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وا و لیانج مشترکی ها آموزهی قیتطبی سبرر  نیقیفری سویع اتیر
  13/5/1397 تاریخ دریافت:
 3/8/1397تاریخ پذیرش: 

1ابوالفتح عزیزی ابرقویی
 

2کاظم قاضی زاده
 

3مهدی مهریزی
 

ی  4محمدعلی ایاز
 چکیده

تعالیم برخاسته از وحی الهی و از جملهه حهاوز اوایهاز مفتل هی     ناروایات معصوم
داشهههتا   بهههر  دلیهههر د    ه هههت  ی ایههها روایهههات یی هههوز  هههه گانی حضهههرت یی هههیاز زنههه 
هههاز متعهه د ایت ههادز و یملههیظ مبمههر ناههر   ههیا ز از ان یوههم  ان م ههلمان و   آمهههز 

گرفته ها هاز خهیش از آن  م یحی بود  و د  پژوهش ک  گی آن ؛ان   بهر    ها اما  ه دلیر پرا
ک هی موفهه  هه اسهتفرا  همههه   فهیی یاظ تها  د  م ها   متعه د روایهتظ تهاریفی و  یهر ک هون 

 ها اناجیهر  ها ها و بی سی تببی ی آن  تردی  استفرا  آمهز  نو   استی بت ها هاز آن  آمهز 
کههه مههه د ایتمهههاد م ههیحیان و حهههاوز آمهههز  ههههاز   ار عههه تمتههیظ مهههرا ظ لواهها و یوح هههات 

کات متع د و زمی ه  می ه ت   م یر گ تمان بیا ادیانی توان  م جر  ه کوف اشترا
شههودی ایهها نوشههتا  سههعی دا د  هها م ای ههه ایهها دو میههراض اسههامی و م ههیحی  ههما ا ا ههه 

کلههی از آمهههز  کات  ا د  هههاز  نمههایت  کمهه، آمهها ظ میههیان فراوانههی ایهها اشههترا موههتر ظ و  هها 
ک  ی کوی   و تحلیر و بی سی    مو ویات مفتلف  ه تصهیر 

  ی     هاظ اشترا ظ حضرت یی ی   وزظ آمهز جیر ار عهظ روایات ییانا ها: کلیدواژه
                                                   

و  سیاسههیظ واحهه  یلههو  و تح ی ههاتظ دانوههجوز دکیههرز  شههته یلههو  اههرآن و حهه یقظ دانوهها   ح ههو ظ الهیههات و یلههی 1
 یabolfath7@gmail.comدانوگا  آزاد اسامیظ تهرانظ ایرانظ 

 یghazizadeh_kazem@yahoo.com ت یلمی دانوگا  تیبیت م  س تنهی     م ئولت ئیضو هیی 2

دانوهگا  آزاد  گهیو  یلهو  اهرآن و حه یقظ دانوها   ح هو ظ الهیهات و یلهو  سیاسهیظ واحه  یلهو  و تح ی هاتظ دانویا ی 3
 یtoosi217@gmail.comاسامیظ تهرانظ ایرانظ 

استادیا گیو  یلهو  اهرآن و حه یقظ دانوها   ح هو ظ الهیهات و یلهو  سیاسهیظ واحه  یلهو  و تح ی هاتظ دانوهگا  آزاد ی 4
 یayazi1333@gmail.comاسامیظ تهرانظ ایرانظ 
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ح  مسأله طر
کتاب که مشتمل بر تعلالیم حضلرت عیسلی انجیل یکی از  اسلت.   های آسمانی است 

گفتله و از آن بلا عنلاوین   یلاد« هلدایت»و « نلور»، «کتلاب»قرآن در آیلات متعلدد از انجیلل سلخن 
گردیده و مسیحیان به آن اعتقاد داشته و  5کند. می کتاب بعد از حضرت عیسی مکتوب  این 

کتلللاب مقلللدس مسلللیحیان دربرگیرنلللده   هلللای دینلللی خلللود ملللی  آن را منبللع اصللللی آملللوزه داننلللد. 
اسلت. بلر اسلاس دسلتور قلرآن   موضوعات متعدد اعتقادی، اخالقی و احکلا  دیلن مسلیح

گاارنلد.   انجیلش اعتقاد داشته و به شریعت او احترا  میو   کریم، مسلمانان نیز به عیسی
کللریم ضللمن الللزا  بلله اعتقللاد بلله انبیللای الهللی و آنچلله بللر آنللان نللازل شللده، مسلللمانان را بلله  قللرآن 

کلمه  کند تا می گفتمان بین ادیانی تشوی   َ  َو اَل ُنْشرِ زمینه تحق  
َ
 َنعُبَد ِ اّل

َ
اّل
َ
لًا َو اَل ْی ِبِه َش  َک أ

ن ُدوِن ا یَ  َباًبا ّمِ ْر
َ
ِخَا َبعُضَنا َبعًضا أ  فراهم شود. 6ّتَ
تطبیقلی قلرآن بلا انجیلل  - علملیهای  دهد پژوهش  شواهد تاریخی نشان می ،بر این اساس

کنللدگی و تعللدد روایللات  ؛ای بلله درازای عصللر نلزول تللا دوره معاصللر دارد  سلابقه املا بللا توجلله بله پرا
گرفته و زمینهبا انج ها ، تطبی  آن   عیسی ساز اختالف شده اسلت   یل بسیار اندک صورت 

که طری  خالد مسیحی آن کنلد روایلات  و ادعا می خواند  می« انجیل مسلمین»را  ها تا جایی 
  حضلللرت عیسلللی بلللارههلللای قلللرآن و احادیلللث را در  مسلللیحیان آملللوزه 1.نلللدا مجلللزا از انجیلللل

که بهره ای می هایی افسانه گزارش های انجا    با بررسی که آن حال 8؛اقعیت ندارندای از و  دانند 
های مشترک متعددی با انجیل برخوردارند و این مقاله قصد دارد   شده روایات اسالمی از آموزه

 را به تصویر بکشد.  ها آن
که اوالً  نگری   با جامع ،ثانیاً  ؛شود  های مشترک دیده می  آموزه ،ضرورت این پژوهش آن است 

کاهش تعار گفتمان  ،ثالثاً  ؛شود می مسیحی -  ی اسالمیها ضات و تفسیر به رایموجب  بستر 
 شود. می همدالنه و پیشرفت اعتقادی

کتللللاب  بلللله قلللللم  ناملللله عیسللللی بللللن مللللریم حکمللللت.5 :مبنللللای ایللللن تحقیلللل  روایللللات سلللله 
 نوشللته مهللدی  الروایللات حللول المسللیح بللین السللنة و الشللیعة. 9شللهری،   محمللد محمللدی ری

کلللله بللللا حللللاف االنجیللللل بروایللللة المسلللللمین  .3 ،منتظللللر القللللائم  نوشللللته طریلللل  خالللللد اسللللت 
                                                     

 .78؛ سوره آل عمران، آیه 30. سوره مریم، آیه 5
 .67. سوره آل عمران، آیه 6
 .79-75و  30، صاالنجیل بروایة المسلمین. 7
 «.در روایات الکافی در مقایسه با عیسی در مسیحیت عیسی. »8



ررس
ب

ی قیتطبی 
موزه

آ
ی ها 

رک
مشت

 
یروا و لیانج

 نیقیفری سویع ات

 

 

033 

کللله بللله نظلللرا روایلللت هلللزار و صلللد یلللرمکلللررات بلللیش از   رسلللد حلللاوی تملللامی احادیلللث  ملللی نلللد 
« روایلات عیسلوی»و انجیل هستند. این روایلات، در ایلن مقالله  عیسی بارهسنی در شیعه و
گرفته  اند.  نا  

که ابتلدا اناجیلل اربعله )متلی، ملرق ، لوقلا، و یوحنلا( روش نوشتار حاضر بر این بوده است 
تملامی روایلات  بارهکار در  بندی شوند. سک  این  های آن استخراج و دسته بررسی شده و آموزه

گیللرد و پلل  از آن کللار بلله   هللای مشللابه مقایسلله و تحلیللل شللود. ایللن  آمللوزه ،عیسللوی نیللز صللورت 
کتابخانه گرفتله و بلا توجله بله  و با توصی  و تحلیل آملاریای  صورت  کنلون  کله ایلنصلورت  تلا 

ایلن پلژوهش در نلو  خلود  ،کسی بله بررسلی و مقایسله ایلن حجلم از روایلات بلا انجیلل نکرداختله
 ها بدیع است. شایستت ذکر است با توجه به قرابت روایات با مفاهیم قرآنی و استناد علما به آن

کلاری   بررسلی هر چندگااشته،  ها این نوشتار بنا بر صحت آن هلای اسلنادی روایلات عیسلوی 
کنون انجا  نشده است، املا از مجلال ایلن مقالله خلارج بلوده و  که تا  ارزشمند و ضروری است 

 طلبد.  پژوهشی جدا می
 هللدف اصلللی ایللن پللژوهش بررسللی و تحلیللل میللزان اشللتراکات روایللات عیسللوی بللا اناجیللل 

