
 انجيل برنابا
  

  مقدمه
آور اهللا براي شما هستم كه آنچه را پيش  اي بني اسرائيل، من پيام”: و چون عيسي ابن مريم گفت”  

آيد كه  دهم كه پس از من مي آوري بشارت مي كنم و شما را به پيام از من در تورات مكشوف شده تأئيد مي
  ).6: 61سوره (“ باشد مي‘ حمدشده’نامش 

“ انجيل اصلي”اي از  كنند، آن را گفته خوانند و قرائت مي اين آيه را در قرآن ميمسلماناني كه   
توانسته  در نظر ايشان، انجيل اصلي نمي. كنند پندارند و آن را پيشگويي روشن براي ظهور محمد تلقي مي مي

انان در تالش بعضي از مسلم. بايست مرگ عيسي بر صليب را انكار كرده باشد عيسي را پسر خدا بنامد و مي
گردند كه با اين عقايد سازگار باشد، حتي  دنبال مداركي مي اعتبار ساختن كتب مقدسه مسيحيان، به براي بي

در اين انجيل، . “انجيل برنابا”يكي از اين مدارك، كتابي است به نام . اگر كل كليسا آنها را جعلي ناميده باشد
هاي قانوني تضاد دارد اما با اعتقادات مسلمانان   كه با انجيلبه گفته بعضي از مسلمانان، مطالب زيادي هست

اي  روند كه آن را انجيلي اصلي هايي كه با مسيحيان دارند، آنقدر پيش مي ايشان در بحث. همسو است
برخي از مسلمانان عقايد خود را در . دانند كه از آسمان بر عيسي نازل شده و او آن را بر برنابا فرو خواند مي
  .مقدس و سنت سازند، و نه بر قرآن و كتاب د زندگي و تعاليم عيسي بر پايه اين كتاب استوار ميمور

را در پاكستان “ انجيل”يك مسلمان پاكستاني به نام آتائور رحيم كه زحمت فراواني كشيد تا اين   
سي باقي مانده، يعني انجيل برنابا يگانه انجيلي است كه از يكي از شاگردان عي”: بشناساند، چنين گفته است

لذا، بر خالف نويسندگان . از كسي كه بيشتر وقت خود را در معيت عيسي در طول سه سال خدمت او گذراند
رحيم اين امر را كامالً ناديده “ .شده، تجربه و شناخت مستقيمي از تعاليم عيسي داشت هاي پذيرفته انجيل

او هيچ شواهدي . ن او بود و متي نيز اندكي بعد از آنگيرد كه يوحنا از ابتداي خدمت عيسي از همراها مي
  .دهد تا نشان دهد كه برنابا در طول سه سال خدمت عيسي، واقعاً شاگرد او بوده است ارائه نمي
مسيحيان انجيل برنابا را جزء الينفك ”: نام علي اكبر، چنين گفته است متفكر مسلمان ديگري به  

شوراي كليساها حدود سيصد . كنند ر آن را در كليساهايشان موعظه ميآورند و كمت شمار نمي عهدجديد به
روشني  شك علت اين امر اين بوده كه در آن به بي. سال پيش از محمد پيامبر، اين انجيل را محكوم كرد

اما نامبرده هيچ مدركي دال بر محكوميت اين كتاب در شوراي “ .ظهور محمد پيامبر پيشگويي شده است
  .دهد ئه نميكليساها ارا

 به  
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عنوان “ مقدس محمد در كتاب”نام  ادعاهاي مشابهي از سوي عبداالحد داود در كتاب مشهورش
اين انجيل از سوي كليساها رد شده زيرا بيان آن بيشتر شبيه قرآن است و نيز به اين ”: نويسد او مي. شده

ز همه، به اين دليل كه كلمات دقيق تر ا وضوح بيان كرده، و مهم دليل كه ماهيت رسالت عيسي مسيح را به
  “.عيسي در مورد محمد را ضبط كرده است



كنند؟ آيا به اين علت كه اين كتاب حاوي  حال حقيقت چيست؟ چرا مسيحيان اين انجيل را رد مي  
  تري عليه اعتبار آن وجود دارد؟ هايي است در مورد محمد، يا اينكه داليل محكم پيشگويي

  
  پيشينه كتاب

واسطه كار جرج سيل بود كه در مقدمه ترجمه   باري كه وجود چنين انجيلي مطرح شد، بهنخستين  
سيل در مقدمه خود به ترجمه اسپانيايي اين كتاب، نوشته .  به آن اشاره كرد1734خود از قرآن به سال 

