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 چکیده

نابع در م ؛جمله مسیحیت دارداز  ،دین اسالم به دلیل خویشاوندی که با ادیان سامی پیش از خود

. پطرس در تپطرس و پولس اشاره کرده اس ، همچونهای این دینخود به برخی از شخصیت

رغم عدم درک عیسی مسیح)ع( از جمله رسوالنی ی برترین شاگردان عیسی)ع( و پولس علیزمره

روش  مقاله با این .اندجهان غرب داشته درکه تأثیر زیادی در گسترش مسیحیت  اندمعرفی شده

فاسیر قرآن ت پطرس در وپولس  جایگاه دینی و اجتماعی و تطبیق تحلیلی، به بررسی -تطبیقی

جهت راست کیشی و تأکید بر  پطرس به ؛که دادها نشان نتایج این بررسی .پردازدکریم می

ار دای برخورعیسی)ع( معرفی و از جایگاه ویژه مداری به عنوان وصی و جانشین حضرتشریعت
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                                                                                                                               مقدمه

ت برای هدای از سوی خدا شوند. ادیان آسمانیادیان به دو قسم آسمانی و غیر آسمانی تقسیم می ،از دیدگاه علمای اسالم

اند. از این رو ری بودهساز مدعیان بشهایی هستند که ریشه الهی نداشته و دستغیر آسمانی آیینادیان است و مردم 

و بعد از وی، حفظ این دین بر عهده شمعون  است که عیسی)ع( پیام آور آن بود های آسمانیمسیحیت نیز، یکی از دین

 ی، در کنارترین و برترین حواریون عیسی )ع( بود و از آغاز دعوت آن حضرت تا عروج  وپطرس قرار گرفت. او از مهم

را درک و  (حی خداوند به عیسی)ع(، جانشین وی گردید. او توانست روح تعلیم و پیام عیسی)عبا وکه ایشان بود تا این

عیانی مد ،جایی که در آن دورانکیش بپردازد و در این راه دچار تزلزل و گمراهی نشود. اما از آنبه تبلیغ مسیحیت راست

ه دین ای بسیحی نبود، بلکه در جریان مکاشفهکسی که در ابتدا م ؛اند، در مقابل وی، پولس قرار گرفتوجود داشته

مسیحیت گروید و جزو مبلّغان اصلی آن دین شد و با تسامحی که در تعالیم خود از جمله نسخ شریعت موسوی نشان 

 گردید. داد، باعث گسترش مسیحیت در جهان غرب و اقوام غیر یهودی 

 و به نوعی شأن نزول نام برده و پولس پطرسرخی آیات از نام پطرس و پولس در قرآن نیامده است، اما مفسران ذیل ب

عروج عیسی)ع( به که در مورد سوره آل عمران   55تا  55آیات به عنوان مثال: شان نزول  :انددانستهوی آیه را در مورد 

 ؛7/117: 2751 طیب،که در رأس آنان پطرس است)است گانه  21آسمان و وصیت و سفارش آن حضرت به حواریون 

مشتبه شدن عیسی)ع( بر دشمنانش شأن نزول آن را در مورد مفسران  ،سوره نساء 255در ذیل آیه ؛ (111/ 2: 2121 بحرانی،

، )طبریانددانستهو شباهت حواریون به عیسی)ع( و کشته شدن شخصی دیگر که به عیسی)ع( شباهت پیدا کرده بود، 

 برای مائده حواریون به نمایندگی از دیگر ،ست پطرس از عیسی)ع(درخوا نیز،سوره مائده  225-221ت آیا(؛ 9/ 1: 2121

سوره  70ذیل آیه (؛ مفسران همچنین، 211-270/ 1: 2111 ؛ ثعلبی،121-105/ 7 :2125)طبرسی، است آسمانی اشاره کرده

؛ 10-51/ 20 :2121طبری، اند)توبه، به ادعای پولس و برخی دیگر از مسیحیان مبنی بر پسر خدا بودن مسیح پرداخته

سوره صف، درخواست یاری عیسی از حواریون و لبیک گفتن پطرس و  21در ذیل آیه  (؛10-71/ 5: 2125طبرسی، 

سوره یس، به فرستادن دو رسول  21و  27در آیات و  (91-19/ 20: 2752)میبدی، اندبرخی دیگر از آنان را تبیین نموده

توجه به کثرت برخی از این روایات و از سویی با . (112/ 5تا: ، بی)سیوطیاندو سپس پشتیبانی پطرس از آنان اشاره کرده

 تر می گردد.نان هموارذکر تعدادی از این روایات در منابع تفسیری و روایی معتبر، راه اطمینان به آ

ی صدوق در امال ؛ی در مورد پطرس و پولس وجود دارددر مجامع روایی نیز احادیث بسیار ،عالوه بر منابع تفسیری

(؛ همچنین در 2/202 :2125،)صدوقاستشده روایاتی در مورد شباهت منصب والیی حضرت علی)ع( و شمعون آورده 

مام علی)ع( جانشینی ا جانشینی پطرس، ضمن اثبات وصایت و درمورد منابع دیگر، روایاتی مشابه از پیامبر و ائمه اطهار)ع(

لس در بحار یز روایات متعددی در تمجید از شمعون و در مذمت پومجلسی ن (.121/ 2: 2120 است)ابن ادریس حلی،

(. در مجامع حدیثی شیعه و اهل سنت از کوهی سیاه سخن به  11/111؛ 290/ 71: 2107 )مجلسی،االنوار نقل کرده است
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بن ا)وندشمیان آمده که این کوه مکانی در دوزخ است و پولس به همراه چند نفر در آن کوه زندانی شده و عذاب می

(. در برخی منابع پولس را شیطانی 111-72/119؛ 70/290: 2107 ؛ مجلسی،211/ 1: 2121 ؛ بحرانی،2/710: 2751، قولویه

 (.2/15: 2125، کشانده است )حویزیراهه دانسته اند که مردم را به بی

 

 مسأله بیان

الغی، قرشی و بمانند:  رمتأختفاسیر و طبری و نیز  تفسیری، اعم از تفاسیر متقدم مانند: مقاتل بن سلیمان، قمیدر منابع 

سوره توبه؛  70یه سوره مائده؛ آ 25تا  21آیات سوره نساء؛  55سوره آل عمران؛ آیه   55تا  55آیات  طباطبایی، در ذیل

ر از پطرس و پولس سخن به میان آمده است و شأن نزول این آیات را دسوره یس،  21و  27سوره صف و آیات  21آیه 

اند مراد از شخصی که عیسی)ع( به او وصیت کرد و او را جانشین خود ین دو شخصیت مسیحی دانسته و گفتهمورد ا

قرار داد، پطرس است و شخص حواری که از حضرت عیسی)ع( درخواست کرد که از خدا بخواهد مائده آسمانی بر آنان 

