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 چکیده

نوان عتورات و انجیل دو نام بسیار آشنا برای مسلمانان است كه بارها در قرآن كریم از آنها بترتیب، به

ه ن همگی در این ككتابهای آسمانی یهودیان و مسیحیان نام برده شده است. مسلمانان، مسیحیان و یهودیا

در مّا ا ع( وحی كرده است اتفاق نظر دارند.) نام كتابی وحیانی است كه خداوند بر حضرت موسی« تورات»

شود، بین مسلمانان و مسیحیان گفته می« انجیل»)ع(،  مورد این كه به كتاب نازل شده بر حضرت عیسی

ر ردیف تورات و قرآن آورده و این بدان اختالف نظر اساسی وجود دارد. قرآن كریم بارها انجیل را د

یان مسیحامّا  معناست كه شأن انجیل در آیین مسیحیت همان شأن قرآن در اسالم و تورات در یهودیت است.

ع( مانند دیگر پیامبران، كتابی به نام انجیل داشته است. آنها معتقدند ) از اساس، منکر آن هستند كه عیسی

دانان از دیدگاه الهی« انجیل»ب حیات جاوید از آدم و بنی آدم شد. بر این اساس، كه گناه اولیّۀ آدم باعث سل

مسیح  یب و رستاخیز عیسیانسان است كه از طریق تجسّد، تصلمسیحی، مژده به بازگشت حیات جاوید به 

 و ایمان بدان، حاصل شده است. 

ر نامبُردا« انجیل»مسیحیان به پژوهش حاضر در صدد اثبات این مطلب است كه آنچه امروزه در میان  

ع(، توسط برخی ) الهیاتی است كه با گذشت مدتهای مدید از ظهور حضرت عیسی ،است امری كامالً

لیّۀ مطابق با كاربرد قرآنی آن، با متون اوّ« انجیل» دانان مسیحی، وارد این آیین شده است و بعکس، تعبیرالهی

ه با بررسی و تحلیل تمام موارد كاربرد انجیل در متن یونانی عهد یی كادّعامسیحیان سازگاری بیشتری دارد. 

 رسد. جدید، به اثبات می
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 مسأله طرح -9

 رت موسیجوار در قرآن هستند که اوّلی نام کتاب آسمانی حضتورات و انجیل، دو واژة هم

ع( است. عالوه بر يهوديان، مسلمانان و مسیحیان ) ع( و دوّمی نام کتاب آسمانی حضرت عیسی)

ای ع( وحی شده و مجموعه) کتابی است که به حضرت موسی« تورات»هر دو بر اين باورند که 

 گونه که قرآن کتاب آسمانی مسلمانان است که براست، همان اسرائیل بودهوحیانی برای بنی

ديدگاه مسلمانان و مسیحیان در مصداق انجیلِ حضرت اّما  است.شده  ص( نازل) حضرت محمّد

 عیسی، کامالً، متفاوت است. 

مسلمانان بر اين باورند که انجیل، همانند تورات و قرآن، کتابی آسمانی است که خداوند آن  

نس کتاب و وحی آسمانی مسیحیان انجیل را از جامّا  است؛ع(، وحی کرده) را بر حضرت عیسی

 دانندنجات و حیات جاودانی می ةدانند، بلکه آن را مژدهای پیامبرانه باشد نمیکه حاوی آموزه

(. آنها معتقدند که مسیح خود عین وحی و پیام الهی بوده و نیازی نداشته 23، ص1330میشل، )

 (.33، ص1332 مک الوی میلر،) که کتابی از خود به يادگار بگذارد

ع(، با تحمّل آالم و مصائب و مردن بر ) گويند عیسیسیحیان در بیان حقیقتِ انجیل میم 

خوش نجات است که مسیح آن را برای  و خبر« انجیل»گناه انسان شد و اين همان  ةصلیب، کّفار

انسان به ارمغان آورد. از نظر مسیحیان، آنچه اکنون نزد مسیحیان، به اناجیل چهارگانه معروف 

وم نامى است که از پايان سدة د ،اديقی برای انجیل حضرت عیسی نیست؛ بلکه صرفاًاست مص

آسمان  ع( به) هايى که زندگى، معجزات، تعالیم، سیره، سخنان و صعود عیسىمیالدى، به نوشته

آنان معتقدند که نويسندگان  .(Gale, 2003, V6, p367) را گزارش کرده، اطالق شده است

نه اين چهار کتاب و نه هیچ کتاب ديگری  ،اند. بنابراينهام الهی، آن را نگاشتهها با الاين انجیل

اند وشتهعیسی ن ةها از آثار مسیحیان است که درباراز آنِ حضرت عیسی نیست، بلکه اين نوشته

هد های عدر بسیاری از نوشته ،در ضمن آنها سخنانی را از او نیز نقل کرده اند. همچنین ،و احیاناً

 اناجیل اربعه، از انجیل عیسی مسیح نیز ياد شده است.  ،د از جملهجدي

به اين که برداشت مسلمانان و مسیحیان دربارة انجیل متفاوت است و با در نظر  توجّهبا  

گرفتن اين موضوع که مسیحیانِ آگاه از ديدگاه قرآن دربارة عیسى و انجیل، معرفى انجیل به 

هاى آن به وسیلۀ وى به مردمان عصرِ ع( و ابالغ آموزه) ر عیسىعنوان کتاب آسمانى نازل شده ب

 ،های قرآن دربارة مسیحیت و انجیل را مطالبی سطحى و احتماالًتابند و گزارشخويش را برنمى

 مرکز فرهنگ و معارف) پندارندالعرب مى ةای کوچک از مسیحیان جزيربرگرفته از عقايد فرقه

 رسد. ی انجیل در قرآن و عهد جديد درخور پژوهش به نظر می(، بررس151، ص1، ج1333قرآن، 
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 ع() انجیل حضرت عیسی ۀدیدگاه قرآن دربار -8

