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 چكيده

پژوهش حاضر پيرامون بررسي شخصيت حضرت عيسي عليه السّالم  در قرآن و عهد جديد مي باشد، كه 

دستاوردهاي تحقيق حاضر، شناخت صحيح و وحياني از شخصيت حضرت عيسي عليه السّالم  مي باشد. چرا 

اگر فقط برعهد جديد تكيه شود شناخت صحيحي در دست نخواهد آمد، و به طريق افضل بايد گفت كه با  كه

تكيه بر آيات قرآني ، مي توان پي به شخصيت واقعي ايشان و ابعاد زندگانيشان مانند والدت، رسالت ، معجزات 

 و عروج وي پرداخت.

ن ذكر در ابتدا سعي شده است كه رؤوس مطالب  از روش تحقيق رساله حاضر كتابخانه اي مي باشد كه شايا

آيات وروايات و اصل كتاب  عهد جديدآورده و سپس به مقايسة بين مطالب پرداخته شود. لذا در ابتداء به 

مسائلي مانند والدتي، رسالت ، معجزات وعروج حضرت از نظر قرآن پرداخته مثالً در مساله والدت آيات 

يم  و سپس حوادث قبل و بعد از والدت بيان شده است و  آيات پيرامون ويژگي مربوط به اصطفاء حضرت مر

هاي رسالت وي ذكر، و در ادامه به انواع معجزات حضرت در قرآن قرآن اشاره كرده است و در پايان به مسالة 

عروج پرداخته است، قسمت دوم رسالة مذكور همين مطالب يعني والدت  وي و حوادث حين والدت وي، 

سالت حضرت ، انواع معجزات و عروج حضرت از ديدگاه عهدجديد پرداخته شده است. و در ادامه به ر

مقايسه مطالب ذكرشده پرداخته و موارد افتراق و اشتراك دو كتاب مقدس پيرامون شخصيت ذكرشده است و 

 در پايان به يك سري مطالب تكميلي پرداخته است.

منابع اصلي در رساله مذكور  اصل كتاب مقدس  قران كريم )با تكيه بر تفسير شريف الميزان( و عهد جديد مي 

 استفاده شده است. …باشد البته در كنار آن از يك سري كتب روايي، تاريخي،لغوي 

 عروج  –معجزه  –عهد جديد  -مسيح-: عيسي ه هاكليد واژ

 

                                                 
 جامعه الزهراء)س( رشته تفسير و علوم قرآن. 3. دانش آموخته سطح 1


