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بررسی تطبیقی آموزههای مشترک انجیل و روایات عیسوی فر یقین
تاریخ دریافت1397/5/13 :
تاریخ پایرش1397/8/3 :

ابوالفتح عزیزی ابرقویی
کاظم قاضی زاده
3
مهدی مهریزی
4
محمدعلی ایازی
1
2

چکیده

روایات معصومان

تعالیم برخاسته از وحی الهی و از جمله حاو ی زوایهای مختلفهی

از زنههدگانی حضهههرت عیسههی

هسهههتند .ایهههن روایههات عیسهههوی بهههه دلیههل دربهههرداشهههتن

آمههوزه هههای متعههدد اعتقههادی و عملههی ،مطمههح نظههر بسههیاری از اندیشههمندان مسههلمان و
مسیحی بوده و در پژوهشهای خویش از آنها بهره گرفتهاند؛ اما به دلیل پراکندگی آنها

در منهابع متعهدد روایهی ،تهاریخی و غیهره فهریقین ،تهاکنهون کسهی موفه بهه اسهتخراج همههه

آموزههای آنها نشده است .بیتردید استخراج آموزهها و بررسی تطبیقی آنها بها اناجیهل
اربعه (متی ،مرق  ،لوقا و یوحنا) که مورد اعتماد مسهیحیان و حهاوی آمهوزهههای مسهیح
هستند میتواند منجر به کش

اشتراکات متعدد و زمینه گفتمان بین ادیهانی شهود.

ایهن نوشههتار سهعی دارد بهها مقایسهه ایههن دو میهراث اسههالمی و مسهیحی ضههمن ارائهه نمههایی

کلی از آموزههای مشترک ،و با کمو آمار ،می ان فراوانی ایهن اشهتراکات را در موضهوعات
مختل

به تصویر کشیده و تحلیل و بررسی کند.

کلیدوا هها اناجیل اربعه ،روایات عیسوی ،آموزهها ،اشتراک ،حضرت عیسی

.

و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهرانabolfath7@gmail.com .

 .1دانشجوی دکتری علو قرآن و حدیث واحد علو
 .2استادیار دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسلول) ).(ghazizadeh_kazem@yahoo.com
 . 3دانشیار گروه علو قرآن و حدیث ،واحد علو و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهرانtoosi217@gmail.com .
 .4استادیارگروه علو قرآن و حدیث ،واحد علو و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهرانayazi1333@gmail.com .
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طرح مسأله

انجیل یکی از کتاب های آسمانی است که مشتمل بهر تعهالیم حضهرت عیسهی

اسهت.

قهرآن در آیهات متعهدد از انجیهل سهخن گفتهه و از آن بها عنهاوین «کتهاب»« ،نهور» و «ههدایت» یهاد

میکند 5.این کتاب بعد از حضر ت عیسی مکتوب گردیده و مسیحیان به آن اعتقاد داشهته و

آن را منبههع اص ههلی آمههوزهه ههای دینههی خ ههود م ههیداننههد .کت ههاب مقههدس مس ههیحیان دربرگیرن ههده
موضوعات متعدد اعتقادی ،اخالقهی و احکها دیهن مسهیح

کریم ،مسلمانان نی به عیسی

اسهت .بهر اسهاس دسهتور قهرآن

و انجیلش اعتقاد داشته و به شریعت او احتهرا مهیگاارنهد.

قههرآن کههریم ضههمن ال ه ا بههه اعتقههاد بههه انبیههای الهههی و آنچههه بههر آنههان نههازل شههده ،مسههلمانان را بههه
َ َّ َ َ َّ
َ ً َ
َ ُ
گفتمان بین ادیانی تشوی میکند تا زمینه تحق کلمه أ ال ن ُ
عبد ِ ال َ َو ال ن ْش ِر َک ِب ِه ش ْیلا َو ال
َ َّ َ َ ُ َ َ ً َ َ ً ّ ُ
ون ا  6فراهم شود.
یت ِخا بعضنا بعضا أ ْر بابا ِمن د ِ
بر این اساس ،شواهد تاریخی نشان میدهد پژوهشههای علمهی  -تطبیقهی قهرآن بها انجیهل
سههابقهای بههه درازای عصههر نههزول تهها دوره معاصههر دارد؛ امهها بهها توجههه بههه پراکنههدگی و تعههدد روایههات

عیسی

 ،تطبی آنها با انجیل بسیار اندک صورت گرفته و زمینهساز اخهتالف شهده اسهت

تا جایی که طری

خالد مسیحی آنها را «انجیل مسلمین» میخواند و ادعها می کنهد روایهات
7

مجهه ا از انجی ههلانههد .مس ههیحیان آم ههوزههههای ق ههرآن و احادی ههث را در بههاره حض ههرت عیس ههی

گ ارشهایی افسانهای میدانند که بهرهای از واقعیت ندارند؛ 8حال آنکه با بررسیهای انجا

شده روایات اسالمی از آموزه های مشترک متعددی با انجیل برخوردارند و این مقاله قصد دارد

آنها را به تصویر بکشد.
ً
ً
ضرورت این پژوهش آن است که اوال ،آموزههای مشترک دیده میشود؛ ثانیا ،با جامعنگری
ً
موجب کاهش تعارضات و تفسیر به رایهای اسالمی -مسیحی میشود؛ ثالثا ،بستر گفتمهان
همدالنه و پیشرفت اعتقادی میشود.

مبنههای ایههن تحقی ه روایههات سههه کتههاب.1 :حکمههتنامههه عیسههی بههن مههریم بههه قلههم محمههد

محمدی ریشهری .2 ،الروایات حول المسیح بین السنة و الشیعة نوشته مهدی منتظر القائم،

 .3االنجیل بروایة المسلمین ن وشته طری
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خالد است که با حاف مکررات بیش از یوهه ار و

 .5سوره مریم ،آیه 30؛ سوره آل عمران ،آیه .48
 .6سوره آل عمران ،آیه .64
 .7االنجیل بروایة المسلمین ،ص 30و .42-41
« .8عیسی در روایات الکافی در مقایسه با عیسی در مسیحیت».

انجیل هستند .این روایات ،در این مقاله «روایات عیسوی» نا گرفتهاند.

روش نوشتار حاضر بر این بوده اسهت کهه ابتهدا اناجیهل اربعهه (متهی ،مهرق  ،لوقها ،و یوحنها)

بررسی شده و آموزههای آن استخراج و دستهبندی شوند .سک
عیسههوی نی ه صههورت گیههرد و پ ه

صورت کتابخانهای و با توصی

اینکار در بهاره تمهامی روایهات

از آن ،آمههوزههههای مشههابه مقایسههه و تحلیههل شههود .ایههنکههار بههه
و تحلیل آمهاری صهورت گرفتهه و بها توجهه بهه ایهنکهه تها کنهون

کسهی بهه بررسهی و مقایسههه ایهن حجهم از روایههات بها انجیهل نکرداختهه ،ایههن پهژوهش در نهوع خههود
بدیع است .شایستف ذکر است با توجه به قرابت روایات با مفاهیم قرآنی و استناد علما به آنها
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صهد روایههتانههد کههه بههه نظههر مههیرسههد حههاوی تمههامی احادیههث شههیعه و سههنی در بههاره عیسههی

و

این نوشتار بنا بر صحت آنها گااشته ،هر چنهد بررسهیههای اسهنادی روایهات عیسهوی کهاری
ارزشمند و ضروری است که تا کنون انجا نشده اسهت ،امها از مجهال ایهن مقالهه خهارج بهوده و

پژوهشی جدا میطلبد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل می ان اشتراکات روایات عیسوی با اناجیل اربعه

است و سؤال اصلی آن است که :آیا در بین روایات عیسوی و اناجیل اربعه آموزههای مشهترک
وجود دارد؟ اگر چنین مشترکاتی وجود دارد درچه موضوعاتی و به چه می ان است؟

آمار آموزههای انجیل و روایات اسالمی

محتویات این مقاله مبتنی بر تحلیل موضوعی و دسته بندی آموزههای انجیل و روایات به

صورت هم مان و ارائه آمار و تحلیل نتایج بر اساس آن است .به طور کلی ،آموزههای اناجیل و

روایهات عیسهوی بههه سهه قالهب اصههلی و مشهترک اعتقههادات ،اخهال و احکها قابههل تقسهیمانههد.

بخههش اعتقههادی شههامل سههه دسههته از آمههوزههههای توحیههد ،نبههوت و معههاد اسههت .بخههش دو بههه

تعههالیم اخالقههی مسههیح

کههه بههه ابعههاد فههردی و اجتمههاعی و معرفههی رذایههل اخالقههی تقسههیم

میشود .بخش سو به احکا اختصاص یافته است.

در ز یههر ابتههدا آمههار آمههوزههههای ایههن دو سههنت را ارائههه کههرده و په

موضوعی ،هر بخش را تحلیل و بررسی خواهیم کرد.