 اند، عالوه بر این برخی تحقیقات جدید نیز دراکیه بودهس جزء فرستادگان به انطپطرس بوده و پطرس و پول ،نازل کند

 شود:ها اشاره میمورد پطرس و پولس انجام شده است که به مهمترین آن

ای به تأثیر پطرس و پولس در مسیحیت ونکی فراهانی، در این کتاب اشارهمحمد  گذری بر اندیشه دینی در غرب،. 1

 به نفوذ کالم پطرس و پولس نسبت داده است.دارد و ظهور آیین مسیحیت در اروپا را 

شد و  امیر اهوارکی، در این مقاله بیان شده که پولس از حواریون جدا منزلت برنابا و پولس در نزد حواریون،.2

 هایی در مسیحیت ایجاد کرد که تا آن زمان چنین چیزهایی وجود نداشت.بدعت

ه است که پولس شخصیت دوم دنیای مسیحی است. شناختن پولس، محمد حقانی فضل، در این مقاله تاکید شد پولس،.3

ای مهم و حیاتی از تاریخ مسیحیت است؛ اما با این حال پولس آنقدر مسیحیت را تغییر داده که گویی شناخت مرحله

 مؤسس دوم آن است.

د خود را به پطرس دارهبری پس از  ،جمال احمدی اصل، در این مقاله آمده است: عیسی)ع( مقابله پولس و پطرس،.4

که نام عبری او  شودبر اساس آیات کتاب مقدس، شخصیت دیگری پیدا می  ت.که بزرگترین حواری آن حضرت  اس

از  پولس آید که بینبر می پولسهای از موارد متعددی از عهد جدید، به ویژه رساله .است پولس و نام یونانی او شائول

 ها پطرس، از سوی دیگر نزاع سختی در جریان بوده است. و در رأس آن عیسی یک سو وحواریان

خألهایی وجود دارد، در منابع تفسیری تنها در ذیل آیاتی که اشاره شد به صورت صورت گرفته هنوز های بررسی هبا هم

ه دمختصر مطالبی در مورد پطرس و پولس بیان شده است و گاهی توصیفات بسیار اندکی از این دو شخصیت به میان آم

جدید نیز تنها با استفاده از یک یا چند منبع و اغلب با استفاده از منابع غربی، اندک مطالبی در مورد تحقیقات است. در 



4 
 

ر دسیمای این دو شخصیت  ،با رویکردی تاریخیتا در این تحقیق تالش شده  بنابراین،این دو شخصیت آورده شده، 

های مفسران نسبت با بررسی سیر تحول دیدگاه گیرد ویل و بررسی قرار مورد تحلسپس ، به تصویر کشیدهمنابع تفسیری 

. سیمای 1. کدام آیات به پطرس و پولس اشاره دارد؟ 2به دو شخصیت پطرس و پولس، به سه سوال پاسخ داده شود: 

 . سیمای پولس در تفاسیر چگونه است؟ 7پطرس در تفاسیر چگونه است؟ 

 

 سیمای پطرس در تفاسیر.8

های سمعان، شمعون، شمعان، فطرس بن یونا، بونا، حمون، خونیا، یوحنا، یونس من بنی هارون، بطرس ا نامپطرس ب

ول و سالصیّاد، کنعانی، غیور، قانونی، صفا، صفار، کیفا آمده است. او در رأس حواریان دوازده گانه و بارزترین شاگرد، ر

 .(210: 2759، )شبستریاوصیا و وزرای عیسی)ع( بود

 

 تمجید از پطرس8.8

ی تمجید ز وی از پطرس نیامده است، اما در منابع قرن سوم و پس از آن، اچندان در منابع تفسیری پیش از قرن سوم تمجید

هنگامی که مائده آسمانی نازل شد، عیسی)ع( به حواریون  :نویسدمائده، می 221ق.( در تفسیر آیه 122صنعانی) ؛شده است

از روی مائده بردارد، شمعون که در رأس حواریون بود به عیسی)ع( گفت: شما از همه گفت بهترین شما روپوش را 

 .(291/ 2: 2122، )صنعانیتسزاوارتری، آن گاه عیسی خود آن را برداش

آل عمران، روایتی از حضرت عیسی)ع( ذکر کرده است که فرمودند: امت من  55قمی از مفسران قرن سوم در ذیل آیه 

شوند و جایگاهشان در آتش است و یک فرقه که پیرو ها گمراه میشوند که دو فرقه آنسیم میقفرقه ت به سه ،بعد از من

 (، پس از قمی مفسران دیگری مانند بحرانی، فیض کاشانی و2/207: 2125 ،)قمیشتنددر به ،شمعون راستگو هستند

 (.5/152: 2711 بروجردی، ؛2/711: 2125 نی،فیض کاشا ؛111/ 2: 2121 بحرانی،اند)بروجردی نیز این روایت را آورده

نویسد: هر کس که از شمعون پیروی کرد به واسطه شمعون نجات پیدا کرد و شمعون به واسطه ق.( می705فرات کوفی)

واالی شمعون بار دیگر در نزول مائده از آسمان برای حواریون (، شخصیت 751 :2120، نجات پیدا کرد)فراتعیسی 

کند که آیا این از طعام ها از عیسی)ع( درباره مائده آسمانی سوال میکه او به عنوان سرآمدترین آنر ایند ،شودهویدا می

ابن ق.( آمده است)551ق( و رازی)510دی)میب ،ق.(715این مطلب در تفاسیر ابن ابی حاتم) .عام آخرت استدنیا یا از ط

، (، سپس این مطلب در تفاسیر بعد121/ 5: 2101 فتوح رازی، ؛ ابوال111/ 7: 2752 ؛  میبدی،2115/ 1: 2129 أبی حاتم،

 (.107/  11تا: بی ابن عاشور،ابن عاشور آمده است) "یر و التنویرالتحر"مانند 

اهد که از خدا بخو وید: شمعون الصفار از عیسی خواستگمی "لواضح فی تفسیر القرآن الکریما"در  ق.(701ابن وهب )

شمعون الصفار  که نویسد: هنگامینیز می ،ق.(710طبرانی)(، 2/121: 2111، )ابن وهبفرودآوردمائده آسمانی برای آنان 
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 ،(119/ 1: 1001، )طبرانیید و درخواست بال برای خود نکنیددرخواست را بیان کرد، عیسی گفت: از خدا پروا داشته باش

ا قلبمان خواهیم از غذا بخوریم تگفت می کند کهون الصفار با عیسی)ع( را بیان میسپس در صفحات بعد گفتگوی شمع

 ،(، در جای دیگر طبرانی152-1/150: 1001، مطمئن شود و نیز سوال کرد این مائده دنیوی یا اخروی است؟)طبرانی

ای که نی دو رسول قبلی فرستاد که معجزهشمعون المصفی را برای پشتیا ،آورده که عیسی« مصفی»شمعون را با صفت 

