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بسوی سخنی که میان ما و شما مشترک است  ،ای اھل کتاب :بگو«
او نشماریم و بیایید که جز خدا را بندگی نکنیم و ھیچ چیز را شریک 

ر از ِسوای خدا به اربابی نپذیرد، پس اگر از این برخی از ما برخی دیگ
  ».گواه باشید که ما تسلیم آن ھستیم :دعوت روی برتافتند بگویید
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ْ ٱَ�ُقولُواْ ثََ�َٰثٌةۚ  َ� وَ ﴿ َما  نَتُهوا � لَُّ�ۡمۚ إِ�َّ ُ ٱَخۡ�ٗ  .١]١٧١النساء:[ ﴾إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحدٞ  �َّ

 پیشگفتار

پیامبران و برگزیدگانش  ۀستاییم و بر ھم ھمتا را می خداوند پاک و بی
 فرستیم.  درود می

خشم  ۀفراخواندن مسیحیان به توحید، دعوت شگفتی نیست و نباید مای
و خود منادِی یکتاشناسی  ÷چند مسیحزیرا ھر ،و موجب رنجش آنان شود

و حیات جاودانی « :خوانیم یکتاپرستی بود چنانکه در انجیل یوحّنا می
حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی خدای واحدی تو را  اینست که

احکام  ۀھم اّول« :و نیز در انجیل مرقس آمده .)»۳-۱۷ :بشناسند (یوحّنا
 واحد است و خداوند، خدای ما خداوندِ  خداوند، اینست که بشنو ای اسرائیل!

خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قّوت خود 
متأّسفانه از  ÷پیروان مسیح ،با این ھمه .)»۳۰-۱۳ :نما (مرقس محّبت

ین تر کم که از شرک »تثلیث«توحید به کژ راھه رفته و به  راه راسِت 
و این انحراف در پیروان ادیان توحیدی ناممکن و  ،اند ای ندارد گراییده فاصله

بنی اسرائیل پس از رھایی از خوانیم  چنانکه در تورات می ،سابقه نیست بی
ھمین که چند شبی  فرعون مصر و گام نھادن در صحرای سینا،ھای  سمت

گوساله «محروم شدند به  ÷از فیض حضور پیامبر و منجی خود موسی
. البته انحراف ٢توحید، پای بیرون نھادند ۀگرفتار آمدند و از دائر »پرستی

موجبات گوناگون و از جمله علل اجتماعی و تاریخی روشنی  مسیحیان،

که بنفع شما است، جز این نیست که مگویید سه (اقنوم)، از این سخن باز ایستید « -١
 ».خدا معبودی یگانه است

 نگاه کنید.  ۳۲به تورات، سفر خروج، باب  -٢
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به  ھا اشاره خواھیم کرد. ھمچنین در این نوشته، رساله بدان دارد که در این
پردازیم و  برخی از مبلغین مسیحی می »شبه دالئل«توجیھات ناموجه و 

دھیم. آرزوی ما این است که مسیحیان منصف  را ارائه میھا  آن وجوه بطالن
تثلیث به توحید خالص باز گردند  ۀمنحرفان ۀبه توفیق خداوند یکتا از اندیش

جایی برای أقانیم ثالثه  ÷و بیقین دریابند که در تعالیم حقیقی مسیح
)The Trinity( عالوه  ÷یباز نبوده است. ھمچنین امیدواریم پیروان عیس

بر توّجه به توحید ذات و صفات خداوند، به توحید پرستش او نیز گرایش 
آنان به زندگانی و رفتار  ۀشیھن و انداز ذ» یکتاشناسی«یابند تا موضوع 

یا توحید عملی بیانجامد یعنی در » یکتاپرستی«ایشان منتقل شود و به 
جریان حیات اجتماعی خود، راه تعّبد و رقّیت در برابر احدی جز خدا را 
پیش نگیرند و تسلیم ھیچ قدرتی جز مقام یکتای پروردگار و قوانین او 

ظھور خویش،  ۀدر روزگار فرخند ج اسالمنباشند چنانکه پیامبر بزرگ 
و امپراتوران مسیحی را بھمین شاھراه دعوت فرمود و در خالل پادشاھان 

آل عمران،  ۀاش با ذکر شصت و چھارمین آیه از سور ھای تکان دھنده نامه
بدیشان ابالغ را (که در سرآغاز این رساله آمده) پیام اعالی یکتاپرستی 

چنان در  و تعّبد در برابر دستگاه پاپ،» تثلیث«. متأّسفانه اعتقاد به ١کرد
ژرفنای روح مسیحیان رخنه کرده که مصلحان بزرِگ مسیحی ھم 

 با یکی از ھای مزبور بمبارزه برخیزند و اگر احیاناً  روی اند با کج نتوانسته
اند  دهاند ناگزیر با انحراف دیگر سازش نمو روی مخالفت نشان داده ھا، آن

مصلح مشھور مسیحی و بنیانگذار مذھب پروتستان، اگر چه در  چنانکه لوِتر،
چون و چرای پاپ ایستادگی کرد و از تعّبد و تسلیم  ھای بی برابر فرمان

محض نسبت به ارباب کلیسا سر باز زد ولی با تثلیث ھماھنگی نشان داد و 
د. ھمچنین کالون و نتوانست این رأی ناصواب را از ذھن پیروان خود بزدای

ھای مزبور به پادشاھان روم و مصر و حبشه (ھرقل، مقوقس،  برای دیدن نامه -١
» مجموعة الوثائق السّیاسّیة للعھد الّنبوّی والخالفة الّراشدة«نجاشی) به کتاب نفیس 

 کتر محمد حمید الله چاپ لبنان (دار الّنفائس) رجوع کنید. تألیف د

 

                                                 



 ٣   شگفتاریپ

توحید «تثلیث را پذیرا شدند و نتوانستند به  زوینگلی و دیگران مانند لوتر،
آْریوس و پریسْتلی و مارتینو که  :راه یابند و اندک کسانی ھمچون »ناب

در تاریخ مسیحّیت روی ھم رفته پیروان  الوھّیت مسیح را انکار نمودند،
 یداری بجای نگذاشتند. فراوانی نیافتند و تأثیر گسترده و پا

الھّیاِت رھایی  :ۀکشیشانی که در آمریکای التین از مسئل در روزگار ما نیز،
کوشند تا تئولوژی  گویند و می سخن می Theology of Liberationبخش 

ھای اجتماعی آن را نشان  مسیحی را با تاریخ و عمل منطبق سازند و ویژگی
سرباز زده و مشکل نفوذ شرک در  »تثلیث«دھند، متأسفانه از مخالفت با 

  .١اند جھان مسیحّیت را حل نکرده
ھا است در  برند که قرن مسیحیان ایران نیز با آنکه در کشوری بسر می

آواِی توحیدِی ال إله إال الله  کلیسا (بعالمت تثلیث)، ۀھای سه گان برابر زنگ
خویش را در اعتقاد رسد، ھمچنان راه پیشینیان  ھای آن بگوش می از مأذنه

دکترین ای در استحکام  پیمایند بلکه اخیرًا به تالش تازه به تثلیث می
در این باره » خدای متجّلی«ای با عنوان  متناقض خود، دست زده و جزوه

تثلیِث اقدس که  ۀعقید« :مزبور آمده است ۀجزو ۀدر مقّدماند.  دادهانتشار 
در عین حال یکی رود،  بطور کّلی اصول و اساس ایمان مسیحیان بشمار می

حّتی بعضی از باشد ...  نیز میترین عقاید مسیحیان  از مشکلترین و پیچیده
خویشتن را مسیحی خوانده و در کلیسای مسیح ھا  سال مسیحیان که

ل و مبھم بوده مجھوھا  آن این عقیده برای اند، عضوّیت رسمی داشته
 !٢»است

گاھی از طرز فکر کشیشان مزبور و موضع پاپ و کلیساھای کاتولیک در برابر  -١ برای آ
اثر: خوان خوزه ماداریگا، از انتشارات » الھّیات رھایی بخش«ایشان، به کتاب: 

 رجوع کنید.» مؤسسه بین المللی کتاب«
 . ۳صفحه » نور جھان«از انتشارات » خدای متجّلی« -٢
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را بر اصول غامض و اساس توان دیانت مقّدس إلھی  راستی چگونه می
در ھا  سال ای استوار دانست که بنیادھای مزبور بر کسانی که پیچیده

در دو  ÷حیآیا مس اند نیز مجھول و مبھم مانده باشد؟! کلیساھا تعلیم دیده
مردم، در کوچه و بازارھای  ۀاین اصول نامفھوم را برای عامّ  ،ھزار سال پیش

یا این  مطرح ساخت و انتظار داشت که ھمه آن را بپذیرند؟! »اورشلیم«
  است؟ ÷ھای دیگران پس از روزگار مسیح اندیشه ۀزایید ھا، بافی فلسفه

مردم را به بندگی خدای یگانه  ÷ما مسلمانان عقیده داریم که مسیح
و در کرد  این زمینه دعوت میخواند و به اصولی واضح و روشن در  فرا می

ھم آواز و ھم آھنگ بود بطوری که  †یکتاپرستی با دیگر پیامبران خدا
و بر فطرت آدمی سنگینی آمد  شناخت دیانت او بر عقل طبیعی گران نمی

کرد. ما این تعلیم را از قرآن کریم فرا گرفتیم و چون به انجیل  نمی
ای از گزارشگران و  طاھای پارهنگریستیم چیزی مخالف با آن نیافتیم مگر خ

نگارش این رساله بر  رو درصددِ  از این تفسیرھای نابجا از سوی ارباب کلیسا.
و دیگر سخنانی که برخی از  »خدای متجّلی« ۀآمدیم و در خالل آن به جزو

 ایم و از ره انصاف، اند پرداخته روحانّیون مسیحی در اثبات تثلیث آورده
کوتاه  ۀامیدواریم این رسال .ایم در ترازوی نقد نھادهرا ھا  آن دالئل نارسای

ھای منصف مسیحی را به آیین  راه جویندگان حقیقت باشد و دلراھگشای 
 اصیل توحید رھنمون گردد. 

 مصطفی حسینی طباطبائی :تجریش
 ھجری ۱۴۱۱
 میالدی ۱۹۹۱

 

 



 
 
 

 

 فصل اّول:
 تثلیث و نفوذ آن در مسیحّیت سابقۀ

ِ ٱ ۡ�نُ ٱُعَزۡ�ٌر  ۡ�َُهودُ ٱ َوقَالَتِ ﴿ ِۖ ٱ ۡ�نُ ٱ لَۡمِسيحُ ٱ �ََّ�َٰرىٱَوقَالَِت  �َّ َ�ٰلَِك  �َّ
ۡفَ�ٰهِِهۡمۖ يَُ�ِٰ� 

َ
ِينَ ٱوَن َقۡوَل  ُٔ قَۡولُُهم بِأ ۚ َ�َٰتلَُهُم  �َّ ْ ِمن َ�ۡبُل ۖ ٱَ�َفُروا ُ َّ�  ٰ َّ�

َ
�

 ].٣٠التوبة: [ ﴾٣٠فَُكوَن يُؤۡ 
 ۀاند و عقید نبوده» تثلیث«نو پرداِز تئوری  تردید نیست که مسیحیان،

مزبور در مذاھب کھن در میان مشرکان ھند و مصر و یونان سابقه داشته 
تریمورتی « :پندار تثلیث بنام ،١است. در ھند قدیم و آیین ودایی

Trimourti « تری« ۀساْنْسکریت از دو کملشھرت داشته که در زبان «
ترکیب یافته است. این  ٢بمعنای أشکال یا أقانیم »مورتی«و  »سه«بمعنای 

برھما « ھای سه گانه که در عین کثرت، با یکدیگر وحدت داشتند! اقنوم
Brahma«  ویشنو «وVishnu « شیوا «وShiva «برھما. «شدند نامیده می «

» ویشنو«و  ،کارپرداز آفرینش بوده استبزعم ھندوھا، خالق موجودات و 
را ھا  آن ھالک و فنای »شیوا«و  ،رفته حافظ و نگھبان موجودات بشمار می

ھندوان، این ھر سه اقنوم را یگانه و مّتحد . ∗بر عھده داشته است
یاد ھا  آن از» Oumاوم « :بصورت )میمپنداشتند و با رمز (الف، واو،  می

 ودا، نام کتاب قدیمی و مقّدس ھندوھا است.  -١
و » اصل«ای سریانی بوده و بمعنای  کلمه (أقانیم) جمع اقنوم است که واژه -٢

 رود. بکار می» شخص«
 است.» رودرا«نام دیگر این خدای ھندو!  ∗
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محترم و ارجمند شمرده و در معابد خود، بھنگام نماز و این رمز را ردند ک می
و » ویشنو«اند  محّققان آوردهبنابر آنچه . ١آوردند و پرستش بر زبان می

 ۀدو صفت یا دو صورت از ذات یگان ،نزد پیروان بعنوان آیین ودایی» شیوا«
که از سوی پدر  »برھما«ن فرزند ابعنو »ویشنو«آمدند و  برھما بشمار می

رھبِر بزرِگ » کریشنا«شد و بشکل  گر در عالم بشری جلوه ت یافته،مأموریّ 
 ٢ھندوان ظھور کرد.!

به عقایدی شباھت دارد که  دقیقاً  آمیز و افسانه مانند، این آراء شرک
ابراز  »ح القدسرو«و  »عیسی«و  »خدا«دربارۀ  مسیحیان مدّتھا است

 ۀانگدر ذات ی القدسکه با روح انگارند  را اقنومی می ÷دارند و مسیح می
 –دو از مقام ازلی تنّزل نمودند و عیسی مسیح إلھی مّتحد بودند. سپس ھر
 بصورت یک انسان برای نجات آدمیان بدین –ھمچون کریشنای ھندی 

  جھان پای نھاد!
 ۀماند بلکه در مسئل الھّیات مسیحی نه تنھا به پندارھای ھندوان کھن می

نیز » Budhismآیین بودا «با  »نجات«و  »فداء«و  »الوھّیت عیسی«
ھمشکل است بطوری که گروھی از پژوھندگان خاوری و باختری در این 

گروھی از پژوھندگان خاوری و باختری در این اند  باره دست به تحقیق زده

و نیز  ۸۵ر حکمت، جلد اّول، صفحة نه گفتار در تاریخ ادیان، اثر علی اصغ«به کتاب:  -١
نگاه  ۷۸اثر ھلسلی ستونس، صفحه » Faith & Reasonایمان و عقل «به کتاب: 

 کنید. 
 Bible Myths and Their Pariles In“در تورات و دیگر مذاھب خرافات «به کتاب:  -٢

Other Religions” بنگرید.  تألیف دوان 

 

                                                 



 ٧   تّی حیمس در آن نفوذ و ثیتثل ۀسابق: اّول فصل

اند و موضوع مزبور را در خالل کتبی چند به اثبات  باره دست به تحقیق زده
  .١اند رسانده

فیلسوف ھندی که ھم از کتب ھندوھا اّطالعات کافی  کریشنان،رادھا 
» مذھب در شرق و غرب« :مسیحّیت آشنا است در کتابو ھم با عقاید دارد 

مبین عاریت  ھای توّلد بودا و کریشنا و مسیح، ھمانندِی داستان« :نویسد می
گرفتن از یکدیگر است. ھمانندی بھگود گیتا و انجیل گروھی را بفکر 

  ٢!»خت که کریشنا عیسی یکی ھستنداندا
ھای  اندیشه »تثلیِث الوھّیت«از ھند که بگذریم در مصر قدیم نیز در باب 

 ۀخدایاِن سه گان ۀشباھت به آراء مسیحیان نیست. اسطور رواج داشته که بی
که  »Horusھروس «و  »Isisایزیس «و » Osirisاوزیریس « :مصری یعنی

ھای باستانی مصر  پنداشتند، از افسانه میاو را فرزند اوزیریس مصریان 
 . ∗است

 & Budhist“مسیحی بودایی و «توان بکتاب:  ی میدر این باره از آثار دانشمندان غرب -١
Christian, Gospels” و از کتب دانشمندان شرقی به مسلمان  ۱۹۰۸دلفیا چاپ فال

اثر محّمد طاھر الّتّنیر، چاپ بیروت و » عقائد الوثنیة فی الدیانة النصرانیة«به کتاب: 
اثر پطرس بستانی، چاپ بیروت، جزء » دائرة المعارف«از آثار مسیحیان شرقی به 

 نگاه کنید.  ۶۵۹-۳۷۶-۳۷۵پنجم، صفحه 
اثر: سرواپلی رادھا کریشنان، ترجمه امیر فریدون گّرکانی، » مذھب در شرق و غرب« -٢

 . ۳۶صفحه 
نویسد:  که بوسیله جرجی زیدان مسیحی در مصر تأسیس شد، می» الھالل«در مجّله  ∗

أما اآلهلة اإلنسانية فأمهها أوزيريس وثالوثه وقد دخلت عبادته مرص من الغرب وكان (

. )»اوزيريس«واألب » هورس«العذراء وابنها األم » ايسيس«هذا الثّالوث مؤلفاً من 
اوزیریس و ثالوث او است که، پرستش ھا  آن اّما خدایان انسان گونه، مھمترین«یعنی: 

که مادری » ایزیس«وی ... از ناحیه غرب (لیبیا) به مصر نفوذ کرد و این ثالوث، از 

 

                                                 



 دعوت مسیحیان به توحید  ٨

یونانیان ھم در اعتقاد به تثلیث و چند خدایی مشھور بودند. اورفوس 
Orphée زیسته  می ÷شاعر یونانی که چندین قرن پیش از مسیح– 

به خدای واحدی باور داشته که دارای اسماء و  –اند  چنانکه روایت کرده
سه بار (در اشاره  قربانی، ۀھا بھنگام تھی یونانی .١اقانیم سه گانه بوده است

شستند و اطراف قربانگاه را سه مرتبه آب  محّل ذبح را می به سه اقنوم)
ھا تنھا خدای زئوس را  یونانی« :و بقول رادھا کریشنان .٢پاشیدند می

کردند ...  ھا را پرستش می خدایان و الھه پرستیدند، بلکه اجتماع کّلِی  نمی
پرستی یھودیان با یکدیگر  مسلک چند خداپرستی یونانی و یگانه وقتی که
  .٣»خدایی کاتولیک، خدایی که یک اجتماع است پدید آمد آمیخت،

 پولس و انحراف مسیحیان از توحید 
رسد نخستین کسی که مسیحّیت را به انحراف کشید، پولس یا  بنظر می

که امروز در تمام کلیساھای مسیحی تقدیس  این مرد بوده است!ول پ
پاک بود و از  دشمنان آن پیامبرِ  ۀاز جمل ÷در روزگار مسیح شود، می

را  ÷آمد تا آنجا که حوارّیون مسیح سرسخت و متعّصب بشمار می یھودیاِن 
ناگھان اّدعا نمود  ÷مسیح ۀکرد. ولی پس از دور پرده به قتل تھدید می بی

به مسیح  آسا، بر وی آشکار گشته و معجزه ÷عیسی که در راه دمشق،
پولس مّدعی شد که از سوی مسیح مأمور تبلیغ آیین او  ایمان آورده است!

در  »أعمال رسوالن«باشد چنانکه ماجرای ایمان و اّدعای وی را در کتاب  می

لھالل، سال (ا»! ترکیب شده بود» اوزیریس«و پدر وی » ھورس«باکره بود و پسرش 
 ). ۳۶۷، ص ۴، شماره ۳۲

 در فصل اّول کتاب رجوع کنید.» عقائد الوثنّیة فی الّدیانة الّنصرانّیة«بکتاب:  -١
 در فصل اّول کتاب رجوع کنید. » عقائد الوثنّیة فی الّدیانة الّنصرانّیة«بکتاب:  -٢
 نگاه کنید.  ۵۹صفحه » مذھب در شرق و غرب«به:  -٣

 

                                                                                                         



 ٩   تّی حیمس در آن نفوذ و ثیتثل ۀسابق: اّول فصل

ترین حوارّیون مسیح  خوانیم. سپس این مرد با برگزیده باب نھم بتفصیل می
ھایی به  مخالفت آغاز کرد و با ارسال نامه» برنابا«و  »Peterپطرس «یعنی 

ھمان پطرسی که  اینسو و آنسو، از نفاق پطرس و برنابا سخن گفت!
  :اش گفته بود درباره ÷عیسی

گویم که تویی پطرس، و براین صخره کلیسای خود را  میتو را  من نیز«
 کلیدھای ملکوتکنم و ابواب جھنم بر آن استیال نخواھد یافت و  بنا می
سپارم و آنچه در زمین ببندی در آسمان بسته گردد و  را به تو می ھا آسمان

  .١»آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود
ھای خود نوشته  ھمین پطرس مقّدس ضمن یکی از نامهدربارۀ  اّما پولس

چون پطرس به انطاکّیه آمد او را روبرو مخالفت نمودم چون « :است
و ھمچنین در مورد حواری دیگر یعنی برنابا نوشته  !٢»مستوجب مالمت بود

ھا پس از نزاع  و این نوشته !∗»برنابا نیز در نفاق ایشان گرفتار شد« :است
بدین  »اعمال رسوالن«رخداد چنانکه در کتاب ھا  آن سختی بود که میان

پس نزاعی سخت شد بحّدی که از « :امر اشاره شده و در آنجا آمده است
 یکدیگر جدا شده برنابا مرقس را برداشته به قبرس از راه دریا رفت اّما پولس،

باب پانزدھم،  (اعمال رسوالن،» سیالس را اختیار کرد و ... رویه سفر نھاد
 ). ۴۰-۳۹شماره 

را به سویی کاند که پیوندش با  ÷آنگه پولس کوشید تا آیین مسیح
و  ÷با اینکه عیسی تا حدود زیادی بگسلد. مثالً  ÷شریعت موسی

شده  »ختنه«و تعلیم تورات  ÷ھمگی بنابر شریعت ابراھیموی  حوارّیوِن 

 ). ۱۹۵۴(چاپ لندن، سال  ۲۰-۱۹ب شانزدھم، شماره انجیل مّتی، با -١
 نگاه کنید. ۱۳-۱۱باب دّوم، شماره » رساله پولس به غالطیان«به  -٢
 نگاه کنید. ۱۳-۱۱باب دّوم، شماره » رساله پولس به غالطیان«به  ∗

 

                                                 



 دعوت مسیحیان به توحید  ١٠

گویم که اگر  اینک من پولس به شما می« :پولس به مسیحیان نوشت ،١بودند
  ٢!!»مسیح برای شما ھیچ نفع ندارد مختون شوید،

در آیین مسیح شمرد که از  »گذاری بدعت«بنابراین، پولس را تحقیقًا باید 
راه خصومت یا رقابت با حوارّیون، افکار و منوّیات خود را در آیین تازه وارد 

مرا یقین است که از بزرگترن رسوالن « :نویسد می »قرنتیان«ساخت. وی به 
  ٣»!!نیستم تر کم ھرگز

و نفی دیگر  انتخاب تعلیمات ویژه و انجیل مخصوص! این رقابت، ۀنتیج
راه داشت چنانکه در ھا  آن و تحریف دراناجیلی بود که بنظر پولس، تبدیل 

کنم که بدین زودی از آن  تعّجب می« :نویسد می »غالطیان« خود به ۀنام
گردید بسوی اناجیلی  کس که شما را به فیض مسیح خوانده است بر می

سازند و  نیست لیکن بعضی ھستند که شما را مضطرب میدیگر که دیگر 
 ،ای از آسمان خواھند انجیل مسیح را تبدیل نمایند. بلکه ما ھم یا فرشته می

  ٤»!ما بآن بشارت دادیم بشما رساند آناتیما (ملعون) بادانجیلی غیر از آنکه 

  های پولس از کجا مایه گرفت؟ اندیشه
بدو ایمان نیاورد تا از تعالیم  ÷گار مسیحبا توّجه به اینکه پولس در روز

که آیا پولس انجیل را از  :باید پرسید .سطه برخوردار شوداو بی ÷عیسی
 چه بود؟ داد اساساً  و انجیلی که بدان بشارت می کدام حواری تعلیم گرفت!

در آغاز والدتش در انیجل لوقا چنین  ÷در مورد نامگذاری و ختنه عیسی -١
...». روز ھشتم، وقت ختنه طفل رسید او را عیسی نام نھادند و چون «خوانیم:  می

 ). ۲۱(لوقا، باب دوم، شماره 
 . ۲رساله پولس به غالطیان باب پنجم، شماره  -٢
 . ۵رساله دّوم پولس به قرنتیان، باب یازدھم، شماره  -٣
 . ۸-۷-۶رساله پولس به غالطیان، باب اّول، شماره  -٤

 

                                                 



 ١١   تّی حیمس در آن نفوذ و ثیتثل ۀسابق: اّول فصل

 :دھد نخست را بدینگونه پاسخ می پرسِش  خود به غالطیان، ۀپولس در نام
خواھم بدانید انجیلی که من به شما دادم ساخته و  میای برادران، «

دست انسان نیست. من آن را از کسی نگرفتم و کسی ھم آن را به  ۀپرداخت
  ١»!!الھام آن را به من آشکار ساخت ۀما نیاموخت بلکه عیسی مسیح بوسیل

و نیازی برای رجوع »! شمرد مّال می نخوانده،«پولس خود را  ،بدین ترتیب
بینیم  نمی رو در آثار وی ظاھراً  و از این ،یافت به حوارّیون در خویشتن نمی

که از انجیِل فالن حواری گزارشی آورده و نقِل قول کند. اّما به سؤال دّوم 
 پاسخ داد؟ توان  چگونه می

بزودی به  ن،پولس چنان نبود که ھمواره در سرزمینی آرام گیرد. بنابرای
» Corinthکورینت «و » آتِن «روم و یونان سفر کرد و مّدتی در شھرھای 
ھا  کوشید نظر رومیان و یونانی اقامت گزید و با آراء یونانیان آشنا شد. وی می

بھمراه انجیل به  »رومیان«پولس به  ۀھایش جلب کند. نام را به سوی آرمان
از شّدت  »قرنتیان«دیگرش به  ۀچاپ رسیده و در دسترس قرار دارد و نام

کند. پولس در این  ھا حکایت می وی به مجذوب ساختن یونانیدلبستگِی 
من خود را  من انجیل را مفت و مّجانی به شما رسانیدم،« :نویسد نامه می

من  من مرتکب گناه شدم؟شما سرفراز شوید. آیا با این کار، حقیر ساختم تا 
را غارت کردم ھا  آن معاش خود را از کلیساھای دیگر گرفتم و یا به اصطالح،

تا بتوانم مّجانی بشما خدمت کنم ... به حقانّیِت مسیح که در زندگِی من 
تواند مانع فخر من در تمام  کنم که ھیچ چیز نمی است سوگند یاد می

  ٢»!سرزمین یونان باشد

(از انتشارات انجمن کتاِب  ۱۲-۱۱رساله پولس به غالطیان، فصل اّول، شماره  -١
 ). ۱۹۸۱مقّدس، سال 

 . ۱۱-۷نامه دّوم پولس به قرنتیان، فصل یازدھم، از شماره  -٢
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 -ن آنکه قصد تبلیغ انجلیش را داشت در عی –پیوند پولس با یونانیان 
 :مستر ھاکس در قرار داد. کشیش آمریکایی،ھا  آن وی را تحت تأثیر

از « :نویسد ھا می تاثیرپذیرِی پولس از یونانیدربارۀ  »قاموس کتاب مقّدس«
شود که در  داشته است معلوم میکه در زبان یونانی مھارت و تسّلطی 

اّطالع نبوده، با فیلسوفان ایشان مباحثات بسیار  بینوشتجات یونانیان نیز 
) واپای ۳۳:۱۵) و میندر (اقر ۲۸:۱۷مثل اریتس (اع ھا  آن نموده، از شعرای

رجوع به مراسالت پولس که در با  .∗»کند اقتباس می )۱۳:۱مندیز (تیط 
پولس به شود که آراء  نماید مالحظه می را بازگو می »انجیل پولس«واقع، 

فیلسوفی که حدود بیست  ،»Philonفیلون «ھای  ونانی و اندیشهتثلیث ی
متفّکری یھودی  نزدیک است. فیلون، سال قبل از میالد مسیح متولد شده،

بدنیا آمد و از یونانیان مایه گرفت و حکمت خود را  »اسکندرّیه«بود که در 
یونانی را  ۀبنا نھاد و از این راه میان تعالیم تورات و فلسف »تأویل«براساس 

یونان مؤّثر افتاد و از طریق یونان در  ھای او در مردِم  جمع کرد. آراء و اندیشه
در این  »فردینان توتل«گذاشت. کشیش لبنانی  افکاِر آباء کلیسا نیز تأثیر

أن يفصح عن معتقده الدينی مستعينا بتعابري الفلسفة  لاوح« :نویسد باره می

الكنيسة  الرمزية. له تأثري جدی علی آباء يقةطركان يكثر استعامل ال اليونانية،

  .١»الرشقية ...
یونانی بیان  ۀبا زیرکی عقاید دینی خود را بکمک فلسف فیلون)«( :یعنی

رمز را فراوان بکار گرفت. او تأثیر جّدی بر آباِء  ۀکرد و در آثارش شیو
 ». کلیساِی شرقی بجای نھاد...

(کلمات و ارقامی که در نوشتار ھاکس بنظر  ۲۳۰قاموس کتاب مقّدس، صفحه  ∗
 است). ھا  آن ھای پولس و شماره فصول رسد، اشاره به نامه می

 ». فیلون«چاپ بیروت، ذیل نام » معجم ألعالم الشرق و الغرب« -١

 

                                                 



 ١٣   تّی حیمس در آن نفوذ و ثیتثل ۀسابق: اّول فصل

 :فیلون یکی این است کهاز جمله آراء « :نویسد یکی از محّققان معاصر می
 صادر از خدا (کلمه یالوگوس) اّولمجّرد است و  خدا یکی است و موجودِ 

روِح عالم  بین خدا و عالم است و روح صادر از کلمه، ۀواسط است. کلمه،
است. این تثلیث، شبیه تثلیث مسیحی است که بعدھا پیدا شد و در دو لفظ 

  .١»شترکندکلمه و روح با یکدیگر م
کشیش متفلسِف  P. Coplestonبنا به تحقیق و تعبیر فردریک کاپلستن 

فیلون میان خداوند و جھان ماّدی خأل و  :»تاریخ فلسفه«مسیحی در کتاب 
یونانی با  ۀرو ناچار شده به پیروی از فلسف دیده و از این ای عظیم می فاصله

 یا عقل (لوگوس) »همکل« آن واسطه،مزبور را پر کند! و  ۀفاصل» ای واسطه«
  .٢تلقی شده است »نخستین مولود خدا«بوده که بعنوان 

افکار پولس را از خالل اینک ھنگام آن فرا رسیده که اصول مبادی 
را بکدام راه آیین پاک مسیحّیت  ھایش بیاوریم تا معلوم شود که وی، نامه

 کشانده است؟ 
 خدا در اّیام قدیم،« :نویسد می »عبرانیان«خود به  ۀپولس در آغاز رسال

تکّلم  پیامبران با پدران، ۀھای مختلف به وسیل در اوقات بسیار و به راه
پسر خود با ما سخن گفته است.  ۀولی در این روزھای آخر به وسیل فرمود،

عالم ھستی را  ۀاو ھم ۀخدا این پسر را وارِث کّل کائنات گردانیده و به وسیل
خدا و مظھر کامل وجود اوست و کائنات فروغ جالل  آفریده است. آن پسر،

سم غنی، تاریخ تصّوف در اسالم (بحث در آثار و افکار و احوال حافظ) تألیف دکتر قا -١
 . ۹۶صفحه 

قسمت  –تاریخ فلسفه، اثر فردریک کاپلستن، ترجمه جالل الّدین مجتبوی، جلد اّول  -٢
 . ۶۳۸دوم، صفحه 

 

                                                 



 دعوت مسیحیان به توحید  ١٤

دارد و پس از آنکه آدمیان را از گناھانشان  پر قدرت خود نگه می را با کالِم 
  ١»!راسِت حضرت أعلی نشست پاک گردانید در عالم باال در دسِت 

مسیح، صورت « :نویسد می »کولسیه«دیگرش به کلیسای شھر  ۀو در نام
او ھر  ۀزیرا بوسیل ،مخلوقات برتر است ۀاست و از ھمو مظھر خدای نادیده 

 پادشاھان، ھا، ھا، تخت ھا و نادیدنی آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی
او و برای  ۀتمام موجودات بوسیل ،امور آفریده شدند. آری یاءِ اّولحکمرانان و 

او بھم  ۀاو قبل از ھمه چیز وجود داشت و ھمه چیز بوسیل او آفریده شد،
  .٢»شود پیوندند و مربوط می می

اگر چه او « :نگارد چنین می »فیلپی«دیگر به کلیسای شھر  ۀو در نام
از ازل دارای الوھّیت بود ولی این را غنیمت نشمرد که  (عیسی مسیح)

بلکه خود را از تمام مزایای آن  برابری با خدا را به ھر قیمتی حفظ کند،
  .٣»درآمد و شبیه انسان شد محروم نمود بصورت یک غالم

فیلون  ۀتا حدود زیادی به فلسف »انجیل پولس«شود  چنانکه مالحظه می
شباھت دارد. از دیدگاه  بود، ٤ھا تأثیر نھاده که در میان یونانیان و رومی

قرار داشت که نخستین مولود  »لوگوس«شخصّیت مسیح در جای  پولس،
 ،بدین صورتکائنات از او پدید آمده بودند.  ۀشد و ھم شمرده می خداوند!

