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 چھره مسیح در قرآن

شخصیتی کھ قرآن کریم از مسیح ارائھ می دھد بسیار باالتر و واالتر از آن چیزی است کھ انجیل موجود و تفکرات اھل مسیح، آن را ارائھ
می دھند.  قرآن در پاره ای از موارد اعتقادات اھل مسیح در مورد حضرت عیسی را مطابق با واقع دانستھ و بسیاری از موارد از جملھ:

تثلیت، تصلیب و فداء را بشدت توبیخ می کند.

والدت مسیح
مسیح فرزند مریم فرزند عمران بود.  والدت پر رمز و راز مریم و داستان آن بطور مفصل در قرآن آمده؛ کھ مریم بھ خاطر نذر مادرش کھ

فکر می کرد فرزندش پسر است، بھ خدمت بیت المقدس درآمد و تکفل او ھم بعد از ماجرایی توسط قرعھ بھ زکریای نبی واگذار شد.  مریم
عادت ماھیانھ نداشت و برای او غذاھای بھشتی فرستاده می شد.[1]

در آیھ 45 آل عمران و آیات دیگر، مسیح فرزند مریم معرفی شده تا پاسخی بھ مدعیان اولوھیت مسیح داده باشد؛ زیرا کسی کھ از مادر متولد
می شود و مشمول تمام متغیرات دوران جنین و تحوالت عالم ماده است چگونھ می تواند خدا باشد.  خدایی کھ از تمام تغییرات و دگرگونی ھا بر

کنار است.[2]
برای اینکھ تولد چنین فرزندی، دختر باکره ای چون مریم را آماج اتھامات قرار ندھد؛ قرآن برای تسلی بھ او می فرماید:  او با مردم در گھواره
سخن می گوید و در حالت کھولت نیز و او از صالحان است.[3] از آیات سوره مریم استفاده می شود زمانی کھ خداوند روح[4] را بھ صورت

مردی بھ سوی مریم فرستاد، او بسیار ترسید.  آن فرشتھ گفت من مأمور الھی ھستم تا پسری پاکیزه بھ تو بخشم؛ ولی مریم گفت این چگونھ
ممکن است در حالی کھ من با ھیچ مردی تماس نداشتھ و آدم بدکاره ای نیز نبوده ام؟!  فرشتھ گفت:  مطلب ھمین است کھ پروردگارت فرمود:

این کار بر من سھل است.[5]
وقتی مریم فرزند خویش را دور از دید مردم بھ دنیا آورد و سپس بھ میان مردم آمد، ھمھ او را مذمت کردند.  مریم بھ طفل اشاره نمود کھ از
او بپرسید.[6] مسیح(ع) در جواب آنھا گفت:  من بنده خدا ھستم بھ من کتاب(آسمانی) داده و مرا پیامبر خویش.... و نسبت بھ مادرم نیکوکار

قرار داده و جبار و شقی قرار نداده است.[7]

تولد مسیح در قرآن
قرآن راجع بھ تولد مسیح(ع) می فرماید:  «بھ یاد آور زمانی را کھ مالئکھ بھ مریم گفتند:  ای مریم خداوند تو را بھ کلمھ ای(وجود باعظمتی) از
سوی خودش بشارت می دھد کھ نامش مسیح عیسی بن مریم است در حالی کھ ھم در این جھان و ھم در جھان دیگر آبرومند و باشخصیت و از

مقربان درگاه خداوند خواھد بود».[8] در اینجا قرآن از مسیح بھ عنوان کلمھ یاد می کند؛ کھ بھ اعتقاد بیشتر مفسرین بخاطر تولد فوق العاده
اوست.  چنانکھ در جای دیگر می فرماید:  مثل عیسی نزد خدا ھمچون آدم است کھ او را از خاک آفرید سپس بھ او فرمود:  «کن فیکون[9]».

والدت مسیح بدون پدر ھرگز دلیل بر اولوھیت او نیست؛ زیرا خلقت آدم سخت تر از او بوده چون حتی مادر نیز نداشتھ است.
اولین کلمھ ای کھ عیسی(ع) در بدو تولد خطاب بھ مردم گفت این بود کھ:  من بنده خدا ھستم نھ فرزند خدا[10].  قرآن در مقام رد اعتقادات

شرک آمیز مسیحیان می فرماید:  ھرگز برای خدا شایستھ نبود فرزندی انتخاب کند؛ منزه است!. 