 .(151-151/ 1: 1001، )طبرانینده کرد، اما باز ایمان نیاوردندای را زرا اجرا کرد و مرده ،خته بودعیسی به او آمو

کند که او واسطه بین مردم و عیسی)ع( یگاه شمعون نزد عیسی)ع( اشاره میمائده به جا221در ذیل آیه  ،ق.(795سمرقندی)

(، 119/ 2تا: ، بیفرمود: از خدا پروا داشته باشید)سمرقندی عیسی وشد، لذا نزد عیسی آمد و درخواست مردم را بیان کرد 

ها پطرس بود به خدا و پیامبرش عیسی ایمان آوردند، سپس نویسد: حواریون عیسی که اولین آننیز می ،ق.(551رازی )

ر مورد این احتمال د 7حواریون از عیسی)ع( خواستند که از خدا بخواهد برای آنان مائده آسمانی بفرستد، پس از آن 

خواستند بگویند که اگر . می1ز خدا این سوال را پرسیدند؛شناخت درست اعدم که به دلیل . این2درخواست آورده است: 

، )رازیلم و یقین این درخواست را نمودند. احتمال دارد برای رسیدن به ع7خداوند این کار را بکند، موافق حکمت است؛ 

 .(11/ 7: 2755، )جرجانیطلب را مانند رازی نقل کرده استنیز همین م ،ق.(2175(، جرجانی)105/ 5: 2101

)ابن طاووس بت به حضرت عیسی)ع( سخن گفته استاز وفاداری شمعون نس "سعد السعود"ق( در 111ابن طاووس)

بن کثیر او  ( (90/ 21: 2711، )قرطبیبردیستاده عیسی)ع( به روم نام مپطرس را به عنوان فر نیز ق.(152(، قرطبی)12

 .(100/ 1: 2129، )ابن کثیراست را آوردهنیز همین مطلب  "تفسیر القرآن العظیم"ق.( در 551)

طوفی  ،(1/121برد)مبهات القرآن ه عنوان اولین حواری عیسی نام میفطرس را ب ،"مبهمات القرآن"ق.( در 511بلنسی)

نظم "در  .ق.(115( بقاعی )290 ،)طوفیاستترین حواری عیسی)ع( صادق و ترینپطرس شجاع :نویسدق.( می521)

 تا:، بی)بقاعینسبت به حضرت عیسی سخن گفته است از پطرس سخن به میان آورده و از وفاداری او مرتبه، 12 "الدرر

 و...(. 1/27؛ 119؛ 211؛ 2/215

ران فی اعجاز معترک االق"ق.(  در 922( و سیوطی)719/ 7: 2771، )کاشانی"منهج الصادقین"ق.( در 911کاشانی)

 اند.حواری نام برده 21عیسی از میان  (، فطرس را اولین حواری211/  7تا: ، بی)سیوطی"القرآن

 ایپطرس در خواب دید صحیفه ؛گوید کهلهام شدن به پطرس در خواب سخن میاز ا "روح المعانی"ق.( در 2150آلوسی)

، )آلوسییقی در خواب به او نشان داده شده نوعی حقااز آسمان آمد و در آن صورت حیوانات و صورت خوک بود... ب

2125 :1 /215). 

(، 5/11)ابن عاشور دین خدا را یاری نموده است ،ق.( پطرس را از انصار اهلل دانسته که بعد از عیسی2791ابن عاشور)

: 2110، ی)بالغطرس است و پطرس رئیس رسوالن استلقب پ« صفا» :گویدمی "حجه التفاسیر"ق.( در 2795بالغی)

2/591). 
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را  دیگر پطرس ، نام"معارج التفکر و دقائق التدبر"میدانی، عبدالرحمن حسن حبنکه، که از مفسران معاصر است، در  

ردن ای داشتند، مانند شفای مریض و بیرون کهای ویژهتوانایی ،گوید: فرستادگان عیسی)ع( به انطاکیهسمعان دانسته و می

 .(5/112)میدانی جن زده بودندین از بدن کسانی که شیاط

نفرند که اولین آنها پطرس است)شعرانی  21حواریون عیسی  :نویسدمی "های قرآنیپژوهش"ق( در 2797شعرانی)

ها را بیرون شاگرد خود را طلبید و ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آن 21نویسد: عیسی عسکری نیز می، (2/111

 :2121، ی)عسکر ن را برای هدایت کنیسه تعیین کردگوید: مسیح شمعوند، سپس میرا شفا دهکنند و هر بیماری و رنجی 

2/171). 

همان  ،به آنان داده رااند: مؤمنان به عیسی)ع( که خداوند وعده پاداش آل عمران گفته 55در ذیل آیه  ،در تفاسیر معاصر نیز

وَ اللَّهُ » :ها است و جمله پایانی آیهاشاره به آن« فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ»ن الصفا بودند و جمله اول آیه: اند که پیرو شمعوکسانی

 (.111/ 2: 2121 ؛ بحرانی،7/117: 2751 طیب،فرقه دیگر است که در آتش هستند) اشاره به آن دو« ال يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

 بنابراین در اکثر منابع تفسیری قدیم و جدید از پطرس تمجید شده است.

 

 مذمت پطرس 1.8

ق.( 720یر مانند تفسیر طبری)اند، اما در برخی تفاستقدم و متأخر از پطرس تمجید کردهکه غالب مفسران مرغم اینعلی

نویسد: هنگامی (، می21/ 1: 2121 )طبری،بردرا به عنوان اولین حواری نام می که اوزنند، طبری با اینهایی به وی میطعنه

او انکار کرد و بر اساس همان سخنی که عیسی)ع(  ؟آیا تو از یاران عیسی هستی :گرفتند و گفتند که یهودیان پطرس را

گونه شد و او در کند، همانسه بار در آن شب مرا را انکار میشمعون  ،تا قبل از آنکه خروس بانگ برآورد ،فرموده بود

 .(20/ 1: 2121، )طبریشب سه بار عیسی)ع( را انکار کرد آن

تعدادی از حواریون  21اند، مراغی از مفسران قرن بعیت از طبری از پطرس مذمت نمودهمفسران متأخر نیز به تبرخی 

)ع( مرتبه عیسیکه وی برای حفظ جانش در یک شب سه عیسی)ع( از جمله پطرس را از ضعفا دانسته است، به جهت آن

 .(1/27: 2752، )مراغیرا انکار کرده است

یسد نومله پطرس را از ضعفا دانسته و میاست، در تفسیر المنار حواریون عیسی از ج 21مفسران قرن رشید رضا نیز که از 

ر علیه شتر ب(، االبته رشید رضا نسبت به دیگر مفسران بی1/12: 2990رشید رضا، )س سه بار عیسی را انکار کرده استپطر

د پطرس هر چن :نویسده بود، سپس میا شیطان نامیدنویسد: عیسی)ع( پطرس را لعن کرده و او رپطرس تاخته است و می