 . ۳-۲-۱نامه پولس به عبرانیان، فصل اّول، شماره  -١
 . ۱۷-۱۶-۱۵فصل اّول، شماره » کولسیه«نامه پولس به کلیسای شھر  -٢
 . ۷-۶فصل دّوم، شماره » پیفیل«نامه پولس به کلیسای شھر  -٣
ھا راه پیدا کرده و در میانشان شھرت یافت.  فیلون در روزگار پولس به دربار رومی -٤

میالدی در  ۴۰فیلون) کمی بعد از «(نویسد:  می» تاریخ فلسفه«کاپلستون در 
گذشت، در این سال در رم به عنوان سفیر یھودیان اسکندرانی در نزد امپراطور 

 ). ۶۳۶(تاریخ فلسفه، جلد اّول، قسمت دّوم، صفحه ». برد می کائیوس، بسر

 

                                                 



 ١٥   تّی حیمس در آن نفوذ و ثیتثل ۀسابق: اّول فصل

 –میان خلق و خدا را  نامحدود! ۀ، فاصلفیلونی ۀپولس با پیروی از فلسف
 پر کرده است.  –بگمان خود 

به حلول  تفاوتی که انجیل پولس با الھّیات فیلونی دارد آنست که فیلون،
کند و به اصطالح از تجّسد  یا اّتحاد لوگوس با پیکر یک انسان اشاره نمی

Incarnation ولی پولس به اّتحاد مولود نخستین با  ،آورد سخن بمیان نمی
ھمان دکترین نادرستی که مشرکان ھند،  نماید! تصریح می ١»عیسی ناصری«

نخستین مولوِد  »ویشنو«ھا پیش از پولس در دنیا شایع ساخته بودند و  قرن
شمردند که  متجّلی می» کریشنای ھندی«را در صورت انسانی بنام  »برھما«

  ٢!دار شود در اعصار کھن بجھان ماّدی نزول کرده تا نجات آدمیان را عھده
را از اینگونه پندارھای  ÷مسیح ساحِت قدس البته ما (مسلمانان)،

را با گواه این مسئله چنانکه در فصل آینده  ،دانیم آمیز پاک می وارداتی و غلو
عقلی به اثبات خواھیم رساند. در اینجا پیام  ۀو اّدل ÷یآوردن از کالم عیس

دوران کودکی خود را در آنجا  ÷شھری است که عیسی نام (Nazareth)ناصره  -١
) و ۲۶-۹اند. (اعمال رسوالن  لقب داده» ناصری«رو وی را  سپری کرد و از این

 خوانند. » نصاری«بھمین اعتبار پیروانش را 
که حدود دو قرن و  فیلسوفی Plotinبرخی از پژوھشگران معاصر از تأثیر فلوطین  -٢

اند و تثلیث  زیسته، در عقاید مسیحیان سخن گفته نیم بعد از میالد مسیح می
 اند. از جمله متفلسف آلمانی، کارل یاسپرس عیسوی را تقلیدی از آراء وی شمرده

Karl Jas pers أقانیم سه گانه فلوطین (واحد، عقل، : «نویسد می» فلوطین« در کتاب
آمیز أقانیم  روح جھان) جای خود را به اقانیم سه گانه دین مسیح داد و روابط اسرار

سه گانه مسیحی با یکدیگر و اندیشه آفرینش جھان، جای اندیشه فیضاِن واحِد 
(فلوطین، اثر کارل یاسپرس، ترجمه محّمد حسن لطفی، صفحه » فلوطینی را گرفت

) ولی چنانکه مالحظه شد تحقیقات ما، این تأثیرپذیری را در دورانی پیش از ۱۴۴
دھد ھرچند تأثیر فلوطین را بر اصحاب کلیسا نیز انکار  روزگار فلوطین نشان می

 کنیم.  نمی

 

                                                 



 دعوت مسیحیان به توحید  ١٦

ای دیگر خاطرنشان  بگونه مقدس قرآن را (که در آغاز فصل آوردیم)
پرده  »نفوذ شرک در جھان مسیحّیت«از  ھای دیرینه، سازیم که در قرن می

 :دھد ھشدار می ÷ن مسیحبرداشته و به پیروا

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
أ ْ ِ� دِينُِ�ۡم َ�ۡ�َ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ ۡهَوآَء  ۡ�َقِّ ٱَ� َ�ۡغلُوا

َ
ْ أ َوَ� تَتَّبُِعٓوا

ْ َكثِٗ�� َوَضلُّواْ َعن َسَوآءِ  َضلُّوا
َ
بِيلِ ٱقَۡوٖ� قَۡد َضلُّواْ ِمن َ�ۡبُل َوأ المائدة: [ ﴾٧٧ لسَّ

٧٧.[ 
بناحق در دین خود غلو مکنید و از تمایالت آن  ای اھل کتاب، :بگو«

گروھی که در زمان پیشین گمراه شدند و بسیاری را گمراه کردند و از راه 
 ».اعتدال بیرون رفتند، پیروی نکنید

 



 
 
 

 

 فصل دوم:
 ÷در دعوت مسیح توحید و تثلیث

ِينَ ٱَ�َفَر  لََقدۡ ﴿ ْ إِنَّ  �َّ َ ٱقَالُٓوا  لَۡمِسيحُ ٱَمۡرَ�َمۖ َوقَاَل  ۡ�نُ ٱ لَۡمِسيحُ ٱُهَو  �َّ
ٰٓءِيَل  ْ ٱَ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ� َ ٱ ۡ�ُبُدوا  .١]٧٢المائدة: [ ﴾َرّ�ِ َوَر�َُّ�مۡ  �َّ

 پولس برخی از مسیحیان را به الوھّیت عیسی فراخواند ولی چونچند ھر
ھمچون پطرس و برنابا  ÷تنھا مبّلغ آیین مسیح نبود و حوارّیوِن عیسی او،

و یعقوب و اندریاس و فیلپوس و دیگران نیز مردم را به انجیل دعوت 
و بقول ولتر  .مسیحی رواج نیافت اّولتثلیث در قرن  ۀعقید ،کردند می

Voltaire  فرھنگ فلسفی «در کتابLe Dictionnaire Philosphique«: 
عیسویان تا سه قرن بعد از مسیح نیز به الوھّیت او ایمان کامل نداشتند. «

و این بنای عجیب بتقلید مشرکین که  ،این عقیده بتدریج حاصل شد
ولتر برای اثبات مّدعای ». برپا گشت کردند، موجودات فانی را ستایش می

رش گزا اسقف شھر قیصرّیه در قرن سّوم میالدی، Eusébe» اوزب«خود از 
 Histoireتاریخ کلیسایی « اّولکند که او در فصل یازدھم از کتاب  می

écclésiastique« اگر تصور کنیم که ذات توّلد نایافته و « :نوشته است
تصّوری نامعقول و  گر شود، جلوه بصورت انسانی تغییرناپذیر قادر متعال،

 Justinusرأی مزبور را از ژوستن  »فرھنگ فلسفی«ولتر در ». ابلھانه است

شک آنانکه گفتند: خدا، ھمان مسیح پسر مریم است، کافر شدند، و مسیح گفت:  بی« -١
 . »پرستید که خداوند پروردگار من و شما استای بنی اسرائیل! خدا را ب

                                                 



 دعوت مسیحیان به توحید  ١٨

یکی از قّدیسین معروف عیسوی در قرن دّوم میالدی و از دیگر قدمای 
  .١نماید مسیحّیت نیز روایت می

  میالدی! اّولای از قرن  نامه
مسیحی، تئوری تثلیث یا  نخستیِن  ۀبرای آنکه روشن شود که در سد

ای  در اینجا نامه ،رایج نبوده است میان عیسویان اساساً  در الوھّیت مسیح،
میالدی باقی مانده و در  اّولکنیم که از قرن  بسیار قدیمی را گزارش می

منعکس شده  »ھاندریک وان لون« :ھلندی ۀاثر نویسند» تاریخ بشر« :کتاب
اسکوالپیوس کولتلوس « :است. این نامه را یکی از پزشکان روم بنام

Esculapius Cultellus « به  مسیحی) ۶۲رومی (مطابق با  ۸۱۵در سال
خود که در شمار افسران ارتش روم در سورّیه بوده نگاشته است.  ۀبرادرزاد

اش از برخورد با پولس سخن گفته و از  پزشک مذکور در خالل نامه
 خویش خواسته است تا ھنگامی که به ژرزالم (بیت المقدس) ۀبرادرزاد

گفته، اّطالعاتی بدست آورد  سخن می اودربارۀ  رود از پیامبری که پولس می
پس از مّدتی به عموی  ،و برای او بفرستد. افسر مزبور ارتش روم بوده است

  :دھد خود چنین پاسخ می
اشتم و دستورھای شما را عمل شما را دریافت د ۀناموی عزیز من! عم«

  بستم. دو ھفته پیش گروھان ما به بیت المقدس اعزام گردیده بود. در قرن
آن کمی سالم  ۀذشته انقالبات متعّددی در این شھر رخ داده و از ابنیگ

مانده است. ما در آن شھر یک ماه توّقف نموده و فردا راه خودمان را بسوی 
شود ادامه  ھایی دیده می که در میان بعضی قبائل عرِب آن ھیجان Pétraپترا 

بتوانم خواھیم داد. من عصر خودم را صرف تحقیقاتی خواھم کرد تا 

اثر ولتر، ترجمه نصر الله فلسفی (بنگاه ترجمه و نشر » منتخب فرھنگ فلسفی«به:  -١
 نگاه کنید.  ۵۱کتاب) صفحه 

 

                                                 



 ١٩   ÷حیمس دعوت در ثیتثل و دیتوح: دوم فصل

بسؤاالت شما جواب بدھم. ولی در ھر صورت خواھشمندم منتظر گزارش 
ام ولی  مفّصلی نباشید. با چند نفر از مردمان پیر در شھر گفتگو کرده

اند اّطالعات صریحی به من بدھند. این روزھا اخیر یک نفر طّواف  نتوانسته
ا از مسیِح پس از خریدن چند زیتون ازو سؤال کردم آی به اردوی ما آمد،

وی در جواب گفت که  معروفی که در جوانی کشته شده اّطالعی دارد؟
 نزدیک شھر) ۀزیرا پدرش او را به گولگوتا (تپ ،آورد او را بخاطر می کامالً 

آن شخص حاضر شده و سرنوشت دشمنان مّلت یھود را برده بود تا در اعدام 
 اصطالح، سپس آدرس شخصی بنام یوسف را که دوست بهنشان بدھد. 

مسیح موعود بوده به من داد و اضافه نمود که اگر بخواھم اّطالعات 
 صحیحی داشته باشم بھتر است پیش او رفته و با وی مذاکره نمایم. 

امروز صبح پیش یوسف که مرد سالمندی است بودم. او در یکی از 
او خیلی قوی است  ۀحافظ پرداخته، ھای این ناحیه به صید ماھی می دریاچه

اغتشاشات که پیش از توّلد من بوده است کرد. در  ۀو صحبت مفّصلی از دور
و  ،کرد ار ما، در رم حکومت میامپراتور بزرگ و با افتخ Tibèreآن زمان تیبر 

حاکم ژده و ساماری بود. یوسف،  Ponce Pilateافسری بنام پونس پیالت 
بوده آید که وی حاکم درستکاری  شناخت. بنظر می پیالت را خوب نمی

پیالت به آورد)  درست بخاطر نمی (یوسف، ۷۸۴یا  ۷۸۳است. در سال 
فراخوانده شد تا شورش کوچکی را بخواباند. مرد  ژرزالم (بیت المقدس)

مّتھم بود باینکه  Nazarêth ١جوانی فرزند یکنفر نّجار از اھالی نازارت
عجب اینست که سازمان عصیانی علیه حکومت برپا کرده بوده است. 

اطالعات ما که معموًال خوب در جریان امور است حرفی که در این باب 
تحقیقات خود را انجام دادند  نشنیده بود و وقتی که مأمورین اّطالعات ما،

 بدان منسوب است.  ÷که مسیح» ناصره«ھمان شھر  -١
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ی است و ھیچ عّلتی برای مّتھم مرد بسیار خوب گزارش دادند که نّجار مزبور،
یوسف، کشیشان مذھب یھود بمناسبت  ۀندارد ولی بنا بگفتکردن او وجود 

چیز ملت یھود بدست آورده بوده  ای که عیسی در میان طبقات بی وجھه
در به پیالت گفته بودند که عیسی ھا  آن علیه او سخت عصبانی بودند.

حّتی یک نفر  یکنفر یونانی، یک نفر رومی، :مألعام اظھار داشته که
نماید ھمانند یک نفر  فلسطینی که شرافتمندانه و عادالنه رفتار و زندگی می

ارزش و  پردازد، احکام قدیم می ۀیھودی که شب و روز خود را بمطالع
زیاد متأّثر نگردیده ولی ھا  آن ھا و دالئل استحقاق دارد. گویا پیالت از گفته

دم در اطراف معبد، اجتماع و عیسی و طرفداران او را تھدید به وقتی که مر
او را به زندان فرستاده پیالت برای نجات جان عیسی اجبارًا ، دان قتل کرده

ھنگامی  آورد، نمیاصوًال از عّلت این ھیجان مردم سر در  است. پونس پیالت،
 ھنددرخواست نمود که ایرادات خودشان را شرح بدکه از کشیشان یھود 

باألخره بنا بقول  خائن، مرتد! مرتد، :گفتند فقط نعره کشیده و میھا  آن
عیسی را احضار کرده و سؤاالتی از وی نموده است. عیسی  پیالت، یوسف،

او نیست. منظور  ۀجواب داده که مسائل و امور سیاسی، مورد عنایت و عالق
اطرافیان  مردم، ۀھم :خواھد که او نجات حیات معنوی مردم است. او می

ای را که پدر تمام  خودشان را مانند برادر خود دوست بدارند و خدای یگانه
 موجودات است پرستش نمایند. 

دیگر یونان اّطالع داشته چیز  ۀرواقّیون و فالسف ۀپیالت که گویا از فلسف
نماید و گویا اعدام او را بتأخیر  ھای عیسی پیدا نمی ای در گفته کننده گمراه

شد عصبانی و  ھا تحریک می ولی مّلت یھود که بدست کشیش ،داختهان
ارسال داشته و  ھایی بمقامات سزار، ھا گزارش گردد. کشیش خشمگین می

دارند که پیالت، گمراه تبلیغات عیسی گردیده است و احضار او را  اظھار می
ا دانید که حکام م نمایند. البته می به عنوان دشمن امپراتور درخواست می
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دستورھای شدیدی دارند که حتی اإلمکان از ناراضی کردن أتباع خارجی ما 
پیالت  خودداری نمایند، باألخره برای جلوگیری از بروز یک جنگ داخلی،

العاده  مجبور شد زندانی خود را فدا نمایند. عیسی در حین مرگ متانت فوق
میان ھیاھو و ، و در از خود نشان داده و تمام دشمنان خود را بخشیده است

 نام آمیز مردم، بدار آویخته شده است. ھای دش خنده
ھای  اشک بر گونه اینست آنچه یوسف بمن نقل کرد و در حین نقل،

  .١»پیرش جاری بود
 شود که در میان مسیحیان نخستین، از این نامه بروشنی فھمیده می

مردم را  ÷و مسیح ،شایع نبوده است »خدایی عیسی«یا » تثلیث«موضوع 
نه  –وی را  ÷یھمان خدایی که عیس به پرستش خدای یگانه فراخوانده،

معّرفی کرده است.  »تپدر تمام موجودا« ۀبمنزل –تنھا پدر خود بلکه 
آوریم). و ھمچنین  (شواھد این موضوع را از اناجیل در پایان ھمین فصل می

را ھا  آن نژاد یھود و روحانّیون ÷دھد که عیسی مسیح مزبور نشان می ۀنام
و این عقیده، یھودیان را که به اصالت نژاد و  .شمرد برتر از دیگر اقوام نمی

 ھای خود معتقد بودند سخت خشمناک ساخت و ھیجان فضیلت خاخام
بمالحظات سیاسی و بخاطر جلب  حاکم رومی را وادار کرد تا بنا ھا، آن

ھیچگونه  در این نامه، ن دھد.فرما ÷رضایت یھودیان، به قتل عیسی
خدایی داشته یا خود را اقنومی الھی  یاّدعا ÷سخنی از اینکه عیسی

بچنین اّدعائی  ÷در صورتی که اگر مسیح ،شمرده مطرح نیست می
توانستند این موضوع را دستاویز مناسبی  برخاسته بود، دشمنانش بآسانی می

 ۀقابل توّجھی در خالل نام ۀو البّته چنین مسئل «برای تکفیر وی قرار دھند
 مسیحی، اّولشد. بنابراین، باید گفت که در قرن  افسر رومی منعکس می

 . ۸۰اثر ھاندریک وان لون، ترجمه علی اکبر بامداد، صفحه » تاریخ بشر« -١
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ھای افراطی  میان مسیحیان راه نیافته بود و حّتی کوشش» تثلیث«موضوع 
 ÷را در پیروان عیسی ÷نیز نتوانست اعتقاد به الوھّیت مسیحپولس 

ھای مختلف شد با  ولی بتدریج که مسیحّیت وارد سرزمین ،فراگیر سازد
که در آن کشورھا رواج داشت، افکار پولس بیش از » عقاید تثلیثی«توجه به 

پیش مورد استقبال قرار گرفت و در میان عیسویان جای باز کرد در حالی 
خبر  از این عقیده دور و بی ÷اّول آنان بویژه حوارّیون مسیح ۀقکه طب
 بودند. 

  انجیل و الوهّیت مسیح!
کنیم تا دریابیم که آیا  نگاه می »ھا انجیل«در  ÷اینک به تعالیم مسیح

  با این حقیقت ھماھنگی دارد یا نه؟ھا  آن مفاد
پیش از انجیل، بروشنی و با تأکید از یگانگی یھوه » تورات«دانیم که  می

سخن بمیان آورده و  (= خدای ابراھیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب ...)
ھیچ کس و ھیچ چیز را در الوھّیت با او شریک و قرین ننموده است. در 

یھوه خدای ما، خدای واحد  ای اسرائیل بشنو!« :خوانیم که تورات می
خدا دعوت پیامبران بنی اسرائیل نیز ھمگی مردم را به یگانگی  .١»است

 :ت نگرفتند بعنوان نمونهای از تورا ین فاصلهتر کم کرد و در این مسئله، می
من اّول ھستم و « :از قول پروردگار جھان چنین آورده است ÷نبی اشعیاء

ھم تصریح نموده که  ÷مسیح. ٢»آخر ھستم و غیر از من خدایی نیست
 ھرگز فرستاده نشده تا تعالیم انبیاء گذشته را دگرگون کند و اصول

مّتی ی پیامبران خدا را باطل سازد ھمانگونه که در انجیل ھا آموزش

 . ۴، شماره ۶سفر تثنیه، باب  -١
 . ۶، شماره ۴۴کتاب أشعیاء، باب  -٢
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تا تورات یا صحف انبیاء را باطل ام  گمان مبرید که آمده« :خوانیم می
ناب و خالص را به توحید  ÷. پس دلیلی وجود ندارد که عیسی١»سازم

کند، مبّدل  آمیز جلوه می ای شرک نظرّیه تثلیث که از دیدگاه ھر منصفی،
وجود دارد که خالف این مّدعا  ھا انجیل بلکه دالئل واضحی در ساخته باشد

خدا و عیسی و روح «بنظر طرفداران تثلیث  رساند. مثالً  را به اثبات می
اند ولی بنا  ھر سه، در جوھر الوھّیت با یکدیگر ھمسنخ و شریک »القدس

بکّلی رّد شده  ÷این تئوری در خالل تعالیم مسیح بمندرجات انجیل،
شخصی آمه وی « :خوانیم که ر انجیل مّتی و مرقس و لوقا میاست. د
 چه عمِل نیکو کنم تا حیات جاودانی یابم؟ ای استاِد نیکو! :را گفت (مسیح)

از چه سبب مرا نیکو گفتی و حال آنکه کسی نیکو  :(عیسی) وی را گفت
احکام  شوی، (جاودانی)لیکن اگر بخواھی داخل حیات  نیست جز خدا فقط!

خود را  ÷شود که مسیح . از این عبارت بآسانی فھمیده می٢»دار را نگاه
آورده و نفس خویش را ھرگز با ذات الھی،  غیر خدای جھان بشمار می

ذات  ۀرا ویژ »نیک بودن«که  چنان آن ،دانست ھمسنخ و ھمشأن نمی
گیتی نیکو  ۀه و اجازه نداد تا وی را مانند آفریننددپروردگار معّرفی کر

ح از یبا اّدعای کشیشان مسیحی مبنی بر آنکه مس شمرند و این رأی صریح،
برخوردار بوده و اقنومی الھی است، کامًال مغایرت دارد.  »جوھر خدایی«

نشان داد که در  بازگو شده، ھا انجیل دربنابر آنچه  ÷ھمچنین عیسی
و ھمسنخ نیست  و با او مّتحدھم جدایی دارد  »روح القدس«ذات از گوھر 

 :خوانیم که فرمود می ÷بدانگونه که در انجیل مّتی و لوقا از قول مسیح

 . ۱۷، شماره ۵انجیل مّتی، باب  -١
، ۱۸و لوقا، باب  ۱۸-۱۷، شماره ۱۰و مرقس، باب  ۱۸-۱۷، شماره ۱۹مّتی، باب  -٢

 . ۱۹-۱۸شماره 

 

                                                 



 دعوت مسیحیان به توحید  ٢٤

شود  میسخن گوید آمرزیده  ھر کس برخالف پسر انسان (عیسی مسیح)«
گوید، در این عالم و در عالم آینده  اّما کسی که برخالف روح القدس (سخن)

شود  بروشنی فھمیده می ÷مسیح از این کالم !١»ھرگز آمرزیده نخواھد شد
با روح القدس نیز اّتحاد نداشته و در شأن و مرتبت از او  که وی بلحاظ ذات،

خدا و مسیح و «و این حکم ھم با رأی قائلین به تثلیث که  ،جدا بوده است
 پندارند، منافات دارد.  را ذاتی یگانه و مشترک در الوھّیت می »روح القدس

ھای مسیحی و  بطور مکّرر از عبادت ھا جیلان ۀھا، در ھم عالوه بر این
در انجیل مّتی و لوقا آمده  مثالً  ،بندگی او در پیشگاه خدا، سخن رفته است

 ۀپیشنھاد کرد که در برابر من سجده نما تا ھمکه چون ابلیس به عیسی 
مکتوب  ای شیطان!« :عیسی در پاسخ او گفت ممالک جھان را بتو دھم!

. و ٢»خدای خود را پرستش کن و غیر او را عبادت منما است که خداوند،
در آن روزھا عیسی برای دعا به « :خوانیم که ھمچنین در انجیل لوقا می

. و باز در انجیل ٣»کوھستان رفت و شب را با دعا بدرگاه خدا به صبح رسانید
در این وقت عیسی با شاگردان خود به محّلی بنام « :مّتی آمده است که

در اینجا بنشینید، من برای دعا به آنجا  :ی رسید و به آنان گفتجتسیمان
غم و اندوه بر او مستولی  پطرس و دو پسر زبدی را با خود برد، او روم، می

جان من از شّدت غم نزدیک به مرگ است شما در اینجا  :شد و به آنان گفت
اد بمانید و با من بیدار باشید. عیسی کمی جلوتر رفت، رو به زمین نھ

 شود، در اناجیل بفراوانی یافت می ھا که . این قبیل گزارش٤»(سجده کرد)
نمایشگر آنست که عیسی مسیح مانند دیگر بندگان صالح خدا، بدرگاه او 

 . ۱۸-۱۷، شماره ۱۰و مرقس، باب  ۱۸-۱۷، شماره ۱۹مّتی، باب  -١
 . ۱۰، شماره ۴و مّتی، باب  ۸، شماره ۴باب لوقا، -٢
 . ۱۲، شماره ۶لوقا، باب  -٣
 . ۳۹-۳۶، شماره ۲۶مّتی، باب  -٤
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و چنین کسی  ،آورده است گزارده و رسم بندگی بجای می آداب عبودّیت می
از اقانیم سه نیاز و معبود مطلق دانست یا یکی  نتوان خدای بیتردید  را بی

بلکه باید اعتراف کرد که وی، ھمانند دیگر پیامبران  ،شمرد الوھّیت! ۀگان
چنانکه در انجیل مّتی آمده که  ،بوده است» خدا ۀبرگزید ۀبند« راستین،

من که او را  ۀاینست بند« :فرمود ÷مسیحدربارۀ  خدای متعال
  .١»ام برگزیده

معاصران مسیح که  آنست که بنا بگزارش انجیل، باز مؤّیدات این مطل
بدیدار او نائل آمدند نیز حقیقت مزبور را دریافته بودند و مؤمنان ایشان، 

شمردند که  می را انسانی (از نوع خودشان و از اھالی ناصره) ÷عیسی
بمقام پیامبری فائز گشته نه شخصی که از آسمان آمده و حائز مقام الوھّیت 

عیسی وارد اورشلیم ھمین که « :خوانیم رو در انجیل مّتی می از این باشد!
 این شخص کیست؟ :ای پرسیدند شد تمام مردم شھر به ھیجان آمدند و عّده

جلیل آمده  ۀاین عیسای پیامبر است که از ناصر :دادند خ میسجمعّیت پا
از گروھی  ÷. ولی متأّسفانه ھمانطور که گفتیم پس از عصر مسیح٢»است

مسیح راه غلّو و مبالغه پیش دربارۀ  اقوام بیگانهتحت تأثیر  نادان!دوستان 
انسان «که در سیمای  »خدای آسمانی« :گرفتند و عیسای پیامبر را بعنوان

خدا  ۀعیسی جز بنده و فرستادبا اینکه  گر شده، معّرفی کردند! جلوه »زمینی
به پیشگاه  نبود چنانکه در انجیل یوحّنا از قول وی آمده است که در دعا

خدای واحد حقیقی و تو را  و حیات جاودانی اینست که« :پروردگار میگفت
و نیز در انجیل مّتی آمده که . ٣»عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند

 . ۱۸شماره  ۱۲مّتی، باب  -١
 . ۱۱-۱۰، شماره ۲۱مّتی، باب  -٢
 . ۳، شماره ۱۷یوحّنا، باب  -٣
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ھیچ کس را بر زمین « :در مجلس خود فرمودعیسی به شاگردان و حاضران 
زیرا که پدر شما یکی است که در آسمان است، و پیشوا خوانده  ١پدر مخوانید

 در این عبارت، »!٢نشوید زیرا که پیشوای شما یکی است یعنی مسیح
که خدای  »پدر آسمانی مردم«که با عیسی تطبیق شده از » پیشوای مردم«

جھان  ۀکنید آفرینند چنانکه مالحظه می و بعالوه، ،یکتا باشد جدا گشته
ھمانگونه که در  ،حاضران معّرفی شده است ۀری آسمانی برای ھمپد ۀبمنزل

 گزارش افسر رومی به عمویش، این معنی را خواندید. 

  در کتاب مقدس! »پسر خدا«مفهوم 
گاھی بعنوان  ÷از عیسی مسیح ھا انجیل از اینجا باید دریافت که اگر

بلکه تمام  ،عیسی نیست ۀنیز ویژوصف مزبور  اند، یاد نموده »پسر خدا«
شوند چنانکه در انجیل مّتی  مؤمنان، مشمول آن می ۀو حتی ھمپیامبران 

کنندگان زیرا ایشان، پسران خدا خوانده  خوشا به حال صلح« :گوید می
اّما شما به دشمنان خود « :نویسد و یا در انجیل لوقا می. ٣»خواھند شد

قرض بدھید که پاداش  محّبت نمایید و نیکی کنید و بدون توّقع عوض،
و باز در . ٤»سرشاری خواھید داشت و فرزندان خدای متعال خواھید بود

به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت  مسیح)«( :گوید انیجل یوحّنا می
  .٥»داد تا فرزندان خدا گردند

است نه جسمانی، ولی متأّسفانه کشیشان مسیحی این نام را » پدر روحانی«مقصود  -١
 اند!  ھم غصب کرده و بر خود نھاده

 . ۱۰-۹، شماره ۲۳مّتی، باب  -٢
 . ۹، شماره ۵مّتی، باب  -٣
 . ۳۵، شماره ۶لوقا، باب  -٤
 . ۱۲، شماره ۱یوحنا، باب  -٥

 

                                                 



 ٢٧   ÷حیمس دعوت در ثیتثل و دیتوح: دوم فصل

باید دانست که این قبیل تعبیرات تنھا در انجیل نیامده بلکه در تورات 
چنانکه در سفر  ،تعبیر شده است» پسران خدا«به » اسرائیل  بنی«نیز از 

و البّته حفظ این  .١»شما پسران یھوه خدای خود ھستید« :خوانیم تثنیه می
 به کفر و گناه و تکذیب پیامبران، »فرزندان خدا«موکول به آنست که  عنوان،

خواھند شد چنانکه  »!فرزندان ابلیس« :روی نیاورند و گرنه بتعبیر انجیل
فرزندان پدر خود ابلیس شما « :به مکّذبان و دشمنانش گفت ÷مسیح

  .٢»!آورید ھستید و آرزوھای پدر خود را به عمل می
در آنجا که از مسیح به  »پسر خدا«شاید کسانی گمان کنند مقصود از 

محّبت خدا بما ظاھر شده است به « :گوید تعبیر شده و می »پسر یگانه«
 ٣»خود را بجھان فرستاده است تا به وی زیست نماییم ۀاینکه خدا پسر یگان

 ÷اّما بگواھی کتاب مقدس، خدای تعالی به ابراھیم فرزند حقیقی باشد!
با آنکه در آن  .٤»را از من دریغ نداشتیخود (اسحق)  ۀپسر یگان« :نیز فرمود

نیز داشت که زودتر از  »اسماعیل«دیگری بنام  فرزند ÷ھنگام، ابراھیم
در کتاب مقّدس بجای  »پسر یگانه«تعبیر  متوّلد شده بود. پس، »اسحق«
ندارد که بندگان و ھیچ مانعی  ،ه استدآم »نظیر پسر بی«و » بھترین پسر«

 »خدا ۀپسر یگان«صالح خدا، پسران خدا بشمار آیند و از آن میان، عیسی 
چنانکه در  ،خدا در روزگار خویش شمرده شود ۀترین بند بمعنای شایسته

اسرائیل که در روزگار خویش شمرده شود چنانکه در   تورات، از قوم بنی
قومی برگزیده بودند  ÷از قوم بنی اسرائیل که در روزگار موسی تورات،

 . ۱، شماره ۱۴سفر تثنیه، باب  -١
 . ۴۴، شماره ۸ّنا، باب یوح -٢
 . ۹، شماره ۴رساله اّول یوحّنا، باب  -٣
 . ۱۳، شماره ۲۲سفر پیدایش، باب  -٤

 

                                                 



 دعوت مسیحیان به توحید  ٢٨

نخست اسرائیل پسر من و  :گوید خداوند چنین می« :بدین گونه تعبیر شده
  ١»!من است ۀزاد

و  –اند  بکار رفته» مجازی«ھا در معانی تشبیھی و  این واژه به ھر صورت،
ھرچند در  –ما در خالل فصل بعد، از این مقوله بیشتر سخن خواھیم گفت 

این کلمات را  »حقیقی«ای از یھودیان و مسیحیان عرب، معانی  گذشته پاره
 شمردند! موالید خدای سبحان می و خویشتن را پسران و بستند! برخود می

 :فرماید چنانکه قرآن کریم، پندار غرورآمیز ایشان را بازگو نموده و می

ْ  �ََّ�َٰرىٰ ٱوَ  ۡ�َُهودُ ٱ َوقَالَتِ ﴿ ُؤا بَۡ�ٰٓ
َ
ِ ٱَ�ُۡن � ُؤهُ  �َّ ٰٓ ِح�َّ

َ
بُُ�م  ۥۚ َوأ قُۡل فَلَِم ُ�َعّذِ

 ِ ۚ َوِ�َّ ُب َمن �ََشآُء ۚ َ�ۡغفُِر لَِمن �ََشآُء َوُ�َعّذِ ۡن َخلََق نُتم �ََ�ٞ ّمِمَّ
َ
بُِذنُو�ُِ�م� بَۡل أ

َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
 ].١٨المائدة: [ ﴾١٨ لَۡمِص�ُ ٱَوَما بَۡيَنُهَماۖ �َ�ۡهِ  ۡ�

 :بگو ا پسران خدا و دوستان او ھستیم!م :یھودیان و مسیحیان گفتند«
بلکه شما بشری ھستید  کند؟! گناھانتان عذاب می پس چرا شما را به کیفر

آمرزد و ھر کس را بخواھد کیفر  آفریدگان، ھر کس را بخواھد می ۀاز جمل
 آنچه در میان نیز)(و زمین و  ھا آسمان و از آِن خدا است پادشاھی ،دھد می
 ».ھمه بسوی او است است و بازگشتھا  آن

 . ۲۳، شماره ۴سفر خروج، باب  -١

 

                                                 



 
 
 

 

 فصل سوم:
 تثلیث ۀشبهات علمای مسیحی دربار

ِينَ ٱوَ ﴿ وَن ِ�  �َّ ِ ٱُ�َآجُّ ُتُهۡم َداِحَضٌة ِعنَد  ۥَ�ُ  ۡسُتِجيَب ٱِمۢن َ�ۡعِد َما  �َّ ُحجَّ
 .١]١٦الشوری: [ ﴾١٦َرّ�ِِهۡم وََعلَۡيِهۡم َغَضٞب َولَُهۡم َعَذاٞب َشِديٌد 

 ÷ھمانگونه که در فصل پیش گفتیم مسیحیانی که در روزگار عیسی
و مقام الوھّیت برای وی قائل شمردند  او را پیامبری راستین می زیستند، می

 –اند  دهرچنانکه در تاریخ تحّوالت کلیسا آو –مسیح  ۀپس از دورنبودند. 
بویژه  ،کردند مزبور را ھمچنان تبلیغ می ۀعقید برخی از مجامع عیسوی،

مسیحیت معتقد به پیامبری « :کلیسای یعقوبی در دعوت خود از
Christianisme Propbétique «صالت این اعتقاد گفت و بر ا سخن می

بنابر آنچه در آثار مسیحی آمده به یعقوب، ورزید. کلیسای مذکور  تأکید می
که نزدیکان د یتوان فھم و از اینجا می ،وابسته بود ٢یکی از برادران عیسی

بجای مانده  ۀھمانطور که در رسالمسیح از عقیده به الوھّیت وی دور بودند 

ھا  آن کنند، دلیل مجادله می –پس از قبول دعوتش  –کسانی که در (یگانگی) خدا  -١
 اعتبار و باطل است ... نزد خداوندشان بی

بنابر مندرجات انجیل با نامزدش  ÷پس از زاده شدن عیسی ÷مریم مقّدس -٢
بود. در باب ھا  آن ازدواج کرد و فرزندانی چند آورد که یعقوب یکی از» یوسف«

آیا این پسر «گفتند:  سیزدھم از انجیل مّتی آمده است که مردم درباره عیسی می
ب و شمعون و یھودا و باشد؟ و آیا مادرش، مریم نام نیست؟ و برادرانش یعقو نّجار نمی

 ؟. »باشند ھمه خواھرانش نزد ما نمی

                                                 



 دعوت مسیحیان به توحید  ٣٠

 :سخن رفته و از عیسی تنھا بعنوان ١»یگانگی خدا«از یعقوب به صراحت از 
ی آن با رسائل ھا آموزش و بطور کلی، ،یاد شده است ٢»مسیح خداوند«

 پولس تفاوت دارد. 