از آن بههر اسههاس طبقههه بنههدی

جدول زیر بیانگر مواضع طرح یو موضوع است و با حاف مکررات تنظیم شده است.
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جدول  1آموزههای انجیل
ردیف

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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27
29
31
32
33
34

موضوعات

تعداد

توحید و صفات خدا
نبوت
معاد
معج ه
ً
اخالقی (مجموعا)
ایمان به خدا و پیامبرش
محبت به خدا
محبت به عیسی
محبت به خل
توبه
دعا
رعایت حرمت برادر
ح همسایه
اخالص در نماز و روزه
احترا به والدین
عفو و گاشت
صدقه
پرهی از رذایل( جمعا)
کاب
ریا
خیانت

33
37
11
21
115
12
2
3
3
5
6
3
1
4
2
7
6
24
3
7
1

دزدی
طمع
حسد
عیبجویی
بدزبانی
خباثت و مکر و شهوتپرستی و کفر و
غرور و جهالت.
قتل
قسم
شهادت دروغ
زنا
نگاه حرا
قصاص

3
2
1
1
2
1
3
1
4
2
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

توحید
معاد
عقیدتی و عبادی
نبوت
والدت عیسی
کیفیت خلقت
اوصاف عیسی
شریعت
جانشینان و حواریون
بنی اسرائیل
صعود به آسمان
نزول و بازگشت
مسیح در قیامت
زهد عیسی
ادعیه ومناجات
کارها بین مرد
اخال
علم آموزی و حکمت
حدیث قدسی
برگرفته از انجیل

11
35
65
15
44
11
23
3
27
38
31
25
5
8
14
175
536
69
41
11
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جدول  2روایات عیسوی به تفکیک موضوع

آموزههای اعتقادی اناجیل اربعه

این بخش شامل توحید ،نبوت و معاد است که بر اساس اهمیت به آنها میپردازیم.
اعتقاد به خدا و توحید در انجیل

توحید اساسیترین پیا عیسی

و اهمیت آن به قهدری اسهت کهه بهه عنهوان اولهین حکهم

انجیههل یههاد مههیشههود .عیسههی خههدای ابههراهیم ،اسههحا  ،یعقههوب و دیگههر پیههامبران را یکههی
میدانهد و مهیفرمایهد« :اوّل همهه احکها ایهن اسهت کهه بشهنو ای اسهرائیل َی ُه َهوه خهدای مها َی ُه َهوه

واحد است» .انجیل مشتمل بر صفات خداست .او واحد ،دانا ،هدایتگر ،مالو آسهمانهها،
قابل ستایش ،عادل ،بخشنده و قاضیالحاجات است .او را محالی نیست و قهادر اسهت کهه

از سههن ههها فرزنههدان بههرای اب ه راهیم برانگی انههد .غایههب از نظههر و عههالم نهههان و آشههکار ،آمههرزشگههر
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گناهان ،مالو روز ج ا ،پاداش دهنده و کیفر کننده است.

9

توحید در روایات اسالمی

روایههات عیسههوی نیه یگههانگی و اسههماء و صههفات الهههی را مکههررا بههه تصههویر مههیکشههند .تکلههم

عیسی

در نوزادی نمونه بارز آن است:

ُ َّ
ُ ُ
ُ
َّ
الل ُ َه َّمألَأنلوَالقر ُ
علال َِی َُد ُن َّلوک َّ
ألَالر ِفیلعَعلىلََ ِلٌَشََ ِملنَت ِلقل َأنلوَ
یلب َِیَعل َّ ِلوکألَاْلت
ِ
َّ
ا
ا
لب ُ
افلاَأج ن
َوه َّلن َُدتلان َِملنَفر ِفل ألَ
یال َِط
ال ِذیَتلقوَس عا َِیَا ِ
لواء َِبک ِلما ِتل َُمنلت َِ ٍ
عال َِهم ِ کَََ...10
فأت نیَطا ِئ ٍ

ایههن روایههت حههاو ی بههیش از چهههل مههورد افعههال و صههفات الهههی اسههت .منههاظره عیسههی

شههیطان از مشههترکات دو سههنت اسههت کههه شههیطان بهها وسوسههههههایش عیسههی

بهها

را بههه انحههای

مختل  ،خدا میخواند ،اما وی تما آنها را مردود میشمارد:

َّ
ُُ
َب َّی ِ َأنَتک َّونوَ ِمنَغی ِ َأ ٍا َفالَعیىسََ
َ
یاَعیىسألَأنوَال ِذیَبلغ َِمنَعظ ِمَر ب ِ
ُ َّ
َّ 11
َّ
َّ
ذل َ َنَآدمَوَلواءَ ََ...
العظمة َِلل ِذیَ ون ِنألَوَ ِ

ً
در این روایت نسبتا طوالنی شیطان ،بدون پدر به وجود آمدن حضرت عیسی

َ:ب ٌَِ

 ،سهاختن

پرنههدگان از گههل ،شههفای بیمههاران ،زنههده کههردن مردگههان ،عبههور از در یههاههها را  -کههه از معجهه ات

حضرت عیسی

بود – دستاوی خهود قهرار داده و ربوبیهت را بهه ایشهان نسهبت داده ،وی را بهه

شرک فرامیخواند؛ اما این پیامبر الهی آنچه از والدت تا کنون بهه دسهت آورده و مراحهل رشهد و
کمههالش را نتیجههه قههدرت الهههی دانسههته و بهها تسههبیح و تقههدی

می کند.

از اما باقر

نقل شده که جبرئیل

و سههتایش خههدا شههیطان را طههرد

در ا ّیا دهه پنج دعا برای عیسی

آورد و گفت:

اى عیسی ،این پنج دعا را بخوان؛ ز یرا هیچ عبادتی ن د خدا محبوبتر از عبادت
کردن به درگاه او در ایا دهه  -یعنی دهه [اول] ذی ّ
حجه  -نیست:
ُ
َاْلل َوَلل ُ َال ُ
ملدألَبی ِلد ِه ن
نَ:أشه ُدَأنَال َإل َإ َّال ُ
َاهَّللَولدهَال َشر ی َل ُ ألَل ُ ُ
َالیل َوَ ُهلوَ
أ َّو ُ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ا
ُ َّ
َّ
الثا ِنی ُ َةَ:أشه ُدَ نَال َإل َإ َّال ُ
َاهَّللَوللد ُهَال َش ِلر ی َلل ُ ألَأللداَصلمداََلَ
عىلَ ٌَِشَ ٍءَف ِدیرََ.وَ
َ
ِ ِ
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 .9متهی ،بههاب  ،6جملهه  ،15-14بههاب ،11جملههه ،25بهاب ،26جملههه 54-53؛ مههرق  ،بهاب ،11جملههه  ،25-23بههاب ،12
جمله 33-26؛ لوقا ،باب ،1جمله ،37باب ،12جمله5-2؛ یوحنا ،باب  ،1جمله ،18باب ،5جمله 44و  ،29باب ،11
جمله ، 22-21باب ،17جمله.3
 .10البدایة و النهایة ،ج ،2ص.90
 .11األمالی (صدو ) ،ص.204

همچنین ادعیه عیسی

عیسی

برای شفای بیماران نی نمونهای از آموزههای توحیهدی حضهرت

است که نمونه آن چنین است:

َّ
َّ
َُّ َُّ ُ َّ ُ ُ َّ ُ ُ
الل ُهل َّلمألَإ َّنَأسللأ ُل َبأ َّن ل َأنللو ُ
ألَنل ُ
لَرَ
لاهرَاْل هللر
َاهَّللألَال َِإل ل َِإال َأنللوألَاللللَالقیللومألَال ل ِ
ِِ
ِ
ُ ُ ُ
َّ ُ ُ
َّ
الَوَاهر ِول ن
َّ
للیألَعل ِ ُ
للللَوَ
َاْلتعلللالألَاْلنل
للبَوَالشللهاد ِ ألَالک ِ یلللر
للانألَأ ج
النللماوَ ِ
وَالل ِ
للالمَالغیل ِ
ُ
ُ
ُ
13
َبَ ذاَوَ ذاََ .
ِاا ر ِامَأنَتص ِ َّىلَعىلََم َّم ٍدَوَ ِآلَم َّم ٍدَوَأنَتسعٌ ِ َ

چنان که پیداست ،این دعاها مشتمل بر طی

بررسی تطبیقی آموزههای مشترک انجیل و روایات عیسوی فریقین

ا
ا
َّ ُ
ا
َّ
لةَ:أشلله ُدَأنَال َإل ل َإ َّال ُ
َاهَّللَولللد ُهَال َشل ِلر ی َل ل ُ ألَألللداَ
لداَ.وَالث ِالثل َ
لالبةَوَال َولل َ
یت ِخللذَصل ِ
ِ
ِ
ا
ا
ُ
َّ ُ
ُ ُُ
لةَ:أشلله ُدَأنَال َإل ل َإ َّال ُ
َاهَّللَولللد ُهَ
ابعل َ
صللمداََلَی ِلللدَوََل َُیولللدَوََلَیکللنَل ل َ سللواَألللدََ.وَالر ِ
ِ ِ
ُ
ُ ُ ُ ُ ُ
َی ُ
وَمی ُ
لولألَبی ِلد ِه ن
ُ ُ
یلوَوَ ُهلوَل َّللَال ُ
َال ُ
یلرَوَ ُهلوَىلََ
هلییََ ِ
ِ
ُال َّش ِر ی َل ألَل َاْلل َوَ ُل َالملدألَی ِ
ألََسل ُ
لةَ:ل ِنللیب ُ
للٌَشَ ٍءَفل ِلدیرََ.وَ ن
َاهَّلل َُمن لللَألَ
امنل َ
لعَاهَّلل َِْلللنَدعللاألَلللی َر راء ِ
َاهَّللَوَ للىَ ِ
ال ِ
ِ
َّ
ُ
ُ
َواالوىلََ12.
َ
َاَخترَ
َهَّلل ِ
َهَّلل َِِباَدعاألَوَأن َب ِر یَء ِ ََِّنَتب َّر ىَألَوَأ َّن ِ
أشهد ِ

وسیعی از اسماء و صفات الهی است.

