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 قدردانی  و تشکر 

  کنممی تشکر    ،یراو ید  الرزاقعبد   دکتر   ،پژوهش  این  یراهنما   استاد  از  از صمیم قلب 
 و  ،شا یاصل یسو وسمت  به  تحقیق  این دهیجهت  با شد سودمن  و مهم  ی هاحت ینص  که

شکل به   پژوهش  این  ۀارائ   در  یمهم  تأثیر  ،نداشت  موضوع  به  یارتباط  آنچههر   کردن  دور 
 . استداشته  اشی کنون





 تقدیم

 ؛ نیحس دختر  ه یرق به

  دید،   سربریده قفا    از ،ن خو  به   آغشته   را   ( خدا   خلیفۀ)  الله«  »وجه  اینکه   از   پس   که   همان
 ... گفت حیات  بدرود شپاک روح

 ...زهرا   مادرش و ،محسن  به

 ... نی آخر  تا  نیاول از  ،خدا  ت یحاکم دانیشه به

  وندخدا  که  باشد تپد؛ یم هاآن  عشق ه ب  مقلب که یحال  در  ، کنمیم م یتقد  را   پژوهش نیا 
  دهد   قرار  یتیهدا   راه  ،کنندمی   پیشه  انصاف  خود   با  که  جویانیحق   تمام  ی برا   ،تحقیق   این   در
 . دنبشناس را  خود  پروردگار   تا





 مقدمه

 م یالرح الرحمن الله بسم

 ن یالعالم رب  لله الحمد

 را  یکث ما  یتسل  سلم  و ن ییالمهد و  االئمه محمد آل  و محمد  ی عل الله یصل و

  که   ی حال  در باشد    امدهین  ش یپ  شیبرا   خدا   دربارۀ   یت سؤاال   که   هست   ما   از   یککدام
  بپرسند   تیسؤاال   چنین  او  از   دینی  معلم   ا ی  نیوالد  چه بسا   و  ؟ داشته است  را   آن  به   پاسخ  عطش

  خودش   با  خود  پاکی  و  صفا  از   یا لحظه   در  چه بسا  ا ی  ـبپرسند   وی  از  کودکان  ،عکسبه   یا ـ
  یشکل  چه   ؟یهست  چگونه  تو  ؟ییکجا  تو   خدا   یا   :بپرسد  خود   از  یآرام  به  و   کند  خلوت

 این کردنبرطرف  برای  شافی  و  یکاف پاسخ   که حالی در  ... و داری  خصوصیاتی  چه  هستی،
   .نمایم برطرف پژوهش  این طریق  از امکرده تالش   بنده که  عطشی یابد؛نمی   خود عطش

  و   هامحسوس   میان  است  کرده  تالش   بشری   شناخت  شکوفایی  سرآغاز   از  انسان
  را   ـالهوت   ایـ   ئیماورا   امور  است  کرده  تالش  گرید   عبارتبه  ؛کند   برقرار  ارتباط  هانامحسوس 

  و  ،صورتگری   یماد های  جسم   با   را   خدا   انسان،  پس  ؛بشناسد  و  کند   درک   ناسوت  قی طر   از
  و  ا یانب   واضح  های روشنگری  رغم به   البته   ؛ کرد  مرتبط   باران  ا ی  باد  ا ی  ماه   ای   د یخورش  به  را   او

  هستند،   نماد   صرفا    اجسام،  ن یا   نکهی ا   و  اعتقاداتی،  ن یچنامثال    بودنباطل   ایبر   فرستادگان
  معنای  و   کرد  معنا   صورت  همان  به   نباید   دنکنی م  اشاره  اجسام   این  به   که  را   ییهاعبارت   و

  ماورای   به  که  هستند  نمادین  ییرهایتعب   عبارات،  این  بلکه  ؛گرفت   نظر  در  را   شانظاهری 
  تا   بردی م  پناه  محسوس  امور  به   ناگزیر   متکّلم،   .ندنکیم  اشاره  ـماورایی   مفاهیمـ   خودشان
  درک  حواس قی طر  از جز  کهـ  را   ما دنیوی  شناخت  و ما  ادراک و  هافهم   به  ک ینزد  تصاویری 

  جایگاه  در  که هستند مجازی نمادین   های داللت هااین  که حالی در ؛کند  منتقل ـد نشوی نم
دارند    ادراکاتی  به  معنا  کردننزدیک    ما   .شوندنمی   درک  محسوسات  طریق   از  جز   کهقرار 
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  توصیف   خوردهسال   مردیرپی  صورتبه   الهوت   وقتی  ؛هستیم   شاهد   تورات   در   را   یمثال  چنین 
  و  کند؛می   یاد  «اماالیقدیم »  عنوانبه   او  از   خود  یایؤر  در   نبی   دانیال   که  پیرمردی   شود،می
  با  وی  از   که  آنجا  ؛کنیم می   مالحظه  الهوتی  ی یوحنا  توسط  یاؤر  سفر   در  را   تصویر  این  نیز

   .کندمی تعبیر اندگرفته ردش را پیر گ    24 که  عرش بر  ه نشست پیرمرد  عنوان

  اندکرده  درک   چنین   ـ مفهوم  دو  این   میان   تفاوت نظر از  صرف   با ـ   هاوهابی   و   مسیحیان
  کنند می  جسمم  آسمان  در  را   خدا   هاوهابی   زیرا   ت؛اس  انسانی  بدنی  دارای  مطلق   الهوت  که

  پیرمرد   آن  دلیل  همین  به  ،دانندمی   جسم  رایا د  ، زمین  در  ا ر   او  ـهاآن   عکس  برـ   حیانیمس  و
  چنین  از   باالتر   و  برتر   بسی  وند خدا   گیرند؛می   نظر   در   سبحان  خداوند  عنوانبه را    خوردهسال 

 !است هایینسبت 

  و  ببینند، شانرویهروبصورت نشسته به   ،مادی  صورتبه  را  خدا  خواستند  موسی قوم
  گوساله  پرستش  هاآن  اینکه و ؛ شدند  کارا شآ صورتبه   وندخدا  دیدن خواهان دلیل  همین به
  قابل  که   هستند  خدایی  بندگی  خواهان    مردم  کهاین  ایبر   است  گواهی  و  دلیل  پذیرفتند  را 

 درویکر   از  مردم  انحراف  بر  که  دارد  دیگری   نمادهای  و  معانی  ،گوساله  آن  هرچند  ؛باشد  حس
  یعنی   شود؛   شناخته   و   ،توجه  ن آ  به   است   زمال   که رویکرد درستی    ؛ دارد  داللت   صحیح   و   ستدر 

 .اندفراخوانده  آن به والنسر  و  انبیا که سوییوسمت  همان
می  که   حال نظر    که   استبوده    یطریق  و   راه  دو   وجود   ۀدهندنشان   واقعیت رسد  به 
  ین تبی  هان آ  برای  که  هست  هم   سومی  راه  آیا   اند،شناخته   و  کرده  درک  را   هاآن  معتقدان

  بین  میانی و واسطه حالتی آیا ؟استقرار نداشته  هاآن معرفت و شناخت ضمن در  و ،نشده
  عنوانه ب  تواند می  ی انسان  ا آی  ؟ باشد  خدا   صورت   بر   که   هست  ی انسان  آیا   ؟ دار د  وجود   مردم   و  خدا 
 ؟ شود توصیف  خدا 

  که   کند می  هموار   را   دیگری   راه   و   پردازدمی  ری دیگ   داللت  به   هش پژو  این   بنابراین 
  کلی   نفی  میانۀ  در  یعنی  ؛باشد   دقااعت  دو  ۀ میان  در   چه بسا   و  اند، ننهاده   قدم   نآ  بر   پویندگان
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  وند خدا   از  .«انسان»  بر   « خدا »  واژۀ  اطالق  و  ، انسان  ایبر   (خدا )  «هال»  لفظ   بردننارکبه 
  طریق  این   بیان   در   ـگردی   ایهراه   بیان   و  توضیح   از   پسـ  مرا   و  دهد   رییا  مرا   دارم  لتئمس

  هست   هم   سومی   روش و  راه کهفرماید    نکته   این   متوجه   را   خوانندگان   و   فرماید،  عطا   توفیق 
 . هموست مقصود، و هدف  و جویم، می  رییا او از  ؛است نیامده   اتشانمحاسب در  که

  هایکتاب   و  هارساله  و  ،ست نی  جدید  موضوع  ـخود  نوع  درـ   مسیح   الهوت  بررسی
 ولی  ؛اندشده   نوشته  مسیح  الوهیت  طلقم  نفی  یا  ،مسیح  الوهیت  اثبات  بارۀدر   متعددی

  اثبات   در   سعی   کندمی   ایزمتم  دیگر   مطالعات   و   تحقیقات   از  را   هشپژو  این   که   خاصی  ویژگی
  ش مقید  الوهیت   و   نفی،  را   او  مطلق   الوهیت   اینکه   پس   البته   ؛ است  « مسیح  الهوت   حقیقت»
  آن  از   پس   و  ، انسان  ر ب   ( خدا )  «اله»  لفظ   اطالق   سرآغازهای   ه ب   هش پژو  این   . کردیم   ثابت   را 
  دین  و دی یهو   دین اتاعتقاد بررسی و  تحقیق به  ادامه در  و ،ن اخدای تعدد تاریخ بازخوانی به

  ۀنقش  چهارچوب  در   کهـ   اسالمی   طوایف  اتاعتقاد  به  تحقیق   این  .پردازدمی  مسیحی
  طریق   از   ایمشده  ناچار  مسیح  الوهیت  اثبات   برای  هرچند  ؛شودنمی   وارد ـ اند دهونب  اشاجرایی

  (شانهمه   بر  دگارمور پر   صلوات  و  سالم )  نبوت   بیتاهل  مذهب  با  کهـ   راستین   و  حق  روش  و
 . بگیریم  بهره  ـاست گرجلوه

  معاصر   یشخصیت  رب   و  پرداخته،   مقدس   ابکت   متون  در  عمیق   ایمطالعه   به  پژوهش  این
  « مسیح  الهوت »  کتاب   مثل  اییهکتاب   و  هاهش پژو  که  است  کرده  تمرکز   ـشنوده   پاپ   نی یعـ

  عالوه  ؛میبین می  حاضر  ،تحقیق   این  هایاستدالل   در  را   او  و  است،   آورده  تحریر  رشتۀ  بهرا  
  یعنی   ؛ دارند   ن اایم  آن   به  مسیحیان  که   پردازیم می   ایگانهسه   اقانیم  موضوع  بحث   به   آن   بر

  از   نه  د،از پردمی  دینی  متن  دیدگاه  از   «اقنوم»  واژۀ  به  ، تحقیق  این  .القدسروح   و  ،پسر   ،پدر 
  تاری شنو  متون  چهارچوب  از  خارج  تفسیرهای  طریق  از  گرانوهشپژ  که  فلسفی  دیدگاه

  ف یلسوف  و   نویسنده   مهم   یف لأت  به  تحقیق   این   همچنین   .اندپرداخته   آن   به   ( مقدس  کتاب )
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   . است پرداخته 1« الهیات جامع»  کتاب  یعنی «یناسکو آ  توماس»

  یاری   باـ   هشپژو  این  ح، مسی   هوتال   از  نادرست   فهم  شوائب   و  نقایص  زدودن   از  پس
  که تألیفاتی  است؛ پرداخته  درست اعتقاد و فهم به  ـ الحسناحمد  سید ات لیفأت  ازجستن 

  با   ؛ است  کرده  ارائه  را   2« خلق  در   خدای »  معنی   از  درست  مفهوم  بار،  نخستین  برای
  نیز   مسیح  الهوت   با  ارتباط  در   موضوعاتی  به   ،هشپژو  این که    نکته   این   داشتننظردر 

  پادشاهی )   خدا   ملکوت   یا   (هاآسمان   پادشاهی )  هاآسمان   ملکوت  مثل   موضوعاتی   ؛پردازدمی
  شده، ارائه   هایاستدالل   کنار   در   که  «،القدسروح »  یا   «خدا   روح »  ی امعن  ز نی  و   ،(خدا 

 . خداست ن  آ از  تنها  ستایش و سپاس  و است؛ داده  شکل را  هش پژو ین ا  بنایسنگ 

  اثبات   یعنی  ؛چرخندمی  موضوع  یک  گرد  فقط  مسیحی  منابع  بیشتر  که  است  این  واقعیت
  طریق   از  نیز   و  است،   شده  حاصل   ایشان  دست  هب   که  یهایمعجزه   طریق   از   مسیح  الهوت
  با ـ  شدهبرداری کپی   اینسخه   یگوی  منابع،  این  از  برخی  .ایشان  فردبهصر حمن   والدت
  را  نیقیه  شورای  در  شدهتصویب   قانون که  کلیساست پدرانهمان  هایبحث  از  ـتغییر  اندکی

کویناس«   توماس»  معروف  کشیش  و  فیلسوف  بر   ،پژوهش  این   در  روایناز   ؛ بودند  پذیرفته   آ
  از   بسیاری   در   که   است  قدیمی  و   شدهشناخته   ای هکتاب   جمله  از   شایهکتاب   که  شده   تمرکز 

  ۀ شنود  پاپ»  نوشتۀ  «مسیح  الهوت »  معاصر  کتاب  هب  و  ؛ دشومی  تدریس  علمی  سساتؤم
  برشمرده  تی الهو  هایهشپژو  از   اری بسی   در   اساسی  ستون  که   هشد  پرداخته  نیز  «سوم
  و   دیگر  کمکی  منابع  همراه  به  اند،بوده   تحقیق  این  اصلی  منابع  دو،  این  .شودمی
  تر مهم  نکتۀ.  وب ۀشبک   در موجود وهایئید و نیز   و ،اسالمی و  مسیحی ای ههایسایت وب
  های ل استدال  نقض  برای  ـاول   ۀدرج  درـ   سقدم  کتاب  متون  بر  تمرکز  پژوهش،  این  در

  در  خاصی  دقت   ـکنونی   شکلبهـ   خود  ارائۀ  در   تحقیق   این  که   ،است   فعلی  مسیحی   اعتقاد

 
 الخالصة الالهوتیة. - 1
 الله في الخلق. - 2
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 . است داشته آنبرآوردن 

 و  مبدأ   یدنفهم   از  ا ر   ما  که  هست  عمیق  فیاشک   :اردد  وجود  واضح  فیرا اعت  اینجا  در
  این  کهـ   مهم  اینکته   بر  اینجا   در   باید   ما   و  ، داردبازمی  الهوت  ماهیت  و   الهوت  خاستگاه

همین طور    وـ   مسیح  سخنان  اینکه:باشیم  داشته  یتأکید   ـشد   خواهد  بنا  نآ  بر  تحقیق
  که   شد   خواهد  گرفته   نظر در  میزانی  عنوانبه ـ  مقدس   ایهکتاب   در   النسو ر   و  یا انب  سخنان

  که   د نار د  وجود  اصطالحاتی   و   هاعبارت   نکهای   وجود  با   .دن شومی  سنجیده   آن   با   اتاعتقاد
کنندگان  مطرح   خدمت  در  که  است  شده  ارائه  برایشان  هاییمعنا  و  انده شد  یرتفس

  تفسیرهای   و  معانی   ،اصطالح  ای  رتعبا  فالن  حال،   این  با  است،  الهوت  شدننیجسما
  دور به   دهند می  ارائه  الهوت  شدنجسمانی   دهندگانارائه  که  طرحی  از  که   دارد  هم  یدیگر 
  ، « متن»نیز    و   ، آورده  شمتفاوت   معانی   با   ، عبارت  یا   اصطالحآن    است  منصفانه   پس   ؛است
  ل ویأت  یا   تفسیر  و  ،شود  بیان  اشاصلی  سیاق  و  سبک   از  عبارت  کردنجدا   و  تقطیع  بدون

  که   بیندازد  توهم   و  گمان  این  بهرا    هاآن  که   نشود   ارائه  صورتی  به   مردم  عموم  ای بر   عبارت 
  . غیر  ال  و   ، است  بوده   عبارت  یا   اصطالح   آن  برای   معنا   و   یرتفس  یگانه   ، معنی  این   و  تفسیر   این
  بداریم  مسّجل  هست  که  صورتی  همان  به  را   «حقیقت»  کندمی   اقتضا  علمی   داریامانت   پس

  خواست   بهـ   تحقیق   این  که   تاس  هدفی   همان   این   و   ؛خواهیممی   خودمان  که  گونهآن   نه
   .است داشته  نظر  در  ـخدا 

 : است شده  تشکیل  فصل  چند و ،پیشگفتار  و  مقدمه از هش پژو این

  شده   هپرداخت  ـاصلی  گناه  یا  نخستین  گناه  یعنیـ   «موروثی  »گناه  ۀلئمس  به  پیشگفتار  در
  با   الهوت  متجسی »  در  مسیحی   عقیدتی  فکرت  و  داد  انجام  دمآ  که  گناهی  همان  است؛
  ، شودمی  گناه   ن آ  برای   قربانی   عنوانبه   که   انسانی   ؛ تاس  گرفته   شکل   آن  اساس   بر   «انسان

    .شودمی  ریخته خونش
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   : تحقیق  این های فصل اما

  انسان  یک   نامیدن   سرآغاز   به   فصل  این  در   ما  .خدا   مفهوم  یخیار ت  دیدگاه  :لاو   فصل
  در   و   کجا  از   یار گذنام   این  اینکه   و  پرداخت،   خواهیم  انساننیمه   و  خدا نیمه   یا   ،خدا   عنوانبه 

  از   خود  الهیاتی  تحقیقات  در  چگونه  ادیان  پردازاننظریه   و  ،شد   پدیدار  تاریخ  از  ایبرهه   چه
  آغاز  کجا  از  که  کرد  خواهیم  تمرکز  مسیح  هوتال   بر  ابتدا   خود  تحقیق  در  ما  .اندبرده   بهره  آن
  و داشت، جریان او بودنالهوت   اعتقاد دربارۀ  کلیسا در هاییکشمکش و هانزاع  چه و ،شد

  مسیح   به  فقط  ، عبارت  این  یا آ  اینکه  و  ،پرداخت  خواهیم  «خدا   پسر»  واژۀ  یا  عبارت  به  زنی
   ؟ دارد اختصاص
  مسیحیان  که  پرداخت  خواهیم   متونی  به   فصل  این   در  . مسیح  الوهیت   :دوم  فصل

  و  واضح  متون   طریق  از  و   گیرند،می  گواه  حمسی   مطلق  الوهیت  بر  داللتی  عنوانبه   را   هاآن
  ابت ث  را   او  ید مق  الوهیت   ، مقابل   در   و  ، استدالل  مسیح   مطلق   الوهیت   نفی   ای بر   روشن،

  چه  به  مسیح«   ید مق  الوهیت »  از   ما   منظور   شد   خواهد   روشن  هش پژو  این   در   و   ؛ کرد  خواهیم
 . ستمعنا

  کرد   یمخواه  روشن وضوح  به   فصل   این  در .(، تثلیثثالوث ) گانهسه   اقانیم  :سوم  فصل
  وارد   مهابابی   ، مسیحی  اعتقادات  نقایصعالج    برای  و  ،مدهنیا  مقدس   کتاب  رد   اقنوم  ۀکلم

  و   فیلسوف   نوشتۀ   الهیات«  »جامع  کتاب   ه ب  ما   دلیل   همین   به   . است  شده  الهوت   ۀمعادل
کویناس«،  وماست»  مسیحی  کشیش   س اسا  و  پایه   عنوانبه   ،کلیسا  معلمان  معلم   به  معروف  آ
  در   چرا   و   دارد  معنایی  چه   ، کلمه  این   ببینیم   تا   ایمکرده  تکیه   اقنوم  ۀ کلم  دربارۀ  تحقیق 

   .است  شده وارد مسیحی اعتقادات

  مسیح   مقید   الوهیت   ح، مسی  مطلق   الوهیت  نفی  از   پس  . خلق  در   الهوت   : چهارم  فصل
  صورتبه   «یالهوت  جهان»  به  رودو   برای  کلیدی  که  کنیم؛می  ثابت   ـشرایطش   و  شرط  باـ  را 

 .داشت  اعتقاد  آن به  باید  که  است درست
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 ؛ است جهانیان پروردگار وند خدا  آن   از  یشستا و سپاس  و

 ! باد  نومهدی و ائمه  ،محمد آل  و محمد بر  وندخدا   بسیار   و تمام   و تام  درود  و سالم و





 پیشگفتار

   ؟شود جسمانیباید   «مطلق الهوت» چرا 
  از   پس  ، داد  شانجام  مدآ  که   است  « نخستین  گناه»  وجود   ،علت   گویندمی   مسیحیان

  در  چراکه  ؛بود   بزرگ  ،گناه  این  که  دلیل  این  به  همچنین   بود؛  هنمود  نهی  آن  از  را   او  خدا   کهآن
  ناگزیر   پس   .رسید  ارث  به   (جسم )  «بدن»  ا ب  هانسل   طی  گناه   این   و  ؛ شد  انجام   خدا حضور  

  این   . کند  رها   آن  از   را   بشریت  و   ، گردد  ین خست ن  اه گن  نآ  فدیۀ   تا   شود   نی جسما  باید   وندخدا 
 . کند  برآورده  را   هدفی   چنین  است   توانستهنمی  خدا   جز  کسهیچ   که  بوده   بزرگ  آنچنان  گناه،

 : گویدمی «مورک  کورکیس» (مطران) اعظم اسقف

  ، د شومیبرشمرده    اصلی   گناهاز َتَبعات   ، مقدس   نعمت   از   یتر بش ۀهم  شدن  محروم»
  نافرمانی   دلیلبه  دو  این  نییع  ؛است  بوده  ـحوا  و  دمآـ  ن نخستی  والدین  سقوط  دلیلبه  این  و

  نی کنو  ار  بنزیا  وضعیت  این   و  ، دادند  دست   از   را   خود  نخستین   سعادت   و   یار نیکوک  ،خدا 
ما    ، گناه  آن  خاطربه  کهاست    ناگواری  نتایج  جمله  از  ؛ اینگذاشتند  راثمی  به  ما   برای  را

 1« .ایمشده گرفتارش  همه

 :گویدمی  م وس ۀنودش  پاپ

   :است گناهان ۀدین بخشا  وندخدا فقط اینکه حکمت»

  . اوست  متوجه   ـاساسا  ـ  گناه  زیرا   ؛است  وند اخد  حق  فقط   ، گناهان  بخشش  و  مغفرت
  و   ، اوست  ملکوت  از   سرپیچی  و  ، اهشریعت  هب  تعدی  و  ،احکام   شکستن   ـ واقع  درـ  گناه
  گناه   .شودمحسوب می  هم  وا  ییزیبا  انکار  و  ،خدا  هب   شرّ   ترجیح  ،به خداوند  محبت  عدم

 
سسۀ چاپ و نشر اورینت، ؤم  موصل،های  اسقف   یسئر   ،کرمو  یسککور   مطران  :است  یالهوتاعتقادی    ،رهایی  - 1

 .25 ص 2 جلدایاالت متحدۀ آمریکا: 
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 .  ...خداست  نپذیرفتن و کردن رد ـواقع درـ

 نکهآ از قبل  دهند،می  انجام یکدیگر به نسبت هاانسان که  جرائمی و نگناها حتی و
  خداوند   آفرینش  و  اواحکام    علیه  و  خدا  برابر  در  گناهی  ـبیشترـ  باشد  یانسان   علیه  جرمی
 1« .است

  گناهان   ۀبخشایند  وند خدا   فقط   کهاینـ   کندمی   مطرح  سوم   ۀشنود  پاپ   که  مفهومی   این
 غفران  و   آمرزش   ییتوانا  از   ،شاگردان  که  دارد   وجود   روشنی  شواهد  زیرا   نیست؛  درست   ـاست

 : است آمده حنا وی  انجیل در چراکه اند؛بوده  برخوردار گناهان

  یزن  من   فرستاد،  مرا   پدر  که  گونه همان  !شما  بر   »سالم  گفت:  آنان  به  باز   یسیع  21)
  شما   اگر   23  . یابیدب   را   القدس»روح   فرمود:   و   ید دم  گفت،   را   ین ا   چون   22  « .فرستمی م  را   شما 

  نابخشوده  را   یکس  گناهان  اگر   و  شد؛  خواهد  یدهبخش   ها آن   بر  ییدببخشا  را   یکس  گناهان
 2(. ماند  خواهد نابخشوده  ید بگذار 

   :گویدمی  «بسترس سلیم » در پ

  ، انبیا مثل دیگر    وی  که  ستا  این   دارد   وجود  مسیح  سید   رسالت  در   که  ایتازه  »ویژگی 
 3«. کندمی اقدام نیز  گناهان بخشایش به  بلکه ؛کندنمی دعوت توبه به فقط

  النسو ر   و  پیامبران  بینیمی م  ما  .کندمی   نفی  را   آن  مقدس  کتاب  که  است  یی ادعا  این  لیو 
  موئیل سا  اول  سفر   در   .آمرزندمی   را   گناهان  ـ هستند   وندخدا   جانشینان  و  ا خلف  اینکه  به   توجه   با ـ

  تجاوز   تو   سخن   و  خدا   فرمان  از  یرا ز   کردم  »گناه   گفت:  یلسموئ   به  ولئشا   و  24)  :است  آمده

 
  چاپ   ،هقاهر چاپخانۀ انباء رویس،    مرقس،  پندهای  ،بطریک کرازه المرقسیه  سوم  شنودۀ  پاپ  ،مسیح  الهوت  - 1
 . 73و  72 ص م، 1991، لاو 
 .23تا  21آیۀ  ،20اصحاح: یوحنا انجیل - 2
کتابخانۀ پولسی، بیروت، لبنان، چاپ چهارم،  انتشارات    ،بسترس  سلیم   پدر  ،معاصر  انسان  و  مسیحی  هوتال   - 3

 . 221 ص 3ج  م، 2003
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  با   و  ببخشای،  مرا   گناه  ،حال   پس  25  .یدمشن  را   یشانا   قول  یده،ترس  قوم  از  که  چون  ؛نمودم 
 1(. یمنما   عبادت را   خداوند تا  بازگرد  من

   . ببخشاید  را  شگناه خواهدمی موئیل سا  خدا  برپیام   از که  است ولئشا این

   :گویدمی  «توحید  حدود در افراط»  مبحث در  احمدالحسن سید  

  سالم   بین  یافتند درمی  قطعا    کردندمی   تدبر  خوبیبه   خدا   کتاب  در  هاآن  اگر»
  وضعیت  این  2.دارد  وجود  تمایز  و  تفاوت  یحیی   بر  خدا  سالم  و خودش  بر   عیسی
اَلم    ست: ا   عیسی ل دت    َیْوَم   َعَليَّ   َوالسَّ وت    َوَیْوَم   و  م 

َ
ْبَعث    َوَیْوَم   أ

 
ا  أ   بر  )سالم  3َحیًّ

  برانگیخته   زنده  بار   دیگر  که   روزی  و  میرممی  که  روزی   و  شدم  زاده  که  روزی   من،
َد   َیْوَم   َعَلْیه    َوَساَلم    : است  چنین این  یحیی   وضعیت  و  شوم(می ل  وت    َوَیْوَم   و    َیم 

ْبَعث    َوَیْوَم  ا   ی    که  روزی   و  میردمی  که   روزی   و   شد   زاده   که  روزی   او،   بر  )سالم  4َحیًّ
  عیسی  ۀ مرتب  و  مقام   که   است  حالی   در   این   و   شود( می   برانگیخته   زنده   بار   دیگر

 . تاس باالتر و برتر   یحیی از

 
 . 25و  24آیۀ  15اول ساموئیل: اصحاح  - 1
 * پاورقی از پژوهشگر:  - 2

 در همۀ جهان   یسو«اصورت متنی » و به  یسوس«ا»و نام    ،شدهتدوین    یونانیبه زبان    »سوریه« نیزدر    یحت  یلانج 
جزیرةالعرب  اطراف  یدر زبان آرامبعدها نام  ینگفتند. ایسخن م یونانیبه ی رومتمام کلیسای  یرا ز  ؛استدرج شده 

  یسی« عصورت »ـ بهطور خاص لهجۀ سریانییا بهآرامی غربی ـ  ۀبا لهج و    یشو«ع»  صورتبهبا لهجۀ شرقی عراقی  
اتلفظ شد؛   د  ی برا  ئیلاسرای بن   یحیان  مس   یوقت  .استبوده    یسی«ع»نام    سّر ین  و  از    به حجاز   حکومتی،  ینفرار 

نظر پیدا کردند.  اتفاقخود،    یانیسر   یعرب  یزبان آرامبه    یسی«و ع  یموسی »گذار و نام  یسمهاجرت کردند در تقد 
به  درآمدی  )ها را به همین صورت نازل کرد.  نیز آن  رآنو قبنابراین این اسامی در حجاز به این صورت شایع شدند  

حداد:  یحیمس  یالماس  یگو و گفت  پولسی،  ،  استاد  کتابخانۀ  دوم،    ،لبنان  یروت،بانتشارات  ص 1986چاپ   م.، 
173 ) 
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  یافت   ارتقا  آنجا  تا  عیسی  یافتنددرمی   قطعا    کردندمی   تدّبر  آیات   این   در  اگر
  امنیت  دیگران  و  خودش  به  و  دهدمی   سالم  خودش  به  که  شد  کسی  به  تبدیل  که
پذیرفته    شفاعتش  عالی  ایمرتبه   با  که  است  کسی  آخرت،   و  دنیا  در  او  .بخشدمی
  کرده   سالم   او  هب   که   است   متعالوسبحان  خداوند   این   یحیی  دربارۀ  ولی  ؛شودمی

  که   حالی  در  ضرری،   نه   و  رساند می  نفعی  نه  عیسی  جاهالن،  این  دید   از  .است
  سالم   خودش   به   که  است   داده  قرار   جایگاهی[  ]در  را   او  متعالوسبحان   خداوند

  و ،استشده  تبدیل امان و سالمخود   به او لذا  دهد؛می امان خودش  به و گویدمی
  خدای   کندمی  سالم   و  بخشدمی  امان  ـاصل  درـ   که  کسی  که  است  حالی  در  این

 . است بوده  ـدهنده امنیت  سالم   آنـ  متعالوسبحان 

  عیسی  به   امر  این   زیرا   بخشد؛می   ایمنی  و  دهدمی   سالم  عیسی  پس
  باشد  نکرده  تفویض  او  به  را   امر  این  خداوند  اگر  صورت  این  غیر  در  است؛  شده  واگذار

  دهنده برکت   و   دهندهایمنی   کند   ادعا   دیگری   برای  الهی  ساحت   در   تواند می  چطور   او
  خدای   تجلی   عیسی  که   است  بوده   آن  واگذاری   و  تفویض   این   علت   و  !است

  همان  عیسی  دهد؛ می  او  به   را   کار  این  شایستگیکه    است   ایمرتبه   در  سبحان
َک   وَ   ... »  است:  الهی  فروزان  پرتو َطْلَعت  ور َک   وَ   َر یَساع    یف    ب  ه    1«...َفاَراَن   َجَبل    یف    ظ 

  کوه   در  پرفروغت  ظهور  به  و  فلسطین[در    ]کوهی  ساعیر  در  فروزانت  پرتو  به  و  ...»
 2««....پیامبر[ مناجات  محل و  مکه نزدیک  ]کوهی فاران

   : فرمایدمی الحسناحمد  سید

َك »  کن   مل أت  سخن   این   در» ي  َطْلَعت  یرَ   ف  َك   وَ   َساع  ور  ه  ي   ظ    پرتو »  «...َفاَراَن   َجَبل    ف 
  ک نزدی  کوهی]  فاران  در   فروغت  پر   ظهور   و  [ فلسطین  در   کوهی ]  ساعیر   در   فروزانت 
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  بر  که  است  ماده  خصوصیات   از  ظهور   و  طلعت  « ...[پیامبر   مناجات   محل  و  مکه
  . تجّلی  با  مگر  ندارد  امکان  چیزی   چنین   پس  ندارد؛  راهی  متعال   خداوند   ساحت
  با   فاران  در   متعال  خداوند   ظهور  و  عیسی  پیامبرش  با   ساعیر   در  خداوند  طلعت
  های کتاب   در  احمدالحسن  سید  که  گونه  همان  ؛«پذیرفت  صورت  محمد

 1است فرموده  ذکر  ـخاتم  نبّوت  کتاب  مثلـ  دیگرش

و از زبان    انجیلی  متن   طبق  است،   کرده   بیان  احمدالحسن  سید   که   میمفهو  این   و
  یک نزد   یسیع   آنگاه(  :است   آمده  متی   انجیل  در   که   آنجا  است؛   روشن  و  واضح    عیسی

 2. (است شده  سپرده  من  به ینزمروی  و  آسمان در  قدرت ی تمام  فرمود: یشانا  به  و آمد

  ؛است   شده  داده  او  به   کهبل  ،یست ن  خودش  طرف  از  عیسی  قدرت  و   سلطنت  پس
  ایه مرتب  در   سبحان   وندخدا   تجلی  او   را زی  ؛ است  کرده   تفویض  او   به   را   امر  این   وند خدا   یعنی

  در   ـاللهشاءانـ   قاارت  و  تجلی  بررسی   و  بحث  و  ؛دهدمی  او  به   را   مقام  این  گیشایست  که  ستا 
   .آمد خواهد چهارم  فصل

 کهـ   س قدم  کتاب   در  ار شک آ  و  واضح  متنی   با   کنند می  مطرح   مسیحیان  که   ید اعتقا  این
   :دشومی  نقض  ـندارد  تأویل   و تفسیر  به  نیازی   هیچ

 : است آمده یوحنا  انجیل  در  

  یگر د  اکنون  اما  داشتند؛ی نم  یگناهها  آن  بودم،   نگفته  سخن  یشانا   با   و  یامدهن  اگر  22)
  . دارد  نفرت  یزن  من   پدر   از  باشد  داشته   نفرت   من   از  که  یکس  23  .ندارند  گناهشان   ی برا   ی عذر 
  گناه   است،  نکرده  کسیچ ه   من  جز  که   بودم  نکرده  ییکارها   آنان  یانم  در  اگر  24
  . دارند  نفرت  پدرم   از  هم  و  من  از   هم  اند،یده د   را   کارها  آن  ینکها   با  اکنون،  اما  داشتند؛ ی نم

 
 )پاورقی(  .57 ص 1 ج الصباح، ةمنج  اراتتشان. م2010 /ق1431، اول  چاپ ،احمدالحسن سید: اتهمتشاب - 1
 .18آیه  28انجیل متی: اصحاح  - 2



 م الهوت مسیح، حقیقت یا توّه   ـ شناسیزبان و دینی مطالعات    عالیسسۀ آموزش ؤم ........... 28

  سبب یب  من   از   که:  پیونددب   یقت حق  به   است  آمده   خودشان  تورات  در   که  ی کالم  تا   اما  25
 1(. داشتند نفرت

  ، مشترک  ترجمۀ ]عربی[  نیز  و  واندیک  ۀترجم   نیز  و  کاتولیکی  ۀترجم   در  و  ،متن  این  زا 
  تأکید   خودش  زبان  با   مسیح  یعنی  ؛کرد   خواهیم  مالحظه  را   خورشید  روشنیبه   تصریحی

 عنوانبه ـ وی    و   ،است  نبوده   مدنش آ  از   قبل  اصلی    گناهوجود    دلیلبه   او  آمدن  کندمی
  مسیح  کالم  در  ما  عالوهبه   .تکذیب کرده است  ی را اهن گچنین    ـخدا   طرف   از  ایفرستاده 

  متن   این   در   که   چیزی  همان  مگر  ؛ باشد  داشته   اشاره  «اصلی  گناه »  به   که   یما ه ندید  چیزی 
   . است کرده اشاره آن به  صریح 

  ن،دی  اصل که این ؛ کندمی تأکید   درست  اعتقاد  و  رویکرد بر   که است  اینکته  همان  ، این
 آن   موجببه   که   است  شده   مرتکب  گناهی   د نک   انکار  را   او   هرکس  پس   ؛ است  مرد  یک 

  و   خدا   یایانب  از  پیروی  در  خدا   رحمت  نکند  چنین  هرکس  و  ،است  مجازات  مستحق
  ن شناختن  ـکند می  اشاره باال متن   که   طور  همانـ   گناه   پس .ردیگبرمی در  را   او  فرستادگانش 

 . باشد  شاننیا م در  که  وقتی ستخدا  ۀخلیف

  اصل  که   دهممی   خبر  تو   به   سپس   ... »  : فرمایدمی   عمر  بن   مفضل   به  صادق  امام 
  پس   ؛است  زمانش  اهل  امام  و  ایمان  همان  و  یقین   همان  مرد  آن  و  ؛است  مرد  یک  ،دین

  و  خدا  کرد  انکار  را  او هرکس و ، است شناخته  را  او شرایع و  دین و  خدا  ، شناخت را  او هرکس
گاهی  او  از  هرکس  و  ،است  کرده  انکار  را   او  دین   ایهشریعت   و  دین  و  خدا   از  باشد  نداشته  آ
  که  یافت   جریان   چنین این  ؛ شناسد نمی   امام   آن  جز   را   شدین   و   خدا   و   ندارد،   اطالع  خدا 

 2«.خداست دین همان ،مردان این شناخت
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  اعتقاد   تمام   قّوت   با  ، است  شده   جاری   مسیح  زبان  بر   که   ا یوحن  انجیل   از   قبلی   متن
  گونهآنـ   گناه   .کوبدمی  درهم  ـکردند   ابداعش   مسیحیت  پردازاننظریه   بعدها   کهـ   ا ر   «گناه»

  گفت  سخن ایشان با مسیح که شد حاصل آن از  بعد ـاست مشخص مسیح تأکید از که
  ا،هن آ  گناه  دلیل  پس  . است  شده  فرستاده  خدا   طرف  از  او  که  کرد  تبیین  هانآ  برای  و

  مسیح  همان که بوده  عزوجل وند خدا  طرف از شدهفرستاده  ۀ خلیف یا  پیامبر  به  نیاوردن ایمان
  چیزی   اب   اهگن  این  و  ؛است  شزمین  در  خدا   ایخلف  مصادیق  از  یکی  او  زیرا   ؛است  متن   این  در
 . ندارد  رتباطیا هیچ  نامندمی  «اصلی گناه» هاآن که

  از   پیش  پس  .(داشتند ی نم  گناه  بودم،  نگفته  سخن  یشانا   با  و  یامدهن  اگر)  :کنید  دقت
  گناهی   هاآن   شود   انجام  او  به  آوردنایمان   با  ناامتح  و   بگوید سخن   هانآ  با  مسیح  نکهآ

  ی برا   یعذر   یگرد  اکنون  اما)  :ندا ه بود  داردین   ـیهود   امت  یعنیـ   هاآن   زیرا   ؛اندشته ندا 
  در   و  ردندک  رد  را   او  هاآن  و  گفت  سخن   هاآن  بابود که  آن   از  بعداین   ولی  (.ندارند   گناهشان

   . افتادند گناه
  هر   به   شدهوارد   اتهام  روم،  معمول   رویۀ   طبق   :دارد  وجود   مهم   ۀ نکت  یک   عالوهبه 

  پادشاه   وی  که   بود  این   وب مصل  این   به  شدهوارد  اتهام   .دشیم  نگاشته   لوحی  در   ،مصلوب
  از   اتهام  این   زیرا   ؛کند   بنا   را   حکومتی   یا  پادشاهی  بود   هتخواس  مسیح  یعنی   ؛ است  یهود 
گفته  ، بود   شده   وارد  او  به   یهود   طرف که  دلیل  این    مجازات   این   و   «؛خداست  او»  : به 

  شدند می   کشیده  صلیب  به  که  کسانی  بیشتر  .نداشت  دنبالبه   برایش  را   کشیدنصلیببه 
تا    بود  هاآن  ترساندن  برای م مرد برابر  در  هاآن آویختن  و  بودند یان روم ت لدو  علیه شورشیان 

  عمل بی   دانشمندان  و  یهود  دین  ثروتمند   بزرگان  . نشود  مصلوب  افراد  این   همانند   فرجامشان
  پس   . نداشتند  فقیران  حال  به   یتوجه  هیچ   و   کردندمی سازش    پرستبت   های میور   با   یهود 
  ؛ کند  بنا  را   عادالنه  پادشاهی یا  پروردگار  پادشاهی  و  دهد  ییرغت  را   وضعیت  تا  آمد  یقالبنا فرد  

  نجات  موروثی  گناه   این از   را   مردم  تا  نیامد  مسیح  دهدمی   نشان  که   است  ایقرینه  این  و
  مفهوم   با   مسیحیان   که  صورتی  آن   به  و   ـبودند   گناهکار   او  از  پیروی   عدم   با   هاآن  هرچندـ   دهد
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  هدف   و   ،آمد  دیگر  ییا انب  همانند  مسیح  بلکه  ؛است  نبوده  اندکشیده   تصویر   به  امروز   کلیسایی
  بندگی  یکتا   وند خدا   ، نآ  در  که  کند پا    بر  را   ی رحمت  و   عدل   دولت  اینکه   ؛ بود  انبیا   هدف   همان   او

 .دشومی

 : فرمایدمی  احمدالحسن سید

  ،است  بوده   عیسی   خود   مصلوب،  کنندمی گمان   ا نصار  اینکه  از   نظرصرف» 
  چنین   . استبوده    گناه  ۀکشنددوش   بر   همان   مصلوب   فرد    دارند   اعتقاد   هاآن

  پوچ  کامال    که   نیست  معنا   آن  به   ،است   شده  تحریف  دستخوش   چه   اگر  اعتقادی 
  انحراف  آن  از   اعتقاد  این   که   سبحان  خدای   دین   در   ایریشه   و   اصل  هیچ   و  بوده، 
  مبدأ   به  مستند  حقیقت   در   منحرف،  عقاید  از  بسیاری   بلکه  باشد؛  شتها ند  است،  یافته
  دست   به   را   آن  غیرعامل،   گمراه  علمای ول    ؛ دارند  دینی   خاستگاه   و   هستند   دینی 

  قضیه   این   .اندکرده  ریزی پایه   آن  مبنای   بر   فاسدی   ۀ عقید  و   ساخته   منحرف   گرفته، 
  جملگی  را   امت  تا  شوندمی   متحمل  را   خود   هایامت  خطاهای   برخی  پیامبران  که
 عنوانبه   ؛نیست  اساس   و  پایه  بی  و  دارد  وجود  خدا   دین   در   دهند،   سیر  خداوند  سویبه 

  قومش  که  هنگامی  موسی   یابیدرمی   تورات  متون  به  مراجعه  با   شما  مثال
  حضرت  .شودمی  متحمل   را   مضاعفی  زحمت   و  رنج   شوند می  مرتکب   را   خطاهایی

  فرماید: می   متعال  خداوند  . شودمی  متحمل   را   ن مؤمنا  خطاهای   نیز  محمد 
 َر َیْغف  َم   َما  الله    َلَك   ل  ن   َتَقدَّ َك   م  َر   َوَما  َذنب  خَّ

َ
مَّ   َتأ ت  ْعَمَته    َوی  َیَك   َعَلْیَك   ن  ا  َوَیْهد  َراط    ص 

ا یم  ْسَتق    برای  باشد   این از  پس  آنچه و بود  این  از  پیش آنچه را  تو  گناه  خداوند  )تا 1م 
 . نماید( راه  مستقیم صراط به را  تو  و  کند تمام تو   بر  را  خود نعمت و بیامرزد   تو

  خداوند و گیردمی دوش بر را  امت گناهان او  که است چنین آیه ظاهری تفسیر
  از   گفت:  است،  شده   نقل  سابری  بیاع   یزید  بن   عمر  از  .آمرزدمی  او  برای   را   هاآن
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رَ   ۀ آی  ۀ دربار   ابوعبدالله َیْغف  َم   َما   الله    َلَك   ل  ن  َتَقدَّ َك   م  َر   َوَما   َذنب  خَّ
َ
  . کردم  سؤال  َتأ

  خداوند   ولی  نکرد  معصیتی  ۀاراد  و  نداشت  معصیتی  پیامبر  فرمود:  حضرت
 1«.آمرزید او برای را  هاآن  سپس فرمود،  تحمیل  او بر  را  شیعیان گناهان

 : فرمایدمی  کرده، ره اشا «گناه کشندۀدوش  »بر واقعی معنای به  احمدالحسن سید  و

  نیست  معنا   این   به  شوند می  متحمل   را   هایشانامت   گناهان  فرستادگان  اینکه»
  انکار   این   بر   کهـ   را   خدا   جانشینان   منکرین  پیمان    و  عهد  نقض   گناه    هاآن  که
  از   که   گیرندمی  دوش   بر   را   کسی  گناه   هاآن   بلکه  ؛ شوندمی   متحمل   ـ میرندمی

  عهد   آن  دنیوی،   زندگی  این  در  زمانیمدت   و   ورزیده   غفلت   پیمان   و   عهد   این   یادآوری 
  متحمل   را   هایشانامت   گناهان  فرستادگان  اینکه  عالوهبه   . است  کرده  نقض  را 

  و  گناه   اهل   خود  هایشان، امت  جای به   هاآن   که  نیست   مفهوم   این   به   شوندمی
  و   زحمت   و   اضافی  بارهایی   هاآن   که   معناست  این  به   بلکه   ...   شوند می  معصیت

  که   گیرند می عهده  ر ب  مردم   برای   دنیا   این   در   خود  رساالت   تبلیغ   در   بیشتری   مشقت
  کسانی  هاآن  خود  زیرا   گیرد؛می  صورت  هاآن  خود  ۀاراد  با  طبیعتا    موضوع،  این

  پدر    یک  آیدمی  پیش  بسیار  چه  .ندکنمی  درخواست  را   چیزی  چنین  که  هستند
  ؛گیردمی   برعهده  را   فرزندانش   اشتباه  و  کاریخالف   پیامدهای  سوز،دل   و  مهربان
  حتی   و   باشد،   داشته  پی   در   او  برای   قتمش  و   زحمت  کار   این  است  ممکن   هرچند
  وضعیت   طور  همان  ؛ بزند  رقم   او  برای   را   خدا   راه   در  شدنکشته   و   هارنج   اوقات  گاهی

  نهایت    در  دارد  امید  چشم  پدر   که  روستآناز   این  و  است،   گونه  همین  نیز   حسین
  مگر  آورند نمی   خاطر   به   را   عهد  بسیاری   عدۀ   چه بسا  .شوند  اصالح   فرزندانش   کار،

  برای  شودمی  عاملی  این   و  شود   ریخته  زمین   بر   خدا   وّلی  یعنی   پدرشان   خون   که  آنگاه
  خداوند   که  حسین   امام  بینیم می   روایناز   . آورند  یاد  به   را   پیمان  و  عهد   هاآن  اینکه
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  رها   را   حج   دهد،  قرار  خالیق   از  بسیاری   ۀعد  یادآوری  برایعاملی    را   او  تا   فرمود  اراده
 1«.شودمی منتهی شدنش ذبح  مکان به   کهگیرد می  پیش  در را  مسیری  و کندمی

  نخست، بار   مانند نگاهآ) کشد:ی م دوش بر را  خود قوم گناهان که است موسی این
  . بنوشم  یآب  یا   بخورم   ینان   آنکهی ب  درافتادم،  ی رو   به   خداوند  حضور   در   شب   چهل  و  روز  چهل

  شرارت  خداوند   نظر  در  ینکها   در  ،ید بود   شده   مرتکب  که  بود   یبزرگ  گناه  سبببه   همه   ینا 
 2(. یختید برانگ   را  او خشم یده، ورز 

  پس   ؛گرفت  خشم  شیعه  بر  عزوجل  وندخدا »  :فرمود  ،است  روایت  کاظم  موسی  از
 3« .دادمح ترجی خودم رب  را  هاآن وگند س خدا  به  و ؛کرد ر مخیّ  هاآن  یا خودم دربارۀ مرا 

  امان  در   خدا   خشم  از   را   هاآن  و   کشید  دوش   ه ب  را   زندان  بار   جعفر  بن   موسی  پس
 .داشت

  مسیحیان   توضیح  از  غیر  دیگری  چیز   به   گناه،   بردنارثبه   دربارۀ  کهوجود دارند    متونی
   :کنند می داللت

  این   .کشدنمی   دوش  ه ب  را   ریدیگ   گناه   و  کشدمی  دوش  به   را   ش خود  گناه  هرکس  ـ
 گناه   متحّمل   پسر   .مرد  خواهد  او   کند  گناه   رکه ه)  : بینیممی  حزقیال   سفر  در   که  است   مطلبی
 خودش   بر   عادل   مرد   عدالت  . بود  نخواهد   پسرش   گناه   متحّمل   پدر   و   بود  نخواهد   پدرش 
 4(. بود خواهد خودش  بر   یرشر  مرد شرارت و  بود خواهد

  :میردنمی  گناه  با   و د شومی زنده  ، آورد جا  به  را  عدالت  و  انصاف و  کند  توبه  بدکار   وقتی ـ
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  مرا  یضفرا  یع جم و ید نما بازگشت باشدانجام داده  که یگناهان ۀ هم از  یرشر  مرد اگر و 21)
  مرد  اگر   و  24  ...مرد  نخواهد  ،مانده   زنده   البّته   او  آورد   جاهب   را   عدالت   و  انصاف   ،داشته   نگاه

  ید نما  عمل   کنندیم  یرانشر   که   ی رجاسات  ۀ هم  موافق   ،نموده  ظلم   و  برگردد   عدالتش  از  عادل 
  و   شد  نخواهد  آورده   یاد   به   است  کرده  که  او  عدالت   یتمام  بلکه   ه، ن  ؟ ماند  خواهد  زنده   او  یاآ

 1(. مرد دخواه است  یده ورز  که  یگناه در و نموده  که  یانتی خ در

   :جمله از  ؛هست  هم دیگری متون و
  یبرا   هرکس  .پدران  عوض  به  فرزندان  نه  و  نشوند،  کشته   فرزندان  عوض  به  پدران)  ـ
 2(. شود  کشته  یشتنخو گناه

  کند  پسران  دندان  و  خوردند   ترش   انگور   پدران  گفت   نخواهند  یگر د   بار   یام ا   آن  در   و  29)  ـ
  کند  ی و   دندان  خورد  ترش  انگور  هرکه  و  مرد  خواهد  خود  گناه  به   هرکس  بلکه  30  .یدگرد

  3(. شد خواهد
  تا   است  مفتوح   آدمیبن  ی هاراه  ی تمام  بر  چشمانت   که  العملی قو   و  المشورتیم عظ)  ـ

  4(. یده جزا  اعمالش  ۀثمر  وفق   بر  و یش هاراه برحسب هرکس به 

  یران فق  از   را   خود   دست  و)  : است  شده  گفته   حزقیال  سفر  در   وضوحبه   نکته   این   و   ـ
  سبببه   او  .ید نما  سلوک   من  یض فرا   به   ،آورده   جاهب  مرا   احکام  و  یردنگ   ربح   و  سود  ،برداشته 

   5(. ماند خواهد زنده البته بلکه مرد،  نخواهد پدرش  گناه

  در   و  است کرده    تبرئه  اصلی  گناه  موضوع   از  را   کودکان  ـجا   چند   درـ   مسیح  عالوهبه 
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  و  مدح   چنین   ۀ شایست   نبودند   چنین این   اگر  چراکه  ؛ اندنشده درگیر   اصلی   گناه   با  هاآن  نتیجه 
  یرا ز   ید،بازمدار   را   یشانا   و  یند آ  من   نزد   کودکان  ید گذار ب)   : فرمود  مسیح   . شدندنمی   یی ثنا

 1(. است کسانین چن آن از  آسمان یپادشاه

  ید، نشو   کوچک  طفل    مثل  و  یدنکن  بازگشت  تا  .گویمیم  شما   به  ینههرآ  3)  :فرمود  نیز   و
  فروتن  کودک  ین ا   همچون  را   خود  هرکه  پس،  4  . شد  یدنخواه  آسمان  ملکوت  داخل  هرگز

  2(. بود  خواهد تر بزرگ  آسمان  یپادشاه در   سازد،
  انبیایی   و  ،انده شتندا   گناهی   النسو ر   و  یاانب  ، مقدس  کتاب   شهادت  طبق  ب تیتر   این   به

  در   بودند  پذیرفته  تأثیر   اگر  زیرا   ؛ اندنشده   لودهآ  لیاص  گناه  با  است  کرده  ذکرشان   تورات  که
  است  اخنوخ پیامبران، این ۀ جمل از  .شدندنمی   مردم هدایت ۀشایست هرگز هاآن  صورت این
  را   او  خدا   یرا ز   نشد؛  یافت یگرد   و  رفت،یم  راه  خدا   با  َخنوخ)   :است  آمده   پیدایش  سفر   در  که

 3(. برگرفت

  . نقصی ب  یش خو  روزگار   در   و   پارسا   بود   یمرد   نوح   . نوح  نسل  یخچۀ تار   است   ین ا   و ):  نیز  و
 4(. رفتی م راه خدا  با  نوح 

  تو  کالم   آواز  و  یگفت  سخن   من  گوش   در راستی  تو به   8)   :بود   گناه   بدون  نیز  ایوب  و
 5(.یست ن  ی گناه  من   در  و  هستم   پاک   من   ؛هستم   تقصیریب   و  یزک  من  یگفت  که   9  یدم شن  را 

  تحت   یا   دانه داشت  ناهیگ  هاآن   است   نکرده  ره اشا  مقدس  کتاب   هامتن   این   تمامی   در
  شایستگی   ، لانجی  و  ؛ندا ه بود  آدم  فرزنداننیز    هاآن  اینکه  وجود  ا ب  ،اندبوده   گناهانی  تأثیر
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   .است کرده روشن را  مسیح خون توسط  ییرها  به شانمندی ازنی  عدم و هاآن





   :اول فصل

 الوهیت  هب انسان اّتصاف

  الوهیت   ه ب  انسان   اتصاف   دربارۀ  تاریخی  دیدگاه   به  کرد   خواهیم   تالش   فصل   این   در 
به این   کلی  طوربه  را   کهن  باستانی  نمادهای  برخی  چگونه شناسانانسان   اینکه   و  بپردازیم، 

  عبادت   یگانه   خدای  جایبه   که   دهندمی   نشان  را   خدایانی  هاآن  که  اندکرده   تفسیر صورت  
کرد    روشنما    و  اند؛هشدیم کلیبهـ   نمادها  این   تمامیخواهیم    اشاره  خدایان  بهـ  طور 

  صرفا    را   خودمان  تمرکز  ما  دارد  تمرکز  مسیح  الهوت  بر  پژوهش  این  که  آنجا  از  و  کنند؛نمی 
  هایکشمکش   و  هانزاع  نخستین   ه ب  فصل  این   در   .ایمکرده  مسیحی   اعتقادات  به   معطوف

  مسیحیتدر    ن تیکنستان  امپراتور   دخالت  اینکه  و  ایم پرداخته  مسیح  الوهیت  دربارۀ  کلیسا
نهایت ـ   معادله  این  تا  گذاشت  جای  بر  یتأثیر   چه   در   به  حی، مسی  دین  علیه  جنگ  ازـ  در 
  ، شورا   این   که   شد   غاز آ   آن  از   بعد   انحراف  لی و  1؛ کند  تغییر  مسیحی   دین   کشیدنوشآغ

  از که ایمانی قانون ؛کرد  وضع اقرار داشت مسیح الهوت  بهکه  را  ایمان قانون نخستین
  گیری رای   طریق  از  نامهاقرار   این  اینکه   به  توجه  با   داد،می  جلوه  نور   از  نوری   و  دا خ  از  خدایی  او
  به   منجر   که   منازعاتیاز    پس   هم   آن  ،شد   انجام  ـکلیسا   هایپاپ   توسط  نقانو  این  تصویب ـ

  را  مسیح الوهیت  اعتقاد که  شد  بسیاری  ای هکتاب  سوزاندن آن دنبال به  و  وس آری تبعید 
  تأکید   همواره  مسیحیان  که  پردازیم می  «خدا   پسر»  عبارت  به  سپس  .کردندمی  نفی

 
  مسیحیان   و  ،کرد  صادر  را   عقیده  دیآزادستور    میالدی  313  سال  در  کهبود    رومی  امپراتورنخستین    :کنستانتین  - 1
  و اتهامات    و  هادارایی  و   اموال  مصادرۀ  و  تبعید  و  شکنجه   و  اجبار  و  شمشیر  حکومت  زیرصدور این دستور    از  قبلتا  

 انتشارات  شرکت  حبی،  یوسف  دکتر  پدر   ،جغرافیایی  و  دینی  عقاید  ـیخار تـ  شرقی  کلیسا)  .کردندمی  زندگی  هاتحقیر 
 . 359 ص ،م 2013 لبنان،، بیروتچاپ و توزیع و نشر، 
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  سوم  ۀشنود اپپ  هایر تفسی  برخی نقض  هب و ،است مسیح الوهیت نمایانگر اندکردهمی
  مسیح  الوهیت   بهاین متون    ، سوم  شنودۀ  پاپ   به نظر  که   خواهیم پرداخت  متونی   دربارۀ

  ؛ ندنکمی   تأکید«  مسیح  بودن  فرزندیگانه بر »  وی،   تفسیر  طبق  که  متونی  ؛ کنندداللت می
  طریق   از   و   است؛   برخوردار او  جوهر   و   الهوت  و   ،خدا   ماهیت  و  طبیعت   همان   از   که   فرزندی 

  و  ندارند،   یمحکم  تدالل  و  هستند   متشابه  متون،   این   شد  خواهد  داده  نشان  تحقیق   این
 . جوییممی  ری یا وندخدا  از و ؛ ندنکمی ن  بات ث ا  را  مسیح مطلق  الوهیت

  پردازندمی   داییابت   ملت  یک   بررسی  و  تحقیق   به   که  یشناسان انسان  که   پرسشی  نخستین
  با   خدایانی  اگر  و  ؟پرستیدندمی   را   خدایانی  چه  هاآن  است:  پرسش  این   پرسندمی  خود  از

  مفاهیم  با  که  کنندمی  ابداع  خدایانی  شانبرای  نکنند  پیدا   اندشناخته می  که  معانی  همان
بود  ،جمله این    از  . باشد  سازگار  خدایان  و  دین  از  آنان   خاص   نخستین   که   مفاهیمی 

روینگرا هشپژو که  می   شمالی  آمریکای  در  سرخپوستان  دین   ی  دست  تحقیق  به  کردند 
  کیهانی  قدرت   ترینبزرگ  که  «ندا اواک»  مفهوم  مثل  ؛بود   بیگانه   و   عجیب  برایشان  آوردند و

  کندمی   رشد  کیهان  در  بلکه   شود،نمی   گرجلوه   نوع  هیچ  از  الهی  شخصیت  هیچ  در  که  است
  و  کردند   اطالق  آن   به  را   « روح  ترین بزرگ »  اصطالح  هاآن  . کندمی  عمل   کیهان  درون  از  و

  از   تعبیر  این  نارسایی  و  بودنانحرافی   رغم به   و   ؛برشمردند   « خدایان  بزرگ  »  مانند ه  را   آن
  برده  کار   به   ادیان   حوزۀ  در   همچنان  اصطالح   این   واکاندا،  مفهوم  حقیقی  مضامین   رساندن 

 1.شودمی

  تأویالت و  اصطالحات  هان آ  شد   باعث  باستانی  نمادهای از  شناسانانسان   های ل تحلی
  خدایانی   تمثیلگر  نمادها،   این   دهد می  نشان   که   کنند   وضع  نمادها   برخی   برای  تفسیرهایی  و

  و   دانشجو  هر  ایر ب  پایگاهی  ایجاد  به این رویکرد    .اندشدهی م  عبادت  خدا   جایبه   که  هستند

 
 انتشارات  نی،دی  محرکمنشأ    و  دین  ماهیت  دربارۀتحقیقی    سواح،  فراس  ،نساان  دین  :به  شودمراجعه    - 1

 . 130 ص ،م 2002،  چهارم  چاپ دمشق،، سوریه الدین، ءعال
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  از  پژوهشگر  صورت   این  در  زیرا   ؛کند   تخطی   آن  از  توانستنمی   که  شد   منجر   ی د جدی  محقق
  دلیل  به   نیز   و  ،شدمی   دور  بودند   کرده  ارائه پیش از وی    شناسانانسان   که  هاییطرح   و  آثار

  با   ؛ بودند  کرده  بازدید   هاآن  از   قبال    دانشمندان   آن  که   بود  جاهایی   به   رفتن   های دشواری
  سال   هزار   هاده که  هستند    یخیار ت   دورانی   تمثیلگر  ، باستانی  نمادهای  اینکه   داشتننظردر 

  و  نمادها   برخی  که  بینیم می   چنین  را   شناسیاسطوره  انپژوهشگر   روایناز   ؛ دن یابمی  امتداد
  آمیزی گ رن  ، ممجّس   خدایان  یا   ، هشدبندگی  خدایان  رنگ  ه ب  را   شدهکشف   ثار آ  و   تصویرها

  یرگبزظلم  ،  بکشاند   حیرت  و   بهت  و  پرسشگری  به  را   انسان  اینکه  جایبه   این   .دنکنمی
می   را   باستانی  هایتمدن   بصری  هایپیام   اندهتوانست  انگر هشپژو  چگونه  !شودشمرده 

   !؟دنکن الصاق  «الهوت  تعدد» برچسب ها به آن و  دنبفهم 

  دهند می  ارائه   متعددی  خدایان   وجود  برای   یهایداللت  ،تصاویر   و   نمادها  برخی  هرچند
از    این   ـگفتم   ترپیش   که  طور  همانـ   ولی  ،است  دهکر می  عبادت   را   هاآن  باستان  انسان  که

  همه،   که   کنیم  برخورد به این صورت    تصاویر   و   نمادها   تمامی  با   که است    ستم   و   ظلم   مصادیق 
بسا  . کننداشاره می   خدایان به     انسان   ترس   از   تعبیری   تصاویر،   و  ادها نم  این   از   برخی  چه 

  چه بسا   یا  است؛  کرده  ترسیم  را   هاآناو    پس  باشند،   بوده  اشیا  یا  مخلوقات   این  از   باستان
  جنسی  شهوت   برای   داللتی  عنوانبه   او  های اندام  از   برخی  یا   زن  ترسیم   به   باستان   انسان
  نمادین   های نشانه   این  برای  دیگری   هایداللت   توانمی  بتی تر   همین   به  و  باشد؛   کرده  اقدام
  شده  تعبیر   »خدایان«  عنوانبه   هاآن   از  کهنمادهایی    ؛ نمود  سیاهه  ،نمادی   و   تصویر  هر  برای
 1.است

  الدمی   از   قبل   سوم  ۀهزار   در   را   زنانه   سفالی  های یکرهپ   وجود  ۀ پدید  «صاحبال  ظهیر »  ردکت
 : است کرده سیر تف چنین 

  سومری  اجتماعی ارساخت در زیادی بسیار اهمیت ایزنانه سفالی هایپیکره چنین»
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  ، اجتماعی   روح  وجود   ـوضوحبهـ  وسیع  شکلبه  هاآن  مضامین  گسترش   و  ،اند داشته
 اثربخشی   زیرا  ؛دهد می  نشان  را  فکری  هایگیریجهت  و  رایج،  هایعرف  ،ها عادت
  نگرش   دلیلبه  بلکه   ها،آن  خود   ویژگی   دلیلبه  تنهانه  ، زنانه  بشری  هایشکل  چنین

  و   ها خانه  در  آن  های نمونه  بیشتر  که  طوریبه  است؛  بودهنیز    هاآن  به  نسبت  اجتماعی
  ش مهم  واژگان  و  حیات  مظاهر  عنوانبه   آن  کارکردهای  طباارت  به  ،مسکونی   هایمحله
 از   تعبیری  زیرا  ؛ هستند  معانی  از  سرشار  نمادها  و  اشکال   این  بنابراین  ؛ندنک می  اشاره
  . است  غیبی  اینیروهبه   وابسته ،انشوجود  ندداشت  اعتقاد   که  است  بوده  یملت   های ترس 
  کار   به  فنی  هایویژگی  و  شدند  کشف  هاآن  در  که  یهای مکان  و  هامجسمه  این  هایاندازه
  برای   ( میزآسحر )   طبیعی   کارکردهای  وجود  بر  هاآن  شکلی  هایساختار   در  شدهگرفته

  پیکره،   در  تناسلی  هایاندام  بر  تأکید  یا  گی،حامل  حالت  با  تظاهر  زیرا  کنند؛می  تأکید  هاآن
  ذهن   به  هاپستان  به  زدندست  یا  شکم  روی  گرفتنقرار  با  هادست  حرکات  که  نمادگرایی  یا

  به   که  دن دار مفاهیمی    با  تنگاتنگ  طیارتبا  که  هستند  ییهاعالمت  هااین  کند،می  متبادر
 1« .زنان در اریردبا و زایش ۀپدید مثل ؛کنندمی داللت هاآن

  و  هاداستان   از   بازتولیدی   را   الهی  دین   ه، وز ر ام  ،رانهشگ پژو  برخی   کنیم می   مالحظه
  . خود دارد  در  را   هاآن  از  بسیاری   تورات  متون  که  دانند می  النهرین بین   ین زمسر   هایاسطوره

   :است  گفته و کرده شارها  نکته  این  به  باقر   طه دکتر

  منابع   فهرست  رأس   در   تورات   ها،حفاری  طریق  از   باستان  عراق   آثار  کشف  از   یش پ»
 و  النهرینبین سرزمین اخبار از برخی ردگ   تورات ایفرهس   .گرفت می  قرار منطقه آن از ما

  بر   النهرین بین  سرزمین  تمدن  که  بوده  مدنی   اتتأثیر   ۀنتیج  در  که  است،  زده  دور   آن  تاریخ 
  زمینۀ   در  را  بسیاری  چیزهای  تمدن  این  از  که  هاییعبرانی  همان  ؛است  داشته  هاعبرانی

  خود   تورات  در  رینشآف  آغازسر   از  را  هاآن  و  ،گرفتند بر   هادانش  و  ،ها داستان  ،هااسطوره
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 1« .گنجاندند

  که   آمد  پدید   هاییاسطوره  و  هاداستان   ۀ نتیج  در  تورات  کنند می  رصوت  گرانهشپژو
  در   ؛ کردندمی   دستبه دست  خود   میان   در   ( رافدین  سرزمین )  لنهرینا ن بی  سرزمین   ساکنان

