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چکیده

تگیحا م گ قحا حض گ عحسن (ع) نز ر ییندها ووحاد جورا،ن تاریخ مسحیح،
در عح حا یان نز دقاط نخ الهن محان مسیمادان مسحیحان ن  .،نی و ن مسئیغ
تگیحا م گ عحسن (ع) د و ی نالهحاتن تاریخن قائل شینیا واییی ی ی ،ت یا گ
نالهحاتن آمنزا مسحن در د دی داب وغ ت ا گ ر نی ،تاریخن آن ن  .،ر ییند تگیحا
م گ مسحن در ل دظا دیون مسحیح ،جای یاا میینر دنرد ن یاس وسیحار نز
آمنزاها ووحادی شیا ن  .،مطاو نداجحل مسحن وغ د  ،وازنن ر من د ی،یحی
میا مغ وغ بیحا هحیا شی پس نز آن ده ی دیی ّنمیا پیس نز یغ ر ز نز محیان
م دیان و خا  ،وغ آ مان ب ند د .ر نی ،تگیحا عحسن م گ ن در ن ال وسحار
م ا گ وا ر نی ،مسحین آن ن  .،دیییاا و خن م س نن دروارا وغ بیحا ره عحسن
وغ دنعن هاط نز همسان وا ر نی ،مسحیحان نز ماج ن تگیحا عحسن ن  .،وا و ر ن
ال قط ن دروارا ویغ
ت ا ح ند،غ م ا گ منتننن ی  ،م س نن ن المن وغ دظ
ام ً
بیحا ره عحسن یا هاگ ن د حیاندی ند،غ ه ین دقاطن مبها مواقهغپذی دنرد
شایی و ننن ندعا م س نن همی وا ر نی ،مسحین نز وغ بیحا ره عحسن رن خا،ن
نز جغ دیندس ،وغ آن دزدیک شی.
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مقدمه
دو آیه از قرآغ مجید ه سرنووت حضرت ایسی (ک) پرداخته که ی ی از ایم دو آیه
وریفه ه «توفّی» حضرت ایسی (ک) و دیگری ه «تصلیو» وی اواره دارد:
 .1در آیه وریفه« :اِذْ قال یا ایسی اِنّی مُتَوَفّیک و رافِعُک اِلَای و مُطَارارُک مِامَ الاذیمَ
کفَروُا ...؛ و ه یادآور هدگامی را که خدا ه ایسی گفت :ای ایسی مم تو را رمیگیارم
و ه سوی خود اال می رم و از کسانی که کافرند تو را پاک میگردان ( »...آلا راغ.)11 :
 .2در آیه وریفه دیگری میفرماید« :وَ قولِاِ ْ اِنّا قَتَلْدا ال سی َ ایسی ا ْم مَرْی َ رَساولَ
اهلل وَ ما قَتَلوُهُ و ما صَلَ وه وَ ل مْ وُ رهَ لَاُ ْ َ ...لْ رَفَعَهُ اهلل اِلَیهِ ...؛ و سخم آناا کاه گفتداد
ما ایسی م مری  ،رسول خدا را کشتی  ،در حالی که آناغ ناه او را کشاتدد و ناه اه دار
زدند ،ل ه امر ر ایشاغ مشت ه ود و ه یقیم او را ن شاتدد ،ل اه خادا او را اه ساوی
اال رد ( »...نساء 917 :و .)911
خوی
ایسته است پی از ورود ه ررسی دیدگاههای مختلاف مفساراغ ،اه معداوداسای
رخی از واژگاغ اساسی در آیات فوق رردازی  .در ایم میاغ ،واژگاغ «تاوفّی»« ،رفاع» و
«تصلیو» نقشی کلیدی در فا آیاتِ یادوده ایفا میکددد.
معناشناسی واژه «توفّی» در آیه اوّل
«توفّی» در لغت ،ه معدای أخذ و دریافت ه نحو ت ام و ک اال آماده اسات (قروای،
« .)239/7 :9369توفیتُ الشیء» ،یعدی آغ ایز را ه طور کامل دریافت و ق ض کاردم .اه
مرگ نیز از آغرو وفات گفته میوود که روح ه هدگام مردغ ،اه وا لی کامال ،گرفتاه
میوود (ط رسی.)11/2 :9333 ،
توفّی در قرآغ در دو معدا ه کار رفته است:
ُ
َ
َ
الف .جداشدن روح از جسم به هنگام خواب (تفلیسی)14 :8738 ،؛ مانند آیه «و هو الذی
َیت ّوف ْ
اکم باللیل ...؛ او کسی است که (روح) شما را در شب (به هنگام خواب) میگیرد .»...
 .ق ضکردغ روح و میراندغ (خرمشاهی)2396/2 :9377 ،؛ ماندد آیه «إغّ الذیم تَوفّیاُ ُ
ال الئ ةُ؛ کسانی که فروتگاغ (ق ض روح) آناا را گرفتدد».
مفسراغ مسل اغ در اره معدای «توفّی» و «رفع» در ایم آیه دیدگاههای متفاوتی مطرح
کرده اند .رخی از مفساراغ ،از ر لاه فخار رازی (فخار رازی ،)76-73/1 :9339 ،ا وحیااغ
اندلساای (ا وحیاااغ اندلساای ،)317/9 :9393 ،مرالاای (ال رالاای )961-963/3 :9361 ،و الخااازغ
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(الخازغ )363-362/9 :9391 ،رای فا هراه اتر ایم آرا ،آناا را ر عآوری و تقسی ددی
کرده اند .ا نی نگاهی ه تقسی ددی فخار رازی در تفسایر ال یار ایاد گفات مفساراغ
در اره واژه «توفّی» در ایم آیه دو نیریه کلی مطرح کردهاند:
ی  .رخی از مفسراغ معتقدند اید آیه دوغ تقدی و تأخیر ر هاهرش ح ل وود،
یعدی «متوفّیک و رافعک الیّ» ر اساس ترتیو ذکروده در آیه تفسیر وود .اا توراه اه
ایم تقدی و تأخیر میتواغ آیه وریفه را ه اددیم وره تأویل کرد:
الف .متوفّیک :یعدی ا رت را ه ا ر ط یعی میرسان و ن یگاذارم تاو را اه قتال
رساندد ،ل ه تو را ه آس اغ می رم و ا مالئ ه آس اغ ه دشیم میکد  .دا ر ایم نیار،
«توفّی» ه معدای أخذکردغ و گرفتم ه نحو ت ام و ک اال اسات (ط رسای.)331/9 :9333 ،
مرالً قرط ی مینویسد« :مُتَوَفریک» یعدی «قا ِضُک و رافعک إلای السّا اء ،ادوغ ال اوت»
(قرط ی11/3 :9327 ،؛ طوسی ،یتاا .)371/2 :دا ر ایم تفسیر ،توفّی ه نوک نجاات ایسای از
دست یاودیاغ و اروج وی ه آس اغ اواره دارد (ق ی مشادی .)992/3 :9361 ،وا اری از
مفسراغ ،از ر له کعواالح ار ،حسام صاری ،فخار رازی ،نسافی ،ا وحیااغ اندلسای،
ط رسی ،حرانی ،زمخشری ،حسدیم مح د مخلوف ،فیض کاوانی و اللی ایام نیریاه
را پذیرفتهاند ( رای ن ونه نک :.نسفی ،یتا969/9 :؛ ا وحیاغ اندلسی317/9 :9393 ،؛ السّدی ال یار،