ادعا . مه كردهاستكند كه ادعا كرده بود كه آن را از ايتاليايي ترج نام مصطفي اهل آراندا اشاره مي شخصي به
، )1590 -1585(نام برادر مارينو آن را از كتابخانه پاپ سيكستوس پنجم  شده بود كه راهبي ايتاليايي به

اين ترجمه . اش خواب بود، دزديده و پس از خواندن آن، مسلمان شده است هنگامي كه وي در كتابخانه
ترجمه ايتاليايي آن به هلند راه . هنوز موجود استنحوي از ميان رفت، اما بخشهايي از متن اسپانيايي آن  به

) آلمان(كرامر يافت شد كه يكي از فرستادگان پادشاه پروس . اف.  جزو اموال جـِي1709يافت و در سال 
 آن را به شاهزاده اوژن اهل ساووآ داد و در طول سالها دست به دست گشت تا اينكه 1713او در سال . بود

  .يد و در كتابخانه سلطنتي قرار داده شد و هنوز نيز در آنجا است به وين رس1738در سال 
 صفحه مقدمه به 70 آن را با 1907النْسديل و لورا راگ آن را به انگليسي ترجمه كردند و به سال   

كننده ارائه شده بود تا شرح دهد كه چرا محققان مختلف آن را  چاپ رساندند؛ در اين مقدمه، داليلي قانع
، ترجمه عربي آن با 1908در سال . دانند و اينكه در قرون وسطي نوشته شده است علي ميانجيلي ج

زبان اردو منتشر شد كه مبتني بر  ، دو ويرايش آن به1916اي جديد در قاهره انتشار يافت و در سال  مقدمه
  .ترجمه عربي بودند

اي كشورهاي اسالمي منتشر هاي اين انجيل به بسياري از زبانه  ترجمه1980 و 1960بين سالهاي   
 مجدداً در پاكستان 1973ترجمه انگليسي آن كه توسط النسديل و لورا راگ انجام شده بود در سال . شد

جالب اينجا است كه . عنوان انجيل واقعي عيسي معرفي كردند چاپ شد و جرايد اردو و انگليسي آن را به
اي كه شواهدي  النسديل و لورا راگ نيستند، مقدمه صفحه مقدمه 70هيچيك از اين تجديد چاپها حاوي آن 

ترجمه انگليسي اين كتاب . داد دال بر اينكه اين كتاب، اثري جعلي متعلق به قرون وسطي است ارائه مي
اي به ناشران قبلي  اكنون در بريتانيا و آمريكا از سوي چندين انتشارات اسالمي چاپ شده، اما هيچيك اشاره

  .كنند ه انگليسي، يعني النسديل و لورا راگ نمييا به مترجمان اولي
  

  مطالب و پيام كتاب
  :دهيم ذيالً شرحي خالصه از مطالب آن ارائه مي. توان به چندين بخش تقسيم كرد انجيل برنابا را مي  

 
  9 -1هاي  فصل

 .با علماي دين در خصوص شريعت“ مباحثاتش”والدت عيسي؛ كودكي او و   
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  47 - 10هاي  فصل
عمل  كند و معجزات به او رسالت خود را آغاز مي. كند كتاب انجيل را از خدا دريافت ميعيسي   

من مسيح موعود نيستم؛ مسيح موعود از نسل اسماعيل به دنيا خواهد ”: گويد او موعظه كرده، مي. آورد مي
  “.آمد

  
  98 - 48هاي  فصل

. گويد كه پسر خدا نيست ان ميكنند اما او به ايش سربازان رومي عيسي را همچون خدا پرستش مي  
  .او آمده است تا ظهور محمد را بشارت دهد

  
  126 - 99هاي  فصل

كند و  آيند تا عيسي را پادشاه سازند، اما او سرزمين خود را به قصد دمشق ترك مي جماعت گرد مي  
  .كند پس از آن، به شهرهاي ديگر سفر مي

  
  153 -127هاي  فصل

  .دهد وبه، روزه، دعا، ترس خدا و اخالقيات واال تعليم ميعيسي شاگردانش را در خصوص ت  
  

  191 -154هاي  فصل
. دهد عيسي در باره دنياي گناهكار، ماهيت گناه، احيا، آزادي، بهشت، و تقدير ازلي تعليم مي  

مسيح ”دارد كه  كند كه كتابي مخفي از موسي ديده كه اعالم مي همچنين اشاره شده كه كاتبي ادعا مي
  “.از نسل اسماعيل خواهد بود، و نه از نسل اسحاقموعود 