گوستین ۀاندیش  تثلیث دربارۀ  آ
ھای نخستین فاصله گرفتند و به آراء غلو  بتدریج که مسیحیان از دوران

متکّلمانی در میانشان بظھور پیوستند که از  آمیز و افراطی نزدیک شدند،
اعتقاد مزبور را در  و سرانجام،خدایی مسیح دفاع نمودند. پندار تثلیث و 

جھان مسیحّیت وسعت بخشیدند. از میان متکّلمان قدیِم مسیحی که کتاب 
گوستین  می اند، تثلیث نگاشتهدربارۀ  مستقّلی را نام برد که  Agostinتوان آ

میالدی در یکی از شھرھای الجزائر چشم به جھان گشود.  ۳۵۴در سال 
گوستین در دوران جوانی به کیش مانوی گرایش پیدا کرد ولی پس از  آ
مّدتی به آیین مادرش یعنی مسیحّیت، بازگشت و در نظام کشیشان، بمقام 

 Saintسنت  و لقب اند، اسقفی نائل شد. مسیحیان، وی را بسی بزرگ شمرده
 اند.  به وی داده» مقّدس«بمعنای 

گوستین کتابی تحت عنوان اقانیم سه  ۀدربار« :چنانکه اشاره نمودیم آ
تحریر در آورد و مباحث مفّصلی را در پیرامون  ۀبرشت» De Trinitateگانه 

اّما جالب آنست که خود او با کمال صراحت در  ،این موضوع بمیان کشید
عقلی ندارد  ۀید که موضوع تثلیث و الوھّیت مسیح، ریشنما کتابش اذعان می

نویسنده و  –کارل یاسپرس  توان رسید! و با دالئل منطقی به اثبات آن نمی
گوستین نگاشته در این زمینه  ۀضمن کتابی که دربار –متفّکر آلمانی  آ

گوستین یک نکته را ھیچگاه از یاد نمی« :گوید می برد و بارھا با اصرار تمام  آ

 . ۱۹، شماره ۲رساله یعقوب، باب  -١
 . ۱، شماره ۱رساله یعقوب، باب  -٢

 

                                                 



 ٣١ ثیتثل ۀبار در یحیمس یعلما شبهات: سوم فصل

 گنجد. یگانه است، ھیچ تصّوری آورد. خدا در اندیشه و زبان نمی بزبان می
او نادرست است، راز دربارۀ  تواند به او برسد و ھر اندیشه و پنداری نمی

 ١».!اقانیم سه گانه تنھا بر وحی و کتاب مقّدس مبتنی است
گوستین راه ھای عقلی را در اثبات تثلیث بکّلی مسدود  با این اعتراف، آ

! به ٢داند و برای اقناع خوانندگانش (عالوه بر مقداری تشبیه و تمثیل) می
آویزد. ولی در کتاب مقّدس نیز بارھا به یگانگی  کتاب مقّدس، دست می
گوستین قرار  –و برخی از تعابیر آن ،خداوند تصریح شده است که دستاویز آ

شود (چنانکه  انجیل حل می با مراجعه به تعبیرات مشابه و روشنترِ  –گرفته 
باید گفت که کوشش  ،بنابراین.  خواھیم گفت) بزودی از این موضوع سخن

گوستین در اثبات تثلیث یا الوھّیت  با توفیق ھمراه نبوده و بجایی مسیح، آ
 رسد. نمی

ست یپذیر ن اثبات ھای عقلی، مھم اینجا است که تثلیث نه تنھا از راه ۀنکت
چنانکه این ضّدّیت را در آثار  آشکارا تضاد و مخالفت دارد! بلکه با حکم عقل،

گوستین، اثر کارل یاسپرس، ترجمه محمد حسن لطفی، صفحه  -١  . ۷۵آ
گوستین، با تالش ویژه -٢ در روان آدمی و جھان » سه گانگی«ای به نشان دادن  آ

ھا، مظھر تثلیث در ذات یکتای  آفرینش پرداخته است تا نشان دھد که این سه گانگی
گوستین، مثًال در روح انسان: (ھستی، شناسایی، زندگی)  الھی بشمار می آیند! بنظر آ

اند؟ چه فرقی با یکدیگر دارند؟ از چه حیث  ھای گیتی: (از چه ترکیب یافته و در پدیده
گاه تثلیث خدایی ھستند! و البته به  ھای دیگر ... جلوه با ھم مطابقند)؟ و نمونه

ھا را به شمار باالتری رساند و بعنوان مثال نسبت به  توان این سه گانگی  سھولت می
ھای  روان آدمی گفت: (ھستی، حیات، معرفت، اراده، محّبت ...) و نسبت به پدیده

با ھم دارند؟ چه   ابھتیاند؟ چه مش اند؟ از چه ترکیب شده گیتی گفت: (از چه آمده
گذارنند؟ ...) و نسبت به عالم گفت که:  تفاوتی با یکدیگر دارند؟ چه مراحلی را می

سازند! و اقانیم را به باالتر از  (ماّده، نیرو،حیات، حرکت، نظم ...) تثلیث را باطل می
 رسانند.  تثلیث (تربیع، تخمیس ...) می

 

                                                 



 دعوت مسیحیان به توحید  ٣٢

گوستین بوضوح می توضیح مطلب بدین صورت است که توان نشان داد.  آ
گوستین در خالل کتاب خود، در چھر ظاھر شده  ١یک متفلسف فلوطینی ۀآ

ھمانطور که دلیل  ،ذاِت الھی سخن بمیان آورده است »بسیط بودن«و از 
و مسیحی و دھد و متفّکران نامدار یھودی  عقلی بر این امر گواھی می

گوستین در این باره ٢اند مسلمان آن را پذیرفته اگر بتوانیم « :نویسد می. آ
 ،بزرگست کیفّیت نیکی، باید خدا را چنین بشناسیم که او نیک است، بی

محیط بر نکه در مکان باشد. آ کمّیت. برتر و فراتر از ھمه چیز است بی بی
 آنکه چیزھا را حاوی باشد. تمامًا در ھمه جا ھست، ھمه چیز است، بی

آنکه در قید زمان باشد. و  آنکه مکانش معّین باشد. ابدی است، بی بی
آنکه خود دگرگون شود. چون ھر  ھا است، بی دگرگون شونده ۀھم ۀآفرینند

بسیط است زیرا ھیچ چیز  :بگوییم او نارسا است بھتر آنست کهدربارۀ  بیانی
توان در او باز شناخت، نه جوھر را از عرض و نه موصوف را از  را نمی

  .٣»صفت
گوستین که از فلسف چند ھر ،نوافالطونی سرچشمه گرفته ۀاین سخنان آ

سازد زیرا  نمیوجه  ولی با پندارھای مسیحی او به ھیچ ،رسد منطقی بنظر می
گوستین، ذات   پسر، پروردگار را در عین بساطت از سه اقنوم (پدر،که آ

درانی بوده که در قرن سّوم میالدی فیلسوف و عارفی اسکن Plotinفلوطین  -١
ھای او در  اند و اندیشه شمرده» نوافالطونی«زیسته است. وی را بنیانگذار فلسفه  می

 ارباب کلیسای تأثیری فراوان بجای نھاده است. 
گویند: ھر واحدی که از اجزاء یا اقانیمی ترکیب یافته باشد، البته  حکمای اسالمی می -٢

دھد که او در  دان اجزاء نیازمند است و ھمین امر نشان میبرای تحّقق وحدتش، ب
قرار دارد و در » امکان«وحدِت کّلی خود، غنیِّ با لّذات نیست بلکه در مرتبه فقر و 

 شود.  نتیجه چنین واحدی، مبدأ ھستی (یا واجب الوجود) شمرده نمی
گوستین، اثر کارل یاسپرس، صفحه  -٣  . ۶۳آ
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و بعالوه، اعتقاد دارد که خدای دگرگون  شمارد! میمرّکب  القدس) روح
و بصورت عیسی مسیح، تجّسد  در روزگار پیشین دگرگون شده! ناشونده،

بر طبق حکم عقل، ذات الھی  :توان اّدعا نمود که اختیار کرده است! آیا می
ذات پروردگار  و بر طبق حکم انجیل، ،غیرقابل تغییر استذاتی بسیط و 

  اند؟! دو رأی ھم کامًال صحیحو ھر ،باشد مرّکب از سه اقنوم و متغّیر می
گوستین در خالل سخنان خود نشان می خواھد از این  دھد که می آ

پس بناچار  تناقض گویی وارھد ولی این کار برای او بسیار دشوار بوده است،
الوھّیت را  ۀآنکه جام ای درآمد بی خداوند) به صورت بنده«( :دارد اظھار می

 .١!!»از خود دور کند
گوستین می در این تعبیر، گوید که خداوند به نحوی تغییر پذیرفته که  آ

و با این بیان کوشیده تا تئوری خود  مقام الوھّیت در او دگرگون نشده است!
تئوری وی را از خطر  این تفسیر،ولی  بر کنار دارد!» نقیضینجمع «را از 
زیرا بنا بر فرض مزبور، باید بپذیریم که  ،بخشد نمیھایی ر  گویی نقیض

گوستین، ذات احدّیت را موجودی مرّکب از  تا پنداشته » جوھر و عرض«آ
که بھنگام دگرگونی وی، جوھر یا اصل الوھّیتش ثابت مانده بتواند اّدعا کند 

و این حکم، با بساطت ذات الھی که  ته است!و صورت یا عرض آن تغییر یاف
گوستین آن را پذیرفته به ھیچ گوستینسازد، مگر نه  وجه نمی آ بھنگام  آنکه آ

توان  بسیط است و ھیچ چیز را نمی« :بحث از ذات پروردگار نوشته بود که
راه  ؟ بنابراین،»در او باز شناخت، نه جوھر را از عرض، نه موصوف را از صفت

گوستین ا   رسد! بست می ز ھر طرف به بنآ
کنند و به  برخی از مسیحیان حکم عقل را رھا می در چنین مواردی،

گوستین نمی شوند! متّوسل می »ایمان« پناه  حل! توانست به این راه اّما آ

گوستین، اسر کارل یا -١  . ۶۱سپرس، صفحه آ
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با یکدیگر تنازعی  »ایمان قلبی«و  »بصیرت عقلی«زیرا از دیدگاه او  ،برد
کن تا بتوانی ایمان بدست آری، و ایمان  بینش پیدا« :گوید ندارد چنانکه می

یابد  بدست آر تا بتوانی بینش بیابی .... کسی که نتواند تفّکر کند، ایمان نمی
  .١»سازد برد بلکه استوارترش می ایمان را از میان نمی ... بینش،

گوستین برخالِف مبانی خود، از بینش عقلی  اگر فرض کنیم که آ
نگریست به امید آنکه مشکِل  می »کتاب مقّدس«و تنھا به نمود  نظر می صرف

باز ھم به ِگِرھی ناگشودنی برخورد  دگرگونی در ذات حق را حل کند،
خواند که  می »مالکی نبی« ۀزیرا در کتاب مقّدس ضمن رسال کرد! می

  .٢»پذیرم من که یھوه ھستم تبدیل نمی« :خداوند بزرگ گفته است
تمام « :که وی نوشته است خواند می »یعقوب ۀرسال«ھمچنین در 

آید که  ھای نیکو و ھدایای کامل از آسمان و از جانب خدایی می بخشش
  .٣»و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد ،نور است ۀآفرینند

پس، از دیدگاه کتاب مقّدس، خدای جھان ذاتی منّزه از تبدیل و تغییر 
در آید و به زندگی چنین ذاتی بصورت انسان رو ممکن نیست  و از این ،است

گوستین، شاید ھمین دشواری زمینی مشغول شود!  ھا سبب شده است که آ
آرزو « :را با این کلمات به پایان رساند »اقانیم سه گانه ۀدربار« :کتاب

... آنچه گفتم سخن خرد بنگرم ۀآن ایمان دارم با دیدکردم آنچه را به  می
مرا رھایی بخش...  ،... خدایا ام درازی نبود چون به حّد ضرورت قناعت کرده

ولی  ماند ... وش نمیام خام بندم اندیشه ھنگامی ھم که لب فرو می
و  تھی ھای بشری اندیشه ۀمانند ھم چند ھمه،ھایم فراوانند ھر اندیشه

گوستین، اثر کارل یاسپرس، صفحه  -١  . ۴۹آ
 . ۶، شماره ۳مالکی نبی، باب  -٢
 . ۱۷، شماره ۱رساله یعقوب، باب  -٣
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بلکه ھنگامی ھم که مرا  را تأیید نکنم،ھا  آن کن تاثمرند ... به من یاری   بی
  ١».!بیزاری بجویمھا  آن آورند از به نشاط می

 ۀرسیم که چون نخواسته از عقید در اینجا به اعتراف عالمی مسیحی می
ولی در  ،را پیش گرفته است »تأویل و توجیه«ناگزیر راه  ،تثلیث سرباز زند

دھد و  وجدان او از پیمودن این راه ناخشنودی نشان می پایان کتاب،
یارند علمای مذاھب مختلف نماید. و چه بس سنگینی بار توجیه را تحّمل نمی

اند و متأسفانه از شجاعت  تقلیدی و احکام عقلی گرفتار شده که در میان آراء
روحی و قاطعّیت الزم برخوردار نیستند که در پرتو آن بتوانند به داوری 

و افکارشان را از  گردن نھند و مأنوسات نادرست خود را انکار کنند عقل،
آورند و آراء  ھای بعید روی می پس به تأویلقید و بندھای غلط آزاد سازند. 

در حالی که وجدان و خرد آنان از چون و  دھند، ناصوابشان را از دست نمی
  آرام نیست! چرا و تشویش،

 تثلیث از دیدگاه توماس اکویناس 
گوستی ن که در کشاکش ما در تاریخ تفّکر مسیحی به کسانی ھمچون آ

دانیم که  و می ،کنیم اند فراوان برخورد می میان عقل و ایمان گرفتار شده
قرار ھا است دستاویز مسیحیان  که قرن »جداسازی عقل و ایمان«موضوع 

زیرا ھمانگونه  ،تواند مشکل تثلیث و الوھّیت مسیح را حل کند گرفته، نمی
که مالحظه کردیم ایمان به مندرجات کتاب مقّدس مستلزم آنست که 

و با وجود این، چگونه  ،خدای یکتا را ذاتی دگرگون ناشدنی بدانند مسیحیان،
خداوند سبحان را بصورت  دھند که به عذر اصالت ایمان، بخود حق می

از متفّکران مسیحی بسیاری  عالوه بر این، مسیح متحّول و مجّسم پندارند؟!
الاقل  آیند (و در خالل سخنان خود، با سالح خرد و اندیشه بمیدان می

گوستین، اثر کارل یاسپرس، صفحه  -١  .۷۵آ
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انّیت کتاب مقّدس را به تا وجود خداوند یا حّق پذیرند)  اّولّیات عقلی را می
برند که با  نشینی نموده و به آرائی پناه می ولی بزودی عقب ،رساننداثبات 

 Thomasتوماس اکویناس  این متفکران، ۀاز جمل بدیھّیات عقل منافات دارد!
Aquinas و علمای  ،رود است که از قدّیسان عالم مسیحّیت بشمار می

و در  ،کنند مسیحی از او بعنوان بزرگترین حکیم قرون وسطی یاد می
انگارند. برتراند  دست می وی را سخت چیره الھّیات مسیحی،تئولوژی یا 

توماس « :نویسد او میدربارۀ  »غرب ۀتاریخ فلسف«راسل ضمن کتاب 
شناخته  اکویناس به عنوان بزرگترین فیلسوف مدرسی (اسکوالستیک)

حکمت وی به  کاتولیک که فلسفه جزء برنامه باشد، ۀشود. در ھر مدرس می
  .١»شود عنوان یگانه حکمت صحیح تدریس می

ھای گمراه  بر رّد فرقه« :کتاب مبسوطی تحت عنوان اکویناس،
Summacontra Gentiles «و در آنجا  ∗تحریر در آورده است ۀبرشت

منفعلی نیست. داوید  ۀزیرا حاوی ھیچ قوّ  ،خدا الیتغّیر است« :گوید می
ه خدا ھمان ماّد  :چنین یاوه سراییده است که David of Dinantدینانتی 

انفعال محض است و حال  معنی است زیرا ماده المواد، بی اسًت این،المواد 
آنکه خدا فعل محض است. در خدا ترکیب نیست بنابراین (خدا) جسم 

خدا عین ماھّیت خویش است زیرا در مرّکب از اجزایند.  اجسام،نیست زیرا 
در خدا شد،  بلکه مرّکب از ماھّیت و وجود میبود  یصورت بسیط نم غیر این

  .٢»ماھّیت عیِن وجود است

 . ۴۸۱تاریخ فلسفه غرب، اثر برتراند راسل، ترجمه نجف دریابندری کتاب دّوم، صفحه  -١
 Suma de Veritate Catholicae Fidei contra Gentilesویناس: نام کامل کتاب اک ∗

این کتاب در چھار » مجموعه در بیان آئین کاتولیک بر ضّد گمراھان«است بمعنای: 
 جلد تنظیم شده است.

 . ۸۴۷تاریخ فلسفه غرب، اثر برتراند راسل، کتاب دّوم، صفحه  -٢
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و رسد توماس اکویناس، ذات الھی را در نھایت بساطت  چنانکه بنظر می
تبدیل و تغییر را در ذات حق انکار کند و بطور مطلق،  وحدت معّرفی می

عالم از ھر گونه ترکیبی منّزه است بیان  آنکه مبدأدربارۀ  وینماید.  می
انواع و  صور ھر قدر به ماّده نزدیکتر باشند،« :گوید ای دارد، می ویژه

شوند  کمال روند به وحدت نزدیکتر میه ب چه روو ھر ،زیادتر استافرادشان 
که انواع و افراد ندارد و خود، دھد  ماّده دست می تا جایی که صورِت بی

  .١»کائنات است ۀھا است یعنی ذاتی بسیط و یگانه که آفرینند عّلت
یم که توماس کن در کمال شگفتی مالحظه میاین بیانات،  ۀبا وجود ھم

پذیرد و به تجّسم خدا در  تثلیث را می اکویناس بعنوان یک مسیحی مؤمن،
عقل و م مسیحی، برای آنکه یما این حک ۀبه عقید عیسی باور دارد!صورت 

ترین اّولّیات عقل را زیر پا گذارده یعنی  بدیھی ایمان را با یکدیگر جمع کند،
و با آنکه در بحث از وجود  را جایز شمرده است! »جمع میان نقیضین«

در اثبات ھا  آن دھد و از به اصول عقلی اعتقاد نشان می خداوند و صفات او،
رسد از تناقض گویی باک  جوید، ولی به تثلیث که می مرام خود یاری می

شمارد و به صورت  مرّکب می ندارد و ذات بسیط و ثابت حق را از سه اقنوم،
  پندارد! مسیح متحّول می

عقل « :اند راسل از توماس اکویناس نقل کرده که وی گفته استبرتر
تواند جزئی از دین را ثابت کند  این عقل می طبیعی در امور الھی قاصر است،

تواند وجود خدا و بقای  اّما بر اثبات سایر اجزای آن قادر نیست. عقل می
خته روح را اثبات کند اّما اثبات تثلیث و حلول و روِز داوری از او سا

  .٢»نیست

 . ۱۲۵، صفحه ۱۲تاریخ تمّدن، اثر ویل دورانت، ترجمه ابوالقاسم طاھری، ج  -١
 . ۸۴۵تاریخ فلسفه غرب، کتاب دّوم، صفحه  -٢
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شود  ای نائل نمی به فھم مسئله توان کرد که گاھی عقل، البّته انکار نمی
ای  تردید، ره نیافتن به مسئله شمرد ولی بی و آن را فراتر از درک خویش می

مزبور با بدیھّیات عقل مخالف باشد که در این صورت  ۀغیر از آنست که مسئل
باید عقل آدمی  و گرنه، .اعتبار ساقط بوده و باطل است ۀآن مسئله از درج

بطالن  بکلی از حجیت معزول گردد و بر روی تمام ادراکات عقلی خّط 
و این ھم ھدفی نیست که توماس اکویناس برای رسیدن بدان  ،کشیده شود

به دالئل  روح،تالش نموده باشد زیرا که وی در اثبات وجود خدا و بقاء 
  شود! عقلی متوّسل می

توان دریافت که علمای مسیحی بخاطر از دست  می ،بنابر آنچه گفتیم
کنند و  ندادن تثلیث چه اغالط و تناقضاتی را ناچار بر ذھن خود تحمیل می

شوند؟! آیا بھتر نیست که دانشمندان  ھایی تسلیم می در برابر چه گمراھی
دلیل  و تقلیِد بی مزبور با شجاعت و قاطعّیت، آن تئورِی باطل را رھا سازند

  در مبادِی دین را به تحقیِق شجاعانه تبدیل کنند؟

 کارل فندر، مدافع تثلیث! 
دربارۀ  اینک که رأی دو تن از متکّلمان برجسته و پیشین مسیحّیت را

جا دارد که بر آراء دو تن از مدافعان این تئوری در  ،تثلیث مالحظه کردیم
مسلمانان  را که ایشان برای ارشاد!افکنیم و آثاری عصر جدید نیز نظر 

 Karl(نخست مناسب است از کارل فندر آلمانی اند بررسی کنیم.  نگاشته
Gottlieb Pfander(  ١به زبان پارسی »سنجش حقیقت«که کتابی از او بنام 

 سخن گوییم.  در دست داریم،

میالدی به زبان عربی نیز در مصر  ۱۹۲۳در سال » میزان الحق«این کتاب با عنوان  -١
 انتشار یافته است. 
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وی  آید، فندر از علمای مسیحی در قرن ھیجدھم میالدی بشمار می
نزدیک به صد و چھل سال پیش از اروپا به ھندوستان مسافرت کرد و مورد 

و مدتی در رأس یک گروه  ،ھند شرقی قرار گرفتاستقبال کمپانی انگلیسِی 
و مردم ھند را به آیین  ،نمود در آن دیار فّعالّیت می )Misionary(تبلیغاتی 

دانشمندان ورزیده و در آن ھنگام از سوی یکی از کرد.  مسیحّیت دعوت می
ای فراخوانده  عثمانی به مجلس مناظره /متتّبع اسالمی بنام شیخ محّمد

میالدی در شھر  ۱۸۵۵ھجری برابر با  ۱۲۷۰و این مناظره در سال  ،شد
صورت پذیرفت.  ای از علماء و رجال دولتی، اکبر آباد ھند با حضور عّده

وقوع تحریف در «بر  رسیدگی به اّدعای مسلمانان مبنی موضوع مناظره،
ھشت موضع در اناجیل به تحریف  و فندر در آن مجلس ناگزیر، ،بود »انجیل

نیز سفر کرد ولی در کشور  کارل فندر از ھند به قسطنطنیه .اعتراف نمود
 –ھا قرار داشت  انگلیسی ۀکه زیر نفوذ و سلط –عثمانی برخالف ھندوستان 

عثمانی روی  ۀو سلطان عبدالعزیز خلیف ،با استقبال دولتیان روبرو نشد
از علمای مبّرز  توان خوشی به او نشان نداد. کارل فندر را روی ھم رفته می

به شرق  برای دعوت و تبشیر،پروتستان بشمار آورد که در قرن ھیجدھم 
ھمچون  –ھای خود برای اثبات تثلیث  باری فندر در نوشتهاند.  اسالمی آمده

گوستین   :نویسد و در این باره می ،آویزد کتاب مقّدس دست میتنھا به  –آ
در کتاب مقّدس و  بطوری که گفته شد، دلیل این عقیده (یعنی تثلیث)«

ما این عقیده را فقط از این شود.  یافت می بخصوص در عھد جدید (انجیل)
کنیم که آن وجود فّیاض، آن را از راه خداوندی بر ما  لحاظ قبول می
  .١»استمکشوف داشته 

 . ۱۴۵یالدی، صفحه م ۱۹۳۴سنجش حقیقت، اثر دکتر فندر آلمانی، چاپ  -١
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ھا از پیدایش  با وجود آنکه قرن آید که مدافعان تثلیث، از این عبارت بر می
اند برھانی عقلی در اثبات تئوری خود  این عقیده سپری شده ھنوز نتوانسته

جویند  ارائه دھند و ناگزیر به سخنان کتاب مقّدس در این زمینه توّسل می
تنھا کسانی را قانع  –ی بفرض یافتن شواھد نقل –با اینکه چنین روشی 

پذیرفته باشند و احتمال ھیچ گونه  »پیام الھی«سازد که انجیل را بعنوان  می
در تفسیر  و بعالوه،آن نیز بخود راه ندھند. دربارۀ  تحریف و تغییری را

یعنی ھردو  ،شواھد انجیل با طرفداران تثلیث ھم رأی و ھم سلیقه باشند
تفسیری پیروی کنند. و البّته گذر ر فّن ای د دسته از اسلوب و روش یگانه

 ۀدر آستان رفند بھر صورت، و آسانی نیست!کار ساده  کردن از این مقّدمات،
  :نگارد بحث از تثلیث، چنین می

دھند  تعالی شھادت قطعی میکتب مقّدسه در موضوع وحدانّیت خدای «
یھوه خدای  ای اسرائیل بشنو!« :مسطور است ۴:۶چنانکه در سفر تثنیه باب 

 :نوشته است ۵ ۀآی ۴۵و در کتاب اشعیاء نبی باب  .»واحد است ۀیھو ما،
اّول  ۀو در رسال .»خدایی نیمن یھوه ھستم و دیگری نیست و غیر از من «

ھا،  ھای بت خوردن قربانیدربارۀ  پس« :ر استومسط ۴ ۀآی ۸به قرنتیان باب 
و اینکه خدایی دیگر جز یکی دانیم که بت در جھان چیزی نیست  می

یک « :مرقوم است که ۶ ۀآی ۴به افسیان باب  ۀدر رسال و ایضاً  .»نیست
که فوق ھمه، و در میان  یک تعمید، یک خدا و پدر ھمه، یک ایمان، خداوند،

  .١»شما است ۀو در ھم ھمه،
خواھد تئوری تثلیث را با  شود که فندر می مشکل بحث از اینجا آغاز می

ای، بدون گام نھادن در باب  و چنین خواسته ،مزبور آشتی دھدتوحید 
وی  پیماید؟ اکنون بنگریم که فندر این راه را چگونه می میّسر نیست!مغالطه 

 . ۸۹سنجش حقیقت، صفحه  -١
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بشنو ای  :گوید ای که می توحید خدا در تورات ضمن آیه« :نویسد می
تصریح  )۴:۶خدای ما خداوند واحد است (سفر تثنیه، باب  خداوند، اسرائیل!

ھمین کلمات مسیح  یبینیم که خداوند عیس شده است و در انجیل ھم می
دھد (انجیل  را اساس تعالیم خودش قرار میھا  آن و بلکه ،را نقل فرموده

تر و  . عقیده تثلیث ھم ھمان است منتھی مشروح)۲۹ ۀ، آی۱۲باب  مرقس،
بر روی  ثالً تر و بر روی اساس سایر تعالیمش استوار گردیده است. م مفّصل

آورندگان را به اسم  ایمان :دھد که این حکمی که مسیح به شاگردانش می
در  .)۱۹ ۀآی ،۲۸پدر و پسر و روح القدس تعمید بدھند (انجیل مّتی، باب 

مفرد  »اسم«اینجا معلوم است که توحید الھی تعلیم داده شده چرا که لفظ 
شود تصّور کرد که پسر و  یاست ولی أقانیم ثالثه، جدا جدا ذکر گردیده و نم

زیرا مسّلم است که شرکت دادن مخلوق با  ،روح القدس ھردو مخلوق باشند
و عناوین و القابی را مانند  ،خالق در وحدت اسم أقدس، کار غلطی است

توان  وقات نمیمختّص خدا است به مخلکه  »روح القدس«و  »ابن الله«
باشند. این مسئله درنظر ھر کس که چه عالی مقام و واال اطالق نمود ولو ھر

  ١».!بدیھی و عیان است اندکی در آن تعّمق نماید،
 ۀبروید ھم«آمده که  ÷اّوًال عبارتی که در انجیل مّتی از قول مسیح

ھا را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید  اّمت
در  و پسر و روح القدس،که پدر ارد دین داللتی بر این معنا نتر کم »دھید

زیرا ھرچند  ی!ّم ت دارند تا چه رسد به وحدت در مساسم با یکدیگر وحد
اب و ابن «مفرد آمده است ولی واو عطفی که در  ارت،بدر این ع »اسم« ۀواژ

، لفظ اسم را دوباره در بکار رفته برای ھر کدام از این کلمات» و روح القدس
به اسم اب و اسم « :آید و مفھوم جمله بدین صورت در می ،گیرد تقدیر می

 . ۱۴۱-۱۴۰سنجش حقیقت، صفحه  -١
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 اگر اّدعا کنیم که این سه نام، بعالوه، »ابن اسم روح القدس تعمید دھید
مخالفت ھا  آن یکی بیش نیستند با ظاھر این اسامی و معانی مختلف

یکی است و ھیچ  نام و مفھوم پدر و پسر، :کهتوان گفت  چگونه می ایم! نموده
خود بارھا نام پدر را از نام خویش جدا  ÷مسیح با ھم ندارند؟! تفاوتی

و بعنوان نمونه در ھمان انجیل مّتی از قول وی گزارش شده  ،ساخته است
نخوانید زیرا شما یک پدر  »پدر«ھیچ کس را بر روی زمین « :که فرمود

خوانده شوید زیرا شما یک  »پیشوا«دارید یعنی ھمان پدر آسمانی. و نباید 
  .١»پیشوا دارید که مسیح است

 ۀویژ تعلیم داده که نام پدر آسمانی، ÷شود مسیح چنانکه مالحظه می
که تقّدم ھمانطور  ،و برای خود وی ھم نام پیشوا را باید بکار برد ،خدا است

آنست که مورد بحث، نشان  ۀنام پدر بر پسر و نیز بر روح القدس در جمل
صاحب این نام، احترام و اھمّیتی بیش از دیگران دارد و مقامی مستقّل از 

 آید.  آن دو بشمار می
 ل،یدر انج »روح القدس«و  »پسر« و »پدر«ھای گوناگون  اگر نام :ثانیاً 

بیاد  سه اقنوم)ای را (در صوت  اشاره به یک حقیقت داشت و مسّمای یگانه
و علم با یکدیگر  تن سه اقنوم در اراده و قدرآمد که ای آورد، الزم می می

پیش از  ÷مسیحنویسد  وحدت داشته باشند در صورتی که انجیل مّتی می
اگر ممکن است این  ای پدر،« :خداوند گفتگاه شبه پی مصلوب شدن خود،

و  !٢»تو ۀمن بلکه به اراد ۀاّما نه به اراد ،را از من دور کن آور) پیاله (مرگ رنج
عیسی کمی از آنجا دور شد و به روی « :در انجیل مرقس نیز آمده است که

آن ساعت پر درد و رنج نصیب او زمین افتاده دعا کرد اگر ممکن باشد 

 . ۱۰-۹، شماره ۲۳مّتی، باب  -١
 . ۳۹، شماره ۲۶مّتی، باب  -٢
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ھمه چیز برای تو ممکن است، این پیاله را از من  ای پدر، :نشود. پس گفت
بینیم در  ھمانگونه که می .١»تو ۀدور ساز، اّما نه به خواست من بلکه به اراد

إلھی از خواست و امکانات  ۀخالل این سخنان به وضوح آمده که قدرت و اراد
و این حقیقت نمایشگر جدایی ذات خداوند از مسیح  ،عیسی جدا بوده است

 رود.  بشمار می
از ویرانی جھان و  ÷خوانیم که چون مسیح می ھا انجیل ھمچنین در

تصریح نمود که ھنگام فرا  ود خبر داد،رستاخیز مردگان و بازگشت خ
و  »پسر«داند و حتی  نمی »پدر«رسیدن امور مزبور را ھیچ کس جز 

گاھی ندارند!  :بدانگونه که در انجیل مّتی آمده است فرشتگان نیز از آن آ
حّتی پسر و فرشتگان  ھیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد،«

اّما در آن روزھا « :نویسد انجیل مرقس میو نیز در  !٢»خبرند ھم از آن بی
دیگر نخواھد درخشید.  د و ماه،شآفتاب تاریک خواھد  ھا، بعد از آن مصیبت

و نیروھای آسمان متزلزل خواھند  ،ھا از آسمان فرو خواھند ریخت ستاره
را خواھند دید که با قدرت عظیم و جاه و  ح)ی(مسشد. آن وقت پسر انسان 

آید ... اّما از آن روز و ساعت ھیچ کس خبر ندارد، نه  ابرھا می بر جالل،
گاه است   .٣»فرشتگان آسمان و نه پسر، فقط پدر از آن آ

و از » پسر«از  »پدر«شود که  گواه آوردیم به روشنی دانسته میاز آنچه 
گاھی نیز جدایی دارد و با آنان مّتحد عموم فرشتگان بلحاظ  نیست. علم و آ

 نام پدر و پسر و روح القدس، ل،توان اّدعا کرد که در انجی نمیپس ھرگز 
ه رسید که پندار تثلیث ای بکار رفته و از آنجا بدین نتیج برای ذات یگانه

  توحید است! ۀھمان عقید

 . ۳۶-۳۵، شماره ۱۴مرقس، باب  -١
 . ۳۶، شماره ۲۴مّتی، باب  -٢
 . ۳۲-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴، شماره ۱۳مرقس، باب  -٣
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و القابی مانند ابن الله (پسر عناوین  :کند که آنچه فندر اّدعا می :ثالثاً 
توان اطالق نمود  ت نمیبه مخلوقاو روح القدس، مختّص خدا است و  خدا)

برخالفت مندرجات تورات و زبور و انجیل  و واال باشند!چند عالی مقام ھر
 ،اند را برای مخلوقات عالی مقام بکار برده »خدا پسر« ۀھا بار واژ است که ده

 ÷خطاب به پیروان راستین موسی چنانکه در سفر تثنیه از تورات،
و در زبور آمده که  .١»خدای خود ھستید یھوه،پسران شما « :خوانیم که می

و در انجیل  .٢»بمن گفته است تو پسر من ھستیخداوند « :فرمود ÷داود
خوشا به حال صلح کنندگان زیرا ایشان پسران خدا خوانده « :نویسد مّتی می

احسان کنید و بدون امید «....  :خوانیم و در انجیل لوقا می .٣»خواھد شد
عظیم خواھد بود و پسران حضرت أعلی عوض، قرض دھید زیرا که اجر شما 

مسیح بآن « :یوحّنا آمده استو در انجیل  .٤»خواھید بود (خدای متعال)
و امثال این  .٥»کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند

شوند و ھمگی اّدعای  سخنان و تعبیرات در کتاب مقّدس به فراوانی دیده می
 ،خداوند نیست ۀکنند. روح القدس ھم لقبی ویژ کشش فندر را نقض می

نیز بر  ÷ای است پاک و امدادگر و فّیاض که پیش از مسیح بلکه نام فرشته
ساخته  برخوردار می آمده و آنان را از قّوت روحی پیامبران حق فرود می

از شکم مادر خود، « :نویسد می ÷یحییدربارۀ  چنانکه در انجیل لوقا ،است
و اگر روح القدس بمعنای خدای جھان . ٦»ھد بوداپر از روح القدس خو

 . ۱، شماره ۱۴تورات، سفر تثنیه، باب  -١
 . ۸، شماره ۲۰زبور داود (مزامیر)، مزمور  -٢
 . ۹، شماره ۵مّتی، باب  -٣
 . ۳۵، شماره ۶لوقا، باب  -٤
 . ۱۲، شماره ۱یوحّنا، باب  -٥
 . ۱۵، شماره ۱لوقا، باب  -٦
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ھمچون  ÷آفرین باشد در این صورت مسیحیان باید برای یحیی
دس بوده زیرا که وی سرشار از روح الق مقام خدایی قائل شوند! ÷عیسی

ای  را باور ندارند و او را بنده ÷الوھّیت یحیی ÷ولی پیروان مسیح ،است
 ÷زکّریا شمرند ھمانگونه که عموم مسیحیان، برگزیده و از پیامبران خدا می

 دانند با اینکه انجیل لوقا پدر یحیی را نیز مخلوق خدا و از برگزیدگان حق می
پر زکرّیا از روح القدس « :دھد که گواھی می –ھمچون پسرش  –وی دربارۀ 

. و بطور کّلی شخصّیت روح القدس در انجیل، از پدر ١»شده نبّوت نمود
آسمانی و مسیح تفکیک شده و با آن دو وحدت ذاتی ندارد چنانکه در 

روح القدس را خواھد داد به ھر شما، پدر آسمانِی « :خوانیم انجیل لوقا می
ھر که سخنی بر خالف پسر « :خوانیم که و نیز می !٢»که از او سؤال کند

شود اّما ھر که به روح القدس کفر گوید مرزیده آگوید  انسان (مسیح)
رسانند که روح  و این قبیل تعبیرات بوضوح می !٣»آمرزیده نخواھد شد

و از  فیض مقّدس او است نه ذات إلھی، ۀخدا و بمنزل ۀفرستاد القدس،
 ذات جدایی و فاصله دارد.  نیز در گوھر ÷عیسی مسیح

ھا  اّمت«  :ۀخالصه آنکه کشیش فندر، بیھوده تالش نموده است تا از جمل
را به  دکترین سه خدایی! ،»قدس تعمید دھیدرا به اسم اب و ابن و روح ال

خواست تا به تثلیث رھنمون شود  این سخن می ۀو اگر گویند ،اثبات رساند
را به اسم خدایی که اب و ابن و روح القدس  ھا اّمت« :الزم بود آشکارا بگوید
در صورتی که چنین سخنی در سراسر انجیل یافت  »!نام دارد، تعمید دھید

توان بحث  مزبور ھنگامی می ۀداللت جملدربارۀ  ؛شود. از این گذشته نمی

 . ۶۷، شماره ۱لوقا، باب  -١
 . ۱۳، شماره ۱۱لوقا، باب  -٢
 . ۱۰، شماره ۱۲ب لوقا، با -٣
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با آنکه اثبات این به اثبات رسیده باشد،  ÷نمود که صدور آن از مسیح
دھد که  زیرا گفتار فوق نشان می او ممکن نیست!ثال برای فندر و اممسئله 

اقوام بوده است چنانکه در آغاز گفتار  ۀبرای ھدایت ھم ÷رسالت عیسی
اّما از سوی دیگر در ...» ھا را شاگرد سازید  اّمت ۀبروید ھم« :خوانیم می

اسرائیل  تنھا برای ارشاد بنی ÷انجیل مّتی تصریح شده که رسالت مسیح
که اھل  ١یک زن کنعانی« :نویسد بطوری که می بوده است (نه اقوام دیگر)!

