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  قرآن كريم  

  )171 :نساء(  
  

  بانربنام خداوند بخشندة مه
  

  پيشگفتار
  

يم و بر همة پيامبران و برگزيدگانش درود ستاي همتا را مي خداوند پاك و بي
  . فرستيم مي

فراخواندن مسيحيان به توحيد، دعوت شگفتي نيست و نبايد ماية خشم و موجب 
و يكتاپرستي بود  خود مناديِ يكتاشناسي �  زيرا هر چند مسيح،رنجش آنان شود

ي واحدي و حيات جاوداني اينست كه ترا خدا «:خوانيم چنانكه در انجيل يوحنّا مي
 و نيز در انجيل مرقس .»)3-17 :يوحنّا(حقيقي و عيسي مسيح را كه فرستادي بشناسند 

 واحد  خداي ما خداوندِ خداوند،! همة احكام اينست كه بشنو اي اسرائيلاول «:آمده
 خداي خود را به تمامي دل و تمامي جان و تمامي خاطر و تمامي است و خداوند،
 متأسفانه از راه � پيروان مسيح ، با اين همه.»)30-13 :سمرق(نما  قوت خود محبت

اي ندارد  فاصله كه از شرك كمترين »تثليث« توحيد به كژ راهه رفته و به راستِ
 چنانكه ،سابقه نيست  و اين انحراف در پيروان اديان توحيدي ناممكن و بي،اند گراييده

هاي فرعون مصر و گام نهادن  تبني اسرائيل پس از رهايي از سمخوانيم  در تورات مي

___________________ 

، از اين سخن باز ايستيد كه بنفع شما است، جز اين نيست كه خدا معبودي يگانه )اقنوم(مگوييد سه  «-1

  .»است
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 � همين كه چند شبي از فيض حضور پيامبر و منجي خود موسيدر صحراي سينا،
. 1 گرفتار آمدند و از دائرة توحيد، پاي بيرون نهادند»گوساله پرستي«محروم شدند به 

 موجبات گوناگون و از جمله علل اجتماعي و تاريخي روشني البته انحراف مسيحيان،
 به توجيهات همچنين در اين نوشته،. ها اشاره خواهيم كرد در اين رساله بداندارد كه 

پردازيم و وجوه بطالن آنها را ارائه   برخي از مبلغين مسيحي مي»شبه دالئل«ناموجه و 
آرزوي ما اين است كه مسيحيان منصف به توفيق خداوند يكتا از انديشة . دهيم مي

 گردند و بيقين دريابند كه در تعاليم حقيقي منحرفانة تثليث به توحيد خالص باز
همچنين اميدواريم . باز نبوده است (The Trinity) جايي براي أقانيم ثالثه �مسيح

عالوه بر توجه به توحيد ذات و صفات خداوند، به توحيد پرستش او  �يپيروان عيس
اني و رفتار از ذهن و انديشة آنان به زندگ» يكتاشناسي«نيز گرايش يابند تا موضوع 

يا توحيد عملي بيانجامد يعني در جريان حيات » يكتاپرستي«ايشان منتقل شود و به 
اجتماعي خود، راه تعبد و رقيت در برابر احدي جز خدا را پيش نگيرند و تسليم هيچ 

 در � قدرتي جز مقام يكتاي پروردگار و قوانين او نباشند چنانكه پيامبر بزرگ اسالم
و امپراتوران مسيحي را بهمين شاهراه دعوت  ظهور خويش، پادشاهان روزگار فرخندة

اش با ذكر شصت و چهارمين آيه از سورة آل  هاي تكان دهنده فرمود و در خالل نامه
. 2بديشان ابالغ كرد) كه در سرآغاز اين رساله آمده(را عمران، پيام اعالي يكتاپرستي 

 چنان در ژرفناي روح مسيحيان رابر دستگاه پاپ،و تعبد در ب» تثليث«متأسفانه اعتقاد به 
هاي مزبور بمبارزه  روي اند با كج رخنه كرده كه مصلحان بزرگِ مسيحي هم نتوانسته

___________________ 

  .  نگاه كنيد32به تورات، سفر خروج، باب  -1

به كتاب نفيس ) هرقل، مقوقس، نجاشي(هاي مزبور به پادشاهان روم و مصر و حبشه  براي ديدن نامه -2
دار (تأليف دكتر محمد حميد اهللا چاپ لبنان » الوثائق السياسية للعهد النّبوي والخالفة الرّاشدةمجموعة «

  . رجوع كنيد) النّفائس
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اند ناگزير با انحراف ديگر   روي مخالفت نشان داده با يكي از آنها،برخيزند و اگر احياناً
انگذار مذهب پروتستان، اگر  مصلح مشهور مسيحي و بنياند چنانكه لوتِر، سازش نموده

چون و چراي پاپ ايستادگي كرد و از تعبد و تسليم محض  هاي بي برابر فرمانچه در 
نسبت به ارباب كليسا سر باز زد ولي با تثليث هماهنگي نشان داد و نتوانست اين رأي 

 تر،همچنين كالون و زوينگلي و ديگران مانند لو. ناصواب را از ذهن پيروان خود بزدايد
 : راه يابند و اندك كساني همچون»توحيد ناب«تثليث را پذيرا شدند و نتوانستند به 

 در تاريخ مسيحيت روي آريوس و پريستْلي و مارتينو كه الوهيت مسيح را انكار نمودند،
  . هم رفته پيروان فراواني نيافتند و تأثير گسترده و پايداري بجاي نگذاشتند

الهياتِ رهايي بخش  :شاني كه در آمريكاي التين از مسئلة كشيدر روزگار ما نيز،
Theology of Liberation كوشند تا تئولوژي مسيحي را با تاريخ  گويند و مي سخن مي

هاي اجتماعي آن را نشان دهند، متأسفانه از مخالفت با  و عمل منطبق سازند و ويژگي
   .1اند  را حل نكرده سرباز زده و مشكل نفوذ شرك در جهان مسيحيت»تثليث«

هاي  ها است در برابر زنگ برند كه قرن مسيحيان ايران نيز با آنكه در كشوري بسر مي
هاي آن بگوش   آوايِ توحيديِ ال إله إال اهللا از مأذنه،)بعالمت تثليث(سه گانة كليسا 

 به پيمايند بلكه اخيراً رسد، همچنان راه پيشينيان خويش را در اعتقاد به تثليث مي مي
خداي «اي با عنوان  دكترين متناقض خود، دست زده و جزوهاي در استحكام  تالش تازه

 تثليثِ عقيدة« :در مقدمة جزوة مزبور آمده است. اند دادهدر اين باره انتشار » متجلّي
در عين حال يكي از رود،  اقدس كه بطور كلّي اصول و اساس ايمان مسيحيان بشمار مي

حتّي بعضي از مسيحيان كه ... باشد  نيز ميترين عقايد مسيحيان  مشكلترين و پيچيده

___________________ 

: براي آگاهي از طرز فكر كشيشان مزبور و موضع پاپ و كليساهاي كاتوليك در برابر ايشان، به كتاب -1

  .رجوع كنيد» مؤسسه بين المللي كتاب« انتشارات خوان خوزه ماداريگا، از: اثر» الهيات رهايي بخش«
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 اين اند، ها خويشتن را مسيحي خوانده و در كليساي مسيح عضويت رسمي داشته سال
  !1»عقيده براي آنها مجهول و مبهم بوده است

اي  را بر اصول غامض و اساس پيچيدهتوان ديانت مقدس إلهي  راستي چگونه مي
اند نيز   كه بنيادهاي مزبور بر كساني كه سالها در كليساها تعليم ديدهاستوار دانست

اين اصول نامفهوم را  ، در دو هزار سال پيش�حي آيا مس!مجهول و مبهم مانده باشد؟
 مطرح ساخت و انتظار داشت كه همه »اورشليم«براي عامة مردم، در كوچه و بازارهاي 

 �هاي ديگران پس از روزگار مسيح  زاييدة انديشه،ها بافي  يا اين فلسفه!آن را بپذيرند؟
   است؟

خواند و   مردم را به بندگي خداي يگانه فرا مي�ما مسلمانان عقيده داريم كه مسيح
و در يكتاپرستي با ديگر پيامبران كرد  به اصولي واضح و روشن در اين زمينه دعوت مي

اخت ديانت او بر عقل طبيعي خدا عليهم السالم هم آواز و هم آهنگ بود بطوري كه شن
ما اين تعليم را از قرآن كريم فرا . كرد و بر فطرت آدمي سنگيني نميآمد  گران نمي

اي از   مگر خطاهاي پارهگرفتيم و چون به انجيل نگريستيم چيزي مخالف با آن نيافتيم
 نگارش اين رو درصددِ  از اين.گزارشگران و تفسيرهاي نابجا از سوي ارباب كليسا

 و ديگر سخناني كه برخي از »خداي متجلّي«ساله بر آمديم و در خالل آن به جزوة ر
 دالئل نارساي ايم و از ره انصاف، اند پرداخته روحانيون مسيحي در اثبات تثليث آورده

 جويندگان راهراهگشاي  اميدواريم اين رسالة كوتاه .ايم آنها را در ترازوي نقد نهاده
  . نصف مسيحي را به آيين اصيل توحيد رهنمون گرددهاي م حقيقت باشد و دل

  مصطفي حسيني طباطبائي :تجريش

   هجري1411
   ميالدي1991

___________________ 

  . 3صفحه » نور جهان«از انتشارات » خداي متجلّي« -1
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اند و عقيدة مزبور در  نبوده» تثليث« نو پردازِ تئوري ترديد نيست كه مسيحيان،
در هند قديم و . مذاهب كهن در ميان مشركان هند و مصر و يونان سابقه داشته است

شهرت داشته كه در زبان » Trimourtiتريمورتي  «: پندار تثليث بنام،2يآيين وداي
 تركيب 3 بمعناي أشكال يا أقانيم»مورتي« و »سه«بمعناي » تري«سانْسكريت از دو كملة 

برهما  «!هاي سه گانه كه در عين كثرت، با يكديگر وحدت داشتند اين اقنوم. يافته است
Brahma«  ويشنو «وVishnu « شيوا«و Shiva «بزعم هندوها، » برهما«. شدند ناميده مي

حافظ و نگهبان موجودات » ويشنو« و ،خالق موجودات و كارپرداز آفرينش بوده است
هندوان، اين هر سه . ∗بر عهده داشته است هالك و فناي آنها را »شيوا«و  ،رفته بشمار مي

از آنها » Oumاوم  «: بصورت)يممالف، واو، (پنداشتند و با رمز  اقنوم را يگانه و متّحد مي
و اين رمز را محترم و ارجمند شمرده و در معابد خود، بهنگام نماز و ردند ك ياد مي

___________________ 

و حقيقتي در (آورند  هاي خود مي اين ادعاي آنان است كه بزبان! مسيح پسر خدا است: نصرانيان گفتند -1

  !»كنند از آنان تقليد مي(ورزند  در اين گفته، با سخن كافرانِ پيشين همانندي مي) آن وجود ندارد

  . ودا، نام كتاب قديمي و مقدس هندوها است -2
  .رود بكار مي» شخص«و » اصل«اي سرياني بوده و بمعناي  جمع اقنوم است كه واژه) أقانيم(كلمه  -3
  .است» رودرا«!  هندوي نام ديگر اين خدا∗
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نزد پيروان » شيوا«و » ويشنو«اند  محقّقان آوردهبنابر آنچه . 1آوردند پرستش بر زبان مي
دند و آم  دو صفت يا دو صورت از ذات يگانة برهما بشمار مي،بعنوان آيين ودايي

 گر  در عالم بشري جلوه كه از سوي پدر مأموريت يافته،»برهما«ن فرزند ابعنو »ويشنو«
   2.!رهبرِ بزرگِ هندوان ظهور كرد» كريشنا«شد و بشكل 

 به عقايدي شباهت دارد كه مسيحيان مدتّها  دقيقاًآميز و افسانه مانند، اين آراء شرك
 را اقنومي �دارند و مسيح  ابراز مي»ح القدسرو«و  »عيسي« و »خدا«است دربارة 

سپس هر دو از مقام ازلي . انة إلهي متّحد بودندگ در ذات يكه با روح القدسانگارند  مي
 بصورت يك انسان براي – همچون كريشناي هندي –تنزّل نمودند و عيسي مسيح 

   !جهان پاي نهاد نجات آدميان بدين
الوهيت «ماند بلكه در مسئلة   كهن ميالهيات مسيحي نه تنها به پندارهاي هندوان

نيز همشكل است بطوري كه » Budhismآيين بودا « با »نجات« و »فداء« و »عيسي
گروهي از اند  گروهي از پژوهندگان خاوري و باختري در اين باره دست به تحقيق زده

 در اند و موضوع مزبور را پژوهندگان خاوري و باختري در اين باره دست به تحقيق زده
   .3اند خالل كتبي چند به اثبات رسانده

___________________ 

ايمان «:  و نيز به كتاب85لد اول، صفحة نه گفتار در تاريخ اديان، اثر علي اصغر حكمت، ج«: به كتاب -1

  .  نگاه كنيد78اثر هلسلي ستونس، صفحه » Faith & Reasonو عقل 

 Bible Myths and Their Pariles In Other“خرافات در تورات و ديگر مذاهب «: به كتاب -2

Religions”تأليف دوان بنگريد  .  

 ,Budhist & Christian“بودايي و مسيحي «:  بكتابتوان در اين باره از آثار دانشمندان غربي مي -3

Gospels” عقائد الوثنية في «:  و از كتب دانشمندان شرقي به مسلمان به كتاب1908 چاپ فالدلفيا
اثر » دائرة المعارف«اثر محمد طاهر التّنّير، چاپ بيروت و از آثار مسيحيان شرقي به » الديانة النصرانية

  .  نگاه كنيد659-376-375، جزء پنجم، صفحه پطرس بستاني، چاپ بيروت
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و هم با  فيلسوف هندي كه هم از كتب هندوها اطّالعات كافي دارد رادها كريشنان،
هماننديِ « :نويسد مي» مذهب در شرق و غرب «:مسيحيت آشنا است در كتابعقايد 
همانندي .  مبين عاريت گرفتن از يكديگر استهاي تولّد بودا و كريشنا و مسيح، داستان

   1!»بهگود گيتا و انجيل گروهي را بفكر انداخت كه كريشنا عيسي يكي هستند
هاي رواج   انديشه»تثليثِ الوهيت«از هند كه بگذريم در مصر قديم نيز در باب 

 :اسطورة خدايانِ سه گانة مصري يعني. شباهت به آراء مسيحيان نيست داشته كه بي
او را فرزند اوزيريس  كه مصريان »Horusهروس «و  »Isisايزيس «و » Osirisاوزيريس «

   .∗هاي باستاني مصر است پنداشتند، از افسانه مي
شاعر  Orphéeاورفوس . يونانيان هم در اعتقاد به تثليث و چند خدايي مشهور بودند

 به –اند   چنانكه روايت كرده–زيسته   مي�يوناني كه چندين قرن پيش از مسيح
ها بهنگام  يوناني .2اشته كه داراي اسماء و اقانيم سه گانه بوده استخداي واحدي باور د

شستند و اطراف قربانگاه را   محلّ ذبح را مي)در اشاره به سه اقنوم( سه بار تهية قرباني،
ها تنها خداي زئوس را  يوناني «: و بقول رادها كريشنان.3پاشيدند سه مرتبه آب مي

___________________ 

  . 36سرواپلي رادها كريشنان، ترجمه امير فريدون گرّكاني، صفحه : اثر» مذهب در شرق و غرب« -1
��� ���� «: نويسد كه بوسيله جرجي زيدان مسيحي در مصر تأسيس شد، مي» الهالل«در مجلّه  ∗

	
�� �� ������� ������� ����� ��������  � �!�"� #���$�� �%& '�(� )�*��  � +� �,��-. / 0

1���اما خدايان انسان گونه، «: يعني. »»������� «��2 ��34�� 5�6%7�� 89�»:6�& «)9 ��

به مصر نفوذ كرد و اين ) ليبيا(از ناحيه غرب ... مهمترين آنها اوزيريس و ثالوث او است كه، پرستش وي 

! »تركيب شده بود» اوزيريس«و پدر وي » هورس«باكره بود و پسرش كه مادري » ايزيس«ثالوث، از 

  ). 367، ص 4، شماره 32الهالل، سال (
  .در فصل اول كتاب رجوع كنيد» عقائد الوثنية في الديانة النّصرانية«: بكتاب -2

  . در فصل اول كتاب رجوع كنيد» عقائد الوثنية في الديانة النّصرانية«: بكتاب -3
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وقتي كه ... كردند  ها را پرستش مي  خدايان و الههپرستيدند، بلكه اجتماع كلّيِ نمي
 خدايي پرستي يهوديان با يكديگر آميخت، مسلك چند خداپرستي يوناني و يگانه

   .1»كاتوليك، خدايي كه يك اجتماع است پديد آمد
  

  پولس و انحراف مسيحيان از توحيد 
بوده ول پ رسد نخستين كسي كه مسيحيت را به انحراف كشيد، پولس يا بنظر مي

 در روزگار شود،  كه امروز در تمام كليساهاي مسيحي تقديس مي اين مرد!است
 سرسخت و متعصب بشمار  پاك بود و از يهوديانِ از جملة دشمنان آن پيامبرِ�مسيح
ولي پس از دورة . كرد پرده به قتل تهديد مي  را بي�آمد تا آنجا كه حواريون مسيح مي

 بر وي آشكار گشته و � عيسيد كه در راه دمشق، ناگهان ادعا نمو�مسيح
 پولس مدعي شد كه از سوي مسيح مأمور تبليغ ! به مسيح ايمان آورده استآسا، معجزه

 در »أعمال رسوالن«باشد چنانكه ماجراي ايمان و ادعاي وي را در كتاب  آيين او مي
ون مسيح يعني ترين حواري سپس اين مرد با برگزيده. خوانيم باب نهم بتفصيل مي

هايي به اينسو و آنسو، از  مخالفت آغاز كرد و با ارسال نامه» برنابا«و  »Peterپطرس «
   :اش گفته بود  درباره� همان پطرسي كه عيسي!نفاق پطرس و برنابا سخن گفت

كنم و  گويم كه تويي پطرس، و براين صخره كليساي خود را بنا مي من نيز ترا مي«
سپارم  ها را به تو مي ستيال نخواهد يافت و كليدهاي ملكوت آسمانابواب جهنم بر آن ا

و آنچه در زمين ببندي در آسمان بسته گردد و آنچه در زمين گشايي در آسمان گشاده 
   .2»شود

___________________ 

  .  نگاه كنيد59صفحه » مذهب در شرق و غرب«: به -1

  ). 1954چاپ لندن، سال  (20-19انجيل متّي، باب شانزدهم، شماره  -2
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 :هاي خود نوشته است اما پولس دربارة همين پطرس مقدس ضمن يكي از نامه
و  !1»ت نمودم چون مستوجب مالمت بودچون پطرس به انطاكيه آمد او را روبرو مخالف«

برنابا نيز در نفاق ايشان گرفتار  «:همچنين در مورد حواري ديگر يعني برنابا نوشته است
ها پس از نزاع سختي بود كه ميان آنها رخداد چنانكه در كتاب  و اين نوشته !∗»شد
خت شد پس نزاعي س« :بدين امر اشاره شده و در آنجا آمده است »اعمال رسوالن«

بحدي كه از يكديگر جدا شده برنابا مرقس را برداشته به قبرس از راه دريا رفت اما 
 باب پانزدهم، شماره اعمال رسوالن،(» رويه سفر نهاد...  سيالس را اختيار كرد و پولس،

39-40 .(  
 را به سويي كاند كه پيوندش با شريعت �آنگه پولس كوشيد تا آيين مسيح

همگي بنابر  وي  و حواريونِ� با اينكه عيسيمثالً. ادي بگسلد تا حدود زي�موسي
 : پولس به مسيحيان نوشت،2 شده بودند»ختنه« و تعليم تورات �شريعت ابراهيم

 مسيح براي شما هيچ نفع گويم كه اگر مختون شويد، اينك من پولس به شما مي«
   3!!»ندارد

آيين مسيح شمرد كه از راه  در »گذاري بدعت«بنابراين، پولس را تحقيقاً بايد 
وي . خصومت يا رقابت با حواريون، افكار و منويات خود را در آيين تازه وارد ساخت

   4!!»مرا يقين است كه از بزرگترن رسوالن هرگز كمتر نيستم« :نويسد  مي»قرنتيان«به 

___________________ 

  . نگاه كنيد13-11باب دوم، شماره » رساله پولس به غالطيان«به  -1
  . نگاه كنيد13-11باب دوم، شماره » رساله پولس به غالطيان« به ∗

و چون روز «: خوانيم  در آغاز والدتش در انيجل لوقا چنين مي�نه عيسيدر مورد نامگذاري و خت -2

  ). 21لوقا، باب دوم، شماره . (»...هشتم، وقت ختنه طفل رسيد او را عيسي نام نهادند 
  . 2رساله پولس به غالطيان باب پنجم، شماره  -3

  . 5رساله دوم پولس به قرنتيان، باب يازدهم، شماره  -4
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 و نفي ديگر اناجيلي ! انتخاب تعليمات ويژه و انجيل مخصوصنتيجة اين رقابت،
 ا راه داشت چنانكه در نامة خود بهو تحريف در آنه كه بنظر پولس، تبديل بود
كنم كه بدين زودي از آن كس كه شما را به فيض  تعجب مي« :نويسد  مي»غالطيان«

گرديد بسوي اناجيلي ديگر كه ديگر نيست ليكن بعضي  مسيح خوانده است بر مي
بلكه ما . يل مسيح را تبديل نمايندخواهند انج سازند و مي هستند كه شما را مضطرب مي

ما بĤن بشارت داديم بشما رساند آناتيما  انجيلي غير از آنكه ،اي از آسمان هم يا فرشته
   1!»باد) ملعون(

  
   هاي پولس از كجا مايه گرفت؟ انديشه

 � بدو ايمان نياورد تا از تعاليم عيسي�با توجه به اينكه پولس در روزگار مسيح
كه آيا پولس انجيل را از كدام حواري تعليم  : بايد پرسيد.دار شودسطه برخوراو بي

 خود به غالطيان، پولس در نامة  چه بود؟داد اساساً  و انجيلي كه بدان بشارت مي!گرفت
خواهم بدانيد انجيلي كه من  اي برادران، مي« :دهد  نخست را بدينگونه پاسخ ميپرسشِ

من آن را از كسي نگرفتم و كسي هم . ن نيستبه شما دادم ساخته و پرداختة دست انسا
   2!!»آن را به ما نياموخت بلكه عيسي مسيح بوسيلة الهام آن را به من آشكار ساخت

و نيازي براي رجوع به ! »شمرد  مالّ مينخوانده،« پولس خود را ،بدين ترتيب
ه از انجيلِ بينيم ك  نميرو در آثار وي ظاهراً  و از اين،يافت حواريون در خويشتن نمي

  پاسخ داد؟ توان  اما به سؤال دوم چگونه مي. فالن حواري گزارشي آورده و نقلِ قول كند
 بزودي به روم و يونان بنابراين،. پولس چنان نبود كه همواره در سرزميني آرام گيرد

اقامت گزيد و با آراء يونانيان » Corinthكورينت «و » آتنِ«سفر كرد و مدتي در شهرهاي 

___________________ 

  . 8-7- 6 به غالطيان، باب اول، شماره رساله پولس -1

  ). 1981از انتشارات انجمن كتابِ مقدس، سال  (12- 11رساله پولس به غالطيان، فصل اول، شماره  -2
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نامة . هايش جلب كند ها را به سوي آرمان كوشيد نظر روميان و يوناني وي مي. شنا شدآ
 بهمراه انجيل به چاپ رسيده و در دسترس قرار دارد و نامة ديگرش »روميان«پولس به 

پولس . كند ها حكايت مي وي به مجذوب ساختن يوناني از شدت دلبستگيِ »قرنتيان«به 
 من خود را حقير ن انجيل را مفت و مجاني به شما رسانيدم،م «:نويسد در اين نامه مي

 من معاش خود را از من مرتكب گناه شدم؟آيا با اين كار، . شما سرفراز شويدساختم تا 
كليساهاي ديگر گرفتم و يا به اصطالح، آنها را غارت كردم تا بتوانم مجاني بشما 

كنم كه هيچ چيز  است سوگند ياد ميبه حقانيتِ مسيح كه در زندگيِ من ... خدمت كنم 
   1!»تواند مانع فخر من در تمام سرزمين يونان باشد نمي

 وي را تحت - در عين آنكه قصد تبليغ انجليش را داشت –پيوند پولس با يونانيان 
دربارة » قاموس كتاب مقدس «:مستر هاكس در كشيش آمريكايي،. تأثير آنها قرار داد

داشته كه در زبان يوناني از مهارت و تسلّطي « :نويسد ها مي نانيتاثيرپذيريِ پولس از يو
اطّالع نبوده، با فيلسوفان ايشان  شود كه در نوشتجات يونانيان نيز بي است معلوم مي

واپاي ) 33:15اقر (و ميندر ) 28:17اع (مباحثات بسيار نموده، از شعراي آنها مثل اريتس 
انجيل «رجوع به مراسالت پولس كه در واقع، با  .∗»كند  اقتباس مي)13:1تيط (منديز 
هاي  پولس به تثليث يوناني و انديشهشود كه آراء  نمايد مالحظه مي  را بازگو مي»پولس

 نزديك  فيلسوفي كه حدود بيست سال قبل از ميالد مسيح متولد شده،،»Philon فيلون«
 و از يونانيان مايه گرفت و  بدنيا آمد»اسكندريه« متفكّري يهودي بود كه در فيلون،. است

 بنا نهاد و از اين راه ميان تعاليم تورات و فلسفة يوناني »تأويل«حكمت خود را براساس 
 يونان مؤثّر افتاد و از طريق يونان در افكارِ هاي او در مردمِ آراء و انديشه. را جمع كرد

___________________ 

  . 11-7نامه دوم پولس به قرنتيان، فصل يازدهم، از شماره  -1
هاي  رسد، اشاره به نامه يكلمات و ارقامي كه در نوشتار هاكس بنظر م (230قاموس كتاب مقدس، صفحه  ∗

  ). پولس و شماره فصول آنها است
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 >��;« :نويسد  باره مي در اين»فردينان توتل«كشيش لبناني .  گذاشتآباء كليسا نيز تأثير

,��������� �!�
!�� >4�7?4 �3�7?�� @3��� AB?7�  . CD!� '��E�� <F7?G� �$H� '�( �B� 

��I���� J5�4K @
. LM >��, �� ���N�� ���3H�� JJJ«1.   

 با زيركي عقايد ديني خود را بكمك فلسفة يوناني بيان كرد و در )فيلون( «:يعني
او تأثير جدي بر آباءِ كليسايِ شرقي بجاي . اوان بكار گرفتآثارش شيوة رمز را فر

  . »...نهاد
 خدا يكي :فيلون يكي اين است كهاز جمله آراء  «:نويسد يكي از محقّقان معاصر مي

  واسطةكلمه،.  است)كلمه يالوگوس( صادر از خدا اول مجرّد است و است و موجودِ
اين تثليث، شبيه تثليث . روحِ عالم است بين خدا و عالم است و روح صادر از كلمه،

   .2»مسيحي است كه بعدها پيدا شد و در دو لفظ كلمه و روح با يكديگر مشتركند
كشيش متفلسفِ مسيحي در  P. Coplestonبنا به تحقيق و تعبير فردريك كاپلستن 

ده و دي اي عظيم مي  فيلون ميان خداوند و جهان مادي خأل و فاصله:»تاريخ فلسفه«كتاب 
و ! فاصلة مزبور را پر كند» اي واسطه«رو ناچار شده به پيروي از فلسفة يوناني با  از اين

 تلقي شده »نخستين مولود خدا« بوده كه بعنوان )لوگوس(يا عقل  »همكل «آن واسطه،
   .3است

هايش بياوريم  افكار پولس را از خالل نامهاينك هنگام آن فرا رسيده كه اصول مبادي 
  را بكدام راه كشانده است؟  آيين پاك مسيحيت م شود كه وي،تا معلو

___________________ 

  . »فيلون« چاپ بيروت، ذيل نام »معجم ألعالم الشرق و الغرب« -1

  . 96تأليف دكتر قاسم غني، صفحه ) بحث در آثار و افكار و احوال حافظ(تاريخ تصوف در اسالم  -2

3- ل تاريخ فلسفه، اثر فردريك كاپلستن، ترجمه جالل الد638 قسمت دوم، صفحه –ين مجتبوي، جلد او .  
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 در اوقات خدا در ايام قديم،« :نويسد  مي»عبرانيان«پولس در آغاز رسالة خود به 
 ولي در اين روزهاي  تكلّم فرمود،هاي مختلف به وسيلة پيامبران با پدران، بسيار و به راه

خدا اين پسر را وارثِ كلّ كائنات  .آخر به وسيلة پسر خود با ما سخن گفته است
خدا و  فروغ جالل آن پسر،. گردانيده و به وسيلة او همة عالم هستي را آفريده است

دارد و پس از آنكه   پر قدرت خود نگه ميمظهر كامل وجود اوست و كائنات را با كالمِ
لي  راستِ حضرت أعآدميان را از گناهانشان پاك گردانيد در عالم باال در دستِ

   1!»نشست
مسيح، صورت و مظهر « :نويسد  مي»كولسيه«و در نامة ديگرش به كليساي شهر 

 زيرا بوسيلة او هر آنچه در آسمان و ،خداي ناديده است و از همة مخلوقات برتر است
 امور آفريده ياءِاول حكمرانان و  پادشاهان،ها، ها، تخت ها و ناديدني زمين است، ديدني

 او قبل از همه چيز وجود موجودات بوسيلة او و براي او آفريده شد، تمام ،آري. شدند
   .2»شود پيوندند و مربوط مي داشت و همه چيز بوسيلة او بهم مي
 از )عيسي مسيح(اگر چه او « :نگارد  چنين مي»فيلپي«و در نامة ديگر به كليساي شهر 

 خدا را به هر قيمتي حفظ ازل داراي الوهيت بود ولي اين را غنيمت نشمرد كه برابري با
 بلكه خود را از تمام مزاياي آن محروم نمود بصورت يك غالم درآمد و شبيه انسان كند،
   .3»شد

___________________ 

  . 3-2-1نامه پولس به عبرانيان، فصل اول، شماره  -1
  . 17-16- 15فصل اول، شماره » كولسيه«نامه پولس به كليساي شهر  -2

  . 7- 6فصل دوم، شماره » فيلپي«نامه پولس به كليساي شهر  -3
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 تا حدود زيادي به فلسفة فيلون كه در ميان »انجيل پولس«شود  چنانكه مالحظه مي
مسيح در  شخصيت از ديدگاه پولس،.  شباهت دارد بود،1ها تأثير نهاده يونانيان و رومي

شد و همة كائنات از   شمرده مي! قرار داشت كه نخستين مولود خداوند»لوگوس«جاي 
 !نامحدود، فاصلة  پولس با پيروي از فلسفة فيلوني،بدين صورت. او پديد آمده بودند
  .  پر كرده است– بگمان خود –ميان خلق و خدا را 

 به حلول يا اتّحاد  فيلون،تفاوتي كه انجيل پولس با الهيات فيلوني دارد آنست كه
سخن  Incarnationكند و به اصطالح از تجسد  لوگوس با پيكر يك انسان اشاره نمي

 !نمايد  تصريح مي2»عيسي ناصري« ولي پولس به اتّحاد مولود نخستين با ،آورد بميان نمي
دند ها پيش از پولس در دنيا شايع ساخته بو همان دكترين نادرستي كه مشركان هند، قرن

متجلّي » كريشناي هندي« را در صورت انساني بنام »برهما« نخستين مولودِ »ويشنو«و 
   3!دار شود شمردند كه در اعصار كهن بجهان مادي نزول كرده تا نجات آدميان را عهده مي

___________________ 

كاپلستون در . ه پيدا كرده و در ميانشان شهرت يافتها را فيلون در روزگار پولس به دربار رومي -1
 ميالدي در گذشت، در اين سال در رم به عنوان 40كمي بعد از ) فيلون(«: نويسد مي» تاريخ فلسفه«

تاريخ فلسفه، جلد اول، قسمت دوم، . (»برد سفير يهوديان اسكندراني در نزد امپراطور كائيوس، بسر مي

  ). 636صفحه 
 دوران كودكي خود را در آنجا سپري كرد و از � نام شهري است كه عيسي(Nazareth)ناصره  -2

» نصاري«و بهمين اعتبار پيروانش را ) 26- 9اعمال رسوالن . (اند لقب داده» ناصري«رو وي را  اين

  . خوانند
يالد  فيلسوفي كه حدود دو قرن و نيم بعد از مPlotinبرخي از پژوهشگران معاصر از تأثير فلوطين  -3

از . اند اند و تثليث عيسوي را تقليدي از آراء وي شمرده زيسته، در عقايد مسيحيان سخن گفته مسيح مي

أقانيم سه گانه «: نويسد مي» فلوطين« در كتاب Karl Jas pers جمله متفلسف آلماني، كارل ياسپرس
آميز  اد و روابط اسرارجاي خود را به اقانيم سه گانه دين مسيح د) واحد، عقل، روح جهان(فلوطين 

أقانيم سه گانه مسيحي با يكديگر و انديشه آفرينش جهان، جاي انديشه فيضانِ واحدِ فلوطيني را 



 دعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيد

 

22222222

 را از اينگونه پندارهاي وارداتي و �مسيح  ساحتِ قدس،)مسلمانان(البته ما 
را با گواه آوردن از كالم اين مسئله چنانكه در فصل آينده  ،دانيم آميز پاك مي غلو
كه در (در اينجا پيام مقدس قرآن را .  و ادلة عقلي به اثبات خواهيم رساند�يعيس

نفوذ «از  هاي ديرينه، سازيم كه در قرن اي ديگر خاطرنشان مي  بگونه)آغاز فصل آورديم
   :دهد  هشدار مي� مسيح پرده برداشته و به پيروان»شرك در جهان مسيحيت
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ر دين خود غلو مكنيد و از تمايالت آن گروهي كه  بناحق د اي اهل كتاب،:بگو«

در زمان پيشين گمراه شدند و بسياري را گمراه كردند و از راه اعتدال بيرون 
  .»رفتند، پيروي نكنيد

                                                                                                                                                    

ولي چنانكه مالحظه شد ) 144فلوطين، اثر كارل ياسپرس، ترجمه محمد حسن لطفي، صفحه (» گرفت
دهد هر چند تأثير فلوطين  نشان ميتحقيقات ما، اين تأثيرپذيري را در دوراني پيش از روزگار فلوطين 

  . كنيم را بر اصحاب كليسا نيز انكار نمي



 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  فصل دوم
  

  �توحيد و تثليث در دعوت مسيح
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 تنها پولس برخي از مسيحيان را به الوهيت عيسي فراخواند ولي چون او،هر چند 
 همچون پطرس و برنابا و يعقوب و �مبلّغ آيين مسيح نبود و حواريونِ عيسي

تثليث در  عقيدة ،كردند دم را به انجيل دعوت مياندرياس و فيلپوس و ديگران نيز مر
 Leفرهنگ فلسفي «در كتاب  Voltaire و بقول ولتر . مسيحي رواج نيافتاولقرن 

Dictionnaire Philosphique«:»  ت اوعيسويان تا سه قرن بعد از مسيح نيز به الوهي
بتقليد مشركين كه  و اين بناي عجيب ،اين عقيده بتدريج حاصل شد. ايمان كامل نداشتند

ولتر براي اثبات مدعاي خود از . » برپا گشتكردند، موجودات فاني را ستايش مي
كند كه او در   گزارش مياسقف شهر قيصريه در قرن سوم ميالدي، Eusébe» اوزب«

اگر « :نوشته است »Histoire écclésiastiqueتاريخ كليسايي  «اولفصل يازدهم از كتاب 
 گر شود، جلوه  بصورت انسانيذات تولّد نايافته و تغييرناپذير قادر متعال،تصور كنيم كه 

 رأي مزبور را از ژوستن »فرهنگ فلسفي«ولتر در . »تصوري نامعقول و ابلهانه است
Justinus  م ميالدي و از ديگر قدماييسين معروف عيسوي در قرن دويكي از قد

   .2نمايد مسيحيت نيز روايت مي
  

___________________ 

! اي بني اسرائيل: خدا، همان مسيح پسر مريم است، كافر شدند، و مسيح گفت: شك آنانكه گفتند بي« -1

  . »خدا را بپرستيد كه خداوند پروردگار من و شما است
 51صفحه ) بنگاه ترجمه و نشر كتاب(نصر اهللا فلسفي اثر ولتر، ترجمه » منتخب فرهنگ فلسفي«: به -2

  . نگاه كنيد
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   ! ميالدياولز قرن اي ا نامه
  مسيحي، تئوري تثليث يا الوهيت مسيح،براي آنكه روشن شود كه در سدة نخستينِ

اي بسيار قديمي را گزارش   در اينجا نامه، رايج نبوده استميان عيسويان اساساً در
 :اثر نويسندة هلندي» تاريخ بشر« :ميالدي باقي مانده و در كتاب اولكنيم كه از قرن  مي
 :اين نامه را يكي از پزشكان روم بنام.  منعكس شده است»ندريك وان لونها«
 62مطابق با ( رومي 815در سال » Esculapius Cultellusاسكوالپيوس كولتلوس «

.  به برادرزادة خود كه در شمار افسران ارتش روم در سوريه بوده نگاشته است)مسيحي
ولس سخن گفته و از برادرزادة خويش اش از برخورد با پ پزشك مذكور در خالل نامه

رود از پيامبري كه پولس   مي)بيت المقدس(خواسته است تا هنگامي كه به ژرزالم 
افسر مزبور ارتش . گفته، اطّالعاتي بدست آورد و براي او بفرستد دربارة او سخن مي

   :دهد  پس از مدتي به عموي خود چنين پاسخ مي،روم بوده است
دو . اشتم و دستورهاي شما را عمل بستمامة شما را دريافت دن! وي عزيز منعم«

 گذشته انقالبات  در قرن. هفته پيش گروهان ما به بيت المقدس اعزام گرديده بود
ما در آن شهر يك ماه .  آن كمي سالم مانده استمتعددي در اين شهر رخ داده و از ابنية

كه در ميان بعضي قبائل عربِ آن  Pétraتوقّف نموده و فردا راه خودمان را بسوي پترا 
من عصر خودم را صرف تحقيقاتي خواهم . شود ادامه خواهيم داد هايي ديده مي هيجان
ولي در هر صورت خواهشمندم منتظر گزارش . بتوانم بسؤاالت شما جواب بدهمكرد تا 

اند  ام ولي نتوانسته با چند نفر از مردمان پير در شهر گفتگو كرده. مفصلي نباشيد
پس از  اين روزها اخير يك نفر طواف به اردوي ما آمد،. اطّالعات صريحي به من بدهند

خريدن چند زيتون ازو سؤال كردم آيا از مسيحِ معروفي كه در جواني كشته شده 
 زيرا پدرش او را به ،آورد  او را بخاطر مي وي در جواب گفت كه كامالًاطّالعي دارد؟

آن شخص حاضر شده و سرنوشت  برده بود تا در اعدام )تپة نزديك شهر(گولگوتا 
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سپس آدرس شخصي بنام يوسف را كه دوست به . دشمنان ملّت يهود را نشان بدهد
 مسيح موعود بوده به من داد و اضافه نمود كه اگر بخواهم اطّالعات صحيحي اصطالح،

  . داشته باشم بهتر است پيش او رفته و با وي مذاكره نمايم
هاي اين  او در يكي از درياچه.  پيش يوسف كه مرد سالمندي است بودمامروز صبح

 حافظة او خيلي قوي است و صحبت مفصلي از دورة پرداخته، ناحيه به صيد ماهي مي
 امپراتور بزرگ Tibèreدر آن زمان تيبر . اغتشاشات كه پيش از تولّد من بوده است كرد

حاكم  Ponce Pilateسري بنام پونس پيالت اف و ،كرد ار ما، در رم حكومت ميو با افتخ
آيد كه وي حاكم  بنظر مي. شناخت يوسف، پيالت را خوب نمي. ژده و ساماري بود

پيالت به ) آورد  درست بخاطر نمييوسف، (784 يا 783در سال . بوده استدرستكاري 
ند مرد جواني فرز.  فراخوانده شد تا شورش كوچكي را بخواباند)بيت المقدس(ژرزالم 

متّهم بود باينكه عصياني عليه حكومت برپا  Nazarêth 1يكنفر نجار از اهالي نازارت
عجب اينست كه سازمان اطالعات ما كه معموالً خوب در جريان امور . كرده بوده است

 تحقيقات خود است حرفي كه در اين باب نشنيده بود و وقتي كه مأمورين اطّالعات ما،
 مرد بسيار خوبي است و هيچ علّتي براي دند كه نجار مزبور،را انجام دادند گزارش دا
ندارد ولي بنا بگفتة يوسف، كشيشان مذهب يهود بمناسبت متّهم كردن او وجود 