 :دوازده مرتبه در شش سورة قرآن کريم ذکر شده است. اين آيات عبارتند از« انجیل»لفظ 

؛ 111/ 1: توبه ؛150/ 0: ؛ اعراف111و  33، 33، 10، 13/ 5: ؛ مائده35و  13، 3/ 3: ل عمرانآ)

جز سورة اعراف، مدنی هستند. در اين ه ها ب(. همگی اين سوره20/ 50: و حديد 21/ 13: فتح

 به میان آمده است.  سخن آسمانى کتابى عنوان به آيات، از انجیل

 : توان به دو دسته تقسیم کرددر قرآن را می« انجیل»کلّی، موارد کاربرد واژة  بطور  

ع( از ) هايی است که حضرت عیسیل اصلی اطالق شده و آن، وحی. مواردی که به انجی1 

روشنی گواه بر اين ه ( ب13/ 5: مائده) ﴾آَتْيناُه اْلِإْنجيَل﴿کرده است. عبارتی مانند  خداوند دريافت

 مطلب است؛ 

. مواردی که به انجیلِ موجود در عصر نزول قرآن اطالق شده است ـ مانند اشارة قرآن به 2 

( و يا موردی که در آن، قرآن، 150/ 0: اعراف) اف پیامبر اسالم در تورات و انجیلوجود اوص

کند تا به اجرای آنچه خداوند در انجیل برای آنان نازل کرده بپردازند و مسیحیان را دعوت می

، 1331؛ ر. ک. شاکر، 30، 33، 10/ 5: مائده) مطابق احکام و مقرّرات انجیل، قضاوت کنند

 (. 03ص

به  با دقت در آيات مربوط: کريم به گونۀ ديگری نیز اين دو کاربرد را تأيید کرده استقرآن 

الَّذی َبنَي ﴿شود که تصديق قرآن در آياتی که در برگیرندة تعابیرى چون اين موضوع، دانسته می

/ 11: ونس؛ ي13/ 5: ؛ مائده3/ 3: عمران؛ آل10/ 2: بقره: مانندـ هستند  ﴾ما َبنَي َيَديه﴿و  ﴾َيَديه

ـ به معناى گواهى دادن قرآن بر نزول  31/ 13: و احقاف 31/ 35: ؛ فاطر111/ 12: ؛ يوسف30

در آياتی که تعابیرى چون اّما  هاى آن دو است.آموزهۀ الهى تورات و انجیل واقعى و تأيید هم

/ :نساء :است ـ مانند يهود و نصارا() کار رفته و اشاره به اهل کتاببه ﴾ِلما َمَعُهم﴿و ﴾ِلما َمَعُكم﴿

اشاره به تورات و اناجیل موجود در عصر نزول است که در دست ـ  11، 11/ 2: و نیز بقره 10

 (.151، ص1، ج1333مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ) اهل کتاب بوده است

 کند که آن، وحی الهی بوده که خداوند بر عیسیقرآن مجید در مورد انجیل واقعی، تصريح می

(. در قرآن، همچنین، تأکید شده که عیسی، 13/ 5: ، مائده20/ 50: حديد) کرده است ع( نازل)

پسر مريم، به دنبال ارسال ديگر پیامبران، به رسالت مبعوث شده و به ايشان انجیل عطا گرديده 

انجیل در شريعت عیسی، توان گفت که (. بنابراين، می13/ 5: ؛ مائده20و25/ 50: حديد) است

را داراست که تورات در شريعت موسی و قرآن در شريعت اسالم، دارد. به همین همان شأنی 



 

 

 

 9314بهار و تابستان ، دوازدهم ۀ، شمارپنجمدو فصلنامه كتاب قیم، سال   80

، 33/ 5: ؛ مائده13، 3/ 3: عمرانآل) دلیل، در قرآن، هشت بار از انجیل به عنوان زوج تورات،

( در کنار تورات 111/ 1: ؛ توبه3/ 3: عمرانآل) ( و دوبار111/ 1: ؛ توبه150/ 0: ؛ اعراف111، 33

 ز آن ياد شده است. و قرآن ا

ـ ( و حاوی موعظه برای تقوا13/ 5: مائده) از نظر قرآن کريم، انجیل کتاب نور و هدايت

: مائده) های الهی نیز آمده است(. همچنین، در انجیل، احکام و فرمان13/ 5: مائده) پیشگان است

 تنهايی، حاویه که خود ب ای نبوده استبا اين حال، اين احکام به گونه .(51/ 3: عمران؛ آل10/ 5

رو، در دو آيه از قرآن کريم، تصريح شده که خداوند يک شريعت کامل الهی باشد و از اين

/ ؛ مائده13/ 3: آل عمران) ع( تعلیم داده است) تورات و انجیل را توأمان، به حضرت عیسی

 صدقِ توراتکند که هم خود حضرت عیسی و هم انجیلش گواه . بعالوه، قرآن تصريح می(111

ر ب مفسّرانبه درون مايۀ اين آيات کريمه، برخی  توجّه(. با 13/ 3: مائده) های آن هستندو آموزه

اين نظرند که انجیل از نظر احکام و دستورات دينی، چیزی جز امضای شريعت تورات ندارد و 

امه بحث به (. در اد211، ص3، ج1110طباطبائی، ) تنها در مواردی، ناسخ احکام آن بوده است

 شود. های عهد جديد پرداخته میدر نگاشته« انجیل»بررسی مفهوم 

 های عهد جدیددر نوشته« انجیل»مراد از اصطالح  -3

يا مورد  و ع( نوشته شده،) الن حضرت عیسیمسیحیان، متونی که توّسط يکی از رسواز نظر 

( نامیده شده و معتبر Apostolic writings) «های رسولینوشته» قرار گیرد، انتأيید يکی از آن

تا  ـ ع( به آسمان عروج کرد) زمانی که عیسیمیالدی ـ  33های سالبین  ،از همین رو. دانندمی

 «عصر رسولی»ـ از دنیا رفت ـ سالی که آخرين حواری حضرت عیسی يعنی يوحنا  111سال 

های برجای مانده از نوشته (,V5, p223 Herberman and Others ,1912)دشوگفته می

شوند در چهار دستۀ شناخته می« عهد جديد»ع( که امروزه با نام ) رسوالن و شاگردان مسیح

