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  دهيچك
 و جيترو در رشينظيب گاهيجا ليدل به يول، نبوده حيمس يحوار دوازده زمرة در گرچه، قبرس اهل، برنابا به ملقب، وسفي

 از بار 33 ديجد عهد در و آمده شمار به رسوالن رتبه در پولس همانند، هاغيريهودى انيم در نينخست تيحيمس گسترش
 از يانسخه يالديم زدهميس سده تا كم دست يول، نگاشته يليانج گرچه، يحيمس سنت بنابر يو. است شده برده نام او
 .است نبوده مسلمانان اي انيحيمس دست در اي انتساب، اطالع مورد، يو ليانج
 ظهـور به و شده انكار يسيع بيوتصل ثيتثل، قرآن همانند آن در كه متشرشده برنابا به منسوب ياثر، رياخهاي سده در
اين  جهينت در و است بسته نقش مسلمانان نيشهادت شتبه سردر بر :است معتقدشده است. وي  داده دينو خاتم امبريپ

    .است شده مواجه مسلمان يعلما از يگروه استقبال با، رأي
 قرآن با را آن ينيد يباورها تعارض موارد، يو به منسوب ليانج يخيتار نةيشيپ و برنابا ياجمال يمعرف از پس مقاله نيا

، هـارون، ميابراه جمله از، يسيع جزبه ، ايانب .گناهكارند ذاتاً و خدا رزندف انيآدم، كهنيا جمله از كند.برجسته مي ميكر
 طبقه هفت، جهنم ده. است امبرآمدهيپ هزار 144، ليانج نيا، يشناسدرجهان. اندداشته زيآمشرك محبت و گناه.. و وبيا

 بلكـه، فرشـتگان نـه دوزخ عـذاب مأموران و، شونديم ينافرمان و تيمعص دچار فرشتگان. دارد وجود آسمان نه و دوزخ
  .هستند نياطيش

  .حيمس يسيع، برساخته لياناج، ميكر قرآن، تيحيمس، رسول يبرنابا، مقدس كتاب:هادواژهيكل
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  مقدمه

، حيمسـ روانيـپ نينخسـت .آمـد وجـود به يالديم نخست سده تيهودي چارچوب در تيحيمس نيد
 و نيتنخسـ انيحيمسـ توجـه كـانون اما .بودند ديمق ودهي نيد احكام انجام به كامالً كه ودندب يانيهودي

 چهـره، يسيع زيرستاخ و مرگ، يزندگ راز، ساخت جدا عصر آن انيهوديساير  از را آنان كه يداديرو
 كتـاب، يحيمسـالهيـات  ياصـل منبع .)674، ص 1378، ريو(بود ديجد ينيد حركت و جنبش نيا يمركز

 و مـرگ و يزندگ زين و لياسرائيبن خيتار بر يگواه و، تيحيمس خيتار شاهد تنها كه است بوده مقدس
 شـخص كيـ بـه مانيا درباره تيحيمس، شده اشاره معموالً كه گونههمان. است حيمس يسيع زيرستاخ
، گـراثمك(دارند گريكدي با يكينزد ارتباط دو نيا، حال نيا با). مقدس كتاب(متن كي به باور نه، است

  .)276ـ275 ص، 1384
 ةدهنـدشـكل بـود بنا كه شد آغاز يادب سنت، يسيع بيتصل از پس سال يس، انيحيمس خيارت بنابر

 ليانج، بعد ياندك. بود آمده وجود به، رسوالن اعمال و پولس يهارساله، ترشيپ .باشد ديجد عهد كتب
 يكم و لوقا ليانج، آن يپ در. شد نوشته يسيع درباره مانده يجا بر يشفاههاي سنت اساس رب، مرقس
 بيـترت دربـاره، هرچنـد شـد فيتأل وحناي ليانج، زمان نيهم در باًيتقر. شدند نگاشته، يمت ليانج بعد

 مورد در پژوهشگران از يبرخ. )76، ص 2، ج 1383، اسمارت(دارد وجود ديترد و شك لياناج شدن نوشته
، يسيع شدن مصلوب از پس صدسال طول در باًيتقر. كننديم شنهاديپ را يگريد طرح آنها فيتأل خيتار
 يحيمس اتيادب تكامل، نيبنابرا. آمدند وجود به است ديجد عهد يرسم مجموعه بيانگر اكنون كه يآثار
  .)77صهمان، (شد حاصل يعبر مقدس كتاب تكامل مدت از كمتر اريبس يمدت در

 عمالً )Scriptural(و )Biblical(يعني آن از شده ساختههاي صفت و )Scripture(و )Bible(هاياصطالح
 شـوديم گفته متون از يامجموعه به، اصطالح دو نيا ازهريك  .گرنديكدي به ليتبد و ييجاجابه قابل
 يقـانون صـفت، ناي بر افزون .)308ـ307، ص 1384، گراثمك(شونديم شمرده معتبر يحيمس تفكر در كه
 به، Kanon يوناني ةواژ از برگرفته هك، اصطالح نيا. روديم كار به مقدس كتاب به اشاره يبرا شتريب زين

 در يحيمسـ جامعه اجماع كه استهايي تيمحدود دادن نشان يبرا، است مالك اي قاعده، قانون يمعنا
 معتبر يحيمسالهيات  در دليل نيهم به و نديآ حساب به» يقانون« است ممكن كه شده قائل يمتون مورد
  .)308 ص، 1384، گراثمك(شوند دانسته

 كـه هستند ياخبار ثبت بلكه، نبوده افراد حالشرح، دهديم نشان آنها نام كهگونه همان ،لياناج
، يسيع يزندگ اتيجزئ به پرداختن يجا به، آنها. پرداختيم آنها نشر به تيجدّ با يحيمس جامعه
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، 2ج ، 1383، اسـمارت(انـدپرداختـه او زيرسـتاخ و مـرگ بخـشنجات عيوقا و يسيع ميتعال به شتريب

 تنهـا، آمـده ديـجد عهد در يسيع حضرت ميتعال و يزندگ مورد در آنچه، حال نيع در. )77ص
 وجود تيحيمس نيد سنت داخل در زين يگريد منابع. ستين موضوع نيا بر يحيمس منابع از شاهد
 از پـسهاي سـال در، ليـاناج نيا شتريب. شوديم خوانده مجعول اي مشكوك لياناج نام به كه دارد

، ريـو(كنـدمي پر، است آمده ديجد عهد در كه را ياتيروا يخال يجاها و شده نوشته دوم دهس انهيم

 انيحيمسـ انيم در يگاهيجا چيه، ليانج نيا. است برنابا ليانج، لياناج نيا ةازجمل. )681ص، 1378
 زا يبرخـ توجـه، نيـا وجـود بـا .كننـدينم ذكر ييفاياپوكر لياناج انيم در را آن نام يحت و ندارد

 ليـانج كـه اسـت نيـا يمنـدهعالق نيا ليدل .)1386، يمانيسل(است كرده جلب خود به را مسلمانان
 يسـيع. دارد يهمخوانكريم  قرآن گزارش با كه دكشيم ريتصوبه  ياگونهبه را يسيع يزندگ برنابا
 اصـول از ياريبسـ، كـرده ييشـگويپ اسـالم امبريپ، محمد آمدن مورد در، برنابا ليانج در حيمس

  .دهدينم دست از را جانش بيصل يرو بر و داده ميتعل را ياسالم
پردازد و مأخذ اصـلي سپس به تاريخچه و درونمايه كتاب مي، شخصيت برنابا به نخست، مقاله نيا

  آن انجيل برنابا و قرآن است.

  خيتار در َبْرنابا

كي از نخستين هـواداران ي به اشاره ،لقب نيا .)619ص، 1386، ناس(بود وسفي اي جوزف، برنابا ياصل نام
از پدر و مادري يهودي زاده شد. ، و رسوالن مسيح دارد كه نام انجيلي نيز منسوب به اوست. در قبرس

فرزنـد ، مبلـغ توانـا )36:4اعمـال رسـوالن (الـوعظبرنابا يا بارينب را فرزنـد نصـيحت و تشـويق يـا ابـن
، معتمـدي ؛161، ص 1382، نـژادزيبايي(اندابن التعزيه) معنا كردهو فرزند مواسات و همدردي( النبوه)ابن(نبوّت

شـخص الوي معرفي شـده اسـت كـه  الوعظبرنابا به عنوان ابن، در قاموس كتاب مقدس. )12، ج 1383
 هبه بشارت مژد، دين مسيح متدين شد و عالقات دنيوي را قطع نمودههقبرسي بود كه در زمان رسوالن ب

نمود و در مصائب و زحمات مي كه مردم را بر ايمان دين مسيح ترغيبايگونهبه .نجات مشغول گرديد
 .)174 ص، 1377، (هاكسرسوالن او را بدين اسم ملقب نمودند، به همين واسطه . ويشدايشان شريك مي

اي آرامـي تـوان آن را شـكل يونـاني شـده كلمـهمي، با آنكه وجه اشتقاق اين كلمه هنوز روشن نيست
باسبب به او داده شده كه بـا احتماالً بدين، اين لقب دانست. اشـتباه  )23 :1، اعمـال رسـوالن(يوسـف بَرْسـَ
  .ذيل واژه برنابا)، 3، ج 1376، الهامي و نادري؛ 17، ص 12، ج 1383، (معتمدينشود
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 اما به درجه رسولي رسيد و يكـي از دو نفـري بـود كـه، گرچه در زمرة دوازده حواري نبود، برنابا
ديگر بار همراه برنابا به اورشليم رفتم ، پس از چهارده سال«انجيلِ خود را به وي عرضه داشت: ، لسپو

