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چکیده:
در بسیاری از احادیث و روایات شیعی ،سخنان عیسی مسیح نقل شده است .از این دسته ،پارهای
روایات بهطور مستقیم از متن انجیل و با لفظ «فی االنجیل» یا «من االنجیل» آمده استت .ایتن روایتات
میتواند دید روشنتر و اطالعات مطمئنتری دربارۀ محتوای انجیل و کالم عیسی بهدست دهتد و
جمعآوری آنها میتواند راهگشا و گرهگشای پژوهشهای تازه شود .در مقالۀ حاضر ،منقوالت اناجیتل
در منابع دست اول و متقدم شیعه(زمان شیخ طوسی و پیش از آن) استخراج شتده و بتدون بررستی
سندی آنهات که نیازمند پژوهشهای دیگر استت با متن اناجیل چهارگانۀ موجود مقایسه شده استت.
این تطبیق نشان میدهد که بسیاری از روایات شیعی ،با درونمایۀ اخالقی ،عیناً در اناجیل کنونی دیده
میشود؛ ولی از محتوای روایات اسالمی که بیان میکند اوصاف اهل بیت در انجیل آمتده ،در عهتد
جدید اثری نیست .تطبیق واژۀ «احمد» نیز با سیاق متون برجتایمانتده از اناجیتل موردبحتث استت.
باوجوداین ،همسویی بسیاری از روایات مذکور نشان میدهد که سنت شیعی فیالجمله مؤیتد اناجیتل
موجود هستند.
کلیدواژهها :انجیل ،روایات شیعی ،حضرت عیسی ،مسیحیت ،تحریف عهدین.
* دانشیار گروه ادیان و فلسفه ،دانشگاه کاشانheydari@kashanu.ac.ir /
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لفظی یا معنوی داده شده است ،یهودیاناند و نه مسیحیان .البته در قفرآن کفریم برخفی
عقاید نصارا یا عقاید بعضی از آنان ،موردانتقاد قرار گرفته است؛ ازجمله اینکه الل غلو
در دیناند و به خداوند نسبتلای ناروا دادهاند و معتقد به تثلیث یفا خفدایی حضفرت
مریماند .بااینحال ،میتوان با تمسک و استناد به آیاتی مفدعی شفد کفه قفرآن ،انجیفل
۱

موجود در زمان نزول قرآن را قابلاتکا و امتثال برای مسیحیان میداند.
باتوجه به اینکه در قرآن و روایات ،بحث تحری انجیل و زبور مطرح نشده اسفت،
می توان چنین نتیجه گرفت که اصل این کتب در دست مردم قرار نگرفته و تغییر نکرده
است .در قرآن ،چهار بار از تعابیر ایتاء بینات به حضرت عیسی سخن به میان آمفده
است و دو بار تعبیر ایتاء انجیل؛ که منظور از بینات ،معجزات عیسی است .در یفک
مورد نیز از «آتانی الکتاب» سخن به میان آمده که مربوط به کودکی ایشان و زمانی است
که در گهواره سخن گفته است و بهاحتمال قوی داللت بر این دارد که خداوند تفورات
را به ایشان آموخته بوده است .از آیات قرآن چنفین برداشفت مفی شفود کفه حضفرت
عیسی کتابی مدون نداشته ،بلکه انجیلی که به وی عطا شده اسفت ،فقف در اختیفار
خودش بوده ،و حواریون تنها از محتوای آن مطلع شفده و مضفامینی از آن را مکتفوب
کردند و چنانچه در آیات بیان شده است فق بفرای بیفان حکمفت ،تصفدی تفورات،
اصالح برخی موارد اختالفی در تورات و نیز بشارت به آمدن «احمد» آمده است(نفک
آل عمران ۰۵؛ زخرف ۳۶؛ ص

 )۳و نیازی به داشفتن کتفاب جدیفد نبفوده اسفت.

(نقوی۱۶۳۵ ،ش ،ص۱۳ف)۰۵
این نظر مذکور با باور مسیحیان تا حدودی لمسوست کفه معتقدنفد انجیفل کتفاب
خاصی نیست ،بلکه مژدۀ نجات و خود نجات است و اناجیل مژده و بشارت زندگی و
پیام عیسی به روایت حواریون و دیگران دربارۀ نجات است)Brasher, 2001, I93(.
در قرآن کریم ،لفظ «انجیل» بهجای اناجیل بهکار رفته است ،چنانکه در عهد جدیفد
لم لیچگاه این کلمه بهصورت جمع بهکار نرفته است(.غالطیان  )۳ ۱اما دربفارۀ اینکفه
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مقدمه
در آیات قرآن کریم که به کتاب آسمانی عیسی اشاره شده است ،سخنی از تحریف
اناجیل نیست و مخاطبِ آن دسته از آیات که در آن بفه الفل کتفاب انتسفاب تحریف
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قرآن از کدام انجیل سخن می گوید ،اختالفنظر وجفود دارد .برخفی انجیفل مفوردنظر

دیگر آن را یکی از اناجیل اپوکریفا برشمردهاند(نقفوی۱۶۳۵ ،ش ،ص۰۱فف ،)۰۰برخفی
نیز مراد از آن را مجموعۀ عهد جدید میدانند که گرچه شامل تمفام محتویفات انجیفل
واقعی نبوده ،فیالجمله حاوی انجیل عیسفی بفوده اسفت(.شفاکر۱۶۳۰ ،ش ،ص )۳۰و
برخی حتی به فراتر از آن ،یعنفی تمفام کتفابلفای رسفمی و غیررسفمی کفه سفخنان
حضرت عیسی را منعکس کرده است ،قائلاند(.نقوی۱۶۳۵ ،ش ،ص)۰۶
از این میان بهنظر میرسد تعریفی که انجیل را عبارت از عهد جدید میداند ،بهواقع
نزدیکتر است .چنانکه امروزه نیز گالی از «عهد جدید» به انجیفل یفاد مفیشفود(نک
شاکر۱۶۳۰ ،ش) و در زمان بعثت پیامبر اسالم نیز ،این مجموعفه مفدون شفده و در
اختیار عموم بوده است.
در میان روایات اسالمی میتوان روایاتی را یافت که در آن به محتوای انجیل و یا کالم
عیسی اشاره شده است .اینگونه روایات را میتوان در سه دسته خالصه کرد
دستۀ اول ،روایاتی است که در آنلا عباراتی از متن انجیل ،بهطور مستقیم و با لفظ
«فی االنجیل» یا «من االنجیل» آمده است .دستۀ دوم ،شامل روایاتی است که کالمفی را
از قول حضرت مسیح با الفاظی لمچون «قال المسیح» یا «قفال عیسفی» ذکفر کفرده
است .دستۀ سوم ،روایاتی است که شامل وحی خداوند نسبت بفه عیسفی اسفت و
اغلب با عبارت «اوحی اهلل الی عیسی» ذکر شده است.
در این پژولش ،پس از جمعآوری روایات مربوط ،صرفاً روایاتی که بیانگر قسمتی
از محتوای انجیل بوده است ،با محتوای اناجیل چهارگانۀ(متّی ،مرقس ،لوقفا و یوحنّفا)
مقبول مسیحیان معاصر ،مطابقت داده شده اسفت .در انتهفا نمونفهلفایی از ایفن دسفته
روایات که معادل مفهومی آن در اناجیل موجود یافت نمیشود نیز ذکر شده است.
در مقالۀ حاضر ،در حد امکان ،از منابع دستاول و متقدم شفیعه بهفره گرفتفه شفده
است .بنابراین عمدۀ روایات ،از کتب متقدّم(زمان شیخ طوسی و پیش از آن) اسفتخرا
شده است .شایان ذکر است که بحث از صحت سند و محتوای این روایات ،خفار از
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قرآن را انجیل دیاتسرون دانستهاند که تا سال  ۰۵۵میالدی ،کتاب رسفمی مسفیحیان در
مناط خاورمیانه بوده و از ادغام چهار انجیل معروف به وجود آمده بوده اسفت .برخفی
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این مقال بوده و نیازمند پژولشی دیگر است.

حدود صد روایت بهدست آمد که در آن ،ذکری از متن و محتوای انجیل آمفده اسفت.
روایات پس از بررسی و حذف مکررات ،بهصورت زیر دستهبنفدی شفده و سفبس بفا
محتوای چهار انجیلِ کنونی(متّی ،مرقس ،لوقا و یوحنّا) مطابقت داده شد .آنچه در زیفر
آمده ،نتایج تطبی روایات و اناجیل اربعه است.
 .۲آنچه در روایات بهنقلاز انجیل آمده و در اناجیل کنونی موجود است
۲ـ .۱مناجات و مواعظ حضرت عیسی

