودیااغ اوااره     
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 یل ایم آیه  اه نفاع آیاه اول واداواته کاه  ار اسااس آغ       تأودارد،  رخی از مفسراغ را  ه 
طراز و ه ساغ  اا روایات    مداای ایم مفسراغ در اره  ه صلیو رفتم ایسی  ه نوای ه 

مسیحیاغ از ماررای صلیو ایسی است و  اه ناوای اواعار  اه ه ادلی ایام طیاف از        
مفسراغ  ا روایت مسیحی از صالیو دارد. ایدااغ معتقدناد  ار اسااس  رداوات معداای        

یال  ارد و آغ را  اه    تأورا « ماقتلوه و ماصل وهو »تواغ آیه  ، می«متوفیک»میراندغ از واژه 
ایم صورت تفسیر کرد که خداوند خود  ه واسطه رومیاغ ایسای را  اه صالیو  ارده و     
یاودیاغ در ایم مسئله نقشی نداوتدد و  ه هدف خود نرسیدند؛ یا اید ه  ه صلیو رفاتم  

دگاغ گویی او نه ایسی در هاهر مرگ او را در پی داوت، اما  ا رستاخیز وی از میاغ مر
 ه صلیو رفته و نه کشته وده است و یاودیاغ  ه دسیسه خود نتوانساتدد رامعاه ا ال    

  روودد.
هاای   از سوی دیگر،  ا رروک  ه تفاسیر مختلف و  ررسی آناا و  ازخوانی ادله طیف

قطعای در ااره  اه صالیو      کاامالً رسی  که آناغ  ه نیر  متفاوت مفسراغ،  ه ایم نتیجه می
اند و ادله هر کدام ا اامااتی دارد   کردغ یا ن ردغ او نرسیده ا نرفتم ایسی، یا وفاترفتم ی

پذیر است؛ و واید  تواغ اداای مفسراغ ه دل  ا روایت مسیحی از  اه صالیو    و مداقشه
 تأمال رفتم ایسی را خالی از وره ندانست و  ه آغ نزدیک ود. هرادد موضاوک قا ال   

ن ایاد کاه آغ ها   رداواتی      یل صحی  میتأونی، ایم ایم است که  ر اساس ی ی از معا
 قطعی نیست و معار  دارد.

   نوشت پی
 .«الدرال فیقتل ایسی اهلل ی عث». 1
 خ ر ه  آغ ؛است واحد خ ر آخرالزماغ در نزول  و ایسی رس انی رفعِ حدیث»گوید:  . مرالی می2

 از قاطع دلیل  اید ااتقادی امور در که حالی رد ،وده است ذکر ااتقادی امری در اره که واحدی
 .961-3/963: 9361 ال رالی، ؛«داوت متواتر احادیث و قرآغ

 واهلل یعرفوغ ال الدّاس الی سیأتی»در تفسیر فرات کوفی از امام  اقر )ک( روایت است که:  ،. ه چدیم3
 الدّرال اهلل یقتل و السّ اء مم مری   م ایسی یدزل حتّی و الدّرال خروج ی وغ حتّی التوحید هو ما

 که وارد وده است اکرم رسول از صحیحی طور در حدیث . ه یم931تا:   ی: کوفی، .نک ؛«یده الی
 را خوک و و دد یم را صلیو است، اادل حاک ی که  یحال در کرد، خواهد ه وط ایسی»: فرمود

 نزدی ی را درّال ایسی»: رمودف ه چدیم و ؛(2/231: 9392؛ مسل ، 6/166: 9323 خاری، )« کشد یم
 ایسی که است آمده دیگر احادیث و اخ ار (. در13-91/11: 9392 مسل ، ؛ نک.:«کشد یم لدّ  ا 
  دارای و کرد خواهد کدد. وی ازدواج می زندگی زمیم روی در سال هفت درّال قتل و نزول از پ 
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 ؛932-91/11: 9392 د؛ نک.: مسل ،گزارن می ن از او  ر مسل اناغ و میرد می سر  ود. خواهد فرزند
 .321-9/323 :9391؛ نک.: س عانی، 2/111: 9391 نیشا وری، حاک 

[ کدیاد  یااد ]»: ر لاه  از نادارد،  مدافاتی ایسی  ودغ زنده  ا که اندکردهارضه  را ای ترر ه آناغ .  یشتر4
 ساوی   اه  و گیارم،  یم رمردم[  میاغ از و زمیم روی از] را تو مم! ایسی ای: فرمود خدا که هدگامی
 .«کد  یم پاک کافراغ آلوده ارت اک میاغ در  ودغ از و  رم، یم  اال خود

 أرلک، مستوف أی: »است آورده آیه ایم توضی  در که است ال حریم مج ع نیز  یاغ مداا ایم . واهد5
 ال أنفک حتف م یتک و لک أکت ه أرل إلی مؤخرک و ال فّار تصل ک أغ مم ااص ک إنّی معداه و