تحلیل و ارز یابی

چنان که دیدیم ،عبارات انجیل ،حاوی وحدانیت خهدا و بسهیاری از صهفات الههی اسهت.

همچنین روایات عیسی

نیه در طیه

وسهیعتهری بسهیاری از افعهال و صهفات الههی را بیهان

کرده اند .اندیشمندان نی معتقدنهد در عههد جدیهد نصهی دال بهر تثلیهث وجهود نهدارد و تعهابیری

نظیر (پدر و پسر و روح القدس ) برای کسی که با ذهن خالی بها ایهنهها برخهورد مهیکنهد ،چنهین
مفهومی را نمیآفریند و نمیتوانهد هه اران شهاهد دیگهر عههد عتیه و عههد جدیهد را در تأ کیهد بهر

توحید مخدوش سازد؛ همان طور که کنار هم قرار گرفتن خدا و رسول و مالئکه در آیهات قهرآن
مجید نشانه تثلیث نیست.

14

کلمه تثلیث هرگ در کتاب مقدس مسیحیان وارد نشده است و نخستین کهاربرد شهناخته

شده آن در تاریخ مسیحیت به سال  ، 180بازمیگهردد .البتهه بهه تصهور مسهیحیان ،ریشههههای

مفهو سهگانگی در عهد جدید احساس میشود و عبارت اعطای ح تعمید در پایان انجیهل
ً
متی ،آن را صریحا بیان کرده است:
ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید.
 .12اإلقبال باألعمال الحسنة ،ج ،2ص.46
 .13المصباح للکفعمی ،ص399؛ مهج الدعوات ،ص.312
 .14آشنایی با ادیان بزر  ،ص.184
 .15همان ،ص.186

15
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بنههابر ایههن اعتقههاد مسههیحیان امههروز ،بههه نصههوص حههاوی وحههدانیت خههدا در انجیههل ضههربه

نمههیزنههد .همچنههین روایههات در چهههار قالههب عمههدۀ :تکلههم عیسههی

در کههودکی ،مبههارزه او بهها

شیطان ،ادعیه توحیدی ،و دعای شفای بیماران ،مؤ یهد مطلهب بهوده و توحیهد را تبیهین کهرده و

با ذکر صفاتی همچون یگانگی ،بینظیهری در قهدرت ،نداشهتن یهار و یهاور ،بهینیهازی بهه افهراد و
اشههیاء و والههدین و همسههر و فرزنههد ،مالکیههت آسههمانههها و حیههات و ممههات ،شههنوایی و بینههایی،
الیتناهی بودن و ،...عالوه بر همسویی با آموزههای توحیدی انجیل ،راه تردید را بستهاند.
نبوت عیسی

در اناجیل

در انجیههل بهها حههاف مههوارد تکههراری  37بههار موضههوع نبههوت عیسههی

عیسههی

مطههرح شههده اسههت.

ضههمن دعههوی نبههوت ،بههه ابعههاد رسههالت ،ضههرورت تبلیههغ خههویش ،تکمیههل تههورات و

بشههارت بههه ملک ههوت اشههاره می کنههد .او خ ههود را نبیخههدا ،پسههر انس ههان ،راه نجههات ،آب و ن ههان

حیات ،تاک حقیقی ،قیامت و حیات ،نهور جههان و پادشهاه آخهرت بیهان مهیکنهد .عیسهی
هم از حضرت یحیی

گواهی رسالت دارد و هم از جانب خداوند .او نبی خداست و افعال

او گواه این امر است .ایشهان په

از مالقهات یحیهی

و غسهل تعمیهد ،بها آوازی از آسهمان کهه

میگفت« :تو پسر حبیب من هستی و به تو خشنود » ،به پیامبری رسید .آنجا بود که نزول روح
صههورت گرفههت و او پ ه

از امتحههان سههخت و چهههل روز روزه داری ،موعظههه مههرد را آغههاز کههرد.

رسالت او اختصهاص بهه بنهی اسهرائیل داشهت و تعلیمهات خهود را از جانهب خهدا مهیدانسهت.

عیسی
مسیح

«عمل خدا» را ،ایمان به فرستادهاش و دشمنی با او را دشمنی با خدا تلقی میکرد.
بیش از هشتاد مرتبه در عهد جدید خود را «پسر انسهان» نامیهد .همچنهین او خهود را

راه نجات و شبان نیکو نامیده است.

16

نبوت در روایات عیسوی

جایگههاه مسههیح در روای ههات عیسههوی همچ ههون جایگههاه او در قههرآن بس ههیار رفیههع اس ههت.
ّ
همچنههان کههه او در انجیههل مههرد را بههه اتبههاع از خههود فههرا مههیخوانههد و خههود را راه نجههات معرفههی

میکرد ،روایات عیسوی نی او را منبع هدایت و عالمت تقوی دانسهته و تردیهد در نبهوتش را کفهر

و بیایمانی میدانند .از اما صاد
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روایت شده است:

 .16متی ،باب  ،8جمله  ،10 ،20جمله ،6-5باب  ، 21جمله ،46باب  ،15جمله  ،28-21مهرق  ،بهاب  ،1جملهه ،14 – 9
باب ،2جمله ،10باب  ،7جمله ،30-24لوقا ،باب  ،3جمله ،22باب ،6جمله ،5یوحنا ،باب  ،13جمله ،5 ،31جمله
 34-28و  ،36باب  ،7جمله ، 16باب  ،10جمله،15-7باب  ،15جمله.23

آسهیا(ى نب ّهوت) بهر محههور

سهرور پیهامبران و رسهوالن اولهوالع را  -کهه سههن
امها صهاد
آنه هها م ههی چرخ ههد  -ن ههوح ،اب ههراهیم ،موس ههی ،عیس ههی و ّ
محم ههد دانس ههته و فاص ههله داوود ت هها

عیسی

را چهارصد سال بیان کرده و شهر یعت عیسهی
18

را بهر پایهه دعهوت بهه یکتاپرسهتی و

اخالص و (دورى از هر گونه شرک) معرفی میکنند .روایات نبوت عیسی
َ
 .1خطابهای خداوند بهه پیهامبرش« :یها عیسهی ،أن َ
هت َ
المسهی ُح ِبهأمری .2 19.»...گهواهیههای
َ
وح ا  .3 20.»...گفتههار معصههومین « :ک ه َ
ان َب هی َن َ
داود َو
یحیههی بههر نبههوتش ...«.قههال :یهها ُر َ ِ
َ
َ
22
عم َله ِهة َس َهن ٍة» .4 21.خطههابهههای حوار یههون و مهرد ِ « :له َهم یها َر ُسههول ا ِ »
عی َسهی به ِهن َمههر َی َم
أ َرب ِ
همچنهین در روایهات صهفاتی همچههون زنهده کننهده مردگهان ،رسههول امهین ،آفر یهده گفتهار خههدا و
نبی خدا وجود دارد.

روایات بر جنبه بشری عیسی

نی تأ کید دارند .مسیح

چهار گونهانهد:

بررسی تطبیقی آموزههای مشترک انجیل و روایات عیسوی فریقین

ات عواَفَلَرسلَلَاهَّللَ ألَوَ فلرواَالاَنلزلَملنَعنلدَاهَّللَعلزَوَجلٌألَات علواَآثلارَاهللدىألَفإَنلاَ
علمالَاهمانةَوَال قألَوَاعلمواَ ن َلوَ نک َرجٌَعیىسَبنَمر یَوَ ف َانَسواهَملنَال سلٌَ
َلَیؤمنََ17...