موعظهلای حضرت عیسی در کتب روایی بهصفورت کلفی و بفدون ذکفر مصفادر
معصوم آنلا ،پشت سر لم ذکر شده است .نویسنده تنها به ذکر این مطلب اکتفا کفرده
است که برخی از این مواعظِ حضرت عیسی از انجیل اخذ شده و برخفی دیگفر از
غیرانجیل ،و مشخص ننموده است که دقیقاً کدامیک منقول از انجیل اسفت .بخشفی از
این مواعظ که دارای نظیر در اناجیل اربعه بوده است ،گزارش میشود.
ـ مزد نیکوکاران
«طُوبَی لِلْمُتَرَاحِمِینَ أُولَئِک لُمُ الْمَرْحُومُونَ یوْمَ الْقِیامَةِ طُوبَی لِلْمُصْلِحِینَ بَفینَ النَّفا ِ
أُولَئِک لُمُ الْمُقَرَّبُونَ یوْمَ الْقِیامَةِ طُوبَی لِلْمُطَهَّرَةِ قُلُوبُهُمْ أُولَئِک یزُورُونَ اللَّفهَ یفوْمَ الْقِیامَفةِ
طُوبَی لِلْمُتَوَاضِعِینَ فِی الدُّنْیا أُولَئِک یرِثُونَ مَنَابِرَ الْمُلْک یوْمَ الْقِیامَفةِ طُفوبَی لِلْمَسَفاکینِ َو
لَهُمْ مَلَکوتُ السَّمَاءِ طُوبَی لِلْمَحْفزُونِینَ لُفمُ الَّفذِینَ یسُفروونَ طُفوبَی لِلَّفذِینَ یجُوعُفونَ وَ
یظْمَئُونَ خُشُوعاً لُمُ الَّذِینَ یسْقَوْنَ طُوبَی لِلَّذِینَ یعْمَلُونَ الْخَیرَ أَصْفِیاءُ اللَّهِ یدْعَوْنَ طُفوبَی
لِلْمَسْبُوبِینَ مِنْ أَجْلِ الطَّهَارَةِ فَإِنَّ لَهُمْ مَلَکوتَ السَّمَاءِ طُوبَی لَکمْ إِذَا حُسِدْتُمْ وَ شُفتِمْتُمْ َو
قِیلَ فِیکمْ کلو کلِمَةٍ قَبِیحَةٍ کاذِبَةٍ حِینَئِفذ فَفافْرَحُوا وَ ابْتَهِجُفوا فَفإِنَّ أَجْفرَکمْ قَفدْ کثُفرَ فِفی

السَّمَاءِ(».ابنشعبه حرانی۱۰۵۰ ،۰ق ،ص[ )۰۵۱خوشا بر مهرورزان به یکدیگر ،لم آنانانفد
که به روز رستاخیز رحمت شوند .خوشا بر سازشدلندگان میان مردم ،لم آناناند کفه بفه روز
رستاخیز مقرباناند .خوشا بر پاکدالن ،آناناند که به روز رستاخیز خدا را دیدار کنند .خوشا بفر
فروتنان در دنیا ،آناناند که به روز رستاخیز سریرلای پادشالی را به میفرا

برنفد .خوشفا بفر

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 9:04 +0330 on Wednesday December 12th 2018

 .۱انجیل در روایات شیعی
با تفحصی که در روایات صورت گرفت ،بفهخصفوص روایفات متقفدم و دسفتاول،

درونمایۀ انجیل در روایات شیعی

107

بینوایان که آنان راست ملکوت آسمان .خوشا بر اندولگینان ،آناناند که شاد میشفوند .خوشفا
بر آنان که از راه سرسبردگی گرسنگی و تشنگی کشند ،لم آناناند که سیراب شوند خوشفا بفر
پاکیزگی( درون) ناسزا شنوند ،زیرا ملکوت آسفمان از آن ایشفان اسفت .خوشفا بفر شفما اگفر
موردحسد واقع شوید و دشنام شنوید و در ح ّ شما لر سخن زشت و دروغ گوینفد؛ در ایفن
۶

لنگام شادی کنید و خرّمدل شوید ،زیرا مزدتان در آسمان فزونی گرفته باشد].

و متناظر آن در انجیل
«خوشا به حال فقیران در روح ،زیرا ملکوت آسمان از آن ایشفان اسفت .خوشفا بفه حفال
ماتمیان ،زیرا آنان تسلی خوالند یافت .خوشا به حال نرمخویان [یا حلیمان] ،زیرا آنان زمین را
به میرا

خوالند برد .خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت ،زیرا آنان سیر خوالنفد شفد.

خوشا به حال رحیمان ،زیرا بر آنان رحم خوالد شد .خوشا به حال پاکدالن ،زیرا آنان خفدا را
خوالند دید .خوشا به حال صلحجویان ،زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خوالند شد .خوشا بفه
حال آنان که در راه پارسایی [یا عدالت] آزار میبینند ،زیرا پادشالی آسمان از آن ایشان اسفت.
خوشا به حال شما ،آنگاه که مردم بهخاطر من شما را دشنام دلند و آزار رسانند و لفر سفخت
بدی به دروغ علیهتان بگویند .خوش باشید و شادی کنید زیرا پاداشتان در آسمان عظیم اسفت؛
چراکه لمینگونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند(».انجیل متّی۶ ۰ ،ف)۱۰

در انجیل لوقا نیز عبارات مشابهی را میبینیم
«خوشا به حال شما که تهیدستید ،زیرا ملکوت خدا از آن شماست .خوشا به حال شما که
گریان لستید ،زیرا زمانی خوالد رسید که از خوشی خوالید خندیفد .خوشفا بفه حفال شفما،
وقتی که مردم بهخاطر من ،از شما متنفر شوند و شما را در جمع خفود راه ندلنفد و بفه شفما
ناسزا گویند و تهمت زنند .در اینگونه مواقع شادی کنید .بلی ،شاد و مسفرور باشفید ،زیفرا در
آسمان پاداش بزرگی در انتظارتان خوالد بود؛ بدانید که با انبیای قدیم نیفز مفردم لمفینگونفه
رفتار کردهاند(».انجیل لوقا)۰۶-۰۵ ۳ ،

ـ حکم نکردن به جور و دوری از دوستی با دروغگویان
«و روی ...مِنَ االنْجِیلِ أال [ال] تَدِینُوا وَ أَنْتُمْ خطاء [خُطَاةٌ] فَیفدَانَ مِفنْکمْ بِالْعَفذَابِ ال
تَحْکمُوا بِالْجَوْرِ فَیحْکمَ عَلَیکمْ بِالْعَذَابِ بِالْمِکیالِ الَّفذِی تَکیلُفونَ یکفالُ لَکفمْ وَ بِفالْحُکمِ
الَّذِی تَحْکمُونَ یحْکمُ عَلَیکمْ وَ مِنَ االنْجِیلِ أَیضاً احْذَرُوا الْکذَّابَةَ الَّذِینَ یفْْتُونَکمْ بِلِبَفا ِ
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آنان که کار نیک کنند(،لم آنانند که) برگزیدگان خدا خوانده شوند .خوشا بر آنان که بفهخفاطر
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الْحُمْالنِ فَهُمْ فِی الْحَقِیقَةِ ذِئَابٌ خَاطِفَهٌ مِنْ ثِمَارِلِمْ تَعْرِفُونَهُمْ ال یمْکنُ الشَّجَرَةَ الطَّیبَفةَ أَنْ
تُثْمِرَ ثِمَاراً رَدِیةً وَ ال الشَّجَرَةَ الرَّدِیةَ أَنْ تُثْمِرَ ثِمَاراً صَفالِحَه(».دیلمفی۱۰۵۳ ،ق ،ص.)۶۰۳
نزدیک است .به ستم قضاوت نکنید که به عذاب شما حکم شود بفا لفر پیمانفهای کفه بفه آن
حکم کرده اید .نیز در انجیل آمده که اجتناب کنید از دروغگویان که با لبفا

مفیش بفه سفوی

شما میآیند ،اما در حقیقت گرگان ربایندهای لستند که از سود و بهرهشان آنلا را میشناسفید.
ممکن نیست درخت پاکیزهای میوه پست بدلد و درخت پستی میوه پاکیزه بدلد].

در انجیل متی نظیر این عبارات چنین آمده است
«داوری نکنید تا بر شما داوری نشود؛ زیرا به لمانگونه که بر دیگران داوری کنید ،بر شما
نیز داوری خوالد شد و با لمان پیمانه که وزن کنید ،برای شما وزن خوالد شد(».انجیل متّفی،
۱ ۷ف.)۰
«از پیامبران دروغین برحذر باشید که در لبا

مفیش نفزد شفما مفیآینفد ،ولفی در بفاطن

گرگلای درنده میباشند .لمانطورکفه از درخفت را از میفوهاش مفیشناسفند ،ایشفان را نیفز
میتوان از اعمالشان شناخت .شما یقیناً فرق درخت انگور و خار بیابان ،و ففرق انجیفر و بوتفۀ
خار را میدانید .درخت سالم میوۀ خوب می دلفد و درخفت فاسفد ،میفوۀ بفد .درخفت سفالم
نمیتواند میوۀ بد بدلد؛ درخت فاسد نیز میوۀ خوب نمیدلد(».لمان۱۰ ۷ ،ف.)۱۳

ـ نهی از عیبجویی
«وَ قَفالَ یفا عَبِیفدَ السَّفوْءِ تَلُومُففونَ النَّفا َ عَلَففی الظَّفن وَ ال تَلُومُففونَ أَنْفُسَفکمْ عَلَففی
الْیقِین(».ابنشعبه حرانی۱۰۵۰ ،ق ،ص[ .)۰۵۱و گفت ای بندگان بفد ،مفردم را بفر گمفانی
سرزنش میکنید و خویشتن را با یقین(به عیب خود) سرزنش نمیکنید؟]

و در انجیل میخوانیم
«چرا پر کالی را در چشم برادرت میبینی ،اما از چوبی که در چشفم خفود داری غفافلی؟

چگونه میتوانی به برادرت بگویی "بگذار پر کاه را از چشمت بهدر آورم" ،حفال آنکفه چفوبی
در چشم خود داری؟ ای ریاکار! نخست چوب را از چشم خود بفهدرآر ،آنگفاه بهتفر خفوالی
دید تا پر کاه را از چشم برادرت بیرون کنی(».انجیل متّی۶ ۷ ،ف.)۰

ـ در ذم ریاکاران
ال « .یا عَبِیدَ الدُّنْیا تُحِبُّونَ أَنْ یقَالَ فِیکمْ مَا لَیسَ فِیکمْ وَ أَنْ یشَارَ إِلَیکمْ بِاالصَابِعِ یفا
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[و روایت شده در انجیل است که ای دینداران! درحالیکه گنالکارید ،عفذاب از مفن بفه شفما
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عَبِیدَ الدُّنْیا تَحْلِقُونَ رُءُوسَکمْ وَ تَقْصُرُونَ قُمُصَکمْ وَ تَنْکسُونَ رُءُوسَکمْ وَ ال تَنْزِعُونَ الْغِلَّ

دوست دارید که آنچه در وجود شما نیست ،در ح ّ شما(نکو) گویند و انگشت نما(و نامفدار)
۰

باشید .ای دنیا بندگان! سرتان را میتراشید و پیرالن کوتاه میپوشید و سر به زیفر مفیافکنیفد

ولی کینه از دللایتان نمیزدایید؟! ای بندگان بد! نمودگار شما چون گورلای آراسته و اسفتوار
ساخته باشد که برونش بیننده را خیره کند و درونفش اسفتخوانلفای مردگفانِ آکنفده از گنفاه
است].