بندی طبقه« مکاشفات رسوالن»و « های رسوالننامه»، «اعمال رسوالن»، «خاطرات رسوالن»

 از آنجا کهاّما  ؛ها از همه بیشتر استمت تاريخیِ بخش مربوط به نامهاند. در اين میان، قدشده

ع( و اعمال و اقوال اوست آن را در ترتیب ) خاطرات رسوالن( دربارة حضرت عیسی) انجیل

 اند. مقدم داشته

نامُبردار « خاطرات رسوالن»م میالدی، به دوّ ةچهار کتاب آغازين عهد جديد که تا پايان سد

 گذاری شدندنامموسوم و « اناجیل»( و از آن تاريخ به بعد به 32، ص1332یانی، آشت) بودند

(Gale, 2003, V6, p367معروف ) .اولین انجیلِ « انجیل متّی»ترين بخش عهد جديد هستند

http://www.newadvent.org/cathen/05046a.htm
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دهند و ، نسبت می«متّی»اری به نام عهد جديد است که مسیحیان آن را به يکی از دوازده حوّ

الشیخ، ) نجیل را برای يهوديانی که به دين مسیح ايمان آوردند نگاشته استگفته شده مّتی اين ا

ترين رساله از اناجیل چهارگانه ها، اين انجیل را قديمی(. خبرگان کلیسا مّدت21، ص1125

ها در عصر جديد، محّققان، نادرست بودن اين نظريه را به پس از آغاز نّقادیامّا  دانستند؛می

، 1332آشتیانی، ) های ديگر تشخیص دادندانجیل مَرُقس را مقدم بر نوشتهاثبات رساندند و 

 (. 13ص

ترين انجیل است که در شانزده فصل نگاشته شده ، کوتاه«انجیل َمرُقس»انجیل دوم، يعنی  

(. نگارندة اين 101، ص2، ج1331ن کتب درسی، يواحد تدو/ 01، ص1305نژاد، زيبايی) است

 (. 31، ص1111بوکای، ) د، بلکه از شاگردان ايشان بوداريان نبوانجیل از حوّ 

ه نگاشته شد« لوقا»ط مردی به نام مین انجیل در عهد جديد است که توسّسوّ« انجیل لوقا» 

( آشنا و با او Paul) «پولس»اريان بود. او پزشکی يونانی بود که با که مانند مَرُقس، از جمله حوّ

 کنندغیر يهودی االصل پولس رسول معرفی می و ياور رسفر گرديد. لوقا را به عنوان ياهم

 (. 01، ص1305نژاد، زيبايی)

که با سه انجیل ديگر بسیار تفاوت دارد. نوعاً، « انجیل يوحنّاست»چهارمین انجیل،  

 هايش مانند آن سه متن ديگر، طوالنی نیست و محتوايش نیز اغلب با آنها همخوانی نداردعبارت

 لنظر وجود دارد. سه انجیل اوّ (. دربارة نگارندة اين انجیل نیز اختالف01ص، 1335لوفمارک، )

ای شوند؛ زيرا که به گونهنامیده می« گونهم»های از اين اناجیل يعنی مَتّی، مَرقُس و لوقا انجیل

اند و در لحن و ساختار نیز به هم شباهت دارند. ع( پرداخته) مشابه، به زندگی و سخنان عیسی

انجیل يوحنّا به دلیل اّما  اين سه کتاب اين است که عیسی در آنها الوهیّت ندارد؛ ی مهمّويژگ

، 1303رابرتسون، ) نام نهاده شده است« گونهم غیر»گیر با ساير اناجیل، انجیل اختالف چشم

 (. 21ص

است. افرادی همچون لوقا به ثبت و « اعمال رسوالن»های مسیحیان، دسته دوم از نوشته

اعمال »های متعدّدی با عنوان اند. نوشتهحال حواريان و اعمال ايشان پرداختهارش شرحگز

تنها اعمال رسوالنِ نگاشته شده توسط لوقا در مجموعۀ  ،وجود دارد که از میان آنها« رسوالن

، «ااعمال يوحنّ»، «اعمال پولس»، «اعمال پطرس»ها مثل عهد جديد پذيرفته شده است. ساير کتاب

اند، ضمن م نگاشته شدهکه احتماالً، همگی در اواخر سدة دوّ« اعمال توماس»و « مال اندرياساع»

ت و شیوع عقايد (. با گسترش مسیحی52ّ، ص1330میشل، ) س قرار نگرفته استکتاب مقدّ 
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اريان و شاگردان به تدوين و نگارش کارها و ع(، شماری از حوّ ) جديد دربارة حضرت مسیح

. برخی از اين نويسندگان مسیح را های زندگی آن حضرت پرداختندن قسمتتريسخنان و مهم

از نزديک ديده يا شناخته بودند و برخی نیز از طريق گروه قبلی، با زندگی و تعالیم وی آشنا 

های مسیحی و در اوقات م در هیأتها تا نیمۀ اوّل سدة دوّ(. اين نوشته13همان، ص) شده بودند

يا انجیل بر  1«اِوانگلیون»م، نام شد و در اواخر سدة دوّخوانده می« رسوالن هایخاطره»عبادات، 

 (. 32، ص1331آشتیانی، ) آنها اطالق شد

ین آثار لاوّ« پولس»های های رسوالن است. نوشتهم از مکتوبات اوّلیّۀ مسیحیان، نامهدستۀ سوّ 

هايی را برای تثبیت مجامع ت است. او نامههای قانونی( مسیحیّنوشته/ Canon) مضبوط کَنُن

مختلف  هایهايی برای هیئتصورت نامه ع( را به) عیسی مسیحاوّلیّۀ مسیحی تحرير نمود و پیام 

اط ها را به کلیساهای محلی که با آنها ارتبمسیحی در سراسر جهان نگاشت. پولس بیشتر اين نامه

الونیکی. ّلاطیه، اََفسُس، فیِلپّی، کولُسّی و تسبود، فرستاد؛ مانند کلیساهای رم، ُقرِنتس، غ برقرار کرده

 تیطوس  ،(Timothy) ها را نیز برای اشخاصی خاص فرستاد؛ مانند تیموتائوسساير نامه

(Titus ) و فلیمون (Philemon.) از رسوالن ديگر نظیر بَرنابا (Barnabasيوحنّا ،) (John ،)

هايی ( نیز رسالهpeter) و پِطرس (Judas) (، يَهوداJames) (، يعقوبClement) کلمنت

 برجای مانده است. 

