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 چكيده

هـاي مايـه معتقد است به رغم اينكه درونالمعارف اليدن�دائررد» انجيل«نويسنده مدخل
و اناجيل موجود يافت مي و در برخـي مـوارد مطـالبي در قـرآن مشتركي ميان قرآن كريم شود

است كه در متون مسيحيت معادلي براي آن وجود نـدارد از جملـه پيشـگويي ظهـوردهكريم آم
و اخـتالف،aپيامبر اكرم و عـدم اشـاره بـه اناجيـل متعـدد كاربرد لفظ مفرد انجيل در قـرآن

مفهومي در باب انجيل كه موجب شده است مسلمانان، مسيحيان را به تحريـف انجيـل مـتهم 
ظ نمايند. ولي فرازهـايي از متـون مسـيحيت آن را تأييـدaهـور پيـامبر اكـرم درباره بشـارت

 لفـظ بـه فقـط هـمآن انجيلاز بارها جديد عهد هاى كتاب ديگرو اجيل موجوداندر نمايد. مي
و شـده قصـد آنهـا هماننـد يـا چهارگانه اناجيل آن،از آنكه بدون است، رفته سخن مفرد باشـد

م در مورد انجيل به عنـوان وحيـي كـه خداونـد بـر قرآن كريهبرخالف اعتقاد مسيحيان، نظري
اعطا نموده اسـت، نيـز قابـل اثبـات اسـت. آنچـه بيشـتر موجـب بـدگمانيgحضرت عيسي

و اعتبار آن گشته است، مخالفت قـرآن كـريم بـا برخـي از  مسلمانان نسبت به متون مسيحيان
و تفديه) مي (تثليث، تصليب  باشد. مطالب آنها از جمله اركان اصلي مسيحيت
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 مقدمه

gكتابي است آسماني كه خداوند آن را بر حضرت عيسـي انجيل قرآن كريم، از ديدگاه

و قـرآن را بـر حضـرتgفرو فرستاده است، همان طور كه تـورات را بـر حضـرت موسـي
كaمحمد بينازل دا،گمان رده است. و از آن بـه آنچه امروز در اختيـار مسـيحيان قـرار رد

مي» كتاب مقدس« ازنكنتعبير آن انجيلـي اسـت كـه خداونـد سـبحان بـر حضـرت د، غيـر
 نموده است.نازلg مسيح

و اعتقـادات تـاريخي هاي واقعيت در نظر گرفتنباو در مورد انجيل قرآن آياتهبا مطالع
كهمي مطرح، سؤاالتي باره در اين يانمسيح  از ايـن : برخـي گفـت آنهـا پاسـخ بايد بـه شود

 سـخن عصـر نـزولِ موجود در نزد مسـيحيان از انجيل قرآن وقتي:است قراريندب سؤاالت
 چهـار همـان،از انجيـل؟ اگر منظور قرآن است را قصد كرده مسيحيان كتاب گويد، كدام مي

آن، است معروف انجيل از خاصـي انجيـل كـه؟ در صـورتي اسـت مفـرد آورده را با لفظ چرا
از، چرا چهارگانه را قصد كرده است اناجيل از؟ يـاد نكـرده اسـت انجيـلآن بـا نـام يـادكرد

امدر كـد،بـه آنهـا اشـاره دارد كريم كه قرآنaآن حضرتِ يارانو نيز مثَلaاكرمپيامبر 
دا» انجيـل«اينها مباحثي هستند كه در مـدخل؟ است موجود انجيل ـ در المعـارف قـرآن�رئ

و بررسي قرار گرفته است؛ بنابراين، در اين نوشتار  براي يـافتن پاسـخ اليدن نيز مورد تحليل
و مسيحيان دربـاره، ديدگاهسؤاالت اين قـرار مـورد بررسـي تفصـيل بـه انجيـل هاي قرآن
د تا حقايق در اين باره روشن گردد.گير مي

 ترجمه مقاله

در است كه در مورد عيسي مسيح تبليغ مـي»اي مژده«در مسيحيت، انجيل شـود. امـا
اي كـه واژه مرتبـه12از ابالغ شده اسـت.gكه به عيسياست قرآن، بخشي از پيام الهي 

از له كتاب آسـماني نـازل شـده نه بار همراه با توارت، به منز انجيل در قرآن كريم ذكر شده،
و انجيل همراه با حكمت، به نظر مي كتـاب«آيـد كـه سوي خداوند به كار رفته است. تورات

مي»مقدس  خداوند بـه عيسـي تعلـيم داده اسـت،دهند كه به گفته قرآن(الكتاب) را تشكيل
مي.)110مائده/؛46/ عمرانآل( د انجيـل را بـه كند كه خداونقرآن دو مرتبه به وضوح بيان

(مائده/ و27 حديد/؛46 عيسي اعطا كرده است مي) ان يك بار نيز فرمان يـلجدهد كه اهـل
(مائده/  .)47مطابق آنچه خداوند بر ايشان نازل كرده است، داوري كنند



و داستان براي مخاطبان دانشي پيشين نسبت به شخصيت در برخي از آيات قرآن هاي ها
د مشابه با انجيل رسمي مسيحيان هاي كامالًر برخي از آيات داستانانجيل فرض شده است.

(آل هـاي هاي مشابه بـا انجيـل مايهدر بعضي ديگر نيز درون.)47ـ45 عمران/ ذكرشده است
(مائـده غير رسمي مسيحيان يا منابع ديگري از دانش دوران اوليه مسيحيان يافت مي / شود

110(.
در متـون،و قصص مربوط بـه او كـه در قـرآن آمـدهgبرخي از بيانات حضرت عيسي
مي،مسيحي وجود ندارد. عالوه بر اين و انجيل به قرآن كريم به صراحت ادعا كند كه تورات

و خود عيسيaظهور حضرت محمد اين موضوع را پيشگويي كـرده اسـتgبشارت داده
).6 صف/، 157(اعراف/

(نجِليونإو«واژه عربي انجيل مشتق از واژه يوناني «evangelion است، امـا سـير دقيـق (
اي كه اين واژه از طريق آن به صورت فعلي بـه زبـان عربـي راه يافتـه، مشـخص شناسانهزبان

هاي مـدني اسـت، نيست. با توجه به اينكه تمامي اشارات قرآن به انجيل جز يك مورد در سوره
)، نـه تنهـا بـه لحـاظ wangēl(» ونجيـل«برخي دانشمندان معتقدند صورت حبشيِ ايـن واژه، 

.ترين نياي واژه عربيِ انجيل است شناسي، بلكه به لحاظ سير تاريخي نيز محتمل واژه

اعطـا كـرده اسـت؛gاز ديدگاه قرآن، انجيل كتاب مقدسي است كه خداوند به عيسـي
(توبه/ نموده اعطاaبه حضرت محمدراو قرآنgبه موسيرا همان طور كه تورات  است

در مقابل، در ديدگاه متداول در مسيحيت، انجيل اعالم بشارت الهي به رستگاري كـل.)111
بشريت در جامعه انساني است كه خداوند اين رستگاري را از طريق مسـيح تحقـق بخشـيده 
است. اكثر مسيحيان معتقدند انجيل را نويسندگان چهار مـتن رسـمي در پرتـو الهـام الهـي 

و انجيل به روايت لوقـا وانجيـل بـه اند: انجيل به روا نوشته يت متي، انجيل به روايت مرقس
.ندروايت يوحنا كه همگي در ابتدا به زبان يوناني نوشته شده بود

و به انجيل»انجيل«در قرآن كريم واژه اي هاي متعدد اشـاره به صورت مفرد به كار رفته
و مسيحي در باب انجيل به سرعت باعـث نشده است. اختالف مفهومي ميان ديدگاه اسالمي

