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 پارقلیطا و رسالت جهانی او در انجیل یوحنا
  **/ محمد اقبال قاضی *ناصر جدیدي

  چكيده
و رسـالت جهـانی وي    اشاراتی مبنی بر ظهور پیـامبراکرم ، مسلمانان معتقدند که در کتب ادیان مختلف

مانـده  بـاقی  ، اعصار مختلـف  با وجود تحریف فراوان در، اي از این اشارات در عهدینشده است. گوشه
به جاودانگی دیـن  ، که بحث محوري آن رسالت جهانی پارقلیطا است، در انجیل یوحنا، است. براي نمونه

به اعتقاد مسلمانان برخالف توصیه مسیح در اعصار مختلـف مـورد بـی    ، و آیین او اشاره دارد. پارقلیطی
ـت    ، هاي مختلف مسیحیگرفته است؛ گروه مهري قرار یـک سـعی   ه و هرهمـواره سـعی در تحریـف داش

تفسیري متفاوت با شـواهد و قرائنـی   ، هاي موجود توجیه نمودهاند به نحوي آن را برخالف واقعیتنموده
 که حاکی از رسالت جهانی پارقلیط است ارائه نمایند.

شود که استدالل مسلمانان در برابـر منکـران انعکـاس رسـالت جهـانی      می این سؤال مطرح، ترتیببدین
  در انجیل یوحنا چیست؟ پیامبراکرم

با رسالتی جهـانی سـخن رفتـه اسـت. محققـان      » پارقلیطا« اي به ناماز واژه، انجیل 16 و 14هاي در باب
ي است که قـرآن  »احمد«همان ، شواهد مطمئن و موثقی وجود دارد که مراد از این واژه مسلمان معتقدند

  گوید.میها سخنشمول بودن تعالیم وي با قاطعیت تمام از ابدیت و جهان
  .رسالت جهانی، انجیل، مسیح، پارقلیط، اکرم پیامبر: هاکلیدواژه
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  مقدمه
از جانـب خـداي متعـال    ، شـمال شـرقی شـهر مکـه     در، میالدي در غـارحرا  610 در سال پیامبراکرم

مسلمان بـه  . مسلمانان و مورخان )131ص ، 1383، شراب( وسیله جبرئیل امین به پیامبري مبعوث گردیدبه
وسـیله  با توجه به نزول آیات قرآن بـه ، در روزهاي آغازین رسالت خود اند که پیامبراکرماتفاق پذیرفته

بلکـه  ، جزیره عربستان و با قبایل بـدوي آنجـا نیسـت   فرشته وحی دریافت که دین اسالم منحصر به شبه
ابـالغ تعـالیم اسـالم بـه اقصـی نقـاط        دنبال ارسال وبایستی خود را براي رسالتی عظیم آماده نموده و به

 جهان باشد.
را  رسـالت جهـانی پیـامبراکرم   ، تعدادي از مستشرقان یهودي و مسیحی، برخالف اعتقاد مسلمانان

جزیـره  نشر و تبلیغ دین اسالم به خارج از شـبه دنبال به هرگز انکار نموده و اعتقاد دارند که پیامبراکرم
 ندهسـت این مورخان اسـالمی بـر   و شناخت. ایشان هرگز جهان خارج از عربستان را نمی، عربستان نبوده

، وات( نـد اهرا جهـانی جلـوه داد   براي آن شاخ و برگ ساخته و چهره پیامبراکرم، ضمن بیان این مسئله
د . اما محققان مسـلمان اعتقـا  )111ص ، 1383، آرمسترانگ ؛79- 178ص ، 1363، غزالی مصري ؛244ص ، 1344

ثـق اسـالمی بـه رسـالت جهـانی      تنها از بین آیـات و روایـات مو  نه، دارند که مفسران و محدثان اسالمی
  دانند.بلکه آن را مستند به آیات و روایات کتب مقدس ادیان مختلف نیز می، اندبردهپی اکرمپیامبر

، وجـو نمـوده  را جسـت  که منحصرا در انجیل یوحنا رسالت جهانی پیامبراکرم، این مقاله برآنیم در
پـیش از بحـث    دهـیم.  تا شبهات و زوایاي مبهم این بحث را با توجه به منابع مختلف مورد بررسی قرار

و ، بیان مطالب مختصـري پیرامـون انجیـل و قـرآن    ، در انجیل یوحنا پیرامون رسالت جهانی پیامبراکرم
  رسد.نظر میضروري به

  تحريف ةنگاه قرآن به انجيل و مسئل
هـاي متعـدد بـه سـتایش از وي     را جزء پیامبران بزرگ الهی معرفـی و در آیـه   مسیح، وند در قرآنخدا
داند که براي نجات همنوعان خـود از یـوغ ظالمـان و    طینت و مبارز میپردازد و ایشان را انسانی پاكمی

ـ  ، همواره در تالش و تکاپو بوده است. کتاب وي را در کنـار فرقـانی  ، جباران زمان  ر پیامبرخـاتم کـه ب
در  تنهـا سـتایش و تمجیـد مسـیح    داند. نـه ستاید و آن را هدایتی براي بشریت میمی، نازل شده است

بلکه خود مسیح نیز در جمع یاران خود به این نکته اذعـان نمـوده اسـت    ، شودقرآن به فراوانی یافت می
از مجـد  ، گذاشـت  رصه جهان خواهدقدم به ع» روح راستی«عنوان به که در آینده، ي)احمد( که پارقلیط

و چون بیاید آن پارقلیطـا  «: سخن خواهد گفت و به ستایش از ایشان خواهد پرداخت و عظمت مسیح
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مـن   ةبـار او در، آیـد تی که از جانب پدر مـی روح راس، از جانب پدر، سوي شما خواهم فرستادکه من به
  .)15/26: یوحنا( »شهادت خواهد دهد

شود. قـرآن در ایـن زمینـه    نازل شده است یاد می مسیح دوازده بار از انجیلی که بر، قرآن کریم در
نازل فرمـوده   تأکید دارد که انجیل وحی الهی است که آن را خداوند متعال بر بنده و پیامبر خود مسیح

  .)29؛ فتح: 111توبه: ؛ 157؛ اعراف: 110، 68، 66، 47، 46مائده: ؛ 65 ،48 ،3عمران: آل(. است
کـه از دسـتبرد و تحریـف در امـان بـوده      ، تنها کتاب آسـمانی عنوان به، از ستایش انجیل توسط قرآن

بـا انجیلـی کـه در گذشـته     ، اکنون در اختیـار داریـم  توان پی برد کتاب مقدسی که هممی )9: حجر( است
یافـت کـه بـه     توانمطالبی می، هاي مختلف آنکه در قسمتتفاوت شایانی دارد؛ چرا، است موجود بوده

هاي پـاك و  پذیرد و وجدانحریم منزه خداوندي راهی نداشته و شأن واالي وحی الهی هرگز آن را نمی
: متـی ( داننـد آگاه نیز ساحت مقدس وحی خداوندي و انبیـاي بـزرگ الهـی را مبـرا از ایـن مسـائل مـی       

گـردد کـه   قرآن چنین مستفاد میچند از برخی آیات . هر)3- 8/2: لوقا ؛14/25: مرقس ؛26/29: متی ؛19ـ11/18
امـا  ، )1384، شـاکر ( نمایـد وحیانی بودن برخی آموزهاي این کتاب را پذیرفته و آن را تأیید مـی ، به اجمال

 صـورت جمـع  گـاه انجیـل را بـه   طور کلی دانشمندان مسلمان اعتقاد دارند با توجه به اینکه قرآن هـیچ به
، اکنون در اختیـار داریـم  ز یک انجیل باشد و اناجیلی که همبایستی صحبت ا، اناجیل) به کار نبرده است(

و افراد دیگر است که در گذر زمان بر اثر حوادثی منجر به تحریـف لفظـی و    اي از سخنان مسیحآمیزه
  .)1390، رحیم اف و قیومی( هاي انجیل شده استمعنوي در ترجمه