اي بود. در آنجا انجيلي را كـه در رفتنم در پي دريافت مكاشفه، و تيتوس را نيز با خود بردم. امّا اين بار
، نيز تنها به رهبـران سرشـناس و، البته در خلوت .كنم بديشان عرضه داشتممي ميان غيريهوديان موعظه

  .)1ـ2: 2، غالطيان(»مبادا بيهوده بدوم يا دويده باشم
برنابا مردي  مورد نام برنابا ذكر و به عنوان مردي صالح از او ياد شده است: 33، در كتاب مقدس فعلى

كليسـا بـذل كـرد و . برنابا ثروت خود را در راه )24: 11، (اعمال رسوالنالقدس و ايمانبود نيك و پر از روح
پــيش پــاي رســوالن ، فروخــت و وجــه آن را آورده، اي را كــه داشــتمزرعــه«مبلّــغ ديــن مســيح شــد: 

بـزرگ مسـيحى هاى . برنابا در ايمان آوردن به عيسى بر بسيارى از شخصيت)37: 4، (اعمال رسوالن»گذاشت
اريون بوده است. او كسي نزد حو پولسراهنما و همراه ، بلكه شفيع، (پولس) سبقت داشتهسولسهمچون 
، و ايمان آوردن وي را براي آنان نقل و بـدين طريـقپولس را نزد رسوالن آورد و داستان پولس است كه 

  .)28ـ26 :9، (اعمال رسوالنرا به كليسا معرفي كردپولس 
 بابرناكليساي اورشليم ، در پي اختالف بين حواريون، واقع در. بود هيانطاك يسايكل سرپرست، برنابا

، هـا)غيرمختـون(به انطاكيه فرستاد. حواريون بـراي غيريهوديـان را براي تبليغ و ارشاد و حل اختالفات
بخش را براي غيريهوديان مدعي شد كه خداوند توبه حيات پطرساما ، كردندكالم عيسي را بازگو نمي

 بـه مشكل نيا رفع يبرا را برنابا ونيحوار .نيز عطا فرموده است. اين واقعه در انطاكيه به وقوع پيوست
  :فرستادند آنجا

اند. پس چـون رسوالن و برادران در سرتاسر يهوديه شنيدند كه غيريهوديان نيز كالم خدا را پذيرفته
گفتند: چگونه توانسـتي بـه خانـة ، داران ختنه بر او خُرده گرفتهطرف، پِطرُس به اورشليم بازگشت

ي؟ پِطرُس همه ماجرا را از آغاز به تفصـيل برايشـان بـازگو ناشدگان بروي و با آنها نان بخورختنه
كرده و... اگر خدا همان عطا را به آنها بخشيد كه پس از ايمان آوردن به عيسي مسيحِ خداوند به ما 

، چـون ايـن سـخنان را شـنيدند پس من كه باشم كه بخواهم مانع كار خدا شوم؟، عطا فرموده بود
بخش را بـه غيريهوديـان راستي كه خدا توبه حياتهگفتند: ب، ردهخاموش شدند و خدا را ستايش ك

امّا در ميان ايشان تني چند از اهالي قبرس و قيرَوان بودنـد كـه چـون بـه  ... نيز عطا فرموده است!
با يونانيان نيز سخن گفتند و عيساي خداونـد را بـه آنـان بشـارت دادنـد. دسـت ، اَنطاكيه رسيدند

به خداونـد گرويدنـد. چـون ايـن خبـر بـه ، بود و گروهي بسيار ايمان آوردهخداوند نيز با ايشان 
، برنابا را به اَنطاكيه فرستادند. وقتي او به آنجا رسيد و فيض خـدا را ديـد، كليساي اورشليم رسيد

  ).23ـ1: 11، اعمال رسوالن(مام دل به خداوند وفادار باشندشادمان شد و همه را ترغيب كرد تا با ت
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او را به انطاكيـه آورد. يـك ، كه وي را يافتهنگامي .پيدا كندرا پولس  رفت تا طرسوسپس به س برنابا
دادند. در انطاكيه بـود كـه بـراي مي آمدند و گروهي بسيار را تعليممي سال تمام در آنجا در كليسا گرد

 پولسو  برناباديگر كه  . در مأموريتي)26ـ25: 11، اعمال رسوالن(اولين بار پيروان عيسي را مسيحي ناميدند
  .)25: 12، اعمال رسوالن(را نيز همراه خود آوردندمَرقُس معروف به  يوحناي، گشتنداز اورشليم بازمي

 سـويو از  شـددر كليسـاي انطاكيـه جـزو انبيـا و معلمـان شـناخته مـي برنابا، كتاب مقدس بنابر
 پـولس و برنابـا .)4ــ1 :13، (اعمال رسوالنبودمأمور به انجام سفرهاي تبشيري و تبليغي شده ، القدسروح

و همراهانش از راه دريا از پافوس  سپولگاه آن سفرهاي زيادي از جمله به ساالميس و پافوس داشتند.
آنها از پِرگه گذشـتند  به پِرگه پامفيليه رفتند. امّا در آنجا يوحنا از ايشان جدا شد و به اورشليم بازگشت.

از حسـد پـر ، يهوديان چون ازدحام مـردم را ديدنـد، اين سفرها ولسيدند. در طو به اَنطاكيه پيسيديه ر
دليرانه گفتند: الزم بود  برنابا و سپولگاه آن برخاستند. سپولحرمتي به مخالفت با سخنان شدند و با بي

د د كرديد و خود را شايسـته حيـات جاويـكالم خدا پيش از همه براي شما بيان شود. امّا چون آن را رّ
شادمان شدند و ، نهيم. چون غيريهوديان اين را شنيدندمي پس اكنون رو به سوي غيريهوديان، ندانستيد

ايمـان آوردنـد. ، كه براي حيـات جاويـد تعيـين شـده بودنـد كسانيكالم خداوند را حرمت داشتند و 
و متشخص و نيـز  زنان خداپرست، سر آن ناحيه منتشر شد. امّا يهودياناكالم خداوند در سر، سانبدين

را از آن  برناباو س پولبرانگيختند. پس  برناباو  پولس مردان سرشناسِ شهر را شوراندند و آنها را به آزار
  .)51ـ5 :13، اعمال رسوالن(راندند. ايشان نيز به شهر قونيه رفتندبيرون ناحيه 

شماري بسيار از يهوديان و  به كنيسه يهود رفتند و چنان سخن راندند كه برناباو پولس  در قونيه نيز
مدتي طوالني در آنجـا ماندنـد و دليرانـه ، برنابا وپولس  . پس)1: 14، اعمال رسوالن(يونانيان ايمان آوردند

گونه بخشيد و بدينمي خداوندي كه بديشان قدرت انجام آيات و معجزات ؛براي خداوند سخن گفتند
، آنان را در برابر چشم همگان بزنند و سنگسـار كننـدكرد. و چون خواستند مي پيام فيض خود را تأييد

و در آنجا به رساندن بشارت ادامه  و نواحي اطراف گريختند، از شهرهاي ليكائونيه، آنان به لِستْره و دِربِه
  .)7ـ3: 14، اعمال رسوالن(دادند

شـناخته  بـه عنـوان رسـول، پـولس و برنابـاآيد كه برمي ،)11ـ15(رساله اعمال رسوالن 14از فصل 
گمان كردنـد آنها ، ديده بودند آنهامردم شهر در پي معجزات و آيات زيادي كه از ، همچنين .اندشدهمي

  .ناميدند »عطارد«را  پولسو  »مشتري«را  برناباآنان ، روازاين .اندكه خدايان به صورت انسان فرود آمده
ي در ايمـان تشـويق كردنـد و پنـد و بـه پايـدار، آنان در شهرهاي مختلف شاگردان را تقويت كـرده

۱۲     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

مشـايخ بـر ، هاي بسيار به پادشاهي خدا راه يـابيم. ايشـان در هـر كليسـادادند كه بايد با تحمل سختيمي
، (اعمال رسوالنسپردند، ايمانداران گماشتند و با دعا و روزه آنها را به خداوندي كه به وي ايمان آورده بودند

كشيش) را براي اداره امور كليسـا قـرار دادنـد. (هر كليسا مشايخ و بزرگانيآنان در ، سان. بدين)23ــ22: 14
در قبرس بوده است. همچنين كليساي ميالن براي تأكيـد بـر  قديسشود كه باني كليساي برناباي گفته مي

  .برنابا) ذيل واژه، 3، ج 1376، (الهامي و نادريگذار آن بوده استبنيان برنابابعدها ادعا كرد كه ، استقالل خود
، چون به اورشليم رسيدند به اورشليم رفتند... برناباو  پولس، در پي اختالفات با يهوديان در انطاكيه

هر آنچه خدا به واسطه آنها انجام داده  برناباو پولس  كليسا و رسوالن و مشايخ از ايشان استقبال كردند.
ت و معجزاتي را كه خدا به دست ايشـان در ميـان آنان آيا .)1- 4: 15، اعمال رسوالن(بديشان بازگفتند، بود

  .)12: 15، اعمال رسوالن(گفتندبراي مردم بازمي، غيريهوديان ظاهر كرده بود
 و اخـتالف به، پولس و برنابا يهمراه و يهمكار نيا ،)40ـ36(رسوالن اعمال رساله 15 فصل بنابر

همين است كه ذكر شـد. آيـا ، وجود دارد در منابع مسيحيت برنابااي كه از آخرين اشاره .ديكش ييجدا
 تواند سبب جدايى اين دو رسول شده باشد؟مى، مرقسصرف همراهى يا عدم همراهى 