چيز ملت يهود بدست آورده بوده عليه او سخت  اي كه عيسي در ميان طبقات بي وجهه
 يكنفر : اظهار داشته كهدر مألعامآنها به پيالت گفته بودند كه عيسي . عصباني بودند

 حتّي يك نفر فلسطيني كه شرافتمندانه و عادالنه رفتار و زندگي يوناني، يك نفر رومي،
 پردازد، نمايد همانند يك نفر يهودي كه شب و روز خود را بمطالعة احكام قديم مي مي

 ولي وقتي ها و دالئل آنها زياد متأثّر نگرديده گويا پيالت از گفته. ارزش و استحقاق دارد
، دان كه مردم در اطراف معبد، اجتماع و عيسي و طرفداران او را تهديد به قتل كرده

___________________ 

  .  بدان منسوب است�كه مسيح» ناصره«همان شهر  -1
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 اصوالً پونس پيالت،. او را به زندان فرستاده استپيالت براي نجات جان عيسي اجباراً 
درخواست نمود  هنگامي كه از كشيشان يهود آورد، نمياز علّت اين هيجان مردم سر در 

 ! خائن، مرتد مرتد،:گفتند ودشان را شرح بدهند آنها فقط نعره كشيده و ميكه ايرادات خ
.  عيسي را احضار كرده و سؤاالتي از وي نموده است پيالت،باألخره بنا بقول يوسف،

منظور او . عيسي جواب داده كه مسائل و امور سياسي، مورد عنايت و عالقة او نيست
 اطرافيان خودشان را مانند همة مردم، :د كهخواه او مي. نجات حيات معنوي مردم است

اي را كه پدر تمام موجودات است پرستش  برادر خود دوست بدارند و خداي يگانه
  . نمايند

پيالت كه گويا از فلسفة رواقيون و فالسفة ديگر يونان اطّالع داشته چيز 
 ولي ،بتأخير انداختهنمايد و گويا اعدام او را  هاي عيسي پيدا نمي اي در گفته كننده گمراه

ها  كشيش. گردد شد عصباني و خشمگين مي ها تحريك مي ملّت يهود كه بدست كشيش
دارند كه پيالت، گمراه تبليغات   ارسال داشته و اظهار ميهايي بمقامات سزار، گزارش

البته . نمايند عيسي گرديده است و احضار او را به عنوان دشمن امپراتور درخواست مي
كه حكام ما دستورهاي شديدي دارند كه حتي اإلمكان از ناراضي كردن أتباع دانيد  مي

 پيالت خارجي ما خودداري نمايند، باألخره براي جلوگيري از بروز يك جنگ داخلي،
العاده از خود  عيسي در حين مرگ متانت فوق. مجبور شد زنداني خود را فدا نمايند

نام هاي دش ، و در ميان هياهو و خندهستنشان داده و تمام دشمنان خود را بخشيده ا
  . آميز مردم، بدار آويخته شده است

هاي پيرش جاري   اشك بر گونهاينست آنچه يوسف بمن نقل كرد و در حين نقل،
   .1»بود

___________________ 

  . 80اثر هاندريك وان لون، ترجمه علي اكبر بامداد، صفحه » تاريخ بشر« -1
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يا » تثليث« موضوع شود كه در ميان مسيحيان نخستين، از اين نامه بروشني فهميده مي
 مردم را به پرستش خداي يگانه �يح و مس، شايع نبوده است»خدايي عيسي«

پدر « بمنزلة – نه تنها پدر خود بلكه – وي را �ي همان خدايي كه عيسفراخوانده،
شواهد اين موضوع را از اناجيل در پايان همين . ( معرّفي كرده است»تتمام موجودا

 نژاد يهود و �دهد كه عيسي مسيح و همچنين نامة مزبور نشان مي). آوريم فصل مي
 و اين عقيده، يهوديان را كه به اصالت .شمرد حانيون آنها را برتر از ديگر اقوام نميرو

هاي خود معتقد بودند سخت خشمناك ساخت و هيجان آنها،  نژاد و فضيلت خاخام
رضايت يهوديان، به بمالحظات سياسي و بخاطر جلب  حاكم رومي را وادار كرد تا بنا

 ي ادعا� هيچگونه سخني از اينكه عيسيه، در اين نام. فرمان دهد�قتل عيسي
 در صورتي كه اگر ،شمرده مطرح نيست خدايي داشته يا خود را اقنومي الهي مي

توانستند اين موضوع را   بچنين ادعائي برخاسته بود، دشمنانش بĤساني مي�مسيح
خالل  و البتّه چنين مسئلة قابل توجهي در «دستاويز مناسبي براي تكفير وي قرار دهند

 موضوع  مسيحي،اولبنابراين، بايد گفت كه در قرن . شد نامة افسر رومي منعكس مي
نيز نتوانست هاي افراطي پولس  ميان مسيحيان راه نيافته بود و حتّي كوشش» تثليث«

 ولي بتدريج كه ، فراگير سازد� را در پيروان عيسي�اعتقاد به الوهيت مسيح
كه در آن كشورها » عقايد تثليثي«شد با توجه به هاي مختلف  مسيحيت وارد سرزمين

رواج داشت، افكار پولس بيش از پيش مورد استقبال قرار گرفت و در ميان عيسويان 
 از اين عقيده دور و �ة اول آنان بويژه حواريون مسيحقجاي باز كرد در حالي كه طب

  . خبر بودند بي
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   !انجيل و الوهيت مسيح
كنيم تا دريابيم كه آيا مفاد آنها با اين  نگاه مي »ها انجيل«در  �اينك به تعاليم مسيح

   حقيقت هماهنگي دارد يا نه؟
خداي (= پيش از انجيل، بروشني و با تأكيد از يگانگي يهوه » تورات«دانيم كه  مي

 سخن بميان آورده و هيچ كس و هيچ چيز را ...)ابراهيم و اسماعيل و اسحق و يعقوب 
اي اسرائيل « :خوانيم كه در تورات مي. و شريك و قرين ننموده استدر الوهيت با ا

 پيامبران بني اسرائيل نيز همگي مردم را به .1» يهوه خداي ما، خداي واحد است!بشنو
اي از تورات نگرفتند بعنوان  كرد و در اين مسئله، كمترين فاصله خدا دعوت مييگانگي 

من اول هستم و آخر  «:ن چنين آورده است از قول پروردگار جها� نبي اشعياء:نمونه
 هم تصريح نموده كه هرگز فرستاده نشده �مسيح. 2»هستم و غير از من خدايي نيست

هاي پيامبران خدا را باطل سازد  تا تعاليم انبياء گذشته را دگرگون كند و اصول آموزش
رات يا صحف انبياء تا توام  گمان مبريد كه آمده« :خوانيم متّي ميهمانگونه كه در انجيل 

ناب و خالص را به تثليث  توحيد �پس دليلي وجود ندارد كه عيسي. 3»را باطل سازم
كند، مبدل ساخته باشد بلكه دالئل  آميز جلوه مي اي شرك  نظريهكه از ديدگاه هر منصفي،

 بنظر مثالً. رساند ها وجود دارد كه خالف اين مدعا را به اثبات مي واضحي در انجيل
 هر سه، در جوهر الوهيت با يكديگر »خدا و عيسي و روح القدس«فداران تثليث طر

 � اين تئوري در خالل تعاليم مسيحاند ولي بنا بمندرجات انجيل، همسنخ و شريك
شخصي آمه وي  «:خوانيم كه در انجيل متّي و مرقس و لوقا مي. بكلّي رد شده است

) عيسي (نيكو كنم تا حيات جاوداني يابم؟ چه عملِ ! اي استادِ نيكو: را گفت)مسيح(

___________________ 
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 ! از چه سبب مرا نيكو گفتي و حال آنكه كسي نيكو نيست جز خدا فقط:وي را گفت
از اين عبارت . 1»دار  احكام را نگاه شوي،)جاوداني(ليكن اگر بخواهي داخل حيات 

 آورده و نفس  خود را غير خداي جهان بشمار مي�شود كه مسيح بĤساني فهميده مي
 را »نيك بودن« آنچنانكه ،دانست خويش را هرگز با ذات الهي، همسنخ و همشأن نمي

ه و اجازه نداد تا وي را مانند آفرينندة گيتي نيكو شمرند د ذات پروردگار معرّفي كرويژة
 »جوهر خدايي«ح از ي با ادعاي كشيشان مسيحي مبني بر آنكه مسو اين رأي صريح،

 بنابر آنچه �همچنين عيسي. هي است، كامالً مغايرت داردبرخوردار بوده و اقنومي ال
و  هم جدايي دارد »روح القدس«ذات از  نشان داد كه در گوهر ها بازگو شده، در انجيل

 �و همسنخ نيست بدانگونه كه در انجيل متّي و لوقا از قول مسيحبا او متّحد 
 سخن گويد آمرزيده )عيسي مسيح(هر كس برخالف پسر انسان  «:خوانيم كه فرمود مي
 گويد، در اين عالم و در عالم آينده )سخن(شود اما كسي كه برخالف روح القدس  مي

شود كه وي   بروشني فهميده مي� مسيح از اين كالم!2»هرگز آمرزيده نخواهد شد
 و ، با روح القدس نيز اتّحاد نداشته و در شأن و مرتبت از او جدا بوده استبلحاظ ذات،
 را ذاتي يگانه و »خدا و مسيح و روح القدس« با رأي قائلين به تثليث كه اين حكم هم

  . پندارند، منافات دارد مشترك در الوهيت مي
هاي مسيحي و بندگي او در  ها بطور مكرّر از عبادت عالوه بر اينها، در همة انجيل

س به عيسي  در انجيل متّي و لوقا آمده كه چون ابلي مثالً،پيشگاه خدا، سخن رفته است
 عيسي در پاسخ !پيشنهاد كرد كه در برابر من سجده نما تا همة ممالك جهان را بتو دهم

 خداي خود را پرستش كن و غير او را  مكتوب است كه خداوند،!اي شيطان «:او گفت

___________________ 
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در آن روزها عيسي براي دعا به  «:خوانيم كه و همچنين در انجيل لوقا مي. 1»عبادت منما
و باز در انجيل متّي آمده . 2» شب را با دعا بدرگاه خدا به صبح رسانيدكوهستان رفت و

در اين وقت عيسي با شاگردان خود به محلّي بنام جتسيماني رسيد و به آنان  «:است كه
پطرس و دو پسر زبدي را با   اوروم، در اينجا بنشينيد، من براي دعا به آنجا مي :گفت

 جان من از شدت غم نزديك به : شد و به آنان گفت غم و اندوه بر او مستوليخود برد،
عيسي كمي جلوتر رفت، رو به . مرگ است شما در اينجا بمانيد و با من بيدار باشيد

 شود،  در اناجيل بفراواني يافت ميها كه اين قبيل گزارش. 3»)سجده كرد(زمين نهاد 
اه او آداب عبوديت نمايشگر آنست كه عيسي مسيح مانند ديگر بندگان صالح خدا، بدرگ

نتوان خداي ترديد   و چنين كسي را بي،آورده است گزارده و رسم بندگي بجاي مي مي
 بلكه بايد اعتراف ، شمرد!نياز و معبود مطلق دانست يا يكي از اقانيم سه گانة الوهيت بي

  چنانكه در،بوده است»  برگزيدة خدابندة «كرد كه وي، همانند ديگر پيامبران راستين،
اينست بندة من كه او را  «: فرمود� انجيل متّي آمده كه خداي متعال دربارة مسيح

   .4»ام برگزيده
 معاصران مسيح كه بديدار او  آنست كه بنا بگزارش انجيل،باز مؤيدات اين مطل

از ( را انساني �نائل آمدند نيز حقيقت مزبور را دريافته بودند و مؤمنان ايشان، عيسي
شمردند كه بمقام پيامبري فائز گشته نه شخصي كه   مي)از اهالي ناصرهنوع خودشان و 

همين كه  «:خوانيم رو در انجيل متّي مي  از اين!از آسمان آمده و حائز مقام الوهيت باشد
 اين شخص :اي پرسيدند عيسي وارد اورشليم شد تمام مردم شهر به هيجان آمدند و عده

___________________ 
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. 1» عيساي پيامبر است كه از ناصرة جليل آمده است اين:دادند خ ميس جمعيت پاكيست؟
 تحت !از دوستان نادان گروهي �ولي متأسفانه همانطور كه گفتيم پس از عصر مسيح

 :اقوام بيگانه دربارة مسيح راه غلو و مبالغه پيش گرفتند و عيساي پيامبر را بعنوانتأثير 
 با اينكه !ده، معرّفي كردندگر ش  جلوه»انسان زميني« كه در سيماي »خداي آسماني«

عيسي جز بنده و فرستادة خدا نبود چنانكه در انجيل يوحنّا از قول وي آمده است كه در 
و حيات جاوداني اينست كه ترا خداي واحد حقيقي  «:دعا به پيشگاه پروردگار ميگفت

و نيز در انجيل متّي آمده كه عيسي به . 2»و عيسي مسيح را كه فرستادي بشناسند
 زيرا كه 3هيچ كس را بر زمين پدر مخوانيد« :در مجلس خود فرموداگردان و حاضران ش

پدر شما يكي است كه در آسمان است، و پيشوا خوانده نشويد زيرا كه پيشواي شما 
كه با عيسي تطبيق شده از » پيشواي مردم « در اين عبارت،»!4يكي است يعني مسيح

كنيد   چنانكه مالحظه مي و بعالوه،، جدا گشته كه خداي يكتا باشد»پدر آسماني مردم«
 همانگونه كه ،حاضران معرّفي شده استآفرينندة جهان بمنزلة پدري آسماني براي همة 

  . در گزارش افسر رومي به عمويش، اين معني را خوانديد
  

   ! در كتاب مقدس»پسر خدا«مفهوم 
 ياد »پسر خدا«هي بعنوان  گا�ها از عيسي مسيح از اينجا بايد دريافت كه اگر انجيل

و حتي همة مؤمنان،  بلكه تمام پيامبران ، عيسي نيستنيز ويژة وصف مزبور اند، نموده

___________________ 

  . 11-10، شماره 21متّي، باب  -1

  . 3، شماره 17يوحنّا، باب  -2

است نه جسماني، ولي متأسفانه كشيشان مسيحي اين نام را هم غصب كرده و » پدر روحاني«مقصود  -3
  ! اند بر خود نهاده

  . 10-9، شماره 23متّي، باب  -4
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كنندگان زيرا  خوشا به حال صلح« :گويد شوند چنانكه در انجيل متّي مي مشمول آن مي
ه اما شما ب «:نويسد و يا در انجيل لوقا مي. 1»ايشان، پسران خدا خوانده خواهند شد

 قرض بدهيد كه پاداش دشمنان خود محبت نماييد و نيكي كنيد و بدون توقّع عوض،
و باز در انيجل يوحنّا . 2»سرشاري خواهيد داشت و فرزندان خداي متعال خواهيد بود

   .3» به آن كساني كه او را قبول كردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند)مسيح( «:گويد مي
  بني« تعبيرات تنها در انجيل نيامده بلكه در تورات نيز از بايد دانست كه اين قبيل

شما پسران « :خوانيم چنانكه در سفر تثنيه مي ،تعبير شده است» پسران خدا«به » اسرائيل
 »فرزندان خدا« موكول به آنست كه  و البتّه حفظ اين عنوان،.4»يهوه خداي خود هستيد

 !»فرزندان ابليس« :رند و گرنه بتعبير انجيل روي نياوبه كفر و گناه و تكذيب پيامبران،
فرزندان پدر خود شما  «: به مكذّبان و دشمنانش گفت�خواهند شد چنانكه مسيح

   .5!»آوريد ابليس هستيد و آرزوهاي پدر خود را به عمل مي
 »پسر يگانه« در آنجا كه از مسيح به »پسر خدا«شايد كساني گمان كنند مقصود از 

محبت خدا بما ظاهر شده است به اينكه خدا پسر يگانة خود را  «:ويدگ تعبير شده و مي
 اما بگواهي كتاب ! فرزند حقيقي باشد6»بجهان فرستاده است تا به وي زيست نماييم

را از من دريغ ) اسحق(پسر يگانة خود  «: نيز فرمود�مقدس، خداي تعالي به ابراهيم

___________________ 

  . 9ماره ، ش5متّي، باب  -1
  . 35، شماره 6لوقا، باب  -2

  . 12، شماره 1يوحنا، باب  -3

  . 1، شماره 14سفر تثنيه، باب  -4
  . 44، شماره 8يوحنّا، باب  -5

  . 9، شماره 4رساله اول يوحنّا، باب  -6
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 نيز داشت كه »اسماعيل«رزند ديگري بنام  ف� با آنكه در آن هنگام، ابراهيم.1»نداشتي
 در كتاب مقدس بجاي »پسر يگانه« تعبير پس،.  متولّد شده بود»اسحق«زودتر از 

ندارد كه بندگان صالح خدا،  و هيچ مانعي ،ه استد آم»نظير پسر بي«و » بهترين پسر«
ترين بندة  ه بمعناي شايست»پسر يگانة خدا«پسران خدا بشمار آيند و از آن ميان، عيسي 

 اسرائيل كه در   چنانكه در تورات، از قوم بني،خدا در روزگار خويش شمرده شود
 از قوم بني اسرائيل كه در روزگار روزگار خويش شمرده شود چنانكه در تورات،

اسرائيل  :گويد خداوند چنين مي« : قومي برگزيده بودند بدين گونه تعبير شده�موسي
   2!»تمن اسپسر من و نخست زادة 

 و ما در –اند  بكار رفته» مجازي«ها در معاني تشبيهي و   اين واژهبه هر صورت،
اي از   هر چند در گذشته پاره–خالل فصل بعد، از اين مقوله بيشتر سخن خواهيم گفت 

 و خويشتن را !بستند  اين كلمات را برخود مي»حقيقي«يهوديان و مسيحيان عرب، معاني 
 چنانكه قرآن كريم، پندار غرورآميز ايشان را !شمردند بحان ميپسران و مواليد خداي س

   :فرمايد بازگو نموده و مي
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 پس چرا : بگو! ما پسران خدا و دوستان او هستيم:يهوديان و مسيحيان گفتند«

يد از جملة  بلكه شما بشري هست!كند؟ گناهانتان عذاب مي شما را به كيفر
 و از ،دهد آمرزد و هر كس را بخواهد كيفر مي آفريدگان، هر كس را بخواهد مي

___________________ 

  . 13، شماره 22سفر پيدايش، باب  -1

  . 23، شماره 4سفر خروج، باب  -2
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 آنچه در ميان آنها است و )نيز(ها و زمين و  آنِ خدا است پادشاهي آسمان
  .»بازگشت همه بسوي او است
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  شبهات علماي مسيحي دربارة تثليث
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  قرآن كريم
  )16 :شوري(  

  
 او زيستند،  مي�همانگونه كه در فصل پيش گفتيم مسيحياني كه در روزگار عيسي

پس از دورة مسيح  .و مقام الوهيت براي وي قائل نبودندشمردند  را پيامبري راستين مي
 عقيدة مزبور را  برخي از مجامع عيسوي،–اند  دهر چنانكه در تاريخ تحوالت كليسا آو–

مسيحيت معتقد به  «:بويژه كليساي يعقوبي در دعوت خود از ،كردند همچنان تبليغ مي
صالت اين اعتقاد تأكيد گفت و بر ا سخن مي» Christianisme Propbétiqueپيامبري 

 كليساي مذكور بنابر آنچه در آثار مسيحي آمده به يعقوب، يكي از برادران .ورزيد مي
كه نزديكان مسيح از عقيده به الوهيت وي د يتوان فهم  و از اينجا مي، وابسته بود2عيسي

 3»يگانگي خدا«همانطور كه در رسالة بجاي مانده از يعقوب به صراحت از دور بودند 

___________________ 

كنند، دليل آنها نزد خداوندشان   مجادله مي– پس از قبول دعوتش – خدا) يگانگي(كساني كه در  -1

  ...اعتبار و باطل است  بي
ازدواج كرد » يوسف« بنابر مندرجات انجيل با نامزدش � پس از زاده شدن عيسي�مريم مقدس -2

 مردم در باب سيزدهم از انجيل متّي آمده است كه. و فرزنداني چند آورد كه يعقوب يكي از آنها بود

باشد؟ و آيا مادرش، مريم نام نيست؟ و برادرانش يعقوب  آيا اين پسر نجار نمي«: گفتند درباره عيسي مي
  . ؟»باشند و شمعون و يهودا و همه خواهرانش نزد ما نمي

  . 19، شماره 2رساله يعقوب، باب  -3



  شبهات علماي مسيحي دربارة تثليثشبهات علماي مسيحي دربارة تثليثشبهات علماي مسيحي دربارة تثليثشبهات علماي مسيحي دربارة تثليث
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  و بطور كلي،، ياد شده است1»مسيح خداوند «:نسخن رفته و از عيسي تنها بعنوا
  . هاي آن با رسائل پولس تفاوت دارد آموزش
  

  انديشة آگوستين دربارة تثليث 
هاي نخستين فاصله گرفتند و به آراء غلو آميز و افراطي  بتدريج كه مسيحيان از دوران

 و خدايي مسيح  متكلّماني در ميانشان بظهور پيوستند كه از پندار تثليثنزديك شدند،
از ميان .  اعتقاد مزبور را در جهان مسيحيت وسعت بخشيدندو سرانجام،. دفاع نمودند

توان آگوستين   مياند، متكلّمان قديمِ مسيحي كه كتاب مستقلّي دربارة تثليث نگاشته
Agostin  ميالدي در يكي از شهرهاي الجزائر چشم به جهان 354را نام برد كه در سال 

ستين در دوران جواني به كيش مانوي گرايش پيدا كرد ولي پس از مدتي به آگو. گشود
. اسقفي نائل شدآيين مادرش يعني مسيحيت، بازگشت و در نظام كشيشان، بمقام 

به وي » مقدس«بمعناي  Saint و لقب سنت اند، مسيحيان، وي را بسي بزرگ شمرده
  . اند داده

 Deدربارة اقانيم سه گانه  «:حت عنوانچنانكه اشاره نموديم آگوستين كتابي ت

Trinitate « لي را در پيرامون اين موضوع بميانبرشتة تحرير در آورد و مباحث مفص
نمايد كه   اما جالب آنست كه خود او با كمال صراحت در كتابش اذعان مي،كشيد

 موضوع تثليث و الوهيت مسيح، ريشة عقلي ندارد و با دالئل منطقي به اثبات آن
بارة   ضمن كتابي كه در– نويسنده و متفكّر آلماني – كارل ياسپرس !توان رسيد نمي

برد و  آگوستين يك نكته را هيچگاه از ياد نمي« :گويد آگوستين نگاشته در اين زمينه مي
يگانه است، هيچ . گنجد خدا در انديشه و زبان نمي. آورد بارها با اصرار تمام بزبان مي

___________________ 

  . 1، شماره 1رساله يعقوب، باب  -1
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به او برسد و هر انديشه و پنداري دربارة او نادرست است، راز اقانيم تواند   نميتصوري
  1.!»سه گانه تنها بر وحي و كتاب مقدس مبتني است

داند و  ميهاي عقلي را در اثبات تثليث بكلّي مسدود  با اين اعتراف، آگوستين راه
س، دست به كتاب مقد! 2)عالوه بر مقداري تشبيه و تمثيل(براي اقناع خوانندگانش 

و برخي ،ولي در كتاب مقدس نيز بارها به يگانگي خداوند تصريح شده است. آويزد مي
  با مراجعه به تعبيرات مشابه و روشنترِ– كه دستاويز آگوستين قرار گرفته –از تعابير آن 

 بايد ،بنابراين.  )خواهيم گفت چنانكه بزودي از اين موضوع سخن(شود  انجيل حل مي
با توفيق همراه نبوده و مسيح، گوستين در اثبات تثليث يا الوهيت گفت كه كوشش آ

  .رسد بجايي نمي
ست بلكه با يپذير ن  اثباتهاي عقلي، نكتة مهم اينجا است كه تثليث نه تنها از راه

چنانكه اين ضديت را در آثار آگوستين  ! آشكارا تضاد و مخالفت داردحكم عقل،
 مطلب بدين صورت است كه آگوستين در خالل توضيح. توان نشان داد بوضوح مي

___________________ 

  . 75محمد حسن لطفي، صفحه آگوستين، اثر كارل ياسپرس، ترجمه  -1

در روان آدمي و جهان آفرينش پرداخته است » سه گانگي«اي به نشان دادن  آگوستين، با تالش ويژه -2
بنظر آگوستين، مثالً ! آيند ها، مظهر تثليث در ذات يكتاي الهي بشمار مي تا نشان دهد كه اين سه گانگي

اند؟ چه فرقي با  از چه تركيب يافته: (هاي گيتي يدهو در پد) هستي، شناسايي، زندگي: (در روح انسان

و البته ! گاه تثليث خدايي هستند جلوه... هاي ديگر  ؟ و نمونه)يكديگر دارند؟ از چه حيث با هم مطابقند
: ها را به شمار باالتري رساند و بعنوان مثال نسبت به روان آدمي گفت توان اين سه گانگي  به سهولت مي

اند؟ از چه  از چه آمده: (هاي گيتي گفت و نسبت به پديده...) عرفت، اراده، محبت هستي، حيات، م(

و ...) گذارنند؟   با هم دارند؟ چه تفاوتي با يكديگر دارند؟ چه مراحلي را مي اند؟ چه مشابهتي تركيب شده
 اقانيم را به باالتر و! سازند تثليث را باطل مي...) ماده، نيرو،حيات، حركت، نظم : (نسبت به عالم گفت كه

  . رسانند مي...) تربيع، تخميس (از تثليث 
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 ذاتِ الهي »بسيط بودن« ظاهر شده و از 1كتاب خود، در چهرة يك متفلسف فلوطيني
دهد و متفكّران   همانطور كه دليل عقلي بر اين امر گواهي مي،سخن بميان آورده است

 :نويسد ميره آگوستين در اين با. 2اند و مسيحي و مسلمان آن را پذيرفتهنامدار يهودي 
 ، بزرگستكيفيت نيكي، اگر بتوانيم بايد خدا را چنين بشناسيم كه او نيك است، بي«

محيط بر همه چيز . آنكه در مكان باشد برتر و فراتر از همه چيز است بي. كميت بي
آنكه مكانش معين   بيتماماً در همه جا هست،. آنكه چيزها را حاوي باشد است، بي

ها است،  و آفرينندة همة دگرگون شونده. آنكه در قيد زمان باشد  بيابدي است،. باشد
 : او نارسا است بهتر آنست كه بگوييمچون هر بياني دربارة. آنكه خود دگرگون شود بي

توان در او باز شناخت، نه جوهر را از عرض و نه  بسيط است زيرا هيچ چيز را نمي
   .3»موصوف را از صفت

 هر چند منطقي بنظر ،از فلسفة نوافالطوني سرچشمه گرفتهاين سخنان آگوستين كه 
سازد زيرا كه آگوستين، ذات  نميوجه   ولي با پندارهاي مسيحي او به هيچ،رسد مي

 و !شمارد مي مركّب ) روح القدس پسر،پدر،(پروردگار را در عين بساطت از سه اقنوم 
 و ! پيشين دگرگون شده در روزگاربعالوه، اعتقاد دارد كه خداي دگرگون ناشونده،

___________________ 

وي را . زيسته است  فيلسوف و عارفي اسكندراني بوده كه در قرن سوم ميالدي ميPlotinفلوطين  -1

هاي او در ارباب كليساي تأثيري فراوان بجاي نهاده  اند و انديشه شمرده» نوافالطوني«بنيانگذار فلسفه 

  . است
هر واحدي كه از اجزاء يا اقانيمي تركيب يافته باشد، البته براي تحقّق : گويند كماي اسالمي ميح -2

دهد كه او در وحدتِ كلّي خود، غني با لذّات  وحدتش، بدان اجزاء نيازمند است و همين امر نشان مي

) يا واجب الوجود(ي قرار دارد و در نتيجه چنين واحدي، مبدأ هست» امكان«نيست بلكه در مرتبه فقر و 
  . شود شمرده نمي

  . 63آگوستين، اثر كارل ياسپرس، صفحه  -3



 دعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيد

 

42424242

بر طبق حكم  :توان ادعا نمود كه آيا مي! بصورت عيسي مسيح، تجسد اختيار كرده است
 ذات پروردگار  و بر طبق حكم انجيل،،عقل، ذات الهي ذاتي بسيط و غيرقابل تغيير است

   !اند؟  و هر دو رأي هم كامالً صحيح،باشد مركّب از سه اقنوم و متغير مي
خواهد از اين تناقض گويي  دهد كه مي ر خالل سخنان خود نشان ميآگوستين د

 :دارد  پس بناچار اظهار ميوارهد ولي اين كار براي او بسيار دشوار بوده است،
  .1!!»آنكه جامة الوهيت را از خود دور كند اي درآمد بي به صورت بنده) خداوند(«

تغيير پذيرفته كه مقام الوهيت گويد كه خداوند به نحوي   آگوستين ميدر اين تعبير،
بر » نقيضينجمع « و با اين بيان كوشيده تا تئوري خود را از !در او دگرگون نشده است

 زيرا بنا ،بخشد نميهايي  ر گويي  تئوري وي را از خطر نقيضولي اين تفسير، !كنار دارد
جوهر و «از بر فرض مزبور، بايد بپذيريم كه آگوستين، ذات احديت را موجودي مركّب 

كه بهنگام دگرگوني وي، جوهر يا اصل الوهيتش ثابت تا بتواند ادعا كند پنداشته » عرض
 و اين حكم، با بساطت ذات الهي كه !مانده و صورت يا عرض آن تغيير يافته است

 بهنگام بحث از آنكه آگوستينسازد، مگر نه  وجه نمي آگوستين آن را پذيرفته به هيچ
توان در او باز شناخت، نه  بسيط است و هيچ چيز را نمي «:شته بود كهذات پروردگار نو

 راه آگوستين از هر طرف به ؟ بنابراين،»جوهر را از عرض، نه موصوف را از صفت
   !رسد بست مي بن

 متوسل »ايمان«كنند و به   برخي از مسيحيان حكم عقل را رها ميدر چنين مواردي،
بصيرت « زيرا از ديدگاه او ، پناه برد!حل نست به اين راهتوا  اما آگوستين نمي!شوند مي

بينش پيدا كن تا بتواني « :گويد  با يكديگر تنازعي ندارد چنانكه مي»ايمان قلبي« و »عقلي

___________________ 
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كسي كه نتواند تفكّر كند، .... ايمان بدست آري، و ايمان بدست آر تا بتواني بينش بيابي 
   .1»سازد برد بلكه استوارترش مي ز ميان نمي ايمان را ابينش،... يابد  ايمان نمي

نمود  نظر مي  از بينش عقلي صرفاگر فرض كنيم كه آگوستين برخالفِ مباني خود،
نگريست به اميد آنكه مشكلِ دگرگوني در ذات حق را حل   مي»كتاب مقدس«و تنها به 

من رسالة  زيرا در كتاب مقدس ض!كرد  باز هم به گِرِهي ناگشودني برخورد ميكند،
من كه يهوه هستم تبديل  «:خواند كه خداوند بزرگ گفته است  مي»مالكي نبي«

   .2»پذيرم نمي
هاي نيكو و  تمام بخشش «:خواند كه وي نوشته است  مي»رسالة يعقوب«همچنين در 

 و در او تغيير و ،آيد كه آفرينندة نور است هداياي كامل از آسمان و از جانب خدايي مي
   .3»نداردتيرگي وجود 

 و از ،پس، از ديدگاه كتاب مقدس، خداي جهان ذاتي منزّه از تبديل و تغيير است
 !چنين ذاتي بصورت انسان در آيد و به زندگي زميني مشغول شودرو ممكن نيست  اين

 را »دربارة اقانيم سه گانه «: كتابها سبب شده است كه آگوستين، شايد همين دشواري
آن ايمان دارم با ديدة خرد كردم آنچه را به  آرزو مي «: رساندبا اين كلمات به پايان

 مرا ،خدايا... ام  آنچه گفتم سخن درازي نبود چون به حد ضرورت قناعت كرده... بنگرم
 ولي ...ماند  وش نميام خام بندم انديشه هنگامي هم كه لب فرو مي... رهايي بخش

به من ... ثمرند   و بي تهي هاي بشري انديشه مانند همة هايم فراوانند هر چند همه، انديشه

___________________ 
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آورند از آنها بيزاري   بلكه هنگامي هم كه مرا به نشاط ميكن تا آنها را تأييد نكنم،ياري 
   1.!»بجويم

رسيم كه چون نخواسته از عقيدة تثليث سرباز  در اينجا به اعتراف عالمي مسيحي مي
 وجدان او از  ولي در پايان كتاب،،ه است را پيش گرفت»تأويل و توجيه« ناگزير راه ،زند

و چه . نمايد دهد و سنگيني بار توجيه را تحمل نمي پيمودن اين راه ناخشنودي نشان مي
اند و   تقليدي و احكام عقلي گرفتار شدهبسيارند علماي مذاهب مختلف كه در ميان آراء

 پرتو آن بتوانند به متأسفانه از شجاعت روحي و قاطعيت الزم برخوردار نيستند كه در
 و افكارشان را از قيد و  گردن نهند و مأنوسات نادرست خود را انكار كنندداوري عقل،

ناصوابشان را از آورند و آراء  هاي بعيد روي مي پس به تأويل. بندهاي غلط آزاد سازند
   ! آرام نيست در حالي كه وجدان و خرد آنان از چون و چرا و تشويش،دهند، دست نمي

  
  تثليث از ديدگاه توماس اكويناس 

ما در تاريخ تفكّر مسيحي به كساني همچون آگوستين كه در كشاكش ميان عقل و 
جداسازي عقل و «دانيم كه موضوع   و مي،كنيم اند فراوان برخورد مي ايمان گرفتار شده

يت تواند مشكل تثليث و الوه قرار گرفته، نميها است دستاويز مسيحيان   كه قرن»ايمان
 زيرا همانگونه كه مالحظه كرديم ايمان به مندرجات كتاب مقدس ،مسيح را حل كند

 و با وجود اين، ، خداي يكتا را ذاتي دگرگون ناشدني بدانندمستلزم آنست كه مسيحيان،
 خداوند سبحان را بصورت مسيح دهند كه به عذر اصالت ايمان، چگونه بخود حق مي

 بسياري از متفكّران مسيحي با سالح خرد و وه بر اين، عال!متحول و مجسم پندارند؟
تا ) پذيرند  الاقل اوليات عقلي را ميو در خالل سخنان خود،(آيند  انديشه بميدان مي

نشيني   ولي بزودي عقب،رسانندانيت كتاب مقدس را به اثبات وجود خداوند يا حقّ

___________________ 
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  از جملة اين متفكران،!منافات داردبرند كه با بديهيات عقل  نموده و به آرائي پناه مي
 ،رود  است كه از قديسان عالم مسيحيت بشمار ميThomas Aquinasتوماس اكويناس 

و در تئولوژي  ،كنند و علماي مسيحي از او بعنوان بزرگترين حكيم قرون وسطي ياد مي
برتراند راسل ضمن كتاب . انگارند دست مي  وي را سخت چيرهالهيات مسيحي،يا 
توماس اكويناس به عنوان بزرگترين فيلسوف  «:نويسد  دربارة او مي»تاريخ فلسفة غرب«

در هر مدرسة كاتوليك كه فلسفه جزء برنامه . شود  شناخته مي)اسكوالستيك(مدرسي 
   .1»شود  حكمت وي به عنوان يگانه حكمت صحيح تدريس ميباشد،

 Summacontra گمراه هاي بر رد فرقه «: كتاب مبسوطي تحت عنواناكويناس،

Gentiles «ر است« :گويد و در آنجا مي ∗برشتة تحرير در آورده استزيرا ،خدا اليتغي 
چنين ياوه سراييده  David of Dinantداويد دينانتي .  منفعلي نيستحاوي هيچ قوة

 انفعال محض معني است زيرا ماده المواد،  بياست اين،ه المواد  خدا همان ماد:است كه
جسم ) خدا(در خدا تركيب نيست بنابراين . ت و حال آنكه خدا فعل محض استاس

 خدا عين ماهيت خويش است زيرا در غير اين.  مركّب از اجزاينداجسام،نيست زيرا 
در خدا ماهيت عينِ وجود شد،  بلكه مركّب از ماهيت و وجود ميبود  يصورت بسيط نم

   .2»است
و وحدت ناس، ذات الهي را در نهايت بساطت رسد توماس اكوي چنانكه بنظر مي

وي دربارة . نمايد تبديل و تغيير را در ذات حق انكار ميكند و بطور مطلق،  معرّفي مي
صور هر قدر  «:گويد اي دارد، مي  عالم از هر گونه تركيبي منزّه است بيان ويژهآنكه مبدأ

___________________ 
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كمال روند به ه ب  هر چه رو و،زيادتر است انواع و افرادشان به ماده نزديكتر باشند،
كه انواع و افراد دهد  ماده دست مي شوند تا جايي كه صورتِ بي وحدت نزديكتر مي
   .1»ها است يعني ذاتي بسيط و يگانه كه آفرينندة كائنات است ندارد و خود، علّت

كنيم كه توماس اكويناس  در كمال شگفتي مالحظه ميبا وجود همة اين بيانات، 
عيسي باور پذيرد و به تجسم خدا در صورت   تثليث را ميمسيحي مؤمن،بعنوان يك 

 عقل و ايمان را با يكديگر جمع كند،م مسيحي، براي آنكه ي به عقيدة ما اين حك!دارد
 را جايز شمرده »جمع ميان نقيضين«ترين اوليات عقل را زير پا گذارده يعني  بديهي
 به اصول عقلي اعتقاد نشان و صفات او، و با آنكه در بحث از وجود خداوند !است
رسد از تناقض  جويد، ولي به تثليث كه مي دهد و از آنها در اثبات مرام خود ياري مي مي

شمارد و به صورت   مركّب ميگويي باك ندارد و ذات بسيط و ثابت حق را از سه اقنوم،
   !پندارد مسيح متحول مي

عقل طبيعي در امور « : كه وي گفته استبرتراند راسل از توماس اكويناس نقل كرده
تواند جزئي از دين را ثابت كند اما بر اثبات ساير اجزاي   اين عقل ميالهي قاصر است،
تواند وجود خدا و بقاي روح را اثبات كند اما اثبات تثليث و  عقل مي. آن قادر نيست

   .2»حلول و روزِ داوري از او ساخته نيست
شود و آن را فراتر  اي نائل نمي  به فهم مسئله كرد كه گاهي عقل،توان البتّه انكار نمي

اي غير از آنست كه مسئلة  ترديد، ره نيافتن به مسئله شمرد ولي بي از درك خويش مي
مزبور با بديهيات عقل مخالف باشد كه در اين صورت آن مسئله از درجة اعتبار ساقط 

لي از حجيت معزول گردد و بر روي تمام  بايد عقل آدمي بك و گرنه،.بوده و باطل است
 و اين هم هدفي نيست كه توماس اكويناس براي ، بطالن كشيده شودادراكات عقلي خطّ

___________________ 
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 به دالئل روح،رسيدن بدان تالش نموده باشد زيرا كه وي در اثبات وجود خدا و بقاء 
   !شود عقلي متوسل مي

 بخاطر از دست ندادن تثليث توان دريافت كه علماي مسيحي  مي،بنابر آنچه گفتيم
هايي  كنند و در برابر چه گمراهي چه اغالط و تناقضاتي را ناچار بر ذهن خود تحميل مي

آيا بهتر نيست كه دانشمندان مزبور با شجاعت و قاطعيت، آن تئوريِ ! شوند؟ تسليم مي
   بديل كنند؟دليل در مباديِ دين را به تحقيقِ شجاعانه ت باطل را رها سازند و تقليدِ بي

  
  ! كارل فندر، مدافع تثليث

تثليث مالحظه اينك كه رأي دو تن از متكلّمان برجسته و پيشين مسيحيت را دربارة 
افكنيم و  جا دارد كه بر آراء دو تن از مدافعان اين تئوري در عصر جديد نيز نظر ،كرديم

نخست مناسب است از . اند بررسي كنيم  مسلمانان نگاشته!آثاري را كه ايشان براي ارشاد
 به »سنجش حقيقت«كه كتابي از او بنام  (Karl Gottlieb Pfander)كارل فندر آلماني 

  .  سخن گوييم در دست داريم،1زبان پارسي
 وي نزديك به صد و آيد، فندر از علماي مسيحي در قرن هيجدهم ميالدي بشمار مي

هند د استقبال كمپاني انگليسيِ چهل سال پيش از اروپا به هندوستان مسافرت كرد و مور
در آن ديار  (Misionary) و مدتي در رأس يك گروه تبليغاتي ،شرقي قرار گرفت