  
  222 -192هاي  فصل

كوشند او را  يهوديان مي. نمايد كند و مجازات اورشليم را پيشگويي مي عيسي ايلعازر را زنده مي  
شود و چهره يهودا  عيسي به آسمان برده مي. كند يهودا به او خيانت مي. شود سنگسار كنند اما او ناپديد مي

عيسي . شود اشتباه به جاي عيسي مصلوب مي يهودا به. نظر آيد كند كه شبيه چهره عيسي به ي تغيير ميطور
سازد كه  او برنابا را مكلف مي. گويد كه مصلوب نشده بوده شود و به ايشان مي به ياران و به مادرش ظاهر مي

  .گردد او پس از آن به آسمان باز مي. انجيل را بنويسد
  

  يلپيام اين انج
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ذيالً به . مسلمانان ارزش بسياري براي اين انجيل قائلند زيرا تعاليمش بر عليه تعاليم عهدجديد است
كنيم، نكاتي كه مؤيد برخي از اعتقادات مسلمانان است، اما با تعاليم  نكات اصلي اين انجيل اشاره مي

  :باشد عهدجديد متناقض مي



  
 او نه خدا است و نه پسر خدا، و نه ). 55برنابا، فصل (آور او است  عيسي بنده خدا است و فقط پيام

  ).100 و 55هاي  برنابا، فصل(نوعي خدا 
 او ). 44 -42هاي  برنابا، فصل(كند  عيسي ظهور مسيح موعود را كه همانا محمد است پيشگويي مي

ه آن پسر ابراهيم ك. دهد شود كه مسيح موعود است و اين عنوان را به محمد نسبت مي منكر مي
  ).44برنابا، فصل (قرباني شد، اسماعيل بود و نه اسحاق 

 نظر برسد  عيسي پيش از مصلوب شدن، به آسمان عروج كرد، و طوري شد كه يهودا شبيه عيسي به
كسي كه بر صليب مرد، يهوداي ). 215برنابا، فصل (عيسي بر صليب نمرد ). 220برنابا، فصل (

يون عيسي جسد يهودا را دزديدند و ادعا كردند كه عيسي حوار). 216برنابا، فصل (اسخريوطي بود 
  .اند بسياري از حواريون، از جمله پولس، اين فريب را تعليم داده. زنده شده است

 

  شواهد مربوط به اصالت كتاب
اند كه اين انجيل در زمان رسوالن و شاگردان ايشان و پدران كليسا و شاگردان  مسيحيان مدعي  

هاي مسيحيان اوليه مورد اشاره قرار  هاي عهدجديد در نوشته تقريباً همه كتاب.  استايشان وجود نداشته
اما مسلمانان براي نسخه خطي اين كتاب، . اي به انجيل برنابا نشده است گرفته، اما هيچ نوع اشاره

براي . گردد باز مي)  م200 -130(دهند كه به روزگار ايرِنيوس  اي طوالني و پر آب و تاب ارائه مي تاريخچه
عمل آورده  هايي مبسوط از انجيل برنابا به در تأئيد نظرات خود، نقل قول”گويد كه ايرنيوس  مثال، رحيم مي

وقتي موضوع را مورد “ .هد كه انجيل برنابا در قرن و اول ميالدي در گردش بوده است اين نشان مي. است
كند، نه از  هاي خود از رساله برنابا نقل قول مي وشتهكنيم كه ايرنيوس در ن دهيم، مشاهده مي مطالعه قرار مي

پردازد، در حالي كه  يعني نامه و معموالً به تشريح تعاليم مي“ رساله”. (نامد آنچه كه رحيم انجيل برنابا مي
  .)شرح زندگي عيسي است“ انجيل”

با كشف گرديد، و ، بقاياي انجيل برنا.) م478(رحيم ادعا كرده كه در زمان حكومت امپراطور زنون   
طبق نظر او، اين نكته در . اي از اين انجيل كه به دست خودش نوشته شده بوده، بر سينه او يافت شد نسخه
 در شهر 1698، كه به سال 450 -422يي، جلد دوم، صفحات  ، بوالند جونيActa Sanctoriumكتاب 

اي از انجيل به روايت متي  د اين است كه نسخهگوي اما آنچه اين كتاب مي. آنـْوِر انتشار يافته، ذكر شده است
اين تحريف عمدي از اين كتاب، صدق . برداري كرده بوده، بر سينه امپراطور يافت شده كه خود برنابا نسخه