شد كه مفسران مسلمان، مسيحيان را به تحريف انجيل اصلي مذكور در قـرآن مـتهم كننـد؛ 
(نسـاء/  )13مائـده/46همان طور كه به گفته قرآن، يهوديان تورات را تحريف كـرده بودنـد

كر( جاميقرآن كهييدر .)اند كردهفيتورات را تحرانيهوديبه صراحت نگفته است



برخي نويسندگان اوايل دوره اسالمي معتقدند انجيل اصلي بـه زبـان عبـري يـا آرامـي
رايج بود. گرچه مطـابق برخـيgنوشته شده بود كه هردو در جامعه يهوديان معاصر عيسي

انجيل را به زبان عربي ترجمه كرد، اما شـواهد،بن نوفل ���روايات اسالمي نخستين بار 
هاي عربي انجيل را راهبان مسيحي فلسـطين ترجمه هد كه نخستيندمتني موجود نشان مي

و بعد از ظهور اسالم در اواخر قرن هشتم ميالدي انجام داده .انداز نسخه هاي اصلي يوناني

در اوايـل دوره اسـالمي بـراي كـل عهـد» انجيل«برخي شواهد نشان مي دهد كه واژه
بلكه بـراي كـل،ت نه تنها براي اسفار خمسهجديد به كار رفته است؛ همان طور كه نام تورا

گرچه برخي نويسندگان دوره اسـالمي از قبيـل ابـن رفته است. متون مقدس يهودي به كار 
) (276قتيبه و يعقوبي امـا،انـدي از انجيل مسيحان را نقل كـردهيهاق) آزادنه بخش292ق)

و داستانشخصيت،نويسندگان مسلمان دوران اوليهنوع  انجيل را به صـورتي كـه در هاي ها
مي،ا ساير متون اوليه اسالمي آمدهيقرآن  هـاي كنند. به همين دليـل، بسـياري از گفتـه ذكر
.در متون مسيحي معادلي ندارد،كه در متون اسالمي رايج استgعيسي

اي در دوران جديد داشته است. اين مـتن در رواج گسترده» انجيل برنابا«متني موسوم به
شدم.1709سال  پس از ترجمه اين اثـر.در كتابي خطي به زبان ايتاليايي در آمستردام كشف

اند كه اين همان انجيل اصلي است كه قـرآن به عربي در اوايل قرن بيستم، برخي ادعا كرده
به آن اشاره كرده است. در حقيقت، نشان داده شده است كـه خاسـتگاه انجيـل برنابـا غـرب 

ا(مديترانه  و در قرن شانزدهم نوشته شده است.)سپانيااحتماال  است

 بررسي

 مفهوم شناسي واژه انجيلـ1

دارد. اين كلمـهgترديدي نيست كه واژه انجيل پيوندي ناگسستني با حضرت عيسي
و بيشترين كاربرد آن در متون عهد جديد كه به زبان يوناني نوشـته  در اصل، يوناني است

( است مي دتوان يافت جديونانير متن با جستجو جدديعهد  118ديمعلوم شد كه در عهد
ا بار به كار رفته است؛ گرچـه12). در قرآن كريم نيز اين واژه واژه به كار رفته استنيبار

در مفهوم اين كلمه هيچ اختالفي وجود ندارد، در مصـداق يـا مصـاديق آن اخـتالف نظـر 
 شديدي وجود دارد.



التـين، بـهدر كـه اسـت ) Ευαγγέλιο(»إوانگليـون« انجيل در زبان يونانى، واژه
»انجيـل« معادل» Gospel« واژه انگليسىِ، زباندر.شودمى تلفظ»إوانجليوم« صورت

باســتان، انگليســىِدرآن اصــل كــه)E.I,3/1205,E.Q,2/342( اســت رفتــه كــار بــه
»GodSpell «شاكر، است)������� �
ف؛1386:4/445 كريم، قرآن ��� و مركز رهنگ

ــرآن  ــارف ق ــالم،مع ــرآن، اع ــن).2/403: 1385 ق ــه اي ــز كلم ــب ني  واژهدواز مرك
ــون ــوعدرو» Spell«و» God«انگلوساكسـ ــه مجمـ ــاى بـ ــالم« معنـ ــى كـ ،»الهـ

)E.R.S,6/333(شاكر،»خداوند امالى«يا)و معـارف قـرآن /1385:2،مركز فرهنـگ
.) استE.Q.2/342(» good news«»خوش خبر«يا»بشارت«)،403

. نظـر وجـود دارد اخـتالف عربـى زبانبه اين واژه واسطهبايا مستقيم راهيابى در مورد
 إفعيـل، وزنبرراآن شده، ياد واژه دادن نشان عربى براى تالشدر مسلمان مفسران برخى

 انـد گفتـه بـرايش»سعهو طبع اصل، شكاف، تنازع،« معانىو دانسته»لـجـن« ريشه از
 قرطبـى، تفسير قرطبي،؛1372:2/694 البيان، طبرسي، مجمع؛3/542 تا:بي تبيان،الطوسي،(

 وامگيرىو بودن دخيلبر آنها.است نيفتاده عربى نگاران واژه مقبول نظر، . اين)1364:4/6
ابـن؛8/128 تا:بي العروس، تاجزبيدي،( ورزندمى تأكيد سريانىيا يونانى عبرى، زباناز آن

 مفسـران اغلـب).12/39 تـا: بـي التحقيـق،؛ مصـطفوي،14/58 تا:بي العرب، لسان منظور،
؛1420:7/171 فخـر رازي، التفسـيرالكبير،(داننـدمي دخيل واژگانازرا انجيل نيز مسلمان

، . نولدكــه)1415:3/124 المعــانى، روح؛ آلوســي،1342:3/158 رشــيد رضــا، تفســيرالمنار،
 اسـتدالل»Wangel« يعنـى آن، حبشـىِ گـويش طريقاز وامگيرىبر،خاورشناس معروف

برخي از خاورشناسان اين كلمه را از واژگان دخيل در قرآن دانسـتهو)E.I,3/1205( كند مى
به سبايىيا عبرى سريانى، هاى زباناز يكىيا يونانىاز مستقيم طوربهكه اند داده احتمالو

جف( باشد يافته راه عربى .)131ـ1386:2 ري، واژگان دخيل در قرآن،آرتور
از» انجيـل«،بـوده يونانى زبانبه مسيحى نخستين متون توان گفت، چونمي،بنابراين
و معارف قرآن،( شده گرفته»إوانگليون« واژه يونانىِ  قرآن كريم، ���
� ������� مركز فرهنگ

و معارف قـرآن، 4/445: 1386 و از واژگـان» 1385:2/403، اعـالم قـرآن، مركز فرهنگ
 باشد.معّرب در زبان عربي مي



 حقيقت انجيل مسيحيـ2

در نگارنده،سيدني هـ..گريفيت اليـدن، معتقـد اسـت دربـاره 
� �����������مقاله انجيل
و مسيحيان اختالف مبنـايي وجـود دار  و حقيقت انجيل ميان مسلمانان در انجيـل«د: ماهيت

سـخنgاست كه درباره عيسي مسيح»بشارت الهي«يا»خبر خوش« مسيحيت به معناي
 ». ابالغ شده استgكه به عيسياست اما در قرآن، بخشي از پيام الهي،گويد مي

و در ادامه گفته است:و اكثر مسيحيان معتقدند اناجيل چهارگانـه را متّـي، مـرقس، لوقـا
ه انجيل به صورت مفرد به كار رفتـه اما در قرآن كريم واژ،اند يوحنّا در پرتو الهام الهي نوشته

 اي نشده است. هاي متعدد اشارهو به انجيل
و مسـيحيان گريفيت معتقد است كه اين اختالف مفهومي درباره انجيل ميان مسـلمانان

مفسران مسلمان، مسيحيان را به تحريف انجيل اصـلي مـذكور در قـرآنتا باعث شده است
 متهم كنند.

