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چکیده
دین اسالم به دلیل خویشاوندی که با ادیان سامی پیش از خود ،از جمله مسیحیت دارد؛ در منابع
خود به برخی از شخصیتهای این دین ،همچون پطرس و پولس اشاره کرده است .پطرس در
زمرهی برترین شاگردان عیسی(ع) و پولس علیرغم عدم درک عیسی مسیح(ع) از جمله رسوالنی
معرفی شدهاند که تأثیر زیادی در گسترش مسیحیت در جهان غرب داشتهاند .این مقاله با روش
تطبیقی -تحلیلی ،به بررسی و تطبیق جایگاه دینی و اجتماعی پولس و پطرس در تفاسیر قرآن
کریم میپردازد .نتایج این بررسیها نشان داد که؛ پطرس به جهت راست کیشی و تأکید بر
شریعتمداری به عنوان وصی و جانشین حضرت عیسی(ع) معرفی و از جایگاه ویژهای برخوردار
است ،اما پولس در تفاسیر اسالمی ،مسبب انحراف و رواج اباحهگری در مسیحیت شناخته شده
و همردیف با یهودا از دوزخیان دانسته شده است.
واژگان کلیدی :پطرس ،پولس ،مسیحیت ،اسالم ،تفسیر تطبیقی.

 1استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسوول)Esmaeili620@gmail.com.
 2کارشناس ارشد دانشگاه الزهراzibabayati@gmail.com .

۲

مقدمه
از دیدگاه علمای اسالم ،ادیان به دو قسم آسمانی و غیر آسمانی تقسیم میشوند .ادیان آسمانی از سوی خدا برای هدایت
مردم است و ادیان غیر آسمانی آیینهایی هستند که ریشه الهی نداشته و دستساز مدعیان بشری بودهاند .از این رو
مسیحیت نیز ،یکی از دینهای آسمانی است که عیسی(ع) پیام آور آن بود و بعد از وی ،حفظ این دین بر عهده شمعون
پطرس قرار گرفت .او از مهمترین و برترین حواریون عیسی (ع) بود و از آغاز دعوت آن حضرت تا عروج وی ،در کنار
ایشان بود تا اینکه با و حی خداوند به عیسی(ع) ،جانشین وی گردید .او توانست روح تعلیم و پیام عیسی(ع) را درک و
به تبلیغ مسیحیت راستکیش بپردازد و در این راه دچار تزلزل و گمراهی نشود .اما از آنجایی که در آن دوران ،مدعیانی
وجود داشتهاند ،در مقابل وی ،پولس قرار گرفت؛ کسی که در ابتدا مسیحی نبود ،بلکه در جریان مکاشفهای به دین
مسیحیت گروید و جزو مبلّغان اصلی آن دین شد و با تسامحی که در تعالیم خود از جمله نسخ شریعت موسوی نشان
داد ،باعث گسترش مسیحیت در جهان غرب و اقوام غیر یهودی گردید.
نام پطرس و پولس در قرآن نیامده است ،اما مفسران ذیل برخی آیات از پطرس و پولس نام برده و به نوعی شأن نزول
آیه را در مورد وی دانستهاند :به عنوان مثال :شان نزول آیات  55تا  55سوره آل عمران که در مورد عروج عیسی(ع) به
آسمان و وصیت و سفارش آن حضرت به حواریون  21گانه است که در رأس آنان پطرس است(طیب117/7 :2751 ،؛
بحرانی)111 /2 :2121 ،؛ در ذیل آیه  255سوره نساء ،مفسران شأن نزول آن را در مورد مشتبه شدن عیسی(ع) بر دشمنانش
و شباهت حواریون به عیسی(ع) و کشته شدن شخصی دیگر که به عیسی(ع) شباهت پیدا کرده بود ،دانستهاند(طبری،
)9 /1 :2121؛ آیات  225-221سوره مائده نیز ،درخواست پطرس از عیسی(ع) ،به نمایندگی از دیگر حواریون برای مائده
آسمانی اشاره کرده است(طبرسی121-105 /7 :2125 ،؛ ثعلبی)211-270 /1 :2111 ،؛ مفسران همچنین ،ذیل آیه  70سوره
توبه ،به ادعای پولس و برخی دیگر از مسیحیان مبنی بر پسر خدا بودن مسیح پرداختهاند(طبری10-51 /20 :2121 ،؛
طبرسی)10-71 /5 :2125 ،؛ در ذیل آیه  21سوره صف ،درخواست یاری عیسی از حواریون و لبیک گفتن پطرس و
برخی دیگر از آنان را تبیین نمودهاند(میبدی )91-19 /20 :2752 ،و در آیات  27و  21سوره یس ،به فرستادن دو رسول
و سپس پشتیبانی پطرس از آنان اشاره کردهاند(سیوطی ،بیتا .)112 /5 :با توجه به کثرت برخی از این روایات و از سویی
ذکر تعدادی از این روایات در منابع تفسیری و روایی معتبر ،راه اطمینان به آنان هموارتر می گردد.
عالوه بر منابع تفسیری ،در مجامع روایی نیز احادیث بسیاری در مورد پطرس و پولس وجود دارد؛ در امالی صدوق