را از “ برداري كرده بوده به روايت متي كه خود برنابا نسخه”او كلمات . دهد گفتار رحيم را مورد ترديد قرار مي
  .“انجيل برنابا”جاي آن نوشته  و بهقلم انداخته 

  
  شواهدي از تاريخ اسالم

 مي  
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شود، لذا بايد به  از آنجا كه شواهد مربوط به تاريخ مسيحيت، گاه از سوي برخي مسلمانان رد
مطالعه سنت اسالم و روايات تاريخي اسالمي حاكي از اين است كه . شواهدي از تاريخ اسالم اشاره كنيم



در زمان والدت محمد، اعراب با . م، روابط خوبي با حاكم مسيحيِ نجران داشته استمحمد، پيامبر اسال
- مسيحيان حبشه و نيز با سه شاخه مسيحيت در خاورميانه، يعني مسيحيت بيزانتيني، نسطوري، و يعقوبي

وشته بر اساس ن. ها تأثير بيشتري بر اعراب داشتند نسطوري. اند در تماس بوده) طبيعتي تك(مونوفيزيتي 
  .شد بر يكي از ديوارهاي كعبه ديد اسحاق، تصاوير مريم و عيسي را مي ابن

يك . آمدند هاي مختلف مسيحي اشاره دارد كه براي بحث با محمد نزد او مي سنت اسالم به هيأت  
رهبري عبدالمسيح، اسقف نجران، در مسجد مدينه با محمد ديدار كردند  بار، گروهي متشكل از شصت نفر به

شود  گفته مي. محمد به ايشان گفت كه عيسي خدا نيست. ا او در باره الوهيت مسيح به بحث پرداختندو ب
اين مالقات بهترين فرصت بود تا به انجيل . به اين رويداد اشاره شده است) 70 - 40: 3سوره (كه در قرآن 

. ون چنين انجيلي وجود نداشتعنوان شاهدي بر عليه ادعاي مسيحيان اشاره شود، اما چنين نبود چ برنابا به
  .اي در مورد اين انجيل بر محمد نازل نكرد خدا نيز آيه

كه به يحيي ابن منصور مشهور است و پسر يكي از كارگزاران .)  م753وفات (يوحناي دمشقي   
 دار خليفه معاويه و عبدالمالك بود، در مورد مطالب بسياري، از جمله الوهيت مسيح مطلب حكومتي و خزانه

  .كرد اگر چنين انجيلي در آن زمان وجود داشت، قطعاً او به آن اشاره مي. نوشت
اش شامل دوره اوج قدرت عباسيان در  كه دوره خدمت كليسايي.)  م823وفات (ئوس  اسقف تيموته  

الهادي  شود، در جلسات مباحثه در دربار خليفه موسي مي.)  م809 -786(الرشيد  بغداد، در زمان هارون
اين مباحثات نه فقط شامل دفاع از عقايد درست سالمي بر عليه متفكران . شركت جست.)  م786 -785(

اما طبق مدارك موجود، هيچكس به انجيل . گرديد شد، بلكه شامل چهار انجيل نيز مي گزار مي آزاد و بدعت
اه به اين انجيل اشاره علماي اسالم در مورد الوهيت و شخص عيسي بحث كردند، اما هيچگ. برنابا اشاره نكرد

كه حقوق مذهبي و حق بناي كليسا را لغو كرد و قوانين .)  م861 - 847(خليفه جعفر المتوكل . نكردند
. كرد تبعيض براي مسيحيان و يهوديان را وضع نمود، در دربار خود با اشخاصي نظير اسقف ايليا مباحثه مي

  . مرجع استناد نكردعنوان اما در اينجا نيز هيچكس به انجيل برنابا به
گويند به  كه مسلمانان مي.)  م990 -935(كتاب الفهرست نوشته ابوالفرج محمد ابن اسحاق النديم   

دست داده  ها و نويسندگان به تمام مراحل فرهنگ قرون وسطي اشاره كرده است، فهرست طويلي از كتاب
دهند ارائه داده، اما در هيچ جا به انجيل  ميمقدس را تشكيل  هايي را كه كتاب او فهرستي از تمام كتاب. است

  .برنابا اشاره نكرده است
  

 5

و گفت و شنودهاي بسياري ميان .)  م1492 - 756(ها بر اسپانيا حكومت كردند  مسلمانان قرن
عنوان شاهدي بر عليه اعتقادات  مسلمانان و مسيحيان صورت گرفت، اما هيچ مسلماني هرگز اين انجيل را به