کلللله: آیللللا در بللللین روایللللات  سللللؤالاربعلللله اسللللت و   عیسللللوی و اناجیللللل اربعلللله اصلللللی آن اسللللت 
گللر چنللین مشللترکاتی وجللود دارد درچلله موضللوعاتی و بلله چلله   آمللوزه  هللای مشللترک وجللود دارد؟ ا

 میزان است؟

 یاسالم اتیروا و لیانجی ها آموزه آمار
های انجیل و روایات به   محتویات این مقاله مبتنی بر تحلیل موضوعی و دسته بندی آموزه

اناجیل و های  کلی، آموزه طور به تحلیل نتایج بر اساس آن است.  صورت همزمان و ارائه آمار و
نلد. ا روایات عیسلوی بله سله قاللب اصللی و مشلترک اعتقلادات، اخلال  و احکلا  قابلل تقسلیم

توحیللد، نبللوت و معللاد اسللت. بخللش دو  بلله هللای  دسللته از آمللوزه سللهبخللش اعتقللادی شللامل 
 عی و معرفللی رذایللل اخالقللی تقسللیمکلله بلله ابعللاد فللردی و اجتمللا تعللالیم اخالقللی مسللیح 

 شود. بخش سو  به احکا  اختصاص یافته است. می
یللر ابتللدا آمللار آمللوزه  کللرده و پلل  از آن بللر اسللاس طبقلله بنللدی هللای  در ز ایللن دو سللنت را ارائلله 

کرد.  موضوعی، هر بخش را تحلیل و بررسی خواهیم 
 تنظیم شده است.مواضع طر  یر موضو  است و با حاف مکررات  گر بیانجدول زیر 
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 های انجیل آموزه 1 جدول
 تعداد موضوعات ردیف
 33 توحید و صفات خدا 5
 34 نبوت 9
 55 معاد 3
 95 معجزه 7
 551 اخالقی )مجموعًا( 
 59 ایمان به خدا و پیامبرش 1
 9 محبت به خدا 6
 3 محبت به عیسی  4
 3 محبت به خل  8
 1 توبه 2
 6 دعا 50
 3 رادررعایت حرمت ب 55
 5 ح  همسایه 59
 7 اخالص در نماز و روزه 53
 9 احترا  به والدین 57
گاشت 51  4 عفو و 
 6 صدقه 56
 97 پرهیز از رذایل) جمعا( 54
 3 کاب 58
یا 52  4 ر
 5 خیانت 90
 3 دزدی 95

 9 طمع  99
 5 حسد 93
 5 عیبجویی  97
 9 بدزبانی 91
کف خباثت و مکر و شهوت 96 ر و پرستی و 

 غرور و جهالت.
5 

 3 قتل  94
 5 قسم  92
 7 شهادت دروغ 35
 9 زنا 39
 3 نگاه حرا  33
 9 قصاص 37

 



ررس
ب

ی قیتطبی 
موزه

آ
ی ها 

رک
مشت

 
یروا و لیانج

 نیقیفری سویع ات

 

 

035 

 روایات عیسوی به تفکیک موضوع 2جدول 
 55 توحید 5
 31 معاد 9
 61 عقیدتی و عبادی 3
 51 نبوت 7
 77 والدت عیسی 1
 55 کیفیت خلقت 6
 93 اوصاف عیسی 4
 3 شریعت 8
 94 ینان و حواریونجانش 2
 38 بنی اسرائیل 50
 35 صعود به آسمان 55
 91 نزول و بازگشت 59
 1 مسیح در قیامت 53
 8 زهد عیسی 57
 57 ادعیه ومناجات 51
 541 کارها بین مرد  56
 136 اخال  54
 62 علم آموزی و حکمت 58
 75 حدیث قدسی 52
 55 برگرفته از انجیل 90

 اربعه لیاناج یاعتقادی ها آموزه
که بر اساس اهمیت به آن  پردازیم.  می ها این بخش شامل توحید، نبوت و معاد است 

  لیانج در دیتوح و خدا به اعتقاد
کله بله عنلوان اوللین حکلم  به و اهمیت آن  ترین پیا  عیسی توحید اساسی قدری است 
 امبران را یکللیخللدای ابللراهیم، اسللحا ، یعقللوب و دیگللر پیلل شللود. عیسللی  انجیللل یللاد مللی

کله بشلنو ای اسلرائیل َیُهلَوه خلدای ملا َیُهلَوه  هل همل ّ او»فرمایلد:   دانلد و ملی می احکلا  ایلن اسلت 
ها،   گر، مالر آسمان  صفات خداست. او واحد، دانا، هدایت انجیل مشتمل بر«. واحد است

کله الحاجات است. او را محالی نیست و قلادر اسل  قابل ستایش، عادل، بخشنده و قاضی ت 
گللر  هللا فرزنللدان بللرای ابللراهیم برانگیزانللد. غایللب از نظللر و عللالم نهللان و آشللکار، آمللرزش  از سللن 

کننده است کیفر    3.گناهان، مالر روز جزا، پاداش دهنده و 
                                                     

، 59، بللاب 91-93، جمللله 55، بللابمللرق ؛ 17-13، جمللله 96، بللاب91، جمللله55، بللاب51-57، جمللله 6، بللاب متللی. 9
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وا در دیتوح  یاسالم اتیر

کشللند. تکلللم  مللی روایللات عیسللوی نیللز یگللانگی و اسللماء و صللفات الهللی را مکللررا بلله تصللویر
 ادی نمونه بارز آن است: در نوز عیسی

ِفی عَع ىل ألَالرم  ک  عاُلَِیَُدُنوم ألَاُْلت  ک  ِ یُبَِیَعُلوم ِر َالق  او 
 
ألَأ ُهمم  َََاللم  َش  ِ

َََُ  لم ا و 
 
َأ لِق    ِم نَت 

ألَ ِف    ر  َُدت اٌنَِم نَف  َوُه نم  ْب  ج 
 
َأ ِویاٍتَِط افاا َُمنت  ِلماِت   واِءَِبک  َِیَا   َس  عاا قو  ل  ِذیَت  الم 

َطاِئعا نی  ت 
 
أ َف  َ...10ٍَتَِه مِ ک 

 بللا . منللاظره عیسللیبللیش از چهللل مللورد افعللال و صللفات الهللی اسللتایلن روایللت حللاوی 
کلله شللیطان بللا وسوسللهشللیطان از مشللترک  یرا بلله انحللا یش عیسللیهللا ات دو سللنت اسللت 
 شمارد:  را مردود می ها اما وی تما  آن ،خواند می مختل ، خدا

ِمََیاَعیىس َِمنَعظ  غ  ل  ِذیَب  َالم  او 
 
َعیىسَألَأ ٍب َفال 

 
یِ َأ َِمنَغ  او  وم  ک  نَت 

 
َأ    ِ ُبوِبیم  ِلَ:َََُر ب 

ِذی ُةَِللم  م  َوَالعظ  م  َآد  ن  وم    َ ذِل   ِنألَوَ   ن  وم    ََ اء  وم ََ...11ل 
  ،آملللدن حضللرت عیسلللی بللله وجللودبللدون پللدر  ،طللوالنی شلللیطان در ایللن روایللت نسلللبتاً 

کلللردن مردگلللان گلللل، شلللفای بیملللاران، زنلللده  یلللاسلللاختن پرنلللدگان از   کللله از  -را  هلللا ، عبلللور از در
 ،ربوبیت را به ایشان نسلبت داده ودستاویز خود قرار داده  – بود معجزات حضرت عیسی

کنللون  امللا ایللن ؛خوانللد  مللی  وی را بلله شللرک فللرا دسللت آورده و  بلله پیللامبر الهللی آنچلله از والدت تللا 
کمللالش را   و سللتایش خللدا بللا تسللبیح و تقللدی نتیجلله قللدرت الهللی دانسللته و مراحللل رشللد و 

 .کند شیطان را طرد می
گفت:  ا  دهه پنج دعا برای عیسییّ در ا   لیجبرئکه نقل شده  اما  باقر از  آورد و 

تر از عبادت  چ عبادتی نزد خدا محبوبیرا هین پنج دعا را بخوان؛ زیا ،سییاى ع
 ست: ین - حّجه  ی[ ذ عنی دهه ]اولی - ا  دههیردن به درگاه او در اک
َ وم 
 
َأ نم  ُ َاُْلل َو:َُ ُ ُ ألَل  َل  ی   ِر َش  هَال لد  َاهَّلُلَو  َِإالم َِإل   نَال

 
ُدَأ شه 

 
ی  َوَأ ِدِهَاخل  مُدألَِبی  ُ َام  ََل  ُه و 

َََعىل َش  ِ
ِدیرٌََُ لم ُةََو.ٍَءَف  اِنی  َ:َالثم ََل  داا َص  م  داا ل 

 
ُ ألَأ َل  ی   ِر َش  ُهَال لد  َاهَّلُلَو  َِإالم َِإل   ُدَ نَال شه 

 
أ

ِخ  ذَص   اِلَ تم  َوی  ةا ل   داَاَب  َو  اِلث   ُةََو.َال َ:َالثم ل   داا
 
َل   ُ ألَأ ی   َش   ِر ُهَال ل  د  َاهَّلُلَو  َِإالم َِإل     نَال

 
ُدَأ ش  ه 

 
أ

ِل  دَو َی  ََل  داا َُیول   دَوَص   م  ل   ٌدَََل 
 
َأ ُ ُف  واا ُک  نَل   ُ َ َی  ابِع  ُةََو.ََل  ُهَ:َالرم ل  د  َاهَّلُلَو  َِإالم َِإل     نَال