  سرزمین   در  انبیا   اخبار  و  هانبوت   رساندن  و  انتقال  ماَحَصل  آثار  این  گفت  توانمی  هک  لیحا
  سفالین  الواح  قالب  در   بعدها   و  شدمی   منتقل   شفاهی  صورتبه   که   است  بوده   النهرین بین 

  ، قدیم   د هع   ای سفره  مطالعۀ  به   تی وق   .رسید  ما   به   مکتوب   صورت به   آنکه   تا   شد   نگاشته 
  : گویدمی   خدا   صورت   به  دم آ  فرینش آ  دربارۀ   بینیم می  پردازیم می   پیدایش   سفر   خصوصبه 
  یان ماه بر   او و  یم، بساز   خودمان  یه شب  و  خودمان صورت  به   را   »انسان گفت:  خدا  آنگاه 26)

  ین زمروی    که   یخزندگان  ۀ هم  و   ینزم  ۀ هم  بر  و  یان ارپا ه چ  بر   و  آسمان   پرندگان  بر   و   یا در 
  خدا   صورت  به   را   او  ید، آفر   خود   صورت   به   را   انسان  خدا   پس   27  « .براند  فرمان   خزند، یم

 2(. ید آفر 

ْنساَن  َخَلْقَنا َلَقْد  وَ  : است آمده  نآقر  در  و ْن  اْْل  الَلة   م  ْن  س  مَّ   *  طین   م  ْطَفة   َجَعْلناه   ث    في  ن 
رار  

َ
مَّ   *   َمکین    ق ْطَفةَ   َخَلْقَنا  ث  ْضَغة    اْلَعَلَقةَ   َفَخَلْقَنا   َعَلَقة    الن  ْضَغةَ   َفَخَلْقَنا  م  ظاما    اْلم  ظاَم   َفَکَسْوَنا  ع    اْلع 

مَّ  َلْحما   ناه   ث 
ْ
ْنَشأ

َ
ه   َفَتباَرَک  آَخَر  َخْلقا   أ ْحَسن   اللَّ

َ
قیَن  أ  ایعصاره  از را  انسان یقین،   به و) 3اْلخال 

ل  از   آنگاه   *  .دادیم  قرار   استوار  جایگاهی   در   اینطفه  [صورت]به   را   او  سپس   *   . آفریدیم  گ 
  مضغه  آنگاه  و  گردانیدیم،  مضغه  [صورت ]به   را   علقه  آن  پس  . درآوردیم  علقه  صورتبه   را   نطفه

  پدید   دیگر  آفرینشی  آنگاه  پوشانیدیم،   گوشتی  با  را   هااستخوان  بعد  ساختیم،  هاییاستخوان  را 
 . (است آفرینندگان بهترین که  خدا  بر  باد  آفرین  . آوردیم
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ا َنّ ْم  إ  ْن  َخَلْقَناه  ین   م  لی از را  آنان ما) 1اَلز ب    ط   . (آوردیم پدید  چسبنده  گ 

 ْذ اَل   إ 
َ
َك   ق َکة    َرب ّ ْلَماَلئ  ي  ل  ّ

ن  ا   َخال ق    إ  ْن   َبَشر  ین    م  َذا   *  ط  ه    َفإ  ْیت  یه    َوَنَفْخت    َسَوّ ْن   ف  ي  م  وح    ر 
وا  یَن  َله   َفَقع  د  ل  از بشری  من  گفت فرشتگان   به  پروردگارت که  آنگاه) 2َساج    . آفرید خواهم  گ 

[   را   او   چون  پس  *  او  برای   کنانسجده   دمیدم،  آن  در   خویش   روح   از   و  کردم  درست   ]کامال 
 . (درافتید 

  بیان   دقیق   رتی وصبه  ، د ندار   قدمت  سال   1400  ز ا   بیش که  ن آقر   آیات   و   توراتی   متن   نای
  هاانسان  میان   از  آدم  چگونه  و  ، است  بوده  چگونه  انسان  شدن   تکثیر  و  آفرینش  که  اندکرده

  این   برابر   در  باید  کهاینوارد شده است؛    «ص»  ۀسور متن    در بارزی  ویژگی    ولی  ؛شد  برگزیده
  و   فرشتگان  دشومی   باعث  که   را   الهوت   صفت   وندخدا   ترتیب  این   به  که  کرد   سجده  وقمخل

  بیان   جداگانه   یفصل در و  ؛ است  کرده   اضافه   او  ه ب  کنند   سجده  او  برابر  در   هاانسان   و  یان جن
  معنایی   چه   است  شده  ارسال  خدا   طرف   ازکه    کسی  یا  خدا   ۀ خلیف  برابر  در  سجده  ردک  خواهیم

  سرآغاز   ، آدم  خلقت   ند نکمی  بیان   که   اندشده   وارد   اسالمی  حدیث   منابع   در   یروایات  و   دارد،
   :جمله  از  اند؛داشته  وجود  او از پیش  مخلوقاتی بلکه  ؛است ه نبود بشر

  از  :گفت  است،  کرده  روایت  مسلم  بن  محمد  از  سندش  با صدوق  شیخ  که  است  روایتی
  هفت   آن   در  ، فریدآ  را   زمین که  زمانی  از   عزوجل  وندخدا » :فرمودمی   که   شنیدم  اباجعفر

  یکی   را   هرکدام  و  آفرید  زمین  پوستۀ  از  را   هاآن  . نبودند  دمآ  فرزندان  از  که   کرد  خلق  را   عالم
 را   هاانسان   این  پدر   آدم  ،عزوجل  وندخدا   سپس  .داد  جای  خود  جهان  در  دیگری   ازپس  
 3«. ... آفرید  او از  را  دانش زنفر   و ،آفرید 

 
 . 11صافات:  - 1
 . 72و  71ص:  - 2
علی   صدوق،  شیخ  ،خصالال  - 3 توضیح:  و  غفاری،  تصحیح  ، قم   علمیه  حوزۀ  مدرسین  جامعۀ   اراتتشاناکبر 
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  : فرمود  که  است  کرده  روایت   جعفرواب  از  ، جابر  از  حدیث   سند  با   نیز   صدوق  شیخ
  دش خو  دست   به  فرمود  هدارا   یتعالوتبارک   وندخدا   که  یهنگام »  :فرمود  منینؤالممیر ا 

  سال  هزار هفت  نیزم  بر  نسناس  و جن خلقت از که  بود یزمان   در نی ا  و ،ندیافر ی ب ایآفریده 
 عنوان به   را   آدم  که  گرفت  تعّلق  این   بر  خداوند  ۀاراد  و  شأن  چون  و»  فرمود:   د.«بو  گذشته

  ساخته   زمین   و   هاآسمان  در  هرآنچه   تقدیر   و   تدبیر  به   تا  بیافریند  بود   فرموده  اراده  که  کسی
  حجاب   و  پرده   ،به وی آموخت  بود   فرموده  ارادهپس از آنکه تمامی آنچه را    و  ،بپردازد  است

  جن   از  ن یزم   اهل   از  مخلوقاتم   به   : فرمود  فرشتگان  به   سپس  و  زد   کنار   هاآسمان  طبقات  از  را 
  ن ی زم  بر   ناحق به   فساد  و  یز یخونر   و  یمعاص  از  که   را   آنچهوقتی    فرشتگان  .دیبنگر   نسناس  و

  غضبناک   و  گرفتند  خشم  نیزم  اهل  بر  و  آمد  گران  شانیا   بر   کردند،  مشاهده  دادندمی  انجام
  و  جبار  و  قادر  و  زیعز   ییتو  ،پروردگارا   :گفتند  .دارند  نگاه  را   شیخو  خشم   نتوانستند  و  شدند
  به   و  ند هست   تو  ۀقبض   در  تو  لیذل   و  فی ضعمخلوقات    نیا   که   حالی  در  ؛نأالشم یعظ  و  قاهر
  و   کنند می  ت یمعص   را   تو  بزرگ   گناهان  نی ا   با  یول  ؛مندند بهره  تو   تیعاف   از  و  اندزنده   تو   رزق 

  از   ی، نیبمی   و   یشنو می  هاآن   از   آنچه   از   و   کنینمی  غضب  و  ی ر یگنمی   خشم  ها آن  بر   تو 
  .م یشمار میبر  تو  سرکشی در برابر   را   آن  و  آمده  گران  ما  بر  هان ی ا   و  .یر یگنمی   انتقام  شانیا 

ّي :فرمود   د ی شن  فرشتگان  از   را   ن ی ا   وندخدا   که   یهنگام
ن  ل    إ  ي  َجاع  ْرض    ف 

َ
یَفة    اْْل   )من  َخل 

  : گفتند  فرشتگان  .باشد  مخلوقاتم  بر   ن یزم   در   من   حجت  که  گمارم( می   جانشینی  زمین   در
َتْجَعل    ، تو  یمنزه

َ
یَها   أ د    َمن   ف  ْفس  یَها   ی    فساد  آن  در  که   گماریمی  آن  در   را   یکس  آیا)  ف 

ح    َوَنْحن    ؟(کند َسب ّ
َك   ن  َحْمد  س    ب  ّ

َقد    س یتقد   و   حیتسب   را   تو  ،ش یستا  با  ما  و)  َلَك   َون 
  هاخون   و  کنیم نمی  فساد  زمین   در   ما   که  برگزین   ما  میان  از  را   او  گفتند  و  . (میکنمی

ي   من   فرشتگان  ای   : فرمود  جاللهجل   وند خدا   . ریزیمنمی  ّ
ن  ْعَلم    إ 

َ
وَن   اَل   َما   أ   )من  َتْعَلم 

  از   و   نم یافر یب  خودم   دست  به   ایآفریده   خواهممی  من   .دانید(نمی  شما   که   دانممی   چیزی 
  را   هاآن   و  دهم   قرار   تگریهدا   امامانی  و   ستهیشا  یبندگان  و  ن یمرسل   و  امبرانیپ   او  نسل
  م ی ب  من  عذاب  از  و  بازدارند،   من  ینافرمان  از  را   هاآن  تا   قرار دهم  منی زم  بر   خود  نانیجانش

  را   هاآن   و  دهند،  سلوک من  روش  و  راه  به   را   هاآن  و  سازند،   رهنمون  من   طاعت  به  و  دهند، 
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  پاک   آن  از زمینم را   و  کنممی بر  نم ی زم از  را  نسناس  و  دهم، می   قرار  شان یا   بر  ش یخو  حجت
 1«. ...گردانممی

 هاآن   از   برخی  چگونهاینکه    و  ، دهندمخلوقات را شرح می   آفرینش چگونگی    روایات   این
  خدا   به   را   تصویر   ین تر نزدیک  برگزیدگان   ن ای   و  ، شدند   یدهبرگز   و   داده   برتری   دیگر   برخی  بر 

  داشتن   دلیلبه   ؛ داد  قرار  خدایان   ردیف   در   را   هاآن   خدا   و   ـید آفر   خدا   صورت  به   را   اوـ   ند داشت
  که   حالی   در   ؛ رسیدند   مقام  ن آ  به   خودشان   شایستگی   و  اخالص   با   که  ی روح  توانایی   و  قابلیت 

  جسمانی   توانایی   دلیلبه   نیز  و  یابند؛  دست   مقام  این   به  نتوانستند  خود  کوتاهی  دلیلبه  دیگران
  مخلوقات   این   .بوددشوار    دیگران  برای  شانحملت  که  یسنگین  بارهای  کشیدنشدوبر   برای

  به  وند خدا  ،دیگران  از گرفتنپیشی  و اخالص  از  بعد  که علمی اند؛شده  متمایز  علم  ویژگی با
  همین   به  و  ،استبوده    دیگراننسبت به    هانآ  ممیزۀ  وجه  ،علم   اینو    داشت؛  ارزانی  هانآ

ّي  فرمود:  روشن   برایشان  دلیل
ن  ْعَلم    إ 

َ
وَن   اَل   َما  أ   شما  که   دانممی  چیزی   )من  َتْعَلم 

  ن ی مرسل  و  امبرانیپ  او  نسل  از  و  نم ی افر یب  خودم  دست   به  ایآفریده   خواهممی   من  .دانید(نمی 
  قرار دهم   من یزم  بر  خود  نانی جانش را  هاآن و دهم  قرار تگریهدا  امامانی و سته یشا  ی بندگان و
  و   سازند،   رهنمون  من  طاعت  به  و  دهند،   م یب  معذاب   از   و  بازدارند،  من   ینافرمان  از  را   هاآن   تا

 «.دهمی م قرار شانیا   بر  شیخو حجت را  هاآن  و دهند،   سلوک من روش  و راه به  را  هاآن

مخلوقات به این    میان  از   آدم  برگزیدن   شد  روشن  روایات  طریق  از  که   طور  همان  پس
  لیو   ،اندشده   آفریده  دشنبا   خدا   تصویر  اینکه  یبرا   مردم  ۀهم  و  ؛باشد   خدا   تصویر  که  بوددلیل  
  را   خود  ۀبهر   دیگر  ایعده  و  بود،  شده  خواسته  برایشان  که  شدند  گونه  همان  آنان  از  برخی

 . کردند تباه 

  تصویر   هاآن  زیرا   ؛باشند  خدا   رسوالن  تا  دشدن   برگزیده  آدم  فرزندان  از  برخی  سپس
  کنند  تصور   مردم   شد   باعث خدا   مطلق   الوهیت   با   هاآن   الوهیت  شباهت   . ندبود  خلق  در   خدا 

 
 . 105و  104م، ص 1996، ق1385، منشورات المکتبة، نجف، 1ع، شیخ صدوق، ج ئالشراعلل - 1
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  هیچ   برداشت،   این   که  حالی   در  ؛ند شومی  پرستیده   خدا   جایبه   که  هستند   خدایانیها  آن
 . ندارد  دنا هکرد بیان   خدا  انبیای که  راستینی منهج  با ارتباطی

   :دگویمی  «بیح  یوسف» دکتر پدر 

  بشریت دنیای    به  نزدیک  بسیار  باید  ـالنهرینبین سرزمین  ادبیات  درـ  نخدایادنیای »
  است؛ بوده    انسانی  جهانی  باشد  سحرآمیز  یا  غیبی  جهانی   آنکه  از  بیش  گویا  ؛باشد  بوده
  همراه   به  بوده،  خودش   از  النهرینبین  سرزمین  انسان  تصورات  انعکاس   جهان،  این  زیرا

 1« .جاودانگی  و ،حکمت  تدبیرها، نظرنقطه از خصوصبه تعالی، و بزرگداشت قدری

  کرده  بیان  حبی   یوسف  دکتر   که  ور ط  نهماـ   یبشر   دنیای  ه ب  خدایان   دنیای   بودن نزدیک 
  ن، خدایااز    برخی   کنند می  بیان   که   شودمی   دانسته   ی متون  و   هاپیکره  و   ات یمترس   از   ـاست
مشاهده    گیگمش  ۀحماس  در   که   وضعیتی  مثل   اند؛ بوده   خدانیمه بشرـه نیم   یا   اند،بوده   بشر
  کنند   وضع  نیقانو   چنین  هاپیکره  این   برای  شناسان ستبا  دانشمندان  شد   باعث  که کنیم،  می
 .اندشدهمی  عبادت وند خدا  جایبه  که اندبوده  خدایانی هاآنۀ هم که

سرچشمه    ند ا هکرد  بیان شانپیروان و   انبیا   که   درستی  راه از   امت  انحراف   ز ا   ، خدایان  تعدد 
  نیز   و  «،کریشنا»شخص     عبادت  در هاهندو  اتاعتقاد  در  ما  را   اینمونه   چنین  .استگرفته  

  و  ،انده بود  یح سم  والدت  از   قبل  سال   صدها  که  هااییودب شخص »بودا« توسط    عبادت  در
  مردی  با  هرگز  که  زنی   از   او  آسای معجزه   والدت  دلیلبه ،  مسیح  پرستش  در همچنین  

  الهی   تجسد  و  ، ارسال  ،داستان  ، نام  در  حتی  را   شباهتشاهد هستیم. ما    است  نداشته   ارتباط
  به منجر    ، واضح  انحرافی  اینکه   ر ب  کند می  داللت   که   است  اینکته   این   و 2؛ بینیممی  نیز 

 
 م، 1980  ،اول  چاپ   بغداد،  ، دار الجاحظ  انتشارات  حبی،  یوسف  کترد   ، النهرینبین  سرزمین  ادبیات  در  انسان  - 1

 . 109 ص
ْم َنب  و داستان طالوت آمده است:    یطور که در داستان موس  همان  - 2

ْم َو قاَل َله  ه  ْم    ی  َه َقْد َبَعَث َلک  اللَّ نَّ  إ 
نَّ 
َ
وا أ کا  قال  وَت َمل  ون    یطال  ْلک  َعلَ   َیک  ْنه  َو َلْم    ْیناَله  اْلم  ْلک  م  اْلم   ب 

َحق 
َ
ْؤَت َو َنْحن  أ َه اْصَطفاه     ۀ َسعَ   ی  نَّ اللَّ َن اْلمال  قاَل إ  م 
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  را   ادیان  این   پژوهشگر   که  ؛ وضعیتیتاس  شده   هاشخصیت   این   گرفتن ییخدا   به   و  عبادت 
  آن  که  ند نکمی   حکایت  را   مهاجرینی   داستان   ادیان،   این   که   ندارسمی   باور   این   به  چه بسا 
بسا   و   اندکرده   منتقل  خود   با   رسوالن   و   بیا ان   والدت  دربارۀ   را   غیبی   های داستان   چه 
  هاداستان   این   چه بسا   .است  کرده   توصیف   خدایان   عنوانبه   را   هاآن  ، روایتگر   یا   سرا داستان

  منحرف   خود   اصلی   نمادهای  از  و   خود   واقعیت   از   بعدها  و   ،تبدیل هایی  سّنت   و  هاعادت   به
  به   ما  برای  هستیم  شاهدش  وزمر ا   که  الهی  راستین  دین  ازرا    یانحرافچنین    تا  دن باش  شده

  داشته   وجود  هایی دست  دی با  ناگزیر  .«آتش  از  مگر   نیست  دودی »  چراکه  باشد؛   آورده   ارمغان
  که   سویی   و  سمت   از  را   هاآن  و  کرده،   دخالت  نمادها  هایداللت  و  معانی  بیان  در   که  باشند 

  هست 1«را یتم»  نامبه   خدایی  دیگر،   مثالی  عنوانبه   ؛ دنباش  کرده  منحرف   است  بوده   نظردم
  و ا   .کشدمی  را   نری   گاو  که   حالی  در   دارد   وجود  انگلستان  ال شم  در   ی معبد   در   نآ  تصویر   که
  فرمان   او  به   که  دارد   ارتباط  خورشید   خدای   به   دهد می  انجام  که   کاری   و   ، است  نور   ایخد

 کهـ   تاریکی  با  که  است  بشری  بخشرهایی   از  تعبیری   او  .بکشد  را   رن  گاو  آن  و  برود  است  داده
  خود   ۀنوب به   ـبخش رهایی  یا   منجی  یعنیـ   او  و  کند؛ می  پیکار  ـاست   شده  متمثل   نر  گاو  آن  با

  یا خد  که  شودمی پس دانسته    است؛  برگرفته  خورشید  ایخد  از  که  دهدمی  نشان  را   نوری 

 
ْم یْ َعلَ  ه   یف   ۀ َو زاَده  َبْسَط  ک  ْسم  َو اللَّ ْلم  َو اْلج  یاْلع  ْؤت  ْلَکه  َمْن   ی  ع  َعل   َیشاء  م  ه  واس  و پیامبرشان به  )( 247 بقره:) یم  َو اللَّ

آنان گفت: »در حقیقت، خداوند، طالوت را بر شما به پادشاهی گماشته است.« گفتند: »چگونه او را بر ما پادشاهی  
پیامبرشان گفت:    «آنکه ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او از حیث مال، گشایشی داده نشده است؟   باشد با

[ بدنی بر شما برتری بخشیده است، و خداوند  نیروی]»در حقیقت، خدا او را بر شما برتری داده، و او را در دانش و  
 «(. گشایشگر داناستدهد، و خدا پادشاهی خود را به هر کس بخواهد می

 : وجود دارد یحوالدت مس دربارۀ یمشابه یداستان ها یان،اد یختار  در
https://www.youtube.com/watch?v=am-y9o43TOI 
The Hidden Story of Jesus by Robert Beckford - similar stories from other cultures 

 
 منبع قبلی.  - 1
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  حقیقت   در .  است  شده   منشعب  تر بزرگ   ای خد  از  که هست    خدایی   نیز   و  هست،   ی تر بزرگ 
 خدایی چند   قاعدۀنهادن  بنیان   با  پژوهشگران  و  مفسران  که   است  یدیگر   نمادگرایی    این

  گرفته   نظر  در  که  دهدمی  نشان  را   یمتفاوت  نمادگرایی    اینکه  با   ؛ندا هکردَجفا    آن  به  نسبت
  روشن   ما   برای  «خلق  در  الهوت »  معنای   تفسیر  با  پنجم   فصل   در  نآ  معنای   و  ، است  نشده

 .شد خواهد

 : گویدمی « کنعان جورج»

  بازخوانی   از  انسانی  راستین  دانش  اینکه  به  کندمی  شروع  خود  باور  از  پژوهشگر»
  ؛ گیردسرچشمه می  امروز  با  ارتباط  در  ۀگذشت  ۀخالقان فهم  از  و  هاملت  میراث ۀهوشمندان

  باستان،   مشرقی  انسان  حیات  در  نخستین  مراحل  به   دارد  تمایل  وی  که  ستاینجا  از  و
  پیچیدگی   آنکه  از   پیش  بازگردد؛  طبیعی  صفای  و  اولیه  خودانگیختگی  مراحل  یعنی

  جوهر   بر  و  ،دنساز   پریشان  را  او  پیچیده  هایگذاریتأثیر   و  کند  آلوده  را  او  هاتمدن
  ش ثابت  جوهر   وجوه  از   یکی  در  انسان  آندرک    برای  تالش  در   ؛دن شو  انباشته  اشوجودی

  ۀ اندیش  از  سازیشفاف  برای  و  ،است   رسیده  ثبت   به  او  از  دوران  طول  در   که  چیزی  در   یا
  است؛   داشته  خود  جهان  و  کیهان  بر  خود  نگاهنخستین    در  که  ومیمفه  در  الوهیت

  خود  ۀنوببه و ،مانده باقی  اش جامعه در و خودش  در  ـفعال و زندهـ همچنان که  دیدگاهی
  بر   موضوع   این  در   جوگروجست  تالش   .است  کرده  مراقبت   اش جوهری  خصوصیات  بر

  ریخی  ات مطالعات از  پس . است استوار  اندیشه تکامل بر  و باستانی کشفیات  هایدستاورد
  است   شده   ثابت   پژوهشگر   برای   آن،  ابعاد   و  قدیم   تفکر  خطوط  در  عمیق  هایملأ ت  و  بسیار 

  تاریخ    سرآغاز  با  هک  است  هاییملت  اتابداع  از  (الله  و  اله  ایل،)  «عالی»  مفهوم  که
  خصوص به  ،یانهورمخا  بومی  ساکنان  توسط  (میالد  از  قبل  چهارم  ۀهزار   ۀمیان)   شدهتدوین

 عرصه  به  پا  ،مدیترانه  دریای  و  رود  دو  سرزمیان  هایتپه  میان  ۀیافتامتداد  ۀمنطق  در
 1« .نهاد

 
 .9 ص  ،1996 دار بیسان، بیروت، کنعان، جورج :قدیم  عرب ذهن در الوهیت مفهوم - 1
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  ات ابداع  از  « الله  و  اله  ایل، »  ایدۀ   ابنکه   به   کند می  اشاره  اینجا   در   کنعان  جورج   دکتر
  کنند؛می  اشاره  آن  به  خداناباور  شگرانهپژو  که  است  اینکته   همان  این  و  است،  بوده  هاملت
  آثار   در  شدهکشف  بصری  نمادهای   تحلیلوتجزیه   به  اقدام  وقتی   که   کسانی  همان  یعنی

  قرار   نظرشانمّد   را   خودشان  هایفرهنگ   و  اعتقادات  و  باورهافقط    کنند می  باستانی
  ؛ ( رافدین  سرزمین ) النهرینبین   ینزمسر   در  شدهکشف   آثار  تحلیل در  خصوصبه  ؛دهندمی
  هایی تمدن  حق  در   ستمی  و  ظلم   چه بسا   هاتحلیل   از  آمدهدست به   نتایج   شودمی  باعث   که

  تاریخ    سرآغاز   از   قبل   شاناخبار   و  ندا هکردمی   زندگی  پیش  سال   هزاران  از   بیش  ه ک  شود
 . است شده منتقل شفاهی صورتبه   ،شدهتدوین 

 را  اییدخچند   مفهوم  تا  وردآ  را   رستد  ۀعقید  ـالنش سو ر   و  یاانب  از   برگرفتهـ   دییهو  دیانت 
  متون   برخی   در   که   طور  همانـ   پروردگار   حتی   و   ، کرده  تأکید   یکتا   ای خد  بر  تورات  . کند  اصالح
  ؛ ست ا   داده  عذاب   ۀوعد  باشد   داشته   ایمان   خدا   چند   به  که   را   سیک  ـاست   واضح   توراتی

 : مثال عنوانبه 

   :است آمده تثنیه   سفر در  

وه   اگر)  ـ   و   عبادت   را   هاآن   رفته،   یگر د  یان خدا   ی  پ  از   و   ید کن   فراموش  را   خود   ی خدا   َیه 
   1(. شد یدخواه  هالک قینیه ب  که دهمی م هشدار شما به امروز  یید،نما سجده

  ی هافرمان  از  اگر  برکت،  27  ؛گذارمیم  شما  برابر  در  لعنت  و  برکت  امروز  من   ینکا   26)  ـ
  از  اگر   لعنت،   و   28  ید، کن   اطاعت   کنم یم  امر   شما   به   امروز   من   که  یش خو   ی خدا   یهوه 

  کنمیم  امر   نآ  هب  را   شما  امروز   که  یراه  از  و  ید نکن   اطاعت  خود   یخدا   یهوه  ی هافرمان
 2کنید(.  یرویپ ید، ا نشناخته   که را  یگر د یان خدا  شده، منحرف

 
 .19 یهآ 8 اصحاح :تثنیه  سفر - 1
 .28تا  26 یهآ 11 اصحاح :تثنیه  سفر - 2
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  فقط   مشخص   طور به   و  تا  ور ضر   س قدم  کتاب   متون  در   ن آ  اسم   یا  )خدا(   «اله»  لفظ
  صد ق  ، نقص  رفعبرای    و  نیازها   در  که  است  یهرکس  «اله»  .نیست  «مطلق  ایخد»  معنیبه 
  دد عت  معنیبه   الزاما    این  و   است  آمده  مقدس   هایکتاب   از جا   چند  در  «اله»  ظفل  .دشومیاو  

به    البته)  مثال  عنوانبه   جمله  از  ؛ستنی  خدایان  شدننیجسما   یا  خدایان محدود  نه 
   (: هاهمین 

  شده   برده  کار  به  فرشته  ایبر   )خدا(  «الله»  لفظ  ،مقدس   ابکت  فر س    ینچند   در -1
 1.ستا 

 2. است شده اطالق  شرع قاضی  بر»خدا«  لفظ -2
 3. است شده اطالق «خدا  فرزندان» بر»خدا«  لفظ -3
 4.است شده  اطالق «یاانب » بر»خدا«  لفظ -4
  عصر   ینا  ی خدا  4) : است شده  اطالق  شیطان بر  « روزگار این  خدای » لفظ و -5

  صورت  که  را   یح مس  جالل    یل  انج  نور    تا  کرده   کور  را   ایمانانی ب  ی هاذهن
  5(. ینند نب خداست،

  ربوبیت   و   الوهیت  که   است  کرده   بیان  توحید   کتاب  ۀمقدم  در   احمدالحسن  سید
 است: فرموده  ایشان .تنیس حقیقت  و کنه معنیبه 

نه  ربوبّیت،   یا   الوهّیت  که  است  آن  از   برتر و  منّزه  خداوند،»   ؛ باشد  او  حقیقت  و  ک 
  برای   خلق   که  است  خدایی  او  .هستند  متعالوسبحان  خداوند  صفات   دو،  این   بلکه

 
 . 13تا  9: 35پیدایش: ؛ 32:28پیدایش: ؛ 22و  21: 13داوران: ؛ 4و  3: 12وشعمراجعه کنید به: ی - 1
 . 25: 2:یل اول ئسامو؛ 9: 22: خروج؛ ،8: 22: خروج؛ 6و  5: 21: خروجمراجعه کنید به:  - 2
 . 6:  1: ایوب؛ 1: 29: مزامیر؛ 4: 6پیدایش: ؛ 2و  1: 6مراجعه کنید به: پیدایش:  - 3
 . 9:  9: یل اولئسامومراجعه کنید به:  - 4
 . 4: 4دوم قرنتیان:  - 5
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  او  و  آورند،می  روی  او  به  خود،  وجودی    َصَفحات  از  نقص  رفع  و  کمال  تحصیل
  برطرف  را   هاآن  نقص   و  کند می  افاضه   کمال   خود  خلق    بر   که   است   پروردگاری 

نه   هرگز   ربوبّیت،  یا  الوهّیت   اما  .سازدمی   خدای  بلکه   نیست؛  او  حقیقت   و  ک 
  اله  همان  او  است؛  شده   متجلی  خود  نیازمند    خلق    بر   مطلق،  باکمال  متعالوسبحان 
  با   و  کنند؛می  او  آهنگ   نقص،  َرفع    برای  که  ـمتعالوسبحان   خداوندـ  است  مطلقی
  او   تا  نمود  افاضه  کمال  هاآن   نقص  بر   پس  شد،  گرجلوه   خود  نیازمند   خلق  بر  ربوبّیت 

  معناستبی   و   پوچ  معرفت،   و   شناخت   بدون   عبادت   زیرا   کنند؛   عبادتش  و  بشناسند   را 
 1« .باشد  داشته خود  در حقیقتی اینکه  به  برسد  چه

  ه ب  تواندمی  نیز   متعالوسبحان   معبود   آن  از   غیر  یعنی   است  «صفت»  یک  ، الوهیت  اینکه
  اسمی   ،واژه  این   و  ؛است  غیرمطلق  صورتبه   ،صفت   این  هب   او  اتصاف  ولی  ؛ دشو  توصیف   آن

 .است شده مشتق  خود  مصدر  از کهاست 

   : گویدمی احمد  عبدالله دکتر 

  که   است  سبحان  معبود   آن  صفت  به  کنندهداللت  « الله»  متعال   معبود  آن  اسم»
  ، علیم   مثل  ،خداوند  نیکوی  هاینام  دیگر  مثل  درست  ؛است  الوهیت  یا  هیت اال   ،همان

  2« .اند شده قمشت خود  مصادر از ها اسم این ... و بصیر ،سمیع  ،ر قدی

   مسیح  الهوت  بارۀ در  کلیسا  هاینزاع

  شورای   از  بعد   دید  خواهد   ـسیحی ماخبار    و ها  نوشته   طریق  ازـ   کلیسا  تاریخ  پژوهشگر
  پذیرفت   را   جدید  دین  ،پرست بت کنستانتین    امپراتور  کهآن  از  پس  ،میالدی  325  سال  در  نیقیه

 
 .7: ص احمدالحسنتوحید، سید  - 1
 یالدی. م 2014مقالۀ ، حسن یم عبدالله احمد جاد الکر  کتر: د یبویهساز نظر  «الله»اصل لفظه جاللۀ  - 2

http://www.alukah.net/literature_language/80377/0/#ixzz4jPdwBVeT 
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  یا   داشت  اعتقاد   مسیحی  دین  به   که   هرکس  با   هارومی  .گرفت  شدت   هاها و کشمکش نزاع
  کرد   دخالت  کنستانتین  مسیحی   امپراتور  نکهآ  تا  ،جنگیدند می  دکر می   دردیهم   مسیحیان  با
  نکه آ از  پس ولی ؛ دا د تغییر «مسیحی دین کشیدنغوشآ  در» به  «جنگ» از را   معادله این و

  مسیح   الهوت   به   که  یقانون   ؛د ش  غاز آ  انحراف  کرد  وضع  را   ایمان  قانون  ، شورا   نخستین
  این  فصلوحل  برای   شد  ناچار  امپراتور  ها، کشمکش و  هانزاعبروز   از  پس  و کند، می  تصریح 

  همچونـ   ادامه  در  و  ؛شد  تصویب  جنجالی  صورتبه   و این قانون  کند   دخالت  خودش  هانزاع
  موافق بود   هاآن  با  هرکس  و  تبعید   بزرگانشان  ، شدند  سوزانده  دشمنانش  هایکتاب   ـهمیشه 

  فاتحین   را   تاریخ   که   آنجا  از   و   ،بود   مسلط   شورا   این   بر   قهر   و  اجبار   زبان   . افتاد  زندان  به
  یواحد   جبهۀ   ۀنمایند  که  کنیم  اعتماد  جالدی   و  قاضی  هب  توانیممی ن   ما  هرگز  پس   نگارندمی

  مقدس   کتاب  متن  با  مخالفت  و  هیال  ۀعقید  با   مخالفت  به  که  بوده  یکس  علیه   قضاوت  برای
  شد   تصویب  نیقیه   شورای  در  آنچه  که  است  این  روشن  و  آشکار  واقعیت    اما  ؛ است  شده  متهم

  که  است   بوده   رتی عبا  و  متن   بلکه  ؛ باشد  کرده  تصریح   آن  به   مقدس   کتاب   که   نبود   عبارتی 
 . بود  نوشته  1« »آتاناسیوس  نامبه  کلیسا  ( خدمتگزار)  شّماس

  بود   متمایل  مسیح  جسمانیت   به  معتقدین  به  که  امپراتور  قدرت  اعمال  با  ایمان  قانون
 کردمی  بیان  صراحتبه  بود  هشد  منعقد  که  شورایی  این  اینکه  به  توجه  با  ؛شد   پذیرفته

  این  خوانیممی   وضوحبه  ما  ولی  ، ندارند   را شورا    برابر   در  نظر  ۀ ارائ  یا  بت صح   حق  خدمتگزاران
  نتیجه   در  و  دشمی  اداره  شد   قدیس  بعدا    که  خدمتگزاری  این  توسط  کامل  طوربه شورا  

 
سقف)  اسکندریهبطریک  او .یافت  وفات 373 سال در و متولد 293 سال درآتاناسیوس  - 1   قرن دراسکندریه(  سرا 

 کاتولیک  کلیسایتوسط    ،یسارتدک   قبطی  کلیسای  خصوصبه   و  شرقی  ارتدکس  کلیساهای  ازپس    و  ،بود  چهارم
  های نزاع شورایی که در آنه حضور یافت خدمتگزار کلیسا بود؛ نیقینخستین شورای   ه درک. او هنگامی شد فتهر پذی

  او   و نداشت  ایمان مسیح مطلق الوهیت به  کهـیوس آر  هانآ س أر  در و مسیحیانمیان  مسیح الوهیت دربارۀ بزرگی
 ،سارتدک  و  کاتولیک  کلیسای  جدایی   تاریخمراجعه کنید به:  )  .درگرفت  اسکندریه  کلیسای  باـ  دانست نمیبرابر    پدر  با  را
 (1 ج
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  الهوت   عصر   زآغا»سر   تاریخ    نیز   آن  از   پس   و  کردمی   متهم  ر ا ذبدعتگ   به   را   خود   دشمنان 
  ی زندان  و  تبعید   او  توسط  بود   نگاشته  وی   که   بود  یمتن  مخالف  هرکس  و  شد   نوشته   «مسیح

  به   متهم  آتاناسیوس   خدمتگزار  دور   چنداننه   مدتی   از  پس  اما  .خوردمی   الق ش  یا   شدمی
  د دی  خواهیم  بپردازیم   تحقیق  به   کلیسا  پدران   در   وقتی  ترتیب  همین   به   و  شد،   تبعید   و   ،بدعت 
  و  آیدمی  «کیرلس»  کند،می   تصریح  وسآری  بودن  گذاربدعتبه    که  « توریوسس ن»  دربارۀ
  را   کیرلس  «آنتاکی  یوحنا»  نیز  آن  از   پس  و  کند،می   اعالم  را   »نستوریوس«  شتنگذا بدعت 
رخ    مسیح   وت هال   دلیلبه   اهاین   ۀ هم  . یابدمی   ادامه  ب ترتی  همین   به   و   ،داندمی   ارذگبدعت 
  گاهی   ،ند دشمی  نامیده   ارذگبدعت   گاهی  که   اندبوده   افرادی  از   بسیاری  انشنیقربا   کهداده  
  سوزانده   یا  که   شدند، می  اعدام  هم گاهی    و   شدند، می   کشیده  بند  در   گاهی   ، دندشمی   تبعید 

  و   باور  هرگاه  . دندشمی  انداخته   درندگان  جلوی  نیز  گاهی  و  ، دن رسیدمی   قتل  به   یا   شدند، می
  ارجاع   مسیحی  شوراهای   از   یکی  به   در کمی   خودنمایی  مسیح  الهوت  دربارۀ   ی جدید   ۀعقید
  جدیدی   کلیسای  شده،ایجاد  انشقاقات   به  توجه  با  خود  ۀنوب به   نیز   شورا   این  و  شدمی  داده
  کنند   سعی  ایعده   هرچند  ، کرد  رفو   را   آن  وجههیچ به   توانمی ن   که   طوریبه   ؛کردمی   تولید

 . دهند ارائه توجیهاتی ایپینه وصلهصورت به 

   : گویدچه می خصوص این در  «خضری  حنا » کشیش دکتر  ببینیم

  واقعیتی  بلکه ؛کند تهدید را کلیسا که  شبح نبود یک  فقط دستگیچند و شکافاین »
  برای   فقطنه  و  دارد،   جریان  کلیسا  بر  و  کند می  زندگی   آن  با   کلیسا  که  است   بوده  عینی 
 1« .است بوده صورت همین  به هم امپراتوری برای بلکه کلیسا

  توضیح   چنین  را   نیقیه شورایاز    پس  دوران  فضای  «خضری ال  جرجیس»  کشیش  دکتر
   دهد:می

 
 . 17 ص 3 ج م،1991دارالثقافة قاهره،  خضری،ال حنا کشیش دکتر ،مسیحیت تفکر  تاریخ - 1
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 1شناسی مسیح  و  اعتقادی   و  سیاسی   هایکشمکش  و  ها نزاع  ، زمانی  ۀدور   این   در   ... »
 انطاکیه  و   روم  با   ،قسطنطنیه  و  اسکندریه  میان  هایینزاع  :رسید  خود  حد  ینتر باال   به

 : مسیح پروردگار یت شخص دربارۀ

 ؟ داشت متفاوت  ماهیت دو یا  بود؟  ماهیت  یک ایار د او آیا

 ؟ داشت کارکردی چه ماهیت دو این  از کدامهر 

 ؟ متمایز گردند یا  شوند جدا  یکدیگر  از ماهیت دو این باید  آیا

   ؟شد انجام چگونه سوتان و وتهال  شدنیکی

   ؟دهدمی  انجام کاری  چه اقنوم یک   رد ،دو این  از مهرکدا

  ؟دشومی جدا  او  از ،مرگ هنگام اآی و ؟کشدمی رنج ناسوت همراهبه الهوت آیا

  در   دشوار   و  خت س  هاینزاع  برای  عاملی   ،دیگر  بسیار   هایپرسش  و  ها پرسش  این
  سطنطنیه ق  شورای  :دن شد  منعقد  مسائل  اینفصل  وحل  برای  شوراها  و  ،ست ا  بوده  کلیسا
  ند نتوانست  بسیار  تأسف  با  ولی  م؛451  خلقدونیه  شورای  و  ،م449  سافس    شورای   و  ،م 448

  2« .یابند دست کند  راضی را  درگیر ایهطرف ۀهم که  حلیراه به

  .است  داشته  ادامه  ی الهوت  فکرت  نفی  و  تثبیت  یرا ب  پیوسته  شوراها  این  امروز   به  تا  و
  اعتقادی   اساسی  قانون  از  تمثیلی   که  کرد  اشاره 3واتیکان  در  کلیسا  دوم  شورای   هب  توانمی

 .هستند  متفاوت نآ با   هاساکلی دیگر و است،  بوده  کاتولیک  کلیسای

 
 ینهٔ است که زم  یحیمس  یاتدر اله  ی( حوزٔه مطالعاتChristology:  یسی)به انگل  یستولوژیکر   یا  شناسییحمس  - 1

انج   یسیشخص عشناخت  و    شناسیی آن هست   یاصل ویکی  است.  یدو عهد جد  هایل طبق  منبع:  پدیا  )مترجم، 
 فارسی( 

 . 54 ص 3 ج م،1991دارالثقافة قاهره،  خضری،ال حنا کشیش دکتر ،مسیحیت تفکر  تاریخ - 2
 مارونی  کلیسای  هایاسقف یسئر   جانشین  عبدة  مطران:  شورا  اسناد  ،واتیکان   در  هابدعت  بررسی  دومشورای    - 3

 . م1991 چهارم، چاپدار الکتاب المفضل،  استرالیا، در
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  شورای  و  فسسا   شورای  در  که  را   هاکشمکش  و  هانزاع  این  «یلئسامو   .سی  .ف»  پدر
  و   کندمی  یاد   است  هشد  کلیسا  شدنپارهچند   به  منجر  و  ه داد  رخ  هانآ  از  قبل  و  خلقدونیه

   :گویدمی

  و   هاشکاف  نخستین،  قرن  پنج   در  خصوصبه  ،مسیحیت   سرآغاز  از  واقع  در»
  که   هاییانشقاق  و  هاشکاف  این  از  کدامهیچ  ولی  ؛شد  ایجاد  کلیسا  در  هاییدستگیچند

  ؛باشند  داشته  حیات  ۀادام  سال  صد  چند  از  بیش  نتوانست  شدند  ایجاد  چهارم  قرن  پایان  تا
  ، میالدی   431  سال  در  فسسا  شورای   از  بعد   ی اول  :شد  ایجاد  انشقاق  دو  پنجم  قرن  در   اما

  ادامه   ما  دوران  تا  زمان  نآ  از  که  بود  میالدی  451  در 1خلقدونیه   شورای  از  بعد  دومی  و
 2  «. اندداشته

 ه ی نیق ایمان  قانون
  کنستانتین   امپراتور  فشار   تحت   و  جنجالی   صورت به   نیقیه   شورای   در   که   ی ایمان  قانون 

 از:  بود   عبارت ، شد تصویب

  آنچه  هر  و ین،زم   و آسمان یدگار آفر  مطلق،   قادر  پدر  ،یکتا  ی خدا  به یمدار   یمانا ما »
  ، پدر   یازل  مولود  آن   ،خدا  ۀیگان  پسر  یح،مس  عیسای  یکتا  خداوند  به  و  ؛یداستناپ  و  ستیداپ

  حالی   در  شد  زاده  که  ،ینراست  یخدا  از   ینراست   خدای  نور،  از  ینور   ،دوران  تمام   از  قبل 
 3« .دارد  ذات یک  پدر با او و ،نشد یدهآفر  که

   :اندگفته  چنین س،القدروح  ذکر همراهبه   مقاربه، روش ه ب اهکتاب  برخی نیز  و

 
 )مترجم(  .دارند اعتقاد مسیح مطلق بودنخدا و بودنانسان به که هستند کسانی خلقدونی انحیمسی - 1
  موریس   عماد  کترد   ترجمه  یل، ئسامو.  سی  .ف  پدر:  الهوتی  یخار تبررسی    ،مجدد  سیر بر   ه،خلقدونیشورای    - 2

 . م2009، اول چاپ ، مصر ،دار باناریون اسکندر،
 عماد   کترد   ترجمه تورانس،    ف،  توماس:  لیهاو   هایقرن  در  جامع  کلیسای  نوشتاری    الهوتی    فکرت  ،تثلیث  به  ایمان  - 3

 . 163 صکتابخانه پاناریون،  اسکندر، موریس
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  از   گرفته  سرچشمه  ،است  یاتح  ۀبخشند  خداوند  که  ،القدسروح  به  یمدار   یمانا  »و
  طریق   از  گوینده  و  ،است   جالل  یک  و  پرستش  یک  پسر  و  پدر  با  همراه  را  او  که  پدر،

 1« .است یامبرانپ

  و   قطعی  طوربه   و  نهیم  کناری   به  را   تنازعات   این  تمام   توانیممی   ما  که   است  این   واقعیت
  ایمان   متعدد  اقانیم  با  یکتا  خدای  به  که  خودشان  تصریح  برخالف   هاآن  یمنک  تأکید  یقینی
  که  داردمی   بیان   صراحتبه   هاآن  ایمان   قانون    . ندا هداشت  ایمان   خدا   یک   از   بیش   به   دارند، 

 که   است  اینکته   نای  و  ، الله  همراه  به  دوم  ایخد  وجود  نییع   دارد،  وجود  خدا   یک  از  خدایی
ماوات    َبدیع    است:  داشته   بیان  را   آن  صراحتبه   قرآن  و  کندمی   طلبا  را   هاآن  ایمان   وَ   الَسّ

ْرض  
َ
ی  اْْل َنّ

َ
ون    أ ْن   َلْم   وَ   َوَلد    َله    َیک  َبة    َله    َتک  َلّ   َخَلَق   وَ   صاح  وَ   وَ   ء  َشْي   ک  ّ   ه 

ل 
ک    2َعلیم    ء  َشْي   ب 

 او  برای   که  صورتی   در  باشد،   فرزندی   را   او  چگونه   .است  زمین   و   هاآسمان  ۀپدیدآورند)
   .(داناست چیزی  هر به  که اوست و آفریده،  را  چیزی  هر و  نبوده،  همسری
  عیسی  الوهیت   به   اعتقادشان   دربارۀ  مسیحیان  به  پاسخ   در  احمدالحسن  سید 

 فرماید: می

«نَّی
َ
ون   أ ن َوَلْم  َوَلد   َله   َیک  ه   َتک  َبة    لَّ   آن حال و باشد فرزندی را  او )چگونه  َصاح 

  سخن   ایشان   با   آن  ۀوسیلبه   خدا   که   است   تاّمی  نقض  این   و   نیست(:   همسری   را   او  که
  : که  است  این  معنایش  زیرا   ؛کنند   رد  را   آن  نیستند   قادر   وجههیچ به   هاآن  و  است  گفته
  مطلق   الهوت  همان  فرزند  این   و  دارد  فرزندی  متعالوسبحان   خداوند  معتقدید  شما

  . (نیست  نیازمند   دیگری   به   که   طوریبه   ،است  مطلق  غنی    و  مطلق  کامل    یعنی)  است
 خواهد   معنا  آن  به   ،شده   صادر  متعالوسبحان   خداوند  از  فقط  فرزند  این  بگویید   اگر

 
  3  ج  م،  2003،  رماچه  چاپکتابخانه پولسی،    انتشارات  ،نبسترس  سلیم   پدر:  معاصر  انسان  و  مسیحی  الهوت  - 1
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  بسیط    حقیقت    اینکه  از   نظر  قطع   باـ   دارد   مطابقت  پدر   با   کامل   طوربه   فرزند   که  بود 
رّکب)   چه   صدور  این   در  ،حال   ـباشد   چندگانه  و  متعدد   است  ناممکن  ، مطلق  ( غیرم 

  و   اختالف  یا   تمایز  هیچ  (اصوال  )  آنکه   حال  و  ؟!است   نهفته  حکمتی  چه  و  مفهوم
  حکیم   پدر   این  باورید  این   بر   شما   آیا   ؟! ندارد  وجود  آورد   تصّور   به   بتوان  که  تغییری 
  متعالوسبحان   او   برای   نه   که  شده   صادر   یا   متوّلد  او  از   فرزندی   چراکه   ، استنبوده  

 ؟! دیگری برای نه دارد همراهبه  سودی 

 امروزه ا نصار  که طور همانـ   باشید معتقد تفاوت یا  تمایز یا  اختالف وجود به اگر
  معنای به  الزاما    این ـ متمایزند   یکدیگر  از  اقانیم  گویند می  صراحتبه   و  دارند   باور  چنین
َبة  ...   بود  خواهد  دوم  الهوت   وجود   که   باشد  شده   صادر  تا«   »دو  از   پسر  تا  ...َصاح 

  هم   با  هااین   دوی  هر  از  او  چراکه  بود؛  نخواهد  کدامهیچ   با  مطابق  صورت  این  در
  پیش   که   (همسر  =  الصاحبة)  دوم  الهوت  وجود  به  شما  آیا  بنابراین  .است  شده   صادر

   ؟!دارید اعتقاد  است بوده   پسر از

  وجود  به   ،او  از  قبل   باید  ناچار به   هستید  معتقد  فرزند   وجود  به   اگر  بدانید   پس
  الهوت   وجود  بدون   چطور  وگرنه  ؛شوید   معترف  ( همسر  =   الصاحبة)  دوم  الهوت
  شده   صادر   وی  از   که  مطلقی   الهوت)  فرزند  آمدنپدید   از   ( الصاحبة)  دوم   مطلق
 ! متعالوسبحان   خداوند   همراهبه   کار   ابتدای   همان  از   هم   آن   ؛زنید می   دم   (است

  متعال وسبحان   خداوند  همراهبه   ابتدا   همان  از  (الصاحبة)  دوم  مطلق  اله  بودنموجود
  چندگانه   نیست   ممکن  و   است  مطلق   بسیط    حقیقت    ، مطلق  الهوت   زیرا   ؛است   محال

ی   : باشد نَّ
َ
ون    أ ن   َوَلْم   َوَلد    َله    َیک  ه    َتک  َبة    لَّ   آن  حال   و  باشد   فرزندی   را   او  )چگونه   َصاح 

 . نیست( همسری  را  او که

َخذَ   َما  : فرمایدمی   تعالیحق   و ن   الله    اتَّ ْن   َمَعه    َکاَن   َوَما  َوَلد    م  َله    م  ا   إ  ذ  َذَهَب   إ  ل    لَّ   ک 
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َله   َما  إ  ْم   َوَلَعاَل   َخَلَق   ب  ه  ْبَحاَن   َبْعض    َعَلی  َبْعض  ا  الله    س  وَن   َعمَّ ف    فرزندی   هیچ  )خدا  1َیص 
  یی سو  بهرا    خود  آفریدگان  خدا   هر  بود  چنین  اگر  نیست؛  او  با  خدایی  هیچ  و  ندارد

  منّزه  کنندمی  وصف  را   او  آنچه   از  خداوند  .جستندمی   برتری  یکدیگر  بر  و  کشیدمی
 .است(

  (گانهسه   اصول  یا)  گانهسه   اقانیم  عنوانبه   شما  که  چیزی  نتیجۀ  در  یعنی
  ( متعالوسبحان  خدای )  پدر   وجود   به   شما   اید،داده  سامان   صورت   این   به   و   پنداشته 

  که   باورید   این   بر  سپس؛  ایدشده   معتقد  (پسر )  »صاحبة«  یعنی   دوم  مطلق   الهوت   و
  روی   . است  شده  صادر   القدسروح   یا   ( سوم  اقنوم )  سوم   مطلق   الهوت  ، دو  این   از

  خداوند  همراهبه  ابتدا   همان  از  که  است  دومی  الهوت  وجود   ۀدربار   سخن
  یکی   دو   هر   یا  دارد؟  وجود  تفاوتی   و   تمایز  دو   این  بین  آیا   :است  بوده   متعالوسبحان 
 ؟ هستند

  شدهصادر   زیرا   ؛است   وارد  او  بر   پیشین   نقض  هستند  یکی  دو  این   بگوید   که  کسی
  این  بین   باشد   معتقد  که   کسی  و   ؛ داشت  خواهد   مطابقت  هاآن  از   هرکدام   با   ، دو   این   از

 اش عقیده   بود   خواهد  مطلق  الوهّیت  ،دوم   الوهّیت  اینکه  ، هست  تفاوت  و  تمایز  دو
  در   جز  باشد  تواندنمی  تمایزی   و  جاستبه  و  وارد  او  بر  نقض   این   زیرا   کند؛می   نقض  را 

ْم   َوَلَعاَل   ...  :مطلق   کمال ه  ْبَحاَن   َبْعض    َعَلی  َبْعض  ا   الله    س  وَن   َعمَّ ف    بر   و...)  َیص 
 « .است( منّزه  کنند می وصف  را  او آنچه از  خدا  . جستندمی برتری   یکدیگر

  بسیاری   ان نیقربا   که  ی متن  این   تغییر   برای  بسیاری  هایتالش   کلیسا نخستین     پدران
  میان  ایمعاهده   .نرسید  سرانجام   به   هاتالش   این   ولی  ؛اندداده   خرج   به   خود   از   است  داشته

  اشدرباره   همواره  که  قانونی  شد؛  نوشته  ایمان  قانون  مفهوم  برای  انطاکیه  و  اسکندریه
  که   طوریبه   ؛دارد   جریان  همچنان  و   است  داشته  جریان  ایپیچیده   الهوتی  تفسیرهای 

 
 . 91 :مؤمنون - 1
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  نآ  بر  طرف  دو  که  ایمعاهده  .برسانند  اثبات   به  را   آن  اندنتوانسته   کلیساها  میان  معاهدات
   : است کرده تصریح  کردند توافق

  کامل   انسان  و  ،کامل   خدای  ،خدا  پسر  یگانه  مسیح عیسی  ما  آقای  کنیممی اقرار  »ما
  پدر   مولود  دوران  تمامی  از  قبل  یالهوت   جنبۀ  از  و  است،  بدن  و  عاقل  روح  دارای  ؛است
 نظر  ازـ  او  پس  .شد   متولد  عذرا  مریم  از  ،ما  ییرها  برای  و  ما  خاطربه  خیرا  اّیام  در  و  ،است

  ماهیت   دو  این  بین   اتحاد  زیرا   ؛ماست  بشریت  از  ـناسوت  نظر  ازـ  و  ،پدر   جوهر  از  ـالهوت
  آنجا   از  و  ؛کنیممی  افاعتر   واحد  سید  و  احدو   پسر  ،واحد  مسیح  به  زنی  و  .است  شده  انجام

 ۀقدیس  کنیممی ترافاع  پس است  پذیرفته  صورت   امتزاجی  یا  اختالط  بدون اتحاد  این  که
 در   و  ،شد   یاننسا  و  گرفت  خود  به  ینبد  که  است  ایکلمه  «الله»  زیرا  ؛خداست  مادر  عذرا
 1« .گرفت بر  عذرا از یار بارد زمان  از که پیکری  با ؛شد متحد  شخود

  به   منجر   که   ا ر   الهوتی  اعتقادی   ت اشکاال   نتوانست  قانون  این   متاسفانه   لیو 
 . کند برطرف  شد شانگیدستچند 

 آریانیسم
  خود   صحابی   دست   هب  که   یا نامه   درـ   خود  خطابۀ  در   خدا   رسول   که   ییهاآریوسی   این

  کسانیچه   است،   فرموده  اشاره   هاـ به آن اد ستفر )هراکلیوس(    روم   ل قهر   به   «کلبی  ۀدحی»
   ؟ هستند

  آن بر   سالم . روم بزرگ  هراکلیوس به  خدا  فرستادۀ محمد  از  . الرحیم الرحمن الله  مبس»
  ایمن   تا   وریاب   اسالم   ، کنممی   دعوت   اسالم   به   را   تو  من   ،بعد  اما  . کرد  پیروی  ایت هد  از   که  سک

  تو   بر هاآریوسی  گناه ،ین ا گردب روی اگر و ؛بدهد   تو  به پاداش دو خدا  تا بیاور اسالم  و ؛شوی
هَل   یا   و   ؛بود   دهخوا 

َ
تاب    أ لی    َتعاَلوا   الک  َمة    إ  م   َبیَننا   َسواء    َکل  اّل   َوَبیَنک 

َ
دَ   أ الَّ   َنعب  هَ   إ  شر َك   َوال   اللَّ   ن 

 
 . 158 ص 3 ج: مسیحی فکرت  خاریت - 1
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ه   ا  ب  ذَ   َوال  َشیئ  خ  نا   َیتَّ ا  َبعض  ا  َبعض  رباب 
َ
ن   أ ه    دون    م 

ن  اللَّ وا   َفإ  وا   َتَولَّ ّنا  اشَهدوا   َفقول 
َ
أ موَن   ب  سل   1م 

  خدا  جز که ؛ بایستیم است یکسان شما  و ما  میان که سخنی سر بر  بیایید  کتاب، اهل ای)»
  خدایی   به خدا   جایبه   را  دیگر  بعضی ما  از  بعضی و  ، کنیمن   او  کشری   را   چیزی   و  نپرستیم   را 

  ]نه   مسلمانیم  ما  که  باشید  شاهد»  :بگویید   کردند  اعراض  پیشنهاد[   این  ]از   اگر  پس  «.نگیرد
 2« .[(شما

  ی توحید   دیانت  ـ3« قیصری  یوسابیوس »   مثل  افرادیـ شپیروان  و  بود  ستیکتاپر  آریوس
  قتل   به   ایعده   ، شدند  تبعید   هانآ  از   ایعده   گرفتند؛   قرار  تعقیب   تحت   هاآن   ولی  ؛ دداشتن

  رسول  ـکردیم   اشاره   که  طور   همانـ   دلیل   همین   به   . شدند  زندانی   نیز   ایعده   و   ، رسیدند
  که   یانتید   اینکه   و   است؛  کرده   یاد  هاآن   از  ـ هراکلیوسـ   روم   قیصر   به   خود   ۀ نام  در  خدا 

  اعتقاد   آن   به  جماعتش   و   آریوس   که   است  ید توح  دیانت   همان   است   ه آورد  خدا   رسول
  ظهور  به   منجر  کلیسا  هایپاپ   میان  منازعات  کردیم  بیان  ترپیش   که  طور  همان  .داشتند
  و   کلیسا   گ ر بز  نگارتاریخ   و   آریوس   که   ایمان  قانون   بدعت   جمله   از   ؛ شد  ری بسیا  های بدعت 

  امروز  به   تا  و   ، کردند  اعتراض   نآ  به   ـاینیقیه ـ   «قیصری  یوسابیوس »  آریوس   دوست

 
 . 64آل عمران:  - 1
  ص   20  ج وم،  سلبنان، چاپ    ،دار احیاء التراث العربی، بیروت  مجلسی،  باقر   محمد   شیخ   عالمه االنوار:  بحار  - 2

، موسسۀ چاپ و نشر، قم ـ ایران، چاپ اول قمی  عباس  شیخ  محدث :  اآلثار   و  کمالح    مدینة  و  البحار  سفینة؛  21
 ، باب »نوشتۀ پیامبر به هراکلیوس« سیر و جهاد کتاب مسلم، صحیح؛ 376 ص 1 ج، 1416

جماعت خدمتگزار آریانیسم، عضو    م(  340تا    م  264)  یصریهمشهور و اسقف قنگار  تاریخ  یصری،ق  یوسابیوس  - 3
مباور    یوسابیوسبود.    یجانوساور کنندگان  تحسیناز    یکیو   آموزش  و  روح  دادیداشت  و  که  کرامت  در  القدس 

نور  او  کرد که  ی م  یفتوصورت  به این صالقدس را  و روحاست،    یندر جوهر، سوم  نیز از نظر مرتبه، یعنیو    یبزرگوار 
به   گیرد.ی م  «پسر»صفات خود را از  وجود و ماهیت و   تمامو    ،الهوتمدار  ماه در  مثل یک    گیرد،ی خود را از کلمه م 

او    ینکهو ااست؛  مخلوق  او فقط یک    یعنی  یست؛نهم  در سطح پسر    یو حتکرد او خدا نیست  همین دلیل فکر می 
شده   یدهپسر آفر   ۀواسطباشد که به یزهاییاز چ او نیز یکی گرداند یالزم م گیردیاز پدر نماصل خود را  ـمانند پسر هـ

 است. 