روایاتی در مورد شباهت منصب والیی حضرت علی(ع) و شمعون آورده شده است(صدوق)202/2 :2125،؛ همچنین در
منابع دیگر ،روایاتی مشابه از پیامبر و ائمه اطهار(ع) درمورد جانشینی پطرس ،ضمن اثبات وصایت و جانشینی امام علی(ع)
است(ابن ادریس حلی .)121 /2 :2120 ،مجلسی ن یز روایات متعددی در تمجید از شمعون و در مذمت پولس در بحار
االنوار نقل کرده است(مجلسی290 /71 :2107 ،؛  .) 111/11در مجامع حدیثی شیعه و اهل سنت از کوهی سیاه سخن به
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میان آمده که این کوه مکانی در دوزخ است و پولس به همراه چند نفر در آن کوه زندانی شده و عذاب میشوند(ابن
قولویه710/2 :2751 ،؛ بحرانی211 /1 :2121 ،؛ مجلسی290/70 :2107 ،؛  .)111-119/72در برخی منابع پولس را شیطانی
دانسته اند که مردم را به بیراهه کشانده است (حویزی.)15/2 :2125 ،
بیان مسأله
در منابع تفسیری ،اعم از تفاسیر متقدم مانند :مقاتل بن سلیمان ،قمی و طبری و نیز تفاسیر متأخر مانند :بالغی ،قرشی و
طباطبایی ،در ذیل آیات  55تا  55سوره آل عمران؛ آیه  55سوره نساء؛ آیات  21تا  25سوره مائده؛ آیه  70سوره توبه؛
آیه  21سوره صف و آیات  27و  21سوره یس ،از پطرس و پولس سخن به میان آمده است و شأن نزول این آیات را در
مورد این دو شخصیت مسیحی دانسته و گفته اند مراد از شخصی که عیسی(ع) به او وصیت کرد و او را جانشین خود
قرار داد ،پطرس است و شخص حواری که از حضرت عیسی(ع) درخواست کرد که از خدا بخواهد مائده آسمانی بر آنان
نازل کند ،پطرس بوده و پطرس و پولس جزء فرستادگان به انطاکیه بودهاند ،عالوه بر این برخی تحقیقات جدید نیز در
مورد پطرس و پولس انجام شده است که به مهمترین آنها اشاره میشود:
 .1گذری بر اندیشه دینی در غرب ،محمد ونکی فراهانی ،در این کتاب اشارهای به تأثیر پطرس و پولس در مسیحیت
دارد و ظهور آیین مسیحیت در اروپا را به نفوذ کالم پطرس و پولس نسبت داده است.
.2منزلت برنابا و پولس در نزد حواریون ،امیر اهوارکی ،در این مقاله بیان شده که پولس از حواریون جدا شد و
بدعت هایی در مسیحیت ایجاد کرد که تا آن زمان چنین چیزهایی وجود نداشت.
.3پولس ،محمد حقانی فضل ،در این مقاله تاکید شده است که پولس شخصیت دوم دنیای مسیحی است .شناختن پولس،
شناخت مرحله ای مهم و حیاتی از تاریخ مسیحیت است؛ اما با این حال پولس آنقدر مسیحیت را تغییر داده که گویی
مؤسس دوم آن است.
.4مقابله پولس و پطرس ،جمال احمدی اصل ،در این مقاله آمده است :عیسی(ع) ،رهبری پس از خود را به پطرس داد
که بزرگترین حواری آن حضرت است .بر اساس آیات کتاب مقدس ،شخصیت دیگری پیدا میشود که نام عبری او
شائول و نام یونانی او پولس است .از موارد متعددی از عهد جدید ،به ویژه رسالههای پولس بر میآید که بین پولس از
یک سو وحواریان عیسی و در رأس آنها پطرس ،از سوی دیگر نزاع سختی در جریان بوده است.
با همه بررسیهای صورت گرفته هنوز خألهایی وجود دارد ،در منابع تفسیری تنها در ذیل آیاتی که اشاره شد به صورت
مختصر مطالبی در مورد پطرس و پولس بیان شده است و گاهی توصیفات بسیار اندکی از این دو شخصیت به میان آمده
است .در تحقیقات جدید نیز تنها با استفاده از یک یا چند منبع و اغلب با استفاده از منابع غربی ،اندک مطالبی در مورد
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این دو شخصیت آورده شده ،بنابراین ،در این تحقیق تالش شده تا با رویکردی تاریخی ،سیمای این دو شخصیت در
منابع تفسیری به تصویر کشیده ،سپس مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و با بررسی سیر تحول دیدگاههای مفسران نسبت
به دو شخصیت پطرس و پولس ،به سه سوال پاسخ داده شود .2 :کدام آیات به پطرس و پولس اشاره دارد؟  .1سیمای
پطرس در تفاسیر چگونه است؟  .7سیمای پولس در تفاسیر چگونه است؟
.8سیمای پطرس در تفاسیر