در انجیل لوقا آمده است
«وای بر شما فریسیان! زیرا دوست دارید در بهترین جفای کنیسفهلفا بنشفینید و مفردم در
کوچه و بازار شما را سالم گویند .وای بر شما! زیرا لمچون گورلفایی ناپیداییفد کفه مفردم از
کنارتان رد میشوند بیآنکه بدانند چقدر فاسد لستید(».انجیل لوقا۰۶ ۱۱ ،ف)۰۰

در انجیل متّی نیز عبارات مشابهی وجود دارد
«وای بر شما ای علمای دین و فریسیان ریاکار! شفما از سفویی خانفۀ بیفوهزنفان را غفارت
میکند و از دیگر سو ،برای تظالر ،دعای خود را طول میدلید(»...انجیل متّی)۱۰ ۰۶ ،
«وای برشففما ای علمففای دیففن و فریسففیان ریاکففار! شففما لمچففون گورلففایی لسففتید
سفیدکاریشده که از بیرون زیبا بهنظر میرسفند ،امفا درون آنلفا پفر اسفت از اسفتخوانلفای
مردگان و انواع نجاسات(».لمان۰۰ ۰۶ ،ف.)۰۷

ب« .بِحَ ٍّ أَقُولُ لَکمْ مَا ذَا یغْنِی عَنِ الْجَسَدِ إِذَا کانَ ظَالِرُهُ صَحِیحاً وَ بَاطِنُفهُ فَاسِفداً وَ
مَا تُغْنِی عَنْکمْ أَجْسَادُکمْ إِذَا أَعْجَبَتْکمْ وَ قَدْ فَسَدَتْ قُلُوبُکمْ وَ مَفا یغْنِفی عَفنْکمْ أَنْ تُنَقوفوا
جُلُودَکمْ وَ قُلُوبُکمْ دَنِسَة(».ابفن شفعبه حرانفی۱۰۵۰ ،ق ،ص[ )۰۱۵بفه حقیقفت بفه شفما
میگویم «پیکر را چه سودی دلد که ظالرش درست و باطنش تباه و پوسیده باشد؟ پیکرلای
شما چه سودیتان بخشد که از آنلا خوشتان آید و دللایتان تباه باشد؟ و شما را چه سود که
پوستلایتان را پاکیزه و دللایتان را چرکین دارید؟»]

مشابه لمین عبارت ،خطاب به فریسیان در انجیل آمده است
«شما فریسیان ظالرتان را میشویید و پاک میسفازید ،امفا باطنتفان ناپفاک اسفت و پفر از
حففرص و طمففع و شففرارت! ای نادانففان! آیففا لمففان خففدایی کففه ظففالر را سففاخت ،بففاطن را
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مِنْ قُلُوبِکمْ یا عَبِیدَ الدُّنْیا مَثَلُکمْ کمَثَلِ الْقُبُورِ الْمُشَیدَةِ یعْجِبُ النَّاظِرَ ظَهْرُلَفا وَ داخفل لفا
عِظَامُ الْمَوْتَی مَمْلُوءَةٌ خَطَایفا(».ابفن شفعبه حرانفی۱۰۵۰ ،ق ،ص[ )۰۵۱ای دنیفا بنفدگان!
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نساخت؟»(انجیل لوقا۶۳ ۱۱ ،ف)۰۵

ـ پرهیز از حرام

[ای بنیاسرائیل ،آیا از خدا شرم ندارید که لریک از شما تا شرابش را از خاشاک صافی نکنفد
به کامش گوارا نیاید ،ولی پروایی ندارد که پیلواری حرام را در کام کشد؟]

در انجیل ،عبارتی نزدیک به عبارت فوق بهچشم میخورد
«وای بر شما ای علمای دین و فریسیان ریاکار! شفما از سفویی خانفۀ بیفوهزنفان را غفارت
میکند و از دیگر سو ،برای تظالر ،دعای خود را طول میدلید(».انجیل متّی)۱۰ ۰۶ ،
«ای رالنمایان کور! شما پشه را از صافی عبور میدلید اما شتر را فرو میبلعیفد؟!»(لمفان،
.)۰۰ ۰۶

ـ پاکی دیده
«إِیاکمْ وَ النَّظْرَةَ فَإِنَّهَا تَزْرَعُ فِی الْقُلُوبِ الشَّهْوَةَ وَ کفَی بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَفةً طُفوبَی لِمَفنْ
جَعَلَ بَصَرَهُ فِی قَلْبِهِ وَ لَمْ یجْعَلْ قَلْبَهُ فِی نَظَرِ عَینِهِ التَنْظُرُوا فِی عُیوبِ النَّا ِ کاالرْبَابِ وَ
انْظُرُوا فِی عُیوبِهِمْ کهَیئَهِ عَبِیدِ النَّا (».ابن شعبه حرانی۱۰۵۰ ،ق ،ص[ )۰۵۰از یفک نظفر
باختن لم ببرلیزید زیرا(لمان یک نظر آلفوده بفذر) شفهوت را در دل بکفارد و لمفین بفرای
فتنهبازی صاحبش بس باشد .خوشا بر آنکه دیدهاش را در دلفش نهفادهانفد و(زمفام) دلفش را
بهنظر بازی دیدهاش ندادهاند .به عیبلای مردم چون ارباب منگرید ،بلکه در عیفبلفای آنفان
چون بنده مردمان نگرید].

در انجیل نیز عباراتی درخصوص دیده و نظر وجود دارد که بیشبالت به آنچفه در
روایت فوق آمده نیست
«چشم ،چراغ وجود انسان است .اگر چشم تو پاک باشد ،تمام وجودت نیز پاک و روشفن
خوالد بود؛ ولی اگر چشمت با شهوت و طمع تیره شده باشد ،تمام وجودت لفم در تفاریکی
عمیقی فرو خوالد رفت(».انجیل متی۰۰ ۳ ،ف)۰۶

ـ محبت و بخشایش بیدریغ
«أَلَمْ تَسْمَعُوا أَنَّهُ قِیلَ لَکمْ فِی التَّوْرَاةِ صِلُوا أَرْحَامَکمْ وَ کفافِئُوا أَرْحَفامَکمْ وَ أَنَفا أَقُفولُ
لَکمْ صِلُوا مَنْ قَطَعَکمْ وَ أَعْطُوا مَنْ مَنَعَکمْ وَ أَحْسِنُوا إِلَی مَنْ أَسَاءَ إِلَیکمْ وَ سَفلمُوا عَلَفی
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«یا بَنِی إِسْرَائِیلَ أَمَا تَسْتَحْیونَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَکمْ الیسُوغُ لَهُ شَرَابُهُ حَتَّی یصَففیهُ مِف َ
ن
الْقَذَی وَ الیبَالِی أَنْ یبْلُغَ أَمْثَالَ الْفِیلَةِ مِنَ الْحَرَام(».ابفن شفعبه حرانفی۱۰۵۰ ،ق ،ص)۰۵۶
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مَنْ سَبَّکمْ وَ أَنْصِفُوا مَنْ خَاصَمَکمْ وَ اعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَکمْ کمَا أَنَّکمْ تُحِبُّونَ أَنْ یعْفَی عَفنْ

التُحْسِنُونَ إِال إِلَی مَنْ أَحْسَنَ إِلَیکمْ وَ التُکافِئُونَ إِال مَنْ أَعْطَفاکمْ فَمَفا فَضْفلُکمْ إِذاً عَلَفی
غَیرِکمْ وَ قَدْ یصْنَعُ لَذَا السُّفَهَاءُ الَّذِینَ لَیسَتْ عِنْدَلُمْ فُضُولٌ وَ ال لَهُفمْ أَحْفالمٌ وَ لَکفنْ إِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَکونُوا أَحِبَّاءَ اللَّهِ وَ أَصْفِیاءَ اللَّهِ فََْحْسِنُوا إِلَی مَفنْ أَسَفاءَ إِلَفیکمْ وَ اعْفُفوا عَمَّفنْ
ظَلَمَکمْ وَ سَلمُوا عَلَی مَنْ أَعْرَضَ عَنْکمْ اسْمَعُوا قَوْلِی وَ احْفَظُوا وَصِیتِی وَ ارْعَوْا عَهْفدِی
کیمَا تَکونُوا عُلَمَاءَ فُقَهَاء(».ابنشعبه حرانی۱۰۵۰ ،ق ،ص[ )۰۵۶آیا نشنیدید که در تفورات
به شما گفتند «صله رحم کنید و به خویشاوندان رو آورید و پاداش متقابل دلیفد»؟ و مفن بفه
شما میگویم «با آنکه از شما گسسته ،ببیوندید و به آن که از شما دریغ ورزیده عطا کنید و به
آنکه با شما بدی کرده ،نیکی کنید و به آنکه دشنامتان داده ،سالم گویید و با آنکه بفه دشفمنی
شما برخاسته ،انصاف ورزید و از آنکه به شما ستم کرده ،بگذریفد؛ لمفانگونفه کفه دوسفت
دارید بدی شما را ببخشند .پس از بخشایش خدا بر خویشتن عبرت گیرید .آیا نمفیبینیفد کفه
خورشیدش بر نکوکار و تبهکار شما یکسان میتابفد و بفارانش بفر نیکفان و بفدان شفما یفک
نواخت فرومیبارد  .اگر چنان بودیفد کفه جفز کسفی را کفه شفما را دوسفت بفدارد ،دوسفت
نمیداشتید و جز به کسی که به شما نیکی کرده احسان نمیکردید و جز به کسی کفه بفه شفما
بخششی کرده پاداشی نمیدادید ،آنگاه مزیت شما بر دیگران چه میبود؟ زیرا بیخردان لم که
فضل و درایتی ندارند لمین میکنند .ولی اگر میخوالید دوستان و برگزیدگان خدا باشفید ،بفا
آن کس که به شما بدی کند ،نیکی کنید و بر آن کس که به شما ستم کند ،ببخشفایید و بفه آن
کس که از شما رو بگرداند ،سالم گویید .سخنم را بشنوید و سفارشم را نگه دارید و پیمفانم را
مراعات کنید تا دانایانی با فهم باشید»].