به  ای فرزند داود، ،ای آقا« :آمد و با صدای بلند گفتآنجا بود پیش عیسی 
اّما عیسی ھیچ  دخترم سخت گرفتار روح پلید شده است! من رحم کن،

جوابی به او نداد تا اینکه شاگردان جلو آمدند و از عیسی خواھش کرده 
او را بفرست برود. عیسی در جواب  آید، او فریاد کنان بدنبال ما می :گفتند
اسرائیل فرستاده  خاندان بنی ۀمن فقط برای گوسفندان گمشد« :گفت
  ٢!».ام شده

شود داللت دارد بر  حظه میاین سخن با مفھوم حصری که در آن مال
 :گوید رسالتی جھانی نبوده و با روایت دیگری که می ÷آنکه رسالت مسیح

ھا را  اّمت ۀھمبروید « :پس از مرگش زنده شد و به حوارّیون گفت ÷عیسی
 »تعمید دھیدرا به اسم و اب و ابن و روح القدس ھا  آن شاگرد سازید و

 ھماھنگی ندارد. 
در اوائل دعوت خود مأمورّیت داشت  ÷مسیح :ممکن است گفته شود

رسالت وی  اسرائیل ھّمت گمارد ولی پس از مرگش، که تنھا به ارشاد بنی
  اقوام بشر را فرا گرفت! ۀتعمیم یافت و ھم

، شماره ۷نویسد: زن یونانی! (مرقس، باب  در انجیل مرقس برخالف گزارش مّتی می -١
۲۶ .( 

 . ۲۴-۲۲، شماره ۱۵مّتی، باب  -٢
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در  »قبول نسخ«مستلزم  چنین توجیھی، :پاسخ این سخن آنست که
 ء دارند!إباھای خدا است که علمای مسیحی از پذیرفتن آن، سخت  فرمان

ھرگاه چنین « :نویسد در این باره می »سنجش حقیقت«فندر ضمن کتاب 
خاطر بنمائیم مثل آنست که حکمت و  در لوح فکری (نسخ دستورات دینی)

قدرت خدای الیزال را ضعیف پنداشته و خدا را مانند پادشاھی جسمانی یا 
  ١».!ادراک بدانیم ضعیف و بیآدمی 

ترین سخنی است که از  روشن مزبور از دیدگاه فندر، ۀجمل ،بھر صورت
 :نویسد در پایان گفتارش میبھمین جھت  تثلیث روایت شده!دربارۀ  مسیح

بدیھی و عیان  این مسئله در نظر ھر کس که اندکی در آن تعّمق نماید،«
توان دیگر سخنانی را که فندر در اثبات تثلیث بگواھی  و از اینجا می »!!است

  آورده، ارزیابی کرد!
نماید ولی  نقلی اعتماد میتثلیث تنھا بر مدارک  ۀفندر با اینکه در مسئل

بویژه ھنگامی که در صدد  ،کند ای می گاھی به مباحث عقلی نیز اشاره
ّما کوشش عقلی او در موضوع اآید.  پاسخگویی به مسلمانان موّحد بر می

محدود و مقایسه به تشبیه  –مسیحی ھمانند بسیاری از علمای  –تثلیث 
ای که بدفاع از اقانیم سه  بارزترین مقایسهپیوندی ندارد. شود و با برھان  می

برخی از برادران « :آمده چنین است »سنجش حقیقت«در کتاب گانه 
چون این اّما  ،تثلیث است ۀتوحید، ضّد عقید ۀگویند که عقید مسلمان ما می

، البّته فندر توّجه ندارد که خداوند برای بشر، قانونگذاری ۴۲سنجش حقیقت، صفحه  -١
پیماید  ون بشر، راه تکامل میفرموده نه برای خودش! و دین بشر نیز مانند ھمه شئ

بعثت ألتمم «که خاتم پیامبران است فرمود:  ج تا به قّله کمال رسد لذا پیامبر اسالم
) یعنی: برانگیخته ۹۶، ص ۱(الشفاء، اثر قاضی عیاض اندلسی، ج  »ماكرم األخالق

با این ھمه نسخ، در اساس دعوت و ». ام تا اخالق پسندیده را به إتمام رسانم شده
 صول کار پیامبران راه ندارد و مربوط به امور فرعی است. ا
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دو عقیده در کالم خدا مکشوف گردیده امکان ندارد که با یکدیگر مباینت 
منافی نیست.  اقسام جمعّیت و کثرت، ۀتوحید با کّلیّ  ۀعقیدداشته باشند. 

صفت رحمت دارد مانند مثًال ھمه کس اذعان دارد که خدا کثرت در صفات 
فی الحقیقه متأّلھین و حکمای اسالمی  حکمت و ابدّیت. وو عدالت و قدرت 

صفات حسنه و جامع مجمع  :دھند که او از روی صّحت و درستی تعلیم می
ولی بودن صفات با توحید الھی مباینت و منافات باشد ....  صفات کمالّیه می

 ۀبا عقید بوجود سه اقنوم در وحدانّیت ذات الھی، ۀھمچنین عقیدندارد. 
  .١»مباینت ندارد باشد، ادیان و مذاھب می ۀتوحید که اساس کّلیّ 

اصلی فندر به شود اعتماد  چنانکه در آغاز این گفتار مالحظه می
 :تثلیث از کتاب مقّدس دارد و سپس بدستاویز آنکهدربارۀ  برداشتی است که

 »و کماالت بسیار است دارای صفات خدای یگانه در عین وحدت،«
دھد. البّته  پاسخ »سازد تثلیث با توحید نمی« :این اّتھام که خواھد به می

ضّد  یث،کنند که چون پندار تثل مسلمانان موّحد برخالف فندر اّدعا می
باشند و کالم خدا گرد آمده توحید است لذا امکان ندارد که ھردو در  ۀعقید

اّما نشان دادیم.  اند چنانکه قبالً  رفتهبه خطا فندر و امثال او، در فھم انجیل 
پیش  »اقانیم ثالثه«و » صفات الھی«ای که فندر در بین  تشبیه و مقایسه

 »قیاس مع الفارق«و از مصادیق ای نارسا است  بنظر ما، مقایسه ورده،آ
آمد  الزم می زیرا اگر صفات خداوند در حکم اقانیم بودند، شود! شمرده می

و  ،باشندھایی در ذات او وجود داشته  که به تعداد صفات پروردگار، اقنوم
صفات حق از سه صفت بمراتب بیشترند در آنصورت واجب بود که چون 

و این خطا  ھا اقنوم ایمان آورد! فندر، اعتقاد به سه اقنوم را رھا کند و به ده
توجه ندارد و  »اقنوم«و  »تصف«از آنجا برخاسته که فندر به تفاوت میان 

 . ۱۴۴سنجش حقیقت، صفحه  -١
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تابع موصوف خود بوده و با آن ھماھنگی دارد ولی  داند که صفت، مثًال نمی
پیوستگی و  شود لزوماً  شمرده می »اصل«اقانیم، از آنجا که ھر کدام یک 

کنیم که علمای مسیحی  ھماھنگی کامل با یکدیگر ندارند و لذا مالحظه می
در آسمان زده  ب جان باخت و اقنوم پدر،اقنوم پسر، باالی صلی :گویند می

برقرار  ١در آسمان از آسمان فرود آمد و اقنوم پدر، و اقنوم روح القدس،ماند! 
و اقنوم پسر رنجور و دردناک شد و اقنوم پدر را ھیچ آسیب و دردی ماند! 

و اقنوم پسر در صورت  ٢بشکل کبوتری در آمد و اقنوم روح القدس، نرسید!
ھیچ  و اقنوم پسر به سجده و عبادت پرداخت و اقنوم پدر، انسانی باقی ماند!

 ....  کس را پرستش و بندگی ننمود!
ی سازش ھبا وحدت حقیقی در ذات ال آیا این ھمه جدایی و ناھماھنگی،

چند «به ھا  آن امری ذھنی و اعتباری است و اختالف یا وحدت اقانیم، دارد؟
  گردد؟ باز می» خدایی

 کنند تا از راه مثل آوردن، ھا است که تالش می علمای مسیحی قرن
تناقض میان وحدت الھی و کثرت اقانیم را حل کنند و شاید بتوان گفت که 

گوستین آغاز شده و ھمچنان ادامه دارد با  نتیجه، این کوشش بی از دوران آ
منطبق  »شان با أحدّیت مطلقهھای ای اند که مثال آنکه ھمگی اعتراف نموده

 نویسد:  چنانکه دکتر فندر در این باره می ،نیست

رو در دعاء  انگارند و از این علمای مسیحی، جایگاه اقنوم پدر را در آسمان می -١
، ۶به انجیل مّتی، باب ...» ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقّدس باد «گویند:  می

 نگاه کنید.  ۹شماره 
ھمین که عیسی از آب بیرون آمد دید که آسمان «در انجیل مرقس آمده است:  -٢

، ۱(مرقس، باب ». شکافته است و روح القدس بصورت کبوتری به سوی او فرود آمد
 نیز نگاه کنید.  ۱۶، شماره ۳و مّتی، باب  ۲۲، شماره ۳) ضمنًا به لوقا باب ۱۰شماره 
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مثل کاملی برای  این نکته مورد قبول واقع شده که در عالم خلقت،«
  ١!»شود ذات الھی یافت نمی

ذات إلھی بساطِت  اند، ھای ناقصی که علمای مسیحی آورده در تمام مثل
موجود  تثلیث را به اثبات رسانند، ۀیعنی برای آنکه عقید ،انکار شده است

در حالی که  یابد! ترکیب می ،اند که از سه جزء واحدی را در نظر گرفته
گوستین  تصریح و سنت اکویناس قّدیسین بزرگ مسیحی مانند سنت آ

و بسیط است و حّتی توماس یگانه ذاتی  نخستین، که مبدأاند  نموده
چند در مقام آورد (ھر ای می دلیل فلسفی ویژه مسئله،اکویناس در این 

 . گراید)! کند و به تثلیث می ایمان، حکم عقل را فراموش می
عقیده دارند ھر حکمای اسالمی نیز چنانکه پیش از این نشان دادیم 

بدان برای تحّقق وحدتش  ترکیب شده باشد، واحدی که از اجزاء یا اقانیمی
خویش،  یکلّ دھد که او در وحدت  و این امر نشان می ،نیازمند است اجزاء

چنین  قرار دارد و در نتیجه »امکان«فقر و  ۀدر مرتبلّذات نیست بلکه غّنی با
اعتبار شود. بھمین  شمرده نمی مبدء ھستی (یا واجب الوجود) واحدی،

اند که صفات الھی  اّتحاد ذات و صفات خداوند گفتهدربارۀ  حکمای اسالمی
عین » مصداق«با ذات خدا تفاوت دارند ولی بلحاظ  »مفھوم«حاظ تنھا بل

ذات حق و عن یکدیگرند. یعنی یک ذات کامل و مطلق وجود دارد که وی را 
ھا،  شمریم و ھمان ذات را نسبت به توانستنی عالم می ھا، نسبت به دانستنی

ھا،  دیدنیو نسبت به  خوانیم سمیع می ھا، دانیم و نسبت به شنیدنی میقادر 
(چون صفات شناسیم ... بدون آنکه ذات احدّیت از اجزاء مختلفی  ر مییبص

ھای متفاوتی  ترکیب شده باشد یا به اقنوم علم و قدرت و سمع و بصر ...)
 تقسیم گردد. 

 . ۱۴۴سنجش حقیقت، صفحه  -١
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اند بطور  این توحید مجّرد و عالی را ھیچگاه علمای مسیحی نخواسته
 در مواعظ انجیل و سخنان پولس!زیرا  ،جّدی بشناسند و بدان ایمان آورند

آفتاب اسالم و پیش از آنکه  ۀدر طلیع اند اّما مسلمانان، ندیدهاثری از آن 
با این توحید ناب الھی آشنایی  ھای ایشان وارد شود، یونانی به حوزه ۀفلسف

 داشتند و آن را باور کردند 
 »مطلقهأحدّیت «به تجّرد محض و  واال، ۀاسالمی از این مرتبحکمای 

بدین شأن و مقام، پرستش  کنند و خدای تعالی را با توّجه تعبیر می
از الوھّیت ایمان نمایند. اّما علمای مسیحی چنانکه گفتیم به این مرتبه  می

شمرند که ھر  خدای سبحان را مرّکب از اجزائی می و در حقیقت، ،اند نیاورده
کریمه از قرآن  ۀو این آی ھستند »ھای آفریدگان ویژگی«دارای ھا  آن کدام از

 :آورند که فرمود مجید را بیاد می

﴿ ْ �َ�ٰنَ ٱُجۡزًء�ۚ إِنَّ  ۦِمۡن ِعَبادِهِ  ۥَ�ُ  وََجَعلُوا بٌِ�  ۡ�ِ الزخرف: [ ﴾١٥لََكُفورٞ مُّ

١٥.[ 
ھمانا که  برای خداوند یگانه به اجزائی از میان بندگاش قائل شدند!«

 ».آدمی آشکارا ناسپاس (و قدرنشناس) است
تشبیه خداوند «از  خالصه آن که لغزش فندر و امثال او در این مرحله،

 ۀپروایی ایشان در این باره مای و بی ،گیرد سر چشمه می »متعال به مخلوقات
 شود.  می شگفتی بسیار
تثلیث بر اثبات  بیش از این، دلیل عقلی! »سنجش حقیقت«در کتاب 

خاور شناس انگلیسی  ۀکه با دیباچ »میزان الحق«یابیم ولی در کتاب  نمی
کنیم که  در مصر بچاپ رسیده است مالحظه می Clair Tisdallکلیرتسدال 

و  ،فایده نیست دیگر توّسل جسته که باز گفتن آن بی» شبه دلیلی«فندر به 
ا چه اندازه از معارف الھی دھد که دانشمندان مسیحی متأسفانه ت نشان می

  دورند!
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آخر له  وهنا فكر« :نویسد از کتاب مزبور چنین میفندر در فصل پنجم 

أی حمبّا  »ودودا«عند املسلمني كونه  ىاهللا احلسن عالقة بالتّثليث، إنّ من أسامء

-7:4و يوحنّا  16:3و يوحنّا  3:31إرميا  الكتاب يف يف (و هذا وافق ما جاء

له أن يكون  كويلزم عن ذل ،ودود من األزل غري متغريّ فهو و بام أنه )11

املحبوب  كيكون ذل فمن عساه ،من األزل قبل خلق العامل مودود أی حمبوب

يح والوحيدعقيدة التّثليث اجلواب  يفف املوجود من األزل عند اهللا؟ هلذا  الرصّ

ؤال فنقول ما أقنوم األب هو الودود و أقنوم اإلبن املودود و ما أحسن  إنّ  :السّ

 )17:24قبل إنشاء العامل (يو  يأحببتن« :ألبيه هذا املعنی خطابا قال يسوع يف

 اهللا من األزل ما مل نعتقد بتعدد مكن االعتقاد بوجود صفة املحبة يفي وعليه ال

 يمن الوقت الّذمع وحدة اجلوهر وإال كان اهللا متغري ابتداء أن حيب األقانيم 

ب ال أتغريّ أنا « :من املالئكة أو البرش وهذا باطل ألنه قال خلق له حمبوباٌ   »الرّ
  .١)۶-۲ :(مل

دیگری وجود دارد که با تثلیث بستگی پیدا  ۀ[در اینجا اندیش :یعنی
 »ودود«ھای نیکوی خدا نزد مسلمانان  ت که یکی از نامنسکند و آن ای می

نبی  آید (و این معنی با آنچه در کتاب ارمیاء می »دوستدار«است که بمعنای 
پذیرد، پس از ازل و  و چون خدا تغییر نمی ارد)یوحّنا آمده موافقت دو انجیل 

که خداوند پیش آید  بوده است و از اینجا الزم می »ودود«خدا  برای ھمیشه،
چه در این صورت  دوست و محبوبی ازلی داشته باشد! از آفرینش جھان،

پاسخ ، تثلیث ۀدر عقید شمرده شود؟ازلی آن محبوب  کسی باید نزد خدا،

 . ۲۴۵در مطبعة الّنیل مصر، صفحه  ۱۹۲۳لحّق، چاپ میزان ا -١
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که گوییم  فردی برای این پرسش وجود دارد و ما می بهصریح و منحصر 
 محبوب او است و این معنا ھمان خدای ودود بوده و اقنوم پسر، اقنوم پدر،

مرا پیش از آفرینش « :را مسیح در خطاب به پدر خود چه نیکو گفته که
ممکن نیست که  بنابراین، )۲۴:۱۷یوحّنا (انجیل  »داشتی جھان دوست می

را در عین بدون آنکه تعّدد اقانیم صفت ازلی محّبت را در خدا بپذیریم 
از آن ھنگام  –خدا را جوھرشان قبول کنیم چه در غیر این صورت  وحدت

متغّیر  –یا آدمیان آفرید که محبوبی برای خویش از جنس فرشتگان 
من خدایی « :باطل است زیرا که او خود فرموده ایم و این رأی، پنداشته

  .)]۶:۳مالکی نبی  ۀ(رسال .»پذیرم ھستم که تغییر نمی
شگفت  و حّقاً  ای از صّحت و اعتبار ندارد! ین بھرهتر کم این دلیل فندر،

چون محّبت خدا ازلی است پس باید  :انگیز است که دانشمندی اظھار دارد
و از توّجه به  نیز ھمواره وجود داشته باشد! بصورت مسیح)(محبوبی ازلی 

و خدای  ،نیست ÷مسیح ۀاین امر روشن غفلت ورزد که محّبت الھی، ویژ
را دوست دارد چنانکه در ھمان بخش از پیامبران و صالحان  ۀمتعال ھم

خداوند از جای دور به من ظاھر « :که وی گویدخوانیم  کتاب ارمیاء نبی می
به رحمت تو را  ن جھتدوست داشتم و از ایتو را  ازلیبا محّبت  :شد و گفت

آید که با آفرینش ارمیاء و دیگر پیامبران،  پس الزم می !١»جذب نمودم
را دگرگون و ای در ذات احدّیت پدید آمده باشد بطوری که خدا  محّبت تازه

 گریزد. و ان ھمان رأی نادرستی است که فندر از آن می متحّول سازد!
گیرد که محّبت خدا را  خطای فندر چنانکه گفتیم از آنجا سرچشمه می

کند و به  خالق را با مخلوق قیاس می انگارد و دائماً  ھمچون دوستی بشر می
نمود، به  توّجه می افتد. اگر دکتر فندر به ھمان سخن ارمیاء اشتباه در می

 . ۳، شماره ۳۱ارمیاء نبی، باب  -١
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مخلوق متواضع و  ۀتواند بند یافت که خدای سبحان می سادگی در می
از علم ازلی او جدا زیرا محّبت خداوند  ،مطیعی را از ازل دوست بدارد

گاھی نمی و مانند بشر، ھر روز از رویداد تازه ،نیست یابد تا بدان دل  ای آ
محّبت الھی  ،آری و متحّول شود! ای، متأّثر با ھر حادثه بندد و در نتیجه

ولی  ،ازلی است –او  ۀو مرتب به اندازه شأن –نسبت به ھر چیز و ھر کس 
پذیرد نه  معّین و شرایط خاص صورت میدر زمان » اظھار آن محّبت«
که از علم ازلی پروردگار جدایی ندارد. و عجب آنکه » اساس آن محّبت«

گوید در حالی که سراسر  از تغییر ناپذیری خدا سخن میفندر در اینجا 
و زمین، بصورت  اھ آسمان کتابش انباشته از این پندار است که خداوند

سرانجام بدار ھا زندگی کرد و رنج کشید و  بشری در آمد و مانند دیگر انسان
آن کسی « :نویسد می »سنجش حقیقت«از  ۳۳ ۀبویژه در صفح آویخته شد!
بر روی صلیب مرد، نه فقط انسان بلکه خدا ھم  بشری خود، ۀکه در جنب

  .١ر تناقض نیست؟آیا چنین اّدعائی با تغییرناپذیری خدا د ».!بود

درباره معرفت الھی به  ÷نزدیک ھزار و صد سال یپش از فندر، امام مسلمین علی -١

، «... اھل اسالم چنین تعلیم داده است که:  الِ وَ لُ يفِ االْ َحْ تَبَدَّ الَ يَ ال، وَ ُ بِحَ ريَّ تَغَ الَ يَ وَ

 ، اءِ زَ نَ االْ َجْ ء مِ فُ بِيشَ الَ يُوصَ ، وَ الظَّالَمُ يَاءُ وَ هُ الضِّ ُ ريِّ غَ الَ يُ ، وَ امُ االْ َيَّ يَايل وَ بْلِيهِ اللَّ الَ تُ الَ وَ وَ

... اءِ ضَ االْ َعْ حِ وَ ارِ ة بِاجلَوَ قَّ شَ ِ مَ ريْ نْ غَ بُ مِ ضَ يَغْ بْغِضُ وَ يُ قَّة، وَ ِ رِ ريْ نْ غَ ىضَ مِ يَرْ ِبُّ وَ  »...حيُ
پذیرد، و در احوال  خداوند به ھیچ حالی تغییر نمی«نھج البالغه). یعنی:  ۱۸۶(خطبه 

کند، و روشنی و  اش نمی ھا و روزھا فرسوده شود، و گذران شب گوناگون منتقل نمی
شود ... (نیکان را)  سازد، و به داشتن اجزاء و اندام توصیف نمی تاریکی دگرگونش نمی

آنکه حالت رّقت در او باشد و (از بدان)  بیدارد و از آنان خشنود است  دوست می
 ...». بیزار و ناخشنود است بدون آنکه از ایشان در رنج باشد 
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 مطالعات دینی خود، ۀدھد که فندر با ھم این نمونه از مغالطات نشان می
گاه شده و نه راه برھان و دلیل عقلی را  نه بدرستی از مفاھیم کتاب مقّدس آ

  در نیافتد!» سفسطه«گویی مصون ماند و بدام  شناخته تا از تناقض

  »!خدای متجّلی«تثلیث در کتاب 
اینک ھنگام آن فرا رسیده که از قرن ھیجدھم میالدی پیش آییم و به 

رسیدگی ھا  آن مسیحیان معاصر در موضوع تثلیث بنگریم و به دالئلاّدعای 
را که در ایران نشر یافته، » خدای متجّلی« ۀبرای این منظور رسالکنیم. 

 دھیم.  مورد بررسی و نقد قرار می
و وابسته به کلیسای انجیلی تھران  »نور جھان«مزبور را انتشارات  ۀرسال

چنانکه در  ،رود بشمار می ∗اش از شاگردان دکتر کیدی الن است و نویسنده
(ک.  ۀو با نام رمز گون ،آغاز رساله، آن را به استاد خویش تقدیم کرده است

در  »ھا انپروتست«نماید. کلیسای انجیلی را پرستشگاه  میاز خود یاد  م)
روشنفکران مورد بحث از سوی  ۀرسال ،بنابراین شھر تھران باید دانست.

اعتراض دارند و بقول خود » پاپ«مسیحی منتشر شده که به طرفداران 
رو جالب است که به بینیم  از این پذیرند! را نمی »ھا کاتولیک«خرافات 

کنند و  مزبور، مشکل تثلیث و خدایی مسیح را چگونه حل میروشنفکران 
 در این باره چه تفسیری دارند؟! 

ھایی را که تاکنون از سوی  حلکوشد تا راه  سنده در آغاز سخن مینوی
مارد تا خوانندگان را برای شتثلیث ارائه شده ناقص  ۀمسیحیان در زمین

[در  :نویسد و در این باره می ،فھمیدن تئوری خویش آماده و کنجکاو سازد

به چاپ » از سرگردانی تا رستگاری«از دکتر کیدی الن کتابی به فارسی با عنوان:  ∗
پیروزمندان «و » پیشتازان جنبش میسیونری«رسیده است، وی آثار دیگری چون: 

 نھا نیز دارد.  و جز ای» نظارت مسیحی«و » ه یوحّنا)(تفسیر مکاشف
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اّول اظھار  ۀمسیحیان مشاھده شد که در مرتبگفتگوی مذھبی اغلب 
 این بیان برای بسیاری از مردم پیچیده مسّلماً  »مسیح، خدا است« :دارند می

 توان معتقد شد؟!، باشد که چگونه به دو یا سه خدا می و غیرقابل قبول می
جو که  این حقیقت شویم که برای فردی حق رمنکوجه  توانیم به ھیچ نمی
توضیح بیشتری الزم است.  کافی یابد،آشنائی صول مسیحّیت خواھد با ا می

» دانم نمی«ای چون  به کلمهمتمّسک  نیز در توضیح،بسیاری از مسیحیان 
تثلیث از ادراک و فھم ما بمراتب  ۀچون مسئل« :گویند اینان می شوند! می

توان بآسانی فھمید،  تر است و چون سّری است که نمی تر و عمیق عالی
زیرا این حقیقت در انجیل بر  ،باید با ایمان پذیرفت که مسیح خدا است می

مسّلم ». ھای مسیحی ذکر گردیده است شد و ھم در اعتقاد نامهما کشف 
دار مسیحی که از  اگر چه برای فرد ایماندلیل  است این بیان تعّبدی و بی

شخصی خود حقایقی کشف کرده و برای او دارای ارزش فراوانی ھای  تجربه
است حقیقت مسیحّیت را با دّقت که مایل ولی برای فردی مبتدی  ،است

بررسی کند و بفھمد، قابل قبول نخواھد بود و نباید ھم انتظار داشت که 
که رضایت شنونده را فراھم سازد و فردی  ای چنین جواب مبھم و پیچیده

بدون توضیح  ۀدارد با چنین جمل تحقیقات خود قدم بر می ۀھنوز در مقّدم
قانع شود. جای بسی تأسف است که بسیاری از مسیحیان با چنین بیان 
مختصر خویش انتظار دارند که مخاطب فورًا قبول کند و حّتی ایمان 

  ١]بیاورد!
شود نویسنده در عین آنکه بیان نارسای بسیاری از  میچنانکه مالحظه 

را برای ھا  آن دلیل اّدعای بی پسندد، مسیحیان را در برخورد با مخالفان نمی
دھد که تنھا  شمرد و نشان می می »!دارای ارزش فراوانی«مؤمنان مسیحی 

 . ۴خدای متجّلی، صفحه  -١
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باید به » خواھد با اصول مسیحّیت آشنایی یابد جو که می فرد حق«برای 
و جایز  ،نیازند و برھان توّسل جست و دیگران از تمّسک به برھان بیدلیل 

شخص  ۀدر حالی که تجرب ه کنند!دبسن» ھای شخصی تجربه«است که به 
بویژه که ھر  ،اگر به برھان عقلی مّتکی نباشد مصون از اشتباه و خطا نیست

 کند که چه ای کسب می فردی متناسب با رویدادھا و احساسات خود، تجربه
ھم اّدعا دارند که  نپرستا بسا با تجارب دیگران تفاوت داشته باشد. بت

مؤّثر و سودمند است! اّما آیا مسیحیان بدین زندگی آنان ھا در  پرستش بت
 گاو پرستی کنند؟!  دھند که مثالً  به مشرکان حق می دستاویز،

نیروی عقل را معزول داریم و کار را بدست  اگر ما در فھم اصول دیانت،
توانیم از راِه نادرسِت  ھیچ کس را نمی ،تجربه و احساسات شخصی بسپاریم

ولی  ،قابل انتقال بدیگران نیست» شخصی ۀتجرب« وی باز داریم زیرا،
روی باز  گمراھان را از کجخدا و پیروان ایشان ھمواره دانیم که پیامبران  می
 شدند. شما اگر به با دلیل و برھان با آنان روبرو میداشتند زیرا  می

برای ارشاد  ÷بینید که مسیح موجود نگاه کنید بروشنی میی ھا انجیل
عقلی و نقلی متوّسل پرداخته و به انواع دالئل  به استدالل میدیگران یکسره 

شده است. مثًال در انجیل متی آمده که چون مسیح تصمیم گرفت تا در  می
آیا شفا دادن در « :بیماری را شفا بخشد، یھودیان از وی پرسیدند شنبه،روز 

فرض کنید که یکی از « :عیسی پاسخ داد ؟»جایز است روز سبت (شنبه)
آیا آن گوسفند را  افتد، شما گوسفندی دارد که در روز سبت به گودالی می

عزیزتر  مگر انسان از گوسفند بمراتب د؟ورآ گیرد و از گودال بیرون نمی نمی
آیا در اینجا . ١»نیکو در روز سبت جایز استانجام کارھای ، بنابراین نیست؟

 :گوید یا در جایی که عیسی می مسیح به برھان قیاسی روی نیاورده است؟

 . ۱۲-۱۰، شماره ۱۲مّتی، باب  -١

 

                                                 



 دعوت مسیحیان به توحید  ٥٨

دو ارباب (مخالف) باشد چون یا از اّولی بدش  ۀتواند بند ھیچ کس نمی«
کند و دّومی را  آید و دّومی را دوست دارد و یا به اّولی ارادت پیدا می می

آیا  !١»مال ۀخدا باشید و ھم بند ۀتوانید ھم بند شمارد. شما نمی حقیر می
 عقلی موعظه نکرده است؟  ۀمسیح به شیو

رار الھی و کنه ذات او پیوندی اسموضوع تثلیث با شناخت  عالوه بر این،
و آن را بیرون از ادراک و فھم گفت! » دانم نمی«ندارد تا بتوان در برابر آن 

شود  ذات حق و توحید محض مطرح میتثلیث در برابر بساطت بشر دانست. 
ھستی ھمانند مخلوقات، از  تواند بروشنی دریابد که مبدأ ی میو عقل آدم

و خداوند جھان از عیسی مسیح و روح القدس  اقانیم و اجزائی ترکیب نشده
اند ولی در ذات حق،  متغّیر و قابل زوالھا  آن چرا که ذوات ،نیاز است و بی

، ۱باب  یعقوب، ۀو رسال ۶ ۀشمار ،۳بگواھی عقل و نقل (مالکی نبی، باب 
ھیچ گونه تغییر و تحّولی راه ندارد پس وحدت آنان با یکدیگر ) ۱۷ ۀشمار

  :بقول شبستریممکن نیست و 
ــت ــال اس ــا مح ــاد آنج ــول و اّتح  حل

 

 که در وحدت، دوئی عیِن ضالل است! 

 :کند خود را چنین دنبال می ۀسخن گذشت» خدای متجّلی« ۀنویسند
[اغلب مسیحیان ضمن توضیحی که شاید ھمه اساس ایمانشان باشد، 

و مسیح و روح القدس سه شخصّیت جداگانه دارند ولی خدا « :گویند که می
اگر چه این عقیده برای بسیاری ارزنده ». در عین حال واحد ھستند

اند و از  ای است که از زندگی روحانی خود تحصیل کرده باشد و تجربه می
  :گویند آموختند و بمصداق شعر معروف ھاتف اصفھانی میھایی  تجربه

ـــی ـــاھد ازل ـــه ش ـــه آئین  در س
 

 افکنـــدپـــرده از روی تابنـــاک  
 

 ســــه نگــــردد بریشــــم اراورا
 

ــد!  ــر و پرن ــوانی و حری ــان خ  پرنی
 

 . ۲۴، شماره ۱۸مّتی، باب  -١
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گویند  خواھند و اینان می ولی بسیاری ھستند دلیل بھتر و مناسبتر می
دارای  اگر سه شخصّیت جداگانه صّحت داشته باشد، پس ھر شخص طبیعتاً 

مسیحیان دارای سه خدا  و مطابق این نظّریه، ،شخصّیتی است جداگانه
و یا یک  شخصّیت یک،وجه ممکن نیست که سه  ھستند در حالی که به ھیچ

این بیان برای بسیاری سه شخصیت را تشکیل دھد. مسّلمًا  شخصیت،
  .١نامفھوم و غیر قابل قبول خواھد بود]

ھا را نیز باید مورد  این نکته در پی نقد نویسنده از گفتار ھمکیشان خود،
ما از راه تجربه در « :گویند اّدعای کسانی که می اّوالً  :توّجه قرار داد که

چنانکه دانستیم اّدعائی  »!ایم جریان زندگی به حّقانّیت تثلیث پی برده
تأیید آن را (اگر چه نویسنده برای خوشایند مّدعیان، با لحن  ،استاساس  بی

اقانیم سه گانه  ۀابتدا فرّضی طرفداران تثلیث، ا که معموالً چر کند)! تکرار می
پیش «ھا  آن پس ایمانپردازند!  آن به تجربه میدربارۀ  پذیرند و سپس را می

 برھان استوار باشد (که نیست)!  ۀشود و ناگزیر باید بر پای واقع می »از تجربه
زیرا  ،چنانکه باید و شاید در خور اعتماد نیست بعد از ایمان، ۀتجرب :ثانیاً 

دلخواھش  ۀپیش از آنکه به آزمون پردازد به نتیجکننده،  در این روش، تجربه
کوشد تا رویدادھای زندگی را به  رو می و از این بندد! رسیده و بدان دل می

بینیم که پیروان ھر مرام و  خویش تفسیر نماید و لذا می ۀموافقت با عقید
کنند که عقاید آنان را تأیید  ھا (و گاه از رؤیاھایی)! یاد می مذھبی، از تجربه

 نماید و با عقاید دیگران مخالف است!  می
 وجه با پندار تثلیث ھماھنگی ندارد! اشعار ھاتف اصفھانی به ھیچ :ثالثاً 

گوید که شاھد ازلی در سه آیینه از رخسار  ین میزیرا شاعر در بیت نخست
سخن به میان  »!تربیع«در اینجا، بجای تثلیث از خود پرده بر گرفته است. 

 . ۵صفحه » خدای متجّلی«رساله  -١
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شاھد ازلی با تصاویری که در آیه منعکس شده روی ھم  ۀآمده یعنی چھر
آیند با آنکه در تثلیث، سه چھره یا سه اقنوم  رفته چھار چھره بشمار می

 ار دارد! مورد توّجه قر
 ھا افتاده با حقیقت خارجی او، عالوه بر این، تصویر شاھد ازلی که در آینه

با ذات وی  نمودار ھر کس در آینه،که تفاوت جوھری باید داشته باشد چنان
استقالل دارند و  پیش از ظھور در آینه، ھمسان نیست بویژه که ذات اشیاء

وابسته به تصاویر نیستند اّما مسیحیان به وحدت و وابستگی اقانیم با 
  انگارند! را مستقل و جدا از ھم نمیھا  آن معتقدند ویکدیگر 

گوناگون برای حقیقت واحدی ھای  از نامگذاریدر بیت دّوم، شاعر 
 ۀپارچھای پرنیان و حریر و پرند را برای  گوید چنانکه واژه سخن می

سازد زیرا که أب و  برند ولی این تمثیل نیز با تثلیث نمی ابریشمین بکار می
آیند، نه  بشمار میھای سه اقنوم  نام ،إبن و روح القدس در دکترین مسیحی

پرنیان و حریر و پرند که سه نام برای یک  (برعکس !سه نام برای یک اقنوم
بخواھیم به اقنوم  خداوند،ھای  و اگر قرار باشد که به اعتبار نام اند) پارچه

زیرا  داشته باشیم!اقنوم ایمان ھا  در آن صورت باید به ده ،روی آوریم سازی!
حّی و قدیر و قّیوم و یھوه و  :ھای نیکوی خدا بسیارند (ھمچون که نام

 کنیم که در بحث از توحید، مالحظه می ،بنابراین .الوھیم و یزدان و الله ...)
مشکلی را حل  و ادبّیات پرداختن!بجای استدالل و تحقیق، تنھا به شعر 

در پی آنچه  دھد! تثلیث را بیشتر نشان می ۀکند که نادرست بودن فرضیّ  نمی
 نگارد:  چنین می »خدای متجّلی« ۀکه گذشت، نویسند

که در عھد عتیق  »الوھی« ۀآورند که کلم [برخی از مسیحیان دالئلی می
نماید بخدای  ثابت می باشد، جمع می ۀو چون کمل از کتب انبیاء ذکر است!