و چون استصدددر نوشتار اين را مـورد مورد نظر قرآنو انجيل مسيحي انجيل تا چند
و حقّ بررسي .برساند اثباتبه زمينه را در اين قرآنديدگاه انيتقرار دهد

 انجيل از نگاه قرآن كريمالف)

؛ مائـده/65و3،48/عمـرانآل(بار در قرآن كريم به كار رفته اسـت واژه انجيل دوازده
. در تمـام ايـن آيـات)27؛ حديـد/29/؛ فتح111؛ توبه/157/؛ اعراف47،66،68،110ـ46

 تابد.و اناجيل متعدد برنميرفته انجيل به صورت مفرد به كار 
بآيه در دو �����P: استدادهgعيسيهانجيل وحي الهي است كه خداوند �� ��	 � ��� �� ��O

و در برخي فرازها46 مائده/؛27(حديد/ ���Pتعـابيري همچـون) �� � � ��� � �O)؛3/عمـرانآل
و30/؛ احقاف31فاطر/ (P��� �� � � ��� � ��� �	O)31/؛ سـبأ 111/؛ يوسف37/؛ يونس92/انعام(

و انجيـل اشـاره دارد هاى آسمانى پيش از قرآن كتاببه كار رفته كه به . كريم يعنـي تـورات
و،عالوه بر اين  در تركيبـاتى چـون » الكتـاب« مـورد اشـاره گاهى انجيل از مصاديق حتمى

(اهل الكتاب« و 171/نساء؛65ـ64/عمرانآل» (P��� ��	 	�� 	 � ���� �	O؛ نسـاء 146/(بقـره/
 ) نيز هست.5/؛ مائده131، 47

همانgدر ديدگاه قرآن كريم، انجيل به عنوان پيام وحياني در شريعت عيسي،بنابراين
aو قرآن كريم در شـريعت حضـرت محمـدgشريعت موسينقشي را دارد كه تورات در 



(آل؛دارد 46،66،68؛ مائده/65و3،48 عمران/ از اين رو، نه بار انجيل به عنوان زوج تورات
(آل111؛ توبه/157؛ اعراف/110و و قرآن كريم و دو بار در كنار تورات ؛ توبـه/3 عمـران/)

 ياد شده است.)111
�Pتعلـيم دادهaگونه كه خداوند قرآن كريم را به حضرت محمددر بينش قرآني همان !��"� #

� $��%� &� �	O/و انجيل را نيز به حضرت عيسي2(الرحمن �'�Pتعليم نموده اسـت:g)، تورات �� (�"� # � )� *
���� �� ��	 �  � +	,� ����	 �  � -� (� �� .� �	 �  �/�� �� �	O/؛ 110(مائده(P� �	 �  �/�� �� �	 � �� (0"� 1� ��  � +	,� ����	 �  � -� (� �� .

� ���� �� ��	 Oو پذيرش حقانيت آن از سوي مسلمانان از شروط ايمـان دانسـته شـده48عمران/(آل (
(بقره/ و 162و60؛ نساء/4است و حرمتـي خـاص دارد ). بدين سبب انجيل نزد مسلمانان تقدس

(مسـلم، الصـح  و اذكار به آن سوگند ياد شده است ؛ ابـوداوود، 4/2084 تـا: بـي يح،در برخي ادعيه
 1/327: 1409؛ ابن طاووس، اقبـال االعمـال، 2/576: 1407؛ كليني، الكافي، 4/312 تا:بي سنن،

).2/612و
و قـرآن يادتوان چنين نتيجه گرفت كه بنابراين، مي  بـه عنـوان كـريم كرد انجيل در كنار تورات

ع،»كتاب« ـ كه اى از تعاليم آسمانى نوان مجموعهموجوديتو واقعيت خارجى آن را به و شريعت الهي
و سعادتمندي امت مسيح ـgبراي هدايت مىفرو فرستاده شده . البتـه ايـن نكتـه را بايـد كند ثابت

متذكر شد كه قرآن كريم عالوه بر اينكه به انجيل اصلي اشاره دارد، در برخي از آيات به دست نوشـته 
ميبشري موسوم به اناجيل موجود   دهيم. در عصر نزول نيز اشاره دارد كه در ادامه مورد اشاره قرار

 انجيل از ديدگاه مسيحيانب)

در قرآن كـريم كـه بـه مثابـهآن مفهومبا انجيل چيستىو حقيقت درباره مسيحيان اعتقاد
ديدگاه رايج است. متفاوت وحي شده است، كامالgًكتاب آسماني است كه به حضرت مسيح 

يت، اين است كه انجيل اعالم بشارت الهـي بـه رسـتگاري كـل بشـريت در جامعـه در مسيح
 تحقق بخشيده است.gانساني است كه خداوند اين رستگاري را از طريق حضرت مسيح

هـاي عهـد جديـد در بـاره هايي از نوشـته در قاموس كتاب مقدس با اشاره به درون مايه
بيلفظانجيل انجيل آمده است: و و بشارته يوناني ،و قصـد از بشـارت باشدميمعني مژده

و قيام« و موت بـ»عيسي مسيح فدا  مـزيج( آورده اسـت عمـله است كه براي ما عاصـيان
.)»ليانج«، مدخل 1377قاموس كتاب مقدس،هاكس



gحضـرت عيسـي به گفته يكي از نويسندگان مسيحي، مسيحيان هرگز معتقد نيسـتند

بهمي» الهي وحي تجسم«راgعيسي مسيحيان است. آورده» انجيل«كتابي به نام و  دانند
وي آنانهعقيد به، بنابراين؛ است بوده پيام عين، بلكه پيام حاملنه،  عيسـيكه انجيلي آنها
كـالم ميشـل،( ندارند اعتقادي،باشد امال كرده بر شاگردانشيا باشد را نوشته آنg مسيح

و.)1381:49، مسيحي درهمدر اين نوشتار به تاريخ نگارش انجيـل چنـين كـاربرد انجيـل
 متون مسيحيت مي پردازيم تا حقيقت روشن شود.

 تاريخ نگارش انجيل ونوشتار بشري موسوم به اناجيلـ3

و مصاديق مختلفي به كار رفته اسـت. واژه انجيل در تاريخ موجود از مسيحيت در معاني
م در قديمي متون عهد جديد، هيچ گاه واژه انجيـل، يعنياز مسيحيتمانده به جاي تونترين

و نويسنده مقاله انجيل در داير در معنايي كه االهيدانان مسيحي مي و ديگـر�گويند المعارف
و حتي ظهور ندارد. يكي از مواردي كه اصطالح انجيـل در  مسيحيان مدعي هستند، صراحت

رفته است، مژده ملكوت خداونـد اسـت كـه ظهـور در حيـات متون عهد جديد در آن به كار 
مطابق آنچه از مسيحيانـ راgجاوداني پس از مرگ دارد. هر كس سخنان حضرت عيسي

ميـ به جاي مانده است ترين موضـوعي كـه حضـرت يابد كه مهممطالعه كند به روشني در
و در باب آن سخن گفتهgعيسي ح،در مورد آن هشدار داده يـات جـاوداني اسـت. موضوع