 
ُدَأ ش  ه 

 
أ

ُ َاُْللُ َو ُ ألَل  َل  ی   ِر ش  مُدألَُییِیَلَ َال  یُوَوََُ َام  یُرَوَوَمُیِ ِدِهَاخل  وُتألَِبی  ُ َی  َال یمٌ َل  َىلَُهو  َََُهو  ِ
ُ لم

                                                                                                                           
، 55، بلاب 92و  77، جملله1، بلاب58، جملله5، باب یوحنا؛ 1-9، جمله59، باب34، جمله5، بابلوقا؛ 33-96جمله 
 .3، جمله54، باب 99-95جمله

 .20، ص9، جالبدایة و النهایة. 10
 .907)صدو (، صاألمالی . 11
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َ ِدیرٌََش  ُةََو.ٍَءَف  ىف:َاخلاِمن  َاهَّلُلَوَ   ِنیب  َاهَّلِلَُماى  یَل  راء  َر  عاألَل  یس  نَد  عَاهَّلُلَِْل  ِ ُدََألََس  ش ه 
 
ألَأ

عاألَو اَد  ِریَهَّلِلَِِب  ُ َب  نم 
 
نَت ََأ ىٌءَِمم  رم  َواالوىلَألَوَب  ة  َهَّلِلَاشِتر  نم 

 
12ََ.َأ

های توحیدی حضرت  از آموزهای  برای شفای بیماران نیز نمونه همچنین ادعیه عیسی
که نمونه آن چنین است: عیسی  است 

یمُ وُمألَال م  اِهَ َالق  ألَام   یمُ ا و 
 
َأ َِإالم َِإل     َاهَّلُلألَال ا و 

 
َأ نم     

 
َِبأ ُل  

 
س أ
 
َأ ألَِإنمِ ُه مم 

هم  ُرألَُن  وُرَاللم  ُرَاُْل  
اِتَو ماو  یِبَوَالنم  َالغ  ألَعاَِلُ ِضنی  لِلَوَاه ر  اُنألَُأوَاَل  نم عاُلألَاْل  ِ یُرَاُْلت  الک  ِةأَل هاد  اِمََالشم  اِا ر 

َعىل ىِلم  نَُتص 
 
ٍدَوََأ مم  ٍدَوَحُم  مم  َِبََآِلَحُم  فعل  نَت 

 
ذاَأ ذاَوَ     .13ََ

 وسیعی از اسماء و صفات الهی است.این دعاها مشتمل بر طی   ،که پیداست چنان
 یابیارز و لیتحل

 عبارات انجیل، حاوی وحدانیت خدا و بسیاری از صلفات الهلی اسلت. ،که دیدیم چنان
بسلیاری از افعلال و صلفات الهلی را بیلان تلری    نیز در طیل  وسلیع همچنین روایات عیسی

تثلیلث وجلود نلدارد و تعلابیری اند. اندیشمندان نیز معتقدند در عهد جدید نصلی دال بلر   کرده
که با ذهن خالی با ایلن کسی  کنلد، چنلین  ملی برخلورد هلا نظیر )پدر و پسر و رو  القدس ( برای 

کیلدتواند هلزاران شلاهد دیگلر عهلد عتیل  و عهلد جدیلد را در  نمی آفریند و نمی مفهومی را بلر  تأ
گرفتن خدا و رسول  ؛توحید مخدوش سازد کنار هم قرار  که  و مالئکله در آیلات قلرآن همان طور 

 74مجید نشانه تثلیث نیست.
کاربرد شناخته  کتاب مقدس مسیحیان وارد نشده است و نخستین  کلمه تثلیث هرگز در 

هلای  گردد. البته بله تصلور مسلیحیان، ریشله  می ، باز580به سال  شده آن در تاریخ مسیحیت
انجیل ح  تعمید در پایان  شود و عبارت اعطای  گانگی در عهد جدید احساس می  مفهو  سه

کرده است:  ، آن را صریحاً متی  بیان 
 75ایشان را به اسم اب و ابن و رو  القدس تعمید دهید.

ایللن اعتقللاد مسللیحیان امللروز، بلله نصللوص حللاوی وحللدانیت خللدا در انجیللل ضللربه   بنللابر
کللودکی، مبللارزه او بلل قالللب عمللدۀ: تکلللم عیسللی چهللارزنللد. همچنللین روایللات در   نمللی ا در 

کلرده ید مطلب بلوده و ؤمشیطان، ادعیه توحیدی، و دعای شفای بیماران،  و توحیلد را تبیلین 
                                                     

 .76، ص9، جاإلقبال باألعمال الحسنة. 12
 .359، صمهج الدعوات؛ 322، صالمصبا  للکفعمی. 13
 .587، صآشنایی با ادیان بزر . 14
 .586. همان، ص15
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نیلازی بله افلراد و  بلی نظیری در قلدرت، نداشلتن یلار و یلاور، بی با ذکر صفاتی همچون یگانگی،
 ،و حیللات و ممللات، شللنوایی و بینللایی هللا اشللیاء و والللدین و همسللر و فرزنللد، مالکیللت آسللمان

 اند.   راه تردید را بسته ،توحیدی انجیلهای  ودن و...، عالوه بر همسویی با آموزهالیتناهی ب
  لیاناج در یسیع نبوت

مطللر  شللده اسللت.  موضللو  نبللوت عیسللی بللار 91در انجیللل بللا حللاف مللوارد تکللراری 
ضللمن دعللوی نبللوت، بلله ابعللاد رسللالت، ضللرورت تبلیللغ خللویش، تکمیللل تللورات و  عیسللی

آب و نلللان  ،خلللدا، پسلللر انسلللان، راه نجلللات کنلللد. او خلللود را نبی می اشلللاره بشللارت بللله ملکلللوت
 کنلد. عیسلی ملی پادشلاه آخلرت بیلانو  قیامت و حیات، نور جهان ،تاک حقیقی ،حیات

گواهی رسالت دارد و هم از جانب خداوند. او نبی خداست و افعال  هم از حضرت یحیی
گواه این امر است. ایشلان پل  از مالقلات یحیلی کلهو غ او   سلل تعمیلد، بلا آوازی از آسلمان 

که نزول رو   ،«تو پسر حبیب من هستی و به تو خشنود »گفت:  می به پیامبری رسید. آنجا بود 
کللرد.  گرفللت و او پلل  از امتحللان سللخت و چهللل روز روزه داری، موعظلله مللرد  را آغللاز  صللورت 

دانسلت.   ملی رسالت او اختصاص به بنلی اسلرائیل داشلت و تعلیملات خلود را از جانلب خلدا
کرد.  می اش و دشمنی با او را دشمنی با خدا تلقی  را، ایمان به فرستاده« عمل خدا» عیسی
نامید. همچنلین او خلود را « پسر انسان»مرتبه در عهد جدید خود را هشتاد بیش از  مسیح 

 76راه نجات و شبان نیکو نامیده است.
وا در نبوت  یسویع اتیر

یسلللوی همچلللون جایگلللاه او در قلللرآن بسلللیار رفیلللع اسلللت. در روایلللات ع جایگلللاه مسلللیح
 خوانللد و خللود را راه نجللات معرفللی مللی کلله او در انجیللل مللرد  را بلله اّتبللا  از خللود فللرا همچنللان

کفلر  عیسوی نیز او را منبع هدایت و عالمت تقوی دانسته و تردیلد در نبلوتش کرد، روایات می را 
 : است ت شدهروای دانند. از اما  صاد   ایمانی می بی و

َاهل دىألَفإَن اَات عواَفولَرسولَاهَّللَ واَمباَازلَمنَعا دَاهَّللَع زَوَج لألَات ع واَآً ار ألَوَ فر
یَوَ ف َمبنَسواهَمنَال سلَ علماتَاهمااةَوَال قألَوَاعلموَا ا َلوَ اک َرجلَعیىسَبنَمر

 17َ...َلَیؤمنَ
                                                     

، 57 – 2، جملله 5، ملرق ، بلاب 98-95ملله ، ج51، بلاب 76، جملله 95، باب 6-1، جمله50، 90، جمله 8، باب متی. 16
، جملله 1، 35، جملله53، یوحنلا، بلاب 1، جمله6، باب99، جمله3، باب لوقا، 30-97، جمله4،باب 50، جمله 9باب
 .93، جمله51،باب 51-4، جمله50، باب  56، جمله4، باب 36و  98-37

 .759، ص9 ، جالنعمةکمال الدین و تما  ؛ 576، ص8 ، جاألصول و الروضة -شر  الکافی. 17
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ا)ى نبلّوت( بلر محللور یکله سلن  آسلل -را امبران و رسلوالن اولللوالعز  یلسللرور پ املا  صلاد 
دانسلللته و فاصلللله داوود تلللا  سلللی و محّملللدیم، موسلللی، عینلللو ، ابلللراه -ملللی چرخلللد  هلللا آن
کرده و شر سییع تاپرسلتی و یکه دعلوت بله یلرا بلر پا سییعت عیرا چهارصد سال بیان 

گونه روایات نبوت عیسی 78کنند. می ( معرفیکگونه شر اخالص و )دورى از هر انلد:   چهار 
مر  ُح ی، أنلَت الَمسل سلییا عیل»خداوند به پیلامبرش: های  . خطاب7

َ
گلواهی1 73...«.یِبلأ هلای   . 