تواند پاسخ دھد  ای از تثلیث اقدس است. مخاطب بآسانی می جمع که اشاره
 زسه تجاو از جمع، ۀتوانیم بمصداق نظریّ  اگر این نظرّیه صحیح باشد پس می
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برای یھودیان  »الوھی« ۀکه کلمبه چھار خدا معتقد باشیم در صورتی  کرده
  ١!رسانید] نام خدای واحد را می

مورد  ۀد دانست که واژینظر از ایراد نویسنده به مسیحیان مزبور، با صرف
یاء «چند حرف و ھر !»الوھی«آمده نه  »الوھیم«ی بصورت ببحث در اصل عر

این آید اّما  گاھی بعنوان عالمت جمع می ھای عربی، در آخر واژه» و میم
نیز یاء میم را أعالم  سماءأموضوع کلّیت ندارد به دلیل آنکه در آخر برخی از 

که فرزندان بنیامین بودند و » حوّفیم«و  »موّفیم«کنند مانند  ملحق می
 و دیگران که ذکر »شحریم«فرزند نفتالی و  »شلیم«فرزند دان و » حوشیم«

دو حرف را در آخر اسم  . و بعالوه، گاھی این٢در عھد عتیق رفته استھا  آن
به  و از عنب (انگور) »عدسیم«از عدس به  آورند مثالً  جنس مفرد نیز می

و از » شعریم«به  و از شعیر (جو) »تفوحیم«به  و از تفاح (سیب) »عنبیم«
دو  ھیچ مانعی ندارد که این ،کنند. بنابراین تعبیر می» ... زیتیم«زیتون به 

نام خدا نیز ملحق نمایند ولی معنای جمع را از آن قصد نکنند حرف را به 
الوھیم را در معنای جمع  ۀمترجمان عھد عتیق، واژچنانکه ھیچ کدام از 

 اند.  ترجمه ننموده
شماری  بی ۀ[عّد  :کند سخن خود را بدینگونه پیگیری می رساله، ۀنویسند

ث اقدس را ثابت ھایی موضوع تثلی مثل ۀخواھند بوسیل از مسیحیان ھم می
و نور و حرارت  آورند که چگونه خورشید، نمایند. گاھی خورشید را مثل می

که چگونه سه حالت در  دھند قرار می هنیروی شیمیایی دارد. یا آب را نمون
است و ھم تبدیل به یخ و بخار ) !(شود که ھم بصورت مایه آن دیده می

باشد.  گردد. و یا مثل روح انسان که دارای عقل و اراده و احساسات می می
ای برای توضیح و تشریح تثلیث  مسّلم است این امثال ممکن است وسیله

 . ۶خدای متجّلی، صفحه  -١
 نگاه کنید.  ۲۴-۲۱، شماره ۴۶به سفر پیدایش، باب  -٢
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و روشن نماید تواند برساند  اقدس باشد ولی خود مطلب تثلیث را بخوبی نمی
نه و از کجا به مسیحیان رسیده و منبع و تواند بفھماند تثلیث چگو و نمی

و  و به چه دلیل، پایه و اصول مذھب آنان قرار گرفت؟ ت؟آن از کجا اس منشأ
  ١شود]؟ ای از تثلیث حاصل می چه فایده

ھا است که گروه  قرن گوید، رساله می ۀکه نویسند آری، ھمچنان
فتن شماری از متفّکران مسیحی برای حّل مشکل تثلیث درصدد یا بی

نتیجه  اند و در خاور و باختر به این تالش نافرجام و بی ھایی بر آمده مثال
تا کارل گوتلیب فندر  ٢اند. از شیخ ناصیف یازجی لبنانی گرفته دست زده

در اند.  تحویل نداده – جز چند مثال! –آلمانی ھیچ برھانی در اثبات تثلیث 
 »ممکن«را با  »واجب«خالق را به مخلوق نتوان تشبیه نمود و ، حالی که

 :و بقول قرآن کریم نشاید قیاس کرد!

ِ  فََ� ﴿ ۚ ٱتَۡ�ُِ�واْ ِ�َّ ۡمَثاَل
َ
َ ٱإِنَّ  ۡ� نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّ

َ
 ].٧٤النحل: [ ﴾٧٤َ�ۡعلَُم َوأ

 .!»دانید داند و شما نمی ھا مزنید که خدا می برای خدا مثل«
دارد و نه در  »ذات بسیط حق«ین تناسبی با تر کم نه ھا عقیم! این مثل

زیرا اگر حرارت خورشید از میان  سازد، با تثلیث موھوم می »تطبیق«مقام 
بدام  آدمی، ۀچون اراد و ھمچنین،چیزی از انوار او باقی نخواھد ماند  برود،

وی کاری ساخته نیست. در صورتی که  ۀاراد بی مرگ و زوال افتد از عقِل 

 . ۶صفحه » خدای متجّلی«رساله  -١

واحد ... كالشمس يظهر  فهو اإل له ابن اإلله وروحه فثلثه يف«نویسد:  شیخ مذکور می -٢

أقول: لو كان هذا التخرص صحيحاً »! جرمها بشعاعها وبحرها والكل شمس فاعلم

محة لكان اآلهلة أكثر من ثالثة، بعدد صفات اهللا سبحانه من العلم والقدرة واحلياة  والرّ

فات وال يعرف هذا إال  عني ذاته ويف والوجوب ... ولكن صفاته تعاىل وحدته كل الصّ

  العاملون!
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جان داد  عیسی بر باالی دار با درد و رنج بسیار،که مسیحیان اّدعا دارند 
  ین گزندی به خدای پدر نرسید!تر کم ولی

شود که در تثلیث مسیحی، ھر یک از  بروشنی معلوم می ،بنابراین
خورشید و قوای آدمی که به یکدیگر  ھا استقالل دارند (برعکس اجزاء اقنوم

  سازگار نیست! »چند خدایی«و این جز با شرک و  اند) وابسته
ین شباھتی تر کم با ذات نامتغّیر پروردگار اّما تبدیل آب به یخ و بخار!

من که « :گوید اند که کتاب مقّدس می ندارد و گویا مسیحیان فراموش کرده
و یا خود را فریب داده سفارش یعقوب را  .١»پذیرم تبدیل نمی باشم، یھوه می

 دران عزیز من، خود را فریب ندھید،ای برا« :اند که گفته است از یاد برده
آید که  ھای نیکو و ھدایای کامل از آسمان و از جانب خدایی می تمام بخشش

  .٢»نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد ۀآفرینند
تثلیث دربارۀ  چون نقل و نقد آراء مسیحیان را »خدای متجّلی« ۀنویسند

را حل کند و راز آن  »مشکل سه خدایی«کوشد تا خود  می برد، به پایان می
اینک باید دید که نویسنده در این مرحله چه ارمغانی آورده و  را آشکار سازد!

وی در پی سخنان  کند؟ عقل و وجدان خوانندگان را چگونه راضی می
شود که  [چنانکه گذشت بخوبی مالحظه می :نگارد پیشین خود چنین می

نمایند که ھیچ  ت تثلیث اقدس را بطرق گوناگون تشریح میمسیحیان، حقیق
برای فرد مبتدی که شروع به شناسایی مسیح و مسیحّیت ھا  آن یک از

  باید توضیح داد؟ بنابراین چگونه میقابل قبول نیست. نماید چندان  می
این عقیده از کجا بوده و چگونه در آغاز باید دانست که منبع و منشأ 

توان با آن، اشکاالت را  ای است که می این اّولین وسیلهدر واقع  شروع شد؟
مسّلم  را مسیح در تعالیم خود آورد؟ »تثلیث« ۀیا کلمآای رفع نمود.  تا اندازه

 . ۶، شماره ۳مالکی نبی، باب  -١
 . ۱۷-۱۶رساله یعقوب، فصل اّول، شماره  -٢
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است جواب آن منفی خواھد بود زیرا مسیح در تمامی تعالیم خویش ھرگز 
تور تثلیث نکرده است، اگر چه به پیشوایان مسیحی دس ۀذکری از کلم

دھد که ایمانداران را به اسم أب و ابن و روح القدس تعمید دھند ولی  می
تثلیثی که مسیحیان جھان بآن معتقدند ذکر نمایند.  ۀخوانیم کلم ھرگز نمی

رود ذکری و  آیا در سرتاسر عھد جدید که کتاب آسمانی مسیحیان بشمار می
منفی است. آیا تثلیث وجود دارد؟ و آن ھم جوابش  ۀای از کلم یا اشاره

ای را از  ھای متمادی چنین عقیده مسیحیان بدور ھم گرد آمدند و در سال
توان باین  رود. نمی بشمار می تخود بافته و ساخته و آن را اصول مسیحیّ 

ای را اصول و جوھر  و مطلب من در آورده ،آسانی و سادگی با آن شوخی کرد
  .١مذھب قرار داد]

  :سه نکته را الزمست مورد توّجه قرار دھیم سخنان نویسنده، ۀدربار
خویش در تمامی تعالیم  ÷کند که مسیح اّول آنکه نویسنده اعتراف می

حّتی  ھا انجیل و در سراسر ،تثلیث ذکری بمیان نیاورده ۀاز کلم زھرگ
جوھر و مغز «تثلیث را  ای ھم بدان نشده است. با وجود این، اشاره

و کتاب توان پذیرفت که مسیح  آیا براستی می آورد! بشمار می »مسیحّیت
به تثلیث نکرده باشند و در عین حال، تثلیث جوھر ای  ین اشارهتر کم مقّدس

  !؟و اصل مسیحّیت شمرده شود
نخستین  آورد، بدیھی است ھر کس که از سوی خدا آئین و کیشی می

که در  اش آنست که بنیاد آئین خود را برای مردم روشن سازد نه آن وظیفه
بیان اصول دینش خاموشی گزیند تا دیگران بیایند (و به کمک حدس و 

  جوھر و اساس دین او را کشف و اعالم کنند! گمان)!

 . ۷خدای متجّلی، صفحه  -١
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دیگری  ۀاز اعتراف خود به نتیج »خدای متجّلی« ۀجا داشت که نویسند
رسید که با عقل سلیم و وجدان آزاد تناسب بیشتری دارد و آن نتیجه  می

و اناجیل چھارگانه از تثلیث ذکری بمیان  ÷اینست که چون مسیح
 ،پس دکترین مزبور در کیش مسیحی از اصالت برخوردار نیست اند، نیاروده

 ھای دیگر به مسیحّیت نفوذ کرده است.  و از آئین
تواند باور کند که بیشتر مسیحیان پس از روزگار  ده نمیدّوم آنکه نویسن

اند در صورتی  شده »بدعت«از آئین وی منحرف گشته و گرفتار  ÷عیسی
 - دھند که پس از موسی و عیسی که تورات و انجیل ھردو گواھی می

رسد و  ھای بزرگی در میان اّمت ایشان بظھور می گمراھی -علیھما السالم 
ھا و انحرافات مزبور در  ریح شده است که کژیبویژه در انجیل تص

گویند و حّتی  با مردم سخن می ÷یابد که بنام مسیح ھایی راه می شخصّیت
از فرمان خدا دھند ولی چون  آسایی نیز از خود نشان می کارھای معجزه

  جوید! در روز رستاخیز از ایشان بیزاری می ÷شوند، عیسی منحرف می
  دھند؟ انجیل در این باره چگونه گواھی می اینک ببینیم که تورات و

و واقع شد که چون موسی « :خوانیم در سفر تثنیه از تورات چنین می
به به انجام رسانید، موسی  در کتاب تماماً نوشتن کلمات این تورات را 

این کتاب  :داشتند وصّیت کرده گفت الویانی که تابوت عھد خداوند را بر می
را در پھلوی تابوت عھد یھوه خدای خود بگذارید تا در  تورات را بگیرید و آن

دانم.  کشی شما را می آنجا برای شما شاھد باشد. زیرا که من تمّرد و گردن
اید پس  ھستم بر خداوند فتنه انگیخته اینک امروز که من ھنوز با شما زنده

جمع مشایخ چند مرتبه زیاده بعد از وفات من (فتنه خواھید انگیخت). 
تا این سخنان را در گوش ایشان ط و سروران خود را نزد من جمع کنید أسبا

دانم بعد از وفات  بگویم و آسمان و زمین را برایشان شاھد بگیرم زیرا که می
ودم خواھید ما امر فرمه از طریقی که بشدفاسد گردانی لمن خویشتن را بالک
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که آنچه در زیرا  ١برگشت و در روزھای آخر، بدی بر شما عارض خواھد شد
نظر خداوند، بد است خواھید کرد و از اعمال دست خود خشم خداوند را به 

  .٢»ھیجان خواھید آورد
از انحراف اّمت خود خبر داده است  ÷کنید موسی چنانکه مالحظه می

ھا نشان داده  که آنان پس از وی بکّلی فاسد خواھد شد و از راھی که بدان
که تاریخ بر درستی این پیشگویی گواھی گردند و چندین قرن است  باز می

  شمارند! زمین و آسمان آنان را محکوم می :دھد و بتعبیر تورات می
روحانّیون و راھبان مسیحی که تعالیم توحیدی را فراموش دربارۀ  اّما
 ÷باید دید که مسیح اند، الوھّیت رساندهرا به مقام  ÷اند و عیسی کرده

  سرانجامشان را چگونه پیشگویی نموده است؟ چه گفته و انجیل،
 نه ھر کس که مرا خداوندا، خداوندا،« :خوانیم در انجیل مّتی چنین می

پدر  ۀخطاب کند به پادشاھی آسمانی وارد خواھد شد، بلکه کسی که اراد
برسد شود). وقتی آن روز  آسمانی مرا به انجام برساند (وارد ملکوت می

آیا با  آیا بنام تو نبّوت نکردیم؟ خداوندا، خداوندا، :بسیاری بمن خواھند گفت
آنگاه  و بنام تو معجزات بسیار نکردیم؟ دیوھا را بیرون نراندیم؟ذکر نام تو 

از من دور شوید  شناسم، من ھرگز شما را نمی :به آنان خواھم گفت صریحاً 
 .٣»ای بدکاران

کسانی که بندگی خدا و فرمانبرداری از او را بفراموشی سپارند و  ،آری
ای از  چند اعمال خارق العادهھر مسیح را به خداوندی و سروری یاد کنند،

 لی مراجعه شود! ھای امروز سربازان اسرائیلی در فلسطین اشغا ھا و خشونت به جنایت -١
 . ۳۰-۲۴، شماره ۳۱سفر تثنیه، باب  -٢
 . ۲۳-۲۱، شماره ۷مّتی، باب  -٣

 

                                                 



 ٦٧ ثیتثل ۀبار در یحیمس یعلما شبهات: سوم فصل

و ای کاش که پیش از روز  ،مورد تنّفر عیسای پاک ھستند ایشان سر زند،
  از خواب غفلت بیدار شوند! ÷رستاخیز و رویارویی با مسیح

که انحراف کشیشان بدانچه در انجیل آمده دیگر جای آن نیست با توّجه 
خدای « ۀو مانند نویسندبعید شماریم  و راھبان مسیحی را از دین خدا،

 ۀرا انکار کنیم. شگفت است که این نویسندھا  آن بدعتگذاری »متجّلی
ھا  کاتولیک و پیروانشان قرنھای  کند که پاپ پروتستان از یک سو باور می

انحراف گروھی از کشیشان را در قرون اند و از سوی دیگر،  بگمراھی رفته
  شمارد! گذشته محال می

در روزگاران قدیم میان  سّوم آنکه پندار تثلیث و الوھّیت مسیح،
و از  ،علمای دین آن را نپذیرفتند ۀای فراگیر نبود و ھم مسیحیان عقیده

صالت سھمی نداشت پس چرا مزبور از ا ۀرو نتوان گفت که اگر اندیش این
این تئوری نزدیک سه  تمام روحانّیون عیسوی بر این بدعت گردن نھادند؟

 در شورای شھر نیّقیه میالدی) ۳۲۵قرن پس از میالد مسیح (یعنی در سال 
و با  ،بتصویب گروھی از کشیشان رسید ١)The Cuncil of Nicaea(یا نیکیا 

حمایت کنستانتین امپراطور روم بر مسیحیان تحمیل شد و در ھمان 
خطیب و کشیش معروف  Ariusشورای نیکیا بسختی مورد مخالفت آریوس 

اسکندرانی و طرفدارانش قرار گرفت که طبیعت مسیح را با ذات خدا، 
او  ۀبرگزید ۀشمردند بلکه وی را مخلوق خدا و بند ھمسان و برابر نمی

دربارۀ  آریوس –موّرخ مصری و مسیحی  –ستند. بقول ابن العربی دان می

 ۀکلم« :یعنی !٢»ينة باجلوهر لذات اهللامباوقة لخم يفه« :گفت می» کلمه الله«

نیکیا نام شھری کھن در آسیای صغیر بود که بعنوان مرکز امپراطوری بیزانس  -١
 برگزیده شد. نام کنونی این شھر، ازنیق است. 

 . ۸۰تاریخ مختصر الّدول، اثر ابن العربی، صفحه  -٢
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 .»آفریده شده است و در گوھر خود با ذات خدا تفاوت دارد خدا (مسیح)
که ھر تندرو ولی آریوس در شورای نیکیا با مخالفت اکثرّیت کشیشان 

روبرو شد و چون در اقلّیت بود  پسندیدند، می سییای را در حّق ع مبالغه
پیروزی نیافت و به انحراف و گمراھی محکوم گشت. اّما روزگاری در 
اسکندرّیه و مصر طرفداران وی بسیار بودند و مّدتھا بر مخالفان خود غلبه 

و بقول ویل  .را تشکیل دادند ھا (پیروان آریوس) آریان ۀداشتند و فرق
اکثرّیت آنان  در شرق، –بسیاری از اسقفان « :دورانت در کتاب تاریخ تمّدن

. باری، تفصیل این ماجری ١»طرفدار آریوس بودند یا پنھانی،آشکارا ھنوز  –
تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و « :مانندرا در تواریخ مسیحیان 

ھای  گزارشنیازی به نشان دادن  توان دید و اثر میلر و کتب دیگر می» ایران
تثلیث پیش از قرن سّوم میالدی  ۀنداریم. خالصه آنکه عقیدغیر مسیحی 

رواج یافت ھا  آن مورد اّتفاق و اجماع عیسویان نبود و پس از آنکه در میان
و ھر  ،نیز در معرض تفسیرھای گوناگون از سوی فرق مسیحی قرار گرفت

آن دربارۀ  .... و جز ایشان، رأیی ٤و ملکائی ٣و یعقوبی ٢ای از نسطوری فرقه
چند در قرون بعد نیز ھر خبر بودند! ابراز داشتند که پیشینیان از آن بی

 ، ترجمه ابوطالب صارمی. ۹، ص ۱۰مّدن اثر ویل دورانت، ج تاریخ ت -١
بودند. برحسب  Nesturiusھا پیروان اسقف قسطنطنّیه بنام نسطوریس  نسطوری -٢

رأی او، جنبه الوھّیت مسیح از جنبه بشری وی جدا بوده و عیسی دو شخصّیت 
 داشته است! 

ھا (ژاکوبیھا) پیروان یعقوب، اسقف شھر اورفا بودند (با یعقوب برادر مسیح،  یعقوبی -٣
اشتباه نشود) که عقیده داشت عیسی فقط جنبه الوھّیت داشته و بشرّیت وی در 

 الوھّیتش محو و زائل شده بود! 
نیز مسیح را دارای ھا  آن ملکائیھا به عقاید رسمی کلیسای قسطنطنّیه گرویده بودند، -٤

ھا و  پنداشتند ولی در تفسیر آن، با آراء نسطوری دو طبیعت الھوتی و ناسوتی می
 ھا کامًال موافقت نداشتند.  یعقوبی
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به تثلیث و الوھّیت عیسی بر جوامع مسیحی چیره شد ولی چنان  ۀعقید
تّلقی شود زیرا که » رأی عام«نبود که در سراسر کلیساھای عیسوی 

و شرح این  ،دادند با تثلیث مخالفت نشان میمسیحی ھمواره یکتاپرستان 
 :توان خواند و از جمله به کتاب نفی و انکار را در کتب خود مسیحیان می

یعنی  Unitarianismفصل  Mollandاثر اینار مولند  »جھان مسیحّیت«
رساله، سخن خود را چنین  ۀتوان رجوع کرد. نویسند می »یکتاپرستی«

[پس منبع تثلیث از کجا است؟ باید بخوبی دانست که  :نماید پیگیری می
ممتد و طوالنی مسیحیان در قرون اّولّیه  ۀاین عقیده ھمانا تجرباصل و منشأ 

و از  آسمانی مسیحیان)بوده است که از تار و پود کتاب مقّدس (کتاب 
  .١اند] ح کشف کردهیزندگی و تعالیم مس

مسیحیان قرون اّولّیه از خالل کدام تجربه دریافتند که عیسی  شگفتا!
 ۀیا از کدام سخن کتاب مقّدس به عقیدمقام الوھّیت را حائز بوده است؟! 

آیا از اینکه بچشم خود دیدند و در کتاب مقّدس خواندند  تثلیث راه یافتند؟!
یا از اینکه  او را بخدایی گرفتند؟! ٢خورد شد و غذا می می که عیسی گرسنه

برد، وی را خدای خود  خواندن مسیح در اندوه و ترس و اضطراب بسر می می
خواندند که عیسی در برابر خدا بزمین  دیدند و می یا از اینکه می ؟٣شمردند

 . ۷خدای متجّلی، صفحه  -١
صبح روز بعد وقتی عیسی به شھر برگشت «خوانیم:  می ۱۸، شماره ۲۱در مّتی، باب  -٢

در بین راه عیسی «... نیز آمده است:  ۳شماره ، ۱۱و در مرقس، باب » گرسنه شد
تواند چیزی در آن  گرسنه شد، از دور درخت انجیر پر برگی دید و رفت تا ببیند آیا می

خورد  پسر انسان (مسیح) آمد، او ھم می«آمده:  ۳، شماره ۷و در لوقا، باب » پیدا کند
 ...». نوشید  و می

جان من در اکنون «م که مسیح گفت: ینخوا می ۲۷، شماره ۱۲در یوحّنا، باب  -٣
آمده است که عیسی به یاران خود  ۳۸، شماره ۲۶و در مّتی، باب ...» اضطراب است 

 ». جان من از شّدت غم نزدیک به مرگ است«گفت: 
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یا از اینکه  ؟!١او را خدای جھان پنداشتند نمود، افتاد و سجده می می
به درگاه او التجاء  برد و ه میھا بسوی خدا پنا یخواندند عیسی در گرفتار می
خواندند  یا از اینکه در انجیل می ؟٢وی را بمقام الوھّیت رساندند نمود، می

خدای « :گفت که نمود و می که عیسی باالی دار از خدای سبحان شکوه می
  ھستی انگاشتند؟! او را مبدأ ؟٣»چرا مرا ترک کردی من، خدای من،

به صفات بندگان  این احوال و اعمال،آیا بنزد مردم خردمند و منصف 
این اوصاف  ۀو آیا سزاوار است که دارند نزدیکتر است یا به صفات خداوندی؟

  خدا دانست؟ ۀرا جزئی از مقام الوھّیت شمرد یا باید وی را آفریده و بند
را با آن ھمه تذّلل و بندگی و  ÷عیسی ،»خدای متجّلی« ۀنویسند

پندارد که بر  بظھور رسید، ھمان خدایی میپذیری که از وی  ضعف و آسیب
ین تغییر و تبدیلی ھم در ذات تر کم و ،سراسر کائنات غالب و محیط است

ترین اعتقادات بشری است  و این رأی از شگفت انگیز قدرتمند او راه ندارد!
اند و رستگاری را مشروط به پذیرفتن  ھا انسان بدان پایبند شده که میلیون

جا دارد که مالحظه کنیم بقول نویسنده، دلیل  انگارند! این تناقض آشکار می
و طرفدارانش در قرون گذشته از چه راھی بدین مزبور چیست  ۀتجربی عقید

 اند؟!  ه دست یافتهنتیج

عیسی کمی جلوتر رفت، رو به زمین نھاد و «خوانیم:  می ۳۹، شماره ۲۶در مّتی، باب  -١
 ...». دعا کرد 

اگر ممکن است «آمده است که عیسی بدرگاه خدا گفت:  ۳۹، شماره ۲۶، باب در مّتی -٢
 ». این پیاله (مرگ) را از من دور کن اّما نه به اراده من بلکه به اراده تو

در ساعت سه بعد از ظھر عیسی با «آمده است:  ۳۴، شماره ۱۵در مرقس، باب  -٣
من، خدای من، چرا مرا ترک  صدای بلند گفت: ایلی، ایلی، لما سبقتنی یعنی: خدای

 خوانیم.  نیز می ۴۶، شماره ۲۷؟! ھمین عبارت را در مّتی، باب »کردی
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مرحله بدین ترتیب یاد در سه رساله، از تجارب گذشتگان  ۀنویسند
ح یشاگردان مسیح ھنگامی که با مس –ربه از زندگی مسیح جت -۱[ :کند می

وجه در کتب انبیاء  به ھیچ در او صفاتی یافتند که قبالً تماس نزدیک داشتند 
مردم نشنیده و ندیده بودند. از ترین انبیاء و از بھترین  از برجسته ،نخوانده

تعالیم او نیروی مخصوصی احساس نمودند و از محّبت و عاطفه و علّو روح 
او و مھربانی او نسبت به دردمندان و حلیمان و وفاداریش نسبت به 

و روح بخشش و گذشت نسبت  اطرافیان و شاگردانش تا آخرین لحظات،
و  ،و خدمات برجسته و عظیم او در مدت قلیل سه سال و اندی ،انبدشمن

قّوات مافوق بشری او در شفای بیماران و حیات بخشیدن بمردگان و قدرت 
مھم و او بر مرگ و نیروی قیام او و نکات  ۀو ھمچنین غلب ،او بر طبیعت

جه و در فکر آنان به ھیچ دیگر که از مسیح دیدند و شنیدند که قبالً  ۀبرجست
کرد مگر اینکه در مورد صفات خدا چنین اعمالی را  ھم خطور نمی

و قدوسّیت و جاللی مشاھده کردند که اند. در زندگی مسیح زیبایی  شنیده
فقط متعّلق به خدا بود و امکان داشت در خدا مشاھده نمایند. ھنگامی که 

ری یوحّنای حوا با مسیح تماس داشتند احساس کردند با خدا تماس دارند.
سخنان او را شنیدم، پیکر او را  مسیح را دیدم، بدنبال او رفتم، :گوید می

) ۲-۱:۱به او ایمان آوردم و او را محّبت نمودم (اول یوحّنا  لمس کردم،
 ۀبرای ایشان مسیح مکاشفه و مظھر خدا و صورت خدا بود، ھمین تجرب

تماس نزدیک با مسیح بود که یوحّنای حواری را وادار کرد  ۀعملی و نتیج
 در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه،« :در انجیل یوحّنا بنویسد

خدا بود ... و کلمه جسم گردید در میان ما ساکن شد پر از فیض و راستی 
و تومای حواری وادار شد مسیح را خداوند و » (انجیل یوحّنا، فصل اول)

ترین شاگرد مسیح، مسیح را صورت خدا  دای خود بخواند و پولس برجستهخ
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حقیقت خدا در جسم ظاھر در  :گوید نادیده نامید و در مورد تجّسم خدا می
  ١شد].!

 :اریم. سؤال ما اینست کهپرسشی د رساله، ۀدر این مرحله ما از نویسند
و زمین را آفریده و نظام بیکران ھستی را پدید  ھا آسمان آیا خدای توانا که

آورده است بنظر شما قدرت دارد انسانی را خلق کند که سرشار از عاطفه و 
بخشش و گذشت نسبت نسبت به ضعیفان و دردمندان باشد، و روح  محّبت

و نیروھایی شکوھمندتر و برتر از نیروی بشر  به دشمنان در او موج زند،
و کرامات و معجزاتی از وی بظھور رساند، و او را پس از  عادی به او بخشد،

  مرگش دوباره زنده کند؟
اگر به این سؤال، پاسخ منفی دھید، خدای شما به ضعف و ناتوانی 

تواند  مبدء ھستی نمی شود و چنین خدای ناقص و محدودی، محکوم می
، کتاب باشد و جز در عالم فرض و پندار وجود ندارد. و بعالوه با این جواب

خوانده  ٢»قادر مطلق«اید که بارھا خدا را  مقّدس خودتان را ھم انکار نموده
تمام شود  ولی چنانچه پاسخ شما مثبت باشد در آن صورت معلوم می است!

پس  !خدا باشدتواند صفات مخلوق  می بر شمردید، ÷صفاتی که از مسیح
 اید؟ وجود پنداشته بچه دلیل شما چنین موجودی را خلق ھستی و مبدء

که در کتاب مقّدس عالوه بر صفات مذکور، از گرسنگی و تشنگی  مخصوصاً 
 ÷و گریه و شکوه و سجده و عبادت مسیح ٣و رنج و اندوه و خواب و غفلت

 . ۹-۸خدای متجّلی، صفحه  -١
 نگاه کنید.  ۲، شماره ۱۳۲به عنوان نمونه: به مزامیر داود، مزمور  -٢
در این موقع عیسی در عقب قایق، سر «خوانیم:  می ۳۸، شماره ۴در مرقس، باب  -٣

خود را روی بالشی گذارده و خوابیده بود (شاگردانش) او را بیدار کردند و به او 
 »!. گفتند: ای استاد، مگر در فکر ما نیستی؟ نزدیک است غرق شویم
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آیند  ھای مخلوق بشمار می و این احوال از ویژگی ،نیز بروشنی یاد شده است
  نه از صفات قادر مطلق!

آور  از کارھای شگفت تر کم ÷ب موسیوانگھی معجزات عجی
زنده  –به اذن خدا  –ای را  شخص مرده نبوده است. اگر مسیح، ÷عیسی

ساخت.  ای مبّدل می زندهجانی را به افعی  موسی نیز چوبدست بی کرد، می
رود پھناور نیل نیز برای  ،١طوفانی به خاطر عیسی آرام گرفتدریای  اگر

مبتال بود، بدست  موسی شکافته شد. اگر شخصی که به برص (پیسی)
به برص  از موسی،عیسی بھبود یافت، شخص تندرستی نیز بدلیل شکوه 

غذایی اندک برای خورندگان بسیار، برکت و  اگر بدعای عیسی، !٢مبتال گشت
 ش از آسمان فرو ریخت!فزونی گرفت، بدعای موسی نیز پرندگان برای پیروان

گزارش  این امور شگفت انگیز در کتاب مقّدس (عھد عتیق) ۀچنانکه ھم
را باور دارند، پس چنانچه این قبیل ھا  آن شده است و مسیحیان نیز

دلیل بر ألوھّیت کسی باشد چرا کشیشان مسیحی، موسی را  معجزات،
 اند؟!  اند و این مقام را به عیسی اختصاص داده بخدایی نپذیرفته

و کلمه نزد  ،در ابتدا کمله بود« :سخن یوحّنا که گفته استدربارۀ  اّما
» خدا بود ... و کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد خدا بود و کلمه،

  ت که این سخن را جھات گوناگون جای تأمل دارد!باید دانس
و سخن  ،گفتار مزبور در انجیل یوحّنا از قول مسیح گزارش نشده :الً اّو 

و رأی یوحّنا  ،شود بلکه تعبیر شخصی یوحّنا است شمرده نمی ÷عیسی
شود که الأقل با سخن پیامبران خدا مخالفت نداشته  ھنگامی پذیرفته می

خوانیم که خدا  مقّدس از قول مالکی نبی به صراحت میباشد. اّما در کتاب 

 نگاه کنید.  ۳۹، شماره ۴به مرقس، باب  -١
 نگاه کنید.  ۱۰، شماره ۱۲به سفر اعداد، باب  -٢
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در حالی که یوحّنا اّدعا نموده  ١»پذیرم من که یھوه باشم تبدیل نمی« :فرمود
خدا بود و سپس بصورت جسم درآمد و در ابتدا نزد خدا و عین کلمه  :است

  پذیرد! خدای سبحان تبدیل می پس به گمان یوحّنا، در میان ما ساکن شد!
توان  سخن مزبور را با اطمینان خاطر به یوحّنای حواری ھم نمی :ثانیاً 

زیرا در أصالت انجیل یوحّنا میان علمای مسیحی اختالف نظر  ،نسبت داد
شناسی  باستان«در کتاب  –کشیش پروتستان  –وجود دارد. دکتر جان الدر 

  :نویسد می »کتاب مقّدس
بحث و گفتگوی فراوان شده، طبق انجیل یوحّنا دربارۀ  در سالھای اخیر«
ھای کھولت نوشته  یوحّنا این انجیل را در سال ترین احادیث کلیسا، قدیم
ولی برخی از محّققین، زمان نگارش این کتاب را دیرتر از آن  ،است

اند که زودتر از قرن سّوم میالدی  اند و حّتی گروھی معتقد بوده دانسته
  .٢»نوشته نشده است
ای  ترین نسخه کھن :گوید پسندد، می ظر گروه اخیر را نمیجان الدر که ن

است که از قرن  Rylandم به ریلند وموس ۀکه از انجیل کشف شده، نسخ
بخشی از « کند که این نسخه، دوم میالدی بیادگار مانده ولی اعتراف می

  .٣را در بر دارد» انجیل یوحّنا
در « :نویسد می ۶۰ ۀصفح »سنجش حقیقت«کشیش فندر در کتاب 

ھای  کوچکتری ھم وجود دارد که قسمتھای مسیحی، نسخ  کتابخانه
نوشته شده است. ھا  آن دربزبان یونانی  عھد جدید (انجیل) ۀمختلف

با چند  بردی) است که اخیراً  ۀپاپیروس (ساق ۀیک ورقھا  آن ترین قدیمی
ھای اکسیرنیکس که سی فرسخ در جنوب قاھره  دیگر در خرابه ۀورق

  .۶، شماره ۳کتاب مالکی نبی، باب  -١
 . ۱۱۶شناسی کتاب مقّدس، اثر دکتر جان الدر، ترجمه سھیل آذری، صفحه  باستان -٢
 . ۱۱۶شناسی کتاب مقّدس، صفحه  باستان -٣
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، پیدا شده است. این جزوه ما بین دویست و سیصد سال بعد از باشد می
میالد یعنی از دویست و ھفتاد إلی سیصد و ھفتاد سال قبل از تولد حضرت 

را شامل  مزبور باب اّول و بیستم انجیل یوحّنا ۀجزو. نوشته شده است مسیح
 . »است

خالصه آنکه ھیچ مدرک موّثقی در دست نداریم که به اثبات رساند فصل 
 است و مدارک موجود،یافته اّول از انجیل یوحّنا در زمان خود او نگارش 

پس از یوحّنا، نشان ای از انجیل مذکور را در دو یا سه قرن  وجوِد پاره
 دھند.  می

معلوم نیست که آیا چنان سخنی از یوحّنای حواری سر  اساساً  ،بنابراین
 اند؟!  اند و به انجیلش افزوده او بسته زده است یا دیگران آن را بر

ر ت فیلون نزدیک ۀبه فلسف آمده، عبارتی که در آغاز انجیل یوحّنا :ثالثاً 
و اگر پژوھشگران منصف به آثار متفلسف مذکور نظر  ت تا به قول مسیح!اس

به سخن بررسی کنند و آنگاه  »لوگوس«یا  »کلمه«دربارۀ  و رأی او راافکنند 
انجیل یوحّنا از  ۀیابند که دیباچ عیسی در ھمین زمینه بنگرند بخوبی در می

 تفاوت بسیار دارد!  ÷فیلونی برگرفته شده و با آموزش مسیح ۀفلسف
گاه شویم کافی است  »کلمه خدا«دربارۀ  ÷از تعلیم عیسیبرای آنکه  آ

عیسی چھل شبانه « :گوید این داستان را در انجیل مّتی بیاد آوریم که می
کننده به او  روز، روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد. در آن وقت وسوسه

عیسی  نان بشود!بگو این سنگھا  ١اگر تو پسر خدا ھستی :نزدیک شده گفت
انسان فقط بسته به نان زندگی فرماید  کتاب مقّدس می :گفتدر جواب 

  .٢»فرماید ای که خدا می نیست بلکه به ھر کلمه

سخن گفتیم و نشان دادیم که این تعبیر در » پسر خدا«پیش از این درباره تعبیر  -١
 آمده است. » بندگان محبوب خدا«انجیلھا بجای 

 . ۴-۲ ، شماره۴مّتی، باب  -٢
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خدا دارای کلماتی  ،÷یابیم که از دیدگاه مسیح از این سخن در می
دارد و چنانچه  ان را از زوال مصون مینسحیات اھا  آن چند است و با

ناگزیر بشمار آوریم، » الھیاقنومی «یا » خدایی توانا«ای را  بخواھیم ھر کلمه
نه آنکه به مفاد انجیل  شمار و اقانیم بسیار معتقد شویم! باید به خدایان بی

خدا دانسته و با مقام الوھّیت مّتحد پنداریم.  ۀیوحّنا، تنھا عیسی را کلم
از مطرح  ÷واجب است تا از راه تأّمل دریابیم که مقصود عیسی ،بنابراین
  چیست؟ »خدا ۀھر کلم«ساختن 

از کلمات مزبور،  ÷توانیم فھمید که مقصود مسیح میبا اندک دّقتی 
رسد تا زندگی  ھایی است که از سوی خدا می ھمان دستورات و فرمان

 ھا، دانیم که این فرمان و ھمه می ،ھا در عالم طبیعت برقرار ماند انسان
ھا  آن شود پس طبیعت شنیده نمی ۀھا در صحن ھیچگاه بصورت الفاظ و واژه

 ۀھای الھی چیزی نیستند که مای ھا و فیض جز نعمت ظھور،در مقام بروز و 
مخلوق آفریدگار گیتی بوده و از  و ھمگی، شوند بقاء و دوام زندگی انسان می

کلمات خدا که با دربارۀ  ÷اینست تعلیم مسیحالوھّیت برکنارند.  ۀمرتب
  و تفسیر پولس تفاوت بسیار داردرأی فیلون اسکندرانی 
حواری وادار شد مسیح را تومای « :سنده که گویداّما گواه دیگر نوی

کند زیرا  نیز اّدعای وی را ثابت نمی »!خداوند و خدای خود بخواند
چرا خودت را خدا « :به یھودیانی که بر او اعتراض نمودند ÷مسیح

در کتاب مقّدس گاھی از کسانی که کالم الھی را  :پاسخ داد که ؟!»خوانی می
این بود  ÷و مقصود مسیح ،تعبیر شده است »!خدایان«کنند به  دریافت می

آن بکار نرفته و  »حقیقی«در کتب مقّدسه، ھمواره بمعنای  »خدا« ۀکه واژ
عباراتی که در انجیل  ۀشود ھم و از اینجا فھمیده می ،دارد» مجازی«مفھوم 
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و علماء و  .∗حمل شوند »مجاز«کنند باید بر  حکایت می »مسیحخدایی «از 
اند از فھم  مفّسران انجیلی که تعابیر مزبور را بمعنای حقیقی برگردانده

شرح این موضوع در انجیل اند.  راھه رفته صحیح انجیل دور مانده و به بی
را بار دیگر یھودیان سنگ برداشتند تا او « :یوحّنا بدین صورت آمده است

من از جانب پدر کارھای نیک در برابر  :گفتھا  آن سنگسار کنند. عیسی به
یھودیان  کنید؟ مرا سنگسار میھا  آن ام، به خاطر کدامیک از شما انجام داده

خواھیم تو را سنگسار  برای کارھای نیک نیست که می :در جواب گفتند
عای الوھّیت کنیم بلکه به خاطر کفر تو است. تو که یک انسان ھستی اّد 

 :مگر در شریعت شما نوشته نشده است که :عیسی در جواب گفت کنی! می
شما خدایان ھستید؟ اگر خدا کسانی را که کالم او را دریافت کردند خدایان 

پس چرا  -شود  دانیم که کالم خدا ھرگز باطل نمی و ما می –خوانده است 
دھید  نسبت کفر میبه من که پدر مرا برگزیده و به جھان فرستاده است 

  ١؟»پسر خدا ھستم :گویم وقتی می
اّدعای الوھّیت  ÷با توّجه به سخنان فوق باید گفت که اگر مسیح

داشت الزم بود تا سخن یھودیان را تصدیق کند و سپس دالئل خود را بر 
خدا ضمن کتاب مقّدس در  ۀبازگو نماید نه آنکه نشان دھد واژ الوھّیتش

حقیقت الوھّیت را  برگزیده ھم بکار رفته است و با این تفسیر، مورد آفریدگاِن 
 از خود نفی نماید. 