پطرس با نام های سمعان ،شمعون ،شمعان ،فطرس بن یونا ،بونا ،حمون ،خونیا ،یوحنا ،یونس من بنی هارون ،بطرس
الصیّاد ،کنعانی ،غیور ،قانونی ،صفا ،صفار ،کیفا آمده است .او در رأس حواریان دوازده گانه و بارزترین شاگرد ،رسول و
اوصیا و وزرای عیسی(ع) بود(شبستری.)210 :2759 ،
8.8تمجید از پطرس

در منابع تفسیری پیش از قرن سوم تمجید چندانی از پطرس نیامده است ،اما در منابع قرن سوم و پس از آن ،از وی تمجید
شده است؛ صنعانی(122ق ).در تفسیر آیه  221مائده ،مینویسد :هنگامی که مائده آسمانی نازل شد ،عیسی(ع) به حواریون
گفت بهترین شما روپوش را از روی مائده بردارد ،شمعون که در رأس حواریون بود به عیسی(ع) گفت :شما از همه
سزاوارتری ،آن گاه عیسی خود آن را برداشت(صنعانی.)291 /2 :2122 ،
قمی از مفسران قرن سوم در ذیل آیه  55آل عمران ،روایتی از حضرت عیسی(ع) ذکر کرده است که فرمودند :امت من
بعد از من ،به سه فرقه تقسیم میشوند که دو فرقه آنها گمراه میشوند و جایگاهشان در آتش است و یک فرقه که پیرو
شمعون راستگو هستند ،در بهشتند(قمی ،)207/2 :2125 ،پس از قمی مفسران دیگری مانند بحرانی ،فیض کاشانی و
بروجردی نیز این روایت را آوردهاند(بحرانی111 /2 :2121 ،؛ فیض کاشانی711/2 :2125 ،؛ بروجردی.)152/5 :2711 ،
فرات کوفی(705ق ).می نویسد :هر کس که از شمعون پیروی کرد به واسطه شمعون نجات پیدا کرد و شمعون به واسطه
عیسی نجات پیدا کرد(فرات ،)751 :2120 ،شخصیت واالی شمعون بار دیگر در نزول مائده از آسمان برای حواریون
هویدا میشود ،در اینکه او به عنوان سرآمدترین آنها از عیسی(ع) درباره مائده آسمانی سوال میکند که آیا این از طعام
دنیا یا از طعام آخرت است .این مطلب در تفاسیر ابن ابی حاتم(715ق ،).میبدی(510ق) و رازی(551ق ).آمده است(ابن
أبی حاتم2115 /1 :2129 ،؛ میبدی111 /7 :2752 ،؛ ابوالفتوح رازی ،)121 /5 :2101 ،سپس این مطلب در تفاسیر بعد،
مانند "التحریر و التنویر" ابن عاشور آمده است(ابن عاشور ،بیتا.)107 /11 :
ابن وهب (701ق ).در "الواضح فی تفسیر القرآن الکریم" میگوید :شمعون الصفار از عیسی خواست که از خدا بخواهد
مائده آسمانی برای آنان فرودآورد(ابن وهب ،)121/2 :2111 ،طبرانی(710ق ،).نیز مینویسد :هنگامی که شمعون الصفار
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درخواست را بیان کرد ،عیسی گفت :از خدا پروا داشته باشید و درخواست بال برای خود نکنید(طبرانی،)119 /1 :1001 ،
سپس در صفحات بعد گفتگوی شمعون الصفار با عیسی(ع) را بیان میکند که گفت میخواهیم از غذا بخوریم تا قلبمان
مطمئن شود و نیز سوال کرد این مائده دنیوی یا اخروی است؟(طبرانی ،)152-150/1 :1001 ،در جای دیگر طبرانی،
شمعون را با صفت «مصفی» آورده که عیسی ،شمعون المصفی را برای پشتیانی دو رسول قبلی فرستاد که معجزهای که
عیسی به او آموخته بود ،را اجرا کرد و مردهای را زنده کرد ،اما باز ایمان نیاوردند(طبرانی.)151-151 /1 :1001 ،
سمرقندی(795ق ،).در ذیل آیه 221مائده به جایگاه شمعون نزد عیسی(ع) اشاره میکند که او واسطه بین مردم و عیسی(ع)
شد ،لذا نزد عیسی آمد و درخواست مردم را بیان کرد و عیسی فرمود :از خدا پروا داشته باشید(سمرقندی ،بیتا،)119 /2 :
رازی (551ق ،).نیز مینویسد :حواریون عیسی که اولین آنها پطرس بود به خدا و پیامبرش عیسی ایمان آوردند ،سپس
حواریون از عیسی(ع) خواستند که از خدا بخواهد برای آنان مائده آسمانی بفرستد ،پس از آن  7احتمال در مورد این
درخواست آورده است .2 :اینکه به دلیل عدم شناخت درست از خدا این سوال را پرسیدند؛ .1میخواستند بگویند که اگر
خداوند این کار را بکند ،موافق حکمت است؛  .7احتمال دارد برای رسیدن به علم و یقین این درخواست را نمودند(رازی،
 ،)105 /5 :2101جرجانی(2175ق ،).نیز همین مطلب را مانند رازی نقل کرده است(جرجانی.)11 /7 :2755 ،
ابن طاووس(111ق) در "سعد السعود" از وفاداری شمعون نسبت به حضرت عیسی(ع) سخن گفته است(ابن طاووس
 ،)12قرطبی(152ق ).نیز پطرس را به عنوان فرستاده عیسی(ع) به روم نام میبرد(قرطبی ) )90 /21 :2711 ،و ابن کثیر
(551ق ).در "تفسیر القرآن العظیم" نیز همین مطلب را آورده است(ابن کثیر.)100 /1 :2129 ،
بلنسی(511ق ).در "مبهمات القرآن" ،فطرس را به عنوان اولین حواری عیسی نام میبرد(مبهات القرآن  ،)121/1طوفی
(521ق ).مینویسد :پطرس شجاعترین و صادقترین حواری عیسی(ع) است(طوفی )290 ،بقاعی (115ق .).در "نظم
الدرر"  12مرتبه ،از پطرس سخن به میان آورده و از وفاداری او نسبت به حضرت عیسی سخن گفته است(بقاعی ،بیتا:
215/2؛ 211؛ 119؛  27/1و.)...
کاشانی(911ق ).در "منهج الصادقین"(کاشانی )719 /7 :2771 ،و سیوطی(922ق ).در "معترک االقران فی اعجاز
القرآن"(سیوطی ،بیتا ،)211 /7 :فطرس را اولین حواری عیسی از میان  21حواری نام بردهاند.
آلوسی(2150ق ).در "روح المعانی" از الهام شدن به پطرس در خواب سخن میگوید که؛ پطرس در خواب دید صحیفهای
از آسمان آمد و در آن صورت حیوانات و صورت خوک بود ...به نوعی حقایقی در خواب به او نشان داده شد(آلوسی،
.)215 /1 :2125
ابن عاشور(2791ق ).پطرس را از انصار اهلل دانسته که بعد از عیسی ،دین خدا را یاری نموده است(ابن عاشور ،)11/5
بالغی(2795ق ).در "حجه التفاسیر" میگوید« :صفا» لقب پطرس است و پطرس رئیس رسوالن است(بالغی:2110 ،
.)591/2
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میدانی ،عبدالرحمن حسن حبنکه ،که از مفسران معاصر است ،در "معارج التفکر و دقائق التدبر" ،نام دیگر پطرس را
سمعان دانسته و میگوید :فرستادگان عیسی(ع) به انطاکیه ،تواناییهای ویژهای داشتند ،مانند شفای مریض و بیرون کردن
شیاطین از بدن کسانی که جن زده بودند(میدانی .)112/5
شعرانی(2797ق) در "پژوهشهای قرآنی" مینویسد :حواریون عیسی  21نفرند که اولین آنها پطرس است(شعرانی
 ،)111/2عسکری نیز مینویسد :عیسی  21شاگرد خود را طلبید و ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون
کنند و هر بیماری و رنجی را شفا دهند ،سپس میگوید :مسیح شمعون را برای هدایت کنیسه تعیین کرد (عسکری:2121 ،
.)171/2
در تفاسیر معاصر نیز ،در ذیل آیه  55آل عمران گفتهاند :مؤمنان به عیسی(ع) که خداوند وعده پاداش را به آنان داده ،همان
کسانیاند که پیرو شمعون الصفا بودند و جمله اول آیه« :فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ» اشاره به آنها است و جمله پایانی آیه« :وَ اللَّهُ
ال يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» اشاره به آن دو فرقه دیگر است که در آتش هستند(طیب117/7 :2751 ،؛ بحرانی.)111 /2 :2121 ،
بنابراین در اکثر منابع تفسیری قدیم و جدید از پطرس تمجید شده است.
 1.8مذمت پطرس