گفتللار معصللومین 9 20....«یللا ُروَ  اِ  قللاَل: »... .بللر نبللوتش یحیللی َن داوَد َو یاَن َبللکلل»: . 
رَبعِمَلللِة َسلَنٍة  َم یَ َسلی بللِن َمللریع

َ
 11«اِ  ا َرُسللوَل یللِلللَم : »و ملرد  حواریللونهللای  . خطللاب4 17«.أ

کننلده مردگلان، رسلول املین،  گفتلار خلدا و یلآفرهمچنین در روایات صلفاتی همچلون زنلده  ده 
 وجود دارد. نبی خدا 

کیدنیز   روایات بر جنبه بشری عیسی عبد خداست و خلود را بنلده   مسیح دارند. تأ
که در همه چیز محتاج اوست و فقیر خدا می  خواند:  وسته مییپ داند 

َ ُهمم  ُهألَواللم   ر 
 
فعَماَأ ِ یعَر  ست 

 
َأ ص  هُوَال

 
َأ رُج واألَوَِإنمِ

 
فعَماَأ مِلُ َن 

 
َأ م ُرَِبی  ِدََال َاه  ح  ص ب 

 
أ

یِریألَو یألَوَغ  ِ َُتش ِموَِبَع ُدرم ألَال ُرَِمنمِ
فق 
 
َأ ِقیر  َف  ل  ىِلألَف  َبِعم  ااا ِ هُوَُم ِت  صب 

 
َُتىِس َأ ءَِبََال 
ِدیِقألَو ِِتَِیَِدیِنألََص  علَُمِصیب    َ ِنََوال ُ َی  مح  نَال َم  م  طَعىل  لمِ َُتن  23ََ.ال

 یابیارز و لیتحل
دربلللاره نبلللوت و زنلللدگانی  روایلللت 950روایلللات عیسلللوی بلللیش از  کللللی از مجملللو  بللله طلللور
کللله پللل  از موضلللوعات اخالقلللی بیشلللترین اشلللتراک را بلللا انجیلللل داراسلللت.  عیسلللی اسلللت 
 هستند.  یت و بندگی خداها بیشتر در زمینه نبوت، زندگانی، زهد، معجزات، عبود  شباهت

که الوهیلت عیسلی شلمارد. در انجیلل   را ملردود ملی  انجیل نیز مشتمل بر عباراتی است 
، راز و نیاز او با  و ممنو  بودن غلو در مورد عیسی« فرزند انسان»، «پسر انسان»عباراتی چون 
 انیلب تصلراح بله مرتبله 34 ی سلیکنلد. ع  گلی او دالللت ملی  ون مختلل  بنلدؤخلدا بلر شل

اطالعللی او از زمللان قیامللت، نشللان   بللی 14فرسللتاده، همکللار و نماینللده خداسللت. کلله کنللد مللی
                                                     

 .541، ص5 ، جتفسیر العیاشی. 18
 .151)صدو (، صاألمالی . 19
 .3)مفید(، ص األمالی .20
 .541، ص5، جکتاب التفسیر. 21
 .100)صدو (، ص األمالی. 22
 .42، ص5)ابن حنبل(، ج الزهد. 23
، 6،بللاب 74-54للله ، جم1، بللاب یوحنللا؛ 52-58، جمللله7، بللابلوقللا ؛13، جمللله96، بللاب94، جمللله55 ، بللابمتللی. 24
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اثبلات  گلی و پیلامبری خلدا را بلرای عیسلی  ن بنلدأهمزملان دو شل روایات نیلز 15بندگی دارد.
کننلد. شللهادت   اش دالللت ملی خلوبی بلر بنللدگی   کننلد. داسلتان والدت و خلقلت او نیللز بله  ملی

نلَت ُسلبحانَ » :اذعان به یگانگی او، منتهای خدا رت بیبر قد عیسی
َ
نفلی  16،«َر ال ِ للَه ِ اّل أ
َمِتل َک عبلُد  یلَر َلّبَ » :الوهیت از خویش در مبارزه با شیطان، خضو  او در برابر پروردگلار

َ
 َر ابلُن أ

مللادی و بشللری هللای  جنبلله ادعیلله توحیللدی او مثللل دعللای دهلله اول ذی الحجلله و 11،«یللَر َلّبَ 
 ید این مطلب هستند.ؤی همه و همه مزندگانی و
که پسر مریما انسانی معمولی میتنهرا  عیسی و مسیحیان اولیهها  ابیونی  دانستند 

کردنلد.  18است. علمای مسلیحیت در قلرون بعلدی تثلیلث و الوهیلت عیسلی را وارد دینشلان 
کله معتقلدان  تثلیلث، برخی دانشمندان با بررسلی ملتن اصللی انجیلل بله ایلن نتیجله رسلیدند 

گونه کردهانجیل را به  در سال  13که با ادعای آنان در جایگاه مسیح مواف  باشد. اند   ای ترجمه 
میالدی تما  اسقفان بزر  مسیحی از سراسلر امکراتلوری در شلهر نیقله جملع شلدند تلا بله  391

یه بللا آریللوس اسللق  لیبللی دربللاره الوهیللت یللا بشللر بللودن  اخللتالف الکسللاندر پاتریللارک اسللکندر
که به نتیجه نرسید. سرانجا  امکرا عیسی کلرد و طلرف تلخاتمه دهند  ور در قضلیه دخاللت 
گرفت و رسمًا الوهیت و خداوندی عیسی ،ترقوی تصویب و اعال  شد و  یعنی الکساندر را 

کله ای  فرشلته ،های بعد، خدا بودن رو  القلدس  پ  از آن در سال 90او فرزند خدا دانسته شد.
مللیالدی در شللورای قسللطنطنیه  385مطللر  شلد و در سللال  ،دمیللد ریمرو  را در حضلرت ملل

آملوزه اعتقلادی مسلیحیت ترین  تثلیث اصلی ،رو  القدس هم خدا اعال  شد و به این ترتیب
کید مسألهدر قرن چهار  وارد این دین شد و سک  در شوراهای بعدی نیز بر این    97شود. می تأ

کلله در احادیللث عیسللوی وجلل   بشللارت ظهللور پیللامبر اسللال   ،ود داردنکتلله مهللم دیگللری 
کللله  بللله اعتقلللاد بسلللیاری از محققلللان ایلللن  91آن اسلللت. مؤیلللدآیلللات متعلللدد قلللرآن نیلللز  اسلللت 

 انطبلللا   -کللله دالللللت بلللر نویلللد ظهلللور پیلللامبر اسلللال  دارد  -بشلللارت، بلللا آیلللات انجیلللل یوحنلللا 
                                                                                                                           

  .9، شمارهبررسی و نقد آموزه تجّسد در مسیحیت؛ و ر.ک: 57، جمله53، باب 71- 77، جمله59، باب 70- 38جمله

 .34، جمله97، باب مّتی. 25
یخ دمش . 26  .344، ص74، جتار
 .959 – 953، ص7 ، جالکافی. 27
 .369، صنامه الهیات مسیحی درس. 28
 .65-9، صها  عیسی در قرآن و انجیل. 29
  .18تا  16. همان، 30
 . 762- 769، ص9، جیهودیت، مسیحیت و اسال . 31

 . از جمله آیه شش سوره ص .32
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 یتللرین حللدیث قدسللی خداونللد خطللاب بلله عیسلل  بللرای نمونلله قسللمتی از طللوالنی 99دارد.
 کند:  می را بیان اوصاف پیامبر اسال 

م  ِلَ َ مح  ُدَص اِلُبَاَل  ُه و  َوَل  ی یب؛َف  ِدَاُْل س  لنی  َالِ کِ َالب  وِلَِبن  یمِ ی   ر َم  اَبن  َی  َاوصی   ُثم 
أِسَ دیِدَالب  لِبألَالشم  اِهِ َالق  وِرألَال م ِقَِبالنم ِ َاُْلشِر مق  جِ َاه  َالو  ِ ألَو   34َ...َاه مح 

  لیانج در معاد
گرفتله اسلت.  هلای حیلات   انجیلل از معلاد بلا عنلوانموضو  معاد در انجیل ملورد توجله قلرار 

کرسی قضاوت، روز داوریجاودانه،  زنلدگی در ، علالم آینلدهی، گلاه علدل الهل  جلوه، نشستن بر 
جهلنم و ، برخاسلتن در قیاملت و و خروج از قبرها جدایی خوبان از بدان،روز محضر پروردگار، 