976 :9393؛ ق ی933/9 :9333 ،؛ یعل ی12-19/3 :9322 ،؛ س عانی321-323/9 :9391 ،؛ فخار رازی،

76-73/1 :9339؛ حسدیم مح د مخلوف13-12 :9339 ،؛ فیض کاوانی339/9 :9391 ،؛ اللی نجفای،
یتا211/9 :؛ زمخشری خوارزمی.)973 :2331 ،

 .دومیم تأویل ایم است که «توفّی» ه معدای «میراندغ» گرفته وود .ا اما ااس و
مح د ا م اسحاق ،از ر له مفسرانی هستدد که ایم تأویل را پذیرفتاهاناد .اا توراه اه
مطالو فوق ،یاود ن یتواند مسی را شد ،ل ه خادا خاود ،رااغ وی را مایگیارد و
سر او را ه آس اغ می رد .در ایدجا اقوالی مطرح وده است که در ادامه ه سه قاول از
آغ اقوال اواره میوود:
ا ما اس و وهو م مد ه معتقدند ایسی سه ساات ه حالت مرگ درآمد و سار
ه آس اغ رفت (ا ما اس )63-62 :9392 ،و ا مرری نیز ه یم قاول را ذکار کارده اسات
(الرومی .)931 :2331 ،مح د ا م اسحاق میگوید نصارا گ اغ میکددد مرگ ،هفت سااات
ایسی را در رگرفت ،سر زنده ود و ه آس اغ رفت (ا ماسحاق .)12 :9397 ،روایتای از
حاک نیشا وری نیز ه ه یم صورت ذکر وده است (ه اغ) .ر یع ا م ان معتقاد اسات
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خدا او را ه هدگام اال ردغ ه آس اغ میراند (س عانی.)321-323/9 :9391 ،

ج .تأویل سوم ایم است که واو در ا ارت« :مُتَوَفریک وَ رافِعُاک إِلَای» افااده ترتیاو
میکدد ،و هاهر آیه ر ایم حقیقت داللت میکدد که خداوند ایم کارها را در حقّ او اه
انجام خواهد رساند ،امّا اید ه اگونه و ااه زماانی آنااا را انجاام خواهاد داد و اید اه
کیفیت اگونه وده است ،اید در اره آغ ا اقامه دلیل سخم گفت و دلیل قطعیِ اقلای
یا روایی داوت .در ایم اره ،روایات صحیحه میگویدد ایسی زنده است و عاداً نازول
میکدد و درّال را میکشد و پ از آغ میمیرد.
د .تأویل ااارم ایم است که خداوند ایسی را ماندد متوفّی قرار داد .زیرا وقتی او ه
آس اغ رفت و خ ر و ایری از او روی زمیم ن ود ،ماندد متوفّی است.
ز .در ایم ا ارات حذف صورت گرفته است .متوفّیک ،یعدای «مساتوفی ا لاک» و
رافعک یعدی «رافعک ا لک».
ح .ر یع ا م ان می گوید توفّی ه ااغ خاوا اسات و ایسای خوا یاد و خادا در
خوا او را اال رد تا ترس ه دل خوی راه ندهد.
ط .ا و ر واسطی معتقد است معدای ایم فقره از آیه ایمگونه است :مم از وااواتت
تو را می میران و ه سوی خود اال می رم و ایسی وقتی اال رفت ماندد مالئ اه اااری
از واوات ود (خازغ363-362/9 :9391 ،؛ س عانی.)321-323/9 :9391 ،
دوم .رخی دیگر از مفسراغ اسالمی معتقدند ن اید آیه را ر هاهرش ح ل کرد ،ل ه
اید معتقد ود که در آیه تقدی و تأخیر رخ داده است ،ه ایم ترتیو که ترتیاو واقعای
آیه رافعک الیّ و متوفیک اود .آناغ ارای ایام تفسایر خاود ،واواهد قرآنای دارناد و
معتقدند ایم گونه تقدی و تأخیر در قرآغ فراواغ اتفاق افتاده است .داا ار ایام تفسایر،
«رافعک الیّ» یعدی در هدگام حیات و ا رس و روح تو را اال می رم و «متوفّیک» یعدی
عد از نزولت از آس اغ (در آخرالزماغ) رانت را می گیرم .سا رقددی (سا رقددی:9393 ،
 ،)272/9فراء (س عانی ،)321-323/9 :9391 ،ضحّاک و ر ااتی از اهل معدا ،از معتقاداغ اه
ایم قول هستدد (فخر رازی76-73/1 :9339 ،؛ یعل ی .)12-19/3 :9322 ،دا ر ایم قول ،ایسای
ا رس و روح و در حال حیات ه آس اغ رفته و در آخرالزماغ نزول خواهد کرد.
بررسی دو تفسیر
ه اغ گونه که ذکر ود ،مفسراغ ه دو قول کلی در اره توفّی ایسای معتقدناد .وراه
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اوتراک هر دو قول ایم است که ایسی ه اکدوغ زنده است؛ زیرا ه ااغگوناه کاه یااغ
ود ،حتّا مفسرانی که توفّی را ه معدای مرگ ط یعی دانستهاند ،معتقدناد ایسای دو ااره
زنده وده و ه آس اغ اروج کرده است .اما حث در ه یم را پایاغ ن یپذیرد؛ مح اد
ا ده در تفسیر ال دار مینویسد« :ال ا در ایم اره دو نیر دارند :رأی نخست که مشاور
نیز هست ،ایم است که خداوند متعال رس آغ حضرت را در حالی که زناده اود ،فارا
رد و آغ حضرت در آخرالزماغ فرود خواهد آمد و ر اساس وریعت مح دی در میااغ
مردم ح خواهد کرد ،آنگاه خداوند او را خواهد میراند .اما رأی دومی که ال اا از آغ
سخم می گویدد که آیه ر هاهر آغ ح ل وود« ،توفّی» ه معدای هاهر مساتفاد و مت اادر
از آغ ،یعدی «میراندغ اادی» معدا وود ،آنگاه ه طور ط یعی «رفع :فرا ردغِ» عد از آغ اه
معدای «رفع روح :فرا ردغ راغ» خواهد ود (ا ده ،یتا.)263/3 :
از نگاه مفسر ال دار ،ا ورود ایم اقوال و تأویالت ،اید قول سومی را کاه مفساراغ
در دسته ددی خود ه آغ اواره ن اردهاناد ،اضاافه کارد و آغ اید اه عضای از مفساراغ
معتقدند درست است که مسی ه دار آویخته نشد ،اما عادها خداوناد وی را میراناد و
تداا روح او را ه آس اغ رد ،زیرا توفّی را در معدای مت ادر خود ،که ه اغ موت و مرگ
اود ،ه کار می رند «و رافِعک إلی» را صعود و ااال ردغ روح ایسای مایدانداد (رضاا،
.)397-391/3 :9367