 .(11/ 1: 2990، )رشید رضاتر دانسته استا پاییندپطرس از توبه یهورا توبه کرده بود، اما توبه 

که او را اولین برد و با اینبا عنوان سمعان از پطرس نام می "محاسن التأویل"در  ،است 21قاسمی نیز که از مفسران قرن 

امشب هنور به خروس  :کند که به پطرس گفت( از زبان عیسی نقل می1/717: 2121، )قاسمیداندسی)ع( میحواری عی
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-795/ 7: 2121، قاسمیدهد)انگار پطرس گزارشی کامل ارائه میکنی، سپس از سه بار سه بار مرا انکار می ،خوان نرسیده

 (105/ 7: 2121، ) قاسمیاستکار او موجب کفر پطرس عیسی را انکار کرد و این ان :گویدقاسمی سپس می ،(795

تو  :نویسد پطرس به عیسی)ع( گفتو میق.( نیز از مفسرانی است که به شدت به پطرس تاخته 2171صادقی تهرانی)

 سپس پطرس را غالی دانسته ،دور شو از من تو شیطان هستی :مسیح فرزند خدایی و عیسی)ع( عصبانی شد و گفت

ی نویسد: اعتقاد به ربوبیت عیسمی "التفسیر الموضوعی القرآن الکریم"همچنین تهرانی در  ،(5/111، بی تا: )تهرانیاست

 .(2/51تا: بی)تهرانی، یطانی بود از طرف پطرس ارائه شدکه یک فکر ش

 

 پطرس فرستاده سوم عیسی)ع( 9.8

 :2752، )مراغیاندردهیاد ک« حاب قریهاص: »ی)ع( به شهر انطاکیه را با عنوانداستان فرستادگان عیس ،مفسراناز برخی 

آمده است که پس از فرستادن شدن دو نفر به سوی شهر « یس»سوره  70تا  27از آیه « اصحاب قریه»داستان  .(11/250

دست شهر ا ایمان )حبیب نجار( از نقطه دوررسول سوم به پشتیبانی آنان آمد، سپس مردی ب ،انطاکیه و عدم موفقیت آنان

ابود ای آسمانی آنان را ناما آنان نپذیرفتند، ناگهان صیحهن را نصحیت کرد که از فرستادگان خدا پیروى کنید، آمد و آنا

ر اما در برخی عناص ای با منابع مسیحی سازگار است،تا اندازه ،که در قرآن آمده است« اصحاب قریه»کرد. اگر چه داستان 

 رس به آنها،و تبلیغ در آنجا و پیوستن پط به انطاکیه پولسای رفتن برنابا و خورد. ماجرهایی نیز به چشم میداستان تفاوت

 به تفصیل وارد شده است. 27تا  22های در باب در کتاب اعمال رسوالن

 ،ودندچه کسانى ب ،که اسامی نخستین رسوالنی که جهت هدایت مردم  به سوی حق به شهر انطاکیه فرستاده شدنددر این

جمعى نام آن دو را صادق و صدوق، قارض و ماروض، قرمان و مالوص، شمعون و . ن محل گفتگو استدر میان مفسرا

؛ 211/ 1: 2111 ؛ ثعلبی،117/ 1: 2125اند)طبرسی، یوحنا، یونس و یوحنا، یحیی و تومان، باروص و ماروص، ذکر کرده

: 2129 ؛ ابن کثیر،19/ 7: 2711قمی مشهدی، ؛219/ 21: 2101، ؛ گنابادی121/ 1: 2121؛ شوکانی، 191/ 7: 2771رهنما، 

 (.21/ 21: 2711 ؛ قرطبی،11/701 :2121 ؛ زحیلی،505/ 1

همان رسول سومی است که از حواریون عیسی بود و برای « شمعون»ق.( آمده است: 250سلمیان) در تفسیر مقاتل بن

معانی القرآن هم می نویسد: شمعون پس از دو  ق.( در 105(، فراء)7/555پشتیابی از دو رسول سابق فرستاده شد. )مقاتل 

 (1/757 م:2910، رسول اولی به سوی انطاکیه فرستاده شد.)فراء

ق.( در الواضح فی تفسیر القرآن الکریم می گوید شمعون سومین رسول عیسی)ع( به سوی انطاکیه 701ابن وهب )

نویسد: شمعون نفر سومی است که برای پشتیانی ق.( در اعراب القرآن می 771(، نحاس)101/ 1: 2111، است.)ابن وهب

 (111/ 7: 2119، دو نفر پیشین رفت و با رفتن او بر آنان غلبه کرد.)نحاس
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خواست با حواریانش وداع کند وقتی حضرت عیسی می» ق.( روایتی از امام صادق )ع( نقل کرده که فرمود: 557راوندی)

کرد و دو نفر را به شهر انطاکیه فرستاد، پادشاه آن دو نفر را دستگیر کردند، ر میها را به دستگیری از فقرا و نیازمندان امآن

سپس شمعون الصفا را فرستاد. و شمعون با انجام کارهای عجیبی، مانند زنده کردن فرزند پادشاه که هفت روز از مرگش 

چه گروهی کافر ماندند.)راوندی، گذشته بود، باعث شد که پادشاه و اهل مملکش به خدای شمعون ایمان آوردند اگر 

(، نکته قابل توجه این 210/ 25 :2125 طباطبایی،)لمیزان آمده استینا در تفسیر ا(، این مطلب نیز ع151-2/155تا: بی

نده کردن مرده نسبت داده العاده شفای بیماران، شفای کور مادرزاد، زسه فرستاده عیسی)ع( کارهای خارق است که به هر

 (.1011/ 7: 2710 ؛ سور آبادى،51/ 11: 2110؛ فخر رازی، 115-111/ 1: 2125، رسیطبشده است)

سپس ابن  ( (21/90: 2711، )قرطبیستاده عیسی)ع( به روم نام می بردق.( نیز پطرس را به عنوان فر152قرطبی)

(. با توجه به اینکه 100/ 1: 2129، ق.( در تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر نیز همین مطلب آمده است.)ابن کثیر551کثیر)

(، بنابراین اینکه بگوییم رسوالن به انطاکیه یا به روم 211و 11 /21: 2121 انطاکیه شهری در روم باستان بوده،) طبری،

فرستاده شدند، تفاوتی ندارد؛ از این رو اختالفی در این نیست که پطرس فرستاده سوم به سوی انطاکیه است و او 

 قیت انجام داد.مأموریتش را با موف

 

 وصایت پطرس از عیسی)ع( 1.8

چیزی که بیشتر از همه در تفاسیر به ویژه در تفاسیر شیعی بسیار پررنگ نشان داده شده است، مساله وصایت و جانشینی 

پطرس است. مقاتل بن سلیمان از مفسران قرن دوم هجری بیان داشته است که  پطرس که وصی عیسی)ع( بود با اینکه 