عبهد خداسهت و خهود را بنهده

فقیر خدا میداند که در همه چی محتاج اوست و پیوسته میخواند:

َّ
الل ُه َّمَإ َّنَأص ُ
هوَال َأست ِ یعَرَفعَماَأ لر ُهألَوَال َأ ِملل ُ َنسلعَملاَأ ُ
رجلواألَوَأصلبحَاه ُ
ملر َِبی ِلدَ
ِِ
ا
ُ
ُ
َّ
ُ
ُ َّ
ءَبَ
َبعم ِلىلألَفللَف ِقیلرَأفق ُلر َِم ِلنألَال َت ِ
غ ِیر یألَوَأصبهو َُم ِِتنا ِ
وَبَعلد ِریألَوَال َت ِىسلَ ِ
شلم ِ
َّ
طَعىلَمنَال َیَ ُ
َت ُ
َّ
نََ23.
مح ِ َ
عٌَم ِصیب ِِت َِی َِد ِینألَوَال َُتن ِل
ص ِد ِیقألَوَال ج

تحلیل و ارز یابی

ب ههه ط ههور کل ههی از مجم ههوع روای ههات عیس ههوی ب ههیش از  350روای ههت در ب ههاره نب ههوت و زن ههدگانی

عیسههی

اسههت ک ههه پهه

از موض ههوعات اخالقههی بیش ههترین اشههتراک را ب هها انجیههل داراس ههت.

شباهت ها بیشتر در زمینه نبوت ،زندگانی ،زهد ،معج ات ،عبودیت و بندگی خدا هستند.
انجیل نی مشتمل بر عباراتی است کهه الوهیهت عیسهی

را مهردود مهیشهمارد .در انجیهل

 .17شرح الکافی-األصول و الروضة ،ج ،8ص146؛ کمال الدین و تما النعمة ،ج ،2ص.412
 .18تفسیر العیاشی ،ج ،1ص.175
 .19األمالی (صدو ) ،ص.515
 .20األمالی (مفید) ،ص.3
 .21کتاب التفسیر ،ج ،1ص.175
 .22األمالی (صدو ) ،ص.500
 .23ال هد (ابن حنبل) ،ج ،1ص.79
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عباراتی چون «پسر انسان»« ،فرزند انسان» و ممنوع بودن غلو در مورد عیسی

خهدا بهر شهؤون مختله

بنهدگهی او داللهت مهیکنهد .عیسهی
24

 ،راز و نیاز او با

 37مرتبهه بهه صهراحت بیهان

مههیکنههد کههه فرسههتاده ،همکههار و نماینههده خداسههت .بههیاطالعههی او از زمههان قیامههت ،نشههان

بنهدگی دارد 25.روایهات نیه هم مهان دو شهأن بنهدگهی و پیهامبری خهدا را بهرای عیسهی

اثبهات

مهیکننههد .داسههتان والدت و خلقههت او نیه بههه خههوبی بههر بنهدگیاش داللههت مههیکننههد .شهههادت
َ
عیسی بر قدرت بیمنتهای خدا ،اذعان به یگهانگی او« :ال ل َهه ّال َأن َ
هبحان َ
و» 26،نفهی
هت ُس
ِ ِ
هو عب ُهد َک اب ُهن َأ َم ِتهوَ
الوهیت از خویش در مبارزه با شیطان ،خضهوع او در برابهر پروردگهارَ « :ل َّبی َ
َل َّبیه َ
هو» 27،ادعیههه توحیههدی او مثههل دعههای دهههه اول ذی الحجههه و جنبههههههای مههادی و بشههری
زندگانی وی همه و همه مؤ ید این مطلب هستند.
ابیونیها و مسیحیان اولیه عیسی

را تنها انسانی معمولی میدانستند که پسر مهریم

است .علمهای مسهیحیت در قهرون بعهدی تثلیهث و الوهیهت عیسهی را وارد دینشهان کردنهد.

28

برخهی دانشهمندان بها بررسهی مهتن اصهلی انجیهل بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه معتقهدان تثلیهث،

انجیل را به گونهای ترجمه کردهاند که با ادعای آنان در جایگاه مسیح مواف باشد 29.در سال

 325میالدی تما اسقفان بهزر مسهیحی از سراسهر امکراتهوری در شههر نیقهه جمهع شهدند تها بهه

اخههتالف الکسههاندر پاتر یههارک اسههکندریه بهها آر یههوس اسههق

لیبههی در بههاره الوهیههت یهها بشههر بههودن

عیسی خاتمه دهند که به نتیجه نرسید .سهرانجا امکراتهور در قضهیه دخالهت کهرد و طهرف
ً
قویتر ،یعنی الکساندر را گرفت و رسما الوهیت و خداوندی عیسی تصویب و اعال شد و
او فرزند خدا دانسته شد 30.پ
روح را در حضههرت مههریم

از آن در سالهای بعد ،خهدا بهودن روح القهدس ،فرشهتهای کهه

دمیههد ،مطههرح شههد و در سههال  381مههیالدی در شههورای قسههطنطنیه

روح القدس هم خدا اعال شد و به این ترتیب ،تثلیث اصلیتهرین آمهوزه اعتقهادی مسهیحیت
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 .24متهی ،بهاب  ،11جملهه ،27بهاب ،26جملههه53؛ لوقها ،بهاب ،4جملهه19-18؛ یوحنها ،بهاب  ،5جملهه ،47-17بههاب ،6
جمله ،40- 38باب  ،12جمله ،45- 44باب  ،13جمله14؛ و ر.ک :بررسی و نقد آموزه ت ّ
جسد در مسیحیت ،شماره.2
ّ .25متی ،باب  ،24جمله.37
 .26تاریخ دمش  ،ج ،47ص.377
 .27الکافی ،ج ،4ص.212 – 213
 .28درسنامه الهیات مسیحی ،ص.362
 .29عیسی در قرآن و انجیلها ،ص.61-2
 .30همان 56 ،تا .58

نکته مهم دیگری که در احادیث عیسوی وجود دارد ،بشارت ظهور پیامبر اسال

است

که آیات متعدد قرآن نی مؤید آن است 32.به اعتقاد بسیاری از محققهان ایهن بشهارت ،بها آیهات

انجیل یوحنا  -که داللت بر نوید ظهور پیامبر اسال دارد  -انطبا دارد 33.برای نمونه قسمتی

از طوالنیترین حدیث قدسی خداوند خطاب به عیسی
میکند:

اوصهاف پیهامبر اسهال

را بیهان

ُ َّ
َاْل س ن
لَلَبن َّلی ِد ُ
َالم ِلٌَ
للیَوَل یلیب؛َف ُهلوَ مح ُلد
َصلال ُب ج
ِ
ثَاوصی َیاَبنَمر یمَال ِ ک ِ َالب ِ ِ ِ
َّ
َّ
َّ
ُ
أحََ34...
لبألَالش ِ
شر ِ َِبالن َِرألَال ِاه ِ َالق ِ
اهمح ِ ألَو َالوج ِ َاه مق ِ َاْل ِ
دیدَالب ِ

بررسی تطبیقی آموزههای مشترک انجیل و روایات عیسوی فریقین

در قرن چهار وارد این دین شد و سک

در شوراهای بعدی نی بر این مسأله تأ کید میشود.

31

معاد در انجیل

موضوع معاد در انجیل مهورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت .انجیهل از معهاد بها عنهوانههای حیهات

جاودانه ،روز داوری ،نشستن بر کرسی قضهاوت ،جلهوهگهاه عهدل الههی ،عهالم آینهده ،زنهدگی در
محضر پروردگار ،روز جدایی خوبان از بدان ،و خهروج از قبرهها و برخاسهتن در قیامهت ،جههنم و

آتش ،فردوس یاد شده است.

35

معاد در روایات عیسوی

روایههات عیسههوی نی ه در موضههوع معههاد از مفههاهیم مشههابه و متنههوعتههری برخوردارنههد .در ایههن

روایات از موضوعاتی همچون مر و سکرات آن ،هشهدار در بهاره آتهش دوز  ،قبهر و عهااب آن،
برخاستن قیامهت ،ههراس آن روز ،آمهاده شهدن بهرای حسهاب ،نامهه اعمهال وحسابرسهی روز جه ا

سخن گفتهاند .برای نمونه عیسی

درباره یاد مر میفرمود:

ُ
ُ ُ
إ َّن َّ
ُ
لذل
َالد َّابة َِإأاََل َُت تکبَوََلَُتل نَوَ ُتنلتعمٌَلت
صلعبَوَیتغ َّی ُلرَتلقهلا؛َوَ ِ
ِ
ُُ
ُ
ُ
واَالع اد ِ َت ُ
عهاَد ُؤ ُ
ظَ36.
قنوَوَتغل َ
ولَوَتت
ِإأاََلَت فق َِ ِأ ِ َاْل ِ

