
نام و اوصاف امام                   در انجیل
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(  ل متیمشخصا در انجی)در انجیل ( علیه السالم)در این فایل قرار است درباره نام و اوصاف امام حسین 
:قبل از ورود به بحث ، تبیین مقدماتی الزم است .بررسی هایی داشته باشیم

ز هم مشتمل با وجود اینکه متاسفانه در ایشان تحریف روی داده ، هنو... معتقدیم که تورات ، انجیل ، زبور و 
.تند بر بشارت ها و پیشگویی های متعددی پیرامون ظهور پیامبر اکرم و اهل بیت گرامی ایشان هس

: ممکن است سوالی مطرح شود که 
اگر این کتاب ها را تحریف شده و غیر اصیل می دانید پس چرا به آن ها استناد می کنید؟

:  پاسخ 
درحدیاتانبیاءوحیانیمیراثهمهنوزبلکه!داندنمیباطلوتحریفیراکتباینمطالبتمامقرآن❖

اگرودداننمیسندوحجتخودشانبرایراهاآن،کتباینپیروانعالوهبه.اندماندهباقیکتباین
...بپذیرندبایدقاعدتاکنیماثباتخودشانکتبازرااسالمحقانیتما
ازقبلنقرچندبهمربوطآسمانیکتبدرمامعصومامامانواسالمپیامبرظهوراینکه،گذشتهایناز❖

خاتمامبرپیاینکهواستتاریخطولدرالهیانبیایپیشروخطوجودگرنشانخودشوددادهمژدهاسالم
ظحفهاقرنطولدرگونهاینراایشانحقانیتعالئمخداوندکهبودهخداتاییدچنان موردآن(ص)

.اوستبهاعتمادمنطقیدنباله،معجزهصاحبقولبهرجوعکهپیداستوکرده
میدهدنشاناین،باشدکردهپیشگوییرابعدهاقرنبهمربوطایواقعه،متنیاگرکهشوددقتهمچنین❖

.استنداشتهعندیمنوبشریمنشاپیشگوییآنکه
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:ورود به اصل بحث

کتاب مقدس

من شما را برای توبه ، با آب تعمید می دهم ؛ اما آن که پس از من می آید تواناتر از )
ش او شما را با روح القدس و آت. من است و من حتی شایسته برگرفتن کفشهایش نیستم

او کج بیل خود را در دست دارد و خرمنگاه خود را پاک خواهد کرد . تعمید خواهد داد
و گندم خویش را در انبار ذخیره خواهد نمود، اما کاه را با آتشی خاموشی ناپذیر 

.(خواهد سوزانید

12و 11: 3متی❖
:  گونه فرمود حضرت یحیی پس از پیشگویی عذاب بنی اسرائیل به علت عصیانشان ، این

یشده و اکنون غسل تعمید ، یک نوع آداب دینی بوده است که برای توبه و مقاصد دیگری انجام م: توضیح 
.نیز در مسیحیت و صابئی گری وجود دارد
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ه آرامی انجیل در اینجا ابتدا اصل متن را تحلیل می کنیم و سپس برای یافتن نام این شخصیت موعود ، به ترجم
.  متی رجوع خواهیم کرد

1

2

منازدبع،موعودشخصیتآنکهکندمیتصریحیحییحضرتجملهاز
نایو.اندبودهیحییحضرتبامعاصرعیسیحضرتولی.آمدخواهد

!استمسیحیواسالمیمنابعاتفاقمورد

حضرتکهبینیممی(2۷_22بند:3باب،یوحناانجیل)درجملهاز
رامردموداشتهپیروانی،یحییحضرترسالتوحیاتدوراندرعیسی
!استمیدادهتعمید

. تنی نیستمسیحیان این شخص موعود را حضرت عیسی میدانند ولی به دالیلی این قول پذیرف
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.(روحانی بلندپایه مسیحی که پس از تحقیقاتی به اسالم گروید)

اسقف داوود بنیامین 
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، ما را به همین نکته توجه میدهد که آن 1۷3در تورات و انجیل ، ص ( ص)اسقف داوود بنیامین در کتاب محمد 
!شخصیت بزرگ ، بعد از دوران حضرت یحیی باید ظهور کند نه معاصر با او
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د و چنین حضرت یحیی در دین اسالم ، مسیحیت و صابئی گری ، جایگاه واالیی دار
خودش شخصیت بزرگی بنابر متن انجیل متی به آمدن شخصی در دوران بعد از

!  بشارت می دهد که جایگاه بسیار واالتری از ایشان دارد

ه حال چرا مسیحیان آن شخصیت بزرگ را طلب نمی کنند؟ خصوصا ک
کان و یعنی بین نی.( او بین کاه و گندم جدایی می اندازد: )فرموده است 

! اشرار جدایی انداخته و ایشان را از یکدیگر مشخص می کند

؟چرا مسیحیت به چنین شخصی بی اعتناست
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د ببینیم حضرت و برای این منظور بای. حال برای فهم بیشتر متن باید به اصل زبان مورد تکلم حضرت یحیی رجوع کنیم
عیسی و حضرت یحیی به چه زبانی تکلم می کرده اند؟ 