(رك: آليسـتر مـك گـراث، درسـنامه الهيـات  دانشمندان مسيحي نيز به اين امر اذعان دارند
شـايد از همـين روسـت كـه تعليمـات حضـرت عيسـي،بنابراين؛)1392:2/594 مسيحي،

هـايي بـا عنـوان انجيل نام گرفته است. در اواخر سـده نخسـت مـيالدي، نوشـتهgمسيح
و مكاشفات رسوالن پديد آمد. هدف اين نوشتهدر كنار اعمال، نامه»خاطرات رسوالن« ها، ها

و اقوال ويgهايي از زندگي حضرت عيسيثبت گوشه هـا اين نوشته.بود مشتمل بر افعال
و در اواخـر سـده تا نيمه نخست سده دوم ميالدي به عنوان خاطرات رسوالن شناخته مي شد

؛ شـاكر،1368:41تحقيقي در دين مسيح،(آشتياني، تنديافشهرت» اناجيل«دوم ميالدي به 
) در نيمه دوم قرن دوم يوستينوس نخستين كسي بود كـه بـه1384:78 انجيل با دو قرائت،

و» خاطرات رسوالن« را اشاره كرد (»ها انجيل«آنها بـزرگ ���������
���� بجنوردي،ناميد
.)1383:10/318 اسالمي،



g مسيحبه منسوبو انجيل نامبه كتابى بودن،مسيحيتيختار نخست دههسه در دو

( قـرار ابهامازاى هالهدر اسالمىو مسيحى متوناز مستقل تاريخى منابع نظر از مركـز دارد
و معارف قرآن در1385:2/406، اعالم قرآن،فرهنگ  مـيالدى، نخسـت سـال40 تـا30 ).

 امـا. گرفـت مـى انجـام نگـارى نامـه بـا گاهو شفاهى صورتبه فقط تقريباً مسيحيت، تعليم
 فـراهمرا نگـارى انجيـل زمينه شفاهى، هاى روايتوها رساله تعاليم نبودن كافىوها كاستي
.(همان) ساخت

اي را به خود گرفت كه در بردارنده بشـارت بـه انجيل به تدريج مفهوم نوشته،از آن پس
 توسط مسيحيتكهشد شروع زمانىهايلنوشته شدن اين انجمعناي خاص مسيحي آن بود. 

ميبه اين دين ايمان آوردgىعيس حضرتاز بعدهاكه سال پولس تـاريخ جان،(شد، تبليغ
مي.)614جامع اديان،  ما مسيحيان خود گويند كه نام حدود پنجاه انجيل از اين نوع به دست

ا طالعـاتي در دسـترس اسـت كـه رسيده است، با اين حال، تنها از بيست مورد از آنها اكنون
انجيل عبرانيان، انجيل پطرس، انجيل مصريان، انجيل فيليپ، انجيل تومـا، انجيـل يعقـوب، 
و انجيل مـاركيون از جملـه آنهاسـت  انجيل نيكوداموس، انجيل دوازده حواري، انجيل يهودا

ي از ميـان ). كليساي مسيحي در اواخر قرن دوم ميالد78: 1384،(شاكر، انجيل با دو قرائت
(هاي متنوع، تعدادي را به عنوان كتاب نوشته و معتبر ) گزينش كـرد كـه Canonهاي قانوني

را» عهد قديم«در كنار» عهد جديد«به عنوان  دومـين بخـش از كتـاب مقـدس مسـيحيان
(ميشل، كالم مسيحي انجمنـي از اسـقفان، ليسـتم.382در سـال.)1381:42، تشكيل داد

وهفت كتاب را نهايي كردند كه اين ليست به طور مجـدد توسـط مجمـع نهايي حاوي بيست
)  مورد تأييد قرار گرفت.م.1545ـ7هاي ) در فاصله سالTrentترِنْت

هاي يعني نوشته» اپوكريفا«به عنوان،هاي ديگر كه مورد تأييد كليسا قرار نگرفت نوشته
و غيرمعتبر شناخته  آنشدنمشكوك و تعدادي از آنهـا نيـزد كه تعداد بسياري از ها از بين رفته
(نامـه ها در هر چهـار گـروه از نوشـته هنوز باقي است. اين نوشته و هـا هـا، اعمـال، اناجيـل

(همان). مكاشفات) يافت مي  شوند

و متون مسيحيتgبررسي وحياني بودن انجيل مسيحـ4  در قرآن

وحيي كه خداوند«به عنوان قرآن كريم در مورد انجيلهبرخالف اعتقاد مسيحيان، نظري
از طريق متون موجـود مسـيحيان.)27 حديد/؛46(مائده/» استدادهgحضرت عيسيهب

 نيز قابل اثبات است. 



(مـريم/gبراساس ديدگاه قرآن كريم عيسي و پيامبر خداست آل30بنده ؛ نسـاء/59عمـران/؛
و همچون پيامبران ديگر بشري بوده كه از جانب6؛ صف/ 171 و خداوند وحـي دريافـت مـي) كـرده

(بقره/  و از ايـن 110؛ مائـده/ 163؛ نساء/ 253و87براي اثبات پيامبري خود معجزاتي را آورده است (
ن و پيامبران ديگر هيچ فرقي (بقره/يجهت كه بر او وحي شده، بين او آل136ست ).84عمران/،

بر،نازل شدهgوحيي كه بر عيسي، طرف ديگر از (مائـده/ مشتمل احكـام،)46 معارف
و ) بوده است. به بيان ديگر، او صرفاً مبلّـغ شـريعت47؛ مائده/50(آل عمران/ اخالق تشريعي

و تكميل تورات، حامل پيام جديدي نيز بوده كه خداوند  يهود نبوده است، بلكه ضمن تصديق
و پيام جديد را  (شاكر، انجيل با دوقرائت» انجيل«اين وحي .)79ـ90: 1384، ناميده است

انجيـل اصـلي با مراجعه به متون مسيحيت، نظريه قرآن كريم مبتني بـر وحيـاني بـودن
است. برخي از فرازهـاي متـون عهـد جديـد داللـت دارد كـه شدني اثبات)مورد نظر قرآن(

و پيامبر خدا بوده استgعيسي و يعقوب، خداي اجـداد مـا،«: بنده و اسحاق خداي ابراهيم
ع .)26و3/13(اعمال رسوالن،» يسي را جالل دادبنده خود

مي هم او خودش را يك پيامبر مي و هم ديگران او را به عنوان پيامبر : انـد شناخته دانسته
وقتي مردم شهر ناصره احترام او را نگه نداشتند، عيسي به ايشان گفت: يك پيامبر همه جـا«

و بين هموطنان  او«؛)58ـ13/57(متي،» خويشمورد احترام است، جز در وطن خود وقتـي
پرسـيدند: ايـن مـرد كيسـت؟ جـواب وارد اورشليم شد، تمام شهر به هيجان آمد. مـردم مـي 

.)11ـ21/10(متي،» جليل شنيدند: او عيساي پيغمبر است از ناصره مي
داده در برخي از فرازهاي عهد جديد آمده است كه هم معجزاتش را به اذن خدا انجام مي

ه ميو ازم از سوي خداوند وحي بر او نازل شده است. در عهد جديد از قـول پطـرس، يكـي
مي« آمده است:gحواريون عيسي و دينداري خودمـان ايـن مگر خيال كنيد كه ما با قدرت

و خداي اجداد ماست كـه بـا ايـن شخص را شفا داده ايم؟ اين خداي ابراهيم، اسحاق، يعقوب
.)13ـ3/12(اعمال رسوالن،» را سرافراز كرده است معجزه، خدمتگزار خود عيسي