ُ
َالق ُل ُ
لواَ

همچنین از دوز  ،اوصاف ،اهل و آتش پر شهعله و انهدوهفه ای آن یهاد شهده و رسهتگار کسهی
 .31یهودیت ،مسیحیت و اسال  ،ج ،2ص.469- 462
 .32از جمله آیه شش سوره ص .
 33یوحنا ،باب  ،15جمله ،28-26باب  ،16جمله ،8-6و جمله 17-13و باب  ،14جمله.18-16
 .34الکافی ،ج ،8ص.139
 35متی ،باب ،12جمله ،37-35باب  ،13جمله ،49باب  ،19جمله 30-27؛ مرق  ،باب  ،9جمله  ،43باب ،10،جمله
28؛ لوقا ،باب  ،10جمله ،28-25باب  ،20جملهه ،38-34بهاب  ،23جملهه 43-42؛ یوحنها ،بهاب  ،5جملهه،29-28
باب  ،6جمله.40-39
 .36تح العقول ،ص.506
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است که از آن نجات یابد .خداوند عیسی

را بر حار داشته و میفرماید:

یللاَعیىسللَألَاهل ُلر َّ
نکللالألَال َ
لللَوَ
َأالَ ل ٍلب
اَسىلَمللعَمللنَی ُللر ُا َِمل
ألَوَنللار ِ
لنَنللار ِ
ٍ
َأالَ غل ٍ
ٍ
ٍ
ا
َّ
ُُ
ُ
ظلمألَمنَی ُ
ألَف عَ ِق عَاللیٌ ُ
نو َِمهناَیسزألَوَلنَ
یدتلهاَر رحألَوَال َی نه ُُ ُ َِمهناَغ َّمَ بدا ِ
َاْل ِ ِ
ِ
ُ َّ
ُ َّ َّ
َّ
ی ُ
ألَهلل ُ
َاهللال ن
للیظألَوَ ِلٌَ
َال َّبلار ینَو َالع لا ِ َالظ ِلاتم نیألَو ِلٌَف ٍلظَغ ٍ
َدار ج
کی ِ
نجوَمنَ ان َِمن ِ
َّ
َّ
ُ ُ َّ
یاَعیىسألَبئنو َّ
ُن
َدارَالظ ِاتم نیألَسنَال ِلذ ُرکَ
یاألَوَبئ َالق ار
َالد ُار َِْلنَر نَسل
خَرَ.
الَف ٍَ
َ ِ ِ
م ٍ
ِ
ا
ُ
نسن ألَفکنَبَت ی َاَ37.

عیسی

خود در هشدار به قیامت میفرمود:

ُ ن ُ
نَیل ِ ُ ُ
لوء!َ یلفَت ُجلَنَأ ُ
ر یل ُکلمَیلاَع یلد َّ
َتللافَنَ
َالقیام ِلةَوَأنلُت
َالن ِ َ
لوم ِ
ِ
لؤمنکمَاهَّلل َِملنَفل عَی ِ
38
َّ
َاهَّللَ .
َطاعة ِ َ
الناح َِی
ِ

و در طلب بهشت نی فرمود:

ُ َّ
عَالر ِ َّ ُ
َالشعی ِ َم َّ
وحَ39.
َالس د ِ َ
أ ٌ
لاألَلق ِلیٌ َِیَطل ِب ِ
زاب ٌَِم ِ
عَالک ِ
مادَوََالنومَعىلَاْل ِ

همچنین روایات مانند انجیل به وقایع آخر ال مان ،دجهال و فتنههههای او اشهاره کردهانهد .بهر

اساسا روایات عیسی

در آخرال مان بازمیگردد و در نماز به حضرت مهدی (ج) اقتهدا کهرده

و در برپایی حکومت عدل الهی با ایشان همراهی میکند .از اما باقر

نقل شده است که:

ُ ُ ُ ُ ُ ُ
ُ
النص ل ُ
ألَمؤ َّیللدَب َّ
ُ َّ
ُ
الرعللب ُ
لَزألَی لللغَ
ألَت للوىََل ل ُ َاهرمَوَتظهللرَل ل َالکنل
ِ
القل ِلاُ َِمنللاَمنصللَر َِب َّ ِ
ِ
ُ َّ
َّ
ُ
ألَوَیظه ُللر ُ
ُسللل ُان ُ َاْلشللر ََوََاْلغلل ا ُ
ینَ ِللل ِ َوَلللوَ لل ِ هَ
َاهَّلل
ِ
ِ
ِ
ِ
َعللزَوَجللٌَب ل ِ َُدینلل َعللىلَالللد ِ
َّ
ُ
ُ
ُ
َاهَّللَعیىسللَبللنَمللر یمَ َ
لدَعمللرألَوَینل ِلز لَررح ِ
رمَت ل ااَسال َفل ِ
اْلش ل َّ ِ َنألَفلللَی ل قََ ِیَاه ِ
ُ 40
ف ُیصىلَتلس َََ .

تحلیل و ارز یابی

انجیل با حاف مکررات یازده بهار در بهاره معهاد سهخن رانهده اسهت ،امها روایهات عیسهوی 35

مرتبه در این باب سخن گفتهاند .هر دو منبع به حیات اخروی اعتقاد داشته و بر اساس آنها

مردگان برای داوری و حساب ،از قبر برمیخی ند و دوزخیان با اعضا و جوارح وارد جهنم شهده

و بهشههتیان از انههواع نعمههتهههای مههادی و معن هوی متههنعم میشههوند ،امهها دایههره مفهههومی معههاد در

روایات وسیعتر بوده و تصویر محسوستری از مهر  ،عهالم قبهر ،قیامهت و بهشهت وجههنم وجهود
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 .37الکافی ،ج ،15ص.327
 .38تح العقول ،ص.505
 .39البدایة و النهایة ،ج ،2ص90؛ تاریخ مدینه دمش  ،ج ،47ص.444
 .40کمال الدین و تما النعمة ،ج ،1ص.331

برمیانگی ند.

همچن ههین دو سهههنت (مس ههیحی  -اسهههالمی) در ب ههاره وقهههایع آخ ههر ال مهههان و برخ ههی حهههوادث

دهشتناک آن ،و نزول و بازگشت عیسی

در آن هنگا دیدگاه مشهترک دارنهد .در انجیهل ،بها

حاف مکررات ،قریب به نه موضع در مورد صعود عیسی

به آسمان و نزول دو بهاره او بحهث

شده است؛ حال آنکه این عدد در روایات عیسوی بهه  56مهورد مهیرسهد؛ بها ایهن تفهاوت کهه بهر
خالف استنباط مسیحیان از عههد جدیهد مبنهی بهر فرمهانروایی ،پادشهاهی و تشهکیل حکومهت
توس این پیامبر الهی در آخر ال مهان ،او درآن هنگها نقهش ههدایت پیهروان خهود و جهانیهان در

یاری اما دوازدهم شیعیان یعنی اما مهدی

حجت خدا در آخرال مان و پیرو دین اسال است.

بررسی تطبیقی آموزههای مشترک انجیل و روایات عیسوی فریقین

دارد و احادیههث عیسههوی اشههتیا عجیبههی بههرای برخههورداری از حیههات نیکههو وجاودانههه اخههروی

را به عهده خواهد گرفت و پشهتیبان آخهرین

آموزههای اخالقی در تعالیم انجیل

بخههش مهمههی از آمههوزههههای مشههترک اناجیههل وروایههات عیسههوی بههه اخههال اختصههاص یافتههه
در اناجیل به سه دسته قابل تقسیمانهد:

است .به طور کلی تعالیم اخالقی حضرت عیسی

 .1فضایل اخال فردی .2 ،فضایل اخالقی اجتماعی .3 ،رذایل اخالقی.

فضایل اخال فردی :شامل ،ایمهان بهه خهدا ،توبهه ،دعها ،اخهالص در عمهل ،تههایب نفه ،

پرهی از دنیا طلبی و ثروتاندوزی میشود؛ به عنوان نمونه ،مسیح

میفرمود:

چون صدقه دهی دست چ

درباره اخالص در عمل

ّ
ُ
تو از آنچه دست راستت میکنهد مطلهع نشهود  ...و

چون عبادت کنهی ماننهد ریا کهاران مبهاش؛ ز یهرا خهوش دارنهد کهه در کنهای

یها در

گوشههای کوچهها ایستاده نماز گ ارند تا مرد ایشان را ببیننهد... .امها چهون روزه
دارید ،مانند ریاکاران ترشرو مباشید.

عیسی

41

سلطه مال برقلب انسان را منفور میدانست .او با اشاره به بتی به نا ّ
ممونا  -که

مظهر خدای ثروت بود  -گفت:

کسانی که در پی کسب مهال و ثهروتانهد ،در حقیقهت بهت پرسهتند و نیهرو ،فکهر و
قلبش ههان در اختی ههار آن ب ههت خواه ههد ب ههود و خ ههدا در قل ههب آن ههان ج ههایی نخواه ههد

 .41متی ،باب ،6جمله.18-1
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داشت.