و در انجیل میخوانیم

«شنیده اید که گفته شده "لمسایه ات را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن"؛ اما من به شما
می گویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می رسانند ،دعای خیر کنید،
تا پدر خود را که در آسمان است ،فرزندان باشید؛ زیفرا او آفتفاب خفود را بفر بفدان و نیکفان
می تاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران می باراند .اگر تنها آنان را محبت کنید کفه شفما
را محبت می کنند ،چه پاداشی خوالید داشت؟ آیا حتی خرا گیران چنین نمی کنند؟ و اگر تنها
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إِسَاءَتِکمْ فَاعْتَبِرُوا بِعَفْوِ اللَّهِ عَنْکمْ أَالتَرَوْنَ أَنَّ شَمْسَهُ أَشْرَقَتْ عَلَی االبْرَارِ وَ الْفُجَّارِ مِفنْکمْ
وَ أَنَّ مَطَرَهُ ینْزِلُ عَلَی الصَّالِحِینَ وَ الْخَاطِئِینَ مِنْکمْ فَإِنْ کنْتُمْ التُحِبُّفونَ إِال مَفنْ أَحَفبَّکمْ وَ

11۲

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال نهم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان 139۶

برادران خود را سالم گویید ،چه برتفری بفر دیگفران داریفد؟ مگفر حتفی بفت پرسفتان چنفین
نمی کنند؟ پس شما کامل باشید چنان که پدر آسمانی شما کامل است(».انجیل متّی۰۶ ۰ ،فف۰۳؛

ـ توصیه به اندوختن داراییهای معنوی
«بِحَ ٍّ أَقُولُ لَکمْ إِنَّ قُلُوبَکمْ بِحَیثُ تَکونُ کنُوزَکمْ وَ لِذَلِک النَّا ُ یحِبُّفونَ أَمْفوَالَهُمْ وَ
تَتُوقُ إِلَیهَفا أَنْفُسُفهُمْ فَضَفعُوا کنُفوزَکمْ فِفی السَّفمَاءِ حَیفثُ الیْْکلُهَفا السُّفو ُ وَ الینَالُهَفا
اللوصُوص(».ابنشعبه حرانی۱۰۵۰ ،ق ،ص[ )۰۵۶بهحقیقت به شما میگفویم «بفه راسفتی،
دللای شما لمانجاست که گنجینهلای شماست .از این رو مردم داراییلای خود را دوسفت
دارند و جانلایشان مشتاق آن است .پس گنجینهلای خفود را در آسفمان نهیفد کفه نفه آففت
خوردش و نه دزدان بر آن دست یابند]».

عبارات مشابه این کالم در انجیل چنین است
«ثروت خود را بر روی این زمین نیندوزید؛ زیرا ممکن است بیفد یفا زنفه بفه آن آسفیب
رسانند و یا دزد آن را برباید .ثروتتان را در آسمان بیندوزید ،در جایی که از بید و زنفه و دزد
خبری نیست .اگر ثروت شما در آسمان باشد ،فکر و دلتان نیز در آنجفا خوالفد بفود(».انجیفل
متی)۰۱-۱۳ ۳ ،

ـ تزاحم حب خدا و حب دنیا
ال « .بِحَ ٍّ أَقُولُ لَکمْ إِنَّ الْعَبْدَ الیقْفدِرُ عَلَفی أَنْ یخْفدُمَ رَبَّفینِ وَ المَحَالَفةَ أَنَّفهُ یفْْثِرُ
أَحَدَلُمَا عَلَی االخَرِ وَ إِنْ جَهَدَ کذَلِک الیجْتَمِعُ لَکمْ حُبُّ اللَّهِ وَ حُبُّ الفدُّنْیا(».ابفنشفعبه
حرانی۱۰۵۰ ،ق ،ص[ )۰۵۶بهحقیقت به شما میگویم «بهراستی بنده نمیتوانفد دو بفردهدار
را خدمت کند و لرچه بکوشد ناگزیر یکی را بر دیگری ترجیح میدلد؛ لمچنین دوستی خدا
و دوستی دنیا برای شما فرالم نیاید»].

در انجیل آمده است
«نمیتوانی به دو ارباب خدمت کنی .باید فق یکی از آنلا را دوست داشته باشفی و فقف
به یکی وفادار بمانی .لمچنین نمیتوانی لم بندۀ خدا باشی و لم بندۀ پفول(».انجیفل متّفی۳ ،
 ۰۰و نک )۱۶ ۱۳

ب« .بِحَ ٍّ أَقُولُ لَکمْ مَنْ ال ینَقی مِنْ زَرْعِهِ الْحَشِیشَ یکثُرُ فِیهِ حَتَّی یغْمُرَهُ فَیفْسِفدَهُ وَ
کذَلِک مَنْ ال یخْرِ ُ مِنْ قَلْبِهِ حُبَّ الفدُّنْیا یغْمُفرُهُ حَتَّفی ال یجِفدَ لِحُفب االخِفرَةِ طَعْمفا».
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(ابنشعبه حرانی۱۰۵۰ ،ق ،ص[ )۰۵۳بهحقیقت به شما میگویم «کسی که لفرزهگیفاه را از
کشت خود وجین نکند ،عل

چندان زیاد شود که لمهجا را فروگیرد و تمامی کشفت را تبفاه

آخرت مزهای در دل نیابد»].

چنین تعبیری را در یکی از مثاللای انجیل میتوان یافت
«گوش کنید! روزی کشفاورزی رففت تفا در مزرعفهاش تخفم بکفارد .لنگفامی کفه تخفم
میپاشید ،مقداری از تخملا در جاده افتاد و پرندهلا آمده ،آنلا را از آن زمین خشک برداشتند
و خوردند .مقداری نیز روی خاکی افتاد که زیرش سنه بود؛ به لمین خاطر زود سبز شفدند،
ولی طولی نکشید که زیر حفرارت آفتفاب سفوختند و از بفین رفتنفد ،چفون ریشفۀ محکمفی
نداشتند .بعضی از تخملا نیز در میان خارلا ریختند؛ خارلا دور آنلفا را گرفتنفد و نگذاشفتند
ثمری بدلند .اما مقداری از تخملا در زمین خوب و حاصفلخیز افتفاد و سفی برابفر زیفادتر و
بعضیلا تا شصت و حتی صد برابر ثمر دادند(». ...انجیل مرقس۶ ۰ ،ف)۳
منظور از کشاورز کسی است که پیام خدا را مانند تخم در دل مردم مفیکفارد .آن جفادۀ
خشک که بعضی تخم لا بر آن افتاد ،دل سنه کسانی است که پیام خدا را میشفنوند ،ولفی
چون قلبشان سخت است ،فوراً شیطان می آید و آنچه را کاشته شده است میربایفد .خفاکی
که زیرش سنه بود ،دل کسانی است که با خوشحالی پیام خدا را میشنوند؛ ولفی ماننفد آن
نهال تازه ،چون ریشۀ عمیقی نمیدوانند ،گرچه اول خوب پیش مفیرونفد لمفینکفه آزار و
اذیتی ببینند ،فوری ایمان خود را از دست میدلند .زمینی که از خارلفا پوشفیده شفده بفود،
مانند دل اشخاصی است که پیام را قبول میکنند؛ اما چیفزی نمفیگفذرد کفه گرفتفاریلفای
زندگی ،عش به ثروت ،شهرتطلبی و عالقه به چیزلای دیگر آنقفدر فکرشفان را مشفغول
می کند که دیگر جایی برای پیام خدا در قلبشان باقی نمیماند؛ درنتیجه لیچ ثمرهای بفه بفار
نمی آید .و اما زمین خوب و حاصلخیز ،دل انسانلایی است که پیام خفدا را بفا جفان و دل
می پذیرند و در مقابل ،سی برابفر ،شصفت و حتفی صفد برابفر ثمفر مفیدلنفد(».لمفان۰ ،
۱۰ف)۰۵

ـ پرهیز از دروغگویان
«فَاحْتَفِظُوا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْکذَبَةِ الَّذِینَ عَلَفیهِمْ ثِیفابُ الصُّفوفِ مُنَکسِفی رُءُوسِفهِمْ إِلَفی
االرْضِ یزَورُونَ بِهِ الْخَطَایا یرْمَقُونَ مِنْ تَحْفتِ حَفوَاجِبِهِمْ کمَفا تَرْمُف ُ الفذئَابُ وَ قَفوْلُهُمْ
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یخَالِ ُ فِعْلَهُمْ وَ لَلْ یجْتَنَی مِنَ الْعَوْسَجِ الْعِنَبُ وَ مِنَ الْحَنْظَلِ التینُ وَ کذَلِک الیَْثرُ قَفوْلُ

زیر افکنند تا خطالای خویش را به تزویر ،درست وانمود کنند و از زیر ابروانشان خیره نگرند
چنانکه گرگان خیره نگرند و سخنانشان مخال

کردارشان باشد .آیا از خاربن عوسج ۰انگفور،

و از بوتۀ حنظل انجیر چیده شود؟ لمچنین گفتۀ دانای دروغزن را جز تزویر اثری نباشد و نفه
چنان است که لرکه سخنی گوید راست گوید].