علیرغم اینکه غالب مفسران متقدم و متأخر از پطرس تمجید کردهاند ،اما در برخی تفاسیر مانند تفسیر طبری(720ق).
طعنههایی به وی میزنند ،طبری با اینکه او را به عنوان اولین حواری نام میبرد(طبری ،)21 /1 :2121 ،مینویسد :هنگامی
که یهودیان پطرس را گرفتند و گفتند :آیا تو از یاران عیسی هستی؟ او انکار کرد و بر اساس همان سخنی که عیسی(ع)
فرموده بود ،تا قبل از آنکه خروس بانگ برآورد ،شمعون سه بار در آن شب مرا را انکار میکند ،همانگونه شد و او در
آن شب سه بار عیسی(ع) را انکار کرد(طبری.)20 /1 :2121 ،
برخی مفسران متأخر نیز به تبعیت از طبری از پطرس مذمت نمودهاند ،مراغی از مفسران قرن  21تعدادی از حواریون
عیسی(ع) از جمله پطرس را از ضعفا دانسته است ،به جهت آنکه وی برای حفظ جانش در یک شب سه مرتبه عیسی(ع)
را انکار کرده است(مراغی.)27/1 :2752 ،
رشید رضا نیز که از مفسران قرن  21است ،در تفسیر المنار حواریون عیسی از جمله پطرس را از ضعفا دانسته و مینویسد
پطرس سه بار عیسی را انکار کرده است(رشید رضا ،)12/1 :2990 ،االبته رشید رضا نسبت به دیگر مفسران بیشتر بر علیه
پطرس تاخته است و مینویسد :عیسی(ع) پطرس را لعن کرده و او را شیطان نامیده بود ،سپس مینویسد :هر چند پطرس
توبه کرده بود ،اما توبه را پطرس از توبه یهودا پایینتر دانسته است(رشید رضا.)11 /1 :2990 ،
قاسمی نیز که از مفسران قرن  21است ،در "محاسن التأویل" با عنوان سمعان از پطرس نام میبرد و با اینکه او را اولین
حواری عیسی(ع) میداند(قاسمی )717/1 :2121 ،از زبان عیسی نقل میکند که به پطرس گفت :امشب هنور به خروس
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خوان نرسیده ،سه بار مرا انکار میکنی ،سپس از سه بار انگار پطرس گزارشی کامل ارائه میدهد(قاسمی-795 /7 :2121 ،
 ،)795قاسمی سپس میگوید :پطرس عیسی را انکار کرد و این انکار او موجب کفر است( قاسمی)105 /7 :2121 ،
صادقی تهرانی( 2171ق ).نیز از مفسرانی است که به شدت به پطرس تاخته و مینویسد پطرس به عیسی(ع) گفت :تو
مسیح فرزند خدایی و عیسی(ع) عصبانی شد و گفت :دور شو از من تو شیطان هستی ،سپس پطرس را غالی دانسته
است(تهرانی ،بی تا ،)111/5 :همچنین تهرانی در "التفسیر الموضوعی القرآن الکریم" مینویسد :اعتقاد به ربوبیت عیسی
که یک فکر شیطانی بود از طرف پطرس ارائه شد(تهرانی ،بیتا.)51/2 :
 9.8پطرس فرستاده سوم عیسی(ع)

برخی از مفسران ،داستان فرستادگان عیسی(ع) به شهر انطاکیه را با عنوان« :اصحاب قریه» یاد کردهاند(مراغی:2752 ،
 .)250/11داستان «اصحاب قریه» از آیه  27تا  70سوره «یس» آمده است که پس از فرستادن شدن دو نفر به سوی شهر
انطاکیه و عدم موفقیت آنان ،رسول سوم به پشتیبانی آنان آمد ،سپس مردی با ایمان (حبیب نجار) از نقطه دوردست شهر
آمد و آنان را نصحیت کرد که از فرستادگان خدا پیروى کنید ،اما آنان نپذیرفتند ،ناگهان صیحهای آسمانی آنان را نابود
کرد .اگر چه داستان «اصحاب قریه» که در قرآن آمده است ،تا اندازهای با منابع مسیحی سازگار است ،اما در برخی عناصر
داستان تفاوتهایی نیز به چشم میخورد .ماجرای رفتن برنابا و پولس به انطاکیه و تبلیغ در آنجا و پیوستن پطرس به آنها،
در کتاب اعمال رسوالن در بابهای  22تا  27به تفصیل وارد شده است.
در اینکه اسامی نخستین رسوالنی که جهت هدایت مردم به سوی حق به شهر انطاکیه فرستاده شدند ،چه کسانى بودند،
در میان مفسران محل گفتگو است .جمعى نام آن دو را صادق و صدوق ،قارض و ماروض ،قرمان و مالوص ،شمعون و
یوحنا ،یونس و یوحنا ،یحیی و تومان ،باروص و ماروص ،ذکر کردهاند(طبرسی117 /1 :2125 ،؛ ثعلبی211 /1 :2111 ،؛
رهنما191 /7 :2771 ،؛ شوکانی121 /1 :2121 ،؛ گنابادی219 /21 :2101 ،؛ قمی مشهدی19 /7 :2711،؛ ابن کثیر:2129 ،
505 /1؛ زحیلی701/11 :2121 ،؛ قرطبی.)21 /21 :2711 ،
در تفسیر مقاتل بن سلمیان(250ق ).آمده است« :شمعون» همان رسول سومی است که از حواریون عیسی بود و برای
پشتیابی از دو رسول سابق فرستاده شد( .مقاتل  ،)555/7فراء( 105ق ).در معانی القرآن هم می نویسد :شمعون پس از دو
رسول اولی به سوی انطاکیه فرستاده شد(.فراء2910 ،م)757/1 :
ابن وهب ( 701ق ).در الواضح فی تفسیر القرآن الکریم می گوید شمعون سومین رسول عیسی(ع) به سوی انطاکیه
است(.ابن وهب ،)101 /1 :2111 ،نحاس(771ق ).در اعراب القرآن می نویسد :شمعون نفر سومی است که برای پشتیانی
دو نفر پیشین رفت و با رفتن او بر آنان غلبه کرد(.نحاس)111 /7 :2119 ،
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راوندی(557ق ).روایتی از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود « :وقتی حضرت عیسی میخواست با حواریانش وداع کند
آنها را به دستگیری از فقرا و نیازمندان امر میکرد و دو نفر را به شهر انطاکیه فرستاد ،پادشاه آن دو نفر را دستگیر کردند،
سپس شمعون الصفا را فرستاد .و شمعون با انجام کارهای عجیبی ،مانند زنده کردن فرزند پادشاه که هفت روز از مرگش
گذشته بود ،باعث شد که پادشاه و اهل مملکش به خدای شمعون ایمان آوردند اگر چه گروهی کافر ماندند(.راوندی،
بیتا ،)151-155/2 :این مطلب نیز عینا در تفسیر المیزان آمده است(طباطبایی ،)210 /25 :2125 ،نکته قابل توجه این
است که به هر سه فرستاده عیسی(ع) کارهای خارقالعاده شفای بیماران ،شفای کور مادرزاد ،زنده کردن مرده نسبت داده
شده است(طبرسی115-111 /1 :2125 ،؛ فخر رازی51 /11 :2110 ،؛ سور آبادى.)1011 /7 :2710 ،
قرطبی(152ق ).نیز پطرس را به عنوان فرستاده عیسی(ع) به روم نام می برد(قرطبی ) )90/21 :2711 ،سپس ابن
کثیر( 551ق ).در تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر نیز همین مطلب آمده است(.ابن کثیر .)100 /1 :2129 ،با توجه به اینکه
انطاکیه شهری در روم باستان بوده (،طبری11 /21 :2121 ،و  ،)211بنابراین اینکه بگوییم رسوالن به انطاکیه یا به روم
فرستاده شدند ،تفاوتی ندارد؛ از این رو اختالفی در این نیست که پطرس فرستاده سوم به سوی انطاکیه است و او
مأموریتش را با موفقیت انجام داد.
 1.8وصایت پطرس از عیسی(ع)