، آیا اصل انجیل وجـود داشـته اسـت یـا خیـر     ، و در زمان بعثت ایشان در اینکه در عهد پیامبراکرم
برخی از ، )177ـ178ص ، 6ج ، ق1421، یسیوط( نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند با توجه به روایاتیاختالف
اند. هایی از اصل انجیل را در اختیار داشتهنسخه سلمان فارسیمسیحی مثل جویان مسیحی و غیرحقیقت

، معتمدي( به اصل انجیل در نزد امامان اشاره شده است.، )44ـ45ص ، 1ج ، ق1405 ،کلینی( در کتب امامیه نیز
که انجیـل اصـلی در   معتقدند  اهللا هنديرحمتجمله از ، . از سوي دیگر برخی دانشمندان مسلمان)1383

منزلـه  به، از بین رفته است. اناجیلی را که امروزه موجود است دست نیست و پیش از بعثت پیامبراکرم
. از )387ص ، 2ج ، ق1410، کیرانـویی ( باشـند تاریخی هستند که شامل روایات صحیح و کـاذب مـی  کتاب 

. در همـین راسـتا   )1390، اف و قیـومی رحـیم ( کنـد نظریه را تأیید مینیز این  اهللا معرفتآیتبزرگان امامیه 
سـیره و گفتـار آنـان    روشـنی در  توان بـه دانند. این مسئله را میشده مینیز عهدین را تحریف بیتاهل

نْ    «مفسران نیز با توجه به آیـه  ، . به هر حال)1385، اسماعیلهمامی و پور( مشاهده نمود عـ م رِّفُـونَ الْکَلـحی
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هعواضاز جمله انجیل امري ، هاي آسمانیرا در کتاب لفظی و معنوي وجود هر نوع تحریف، )46: نساء( »م
اعم از تبـدیل  ، انواع تحریف لفظی، . پس با توجه به این مسئله)131ص ، 1383، صابونی( اندروشن دانسته

این کتاب اتفاق افتاده است. از جمله دانشمندانی که معتقدند این لفظ به لفظ و زیاده و نقصان در لفظ در 
امـه  علّ، ريخشزم، حزم اندلسیابن، شیخ طوسی، رازيفخرتوان به می، نوع تحریف صورت گرفته است

، محـدث نـوري  ، علّامـه طباطبـائی  ، اهللا هنـدي رحمت، ابوالفتوح رازي، طبرسی، بیضاوي، آلوسی، بالغی
برخی نویسندگان اعتقاد ، خالف آنچه که بیان گردید. اما بر)1390، رحیم اف و قیومی( اشاره کرد فخراالسالم

 عـدم تغییـر اناجیـل امـروزي اسـت      ةدهنـد نشان، دارند که تطبیق اناجیل امروزي با اناجیل بسیار قدیمی
 :که دالیلی بر رد آن وجود داردتواند قابل قبول باشد؛ چراه نمیاین نظری، رسد. به نظر می)1381، سلیمانی(
هاي بسیار قدیمی از نمونه دوازده آیه از انجیل مرقس وجود دارد که مورد تردید است؛ زیرا نسخهعنوان به

چندین خاتمه متفاوت براي این انجیـل  ، از سوي دیگر، باشداین آیات میاین انجیل وجود دارد که فاقد 
هـاي  انجیـل تـرین  با دو نسـخه از قـدیمی  ، )9- 16: 20( خاتمه انجیل لوقا، یافت شده است و دیگر اینکه

نویس مربوط به قرن چهارم میالدي تطبیق ندارد. در مورد انجیل متی نیز این امر صادق است؛ زیرا دست
ـ نانیس االعـالم فـی   توان در جلد یک کتاب از کم و زیاد شدن مطالب انجیل متی را میایی هنمونه  ةرض

  .)1385، اسماعیلهمامی و پور( مالحظه نمود فخراالسالمتألیف  االسالم
که بـراي گروهـی از مسـیحیان بـه نـام فرقـه غالطیـان نوشـت و          پولس رسولاین مسئله در رسالۀ 

روشنی پیداسـت کـه پـس از کـم و     یا به تعبیر مسیحیان یوحناي رسول نیز به یوحناي حواريهاي گفته
 جو آنـان را مـورد لعـن و نفـرین قـرار دادنـد      هاي مسیح توسـط افـرا سـود   ا و گفتهزیاد شدن کالم خد

با وجـود آوردن توجیهـات   ، شناسی کتاب مقدسدانشمند مسیحی در باستان جان الدر. )1355، خیرخـواه (
روشنی تلخـی تحریـف را   به، هاي موجود در مطالب اناجیلمسئله تناقض و ناسازگاري فراوان براي حل

آیات و جمـالت قابـل   ، الي همان متون تحریف شدهدر البه، . با این وجود)همان( نیز اذعان نموده است
عقیده پژوهشگران مسلمان مهر تأییدي است بر آیات قرآن کـه پیشـگویی مسـیح    تأملی وجود دارد که به

و رسالت جهانی او بیان کـرده اسـت. مسـلمانان اعتقـاد دارنـد کـه منـابع         را مبنی بر ظهور پیامبر موعود
دانـد  را مبشر پیامبر رحمت و موعودي مـی  باز هم پیامبراکرم، با وجود تحریف فراوان، مختلف انجیل

الهـی بـراي سـعادت و    خـاتم سلسـله پیـامبران    عنـوان  به آور صلح و آزادي براي جهانیان بوده وکه پیام
کامیابی انسانیت گام به عرصه جهان خواهد گذاشـت. تعـالیم اسـالمی وي تـا قیـام و قیامـت جـاري و        

  ساري خواهد بود.
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 عهد جديد

 »متـی «قسمت است که عالوه بر چهار انجیـل   27متشکل از ، شناسیمعهد جدید میعنوان به که آنچه را
باشـد. در بـین   و دیگـران مـی   پـولس که منسوب بـه   باشده میرسال 21شامل ، »یوحنا« و» لوقا« »مرقس«

از ، »یوحنـا «شـوند. امـا انجیـل چهـارم     شناخته مـی  اناجیل همه نظرعنوان به سه انجیل اول، اناجیل اربعه
 .)89ص ، 1388، استرآبادي( باشدلحاظ محتوا و ثبت حوادث متفاوت با سه انجیل مذکور می

وسیله افـراد مختلـف نوشـته    بلکه بعدها به، نوشتۀ خود مسیح نیستدست، اناجیلمورخان اعتقاد دارند که 
ـامبر    آن زمان به بعد مسیح« که از . به قولی اناجیل زمانی مکتوب شدند)576 ص، 1388، ناس( اندشده یـک پی
ـا سـخنان    مسیحسخنان ، واقع. در)219 ص، 1361، داود( »بلکه به کلمه تبدیل شده بود و البته کلمه خدا، نبود ب

 دهد و احکام بسـیار انـدکی درآن وجـود دارد   تشکیل میها حواریون آمیخته گردید و بیشتر مطالب آن را قصه
ن کتـب عهـد جدیـد پیـامبر     . خود مسیحیان اعتقاد دارند کـه نویسـندگا  )446ص ، 1ج ، 1363، خلدونابن(

ـ )78ص ، 1384، شـاکر ( اندآن را دریافت نموده با الهام الهی، انداما آنچه را که تحریر نموده، اندنبوده  ۀ. نکت
یعنـی زبـان مـادري حضـرت مسـیح و      ، جالب و حائز اهمیت اینکه هیچ کدام از اناجیل به زبـان آرامـی  

. و )221- 220 ص، 1361، داود( انـد بلکه تمام آنها ابتـدا بـه زبـان یونـانی نوشـته شـده      ، حواریون او نیست
  اند.هاي دیگر از جمله عبري ترجمه شدهمترجمان آنها به زبان ۀوسیلاناجیل مذکور بعدها به