 م الهوت مسیح، حقیقت یا توّه   ـ شناسیزبان و دینی مطالعات    عالیسسۀ آموزش ؤم ........... 60

  که   دشومی   شمردهبر   اصلی   های پاپ   از   و   کلیسا  نگارانتاریخ   نخستین   از   بیوس سایو
  برای   و  ؛ دایستا  شرابر ب  در   ریداسکن  س آتاناسیو  که   کردند  ریزیپایه   را   ی توحید   های بنیان
  شوراهای  دربارۀ   بیشوی«  »انبا   اندنوشته   او  دربارۀ  چیزهایی  چه   دشمنانش   بدانیم  اینکه

 است:  کرده حکایت  چنین ما  برای  هابدعت   و کلیسایی

  و   ر مشهو  خمور ـ  قیصری  یوسابیوس  Eusebius Pamphili  نقش  از  دوران   این  در»
  جمعیت   عضو  که   کسی  شویم؛نمی  غافل  ـ(م340  وفات   ،م 264  متولد)  هقیصری  قفسا

   .دبو 1اوریجانوس کنندگانتحسین از یکی و آریانیسم خدمتگزار

  در   را  او  توانمی  دگیسابه  که  آنجا  تا  ؛کردمی  ارائه  یدقیقنا  الهوتی  ایهتعبیر   وی
  دربارۀ   که   است  نوشته  را  میمفاهی  همان   وی  .برشمرد  ریوسی آ 2بدعت  پیشگامان  فهرست

 
از او    یهانوشته   یافت.م وفات  254که در سال  مسیحی بود    یسایکل  یۀاول  یهاپاپ ترینبرجسته از    یجانوساور   - 1

  یر در تفس وی  است.  بوده    یحیتمس  یفتوصبرای    یفکر   یهاتالش   یناز نخست   یکی  یراز اهمیت بسیاری برخوردارند؛  
و پژوهش  مقدس   بکتا  یردر تفس های بسیاری  رسالهو    یهاو کتاب   ،کوشا بودبسیار    یلیانج   یهاکتاب مقدس 

 . نوشته استنیز را  یکسابال« همشهور »  کتابوی  .نوشته است
 یهام. گنج 1960  ،مرقص داوود، چاپ اول  یشترجمۀ کش  یصری،ق  یوسابیوسمورخ  :  یساکل  یختار مراجعه کنید به:  

 . ارتودوکس یسایکل  یقبط
https://arabic.coptic-treasures.com/patrology/origen.php 

 و نیز: 
http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History 

مشتق   « انتخاب»  یا  ینش«گز معنی »به  یاو از کلمه  (haresis)  است  یونانی  ،کلمهاین  اصل    (:هرطقة)  بدعت  - 2
ارتباط داشته   یفکر مکاتب  یاآموزش  هبچیزی که در  یبه انتخاب عقالنهلنیسم«  »یونانیدر  این کلمه  .استشده 

  ی معنکند، که  داللت می   یههودیموجود در    یکردهایرو  یامتعدد  سبعینی به طوایف  ترجمۀ  در  و    کند؛است اشاره می
اشاره به  یهودیان این کلمه را با چنین معنایی برای   .باشد در خود دارددور شده  یربانتعالیم که از  یکسکردن تحقیر

م  یحیان مس »  یحیانسمزیرا    ؛ردندکی استفاده  معن  ؛دانستندمی  «بدعتگذاررا  این  منحرف یهودی از  که    ابه  بودن 
پرداخته   آن  انکار  یا  یم آموزش مستق   هکه ببه کار برده شد    یبیافکار غر معنای  به   یالهوت  یشۀدر اند  سپس  اند.شده
کلیرةدا)  .شودنمی بیرةدا  ین،نخست   یسایالمعارف  کلیرةدا   یکر،المعارف  پدران  فرج  جلد    یسا،المعارف  اول: عادل 

 . 236 ص، م2006 ،مصر، چاپ دوم ـ قاهرهدار الثقافة،  یح،عبدالمس

https://arabic.coptic-treasures.com/patrology/origen.php
http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-ChristianHeresies/Al-Magame3-Al-Maskooneya/Encyclopedia-Coptica_Councils_15-Magma3-El-Kostantineya-Inro-06-Door-Yosabios-El-Kaisary-Kabl-Al-Magma3.html
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   .داشتیم بیان  القدس حور  ۀدربار  اوریجانوس  هایهموز آ

  از  یزن و یبزرگوار  و کرامت  در القدس روح که دادیم  آموزش  و داشت  باور یوسابیوس 
  کرد یم  یفتوص  صورت   ینا به  را القدس روح و است، ینسوم  جوهر،  در  یعنی   مرتبه، نظر
  و   یتماه   و  وجود  تمام  و  ـالهوت  مدار  در  ماه  یک  مثلـ  گیردیم   کلمه  از  را  خود  نور  او  که

  در   یحت   و  یستن   خدا  او  کرد یم   فکر  یلدل   ینهم  به  . گیردیم  »پسر«  از  را  خود  صفات
  اصل  ـپسر همانندـ او ینکها و یست؛ن  مخلوق  یکاز   یشب او یعنی یست؛ن  هم پسر سطح

 یدهآفر   پسرۀ  واسطبه  که  باشد  یزهاییچ   از  یکی  یزن  او  گرداند یم  الزم  گیردینم   پدر  از  را  خود
 است: چنین  وی گفتۀ  متن  .است شده

            

            

  

  هیبت   از  ایگوشه  بلکه  تا  کند  جبران  را  هاگزافه  این   تا  گرددبازمی  یوسابیوس   سپسس
  و   برتر  ولی  ،است  مخلوق  او  اینکه  با  و»  :گویدمی  پس  ؛بازگرداند  القدس روح  به  را  انجیلی

 ! ؟باشد داشته تواندمی  کرامتی  چه مخلوق ولی «... است مخلوقات  تمامی از ترباال 

  القدسروح  شدنصادر  است  مشخص  بیوس ایوس  هایگفته  این  از  که  طور  همان 
  مسیح   سید  وقتی  مثال    .زمانی  رخداد  یک  شبیه  نییع  است؛  ارتباط  در  شدنشارسال  با  فقط

  یعنی   ید،آ  فرستمیم  شما  نزد  پدر   جانب  از   را   او  که  دهندهیتسلّ   چون  یکنل)  :است  فرموده
  ( 26:15  یو)  (داد  خواهد  شهادت   من  هب  او  گردد،یم  صادر  پدر  از  که  ی راست  روح

  یعنی   ؛بفرستد  را  او  ،پسر   تا  ستا  شده  صادر  القدس روح  که  گرفته درنظر  چنین یوسابیوس 
 کرده  نفی  را  آن  ند بوازلی  ترتیب  این   به   و  ؛شد  فرستادهسپس    و  ،شد   درصا  "زمان"  رد  او

  از   که  را  مورخ   قیصری  یوسابیوس  هاینوشته  ، اوریجانوس   نمدافعا  کاش   ای  .است
نادرستشان    دفاع  تا  ،کردند می  مطالعه  است  بوده  جانوس یاور   مدافعان  ترینبزرگ
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  1« .شود خصمش

  نظر دقت   عدم   و  داشته وی    که   تعصبی  رغمبه   نگاشته،   یشوی ی  نبا ا   که   مطالبی   به   توجه   با 
برجسته    را  زیرنکات   توانیممی ما  است، بوده برخوردار آن  از یوسابیوس   که دانشی و علم در

 : کنیم

 .تداش  ایمان آریوس که داشت  ایمان چیزی همان  به  یوسابیوس  -1
  پسر   سطح  در   حتی   او  اینکه  و   شمرد،برنمی   خدا   یک  را   القدسروح   سابیوس وی -2

 . نیست هم
  یک   صورتبه   او  گفتمی  و   نداشت  باور   را   القدسروح بودن  ازلی  یوسابیوس  -3

  را   او  ،پسر  تا   است  شده  صادر  القدسروح»  است:   شده  ظاهر   زمانی   رخداد
  یب ترت   ین ا   به   و   ؛ شد  فرستادهسپس    و  ، شد  صادر   زمان  در   او  یعنی   بفرستد؛ 

 « .است کرده ینف را  آن ندبویازل
  ترین بزرگ  از  کهـ   وساوریجان   که  داشت  ایمان  چیزی  همان   به   یوسابیوس  -4

   .داشت ایمان ـبود   کلیسا پدران و علما 

  مراجعه است نوشته   خود  ای هکتاب  در یوسابیوس که  مطالبی به ما ست نی  الزم  واقع در
  و  آریوس   قانیت ح  به  او  و  ،دهند می  شهادت   او  بودنیکتاپرست  به   او  دشمنان   زیرا   کنیم، 
  حتی   و  325  سال   در   نیقیه  شورای   از  بعد   تاریخی    دوران  این  .دهدمی   شهادت   او  اتاعتقاد

 که  است  ایدوره   این  و ،ستا   شده  نگاشته «توحید»  دشمنان  دست  به  که  است  385  سال
  یجانوس ور ا   اهآن   از  پیش  و  یوسابیوس  دششاگر   وی  از  پس  و  سیوآر   کهـ   توحید  هاینشانه 
  افتگانیه غلب  را   تاریخ  که  تفاوت  این   با  اما  رسید،  ثبت  به  ـبودند   کرده  صحبت  اشدرباره 

 
بدعت  یساییکلشوراهای    - 1 دورۀ    یبرخ  یخیتار بررسی    ،هاو  در  شورای  و    م325  یقیهنشورای    ینبمارخدادها 

 : 28و  27 ص یکی،کتاب الکترون، بیشویانبا  ،م 381قسطنطنیه 
https://www.metroplit-bishoy.org/files/councilsar/historicalar.doc 

https://www.metroplit-bishoy.org/files/councilsar/historicalar.doc
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  دربارۀ  ا ر   نابی   واقعیت   ما  برای   که  بینیم می   را   واضح  افتر اع   این   ما   وجود   این   با   ؛ د نویسنمی
  طوری به   ؛ اندشده   اشقربانی  کلیسایی   شوراهای   در   بسیاری   عدۀ   که   کند می  بیان   ایه دور 
 .خواندمی  بدعتگذار  را  ریدیگ  هانآ از  کیی و شودمی  ایجاد دیگر انشعابی ایلرزه  هر با  که

  تصویر   به  را   نیقیه  شورای  در  شدهحاصل   انشقاق  ،شرق  در  تمسیحی   عیوقا   زنجیرۀ  لفؤ م 
 : گویدمی  کشیده،

  که   بود   مسیحی  تاریخ  چهارم  قرن  در  اسکندریه  کلیسای  کشیشان  از   یکی  آریوس »
  سرزمین   در  همچنان  او  تعالیم  .داد می  تعلیم  را  خدا  پسر  الوهیت  غیرمستقیم  صورتبه

  م 318  سال  در  .بود   کرده  هگمرا  را   روحانیون  نیز   و  مردم  از  بسیاری  و  یافت   گسترش   مصر
 او   که  مضمون  این   به  شد  تنظیم  او  دربارۀ  شکایتی  اسکندریه  شورای  کشیشان  طرف  از

سقف()سر  بطریک  ...  کندمی  ارانک  را  مسیح  بودنالهوت   در   ـکساندروس ل اـ  هاسکندری  ا 
  رسمی   صورتبه  و  دید  تدارک  مصر  و  لیبی   از  اسقف  صد  از  متشکل   شورایی  321  سال
  روحانیون )  کهانت  از  دیگر  اسقف  دو  همراهبه  را  او  و  اعالم،  را  س یو آر   بدعت  حکم

  مند عالقه  وی  به   بسیاری  عدۀ  و  بود  زاهد  و  مندنشدا  مردی  او  ولی  ؛کرد  عزل  (مسیحی
  جذبش  نیز  مردم  و  بود  شده  لص منف او  که  آنجا  از  اما ،نکرد  منع خدمتگزاری  از را  او  بودند

  کلیساها   به  هایشزهوآم  و  او  دربارۀ  هایینامه  و  شد،  او  تبعید  به  چارنا   بطریک  شدندمی
سقف  علیه  نجا آ  از   و  رفت   فلسطین  به   سیوآر   .نوشت   نامه   هااسقف  به  الکساندروس   سرا 

  تعلیم   هاآن  به  را  خود  بدعت  هاآن  توسط  که  خواندمی  مردم برای  ییها سرود  و  ،نوشتمی
 1« .آورد گرد مشرق  در یبزرگ حزب نهایت  در تا  دادمی

  ز ا   مردم  از   بسیاری   عدۀ  فقطنه   زیرا   ؛ یمینبمی  کلیسا   هایش وز آم  در   را   روشنی   شقاق ان  ما
  او   چراکه  بودند؛   میانشان  در   نیز   کشیشان   و  هااسقف   حتی  بلکه   ، کردندمی   ی رو پی  وس آری

که    را   حقیقی  تعالیم  از  دوری  میزان  این   و  بود،  کرده  ایجاد  ق شر   در  را   بزرگی  جماعت  و  حزب

 
 اول  قرن  از  کلیسا  دومیان    هاینزاع  و  هاارتباط  دربارۀ  هشیپژو  ،ارتودوکس  و  کاتولیک  کلیسای  دوجدایی    تاریخ   - 1
 . 127  ص لبنان،کلیسای ارتدکس متروپولیتن بیروت،  گراسیموس،اسقف اعظم  ،امروز تا
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  حقایقی   همان  رساند؛ می  ما  اطالع  به  بود  هدآور   پیامبر  و  فرستاده   یک  عنوانبه   مسیح  سید
  بودند   زده  تکیه  یقدرت  مسند  بر  او  دشمنان  ولی  ؛دنردکمی  تأکید  نآ  بر  شپیروان  و  آریوس   که
باالی    و   سنگینای  وزنه   همچون  بشریت   تاریخ    طول   در  همواره  که   های ملت   سرکوبنده 

 . است بوده آزاده

   :گوید می « خضری یوحنا» کشیش 

  و   شناسیمسیح  مسئلۀ  ه ب  که  شورایی   رسید،  پایان  به  ه خلقدونی  شورای  که  هنگامی »
  دو   وجود  اعتقاد  و  بود،   پرداخته   ماهیت  دو  یا   ماهیت   یک  وجود  مسئلۀ  به   خاص  طوربه

  را   پارهچند  و  شدهتقسیم  کلیسایی  شخود   از   پس   ،پذیرفت  مسیح   شخصیت   در  را  ماهیت 
  دقت   با  را  هور د  این   است  الزم  پردازدمی  اعتقادات  یخار ت  مطالعۀ  به  هرکس  .شت گذا  قی با
  برانگیزترین   چالش  و  ترینمهم  جمله   از  دوره،  این  زیرا  ؛کند  بررسی  خاصی  توجه  و

  سر   پشت   را   مسیح  پروردگار   خود    به  مربوط   خاص   تعالیم  ،زمان  آن  تا   که  است  یی هادوره
  1« .است گذاشته

 
پسر زمان  که هم   یحمس  یدس  یقتحقدر موضوع  چهارم و پنجم    هایدر قرن  یشناسیح مسهای  اسناد و نوشته   - 1

  ، حق ی خداخود  او همان و  ،او خود خداستدربارۀ این موضوع که   است منتشر شده است؛ یعنیخدا و پسر انسان 
انسان کامل تنها و  ،از پدر متولد شده است ییانفصال و جدا هیچ بدون پیش از تمام دوران، است که  یکلمۀ ازلآن 

 اشی الهوتجنبۀ  جوهر از  ذات و  در    در گذر زمان متولد شده است.  یمعذرا مر   یسهگناه است که از قد  یک  یبدون حت
 ی شناس یحمس  یهاظهور بدعتعلت بهمکتوباتی که    ینا  با ماست.  یمساو   اشیناسوتۀ  جنباز  ذات او و  برابر،  با پدر  

به  یکنزد م ایجاد شد و451در سال  یهکه پس از انجمن خلقدوناند را هویدا کرده  ی انشقاقگرفتن شکل ندشد یجادا
سایت ییشوی، وبانبا    ،هاو بدعت  یساییکلشوراهای    ،یاورتودوکس   یقبط  یسایکل  یخ )تار   .یافتپانزده قرن ادامه  

 ( Anba Taklaرسمی ارتدوکس قبطی 
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 خدا  صورت بر دم آ  آفرینش 
  آن  بهـ   که  ایگونه به  ،شکل گرفته باشد   یمواد  و   ابعاد  از   که   است   مادی  ی جسم  خدا   یا آ 

  ؛ کنیم  پیدا   دست  جسمانی  تصویر   هب  ، گیریشکل  از  پس  ـگویند می   مسیحیان  که  صورتی
 ؟ بود  شدهچنین  دمآ برای  که  طور همان

 : گویدمی « یاا ر  یوسف» مطران 

 درخشش  و  خدا  مجد  فتنپذیر   ۀآماد  بشریت  که  زیرو   رسید،  کمال  به  زمان  وقتی»
  پایین   انآسم  از  شد   راضی  ـ بشریت  دوستدار   و  کیهان  ۀآفرینندـ  خدا  پسر   ، شد  او  پرتوی

  پولس  گفتۀ طبق .یردگب  خود  به یبشر   صورت ،بشربنی جنس از یدختر بطن  در و بیاید
 و   شد  ییدهزا  زن  از  که  فرستاد  را  خودر  پس  خدا  یدرس  کمال  به  زمان  چون  یکنل)  :رسول

 1«4:4 انغالطی)  .(متوّلد یعتشر  یرز 

  پاسخ   ایعده   و  پرداختند   امر  این  حقیقت  به  مسلمان  و  مسیحی  و  یهود   فیلسوفان  و  علما 
  این   در   را   مثالی  . دکنن  رار اق  نآ  به   یا   شود   برطرف   شبهه  این  تا   دادند  را   دیگر   عدۀ

 کردن خاموش   در  بسیار  تالش»  مناه ب  خود  کتاب  در 2« سموئل»  .آوریممیصخصو

 
 لبنان،   ،بیروت  پولسی،کتابخانه    انتشارات،  سترسب  کیرلیس  و  یا ار   یوسف  مطران   ،شقع  فیض  شدن  نیسماج  - 1

 . 13 ص ،1993 ،اول چاپ
و معروف به    ، شدنامیده    «بن عباس  یحییل بن  ئسمو»  به اسالم  یدنبعد از گرو  «بن آبونا   یهودابن    یلشموائ»  - 2
و  یهودی،  یااز خانواده ،دان و مهندس و پزشک مسلمانیاضی ر وی  (.م 1180 تا م1130)است  ی«ل مغربئسمو»

  ین به سرزم  یبغداد مهاجرت کرد و بعد از مدت  ه اش از فارس بخانوادههمراه  سپس    .در مغرب بود  یخاخام بزرگ  شپدر 
به اسالم    دادیکه به او فرمان م  یددرا  محمدخدا    یامبرپ  یایؤاز آنکه رم پس  1163. در سال  منتقل شدفارس  

 یافت. فارس وفات  ینبگرود مسلمان شد و در سرزم
د   :  10آیۀ    افتعالی در سورۀ احقاین سخن حقدر   َد َشاه  ه  َوَشه  ْم ب 

ه  َوَکَفْرت 
ْند  الَلّ ْن ع  ْن َکاَن م  ْم إ 

ْیت 
َ
َرأ

َ
ْل أ ي ق  ْن َبن  م 

یَن  م  ال 
ي اْلَقْوَم الَظّ َه اَل َیْهد  َنّ الَلّ ْم إ 

ه  َفآَمَن َواْسَتْکَبْرت  ْثل  یَل َعَلی  م  ْسَرائ  [ از نزد بگو به من خبر دهید، اگر این ]قرآن)  إ 
ده و ایمان [ گواهی داخدا باشد و شما بدان کافر شده باشید و شاهدی از فرزندان اسرائیل به مشابهت آن ]با تورات

 ،(کندآورده باشد، و شما تکّبر نموده باشید ]آیا باز هم شما ستمکار نیستید؟[ البته خدا قوم ستمگر را هدایت نمی
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 .دهدمی  پاسخ  یانیهود  هب 2« کمونهابن »ای با درمحاوره  1« یهودیان

  و   ،اندکرده  جسمانی  تورات  در  را   خدا   هاآن  که  کندمی  اعتراض   یانیهود   هب  سموئل
 : کندمی  بیان چنین  «تنقیح»ال بکتا  در  را   دوخ اعتراض  کمونه ابن

  مالحظه   را  بسیاری  هاینمونه  است  شده  نوشته  هاآن  دستان  هب  که  توراتی  در  ام»
  توصیف   ایگونهبه  را  خدا  که  حالی  در  کنند،می  داللت  یهب تش  و  تجسیم  به  که  کنیممی

  که   اموری  و  میزآ کفر   امور  دیگر  و  باشد؛  داشته  توصیفی  چنین  ندارد  امکان  که  اندکرده
  چنین   ندارد امکان و دانند،می مکن نا را  وقوعشان حتی  و هستند،  دوربه هانآ از  هاعقل

  موسی  رفتن  باال  به  مربوط  یخبرها  جمله  از  ؛دنباش   خدا  جایگاه  و  نشأ  در  توصیفاتی
  نش آفری اینکه همچنین .دیدند نجاآ در را خدا  دن گویمی  که امتش بزرگان همراهبه کوه از

  ساخت   به  شروع  شد  خارج  کشتی  از   وقتی  نوح  که  خبر  این  و  ؛بود  خدا  صورت  به  آدم
  . کرد   استنشاق   را   آن  بوی  وندخدا و  کند  پیشکش  هاییقربانی  تا کرد   داخ برای  قربانگاهی

  ، نی پشیما   دادننسبت  مثل  توصیفاتی   و  ؛ندشد  تهنوش  اخد  دست  با  که  لوح  دو  همچنین
  وند خدا که خدا به دست این از دیگر توصیفات و ،نزد حرف ،صدا با تکلم ،محبت  ،خشم

 3« .است  دوربه و منزه هانآ از

 
ظاهر   دهیم می خبر  ماو  ؛و نبوت شهادت داده است رسالت یبر درست  یلئاسرایاز بن فرماید یکییم یحتصر  خداوند

روی پس  ؛استبوده  یهود یاز علما  یکیآورد  یمانن اآن و رسول قر آقر که به آورندۀ   انیکسیکی از  کندیم یانب یهآ
از عق  یگراند  با   یهآ   ینا   سخن تا  المجهود ف.  خود بازگردند  یدۀاست   دربسیار    تالشیهود )ال  مافحا  ی)کتاب بذل 

توزیع دار الشامیة ـ چاپ و نشر و    ،دمشقدارالقلم ـ  انتشارات    ی،مغرب  یی یح ل بن  ئ : سمو(کردن یهودیانخاموش
 بیروت. 

هـ(، سلسلة الیهودیة بأقالم یهودیة، دار   683کتاب تنفیح اْلبحاث للملل الثالث: سعد بن منصور بن کمونه )  - 1
 . 357لبنان، ص  ،و مکتبة بیبلیون

»تنفیح ای که قربانی کتاب خود شد:  هـ(، قرن هفتم هجری، نویسنده  683الدوله سعد بن منصور بن کمونه )عز  - 2
 االبحاث للملل الثالث«

اند؛ در این کتاب آمده است: »و  طور اجمالی از سموئل از کتاب »افحام الیهود« برگرفته شدهاین اعتراضات به  - 3
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 : دهدمی  پاسخ چنین  سموئل به  پاسخ   در کمونهابن  و

  ۀ کلم  دوازده  و  است،  شده  ذکر  تورات  جای  ینچند  در  تمثیل  و  تشبیه  از  نهی»
 و  او   به  ورزیدنشرک   و  الله  جایبه  خدایی  برگرفتن   از  نهی   نیز  لوح   دو  روی   بر  شدهنوشته

 . هستند او تخیل و تشبیه و تمثیل از نهی

  باشد   بوده  یار بید  در  اگر  است   شده  گفته  ،دیدند  را   خدا  ،قوم   بزرگان  اینکه  دربارۀ  اما
  ای بر   قطعی   داللت  و  ، ظاهری  حس  با  نه  شود می  دیده  خواب  در  که   بوده  چیزی  همانند 

 کرده   نهی تشبیه  از را هاآن تورات  از دیگر جای در متعال  وندخدا  که است آن مطلب این
  تصویری   هیچ  جایگاه  آن  در  هاآن   است  شده  گفته  .است  داشته  برحذر  آن  به  اعتقاد  از  و

 . اند کرده نفی را  مرئی چشم  با حقیقی یتؤر فقط کههم هست   دیگری مطالب  و ندیدند

  است؛   نبوده  قبیل  نآ  از  جایگاه  این   در  شدهثابت  یت ؤر  که   است  کرده  مشخص  پس
  شده جسمانیغیر  یامعن  و  باطنی  حس  بین  را  نسبتی  و  کرده،  مهربانی  متعال وندخدا  زیرا
 ه داد  قرار ی باطن چشمی  ـدانندمی شریف  را او کهـ خود  بندگان برای  و ،است  کرده اربرقر 

  د؛ شون  ییراهنما چیزها آنو هستۀ و مغز  معانی بر عقل با و ؛دنبین ب را اشیا آن با که است
   .است  بصیر حقیقتا   باشد شده آفریده برایش  یچشم چنین  که کسی و

  پس   ؛کندمی  کمک   عقالنی   قوای   به  که  باشد   تخیلی   قّوۀ   همان  ، چشم  آن  چه بسا 
  ؛ کند می  داللت  ست نی تردیدی  نآ  در  که حقایقی  به  که  بینیممی را  عالی  بزرگ    تصویریک  

  طور   همین و  ،فهمید  خواندن  بدون  و  تفکر  با  فقط  را نماز  معنی تواننمی  که  طور   همان  و
  اگر   خصوصبه  شود،نمی  حاصل  شانمعانی  ،شدنگفته  بدون  که  دیگر  مثال  صدها

  نظام   که  نبود  احساسی  اگر  بتیتر   این  به  .کنیم  فراهمعدۀ بسیاری  برای    را  آن  مبخواهی
محتمل  .شدمین  ثبت  هااین  کند  ثبت  هاحکایت  و  هامثال  با  را  عقلی   است   بنابراین 

  شد سازماندهی    متعال  پروردگار  بزرگی  از  یلئاسرابنی  شیوخ  و  موسی  برای  که  وضعیتی

 
توسط آن کفریات تجسیم  بخواهیم  ما  اگر  درازا خواهد کشید  به  کتاب  تنقیح  این  کتاب  آوریم...«  شماره  به  را  ها 

 . 356ص  االبحاث للملل الثالث:
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 شان برای  و  دیدند  هاآن  که  یتصویر   نآ  با تمام عظمت و درخشندگی  ؛باشد  بوده  گونهاین
  حالی   در  ؛اتفاق افتاد  آن  یتؤر  با  همراه  که  انگیزیشگفت  و  بزرگ  امور  و  ،بود   شده  آفریده

  که  ی بینایان به پس  ؛دکنن نمی  تحمل را ور ن آن دیدار   که هستیم  1ی ن نابینایا همچون ما  که
  غیر  بر  ـیار بید در  یا خواب درـ تصاویر دیدار از آنچه . کنیممی اقتدا ببینند را آن توانندمی

 اینکه  و  ، کندزایل می  را   قهر و خواری  و  آسان،  را   آن  تصور  ،است   شده  تجربه  شان حقایق  از
  و   حرف  مثل  درست  ؛رسدمی  نظر  به  بعید  خیلی  باشدبوده    مناسب  ادراک   دو برای هر  

  ولی   ستنی  صدا  و  حرف  با که    کالمیهمان    هستند؛  خدا  کالم  به  کنندهداللت  که  صوت
 .ودشمی  نامیده «خدا کالم»  وجود این با

  و   انبیا  تا  است  کرده  خلق  متعال  وندادخ  که  است  تصویری  همان  این  ترتیب  این  به
  صورت به  چه بسا  و  ؛است  عزوجل  خداوند  جالل  و  عظمت  دهندۀنشان  و  ،دببینن   را  آن  ااولی

  نداشته   اعتقاد  حلول  و  تشبیه  و  تجسیم  به  اگر  و  باشد؛  شده  نامیده  «اله»  اسم  به  مجازی
   .بود  نخواهد نآ از ایچاره  باشیم،

  »صورت«   اینکه  وجود  با  ؛شودمی  داده  نسبت   او  صورت  به  آدم   تخلق  ب تیتر   این  به 
ایجاد    منظور  این  به  چه بسا  و  ، ستنی  ترسیم  و  شکل  آن  از   منظور  ولی  شود می  اطالق
 2« .استنشده 

  ،دهد   پاسخ   را   خدا   کردنجسمانی   ۀشبه  است   کرده  تالش  بسیار   کمونه ابن   اینکه   وجود   با
 امامان   هاآن  چراکه  ؛ است   نرسیده  اندکرده   بیان   نبوت  بیت اهل  که   حقیقتی   به   او  ولی

  و   بیان  ترینواضح  با  را   خودش  صورت  بر  خدا   توسط  دمآ  تخلق  معنی  و  هستند  هدایت
  ؛ است  تخلق  جهان  در  سبحان  الهوت  تجلی  ،انسان  .کنندمی   توصیف  برهان  تریندقیق 

  یا   ،خدا   صورت   همان  یعنی  ؛باشد   خلق  در  یخدا   کندمی  شایسته  را   او  ، انسان  فطرت  پس

 
از    اشک  خروج  با  همراه  اوقات  بیشتر  در  که  شدبا  داشته  بینایی  ضعف  که  است  کسیش(:  اعم  جمع)  مشع    - 1

 . 358 ص: الثالث للملل بحاثاال  تنقیح کتاب .است چشم 
 .357 ص: الثالث للملل بحاثاال  تنقیح - 2
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 . باشد  خدا  دست  یا ،خدا  وجه

  پیامبر  :فرمود  نشاای  که  است  شده  روایت  رضا   امام  از  ،هروی  صلتااب  از
  مرتبۀ   .ستا   دیده   را   متعال  وند خدا   ببیند   مرگم   از   بعد   یا  م ا زندگی   در   مرا   هرکس»  : فرمود
  در   بهشت  در   اشدرجه  در   را   او  هرکس  پس   ؛ است  درجات  باالترین   بهشت،   در   پیامبر

  پسر  ای  : کردم  عرض  : گوید   راوی   «.است  دیده  را   تعالیوتبارک   وند خدا   ببیند  جایگاهش
  صورت   به   نگاه   «الله  اال  اله  ال»  ثواب »  ؟چیست  اندکرده   روایت  که   خبر  این  نیمع  ، خدا   رسول

  از  صورتی   با   را   تعالی  خدای  هرکس  ، اباصلت  ای »  :ودرمف   ایشان  « است  متعال  وندا خد
  و   رسوالن  و  انبیا  ،متعال  وندخدا   صورت   ولی  ؛ت اس  ورزیده  کفر  باشد  کرده  توصیف   هاصورت
 شانوسیله به   که   هستند   کسانی   همان  هاآن   ؛ هستند  ( علیهم  الله   صلوات)  او  های حجت

ل ّ   : فرمایدمی  متعال   خداوند   . شودمی  توجه   شمعرفت  و   دین   و  عزوجل   وند خدا   سویبه    ک 
َك   َوْجه    َوَیْبَقی    *   َفان    َعَلْیَها  َمْن  ّ

و  َرب  ْکَرام    اْلَجاَلل    ذ    ؛ است  فانی   است  []زمین   بر  هرچه) 1َواْْل 
ل ّ   :فرماید می  نیز   و  ( ماندمی   باقی  پروردگارت  ارجمند  و  باشکوه   وجه   و  * اَلّ   َهال ك    َشْيء    ک    إ 

 3«.او( )صورت(  وجه مگر است نابودشونده چیز  )همه  2َوْجَهه  

 خداست  پسر  مسیح
  مسیحیان   اینکه  و  است،   نبوده  مقدس  کتاب  مولود    فقط   «خدا   پسر»  گذارینام   ۀلئمس
  دقیق   دارد   اختصاص   او  به   فقط   عنوان  این   و  ست خدا   پسر  یگانه   « مسیح»  که   اندکرده  تفسیر 

  چنین   .کندمی  اثبات  را   آنان   ادعای  عکس  که  دارد  وجود  شواهدی  ، برعکس  بلکه  نیست؛
  سخن  یمشخص نا  الهی  نیروی   دربارۀ  که دارد    وجود  «اخناتون »  دهایوسر   در  شاهدی

 
 . 27و  26الرحمن:  - 1
 . 88قصص:  - 2
 . اعلمی حسین شیختحقیق   .م1984 /ق1404 وق،صد شیخ،  106 ص 2 ج: الرضااخبار  یونع - 3
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  را   نآ  از  قسمتی   ما  و   است،  شده  صادر  نآ  از   شتفاصیل  و  یاتئ جز  ۀ هم  با   کیهان   که  گویدمی
 کنیم: می  بیان اینجا  در شودمی  مربوط  ما موضوع به که 

 ای، یگانه تو»

 ؛درخشیمی زنده آتون   هیئت در که 

 ؛افروزیبرمی و دهیمی ورن

 ؛ گردیبازمی سپس و شویمی ورد

 ؛اییگانه تو

 ؛است شده  صادر تو از چیز  هاونمیلی  آنکه حال

 ؛ شوندمی پر تو درخشش از هاچشم ۀهم

 . زیبایی صورت اوج در تی س ه «زرو » تو هستی،  آتون تو

 ، منی قلب در تو 

 ، شناسدنمی ستا شایسته که گونهنآ را   تو ،اخناتون تو پسر  جز کسهیچ و

 1« .بشناسد را  تو جالل و هاراه تا یاداده فهمی او به تو و

  ـاست  کرده  اعطابه او    را   چیزهمه خداوند    کهـ   خدا   پسر  عنوانبه   «اخناتون»  از  اینجا  در   و 
 . کندمی تعبیر 

 : است آمده نیز قدیم  عهد  ، تورات  در «خدا  پسر» عبارت 

 یبرا   دختران  و  ین زم   ی رو   بر   شدن   یاد ز   به   کردند   شروع  یان آدم  چون   که   شد   واقع   و   1)
  هرکدام  از  و  یکومنظرند،ن  که   یدندد  را   یانآدم  دختران  خدا   پسران  2  یدند،گرد  متولد  یشانا 

 
 . 51 ص دینی، محرک أمنش و دین ماهیت دربارۀ بحثی سواح، فراس: انسان دین - 1
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،  «6:4  پیدایش»  سفر  در  همچنین 1(. گرفتند یم  یشتنخو  ی برا   زنان  ،خواستندمی  که
 .«6:1 ایوب» و «1:29 رامیمز»

  شده   توصیف  صفت این  با  هرکس  که  ستنی  اعنم  این  به  «خدا   پسر»  واژۀ  یا عبارت  پس
  یوحنا   انجیل  در  جدید  عهد  در  مقدس  اب کت  در   را   «خدا   پسر»  شرح   ما   بلکه  ؛خداست  است

  خدا   فرزندان  که   داد را   حق  ین ا   یرفتند پذ را   او  که   یکسان  ۀهم   به   اما   12) :کنیم می  مشاهده
  خواهش   از نه  ی، بشر  یزادن   با  نه  که آنان 13 آورد؛  یمانا  او نامبه   که هرکس به  یعنی شوند، 

 2(. شدند زاده خدا  از  بلکه  مرد،  یک   ۀخواست از نه   و تن

 خدا  پسر و  شنوده پاپ
 : گویدمی خدا  پسر عنوانبه  مسیح جایگاه دربارۀ  شنوده پاپ  

 3« ستاو جوهر   و الهوت و داخ  ماهیت همان با  مسیح بودن فرزند »یگانه

   جمله:   از  کنند؛ می  داللتخودش    برداشت  و  فهم  به  که  آوردمی  گواه  عنوانبه   را   متونی  و

 تعمید غسل مناسبت به فرزند برای پدر شهادت  -1

  زیرا  است؛  هداد رخ   ساآمعجزه  یصورتبه   تعمید  غسل ۀ حادث که کندمی  بیان شنوده  پاپ
  پسر  یگانه  او  گفتمی  کهبود    داییص  و  آمد،  فرود  او  روی  و  شد  ظاهر  کبوتر  و  گشوده  انسمآ

 : گویدمی و  ؛شدم  شادمان او با  که است من

  چه   دیگر   باشند  خدا   پسران    مردم  ۀهم  و  باشد   بوده  عادی   فرزندی  رابطۀ  یک  این   اگر »

 
 .2و  1آیه  6سفر پیدایش: اصحاح  - 1
 . 13و  12آیه  1انجیل یوحنا: اصحاح  - 2
  ،اول  چاپ   ،قاهرهچاپخانه انبا رویس،    مرقسی،سقف( کرازه  ، پاتریارک )سرا  سوم  شنودۀ  پاپ:  مسیح  الهوت  - 3

 . 13 ص ،م9911
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 1« ؟است معجزات  همه این  به نیازی

  مردم   ۀ هم  است  نگفته  مقدس  کتاب  زیرا   ؛ است  شنوده  پاپ  از  ایهمغالط  این  حقیقت  در
  و   ؛ خداست  فرزند   دهد   انجام  را   خدا   ای کاره  هرکس   است  گفته   بلکه   ، هستند  خدا   فرزندان
  برای   وند خدا   بله،   .است  شده   فرستاده   خدا   طرف   از   او  دهدمی   نشان  پسر   برای   پدر   شهادت 

  در   او  و  ،فرستدمی  را   پسرانش  از  یکی  ،زمان  هر  در  و  دهدمی  گواهی  فرستادگانش  و  انبیا
  همچون   زمین  در   هاآن  .کند  ییراهنما   خدا   سویبه   را   هاآن  تا   ست تنها  و   یگانه  هاآن  میان

  کند،   هدایت  را   آن  که  باشد  داشته  وجود  ناخدا   یک  از  بیش  تواندنمی   و  هستند  دریا  در  کشتی
  حقانیت   برای   باید  او  و  باشد  شده  یید أ ت  کشتی  صاحب  طرف  از  یمتن  با  است  الزم  ناخدا   این  و

  حقانیت   به   تصریح   اینجا   در  شهادت   این  و  بدهد،   گواهی  برایش  او  توسط   کشتی  این   راهبری 
  31)  : است  فرموده   بیان  را   آن  عیسی  که  طور   همان   ، است  خودش   ان زم  در   مسیح

  ای بر   که   هست   یگرید  اما  32  . یستن  معتبر  شهادتم   دهم،   شهادت   یشتن خو  بر  خود   من  اگر
  تأکید   عیسی  و 2(. است   معتبر  من  ۀدربار   شهادتش  دانمیم  و  دهدی م  شهادت  من
 مرا  که   یپدر   همان  و  37)   :ندارد  جسمی  او  پس  ؛ببیند   را   خدا   تواندنمی   کسهیچ   کندمی

 3(. ایدیده ند  را   او  هیئت  و  یده نشن  را   او  یصدا   هرگز  شما   .دهدیم  شهادت   من  بر   خودْ   فرستاد، 

  او  به   کمکی  هیچ  ،پردازدمی   معجزات  به  بودن  خدا   فرزند  اثبات  برای  او  اینکهعالوه  به 
  داد   انجام   ( عیسی)  مسیح  آنچه  از   تربزرگ   معجزاتی  ،النسو ر   و  انبیا   از  بسیاری   زیرا   کند؛نمی 

  روح  بردارفرمان   هاآن زیرا  ؛ هستند  خدا  پسران ـمجازی  معنای  در ـ  نیز  هاآن  و  اندداده  انجام
  کننده صلح   هرکس  و 4(.یند خدا   پسران  شوندی م  یتهدا   خدا   روح  با   که  آنان   یرا ز   14)  : هستند
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 خوانده   خدا   پسران  یشانا   یرا ز   کنندگان،صلح   حال  هب  خوشا  9)  :دشومی  نامیده  خدا   پسر  باشد
  شایسته   پس   ؛ سازندمی پیاده   خواهدمی   خدا   را   آنچه   و   کنندمی  کار   هان آ  زیرا   1(. شد  خواهند

  مسیح   اینکه   و  شنوده   پاپ ادعای  اثبات   برای   ات معجز  بنابراین  . باشند خدا   پسران  ند شومی
   .دن ندار صالحیت  نامدمی  خدا  پسر  تنها را 

 فرماید: می  احمدالحسن سید

  اشتباه   به   را   جاهالن  کاربردهایشان  و  آمده  انجیل  یا   تورات   در   که  عباراتی  این»
  انسان  بودنفرزند  از  تاـ   اندنموده   تأویل   را   هاآن   نیز غیرعامل  علمای  و  است  انداخته

  ـکنند   ادعا  انسان  برای  را   مطلق  الوهّیت   یا  بزنند،   دم  سبحان  خداوند  برای
  ،مجموع  در   هااین   بلکه   ؛ نیست   انسان   برای   مطلق  الوهّیت   معنای به   وجههیچبه 

  خواهان  که  انسانی  اگر  .هستند  انسانی  هر   برای  بودنحقیقی   فرزند  ۀکنندنفی
  خداوند  که  طور  همان ـ   کند  التفات  آن  به  گشوده  دلی  با  است  حقیقی  شناخت
  عیسی  دید  خواهد  قطعا    ـاست  فرموده  اراده  چنین   کرده  خلق  را   او  که  سبحان

  . کندمی   حمد  را   او  و  گوید می  سپاس   را   خدا   آورد   زبان بر  را   عبارات   این   آنکه   از   پیش
  انبیا   تمام  بر  کلمات  و  هاعبارت   این  یابددرمی  قطعا    بنگرد  انصاف  ۀدید  با  انسان  اگر

  بر  او  جانشینان   و   خلقش   بر   خدا   های حجت   که   کسانی  همان ـ   اوصیا   و   مرسلین   و
  زمان   افراد  ترینعارف   ،الهی  هایحجت  از  هرکدام  .است  منطبق  ـهستند   زمینش
  از دیگری کسهیچ نه وـ او فقط  که مطلب این لذا  و است، بوده  خداوند  به خودش

  صادق   او  بر   مطلب  این  همچنین  .کندمی   صدق  او  بر  شناسدمی   را   خدا   ـزمانش   اهل
  کسی   است  معرفتش  حق  که  گونهآن   را   الهی  حجت   و  خدا   جانشین  که  است
  و   کیست  پسر   داندمی  در پ  فقط)   :است  کرده  خلق  را   او  که  خدایی  مگر  شناسدنمی 

 «(.کیست پدر دانند می بخواهد،  پسر  که کسانی و  پسر  فقط  همچنین

 
 .9 آیه 5 اصحاح :متی انجیل - 1
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 اش وصی  به   محمد  حضرت  خدا   پیامبر   سخن   در  که  است  اینکته   این  و
  و  أنا  اال  الله  عرف  ما  علی!  »یا   : فرمود  که  آنگاه  ،است  آمده  طالبابی   بن   علی
 را  خدا   کسی  ،علی   ای» 1انا«  و  الله  اال  عرفک  ما  و  انت  و  الله  اال  عرفنی  ما  و  أنت

  نشناخت   را   تو   کسی  و  تو،   و  خدا   مگر   نشناخت  مرا   کسی  و  تو،  و  من  مگر   نشناخت
 .« من و خدا  مگر

  خداوند  عیال   ،خالیق   تمام   که   بداند  را   واقعیت  این   باید  انسان  همچنین 
  فرزندانش   رایب  پدر   که  طور   همان  ؛دارد   رحمت  هاآن  بر  او  و  هستند  متعالوسبحان 

  است   مادری  از   ترمهربان   خالیق   به   نسبت   خداوند  بلکه   ؛کندمی   مهربانی   و   دلسوزی
 اولیا  و  اوصیا  و  انبیا  از  مخلصین  قطعا    و  ؛ورزدمی   مهر  فرزندشیگانه   به  که

  خدای   اینکه   به  ترنداولی  هاآن  پس   ؛هستند   سبحان  خداوند  نزد  خالیق  ترین محبوب 
  را   سبحان   خداوند  هاآن   چراکه  ؛ باشد  پدر   ، ا معن  این  در   هاآن   برای   متعالوسبحان 
  به  و  اطاعت   پدرش  از   صالح  فرزند  که   طورهمان   ،اند دهنکر   نافرمانی  و  کرده،   اطاعت

 خدا   فرزندان  هاآن  که  است  صحیح   معنا  این  به  پس  ؛کندمی  نیکی  و  احسان  او
 چراکه   ؛اندگرامی  و  ارجمند   بندگانی  بلکه   ،نیستند   مطلق   الهوت   هاآن   . باشند

 2« .هستند شکرگزار

 تجلی موقعیت  -2

 : گویدمی  شنوده پاپ

 3« ؟چیست برای از  ـابر و نور یعنیـ  تجلی در یمجد   و بزرگواری چنین»

 
 . 125ص  :مختصر بصائرالدرجات - 1
 .94 ص ،احمدالحسن سید: توحید - 2
 . 13 ص: مسیح الهوت - 3
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 چه  دو  نآ  تجلی  نیز  و  ،ایلیا  و  موسی  هیئت  تغییر  دربارۀ  او  دانستیممی  کاش  ای  و
  مسیح  دربارۀ   که   بگوییم   را   چیزی   همان   نیز   دو  ن آ  حق  در   توانیم می اینکه آیا    و   ؟!گویدمی

 ؟ دشومی گفته

س  یسی،ع  روز  شش  از  پس  و  1) طر    خود   با  را   آنان  و  برگرفت  را   یوحنا  برادرش  و  یعقوب  و  پ 
  شد:  دگرگون  او  یمایس   یشان،ا   حضور  در  آنجا،  در   2  .برد   خلوت  به   بلند،   ی کوه  فراز  بر

  ین ا   در   3  . بود  شده   ید سف  نور،   همچون   اشجامه   و   درخشیدیم  ید خورش  چون   اشچهره
 1(. پرداختند  گوو گفت   به   یسی ع  با   و  شدند   ظاهر   یشان ا   چشمان  برابر   در   ایلیا  و   یموس  هنگام، 

 : دهدمی توضیح  را  « ظهور» تجلی  این نیمع مقدس ابکت تطبیقی  فسیرت

  ، تجلی  .است  بوده  پادشاهی   عظمت   و  مجد  از  ایایهس  ،تجلی   این  که  راستیبه»
  که  طور  همان ؛بود  ش شاگردان از تن  سه به عیسی  پروردگار الوهیت برای خاص اعالمی 

ف   در  و   داد  انجام   عیسی   که   بود  کاری  هر  ایبر   خدا  طرف  از   ییدی أت ر    . بود  انجامشان   ش 
  و   است ناموس   تمثیل   موسی  .هستند  قدیم  عهد  در  یاانب  ترینبزرگ  از   تن  دو  ایلیا  و  موسی 
  ؛ ( 19  تا  15  :18  نیهتث )  است  داده  خبر   بزرگ  پیامبری  آمدن  از  و  ،نوشته  را  گانهجپن   اسفار

  ظهور   و  ؛(6  و  5  :4  کیمال )   اند داده  خبر   مسیح  آمدن  از  که  است  انبیایی   ۀنمایند  ایلیا  و
  تا   است  شبودنمسیح  ویژگی  با  او  انیسمآ  رسالت  بر   ییدیأت  ،مسیح  پروردگار  با  دو  نآ

  روی   بر  ،ابر   ازـ  خدا  صدای  که  طور  همان  ؛کند  کامل  را  خدا   انبیای  سخنان  و  خدا   شریعت
  کوه   روی  بر  خدا  صدای  ،(9:19  خروج:)  کرد  عطا  ششریعت  برای  حجتی  ـسینا  کوه

 2« .است  ارزانی داشته مسیح  پروردگار خنانس به را حجتی ،تجلی 

  رخ   نیز   ـایلیا   و   موسیـ   پیامبر   دو   هر   برای   تجلی   اینکه  به   کندمی   اشاره   تطبیقی  ر تفسی
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  دارد   اختصاص   نیز  اهآن به باشد مطرح  خدا   یار گو ر بز  و  مجد  اینجا  در  اگر  پس  ؛است  داده
  ظهور   که  دارد   نکته  این  به  مهمی  ۀاشار   عالوهبه   .است  نداشته  اختصاص   مسیح   به   فقط  و

  رساندن ن یاپابه   برای   اشایی مسیح   صفت  با   مسیح  آسمانی  رسالت  برای   ی یید أت  ،دو  آن
  ، رسوالن  و  انبیا   دیگر   ماننده   نیز  مسیح  پس .است  بوده شانبیای  سخنان  و  خدا   شریعت

  سخنان  و  خدا   شریعت   ۀرسانندپایانبه   و   کنندهکامل   او  و   ،است  شده   فرستاده   سمانآ  طرف  از
  آنجا   ؛ است  کرده  تأکید   آن  بر  مسیح  خود   که   است  اینکته   همان  دقیقا    این  و   ؛انبیاست 

 امیامده ن   کنم؛   نسخ   را   یامبرانپ  ی هانوشته   و   تورات  امآمده  ید مبر   گمان )  است:   فرموده   که
 1(. کنم تمام تا امآمده  بلکه کنم، نسخ  را  هاآن

 است دیرینه  ، پسر  برای پدر شهادت  -3

 : گویدمی  شنوده پاپ
  است:   گفته  مرا  خداوند  ...  7)  است  آمده  9تا    7آیات    ،دوم   اصحاح  مزمور  در  آنچه»

  خواهم   تو  یراثم  را   هاملت  که  بخواه،   من  از  8  . ساختم  مولود   را  تو   امروز  ی؛هست   من  پسر  تو
لک  را  ینزم   یهاکران  و  ید،گردان   ی خواه  را  یشانا  ینآهن   یعصا  به  9  .ساخت   خواهم  تو  م 

  فرزند   یگانه  مسیح   کندمی  بیان  که  است  قدیمی  شهادتی  ،نآ  از  منظور  و  (.شکست
 2« .کندمی داللت نکته  همین به متن  این و ؛خداست

  قدیمی   چاپ   در  «9تا    7آیات    ،دوم  صحاحا   ورممز»  در  کندمی   بیان  ودهشن   پاپ  که  متنی
  )عیسی(  مسیح   از   غیر  دشومی  اشاره   او  به  که  کسی  کندمی   بیان  وضوحبه   و   ،دار د  وجود
  همچون  و  ،دارد  پادشاهی  و  تسلط  ،زمین  هایکرانه   تمام  بر  که  است  شاهیپاد  او  بلکه  ؛است
  پادشاهی   عنوانبه  مرا   پروردگار )  :کندمی   نابود  و  خرد  را   دخو   دشمنان  ری،گوزه ک  هایظرف

  پروردگار  ؛ دهم   خبر   را   پروردگار  امر  تا  داشت  پا  بر  ـمقدسش کوهـ  صهیون  بر   خودش   طرف  از
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  را   هاامت  من   ، کن  درخواست  من   از   .کردم  مولود   را   تو   امروز  ؛ی هست  من   پسر  تو   : گفت  من   به
  ی عصا   به  را   یشانا   .یدگردان  خواهم  تو   ملک  را   ینزم   یاقصا   و  ،داد  خواهم  تو  یراثم  به

 1(. نمود  یخواه شانخرد گرکوزه  ۀکوز  مثل شکست؛  یخواه ینآهن

  به  و   نکرد   ی پادشاه  زمین   ر ب   مسیح   . است  کرده   حذف  را   تو«   »ملک   عبارت   نوده ش  پاپ 
 . است کرده حذف متن  از  را  آن را  پاپ  بینیم می  دلیل همین 

  بنده   و   کند،می   داللت  مسیح  از   غیر   شخصی  به  ـوضوح بهـ   متن  این   حقیقت   در
  توجهی  « داد  خواهم  تو   یراث م  به   را   هااّمت   »من  عبارت   به  شنوده  پاپ   چرا   شومنمی   متوجه
  بوده  ایمانی   میراث  منظور،   بگوید  اگر   ؟ یافت  دست   میراث  این   به   او  یا آ  ؟ است  نداده  نشان
  تو   ملک  را   ینزم  یاقصا  و»  کنیم:می  توجه  متن  ادامۀ  به   مفهوم  این  ابطال  برای  است،

  شان خرد  گرکوزه  ۀکوز   مثل  شکست؛  یخواه  ین آهن   یعصا   به  را   یشان ا   .یدگردان  خواهم
  عصایی با را  هاآن یاآ و ؟کرد  پادشاهی  زمین هایکرانه تمام بر  مسیح یاآ «.نمود یخواه

 . کندنمی  ایاشاره  چیزی  چنین  به   متن ؟ شکست هم در  سفالین  های کوزه  همچون ین هنآ

  صورتی  آن  به  یعنیـ  دیگران  از  متفاوت  صورتبه  عیسی  ید فرزن  نسبت  گرفتننظر در  اما
  برخوردار   او  جوهر   و   الهوت  و   خدا   ماهیت   از   که   بوده  فرزندش   یگانه   او  گوید می  شنوده   پاپ   که

  ایمان   و  ، هستند   منانؤم  همان  خدا   پسران  . تابدبرنمی  را   مفهومی  چنین   متن   این   ـ 2است  بوده 
  که  داد  را   حق   ینا   یرفتند،پذ   را   او  که  ی کسان  ۀهم   به   اّما  12)  : تسنی  بدن  یا  خون  با   هاآن

  ی، بشر   یزادن  با نه  که  آنان  13  آورد؛  یمانا   او  نام به  که  هرکس  به  یعنی   ؛ شوند  خدا   فرزندان
   3(. شدند زاده  خدا  از بلکه  مرد،  یک ۀ خواست از نه  و  تن خواهش   از  نه

  که   داده  انجام  معجزاتی  که  دلیل   این   به  ،او  دنو ب  فرزندیگانه   و  بودنالهوت   اثبات  اما
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  ـیدگومی   «مسیح  الهوت»   خود  کتاب  در شنوده  پاپ  که  گونهآنـ   بودند   نداده   انجام  دیگران
 .داد  خواهیم قرار  بررسی و  بحث مورد آینده فصل  در که است موضوعی  این

 



 : دوم  فصل

 یحمس الوهیت

  خواهیم  عیسی  اولوهیت  برای  مسیحیان  هایاستدالل  ترینمهم   به  فصل  این  در
  اینکه   به  دارند  اشاره  کنندمی   تأکید  هاآن  که   متونی  به  شانهایاستدالل   بررسی  با   ؛پرداخت

  مساوی   و  دهنده،نجات   و  «فداکار»  یگانه   اواینکه    و  ،است  مجّسم   خدای  و  انسان  مسیح
  خواهد نمایان  هاآن استدالل از متون  این  بودن   دور مبحث،  این در و ؛ است ( پدر)  »خدا« با

  نفی  او  از  ا ر   مطلق   هیتو ال  که  دن ار د  وجود  واضح  داللت  با  و   محکم  متونی  حتی  اینکه  و  شد،
 . ندنکمی

  نیز   شد   جاری  مسیح  دست  هب  که  معجزاتی   ۀلئمس  بررسی   و  بحث   به   فصل   این   در
  دیگر  یا   اند، بوده   فرد   به   منحصر   خود   نوع  در   معجزات  این   یا آ   دید  خواهیم   و   پرداخت،   خواهیم

   ؟اندداشته  معجزاتی چنین  هم رسوالن و انبیا 
  کتاب  در   او  مکتوب   کلمات   و  ، بود  صریح   و   روشن  ( عیسی  =   )یسوع   مسیح   دعوت

این  کنندمی   داللت  روشنیبه   ،مقدس   و   ، بوده  خدا   طرف  از   ایفرستاده   و   پیامبر  او  که به 
  او  هرچه   و   او  ۀاراد  و   خواست  اساس   بر   و   داده،می   انجام   ه فرستاد  را   او  که   را   کسی  های ار ک

  انجام  یار ک  و  بود،  خدا   به  ار توسلتاسخو   او  زیرا   است؛  کردهمی   عمل  کند  اراده  و  بخواهد
  بوده   سبحان   وندخدا   درگاه  به  فقیر  و  ندازمنی  او  پس  .ستخدا   رضای  مورد مگر آنچه    ندهد
  خواهیم   روشن  مسیح  سخنان   طریق   از  را   واقعیت  ما ـ کردیم  تأکید  که  طور   همانـ   و  ،است

  زوال   هرگز  من  سخنان  اما  شد،   خواهد  یلزا   ین زم  و  آسمان)  است:  فرموده   وی  که  آنجا  ؛دکر 



 م الهوت مسیح، حقیقت یا توّه   ـ شناسیزبان و دینی مطالعات    عالیسسۀ آموزش ؤم ........... 80

   :کرد خواهیم مالحظه ،آیه  این  «تطبیقی تفسیر» به مراجعه با  1(. یرفت پذ نخواهد

  سخنان   اما  ود شمی  نابود   ـ ناگزیرـ  ینزم   که  کند می  تأکید  ما  برای  عیسی   پروردگار »
 2« .دن شو نابود یا  یابند تغییر  دار ند امکان او راستین

  نشان  که  اندکشیده  تصویر   به  را   هاییاستدالل   و  تعالیم  ،مفسران  خیبر   و  کلیسا  پدران
  خواهد   روشن   بحث   این  طریق   از   که  تعالیمی   ؛ است  بوده  مطلق   مسیح،   الوهیت   دندهمی
  دارد  وجود  تفسیری  دید  یمخواه  حتی  و  ندارند  یمحکم  داللت  و  هستند  متشابه   متونی  شد
 . است متفاوت دشومی  عرضه مردم  هب  که تفسیری  با  که

 و  است  کردهمی   یاد را   آن  همواره  مسیح  . است  قدیم  عهد   امتداد  همان   ، جدید  عهد  
  پیروی  او  از  هان آ  ربانی  تعلیم  و  سلینمر   و  انبیا  کلمات  یادآوری  با  نششاگردا   او  از  پس
 .اندکردهمی

 : گویدمی  «لخلی یوسف ل ئاموس» دکتر 

  دارای   بزرگوار    سید   روایناز  ؛دهدنمی  تعلیم   جدید   عهد  برخالف  چیزی   ،قدیم  عهد»
  و   ؛(5:17  تیم)  (.کنم  کامل  تا  بلکه  ،کنم   نقض  را  ناموس   اممدهیان...  )   :فرمایدمی  مجد

  زندگی  صورت[ این ]در و ،گذاشتمی یکنار  به را نآ  یعنی بود کرده نقض را ناموس  اگر
  ناموس دربارۀ را  پروردگار  توضیح ؟!کند پیدا  ادامه یضوابط  یا بتی تر   یا نظام بدون چگونه

  از   شدیدتر  و  ترسختکه    ایموعظه  ؛یدکن   مالحظه  کوه  روی   بر  شمشهور   موعظۀ  در
  ناموس    زیرا   ،نیست  شگفتی  جای  پس  . رسدمی  نظر  به  موسی  خدا   امبرپی   تعالیم

صادق است به طوری   ارپروردگ   هایشهادت  وگرداند  را بازمی  روح  خدا  کامل  )شریعت(
  نگاشته   لوح  دو  بر  که  خداست   کالم   همان  پروردگار   وسنام  .گرداند می  عاقل  را   نادانکه  

  حک  هالوح  بر که  بود خدا ۀنوشت نوشته، و ؛بود خدا دست کار   لوح دو این و) :است شده

 
 .33آیه  2انجیل لوقا: اصحاح  - 1
 . 2033ص  33: 13 مرقس انجیل تفسیر ،1199 ،قاهره چاپ مقدس،اب کت تطبیقی تفسیر - 2
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 1« (32:16  وجخر )  (.بود شده

  الوهیت   هب  که  دارد  وجود  کلمه  یا  متن   یک  حتی  آیا  : شودمی   مطرح  پرسشی  اینجا  در
  ۀشنود  پاپ   هاآن  پیشاپیش   در   وـ   کلیسا  پدران  اینکه  به   توجه  با   ؟کند  داللت  مسیح  مطلق

  آن  بلکه ،است   نگفته زیچی  خود  الوهیت  دربارۀ   صراحتبه   مسیح  کنندمی   تأکید ـسوم
  خدا  طرف  از  ایه کلم یا  عبارت   یا  متن  هیچ  بنابراین  2.است کرده پنهان   خود  کلمات  درون را 

  گونه این   وضعیت   که   حال  و   ؛ باشد  کرده  منتسب   خودش   به   را   آن  مسیح  که   دار ند  وجود
  وجود   مسیح  دربارۀ  آن  مشابه   کهـ  شا ه دربار   واضح  متن  وجود   با   را   موسی  چرا   است
 ! ؟کنیدنمی  تصور  خدا  ـندارد 

   : کندمی ن یاب را  موسی  الوهیت صراحتبه  مقدس  کتاب

 هارون،  برادرت  و  امساخته   خدا   فرعون  بر  را   تو  که  بنگر  گفت:  یموس  به  خداوند  نگاهآ)
 3(. بود   خواهد تو  ینب

 همچنین: 

  را   او  تو  و  بود  خواهد  زبان  همچون  را   تو  او  گفت؛  خواهد  سخن  مردم  با  تو   جانب  از  او)
   4(. خدا  همچون

 مسیح  مطلق   الوهیت بطالن بارۀدر   نکته ششوبیست

  خواهیم   روشن  را   اعتقاد  این  بودنباطل   هاآن   در  که  کرد  خواهیم  ارائه  نکته  ششوبیست 

 
 . 18 صدارالثقافة قاهره،  خلیل، سفیو لئسامو کشیش: مقدس کتابدر   مسیحی الهوتی فکرت - 1
 : استمجسم بوده  یصراحت نگفته است او خدا به یحمس یدس کندیم یحپاپ شنوده تصر  - 2

https://www.youtube.com/watch?v=T-BzRW14j7c2 
 .1آیه  7سفر خروج: اصحاح  - 3
 .16آیه  4سفر خروج: اصحاح  - 4

https://www.youtube.com/watch?v=T-BzRW14j7c2
https://www.youtube.com/watch?v=T-BzRW14j7c2
https://www.youtube.com/watch?v=T-BzRW14j7c2
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  انحراف   و  نادرستی  و  ؛است  مطلق  الهوت  عیسی  دنگویمی   مسیحیان  که اینیعنی    کرد؛
  عرضه   مردم  به  که  مسیح  مطلق   الهوت  برای  ادعایشان  مورد  هایاستدالل   و  دالیل
  ارائه   مسیح  زبان  از  و  مقدس   کتاب  از   شواهدی  و  دالیل  و  ،شد  خواهد  روشن  اندداشته

   .کندمی  روشن را  اعتقاد  این بطالن   که داد خواهیم

  ؛کنندمی   تکرار  ـمسیح   جمله   ازـ   مرسلین  و   انبیا   که   وصیتی   -1
 ست یکتا خدا کهاین

 : است اقانیم  دارای  ریجوه او که ندا هنکرد  بیان ما  ایبر  و

  داد،   یکون   جواب  را   یشان ا   که   یدد   یده، شن   را   یشان ا   ۀمباحث  چون   کاتبان،  از   یکی  و  28)
  اول   که   داد   جواب  را   او  یسیع   29  است؟   کدام  احکام  ۀ هم  اول  که   ید پرس   او  از   آمده،   یش پ

   1(. ستیکتا پروردگار  ـما  یخدا پروردگار ـ   یل،اسرائ ی ا  بشنو   که است ین ا  احکام ۀهم

  خداوند   ما  یخدا   خداوند »  :از   است  عبارت  احکام  و  هاوصیت   نخستین  بنابراین
 « .ستیکتا

 « .کنیدمی  بندگی مرا  باطل  »به :است ه فرمود مسیح

  شما ۀدربار  یااشع یاکاران،ر  ی ا  7 .یدا نموده  باطل را  خدا  حکم خود، یدتقل  به پس  ... 6)
  به  و  جویند ی م  تقّرب   من  به   خود   ی هازبان   به   قوم   ین ا   8  گفت،   که  است   نموده  نبّوت  یکو ن

  مرا   عبادت   پس   9  .است  دوربه   من   از   دلشان  یکن ل  کنند؛ ی م  یدتمج  مرا   یش خو  ی هالب
 2(. دهندی م یم تعل یضفرا  ۀمنزلهب  را   مردم احکام یرا ز   کنندی م عبث

  مسیح  آنچه  هب  و  ،د ار د  وجود  مردم  فطر   از   تعالیمی  دشومی   روشن  باال  متن  به  توجه  با

 
 .29و  28آیه  12انجیل مرقس: اصحاح  - 1
 .9تا  6شماره  15انجیل متی: اصحاح  - 2
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  سبببه   را   خدا   حکم   شما   است   گفته   روایناز   ؛ ندارد   ارتباطی  هیچ   کرد  بیان   و   داد   تعلیم 
  از   پیروی  یا   کورانه کور   تقلید  که  دار د  وجود  واضح  افیتر اع  اینجا   در  .ایدکرده   طلبا  تانید تقل

  اصلی عامل اند،داده  گسترش زمان  هر  در  دین  عملبی   فقهای که  نادرستی  تعالیم   و پدران
  بیا ان تمامی    به  هایشانه گفت در  روشنیبه  را  هاامت اض تر اع ما  و  ، است بوده  امت  انحراف در
وا   :هستیم  شاهد   فرستادگان  و ال 

َ
ْئَتَنا  ق ج 

َ
َد   أ َنْعب  هَ   ل  د    َکاَن   َما   َوَنَذَر   َوْحَده    الَلّ َنا  َیْعب  َنا  آَباؤ  ت 

ْ
َما   َفأ   ب 

َنا د  ْن   َتع  ْنَت   إ  َن   ک  یَن   م  ق  اد    آنچه   و  بپرستیم  را   خدا   تنها   که  ایآمده   ما  سویبه   آیا  گفتند:) 1الَصّ
  برای   دهیمی   وعده  ما  به   را   آنچه  گویی،می   راست  اگر  کنیم؟  رها  پرستیدندمی   پدرانمان  را 
 . (بیاور ما

   :گویدمی  «خوری تئودور  عادل»

 2« .است استوار مسیحی سنت بر و مقدس   کتاب فرهایس   بر  ،مسیحی  ایمان»

  این از مردم ولی ؛است واضح و روشن کنندمی  توصیه آن به  مرسلین و انبیا که وصیتی
  علمای   تعالیم  و   کورانهکور   تقلید  دلیلبه   را   فرستادگان  و  یاانب  سخن   و   ،شده   منحرف  احکام
 . اندکرده ونگدگر  ، غیرعامل باطل

  خواستار   بلکه  ، نیست  شخود   ت شیّ م  خواستار   مسیح   -2
 است  ه فرستاد را او که   است  کسی ت شیّ م

  . است  دننیازم   هفرستاد  را   او  که  کسی  به  بلکه  ست نی  مطلق  نیازبی  و  مطلق  الهوت  او  پس
   :است ه فرمود مسیح

  من   یداور   و  کنمیم  یداور   امیده شن  که  چنان   بلکه  ؛کرد  توانمینم  یچه  خود  از  من)

 
 .70اعراف:  - 1
 چاپ  لبنان،  ،بیروت  پولسی،کتابخانه    اراتتشان  عون،  لسیبا  مشیر  و  خوری  تئودور  عادل:  الهوتی  اصول  علم   - 2

 . 299ص  2ج  م،2002 ،اول
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  1(. است فرستاده  مرا  که ی پدر  ۀاراد بلکه  ،یستم ن  طالب را   خود ۀاراد یرا ز   ؛است  عادل

   : است هفرمود ز نی و

   2. (خودۀفرستند ۀاراد به  بلکه  کنم،  عمل خود ۀاراد به  تا  نه  ،کردم نزول   آسمان از  یرا ز )

  عمل   ش خود  خواست  طبق   مسیح  که این  ؛ است  روشن   و   واضح  ، متون  این   لتدال
  الهوت   او  پس   ؛ است  هفرستاد   را   او  که   کندمی   عمل   کسی  خواست  طبق   بلکه   ،کندنمی 

   .کندمی  عمل  بخواهد  خدا  وقتهر  بلکه  کند،  عمل  بخواهد وقتهر  بتواند  که  ستنی مطلق
وَن   َوَما  :دارد  خوانیهم  تعالیحق   سخن  با  متون  این  و اَلّ   َتَشاء  ْن   إ 

َ
ه    َیَشاءَ   أ َنّ   الَلّ هَ   إ   الَلّ

ا   َکاَن  یم  ا  َعل  یم    حکیم   دانای   خدا   قطعا    خواست؛  نخواهید   شما   نخواهد،  خدا   تا  و) 3َحک 
 .(تاس

  خودم   خواست  به   من  که   خود  گفتۀ  این  اب   مسیح   کهاین   ؛ هستند   روشن   و   واضح  ، متون
  یز تما   است  ه فرستاد  را   او  ه ک  سیک  مشیت   و   ، خودش  مشیت  و   اراده  میان   کنم، نمی  عمل 

  ؟ است  انداخته  جدایی  هاآن  میان  خود  سخن  در  چرا   بود  کیی  مشیت  دو  این  اگر  .گذاردمی
  باید   ،کند   تفسیر  هستند  یکی  ،دو   هر  که  صورت  این  به  باال   متن   در  را   مشیت  دو  هرکس

  موجود   دلیلی  چنین  که  حالی  در  ؛کند   نقض   را   ما  لاستدال  تا  بیاورد  مسیح  خود  زبان  از  دلیلی
    .نیست

 
 .30 یه آ 5 اصحاح :یوحنا انجیل - 1
 .38 یه آ 6 اصحاح :یوحنا انجیل - 2
 . 30انسان:  - 3
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  نظرات   و  واستخ   و  ، ندستنی  خود   ۀ اراد  خواستار   مرسلین  و  یاانب   -3
 دارندنمی  ممقدّ  است  هفرستاد  را هان آ  که   سیک  ۀدارا  بر  را خود 

   :کنیم می مشاهده  مسیح ۀخطاب زمان در  وضوح  به را  نکته  این  ما و

  ۀ اراد به  بلکه ،من خواهش به نه یکنل ؛بگردان من از را  یالهپ  ینا  یبخواه اگر پدر یا )
 1(. تو

  آنچه   نه   ،خواهدمی  ( خدا )  پدر   که  است   چیزی   همان  خواستار  اینجا   در  مسیح  بنابراین
 : است چیزی  هر از  ترباال   خدا  ۀاراد پس ؛خواهدمی  خودش

  مرا   پدر  ۀاراد  کهآن  بلکه  گردد،  آسمان  ملکوت   داخل  یدگوپروردگار    پروردگار  مرا   هرکه   نه)
 2(. آورد  جاه ب  است آسمان در  که

  ناسوت   با   اینجا   در   او  که این  ؛ برند می  پناه   مسیح   ای رفتاره  و  ا رهکا   تفسیر  به   مسیحیان 
  روایناز   ؛ است  کرده   خود  الهوت   با   دیگر   جای   در   را   رفتارها   و   کارها   فالن   و   ، دهکر   چنین   خود

  کرده بیان  مسیح آن در   که بیاورند  مقدس  کتاب  از  متن  یک  فقط   خواهیممی ها نآ از  ما
  خود  الهوت  یا   خود   ناسوت  با   اواینکه    یا   ارد؛ د  وجود   یوتاله   و  ناسوت   چنین اساسا     باشد 

 .ستنی موجود  متنی چنین هک حالی  در ؛است داده  انجام را  رکا  فالن

  با   جا   فالن  در  او  کنیم  روشن  آن  طریق  از   هاینک   برای  دارد   وجود   یار یمع  چه  :همچنین  
    ؟است کرده  رفتار یا  گفته سخن  ش خود الهوت  با  یا   ناسوت

 
 .42 آیه 22 اصحاح :لوقا انجیل - 1
 .21 یهآ 7 اصحاح :متی انجیل - 2
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  ست نی  انمع  این  به  وجههیچ به   مسیح   طرف  از  رسوالن  ارسال  -4
 است  بوده مطلق الهوت  « فرستنده» که

   :گویدمی  شنوده پاپ  

  آنجا   ؛است  واضح  اربسی  یوحنا   جیل ان   در  این  و  ، فرستد می  را   خدا  روح   ،مسیح   سید »
  برای   پدر  طرف  از   من  که  ی بخشتسلی  آن  که  آنگاه  و  : فرمایدمی  دوخ  شاگردان  به  سید  که

  شهادت   من   ایبر   او   ،د شومی  در صا  پدر   طرف  از   که  حقی  روح   آن  بیاید،   فرستممی  شما
 1« . دهدمی

  آن   شنوده   اپ پ  بینیممی   ولی  د،کنمی   ذکر  را   دهندهتسلی  حق    روح  ،متن   اینکه   وجود   اب
  اضافه   خدا   به   که   است   صفتی   « خدا   روح »  یا   « حق  ح رو»  و  است،   ه داد  تغییر   « خدا   روح »  به   را 

  مجد ا،خد ۀ خان گوییم می که  ورط همان ؛ست نی متعالوسبحان وند خدا  همان و است شده
  . ستنی متعالوسبحان  خداوند یامعنبه   شکلی هیچ به  هااین  که حالی در  ؛ خدا  تجلی خدا،

  این   و  ، خداست  توانایی   از   ا،هن آ  یتوانای  و  ، ندتهس  ش زمین  در  خدا   جانشینان   و  خلفا   ،رسوالن
  ارسال   به  توانندمی  ـمسیح   جمله  ازـ  هاآن  از  برخی  و  ؛است  شده  داده  هانآ  به   توانایی

   : کنیممی  مالحظه ولئشا  رسوالن دربارۀ وضوح به  که  طور همان ؛کنند  اقدام

  است  گوسفندان   با   که  را   د وداو   پسرت   گفت:   و   فرستاده،   یّسا   نزد   ی قاصدان  ول ئشا  پس )
  2(. بفرست  من  نزد