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
در مأم وریتش مرده ای را زند کرد تا آنان ایمان بیاورند ،اما آنان ایمان نیاوردند(.مقاتل )555/7
فیروزآبادی( 125ق ).در بصائر ذوی التمییز می نویسد :عیسی(ع) برخی از معجزات خود را مانند احیاء اموات به پطرس
داده بود تا بتواند در روم برای اثبات نبوت عیسی(ع) تبلیغ کند(.فیروزآبادی)11/2 :2121 ،
مفسران متأخر نیز به وصایت پطرس از عیسی(ع) اشاره کرده اند ،قمی مشهدی که از مفسران قرن  21است ،می نویسد:
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
خلیفهی مومنین بسپارد که او به امر خدای عز وجل است و همه را به آنچه عیسی گفته هدایت میکند و با کفار به جنگ
میپردازد هرکس به او ایمان آورد مومن ،و هر کس او را انکار کند و به مخالفت برخیزد ،کافر است»(قمی مشهدی:2711،
.)221/7
پس از قمی مشهدی نیز آلوسی از مفسران قرن  27و عالمه عسکری از اندیشمندان معاصر پطرس را بزرگترین شاگرد
عیسی و وصی آن حضرت دانسته اند که بعد از آن حضرت جانشین ایشان بود(.آلوسی105 /7 :2125 ،؛ عسکری:2121،
)171/2
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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.
(طبرسی717 /7 :2125 ،و 571؛ بحرانی100 /2 :2121 ،؛ طبرسی792 /2 :2711 ،؛ گنابادی115 /7 :2101 ،؛ حویزی،
)107 /2 :2125
در برخی منابع معاصر نیز روایتی که از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده اند که فرمود :عیسی(ع) شمعون بن حمون الصفا را
وصی خود قرار داد و برای آن عهد گرفت و مردم به آن عمل نکردند من نیز از میان شما خواهم رفت و پیمان علی (ع)
را از امت خود گرفته ولی مانند سائر امت ها به آن عمل نخواهید نمود(حسینی271/2؛ داور پناه .)527-521/2 ،به خاطر
عهد شکنی مسیحیان بعد از عیسی(ع) ،مرحوم طبرسی در کتاب االحتجاج خود به حدیث تفرقه اشاره کرده و میگوید:
«نصارا  51فرقه میشوند تنها یک فرقه که از شمعون ،وصی عیسی تبعیت کنند نجات مییابند و وارد بهشت و مابقی وارد
جهنم میگردند(.طبرسی.)792/2 :2711،
از مجموع آنچه بیان شد ،به دست آمد که پطرس دارای شخصیت و جایگاه باالیی است که در اکثر تفاسیر و روایات نیز
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.
.1سیمای پولس و بدعت گذاریهای او در تفاسیر قرآن

نام پولس نیز همانند پطرس در قرآن نیامده است ،اما مفسران ،اعم از شیعه و سنی به مناسبت برخی آیات ،نام وی را ذکر
کردهاند .مفسران شیعه و اهل سنت معتقدند که پولس یهودی ،موجب ورود «اعتقاد به تثلیت» در دین مسیحیت شده است.
به دو موضوع «علت وارد کردن بدعت در مسیحیت» و نیز «بدعتهای پولس» با رعایت ترتیب سیر تاریخی تفاسیر اشاره
میشود:
8.1علل وارد کردن بدعت در مسیحیت

برخی از مفسران صدر اسالم و نیز مفسران معاصر دالیل گوناگونی را برای علت ایجاد بدعت توسط پولس در دین
مسیحیت ذکر کردهاند که میتوان آنها به سه دسته تقسیم کرد:

الف) به جهت گمراه کردن مسیحیان

برخی مفسران پیشین ،مانند :سمرقندی(795ق ،).نیشابوری(115ق ،).اسفراینی( ،)152میبدی ( ،)510امام فخر رازی(،)101
قرطبی( ) 152و نیز بعضی از مفسران قرون اخیر ،مانند کاشانی (2290ق) ،خطیب(2711ش) ،حائری تهرانی( )2110و
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جرجانی(2175ق ).در شرح حال افکار و عقاید پولس اینگونه بیان داشتهاند :در طی جنگهای بین یهودیان و مسیحیان،
در یهود مردی شجاع وجود داشت که گروهی از طرفداران مسیحی را کشته بود و سپس به یهودیها اعالم میکند ،که
میترسم عیسی و پیروان آن ،بر حق و جایگاه ما جهنم باشد و آنها به بهشت روند ،در این صورت من کاری میکنم که
آنها را گمراه کرده و آنها نیز به جهنم روند .وی تصمیم میگیرد شبههای در میان آنها به وجود آورد تا از این طریق
آنها را گمراه کند .پولس پس از ابراز ندامت و توبه ،خود را مسیحی خوانده است ،سپس به بیت المقدس رفته و دو نفر
به نام های نسطور و یعقوب را آموزش داد که مریم ،عیسی و خداوند ،خدایان سه گانه هستند و خود به روم رفت به
رومیان «الهوت» و «ناسوت» را آموخت به همین دلیل گروهی ،مسیح را خداوند ،قومی پسر خدا و قوم دیگر سه خدا
نامیدند»(سمرقندی ،بیتا755/2 :؛ نیشابوری151-155/7 :2111 ،؛ اسفراینی155 /1 :2755 ،؛ میبدی221 /1 :2752 ،؛ امام
فخر رازی 71 /21 :2110،و11-19؛ قرطبی11 /1 :2711 ،؛ کاشانی155-151 /1 :2771 ،؛ خطیب ،بیتا112 /9 :؛ حائری
تهرانی270 /5 :2755 ،؛ جرجانی.)55 /1 :2755 ،
عدهای از مفسران ،مانند :سور آبادى(قرن )5؛ ابوالفتوح(551ق ).مظهری(2115ق ).و خطیب (2711ش ).داستان را به
صورت مفصلتر بیان کردهاند « :پولس یهودی مبارز و قوی بود ،وقتی مشاهده کرد که با آزار و اذیت مسیحیان آنها روز
به روز قوی و قدرتمند میشوند و با خود میاندیشد تا با مکر و حیله در بین آنها قتال و اختالفی به وجود آورد ،به
همین دلیل مسیحی شد تا از این طریق بتواند دشنهها بر پیکر این دین وارد کند .او پس از این تصمیم به سوی قسطنطنیه
میرود یک سمت روی خود را سیاه کرده و خود را از اسب پایین میاندازد و میگوید من در راه دمشق برای جنگ با
شما میآمدم که مسیح بر من ظاهر شد و به من سیلی زد و گفت :تا کی بر من جفا میکنی! من در همین حال به دست
او مسیحی شدم و اکنون از کرده خود پشیمان هستم .وی یک سال درکنسیهای میماند ،سپس ادعا میکند که در این
عزلت با مسیح سخن میگفتم و هم رازم بود و اکنون چیزهایی را که گفته است؛ برای شما بیان میکنم .پولس گفت:
خورشید و ماه وستاره بندگان چه کسی هستند ،گفتند :خداوند .گفت :از کدام طرف بر میآیند ،گفتند :مشرق ،گفت :پس
بدانید که خداوند سوی مشرق است ،در نماز رو سوی مشرق کنید ،از اینجا بود که تغییر قبله به دست پولس روی داد.
پیش از این نصاری به سمت بیت المقدس نماز میخواندند .پس از آن گفت :همه موجودات را خداوند برای چه کسی
خلق کرده است ،گفتند :برای انسان ،گفت :خوک چه جرمی کرده که آن را حرام میدارید ،جانوری که چاق و دارای
گوشت خوشی میباشد و نیز گفت :کودکان خرد چه جرم کردهاند که آنها را با عمل ختنه عذاب میکنید ،گفتند :پس
شعار دین چیست ،گفت :کودکان را با آب تعمید بشویید ،شعار دین ،این است .وی دوباره به معبد رفت و تا مدتی بیرون
نیامد و مردم هرچه قدر اصرار داشتند بیرون نیامد و گفت :چهار تن از خردمندترین و عالمترینتان را نزد من بفرستید.
مردم چهار تن به نامهای نسطور ،یعقوب ،ملکا و مرقس را انتخاب کردند .او گفت مرده را چه کسی زنده میکند ،مریض
را که شفا میدهد ،گل را چه کسی جانور کند ،نابینا را که بینا میکند ،از غیب چه کسی خبر دهد؛ همه جواب دادند همه
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اینها را خداوند انجام میدهد .گفت همه اینها را از صنایع عیسی دیدهاید ،گفتند آری دیدهایم ،اکنون چه میگویید که
او چیست؟ یکی گفت :عیسی خداوند است ،پولس گفت :احسنت بر این اعتقاد میباش ،دیگری گفت :پولس نه خدا
بلکه پسر خداوند است ،گفت :بر این اعتقاد میباش ،سومی گفت :عیسی پسر خوانده خدا است .وی گفت بر این اعتقاد
باش ،چهارمی گفت :گفت من میگویم :عیسی رسول خداوند است .پولس گفت :از این اعتقاد خود برگرد ،در همین
حال چاقویی برداشت و خودش را کشت این چهار نفر بیرون آمدند و در میان مردم اختالف به وجود آمد» (سورآبادى،
2159-2110 /1 :2710؛ مظهری159/1 :2121 ،؛ ابوالفتوح رازی112 /9 :2101 ،؛ خطیب ،بیتا.)2027 /21 :
بر اساس گفته قرآن(مریم)75/؛ اختالف مسیحیان تا روز قیامت ادامه دارد .مفسران معاصر نیز همین سخن را تأیید کردهاند،
عالمه طباطبایی نیز مینویسد« :پولس مردی یهودی بود که مسیحیان را آزار میداد و بر دشمنی با نصرانیت تعصب داشت
که ناگهان  210درجه تغییر جهت داد و ادعا کرد وقتی که دچار غش شد در این حالت مسیح وی را لمس کرده و گفته
چرا پیروان من را اذیت میکنی ،در همین حال ایمان آورده و مسیحی میشود» (طباطبایی.)111 /7 :2125 ،
ب)ضربه زدن به رومیان

از دیگر دالیلی که برخی از مفسران پیشین مانند :سمرقندی(795ق ،).بغوی(520ق ).و میبدی ( )510و نیز برخی از
مفسران متأخر ،مانند :مظهری(2115ق ).و جرجانی(2175ق ).برای وارد کردن بدعت در دین مسیحیت ،ذکر کردهاند،
«ضربه زدن به رومیان» بوده است .این دسته از مفسران ،مکاشفهی پولس را رد میکنند و معتقدند پولس به جهت فریب
کاری چنین ادعایی داشت و او را عامل به وجود آمدن فرقههای مختلف در مسیحیت به نامهای یعقوبیه ،ملکائیه ،و
نسطوریه دانستهاند(.سمرقندی ،بیتا755/2 :؛ میبدی225-221 /1 :2752 ،؛ بغوی511/2 ،؛ مظهری 159/1 :2121،؛
جرجانی.)55/1 :2755 ،
پولس بعد از اختالف افکندن بین مسیحیان خود کشی میکند(نیشابوری2111(،ق) .)155/7 ،بالغی از مفسران معاصر
معتقد است پولس ،فردی یهودی بود که دل پردردی از رومیان داشت ،زیرا آنها کشورش را غصب کرده و دولت یهود
را که دارای کشور مستقل و پادشاهی مستقل بود از تخت سلطنت پائین کشیدند .او دریافت که با اندیشه محدود یهودیت،
کارى از پیش نمىرود .در عین حال ،از این فکر یک لحظه هم غافل نبود و منتظر فرصت بود تا آنکه استقامت مسیحیان
را در موقع سنگسار شدن "استیفان" مشاهده کرد و صالح دید که با تظاهر به مسیحىگرى با آنها همکارى کند و از این
رهگذر رخنه و تزلزلى در کار رومیان بیاندازد و سر دشمن را با مار بکوبد زیرا ،کشته شدن مسیحیان و اشکال تراشی در
کار رومیان به سود یهودیت بود(بالغی.)120 /1 ،2110 ،
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ﺞ)شیفتگی به آداب رومیان