ا مااوور ،مرالی و ولتوت ایم نیر را میپذیرند و رای ایم سخمِ خاود نیاز ادلاه
مح ی اقامه میکددد .مرالً ا مااوور مینویسد« :هاهر معدای «متوفّیک» ایام اسات کاه
مم تو را می میران  .معدای اصلی ایم فعل هر کجا استفاده وده ه معدای مارگ اسات و
رای خوا نیز مجازاً استع ال می وود .زیرا خوا ه مارگ وا یه اسات» (ا ام ااواور،
.)211/3 :9113

ا مااوور در ادامه میگوید اگر توفّی را در آیه اه معداای خاوا گیاری ایمعداا
است .زیرا اگر خدا اراده ه آس اغ ردغ او را داوت ،نیازی ه خوا ردغ ایسی ن اود
و ه چدیم اید ه توفّی در ایدجا ه معدای ااال ردغ ایسای از ایام ااال اواد سااختم
معدای ردیدی رای توفّی است که هیچ دلیل و رهانی ندارد .او رای تأیید نیریه خاود
مینویسد« :مالک در کتا رامعه العتویه مینویسد :ایسی مارد در حاالی کاه  39ساال
داوت .ه چدیم ،ا م رود در کتا ال یاغ والتحصیل می نویسد :احت ال دارد ایم گفته که
ایسی مرد در حالی که  33سال داوت ،حقیقی اود نه مجازی» (ه اغ).
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سر
میکدد:

ا مااوور توریه کسانی را که ه تأویل معدای توفی پرداختهاند ایمگونه یااغ
کسانی که معدای توفّی را تأویل کرده اند ،در صدد یاغ ن تاهای هساتدد کاه در
احادیث آمده است« :اید ه ایسی در آخرالزماغ نزول می کدد» .ار ایام اسااس،
ایم گروه معتقد ودهاند که ایسی حیاتی معجزهآسا و کامالً اختصاصای دارد؛ و

نیز ه ایم نتیجه رسیده اند که تأویل معدای آیه ،از تأویال حادیث اتار اسات.
پاسخ ایم است که نزول ایسی ه معدای م عوثودغ او اسات ،پای

از اید اه

انساغهای دیگر رستاخیز داوته اودد .مؤید ایم سخم آن ه در رخای روایاات
1

از نزول ایسی ا لفظ « َعَثَ» سخم ه میاغ آمده است (ه اغ.)211-211/3 :

ا مااوور در آخر کالم خود ایمگونه ر ع ددی میکدد:

اما ه نیر میرسد اگر آیه ح ل ر هاهر و توفّی ه معدای مرگ گرفتاه واود و

احادیث تأویل گردد ،ه صوا

وادا زنده است؛ حتّا زنده ودن

نزدیک تر است؛ ه ایم معداا کاه ایسای مانداد
قویتر از وادا است .وقتی نزول ایسای ار

هاهر ح ل وود ،ه معدای « عث» است و رعلای اودغ حادیث ا اوهریره نیاز
هاهر میوود 2،ارا که لیر از او هیچ ک

در ایم ا

ایم حدیث را نقل ن رده و روایاات

مختلف و لیرصحی است (ه اغ).

معناشناسی واژه «رفع»
تفسیر معروف در میاغ مفسراغ ایم است که خداوند ایسی را ه آس اغ رده اسات؛
اما در اگونگی ایم رفع و اید ه آیا اه صاورت خاوا اوده اسات یاا رسا انی ،یاا
روحانی و رس انی ( ا ه ) ،نیر مفسراغ متفاوت است.
عضی از مفسراغ دا ر رخی روایات (مجلسی ،)331-331/93 :9333 ،رفع را رسا انی
میگیرند .هرادد آیه ساکت است و از هاهر آیه اگونگی رفع او ه دست ن یآید؛ اماا
از لحا اید ه دغ ایسی و ت ویم او ،ه نحو مخصوص و م تازی وده است میتاواغ
گفت رفع او ه ه نحو مخصوصی وده است تا ا رس انی ودغ صعود ساازگار اواد

(ال صطفوی99/7 :9363 ،؛ حسدیم مح د مخلوف13-12 :9339 ،؛ حویزی9312 ،؛ ط اط اایی:9327 ،

.)239-221/2
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رخی دیگار معتقدناد مقصاود از «رافعاک الای» یعدای تاو را اه ساوی کرامات و
زرگواری و ازت (ط رسی331/9 :9333 ،؛ فیض کاوانی )339/9 :9391 ،خود لدد میگاردان
که کدایه از قر معدوی آغ حضرت نزد خدا است؛ اوغ قار م اانی ارای خداوناد
متصور نیست (زمخشری خوارزمی.)973 :2331 ،
رخی نیز معتقدند تردیدی نیست که مسی ن ارده اسات .زیارا اه دلیال احادیاث
فراواغ یا ت وده است که آغ حضرت ه اکدوغ زنده است و در خ ر از معصوم روایات
وده که فرمود« :یا اِیسَی أَرْفَعُک إِلَی یُ أُهْ ِطُک فِی آخِرِ الزمَاغ ِلِتَرَی مِمْ أُمةِ ذَلِک الد ِی
الْعَجَائِو؛ ای ایسی تو را اال می رم ه سوی خودم ،آنگاه در آخرالزماغ پااییم مایآورم
تا یدی آنچه از وگفتیهای امت پیام ر اسالم را» .در راای دیگاری آماده اسات« :أناه
سیدزل و یقتل الدّرال؛ او فرود میآید و درال را میکشد» ،آنگاه خداوند متعاال پا از
3
آغ او را میمیراند.
فخر رازی مینویسد ناااری لفظ را تأویل ری :
مدیور رافعک الی محلّ کرامتی اود و ایم رای تعیی و تفخای ایسای گفتاه

وده

است.