وفات (در اين دوره، نويسندگان و مورخان و فالسفه مسلمان بسياري بودند نظير الفارابي . ئه ندادمسيحيت ارا
وفات (، الغزالي .) م1063وفات (، ابن حزم .) م961وفات (، القندي .) م956وفات (سعودي ، الم.) م950

وفات (الدين ابن العربي  ، محي.) م1198وفات (، ابن رشد .) م1141وفات (، ابوالعباس العارف .) م1111
عالوه، در  به. ستاما هيچيك از ايشان به اين كتاب اشاره نكرده ا.).  م1406وفات (و ابن خلدون .)  م1240

لذا . نوشته شده، از اين كتاب نام برده نشده است. م1700هاي تفسير قرآن كه پيش از  هيچيك از كتاب



ذيالً . توانسته پيش از قرن چهاردهم ميالدي وجود داشته باشد بسيار دشوار بتوان باور كرد كه اين انجيل مي
  .پردازيم به شرح اين نكته مي

  
  شواهدي از خود كتاب

ظاهر فيزيكي نسخه خطي انجيل برنابا كه امروز در دسترس است، با توجه به نحوه صحافي و سبك   
  .نوشته شده است.  م1590 تا 1500نگارش و واژگانش، حاكي از آن است كه بين سالهاي 

خدا در تورات به بني اسرائيل امر كرد كه سال يوبيل را . پردازيم نخست به شواهد داخلي متن مي  
هنگام اشاره به سال يوبيل،  اما انجيل برنابا به“ .اين سال پنجاهم براي شما سال يوبيل خواهد بود”: ه دارندنگا

  نويسنده اين رقم را از كجا آورده است؟). 82برنابا، فصل (شود  براي آن فواصل صدساله قائل مي
در . ه را تعيين كرد، پاپ بونيفاس هشتم براي كليسا فواصل زماني يكصدسال1300در حدود سال   

.) م1471 -1464(پاپ كلمنت ششم آن را مجدداً به پنجاه سال تقليل داد و بعداً پاپ پل دوم . م1343سال 
دانسته، اما  رسد كه نويسنده چيزي در باره حكم پاپ مي نظر مي به. آن را به بيست و پنج سال كاهش داد

توانسته  رساند كه اين انجيل نمي ا را به اين نتيجه مياين م. كرده كه آن را عيسي مقرر كرده است تصور مي
  .نوشته شده باشد. م1300زودتر از سال 

براي . شود كه در اين انجيل به عيسي نسبت داده شده است چندين نقل قول از دانته يافت مي  
 اين انجيل 217، 78، 23هاي  ، در فصل“خدايان دروغين و دروغگو”مثال، اصطالح مورد استفاده دانته، يعني 

توصيف جهنم . شود مقدس استفاده شده و نه در قرآن، اما در اين انجيل يافت مي كار رفته كه نه در كتاب به
 178در فصل . اي چشمگير شباهت به تخيالت دانته در باره جهنم و برزج و بهشت دارد گونه در اين انجيل به

شايان ذكر است كه دانته يك . اندازد  را به ياد دانته مياين انجيل آمده كه نـُه آسمان وجود دارد كه باز ما
معروف خود را به “ كمدي الهي”او نوشتن . كرد نويسنده ايتاليايي بود كه در دوره بونيفاس هشتم زندگي مي

  .آغاز كرد. م1300سال 
شود كه   گفته مي194در فصل . شود در اين انجيل عناصر ديگري متعلق به قرون وسطي يافت مي  

در آن روزگار، سرزمين فلسطين را .  عنيا خانواده ايلعازر ارباب يا حاكم دو شهرك بودند، مجدليه و بيت
اين اشاره حاكي از نظام . وجود نداشت“ حاكم”روميها تحت اشغال داشتند، لذا سيستمي تحت عنوان 

  .فئودالي است كه در قرون وسطي متداول بود
روشهاي متداول در دادگاهها كه در . ك اشتباه تاريخي است ي152اشاره به بشكه شراب در فصل   

در پرتو . كند كه نويسنده با جامعه قرون وسطي آشنا بوده باشد  مورد اشاره قرار گرفته، ايجاب مي121فصل 
توان مشاهده كرد  شواهد مذكور و بسياري ديگر كه در اينجا ذكر نشده، چه شواهد خارجي و چه داخلي، مي

ها بعد از برناباي مذكور در عهدجديد  دست كسي نوشته شده باشد كه قرن بايست به ل ميكه اين انجي
  .زيسته است مي
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  اشتباهات و تناقضات
اما .  در اين انجيل آمده كه عيسي در زماني والدت يافت كه پيالطس فرماندار فلسطين بود- 1  