 (7/555وریتش مرده ای را زند کرد تا آنان ایمان بیاورند، اما آنان ایمان نیاوردند.)مقاتل در مأم

ق.( در بصائر ذوی التمییز می نویسد: عیسی)ع( برخی از معجزات خود را مانند احیاء اموات به پطرس 125فیروزآبادی)

 (2/11: 2121، زآبادیداده بود تا بتواند در روم برای اثبات نبوت عیسی)ع( تبلیغ کند.)فیرو

است، می نویسد:  21مفسران متأخر نیز به وصایت پطرس از عیسی)ع( اشاره کرده اند، قمی مشهدی که از مفسران قرن 

از وقتی خداوند اراده کرد عیسی را به آسمان ببرد به وی وحی کرد تا نور و حکمت و علم به کتابش را به شمعون الصفا 

نگ کند و با کفار به جچه عیسی گفته هدایت میاو به امر خدای عز وجل است و همه را به آنی مومنین بسپارد که خلیفه

: 2711قمی مشهدی،«)و به مخالفت برخیزد، کافر است پردازد هرکس به او ایمان آورد مومن، و هر کس او را انکار کندمی

7/221.) 

از اندیشمندان معاصر پطرس را بزرگترین شاگرد  و عالمه عسکری 27پس از قمی مشهدی نیز آلوسی از مفسران قرن 

 :2121،؛ عسکری105/ 7: 2125، عیسی و وصی آن حضرت دانسته اند که بعد از آن حضرت جانشین ایشان بود.)آلوسی

2/171) 
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 در اینکه عیسی وصی خود شمعون الصفا را برای نجات دو رسول پیشین به شهر فرستاد اختالفی میان تفاسیر وجود ندارد.

، ؛ حویزی115/ 7: 2101، ؛ گنابادی792/ 2: 2711 ؛ طبرسی،100/ 2:  2121 ؛ بحرانی،571و 717/ 7: 2125، )طبرسی

2125 :2  /107) 

در برخی منابع معاصر نیز روایتی که از پیامبر اکرم)ص( نقل کرده اند که فرمود: عیسی)ع( شمعون بن حمون الصفا را  

رفت و مردم به آن عمل نکردند من نیز از میان شما خواهم رفت و  پیمان علی )ع( وصی خود قرار داد و برای آن عهد گ

(. به خاطر 527-2/521؛ داور پناه، 2/271را از امت خود گرفته ولی مانند سائر امت ها به آن عمل نخواهید نمود)حسینی

 :ویدگتفرقه اشاره کرده و میاالحتجاج خود به حدیث کتاب عهد شکنی مسیحیان بعد از عیسی)ع(، مرحوم طبرسی در 

ی وارد یابند و وارد بهشت و مابقشوند تنها یک فرقه که از شمعون، وصی عیسی تبعیت کنند نجات میفرقه می 51نصارا »

 (. 2/792: 2711گردند.)طبرسی،جهنم می

نیز  تفاسیر و روایات از مجموع آنچه بیان شد، به دست آمد که پطرس دارای شخصیت و جایگاه باالیی است که در اکثر

از وی تمجید شده است و اگر در برخی منابع از وی مذمت شده، به دلیل مطالبی است که در اناجیل تحریف شده کنونی 

است که قابل اعتماد نیستند، بنابراین پطرس فرستاده سوم عیسی)ع( و وصی و جانشین آن حضرت بوده و تا آخر بر ایمان 

 خود استوار بوده است.  

 

 قرآن در تفاسیر های اوو بدعت گذاری سیمای پولس.1

نام پولس نیز همانند پطرس در قرآن نیامده است، اما مفسران، اعم از شیعه و سنی به مناسبت برخی آیات، نام وی را ذکر  

ده است. شدر دین مسیحیت « اعتقاد به تثلیت»اند. مفسران شیعه و اهل سنت معتقدند که پولس یهودی، موجب ورود کرده

اسیر اشاره تف سیر تاریخی رعایت ترتیب با« های پولسبدعت»و نیز « علت وارد کردن بدعت در مسیحیت»به دو موضوع 

 شود:می

 

 وارد کردن بدعت در مسیحیت لعل8.1

وسط پولس در دین برخی از مفسران صدر اسالم و نیز مفسران معاصر دالیل گوناگونی را برای علت ایجاد بدعت ت

 توان آنها به سه دسته تقسیم کرد:اند که میحیت ذکر کردهمسی

 

 به جهت گمراه کردن مسیحیان الف( 

(،  101(، امام فخر رازی)510) (، میبدی152ق.(، اسفراینی)115ق.(، نیشابوری)795برخی مفسران پیشین، مانند: سمرقندی)

 و (2110ش(، حائری تهرانی)2711ق(، خطیب)2290) ( و نیز بعضی از مفسران قرون اخیر، مانند کاشانی152قرطبی)
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های بین یهودیان و مسیحیان، اند: در طی جنگگونه بیان داشتهق.( در شرح حال افکار و عقاید پولس این2175جرجانی)

کند،  که ها اعالم میدر یهود مردی شجاع وجود داشت که گروهی از طرفداران مسیحی را کشته بود و سپس به یهودی

ه کنم کدر این صورت من کاری می ،ها به بهشت روندعیسی و پیروان آن، بر حق و جایگاه ما جهنم باشد و آن ترسممی

ها به وجود آورد تا از این طریق ای در میان آنگیرد شبههها نیز به جهنم روند. وی تصمیم میها را گمراه کرده و آنآن

نفر  وتوبه، خود را مسیحی خوانده است، سپس به بیت المقدس رفته و د ها را گمراه کند. پولس پس از ابراز ندامت وآن

های نسطور و یعقوب را آموزش داد که مریم، عیسی و خداوند، خدایان سه گانه هستند و خود به روم رفت به به نام

دیگر سه خدا  دا و قوم، قومی پسر خدهمین دلیل گروهی، مسیح را خداون را آموخت به« ناسوت»و «  الهوت»رومیان 

؛ امام 221/  1: 2752 ؛ میبدی،155/ 1: 2755 ؛ اسفراینی،151-7/155 :2111 ؛ نیشابوری،2/755 تا:بی سمرقندی،)«نامیدند

؛ حائری 112/ 9تا: بی ؛ خطیب،155-151/ 1: 2771 ؛ کاشانی،11/ 1: 2711 ؛ قرطبی،11-19و 71 /21: 2110فخر رازی،

 .(55/ 1: 2755 ؛ جرجانی،270/ 5:  2755 تهرانی،

ش.( داستان را به 2711) و خطیب ق.(2115ق.( مظهری)551ابوالفتوح) (؛5ای از مفسران، مانند: سور آبادى)قرن عده

ا روز هپولس یهودی مبارز و قوی بود، وقتی مشاهده کرد که با آزار و اذیت مسیحیان آن»اند: تر بیان کردهصورت مفصل