منظور از رافعک ّ
الی باالبردن عیسی به مکانی است که تنها حاکم در آنجا خدا است .زیرا
در زمین حاکمانی غیر از خدا وجود دارد .بنابراین ،عیسی به آسمان رفتکه و حکاکمی جکز
خدا ندارد.
ّ
منظور رافعک الی محل ثوابک و مجازاتک باشد (فخر رازی.)34-36/1 :8638 ،

تحلیل و نقد دو دیدگاه در باب تفسیر توفی
دو دیدگاه در اره زنده ودغ یا مرگ مسی یاغ ود که یک دیادگاه واژه «تاوفّی» را
ه معدای مرگ گرفته و معتقد است ایسی ط ق آیه وریفه «انّی متوفّیاک» رحلات کارده
است .ایم گروه ،روایات زنده ودغ ایسی را تأویل ردهاند و ه نوای زنادگانی خااص
رای ایسی ،ماندد زندگی وادا ،قائلاند و دلیل آناغ ایم ود که مت ادر از کل ه «تاوفّی»،
مرگ است.
دیدگاه دیگر ه معدای اصلی ریشه «وَفَیَ» و هاهر روایات واردواده در ایام زمیداه
ت سک رسته و توفّی را ه معدای گرفتم ایسی از زمیم و اال ردغ او ه آس اغ در حال
حیات گرفته است .ایم مفسراغ روایات حیات ایسی را مسل میگیرند و آیه را تأویال
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می رند.
در تحلیل سخم مفسراغ و پاسخ ه قول اول ،میتواغ گفت :اید توره داوت تعاداد
4
محدودی از مترر اغ قرآغ ،کل ه «متوفّیک» را در آیه وریفه ه «میراندغ» معدا کردهاند.
ه چدیم ،ا توره ه ریشه معدایی واژه «توفّی» ،اید دانست که «تاوفّی» از مااده «وفای»
وده و در معانی متعددی از آغ استفاده میوود .از ر له مردغ ،گرفتم ،ت یالکاردغ و
 . ...دا رایم ،ادیم نیست که ه یشه توفی ه معدای مرگ اود (ا ممدیور-311/91 :9331 ،
5
311؛ نیز نک :.فخررازی.)67/1 :9339 ،
دا رایم ،واژه «توفّی» گراه میتواند ه معداای مارگ ها اواد ،اماا لزومااً ادایم
نیست ،ل ه آیاتی ورود دارد که معدای دیگری را از ایم واژه اراده میکدداد ،از ر لاه،
آیه «وَ هُوَ الذی یَتَوَفاکُ ْ ِاللیْلِ  »...مط ئداً ،ا ارت «یتوفّاک » در ایم آیه ه معداای مارگ
نیست ،ل ه ه معدای خوا و انگاهی است که در هر و انهروز ت رار میوود!
دلیل دوم اید ه ،سیاق آیات سوره آل ا راغ در اره م ر یاودیااغ ارای قتال مسای
است .در ایم سیاق خدا ه مردغ ط یعی ایسی تورای نداواته و در ایام ااره سااکت
است و فقط دلداری خداوند است ه ایسی که ارازه ن یدهد ه دست یاودیااغ کشاته
وود.
مح دحسیم ط اط ایی نیز ،ذیال آیاه  917ساوره نسااء ،ادااای یااود را م دای ار
کشتهودغ ایسی رد میکدد .ه نیر وی« ،توفّی» در آیه وریفه ه معدای گرفتم ایسی از
دست دو داغ ایشاغ است و داللتی ر مارگ ،اه طاور صاری نادارد (ط اط اایی:9313 ،
.)237/3

مؤید دیگر اید ه در سوره نساء پ از رد اداای قتل ایسی ،فقط ه ایم ن ته اوااره
میکدد که خداوند او را اال رد « ل رفعه اهلل» و سخدی از توفّی وی ه میاغ ن ایآورد و
اگر توفّی ایسی ه معدای مرگ ود اتر آغ ود که اه راای ساخم از رفاع ایسای ،از
مردغ او ه مرگ ط یعی سخم گوید.
دلیل سوم اید ه ،ه نیر میرسد آیه  11سوره آلا راغ از آیات متشا ه اسات و نیااز
ه دلیل قطعیِ اقلی و روایی دارد و در روایات ویعه و سدی ه رفاع رسا انی ایسای
اواره وده است .هرادد ا مااوور و مرالی ایام اخ اار را از آحااد مایدانداد ،اماا اوالً
سخم آناغ در اره روایت ِا وهریره است که آغ روایت ا روایات دیگری که از خود اهل
سدت نقل وده تأیید می وود .یانیاً ،اخ ار فراوانی در ایم ااره در رواماع روایای وایعه
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یافت میوود که ایم دو مفسر ه آناا یتوره ودهاند ( رای مرال ،نک :.ق ای933/9 :9333 ،؛
حرانی ،یتا621-627/9 :؛ کوفی ،یتا931 :؛ رزایری 313-317 :9323 ،و .)...

دلیل ااارم ،اداای ار اای است که اللی مطرح میکدد ( اللی نجفی ،یتا.)36-33 :