 است آغ معدای  و کد  می استیفاء را تو ارل مم( ایسی ای)»؛ «س ائی إلی رافعک و  أیدیا  قتال
 ط یعی ارل تا را تو مرگ و  یاویزند صلیو  ه را تو نتواندد تا کد  می حفظ کافراغ گزند از را تو که
 «(.وفی» ماده ،9/333: 9371 )طریحی، «اندازم می تأخیر  ه است، وده نووته  رایت که

است؛ ، روایتی دیگر ه  نقل وده گیری وخص مصلو  ال ته در  رخی روایات در اره کیفیت دست. 6
حَد یَدِی أَ ِی اَمِ ا ْمِ أَ ِی اُ َیر  اَمْ »ودغ ااالم کرد:  یعدی آغ حواری داوطل انه خود را  رای تسلی 
وَاَدَ أَصْحَا َهُ لَیلَةً رَفَعَهُ  (ک)إِغ  اِیسَی  قَالَ (ک)ی رَعْفَر  رَ ِیلِ  ْمِ صَالِ   اَمْ حُ ْرَاغَ  ْمِ أَاْیمَ اَمْ أَ ِ

فَأَدْخَلَاُ ْ  َیتاً یُ   خَرَجَ اَلَیاِ ْ مِمْ اَیم  فِی  -الل هُ إِلَیهِ، فَارْتَ َعُوا إِلَیهِ اِدْدَ الْ َسَاءِ وَ هُ ْ ایْدَا اَشَرَ رَرُلًا
وَ مُطَاررِی  -رَأْسَهُ مِمَ الْ َاءِ، فَقَالَ إِغ  الل هَ أَوْحَی إِلَی أَن هُ رَافِعِی إِلَیهِ الس ااَةَ وَ هُوَ یدْفُضُ -زَاوِیةِ الْ َیتِ

فَیقْتَلُ وَ یصْلَوُ وَ ی وغُ مَعِی فِی دَرَرَتِی، فَقَالَ وَا ٌّ مِدْاُ ْ أَنَا یا  -یوَ َحِمِمَ الْیاُودِ فَأَی  ْ یلْقَی اَلَیهِ 
أَمَا إِغ  مِدْ  ْ لَ َمْ ی فُرُ  ِی قَ ْلَ أَغْ یصْ ِ َ ایْدَتَی اَشْرَةَ  (ک)فَقَالَ لَاُ ْ اِیسَی  -قَالَ فَأَنْتَ هُوَ ذَا رُوحَ الل هِ

، ق ی؛ «وکفْرَةً، فَقَالَ لَهُ رَرُلٌ مِدْاُ ْ أَنَا هُوَ یا نَ ِی الل هِ فَقَالَ اِیسَی إِغْ تُحِ    ِذَلِک فِی نَفْسِک فَلْتَ مْ هُ
9333 :9/933. 

7. The Apocalypse of Peter, Trans. James Brashler and Roger A. Bullard, in: New Testament 

Apocrypha, p. 708. 

8. The Second Treatise of the Great Seth, Trans Roger A. Bullard and Joseph A. Gibbons, in: 

the Nag Hammadi Library, p. 193. 

یعدی ایم ااتقاد که رس  مسی  واقعی ن وده و  ه صلیو رفتم او ه  رس انی ن وده اسات و مسای     .9
 .در هاهر فقط رس  داوته است والّا روح محض  وده است
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 منابع
 قرآغ کری .

 .الف ر دار:  یروت ،العیی  القرآغ تفسیر فی ال عانی روح (.9393) ا داهلل  م مح ود آلوسی،
 .ةالرسال ةسسؤم : یروت ،اسحاق ا م مح د تفسیر (.9397، مح د )ا م اسحاق

 للدشر. ةالتونسی دار :، تون والتدویر التحریر (.9113، مح د طاهر )وورا م اا
 .ةالعل یّ ال  تو دار : یروت ،ا اس ا م تفسیر مم ال ق اس تدویر(. 9392، ا داهلل )ا م ا اس
 .: نشر اد  حوزه، ق لساغ العر  (.9331، مح د  م م رم )ا م مدیور
 .ةالعل یّ ال تو دار :،  یروتال حیط  حر یرتفس (.9393مح د  م یوسف ) اندلسی، ا وحیاغ
 .ؤسسه  عرتم :، ق ال رهاغ فی تفسیر القرآغ تا(. ، سید هاو  ) ی حرانی

 .، دمشق و  یروت: دار ا م کریرصحی (. 9323 خاری، مح د ا م اس اایل )
 .اثالتر احیاءدار  :،  یروتآالء الرح م فی تفسیر القرآغ تا(. ) ی  اللی نجفی، مح د رواد

تااراغ:   محقاق،  یمااد  :هترر ا ، وراوه قارآغ   (.9379هی  )   م ا ارا یلفضل ح ا، ا ویسیتفل
 انتشارات دانشگاه تاراغ.