عبارت زیر از انجیل ،با عبارات فوق ،قرابت معنایی بسیار دارد
«از پیامبران دروغین برحذر باشید که در لبا

مفیش نفزد شفما مفیآینفد ،ولفی در بفاطن

گرگلای درنده میباشند .لمانطور که از درخفت را از میفوهاش مفیشناسفند ،ایشفان را نیفز
میتوان از اعمالشان شناخت .شما یقیناً فرق درخت انگور و خار بیابان ،و ففرق انجیفر و بوتفۀ
خار را میدانید .درخت سالم میوۀ خوب میدلفد و درخفت فاسفد ،میفوۀ بفد .درخفت سفالم
نمیتواند میوۀ بد بدلد؛ درخت فاسد نیز میوۀ خوب نمیدلد(».انجیل متّی۱۰ ۷ ،ف)۱۳

ـ نهی از سوگند خوردن
«بِحَ ٍّ أَقُولُ لَکمْ إِنَّ مُوسَی کانَ یْْمُرُکمْ [أَنْ التَحْلِفُوا بِاللَّهِ الکاذِبِینَ و اَنا أَقُفولُ] أَنْ
التَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ الکاذِبِینَ وَ لَکنْ قُولُوا ال وَ نَعَفم(».ابفن شفعبه حرانفی۱۰۵۰ ،ق،
ص )۰۵۳یعنی بهحقیقت به شما میگویم «لمانا موسی به شما فرمفوده اسفت [«سفوگند
دروغ به خدا نخورید ».و من میگویم] « ۳سوگند به خدا نخوریفد ،چفه راسفت و چفه دروغ»؛
بلکه بگویید «نه» و «آری».

در انجیل نزدیک به این معنا چنین آمده است
«گفته شده است که قسم دروغ نخور و لرگاه به نام خدا قسم یاد کنی ،آن را وفا کفن .امفا
من میگویم لیچگاه قسم نخور ،نه به آسمان که تخت خداست ،و نه به زمفین کفه پفایانفداز
اوست و نه به اورشلیم که شهر آن پادشاه بزرگ است؛ به لیچیک از اینلا سوگند یفاد نکفن.
به سر خود نیز قسم نخور ،زیرا قادر نیستی مویی را سفید یا سیاه گردانی .فق به بلی یفا نفه.
لمین کافی است(».انجیل متّی۶۶ ۰ ،ف.)۶۷

ـ پاسخگویی در قیامت
«بِحَ ٍّ أَقُولُ لَکمْ إِنَّ کلَّ کلِمَةٍ سَیئَةٍ تَقُولُونَ بِهَا تُعْطَوْنَ جواب لا یوْمَ الْقِیامَة(».ابنشعبه
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حرانی۱۰۵۰ ،ق ،ص[ )۰۱۵بهحقیقت به شما میگویم «لر کلمۀ بدی که امروز گویید ،ففردا
به قیامت پاسخش را بشنوید»].
«این را نیز به شما بگویم که برای لر سخن بیهوده ،بایفد در روز داوری ،بفه خفدا جفواب
بدلید(».انجیل متّی)۶۳ ۱۰ ،

ـ حقالناس مقدم بر حق اهلل
«یا عَبِیدَ السَّوْءِ إِذَا قَرَّبَ أَحَدُکمْ قُرْبَانَهُ لِیذْبَحَهُ فَفذَکرَ أَنَّ أَخَفاهُ وَاجِفدٌ عَلَیفهِ فَلْیتْفرُک
قُرْبَانَهُ وَ لْیذْلَبْ إِلَی أَخِیهِ فَلْیرْضِهِ ثُمَّ لْیرْجِعْ إِلَفی قُرْبَانِفهِ فَلْیذْبَحْفه(».ابفنشفعبه حرانفی،
۱۰۵۰ق ،ص[ )۰۱۵ای بندگان بد! لرگاه یکی از شما آلنه قربانی گذراندن خود کنفد و بفه
یاد آرد که برادرش را بر او حقی اسفت ،بایفد قربفانی را بگفذارد و نفزد بفرادرش رود و او را
خرسند سازد؛ آنگاه باز گردد و قربانی خود را سر ببرد].

و متناظر آن در انجیل چنین آمده
«پس اگر نذری داری و میخوالی گوسفندی در خانۀ خدا قربانی کنی ،و لمان لحظفه بفه
یادت آید که دوستت از تو رنجیده است ،گوسفند را لمانجا نزد قربانگاه رلا کن و اول بفرو و
از دوستت عذرخوالی نما و با او آشتی کن؛ آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقفدیم کفن(».انجیفل
متّی۰۶ ۰ ،ف)۰۰

ـ توصیه به مدارا
«یَا عَبِیدَ السَّوْءِ إِنْ أُخِذَ قَمِیصُ أَحَدِکمْ فَلْفیعْ ِ رِدَاءَهُ مَعَفهُ وَ مَفنْ لُطِفمَ خَفدُّهُ مِفنْکمْ
فَلْیمَکنْ مِنْ خَدهِ االخَرِ وَ مَنْ سُخرَ مِنْکمْ مِیال فَلْیذْلَبْ مِیال آخَرَ مَعَه(».ابن شعبه حرانی،
۱۰۵۰ق ،ص[ .)۰۱۵ای بندگان بد! اگر پیرالن یکی از شما را گرفتند ،باید قبای خفود را نیفز
بر سر آن دلد و لرکه را بر گونهاش سیلی زدند ،باید گونۀ دیگرش را فرادارد و لفر کفدامتان
را فرسنگی به بیگاری گرفتند ،باید فرسنگی دیگر نیز خود لمرالی کند].

و در انجیل اینگونه ذکر شده است

"

«نیز شنیدهاید که گفته شده "چشم به عوض چشم و دندان به عوض دنفدان  .امفا مفن بفه
شما میگویم در برابر شخص شرور نایستید .اگر کسی به گونۀ راسفت تفو سفیلی زنفد ،گونفۀ
دیگر را به سوی او بگردان .و لرگاه کسی بخوالد تو را به محکمفه کشفیده ،قبایفت را از تفو
بگیرد ،عبایت را نیز به او واگذار .اگر کسفی مجبفورت کنفد یفک میفل بفا او بفروی ،دو میفل
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لمرالش برو(».انجیل متّی۶۳ ۰ ،ف)۰۱

ـ بشارت ظهور پیامبر اسالم ،خصوصیات وی و اوصیای ایشان

انجیل نام پیامبر ذکر شده و وصی ایشان معرفی شده اسفت .در روایتفی از ام سفلمه
آمده که در انجیل نشانهلای اوصیای بعد از پیامبر تا امام عصفر آمفده اسفت .در
تعدادی از روایات ،صففات روحفی و جسفمی پیفامبر اسفالم ذکفر شفده و ایشفان
آسانکنندۀ سختیلا و مفسر لر چیزی معرفی شده است .و درنهایفت ،در روایفاتی بفه
این موضوع اشاره شده که در انجیل آمده است که لیچ پیامبری از دنیفا نمفیرود مگفر
پس از اینکه وصی و خلیفۀ خود را معرفی کرده باشد .از بین این روایات ،تنها موضوع
قابل تطبی  ،بشارت به ظهور پیامبری «فارقلیطا» نام است که نمونهای از آنلا بفه شفرح
زیر است
«قَالَ الرضَا یا نَصْرَانِی لَلْ تَعْرِفُ فِی االنْجِیلِ قَوْلَ عِیسَی إِنی ذَالِبٌ إِلَفی رَبفی وَ
رَبکمْ وَ الْفَارِقْلِیطَا جَاء لُوَ الَّذِی یشْهَدُ لِی بِالْحَ کمَا شَهِدْتُ لَهُ وَ لُوَ الَّذِی یفَسفرُ لَکفمْ
کلَّ شَیء وَ لُوَ الَّذِی یبْدِی فَضَائِحَ االمَمِ وَ لُوَ الَّذِی یکسِرُ عَمُودَ الْکفْرِ فَقَالَ الْجَاثِلِی ُ مَفا
ذَکرْتَ شَیئاً مِمَّا فِی االنْجِیلِ إِال وَ نَحْنُ مُقِروونَ بِهِ فَقَالَ أَتَجِدُ لَفذَا فِفی االنْجِیفلِ ثَابِتفاً یفا
جَاثِلِی ُ قَالَ نَعَم(».ابفنبابویفه۱۶۳۳ ،ق ،ص ۰۰۰و ۰۰۰؛ لمفو۱۶۷۳ ،ق ،۱ ،ص)۱۳۰
[امام رضا فرمود «ای نصرانی! آیا در انجیل قول عیسی را میشناسی که فرمود "بفه درسفتی

که من رونده ام به سوی پروردگار شما و پروردگار خویش و فارقلیطا که در میان ح و باطفل
فرق میکند و جدایی میافکند ،خوالد آمد و او لمان اسفت کفه بفرای مفن بفه حف گفوالی
می دلد ،چنان که من برایش گوالی داده ام و اوست آنکه لر چیزی را از بفرای شفما تفسفیر و
بیان می کند و او لمان است که رسواییلای امتلا را آشکار مینمایفد و او لمفان اسفت کفه

ستون کفر را میشکند"؟» جاثلی گفت «خبری را ذکر نکردی از آنچه در انجیفل اسفت مگفر
آنکه ما به آن اقرار داریم ».حضرت فرمود «ای جاثلی ! آیا این را در انجیفل ثابفت مفی یفابی؟»
۷

گفت «آری]».