دلیل پدج  ،آیهای است که در آغ ه سخمگفتم ایسی در گاواره و ه هدگاام پیاری
اواره دارد« :ی لّ الداس فی ال اد و کاالً» .اگر گویی ایسی مرده است ،دا ر روایات
اسالمی و مسیحی که ا ر زمیدی وی را  33سال دانستهاند ،ایم آیه یمعدا خواهاد اود.
زیرا کال ه معدای کاولت و پیری است ،در حالی که ایسی در روانی از نیرها لایاو
ود .دا ر ایم آیه ،ایسی اید زنده وده اود و در زمانی دیگر ،یعدی در پیری ،ا ماردم
سخم گوید .یعل ی در تفسیر خود می نویسد « :ه حسم م فضل گفتدد :آیا ارای نازول
ایسی از آس اغ دلیلی در قرآغ ورود دارد؟ گفت :له قول خدا که فرمود« :ی ل الدااس
فی ال اد و کاالً» زیرا ایسی روی زمیم ه کاولت نرسید ،معدای آغ است که عاد از
نزول از آس اغ و در زماغ پیری ا مردم سخم میگوید» (یعل ی.)12-19/3 :9322 ،
و دلیل وش آن ه ،قرآغ کری در اره ی ای از گفاتوگوهاای مسای اا پروردگاار
خوی  ،پی از نزول او از آس اغ سخم میگویاد« :فَلَ اا تَاوَفیتَدِی» (مائاده )997 :و ایام
گفت وگو پی از صعود ه آس اغ است و اگر «توفّیتدی» ه معدای میرانادغ اواد ،ایام
گفت وگو مفاوم نخواهد داوت[ .زیرا اگر معدای (إنّی متوفّیک) مم میراندده تاو هسات ،
اود ،پ ایسی مرده و دیگر در آس اغ معدا ندارد گوید :زمانی که مرا میراندی].
اما دالیل ایم گروه نیز مداقشهپذیر است و خالی از او ال نیست .زیرا مفسارانی کاه
اواره ه مرگ ایسی و سر زندهودغ دو اره او و ارور ه آس اغ داوتهاناد دلیلای
ر مداای خود ،رز سخم رخی صحا ه ،ماندد ا ما اس ،ندارند و مشخص نیسات اه
اه دلیل زندهودغ وی پ از مرگ را مفرو دانستهاند ،در صورتی که از هااهر آیاه
هتداایی ادیم رداوتی ن یتواغ کرد .ه چدیم ،سیاق آیاه ،ه ااغگوناه کاه یااغ واد،
داللت ر دلداری حضرت ایسی و نجات او از م ر و دسیسه قتل دارد و ا ایم معداا
که ایسی عدها ه مرگ ط یعی از دنیا رفته اود مدافاتی نادارد .حتای از رخای قارائم
می تواغ ادیم رداوت کرد که ایسی فرار کرده و در رای دوردستی عدها از دنیا رفتاه
است و «متوفیک» در ایم آیه ه صورت وادهای از طرف خدا ه ایسی اود کاه تاو را
از قتل رهانیده و خود ه مرگ ط یعی راغ تو را میستانی و پا از آغ روح تاو را اه
سوی خود اال می ری (نک :.قزما خوری و دیگراغ ،971-971 :9116 ،اه نقال از :ا اده ،ایتاا:
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 .)11-97/6ه چدیم ،اداای ار ااک اللای نجفای نیاز معارضااغ سایار دارد و محقاق
ن ی وود .دا رایم ،ا توره ه او االتی که ه اقوال مختلف در معدای ایم آیه وارد است
ن یتواغ نتیجهای قطعی ر مرگ یا زنده ودغ ایسی و ارور گرفت.
انکارکردن یا نکردن تصلیب مسیح در آیه دوم
دا ر آنچه تاکدوغ یاغ ود ،موضوک اروج ایسی ،متّفق و مشترک میاغ مسال اناغ و
مسیحیاغ است .هرادد ایم مض وغ نقطه اختالف میاغ دو دیم نیز واده اسات ،اراکاه
آناغ معتقدند ایسی ه صلیو رفت ،در حالی کاه داا ار هااهر آیاه دوم ،قارآغ کاری
کشته ودغ مسی ه دست یاودیاغ را ان ار کارده و ایام خ ار را رخاساته از اوات اهی
می داند که رای آناغ رُخ داده است« :وقَولِاِ اِنّا قَتَلدَا ال َسی َ ایسَی ا مَ مَریَ َ رَسولَ اللّاه
ِو ماقَتَلوهُ و ماصَلَ وه ُو لا ِم وُ رهَ لَاُ و اِغ الذیمَ اختَلَفوا فیهِ لَفی وَکّ مِدهُ ما لَاُ ِهِ مام
اِل اِال اتر اکَ الیمر و ماقَتَلوهُ یقیداً * َل رَفَعَهُ اللّه ُاِلَیهِ و کاغَ اللّهُ اَزیزًا حَ ی ا».
ه اغ گونه که در اره تفسیر آیه اول یاغ ود ،رخی «توفی» را اه معداای ازساتاندغ
ایسی از دست یاودیاغ و نجات او و ارور ه آس اغ اخذ کردند و رخی قائال اه
معدای مرگ از واژه «توفی» ودند .ر اساس آیه نخست ،ط ق دیدگاه کسانی که قائل اه
زنده ودغ و اروج ایسی ا رس و روح ودند معداای آیاه دوم ایازی راز ان اار اه
صلیو رفتم و قتل ایسی ن یتواند اود ،اما آناغ که قائل ه مرگ او ودهاند رخای اه
نجات او از صلیو و مرگ ط یعی او اواره دارند و رخی نیز قائل ه تصالیو ایسای و
کشتهودغ او هستدد و آیه دوم را ه نفع تفسیر خود از آیه اول تأویل می رناد .داا رایم،
دو طیف از مفسراغ ا تفسیرهای خاص خود در ایدجا رخ مین اید:
اختالف در تفسیر شبّه لهم
 .9کسانی که معدای «توفی» را استیفای کامل رسا و روح ایسای و اارور اه
آس اغ معدا کردهاند؛ ایداغ هاهر معداای آیاه دوم را اخاذ کاردهاناد و آغ را تصاری اه
مصلو نشدغ ایسی و کشتهنشدغ او ر روی صلیو میداندد.
 .2کسانی که معدای «توفی» را مرگ و معدای رفع را اال ردغ روح ایسی اه آسا اغ
پ از مرگ میداندد؛ ایداغ خود ه دو گروه تقسی میووند:
الف .کسانی که آیه دوم را تأویال ن ای رناد و قائال اه مصالو نشادغ ایسای و
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کشته نشدغ او ر روی صلیو هستدد و وخص دیگاری را کاه یااود اهاوات اه ایسای
قل داد کردند وخصی می داندد که ه صلیو رفت و کشته ود .در ایدجا نیز رخای ،کاه
مشاور مفسراغاند ،آغ را حادیهای خارقالعاده و ااجازی می داندد که در آغ خداوند فرد
دیگری را ه و ل و و ایل مسی درآورد و یاودیاغ او را اوت اهاً ه رای آغ حضارت
دستگیر و مصلو کردند .ا ما اس و سدی ا اختالف در پاارهای رزئیاات معتقدناد
آغ فرد یاودی که رای دست گیری مسی آمده ود ،ه قدرت خداوند ه ایسی و اهت
یافت و ه رای او دست گیر و مصلو ود (فخار رازی .)933/99 :9339 ،قتااده ،مجاهاد،
ا ماسحاق و وهو م مد ّه فرد مصلو را ی ی از حواریاغ میداندد؛ ا ایم تفااوت کاه
وهو معتقد است هدگامی که مأموراغ رای دستگیری ایسی آمدند ،ه ه حواریاوغ آغ
حضرت که نزد وی ودند ،ه قدرت خدا و یه و ه اندد او ودند و ماأموراغ ،نااتواغ از
وداخت مسی تادید کردند که اگر وی خود را معرفی ن داد ،ه اه را خواهداد کشات.
ی ی از حواریوغ داوطل انه خود را ایسی خواند و دستگیار و مصالو واد (ط رسای،
 6.)233/3 :9333اما ه اور قتاده ،مجاهد و ا ماسحاق فقط ی ی از حواریاوغ اه ایسای
و اهت یافت و دست گیر ود (آلوسی .)96/6 :9393 ،از یاودای اساخریوطی (ه ااغ96/6 :؛
رضا ،)91/6 :9367 ،و عوغ قیروانی ،که صلیو مسی را تا محال ااادام ارد (زی ااییناژاد،
 )73 :9312و نیز از نگا اغ یاودی خانه ایسی ه ادواغ فرد مصلو یاد کاردهاناد (فخار
رازی .)933/99 :9339 ،اما پرس ایم است که :اگر دا ود خدا ه وره معجزهآسا اقدام ه
نجات ایسی کدد اه دلیلی ر رایگزیدی وخص دیگری ود؟ زیرا خدای قاادر ار هار
معجزه ای ،قادر ود ایسی را ه آس اغ اروج دهد دوغ آن ه وخص دیگری اه راای
او ه صلیو رود و توریای نیز رای ایم رایگزیدی ورود ندارد ،ل ه اگر دا ر معجزه
ود رایگزیمنشدغ ترری دارد.
در مقا ل نگاه مشاور ،دیدگاه دیگری ورود دارد کاه تفسایری ااادی و ط یعای از
حادیه ه دست میدهد .ر اساس ایم تفسایر ،از آنجاا کاه ماأموراغ یااودی ایسای را
هخو ی ن ی وداختدد ،در آغ اوضاک پر از هرج و مرج ،فرد دیگری را کاه وا یه مسای
ود ،هاوت اه دستگیر کردند و ه صلیو کشیدند (ط اط ایی.)932/1 :9313 ،
نیر ا والی ر ایی را نیز می تواغ در مقا ل دیدگاه مشااور دانسات .اه ااتقااد وی،
وقتی ایسی ه آس اغ اروج کرد ،یاودیاغ رای اید ه ایم مسئله زمیدهساز ای ااغ ماردم
ه آییم مسی نشود ،دیگری را دسات گیار و مصالو و از نزدیاکوادغ ماردم اه او
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آغ فرد مصلو