  خدا   انبیای   را   «خدا   طرف  از   شدهفرستاده »  که  امکان  این  دربارۀ  را   واضح  متنی   همچنین 
   : کنیممی هالعطم باشند  اده ستفر  توانندمی

  نبوت   که  یدند د   را   یا انب   جماعت  چون   و   فرستاد،  دوداو   گرفتن   ی برا   ی قاصدان  ولئشا   و)

 
 . 30 ص: مسیح الهوت - 1
 . 19آیه  16اول ساموئیل: اصحاح  - 2
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  آمده،   ول ئشا   قاصدان  بر  خدا   روح   است،   یستاده ا   یشان ا   یشواییپ   به   که   را   یل سموئ   و  کنند یم
 1(. کردند نبوت یز ن یشانا 

  د فرو  هاآن   بر  خدا   روح زیرا  ؛ کنندمی   نبوت   که   ییانبیا  ، هستند   ول ئشا  فرستادگان  هااین
   .است هآمد

  ، هکرد   امر   هان آ   به  آنچه  ا ب  را   خدا   که  نداآن   بر   خدا   ن سوال ر   -5
 سازند خشنود 

  که  او  و )  : فرمایدمی   مسیح  . است  داشته   گسیل   برایش  را   هاآن   آنچه   توسط همچنین  
  ی خشنود  یۀما  که  را  آنچه  همواره  من  یرا ز   نگذاشته،   تنها   مرا   او  .است  من  با   فرستاد  مرا 

 2(. دهمی م انجام اوست
  که   اعمالی  و  کارها  این  پس  !؟کندمی   راضی  و  خشنود  را   خودش  وند خدا   یاآ  :سؤال

  مطلق   الهوت  او  که  دلیل  این  به  و  ،خداست  کردنخشنود   برای   دهدمی  انجام  مسیح
  چنین   ،کندمی  راضی  را   یشآقا  ،بنده  و  بوده  خدا   ۀبند  چون  بلکه ؛  است  نداده  انجام  ،بوده

 . است داده انجام  را  اعمالی

  تفاوتی  خدا  رضایت  با  که صورت  این به  اینجا در را  مسیح کردنخشنود  که یهرکس به و
  پس   ؛فرستاد شخلق ایبر  را  هایشحجت  و النسو ر  وندخدا  : گوییممی  کندمی تفسیر  ندارد

  ستا   شده   داده  هاآن  به  خدا   طرف   از   که  حجتی   حکم   بهبودنشان  راضی  و  هاآن  از   پیروی 
  و  هاآن   که  ستنی  امعن  آن  به  این  و   ،دشومی   گرفته  نظر  در   خدا   نودی شخ  و  رضایت  همان

  وند خدا   که   کنندمی   را   ری کا  همان   ـفرستادگان   یعنیـ   هاآن   بلکه  ؛اندبوده   یکسان  خدا 
   .خواهندمی  چنین  مردم از که  طور  همان ؛ کندمی  خشنود را  سبحان

 
 . 20آیه  19اول ساموئیل: اصحاح  - 1
 .29 آیه 8 اصحاح  یوحنا، انجیل - 2
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 پدر  با  مسیح  نبودن مساوی -6

 : گویدمی  شنوده پاپ
 1« .هستیم  ییک پدر و من  است گفته مسیح  خود زیرا ؛است مساوی  پدر با پسر»

 : یستن  پدر   با  مساوی او کندمی بیان   و تأکیدوضوح  ه ب  مسیح بینیممی  اینکه با

 2. (است من  از  تربزرگ  م پدر ) -
   3. (است تربزرگ   همه از یدهبخش  من به  را  هاآن  که من  پدر ) -
  نه   است،  تربزرگ   خود   ارباب  از   غالم  نه  گویم، یم  شما   به   ین، آم  ین،آم) -

   4. (خود ۀفرستند از فرستاده 
  از   بنده   :یدباش   داشته  اده ی ب  گفتم   شما   به   که  را   یکالم)  :است  ه فرمود  نیز   و -

   5(. یستن  تربزرگ  خود ارباب

  .دندار   نیاز  ویلأت   یا  تفسیر   یتسخ  و  نج ر   به  و  است  واضح  متون  این  داللت  بنده  نظر   به
  اعتقاد»  ، این  و  ، است  تربزرگ   همه   از  پدر   و   ،اوست  از   ترپایین   بلکه   ،ست نی  پدر  با   مساوی  ،پسر

  ار و است  پدر   با   سرپ  اویتس  ۀ پای  بر   عقیده  این   زیرا   ؛شکندمی  هم   در   ساسا  و   پایه   از   را تثلیث«  
   .است

 
 . 23 ص: مسیح هوتال  - 1
 .28آیه  14انجیل یوحنا: اصحاح  - 2
 .29آیه  10انجیل یوحنا: اصحاح  - 3
 . 6آیه  13انجیل یوحنا: اصحاح  - 4
 .20آیه  15انجیل یوحنا: اصحاح  - 5
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 هستند  نیازمند خدا به  مخلوقات ۀهم -7

  غنی   . دارد  قرار   ند ستنی   نیاز بی   و   د نهست  نیازمند  که   مخلوقاتی  این   زمرۀ   در   نیز  بشریت   و
  تأکید   آن  بر   مسیح  که  است  اینکته   این  و   ،است  متعالوسبحان   خداوند  فقط   مطلق

 :است کرده

  از  پسر   که  گویم یم  شما   به  ین آم  ین آم  :گفت  یشانا   جواب  در   یسیع   آنگاه) -
 1. (درَ وَ آ عمل به  پدر   یندب ب آنچه  مگر کرد تواندی نم  یچه خود

  شود،ی م  یک نزد   شب   یم؛ رسان   انجام   به   امهفرستند   ی کارها   ید با   است   روز   تا ) -
   2.( کند  کار  تواندی نم یکس آن در  که

  آموخته   من  به   پدر   که   گویمی م  را   آن   فقط  بلکه   کنم، ی نم  ی کار   خود   از   و) -
   3.(است

  به   را   هاآن  خدا   که   کارهایی   همان   ؛ دهند  انجام   را   خدا   کارهای   اندمکلف   رسوالن  پس
  داردیم  دوست   را   پسر   پدر،  یرا ز )  :هستند  خدا   واقعی  اندفرزن  هاآن   زیرا   ؛گیخت رانب  شخاطر 

  تا  نشان خواهد داد او به یزن  ینا  از تربزرگ  ی کارها و دهدنشان می او به کندی م آنچه هر و
  4(. یید آ شگفت به

  چنین   و  ، است  متقابل  عطای  و  دوستی   نوع  از  ایرابطه  ، پدر  و  پسر   میان  رابطۀ  پس
 . یکدیگر  از جدا  طرف  دو میان مگر شد  نخواهد برقرار ایرابطه

  مستدل   صورتبه   تاداشت    خواهیم  گانهجدا   فصلیسر   پدر  با   پسر   یگانگی  دربارۀ 
  و  تجسیم   در  یگانگی  و  ،استبوده    هدف  و  رویکرد  نظر  از  ،یگانگی  این  کنیم   مشخص

 
 .19آیه  5انجیل یوحنا: اصحاح  - 1
 .4آیه  9انجیل یوحنا: اصحاح  - 2
 .28آیه  8انجیل یوحنا: اصحاح  - 3
 .20آیه  5انجیل یوحنا: اصحاح  - 4
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 . ستنی مطلق  الوهیت

 ست نی محتاج  و  فقیر  که  است ینیاز بی  ، مطلق الهوت  -8

  مالحظه   بگوید   سخن  اینکه  برای  پدر  به   را   مسیح  مندینیاز  و  فقر  روشنیبه   ما  ولی
   : کنیممی

کسی است   فرستاد   مرا   که  ی پدر   بلکه  ؛امنگفته  سخن  خود  جانب  از  من   یرا ز ) -
 1. (م بران سخن  چه از و یم بگو  چه  داد فرمان  من به که 

  که   کالم  ین ا   و   داشت؛  نخواهد  نگاه  مرا   کالم  داردی نم  دوست  مرا   که  آن) -
  2. ( است فرستاده مرا  که است  یپدر  از  بلکه  یست،ن  من  از شنوید یم

ق    َوَما   م: بینیمی  قرآن  در   وضوح   به   را   نکته  این  ما  و ْن   *   اْلَهَوی    َعن    َیْنط  وَ   إ  اَلّ   ه    َوْحي    إ 
وَحی    . (نیست  دشومی وحی  که وحیی  جز سخن  این  *  گویدنمی  سخن هوس سر از و) 3ی 

  همان  روشنیبه   آوردیم  برهان  و  دلیل  عنوانبه   مسیح  زبان  از  ما  که  متونی  بیشتر
  مساوی   پدر  با  او  که این  ؛ کند  تأکید  آن  بر   خواهدمی  مسیح   که   کندمی   بیان  را   چیزی 

  تر پایین   را  خودش  و  کند،   یادآوری  ما  به   را  نکته این  کندمی  تالش   پیوسته  او  حتی  و  ، ستنی
  این   ، است  نفی  واتدَ اَ   از  که   »نه«   و  »نیست«   مثل  هاییواژه  بیان   با   او   پس  . دهد  قرار   پدر   از

  تفسیر   و  یلوأت  دیگری   یامعن  در  را   او  کالم  خواهدمی  هرکس  و  ؛کندمی  نفی  را   تساوی
  نظر   طبق  را   آن  و  بپیچاند  را   کالم  اینکه  نه  ،بیاورد  لاستدال  کنندهاثبات   متون  با  باید  کند
  . کند ویل أت و  تفسیر  ،باور خودش  ایبر  الداللهمحکم  متنی  آوردن  بدون شخود

 
 .49آیه  12اصحاح انجیل یوحنا:  - 1
 .24آیه  14انجیل یوحنا: اصحاح  - 2
 .4و  3نجم:  - 3
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  تأکید  است   هفرستاد  را   او  که   کسی به آوردنایمان   ه ب  مسیح  -9
 است  راه  برای عالمتی خودش   کهاین و کندمی 

 : عالمت  به  نه است،  راه این  پایان  به  آوردنایمان ـنهایت  درـ  خواسته  و وبمطل و
  ۀ فرستند  به  بلکه   من،   به   نه   آَوَرد،   یمان ا   من  به  کههر  گفت:   و  داد   در   ندا   یسیع   آنگاه)

  1(. است آورده  یمان ا  من
  ؛ است  ه فرستاد  را   او  که  است  کسی  به  آوردنایمان   خواهان    او  گویدمی  روشنیبه   متن   این

  و   ؛ نیست  «الله»  خود    و  شود،می   منتهی   خدا   به  که   است  یراه  این   ای بر   ی عالمت  او  پس
  است  فرستاده   مرا   که   یزن   یپدر   و»  :دهدمی   شهادت   او  برای  خدا   است   کرده  تأکید   مسیح

  : کنیممی   مالحظه  آیه  این  در  که  است  قرآنی  تعبیر  همان  این  و 2« .دهدیم  شهادت   من  بر
 ْرَسْلَناَك

َ
اس    َوأ لَنّ وال    ل  ه    َوَکَفی    َرس 

الَلّ ا   ب  ید    و   فرستادیم،   مردم  برای   رسالت  به   را   تو   و ) 3َشه 
 . (است کافی خدا  بودنگواه

 : است کرده تأکید  حقیقی ۀ یگان خدای  به  توجه  رب مکررا   ایشان

  یح مس  یسی ع  و   یقی،حق  ی خدا   عنوان[]به   را   تو فقط    کهاین  یدان؛ جاو  یات ح  است   ین ا   و)
 4(. بشناسند  ی،ا فرستاده  که را 

  در  او  ۀسیر   این  و  ، ورزد ی نم  تمّلق  و  ید وگنمی   دروغ  هرگز   و  ستگوراست   مسیح
  هیچ   او  ت، اس  ه شد  خواسته  اشبندگی   و  عبادت   که   است  خدایی  همان   او  اگر   .هاستانجیل 
  او  از  وـ   بود   خواهد  نامنؤ م  به   او  خیانت  یامعنبه   حقیقت  این  پوشاندن   و  کند، نمی   درنگی

 
 .44 آیه 12 اصحاح یوحنی: انجیل - 1
 .18 آیه 8 اصحاح یوحنی: انجیل - 2
 . 79: ءنسا - 3
 . 3 یهآ 17 اصحاح :یوحنا انجیل - 4
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 . یستن  پدر طرف  از ایفرستاده  از  بیش کندمی تأکید  او بلکه ـاست  دور به  بسی

 انسان  پسر  نه  و  است انسان  نه ، الهوت  -10

 !؟کنندمی  استدالل مطلق الهوت به  انسان شدنتبدیل   برای  دلیل کدامین  به  پس

  یسخن  او  یاآ  .دهد  یدهعق  ییرتغ  که  انسان  پسر  نه   و  ید،گوب  دروغ  که  یستن  انسان  خدا )
 1(. باشد؟ نرسانده انجام به  که آورده  زبان   بر  یکالم یا باشد؟   نکرده عمل  بدان که گفته

  خود   کالم   و   نیرو  و   ، است  انسان   یک   او  که   کرده   تصریح   متعدد   جاهای   در   مسیح  و
 : است گرفته  »خدا« از را 

  شما  به  یدمشن  خدا  از  که را  یقتیحق که نم هما  من  و ید؛هست من  کشتن یپ در  شما  اما)
 2(.ما ه بازگفت

  ـمثال   عنوانبهـ   جمله  از  ؛ د ندهمی  نشان   را   معنایی  چنین   که   هست   بسیاری  متون
 هست:  هم دیگری  هایمتن  البته که زیر،  هایمتن 

  انسان  از  خدا   یرا ز   ،دهم یم  جواب  را   تو   من  .یستی ن  صادق   تو  امر  ین ا   در   هان) -
 3. (ستا  تربزرگ 

  در   که  یستچ   انسان  :یمگو  4)  :کنیممی  مالحظه   مزامیر  در  که  متنی -
  از  کمتر   یاندک   را   او  5  یی؟نما   یرو   او  به  که   آدم،ی بن  و  ی،باش  اشیشه اند

  ی کارها  بر   6  . ینهاد  سرش   بر  را   اکرام  و   جالل   تاج   و  ی ساخت  فرشتگان
  گوسفندان  7  : ی نهاد  یش پاها   یر ز   را   یزچهمه   و   یدی بخش   یرگی چ  را   او  دستت، 

  یا در   یانماه  و  آسمان،   پرندگان  8  را؛  صحرا   جانوران  و  ی، تمام  به   را،  گاوان  و

 
 .19 یهآ 23 اصحاح ،اعداد سفر - 1
 .40 یه آ 8 اصحاح :یوحنا انجیل - 2
 .12آیه  33ایوب: اصحاح سفر  - 3
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  چه   ما،   خداوندگار  یهوه،   ی ا   9  .گذردی م  یاهادر   راه   از   که   را   آنچه  هر   و   را؛
 1(. !ینزم  سرتاسر در تو نام است شکوهمند 

  یستی ک  تو  پس   .دهم یم  ی تسلّ   را   شما   که   من  ،هستم   من )  : اشعیا  سفر   در   نیز  و -
 2(. ؟ شد خواهد یاه گ مثل  که آدم  پسر  از و ترسییم میردیم که  ی انسان از که

  بار   و  ساخت  نخواهم  ی جار   را   خود   خشم  حّدت )  : هوشع  سفر   در  همچنین -
  تو   یان م   در  و   ،انسان   نه   ،هستم   خدا   یرا ز   ؛ نمود  نخواهم   هالک   را   یم فرا ا    یگرد

 3(. آمد نخواهم غضب  به  پس  ،هستم  قّدوس 
  پسر  ی ا   2  :گفت   ،شده   نازل   من   بر   خداوند  کالم   و   1) :حزقیال  سفر  در   نیز   و -

  مغرور   دلت  چون  : فرمایدیم  ین چن   یهوه   خداوند  بگو:   صور   یس رئ   به   انسان
  یا در   وسط  در   یانخدا   ی کرس  بر  و  هستم   خدا   من   گوییی م  و  است  شده

 یانخدا   دل  مانند  را   خود  دل   یکنل  خدا،  نه   و  ی هست  انسان  هرچند   و  ،امنشسته
 4(.یا ساخته 

 ؟ گویدمی چه  خودش دربارۀ  مسیح و

  یدم شن  خدا   از  که  را   یقتیحق  که  آنم  من  و  ید؛هست  من  کشتن  یپ در  شما  اّما) -
 5. (دنکر   رفتار  ینچن  یم ابراه .بازگفتم   شما به

:  یدرا بشنو  ینا   یل،قوم اسرائ  یا )  کرد:  ییدأ ت  خود  گفتۀ  این  با  را   آن  پطرس  و -
گاه آ خود  که  و    بود   ی مرد  ی ناصر   یسای ع  ید، چنان  معجزات  با  خدا  که 

 
 .9تا  4آیه  8مزامیر داوود: اصحاح  - 1
 .12 آیه 51اصحاح  یا:سفر اشع - 2
 .9 یهآ 11اصحاح  :سفر هوشع - 3
 .2و  1آیه  28سفر حزقیال: اصحاح  - 4
 .40آیه  8انجیل یوحنا: اصحاح  - 5
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 ی گواه  یتششما ظاهر ساخت، بر حقان  یاناو در م دست    که به   یاتیو آ  یب عجا
 1(.داد

 « شد  ظاهر   جسم در  الل » عبارت  -11

  نیجسما   مرد،   یک   صورت   به   خدا   که   کنندمی   برداشت  چنین   مسیحیان  عبارت،   این   از
   :شد

  یقتصد  روح   در   شد،   ظاهر   جسم   در   خدا   است:   یم عظ  بس   یندارید  راز   که   قین یه ب)  ـ
  آوردند،   یمان ا   او  به  یان جهان   ، کرد  موعظه  هاقوم   هب  گردید،  مشهود  فرشتگاْن   برای  ید،گرد

 2(. شد برده  باال جالل  در و
 !؟اندشده  َتن  یک   مسیح و او یعنی  ، جسم در  خدا  ظهور آیا  حال

  رو   ین هم   از )  : اندشده  بدن  یک   شودمی   گفته  مجازا    کندمی   ازدواج  زنی   با   یمرد   وقتی
 3(. گردندی م تن یک دو آن و  پیونددی م یشخو  زن به  کرده،  ترک را  خود  مادر  و  پدر ،مرد

   4(. است روح  یک  [او با]  پیونددی م خداوند  هب کهآن  اّما) ـ

  شده   نوشته  یرا ز   شود؟یم  تن  یک  او  با  پیونددیم  یا فاحشه  با  که  یکس  دانیدی نم  یاآ)  ـ
   5(.شد  خواهند  تن  یک دو آن است:

  شوند   یکی  دو  هر  اینکه  برای   را زی  ؛ ندنکمی   بیان  را   مجازی  ـ  نمادین   معنایی  متون  این

 
 .22آیه  2اعمال رسوالن: اصحاح  - 1
 . 16: 3تیموتائوس:  اول - 2
 .24 یهآ  2 اصحاحپیدایش:  سفر - 3
 .17آیه  6اول قرنتیان: اصحاح  - 4
 .16آیه  6اول قرنتیان: اصحاح  - 5



 95 .................................................................................................. یحمس  یتالوه

   :است عیسی پدر و  یکی، « پدر ـ  خدا » و ؛ باشد یکی  «روح» و باشد   یکی «نفس» باید 

 1(. ییدنما ید تمج  را  یح مس یسیع  ما خداوند  پدر و  خدا  شده،  زبان یک   و دلیک   تا)

 . پرداخت  خواهیم   )خدا(  »الله«  کلمۀ   معنای  به   ـجزئیات   از  حدودی   تاـ   مجزا   فصلی   در   و

  دیگری   فداکار  و  است   فداکاریگانه   عیسی  مسیحیان   نظر   به  -12
 ندارد   وجود او جز 

  پس   ؛است  شده  بیان  مقدس  کتاب   در  ،الهی  مسیر  در   « فداکار»  مفهوم  اینکه   با
  قوم   منجی   و  ییفدا   که   بوده،  موسی  همچون   او  و   نبوده،  فداکار یگانه    مسیح

 : است بوده شخود

  داور   و  حاکم  ما  بر  را   تو  یکسچه»  گفتند:   و  یرفتندنپذ  را   او  که   است  یموس  این  35)
 را   او  شد  ظاهر  یو   بر  بوته  در  که  یا فرشته   دست  به   خدا   آنکه  حال  «است؟  ساخته

  سرخ  یای در  کنار  و  مصر در  که  بود   او هم  36 . باشد آنان ۀرهانند و حاکم  تا  بود  فرستاده 
 2(. آورد یرونب مصر  از  را  ما  قوم  و داد انجام  یات آ و معجزات سال چهل یابان،ب  در  یز ن و
  خداوند   .ندارد  وجود  مسیح  و  موسی  میان  زیتمای  دشومی   روشن  متن   این  از

  فقط   این   و  ، باشند  مردم  منجی  و  فداکار   تا   برانگیخت  شزمین  در را    فرستادگانش  و  جانشینان 
 . ندارد اختصاص  مسیح به

 غذا  بدون زندگی  روز  چهل   -13

  داشت   ابلیس  برابر   در  روز   چهل  مدتبه   مسیح  که   ایتجربه   کنندمی   تأکید  مسیحیان
  دید  خواهیم  ما  ولی  ؛ اوست  بودن  مطلق  الهوت  ۀدهندنشان   بخورد   چیزی   آنکه  بدون

 
 .6 آیه 15 اصحاح ان:رومی - 1
 .36و  35آیه  7اعمال رسوالن: اصحاح  - 2
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  استقامت   باعث  ـ بود  داده  او  به   خدا   کهـ   روح  قّوت   اینکه  و  دارد،   داللت  او  بودنبشر   به   این
   :بود  شده مدت این  تمام   در وا  ریپایدا  و

  ّیام ا  آن در  و نمودیم  تجربه را  او یس ابل روز  چهل مدت و 2 . برد یابانب  به را  او روح و 1)
  بلند   یکوه  به  را   او  یسابل   پس  5  .... یدگرد  گرسنه  آخر  شد،   تمام   چون  .نخورد  یزیچ

  یع جم  گفت،   وه ا ب  یسابل   و  6  . داد  نشان  وه ا ب  یا لحظه  در  را   جهان   ممالک   ی تمام  برده،
  همه   ی، کن  سجده   من  یشپ   تو  اگر  پس  7  ...   دهم،یم  تو  به  را   هاآن  حشمت   و  قدرت  ینا 

  است،  مکتوب  زیرا   برو!   ،یطانش  یا   :گفت  او  جواب  در  یسیع  8  .شد  خواهد  تو  آن  از
 1(. منما عبادت  را  او یرغ و کن  پرستش  را  خود ی خدا  خداوند

 :آورد  دست  به  را  روح  قدرت  ،بازگشت روزه چهل  آزمون این  از  وقتی و

 2(.بازگشت یل جل به  روح قّوت   اب  یسیع و)

  موسی  که   بود  یهمان   همانند   کرد   دگیزن  آن   با   مسیح   که   ایروزه   چهل   آزمون   این
   : بود کرده زندگی آن با

  خداوند   و  .بنوشد  آب  یا  بخورد  نان  آنکهی ب  بود،  خداوند  با  آنجا  روزشبانه   چهل  یموس  و)
 3(. نگاشت  را  ـفرمان  ده  یعنیـ  عهد  کالم ، هالوح  آن بر

  ه شد  نگاشته   یلئاسرا بنی   برای   خدا   تانشانگ   با   شد،  حاصل  الواح  روی   نآ  از   پس   آنچه   و
 کنند:  حرکت  آن مسیر بر  هاآن  تا  بود

  هاآن  بر   . داد  من   به  بود   شده   نوشته   خدا   انگشت  ا ب  که  را   یسنگ   لوح   دو   خداوند   و   10)
  در   11  .گفت  شما   به  ییا گردهم  روز   در  آتش  یان م  از  کوه  در  خداوند  که   بود  ی سخنان  ۀهم

 
 .8تا   1آیه  4انجیل لوقا: اصحاح  - 1
 .14 یهآ 4 اصحاح :لوقا انجیل - 2
 .28 آیه  34 اصحاح :خروج سفر - 3
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 1(. داد  من به  را   عهد  یهالوح  یعنی  ی،سنگ  لوح دو  خداوند شب، چهل و روز  چهل یان پا

  تا   شد   تحملم  ما   گناهان   تحمل   برای   ا ر   تجربه   این   او  بگوییم   آمده،   کوتاه   اگر  حتی
  دوش   به  را   ما  گناهان  شدن،کشیدهصلیب به   در  که  طور  همان ـ   بزداید  ما  از  را   مانگناهان

  این   ! ؟است  هکشید  دوش  بر   را   ان گناه  چون   شده  خدا   او  که  بود  خواهد  ا عنم  این   به   اآی   ـکشید
   :کشدمی دوش  هب  را  خود  قوم  گناهان  که است موسی

  درافتادم،   یرو   به  خداوند   حضور  در  شب  چهل  و  روز  چهل  نخست،  بار  مانند   آنگاه)
  ، یدبود   شده  مرتکب  که  بود  انیگناه   تمام  سبببه   همه   ینا   .بنوشم  یآب  یا  بخورم   ینان  آنکهیب

 2(. یختیدبرانگ  را  او خشم  یده،ورز  شرارت خداوند  نظر  در  ینکها  در

   :گویدمی  فکری  نطونیوسآ کشیش

  چون   .نخورد یزی چ  ّیاما آن در و نمود یم  تجربه را او  یسابل  روز  چهل   مّدت  و 2 ۀ»آی
 . یدگرد  گرسنه  آخر شد، تمام

  چهل   ؛کند  دریافت  را  مقدی  عهد   شریعت  تا   گرفت  روزه  روز  چهل   موسی  =   روز  چهل
 و  برود  باالتر  بدن  هایانگیزیفتنه  از  روح  تاساخت    محروم  را  خود  بدن  نآ  در  که  روزی

  را   جدید  دهع  در  خدمت  هآنک  از  قبلصورت    همین  به  نیز  مسیح  .بگیرد  خدا  از  را  شریعت
  3« .گرفت روزه روزچهل  کند شروع

 
 .11و  10آیه  9 اصحاح :تثنیه  سفر - 1
 .18 یهآ 9 اصحاح :تثنیه  سفر - 2
 ی:فکر  یوس: آنتونیدعهد جد ـ شرح کتاب مقدس - 3

https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-
Antonious-Fekry/03-Enjil-Loka/Tafseer-Angil-Luca__01-Chapter-04.html 

https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Antonious-Fekry/03-Enjil-Loka/Tafseer-Angil-Luca__01-Chapter-04.html
https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Antonious-Fekry/03-Enjil-Loka/Tafseer-Angil-Luca__01-Chapter-04.html
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  مساوی  مطلق   هوت ال   نور  با  را  مسیح  نور  ، مسیحیان  -14
 دانندمی 

  زیرا   ، است  الله  همان  مسیح   کنند   ثابت  تا   آورندمی  گواه  عنوانبه   مسیحیان   را   بعدی  متن
   :گویدمی  فکری  آنتونیوس کشیش  .است نور  خدا 

  که   است  عید  این  در  فشانی نورا   هایچراغ  مناسبتبه  این   و  =  مهست  جهان  نور   ،من »
  مسیح   .است  هکرد  هدایت  شب  طول  در  بیابان  در  را  هاآن  که  شودمی  یادآور  را  نوری  ستون

  این   ورای  در   را  ی ایمان   حقایق  تا  شمرد می  غنیمت  را  « آب  و  نور »  یینآ  از  استفاده  فرصت
  اشاره   کلیسا  در  آیین  این  اهمیت  به  این  و  ؛است  حقیقی  نور  و  آب  همان  او  .کند  آشکار  آیین
 1« .است نهفته اعتقاداتی هاآیین ورای در اینکه و ،کندمی

  است،  نور  خدا )  :است  نور  خدا   ـشده   بیان مقدس  کتاب  در   که   طور  همانـ   که   آنجا  از  و
  سپس )  :است  کرده  توصیف  نور را   خودش  نیز مسیح  و 2(نیست   آن  در   ظلمتی  هیچ   قطعا    و
  هرگز   کند  یرویپ   من  از  هرکه  .جهانم  نور   من  فرمود:   گفته،  سخن  مردم   با  بار   یگرد  یسیع

  دهد می   نشان  این  و3( بود  خواهد   برخوردار   ی زندگ  نور    از   بلکه  یمود، پ   نخواهد  راه  یکیتار   در
 !است »خدا« همان مسیح

  گفتۀ   در   ما   ولی  ؛دارد  وجود   ی درست  ها آن  گفتۀ   در   برسد  نظر   به   چه بسا   نخست   نگاه   در 
  این   و  (یمودپ  نخواهد  راه  یکیتار   در   هرگز  کند  یرویپ   من  از  هرکه)  کنیم:می  مالحظه  ایشان
  همین   درست   ، تعبیر  و   ؛رساند می   خدا   به   هک  است   طریقی  و  راه  در  نوری   او  دهدمی   نشان
  من،   ۀواسطبه   جز  کسیچ ه   و  هستم؛   یات ح  و  ی راست  و  راه  من  گفت:   او  به   یسیع )  :است

 
 منبع قبلی.  - 1
 .5 یه آ 1 اصحاح :یوحنا انجیل - 2
 .12 یه آ 8 اصحاح :یوحنا انجیل - 3
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 1(.آیدی نم پدر   نزد

او   که   است معن  این   به   است   نور   او  اینکه   نمایند   اصرار  و   کنند   انکار   را   فهم   این   اگر   حال
   : گفت خواهند چه  زیر   متون دربارۀ ،است خدا«»

 2(. جهانم نور   هستم، جهان در که ی زمان  تا)

  ؛رسدمی   پایان  به   اشوظیفه   یافتنپایان   با   و   ستنی  ازلی  و  تاس  وابسته   زمان  به  او  نور  پس
  در  ؛کندمی   نفی   را   او  مطلق  الوهیت   این   و   ، است  وابسته  زمان   به   بلکه  نیست   ازلی  او  پس
  ۀ هم  ا آی  !؟است  شده   مطلق   الهوت  باشد   داشته  نوری   که  یهرکس  آیا   ت صور   این   غیر 

  کندمی  تأکید   خود   زبان  اب   که  است   مسیح  این   ؟اندشده   »خدا«  الهوت   ،شاگردان
 3(. ید جهان نور   شما) : هستند جهان نور ،شاگردان

 .داد خواهیم گسترده  و  کامل چهارم  فصل  در ـاللهشاءانـ   را  بحث این

 ؟ خداست او  دهدمی  نشان  آسمان به  او صعود  اآی -15

  مرد    دو  ناگاه  بودند،  دوخته   چشم  آسمان   به  شاگردان  و  رفتی م  که  یهنگام  10)
  چشم   آسمان  به   یستادها   چرا   یلی، جل   مردان  ی ا   گفتند:   و  11  یستادند ا   کنارشان   در   یدپوش سف

  گونه  ینهم  به  آمد،  خواهدباز   شد  برده  آسمان  به   شما  یانم  از  که  یسیع   ینهم   ید؟ا دوخته
 4(. رفت آسمان به   یدیدد که

  آورند:می  گواه  عنوانبه   را   مسیح  ۀ گفت  این  و  دارند  مسیحیان   که  است  تصوری   این
  در  که انسان پسر یعنی ؛ آمد فرود آسمان از آنکه مگر است، نرفته  باال آسمان به کسیچ ه)

 
 . 6 یهآ 14 اصحاح :یوحنا انجیل - 1
 .5 یه آ 9 اصحاح :یوحنا انجیل - 2
 .14آیه  5اصحاح انجیل متی:  - 3
 .11و  10 یه آ 1 اصحاح :رسوالن اعمال - 4
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 1(. است آسمان

   :گویدمی  سوم  ۀدشنو پاپ

 نآ  به  مسیح  جز  کسی  که  آسمانی  ؛هاستآسمان  آسمان  اینجا  در  آسمان  از  منظور»
  که   جایی  در ، هاآسمان سمانآ در  او زیرا  ؛نکرد نزول  ن آ از مسیح  جز  کسی  و نکرد صعود
 همان  ؛(18:1  حنا یو )  ( است  پدر  آغوش   در  که  موجودی)   است  پسر   اقنوم  خداست  عرش 

  ست او  عرش  یعنی  خدا   کرسی  ، آسمان  که  گفت  کوه  بر   اشموعظه  در  خودش  که  گونه
  سمان آ  در  موجودی  او  یعنی  (است   سمانآ  در  که  انسان  پسر)  او  سخن  این  و  (34:5متی )

  ؛ کندمی  ثابت  نیز  را  وی  بودنالهوت  این  و  گویدمی  سخن  زمین  روی  که  حالی  در  است
 2« .هست  هم  زمین روی بر حال  عین در و دارد وجود آسمان در زیرا

  آسمان  به   نیز   رسوالن  و  انبیا  دیگر  بینیممی  کنیم   بررسی  را   مقدس  کتاب   وقتی  ما  لیو 
  صعود   آسمان  به  که   باشند  هم  دیگری  ای انبی   اگر  حال   .اندکرده   نزول  سمانآ  از  و   هکرد  صعود
  آسمان   به  است  هتوانست  خود   نوع  در   که   ستاو  فقط  که  هاآن  استدالل   این   پس  اندکرده

  یگر د  و  رفت،یم  راه  خدا   با  َخنوخ   و)  :بینیم می  .شودمی  ساقط  اعتبار  درجۀ  از   کند  صعود
   3(. برگرفت  را  او خدا  یرا ز   نشد؛ یافت 

  کردند، یم  گوو گفت  و  رفتند یم  یشانا   چون   و)  :است  کرده  صعود  آسمان  به  نیز  ایلیا
  آسمان   به   گردباد   در   یلیا ا   و  ، کرد  جدا   یکدیگر  از   را   یشانا   یْن آتش  اسبان   و  ین آتش  ۀاراب  ینک ا 

 4(. نمود صعود

  اعتباری   چه   است   هنرفت   باال  آسمان  به   مسیح   جز  کسهیچ   که  نوده ش  پاپ   گفتۀ   این   پس

 
 .13 یه آ 3 اصحاح :یوحنا انجیل - 1
 . 45 ص  سوم، شنودۀ پاپ: مسیح  الهوت کتاب - 2
 .24 یهآ  5 اصحاحپیدایش:  سفر - 3
 .11 یهآ 2 اصحاحپادشاهان:  دوم سفر - 4
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 !؟دارد

  پایین  ان آسم از  و  هشد  ظاهر  کوه  روی  بر  موسی همراهبه  ی بزرگوار   و مجد  با  ایلیا
  بگوید   شاید   یا  ؟نکرد  نزول  ان سمآ  از  کسهیچ   گوید می  شنوده  پاپ   چگونه  پس  .است  همدآ
  این   در   که   است   هآمد  ین پای  ن آ  از  مسیح   که  بوده   هاآسمان  آسمان   از   غیر   ها آن  انسمآ

  قائل  تمایز  هاآسمان  آسمان  و  آسمان  میان  متن،  با  و  بیاورد  استداللیمتنی    ید با  صورت،
  دلیل   با  دلیل  و  حجت،  با  حجت  زیرا   ؛ندارد  سودی  دلیل،بی   و  بیهوده  سخن  وگرنه  ؛شود

  از  و رفت باال آن به ایلیا  که آسمانی میان تمایز برای او که حالی در ؛شودمی  داده پاسخ
 . ندارد  دست در  دلیلی  هیچ   رفت باال  آن به مسیح  که سمانی آ با   ،آمد فرود نآ

  و   ید سف  اشجامه  و  ،کرد   ییرتغ  اشچهره   ت ئهی  کرد،ی م  دعا  که  حال   همان   در  29)
  آنان   31  . پرداختند  گوو گفت  به   او  با   گشته،   یدار پد   ،ایلیا   و  یموس   مرد،   دو   ناگاه  30  . شد  ینوران

  دهد   رخ  یماورشل  در  یزوده ب  بایستیم  که  یسیع  خروج  ۀدربار   و  بودند  شده  ظاهر  جالل  در
 1(. گفتندی م سخن

این تکیه داشته    نوده ش   پاپ بنابراین     کتاب   در   را   ه آنچ  و   کنند نمی   مطالعه  مردم   که به 
  که  است؛   نداشته   اطالعی  ، مدهآ  مقدس   کتاب   در   آنچه   از  خودش   یا   ؛ دانندنمی   است  دسمق
   شود: می منطبق  او بر  زیر   المثلضرب صورت  این  در

 «.است تربزرگ  یمصیبت که ،دانیمی  اگر و ...  است مصیبت  این که یستداننمی  اگر»

 ! ؟ بود ز یانیب و  دانست می   را علوم ۀهم مسیح  یاآ -16

  تأکید   نکته   این   بر   صراحت به   خودش  و  ، است  دیگرشخصی    زمند ا نی  او  یقینا    و  قطعا  
  نه   ؛داندنمی  کسیچ ه  پدر  از   یرغ  را   ساعت  و  روز  آن  یول )  :است  گفته   مسیح  .کندمی

 
 .31تا  29 یهآ 9 اصحاح :لوقا انجیل - 1
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 1(. پسر  نه  و آسمان  در  فرشتگان

  و )  :داندنمی   است  آموخته  او  به   خدا   آنچه  جز  او  و  ،است  بوده  خدا   طرف  از  او  علم   پس
 2( است آموخته من  به  پدر   که گویمی م را  آن فقط  بلکه  کنم،ی نم  یکار  خود  از من

 نیستند مسیح از   غیر  کس  هیچ  برای  که  متونی ادعای -17

  و  متون  این  گویندمی   و  آورندمی  داهش  عنوانبه   مسیحیان  که  هستند   یمتون  برخی
  مسیح   الهوت   ای بر   ها نآ  با   و   کنند؛ نمی   صحبت   دیگری  کسهیچ   دربارۀ  اهعبارت 

  را   او  نام   و   ییدزا   خواهد  ی پسر   ،شده   آبستن  باکره  ینک،ا )  : مثل  ؛ کنندمی   استدالل
 3(. ستما با  خدا  :است  ینا  یرشتفس  که خواند  خواهند یل عّمانوئ

  که   ستنی  ا معن  این  به  وجههیچ به   این  لیو   «ستما  با  خدا »  نی یع  « عمانوئیل»  بنابراین
  با  خدا   بلکه  ؛ دار ند  وجود  درکی   قابل   مادی   تساوی   هیچ   و   ، ستخدا   با   مساوی   عمانوئیل 

  اینکه  به   توجه   با   ؛ رساندمی  را[   ها]پیام   او  ۀوسیلبه   که   اشفرستاده   و   نبی   واسطۀبه   ماست
  ی دسقم  اب کت  که   آنجا   از   و   ،است   نشده  اطالق   مسیح  بر   جز   نام   این   گویند می  مسیحیان 

  کهـ   «عمانوئیل»  اسم  یمعن   کنیم می  مالحظه   ما  ماست  داور  و  حاکم  ماست  میان  در  که
  این  ؛ است  شده   اطالق  نیز   مسیح  از  غیر   ریدیگ   صخ ش   بر  ـ« ماست  با  خدا »  معنایبه 

 :«ماست با خدا » معنیبه   است عبری  اسمی که  است «یئیلایث » شخص

کال  و ایثیئیل به  ایثیئیل، به مرد این وحی  ماسا،  متقیه بن  اجور »سخنان   4  «.بود آ

 
 .32 یهآ 13 اصحاح :مرقس انجیل - 1
 .28 آیه  8 اصحاح :یوحنا انجیل - 2
 .23 یهآ 1 اصحاح :متی انجیل - 3
 : یفکر  یوسآنتون یشسفر امثال، کش ، یم شرح کتاب مقدس، عهد قد  - 4

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01 

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/22-Sefr-El-Amthal/Tafseer-Sefr-El-Amthal__01-Chapter-30.html
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 کردند  سجده  کودک   مسیح   به و  آمدند   مجوس  وقتی -18

  به   برایش  نهاده، ینزم بر   یرو  یدند، د  یممر  مادرش  با  را   کودک و  درآمدند  خانه  به چون)
 1(. درافتادند سجده

  ۀسجد  نیز  هاعبرانی  ۀلسار   و  ، کرد  سجده  مسیح  هب  شاگردان  از  یکی  وقتی  و
  : فرمایدی م  آوَرد، یم  جهان  به   را   ارشد  فرزند   که   یزن   هنگام آن  بلکه )  شد:   یادآور را   فرشتگان

  در  مسیح  بر  سجده دپنداشتن  سیحیانم 2( افتادنددر  سجده  به  او برای خدا  فرشتگان ۀهم و
  تصور   مورد  معنایبه   متون  این  ـیقینا    و  قطعا  ـ   ولی  ؛ رساندمی  را   او  الهوت  ،حوادث  این

  حاکم   هایل وأت و  تفسیرها  بر   مسیح  سخنان   که  داریم   یاد   به  همیشه  و   نیست؛ مسیحیان
  : گفت او جواب در  یسیع ) : بخوانیم یکدیگر   با را  صریح و  روشن  متن  این  بیاییم  پس  ؛است

  عبادت   را   او  یر غ   و  کن   پرستش  را   خود   ی خدا   خداوند   است،   مکتوب  زیرا   برو!  یطانش   یا 
 3(. منما

  همه   جهان   این   به  خدا   فرستادۀ  و   پیامبر   بعثت   هنگام  که   معناست   این   به  متون   این   و
  کرده   بیان  دمآ  ایبر   را   فرشتگان  ۀسجد  نیز  قرآن  و  ؛فرشتگان  حتی  ،کنند می  سجده  او  برای
َذا   :است ه    َفإ  ْیت  یه    َوَنَفْخت    َسَوّ ْن   ف  ي  م  وح  وا   ر  یَن   َله    َفَقع  د  َکة    َفَسَجَد   *   َساج  ْم   اْلَماَلئ  ه  ل ّ   ک 

وَن  ْجَمع 
َ
  سجده   به   او  برای   دمیدم،   آن  در   خود   روح   از   و   کردم   درست  را   آن  وقتی   پس ) 4أ

  نشددمیده »  بحث   در  آن  جزئیات   و  (؛ کردند   سجده  یکسره  همگی  فرشتگان   پس   *   .درافتید 
 . آمد خواهد «سجده معنی و روح

  کتاب   که   النی و رس  و  انبیا   دیگر   و  او   میان  گوییم می   روشنی،  و  وضوح   این   وجود   با   لیو  

 
 .11 آیه 2 اصحاح :متی لجیان - 1
 . 6 یهآ 1 اصحاح عبرانیان: به رساله - 2
 . 8آیه  4انجیل لوقا: اصحاح  - 3
 . 30و  29حجر:  - 4
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  مثال   عنوانبه   ؟!دارد  وجود  تفاوتی  چه  کندمی   بیان  هانآ  ایبر   را   دیگران  ۀسجد  ،مقدس
 نیست(:  متون  همۀ  البته  )که

  هایفه طا  و  کنند  بندگی  را   تو  هاوم ق)   :شمردمی  مبارک را پیامبر    بعقوی ،پیامبر  اسحاق  ـ
  را   تو  مادرت   پسران  و   باش،  َسرَور  برادرانت   بر   ؛کنند(   ات)سجده   آرند  فرود  سر   برابرت  در

  1(. دهد  برکت  را  تو   هرکه باد  مبارک  و کند  لعن را   تو   هرکه باد  ملعون  .یندنما یم تعظ

  او  . بود  یت وال   بر   حاکم  یوسف   ، حال)  : کنندمی   سجده  یوسف   برابر   در   یوسف  برادران  ـ
 او   برابر   در  و  آمدند  یوسف  برادران  پس  .فروختی م  غله  ینسرزم  آن  مردمان  ۀ هم  به  که  بود

 2(. نهادند  ین زم  بر  خود صورت ، کرده سجده

  و  رفت  یرونب  غار  آن  از   برخاسته،  د وداو   آن  از  بعد   و)  : کندمی   سجده  شائول  به  دوداو   ـ
  یست، نگر   خود  عقب  به ول ئشا  چون  و  پادشاه«   یم آقا  ی»ا  گفت:  زده،  صدا   ولئشا  عقب  در

 3(.کردمی سجده ،افتاده  ین زم  به رو دوداو 

 راه ندارد  مسیحدر   کندمی  شحس مخلوقی هر  که بدنی  عفض  -19

  و قوت   ییتوانا   چنین  جسم  ولی  ، شده  آفریده  هرچیز   ایبر   آماده  و   فعال  روحی  از  او  زیرا 
  قرآن .است  شده  تأکید  هاانسان   دیگر با  او  بودنبرابر  و  بودنبشر   بر دلیل  همین  به   .ندارد  را 

اَلْت   :است  فرموده  فرستادگان  و  انبیا  بودنبشر   دربارۀ
َ
ْم   ق ْم   َله  ه  ل  س  ن  ر  ْحن    إ  الَّ   نَّ ْم   َبَشر    إ  ک  ْثل    مِّ

نَّ  ک 
هَ   َوَل  ن    ٱللَّ ْن   َیَشآء    َمن   َعَلی    َیم  ۦ   م  ه  َباد  ن  َلَنآ   َکاَن   َوَما   ع 

َ
م   أ َیک  ت 

ْ
أ ن    نَّ

ْلَط  س  الَّ   ب  ْذن    إ  إ  ه    ب 
  َوَعَلی   ٱللَّ

ه  
ل    ٱللَّ

وَن   َفْلَیَتَوکَّ ن  ْؤم    ولی   .نیستیم  شما   مثل بشری  جز  ما   گفتند:   آنان   به   پیامبرانشان) 4ٱْلم 

 
 . 29 یهآ 27 اصحاح :سفر پیدایش - 1
 . 6 یهآ 42 اصحاح :سفر پیدایش - 2
 . 8 یهآ 24 اصحاح :سفر اول ساموئیل - 3
 .11ابراهیم:  - 4
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  برای   خدا   اذن  به  جز  که  نرسد  را   ما  و   ؛نهدمی   مّنت  بخواهد  که  بندگانش  از   یکهر   بر  خدا 
   .( کنند توکل  خدا  بر  تنها  باید  مؤمنان و بیاوریم، حجتی شما

  خواستدر   پدر   از   دلیل  همین   به  و  است   گفته   سخن  خود  بدن  ضعف   دربارۀ  نیز  مسیح
  این   غیر   در   ؛ نبود  رفتن صلیبه ب  عذاب  و   درد   تحمل   به   قادر   او  زیرا   بگذراند؛   او  از   را   پیمانه   کرد

  او   مسیحیان  ات اعتقاد  طبق   زیرا  ؛ نیست  طوراین   هرگز  و   شد، می  خردانهبی  او  کالم   صورت
  را   آن  نشدن  اجرا   او  بینیم می   ما   ولی  ،برساند   پایان  به  را   رفتن صلیب ه ب  ۀ وظیف  تا   کرد   نزول

 !کند می درخواست خودش[ ]برای

  ممکن   اگر  من،   پدر   ی»ا   کرد:   دعا   و   افتاد   خاک   بر  ْی رو به   رفته   یش پ یقدر  سپس  39)
  شاگردان  نزد آنگاه  40  « .تو ۀاراد به  بلکه   من،  خواست  به  نه  اّما ؛ بگذرد  من  از  جام  ین ا  است
س  به  پس   .یافت  خفته  را   هاآن  و   بازگشت  خود طر    من   با  یساعت  توانستید ینم   یا »آ  گفت:   پ 

  است،   ـآماده  ـ   مشتاق   روح  اما  . یفتیدن  یشآزما  در   تا   ید کن  دعا  و  ید باش  یدارب  41  ید؟بمان  یدارب
 (. ناتوان جسم ولی

   : شنیدمی را   مسیح  دعای  او زیر،  متن طبق زیرا   ؛ فرمود  اجابت را  او نیز وندخدا  و

  . یدیشن  مرا   که   گویمیم  شکر   را   تو   پدر،   گفت:   و  یستنگر   باال  به   یسی ع  آنگاه   ...   41)
   1(. شنوییم مرا  یشه هم دانستمی م من 42

  ی زندگ  یام ا   در   او)  : است  کرده   تأکید   ن آ  بر   عبرانیان   ۀرسال  که   است  اینکته   این   و
  بود،   مرگ   از  یدنش رهان  به   قادر   که   او  درگاه   به   ها اشک  و  بلند   یادهایفر   با   ، خود  جسمانی

  2(. شد شنیده سخنش  ، خدا  برای  بودنشیمتسل خاطربه  و کرد  استغاثه و دعا
  قطعا   و ؛ شود رد هاآن درخواست ندارد  امکان و شودمی مستجاب  النسو ر   و انبیا دعای 

 
 .42و  41 یهآ 11 اصحاح :یوحنا انجیل - 1
 . 7 یهآ 5 اصحاح عبرانیان:به  رساله - 2
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  خود   درخواست  بر  را   خدا   مشیت   و   خواست  ،درخواستشان  کردنمطرح   هنگام  هاآن  یقینا    و
 ناتوان خدا  قطعا   !؟دهد  تغییر را   مشیت آن اینکه از است ناتوان خدا  آیا  حال  .دارندمی ممقّد 

  این   ه ب  قرآن  و  برساند؛   انجام  به   را   وظیفه   این  تا  فرستاد   را   او  شبیه   دلیل  همین  به  و  ، نیست
ْم   :است  کرده  تصریح   نکته ه  ْول 

َ
ا  َوق َنّ َتْلَنا   إ 

َ
یَح   ق یَسی  اْلَمس  وَل   َمْرَیَم   اْبَن   ع  ه    َرس 

وه    َوَما  الَلّ َتل 
َ
  ق

وه    َوَما ْن   َصَلب  ک 
هَ   َوَل  ب ّ

ْم   ش  َنّ   َله  یَن   َوإ  ذ 
وا   اَلّ یه    اْخَتَلف  ي  ف  ّ   َلف 

ْنه    َشك  ْم   َما   م  ه    َله  ْن   ب  ْلم    م  اَلّ   ع  َباَع   إ  ّ
  ات 

ن ّ 
وه    َوَما  الَظّ َتل 

َ
ا   ق ین    را   خدا   پیامبر  مریم،   بن  عیسی  مسیح،   »ما  که  ایشان  ۀ گفت  و) 1َیق 

  و   شد؛  مشتبه  آنان  بر  امر  لیکن  ؛نکردند   مصلوبش  و  نکشتند  را   او  آنان   آنکه  حال  و  کشتیم«،
 بدان   علمی  هیچ  و  اندشده  کش  دچار   آن  دربارۀ  قطعا    کردند  اختالف  او  ۀدربار   که  کسانی
 . (شتندنک  را  او یقینا   و کنند، می پیروی   گمان از  آنکه جز  ندارند،

 است  کرده   بیان  مسیح   سید  که  ییهات ر عبا برخی  -20

  کشیش   .اندشده   گرفته   کار   به   ند نکمی   اشاره   او  الهوت  به   که   دستاویزی   عنوانبه 
   :گویدمی ابوالخیر  بسیط لمسیح ا عبد

  وند داخ  که  گونه   همان  ،است   الهی  قدرت  همان،  "او هستم  من"   و  ،" من  "  گفتۀ»
  من   یعنی  "έγώ ειμί  .I am  هستم  او  ،من"   و  ؛گیردمی  کار  به  را  "من "  تعبیر  و  فرمایدمی
  مافوق   ، خدا  ،من  و  هستم؛  آفریدگان  تمامی   و  کیهان  ۀهم  بر  حکمرانی  و  سلطه  ندۀدار 

  با   (5/ 9  )رومیان  (ینآم   .باد  سپاس   ابد  به  تا  را  او  که  ،همه  مافوق    یخدا)  :هستم  همه
  2«.بود  هگفت  سخن مقدی عهد در خدا گفت  سخن که  روشی و اسلوب همان

  تا   گویم یم  شما   به   وقوع   از   یشپ   اکنون   پس )  :مسیح   گفتۀ   این  به   توجه   با  پس

 
 . 157: ءنسا - 1
 : یرابوالخ  یطبس یحالمسعبد  یشکش  ید؟ کن یگفته است من پروردگار شما هستم پس مرا بندگ یحمس یاآ - 2

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-012-Father-Abdel-Messih-Basiet-
Abo-El-Kheir/005-Ana-Rabokom-Fa-E3bodoony/Adore-Me__04-AlphaAndOmega.html 

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-012-Father-Abdel-Messih-Basiet-Abo-El-Kheir/005-Ana-Rabokom-Fa-E3bodoony/Adore-Me__04-AlphaAndOmega.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-012-Father-Abdel-Messih-Basiet-Abo-El-Kheir/005-Ana-Rabokom-Fa-E3bodoony/Adore-Me__04-AlphaAndOmega.html
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  «هستم  او  من، »  اینجا   در   او  گفتۀ   این   و 1( هستماو    من   که  ید آور   یمان ا   شد،   واقع  که   یهنگام
  بگوید   خودش  دربارۀ  که  یهرکس   یاآ  . خداست  او  دنهدمی  نشان  هااین   کنند می  گمان   ایعده

  که  هستند   کسانی  قدیم عهد  انبیای  از  بینیم می  ما  ولی  ؟خداست   او  یعنی «هستم  او  من،»
  اگر   یرا ز   مرد،   یدخواه  یشخو  گناهان   در   که   گفتم   شما   هب )  :هستند  «او»  کنندمی   تصریح 

 2(. مرد ید خواه گناهانتان در  هستم،  او من که  یاوریدن  یمانا 

  مرد    عقب   از   و )  :«هستم   او  من »  گویدمی   پادشاهان،   سفر   در   شدهذکر   ، خدا   مرد    این   و
 که  یهست خدا  مرد   آن تو  یا»آ :گفت را  او پس  .یافت  نشسته بلوط  درخت  یرز  را  او ،رفته  خدا 

 3(.هستم  او من  :گفت «؟یا آمده  یهودا  از

  که   بوده  این  شمنظور   که  ستنیا  معنآن    به  هرگز  این  لیو   ،کندمی  اشاره  خودش  به  او
  ی آقا  به   و  برو  ؛هستم   او  من   گفت:  و  داد  جواب  را   او)  ؟ستخدا   نیز  ایلیا   یاآ  «.ستخدا   او»

 4(. یلیاست ا  ینک ا  که  بگو  خود

  بررسی   گویدمی   سخن  عبارت   این  دربارۀ  هاآن   در  مسیح   که  هم   را   یمتون  دیگر  رگا 
  توصیف   خدا   سویبه  راه  و  ،خدا   فرستادۀ  ،خدا   سویبه   ایدروازه  را   خودش  او  نیمیبمی   کنیم

  آزادانه   و  یافت،  خواهد  نجات   شود  داخل  من  راه  از  هرکه  ؛هستم  وازه"در "  آن  من)  :کندمی
 5(. یافت   خواهد چراگاه و رفت خواهد یرونب  و آمد  خواهد درون به

  او  و  رسد می  پدر   به   شود   وارد  آن   از   هرکس  که   است   ایدروازه   همان   او   یعنی   متن   این
  متن   که   است   اینکته   این   و   است؛   ه رساندمی   خدا   به   که  بوده   خودش   ان زم  در   دروازه  تنها 

 
 .19 یهآ 13 اصحاح :یوحنا انجیل - 1
 .24 یه آ 8 اصحاح :یوحنا انجیل - 2
 .14 یهآ 13 اصحاح پادشاهان: اول سفر - 3
 .8 یهآ 18 اصحاح پادشاهان: اول سفر - 4
 . 9 یهآ 10 اصحاح :یوحنا انجیل - 5
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  هستم؛   یاتح  و  یراست  و  راه  همان  من  گفت:  او  به  یسیع )  :کندمی  تأکید   آن  بر   بعدی
  ن م)  : است  شده   فرستاده   پدر  طرف  از   او  اینکه   و 1( آیدی نم  پدر  نزد  من  ۀواسطبه   جز  کسیچ ه

  شهادت   من   بر  است  فرستاده   مرا   که   یزن   یپدر   و  دهم،یم  شهادت  یشتن خو  بر  خود
 2(. دهدیم

  آورده   گرد  گردند  جدا   سیاقشان  از   آنکه  بدون  اگرـ  مسیح   سخنان  طریق   از  بنابراین
  ابهامی  و   شبهه   هیچ  بدون  ت حقیق  ـد ن گیر ب  قرار   یکدیگر  کنار   در   دحوا   ی موضوع  با   و  شوند 
 . دش دهخوا  شکارآ ما  برای

 متعال  خداوند  عبودیت   به مسیح   اعتراف -21

  عبودیت   به  ،گذراند  سجده  و  رکوع  حال  در   ،نماز   به  را   تمامش  که  شبی  در  مسیح
 : است کرده اعتراف تعالی یخدا 

  به   خدا   عبادت  در   را  شب   تمام   و  ، رفت  کوه   به  دعا   یبرا  یسیع   روزها،  آن  از   یکی  12)  ـ  
  3(. رساند  صبح

   4(. کرد دعا  زده، زانو  و  گرفت کناره  هاآن از یسنگ  پرتاب   مسافت به  سپس 41)   ـ

   5(.کردمی  دعا  و افتاد خاک  بر  ْی رو به   رفته  یشپ  یقدر   سپس 39)   ـ

  اینکه   و  «نیست  دیگری  و  هستم  خدا   من»  :است  خورده  قسم  شخود  ذات  به  وندخدا   و
   زنند: می زانو  او پیشگاه  در همه

 
 . 6 یهآ 14 اصحاح :یوحنا انجیل - 1
 .18 یه آ 8 اصحاح :یوحنا انجیل - 2
 .12 آیه 6 اصحاح :لوقا انجیل - 3
 .41 آیه 22 اصحاح :لوقا انجیل - 4
 .39 یهآ 26 اصحاح :متی انجیل - 5
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  و  هستم   خدا   من  یرا ز   ؛ یابید  نجات   و  یید نما  توجه   من   به  ،ین زم  ی هاکرانه  یع جم  ی ا   22)
  ، گشته  صادر  دهانم   از  عدالت  به   کالم  ینا   و  خوردم   قسم  خود  ذات  به   23  .یست ن  یگری د

 1(. خورد  خواهد قسم  من به  زبان   هر و  شد خواهد خم  من  یش پ  زانو  هر که گشت  برنخواهد

  بوده   دیگران  آموزش  جهتبه   ،مسیح   دعای  و  نماز  که   کنندمی  تفسیر  چنین  ایعده
  گرنظاره   کسی   آنکه  بدون  ، بودههمراه    دعا   و   تضرع  با   عیسی   نماز   بینیم می   ما   ولی  ؛است

 را  هاآن  نماز از بازگشت از  بعد  دلیل همین به و اندبوده  خواب شاگردان حتی و باشد بوده او
  پدر   ی »ا   کرد:  دعا  و  افتاد  خاک  بر   ْی رو به   رفته  یشپ  یقدر   سپس   39)  :است  ه کرد  توبیخ
  40  « .تو  ۀاراد  به   بلکه   من،   خواست   به   نه   اما  ؛ بگذرد  من  از   جام   ین ا   است   ممکن   اگر   من،
س  به  پس   یافت؛  خفته  را   هاآن  و  بازگشت  خود  شاگردان  نزد  آنگاه طر    یا »آ  گفت:  پ 

 2(. ید؟بمان یدار ب  من با  ی ساعت توانستیدی نم

 : گویدمی  قّدیس روسیوسبمآ

 برای  فقط  بلکه   ؛خواهدب  خودش   برای  چیزی  اینکه  برای  نه  دخوانَ می  نماز   پروردگار»
  چیزی   ،ضعف  روی   از  مسیح  مپندارید   ...  ماست  شفیع  او  ...  کندمی  درخواست  ما

  قدرتی   هر  پدیدآورندۀ  او  چراکه  ؛است  بوده  ناتوان  شکردن محقق  از  که  کرده  درخواست
  ما   برای  شفیعیگانه  همچنین   ؛دهدمی  شکل   ما  برای  را   فضیلت  الگوی  فقط  او  ...است

  روی   از  او  دلیل  همین   به  و  ؛کندمی  شفاعت  را  ما  گناهان  که  (1:2  حنایو )  است  پدر  نزد
  ۀ هم   او  ....   کند می  درخواست  محبت  و  عشق  روی  از  بلکه  ،کند نمی  تسدرخوا  ضعف

  ارائه   شما  به  روشی  و  کند  تقدیم  شما  به  اینمونه  تا  است  کرده  سپری  نماز  و  دعا  در  را  شب
 3« .بشویم آنهمانند  تا دهد

 
 . 23و  22 یهآ 45 اصحاح :اشعیا سفر - 1
 . 40و  39 یهآ ،26 اصحاح :متی لجیان - 2
 قابل دسترس در:  - 3
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  «کرده درخواست چیزی  ،ضعف  روی  از  مسیح  مپندارید » : گویدمی  قدیس   روسیوسبمآ
  یح مس بینیم می . کنیممی مشاهده  گویدمی روسیوس بمآ که  را  چیزی خالف متن  در ما ولی

  بخواند   را   متن   که  یهرکس  برای   این   و   « بگذرد  من   از   جام   این»  : گویدمی   سخن   خودش   دربارۀ 
 . است واضح و روشن

  ه ب  اندشده   جاری  مسیح  زبان  ه ب  که   یصریح  متون   با  متناقض  هایویل أت  و   تفسیرهاو  
 . دشومی  کوبیده واردی

 شد  خواهند  او مطیع ـپسر  حتیـ  همه  -22 

  که   شد  خواهد  کس  آن   یع مط  یز ن  پسر   خود    ید، گرد  او  یع مط  یزچهمه   که   یهنگام)
 1(. باشد   کل در  کل خدا  تا   نهاد،  او یپاها  یر ز  را  یزچهمه 

  من»  گفتم،   شما   به  که   یدید شن)  :اوست  از   تربزرگ   پدر  زیرا   ، شد  خواهد  پدر   مطیع   سرپ
  نزد  که  شدیدیم  شادمان  قطعا    داشتیدیم  دوست  مرا   اگر.  آیم«ی م  شما  نزد  باز  اما  روم،یم

 2(. است تربزرگ  من  از پدر  یرا ز   روم،یم پدر 

 است   شده ریدهآف ابراهیم  از  قبل مسیح  که عبارت  این -23

 که   است  کسی  »خدا«  فقط   که  است  واقعیت   این  ۀدهندنشان  که  شودمی  برداشت  چنین
   :گویدمی  شنوده پاپ  .است ابراهیم خدا  پیامبر  هانآ ۀ جمل  از  و ،است  بوده  همه از  قبل

 3«. است زمان فوقما  وی بگیریم نتیجه توانیممی  یهود به  سید فرمایش از»

 

 
 .28 یهآ 15 اصحاح :اول قرنطیان - 1
 .28 یهآ14 اصحاح :یوحنا انجیل - 2
 . 39 ص: مسیح الهوت - 3
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  ین، آم  58)  گفت:  یشان ا   به  یسیع »  :آوردمی   شاهد  عنوانبه   را   مسیح  سخن   او  و
  تا  برداشتند سنگ  پس  59  هستم!  من  باشد،  یمابراه  آنکه  از  یشپ   گویم،ی م  شما  به  ین،آم

  او  بنابراین  1(. رفت  یرونب   معبد   ۀ محوط  از   و  کرد  پنهان   را   خود   یسیع   اما  کنند،   سنگسارش
 «!است ازلی او گیریم می  نتیجه این از و  بوده، موجود  ابراهیم  از  قبل

 او  که   بفهمیم  چنین   ـمحتمل   مثال  یک   عنوانبهـ   را   مسیح  گفتۀ  این   توانیم می  ما
  قبل   یا  ابراهیم  زمان  از  پیش  او  حقیقت  و  روح  بفهماند  خود  گانند شنو   به  است  هخواست

  مادی   جهان  این   از   پیش  ارواح   .است  شده   آفریده   ، مادی جهان   این   در   یمابراه  وجود   از
  دلیل  همین  به   و ، کندمی گاهآ   غیب   خبرهای  از  را  مرسلین  و  انبیا  خداوند،  و  ؛ اندشده  آفریده 

 کرد ی م  ی شاد  یم ابراه  شما  پدر )   است:   ه شد  شادمان   مسیح   روز   دیدن  خاطربه   ابراهیم
 2(. شد شادمان و ید د  را  آن و یند؛ بب مرا  روز که

  اشاره   مفهومی  چنین  به  که  است  شده  وارد  یلئاسرا بنی   انبیای  حق  در  ریبسیا  متون
  5  :گفت  ،شده   نازل   من  بر  خداوند  کالم  پس   4)  :ستا   آمده  ارمیا  سفر  در   جمله  از  ؛ندنکمی

  را   تو  ،رحم   از  آمدنتیرونب   از  قبل   و  ،شناختم   را   تو  ،بندم ب  صورت  شکم   در  را   تو  آنکه   از  قبل 
 3(.دادم  قرار  هااّمت ی نب را  تو  و  ،نمودم یس تقد

  ت خلق  از   پیش  فرشتگان  و  ارواح  اینکه  : ندنکمی  اشاره  حقیقت   یک  به  هااین   تمامی
 حوادث  بلکه   ،هستند   خدا   هاآن   که  ست نی  معنا  آن  به  این  و  د؛ انشده   آفریده   مادی  جهان

  بخواهد  که  را   رسوالنش  از  کدامهر   روایناز   ؛د ندار   حضور  متعال  وندخدا   علم  در ـ عوقو  از  پیشـ
گاه هانآ از    . شد روشن  مسیح آمدن برای  ابراهیم  انیمشاد از که  طور  همان ،کندمی  آ

 
 . 59و  58 یه آ 8 اصحاح :یوحنا انجیل - 1
 .56 یه آ 8 اصحاح :یوحنا انجیل - 2
 .5و  4: آیه 1 اصحاح :ارمیا سفر - 3
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 نیست  مخلوق   او پس است  اولین مسیح -24

  از   یش پ را زی ؛ ستنی مخلوق   او  پس   است   نخستین   ، مسیح  که   حال  گویدمی   شنوده   پاپ 
  او نتیجه  در و بود خواهد ازلی نباشد   مخلوق که مادام و ،کند  شخلق تا است نبوده کسی او

  گفت،  توانمی   چه  ندارد  انتها   و  ا دابت  که   سیک  دربارۀ  پس  ، است  »اول«  او  که  حال   .خداست
ْلک  ینا  1) :ستا  آمده عبرانیان به  رساله در که طور همان ق،یم  د    کاهن  و یمسال پادشاه  ص 