ها قتال و اختالفی به وجود آورد، به اندیشد تا با مکر و حیله در بین آنو با خود میشوند ی و قدرتمند میبه روز قو

ها بر پیکر این دین وارد کند. او پس از این تصمیم به سوی قسطنطنیه همین دلیل مسیحی شد تا از این طریق بتواند دشنه

گوید من در راه دمشق برای جنگ با د و میاندازه کرده و خود را از اسب پایین میرود یک سمت روی خود را سیامی

من در همین حال به دست  !کنیمن جفا می تا کی بر :آمدم که مسیح بر من ظاهر شد و به من سیلی زد و گفتشما می

د که در این کنماند، سپس ادعا میای میپشیمان هستم.  وی یک سال درکنسیهاو مسیحی شدم و اکنون از کرده خود 

گفت:  پولس .کنمبرای شما بیان می؛ هایی را که گفته استرازم بود و اکنون چیزگفتم و هم ح سخن میعزلت با مسی

پس  :فتمشرق، گ :آیند، گفتنداز کدام طرف بر می :خداوند. گفت :خورشید و ماه وستاره بندگان چه کسی هستند، گفتند

جا بود که تغییر قبله به دست پولس روی داد. از این بدانید که خداوند سوی مشرق است، در نماز رو سوی مشرق کنید،

خداوند برای چه کسی خواندند. پس از آن گفت: همه موجودات را نصاری به سمت بیت المقدس نماز میپیش از این 

جانوری که چاق و دارای  ،داریدکرده که آن را حرام می یخوک چه جرم :برای انسان، گفت :گفتند ،خلق کرده است

پس  :کنید، گفتندها را با عمل ختنه عذاب میاند که آنکودکان خرد چه جرم کرده :باشد و نیز گفتخوشی میگوشت 

کودکان را با آب تعمید بشویید، شعار دین، این است. وی دوباره به معبد رفت و تا مدتی بیرون  :شعار دین چیست، گفت

 ترینتان را نزد من بفرستید.چهار تن از خردمندترین و عالم :فتنیامد و مردم هرچه قدر اصرار داشتند بیرون نیامد و گ

 کند، مریض. او گفت مرده را چه کسی زنده میانتخاب کردند رامرقس و  های نسطور، یعقوب، ملکاردم چهار تن به نامم

؛ همه جواب دادند همه خبر دهدکند، از غیب چه کسی بینا میکه دهد، گل را چه کسی جانور کند، نابینا را را که شفا می
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گویید که ایم، اکنون چه میاید، گفتند آری دیدهها را از صنایع عیسی دیدهدهد. گفت همه اینها را خداوند انجام میاین

 باش، دیگری گفت: پولس نه خداپولس گفت: احسنت بر این اعتقاد می ،یکی گفت: عیسی خداوند است ؟او چیست

ن اعتقاد یعیسی پسر خوانده خدا است. وی گفت بر ا :باش، سومی گفتبر این اعتقاد می :گفت ،بلکه پسر خداوند است

از این اعتقاد خود برگرد، در همین  :پولس گفت .عیسی رسول خداوند است :گویمگفت: گفت من می باش، چهارمی

 آبادى،)سور «ف به وجود آمدن مردم اختالنفر بیرون آمدند و در میا حال چاقویی  برداشت و خودش را کشت این چهار

 .(2027/ 21تا: بی ؛ خطیب،112/ 9: 2101 ؛ ابوالفتوح رازی،1/159 :2121 ؛ مظهری،2110-2159/ 1: 2710

اند، عاصر نیز همین سخن را تأیید کردهاختالف مسیحیان تا روز قیامت ادامه دارد. مفسران م ؛(75مریم/)بر اساس گفته قرآن

ت داد و بر دشمنی با نصرانیت تعصب داشپولس مردی یهودی بود که مسیحیان را آزار می» ویسد:نعالمه طباطبایی نیز می

درجه تغییر جهت داد و ادعا کرد وقتی که دچار غش شد در این حالت مسیح وی را لمس کرده و گفته  210که ناگهان 

 (. 111/ 7: 2125 )طباطبایی،« شودکنی، در همین حال ایمان آورده و مسیحی میچرا پیروان من را اذیت می

 

 ضربه زدن به رومیانب(

( و نیز برخی از 510) ق.( و میبدی520ق.(، بغوی)795از دیگر دالیلی که برخی از مفسران پیشین مانند: سمرقندی)

اند، دن بدعت در دین مسیحیت، ذکر کردهق.( برای وارد کر2175ق.( و جرجانی)2115مفسران متأخر، مانند: مظهری)

 کنند و معتقدند پولس به جهت فریبی پولس را رد میبوده است. این دسته از مفسران، مکاشفه« ربه زدن به رومیانض»

وبیه، ملکائیه، و های یعقهای مختلف در مسیحیت به نامو او را عامل به وجود آمدن فرقه کاری چنین ادعایی داشت

؛ 1/159: 2121، ؛ مظهری2/511؛  بغوی، 225-221/ 1: 2752 ،؛ میبدی2/755تا: بیاند.)سمرقندی، نسطوریه دانسته

 (.1/55: 2755 جرجانی،

(. بالغی از مفسران معاصر 7/155ق(، 2111)کند)نیشابوری،پولس بعد از اختالف افکندن بین مسیحیان خود کشی می

غصب کرده و دولت یهود ها کشورش را معتقد است پولس، فردی یهودی بود که دل پردردی از رومیان داشت، زیرا آن

ودیت، ند. او دریافت که با اندیشه محدود یهرا که دارای کشور مستقل و پادشاهی مستقل بود از تخت سلطنت پائین کشید

حیان که استقامت مسیغافل نبود و منتظر فرصت بود تا آن یک لحظه همرود. در عین حال، از این فکر کارى از پیش نمى

ن ها همکارى کند و از ایگرى با آنمشاهده کرد و صالح دید که با تظاهر به مسیحى "استیفان"ن را در موقع سنگسار شد

رهگذر رخنه و تزلزلى در کار رومیان بیاندازد و سر دشمن را با مار بکوبد زیرا، کشته شدن مسیحیان و اشکال تراشی در 

 (. 120/ 1، 2110 کار رومیان به سود یهودیت بود)بالغی،

 



02 
 

 تگی به آداب رومیانشیف(ج

کر کرده گیری آن توسط پولس را ذقرشی که از مفسران معاصر است، علت دیگری برای پیدایش تثلیث و چگونگی شکل

ردند، کگوید: یهودیان سالیان دراز بود که در شهرهاى روم زندگی میگی وی به آداب رومیان است. وی میاست و آن شیفت

روی  یبقهطور که قبالً ساها روى آوردند. همانپرستى آنب رومیان مشرک بودند و به بتیهودیان از دل و جان شیفته آدا