در آن هنگام از سوي . كرد  و مردم هند را به آيين مسيحيت دعوت مي،نمود فعاليت مي
جلس يكي از دانشمندان ورزيده و متتبع اسالمي بنام شيخ محمد رحمه اهللا عثماني به م

 ميالدي در 1855 هجري برابر با 1270 و اين مناظره در سال ،اي فراخوانده شد مناظره
موضوع .  صورت پذيرفتاي از علماء و رجال دولتي، شهر اكبر آباد هند با حضور عده

 و فندر در ، بود»انجيلوقوع تحريف در « رسيدگي به ادعاي مسلمانان مبني بر مناظره،

___________________ 
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 كارل فندر از هند .هشت موضع در اناجيل اعتراف نمودتحريف  به آن مجلس ناگزير،
 كه زير نفوذ و – نيز سفر كرد ولي در كشور عثماني برخالف هندوستان به قسطنطنيه

 و سلطان عبدالعزيز خليفة ، با استقبال دولتيان روبرو نشد–ها قرار داشت  سلطة انگليسي
از علماي مبرّز  توان ا روي هم رفته ميكارل فندر ر. عثماني روي خوشي به او نشان نداد

 به شرق اسالمي براي دعوت و تبشير،پروتستان بشمار آورد كه در قرن هيجدهم 
 تنها به – همچون آگوستين –هاي خود براي اثبات تثليث  باري فندر در نوشته. اند آمده

 )ي تثليثيعن(دليل اين عقيده « :نويسد  و در اين باره مي،آويزد كتاب مقدس دست مي
 يافت )انجيل( در كتاب مقدس و بخصوص در عهد جديد بطوري كه گفته شد،

كنيم كه آن وجود فياض، آن را از راه  ما اين عقيده را فقط از اين لحاظ قبول مي. شود مي
   .1»خداوندي بر ما مكشوف داشته است

پيدايش اين عقيده ها از   با وجود آنكه قرنآيد كه مدافعان تثليث، از اين عبارت بر مي
اند برهاني عقلي در اثبات تئوري خود ارائه دهند و ناگزير به  سپري شده هنوز نتوانسته

 بفرض يافتن –جويند با اينكه چنين روشي  سخنان كتاب مقدس در اين زمينه توسل مي
شند  پذيرفته با»پيام الهي«سازد كه انجيل را بعنوان   تنها كساني را قانع مي–شواهد نقلي 

 در و بعالوه،. و احتمال هيچ گونه تحريف و تغييري را دربارة آن نيز بخود راه ندهند
 يعني هر دو دسته از ،تفسير شواهد انجيل با طرفداران تثليث هم رأي و هم سليقه باشند

 و البتّه گذر كردن از اين مقدمات،. تفسيري پيروي كننداي در فنّ  اسلوب و روش يگانه
   :نگارد  در آستانة بحث از تثليث، چنين مير فند بهر صورت،!ساني نيستو آكار ساده 

دهند چنانكه در  تعالي شهادت قطعي ميكتب مقدسه در موضوع وحدانيت خداي «
 و .» يهوة واحد است يهوه خداي ما،!اي اسرائيل بشنو «: مسطور است4:6سفر تثنيه باب 

من يهوه هستم و ديگري نيست و غير « : نوشته است5 آية 45در كتاب اشعياء نبي باب 

___________________ 
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پس دربارة  «:ر استو مسط4 آية 8 و در رسالة اول به قرنتيان باب .»خدايي نياز من 
و اينكه خدايي ديگر دانيم كه بت در جهان چيزي نيست  ها، مي هاي بت خوردن قرباني

 يك خداوند،« : مرقوم است كه6 آية 4به افسيان باب  در رسالة  و ايضاً.»نيستجز يكي 
 و در همة  كه فوق همه، و در ميان همه، يك تعميد، يك خدا و پدر همه،يك ايمان،
   .1»شما است

خواهد تئوري تثليث را با توحيد  شود كه فندر مي مشكل بحث از اينجا آغاز مي
 !ميسر نيستاي، بدون گام نهادن در باب مغالطه   و چنين خواسته،مزبور آشتي دهد

توحيد خدا در  «:نويسد  وي ميپيمايد؟  كه فندر اين راه را چگونه مياكنون بنگريم
 خداي ما خداوند واحد  خداوند،! بشنو اي اسرائيل:گويد اي كه مي تورات ضمن آيه

 يبينيم كه خداوند عيس  تصريح شده است و در انجيل هم مي)4:6سفر تثنيه، باب (است 
دهد  ا را اساس تعاليم خودش قرار مي و بلكه آنه،همين كلمات را نقل فرمودهمسيح 

تر و  عقيده تثليث هم همان است منتهي مشروح. )29، آية 12 باب انجيل مرقس،(
 بر روي اين حكمي مثالً. تر و بر روي اساس ساير تعاليمش استوار گرديده است مفصل

قدس آورندگان را به اسم پدر و پسر و روح ال ايمان :دهد كه كه مسيح به شاگردانش مي
 در اينجا معلوم است كه توحيد الهي تعليم .)19 آية ،28انجيل متّي، باب (تعميد بدهند 

 مفرد است ولي أقانيم ثالثه، جدا جدا ذكر گرديده و »اسم«داده شده چرا كه لفظ 
 زيرا مسلّم است كه ،شود تصور كرد كه پسر و روح القدس هر دو مخلوق باشند نمي

 و عناوين و القابي ، در وحدت اسم أقدس، كار غلطي استشركت دادن مخلوق با خالق
توان اطالق  مختص خدا است به مخلوقات نمي كه »روح القدس« و »ابن اهللا«را مانند 

___________________ 
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اين مسئله درنظر هر كس كه اندكي در آن . نمود ولو هر چه عالي مقام و واال باشند
   1.!» بديهي و عيان استتعمق نمايد،

ها را شاگرد  برويد همة امت« آمده كه �در انجيل متّي از قول مسيحاوالً عبارتي كه 
 كمترين داللتي بر اين »سازيد و ايشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعميد دهيد

ت دارند تا چه رسد به  در اسم با يكديگر وحدكه پدر و پسر و روح القدس،ارد دمعنا ن
 مفرد آمده است ولي واو ارت،ب در اين ع»اسم « زيرا هر چند واژة!يموحدت در مس
، لفظ بكار رفته براي هر كدام از اين كلمات» اب و ابن و روح القدس«عطفي كه در 

به اسم اب و  «:آيد  و مفهوم جمله بدين صورت در مي،گيرد اسم را دوباره در تقدير مي
 يكي بيش ه نام، اگر ادعا كنيم كه اين س بعالوه،»اسم ابن اسم روح القدس تعميد دهيد

توان گفت   چگونه مي!ايم نيستند با ظاهر اين اسامي و معاني مختلف آنها مخالفت نموده
 خود � مسيح! يكي است و هيچ تفاوتي با هم ندارند؟ نام و مفهوم پدر و پسر،:كه

 و بعنوان نمونه در همان انجيل متّي از ،بارها نام پدر را از نام خويش جدا ساخته است
 نخوانيد زيرا شما »پدر«هيچ كس را بر روي زمين « :گزارش شده كه فرمودقول وي 

خوانده شويد زيرا شما يك  »پيشوا«و نبايد . يك پدر داريد يعني همان پدر آسماني
   .2»پيشوا داريد كه مسيح است

 و ، خدا است ويژة تعليم داده كه نام پدر آسماني،� مسيحشود چنانكه مالحظه مي
كه تقدم نام پدر بر پسر و نيز بر  همانطور ، نام پيشوا را بايد بكار بردبراي خود وي هم

آنست كه صاحب اين نام، احترام و اهميتي روح القدس در جملة مورد بحث، نشان 
  . آيد بيش از ديگران دارد و مقامي مستقلّ از آن دو بشمار مي

___________________ 
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اشاره به يك  ل،يدر انج »روح القدس«و  »پسر « و»پدر«هاي گوناگون   اگر نام:ثانياً
آمد كه  آورد، الزم مي  بياد مي)سه اقنومدر صوت (اي را  حقيقت داشت و مسماي يگانه
 و علم با يكديگر وحدت داشته باشند در صورتي كه تاين سه اقنوم در اراده و قدر

 :خداوند گفتگاه ش به پي پيش از مصلوب شدن خود،�مسيحنويسد  انجيل متّي مي
 اما نه به ارادة من ، را از من دور كن)آور مرگ رنج(ر ممكن است اين پياله  اگاي پدر،«

عيسي كمي از آنجا دور شد و  «: و در انجيل مرقس نيز آمده است كه!1»بلكه به ارادة تو
. آن ساعت پر درد و رنج نصيب او نشودبه روي زمين افتاده دعا كرد اگر ممكن باشد 

 تو ممكن است، اين پياله را از من دور ساز، اما نه به  همه چيز براي اي پدر،:پس گفت
بينيم در خالل اين سخنان به وضوح   همانگونه كه مي.2»خواست من بلكه به ارادة تو

 و اين حقيقت ،إلهي از خواست و امكانات عيسي جدا بوده استآمده كه قدرت و ارادة 
  . رود نمايشگر جدايي ذات خداوند از مسيح بشمار مي

 از ويراني جهان و رستاخيز �خوانيم كه چون مسيح ها مي نين در انجيلهمچ
 تصريح نمود كه هنگام فرا رسيدن امور مزبور را هيچ مردگان و بازگشت خود خبر داد،

 بدانگونه كه ! و فرشتگان نيز از آن آگاهي ندارند»پسر«داند و حتي   نمي»پدر«كس جز 
 حتّي از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد،هيچ كس غير « :در انجيل متّي آمده است

اما در آن روزها  «:نويسد انجيل مرقس مي و نيز در !3»خبرند پسر و فرشتگان هم از آن بي
ها از  ستاره.  ديگر نخواهد درخشيدد و ماه،ش آفتاب تاريك خواهد ها، بعد از آن مصيبت

آن وقت پسر انسان . شد و نيروهاي آسمان متزلزل خواهند ،آسمان فرو خواهند ريخت
اما از آن ... آيد   بر ابرها ميرا خواهند ديد كه با قدرت عظيم و جاه و جالل، )حيمس(

___________________ 
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روز و ساعت هيچ كس خبر ندارد، نه فرشتگان آسمان و نه پسر، فقط پدر از آن آگاه 
   .1»است

 و از عموم» پسر« از »پدر«شود كه  گواه آورديم به روشني دانسته مياز آنچه 
پس هرگز . نيستعلم و آگاهي نيز جدايي دارد و با آنان متّحد فرشتگان بلحاظ 

اي بكار   براي ذات يگانه نام پدر و پسر و روح القدس،ل،توان ادعا كرد كه در انجي نمي
   !ه رسيد كه پندار تثليث همان عقيدة توحيد استرفته و از آنجا بدين نتيج

 و روح )پسر خدا(و القابي مانند ابن اهللا  عناوين :كند كه  آنچه فندر ادعا مي:ثالثاً
و توان اطالق نمود هر چند عالي مقام  القدس، مختص خدا است و به مخلوقات نمي

 پسر «ها بار واژة  برخالفت مندرجات تورات و زبور و انجيل است كه ده!واال باشند
 خطاب ر تثنيه از تورات، چنانكه در سف،اند  را براي مخلوقات عالي مقام بكار برده»خدا

 و .2» خداي خود هستيدپسران يهوه،شما  «:خوانيم كه  مي�به پيروان راستين موسي
 و در .3»بمن گفته است تو پسر من هستيخداوند « : فرمود�در زبور آمده كه داود

خوشا به حال صلح كنندگان زيرا ايشان پسران خدا خوانده  «:نويسد انجيل متّي مي
احسان كنيد و بدون اميد عوض، قرض ....  «:خوانيم و در انجيل لوقا مي .4»خواهد شد

 خواهيد )خداي متعال(عظيم خواهد بود و پسران حضرت أعلي دهيد زيرا كه اجر شما 
مسيح بĤن كساني كه او را قبول كردند قدرت داد  «:يوحنّا آمده استو در انجيل  .5»بود

___________________ 
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خنان و تعبيرات در كتاب مقدس به فراواني ديده  و امثال اين س.1»تا فرزندان خدا گردند
روح القدس هم لقبي ويژة . كنند شوند و همگي ادعاي كشش فندر را نقض مي مي

 �اي است پاك و امدادگر و فياض كه پيش از مسيح  بلكه نام فرشته،خداوند نيست
 ،اخته استس آمده و آنان را از قوت روحي برخوردار مي نيز بر پيامبران حق فرود مي

از شكم مادر خود، پر از روح القدس « :نويسد  مي�چنانكه در انجيل لوقا دربارة يحيي
و اگر روح القدس بمعناي خداي جهان آفرين باشد در اين صورت . 2»هد بوداخو

 زيرا كه وي ! مقام خدايي قائل شوند� همچون عيسي�مسيحيان بايد براي يحيي
 را باور � الوهيت يحيي�لي پيروان مسيح و،سرشار از روح القدس بوده است

 شمرند همانگونه كه عموم مسيحيان، اي برگزيده و از پيامبران خدا مي ندارند و او را بنده
دانند با اينكه انجيل لوقا   پدر يحيي را نيز مخلوق خدا و از برگزيدگان حق مي�زكرّيا

پر شده نبوت روح القدس زكريا از « :دهد كه  گواهي مي– همچون پسرش –دربارة وي 
و بطور كلّي شخصيت روح القدس در انجيل، از پدر آسماني و مسيح تفكيك . 3»نمود

شما، پدر آسمانيِ « :خوانيم شده و با آن دو وحدت ذاتي ندارد چنانكه در انجيل لوقا مي
هر كه  «:خوانيم كه  و نيز مي!4»روح القدس را خواهد داد به هر كه از او سؤال كند

شود اما هر كه به روح القدس كفر مرزيده آ گويد )مسيح(خني بر خالف پسر انسان س
 رسانند كه روح القدس،  و اين قبيل تعبيرات بوضوح مي!5»گويد آمرزيده نخواهد شد

___________________ 
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 نيز در � و از عيسي مسيحفرستادة خدا و بمنزلة فيض مقدس او است نه ذات إلهي،
  . گوهر ذات جدايي و فاصله دارد

ها را به اسم  امت « :صه آنكه كشيش فندر، بيهوده تالش نموده است تا از جملةخال
 و اگر ، را به اثبات رساند! دكترين سه خدايي،»قدس تعميد دهيداب و ابن و روح ال
ها  امت« :خواست تا به تثليث رهنمون شود الزم بود آشكارا بگويد گويندة اين سخن مي

 در صورتي كه !»و روح القدس نام دارد، تعميد دهيدرا به اسم خدايي كه اب و ابن 
دربارة داللت جملة مزبور ؛ از اين گذشته. شود چنين سخني در سراسر انجيل يافت نمي

با آنكه  به اثبات رسيده باشد، �توان بحث نمود كه صدور آن از مسيح هنگامي مي
دهد كه  فوق نشان مي زيرا گفتار !او ممكن نيستبراي فندر و امثال اثبات اين مسئله 

 :خوانيم  براي هدايت همة اقوام بوده است چنانكه در آغاز گفتار مي�رسالت عيسي
اما از سوي ديگر در انجيل متّي تصريح شده كه » ...ها را شاگرد سازيد  برويد همة امت«

 بطوري كه )!نه اقوام ديگر(اسرائيل بوده است   تنها براي ارشاد بني�رسالت مسيح
اي  «:آمد و با صداي بلند گفت كه اهل آنجا بود پيش عيسي 1يك زن كنعاني« :يسدنو مي
 اما ! دخترم سخت گرفتار روح پليد شده است به من رحم كن، اي فرزند داود،،آقا

عيسي هيچ جوابي به او نداد تا اينكه شاگردان جلو آمدند و از عيسي خواهش كرده 
من  «:عيسي در جواب گفت.  او را بفرست بروديد،آ او فرياد كنان بدنبال ما مي :گفتند

   2!.»ام اسرائيل فرستاده شده فقط براي گوسفندان گمشدة خاندان بني
شود داللت دارد بر آنكه رسالت  اين سخن با مفهوم حصري كه در آن مالحظه مي

پس از  � عيسي:گويد رسالتي جهاني نبوده و با روايت ديگري كه مي �مسيح

___________________ 
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ها را شاگرد سازيد و آنها را به  همة امتبرويد  «:و به حواريون گفتمرگش زنده شد 
  .  هماهنگي ندارد»تعميد دهيداسم و اب و ابن و روح القدس 

 در اوائل دعوت خود مأموريت داشت كه تنها به � مسيح:ممكن است گفته شود
همة اقوام  رسالت وي تعميم يافت و اسرائيل همت گمارد ولي پس از مرگش، ارشاد بني

   !بشر را فرا گرفت
هاي خدا   در فرمان»قبول نسخ« مستلزم  چنين توجيهي،:پاسخ اين سخن آنست كه

سنجش « فندر ضمن كتاب !إباء دارنداست كه علماي مسيحي از پذيرفتن آن، سخت 
  در لوح)نسخ دستورات ديني(هرگاه چنين فكري « :نويسد  در اين باره مي»حقيقت

 آنست كه حكمت و قدرت خداي اليزال را ضعيف پنداشته و خدا را خاطر بنمائيم مثل
   1.!»ادراك بدانيم ضعيف و بيمانند پادشاهي جسماني يا آدمي 

ترين سخني است كه از مسيح   روشن جملة مزبور از ديدگاه فندر،،بهر صورت
نظر اين مسئله در  «:نويسد در پايان گفتارش مي بهمين جهت !دربارة تثليث روايت شده

توان ديگر   و از اينجا مي!!» بديهي و عيان استهر كس كه اندكي در آن تعمق نمايد،
   !سخناني را كه فندر در اثبات تثليث بگواهي آورده، ارزيابي كرد

نمايد ولي گاهي به  نقلي اعتماد ميفندر با اينكه در مسئلة تثليث تنها بر مدارك 
 هنگامي كه در صدد پاسخگويي به مسلمانان  بويژه،كند اي مي مباحث عقلي نيز اشاره

 همانند بسياري از علماي –اما كوشش عقلي او در موضوع تثليث . آيد موحد بر مي

___________________ 

، البتّه فندر توجه ندارد كه خداوند براي بشر، قانونگذاري فرموده نه براي 42سنجش حقيقت، صفحه  -1

پيمايد تا به قلّه كمال رسد لذا پيامبر   و دين بشر نيز مانند همه شئون بشر، راه تكامل مي!خودش
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بارزترين . پيوندي نداردشود و با برهان  محدود ميو مقايسه به تشبيه  –مسيحي 
 :ست آمده چنين ا»سنجش حقيقت«در كتاب اي كه بدفاع از اقانيم سه گانه  مقايسه

 اما ،گويند كه عقيدة توحيد، ضد عقيدة تثليث است برخي از برادران مسلمان ما مي«
چون اين دو عقيده در كالم خدا مكشوف گرديده امكان ندارد كه با يكديگر مباينت 

مثالً همه كس .  منافي نيست اقسام جمعيت و كثرت،عقيدة توحيد با كلّية. داشته باشند
و صفت رحمت و عدالت و قدرت دارد مانند ثرت در صفات اذعان دارد كه خدا ك

 في الحقيقه متألّهين و حكماي اسالمي از روي صحت و درستي تعليم .حكمت و ابديت
ولي بودن صفات .... باشد  صفات حسنه و جامع صفات كماليه مي مجمع :دهند كه او مي

د سه اقنوم در وحدانيت همچنين عقيدة بوجو. با توحيد الهي مباينت و منافات ندارد
   .1» مباينت نداردباشد،  توحيد كه اساس كلّية اديان و مذاهب مي با عقيدةذات الهي،

اصلي فندر به برداشتي است كه شود اعتماد  چنانكه در آغاز اين گفتار مالحظه مي
خداي يگانه در عين « : تثليث از كتاب مقدس دارد و سپس بدستاويز آنكهدربارة

تثليث با  «:خواهد به اين اتّهام كه  مي» و كماالت بسيار استاراي صفات دوحدت،
كنند كه چون  البتّه مسلمانان موحد برخالف فندر ادعا مي.  دهد پاسخ»سازد توحيد نمي

كالم خدا گرد آمده  ضد عقيدة توحيد است لذا امكان ندارد كه هر دو در يث،پندار تثل
اما تشبيه .  نشان داديماند چنانكه قبالً رفتهبه خطا هم انجيل باشند و فندر و امثال او، در ف

 بنظر ما، ورده،آ پيش »اقانيم ثالثه«و » صفات الهي«اي كه فندر در بين  و مقايسه
 زيرا اگر صفات !شود شمرده مي »قياس مع الفارق«و از مصاديق اي نارسا است  مقايسه

هايي در   به تعداد صفات پروردگار، اقنومآمد كه  الزم ميخداوند در حكم اقانيم بودند،
صفات حق از سه صفت بمراتب بيشترند در  و چون ،باشندذات او وجود داشته 

 !ها اقنوم ايمان آورد آنصورت واجب بود كه فندر، اعتقاد به سه اقنوم را رها كند و به ده

___________________ 
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جه ندارد و مثالً  تو»اقنوم« و »صفت«و اين خطا از آنجا برخاسته كه فندر به تفاوت ميان 
 تابع موصوف خود بوده و با آن هماهنگي دارد ولي اقانيم، از آنجا داند كه صفت، نمي

 پيوستگي و هماهنگي كامل با يكديگر شود لزوماً  شمرده مي»اصل«كه هر كدام يك 
 اقنوم پسر، باالي صليب جان :گويند كنيم كه علماي مسيحي مي ندارند و لذا مالحظه مي

 از آسمان فرود آمد و اقنوم و اقنوم روح القدس،!  در آسمان زده ماندنوم پدر،باخت و اق
و اقنوم پسر رنجور و دردناك شد و اقنوم پدر را هيچ !  برقرار ماند1 در آسمانپدر،

 و اقنوم پسر در 2 بشكل كبوتري در آمد و اقنوم روح القدس،!آسيب و دردي نرسيد
 هيچ ر به سجده و عبادت پرداخت و اقنوم پدر، و اقنوم پس!صورت انساني باقي ماند

   .... !كس را پرستش و بندگي ننمود
 يا ي سازش دارد؟ه با وحدت حقيقي در ذات الآيا اين همه جدايي و ناهماهنگي،

   گردد؟ باز مي» چند خدايي«آنها به  امري ذهني و اعتباري است و اختالف وحدت اقانيم،
 تناقض ميان كنند تا از راه مثل آوردن،  ميها است كه تالش علماي مسيحي قرن

 از نتيجه، وحدت الهي و كثرت اقانيم را حل كنند و شايد بتوان گفت كه اين كوشش بي
اند كه  دوران آگوستين آغاز شده و همچنان ادامه دارد با آنكه همگي اعتراف نموده

  : نويسد ر اين باره مي چنانكه دكتر فندر د، منطبق نيست»هاي ايشان با أحديت مطلقه مثال

___________________ 

اي پدر ما «: گويند رو در دعاء مي انگارند و از اين علماي مسيحي، جايگاه اقنوم پدر را در آسمان مي -1

  .  نگاه كنيد9، شماره 6ب به انجيل متّي، با» ...كه در آسماني، نام تو مقدس باد 

همين كه عيسي از آب بيرون آمد ديد كه آسمان شكافته است و روح «: در انجيل مرقس آمده است -2
، شماره 3ضمناً به لوقا باب ) 10، شماره 1مرقس، باب . (»القدس بصورت كبوتري به سوي او فرود آمد

  .  نيز نگاه كنيد16، شماره 3 و متّي، باب 22



 دعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيد

 

58585858

 مثل كاملي براي ذات الهي يافت اين نكته مورد قبول واقع شده كه در عالم خلقت،«
   1!»شود نمي

ذات إلهي انكار شده  بساطتِ اند، هاي ناقصي كه علماي مسيحي آورده در تمام مثل
  موجود واحدي را در نظر يعني براي آنكه عقيدة تثليث را به اثبات رسانند،،است
 در حالي كه قديسين بزرگ مسيحي مانند سنت !يابد  تركيب مي،اند كه از سه جزء گرفته

و بسيط است يگانه  ذاتي  نخستين،كه مبدأاند  تصريح نمودهو سنت اكويناس آگوستين 
هر چند در مقام (آورد  اي مي  دليل فلسفي ويژهو حتّي توماس اكويناس در اين مسئله،

  . )!گرايد كند و به تثليث مي وش ميايمان، حكم عقل را فرام
عقيده دارند هر واحدي كه از حكماي اسالمي نيز چنانكه پيش از اين نشان داديم 

 و اين ، نيازمند استبدان اجزاء براي تحقّق وحدتش  تركيب شده باشد،اجزاء يا اقانيمي
 فقر و تبةدر مرلذّات نيست بلكه  خويش، غنّي بايكلّدهد كه او در وحدت  امر نشان مي

 شمرده )يا واجب الوجود( مبدء هستي  چنين واحدي، قرار دارد و در نتيجه»امكان«
اند كه  اتّحاد ذات و صفات خداوند گفتهاعتبار حكماي اسالمي دربارة بهمين . شود نمي

عين » مصداق« با ذات خدا تفاوت دارند ولي بلحاظ »مفهوم«صفات الهي تنها بلحاظ 
يعني يك ذات كامل و مطلق وجود دارد كه وي را نسبت به . دذات حق و عن يكديگرن

دانيم و نسبت  ميها، قادر  شمريم و همان ذات را نسبت به توانستني  عالم ميها، دانستني
بدون آنكه ذات ... شناسيم  ر مييها، بص و نسبت به ديدني خوانيم  سميع ميها، به شنيدني

 تركيب شده ...) قدرت و سمع و بصر چون صفات علم و(احديت از اجزاء مختلفي 
  . هاي متفاوتي تقسيم گردد باشد يا به اقنوم

اند بطور جدي بشناسند  اين توحيد مجرّد و عالي را هيچگاه علماي مسيحي نخواسته
اند اما  نديده اثري از آن !در مواعظ انجيل و سخنان پولس زيرا ،و بدان ايمان آورند

___________________ 
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هاي ايشان وارد  سالم و پيش از آنكه فلسفة يوناني به حوزه آفتاب ا در طليعةمسلمانان،
   با اين توحيد ناب الهي آشنايي داشتند و آن را باور كردند شود،

كنند و   تعبير مي»مطلقهأحديت « به تجرّد محض و اسالمي از اين مرتبة واال،حكماي 
علماي مسيحي چنانكه اما . نمايند مي بدين شأن و مقام، پرستش خداي تعالي را با توجه

 خداي سبحان را مركّب از و در حقيقت، ،اند از الوهيت ايمان نياوردهگفتيم به اين مرتبه 
 هستند و اين آية »هاي آفريدگان ويژگي«شمرند كه هر كدام از آنها داراي  اجزائي مي

   :آورند كه فرمود كريمه از قرآن مجيد را بياد مي
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 همانا كه آدمي !براي خداوند يگانه به اجزائي از ميان بندگاش قائل شدند«
  .»است) و قدرنشناس(آشكارا ناسپاس 

تشبيه خداوند متعال به « از خالصه آن كه لغزش فندر و امثال او در اين مرحله،
 پروايي ايشان در اين باره ماية شگفتي بسيار  و بي،گيرد  مي سر چشمه»مخلوقات

  . شود مي
يابيم ولي در  تثليث نمي بر اثبات ! بيش از اين، دليل عقلي»سنجش حقيقت«در كتاب 

در  Clair Tisdall كه با ديباچة خاور شناس انگليسي كليرتسدال »ميزان الحق«كتاب 
ديگر توسل جسته كه » شبه دليلي«ندر به كنيم كه ف مصر بچاپ رسيده است مالحظه مي

ا چه اندازه دهد كه دانشمندان مسيحي متأسفانه ت  و نشان مي،فايده نيست باز گفتن آن بي
   !از معارف الهي دورند

 K�� �� �H� �3&� ��O.« :نويسد فندر در فصل پنجم از كتاب مزبور چنين مي
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كند و آن  در اينجا انديشة ديگري وجود دارد كه با تثليث بستگي پيدا مي [:يعني
 »دوستدار« است كه بمعناي »ودود«هاي نيكوي خدا نزد مسلمانان  ت كه يكي از نامسناي

 و )يوحنّا آمده موافقت دارد نبي و انجيل و اين معني با آنچه در كتاب ارمياء(آيد  مي
 بوده است و از اينجا »ودود« خدا پذيرد، پس از ازل و براي هميشه، چون خدا تغيير نمي

 در ! دوست و محبوبي ازلي داشته باشدد پيش از آفرينش جهان،كه خداونآيد  الزم مي
،  در عقيدة تثليثشمرده شود؟ازلي  آن محبوب چه كسي بايد نزد خدا،اين صورت 

 كه اقنوم پدر،گوييم  فردي براي اين پرسش وجود دارد و ما مي پاسخ صريح و منحصر به
 را مسيح در خطاب به  معنا محبوب او است و اينهمان خداي ودود بوده و اقنوم پسر،

يوحنّا انجيل  (»داشتي مرا پيش از آفرينش جهان دوست مي «:پدر خود چه نيكو گفته كه
بدون آنكه تعدد  ممكن نيست كه صفت ازلي محبت را در خدا بپذيريم  بنابراين،)24:17
 از آن –خدا را  جوهرشان قبول كنيم چه در غير اين صورت را در عين وحدتاقانيم 

ايم و   متغير پنداشته–يا آدميان آفريد هنگام كه محبوبي براي خويش از جنس فرشتگان 
 .»پذيرم من خدايي هستم كه تغيير نمي« : باطل است زيرا كه او خود فرمودهاين رأي،

   .)]6:3رسالة مالكي نبي (

___________________ 
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ست  شگفت انگيز ا و حقّاً!اي از صحت و اعتبار ندارد  كمترين بهرهاين دليل فندر،
بصورت ( چون محبت خدا ازلي است پس بايد محبوبي ازلي :كه دانشمندي اظهار دارد

 و از توجه به اين امر روشن غفلت ورزد كه !نيز همواره وجود داشته باشد )مسيح
را دوست  و خداي متعال همة پيامبران و صالحان ، نيست�محبت الهي، ويژة مسيح

خداوند از « :كه وي گويدخوانيم  رمياء نبي ميدارد چنانكه در همان بخش از كتاب ا
ازلي ترا دوست داشتم و از اين جهت ترا  با محبت :جاي دور به من ظاهر شد و گفت

آيد كه با آفرينش ارمياء و ديگر پيامبران، محبت   پس الزم مي!1»به رحمت جذب نمودم
 و ان ! و متحول سازدرا دگرگوناي در ذات احديت پديد آمده باشد بطوري كه خدا  تازه

 خطاي فندر چنانكه گفتيم از آنجا .گريزد همان رأي نادرستي است كه فندر از آن مي
 خالق را با انگارد و دائماً گيرد كه محبت خدا را همچون دوستي بشر مي سرچشمه مي

 توجه اگر دكتر فندر به همان سخن ارمياء. افتد كند و به اشتباه در مي مخلوق قياس مي
متواضع و مخلوق تواند بندة  يافت كه خداي سبحان مي نمود، به سادگي در مي يم

 و مانند ،از علم ازلي او جدا نيستزيرا محبت خداوند  ،مطيعي را از ازل دوست بدارد
 با هر يابد تا بدان دل بندد و در نتيجه اي آگاهي نمي بشر، هر روز از رويداد تازه

 به اندازه – محبت الهي نسبت به هر چيز و هر كس ،آري !د و متحول شواي، متأثّر حادثه
معين و شرايط خاص در زمان » اظهار آن محبت« ولي ، ازلي است– و مرتبة او شأن

و عجب . كه از علم ازلي پروردگار جدايي ندارد» اساس آن محبت«پذيرد نه  صورت مي
در حالي كه سراسر كتابش گويد  از تغيير ناپذيري خدا سخن ميآنكه فندر در اينجا 

ها و زمين، بصورت بشري در آمد و مانند  انباشته از اين پندار است كه خداوند آسمان
 33 بويژه در صفحة !سرانجام بدار آويخته شدها زندگي كرد و رنج كشيد و  ديگر انسان

 بر روي صليب مرد، آن كسي كه در جنبة بشري خود، «:نويسد  مي»سنجش حقيقت«از 

___________________ 
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 آيا چنين ادعائي با تغييرناپذيري خدا در تناقض .!»ط انسان بلكه خدا هم بودنه فق
   .1نيست؟

 نه بدرستي دهد كه فندر با همة مطالعات ديني خود، اين نمونه از مغالطات نشان مي
از مفاهيم كتاب مقدس آگاه شده و نه راه برهان و دليل عقلي را شناخته تا از 

   !در نيافتد» سفسطه«ام گويي مصون ماند و بد تناقض
  

   !»خداي متجلّي«تثليث در كتاب 
مسيحيان اينك هنگام آن فرا رسيده كه از قرن هيجدهم ميالدي پيش آييم و به ادعاي 

براي اين منظور رسالة . معاصر در موضوع تثليث بنگريم و به دالئل آنها رسيدگي كنيم
  . دهيم رسي و نقد قرار ميرا كه در ايران نشر يافته، مورد بر» خداي متجلّي«

 و وابسته به كليساي انجيلي تهران است و »نور جهان«رسالة مزبور را انتشارات 
 چنانكه در آغاز رساله، آن را به ،رود بشمار مي ∗اش از شاگردان دكتر كيدي الن نويسنده

___________________ 

 درباره معرفت الهي به اهل اسالم چنين �نزديك هزار و صد سال يپش از فندر، امام مسلمين علي -1
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كند، و روشني و  اش نمي شود، و گذران شبها و روزها فرسوده پذيرد، و در احوال گوناگون منتقل نمي نمي

ارد و د دوست مي) نيكان را... (شود  سازد، و به داشتن اجزاء و اندام توصيف نمي تاريكي دگرگونش نمي
بيزار و ناخشنود است بدون آنكه از ) از بدان(آنكه حالت رقّت در او باشد و  از آنان خشنود است بي

  . »...ايشان در رنج باشد 
به چاپ رسيده است، وي آثار » از سرگرداني تا رستگاري«: از دكتر كيدي الن كتابي به فارسي با عنوان ∗

» نظارت مسيحي«و » )تفسير مكاشفه يوحنّا(پيروزمندان «و » پيشتازان جنبش ميسيونري«: ديگري چون

  . و جز اينها نيز دارد



  شبهات علماي مسيحي دربارة تثليثشبهات علماي مسيحي دربارة تثليثشبهات علماي مسيحي دربارة تثليثشبهات علماي مسيحي دربارة تثليث

 

63636363

ساي كلي. نمايد مي از خود ياد )م. ك( و با نام رمز گونة ،استاد خويش تقديم كرده است
 رسالة مورد ، بنابراين. در شهر تهران بايد دانست»ها پروتستان«انجيلي را پرستشگاه 

اعتراض دارند و » پاپ«روشنفكران مسيحي منتشر شده كه به طرفداران بحث از سوي 
رو جالب است كه به بينيم   از اين!پذيرند  را نمي»ها كاتوليك«بقول خود خرافات 

كنند و در اين باره  يث و خدايي مسيح را چگونه حل ميمزبور، مشكل تثلروشنفكران 
  ! چه تفسيري دارند؟

هايي را كه تاكنون از سوي مسيحيان در  حلكوشد تا راه  سنده در آغاز سخن مينوي
مارد تا خوانندگان را براي فهميدن تئوري خويش آماده ش تثليث ارائه شده ناقص زمينة

در گفتگوي مذهبي اغلب مسيحيان مشاهده [ :سدنوي  و در اين باره مي،و كنجكاو سازد
 اين بيان براي بسياري از  مسلّماً»مسيح، خدا است «:دارند اول اظهار ميشد كه در مرتبة 

 ،!توان معتقد شد؟ باشد كه چگونه به دو يا سه خدا مي  و غيرقابل قبول ميمردم پيچيده
خواهد با  جو كه مي ردي حق اين حقيقت شويم كه براي فرمنكوجه  توانيم به هيچ نمي

نيز بسياري از مسيحيان .  توضيح بيشتري الزم استكافي يابد،آشنائي اصول مسيحيت 
 چون مسئلة «:گويند  اينان مي!شوند مي» دانم نمي«اي چون  به كلمه متمسك در توضيح،

تر است و چون سرّي است كه  تر و عميق تثليث از ادراك و فهم ما بمراتب عالي
 زيرا اين حقيقت ،بايد با ايمان پذيرفت كه مسيح خدا است وان بĤساني فهميد، ميت نمي

مسلّم . »هاي مسيحي ذكر گرديده است شد و هم در اعتقاد نامهدر انجيل بر ما كشف 
هاي  دار مسيحي كه از تجربه دليل اگر چه براي فرد ايمان است اين بيان تعبدي و بي

 ولي براي ،اي او داراي ارزش فراواني استشخصي خود حقايقي كشف كرده و بر
است حقيقت مسيحيت را با دقّت بررسي كند و بفهمد، قابل قبول كه مايل فردي مبتدي 

اي رضايت شنونده  نخواهد بود و نبايد هم انتظار داشت كه چنين جواب مبهم و پيچيده
رد با چنين جملة دا كه هنوز در مقدمة تحقيقات خود قدم بر ميرا فراهم سازد و فردي 
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جاي بسي تأسف است كه بسياري از مسيحيان با چنين بيان . بدون توضيح قانع شود
   1]!مختصر خويش انتظار دارند كه مخاطب فوراً قبول كند و حتّي ايمان بياورد

شود نويسنده در عين آنكه بيان نارساي بسياري از مسيحيان را در  چنانكه مالحظه مي
داراي ارزش «دليل آنها را براي مؤمنان مسيحي   ادعاي بيپسندد، ميبرخورد با مخالفان ن

خواهد با اصول  جو كه مي فرد حق«دهد كه تنها براي  شمرد و نشان مي  مي!»فراواني
بايد به دليل و برهان توسل جست و ديگران از تمسك به برهان » مسيحيت آشنايي يابد

 در حالي كه تجربة !ه كننددبسن»  شخصيهاي تجربه« و جايز است كه به ،نيازند بي
بويژه كه هر  ،شخص اگر به برهان عقلي متّكي نباشد مصون از اشتباه و خطا نيست

كند كه چه بسا با  اي كسب مي فردي متناسب با رويدادها و احساسات خود، تجربه
ها در   هم ادعا دارند كه پرستش بتنپرستا بت. تجارب ديگران تفاوت داشته باشد

 به مشركان حق اما آيا مسيحيان بدين دستاويز،! مؤثّر و سودمند استندگي آنان ز
  !  گاو پرستي كنند؟دهند كه مثالً مي

 نيروي عقل را معزول داريم و كار را بدست تجربه و اگر ما در فهم اصول ديانت،
 را،توانيم از راهِ نادرستِ وي باز داريم زي  هيچ كس را نمي،احساسات شخصي بسپاريم

خدا و پيروان دانيم كه پيامبران   ولي مي،قابل انتقال بديگران نيست»  شخصيةتجرب«
داشتند زيرا با دليل و برهان با آنان روبرو  روي باز مي گمراهان را از كجايشان همواره 

 براي �بينيد كه مسيح موجود نگاه كنيد بروشني ميهاي  شما اگر به انجيل. شدند مي
عقلي و نقلي متوسل پرداخته و به انواع دالئل  به استدالل ميره ارشاد ديگران يكس

 مثالً در انجيل متي آمده كه چون مسيح تصميم گرفت تا در روز شنبه،. شده است مي
 جايز )شنبه(آيا شفا دادن در روز سبت « :بيماري را شفا بخشد، يهوديان از وي پرسيدند

 شما گوسفندي دارد كه در روز سبت فرض كنيد كه يكي از «: عيسي پاسخ داد؟»است

___________________ 
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 مگر انسان از د؟ورآ گيرد و از گودال بيرون نمي  آيا آن گوسفند را نميافتد، به گودالي مي
. 1»نيكو در روز سبت جايز استانجام كارهاي ،  بنابراينگوسفند بمراتب عزيزتر نيست؟

 :گويد كه عيسي مي يا در جايي آيا در اينجا مسيح به برهان قياسي روي نياورده است؟
آيد و دومي  باشد چون يا از اولي بدش مي) مخالف(تواند بندة دو ارباب  هيچ كس نمي«

شما . شمارد كند و دومي را حقير مي را دوست دارد و يا به اولي ارادت پيدا مي
 آيا مسيح به شيوة عقلي موعظه نكرده !2»توانيد هم بندة خدا باشيد و هم بندة مال نمي

   است؟
اسرار الهي و كنه ذات او پيوندي ندارد تا  موضوع تثليث با شناخت عالوه بر اين،
تثليث در . و آن را بيرون از ادراك و فهم بشر دانست! گفت» دانم نمي«بتوان در برابر آن 

تواند بروشني  ي ميشود و عقل آدم ذات حق و توحيد محض مطرح ميبرابر بساطت 
 مخلوقات، از اقانيم و اجزائي تركيب نشده و خداوند هستي همانند دريابد كه مبدأ

متغير و قابل  چرا كه ذوات آنها ،نياز است جهان از عيسي مسيح و روح القدس و بي
 و رسالة 6 شمارة ،3مالكي نبي، باب (اند ولي در ذات حق، بگواهي عقل و نقل  زوال