رلوگیری کردند تا اارهاش کامالً دگرگوغ و ناوداختدی وود ،و سر
را مسی خواندند و ایم خ ر عدها ااوری ا اومی واد (ط رسای233/3 :9333 ،؛ آلوسای،
 .)96/6 :9393رخی نیز مدای ورود دو وخص تاریخی ه نام مسی در تاریخ وادهاناد:
مسی راستیم که مصلو نشده و ه قتل نرسید و مسی درولیم که ه صالیو کشایده
ود؛ اما ا گذوت زماغ آغ دو ،ی ی پدداوته ودند (ط اط ایی.)933/1 :9313 ،
در تأیید ایم دیدگاه و نفی دیادگاه عادی ،کاه خواهاد آماد ،ار اماوری ه چاوغ
خودداری ایسی از معرفی صری خوی و دفاک ن ردغ از خود ه هدگام پرس حااک
اورولی در اره پسرخدا ودغ وی ،اختالف خاود مسایحیاغ در ااره تصالیو ایسای و
سخم ایسی ر االی صلیو (که گفت :خدایا ،ارا مرا ترک کردی) (که از پیام ری کاه
اید ه قضای االهی خشدود اود ،عید دانستهاند) میتاواغ اساتدالل کارد .مؤیاد دیگار
اید ه از اختالف و تردید اهل کتا در اره مصلو ودغ مسی و م تدی ودغ ااتقاد آنااغ
ر پددار و گ اغ در قرآغ نیز ه صراحت یاد وده است ...« :و اِغ الذیمَ اختَلَفوا فیاهِ لَفای
وَکّ مِدهُ ما لَاُ ِهِ مم اِل اِال اتر اکَ الیمر و ما قَتَلوهُ یقیداً * َل رَفَعَهُ اللّهُ اِلَیاه  .»...قریداه
مقامیه و نیز تع یر «و ما قَتَلوهُ یقیداً * َل رَفَعَهُ اللّهُ اِلَیه» نشاغ می دهد موضاوک اخاتالف،
مصلو ودغ حضرت مسی است .ه چدیم ،در ه اغ قروغ اولیه مسیحیت نیاز رخای
از مسیحیاغ مد ر مصلو ودغ ایسی ودند .ه ااتقاد آناغ ،ایسی هرگز مصالو نشاد
واد ( Irenaeus,
ل ه و عوغ قیروانی هاوت اه دستگیر و ه رای آغ حضارت مصالو
 .)1992: 228کشف متوغ قدی ی مسیحیت نیز ا اامها و تردیادها را ای از پای موراه
می کدد .متوغ متعددی از دوراغ آلازیم مسیحیت داستاغ مصلو وادغ مسای را ان اار
8
کردهاند ،از ر له «م اوفه پطرس» 7و «رساله دوم ویث ک یر».
 .کسانی که آیه دوم را ه نفع تفسیروااغ از آیاه اول تأویال مای رناد و معتقدناد
وخص ایسی ه روی صلیو رفت و کشته ود ولی دو اره از مرگ رخاست و ااروج
کرد و قرآغ در هاهر ه صلیو رفتم و کشتهودغ او را نفی میکدد در حالی کاه معداای
واقعی آیه ایم است که در حقیقت ا رستاخیز ایسی از میاغ مردگاغ ،گویی وی ناه اه
صلیو رفته و نه کشته وده است و یاودیاغ ه هدف خود از خاموشکردغ نور ایسای
نرسیده اند .رخی دانش دداغ مسیحی ا توراه اه دیادگاههاای ایام طیاف از مفساراغ
اسالمی ،آیات قرآغ را ه نفع روایت مسیحی از صلیو گرفتهاناد و قارآغ را ه ساو اا
دیدگاه مسیحیت تأویل کردهاند .آناغ سه نوک رداوت از آیه دوم داوتهاند:
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« .9در سدت اسالمی مع والً ایم آیات آیه ( 917ساوره نسااء) اه نیریاه ادیل یاا
رانشیمسازی تفسیر وده اند .قس تی که ترر ه وده است « :ل ه امر ر آناغ مشت ه ود»
ایمگونه تصور می وود که او (فرد دیگری) ه رای مسای اهاوات اه گرفتاه واد .ایام
ترر ه الت مش الت االهیاتی وده است .زیرا ر ایم داللات دارد کاه خادا اه راای
مسی  ،انساغ یگداهی را میکشد .در سدت مسل اناغ اللو انگاوته میوود که یاودا از
سوی خدا انتخا وده است یا حواری دیگری رای ایم هدف داوطلو وده است .اماا
حتی اگر کسی رددارد که ایم وخص مجرم یاا داوطلاو اوده اسات ایام کاار سایار
مش ئزکددده است؛ اراکه ا مداخله خداوند فردی ه س و ا لی که هیچ ارت اطی اا او
ندارد مجازات وده است .در طول محاک ه ،ایم ایسی است کاه ار مسای اودغ خاود
پافشاری میکدد و ه یم ااث میوود دادگاه قضایی روم او را ه صلیو شاد .حتای
اگر کسی رددارد که قطعاً خدا میخواسته نشاغ دهد کاه پیاام ران تحات حفاهات او
هستدد و دا رایم او ایسی را از صلیو نجات داده است ،م م است ایم امار ناامعقول
اقی اند که ارا او دقیقاً پ از گذوت  633سال ایم واقعه را آوا ار کارده اسات و
ارا می ایست او مسیحیاغ را ا ایم تجر ه تلخ و وحشتداک و مصی ت ار رای قارغهاا
تداا رها کدد .دا رایم ،نیریه رانشیدی یا رایگزیدی او االتی دارد .ا کدارگذاوتم نیریه
رایگزیدی ،میتواغ نیریه دوستیزم )Docetism( 9را پیشدااد داد .ایم نیریاه را اسا اایلیاغ
و مفسرانی که تحت تأییر گدوسیها وده اند ق ول دارند ،اگراه طرفداراغ اندکی در میاغ
مفسراغ مسل اغ یافته است .مح ود ایو تأکید میکدد که اسالم هیچگوناه دوساتیزم را
در اره مسی ن یپذیرد» (.)Von Stosch, 2014: 18
 .2کدث کرگ رداوت دیگری ه از ایم آیه قرآغ دارد .وی مادای اسات « :ادیای
است که قرآغ ه صلیو رفتم ایسی را میپذیرد و اید اه ایسای واجااانه اه اساتق ال