تثلیث:
یکی از موارد مورد اختالف فرقھ ھای گوناگون مسیحیت و مرز میان ایمان راستین و بدعت، مسئلھ تثلیث است.  ریشھ  این موضوع بھ الھی –

انسانی بودن شخصیت مسیح (ع) برمی گردد.
این بحثھا تحت تأثیر اندیشھ ھای فلسفی یونان در مسیحیت بھ بار نشست و برخی فرقھ ھای نصرانی بھ شدت بر سر این مسألھ بھ جدال پرداختند

و لقب ام هللا را بھ مریم دادند.[11] برخی نیز بھ امتزاج پدر و پسر و روح القدس معتقد شدند بھ این صورت کھ روح با جسم مخلوط شده
ً قائل بھ تثلیث شدند.[12] قرآن کریم در رد این تفکر می فرماید:  آنھا کھ گفتند خداوند یکی ھمانطوری کھ شراب با آب مخلوط می شود و نتیجتا
از سھ خداست(تثلیث) نیز بھ یقین کافر شدند معبودی جز خدای یگانھ نیست و اگر از آنچھ می گویند دست برندارند عذاب دردناکی بھ کافران

آنھا(کھ روی این عقیده پافشاری کردند) خواھد رسید.[13]

تصلیب
تصلیب نیز مانند تثلیث یکی از مواضع اختالف قرآن با مسیحیت موجود است کھ در دو موضع بھ آن اشاره کرده است.  قرآن تصور تصلیب

را مطابق با واقع نمی داند و خبر می دھد کھ مسیح نھ کشتھ و نھ مصلوب گردید.  «آنھا ھرگز مسیح را نکشتند و نھ بھ دار آویختند؛ بلکھ
ً دار زدند.  آنھا کھ درباره مسیح اختالف کردند خودشان در شک بودند و ھیچ یک بھ گفتھ خود ایمان دیگری را کھ شباھت بھ او داشت اشتباھا

نداشتند و تنھا از وھم و گمان پیروی می کردند».  [14]
اما در آیھ ای کھ می فرماید:  «بھ یاد آر وقتی کھ خدا فرمود ای عیسی ھمانا من روح تو را قبض نمودم تا بر آسمان(قرب خود) باال برم و تو

را پاکیزه و منزه از معاشرت و آالیش کافران گردانم و ...».[15]
نکتھ کلیدی آیھ عبارت(انی متوفیک و رافعک الی) است.  بھ عقیده مفسرین، توفی در قرآن بھ معنای موت نیست؛ بلکھ بھ معنای گرفتن و
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نگھداشتن است.[16]عبارت(رافعک الی) نیز بھ معنی "تو را بھ محل کرامت خویش باال برم" است.  علت آوردن رفع ھم برای بزرگداشت و
تعظیم است.[17]

[1] . استفاده از تفسیر مجمع البیان ذیل آیھ 49 آل عمران و استفاده از آیات 36-35 آل عمران و تفسیر نمونھ ذیل آیھ 36 آل عمران و تفسیر
نمونھ ذیل آیھ 37 آل عمران.

[2] . تفسیر نمونھ ذیل آیھ 45 آل عمران.
[3] . آل عمران، 46.

[4].  از فرشتگان بزرگ خدا
[5] . مستفاد از سوره مریم آیات 21-26.

[6] . مستفاد از آیات 29-27 مریم.
[7] . سوره مریم ، آیات 27-29-30.

[8] . آل عمران آیھ 45.
ً موجود شد. [9].  موجود باش!  او ھم فورا

[10] . آیھ 30 سوره مریم.
[11] پویا، اعظم؛ مواجھھ قرآن با فرھنگ مسیحیت، پائیز 85، چاپ اول، ص127.

[12] . اعظم پویا، عمان، ص 129.
[13] . سوره مائده، ایھ 73.

[14].  نساء آیات 158 -156.
[15].  سوره آل عمران، آیھ 54.

[16].  طباطبایی، عالمھ محمد حسین؛ المیزان فی تفسیرالقرآن، ج3،ص 603.
[17].  زمخشری جارهللا؛ الکشاف ، ج1، دارالفکر، چاپ اول ، ص366.
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