  95یاد شده است. وسآتش، فرد
وایات عیسوی  معاد در ر

تللری برخوردارنللد. در ایللن   روایللات عیسللوی نیللز در موضللو  معللاد از مفللاهیم مشللابه و متنللو 
قبلر و علااب آن،  ، آتلش دوزم دربلارهاز موضوعاتی همچون مر  و سکرات آن، هشدار روایات 

وحسابرسلی روز جلزا   لآملاده شلدن بلرای حسلاب، نامله اعملا ،برخاستن قیامت، هراس آن روز
گفته  :  فرمود درباره یاد مر  می برای نمونه عیسیاند.   سخن 

بَو ک  َُت ت  اََل  َِإأ  ة  ابم  َالدم نَوَِإنم  َُُتى   َالُقُل وُبَََل  ُرَُتلُقها؛َوَ   ذِل   یم  غ  ت  صعُبَوَی  ت  لَل  عم  ُتنت 
وِتَو ِأ ِ َاْل  قَِ َُت ف  قَِإأاََل  ِةَت  ت عهاَُدُؤوُبَالع اد  غُلُظَت  36َ.ُنوَوَت 

کسلی  فلزای آن یلاد شلده و  همچنین از دوزم، اوصاف، اهل و آتش پر شعله و انلدوه رسلتگار 
که از آن نجات یابد. خداوند عیسی   فرماید: را بر حار داشته و می است 

ََی  اَعیىس   َأاِتَ غ  لٍلَوَ اک  اٍلألَال َأاِتَ     ٍبألَوَا  اٍر َم   عَم   نَی   ُرُبَِم  نَا  اٍر م  ألَاه  ُربَسىل 
نَی َ ُفزألَوَل  اُوَِمهناَی  نَی  یِلَاُْلظِلِمألَم  عَاللم  ِق   عَ   ألَِف   داا َ ب  ممٌ ُ َِمهناَغ  ُُ َی  رٌ ألَوَال ر  دُتُلهَا

َ ِ
ُ  لم ل یٍظألَوَ َغ  ٍ َف  ظم ِ

ألَوُ لم اِْلنی  َالع اِةَالظم َو  ین  ار بم َداُرَاَل  ألَِهی  َاهلاِلکنی  َِمن  نَ ان  َم  اُجو  ی 
خورٍَ ِوَاَیاَعیىس.َخُم اٍلَف  َألَِبئن  ُرک  ِ ذم َال  سنم أَل اِْلنی  َالق  اُرَداُرَالظم یاألَوَِبئس  َسل  ن  نَر    اُرَِْل  لدم ُکنَبَت  ی اَا ألَف  فن    37َ.ن 

                                                     
 .58-56، جمله57و باب 54-53، و جمله 8-6، جمله56، باب 98-96، جمله51یوحنا، باب  33
 .532، ص8 ، جالکافی. 34
، جملله 50، باب،73، جمله 2مرق ، باب  ؛30-94، جمله 52، باب 72، جمله53، باب 34-31، جمله59متی، باب 35

، 92-98، جملله1؛ یوحنلا، بلاب 73-79، جملله 93، بلاب 38-37، جملله90، بلاب 98-91، جملله50؛ لوقلا، بلاب 98
 .70-32، جمله6باب 

 .106، صتح  العقول. 36
 .394، ص51 ، جالکافی. 37
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041 041 

 : فرمود خود در هشدار به قیامت می عیسی
وِءَ َالنم  ُکمَیاَعِ ید  یل  عَی  وِمَالِقیام  ِةَو!َر  ُکمَاهَّلُلَِم نَف  ز  نَُی ؤِمن 

 
َأ َت  ُج ون  ی ف  ا ُُتََت  اُفوَ  

 
َأ ن 

َِیَطاعِةَاهَّلِلَ اس  38َ.النم

 فرمود:در طلب بهشت نیز  و
َ ماِدَو  عَالرم  عیِ َم   ُلَالشم 

 
وِسََأ ِبَالِف د  ل  لِیٌلَِیَط  ق  عَالِکلِبألَل  زاِبِلَم  َاْل  وُمَعىل  39َ.النم 

کردههلای  همچنین روایات مانند انجیل به وقایع آخر الزمان، دجال و فتنله بلر انلد.  او اشلاره 
کلرده   می  الزمان باز در آخر یات عیسیاساسا روا گردد و در نماز به حضرت مهدی )ج( اقتدا 

که:  باقر  کند. از اما   می همراهی و در برپایی حکومت عدل الهی با ایشان  نقل شده است 
ص  ِ ألَُت   وى یم   ٌدَِبالنم  ع  ِبألَُمؤ  اص  وٌرَِبالرمُ َِمنم  اَم  ُ ُِ ظه   ُرَل   ُ َالُکََل   ُ َاه رُمَوََالق  ا ا  وُ ألَی  ُل  ُغَت 

َ َو  ق  ش  ِر ُ لمِ  ِ َوَُس  ل اُنُ َاْل  یِنَ َال  دم ألَوَُیظِه  ُرَاهَّلُلَع  زَوَج  لَِب  ِ َدین   ُ َع   ىل  غ  ِ ب  ََاْل  ل   وَ    ِ ه 
ألَف   لَی    ق َََاُْلش  ِ  ون  ی   رُ َاهَّلِلَعیىس   َب  ُنَم   ر ُلَر ا  ِز ألَوَی  َف   دَعِم  ر  َِیَاه رِمَت    اٌبَسالم

َ ُ لف  َت  ىلم ُیص  40ََ.ف 
 یابیارز و لیتحل

 95املا روایلات عیسلوی  ،معلاد سلخن رانلده اسلت رهبادر یازده بارانجیل با حاف مکررات 
گفته  ها اند. هر دو منبع به حیات اخروی اعتقاد داشته و بر اساس آن مرتبه در این باب سخن 

و جوار  وارد جهنم شده  خیزند و دوزخیان با اعضا بر برمیو حساب، از ق مردگان برای داوری
دایللره مفهللومی معللاد در شللوند، امللا  مللادی و معنللوی متللنعم میهللای  تیان از انللوا  نعمللتو بهشلل

تری از مر ، علالم قبلر، قیاملت و بهشلت وجهلنم وجلود   تر بوده و تصویر محسوس روایات وسیع
دارد و احادیللث عیسللوی اشللتیا  عجیبللی بللرای برخللورداری از حیللات نیکللو وجاودانلله اخللروی 

  انگیزند. برمی
وقلللایع آخلللر الزملللان و برخلللی حلللوادث  بلللارهاسلللالمی( در -و سلللنت )مسلللیحی همچنلللین د

بلا  ،در آن هنگا  دیدگاه مشترک دارنلد. در انجیلل دهشتناک آن، و نزول و بازگشت عیسی
به آسمان و نزول دوباره او بحلث  موضع در مورد صعود عیسی نهقریب به  ،حاف مکررات

کله بلر  ؛رسلد  ملورد ملی 56وی بله این عدد در روایات عیس که آن حال است؛ شده بلا ایلن تفلاوت 
                                                     

 .101، صتح  العقول. 38
یخ مدینه د؛ 20، ص9، جالبدایة و النهایة. 39  .777، ص74، جمش تار
 .335، ص5 ، جکمال الدین و تما  النعمة. 40
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خالف استنباط مسیحیان از عهد جدید مبنلی بلر فرملانروایی، پادشلاهی و تشلکیل حکوملت 
توسی این پیامبر الهی در آخر الزمان، او درآن هنگا  نقلش هلدایت پیلروان خلود و جهانیلان در 

گرفت و پشتیبان آخلرین را به عهده     یاری اما  دوازدهم شیعیان یعنی اما  مهدی خواهد 
 الزمان و پیرو دین اسال  است.  حجت خدا در آخر

 لیانج میتعال دری اخالقی ها آموزه
مشللترک اناجیللل وروایللات عیسللوی بلله اخللال  اختصللاص یافتلله هللای  بخللش مهمللی از آمللوزه

کلی تعالیم به است.  ند: ا در اناجیل به سه دسته قابل تقسیم اخالقی حضرت عیسی طور 
  .. رذایل اخالقی9، . فضایل اخالقی اجتماعی1 ،. فضایل اخال  فردی7

 تهلللایب  ،اخلللالص در عملللل ،دعلللا ،توبللله ،شلللامل، ایملللان بللله خلللدا فضلللایل اخلللال  فلللردی:
دربلاره اخلالص  مسلیح به عنوان نمونله، ؛شود می وزیاند پرهیز از دنیا طلبی و ثروت ،نف 
 فرمود:  می عمل در

... و  ُکنلد مطّللع نشلود  ز آنچه دست راسلتت ملیچون صدقه دهی دست چا تو ا
کلاران مبللاش یا کنلی ماننللد ر یلرا چلون عبللادت  کنلای  یللا در ؛ ز کلله در  خللوش دارنلد 

کوچه گوشه گ های  ارند تا ملرد  ایشلان را ببیننلد. ...املا چلون روزه زها ایستاده نماز 
کاران ترشرو مباشیددا یا ید، مانند ر   47.ر