(  تواناتر)ه آمده است ولی در انتقال به یونانی ، آن را ب( علیه السالم)در زبان اصلی خواهیم فهمید که نام امام حسین 
.ترجمه کرده اند

دادهقرارعیارممتنرایونانیزبانباانجیل،غالباًکهاستاینمسیحیتاساسیاشکاالتازیکی
درجهدروآرامیزبان،یحییحضرتوعیسیحضرتمحیطدررایجزبانکهحالیدر.اند

زبانهببزرگواراناینو(مواردیچنینومذهبیمتونمطالعهدر).استبودهعبریزبانبعدی
ایشانکلماتلاصبهبایدخودپیشوایانسخنانفهمبرایکهپیداست!اندکردهنمیتکلمیونانی

(.میشودشتربیفاصلهوشدهترجمهدیگرهایزباندرهمآنکه)یونانیترجمهیکنهوکردتکیه
آینهواندتنمیترجمهواندمیدادهتعلیموکردهمیتکلمخودقومزبانبهانبیاءکهپیداست

.باشدکاملی



10

:می گوید 31مستر هاکس ، عالم و مبلّغ مشهور مسیحی در قاموس کتاب مقدس ، ص 

مول زبان آرامی نزدیک به زبان عبرانی بود و متدرّجاً عبرانی متروک و آرامی مع)... 
انی زبان که و فعالً مسیحیان سری. چنانکه در عصر مسیح در یهودیه معمول گشت. گردید

.(در حوالی موصل یافت می شوند بدان زبان متکلم اند
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:می گوید ( انجیل مورد استناد ما)، درباره انجیل متی 112مستر جیمز هاکس در همین کتاب ، ص 

که شاید متی در نوشتن انجیل خود از انجیل مرقس و یک نسخه دیگری از گفته های مسیح را)
.(خودش تهیه کرده بود و قبالً به زبان آرامی نوشته شده بود منبع اطالعات خود قرار داد

2

1

آیا این کتاب همان انجیل اصلی نبوده است؟

چرا همان کتاب منبع را در بین کتب مقدس مسیحیت نمی بینیم؟ 

به یک کتاب این عبارت نیز نشان می دهد که زبان حضرت عیسی و محیط ایشان آرامی بوده و نویسنده انجیل متی
البته پنهان نماند که می توان پرسید. متکی بوده است( از تعالیم مسیح)آرامی زبان 
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لیساک،عالماننظرتحتکه)مقدسکتابازنوهزارهترجمهدر
رهدرباایمقدمه(.استشدهتدوینمسیحیمختلففرقوها
نایازمورددوبهماکهشدهدادهقرارمقدسکتابازدفترهر

.دهیممیارجاعهامقدمه
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انجیل مرقس 

آرامی در مقدمه ترجمه انجیل مرقس آمده است که نویسنده این کتاب ، پس از به کار بردن کلمات
.آن را به یونانی ترجمه می کند

!بوده استآرامیاین نیز نشان می دهد اصل زبان گفتاری محیط حضرت عیسی و یحیی ، 
1
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انجیل متی 

اول ، اما در مقدمه انجیل متی می گویند که مخاطب این کتاب در مرحله
: چون ! برای مسیحیان یهودی نژاد نگاشته شده است

.اصطالحات رایج بین یهود را ، به کار می برد و توضیحی درباره آن نمی دهد

. از آداب و رسوم یهودی یاد می کند بدون اینکه آن ها را توضیح بدهد
ت یهودی یعنی پیش فرض نویسنده کتاب این بوده که مخاطبینش با آداب و سنن و اصطالحا

.آشنایی دارد و نیاز به توضیح ندارد

ین و بنا دارد با ا( بیش از سایر انجیل نگاران)موارد متعددی را به کتب مقدس یهود ارجاع داده 
.استنادات مکرر نشان دهد که حضرت عیسی همان پیامبر موعود در کتب یهود است

2

1

3

2
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داستانی نقل شده که در ضمن آن بقیه ( 2۸_21بند )از این کتاب 1۵همچنین در باب 
ان بیاورند نیز را سگانی غیر قابل ترحم معرفی میکند که اگر ایم( غیر بنی اسرائیل)اقوام 

!مانند سگان جیره خوار یهود می توانند از رحمت الهی بهره ببرند

شان می و چند مورد دیگر نیز دراین کتاب وجود دارد که تعصبات روشن یهودی را ن
ودی تبار دهد و چنین می فهماند که مخاطب نیز کم و بیش چنین نگاهی داشته و یه

.و بنی اسرائیلی بوده است

آن زمان نیز مجموع این قرائن نشان میدهد که اصل کتاب انجیل متی ، برای یهودیان نوشته شده بود که یهودیان
.  غالباً زبان آرامی و در درجه دوم عبری داشته اند 

.(د شددو زبان که همراه با زبان عربی ، شباهت های فراوانی به یکدیگر دارند که در آینده مقداری روشن خواه)