ـاه بـراي   نظر وجود دارد. هیچوسیلۀ نویسندگان آنها در بین مورخان اختالفدر تاریخ کتابت اناجیل نیز به گ
ـألیف            ، تحریر آنها ـاریخ ت ـلم اسـت کـه ت ـان امـري مس ـاً بـراي مورخ ـا تقریب تاریخ معینی ارائه نشده اسـت. ام

ـالت و اسـتحکام     50ترین انجیل موجود از سالقدیمی ـا اص میالدي زودتر نیست. این امر موجب شده است ت
ـال اي که گونه. به)9 ص، 1388، استرآبادي( اناجیل توسط منتقدان مسیحیت به چالش کشیده شود افسـر و   اینگرس

 کسـی عهـد جدیـد را نوشـت     چهنام بهمریکایی در انتقاد از عهدین در کتاب معروف خود بآبرجستۀ  ةنویسند
، تـا بـی ، نخعـی ( اسـت » سال بعد از مسیح بوده 180، اولین ذکري که از یکی از اناجیل گردیده«: نویسدمی
در بین مـردم رایـج بـوده    اناجیل متعددي ، قرون اول مسیحیتبخصوص ، هاي مختلف. در دوره)25 ص

بـه نقـل از   ، پیامبر موعوداند. نویسندة کتـاب  یک از مردم بر حسب سلیقه از آن استفاده نمودهاست که هر
  .)127- 126 ص، 1376، دریایی( بردمورد از آن اناجیل را نام می 25اسامی ، المعارف انگلیسیدایرة

یکی از مفسران بزرگ اناجیل در بـاب دوم قسـمت دوم از جلـد چهـارم تفسـیرش در سـال       ، هورن
  :  نویسدمیالدي می 1822

و پیران پیشروان  آنچه بما از مورخان قدیم کنیسه رسیده ناتمام و غیرمعین است...، از باب زمان تألیف اناجیل

۱۲     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز  

هاي ... و همین نقلمستند را کردند و همان را نوشتندقدیم ما تصدیق و تسلیم هر نقل بی پا و هر روایت بی
  .)25، تابی، نخعی( دست رسید از هر کاتبی بکاتبی دیگرسند دست به هاي بیپا و روایتبی

  هاي انجيل يوحنا مبني بر رسالت جهاني پيامبراكرمبشارت
  ها هست بسی محرم اسرار کجاستنکته    آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

  .)41ص، 1384، حافظ( 
ـاب ظهـور     اشاره، محققان مسلمان معتقدند در اناجیل ـادي در ب ـاي زی ـامبراکرم ه ـاگون   و جنبـه  پی ـاي گون ه

ـامبراکرم  ها ترین بشارتالزم به یادآوري است روشن زندگی ایشان شده است. ـالت   مبنی بر ظهـور پی و رس
ـام مسـیح  ، جهانی ایشان را انجیل برنابا ـاد      ، بـوده اسـت   که یکی از حواریون به ن ثبـت کـرده اسـت. بـه اعتق

انجیلی است که کمتر مـورد دسـتبرد سـودجویان قرارگرفتـه اسـت؛ زیـرا       تنها ، انجیل برنابا، دانشمندان مسلمان
ـبحانی ( منع گردیـد جالسیوس اول پاپ میالدي توسط  492 مطالعه انجیل مذکور در سال ص ، 3 ج، ق1412، س

ـا قـرار    مورد کم لطفـی و بـی  ، . از آن پس این انجیل)1385، ؛ همامی و پوراسماعیل453  حرمتـی سـردمداران کلیس
ـامبراکرم   همین دلیل الزم است از بشارت گرفت. به ـانی پی ـالت جه نظـر  صـرف  هاي این انجیل مبنی بر رس

  هاي انجیل مورد احترام و وثوق اصحاب کلیسا یعنی یوحنا اکتفا نماییم.نموده و تنها به بشارت

  رسالت جهانی پيامبراكرم بر وحنايل يبشارت انج
 بعـد از وي بیـان   »احمـد «را مبنی بر آمدن پیامبري با نـام  که بشارت مسیح ، سوره صف 6با توجه به آیه 

اند تا تحقیقاتی را در این زمینه در اناجیـل داشـته باشـند.    پژوهشگران مسلمان همواره بر آن بوده، ندکمی
در آن اسـتعمال شـده   » فـارقلیط « ةکنند کـه واژ به جمالتی از انجیل یوحنا استناد می، ایشان در این زمینه

» احمـد «در انجیل یوحنا بر » فارقلیط«رسد آن تطبیق واژه می اي وجود دارد که به نظرد مقالهاست. هرچن
نتیجه از این جهـت کـه ایـن واژه در قـرون     . بی)51- 55، ص 1381، (سلیمانی باشدنتیجه حتی مضر میبی

مقالـه معتقـد   استعمال گردیده اسـت. نویسـنده   » روح القدس«فعلی و به معنی صورت به ماقبل از اسالم
 بلکـه ، قطعـی صـورت  بـه  تنهـا اما نه، احمد یا محمد باشد، است اگر چه معناي این واژه در زبان سریانی

در  توان این مسئله را اثبات نمود؛ زیرا قـرآن کـریم بـه وجـود نـام پیـامبراکرم      ظنی نیز نمیصورت به
انجیل تصریح ندارد. این تالش بی نتیجه است.نهایت امر اینکه چون این مسئله انسان را درباره قـرآن بـه   

  .)همان( رسداندازد مضر به نظر میشبهه می
جـا دریافـت   از آن فارقلیطرسالت جهانی ، هایی که در آنهادو نمونه از اشاره، براي روشن شدن بحث

  :شودمطرح می، گرددمی
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کنم از پدر تـا بدهـد بـه    هاي مرا و من طلب میپس حفظ کنید وصیت، دارید مراگر دوست میا. «1
، کـه قبـول کنـد او را   این عالمکه طاقت ندارد  روح حقی همیشهدیگر تا باقی بماند با شما  فارقلیطیشما 

و او ثابت اسـت  زیرا که او ساکن است نزد شما ، شناسید او راو شما می، چون که او را ندیده و نشناخته
 .)15 ص، 14ج ، 1388آبادي استر( »در شما

به دلیل تحریفاتی است که بعـدها در کتـب مسـیحیت و بـالطبع در     ، »پدر«البته تعبیر خداوند با کلمه 
فرزند بودن عیسـی بـراي خداونـد را بـه شـکل      ، عقاید آنان ایجاد گردید. هرچند که برخی از دانشمندان

. در )493ــ 494ص ، 1ج ، 1373، ابـوزهره ( اندفرزندي نعمت و محبت تفسیر نمودهیعنی ، مجازي آن مسئله
این کلمات نیـز از تحریفـات تـاریخی ایـن عبـارات      : بایستی گفت، »او ساکن است نزد شما«مورد اینکه 

، و... نظـر بیفکنـیم   1828، 1825، 1816 هايباشد؛ زیرا اگر به متون قدیمی انجیل از جمله چاپ سالمی
  .)1203ص ، 4ج ، ق1410، کیرانویی( آمده است» به نزد شما خواهد آمد«این جمله ، جاي عبارت فوقبه

، گویم به شما؛ اینکه بهتر است براي شما اینکه بروم من؛ زیرا که اگـر مـن نـروم   لیکن حق را می. «2
پـس  ، هرگـاه آمـد او  فرستم او را به جانب شـما پـس   می، پس اما اگر بروم، فارقلیطآید به نزد شما نمی

 .)7- 8ص ، 16 ج، 1388، استرآبادي( »برگناه و بر نیکی و بر حکم عالم راکند سرزنش می
، فاضل خان همدانیترجمه ، مثل کتاب مقدس، هاي فارسیالزم به یادآوري است در بعضی از ترجمه

، اما آنچه حائز اهمیت استآمده است. » دهندهتسلی«واژه  »فارقلیط« ةجاي واژانجمن کتاب مقدس و... به
  بیان شده است.» پارقلیطا«ست که در آنجا در اصل سریانی کتاب انجیل یوحنا عبارت موجود