وس در این معبد که زئ ،های دروغین بودپرستی در کنعان را داشتند. معبد آتن در آن زمان پر از خدایان و بتآوردن به بعل

دایان، سارپادون تنها پسر زئوس و آپولون نام داشت سه خدای بزرگ وجود داشت که عبارت بودند از: زئوس پدر خ

خدای واسطه میان پدر و پسر. رومیان عقیده داشتند که زئوس، پسرش سارپدون را به زمین فرستاده تا در میان مردم 

پدون را فرستد که سارکشند. زئوس آپولون را مىساکن شود، فرقه اشرار، سارپدون)یگانه پسر زئوس( را اسیر کرده و مى

سه اصل بت « ونآپول»و « سارپدون»، «زئوس»جاودان جاى دهد تا این قتل، موجب آموزش گناه رومیان شود. حیات 

را به جاى « عیسى»، «زئوس»را به جاى « خدا»(. پولس فکر کرد که اگر 191 /1: 2752 )قرشی،ندپرستى رومیان هست

بگذارد، نصارى هم « آپولون»را به جاى « ح القدسرو»ها باشد و که براى مردم رنج کشید تا سبب آمرزش آن« سارپدون»

ا ر آن را قبول و رومیان هم خواهند پذیرفت، لذا اندیشه انقالبى و نوین خود را اعالم و تبلیغ کرد، کلیسا و نصارى آن

 (. 1/191: 2752؛ قرشی، 10جا است که شرک جاى توحید را گرفت)دعوتی،پذیرفتند و تثلیث به وجود آمد، از همین

دعت برای ایجاد ب« شیفتگی به آداب رومیان»و یا « ضربه زدن به رومیان»، «گمراه کردن مسیحیان»در مجموع سه انگیزه، 

توسط پولس در دین مسیحیت ذکر کرده اند، اما هر کدام باشد تفاوتی در این ندارد که وی اعتقاد به یکتا پرستی در 

همان سه خدایی زئوس، سارپدون، وآپولون بود، تغییر داد، رومیان نیز  مسیحیت را به اندیشه های بت پرستی رومیان که

ر ها ندارد، لذا مسیحیت را پذیرفتند، بنابراین دوقتی مشاهده کردند که خدایان ساخته دست پولس، تفاوتی با خدایان آن

 بین مفسران اتفاق نظر هست که پولس موجب انحراف در آیین مسیحیت شد.

 در مسیحیتهای پولس بدعت1.1

 مورد زیر اشاره کرد: 7توان  به از جمله مواردی که در منابع تفسیری از مصادیق انحرافات یا عقاید پولس شمرده شده می

 بدعت در عقاید مسیحیتالف(

ت از ابداعا :اندق.( از متأخران گفته2215ی مشهدی)ق.( از اندیشمندان متقدم و به پیروی از ایشان قم715ابن قولویه)

 یم)قلتی ندارد که دیدگاهی باطل است()یعنی خداوند در افعال انسان هیچ دخاگر پولس اعتقاد به تفویض بوددی

 .ق.(712(؛ همچنین محدثان متقدمی مانند شیخ صدوق)710-711/ 2: 2751؛ ابن قولویه،571 /21: 2711،یمشهد

نسطور، فرعون، نمرود، و چند نفر دیگر در   پولس به همراه ؛ق.( نیز معتقدند2055برخی محدثان متأخر مانند مجلسی)

ابن )دشونت: دست خداوند بسته است، عذاب میقرار دارند و به خاطر این سخن، که گف "سقر"ای به نام یک کوهی در دره
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(. بر اساس دیدگاه اهل بیت)ع(، در افعال اختیاری انسان، هم 720-722/ 1: 2107، ؛ مجلسی121-121/ 2: 2125 ،بابویه

 (.55/ 5: 2107، مجلسی)است« مرینامر بین اال»اده خدا و هم اراده انسان دخالت دارد، یعنی همان ار

د وارد کرد و تثلیث را گسترش بر مساله توحیپولس مهمترین بدعت را  ؛ق.( نیز اعتقاد دارد که2121موسوی سبزواری)

 تبدیل بهاعتقادی که اعتقاد به توحید است،  ترین بدعت پولس در موردعمده .(119/ 20: 2109 )موسوی سبزواری،داد

یدی هرگز نه وجود مقدس باری تعالی در ادیان توح .پرستان بیشتر شبیه است تا ادیان توحیدیبیشتر به بت وتثلیث شد 

 هر آن پدید نمی آید، چرا کاساسا هیچ تحول و دگرگونی د .شودمیرد و نه زنده میگردد، نه میر دارد، نه متولد میپد

 ها و تحوالت در این عالم استهای عالم تکوین و متغیرات است. زیرا خداوند که خود خالق پدیدهپذیری از ویژگیتغییر

 گردد. هرگز به این صفات متصف نمی

 

 از بین بردن احکام مسیحیتب(

 ،ق.(2109) ق.(، سبزواری2205چهارم و برخی از مفسران متأخر، مانند، بحرانی)سمرقندی از مفسران قرن

ین ا .اندس انجام شد را تغییر قبله دانستهاز جمله مصادیق بدعت که توسط پول ق.(2711عاملی ) و ق.(2175جرجانی)

دلیل تغییر داد و مدعی شد که مسیح در خواب بر من ظاهر شد و ند: پولس قبله مسیحیان را نیز بیاگروه از مفسران گفته

رساند، تو برو و به پیروان من بگو به آن چون هر روز سالم من را به مردم میبه من گفت که خورشید را دوست دارم 

؛  755/ 2تا: بی )سمرقندی،دلیل مسیحیان از او پیروی کردند به همین«. کند نماز بخوانندسمت که خورشید طلوع می

 (.211 /2: 2121؛ بحرانی،121/ 2: 2710 ؛ عاملی،55/ 1: 2755، ؛ جرجانی211/ 2101:2 سبزواری،

 اند:اند و گفتههای پولس را نام بردهیگری از بدعتمصادیق د ،و برخی از مفسران معاصر 5سور آبادی از مفسران قرن 

بیان پولس بسیاری از محرمات مسیحیت را حالل دانست، مانند حالل شمردن گوشت خوک، مردار و خمر. پولس در 

پس چرا خوک را که  ،موجودات را برای انسان خلق کردهگوید: خداوند همه علت حالل شمردن گوشت خوک می

کنند؛ از خورید. بعد از این سخن مسیحیان شروع به خوردن گوشت خوک میحیوانی خوش گوشت و چاق است نمی

طرفی پولس عمل ختنه را که یکی از واجبات برای مسیحی شدن بود، لغو و باطل اعالم کرد.  استدالل وی مبنی بر انجام 

کنید، آنان را با آب تعمید ختنه عذاب می ها را با عملاند که آنگونه بود، کودکان چه گناهی کردهاین عمل این ندادن

؛ 2110-2159/ 1: 2710 )سورآبادى،مردم عمل ختنه را انجام ندادند بعد از گفتن این سخن پولس، .بشویید و وغسل دهید