 3همچنين در فصل . سطين منصوب شدم به فرمانداري فل26مطابق گزارشهاي تاريخي، پيالطس بعد سال 
كاهنان اعظم بودند؛ اين امر .) م36 - 18(و قيافا .) م15 -6(اي روي داد كه حنا  آمده كه والدت عيسي در دوره

هيچيك از ايشان در زمان والدت عيسي در اين مقام . نه فقط با تاريخ تناقض دارد، بلكه با خود انجيل نيز
ه سال در مورد حنا اشتباه كرده، حدود بيست و دو سال در مورد قيافا و حدود انجيل برنابا حدود د. نبودند

  .سي سال در مورد پيالطس
در اورشليم و يهوديه صاحب قدرت بود و در آنجا ) آنتيپاس( در انجيل برنابا آمده كه هيردويس - 2  

را او فقط پادشاه جليل اين اشتباه محض است زي). 214برنابا، فصل (سربازان بسياري تحت حكم خود داشت 
برنابا، فصل (در اين انجيل، هيروديس يك غيريهودي ناميده شده .  كيلومتر دورتر بود100بود كه حدود 

او براي برگزاري عيد فصح به اورشليم آمده بود، به همين جهت . ، حال آنكه او يهودي مؤمني بود)217
  .توانست در امر محاكمه عيسي مورد مشورت قرار گيرد

اين امر با روايت . دست نبوكدنصر اسير شد، دو ساله بود ، آمده كه دانيال وقتي به80 در فصل - 3  
گويد نبوكدنصر در سال دوم سلطنتش با دانيال در  تناقض دارد كه مي) 2دانيال، فصل (مقدس  كتاب

 بابل حاكم او چنان تحت تأثير حكمت دانيال قرار گرفت كه او را بر واليت. خصوص خوابش مشورت كرد
  .اگر شهادت اين انجيل را بپذيريم، پس دانيال در اين زمان سه ساله بوده است. ساخت

، روايتي آمده مبني بر گردآوري سه لشكر كه هر يك متشكل از دويست هزار سرباز 91 در فصل - 4  
و ساخت آن تحت حكومت روميها در آن زمان، مالكيت اسلحه . بود تا بر سر مسأله الوهيت مسيح بجنگند

همچنين طبق دائرةالمعارف بريتانيكا، كل لشكر منظم روم در اين زمان، . شديداً تحت كنترل قرار داشت
، در .م70 - 68تا پيش از ويراني اورشليم به سال .  نفر بود كه نيمي از آن ذخيره بودند300ر000حدود 

  .يهوديه فقط پادگان كوچكي وجود داشت
اين محل . كرد  گفته شده كه عيسي از كنگره معبد موعظه مي اين انجيل،127 در فصل - 5  

 متر باالتر از سطح زمين 200توانست محل مناسبي براي موعظه باشد، چون ديوار آن حدود  زحمت مي به
  .شنيد قرار داشت و كسي سخن واعظ را نمي

ين شهر ا. ، گفته شده كه ناصره شهري است در ساحل درياچه جليل21 و 20هاي   در فصل- 6  
در فصل .  كيلومتري درياچه جليل20 متر باالي سطح دريا قرار دارد و در فاصله 100امروز موجود است و 

 كيلومتر 50صور . ، ذكر شده كه شهر صور در نزديكي اردن واقع است، اما چنين چيزي صحت ندارد99
اگر نويسنده با عيسي در اين . دورتر از اين محل، و در ساحل درياي مديترانه در لبنان امروزي واقع است

هايي دچار اشتباه شده است؟ آمده كه زكي عيسي را در  مناطق راه رفته باشد، چرا در خصوص چنين داده
  ).19لوقا، فصل (ناصره مالقات كرد، در حاليكه مطابق انجيل لوقا، اين واقعه در شهر اريحا رخ داد 

 فصل - 7  
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اين امر . وصيف شده كه گويي شخص در اروپا است اين انجيل، تابستان آن گونه ت169 در
شود  بارد و مزارع در تابستان خشك مي با تابستانهاي فلسطين مغايرت دارد زيرا در آنجا باران در زمستان مي



مطابق مضمون اين متن، عيسي در بيابان . و مطلقاً با مناطق سرسبزي كه در اين متن آمده شباهتي ندارد
  .توانسته از تابستاني شبيه تابستانهاي اروپا بهره ببرد  كه قطعاً نمياردن بود، يعني جايي