تر آنكه در قبرس كشته شده ولي روايت محتمل .او به اسكندريه و حتي رُم رفت، بنابر روايتي ديگر
روي داد. سـال مـرگ او معلـوم اين واقعه هنگام تبليغ در شـهر سـالميس ، طبق بعضي روايات است.
جسد او را از دست مهاجمان گرفت و در  مرقس. الدي بوده استيم 80ـ75ولي احتماالً حدود ، نيست
ناشـناخته ، كـه اسـقفِ سـالميس آن را شناسـايي كـرد، تا چهار قرن بعـد برنابااي دفن كرد. قبر مغاره
  .ذيل واژه برنابا)، 3، ج 1376، (الهامي و نادريبود

  ل برناباانجي

امـا حجـم و محتـواي آن  .انداز مؤلفان قديم به آن اشاره كرده ايانجيلي هم داشته است كه عده، برنابا
 با همين عنوان باقي مانده باشد.، هاي بعديتوان حدس زد كه مضاميني از آن در كتابمي .معلوم نيست

، لـوراراگ ولولسديل هاي نگلستان به نامدو تن از دانشمندان ا، كه در اوائل قرن بيستمهنگامي، در واقع
گوهـاي وكتاب مذكور موضـوع بحـث و گفت، اين كتاب را از زبان ايتاليايي به انگليسي ترجمه كردند

  .)53، ص 1381، ميشل(مفصل و تندي واقع شد
غيررسمي دانسته و از بـين  م) 325(در شوراي نيقيه، همراه با بيش از سيصد انجيل ديگر، اين انجيل

، )417ــ401(اينوكنتيـوس، )384ــ366(داماسوسهاي بعدي چون هاي پاپدر فرمان، پس از آن .رده شدب



   ۱۳ ميكر قرآن با تعارض در برنابا ليانج

م. 478 سال از كتب ممنوعه خوانده شد. در )523ــ514(هورميسداسو  )496ـ492(گالسيوس خصوصبه
يسـاي رُم آن انجيلي نيز به دست آمد كه كل، در همانجا برناباهمراه با پيدا شدن بقاياي مقبره منسوب به 

  .مدخل برنابا)، 3، ج 1376، الهامي و نادري(را انجيل متّي دانست
نويسندگان پنج قرن نخست، با اينكه تعداد بسـيار زيـادي از اناجيـل  :نديگويم يحيمس سندگانينو

امـا  اند،اند، ذكر كردهغيرقانوني را، كه برخي از آنها تعاليمي در مقابل تعاليم راست كيشي را در برداشته
. عالوه بر اين، اين انجيل هـيچ )230، ص1386سليماني، (شودنامي از اين انجيل در ميان آثار آنان ديده نمي

اي تاريخي در مباحثات مسلمانان ندارد. به عبارت ديگر، در مباحثات مسلمانان و مسيحيان پيش پيشينه
ن، مورخان و فالسفه مسـلماني نظيـر ميالدي، هيچ نامي از اين كتاب نيامده است. نويسندگا 15از قرن 
ابوالعبـاس ، م)1111(وفـاتغزالـي، م)1063(وفـات ابـن حـزم، م) 956(وفـات مسـعودي، م) 950(وفاتفارابي
هرگـز  م)1406وفـات (خلدونابنو  م)1240وفات (ابن العربي، م) 1198وفات (رشدابن، م)1141وفات (العارف

  .)1387سعيدي، (اندمسيحيت ارائه ندادهاين انجيل را به عنوان شاهدي عليه اعتقادات 
تـاريخ  )351ص ، 6ج (دائرةالمعارف دين و اخـالقنظر وجود دارد. در مورد تاريخ تأليف آن اختالف

هـاي هفـتم تـا تاريخ تـأليف را بـين قـرن، ذيل واژه دائرةالمعارف آمريكانام ؛ و 1350ـ1300آن را 
اكثـر ، در عـين حـال .مـدخل برنابـا)، 3، ج 1376، دري(الهـامي و نـاداننـد/سيزدهم تا شانزدهم مـيدهم

داننـد. بـه نظـر مي 16زمان تأليف آن را اواخـر قـرن ، دانشمندان بر اساس شواهد لفظي و تاريخي
ويـژه منـابع مربـوط بـه بـه، ممكن است نويسنده اين كتاب از منـابع قـديمي، برخي از دانشمندان

  .)53، ص 1381، ميشل(شده بهره برده باشديهوديان مسيحي
 زبـان بـه آن از يانسـخه يالديمـ 1709 سـال در: است نيچن اختصار به ليانج نيا شيدايپ خيتار

 چند از پس. شد كشف آمستردامهاي كتابخانه از يكي در پروس پادشاه مستشار كرمر لهيوس به ييايتاليا
 بـه يياياسپان زبان به يگريد نسخه، 18 قرن اوائل در. گشت منتقل نيو يسلطنت دربار كتابخانه به، سال
 لهيوسبه و ديرس ليژرژسا معروف مستشرق دست به تا گشتيم دست به دست نسخه نيا .آمد دست

 و ياصل چه از، يياياسپان و ييايتاليا نسخه دو نيا اصل نكهيا اما. شد ترجمه يسيانگل زبان به منكموس
 ينظر تا امدهين دست به يگريد نسخه، دو نيا از پس تاكنون و است مجهول كسرهي بوده آنكه سندهينو
 و مـذهبى محافـل دربسـياري  جنجـال ليانج نيا كشف، حال هر به. )6، ص 1362، برنابـا(دينما دييتأ را

 تـا، آن در منـدرج مطالـب و برنابـا به آن انتساب صحت و اصالت درباره بحث. انداخت راه به علمى
  .بود كرده مشغول خود به را حىيرمسيغ و حىيمس محافلها مدت

۱۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

، يعربـ به برنابا ليانج مترجم و يحيمس محقق، سعادت ليخل. است مختلف آراء ليانج نيا درباره
 آن اصـل كـه اسـت داده حيتـرج را نظر نيا، خود شواهد و قرائن و گرانيد مفصلهاي بحث دنبال به
، برنابـا(اسـت شـده مانمسـلگاه آن يحيمس، سپس كه بوده ياندلس يهودي اصل در آن سندهينو و يعرب

 آن انـدلس ياسـالم و يعلم نيسرزم در و يعرب به هم آن، يكتاب نيچن شوديم تصور ايآ .)6، ص 1362
 گردد ترجمه يياياسپان و ييايتاليا مانندهايي زبان به سپس .شود نوشته بوده تيحيمس با مواجه كه، روز
 شود؟ افتي ياسالم كتب در آن از ينشان و نام نه و رسدب مسلمانان دست به آن از يانسخه نهگاه آن و

، برنابـا(كنـديمـ ريّـتح اظهار، نبوده مسلمانان انيم در ليانج نيا از ينام و اثر نكهيا از ،هم سعادت دكتر

ولي قرائن بسياري نشان  .نظر وجود دارددر مورد نويسنده انجيل مذكور اختالف، روازاين. )7، ص 1362
برخي نويسـنده كتـاب را فرامرينـو راهـب ر.ك: ( يكي از مسيحيان اسپانيايي است ارينوم وي برادردهد كه مي

بـه اسـالم  16كه در اسـپانياي قـرن  )168ص ، 1382، نژادزيبايي. م گرويدبه اسال م16دانند كه در قرن تاليايي مياي
وضع مؤلف ايـن كتـاب كند. گرويده و براي تهيه انجيلي موافق با دين تازه خود به اين كار مبادرت مي

مسلمان بوده؛ زيرا محتواي كتاب وي با تعاليم اسالم يـا مسـيحيت وي يك نو :بايد گفت، هر چه باشد
  .)53ص، 1381، (ميشلتوافق كامل ندارد

 اثبـات خصوص در كه يكتاب در يحت، ياسالم سندگانينو كتب در گاهچيه، الزم به يادآوري است
 و يميقـدهاي فهرسـت در. اسـت امدهين انيم به برنابا ليانج از ينام، شده نوشته تيحيمس ردّ و اسالم
 يعرب كتب نيترگمنام و نينادرتر نام كه، نيمستشرق و جهان بزرگهاي كتابخانه يعرب و يفارس ديجد
 مسلمانان از يبرخ يزهايدستاو از يكي كه، ليانج نيا از ياثر مترينك، دارد وجود آنها در هم يفارس و
، يمصـر مسلمان سندهينو، العقاد عباس با همسو يبرخ البته. ندارد وجود، است بوده انيحيمس برابر در
  .)1386، يمانيسل(داننديم يهودي را اثر نيا سندهينو

كـه كنند. درحـاليرا قبول ندارند و مسلمانان را به جعل آن متهم مي برنابامسيحيان انجيل ، روايناز
اي از آن در منـابع ه جهان اسالم راه يافته و كمتـرين اشـاره و نشـانهانجيل مذكور از جهان مسيحيت ب

قبـل از اسـالم  پاپ گالسيوس اولدر فهرستي كه  برنابا نام انجيلهرچند،  اسالمي وجود نداشته است.
گويند آن انجيل مفقود شده است و ربطـي بـه انجيـل ولي مسيحيان مي .وجود دارد، منتشر كرده است
توانند انجيل برنابـا را وجه نميهيچ. مسلمانان نيز به)150ص، 1389، زاده و باغبانيرسول(داردبرناباي كنوني ن

شرح حال حضرت عيسي و سـخنان او را ، زيرا اين انجيل مانند اناجيل چهارگانه مسيحيت ؛قبول كنند
جيـد بـه خـود نگاشته است. اين شيوه كتابت با انتظار مسلمانان از انجيل حقيقي كه بـه گفتـه قـرآن م



   ۱۵ ميكر قرآن با تعارض در برنابا ليانج

منافـات ، )4ــ3عمـران: آل(و نزول آن مانند قـرآن مجيـد بـوده اسـت )27حديد: (حضرت عيسي داده شده
  .)150ص، 1389، زاده و باغباني(رسولدارد
نسـبت  و تـرمفصل موجود يرقانونيغ و يقانونهاي نوشته همه از ظاهراً، حجم لحاظ به نوشته نيا