  را   او  و  برخورد   گشتیبازم  پادشاهان   دادن  شکست  از   که  یم ابراه  به   او   .بود   متعال   یخدا 
 یمعنبه   نخست  او  نام  .داد  کیهد  یزچهمه   از  شخص  ین هم   به  یمابراه  و  2  .داد  برکت

نه    ینکه لحاظ ا او به   3  .است  صلح«   »پادشاه   یعنی   ، «یمسال »پادشاه   بعد  و  « ییپارسا  »پادشاه 
پسر خدا    یه شب  اش،یزندگ  یانپا   یا   یام اش معلوم است، و نه آغاز  ا نامهپدر و نه مادر و نه نسب 

 1(.ماندی م یکاهن باق یشهبوده، هم 

 هستند  یکی ، پدر و او  که  یهود علمای به  مسیح   گفتۀ -25

  معنیبه   بودنمساوی  معنایبه   قطعا    ؟است  مساوی   پدر  با  مسیح  یعنی   عبارت  این   آیا
  اعتقاد   ای بر   آن   با   و   کنیم   جدا   لش کام  سیاق   از   را   ی عبارت  توانیم نمی   ما   زیرا   ؛ نیست  حقیقی

  ؛ بفهمیم  را   موضوع  تا   بازگردیم   کامل  متن   به   باید   ناگزیر   پس   ؛ بیاوریم  استدالل   مانخود
ه  ستفادا   نظر د م  ی اعتقاد  موضوع   فهم   و  درک برای  ه  ک  را   متونی   تمامی  است   الزم   عالوهبه 

  « پنهان»راز    ،مسیح  سخنان  کامل   متن  به   بازگشت  با   . باشیم  داشته   نظر   در   وندشمی
  گفت   هاآن  به   که   هنگام  آن  ؛ فهمید   متن   خود   طریق   از   را   عبارت   توانمی  و   دشومی   آشکار

  خدای   نپسرا   تمام  نامه ب  ،قاضیان  دید  خواهید  و  کنید   مراجعه  خودتان  های کتاب   به
  اشاره   مزامیر  در   مکتوب  مطالب  به   که   حالی  در  ؛ـشما   ۀهمیعنی  ـ   انده شد  گذارینام   بلندمرتبه 

  که   هنگامی  و 2؛ ( یدهست  متعال  آن  پسران  یجملگ   و  یانید، خدا   شما   گفتم:   من)  :نماید می

 
 .3تا   1 یهآ 7 اصحاحعبرانیان:  به رساله - 1
 .6 یهآ 82 اصحاحمزامیر:  - 2
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  مگر  داد:   پاسخ  ها آن  به  یسیع )  داد:   پاسخ   چنین   هاآن  به   گویدمی   کفر   او  پنداشتند   هاآن
 1(. یانید؟ خدا  شما  گفتم  من  که است یامده ن  شما (تورات)  ناموس  در

  آشکار  را   مسیحیان  خطای   که  بینیممی   را   متون  از  بسیاری  کنیم،   مراجعه  متون   به  اگر
 مثال:  نعنوا به   ؛کندمی

  که   کن  چنان  . تو  در  من  و  یهست  من  در   پدر  یا   تو  که  گونه   همان   باشند،   ییک   همه   تا)    ـ
  »همان ]عبارت[   2(.یا فرستاده   مرا   تو  که  آورد   یمانا   جهان  تا   باشند،   یکی  ما   در  یز ن  هاآن

  که   است  شخص   هر  در   و  هاآن   در  و  او  در   پدر   اینکه  برای   ، است  تشبیه   ای بر   گونه«
  شوند، می  یکی خدا   و  او ترتیب   این  به  . کندمی پیاده  را   هاآن  و ، حمل  را   خدا  های وصیت

  شما   در  خدا   روح  و  هستید  خدا   معبد  شما  دانیدنمی   یاآ)   :شودمی   ساکن  او  در  خدا   روح  و
   3(. است؟ ساکن

  من   به   که   خود  نام   قدرت  به  را   آنان   قّدوس،   پدر    ی ا   .آیمی م  تو  نزد  به   ن م)  : در  همچنین  ـ
 4(. یمهست  ما  که چنان باشند، یک   تا  کن، حفظ اییده بخش

  چنان   گردند،   یک  تا  یدمبخش ایشان  ه ب  یدی بخش   من به   که   را   یجالل  من  و)  : همچنین
  5(. یم هست  یک ما که

  خداوند  با  کهآن  اما)  : شد  خواهند   یکی  پروردگار   و  او   بپیوندد  پروردگار   به   هرکس  و
 6(. است روح یک او با  پیونددیم

 
 .34 یهآ 10 اصحاح :یوحنا انجیل - 1
 .21 یهآ17 اصحاح :یوحنا انجیل - 2
 .16 یهآ 3 اصحاح :اول قرنطیان - 3
 .11 یهآ 17 اصحاح انجیل یوحنا: - 4
 .22 آیه17 اصحاح انجیل یوحنا: - 5
 .17 یهآ 6 اصحاح :اول قرنطیان - 6
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  ،یده چسب   خداوند  به   و )  : است  پروردگار   هایوصیت   حفظ  همان   ، پروردگار  به   پیوستن   و
 1(.داشت  نگاه  بود فرموده امر یموس به   خداوند که را  ی اوامر  و ید نورز  انحراف او یروی پ از

  این   در  و   ،برسد   خدا  صورت   به   که   است   این   انسان  از   شدهخواسته   و  مطلوب   ۀ نتیج پس
  و   پدر  در  من  بگوید   است  شایسته  نیز   و  ؛هستیم  یکی  پدر   و   من  بگوید  است  شایسته   صورت

  شما   به   من   که   ی سخنان  است؟  من   در  پدر   و   پدرم   در   من  ی ندار   باور   یا آ)  : است  من   در   پدر 
  خود   ی کارها  که  اوست  . است  ساکن  من  در   که  است   یپدر   از   بلکه  یست،ن   خودم   از  گویمیم
 2(. رساندی م انجام به را 

  این  و  ؛ اوست  در  الهوت  تجلی  بلکه  ،ست نی  مکانی  حلول  معنایبه   حلول   اینجا  در
   . شد خواهد بررسی «تجافی و تجلی » بحث م در  موضوع

  مسیح  پدر  فقط  و  ، است  همه  پدر  او  و  ،است  همه  ایبر   پدر  نیمی بمی  ما   :همچنین
  یخدا   و  خود  یخدا   و  شما  پدر  و  خود  پدر  نزد  که  بگو  هاآن  به  و  برو  برادرانم  نزد )  است:  نبوده
 3(. کنمیم صعود  شما

  همه   که   یهنگام)  :پسر   خود    جمله   از   بود،   خواهند   او  فرمانبردار  و  مطیع   همه   همچنین  و
  او  ی پاها  یرز   را   یزچهمه   که   شد  خواهد  کس  آن  یعمط  یزن  پسر  خود    ید،گرد  او  یعمط  یزچ

 4(. باشد   کل در  کل  خدا  تا  نهاد،

  دعا   و  نماز  ـداد  تعلیم  هاآن   به  مسیح  که  گونه  نهماـ   مسیحیان  همچنان  و
  تو   نام  باید  ی،آسمان  در  که   ما  پدر    یا   یید،گو  یدکن   دعا  هرگاه  :گفت  ایشان  ه ب)  :خوانندمی

  کرده   یزن  ین زم   در   است  آسمان   در   کهچنان   تو   ۀاراد  تا  .یایدب   تو   ملکوت   باید   گردد،   مقدس

 
 .6 یهآ18 اصحاح :دوم پادشاهان سفر - 1
 .10آیه 14 اصحاح :یوحنا انجیل - 2
 .17 یهآ20 اصحاح :یوحنا انجیل - 3
 .28 یهآ 15 اصحاح :اول قرنطیان - 4
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 1(. شود

  وحدت »  آن  از  منظور  و   است،  مجازی   «هستیم  یکی  پدر  و  من»  که  عبارت   این  پس
 از  ایفرستاده   من  زیرا   است؛  کرده  پیروی   را   خدا   کند  پیروی  مرا   هرکس  یعنی  ؛است  «هدف
  ...   و  ...   و   هستم،   خدا   سویبه   ۀدرواز  من  و   ، هستم  خدا   سویبه  راه  من   و   ، هستم  خدا   طرف

  منظور   اینکه  ؛د ندهمی  نشان   را   یکسانی  معنی   کردیم   اشاره  هان آ  به  ترپیش   که  متونی   ۀ هم  و
 .بیشتر نه  است، ی یک  ، پدر و او هدف  که بوده این  سخن این  از مسیح

  همان  او  وصایای  و  ، خدا   کالم  از  مسیح  کالم  دشومی  روشن  متون  این  طریق   از  بنابراین 
  نیست   شخود  مشیت  و  خواست  خواهان    او  و  است؛  هگفت  او  به  وندخدا   که  خداست  وصایای

  پدری  آن    از   بلکه  نبود   خودش  آن    از   وا   ات تعلیم  و   ست،خدا   مشیت   و   خواست  خواهان  بلکه
  یکی  پدر   و   من   بگوید   مسیح  نیست   شایسته   یا آ  حال   ...   و  ...   و  است   ه فرستاد  را   او   که  د بو

   ؟ هستیم

 کند می   درخواست   خدا  از  و  خواندمی   دعا  ـانبیا   همانندـ   یحمس  -26

  متون  کشندمی  پیش  خود  اعتقاد  برای  گواه  عنوانبه   مسیحیان  که  دالیلی   عمدۀ
  وجود   مسیح  زبان  از  قطعی  دلیل  یک   حتی   و  اند،کرده  شانتفسیر   که  هستند   هیبمتشا

  قطعی   متونی   ، مقابل   تقطۀ  در   و   ؛ است  بوده   نیاز بی   کامل    مطلق    الهوت    او  کند   بیان   که   دار ند
  نسبت   او  ساحت   هب  را   نادانی   و  نقص   حتی   و  ،اشاره  مطلب  این  عکس  به که  دارند  وجود

  نماز   خدا   برای   مسیح  حتی  و  کنند؛می  منهدم   اساس  و  پایه  ازرا    عقیده  ن ای  و  دهندمی
   :کردمی  دعا الهی درگاه  به و خواندمی

  صبح   به   خدا   عبادت   در   را   شب   آن  تمام   و  کند   عبادت   تا   برآمد  کوه  برفراز   روزها  آن   در  و )  ـ

 
 .2 یهآ11 اصحاح :لوقا انجیل - 1
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 1(. رساند

  یوقت  و  ؛ برآمد  یکوه  فراز  بر  عبادت   یبرا   خلوت  به  نمود،  روانه  را   مردم  اینکه  از  پس   و )  ـ
   2(. بود تنها آنجا در  شد  هنگامشب

  دعا  و  خواندمی  از نم  کسیچه   برای  تنهاییبه   او  کند،می   اشاره  متن   این   که   طور  همان
  نیازبی   سویبه   فقیر  و  است  فقیر  او  زیرا   ؛داشت   خدا   سویبه  رو  او  پس  ؛ خدا   برای  ؟کردمی

  اعتقادات   در   یمباحثات  و  ، احمد  دهندهتسلی   به   بشارت»  کتاب  به  یدتوانمی   .کندمی   توجه
  دیگر   و  عنوان  این  دربارۀ   بیشتری  جزئیات  ، آن  در  و  کنید؛   مراجعه 3« چهارم  فصل   ، تمسیحی
   . کنندمی  استدالل  مسیح   الوهیت  ای بر   هاآن  با  مسیحیان  که  دارد  وجود   متون  و  عناوین 

 کنند نمی داللت مسیح  مطلق   الوهیت به هامعجزه

معجزاتی  به   مسیح  زاتعجم  به  همواره  تمسیحی  علمای خود  که  عنوان  نوع  در 
  کندمی   تأکید  که  است  شنوده  پاپ  این  .اندکردهمی  داللستا   هستند  فردمنحصربه 

  برای   وی  توانایی  جمله  از  ؛دهد   انجام   تواندی من  خدا   جز  د آور   مسیح  که  را   هاییمعجزه
  است؛   نشده  انجام  مرَسل  انبیای  از  کدامهیچ   دست  به  معجزاتی  چنین  مثل  اینکه  و 4؛ خلقت

گاه   م  مرد  هاآن  و   کنند می   پیروی  علما  این  از   نیز  نابینا   و  کور  پیروان  و  اندازندمی  ه بااشت  به   را   ناآ
  با   است   واجب  ما   بر   روایناز   . است  بوده   او  مطلق   الوهیت   ۀ نشان  ت، معجزا   این   دارند   باور   و

  ؛ کنیم  روشن   را   آنان   های گفته   بطالن   مسیح  سخنان   و   مقدس   کتاب  متون  به   استناد 
  نسلی  را   هاآن  بیازمایند   را   او  تا   خواهندمی  ایمعجزه   یا   آیه   او  از  وقتی  که  مسیحی   همان

 
 .12 آیه 6 اصحاح :لوقا انجیل - 1
 .23 آیه 14 اصحاح :متی انجیل - 2
 . 13ص  : تمسیحی اعتقادات  درمباحثاتی  و ،احمددهنده تسلی به بشارت - 3
 . 34الهوت مسیح: ص  - 4
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  منظور  ین بد . یازمایندب را  او تا   آمدند  یسیع  نزد   یانَصّدوق  و  یسیانَفر   آنگاه)  :خواندمی شرور 
  : داد  پاسخ   گونهاین   هاآن   به  مسیح   و 1(. . ..یاندبنما  آنان  به   یآسمان  یتیآ  تا   خواستند   او  از
  یونس   یت آ  جز   شد   نخواهد  داده  هاآن  به   یتی آ   اما  خواهند،یم   یتیآ  زناکار   و   یشهپشرارت   سلن)
  ییشهرها   سرزنش  به  یسیع  آنگاه)  :نیستند  ایمان  سازندۀ  ،هاه جزمع  اینکه  دلیل  و  (؛ینب

 2(. بودند نکرده  توبه   بود،  شده انجام  هاآن  در معجزاتش یشتر  ب  ینکها  با که پرداخت

  معجزه   که  کسانی   از  بسیاری  و  است  «شرور»  کندمی  درخواست  معجزه  که  سیک  بنابراین
  بیاورد   دلیل  ایفرستاده   یا   پیامبر   برای   بخواهد  هرکس  .ورندآمی ن  ایمان  کنندمی  درخواست

  طرف  از  رسالت این  یاآ اینکه :آوردمی  دلیل برایش است او با خود آورده که  رسالتیهمان  با
  ـ ترتیب  همین  بهـ   نیز داد انجام  مسیح که  هاییمعجزه  ؟ممرد طرف  از  یا است،  بوده  خدا 

 3(؛ است  شده  سپرده  من  به   پدر  طرف  از  یزچهمه )  :خودش  ذاتی  قّوت  به   نه  بود،  خدا   قدرت  به
  چگونه  و)  :کردمی   زنده  را   مردگان  و  دادمی  شفا  را   بیماران  او  ، بود  او  با  خدا   که  آنجا   از  و

 گشت ی م  جا   همه  که  یا گونهبه   کرد،  مسح  قدرت  و  القدسروح   با   را   ی ناصر   یسایع  وندخدا 
  خدا   که  روآناز  داد؟یم  شفا  بودند   یسابل   ستم  یرز   که  را   آنان  ۀهم  و  کردی م  یکون یکارها  و
  ی مساعدت  و   ری یا  ، پدر  طرف   از   بود   وار امید  و   تشدا   آسمان  به   چشم   همواره  و 4(؛ بود   او  با

  :بود  او  شکرگزار  معجزه  هر  از  بعد  ـخوانیم می   بعدی  متن  درکه    طور  همانـ   و  کند  دریافت
  و  یست نگر   باال   به   یسیع   آنگاه   . برداشتند  بودند   گذاشته   را   میت   که   جایی  از   را   سنگ   پس )

  هر   رطخابه   را   او  و  گفتمی  سپاس   را   خدا   و 5(؛ یدی شن  مرا   که  گویمی م  شکر  را   تو  پدر،  گفت:
  ی ا   :گفت  و  داد  پاسخ  یسیع   وقت،  آن  رد)  :کردمی   ریشکرگزا   بود   داده  رخ   ایشبر   چهآن

 
 .1 یهآ 16 اصحاح :متی انجیل - 1
 .20 یهآ 11 اصحاح :متی انجیل - 2
 .27 یهآ 11 اصحاح :متی انجیل - 3
 .38 یهآ 10 اصحاح :اعمال رسوالن - 4
 (. 48تا  32)آیات   41آیه  11 اصحاح: یوحنا انجیل - 5
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  ه ب  که  ایمعجزه  هر  از  بعد   همواره  او  پس  1(؛ ستایمیم  را   تو  ین،زم  و  آسمان  مالک  پدر،
 .کردمی  ریکرگزا ش و گفتمی  ستایش و سپاس شدمی  جاری دستش

  او   اندست   به   خدا   دادمی   انجام   مسیح  که   را   یمعجزات  این  است  ه کرد  تأکید  پطرس
گاه  خود  کهچنان   :یدبشنو  را   ینا   یل،اسرائ  قوم  یا )  :است  کردهمی  اجرا    ی ناصر   یسایع  ید،آ
  ساخت،   ظاهر  شما   یانم   در  او  دست به   که   یاتیآ   و  یبعجا  و  معجزات  با خدا   که  بود  یمرد

 2(. است هداد یگواه یتش حقان  بر

  که   را   یناصر   یایسع)  :ندارد  نیا تو   خدا   طرف  از  جز  او  کندمی  تأکید   پترس  همچنین
  آوردیم  جاه ب  یکون  اعمال  کرده،  یرس  او  که   ؛نمود  مسح  قّوت  و  القدسروح   به  چگونه  را   او  خدا 

 3(. بود   یو  با  خدا  یرا ز   بخشید؛ی م شفا را  یس ابل ینمقهور  ۀهم و

  الوهیت  ایبر   هانآ  با   علما  دیگر   و   نودهش   پاپ   که  کرد  خواهیم   بیان  را   معجزاتی   از  برخی
   : کنندمی استدالل  مسیح

 آسا معجزه  والدت  -1

  حلول و ،مریم  به فرشته بشارت با و ،پدر  بدون مسیح تولد کنندمی  تأکید مسیحیان
 :اوست بودنالهوت  دهندۀنشان  ،القدسروح

  اما   .بود  یوسف   نامزد  یسی، ع  مادر   یم، مر   داد:   یرو   چنین ین ا   یح مس  یسیع  تولد  18)
  که  آنجا   از   19  . است  آبستن  القدسروح   از   یم مر   شد   معلوم  یوندند بپ  هم   به   آنکه   از   یش پ

  هیاهوی ب  که یشید اند  ینچن  شود  رسوا  یم مر  خواستی نم و  بود   پارسا ی مرد یوسف  شوهرش
  او  بر  خواب  در  خداوند  ۀفرشت   گرفت،  را   یمتصم  ینا   که  زمان  همان  اما  20  .شود  جدا   او  از

 
 .25آیه  11انجیل متی: اصحاح  - 1
 .22 یه آ 2 اصحاح: رسوالن اعمال - 2
 .38 یهآ 10 اصحاح: رسوالن اعمال - 3
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  در  آنچه  یرا ز   مترس،   یممر   خود  زن  گرفتن  از  داوود،  پسر  یوسف،  ی »ا   گفت:  و  شد  ظاهر
  را   او  یدبا  تو  که  آورد  خواهد  یادن   به   ی پسر   او  21  .است  القدسروح   از  گرفته،  ی جا  ی و   بطن

  داد رخ   همه ین ا  22 .«یدبخش  خواهد نجات گناهانشان از را  خود  قوم او یرا ز  ی،بنام یسیع
  یپسر   شده،  آبستن   یا »باکره   23  که:   یونددپ   یقت حق  به   بود  گفته   ینب  زبان  به  خداوند  آنچه  تا
مانوئ  را  او و آورد  خواهد یا دن به  1(. ماست با  خدا  یعنی:  آن تفسیر  که « یدنام  خواهند یلع 

  معجزات   جمله   از  و  است  بوده   غیرطبیعی  ، وی  والدت   کنیممی   تأکید  ما  اینکه   وجود   با  و
  بوده   الهوت   مولود«»  دهد  نشان  که  شودنمی   منجر   آنجا  به  تولد   این   اما  ، دشومی   برشمرده

  که  کسی  دربارۀ  شود   گرفته  نظر   در   الهوت   شد   متولدپدر    بدون  هرکس  باشد  بنا   اگر  .است
 است؟  بوده  الهوت  نیز او آیا  گویید؟می چه است  شده  متولد مادر  بدون و  پدر بدون

ْلک   ین ا   1) ق، یم  د    از   که  یمابراه  به  او.  بود  متعال  یخدا   کاهن  و   یمسال   پادشاه   ص 
  شخص   ینهم   به   یمابراه  و  2.  داد  برکت  را   او  و  برخورد   گشتی بازم  پادشاهان  دادن  شکست

  یعنی   ،« یمسال  »پادشاه  بعد  و  « ییپارسا  »پادشاه   یمعنبه   نخست  او   نام.  داد  کیه د  یز چهمه   از
، و  اش معلوم استنامه نه پدر و نه مادر و نه نسب ینکهلحاظ ا او به   3.  است  صلح«  »پادشاه
 2(. ماند یم یکاهن باق یشهپسر خدا بوده، هم   یهشب  اش،یزندگ  یانپا یا  یام نه آغاز  ا 

  «صادقیلک م»  برای  مصداقی  یا   تفسیر  ،گرانهشپژو  و  مفسران  از  کدامهیچ   دانیممی
  شده   خارج  بدانیم   ی زچی  او  از   آنکه  بدون  و  ،شده   تاریخ  وارد  یناگهان  طوربه   او  ؛ندا هنکرد  پیدا 

  و   ،است   انسان  پسر   شبیه   او  که این  ؛است   کرده  بیان   مقدس  کتاب   که  زی چی  مگر   ،است
  ، الهوتش   که  نشود  توصیف  صورت  این  به  هم  او  چرا   داندمی   شبیه  را   او  مقدس  کتاب  وقتی
  ندارد   وجود دو این میان تمایزی  وجه هیچ که حالی در ؟است بوده مسیح الهوت  شبیه
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 !زمین   روی بر شانوجود تاریخی  ۀدور  مگر

  سید   که   د ار د  معنایی   مسیح  زبان   بر   «من  پدر »  یا   « پدر»  ۀ کلم  گرفتن کاربه   همچنین 
 : است فرموده روشن را  آن احمدالحسن

  استفاده   شما«  »پدر  یا  من«  »پدر  یا  »پدر«  ۀکلم  از  یسیع  خدا   یامبرپ   بله،»
  تا   بود   پدر   بدون یمولود  یسیع  .است  موجود یزن   تورات  در   کلمه  ینا   و  کرد،یم

  تا   و  است،   متعالوسبحان  خداوند   ها،آن  یقیحق  اصل    و  یقی حق  پدر  بفهمند   مردم
  »خلق،   شوند  آراسته  پدرشان  و  خالق   صفات  به  که  است  شده  خواسته  هاآن  از  بدانند 

  : شوند  متعالوسبحان  خداوند  صورت  یب ترت   ین ا   به  تا   است«   خداوند  یال ع  و  خانواده
 1« .یدآفر  خود صورت  به  را  آدم خدا 

 مردگان   کردنزنده -2

  ؛ است   شده  اثبات  مقدس  کتاب   در   فرستادگان،   و  یا انب   دست   ه ب  نامردگ  کردنزنده   ۀلئمس
  کشندمی  پیش را    مسیح  ط ستو  نمردگا  کردنده زن  ،مسیحیان  کنیم می   مشاهده  ما  لیو 
  خداوند  جز  که  کاری  است؛   داده  انجام  عملی  چنین  که   هبود  کسی  تنها  او  گویا  و

  الهوت   معجزه،  این   انجام  دلیلبه   ترتیب  این   به  و  دهد؛  شانجام   تواندنمی   متعالوسبحان 
   : است بوده

  متعّفن   اآلن  ،آقا   یا   :گفت  وا   ه ب  ّیت م  خواهر  رتاام  .یدبردار   را   سنگ  :گفت  یسیع   39)
  یاوری ب  یمانا  اگر نگفتم تو  به  یا آ : گفت یو  به  یسیع 40  . است گذشته روز  چهار یرا ز   شده،
  . برداشتند  بود   شده  گذاشته  ّیتم  که  ییجا   از  را   سنگ   پس  41  ید؟د  یخواه  را   خدا   جالل

و  باالبه    را   خود  چشمان  یسیع   مرا   سخن  که  کنمیم  شکر   را   تو  پدر،  یا   :گفت  دوخت 
  که  گروه  ین ا   جهته ب   کنیول  شنوی؛یم  مرا   سخن   یشههم  دانستمی م  من  و  42  .یدیشن

 
 .253پاسخ پرسش  3، ج احمدالحسن: سید انههای روشنگر مراجعه کنید به: پاسخ - 1
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  ندا   بلند  آواز  به  گفت،  را   ین ا   چون  43  .یفرستاد   مرا   تو   که  یاورند ب   یمانا   تا  ،گفتم   حاضرند
  در  ،آمد  یرونب  بسته  کفن  به  یپا  و  دست  مرده  آن  ،حال  در   44  .یاب  یرونب   یلعاَزر،ا   یا   کرد،
  ید بگذار   و  یدکن  باز  را   او  :گفت  ایشان  هب  یسیع   .بود  یچیدهپ   یدستمال  اب  او  یرو   که  حالی
 1(. برود

مشاهده    را   او  کلمات  و  تا عبار   کنیم  پیگیری  مقدس  کتاب  در  را   مسیح  کالم  اگر
  که   اندبوده  یکلمات  و  ،بودند آورده  ایمان  وی   به که  بود  گفته  کسانی  به   کهکنیم؛ کلماتی  می

 بیان  صراحتبه   کلمات  این  کنیممی   مالحظه  و  است،  داشته  ابراز  ـعامه  و  خاصهـ   همه  ایبر 
 او  که   اندننموده   اشاره  و  نکرده  بیان   و  ، است  بوده  خدا   طرف  از  ر مبپیا  و  فرستاده  او  دارندمی

  مربوط   مبحث   این   به   که   عبارات  و   کلمات   این   از  برخی  به   ما   .است  بوده   )خدا(   الهوت 
   پرداخت:  خواهیم  شوندمی

  عظمت   و   مجد  یتؤر  برای  هرا   و  دروازه  همان   که  خدا   فرستادۀ  به  ایمان  -أ 
 .تاسدخ

  از   که  هست  کسی  دهدمی   نشان  دوخت  باال  به  را   خود   چشمان   مسیح   اینکه   -ب
  پدر،   یا )  : کندمی  اجابت  را   شدعای  و  شنودمی  را   او  سخن  و  است  تربزرگ  او
  سخن   یشههم   دانستم یم  من   و   42  .یدیشن  مرا   سخن  که   کنمی م  شکر  را  تو

 (. شنوییم مرا 
  کنیول)  :ست خدا   نگفت  و  ، خداست   طرف   از  ایفرستاده   کند   اثبات   خواست  او   -ج

 (. یفرستاد مرا  تو  که  یاورندب  یمانا  تا  ،گفتم حاضرند  که گروه ینا  جهته ب

  یاانب   بیشتر   داشت   توجه  باید   است   »خدا«  همان  مسیح  دهد   نشان  گانمرد   کردنزنده   اگر
  کامل  لشکری که  اندبوده نی کسا هاآن  انی م در  حتی  و  اندداده  انجام  را  عمل   این رسوالن و
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 : شودمی حضور  تقدیم  زیر  متون .اندکرده زنده  را  مردگان از

 کند می زنده را ایمرده (یوشع) الیشع 

  به   منحصر  و  است  شده  بیان  صراحتبه   مقدس  کتاب  در  مردگان  کردنزنده   ۀلئمس
   :ست نی حمسی

  33 .است  دراز کشیده شبستر  بر و مرده طفل ید د ،شده داخل خانه  به یَشعَال   پس  32)
  شد  دراز   طفل   بر   برآمده   و   34  . نمود  دعا   خداوند   نزد   و   بست  دو  هر  بر   را   در   شد،   داخل  چون   و
  ، گذاشته  او  دست   بر   را   خود  دست   و  او  چشم   بر را   خود  چشم  و  یو   دهان   بر   را  خود  دهان  و

  آن  و   طرف   ین ا   مرتبه   یک  خانه   در   ، برگشته   و   35  . شد  گرم  پسر  گوشت   و  گشت   خم   ی و   بر
  چشمان  طفل  پس   کرد؛  عطسه  مرتبه   هفت   طفل  که   شد  خم  ی و   بر   ،برآمده   و  یدبخرام  طرف
  را   او  پس   «.بخوان  را   "یشونم "  زن  ین »ا   :گفت  ، داده  آواز  را   یَحزی ج    و   36  . کرد  باز  را   خود

  داخل  زن   آن   پس   37  « .بردار  را   خود   »پسر   :گفت   را   ی و   ، شد  داخل   او  نزد   چون  و  خواند
 1(.رفت  یرون ب ،برداشته  را  خود  پسر  و شد خم  ین زم به  رو و  افتاد هایش پا  نزد  ،شده

  توضیح   خیزاندبرمی  مرگ  بستر   از  را   مرده  کودک  آن  الیشع،  اینکه  دربارۀ  سوم  ۀشنود  اپپ
 : گویدمی داده،

  وی   با  ارتباط  و  خدا  درگاه  به  نماز  و  دعا  طریق  از  اندزنده کرده  را  مردگان  که  کسانی»
  مرگ   بر  تسلط  همان  این  ؟برهاند  مرگ  از   را  خودش  تواندمی  کسیچه  ولی  ...   است  بوده

  کند می  حمایت  او   از  خدا  و  است   نیکوکار   مردی  او  زیرا  خیزاندبرمی  را  مردگان  اولی   ...   است
  نه  ولی کند زنده می را مردگان  ،مسیح   اما ... میردمی  ها انسان ۀهم  مانند  خودش  او ولی

  را   خودش  او  زیرا  ؛است  داشته  خودش  مرگ بر  که  تسلطی  واسطۀبه  بلکه سبب،  همان  به

 
 . 37تا  32 یهآ 4 اصحاح :دوم پادشاهان سفر - 1
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  1« ...است  تمایز وجه همان  این و است؛ زنده کرده مرگش  از بعد

 : گوییممی سوم  ۀدوشن  پاپ  به  پاسخ   در

  میان   از  و   ردم    و   رفت  صلیب   ه ب  که   است  بوده   کسی  همان  مسیح   اینکه   اثبات   :اول 
  طریق   از   او  رفتن صلیب ه بماجرای    که   حالی   در   ؛ دارد   نیاز   یقطع  دلیل   به   برخاست   مردگان
  اندشده   لیفأت   تحقیقاتی  و  هاکتاب   و  است  شده  روشن  ـشده  کشف  اخیرا    کهـ   یهودا   انجیل

البته   وـ   مثال  عنوانبه   جمله   از  ؛است   (بوده)ع   عیسی  از  غیر  ،مصلوب   ندنکمی  ییدأت  که
  ه ب  بشارت »  و  «حواریین  »سیزدهم  هایکتاب   به  توانیدمی  ـهم هست   های دیگری کتاب
 2.کنید  مراجعه « احمد ، دهندهتسلی

  رخ   یوشع  پیامبر   دربارۀ   که   طور   همانـ   کند   زنده   را   مردگان  بتواند   ای مرده  اگر   :دوم
  بدون  و  صراحتبه   ،ونمت  که  است  حالی  در   این   ؟چیست  مسیح   سید   و  او  میان   فرق   ـداد

  میان   از  را   خود   خودش،  قدرت   و  تسلط   با   عیسی  ند نکنمی  بیان  تفسیری   و  تأویل  هیچ
  او   به   وند خدا   دهد   نشان  که   دارد ن  وجود   ی محکم  متن   هیچ  زیرا   ؛ باشد   زنده کرده  مردگان

  : است  بسیار  دو  این  بین  تفاوت  است؛  هنبود  خودش  طرف  از  قدرتی  این  و  داده،   قدرت  چنین
  ینزم  بر  و  آسمان  در  قدرت  یتمام  :گفت  کرده،  خطاب  ایشان  هب   آمده،  یشپ   یسیع  پس)

 3(. است شده  داده من  به

 کرد  زنده  را ایمرده ، مرگش از  پس »الیشع«

 
  یح: کردن مردگان توسط مسو زنده  یاکردن مردگان توسط انب زندهمیان  فرق    ،یدهو عق   یمانا  ،الهوتهای  پرسش  - 1

 یت: سا
https://www.st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers 

: عادل  مسیحیتاعتقادات    درمباحثاتی    و  ،احمددهنده  تسلی  به  بشارت  ؛احمدالحسنسید    ،حواریین  سیزدهم  - 2
 سعیدی. 

 .18 یهآ 28 اصحاح :متی انجیل - 3
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 به  موآب  یلشکرها  سال   یل تحو  وقت   در   و   نمودند  دفن  را   او  و  کرد  وفات   یَشع َال    و  20)
 مرده   آن   و  یدندد  را   لشکر  آن  کردند،یم  دفن   را   ی مرد  چون  که  شد  واقع   و  21  .درآمدند  ین زم
  ر ب  و  گشت  زنده   برخورد،  یَشعَال    ی هااستخوان  به   یتم  آن  چون   و  انداختند؛   یَشع َال    قبر  در  را 
 1(. یستاد ا  خود  های پا

 کند می زنده  را بزرگ  بسیار بسیار لشکری ،حزقیال

  بگو:   ، کرده  نبّوت   روح  بر   انسان   پسر   ی ا   نما!   نبّوت   روح   »بر   :گفت   مرا   او  پس   9  ...)
  یشان ا  تا دمب   کشتگان ین ا  به  و یاب اربع  ی بادها  از روح ی ا که  فرمایدیم ین چن یهوه  خداوند

  هاآن   و  شد  داخل  هاآن  به   روح   و  .نمودم   نبّوت   فرمود،   امر  مرا   کهچنان  پس   10  « .شوند  زنده 
 2(. .. . یستادندا  یمی عظ  نهایت یب  لشکر خود های پا   بر  ،گشته زنده 

 بیماران  شفای  -3

  ، نیست   دیگران  یفرزند طۀ  ابمثل ر   ،مسیح   ی فرزند رابطۀ    اینکه  بر  دارد   اصرار  شنوده  پاپ  
 : گویدمی او .است شده آشکار  کور نوزادی به   ییاینب  بخشیدن با  ی فرزند  رابطۀ  این و

  ؛ ستنی  خدا   برای   متعارف  و  عادی  فرزندی   رابطۀ  یک   دربارۀ   سخن  روی  اینجا   در  و»
 3« . ...هستند   مشترک  نآ  در هاانسان ۀهم که  ایرابطه یعنی

  را   او  یسیع  چون  6  . بود  مبتال   یمرض  به  سال  هشتوی س  که  بود   ی مرد  آنجا   در   و  5)
  7  یابی؟   شفا  خواهییم  یا آ  : گفت  وا   هب  است  یدهکش  طول  او  بیماری   دانست   و  یدد  یدهخواب

  یندازد، ب   حوض   در   مرا   یدآ  حرکت   به   آب   چون   که   ندارم   یکس  آقا   ی ا   که   داد   جواب  را   او  یض مر 
  بستر   و  یز برخ  :گفت  وا   ه ب  یسیع   8  .است  رفته  فرو  من  از  یش پ   یگری د  آیم، یم  ی وقت  تا   بلکه

 
 . 21و  20 آیه13 اصحاح :دوم پادشاهان سفر - 1
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  روانه   برداشته،   را   خود   بستر  و   یافت  شفا  مرد   آن  حال،   در  که  9  شو!   روانه   برداشته،  را   خود
ت روز  آن و .یدگرد  1(. بود َسبَّ

  زی چی  این  و  اند، داده  انجام   را   ن آ  از  ر بیشت  حتی   و   کار،   این   ماننده  نیز   دیگر   ی انبیا   ولی
 :کنیم می  مالحظه  الیشع توسط هاآن از  یکی کردن بینا  در  که است

  خداوند   پس   «.یندبب  تا   بگشا  را   او  چشمان  خداوند  ی »ا  :گفت   ،کرده   دعا  یَشعَال    و  17)
 ین آتش  ی هاارابه  و  سواران  از  یَشعَال    اطراف  ی هاکوه  ینک ا   که   ید د   او  و  گشود  را   خادم   چشمان

 (.است  پر

 است:  کرده نابینا را  کاملی سپاه  الیشع همچنین

 ینکه ا  »تمّنا :گفت ،کرده دعا  خداوند نزد  یَشعَال   شدند،   فرود ی و  نزد یشانا  چون  و 18)
  مبتال   یکور به   یَشعَال    کالم  موجببه   را   یشانا   پس   «.ی ساز   مبتال  ی کور   به   را   گروه  ینا 

 2(. ساخت

 رفت می  راه  آب روی  مسیح  -4

 : گویدمی  شنوده پاپ  

 بر  ساآمعجزه  تسلطی  زیرا  دارد؛  خود  در  را  الهوت   معنی  ، آب  روی  رفتنراه  ۀمعجز»
 3« .است طبیعت

  چون  26  . رفت  آنان  یسو به   آب  یرو   بر  زنانگام  یسیع   شب،  از  چهارم   پاس   در   25)
  از   و  است«،   »شبح  گفتند:  کرده،  وحشت  یدند،د  آب   یرو   رفتنراه  حال   در   را   او  شاگرداْن 

 
 . 9تا  5آیه  5انجیل یوحنا: اصحاح  - 1
 . 18و  17آیه  6سفر دوم پادشاهان: اصحاح  - 2
 . 17 ص: یحمس  الهوت - 3
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  هستم،   من   . یددار   یقو   دل   گفت:   هاآن   به   درنگ ی ب  یسی ع  اما   27  .زدند   یادفر   ترس
 1(. !یدمترس

  دو   به  را   آب   که  ایلیاست  این   ، خداست  او  دهدمی  نشان  آب   روی  بر  عیسی  رفتن  راه  اگر
 :افتاد اهر   به  الیشع با  و شکافت  نیمه 

 طرف  آن  و  طرف   ینا   به   که   زد  را   آب  ،یچیده پ   را   آن  و  گرفت   را   یش خو  ی ردا   یلیا ا   س پ)
 2(. نمودند عبور  یخشک  بر  یشانا  ی هردو  و شد شکافته 

 غذا  کردنزیاد -5

 : گویدمی  شنوده پاپ  

  ۀ جمل  از  دهد؛می  نشان  را  آفرینش  و  تخلق  که  است   کرده  بیان  را  تیمعجزا  ،کتاب »
 3« .است ماهی دو و نان تکه  پنج با نفر  هزار  پنج کردنیرس هاآن

  وقت   و  است  یرانهو  موضع  ینا   گفتند،  آمده،   یو   نزد   شاگردانش   عصر،   وقت   در  و  15)
  16  . بخرند  غذا   خود   جهته ب  رفته   دهات   به  تا   فرما   مرّخص  را   گروه  ین ا   پس   . گذشته  اآلن

  در   : گفتند  وا   ه ب  17  . یدده   غذا   را   یشان ا   شما   ، ندارند  رفتن  به   یاج احت  : گفت  را   یشان ا   یسیع
  نآ  هب  و  19  !یاوریدب  من  نزد  ینجاا   را   هاآن   :گفت  18  !یمندار   یماه  دو  و  نان  پنج   جز  ینجاا 

  یسته، نگر   آسمان  سویبه   گرفته،  را   ی ماه  دو  و  نان  پنج  و  نشستند   سبزه  بر  تا  فرمود  جماعت
  خورده،  همه   و  20  .جماعت  نآ  ه ب  شاگردان  و  سپرد  شاگردان  به  کرده،  پاره  را   نان  و  داد  برکت

  ی سوا   ، خورندگان  و   21  . برداشتند  کرده،   پر   سبد   دوازده   ماندهی باق  ی هاپاره   از   و  شدند   یر س

 
 . 27تا  25 آیه14 اصحاح :متی انجیل - 1
 .8 آیه 2 اصحاح :دوم پادشاهان سفر - 2
 . 345 ص: مسیح الهوت - 3
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 1(. بودند مرد  هزار  پنج  به یب قر  ،اطفال  و زنان

  هم   نبی  الیشع  برای  پادشاهان  دوم  سفر  در  مقدس  کتاب  در  «ذا غ  کردنزیاد »  ۀعجزم
  یک  از   بیش  او  که  حالی  در   د کن  پر   را   روغن  ایهرف ظ  ،زن   آن  شد  باعث  که   است  موجود

 : نداشت  روغن ظرف

  تو   و   مرد   شوهرم  ،ات»بنده   :گفت   ،نموده   تضّرع یَشعَال    نزد   یا انب  پسران  زنان   از   ی زن  و   1)
  خود  ی بندگ  یبرا   مرا   پسر  دو  تا  است  آمده   او  طلبکار  و  ترسید،یم  خدا   از  اتبنده   که  دانییم

 یزت »کن  :گفت  او  «؟ی دار   چه  خانه   در  و  ؟کنم  چه   تو  یبرا   »بگو  :گفت  را   یو   یَشع َال    2  «.ببرد
 یرون ب از  ییهاظرف   و  »برو  :گفت   او  3  «.یست ن  روغن   از  ظرف  یک  یسوا   یزی چ  خانه   در  را 
  را   در   ،شده   داخل   و  4  .بخواه  یار بس   و  ی خال  ی هاظرف  ، کن  طلب   خود   یگان همسا  ی تمام  از
  پس  5 « .بگذار کنار  به  شود پر  هرچه  و یز بر  هاظرف  آن یتمام  در  و  ببند  پسرانت  و خودت  بر
 .ریخت یم او ،آورده  یو   نزد هاظرف  یشانا  و بست پسرانش  و خود بر  را  در  ،رفته  ی و  نزد از
  « .یاورب   من   نزد  یگر د  ی»ظرف  :گفت   خود   پسران  از  یکی   به  بود   کرده   پر   را   هاظرف  چون   و  6
 2(. یستادبازا  روغن  و «.یستن  یگرد ی»ظرف :گفت  را  یو  او

 داندمی  غیب  مسیح  -6

   :گویدمی  شنوده پاپ  

  آدم یبن   یعجم   قلوب  عارف  ییتنهابه  تو)  :گویدمی  خدا  دربارۀ  صراحت به  ابکت»
  زوایای   و  خواندمی  را  افکار  مسیح  است  شده  ابتث  و   (39:8  پادشاهان:  )اول  (.یهست 

  و   خدا  آیا  یا  است؟  تناقض  در  خودش   با  کتاب  آیا  .دانست می  را  هاجان  و  هادل  پنهان

 
 .21تا  15 آیه 14 اصحاح :متی انجیل - 1
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 1« ؟هستند یکی  مسیح،

  فقط   و  بخشیده،   هاآن   به  وندخدا   که  انبیاست  صفات  از  ییک   ، غیب  از  دادنخبر   ۀلئسم
 هاآن   به   را   )معبد(   هیکل  کردنویران  خبر  مسیح  .است  نداشته   اختصاص   مسیح  به

  آمدند  یشپ شاگردانش و  .برفت شده، یرونب یکله از یسیع  پس 1)  :است هفرمود و داده
  را   یزها چ  ین ا   ۀهم  یاآ  گفت،  را   یشانا   یسیع  2  .دهند  نشان  وا   هب  را   یکله  یهاعمارت   تا

  یر ز   به   که   شد   نخواهد  گذارده  یسنگ   بر   ی سنگ   ینجا ا   در   گویمیم  شما   به   ینه هرآ  بینید؟ ی نم
 2(. نشود!  افکنده

 : زایید  خواهد است شده پیر که  مردش از که  دهدمی  خبر یمسن زن  به الیشع

  ی پسر   که  یقین »  کرد:  عرض   یَحزی ج    کرد؟«  یدبا  چه   زن   ین ا   ی برا   »پس   :گفت   او  و  14)
  را   یو   پس  «.بخوان  را   »او   :گفت  یَشعَال    آنگاه  15  «.است  خورده سال  شوهرش   و  ندارد

  آغوش   در   ی پسر   ،یات ح  زمان   موافق   وقت   ین ا   »در   :گفت  و   16  . یستادا   در   نزد   او   ،خوانده
  پس  17  «.مگو  دروغ  خود  یز کن  به   خدا   مرد  ی ا   ؛یم آقا  ی ا   ی»ن  :گفت  او  و  «.گرفت  یخواه

 گفته   او  به   یَشعَال    که  یکالم   موجببه  یات ح  زمان   موافق  وقت   آن  در   ،شده  حامله   زن  آن
 3(. ییدزا  ی پسر  بود، 

 ها انسمآ  )پادشاهی( ملکوت 
  کلیدهای که است کسی او زیرا  ؛ خداست او گویدمی مسیح توصیف  در  شنوده  پاپ  

 : است هداد  رسوالن به  را  انمآس

  تو  به  را  آسمان  ملکوت  یدهایکل  و)  فرمود:  آنان  از  گینمایند   به  رس طپ  به»

 
 . 81 ص: مسیح الهوت - 1
 .2و  1 آیه 24 اصحاح :متی انجیل - 2
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  بر   آنچه  گویمیم شما  به  ینه هرآ) :فرمود شاگردان  تمامی  به و  (16:19 متی)   (. سپارمیم
 شده  گشوده  آسمان  در  ییدگشا  ینزم  بر  آنچه  و  ،باشد  شده  بسته  آسمان  در  یدبندب   ینزم

 به  را  هاآسمان  هایکلید قادر است    کسیچه  :پرسیممی  اینجا  در  .( 18:18  متی)  (.باشد
 مرتبط   آن  با  و  گیرند  جای  آسمان  در  که  بدهد  را  توانایی  این  هاآن  به  و  ،بدهد  یتبشر 

 1خداوند؟«   جز به  آیا ؟شوند

  های کلیدقادر است    کسیچه»  است:  آمده  »عام«  ۀصیغ   با  اینجا  رد  هشنود  پاپ  گفتۀ
  از  پس   هاآسمان   توملک   کلیدهای  که   است  این  واقعیت  لی و   «بدهد  یت بشر  به را   هاآسمان
  که   است  کسی  او  زیرا   ؛بود   خواهد  رس طپ  آن    از  بلکه  ،نیست  بشریت  ۀهماز آن     مسیح

 او  که  کرد  تکرار  او  ایبر   مرتبه  سه  روایناز   و  ،کندمی  هدایت  را   گوسفندان  وی  از  پس
 : بود خواهد صالح  چوپان وی از پس

س   «داری؟ی م  دوست  مرا   یاآ  یوحنا،  پسر  َشمعون،  ی»ا   گفت:  او  به  سّوم  ار ب) طر    از  پ 
  داد:   پاسخ   و  شد   محزون  «داری؟ی م  دوست   مرا   یا »آ  ید،پرس   او  از   بار   سه   یسیع   ینکها 

گاه  یزچهمه   از   تو  »سرورم،   »از  گفت:   یسیع  «.دارمی م  دوستت  که  دانییم  تو   ی؛ آ
 2(. .«کن مراقبت  من گوسفندان

  هکرد  تصور   شنوده  پاپ  که  صورتی   آن  به  نه   ؛ شد  داده  پطرس   به  کلیدها   دلیل   همین   به   و
 : بشریت ۀ هم به  که

  کنم یم  بنا   را   خود  یسایکل  صخره   ین ا   بر   و   ، پطرس  ییتو  که   گویمی م  را   تو   یزن  من   و   18)
  سپارم؛ ی م  تو  به  را   آسمان  ملکوت  یدهایکل   و  19  .یافت  نخواهد  یالاست  آن  بر   جهّنم  ابواب  و
  گشاده   آسمان   در   ییگشا  ین زم   در   آنچه   و   گردد   بسته   آسمان  در   یببند   ین زم  بر   آنچه   و

 
 . 46 ص: مسیح الهوت - 1
 .17 آیه 21 اصحاح :یوحنا انجیل - 2
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 1(. شود

 .شودمی داده  پطرس  به هاان سمآ ملکوت کلیدهای اینجا ترتیب   این به و

  آن   بهـ   و  ،کند   استفاده  گوسفندان  رهبریبرای    هاآن  از  تا  دارد  ازنی  کلیدها  این  به  او
  این   ـاست   کرده  تصور  ها( آسمان   ملکوت  )کلیدهای   هاآن  دربارۀ  شنوده  پاپ  که  صورتی
 .است نشده  داده  بشریت ۀ هم به   کلیدها

  مسیح  که  است  گفته  و   آورده  باال  متن  کنار  در   ده وشن   پاپ   که   دیگری  متن   اما 
  ین زم   بر  آنچه  گویمیم  شما   به   ینههرآ)  :ستا   داده  هاآن  به   را   هاآسمان  توملک   کلیدهای

 2(. باشد   شده گشوده آسمان در  یید گشا ینزم  بر  آنچه  و ، باشد شده  بسته  آسمان  در  ید بندب

  هستند   هاامت   سویبه   مسیح  فرستادگان  که   دارد  اختصاص  نیشاگردا   به   متن   این
  و  بستن»  اینجا  در  .داشتند  نیاز  شناختی  توانایی    چنین  به  ها آن  .دکنن   تشرمن  را   الهی  دین  تا

  برای   هاآن  که   است  معرفتی  و  شناختی   معنایبه   بلکه  ؛ستنی  اشدی ما  معنیبه   دادن«ربط 
  با   مسیح  خود    که  طور  انم ه  ؛اندداشته   مبرم  نیاز   آن  به  دممر   میان  در  دین  رتشاان

 .دادمی  انجام اهآسمان  ۀ آیند ملکوت  نی یع  خدا  ملکوت به دادنبشارت 

 :پرداخت خواهیم «هاآسمان  ملکوت» معنای به  ـزیر  نکات  طریق  ازـ  اکنون

   (هاان سمآ  کوتلم) خدا  ملکوت  به  ارتشب :اول

  و )  ؟ دهید  بشارت   هاآسمان   ملکوت   به  و  کنید   موعظه  گویدمی  هاآن   به   مسیح  چرا 
 3(. است  یکنزد   آسمان ملکوت  ییدگو ب کرده، موعظه روید، یم چون

 
 . 19و  18 آیه16 اصحاح :متی انجیل - 1
 .18آیه  18انجیل متی: اصحاح  - 2
 .7 یهآ 10 اصحاح :متی انجیل - 3
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  که  دارد   زی چی  آن   از  غیر   دیگری   معنای   هان سماآ  ملکوت  که   نیست   معنا  آن  به   این  آیا
  به   تا  است  آمده  او  کندمی   تأکید  مسیح  خود    که  حالی  در 1؛ است   کرده  بیان  کلیسا

  به  شروع  یسیع  هنگام  نآ  از )  :دهد   بشارت  هامان آس  )پادشاهی(   ملکوت  شدننزدیک 
 2(. است  یکنزد  هاآسمان  ملکوت یرا ز   یدکن توبه  : گفت و کرد موعظه

 : است «بشارت» معنیبه  «انجیل» ۀژوا  و

  خبرهای »  یا   «بشارت»  معنیبه  ،یونانی   از  شدهعربی  ایکلمه  ، انجیل  ۀ کلم»
 3« .  ...است آورده را بخشمسرت  خبری  مسیح سید رسالت زیرا است؛ بخش«شادی

  شارت ب  هاان آسم  ملکوت  به   او  از   پیش   هاآن   و  ، بود   گذشته   یای انب  ۀکنندکامل   مسیح
  یحیای   روزها   آن  در   و  1)   :دهدمی   بشارت   هاان سمآ  ملکوت  به  که   حناست وی   این   . بودند  داده
  یرا ز   یدکن   توبه   :گفتیم  2  و  کردی م  موعظه  یهودیه  سرزمین  در  ه، کرد  ظهور  یددهنده تعم

 4(. است شده  یک نزد آسمان یپادشاه

  جسمانی   عالم  از  غیر  دیگری  جهان  (هاآسمان  ملکوت)  «خدا   )پادشاهی(  ملکوت»
  ادامه   را   آن  به  دادنبشارت  نیز  مسیح  و  هنددمی  بشارت  آن  به  انبیا  چرا   سپ  ؛است  مادی

  ملکوت   از   که  رسوالنی  یعنی  ؛ دشنبا  «خدا   ملکوت  ساکنان»   نآ  از  منظور   اینکه   مگر  ؟دهدمی
  هستند   نیمردا   همان   هاآن  . کنند  برپا  زمین   ۀچهارگوش   بر را   رحمت  و  عدالت تا دینآمی  خدا 
 گرداگرد  و)  :است  کرده  یاد  را   هاآن   خود  یای ؤر  در   وتیهال   یوحنا  و  نشینند می   رعرشب  که

 
  ملکوت  در  انهدجاو  برپایی  به  انتقال  انتظار  در  است، و  مرحلهیک    زمینروی   بر  کلیسا  کردن  برپااین تصور که:    - 1

 ص  م،2008 اول چاپ لبنان، ،بیرت الشرق، دار جحا، میحس سعداللهترجمه به عربی:  رومی، اقلیس رسائل. است
13 . 

 .17 یهآ 4 اصحاح :متی انجیل - 2
 15 ص ،الثقافة المسیحیةدار، رسولی ۀصخر  یکلیسا لیفاتأت صعود،  تا  تولد از مسیحهای سید آموزه و زندگی - 3
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  هایی ه جام  که   حالی  در  ،بودند   نشسته   یر پ  24  هاتخت   آن  بر  دیدم  و   بود  یگرد   تخت  24  تخت، 
 1(. داشتند سر  بر  طال  از  هاییتاج  و ، تن  بر یدسف

 دلیل به  مفسران  و  گرانهشپژو  از  ریبسیا  که  است  دشوار  هایر فس    جمله  از  «یاؤر  سفر»  و
  است اینکته  این  و  اند،نموده   پرهیزپرداختن به آن   از نمادهایش و  رمزها  گشودن دشواری

 : کندمی  تأکید ن آ بر  فرس   این  شارحان از یکی که

  این   اندکی  د رااف  روایناز  ؛است  ارشو د  سفرهای  جمله  از  یاؤر  سفر  که  است  ممسلّ »
  شرحی   نپذیرفت  "کلوین"  فمعرو  اصالحگر  ،سفر  این  دشواری  دلیلبه  و  ،خوانند می  را  سفر

  طوالنی  های سال " لوتر"  و ؛کرد ارائه  اش درباره را  اندک  یمالت أت  فقط بلکه  بنویسد، نآ بر
 2« .است کرده  پرهیز آن گرفتنیاد از

  ـخدا   ملکوتـ   هاآسمان  ملکوت   به   روح  با  یوحنا   شودمی  مشخص   ، یاؤر  این   ۀ مطالع  با
  حکومت   و  الهی   تنصیب  از   مادین   این   و  اندنشسته   هاتخت  بر   که   دید   را   پیر  24  و   کرد،  صعود
  و  ـگذارندمی   سر  بر  پادشاهان  که  هاییتاج  همانندـ   داشتند  سر   بر  هاییتاج   هاآن  زیرا   ؛است

  نشان  که  هست  آشکار  درنگی  اینجا   در   . است  طهارت  و  پاکی   ۀنشان  هاآن   سفید  لباس  زنی
  عالم   این   به   دادنبشارت  و   ، هستند  «مردانی»  ، هاآسمان  ۀآیند  ملکوت   از   منظور   دهدمی

  خود    بگوییم   ندارد   معنایی   و  د ار د  وجود   همیشه  عالم   این   را زی  ؛ندارد   معنایی   ( ملکوت   عالم)
  یرا ز )   :است  کرده  تشبیه  مردانی  به  را   هاسمانآ  ملکوت  مسیح  .آمد  خواهد  ملکوت
  تاکستان   ی برا   تا   رفت   یرونب  خانه  از  زود   صبح   که   ماندیم  را   ایخانه   صاحب   آسمان  یپادشاه

 3(. یرد بگ  مزد  به  یکارگران خود

  دهنده تعمید   ی یوحنا  از   مردم  که   هایی گفته   همان  با  را   خود   خدمت   شروع  عیسی
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  توبه  گفت:می ) .است شده نزدیک خدا  ملکوت که کنید  توبه  :است  کرده آغاز بودند شنیده 
 1(. است یکنزد  هاآسمان  ملکوت  یرا ز   یدکن

  سیعی  خواند،فرامی  آن   به  ا یوحن  که  طور   همان.  است  همان   هم   امروز   رسالت   و   پیام  و
  خدا   ملکوت   به  یز ن  را   یگرد  یشهرها   است  الزم  :گفت  یشانا   هب)  :خواندفرامی   آن  به  نیز

 2(.امشده  فرستاده   کار ینهم یبرا  یرا ز  ؛ دهم بشارت

  که   حالی  در   آمد  او   از  پس   مسیح   و   ، داد  رت ابش  خدا   ملکوت  به  دهنده تعمید   یوحنای   پس
 او  از   بلق  که  کسانی  ۀادام  در  نیز  او  بلکه  ؛است   بودهخودش    ،خدا   ملکوت   از  منظور  نگفت

 .داد  بشارت  ندبود   هداد بشارت

 ها ان سمآ ملکوت  به  بشارت  استمرار : دوم 

  آیا   ؛ دهند   بشارت   ها  ان سمآ  ملکوت   شدننزدیک   ه ب   کرد  سفارش   رسوالن  به   مسیح
  این   ! ؟هستم  ها  آسمان  ملکوت   من   زیرا   ، دهید   بشارت  من   به   بگوید   هاآن   به   نبود   الزم

  به  اینکه  تا  بوده  مسیح  به  ـمعّمدان  یوحنای   و  اشعیا  مثلـ   گذشته  انبیای  طرف  از  استمرار
  ملکوت   از  نظردم  مقصود    دهدمی ن   نشان  یا آ  رسوالن  توسط  او  از  بعد  امر  این  ۀادام  و  رسدمی  او

 ؟ دهند بشارت آمد  خواهد که ایآینده  هب  باید هاآن و  است  نیامده زمان  آن تا  هاآسمان

  )غیر   هاامت  راه   از   :گفت  کرده،   یت وص  ایشان   ه ب  فرستاده،  یسیع   را   تن   دوازده  ینا   5)
  گوسفندان  نزد   بلکه   6  ید، مشو  داخل  یان سامر   شهرهای   از   یک هیچ   به   و   ، یدمرو  یهودیان( 

  یک نزد  آسمان  ملکوت  یید گوب  کرده،  موعظه  رویدیم  چون  و  7  .یدبرو  یلاسرائ  ۀشدگم
 3(.است
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  هاان سمآ   ملکوت  وارد   دهد   انجام   را  پدر  ۀ اراد  که  کسی  : سوم
   شود می 

  : بود  خواهد  او  ن  آ  از  هاان سمآ  ملکوت  که  تاس  کسی او  دهد  انجام  را   پدر  ۀاراد  هرکس
 که آن   تنها  بلکه  ؛یابد   راه  هاآسمان   یپادشاه  به  کند  خطاب  پروردگارا   پروردگارا   مرا   هرکه  نه)

 1(. آَوَرد  جابه  است آسمان در   که مرا  پدر ۀاراد

  بسیاری   ۀعد  و  ،هستند   یعقوب  و  اسحاق   و  ابراهیم  یلقب  از  مردانی  هاسمان آ  ملکوت  در
 : بود خواهند ملکوت  در

  هاآسمان   ی پادشاه  در   و   آمد   خواهند   هاغرب   و   هاشرق  از   یاری بس  گویم: ی م  شما   به  و)
 2(. نشست خواهند  سفره یک  سر بر  یعقوب  و اسحاق و یم ابراه با

  از   که  هستند   مردانی  ،هاآسمان   ملکوت   اهل  کهاین  برای   است  واضحی  داللت  این  و
 .اندهشد  داده برکت  و معین،  خدا  طرف

  را   هاان سمآ  ملکوت  درب   ، ریاکاران  و   انفریسی  و  کاتبان   : چهارم
 بندندمی 

  نشدملحق   ازممانعت    جز  آیا  ؟!ببندند  را   هاسمانآ  ملکوت  توانندمی   ظالمان  این  چگونه
 :کشدمی  ری تصو به  ما  برای  زیر   متن که ور ط ن هما ؟!هاسمانآ ملکوت اصحاب  به مردم

  مردم ی رو به  را  آسمان ی پادشاه  در   شما  زیرا   ! یاکارر  یسیانَفر   و کاتبان  ی ا  شما  بر  یوا )
 3(. شوند  داخل شوندگانداخل  گذاریدی م نه و  شوید یم داخل  خود نه   بندید؛یم
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 هاان سمآ  ملکوت  از  ایبهره   که  هستند  کسانی  از  کنندمی  ادعا  که نیز    هاییآن  حتی
  راه   از   و  نکردند   ی و پیر   بود   آورده   مسیح  که   هایی آموزه  از   هاآن   زیرا   ؛ گویند دروغ  دارند 

 . دادند  انجام بد  کارهای و  ندشد  منحرف

 : گویدمی بعدی   متن توضیح در  « یسوعی سیداروس» پدر 

  . توانند مین  لی و   ،شوند   وارد  کرد  خواهند  تالش   مردم   از  یار بسی  :گویممی  شما  به»
  و   ایمخورده  تو  پیشگاه  در  ما  ...  بگشا  ما  ایبر   پروردگارا،"   :گفت  خواهند  او  به  ااینه

  دانم نمی  من  :کندمی  حکم  ایشانبر   هنگام  این  در  .ایداده  دای  ما  میان  در  تو  و  ،ایم نوشیده
  از   کردندمی  تصور  که کسانی  یعنی  ":!تبهکاران  ای  شوید،  دور  من از  . هستید کجا از  شما
  منتسب   او  ایسکلی   به  و  ،او  اسم   به  هشدتعمید  و  مسیح  عیسی  به  منانؤم  نییعـ  نجات   اهل
  من ؤ م  که  ار   کسانی  اما  ؛ندستنی  او  ملکوت  لاه  از  کهاین   از  شد  نده خوا  زدهشگفت  ـدتن هس
  آنان پس    ؛ـکلیسا  ه ب  منتسب  غیر  و  شدهن  تعمید  افراد  نی یعـ  کنندمی  دور   ملکوت  از   نداهبود

 1« .شد خواهند  مندبهره ملکوت از

   است  شده  غصب ، ها آسمان  ملکوت :پنجم

  حکومت  »غصب   از  دقیق   تعبیری   خدا(   پادشاهی   )غصب  «خدا   ملکوت   صب غ»  تعبیر 
  غصب   را   ما  زمین  شغالگرانا »  دشومی   گفته  امروز  که  طور   همان  ؛است  زمین  در  «خدا 

  در   پیوسته   که  ، اوست  دست  به   هاان سمآ  ملکوت   و  است  پادشاهی  مالک   خدا   .«اندکرده
  راه  بدنهاد   علمای  کندمی  بیان   تعبیر   این   .است  شده   غصب  رسوالن   و  انبیا   از   هازمان   طول

  زبان   از  زیر  صریح  متن  . بندندمی  ـتملکو  حقیقی  اصحاب  از  مردم  کردنگمراه  باـ  را   ملکوت
  ی پادشاه  تاکنون،  یددهندهتعم  یحیای  زمان  زا )  :کندمی  روشن  را   نکته  این  مسیح
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 1(. اندربوده  را  آن غاصبان و است،  شده غصب آسمان

 : کندمی  اشاره ا خد ملکوت معنی به  تطبیقی  تفسیر  از زیر   متن

 ستمکاران  و ،است   ستمکاری  معرض  در  خدا  تو ملک"   :آیه  این  اللفظیتحت  ۀترجم»
  با   تا  بودند  خدا  ملکوت   آمدن  منتظر  عیسی  روزگار  در   یانیهود  بیشتر  ".ربایندمی  را  آن
 2« .شوند  پیروز  یانروم بر رحمیبی

  خدا   طرف  از   که  هستند   نیکسا  ،نآ  از   منظور  که  ستنی   این  جز   خدا   ملکوت  آمدن  معنی
  فرعون  از   یهوددهندۀ  نجات   عنوانبه   موسی  که  طور   همان   ،شد   ند هخوا   برانگیخته 

  به  اننکاه   از  که  ستمی   و   ظلم  و  قحطی  از  امت  منجی  عنوانبه   یوسف  و  شد،   مبعوث
  سرکش  های رومی  توسط  انیهودی  سرزمین   که   بود  حالی  در  این  و  ؛شد   مبعوث  رسیدمی  هاآن

  از   را   هاآن  تا   بودند  خدا   طرف   ازای  دهنده نجات   منتظر   رواین از   ؛بود   شده  اشغال  ستمگر   و
  همان   یعنی   ؛ بدارد  پا   بر  برایشان  را   خداوند   پادشاهی  و  ، دهد   نجات   سرکشی  و  ظلم   این

  دقته ب   هرکس  . بودند  داده   را   خبرش  فرستادگان  و  انبیا  تمامی   که  الهی  عدل   پادشاهی
  پیروی   او  از  که  یهرکس  به  او  . دینبمی  انقالبی   حرکتی  را   آنکند    بررسی   را   یحمس  حرکت

 . است کفن کردنتن به  معادل این  و ،بکشد  دوش بر را  شصلیب  باید دهدمی  فرمان کندمی
 . است خون به  آمیخته بلکه  نشده،   پهن قرمز  فرش  ،راه این  برای دهدمی  نشان این

  : بخرند  یشمشیر   و   ند وشر فب  دارند  هرچه  خواهدمی  شاگردان  از  همچنین   عیسی
  یر شمش   اگر   و  یرد، برگ  را   آن  دارد   دانتوشه   یا   یسه ک  هرکه  اکنون   اما  گفت:   هاآن   به   پس )

 3(. بخرد  یری شمش فروخته،   را  خود ۀجام باید  ندارد

  معنایی  یا  بوده،   اشلفظیالتحت   معنای   شمشیر   از   مسیح  منظور  آیا   دید   خواهیم
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  دستگیر   هنگام  ،سخن  این  از   بعد  ساعت   چند   زیرا   ؛است  بوده  روحی  جهاد  یعنی  نمادین، 
 برید:   را  اننکاه  یسئر  غالم گوش  و کشید بیرون  را  خود  شمشیر پطرس  ،نشد

  هرکه   یرا ز ) 1(؛ کن!   غالف  را   خود   یر شمش)  فرمود:   او  به  عیسی  هنگام  آن  »در
 از  استفاده  به  را  اآنه  مسیح  سید  اگر  لحا  2(. گردد  هالک   یر شمش  به   یرد،گ  یرشمش

  نهی   شرایطی  چنین  در  آن  نبردکاربه  از  را  پطرس   چرا  پس  ،ند ک می  دعوت   شمشیر
 3« ؟دکن می