و «: چنین اسـت ، که کلمه پارقلیط در آنها استعمال شده است، اما اصل سریانی جمالت انجیل یوحنا
خینَ پارقَلیطا بِت یبِل لُوخُون هبِی ون بد اَنا بِت طالبِن م رَسـتُوتا  «؛ )418 ص، 1376، دریـایی ( »ل اَبـالّ اَن س

ی لکسـلَوخُون ایـنَ ان اَزِن بِـت شـادرِنّه          ی اَتـ ن پارقَلیطـاً لـزن الااَن اصپایال قَتَوخُـون دلَّوخُون درِون ابِم
  .)همان( »لکسلَوخُون

بـا وجـود   ، دانشمندان مسـلمان ست. به اعتقاد انجیل یوحنا 16 و 14 هايجمالت باب، عبارات فوق
اما مشیت خداوندي برآن بوده است که کلماتی از آن محفوظ بمانـد تـا بـاز هـم سـندي      ، دستبرد فراوان
مترجمان انجیـل بخواهنـد   هرچند  در انجیل باشد. اکرممبنی بر رسالت جهانی پیامبر، رآنبراي ادعاي ق

 همین راستا قرآن با قاطعیت از بشـارت مسـیح  آن کلمات را مطابق میل خود ترجمه و تفسیر کنند! در 
رْیم    «دهد. خبر می» احمد«نام ه مبنی بر ظهور پیامبر موعودي ب، براي پیروان خود نُ مـ ی ابـ یسـإِذْ قالَ ع و

 بم راةِ وو دي      یا بنی إِسرائیلَ إِنِّی رسولُ اللَّه إِلَیکُم مصدقاً لما بینَ یدي منَ التـَّ عـنْ ب ی مـأْت ولٍ یـ راً بِرَسـ شـِّ

۱۴     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز  

: و هنگامى که عیسى پسـر مـریم گفـت    ؛)6(صف:  »اسمه أَحمد فَلَما جاءهم بِالْبینات قالُوا هذا سحرٌ مبِینٌ
کـنم  شما هستم. تورات را که پیش از من بوده تصدیق مـى سوى به من فرستاده خدا، اى فرزندان اسرائیل

اسـت بشـارتگرم. پـس وقتـى بـراى آنـان دالیـل        » احمد«آید و نام او اى که پس از من مىفرستادهو به 
  .»این سحرى آشکار است: گفتند، روشن آورد

خواستند دربـارة خـودش    از او شهنگامی که جمعی از یاران نیز روایت شده است از آن حضرت
هسـتم؛ و همـان کسـی هسـتم کـه       ممن حاصـل دعـاي پـدرم ابـراهی    «: ایشان فرمودند، سخنی بگوید

  .)275ص ، 2ج ، ق1407، کثیر دمشقیابن( »بشارت داده است... عیسی
اشـاره دارد.  » پارقلیطـا « به جـاودانگی رسـالت جهـانی   ، روشن است که عبارات فوق از انجیل یوحنا

وجـود دارد کـه   است. شواهد و قـرائن موثـق و فراوانـی    » پارقلیطا«همان واژه ، نکته کلیدي عبارات فوق
گرفتـه اسـت.    مورد حمله شدید قـرار ها جهت کتمان بعضی از واقعیت، در ادوار مختلف »پارقلیطا«واژه 

امـروزه  ، دگرگونی معنایی آن بوده است. به همین دلیـل ، تخریب ساختاري کلمه و بالطبع، نتیجه این کار
شـود. حـال سـؤال    تعبیر می ره ترجمه وغی و، دهندهتسلی، القدسبه روح» ترینستوده«جاي این کلمه به

 این است که اصل کلمه چه بوده و چگونه این کلمه تغییر کرده است؟

اند. بسیاري از اناجیل دیگر مطـابق بـا اصـل یونـانی     گفتیم که اصل اناجیل به زبان یونانی کتابت شده
معنـاي  بـه ، پـارقلیط) اسـت  ( »پریکلیتـوس «اند؛ زیرا اصل این کلمه در زبان یونانی معتبر آن ترجمه نشده

وسـیله مترجمـان   ؛ زیرا این کلمه بعدها به»دهندهتسلی«معناي فاراقلیط) به( »پاراکلیتوس«نه ، »ترینستوده«
 ) و در زبان انگلیسـی بـه  Consolateur( تغییر پیدا نموده و آن را در زبان فرانسه به، از روي اشتباه یا عمد

)Comforter و ایـن  . )212 ص، 1376، دریـایی ( باشـد می» دهندهتسلی«معناي هر دو به) ترجمه کردند. این
  اشتباه و یا خیانت بزرگی است که در این زمینه اتفاق افتاده است.

در عبـارات مربـوط بـه    ، برخی دانشمندان غربی نیز احتمال این تغییرات عمدي را در ادوار مختلـف 
در ، شـناس معـروف انگلیسـی   باسـتان  گود فري هیگینـز . )1386، کریمی( اندرا مطرح نموده موعود مسیح

را  پیـامبراکرم  اي است کـه مسـیح  کند که این کلمه همان کلمهتصریح می، خود Anacalypsisکتاب 
، دهنده) ترجمـه کننـد  تسلی( )Comporter( را باشد اینکه آنمی معرفی نموده و معنی آن همان محمد

  .)46ص ، 2005، عامري( خطا و اشتباه است
شـده در اصـل یونـانی    واژه اصـلی اسـتفاده  » پریکلیتـوس « بررسی جزء به جزء، سند شاهد این مدعا

کـاربردي معـادل    و نیـز » بسـیار ، خیلـی «معنـاي  بـه » peri«در زبان یونانی پیشـوند  ، باشدانجیل یوحنا می
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شـکوه و جـالل   ، حمـد ، معنـاي سـتایش  ) نیز بهkieos( ۀدر فارسی دارد. کلم» ترین - ، تر - «پسوندهاي 
باشـد کـه دقیقـاً معـادل     مـی ترین و ارجمندترین باشکوه، ترینستودهمعناي به باشد. بنابراین این کلمهمی

تواند نسـخه  . شاهد این مدعا می)239- 238 ص، 1361، داود( در زبان عربی است» محمد«یا » احمد«کلمه 
م) ترجمه گردیده اسـت. ایـن   1624سال ( قدیمیباشد که از روي نسخه یونانی » علزعویر«عبري انجیل 

 کلمـه پـرقلیط  ، ترجمـه امـروزي)  ( »دهنـده تسـلی « يامعنـ بـه » پـاراکلیتوس « »پـاراقلیط «جـاي  انجیل بـه 
 ق218متـوفی   هشـام ابـن . )200ص ، 1376، دریـایی ( ذکـر نمـوده اسـت   » احمـد «معنـاي  به پریکلیتوس)(

» محمـد «پریکلیتـوس) را معـادل کلمـه    ( »برقلیطس«ه نویس معروف نیز با آگاهی از متون کهن کلمهسیر
که کتاب تـاریخی خـود    تاریخ گزیدهمؤلف کتاب ، . از سوي دیگر)151ص ، 1ج ، 1375، هشامابن( داندمی

نیـز فارقلیطـا    در زبـور داود  معتقد است که نام پیـامبراکرم ، را بیش از هفتصد سال پیش تحریر نموده
، )ق406متـوفی  ( شـرف النبـی  . در همین زمینه نویسنده کتـاب  )167ص، 1364، مستوفی( درج شده است

نامیـده  » فـارقلیط «را  پیامبراکرم کند که مسیحتأکید می، کندزمانی که اسامی پیامبران الهی را بیان می
نیـز روایـت شـده اسـت کـه خـود آن        . از خود پیامبراکرم)107- 106 ص، 1361، واعظ خرگوشی( است