اى ) و حاوى مطالب مختلف و گستردهيرسم ليانج چهار مجموع حدودبه اناجيل ديگر بسيار قطورتر(
 مـواعظ يحـاو آنها متن وباب دارند  28تا حداكثر  16، كه اناجيل رسميدرحالى .فصل است 222در 

  .است حيمس زبان از يفلسف و يكالم، ياخالق
، تد. در اين انجيـلايسمىپولس ويژه تعاليم هب، مدعيات انجيل مزبور در برابر معتقدات رسمى كليسا

كند و مدعى اسـت كـه انجـيلش را بـه خود را يكى از دوازده حوارى حضرت عيسى معرفى مى برنابا
  دستور آن حضرت نوشته است:

بر توست كه انجيل مرا حتماً بنويسي و آنچه را كه درباره ، برنابااي فرمود:، سوع به نگارنده روي كردهي .1
نيز بنويسي آنچه را كه بر سر يهودا آمد تا مؤمن فريـب . 2 .من در جهان در مدت بودن، من اتفاق افتاده

إن شـاءاهللا مـن خـواهم ، معلـماي نگارنـده گفـت:گـاه آن .3. خورد و هر كسي تصديق نمايد حق ران
  ).1- 3: 221، برنابا(نوشت

 پـس از. 1دانـد: كنندة تعاليم و شخصيت حضرت عيسى مـىكننده و نابودرا تحريف پولسحتي  برنابا
اما حق مكروه شـيطان . 2 .شاگردان در اطراف مختلفه اسراييل و جهان پراكنده شدند، يسوع رفتآنكه 
اي از اشرار و مـدعيان زيرا فرقه .3 .پس باطل جلوه داد؛ چنان كه هميشه بر همين حال بوده است، بود
نخاسته اسـت و ديگـران بشـارت  يسوع مرده و براينكه  بشارت دادند به، ايشان نيز شاگرداننداينكه  به

 دهنـد بـهمي برخاست و ديگران بشارت دادند و هميشه بشارتگاه آن در حقيقت مرد واينكه  دادند به
  .)3ـ1 :222، (برنابا هم فريب خورد پولسهمان پسر خداست و در شماره ايشان ، يسوعاينكه 

كنـد و مسيح را شديداً انكار مي به دار آويختن)(موضوع تصليب، اناجيل برخالف ساير، اين انجيل
  برد:مي داند و عنوان تثليث را از ميانترين نسبت ناروا به وي ميآن را زشت

باور كن از من؛ زيرا من بـه تـو ، مادراي سوع دست به گردن مادر درآورد و در جواب فرمود:. ي1
مـرا تصـديق ، برنابااي د:سوع در جواب فرمو. ي17ام... گويم و همانا كه من هرگز نمردهمي راست

 كه كم باشد؛ زيرا خداي به غضـبهرچند  فرمايد عقاب بزرگيكن كه خدا بر هر گناهي عقاب مي
من در جهـان بيـزار اينكه  با، پس چون مرا مردم خداي و پسر خداي خواندند. 19آيد از گناه... مي
در حـالتي كـه معتقـد ، يهوداخداي خواست كه مردم مرا استهزا كنند در اين جهان به مرگ ، بودم

ايـن . 20ـ من همانم كه بر دار مرده است تا شياطين مرا استهزا نكنند در روز جزا اينكه  باشند به
چون بيايد اين فريب را كشف خواهد فرمود بـر آنكه  ،باقي خواهد بود تا بيايد محمّد پيغمبر خداي

  ).1-20: 220، برنابا(كساني كه به شريعت خداي ايمان دارند

۱۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

نه حضـرت ، بوداسخريوطى يهوداى ، كسي كه به دار آويخته شد، برخالف اناجيل اربعه، در اين كتاب
بلكه يهوداي خائن مـرده ، امگويم به شما كه همانا من نمردهمي حق« و وي به آسمان برده شد:، عيسى

. )24ــ17: 221، (برنابا »دايشان به سوي آسمان بردنهاي فرشتگان چهارگانه او را پيش چشمگاه آن است...
ما اعتقـاد اينكه  حتي، يهودا در گفتار و رخسار تغيير پيدا كرد و شبيه به يسوع شدگاه آن ،در بياني ديگر

 ).4: 216، نموديم كه او يسوع است(برنابا
  عيسى پيامبر خدا معرفى شده و عنوان الوهيت از وى نفى شده است:، در اين انجيل

بخوانيد خداوند ما را كه آفريده است شما را و او توانا و . 17ه من انساني مانند شما بينيد كمگر نمي. 16
، با روان خودگاه آن .9پس يسوع بسيار ترسيد . 8 ..).16ـ17: 19، برنابا»(دهد شما را مي مهربان است شفا

اند و نزديك اسـت هزيرا جهانيان ديوان. 10، پروردگاراي روي به خداي نمود و گفت: بگير مرا از جهان
گفـت: . 13 .آن وقت فرشته جبرئيـل فـرود آمـد. 12بگريست ، چون اين بگفت. 11مرا خداي بخوانند 

. ..).8- 13: 47، برنابـا(يسوع؛ زيرا خداي به تو عطا نموده است توانايي در شفاي هر مرضي رااي مترس
نويسند كه من پسر توام؛ مي وقتي، ايلعنت كن تا ابد هر كس را كه فاسد كند انجيل مرا كه به من داده 

 امم و هرگز خود را خدمتكار صالحي براي تو نپنداشـتهأزيرا من آن گِل و خاك خدمتكار خدمتكاران تو
  ).9- 10: 96برنابا ؛ ر.ك: 6: 212، برنابا(

 و 30: 44(است احمد اي محمد ينب نام به ليانج نيا حيتصر منكربه شدت ، ليانج نيا در محققان يبرخ

 در معهـود رايـز ؛باشـد شده نوشته اسالم ظهور از قبل اسم نيا كه ستين عاقالنه كه نديگويم .)18: 97
  .صراحت به نه، باشد اشارات و اتيكنا با كه است نياها بشارت

  قرآن با تعارضات

 رمحـرّفيغ و يانيـوح ليـانج را آن، نانامسـلم از يگروه است شده موجب كه، هاييهمسو افزون بر
 الزام به، آن مورد 35 كه دارد قرآن اتيآ با يجد رتيمغا ليانج نيا هيدرونما، موارد ياريبس در، انندبد

  :شوديم گزارش و شده احصا، مقاله كي تيمحدود
  :است كرده ارياخت ميمر كه است وسفي نام به يشوهر از صحبت، برنابا ليانج در. 1

 او بر اشطايفه درآيد غضب به اينكه از بود ترسناك باطن در و بود خداي مشيت به دانا چون مريم اما. 1
 خود عشيره از شوهري، شده زنا مرتكب او گويا كه را او كنند باران سنگ و، است آبستناينكه  واسطه به

 محرّمـات از بـود پرهيزگـار نيكوكار زيرا. 2. داشت نام يوسف كه، كردارخوش نمود اختيار خود براي
 كـرد؛مي خود دست كسب به را خود معيشت وها نماز و روزه به او سوي به جستمي تقرّب و خداي
 كرده اختيار خود شوهر را او و شناختمي عذرا را او كه است مردي همان اين. 3. بود نجار او كه چون
  ).3- 1: 2، برنابا(»الهي الهام به را او بود كرده كشف و بود



   ۱۷ ميكر قرآن با تعارض در برنابا ليانج

 بـا باشـد يپسـر مرا چگونه گفت« :ستين ميمر ضرتح ازدواج از يسخن ميكر قرآن در، آن برخالف
  .)12: ميتحر ؛47: عمرانآل ؛20: ميمر(»ام؟نبوده بدكار و دهينرس من به يبشر دستآنكه 
 گرفت فرا پس. 9« :است بوده ميمر يبرا يالم و درد گونهچيه بدون يسيع تولد برنابا ليانج در. 2
 حيتصر قرآن. )10- 9: 3»(رنجي بدون را خود پسر زاييده گاآن .10. بود درخشان سخت كه نوري را عذرا
 ييخرما درخت تنه يسو به را او مانيزا درد تا: «شد حادث دنيزائ درد را ميمر حضرتاينكه  به دارد
در ، گذشـته از ايـن .)23: ميمر(بودم شده فراموش كسري و بودم مرده نيا از شيپ كاشاي گفت .ديكشان

والدت عيسـي ، برنابـاولي در انجيل ، گشودهخل در بيابان چشم به جهانقرآن عيسي زير يك درخت ن
 را او گذاشت، قنداقه به را او ديچيپآنكه  از پس. 12«چوپان رخ داده است:  آخور) يا كلبه يك(در خانه

  .)13- 12: 3(»كاروانسرا در ييجا نشد دايپ ريز. 13 .آخور در
 سـازنده ابـراهيم پـدر: «مـادرش از او يتبـرّ يحتـ و ميابراه پدر بودن پرستبت و سازبت. 3

 مـا پـدر«: گـريد ييجا در و )21: 26(»را؟ دروغ خدايان كرديم عبادت و ساختيم كه بود پيكراني
: 80(»را باطـل يهـابـت ديپرستمي و ساختمي او رايز نداشت؛ مانيا چيه كه داشت يپدر ميابراه

آيا وقتى كه يعقـوب را مـرگ فـرا « .ستين ميهابرا حضرت پدر مشرك شخص، قرآن متن بنابر. )5
 :پس از مـن چـه را خواهيـد پرسـتيد؟ گفتنـد :كه به پسران خود گفتحاضر بوديد هنگامى، رسيد

پرسـتيم و در برابـر او معبودى يگانه را مى، معبود تو و معبود پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق
  .)41 ابراهيم: ؛114: توبه ؛133بقره: (»تسليم هستيم