42

فضایل اخال اجتماعی :شامل محبت به مرد  ،احترا به ح برادر و والدین ،محبت بهه

دشمن ،خدمت به خل  ،عفو و گاشت و صدقه میشهود .در انجیهل گاشهت از خطهای بهرادر
و مدارا با او فضیلت محسوب شده و ح او مقد بر قربانی بهرای خداسهت و بهزر تهرین مهرد

خادمان آنها هستند.

43

میفرماید:

پرهی از رذایل اخالقی :عیسی

هر که گناه میکند غال گناه است.

44

در انجیل کاب ،ریا ،نگاه حرا  ،خیانت ،تکبهر و خهودبینی از رذایهل اخالقهی شهمرده شهده

است .همچنین انسان از قتل ،خشم به برادر ،توهین به اشخاص و نسهبت نهاروا ،حه النهاس،

تجاوز به حقو دیگران منع شده است .در انجیل بزر ترین نج  ،گنهاه اسهت؛ ز یهرا موجهب

فس و فجور و دزدی و زنا میگردد.

45

آموزههای اخالقی در روایات عیسوی

روایههات اخالقههی مسههیح

نی ه همچههون انجیههل بههه سههه دسههته اخههال فههردی و اجتمههاعی و

پرهی از رذایل اخالقی قابل تقسیم است:

آموزههای اخال فردی روایات :شامل خودشناسی ،تشوی به تفکر ،ایمان و یقین بهه خهدا،

محبت خدا ،یاد او ،ن دیکهی بهه او بها نوافهل و توکهل ،حیها از خهدا ،تهرس از او و گریسهتن بهرای او،

سکاسههگ اری ،عبههادت ،دعهها ،اخههالص ،توکههل ،صههبر ،محاسههبه نفه  ،نفههرت از گنهههپیشههگان،

حفههظ ز بههان ،انفهها در راه خههدا ،احسههان ،توبههه و اسههترفار ،آمههادگی بههرای مههر  ،بردبههاری ،تههالش

بههرای ملکههوت ،تههرک خ ههواهشهههای نفسههانی ،مبههارزه ب هها شههیطان ،قناعههت ،اهمیههت دان ههش و

حکمههت مههی شههود .در ایههن زمینههه همچههون انجیههل روایههات عیسههوی بههه اخههالص در صههدقه،
روزهداری ،نماز خواندن سفارش می کنند و عیسی

میفرماید:

ُ
ُُ
َّ
َ
لدهنَ
نَِش ِال ِ ألَوََ ِإأاَ انَی ُومَص
خف َِم ِ
لومَأل ِلد مَف ُلی ِ
عط َِبی ِم ِین ِ َ و ُلی ِ
ِإأاَتصد َألد مَف ُلی ِ
ِ
َّ
ُ
أوَلیمنحَشستی َم ُ
َالناظ ُرَفللَیل ىََأ َّنل ُ
نَدهن َل َِّتََی ُنظرَإلی َّ
َصلاُألَوََ ِإأاَصلىلََأل ُلد مَ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
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 42ر.ک :زندگی عیسی نجات دهنده ما به انضما ارزشهای تاریخی انجیل های چهارگانه ،ص.62
 .43متی ،باب  ،5جمله ،26-21باب ،20جمله 28-25؛ مرق  ،باب  ،10جمله .45-42
 .44یوحنا ،باب  ،8جمله.34
 .45متی ،باب  ،15جمله.20-11

اخال اجتماعی :نی شامل محبت و مهربانی به مرد  ،نیکی به پدر و مادر ،نگهرش مثبهت

به مخلوقات ،خدمت به عالم ،پرهی از همنشین بد ،،تواضع و فروتنی ،آمادگی بهرای دشهمنی

مرد  ،امر به معروف و نهی از منکر ،ستمستی ى ،غنیمت شمردن فرصت ،خهوردن از دسهترنج

خود ،حالل خواری ،حفظ زبان ،آموزش حکمت به شایستگان ،همنشینی با نیکوکاران ،تهرک

دنیا دوستی میشود .برای نمونه در این زمینه عیسی

میفرمود:

ألَاولئَ ََ ُه ُمَاْل ُل ُ
َالقیام ِ َةَ47.
ومَنَیَوم َِ
امح ن َ
ُطَبََ ِل ُلمت ِ ِ َ
ی ِ

رذایههل اخالقههی :شههامل دنیادوسههتی ،مههالانههدوزی ،بههدگمانی بههه خههدا ،بههدگمانی بههه مههرد ،

بررسی تطبیقی آموزههای مشترک انجیل و روایات عیسوی فریقین

ُ َّ ُ َّ
ُ َّ
ُ َّ ُ
َالُ ز ََ46.
ِیَبی ِ ِ َف ُلی ِ
خفََعلی ِ َس ره؛َف ِإنَاهَّللَیق ِنمَالثناءَ ماَیق ِنم َّ ِ

نفا  ،خشم ،حرص ،بخل ،عیبجویی از دیگران ،خودپسهندى ،دروغ ،پرخهورى ،آزار رسهانی،
عمل نکردن به علم خود میشود .عیسی

در تأثیر مخرب گناه فرموده است:

ُ ُ
َّ ُ َّ ُ ُ
َّ ُ َّ
عی ِلنک ُمَ
وتادألَوج ىََ ِملنَأ
واَمثٌَالنایاألَوصلیُتَلِتََتکونواَأمثالَاه ِ
لوَصلیُتَلِتََت ِص ُیُ ِ
َّ
ُ
َُّ ُ
عَصاد ٍ َََ48.
َاهَّللَسال َِبَر
ِ
َنارألَماَأدر ُتَماَعند ِ
الدمَعَأمثالَاه ِ

در نگاه کلی با وجود پراکندگی روایات اخالقی عیسی

در گسهتره زمهان و منهابع متعهدد،

آنها از ساختاری نظا مند برخوردار بوده و بهر چههار محهور خودشناسهی ،خداشناسهی ،جههان
شناسی و آخرت محوری استوارند .عیسی

درباره خودشناسی میفرمود:

ُ
ُ
لی َیع ِ فنَمنَال َیع ِ َنسن ُ ََََ49...

در جهان شناسی ،دنیا محل عبادت و بندگی است:
ُ
ُ
َّ ُ ُ
مَتل ُ
قُتَهلاََ50.
مَبع اد ِ َر َّ ِبکمألَف ِإنک ِ
علیک ِ

در خداشناسی واالترین فضیلت ،عش و محبت خداست:

ُ
ُ
ُ
ُ ُ
ُ َّ
ألَإنَأرىََأللدِهاَأسللخطَاَختللرألَوَ ِإنَأسللخطَألللدِهاَ
لان
ال َی ِ یلقَع للدَأنَیکللَنَلل َر بل ِ
ِ
ُ
ا َُّ
ُ
ُ
َاَختر ِ َََ51 .
َتادما َِللدنیاَیعمٌَعمٌ ِ
ذل َال ُی ِ یقَع دَأنَیکَن ِ
أرىَاَختر؛َوَ ِ

ّ
المصن (عبد الرزا ) ،ج ،4ص.313
.46
 .47تح العقول ،ص501؛ بحار األنوار ،ج ،14ص.304
 .48الورع (ابن ابی الدنیا) ،ص ،49ح.22
 .49آداب النف  ،ج ،2ص.213
ّ .50
الدر المنثور ،ج ،2ص.32
 .51تاریخ مدینه دمش  ،ج ،47ص.445
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آخرت گرایی :مبنای عمل اخالقی و عامل انگی شی در الت ا به اعمهال اخالقهی اعتقهاد بهه

جهان آخرت است .ایشان میفرمود:

َّ َُّ
ا
ُ
ُ َّ َّ
ال ُ ُ
الیلرألَوََ ن
الش َّلرَوََ ن
یاَالع ُاد ُ
َنافعلةَ
َاللوَوََاْلرَوََ
َالدنیاَت ِلقوَمزرعةَتزر ُع َِف
ِإن
یلرَلل َمغ َّبلة ِ
ِ
52
ُ
ُ
َالصادَ .
نااألَوََالش َّرَل َِعناءَوََ ِشقاءَیوم ِ َ
یوم ِ
َال ِ

تحلیل و ارز یابی

انجیل مجموعا به نود موضوع اخالقی پرداخته است .در مقابل آن ،از بهیش از  1100روایهت،

با احتسهاب  69روایهت کهه بهه کسهب دانهش و حکمهت توصهیه مهیکننهد ،حهد اقهل  605روایهت
عیسوی ،یعنی حدود نیمی از آنها حاوی آموزهها ی اخالقی هستند .از اینرو بیشترین تراکم
و فراوان ههی روای ههات عیس ههوی اختص ههاص ب ههه اخالقی ههات دارد .همچن ههین بیش ههترین ش ههباهت در

روایهات و انجیههل مخههتص موضههوعات و آموزه هههای اخالقههی اسهت کههه مههوارد ز یههر از آنههها منههتج

میشود.

 .1اخال فصل مشترک اسال و مسیحیت است و هر دو دین بیشترین اشتراک را در زمینه

اخال دارند.