های پولس، سه نامۀ کوتاه از يوحّنای رسول، يک مانده، عالوه بر نامهاز میان اين آثارِ باقی

 ، در عهد«نامه به عِبرانیان»ای با عنوان نامه از يعقوب، دو نامه از پطرس، يک نامه از يهودا و نامه

سا ط کلیامروزه توسّ« نامۀ بَرنابا»و « نامۀ کلمنت»ها مانند عدادی از اين نامهتاّما  جديد وجود دارد.

 (. 53ـ 51، ص1331میشل، : نک) های غیر رسمی و جعلی قرار داده شده استدر شمار نوشته

ع(، ) قبل از آمدن حضرت عیسی، بايد گفت «مکاشفات رسوالن»در مورد دسته چهارم، يعنی 

ای از آن در عهد عتیق، نمونه« کتاب دانیال»ان يهوديان رواج داشت که دی میهای متعدّمکاشفه

شفۀ های مکاای نوشتند. همچنین برخی از کتابای تازههای مکاشفهاست. مسیحیان نیز کتاب

، 1331توفیقی، ) های مسیحیان هماهنگ کردندکاری و آنها را با آرمانيهوديان را دست

 (. 133ـ132صص

ست. اين کتاب ا قرار دارد يکی از اين آثار« عهد جديد»حنّا که در پايان کتاب مکاشفۀ يو 

های عقیدتی و تاريخی پرداخته ای است دربارة حوادث آخرالزّمان و در آن، به بحثمکاشفه
                                                           

 ر.ک.) شده است.به معنای خبر خوب گرفته evangelionاز لغت يونانی  ،به معنای انجیل« Gospel». واژه 1

Brasher, 2001, p193-194)  
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ای ديگری نیز در حال حاضر های مکاشفه(. کتاب230، ص1332سلیمانی اردستانی، ) نشده است

مانند مکاشفۀ  ،(52میشل، همان، ص) ی کَنُن محسوب نشده استهاوجود دارد که جزو کتاب

نام « پدران اولیّه»در اخمیم، شمال مصر، به دست آمد و در ضمن آثار  1312پطرس که در سال 

 (. 12، ص1331آشتیانی، ) برده شده بود

تۀ دس های متنّوع و انبوهی که در چهارم میالدی، از میان نوشتهسران کلیسا در اواخر قرن دوّ

های قانونی گرفت، شماری را به سبب سازگاری با تعالیم کلیسا و به عنوان کتابياد شده قرار می

 مین بخش کتابو به عنوان دوّ« عهد قديم»، در کنار «عهد جديد»و معتبر، گزينش کرده و با نام 

با  (، در پژوهش خودCarl Lofmark) همان(. کارل لوفمارک) س مسیحیان قرار دادندمقدّ 

ت، مجامع مسیحی های اولیّۀ مسیحیّدر طول سده»: نويسدمی« س چیست؟کتاب مقدّ »عنوان 

ها را به عنوان منابع موثّق، به رسمیّت شناختند و از سدة چهارم به بعد، بیشتر برخی از اين نوشته

رار س قتوان در مجموعۀ کتاب مقدّرهبران کلیسا موافقت کرده بودند که کدام يک از آنها را می

ها میالدی در رم برگزار شد، لیست نهايی کتاب 332در سال  ،انجمنی از اسقفان، که احتماالًداد. 

در فاصلۀ « مجمع تِرِنت»را جهت درج در کتاب مقّدس تهیه کرد و آن لیست، مجدّدا توسط 

های بتوان گفت که رهبران مذهبی، کتابنابراين، میمورد تأيید قرار گرفت.  1515ـ0های سال

 «های موجود در آن زمان برگزيدندموجود در عهد جديد را از میان شمار بسیار زيادی از کتاب

 (. 52، ص1335لوفمارک، )

-وشتهای از نرا برای دسته« انجیل»م میالدی به بعد، اصطالح گرچه مسیحیان از پايان سدة دوّ 

اين اصطالح امّا  کار بردند، داد ـ بههای مسیحی ـ که خود بخشی از عهد جديد را تشکیل می

در « انجیل»در آن زمان، کامالً، نوپديد بوده است. بنابراين، بايد ديد که قبل از اين واقعه، واژة 

یل به انج ةرفته است. به طور مثال، در اناجیل اربعه واژمتون مسیحی، به چه معنايی به کار می

 های موسوماين واژه به معنای کتاب ،ين موارددر هیچ يک از ااّما  ؛طور فراوان به کار رفته است

 خاطرات رسوالن نام داشتند، به کار نرفته است.  ،به انجیل، که قبالً

های عهد جديد، از نظر زمانی، مقّدم بر پیدايش در نوشته« انجیل»اصوالً، کاربرد اصطالح  

ود که در داده شروشنی خ است. بنابراين، بايد به اين پرسش، پاس« اناجیل»های موسوم به نوشته

های پولس، اناجیل اربعه، اعمال رسوالن يا مکاشفه يوحنّا، وقتی های عهد جديد، مانند نامهنوشته

 تواند باشد. رود، مراد از اين کلمه چیست و مصداق آن چه میبه کار می« انجیل» ةواژ
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ح و سعادتی است که او به معنای مژده در مورد مسی« انجیل»گويند که مسیحیان امروزه، می 

مجموعۀ ) اش(. آنها انجیل با مفهوم قرآنیGale, 2003, V6, p366) ت آورده استبرای بشريّ 