!  ی استپس این انجیل متی که رایج است و به زبان یونانی نگاشته شده است در واقع ترجمه ای از نسخه آرام
فرضا که چنین و.( چنانکه جیمز هاکس تصریح کرد)فرضا نیز که چنین نباشد ، از یک منبع آرامی استفاده کرده 

.نباشد زبان اصلی آن محیط ، آرامی بوده است

.بنابراین کامال معقول است که برای فهم بهتر متن ، باید ترجمه آرامی انجیل متی رجوع کنیم
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بعد از من کسی : )دیدیم که در ترجمه انجیل متی که برگرفته از نسخه یونانی بود ، چنین از قول حضرت یحیی آمده است که 
.(می آید که از من تواناتر است

:حال به نسخه سوری آرامی انجیل متی از همان قسمت رجوع کنیم 

sepehr.mohamadi.name/TheSyriacNewTestament.htm

را ( ییزبان محیط زندگی حضرت عیسی و یح)در این آدرس باال نسخه ی انجیل با زبان آرامی 
. مشاهده می کنید که به خط عربی نوشته شده است 

(11بند . 3باب . در انجیل متی . )را مشخصا آنجا مشاهده کرد ( ع)سید الشهداء و میتوان نام 

sepehr.mohamadi.name/TheSyriacNewTestament.htm
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اناشوادالهو"منیهوحسیناتا"دبتریدینهولتیبوتابمیالکونمعمدانا
مدکاوبایدهدرفشاهوبنوراودقودشابروحالکونمعمدهولمشقلمسنوهی
دعکادالبنوراموقدتبناوالوصروهیکنشحطاوادروهی

1

اهالستلالذیمنیاقوىهوبعدییأتیالذیولکن.للتوبةبماءاعمدکمانا
یدهفیرفشهالذیناروالقدسبالروحسیعمدکمهو.حذاءهاحملان

تطفأالبنارفیحرقهالتبنواما.المخزنالىقمحهویجمعبیدرهوسینقی
2

ید که با دقت و مقایسه این متن عربی و آرامی میتوان فهم
.کلمات این دو زبان شباهت باالیی دارند

به این عبارت می رسیم11از جمله در بند 
(اتا حسین هو منی)که 

.حسین می آید که او از من است
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و امثال آن رو به رو هستیم( تواناتر)ولی در ورژن یونانی ، و ترجمه های تابع آن ما با کلمه 



20

(  هو منی)حسین می آید که او از من است : حضرت یحیی در اینجا می فرماید 



21

.این داللت بر شباهت روح و مسیر این دو بزرگوار دارد 
.البته هر دو شخصیت الهی به فرمان طاغوت زمانشان به شهادت رسیدند و ذبح شدند

تشبیه نیز احوال خود را بنابر بعض احادیث به حضرت یحیی( ع)امام حسین
:31از رجوع شود به مقتل لهوف ، از سیدبن طاووس ، ص . کرده اند 

http://lib.eshia.ir/86572/1/31

.خواهد آمد( ع)حضرت یحیی دارد می فرماید بعد از دوران من حسین

http://lib.eshia.ir/86572/1/31
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.او شما را با آتش و روح القدس تعمید خواهد داد 

م از جانب صادق است زیرا امامان معصو( ع)میدانیم که این نشانه نیز بر امام حسین
:ود به این باب از کتاب الحجه اصول کافی رجوع ش. روح القدس تقویت میشوند

ذِکْرُ الْأَرْوَاحِ الَّتِی فِی الْأَئِمَّةِعلیهم السالم بَابٌ فِیهِ

http://lib.eshia.ir/27311/1/677

http://lib.eshia.ir/27311/1/677
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گیردیمشکل(ع)حسینامامبهارادتمسیرازکهایتوبهوتطهیرهمچنین
ادیانیگردازرابسیاریکهایگونهبه.استشدهشناختهوسابقهپربسیار

.استشدهمکاتبدیگرازبسیاریالگویو.میکندتطهیرنیز
لوبقدرحضرتآنکهاستمحبتیحرارتازکنایهآتشباتوبهوتطهیر

.استشدهاشارهآنبهنیزشریفحدیثدرومیکندایجادمومنین
.ستنیآببامیدهداوکهتوبهوتعمیدیعنیایریشهوحرارتباروحتطهیر

.شددادهتوضیحکهاستدیگریسنخازبلکه



24

: می فرماید ( از انجیل متی12بند : 3بنابر باب )نکته دیگر اینکه حضرت یحیی 
یعنی خوبان را از بدان و اشخاص)او بین کاه و گندم جدایی خواهند انداخت 

.( بی ثمر جدا می کند 
ه دنباله ب. می دانیم با حرکت ایشان ، بسیاری حقایق برای امت اسالم روشن شد   

د و شهادت ایشان صفوف مشخص شد و بنی امیه برای مدت ها دچار آشوب شدن
اری سقوط به هدفشان که نابودی اسالم بود نرسیدند بلکه نهایتا به حال خون ب

کردند 
.هم اکنون نیز حرکت امام حسین ع یک الگو و اسوه برای بشریت است 