: كـرديمـ تكلـم گانـهي يخـدا بـا و ديترسيم گانهي يخدا جز ييخدا از بعثت زمان در ميابراه .4
 تا بفرما ينگهدار مرا كنيل، پروردگاراي را آن همه كنممي نهيآ هر من كه يدرستهب: داد جواب ميابراه«

 بـا پروردگـارش را هيمابـرا چـون و« :اسـت آمـده قرآن در). 30: 29»(نرساند انيز من به گريد يخدا
 دادم قـرار مـردم پيشواى را تو من فرمود] او به خدا[ رسانيد انجام به را همه آن وى و، بيازمود كلماتى

  .)67: عمران آل؛ 124: بقره(»رسدنمى بيدادگران به من پيمان فرمود ؟]چطور[ دودمانم از پرسيد]. ابراهيم[
 يخـدا منم كه يدرست به: «رديگيم انتقام پسران از انپدر يپرستبت دليل به، چهارم نسل تا خدا .5

: 33«(چهـارم طبقـه تـا شانيا پسران و پدران از گناه نيا جهت به كشدمي انتقام كه رتمنديغ و توانا، تو
 پـدران پسـران از بتـان دنيپرسـت در يكشـمـي انتقام كه، رتمنديغ يتوانا يخدا و پروردگار يا« ).21
كـه هـيچ « :اسـت شيخـو اعمـال مسئول كس هر، قرآننظر  بنابر .)5: 212(»چهارم پشت تا پرستبت
 .)38نجم: (»داردنمىاى بار گناه ديگرى را برردارندهب

۱۸     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

، شـدند خـوديبـ شـاگردان: «شـوندمـي ينافرمـان و تيمعصـ دچار فرشتگان، برنابا ليانج بنابر .6
 در سـتندين منزّه گناه از زين فرشتگان هك يدرست به و« .)1: 36( »فرشتگان ينافرمان يبرا يبزرگ يخوديب
كـه در : «كنندينم ينافرمان و تيمعص ياله امر برابر در فرشتگان، قرآن حيتصر به). 3: 66»(يخدا شيپ

 ).6م: تحري ؛27انبياء: (»كنندگيرند و خود به دستور او كار مىسخن بر او پيشى نمى
 درگـاه از طـرد و لعـن يماجرا در گريدهاي طانيش و طانيش رويپ و همراه و اري از برنابا ليانج. 7

  :است گفته سخن آدم خلقت زمان در ياله
رو، عدل نيست پروردگار، ما روحيم و ازايناي . اما شيطان و آنان كه بر طريقه او بودند، پس گفتند:14

وان او نيـز . پيـر16. چون شيطان اين بگفت هولناك و بدمنظر گرديد. 15اينكه اين گل را سجده كنيم. 
. زيرا خداي به سبب نافرماني ايشان زايل نمود آن زيبايي را كه ايشـان را بـدان 17زشت روي شدند. 

. پس چون فرشتگان پاك، سـرهاي خـود را بلنـد كردنـد 18زيبا نموده بود، وقتي كه ايشان را آفريد. 
هـاي انش ترسان بـه روي. پس پيرو19ديدند وفور و قباحت هولناكي را كه شيطان بدان برگشته بود. 

درستي كه تو مرا از روي ستم زشـت پروردگار، بهاي . آن وقت شيطان گفت:20خود بر زمين افتادند. 
. 21اي. خواهم باطـل سـازم هـر آنچـه را تـو كـردهروي گردانيدي؛ ليكن من به اين راضيم؛ زيرا مي

. آن وقـت خـداي بـه 22پروردگـار. هاي ديگر گفتند: او را پروردگار مخوان؛ زيرا خود تويي شيطان
  ).14ـ22: 35پيروان شيطان فرمود: توبه كنيد و اعتراف نماييد به اينكه منم خداي آفريننده شما.(

 در و شد لعن و طرد و كرد خدا ينافرمان، )رويپ و همراه بدون(طانيش فقط، قرآن دراين در حالي است كه 
كه ، پس بجز ابليس .را فرموديم براى آدم سجده كنيدگانوچون فرشت: «نداشت يهمراه و اري خدا با تكلم

 .)85- 73ص:  ؛18ـ11اعراف:  ؛34بقره: (»[همه] به سجده درافتادند، سر باز زد و كبر ورزيد و از كافران شد
، را خـدا قصـد طانيشـ، ممنوعـه شـجره اكل از حوا و آدم منع علت مورد در، برنابا ليانج بنابر. 8
  :ددانيم خدا شدن همسر

 مـن پند به شوهرت و تو گاه هر كنيل. 20د. ينشو او همسر تا گفته نيا را شما كه ستين نيا جز او. 19
 .21 .ديـخورمـي آنهـا ريغ از كه چنان، ثمرها نيا از خورد ديخواه شما كه يدرست به پس، ديكن عمل
 كـرد ديـخواه و، يخـدا مثل شناخت ديخواه را شر و ريخ بلكه. 22 .گرانيد يبرا دينمان فروتنگاه آن

 جهـت به )آدم( يگريد« ).23ـ19: 40( »ديشومي يخدا همسر دو شما رايز. 23. ديخواهمي كه را آنچه
  ).37: 41(»يخدا همسر را خود بگرداند خواستاينكه 

گفت پروردگارتان شـما : «است نيچن ممنوعه شجره اكل از حوا و آدم منع از خدا قصد، قرآننظر  بنابر
جـز [بـراى] آنكـه [مبـادا] دو فرشـته گرديـد يـا از [زمـره] جاودانـان ، درخـت منـع نكـرد را از اين

  ).20اعراف: (»شويد
 صـالح يكسـ شودنمي افتي كه يدانينم مگر. 3: «نديگودروغ و كارگنه ذاتاً، بشر يهانسل تمام .9



   ۱۹ ميكر قرآن با تعارض در برنابا ليانج

 پدر نمودند حكم كه قيحقت به. 11. است گناهكار و دروغگو يانسان هر رونيازا. 4. گانهي يخدا جز به
 پـس. 13 .بهشـت از رو آن از شـدند رانـده آن سبب به. 12 .طانيش گفتار يخوب به ما نينخست مادر و

  .)3: 66 زين؛ 3ـ13: 50(»خودشان نسل تمام بر نمودند حكم
 كسـب و اريـاخت و انتخـاب ييتوانـا خدا و است؛ گناهيب و خداجو ذاتاً، انسان، قرآن نصّ بنابراما 

 »ناسـپاس يا گردد پذيرا و باشد شاكر خواه داديم نشان او به را راه ما«: است داده او به را يبد اي يبخو
  .)23: ملك ؛3 :انسان(

 اما: ديآمي انسان دست بر يجهانهاي رنج رايز« :نندياطيش برنابا ليانج در دوزخ عذاب مأموران .10
، كـريم قـرآن درامـا  .)15: 60(»مطلقـاً، ندارنـد شَفقَّت چيه كه است ينياطيش دست به پس، يگريد آن

  .)31: مدثر(»نگردانيديم فرشتگان جز را آتش موكالن ما و: «فرشتگانند دوزخ عذاب مأموران
 يحتـ. 9« :كـرد ديـنبا يدشـمن، كاملنـد و كوين، همه، خدا مخلوقات .خداست مخلوق طانيش. 11
 سـت؟يچ يبرا نيا ديدانمي ايآ .10 .خداست دهيآفر اواينكه  باب از ديبدار دشمن را طانيش ديتواننمي
. اسـت كامل و كوين آن است دهيآفر يخدا چه هر و خداست دهيآفر او رايز. 11. فهمانممي شما به من
 نـصّ بنـابراما  .)12ــ9: 85( »پسنددنمي زين را خالق، پسنددنمي را مخلوق كس هر جهت نيبد پس. 12

 دسـته و دار فقـط] او[ گيريـد دشـمن را او] نيز[ شما. شماست شمند شيطان حقيقت در« :ديمج قرآن
  .)53: اسراء ؛6: فاطر(»باشند آتش ياران از آنها تا خواندمى را خود

 و) يخفـ(زيـآمشـرك محبـت، برنابـا ليانج در خود كانينزد و فرزندان به نسبت خدا امبرانيپ .12
  :اندداشته دوگانه

رو، خداي ابراهيم را كمي بيشتر از آنچه سزاوار بود، محبت ورزيد، ازاين. ابراهيم، اسماعيل پسر خود 10
امر نمود كه پسر خود را ذبح نمايد تا آن محبت مشوِق به گناه را كه در دل او بود بكشد و آن امري بود 

ي رو، خداداشت. ازاين. داوود ابشالوم را سخت دوست مي11كه به جا آورده بود، اگر كارد بريده بود. 
. نزديك بود 13راضي شد كه پسر بر پدرش برآشفت و به موي خودش آويخته شد و او را يوآب كشت. 