  که   است  این  آن  دلیل  و  ،است   بوده  لفظی  معنای   مسیح   منظور  که  است   این  واقعیت
  : گفت  یشانا   به   .هست  یرشمش  دو  ینکا   خداوند  ی ا   :گفتند )  :گفتند   پاسخ   در  شاگردان

  او  سخن   در   نمادین   معنای   پس   .است  بوده   شمشیر   دو  آنجا  در  بنابراین 4(. است  یکاف
 !؟کجاست

  صلح  تا  امیامده ن   .یاورمب   ین زم  به   صلح   تا   امآمده   ید مبر   گمان )  : گویدمی   او  که  حالی   در
  بلکه   نه،  آورم؟  ینزم  به  صلح  تا  امآمده   بریدیم  گمان  یاآ)  و 5؛ ( !یاورمب  یرشمش  تا  بلکه  یاورم،ب

   6(. افکنم ییجدا  تا امآمده

ّده  ولی  ،کند   پا   بر   زمین   روی  را   خدا   ملکوت  تا   آمده  و   ،است   بیالانق   یک  او  پس   و   ع 
ّده   نفر   یک  شدنربانی ق  پس  برساند؛  انجام   به  را   دولتی  چنین  برپایی  ۀوظیف  تا  نکرد  پیدا   ایع 

  که   آنجا   از   و  ؛ دهد  کشتن  به  را   همه   که  است   آن  از   بهتر   ، دین  انتشار   ۀ بقی  شدنکامل   برای

 
 . 11:18یوحنا:  - 1
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  پطرس   او  از   پس  تا   کرد انی قرب  را  خودش   بود  مقابل   طرف نفع   به  یقینا    و   قطعا    نظامی   ۀمعادل
  این   از   پیش  را   هاانمآس  ملکوت  های دکلی  دلیل  همین  به   برساند؛   انجام  به  را   وظیفه   این

  ان سمآ  ملکوت  اهل  ـهاسمانآ  ملکوتـ  خدا   ملکوت  حقیقی  معنای  پس  .داد  او  به  رخداد
  در  طاغوتیان توسط که  را   لعد دولت که  ند تهس  خدا  جانشینان و  اخلف همان  هان آ و ،است
 .دارندمی  پا  بر  است  شده غصب  تاریخ طول

  ، کرده  تعبیر   بسیاری   زمینی   های مثال   با  هاان سمآ  ملکوت  از   مسیح  دلیل  همین  به
نه    )و  هاآن  از  برخی  مثال  عنوانبه   ؛است  نکرده  استفاده  سمانیآ  هایمثال   از  نآ  برای  و

 کنیم: می  ذکر را  شان(همه 

  در   که  است  یمرد  همانند   آسمان  یپادشاه  آورد:  یشانبرا  یزن   یگرید   َمَثل  یسیع  24)
  در   و   آمد  یو   دشمن  بودند،  خواب  در  همه  که  یهنگام  اما  25  . یدپاش   خوب   بذر    خود   ۀمزرع

  ی سّم   علف  آورد،  خوشه  و  شد  سبز  گندم  چون  26  .رفت  و  کاشت   یسّم   علف    گندم،  یانم
  در   خوب  بذر   تو   مگر  آقا،   گفتند:   و  رفتند   او  نزد   مزرعه   مالک  غالمان   27  . شد  نمایان   یز ن

  دشمن   کار    ینا »  گفت:  جواب  در   28  آمد؟   کجا  از  یسّم   علف   پس   ی؟ نکاشت  اتمزرعه
  نه! »  گفت:  29  «یم؟کن جمع  را   آنها  و  یمبرو  خواهییم  یاآ»  : یدندپرس  او  از  غالمان  «.است

  . یدبرکن  یشهر  از هاآن با  یزن  را  گندم است ممکن ید کن جمع را  یسّم  یهاعلف  یدبخواه اگر
  نخست   گفت   خواهم  دروگران  به   زمان  آن  در   .کنند   نمو   درو  فصل  تا   دو   هر   ید بگذار   30

  به   آورده،  گرد  را   هاگندم   سپس   شود،  سوزانده   تا   کنند   دسته  کرده  جمع   را   ی سّم   یهاعلف 
 1(. .«یاورندب  من انبار 

  در   که  کرده  مقرر  را   یروز   او  یرا ز )   :افتدمی   اتفاق  مرد  یک  دست  هب  که  ستا   زی چی  این  و
  یزانیدن برخ  با   و  کرد،   خواهد  ی داور   عادالنه  را   جهان  است  کرده   یین تع  که   یمرد  ۀواسطبه   آن

 
 .30تا  24آیه  13انجیل متی: اصحاح  - 1
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 1(. است ساخته مطمئن  امر ین ا  از را   همه مردگان، میان از او

»  کندمی   تأکید   مسیح     ای انبی  را   چه آن  او  را زی   ؛ است  ی ینمز  )پادشاهی(   «تمملک این 
  کامل  تا   است   هآمد  بلکه  ، کند  نقض   تا   است   نشده   ارسال   او  . کندمی  تکرار   اندگفته   گذشته 

  معمول طبق َشّبات، روز  در و رفت بود یافته  پرورش  آن در  که ناصره شهر به  پس  16)  :کند
َشعْ  طومار  17 . کند تالوت تا   برخاست  و  . درآمد یسه کن به    را  آن چون  . دادند او به  را  ی نب یای ا 

  تا   کرده   مسح   مرا   یرا ز   است،   من   بر   خداوند   روح   18  : فرمایدیم  که   یافت   را   ی قسمت  گشود،
  کنم،  اعالم  ینایانناب  به  را   یناییب  و  یراناس  به  را   ییرها   تا  فرستاده  مرا   و  دهم  بشارت  را   یرانفق
 2(. یم نما  اعالم را  خداوند پسندیدۀ  سال  و 19 بخشم،  ییرها را  یدگانستمد  و

  این   وی   ولی  ، بود  گفته  نبی   ی اشعیا  است،   کرده   قرائت  مسیح  که   را   ی کلمات  این
  ندا   نمایخدا   انتقام روز    از   و  ،خداوند  یدۀپسند  سال   از  تا  و)   :بود  کرده  اضافه  هم  را   قسمت

 3(.بخشم   یتسلّ  را  زدگانماتم  یع جم و دهم، 

 خدا  ۀکلم  :ششم

  است   مشترک  که  یا ه کلم  سویبه   کندمی   دعوت  را   مردم  خود  کتاب   آیات  در  خداوند
ْل   : بیایند 

 
ْهَل   َیا   ق

َ
َتاب    أ َلی    َتَعاَلْوا   اْلک  َمة    إ  ْم   َبْیَنَنا   َسَواء    َکل  اَلّ   َوَبْیَنک 

َ
دَ   أ اَلّ   َنْعب  هَ   إ  ْشر َك   َواَل   الَلّ ه    ن    ب 

ا  ذَ   َواَل   َشْیئ  خ  َنا  َیَتّ ا  َبْعض  ا  َبْعض  ْرَباب 
َ
ْن  أ ون   م  ه   د 

ْن  الَلّ ْوا  َفإ  وا   َتَوَلّ ول  وا  َفق  ا  اْشَهد  َنّ
َ
أ وَن  ب  م  ْسل    بگو:) 4م 

  خدا   جز   که:  بایستیم  است  یکسان  شما   و  ما   میان  که  سخنی  سر  بر   بیایید کتاب،  اهل  ای»
  خدایی   به   خدا   جای به   را   دیگر   بعضی   ما   از   بعضی   و   نگردانیم،   او   ک شری  را   چیزی   و   نپرستیم   را 
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 . (مسلمانیم ما  که باشید  شاهد  بگویید:   کردند اعراض اگر پس  «.نگیرد

  عهد  آشکار  و  واضح  متون  در  «کلمه»  یا  «برَ ۀ  کلم»،  «الله  ۀ کلم»  طالحصا   بررسی  به
  پرداخت،   خواهیم  قرآن  و   انجیل  به  نآ  از   سپ  و  ،( زبور)   مزامیر  به  سپس  و  پردازیم،می  قدیم

  میان  در   خورشید   همچون  و  شد   خواهد   آشکار   شکل  ترین واضح   به   « الله  ۀکلم »  نهایت  در   و
 . درخشید خواهد روز 

  کلمۀ  از که فرعون  بندگان از کدامهر  پس  20) :است آمده قدیم  عهد مقدس کتاب در 
  کالم  به   را   خود  دل   هرکه  اما  21  .دیزانگر   هاخانه   به   را   خود  ستوران  و  نوکران  ید،ترس  پروردگار
 1(. واگذاشت صحرا  در را  خود  ستوران و نوکران ،نساخت  متوجه  پروردگار 

  خود   پروردگار  که  یرا ز  ؛شد   ظاهر  یلوهش  در  یگرد  بار  پروردگار  و)  ساموئیل:  اول  سفر  در  و
   2(. ساخت ظاهر  پروردگار  کلمۀ اب  یل سموئ بر  یلوه ش  در را 

 3(.او  دهان  ۀَنْفخ    به  ها آن  جنود  کل  و  ، شد  ساخته  هاآسمان  ،پروردگار  کالم  به )  :مزامیر

َماءَ   : است  نآقر   سخن  همان  این  و ْید    َبَنْیَناَها  َوالَسّ
َ
أ ا   ب  َنّ وَن   َوإ  ع  وس    به   را   آسمان  و) 4َلم 

   . (یما نده ستر گ ما گمانبی  و برافراشتیم،  خود  دستان

  و  بیا ان  هاآن   و  ، ندنکمی   کار  خدا   فرمان   به  که   هستند  هاییدست   خدا«   کلمات»
   . هستند فرستادگانش

 5(. بود خدا  کلمه  و  ،بود  خدا  نزد  کلمه و ، بود  کلمه ابتدا  در) : است آمده جدید  عهد  در
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س  اّما  34)  : رسوالن  اعمال   در   و   یگر د  یاریبس  همراه  و  35  ماندند   یه َانطاک  در  برنابا   و  پول 
 1(. شدند  مشغول خداوند  کلمۀ بشارت  و یم تعل  به

  طرف   از  شدهمعین   او   و  ،است   مرد  یک  کنند   تمرکز  نآ  ردگ    همه  است  واجب  که  ایکلمه 
   .شد خواهد روشن  تحقیق  این در   که طور  همان ؛خداست

  دای خ»  :ودرمف  منین ؤامیرالم  :است  شده  روایت  باقر  امام  جعفرابا   از 
  سخن  ایکلمه   هب   سپس  . همتاستبی   خود  یگانگی   در   و   است   یگانه  و  یکتا   تعالیوتبارک 
  ه ب  سپس  . آفرید  را   فرزندانم   و   مرا   و  ، آفرید  را   محمد  ، نور  ن آ  از  سپس   . شد  ی نور   و  گفت
  را   آن  و  ، داد  سکونت  نور  نآ  در   را   روح   آن  متعال  وندخدا   و   ؛شد  روح  و   گفت  سخن  ایکلمه 

  احتجاج   خلقش   بر   ما  با  و  ، هستیم   او  کلمات   و  خدا   روح   ما   پس   . گرداند  ساکن   ما   ای هبدن   در 
  و   یشبنه    و  ی،ماه  نه  و  دارد  یید شور خ  نه  که  هستیم  سبز  یا ایه س  در  پیوسته  ما  و  فرمود،

  و   نمودیم می  تقدیس   و  کردیممی   عبادت  را   او  زدنی همبر چشم  پیوسته بدون هیچ   و  ؛ یروز نه  
  ما   رییا  و  آوردنایمان   هب   را   انبیا  میثاق   و  بیافریند؛   را   خلقش  آنکه   از   پیش  گفتیممی   تسبیح 

ذْ   : تاس  عزوجل  وندخدا   سخن   همان   این   و   ؛ د ستان َخذَ   َوإ 
َ
ه    أ یَثاَق   الَلّ یَن   م  ی ّ ب 

ْم   َلَما   الَنّ ک    آَتْیت 
ْن  َتاب    م  ْکَمة    ک  َمّ   َوح  ْم   ث  ول    َجاَءک  ق    َرس  ّ

َصد  َما   م  ْم   ل  َنّ   َمَعک  ن  ْؤم  ه    َلت  ه    ب  َنّ ر    [کن   ]یاد  و )  َوَلَتْنص 
  دادم،  حکمتی  و  کتاب   شما  به  هرگاه  که  گرفت   پیمان  پیامبران  از  خداوند   که  را   هنگامی

  حتما    و  بیاورید  ایمان  او  به   کرد،   تصدیق  شماست   با  را   آنچه  که  آمد  ایفرستاده   را   شما   سپس
  به   هاآن   .دهید  یاری   را   او  وصی  و  ، محمد  به   « بیاورید  ایمان»  یعنی  ( کنید  شا ی یار 

 2« .داد  دنخواه  رییا  را   او  هانآ  ۀ هم  و  ، ندادند  رییا  را   اشوصی  ولی  نددآور   ایمان  محمد
  سبحان   خدای   ، کلمه  اینکه  و   ،کندمی   نیاب  را   «کلمه  فرینشآ»  وضوحبه   روایت   این
  و   ،است  خدا   رسول  هانآ  نخستین    که   دارد  ماتیکل  وندخدا   کندمی   روشن   نیز  و  ؛ نیست
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  کلمات،  این  ۀجمل  از  و  ،هستند   خلقش  بر  خدا   هایحجت  هان آ  و  ،اندمدهآ  کلمات  او  از  پس
 .است بوده  عیسی مسیح

  الهوت   همان   «کلمه»  گویند می   ـیوحنا   انجیل   در   موجود  متن   به   استناد   با ـ   مسیحیان 
 1(. بود خدا  کلمه  و ، بود خدا  نزد   کلمه و  ،بود کلمه  ابتدا  در )  :تاس مطلق

  و   آشکار   متون  و  ، شد  مطلق  الهوت   پس  ؛اوست  ۀ کلم  و  خدا   پسر   « مسیح»  گفتند   هاآن
  فرستادگان  از  ایفرستاده   و  ا خد  بندگان  از   ایبنده   ،مسیح   دارند می   بیان  که   را   محکم   و  واضح

  فراموشی  بوتۀ   به   کند  ریکا   خودش  طرف  از   تواندنمی   و  اوست  کلمات   از   ایکلمه   و  خدا 
  خود   از  پسر   که  گویمیم  شما   به   ین آم  ینمآ)  :فرمود   و  داد  پاسخ   هاآن   به  عیسی  . سپردند

نیز همان    کندیم  او  آنچه  یرا ز   آرد،   عمل  به  پدر  یندبب   آنچه  مگر  کرد  تواندی نم  یچه پسر 
 2(. کندمی

  یوحنا  انجیل  در   شدهنیاب  تن  م  از   که   سوم   ۀ شنود  پاپ  به   پاسخ   در   احمدالحسن  سید 
 :فرماید می  است کلمه  «خدا » که پنداشته  چنین « بود کلمه  ابتدا  در»

  »در   شود   گفته  تا   ندارد  آغازی   ،تعالموسبحان   مطلق    الهوت   : بود   کلمه   آغاز  در»
  ( عیسی)  یسوع  بنابراین   ؛ است  مخلوق   همان  ، بوده  آغاز   در   کهآن   بلکه   ، آغاز«

  است  ممکن   ، آری  . دارد  داللت  او  بودنمخلوق   بر  صراحتبه   آیه  این  و  است  مخلوق 
  صورت   این  در   و  است،   بوده   اول  عقل   یا  اول  مخلوق  ، منظور  اینجا   در   شود  گفته
  نخستین   ۀ کلم  همان   (عیسی)  یسوع   آیا  اینکه  : بود  خواهد  راستا  همین  در  بحث
  ۀ کلم  از   پس   که  خدا   کلمات   از   است  ایکلمه   (عیسی )  یسوع  اینکه   یا   ؟است

 ؟ است آمده نخستین

 
 .1 آیه  1 اصحاح :یوحنا انجیل - 1
 .19آیه  5انجیل یوحنا: اصحاح  - 2



 143 ................................................................................................. یحمس  یتالوه

  ترکیب   به  اعتقاد  و  است  غیرمرکب  حقیقتی  ،مطلق  الهوت  :بود  خدا   با  کلمه  و»
  اینکه  به   اعتقاد  لذا   ؛ است  باطل   ، است  بودنش ترکیب   لوازمش  از   آنچه   به  اعتقاد   یا   آن

  بوده«  مطلق  الهوت  همان  ،»کلمه  که  است  این  بود«  خدا   با  کلمه   »و  از  منظور
  کلمه   اینکه  به  اعتقاد  دیگر  سوی  از  .است  مطلق  الهوت  بودنمرکب   با  مترادف

  و   تفاوت  هیچ  بدون  ،است   کلمه   خدا   و  خداست  کلمه   یعنی ـ   است   خداوند   همان
  حکمت از عاری  و جاهالنه را  سخن این ،است غیرمرکب وی  که حالی در ـتمایزی 

   .است خودش با چیزی شود گفته  که  ندارد  معنا زیرا  ؛گرداندمی

 که  است  متشابهی  عبارت  این  و  است  شبهه  موضع    اینجا  بود:  خدا   کلمه،  و»
  وقتی   که  است  آن  حقیقت  .اندشده   گرفتار   آن  دام   در  او  پیشینیان  و  »شنوده«
  تنها  بنابراین ،باشد  مطلق الهوت خود   تواندنمی  و  است مخلوق کلمه  شد مشخص

  مطلق   الهوت   ،اینجا   در  »خدا«  از  منظور   که  است  این  گفت  توانمی   که  چیزی
  یا  تورات  در   که   طور  همان  خداست،  صورت  یا  خلق  در   خدای   ، مراد  بلکه  ؛ نیست

  )سرانجام   ( کشبهنا  صورتنا   علی   االنسان   نعمل   الله  قال   و   26)  : است  آمده   قدیم   عهد 
  ی عل  .صورته  یعل  االنسان  الّله  فخلق  27  بسازیم(  خود  شبیه  را   انسان  فرمود  خدا 

   2«1. کرد( خلق را  انسان او .آفرید خود  شبیه  را   انسان خدا  )پس  ( خلقه الّله صورة

  تصویر   همان  هاآن  و   ،هستند  شزمین  در   خدا   جانشینان  و  اهحجت   همان  خدا   کلمات
  دست   و   خدا   چشم   هانآ   و  ، است  ه شد  رویارو   بندگانش   با   آن  با  او  که   هستند  خدا   صورت   و  خدا 
 انکار   را   هاآن  هرکس  و  ،شناخته   را   خدا   شناخت  را   هانآ  هرکس   پس  ؛هستند   خلق  در  خدا 
  از  هرکس  و  ،کرده  پیروی  را   خدا   کند  پیروی  هاآن  از  هرکس  و  ،است  کرده  انکار  را   خدا   کرد
ه   اَل  وند خدا  چراکه ت؛اس کرده سرپیچی خدا  از  کند سرپیچی آنها ْدر ک  ْبَصار   ت 

َ
وَ  اْْل ْدر ك   َوه    ی 
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 . 88و  87های موجود در تورات و انجیل، ص  عبارت، برخی  احمدالحسنکتاب توحید: سید  - 2



 م الهوت مسیح، حقیقت یا توّه   ـ شناسیزبان و دینی مطالعات    عالیسسۀ آموزش ؤم ......... 144

ْبَصاَر 
َ
وَ   اْْل یف    َوه  ط 

یر    الَلّ   یابد، درمی   را   دیدگان  که  اوست   و  یابند درنمی   را   او   هاچشم) 1اْلَخب 
گاه  لطیف  او  و   دیدگانمان   برابر   در   زمینش  در   خدا   جانشینان  و  خلفا   و  هاحجت  دیدن  . (است  آ

  ارپروردگ  گرنظاره   که   ییها عقل   عزوجل  وند خدا   طرف   از   هان آ  تکلم   با   و   ، است  بوده   دوموج
  از   این   پس   ؛ شوند می  لبریز   خداوند   شناخت   مشتاق   های دل  و  د نگویمی   لبیک   هستند   خود

 اش کلمه   وند خدا   و  ،شد  متمثل   کلمه  با   عدل   و  کلمه،   با  رحمت  که  ستخدا   رحمت  مصادیق
  الهوت   به  «کلمه»  که  حالی  در  ؛کرد  نمایان  ـبرشمردند   مطلق  الهوت  را   آن  ایعده   کهـ  را 

  ایکلمه   مسیح  .گیردمی بر  سبحان  آن  قدرت   از  را   خود  قوت  و  نیرو  و  است   نیازمند  مطلق
ذْ  :است  آورده   میان   به  سخن  آن  از  تعالیحق   فرمایش این   با   قرآن که  بوده  یکلمات  نآ  از   إ 

اَلت  
َ
َکة    ق َنّ   َمْرَیم    َیا   اْلَماَلئ  هَ   إ  ك   الَلّ ر  ّ

َبش  َمة    ی  َکل  ْنه    ب  ه    م  یح    اْسم  یَسی  اْلَمس  ا   َمْرَیَم   اْبن    ع  یه  ي َوج    ف 
ْنَیا َرة    الد ّ َن   َواآلْخ  یَن   َوم  ب  َقَرّ   مریم،   ای  گفتند:  فرشتگان  که  ]را[  هنگامی  [کن   یاد] ) 2اْلم 

  دهد، می   مژده  است  مریم   بن   عیسی  مسیح،   نامش  که   خود،  جانب   از  ایکلمه   به  را   تو   خداوند
 . (تاس مقربان  از  و آبرومند آخرت و دنیا  در  ]او[ که  حالی در

  از  شدهمعین   و  َمرد   یک  ،باشند   نآ  رد گ    است  الزم   همه  بر   که  ایکلمه   شد  روشن  بنابراین
ْت   وَ   :فرمایدمی  الیعتحق   .خداست  طرف َمة    َتَمّ َك   َکل  ّ

ْدقا    َرب  َل   ال    َعْدال    وَ   ص  ّ
َبد  ه    م  ات  م  َکل    وَ   ل 

وَ  یع    ه  م  یم    الَسّ   هیچ   و  ، است  گرفته   سرانجام  ، عدالت  و   راستی   به   پروردگارت  سخن   و) 3اْلَعل 
  و  شود نمی  دگرگون  که   چیزی  .(داناست   شنوای   او  و  ،نیست او  کلمات   برای   ایتغییردهنده 

  سویبه   را   مردم  که  مردی  ؛خداست  طرف  از   مرد  یک  شدنمعین   و  منصوب  ،کندنمی   تغییر 
  جانشینان  و   افلخ  .بردمی  نور   سویبه   و  کندمی   خارج   هاریکیتا  از   را   اهآن  و   ،هدایت   راست  راه

  غصب   هاآن  حق   پیوسته   چهاگر   ، اندبوده   منصوب  خدا   طرف  از   همواره  ، زمان  طول   در   خدا 
  ، سرکشان  ـامان  و  امنیت   سویبه   ایشان   رهبری  به   مردم  نکردنتمکین   دلیلبه ـ   و   ه،شد
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 .اندکرده  غصب را  شانپادشاهی 

  هاآن  میان  در  که  است   هداد  وعده   خودش   طرف  از  را   ایکلمه   مردم  به  وندخدا   ولی 
 : کندنمی  وعدهخلف  خدا  و ؛ کندمی  داوری کنندمی اختالف  هم  با  نچه آ دربارۀ 

- اس    َکاَن   َوَما الَّ   النَّ ة    إ  مَّ
 
َدة    أ واْ   َواح  َمة    َوَلْوالَ   َفاْخَتَلف  ن   َسَبَقْت   َکل  َک   م  بِّ َی   رَّ ض   َلق 

ْم  یَما   َبْیَنه  یه    ف  وَن   ف  ف  امت نبودند پس اختالف پیدا    ک جز یو مردم  ) 1َیْخَتل 
بود، قطعا  در آنچه بر سر    شده ای از جانب پروردگارت مقرر نکردند و اگر وعده 

 . (شدداوری می کنند، میانشان آن با هم اختالف می 

-  َوَسی   آَتْینا  َلَقْد   و تاَب   م  َف   اْلک  ل 
َمة    ال  َلوْ   وَ   فیه    َفاْخت  ْن   َسَبَقْت   َکل  َك   م  ّ

َي   َرب  ض   َلق 
ْم  ْم   وَ   َبْیَنه  ه  َنّ ّ   َلفي  إ 

ْنه    َشك  ریب    م   []آسمانی   کتاب  موسی  به  ما  راستیبه   و) 2م 
  پیشی   ایوعده   پروردگارت   جانب   از   اگر  شد،   اختالف  آن  دربارۀ   پس   دادیم، 
  در   آن  ۀبار در   آنان   گمان، بی   و   بود،   شده   وری دا   هاآن  میان   قطعا    ، بود  نگرفته 
   .(آمیزند بهتان شکی

  را   زمین  وی   با   است   هداد  ده عو  خدا   که   دارد  وجود  خدا   کلمات  از  ایکلمه   بنابراین
 . کندمی ی ور دا  ،عدالت با  ـاست هشد  پر   ستم و لم ظ از  نکهآ از  پسـ

- َلم
َ
ه    َضَرَب   َکیَف   َترَ   أ َمة    َمَثال    الَلّ َبة    َکل  َبة    َکَشَجَرة    َطی ّ ها   َطی ّ صل 

َ
ت    أ ها   ثاب    َوَفرع 

ي ماء   ف    درختی   مانند که ک پا  سخنی  زده:  َمَثل  چگونه خدا  ندیدی   آیا) 3الَسّ
   .( است؟ آسمان در  اششاخه  و استوار اشریشه   که است  کپا 
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-  ََمة   ال َلوْ  و ْن  َسَبَقْت  َکل  َك   م  ّ
زاما   َلکاَن  َرب  َجل   وَ  ل 

َ
ی أ َسم ّ   از  سخنی اگر و) 1م 

  ها[ آن  ]عذاب  قطعا    ، بود  نشده   مقرر   معین   موعدی   و  نگرفته   پیشی   پروردگارت 
   .(آمدمی  الزم

- وا   َوَما
 
ق اَلّ   َتَفَرّ ْن   إ  م    َما   َبْعد    م  ْلم    َجاَءه  ا   اْلع  ْم   َبْغی  َمة    َوَلْواَل   َبْیَنه  ْن   َسَبَقْت   َکل  َك   م  ّ

  َرب 
َلی   َجل    إ 

َ
ی  أ َسم ّ َي   م  ض  ْم   َلق  َنّ   َبْیَنه  یَن   َوإ  ذ 

وا   اَلّ ث  ور 
 
َتاَب   أ ْن   اْلک  ْم   م  ه  ي  َبْعد  ّ   َلف 

  َشك 
ْنه   یب    م  ر 

  ]آن  آمد،  برایشان  علم  آنکه  از  پس   مگر  پیمودند ن   تفرقه   راه  و) 2م 
  جانب   از  سخنی  اگر  و   .شانمیان  [جویی برتری   ]و   حسد  سبببه   [هم

  . بود  شده  داوری   میانشان  قطعا    بود،   نگرفته  پیشی  ـمعّین   زمانی   تا ـ   پروردگارت 
  سخت   تردیدی  در  او  ۀبار در   قطعا    بردند  میراث  را   کتاب  آنان  از  بعد  که  کسانی  و

   . (هستند

  از   یکی  وند خدا   و   ،هستند  ش زمین  در   خدا   جانشینان  و  ا لفخ  ، خدا   کلمات   شد   مشخص
  او   در  و  او  با   الخطابفصل  و  قضاوت  تا  است  کرده   معین  ـمشخص   طوربه ـ   را   کلمات  آن

ْم   فرماید: می  تعالیحق   .باشد
َ
ْم   أ َرکاء    َله  وا   ش  ْم   َشَرع  َن   َله  ین    م  َذْن  َلْم   ما  الدِّ

ْ
ه   َیأ   ال   َلوْ   وَ   الله    ب 

َمة   َي   اْلَفْصل    َکل  ض  ْم   َلق  نَّ   وَ   َبْیَنه  میَن   إ  ال 
ْم   الظَّ لیم    َعذاب    َله 

َ
  هست   شریکانی   آنان  برای  آیا ) 3أ

  نبود  جدایی  و فصل  کلمۀ اگر و اند؟نهاده  آیینی  برایشان نداده، اجازه نآ ه ب خدا  آنچه  در که
ا  وَ   و  ،(است  درد   پر  ایشکنجه   ستمکاران  ایبر   و  شد؛می  داوری   میانشان  قطعا   َمة    َجَعَله    َکل 
َیة   اق  ي   ب  ه    ف  ب  ْم   َعق  ه  وَن   َلَعَلّ ع    که   باشد   کرد،  دانجاو  ایکلمه   خود   نسل   در   را   آن  او  و)  4َیْرج 
   . (دبازگردن آنان
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  است   واجب  و  ـند تهس  خدا   های حجت   همان   کهـ   ستخدا   ۀ کلم  سویبه   بازگشت  پس
ْن   وَ   :شود   هاآن  قصد    و   شود   حج   هاآن   سویبه   ـ فرمایدمی   تعالیحق   که   طور   همان ـ ّ

ذ 
َ
ي   أ   ف 

اس   ّ   الَنّ اْلَحج  وَك   ب  ت 
ْ
ّ   َعلی   وَ   ر جاال    َیأ

ل 
ر    ک  تیَن   ضام 

ْ
ْن   َیأ ّ   م 

ل 
ّ   ک    مردم  میان  در  و) 1َعمیق    َفج 

  دوری  راه  هر   از   که   الغری   شتر   هر   بر   ]سوار[   و   پیاده   [رانئ]زا   تا   برآور   بانگ   حج   []ادای   برای
 . (آورند روی  تو  سویبه  آیندمی

  است؛  داده  فرمان  اشکلمه   و  شینزم  در  او  ۀخلیف  و  خدا   حجت  سویبه   ،حج   به  وندخدا 
  از  اطاعت  و  پیروی و  بیعت سویبه  تا  است بوده  مردم برای  حج  به   )اعالم(  «اذان»پس این 

  که   دشومی  تصور  وزمر ا   که  صورتی  آن  به  نه  2، بشتابند  زمان  هر   در  خدا   حجت  و  خدا   ۀکلم
  کنند  حرکت   (ساختمان   و   بنا   یک  عنوانبه )  کعبه  سویبه  است   داده  فرمان  هاآن  به   خدا 

  سویبه مردم باید    همواره  بلکه   ـشودمی   محسوب   حج   ملزومات  از   و   شعائر   از   این   هرچند ـ
 . جا آورند حج به  زمینش  در خدا  جانشینان و هاحجت

  این   ابتدای  صوصخ   در  اما  ... »  :فرمود  ،است  شده  روایت  حدیثی  در  عبداللهابا   از
  پس   « گمارم.می  جانشینی   ین زم   در   من »  : فرمود  فرشتگان  به   تعالیوتبارک   وند خدا   ، هخان

  در  که  گماریمی  را   کسی  زمین  در  آیا»  : گفتند  و  دادند  پاسخ  عزوجل  وندخدا   هب  فرشتگان
  این   دیدند   ن فرشتگا  و   ،گرداند  روی   فرشتگان  از   خداوند  پس  «؟ریزدب  هاخون  و   کند  فساد  نآ

  تا   داد  فرمان   را   فرشتگان  از  ایفرشته   خدا   و  ،بردند   پناه   او  عرش   به  پس  ؛خداست   خشم  از
  خدا   عرش  رویروبه   و  بود  ضراح  خانه   آن  نام  که  ، بسازد  ششم  ان سمآ  در   ایخانه   خدا   برای
  گرد   فرشته   هزار   هفتاد   روز   هر   تا   داد   قرار   یی جا  سمان آ  اهل  برای  را   نه ا خ  نآ  و   داشت،   قرار

  او  به  آمد  فرود   دنیا   انسمآ  از  آدم   که  همین   .نکردند بازنگردند   استغفار تا    و  کنند   طواف  نآ
  قرار   نهو گ  همان  فرزندانش  و   آدم  ای بر   را   آن  و  ؛ کند  بنا  ـدلیل   همان   به ـ   را   خانه   این  داد  فرمان
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 1« .بود  داده قرار سمانآ اهل یرا ب را  آن که داد

  فرمود:   و  گرفت  پیمان  و  عهد  پیامبران  از»  فرمود:  است،  شده  روایت  اباجعفر  از  و
  « ؟نیست  مؤمنان  امیر   ،علی  این   و   من  فرستادۀ  ، محمد   این   آیا   و   نیستم؟   شما   پروردگار   من   »آیا

  من   که  گرفت  پیمان  اولواالعزم  از   سپس  .شد   ثابت  آنان  برای   پیامبری  پس  بله.  گفتند:
  اولیای  او،  از  پس  اوصیای  و  مؤمنان  امیر   ،علی  و  من  فرستادۀ  ،محمد  و  ، هستم  شما  پروردگار

  آشکار  را  حکومتم  و گردانممی پیروز   را  دینم  مهدی  وسیلۀبه   و ؛ هستند من  علم  خزائن  و امر
  عبادت   اجبار  و  اختیار  روی  از  او  وسیلۀبه  و  ،گیرممی   انتقام  دشمنانم  از  او  وسیلۀبه   و  کنممی
  نه   و  کرد  انکار  نه  را   آن  آدم  و  .«دادیم  گواهی  و  کردیم  اقرار  ما  »پروردگارا!  گفتند:  شوم.می

  آن  به  اقرار  در  یعزم  آدم  اما  . شد  استوار  مهدی  ربارۀد نفر پنج  این  برای  عزم  پس  اقرار.
ْدَنا   َوَلَقْد   است:  عزوجل  خدای  سخن   همان   این   و   ؛نداشت َلی    َعه  ْن   آَدَم   إ  ْبل    م 

َ
َي   ق   َوَلْم   َفَنس 

ْد  ا  َله    َنج    ش برای  یعزم  و  کرد  فراموش  او  اما  بودیم  گرفته  پیمان  آدم  از   این  از   پیش و)  َعْزم 
 2« .(نیافتیم
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 : سوم  فصل

 گانهسه اقانیم مفهوم 

  اعتقادات   به   چگونه  کهاین  و   پرداخت  خواهیم  گانهسه   های اقنوم   به   فصل   این   در 
  چه   به  )تثلیث(   مقدس   ثالوث  . نه  یا  د ندار   وجود   مقدس   کتاب  در   آیا  و  یافتند،   راه  ت مسیحی

  چراکه  نپذیرفتند،  را   «اقنوم»  ۀکلم  شدنوارد  کلیسا  پدران  از  بسیاری   چگونه  و  ،معناست
  ثابت   تواننمی   عقلی  نظر  از  را   « تثلیث»  عالوهبه   ؛است  نشده  ذکر   مقدس  کتاب  در  صراحتبه 

 1کرد.

  صورت   این  به  «اقنوم»  تعریف  ت«مسیحی   اصطالحات  الکترونیکی  المعارفدایرة»  رد
 :است مدهآ

  آن   جمع   و  ،hypostasis  انگلیسی   به  و ( Qnoma) «نوماق»   ریانی س    ۀکلم معّرب  اقنوم »
  حقیقت،   عین،  ذات،   شخص،   :رساندمی  را   زیر  معانی  « اقنوم»  ۀکلم  . است  «اقانیم»
  ذات   از  را  شاعمال  یعنی )  ذات   به  قائم  ۀزند  موجود   یگانه،  طبیعت  ماهیت،   اصل،   ،ر وهج

  ، پسر  پدر،»  یعنی  «مقدس   تثلیث  اقانیم»  به  کلمه  این  و  ؛(دیگری  از  نه  گیرد،می  خودش 
 2« .است (هیپوستاسیس ) ςiύπόστασ یونانی   در و ؛دارد اختصاص «القدس روح و

 : گویدمی  باسیلویس

 و   یکدیگر،   از   هاآن  بودن متمایز  به  توجه  با  «اقانیم»  به  یسس هیپوستا  اصطالح»
  جوهر   یک  در  شرکت  در  خاصشان،  وجودی  الگوهای  اساس   بر  یکدیگر  با  هانآ  ارتباط
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 1« .دارد  اشاره "القدس روح و ،پسر  ،پدر"  عنوانبه واحد

 : است آمده  ت«مسیحی اصطالحات المعارفدایرة» در   همچنین

  تشکیل  قسمت دو از  و ، است « هیپوستاسیس»  یونانی به (hypostasis) اقنوم   ۀکلم»
  این   به  و  «؛قائم  یا   ایستاده»  معنی به  «استاسیس»  و  «زیر »  یامعن به  « هیپو»  :است  هشد
  یزی چ   معنایهب  الهوتی  نظر  از  و  ،است   «زیرایستاده»  یامعنهب  هیپوستاسیس  ۀمکل  بترتی

 . است  استوار   آن  در   ماهیت   یا   جوهر  که  چیزی   یا   ،گیردمی  ار قر   نآروی    « جوهر»   که   ستا

 ، است  اراده  دارای  و  ،دارد   را  خود  خاص  شخصیت  که  است  حقیقی  موجود  «اقنوم» 
 2«.است  یکی دیگر اقنوم دو با ـانفصالی هیچ بدونـ ماهیت  و جوهر  در ولی

  ؛ دارد  را   ش دخو  ص  خا   شخصیت   و   است،   خودش   ذات  به   قائم   ۀ زند  موجود   ، اقنوم  پس
  به  پسر مندیازنی و فقر  ،متون از ریبسیا در ما ولی ؛است غنی و نیازبی  خودخودی  به  یعنی

  ۀمعادل  دربارۀ   .ایمنیافته   ر پد  برای  را   خصوصیتی  چنین  مقابل،  نقطۀ   درو    ،ایمدیده   را   پدر 
مالحظه    ما  آورند، می  هد شا  عنوانبه   اکلیس  پدران  که  یکدیگر  با  مساوی  ۀگانسه   اقانیم 

بودن  ناممکن   ر ب  نتیجه   در   و  اندشده   نقیضوضد   تعاریف   با  اشتباهاتی  گرفتار   هاآن کنیم  می
  زبان   بر   ه ن  هااقنوم   از  برداشتی  چنین   اینکه  به   توجه   با   ؛ کنندمی   تأکید  عقالنی  نظر  از   تثلیث
  که   هایشانآموزه   در  نه  و  ،هاآن   کلمات  در  نه  و  ،شپیروان  زبان  ر ب  نه   شده،   جاری   مسیح

  وارد  بعد   قرن   چند  مفهوم  این اینکه    و  اند، کرده  منتقل   مردم  به   مسیح  عیسی رفع  از  پس
  یکدیگر  به   نسبتآن دو  چه بسا بود،  پدر   به نیاز بی  یخدای  خودخودی  به  پسر  اگر  .است هشد

َخذَ  َما  : فرمایدمی  تصریح  ن آ به  قرآن  که  است اینکته  این  و  ؛ جستندمی  برتری  ه   ٱتَّ ن  ٱللَّ   م 
ٍۢ ۥ   َکاَن   َوَما  َوَلد  ْن   َمَعه  ه    م 

َل  ا   إ  ذ  َذَهَب   إ  ل    لَّ ه    ک 
َل  َما   إ  ْم   َوَلَعاَل   َخَلَق   ب  ه  ٍۢ   َعَلی    َبْعض  َن   َبْعض  ْبَح  ه    س 

  ٱللَّ
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ا وَن   َعمَّ ف    بود   این   جز   اگر  و  ؛نیست  او  با  دیگری   خدای   و  نکرده   اختیار  فرزندی   خدا ) 1َیص 
  دیگر   بعضی   بر   آنان   از   بعضی   حتما    و   برد،می   باخود   ]بود[  آفریده   را   آنچه  خدایی   هر   قطعا  
   .( کنندی م وصف آنچه از خدا  است  منزه جستند.می  تفّوق

آن    هااقنوم   کهـ   زیر   تصویر   در   و  ،پسر   با   پدر   است  مشخص   ـکشندمی   تصویر  به   را با 
   .ستنی  مساوی القدسح ور  با   همچنین

 
  آفریننده   پدر   : گویندمی ـ سوم   ۀ شنود  پاپ  جمله  ازـ   کلیسا  نپدرا   ،تصریحات   از   اریبسی  رد

  زندگی  و  حیات   القدسروح   و 2، است  حکمت   یا   خدا   ناطق  عقل  پسر   و   است،   ایجادکننده  و
 ولی  هستند   وجود   سه   هاآن   اینکه  وجود  با   و  است؛   مسیحیان   برداشت  و  فهم   این   و   ؛است

  از   اقنوم   هر   ما   حال  عین  در  لیو   دهند؛  جلوه  وجود  یک   را   هاآن   کنندمی   تالش   مسیحیان
  برابر   پدر   با   پسر  مثال   عنوانبه   و   یمنبی می  خودش   ذات  در   جوهری   را   گانه سه   ایهاقنوم 

  وقتی   دارند.  مختلفی  کارهای  ، سه  این هرکدام از    و  ؛ستنی   برابر   نیز   القدسروح   با   و   نیست
  روییشب   همانند   ـاست  فلسفی  اصطالحی  کهـ   دهند می  شرح   را   تثلیث   جوهر  ،کلیسا   پدران

نمی   که   حالی  در   رودمی  که را  پای خودش    بیایید   .دارندبرمی   گام  یکیار ت  در  ، بیندجلوی 
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  بسط   و  شرح  برای  بعدا    لیو   ، کندمی  ار انک   را   بندیتقسیم  این  چگونه  «یشویب  »انبا   ببینیم
 ! خودش فلسفی سیاق و سبک با  ؛ اماگرددبازمی  آن

  آفرینش   بگوییم   توانیم می   ما   یاآ  : شده  پرسیده   وی  از  که  است  پرسشی  به  پاسخ  در   این   و 
  ه ب  فقط   حیات   و   است  منحصر  پسر  ه ب  فقط   عقل   و   دشومی  صرحمن   پدر   به   فقط   تثلیث،  در

 ؟دشومی  محدود القدسروح

 دهد: می پاسخ   چنین هاپرسش  این هب  «بیشوی »انبا

  و   دشومی  صرحمن   پدر  به  فقط  آفرینش   ،مقدس  تثلیث  در  بگوییم  توانیممی  ما  یاآ»
 ؟دشومی محدود  القدس روح هب فقط حیات و است منحصر پسر هب فقط عقل

 : پاسخ

  پدران،   تعالیم  طبق  باشیم  داشته  نظر  در  باید  .بگوییم  صورت  این  به  توانیمنمی  ...  نه
  « ینزینز  گریگوریس»  قدیس  آیین  در  ما شود.نمی  منحصر  پدر  به  فقط  ،جوهر  یا  آفرینش

  ابد   تا  همیشه   و  ای، هبود  که  وجودی  ای»  : گوییممی  و  دهیممی  قرار   خطاب   را  پسر
 و  پدر  به  نسبت  و  است،  برخوردار  حقیقی  وجودی  خصوصیت  از  پدر  زیرا  «.هستی

  و   ،است  حقیقی  وجودی  ایدار   ازلی  والدت  با  پسر  و  ،است   اصل   آفرینش  در  القدسروح
  جوهر   یا  وجود  ولی   ؛است  برخوردار  حقیقی  وجود  از  ازلی  شدن  صادر  با  القدس روح
  شود؛ نمی  محدود  پسر   هب  فقط   نیز  عقل  ، بتیتر   این  به  .نیست   جدا  دیگری  از   کدام هیچ
  ای ار د  هم  القدس روح   و  ،است  عقل  فتص  ایار د  پسر  و  ،است  عقل  صفت  رایاد  پدر  زیرا

  قدیس   که  طور  همان  و  ،است  الهی  جوهر  صفات  از  صفات  این  زیرا  ؛است  عقل  صفت
  یک   مگر  ،هست  هم  پسر  صفات  همان  دقیقا    ،پدر  صفات»  :است  گفته  آتاناسیوس 

  همان   عینا    پدر  صفات  چرا  حال  .پسر   ،پسر  و  است  پدر  ،پدر   که  است  این  آن  و  ،صفت
  جوهر   همان  دقیقا    و  ،است   پدر  از  پسر  وجود  بگوییم  توانیممی  فقط  ؟هست  هم  پسر  صفات

  عقلی   یا  ، شدهمتولد  عقل  یا  (لوگوس )  «کلمه»  همان  پسر   گوییممی  ما  ولی  «.دارد   را  پدر 
  نیز   حیات  دربارۀ  امام  .است  پدر  ،مولود  این  منبع  اما  ؛دشومی  گفته  سخن  او  با  که  است
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 هم  پسر  و  ،دارد  را  حیات  صفت  پدر  رازی  ندارد؛  اختصاص  القدس روح  به  فقط  گفت  باید
  جوهر   صفات   از  حیات  زیرا   ؛دار د  را   حیات  صفت   نیز  القدسروح  و  ، دارد  را   حیات  صفت
  پسر   به دارد،  یاتح خود در  پدر  که گونههمان  یراز )  :است   گفته مسیح  سید  و  ،است   الهی

 ( 26:5  )یو  (.باشد داشته یات ح  خود  در که  است کرده عطا یزن

  در   حیات»  است  شده  گفته  ـخداست  ۀکلم  اینکه  به  توجه  باـ  مسیح  سید  دربارۀ
  مخلوقات   به  را  حیات  او  اینکه  به  توجه  با ـ  القدس روح  دربارۀ  ولی  (4:1  یو)  ؛«اوست

  ، (کیرلسی  آیین  و  ایمان   قانون   طبق )  «است  کنندهزنده  پروردگار  او »  د شومی  گفته  ـ دهدمی
 دعای  و  نماز  طبق)  است  «زندگی   کنندۀاعطا»  یا  «زندگی  ۀدهندروزی»  او  دلیل  همین  به  و

 . (سوم ساعت

  زندگی   و  ،پسر  به   طقف  را   عقل  و  ، پدر  به  فقط   را  آفریننده  ویژگی  که   است  خطرناک   این
 سه  به  را  یگانه  هی ال  جوهر  ما  صورت  این  در  زیرا  ؛کنیم   منتسب  القدس روح  به  فقط  را

  منسوب   پدر  به  فقط  را  جوهر  که  برسد  آنجا  به  کار  چه بسا  یا  ،ایمکرده  تقسیم  مختلف  رجوه
  پسر   از   را   جوهر  بتی تر   این  به  و   (بود  خواهد  او  آن    از  فقط  آفرینندگی   خصوصیت   زیرا )  کنیم 

  صفات  به دو آن یب رت ت این به و کنیم  نفی  را دو آن آفرینندگی یا ، کنیم نفی  القدسروح و
 1.« شوندمی  تبدیل ـ پدر  اقنوم یعنیـ یگانه الهی اقنوم

  سه   به   جوهر   تقسیم  به   منجر   زیرا   ؛ است  داشته   برحذر   بندی تقسیم   این   از   بیشوی   انبا   پس
  یی ساکلی  تعالیم  بر  او  بینیممی   کردیم   مطالعه  که  مطالبی  تمامدر    و  ؛شد   خواهد  متفاوت  جوهر

  آتاناسیوس   از  ، کلیسا  پدران  دیگر  مانند ه  و   ،مقدس   کتاب   تعالیم  نه   است،  کرده   تأکید  پدران  و
  تحقیق  این  در   که   طور  همانـ   که  ی ایمان  قانون  گیرد؛می  کمک   ـایمان   قانون   گذاربنیان ـ

  نیز   گذشته   در   که  طور   همان   . ندارد  مقدس   کتاب   در   یاساس   و  اصل   هیچ   ـکردیم   تأکید 
کویناس«  وماست »  فیسلوف   کمک   او  از  نیافت   مقدس  ابکت  در   را   « اقنوم»  ۀکلم  وقتی  آ

  کمیح    عنوانبه   نه   ، است  باقی  مردم   ای از سوی هآموز   عنوانبه   همچنان   آموزه   این   و   ،گرفت
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  ؛ کنندی م  عبادت  مرا   باطلبه   آنان)  است:  شده  وارد  مقدس  کتاب  در   که  طور   همان  الهی؛
 1(. دهند می تعلیم  است مردم احکام که را  تعالیمی زیرا 

  یمثال  عنوانبه   مثلث  یک   از  ، دهند   شرح   را   اقانیم   ۀعقید   خواهندمی  وقتی   مسیحیان
  سه   وجود   این   با   ولی  ،است  یکی   الهی  جوهر   چگونه   :گویند می  و   کنند می  استفاده   توضیحی 

 2؟دار د  وجود مساوی  و متمایز اقنوم

  مثالی   ،دارد  جوهر  در  مساوی  و  متمایز  اقنوم  سه  که  یگانه،  جوهر  ایدۀ  شرح  ایبر »
 کنیم: می مطرح

 دارد.  ج«  و ب »الف،  مساوی گوشۀ سه که  کنیم  فرض خالص طالی  از مثلثی

 ؛ ستطال ،جوهر  نظر از »الف« رأس 

 ؛ستطال ،جوهر   نظر از  »ب« رأس 

 ؛ستطال ،جوهر نظر از نیز »ج« رأس  و

 همان   که  دارند  یکسان  یطال  و  یکسان،  وجود  یکسان،  رجوه  ه،گانسه  هایرأس   این
  نیست،   »ج«   همان  دقیقا    »ب«   نیست،  »ب«  همان   دقیقا    »الف«   ولی  ؛است  مثلث   جوهر 

 نیست.  »الف« همان دقیقا   نیز »ج« و

 به و ،شد می منطبق ج«  »ب  ضلع بر ج« »الف ضلع  بود »ب« همان »الف« اگر زیرا
 . رفتمی بین از طال بتی تر  این

   :کنیم پیاده مقدس  ۀگان سه دربارۀ را تفکر همین  اگر حال

 ، جوهر  نظر از خداست   همان  پدر
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   ،جوهر نظر از خداست  همان پسر

   جوهر؛ نظر  از خداست، همان  نیز س قدالروح و

 و  ،پسر   ،پدر  در  که  است  الهی  جوهر  یک  دقیقا    و  دارند،  یکسانی  جوهر  سه  هر  و
دارد  القدسروح   ؛ستنی  القدس روح  همان  و   ،ستنی  پسر   همان  دقیقا    پدر  ولی   ؛وجود 

  پدر   همان  نیز  القدس روح  و  ؛نیست  پدر  همان  و  ،ستنی  القدس روح  همان  پسر  همچنین
 1.« ستنی پسر  همان و ، ستنی

  صورت   این  به  ضالعاال متساوی   مثلث  مثال  طریق  از  تثلیث   برای   مفصل  توضیح  این
  برابر  هاآن   مجموع  بلکه  ، دهدمین   نشان  را   مثلث  ۀهم  تنهاییبه   ، ضلع  هر  که  شودمی   نقض

  را   آن  و  کندمی   جدا   اشساده   و  بسیط   شکل  از   را   الهوت   واقع   در   مثال   این  و   ؛است   مثلث  با
  نفی   را   آن   قاطع  طوربه   مسیحیان   که  است  زی چی  همان  این  و  ؛ آورددرمی  مرکب  شکلیبه 

  مرکب  ضیریا  ایهمثال   همچنان  هاآن  ولی  است  غیرمرکب  و  ساده  ،الهوت   کهاین  ؛کنندمی
 .کشندمی  پیش

 : گویدمی قبطی  ابراهیم  «عقل و  »ثالوث اب کت در  

  دربارۀ   مسیحی  تشبیهات  کند   تالش   هرکس  اینکه   بر  دارد  تأکید   مسیحی  فکرت»
  ی عیب   رایاد  یا  است  دیوانه  واضحا    یا   کند  تبدیل  ریاضی  تساوی  هایمعادله  به  را  تثلیث

  تثلیث،   دربارۀ  مسیحی  اتتشبیه  .داردبازمی  حقیقت  به  اعتراف  از  را  او  که  است  اخالقی
  و   اقنومی  سازیگانهسه  میان  الزامی   منطقی   ات ارتباط  کردننزدیک  برای  هاییتالش   از

  و    پا  بر  هااقنوم  با  جز  الهی  ماهیت  ...  دور نمی  فراتر  ما  بشری  ایهذهن  به  الهی  وجود
  ماهیت  ترسیمات این ولی ؛است توضیحی ترسیمات  تمام ۀخالص  این و ،د شومین ایجاد
  تالش   و  ، دن کن نمی  توصیف   تفصیلی  طوربه  را  اقنومی   طبیعت   ماهیت  و   الهی  وجود
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 فقط  اتتشبیه  .نمود..  اثبات  و  مستدل  ترسیماتی،  چنین  با  صرفا    را  اعتقاد   این  شود نمی
  الهی   جوهر  خود  ترسیم  برای  تالشی  و  هستند،  ارتباط  ینزدیک  و  ترسیم  جهت  در  تالشی

 1« .نیستند  شایهاقنوم با

  مثال   چرا   پس  دکر   تعامل  هندسی  صورتبه   ، هندسی  ترسیمات   این  با  تواننمی  اگر  حال
  ؟!شودمی  زده  هندسی

  کشیش   کشند.می  پیش  ذهن   تقریب   برای   مسیحیان  که  است   دیگری   مثالمثال زیر،  
 : گویدمی  و کندمی  دهفااست خورشید مثال  از «وشیب پولس»

  بر   کدام هیچ  که  ری طوبه  ، دارد  وجود   نور   و  حرارت  ،خورشید   قرص   در   : خورشید»
 2« .است  نور و حرارت  علت ،قرص  و یرد؛گ مین  پیشی دیگری

  جوهر   ترسیم   برای   تالشی   و  است   ذهن   به   ارتباط  کردندیک زن  ای بر   فقط   ها م یستر   وقتی
  نور   و  حرارت   زیرا   ندارد؛   صالحیت   ، ذهن  کردننزدیک   برای   نیز   خورشید   مثال   پس  نیست، 

  و   کنیم می   توصیف  جداگانه  طوربه   را   حرارت   ما  اگر   حال   . هستند  یمتفاوت  یاجزا   چگالی  و
  ها آن  تکتک   هب را    خورشید  واژۀ  توانیم نمی   پس   کنیممی  توصیف  جداگانه  طوربه   نیز   را   نور

  است دخ  ،القدسروح   و   خداست   ، پسر  گویند می  مسیحیان   که   صورتی  همان   به   ؛ کنیم   اطالق
 ش ا ه دربار   شما  که   را   ای معادله  این   ! متعدد  هایاقنوم   با   یگانه  یخدای  ولی  ؛ استخد  هم   پدر   و

  به   ریاضی   ایهمثال   از  استفاده   با  توانید نمی  ، نیست  فهمقابل   ریاضی  نظر   از   یدگویمی
 . کنید نزدیک  هاذهن

  به   ،نبودنش  فهم قابل  وجود   بارا    پذیرنده   توسط  تثلیث   متن   پذیرفتن   علت  حسوا   فراس

 
 . 5 ص :یک الکترونکتاب  ،قبطی ابراهیم : عقل و ثالوث - 1
 خلیل  سمیر  پاپ   ازهش  پژو  و   تحقیق  وشی، ب  پولس  :مسیحیت   درستی  و تجّسد    وتثلیث    دربارۀ  ای مقاله  - 2
 . 164 ص م،1983 ،لبنان مسیحی،ال عربیالتراث ال یسوعی،ال
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   :دهدمی توضیح  صورت  این

  به   داراندین  د شومی  باعث   گیرد می  بر  در  را  نی دی   متن   که  قداست  از  یاههال»
  اهمیتی   ابهاماتش  به  و  نکنند  توجه  آن  اشکاالت  به  و  شوند  تبدیل  خنثی  یاگیرنده
 1« .ندهند 

 اقنوم  سه با  وهرج یک

  کنیم   مل أت  قدیم   عهد  در   رسوالن   و   یا انب  کلمات   در   و   ، جعهرا م  مقدس   کتاب   به   وقتی
  :یلاسرائ  ی ا   بشنو )  : منی یبمی   تثنیه  سفر   در  که   است  زی چی   این  و  است   یکی خدا   بینیم می

  احکامی  ابتدای  در  مسیح   که  است  چیزی  همان  و 2(،یکتاست  خداوند    ما،   یخدا   یهوه
  شخصی   وقتی   که   آنجا  ؛ است  کرده  تأکید   نآ  بر   دنشومی  تبدیل  نه  و  ند نکمی   تغییر  نه   که

  است   ینا   احکام  ۀهم  اول  که  داد  جواب  او  به  سییع )  :ادد  پاسخ  پرسدمی  خدا   حکم  دربارۀ
 3(. است واحد خداوند ما  یخدا  خداوند یل،اسرائ یا  بشنو  که

همان    ؛ ندنکمی   تأکید  ثابت بودن احکام خدا   بر   که  کرد  مراجعه  اری یبس   متون  به  توانمی
  است   اینکته همان    و   ؛کرد  نخواهد   تغییر   انبیا   و  )شرایع(   ناموس  شدنونگدگر   با   که  احکامی

ف   یا  تورات  تا  امآمده   یدمبر   مانگ)  :است  کرده  تأکید  نآ  برنیز    مسیح  که ح    را   یاانب   ص 
 4(. کنم تمام  تا  بلکه  یم،نما باطل  تا امیامده ن  ؛سازم باطل

است    این  هستیم،   شاهد  (تثلیث )  گانهسه   اقانیم  دربارۀ  کلیسا  تعالیم  از  ما   وزمر ا   نچهآ  ولی
  ایبر   عقالنی   دلیل  هیچ  ولی  ؛ تاس  مقدس   کتاب  در  موجود  ی حقیقت  ند نکمی  تأکید   هاآن  که

 
 . 9 ص م،2016 ،ومس چاپتالیف و ترجمه و نشر دار التألیف،   سواح، فراس: انجیل معماهای - 1
 .4آیه  6سفر تثنیه: اصحاح  - 2
 .29 یهآ 12 اصحاح :مرقس انجیل - 3
 .17 یهآ 5 اصحاح :متی انجیل - 4
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  ل یتشک   جزء  سه  از  که  کشندمی   پیش  را   خورشید  مثل  هاییمثال   فقط  و  دهندنمی  ارائه  آن
  ؛ جرم  خود   و  ، نور   ، آتش  از   اندعبارت   گانه سه   این   و   ؛ هستند  یکی  حال   عین   در   ولی  است   شده

  نیاز   منصف   انسان  یک  که  عقالنی   دالیل  دیگر  و  شد،   گفته  قبال    که  مثلث   مثال   همچنین
  چنین  اجزا   این   بداند  که  کندمی   کفایت  نکته   همین  فقط  و  ندارد،   هاآن   نقض  به  چندانی

  مجموع   در  هااین   و  کندمی   عمل  تنهاییبه   جسم  این  چراکه  ؛کنند نمی  برآورده  را   منظوری
  جسم  آن  از   منفک  خصوصیات  این  پس  روند؛ می  شمار   به   جسم  آن  خصوصیات  و  صفات
 هرگز   هشدمنفصل   جزء این   ـخورشید   در  نور  مثال  مثلـ   دن شو   جدا   جسم  نآ  از   اگر  و  نیستند

  سیب  یا  انسان  بدن و  ؛دشومی  ری دیگ  چیز  بلکه  ؛ شد نخواهد نامیده  خورشید  خود  تنهایی به 
  مستقل  یکدیگر  از  ـهانآ اعتقاد  طبق ـ  تثلیث   ارکان که حالی در ؛ است صورت  همین به هم

 .استدج و

 هایدانفیزیک   و  شناسانستاره   و  دانانریاضی   را   ثالوث  ۀمعادل  که  است  این   واقعیت
  یوحنا   متن  کندمی  بیان  صراحتبه   و  وضوحبه   که  نیوتون  جمله   از  اند؛نکرده   درک   بزرگ

  های نوشته   از   و  است   مقدس  کتاب   به   شدهافزوده  الهوتی    ت  ااضاف  جمله  از  7  ۀیآ  5  اصحاح
   1. ستنی مقدس  کتاب

 
1 -  

At some point in his preparation for ordination, Newton began to struggle with the doctrine of the Trinity. The 
Trinity was a topic of deep and heated discussion during the seventeenth century, and in the Anglican Church 
there was considerable division over it. (Deviations from Trinitarian doctrine within the English church were 
rampant.) Denying the Trinity was heretical, and so Newton remained extremely cautious about his views. 
Over his lifetime, he seems to have changed his exact position on the doctrine of the Trinity, but it is difficult 
to tell. Furthermore, the two main scriptural proof texts for the Trinity, Newton said, were corrupted by 
segments of the church to support the doctrine. In his letter to John Locke—“Two Notable Corruptions of 
Scripture”—Newton outlines how 1 John 5:7 and 1 Timothy 3:16 may have been altered. So, the shaky 
inference from Scripture to the doctrine of the Trinity was based on a shaky foundation. 
http://www.credenda.org/index.php/Theology/isaac-newton-on-the-trinity-hypothesis.html. 

د. تثلیث از جمله کر شروع به بحث و جدل دربارۀ اعتقاد تثلیث    ویبرای کهانت،    یوتوننسازی  مراحل آماده   یدر برخ

http://www.credenda.org/index.php/Theology/isaac-newton-on-the-trinity-hypothesis.html
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  و   مسیح  و  ،است  نکرده  بیان  مقدس  کتاب   که  است  ایآموزه  اعتقاد،   این  حقیقت   در
  اعتقادی  به   تبدیل  بعدا    که   است  بدعتی   بنابراین  ؛ندا ه نپذیرفت  را   آن  وی  از  پس  ششاگردان

  اینکه   بدون  آن  ارتکر   از  پرستگانه سه   مسیحیان  و  ،کردند  پیروی  نآ  از  کور  پیروان  که  شد
   .بازنایستادند باشند  داشته  ادراکی یا  فهم  هیچ

  دربارۀ   ماقنو  نام  اثبات  دربارۀ  آکویناس  توماس  فیلسوف
 کند میتحقیق   خدا

  یگانه   خدای   به  کنندهداللت   ،اقنوم   سه  تا  شد  «ثالوث»  ۀمعادل  وارد  اقنوم  ۀ کلم  چگونه
 ؟ ندشو

کویناس«  توماس»  الهیات  معلم  و  فیلسوف   الهوتی  ۀخالص  کتاب  در   وی   که  گونهآن  یا  آ
  را   تثلیث  ۀمعادل  به  اقنوم  ۀکلم  شدنوارد  گیچگون  «کلیسا  معلمان  معلم  »  اندنهاده   نام  را 

  معلمان   معلم  و  فیلسوف   چگونه  که  است   این   کندمی   متحیر   را   ان نسا   که  واقعیتی   و   بینیم؛ می
  کتاب  )متون متنی و فکری ریاضی،   غیرمنطقی پیچیدگی درجۀ  چنین با  اعتقادی از کلیسا

  که   دیدم   زی چی   و  کردم  تحقیق   و   دقت   ها اقنوم   موضوع  در   سپس   . کندمی  عبور   مقدس(
  رفتهمی   کار   به   بار فاجعه  و   مضحک   هاینمایشنامه   در   اقنوم  ۀ کلم  دیدم   ؛ نداشتم   را   ش نتظار ا 

 
اختالفات بسیاری بر سر آن وجود داشت  انگلستان،    یسایو در کل   ،در قرن هفدهم بود  یقو عمداغ    موضوعات

  ین بنابرا شد.  آمیز محسوب میبدعت  تثلیث،انکار  کرد( و  بیداد می  تانانگلس  یسایدر کل )انحراف از معتقدان به تثلیث  
گیری دقیق خود موضع  یزندگدر طول  رسد او  ی. به نظر مکردعمل می محتاط    یاربس  خود  هایدیدگاهابراز  در    یوتونن

از کتاب اصلی  دو متن  کرد  نیوتن ادعا می.  اما تشخیص قطعی آن دشوار است  ،داده  ییرتغباور تثلیث    دربارۀخود را  
در نامۀ  نیوتن  .  انداثبات تثلیث توسط نهادهایی از کلیسا برای پشتیبانی از این اعتقاد دستکاری شده  دربارۀمقدس  

»  «جان الک»به  خود   یوحناچگونه  دهد  توضیح می  «کتاب مقدسدر  مهم  تحریف    ود]با عنوان[  و   7:5  آیات 
آموزۀ تثلیث   ایاز کتاب مقدس بر های متزلزل  بنابراین استنباط شده باشد.    ییر دادهاست تغممکن    16:3  یموتائوست

 . پایۀ متزلزلی استوار بودبر 
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کویناس  توماس  معلم   دیدم   و  ،تاس   اقنوم   نام   اثبات  یاآ»  موضوع  بارۀدر   خود   تحقیق  در  1آ
  خرج   به  خود  از  تثلیث  باور   از  دفاع  در  را   ایفایده بی   هایتالش   «است  واجب  خدا   ۀدربار 

 2دهد.می

  داللت  یا  واژه  یا   کلمه  نبودن  به   که  کندمی   بیان  را   مفسرانی  سخنان  خود   بکتا  در  وی
 : گویدمی  و ؛ کنندمی اعتراض  مقدس  کتاب در اقنوم

  کتاب   در 3دیونیسیوس  .نباشد  واجب  خدا  ۀدربار   اقنوم   اسم  اثبات  رسد می  نظر   به  - 1»

 
کویناس توماس  - 1   یلسوف . فیافت وفات م 1274متولد شد و در سال  ینکوآ  یکدر روکاسکا نزدم  1225در سال آ

 دانشمندعنوان  به و    ،ستیساکلدانشمند    33از    یکی  مبارک،قدیس    ،مشهور  یککاتول  ،یتالیاییادان  الهی و  
  ،او ییو فلسفۀ توماشمرد، برمیخود اعظم  نشمنداو را دا یساکل شود. شناخته می (Doctor Angelicus) صفتفرشته 

مدخل   که  است  تیکنزد  ی برا  یفلسف  یاصلدیرزمانی  به  کلشدن  است  یککاتول  یسایفکر  پشت  .بوده    یبان او 
کویناس چنین یادتوماس  )بوده است.    یکیها و مدارس کاتولدانشکده  ،هادانشگاه   ، آثار او  ۀبر مطالعدرآمدی  داد،    آ

 لیبا( ص ئیسلو کترد 
کویناس توماس: الهوتی خالصه - 2  . 372 ص 1 ج ،آ
اواست  یانیسر   یشۀاز ر   یونیسیوسد  - 3 پرست  بت  ینیاز والدمیالدی    سال هشتم   حدود  یالدیدر قرن اول م  . 