 .العر ی التراث احیاء دار : یروت ،یعل ی تفسیر (.9322، اح د ا م مح د )یعل ی
 االال ی لل ط واات. ةسسؤم :،  یروتقصص االن یاء (.9323) اهلل سید نع ت، رزایری

مصر: دار الحارمیم للط اااة    ،الصحیحیم مستدرک (.9397مح د ا م ا داهلل ) نیشا وری، اک ح
 والدشر والتوزیع.

 قارغ  االحتفااالت  ةلجد :ا وه ی ،القراغ ال عانی فی ال یاغ صفوة (.9339) مخلوف مح د حسدیم
 الاجری. اشر خام 

 .ةالعل ّی ةمط ع :، ق الرقلیم نور (.9312) حویزی، الی  م ر عه
 .ةالعل یّ ال تو دار : یروت ،الخازغ تفسیر (.9391، الی  م مح د )الخازغ
 .دیانتشارات ناه :، تاراغیپژوه نامه قرآغ و قرآغ دان  (.9377) می،  ااءالدیخرمشاه

 .الط عة الرالرةال دار،  دار :، قاهرهر ال داریتفس (.9367) رضا، روید
 التوزیع واالاالم.:  یساغ الدشر و،  یروتد والقرآغال سی   یم التل و (.2331) الرومی، صایو

 .ةنشر ال عرف :،  یروتال شاف (.2331) ا م ا ر مح ود زمخشری خوارزمی،

 انتشارات سروش.تاراغ:  ،یا سهیمقاوداسی  مسیحیت (.9312) نژاد، مح درضا زی ایی

 ةللط ااا  الوفاا  دار :هره، قاال  یر السّدی تفسیر (.9393، اس اایل  م ا دالرح م )السدی ال  یر
 .والدشر
 .ةالعل یّ ال تو دار :،  یروتس رقددی تفسیر (.9393)نصر  م مح د ، س رقددی

 .الوطم دار :ریا  ،س عانی تفسیر (.9391س عانی، مدصور  م مح د )
 :،  یاروت  یم الحدیث والقارآغ  ةتفسیر ال یاغ فی ال وافق (.9327) ط اط ایی، سید مح د حسیم

 رف.التعا دار
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 االال ی لل ط واات. دار :،  یروتال یزاغ فی تفسیر القرآغ (.9313) حسیم ط اط ایی، مح د

 .یة اهلل ال راشیآ ةت  مدشورات م :، ق اغیج ع ال م (.9333فضل  م حسم )، یط رس
 .فرووی مرتضوی کتا  :، تاراغمج ع ال حریم(. 9371فخرالدیم  م مح د )طریحی، 
 دار احیاء التراث العر ی. :،  یروتالت یاغ فی التفسیر القرآغتا(.  مح د  م حسم ) یطوسی، 
 .دار ال عرفة  یروت: رضا، روید مح د: فیتأل ،ال دار تا(. مح د ) ی ا ده،

 الف ر. دار :،  یروتالتفسیر ال  یر(. 9339مح د  م ا ر )فخر رازی، 
 صدر.م ت ة ال :، تاراغتفسیر الصافی(. 9391مح دمحسم )فیض کاوانی، 

 ، ااپ سوم.یةتو االسالم ال دارتاراغ: ، قاموس قرآغ (.9369)  رکا ید الی، سیقرو
 ،  یروت: مؤسسة الرسالة.الجامع الح ام القرآغ(. 9327قرط ی، مح د ا م اح د )

الشارق   دار :، اردغالتفاسایر ایسی و مری  فی القرآغ و (.9116) و دیگراغ ؛قزما خوری، یوسف
 للدشر والتوزیع.

وزارت  :، تااراغ الدقائق و  حر الغرائو تفسیر کدز (.9361) مشادی، مح د  م مح درضا ق ی
 فرهدگ و ارواد اسالمی.

 ال تا . دار ةسسؤم :ق  ،الق ی تفسیر (.9333الی ا م ا راهی  ) ق ی،

 ااپ وزارت ارواد. :، تاراغتفسیر فرات ال وفی تا(. ) ی کوفی، فرات

 .العر ی التراث احیاء دار : یروت ،االنوار  حار (.9333) مح د اقر مجلسی،
 اوالده. و ال انی مصطفی ةم ت  :مصر ،ال رالی تفسیر (.9361) مصطفی اح د ال رالی،
 تا .ک دگاه ترر ه و نشر تاراغ: ، ل ات القرآغک یق فیالتحق (.9363) ، حسمیال صطفو
 .ال از ال صطفی نزار ةم ت  :ار ستاغ سعودی ،نسفی تفسیرتا(.  ا دالعزیز  م مح د ) ینسفی، 

 ، مصر: دار الحدیث.صحی (. 9392نیشا وری، مسل   م حجاج )
Irenaeus (1992). Agains Heresies, Book 1, Chapter 24, section 4, in: Dominic J. Unger, Ante-

Nicene Fathers, USA: Paulist Press, vol. 1. 
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Christology", in: ID. (Hg.), Gottes Handeln denken, Untersuchungen zum Gott-Welt-

Verhältnis in Islam und Christentum, Paderbo, u.a., Beiträge zur Komparativen 
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