قرشی که از مفسران معاصر است ،علت دیگری برای پیدایش تثلیث و چگونگی شکلگیری آن توسط پولس را ذکر کرده
است و آن شیفتگی وی به آداب رومیان است .وی میگوید :یهودیان سالیان دراز بود که در شهرهاى روم زندگی میکردند،
یهودیان از دل و جان شیفته آداب رومیان مشرک بودند و به بتپرستى آنها روى آوردند .همانطور که قبالً سابقهی روی
آوردن به بعلپرستی در کنعان را داشتند .معبد آتن در آن زمان پر از خدایان و بتهای دروغین بود ،در این معبد که زئوس
نام داشت سه خدای بزرگ وجود داشت که عبارت بودند از :زئوس پدر خ دایان ،سارپادون تنها پسر زئوس و آپولون
خدای واسطه میان پدر و پسر .رومیان عقیده داشتند که زئوس ،پسرش سارپدون را به زمین فرستاده تا در میان مردم
ساکن شود ،فرقه اشرار ،سارپدون(یگانه پسر زئوس) را اسیر کرده و مىکشند .زئوس آپولون را مىفرستد که سارپدون را
حیات جاودان جاى دهد تا این قتل ،موجب آموزش گناه رومیان شود« .زئوس»« ،سارپدون» و «آپولون» سه اصل بت
پرستى رومیان هستند(قرشی .)191 /1 :2752 ،پولس فکر کرد که اگر «خدا» را به جاى «زئوس»« ،عیسى» را به جاى
«سارپدون» که براى مردم رنج کشید تا سبب آمرزش آنها باشد و «روح القدس» را به جاى «آپولون» بگذارد ،نصارى هم
آن را قبول و رومیان هم خواهند پذیرفت ،لذا اندیشه انقالبى و نوین خود را اعالم و تبلیغ کرد ،کلیسا و نصارى آن را
پذیرفتند و تثلیث به وجود آمد ،از همینجا است که شرک جاى توحید را گرفت(دعوتی10،؛ قرشی.)191/1 :2752 ،
در مجموع سه انگیزه« ،گمراه کردن مسیحیان»« ،ضربه زدن به رومیان» و یا «شیفتگی به آداب رومیان» برای ایجاد بدعت
توسط پولس در دین مسیحیت ذکر کرده اند ،اما هر کدام باشد تفاوتی در این ندارد که وی اعتقاد به یکتا پرستی در
مسیحیت را به اندیشه های بت پرستی رومیان که همان سه خدایی زئوس ،سارپدون ،وآپولون بود ،تغییر داد ،رومیان نیز
وقتی مشاهده کردند که خدایان ساخته دست پولس ،تفاوتی با خدایان آنها ندارد ،لذا مسیحیت را پذیرفتند ،بنابراین در
بین مفسران اتفاق نظر هست که پولس موجب انحراف در آیین مسیحیت شد.
1.1بدعتهای پولس در مسیحیت

از جمله مواردی که در منابع تفسیری از مصادیق انحرافات یا عقاید پولس شمرده شده میتوان به  7مورد زیر اشاره کرد:
الف)بدعت در عقاید مسیحیت

ابن قولویه(715ق ).از اندیشمندان متقدم و به پیروی از ایشان قمی مشهدی(2215ق ).از متأخران گفتهاند :از ابداعات
دیگر پولس اعتقاد به تفویض بود(یعنی خداوند در افعال انسان هیچ دخالتی ندارد که دیدگاهی باطل است)(قمی
مشهدی571 /21 :2711،؛ ابن قولویه)710-711 /2 :2751،؛ همچنین محدثان متقدمی مانند شیخ صدوق(712ق.).
برخی محدثان متأخر مانند مجلسی(2055ق ).نیز معتقدند؛ پولس به همراه نسطور ،فرعون ،نمرود ،و چند نفر دیگر در
یک کوهی در درهای به نام "سقر" قرار دارند و به خاطر این سخن ،که گفت :دست خداوند بسته است ،عذاب میشوند(ابن
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بابویه121-121 /2 :2125 ،؛ مجلسی .) 720-722 /1 :2107 ،بر اساس دیدگاه اهل بیت(ع) ،در افعال اختیاری انسان ،هم
اراده خدا و هم اراده انسان دخالت دارد ،یعنی همان «امر بین االمرین» است(مجلسی.)55 /5 :2107 ،
موسوی سبزواری(2121ق ).نیز اعتقاد دارد که؛ پولس مهمترین بدعت را بر مساله توحید وارد کرد و تثلیث را گسترش
داد(موسوی سبزواری .)119 /20 :2109 ،عمدهترین بدعت پولس در مورد اعتقاد به توحید است ،اعتقادی که تبدیل به
تثلیث شد و بیشتر به بتپرستان بیشتر شبیه است تا ادیان توحیدی .وجود مقدس باری تعالی در ادیان توحیدی هرگز نه
پدر دارد ،نه متولد میگردد ،نه میمیرد و نه زنده میشود .اساسا هیچ تحول و دگرگونی در آن پدید نمی آید ،چرا که
تغییرپذیری از ویژگیهای عالم تکوین و متغیرات است .زیرا خداوند که خود خالق پدیدهها و تحوالت در این عالم است
هرگز به این صفات متصف نمیگردد.

ب)از بین بردن احکام مسیحیت

سمرقندی از مفسران قرن چهارم و برخی از مفسران متأخر ،مانند ،بحرانی(2205ق ،).سبزواری (2109ق،).
جرجانی(2175ق ).و عاملی (2711ق ).از جمله مصادیق بدعت که توسط پولس انجام شد را تغییر قبله دانستهاند .این
گروه از مفسران گفتهاند :پولس قبله مسیحیان را نیز بیدلیل تغییر داد و مدعی شد که مسیح در خواب بر من ظاهر شد و
به من گفت که خورشید را دوست دارم چون هر روز سالم من را به مردم میرساند ،تو برو و به پیروان من بگو به آن
سمت که خورشید طلوع میکند نماز بخوانند» .به همین دلیل مسیحیان از او پیروی کردند(سمرقندی ،بیتا755 /2 :؛
سبزواری211 /2101:2 ،؛ جرجانی55 /1 :2755 ،؛ عاملی121 /2: 2710 ،؛ بحرانی.)211 /2 :2121،
سور آبادی از مفسران قرن  5و برخی از مفسران معاصر ،مصادیق دیگری از بدعتهای پولس را نام بردهاند و گفتهاند:
پولس بسیاری از محرمات مسیحیت را حالل دانست ،مانند حالل شمردن گوشت خوک ،مردار و خمر .پولس در بیان
علت حالل شمردن گوشت خوک میگوید :خداوند همه موجودات را برای انسان خلق کرده ،پس چرا خوک را که
حیوانی خوش گوشت و چاق است نمی خورید .بعد از این سخن مسیحیان شروع به خوردن گوشت خوک میکنند؛ از
طرفی پولس عمل ختنه را که یکی از واجبات برای مسیحی شدن بود ،لغو و باطل اعالم کرد .استدالل وی مبنی بر انجام
ندادن این عمل اینگونه بود ،کودکان چه گناهی کردهاند که آنها را با عمل ختنه عذاب میکنید ،آنان را با آب تعمید
بشویید و وغسل دهید .بعد از گفتن این سخن پولس ،مردم عمل ختنه را انجام ندادند(سورآبادى2110-2159 /1 :2710 ،؛
طباطبایی111 /7 :2125 ،؛ قرشی10 /5 :2752 ،؛ خطیب ،بیتا.)2055 /7 :
فخر رازی( ،)101در مورد از بین بردن احکام مسیحیت توسط پولس مینویسد :پولس پس از عروج مسیح ،به مسیحیان
یاد داد که برای انسان خطاکار ،فقط ایمان به مسیح کافی است و نیازی به اعمالی که در شریعت موسوی آمده بود
نیست(فخر رازی.)77-71 /21 :2110 ،
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عدهای از مفسران معاصر نیز ،مانند :بالغی(2751ق ).و طیب(2121ق ).بر اساس تفسیر آیه  225سوره مائده ،معتقدند
پولس تمام احکام عیسی را از بین برد و هیچ حکمی را باقی نگذاشت(طیب715 /1 :2751 ،؛ بالغی.)270 /2 :2110 ،
ج)ایجاد فرقههای مختلف در مسیحیت