. )353ص ، 1ج ، ق1400، حلبـی ( بیان شـده اسـت  » البارقلیط«شود که نام وي در انجیل میمتذکر  حضرت
عبارات مهمـی در تأییـد ایـن    ، که به دست مستشرقین تدوین شده است، بزرگ فرانسه المعارفةدایردر 

  :خورد که بسیار مهم استچشم میمطالب به
حمـد   به معنی بسیار» محمد«ست. کلمه محمد مؤسس دین اسالم و فرستاده خدا و خاتم پیامبران ا

و بر اثـر تصـادف   ، مشتق گردیده، است که به معنی تجلیل و تمجید» حمد«و از ریشه ، شده است
ذکر » احمد«یعنی ، باشداست و مرادف لفظ محمد می» حمد«نام دیگري که آن هم از ریشه ، عجیب

بردند. احمد به کار می» فارقلیط«جاي بهآن لفظ را ، مسیحیان عربستان، رودشده که احتمال قوي می
را » پاراکلتوس«است که اشتباهاً لفظ » پیرکلتوس«ترجمه لفظ ، شده و بسیار مجللستوده یعنی بسیار

اند که مـراد از ایـن   گوشزد کرده به این ترتیب نویسندگان مذهبی مسلمان مکرر، جاي آن گذاردند
انگیز سوره صف به این  جید نیز آشکارا در آیه شگفتم است. قرآن مکرا بشارت ظهور پیامبر، لفظ

  ).76ص ، 24ج  ص، 1373، مکارم شیرازي( کندموضوع اشاره می
مـورد  » احمـد «داند که بر کلمه می» حمد زیاد«مستشرق معروف ایتالیایی نیز معنی این کلمه را  کارلونیلنو

  .)893 ص، ق1398، طهطاوي( کندمی طبیقاشاره سوره صف ت
 »فـاراقلیط «کلمـه   کنـد کـه  اشـاره مـی  انجیـل   و محمد در توراتدر کتـاب   عبداالحد داود پروفسور

در زبـان یونـانی کالسـیک     اي است ساختگی. این کلمـه اصـالً  بلکه کلمه، نیست» دهندهتسلی«معناي به
  :  نویسدوجود ندارد. ایشان با قاطعیت می
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 دهنـده و شـفیع  واژه یونـانی معـادل تسـلی   خواهـد گفـت کـه    ، هر کس که اندکی یونانی بدانـد 
)parakalon( »است. اگر به کتاب مراثی» پرکالون )      نیاحات) یرمیـاه نبـی مراجعـه کنیـد. مالحظـه

همه جا در یونـانی  » مسکن، دهندهداريدل، دهندهتسلی«یعنی » مناخم«خواهید کرد که واژه عبري 
  ).33ص، 1361، داود( به پرکالون ترجمه شده است

برخـی از نویسـندگان آن را مشـتق از کلمـه     ، اي اسـت سـریانی  سوي دیگر فارقلیط را که کلمـه از 
علّامـه  . )203 ص، تـا بی، صالح( دانندمی» حامد و احمد و...«به معنی » القلیط«به معنی مکه و » فاران«

، دانسـته در زبـان عربـی   » احمـد «و » محمـد «را مترادف » فارقلیط«نیز کلمه  بحاراالنواردر  مجلسی
، مجلسـی ( »معناها الذي یذکره الناس بالخیر و یحمدونه. و هو مـرادف لمحمـد و احمـد   «: نویسدمی

  .)178ص ، 15ج ، ق1403
شخصی ، یک از آثار یونانیاین است که در هیچ، انگیز این اسماز نکات جالب توجه و شگفت

نیـز کسـی   ها در بین عرب، روي دیگروجود ندارد. از ، باشد» احمد«معناي به »پریکلیت«که اسم او 
قطعـاً   .)239ص ، 1361، داود( به این اسم مسمی بوده باشد توان پیدا کرد که قبل از پیامبراکرمنمی

جویان قرار نگیرد. اما این این به این دلیل است که این مسئله در آینده بهانه و دستاویزي براي بهانه
یکـی  : زدندبا دو نام صدا می، را از دوران طفولیت پیامبراکرممسئله در تاریخ به اثبات رسیده که 

و دومـی را مـادرش    عبـدالمطلب احمد بوده است. اسم اول را جـدش  ، محمد و دیگري، از آن دو
نیـز حـدیثی    . از خـود پیـامبراکرم  )128ص ، 1ج ، ق1400، حلبـی ( براي او انتخاب کرده بـود  آمنه

أنـا  : لـی خمسـه أسـماء   : اهللاقـال رسـول  «: دانـد هاي خود را احمد میروایت شده که یکی از نام
وأنـا الحاشـر الـذي یحشـر النـاس علـى       ، وأنا الماحی الذي یمحو اهللا بی الکفـر ، وأنا أحمد، محمد
  .)129ص ، 16ج ، ق1403، مجلسی( »و أنا العاقب، قدمی

تـوان  نمـی ، نظر کنـیم اند صرفوجود آوردههکه اربابان کلیسا بر این کلمه یونانی ب اگر از تغییراتی، در نهایت
ـاي  را بـه  دهندهتسلیمعناي به »پاراکلیتوس«بسیاري از حقایق تاریخی را انکار کرد. حتی کلمه   »پریکلیتـوس «ج

ـا مصـداق     حتواند پـس از مسـی  باز هم این سؤال مطرح است که چه کسی می، بپذیریم، احمدمعناي به بیایـد ت
ـان باشـد؟    هاي شکسته جهانیان از جور و بیواقعی بشارت او باشد و تعالیمش مرهم و تسالي دل عـدالتی زم

  .)16/9: یوحنا( »صدق و انصاف ملزم خواهد ساخت گناه وه ید جهانیان را باو او چون بی«

  »القدسروح«به » پارقليطا«داليل رد تعبير 
اسـت. بشـارت   » القـدس روح«همـان  ، در انجیـل » پارقلیطـاي «دارند کـه منظـور از   مفسران انجیل اعتقاد 
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وجـه ایـن   هیچنه شخص دیگري. اما دانشمندان مسلمان به، جهت ظهور ایشان بوده است صرفاً مسیح
  :معتقدند شواهد و قرائن موثقی در باطل بودن نظریه آنها وجود دارد، پذیرندعقیده را نمی

نـزد  » القـدس روح«مفهـوم  ، که شوراي نیقیه برگزار گردیـد ، م)325سال ( چهارم میالدي. تا اوایل قرن 1
مـیالدي در شـوراي    386تا اینکـه در سـال    مسیحیان آنچنان متعالی نبود که از آن تعریفی ارائه گردد

ضلع سوم کیش مسیحیت در ردیف پـدر  عنوان به القدسروح، کلیسا که در قسطنطنیه تشکیل گردید
 .)230ص، 1361، داود( قرار گرفتو پسر 

اي از حاکی از این است کـه ممکـن اسـت عـده    ، کشدبه رخ امت خود می . مهر و محبتی که مسیح2
آنها از فرمانش مبنی بر اطاعت شخص مورد اشاره سرپیچی کنند. لذا او از طریق تحریـک عواطـف   

هرگـز نیـاز بـه    ، بـود القـدس  روح سیحکه اگر منظور مدرحالیخواهد آنها را به این امر وا دارد. می
هـا  توانـد در قلـب  چنان است که پس از نـزول مـی  القدس روح سازي نبود؛ زیرا طبیعتچنین زمینه

توانـد بـراي پیـامبر موعـودي باشـد کـه       آنان تأثیر بگذارد. بنابراین اینچنین تبلیـغ مـی   نفوذ کند و بر
  .)119ص ، 1376، دریایی( سازي داردمقبولیت او نیاز به زمینه

افتـد؛ زیـرا در   بـه مخـاطره مـی    توان نتیجه گرفت که نبوت مسیحمی، تعبیر پارقلیطا به روح القدس از. 3
اشـکال  ، در توجیـه آن ، نتیجـه باشد. درمی مشروط به رفتن مسیحالقدس روح آمدن، جمالت فوق