( ع) ط حضرت مسیحپذيرند؛ زيرا آوردن وحی توسّنمیرا ع(  مسیحهای وحیانی حضرت آموزه

دارد. ت جايگاهی نص( معتقدند در مسیحیّ) ای که مسلمانان در مورد قرآن و پیامبر اسالمبه گونه

دانند و به عقیدة آنان، وی نه حامل پیام، بلکه عین ع( را تجسّم وحی الهی می) مسیحیان، عیسی

 (. 11، ص1330میشل، ) است پیام بوده

 ساهلل در هیأت انسانی است و کتاب مقدّ  کلمةگويند مسیح همان وحی اصلی و آنان می 

(Bibleًيک مکتوب صرفا )، گر، دهد. به بیان ديادت بر اين واقعۀ وحیانی میبشری است که شه

، 1331شمس، ) نه در امالی کتاب معصوم ،فعل خداوند در وجود مسیح و از طريق اوست

کس معتقد نیست که بخشی از عهد جديد يا هر کتاب  (. در میان پیروان اين دين، هیچ11ص

« انجیل»به کار بردن واژة  تسنّطور که گذشت، هماناست. ع( آورده ) ديگری را حضرت عیسی

 هايی کهبه نوشته بود که به عنوان نام کتاب در اواخر سدة دوم میالدی آغاز شد. در اين دوران

 ,Gale, 2003, V6) اطالق کردند« انجیل»واژة ع( بود، ) حاوی افعال، اقوال و زندگی عیسی

p367ع( را ) ال حضرت عیسینامه، افعال و اقوهای حاوی زندگیتا پیش از آن، نوشته

نه « انجیل»(. مسیحیان معتقدند که واژة 32، ص1331آشتیانی، ) نامیدندمی« خاطرات رسوالن»

های چهارگانه و نه در هیچ جای ديگر عهد جديد به معنای کتاب و يا سندِ نگاشته در انجیل

اناجیل اربعه و  اناجیل؛ که بر) گاه از اين واژه به صورت جمعشده نیست. عهد جديد نیز هیچ

 (. 32همان، ص) غیر از آن اطالق شده باشد( استفاده نکرده است

های عهد حال که همگی، مسیحیان و مسلمانان در اين امر اتفاق نظر دارند که در نوشته 

های مسیحیان، موسوم به اناجیل، نیست، دو فرضیه ديگر قّوت جديد، مراد از انجیل، نوشته

 : گیردمی

های عهد جديد، همان چیزی است که در نوشته« انجیل»خست، اين که مراد از ـ فرضیۀ ن 

 نامند که از جنس وحی و کتاب و گفتار نیست. امروزه مسیحیان آن را حقیقت انجیل عیسی می

کند های عهد جديد نظرّيۀ قرآن در مورد انجیل را تأيید میـ فرضیۀ دوم اين است که نوشته 

 داند. ع( می) های وحیانی حضرت عیسیکه آن را حاوی آموزه
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 جدید عهد هاینوشته در انجیل اصطالح كاربردهای تحلیل و بررسی -4

های عهد جديد است در اين پژوهش، ابتدا به اين که زبان يونانی، زبان اصلی نوشته توجّهبا 

موارد جستجو شد و آنگاه،  1( در متن يونانی عهد جديدΕυαγγέλιο) «انجیل»معادل يونانی 

کاربرد و سیاق آنها مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت. نتیجۀ اين جستجو چنین شد که واژة 

 بار در متن يونانیِ عهد جديد آمده است.  113های اين کلمه در مجموع، خانوادهانجیل و هم

های خود از اين واژه استفاده بر اساس ترتیب تاريخی، اوّلین بار پولس بوده که در رساله

هايی که انتساب آنها به پولس قطعی است ـ رده است. اين واژه با بیشترين بسامد در رسالهک

( به کار رفته است. موارد کاربرد واژة 02، ص1335لوفمارک، ) میالدی ـ 01نگاشته قبل از سال 

، آيدهای عهد جديد به صورت اجمالی و تفصیلی در جداولی که در پی میدر نوشته« انجیل»

 . ستآمده ا

 : هايی که انتساب آنها به پولس قطعی استرساله -1جدول شمارة 

 فیلپیان غالطیان دوم قرنتیان قرنتیان اول رومیان نام كتاب

 1 11 11 13 11 تعداد

زياد، توسط يکی از شاگردان احتمال به اّما  هايی که به پولس منسوب است،ها و رسالهدر نامه

 نگاشته شده نیز اين واژه به کار رفته است.  میالدی 11او و قبل از سال 

 : 2جدول شمارة 

 كولسیان افسسیان نام كتاب
اول 

 تسالونیکیان

دوم 

 تسالونیکیان
 عبرانیان فلیمون

 1 1 2 3 2 5 تعداد

میالدی  111تا  01های گون يعنی متی، مرقس و لوقا، که در حد فاصل بین سالهای همدر انجیل

 111تا  11های حدود سالشده در ـ نوشته « اعمال رسوالن»ن در کتاب نگاشته شده و هم چنی

 شود. اين واژه ديده نمی« انجیل يوحّنا»در اّما  م ـ واژة انجیل به کار رفته است؛

 

                                                           

چنین نرم بوده است. هم «scripture 4 all»نسخه موجود بر روی سايت  ،. نسخه مورد استفاده در اين تحقیق1

حاوی اين نسخه به همراه متن انگلیسی عهد جديد  "Interlinear Scripture Analyzer 2. 1 basic"افزار 

 . است
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 : 3جدول شمارة 

 رسوالناعمال انجیل یوحّنا انجیل لوقا انجیل َمرقُس انجیل َمتّی نام كتاب

 11 1 3 3 5 تعداد

م ـ و نیز مکاشفۀ يوحنّای الهی ـ نگاشته  11های عهد جديد ـ نگاشته شده بعد ازنامهدر ساير 

 شود. م ـ اين واژه به تعداد بسیار کمی ديده می111شده در حدود 

 : 1جدول شمارة 

 مکاشفه اول پطرس تیموتائوس دوم تیموتائوس اول نام كتاب

 1 1 3 1 تعداد

، يعقوب، دوم پطرس، سه رسالۀ يوحنّا و رسالۀ يهودا هیچ ی تیطسهادر انجیل يوحّنا، رساله

 کاربردی از اين واژه يافت نشد. 