طور مجزا در دو كتاب عهدعتيق ثبت  هاي ايشان به  حجي و هوشع دو نبي متمايزند كه وحي- 8  
). 185برنابا، فصل (اما در اين انجيل آمده كه ماجراي آنان در كتاب دانيال ثبت شده است . شده است

شود كه در آنها نقل   نيز آشكار مي169 و 165هاي  مقدس در فصل  خصوص مراجع كتاباشتباهات او در
  .گيرد ها را با يكديگر اشتباه مي قول

“ پسر داود”كند كه عيسي آن مسيح موعود نيست؛ با اينحال، عنوان مسيحايي   نويسنده ادعا مي- 9  
، برتري عيسي تعليم داده شده، 19در فصل ). ره و غي21، 19، 11هاي  برنابا، فصل(برد  كار مي را براي او به

  . اين امر رد شده و گفته شده كه در روز قيامت، محمد برتري خواهد داشت55 و 54هاي  اما بعد در فصل
  

  تناقض با اسالم
هايي كه خدا به موسي و داود و عيسي و ساير انبيا داده  خواهد كه به كتاب قرآن از مسلمانان مي  

. ها به هيچ طريقي نبايد با يكديگر تناقض داشته باشند طبق تعاليم اسالمي، اين كتاب. شندايمان داشته با
. مقدس تحريف شده  است مقدس با قرآن اين است كه كتاب اند كه علت تفاوت كتاب مسلمانان بر اين عقيده

 و ساير موارد بسياري از مسلمانان معتقدند كه انجيل برنابا در تعليمي كه در باره مصلوب شدن عيسي
كنند كه اين انجيل بايد يگانه انجيل معتبر باشد، يعني  بنابراين، ادعا مي. دهد، با قرآن همخوان است مي

  .انجيل اصلي
  :كنيم تا تفاوت انجيل برنابا با قرآن را متذكر شويم در اينجا چند مورد مهم را ذكر مي  

  
گرچه انجيل برنابا ادعا .  عيسي نازل شد مطابق برداشت برخي از مسلمانان، انجيل اصلي بر- 1  

كند كه عيسي كلمات الهي را  ، اما تصريح نمي)10برنابا، فصل (كند كه انجيل به قلب عيسي نازل شد  مي
رسد كه نويسنده با ديدگاه اسالمي در  نظر نمي به. اي آسماني اين كتاب دريافت داشت دقيقاً از نسخه

  .خصوص وحي همسو باشد
اعتقاد داشته و آن را بيان كرده “ شهادتين اسالمي”ري توصيف شده كه گويي به  مسيح طو- 2  

 سال بعد از 600اين شهادت . “دهم كه خدايي جز اهللا نيست و محمد رسول او است شهادت مي”: است
  .صورت كامل در يك محل ذكر نشده است حتي در قرآن نيز چنين شهادتي به. عيسي تدوين شد

 عيس- 3  

 8

كند و نقش  ي و رسالت او را مشابه با رسالت يحياي تعميددهنده معرفي مي اين انجيل
نويسنده يحيي و ). 220 و 44 - 42هاي  برنابا، فصل(شود  پيشرو مسيح موعود يعني محمد را براي او قائل مي

و تعليم كنند  رسالت او را كامالً از قلم انداخته، حال آنكه هم قرآن و هم عهدجديد نبوت يحيي را تصديق مي
كند، اما عيسي  عنوان مسيح تصديق مي عالوه، قرآن عيسي را به به. دهند كه وي پيشرو عيسي بوده است مي

در چندين بخش از اين انجيل بروشني ذكر شده كه عيسي، . پذيرد در انجيل برنابا چنين عنواني را نمي
  ).206، 198، 97، 96، 83، 82، 42هاي  برنابا، فصل(مسيح نيست 



و والدت ) 3برنابا، فصل ( در اين انجيل آمده كه مريم عيسي را بدون درد زايمان به دنيا آورد - 4  
كند، دردي كه سبب شد  اما قرآن به درد زايمان مريم اشاره مي. عيسي در خانه يا كلبه يك چوپان رخ داد

  .ودمريم فرياد بر آورد؛ و اينكه عيسي زير يك درخت نخل در بيابان چشم به جهان گش
 پيامبر به جهان گسيل داشت، حال 124ر000اند كه خدا   بسياري از مسلمانان بر اين عقيده- 5  

  ).17برنابا، فصل (رساند   مي144ر000آنكه انجيل برنابا اين رقم را به 
 سال به جهنم فرستاده 70ر000گويد كه خدا گروهي از ايمانداران را براي مدت   اين انجيل مي- 6  