 .2اسال و مسیحیت هردو اخال گرا و فضیلت محور هستند و رسالت مهم ادیهان اسهال

و مسیحیت پ

از اعتقاد به خدا و پیامبران بزر گسترش فضایل اخالقی در جامعه است.

 .3اخههال و آداب عیسههی

زمینههه مناسههب گفتمههان دینههی اسههالمی مسههیحی و جههاب

مخاطبان است .شرای اجتماعی مرد عصر عیسی

و پیامبر اسال و ن دیکی زمهانی آنهها

نسبت به یکدیگر نشان دهنده ضهرورت تعلهیم اخهال و حکمهت در آن زمهان و جایگهاه ممتهاز

آن در هر دو دین است.
 .4اگر چه عیسی

آخرین پیامبر بنی اسرائیل و منجی دیهن یههود بهود ،امها سهبو زنهدگی

اخههال مههدار ،زاهدانههه و عاقبههتگرایانههه او الگههوی مناسههبی بههرای عمههو یهودیههان ،مسههیحیان و
مسلمانان است.

 .5اسههال نههه تنههها ادیههان الهههی را مههردود نمیشههمارد ،بلکههه از زمینههههای مشههترک بههرای رشههد

ارزشهای الهی بهره می گیرد.
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 .52تح
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مجموعهای از اعمال و مناسو عبادی و عملی که پیشوایان الهی برای سعادت بشر آورده

و برخهوردار از مصهالح دنیههوی و اخهروی هسهتند احکهها نامیهده مهیشههوند .پیهامبران در تههرویج و
تاسههی

قههوانین جدیههدی نیههاورده و ادامههه

احکهها یکسههان نبههوده و برخههی همچههون عیسههی

دهنده و تکمیل کننده تعالیم انبیای پیشین بهودهانهد .مسهیح
جدیدی نیاورد و همواره بر شریعت موسی

تأ کید میکرد.

جه انهدکی ترییهرات ،حکهم

53

اگرچه امروزه هفهت آیهین :تعمیهد ،تأییهد ،عشهای ر بهانی ،اعتهراف ،تهدهین ،دسهتگهاار ی و

ازدواج مسههیحی از مهههمتههر ین آیههینهههای کلیساسههت ،امهها اناجیههل بهها کلیههد واژههههای مشههترک،
شباهتهایی از شهریعت مسهیح

بررسی تطبیقی آموزههای مشترک انجیل و روایات عیسوی فریقین

احکام در انجیل و روایات عیسوی

بها روایهات همچهون نمهاز ،روزه ،ازدواج ،قصهاص وحرمهت

قتل ،زنا ،نگاه حرا  ،شهادت دروغ را به تصویر میکشند .برای نمونه در روایت آمده است:

ُ
َّ ُ ُ ُ َّ ُ َّ
الشلهو ُ َوَ َّات ُ
َّ
َّ
الزنلاألَف َّإنل ُ َِملنَغ ِلب َّ
اعهملاألَوَال َتکلون َّنَ
َاللر َِّاألَوَسّنلاَیثیلرهَالنظلرَوَ
ِ
سیا کَوََ ِ
َّ
لدید َّ
َالنظ ِ َِإىلََماَلی َل ألَف ِإن ُ َللنَیلز ِنَف ُجل َملاَل ِسظلوَعینل ألَوَ ِإ ِنَاسلت عوَ
ِ
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ ُ
54
یعَأل َسال َِباهَّللََ .
واَاْل أ ِ َال ِِتَال ِتٌَل َفافعٌألَوَال تنت
ِ
أال َتنظر َِإىلََث ِ

ً
همچنین متن این حدیث کامال مشابه انجیل است:

ُ ُ
ُ ُ
ُ
ُ
َّ ُ
َصلاد ِف نیَوَال َ
اهَّللَ ِاأ ِب نیألَوََأناَأف َ
لاهَّلل ِ
لواَب ِ
واَب ِ
لَلَ:ال ت ِلس ِ
ِإنَموىََ َ انَیأم ُر مَأَنَال َت ِلس ِ
ُ ُ
55
لکنَفولواَ:الألَوَنعم.
ِاأ ِب نیألَوَ ِ

بر این اساس ،با وجود اشتراکات یاد شده ،هیچ کدا از انجیل و روایات به ج ئیات مسائل

ورود نکرده و بیشتر با نگاه اخالقی بدان پرداختههانهد .عیسهی
ابطال تورات و صح

نیه در انجیهل رسهالت خهود را

انبیا نمیداند ،بلکه ضمن تأیید کامل تورات ،وظیفهه خهود را تکمیهل و
56

اجرای احکا آن میداند .همچنین اما صاد

میفرماید:

ُ
ْ ْ
ُ
ُ
للاَفصللااَو َال َأ ْلک ُ
َ...و َأ ْنللز لَعل ْ
للامَ
حن
ا
َا
َی
ل
ی
یللٌَمللواعظَو َأ ْمثللالَو َُلللدودَلل ْلی َِفی ِ
ج
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ُ
ُل ُد ٍودألَو َال َف ْرمَمو ِار یاَََ57.

بنابراین انجیل و روایات ،اشتراک احکها ندارنهد و تأ کیهد بهر نمهاز و روزه و مهوارد نههی شهده،
 .53متی ،باب  ،5جمله19-17؛ لوقا ،باب  ،24جمله.45-44
 .54نوادر االصول ،ج ،3ص.181
 .55النوادر ،ص.51
 .56متی ،باب  ،5جمله .18-17
 .57کتاب التفسیر ،ج ،1ص.175
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نقههش ایههن قههوانین و ضههرورت آنههها در ارتقههای معنههوی جامههه بشههری و بهبههود حیههات دنیههوی و
اخروی در همه ادیان الهی را میرساند.

تشابه انجیل در ادبیات

از دیگر سؤاال تی که در مطالعه تطبیقی روایات و اناجیل مطرح میشهود ،میه ان تشهابه ادبهی

آنها با انجیل است؛ زیرا در مقا مقایسه این سؤال به وجود میآید که :آیا هیچ شباهت ادبی
بین گ ارههای انجیل و روایات وجود دارد یا این دو از یکدیگر متفاوتاند؟

در پاسخ به این پرسش با بررسیهای انجا شده چهار گونه روایت وجود دارد:
ً
ال  .روایاتی که کامال از نظر موضوع و محتوی مشابه انجیلاند.
ب .روایاتی که در موضوع مشابه اما در متن متفاوتاند.

ج .روایاتی که از نظر موضوعی مشابه اما مفصلترند.

د .روایاتی که در انجیل وجود نداشته و مضامین جدیدی دارند.

در پاسخ باید گفت با وجود اینکه هر دو سنت ،موضوعات مشابه مورد بحهث کهم ندارنهد،

اما ج در اندکی موارد ،محتوای عبارات یکسان نیست و روایات عیسوی با ادبیاتی متفاوت و

مشروحتر از انجیل به موضوع پرداختهاند .البته عمده این روایات طوالنی نیسهتند ،امها بها بیهان
شیوا و تمثیالت کوتاه حاوی حکمتهای عمیقی هستند .شاهد آنکه با تحقیقات بهه عمهل
ً
آمده ،از مجموع روایات عیسوی تنها قریب  25روایت از نظر متن کامال مشابه انجیل هسهتند.
همچنهین روایهاتی کههه در آنهها عبهارت «مکتههوب فهی االنجیهل» یهها «فهی االنجیهل» بههه کهار رفتههه،
بیشههتر از ایههن تعههداد نیسههتند .بههدیهی اسههت ایههن مطلههب بیههانگههر وحیههانی بههودن منش هأ روایههات

معصومان

و عد اقتباس آنها از اناجیل است؛ حتی این ادعا کهه معصهومان

آنهها

را از اناجیل دیگری نقل کردهاند ،قابل اثبات نیست؛ زیرا با توجه به تحقیقهات انجها شهده در
روایات عیسوی ،چنین ادعایی درباره پیامبر اسال

و دلیل دیگر ،اینکه روایات معصومان

و ائمه معصهو

تأییهد نمهیشهود و

مشتمل بر سخنان بیواسطه خهدا بها عیسهی

همان احادیث قدسی است که در هیچ جای انجیل یافت نمیشود.

یها

بنههابراین روایههات عیسههوی ضههمن همسههویی بهها انجیههل ،در بسههیاری از مههوارد ،بهها تفاصههیل،

یونواختی و شیوایی خود نقش مهمی در تبیین زوایهای پنههان زنهدگی و سهیره عیسهی

ایفها

مههی کننههد .البتههه بعیههد نیسههت برخههی افههراد ،تفصههیالت و تفههاوت بهها اناجیههل را حمههل بههر جعلههی و
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ساختگی بهودن روایهات کننهد ،امها ایهن عقیهده تأییهد نمهیشهود؛ ز یهرا بها توجهه بهه شهباهتههای

بررسی سندی اعتبار همه آنها را مخدوش اعال کرد؛ مضاف بر آنکه اعتبهار اسهناد و مهدارک

اناجیل و صحت و سقم آنها نی قابل بررسی است.
نتیجهگیری

از این مقاله نتایج زیر به دست میآید.