و بـه يكـديگر گفتنـد: عجيـب اسـت! وقتي كه سران قوم يهود از سخنان عيسي تعجب كردنـد
چگونه امكان دارد شخصي كه هيچ وقت در مدرسه ديني ما درس نخوانده است، اين قـدر معلومـات 

مي«به ايشان فرمود:gداشته باشد؟ عيسي از آنچه به شما و نظر خودم نيسـت، بلكـه گويم، از فكر
 خدايي است كه مرا فرستاده است. اگر كسي به راستي بخواهد مطابق خواست خدا زنـدگي كنـد، پـي 

).14/24؛17ـ7/15(يوحنا،» گويم، از جانب خداست نه از خودم خواهد برد كه آنچه من مي



از صدق بيان قرآن كريم نيز تأييد ميgاز اين سخن عيسي شود كه او نه تنهـا انجيـل را
(آلgخدا دريافت كرده، بلكه تورات موسي ؛48عمـران/ را نيز از طريـق وحـي گرفتـه اسـت

گويند، او هيچ وقت در مدرسه ديني ما درس نخوانـده اسـت.؛ چرا كه يهوديان مي)110مائده/
و معلـوم ترين متن آموزشي مدرسـه دينـي يهوديـان بـوده بديهي است كه تورات اصلي اسـت

هاي تورات كامالً مطلـع بدون درس خواندن نزد يهوديان، از آموزهgشود كه عيسي مسيح مي
(شاكر، انجيل با دو ).80ـ81: 1384قرائت، بوده كه باعث تعجب علماي يهود شده است

و بيان ميgفرازهاي ديگري از اناجيل موجود از قول عيسي كنـد كـه او ضـمن تأييـد
و معارف جديدي را نيز به مردم عرضـه مـي تصديق تورات، كـرد. در موعظـه سـرِكوه احكام

و نوشـته گمان مبريد كه آمده«فرمايد: ميgعيسي را ام تا تورات موسـي هـاي سـاير انبيـا
و به انجام رسانم منسوخ كنم. من آمده و آنگـاه بـه)5/17(متي،» ام تا آنها را تكميل نمايم

گويـد: بـراي مثـال مـي؛حكم تكميلي آنها را نيز بيان كرده است نقل احكام تورات پرداخته،
آلود به زنـي نگـاه گويم كه اگر حتي با نظر شهوت گفته شده است كه زنا مكن، ولي من مي

).28ـ5/27(متي، ...اي كني، همان لحظه در دل خود با او زنا كرده
پgسازد كه سخن عيسي اين فرازها روشن مي يامبرانِ قبل از اوست نيز از جنس سخن

نهايـت آنكـه.) كه از جانب خداوند بدو وحي شده است1384:82،انجيل با دو قرائت(شاكر، 
و اين همان چيزي است كه قرآن كريم ضمن تصديق آنها، برخي از احكام را تكميل مي كند

و در عين حال در آن موعظه بر آن تصريح دارد يعني ، ذكر، انجيل تصديق كننده تورات است
و احكام الهي  وجود دارد.نيز نور، هدايت

 در متون مسيحيت» انجيل« كاربرد لفظالف)

قرآن اليدن بر ديـدگاه قـرآن 
� ����������در» انجيل«يكي از مواردي كه نگارنده مدخل
و به اناجيـل متعـدد اشـاره كريم خرده گرفته اين است كه انجيل را  به صورت مفرد به كار برده

برنكرده است. درپاسخ مي يكي بودن انجيل اسـت نـه توان گفت، نظريه قرآن كريم كه مبتني
يكـي از حواريـون پـولس اناجيل متعدد، با نگرش به متون مسـيحيت نيـز قابـل اثبـات اسـت. 

 گفتـه انجيـل هـم عهد جديد مجموعهبه گاهو خواندمى انجيلرا خود مطالب بارهاgمسيح
(جيمز هاكس، قاموس كتاب مقدس، مى ).1389:2/404؛ شاكر، اعالم قرآن،111شود



معناسـت اين مؤيد» انجيل« عنوانباو گوناگون هاى زبانبه جديد عهد مجموعه انتشار
و معارف قرآن(  هاىابكت ديگرو اناجيل خوددركه است توجه شايان.)همان، مركز فرهنگ

 آن،از آنكـه بـدون اسـت، رفته سخن مفرد لفظبه فقطهمآن انجيلاز بارها نيز جديد عهد
و بـه بشـارت«؛ مانند: باشد شده قصد آنها هماننديا چهارگانه اناجيل عيسي به جليـل آمـده

و مي وملكوت خدا موعظه كرده ملكوت خدا نزديك اسـت. پـس توبـه گفت: وقت تمام شد
و ان كنيد ر.ك:14،8ــ1/15،(مـرقس» جيـل ايمـان بياوريـد به /10؛1/35، مـرقس؛ نيـز

).1/9،، روميان28،13/10ـ29
تاريخ كليساي ميلر،( كردمى تصريح انجيل بودن واحدبر نيز قديم كليساى آن،بر افزون

را تواند بر قرآن كريم خرده گيـرد كـه چـ از اين جهت كسي نمي،بنابراين؛)1981:66، قديم
و به اناجيل متعدد اشاره نكرده است.  تـوان بنابراين، نميانجيل را به صورت مفرد به كار برده

ثابت نمود، به دليل اختالف مفهومي در باب انجيل، مسلمانان مسيحيان را به تحريف انجيل 
و اعتبار عهد جديد  اصلي متهم كنند، ولي آنچه باعث بدگماني مسلمانان نسبت به مسيحيان

وش (تثليث، تصليب و تفويه ده است، مخالفت قرآن كريم با اركان اصلي مسيحيت و مخفـي (
از جمله قرآن كريم؛كتمان كاري برخي حقايقي است كه قرآن كريم آن را بازگو نموده است

23P هاي انجيل را به فراموشي سپردند تصريح مي نمايد كه مسيحيان برخي از آموزه� 4 	��5� �� 6
� )  �(� ��� � 	 �%07O/و پيامبر اكرم14(مائده (aبسياري از آن حقايق را كه اهل كتاب پنهـان

و از بسياري ديگر نيز چشم (مائـده/ نمودند، بيان نمود از جملـه آن حقـايق.)15 پوشي كـرد
است كه قـرآن كـريم بـدانgاز جانب حضرت مسيحaبشارت به ظهور حضرت محمد

 تصريح كرده است. 
ت و منبـع نشـأت شايان و انجيل اصلي از يك سرچشمه وجه است، از آنجا كه قرآن كريم

و كتاب آسماني بـودن؛ هاي مشتركي نيز دارنددرون مايه،انديافته يعني از جهت نور، هدايت
و آموزهلذا فرقي با هم ندارند.  هاي مسـيحيان موسـوم ها كه در دست نوشتهبرخي از حقايق
است كه آن بلكه نشانگر،د، به معناي اقتباس قرآن كريم از آنها نيستشوبه اناجيل يافت مي

 اند.اين آموزها از انجيل اصلي مورد نظر قرآن كريم به درستي انعكاس يافته

و بشارت به ظهور پيامبر اكرمب) aاناجيل موجود

دا» انجيل«در بخش ديگري از مدخل المعارف قرآن اليدن آمـده اسـت كـه قـرآن�رئدر
و گفتار مربوط به حضرت مسيحريم به برخي از داستانك اشاره دارد كه با متونgهاي انجيل



و در مواردي بياناتي را به حضرت مسيح نسبت داده است كـهgميسيحيت كامالً مشابه است
و هيچ جايگاهي در متون مسيحيت ندارد. از جملـه  و غير رسمي نيامده قـرآن در اناجيل رسمي

مي كريم به صراحت و انجيل به ظهور حضرت محمدادعا و خودaكند كه تورات بشارت داده
اين موضوع را پيشگويي كرده است. در اين نوشتار به موارد ارجاعي قرآن كريم بـهgعيسي