رساند، حتي به اندازه  گويد كه خدا به هيچ مؤمني صدمه نمي ، در حاليكه قرآن مي)137 فصل برنابا،(است 
  ).40: 4سوره (يك مورچه 

 مطابق تعليم اين انجيل، زماني كه تورات تحريف شد، خدا كتاب ديگري فرستاد، يعني كتاب - 7  
طبق اين . ا فرستاد تا جايگزين آن گرددوقتي مردم اين را نيز تحريف كردند، خدا انجيل ر. زبور يا مزامير را

نتيجتاً وقتي انجيل تحريف شد، . فرستد شود، خدا كتاب ديگري مي نظريه، هر گاه كه كتابي الهي تحريف مي
اگر طبق باور . سازد اين امر سؤال بسيار مهمي را در خصوص انجيل برنابا مطرح مي. خدا قرآن را فرستاد

نشده انجيل اصلي است، در اينصورت ديگر نيازي نبود قرآن  ل نسخه تحريفبسياري از مسلمانان، اين انجي
  .فرستاده شود تا جايگزين آن گردد

اما قرآن تعليم ). 178، 57، 52هاي  برنابا، فصل( مطابق اين انجيل، نـُه آسمان و ده جهنم هست - 8  
  ).29: 2سوره (دهد كه فقط هفت آسمان وجود دارد  مي

، حال آنكه قرآن تعليم )35برنابا، فصل (دهد كه شيطان خالق جهنم است  م مي اين انجيل تعلي- 9  
  ).11: 25سوره (دهد كه جهنم را خدا آفريده است  مي

 در اين انجيل ذكر شده كه پيش از روز آخر، پانزده روز ويراني قدم به قدم وجود خواهد داشت -10  
زدهم، آسمانها همچون طوماري پيچيده خواهد شد و كند كه در روز سي همچنين ذكر مي). 53برنابا، فصل (

هد كه انسان تا به  همه اينها در تناقضي آشكار با قرآن قرار دارد كه تعليم مي. اي خواهد مرد هر موجود زنده
در قرآن، هيچ جا به مرگ فرشتگان مقدس اشاره نشده، بلكه ). 37 - 33: 80سوره (روز آخر زنده خواهد بود 

  ).17 - 15: 69سوره (نان كماكان به انجام وظيفه ادامه خواهند داد تصريح شده كه آ
 در اين انجيل ادعا شده كه عيسي گفته كه مرد بايد به يك زن اكتفا كند، حال آنكه قرآن -11  

  ).115؛ برنابا فصل 3: 4سوره (اختيار حداكثر چهار زن را مجاز شمرده است 
از قول عيسي آمده كه زكات و قرباني جزء احكام الهي  اين انجيل، 67 و 66، 32هاي   در فصل-12  

هاي سوختني را  عبارت ديگر، اين انجيل منكر اين است كه خدا قرباني به. نيست، بلكه سنت ابداعي بشر است
كند كه خدا به بني اسرائيل امر كرد تا قرباني تقديم كنند  اما قرآن تأئيد مي. در تورات امر كرده بوده است

  ).10 - 1: 19مقدس، اعداد  ؛ كتاب72 -67: 2ره قرآن، سو(
    
 منبع   
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اعتقاد واحدي را در خصوص مصلوب شدن ) يعني قرآن و انجيل برنابا(آشكار است كه اين دو
  .دارند، اما در مورد تعاليم ديگر، اتفاق نظر اندكي ميان آنها وجود دارد عيسي بيان مي
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  نتيجه
دهند فاقد   و اصالتي كه مسلمانان به انجيل برنابا نسبت ميدر اين مقاله، نشان داديم كه تاريخچه  

توانسته زودتر از  دهند كه اين كتاب نمي شواهد تاريخي و شواهد موجود در خود كتاب نشان مي. اعتبار است
اين كتاب . تواند برناباي مذكور در عهدجديد باشد نويسنده آن نمي. قرن چهاردهم ميالدي نوشته شده باشد

  . اشتباه و تناقض است و عمده مطالب آن با معتقدات اسالمي تناقض داردمملو از
وقتي به تمام اشتباهات و فقدان . انجيل برنابا بهترين نمونه از نتيجه كار نقد تاريخي و ادبي است  

است “ برناباي دروغين”رسيم كه  اين انجيل اثر دست  كنيم، به اين نتيجه مي انسجام موجود در آن دقت مي
زيست و تعليم  ه هرگز شاگرد عيسي در قرن اول نبوده و هيچگاه در سرزميني نزيسته كه عيسي در آن ميك

  .داد مي
 