 .1با توجه بهه بررسهیههای انجها شهده ،بهین روایهات عیسهوی و اناجیهل متهی ،مهرق  ،لوقها و

یوحنا ،شباهتهای زیادی وجود دارد و اشتراکات آموزهها به لحاش آماری از اختالفات آنها

بررسی تطبیقی آموزههای مشترک انجیل و روایات عیسوی فریقین

موجود این حجم از روایات با انجیل و پشتوانههای قرآنی آنهها ،نمهیتهوان فهی الجملهه و بهدون

بیشتر است.

 .2بیشترین شباهتها در اعتقادات و اخال است که بیانگر اشتراکات وحیانی رسهالت

انبیاست.

 .3انجیل و روایات به احکا شریعت عیسی

در این میان یافت نمیشود.

نکرداختهاند و از نظر آماری وجه اشهتراکی

 .4اعتقهاد بهه وجهود خههدا و نبهوت ،اصهل اساسههی ههر دو س ّهنت بهوده و اعتقههاد بهه معهاد الزمههه

انگی شی عبادات و اعمال صالح است.

 . 5اش ههتراک روای ههات و اناجی ههل ب ههه معن ههای ش ههباهت کام ههل محت ههوایی آن ههان و ی هها اقتب ههاس

معصومین از اناجیل نیست ،بلکه ایهن شهباهتهها بیشهتر از جههت مبهانی عقیهدتی و اخالقهی

است تا گ ارههای ادبی.

 .6از نظ ههر فراوان ههی ،بیش ههترین روای ههات عیس ههوی در زمینهههه اخ ههال ص ههادر ش ههده و بیش ههترین

اشتراکات مر بهوط بهه اخالقیهات اسهت کهه بیهانگهر اهمیهت اخهال در دو دیهن اسهت .بنهابراین
بهترین زمینه ایجاد گفتمان آیینی ،موضوعات اخالقی است.
 .7عیسی

پیامبر زهد و اخال است و در بسیاری از موارد الگویی مناسبی برای زندگی

اخالقی مسلمانان است.
ً
 .8بها وجههود اشهتراکات موضههوعی روایهات و انجیههل ،گه ارههههای کهامال همسههان نهاچی بههوده و
روایههات ،اطالعههات افههزونتههری مههیدهنههد .ایههن مسههأله ،ضههمن نفههی اقتبههاس روایههات عیسههوی از

اناجیل نشان میدهد ،پیامبر اسال

و دیگر معصومان

با توجه به علهم الههی و رسهالت

زندگانی عیسی

ایفا کردهاند و بها

خود در تفسیر قرآن ،نقش مهمی در تبیین زوایای مختل
توجه به این نقطه ّقوت ،مسیحیان میتوانند با بههرهگیهری از آنهها بهه بسهیاری از زوایهای پنههان
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زندگی مسیح و آموزه هایش دست یابند و در تبیین و تفسیر ابهامات موجود از روایات بهرهمند

شود.

کتابنامه

_ قرآن کریم

_ کتاب مقدس

_ البدایههة والنهایههة ،اسههماعیل ابههن عمههر الدمشههقی(ابن کثیههر) .تحقی ه  :علههی شههیری ،دار احیههاء
التراث العربی ،بیتا.

_ آداب النف  ،محمد بن محمد العیناثی ،تحقی  :السید کاظم الموسوی المیاموی ،طههران:
المکتبه المرتضو یه. 1380 ،

_ آشنایی با ادیان بزر  ،حسهین تهوفی قی ،تههران :سهازمان مطالعهه و تهدوین کتهب علهو انسهانی
دانشگاه ها (سهمت) ،مرکه تحقیه و توسهعف علهو انسهانی و قهم :مؤسسهه فرهنگهی طهه و مرکه
جهانی علو اسال جامعة المصطفی االعلمیة ،پان دهم1391 ،ش.

_ االقبال باالعمال الحسنه فیما یعمل مره فی السنه ،رضی الهدین عبهد الکهر یم علهی بهن موسهی
الحلهی (السهید بههن طههاووس) ،تحقیه  :جههواد القیهومی ،قههم :مکتههب االعههال االسههالمی ،اول،
. 1414

_ األمالی ،محمد بن محمد مفید ،قم :کنگره شیخ مفید ،اول. 1413 ،

_ االمههالی ،محمههد بههن عل هی بههن بابو ی هه القم هی (الش هیخ الصههدو ) .قههم :مؤسسههه البعثههه ،اول،
. 1414

_ االنجیل بروایه المسلمین ،طری

الخالدی ،بیروت :دارالنهار ،الطبعه االولی. 2003 ،

_ بحار األنوار ،محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ،بیروت :دو . 1403 ،

_ تههاریخ دمش ه (تههاریخ مدینههه دمش ه ) ،علههی بههن الحسههن هبههه ا الدمشههقی (ابههن عسههاکر)،
تحقی  :علی شیری ،بیروت :دارالفکر. 1415 ،

_ تح

العقول ،حسن بن علی ابن شعبه حرانی ،قم :موسسه النشر االسالمی ،دو . 1363 ،

_ حکمت نامه عیسی بن مهریم

دار الحدیث ،دو 1392 ،ش.

 ،محمهد محمهدى رىشههرى ،قهم :موسسهه علمهی فرهنگهی

_ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ،جالل الدین سیوطی ،قم :کتابخانهه آیهة ا مرعشهی نجفهی،
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. 1404

تحقیقات ادیان و مااهب1384 ،ش.

_ الروایات حول المسهیح بهین السهنه و الشهیعه ،مههدی منتظهر القهائم ،المرکه االعلمهی للتقر یهب
بین المااهب االسالمیه1384 ،ش.

_ ال هد ،احمد بن محمد الشیبانی (ابن حنبل) ،بیروت :دار الکتب العلمیه. 1420 ،

_ زندگی عیسی نجات دهنهده مها بهه انضهما ارزشههای تهاریخی انجیهلههای چهارگانهه ،ژاک
ژومیه ،کانون یوحنای رسول ،بیجا. 1974 ،

_ ش ههرح الک ههافی -األص ههول و الروض ههة ،محم ههد ص ههالح ب ههن احم ههد مازن ههدرانی ،ته ههران :المکتب ههه

بررسی تطبیقی آموزههای مشترک انجیل و روایات عیسوی فریقین

_ درسنامه الهیات مسیحی ،آلیستر مهو گهراث ،ترجمهه :بههروز حهدادی ،قهم :مرکه مطالعهات و

االسالمیه ،اول. 1382 ،

_ الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تهران :دارالکتب االسالمیه ،اول. 1407 ،
_ کتاب التفسیر ،محمد بن مسعود عیاشی ،تهران :چاپخانه علمیه. 1380 ،

_ کمال الدین و تما النعمة ،محمد بن علی ابن بابو یه ،تهران :اسالمیه ،دو . 1395 ،

_ المصهباح (جنههة األمههان الواقیهة) ،ابههراهیم بههن علههی عهاملی کفعمهی  ،قههم :دارالرضههی(زاهدی)،
. 1405

_ المصههن  ،عبههد الههرزا بههن همهها الصههنعانی ،تحقی ه  :حبیههب الرحمههان االعظمههی ،بیههروت:
منشورات المجل

العلمی.

_ مهج الدعوات و منهج العبادات ،رضی الدین عبدالکریم علی بن موسهی الحلی(السهید ابهن
الطاووس) تحقی  :کرمانی ،ابوطالب و محرر ،محمد حسن ،قم :دارالاخائر ،اول. 1411،

_ نوادر االصول فی معرفة احادیث الرسول ،محمد بن علی ترمای ،بیروت :دار الجیل ،بیتا.
_ النوادر(لألشعری) ،احمد بن محمد بن عیسی اشعرى قمی ،قم :چا  :اول. 1408 ،

_ الهورع  ،عبههدا بهن محمههد القرشهی (ابههن ابهی الههدنیا) ،تحقیه  :مسههعد عبدالحمیهد السههعدی،
قاهره :مکتبه القرآن.

_ یهودیههت ،مسههیحیت و اسههال  ،اف ،ای ،پیتههرز ،متههرجم :حسههین تههوفیقی ،مرکهه مطالعههات و
تحقیقات ادیان و مااهب1384 ،ش.
_ «بررسی و نقد آموزه ّ
تجسد در مسیحیت» ،محمد کاظم رضازاده جهودی ،حکمهت و فلسهفه،
سال دهم ،شماره.2

_ «عیسهی در روایهات الکههافی در مقایسهه بهها عیسهی در مسههیحیت» ،محمهد کههاظم شهاکر ،علههو
حدیث ،بهار 1388ش ،شماره .51

153