و نیز
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دستهای از روایات به موضوع بشارت آخرین نبی پرداخته و خصوصفیات ایشفان و
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«قَالَ الرضَا... وَ فِی االنْجِیلِ مَکتُوبٌ إِنَّ ابْنَ الْبَرَّةِ ذَالِبٌ وَ الْفَارَقَلِیطَا جَاء مِنْ بَعْدِهِ

انجیل نوشته شده است که پسر زن نیکوکار رونده است و فارقلیطا بعد از او آینفده و او لمفان
است که بارلای گران را سبک میگرداند و تکالی

سخت را آسان میسازد و لر چیفزی را از

برای شما تفسیر و بیان میکند و از برای من گوالی میدلد ،چنانکه من برایش گفوالی دادهام
و من شما را مثللا آوردهام و او شما را تْویل میآورد].

کلمۀ «فارقلی » چهار بار در انجیل یوحنّا آمفده اسفت کفه امفروز کلیسفا و جامعفۀ
مسیحی معنای «تسلیدلنده» را برای آن پذیرفته است(.علیبور۱۶۳۵،ش ،ص )۳۱اما در
ریشففه و معنففای لفففظ فففارقلی  ،اخففتالفنظرلففای زیففادی اسففت .ایففن وا ه معففرب
«پاراکلیتو » در یونانی است که عدهای آن را صفت مفعولی از «پاراکالین» دانسفتهانفد
که بهمعنای «فراخواندهشده» یفا «درخواسفتشفده» اسفت .ازایفنرو ،بفرای ایفن کلمفه
مفالیمی چون یاری رساندن ،وساطت کردن و شفاعت کردن در نظر گرفتفه مفیشفود.
(کریم زاده۱۶۳۳ ،ش ،ص۰۷۳ف )۰۷۷درحالیکه برخی معتقدند اصل این وا ه در زبفان
یونانی« ،پریکلیتو » است و نه «پاراکلیتو »(فاراقلیطا) کفه بفهمعنفای «تسفلیدلنفده»
داللت دارد(.جدیدی۱۶۳۱ ،ش ،ص )۱۰اما به اعتقاد برخفی ،فارقلیطفا ترجمفۀ عربفی
پریکلیتو در یونفانی اسفت کفه در اصفل ،سفریانی بفوده و بعضفی آن را بفهمعنفای
«ستودهشده» میدانند که معادل وا گان «احمفد» و «محمفد» در عربفی اسفت(.علیبفور،
۱۶۳۵ش ،ص )۳۱و برایناسا  ،معتقدند که در انجیل بشارت به ظهور پیامبر آخر ،بفا
ذکر نام ایشان داده شده است.
از سویی ،مفهوم عباراتی که این وا ه در آنلا بهکار رفته ،بهگونهای اسفت کفه ایفن
نظر را که فارقلی اشاره به پیامبری مصلح دارد کفه پفس از عیسفی خوالفد آمفد و
آخرین پیامبر خدا خوالد بود ،تقویت میکند(.نک کریمزاده۱۶۳۳ ،ش)
بهلرحال ،معادل این وا ه و نیز عبارتی که در دو روایت فوق ذکفر شفد ،در انجیفل
یوحنّا در بخشلای زیر آمده است
« -اگر مرا دوست دارید ،آنچه میگویم اطاعت کنیفد .و مفن از پفدرم درخواسفت
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وَ لُوَ الَّذِی یخَف ُ االصَارَ وَ یفَسرُ لَکمْ کلَّ شَیء وَ یشْهَدُ لِی کمَا شَهِدْتُ لَهُ أَنَفا جِئْفتُکمْ
بِاالمْثَالِ وَ لُوَ یْْتِیکمْ بِالتَّْْوِیلِ(».لمفو۱۶۳۳ ،ق ،ص[ )۰۰۳امفام رضفا فرمفود « ...و در
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خوالم کرد تا پشتیبان و "تسلیبخش" دیگری به شما عطا نمایفد کفه لمیشفه بفا

 «این چیزلا را اکنفون کفه بفا شفما لسفتم ،مفیگفویم .ولفی وقتفی خفدای پفدر"تسلیبخش" را بهجای من فرستاد ،منظورم لمان روحالقد است ،او لمه چیفز
را به شما تعلیم خوالد داد؛ در ضمن لرچه من به شما گفتهام ،به یادتان خوالفد
آورد(».انجیل یوحنّا۰۰ ۱۰ ،ف)۰۳
 «اما من آن "تسلیبخش" را که روح پاک خداست ،به کمک شما خوالم فرستاد.او سرچشمۀ تمام حقای است و از طرف پدرم آمده ،دربارۀ من لمه چیفز را بفه
شما خوالد گفت(».لمان)۰۳ ۱۰ ،
 «ولی اکنون نزد کسی میروم که مرا فرستاد .اما گفویی لفیچیفک از شفما عالقفهندارد که بداند منظور من از این رفتن و آمدن چیست .حتی تعجب لم نمیکنید؛
در عوض غمگین و محزونید .ولی در حقیقت رفتن من به نفع شماسفت ،چفون

اگر نروم ،آن "تسلیبخش" که روح پاک خداست ،نزد شما نخوالد آمد(».لمفان،
۰ ۱۳ف)۳
مسیحیان در موارد مذکور ،موعفود عیسفی را روحالقفد
لمچنانکه در عید پنطیکاست روحالقد

مفیداننفد و معتقدنفد

بر مْمنان عیسی نازل شد ،از آن زمفان تفا

کنون نیز لمراه لمیشگی ایمانداران است .بااینحال ،دلیل قاطعی دال بر تطبی لففظ
فارقلی بر «احمد» یا «محمد» نیست و در حد یک احتمال ،این موضوع مطرح است

و «[پاراکلیتو ] از نظر مفهوم لغوی می تواند تعبیری از نام پیامبر اسالم" ،محمد" یفا
"احمد" تلقی گردد .ماوردی بر ایفن نکتفه تصفریح نمفوده کفه ففارقلی از ریشفه ای
به معنای "حمد" گرفته شده است و ابن قیم بر این امر تصریح دارد که برخی ففارقلی

را بر احمد مذکور در قرآن منطبف دانسفته انفد(».پفاکتچی ،مفدخل «احمفد» ،شفمارۀ
)۰۷۳۷
 .۳آنچه در روایات بهنقلاز انجیل آمده و در اناجیل کنونی نیست
روایاتی در موضوعات مختل بهنقلاز انجیفل وارد شفده اسفت کفه متنفاظر آنلفا در
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شما بماند .این پشتیبان و تسلیبخش لمان روح پاک خداوند اسفت کفه شفما را
با تمام حقای آشنا خوالد کرد(».انجیل یوحنّا۱۰ ۱۰ ،ف)۱۷
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اناجیل کنونی وجود ندارد .در زیر به برخی از این موضوعات اشاره میشود.

است و نیز در نعت ایشان و لعن قاتلینشان ،مطالبی آمده است که اثری از ایفن مطالفب
در اناجیل چهارگانۀ کنونی مشالده نمیشود؛ برای نمونه به این روایت بنگرید
«إِنَّ أَمِیرَ الْمُْْمِنِینَ(عَلَیهِ السَّالمُ) لَمَّا رَجَعَ مِنْ وَقْعَةِ الْخَوَارِ ِ اجْتَازَ بِالزَّوْرَاءِ [ ]...فَلَمَّفا
أَتَی یمْنَةَ السَّوَادِ فَإِذَا لُوَ بِرَالِبٍ فِی صَوْمَعَةٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ یا رَالِبُ ،أَنْفزِلُ لَالُنَفا فَقَفالَ لَف ُه
الرَّالِبُ ال تَنْزِلْ لَذِهِ االرْضَ بِجَیشِک .قَالَ وَ لِمَ قَالَ النَّهُ ال ینْزِلُهَا إِال نَبِی أَوْ وَصِی نَبِفی
بِجَیشِهِ ،یقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ(عَزَّ وَ جَلَّ) ،لَکذَا نَجِدُ فِی کتُبِنَا .فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُْْمِنِینَ فََْنَفا
وَصِی سَیدِ االنْبِیاءِ ،وَ سَیدِ االوْصِیاءِ .فَقَالَ لَهُ الرَّالِبُ فََْنْتَ إِذَنْ أَصْفلَعُ قُفرَیشٍ وَ وَصِفی
مُحَمَّد(صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ) .قَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُْْمِنِینَ أَنَا ذَلِک .فَنَزَلَ الرَّالِبُ إِلَیهِ ،فَقَالَ خُذْ
عَلَی شَرَائِعَ االسْالمِ ،إِنی وَجَدْتُ فِی االنْجِیلِ نَعْتَک ،وَ أَنَّک تَنْزِلُ أَرْضَ بَرَاثَا بَیتَ مَفرْیمَ
وَ أَرْضَ عِیسَی(عَلَیهِ السَّالمُ)(».طوسفی۱۰۱۰ ،ق ،ص[ )۰۵۵ ،۱۳۳علفی بفن الحسفین
میفرمایند لنگامی که امیرالمْمنین از جنه بفا خفوار برمفیگشفتند از محلفۀ «زوراء» در
بغداد گذشتند [ ]...لنگامی که آن حضرت به حومۀ زوراء رسیدند ،با رالبی مواجه گشتند کفه
در صومعه ای به عبادت مشغول بود .رالب خطاب به حضرت امیر گفت در این مکفان منفزل
نکنید زیرا که مطاب نوشته لای انجیل اینجا مکانی است که انبیا و اوصیای آن لفا بفه جهفاد در
راه خدا خوالند پرداخت .امیرالمْمنین فرمودنفد مفن وصفی اشفرف پیفامبران محمفد بفن
عبداهلل لستم .رالب مسیحی که وی را شناخته بود ،گفت تو لمانی که در میان قفریش بفه
کم رشد بودن موی قسمت پیشین سرت معروف لستی(اصلع قریش) .وص