 (. 2055/ 7تا: بی طیب،؛ خ10/ 5: 2752 ؛ قرشی،111/ 7: 2125 طباطبایی،

نویسد: پولس پس از عروج مسیح، به مسیحیان م مسیحیت توسط پولس می(، در مورد از بین بردن احکا101فخر رازی)

که در شریعت موسوی آمده بود یاد داد که برای انسان خطاکار، فقط ایمان به مسیح کافی است و نیازی به اعمالی 

 .(77-71/ 21: 2110، )فخر رازینیست
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سوره مائده، معتقدند  225ق.( بر اساس تفسیر آیه 2121ق.( و طیب)2751ای از مفسران معاصر نیز، مانند: بالغی)عده

  .(270/ 2: 2110 ؛ بالغی،715/ 1: 2751 )طیب،برد و هیچ حکمی را باقی نگذاشت پولس تمام احکام عیسی را از بین

 

 های مختلف در مسیحیتایجاد فرقهج(

ند که پولس پس از مسیحی شدن، ق.( بر این باور2115)از مفسران متأخرمظهری و  متقدممفسران ( از 5نسورآبادی)قر

رخی بکند. البته در را به سوی تعالیم خود دعوت می« و ملکا نسطور، یعقوب»های ر از اندیشمندان و عالمان به نامسه نف

/ 1: 2710)سورآبادی، کندرا به چهار فرقه تقسیم می ریشود و او نصاها محسوب مینیز جزو این« مرقوس» ،تفاسیر

 (. 159/ 1: 2121، ؛ مظهری2159-2110

یم و مر و ه او یاد داد که مسیح پسر خداوندرا در روم برانگیخت و ب «نسطور»قائلند که پولس  ،برخی از مفسران متقدم

ر د که عیسی نه انسان، نه جسم، بلکه پسسپس به بیت المقدس رفت و به یعقوب یاد داخدا و مسیح، سه چیز هستند. 

 /7: 2755 ؛ اسفراینی،221/ 1: 2752 میبدی،رود و خداوند است)یسی از بین نمیآموخت که ع «ملکا»خداوند است، به 

215-211). 

ن متاخر ق.( و برخی از مفسرا551کثیر)ابنق( و 510میبدی) ،ق.(715حاتم)ابیسنت، مانند: ابنفسران متقدم اهلای از معده

نام مکانی در جنهم است که در قیامت « پولس»براساس روایتی از پیامبر)ص( قائلند که  ،ق.(2150آلوسی) مانند: سنتاهل

-می "پولس"وارد وادی  شوند و در همین حالتها برانگیخته میو در صورت انسانمتکبران به اندازه مورچگان 

 .(772/ 1: 2125 ؛ آلوسی،551/ 5: 2752 ؛ میبدی،125/ 2: 2129 ر،کثی؛ ابن51-22/59 :2129 حاتم،أبی)ابنشوند

 اندبیان کرده زخرف 11ق.( در ذیل آیه 2215ق( و قمی مشهدی)2221ق.(، حویزی)2205مانند: بحرانی) انیمفسران متأخر

رد وا امت پسین پولس به خاطر طرح ادعای تثلیث و انحراف مسیحیان  به همراه پنج نفر از امت سابق و دو نفر از ؛که

 (.  125/  1: 2711 ؛ قمی مشهدی،15/ 2: 2125، ؛ حویزی157/ 1: 2121 شوند)بحرانی،می"سقر  "وادی در جهنم به نام

ترین یبود که موجب شد  مسیحیان از اصلترین انحراف پولس در مسیحیت تثلیث برجسته ؛توان بیان داشتدر مجموع می

مسیحیت را  ،س با کنار گذاشتن تکالیف شرعیپول: توان گفتمیور شوند. از طرفی عقیده ادیان آسمانی یعنی توحید د

ین شود که ال میاخالقیات و احکام تشکی ،از شریعت و دین بودن خارج ساخت، زیرا یک آیین یا دین الهی از اعتقادات

وجود نداشته باشد در حقیقت  اند، اما اگر این سه مولفه در یک دین ی یک دینهای اصلی سازندهسه رکن از مؤلفه

ن تکالیف و احکام را از آ ،پولس با انحرافی که در مسیحیت به وجود آورد. توان آن را  به عنوان یک دین قلمداد کردنمی

برداشت و در حقیقت آیین مسیحیت را منسوخ کرد و از دین بودن خارج ساخت. هر چند کنار گذاشتن تکالیف دینی 

ر از تت تازه ایمانان وارد مسیحیت شود به این ترتیب تبلیغ پولس برای مسیحیت بسیار موفقموجب شد تا خیل جمعی

 دادند. تبلیغی بود که دیگر حواریین انجام می
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  گیرینتیجه

سوره نساء؛  آیات  55سوره آل عمران؛  آیه   55تا  55اما مفسران در ذیل آیات طرس و پولس در قرآن نیامده است، نام پ

سوره یس، شأن نزول این آیات را با استناد  21و  27و آیات  سوره صف 21سوره توبه؛ آیه  70ه سوره مائده؛ آی 25تا  21

اند، با توجه به کثرت این روایات و از سویی ذکر این روایات در منابع تفسیری یات، در مورد پطرس و پولس دانستهبه روا

 گردد.تر میوارطمینان به گفته آنان همو روایی معتبر، راه ا

های سمعان، شمعون، شمعان، فطرس بن یونا، بونا، حمون، خونیا، یوحنا و... آمده است. در منابع تفسیری پطرس با نام

 پیش از قرن سوم چندان تمجیدی از پطرس نیامده است، اما در منابع قرن سوم و پس از آن، از وی تمجید شده است.

اند، اما در تفسیر طبری و چند تفسیر از متأخران، و متأخر از پطرس تمجید کرده تقدمکه غالب مفسران مرغم اینعلی

شود که علت این امر، وجود که با بررسی سخنان آنان، روشن میمانند: تفسیر المنار و الفرقان، از پطرس مذمت شده 

وجود است که مورد اناجیل م گرفته ازمذمت کرده است، اما این روایت برعیسی)ع( پطرس را  ،روایتی است که در آن

 .ها تاب برابری ندارداند و از طرفی با وجود کثرت روایات در تمجید پطرس، این روایت در مقابل آنتحریف واقع شده

نام پولس نیز همانند پطرس در قرآن نیامده است، اما مفسران، اعم از شیعه و سنی به مناسبت برخی آیات، نام وی را ذکر 

که جمله این از است، دین مسیحیت وارد کرده را درهایی بدعت ،اند که پولسران شیعه و اهل سنت متفقمفساند. کرده

در دین مسیحیت شده است و نیز با کنار گذاشتن تکالیف در دین مسیحیت آن را از شریعت بودن، « تثلیت»موجب ورود 

 .خارج ساخت
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