فرشته حامـل  ، رسالت مسیحتواند این سؤال مطرح شود که آیا در زمان آید و میوجود میهاساسی ب
 القدس) بر وي نازل نشده اسـت تـا دسـتورات الهـی را بـه او ابـالغ نمایـد؟!       روح( وحی خداوندي

  .)14ص ، 2ج ، 1351، فخراالسالم(
 نـه ، بیانگر ظهور پیامبر دیگري است، است مورد خطاب مسیح» پارقلیط«که به همراه ، »دیگر«کلمه . 4

القـدس  روح درسـت باشـد؛ زیـرا   القـدس  روح تواند براينمی» دیگر«که کلمه القدس دیگر؛ چراروح
. هرچنـد برخـی از   )120ص ، 1361، سـبحانی ( تواند باشدتنها یکی می، متعدد نیست و او در هر زمان

داننـد و آن را ناشـی از دخالـت    را در جمـالت فـوق زائـد مـی    » دیگـر «کلمـه  ، دانشمندان مسـلمان 
  .)234ـ233 ص، 1361، داود( اندانجیل را مورد دستبرد قرار دادهدانند که هاي مرموزي میدست

 »القدسروح«به » پارقليطا«شواهد تاريخي رد تعبير 
وسیله خودشان و یـا پیـروان   به، هاي آنو ویژگی» پارقلیط«اند که با اطالع از افرادي بوده، در طول تاریخ

اعصـار   که مردم در، توان نتیجه گرفت که پارقلیطیمیاند. از شواهد تاریخی ذیل آنها پارقلیط نامیده شده
  بشر) بوده است.( بلکه از جنس خود آنها، نبودهالقدس روح، آن بوده اند مختلف منتظر ظهور

۱۸     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز  

ظهور کرد که به مخالفت بـا کلیسـا   » می زیا« در مونتانوسشخصی به نام ، میالدي 156 . درحدود سال1
داد کـه  را تقبیح کرد. وي مژده مـی ها مسیحیان و خودکامی اسقفافزون است. او دنیاپرستی روزبرخ

، دورانـت ( جمع شدند و او را فارقلیط نامیدند اطراف او ملکوت آسمان نزدیک است. مردم زیادي در
  .)253ص ، 3ج ، 1341

ادعاي رسالت نمود و اعالم کـرد  ، که فردي مرتاض بود منتس، میالدي در آسیاي صغیر 177. در سال 2
ادعـاي وي کـار بـه جـایی     دنبـال  بـه  او را بشارت داده است. من همان فارقلیطی هستم که مسیح که

  .)239ص ، 9ج ، 1990، رشیدرضا( از او پیروي کرده و او را همراهی نمودند، رسید که تعداد زیادي
ـاي   . ظهورکرد» مانی«نام هفردي ب، در زمان پادشاهی ساسانیان .3 ـامبري نمـود  وي بعد از آنکـه ادع پیـروانش  ، پی

  .)124ص ، 1365، مسعودي( وي را فارقلیط نامیدند. همان فارقلیطی که مسیح وعده آن را داده بود
دهد کـه در آسـیاي   خبر می مونطاسنام همورخ پرکار قرن هفتم هجري نیز از ظهور فردي ب العبريابن. 4

  .)97ص ، 1377، العبريابن( را داده استوعده آن  صغیر ادعا نمود که همان فارقلیطی است که مسیح
از  تولد پیـامبراکرم  و در فاصله زمانی عروج مسیح» پیامبر موعود« درتاریخ مسئله انتظار، عالوه بر این
آشـکار اسـت. بـراي محققـان      نیز امـري روشـن و  ، کنار دنیا گوشه و هاي مختلف مردم درجانب گروه

تبدیل به امري بـدیهی شـده اسـت. از آن    ، وسیله مورخان قدیمبهبه دلیل کثرت بیان این مسئله ، مسلمان
در آن سرزمین است کـه  ، موعود جزیره عربستان براي ظهور پیامبرانتظار یهودیان و مسیحیان شبه، جمله

در  رهـایی بخشـد.  ، بتواند آنها را از وضعیت پریشانی که در برخورد با مشرکان بدان دچـار شـده بودنـد   
منابع قدیم به این مسئله اذعان شده است که دانشمندان مسیحی از زمان ایـن حادثـه بـزرگ نیـز اطـالع      

، بیهقـی ( تر بوده اسـت کامل داشتند و حتی اطالعات آنان نسبت به قوم عرب در زمینه بعثت پیامبراکرم
مـوده کـه ایشـان اسـامی     نقـل ن  عبـاس ابـن نیـز روایتـی از    ابونعیم . در همین زمینه)218ص ، 1ج ، 1361

، صـالحی شـامی  ( اسـت » فارقلیط«کند. از جمله آن اسامی را در کتب و متون قدیمی نقل می پیامبراکرم
  .)451ص ، 1ج ، ق1414

هایی از آن شواهد تاریخی مبنی بر آگاهی نخبگان مسیحی از چنـین  در ذیل تنها به نمونه، براي نمونه
کنیم. قطعاً آگاهی آنان از ظهـور پیـامبري   اشاره می، ثبت و ضبط شدهکه به تواتر در کتب تاریخی ، امري

  به دلیل بشارت مکرر پیامبر آنها در کتاب مقدس بوده است.، هابا این ویژگی
حکایـت  ، . یکی از شواهد تاریخی مبنی بر ظهور پیامبر خاتم و اطالع خبرگان نصـارا از آن ظهـور  1

بـه  ، وریـه نصـیبین و عم ، موصـل ، صفهان به شـام در ا» جی«از  و سفر دور و پرماجراي او سلمان فارسی
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مواجه شدن او با دانشمند و زاهد مسیحی و توصیه اکید ایشـان بـراي پیـدا    ، هقصد یافتن حقایق و باالخر
است. این مسـئله در منـابع تـاریخی بـه تـواتر بـه ثبـت        ، فردهاي منحصربهموعود با ویژگی کردن پیامبر
  .)71- 65ص ، 4ج ، 1374 ،سعدابن( رسیده است

در معیت و مالزم ایشـان بودنـد. بعـد    ، به شام ابوطالب سفر تجاري خردسالی در در . پیامبراکرم2
اي توقـف نمودنـد. درآنجـا راهبـی     درکنار صـومعه ، اي از شام رسیدآنکه کاروان تجاري آنها به منطقه از

خالف را بـر  ابوطالـب کـرد. ایشـان کـاروان    زنـدگی مـی  ، که مردي دانشمند و اهـل علـم بـود   ، مسیحی
نـام   بحیـرا داد و براي آنها غذایی مهیا نمود؛ چون راهـب مسـیحی کـه     هاي دیگر مورد تفقد قرارکاروان
کـه در انجیـل دیـده    ، در او خیره شد و صفات پیـامبر آخرالزمـان را  ، را در آنجا دید پیامبراکرم، داشت

  در او یافت.، بود
نیـز   و ابوطالـب  االتی را در همـان راسـتا از پیـامبراکرم   ؤسـ ، براي اطمینان بیشتر هببحیراي را

بالفاصـله بـه عظمـت    ، مطرح نمود. چون پاسخ آنان را موافق آنچه را که در کتب خود خوانده بود یافت
بـراي مراقبـت بیشـتر از آن کـودك      ابوطالـب در آینده اذعان نمـود و بـه    و رسالت جهانی پیامبراکرم

 هایی نمود.خردسال توصیه
دسـت او را  ، را دیـد  چون بحیـراي راهـب پیـامبراکرم   : نویسدمی محمدبن هشامبه نقل از  طبري

عنـوان  بـه  ایـن را خـدا  ، این فرستاده پروردگار جهانیان اسـت ، این سرور جهانیان است«: گرفت و گفت
نیـز در   تاریخنامـه طبـري   مؤلـف کتـاب  . )830- 829ص ، 3ج ، 1375، طبري( »انگیزدمیرحمت جهانیان بر