 تدر آتن فلسفه و حکم  یکودکوی در  .  ه بودکرد  خانهو پسرش را نذر بت  ،متولد شد. پدرش سقراط، حاکم منطقه بود
آنجا شد. او    قاضیآموخت. به آتن بازگشت و    یشناسو ستاره  یاضیاتر آنجا  مسافرت کرد و    سپس به مصر  ؛آموخت

از ساعت دوازده ظهر تا سه عصر   یدآمد و خورشپیش  بزرگ    یازلزلهبود که    اهل شهرحال قضاوت در میان  در  
آنچه رخ داده بود    یبراتوضیحی  جو کرد و  وجست   یشناسستاره   یهادر کتاب  یونیسیوسد  . شد  یکتار طور کامل  به

« و سپس .روندتحلیل می  یعت،عناصر طب یا ،استناراحت  یعتطب یخدا »یا :گفت شهر به اهالی فقط و نکرد  یداپ
دید  آتن  را در    پولس رسول  ،چهارده سال از آن حادثهگذشت  از  وی پس    .را ثبت کرد  یبرخداد عج   ینا  روز و ساعت

ها با او  پاپ خنانو س  یختار  ،دعاها ها،یرهانواع س دربارۀ یدشجد تعالیم  دربارۀتا برد  «باگوس یوسآر نزد »به او را و 
 یدگرفتگیو خورش  یبصلروی  بر    یحو مرگ مسرفتن  یبصلهسخن گفت و حادثۀ ب  یونیسیوسبحث کنند. او در برابر د

به   یو وقت   کرد،  سؤالافتاد    اتاتفاق  ینکه ا  یزمان  دربارۀاز پولس رسول    یونیسیوسکرد. د  یانها را بو سقوط بت 
 »بهزد:    یادو فر   ید خن رسول دآن را مطابق با س را ثبت کرده بود    یدشور کسوف خیخ  مراجعه کرد که در آن تار   یکتاب
 کند.«تبلیغش می که پولس آوردم  یمانا  یا زنده  یخدا

 http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography 

http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_961.html
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  الوهیت   حق  در  زیچی  کنند  جرئت  عموم  ستنی  هستشای»  :است  گفته  «الهی  هاینام»
  از   مقدس   کتاب  در  نچهآ  مگر  ؛کنند  تصور  یا  بگویندـ  دارد  پنهان  و  ی متعالیر که جوهـ

  عهد   در  نه  ، مقدس   کتاب   در  اقنوم   اسم  و   ؛است  شده  روشن  ما   برای   الهی   وحی   طریق
 شایسته  خدا   دربارۀ  آن  بردنکاربه  پس  ؛است  نشده  آشکار  ما  رایب  ،قدیم   عهد  در  نه   و  جدید

 1« .نیست

  )از   «اقنوم »  اسم  که  کندمی  بیان  «ماهیت  دو»  کتاب  در 2بویسیوس  همچنین  - 2»
 مسخره  و  دارخنده  هاینمایشدر    ایعده  که  است  هاییاقنومهمان    از  برگرفته  (التین

  گرفته  «طنین  و بازتاب» معنیبه   personare  از  (نوماق  )یعنی  persona  زیرا  ؛کردنداجرا می
  اما   . شود  درونی  صدای  از  تربزرگ  صدا   تا   کرد  دارموج  را  صدا  باید  ناگزیر   زیرا  ؛است  شده

  صورت   و  دش می  داده  قرار  صورت  روی  زیرا  ؛نددنامی می  «بروسوبا»   را  هااقنوم  این  هایونانی
  صورت به  مگر  باشد  داشته  خدا  با  مناسبتی  تواندنمی  این  و  ،پوشاندمی  هاچشم  از  را

 3« .شودمی  برده کار  به خدا ایبر  یمجاز  صورتبه فقط  اقنوم بنابراین ؛مجازی

 
 . 218 ص 1 قاهره، ج ،الثقافهدار: عادل فرج، یساپدران کلالمعارف دایرة  کتاب

 . 372 ص :الهوتی خالصۀ - 1
در سن  ینکهجامعه شد تا اهای عمومی فعالیت وارد  یو در جوان ،در روم متولد شدم 480سال حوالی  یسیوسبو - 2

روی    یاستساش بود به  های خانوادگی، و از آنجا که او پایبند به سنتشد  )سناتور(بزرگان  مجلس    ۀیندنما  یسالگ 25
  یاسی . او فعال سترکیب کرد  یدجد  یهاملت  یهاارزش  را با  یجامعه رومخطوط گستردۀ    توانی مباور داشت  او    آورد.

همه   ینوجود ابا  بویسیوس  داشت.  ی م  یگرامبسیار  را    ویسیوسدر ابتدا بکه  بود    ئودوریکوس«ت »  یتتحت حاکم
  ی فلسف   یعتطب  یدارا  یهایریگموضعبه تعمق دربارۀ  طور خاص  را رها نکرد و به  تحقیق و پژوهش،  فعالیت عمومی

لیف کرده  أت  یشناسو ستاره   یقیو هندسه و موس   یاضیاتعلم ر زمینۀ  در    ییهاکتاب   یناو همچن پرداخت.  می   ینید
  ین د  یراث او خالصۀ متحقیقات  و در  گرفت،  را به کار    یونانی  یفلسفاو برای عرضۀ ایمان مسیحی رویکردهای    .است

  ی تمدن روم  یانیپا  یندۀعنوان نمابه  مشخصا    یسیوس،بوبه همین دلیل  .  شوددیده می  یلو رسالۀ انج   یرومـیونانی
اثر اوست    .شودی م  ناختهش  اوسطساز قرونتمدن  ینو نخست باستان   را در »سوگواری فلسفه« مشهورترین  که آن 

 .کند یانظالمانۀ خودش را بشدن یزندانهای رنجزندان نوشت تا 
http://www.oasiscenter.eu/ar/ 
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  در   که  طور  همانـ 1ایپستزی   اسم  .است   «ایپستز»  همان  اقنوم   هر  همچنین  - 3»
  اعراض   دانیم می  )و  َاعراض  موضوع  بر  داشتنداللت  دلیلبه  ـ است  آمده  ماهیت   دو  کتاب

  داماس  به  خود  ۀنام  در  «ایرونیموس »  همچنین  .نیست  خدا  مناسب  ندارند(  راه  خدا  در
  نیست   درست  پس  ؛است  مخفی  عسل  در  مسچیزی مثل    "یایپستز"  اسم  در  است  گفته
 2« .شود اطالق  خدا  بر اقنوم اسم

 ولی  ،اندکرده   مطرحبا قطعیت    را   »اقنوم«  اسم  با  خدا   نامیدن  عدم  متأخرین  اینکه  با
کویناس«   توماس »  معلم   ایمان   قانون   در  3« »آتاناسیوس  که   کند می  تکرار   را   چیزی   همان  آ
 «.ستجدا  القدسروح اقنوم و جداست،  پسر  ماقنو جداست، پدر اقنوم » است:  گفته خود

  بر  اقنوم  اسم  القاط ننبود مجاز  بر  مبنی واضح هایداللت و  شواهد  این ۀ مه وجود  اب
  کرده   داللت  آن  به  یا   کرده  نیاب   را   اقنوم   که  مقدس   کتاب  در  کلمه  یک   حتی   نبودن   و  خدا،

کویناس   توماس   معلم   باشد،   وضعی  قانون   ذکر   با   تا   خواهدمی   کمک   آتاناسیوس   از  اصرار  با   آ
 بخشد. نجات  را  او ندارد، مقدس  کتاب  در  اساسی و  پایه هیچ  که خودش

 : گویدمی  کرده، تصریح  وی

  ای بر   که   روشی  همان  به   نه  ولی   برد،   کار  به  او   برای  را   اقنوم  اسم   توانمی  »... 
  دیگر  دربارۀ  که  گونه  همان  ؛باالتر  و  برتر  روشی  به  بلکه   ،شود می  برده  کار  به  مخلوقات

 
 اند. نامیده « ایپستزی» عنوان  با را  هناطقماهیت  ایار د منفرد هایجوهر  هایونانی - 1
 . 373 ص: الهوتی خالصۀ - 2
در قرن چهارم    یهاسکندر   (سقفسرا  وی پاتریک ).  یافتوفات    373متولد شد و در سال    293در سال  آتاناسیوس    - 3

رسمیت  به  توسط کلیسای کاتولیک  ارتدکس    یقبط  یسایخصوص کلو به  یارتدکس شرق   یساهایاز کلپس  و    ،بود
های ها و نزاعبحث  شورا  یندر ا  .بود   یسا(خادم کلشّماس )  حاضر شد  یقیهاول نشورای  در    یوقت وی  .  شناخته شد

 یتالوهآریوس    .رخ داد  یهاسکندر   یسایو کل  یوس ها آر س آنأو در ر   یحیانمسمیان    یحمس  یتالوه  دربارۀ  یبزرگ
باور    یحمطلق مس با پدر  را  را  او  و  تار ی نممساوی  نداشت   یسای کلجدایی میان    یخ دانست )مراجعه شود به کتاب 

 ( 1 و ارتدکس: ج یککاتول
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 1« .دشومی گفته مخلوقات  برای ما  ردادی  قرا هایاسم

 : گویدمی پسس

  اطالق   خدا  ه ب  اقنوم  اسم  که   شود می  داده  پاسخ  چنین  اول  وهلۀ   در   بنابراین»
 2« .است  آمده بسیار آن معنای  لیو  ،باشد  نیامده ندیعه  کتاب دو در گرا  حتی ؛گرددمی

 :سؤال

 کردناضافه   از   عاجز  وند خدا   یا آ  ؟اندآمده   مقدس   کتاب  ای جک  در   بسیار   های ا معن  این  
 است.  هایینسبت  چنین از  باالتر و برتر   بسی خداوند ؟است بوده  )اقنوم(  کلمه  این

کویناس  توماس  و  : گویدمی آ

 آورده  حقش  در  مقدس   کتاب  آنچه  مگر  شود  گفته  چیزی  خداوند  دربارۀ  نباید  اگر  و»
  زبانی  همان  در مگر کند  مطرح  متعال  خداوند دربارۀ  چیزی کسهیچ نیست   جایز  است،

 3است.«  شده نازل آن با جدید  یا قدیم  عهد کتاب ابتدا همان از که

  های اقنوم  ۀلئمس  کردنرح طم  و  موضوع  کردنسطحی  ،باال  استدالل  حقیقت  در
  و   جوهری   طور به   هااقنوم  ۀ لئسم  که   حالی  در   است؛   عادی   کالم   هر   سطح   در   جوهری 
 دارد.  ارتباط خدا  تصور و توحید  به تفصیلی

  ناامیدانه   ی تالش  ،آتاناسیوس  ردادی قرا   قانون  به  جستنتمسک   و  خواستنکمک   اما
  کند  داللت آن  به   که   است  متونی   به   نیازمند   که   اعتقادی   بحثی م  در   آن   به   استدالل   و  است

  قدیم   و  جدید  عهد  هایکتاب   در  اساسی  و  اصل  هیچ  ،اقنوم  که  حالی  در   ؛نیست   صحیح
  توماس   اینکه  به   توجه  با  ؛سازدمی   اقنوم  سه   یا  شخص  سه  از  مرکب  موجودی   خدا   از  و  ،دار ند
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کویناس   که  سیک  هب  ،مرکب  یا  است  بسیط  خدا   یاآ  که  کندمی  بحث  لهئمس  این  دربارۀ  وقتی  آ
  اثبات   و  کندمی  ویران  اساس  و  پایه  از  را   او  سخن  و  دهدمی  پاسخ  است  مرکب  خدا   گویدمی
  اقنوم   سه   از   »بسیط«   ندارد  امکان  وجوه   از   وجهی   هیچ   به   و   ، است  بسیط   وند خدا   کندمی

persona ( سه )باشد  شده تشکیل   شخصیت . 

 خوانیم: می هم  با  است نگاشته وی  خود  که را  البیطم

 لرزه  به  هفتم  انسمآ  تا  که  حالی  در  ...  است  (ساده)  بسیط  ،جهات   تمام  از  وندخدا  یاآ»
  از   هرچه  زیرا  ؛«ست نی  بسیط   جهت   هر   از   خدا   رسدمی  نظر  به»  شود  گفته   اگر  آید درمی

  اول   خیر  از  خیرات  ۀهم  و  ،اول   موجود  از  موجودات  ۀهم  رونایاز  ؛اوست  شبیه  خداست
  هم   خدا  نتیجه  در  و  ستنی  طیبس  و  ساده  نظر  هر  از  خداست  طرف  از  آنچههر   ولی  ؛هستند
  . شود  توصیف  آن  با  خدا  است   الزم  باشد  باالتر   و  برتر  هرچه  همچنین  ؛است  گونه  همین 

  مرکب   اجسام  که  طور  همان  هستند،  ساده  موجودات  از  برتر  مرکب  موجودات  ما  نظر  از
 هستند.  نباتات از برتر ،اتحیوان و ،عناصر  از برتر

  گفتۀ   با  ،گفته  این  لیو   ؛است  ساده  جهت  هر  از  خدا  بگوییم  نیست  شایسته  بنابراین
  بسیط   نهایت،  در  و  حقیقتا    وندخدا»  است  تضاد  در  7  و6  ب،  4  ثالوث  کتاب  در  وگستینوس آ

  توان می که  حالی در  است بسیط  جهت  هر   از  خدا  چگونه شود  گفته  اینکه  پاسخ  و  «؛است
 است:  چنین کرد،  توصیف  بسیاری  جهات از را وی

  های بخش  از  خداوند  ندارد  امکان  اینکه  شد؛  تقدیم  اخیر   فصل  در  که  مطالبی   :ولا
  و  ، نیست هم ماده  از و نیست هم  تصویر از  و نیست  جسم  او زیرا  ؛باشد هشد ترکیب  کّمی 

  یافته ترکیب  و  ،ندارد  وجوددر او    تغایری  هیچ  ،وجود  و  ماهیت   و  یت،شخص  و  طبیعت  از نظر
  از   خداوند  ودشمی  روشن  .نیست   ضیرَ عَ   و  محل  از  بمرکّ   زنی  و  ،ست نی  بخش  و  جنس  از

   .است  بسیط  ،جهت هر  از بلکه ،نیست   مرکب  ایجنبه هیچ 

  حالی   در  ؛است  اجزایش  وجود  بر  متوقف   و  ش،اجزای   از  متأخر   ، مرکب  هر  زیرا  :دوم
   . ..است  اول موجود خدا  که
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  نقطۀ   هیچ   ، ضدونقیض   ی اشیا  میان   در  چون  ؛رد دا  علتی  ، مرکب  هرچیز  زیرا  :سوم
  داده   توضیح  زیچی   با  وندخدا  و  ؛هاستآن  همۀ  جامع  که  یعلت   در  مگر  ندارد  وجود  یتوافق
   ...د شونمی

  یکی   یا  رازی ؛باشد  داشته  وجود  )کارکردی(  فعلی  و  تّو ق  باید  مرکب  هردر   زیرا  :چهارم
  هستند؛  قوت  کمدست    ،کل  به توجه  با   اجزا  ۀهم یا  ،است   فعل  دیگری،   به  توجه  با اجزا  از
 ندارد.  راه  خدا  در چیزی چنین  و

  یا  ،کندنمی صدق شاجزای از شیبخ رب که است زیچی  ،مرکب شیء هر زیرا :پنجم
  انسان   ، انسان  اجزای  از  یئ جز  است  بدیهی  .ت اس  متفاوت  ش اجزای  با  ،کل   یک   عنوانبه

  تواند می  مرکب  جسم   یک  یا  شود؛نمی  حساب  مرد   ،مرد   یک   اجزای   از   قسمتی  و  ، نیست
  کند   صدق  هم  جزء  بر  کندمی صدق  کل  بر  نچهآ  از  قسمتی  و  ،متشابه باشد  اجزا  با  کل  در

  که   هست  هم  خصوصیاتی  ولی  ـتاس  آب  ،آب  جزء    و   ،هواست  ،هوا   جزء    که  طور  نهماـ
  آب   وسعت  اگر   مثال    زیرا  ؛کندمین  صدق   نآ  اجزای   از   زیچی  بر   ولی  کندمی صدق  کل  بر
  ن آ  با  مغایر  هایچیز   ، مرکب  شیء  هر  در  بنابراین   .ستنی  گونه این  نآ  جزء    ،باشد   ذراع  دو

  مغایر   چیزی شود  گفته است تصویر ایار د که  چیزی ایبر   باشد  مجاز  هرچند دارد؛ وجود
  توان می  فقط  و  نباشد  سفیدی   قیقت ح  از  که   باشد   چیزی  سفید  در   مثال    ؛هست  هم  آن

  خود   بلکهـ  او  تصویر  همان  خدا  وقتی  پس  .باشد  نآ  مغایر  که  نیست  چیزی  تصویر  در  گفت
  در   نکته  نای  به  « ایالریوس »  و  ؛باشد  بوده  مرکب  جهتی  از  ستنی  ممکن  ـاوست  وجود
  اشیای   و  ،است  قدرت   خود  دقیقا    وندخدا»  :است  گفته  و  کرده  توجه  «7  »ثالوث  کتاب

  که  طوریبه ،است نور خود   او که است جهت آن از این و ؛دن کنمین محصور را او ضعیف
 1.« کنندنمی اش یهمراه   یکار ت یاشیا

  حتی  و   ؛ است  دشوار  و  سخت   ، مسیح  الهوت   ۀ معادل  در   هااقنوم   کردنوارد   فهم   و   درک
  ؛ است   نکرده  هاآن  به   یکمک   هرگز  ، یوحنا  انجیل   در  الهوتی  متن  کردنوارد   در  هاآن  تالش 
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  در   نیز   شید ور خ  یا   مثلث  مثل   هاییتمثیل   قالب  در   هااقنوم  کردن ساده   در  هان آ  تالش  حتی   و
  نیم یبمی   وجود  این   با   .کندنمی   یکمک   هان آ  به  اعتقاد  این  منطقی   و  عقالنی  فهم   مشکل  حل

  سخن   هانآ  با  پردازیظریهن  این  تفاصیل  دربارۀ  و  دهدمی  ارقر   مخاطب  را   هاآن  ،نآقر 
 .گویدمی

 : فرمایدمی  احمدالحسن سید

  ـاند نهاده   بنیانش  غیرعامل  علمای  کهـ   اعتقادی   دیدگاه  این  اینکه   با  حقیقت  در»
  چنین   جزئیات    در   حتی   رحمتش،   روی   از   متعالوسبحان   خداوند  ولی  ،است   باطل
  بینیمی   شما   است.  کرده  صحبت  هاآن  با   و  داده  قرار  مخاطب   را   هاآن   پردازینظریه 

  این   در  نهفته  هاینقصان  و  هاآسیب   و   موشکافی  آنان  برای  را   موضوع  تعالیحق
 . کندمی گوشزد  هاآن به   را  عقیده

یع    فرماید:می  تعالیحق َماَوات    َبد  ْرض    السَّ
َ
ی  َواْل نَّ

َ
ون    أ ن  َوَلْم   َوَلد    َله    َیک  ه    َتک    لَّ

َبة   لَّ   َوَخَلَق   َصاح  وَ   َشْيء    ک  لِّ   وه  ک  یم    َشْيء    ب    است،   زمین  و  هاآسمان  ۀ)پدیدآورند 1َعل 
  آفریده  او را  چیزی  هر نیست، همسری  را  او که آن حال و باشد   فرزندی  را  او چگونه

 . داناست( چیزی  هر به  و است

نَّی
َ
ون    أ ن   َوَلْم   َوَلد    َله    َیک  ه    َتک  َبة    لَّ )چگونه او را فرزندی باشد و حال آن    َصاح 

وسیلۀ آن با ایشان سخن  و این نقض تاّمی است که خدا به   که او را همسری نیست(: 
  : زیرا معنایش این است که  ؛وجه قادر نیستند آن را رد کنند هیچ ها به گفته است و آن

متعال فرزندی دارد و این فرزند همان الهوت مطلق  وشما معتقدید خداوند سبحان 
  (. دیگری نیازمند نیست  طوری که به یعنی کامل  مطلق و غنی  مطلق است، به )است  

به آن معنا خواهد   ،متعال صادر شده واگر بگویید این فرزند فقط از خداوند سبحان 
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ـ بود که فرزند به  با قطع نظر از اینکه حقیقت  بسیط   طور کامل با پدر مطابقت دارد 
رّکب) در این صدور چه    ،حال   ـمطلق، ناممکن است متعدد و چندگانه باشد   ( غیرم 

آنکه    ؟!چه حکمتی نهفته است   مفهوم و یا اختالف و    (اصوال  )و حال  هیچ تمایز 
این پدر حکیم    ؟! وجود ندارد  تغییری که بتوان به تصّور آورد  این باورید  آیا شما بر 

متعال  وچراکه فرزندی از او متوّلد یا صادر شده که نه برای او سبحان   ، نبوده است
 ؟! همراه دارد نه برای دیگریسودی به 

طور که نصارا امروزه  همانـ معتقد باشید   تفاوت یا  تمایز یا  اختالف وجود به راگ
  معنای به  الزاما    این ـ گویند اقانیم از یکدیگر متمایزند صراحت میچنین باور دارند و به 

َبة  ... خواهد بود    دوم  الهوت   وجود تا پسر از »دو تا« صادر شده باشد که    ...َصاح 
ها با هم  کدام نخواهد بود؛ چراکه او از هر دوی این در این صورت مطابق با هیچ 

که پیش    (الصاحبة = همسر)بنابراین آیا شما به وجود الهوت دوم    .صادر شده است
   ؟!اعتقاد دارید از پسر بوده است

معتقد هستید فرزند  به وجود  اگر  بدانید  اوه ب  پس  از  قبل  باید  به وجود    ،ناچار 
بدون وجود الهوت    ( الصاحبة = همسر)الهوت دوم   معترف شوید؛ وگرنه چطور 
دوم   پدید   ( الصاحبة)مطلق  فرزند  از  شده  )آمدن  صادر  وی  از  که  مطلقی  الهوت 

به   ؛زنید می   دم   (است کار  ابتدای  از همان   ! متعالوهمراه خداوند سبحان آن هم 
متعال  وهمراه خداوند سبحان از همان ابتدا به   (الصاحبة)بودن اله مطلق دوم  موجود

حقیقت  بسیط  مطلق است و ممکن نیست چندگانه    ، زیرا الهوت مطلق  ؛محال است 
ی   : باشد نَّ

َ
ون    أ ن   َوَلْم   َوَلد    َله    َیک  ه    َتک  َبة    لَّ   آن  حال   و  باشد   فرزندی   را   او  )چگونه   َصاح 

 مسری نیست(. ه را  او که

َخذَ   َما  : فرمایدتعالی می و حق  ن   الله    اتَّ ْن   َمَعه    َکاَن   َوَما  َوَلد    م  َله    م  ا   إ  ذ  َذَهَب   إ  ل    لَّ   ک 
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َله   َما  إ  ْم   َوَلَعاَل   َخَلَق   ب  ه  ْبَحاَن   َبْعض    َعَلی  َبْعض  ا  الله    س  وَن   َعمَّ ف    فرزندی   هیچ  )خدا  1َیص 
  سویی به  را  آفریدگان خود    خدا هر    بود  چنین  اگر  نیست؛  او  با  خدایی  هیچ  و  ندارد

منّزه    کنندمی  وصف  را   او  آنچه   از  خداوند.  جستندمی   برتری  یکدیگر  بر  و  کشیدمی
 2«.است(

کویناس  توماس  که   است  اینکته   همان   این   و   که   است  کرده   بیان  و  ، تأکید  آن  بر   آ
  اثباتش   دنبال به   اینجا   در  ما   که   ست ا   زیچی  همان  و  ، است  بسیط   جهت،   هر   از   وندخدا 

   .دار ند  راه آن در تمایزی  هیچ  و ، است غیرمرکب و بسیط ، احدیت حقیقت اینکه  هستیم؛
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   چهارم فصل

 خلق   در الهوت

  پس   و  ،پرداخت  خواهیم  مسیح  الهوت   دربارۀراستین    و  درست  اعتقاد  به  فصل  این  در
  الهوت  با  آن  فرق  و  مطلق  الهوت  معنای  پرداختیم  مقدس  کتاب  متون  از  برخی  به  آنکه  از

  از   و  کنند، می   فین  را   مطلق  الوهیت  سو   یک   از  که   متونی  شد؛   خواهد   روشن  ما   برای   دمقیّ 
  نتیجه  در  و  یابدمی ارتقا  اخالصش با  که  کندمی اعطا  انسانی به  را  مقید  الوهیت  دیگر سوی
  تمثیل   اینکه   استحقاق   درستیبه   انسان  این   نتیجه   در   و  ؛دشومی   داده  او  به  چیزهمه   بر  تسلط

 آورد. می دست به  را   باشد خلق  در  خدا  ۀ نمایند و

  فقط  که  خصوصیتی  بلکه  ؛ ندارد  اختصاص  سبحان معبود آن  به  فقط  ربوبیت   و الوهیت
  المعارفةدایر   در   .است  « مطلق  ربوبیت »   و  «مطلق  الوهیت»  دارد  اختصاص  سبحان  او  به
  آمده   چنین  رب  به  منسوب  یا  پروردگار   ۀکلم  تعریف  ،ریانوشت   المعارفة دایر   ،مقدس  ابکت

 :است

  و   ؛است  سرورم(  و  )آقا  « سیدی»  یا  )پروردگارم(  « ربی»  یامعنبه  می ا آر   ایواژه  ، رب»
  مخاطب   در  یانیهود  میان  در  احترام  و  قدردانی  هایعبارت  در  را  جایگاه  رینتباال   لقب  این
  . است  کرده  مهجتر   «معلم»   ۀکلم  هب  را  آن  یوحنا   .است  داشته  نیدی  معلم  یک  دادنقرار

 1« (20:16یو)

 فرماید: می  احمدالحسن سید
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  ؛ دشومی  رو  او  به   کمال   وردنآدستبه   و   صقن  سّد   برای  که  است  کاملی  آن  خدا »
 که   است  کسی  همان  پروردگار  و  ؛دشومی  او  قصد  و  شودمی  توجه  او  سویبه   نییع

  نآ  به   فقط   ، ربوبیت  و  الوهیت   . کندمی  کامل   را   خود  غیر   و   رف طبر   را   دیگری   نقص 
  ، دارد  اختصاص  سبحان  معبود  آن  به  چهنآ  بلکه  ندارد،  اختصاص  سبحان  معبود

  نیز   را   پدر   تی ح  که ـ   عام   ربوبیت   میان   تفاوت   و   ؛است  لق طم  ربوبیت   و   مطلق   الوهیت
  چون  است  «خانواده  »رّب   شود می  گفته   در پ   دربارۀ   مثال  عنوانبه   و  دشومی   شامل

  را   زینیابی  آن جز که مطلق  ربوبیت  با  ـکند می کامل را  هاآن و ، تربیت را   شاندفرزن
  اختصاص  سبحان  معبود  آن  به   فقط   و د  شومی شامل ن   ست نی  ش خود  غیر   نیازمند   که

  تا   رید آف  را   انسان  متعالوسبحان   وند ا خد  .است  گونه   همین  نیز  وهیت لا   دارد.
  ۀ هم  ه ب  کهآن  مگر  شد  نخواهد   چنین   او  و  ، باشد  خودش   کامل   ۀ خلیف  و  جانشین 

 1« .دنیاب   تجلی او دراین صفات  و ،شود  آراسته  الوهیت صفات

  اگر  داشت   نخواند   ایفایده   هیچ   ـهری اظ  حج   و   سجده  مثلـ   دینی   شعائر   و  فرایض 
  شناخت   بدون   عبادت   .باشد  نداشته  کند می  آنچه   به   نسبت  معرفتی  و  درایت   شاندهنده انجام

  نخواهد   ـبدن   سالمتی  برای  ورزشی   حرکات  مثلـ   عبادی  هایحرکت از    بیش   ، معبود  حقیقی
  معرفت   و  شناخت  طریق  از  آن  ارتقای  و  ،روح   و  نفس  پرورش  است  شده  خواسته   آنچه  و  بود، 

  .است

َنّ   َخَلْقت    َوَما  قرآنی  ۀ آی  شرح  در  احمدالحسن  سید ْنَس   اْلج  اَلّ   َواْْل  ون    إ  د  َیْعب    و ) 2ل 
  و  شناخت ، آفرینش علت 3فرموده   روشن  (بپرستند  مرا  آنکه برای  جز  نیافریدم را  انس  و جن

  ، حقیقی  ناخت ش  راه  بدانیم  است  الزم  پس  ؛«بشناسند  مرا   »تا  یعنی  ؛است   بوده  معرفت
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  ظهوری   و  تجلی ـ خود   سهم  بهـ   هاآن  از  هرکدامکه    هستند  اوصیا  و  یاانب   دیگر  و  محمد
 1. بشناسانند خلق به  را  خدا  ا ت ، است راه این  برای

 جمله:  از پرداخت،  خواهیم  چند موضوعاتی به  فصل  این  در

 ؟ کرد یار گذنام  یا  ترسیم  و توصیف را  مطلق  الهوت  توانمی یاآ

   ؟کرد اطالق  متعالوسبحان  خداوند از  غیر بر  را  «الله» لفظ توانمی یاآ
   ؟متعدد یا  یکتاست او یاآ
  خوردمی   که  د وشب  ما  میان  در  یانسانتبدیل به    تا  شود  جسمانی  الهوت  است  ممکن   یاآ  و

   ؟خواندمی  دعا و اردزگمی  ازنم  و ،خوابدمی و  نوشدمی و
   ؟ ظلمت با  آمیخته است نوری  یا  ؟ است محض نور او یاآ
  ـ ایلیا  و  موسی  خدا   نبی  تجلی  و   ظهور  همراهبهـ   داد  رخ  مسیح  برای  که  تجلی   آن  و

   ؟دارد معنایی  چه
   . کنیممی  ری یا  طلب  خدا   از   و   ؛ کرد  خواهیم   بررسی   ثبح م  این   در   را   هاپرسش   این   تمامی 

  شافی  و  وافی  پاسخ   هاآن  به   که  ـدیگری   هایپرسش  نیز  وـ   یی است هاپرسش  هااین
  در   را   گرانهشپژو  ۀ ینس  سوز   و   ،برطرف  را   تشنگان  تشنگی  که  ایگونه به   ؛ داد  خواهیم
 . کند سالمت  و خنک  ،الهوت  موضوع

  بخواهد و    باشد   تشنه  شخصی   اگر  ، خدا   معرفت   و   شناخت  ای بر   ده سا  مثالی  عنوانبه 

 
ای آفرید که به این مرتبه گونهها را بهمتعال همۀ انسان وخداوند سبحان» : است فرموده حمدالحسنا سید - 1

بنابراین    ؛کردن صورت الهوت آفریده و سرشته شده استها برای ظاهرس تمام انسانزیرا نفْ   ؛)خدای در خلق( برسند
این جمله که   را به صورت خود خلق نمود»معنی  آدم  انسان چنین می «  خداوند  ها شایستگی چنین شود که تمام 

 ( 107  صپاورقی  :  توحید  کتاب)«  .حال و آینده باز بوده، هست و خواهد بود  ،جایگاهی را دارند و درب آن در گذشته
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  یا   بگویی  را   «بآ»  ۀکلم  او  به  پاسخ  در   لیو   ،بگردد   آب  دنبالبه   و  شود   برطرف  اشینگ تش
  بگویی  او  به  و  ،کنی   توصیف  برایش  را   آب  یا   ،بنویسی  سفیدی   کاغذ   روی   او  برای  را   آب  ۀکلم
  تشنگان   برای   سودی   هیچ  آب  ترسیم   و  اسم   گفتن  !؟شد  خواهد  سیراب   او  یا آ  ،است   آب  این

  خواهد  طرف   بر   اشتشنگی  و   نوشید   خواهد   نآ  از   او   بگذاری  جلویش   آبی   ظرف   اگر   ولی  ندارد؛ 
  بارها   را   بآ  ۀکلم  اگر  حتی  ،داندنمی   را   بآ  حقیقت  بشناسد  را   آب  شکل  و  اسم  که  سیک  شد.

  و  م یرست  بترتی  همین  به  . کند  ترسیم  بارها   و  بارها  را   آب  ۀکلم   اگر  حتی  و  دکن  تکرار  بارها  و
  است   اششایسته   که   چنان  را   خدا   که   سیک  و   ، شناساندنمی  را   خدا   «الله»  اسم   ذکر   و   توصیف 
  ا معن  است  زمال   و  ،کرده  دگیبن  را   سمر   و  وصف  و  اسم  او  بلکه  ؛کندنمی   بندگی  را   او  نشناسد

 .است کرده بندگی معرفت  و شناخت  با  شناخت  را  امعن وقتی و  ؛بشناسد  را 

  ذات  در   صفات  و  هااسم   فرمایدمی  توحید  ۀسور   شرح  در  احمدالحسن  سید  وقتی 
  ، کندمی  اشاره  صفات  و  هااسم   فنای  ۀلئ مس  بهو    ،دشومی  فنا   حقیقت  در  ذات  و  ،دنشومی   فنا
 : فرمایدمی

  از حتی  است، سبحان خداوند غیر  هرچه از نگاه بریدن  یعنی حقیقی اخالص»
  خواستۀ   و   مطلوب  حتی   و  تر، شایسته   و   سزاوارتر  مقصود    همان   این   و   هویت؛   و   انانّیت 
  ذات   در  صفات  و   اسما  تمام  فنای  شناخت  از  پس  واقعی،  توحید  بنابرین  ؛است  اصلی
  خداوند   حقیقت  در   الوهّیت   فنای   یعنیـ   حقیقت   در  الهی  ذات   فنای   سپس   و   الهی،

  و   هویت   و   انانّیت  فنای   با   مگر  شودنمی   محقق  نیز  این   و  شود؛می   حاصل  ـسبحان 
  باقی  چیزی  متعالوسبحان   غایب  شاهد  آن  جز  صورت  این  در  که  انسان،  شخصیت

  عما  تعالی  و  )سبحانه  است  منّزه  ورزند می   شرک  او  به  آنچه  از  خداوند   و  ماند؛نمی 
  غایب   ضمیر  یعنی  »هو«   لفظ  این   کند،   داللت   او  بر   لفظی  باشد   قرار   اگر   یشرکون(.

  و  توجه  چنین  دارد.  داللت  غایب  غیبت   به  »واو«  و  ثابت   اثبات  به  »هاء«  که  است
  صحیح  توجه   همان  ـآیدمی   دست   به   شناختی   و  معرفت   چنین  از  کهـ   آوردنی روی
نه   و   حقیقت  به  توجه  زیرا   ؛است   است:   راستین  و   حقیقی  توحید   همان   این   و   است؛  ک 
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نه،   و   حقیقت  توحید    ۀ )پوشید  مخزون  مکنون  اسم   یا  اعظم  اعظم  اعظم  اسم   یا  ک 
  سرچشمه  آدمی  درون  از  الله،   بقای  و   انانّیت  فنای   از  پس  که  است  شده(داشته نگه
  ۀ سور   و   توحید  بسمله  و   است،  توحید   در  شدهخواسته  ۀمرتب  تریننهایی  این  گیرد.می

 1« .کنندمی  اشاره آن به  توحید 

 ای بنده   هیچ   پس  ؛است   الهوت  تصویر   ،انسان  پس  . ید ر آف   چنیناین   را   نسانا   وندخدا 
  که  است   ایدروازه   این   .است شده    پوشیده   من   از   مقام   این  گوید ب  و   کند   ه بات   را   خود   ۀبهر   نباید 
  که  است   کسی  دیده زیان  و  شد؛   نخواهد   بسته   ساعت   برپایی   تا   و  ، است  گشوده   گانهم  برای

 .است کرده  تباه را  خود  ۀبهر 

  به   شناخت  کردنمحقق  برای   . دبرسان  را   هدف  و  غرض   بتواند  شاید   زیر   توضیحی   مثال  
  باید   ادراک   این  و  ، یابیم  دست   معنوی  ادراک  به   تا   هستیم   س حقابل   مثالی  به  ناچار  ، امعن  این

  زیر   وارونه   که   ظرفی  در  . ستنی  ملموس   و   محسوس   و  ، شدبا  صاف   ایهقلب   با   و  بصیرت   با
  تمثیلگر  اینجا   در  ظرفـ   یم باش  داشته  ظرفی  اگر  پس   ؛کنی  جمع  یآب  توانیمین   بگذاری   باران

  ـاست   ظرف   در   موجود   جاری   ۀ ماد  آن   اسم   آب،ـ   باشد   آبی   ن آ  در  که   ـاست   یت خص ش   و  من«»
اضاف  .است  بودنجاری   آب،   خصوصیت  و با    به   توجه   باـ   ظرف   این  به   آب  کردنه حال 

  ، دو  سپس  و  ،یک   عدد  آن   به  دهیم؛ ابتدا آن نسبت می   به  هر بار عددی  ـریاضی   سازی مدل
  تغییری   و  ماندمی  سانیک   ، بآ  صفت  و  اسم   کار  این   با  .دهیممی   نسبت  را   99  تا  ...  و  سه  و

  بیشتر  ظرف  محتویات   وجود  با ـ   آب   ۀدا م  شدنزیاد   با   یما هکرد  اضافه   که   مقادیری   و  کند، نمی 
  محتوای  شدن  بیشتر  و  کثرت   .است  نداده  ما  به   مختلفی  ایهاسم   و  صفات  ـاست  شده

  آن   از  ذرهذره   را   ظرف  محتویات  اگر   .است  نکرده  ایجاد   آب  ماهیت   و  ذات  در   تغییری   ظرف،
  ایمبرده   بین   از   و  خالی   که  چیزی   صفت   و   اسم   ، شود  تمام   مانموجودی   تمام   تا   کنیم   خالی

  داشت،  نخواهیم  اختیار   در  شدهاضافه   اعداد  از  چیزی   دیگر  ولی  ماند،می   باقی  آب  همچنان 
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  در   که  طور  انمهـ   نظردم  خواستۀ  و  مطلوب  اند.رفته   میان  از  ،آب  رفتن بین از  با  اعداد  آن  و
  . است  حقیقت   به   توجه   و  ، صفات   و  اسما   کثرت   از   شدنلی خا  ـشد   داده   توضیح   باال   مثال 
  حقیقت   در   ذات  فنای   و  ، ذات  در   صفات   و   هااسم   فنای   ی امعن  به  را   ما   ، مثال  این   شاید 

 . ستا  داناتر خدا  و  ؛کند  ک ینزد

  کردیم   اشاره  نآ  به  که   یایمعن   این  هب  رسالت  معدن  و  نبوت  بیت  اهل  از  شدهوارد  روایات
  از کهـ  حکم  بن هشام با  صادق امام که است ایمحاوره  زیر وگویگفت  .اندکرده داللت

  نقل   ما   برای   را   آن  حکم   بن   هشام   و   است،   داده  انجام   ـاوست  پیروان  و  اولیا   و  ارانستددو
 :کندمی

  پرسیدم   هاآن  اشتقاق   و   خدا   های نام   ۀ دربار   صادق  امام  از   گویدمی   حکم   بن   هشام
  مشتق   «اله»  از   الله  ،شامه   »ای  فرمود:   حضرت  است؟  شده  مشتق   چه   از  «الله»  که

  که   کسی  پس   است.  نام  صاحب    غیر  نام،  و  دارد   الزم  شونده()پرستش   مألوهی  اله،  و  است
  و  نام   که کسی و است نپرستیده را  چیزی  و است  کافر ا  قطع بپرستد، نام  صاحب  بدون  را  نام

  نه  و ( ا)معن نام   صاحب هرکه  و  است پرستیده  را  چیز  دو و ورزیده  شرک  بپرستد  را  نام  صاحب
  بفرمایید.   بیشتر  کردم:  عرض  «؟فهمیدی  ، هشام  ای   است.  پرستییگانه   این   بپرستد،  را   نام

  ها، نام   از  هرکدام  باید  باشد،  نام  صاحب  همان  نامی،  هر  اگر  دارد.  نام  99  خداوند»  :فرمود
  ۀ هم  و   کنند می  داللت   او  بر   هانام   این   که   است  معنایی   خداوند  ولی  باشد؛  جداگانه   خدایی

  آب  و  شودمی  خورده  که است  چیزی   برای  نامی  نان،  ،هشام  ای  هستند.  او  خود   غیر  هانام 
  پوشیده   که   است   چیزی   برای   نامی   لباس   و   شودمی   نوشیده  که   است   چیزی   برای   نامی

  فهمیدی  طوری  آیا  ،هشام ای  شود. می سوخته  که  است چیزی  برای  نامی  آتش،  و شودمی
  دیگری   چیز  خداوند  همراه  که  کسانی   و  ما   دشمنان   با   مبارزه   در   و  کنی   دفاع  بتوانی  که
  ای »  فرمود:  آری.  کردم:  عرض  «؟شوی  پیروز  گیرند[می  شریک  او  برای  ]و  پرستندمی

  از  ، سوگند خدا  به  گوید: هشام « بدارد. پایدارت  و دهد سود  را  تو آن، خاطربه  خداوند ،هشام
  نشده   چیره  من  بر  توحید  هایبحث   در  کسی  امروز  تا   برخاستم  مجلس   آن  از  که  زمانی
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 1«است.

  گویدمی   و  کند، می  روشن را    دارد  اسم   99  وندخدا   کهاین   عنیم  صادق  امام  اینجا   در
  ولی   بود،  خواهد  خدا   یک  هااسم   این  از  اسم  هر  باشد  شده()نامیده   «امسّم »  همان  ،اسم  اگر

  پس   ؛ هستند   او  از  غیر   هااسم   این  تمامی  و   ،کندمی   داللت  او  به   اسم  که   است   معنایی  «الله»
 . باشند «سبحان وندا خد» که  ستنی امعن  این به  «خدا  روح » یا «خدا  »پسر اسم

  را   )خدا(   »اله«  لفظ "آیا   شد:   پرسیده   احمدالحسن سید   از   که   زیر  پرسش   به  پاسخ  در 
 است: داده پاسخ   ایشان نمود؟"  اطالق »الله« از  غیر بر توانمی

  آن   بردنکاربه   شودمی   آن  آنچه مانع از اطالق  ولی  ؛شود   اطالق   تواندمی   ،بله»
  در   منعی  چنین  که   طور  همان  ؛ است  [مطلق   صورتبه ]یعنی    کمال   و  تمام  صورتبه 
  ممنوعیت این البته  دارد. وجود سبحان خدای از  غیر بر الرحمن اطالق بردنکاربه 

  که   شود  گنجانده  اضافی  وصف   یا   قید   یک   که  صورت  این   به   شود؛  برطرف   تواندمی
  فی  »الله  عبارت:  این   مثل   سازد؛   متمایز   را   آن  الهی،  ذات  غیر   بر  اطالق   هنگام

  معنای به   و   است،  آمده  حدیث   در   که 2خدا«   »صورت  یعنی  خلق(   در  )خدای   الخلق«
  َفْوَق   الله    َید    عبارت:   این   مانند   یا   است،   شده  ذکر  قرآن  در   که 3خدا«   »روح

ْم  یه  ْید 
َ
وَن یَ   َهْل   یا  ( است  هایشاندست  باالی   خدا   دست ) 4أ ر  اَلّ   ْنظ  ْن   إ 

َ
ت  یَ   أ

ْ
م  یَ أ   ه 

َلل   یف   الله   َن  ظ    ابر  از  سایبانی زیر  در خدا  که  هستند  آن منتظر  اینان آیا ) 5اْلَغَمام   م 

 
 .2ح  87ص  1کافی: ج  - 1
 .«صورت خود خلق نمودخداوند آدم را بر »« ان الله خلق آدم علی صورته» - 2
یَن فرماید:  خداوند متعال می  - 3 د  وا َله  َساج  ي َفَقع  وح  ن ر  یه  م  ه  َوَنَفْخت  ف  ْیت  َذا َسوَّ )چون آفرینشش را به پایان    َفإ 

 ( 72)ص:  .بردم و از روح خود در آن دمیدم، در برابر او به سجده بیفتید(
4 -  یَن ذ 

نَّ الَّ ْم إ  یه  ْید 
َ
وَن اللَه َید  الله  َفْوَق أ ع  َبای 

َما ی  نَّ وَنَك إ  ع  َبای 
کنند جز این نیست که با خدا  )آنان که با تو بیعت می  ی 

 ( 10)فتح:  .هایشان است( کنند، دست خدا باالی دست بیعت می 
5 -    وَن یَ َهْل ر  ْن   ْنظ 

َ
اَلّ أ ت  یَ إ 

ْ
م  یَ أ ض    یالله  ف   ه  َکة  َو ق  َن اْلَغَمام  َو اْلَماَلئ  َلل  م  ور    َی ظ  م 

 
ْرَجع  اْْل َلی الله  ت  ْمر  َو إ 

َ
)آیا اینان   اْْل
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 1« .(بیاید  نزدشان

  از   اریبسی  در  ،متعالوسبحان   خداوند  از  غیر  برای  را   )خدا(  »اله«  لفظ  بردنکاربه   ما
  خروج   سفر  در   نیست(  مثال  تنها   البته   )که   مثال  عنوانبه   هستیم؛  شاهد  مقدس  کتاب   متون

  و   امساخته   خدا   ،فرعون  بر   را   تو   که   بنگر  گفت:   ی موس  به  خداوند  آنگاه)  کنیم:می  مشاهده
 2(.بود  خواهد تو  ی نب  هارون، برادرت

 ؟ متعدد  یا  یکتاست خداوند
  اینکه   با   لیو ؛  دارد  ی متعدد   اقانیم   ولی  یکتاست   »خدا«  اینکه   بر   دارند   تأکید   مسیحیان 

  و  خدا   یگانگی  بر   که   وردآ   خواهیم   را   متونی   نیست،   درکقابل   ریاضی   نظر   از   اقانیم   ۀمعادل
  قدیم   عهد   تورات  در   .ندنکمی   تأکید  ـی ر جوه  نظر   از   نه   و  یاقنوم  نظر   از   نه ـ   نبودنش   عددمت
  من   جز   یگرید   یخدا   و   هستم،  او  همان  من  که   ینیدبب   اکنون)  :است  آمده  تثنیه   سفر  در

 3(. یستن

  شبرای  و  دهدمی   ارقر   خطاب   را   دییهو  دینی  روحانی  یک   مسیح  مرقس   انجیل  در
  قبلی   ای انبی   که  هستند   هاییوصیت   و  کامحا   هان آ  و  ،خواندمی  را   قدیم  عهد  ، تورات  از   یاتیآ
  بیایید   ؛ است  معروفی  ماجرای   این   . بودند  کرده   سفارش  هانآ  به   موسی  هان آ  س أ ر   در   و

   :بسپاریم  نآ به جان گوش

  داد،   یکون   جواب  را   یشان ا   که   یدد   یده، شن   را   یشان ا   ۀمباحث  چون   کاتبان،  از   یکی  و  28)

 
منتظر هستند که خداوند با فرشتگان در زیر سایبانی از ابر نزدشان بیاید و کار یکسره شود؟ حال آن همۀ امور به  

 ( 210)بقره:  .شود(خداوند بازگردانیده می
 . 138 ص: توحید کتاب - 1
 .1 یهآ  7 اصحاح :خروج سفر - 2
 .39 یهآ 32 اصحاح :تثنیه  سفر - 3
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  اول   که   داد   جواب  را   او  یسیع   29  است؟   کدام  احکام  ۀ هم  اول  که   ید پرس   او  از   آمده،   یش پ
ـ   یل،اسرائ  یا   بشنو  که  است  ین ا   احکام  ۀهم   و  30  .ستیکتا  پروردگار   ـما   یخدا پروردگار 

  محبت خود قّوت  یتمام  و خاطر یتمام و جان یتمام و دل یتمام به را  خود یخدا  خداوند
  چون  را   خود   ۀیهمسا   که  ، است   یناول  مثل  یندوم  و  31  است.  ینهم  احکام  نخستین   که   نما

و،  ینا   از  تربزرگ   نما.  محبت  خودت   . استاد  یا   ینآفر   گفت،  را   یو   کاتب  32  .یستن  یحکم  د 
  1(. یست ن یگری د او یسوا   و  است واحد خدا  یرا ز   ی،گفت یکون

  همه   که  پدر،   یخدا   یعنی  ؛خداست  یک   تنها   را   ما  اما)  :او  فرمایش  این  همچنین
  همه   که  یح، مس  یسیع یعنی   است،   پروردگار یک تنها و  هستیم؛  او  آن    از   ما  و   اوست  از  یزچ
 2(. هستیم  او از  ما و آمد  یدپد او ۀواسطبه  یزچ

ْن   َکاَن   َوَلوْ   : کنیممی   مشاهده   را   ادیان   تعدد   عدم   تعالیحق   سخن   این   در   ما   و ْند    م    ع 
ه    َغْیر  

وا   الَلّ یه    َلَوَجد  ا  ف  اَلف  ا   اْخت  یر    بسیاری   اختالف   آن  در  قطعا    بود  خدا   غیر  جانب  از  اگر  و) 3َکث 
 (. دیافتنمی

  ،یان دا   منبع  گویندمی  نا دار دین   که  آنجا  از  کنیم.  توجه   بسیار«  »اختالفعبارت    به
  متفاوت   و  مختلف   اگر   چراکه  ؛ باشد   مختلف   نباید  خدا   دین  ناگزیر   پس  ، یکتاست  وند  خدا 
  تر   الهی  دین  تا   ، هستیم  شکردنبرطرف  درصدد  امروز  ما  که  شد   خواهد  همانی  نتیجه  ،شود

 . بازگردد اختالفی  و ابهام هیچ بدون  و روشنیبه  و  تازه و

  است اینکته  این  و  ؛ م ستینی ار اجب و  زور  با  هاآن  الغای و ادیان  دیگر  زدنکنار  درصدد ما
ْکَراهَ   اَل   : کنیممی  مالحظه  تعالیحق   فرمایش  در  که ي  إ  ین    ف  ّ

ْد   الد 
َ
َن   ق ْشد    َتَبَیّ َن   الر ّ ّ   م 

 اْلَغي 
ْر   َفَمْن  وت    َیْکف  اغ  الَطّ ْن   ب  ْؤم  ه    َوی 

الَلّ ْرَوة    اْسَتْمَسَك   َفَقد    ب  اْلع  ْثَقی    ب  َصاَم   اَل   اْلو  ه    َلَها   اْنف  یع    َوالَلّ   َسم 

 
 .29و  28آیه  12انجیل مرقس: اصحاح  - 1
 .6 یهآ 8 اصحاح :اول قرنطیان - 2
 . 82: ءنسا - 3
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یم     پس   است.  شده   آشکار  خوبیه ب  بیراهه  از   "راه"  و  نیست.  اجباری  هیچ   دین  در ) 1َعل 
  را   آن  که  استوار،  دستاویزی  به  ا  یقین  آورد،   ایمان  خدا   به  و  ورزد،   کفر  طاغوت   به  هرکس

 . (ت داناس شنوای  خداوند و  است. زده چنگ نیست، گسستن

  یا  باشد  مقید  وقتی  «خدا »  واژۀ  دانستیم  شد  تقدیم  که  بیلمطا  به   توجه  با  ،بحثم  این  در
  »تصویر  یا   خلق«  در   »خدای   بگوییم:   اینکه   مثلـ   باشد   شده  اضافه   آن  به   اضافی  توصیفی 

  )خدا(   «اله»  لفظ  توانمی  واقعا    اگر  حال   .شودمی   ز متمای  خداوند[   ]از   اطالق  هنگام   ـخدا«
  :ه استآمد موسی خدا  پیامبر توصیف   در که طور همان ،برد  کار به  خدا  خلفای  ایبر  را 
  ی نب  هارون،  برادرت  و  ،ام ساخته   خدا   ، فرعون  بر  را   تو   که  بنگر  گفت:  ی موس  به   خداوند   آنگاه)

  شده  برده   کار   به   »خدایان«  لفظ   ، مزامیر  سفر   در   شدهذکر   قاضیان    برای   نیز   و 2؛ ( بود  خواهد  تو 
آیات دیگر از این    در  و 3؛ ( یدهست  متعال  آن  پسران  یجملگ   و  یانید،خدا   شما  گفتم:)  :است

 ؟ داشت خواهیم را   خدایان تعدد  ما  آیا ،دست

  شده   توصیفاست    انسان«نیمه   خدا،نیمه »  یا  خدا   او  که  صورت  این  به  انسان  حقیقت  در
یافتن    و  ـ 4است  شده   گفته   کد ا   و  سومر   سرزمین  در   گیلگمش  دربارۀ   که   طور   همانـ   است

  را   هاآن   ورا عبادت    ستارگان  و  ماه  و   خورشیدها مردم،  در آن  که   ایهشدحکاکیهای  نقاشی
  فرستادگان   و  انبیا   توسط  که  راستینی   دین   نتشا دند وجو  معنیبه   کردند، می  قلمداد   خدایان

  هاآن   که  نیست  امعن  این  به  الداللهقطعی روشن  صورتبه همچنین  ؛نیست  باشد  شده   نیاب
  متافیزیک   که  اندداشته  باور  هاآن   چه بسا  بلکه  ؛اندکردهمی   عبادت  را   خورشید  یا   ستارگان

  به فقط هاآن  اینکه و ند،ا هکردمی عبادت آن جهت در هاآن  که دار د وجود پویایی (ماورای )

 
 . 256بقره:  - 1
 .1 یهآ  7ح اصحا :خروج سفر - 2
 .6 آیه 82 اصحاح :مزامیر سفر - 3
پایانحماسۀ    - 4 دیراوی،  هاشم  عبدالرزاق  دکتر  دکتر گیلگمش:  تقدیم نامۀ  هنر، ی  و  ادبیات  دانشکدۀ  به  شده 

 م. 2014دانشگاه بصره، 
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 ای نکته   این  و  ؛ کنند  نزدیکشان  خداوند  به   تا  ندا هکردمی  عبادت   را   موجودات  آن  دلیل  این
اَل  است:  آمده قرآن  متن در  که است

َ
ه   أ

َلّ ین   ل  ّ
یَن  اْلَخال ص   الد  ذ 

وا  َواَلّ َخذ  ْن  اَتّ ه   م  ون  َیاءَ  د  ْول 
َ
  َما  أ

ْم  ه  د  اَلّ   َنْعب  وَنا  إ  ب  ّ
َقر  ی  َلی  ل  ه    إ 

ْلَفی    الَلّ َنّ   ز  هَ   إ  م    الَلّ ْم   َیْحک  ي  َبْیَنه  ْم   َما   ف  یه    ه  وَن   ف  ف  َنّ   َیْخَتل  هَ   إ    اَل   الَلّ
ي  وَ   َمْن   َیْهد  ب    ه  ار    َکاذ  گاه ) 1َکَفّ   او   جایبه   که   کسانی  و خداست،  آن    از   کپا   آیین   باشید: آ

  خدا   به   بیشتر   هرچه  را   ما  اینکه  برای  جز  را   هاآن   ما  [ گویندمی]  اندگرفته   خود  برای  دوستانی
  داوری  دارند   اختالف   شسر   بر   آنچه   ۀدربار   آنان   میان  خدا   البته   . پرستیمنمی   گردانند   ک نزدی

 . (کندنمی هدایت  است ناسپاس گویدروغ  که را  کسی آن خدا  حقیقت،  در کرد. خواهد

 ؟انسان پسر ا ی است  انسان خدا

  همان  به  اینکه  و  ،شد  روشن  ما   برای  گذشته  ایهفصل  در  (خدا   پسر)  «پسر»  معنی
فراهم   قطعی  یداللت  که دلیل  این   به زیر  متن   نیست.   کنند می   مطرح  مسیحیان  که  معنایی

  اعداد  سفر   در   .شودمی   حضور   تقدیم   کند می  کوتاه   ما   داللاست   و  بحث   ای ر ب را   راه   و   آوردمی
  او  یاآ   .دهد  یده عق  ییرتغ  که   انسان  پسر  نه  و  ید، گو  دروغ  که  یستن  انسان  خدا )  :است  مدهآ

آب  که   گفته   یسخن   نرسانده  انجام  به  که  آورده  زبان  بر  یکالم  یا   باشد؟  نکرده  عمل  نه 
 2(. باشد؟

  انسان  زیرا   ؛ دشو   مجّسم  ، انسان  یک   صورتبه   دار ند  امکان  و  ، نیست  انسان  خدا 
  (غیرفانی )  ابدی   ازلی    ،خدا   آنکه   حال   ؛ است  فانی   »حادثی«  هر   و   ، است  )رخداد(   »حادث«

   .است

 
 . 3: زمر - 1
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 ؟ کندمی داللت  مسیح  الوهیت هب  «خدا  پسر» عبارت  آیا
اطالق    مسیح   به  فقط  مقدس   کتاب  در   «پسر»  واژۀ  اینکه   بر   دارد  اصرار   شنوده  پاپ  
   : گویدمی ی و  .شودمی

  دلیل به  کهـ  خدا  فرزندان   دیگر  از  تا  است  شده  اطالق  « خدا  پسر   یگانه»  لقب  "سید "  هب»
  خدا  پسر  یگانه  او  اما   ؛شود  متمایز  ـاندشده  نامیده  پسران  ، فرزندخواندگی  و  ایمان  و  محبت

 1« .اوست الهوت و جوهر و خدا ماهیت  از

  های ش کشی  هایتفسیر   مولود  و  ،دس مق  کتاب  مولود    «خدا   پسر»  یار گذنام   ۀلئمس
  فقط   ویژگی  این  و  ،خداست  پسر  یگانه   مسیح  گویندنیز نبوده است؛ تفسیرهایی که می  کلیسا

 یمشخص نا  الهی  نیروی  دربارۀ  که  اخناتون  یهاهسرود  و   اشعار  در   .دارد  اختصاص  او  به
  از   لشتفاصی  و  اجزا   تمامی  با  کیهان  که  است  نیرویی  نیرو،  این  که  است  آمده  گویدمی   سخن

 : است شده  ناشی آن

 ای، یگانه تو»

 ؛درخشیمی زنده ن  آتو هیئت در که 

 ؛افروزیبرمی و دهیمی ورن

 ؛ گردیبازمی سپس و شویمی ورد

 ؛اییگانه تو

 ؛است شده  صادر تو از چیز  هاونمیلی  آنکه حال

 ؛ شوندمی پر تو درخشش از هاچشم ۀهم

 ؛ زیبایی صورت اوج در تی س ه «زرو » تو هستی،  آتون تو

 
 . 22 ص: مسیح الهوت - 1
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 ، منی قلب در تو 

 ،شناسد نمی ستا شایسته که گونهنآ  را تو اخناتون تو پسر  جز کسهیچ و

 1.« بشناسد را  تو جالل و هاراه تا یاداده فهمی او به تو و

  شد  واقع  و 1) :است برده  کار به  را  «خدا  فرزندان» یا «خدا  پسر » عبارت دقیقا   نیز تورات
 متولد  یشانا   یبرا   دختران  و  ین زم  ی رو   بر  شدن یاد ز   به   کردند  شروع  یانآدم  چون  که

  خواستند،   که   هرکدام   از  و   یکومنظرند،ن   که   یدند د  را   یانآدم  دختران   خدا   پسران  2  یدند،گرد
 2(. گرفتند یم یشتن خو ی برا  زنان 

 را   او  که  یکسان  ۀهم  به  اما  و  12) کنیم:می  مالحظه را   عبارت  این  هم  یوحنا  انجیل  در
  13  آورد؛   یمان ا   او  اسم   به  که   هرکس  به   یعنی  شوند،   خدا   فرزندان  که  داد   را   حق  ینا   یرفتندپذ

  زاده  خدا   از   بلکه  مرد،  یک   ۀ خواست  از  نه   و   تن  خواهش    از   نه   ی، بشر   یزادن  با  نه  که  آنان
 3(. شدند

  به   فقط   « خدا   پسر»   کنند  ادعا   بتوانند   مسیحیان  دار ند  امکان  باال   متون  به   توجه   با
  اری،گذنام این    در   که   هستند   هم   دیگری اشخاص    شد   روشن  و   دارد،   اختصاص   مسیح

 . است  داشته   وجود   مسیح   از   قبل   سال   صدها   یار گذنام  این   حتی   و   ، د ندار   اشتراک   وی   با 

  و  محبت  معنیبه   اندیگر   ای بر   «پسر»   ۀکلم  بردنکاربه   که  شنوده   پاپ  گفتۀ   این  اما
  هاآن  میان   در   مسیح  نردک  فردبه منحصر   و   ،است  دلیل  فاقد   است  ایمان   و  ندخواندگیز فر 
  از   او  که  است   بوده  دلیل  این   به   ، خودش  زمان  در  خدا   پسر  تنها   عنوانبه   وی   برشمردن   و

  آن   در  او  و   کند،می   پیاده  را   خداوند  ارادۀ  و   خواست  و   مشیت  و   ،شده   اده ستفر   خداوند   سوی
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  پسر   »تنها   اصطالح  او  بر  توانمی  پس   ؛ است  بوده  شزمین  در   خدا   جانشین   و  خلیفه  ن،زما
   .است بوده  خداوند حمایت تحت  و نظرگاه  در او زیرا   ،نمود   اطالق را  «خدا 

   ؟خداست  او یعنیاین  آیا :« مجهان ور ن من »

  به   است  مسیح  اقرار  بیانگر  که  شده   مشتبه چنین    مسیحیان  برای  که   است  ی متن  این
  ین ا   و)  است:  نور  ـیوحنا   در  شدهوارد   متن  طبقـ   نیز  وندخدا   ا ر زی  ؛خداست   تمثیل  او  اینکه
  او  در  یکی تار  یچ ه  و  ،است نور  خدا  :کنیم یم اعالم  شما به و  ایمیده شن  او از  که  یامیپ است

   1(. یستن
  ، نیست  او  در   تاریکی  گونههیچ   و  است  نور   خدا   که  است  هداد  خبر  خود  شاگردان  به  مسیح

  نور  و  ستنی او در   تاریکی که  خدا  نور  میان  تا  دهند می  خبر  مردم  به  خود  سهم  به  نیز  هاآن و
  بردارد   گام   تاریکی  در  نخواهد  کههر   و   است  شده   اضافه   او  به  که  مخلوقش   نور   با  ، است  مطلق

  خواهیم   روشن  تحقیق  این   طریق  از   را   نکته این  ما  و  ، شوند  قائل  تمایز  گیرد،برمی  نور  آن  از
  که  هنگام  آن  ،است  مخلوق  ،«نور»  بینیممی   کنیم  مراجعه  پیدایش  سفر  به  اگر  ولی  ؛کرد
  شکلی ب  ینزم  و   2  . یدآفر   را   ین زم   و  هاآسمان   خدا   آغاز،   در  1)   :فرید آ  را   زمین   و  هاانسمآ  خدا 

بود  هاآب   سطح   بر   خدا   روح   و   ژرفا؛   ی رو   بر   یکی تار   و   بود،   یخال  و   گفت  خدا   3  . شناور 
  یکیتار   از   را   ییروشنا   خدا   و   یکوستن   یی روشنا  ید د خدا   4 شد.   ییروشنا   و   ، «باشد یی»روشنا

  و   کنند،   جدا   شب   از   را   روز  تا   باشند   آسمان   فلک   در نورهایی  »  گفت:   خدا   و   14  ...   کرد.  جدا 
  آسمان   فلک  در  باشندنورها    و  15  ها،سال   و  روزها  و  هازمان  یاندننما  یبرا   باشند  هانشانه   تا
  ی برا  را  تر بزرگ نور  ساخت،  بزرگ نور  دو  خدا  16 شد.  ین چن  و بخشند.«  یی روشنا ین زم  بر  تا 

 2(. را  ستارگان  یزن و  شب، بر  ییفرمانروا   یبرا  را   ترکوچک نور   و روز، بر  ییفرمانروا 
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 : شویممی متوجه را  نکته  چند  باال متن  از

  سخنان   تمامی  بنابراین   ... است  آفرینش   ی ابتدا   در   تخلق  دربارۀ  سخن  روی   اول: -
 ت. اس آفرینش دربارۀ ، نآ از پس

ن«بین »کاف« و »نون«    خدا   و  ...  باشد  نور  گفت  خدا   دوم: -   خلقت   پس  امر کرد،  »ک 
   .شد انجام  نور 

 .کرد جدا  کیاریت از  را  نور   خدا  سوم: -
  واحدی  نور  و  شدند،   متعدد  نورها  اینجا  در  پس  ،د نباش  نورها  گفت  خدا   چهارم: -

 . است نور  مسیح، فقط  شود  گفته تا  نیست
  ترکوچک   نور  و  ،روز  بر  کردنحکم   برای   رتبزرگ   نور   : فریدآ  بزرگ  نور   دو  خدا   پنجم: -

 .ستارگان و شب  بر نردکحکم  ایبر 

  حقیقی  نور  به   رسیدن  راه  در   که   جانشینانش   نور   و   ،سبحان  معبود  آن  مطلق   نور   میان   باید 
  و  کرد  مهیا  را   نور  که  است  کسی  او  پس .شویم  قائل  ایزتم شودمی  گرفته  نور  هاآن  از  مطلق

  مشرق  از تا  6)  :کنیممی مشاهده اشعیا  سفر در را  آن که طور  همان ؛نمود  صورتگری را  آن
  7  . یستن  یگری د  و  هستم   یهوه   من   .یست ن   ی احد   من  ی سوا   که   بدانند   آن  مغرب   و  آفتاب 

  ۀ هم  صانع   یهوه  من   .ی بد   ۀینندآفر   و   ی سالمت  صانع   .ظلمت  ۀ ینندآفر   و  نور   دهندۀ صورت
 1(.هستم  یزها چ ینا 

  ، نور  این   از  منظور   چه   است؛   نآ  خالق   و   نور   کنندۀمهیا   و   تصویرگر   ، سبحان  ود بمع  آن
  اوصیایش   و  یا انب  و  فرستادگان  نور   که  ،ی ز مجا  یامعنبه   ورن   یا  باشد،  روز  در   خورشید   ییروشنا

  طور   همانـ   دلیل   همین   به   و  ؛ هستند  ش ینزم   در   خداوند   جانشینان  که   کسانی  یعنی  هستند، 
 و  هاچشمه   15)  :است  شده  قائل  تمایز  «شیدور خ»  و  «نور»  میان  ـبینیم می  مزامیر  در  که
  و  توست  آن    از  روز   16  !دی خشکان  تو  را   ی جار   یشههم  ینهرها  ی؛ساخت  روان تو را   یبارهاجو

 
 .7و  6 آیه 45 اصحاح :اشعیا سفر - 1
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 1(. ی ساخت برقرار  تو  را  یدخورش و  نورها تو؛   آن از شب

  و   ،تشبیه   گوسفندی  به  را   او  و  کشیده،  تصویر  به   شزمین  دررا    ش خود  جانشین  وندخدا 
  ،ست نی  لق مط  نور   او  لیو   ؛کند   انیور ن  را   جهان   تا   است  کرده  معرفی  چراغی  عنوانبه   را   او

  نی روغ  به   محتاج   بلکه   ،کندنمی   نورافشانی   خودش   رفط  از   که   نیازمند   است  چراغی   بلکه
  آن  و  23)  :ست یوحنا  یایؤر  در   شدهذبح   گوسفند  همان  ،چراغ  این  و  کند؛   نورافشانی  تا  است
  و  است،   کرده  روشن  را   آن   خدا   جالل  یرا ز   ؛بتابند  آن  بر  که  ندارد  نیاز  ماه   و  یدخورش   به  شهر

  پادشاهان  و   ،کرد  خواهند  سلوک  آن  نور   با  شدهخالص   هایامت   و  24  است.  شچراغ  هبرّ   آن
 2(. آورد خواهند آنجا  به  را  خود  جالل  و  جاه ین، زم

  گیریممی حرارت و  نور   آن ز ا  که  ستنی موجود  شید ور خ  همین  به   مردم نیازی بی  ، منظور
  انسان  و است  آن پرتوهای و نورانی   ات ترکیب  از  ناشی  ،انگیاه شیمیایی های نشواک ۀ هم و

  «خدا   عظمت   و  »مجد   ابتدا   دلیل   همین   به   ؛ است  ی ز مجا  معنای به   بلکه   ،دارد   نیاز   ن آ  به
  آشکار  معرفتی  و دانش  و  خدا  علم  که  معناست این  به  اینجا  در خدا  مجد و ، است شده  گفته

  ما   به   یاؤر  که   است  خبری   این   و   ؛کندمی   ر نتشم   را   آن  بخشایی ره  یا   منجی   که   دشومی
  اینکته   این   و   شود؛می   قائل   تمایز  ، بخشرهایی   یا   منجی   ورن  و   ، خورشید   نور  میان  و  ، دهدمی

  و  داشت  نخواهد   وجود  شب   یگر د  و )  :کنیم میمشاهده    یوحنا   یای ؤر  در   را   آن  متن   است
  خواهد یی روشنا  هاآن به خدا  خداوندْ  یرا ز   ؛ بود نخواهند   یازمندن  یدخورش یا  چراغ نور  به  هاآن

 3(. کرد خواهند سلطنت ابد تا هاآن  و . یدبخش

  مفضل   حدیث  در   :کنیممی  مشاهدهنیز    بیتاهل  ات ایرو   در  ما  که  است  اینکته   این
  کند   قیام  ما   قائم   وقتی»  : فرمودمی   که  شنیدم   عبداللهابا   از   گفت:   ،است   آمده  عمر   بن
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  و  دشونمی   نیازبی   ماه  ورن   و  شیدور خ  ور ن از  بندگان و  ،دشومی   روشن  پروردگارش  نور  با زمین
 1«.رودمی  انمی  از یکیار ت

  سخن  دربارۀ  که  است  شنیده   عبداللها با   از   که  تاس   شده  روایت  عمر   بن   مفضل  از
ت    تعالیحق

َ
ْشَرق

َ
ْرض    َوأ

َ
ور    اْْل ن  َها  ب  ّ

  فرموده   ( شود  روشن   پروردگارش  نور   به  زمین   و )  َرب 
  ؟ دشومی  چه   کند   خروج  تی وق  کردم:   عرض   .« زمین  امام  نی یع  زمین   ارپروردگ»  است:
  بهره   امام  نور  از  و  ،دشونمی  نیاز بی   ماه  ورن  و  شیدور خ  ورن   از  مردم  صورت  این  در»  :فرمود

 2.«گیرندمی

  از   و  دهیم   توضیح  را   غیرمطلق   الهوت  و  مطلق   الهوت  معنی  و  کنیم   ساده  را   امور   بیاییم 
  برخی   نور  با  ست نی  اریکیت  نآ  در  که  نوری   تفاوت   زیر،   قرآنی ۀیآ  شرح   با  ، توضیح  این   طریق 
ه    : شد خواهد  روشن  ما  برای ا خد اوصیای  و  انبیا  و نرسوال ور   الَلّ َماَوات   ن  ْرض   الَسّ

َ
  َمَثل   َواْْل

ه   ور  ْشَکاة    ن  یَها  َکم  ْصَباح    ف  ْصَباح    م  ي   اْلم  َجاَجة    ف  َجاَجة    ز  َها  الز ّ َنّ
َ
ي ّ   َکْوَکب    َکأ ّ

ر 
د    د 

َ
وق ْن   ی    َشَجَرة    م 

َباَرَکة   وَنة    م  ة    اَل   َزْیت  َیّ ة    َواَل   َشْرق  َیّ َها  َیَکاد    َغْرب  يء    َزْیت  ض  ور    ار  نَ   َتْمَسْسه    َلْم   َوَلوْ   ی  ور    یَعلَ   ن  ي  ن  ه    َیْهد    الَلّ
ه   ور  ن  ه    َوَیْضر ب    َیَشاء    َمْن   ل  ْمَثاَل   الَلّ

َ
اس    اْْل لَنّ ه    ل  ّ   َوالَلّ

ل 
ک  یم    َشْيء    ب    و  هاآسمان   نور  خدا ) 3َعل 

 ایشیشه   در  چراغ  آن  و  چراغی،  آن  در  که  است  چراغدانی  چون  او  نور   َمَثل  است.  زمین
  است   شرقی   نه   که   زیتونی   ۀ خجست  درخت   از   که  است   درخشان  اختری   گویی   شیشه   آن  است.