رد پس وحدت آنان با هيچ گونه تغيير و تحولي راه ندا) 17، شمارة 1 باب يعقوب،
   :يكديگر ممكن نيست و بقول شبستري

  حلول و اتّحاد آنجا محال است
  

  !كه در وحدت، دوئي عينِ ضالل است  

اغلب مسيحيان [ :كند سخن گذشتة خود را چنين دنبال مي» خداي متجلّي «نويسندة
 روح و مسيح وخدا  «:گويند كه ضمن توضيحي كه شايد همه اساس ايمانشان باشد، مي

اگر چه اين عقيده . »القدس سه شخصيت جداگانه دارند ولي در عين حال واحد هستند

___________________ 
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اي است كه از زندگي روحاني خود تحصيل  باشد و تجربه براي بسياري ارزنده مي
   :گويند آموختند و بمصداق شعر معروف هاتف اصفهاني ميهايي  اند و از تجربه كرده

  در سه آئينه شاهد ازلي
  

  افكنداز روي تابناك پرده   
  

  سه نگردد بريشم اراورا
  

  !پرنيان خواني و حرير و پرند  
  

گويند اگر سه  خواهند و اينان مي ولي بسياري هستند دليل بهتر و مناسبتر مي
 داراي شخصيتي است شخصيت جداگانه صحت داشته باشد، پس هر شخص طبيعتاً

وجه  ي سه خدا هستند در حالي كه به هيچ مسيحيان دارا و مطابق اين نظرّيه،،جداگانه
.  سه شخصيت را تشكيل دهد و يا يك شخصيت،شخصيت يك،ممكن نيست كه سه 

   .1]اين بيان براي بسياري نامفهوم و غير قابل قبول خواهد بودمسلّماً 
ها را نيز بايد مورد توجه قرار   اين نكتهدر پي نقد نويسنده از گفتار همكيشان خود،

ما از راه تجربه در جريان زندگي به حقّانيت « :گويند  ادعاي كساني كه مي اوالً:داد كه
اگر چه نويسنده براي  (،استاساس   چنانكه دانستيم ادعائي بي!»ايم تثليث پي برده

  طرفداران تثليث، چرا كه معموالً)!كند تأييد آن را تكرار ميخوشايند مدعيان، با لحن 
پس ! پردازند پذيرند و سپس دربارة آن به تجربه مي  سه گانه را مي اقانيمابتدا فرضّية
كه (شود و ناگزير بايد بر پاية برهان استوار باشد   واقع مي»پيش از تجربه«ايمان آنها 

  )! نيست
 زيرا در اين ، چنانكه بايد و شايد در خور اعتماد نيست تجربة بعد از ايمان،:ثانياً

آنكه به آزمون پردازد به نتيجة دلخواهش رسيده و بدان دل پيش از كننده،  روش، تجربه
كوشد تا رويدادهاي زندگي را به موافقت با عقيدة خويش تفسير  رو مي  و از اين!بندد مي

ياد )! و گاه از رؤياهايي(ها  بينيم كه پيروان هر مرام و مذهبي، از تجربه نمايد و لذا مي
  ! ايد و با عقايد ديگران مخالف استنم كنند كه عقايد آنان را تأييد مي مي

___________________ 
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 زيرا شاعر در !وجه با پندار تثليث هماهنگي ندارد  اشعار هاتف اصفهاني به هيچ:ثالثاً
در . گويد كه شاهد ازلي در سه آيينه از رخسار خود پرده بر گرفته است بيت نخستين مي

ازلي با تصاويري كه  سخن به ميان آمده يعني چهرة شاهد !»تربيع«اينجا، بجاي تثليث از 
آيند با آنكه در تثليث، سه  در آيه منعكس شده روي هم رفته چهار چهره بشمار مي

  ! چهره يا سه اقنوم مورد توجه قرار دارد
 تفاوت ها افتاده با حقيقت خارجي او، عالوه بر اين، تصوير شاهد ازلي كه در آينه

 با ذات وي همسان نيست ينه،نمودار هر كس در آ كه جوهري بايد داشته باشد چنان
 استقالل دارند و وابسته به تصاوير نيستند اما پيش از ظهور در آينه، بويژه كه ذات اشياء

معتقدند و آنها را مستقل و جدا از هم مسيحيان به وحدت و وابستگي اقانيم با يكديگر 
   !انگارند نمي

گويد   واحدي سخن ميگوناگون براي حقيقتهاي  از نامگذاريدر بيت دوم، شاعر 
برند ولي اين   ابريشمين بكار ميهاي پرنيان و حرير و پرند را براي پارچة چنانكه واژه

 ،سازد زيرا كه أب و إبن و روح القدس در دكترين مسيحي تمثيل نيز با تثليث نمي
 پرنيان و حرير و برعكس (!آيند، نه سه نام براي يك اقنوم بشمار ميهاي سه اقنوم  نام
 خداوند،هاي   و اگر قرار باشد كه به اعتبار نام)اند ند كه سه نام براي يك پارچهپر

داشته اقنوم ايمان ها   در آن صورت بايد به ده، روي آوريم!بخواهيم به اقنوم سازي
 حي و قدير و قيوم و يهوه و :همچون(هاي نيكوي خدا بسيارند   زيرا كه نام!باشيم

 بجاي كنيم كه در بحث از توحيد،  مالحظه مي، بنابراين.)...الوهيم و يزدان و اهللا 
كند كه نادرست   مشكلي را حل نمي!و ادبيات پرداختناستدالل و تحقيق، تنها به شعر 

خداي  «كه گذشت، نويسندة در پي آنچه !دهد بودن فرضية تثليث را بيشتر نشان مي
  : نگارد  چنين مي»متجلّي



 دعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيد

 

68686868

 كه در عهد عتيق از كتب انبياء »الوهي«آورند كه كلمة  برخي از مسيحيان دالئلي مي[
اي از تثليث  نمايد بخداي جمع كه اشاره  ثابت ميباشد،  و چون كملة جمع مي!ذكر است

تواند پاسخ دهد اگر اين نظريه صحيح باشد پس  مخاطب بĤساني مي. اقدس است
معتقد باشيم در صورتي  به چهار خدا  كردهزسه تجاو  ازتوانيم بمصداق نظرية جمع، مي

   1!]رسانيد  براي يهوديان نام خداي واحد را مي»الوهي«كه كلمة 
مورد بحث در د دانست كه واژة ينظر از ايراد نويسنده به مسيحيان مزبور، با صرف
در آخر » ياء و ميم« و هر چند حرف !»الوهي« آمده نه »الوهيم«ي بصورت باصل عر

اين موضوع كليت ندارد به دليل آيد اما  المت جمع مي گاهي بعنوان عهاي عربي، واژه
» حوفّيم« و »موفّيم«كنند مانند  نيز ياء ميم را ملحق ميأعالم  سماءأآنكه در آخر برخي از 

 و »شحريم« فرزند نفتالي و »شليم«فرزند دان و » حوشيم«كه فرزندان بنيامين بودند و 
و بعالوه، گاهي اين دو حرف را در آخر . 2ديگران كه ذكر آنها در عهد عتيق رفته است

 و »عنبيم« به )انگور( و از عنب »عدسيم« از عدس به آورند مثالً اسم جنس مفرد نيز مي
تعبير ... » زيتيم«و از زيتون به » شعريم« به )جو( و از شعير »تفوحيم« به )سيب(از تفاح 

نام خدا نيز ملحق نمايند ولي  دو حرف را به  هيچ مانعي ندارد كه اين،بنابراين. كنند مي
 الوهيم را مترجمان عهد عتيق، واژةمعناي جمع را از آن قصد نكنند چنانكه هيچ كدام از 

  . اند در معناي جمع ترجمه ننموده
شماري از مسيحيان   بيعدة[ :كند  سخن خود را بدينگونه پيگيري مينويسندة رساله،

گاهي خورشيد را . يث اقدس را ثابت نمايندهايي موضوع تثل  مثلخواهند بوسيلة هم مي
 هيا آب را نمون. و نيروي شيميايي دارد نور و حرارت آورند كه چگونه خورشيد، مثل مي
است و ) !(شود كه هم بصورت مايه  كه چگونه سه حالت در آن ديده ميدهند قرار مي

___________________ 
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 اراده و و يا مثل روح انسان كه داراي عقل و. گردد هم تبديل به يخ و بخار مي
اي براي توضيح و تشريح  مسلّم است اين امثال ممكن است وسيله. باشد احساسات مي

و روشن نمايد و تواند برساند  تثليث اقدس باشد ولي خود مطلب تثليث را بخوبي نمي
 آن از كجا تواند بفهماند تثليث چگونه و از كجا به مسيحيان رسيده و منبع و منشأ نمي
اي از تثليث   و چه فايده، پايه و اصول مذهب آنان قرار گرفت؟ و به چه دليلت؟اس

   1؟]شود حاصل مي
شماري از متفكّران  ها است كه گروه بي  قرنگويد، آري، همچنانكه نويسندة رساله مي

اند و در خاور و باختر  هايي بر آمده مسيحي براي حلّ مشكل تثليث درصدد يافتن مثال
 تا 2از شيخ ناصيف يازجي لبناني گرفته. اند يجه دست زدهنت به اين تالش نافرجام و بي

تحويل  – ! جز چند مثال–كارل گوتليب فندر آلماني هيچ برهاني در اثبات تثليث 
 »ممكن« را با »واجب«خالق را به مخلوق نتوان تشبيه نمود و ، در حالي كه. اند نداده

   : و بقول قرآن كريم!نشايد قياس كرد

� ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ çç çç//// ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ ss ss???? ¬¬ ¬¬!!!! tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ssVVVV øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? � )74 :نحل(.  
  .!»دانيد داند و شما نمي ها مزنيد كه خدا مي براي خدا مثل«

 با »تطبيق« دارد و نه در مقام »ذات بسيط حق« نه كمترين تناسبي با !ها عقيم اين مثل
 چيزي از انوار او باقي  از ميان برود، زيرا اگر حرارت خورشيدسازد، تثليث موهوم مي

ارادة وي  بي  بدام مرگ و زوال افتد از عقلِ چون ارادة آدمي،و همچنين،نخواهد ماند 

___________________ 
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كه عيسي بر باالي دار با درد و در صورتي كه مسيحيان ادعا دارند . كاري ساخته نيست
   ! جان داد ولي كمترين گزندي به خداي پدر نرسيدرنج بسيار،

ها استقالل  شود كه در تثليث مسيحي، هر يك از اقنوم  بروشني معلوم مي،اينبنابر
 و اين جز با )اند  خورشيد و قواي آدمي كه به يكديگر وابستهبرعكس اجزاء(دارند 

   ! سازگار نيست»چند خدايي«شرك و 
 كمترين شباهتي ندارد و گويا با ذات نامتغير پروردگار !اما تبديل آب به يخ و بخار

 تبديل باشم، من كه يهوه مي« :گويد اند كه كتاب مقدس مي مسيحيان فراموش كرده
اي « :اند كه گفته است  و يا خود را فريب داده سفارش يعقوب را از ياد برده.1»پذيرم نمي

هاي نيكو و هداياي كامل از آسمان   تمام بخششبرادران عزيز من، خود را فريب ندهيد،
   .2»نور است و در او تغيير و تيرگي وجود ندارديد كه آفرينندة آ و از جانب خدايي مي

 چون نقل و نقد آراء مسيحيان را دربارة تثليث به پايان »خداي متجلّي«نويسندة 
 اينك ! را حل كند و راز آن را آشكار سازد»مشكل سه خدايي«كوشد تا خود   ميبرد، مي

آورده و عقل و وجدان خوانندگان را بايد ديد كه نويسنده در اين مرحله چه ارمغاني 
چنانكه گذشت [ :نگارد  وي در پي سخنان پيشين خود چنين ميكند؟ چگونه راضي مي

شود كه مسيحيان، حقيقت تثليث اقدس را بطرق گوناگون تشريح  بخوبي مالحظه مي
نمايند كه هيچ يك از آنها براي فرد مبتدي كه شروع به شناسايي مسيح و مسيحيت  مي
   بايد توضيح داد؟ بنابراين چگونه مي. قابل قبول نيستنمايد چندان  مي

 در اين عقيده از كجا بوده و چگونه شروع شد؟در آغاز بايد دانست كه منبع و منشأ 
يا آ. اي رفع نمود توان با آن، اشكاالت را تا اندازه اي است كه مي اين اولين وسيلهواقع 
 مسلّم است جواب آن منفي خواهد بود ود آورد؟ را مسيح در تعاليم خ»تثليث« كلمة

___________________ 
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زيرا مسيح در تمامي تعاليم خويش هرگز ذكري از كلمة تثليث نكرده است، اگر چه به 
دهد كه ايمانداران را به اسم أب و ابن و روح القدس تعميد  پيشوايان مسيحي دستور مي

آيا . تقدند ذكر نمايندخوانيم كلمة تثليثي كه مسيحيان جهان بĤن مع دهند ولي هرگز نمي
اي از  رود ذكري و يا اشاره در سرتاسر عهد جديد كه كتاب آسماني مسيحيان بشمار مي

آيا مسيحيان بدور هم گرد آمدند . تثليث وجود دارد؟ و آن هم جوابش منفي استكلمة 
 تاي را از خود بافته و ساخته و آن را اصول مسيحي هاي متمادي چنين عقيده و در سال

 و مطلب من در ،توان باين آساني و سادگي با آن شوخي كرد نمي. رود مار ميبش
   .1]اي را اصول و جوهر مذهب قرار داد آورده

   : سه نكته را الزمست مورد توجه قرار دهيمدربارة سخنان نويسنده،
از  زخويش هرگ در تمامي تعاليم �كند كه مسيح اول آنكه نويسنده اعتراف مي

اي هم بدان نشده  اشارهها حتّي   و در سراسر انجيل،كري بميان نياوردهكلمة تثليث ذ
 آيا براستي !آورد  بشمار مي»جوهر و مغز مسيحيت« تثليث را با وجود اين،. است
به تثليث نكرده باشند و در اي  و كتاب مقدس كمترين اشارهتوان پذيرفت كه مسيح  مي

   !؟ه شودعين حال، تثليث جوهر و اصل مسيحيت شمرد
اش   نخستين وظيفهآورد، بديهي است هر كس كه از سوي خدا آئين و كيشي مي

آنست كه بنياد آئين خود را براي مردم روشن سازد نه آن كه در بيان اصول دينش 
 جوهر و اساس دين او را )!و به كمك حدس و گمان(خاموشي گزيند تا ديگران بيايند 

   !كشف و اعالم كنند
رسيد كه  از اعتراف خود به نتيجة ديگري مي »خداي متجلّي«يسندة جا داشت كه نو

 �با عقل سليم و وجدان آزاد تناسب بيشتري دارد و آن نتيجه اينست كه چون مسيح

___________________ 
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 پس دكترين مزبور در كيش اند، و اناجيل چهارگانه از تثليث ذكري بميان نياروده
  . به مسيحيت نفوذ كرده استهاي ديگر   و از آئين،مسيحي از اصالت برخوردار نيست

 از �تواند باور كند كه بيشتر مسيحيان پس از روزگار عيسي دوم آنكه نويسنده نمي
اند در صورتي كه تورات و انجيل هر دو   شده»بدعت«آئين وي منحرف گشته و گرفتار 

هاي بزرگي در  گمراهي – عليهما السالم - دهند كه پس از موسي و عيسي گواهي مي
ها و  رسد و بويژه در انجيل تصريح شده است كه كژي امت ايشان بظهور ميميان 

گويند   با مردم سخن مي�يابد كه بنام مسيح هايي راه مي انحرافات مزبور در شخصيت
از فرمان خدا منحرف دهند ولي چون  آسايي نيز از خود نشان مي و حتّي كارهاي معجزه

   !جويد شان بيزاري مي در روز رستاخيز از اي�شوند، عيسي مي
   دهند؟ اينك ببينيم كه تورات و انجيل در اين باره چگونه گواهي مي

و واقع شد كه چون موسي نوشتن كلمات  «:خوانيم در سفر تثنيه از تورات چنين مي
به الوياني كه تابوت عهد خداوند  به انجام رسانيد، موسي در كتاب تماماًاين تورات را 

اين كتاب تورات را بگيريد و آن را در پهلوي تابوت  :يت كرده گفتداشتند وص را بر مي
زيرا كه من تمرّد و . عهد يهوه خداي خود بگذاريد تا در آنجا براي شما شاهد باشد

 هستم بر خداوند فتنه اينك امروز كه من هنوز با شما زنده. دانم كشي شما را مي گردن
جمع مشايخ ). فتنه خواهيد انگيخت(فات من ايد پس چند مرتبه زياده بعد از و انگيخته

تا اين سخنان را در گوش ايشان بگويم و أسباط و سروران خود را نزد من جمع كنيد 
دانم بعد از وفات من خويشتن را  آسمان و زمين را برايشان شاهد بگيرم زيرا كه مي

روزهاي آخر، ودم خواهيد برگشت و در ما امر فرمه از طريقي كه بشد فاسد گردانيلبالك
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زيرا كه آنچه در نظر خداوند، بد است خواهيد كرد و  1بدي بر شما عارض خواهد شد
   .2»از اعمال دست خود خشم خداوند را به هيجان خواهيد آورد

 از انحراف امت خود خبر داده است كه آنان پس �كنيد موسي چنانكه مالحظه مي
گردند و چندين  ها نشان داده باز مي از وي بكلّي فاسد خواهد شد و از راهي كه بدان

زمين و  :دهد و بتعبير تورات قرن است كه تاريخ بر درستي اين پيشگويي گواهي مي
   !شمارند آسمان آنان را محكوم مي

اند و  اما دربارة روحانيون و راهبان مسيحي كه تعاليم توحيدي را فراموش كرده
  چه گفته و انجيل،�د ديد كه مسيح باياند، الوهيت رسانده را به مقام �عيسي

   سرانجامشان را چگونه پيشگويي نموده است؟
 خطاب كند نه هر كس كه مرا خداوندا، خداوندا، «:خوانيم در انجيل متّي چنين مي

به پادشاهي آسماني وارد خواهد شد، بلكه كسي كه ارادة پدر آسماني مرا به انجام 
 :برسد بسياري بمن خواهند گفت روز وقتي آن). شود وارد ملكوت مي(برساند 

 و ديوها را بيرون نرانديم؟ آيا با ذكر نام تو  آيا بنام تو نبوت نكرديم؟خداوندا، خداوندا،
 من هرگز شما را : به آنان خواهم گفت آنگاه صريحاًبنام تو معجزات بسيار نكرديم؟

  .3» از من دور شويد اي بدكارانشناسم، نمي
 خدا و فرمانبرداري از او را بفراموشي سپارند و مسيح را به  كساني كه بندگي،آري

 مورد اي از ايشان سر زند،  هر چند اعمال خارق العادهخداوندي و سروري ياد كنند،
 � و اي كاش كه پيش از روز رستاخيز و رويارويي با مسيح،تنفّر عيساي پاك هستند

   !از خواب غفلت بيدار شوند

___________________ 

  ! سطين اشغالي مراجعه شودهاي امروز سربازان اسرائيلي در فل ها و خشونت به جنايت -1
  . 30-24، شماره 31سفر تثنيه، باب  -2

  . 23-21، شماره 7متّي، باب  -3



 دعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيد

 

74747474

كه انحراف كشيشان و راهبان ل آمده ديگر جاي آن نيست با توجه بدانچه در انجي
 بدعتگذاري آنها »خداي متجلّي«و مانند نويسندة  بعيد شماريم مسيحي را از دين خدا،

كند كه  شگفت است كه اين نويسندة پروتستان از يك سو باور مي. را انكار كنيم
انحراف  سوي ديگر، اند و از بگمراهي رفتهها  كاتوليك و پيروانشان قرنهاي  پاپ

   !شمارد گروهي از كشيشان را در قرون گذشته محال مي
اي   در روزگاران قديم ميان مسيحيان عقيدهسوم آنكه پندار تثليث و الوهيت مسيح،

رو نتوان گفت كه اگر انديشة   و از اين،فراگير نبود و همة علماي دين آن را نپذيرفتند
ا تمام روحانيون عيسوي بر اين بدعت گردن مزبور از اصالت سهمي نداشت پس چر

 در ) ميالدي325يعني در سال ( اين تئوري نزديك سه قرن پس از ميالد مسيح نهادند؟
(The Cuncil of Nicaea) يا نيكيا شوراي شهر نيقّيه

بتصويب گروهي از كشيشان  1
ان شوراي  و با حمايت كنستانتين امپراطور روم بر مسيحيان تحميل شد و در هم،رسيد

خطيب و كشيش معروف اسكندراني و  Ariusنيكيا بسختي مورد مخالفت آريوس 
شمردند  طرفدارانش قرار گرفت كه طبيعت مسيح را با ذات خدا، همسان و برابر نمي

 مورخ مصري –بقول ابن العربي . دانستند بلكه وي را مخلوق خدا و بندة برگزيدة او مي


��@ s« :گفت مي» ه اهللاكلم« آريوس دربارة –و مسيحي  ����-� t�%� �&�f�4 �3�

S�«2! آفريده شده است و در گوهر خود با ذات خدا تفاوت )مسيح(كلمة خدا  «:يعني 

اي را  كه هر مبالغهتندرو  ولي آريوس در شوراي نيكيا با مخالفت اكثريت كشيشان .»دارد
 بود پيروزي نيافت و به  روبرو شد و چون در اقليتپسنديدند،  ميعيسىدر حقّ 

___________________ 

نام كنوني . نيكيا نام شهري كهن در آسياي صغير بود كه بعنوان مركز امپراطوري بيزانس برگزيده شد -1
  . اين شهر، ازنيق است

  . 80تاريخ مختصر الدول، اثر ابن العربي، صفحه  -2
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اما روزگاري در اسكندريه و مصر طرفداران وي . انحراف و گمراهي محكوم گشت
 را )پيروان آريوس(ها  بسيار بودند و مدتها بر مخالفان خود غلبه داشتند و فرقة آريان

 در –بسياري از اسقفان  «: و بقول ويل دورانت در كتاب تاريخ تمدن.تشكيل دادند
باري، تفصيل اين . 1» طرفدار آريوس بودنديا پنهاني،آشكارا هنوز  –اكثريت آنان  شرق،

» تاريخ كليساي قديم در امپراطوري روم و ايران «:مانندماجري را در تواريخ مسيحيان 
هاي غير مسيحي  گزارشتوان ديد و نيازي به نشان دادن  اثر ميلر و كتب ديگر مي

يث پيش از قرن سوم ميالدي مورد اتّفاق و اجماع خالصه آنكه عقيدة تثل. نداريم
عيسويان نبود و پس از آنكه در ميان آنها رواج يافت نيز در معرض تفسيرهاي گوناگون 

و  .... 4 و ملكائي3 و يعقوبي2اي از نسطوري  و هر فرقه،از سوي فرق مسيحي قرار گرفت
 در قرون بعد نيز !خبر بودند آن بيآن ابراز داشتند كه پيشينيان از جز ايشان، رأيي دربارة 

هر چند عقيدة به تثليث و الوهيت عيسي بر جوامع مسيحي چيره شد ولي چنان نبود كه 
مسيحي همواره تلّقي شود زيرا كه يكتاپرستان » رأي عام«در سراسر كليساهاي عيسوي 
حيان  و شرح اين نفي و انكار را در كتب خود مسي،دادند با تثليث مخالفت نشان مي

فصل  Molland اثر اينار مولند »جهان مسيحيت «:توان خواند و از جمله به كتاب مي
Unitarianism  نويسندة رساله، سخن خود را . توان رجوع كرد  مي»يكتاپرستي«يعني

___________________ 

  . ، ترجمه ابوطالب صارمي9، ص 10تاريخ تمدن اثر ويل دورانت، ج  -1

برحسب رأي او، جنبه الوهيت .  بودندNesturiusها پيروان اسقف قسطنطنيه بنام نسطوريس  نسطوري -2
  ! مسيح از جنبه بشري وي جدا بوده و عيسي دو شخصيت داشته است

كه ) با يعقوب برادر مسيح، اشتباه نشود( شهر اورفا بودند پيروان يعقوب، اسقف) ژاكوبيها(ها  يعقوبي -3

  ! عقيده داشت عيسي فقط جنبه الوهيت داشته و بشريت وي در الوهيتش محو و زائل شده بود
ملكائيها به عقايد رسمي كليساي قسطنطنيه گرويده بودند، آنها نيز مسيح را داراي دو طبيعت الهوتي و  -4

  . ها كامالً موافقت نداشتند ها و يعقوبي ولي در تفسير آن، با آراء نسطوريپنداشتند  ناسوتي مي
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پس منبع تثليث از كجا است؟ بايد بخوبي دانست كه اصل و [ :نمايد را چنين پيگيري مي
ممتد و طوالني مسيحيان در قرون اوليه بوده است كه از تار  اين عقيده همانا تجربةمنشأ 

ح كشف ي و از زندگي و تعاليم مس)آسماني مسيحيانكتاب (و پود كتاب مقدس 
   .1]اند كرده

 مسيحيان قرون اوليه از خالل كدام تجربه دريافتند كه عيسي مقام الوهيت را !شگفتا
 آيا از اينكه !قدس به عقيدة تثليث راه يافتند؟يا از كدام سخن كتاب م! حائز بوده است؟

 2خورد بچشم خود ديدند و در كتاب مقدس خواندند كه عيسي گرسنه مي شد و غذا مي
خواندن مسيح در اندوه و ترس و اضطراب بسر   يا از اينكه مي!او را بخدايي گرفتند؟

واندند كه عيسي در خ ديدند و مي  يا از اينكه مي؟3برد، وي را خداي خود شمردند مي
 يا از اينكه !؟4 او را خداي جهان پنداشتندنمود، افتاد و سجده مي برابر خدا بزمين مي

 نمود،  به درگاه او التجاء ميبرد و ها بسوي خدا پناه مي يخواندند عيسي در گرفتار مي
دار از خواندند كه عيسي باالي   يا از اينكه در انجيل مي؟5وي را بمقام الوهيت رساندند

___________________ 
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و در » صبح روز بعد وقتي عيسي به شهر برگشت گرسنه شد«: خوانيم  مي18، شماره 21در متّي، باب  -2

 دور درخت انجير پر در بين راه عيسي گرسنه شد، از... «:  نيز آمده است3، شماره 11مرقس، باب 
پسر «:  آمده3، شماره 7و در لوقا، باب » تواند چيزي در آن پيدا كند برگي ديد و رفت تا ببيند آيا مي

  . »...نوشيد  خورد و مي آمد، او هم مي) مسيح(انسان 

و در » ...جان من در اضطراب است اكنون «: م كه مسيح گفتيخوان  مي27، شماره 12در يوحنّا، باب  -3
جان من از شدت غم نزديك به «:  آمده است كه عيسي به ياران خود گفت38، شماره 26متّي، باب 

  . »مرگ است

  . »...عيسي كمي جلوتر رفت، رو به زمين نهاد و دعا كرد «: خوانيم  مي39، شماره 26در متّي، باب  -4
) مرگ(ر ممكن است اين پياله اگ«:  آمده است كه عيسي بدرگاه خدا گفت39، شماره 26در متّي، باب  -5

  . »را از من دور كن اما نه به اراده من بلكه به اراده تو
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 چرا مرا ترك خداي من، خداي من، «:گفت كه نمود و مي خداي سبحان شكوه مي
   ! هستي انگاشتند؟ او را مبدأ؟1»كردي

 به صفات بندگان نزديكتر است آيا بنزد مردم خردمند و منصف اين احوال و اعمال،
م  و آيا سزاوار است كه دارندة اين اوصاف را جزئي از مقايا به صفات خداوندي؟

   الوهيت شمرد يا بايد وي را آفريده و بندة خدا دانست؟
 را با آن همه تذلّل و بندگي و ضعف و � عيسي،»خداي متجلّي«نويسندة 

پندارد كه بر سراسر كائنات غالب  پذيري كه از وي بظهور رسيد، همان خدايي مي آسيب
 و اين رأي ! ندارد و كمترين تغيير و تبديلي هم در ذات قدرتمند او راه،و محيط است

اند و  ها انسان بدان پايبند شده ترين اعتقادات بشري است كه ميليون از شگفت انگيز
 جا دارد كه مالحظه كنيم !انگارند رستگاري را مشروط به پذيرفتن اين تناقض آشكار مي

و طرفدارانش در قرون گذشته از چه بقول نويسنده، دليل تجربي عقيدة مزبور چيست 
  ! اند؟ ين نتيجه دست يافتهراهي بد

 -1[ :كند مرحله بدين ترتيب ياد ميدر سه نويسندة رساله، از تجارب گذشتگان 
در ح تماس نزديك داشتند ي شاگردان مسيح هنگامي كه با مس–ربه از زندگي مسيح جت

 ترين انبياء و از  از برجسته،وجه در كتب انبياء نخوانده  به هيچاو صفاتي يافتند كه قبالً
از تعاليم او نيروي مخصوصي احساس نمودند و از . مردم نشنيده و نديده بودندبهترين 

محبت و عاطفه و علو روح او و مهرباني او نسبت به دردمندان و حليمان و وفاداريش 
 و روح بخشش و گذشت نسبت نسبت به اطرافيان و شاگردانش تا آخرين لحظات،

 و قوات مافوق ،و در مدت قليل سه سال و اندي و خدمات برجسته و عظيم ا،بدشمنان

___________________ 

ايلي، : در ساعت سه بعد از ظهر عيسي با صداي بلند گفت«:  آمده است34، شماره 15در مرقس، باب  -1
، 27، باب همين عبارت را در متّي! ؟»خداي من، خداي من، چرا مرا ترك كردي: ايلي، لما سبقتني يعني

  . خوانيم  نيز مي46شماره 
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 و همچنين ،بشري او در شفاي بيماران و حيات بخشيدن بمردگان و قدرت او بر طبيعت
ديگر كه از مسيح ديدند و مهم و برجستة غلبة او بر مرگ و نيروي قيام او و نكات 

ه در مورد صفات كرد مگر اينك وجه هم خطور نمي  در فكر آنان به هيچشنيدند كه قبالً
و قدوسيت و جاللي مشاهده در زندگي مسيح زيبايي . اند خدا چنين اعمالي را شنيده

با هنگامي كه . كردند كه فقط متعلّق به خدا بود و امكان داشت در خدا مشاهده نمايند
 :گويد  يوحنّاي حواري مي.مسيح تماس داشتند احساس كردند با خدا تماس دارند

 به او ايمان  سخنان او را شنيدم، پيكر او را لمس كردم،دنبال او رفتم،مسيح را ديدم، ب
براي ايشان مسيح مكاشفه و مظهر خدا ) 2-1:1اول يوحنّا (آوردم و او را محبت نمودم 

و صورت خدا بود، همين تجربة عملي و نتيجة تماس نزديك با مسيح بود كه يوحنّاي 
در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و  «:نويسدحواري را وادار كرد در انجيل يوحنّا ب

انجيل (و كلمه جسم گرديد در ميان ما ساكن شد پر از فيض و راستي ...  خدا بود كلمه،
و توماي حواري وادار شد مسيح را خداوند و خداي خود بخواند و » )يوحنّا، فصل اول
اميد و در مورد تجسم ترين شاگرد مسيح، مسيح را صورت خدا ناديده ن پولس برجسته

   1].!حقيقت خدا در جسم ظاهر شد در :گويد خدا مي
 آيا خداي :سؤال ما اينست كه. اريم پرسشي د رساله،در اين مرحله ما از نويسندة

ها و زمين را آفريده و نظام بيكران هستي را پديد آورده است بنظر شما  توانا كه آسمان
 نسبت به ضعيفان و ار از عاطفه و محبتقدرت دارد انساني را خلق كند كه سرش

 و نيروهايي بخشش و گذشت نسبت به دشمنان در او موج زند،دردمندان باشد، و روح 
 و كرامات و معجزاتي از وي شكوهمندتر و برتر از نيروي بشر عادي به او بخشد،
   بظهور رساند، و او را پس از مرگش دوباره زنده كند؟

___________________ 
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شود و  نفي دهيد، خداي شما به ضعف و ناتواني محكوم مياگر به اين سؤال، پاسخ م
تواند باشد و جز در عالم فرض و   مبدء هستي نميچنين خداي ناقص و محدودي،

ايد  و بعالوه با اين جواب، كتاب مقدس خودتان را هم انكار نموده. پندار وجود ندارد
 شما مثبت باشد در آن  ولي چنانچه پاسخ! خوانده است1»قادر مطلق«كه بارها خدا را 
تواند صفات مخلوق   مي بر شمرديد،�تمام صفاتي كه از مسيحشود  صورت معلوم مي

 ايد؟  وجود پنداشته پس بچه دليل شما چنين موجودي را خلق هستي و مبدء!خدا باشد
 كه در كتاب مقدس عالوه بر صفات مذكور، از گرسنگي و تشنگي و رنج و مخصوصاً

 نيز بروشني ياد � و گريه و شكوه و سجده و عبادت مسيح2فلتاندوه و خواب و غ
   !آيند نه از صفات قادر مطلق هاي مخلوق بشمار مي  و اين احوال از ويژگي،شده است

 نبوده �آور عيسي  كمتر از كارهاي شگفت�وانگهي معجزات عجيب موسي
نيز چوبدست  موسي كرد، زنده مي – به اذن خدا –اي را   شخص مردهاگر مسيح،. است
طوفاني به خاطر عيسي آرام درياي  اگر. ساخت اي مبدل مي زندهجاني را به افعي  بي

 )پيسي(اگر شخصي كه به برص .  رود پهناور نيل نيز براي موسي شكافته شد،3گرفت
 به از موسي،مبتال بود، بدست عيسي بهبود يافت، شخص تندرستي نيز بدليل شكوه 

 غذايي اندك براي خورندگان بسيار، بركت و اي عيسي، اگر بدع!4برص مبتال گشت
 چنانكه !فزوني گرفت، بدعاي موسي نيز پرندگان براي پيروانش از آسمان فرو ريخت

___________________ 
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 گزارش شده است و مسيحيان )عهد عتيق(همة اين امور شگفت انگيز در كتاب مقدس 
وهيت كسي باشد چرا  دليل بر ألنيز آنها را باور دارند، پس چنانچه اين قبيل معجزات،

اند و اين مقام را به عيسي اختصاص  كشيشان مسيحي، موسي را بخدايي نپذيرفته
  ! اند؟ داده

 و كلمه نزد خدا بود و ،در ابتدا كمله بود «:اما دربارة سخن يوحنّا كه گفته است
بايد دانست كه اين » و كلمه جسم گرديد و در ميان ما ساكن شد...  خدا بود كلمه،
   !ن را جهات گوناگون جاي تأمل داردسخ

و سخن عيسي، گفتار مزبور در انجيل يوحنّا از قول مسيح گزارش نشده:الًاو � 
شود   و رأي يوحنّا هنگامي پذيرفته مي،شود بلكه تعبير شخصي يوحنّا است شمرده نمي

ل مالكي اما در كتاب مقدس از قو. كه الأقل با سخن پيامبران خدا مخالفت نداشته باشد
در  1»پذيرم من كه يهوه باشم تبديل نمي «:خوانيم كه خدا فرمود نبي به صراحت مي

خدا بود و سپس در ابتدا نزد خدا و عين  كلمه :حالي كه يوحنّا ادعا نموده است
 خداي سبحان تبديل  پس به گمان يوحنّا،!بصورت جسم درآمد و در ميان ما ساكن شد

   !پذيرد مي
 زيرا ،توان نسبت داد بور را با اطمينان خاطر به يوحنّاي حواري هم نمي سخن مز:ثانياً

 –دكتر جان الدر . در أصالت انجيل يوحنّا ميان علماي مسيحي اختالف نظر وجود دارد
   :نويسد  مي»شناسي كتاب مقدس باستان« در كتاب –كشيش پروتستان 

ترين  اوان شده، طبق قديمدر سالهاي اخير دربارة انجيل يوحنّا بحث و گفتگوي فر«
 ولي برخي از ،هاي كهولت نوشته است  يوحنّا اين انجيل را در سالاحاديث كليسا،

اند  اند و حتّي گروهي معتقد بوده محقّقين، زمان نگارش اين كتاب را ديرتر از آن دانسته

___________________ 
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   .1»كه زودتر از قرن سوم ميالدي نوشته نشده است
كه از انجيل اي  ترين نسخه  كهن:گويد پسندد، مي  نميجان الدر كه نظر گروه اخير را

است كه از قرن دوم ميالدي بيادگار مانده  Rylandم به ريلند وكشف شده، نسخة موس
   .2را در بر دارد» بخشي از انجيل يوحنّا «كند كه اين نسخه، ولي اعتراف مي

هاي  هدر كتابخان« :نويسد  مي60 صفحة »سنجش حقيقت«كشيش فندر در كتاب 
 )انجيل(هاي مختلفة عهد جديد  كوچكتري هم وجود دارد كه قسمتمسيحي، نسخ 
) ساقة بردي(آنها يك ورقة پاپيروس ترين  قديمي. در آنها نوشته شده استبزبان يوناني 

هاي اكسيرنيكس كه سي فرسخ در جنوب   با چند ورقة ديگر در خرابهاست كه اخيراً
اين جزوه ما بين دويست و سيصد سال بعد از ميالد . ، پيدا شده استباشد قاهره مي

 نوشته شده مسيحيعني از دويست و هفتاد إلي سيصد و هفتاد سال قبل از تولد حضرت 
  . » را شامل استجزوة مزبور باب اول و بيستم انجيل يوحنّا. است

خالصه آنكه هيچ مدرك موثّقي در دست نداريم كه به اثبات رساند فصل اول از 
اي از   وجودِ پارهاست و مدارك موجود،يافته يل يوحنّا در زمان خود او نگارش انج

  . دهند پس از يوحنّا، نشان ميانجيل مذكور را در دو يا سه قرن 
 معلوم نيست كه آيا چنان سخني از يوحنّاي حواري سر زده است يا  اساساً،بنابراين

  ! اند؟ اند و به انجيلش افزوده او بسته ديگران آن را بر
ت تا به قول ر است به فلسفة فيلون نزديك آمده، عبارتي كه در آغاز انجيل يوحنّا :ثالثاً
 و اگر پژوهشگران منصف به آثار متفلسف مذكور نظر افكنند و رأي او را دربارة !مسيح

به سخن عيسي در همين زمينه بنگرند بخوبي بررسي كنند و آنگاه  »لوگوس« يا »كلمه«

___________________ 
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 �كه ديباچة انجيل يوحنّا از فلسفة فيلوني برگرفته شده و با آموزش مسيحيابند  در مي
  ! تفاوت بسيار دارد

 آگاه شويم كافي است اين داستان »كلمه خدا« دربارة �از تعليم عيسيبراي آنكه 
عيسي چهل شبانه روز، روزه گرفت و « :گويد را در انجيل متّي بياد آوريم كه مي

اگر تو پسر خدا  :كننده به او نزديك شده گفت  وقت وسوسهدر آن. سرانجام گرسنه شد
زندگي فرمايد   كتاب مقدس مي:گفتعيسي در جواب  !نان بشود بگو اين سنگها 1هستي

   .2»فرمايد اي كه خدا مي انسان فقط بسته به نان نيست بلكه به هر كلمه
ند است و با  خدا داراي كلماتي چ،�يابيم كه از ديدگاه مسيح از اين سخن در مي

خدايي «اي را  دارد و چنانچه بخواهيم هر كلمه ان را از زوال مصون مينسآنها حيات ا
شمار و اقانيم بسيار معتقد  بشمار آوريم، ناگزير بايد به خدايان بي» الهياقنومي «يا » توانا
هيت  نه آنكه به مفاد انجيل يوحنّا، تنها عيسي را كلمة خدا دانسته و با مقام الو!شويم

 از � واجب است تا از راه تأمل دريابيم كه مقصود عيسي،بنابراين. متّحد پنداريم
    چيست؟»هر كلمة خدا«مطرح ساختن 

 از كلمات مزبور، همان � توانيم فهميد كه مقصود مسيح  ميبا اندك دقّتي
ها در عالم  رسد تا زندگي انسان هايي است كه از سوي خدا مي دستورات و فرمان

ها در   هيچ گاه بصورت الفاظ و واژهها، دانيم كه اين فرمان  و همه مي،ت برقرار ماندطبيع
هاي  ها و فيض  جز نعمتشود پس آنها در مقام بروز و ظهور، طبيعت شنيده نميصحنة 

 مخلوق  و همگي،شوند الهي چيزي نيستند كه ماية بقاء و دوام زندگي انسان مي
 دربارة كلمات �اينست تعليم مسيح. الوهيت بركنارندآفريدگار گيتي بوده و از مرتبة 

___________________ 
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   و تفسير پولس تفاوت بسيار داردخدا كه با رأي فيلون اسكندراني 
حواري وادار شد مسيح را خداوند و خداي توماي  «:اما گواه ديگر نويسنده كه گويد