و همچنين پيشگويي ظهور پيامبر اكـرم  كـهgاز جانـب عيسـي مسـيحaمضامين انجيل
مينويسنده صرف ادعا دانسته است، مورد بررس  گيرد تا حقيقت روشن شود.ي قرار

مي موارد ارجاعي قرآن كريم به انجيل را به دو  توان تقسيم نمود:قسمت
از قسم نخست:  قرآن كريم در برخي آيات به انجيل راستين اشاره دارد كه وحيـي اسـت

و همـراه بـا كتـاب،)27؛ حديد/46(مائده/ شدهدادهgجانب خداوند كه به حضرت مسيح
از ديـدگاه قـرآن.)110 مائـده/؛48 عمـران/(آلو تورات بدو آموزش داده شده است حكمت

(مائده/ و نور و46 كريم انجيل اصلي همانند ديگر كتب آسماني هدايت اخالق براي ) موعظه
؛ فـاطر/48و46/(مائـده انجيل مورد تصديق قـرآن،بنابراين؛)46(مائده/ پرهيزگاران است

و)92؛ انعام/31 مي مشتمل بر معارف و اخالق نيز باشد كه اهل انجيل بايد آن را بـه احكام
.)47(مائده/ هاي آن نيز جامعه عمل بپوشانندو به دستورالعمل)68و66(مائده/ دارند پا

در قسم دوم: عصر نـزول اشـاره دارد: از جملـه در برخي از آيات ديگر به اناجيل موجود
و ياران آن حضرت20 انعام/؛146(بقره/aهاي پيامبر اكرم ويژگي ). قرآن كريم29(فتح/)

و ويژگيرا همانند فرزند خود ميaاكرم كند كه اهل كتاب پيامبرتصريح مي هـاي شناختند
و تورات مـي آن حضرت را همواره نزد خود در نوشته (اعـراف/ هايي از انجيل در)57 يابنـد و

بـه آمـدن پيـامبري بـه نـام احمـد تصـريحgمسـيح اي از قرآن كريم از زبان حضرتآيه
(فتح/ مي ال اين است منظور قرآن كريم از انجيل موجود در عصر نزول كـدامؤس.)29 نمايد.

 در اين باره چند فرضيه وجود دارد..انجيل يا اناجيل است
 جديد : عهديكمفرضيه

جديد شـهرت يافـت هاي حواريون به عهداز قرن دوم ميالدي به بعد مجموعه از نوشته
وكه متشكل از اناجيل چهارگانه، نامه و ها،  مكاشفات است. اعمال رسوالن



 انجيل دياتسرون فرضيه دوم:
كتاب رسمي مسيحيان در مناطق خاورميانه كتـاب واحـدي.م400گفته شده كه تا سال

» اتسـروندي«انجيلِ معروف به وجود آمده بـوده اسـت. ايـن انجيـل، بوده كه از ادغام چهار 
)Diatesseronاحتمـال دارد ايـن،رو از ايـن؛) نام دارد كه به زبان سرياني نوشته شده است

و بيش در ميان نصاراي جزير العـرب مرسـوم بـوده�انجيل در زمان نزول قرآن كريم نيز كم
و تنها ترجمه هايي از آن بـه بخش باشد. هم اكنون اصل كامل اين انجيل در دسترس نيست

 اي ديگر موجود است.هزبان
و غيرآفرضيه سوم: يكي از اناجيل  رسمي پوكريفا
كه برخـي از حقـايق است انجيل برنابا يا انجيل عربي كودكي؛از جمله اناجيل غيررسمي

و داستاندر قرآن كريم مطرح شده  در آنهـاgهاي مربوط به حضرت مسـيح درباره انجيل
.)86: 1384 رائت،(شاكر، انجيل با دوق بازتاب يافته است

 توان گفت: با توجه به اين سه فرضيه مي
اوالً: مسلم است كه قرآن كريم انجيل را به صورت مفـرد بـه كـاربرده اسـت؛ بنـابراين نـه
و نه به انجيل خاصي اشاره دارد. اگر اين گونه بود، بايد به نام آن  اناجيل چهارگانه را قصد كرده

(اناجيل) به كار نبرده است.گ كرد. عهد جديد هم هيچتصريح مي  اه انجيل را به صورت جمع
و حوادث مربوط به زمان عيسـي برخي از گزارش هاي قرآن كريم از داستان ثانياً: gها

و اناجيل چهارگانه آمده اسـت در نوشته ماننـد گـزارش قـرآن كـريم؛هاي رسمي عهد جديد
 عمـران/(آلhسي بن مـريمو بشارت تولد عيgو زكرياg، يحييhدرباره حضرت مريم

هاي غيررسـمي مثـل انجيـل اما اين مطالب در انجيل،)35ـ1/26؛19ـ1/13؛ لوقا،47ـ39
درgهـا ماننـد سـخن گفـتن عيسـي عربي كودكي وجود ندارد. همچنين برخي از گـزارش 

و  هاي رسمي وجود ندارد، اما در برخـي در انجيل» دميدن روح در هيكل گلين پرنده«گهواره
 وجود دارد. هاي غيررسمي مانند انجيل عربي كودكي نجيلا

كنـد، در هـيچ بيان مـيgهمچنين برخي از مطالبي كه قرآن كريم در مورد حضرت عيسي
(شاكر، همان). يك از كتاب  هاي موجود مسيحيان وجود ندارد
 موارد ارجاعي قرآن كريم به انجيل موجـود مسـيحيانكه توان نتيجه گرفتمي،بنابراين

 پوكريفا است.آو اناجيل» عهد جديد«ها اعم از اي از نوشتهمجموعه،در عصر نزول



و رواياتaبشارت به ظهور پيامبر اكرمـ6  در قرآن كريم

aقرآن اليدن، بشارت به ظهور پيامبر اكـرم ���
� �������در»انجيل«مدخل نويسنده

اgاز جانب حضرت مسيح و گفته ست اين مسأله از جمله مواردي را صرف يك ادعا دانسته
مسحال، است كه در متون مسيحيت هيچ جايگاهي ندارد.  له از ديدگاه قـرآنئبه بررسي اين

ميو  شود تا حقيقت روشن شود.انجيل پرداخته
اند كـه يكـي همچون حلقه يك زنجير به هم پيوستهaمطابق سنت اسالمي، پيامبران

). هـر47يـونس؛77 اسـرا/؛44 منون/ؤ(م انداده شدهپس از ديگري از جانب خداوند فروفرست
و بشارت و پيامبري تصديق كننده پيامبران پيش از خود از دهنده به پيـامبر يـا پيـامبران بعـد

مي . قرآناست خود بوده گرفته است تـا پيمان خداوند از همه پيامبران نمايد كه كريم تصريح
پيبه امت و آموزههاي خود ابالغ كنند كه هرگاه را امبري آمد هـاي وحيـاني پيـامبران سـابق

و ياري،تصديق كرد ). از آنجـا كـه ديـن مبـين81 عمـران/(آلاش رسانند به او ايمان آورند
و آورنده آن خاتم االنبيا (احـزاب/ اسالم آخرين شريعت از،)40است همـه پيـامبران گذشـته

و او را ياري كنندaاند كه به پيامبر اسالمگرفته پيمانهاي خود امت اين امـر.ايمان آورند
نيـز حكايـتaخود به طور تلويحي بر بشارت پيامبران الهي نسبت به پيامبر گرامي اسالم

: 1404؛ سيوطي، درالمنثور،1403:15/179؛ مجلسي، بحاراالنوار،1خطبه،(نهج البالغه دارد
2/108 .( 