تو را در انجیفل

خوانده ام .تو لمانی که وارد سرزمین «براثا» در بغداد می شوی و آنجا خانه مریم و عیسفی

است(۳].نک جولری بصری ،بیتا ،ص۱۷؛ قمی۱۰۵۰ ،ق ،۰ ،ص۰۷۰؛ ابن حیون۱۰۵۳ ،ق،
 ،۶ص۰۰۰؛ ابن بابویه [ب] ،بیتا ،ص)۱۳

لمچنین در روایتی آمده که حسنین در انجیل بفه نفاملفای «طفاب» و «طیفب»
خوانده شدهاند(ابن شهرآشوب۱۶۷۳ ،ق ،۶ ،ص)۶۳۷؛ و نیز ذکری از نعت مادر امفام
زمان آمده است(ابن مشفهدی۱۰۱۳ ،ق ،ص )۳۳۵کفه ایفن مفوارد نیفز در اناجیفل
امروزی مشالده نمیشود.
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در بعضی از روایات به این مطلب اشاره شفده اسفت کفه در انجیفل نفام حضفرت
علی« حیدار» یا «الیا» یا «لیدارا» آمده است یفا مشخصفات آن حضفرت ذکفر شفده

1۲۰
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در بین احادیث و روایات ،به روایاتی برمیخوریم که در آن تلمیحاً بفه «ففدک» ،بفا

در دستهای از روایات ،ضمن حکایتی به علم بیانتهای اللبیت اشاره شفده کفه
در مناظره با یهودیان و یا مسیحیان نمود پیدا کرده و آشکار میشود .در برخفی از ایفن
روایات ،آنچه اللبیت در پاسخ به سْاالتِ پرسشگران دادهاند ،بهعنوان علومی کفه
در انجیل نیز به آنلا اشاره شده است معرففی مفیگفردد؛ ماننفد روایتفی کفه در آن از
نخستین چیزی که بر روی زمین جنبید ،نخستین چیزی که بفر روی زمفین زاری کفرد،
فاصلۀ میان ح و باطل ،فاصلۀ میان مشرق و مغرب ،فاصلۀ میان زمفین و آسفمان و...
سْال شده و حضرت علی پاسخلایی به آنلا دادهاند که فرمانروای رومفی آنلفا را
مطاب با آنچه در انجیل نازل شده است ،دانسته اسفت(ثقففی۱۶۳۰ ،ق ،۱ ،ص ۱۳۳و
)۱۳۳؛ اما مطاب محتوای آن در متن اناجیل چیزی یافت نمیشود.
در بین روایات ،روایتلای متعددی وجود دارد که اشاره دارد بفه سففارش انجیفل
نسبت به کسب علم و حکمت ،عمل به آن ،و نیز احترام به الل دانفش ،ولفی در مفتن
اناجیل کنونی ،نظایری برای آنلا یافت نمیشود؛ ازجملۀ این روایات ،میتوان به موارد
زیر اشاره نمود
ف «عَلِی بْنُ إِبْرَالِیمَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عَلِی بْنِ الْحُسَینِ فَسََْلَهُ عَنْ مَسَائِلَ فََْجَابَ ثُمَّ
عَادَ لِیسَْْلَ عَنْ مثللا فَقَالَ عَلِی بْنُ الْحُسَینِ مَکتُوبٌ فِی االنْجِیفلِ ال تَطْلُبُفوا عِلْفمَ مَفا ال
تَعْلَمُونَ وَ لَمَّا تَعْمَلُوا بِمَا عَلِمْتُمْ فَإِنَّ الْعِلْمَ إِذَا لَمْ یعْمَلْ بِهِ لَمْ یزْدَدْ صَاحِبُهُ إِال کفْفراً وَ لَفمْ
یزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِال بُعْداً(».کلینی۱۰۵۷ ،ق ،۱ ،ص ۰۰و

[ )۰۰مردی خدمت امام چهفارم

آمد و از او مسائلی پرسید و آن حضفرت جفواب داد .سفبس بازگشفت تفا لمچنفان ببرسفد،
حضرت فرمود در انجیل نوشته است تا بدان چه دانستهاید عمل نکردهاید از آنچه نمفیدانیفد
نبرسید ،لمانا علمی که به آن عمل نشفود جفز کففر [ناسباسفی] داننفده و دوری او را از خفدا
۳

نیفزاید].

ف «وَ قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ سُلَیمَانَ وَجَدْتُ فِی االنْجِیفلِ أَنَّ اللَّفهَ تَعَفالَی قَفالَ لِعِیسَفی عَظفمِ
الْعُلَمَاءَ وَ اعْرِفْ فَضْلَهُمْ فَإِنی فَضَّلْتُهُمْ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِی إِال النَّبِیینَ وَ الْمُرْسَفلِینَ کفَضْفلِ
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عنوان «آنچه محمد به دو نوۀ دختریاش بخشید» اشاره شده است(قمی۱۰۵۰ ،ق،۰ ،
ص)۰۷۱؛ لیکن دراینباره نیز مطلقاً در اناجیل چهارگانه مطلبی نیامده است.
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الشَّمْسِ عَلَی الْکوَاکبِ وَ کفَضْلِ االخِرَةِ عَلَی الدُّنْیا وَ کفَضْلِی عَلَفی کفل شَفیء(».شفهید
ثانی۱۰۵۳ ،ق،

ص۱۰۵ف[ )۱۰۱مقاتل میگوید در انجیل یفافتم کفه خداونفد بفه عیسفی

بر پیامبران و فرستادگان ،برتری داده ام؛ چونان برتری خورشید بر ستارگان ،و برتری آخرت بر
دنیا ،و برتری خویش بر لر چیز!]

لمچنین در موضوعاتی مانند نماز ،عبادت در نیمهشب ،انفدوختن توشفۀ اخفروی،
زلد و شکر نعمتلای الهی ،فروتنی و گذشت ،روایاتی بهنقلاز انجیل موجفود اسفت
که مشابه آن در اناجیل اربعه وجود ندارد؛ برای نمونه به روایات زیر بنگرید
ف «مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ بِسْطَامٍ الزَّیاتِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِفی
طَالِبٍ مِنَ الْحَبَشَةِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أُحَدثُک یا رَسُولَ اللَّهِ دَخَلْتُ عَلَی النَّجَاشِی یوْمفاً
مِنَ االیامِ وَ لُوَ فِی غَیرِ مَجْلِسِ الْمُلْک وَ فِی غَیرِ رِیاشِهِ وَ فِفی غَیفرِ زِیفهِ فَحَییتُفهُ بِتَحِیف ِة
الْمَلِک وَ قُلْتُ لَهُ یا أَیهَا الْمَلِک مَا لِی أَرَاک فِی غَیرِ مَجْلِسِ الْمُلْک وَ فِفی غَیفرِ رِیاشِفهِ وَ
فِی غَیرِ زِیهِ فَقَالَ إِنَّا نَجِدُ فِی االنْجِیلِ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیهِ بِنِعْمَةٍ فَلْیشْکرِ اللَّفهَ وَ نَجِفدُ فِفی
االنْجِیلِ أَنْ لَیسَ مِنَ الشوکرِ لِلَّهِ شَیءٌ یعْدِلُهُ مِثْلُ التَّوَاضُعِ وَ إِنَّهُ وَرَدَ عَلَی فِی لَیلَتِفی لَفذِهِ
أَنَّ ابْنَ عَمک محمد [مُحَمَّداً] ص قَدْ أَظْفَرَهُ اللَّهُ بِمُشْرِکی أَلْلِ بَفدْرٍ فََْحْبَبْفتُ أَنْ أَشْفکرَ
اللَّهَ تَعَالَی بِمَا تَرَی(».کوفی الوازی۱۰۵۰ ،ق ،ص[ )۰۷امام صادق فرمود لنگفامی کفه
جعفر بن ابیطالب از سرزمین حبشه بازگشت ،به رسول خدا گففت ای رسفول خفدا! آیفا
سرگذشت خود را بازگو کنم؟ رسول خدا فرمود بلفی ،ای جعففر! و حضفرت او را بسفیار
دوست میداشت .او گفت روزی بر نجاشی(پادشفاه حبشفه) وارد شفدم درحفالی کفه در غیفر
مجلس ریاست و وضعیت و موقعیت پادشالیش بود ،پس بر او تحیت و درود شالانه گففتم و
اظهار داشتم ای پادشاه ،تو را چه شده که در غیفر مجلفس شفالی و بفا وضفعیت مخصفوص
شالانه خود نمیبینم؟! گفت در کتاب انجیل یافتهایم لرکه را خداونفد بفر او نعمتفی ارزانفی
دارد ،شکر او گوید؛ و در انجیل لست لیچ چیزی لمچون تواضع و فروتنی با شکر و سبا
برابری نمیکند].