گانه خود. پس او را خداوند به دست گانه و دختران سهكه ايوب پاك افراط كند، در محبت پسران هفت
ه درد سختي گرفتار شيطان واگذار نمود و تنها در يك روز پسران و ثروت او را نگرفت، بلكه او را نيز ب

. پدر ما يعقوب، پسـرش يوسـف را 14آمدند. ها مدت هفت سال از بدن او بيرون مينمود تا اينكه كرم
رو، قضاي خداوند بر فروختن او جاري شد و قرار داد كـه بيشتر از پسران ديگرش دوست داشت. ازاين

دشتي پسر او را پاره كرده و ده سال  يعقوب از همان پسران خود فريب داده شود، تا باور كرد كه جانور
  ).10ـ14: 99»(گري به سر برددر نوحه

 و خداسـت يبـرا همـه، شـانيدوست و يدشمن، رغبت، خوف و معصومند امبرانيپ، قرآن دركه حاليدر
  .)31: عمرانآل ؛40: حجر(است معصومانه و خدا به محبت از يفرع، خدا ريغ به آنان محبت

۲۰     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

... ، عقـوبي ما پدر: «است خورده يجانور را وسفي كه كرد باور عقوبي، ابابرن ليانج گزارش در .13
 در كـهيحالدر. )14: 99(»بـرد سـر به يگرنوحه در سال ده و كرده پاره را او پسر يدشت جانور كه كرد باور
] آغشـته[ را پيراهنش: «است دروغ ،فرزندانشان توسط شده بافتهقصه كه دانستيم عقوبي حضرت، قرآن
 اينـك، است آراسته شما براى را] بد[ كارى شما نفس بلكه] نه[ گفت] يعقوب[ آوردند دروغين خونى به

  .)18: وسفي(»است دهيارى خدا كنيدمى توصيف آنچه بر و] است بهتر من براى[ نيكو صبرى
 تو رايز .18، يبشر جنساي يبدبخت چه. 17: «است خدا فرزند بشر جنس ،برنابا ليانج اديبن بر .14

 خداونـد، قـرآن اشـارات بنـابرامـا . )18ـ17: 102(»ديبخش تو به را بهشت و ديبرگز يفرزند به يخدا را
 كرده اختيار خود براى فرزندى خداوند گفتند و« :باشد داشته فرزند كه است آن از منزه و ندارد يفرزند
  .)116: بقره(...»است منزه او، است

 كننـدهتوبه بر آنچه اما: «گذارديم صحّه يوح دستور بدون، عقل دستور به عمل بر برنابا ليانج .15
، ديگومي را آن عقل كه است يزيچ آن پس، نماز به يخوانقصه نمودن ليتبد از است واجب آن عملِ
: بـردينم ييجا به راه، يوح بدون، عقل، ميكر قرآن در. )9: 119(»نباشد يخدا از هم يدستوراينكه  ولو

 مـن كـه گـويمنمى شما به و دانمنمى نيز غيب و است من نزد خدا هاىگنجينه گويمنمى شما به بگو«
 آيا است؟ يكسان بينا و نابينا آيا بگو .كنمنمى پيروى شودمى وحى من سوى به كه را آنچه جز امفرشته
  .)203: اعراف؛ 50: انعام(»كنيد؟نمى تفكر

، خطـا كيـ كـه يدانـنمـي مگـر: «شـد مسـخ، طانيش به گناهش اثر بر فرشته، برنابا ليانج در .16
، قرآن دراما . )5: 129(»درآورد؟ مكروه طانيش نيبدتر صورت به و كرد مسخ را فرشتگان نيتريخوشرو

، حـال هـر به، )50: كهف(ديچيپ سر خدا امر از كه بود انيجن از و نبود فرشته طانيش، غالب ريتفس بنابر
  .است دهامين نشيآفر داستان در مسخ از يسخن

 پـاداش را تـو من، چه كنم؛مي نينچنيا هم من: «دهديم وعده نيچن، مخلص عابد مرد به خدا .17
 و هيتشب در يحت خداوند، يقرآن اشارات دراما . )6: 170( »يهست من همسر و ييخدا تو ايگو كه دهممي
 مـا واالى پروردگـار او كـهاين و« .بـردينم كار به را، )همسر(،است منزه آن از ساحتش آنچه زين ليتمث

  ).3:جن(»است نكرده اختيار فرزندى و همسر
 و غمبريپ، وبيا مگر: «شوديم دهيد چشم با امتيق روز در خداوند صراحتهب، برنابا ليانج در .18
 مـن همانا و است زنده خودم يخدا كه دانممي: ديگويم چگونه كه دينمود فراموش را يخدا دوست

 خـواهم را خـود كننـدهخالص يخدا خود چشم به و خاست برخواهم خودم دجس به نيپس روز در



   ۲۱ ميكر قرآن با تعارض در برنابا ليانج

 را ديـدگان كـه اوسـت و يابنـددرنمـى را او هـاچشـم« آمده اسـت: قرآن دراما . )18: 17 ؛10: 173(»ديد
  .)103 :انعام(»است آگاه لطيف او و يابددرمى

هـاي آب از چهارگانه ينهرها دهياف كنيل: «است آب از يبهشت چهارگانه انهار، برنابا ليانج در .19
، آب: از يبهشت چهارگانه انهار، قرآن دراما  )3: 176( »ست؟يچ فراوان بسهاي وهيم با بهشت در متيپرق
 و برنگشـته] طعمـش و بـو و رنـگ[ كـه آبـى از اسـت نهرهـايى آن در «... :است عسل و خمر، ريش

 و اسـت لـذتى نوشندگان براى كه اىباده از رودهايى و نشود دگرگون اشمزه كه شيرى از هايىجوي
  .)15: محمد(...» است] فراهم[ آنان براى ميوه هرگونه از آنجا در و ناب انگبين از جويبارهايى

 تعـداد كـه ميگـومـي شـما به يراست: «است برشمرده آسمان 9 راها آسمان تعداد برنابا ليانج .20
 پانصـد سـفر اندازه به آنها ازهريك  كههايي ارهيس اهآن نايم در شده نهاده كه است آسمان نه، هاآسمان
 كه كسى آن اوست« :است عدد هفتها آسمان شمار قرآناما از نظر . )6: 178(»است دور يگريد از ساله
  ).29: بقره(»داناست چيزى هر به او و كرد استوار را آسمان هفت... 

 هـم قـرآنكـه . درحـاليلم انداختـه شـده اسـتيحيي و رسالت او كامالً از ق، برنابادر انجيل . 21
دهنـد كـه وي مـي كنند و تعليممي نبوت يحيي را تصديق، )3بـاب ، (متي جديد و هم عهد )39: عمرانآل(

  پيشرو عيسي بوده است.
ياد كن] هنگـامى [را] كـه فرشـتگان «[كند: به عنوان مسيح تصديق مي عيسي راكريم قرآن  .22
مـريم بـناى از جانـب خـود كـه نـامش مسـيح عيسـىتـو را بـه كلمـه خداونـد !اى مريم :گفتند

مسيح پسـر مـريم جـز پيـامبري نبـود كـه پـيش از او نيـز پيـامبراني آمـده . «)45عمران: آل(»است...
پـذيرد. در چنـدين چنـين عنـواني را نمـي برنابـااما عيسي در انجيل ، حال. با اين )75مائده: (»بودند

 198، 97، 96، 83، 82، 42هاي برنابا فصل(مسيح نيست، شده كه عيسي بيانني روشبخش از اين انجيل به

حيـاي تعميددهنـده ي اين انجيل عيسي و رسالت او را مشـابه بـا رسـالت، ديگر عبارت. به )206و 
كـه درصـورتي .شـودرا براي او قائـل مـي يعني محمّد ؛كند و نقش پيشرو مسيح موعودمي معرفي
  .)220و  44ـ42هاي فصل، (برنابا براي او قائل استشأن استقاللي ، قرآن

  ،نمونه براي
 ايـليا تو ايآ: گفتند پس .6 .ستمين ايمس من كه يدرست و يراست به: فرمود و سوعي نمود اعترافپس 

: گفتنـد وقـت آن. 8 .سـتين نيچن: داد جواب سوع. ي7 ؟يهست نيشيپ غمبرانيپ از يكي اي ايارم اي
: فرمـود سوعي وقت آن پس .10 .اندفرستاده را ما كه آنان يبرا ميده شهادت تا بگو .9 تو؟ يستيك

 را پروردگـار فرسـتاده راه ديساز آماده، كندمي اديفر كه. 11 هيهودي درهمه ادكنندهيفر يآواز، منم

۲۲     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

 چيهـ نـه و ايـليا نـه و ايمسـ يستين تو گاه هر: گفتند. 12 اياشع در است شده نوشته او كه گونهآن
 شـأن در بزرگتر يينمامي را خود و تازه ميتعل به يدهمي بشارت كه دارد جهت چه پس، يرغمبيپ
 يبرا است خدا شده فرستاده كه ايمس ديايب من از بعد كه است زود كنيل... ). 12ـ5: 42(»ا؟يمس از

 ).17: 82(دهيآفر را جهان يخدا او واسطه بهآنكه  ،جهان همه

به درسـتي كـه مـن ، هستي خداوندي كه در حضور او جانم ايستاده سوگند به«فرمود: پاسخ در  سوعي
كه خداي به پدر مـا ابـراهيم وعـده كـرده و ل زمين انتظار او را دارند؛ چناننيستم آن مسيا كه تمام قباي
  .)8: 96( دهم همه قبايل زمين رامي فرموده: به نسل تو بركت

براي هدايت جهانيان ارسال كرده  پيامبر 000/124اند كه خدا بسياري از مسلمانان بر اين عقيده .23
 000/144ايـن رقـم را بـه  برناباانجيل آنكه  حال. ها داراي نبي و رسولندهمه امت ،در نظر قرآناست. 

آنـان كـه فرسـتاده ايشـان را ، رسـندمي زيرا همه پيغمبران كه به يكصد و چهل و چهار هزار«اند: دمي
  .)21: 17( اها و به تاريكياند به معمسخن راندهبه تحقيق ، خداي به سوي جهان

پس بايد مَـرد «كه مرد بايد به يك زن اكتفا كند: است  عيسي گفته ادعا شده كه برنابادر انجيل . 24
در . حال آنكـه )18: 115(»قانع شود به زني كه آفريدگارش به او داده و بايد فراموش كند هر زن ديگر را

، مجاز شمرده است: اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتـيم بيمناكيـد ر زن رااختيار حداكثر چها، قرآن
  .)3(نساء: هر چه از زنان [ديگر] كه شما را پسند افتاد دو دو سه سه چهار چهار به زنى گيريد ...