مجازات مرگ رفت؛ زیرا قرآغ فقط درصدد اسات رووام کداد کاه ناه یاودیااغ ل اه
رومیاغ ایسی را کشتهاند یا خود خدا او را کشته است .در حقیقت ،اگار کسای نگااهی
ه خ هایی از قرآغ که در اره صلیو است یددازد درمییا د که ایم متم گفتوگاویی
است میاغ خدا و یاودیانی که عداً اداا میکددد ایسی را کشاتهاناد .داا رایم ،آنچاه از
سوی خدا نفی وده ایم است که یاودیاغ ایسی را ه صلیو ردند و کشتدد».
 .3تفسیر دیگر آن ه خداوند اامل در هر ایزی است و ه هیچک ارازه ن ایدهاد
کدترل امور را از او گیرد .خدا میخواهد رووم کدد که نه یاودیاغ ل ه رومیاغ ایسای
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را اادام کردهاند .هان زیرکر میگوید« :تصویر قرآنی از ه صالیو رفاتم ایسای ایام
ارازه را میدهد که ایمگونه رداوت کدی که ایسی در مرگ و ه صلیو کشیدهودن
ر مرگ لالو ود و ایم ه اغ تصدیق و تأیید رستاخیر مسیحی است .مخالفااغ مسای
می خواستدد او را ا ه صلیو کشیدغ مغلو کددد .آناغ ف ر میکردند میتواندد فرستاده
خدا را ریشهکم کددد ،اما فقط خود را فریفتدد .زیرا مرگ ر ایسی لالو نشد و خادا او
را ه سوی خود اال رد .ناایتاً تداا ایزی که در قرآغ نفی واده قادرت انساانی اسات
رای از میاغ ردغ کل ه خدا .ایم ان ار قرآغ در ااره اه صالیو رفاتم ایسای اا ااور
مسیحیاغ ه خوانی دارد» (.)Ibid.: 19
اما ا ت امی ایم اوصاف اگر ما اوی و هاهر آیات قرآغ در ایام مسائله ،اوا االت
طرفیم داوا هر یک مداقشهپذیر است و او االتی دارد که ن یتواغ هسادگی از کدار آغ
گذوت .ه ه یم دلیل ،نیر مفسرانی که ا روایت مسیحی از صالیو ه ادلی کاردهاناد
خالی از وره نخواهد ود .ال ته ر فر آن ه آیه توفی را قطعاً ه معداای مارگ ایسای
معدا کدی که ادیم قطعیتی پی تر نفی ود.
نتیجه
ه اغگونه که در متم مقاله اواره ود ،ا توره ه آیاتی که در ااره مسائله صالیو و
مرگ ایسی مسی وارد وده ایم موضوک ،معرکه آرای مفسراغ اسالمی واده اسات؛ اه
گونهای که ا ررسی کتو روایی و تفسیری میتواغ دریافت که تفسیر صالیو و مارگ
مسی م تدی ر معداوداسی واژه «توفی» و تأویل کردغ یا ن ردغ آیات ه نفع روایات ،یاا
تأویلکردغ یا ن ردغ آیه «و ماقتلوه و ماصل وه و ل م و ّه لا » اه نفاع آیاه اول اسات.
مفسراغ اسالمی معتقدند توفی را ه دو گونه هاهری و تأویلی مایتاواغ معداا کارد .در
معدای هاهری آغ نیز دو گونه تفسیر را میتواغ قائل ود .9 :اگر توفی ه معدای استیفای
کامل اود ،تفسیر آیه دیم معدا است که خداوند ایسی را ه طور کامل و ادوغ مارگ
از زمیم رگرفت و ه آس اغ اال رد؛  .2اگر ه معدای مرگ اود تفسایر آیاه ایامگوناه
است که خداوند راغ ایسی را گرفت و سر او را ه آس اغ رد .در معدای تأویلی نیز
مدیور از «متوفیک» میراندغ حضرت ایسی (ک) از واوت و هواهای نفساانی و مدیاور
از «رافعک» ت ری مقام ایسی (ک) است.
اما دقت ر روی آیه دوم ،که ه نفی صلیو و قتل ایسی اه دسات یاودیااغ اوااره
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دارد ،رخی از مفسراغ را ه تأو یل ایم آیه اه نفاع آیاه اول واداواته کاه ار اسااس آغ
مداای ایم مفسراغ در اره ه صلیو رفتم ایسی ه نوای ه طراز و ه ساغ اا روایات
مسیحیاغ از ماررای صلیو ایسی است و اه ناوای اواعار اه ه ادلی ایام طیاف از
مفسراغ ا روایت مسیحی از صالیو دارد .ایدااغ معتقدناد ار اسااس رداوات معداای
میراندغ از واژه «متوفیک» ،میتواغ آیه «و ماقتلوه و ماصل وه» را تأویال ارد و آغ را اه
ایم صورت تفسیر کرد که خداوند خود ه واسطه رومیاغ ایسای را اه صالیو ارده و
یاودیاغ در ایم مسئله نقشی نداوتدد و ه هدف خود نرسیدند؛ یا اید ه ه صلیو رفاتم
ایسی در هاهر مرگ او را در پی داوت ،اما ا رستاخیز وی از میاغ مردگاغ گویی او نه
ه صلیو رفته و نه کشته وده است و یاودیاغ ه دسیسه خود نتوانساتدد رامعاه ا ال
روودد.
از سوی دیگر ،ا رروک ه تفاسیر مختلف و ررسی آناا و ازخوانی ادله طیفهاای
متفاوت مفسراغ ،ه ایم نتیجه میرسی که آناغ ه نیر کاامالً قطعای در ااره اه صالیو
رفتم یا نرفتم ایسی ،یا وفاتکردغ یا ن ردغ او نرسیدهاند و ادله هر کدام ا اامااتی دارد
و مداقشه پذیر است؛ و واید تواغ اداای مفسراغ ه دل ا روایت مسیحی از اه صالیو
رفتم ایسی را خالی از وره ندانست و ه آغ نزدیک ود .هرادد موضاوک قا ال تأمال
ایم است که ر اساس ی ی از معانی ،ایم تأویل صحی مین ایاد کاه آغ ها رداواتی
قطعی نیست و معار دارد.
پینوشت