او را شـناخت و از  ، را دیـد  اکرمبحیراي راهب زمانی که پیامبر: نویسدمی» قصه بحیراي راهب«بخش 
هاي او سخن گفت و هیجانـات و عالیـق درونـی    کتب خود مبنی بر نشانی هاي انبیاي سابق دربشارت

زمین و پیغامبر خداي است و صفت این انـدر   براین بهترین همه خلق است «: خود را چنین ابراز داشت
همه کتب پیشین و نام و حالش پدید است و مرا هفتاد سال است و چندین گـاه اسـت تـا پیغـامبري او     

  .)757ـ756 ص، 2ج ، 1378، بلعمی( »همی چشم دارم
و در پـی   خدیجـه بـه قصـد فـروش کاالهـاي تجـاري       زمانی که پیـامبراکرم ، در دوران جوانی .3

قصـد   بـه ، »بصري«نام اي از شام بهدر منطقهدر بین راه ، به شام سفر نمودند ابوطالبسفارش عمویش 
در زیـر درختـی و در کنـار صـومعه      خدیجـه غالم  میسرهبه همراه  استراحت فرود آمدند. پیامبر اکرم

را شـناخت و   پیامبراکرم ،به استراحت مشغول شدند. ناگاه آن راهب با بصیرت نسطورراهبی با عنوان 
جا اعتراف نمـود کـه ایشـان سـتاره درخشـانی دارد و آخـرین       جویا شد. وي در همان میسرهاالتی از ؤس

۲۰     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز  

زنـده  ، شـود اي کاش من تا هنگاهی که که او برانگیخته می«: پیامبر الهی خواهد بود. این گونه آرزو نمود
  .)144ص ، 1ج ، 1374، سعدابن( »باشم و او را درك کنم

به همراه بزرگـان قبیلـه عبـدالقیس بـه      عبداهللابن جارودزمانی که ، روایت شده است ابن عباس. از 4
بـه  ، کـه بـر دیـن مسـیح بـود      جـارود ، رسیدند و در آنجا تسلیم دین اسالم شـدند  محضر پیامبراکرم

، بیهقـی ( اذعان نمود و تأکید کرد که اوصاف آن حضرت را در انجیـل دیـده اسـت    حقانیت پیامبراکرم
  .)240ـ239 ص، 1361
بـراي اطمینـان از رسـالت     هرقـل پادشـاه روم داده شـد.    هرقـل  بـه  . زمانی که نامـه پیـامبراکرم  5

فرسـتنده  «اطمینان حاصل نمـود کـه    هرقلتحقیقاتی را در مورد ایشان نمودند. بعد از آنکه ، پیامبراکرم
بـه  «: چنین گفـت » بطریقان«در جمع ، شده است موعود است که در انجیل بدان اشاره همان پیامبر، »نامه

بیاییـد پیـرو او   ، یـابیم هاي خویش مـی بریم و در کتابخدا این همان پیامبري است که ما انتظار او را می
 .)1137ص ، 3ج ، 1375، طبري( »آخرت ما به سالمت ماند دنیا و شویم و تصدیقش کنیم و

بـه هـراس افتـاد و از    ، به قصد جـانش یـورش بردنـد   که ، در نهایت از هجوم بطریقان هرقلچند هر
بـه   هرقـل اذعـان  ، امـا آنچـه کـه در ایـن مـاجرا حـائز اهمیـت اسـت        ، پذیرش دین اسالم امتناع ورزید

باشد. ایشان در پی آگاهی از خصوصیات پیـامبر موعـود   هاي موجود در کتب سابق مسیحیت میبشارت
  داشت. لیم شدن در مقابل اسالم راقصد تس، آن کتب در

را  سفیر پیامبراکرم خلیفه کلبیبن دحیه، خاطر شدبعد از آنکه از هجوم بطریقان آسوده هرقل
فرسـتاد.  ، العـاده نافـذ بـود   بین مسیحیان فوق که سخنش در، اسقف معروف مسیحی ضغاطربه نزد 

بـراي  ، نوشـته بـود   هرقلرا که براي  جا حکایت اسالم و نامه پیامبراکرمدر آن سفیر پیامبراکرم
 دربـاره پیـامبر اکـرم   ، که فردي عالم و آشنا به کتب مسیحیت بود، ضغاطرتعریف نمود. ضغاطر 

ج ، 1409، االثیر(ابن »نعرفه فی صفته و نجده فی کتابنا باسمه، واهللا نبی مرسل، صاحبک«: چنین گفت
شناسـیم و اسـم او را در   مـی و مـا او را بـه صـفت    ، به خدا رفیق تو نبی مرسل است ؛)438ص ، 2

  یابیم.هاي خویش میکتاب
در کنیسـه   ضـغاطر : نویسـد و مـی ، کـرد نیز اشـاره مـی   ضغاطربه اسالم  اسحاقابنبه نقل از  ابن اثیر

إنـه قـد جاءنـا    ، یا معشـرالروم «: مسیحیان حاضر شد و جمع آنها را مورد خطاب قرار داد و چنین گفت
اي  ؛(همـان)  »وإنی أشهد أن ال إاله اال اهللا و أشـهد أن أحمـد رسـول اهللا   ، یدعونا فیه إلی اهللا، کتاب أحمد
دهـم کـه   کنـد و مـن شـهادت مـی    سوي خدا دعـوت مـی  اي از احمد آمده که ما را بهنامه، گروه رومیان

  .احمد بنده و فرستاده اوست خدایی جز خداي یگانه نیست و
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  اي او را به قتل رساندند.قتل او را فراهم نمود و عده ۀهرچند این اظهارات زمین
ز متون تاریخی به ثبت نرسـیده اسـت.   یک ادر هیچ، اینکه، سند مهم دیگري که در این زمینه وجود دارد. 5

ـات قـرآن    ، جزیره عربستان ادعاي رسالت نموددر شبه زمانی که پیامبراکرم ـا در مقابـل آی کـه  ، مسیحیان آنج
ـاً    ، شودرا در انجیل متذکر می و حتی نام پیامبراکرم هاذکر ویژگی ـار کننـد. قطع اگـر   به پا خیزنـد و آن را انک

هاي خاصش در کتب مقـدس خـود ندیـده    چنین امري براي آنان میسر بود و این اسم را با ویژگی
  دادند.قرار می این مسئله را دستاویزي براي مشاجرات خود و انکار رسالت پیامبراکرم، بودند

ـامبر موعـود در    این امر و کتمان ویژگی جزیره عربستان ازمنابع تاریخی نیز از آگاهی مسیحیان شبه ـاي پی ه
  است. عتیبهغالم  سهلاي از آن اعتراف دهد که نمونهاسالم خبر می صدر وسیله آنان دربه، انجیل

مـویش قـرار داشـت و در خانـه او     بر دین مسیح بود و به دلیل یتیم بودن تحـت سرپرسـتی ع   سهل
از قضـا انجیـل او را برداشـتم و شـروع بـه      ، روزي در خانـه عمـویم بـودم   : گویدکرد. او میزندگی می

اي دسـت یـافتم کـه خوانـدن آن سـخت و دشـوار بـود.        خواندن آن نمودم. در انجیل مذکور به صـفحه 
انـد. روکـش را از   روکشـی نهـاده  ، آنمتوجه شدم که بر روي جمالتی از ، هنگامی که دقت بیشتر نمودم

مشـاهده نمـودم.   ، که عمویم آن را کتمان نموده بود، ناگهان اوصاف محمد، روي آن جمالت برداشتم
و الیقبـل  ، یکثـر االحتبـاء  ، ذو ضفیرین بین کتفیـه خـاتم  ، أبیض، القصیر و الطویل«: اوصافی بدین شرح