 : در آنها آمده است« انجیل»فهرست آياتی که لفظ  -5جدول شمارة 
 شماره باب و آيه نام کتاب

 23: 1*35: 1*5: 11*11: 21*13: 23 مَتّی

 1: 1*11: 1*15: 1*35: 3*21: 11*11: 13*1: 11*15: 13 مَرقُس

 11: 1*11: 2*13: 1*13: 1*22: 0*3: 1*13: 13* 1: 21 لوقا

 ندارد.  يوحنّا

 *25: 3*21: 11*0: 11*15: 11*21: 11*0: 15*35: 15*11: 13*21: 21 اعمال

3 :1*5 :12 

 *15: 11*13: 11*23: 11*13: 15*11: 15*21: 15*21: 15*25: 13 رومیان

11 :15*2 :13*1 :13*1 :15  *1 :1*1 :1 

 *11: 1*11: 1*13: 1*13: 1*13: 1*13: 1*23: 1*1: 15*1: 15*2: 15 1قرنتیان

1 :12*1 :15*1 :10 

 12: 2*3: 1*1: 1*13: 3*13: 1*11: 11*13: 11*1: 11*0: 11*0: 11 2قرنتیان

 *1: 1*11: 1*11: 1*13: 1*23: 1*2: 2*5: 2*0: 2*11: 2*3: 3*13: 1 غلّاطیان

1 :3*1 :0*1 :3 

 13: 1*3: 3*3: 3*15: 3*11: 3 سیانافس

 5: 1*0: 1*12: 1*10: 1*20: 1*20: 1*22: 2*3: 1*15: 1 فیلپیان

 5: 1*23: 1 کولسیان

 5: 1*2: 2*1: 2*3: 2*1: 2*2: 3 1تسالونیکیان

 3: 1*11: 2 2تسالونیکیان
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 11: 1  1تیموتاؤس

 3: 1*11: 1*3: 2  2تیموتاؤس

 ندارد تیطس

 13: 1 فلیمون

 2: 1 برانیانع

 ندارد رسالۀ يعقوب

 12: 1*25: 1*3: 1*10: 1 اول پطرس

 ندارد  دوم پطرس

 ندارد  اول يوحنا

 ندارد   دوم يوحنا

 ندارد   سوم يوحنا

 ندارد  يهودا

 3: 11 مکاشفه

 شويم،ع( نزديک می) دهد که هرچه به زمان خود حضرت عیسیهمین بررسی ساده نشان می

ابیم. به يرا در متون مسیحی، بیشتر می« انجیل خداوند»حتّی و يا « مسیح ل عیسیانجی»اصطالح 

خنی س ،رسیم که در کتابی مانند انجیل يوحّنا اصالًشويم به جايی میعکس، هرچه از آن دور می

 از انجیل عیسی نیست. 

يند ـ حاصل گودانان امروز مسیحی میآن طور که الهی ـاگر مراد از انجیل در متون مسیحی 

ه چ ع( بوده باشد، اين امر بايد به عکس باشد، يعنی هر) تجّسد و تصلیب و رستاخیز عیسی

ته کند، بايد اين اصطالح بیشتر به کار رفگرايش پیدا می« الهیّاتِ تََجسُّدی»ت به سمت مسیحیّ

ست. ی مسیح ابه معنای رايج نزد مسیحیان ـ عقیده به تَجَسُّد عیس گباشد؛ چرا که محور انجیل 

ين متن تردر میان کتب عهد جديد و اناجیل اربعه، انجیل يوحنّا به اين امر شهره است که الهیاتی

های عهد جديد است تا جايی که برخی آن را مربوط به است و نیز در زمرة متأّخرترين نوشته

الهیات ترين مستمسک نظريّۀ (. مهمLofmark, 1990, p28) اندمیالدی دانسته 111سال 

 «1جسم( شد) کلمۀ خدا، انسان»: گويدتجّسدی در فصل نخست انجیل يوحنّا آمده است که می

تجّسد و پسِر خدا  گ(. همچنین در اين انجیل، گفته شده که کسی که به اين امر 11: 1يوحنّا )

 (. 12: 1يوحنّا، ) شودبودنِ عیسی ـ ايمان آورد، مشمول نجات و رستگاری واقع می

                                                           

1. The word of God became flesh.  
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ين، جای اين سؤال وجود دارد که اگر نظريّۀ مسیحیان درست باشد که انجیل حضرت بنابرا

 نجات و رستگاری ةع( به معنای وحی نازل شده بر عیسی نیست، بلکه به معنای مژد) عیسی

 گذار الهیّاتاست که حاصل تجّسد و فدا شدن است، پس چرا در سخنان کسی که خود بنیان

بار  برای يکحتّی ستگاری است ـ يعنی يوحنّا ـ چنین اصطالحی تجّسدی و الهیّات نجات و ر

یل شناسی انجاش با مسیحشناسیدر اناجیل همگون که اصالً، مسیحاّما  هم به کار نرفته است؛

يوحنّا فرق دارد ـ يعنی مسیح به عنوان انسان و پسر انسان مطرح شده است و نه به عنوان خدا 

عالوه بر اين، چرا در سخنان پولس که  ؟!سیح سخن گفته استو پسر خدا ـ از انجیل عیسی م

یسی های مسیحیان از انجیل عتر از بقیه نوشتهای به الهیّات تجسّدی ندارد فراواناو نیز هیچ اشاره

 مسیح سخن گفته شده است؟

بخش اين معنا باشد که اصطالح الهام ،تواند فی الجملهبنابراين، همین نگاه اجمالی هم می 

ا دانان مسیحی. بخوانی دارد تا با نظريّۀ االهیدر عهد جديد، بیشتر با نظريّۀ قرآن، هم« انجیل»