بوده است در  ÷مسیح ۀتومای حواری نیز که شاگرد و تربیت شد آری،
ھمان معنایی را قصد نموده که مسیح » خدا« ۀھنگام گفتگو با عیسی از کلم

مغرض نتوان او را عیسی پرست دانست. یھودیان  ،و بنابراین .یاد کرده است

 ھا. و مانند این» شاھد پروردگار«و » برگزیده الھی«و » نماینده خدا«بمعنای  ∗
 . ۳۶-۳۱، شماره ۱۰یوحّنا، باب  -١
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کردند ھرگز نسبت الوھّیت به وی  دّقت می ÷ھم اگر در سخنان مسیح
خدا را نه تنھا پدر خود بلکه پدر  ÷شنیدند که عیسی دادند زیرا می نمی

نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود « :گوید می خواند و مثالً  نیز میدیگران 
نشان داده است که آفریدگار  ÷. در اینجا مسیح١»مرو خدای شما می و

خدای او و  جھان عالوه بر آنکه مقامی شبیه به سمت پدری بر ھمه دارد،
پندارند و یا  و بنابراین کسانی که عیسی را خدای خود می ،دیگران نیز ھست

  سخت در اشتباه ھستند! انگارند، او از جزئی از مقام الوھّیت می
در حقیقت خدا در « :گفته استپولس آورده که اّما آنچه نویسنده از 

چنانکه پیش از این گفتیم با مفاد کتاب مقّدس مخالفت  »!جسم ظاھر شد
پذیرد و یعقوب برادر  تبدیل نمی زیرا مالکی نبی تصریح نموده که یھوه، ،دارد

سخن  و خرد ھم بر درستی این ،نیز بھمین معنی گواھی داده است مسیح،
باید کتاب مقّدس و پیامبر خدا و دھد. پس علمای مسیحی یا  شھادت می

گر و  برادر عیسی و داوری عقل را تکذیب کنند و یا باید پولس را مبالغه
مؤمنی شّق  کنم که ھیچ مسیحی منحرف و بدعتگذار شمارند و گمان نمی

 نخستین را بر گزیند. 
گذشتگان  ۀاز دّومین تجرب رساله، بدنبال سخنان پیشین خود، ۀنویسند

از  –مسیح تجربه از اّدعای  -۲[ :کند چنین یاد می در اثبات خدایی عیسی!
اعمال و قّواتش  ۀطرفی مسیح خود نزد شاگردان خویش اّدعاھائی که شایست

بود، نمود و خود را با پدر یک دانست. اشاراتی از خود مسیح داریم که 
 ۀانجیل یوحّنا آیدر فصل دھم چنانکه  ،او مظھر خدا است که دھد گواھی می

 ۹ ۀو در یوحّنا فصل چھاردھم آی »من و پدر یک ھستیم« :فرماید می ۳
و به شاگردان خود سفارش  .»تھر که مرا دید، پدر را دیده اس« :فرماید می

 . ۱۷، شماره ۲۰یوحّنا، باب  -١
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بن و گرد سازند و ایشان را باسم أب و امردم را شا ۀفرماید که رفته ھم می
. در اعمال مّھم خویش در شفای بیماران و تعالیم روح القدس تعمید دھند

داد که منبع و  نمود و طریقی نشان می ای اتخاذ می ھمیشه نحوه بمردم،
قّوات و فیوضات، خود او است یعنی برخالف طرق انبیاء سلف که  ۀسرچشم

برای انجام ھر کار فوق بشر و یا در تعالیم خود ھمیشه متمّسک به نیروی 
طلبیدند که  از آن نیرو که خدا باشد امداد می دند و در آغاز،خارج از خود بو

اغلب ھم پروردگار آنان را ھدایت نماید تا بتوانند چنین و چنان کنند و 
  :شدند زیرا موّفق نمی

 ذات نایافتـــه از ھســـتی بخـــش
 

 کی تواند که شود ھستی بخش؟! 

بذات بوده ذاتی و ھستی بخش وجود داشت که قائم اّما در مسیح نیروی 
جوشید و فیوضات الھی  عمیق، اعمال خدایی از او می ۀو چون چشم ،است

کوتاه سه سال و  تکرد .... مسیح در این مّد  در او و از خود او فوران می
اعمالی انجام داد که تاریخ بشر جز از او از شخص دیگری بیاد ندارد.  ،اندی

مسیح توانست جزر و مّد قرون را در این مّدت کوتاه تغییر دھد و تاریخ 
ھا  این ۀھماو سرآغاز تاریخ جھان گردید. جھان را دگرگون سازد و توّلد 

م بذات که قائ مستلزم نیروی مافوق بشری است یعنی نیروی خدا و نیروئی
  .١و بعبارت دیگر خود خدا باشد]
  :ھت قابل ایراد استجند چاز  سخنان نویسنده در اینجا،

من و پدر یک « :کند که مسیح فرمود آنکه وی از یوحّنا گزارش می :اّول
و اّدعا دارد که این سخنان  »ھر که مرا دید، پدر را دیده است«و » ھستیم

اّما این برداشت  دھد که مسیح، ھمان پدر یعنی خدای جھان است! نشان می
سازد، از قبیل آنکه  که در انجیل یوحّنا آمده نمیھای دیگر عیسی  با گفته

 . ۱۰-۹صفحه » خدای متجّلی«رساله  -١
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پدر از من بزرگتر « :و نیز گفت .١»روم من نزد پدر می« :عیسی فرمود
حرمتی کند، به پدر که  یببه پسر که  کسی« :و ھمچنین فرمود .٢»است

از خود کاری « :و نیز گفت .٣»حرمتی کرده است او است بی ۀفرستند
و  .٤»گویم کنم بلکه ھمانطور که که پدر بمن تعلیم داده است سخن می نمی

من از پدر « :و ھمچنین گفت .٥»ام من از جانب خدا آمده« :نیز فرمود
و نیز  .٦»دیگری به شما خواھد داد ۀدھند درخواست خواھم کرد و او تسّلی

... این سخنان و ٧»من، باغبان استمن تاک حقیقی ھستم و پدر « :فرمود
دیگر که یوحّنا گزارش نموده نمایشگر آنند که مسیح بلحاظ ذات  ۀھا گفت ده

باید فھمید آنجا که  از پدر جدا بوده و با مقام الوھّیت متحد نیست. بنابراین،
  چه مقصودی داشته است؟ »پدر یک ھستیممن و « :عیسی گفته
کمک گرفتن از سخن دیگر  ،÷شیوه برای تفسیر سخن مسیحبھترین 

اینک اگر به انجیل ». را با انجیل باید تفسیر نمودانجیل « :او است یعنی
 فقط برای« :خوانیم که مسیح گفته است در آنجا می یوحّنا رجوع کنیم،

پیام و  ۀبوسیلکنم بلکه برای کسانی ھم که  دعا نمی (شاگردانم)ھا  این
آنان یکی باشند  ۀتا ھم کنم) نان بمن ایمان خواھند آورد (دعا میشھادت آ

 . ۱۲، شماره ۱۴یوحّنا، باب  -١
 . ۲۸، شماره ۱۴یوحّنا، باب  -٢
 . ۲۳، شماره ۵یوحنا، باب  -٣
 . ۲۸، شماره ۸یوحّنا، باب  -٤
 . ۴۲، شماره ۸یوحّنا، باب  -٥
 . ۱۶، شماره ۱۴یوحّنا، باب  -٦
 . ۱، شماره ۱۵یوحّنا، باب  -٧
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چنان که تو ای پدر در من ھستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی  آن
  ١».!باشند

در اینجا مراد از یکی شدن، ھماھنگی و پیوندی است که از راه ایمان 
ھا، با ذات الھی برابر و یگانه  آید نه آنکه انسان میان انسان و خدا بوجود می

 ۀبلکه ھم ،مسیح نیست ۀویژ شوند و گرنه باید گفت که مقام خدایی،
ھا خدا  به میلیون یابند و بجای قبول تثلیث، مؤمنان، بمقام الوھّیت دست می

ت بلکه وحدت در وحدت در ذات نیس وحدت با خدا، ،آری باید ایمان آورد!
شود که خدا  از ھمان چیزی راضی مییعنی انسان مؤمن  ،رضاء و اراده است

 خواھد. کند که خدا آن را می از آن خشنود است و ھمان چیزی را اراده می
گوسفندان من صدای مرا « :فرماید می ÷در آنجا که عیسی ،بنابراین

ھا  آن آیند. من به من میبدنبال ھا  آن شناسم و را میھا  آن و من شنوند می
ھرگز ھالک نخواھد شد و ھیچ کس ھا  آن بخشم و می حیات جاودان

را از دست من بگیرد. پدری که آنان را به من بخشیده است ھا  آن تواند نمی
را از دست پدر من بگیرد. ھا  آن تواند از ھمه بزرگتر است و ھیچ کس نمی

ما یکی است، نه آنکه من  یعنی خواست و رضایت .٢»من و پدر یک ھستیم
من با من است. پدر  ۀفرستند« :چنانکه باز عیسی فرموده ھمان پدر ھستم!

سازد به عمل  مرا تنھا نگذاشته است، زیرا من ھمیشه آنچه او را خشنود می
  .٣»آورم می

» ھر که مرا دید، پدر را دیده است« :که فرموداما گفتار دیگر مسیح 
با دعوت بسوی خدا و  پیامبران) ۀ(مانند ھممعنایی جز این ندارد که عیسی 

خدای توانا را به ایمان آورندگان نشان داد و  اذن خدا آورد،معجزاتی که به 

 . ۲۱-۲۰، شماره ۱۷یوحّنا، باب  -١
 . ۳۰-۲۷، شماره ۱۰یوحّنا، باب  -٢
 . ۲۹، شماره ۸یوحّنا، باب  -٣
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به شناسایی خدا  ÷پس دیدار مسیحاو را به اھل بصیرت معّرفی کرد. 
گواه ما بر درستی این  ان خدای نادیده باشد!انجامید نه آنکه خود، ھم

در انجیل یوحّنا از مسیح گزارش سخنانی است که بدین صورت  تفسیر،
 اگر چه جھان تو را نشناخته است، من تو را شناختم و ای پدر عادل،« :شده
ه آنان شناسانیدم با ردانند که تو مرا فرستادی. من تو  می (شاگردانم)ھا  این

ھا  آن که تو نسبت بمن داشتی درو باز ھم خواھم شناسانید تا آن محّبتی 
  .١»باشمھا  آن باشد و من ھم در

ھر که  :عیسی با صدای بلند گفت« :خوانیم که و باز در انجیل یوحّنا می
من نیز ایمان آورده  ۀبه من ایمان بیاورد نه فقط به من بلکه به فرستند

عیسی  ۀ. و البته فرستند٢»مرا دیده است ۀفرستند بیند، که مرا میاست. ھر 
 ھر کس غیر از خود او است.  ۀبا او تفاوت دارد چنانکه فرستند

و دیگر روحانّیون  »خدای متجّلی« ۀما ھنگامی که برداشت نویسند
بینیم که  رویم زیرا می خوانیم در شگفتی فرو می می مسیحی را از انجیل،

تأّمل در کتاب مقّدس، گاھی از فھم ھا  سال این انجیل شناسان، پس از
 ۀو مانند نویسند مانند! ای که از مسیح گزارش شده باز می سخنان ساده

مّتحد  ،ذات ۀکنند که عیسی اّدعا داشته، من با پدر در مرتب مزبور گمان می
 :اند که مسیح فرمود با آنکه در انجیل یوحّنا به تصریح خوانده تیم!و یکی ھس

اگر قضاوت ھم بکنم قضاوت من درست است، چون در این کار تنھا نیستم «
در شریعت شما (یھودیان) ھم بلکه پدری که مرا فرستاد نیز با من است. 

معتبر است یکی خود من ھستم که  نوشته شده است که گواھی دو شاھد،
آیا . ٣»دھم و شاھد دیگر پدری است که مرا فرستاد بر خود شھادت می

 . ۲۶-۲۵، شماره ۱۷یوحّنا، باب  -١
 . ۴۵-۴۴، شماره ۱۲یوحّنا، باب  -٢
 . ۱۸-۱۶، شماره ۸یوحّنا، باب  -٣
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دو شاھد را  دھند که برخالف قول مسیح، اجازه میعلمای مسیحی به خود 
توانیم بپذیریم که فھم این مسئله برای  ما نمی یک شاھد بشمار آورند؟!

کنیم چون آنان گرفتار تقلید  ان میدانشمندان مسیحی دشوار باشد بلکه گم
 خواھند این موضوع روشن را دریابند.  اند نمی و تعّصب شده

در مسیح نیروی ذاتی و « :آنکه نویسنده چنین وانمود کرده که :دوم
 عمیق، ۀو چون چشم ،ھستی بخش وجود داشته که قائم بذات بوده است

و از خود او فوران جوشید و فیوضات الھی در او  اعمال خدایی از او می
برخالف طریق انبیاء سلف بود  نماید که روش مسیح، و اّدعا می». کرد می
فوق بشری و یا در تعالیم خود، ھمیشه متمسک به انجام ھر کار برای « :که

نیروی خارج از خود بودند و در آغاز از آن نیرو که خدا باشد امداد 
سراپا نادرست است و صدور آن از کشیشی  و این سخنان، »!طلبیدند می

گویی با انجیل  این کلمات، ۀرسد. نویسند عیسوی بسیار عجیب بنظر می
و گرنه بخوبی  آشنایی ندارد و یک بار آن را بدّقت بررسی نکرده است!

تصریح نموده امکانی که برای کارھای فوق بشری  ÷دانست که مسیح می
 :فرماید ده شده است چنانکه میداشته از سوی خدای عالم به او دا

به پسر ھم این قدرت را بخشیده تا  حیات است، ھمانطور که پدر منشأ«
پیش  ÷دید که در انجیل آمده عیسی و ھمچنین می .١»منشأ حیات باشد
بخدای تعالی توّسل جست و دعا کرد تا حاضران » ایلعازر«از زنده ساختن 

نماید  و رسالتش را تصدیق میپذیرد  بدانند که خدا درخواست وی را می
پس سنگ را از جلوی قبر برداشتند. آنگاه عیسی به « :خوانیم چنانکه می

ای.  کنم که سخن مرا شنیده تو را شکر می ای پدر، :آسمان نگاه کرد و گفت
کسانی که شنوی ولی بخاطر  دانستم که تو ھمیشه سخن مرا می من می

 . ۲۶، شماره ۵یوحّنا، باب  -١
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ای.  ایمان بیاورند که تو مرا فرستادهھا  آن اند این را گفتم تا اینجا ایستاده
آن  ای ایلعازر بیرون بیا! :عیسی با صدای بلند فریاد زد پس از این سخنان،

مرده در حالی که دستھا و پاھایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمالی 
  .١»پوشیده بود، بیرون آمد

نداشت بلکه  »قائم بذات«و  »خود جوش«مسیح، نیروی  ،بنابراین
شد تا معجزاتی را بنمایش گذارد ھمانگونه که  موّفق می پیوسته از راه دعا،

 .»شنوی دانستم که تو ھمیشه سخن مرا می من می« :بخدای متعال گفت
در جمع سخنان مسیح با یکدیگر باید گفت که او از راه دعا بدرگاه الھی  آری،

از معجزات او ھمچون  حیات باشد. و در حقیقت ھر یک توانست منشأ می
شد که خدا آن را بدست وی آشکار  از افعال الھی شمرده می«دیگر پیامبران 

خواست تا  اگر در شرائطی خدای تعالی نمی ،بھمین اعتبار .»ساخت می
 یا الاقل معجزات بزرگ مسیح به ظھور پیوندد، ای صورت پذیرد، معجزه

 انجام دھد ھمانگونه که درالعاده و مھّمی  توانست کار خارق مسیح نمی
نتوانست ھمانند دیگر  »ناصره«در شھر خود  ÷آمده عیسی ھا انجیل

در انجیل مرقس  شھرھا، معجزات بزرگ و دلخواھش را نشان دھد!
ای بکند فقط دست  نتوانست در آنجا ھیچ معجزهاو (مسیح) « :خوانیم می

تی اگر قدرت راس. ٢»را شفا دادھا  آن خود را روی چند بیمار گذاشت و
 قائم بذات و فناناپذیر بود چرا نتوانست در شھر ناصره مثالً  ÷مسیح

  مردگان را زندگی بخشد و کوران را بینا کند؟!
اّدعا دارد که مسیح عالوه بر » خدای متجّلی« ۀشگفت آنکه نویسند

در تعالیم خویش نیز با نیروی بیرون از خود ارتباط  استقالل در معجزات،

 . ۴۴-۴۱، شماره ۱۱یوحّنا، باب  -١
 . ۵، شماره ۶مرقس، باب  -٢

 

                                                 



 ٨٥ ثیتثل ۀبار در یحیمس یعلما شبهات: سوم فصل

برای انجام ھر کار فوق بشری و یا در « :و برخالف انبیاء سلف که نداشت!
عیسی تنھا به  »اند تعالیم خود ھمیشه متمّسک به نیروی خارج از خود بوده

  خویش مّتکی بود!ذات 
نبّوت  سازد، گذشته از آنکه با نّص انجیل نمی اّدعای مزبور، :باید گفت

خواھد خدایی  کسی که ناشیانه می ،آری کند! را نیز متزلزل می ÷مسیح
در  یابد، مسیح را به اثبات رساند عالوه بر اینکه بدان مقصود دست نمی

از وحی  کند که مسیح، آورد یعنی اّدعا می پیامبری عیسی ھم رخنه پدید می
با آنکه در  گفت! الھی برخوردار نبود بلکه بحکم الوھّیتش، از خود سخن می

گویم بلکه  من از خود سخن نمی« :یح آمده استانجیل یوحّنا از قول مس
پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت 

  .١»کنم
بجای آنکه در اثبات مّدعایش  »خدای متجّلی« ۀنویسندآنکه  :سوم

 »شعار دادن«به  ھای مسیح بھره گیرد، سخنانی خردپذیر آورد یا از گفته
مسیح توانست جزر و مّد قرون را در این مدت کوتاه تغییر « :که !پردازد می

اگر  !٢دھد و تاریخ جھان را دگرگون سازد، توّلد او سرآغاز جھان گردید ...
که نویسنده، بر الوھّیت دلیل بر خدایی کسی بشمار آید پس باید  این اوصاف،

غییر داد و زیرا آن بزرگوار ھم جزر و مّد قرون را ت نیز معتقد شود! ج محّمد
اش، سرآغاز تاریخ مسلمانان  تاریخ جھان را دگرگون ساخت و ھجرت فرخنده

ھیچ کدام از این امور، دلیل بر خدایی کسی از آدمیان شمرده شد. با اینکه 
خدا  ۀھردو از بندگان برگزید -السالم  ماعلیھ -نیست و عیسی و محّمد 
تا بر فلسطین و در روزگار خود موّفق نشد  ÷بودند ھرچند که عیسی

 . ۴۹، شماره ۱۲یوحّنا، باب  -١
 سرآغاز تاریخ مسیحّیت است! » سرآغاز جھان«ظاھرًا مقصود نویسنده از  -٢
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و بگمان مسیحیان، بدست دشمنان  ،شھرھای پیرامون آن چیره گردد
سرزمین عرب را فتح در عصر خویش  ج ولی محّمد ،مغلوب و مصلوب گشت

نجات یافتند و به آئین توحید پرستی  کرد و دشمنانش بدست او از بت
  گرویدند!

و حقانّیت تثلیث  نویسنده از سّومین دلیل خود بر خدایی مسیح!
 کند:  بدینگونه یاد می

از طرفی پنجاه روز بعد از قیام  –تجربه از روز نپطیکاست (پنجاھم)  -۳[
خود بشاگردان  ھمانطوری که مسیح قبالً  یعنی ده روز بعد از صعود،مسیح، 

وعده داده بود نیروی مخصوصی که نیروی خدائی باشد بر آنان نازل شد. در 
این نیرو که روح القدس  خداوند، ۀانتظار شاگردان و وعدروز موعد مطابق 

فاقد آن بودند بر ھمه نازل  شود بطریق مخصوصی که قبالً  نیز نامیده می
ای  گردید. از آن به بعد بود که توانستند مانند استاد خویش کارھای برجسته

بانجام رسانند. آن روز آغاز نھضت مسیحّیت بشمار رفت. شاگردان مجّھز به 
مختلف بظھور نیروی جدیدی گردیدند و قّوات مافوق بشری از آنان بطریق 

اّتحاد و  ۀنزاع و نفرت و حسد و کینه و بدبینی آنان، بروحیّ  ۀیّ روحرسید. 
صمیمّیت و برادری و برابری تبدیل یافت. روح ترس آنان به شجاعت و 

ه در زمان بزرگی و برتری ک ۀطلبی آنان به فروتنی مبّدل گردید. روحیّ  جاه
و تگی شذخدمتگزاری و از خود گ ۀنشان دادند اکنون بروحیّ  مسیح از خود

.... و ھمچنین از آن پس، توانستند اکاری در راه ھمنوعان تبدیل یافتفد
بیماران را شفا دھند و کوران را بینا نمایند و حّتی مردگان را حیات بخشند 

 اینان مردمان اّمی، و مانند استاد خویش اعمال برجسته بظھور رسانند
 ۀاکنون نھضتی در نتیج اند، ماھیگیر و باجگیر و ترسوی چند روز قبل بوده

دھند.  اند بطوری که اعمال خدائی انجام می سکونت روح القدس ایجاد کرده
 اینان بمرور زمان درک کردند که نیروئی که عامل چنین اعمالی است و در
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ند ھمانا نیروی خدا و خود خدا یا به عبارت قرار دارد و قبًال فاقد آن بودھا  آن
باشد. اینان نتوانستند این نیروی جدید را که اکنون  دیگر روح القدس می

اند از خدا مجّزا بدانند. این نیرو را خدا و روح القدس خواندند.  تحصیل کرده
شد و در عمل نیز این نیرو از خدا و خود خدا بود که در زندگی آنان وارد 

  ١!]کند میھمیدند که خدا در ایشان زندگی بخوبی ف
 از دو نظر قابل بررسی و نقد است:این بیانات 

بدستاویز  را به مقام خدایی رسانده بود!نویسنده پیش از این، مسیح  :الً اّو 
کرد و مردگان را حیات  داد و کوران را بینا می بیماران را شفا می آنکه وی،

توانستند مانند « بخشید... و اینک اّدعا دارد که حوارّیون عیسی نیز، می
توانستند بیماران « :یعنی» ای بانجام رسانند استاد خویش کارھای برجسته

پس »! خشندرا شفا دھند و کوران را بینا نمایند و حّتی مردگان را حیات ب
سه «نیز مقام الوھّیت قائل شود و  ناگزیر باید برای دوازده تن حواری،

رساند و یا اگر حوارّیون را از نوع انسان و از  »!پانزده خدایی«را به  »خدایی
چنان  شمرد الزمست اعتراف نماید که نشان دادِن  مخلوقات خدا می ۀجمل

توانند  گان خدا، بیاری حق میمعجزاتی دلیل بر الوھّیت انسان نیست و آفرید
و در این صورت، رخنه در الوھّیت مسیح  معجزات مزبور را بنمایش گذارند!

بارھا  ÷بویژه که مسیح ،افکنده و به آفریده شدن او اذعان کرده است
یعنی  .٢است» پسر انسان« –مانند دیگر پیامبران  -تأکید ورزیده که وی 

در انجیل مّتی و مرقس  مثالً  آدمی زادگان شمرده، ۀخویشتن را از زمر
ھر که بخواھد باالتر از ھمه شود « :خود گفتدربارۀ  خوانیم که عیسی می

 . ۱۲-۱۱خدای متجّلی، صفحه  -١
و حزقیال  ÷مثًال برای دانیال نبی» پسر انسان«چنانکه در کتاب مقّدس، تعبیر  -٢

و به کتاب حزقیال،  ۱۷نیز آمده است. (به کتاب دانیال، باب ھشتم، شماره  ÷نبی
 نگاه کنید).  ۱، شماره ۲باب 
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باید غالم ھمه باشد. پسر انسان نیز نیامده تا خدمت شود بلکه تا خدمت 
زمانی « :خوانیم که عیسی به شاگردانش فرمود می. یا در انجیل لوقا ١»کند

که شما آرزوی دیدن یکی از روزھای پسر انسان را خواھید  خواھد آمد
به مرد کوری که از راه  ÷ه که مسیحدیا در انجیل یوحّنا آم .٢...»داشت 

 :آن مرد پاسخ داد به پسر انسان ایمان داری؟آیا « :اعجاز بینا شده بود گفت
ای و او  تو او را دیده :عیسی به او گفتکیست تا به او ایمان آورم؟  ،ای آقا

  .٣»گوید... ھمان کسی است که اکنون با تو سخن می
باید انسانی دانست  –ھمانند دیگر انبیاء  –بنابراین، عیسی بن مریم را 

آیات و معجزات درخشان برخوردار او را برگزیده و از نعمت که خدایش 
و حّجت خدا بر خلق ھای الھی را به ھمنوعان خویش برساند  فرموده تا پیام

  :خوانیم شد ھمانگونه که در قرآن مجید در وصف وی میبا

ٰٓءِيَل  إِنۡ ﴿ َِ�ٓ إِۡسَ� ۡ�َعۡمَنا َعلَۡيهِ وََجَعۡلَ�ُٰه َمَثٗ� ّ�ِ
َ
 ﴾٥٩ُهَو إِ�َّ َ�ۡبٌد �

 ].٥٩الزخرف:[
ای نبود که نعمتش بخشیدیم و وی را برای بنی  جز بندهاو (مسیح) «

 ».قرار دادیم ھدایت) ۀعبرت (و مای ۀاسرائیل نمون
ھمچون  –رساله، پذیرفته است که حوارّیون مسیح  ۀنویسند :ثانیاً 

ور بودند ولی روح القدس را ھمان  از تأییدات روح القدس بھره –خودش 
اینان بمرور زمان درک کردند که « :نویسد پندارد! و می خدای گیتی می

فاقد آن  قبالً قرار دارد و ھا  آن نیروئی که عامل چنین اعمالی است و در
 »!باشد بودند، ھمانا نیروی خدا و خود خدا یا بعبارت دیگر روح القدس می

 . ۴۵-۴۴، شماره ۱۰و مرقس، باب  ۲۸-۲۷، شماره ۲۰مّتی، باب  -١
 . ۲۲، شماره ۱۷لوقا، باب  -٢
 . ۳۷-۳۵، شماره ۹یوحّنا، باب  -٣
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زیرا در انجیل بوضوح  ،در صورتی که روح القدس غیر از خدای عالم است
بصورت کبوتری در  پذیرد و مثالً  آمده که روح القدس تغییر و تبدیل می

که عیسی از آب بیرون ھمین « :نویسد چنانکه در انجیل مرقس می آید! می
آمد دید که آسمان شکافته شد و روح القدس بصورت کبوتری به سوی او 

چنانکه  الیرناشدنی است و دگرگونناپذیر  . اّما خدای جھان تبدیل١»فرود آمد
یعقوب حواری  ۀآشکارا خبر داده و در رسال از این حقیقت، ÷مالکی نبی

خواھد  رساله با این قبیل دالئل، می ۀآیا نویسند،نیز بدان تصریح شده است
مشکل تثلیث را حل نماید و الوھّیت مسیح را به اثبات رساند و کاری را که 

  ؟!به پایان برد دیگران از انجامش ناتوان ماندند،
نتایج حاصله از «نویسنده از آنچه که گذشت بعنوان  صورت، بھر
با اینکه موضوع تثلیث اقدس و « ...  :کند بدین صورت یاد می» ھا تجربه

شود ولی شاگردان مسیح  توضیح آن بطور وضوح در کتاب مقّدس یافت نمی
حقیقی و روشن و مطلبی  ای عملی یش از تثلیث تجربهدر زندگی خو

مھم مسیحی گردید. علمای مسیحی  ۀمنبع عقید اند. و آن تجربه بعداً  یافته
عملی به تفکّر پرداختند تا اینکه باین  ۀدر قرون متمادی در مورد این تجرب

مسیح و مصاحبت  ۀشاگردان اّولیّ  ۀکه در دنبال این تجربنتیجه رسیدند 
حقایقی در مورد تثلیث وجود  مسیح با آنان و اّدعاھا و اعمال الھی مسیح،

 ۀاین عقید کلیسای مسیح بعد از پنج قرن تفّکر و تعّمق و مباحثه،دارد. 
نیز از اصول ایمان شاگردان بوده است، بطور رسمی  تثلیث را که قبالً 

لغات مشکلی استعمال کرد که ھنوز بین پذیرفت و برای رسانیدن حقایق، 
ھای مسیحی تنظیم گردید که  ، اعتقاد نامهپس از آنرود.  مسیحیان بکار می

 . ۱۰، شماره ۱مرقس، باب  -١
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یکی از مھمترین عقاید ز وو تا امر ،مھم مسیحی است ۀشامل این عقید
  .١»رود میمسیحّیت بشمار 

که نظر خوانندگان گیری، اعترافات جالبی آمده است  در خالل این نتیجه
  :کنیم  ارجمند را بدانھا جلب می

(بلکه ضّد  شود! موضع تثلیث و توضیح آن در کتاب مقّدس یافت نمی -۱
 ٢»واحد حقیقی«خدا را  چه انجیل، شود! دیده می ھا انجیل آن در

 کند که با واحد مجازی و مرکب تفاوت دارد).  معرفی می
علمای مسیحی، قرون متمادی به تفّکر پرداختند تا دریافتند که  -۲

(و چنانکه دیدیم امثال  د!حقایقی در مورد تثلیث وجود دار
گوستین و توماس اکوینی و دیگران از تناقض گویی پروا نکردند تا  آ

  تثلیث را به اثبات رسانند)!
 ۀعقید سا پس از پنج قرن که از دوران مسیح سپری شده بود،کلی -۳

شاگردان » اصول ایمان«تثلیث را بطور رسمی پذیرفت و آن را از 
آمد در  بود، الزم می(اگر تثلیث از اصول مسیحیت  عیسی دانست!

قرن اّول مسیحی رسمًا مورد پذیرش کلیسا قرار گیرد نه بقول 
 نویسنده، بعد از پنج قرن)! 