که  -نا  مّمونا ه دانست. او با اشاره به بتی ب می منفور سلطه مال برقلب انسان را عیسی
 گفت:  - مظهر خدای ثروت بود

کسلب ملال و کله در پلی  در حقیقلت بلت پرسلتند و نیلرو، فکلر و  انلد، ثلروت کسانی 
قلبشلللان در اختیلللار آن بلللت خواهلللد بلللود و خلللدا در قللللب آنلللان جلللایی نخواهلللد 

 41داشت.
محبت به  ،و والدین احترا  به ح  برادر ،د شامل محبت به مر :فضایل اخال  اجتماعی

گاشت و صدقه ،خدمت به خل  ،دشمن گاشلت از خطلای بلرادر  می عفو و  شود. در انجیل 
ملرد   تلرین بلزر و مدارا با او فضیلت محسوب شده و ح  او مقد  بر قربانی بلرای خداسلت و 

  49هستند. ها خادمان آن
                                                     

 .58-5، جمله6، بابمتی. 41
 .69، صهای تاریخی انجیل های چهارگانه زندگی عیسی نجات دهنده ما به انضما  ارزشر.ک:  42
 .71-79، جمله 50، باب مرق ؛ 98-91، جمله 90، باب96-95، جمله1، باب متی. 43
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  فرماید: می : عیسیپرهیز از رذایل اخالقی
گناه هر گناه است. می که    44کند غال  
یا ،در انجیل کاب خیانت، تکبر و خودبینی از رذایلل اخالقلی شلمرده شلده  ،نگاه حرا  ،ر

است. همچنین انسان از قتل، خشم به برادر، توهین به اشخاص و نسبت ناروا، حل  النلاس، 
گناه ترین بزر تجاوز به حقو  دیگران منع شده است. در انجیل  موجلب ؛ زیلرا است نج ، 

  45گردد.  فس  و فجور و دزدی و زنا می
وا دری اخالقی ها آموزه  ی سویع اتیر

نیللز همچللون انجیللل بلله سلله دسللته اخللال  فللردی و اجتمللاعی و  روایللات اخالقللی مسللیح 
 :پرهیز از رذایل اخالقی قابل تقسیم است

مان و یقین به خدا، ای ،شامل خودشناسی، تشوی  به تفکر :های اخال  فردی روایات آموزه
گریسلتن بلرای او تلرس از او ،حیلا از خلدا ،لکلی بله او بلا نوافلل و تویکاد او، نزدی ،محبت خدا  ،و 
گنله ،عبلادت، دعللا ،سکاسلگزاری  ، شللگانیپ اخلالص، توکللل، صلبر، محاسللبه نفل ، نفللرت از 

تللالش  ،آملادگی بلرای ملر ، بردبلاری ،توبله و اسلتغفار ،حفلظ زبلان، انفلا  در راه خلدا، احسلان
قناعلللت، اهمیلللت دانلللش و  ،  طانیهللای نفسلللانی، مبلللارزه بلللا شلل  تلللرک خلللواهش ،بللرای ملکلللوت

شللود. در ایللن زمینلله همچلللون انجیللل روایللات عیسللوی بلله اخللالص در صلللدقه،  مللی حکمللت
 فرماید:  می کنند و عیسی داری، نماز خواندن سفارش می روزه

ِمیِاِ َ لُیعِطَِبی  ُدُ مَف  ل 
 
َأ ق  دم  ص  َََِإأاَت  َو  لُیدِهنََلُیخِفَِمنَِِشاِلِ ألَو  ِدُ مَف  ل 

 
وِمَأ وُمَص  َی  ِإأاَ ان 

َ ِتم یِ َِمنَُدهِاِ َل  ت  ف  حَش  من  َِلی  و
 
ىََأ لَی   اِفُرَف  یِ َالنم َِإل  اُظر  َََی  ألَو  ٌ ُِ ُ َص ا نم 

 
ََأ ل  ُدُ مَََِإأاَص  ىلم

 
أ

لُیخِفَ یِ ِ َف  اََِیَب  ُمَالثم  ِ نم َُیق  َاهَّلل  ِإنم  ُه؛َف  یِ َس  ر  َعل  ق  ز ِ ُم ُمَال ِ نم ماَُیق 
  َ 46َ.اء 

نگرش مثبلت  ،نیکی به پدر و مادر ،نیز شامل محبت و مهربانی به مرد اخال  اجتماعی: 
آمادگی برای دشلمنی  ،تواضع و فروتنی ،،ن بدیپرهیز از همنش ،به مخلوقات، خدمت به عالم

ردن از دسترنج خو ، مت شمردن فرصتی، غن زىیست امر به معروف و نهی از منکر، ستم ،مرد 
ترک  ، ارانکویکنی با نیهمنش ،ستگانیمت به شاکآموزش ح،  حفظ زبان ،حالل خواری ،خود
 فرمود:  می شود. برای نمونه در این زمینه عیسی می ا دوستییدن

                                                     
 .37، جمله8، باب یوحنا. 44
 .90-55، جمله51، باب متی. 45
 .353، ص7)عبد الرزا (، ج المصّن . 46
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045 

َََُطوب َِللُمت  امِحِ َألَاولئَِنی    ََ َالِقَی َُهُمَاْل  ُلوُمون  ِةَوم  47َ.یام 
 ،نفا  ، بدگمانی به مرد  ،بدگمانی به خدا ،وزیاند الم ، ادوستییشامل دن رذایل اخالقی:

، عملل  رسلانی، آزار پرخورى ، دروغ ، خودپسندى ، گرانیجویی از د بیبخل، ع ،حرص ، خشم
گناه فرموده است:  تأثیردر  شود. عیسی می نکردن به علم خود  مخرب 

َ ِتم یُُتَل  لم  وَص  َََل  ِتم یُُتَل  لم  اایاألَوص  َام  ِمثل  وَا ُُ ِصی ىََت  وج   َاه وتاِدأَل مثال 
 
أ ُکوُنوَا عُیِاُکُمَََت 

 
ِمنَأ

عَصاِدٍقَ ر  َِبو  َاهَّلِلَسالم  در  ُُتَماَعاد 
 
َاه َناِرألَماَأ مثال 

 
ُموعَأ 48ََ.الدمُ

کلی  گستره زمان و منلابع متعلدد،  پراکندگی روایات اخالقی عیسی با وجوددر نگاه  در 
بر چهار محلور خودشناسلی، خداشناسلی، جهلان  مند برخوردار بوده و از ساختاری نظا  ها آن

 فرمود:  می خودشناسیدرباره  سییع شناسی و آخرت محوری استوارند.
فنُ َ عِ ُ َن  َی  نَال عِ ُفنَم  َی  یس  49ََ...َل 

  دنیا محل عبادت و بندگی است: ،جهان شناسیدر 
ا ُکمَُتِلقُُتَهل  ِإنم  ُکمألَف  ِ بم ِةَر  یُکمَِبع اد 

50ََ.عل 

  :واالترین فضیلت، عش  و محبت خداست خداشناسیدر 
رى

 
بم اِنألَِإنَأ َل  ُ َر  ُکون  نَی 

 
َُیِ یُقَع ٌدَأ ألَوََال َاشت  ر  ط  س خ 

 
ُِهاَأ ل  د 

 
ُِهاََأ ل  د 

 
َأ ط  س خ 

 
ِإنَأ

ِةَ َاشِتر  ل  ُلَعم  عم  ایاَی  َِللدمُ َتاِدماا ُکون  نَی 
 
ُیِ یُقَع ٌدَأ َال  ذِل   ؛َوَ   ر  َاشت  رى 

 
51ََ.أ

گرایی ای عمل اخالقی و عامل انگیزشی در التزا  به اعمال اخالقلی اعتقلاد بله : مبنآخرت 
 :  فرمود می جهان آخرت است. ایشان

َ َو  ُعَِفیاَالِع اُدَاُملو  زر  َت  ةا ع  زر  وَم  ایاَُتِلق  َالدمُ ََِإنم  َو  ََاُْلرم  َو  رم  ََالشم  ألَو  یر  بم  ٌةَااِفع  ٌةََاخل  غ  ُ َم  یُرَل  اخل 
َ َاِمناِبألَو  وم  رمََُی  ََالش  ُ َِعااٌءَو  َاِمصادَل  وم  52َ.ِشقاٌءَی 

 یابیارز و لیتحل 

روایلت،  5500از بیش از  ،موضو  اخالقی پرداخته است. در مقابل آن نودانجیل مجموعا به 
                                                     

 .307، ص57؛ بحار األنوار، ج105، صتح  العقول. 47
 .99،  72)ابن ابی الدنیا(، ص الور  .48
 .953، ص9، جآداب النف . 49
 .39، ص9، جالدّر المنثور. 50
یخ مدینه دمش . 51  . 771، ص74، جتار

 .357، ص57، جار األنواربح؛ 105، صتح  العقول. 52



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
سوم

ت و 
بیس

ماره 
، ش

هارم
چ

 

046 046 

کسلللب دانلللش و حکملللت توصلللیه ملللی 62بلللا احتسلللاب  کللله بللله    601حلللد اقلللل  ،کننلللد  روایلللت 
رو   ی اخالقلللی هسلللتند. از ایلللنهلللا  حللاوی آملللوزه هلللا روایللت عیسلللوی، یعنلللی حلللدود نیملللی از آن