توان به مواردی دست پیدا کرد که به وجود انجیلی های موجود عهد جديد مینگاهی به نوشته

« لیانج»با وصف قرآنی اذعان دارند. به عبارت ديگر، در برخی از آيات عهد جديد، معنای لفظ 

 تر است تا مفهوم مسیحیِ آن. های الهیِ وحی شده به عیسی نزديکبه آموزه

  :توان به چهار دسته تقسیم کردبطور کلّی، موارد کاربرد واژه انجیل در عهد جديد را می

ر اعالم خب»و « بشارت»در معنای لغوی و به معنای  ،آياتی که در آنها، لفظ انجیل صرفاً -1

فرشته در جواب گفت که من »: ت. به طور مثال، در انجیل لوقا آمده استبه کار رفته اس« خوش

ايستم و فرستاده شدم تا به تو سخن گويم و از اين امور تو جبرائیل هستم که در حضور خدا می

کند، آن اين آيه و آيات قبل از آن داستان زکريای نبی را ذکر می .(11: 1لوقا، ) «مژده دهمرا 

ار اش به که او مژدة فرزندش يحیی را داد. در اين آيه، انجیل با معنای لغویهنگام که فرشته ب

 رفته است. 

، در رسد. برای مثالبا مفهوم قرآنی، سازگارتر به نظر می« انجیل»آياتی که در آنها، لفظ  -2

 د کشید ازخواه و انتقام ، مشتعلدر آتش»: خوانیمرسالۀ دوم پولس به کلیسای تسالونیکیان، می

دوم ) «کنندنمی مسیح، را اطاعت خداوند ما، عیسی شناسند و انجیلخدا را نمی که آنانی

در مورد انجیل با اصطالح قرآنی سازگار « اطاعت کردن»(. به کار بردن فعل 3: 1تسالونیکیان، 

وظیفه مردم اطاعت  واست که انجیل را وحی الهی دانسته که مشتمل بر احکام و مواعظ است 

رد و معرفتی دا ۀاش يک آموزة الهیّاتی است که تنها جنبانجیل به معنای مسیحیاّما  آنهاست. از

 اطاعت و فرمانبرداری در آن وجود ندارد.  ۀجنب ،اصالً
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ای دال بر تعیین مفهوم انجیل قرآنی يا مسیحی در آنها وجود ندارد. به آياتی که قرينه -3

اين به شرطی میسر است که به طور کامل، به حقیقت، »: طور مثال، در رسالۀ کولسیان آمده است

یغام پايمان داشته باشید و در آن، محکم و ثابت بمانید و نگذاريد امیدی که به هنگام شنیدن 

ید تک شما رسدر شما، به وجود آمد، متزلزل شود. اين همان پیغامی است که به گوش تکانجیل 

 «پولس، افتخار دارم آن را به ديگران اعالم نمايم رسد و من،و اکنون نیز به سراسر دنیا می

با هر دو مفهوم مسیحی و قرآنی از انجیل سازگار « انجیل»(. در اين دو آيه، واژة 23: 1کولسیان، )

ت مسیحیان در باب انجیل را تقوي ۀتوان با اين گونه آيات از عهد جديد نظرياست. بنابراين، نمی

 کرد. 

، با مفهوم مسیحی سازگارتر است. به طور مثال، در رسالۀ اوّل آياتی که انجیل در آنها -1

 هنگام به که کسانی به يعنی مردگان بهحتّی  انجیل ، پیغامجهت همین به»: پطرس آمده است

 بماند؛ گرچه بتواند مانند خدا زنده ، روحشانترتیب اين شد تا به مردند، اعالم نوح طوفان

انجیل در اين آيه با مفهوم  ،(. ظاهرا10ً: 1اول پطرس، ) «رسیدند مرگ مجازات جسماً، به

ت ه بشريّ دانند کبخش عیسی میاش سازگارتر است؛ چرا که مسیحیان انجیل را پیام نجاتمسیحی

 را پس از آن که به خاطر گناه آدم به مرگ محکوم شده بودند به حیات جاويد بشارت داد. 

های چهارگانۀ فوق نشان را در هر يک از کاربست« انجیل»کاربرد واژة جدول زير بسامد 

 : دهدمی

 : بسامد واژة انجیل -3جدول شمارة 

 

 

های عهد جديد، بردهای انجیل در سراسر نوشتهدهد کارهای به عمل آمده نشان میبررسی

کند و کمترين شمار کاربرد از اين واژه در فرضیّۀ مسیحیان در مورد حقیقت انجیل را تأيید نمی

متون عهد جديد محتمل مراد بودن اين معناست. نتیجۀ موارد کاربرد به صورت اجمالی و 

شود که از اين چهار نوع ن برداشت میتفصیلی، در جداول ذيل آمده است. از اين موارد، چنی

مورد  22خوانی دارد؛ ( با فرضیّۀ مسیحیان، هم10: 1اول پطرس،  ۀرسال) کاربرد، تنها يک مورد

 88 معنای لغوی

 30 سازگار با انجیل قرآنی

 9 سازگار با انجیل مسیحی

 11 عدم دلیل بر تعیین انجیل قرآنی و یا مسیحی
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 ۀمورد قرين 50مورد با نظريّۀ قرآن سازگاری دارد، و در  33در معنای لغوی به کار رفته است؛ 

 آنی در مورد انجیل باشد، وجود ندارد. قر ۀمعینی که تأيیدی بر فرضیّۀ مسیحیان و يا نظري

-50: 13متی، ) پیامبر بوده است ع() که از نظر عهد جديد، حضرت عیسیبه اين توجّهبا  

دهد از جانب خداست گويد و انجام می( و خود تصريح کرده که آنچه می11-11: 21؛ متی، 53

که سخنان او در عهد جديد حاوی  به اين توجّه(، و با 21: 11؛ 15-10: 0يوحنّا، ) و نه خود او

( که در کنار توراتِ حضرت 11-20: 5متی، : برای نمونه، بنگريد به) مواعظ و احکام الهی است

توان گفت که مراد از انجیل عیسی (، می10: 5متی، ) ع( کارکردی تکمیلی داشته است) موسی

هیچ کدام از دو فرض بر حتّی ع( را در مواردی هم که به صورت مطلق آمده و صرا) مسیح

 ی قرآن هم بیش از اين نیست که عیسیادّعاندارد، بايد حمل بر اصطالح قرآنی کرد؛ چرا که 

اين وحی حاوی هدايت و موعظه  کرده است وع( پیامبر بوده و از خداوند، وحی دريافت می)

 و احکام بوده است. 