 ينه بيس و گندم خوردن از حوا و آدم حضرت كهآمده است  برنابا ليانج نهم و يس فصل در. 25
 بجـز، آن از ديـبخور كه يثمر هر را شما كنممي عطا كه يدرست به ديبنگر: فرمود شانيا به. 36: «شدند

 نگـاه از. )37- 36: 39(»ثمرهـا نيا از را يزيچ ديبخوراينكه  از ديكن حذر: فرمود پس .37. گندم و بيس
 اتيـآ در درخت آن، نيهمچن. درخت دو نه، است بوده معهود درخت كي از، خداوند ينه فقط، قرآن
 كه جا هر از و گير سكونت باغ آن در خويش جفت با تو آدم اى و: «است نشده نيمع وجهچيهبه قرآن

  .)19: اعراف(»شد خواهيد ستمكاران از كه مشويد نزديك درخت اين به] لى[و، بخوريد خواهيد
  :كرد امر آدم بربرا در سجده به را فرشتگان، روح نفخ از قبل خداوند، برنابا ليانج 35 فصل بنابر. 26

. او را بيسـت و پـنج هـزار سـال 7. يسوع پاسخ داد: چون كه خداي آفريد مشـتي از خـاك را. 6
رو شيطان به غضب شده، مالئكه را اغوا نموده، اين. از9. گذاشت بدون اينكه به او كار ديگري بكند

. پـس نيـك 10. گفت: ببينيد زود است بخواهد خداي يك روزي كه سجده كنيم براي ايـن خـاك
. امـا 14انديشه كنيد در اينكه ما روحيم. به درستي كه سزاوار نيست ما را كه ايـن كـار را بكنـيم. 

رو، عـدل نيسـت پروردگار، ما روحيم و ازايـناي شيطان و آنان كه بر طريقه او بودند، پس گفتند:
  ).6ـ14: 35اينكه اين گل را سجده كنيم(



   ۲۳ ميكر قرآن با تعارض در برنابا ليانج

 وقتى پس. «آن از قبل نه شدند سجده به امر فرشتگان، آدم در روح خنف از پس كه دارد حيتصر قرآن اما
  .)29: حجر(»درافتيد سجده به او پيش، دميدم آن در خود روح از و كردم درست را آن

 از، ليـانج نيـا در كه است گريد اييانب حال شرح، برنابا ليانج و قرآن اختالف موارد از يكي. 27
 اييـانب بـر عالوه، قرآن در كهيدرحال .است امدهين انيم به ذكري، يموس و ميابراه، آدم بجز ايانب احوال
  .)1388، ازكارين( است شده اشاره، شونديم ينب 26 مجموعاً كه گرييد موارد به، مزبور

 شـده اشاره، آورد جا به تا خورده سوگند آدم كه يمانيپ عنوان به ختنه سنت به، برنابا ليانج در. 28
رو، ازايـن .14: «... شـودمـي محـروم فردوس از، ندهد انجام را عمل نيا كس هر :است معتقد و است

 جسد كه ينفس هر: فرمود كه را مانيپ نيا نمود استوار .15 .ختنه قتيحق به را ميابراه ديآگاهان خداوند
 يبرا، را ستر ديبگذار: فرمود سوعيگاه آن .17. ابد تا سازم جدا خود فهيطا از را او، نكند ختنه را خود
دستور ، كه در قرآنيحالدر .)17ـ3: 23(است محروم فردوس از رايز نشده؛ دهيبر او گاهختنه پوستآنكه 

  نشده است. بيانختنه به صراحت 
  آمده است: برنابادر مورد داستان ابراهيم در انجيل . 29

ردا عيـد همـه خـدايان روزي پدرش به او گفت: ف، سوع فرمود: چون ابراهيم به سن دوازده سال رسيدي
گزينـي ببريم. تو برمي، بعل، براي خداي خوداي زود است برويم به هيكل بزرگ و هديهرو، ازاين .است

پس بامدادان به هيكـل  .پدر مناي ،براي خود خدايي را. ابراهيم به مكر جواب داد: شنيدم و فرمانبردارم
كاهنان هيكل را قفل ، مه كس از هيكل بازگشتندچون ه. 1« ).22ـ14: 27( »پيش از همه كس درآمدند...

مگـر خـداي ، پس آن وقت ابراهيم تبر را گرفته و دست و پاي همه بتان را قطع فرمود. 2 .زدند و رفتند
پيكراني كه قطعه قطعـه ريختـه شـده هاي ميان خورده، تبر را نهاد نزد پاهاي اوگاه آن .3بزرگ بعل را. 

جماعتي از ، شدمي چون ابراهيم از هيكل خارج. 4 .تأليف شده از اجزا بودندبودند؛ زيرا در قديم العهد 
و چون  .5 .گمان نمودند كه داخل شده تا چيزي از هيكل بدزدد؛ پس او را گرفتندنها آ مردم او را ديدند.

نـد: زود كنان فرياد زدنالهاند، او را به هيكل رساندند و ديدند كه خدايان ايشان قطعه قطعه شكسته شده
جـا ده هزار مرد با كاهنان به سوي آنپس قريب  .6بايد بكشيم او را كه خدايان ما را كشته ، قوماي باشيد

ابـراهيم  .7روي نمودند و از ابراهيم پرسيدند از علتي كه به واسطه آن خدايان ايشان را خورد كرده بود. 
به درستي . 9ر انسان خداي را تواند كشت؟ مگ. 8خردان هستيد جواب داد: به درستي كه شما هر آينه بي

بينيد تبري كه او نمي مگر. 10. را جز اين نيست كه او آن خداي بزرگ استآنها  آن كس كه كشته است
ايـن زمـان پـدر ابـراهيم كـه . 12خواهـد. نمي او براي خود همسران .11 در دو قدمي اوست؟، راست
او تبري را كه با آن ابراهيم بتان . 13از راه رسيد ، ياد داشت ابراهيم را درباره خدايان ايشان بههاي سخن

خدايان مـا را ، پس فرياد زد: جز اين نيست كه اين پسر خيانتكار من. 14. را در هم شكسته بود شناخت
حكايت كرد آنچه را كـه ميـان او و پسـرش گذشـته بـود آنها  با. 15تبر من است. ، كشته؛ زيرا اين تبر

۲۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شماره، ششم سال  

او را بـر روي  .18دو دست و پاي ابراهيم را بستند . 17 .ر بزرگي از هيزم جمع كردندپس قوم مقدا.16
به آتش امر نمود ، به واسطه فرشته جبرئيل، پس آن وقت خداي .19گذاشته و زير آن آتش نهادند ها هيزم

ن را كه حكم شدت زبانه كشيد و قريب دو هزار مرد از آناهپس آتش ب. 20كه بنده او ابراهيم را نسوزاند 
او ، م خود را آزاد و آسوده يافت؛ زيرا فرشته خدايياما ابراه. 21 .سوزانيد، به مردن ابراهيم نموده بودند

چنين اين، آري. 22آن كس كه برداشته او را ، ديده شوداينكه  بدون، را برداشت تا به نزديك خانه پدرش
  .)22ـ1: 28ابراهيم از مرگ نجات يافت(

و بـه آتـش افكنـده شـدن هـا اصل محاجه ابراهيم با پدرش و شكسـتن بت، طابق استآنچه با قرآن م
همسـر نخواسـتن ، همچون متهم به دزدي شدن او و بردن وي به هيكل، اما در جزئيات داستان، اوست

، سوزانده شدن دو هزار نفر از مردم، رنگ پدر ابراهيم در داستان و برداشتن تبر پدرنقش پر، بت بزرگ
سـاير ، ايـنافـزون بـر . )69ــ56، (انبيـاءجبرئيل وي را تا به نزديك خانه پدرش اختالف اسـت برداشتن
در آيـات قـرآن ، ايـن كتـاب آمـده 29تـا  20و مطالبي كه درباره حضرت ابراهيم در فصول ها داستان
  نيست.هم م كعبه به دست ابراهي ياي به بنااشاره، در اين انجيل، با اين همه .اي هم به آنها نيستاشاره

پس بدانيد كه دوزخ همانـا يكـي اسـت؛ . 3«سخن از هفت طبقه دوزخ است: ، برنابادر انجيل  .30
همچنـين در دوزخ ، كه گناه هفـت نـوع اسـتپس همچنان. 4 .كي زير ديگريي .ولي هفت طبقه دارد

: ر اسـتسـخن از هفـت د، كـريم در قـرآنآنكه  . حال)39ـ3: 135(...».شودمي هفت گونه عذاب يافت
  .)44(حجر:»شوند]خشى معين از آنان [وارد مىدوزخى} كه براى آن هفت در است و از هر درى ب«{

پس نيـك . 10« علت سجده نكردن شيطان تفاخر او به روح بودن خود اوست:، برنابادر انجيل  .31
رو، ازايـن .11 .يمانديشه كنيد در اينكه ما روحيم. به درستي كه سزاوار نيست ما را كه اين كـار را بكنـ

مـا ، پروردگـاراي گفتنـد:، اما شيطان و آنان كه بر طريقه او بودنـد. 14 .خداي را بسياري ترك نمودند
تفـاخر ، بنـابر قـرآن كـريمامـا  )14ـ10: 35(»اين گل را سجده كنيماينكه  عدل نيسترو، ازاين روحيم و