کم و فراوانلی روایلات عیسلوی اختصلاص بله اخالقیلات دارد. همچنلین بیشلترین  بیشترین تلرا
یللر از  شللباهت در روایللات و انجیللل مخللتص موضللوعات و آموزه کلله مللوارد ز هللای اخالقللی اسللت 

 شود. منتج می ها آن
رین اشتراک را در زمینه اخال  فصل مشترک اسال  و مسیحیت است و هر دو دین بیشت. 5

 اخال  دارند.
گرا و فضیلت محور هستند و رسالت مهم ادیان اسلال  . 9 اسال  و مسیحیت هردو اخال  

گسترش فضایل اخالقی در جامعه است.   و مسیحیت پ  از اعتقاد به خدا و پیامبران بزر  
گفتمللان دینللی اسللالمی مسللیحی و جللاب  اخللال  و آداب عیسللی. 3 زمینلله مناسللب 

 هلا و پیامبر اسال  و نزدیکی زمانی آن مخاطبان است. شرایی اجتماعی مرد  عصر عیسی
نسبت به یکدیگر نشان دهنده ضرورت تعلیم اخلال  و حکملت در آن زملان و جایگلاه ممتلاز 

 آن در هر دو دین است.
گر چه عیسی. 7 بنی اسرائیل و منجی دین یهود بلود، املا سلبر زنلدگی  آخرین پیامبر ا
عمللو  یهودیللان، مسللیحیان و  الگللوی مناسللبی بللرای گرایانلله او مللدار، زاهدانلله و عاقبللت  اخللال

 مسلمانان است.
های مشللترک بللرای رشللد  بلکلله از زمینلله ،شللمارد اسللال  نلله تنهللا ادیللان الهللی را مللردود نمی. 1
 گیرد. می های الهی بهره ارزش

 یسویع اتیروا و لیانج در احکام
که پیشوایان الهی برای سعادت بشر آورده ای از اعمال و مناسر مجموعه    عبادی و عملی 
شلوند. پیلامبران در تلرویج و  ملی مصلالح دنیلوی و اخلروی هسلتند احکلا  نامیلدهو برخلوردار از 

قللوانین جدیللدی نیللاورده و اداملله  تاسللی  احکللا  یکسللان نبللوده و برخللی همچللون عیسللی
کننده تعالیم انبیاید جلز انلدکی تغییلرات، حکلم  د. مسیح ان  پیشین بوده هنده و تکمیل 

کید می و همواره بر شریعت موسی جدیدی نیاورد   59کرد. تأ
گرچه امروزه هفت آیین: تعمید،  ی و گلاار تلدهین، دسلت اعتلراف، ، عشلای ربلانی،تأییلدا

کلیللد واژه ،کلیساسللتهللای  ین آیللینتللر مهللماز  ازدواج مسللیحی مشللترک، هللای  امللا اناجیللل بللا 
                                                     

 .71-77، جمله97، باب لوقا؛ 52-54، جمله1، باب متی. 53
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بلا روایلات همچلون نملاز، روزه، ازدواج، قصلاص وحرملت  عت مسلیحشری ازهایی  شباهت
 :کشند. برای نمونه در روایت آمده است می قتل، زنا، نگاه حرا ، شهادت دروغ را به تصویر

َ َو  ک  ا ألَوَسیم بمِ ِبَالرم  ُ َِمنَغ    إنم  ااألَف  ِ ُرَوَالزم ظ  اَُیثیُرُهَالنم  ُةَوَسّنم  ِ اعُهم األَوَالشم  هو  ُک ون ََاتم َت  َال  نم 
ِ َِإىل ظ  َالنم  ِدید  ألَوََل  َعین     ِفظو  َماَل  ِنَف  ُج   ز نَی  ُ َل  ِإنم  ألَف  َل    یس  ََماَل  عو  ِإِنَاس ت   
َِإىل اُظر  َت  الم 

 
َِباهَّللََأ َسالم نت  یعَأِل   افعلألَوَالت  َف  َل    لمُ ِ َت  ِِتَال  ِةَالم 

 
وِبَاْل  أ 54ََ.ث 

 : مشابه انجیل است کامالً همچنین متن این حدیث 
َُموَس ََََِإنم  ألَو  ِلُفواَِباهَّلِلَ اِأِبنی  ََت  نَال

 
أُمُرُ مَأ َی  ُفوُلََ ان 

 
اَأ ن 
 
ِلُفواَِباهَّلِلَصاِدِفنیَو:َأ َت  ََال  ال

ألَو عمَالألَو:َلِکنَُفوُلواَ اِأِبنی  55.ن 
 

کدا  از انجیل و روایات به جزئیات مسائل   هیچ ،با وجود اشتراکات یاد شده ،اساس این بر
نیلز در انجیلل رسلالت خلود را  اند. عیسلی  و بیشتر با نگاه اخالقی بدان پرداخته   کردهورود ن

کامل تورات، وظیفه خود را تکمیلل و  تأییدبلکه ضمن  ،داند نمی ابطال تورات و صح  انبیا
 فرماید:   می همچنین اما  صاد  56داند. اجرای احکا  آن می
َ...َِ ْ ْاِ

ْی  ِ َِیَا  َعل  ل  ْن  ِز
ُ
َأ ْلک   اُمَو 

 
َأ َال  َِفی   اَِفص   اٌاَو  َُل  ُدوٌدَل   ْیس  ْمث   اٌلَو 

 
َأ اعُظَو  ی  ِلَم   و 

َ یا  اِر و  ْرُمَم  َف  َال  57ََ.ُلُدوٍدألَو 
کیلدبنابراین انجیل و روایات، اشتراک احکا  ندارنلد و  بلر نملاز و روزه و ملوارد نهلی شلده،  تأ

بهبللود حیللات دنیللوی و در ارتقللای معنللوی جاملله بشللری و  هللا ضللرورت آن نقللش ایللن قللوانین و
 رساند.  می اخروی در همه ادیان الهی را

 اتیادب در لیانج تشابه
که در مطالعه تطبیقی روایات و اناجیل مطر  میسؤاالاز دیگر  شود، میزان تشلابه ادبلی  تی 

که: آیا هیچ شباهت ادبی  وجود میه ب سؤالدر مقا  مقایسه این ؛ زیرا با انجیل است ها آن آید 
گزار  ند؟ ا های انجیل و روایات وجود دارد یا این دو از یکدیگر متفاوت هبین 

گونه روایت وجود دارد:های  در پاسخ به این پرسش با بررسی  انجا  شده چهار 
که   ند. ا از نظر موضو  و محتوی مشابه انجیل کامالً ال . روایاتی 

                                                     
 .585، ص3، جنوادر االصول. 54
 .15، صالنوادر. 55
 .58-54، جمله 1. متی، باب 56
 .541، ص5، جکتاب التفسیر. 57
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که در موضو  مشابه اما در متن متفاوت  ند.ا ب. روایاتی 
که از نظر موضوعی مشابه اما مفصلج. روایا  ترند.   تی 

که در انجیل وجود نداشته و مضامین جدیدی دارند.   د. روایاتی 
گفت  کلم ندارنلد که این با وجوددر پاسخ باید  ، هر دو سنت، موضوعات مشابه مورد بحلث 

وت و محتوای عبارات یکسان نیست و روایات عیسوی با ادبیاتی متفا ،جز در اندکی موارداما 
اما بلا بیلان  ،البته عمده این روایات طوالنی نیستند .اند  تر از انجیل به موضو  پرداخته  مشرو 

کوتاه حاوی حکمت با تحقیقات به عملل  که آن های عمیقی هستند. شاهد  شیوا و تمثیالت 
. مشابه انجیل هستند کامالً روایت از نظر متن  91آمده، از مجمو  روایات عیسوی تنها قریب 

کلله در آن کلار «فلی االنجیلل»یللا « مکتللوب فلی االنجیلل»عبلارت  هلا همچنلین روایلاتی  رفتلله،  بلله 
روایللات  أوحیللانی بللودن منشلل گللر بیللانبیشللتر از ایللن تعللداد نیسللتند. بللدیهی اسللت ایللن مطلللب 

که معصلوم ؛از اناجیل است ها و عد  اقتباس آن ن امعصوم  هلا آن  ناحتی این ادعا 
کردهرا از اناجیل دیگری  با توجه به تحقیقات انجا  شلده در ؛ زیرا قابل اثبات نیست ،اند  نقل 

شلود و  تأییلد نملی  و ائمه معصو   روایات عیسوی، چنین ادعایی درباره پیامبر اسال 
یلا  واسطه خدا با عیسلی  مشتمل بر سخنان بی  ناروایات معصوم که این ،و دلیل دیگر

که در هیچ  شود.  نمی جای انجیل یافت همان احادیث قدسی است 
در بسللیاری از مللوارد، بللا تفاصللیل،  ،بنللابراین روایللات عیسللوی ضللمن همسللویی بللا انجیللل

ایفلا   سلیره عیسلی نواختی و شیوایی خود نقش مهمی در تبیین زوایای پنهلان زنلدگی و یر
ی و کننلد. البتلله بعیلد نیسلت برخللی افلراد، تفصلیالت و تفللاوت بلا اناجیلل را حمللل بلر جعللل  ملی

کننلد هلای  بلا توجله بله شلباهتشلود؛ زیلرا  تأییلد نملیاملا ایلن عقیلده  ،ساختگی بودن روایات 
تلوان فلی الجملله و بلدون  نملی ،هلا های قرآنی آن  موجود این حجم از روایات با انجیل و پشتوانه

کرد ها بررسی سندی اعتبار همه آن اعتبلار اسلناد و ملدارک  که آن مضاف بر ؛را مخدوش اعال  
 نیز قابل بررسی است.  ها اجیل و صحت و سقم آنان

 یریگ جهینت
 آید. می دست به از این مقاله نتایج زیر 

انجلا  شلده، بلین روایلات عیسلوی و اناجیلل متلی، ملرق ، لوقلا و هلای  . با توجه بله بررسلی5
 ها به لحاش آماری از اختالفات آنها  های زیادی وجود دارد و اشتراکات آموزه  یوحنا، شباهت
 .بیشتر است
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که ها  شباهتبیشترین . 9 اشتراکات وحیانی رسالت  گر بیاندر اعتقادات و اخال  است 
 انبیاست. 