 در عهد جديد «انجیل»نتیجۀ موارد کاربرد  -0جدول شمارة 
 محتمل قرآنی و مسیحی مسیحی قرآنی لغوی ام كتابن

 9 * 8 8 مَتّی

 4 * 4 * مَرقُس

 * * 4 4 لوقا

 8 * 8 1 اعمال

 1 * 1 8 رومیان

 1 * 4 * 9قرنتیان

 1 * 1 * 8قرنتیان

 3 * 1 4 غالطیان

 3 * 9 9 افسسیان

 1 * * * فیلپیان

 8 * * * كولسیان

 1 * 9 * 9تسالونیکیان

 * * 9 9 8یانتسالونیک

 9 * * * 9تیموتاوس

 8 * 9 * 8تیموتاوس

 9 * * * فلیمون

 * * * 9 عبرانیان

 3 9 * * اول پطرس

 9 * * * مکاشفه
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 ددر عهد جدي "انجیل"نمودار توزيع فروانی کاربرد  -1مارةنمودارش

  

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه

 : ردپژوهش تأکید ک عنوان نتايج بر موارد زير به توانهای انجام شده، میبه بررسی توجّهبا 

( ع) شود که مسیحانجیل در الهّیات مسیحی به مژدة نجات و حیات جاودانی گفته می -1

برای نوع بشر به ارمغان آورد. مسیحیان بر اين باورند مسیح از يک سو با تحمّل دردها و مصائب، 

ن شد و زندگی جاودانی را برای انسا ۀلیّو از سوی ديگر به صلیب آويخته شدن، کّفارة گناه اوّ

 آنان به ارمغان آورد. 

رديف با تورات و خود قرآن آورده است. يادکرد انجیل در هشت قرآن کريم انجیل را هم -2

 عیسی حضرت ۀلیّمرتبه به صورت معطوف به تورات، نشانۀ آن است که انجیل در میان پیروان اوّ

ت. بنابراين، مسلمانان مطابق بیان قرآن، انجیل را يّع( همان شأنی را داشته که تورات در يهود)

ه گونه کع(، نازل کرده است. همان) دانند که خداوند آن را بر حضرت عیسیکتابی وحیانی می

 ع( وحی کرده است. ) تورات را بر حضرت موسی

ع( و توسط شاگردان ) مکتوبات مسیحی با نام اناجیل، پس از عروج حضرت عیسی -3

نگاشته شده است. البتّه از آغاز، نام انجیل بر اين  ـ کسانی از نسل های بعدیحتّی ا ي ـايشان 

 مشهور بوده است. « خاطرات رسوالن»شده، و تا اواخر سدة دوم میالدی به ها اطالق نمینوشته

های قانونی عهد جديد، کلمۀ انجیل به صورت مکرّر به کار رفته است که بطور در نوشته -1

د آنها اناجیل اربعه و مانند آن نیست؛ چرا که در زمان کاربرد اين واژه در برخی از متون، قطع، مرا

بر  مهای پولس مقدّ های پولس، اساساً، اين اناجیل وجود خارجی نداشتند و نوشتهمانند نوشته

اين اناجیل است. همچنین، خود اناجیل اربعه و نويسندگانشان از انجیل عیسی مسیح سخن 

 

قرآنی

32%
مسیحی

1%
لغوی

11%

ل عدم تصريح در انجی

قرآنی و يا مسیحی

13%

قرآنی مسیحی لغوی عدم تصريح در انجیل قرآنی و يا مسیحی
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ن های خودشان يا امثال آند. بنابراين، کمترين احتمال هم وجود ندارد که منظور آنها، کتاباگفته

 بوده باشد. 

ی های بر جا مانده از مسیحیان، يعنکلمۀ انجیل با بیشترين فراوانی در نخستین نوشته -5

ترين الهیّاتیای کامالً متأخّر و های پولس به کار رفته است و در انجیل يوحنّا که نوشتهرساله

دهد مراد از انجیل در متون عهد جديد، اين امر نشان میشود. انجیل است، اين واژه مشاهده نمی

اصطالح الهیّاتیِ آن نیست؛ چرا که اگر چنین بود، بايد اين اصطالح در متون پسین بیشتر به کار 

وشتۀ ترين ناتیدر الهیتّی حهای متأخر، کمترين کاربرد را داراست و در میان نوشتهامّا  رفت.می

ک يحتّی عهد جديد يعنی انجیل يوحنّا ـ که در آن موضوع تجسّد و فِداء نیز مطرح شده است ـ 

 کاربرد هم وجود ندارد. 

درصد موارد، هیچ  13دهد که در عهد جديد نشان می« انجیل»مجموع بسامد اصطالح  -3

درصد تنها با انجیل قرآنی سازگار است و  32در مفهومِ انجیل قرآنی يا مسیحی ندارد؛ حتّی صرا

 اش استعمال شده است. درصد موارد، انجیل در معنای لغوی 11در 

اش همخوان از آنجا که بسیاری از کاربردهای واژه انجیل در عهد جديد، با مفهوم قرآنی -0

ا و همان معنتوان اين احتمال را قوی انگاشت که کاربردهای مطلق لفظ انجیل نیز به است، می

 مراد ياد شده در قرآن کريم باشد.

از میان کاربردهای واژه انجیل در عهد جديد، تنها يک مورد ظهور در مفهوم انجیل  -3

 مسیحی دارد. 
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