كه اهل كتـاب چشـم بـه انتظـار ظهـور شوداز برخي آيات ديگر قرآن كريم استفاده مي
و حتي ويژگي بودهaپيامبر اكرم و شـفاف در نوشـته اند هـاي هاي آن حضرت، چنان روشن

�P: شـناختند آنان انعكاس يافته بود كه همانند فرزندان خود آن جناب را مـي  !� 8��� �� �� � ����� �	
 � �� ��� 6� %� 1� � �/�� �� �	 � !� 8� 9�� �� : � $�� 6� %� 1� � (� 7Oو،)20انعام/؛146 قره/(ب حقيقـت ولي بعد از اينكه حق

(بقره/،آشكار شد و به آن حضرت ايمان نياوردند ،41 بسياري از آنان حقيقت را كتمان نموده
.)47؛ نساء/146و 89

و انكار حقايق از طرف برخي اهل كتاب، قرآن كريم بـه صـراحت بـه در پي اين كتمان
و ويژگيافشاي نشانه پـردازد تـاو حتي ياران راستين آن حضرت ميaپيامبر اسالم هاي ها

ميجويان در اين باره هيچبراي حق فرمايـد: اهـل كتـاب گونه ابهامي باقي نماند. قرآن كريم
و درس ناخوانده است، نزد خود در نوشتهويژگي از انجيليهايهاي آن جناب كه پيامبر امي



ميو P: يابندتوارت همواره آن را�;��� �� �� � � ��� � ��� �� � <��� �	 �= 0�� >	 �=� ?���	 � @�� A�%�	 � $�� 1� ?��� � � ��� �� �	
 � ��� ����	�  � +	� ,� ����	 �B � !� 8� ��� #O/در ايـن آيـه بـه سـه ويژگـي پيـامبر اكـرم 157(اعراف .(a

 كيد شده است.أت» امي«و»نبي«،»رسول«
و حتي يـاران راسـتين آن جنـاب درaر اكرمكند كه اوصاف پيامبدر آيه ديگري بيان مي
و انجيل آمده است: �Pتورات !� C� ��� �� � 9� (� 4� , � , �D� �� �	 E� "� # 9	 ��� F� : � �� 1� � � ��� �� �	�  � �G	 � @�� A�, H��(� . I�

� C� 8�� J� �B � !� 8� (�� A ;�	� �� K� ,�  � �G	 � � 0� L�M� 6 � $�� N� �� ?� � 	 ;� ��� A  ;1�7� , � !� 8	� %� ��'�� �� ) � O�� � I5�	 � %� P� : � � 0� !
��A E� "� # �� �� �� A� 6 �Q� "� N� �� A� 6 � �� ,� RS� 6 � �� T� U� F � V�%� W� : XY� ,� Z� 7 � ��� ����	 �B � !� C� "� [� ��  � +	� ,� ����	 �B � !� C� "� [� �� �� \�

 � "� (� #�  	�� �� �� � ��� �� �	 � �G	 � �� #�  � , �D� �� �	 � !� C� � �Q�� N� �� � � Y	�, IZ�	 ����� 1� �	 ;%� J� :�  ;+� %� D� N �� !� C� �� � �]� .� � �̂ �	 	�
 ;(�� 3� #O/29(فتح.(

مي از همه مهم به بني اسرائيل،gكند كه حضرت مسيحتر قرآن كريم به صراحت بيان
��=P: را بشارت داده است» احمد«به نامaظهور پيامبر اكرم �� � � � � !� ��%� � � �� �	 �_�� # � @� \ � )� *�  
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درaدر مورد پيامبر اكرمgت عيسي كه بشارت حضركند اين آيه تصريح نميگرچه
روايات اسالمي در تفسير اين آيه، ايـن بشـارت را از در بوده است يا خير، با اين حال، انجيل

 تـوراتدراو نـام كـه شـده نقلaاكرم پيامبراز احاديثىاست. شده بشارات انجيل دانسته 
(ابن بابويه»محمد« قرآندرو»احمد« انجيلدر،»احيد« .)51: 1403، معاني األخبار،است

»ماذمـاذ«و»فارقليط«،»محمد«،»احمد« چون هايى نامكه شده نقل عباس ابناز همچنين
سـيوطي،( اسـت پيشـين هـاى امـت آسـمانى هـاى كتاب درaپيامبراكرم هاى نام جمله از

 بـاg رضـا امـام علمـى منـاظراتو وگوهـا گفـتدر).1/133: 1985 خصائص الكبـري، 
 شـده از طرف آنـان تأييـد انجيلو تورات درaپيامبراكرم نامو بشارت وجود نيز يحيانمس

آگاهيgآيا از اين سخن عيسي«:است. آن حضرت در مناظره با جاثليق مسيحي فرمودند
و پروردگار وميم كه فرمود: من به سوي پروردگار شما و بارقليطا خواهد آمد، مـرا تأييـد روم

اآل مانه،كند تصديق مي منطور كه و اوست كه همه چيز را براي شـمان به او گواهي دادم
آن گاه آن كشيش مسيحي تأييد كرد كه اين مطالـب در انجيـل آمـده ». تبيين خواهد كرد؟

) .)g،1378 :1/162عيون اخبارالرضاابن بابويه، است



از پيـروىهبـ اسـرائيل بنـى دعـوت كنار درgعيسى حضرت،در بينش قرآني،بنابراين
است. همچنين روايات فراوانـي داده بشارت احمد نامبه خودازپس پيامبرى آمدنبه تورات،

كيـدأت» احمـد«به نـام،به ويژه انجيل،در كتب آسماني پيشينaبه آمدن نام پيامبر اكرم
و چالش برانگيز ايـن مورد نكته از اين جهت هيچ ابهامي نيست.لذا دارد.  ا اسـت، آيـ اختالف

 توان يافت؟را در اناجيل موجود ميaبشارت به ظهور پيامبرگرامي اسالم

 در متون مسيحيتaبشارت به ظهور پيامبر اكرمـ7

و امـر تـازه،بشارت به ظهور پيامبري از جانب پيامبران پيشـين اي نيسـت كـه در قـرآن
عبلكه مطابق سنت مسيحيان،،روايات اسالمي انعكاس يافته باشد هد قديم غيـر از پيامبران

وgاند كه پيشگويي ظهور حضرت عيسـي داشته عهدههدايت مردم، رسالت ديگري نيز بر 
جالـب از ايـن رو، نـزد مسـيحيان بخـش؛ورود بشر به دوره عهد جديد با خداوند بوده است

هنـام بـرد » prophecy«»پيشـگويي«هاي هاي عهد عتيق به عنوان كتابتوجهي از نوشته
و مسيحيا هـا بنيـانن ادعاي خويش مبني بر مسيحا بودن عيسـي را بـر آن پيشـگويي شده

.)2: 1389، هاي عهدين(شاكر، بشارت اندنهاده
كههمان طور كه گذشت، قرآن كريم به روشني مي در فرمايد پيـامبر بـاره در انجيل مطالبي

و آن مطالب درaاكرم نزول قـرآن هاي مسيحيان در زماننوشتهدستو يارانش مكتوب بوده
.اين نظريه قرآن كريم در نوشتارهاي موسوم به اناجيل قابل اثبات است كريم بوده است.