ر او  به يهودياني كه ب�كند زيرا مسيح  نيز ادعاي وي را ثابت نمي!»خود بخواند
 در كتاب مقدس گاهي : پاسخ داد كه!؟»خواني چرا خودت را خدا مي «:اعتراض نمودند

 و مقصود ، تعبير شده است!»خدايان«كنند به  از كساني كه كالم الهي را دريافت مي
 آن بكار »حقيقي« در كتب مقدسه، همواره بمعناي »خدا« اين بود كه واژة � مسيح

شود همة عباراتي كه در انجيل از   و از اينجا فهميده مي،ددار» مجازي«نرفته و مفهوم 
و علماء و مفسران انجيلي  .∗ حمل شوند»مجاز«كنند بايد بر   حكايت مي»خدايي مسيح«

اند از فهم صحيح انجيل دور مانده و به  كه تعابير مزبور را بمعناي حقيقي برگردانده
بار ديگر « :نّا بدين صورت آمده استشرح اين موضوع در انجيل يوح. اند راهه رفته بي

 من از جانب پدر :عيسي به آنها گفت. يهوديان سنگ برداشتند تا او را سنگسار كنند
 كنيد؟ ام، به خاطر كداميك از آنها مرا سنگسار مي كارهاي نيك در برابر شما انجام داده

نگسار كنيم خواهيم تو را س  براي كارهاي نيك نيست كه مي:يهوديان در جواب گفتند
 عيسي در !كني ميتو كه يك انسان هستي ادعاي الوهيت . بلكه به خاطر كفر تو است

 شما خدايان هستيد؟ اگر خدا : مگر در شريعت شما نوشته نشده است كه:جواب گفت
دانيم كه كالم   و ما مي–كساني را كه كالم او را دريافت كردند خدايان خوانده است 

 پس چرا به من كه پدر مرا برگزيده و به جهان فرستاده -ود ش خدا هرگز باطل نمي
   1؟» پسر خدا هستم:گويم دهيد وقتي مي است نسبت كفر مي

 ادعاي الوهيت داشت الزم بود �با توجه به سخنان فوق بايد گفت كه اگر مسيح
كه  بازگو نمايد نه آنتا سخن يهوديان را تصديق كند و سپس دالئل خود را بر الوهيتش

___________________ 
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 برگزيده هم بكار رفته است خدا ضمن كتاب مقدس در مورد آفريدگانِنشان دهد واژة 
  .  حقيقت الوهيت را از خود نفي نمايدو با اين تفسير،

 بوده است در هنگام �  مسيح توماي حواري نيز كه شاگرد و تربيت شدةآري،
 و .يح ياد كرده استهمان معنايي را قصد نموده كه مس» خدا«گفتگو با عيسي از كلمة 

 �مغرض هم اگر در سخنان مسيحيهوديان .  نتوان او را عيسي پرست دانست،بنابراين
 خدا �شنيدند كه عيسي دادند زيرا مي كردند هرگز نسبت الوهيت به وي نمي دقّت مي

نزد پدر خود و پدر  «:گويد  ميخواند و مثالً نيز ميرا نه تنها پدر خود بلكه پدر ديگران 
 نشان داده است كه �در اينجا مسيح. 1»روم  خداي شما مي و خداي خود وشما

 خداي او و آفريدگار جهان عالوه بر آنكه مقامي شبيه به سمت پدري بر همه دارد،
پندارند و يا او از جزئي   و بنابراين كساني كه عيسي را خداي خود مي،ديگران نيز هست
   !تباه هستند سخت در اشانگارند، از مقام الوهيت مي

در حقيقت خدا در جسم ظاهر  «:گفته استپولس آورده كه اما آنچه نويسنده از 
 زيرا مالكي نبي ، چنانكه پيش از اين گفتيم با مفاد كتاب مقدس مخالفت دارد!»شد

 نيز بهمين معني گواهي پذيرد و يعقوب برادر مسيح،  تبديل نميتصريح نموده كه يهوه،
بايد پس علماي مسيحي يا . دهد  بر درستي اين سخن شهادت مي و خرد هم،داده است

كتاب مقدس و پيامبر خدا و برادر عيسي و داوري عقل را تكذيب كنند و يا بايد پولس 
 مؤمني شقّ كنم كه هيچ مسيحي گر و منحرف و بدعتگذار شمارند و گمان نمي را مبالغه

  . نخستين را بر گزيند
ان پيشين خود، از دومين تجربة گذشتگان در اثبات نويسندة رساله، بدنبال سخن

 از طرفي مسيح خود نزد –مسيح  تجربه از ادعاي -2 [:كند  چنين ياد مي!خدايي عيسي
شاگردان خويش ادعاهائي كه شايستة اعمال و قواتش بود، نمود و خود را با پدر يك 

___________________ 
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 چنانكه ،مظهر خدا است او  كهدهد اشاراتي از خود مسيح داريم كه گواهي مي. دانست
 و در يوحنّا فصل »من و پدر يك هستيم «:فرمايد  مي3انجيل يوحنّا آية در فصل دهم 
 و به شاگردان خود .»تهر كه مرا ديد، پدر را ديده اس «:فرمايد  مي9چهاردهم آية 

بن و روح گرد سازند و ايشان را باسم أب و افرمايد كه رفته همة مردم را شا سفارش مي
 هميشه در اعمال مهم خويش در شفاي بيماران و تعاليم بمردم،. دس تعميد دهندالق

داد كه منبع و سرچشمة قوات و فيوضات،  نمود و طريقي نشان مي اي اتخاذ مي نحوه
خود او است يعني برخالف طرق انبياء سلف كه براي انجام هر كار فوق بشر و يا در 

 از آن نيرو كه خدا ارج از خود بودند و در آغاز،تعاليم خود هميشه متمسك به نيروي خ
طلبيدند كه پروردگار آنان را هدايت نمايد تا بتوانند چنين و چنان كنند و  باشد امداد مي

   :شدند زيرا اغلب هم موفّق نمي
  ذات نايافته از هستي بخش

  

  !كي تواند كه شود هستي بخش؟  

 و ،شت كه قائم بذات بوده استذاتي و هستي بخش وجود دااما در مسيح نيروي 
جوشيد و فيوضات الهي در او و از خود او  چون چشمة عميق، اعمال خدايي از او مي

 اعمالي انجام داد كه تاريخ ، كوتاه سه سال و انديتمسيح در اين مد.... كرد  فوران مي
ين مسيح توانست جزر و مد قرون را در ا. بشر جز از او از شخص ديگري بياد ندارد

او سرآغاز تاريخ جهان مدت كوتاه تغيير دهد و تاريخ جهان را دگرگون سازد و تولّد 
 كه قائم مستلزم نيروي مافوق بشري است يعني نيروي خدا و نيروئيهمة اينها . گرديد

   .1]بذات و بعبارت ديگر خود خدا باشد
   :هت قابل ايراد استجند چ از سخنان نويسنده در اينجا،

و » من و پدر يك هستيم «:كند كه مسيح فرمود  وي از يوحنّا گزارش مي آنكه:اول
دهد كه مسيح،   و ادعا دارد كه اين سخنان نشان مي»هر كه مرا ديد، پدر را ديده است«

___________________ 
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كه در هاي ديگر عيسي   اما اين برداشت با گفته!همان پدر يعني خداي جهان است
 و نيز .1»روم من نزد پدر مي« :ه عيسي فرمودسازد، از قبيل آنك انجيل يوحنّا آمده نمي

حرمتي كند، به  يب كه به پسر كسي« : و همچنين فرمود.2»پدر از من بزرگتر است «:گفت
كنم  از خود كاري نمي «: و نيز گفت.3»حرمتي كرده است پدر كه فرستندة او است بي

من از « :ز فرمود و ني.4»گويم بلكه همانطور كه كه پدر بمن تعليم داده است سخن مي
من از پدر درخواست خواهم كرد و او  «: و همچنين گفت.5»ام جانب خدا آمده

من، من تاك حقيقي هستم و پدر  «:و نيز فرمود .6»ديگري به شما خواهد داددهندة  تسلّي
ها گفتة ديگر كه يوحنّا گزارش نموده نمايشگر آنند كه  اين سخنان و ده... 7»باغبان است
 بايد فهميد بنابراين،.  ذات از پدر جدا بوده و با مقام الوهيت متحد نيستمسيح بلحاظ

    چه مقصودي داشته است؟»من و پدر يك هستيم «:آنجا كه عيسي گفته
 كمك گرفتن از سخن ديگر او است ،� شيوه براي تفسير سخن مسيحبهترين 

 در  يوحنّا رجوع كنيم،اينك اگر به انجيل. »را با انجيل بايد تفسير نمودانجيل  «:يعني
كنم بلكه براي   دعا نمي)شاگردانم(فقط براي اينها  «:خوانيم كه مسيح گفته است آنجا مي

 تا همة )كنم دعا مي(نان بمن ايمان خواهند آورد بوسيلة پيام و شهادت آكساني هم كه 
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 يكي آنان يكي باشند آنچنان كه تو اي پدر در من هستي و من در تو و آنان نيز در ما
   1.!»باشند

در اينجا مراد از يكي شدن، هماهنگي و پيوندي است كه از راه ايمان ميان انسان و 
ها، با ذات الهي برابر و يگانه شوند و گرنه بايد گفت  آيد نه آنكه انسان خدا بوجود مي
يابند و   بلكه همة مؤمنان، بمقام الوهيت دست مي، ويژة مسيح نيستكه مقام خدايي،

 وحدت در  وحدت با خدا،، آري!ها خدا بايد ايمان آورد  به ميليونقبول تثليث،بجاي 
از همان چيزي  يعني انسان مؤمن ،ذات نيست بلكه وحدت در رضاء و اراده است

كند كه خدا آن را  شود كه خدا از آن خشنود است و همان چيزي را اراده مي راضي مي
گوسفندان من صداي مرا  «:فرمايد  مي� در آنجا كه عيسي،بنابراين .خواهد مي
 من به آنها حيات جاودان. آيند شناسم و آنها بدنبال من مي  و من آنها را ميشنوند مي
تواند آنها را از دست من  بخشم و آنها هرگز هالك نخواهد شد و هيچ كس نمي مي

اند تو پدري كه آنان را به من بخشيده است از همه بزرگتر است و هيچ كس نمي. بگيرد
يعني خواست و رضايت ما يكي  .2»من و پدر يك هستيم. آنها را از دست پدر من بگيرد

. فرستندة من با من است« : چنانكه باز عيسي فرموده!است، نه آنكه من همان پدر هستم
سازد به عمل  پدر مرا تنها نگذاشته است، زيرا من هميشه آنچه او را خشنود مي

   .3»آورم مي
معنايي جز اين » هر كه مرا ديد، پدر را ديده است« :كه فرمود مسيح اما گفتار ديگر
اذن خدا  با دعوت بسوي خدا و معجزاتي كه به )مانند همة پيامبران(ندارد كه عيسي 

.  خداي توانا را به ايمان آورندگان نشان داد و او را به اهل بصيرت معرّفي كردآورد،

___________________ 
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 ! نه آنكه خود، همان خداي ناديده باشد به شناسايي خدا انجاميد�پس ديدار مسيح
در انجيل يوحنّا از مسيح  سخناني است كه بدين صورت گواه ما بر درستي اين تفسير،

 اگر چه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناختم و اي پدر عادل، «:گزارش شده
دم و باز هم ه آنان شناسانيبا رمن تو . دانند كه تو مرا فرستادي  مي)شاگردانم(اينها 

كه تو نسبت بمن داشتي در آنها باشد و من هم در آنها خواهم شناسانيد تا آن محبتي 
   .1»باشم

 هر كه به من ايمان :عيسي با صداي بلند گفت «:خوانيم كه و باز در انجيل يوحنّا مي
 بيند، هر كه مرا مي. بياورد نه فقط به من بلكه به فرستندة من نيز ايمان آورده است

و البته فرستندة عيسي با او تفاوت دارد چنانكه فرستندة هر . 2»فرستندة مرا ديده است
  . كس غير از خود او است

 و ديگر روحانيون مسيحي را از »خداي متجلّي«ما هنگامي كه برداشت نويسندة 
بينيم كه اين انجيل شناسان، پس از  رويم زيرا مي خوانيم در شگفتي فرو مي  ميانجيل،
اي كه از مسيح گزارش شده باز  ها تأمل در كتاب مقدس، گاهي از فهم سخنان ساده سال
كنند كه عيسي ادعا داشته، من با پدر در مرتبة  مزبور گمان مي و مانند نويسندة !مانند مي
 :اند كه مسيح فرمود با آنكه در انجيل يوحنّا به تصريح خوانده ! متّحد و يكي هستيم،ذات

م بكنم قضاوت من درست است، چون در اين كار تنها نيستم بلكه اگر قضاوت ه«
هم نوشته شده است كه ) يهوديان(در شريعت شما . پدري كه مرا فرستاد نيز با من است

دهم و شاهد   معتبر است يكي خود من هستم كه بر خود شهادت ميگواهي دو شاهد،
دهند كه  اجازه ميود آيا علماي مسيحي به خ. 3»ديگر پدري است كه مرا فرستاد
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توانيم بپذيريم كه فهم   ما نمي! دو شاهد را يك شاهد بشمار آورند؟برخالف قول مسيح،
كنيم چون آنان گرفتار  اين مسئله براي دانشمندان مسيحي دشوار باشد بلكه گمان مي

  . خواهند اين موضوع روشن را دريابند اند نمي تقليد و تعصب شده
هستي بخش در مسيح نيروي ذاتي و  «:ين وانمود كرده كه آنكه نويسنده چن:دوم

 اعمال خدايي از او  و چون چشمة عميق،،وجود داشته كه قائم بذات بوده است
نمايد كه روش  و ادعا مي. »كرد جوشيد و فيوضات الهي در او و از خود او فوران مي مي

وق بشري و يا در تعاليم فانجام هر كار براي  «: برخالف طريق انبياء سلف بود كهمسيح،
خود، هميشه متمسك به نيروي خارج از خود بودند و در آغاز از آن نيرو كه خدا باشد 

 سراپا نادرست است و صدور آن از كشيشي عيسوي  و اين سخنان،!»طلبيدند امداد مي
 گويي با انجيل آشنايي ندارد و يك بار نويسندة اين كلمات،. رسد بسيار عجيب بنظر مي

 تصريح نموده � دانست كه مسيح  و گرنه بخوبي مي!را بدقّت بررسي نكرده استآن 
امكاني كه براي كارهاي فوق بشري داشته از سوي خداي عالم به او داده شده است 

 به پسر هم اين قدرت را بخشيده  حيات است،همانطور كه پدر منشأ «:فرمايد چنانكه مي
 پيش از زنده �د كه در انجيل آمده عيسيدي  و همچنين مي.1»تا منشأ حيات باشد

بخداي تعالي توسل جست و دعا كرد تا حاضران بدانند كه خدا » ايلعازر«ساختن 
پس « :خوانيم نمايد چنانكه مي پذيرد و رسالتش را تصديق مي درخواست وي را مي

 را  تو اي پدر،:آنگاه عيسي به آسمان نگاه كرد و گفت. سنگ را از جلوي قبر برداشتند
شنوي ولي  دانستم كه تو هميشه سخن مرا مي من مي. اي كنم كه سخن مرا شنيده شكر مي
. اي اند اين را گفتم تا آنها ايمان بياورند كه تو مرا فرستاده كساني كه اينجا ايستادهبخاطر 

 آن مرده در ! اي ايلعازر بيرون بيا: عيسي با صداي بلند فرياد زدپس از اين سخنان،

___________________ 
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دستها و پاهايش با كفن بسته شده و صورتش با دستمالي پوشيده بود، بيرون حالي كه 
   .1»آمد

  نداشت بلكه پيوسته از راه دعا،»قائم بذات« و »خود جوش« مسيح، نيروي ،بنابراين
من  «:شد تا معجزاتي را بنمايش گذارد همانگونه كه بخداي متعال گفت موفّق مي

 در جمع سخنان مسيح با يكديگر  آري،.»شنوي دانستم كه تو هميشه سخن مرا مي مي
و در حقيقت هر .  حيات باشدتوانست منشأ بايد گفت كه او از راه دعا بدرگاه الهي مي
شد كه خدا آن را  از افعال الهي شمرده مي«يك از معجزات او همچون ديگر پيامبران 

خواست  ي نمي اگر در شرائطي خداي تعال، بهمين اعتبار.»ساخت بدست وي آشكار مي
مسيح   يا الاقل معجزات بزرگ مسيح به ظهور پيوندد،اي صورت پذيرد، تا معجزه

آمده ها  العاده و مهمي انجام دهد همانگونه كه در انجيل توانست كار خارق نمي
 نتوانست همانند ديگر شهرها، معجزات بزرگ و »ناصره« در شهر خود �عيسي

نتوانست در آنجا هيچ ) مسيح(او  «:خوانيم س مي در انجيل مرق!دلخواهش را نشان دهد
راستي . 2»اي بكند فقط دست خود را روي چند بيمار گذاشت و آنها را شفا داد معجزه

  قائم بذات و فناناپذير بود چرا نتوانست در شهر ناصره مثالً�اگر قدرت مسيح
   !مردگان را زندگي بخشد و كوران را بينا كند؟

ادعا دارد كه مسيح عالوه بر استقالل در » داي متجلّيخ«شگفت آنكه نويسندة 
 و برخالف انبياء ! در تعاليم خويش نيز با نيروي بيرون از خود ارتباط نداشتمعجزات،
براي انجام هر كار فوق بشري و يا در تعاليم خود هميشه متمسك به نيروي  «:سلف كه

   ! بودخويش متّكي عيسي تنها به ذات »اند خارج از خود بوده

___________________ 
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 را � نبوت مسيحسازد،  گذشته از آنكه با نص انجيل نمي ادعاي مزبور،:بايد گفت
خواهد خدايي مسيح را به اثبات رساند   كسي كه ناشيانه مي، آري!كند نيز متزلزل مي

آورد   در پيامبري عيسي هم رخنه پديد مييابد، عالوه بر اينكه بدان مقصود دست نمي
 از وحي الهي برخوردار نبود بلكه بحكم الوهيتش، از خود ه مسيح،كند ك يعني ادعا مي

من از خود سخن  «: با آنكه در انجيل يوحنّا از قول مسيح آمده است!گفت سخن مي
گويم بلكه پدري كه مرا فرستاده است به من فرمان داد كه چه بگويم و چگونه  نمي

   .1»صحبت كنم
ي آنكه در اثبات مدعايش سخناني خردپذير  بجا»خداي متجلّي«نويسندة  آنكه :سوم

مسيح توانست جزر  «: كه!پردازد  مي»شعار دادن« به هاي مسيح بهره گيرد، آورد يا از گفته
و مد قرون را در اين مدت كوتاه تغيير دهد و تاريخ جهان را دگرگون سازد، تولّد او 

كه  دليل بر خدايي كسي بشمار آيد پس بايد  اگر اين اوصاف،!2...سرآغاز جهان گرديد 
 زيرا آن بزرگوار هم جزر و مد قرون ! نيز معتقد شود- � -نويسنده، بر الوهيت محمد 

اش، سرآغاز تاريخ  را تغيير داد و تاريخ جهان را دگرگون ساخت و هجرت فرخنده
 كسي از آدميان هيچ كدام از اين امور، دليل بر خداييبا اينكه . مسلمانان شمرده شد

هر دو از بندگان برگزيدة خدا بودند هر  – السالم ما عليه–نيست و عيسي و محمد 
 در روزگار خود موفّق نشد تا بر فلسطين و شهرهاي پيرامون آن �چند كه عيسي

 �  ولي محمد، و بگمان مسيحيان، بدست دشمنان مغلوب و مصلوب گشت،چيره گردد
نجات پرستي   فتح كرد و دشمنانش بدست او از بتسرزمين عرب رادر عصر خويش 

   !يافتند و به آئين توحيد گرويدند
  : كند  و حقانيت تثليث بدينگونه ياد مي!نويسنده از سومين دليل خود بر خدايي مسيح

___________________ 
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از طرفي پنجاه روز بعد از قيام مسيح،  –) پنجاهم(تجربه از روز نپطيكاست  -3[
خود وعده داده بود  بشاگردان مانطوري كه مسيح قبالً هيعني ده روز بعد از صعود،

در روز موعد مطابق انتظار . نيروي مخصوصي كه نيروي خدائي باشد بر آنان نازل شد
شود بطريق مخصوصي   اين نيرو كه روح القدس نيز ناميده مي خداوند،شاگردان و وعدة

ود كه توانستند مانند استاد از آن به بعد ب.  فاقد آن بودند بر همه نازل گرديدكه قبالً
. آن روز آغاز نهضت مسيحيت بشمار رفت. اي بانجام رسانند خويش كارهاي برجسته

مختلف شاگردان مجهز به نيروي جديدي گرديدند و قوات مافوق بشري از آنان بطريق 
 نزاع و نفرت و حسد و كينه و بدبيني آنان، بروحية اتّحاد و روحية. بظهور رسيد

طلبي آنان  روح ترس آنان به شجاعت و جاه. يت و برادري و برابري تبديل يافتصميم
نشان دادند   بزرگي و برتري كه در زمان مسيح از خودروحية. به فروتني مبدل گرديد

اكاري در راه همنوعان تبديل و فدتگي شذ خدمتگزاري و از خود گاكنون بروحية
د بيماران را شفا دهند و كوران را بينا نمايند و و همچنين از آن پس، توانستن.... يافت

حتّي مردگان را حيات بخشند و مانند استاد خويش اعمال برجسته بظهور رسانند اينان 
 اكنون نهضتي در نتيجة اند،  ماهيگير و باجگير و ترسوي چند روز قبل بودهمردمان امي،

اينان بمرور . دهند  انجام مياند بطوري كه اعمال خدائي سكونت روح القدس ايجاد كرده
زمان درك كردند كه نيروئي كه عامل چنين اعمالي است و در آنها قرار دارد و قبالً فاقد 

اينان . باشد آن بودند همانا نيروي خدا و خود خدا يا به عبارت ديگر روح القدس مي
اين نيرو را . نداند از خدا مجزّا بدان نتوانستند اين نيروي جديد را كه اكنون تحصيل كرده

اين نيرو از خدا و خود خدا بود كه در زندگي آنان وارد . خدا و روح القدس خواندند
   1!]كند ميشد و در عمل نيز بخوبي فهميدند كه خدا در ايشان زندگي 

  :از دو نظر قابل بررسي و نقد استاين بيانات 

___________________ 
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بدستاويز آنكه وي،!بودرا به مقام خدايي رسانده  نويسنده پيش از اين، مسيح :الًاو  
و اينك ... بخشيد كرد و مردگان را حيات مي داد و كوران را بينا مي بيماران را شفا مي

اي  توانستند مانند استاد خويش كارهاي برجسته «ادعا دارد كه حواريون عيسي نيز،
 حتّي توانستند بيماران را شفا دهند و كوران را بينا نمايند و «:يعني» بانجام رسانند

 نيز مقام الوهيت پس ناگزير بايد براي دوازده تن حواري،! »مردگان را حيات بخشند
 رساند و يا اگر حواريون را از نوع انسان !»پانزده خدايي« را به »سه خدايي«قائل شود و 

 چنان معجزاتي شمرد الزمست اعتراف نمايد كه نشان دادنِ و از جملة مخلوقات خدا مي
توانند معجزات مزبور را  يت انسان نيست و آفريدگان خدا، بياري حق ميدليل بر الوه

 و در اين صورت، رخنه در الوهيت مسيح افكنده و به آفريده شدن او !بنمايش گذارند
 مانند ديگر پيامبران - بارها تأكيد ورزيده كه وي � بويژه كه مسيح،اذعان كرده است

 در انجيل متّي  مثالًاز زمرة آدمي زادگان شمرده، يعني خويشتن را .1است» پسر انسان «–
هر كه بخواهد باالتر از همه شود بايد  «:خوانيم كه عيسي دربارة خود گفت و مرقس مي

يا در انجيل . 2»پسر انسان نيز نيامده تا خدمت شود بلكه تا خدمت كند. غالم همه باشد
اهد آمد كه شما آرزوي ديدن زماني خو «:خوانيم كه عيسي به شاگردانش فرمود ميلوقا 

 �ه كه مسيحديا در انجيل يوحنّا آم .3»...يكي از روزهاي پسر انسان را خواهيد داشت 
 آن مرد به پسر انسان ايمان داري؟آيا  «:به مرد كوري كه از راه اعجاز بينا شده بود گفت

___________________ 

 نيز آمده � و حزقيال نبي�مثالً براي دانيال نبي» پسر انسان«چنانكه در كتاب مقدس، تعبير  -1

  ).  نگاه كنيد1، شماره 2 و به كتاب حزقيال، باب 17به كتاب دانيال، باب هشتم، شماره . (است
  . 45-44، شماره 10 و مرقس، باب 28-27، شماره 20متّي، باب  -2

  . 22، شماره 17لوقا، باب  -3
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اي و او   ديده تو او را:عيسي به او گفت كيست تا به او ايمان آورم؟ ، اي آقا:پاسخ داد
   .1»...گويد همان كسي است كه اكنون با تو سخن مي

او  بايد انساني دانست كه خدايش – همانند ديگر انبياء –بنابراين، عيسي بن مريم را 
هاي الهي را  آيات و معجزات درخشان برخوردار فرموده تا پيامرا برگزيده و از نعمت 

لق باشد همانگونه كه در قرآن مجيد در و حجت خدا بر خبه همنوعان خويش برساند 
   :خوانيم وصف وي مي

�÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) îî îî‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã $$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ WW WWξξξξ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ tt tt���� óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ))))�. )59 :زخرف(  
اي نبود كه نعمتش بخشيديم و وي را براي بني اسرائيل  جز بنده) مسيح(او «

  .»داديم قرار )و ماية هدايت(نمونة عبرت 
 از – همچون خودش – نويسندة رساله، پذيرفته است كه حواريون مسيح :ثانياً

و ! پندارد ور بودند ولي روح القدس را همان خداي گيتي مي تأييدات روح القدس بهره
اينان بمرور زمان درك كردند كه نيروئي كه عامل چنين اعمالي است و در  «:نويسد مي

اقد آن بودند، همانا نيروي خدا و خود خدا يا بعبارت ديگر روح  فآنها قرار دارد و قبالً
 زيرا در انجيل ، در صورتي كه روح القدس غير از خداي عالم است!»باشد القدس مي

 !آيد  بصورت كبوتري در ميپذيرد و مثالً بوضوح آمده كه روح القدس تغيير و تبديل مي
 از آب بيرون آمد ديد كه آسمان همين كه عيسي« :نويسد چنانكه در انجيل مرقس مي

اما خداي جهان . 2»شكافته شد و روح القدس بصورت كبوتري به سوي او فرود آمد
 آشكارا  از اين حقيقت،� چنانكه مالكي نبيريالناشدني است و دگرگونناپذير  تبديل

 رساله با آيا نويسندة، يعقوب حواري نيز بدان تصريح شده استخبر داده و در رسالة

___________________ 
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خواهد مشكل تثليث را حل نمايد و الوهيت مسيح را به اثبات رساند  ن قبيل دالئل، مياي
   !؟ به پايان بردو كاري را كه ديگران از انجامش ناتوان ماندند،

بدين » ها نتايج حاصله از تجربه« نويسنده از آنچه كه گذشت بعنوان صورت، بهر
اقدس و توضيح آن بطور وضوح در با اينكه موضوع تثليث ...  « :كند صورت ياد مي

اي  يش از تثليث تجربهشود ولي شاگردان مسيح در زندگي خو كتاب مقدس يافت نمي
 منبع عقيدة مهم مسيحي و آن تجربه بعداً. اند حقيقي يافته و روشن و مطلبي عملي
 عملي به تفكرّ پرداختند تا علماي مسيحي در قرون متمادي در مورد اين تجربة. گرديد

مسيح و مصاحبت مسيح  شاگردان اولية كه در دنبال اين تجربةينكه باين نتيجه رسيدند ا
كليساي مسيح .  حقايقي در مورد تثليث وجود داردبا آنان و ادعاها و اعمال الهي مسيح،

 نيز از اصول ايمان  تثليث را كه قبالً اين عقيدةبعد از پنج قرن تفكّر و تعمق و مباحثه،
لغات مشكلي ده است، بطور رسمي پذيرفت و براي رسانيدن حقايق، شاگردان بو

هاي مسيحي  ، اعتقاد نامهپس از آن. رود استعمال كرد كه هنوز بين مسيحيان بكار مي
يكي از مهمترين عقايد ز و و تا امر،تنظيم گرديد كه شامل اين عقيدة مهم مسيحي است

   .1»رود مسيحيت بشمار مي
كه نظر خوانندگان ارجمند را يري، اعترافات جالبي آمده است گ در خالل اين نتيجه

   :كنيم  بدانها جلب مي
بلكه ضد آن در  (!شود  موضع تثليث و توضيح آن در كتاب مقدس يافت نمي-1
كند كه با واحد   معرفي مي2»واحد حقيقي« خدا را  چه انجيل،!شود ها ديده مي انجيل

  ). مجازي و مركب تفاوت دارد

___________________ 
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ماي مسيحي، قرون متمادي به تفكّر پرداختند تا دريافتند كه حقايقي در مورد عل -2
و چنانكه ديديم امثال آگوستين و توماس اكويني و ديگران از  (!دتثليث وجود دار

   )!گويي پروا نكردند تا تثليث را به اثبات رسانند تناقض
دة تثليث را بطور  عقيكليسا پس از پنج قرن كه از دوران مسيح سپري شده بود، -3

اگر تثليث از اصول  (!شاگردان عيسي دانست» اصول ايمان«رسمي پذيرفت و آن را از 
قرن اول مسيحي رسماً مورد پذيرش كليسا قرار گيرد نه آمد در  بود، الزم ميمسيحيت 

  )! بقول نويسنده، بعد از پنج قرن
تا بكمك سنگيني (د  لغات مشكلي را بكار بر كليسا براي تبليغ عقيدة تثليث،-4
 و بايد ، مردم تلقين كند كه عظمت تثليث باالتر از فهم و ادراك شما استها به تودة واژه

  )! آوريد» ايمان«بدون دليل بدان 
هاي مسيحي تنظيم گرديد كه عقيدة تثليث   اعتقادنامهها،  پس از گذشتن اين دوره-5

باشد ... هاي پطرس و يعقوب  و رسالهو اعتقادنامة اصلي كه انجيل مسيح (را در بر دارد 
  ). از آن خالي است

   : بقول قرآن كريم،آري
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  !.»هايي كه بر خدا بستند آنان را در دينشان فريب داده است دروغ«
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  قرآن كريم  
  )26- 25 :ابراهيم(  

  
چه بسيار عقايد . هاي فراوان ببار آورده است زيانتثليث در تاريخ مسيحيت 

و چه بسيار فرزانگاني كه بجرم نپذيرفتن  ،اند شمه گرفتهچاي كه از آن سر نابخردانه
 از و چه بسيار آزاد انديشاني كه در برخورد با تثليث،. اند  كام مرگ در افتادهتثليث به

 اگر كسي اين سه مسئله را در تاريخ مسيحيت !اند  رويگردان شده�آئين مسيح
يابد كه  وحشتناكي خواهد رسيد و بروشني در ميپيگيري كند، از ديدگاه مذهبي به نتايج 

آيين او  خيانت بزرگي به پيامبر مقدس خود و ن مسيحيت،گذاران تثليث در جها  پايهاوالً
آلود و   را بر سر پندار شرك� پيروان يكتاپرست و حقيقي مسيح: و ثانياً.اند نموده

   !اند دار ساخته عالم انساني را سخت جريحه و با اين كار ،اند موهومي، بسيار آزرده

___________________ 

اش  همانند كرد كه ريشه) لميو سا(آيا نديدي كه خدا چگونه مثالي زد؟ سخن پاك را به درخت پاك  -1

آورد و خدا  اش را دائماً به فرمان خداي خود مي استوار است و شاخ آن در آسمان رفته، ميوه) در زمين(
و (و مثل سخن ناپاك همچون درخت ناپاك . را بياد آورند) حقايق(زند شايد  ها مي براي مردم مثل

  . ماند نه همواره برقرار مي) آورد و مفيدي مينه ثمره (است كه از روي زمين بركنده شده ) فاسدي
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هاي تثليث را  رگيريم و ويرانگريبهاي مزبور پرده  كوشيم در اين فصل از زيان ما مي
از رعايت اختصار خودداري  بيان مقصود،  و البتّه در،در تاريخ كليسا خاطرنشان سازيم

  . كنيم نمي
  !تثليث و آراء خرافي
توانند انساني را كه روزي زاده  اين موضوع روشن است كه افراد با شعور هرگز نمي

 و با آگاهي از ،ع ابدي هستي شمارند ازلي و مرج مبدأشده و روز ديگر مرده است،
همچون گرسنگي و تشنگي و ترس و غفلت و درد و (ها و نيازهاي بشري  ضعف

 و اگر روزي تحت ،نياز و دگرگون ناشدني بدانند  وي را خداي بي در او،...)اضطراب 
 كنند، اي از امور بخواهند اين عقيدة باور نكردني را با يكي از پسران آدم تطبيق پارهتأثير 

هاي ساختگي   و رأي خود را بدستاويز انديشه،آورند  روي مي!»بافي فلسفه«به ناچار 
اي براي موجه   بايد انتظار داشت كه در جهان مسيحيت، فلسفه،بنابراين. كنند  مي»توجيه«

نشان دادن تثليث و الوهيت مسيح پديد آمده باشد هر چند فلسفة مزبور بنظر اهل 
خرافي و نامعقول، جز بكمك و استحكام برخوردار نباشد كه البتّه آراء تحقيق از صحت 

   !دشون  توجيه نمي)اساطير(هاي موهوم  هاي فكري يا افسانه مغالطه
شود بطور  اي كه ضمن آثار و مقاالت مسيحيان در پيرامون تثليث مالحظه مي فلسفه

   :خالصه اينست كه
 به گناه آلوده شد و اين ة ممنوعه،بعلّت خوردن از شجر) آدم(انسان نخستين «

 يعني ، و در ميان آنها موروثي گرديد،گناهكاري از آدم به فرزندان وي انتقال يافت
خواست فرزندان آدم از گناه و نتايج  كه مي خالق عالم !همگي بطور فطري مجرم شدند

شريعت ين عمل به قوانتوانند از راه  زيانبار آن نجات يابند مالحظه كرد كه آنها نمي
 براي اين كار، !رو تصميم گرفت كه دست به فداكاري زند رهايي پيدا كنند، از اين
را بصورت انساني كه از مريم مقدس زاده ) يا پسر يگانة خويش(اقنومي از وجود خود 
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ها به رنج و سختي افتد و مورد اهانت قرار   بجهان فرستاد تا در راه رستگاري انسانشد،
 و ! به دار آويخته شود تا هر كس بدو ايمان آورد، آمرزش و نجات يابدگيرد و باألخره

بكمك اقنومي ديگر بنام روح است كه بجهان ما آمد و عيساي مسيح همان اقنوم إلهي 
 مصلوب و مقتول گرديد و بدست دشمنان، انسان را رهبري نمود و سرانجام القدس،

  .!!»سپس زنده شد و به دست راست خدا نشست
 از هاي گوناگون قابل نقد و ايراد است، انگيز كه از جنبه لسفة خرافي و شگفتاين ف

 – چنانكه خواهد آمد –ولي سرچشمة آن شود  كهن در آثار مسيحيان ديده ميروزگاران 
 بلكه اساطير و پندارهايي است كه در قديم ميان اقوام ،انجيل مسيح و تعاليم او نيست

اي تحت تأثير قرار داده  عالم مسيحيت را بطور گستردهپرست شايع بوده و متأسفانه  بت
  . است

 خداي موهومي  نزديك بودند،، يعني فلسطين�  كه به زادگاه مسيحاهالي سوريه
تموز بنابر . پرستيدند كه بگمان آنها از زني باكره تولّد يافته بود  را مي»تموز«بنام 

مردم . د تا آنجا كه بدار آويخته شدها فداكاري نمو  در راه نجات انساناساطيري سوري،
اي را براي يادآوري از منجي خود به سوگواري  سوريه در هر سال، روز ويژه

نهادند و در پيرامونش گرد  اي از او ساخته آن را بر بستر مي گذراندند و مجسمه مي
   .1كردند آمدند و گريه مي مي

 داستان ي بنام اسيوس، شاعر نزديك پانصد سال پيش از ميالد مسيح،در آتن،
زندگي خداي فداكاري بنام گراسيوس را  اين داستان،. انگيزي را به نظم كشيده بود غم

هاي بسيار كشيد و تازيانه خورد و  ها، دردها و رنج كرد كه بخاطر نجات انسان بازگو مي
   2!سرانجام بدار آويخته شد

___________________ 

  . فصل دوم، چاپ بيروت نگاه كنيد» عقائد الوثنية في الديانة النّصرانية«: به كتاب -1

  . فصل دوم، چاپ بيروت نگاه كنيد» عقائد الوثنية في الديانة النّصرانية«: به كتاب -2
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ها پيش از ظهور مسيح، بر  قرن  داستان تولّد و فداكاري و مرگ كريشنا،در هند قديم،
  . كنند شباهت بسيار داشت اي كه مسيحيان از عيسي حكايت مي ها بود و با قصه سر زبان

 »تاريخ زبان سانسكريت «:خاورشناس شهير آلماني در كتاب M. Mullerماكس مولر 
رخ همة گناهاني را كه در دنيا « : بوداييان عقيده دارند كه بودا گفته است:نويسد مي
 و نجات را  فلسفة فداء و اين سخن،!1»دهد بگردن من گذاريد تا جهان رستگار گردد مي

  . كند در مسيحيت يادآوري مي
 پرست نيز نظاير اين عقايد موهوم، در ميان ديگر اقوام بت در روزگاران گذشته،

و در  –پندارهاي مزبور نظر برخي از مسيحيان قديم شد و متأسفانه  بفراواني يافت مي
 شبيه همان  را بخود جلب كرد و برايشان اثر نهاد بطوري كه تقريباً–رأس آنها پولس 

هاي مزبور  هايي كه افسانه پولس به سرزمين.  بميان آوردند� عيسيرا دربارةتخيالت 
 سفر كرد و در – و ديگر نواحي )دمشق( مانند يونان و سوريه –در آنجا رواج داشت 
 كنجكاوي نمود و نتوانست از تأثير آنها بكلّي بركنار م غير يهودي،عقايد و اساطير اقوا

 از ! بود2»نيز مديونو حكماء و جهالء به يونانيان و بربريان  «:ماند و بقول خودش
فدا «ايمان به  اي آن،جكند و ب  را نفي مي»شريعت«پروا  بينيم كه بي رو در آثارش مي اين

شمرد و با آنكه   ممكن ميا در ساية اين عقيده،نهد و نجات را تنه  را مي»شدن مسيح
مخالف  با روي برتافتن از احكام شريعت )بويژه پطرس و يعقوب(ديگر حواريون 

در  كس چهي «:نويسد هاي خود مي كند و در نامه بودند، به سخنان ايشان اعتنائي نمي
ن به كمال چون زما« :نويسد  و باز مي!3»شود از شريعت عادل شمرده نميحضور خدا 

___________________ 

  .  نگاه كنيد80 صفحه ”History of ancient’s Sanskrit literature“: به كتاب -1
  . 14، شماره 1رساله پولس به روميان، باب  -2

  . 11، شماره 3رساله پولس به غالطيان، باب  -3



 دعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيددعوت مسيحيان به توحيد

 

102102102102

تا ) گشت( خدا پسر خود را فرستاد كه از زن زاييده شد و زير شريعت متولّد رسيد،
  1!»آناني را كه زير شريعت باشند فديه كند

رو   از آنپولس، بدار آويخته شدن مسيح را بدينصورت تفسير كرد كه عيسي،
 :نويسد  كه مي همانگونه!و از پيروانش بردارد را بپذيرد »لعنت شريعت«مصلوب شد تا 

 :شريعت فدا كرد چونكه در راه ما لعنت شد چنانكه مكتوب استمسيح ما را از لعنت «
 بسبب –ها  پولس به گناهكار بودن همة انسان !!2»ملعونست هر كه بردار آويخته شود

و تلفيق  Gnostics اين رأي را از عقايد گنوسيان  نيز اعتقاد داشت و ظاهراً–گناه آدم 
چنانكه در  «:نويسد  خود ميرو در نامة و از اين. استان آدم در تورات گرفته بودآنها با د

 يعني با گناه آدم، همة !3» نيز همه زنده خواهند گشت در مسيح،،ميرند  همه ميآدم،
. توانند پاك و رستگار گردند شوند و با ايمان به مسيح همگي مي فرزندان او گناهكار مي

يكرد ذهن بسياري از تي كه پولس در ميان مسيحيان پيدا باري بعلّت شهرت و اهم
 متفكّراني هاي پس از او، راهبان و كشيشان مسيحي را متوجه خود ساخت و در قرن