تا بکمک لغات مشکلی را بکار برد ( تثلیث، ۀسا برای تبلیغ عقیدکلی -۴
مردم تلقین کند که عظمت تثلیث باالتر از  ۀھا به تود سنگینی واژه

 آورید)! » ایمان«و باید بدون دلیل بدان  ،فھم و ادراک شما است

 . ۱۳-۱۲خدای متجّلی، صفحه  -١
و حیات جاودانی اینست که ترا «خوانیم:  می ۳، شماره ۱۷در انجیل یوحّنا، باب  -٢

 ». خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند
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ھای مسیحی تنظیم گردید که  اعتقادنامه ھا، پس از گذشتن این دوره -۵
اصلی که انجیل مسیح و  ۀتثلیث را در بر دارد (و اعتقادنام ۀعقید
 ھای پطرس و یعقوب ... باشد از آن خالی است).  رساله

 :بقول قرآن کریم ،آری

وَن ﴿ ا َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ  ].٢٤آل عمران: [ ﴾٢٤وََغرَُّهۡم ِ� دِينِِهم مَّ
 !».استھایی که بر خدا بستند آنان را در دینشان فریب داده  دروغ«

 





 
 
 

 

 فصل چهارم:
 بار تثلیث لوازم و آثار زیان

لَمۡ ﴿
َ
ُ ٱتََر َكۡيَف َ�ََب  � ۡصلَُها ثَابِٞت  �َّ

َ
َمَثٗ� َ�َِمٗة َطّيَِبٗة َكَشَجَر�ٖ َطّيَِبٍة أ

َمآءِ ٱَوفَرُۡ�َها ِ�  ُ�لََها ُ�َّ ِحي� �ِإِۡذِن َرّ�َِهاۗ َوَ�ۡ�ُِب  تُۡؤِ�ٓ  ٢٤ لسَّ
ُ
ُ ٱأ ۡمَثاَل ٱ �َّ

َ
�ۡ 

ُروَن  ِمن  ۡجُتثَّۡت ٱَ�َِمٍة َخبِيَثةٖ َكَشَجَرٍ� َخبِيَثٍة  َوَمَثُل  ٢٥لِلنَّاِس َلَعلَُّهۡم َ�َتَذكَّ
�ِض ٱفَۡوِق 

َ
 .١]٢٦ -٢٥ابراهیم: [ ﴾٢٦َما لََها ِمن قََرارٖ  ۡ�

ھای فراوان ببار آورده است. چه بسیار  زیانتثلیث در تاریخ مسیحّیت 
و چه بسیار فرزانگانی که  ،اند شمه گرفتهچای که از آن سر عقاید نابخردانه

اند. و چه بسیار آزاد اندیشانی  بجرم نپذیرفتن تثلیث به کام مرگ در افتاده
اگر کسی این  اند! رویگردان شده ÷از آئین مسیح که در برخورد با تثلیث،

سه مسئله را در تاریخ مسیحّیت پیگیری کند، از دیدگاه مذھبی به نتایج 
گذاران تثلیث در  پایه یابد که اّوالً  وحشتناکی خواھد رسید و بروشنی در می

و  .اند آیین او نمودهخیانت بزرگی به پیامبر مقّدس خود و  جھان مسیحّیت،
آلود و  را بر سر پندار شرک ÷پرست و حقیقی مسیحپیروان یکتا :ثانیاً 

آیا ندیدی که خدا چگونه مثالی زد؟ سخن پاک را به درخت پاک (و سالمی) ھمانند  -١
اش را دائمًا  ن رفته، میوهاش (در زمین) استوار است و شاخ آن در آسما کرد که ریشه

زند شاید (حقایق) را بیاد  ھا می آورد و خدا برای مردم مثل به فرمان خدای خود می
آورند. و مثل سخن ناپاک ھمچون درخت ناپاک (و فاسدی) است که از روی زمین 

 ماند.  آورد و) نه ھمواره برقرار می برکنده شده (نه ثمره مفیدی می

                                                 



 دعوت مسیحیان به توحید  ٩٤

دار  عالم انسانی را سخت جریحهو با این کار  ،اند موھومی، بسیار آزرده
  اند! ساخته

برگیریم و ھای مزبور پرده  کوشیم در این فصل از زیان ما می
بیان  و البّته در ،ھای تثلیث را در تاریخ کلیسا خاطرنشان سازیم ویرانگری

 کنیم.  از رعایت اختصار خودداری نمی مقصود،

 تثلیث و آراء خرافی!
توانند انسانی را که  این موضوع روشن است که افراد با شعور ھرگز نمی

ازلی و مرجع ابدی ھستی  مبدأ روزی زاده شده و روز دیگر مرده است،
گاھی از ضعف ،شمارند ھا و نیازھای بشری (ھمچون گرسنگی و  و با آ

نیاز و  وی را خدای بی در او، غفلت و درد و اضطراب ...) تشنگی و ترس و
ای از امور بخواھند این  پارهو اگر روزی تحت تأثیر  ،دگرگون ناشدنی بدانند

به باور نکردنی را با یکی از پسران آدم تطبیق کنند، ناچار  ۀعقید
ھای ساختگی  و رأی خود را بدستاویز اندیشه ،آورند روی می »!بافی فلسفه«
باید انتظار داشت که در جھان مسیحّیت،  ،کنند. بنابراین می »توجیه«

ای برای موّجه نشان دادن تثلیث و الوھّیت مسیح پدید آمده باشد  فلسفه
مزبور بنظر اھل تحقیق از صّحت و استحکام برخوردار نباشد  ۀھرچند فلسف

ھای  ھای فکری یا افسانه ی و نامعقول، جز بکمک مغالطهخرافکه البّته آراء 
  !دشون توجیه نمی موھوم (اساطیر)

ای که ضمن آثار و مقاالت مسیحیان در پیرامون تثلیث مالحظه  فلسفه
  :شود بطور خالصه اینست که می

به گناه آلوده شد  ممنوعه، ۀانسان نخستین (آدم) بعّلت خوردن از شجر«
موروثی ھا  آن و در میان ،و این گناھکاری از آدم به فرزندان وی انتقال یافت

خواست  که میخالق عالم  یعنی ھمگی بطور فطری مجرم شدند! ،گردید
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ھا  آن فرزندان آدم از گناه و نتایج زیانبار آن نجات یابند مالحظه کرد که
رو تصمیم  ت رھایی پیدا کنند، از اینشریععمل به قوانین توانند از راه  نمی

(یا پسر اقنومی از وجود خود برای این کار،  گرفت که دست به فداکاری زند!
بجھان فرستاد  خویش) را بصورت انسانی که از مریم مقّدس زاده شد، ۀیگان

ھا به رنج و سختی افتد و مورد اھانت قرار گیرد و  تا در راه رستگاری انسان
و  آویخته شود تا ھر کس بدو ایمان آورد، آمرزش و نجات یابد! باألخره به دار

بکمک اقنومی است که بجھان ما آمد و عیسای مسیح ھمان اقنوم إلھی 
 بدست دشمنان،انسان را رھبری نمود و سرانجام  دیگر بنام روح القدس،

 ».!!مصلوب و مقتول گردید و سپس زنده شد و به دست راست خدا نشست
ھای گوناگون قابل نقد و  انگیز که از جنبه خرافی و شگفت ۀاین فلسف

 ۀولی سرچشمشود  کھن در آثار مسیحیان دیده میاز روزگاران  ایراد است،
بلکه اساطیر و  ،انجیل مسیح و تعالیم او نیست –چنانکه خواھد آمد  –آن 

 عالمپرست شایع بوده و متأسفانه  پندارھایی است که در قدیم میان اقوام بت
 ای تحت تأثیر قرار داده است.  مسیحّیت را بطور گسترده

 نزدیک بودند، ،یعنی فلسطین ÷که به زادگاه مسیح اھالی سورّیه
از زنی باکره ھا  آن پرستیدند که بگمان را می »تموز«خدای موھومی بنام 

ھا فداکاری  در راه نجات انسان توّلد یافته بود. تموز بنابر اساطیری سوری،
ای را  نمود تا آنجا که بدار آویخته شد. مردم سورّیه در ھر سال، روز ویژه

ای از او  گذراندند و مجّسمه برای یادآوری از منجی خود به سوگواری می
آمدند و گریه  نھادند و در پیرامونش گرد می ساخته آن را بر بستر می

  .١کردند می

 فصل دّوم، چاپ بیروت نگاه کنید. » لوثنّیة فی الّدیانة الّنصرانّیةعقائد ا«به کتاب:  -١
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 شاعری بنام اسیوس، پانصد سال پیش از میالد مسیح،نزدیک  در آتن،
زندگی خدای  انگیزی را به نظم کشیده بود. این داستان، غمداستان 

ھا، دردھا و  کرد که بخاطر نجات انسان فداکاری بنام گراسیوس را بازگو می
  ١ھای بسیار کشید و تازیانه خورد و سرانجام بدار آویخته شد! رنج

ھا پیش از  قرن داستان توّلد و فداکاری و مرگ کریشنا، در ھند قدیم،
ای که مسیحیان از عیسی حکایت  ھا بود و با قّصه ظھور مسیح، بر سر زبان

 کنند شباھت بسیار داشت.  می
تاریخ زبان « :خاورشناس شھیر آلمانی در کتاب M. Mullerماکس مولر 

 ۀھم« :گفته است بوداییان عقیده دارند که بودا :نویسد می »سانسکریت
دھد بگردن من گذارید تا جھان رستگار  گناھانی را که در دنیا رخ می

 کند.  و نجات را در مسیحّیت یادآوری می فداء ۀفلسف و این سخن، !٢»گردد
پرست نیز نظایر این عقاید  در میان دیگر اقوام بت در روزگاران گذشته،

پندارھای مزبور نظر برخی از شد و متأّسفانه  بفراوانی یافت می موھوم،
را بخود جلب کرد و برایشان اثر  –پولس ھا  آن و در رأس –مسیحیان قدیم 

بمیان  ÷عیسیدربارۀ  راشبیه ھمان تخّیالت  نھاد بطوری که تقریباً 
 –ھای مزبور در آنجا رواج داشت  ھایی که افسانه آوردند. پولس به سرزمین

سفر کرد و در عقاید و  –و دیگر نواحی  مانند یونان و سورّیه (دمشق)
بکّلی ھا  آن کنجکاوی نمود و نتوانست از تأثیر اساطیر اقوام غیر یھودی،

نیز و حکماء و جھالء به یونانیان و بربریان « :برکنار ماند و بقول خودش
را نفی  »شریعت«پروا  بینیم که بی رو در آثارش می از این بود! ٣»مدیون

 فصل دّوم، چاپ بیروت نگاه کنید. » عقائد الوثنّیة فی الّدیانة الّنصرانّیة«به کتاب:  -١
 نگاه کنید.  ۸۰صفحه  ”History of ancient’s Sanskrit literature“به کتاب:  -٢
 . ۱۴شماره  ،۱رساله پولس به رومیان، باب  -٣
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نھد و نجات را تنھا در  را می »فدا شدن مسیح«ایمان به  ،ای آنجکند و ب می
شمرد و با آنکه دیگر حوارّیون (بویژه پطرس و  ممکن می این عقیده، ۀسای

مخالف بودند، به سخنان ایشان با روی برتافتن از احکام شریعت  یعقوب)
از در حضور خدا کس  چھی« :نویسد ھای خود می کند و در نامه اعتنائی نمی

چون زمان به کمال « :نویسد و باز می !١»شود شریعت عادل شمرده نمی
خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متوّلد  رسید،

 ٢»!(گشت) تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند
از  پولس، بدار آویخته شدن مسیح را بدینصورت تفسیر کرد که عیسی،

 و از پیروانش بردارد!را بپذیرد  »لعنت شریعت«مصلوب شد تا رو  آن
شریعت فدا کرد چونکه در راه مسیح ما را از لعنت « :نویسد ھمانگونه که می

 !!٣»ملعونست ھر که بردار آویخته شود :ما لعنت شد چنانکه مکتوب است
نیز اعتقاد داشت  –بسبب گناه آدم  –ھا  انسان ۀپولس به گناھکار بودن ھم

با داستان آدم ھا  آن و تلفیق Gnosticsن رأی را از عقاید گنوسیان ای و ظاھراً 
 چنانکه در آدم،« :نویسد خود می ۀرو در نام و از ایندر تورات گرفته بود. 

یعنی با گناه آدم،  !٤»نیز ھمه زنده خواھند گشت در مسیح، ،میرند ھمه می
توانند پاک  شوند و با ایمان به مسیح ھمگی می فرزندان او گناھکار می ۀھم

و رستگار گردند. باری بعّلت شھرت و اھّمّیتی که پولس در میان مسیحیان 
کرد ذھن بسیاری از راھبان و کشیشان مسیحی را متوّجه خود ساخت پیدا 

گوستین، مجذوب وی شدند ھای پس از او، و در قرن و  متفّکرانی چون آ
 »گناھکاری موروثی انسان«و  »نجات«و  »فداء«و  »الوھّیت مسیح« ۀفلسف

 . ۱۱، شماره ۳رساله پولس به غالطیان، باب  -١
 . ۵-۴، شماره ۴رساله پولس به غالطیان، باب  -٢
 . ۱۴-۱۳، شماره ۳رساله پولس به غالطیان، باب  -٣
 . ۲۲، شماره ۱۵رساله اّول پولس به قرنتیان، باب  -٤

 

                                                 



 دعوت مسیحیان به توحید  ٩٨

گوستین با کمال صراحت، گویی روی  به تناقض را از پولس بمیراث بردند. آ
خدای یکتای « :دفاع کند و اعالم داشت که آورد تا از عقاید پولس مقّدس!

اش در  کمال تواناییپذیرد و  ای را می صورت بنده برای نجات آدمیان، توانا،
در نابودی (کشته  اش، شود و تغییرناپذیری یگانه متجّلی می ناتوانی کامل،

  ١»!بدست این دنیا شدن)
گوستین که او را  ۀفلسف بزرگترین متفّکر روحانی «مسیحّیت از دیدگاه آ

آدم یعنی « :شود که خالصه میشناسند، در این افسانه  می »در مغرب زمین
از آزادی اراده که بخشش إلھی بود بر ضّد خدا استفاده کرد و  انسان اّولّیه،

تمام فرزندان خود را با خود به سقوط کشانید. مسیح فرستاده شد که انسان 
  .٢»خود برگرداند ۀرا به وضع اّولیّ 

 دیگری نیست.  ۀمقول پولسی! ۀفلسفو این اّدعاء جز ھمان 
 ۀی پس از دیگری، فلسفیک »ھای مسیحی اعتقادنامه« پس از این دوران،

مزبور را تصدیق کردند و آن را لوازم تثلیث و الوھّیت مسیح شمردند و ھنوز 
 ھا، باور نکردنی پایبندند و گذشته از کاتولیک ۀھم مسیحیان به این اسطور

کنند چنانچه دکتر فندر در کتاب  نیز از آن دفاع می ھای روشنفکر! پروتستان
چند فصل از کتابش را به تشریح » سنجش حقیقت«و نیز در  »میزان الحق«

ین نوری از حقیقت در تر کم این پندار نادرست اختصاص داده است با آنکه
 و از جھات گوناگون قابل ایراد است.  ،شود آن دیده نمی

آوریم و وجدان پاک  مذکور را می ۀای از اغالط فلسف در اینجا پاره
  :طلبیم می مسیحیان منصف را به داوری

گوستین، اثر پاسپرس، ترجمه لطفی، صفحه  -١  . ۶۰-۶۱آ
 . ۲۱راھنمای الھیات پروتستان، اثر ویلیام ھوردرن، ترجمه میکائلیان، صفحه  -٢
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 گناه موروثی 
 –بنابر آنچه در کتاب مقّدس آمده است  –امر إلھی نافرمانی آدم از  :اّوالً 

 گناھی شخصی و خصوصی بوده و ربطی به فرزندان و نسل وی ندارد و
پدری در امانتداری  ین دلیل عقلی و علمی در دست نیست که اگر مثالً تر کم

تمام نسل او نیز خائن شوند و خیانت پدر را به میراث  خود خیانت ورزد،
نافرمانی آدم مانند رنگ پوست بدنش نبود که به فرزندان وی منتقل  برند!

آمد و با خودش رابطه داشت.  گردد. بلکه امری ارادی و اختیاری بشمار می
چه بسیار فرزندانی که بلحاظ اخالق و اعمال با پدران خویش تفاوت دارند 

گناه موروثی و «عقیده به  بنابراین، اند! با رفتار پدر برخاستهبمبارزه  بلکه
و نسبت دادن آن به خدای  ،پنداری ناصواب و غیرعلمی است »فطری

رود و سزاوار دیانت پروردگار  سبحان، افتراء بمقام اقدس إلھی بمشار می
عادل و حکیم نیست. عالوه بر این، در تورات و انجیل نیز کوچکترین 

این تھمت در  ،ای به گناه طبیعی و موروثی آدمیان نرفته است. آری اشاره
ای برخالف رأی مزبور  اّما در سخنان مسیح عقیده ،شود دیده میآثار پولس 

کودکان  ÷گزارش شده است که عیسی ھا انجیل در کنیم! را مالحظه می
شما تا ھنگامی که  :فرمود شمرد و به حوارّیون خود می را پاک و ملکوتی می

 .نشوید به ملکوت خدا راه نخواھید یافت و فروتن)آالیش  مانند کودکان (بی
و گناھکار بود، سخن و روشن است که اگر ھر کودکی بطور ارثی آلوده 

مّتی و مرقس و لوقا  شد! آمد و تعالیم او باطل می درست در نمی ÷مسیح
  :اند که خود آوردهدر اناجیل 

چه کسی در  :شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند در آن وقت«
عیسی کودکی را صدا کرد و از او «دشاھی آسمانی از ھمه بزرگتر است پا

در حقیقت به شما  :خواست در برابر آنان بایستد و سپس به آنان گفت
گویم که اگر شما عوض شوید و مانند کودکان نگردید ھرگز به پادشاھی  می
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آن کسی از ھمه بزرگتر  در پادشاھی آسمانی،ید شد. آسمان وارد نخواھ
  .١»است که خود را فروتن سازد و مانند این کودک بشود

آوردند تا  اطفال را نیز نزد وی (مسیح)« :خوانیم که می ھا انجیل باز در
دست بر ایشان گذارد اّما شاگردانش چون دیدند، ایشان را نھیب دادند ولی 

ھا را واگذارید تا نزد من آیند و ایشان را  بّچه :فتعیسی ایشان را خوانده گ
است. ھر آینه بشما ھا  این زیرا ملکوت خدا برای مثل ،ممانعت مکنید

  .٢»ھر که ملکوت خدا را مثل طفل نپذیرد داخل آن نگرددگویم  می
به سرشت پاک و فروتن  ÷عیسی شود در اینجا چنانکه مالحظه می

و به حوارّیون (که  تثلیث و فداء!دربارۀ  کودکان ۀکودک نظر دارد نه به عقید
عوض شوند و «دھد که  دستور می تثلیث را باور داشتند)! بگمان مسیحیان،

 ،یابند. بنابراین تا در ملکوت الھی راه مانند کودکان فروتن گردند)
شمرده و جرم آدم  گناه آلود و خائن نمی ھا را بطور فطری، انسان ÷مسیح

داد. ما مسلمانان نیز عقیده داریم که اگر  را به عموم فرزندانش نسبت نمی
ھیچ داور خردمندی  پدری به اراده و اختیار خود، بکاری ناپسند دست زند،

خردھا و  ۀشمارد تا چه رسد به خدایی که آفرینند فرزند وی را محکوم نمی
کنیم کسانی که چنین حکمی را  و اّدعا می ،انصاف است بنیانگذار عدل و
عدالتی مّتصف  دھند، از سر نادانی، خدای سبحان را به بی بخدا نسبت می

، ۹و لوقا، باب  ۳۷-۳۲شماره  ۹(ضمنًاس به مرقس، باب  ۵-۱، شماره ۱۸مّتی، باب  -١
 نیز بنگرید).  ۴۸-۴۶شماره 

و مرقس، باب  ۱۵-۱۳، شماره ۱۹(ضمنًا به مّتی، باب  ۱۷-۱۵، شماره ۱۸لوقا، باب  -٢
 نیز نگاه کنید).  ۱۶-۱۳شماره  ،۱۰
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ا يَِصُفوَن  ۥُسۡبَ�َٰنهُ ﴿ گیرند سازند و قّدوسّیت او را نادیده می می َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
  .١]١٠٠األنعام: [ ﴾١٠٠

 :فرماید شود که می معلوم می در اینجا اھّمّیت تعلیم قرآن مجید

﴿ ِ ِ  ۦ�َّ َ�ۡزِي َواِ�ٌ َعن َوَ�ِه لقمان: [ ﴾ا ًٔ َشۡ�  ۦَوَ� َمۡولُوٌد ُهَو َجاٍز َعن َواِ�ِه

٣٢.[ 
ھیچ پدری کیفر فرزندش را بعھده نگیرد و ھیچ فرزندی کیفر پدرش را «

 ».دار نشود ھرگز عھده
 :فرماید و ھمچنین می

ۡخَرىٰ  َوَ� ﴿
ُ
 ].١٨فاطر: [ ﴾تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

 !».کشد ھیچ باربرداری، بار گناه دیگری را نمی«
از نافرمانی خود  ÷دارد که آدم قرآن کریم اعالم می ،از این گذشته

 ،بنابرایننیز خطای او را ببخشود. خدا توبه کرد و خدای مھربان بدرگاه 
 ماند! جایی برای انتقال گناه آدم به فرزندانش باقی نمی اساساً 

﴿ ٰٓ ّ�ِهِ  َ�َتلَ�َّ اُب ٱُهَو  ۥَ�َِ�ٰٖت َ�َتاَب َعلَۡيهِ� إِنَّهُ  ۦَءاَدُم ِمن رَّ  ﴾٣٧ لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ
 .٢]٣٧البقرة: [

  نفی شریعت!
وجه  مسیحّیت آمده به ھیچ ۀکه در فلسف »شریعت زدایی«موضوع  :ثانیاً 

چون دید آدمیان  گیتی،خالق  :دفاع نیست. اگر گمان کنیم کهقابل 
ایمان به «رستگار شوند ناگزیر  »به احکام شریعتعمل «توانند از راه  نمی

 کنند پاک و برتر است.  خدا از آنچه وصف می -١
اش را پذیرفت)  پس آدم سخنانی را از خدای خود فرا گرفت و خدا بدو بازگشت (توبه -٢

 پذیر و مھربان است.  که ھمانا خدا توبه
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ایم زیرا خود  دچار خطایی بس روشن شده را جانشین آن ساخت! »پسرش
 :شریعت زدایی را باطل شمرده و بنابر گزارش مّتی فرموده است ÷مسیح

احکام شریعت را بشکند و به دیگران پس ھرگاه کسی حّتی کوچکترین «
فرد محسوب خواھد شد ترین  پست چنین تعلیم دھد، در پادشاھی آسمانی،

شریعت را رعایت کند و به دیگران چنین تعلیم دھد در حال آنکه ھر کس 
  .١»پادشاھی آسمانی بزرگ خوانده خواھد شد

شریعت را از مسیحیان برداشت و آشکارا بود که قید این پولس  ،آری
و حوارّیون  ÷اّما مسیح !٢»ایم اکنون از قید شریعت آزاد شده« :گفت

ھیچ کس با اجرای مقرّرات « :گوید میچنین تعلیمی را نیاوردند. پولس 
شود بلکه فقط بر اثر ایمان  نیک محسوب نمی شریعت در حضور خدا کامالً 

مسیح عیسی ایمان ما خود نیز به  ردد.گ نیک محسوب می به عیسی مسیح،
نیک شمرده شویم. نه  –و نه با اجزای شریعت  –ایمان  ۀایم تا بوسیل آورده

تواند نیک محسوب  فقط ما بلکه ھیچ بشری از راه انجام احکام شریعت نمی
  ٣!»شود

انسان از اعمال، عادل « :گفته است –برادر مسیح  –در حالی که یعقوب 
چه سود  ای برادران من!« :گوید و باز می !٤»نه از ایمان تنھاشود  شمرده می

  ٥؟»اگر کسی بگوید ایمان دارم وقتی که عمل ندارد
پس  خدا رستگار نگردد، راستی اگر آدمی از عمل به شریعت در پیشگاه

مگر نه اینکه شود؟  چه میھا  آن تکلیف پیامبران پیش از مسیح و پیروان

 . ۱۹، شماره ۵مّتی، باب  -١
  .۶، شماره ۷نامه پولس به رومیان، باب  -٢
 . ۱۶شماره  ۲نامه پولس به غالطیان، باب  -٣
 . ۲۴، شماره ۲رساله یعقوب، باب  -٤
 . ۱۴، شماره ۲رساله یعقوب، باب  -٥
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ایمان و «دستورات او را نیز اجراء کردند و از راه  ،بخداایشان عالوه بر ایمان 
 آیا گویند؟ بنابراین، طرفداران پولس چه می به رستگاری پیوستند؟ »عمل

که از  –عقیده دارند که خدای سبحان رأی خود را در مورد نجات بشر ھا  آن
تغییر داده و راه حّل  –شود  امور اساسی در دعوت پیامبران شمرده می

در حقیقت این پندار نادرست بدین  بھتری در این باره کشف کرده است؟!
را کماالت  ۀھم ۀھا مبدء ھستی و بخشند انجامد که پولسی نتیجه می

قابل «ھای گیتی  پدیدهکنند و او را ھمچون  موجودی ناقص فرض می
 پیوندد؟  می »ناشناسیخدا«به  انگارند و پیدا است اکه این گمان، می »تکامل

 –در میان مسیحیان  –تعلیم پولس موجب شد که ارزش و اھّمّیت عمل 
اعتبار خود را از دست  رو به کاھش نھد و روشن است ھنگامی که عمل،

گیرد و کار به فساد کشیده  بندوباری و الابالیگری جای آن را می بی دھد،
 شود.  می

فسادی دانست که در جھان ای باید مسؤول  پولس را تا اندازه بنابراین،
مسیحّیت رواج دارد و این مسؤولیت بویژه برای یک رھبر مذھبی، 

  مسؤولّیتی بس گران است!
بر تنّزل عمل در مسیحّیت آنست که نگرانی مھّم ارباب  گواه روشن

وی بر ای از آئین کاتولیک ر کلیسا در قرون وسطی آن بود که چرا دسته
بر خالف  –و یا رأی و نظری را  اند! اند و به مذھب پروتستان گرویده تافته

و بجرم این کار، افراد بسیاری  اند! از کتاب مقّدس، دریافته –استنباط ایشان 
مردم، اّما اعمال ضّد اخالقی و ناپسند را شکنجه داده و از میان برداشتند. 
زیرا انواع فسق و فجور را از طریق  آورد نگرانی زیادی در کشیشان پدید نمی

توانستند جبران  فروشی می بخشی و بھشت مراسم اعتراف به گناه و جرم
به  »ھا گالیله«رو در دوران سلطه و قدرت علمای مسیحی  از این کنند!

به شبگردی و عّیاشی سرگرم » ھا ژون دون«لی شدند و محاکمه کشیده می
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پذیرفت که در ترازوی  پولس تأثیر میھای  و این روش، از اندیشه بودند!
عمل  ۀدانست و کفّ  ایمان به مسیح را سنگین و معتبر می ۀتنھا کفّ  عدالت،

 شمرد.  اھمّیت می به احکام شریعت را سبک و بی
ھا و تجاوزات عملی و فساد اخالقی که در  بندوباری اکنون نیز بی ھم

چرا که  ،لسی نیستپو ۀرابطه با فلسف شود بی میان مسیحیان مالحظه می
 بعنوان پسر حقیقی خدا! ÷بسیاری از این تباھکاران، به عیسی مسیح

عمل  ۀچند در مرحلو ھر نمایند! می» محّبت«دارند و بدو اظھار  »ایمان«
بدستورات مسیح پایبند نیستند ولی امیدوارند که با اعتراف به گناه در 

وجدان  و از این راه،آمرزیده شوند  پیشگاه نمایندگان او (یعنی کشیشان)
سازند و با اعتماد به گناه بخشی، برای تجدید  خود را آسوده میدینی 

  شوند! بزھکاری آماده می
اگر مسیحیان خردمند بخواھند آئین خود را از آلودگی و انحراف  پس،

برگزینند و  »زدایی شریعت«را بجانشینی  »پولس زدایی«بپیرایند، الزمست 
مسیح را بجای تعالیم ناصواب پولس بکار گیرند و توحید  موّثق سخنان

 خالص را در جای تثلیث موھوم نشانند. 

 فداء و آمرزش 
خدای جھان اقنومی از وجود خود را بصورت « :کهخرافی  ۀاین افسان ثالثاً 

انسانی از شکم مریم برآورد تا بدار آویخته گردد و ھر کس بدو ایمان آورد 
شرمندگی  ۀو مای ،آید ای کودکانه بشمار می که اندیشه حّقاً »! آمرزیده شود

بدلیل تقلید  صرفاً  –ھای متمّدن  عقل آدمی است که گروه بسیاری از انسان
  نمایند! اند و از آن دفاع می زشت را باور کرده ۀاین افسان –ود از اسالف خ
کران ھستی که ھمه چیز را در اختیار دارد و بر ھر کاری توانا  بی آیا مبدأ
آیا  توانست جز از راه بدار آویخته شدن، گناه بندگانش را بیامرزد؟ است نمی
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لطف و رحمتش، پیش از میالد مسیح ھیچگاه  ۀخدای جھانیان با ھم
 شدن ذات پایدار و ازلی،آیا دگرگون  آمرزید؟! کارش را نمی بندگان گنه

آیا ایمان به چنین  ممکن است؟ بصورت یک انسان نیازمند و مردنی! اساساً 
اھانت به مقام اعالی او شمرده بجای تعظیم خدای متعال،  ای، افسانه

دوری از  ۀبجای رستگاری و سعادت، مای آیا قبول این رأی موھوم، شود؟ نمی
تردید نداریم که علمای مسیحی اگر تا صبح  معرفت و عنایت حق نیست؟

پاسخی روشن و منطقی که وجدان و خرد را راضی  قیامت ھم اندیشه کنند،
 ھا نتوانند داد مگر آنکه لوح خاطر و دفتر دل را از پندار کند به این پرسش

  تثلیث بشویند و روی به توحید خدا آورند!
ھای مسیحیان را که  ترین! پاسخ مناسبت نیست که یکی از تازه بی

در اینجا گزارش کنیم تا معلوم شود که آورده » خدای متجّلی« ۀنویسند
 ۀنویسند ھای منطقی تا چه حّد است؟! و جواب ھای قاطع! قّوت این برھان

باید خدا خود را در انسانی تجّسم نماید  می« :دنویس خود می ۀمزبور در رسال
زندگی مقّدس و پاکی  ۀتا با انسان تماس نزدیک گیرد و در حقیقت نمون

بسیاری از شاید این مطالب برای خواھد.  گردد که او از بنی نوع بشر می
فوقانی آپارتمان  ۀم باشد ولی اگر مادری از طبقمردم ثقیل و غیرقابل ھض

 افتاده احتیاج مبرمی به او دارد،کند که فرزندش در حوض  خود مالحظه می
آیا کلفت یا نوکر خانه و یا دوستان و  دھد؟ العملی نشان می چه عکس
مگر نه اینست که خود به بھای  ؟طلبد را برای نجات دلبندش مینزدیکان 

رزند اگر مادری خویشتن را برای ف...  کوشد؟ میبرای نجات فرزندش  جان،
 ۀاندازد و یا شاه عباس کبیر با ھم دھد و خود را به قعر آب می خود می

کاخ ، عظمت و جالل و جبروت خود بجھت ھمدردی و کمک به مردمی
و مردم عادی تماس نزدیک فقرا با رعایا  ۀسلطنتی را ترک گوید و با البس

و عظمت او این عمل او نه تنھا بزرگواری و اھّمّیت که مسّلمًا  –حاصل نماید 
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چرا خدائی که محّبتش عمیق و  –افزاید  کاھد بلکه صد چندان می را نمی
غل و غش است، خود  ھای بی جمیع محّبت و منبع و منشأ عالی و واال است

 ١؟»نیندازدرا ندھد و خود را به جھان 
از سوی ھا  آن اغالط روشنی وجود دارد که در نیافتن در این سخنان،

از رؤسای متعّصب و عادت رسد جز آنکه تقلید  یک متفّکر آزاد بعید بنظر می
کند که گاھی از درک  ھا را چنان تسخیر می ذھن به عقائد نزدیکان،

  مانند! ھا باز می روشنترین مغالطه
باید خدا خود را در انسان  می« :گوید مزبور در آغاز سخن می ۀنویسند

زندگی  ۀنمونتماس نزدیک گیرد و در حقیقت  ان،تجّسم نماید تا با انس
شگفتا که این  »!خواھد مقّدس و پاکی گردد که او از بنی نوع بشر می

زندگی آدمی،  ۀنکرده که سرمشق و نمونکشیش پروتستان ھیچ اندیشه 
نه ذات نامحدودی که بلحاظ  الزمست که از نوع خود او (یعنی انسان باشد)

با آدمی قابل مقایسه  و غنا و دیگر صفات، لم و رحمتو حعلم و قدرت 
نیست که اگر بفرض محال، چنین ذات بیکرانی بصورت انسانی مجّسم شود 

آوری از خود نشان دھد و از مردم کوی و برزن بخواھد که  و اعمال شگفت
ماند که خلبان ھواپیمایی دستور  ھمانند وی عمل کنند، این فرمان بدان می

و با ھمان سرعتی که وی در پیش  !ر پی او بشتابندد دھد تا مردم پیاده،
و البّته چنین حکمی، تکلیف فوق  سپرد، بپیمایند! گرفته، راھی را که او می

شود و ھرگز سزاوار خدای دادگر  طاقت و تحمیل بیش از قدرت شمرده می
رو است  برای بندگانش مقّرر دارد و از ھمینسان  اش بدین نیست که وظیفه

از پیامبرانی  ÷ظھور عیسیپیش از  الی به اذعان میسحیان،که خدای تع
اخالقی برای آنان  ۀفرستاد تا راھنمای زندگی و نمونھا  آن نوع بشر بسوی

 . ۲۴-۲۳صفحه » خدای متجّلی«رساله  -١
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باشند و اگر الزم بود که خدای سبحان خود بمیان آدمیان آمده و ھدایت 
  داشت! آنان را بعھده گیرد، از روزگار آدم تا عصر مسیح تأخیر روا نمی

 قرآن مجید در چھارده قرن پیش، بشرّیت را بدین حقیقت رھنمایی کرده
آور و سرمشق زندگی انسان، الزمست انسانی برگزیده و برتر باشد نه  که پیام
 :فرماید و در این باره می ای آسمانی (و نه خدای زمین و آسمان)! فرشته

ْ إِۡذ َجآَءُهُم  �َّاَس ٱَمَنَع  َوَما﴿ ن يُۡؤِمُنٓوا
َ
َ�َعَث  لُۡهَدىٰٓ ٱأ

َ
� ْ ن َقالُٓوا

َ
ٓ أ ُ ٱإِ�َّ َّ� 

� رَُّسوٗ�  �ِض ٱلَّۡو َ�َن ِ�  قُل ٩٤�ََ�ٗ
َ
ۡ�َا  ۡ� َمَ�ٰٓ�َِكةٞ َ�ۡمُشوَن ُمۡطَم�ِّنَِ� َلَ�َّ

َمآءِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن   ].٩٥ -٩٤اإلسراء: [ ﴾٩٥َملَٗ� رَُّسوٗ�  لسَّ
آنگاه که ھدایت  –ھیچ چیز این مردم را از ایمان آوردن باز نداشت «

آیا خدا، بشری را به رسالت فرستاده  :مگر اینکه گفتند –بسویشان آمد 
رفتند در آن  اگر در روی زمین فرشتگانی بقصد سکونت، راه می :بگو است؟!

اینک فرستادیم (ولی  ای از آسمان، به رسالت بر آنان فرو می صورت فرشته
برند چه لزوم و مناسبتی در این کار  که افراد بشر در زمین بشر می

 .؟»است)
ور  که اگر مادری فرزند خویش را در آب غوطه اّما آن تشبیه کودکانه!

خدایی چرا « :پس خود را برای نجات فرزند بمیان آب خواھد افکند، بیند،
ھای  محّبت و منبع و منشأ جمیعکه محّبتش عمیق و عالی و واال است 

بیش از پیش  ؟»غل و غش است، خود را ندھد و خود را به جھان نیندازد بی
بیکران  ۀگویی جناب کشیش، قدرت نامحدود و اراد شود؟ شگفتی می ۀمای

خدای متعال را بکّلی فراموش کرده که وی را با مادری مضطّر و بیچاره 
تمندی را به تمثیل مادر قدر و اگر بجای این مادر ناتوان، نماید! قیاس می

ھمچون خداوند  آورده بود که چون فرزندش را در حال غرق شدن ببیند،
عالم بتواند با یک اراده، وی را از آب برآورد دیگر چه لزومی داشت که این 

 



 دعوت مسیحیان به توحید  ١٠٨

لطف و رحمت  ،آری خویشتن را در قعر آب سرنگون کند؟! ،مادر توانمند
ولی  شود، ھا ظاھر می فتاریھا و گر در خالل نجات بندگان از گمراھی الھی،

که امری محال و ناشدنی  ضمن دگرگون شدن و آسیب دیدن خدا،نه در 
یعنی نجات  –این مھم  ۀین عنایتی از عھدتر کم نیز بهو خدای تعالی  است!