 در قرآن كريم» احمد«مطابقت آن با واژهو» پاراكليتوس«مفهوم

كه در زبـان عربـي است» پراكتيو«در اصل يك واژه يوناني از ريشه»پاراكليتوس«واژه
مي»فارقليط« تر اينشود. خوانده و مه عربي آن محمد به معنـيجواژه در اصل سرياني بوده
(پريكليتـوس) بـه همـان واژه فَـرقليط(پـاراكليتوس)» فـارقليط«است. كلمه»ستوده شده«

 است.)ستوده شده(ديا محم)بسيار ستوده( معناي احمد
و »ه شدهآن كس كه فراخواند«به معناي اين واژه از نظر دستور زبان حالت مجهول دارد

از.آمده است. معناي معلوم آن عبارت از مدافع، وكيل، ياري رسان يـا شـفاعت كننـده اسـت
و» جـالل دهنـده«معادل دقيقي در زبان انگليسي براي اين كلمه وجود نـدارد.،سوي ديگر

ب» ستايش شده« دره هم از معنايي است كه براي آن (عليپـور، پراكليتـوس كار رفته اسـت
و تجلي آن در عرفان اسالميانجيل يوحنّ .)1390،(مجله تاريخ فلسفه)ا



دو» پراكليتـوس«يـا» پـاراكليتوس«هـاي تـوان نتيجـه گرفــت واژه مـي،بنـابراين هــر
و احمـد بـه معنـاي»Praised«) ستوده(»محمد«هاي هاي قريب المعني براي واژه معادل ،

(رابينسـون، عيسـي»Highly Praised«»بسيار ستوده« و بـر 1383:155 در قـرآن، بوده (
(همــان؛ شــاكر، بشــارتقابــل تطبيــق مــيaپيــامبر اكــرم بــاره هــاي عهــدين در باشــند

).16ـa،1389 :17پيامبراكرم

 در كدام انجيلaها در مورد پيامبر اكرمو بشارت پيشگويي

هاي انجيل اصلي مورد هاي مسيحيان موسوم به اناجيل كه برخي از آموزه در دست نوشته
ميدر آنها نظر قرآن كريم نيز به درستي  توان فرازهـايي يافـت كـه بـه انعكاس يافته است،

 اشاره دارد.aظهور پيامبر اكرم
را« در انجيل يوحنا آمده است: روزي سران قوم يهود از شهر اورشليم، چند تن از كاهنان

كه بدانند آيا او ادعا مي نزد يحيي فرستادند تا و بي پـرده است يا مسيح كند نه! يحيي روشن
 آيـا اليـاس پيغمبريـد؟ پرسيدند: خوب، پس كه هسـتيد؟. من مسيح نيستم اظهار داشت: نه،

بـاز هـم باشـيم؟مي آيا شما آن پيغمبر نيستيد كه ما چشم به راهش: پرسيدند! جواب داد: نه
.)21ـ1/19(يوحنا،»!جواب داد: نه

ا و معجزات خـود«ست: در فرازي ديگري از انجيل يوحنّا آمده وقتي عيسي به ميان مردم آمد
و عده عده.را آشكار ساخت، مردم در مورد وي اختالف كردند اي ديگر اي گفتند كه او مسيح است

.)41ـ7/40(يوحنا،»ايم گفتند كه او به راستي همان پيامبري است كه چشم به راهش بوده
gمسيحيان در زمان حضـرت مسـيحو يهوديانشود از اين عبارات به خوبي معلوم مي

 اند كه ظهورش بدانها بشارت داده شده بود. چشم به راه پيامبري بوده
و نشان پيامبر اكـرم انجيل يوحنّا يكي از اناجيل چهارگانه موجود مي بـهaباشد كه نام

مي»پاراكليتوس«واژه خوبي در آن بازتاب يافته است.   شـد،باكه قابل تطبيق بر پيامبر اكرم
 يوحنّا آمده است: در انجيلرچهار با
از؛شما را به جمع راستي هدايت خواهد كرد،چون او يعني روح راستي آيد«.1 زيرا كه او

و از امور آينده به شما خبـر خود تكلم نمي كند، بلكه به آنچه شنيده است، سخن خواهد گفت
.)16/13(يوحنّا،»خواهد داد



مي«.2 زيرا اگر نروم تسـلّي؛است گويم كه رفتن من براي شما مفيدومن به شما راست
.)16/7(يوحنّا،»فرستمدهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر من بروم او را نزد شما مي

مي ليكن تسلي«.3 فرستد، او همه چيز را بـه شـما تعلـيم دهنده كه پدر او را به اسم من
و آنچه به شما گفتم به ياد شم .)14/24(يوحنّا،»ا خواهد آوردخواهد داد

س«.4 ميؤمن از پدر و تسليال به شما عطا خواهد كرد تا هميشه بـايدهنده ديگر كنم
.»شما بماند

آن»پاراكليتوس«در اين فرازهاي انجيل يوحنّا واژه به»فارقليطست«كه برگردان عربي
و تسلي دهنده ترجمه شده است كه بر نام پيامبر قابل تطبيق است. اينaاكرمروح راستي

بلكه برخي اوصاف آن حضرت،aنه تنها نام پيامبر اكرمكه توان اضافه نمود نكته را نيز مي
مي را نيز در  توان يافت.متون مسيحي

و عـدلمي» امين«كه اسب سواري با نام آمده است در مكاشفه يوحنا آيد كـه بـه حـق
:كند مبارزه مي

و« وو ديدم آسمان گشوده و بـه عـدل ناگاه اسبي سفيد كه سوارش امين حق نـام دارد
و جنگ مي .)19/11(مكاشفه يوحنا،»نمايد داوري
 نيز آمده است:

» كند، بلكه به آنچـه شـنيده اسـت، سـخن خواهـد گفـت همچنين او از خود تكلم نمي«
مي؛)16/13،(يوحنّا شد،گويديعني هر آنچه او ه است.كالم الهي است كه بدو وحي

ميهرآنچهaاكرمپيامبركه قرآن كريم نيز بر اين امر تأكيد دارد از روي،گويـد سخن
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 نتيجه

نامند، هيچ سـنخيتي بـا ميgآنچه امروزه مسيحيان آن را حقيقت انجيل عيسي مسيح
 انجيل مورد نظر قرآن ندارد.

و شريعت حضرت عيسيكاربرد قرآن كريم در مورد انجيل به عنوا با برخـيgن كتاب
زيرا؛مغايرتي ندارد،كاربردهاي ديگر نظير آنچه در عهد جديد به عنوان انجيلْ ياد شده است

و حقيقت انجيل اشاره داشته باشد. لُب  ممكن است كه برخي از آن كاربردها به



خـاص مسـيحيان هاي منظور قرآن كريم از انجيل موجود در عصر نزول هيچ يك از كتاب
و اناجيل  ميو چه معتبر وچه غير معتبر نيست، بلكه اعم از عهد جديد  باشد. آپوكريفا

هاي موسـوم بـه عهـد دهد، در نوشته مواردي را كه قرآن به انجيل عصر نزول ارجاع مي
 توان يافت. جديد مسيحيان مي

آ و صراحت تأكيد كرده كـه اهـل كتـاب بـا توجـه بـه هـاي مـوزه قرآن كريم به اشارت
آاند شناخته را ميaشان پيامبر اكرم ديني ،اي كه به انجيـل موسـوم بـوده را به نوشته نانو

 ارجاع داده است.
و مباحث چالش برانگيـز بـين ازgتوسط حضرت عيسي»احمد«بشارت به مسـلمانان

ايـن بـا اين بشارت را به انجيل حوالت نـداده اسـت، نشانيِكريم مسيحيان بوده است. قرآن 
 منبع اين بشارت را انجيل دانسته اند.اسالمي برخي روايات حال،

در،وس اسـت پـاراكليت كـه معـادل واژه،aبر حضرت محمـد را تطبيق فارقليط موعود
 توان يافت. اناجيل موجود مسيحيان مي
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