 و »نجات« و »فداء« و »الوهيت مسيح«چون آگوستين، مجذوب وي شدند و فلسفة 
 به مال صراحت،آگوستين با ك.  را از پولس بميراث بردند»گناهكاري موروثي انسان«

خداي « : دفاع كند و اعالم داشت كه!گويي روي آورد تا از عقايد پولس مقدس تناقض
اش در  پذيرد و كمال توانايي اي را مي  صورت بنده براي نجات آدميان،يكتاي توانا،
 بدست )كشته شدن( در نابودي اش، شود و تغييرناپذيري يگانه  متجلّي ميناتواني كامل،

   4!»اين دنيا

___________________ 

  . 5-4، شماره 4رساله پولس به غالطيان، باب  -1

  . 14-13، شماره 3رساله پولس به غالطيان، باب  -2
  . 22 ، شماره15رساله اول پولس به قرنتيان، باب  -3

  . 60-61آگوستين، اثر پاسپرس، ترجمه لطفي، صفحه  -4
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بزرگترين متفكّر روحاني در مغرب «فلسفة مسيحيت از ديدگاه آگوستين كه او را 
آدم يعني انسان اوليه، از آزادي « :شود كه خالصه ميشناسند، در اين افسانه   مي»زمين

اراده كه بخشش إلهي بود بر ضد خدا استفاده كرد و تمام فرزندان خود را با خود به 
   .1»ستاده شد كه انسان را به وضع اولية خود برگرداندمسيح فر. سقوط كشانيد

  .  مقولة ديگري نيست! پولسيفلسفةو اين ادعاء جز همان 
يكي پس از ديگري، فلسفة مزبور را  »هاي مسيحي اعتقادنامه «پس از اين دوران،

 تصديق كردند و آن را لوازم تثليث و الوهيت مسيح شمردند و هنوز هم مسيحيان به اين
 نيز از آن !هاي روشنفكر  پروتستانها، اسطورة باور نكردني پايبندند و گذشته از كاتوليك

چند » سنجش حقيقت« و نيز در »ميزان الحق«كنند چنانچه دكتر فندر در كتاب  دفاع مي
فصل از كتابش را به تشريح اين پندار نادرست اختصاص داده است با آنكه كمترين 

  . و از جهات گوناگون قابل ايراد است ،شود ده نمينوري از حقيقت در آن دي
آوريم و وجدان پاك مسيحيان منصف  اي از اغالط فلسفة مذكور را مي در اينجا پاره
   :طلبيم را به داوري مي

  
  گناه موروثي 

گناهي  – بنابر آنچه در كتاب مقدس آمده است –امر إلهي  نافرماني آدم از :اوالً
ربطي به فرزندان و نسل وي ندارد و كمترين دليل عقلي و شخصي و خصوصي بوده و 

 تمام نسل او  پدري در امانتداري خود خيانت ورزد،علمي در دست نيست كه اگر مثالً
 نافرماني آدم مانند رنگ پوست بدنش !نيز خائن شوند و خيانت پدر را به ميراث برند

آمد و با   اختياري بشمار ميبلكه امري ارادي و. نبود كه به فرزندان وي منتقل گردد
چه بسيار فرزنداني كه بلحاظ اخالق و اعمال با پدران خويش . خودش رابطه داشت

___________________ 

  . 21راهنماي الهيات پروتستان، اثر ويليام هوردرن، ترجمه ميكائليان، صفحه  -1
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گناه موروثي و « عقيده به  بنابراين،!اند با رفتار پدر برخاستهتفاوت دارند بلكه بمبارزه 
و نسبت دادن آن به خداي سبحان، افتراء  ، پنداري ناصواب و غيرعلمي است»فطري

عالوه . عادل و حكيم نيسترود و سزاوار ديانت پروردگار  بمقام اقدس إلهي بمشار مي
اي به گناه طبيعي و موروثي آدميان نرفته  بر اين، در تورات و انجيل نيز كوچكترين اشاره

اي   اما در سخنان مسيح عقيده،شود ديده مي اين تهمت در آثار پولس ،آري. است
 �گزارش شده است كه عيسيها   در انجيل!كنيم حظه ميبرخالف رأي مزبور را مال

 شما تا هنگامي كه :فرمود شمرد و به حواريون خود مي كودكان را پاك و ملكوتي مي
 و روشن . نشويد به ملكوت خدا راه نخواهيد يافت)و فروتنآاليش  بي(مانند كودكان 

 درست در �سيحو گناهكار بود، سخن ماست كه اگر هر كودكي بطور ارثي آلوده 
   :اند كه خود آورده متّي و مرقس و لوقا در اناجيل !شد آمد و تعاليم او باطل مي نمي
دشاهي آسماني  چه كسي در پا: شاگردان نزد عيسي آمده از او پرسيدنددر آن وقت«

عيسي كودكي را صدا كرد و از او خواست در برابر آنان بايستد و «از همه بزرگتر است 
گويم كه اگر شما عوض شويد و مانند   در حقيقت به شما مي:گفتسپس به آنان 

 آن در پادشاهي آسماني،. كودكان نگرديد هرگز به پادشاهي آسمان وارد نخواهيد شد
   .1»كسي از همه بزرگتر است كه خود را فروتن سازد و مانند اين كودك بشود

 آوردند تا دست بر )حمسي(اطفال را نيز نزد وي  «:خوانيم كه ها مي باز در انجيل
ايشان گذارد اما شاگردانش چون ديدند، ايشان را نهيب دادند ولي عيسي ايشان را 

 زيرا ملكوت ،ها را واگذاريد تا نزد من آيند و ايشان را ممانعت مكنيد  بچه:خوانده گفت

___________________ 

 48-46، شماره 9 و لوقا، باب 37- 32 شماره 9ضمناًس به مرقس، باب  (5-1، شماره 18متّي، باب  -1

  ). نيز بنگريد
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 هر كه ملكوت خدا را مثل طفل نپذيردگويم  هر آينه بشما مي. خدا براي مثل اينها است
   .1»داخل آن نگردد

به سرشت پاك و فروتن كودك نظر  � عيسيشود در اينجا چنانكه مالحظه مي
 تثليث كه بگمان مسيحيان،( و به حواريون !كودكان دربارة تثليث و فداءدارد نه به عقيدة 
 تا در )عوض شوند و مانند كودكان فروتن گردند«دهد كه   دستور مي)!را باور داشتند
 گناه آلود و خائن ها را بطور فطري،  انسان� مسيح،بنابراين. يابند راهملكوت الهي 

ما مسلمانان نيز عقيده . داد شمرده و جرم آدم را به عموم فرزندانش نسبت نمي نمي
 هيچ داور داريم كه اگر پدري به اراده و اختيار خود، بكاري ناپسند دست زند،

 رسد به خدايي كه آفرينندة خردها و شمارد تا چه خردمندي فرزند وي را محكوم نمي
كنيم كساني كه چنين حكمي را بخدا نسبت   و ادعا مي،بنيانگذار عدل و انصاف است

سازند و قدوسيت او را  عدالتي متّصف مي دهند، از سر ناداني، خداي سبحان را به بي مي


Lگيرند  ناديده ميM��N�O�( ����8 F
���P�$�� 	����+�'Q &)	
��� :���(2.   

   :فرمايد شود كه مي در اينجا اهميت تعليم قرآن مجيد معلوم مي

� �� ��ωωωω ”””” ÌÌ ÌÌ““““ øø øøgggg ss ss†††† ìì ìì$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!#### uu uuρρρρ  tt ttãããã  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss9999 uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ îî îîŠŠŠŠθθθθ ää ää9999 öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ AA AA————%%%% yy yy`̀̀̀  tt ttãããã  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!#### uu uuρρρρ $$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© �  

  )32 :لقمان(  
هيچ پدري كيفر فرزندش را بعهده نگيرد و هيچ فرزندي كيفر پدرش را هرگز «

  .»دار نشود عهده
   :فرمايد  همچنين ميو

___________________ 

-13، شماره 10 و مرقس، باب 15-13، شماره 19ضمناً به متّي، باب  (17- 15، شماره 18لوقا، باب  -1
  ).  نيز نگاه كنيد16

  . كنند پاك و برتر است خدا از آنچه وصف مي -2
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  !.»كشد هيچ باربرداري، بار گناه ديگري را نمي«

خدا  از نافرماني خود بدرگاه �دارد كه آدم  قرآن كريم اعالم مي،از اين گذشته
يي براي انتقال  جا اساساً،بنابراين. نيز خطاي او را ببخشودتوبه كرد و خداي مهربان 

   !ماند گناه آدم به فرزندانش باقي نمي

�## ##‘‘‘‘ ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== tt ttGGGG ss ssùùùù ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx.... zz zz>>>>$$$$ tt ttGGGG ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÜÜ ÜÜ>>>>#### §§ §§θθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$####�1.    
  )37 :بقره(

  
   !نفي شريعت

قابل دفاع وجه   كه در فلسفة مسيحيت آمده به هيچ»شريعت زدايي« موضوع :ثانياً
به احكام عمل «توانند از راه   چون ديد آدميان نميگيتي، خالق : اگر گمان كنيم كه.نيست

 دچار خطايي ! را جانشين آن ساخت»ايمان به پسرش«رستگار شوند ناگزير  »شريعت
 شريعت زدايي را باطل شمرده و بنابر گزارش �ايم زيرا خود مسيح بس روشن شده

احكام شريعت را بشكند و به كوچكترين پس هرگاه كسي حتّي « :متّي فرموده است
فرد محسوب خواهد شد حال ترين   پستچنين تعليم دهد، در پادشاهي آسماني،ديگران 

شريعت را رعايت كند و به ديگران چنين تعليم دهد در پادشاهي آسماني آنكه هر كس 
   .2»بزرگ خوانده خواهد شد

___________________ 

كه همانا خدا ) اش را پذيرفت توبه(پس آدم سخناني را از خداي خود فرا گرفت و خدا بدو بازگشت  -1
  . پذير و مهربان است توبه

  . 19، شماره 5اب متّي، ب -2
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اكنون « :داشت و آشكارا گفتبود كه قيد شريعت را از مسيحيان بر اين پولس ،آري
پولس .  و حواريون چنين تعليمي را نياوردند� اما مسيح!1»ايم از قيد شريعت آزاد شده

 نيك محسوب شريعت در حضور خدا كامالًهيچ كس با اجراي مقررات « :گويد مي
 ما خود نيز به .گردد  نيك محسوب ميشود بلكه فقط بر اثر ايمان به عيسي مسيح، نمي
 نيك شمرده – و نه با اجزاي شريعت –ايم تا بوسيلة ايمان  ح عيسي ايمان آوردهمسي

تواند نيك محسوب  نه فقط ما بلكه هيچ بشري از راه انجام احكام شريعت نمي. شويم
   2!»شود

انسان از اعمال، عادل شمرده « :گفته است – برادر مسيح –در حالي كه يعقوب 
 چه سود اگر كسي بگويد !اي برادران من «:گويد از مي و ب!3»شود نه از ايمان تنها مي

   4؟»ايمان دارم وقتي كه عمل ندارد
 پس تكليف  خدا رستگار نگردد،راستي اگر آدمي از عمل به شريعت در پيشگاه

مگر نه اينكه ايشان عالوه بر ايمان شود؟  نها چه ميآپيامبران پيش از مسيح و پيروان 
  به رستگاري پيوستند؟»ايمان و عمل«راء كردند و از راه  دستورات او را نيز اج،بخدا

 آيا آنها عقيده دارند كه خداي سبحان رأي خود گويند؟ بنابراين، طرفداران پولس چه مي
 تغيير –شود   كه از امور اساسي در دعوت پيامبران شمرده مي–را در مورد نجات بشر 

 در حقيقت اين پندار نادرست !داده و راه حلّ بهتري در اين باره كشف كرده است؟
را موجودي همة كماالت ها مبدء هستي و بخشندة  انجامد كه پولسي بدين نتيجه مي

___________________ 

  . 6، شماره 7نامه پولس به روميان، باب  -1

  . 16 شماره 2نامه پولس به غالطيان، باب  -2
  . 24، شماره 2رساله يعقوب، باب  -3

  . 14، شماره 2رساله يعقوب، باب  -4
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انگارند و پيدا   مي»قابل تكامل«هاي گيتي  پديدهكنند و او را همچون  ناقص فرض مي
  پيوندد؟   مي»خداناشناسي« به است اكه اين گمان،

ت عمل تعليم پولس موجب شد كه ارزش و اهمرو به  – در ميان مسيحيان –ي
بندوباري و   بي اعتبار خود را از دست دهد،كاهش نهد و روشن است هنگامي كه عمل،

  . شود گيرد و كار به فساد كشيده مي الاباليگري جاي آن را مي
فسادي دانست كه در جهان مسيحيت اي بايد مسؤول   پولس را تا اندازهبنابراين،

   ! مسؤوليت بويژه براي يك رهبر مذهبي، مسؤوليتي بس گران استرواج دارد و اين
 كه نگراني مهم ارباب كليسا در قرون  بر تنزّل عمل در مسيحيت آنستگواه روشن

اند و به مذهب پروتستان  اي از آئين كاتوليك روي بر تافته وسطي آن بود كه چرا دسته
 از كتاب مقدس، –نباط ايشان  بر خالف است– و يا رأي و نظري را !اند گرويده
اما اعمال .  و بجرم اين كار، افراد بسياري را شكنجه داده و از ميان برداشتند!اند دريافته

آورد زيرا انواع فسق و  مردم، نگراني زيادي در كشيشان پديد نميضد اخالقي و ناپسند 
توانستند  ميفروشي  بخشي و بهشت فجور را از طريق مراسم اعتراف به گناه و جرم

 به محاكمه »ها گاليله«رو در دوران سلطه و قدرت علماي مسيحي   از اين!جبران كنند
 و اين روش، از !به شبگردي و عياشي سرگرم بودند» ها ژون دون«لي شدند و كشيده مي

 ايمان به مسيح را  تنها كفّةپذيرفت كه در ترازوي عدالت، پولس تأثير ميهاي  انديشه
  . شمرد اهميت مي دانست و كفّة عمل به احكام شريعت را سبك و بي بر ميسنگين و معت

ها و تجاوزات عملي و فساد اخالقي كه در ميان مسيحيان  بندوباري اكنون نيز بي هم
 چرا كه بسياري از اين تباهكاران، به ،ة پولسي نيسترابطه با فلسف شود بي مالحظه مي
 !نمايند مي» محبت« دارند و بدو اظهار »ايمان «! بعنوان پسر حقيقي خدا�عيسي مسيح

و هر چند در مرحلة عمل بدستورات مسيح پايبند نيستند ولي اميدوارند كه با اعتراف به 
 وجدان ديني و از اين راه، آمرزيده شوند )يعني كشيشان(گناه در پيشگاه نمايندگان او 
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 تجديد بزهكاري آماده سازند و با اعتماد به گناه بخشي، براي خود را آسوده مي
   !شوند مي

 اگر مسيحيان خردمند بخواهند آئين خود را از آلودگي و انحراف بپيرايند، پس،
 مسيح را موثّق برگزينند و سخنان »زدايي شريعت« را بجانشيني »پولس زدايي«الزمست 

خالص را در جاي تثليث موهوم بجاي تعاليم ناصواب پولس بكار گيرند و توحيد 
  . نشانند
  

  فداء و آمرزش 
خداي جهان اقنومي از وجود خود را بصورت انساني از « :كه خرافي  اين افسانةثالثاً

 كه حقّاً! »شكم مريم برآورد تا بدار آويخته گردد و هر كس بدو ايمان آورد آمرزيده شود
عقل آدمي است كه گروه بسياري از  و ماية شرمندگي ،آيد اي كودكانه بشمار مي انديشه

 زشت را باور  اين افسانة–از اسالف خود  بدليل تقليد  صرفاً–هاي متمدن  نسانا
   !نمايند اند و از آن دفاع مي كرده

كران هستي كه همه چيز را در اختيار دارد و بر هر كاري توانا است   بيآيا مبدأ
انيان  آيا خداي جهتوانست جز از راه بدار آويخته شدن، گناه بندگانش را بيامرزد؟ نمي

 !آمرزيد؟ كارش را نمي با همة لطف و رحمتش، پيش از ميالد مسيح هيچ گاه بندگان گنه
 ممكن اساساً!  بصورت يك انسان نيازمند و مردنيشدن ذات پايدار و ازلي،آيا دگرگون 

اهانت به مقام اعالي او  بجاي تعظيم خداي متعال، اي،  آيا ايمان به چنين افسانهاست؟
 بجاي رستگاري و سعادت، ماية دوري از  آيا قبول اين رأي موهوم،شود؟ شمرده نمي

 ترديد نداريم كه علماي مسيحي اگر تا صبح قيامت هم معرفت و عنايت حق نيست؟
ها   پاسخي روشن و منطقي كه وجدان و خرد را راضي كند به اين پرسشانديشه كنند،
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 تثليث بشويند و روي به توحيد نتوانند داد مگر آنكه لوح خاطر و دفتر دل را از پندار
   !خدا آورند

خداي «هاي مسيحيان را كه نويسندة  پاسخ! ترين مناسبت نيست كه يكي از تازه بي
 و !هاي قاطع در اينجا گزارش كنيم تا معلوم شود كه قوت اين برهانآورده » متجلّي
بايد  مي« :دنويس  خود ميمزبور در رسالة نويسندة !هاي منطقي تا چه حد است؟ جواب

 خدا خود را در انساني تجسم نمايد تا با انسان تماس نزديك گيرد و در حقيقت نمونة
شايد اين مطالب براي . خواهد زندگي مقدس و پاكي گردد كه او از بني نوع بشر مي

م باشد ولي اگر مادري از طبقة فوقاني آپارتمان بسياري از مردم ثقيل و غيرقابل هض
 چه افتاده احتياج مبرمي به او دارد،كند كه فرزندش در حوض  خود مالحظه مي

را براي  آيا كلفت يا نوكر خانه و يا دوستان و نزديكان دهد؟ العملي نشان مي عكس
 براي نجات فرزندش  مگر نه اينست كه خود به بهاي جان،؟طلبد نجات دلبندش مي

د و خود را به قعر آب ده اگر مادري خويشتن را براي فرزند خود مي ... كوشد؟ مي
اندازد و يا شاه عباس كبير با همة عظمت و جالل و جبروت خود بجهت همدردي و  مي

و مردم عادي تماس كاخ سلطنتي را ترك گويد و با البسة فقرا با رعايا ، كمك به مردمي
و عظمت او اين عمل او نه تنها بزرگواري و اهميت  كه مسلّماً –نزديك حاصل نمايد 

 چرا خدائي كه محبتش عميق و عالي و واال –افزايد  كاهد بلكه صد چندان مي ميرا ن
غل و غش است، خود را ندهد و خود را به  هاي بي  جميع محبتو منبع و منشأ است
  1؟»نيندازدجهان 

 اغالط روشني وجود دارد كه در نيافتن آنها از سوي يك متفكّر آزاد در اين سخنان،
ها   ذهناز رؤساي متعصب و عادت به عقائد نزديكان،ز آنكه تقليد رسد ج بعيد بنظر مي

   !مانند ها باز مي كند كه گاهي از درك روشنترين مغالطه را چنان تسخير مي

___________________ 

  . 24-23صفحه » خداي متجلّي«رساله  -1



  لوازم و آثار زيانبار تثليثلوازم و آثار زيانبار تثليثلوازم و آثار زيانبار تثليثلوازم و آثار زيانبار تثليث

 

111111111111

بايد خدا خود را در انسان تجسم نمايد  مي« :گويد نويسندة مزبور در آغاز سخن مي
گي مقدس و پاكي گردد كه او از نمونة زند تماس نزديك گيرد و در حقيقت تا با انسان،

نكرده كه سرمشق  شگفتا كه اين كشيش پروتستان هيچ انديشه !»خواهد بني نوع بشر مي
 نه ذات نامحدودي )يعني انسان باشد(و نمونة زندگي آدمي، الزمست كه از نوع خود او 

 با آدمي قابل مقايسه لم و رحمت و غنا و ديگر صفات،و حكه بلحاظ علم و قدرت 
نيست كه اگر بفرض محال، چنين ذات بيكراني بصورت انساني مجسم شود و اعمال 

آوري از خود نشان دهد و از مردم كوي و برزن بخواهد كه همانند وي عمل  شگفت
 در پي او ماند كه خلبان هواپيمايي دستور دهد تا مردم پياده، كنند، اين فرمان بدان مي

 و !سپرد، بپيمايند ر پيش گرفته، راهي را كه او مي و با همان سرعتي كه وي د!بشتابند
شود و هرگز  البتّه چنين حكمي، تكليف فوق طاقت و تحميل بيش از قدرت شمرده مي

براي بندگانش مقرّر دارد و از سان  اش بدين سزاوار خداي دادگر نيست كه وظيفه
از پيامبراني  �ظهور عيسي پيش از رو است كه خداي تعالي به اذعان ميسحيان، همين

اخالقي براي آنان باشند و اگر آنها فرستاد تا راهنماي زندگي و نمونة نوع بشر بسوي 
الزم بود كه خداي سبحان خود بميان آدميان آمده و هدايت آنان را بعهده گيرد، از 

   !داشت روزگار آدم تا عصر مسيح تأخير روا نمي
آور  كه پيام حقيقت رهنمايي كردهقرآن مجيد در چهارده قرن پيش، بشريت را بدين 

و (اي آسماني  و سرمشق زندگي انسان، الزمست انساني برگزيده و برتر باشد نه فرشته
   :فرمايد  و در اين باره مي)!نه خداي زمين و آسمان
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  )95-94اسراء (  
 آنگاه كه هدايت بسويشان –هيچ چيز اين مردم را از ايمان آوردن باز نداشت «

 اگر : بگو!آيا خدا، بشري را به رسالت فرستاده است؟ : مگر اينكه گفتند–آمد 
اي از  رفتند در آن صورت فرشته در روي زمين فرشتگاني بقصد سكونت، راه مي

ولي اينك كه افراد بشر در زمين (فرستاديم  آسمان، به رسالت بر آنان فرو مي
  .؟»)برند چه لزوم و مناسبتي در اين كار است بشر مي
 خود را ور بيند،  كه اگر مادري فرزند خويش را در آب غوطه!انهاما آن تشبيه كودك

خدايي كه محبتش عميق و عالي چرا  «: پسبراي نجات فرزند بميان آب خواهد افكند،
غل و غش است، خود را ندهد و خود  هاي بي و منبع و منشأ جميع محبتو واال است 

 گويي جناب كشيش، قدرت د؟شو  بيش از پيش ماية شگفتي مي؟»را به جهان نيندازد
نامحدود و ارادة بيكران خداي متعال را بكلّي فراموش كرده كه وي را با مادري مضطرّ 

 مادر قدرتمندي را به تمثيل آورده  و اگر بجاي اين مادر ناتوان،!نمايد و بيچاره قياس مي
ا يك  همچون خداوند عالم بتواند ببود كه چون فرزندش را در حال غرق شدن ببيند،

 خويشتن را در ،اراده، وي را از آب برآورد ديگر چه لزومي داشت كه اين مادر توانمند
 در خالل نجات بندگان از  لطف و رحمت الهي،، آري!قعر آب سرنگون كند؟

ضمن دگرگون شدن و آسيب ديدن  ولي نه در شود، ها ظاهر مي ها و گرفتاري گمراهي
 اين نيز به كمترين عنايتي از عهدةخداي تعالي  و ! كه امري محال و ناشدني استخدا،
كه بدان آيد و هيچ لزومي ندارد  بر مي –كه درخور آنند  يعني نجات كساني –مهم 

آگاهي از احوال مردم صفوي براي  اگر شاه عباس  همچنين،!دست آويزيمتمثيل موهوم 
 خود، اعتماد كافي و گزارشگران چه بسا به مأموران آمد، ميبميان آنها با لباس مبدل 

 و رحمتش همه ، آگاه استنداشت اما خدايي كه از احوال درون و برون خلق كامالً
 ديگر چه داند،  بخوبي مييتچيز را فرا گرفته و لياقت هر كس را براي لطف و هدا

آوردن  !آويزند؟ظاهر شود تا بندگانش او را بدار كه در صورت آدميان لزومي دارد 
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 هنوز إلهي،مايانگر آنست كه اين قبيل علماي مسيحي بلحاظ معرفت چنين تمثيالتي ن
و گرنه، خداي سبحان را اند   نائل نشده»بلوغ معرفت«برند و به  در عصر كودكي بسر مي

   !كردند تشبيه نمي» شاه عباس« و »بي زبيده بي«با 
د كه كن  نهاده و ادعا مي»خداي متجلّي« خويش را  نام رسالةعجب آنكه نويسنده،

 بكمال تجلّي ظاهر شده آنكه در مسيح،مبدء هستي در همة مظاهر عالم تجلّي نموده جز 
 مادي و كند كه مفهومي كامالً  فرض مي»تجسم خدا« اما كمال تجلّي را در «است
» سنجش حقيقت«پيش از او، كشيش فندر آلماني نيز از يكسو در كتاب ! آميز دارد شرك
 و از سوي .1»يسي مسيح كامالً خود را متجلّي ساخته استخداوند در ع« :نويسد مي

 نه خود بر روي صليب مرد،آن كسي كه در جنبة بشري  «:گويد ديگر در همان كتاب مي


@ « :نويسد  نيز مي»ميزان الحق« و در كتاب .!2»فقط انسان بلكه خدا هم بود. t�� L%��

��P '�( �,�G�34 n�
D��/���, /�����P '�( F( /, ���/«3 .! همان مفهوم را تكرار كرده استكه .

رو متأسفانه   و از اين،اند  را در نيافته»تجسم«و » تجلّي« تفاوت ميان اين مبلّغان مسيحي،
  .اند پرستي گرفتار شده به شرك و انسان

و در  4 پدر از من بزرگتر است: گفت�رو در انجيل يوحنّا آمده كه عيسي از اين
كه او را  با حالتي اعتراض آميز به كسي �خوانيم كه مسيح  ميانجيل مرقس و لوقا

 هيچ كس جز خدا نيكو خواني؟ چرا مرا نيكو مي« :خواند فرمود مي» استاد نيكو«
 گمان كند و »نماي خداآينة سراپا «نبايد عيسي را  هيچ مسيحي مؤمني ، بنابراين!5»نيست

___________________ 

  . 96سنجش حقيقت، صفحه  -1

  . 133سنجش حقيقت، صفحه  -2

  . 232ميزان الحق، صفحه  -3
  . 28، شماره 14يوحنّا، باب  -4

  . 19، شماره 18 و لوقا، باب 18، شماره 10مرقس، باب  -5
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! »تجسم خدا در صورت مسيح«Ĥنكه بر پندارد تا چه رسد ب» تجلّي گاه كامل الهي«او را 
  . قائل شود

 خدا را  چون الزمست آدمي،: بدين بهانه دست آويخته كه»خداي متجلّي«نويسندة 
غير از تجسم در « : خداوند بصورت عيسي مسيح درآمد كهرو بخوبي بشناسد پس از آن

   1!»اشت وجود ندبراي شناسائي كامل و كافي خدا براي انسان راه ديگري انسان،
شود زيرا معرفت ما نسبت به   ماية تعجب ميحقّاً، اين بهانه هم مانند سخنان گذشته

 باشد يعني او ذات نامحدود و تغييرناپذيري كه محيط بر كائنات است بايد مطابق با واقع
را همانگونه كه هست بشناسيم و اگر آن ذات اقدس را چنان تصور كنيم كه موجودات 

ايم  در حقيقت خدا را نشناخته. آوريم  را بنظر مي)همچون عيسي (ذيرمحدود و تغييرپ
شناسايي صحيح خدا در آنجا تجلّي ! ايم بلكه اوهام خود را بجاي معرفت پروردگار نهاده

انجام كائنات كه مانند هيچ يك از  آغاز و بي اي خالق بي «:كند كه اعتراف كنيم مي
ر از آنست كه ما موجودات نيازمند و متغير و  كنه ذات اقدس تو باالتمخلوقات نيستي،

 برخالف وصفي است كه مسيحيان از خداي  و اين معرفت،!»مجسم ببينيم، محدود
   :كنند و سبحان مي

� zz zz≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ xx xxåååå tt ttββββθθθθ àà àà!!!! ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ �2  )159 :صافات(  
 كمال ستايش خدا را در آن ديده كه از ستايش كامل او � پيامبر بزرگوار اسالم


�l « :ر عجز كند و در اين باره گفته استاظها�� JJJ j�,`�
. 5�3� @D; � F( 	�� 	�3�

`�!� @
.«!3  

___________________ 

  . 24خداي متجلي، صفحه  -1
  . كند، منزّه است خدا از آنچه وصف مي -2

  ). دار إحياء التراث العربي(، چاپ بيروت 352، ص 1صحيح مسلم، ج  -3
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ثناي تو را نتوانم به شمار آورد، تو چنان سزاواري كه خود بر .... خدايا  «:يعني
  ! »خويشتن ثنا گفتي

ها   خداي آسمان اما كساني كه كودكانه،!اينست معرفت صحيح و متواضعانة خداوند
بدست انگارند و او را   مي!و زمين را بصورت انساني محدود و محتاج و مردني

پرستند و از شناسايي حق، دور   جز پندار خود، چيزي را نمي!برند بندگانش باالي دار مي
  . و مهجورند

 بصورت انساني ستمديده رابعاً اگر بفرض محال بپذيريم كه خداي جهان آفرين،
 توان قبول كرد كه ايمان به اين ماجرا،  باز هم نمي!ده شده استدرآمده و به صليب كشي

سازد و ماية فالح و رستگاري انسان  گناهان زشت و صفات ناپسند را در آدمي نابود مي
 زيرا پاك شدن !اثر بپنداريم و خياالت بيديانت را از نوع امور وهمي شود مگر آنكه  مي

هاي پيگير  صحيح و مجاهدتتربيت هون انسان از صفات رذيله و آفات اخالقي، مر
 بنا بگزارش – هم �مسيح. آميز ندارد است و كمترين تناسبي با اين دكترين افسانه

 بيشتر 1بدانيد كه تا نيكي شما از نيكي مالّيان يهود و فريسيان «: فرموده است–متّي 
   .2»آسماني وارد نخواهيد شدنباشد به پادشاهي 

هيچ  «:ه صحيح و معقولي ندارد و بقول قرآن كريم فلسفة فداء وجبنابراين،
دارد و نصيب آدمي از رستگاري، جز در ساية  گناهكاري بار گناه ديگري را بر نمي

  . آيد كوشش وي بدست نمي
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  )39-38 :نجم(  

___________________ 
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  . 20، شماره 5متّي، باب  -2
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اند و از جالل خدا محرومند اما با  همه گناه كرده «:گفته است كهپس آنچه پولس 
بطور رايگان نيك  سازد، فيض خدا همه بوساطت عيسي مسيح كه آنان را آزاد مي

 كه با ايمان –اي براي آمرزش گناهان  شوند زيرا خدا مسيح را بعنوان وسيله محسوب مي
خام و فريبنده بيش آرزويي  1» داده در مقابل چشم همه قرار–آيد  به خون او بدست مي

 زيرا همانگونه كه گفتيم دين خدا با حقايق آفرينش پيوند دارد و با احكام وهمي ،نيست
بر طبق احكام (سازد پس تا هنگامي كه انسان خود را از راه اعمال صحيح  و فرضي نمي

 پسر خدا : ايمان به اينكههاي ناپسند را از خود نراند،  تربيت نكند و خوي)شريعت
 او را به ملكوت :�ر مسيحيدهد و به تعب  وي را نجات نمي! دژخيمان كشته شدبدست

مسيح ما را از لعنت « :و همچنين آنچه پولس گفته است كه. كند آسماني وارد نمي
 ملعون است هر كه :شد چنانكه مكتوب استشريعت فداء كرد چونكه در راه ما لعنت 

اي  مغالطه اين سخن )13، شماره 3پولس به غالطيان، باب نامة  (!!»بردار آويخته شود
 زيرا نزد خردمندان واضحست كه هر بيگناهي چون بدار آويخته شود، البته ،بيش نيست

ملعون نخواهد شد تا چه رسد بĤنكه با ملعون شدنش فداي ديگران گشته و ملعون بودن 
 ،مينه تحريف نموده است سخن تورات را در اين ز و پولس،!ايشان را باز خريد كند

و اگر كسي گناهي را  «:نويسد مي) 23-22 شماره ،21 باب سفر تثنيه،(زيرا در تورات 
يده باشي، بدنش در كه مستلزم موت است كرده باشد و كشته شود و او را بردار كش

 او را البتّه در همان روز دفن كن زيرا آنكه بدار آويخته شود ملعون خدا شب بدار نماند،
 مربوط به گناهكاراني است كه شود حكم كلي تورات، همانگونه كه مالحظه مي. »ستا

 را سزاوار � مسيح!! و پولس به طمع آمرزش!گناه اند نه مسيح پاك و بي در خور مرگ
پولس حقيقت آنست كه . ها توسل جسته است ترين سفسطه لعن الهي شمرده و به زشت

 به )بگمان خود( گشاده، همه را گذر دهد و خواسته از راهي بسيار ساده و دري بس

___________________ 

  . 25- 24-23، شماره 3نامه پولس به روميان، باب  -1
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روح او و راه هاي   كه حقيقت انسان و ناهنجاري� اما مسيح!ملكوت هدايت كند
از در  «: به نقل متّي و لوقا فرموده است،شناخته سعادت وي را بهتر از امثال پولس مي

شود،  ميتنگ وارد شويد زيرا دري كه بزرگ و راهي كه وسيع است به هالكت منتهي 
   1.!»تنگ و راهش دشوار است و يابندگان آن هم كم هستند

 و به رستگاري 2 عبور كند)العقبه(خواهد از گردنه  آدمي نميآري، بقول قرآن كريم 
رو   بگذرد وبه سعادت پيوندد و از اين)زمين هموار(از هامون خواهد  او مي. نائل آيد

 بلكه در ساية ارادت به بزرگان، القي،نيكبختي را، نه در پرتو ايمان و مجاهدات اخ
 در خالل تالش روحي و – چه بخواهد و چه نخواهد – ولي فالح انسان !جويد مي

  . مبارزات عملي، تقدير شده است
  

   !تثليث، و شكنجه و كشتار
 به رويدادهاي بس از خرافات وابسته به تثليث و الوهيت مسيح كه بگذريم،

كه روحانيون عيسوي و راه كنيم  رسيم و مالحظه مي  ميانگيزي در تاريخ مسيحيت غم
گناهي   و چه نفوس بي خرافي، چه دانشمندان پاكدلي را به قتل رساندند،تثبيت اين آراء

علمي و سودمندي را دستخوش هاي سخت افكندند، و چه كتابهاي  را به زير شكنجه
 بر ثروت )!شرافتنمندانه(اه  ر را بناحق تصرّف نموده از اين و چه اموالي آتش ساختند،
  . كليسا افزودند

 اينكار شرح جنايات مزبور بيش از آنست كه در خالل يك فصل از كتاب ما بگنجد،
 خود در اين باره به نوشتن كتابي مستقل و مبسوط نياز دارد و دانشمندان مسيحي،

 »Inquisitionهاي تفتيش عقايد  محكمه«اند و از  هاي متعددي دست زده بنگارش كتاب

___________________ 

  . 24، شماره 13 و لوقا، باب 14-13، شماره 7متّي، باب  -1
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ها  اي از آن بيداد گري اند و ما در اينجا بذكر گوشه و فجايع آنها به تفصيل ياد كرده
 تثليث، چه بنياد كنيم تا خوانندگان منصف مسيحي بياد آورند كه افسانة بي بسنده مي

ن تمام شده و چه آزارهاي مهيبي به جامعة انساني رسانده اندازه براي بشريت گرا
  ! است؟

رأي  (Nicaea) ميالدي كه روحانيان متعصب مسيحي در شوراي نيقيه 325از سال 
 سختگيري نسبت به  را محكوم كردند،–يكتاپرست اسكندري  كشيش –آريوس 

 – امپراطور روم –روشنفكران و موحدان مسيحي آغاز شد و به پشتيباني كنستانتين 
در اعتقادنامة مزبور چنين . كنندرا بر مردم تحميل » هاعتقادنامة شوراي نيقي«كوشيدند تا 
ما ايمان داريم به خداي پدر و خداوند عيسي مسيح پسر خدا، مولود از  «:آمده است كه

 خداي حقيقي از خداي  نور از نور، خدا از خدا،پدر يگانه كه مولود از ذات پدر است،
يز  بوسيلة او همه چبا پدر،) است( يك ذات ناي. حقيقي كه مولود است نه مخلوق

و براي و او بخاطر ما آدميان . وجود يافت آنچه در آسمان است و آنچه بر زمين است
نجات ما نزول كرده و مجسم شده انسان گرديد و زحمت كشيد و روز سوم برخاست و 

   1!»...به آسمان صعود كرد 
آميز، مالك تشخيص پاكدينان مسيحي از بدعتگذاران و  اين اعتقادنامة خرافي و شرك

 در طول تاريخ هزاران تن را شكنجه دادند و مقتول  و به استناد آن،!افض شدرو
در قرون وسطي به هاي كشيشان رو بفزوني نهاد تا   سختگيري،با پيشروي زمان. ساختند

 ميالدي 1114 اسقف سواسون در سال : و بعنوان نمونه،اوج و نهايت شدت خود رسيد

___________________ 

ميلر، از انتشارات كليساي انجيلي تهران، . م. و: ري روم و ايران، اثرتاريخ كليساي قديم در امپراطو -1

  . 244صفحه 
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 آنها را كشان كشان به پاي ! و مسيحيان مخلص را زنداني ساخت!گروهي از بدعتگذاران
   1!هاي هيزم بردند و زنده در آتش افكندند تل

 قوانيني وضع كرد كه بموجب آن، هر 1220-39هاي  فردريك دوم در خالل سال
 او را به حكومت تحويل شد،  از جانب كليسا محكوم مي»بدعتگذاري«به جرم كس 
 كنت فالندر، بدستياري اسقف اعظم  فيليپ1183ل  در سا!2دادند تا در آتش بسوزاند مي
... و دوشيزگان و زنان شوهردار و بيوگان  جمع كثيري از روحانيون و روستاييان»رنس«

 پاپ اينوسان 1215در سال . 3زاند و اموال آنها را ضبط كردورا زنده زنده در آتش س
 را كه كليسا »رافضيان«ه كلية  سوگند ياد نمايند كحكّام تكليف كرد تا رسماًسوم به كلية 

   .4شد معدوم نمايند و گرنه خود به جرم الحاد محكوم خواهند محكوم ساخته،
 تصريح نمود كه 1252 در فرمان پانزدهم ماه مه سال )!پاپ بزرگ(اينوسان چهارم 

 پس از وي، !بمنظور قلع و قمع كردن بدعتگذاران، مجاز است» شكنجه«بكار بردن 
 نيز رأي او را تأييد  و پاپ كلمان پنجم،)1259ام نوامبر  در سي(رم الكساندر چها

   .5نمودند
پاپ اينوسان سوم، دخالت وكيالن را در دفاع از متّهمان، ممنوع اعالم كرد و در 

   6! نيز رأي وي تأييد شد1248گردهمايي والنسيا در سال 

___________________ 

  . 97-95اي بر سير تفكّر در قرون وسطي، تأليف محمد رضا فشاهي، صفحه  مقدمه -1

  . 97-95اي بر سير تفكّر در قرون وسطي، تأليف محمد رضا فشاهي، صفحه  مقدمه -2
  . 97-95ر قرون وسطي، تأليف محمد رضا فشاهي، صفحه اي بر سير تفكّر د مقدمه -3

  . 97-95اي بر سير تفكّر در قرون وسطي، تأليف محمد رضا فشاهي، صفحه  مقدمه -4
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  . 52افشار نادري صفحه 

  . 50ر تاريخ تفتيش عقايد در اروپا و آمريكا، صفحه اي ب ديباچه -6
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 را نيز محاكمه !انهاي انگيزيسيون، حتّي تعدادي از مردگ شگفت آور آن كه مفتّش
ها نهاده در شهر گرداندند و سپس همه را به آتش  نمودند و سپس نعش آنها را در زنبيل

   1!كشيدند
 زندان و پليس و شكنجه گاهي ويژه داشتند در برخي از مناطق هر دسته از كشيشان،

-1581هاي   نايب السلطنة پرو در سالتولدو،. د.  دون فرانسيسكو!و خود مختار بودند
 حكومت اما دربارة« : اين ماجرا را به فيليپ دوم چنين گزارش كرده است1569

 ها و جامعة ها و اسقف  از بدو ورودم متوجه شدم كه كشيشروحاني اين قلمرو،
 حاكم بالمنازع و مطلق العنان تمام روحانيت و صاحب منصبان مذهبي از هر طبقه،