نالمالنگی و عدم وجود این روایات در اناجیل اربعه ،دو دلیل میتواند داشته باشد
نخست اینکه این روایات برساخته و موضوع باشد و عدهای از مسلمانان آن را جهفت
اثبات حقانیت الل بیت به انجیل نسبت داده باشند تا شک و شفبههای دربفارۀ الفل
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می فرماید دانشمندان را بزرگ دار و برتری آنان را بدان! لمانا من آن لا را بر تمام خلقم ،مگفر
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بیت و مواضع ایشان برجای نماند و چنین وانمود کنند که از قفرنلفا پفیش وعفدۀ

مرتب است ،توجیه کند و دربارۀ سایر روایات مرتب با کسب علم و گرامیداشت مقام
عالم و قسمتلای مربوط به بزرگداشت نماز و مناجات شبانه نمیتواند صحیح بوده و
انگیزۀ جاعل را بیان کند.
دلیل دوم اینکه این روایات صحیح باشد و علت اختالفشان ناشی از تغییرات نسفخ
کتاب مقد باشد؛ چراکه پفیش از نهفایی شفدن مفتن کتفاب مقفد توسف کلیسفا
نسخه لای متعددی از این کتاب در سرزمینلفای گونفاگون پراکنفده بفوده و چفهبسفا
نسخهلایی که در این روایات از آنلا اخذ شده اسفت ،ازجملفه نسفخی باشفد کفه در
فرایند قانونیکردن کتاب مقد در کلیسا مورد قبول واقع نشده و کنفار گذاشفته شفده
باشند.
بحث و نتیجهگیری
با بررسی روایات شیعی که در آنلا عباراتی بهطور مستقیم از متن انجیل بفا لففظ «ففی
االنجیل» یا «من االنجیل» آمده است و نیز برآیند کلی این نوشفتار نشفان مفیدلفد کفه
مفالیم مشترکی در اناجیل اربعه با روایات شیعیف بهنقلاز انجیلف وجود دارد که حاکی
از اشتراک بسیار میان برخی متون اناجیل موجفود کنفونی در نفزد مسفیحیان و انجیلفی
است که ائمه یا اصحاب از آن سخن به میان میآورد .بسیاری از روایاتی که درونمایفۀ
اخالقی دارند ،عیناً در اناجیل کنونی دیده میشوند ،و روایاتی که مربوط به وعدۀ آمدن
«ستودهشده» یا «تسلیبخش» است و نزد بسیاری از مفسران به پیفامبر خفاتم تْویفل
شده است ،در تطاب با متن اناجیل اختالف تفسیری دارد .اما روایاتی کفه بفر حقانیفت
امامان شیعی داللت میکند ،در اناجیل کنونی دیده نمیشوند .البته این تحقیف مسفتلزم
بررسی سندی و مفصل روایات مذکور و بررسی دیگر سخنان منسوب به عیسی در
روایات شیعی و سنی است ،ولی تتبع موجود نشان میدلفد کفه دسفتکفم برحسفب
روایات شیعی ،اناجیل موجود نیز فیالجملهف نه لزوماً بالجملهف کالم عیسی است.
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والیت ایشان داده شده و از حقوق آنان لمچون «فدک» بفهوضفوح صفحبت بفه میفان
آمده ،بوده است .اما این دلیل تنها میتواند آن دسته از روایاتی را که بفه الفل بیفت
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پینوشتها:
« .۱ولیحکم أهل االنجیل بما أنزل الله فیه ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون»(مائفده  )۰۷و
 .۰ازآنجاکه روایات منقول از تح العقول مرسل است ،این احتمال وجود دارد که این موارد از ترجمفۀ
عربی اناجیل نقل شده باشد .گرچه این مطلب لطمهای به مقصود این مقاله وارد نمیکنفد؛ چراکفه ایفن
احتمال نیز نشانگر التمام علمای شیعه به اناجیل فعلی است و اگر از آن نقل شده باشد ،نشان میدلفد
که به آن اعتنا داشتهاند؛ بنابراین میتوان گفت اناجیل فعلی فیالجمله موردتْیید است.
 .۶ترجمه اغلب روایات مْخوذ از تح العقول ،از کتاب رلاورد خرد(ابن شعبه حرانی۱۶۷۳ ،ش) نقفل
شده است.
 .۰ظالراً این آداب از ظوالر پارسایینمایی بنیاسرائیل در روزگار مسیح بوده است.
 .۰عوسج ،نوعی خار که آن را شوکل نیز گفتهاند.
 .۳عبارت بین دو قالب در متن اصلی نیست و از دیگر نسخهلا گرفته شده است.
 .۷برخی از روایات مْخوذ از التوحید(للصدوق) ،از کتاب اسرار التوحید نقل شده است.
 .۳در ترجمه این روایت از کتاب «داستان پیامبران یا »...بهره گرفته شده است.
 .۳در ترجمۀ روایات اصول کافی ،از ترجمۀ سیدجواد مصطفوى بهره گرفته شده است.

منابع
 .۱قرآن کریم.
 .۰کتاب مقد (ترجمه تفسیری) ،سایت اینترنتی فارسینت [.]http://www.farsinet.com/injil
 .۶انجیل عیسی مسیح ،ترجمۀ لزارۀ نو ،انگلستان نشر ایالم۰۵۱۰ ،م.
 .۰ابن بابویه ال  ،محمد بن علی ،اسرار التوحید ،ترجمۀ محمفدعلی اردکفانی ،۱ ،تهفران انتشفارات
علمیه اسالمیه ،بیتا [ال ].
 .۰ففففففففففففف  ،التوحید(للصدوق) ،۱ ،قم جامعه مدرسین۱۶۳۳ ،ق.

 .۳ففففففففففففف  ،عیون اخبار الرضا ،تحقی مهدی الجوردی ،۱ ،تهران نشر جهان۱۶۷۳ ،ق.
 .۷ففففففففففففف  ،فضائل الشیعه ،۱ ،تهران اعلمی ،بیتا [ب].

 .۳ابن حیون ،نعمان بن محمد مغربی ،شرح االخبار فی فضفائل االئمفة االطهفار ،۱ ،قفم جامعفۀ
مدرسین۱۰۵۳ ،ق.
 .۳ابنشعبه حرانی ،حسین بن علی ،تح العقول عن آل الرسول ،۰ ،قم جامعۀ مدرسین۱۰۵۰ ،ق.
 .۱۵ففففففففففف  ،رلاورد خرد ،ترجمۀ تح العقول عن آل الرسفول ،ترجمفۀ پرویفز اتفابکی،۱ ،
تهران نشر و پژولش فرزانروز۱۶۷۳ ،ش.
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 .۱۱ابن شهرآشوب مازندرانی ،محمد بن علی ،مناقب آل ابیطالب ،۱ ،قم عالمه۱۶۷۳ ،ق.
 .۱۰ابن مشهدی ،محمد بن جعفر ،المزار الکبیر ،تحقی جواد قیومی اصفهانی ،۱ ،قم دفتر انتشفارات

بجنوردی ،۱ ،انتشارات مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی۱۶۳۷ ،ش.
 .۱۰ثقفی ،ابرالیم بن محمد بن سعید بن لالل ،الغارات ،تحقیف جفالل الفدین محفد  ،۱ ،تهفران
انجمن آثار ملی۱۶۳۰ ،ق.
 .۱۰جدیدی ،ناصر و محمداقبال قاضی« ،پارقلیطا و رسالت جهانی او در انجیل یوحنّا» ،معرفت ادیفان،
شمارۀ  ،۰پاییز ۱۶۳۱ش.
 .۱۳جولری بصری ،احمد بن عبدالعزیز ،مقتضب االثر فی النص علفی االئمفة االثنفی عشفر ،۱ ،قفم
انتشارات طباطبایی ،بیتا.
 .۱۷دیلمی ،حسن بن محمد ،أعالمالدین فی صفات المْمنین ،۱ ،قم مْسسه آل البیت۱۰۵۳ ،ق.
 .۱۳شاکر ،محمدکاظم« ،انجیل با دو قرائت» ،پژولشلای فلسفیکالمی ،شمارۀ  ،۰۰تابستان ۱۶۳۰ش.
 .۱۳شهید ثانی ،زینالدین بن علی ،منیه المرید ،۱ ،محق رضا مختاری ،قم مکتب االعالم االسالمی،
۱۰۵۳ق.
 .۰۵طوسی ،محمد بن الحسن ،االمالی ،۱ ،قم دار الثقافه۱۰۱۰ ،ق.
 .۰۱علیبور ،فاطمه« ،پراکلیتو

در انجیل یوحنّا و تجلی آن در عرفان اسالمی» ،نشفریه تفاریخ فلسففه،

شمارۀ  ،۰بهار۱۶۳۵ش.
 .۰۰قمی ،علی بن ابرالیم ،تفسفیر القمفی ،تحقیف و تصفحیح طیفب موسفوی جزائفری ،۶ ،قفم دار
الکتاب۱۰۵۰ ،ق.
 .۰۶کریمزاده ،سعید ،محمد پیامبر موعود ،۱ ،تهران شفرکت چفاو و نشفر بفینالملفل ،تابسفتان
۱۶۳۳ش.
 .۰۰کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،۰ ،تهران دارالکتب االسالمیه۱۰۵۷ ،ق.
 .۰۰کوفی الوازی ،حسین بن سعید ،الزلد ،محق غالمرضا عرفانیان یزدی ،۰ ،قم المطبعفة العلمیفه،
۱۰۵۰ق.
 .۰۳نقوی ،حسین« ،تدوین تورات و انجیل ازدیدگاه آیات قرآن» ،معرفت ادیان ،سال سفوم ،شفمارۀ ،۳
زمستان ۱۶۳۵ش.
27. Encyclopedia of Fundamentalism(=E. F.), Brenda E.Brasher, New York, 2001.
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اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم۱۰۱۳ ،ق.
 .۱۶پاکتچی ،احمد« ،احمد» ،شماره  ،۰۷۳۷دایرةالمعفارف بفزرگ اسفالمی ،زیفر نظفر کفاظم موسفوی