« .1ی عث اهلل ایسی فیقتل الدرال».
 .2مرالی میگوید« :حدیث رفعِ رس انی ایسی و نزول در آخرالزماغ خ ر واحد است؛ آغ ه خ ر
واحدی که در اره امری ااتقادی ذکر وده است ،در حالی که در امور ااتقادی اید دلیل قاطع از
قرآغ و احادیث متواتر داوت»؛ ال رالی.961-963/3 :9361 ،
 .3ه چدیم ،در تفسیر فرات کوفی از امام اقر (ک) روایت است که« :سیأتی الی الدّاس ال یعرفوغ واهلل
ما هو التوحید حتّی ی وغ خروج الدّرال و حتّی یدزل ایسی م مری مم السّ اء و یقتل اهلل الدّرال
الی یده»؛ نک :.کوفی ،یتا .931 :ه یمطور در حدیث صحیحی از رسول اکرم وارد وده است که
فرمود« :ایسی ه وط خواهد کرد ،در حالی که حاک ی اادل است ،صلیو را میو دد و خوک را
میکشد» ( خاری166/6 :9323 ،؛ مسل )231/2 :9392 ،؛ و ه چدیم فرمود« :ایسی درّال را نزدی ی
ا لدّ میکشد»؛ نک :.مسل  .)13-11/91 :9392 ،در اخ ار و احادیث دیگر آمده است که ایسی
پ از نزول و قتل درّال هفت سال در روی زمیم زندگی میکدد .وی ازدواج خواهد کرد و دارای
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فرزند خواهد ود .سر میمیرد و مسل اناغ ر او ن از میگزارند؛ نک :.مسل 932-11/91 :9392 ،؛
حاک نیشا وری111/2 :9391 ،؛ نک :.س عانی.321-323/9 :9391 ،
 .4یشتر آناغ ترر ه ای را ارضه کردهاند که ا زنده ودغ ایسی مدافاتی نادارد ،از ر لاه[« :یااد کدیاد]
هدگامی که خدا فرمود :ای ایسی! مم تو را [از روی زمیم و از میاغ مردم] رمی گیارم ،و اه ساوی
خود اال می رم ،و از ودغ در میاغ ارت اک آلوده کافراغ پاک میکد ».
 .5واهد ایم مداا نیز یاغ مج ع ال حریم است که در توضی ایم آیه آورده است« :أی مستوف أرلک،
و معداه إنّی ااص ک مم أغ تصل ک ال فّار و مؤخرک إلی أرل أکت ه لک و م یتک حتف أنفک ال
قتال أیدیا و رافعک إلی س ائی»؛ «(ای ایسی) مم ارل تو را استیفاء میکد و معدای آغ است
که تو را از گزند کافراغ حفظ میکد تا نتواندد تو را ه صلیو یاویزند و مرگ تو را تا ارل ط یعی
که رایت نووته وده است ،ه تأخیر میاندازم» (طریحی ،333/9 :9371 ،ماده «وفی»).
 .6ال ته در رخی روایات در اره کیفیت دستگیری وخص مصلو  ،روایتی دیگر ه نقل وده است؛
یعدی آغ حواری داوطل انه خود را رای تسلی ودغ ااالم کرد« :حَدیَدِی أَ ِی اَمِ ا ْمِ أَ ِی اُ َیر اَمْ
رَ ِیلِ ْمِ صَالِ اَمْ حُ ْرَاغَ ْمِ أَاْیمَ اَمْ أَ ِی رَعْفَر (ک) قَالَ إِغ اِیسَی (ک) وَاَدَ أَصْحَا َهُ لَیلَةً رَفَعَهُ
اللهُ إِلَیهِ ،فَارْتَ َعُوا إِلَیهِ اِدْدَ الْ َسَاءِ وَ هُ ْ ایْدَا اَشَرَ رَرُلًا -فَأَدْخَلَاُ ْ َیتاً یُ خَرَجَ اَلَیاِ ْ مِمْ اَیم فِی
زَاوِیةِ الْ َیتِ -وَ هُوَ یدْفُضُ رَأْسَهُ مِمَ الْ َاءِ ،فَقَالَ إِغ اللهَ أَوْحَی إِلَی أَنهُ رَافِعِی إِلَیهِ السااَةَ -وَ مُطَاررِی
مِمَ الْیاُودِ فَأَی ْ یلْقَی اَلَیهِ وَ َحِی -فَیقْتَلُ وَ یصْلَوُ وَ ی وغُ مَعِی فِی دَرَرَتِی ،فَقَالَ وَا ٌّ مِدْاُ ْ أَنَا یا
رُوحَ اللهِ قَالَ فَأَنْتَ هُوَ ذَا -فَقَالَ لَاُ ْ اِیسَی (ک) أَمَا إِغ مِدْ ْ لَ َمْ ی فُرُ ِی قَ ْلَ أَغْ یصْ ِ َ ایْدَتَی اَشْرَةَ
کفْرَةً ،فَقَالَ لَهُ رَرُلٌ مِدْاُ ْ أَنَا هُوَ یا نَ ِی اللهِ فَقَالَ اِیسَی إِغْ تُحِ ِذَلِک فِی نَفْسِک فَلْتَ مْ هُو»؛ ق ی،
.933/9 :9333
7. The Apocalypse of Peter, Trans. James Brashler and Roger A. Bullard, in: New Testament
Apocrypha, p. 708.
8. The Second Treatise of the Great Seth, Trans Roger A. Bullard and Joseph A. Gibbons, in:
the Nag Hammadi Library, p. 193.

 .9یعدی ایم ااتقاد که رس مسی واقعی ن وده و ه صلیو رفتم او ه رس انی ن وده اسات و مسای
در هاهر فقط رس داوته است والّا روح محض وده است.
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