 و اين ، جز خود هيچ مقامي را قبول ندارند و در امور جاري،باشند مسائل عقيدتي مي
هاي شما تعداد زيادي از مبلّغان   زيرا كشتي،حضرت گران تمام شده است براي اعلي

و صاحب آورند اما بسياري از كشيشان و مبلّغان مذهبي  مذهبي را به هند غربي مي
 در حقيقت براي پر ،اند  براي موعظه و تبليغ بوميان به اينجا آمدهمنصبان كليسا كه ظاهراً

اند تا  كيسة خود از غارت بوميان و مكيدن خون آنها اين مسؤوليت را قبول كردهكردن 
هر يك از ايشان براي خود زندان و پليس و شكنجه . ثروتمند به موطن خود باز گردند

 شخصي مجازات گاهي دارد كه در ساية آنها هر مخالفي را مطابق ميل و سليقة
   .2»كند مي

دهد كه كليسا چگونه با يكتاپرستان مسيحي   نشان مي»تاريخ تمدن« دورانت در ويل
افكار وي متّكي بر « :كرد چرا كه به خشونت رفتار مي Ochinoامثال برناردو اوكينو 

من آرزوي  «: و در روزهاي واپسين عمر خود گفت3» نه تثليث مسيحي،توحيد كامل بود

___________________ 

  . 33اي بر تاريخ تفتيش عقايد در اروپا و آمريكا، صفحه  ديباچه -1
  . 150اي بر تاريخ تفتيش عقايد در اروپا و آمريكا، صفحه  ديباچه -2
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 بلكه فقط يك نفر  و نه پيرو پاپ،ه پيرو كالون،آنست كه نه پيرو بولينگر باشم، و ن
در (ها، گناه بزرگي  ها و اسقف آري، يكتاپرستي صحيح از ديدگاه پاپ. 1»باشممسيحي 

نويس اروپايي جان بگنل  رو تاريخ  از اين!آمد بشمار مي) رديف انكار معاد و وحي الهي
تعصب پوريتانها در  «:سدنوي  مي»تاريخ آزادي فكر«در كتاب  John Bugnell Buryبري 
 مسبب صدور فرماني شد كه بموجب آن هر كس كه تثليث و الوهيت مسيح 1648سال 

 و قيامت و دنياي ديگر را قبول نداشت در و نزول كتاب مقدس را بصورت وحي،
   2!»گرفت معرض اعدام قرار مي

در بسياري از موارد  متأسفانه اتّهامات افراد در دوران قدرت انگيزيسيون با اين همه،
 ويل دورانت در اين باره از !بود نه آگاهي و اطّالعات كافي» يبدگمان«ناشي از 
پاپ شتابزده و « :كند هاي يكي از مورخان بزرگ كاتوليك چنين گزارش مي يادداشت

بازرسان تفتيش ... پذيرفت خوشباور هر اتّهامي را هر چقدر ناروا بود بگوش قبول مي
 در مواردي بوي ارتداد استشمام  اجباراً مورد تحريك پاپ قرار داشتند،ماًعقايد كه دائ

حسودان و .... يافت  غرض و با احتياط، اندك نشاني از آن نمي كردند كه داوري بي مي
 حتّي -از لبان مرداني مفتريان گرم در كار بودند تا كلمات اتّهام آوري را كه به تصادف 

 كليسا را در برابر بدعتگذاران برپا هاي استوار، ون ستونهايي كه در تمام عمر چ همان
..  ..اساس ارتداد را بر آنها ببندند  بربايند و اتّهام بيآمد،  بيرون مي–نگاهداشته بودند 

   .3»زايي بر پا شده و سراسر روم را از ترس پر ساخته بود وحشتحكومت ستمگرانة 
هاي تيره رأي بود و   ويژة كاتوليكها،شايد گمان رود كه اين گونه تعصبات و كشتار

 با توحيد سر جنگ نداشتند و هرگز دست بخون مخالفان !هاي روشن فكر پروتستان

___________________ 

1- 460، ص 20ن، ج تاريخ تمد .  
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مورخان  بگزارش ا بن همواره اين چنين نبود و مثالً ولي با كمال تأسف،!تثليث نيالودند
 »تثليث«كه برخالف  Servetusغربي، يكي از دانشمندان اسپانيولي بنام سروه توس 

 در شهر ليون به زندان افتاد )ها رهبر شهير پروتستان(اي نگاشته بود، بدستور كالون  مقاله
و در  او را بدام انداختند !و پس از آنكه موفّق به فرار از زندان شد، روشنفكران مسيحي

   1! وي را زنده در آتش افكندند!»كفرگويي«اش كردند و بجرم  در ژنو محاكمه 1553سال 
بريم و از شرح  هاي تأثر انگيز مزبور را بپايان مي از صحنهگيري  اينجا بحث و پيدر 

جنايات تاريخي كه بر روشنفكران و يكتاپرستان و مخالفان تثليث در جهان مسيحيت، 
 ما را در أداي مقصود كنيم به اميد آنكه همين گفتار كوتاه، رفته است خودداري مي

  . كفايت نموده باشد
  
  

   !دستاويز انكار دينتثليث، 
رو در همة جاي زمين و در  هر چند بنياد ديانت با سرشت آدمي پيوند دارد و از اين

شود و هر چند كه با تفكّر در   از دينداري اثري ديده ميميان همة اقوام، به نحوي،
 كه در ساختمان موجودات »هايي بين پيش«و » ها هدفداري«هاي آفرينش، بدليل  پديده

توان به وجود خداوند و صفات او پي برد ولي روي هم رفته، رفتار   مي،كنيم ميمالحظه 
شود بويژه كه  دينداران در جلب نظر مردم نسبت به بنياد ديانت بسيار مؤثر شمرده مي

روحانيون يعني دعوتگران به مذهب باشند كه روشن انديشي و دينداران مزبور از طبقة 
ل مؤثّري در جذب قلوب بسوي دين بشمار آيد همانگونه تواند عام زيستي ايشان مي پاك

 آثار بسيار بدي در دور كردن مردم از ديانت كه خرافي بودن و فساد اخالقي اين طبقه،
  . نهد بجاي مي

___________________ 

  . 120، ص 20 و تاريخ تمدن، ج 49تاريخ آزادي فكر، ص  -1
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 و بدليل ه،بار روحانيون در گذشت در جهان مسيحيت بعلّت روش خشونت
 بسياري از مردم متمدن نسبت د،كن اكنون نيز كليسا عرضه مي هاي موهومي كه هم انديشه

و اگر . اند اند و حتّي افراد فراواني به الحاد گراييده اعتقاد شده به اساس ديانت بدبين و بي
 تبرئه نموده و توانيم كليسا را در برابر اين انحراف، از سر انصاف بنگريم هرگز نمي

  . مسؤول نشماريم
ميز كشيشان مسيحي را در برخورد آ اي از شيوة خشونت  شمهما در صفحات گذشته،

با مردم و روشنفكران نشان داديم و اينك جا دارد چند سطري دربارة افكار خرافي آنان 
  . و آثار زيانبار آنها نيز بنگاريم

هاي مسيحي اغلب  در خانواده «:نويسد  مي–دان آمريكايي   فيزيك–اسكارلند برگ 
آورند مثل اينكه بشر بشكل خدا  ن ايمان مي شبيه انسااطفال در اوايل عمر بوجود خدايي

شوند و بفرا گرفتن و   اين افراد، هنگامي كه وارد محيط علمي مي!آفريده شده است
تواند   اين مفهوم انساني شكل و ضعيف خدا، نميورزند، مسائل علمي اشتغال ميتمرين 

تي كه اميد هر گونه علمي جور در بيايد و بالنّتيجه بعد از مدبا دالئل منطقي و مفاهيم 
   .1!»شود رود، مفهوم خدا بكلّي متروك و از صحنة فكر خاج مي سازش از بين مي

 اين لغزش فكري را چيز ديگري جز همان تعاليم كشيشان بايد دانست كه آيا منشأ
 )و نه مجاز(گويند كه در حقيقت  آورند از كسي سخن مي هرگاه از خدا سخن بميان مي

   !پدر مسيح است؟
از (« :يا اين انديشة نادرست، امثال زيگموند فرويد اتريشي را برنيانگيخته كه بگويدآ

 و !2»باشد مي استنباط مذهبي ما از كائنات مشروط به وضع طفوليت ما )نظر پسيكاناليز
دهد تا به سخن معتقدين به خدا، هنگامي كه از خدا  پسيكا النيز بما تذكّر مي« :نيز بگويد

___________________ 

  . 16صفحه اثبات وجود خدا، تأليف گروهي از دانشمندان، مقاله اسكارلند برگ، ترجمه احمد آرام،  -1

  . به كتاب فرويد و فرويديسم، اثر فليسين شاله، ترجمه وكيلي نگاه كنيد -2
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به خدا اصل معتقدين  «: و اظهار دارد كه.1»گويند اعتماد كنيم ن ميبصورت پدري سخ
ايجاد  «:بخدا و فرد معتقد .2»دهند  ترتيب مي– پدر –تكوين عالم را بر پاية فكر خدا 
شود خدايي كه در   چنانكه مالحظه مي، آري!3»كند عالم را شبيه خود تصور مي

 »خداي پدر« همان گردد، تلقّي مي !فرويديسم محكوم شده و از آثار احساسات كودكي
 :يعني خداي كشيشان كاتوليك و پروتستان و ارتدكس است و با خداي مسلمانان كه


��L= نزاييده و زاده نشده «��( ��
��� �����( ��
= منزّه است از آنكه فرزندي داشته باشد « و 4&�
L��
��� 	
� 
M����( 2M
R 	����+�'Q&5 او نيست هيچ چيز همانند « و =LS6�4�T �	��2U��
V �W��
�&«6 

  . مناسبتي ندارد
كنند كه ذاتي دگرگون   خدايي را بمردم متمدن معرّفي ميهنگامي كه ارباب كليسا،

كشانند و بدارش   به تجسد ميشونده و متحول دارد و او را از مرتبة فوق ماده،
 تا لعنت بندگان را باز خريد دسازن ملعونش مي «: و به پندار نادرست پولس!آويزند مي
متحول و مردني و محكومي  و سپس دوام جهان بيكران را بر عهدة چنين موجود !»كند
 البتّه جا دارد كه ماترياليسم، با اين شيوه از خدا شناسي به پيكار برخيزد و نهند، مي

آيا كليسا تا  پس !»اند ها خدا را ساخته ها را نساخته است بلكه انسان خدا انسان« :بگويد
 و »تثليث« و آيا نبايد حدود زيادي مسؤول شيوع الحاد و ماديگري در غرب نيست؟

___________________ 

  . به كتاب فرويد و فرويديسم، اثر فليسين شاله، ترجمه وكيلي نگاه كنيد -1
  . به كتاب فرويد و فرويديسم، اثر فليسين شاله، ترجمه وكيلي نگاه كنيد -2

  . سين شاله، ترجمه وكيلي نگاه كنيدبه كتاب فرويد و فرويديسم، اثر فلي -3

  . 3قرآن، سوره اخالص، آيه  -4
  . 171قرآن، سوره نساء، آيه  -5

  . 11قرآن، سوره شوري، آيه  -6
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 و لوازم خرافي آنها را رها كند تا از بار مسؤوليتش در پيشگاه إلهي، قدري »ابن اللهي«
   كاسته شود؟

 كنت لئوم تولستوي در دانيم سخناني را از فيلسوف شهير روسي، در اينجا مناسب مي
د متفكّر در برخورد با تعاليم كليسا با ا گزارش كنيم تا معلوم شود كه افر»اعتراف «:كتاب

   شوند؟ هايي روبرو مي چه دشواري
 وجود دارد و فقط در همين لحظه كه وجود او را تصديق كردم »او«بخود گفتم .... «

درك حيات در من دميده شد و من امكان زندگي را احساس كردم و لذّت وجود را 
چون پس از تصديق بوجود خدا در پي آن رفتم كه نسبت خود را با او بدانم ا نمودم ام

و چون در اين مقام به تبعيت قوم، تصور خدايي را كردم كه خالق ما است و در سه 
  فرستاده است،– نجات دهندة ما را –شخص تجلّي كرده و پسر خويش عيسي مسيح 

 و چون تكّه يخي در مقابل ديدگانم آب شد و باز ،گشتآن خدا باز از من و جهان جدا 
چيزي در من باقي نماند و باز چشمة حيات در من خشك شد و من همچنان مأيوس 

   .1»...ماندم 
 تولستوي را در برابر الهيات خرافي كليسا ياين وصف الحال، نه تنها وضعي روح

آيا كليسا . شود ب شمرده مي روحيات بسياري از متفكّران غردهد بلكه آينة نشان مي
  ! اي براي اصالح اين موضوع انديشيده است؟ چاره
  
  
  
  
  

___________________ 

  . 90-89اعتراف، اثر تولستوي، ترجمه هوشمند فتح اعظم، صفحه  -1
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  فصل پنجم

  

  �قرآن و شخصيت حقيقي مسيح
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  قرآن كريم  

  )19 :المائده(  
  

 هيچگاه مردم را به تثليث فرانخواند �ت رسيد كه مسيحدر فصلهاي يپشين به اثبا
!) بدليل لغزش آدم(و خود را با خداي جهان، همتا و برابر نشمرد و همة افراد بشر را 

ولي ... نپنداشت ! بطور موروثي، گناهكار ندانست و مرگ خويشتن را كفّارة گناه فطري
وانش راه يافت و با گذشت زمان، متأسفانه اين باورهاي نادرست، پس از او درميان پير

كردن اين انحرافات از  خواهيم بدانيم كه براي پاك اينك مي. عالم مسيحيت را فرا گرفت
ها و زندگي مسيحيان، چه بايد كرد؟ و شخصيت حقيقي مسيح و اصول تعاليم او را   ذهن

  از كجا بايد شناخت؟
  

  !تناقضات اناجيل در معرّفي مسيح
رسد كه براي دستيابي به اصول آموزشهاي مسيح و  بديهي بنظر ميدر نگاه نخستين، 

شناخت حقيقت وي، به انجيلهاي موجود بنگريم و پاسخ اين مسائل را از خالل آنها 
يابيم كه متأسفانه، اينراه  دريافت كنيم ولي با اندك تأملي در مندرجات اناجيل، درمي

كنند و  ي متناقض از مسيح گزارش ميزيرا انجيلها سخنان. طريقي قابل اعتماد نيست
! كنند دهند و خوانندة دقيق را دچار سرگرداني مي چهرة اخالقي وي را متفاوت نشان مي
وقتي عيسي عازم سفر شد، شخصي  «:خوانيم كه مثالً درانجيل مرقس و لوقا و متّي مي

___________________ 

برايتان )  دين راو حقايق(رسول ما بهنگام سستيِ دعوتِ رسوالن، بسوي شما آمده ! اي اهل كتاب« -1

  .»...كند روشن مي



  ����قرآن و شخصيت حقيقي مسيحقرآن و شخصيت حقيقي مسيحقرآن و شخصيت حقيقي مسيحقرآن و شخصيت حقيقي مسيح
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آوردن   بدستمن براي!  اي استاد نيكو:او زانو زد و عرض كرددوان آمده در برابر  دوان
خواني؟ هيچكس   چرا مرا نيكو مي:حيات جاوداني چه بايد بكنم؟ عيسي به او فرمود

» استاد نيكو« ازاينكه او را �شود مسيح چنانكه مالحظه مي.! 1»جز خدا نيكو نيست
خوانيم كه عيسي دربارة  بخوانند، نهي فرمود ولي با كمال شگفتي در انجيل يوحنّا مي

 آيا شبان نيكو بلحاظ مفهوم با استاد نيكو معادل .2»ان نيكو هستممن شب« :خود فرمود
نيست؟ و آيا وصفي را كه عيسي در يكجا سزاوار خويشتن ندانسته، در جاي ديگر بايد 

  !برخود بندد؟
بود و بنابگزارش مرقس و » وسيع مشرب«دهند كه عيسي، انساني  انجيلها خبر مي

توان به اين گزارش اعتماد   ولي نمي3»ا ما استهر كه ضد ما نيست، ب« :لوقا، فرمود
هر كه با من نيست، « :خوانيم كه عيسي گفت نمود زيرا دوباره به گزارش لوقا و متّي مي

  !آيا كدامين را بايد باور كرد؟!! 4»برخالف من است
معرّفي » كالم حق«شمارند و سخن وي را  گويي منزّه مي انجيلها، مسيح را از پريشان

اگر من برخود « :نمايد كه مسيح فرمود  اما از يك طرف يوحنّا گزارش ميكنند مي
كند كه   و از سوي ديگر همين يوحنّا نقل مي.5»شهادت دهم، شهادت من راست نيست

___________________ 

 و 16، شماره 19 و متّي، باب 19 و 18، شماره 18 و لوقا، باب 18 و 17، شماره 10مرقس، باب ب -1
17.  

  .14، شماره 10يوحنّا، باب  -2

  .50، شماره 9 و لوقا، باب 40، شماره 9مرقس، باب  -3
  .23، شماره 11 و لوقا، باب 30، شماره 12متّي، باب  -4

  .30، شماره 5يوحنّا، باب  -5
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كداميك را !! 1»هرچند من بر خود شهادت دهم، شهادت من راست است« :مسيح گفت
  !بايد پذيرفت؟

تخلّف هاي او  رود و وعده ، سخنِ خدا بشمار ميانجيلها ادعا دارند كه سخنِ مسيح
 خود 2خوانيم كه عيسي به دوازده شاگرد دارد ولي از يك طرف در انجيل متّي مي برنمي

نشيند و بر داوزده سبط اسرائيل  وعده داد كه آنان در روز رستاخيز بر كرسي جالل مي
 :گويم آينه به شما مي هر :عيسي ايشانرا گفت «:نويسد داوري خواهند كرد چنانكه مي

ايد در معاد، وقتي كه پسرانسان بر كرسي جالل خود نشنيد،  شما كه مرا متابعت نموده
و از . 3»شما نيز بر دوازده كرسي نشسته بر دوازده سبط اسرائيل داوري خواهيد نمود

يعني (خوانيم كه يكي از آن دوازده شاگرد  سوي ديگر در همان انجيل متّي دوباره مي
به عيسي خيانت ورزيد و سبب دستگيري و قتل وي گرديد ) داي اسخريوطييهو

  4!!»بهتر بودي، كه تولّد نيافتي «:بطوريكه عيسي دربارة او گفت
گو بوده و   مسيح، مردي فريبكار و گزافه:كنند از همين جا است كه ملحدان ادعا مي

اين افتراء زشت، مولود آيا ! داد هاي دروغين به آنها مي براي جلب نظر افراد، وعده
  اعتماد به گزارش انجيلها نيست؟

 :خوانيم كه مسيح در مجلسي به شاگردان خود چنين نويد داد باز در انجيل متّي مي
خواهد آمد و در جالل پدرخويش باتّفاق مالئكة خود، و در آن ) عيسي( پسر انسان«

گويم كه بعضي در  يهرآينه بشما م. وقت هر كسي را موافق اعمالش جزا خواهد داد

___________________ 

  .14، شماره 8يوحنّا، باب  -1

 14، شماره 6 و در انجيل لوقا، باب 4 تا 2، شماره 10نامهاي اين داوزده شاگرد، در انجيل متّي باب  -2

  . آمده است16تا 
  .28، شماره 19متّي، باب  -3

  .24، شماره 26متّي، باب  -4
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آيد، ذائقة موت را  اينجا حاضرند كه تا پسر انسانرا نبينند كه در ملكوت خود مي
  1!»)چشند طعم مرگ را نمي(نخواهند چشيد 

يعني (ولي اينك، قرنها از آن روزگار سپري شده و همة حاضران در آن مجلس 
 وي خبري  آمدن مسيح و پاداشطعم مرگ را چشيدند ولي از) �شاگردان عيسي

توان در اناجيل ناديده گرفت بطوريكه از اعتبار انجيلها   آيا اينگونه سخنان را مينيست،
  كاسته نشود؟

ترين حواريون  يكي از برجسته(خوانيم كه مسيح به پطرس  بازهم در انجيل متّي مي
   :گفت) خود
كنم  بنا ميگويم كه تويي پطرس و بر اين صخره، كليساي خود را  و من نيز تو را مي«

سپارم  و ابواب جهنّم بر آن استيال نخواهد يافت و كليدهاي ملكوت آسمان را به تو مي
 ببندي در آسمان بسته گردد و آنچه در زمين گشايي در آسمان گشاده  و آنچه در زمين

) پس از گفتن سخنان مزبور(خوانيم كه  ولي در همين انجيل متّي دوباره مي.! 2»شود
   : مسيح از پطرس خشمناك شده و به وي گفتچيزي نگذشت كه

باشي، زيرا نه امور الهي را  زيرا كه باعث لغزش من مي! دور شو از من اي شيطان«
  3.!»كني بلكه امور انساني را تفكّر مي

رفته و همچون شيطان درصدد  اش از امور ظاهري فراتر نمي آيا كسي كه انديشه
! بوده است؟» كليددار ملكوت آسمان«ر همان حال برآمده تا مسيح را إغوا كند، چگونه د

توان به عيساي پاك نسبت داد، يا بايد در اعتبار انجيلها ترديد  گوييها را مي آيا اين تناقض
  نمود؟

___________________ 

  .28 و 27، شماره 16متّي، باب  -1
  .19 و 18، شماره 16متّي، باب  -2

  .23، شماره 16متّي، باب  -3
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اند بلكه پيامبر پاك ديگري  هاي ناروا داده ، نسبت�انجيلها نه تنها به مسيح
يل يوحنّا آمده است كه چون يحيي در انج! اند  را نيز به دروغگويي متّهم كرده�يحيي

تعميددهنده، دعوت خويش را آغاز كرد يهوديان از وي پرسيدند، آيا تو مسيح هستي؟ 
. 1»نيستم :آنگاه از او سؤال كردند، پس چه؟ آيا تو إلياس هستي؟ گفت«!  نه:پاسخ داد

 ولي نيستم» الياس« آشكارا، اعالم نموده كه من �شود يحيي همانگونه كه مالحظه مي
پس كاتبان چرا  «:خوانيم كه شاگردان مسيح از استاد خود پرسيدند در انجيل متّي مي

مده الحال الياس آ «:؟ عيسي در جواب آنها فرمود»بايد الياس، اول آيد گويند كه مي مي
است و او را نشناختند بلكه آنچه خواستند با وي كردند، بهمانطور پسر انسان نيز از 

آنگاه شاگردان دريافتند كه دربارة يحيي تعميددهنده بديشان . د ديدايشان زحمت خواه
گفته كه من الياس  يعني الياس، همان يحيي بوده است ولي بدروغ مي.! 2»گفت سخن مي

  !!نيستم
دادن اين دروغها و تناقضات به پيامبران خدا، اعتماد خواننده را از  انجيلها با نسبت

توانيم  با وجود اين آيا مي. كشند مبران را به تحريف ميكنند و شخصيت پيا آنها سلب مي
  !حقيقت مسيح و تعاليم راستين وي را از اناجيل بشناسيم؟

  
  راه اصالح انجيلها

آري، مسيحيان منصف از پذيرفتن اين نكته نبايد خودداري ورزند كه مقام حقيقي 
آنكه اناجيل را از  توان از انجيلها فرا گرفت بي مسيح و اصول آموزشهاي او را نمي

  ها و تناقضات پاك كرد، اما اين كار عظيم چگونه ميسر است و راه آن چيست؟ پيرايه

___________________ 

  .21، شماره 1يوحنّا، باب  -1

  .13 و 12، شماره 17متّي، باب  -2
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زيرا كه ! بنظر ما، اين مهم در شأن يك پيامبر إلهي است نه بر عهدة يك فرد عادي
 و اشتباه نيستند تا اجازه داشته باشند به اصالح كتب انبياء  افراد عادي، مصون از لغزش

 بپردازند و چه بسا كه بر تحريف كتابهاي مزبور –كه خطا در سخن آنها راه ندارد  –
، ظهور پيامبر ديگري الزم � ما ترديد نداريم كه پس از مسيح،بهمين دليل! بيافزايند

بوده كه در ميان اختالفات گوناگون، حقيقت مسيحيت را تبيين كند و چهرة راستين 
ي عيسي را دور از خطاهاي گزارشگران و تفسيرهاي مسيح را نشان دهد و اصول تعال

 و اين شخصيت بزرگ با هيچيك از اصالحگران مسيحي مانند ،گمراهان، روشن سازد
و ) بنيانگذار مور مونيسم( Joseph Smithو ژزف اسميت  Calvin و كالون Lutherلوتر 

 بيگانه بودند و  زيرا كه همگي ايشان از توحيد خالص، دور و،منطبق نيست... ديگران 
الوهيت مسيح و تثليث و فداء و ديگر خرافات را باور داشتند و هيچكدام حقيقت مسيح 

از پيامبران .  نشناخته و تناقضات اناجيل را اصالح نكردند– چنانكه سزاوار بود –را 
 نيز به هيچ وجه اثري در –آمده » اعمال رسوالن«اي به آنها در كتاب   كه اشاره–مسيحي 

  .ريخ بجاي نمانده است تا بتوان در اصالح مسيحيت به آثار ايشان اعتماد نمودتا
 ظهور كرد و به مدد وحي �تنها پيامبر واالمقام و مصلح بزرگي كه پس از عيسي

مشكالت اديان را براي هميشه حل نمود و حقيقت مسيح و اصول ) قرآن مقدس(إلهي 
شمرده شد 1»خاتم پيامبران« بود كه �دتعاليم ويرا روشن ساخت، پيامبر اسالم محم 

زيرا كه اساس همة اديان الهي، يكي بيش نيست و مهمترين چيزي كه ماية تفرّق و 
جدايي دينها از يكديگر شده، همان تحريفهاي ناصواب و كژيهايي است كه در كتب 

___________________ 

$$$$�: خوانيم مي) 40سورة األحزاب، آيه (چنانكه در قرآن  -1 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... îî îî‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt èè èèΧΧΧΧ !! !!$$$$ tt tt//// rr rr&&&& 77 77‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ 

tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ ss ss????$$$$ yy yyzzzz uu uuρρρρ zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 33 محمد، پدرهيچيك از رجال شما نيست، اما فرستاده خدا و «:  يعني�33

  .»...آخرينِ پيامبران است
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تالفات ، به همة اخ1ناپذير خود اند و قرآن كريم يا بيان روشن و ترديد ديني راه يافته
 و از ،شود، پايان بخشيده و آنها را تكميل كرده است اساسي كه در اديان إلهي ديده مي

، به ظهور هيچ پيامبر جديدي نياز 2آنجا كه در طول زمان از گزند تحريف مصون مانده
را اصالح نمود ) و از جمله روايات انجيلي(توان كتب انبياء  نيست و با تعاليم قرآني، مي

   :خوانيم  چنانكه در قرآن مقدس مي،رسيد» نگي در خداپرستي و ديندارييگا«و به 

�«« ««!!!! $$ $$$$$$ ss ss???? ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 55 55ΟΟΟΟ tt ttΒΒΒΒ éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% zz zz −− −−ƒƒƒƒ tt tt““““ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn====≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù 

ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ‘‘ ‘‘>>>> ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩∉∉∉∉⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççλλλλ mm mm;;;; 

““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà!!!! nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù       ““““ YY YY‰‰‰‰ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ZZ ZZππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999 šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ�3 .  )64- 63 :نحل(.  

ها فرستاديم ولي     پيامبراني بسوي امت  ) اي محمد (سوگند به خدا كه پيش از تو        «
و ! داردشيطان اعمال آنان را در نظرشـان آرايـش داد و امـروز برايـشان واليـت                  

واين كتاب را بر تو فرونفرستاديم مگـر كـه          . عذاب دردناكي در انتظار آنها است     
ـ ) اين قرآن (آنها تبيين كني و     اش اختالف كردند براي       ها درباره   آنچه را امت   ة ماي

  .»آورند رحمت و هدايت براي گروهي است كه بدان ايمان مي
يد مورد  اخالق، در قرآن مجكنيم كه تمام اصول ايمان و  مالحظه مي،از اين رو

يان و شرايع پيشين بطور گسترده سخن رفته است و بويژه تجديدنظر قرار گرفته و اد
 و اساس تعاليم او و اختالفاتي كه دربارة وي پديد آمده، آيات فراواني �دربارة مسيح

___________________ 

 % :�)��I ��5	��: آمده است) 40سورة البقرة، آيه (چنانكه در قرآن  -1X�����2�� �Y��
Z&ما خود اين «:  يعني

  .»را فرو فرستاديم و خود نگهبانش هستيم) مبارك(ذكرِ 

$$$$�: وعده داده شده است) 9سورة الحجر، آيه (چنانكه در قرآن  -2 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 

tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ!!!!≈≈≈≈ pp pptttt mm mm::::را فرو فرستاديم و خود نگهبانش هستيم) مبارك(ما خود اين ذكرِ «:  يعني�«.  
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 �شود همانگونه كه در سورة مريم پس از بيان حقيقت عيسي در قرآن ديده مي
  :دفرماي مي

�yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ 44 44 šš šš^̂̂̂ öö ööθθθθ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββρρρρ çç çç���� tt ttIIII ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... ¬¬ ¬¬!!!! ββββ rr rr&&&& 

xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ (( (( ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ 44 44 #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ## ## || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% #### \\ \\���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ää ää.... ãã ããββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ 

¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ çç ççννννρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44 #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÔÔ ÔÔÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪ yy yy#### nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

ÜÜ ÜÜ>>>>#### tt tt““““ ôô ôômmmm FF FF{{{{ $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( (( ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx!!!! xx xx....  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ?? ??ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã� .  

  )37-34 :مريم(
خدا را سزاوار . كنند اينست عيسي پسر مريم، گفتار حقّي كه دربارة آن شك مي«

!  باش:گويد  دهد تنها به او مينيست كه فرزندي گيرد، هرگاه چيزي را فرمان
كه خداي حقيقي، خداوند ) و عيسي نيز به پيروانش گفت. (شود پس موجود مي

بعد از (ولي . من و خداوند شما است پس او را بندگي كنيد، اينست راه راست
 و واي بر كافران از حضور در ،گروهها در ميان خويش اختالف كردند) وي

  !»)روز رستاخيز( روزي بزرگ
  

  ! آخرين پيامبر نبود،مسيح

در اينجا ممكن است برخي از مسيحيان ادعا كنند كه چون عيسي مسيح آخرين 
توان پيامبر ديگري را پذيرفت و به هدايت او، گزارش   نمي،پيامبر الهي بود، بنابراين

  !انجيلها را اصالح كرد
ن پيامبر خدا  به هيچ وجه ادعا نكرد كه من آخري� مسيح:در پاسخ بايد گفت كه

 از پيامبران :بلكه مسيح سفارش فرمود. هستم و پس از من هيچ رسولي نخواهد آمد
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دروغگو پرهيز كنيد و براي آنكه پيامبر راستگو را از دروغگو تميز دهيد به ثمرات و 
   :خوانيم  چنانكه در انجيل متّي مي،آثار آنها بنگريد

آيند ولي در باطن  ميش به نزد شما مينبياء دروغين برحذر باشيد كه در لباس از ا«
توان از بوتة خار، انگور و  آيا مي. آنان را از اَعمالشان خواهيد شناخت. اند گرگان درنده

آورد و درخت فاسد،  از خار بن، انجير چيد؟ همينطور درخت خوب، ميوة نيكو ببار مي
  .1»ختهايشان خواهيد شنا  شما آنها را از ميوه،بنابراين... ميوة بد 
زيست هرگز ادعا ننمود كه جز مسيح هيچ   مي� نيز كه در عصر عيسي�يحيي

 من، نه مسيح هستم و نه :پيامبري ظهور نخواهد كرد بلكه در وقت معرّفي خود، گفت
و اين سخن بطور ضمني داللت دارد بر آنكه پيامبر ديگري جز مسيح ! آن پيامبر موعود

   :خوانيم  ميخواهد آمد چنانكه در انجيل يوحنّا
اينست شهادت يحيي وقتي يهوديان اورشليم، كاهنان والويان را پيش او فرستادند تا «

دادن خودداري نكرد بلكه بطور واضح اعتراف نموده  بپرسند كه او كيست؟ او از جواب
آنها !  خير: پس آيا تو الياس هستي؟ پاسخ داد:آنها از او پرسيدند!  من مسيح نيستم:گفت

  2.!»... آيا تو آن پيامبر موعود هستي؟ پاسخ داد خير:سيدنداز او پر
 آخرين پيامبرالهي است تنها �حواريون مسيح هم هيچگاه ادعا ننمودند كه عيسي

 مدعيان نبوت را بيازماييد تا راستگو را از دروغگو تشخيص :سفارش ايشان آن بود كه
شمردند چنانكه  گري را ممكن ميرساند كه آنان ظهور پيامبر دي دهيد و اين سفارش مي

   :يوحنّا گفته است

___________________ 

  .20 تا 15، شماره 7نجيل متّي، باب ا -1

  .22 تا 19، شماره 1انجيل يوحنّا، باب  -2
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اعتماد نكنيد بلكه آنها را بيازماييد تا ببينيد كه آيا ) الهامي(به هر نبوتي ! اي عزيزان«
در واقع از جانب خدا است يا نه؟ زيرا عدة زيادي هستند كه به سرتاسر دنيا رفته به 

  .1»كنند دروغ نبوت مي
  

  !قرآن و توحيد مسيح
ر قرآن كريم از مسيح و مسائل مربوط به او، بارها سخن بميان آمده است و آيات د
اين . اند هاي مكّي و مدني، گرد آمده ، از سوره2نماي قرآن در خالل پانزده سوره مسيح
 :هايي همچون دهند و سوره هاي تابناك آموزشهاي گوناگوني را دربارة مسيح ارائه مي آيه

 رسالت عيسي، اخالق عيسي، دعوت عيسي، معجزات عيسي، مادر عيسي، ميالد عيسي،
را مطرح مي ... حواريون عيسي، پيروان عيسي، دشمنان عيسي، مرگ يا رفع عيسي 

توان اصول ديانت مسيح را بدرستي شناخت و  از دقّت در آيات مزبور مي. سازند
ما .  كرد پيش آمده، اصالح�خطاهاي تاريخي و اعتقادي را كه در مورد عيسي مسيح

در اين فصل، بمناسبت موضوع اصلي كتاب خود، تنها به تعاليم توحيدي مسيح كه در 
پردازيم و طرح و بسط ساير مباحث را به فرصتي ديگر  قرآن مقدس بازگو شده مي

  .گذاريم وامي
شود معموالً در سه مورد پاي شرك و توحيد   سخن گفته مي�هنگاميكه از مسيح

كنند، دوم در جاييكه از  ر آنجا كه از تولّد مسيح حكايت مييكي د. آيد بميان مي
كنند، سوم در موضعي كه از دعوت مسيح سخن پيش  معجزات عيسوي گزارش مي

___________________ 

  .1، شماره 4رساله اول يوحنّا، باب  -1

كه همگي (مريم، األنعام، اللشّوري، الزّخرف، األنبياء، المؤمنون : هاي اين پانزده سوره عبارتند از سوره -2
كه از سور (ساء، الحديد، التّحريم، الصف، المائدة، التّوبة البقرة، آل عمران، األحزاب، النّ) اند و مكّي

  .)اند مدني
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و اينك بايد تأمل كرد كه قرآن كريم از اين سه جايگاه چگونه عبور كرده . آورند مي
  است؟

  
  ����قرآن و تولّد عيسي

اند، يك دسته   در مسئلة تولّد مسيح به لغزش افتادهاز ديدگاه قرآن، دو گروه از مردم
 و قرآن مجيد از انحراف ،اند راه تفريط پيموده و دستة ديگر راه افراط را در پيش گرفته

و (قرآن كريم، يهوديان . سازد دارد و حقيقتِ مسئله را روشن مي هر دو گروه پرده برمي
 را �دهد زيرا كه آنها، عيسي ميرا در جانب تقصير و تفريط نشان ) همفكران ايشان

و ! دارند زادگي متّهم مي پندارند و آن پيامبر پاك را به ناپاك فرزندِ نامشروع يوسف مي
كند و سخت به نكوهش  قلمداد مي» بهتاني عظيم«قرآن مقدس اين اتّهام زشت را 

   :فرمايد پردازد و مي يهوديان مي

� öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� øø øø!!!! ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã zz zzΟΟΟΟ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ $$$$ ·· ··ΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttFFFF öö ööκκκκ ææ ææ5555 $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã  �  )156 :النّساء(  
آنانرا به عقوبـت گرفتـار      (بسبب كفر ايشان و آن تهمت بزرگ كه بر مريم زدند            «

  .»)كنيم
بر جرأت يهوديان در » عيسينامة  شجره«توان گفت كه ناشيگري انجيلها در بيان  مي
، )باب سوم( و انجيل لوقا) باب اول( زيرا در انجيل متّي ،مت ناروا افزوده استاين ته

با آنكه بنابر عقيدة عموم ! رسد  به نامزد مريم يعني يوسف مي�سلسله نَسب عيسي
 و شگفت آنكه ،مسيحيان، يوسف كمترين دخالتي در پيدايش عيسي نداشته است

اما ! با يكديگر ناسازگاري دارند» نامه شجره«هاي آن  انجيلهاي مزبور در نمايش شاخه



  ����قرآن و شخصيت حقيقي مسيحقرآن و شخصيت حقيقي مسيحقرآن و شخصيت حقيقي مسيحقرآن و شخصيت حقيقي مسيح

 

139139139139

 و هرگز نامي از 1خواند مي) پسر مريم(=» ابن مريم« از يك سو عيسي را قرآن كريم
از جانب (  برد و از سوي ديگر، عيسي را نمي) بعنوان پدر يا ناپدري عيسي(يوسف 

   :فرمايد شمرد و مي مي» �فرزندان ابراهيم«از ) مادرش كه نژاد اسرائيلي داشت

�  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG −− −−ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒ yy yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== ßß ßß™™™™ uu uuρρρρ šš ššUUUUθθθθ •• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ 44 44 
yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ ““““ ÌÌ ÌÌ““““ øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... yy yy———— uu uuρρρρ 44 44 zz zzbbbb øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ 44 44 || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ }} }}¨̈̈̈$$$$ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( (( @@ @@≅≅≅≅ ää ää.... 

zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš šš ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   )85-84 :أنعام(  � ####$$
داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسي و هارون را            ) ابراهيم(و از فرزندان او   «
ا        و نيكوكاران را اينگونه پاداش مـي      ) ديمهدايت كر ( و  و عيـسي  دهـيم، و زكريـ 

  .»الياس را كه همه از صالحان بودند
 حق نداشتند وي را فرزند �اما بدين مسئله كه چرا يهوديانِ معاصر عيسي

نامزد (دهد كه يوسف  نامشروع يوسف يا ديگري بدانند؟ انجيل متّي چنين پاسخ مي
فرشتة خداوند در خواب به او ظاهر شد و  «:ن خود اعالم كرددر ميان اطرافيا) مريم
 اي يوسف پسر داود، از بردن مريم به خانه نترس زيرا آنچه در رحم او است از :گفت
ولي واضح است كه تنها ادعاي ديدن يك رؤيا مردم را قانع .! 2»القدس است روح
باشد و در نتيجه، از ساخت كه آبستني مريم، بدون آميزش جنسي صورت گرفته  نمي

كرد در حالي كه الزم بود مسيح موعود،   جلوگيري نمي�سوء شهرت دربارة عيسي
زادگي متّهم و مشهور نباشد چه اين آوازه، دعوت او را در آينده با مشكل  به ناپاك

___________________ 

 و المائدة، 171 و 157 و النّساء، آيات 54 و آل عمران، آيه 253 و 87البقرة، آيات : هاي به سوره -1

  و الحديد،57 و الزّخرف، آيه 7 و األحزاب، آيه 34 و مريم، آيه 116، 114، 112، 110، 78، 46آيات 
  . رجوع شود14 و 6  الصف، آيه 27آيه 

  .20، شماره 1انجيل متّي، باب  -2
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زاده  حرام «:آمده است) 2، شمارة 23سفر تثنيه، باب ( زيرا در تورات ،ساخت مواجه مي
 خداوند نشود حتي تا پست دهم أحدي از او داخل جماعت خداوند داخل جماعت

 را – عليهما السالم – سزاوار بود كه تدبير إلهي، مشكل مريم و عيسي ،بنابراين.! »نشود
 حل كرده باشد ولي آن راه، كدام طريقه بوده – جز رؤياي يوسف –از راه ديگري 

صورت پذيرد تا مريم مقدس از اتّهام اي  شك نيست كه در اينجا الزم بود معجزه! است؟
 در فلسطين زاده شد تني چند از �خوانيم كه چون عيسي در انجيل متّي مي. پاك شود

و در پي آن ستاره به اورشليم ! مجوسيان، ستارة او را در مشرق زمين رؤيت كردند
 متوقف – زادگاه عيسي –رسيدند و در آنجا ستارة مزبور را ديدند كه بر باالي بيت لحم 