و از نظر آماری وجه اشتراکی  اند نکرداخته . انجیل و روایات به احکا  شریعت عیسی3
  شود. نمی در این میان یافت

ت بلوده و اعتقلاد بله معلاد الزمله . اعتقاد بله وجلود خلدا و نبلوت، اصلل اساسلی هلر دو سلّن 7
 انگیزشی عبادات و اعمال صالح است. 

کاملللل محتلللوایی آنلللان و یلللا اقتبلللاس 1 . اشلللتراک روایلللات و اناجیلللل بللله معنلللای شلللباهت 
هلا بیشلتر از جهلت مبلانی عقیلدتی و اخالقلی   بلکه این شلباهت ،معصومین از اناجیل نیست

گزاره  ادبی.های  است تا 
یشلللترین روایلللات عیسلللوی در زمینللله اخلللال  صلللادر شلللده و بیشلللترین ب ،. از نظلللر فراوانلللی6

کله  بنلابراین  .اهمیلت اخلال  در دو دیلن اسلت گلر بیلاناشتراکات مربوط بله اخالقیلات اسلت 
گفتمان آیینی، موضوعات اخالقی است.   بهترین زمینه ایجاد 

ی زندگی پیامبر زهد و اخال  است و در بسیاری از موارد الگویی مناسبی برا . عیسی4
  اخالقی مسلمانان است.

گلزاره . بلا وجلود اشللتراکات8 همسلان نلاچیز بللوده و  کللامالً هلای   موضلوعی روایلات و انجیللل، 
ضللمن نفللی اقتبللاس روایللات عیسللوی از  مسللأله،دهنللد. ایللن   تللری مللی روایللات، اطالعللات افللزون

لهلی و رسلالت با توجه به عللم ا ناو دیگر معصوم   پیامبر اسال  ،دهد می اناجیل نشان
کرده خود در تفسیر قرآن، نقش مهمی در تبیین زوایای مختل  زندگانی عیسی اند و با   ایفا 

بله بسلیاری از زوایلای پنهلان  هلا گیلری از آن  ه  توانند با بهر می مسیحیان توجه به این نقطه قّوت،
مند  ز روایات بهرههایش دست یابند و در تبیین و تفسیر ابهامات موجود ا و آموزه زندگی مسیح

 شود. 

 کتابنامه
کریم _  قرآن 

 کتاب مقدس _

کثیللر(. تحقیلل : علللی شللیری، دار احیللاء  ،البدایللة والنهایللة _ اسللماعیل ابللن عمللر الدمشللقی)ابن 
 تا.  التراث العربی، بی

، طهران: یامویالم یاظم الموسوکد ی : السی، تحقیناثی، محمد بن محمد العآداب النف  _
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  .5380ه، یتبه المرتضوکالم
کتلب عللو  انسلانی آشنایی با ادیان بزر  _ ، حسین تلوفیقی، تهلران: سلازمان مطالعله و تلدوین 

مرکلز  قلم: مؤسسله فرهنگلی طله و ها )سمت(، مرکلز تحقیل  و توسلعت عللو  انسلانی و دانشگاه
 .ش5325 جامعة المصطفی االعلمیة، پانزدهم، جهانی علو  اسال 

بلن موسلی  یم عللیرکلن عبلد الیاللد ی، رضفی السنه االقبال باالعمال الحسنه فیما یعمل مره _
، اول، یتللب االعللال  االسللالمکومی، قللم: میللد بللن طللاووس(، تحقیلل : جلواد القی)السلل یالحلل
5757.  

  .5753د، اول، یخ مفینگره شکد، قم: ی، محمد بن محمد مفاألمالی _

ه، اول، خ الصللدو (. قللم: مؤسسلله البعثللی)الشلل یه القمللیللبللن بابو ی، محمللد بللن علللاالمللالی _
5757.  

 . 9003دارالنهار، الطبعه االولی، بیروت: ، طری  الخالدی، االنجیل بروایه المسلمین _
  .5703دو ، بیروت: ، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحار األنوار _

یخ دمشلل  _ کر(،  تللار )تللاریخ مدینلله دمشلل (، علللی بللن الحسللن هبلله ا  الدمشللقی )ابللن عسللا
  .5751رالفکر، علی شیری، بیروت: داتحقی : 

  . 5363، حسن بن علی ابن شعبه حرانی، قم: موسسه النشر االسالمی، دو ، تح  العقول _
شلهرى، قلم: موسسله علملی فرهنگلی  ، محملد محملدى رى حکمت نامه عیسی بن ملریم _

 ش.5329، ث، دو یدار الحد
 مرعشلی نجفلی، ة ا یلتابخانله آکوطی، قم: ین سی، جالل الدالدر المنثور فی التفسیر بالمأثور _

5707.  

گلراث، ترجملهدرسنامه الهیات مسیحی _ بهلروز حلدادی، قلم: مرکلز مطالعلات و  :، آلیستر ملر 
 .ش5387تحقیقات ادیان و مااهب، 

م، المرکلز االعلملی للتقریلب ئ، مهلدی منتظلر القلاالروایات حلول المسلیح بلین السلنه و الشلیعه _
 .ش5387بین المااهب االسالمیه، 

 . 5790ه، یتب العلمکروت: دار الی)ابن حنبل(، ب یبانیمحمد الش، احمد بن الزهد _
، ژاک هلای چهارگانله هلای تلاریخی انجیلل زندگی عیسی نجات دهنده ملا بله انضلما  ارزش _

  .5247جا،  بی کانون یوحنای رسول، ژومیه،

، محملللد صلللالح بلللن احملللد مازنلللدرانی، تهلللران: المکتبللله األصلللول و الروضلللة -شلللر  الکلللافی _
  .5389، اول، االسالمیه
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  .5704 دارالکتب االسالمیه، اول، تهران: نی، یلکعقوب یمحمد بن  ،الکافی _

  .5380ه، یاشی، تهران: چاپخانه علمی، محمد بن مسعود عکتاب التفسیر _
  .5321اسالمیه، دو ، تهران: ه، ی، محمد بن علی ابن بابوکمال الدین و تما  النعمة _
، قللم: دارالرضللی)زاهدی(،  یفعمللک م بلن علللی عللاملییبللراه(، اجنللة األمللان الواقیللة) المصلبا  _

5701.  
، عبللد الللرزا  بللن همللا  الصللنعانی، تحقیلل : حبیللب الرحمللان االعظمللی، بیللروت: المصللن  _

 منشورات المجل  العلمی. 
، رضی الدین عبدالکریم علی بلن موسلی الحلی)السلید ابلن مهج الدعوات و منهج العبادات _

کرمانی، اب   . 5755وطالب و محرر، محمد حسن، قم: دارالاخائر، اول،الطاووس( تحقی : 
 تا. ل، بییروت: دار الجی، بیترما ی، محمد بن علنوادر االصول فی معرفة احادیث الرسول _
  .5708قم: چا : اول، سی اشعرى قمی، ی(، احمد بن محمد بن عی)لألشعرالنوادر _

 : مسلعد عبدالحمیلد السلعدی، ، عبلدا  بلن محملد القرشلی )ابلن ابلی اللدنیا(، تحقیلالور  _
 قاهره: مکتبه القرآن.

، اف، ای، پیتللرز، متلللرجم: حسللین تللوفیقی، مرکللز مطالعلللات و یهودیللت، مسللیحیت و اسللال  _
 .ش5387 ،تحقیقات ادیان و مااهب

کاظم رضازاده جودی، «بررسی و نقد آموزه تجّسد در مسیحیت» _ ، حکملت و فلسلفه، محمد 
 .9سال دهم، شماره

کر، «ات الکلافی در مقایسله بلا عیسللی در مسلیحیتعیسلی در روایل» _ کلاظم شلا علللو  ، محملد 
 .15، شماره ش5388، بهار حدیث