و هو من ذریه إسماعیل اسـمه  ، و یلبس قمیصا مرقوعا، و یحتلب الشاه، و یرکب الحمار و البعیر، الصدقه
رنـگ و داراي دو  نه کوتاه قد است و نه قامتی بلنـد دارد. سـپیده   ؛)257ص ، 2ج ، 1992، جوزي(ابن» أحمد

بـه هنگـام نشسـتن زانـو در بغـل       معمـوالً ، هایش مهر نبوت اسـت میان شانه، گیسوي به هم بافته است
دار دوشـد و پیـراهن وصـله   شود و بز و مـیش مـی  بر خر و شتر سوار می، دکنصدقه قبول نمی، گیردمی
  زندان اسماعیل و نام او احمد است.پوشد و از فرمی

در حال خواندن آن صفات بودم که عمویم سررسـید. هنگـامی کـه متوجـه موضـوع      : گویدسهل می
در ایـن ورقـه صـفات احمـد     : تو چه کار داري با باز کردن این ورقه؟ گفتم: گردید مرا کتک زد و گفت

  ولی او هنوز نیامده است!: گفت . عمویشآمده است نبی

  فرجام سخن
حـاکی از ادغـام تعـالیم    ، مطالعه سرگذشت اناجیل در طی ادوار مختلف و نگاه مختصري به محتواي آن

هاي سودجویان در طول تاریخ است. سودجویانی که در سـایه حمایـت   با بسیاري از گفته الهی مسیح
هاي خود را آرمانی جلوه داده و بسـیاري از حقـایق   اند که اهداف و خواستهکلیسا همواره در پی آن بوده
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کـه  غافـل از این ، انکـار کنـد  ، ضبط گردیده است مسلم تاریخی که در متون مقدس ادیان مختلف ثبت و
؛ و خدا با کلمـات  )89(یونس:  »و یحقُّ اللَّه الْحقَّ بِکَلماته و لَو کَرِه الْمجرِمونَ«: فرمایدخداوند در قرآن می

  هرچند بزهکاران را خوش نیاید.، گرداندحق را ثابت می، خود
 راکرمبا توجه به خصومت دیرینه سـردمداران کلیسـا نسـبت بـه دیـن اسـالم و شخصـیت پیـامب        

و  مبنـی بـر ظهـور پیـامبراکرم     هاي الهی درکالم مسیحانتظاري غیر از این نیست که آیات و بشارت
ایـن  ، طی زمان توسط افراد مختلف مورد تحریف قرار نگیرند. نتیجه ایـن امـر   در، رسالت جهانی ایشان

پیامبر بعـد از خـود و اعـالم    بشارت ظهور «است تا اصل مهمی را که همواره در بین انبیاي الهی مبنی بر 
درازي کلیسا نسـبت بـه   مهري قرار گیرد. قطعاً دستمورد بی، وجود داشته است» هاي عمومی آنویژگی

ست . قرآن بـا قاطعیـت پاسـخ    هامهرياین جمله بی از، مبنی بر معرفی پیامبر بعد از خود، کالم مسیح
ه بِـأَفْواههِم و   «: دهدین میچن، خواهند نور خدا را خاموش کنندافرادي را که می یریدونَ أَنْ یطْفؤُا نُور اللـَّ

خواهنـد نـور خـدا را بـا سـخنان خـویش       و مـی ؛ )32(توبه:  »یأْبى اللَّه إِالَّ أَنْ یتم نُوره و لَو کَرِه الْکافرُونَ
  .افران را خوش نیایدهرچند ک، تا نور خود را کامل کند، گذاردولی خداوند نمی، خاموش کنند

سـردرگم و  ، هرچند مورخان مسیحی و مفسران انجیل در باب اصالت اناجیل و کیفیت و کمیت آنها
الي همـان  در البـه ، ر اعصار مختلفدحالند. اما مسلمانان اعتقاد دارند که با وجود تحریف فراوان پریشان

جهـانی   مبنی بر ظهور پیامبر موعود و رسالت عظـیم  هایی از پیشگویی مسیحنشانه، شدهمتون تحریف
  :  که به قول خواجه شیرازشود؛ چرااو یافت می

  مژده رحمت برساند سروش    شـطف الهی بکند کار خویـل
  )306ص، 1384، حافظ(

هـایی از ابـدیت و   نشـانه  کـه  کنـد را بیـان مـی  » شخصی«هاي ویژگی، انجیل یوحنا، در بین اناجیل اربعه
در » پارقلیطـا «خورد شخصـی کـه بـا لفـظ     روشنی به چشم میبه، ین و تعالیم او در آیندهیشمولی آجهان

» احمـد «هـاي همـان   هـاي آن بـا ویژگـی   شواهد متعددي وجود دارد که ویژگـی ، شودآنجا از آن یاد می
ع با اطـال ، ضمیر مسیحیصف مطابقت دارد. احمدي که همواره خبرگان روشن ةسور 6 موجود در آیات

مـیالدي بـه منصـه ظهـور رسـید و       610بشارتی که در سـال  اند؛ ظهور او را بشارت داده، نجیلاز منابع ا
جزیره عربسـتان مبعـوث گردیـد کـه بـه اعتـراف بسـیاري از        خاتم پیامبران در شبهعنوان به پیامبراکرم

  یسته تقدیر.ابعاد مختلف آیین و تعالیم وي جنبه جهانی دارد و شا، مستشرقان دوست و دشمن
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  ، قاهره، مرکز التنویر االسالمی.المقدسۀمحمد رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله و سلم فی الکتب )، 2005عامري، سامی (
 جا، حسینیه ارشاد.، بیصدر بالغی» گلدزیهر صهیونیست«محاکمه )، 1363غزالی مصري، محمد (

 ، سیدعبدالرحیم خلخالی، اول، بی جا، کتابفروشی حیدري.انیس االعالم فی نصره االسالم)، 1351فخراالسالم، محمدصادق (

  .66ـ11، ص 63، شتحقیقات اسالمی)، 1386(» الهی فراوانهاي موعود پیامبران و با نشانه محمد«کریمی، مصطفی، 
  ق، االصول من الکافی، بیروت، دارالضواء.1405کلینی، محمدبن یعقوب، 

  ، محمد احمد محمد، الریاض، الرئاسه العامه.اظهارالحقق)، 1410اهللا، محمد (کیرانوي رحمت
  الوفاء.، ط.الثانیه، بیروت، مؤسسه بحاراالنوارق)، 1403المجلسی، محمدباقر (

  ، ترجمۀ عبدالحسین نوایی، چ سوم، تهران، امیرکبیر.تاریخ گزیده)، 1364مستوفی، حمداهللا (
  ، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، چ دوم، تهران، علمی فرهنگی.التنبیه و االشراف)، 1365مسعودي، ابوالحسن (

  .264ـ251، ص 65ـ66، ش مطالعات اسالمی)، 1383» (هاي نجع حمادي و بازنگري در اناجیل مسیحیتکشف انجیل«معتمدي، منصور، 
  ، چ هجدهم، تهران، دارالکتب االسالمیه.تفسیر نمونه)، 1373مکارم شیرازي، ناصر و دیگران (

  هجدهم، تهران، علمی و فرهنگی.چ اصغر حکمت، ، علیتاریخ جامع ادیان)، 1387ناس، جان بایر (
  جا، کتابفروشی باستان.انجیل، بینخعی، فرهنگ (بی تا)، اسالم از نظر تورات و 

  ق، سنن النسائی الکبري، دارالکتب العلمیه، بیروت.1411النسائی، احمد بن شعیب، 
  زاده، تهران، کتابفروشی اسالمیه.، ترجمۀ اسماعیل والیمحمد پیامبر و سیاستمدار)، 1344وات، و. مونتگمري (

  حمد روشن، تهران، بابک.، ترجمۀ مشرف النبی)، 1361واعظی خرگوشی، ابوسعید (
  .61ـ48، ص 39، ش صحیفه مبین)، 1385ـ86» (رویکرد اسالم به عهد جدید«همامی، عباس و احسان پوراسماعیل، 