آيا اين ! 1آنگاه با شادي تمام بدرون بيت رفتند و بر عيسي سجده كردند. شده است
اي اشاره كند كه الزم بوده براي رفع اتّهام مريم، آشكار  تواند به همان معجزه روايت، مي

  !شود؟
كند كه  را بازگو و تأييد مي» شناسان كهن ستاره«رسد كه اين داستان، ادعاي  بنظر مي

شود و با  اي دارد كه با تولّد او نمودار مي ده داشتند هر شخصي در آسمان ستارهعقي
كوشيدند تا از راه نظركردن در ستارة هر كس، از ميالد و  گردد و مي مرگش پنهان مي

اي موهوم و  و امروز اين تئوري، فرضيه! مرگ و رويدادهاي زندگاني او خبر دهند
به ستارگاني كه با تولّد افراد بشر پديد آيند، » ومعلم نج«شود و  ارزش شمرده مي بي

اي، به معجزة مذكور ايمان آورد و  توان بر مبناي چنين فرضيه عقيده ندارد و از اينرو نمي
  .2 دانست�آنرا برهان پاكدامني مادر عيسي

___________________ 

  .14 تا 1، از شماره 2انجيل متّي، باب  -1

رفت شنيد كه منجمي  مي» خوارج« هنگاميكه به پيكار با �در آثار مسلمانان آمده است كه علي -2
نيابي و اين آگاهي را از طريق علم  ستاگر در اين لحظه حركت كني، بيم دارم كه به مقصود د«: گويد مي

 )%( ��K�B'«: امام پاسخ داد! »ام نجوم يافتهB� �%u `�k  V�!«هر كس تو را در اينباره «:  يعني
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اي كه مريم و فرزند گراميش را تبرئه نمود بصورت ديگري ياد  قرآن مجيد از معجزه
 نوزادش را نزد قوم خود آورد و به آنها نشان داد، �فرمايد كه مريم  ميكند و مي

 فرزندي آورده سخت بشگفتي – بدون زناشويي رسمي –نزديكان مريم از اينكه وي 
 در پاسخ اتّهام ايشان خاموش ماند ولي به ‘ مريم. افتادند و او را سرزنش كردند

سندگانِ مزبور، حقيقت امر را از او جويا نوزادش كه در بستر خفته بود اشاره كرد تا پر
ما چگونه با كودكي كه در گهواره است  «:اينكار، بر شگفتي آنان افزود و گفتند! شوند

   :ناگهان آن كودك به فرمان خدا زبان گشود و گفت! ؟»سخن بگوييم

� ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### zz zz ÍÍ ÍÍ____9999 ss ss????#### uu uu || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  ÍÍ ÍÍ____ nn nn==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪  ÍÍ ÍÍ____ nn nn==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ %%%% ºº ºº.... uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt7777 ãã ããΒΒΒΒ tt tt øø øø rr rr&&&& 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222  ÍÍ ÍÍ____≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMM øø øøΒΒΒΒ ßß ßßŠŠŠŠ $$$$ || ||‹‹‹‹ yy yymmmm ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ #### CC CC���� tt tt//// uu uuρρρρ 

’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ ùù ùù==== yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† #### YY YY‘‘‘‘$$$$ ¬¬ ¬¬7777 yy yy____ $$$$ || ||‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) xx xx©©©© ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ãã ããΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘ ‘‘NNNN$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!! ãã ããρρρρ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

ÝÝ ÝÝVVVVθθθθ ãã ããΒΒΒΒ rr rr&&&& tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ßß ßß]]]] yy yyèèèè öö öö//// éé éé&&&& $$$$ || ||‹‹‹‹ yy yymmmm  �  )33-30 :مريم(  
فرموده و هر كجا ) خود(ة خدا هستم، او به من كتاب داده و مرا پيامبر من بند«

ام سفارش كرده  باشم ماية بركت قرار داده، و به نماز و انفاق تا هنگامي كه زنده
و مرا نسبت به مادرم، نيك رفتار قرار داده و زورگو و پندناپذير نفرموده . است
ميرم و  زاده شدم و در آنروز كه ميبر من باد در آنروز كه ) خدا( و سالم ،است

  .1»شوم در آنروز كه زنده برانگيخته مي

                                                                                                                                                    

آنگاه ياران خود را از آموختن چنين موهوماتي كه در علم ! »تصديق كند، قرآن را تكذيب كرده است

  ).79البالغه، خطبه  نهج. ( فرمانِ حركت داد»بنام خدا«نجوم جايي ندارد، نهي نمود و 
كند وگرنه   را به عربي گزارش مي�قرآن كريم از آنجا كه بزبان عربي نازل شده ناگزير، سخن عيسي -1

  . واضح است كه مسيح به زبان قوم خود تكلّم نموده است
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دهان گشايد و از ) شايد بدون آنكه خود بفهمد(اي كه نوزادي  آري، چنين معجزه
تواند او و مادرش را از هرگونه اتّهامي پاك  اش خبر دهد، مي مقام واال و رفتار آينده

تواند ثابت كند كه  نمي) روي داده باشدبفرض آنكه (سازد وگرنه رؤياي يوسف 
  .شدن مريم از راه غيرعادي بوده و أمر إلهي صورت پذيرفته است آبستن

اي رخداده بود   اگر چنين معجزه:دراينجا ممكن است مسيحيان اعتراض نمايند كه
نيامده است؟ ) متّي، مرقس، لوقا، يوحنّا(پس چرا خبري از آن در انجيلهاي چهارگانه 

آن است كه اوالً نويسندگان اناجيل مزبور، همة رويدادهاي زندگي عيسي و پاسخ 
 :نويسد اند بدليل آنكه در انجيل يوحنّا مي معجزات او را در انجيلهاي خود ثبت نكرده

كارهاي بسيار عيسي بجا آورد كه اگر فرداً فرداً نوشته شود گمان ندارم كه جهان هم «
رسد ولي به  آميز به نظر مي هرچند اين سخن، اغراق! 1»ها را داشته باشد گنجايش نوشته

انجيل طفوليت « بهنگام نوزادي، در �دهد كه اعمال عيسي هر صورت نشان مي
سنجش  «:كه از اثار كهن مسيحيان است نقل شده چنانكه كشيش فندر در كتاب» مسيح

سوم به انجيل شدن مسيح در گهواره در كتاب احاديث كه مو متكلّم «:نويسد مي» حقيقت
و چه بسيار حقايقي كه در آثار پراكندة . 2»باشد، مسطور است طفوليت مسيح مي

  !مسيحي، وجود دارد ولي در انجيلهاي چهارگانه نيامده و شهرت نيافته است
آيد، گفتگو با مسيحيان است   پيش مي�بحث قرآني ديگري كه دربارة تولّد مسيح

اند كه  اند و گمان كرده روي قرار داده ية غلو و زيادهشدن عيسي را بدون پدر، ما كه زاده
وشگفت آنكه اين ! اين حادثه، بدون آنكه الوهيت مسيح را بپذيريم، قابل تفسير نيست

شدن عيسي بدون پدر، نشانة آن  اند كه زاده گروه از مسيحيان در آثار خود تصريح نموده

___________________ 

  .25، شماره 21انجيل يوحنّا، باب  -1

  .233سنجش حقيقت، اثر فندر، صفحه  -2
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ده و در رحم او نزول كرده برگزي» عروسي«است كه خداي گيتي، مريم را همچون 
  ! است

� ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ 44 44’’’’ nn nn????≈≈≈≈ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã šš ššχχχχθθθθ àà àà!!!! ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ �  )100 :أنعام(  
 (Assomption)در فتواي عجيب خود، به معراج مريم )  ميالدي1950(پاپ مشهور، 

الزم بود آن عروسي كه خدا به همسري گرفته بود در حجلة  «:قائل شده و گفته است
مادر «پنداشته » همسر خدا«اپ مذكور، عالوه بر آنكه مريم را پ.!! 1»آسماني منزل كند

او، عيسي مسيح كه همان خداي آسمانها و زمين بود،  نامد زيار كه به پندار نيز مي! »خدا
  !از مريم با كره متولّد شده است

هاي زشت و كودكانه، بسختي مورد اعتراض قرآن مقدس قرار دارد  البتّه اين نسبت
   :فرمايد آنچنانكه مي

�(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ßß ßß≈≈≈≈ oo ooΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### #### VV VV$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ ∩∩∩∩∇∇∇∇∇∇∇∇∪∪∪∪ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ $$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© #### tt ttŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ)))) ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% xx xx6666 ss ss???? 

ßß ßßNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### tt ttββββ öö öö���� ©© ©©ÜÜÜÜ xx xx!!!! tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ‘‘ ‘‘,,,, tt tt±±±±ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ”” ””���� ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ rr rrBBBB uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ$$$$ tt tt6666 ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### #### ƒƒ ƒƒ‰‰‰‰ yy yyδδδδ ∩∩∩∩⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ββββ rr rr&&&& (( ((#### öö ööθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ 

ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 #### VV VV$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÈÈ ÈÈöööö tt tt7777 .. ..⊥⊥⊥⊥ tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 ββββ rr rr&&&& xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ #### µµ µµ$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ àà àà2222  tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA#### uu uu ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã� .  )93-88 :مريم(  

شك كه نسبتي، زشت و  بي! گفتند كه خداي رحمن فرزندي گرفته است«
نزديكست كه آسمانها از اين سخن منفجر شود و زمين شكافته ! ايد سنگين آورده
 ادعا از آنرو كه براي خداي رحمن.  ريزندا درهم شكسته فروگردد و كوهه

___________________ 

) بنگاه ترجمه و نشر كتاب(اثر كارل گوستاويونگ، ترجمه فؤاد روحاني » پاسخ به ايوب«: به كتاب -1

  . نگاه كنيد207صفحه 
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هيچ چيز در آسمانها و . كه فرزندي گيرد اند، خداوند رحمن را نسزد فرزند كرده
  .»زمين نيست مگر آنكه به بندگي خداي رحمن آيد

نياز پيدا » ر گزينيمسه«داند كه به  قرآن مجيد، آفريدگار بزرگ را واالتر از آن مي
   :فرمايد  و در اين باره مي،پديد آيد» فرزندي«تا از اينراه ! كند

� ßß ßßììììƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt tt//// ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯ΤΤΤΤ rr rr&&&& ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ÓÓ ÓÓ$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ  ää ää3333 ss ss???? ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! ×× ××ππππ tt tt6666 ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ 

(( (( tt tt,,,, nn nn==== yy yyzzzz uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// >> >> óó óó xx xx«««« ×× ××ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ �  )101 :أنعام(  
گونه او را فرزندي باشد با آنكه همسري آورندة آسمانها و زمين است، چ پديد«

  .»براي وي نيست و همه چيز را او آفريده و به هر چيزي دانا است
قرآن كريم، . مسئلة تولّد مسيح از ديدگاه قرآن، بسيار ساده و منطقي حل شده است

، به امر خدا و )يا نخستين موجود زنده(شمرد و همچنانكه آدم  مي» آدم ثاني«عيسي را 
پدر و مادر آفريده شده است، عيسي نيز به فرمان إلهي و بدون پدر پديد آمده و بدون 

خدا، بدانيم و ) حقيقي(هيچ دليلي وجود ندارد تا بدستاويز آن، عيسي را خدا يا فرزند 
   :فرمايد قرآن مقدس دراين باره مي. اساس پناه بريم هاي كودكانه و تخيالت بي به انديشه

� $$ $$χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ 44 44 || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu (( (( ………… çç ççµµµµ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55>>>>#### tt tt���� èè èè???? ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

………… çç ççµµµµ ss ss9999  ää ää.... ãã ããββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù  �  )59 :آل عمران(  
ماية (همانا مثل عيسي نزد خدا، چون مثَل آدم است كه او را از خاك بيافريد «

) انسان(و او ! شو) انسان (:سپس به او گفت) آفرينش وي از مواد زميني بود
  .»گشت

اي كه در مسيحيت  يعني مسئله» كلمه يا لوگوس«شود كه موضوع   اينجا دانسته مياز
دو به  آدم و مسيح، هر. همه دشواريها پديد آورده، در اسالم به سادگي حل شده استنآ
 يعني آفرينش ايشان از راه عادي صورت نپذيرفته بلكه به ،اند آفريده شده» كلمة خدا«
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 همچنانكه در خطبة امام –اند و اين فرمان تكويني  مدهپديد آ» فرمان تكويني خدا«
 چيزي از نوع لفظ و صوت نيست بلكه عين ايجاد و آفرينش – تفسير شده �علي

واسطه در رحم مريم،   مسيح را بيواسطه پديد آورد همچنانكه خدا آدم را بي .1خدا است
بير، از باب اطالق نام شود و اين تع گفته مي» كلمة اهللا «�از اين رو به مسيح. فريدآ
» آفرينش خدا«را به اعتبار سببيت، » آفريدة خدا« چنانكه ،است» مسبب«براي » سبب«

   :خوانيم گويند همانگونه كه در قرآن مجيد مي

� #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ßß ßß,,,, ùù ùù==== yy yyzzzz «« ««!!!! $$ $$#### †††† ÎÎ ÎÎΤΤΤΤρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ �  )11 :لقمان(  
ان دهيد كسانيكه غير از خدا هستند چه اين، آفرينش خدا است پس بمن نش«

  .»اند؟ چيزي را آفريده
بكار رفته » مخلوق اهللا«بجاي » خلق اهللا«شود  در اين آية شريفه چنانكه مالحظه مي

خوانند چون به سبب كلمة إلهي، آفريده » كلمه اهللا« را � بهمين صورت مسيح،است
هيچ وجه منافاتي ندارد بهمين بنابراين، تعبير مزبور با توحيد خالص به . شده است

 بكار برده در عين حال، �جهت قرآن كريم در آنجا كه كلمه اهللا را براي عيسي
   :فرمايد  و مي،نهي كرده است نيز» تثليث«و » ألوهيت مسيح«مسيحيان را از اعتقاد به 

�ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== øø øøóóóó ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 44 44 
$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó**** tt ttΒΒΒΒ ÚÚ ÚÚ^̂̂̂θθθθ ÞÞ ÞÞ™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ çç ççFFFF yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγ9999 ss ss)))) øø øø9999 rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó**** tt ttΒΒΒΒ 

ÓÓ ÓÓyyyyρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( (( (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? îî îîππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO 44 44 (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$#### #### ZZ ZZ���� öö öö//// yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ©© ©©9999 44 44 

___________________ 

) 186البالغه، خطبه شماره  نهج (»إنّما كالمه سبحانه فعل منه«: خوانيم  مي�در خطبه اميرالمؤمنان -1

  .»عالي يا آفرينش او استكالم خداوند پاك در مقام تكوين، همان عمل حقت«: يعني
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$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ªª ªª!!!! $$ $$#### ×× ××µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuρρρρ (( (( ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ ββββ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! ÓÓ ÓÓ$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ ¢¢ ¢¢ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 33 33 44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// WW WWξξξξŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ2222 uu uuρρρρ�   )171 :نساء(  
اي اهل كتاب، در آيين خود از اندازه درنگذريد و بر خدا جز سخن حق «

 او بود  فرستادة خدا و كلمة– كه عيسي پسر مريم باشد –مگوييد، همانا مسيح 
 پس به خدا و *1كه آنرا بر مريم القاء كرد و روحي از جانب خدا بود

باز ايستيد كه ) از اين گفتار(فرستادگانش ايمان آوريد و به تثليث قائل مشويد، 
 و از آنكه ،همانا خداي حقيقي، معبودي يكتا است. خير شما در آن است

 آسمانها و زمين وجود دارد باشد، هرچه در فرزندي داشته باشد پاك و منزّه مي
  .»كافي است) بندگانش( و خدا براي كارسازيِ ،از آنِ او است

بيند و اين امر را   نمي� خالصه آنكه قرآن مجيد، هيچ مشكلي در تولّد عيسي
چون آفرينش گيتي و نيز نخستين موجودِ زنده و نخستين (همانند ديگر آياتِ ويژة خدا 

در عين حال .  كه با توحيد حق كمترين برخوردي ندارندشمارد مي) انسان و جز اينها
 باز � را از غلو دربارة عيسي– چه هشيار و چه غافل –براي آنكه عموم مسيحيان 

   :فرمايد  و بعنوان نمونه مي،كند  به دالئل بسيار روشني اشاره مي،دارد

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 tt tt���� xx xx!!!! ŸŸ ŸŸ2222 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó**** tt ttΒΒΒΒ 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù 

ÛÛ ÛÛ���� ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ïï ïïχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& šš šš���� ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôγγγγ ãã ããƒƒƒƒ yy yyxxxx‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ 

………… çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρ ∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd 33 33 ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ ÛÛ ÛÛ���� ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 44 44 ßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% �  )17 :مائده(  

___________________ 

  ... .آفريده شد همچون آدم نخستين) نه از مجاري طبيعي( روحي كه از سوي خدا : يعني*
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حقيقت را انكار ! براستي آنانكه گفتند خدا همان مسيح پسر مريم است«
تواند خدا را مانع شود اگر كه اراده كند تا   چه كسي مي:اند، از آنها بپرس نموده

) آري(مسيح پسر مريم و مادرش و همة اهل زمين را بهالكت رساند؟ 
ر چه در ميان آنها قرار گرفته از آنِ خدا است فرمانروايي بر آسمانها و زمين و ه

  .»كند و خدا بر همه چيز توانا است آنچه را بخواهد خلق مي
دهند؟ اگر آنان ادعا كنند كه  آيا مسيحيان در برابر اين پرسشِ قرآني چه پاسخي مي

در اين صورت، قدرت حق را ! تواند مسيح را به هالكت افكند خداي سبحان نمي
و چنانچه اعتراف كنند كه خداي ! اند شته و ألوهيت مطلقه را انكار نمودهمحدود پندا

القدس و همة زندگان را هالك سازد، در  تواند عيسي و روح متعال بدون هيچ مانعي، مي
القدس و ديگران است و  اند كه ذات إلهي، مستقل از مسيح و روح اين حال اذعان نموده

  .دشو با اين اعتراف، تثليث باطل مي
دهد كه عيسي مسيح و مادرش،  آيد و نشان مي باز، قرآن كريم از راهي ديگر پيش مي

چنانكه در (گرفتند  هر دو به مواد اين جهان نيازمند بودند و از غذاهاي دنيا بهره مي
رسد كه آن دو همانند  و از اين رهگذر، بدين نتيجه مي) 1انجيلها نيز گزارش شده است

نياز و مستقل از  بودند و برخالف خداي متعال كه بي» داتي وابستهموجو«ديگر آفريدگان 
 ،ت به پديدههاي طبيعي، استغناء و استقاللي نداشتند و بنابراينبچيز است، نس همه
   :فرمايد شريك باشند چنانكه مي» مقام الوهيت«توانستند در  نمي

� ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 tt tt���� xx xx!!!! ŸŸ ŸŸ2222 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$ $$χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ tt ttƒƒƒƒ óó óó**** tt ttΒΒΒΒ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 

ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt7777≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó     ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( (( ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ õõ õõ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ 

___________________ 

خورد و هم  آمد، او هم مي) مسيح(پسر انسان «: خوانيم  مي24، شماره 7در انجيل لوقا، باب  -1

  .»...نوشد مي
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«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### çç ççµµµµ1111 uu uuρρρρ ùù ùù'''' tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà==== ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

99 99‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ rr rr&&&& ∩∩∩∩∠∠∠∠⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 tt tt���� xx xx!!!! ŸŸ ŸŸ2222 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$ $$χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßß]]]] ÏÏ ÏÏ9999$$$$ rr rrOOOO 77 77ππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO ¢¢ ¢¢ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

>> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ tt ttGGGG⊥⊥⊥⊥ tt ttƒƒƒƒ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ££ ££ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx!!!! xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ëë ëëUUUU#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩∠∠∠∠⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ çç çç////θθθθ çç ççGGGG tt ttƒƒƒƒ †††† nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### 

………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ!!!! øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà!!!! xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩∠∠∠∠⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÚÚ ÚÚ∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ôô ôôMMMM nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%% ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ •• ••ΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρ ×× ××ππππ ss ss))))ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ (( (( $$$$ tt ttΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ÈÈ ÈÈββββ ŸŸ ŸŸξξξξ àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

tt ttΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 33 33 öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ÚÚ ÚÚ ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt6666 çç ççΡΡΡΡ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### 44 44†††† ¯¯ ¯¯ΤΤΤΤ rr rr&&&& 

šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ �  )75-72 :مائده(  
گانه است، حقيقت را انكار  كي از اقنومهاي سهبراستي آنانكه گفتند خدا ي«

اند با آنكه هيچ خدايي جز خداي يكتا وجود ندارد و اگر از آنچه  نموده
آيا بسوي خدا . گويند باز نايستند به كافرانشان عذابي دردآور خواهد رسيد مي

. خواهند؟ و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است كنند و از او آمرزش نمي توبه نمي
سيح پسر مريم، رسولي بيش نبود كه پيش از وي رسوالني گذشتند و مادرش م

هاي  نيازمند و وابسته به پديده(خوردند  زني بسيار راستگو بود، هر دو غذا مي
بيان ) واضح و روشن(بنگر كه چگونه آيات را براي ايشان ) طبيعي بودند

  .»!كنند؟  ميي رويگردانكنيم سپس بنگر كه چگونه آنان مي
 �دهد كه مسيح سازد و نشان مي و باز هم قرآن كريم موضوع ديگري را مطرح مي

ورزيدند  و فرمانبرداري او، خودداري نمي» بندگي خدا«و فرشتگان إلهي، هيچكدام از 
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قرآن از طرح اين ) 1ضوع به تصريح سخن رفته استوچنانكه در انجيلها نيز از اين م(
القدس در مرتبة   عيسي و روحكند كه ه رهبري مي را بدين نتيجواقعيت، ذهن خواننده

توان به بندگي و فرمانبرداري  زيرا خداي سبحان را نمي(خدايي و ربوبيت قرار نداشتند 
بردند و در اينباره  بلكه همچون ديگر آفريدگان، در مقام عبوديت بسر مي) وصف كرد

   :فرمايد مي

�  ©© ©©9999 yy yy#### ÅÅ ÅÅ3333ΨΨΨΨ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ #### YY YY‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã °° °°!!!! ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

tt ttββββθθθθ çç çç//// §§ §§���� ss ss)))) çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$   )172 :نساء(  � ...####$$
مسيح هرگز ابائي نداشت از اينكه يكي از بندگان خدا باشد و فرشتگان مقرَّب «

  .»)...ندزور از عبوديت خدا خودداري نمي(نيز 
بدين صورت، قرآن مجيد با ذكر اشاراتي كوتاه و پرمعني و در عين حال واضح و 

كند و بعالوه، براهيني استوار بر  القدس را نفي مي  فهم، الوهيت مسيح و روحهمه
  .دهد يگانگي خدا و نفي هرگونه شريك و نظير و دستياري براي او، ارائه مي

  
  ����معجزات مسيح

 به  شده و گروه بسياري را�موضوع ديگري كه ماية افراط و غلو دربارة عيسي
به ميان » معجزات مسيح«ت كه روحانيون عيسوي از گمراهي كشيده، تفسير نادرستي اس

در برابر ) با همة وسعت و عظمت(اند كه جهان آفرينش  اند و چنين وانمود كرده آورده
___________________ 

اينست بنده من كه او را «:  خدايتعالي آمده است درباره عيسي از قول18، شماره 2در انجيل متّي، باب  -1

و ذكر عبادت و سجده و تضرّع مسيح بدرگاه خدا نيز در مواضع گوناگون از انجيلها ديده » ام برگزيده

به زكرياي نبي ) القدس روح(خوانيم كه فرشته خدا   مي19، شماره 1و در انجيل لوقا، باب . شود مي
و مراد از » ام كه با تو صحبت كنم ايستم و فرستاده شده  حضور خدا ميمن جبرائيل هستم كه در«: گفت

  .ايستادن در حضور خدا، آمادگي براي اجراي امر و فرمانبرداري از حقتعالي است
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فعال لما « مسيح را در پهنة گيتي، ،بنابراين! قدرت و ارادة عيسي، مغلوب و مقهور بود
ر يقرآن كريم، اين تفس! آيند يو از اينجا درصددِ اثبات خدايي وي برم! شمرند مي» يشاء

دهد كه معجزات مسيح همگي به  كند و نشان مي آميز را اصالح مي نادرست و تحريف
   :گويد  مي� چنانكه از قول عيسي،صورت پذيرفته است» إذن خدا«

� ÛÛ ÛÛ˜̃̃̃ ÌÌ ÌÌ���� öö öö//// éé éé&&&& uu uuρρρρ tt ttµµµµ yy yyϑϑϑϑ òò òò2222 FF FF{{{{ $$ $$#### šš šš⇑⇑⇑⇑ tt tt���� öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ óó óórrrr éé éé&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ uu uuΚΚΚΚ øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### (( (( �  
  )49 :آل عمران(  

بخشم و نيز مردگان را به اذن خدا   كور مادرزاده و يپسي گرفته را بهبود ميمن«
  .»!كنم زنده مي

   :گويد  مي�و از قول خدايتعالي به مسيح

� ———— ÎÎ ÎÎ���� öö öö9999 èè èè???? uu uuρρρρ tt ttµµµµ yy yyϑϑϑϑ òò òò2222 FF FF{{{{ $$ $$#### šš šš⇑⇑⇑⇑ tt tt���� öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// (( (( øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ßß ßßllll ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB 44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// (( (( �  
  )110 :مائده(  

 را به اذن من بهبود بخشيدي و مردگان را به اذن توكور مادرزاد و پيسي گرفته«
  .»...برون آوردي) از گور، زنده(من 
گفتيم، لفظ و ) دربارة كلمة خدا (نهمانگونه كه پيش از اي» اذن خدا«و مقصود از 

توانند باشند بلكه مراد از إذن  آورندة اعيانِ موجودات نمي  زيرا الفاظ، پديد،صوت نيست
   :خوانيم ر تكويني او است چنانكه در قرآن مجيد ميإلهي، فيض خدا و ام

� àà àà$$$$ ss ss#### tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ==== ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ßß ßßllll ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† ………… çç ççµµµµ èè èè????$$$$ tt tt6666 tt ttΡΡΡΡ ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ((   )58 :األعراف(  � ))
  .»آيد سرزمين پاك، گياهش به اذن خداوندگارش بيرون مي«

ذن زد ولي در باطن، ا بنابراين، هرچند ظاهراً معجزات از عيسي و به فرمان او سرمي
ماند،   اما از آنجا كه باطن امور از ديدگان خلق پنهان مي،الهي جريان كار را بعهده داشت

كه سررشتة كارها در دست مسيح بوده !) كنند و مي(كردند  مردمِ ظاهربين گمان مي
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و براي اينكه حقيقتِ موضوع بر مردم مشتبه نگردد، پيامبران خدا بهنگام اظهار ! است
گرفتند  نمودند و از وي مدد مي گفتند يا خدا را ياد مي لهي سخن ميمعجزات، از إذن إ

 و در قرآن مجيد نيز بعنوان .1چنانكه در انجيلها از اين موضوع مكرّر سخن رفته است
   :اي، بدرگاه خدا عرض كرد خوانيم كه عيسي پيش از نمايش معجزه نمونه مي

� ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯====9999 $$ $$#### !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ öö ööΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ãã ãã �  )114 :مائده(  
  .»...بارخدايا، اي خداوندگار ما، طعامي از آسمان براي ما فرود آر«
 اگر گـواهي قـرآن مجيـد دربـارة معجـزات            :نيز نبايد ناگفته گذاشت كه     اين نكته را  

شـد زيـرا كـه پيونـد تـاريخيِ انجيلهـا از               مسيح نبود، اثبات تحقّق آنها هرگز ميسر نمي       
رسـد، اعتمـاد       قطع شده و تناقضات فراواني كه در انجيلها بنظـر مـي            �زگار مسيح رو

، �از اين رو جهان مسيحيت، براي اثبات معجزات مسيح. كند ازآنها سلب مي! خواننده
  .راهي جز بازگشت به قرآن و اعتماد بدان ندارد

  
  ����قرآن و دعوت مسيح

 است كه �دعوت عيسيسومين موضوعي كه دستاويز مسيحيان افراطي شده، 
كنند مردم را بسوي بندگي خود فراخوانده و از ربوبيت خويش سخن رانده  گمان مي

اي از قول مسيح در اينباره وجود  و ما پيش از اين نشان داديم كه كمترين نشانه! است
كنند جز دعوت به   را روايت مي�ندارد و انجيلها در آنجا كه سخنان عيسي

___________________ 

و در . »داد با قدرت خدا بيماران را شفا مي) عيسي(او «خوانيم   مي17 شماره 5در انجيل لوقا، باب  -1

اي «: كردنِ مردم بنام ايلعازر، گفت  آمده است كه مسيح پيش از زنده41ماره ، ش11انجيل يوحنّا، باب 

شنوي ولي  دانستم كه تو هميشه سخن مرا مي اي، من مي كنم كه سخن مرا شنيده پدر، تو را شكر مي
 پس از اين. اي اند اين را گفتم تا آنها ايمان بياورند كه تو مرا فرستاده بخاطر كسانيكه اينجا ايستاده

  .»بيرون آمد... آن مرده ! اي ايلعاز بيرون بيا: سخنان، عيسي با صداي بلند فرياد زد
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ارند و شرك و تثليث، از مذاهب بيگانه به مسيحيت نفوذ كرده خداپرستي گزارشي ند
 *در قرآن مقدس نيز از همين امر در خالل آياتي چند، بوضوح سخن رفته است. است

   :شود اين حقيقت شمرده مي و از جمله آية ذيل، گواه

� $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44 || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ΟΟΟΟ ää ää3333 çç ççGGGG øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÅÅ ÅÅssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt//// TT TT{{{{ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà!!!! ÎÎ ÎÎ==== tt ttGGGG øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù (( (( (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 

çç ççννννρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44 #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÔÔ ÔÔÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ yy yy#### nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÜÜ ÜÜ>>>>#### tt tt““““ ôô ôômmmm FF FF{{{{ $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( (( ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ ss ssùùùù 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& �    )65-63 :زخرف(  
حكمت ) از سوي خدا( براي شما :و چون عيسي با دليلهاي نمايان آمد گفت«

كنيد برايتان روشن  تا برخي از امور را كه در آن اختالف مي) ام آمده(ام و  آورده
همانا خداي يگانه، خداوند من و .  پس، از خدا پروا كنيد و مرا فرمان بريد.سازم
در امر (سپس گروهها . اوند شما است او را بندگي كنيد، اينست راه راستخد

 و واي بر ستمكاران از عذاب روزيكه دردآور 1بايكديگر اختالف كردند) عيسي
  .»است

___________________ 

ÏÏ �: خوانيم  مي30 در سوره توبه، آيه -* ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ßß ßßγγγγ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### íí íí���� ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt““““ ãã ãããããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

ÚÚ ÚÚ∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$#### (( (( šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ää ää9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( (( šš ššχχχχθθθθ ää ää↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx!!!! ŸŸ ŸŸ2222  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%%  يعني�  :

! و نصرانيان نيز گفتند كه مسيح پسر خدا است! پسر خدا است) عزراي كاهن(يهوديان گفتند كه عزير «

در اين گفته، با سخن ) و حقيقتي در آن وجود ندارد(آورند  اين ادعاي آنان است كه بزبانهاي خود مي

  .»!)...كنند از آنان تقليد مي(ورزند  ميكافرانِ پيشين همانندي 
كه پس از ...) همچون نسطوريان و ملكائيان و يعقوبيان و (مقصود، قوم يهود و نيز فرق مسيحي است  -1

  .باره مسيح و دعوتش دچار اختالف شدند  تحت تأثير مذاهب شرك، در�عيسي
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و بديهي است كه اين اختالفات را علماي مسيحي بنيان نهادند، نه عوام ايشان كه 
پيمودند هر چند عوام نيز در انحراف از  جز تبعيت و تقليد محض از علماء، راهي نمي

توحيد إلهي و آيين پاك او مقصر و گناهكار بودند همانگونه كه قرآن مقدس آنان را بر 
   :فرمايد كند و مي اين كجروي نكوهش مي

� #### ÿÿ ÿÿρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt6666 ôô ôômmmm rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt tt6666 ÷÷ ÷÷δδδδ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ $$$$ \\ \\////$$$$ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### yy yyxxxx‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

šš šš∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ YY YYγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuρρρρ (( (( HH HHωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ 44 44 
………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã šš ššχχχχθθθθ àà àà2222 ÌÌ ÌÌ���� ôô ôô±±±± çç çç„„„„ �  )31 :توبه(  

علماي ديني و راهبان خويش و مسيح پسر مريم را بجاي خداي يكتا به خدايي «
 معبودي گرفتند در حالي كه مأمور بودند تنها يك خدا را بندگي كنند كه هيچ

  .»پندارند منزّه است جز او نيست و از آنچه شريكش مي
 چگونه مسيحيان، علماء : پرسيدند�و در آثار كهن مسلمين آمده كه از پيامبر اسالم

گزارند؟  اند با آنكه براي ايشان نماز نمي و راهبان خويش را به خداوندي پذيرفته
   : فرمود�پيامبر

»� ?� N� �� �0 2��O ��<��	<���$3� �0 ?� !) �� 2���O� 	<��$7P3!«1� 

آنچه را كه خدا برايشان ممنوع ساخته بود، علما و راهبان آنها روا شمردند و  «:يعني
مسيحيان نيز پذيرفتند و آنچه را كه خدا برايشان روا داشته بود، علماء و راهبان ايشان 

  .»!منع نمودند و مسيحيان نيز قبول كردند
شرك عوام مسيحي، به تفسير پيامبر ارجمند اسالم، شرك در طاعت و بنابراين، 

هاي پولس را در ترك شريعت، از دل و   همانگونه كه انديشه،پذيرشِ بدعت بوده است
 و حواريون پاكدل او، از اين كجرويها منزّه و بركنار �و البته مسيح! جان قبول كردند

___________________ 

  .از سورة التّوبة 31ذيل آيه ) البيان في تأويل آي القرآن جامع(نفسير طبري  -1
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اي از روز  مند و پرجاذبة خود، صحنهبودند و از اين رو قرآن مجيد با بيان شكوه
شگاه خداوند متعال عرض خواهد  به پي�دهد كه در آنجا، مسيح رستاخير را نشان مي

   :كرد

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMM ùù ùù==== èè èè%%%% öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍ____ ss ss???? óó óóeeee ss ss∆∆∆∆ rr rr&&&& ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 àà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää.... uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö>>>> nn nn==== tt ttãããã #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ àà ààMMMM øø øøΒΒΒΒ ßß ßßŠŠŠŠ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ>>>> ÏÏ ÏÏùùùù (( (( $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù  ÍÍ ÍÍ____ tt ttGGGG øø øøŠŠŠŠ ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ ss ss???? || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& || ||====‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% §§ §§����9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö>>>> nn nn==== tt ttãããã 44 44 
|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« îî îî‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ öö öö5555 ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè èè èè???? öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù xx xx8888 ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö öö���� ÏÏ ÏÏ!!!! øø øøóóóó ss ss???? 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$   )118-117 :مائده(  �  ####$$
ي نگفتم جز آنچه تو مرا بدان فرمان دادي چيز) پيروانم(من به آنان ) خداوندا(«

 و بر ايشان ، خدا را بندگي كنيد كه خداوندگار من و خداوندگار شما است:كه
بردم ولي آنگاه كه مرا وفات دادي تو  گواه بودم تا زمانيكه در ميانشان بسر مي

ر اگر ايشان را كيف!). نه من(خود بر آنان نگاهبان بودي و تو بر هر چيزي گواهي 
  .1»اي دهي، بندگان تو هستند و اگر آنها را بيامرزي، همانا تو پيروزمند و فرزانه

 پيام – از عالِم و عامي –در اينجا ما به رسم خيرخواهي به همة مسيحيان جهان 
دهيم كه انصاف را وجهة همت سازند و تعصبِ ناروا را بكنار نهند و در اين رساله،  مي

___________________ 

 پس از وفات خود، مراقبت و نظارتي بر پيروانش ندارد �دهد كه مسيح اين آيه شريفه نشان مي -1
شدن، دوباره زنده گشت و به  بنابراين، آنچه در پايان انجيل متّي آمده كه عيسي پس از مصلوب

شان را به اسم أب و ابن و و اي ها را شاگرد سازيد رفته و همه امت«: حواريون خود فرمان داد كه

نادرست است و بايد آنرا ! »باشم واينك من تا انقضاي عالم همراه شما مي... القدس تعميد دهيد روح
براهنماييِ قرآن كريم، اصالح نمود بويژه كه حواريون مسيح تا انقضاي عالم در دنيا باقي نماندند تا 

tt � 109ة، آيه به سوره مائد! عيسي، همراه و نگاهبان آنها باشد ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ øø øøgggg ss ss†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$  نيز نگاه كنيد � ####$$

  .كه اين عدم نظارت را به همه رسوالن الهي تعميم داده است



  ����قرآن و شخصيت حقيقي مسيحقرآن و شخصيت حقيقي مسيحقرآن و شخصيت حقيقي مسيحقرآن و شخصيت حقيقي مسيح
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را با ترازوي خرد بسنجند و در محكمة وجدان بداوري ببرند از سر دشمني ننگرند و آن
و زيانهاي فراواني را كه تثليث و انحراف از شرايع إلهي ببار آورده، بياد آرند و به فساد 

را كه براي اصالح ) يعني اسالم(روزافزون در سرزمينهاي خود بنگرند و پيام تازة خدا 
   :خوانيم  ميكريمقرآن در ، يحيت آمده، بدست فراموشي نسپرندمس

� ¨¨ ¨¨ββββ yy yy‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG ss ss9999 ££ ££‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ZZ ZZοοοο uu uuρρρρ≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu yy yyŠŠŠŠθθθθ ßß ßßγγγγ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää.... uu uu���� õõ õõ°°°° rr rr&&&& (( (( 
$$ $$χχχχ yy yy‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG ss ss9999 uu uuρρρρ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt tt//// tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& ZZ ZZοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 

¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ%%%% $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ$$$$ tt tt7777 ÷÷ ÷÷δδδδ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 òò òò6666 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∇∇∇∇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 

tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ## ##““““ tt tt���� ss ss???? óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ ãã ããŠŠŠŠ ôô ôôãããã rr rr&&&& ââ ââÙÙÙÙ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ!!!! ss ss???? šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÆÆ ÆÆìììì øø øøΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èèùùùù zz zzeeee tt ttääää zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### (( (( 
tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu $$$$ uu uuΖΖΖΖ öö öö;;;; çç ççGGGG øø øø.... $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ nn nn==== ÅÅ ÅÅzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ šš šš//// zz zz’’’’ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt tt6666≈≈≈≈ rr rrOOOO rr rr'''' ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg rr rrBBBB  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF øø øøtttt rr rrBBBB ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz $$$$ pp ppκκκκ>>>> ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 
šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ââ ââ !! !!#### tt tt““““ yy yy____ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇∈∈∈∈∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx!!!! xx xx.... (( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& 

ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss pp ppgggg øø øø:::: $$   )86-82 :مائده(   � ####$$
اند از همه كس  يهوديان و مشركان را در دشمني با كساني كه ايمان آورده«

 هستيم مهربانترين افراد نسبت 1 ما نصراني: و آنان را كه گويند،يابي تر مي سخت
هستند كه ) پاكدل(ايشان، كشيشان و راهبانِ  ا كه برخي ازيابي زير به مؤمنان مي

بيني كه  را كه به رسول ما نازل شده بشنوند، مي) پيامي(و چون . ورزند تكبر نمي
 اي خداي :گويند شود مي چشمانشان در پي شناخت حقيقت از اشك لبريز مي

___________________ 

 دورانِ كودكي را در آنجا �شهري كه عيسي(نصراني يا ناصري لقب كساني است كه به ناصره  -1

  ). نگاه كنيد865ه به قاموس كتاب مقدس، اثر هاكس، صفح. (منسوب باشند) گذرانيد
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 به خدا وو چرا . دهندگان بنويس ما، ايمان آورديم پس ما را در زمرة شهادت
كه بسوي ما آمده ايمان نياوريم؟ با آنكه آرزو داريم خدايمان، ما را در حقيقتي اي

هايي  زمرة صالحان درآورد؟ به پاداش اين سخن كه گفتند خدا، آنان را بهشت
 و اينست پاداش ،دهد كه بر زمينشان نهرها روانست، جاودانه در آنها بسر برند

زيده و آيات ما را تكذيب كردند آنها، اهل و آنان كه انكار ور. نيكوكاران
  .»دوزخند

� ãã ããΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ yy yyìììì tt tt7777 ©© ©©???? $$ $$#### ## ##““““ yy yy‰‰‰‰ çç ççλλλλ ùù ùù;;;; $$   )47 :طه(  � ####$$
  .»و درود بر كسي كه قدم در راه هدايت نهاد«

   مصطفي حسيني طباطبايي:ايران، تجريش
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  و برخي از مراجع غربي كه در كتاب از آنها
 .ياد شده است
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