سورآبادی(قرن )5از مفسران متقدم و مظهری از مفسران متأخر(2115ق ).بر این باورند که پولس پس از مسیحی شدن،
سه نفر از اندیشمندان و عالمان به نامهای «نسطور ،یعقوب و ملکا» را به سوی تعالیم خود دعوت میکند .البته در برخی
تفاسیر« ،مرقوس» نیز جزو اینها محسوب میشود و او نصاری را به چهار فرقه تقسیم میکند(سورآبادی/1 :2710 ،
2110-2159؛ مظهری.)159 /1 :2121 ،
برخی از مفسران متقدم ،قائلند که پولس «نسطور» را در روم برانگیخت و به او یاد داد که مسیح پسر خداوند و مریم و
خدا و مسیح ،سه چیز هستند .سپس به بیت المقدس رفت و به یعقوب یاد داد که عیسی نه انسان ،نه جسم ،بلکه پسر
خداوند است ،به «ملکا» آموخت که عیسی از بین نمیرود و خداوند است(میبدی221 /1 :2752 ،؛ اسفراینی/7 :2755 ،
.)211-215
عدهای از مفسران متقدم اهلسنت ،مانند :ابنابیحاتم(715ق ،).میبدی(510ق) و ابنکثیر(551ق ).و برخی از مفسران متاخر
اهلسنت مانند :آلوسی(2150ق ،).براساس روایتی از پیامبر(ص) قائلند که «پولس» نام مکانی در جنهم است که در قیامت
متکبران به اندازه مورچگان و در صورت انسانها برانگیخته میشوند و در همین حالت وارد وادی "پولس" می-
شوند(ابنأبیحاتم51-59/22 :2129 ،؛ ابنکثیر125 /2 :2129 ،؛ میبدی551 /5 :2752 ،؛ آلوسی.)772 /1 :2125 ،
مفسران متأخرانی مانند :بحرانی(2205ق ،).حویزی(2221ق) و قمی مشهدی(2215ق ).در ذیل آیه  11زخرف بیان کردهاند
که؛ پولس به خاطر طرح ادعای تثلیث و انحراف مسیحیان به همراه پنج نفر از امت سابق و دو نفر از امت پسین وارد
وادی در جهنم به نام" سقر "میشوند(بحرانی157 /1 :2121 ،؛ حویزی15 /2 :2125 ،؛ قمی مشهدی.)125 /1 :2711 ،
در مجموع میتوان بیان داشت؛ تثلیث برجستهترین انحراف پولس در مسیحیت بود که موجب شد مسیحیان از اصلیترین
عقیده ادیان آسمانی یعنی توحید دور شوند .از طرفی میتوان گفت :پولس با کنار گذاشتن تکالیف شرعی ،مسیحیت را
از شریعت و دین بودن خارج ساخت ،زیرا یک آیین یا دین الهی از اعتقادات ،اخالقیات و احکام تشکیل میشود که این
سه رکن از مؤلفههای اصلی سازندهی یک دیناند ،اما اگر این سه مولفه در یک دین وجود نداشته باشد در حقیقت
نمیتوان آن را به عنوان یک دین قلمداد کرد .پولس با انحرافی که در مسیحیت به وجود آورد ،تکالیف و احکام را از آن
برداشت و در حقیقت آیین مسیحیت را منسوخ کرد و از دین بودن خارج ساخت .هر چند کنار گذاشتن تکالیف دینی
موجب شد تا خیل جمعی ت تازه ایمانان وارد مسیحیت شود به این ترتیب تبلیغ پولس برای مسیحیت بسیار موفقتر از
تبلیغی بود که دیگر حواریین انجام میدادند.

۱۵

نتیجهگیری

نام پطرس و پولس در قرآن نیامده است ،اما مفسران در ذیل آیات  55تا  55سوره آل عمران؛ آیه  55سوره نساء؛ آیات
 21تا  25سوره مائده؛ آیه  70سوره توبه؛ آیه  21سوره صف و آیات  27و  21سوره یس ،شأن نزول این آیات را با استناد
به روایات ،در مورد پطرس و پولس دانستهاند ،با توجه به کثرت این روایات و از سویی ذکر این روایات در منابع تفسیری
و روایی معتبر ،راه اطمینان به گفته آنان هموارتر میگردد.
پطرس با نام های سمعان ،شمعون ،شمعان ،فطرس بن یونا ،بونا ،حمون ،خونیا ،یوحنا و ...آمده است .در منابع تفسیری
پیش از قرن سوم چندان تمجیدی از پطرس نیامده است ،اما در منابع قرن سوم و پس از آن ،از وی تمجید شده است.
علیرغم اینکه غالب مفسران متقدم و متأخر از پطرس تمجید کردهاند ،اما در تفسیر طبری و چند تفسیر از متأخران،
مانند :تفسیر المنار و الفرقان ،از پطرس مذمت شده که با بررسی سخنان آنان ،روشن میشود که علت این امر ،وجود
روایتی است که در آن ،عیسی(ع) پطرس را مذمت کرده است ،اما این روایت برگرفته از اناجیل موجود است که مورد
تحریف واقع شدهاند و از طرفی با وجود کثرت روایات در تمجید پطرس ،این روایت در مقابل آنها تاب برابری ندارد.
نام پولس نیز همانند پطرس در قرآن نیامده است ،اما مفسران ،اعم از شیعه و سنی به مناسبت برخی آیات ،نام وی را ذکر
کردهاند .مفسران شیعه و اهل سنت متفقاند که پولس ،بدعتهایی را در دین مسیحیت وارد کرده است ،از جمله اینکه
موجب ورود «تثلیت» در دین مسیحیت شده است و نیز با کنار گذاشتن تکالیف در دین مسیحیت آن را از شریعت بودن،
خارج ساخت.
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