  ـباشد   نرسیده  آن  به   آتشی  هرچندـ   روغنش   است   کنزدی  شود.می  افروخته   غربی،  نه  و
  این   و  کند، می   هدایت  خود  نور   با   بخواهد   را   هرکه   خدا   است.  نور   روی   بر   نوری  بخشد.  روشنی

 . (ست دانا چیزی  هر به  خدا  و  ؛زند می مردم برای  خدا  را  هاَمَثل

  زمند نیا  پس   دهد؛ نمی  اییروشن  خودخودی  به   یعنی   بخشد،   یروشن  شروغن  ست ا   یک نزد
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  و   تجارتهیچ    که  است  کرده  تشبیه  مخلوقاتی  به  را   نور  این   و  ؛ است  دیگری  به   محتاج   و
  گفت:   ،است  نقل   همدانی  سهل  بن  صالح   از   .کندنمی   سرگرم  را   هاآن  ایمعامله

ه    تعالیحق   سخن   دربارۀ  ابوعبدالله ور    الَلّ َماَوات    ن  ْرض    الَسّ
َ
ه    َمَثل    َواْْل ور  ْشَکاة    ن    خدا )  َکم 

یَها   اطمهف »  فرمود:  ( است  چراغدانی   چون   او  نور   َمَثل   است.   زمین   و   هاآسمان   نور    ف 
ْصَباح   ْصَباح    نحس   (چراغی  آن  در  که)  م  ي   اْلم  َجاَجة    ف    ایشیشه   در  چراغ  آن  و )  ز 

َجاَجة    حسین  (است َها  الز ّ َنّ
َ
ي ّ   َکْوَکب    َکأ ّ

ر 
  ( است  درخشان  اختری  گویی  شیشه  آن)  د 

د    دنیاست  زنان  میان  در  درخشان  ایستاره  ،فاطمه 
َ
وق ْن   ی  َباَرَکة    َشَجَرة    م    درخت   از  که)  م 

وَنة    ابراهیم ( شودمی  افروخته زیتونی   ۀخجست ة   اَل  َزْیت  َیّ ة   َواَل  َشْرق  َیّ   نه  که  زیتونی)  َغْرب 
َها َیَکاد   مسیحی  نه   و   است  ییهود   نه   ( غربی  نه  و  است  شرقی يء    َزْیت  ض    است   کنزدی )   ی 

ور    ار  نَ   َتْمَسْسه    َلْم   َوَلوْ   بجوشد   نآ  از   علم  است  نزدیک   (بخشد   روشنی   روغنش ور    ی َعلَ   ن    ن 
ي   دیگر  امام  از  بعد  مامیا   (است   نور  روی   بر   نوری   ،باشد   نرسیده  آن  به  آتشی  هرچند)   َیْهد 

ه   ه    الَلّ ور  ن    بخواهد   را   هرکس  دا خ  (کند می  هدایت   خود  نور  با   بخواهد  را   هرکه   خدا )  َیَشاء    َمْن   ل 
ه    َوَیْضر ب    کندمی  هدایت  ائمه  با ْمَثاَل   الَلّ

َ
اس    اْْل لَنّ   مردم  برای  خدا   را   هاَمَثل   این  و)  ل 

وْ  :گفتم  «.(زندمی
َ
َمات   أ ل    َمْوج   َیْغَشاه    رفیقش و  ولیا » :فرمود  (هاتاریکی  مانند )  َکظ 

ْن   سومی  ( پوشاندمی  را   او  یوجم) ه    م    دومی  مات ل  ظ    (است  موجی  نآ  باالی  از )  َمْوج    َفْوق 
 َها   امیهبنی   هایفتنه   و  (اللهلعنه )  معاویه   ( دیگر  خی بر   روی  بر   برخی )  َبْعض    َفْوَق   َبْعض 
 َذا ْخَرَج   إ 

َ
  هاینه فت   (تاریکی  در )  ة لَم ظ    في   من ؤم  ( بیاورد   ونر بی  را   خود  دست  )اگر  َیَده    أ

ه    َیْجَعل    َلْم   َوَمْن   َیَراَها َیَکْد   َلْم   هانآ ا   َله    الَلّ ور    ی ور ن   خدا   هرکس  و  بیندنمی   را   آن  تقریبا  )   ن 
ْن   َله    َفَما   فاطمه  فرزندان   از   امام  ( ندهد   قرار   برایش ور    م    قیامت،  روز   در )  القیمة  یوم   ن 
 1« .(ندارد نوری 

  زنیا بی   خورشید   نور   از   او   نور  با  عاَلم   و   کندمی   ظهور   که   دی خورشی  و   جهان  نور   پس
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  در   که  ستمدیدگانی   که  ست نی  یبخشیی رها   و  منجی همان    ه ب  داللت  جز   چیزی   ،دشومی
  از نیی ب  او  ا ب  پس   ؛ هستند  شمنتظر   کنندمی   گیزند   ـستم  و  لمظ  دنیای ـ   تاریکی  دنیای

  متونی  طریق  از  .کندمی هدایت  ]خداوند[  او ور ن سوی به  راه  کی  اریت  از  را  هاآن  او و  شوندمی
  که   است   درستی   توصیف   کردیم   یان ب  باال  در   که   اینکته   شد   خواهد   روشن  ورد آ  خواهیم   که

  مسیحیان   که  باوری   این  و   ،است   جهان  ورن  او   اینکه  ؛تاس  شده   توصیف   آن   ه ب  مسیح
  نمتو  با  گامبهگام   و  تدریج   به  ما  نیست.   ستدر   ـاست   مطلق  الهوت   او  کهاینـ   اندکشیده   پیش

  آمده  یوحنا   انجیل   در   .شود  روشن   برایمان  کردیم   ره اشابه آن    که   معنایی   تا   شد   خواهیم   همراه
  یبرا   شخص  این  7  بود؛  یحیی  اسمش   که  شد  فرستاده  خدا   جانب   از   شخصی  6)  :است

  آمد  بلکه  نبود  نور  آن او  8 آورند.  یمان ا  او ۀیلوسبه   همه  تا  دهد  شهادت  نور   هب  تا آمد  شهادت
  جهان  به  و   ،گرداندیم  منّور   را   انسان  هر   که   بود   کسی  آن  یقیحق  نور    9  دهد.   شهادت  نور   به   تا

 1(. بود  یآمدن

  بن   مسیح   کهـ   خودش  بر   خدا   حجت   و   خدا   جانشین   و   خلیفه   از   ـزکریا   بن   یحییـ   یوحنا 
  در   را   راه  تا  آفرید  خد  که  هستند  هایینور   ،خدا   فرستادگان  کرد.می  ویپیر   ـبود   مریم

  ین ا   5)  : کنیممی   مشاهده  یوحنا   انجیل   در  که   ست ا   اینکته  این   و  ؛ کنند   روشن   هاکیتاری
  او  در  یکیتار  یچه  و  است  نور  خدا   :کنیم یم  اعالم   شما  به  و  ایمیده شن   او  از  که  یامیپ  است

  دروغ   برداریم،   گام  یکیتار   در   حال  عین   در  و   یم،دار   شراکت  او  با   ییم بگو  اگر  6  . یستن
 2(. یما نکرده  عمل یراست  به  و یما گفته

  خارج   نور   سویبه   یکی ار ت  از   کند   پیروی   خدا   فرستادۀ  از   ه ک  سیک  کنیم می   مالحظه
  خطاب   ایشان  به  دیگر  بار  یسیع   پسس )  :تاس  آمده  یوحنا  انجیل  در  طور  همان  ؛شودمی

  نور  بلکه  ،نشود   سالک  ظلمت  در  کند،  متابعت  مرا   هرکس  هستم.   عالم  نور    من  :گفت  کرده،
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 1(. یابد  را  یاتح

  ظلمت   در   دآورَ   یمانا   من   به   هرکه   تا   آمدم   جهان  در   ینور   عنوانبه   من)  خوانیم:می   نیز   و
 2(. نماَند

  از   را   نابینا   افراد   ،شزمین   در   خدا   جانشین   و  ه فرستاد  کنیم می   مشاهده  معنا  همین   به   و
  یعت شر  به  و  شوی،می  خوانده  یهودی که  تو   حال،  17)  :کند می  هدایت  نور  سویبه  یکیار ت

  از   چون   و  دانیی م  را   او  ۀاراد  که   تو  18  ، فروشییم  فخر   خدا   با   اترابطه   به   و   ی دار   یه تک 
  کوران  ی راهنما  که  یدار   یناناطم  و  19  گزینی، یبرم  را   هاین بهتر   ای،یافته   یمتعل   یعتشر 

 3(. ینانی نشظلمت  نور  و

  که  است  شده  اشاره  ـد داننمی  مسیح  پیشگویی  را   آن  مسیحیان  کهـ   نبی  یاشعیا  سفر  رد
 اسباط   تا   ی شو   من   ۀبند  که   است   یلیقل  یز چ  ین ا   :گفت  پس )   ست: هامتا   ای بر   یور ن  او

در    تا   ، دگردان  خواهم  هاامت  نور   را   تو   بلکه   ؛ی آور   باز   را   یل اسرائ   یان ناج   و  ی کن  برپا   را   یعقوب
 4(. باشی من  نجات  ،ین زم  اقصای

 او  زیرا   ؛دهدمی ن  نور  خودش   از   او  ( دگردان  خواهم  هاامت  نور   را   تو )   :گویدمی   متن   این
 . دهد قرار  نوری  را  او تا است نیازمند  یر گ ید به  بلکه  ، ستنی  مطلق هوتال 

  کندمی  تأکید  متن که  آنجا ؛شودمی  روشن مطلب  مبازگردی 42 اصحاح ای دابت به اگر و
  ۀ یدبرگز   و نمودم  یری دستگ   را   او  که  من   ۀبند  ینک ا )  :خداست  ۀبند ،هاامت  ای بر   نور   معنی

  صادر   هاامت   ی برا   را   حق  تا   نهم ی م  او  بر   را   خود   روح   من  ، است  خشنود   او  از  جانم   که   من
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 1(. سازد

  پس   .یابد می   نجات  ـدیگری   کسهیچ   نه   وـ   رسوالن  وسیلۀ به   فقط   جهان  : همچنین
  د بو  کسانی   منجی   که   است  حنو  این   ندارد.   اختصاص  مسیح  به   فقط   نجات   و  رهایی 

  مالحظه  زیر  متن  در  که  طور  همان  ؛د ش  داوری  او  با  نیز  جهان  و  شدند،  سوار  کشتی  به  او  با  که
  یده د   زمان  آن  تا  که  یامور   ۀدربار   خدا   جانب  از  که  یهنگام  نوح  که  بود  یمانا   با)   کنیم:می

  یکشت  یشخو   ۀخانواد  نجات  ی برا  و  گرفت   جّد به   یخداترس  با  را   آن  یافت،  هشدار  بود   نشده
 2(. است  استوار یمانا  بر  که شد  عدالتی آن وارث او و  ،شد  داوری عاَلم  که  بود او با  ساخت.

  است  جهان   در   که  انیزم  تا   پس  ؛ است  خود   جهان   رایب   ی ور ن   ، خدا   ۀ خلیف  و   فرستاده   پس
  : است شده جاری  مسیح زبان  بر  و تصریح،  آن به که است  زی چی این و ؛ است عالم  ورن
 3(. جهانم نور   هستم، جهان در که ی زمان  تا)

  در   هستند.   جهان   این  ور ن   تمثیل   ،شاگردان  که   است  آمده   مسیح  زبان   از   همچنین  
  کدام   به  شود  فاسد  نمک  اگر  یکنل  !هستید  زمین   نمک  شما   13)  :است  آمده  متی  انجیل

  شما   14  شود.   مردم   یمال پا  افکنده،   یرونب  آنکه   جز   ندارد  یمصرف   یگرد   شود؟   ین نمک   باز   یزچ
  آن  تا افروزند ی نم را  چراغ و  15 کرد. پنهان  نتوان شود  بنا  ی کوه بر  که را  ی شهر  . یدعالم  نور 

  باشند   خانه   در   که   یکسان  ۀ هم  به   آنگاه   گذارند؛   چراغدان  بر   تا   بلکه   نهند،  یمانه پ  یر ز   را 
  را   شما   یکوین  اعمال   تا   بتابد   مردم   بر   شما   نور   ید بگذار   ین همچن   16  . بخشدیم  یی روشنا

 4. (یند نما   یدتمج است آسمان در که را  شما  پدر یده، د

  توصیف   ی ور ن  عنوانبه   هانآ  وی نیک   ای کاره   و  د شونمی  جهان   ور ن  ،شاگردان  اینجا   در

 
 .1 آیه 42 اصحاح :اشعیا سفر - 1
 .7 یهآ 11 اصحاح :رساله به عبرانیان - 2
 .5 آیه  9 اصحاح :یوحنا انجیل - 3
 .16تا  13آیه  5انجیل متی: اصحاح  - 4



 م الهوت مسیح، حقیقت یا توّه   ـ شناسیزبان و دینی مطالعات    عالیسسۀ آموزش ؤم ......... 190

 . کندمی شنرو  همه  ای بر  را  راه  که است شده

  متن   این  وگرنه   ؛کندمی ن  اشاره  مسیح  مطلق  الوهیت  به  «جهانم  نور   من»  عبارت  پس 
 دارد؟  تمایزی وجه  چه متون دیگر با

  فرق   نور   با   و  دارد   تفاوت  است  مده آ  متون   این   در   نچهآ  با   مسیح  ور ن  شود   گفته   چه بسا 
 ! دار د وجود تخصیص اینجا  در زیرا   کند؛می

  روشن  متن  باید کندمی  استدالل مسیح  به داشتنتخصیص   اساس بر که کسی حقیقت  در 
  بگوید  هرکس  و   نماید،   داللت   تخصیص   این   به   که   ورد یا ب  ما   برای   را   ایالداللهقطعی   آشکار

  را   اختالف   این   ما  ایبر   خواهیممی   او  از  است  متفاوت  دیگر  هایور ن  با  عیسی  ور ن
  مگر  ندارد   وجودتمایزی    یا  صیصخت  چنین  که   است  این   واقعیت  لیو   ؛دهد ب  نشان  روشنیبه 
 شد.  تقدیم  ترپیش  که  شانخیالی تأویالت  و تفسیرها  در

 است  خلق  در الهوت  مسیح،  الهوت 

  پس  فرمود؛  عطا  او  هب   اخالصش  قدربه   نیز   وندخدا   و  ورزید  اخالص  خدا   یبرا   مسیح
  اما )  :ستا   آمده  لوقا  انجیل  در  که  طور   همان  .شدمی  ت یهدا   و  یاری  تسدید،  ،روح  با  او
  یت هدا   یابان ب   در  را   او  روح، و  ، بازگشت اردن  رود از  بود  پر  القدسروح   از   که   حالی  در   یسیع
 1(.کردیم

  دهآم رسوالن اعمال در که طور همان ،بود او با خدا  زیرا  دادمی  انجام را  خدا  کارهای و
  ، نمود  مسح  قّوت  و  القدسروح   به  را   او  چگونه  خدا   بود  ناصره  از  که   را   یسیع  نی یع)  :است

  شفا  را   یس ابل  ین مقهور   ۀ هم  و  آورد، ی م  جاه ب  یکو ن  اعمال  کرده،   یر س   او  که   طوریبه 
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 1(. بود او با خدا  یرا ز  ؛ بخشیدیم

  تی قدر   و  ( بود  او  با   خدا   یرا ز )   از:   بود   عبارت   کردمی   مسیح  که   یی کارها  این   ۀ هم  علت  پس
  ؛بود   شده  داده  او  به  پروردگارش  طرف  از   هبلک   ، نبود  خودش  طرف  از   بود  برخوردار  آن  از  هک

  کرده،   خطاب   ایشان  هب  آمده،   یشپ   یسیع   سپ)   :است  مدهآ  متی   انجیل   در   که   طور  همان
  با  یسیع)   همچنین: 2؛ ( است  شده  داده  من  به  ینزم   بر  و   آسمان  در   قدرت   ی تمام  :گفت

  خدا   جانب  به   و   ،آمده  خدا   نزد   از  و   ، است  داده  او  دست   به  را   یزچهمه   پدْر   دانستی م  ینکها 
 3(.رودیم

  به   نیز  و  هستند   خدا  نمایندۀ  هاآن   زیرا  ؛هستند   خلق  در خدا   تصویرهای  ، النسو ر   و  یا انب
  صورت  به  را   انسان  خدا   سپ)  :کنند  آشنا  خدا   با  را   مردم  تا   فرستاد  را   هاآن  او  که  دلیل  این

  و   شناخت   به   رسیدن   ، نظرد م  ی ا معن  وقتی   حال  4(. ید آفر   خدا   صورت   به   را   او  ید، آفر   خود
  ؛ دهد  نمایش را  مطلق  حقیقت که  باشد داشته  وجود  صورتی باید  پس  ، است الهوت  معرفت
  توصیف   ،مطلق   الهوت زیرا  ،است  ناتوان  آن  به   رسیدن  از  انسان  که  مطلقی  حقیقت  همان

  ناتوان  مطلق  الهوت   به  احاطه  از  مخلوقات  زیرا   ؛ستنی   خالیق  دیگر   شبیه  و  دشونمی 
  ،است   فروتر  ، مطلق  خالق  از   که   مخلوقی  ؛ است  مخلوق   توانایی   عدم   دلیلبه   این   و   هستند، 

  از   پس  البته   دارند   خلقت  توانایی   که   هستند اشخاصی هم    ، مطلق  خالق   از   غیر   شد  گفته  و
  کردم  اشاره  ترپیش   که  طور   همان  و  فرمود،  اعطا  هاآن  به  را   توانایی  این  ،مطلق  خالق  آنکه

  بیشتر  شدنروشن   برای  است.   بخشیده  هاآن  به  را   تسلط  و  تواناییاین    که  است  کسی  خداوند
  حکایت  است  شده  نقل  لوقا  انجیل  در  که  را   (اللهلعنه)  ابلیس  با  عیسی  وگویگفت  مطلب،
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 کنیم: می

  نشان  او   به   را   جهان   ی هاحکومت   ۀ هم  ی َدم  در   و  برد   بلند  یمکان  به   را   او  یس ابل  سپس   5)
  من   به  یرا ز   ید،بخش  خواهم  تو   به   را   هاین ا   شکوه  یتمام  و  قدرت  ین ا   ۀهم  »من  گفت:  و  6  داد

به من سجده    است   یکاف  7  بدهم.   بخواهم  هرکه   به  را   آن  مختارم  من   و  است   شده   سپرده
  :است  شده   »نوشته  داد:  پاسخ   یسیع   8  .«شود  تو   ن  آ  از  همه  ینا   تا )اطاعتم کنی(    یکن

  یم اورشل  شهر  به  را  او یسابل آنگاه 9  «کن. خدمت  را  او تنها   و  بپرست را  خود  ی خدا  خداوند، 
  یرا ز   10  افکن.  یر ز به   ینجاا   از  را   خود  یی،خدا   پسر  »اگر  گفت:  و  داد  قرار  معبد   فراز  بر  و  برد

  11  کنند.   محافظت  تو   از   تا  داد  خواهد  فرمان   خود   فرشتگان  به  تو  ۀدربار   است  شده   نوشته 
  پاسخ   یسیع   12  برخوَرد.«  یسنگ   به   یت پا  مبادا   گرفت   خواهند  یشانهادست   بر   را   تو   هاآن

  هاوسوسه   ینا   ۀهم  یسابل   چون  13  «.یازمام  را   خود  یخدا   خداوند،   :است  شده  »گفته  داد:
  یل جل  به   روح  یروی ن   به   یسی ع  و   14  گفت.   ترک  یگرد  یفرصت   تا  را   او  ید، رسان  یانپا   به   را 

  و   داد،یم  یم تعل   یشانا   هاییسه کن   در  او  15  .یچیدپ  ینواح  آن  سرتاسر   در  او  خبر  و  بازگشت
  روز  در   و  رفت   بود   یافته  پرورش   آن   در   که   ناصره  شهر   به  پس   16  .ستودند ی م  را   ی و   همه

َشعْ   طومار  17  .کند  تالوت  تا  برخاست  و.  درآمد  یسهکن  به  معمول   طبق  َشّبات،   به   را   ینب  یایا 
  است،   من   بر  خداوند   روح  18  : فرمایدی م  که   یافت  را   یقسمت  گشود،   را   آن  چون .  دادند  او
  را   یناییب  و   یراناس  به   را   یی رها  تا  فرستاده   مرا   و  دهم   بشارت  را   یرانفق   تا   کرده   مسح   مرا   یرا ز 

  اعالم   را   خداوندپسندیدۀ    سال  و  19  بخشم،  ییرها  را   یدگانستمد  و  کنم،  اعالم  ینایانناب  به
  به  یسهکن در همه بنشست.  و سپرد یسهکن  خادم به و یچیدپفرو را  طومار  سپس 20 .«یمنما
  ه ب  که   یهنگام  نوشته،   ینا   »امروز   کرد:  آغاز   سخن   ین چن  آنگاه  21  بودند.  دوخته   چشم  او
  کالم   از  و  گفتندیم  یکون   او  از  همه  22  .«یدپوش   عمل  ۀجام  دادید،یفرام  گوش  نآ
  به   یسیع  23  «یست؟ن  یوسف   پسر  ینا   یا»آ  :گفتندیم  و   بودند  شگفت  در   آمیزشیض ف
  ده!  شفا   را   خود   ، یبطب  ی ا "  که   آورد   ید خواه  من  ایبر   را   َمَثل   ین ا   گمانی »ب  گفت:  یشانا 

  سپس   24  «.“بده  انجام  یزن   یشخو   زادگاه  در  ینجاا   ی،ا کرده  َکَفرناحوم  در  ایمیده شن   آنچه
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  یقین   25  .یستن   یرفتهپذ  یش خو  یار د   در  یامبریپ   یچه  گویمی م  شما  به  راستیبه »  افزود:
 سخت  ی  خشکسال  و  شد  بسته  یمن   و  سال  سه  آسمان  که  یهنگام  ،ایلیا  زمان  در  که  ید بدان

  یک یچ ه نزد ایلیا اما 26  بودند.  یلاسرائ در یاربس زنانیوه ب  فراگرفت، را   ینسرزم آن سرتاسر
ل  زمان   در   27  .یدونص  ین سرزم   در  َصَرَفه   شهر  در  زنییوه ب   نزد   مگر  نشد   فرستاده    ی نب  یَشعا 

  َنْعمان    مگر  نشدند  پاک  خود  جذام  از  یکیچ ه  یول  بودند،   یلاسرائ  در  یاربس  یانجذام  یزن
ر    و  29  برآشفتند   سخنان  ین ا   یدن شن   از   بودند،   یسه کن  در   که  یکسان  ۀهم   آنگاه   28  .« یانیس 

  از   تا  بردند  بود، شده  بنا  آن  بر شهر  که  یکوه  ۀلب  بر  و  یدندکش  یرونب شهر  از  را   او  برخاسته،
  َکَفرناحوم،   به   یسیع  سپس  31رفت.  و  گذشت  یانشانم  از  او  اما  30  افکنند.  یرشز   به  آنجا
  در   او  یمتعل  از  آنان  32  پرداخت.   مردم  یم تعل  به  َشّبات  روز  در  و  شد  وارد  یل،جل   در  یشهر 

   1(. بود اقتدار کالمش  در یرا ز   شدند، شگفت

  خدا   قدرت   فهمیم می  هانآ  ق طری  از   که  دارد   وجود  بسیاری   هایداللت   ، متن  این   در
  و  انبیا   اختیار   در   تواندمی البته    و  باشد،   انصارش   و  اعوان  و  ابلیس   اختیار   در   تواندمی

  است.   قدرت   این  بستن  کار   به   گیچگون  در   تفاوت  ولی  ، باشد  نیز   هانآ  پیروان  و   فرستادگان
  یتمام  و  قدرت  ینا   ۀهم  من  گفت:  و  6)  هستیم:  شاهد  ابلیس  سخن  در  را   معنایی  چنین   ما

  به   را   آن  مختارم  من  و  است   شده  سپرده  من  به  یرا ز   ؛یدبخش   خواهم  تو  به  را   هاینا   شکوه
  (. شود   تو   ن  آ  از  همه   ینا   تا )اطاعتم کنی(    ی کنرا سجده  م  است   یکاف  7  بدهم.   بخواهم   هرکه

  پیروی   او  از  که  را   کسانی  تا  دارد  را   توانایی  این  و  ،است  یقدرت   و  ونیر   دارای  ابلیس  اینجا  در
  قدرت   و   نیرو  . کنندمی   غصب  را   او   قدرت   و  خدا   حق   که   برساند   انی پادشاه جایگاه  به    ند نکمی

  از  و  هکرد  پیروی   خدا   دستورات   از  که   معدودی  جز  که  است  آزمونی  و  ابتال  ،ابلیس
 . دنیاب نمی  نجات   آن از اندشده  خالص  انصارش و اعوان و  ابلیس هایآلودگی

  فرمان   به   و  کند   پیروی  او  از   یعنی  کند  سجده  او  ه ب  خواست  مسیح  از  (اللهلعنه )  ابلیس

 
 .32تا   5آیه  4انجیل لوقا: اصحاح  - 1
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  خدا   که  را   کسانی  قحقو  که   شود  یانپادشاه  همچوناو نیز    ترتیب  این  به   تا   نهد  گردن  او
  مسیر  و  خدا راستین    تمثیل  مسیح  که  آنجا  از  و  کنند؛می  غصب  است  کرده  تعیینشان

  : فرمایدمی  داده،   پاسخ  تمام  صراحتبه   نیم ی بمی  تاس  وندخدا   ۀشدپذیرفته   سنت  طبیعی
  یس ابل  چون  13  «.یازمام  را   خود  یخدا   خداوند،  :است  شده  »گفته  داد:  پاسخ  یسیع  12)

  یروی ن   اب  یسیع  و  14  گفت.  ترک  یگرد   یفرصت  تا   را   او  ید،رسان   یانپا   به   را   هاوسوسه   ینا   ۀهم
 (. تبازگش یلجل به  روح

  مسیح   یخدا   همان  ،مسیح  برای  واقعی  خدای  و  پروردگار  کندمی  روشن  ما  ایبر   متن  نای
  سر  پشت  موفقیت با را  آزمون این مسیح کهآن از بعد پس  ؛است مخلوقات ۀهم ایخد و

  یل جل  به   روح   یروی ن   ا ب  یسیع )  داشت   خود  با  خدا   از   قدرتی  که   حالی  در   ، بازگشت  گذاشت
  او  یعنی  ؛ ساخت  خلق   در  الهوت  را   مسیح  که  است   همانی  ، تسلط  و  قّوت   نای   و  ( بازگشت
  ل ساار   و   خلقت  قدرت   و  توانایی از    او  یعنی   تر روشن   عبارتبه   با  ؛ شد  خلق  در   خدا   صورت

سپ) :ستا  آمده دوم قرنطیان در .شد برخوردار   یسیع  رسول   ،خدا  خواست و هاراد به که ول 
  ، است  عیسی   طرف   از   ایفرستاده   پولس   است   مشخص  روشنیبه   اینجا  ر د 1(. است   یحمس
  توضیح   مشیت   و   لساار   ۀ لئمس  در   تر پیش   که   است   اینکته  این   و   ؛ و ارادۀ خدا   ست خوا   به  ولی

  آن    از  هرچه)  دهد:می  توضیح  ما   برای  را   مسیح  سخنمعنی    تمام   روشنیبه   این  و   دادیم؛
  2(. است من  آن   از  است، پدر 

  توضیح  را   « خلق  در  الهوت»  ی امعن  که  احمدالحسن  سید  کالم   با  را   فصل  این
 : رسانممی  نیاپا  به  دهدمی

  این   انسان،  فطرت  است.  آفرینش  عالم  در  ـ سبحان ـ   الهوت  تجلی  انسان،»
  دست   یا  خدا   وجه  یا  خدا   صورت  یعنی  خلق،  در  خدای  که  دهدمی  او  به   را   شایستگی

 
 .1 آیه 1 اصحاح :قرنطیان دوم - 1
 .15 آیه 16 اصحاح:یوحنا انجیل - 2
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  فرمود:   ایشان  که   است  کرده   نقل  رضا  امام  از   هروی   اباصلت   باشد.   خدا 
  خدای  کند،  زیارت  مرگم   از   پس  یا  حیاتم   زمان  در  مرا   که   کسی  فرمود:   پیامبر»

  است.   درجات  برترین   ،بهشت   در  پیامبر  جایگاه  و  است،   کرده  زیارت  را   متعال
  زیارت   را   تعالیوتبارک   خدای  کند،  زیارت  بهشت  در  جایگاهش  در  را   پیامبر  که  کسی
  خبر   این  معنای   خدا   رسول  فرزند   ای  کردم:  عرض   حضرت  آن  به   .«است  کرده

  است؟  متعال  خدای  وجه  به   نظر  "الله  اال  اله  ال"  پاداش   کنندمی   روایت  که  چیست
  وجوه   همچون   وجهی  به  را   متعال   خدای   هرکه   ،اباصلت  ی »ا   فرمود:  حضرت  آن

  های حجت   و  فرستادگان  و   انبیا  متعال،  خدای   وجه  لیکن  ؛ است  کافر   کند   وصف
  دین   و  بزرگ  خدای  سویبه   هاآن  ۀوسیلبه   که  کسانی  ایشان!  بر  خدا   صلوات  اویند؛

ل    فرماید: می  متعال   خدای  و   شود،می   توجه   او   معرفت    و   ْبَقییَ وَ   *   َفان    َها یْ َعلَ   َمْن   ک 
َک   َوْجه   و  َربِّ ْکَرام    اْلَجاَلل    ذ    *   فناست  دستخوش  است  زمین  روی  بر  )هرچه  1َواْْل 

  فرماید:می   نیز  و   ماند(می   باقی  که  توست  اکرام  و  جالل  صاحب  پروردگار  وجه  و
  ل الَّ  َهال ك   َشْيء   ک   3«.او( وجه  مگر است شدنینابود   چیزی )هر  2َوْجَهه   إ 

 ای مرتبه   در  خدا   شناخت   به   مرحله   هر  در  خویشتن،  شناخت  برای  آدمی  تالش
 شدنآراسته  و  سبحان  پروردگار  اخالق  به  شدنمتخّلق  به  نتیجه   در  و  شودمی   منجر

  منّیت   به   تعلق   از   خالی  و  مخلص  اگرـ   را   انسان  که  جایی   تا  انجامد،می   او  صفات  به
  . شود ـ الهوت   وجه  و  الهوت  صورت  یعنیـ   خلق  در  خدای   که  رساندمی   آنجا  به  باشدـ

  او  معرفت   و  شناخت  و  شد،   خواهد  خود   به   عارف   انسان  مقام،   این   در   و  مرحله   این  در
  وجه  اکنون   او  چراکه  بود؛   خواهد   پروردگارش   از  او  شناخت   همان   خودش   به   نسبت 

  شود. می  شناخته   کنند می  رو   وی  به  آن  با   که   صورتی  همان  با  خداوند  و  است  خداوند

 
 . 27و  26 :الرحمن - 1
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یر  خدا   سویبه   اخالص  با که  انسانی  هر   سعی   اساس  بر و  خودش   ۀانداز   به کند،  س 
  کیفی   و  کّمی   طوربه  وی  نفس   که   الهی  صفات  اساس  بر یعنیـ   دارد   که  اخالصی  و

  و   مرحله   یک   فقط  خلق   در   خدا   وجه   رو،ایناز   ؛ شودمی  خدا   وجه   ـاست   گفته   بر   در 
  الله  وجه  فاطمه  است،  الله  وجه  علی  است،  الله  وجه  محمد  نیست؛   مرتبه

  الله  وجه  ائمه  و   است  الله  وجه  حسین  است،   الله  وجه  حسن  است،
  سلمان  هستند،   الله  وجه  فرستادگان  و  انبیا  هستند،  الله  وجه  مهدیون  هستند، 
  واقعی  صورت  خود.  وضعیت  و  حال  فراخور  به  هریک  ولی  است؛  الله  وجه  فارسی

  پروردگار  به   حضرت  آن  معرفت   نتیجه   در   و  است  محمد  حضرت  خلق،   در   خدا 
  معرفت  این  زیرا   است؛  خالیق   میان  در   هامعرفت  ترین کامل   و  باالترین  سبحانش 

  آن   از  بیش   کسهیچ   مخلوقات   در   خودش.   به   نسبت   او  معرفت  از   است  عبارت 
  به  را   الهوت   صورت  که  نْفسی  همان  ندارد؛  شناخت  خودش   به   نسبت   حضرت،

   است. خلق  در  ترین کامل  و کندمی  منعکس ممکن  شکل ترین کامل

  صورت  بازتاباندن  قدرت    آن  در   و  است،   آینه  یک  انسان،  نفس    بگیریم   فرض   اگر
  الهوت   سمتبه  بیشتر  آینه   این   جهت  که  مقدار  هر  به شده،  نهاده ودیعه  به  الهوت

  کامل   طور به   که  کسی   بود.   خواهد   تر روشن   و   ترکامل  نیز   آن  در   الهوت   صورت   باشد، 
  در   که  کسی  و  کرد،  خواهد  منعکس  را   الهوت   کامل  صورت  کند،   الهوت  سویبه   رو

  وجودش  ۀآین  در  شدهمنعکس  الهوت    صورت  در  ،ورزد   کوتاهی  آینه  کامل  دادنجهت
 داد. خواهد  رخ  قصور اش،کوتاهی  مقدار   همان به

  بود   خواهد  تصویری  همان   مقدار  به   پروردگارش،   و   الهوت  به   نسبت   فرد  شناخت
  نفس  حقیقت عمل، در که کسی نتیجه  در است؛  شده منعکس وجودش ۀآین از که

  کاربردی   معانی  و  الفاظ   اینجا،  در  چراکه  عمل؛   در  کنم می  تأکید ـ   بشناسد  را   خودش
 شناسد. می  را  پروردگارش   دارد نفسش به  نسبت  که  شناختی مقدار به  ـندارد 

  فرض  کنم:  نزدیک  شما  ذهن  به  را   معرفت  این  مراحل  تا   زنممی  مثالی  شما  برای
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را    گرمایش  و  بینیمی   را   آن  چشمت   با  شما  و  شماست  روی   پیش   ورشعله   آتشی  کن
  خودت   در  یتأثیر   آتش  از  شما  ولی  کنی؛می  احساس  کندمی  گرم  را   اتچهره  که

  این   در  بسوزاند.  را   دستت  آتش   مثال    کنی،   لمس  دستت   با  را   آن  آنکه   مگر  بینی نمی 
  حقیقت    این   به   نسبت   شما   شناخت  و   است  سوزاننده   آتش   یابیدرمی   که  است   صورت
  شما   معرفت   پس  است(.   سوخته   که   شما   )دست   است   بوده  خودت   طریق   از   آتش،

  به   نسبت   اولیه   معرفت  است   شده  باعث   ، شد  ایجاد   شما   دست   در   که  سوختگی   به 
  احساس   را   گرمایش  و   بینی می   چشمت   با   را   آتش شما   شود؛   حاصل   شما   برای   آتش

  پس  اما دریابی؛   را  حقیقتش تا  کنینمی   درک  را  آن تأثیر   رهگذر این  از  ولی ،کنیمی
  خودت  گذرگاه  از  معرفت،   این  ای؛دریافته   را   آن  حقیقت  از  ایگوشه   آتش،  لمس    از
  است  داده  رخ  دستت   برای  که  ایحادثه   طریق  از   را   آن  شما  یعنی  ، آمده  دست  به

 ای.شناخته 

توسط    کهاز خودت    مقدار  همان  بهشما   گوییم:می  کرده،  کامل  را   مثال  اکنون
  آن  حقیقت   و  کنیمی   پیدا   شناخت   خودت   بر   آتش  تأثیر   به   نسبت   ، است  سوخته  آتش

  آتش  اگر  که  آنجا  تا  کنی؛می  درک  است  گذاشته  جای  بر  شما  در  که  اثری  طریق  از  را 
  آتش  به  شما  معرفت  صورت  این  در   شوی،  آتش  خود    شما   و  بسوزاند   را   بدنت   ۀهم

  آتش   این   بگیریم   فرض  اگر   اکنون  بود.   خواهد  خودت  به   شما  معرفت   همان
  به   و  سوختی   شما   و  ـباشد   رنگ   سفید   آتشی  مثال  ـ   باشد   آتش   از   تصویر   ترین کامل
  ـ فامسرخ   آتش  مثال  ـ   رنگ  سفید  آتش  از  کمتر  درجه  یک  ولی  ،شدی   تبدیل  آتش

  شما   معرفت  همان  که  رنگ   سفید   آتش  این   به  شما   معرفت  حالت  این   در  شدی،
  باالتر   ایدرجه   با  و  سوخته  که  است  کسی  از  ترپایین   و  فروتر  است،  خودت  به  نسبت

 سفید(.  و سرخ  بین  ۀ درج در )یعنی است  شده تبدیل  آتش به  شما  از

  عملی  راهکار  یک  متعالوسبحان   خداوند   کردی؛   سؤال   عملی  ۀشیو  از   شما   اما
  را   إسراء   ۀسور   شما   مثال   عنوانبه   است.   فرموده   نازل  کریم  قرآن   در   را   آن  و   داده   قرار
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  فرموده   بیان آشکارا  را   راهکار این  سبحان  خداوند  دریابی  تا  کن  تدّبر  آن در  و بخوان
 است.

  و   منحصر  خود   ۀجمل   این  در   را   بعثتش  علت  و  انگیزه  محمد  خدا   رسول
   عثت  ب    إنما»  است:   فرموده  خالصه

 
  برای  فقط   من»   «اْلخالق  مکارم  تمم ْل

 .«امشده  مبعوث اخالق  مکارم رساندن کمالبه 

  گویم: می  شما  به   کنم   خالصه  عبارت   یک  در  را   شیوه  این  بخواهی  من  از  اگر
  آدمی  و   است  ظلمت  و  نور   انسانی،   نفس   «.یبشناس  را   پروردگارت   تا  ش، بک    را   »خودت

  شناخت   پروردگارش به   نسبت  نفسش، در  ظلمت   گراییواپس  و   نور ۀسیطر   مقدار   به
  بازخوانی  شما  برای  هاآن   «ۀتسمی  »وجه  با  را   «ها»اسم  بخواهم  اگر  یابد.می  معرفت  و

َو«   نور،  گویم: می   کنم   بگویی   »هو«   مقابل  در   هرگاه   »منّیت«.   ظلمت،   و  است،   »ه 
  بیش  و   دور،  معرفت  از   شما   و   است  یافته   گسترش  تو   نفس  در  ظلمت   بینیمی  »من«،

  دم   »هو«  از  »من«  مقابل   در  هرگاه  و  ای،شده   نزدیک  کوردلی  و  جهل  به  پیش  از
  انسان که  جایی تا   ،یافته  سیطره  و هیمنه  شما  وجودی ۀ صفح بر نور   بینیمی  زدی، 
  هویت  متمایز،  موجودی   عنوانبه   را   او  که  چیزی  زیرا   است؛  گناه  وجودش  یابددرمی

  خواست  و  منّیت   منبعش   که  چیزی  یعنی  است؛  ظلمت  با  وی  آمیختگی  بخشیده،
  علی  رو  همین  از  است.  متعالوسبحان   »هو«  مقابل  در  بقا  و  وجود  برای  او

ي»  است:  فرموده َله  ْد   إ 
َ
ْرت    ق ي  َعَلی  ج  ي  َنْفس  َظر    ف  ْن   اْلَوْیل    َفَلَها  َلَها   النَّ ْر   َلْم   إ    1« َلَها  َتْغف 

  را  آن اگر من  بر  وای پس ؛ کردم ستم خود  بر  نفس، خواهش به گرایشم با  ،معبودا »
 «نیامرزی!

اَل   شد:  هالک   »من«  گفتن    با   ابلیس  که   حالی  در
َ
الَّ   َمَنَعَك   َما   ق

َ
دَ   أ ذْ   َتْسج    إ 

 
امیر   ،الجنانمفاتیح  - 1 شعبانیه،  ابیؤالممناجات  بن  علی  التراث :  طالبمنین  احیاء  دار  قمی،  عباس  شیخ 

 . 157لبنان، ص  ،العربی، بیروت
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َك  َمْرت 
َ
اَل   أ

َ
َناْ   ق

َ
ْنه    َخْیر    أ ي   مِّ ن  َخَلْقَتن  ار    م  ن   َوَخَلْقَته    نَّ ین    م    تو   وقتی   :گفت  )خداوند  1ط 

  از مرا  بهترم؛ او  از من :گفت بازداشت؟ آن از را  تو چیزچه  دادم، فرمان سجده به را 
 « باش.  برحذر آن، از  پس،   ؛گل(  از را  او و  آفریدی آتش

 
 .12 :اعراف - 1





 پایان 

 اول:

  گناه  »  بر  ی،مسیح  اتاعتقاد  اساس  و   پایه  شد  داده  توضیح   تحقیق   این  مقدمۀ  در
  نیجسما   ( پسر)  الهوت  آن   اساس بر   که   اعتقادی  ؛ است  شده   بنا   «اصلی  گناه »  یا  «نخستین

  برطرف  ت اس نشده  آمرزیده  ـ دیگری  از  بعد  یکیـ   اهنسل  طول در که  را  ی گناه آن  تا  دشویم
  باور   این   بطالن  مسیح  سید  زبان  از  و  الداللهقطعی  متن   با   و   روشنی به  ما  ولی  ؛شود

  با   و  یامدهن   اگر  22)  فرماید: می   تأکید  صراحتبه   مسیح  و  ،ساختیم   روشن   را   مسیحیان
 1(. ندارند   گناهشان  یبرا   یعذر   یگرد   اکنون  اما  ؛داشتندینم   گناه  ،بودم  نگفته  سخن  یشانا 

  وند خدا   طرف  از  او  زیرا   نبوده؛  کار  در  گناهی  هانآ  با  گفتنسخن   و  وی  نآمد  از  قبل   پس
 . است شده ه دفرستا

 :دوم 

  را   ی زیاد  یهانزاع  و  هاکشمکش  ـما   وز  مر ا همین    تاـ  کلیسا   شد  روشن  تحقیق   این  در 
  شده   باعث  و  ،شده  پراکندگی  و  تفرقه  و  تشّتت  به  نجرم  که  دیده،  خود   به  الهیات  بحثم  در

  کلیسای   مخالف  که  دارد  باورهایی  کلیسا   هر   .بگیرد   پیش  در   را   خودش   راه  دسته  هر  است
  با   ؛ کردند  متهم   یبدعتگذار   به  را   یکدیگر   که  ید رس   آنجا  به   کار   حتی  و   ؛ است  دیگر

  را   مسیحی  دیانت   ـپرستیبت   از   پسـ   کنستانتین  امپراتور   اگر   که  نکته   این  داشتننظردر 
ل  سا  نیقیه  شورای   در   مسیحی،  باور   این  و  ، نداشت   موجودیت   هانزاع   این   بود   نکرده   ریزی پایه 

  ایمان   قانون  وضع  با  و  کردمی   هدایت  را   آن  یامپراتور   خود    که  شورایی  شد؛  ریزیپایه   325
 . گردید درست اتاعتقاد  از  انحراف برای اصلی عامل ،شدمقّرر   گیریرأی  و زور با  که  جدید

 
 .22آیه  15انجیل یوحنا: اصحاح  - 1
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 :سوم

  اینکه  و  ،خدا   از  ییخدا   مسیح  که  ستنی  امعن  این  به  شکلی  هیچ  به  «خدا   پسر»  عبارت
  آسای معجزه   والدت   به  هاآن   . خداست  فرزند   ، مجازی  صورتبه   نه   و  واقعی   طوربه   او

  شخصی وجود   برای مدرکی ما اینکه رغمبه  ،است  مانندبی  هک کنندمی استدالل ایشان
به )  که:   دادیم   ارائه   شدمی   نامیده   صادق«»ملکی  که ا او  نه    ینکهلحاظ  پدر و نه مادر و  نه 

 .(. ..پسر خدا بوده یه شب اش،ی زندگ  یانپا یا  یام اش معلوم است، و نه آغاز  ا نامه نسب

 :چهارم

  مسیح  که   هاییمعجزه   و  کارها   کنند می   تأکید   مسیحیان  شد   روشن   تحقیق   این   در
  شد   روشن   . اوست  الهوت  ۀدهندنشان   این   و  ، است  نداده   انجام  دیگری  کسهیچ   ه داد  انجام
  از   تربزرگ   حتیـ   بود  داده  انجام  مسیح  آنچه  مشابه  معجزاتی  فرستادگان،  و  انبیا  از  ریبسیا

 .اندداده  انجام ـآن

 :پنجم 

  پیش   او  الهوت   برای   داللتی   عنوانبه   مسیحیان  که  متونی   شد   روشن   تحقیق   این   در 
  محکمی  متون  مقابل،  نقطۀ  در و    ؛ند نیست   محکم  و  هستند  متشابه   متونی  گیهم  ،کشندمی

  خواست  به  و  است  شده  فرستاده  خدا   طرف  از  مسیح  دندهمی   نشان  که  دندار   وجود
  حتی  و   است؛   ه فرستاد  را   او  که   کندمی   عمل   سیک  خواست  به   بلکه  ، کندنمی   عمل   شدخو

  و   فقر   بر   و   (است   من  از   تربزرگ   مپدر )  اوست  از  تر بزرگ  پدر   کندمی   تأکید  قطعی  متن   با
  به   که  ایمه یافت  را   دیگری  متون  اینکه  به   توجه   با   .کندمی  تأکید  وند خدا   به  خود  مندی ازنی

 کس هیچ   ولی  ،خداست  او  که   است   کرده  اشاره   ـموسی  مثلـ   او  از   غیر   دیگری   شخص 
  یا   عبارت   هیچ  ما   مقابل،  در  و  است،   بوده  خدا   (موسی  )مثال    شخص   آن  که   نکرده  ادعا
 . نسبت داده شده باشد مسیحبه  که  نیافتیم را  »خدا« ۀکلم

 :ششم
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  مسیحی   اعتقادات   هستۀ   و   مغز  و جز  کهـ   ایگانه سه  اقانیم   شد   روشن   تحقیق   این   در 
  برابر   در  ،منحرف   الهوتی  فهم  از  دفاع  برای  کلیسا  پدران  که  است  بوده  بدعتی  فقط  ـتاس

  مقدس   کتاب  جای  هیچ  در  را   اقنوم  ۀکلم  ما   که  است  این  ما  دلیل  و  اند،کرده   بنا  ، درست  فهم 
  در  کنند می   تکیه  آن   به   7:5  یوحنا   ۀرسال  در   ن امسیحی  که  متنی   همچنین   ؛ کنیم نمی   پیدا 

  چینیدسیسه  تثلیث ۀعقید اثبات ایبر  فقط  و ندارد، وجود مقدس کتاب هاینوشته  تمامی
   .است شده

 :هفتم

  الهوت   ـکنند می  ادعا   مسیحیان  که   صورتی  آن  بهـ   القدسروح   شد  روشن   تحقیق  این   در 
  مثل  نخستین  مای عل شهادت به و است،  ترپایین   ،پدر  و پسر از  او شد روشن حتی  و ؛ نیست

  و  ، است  فریدهآ   و  مخلوق  او  ،انطاکی  یوحنا  و   قیصری  وس یوسابی  بعدها  و  جانوس یاور 
  مسیحیان   که  صورتی  آن  به  و  است  نامنؤم  و  رسوالن  و  یاانب  یاری  و  تسدید  و  الهام  اشوظیفه
   .نیست الهوت   کنندمی  تصور

 :هشتم

  « خلق  در  الهوت»  عبارت   با  که  است   این  مسیح   الهوت  دربارۀ   راستین درست و    بیان
   . نیست  مطلق تیالهو مسیح، الهوت   اینکه و  ؛شود  دمقیّ 

   وحده لله  الحمد و
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 م. 1993 ،چاپ اول لبنان،  ،البولیسة،بیروت

  واْلساتذة  الباحثین   من   لجنة   به   قام  ، سالمقد  للکتاب   التطبیقي  التفسیر  15-
چاپ    القاهرة،  ، مصر  میدیا،  ماستر   شرکة  والجمع   التعریب  والعرب،  اْلجانب   الالهوتیین

 م. 2002  ،چهارم

،  میدیا   ماستر   شرکة  القاهرة،  ، مصر  بعة ط  ، سالمقد  للکتاب   التطبیقي  التفسیر  16-
 .م1997

  بن   منصور   اللهسعد   واْلسالم،  والمسیحیة   الیهودیة   الثالث  للملل   اْلبحاث   تنقیح   17-
 م. 2013 ، چاپ سوم لبنان، ،بیبلیون  ومکتبة دار  ، ـه683  کمونة 

  والنشر للطباعة الصباح  نجمة  شرکة  ،احمدالحسن سید توحید،   ۀسور  تفسیر توحید   18-
 هـ.  1443 /م 2012سال  ،چاپ دوم  والتوزیع، 

 . اْلمین شارع قم، ،ایران اْلسالمي،  النشر سسةؤ م ، الصدوق الشیخ التوحید،  19-

روشنگر پاسخ   20- سوم   الصباح،   نجمة   انتشارات   ،احمدالحسنسید  ،  انههای  ،  چاپ 
 .م2014
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  الصخرة  کنیسة  لفاتؤ م  صعوده،   إلی  مولده   من   المسیح  السید  وتعالیم   حیاة   21-
 .المسیحیة دارالثقافة الرسولیة،

انتشارات جامعه    ،یغفار   کبرا ی عل  :توضیحتصحیح و  ،  الصدوق  الشیخ  الخصال،  22-
 هـ.  1403مدرسین حوزه علمیه قم، 

  ومکتبة   دار   ي،حالمسی  التراث  کنوز   سلسلة  االکویني،   توما   الالهوتیة،   الخالصة  23-
 .م2011چاپ اول، سال   لبنان، ، بیبلیون

  علی   الموصل  أساقفة  رئیس  کرمو  کورکیس  المطران  عقائدي،   الهوت   الخالص  24-
 .اْلمریکیة المتحدة الوالیات واْلعالن، والنشر  للطباعة أورینت مؤسسة الکلدان،

مس  رسائل   25-   إلی  نقلها  السمیرني،   وبولیکاربس   اْلنطاکي   سوأغناییو  الروماني  إقلی 
 م.2008،  چاپ اول لبنان،ـ  بیروت، دارالشرق جحا،  سمیح  الله سعد  العربیة

 .الدیني الدافع ومنشأ الدین ماهیة في  بحث السواح، سفرا  اْلنسان،  دین  26-

  للطباعة   اْلسوة   دار  ي،مالق  س عبا  الشیخ   واآلثار،   الحکم  ومدینة   البحار   سفینة   27-
 هجری. 1416، چاپ دوم والنشر،

  والتوزیع،   والنشر  للطباعة  الصباح  نجمة   شرکة   ،احمدالحسنسید    اْلسالم،   شرائع  28-
 م.2012 ،چاپ اول العراق، ،بغداد

 م. 2011، چاپ اول ، مصر للنشر، اْلخوة دار ، فکري  رشاد  الرؤیا،  سفر شرح  29-

 . فکري  سأنطونیو القس اْلمثال،  سفر  ،القدیم  العهد سالمقد الکتاب شرح  30-

  النبي کتاب  باب   والسیر الجهاد  کتاب ، القشیري الحجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحیح 31-
 .هرقل إلی

 م. 1996ق/  1385 ، النجف المکتبة منشورات الصدوق، الشیخ  الشرائع، علل 32-
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لم  33- چاپ    لبنان،  بیروت  المشرق  دار  الیسوعي،  سسیدارو  اْلب  اْلدیان،  الهوت  ع 
 م. 2013اول، 

لم   34- خوری    الالهوتیة،   اْلصول   ع  و  تیودور  شیر عادل    منشورات ،  عون   باسیل  وم 
 م. 2002، چاپ اول  لبنان، ، بیروت  البولیسة، المکتبة

  مصادر   ي،ماالعل  حسین  الشیخ  تحقیق،  صدوق  شیخ  ،الرضا  رأخبا   عیون  35-
 م. 1984 /ق1404سال  الفقه، قسم  الحدیث

  دار   خلیل،  یوسف   صموئیل   .د   ،سالمقد  الکتاب  في  يحالمسی  الالهوتي  الفکر  36-
 م. 2011، چاپ اول القاهرة، - مصر الثقافة

  للنشر   مجدالوي  دار  الصاحب،  زهیر   .د  الرافدین،  بالد  في  الحضارة  فجر   فنون   37-
 م. 2009، چاپ اول اْلردن، ،عمان  والتوزیع، 

  القاهرة،  ،مصر  المسیحیة،   الکتابیة  المعارف  دائرة  المسیحیة،   حات لالمصط  سقامو  38-
 .الثقافة دار

اکبر غفاری  :تحقیق  ، یکلین  شیخ  الکافي،  39-   ، هرانت  ْلسالمیة،   ا   دارالکتب  ، علی 
 .ش1363 چاپ پنجم، ایران،

  شرکة  حبي،  یوسف  الدکتور   اْلب  الدینیة،  الجغرافیة  العقائد   التاریخ  الشرق  کنیسة  40-
 م. 2013، لبنان ،بیروت والنشر،  للتوزیع لمطبوعاتا 

  رویس   اْلنبا  مطبعة  المرقسیة،  الکرازة  بطریرك  الثالث  شنودة  البابا   المسیح،  الهوت  41-
 م.1991، چاپ اول القاهرة، ،اْلوفست

  عبدالمسیح  القس  نیقیة،   مجمع   نتاج   أم  تاریخیة  إنجیلیة  حقیقة   المسیح  الهوت  42-
 .م2007 ،چاپ اول المصریین، مطبعة  أبوالخیر، بسیط

  المکتبة   منشورات  بسترسن،  سلیم  اْلب  المعاصر،  واْلنسان  يحالمسی  الالهوت  43-
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 .م2003 ،چاپ چهارم  البولیسیة،

چاپ    والتوزیع،   والنشر  للطباعة   الصباح   نجمة   شرکة   ، احمدالحسنسید    ، متشابهات   44-
 .  ق1431م/  2010اول، 

 The Council of Chlcedon -  الهوتي   تاریخي  بحث   فحص   إعادة  خلقدونیة   مجمع  45-
Re- Examined  ،صموئیل  .ي   س.ف  اْلب  Father V.C Samuel  ،موریس  عماد  .د  :ترجمة  

 م. 2009، چاپ اول مصر، ـ   باناریون إسکندر،دار 

  بین   ما   للفترة  اْلحداث  لبعض   تاریخي   عرض  قاتطوالهر   المسکونیة   المجامع  46-
 .الکتروني کتاب، بیشوي  اْلنبا م،  381 الفسطنطینیة ومجمع م  325 نیقیة  مجمع

  خلیفة   عبدة  المطران  المجمعیة،  الوثائقـ    الثاني  الفاتیکاني  المسکوني  المجمع  47-
 .م 1991 ،چاپ چهارم المفضل، دارالکتاب المارونیة، أسترالیا أبریشیة  أساقفة رئیس

  في  الحیدریة  المطبعة منشورات ، یحل سلیمان  بن حسن الدرجات،  بصائر   مختصر 48-
 م.1950 / ق1370، چاپ اول النجف،

  الطبعة  ترجمة   الکنیسة،  آباء   من   لجنة   بالتعریب   قام  الکتابي،   الالهوتي   المعجم   49-
 م.1988،  چاپ دوم بیروت،ـ  المشرق دار  نجیب،   سأنطونیو المطران نیافة

  المکتبة   منشورات  الحداد،   اْلستاذ  ي،حالمسی  اْلسالمي  الحوار  إلی  مدخل  50-
 .م1986 ،دومچاپ  لبنان،ـ  بیروت البولیسیة،

 . لبنان ،بیروت  العربي، التراث إحیاء دارس قمی، عبا شیخ الجنان،  مفاتیح  51-

،  بیروت  ، بیسان  دار  کنعان،   جورج   القدیم،   العربي   الذهن  في   اْللوهة  مفهوم   52-
 م.1996

چاپ    المحدودة،  للنشر  الوراق  دار   باقر،  هط   القدیمة،  الحضارات  تاریخ  في   مقدمة  53-
 .م2009، اول
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  ودراسة  تحقیق   البوشي،  بولس  المسیحیة،   وصحة  والتجسد   التثلیث   في  مقالة  54-
 .م 1983 ،لبنان ي، حالمسی العربي التراث الیسوعي، خلیل سمیر اْلب  وفهرسة

  ة طمخطو  دکتوراه  روحةطأ ،  الدیراوي  هاشم  الرزاق  عبد  الدکتور  کلکامش،  حمةلم  55-
 م. 2014، البصرة جامعة اآلداب کلیة إلی مقدمة

چاپ    مصر،   ،القاهرة  الثقافة،   دار   المسیح،   عبد  فرج   عادل   الکنیسة،  آباء  موسوعة   56-
 .م2006، دوم

کویني، هکذا عّلم توما  57-  .لبنان ، جبیل، بیبلیون  ومکتبة دار  صلیبا،  لویس  .د اْل

،  چاپ اول  مصر، ـ    شبرا   اْلخوان،  مطبعة  ریاض،  یوسف  ،سالمقد  الکتاب  وحي  58-
 .م2011

  للطباعة   الصباح   نجمة  شرکة   ،احمدالحسنسید    ، (اْللحاد  وهمخدایی )توهم بی   59-
 . ق1434م/ 2013چاپ اول،  بغداد، ـ  والنشر

  نجمة   شرکة  ،احمدالحسنسید    ، پرسند()از تو دربارۀ روح می   الروح  عن   یسألونك  60-
 . ق1437 /م 2016 ،اولچاپ   والتوزیع، والنشر للطباعة  الصباح

 منابع الکترونیکی: 

 کند:آیزاک نیوتن نپذیرفتن تثلیث را اعالم می  61-
http://www.credenda.org/index.php/Theology/ 

میان    62- تفاوت  عقیده،  و  ایمان  و  الهوت  توسط    کردنزنده مسائل  با  ،  ا یانباموات 
 برخاستن مسیح: 

http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/ 

به می   پاپ شنوده تصریح  63- بودکند سید مسیح  او خدای متجسد  نگفته  ه  صراحت 

http://www.credenda.org/index.php/Theology/isaac-newton-on-the-trinity-hypothesis.html
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/107-Jesus-Resurrecting-the-Dead.html
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 است:
https://www.youtube.com/watch?v=T-BzRW14j7c 

م و شورای قسطنطنیه  325بررسی تاریخی برخی رخدادهای مابین شورای نیقیه    64-
 م، انبا بیشوی: 185

https://www.metroplit-bishoy.org/files/councilsar/historicalar.doc 

به قلم شناسی( در قرن مستندات کریستولوژی )مسیح   65- پنجم،  انبا    های چهارم و 
 بیشوی: 

http://metroplit-bishoy.com/ar 

 کشیش آنتونیوس فکری:   مثال،ا  فر س  عهد قدیم،  س، مقد کتاب  شرح  66-
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/ 

 در تاریخ ادیان:  های مشابه والدت عیسی مسیحداستان  67-
https://www.youtube.com/watch?v=am-y9o43TOI 

 دکسی:سای ارتکلیهای قبطی گنج  68-
https://arabic.coptic-treasures.com/patrology/origen.php 

 دس چیست؟ سایت رسمی انصار امام مهدی: قالروح  69-
https://almahdyoon.com/imam/adila/ahl-ketab/348-roh.html 

 ها، انبا بیشوی: عت شوراهای کلیسایی و بد 70-
http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory 

الساراوی در    یعقوبکشیش کلیسای سنت    ، ترزي  جوزیف  الدکتور   الخوري  :همقال  71-
 آمریکا:

https://www.youtube.com/watch?v=T-BzRW14j7c
https://www.metroplit-bishoy.org/files/councilsar/historicalar.doc
http://metroplit-bishoy.com/ar/?tag%20=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF.&%20-%20paged=5
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/22-Sefr-El-Amthal/Tafseer-Sefr-El-Amthal__01-Chapter-30.html
https://www.youtube.com/watch?v=am-y9o43TOI
https://arabic.coptic-treasures.com/patrology/origen.php
https://almahdyoon.com/imam/adila/ahl-ketab/348-roh.html
http://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-Christian-Heresies/Al-Magame3-Al-Maskooneya/Encyclopedia-Coptica_Councils_17-Magma3-El-Kostantineya-01-Bed3atMakdonius.html.
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https://www.suryoyoreformer.org/Articles/Arabic/buy_a_sword.htm 

 دکس قبطی: سایت ارت 72-
http://st-takla.org/Contact-us_.html 

سه ة دایر   73- اقانیم  تاریخ  انگلیسی،  زبان  بریتانیایی  و    / گانهالمعارف  پسر  پدر، 
 القدس:روح

https://www.britannica.com/topic/Trinity-Christianity 

 آن چیست؟آیا سید مسیح کلمۀ پدر یا پدر من را به کار برد؟ و مقصود از  74-
https://almahdyoon.com/ahl-ketab/320-father.html 

https://www.suryoyoreformer.org/Articles/Arabic/buy_a_sword.htm
http://st-takla.org/Contact-us_.html
https://www.britannica.com/topic/Trinity-Christianity
https://almahdyoon.com/ahl-ketab/320-father.html