تشـي آفريـدي و او را از گـل م مـرا از آگفت من از او بهتر«... بودن خود است:  آتشجنس شيطان به 
  .)12اعراف: (»آفريدي
 .)40 فصـل(اسـت شـده بهشـت وارد، مار واسطه به طانيش كه آمده است، برنابا ليانج در .32
اينكـه  بر دارد حيتصر ليانج نيا، نياافزون بر . است نشده مار بهاي اشاره چيه قرآن در كهيدرحال
 بـر گنـاه تيمسئول و نمود بيترغ آن خوردن به را آدم سپس و ردخو را ممنوعه وهيم آن حوا ابتدا
 و دانـديمـ مسـئول يمسـاو طور به گناه نيا مورد در را زن و مرد قرآنآنكه  حال، بود حوا عهده
 به را ايشان، بودند آن در آنچه از و بلغزانيد آن از را دو هر شيطان پس: برديم كار به را هيتثن ريضم



   ۲۵ ميكر قرآن با تعارض در برنابا ليانج

 چنـدى تـا و قرارگـاه زمـين در شـما براى و همديگريد دشمن شما آييد فرود :فرموديم و درآورد
  .)36: بقره(بود خواهد برخوردارى

 يزنـ آن همانا، پروردگاراي :داد جواب آدم .7: «است آمده خدا به آدم پاسخ در، 41 فصل ادامه در
  .»...آن از خوردم پس بخورم؛ كه كرد طلب من از، يفرمود عطا من به كه

: فرمـود آدم به يخدا پس. 12 :است قرار نيبد حوا و آدم گناه جينتا و عقوبت، برنابا ليانج در .33
 ديبا. 13. يخورد را ثمر آن و خود زن سخن به يداد گوش تو رايز باشد؛ ملعون تو عمل به نيزم ديبا

 يخـاك تو كه آور ادي. 15 .خود نيجب عرق به را نان يبخور ديبا. 14 .را خار و خسك تو يبرا انديبرو
. 17. يداد گوش طانيش بهآنكه  ييتو: فرمود نموده تكلم احو باگاه آن .16. گشت يبرخواه خاك به و
 رفتـار زيكن چون تو با كه مرد طتسلا ريز؛ كرد يخواه درنگ پس ؛يخوراند را طعام آن خود جفت به

 را يخدا ريشمش كه را لييخايم فرشته، بخواند را مار چون. 19. رنج به را اوالد يدارميبر پس. 18. كند
، شـد رونيـب چـون پس. 20. بهشت از را گوهر بد مار نيا بران نخست :فرمود و بخواند زين داردميبر

  .)21ـ12 :41(بخزد كه شود واجب، رود راه بخواهد گاه هر. 21. كن قطع را او اندام
 كـه كنـديمـ امر همسرش و آدم به خداوند كه است نيا قرآن در ممنوعه وهيم خوردن عقوبتاما 

 از بعضـى كـهيدرحال آييـد فرود] مقام[ آن از همگى فرمود : «...كنند هبوط نيزم به ينيزم يزندگ يبرا
 هـدايتم از هـركس، رسـد رهنمـودى مـن جانب از شما براى اگر پس .است ديگر بعضى دشمن شما

  .)122ـ123 :طه( بخت تيره نه و شودمى گمراه نه كند پيروى
 سـرانجام بـه برنابـا ليانج اما .است نشده فردوس در طانيش سرانجام به يااشاره قرآن در .34

 آمـد پـس: كرد آواز آن از بعد را طانيش يخدا پس .22« .است كرده اشاره فردوس در طانيش كار
، ناپـاك را شـانيا يديـگردان و را دو نيـا يداد بيـفر، ميرجاي تو چون: را او فرمود .23 .خندان

 هـر .اسـت شـانيا فرزنـدان در و شـانيا در كه را نجاست هر خود دهان در يكن داخل خواهممي
 يبگـرد پـس نجاسـت؛ آن شـود رونيب شانيا از، ندينما عبادت يراست به مرا و كنند توبه كه يوقت

 .)27ـ22: 41(...»نجاست به پرشده شكم
 آدم چـون. 33«. اسـت مكتـوب بهشـت دروازه يبـاال در نيشهادت :است آمده برنابا ليانج در .35
 و ستيگر وقت نيا پس. 34 اهللا رسول محمّد اهللا االّ الاله: كه دروازه يباال را يمكتوب ديد، شد ملتفت
. )33ــ34: 41(» يبرهـان يبـدبخت نيـا از را مـا و ييايـب يزودهب كه بخواهد يخدا ديشا فرزنداي :گفت
ن شد. حتي در قرآن نيز چنين شهادتي به صـورت سال بعد از عيسي تدوي 600شهادت  نيا كهيدرحال

  نشده است.بيان كامل در يك محل 
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  يريگجهينت

 دربـاره هـم و يشناسجهان باب در هم كه دهديم نشان قرآن با برنابا به منسوب ليانج هيدرونما قيتطب
 باور اساس بر، نيا بنابر .ندارند ييهمسو اثر دو نيا ايانب اوصاف ژهيوهب، طانيش اوصاف، خلقت رياساط
 برگرفتـه) الكتـاب ام(آبشخور كي از كه است معتقد و دانديم يآسمان را كتاب دو هر كه يمسلمان فرد
 البته. است آن گرتيحكا ميكر قرآن كه باشد يقتيحق همان دهندهگزارش برنابا ليانج دينبا، است شده

 كنـديمـ تركينزد تيواقع به را نهيگز نيا، است قرآن از شيب قيعت عهد به كتاب سندهينو تسلط نكهيا
 قـرآن بـا برنابا ليانج اختالفات شتريب. است بوده نومسلمان و داشته تيهودي در يطوالن نهيشيپ يو كه
  :است شده ارائه ريز جدول در، ديمج
  قرآن برناباليانج
 .استنشده  گفته يسخن ميمرحضرتازدواج درباره .كردارياختوسفينامبهيشوهرميمر

 يسيع حضرتوالدتفراوان رنج .بودميمريبرايدردگونهچيهبدون،سوعيتولد

 والدت عيسي زير يك درخت نخل در بيابان  والدت عيسي در آخور

 عمر طول تمام در ميابراهنبودمعصومو موحد گانهييخداجزييخداازميابراهترس

 است شيخواعمالولئمسكس هر پدرانيپرستبتجهتبهچهارمنسلتاخداانتقام

 .ندكنينم تيمعصيالهامردرفرشتگان فرشتگانينافرمانوتيمعص

 .كردخداينافرمانطانيش فقط داشترويپوهمراه،اريينافرماندرطانيش

 .ندنشو يابد حوا و آدماينكهمنعازخدا قصد .نشونداوهمسرحواوآدمكهخداقصدازطانيشنقل

 .دارد هيدوسو فطرتايخداجوستذاتاً، انسان .نديگودروغوكاراهگنذاتاًبشريهانسلتمام

 .اندياله فرشتگان،دوزخعذابمأموران .استطانيش،دوزخعذابمأمور

 .است مؤمنآشكاردشمن، طانيش .استكوكارينوخدامخلوقطانيش

 .معصومندخدا امبرانيپ .داشتند زيآمشركتمحبخودكانينزدوفرزندانبهامبرانيپ

 .است زنده وسفيكهدانستيم عقوبي .داشت باورجانورتوسطوسفيشدنخوردهبهعقوبي

 .باشد داشته فرزند كهاستآنازمنزهخداوند .خداستفرزندبشرجنس

 .بردينم ييجابهراه،يوحبدون، عقل .است دييتأمورديوحدستوربدون،عقلدستوربهعمل

 .ستين يدنيد چشم با،امتيقوايدندرخداوند .شوديمدهيدچشمباامتيقروزدرخداوند

 .است داشتنهمسرازمنزهخداوند .»يمنهمسروييخداتو: «عابدمردبهخداوعده

 .است عسلوخمر،ريش،آب از انهار .استآبازيبهشتچهارگانهانهار

 .استعدد7هاآسمان تعداد .استعدد9هاآسمانتعداد

 .نبودشدهمسخفرشته طانيش گناهشاثربر،طانيشبهفرشتهشدنمسخ



   ۲۷ ميكر قرآن با تعارض در برنابا ليانج

 مجاز شمرده است.اختيار حداكثر چهار زن را مرد بايد به يك زن اكتفا كند.

 .نيرمعيغ،ممنوعهدرختكيخوردنازينه .بيسوگندمممنوعهدرختدوخوردن از حوا و آدم ينه

 .شدند امرسجدهبهفرشتگان،آدمدرروحنفخازبعد .كردامرسجدهبهرافرشتگان،روح نفخ از قبل خداوند

 .دارداشارهاءيانبازمورد26بهقرآن .ستاشدهادييسيعويموس،ميابراه، آدم فقط ايانب ازاحوال

 نشده استدر قرآن بيانختنه به صراحت .استفردوسازتيمحرومموجب ختنه سوگند انجام عدم

 .ميابراهدستبهكعبهيبنابهاشاره ستينميابراهدست به كعبه يبنا به يااشاره

 دوزخ هفت در دارد. .دارد طبقه هفت دوزخ

 .استبودهجنسشبودنآتشبهطانيشتفاخر .استبودهخودجنسبودن روح به طانيش تفاخر

 .استنشدهماربهيااشارهچيه .استشدهبهشتاردو مار واسطه به طانيش

 .بودندمسئوليمساوطوربهحواوآدم .كردبيترغراآدمسپسوخورد را ممنوعه وهيم حوا ابتدا

رنـجبـادنييـزا،نيزمشدنملعون:ممنوعه وهيم خوردن امديپ
 .او دنيخز و بهشت از مار شدن رانده، زن يبرا

،يمعنــو و يمنزلتــهبــوط،منوعــهموهيــمخــوردنامــديپ
 .نيزم در عداوت و يريدرگ

 .استامدهينقرآندر .كردداخلنجاستاوالدشوآدم به فردوس در طانيش

 عدم ذكر مورد .استمكتوبنيشهادت بهشت دروازه يباال در

 وجود يك جهنم وجود ده جهنم
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