که بدان تمثیل آید و ھیچ لزومی ندارد  بر می –که درخور آنند کسانی 
گاھی از احوال صفوی برای اگر شاه عّباس  ھمچنین، دست آویزیم!موھوم  آ

و گزارشگران چه بسا به مأموران  آمد، میھا  آن بمیانمردم با لباس مبّدل 
 خود، اعتماد کافی نداشت اما خدایی که از احوال درون و برون خلق کامالً 

گاه است و رحمتش ھمه چیز را فرا گرفته و لیاقت ھر کس را برای لطف  ،آ
ظاھر که در صورت آدمیان دیگر چه لزومی دارد  داند، بخوبی می یتو ھدا

  آویزند؟!شود تا بندگانش او را بدار 
آوردن چنین تمثیالتی نمایانگر آنست که این قبیل علمای مسیحی 

 »بلوغ معرفت«برند و به  ھنوز در عصر کودکی بسر می إلھی،بلحاظ معرفت 
» شاه عباس«و  »بی زبیده بی« و گرنه، خدای سبحان را بااند  نائل نشده
  کردند! تشبیه نمی

نھاده و اّدعا  »خدای متجّلی«خویش را  ۀنام رسال عجب آنکه نویسنده،
 آنکه در مسیح،مظاھر عالم تجّلی نموده جز  ۀکند که مبدء ھستی در ھم می

فرض  »تجّسم خدا«اّما کمال تجّلی را در  «بکمال تجّلی ظاھر شده است
آمیز دارد! پیش از او، کشیش فندر  ماّدی و شرک کند که مفھومی کامالً  می

خداوند در « :نویسد می» سنجش حقیقت«آلمانی نیز از یکسو در کتاب 
و از سوی دیگر در ھمان  .١»عیسی مسیح کامًال خود را متجّلی ساخته است

نه  مرد،خود بر روی صلیب بشری  ۀآن کسی که در جنب« :گوید کتاب می

 . ۹۶سنجش حقیقت، صفحه  -١
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 :نویسد نیز می »میزان الحق«و در کتاب  .!١»فقط انسان بلکه خدا ھم بود

ھمان که !. ٢»تاماً  كام كان إنساناً  تاماً  الصليب بناسوته كان إهلاً  مات عىل يالذ«
و » تجّلی«تفاوت میان  مفھوم را تکرار کرده است. این مبّلغان مسیحی،

پرستی گرفتار  رو متأّسفانه به شرک و انسان و از این ،اند را در نیافته »تجّسم«
 اند. شده

پدر از من بزرگتر  :گفت ÷رو در انجیل یوحّنا آمده که عیسی از این
با حالتی اعتراض  ÷خوانیم که مسیح و در انجیل مرقس و لوقا می ٣است

چرا مرا نیکو « :خواند فرمود می» استاد نیکو«که او را آمیز به کسی 
ھیچ مسیحی مؤمنی  ،بنابراین !٤»ھیچ کس جز خدا نیکو نیست خوانی؟ می

تجّلی گاه کامل «گمان کند و او را  »نمای خداسراپا  ۀآین«نباید عیسی را 
 قائل شود. »! تجّسم خدا در صورت مسیح«پندارد تا چه رسد بآنکه بر » الھی

چون الزمست  :بدین بھانه دست آویخته که »خدای متجّلی« ۀنویسند
خداوند بصورت عیسی مسیح  رو خدا را بخوبی بشناسد پس از آن آدمی،

برای شناسائی کامل و کافی راه دیگری  غیر از تجّسم در انسان،« :درآمد که
  ٥!»وجود نداشت خدا برای انسان

شود زیرا معرفت  تعّجب می ۀمای حّقاً ، این بھانه ھم مانند سخنان گذشته
ما نسبت به ذات نامحدود و تغییرناپذیری که محیط بر کائنات است باید 

باشد یعنی او را ھمانگونه که ھست بشناسیم و اگر آن ذات  مطابق با واقع
(ھمچون  اقدس را چنان تصّور کنیم که موجودات محدود و تغییرپذیر

 . ۱۳۳سنجش حقیقت، صفحه  -١
 . ۲۳۲میزان الحق، صفحه  -٢
 . ۲۸، شماره ۱۴یوحّنا، باب  -٣
 . ۱۹، شماره ۱۸و لوقا، باب  ۱۸، شماره ۱۰مرقس، باب  -٤
 . ۲۴خدای متجلی، صفحه  -٥
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ایم بلکه اوھام خود را  نشناخته آوریم. در حقیقت خدا را را بنظر می عیسی)
کند  ایم! شناسایی صحیح خدا در آنجا تجّلی می بجای معرفت پروردگار نھاده

انجام کائنات که مانند ھیچ یک از  آغاز و بی ای خالق بی« :که اعتراف کنیم
کنه ذات اقدس تو باالتر از آنست که ما موجودات نیازمند  مخلوقات نیستی،
برخالف وصفی است که  و این معرفت، »!مجّسم ببینیم، و متغّیر و محدود

 :کنند و مسیحیان از خدای سبحان می

ِ ٱ ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ ا يَِصُفوَن  �َّ  .١]١٥٩الصافات: [ ﴾١٥٩َ�مَّ
کمال ستایش خدا را در آن دیده که از ستایش  ج پیامبر بزرگوار اسالم

حصی ثناء أاللهم ... ال « :کامل او اظھار عجز کند و در این باره گفته است

 ٢!»كنفس ثنيت عىلأنت كام أ ،كعلي
خدایا .... ثنای تو را نتوانم به شمار آورد، تو چنان سزاواری که « :یعنی

 »! خود بر خویشتن ثنا گفتی
 اّما کسانی که کودکانه، خداوند! ۀاینست معرفت صحیح و متواضعان

 و زمین را بصورت انسانی محدود و محتاج و مردنی! ھا آسمان خدای
جز پندار خود، چیزی  برند! بدست بندگانش باالی دار میانگارند و او را  می

 پرستند و از شناسایی حق، دور و مھجورند.  را نمی
بصورت انسانی  رابعًا اگر بفرض محال بپذیریم که خدای جھان آفرین،

توان قبول کرد  باز ھم نمی شده است! ستمدیده درآمده و به صلیب کشیده
گناھان زشت و صفات ناپسند را در آدمی نابود  که ایمان به این ماجرا،

دیانت را از نوع شود مگر آنکه  فالح و رستگاری انسان می ۀسازد و مای می
زیرا پاک شدن انسان از صفات رذیله و  اثر بپنداریم! و خیاالت بیامور وھمی 

 کند، منّزه است.  خدا از آنچه وصف می -١
 ، چاپ بیروت (دار إحیاء التراث العربی). ۳۵۲، ص ۱صحیح مسلم، ج  -٢
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ین تر کم ھای پیگیر است و صحیح و مجاھدتتربیت ن آفات اخالقی، مرھو
بنا بگزارش مّتی  –ھم  ÷مسیحآمیز ندارد.  تناسبی با این دکترین افسانه

 ١بدانید که تا نیکی شما از نیکی مّالیان یھود و فریسیان« :فرموده است –
  .٢»آسمانی وارد نخواھید شدبیشتر نباشد به پادشاھی 

 :فداء وجه صحیح و معقولی ندارد و بقول قرآن کریم ۀفلسف بنابراین،
دارد و نصیب آدمی از رستگاری،  گناھکاری بار گناه دیگری را بر نمیھیچ «
 آید. کوشش وی بدست نمی ۀز در سایج

﴿ َّ�
َ
ۡخَرٰى  �

ُ
ٞ وِۡزَر أ �َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ  ٣٨تَزُِر َوازَِرة ن لَّۡيَس لِۡ�ِ

َ
 ﴾٣٩َوأ

 ].٣٩ -٣٨النجم: [
اند و از جالل خدا  ھمه گناه کرده« :پس آنچه پولس گفته است که

محرومند اّما با فیض خدا ھمه بوساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد 
شوند زیرا خدا مسیح را بعنوان  بطور رایگان نیک محسوب می سازد، می

در  –آید  که با ایمان به خون او بدست می –ای برای آمرزش گناھان  وسیله
زیرا  ،خام و فریبنده بیش نیستآرزویی  ٣»ابل چشم ھمه قرار دادهمق

ھمانگونه که گفتیم دین خدا با حقایق آفرینش پیوند دارد و با احکام وھمی 
سازد پس تا ھنگامی که انسان خود را از راه اعمال صحیح (بر  و فرضی نمی

ایمان  ھای ناپسند را از خود نراند، تربیت نکند و خوی طبق احکام شریعت)
دھد و به  وی را نجات نمی دژخیمان کشته شد! پسر خدا بدست :به اینکه

کند. و ھمچنین آنچه  او را به ملکوت آسمانی وارد نمی :÷ر مسیحیتعب
مسیح ما را از لعنت شریعت فداء کرد چونکه در راه « :پولس گفته است که

 معاصر بودند.  ÷ھای یھودند که با مسیح فریسیان، یکی از فرقه -١
 . ۲۰شماره  ،۵مّتی، باب  -٢
 . ۲۵-۲۴-۲۳، شماره ۳نامه پولس به رومیان، باب  -٣

 

                                                 



 دعوت مسیحیان به توحید  ١١٢

 »!!بردار آویخته شودملعون است ھر که  :چنانکه مکتوب استشد ما لعنت 
ای بیش  مغالطهاین سخن  )۱۳، شماره ۳پولس به غالطیان، باب  ۀ(نام

زیرا نزد خردمندان واضحست که ھر بیگناھی چون بدار آویخته  ،نیست
شود، البته ملعون نخواھد شد تا چه رسد بآنکه با ملعون شدنش فدای 

سخن تورات را  و پولس، دیگران گشته و ملعون بودن ایشان را باز خرید کند!
 شماره ،۲۱باب  زیرا در تورات (سفر تثنیه، ،در این زمینه تحریف نموده است

و اگر کسی گناھی را که مستلزم موت است کرده « :نویسد ) می۲۲-۲۳
او را  یده باشی، بدنش در شب بدار نماند،باشد و کشته شود و او را بردار کش

». البّته در ھمان روز دفن کن زیرا آنکه بدار آویخته شود ملعون خدا است
رانی است مربوط به گناھکا شود حکم کلی تورات، ھمانگونه که مالحظه می

 و پولس به طمع آمرزش!! گناه! اند نه مسیح پاک و بی که در خور مرگ
ھا توّسل  ترین سفسطه را سزاوار لعن الھی شمرده و به زشت ÷مسیح

پولس خواسته از راھی بسیار ساده و دری جسته است. حقیقت آنست که 
اّما  به ملکوت ھدایت کند! بس گشاده، ھمه را گذر دھد و (بگمان خود)

روح او و راه سعادت وی را ھای  که حقیقت انسان و ناھنجاری ÷مسیح
از در « :به نقل مّتی و لوقا فرموده است ،شناخته بھتر از امثال پولس می

تنگ وارد شوید زیرا دری که بزرگ و راھی که وسیع است به ھالکت منتھی 
  ١!».شود، تنگ و راھش دشوار است و یابندگان آن ھم کم ھستند می

و به  ٢عبور کند خواھد از گردنه (العقبه) آدمی نمیآری، بقول قرآن کریم 
بگذرد وبه سعادت  از ھامون (زمین ھموار)خواھد  رستگاری نائل آید. او می

بلکه در  رو نیکبختی را، نه در پرتو ایمان و مجاھدات اخالقی، پیوندد و از این

 . ۲۴، شماره ۱۳و لوقا، باب  ۱۴-۱۳، شماره ۷مّتی، باب  -١
 نگاه کنید.  ۱۸-۱۱به قرآن کریم، سورة البلد، از آیه  -٢
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چه بخواھد و چه نخواھد  –ولی فالح انسان  جوید! ارادت به بزرگان، می ۀسای
 در خالل تالش روحی و مبارزات عملی، تقدیر شده است.  –

  تثلیث، شکنجه و کشتار!
به رویدادھای  از خرافات وابسته به تثلیث و الوھّیت مسیح که بگذریم،

که کنیم  رسیم و مالحظه می انگیزی در تاریخ مسیحّیت می غمبس 
خرافی، چه دانشمندان پاکدلی را به  راه تثبیت این آراءروحانّیون عیسوی و 

ھای سخت افکندند، و  گناھی را به زیر شکنجه و چه نفوس بی قتل رساندند،
را و چه اموالی  علمی و سودمندی را دستخوش آتش ساختند،ی ھا کتاب چه

 بر ثروت کلیسا افزودند.  شرافتنمندانه)!(راه   بناحق تصّرف نموده از این
جنایات مزبور بیش از آنست که در خالل یک فصل از کتاب ما  شرح
اینکار به نوشتن کتابی مستقل و مبسوط نیاز دارد و دانشمندان  بگنجد،

اند و از  ی متعددی دست زدهھا کتاب خود در این باره بنگارش مسیحی،
به تفصیل یاد ھا  آن و فجایع »Inquisitionھای تفتیش عقاید  محکمه«

کنیم تا  ھا بسنده می ای از آن بیداد گری ما در اینجا بذکر گوشه اند و کرده
تثلیث، چه اندازه  بنیاد بی ۀخوانندگان منصف مسیحی بیاد آورند که افسان

انسانی رسانده  ۀن تمام شده و چه آزارھای مھیبی به جامعبرای بشریت گرا
 است؟! 

میالدی که روحانیان متعصب مسیحی در شورای نیقیه  ۳۲۵از سال 
)Nicaea(  را محکوم کردند، –یکتاپرست اسکندری کشیش  –رأی آریوس 

سختگیری نسبت به روشنفکران و موّحدان مسیحی آغاز شد و به پشتیبانی 
را بر » هشورای نیقیّ  ۀاعتقادنام«کوشیدند تا  –امپراطور روم  –کنستانتین 

ما ایمان « :مزبور چنین آمده است که ۀتحمیل کنند. در اعتقادنام مردم
داریم به خدای پدر و خداوند عیسی مسیح پسر خدا، مولود از پدر یگانه که 
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خدای حقیقی از خدای  نور از نور، خدا از خدا، مولود از ذات پدر است،
او  ۀبوسیل با پدر،یک ذات (است)  نحقیقی که مولود است نه مخلوق. ای

و او بخاطر ھمه چیز وجود یافت آنچه در آسمان است و آنچه بر زمین است. 
و برای نجات ما نزول کرده و مجّسم شده انسان گردید و زحمت ما آدمیان 

  ١...»!کشید و روز سّوم برخاست و به آسمان صعود کرد 
آمیز، مالک تشخیص پاکدینان مسیحی از  خرافی و شرک ۀاین اعتقادنام

در طول تاریخ ھزاران تن را  و به استناد آن، اران و روافض شد!بدعتگذ
ھای کشیشان  سختگیری ،شکنجه دادند و مقتول ساختند. با پیشروی زمان

و  ،در قرون وسطی به اوج و نھایت شّدت خود رسیدرو بفزونی نھاد تا 
میالدی گروھی از  ۱۱۱۴اسقف سواسون در سال  :بعنوان نمونه

را کشان کشان به ھا  آن دانی ساخت و مسیحیان مخلص!را زن بدعتگذاران!
  ٢ھای ھیزم بردند و زنده در آتش افکندند! پای تل

قوانینی وضع کرد که  ۱۲۲۰-۳۹ھای  فردریک دوم در خالل سال
 شد، از جانب کلیسا محکوم می »بدعتگذاری«به جرم بموجب آن، ھر کس 

 فیلیپ ۱۱۸۳در سال  !٣دادند تا در آتش بسوزاند او را به حکومت تحویل می
جمع کثیری از روحانّیون و  »رنس«کنت فالندر، بدستیاری اسقف اعظم 

و دوشیزگان و زنان شوھردار و بیوگان... را زنده زنده در آتش  روستاییان
سّوم به  پاپ اینوسان ۱۲۱۵در سال . ٤را ضبط کردھا  آن زاند و اموالوس

را که  »رافضیان« ۀسوگند یاد نمایند که کلیّ  حّکام تکلیف کرد تا رسماً  ۀکلی

تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران، اثر: و. م. میلر، از انتشارات کلیسای  -١
 . ۲۴۴انجیلی تھران، صفحه 

 . ۹۷-۹۵ای بر سیر تفّکر در قرون وسطی، تألیف محّمد رضا فشاھی، صفحه  مقّدمه -٢
 . ۹۷-۹۵ای بر سیر تفّکر در قرون وسطی، تألیف محّمد رضا فشاھی، صفحه  مقّدمه -٣
 . ۹۷-۹۵ای بر سیر تفّکر در قرون وسطی، تألیف محّمد رضا فشاھی، صفحه  مقّدمه -٤
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معدوم نمایند و گرنه خود به جرم الحاد محکوم  کلیسا محکوم ساخته،
  .١شدخواھند 

 ۱۲۵۲در فرمان پانزدھم ماه مه سال  اینوسان چھارم (پاپ بزرگ)!
بمنظور قلع و قمع کردن بدعتگذاران، » شکنجه«تصریح نمود که بکار بردن 

و پاپ  )۱۲۵۹ام نوامبر  پس از وی، الکساندر چھارم (در سی مجاز است!
  .٢نیز رأی او را تأیید نمودند کلمان پنجم،

مّتھمان، ممنوع اعالم پاپ اینوسان سوم، دخالت وکیالن را در دفاع از 
  ٣نیز رأی وی تأیید شد! ۱۲۴۸کرد و در گردھمایی والنسیا در سال 

را  ھای انگیزیسیون، حّتی تعدادی از مردگان! شگفت آور آن که مفّتش
ھا نھاده در شھر  را در زنبیلھا  آن نیز محاکمه نمودند و سپس نعش

  ٤گرداندند و سپس ھمه را به آتش کشیدند!
زندان و پلیس و شکنجه گاھی  مناطق ھر دسته از کشیشان، در برخی از

 ۀنایب السلطن دون فرانسیسکو. د. تولدو، ویژه داشتند و خود مختار بودند!
این ماجرا را به فیلیپ دّوم چنین گزارش  ۱۵۶۹-۱۵۸۱ھای  پرو در سال
از بدو ورودم متوّجه  حکومت روحانی این قلمرو،دربارۀ  اّما« :کرده است

روحانّیت و صاحب منصبان مذھبی  ۀھا و جامع ھا و اسقف شدم که کشیش
و  ،باشند حاکم بالمنازع و مطلق العنان تمام مسائل عقیدتی می از ھر طبقه،

حضرت  و این برای اعلی ،در امور جاری جز خود ھیچ مقامی را قبول ندارند
تعداد زیادی از مبّلغان مذھبی را  ھای شما زیرا کشتی ،گران تمام شده است

 . ۹۷-۹۵ای بر سیر تفّکر در قرون وسطی، تألیف محّمد رضا فشاھی، صفحه  مقّدمه -١
ای بر تاریخ تفتیش عقاید در اروپا و آمریکا، اثر: گی تستاوژان تستا، ترجمه  دیباچه -٢

 . ۵۲نادری صفحه دکتر غالمرضا افشار 
 . ۵۰ای بر تاریخ تفتیش عقاید در اروپا و آمریکا، صفحه  دیباچه -٣
 . ۳۳ای بر تاریخ تفتیش عقاید در اروپا و آمریکا، صفحه  دیباچه -٤
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و صاحب آورند اّما بسیاری از کشیشان و مبّلغان مذھبی  به ھند غربی می
در  اند، برای موعظه و تبلیغ بومیان به اینجا آمده منصبان کلیسا که ظاھراً 

این ھا  آن خود از غارت بومیان و مکیدن خون ۀکیسحقیقت برای پر کردن 
اند تا ثروتمند به موطن خود باز گردند. ھر یک از  مسؤولیت را قبول کرده

ھر ھا  آن ۀایشان برای خود زندان و پلیس و شکنجه گاھی دارد که در سای
  .١»کند شخصی مجازات می ۀمخالفی را مطابق میل و سلیق

دھد که کلیسا چگونه با  نشان می »تاریخ تمدن«ویل دورانت در 
کرد  به خشونت رفتار می Ochinoیکتاپرستان مسیحی امثال برناردو اوکینو 

و در  ٢»نه تثلیث مسیحی ،افکار وی مّتکی بر توحید کامل بود« :چرا که
من آنست که نه پیرو بولینگر آرزوی « :روزھای واپسین عمر خود گفت

. ٣»باشمبلکه فقط یک نفر مسیحی  پاپ، و نه پیرو باشم، و نه پیرو کالون،
ھا، گناه بزرگی (در ردیف  ھا و اسقف آری، یکتاپرستی صحیح از دیدگاه پاپ

نویس اروپایی جان  رو تاریخ از این آمد! انکار معاد و وحی الھی) بشمار می
 :نویسد می »تاریخ آزادی فکر«در کتاب  John Bugnell Buryبگنل بری 

مسّبب صدور فرمانی شد که بموجب آن ھر  ۱۶۴۸تعّصب پوریتانھا در سال «
و  کس که تثلیث و الوھّیت مسیح و نزول کتاب مقّدس را بصورت وحی،

  ٤!»گرفت قیامت و دنیای دیگر را قبول نداشت در معرض اعدام قرار می
در متأّسفانه اّتھامات افراد در دوران قدرت انگیزیسیون  با این ھمه،

گاھی و اّطالعات کافی!» یبدگمان«بسیاری از موارد ناشی از  ویل  بود نه آ
ھای یکی از موّرخان بزرگ کاتولیک چنین  دورانت در این باره از یادداشت

 . ۱۵۰ای بر تاریخ تفتیش عقاید در اروپا و آمریکا، صفحه  دیباچه -١
 . ۴۵۹، صفحه ۲۰ج  تاریخ تمّدن، اثر ویل دورانت ترجمه پرویز مرزبان، -٢
 . ۴۶۰، ص ۲۰تاریخ تمّدن، ج  -٣
 . ۵۴-۵۳تاریخ آزادی فکر، اثر جان بگنل بری، ترجمه حمید نّیر نوری، صفحه  -٤
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پاپ شتابزده و خوشباور ھر اّتھامی را ھر چقدر ناروا بود « :کند گزارش می
مورد تحریک پاپ  بازرسان تفتیش عقاید که دائماً پذیرفت...  بگوش قبول می

کردند که داوری  در مواردی بوی ارتداد استشمام می اجباراً  قرار داشتند،
یافت .... حسودان و مفتریان  غرض و با احتیاط، اندک نشانی از آن نمی بی

 -از لبان مردانی گرم در کار بودند تا کلمات اّتھام آوری را که به تصادف 
کلیسا را در برابر  ھای استوار، ستونھایی که در تمام عمر چون  حّتی ھمان

اساس  بربایند و اّتھام بی آمد، بیرون می –بدعتگذاران برپا نگاھداشته بودند 
زایی بر پا شده و  وحشت ۀ.. حکومت ستمگران. ببندند.ھا  آن ارتداد را بر

  .١»سراسر روم را از ترس پر ساخته بود
ھای تیره  کاتولیک ۀویژ ،شاید گمان رود که این گونه تعّصبات و کشتارھا

با توحید سر جنگ نداشتند و ھرگز  ھای روشن فکر! رأی بود و پروتستان
ھمواره این چنین  ولی با کمال تأسف، دست بخون مخالفان تثلیث نیالودند!

موّرخان غربی، یکی از دانشمندان اسپانیولی بنام بگزارش  ابن نبود و مثالً 
ای نگاشته بود، بدستور  مقاله »تثلیث«که برخالف  Servetusسروه توس 

در شھر لیون به زندان افتاد و پس از آنکه  ھا) کالون (رھبر شھیر پروتستان
و در او را بدام انداختند  موّفق به فرار از زندان شد، روشنفکران مسیحی!

وی را زنده در  »!کفرگویی«اش کردند و بجرم  در ژنو محاکمه ۱۵۵۳سال 
  ٢آتش افکندند!

بریم  ھای تأثر انگیز مزبور را بپایان می از صحنهگیری  اینجا بحث و پی در
و از شرح جنایات تاریخی که بر روشنفکران و یکتاپرستان و مخالفان تثلیث 

کنیم به امید آنکه ھمین گفتار  در جھان مسیحّیت، رفته است خودداری می
 ما را در أدای مقصود کفایت نموده باشد.  کوتاه،

 . ۵۱۸، ص ۲تاریخ تمّدن، ج  -١
 . ۱۲۰، ص ۲۰و تاریخ تمّدن، ج  ۴۹تاریخ آزادی فکر، ص  -٢
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  دستاویز انکار دین!تثلیث، 
جای  ۀرو در ھم چند بنیاد دیانت با سرشت آدمی پیوند دارد و از اینھر

شود و  از دینداری اثری دیده می اقوام، به نحوی، ۀزمین و در میان ھم
و » ھا ھدفداری«ھای آفرینش، بدلیل  ھرچند که با تفّکر در پدیده

توان به  می ،کنیم که در ساختمان موجودات مالحظه می »ھایی بین پیش«
وجود خداوند و صفات او پی برد ولی روی ھم رفته، رفتار دینداران در جلب 

شود بویژه که  نظر مردم نسبت به بنیاد دیانت بسیار مؤثر شمرده می
روحانّیون یعنی دعوتگران به مذھب باشند که  ۀدینداران مزبور از طبق

مؤّثری در جذب قلوب تواند عامل  زیستی ایشان می روشن اندیشی و پاک
 بسوی دین بشمار آید ھمانگونه که خرافی بودن و فساد اخالقی این طبقه،

 نھد.  آثار بسیار بدی در دور کردن مردم از دیانت بجای می
و  ه،بار روحانّیون در گذشت در جھان مسیحّیت بعّلت روش خشونت

بسیاری  کند، اکنون نیز کلیسا عرضه می ھای موھومی که ھم بدلیل اندیشه
اند و حّتی  اعتقاد شده از مردم متمّدن نسبت به اساس دیانت بدبین و بی

توانیم  اند. و اگر از سر انصاف بنگریم ھرگز نمی افراد فراوانی به الحاد گراییده
 تبرئه نموده و مسؤول نشماریم.  کلیسا را در برابر این انحراف،

ز کشیشان مسیحی را آمی خشونت ۀای از شیو شّمه ما در صفحات گذشته،
 در برخورد با مردم و روشنفکران نشان دادیم و اینک جا دارد چند سطری

 نیز بنگاریم. ھا  آن افکار خرافی آنان و آثار زیانباردربارۀ 
ھای  در خانواده« :نویسد می –دان آمریکایی  فیزیک –اسکارلند برگ 

شبیه انسان ایمان  مسیحی اغلب اطفال در اوایل عمر بوجود خدایی
این افراد، ھنگامی که  آورند مثل اینکه بشر بشکل خدا آفریده شده است! می

مسائل علمی اشتغال شوند و بفرا گرفتن و تمرین  وارد محیط علمی می
تواند با دالئل منطقی  این مفھوم انسانی شکل و ضعیف خدا، نمی ورزند، می
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بعد از مّدتی که امید ھر گونه علمی جور در بیاید و بالّنتیجه و مفاھیم 
فکر خاج  ۀرود، مفھوم خدا بکّلی متروک و از صحن سازش از بین می

  .١»!شود می
این لغزش فکری را چیز دیگری جز ھمان تعالیم کشیشان باید  آیا منشأ

گویند که  آورند از کسی سخن می دانست که ھرگاه از خدا سخن بمیان می
  ح است؟!پدر مسی در حقیقت (و نه مجاز)

نادرست، امثال زیگموند فروید اتریشی را برنیانگیخته که  ۀآیا این اندیش
استنباط مذھبی ما از کائنات مشروط به وضع  از نظر پسیکانالیز)«( :بگوید

دھد تا به  پسیکا النیز بما تذّکر می« :و نیز بگوید !٢»باشد میطفولّیت ما 
گویند  بصورت پدری سخن میسخن معتقدین به خدا، ھنگامی که از خدا 

به خدا اصل تکوین عالم را بر معتقدین « :و اظھار دارد که .٣»اعتماد کنیم
ایجاد عالم را « :بخداو فرد معتقد  .٤»دھند ترتیب می –پدر  –فکر خدا  ۀپای

شود خدایی که در  چنانکه مالحظه می ،آری !٥»کند شبیه خود تصور می
ھمان  گردد، تلّقی می !فرویدیسم محکوم شده و از آثار احساسات کودکی

یعنی خدای کشیشان کاتولیک و پروتستان و ارتدکس است و  »خدای پدر«

 ﴾٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ ﴿ نزاییده و زاده نشده =« :با خدای مسلمانان که
ن  ۥٓ ُسۡبَ�َٰنهُ ﴿ منّزه است از آنکه فرزندی داشته باشد =«و  .]٢اإلخالص: [

َ
أ

اثبات وجود خدا، تألیف گروھی از دانشمندان، مقاله اسکارلند برگ، ترجمه احمد  -١
 . ۱۶آرام، صفحه 

 به کتاب فروید و فرویدیسم، اثر فلیسین شاله، ترجمه وکیلی نگاه کنید.  -٢
 به کتاب فروید و فرویدیسم، اثر فلیسین شاله، ترجمه وکیلی نگاه کنید.  -٣
 سم، اثر فلیسین شاله، ترجمه وکیلی نگاه کنید. به کتاب فروید و فرویدی -٤
 به کتاب فروید و فرویدیسم، اثر فلیسین شاله، ترجمه وکیلی نگاه کنید.  -٥
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ۘ  ۥيَُ�وَن َ�ُ  لَۡيَس ﴿ ھیچ چیز ھمانند او نیست =«و  ]١٧١النساء: [ ﴾َوَ�ٞ
ءٞ  ۦَكِمۡثلِهِ   مناسبتی ندارد.  ]١١الشوری: [ ﴾َ�ۡ

کنند که  خدایی را بمردم متمّدن معّرفی می ھنگامی که ارباب کلیسا،
به تجّسد  فوق ماّده، ۀونده و متحّول دارد و او را از مرتبذاتی دگرگون ش

ملعونش « :و به پندار نادرست پولس آویزند! کشانند و بدارش می می
و سپس دوام جھان بیکران را  »!تا لعنت بندگان را باز خرید کند دسازن می

البّته جا دارد  نھند، متحّول و مردنی و محکومی میچنین موجود  ۀبر عھد
خدا « :که ماتریالیسم، با این شیوه از خدا شناسی به پیکار برخیزد و بگوید

پس آیا کلیسا تا  »!اند ھا خدا را ساخته ھا را نساخته است بلکه انسان انسان
و آیا نباید  حدود زیادی مسؤول شیوع الحاد و ماّدیگری در غرب نیست؟

را رھا کند تا از بار مسؤولیتش ھا  آن یو لوازم خراف »ابن اللھی«و  »تثلیث«
  در پیشگاه إلھی، قدری کاسته شود؟

کنت لئوم  دانیم سخنانی را از فیلسوف شھیر روسی، در اینجا مناسب می
د متفّکر در اگزارش کنیم تا معلوم شود که افر »اعتراف« :تولستوی در کتاب

  شوند؟ میھایی روبرو  برخورد با تعالیم کلیسا با چه دشواری
وجود دارد و فقط در ھمین لحظه که وجود او را  »او«بخود گفتم «.... 

تصدیق کردم حیات در من دمیده شد و من امکان زندگی را احساس کردم 
چون پس از تصدیق بوجود خدا در پی آن ا و لّذت وجود را درک نمودم امّ 

عّیت قوم، تصّور رفتم که نسبت خود را با او بدانم و چون در این مقام به تب
خدایی را کردم که خالق ما است و در سه شخص تجّلی کرده و پسر خویش 

آن خدا باز از من و  فرستاده است، –ما را  ۀنجات دھند –عیسی مسیح 
و چون تّکه یخی در مقابل دیدگانم آب شد و باز چیزی در  ،جھان جدا گشت

 



 ١٢١   ثیتثل بار انیز آثار و لوازم: چهارم فصل

ھمچنان مأیوس حیات در من خشک شد و من  ۀمن باقی نماند و باز چشم
  .١...»ماندم 

تولستوی را در برابر الھّیات  یاین وصف الحال، نه تنھا وضعی روح
روحّیات بسیاری از متفّکران غرب  ۀدھد بلکه آین خرافی کلیسا نشان می

 ای برای اصالح این موضوع اندیشیده است؟! شود. آیا کلیسا چاره شمرده می

 . ۹۰-۸۹اعتراف، اثر تولستوی، ترجمه ھوشمند فتح اعظم، صفحه  -١

 

                                                 





 
 
 

 

 فصل پنجم:
 ÷قرآن و شخصیت حقیقی مسیح

ۡهَل ﴿
َ
أ �ٖ ّمَِن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ َ�ٰٓ َ�ۡ�َ ٰ ُ لَُ�ۡم َ�َ  ﴾لرُُّسلِ ٱقَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ

 .١]١٩المائدة: [
ھیچگاه مردم را به  ÷ھای یپشین به اثبات رسید که مسیح در فصل

افراد  ۀتثلیث فرانخواند و خود را با خدای جھان، ھمتا و برابر نشمرد و ھم
بشر را (بدلیل لغزش آدم!) بطور موروثی، گناھکار ندانست و مرگ خویشتن 

گناه فطری! نپنداشت ... ولی متأّسفانه این باورھای نادرست، پس  ۀرا کّفار
با گذشت زمان، عالم مسیحّیت را فرا  از او درمیان پیروانش راه یافت و

ھا   کردن این انحرافات از ذھن خواھیم بدانیم که برای پاک گرفت. اینک می
و زندگی مسیحیان، چه باید کرد؟ و شخصّیت حقیقی مسیح و اصول تعالیم 

 او را از کجا باید شناخت؟

 تناقضات اناجیل در معّرفی مسیح!
 رسد که برای دستیابی به اصول میدر نگاه نخستین، بدیھی بنظر 

ی موجود بنگریم و ھا انجیل ی مسیح و شناخت حقیقت وی، بهھا آموزش
دریافت کنیم ولی با اندک تأّملی در ھا  آن پاسخ این مسائل را از خالل

یابیم که متأّسفانه، اینراه طریقی قابل اعتماد  مندرجات اناجیل، درمی
 ۀکنند و چھر ض از مسیح گزارش میسخنانی متناق ھا انجیل نیست. زیرا

ای اھل کتاب! رسول ما بھنگام سستِی دعوِت رسوالن، بسوی شما آمده (و حقایق « -١
 ».کند... ) برایتان روشن میدین را

                                                 



 دعوت مسیحیان به توحید  ١٢٤

دقیق را دچار سرگردانی  ۀدھند و خوانند اخالقی وی را متفاوت نشان می
وقتی عیسی « :خوانیم که کنند! مثًال درانجیل مرقس و لوقا و مّتی می می

ای  :او زانو زد و عرض کرددوان آمده در برابر  عازم سفر شد، شخصی دوان
وردن حیات جاودانی چه باید بکنم؟ عیسی به آ استاد نیکو! من برای بدست

.! چنانکه ١»خوانی؟ ھیچکس جز خدا نیکو نیست چرا مرا نیکو می :او فرمود
بخوانند، نھی فرمود » استاد نیکو«ازاینکه او را  ÷شود مسیح مالحظه می

خود دربارۀ  خوانیم که عیسی ولی با کمال شگفتی در انجیل یوحّنا می
آیا شبان نیکو بلحاظ مفھوم با استاد نیکو  .٢»ھستم من شبان نیکو« :فرمود

معادل نیست؟ و آیا وصفی را که عیسی در یکجا سزاوار خویشتن ندانسته، 
 در جای دیگر باید برخود بندد؟!

بود و » وسیع مشرب«دھند که عیسی، انسانی  انجیلھا خبر می
ولی  ٣»استھر که ضّد ما نیست، با ما « :بنابگزارش مرقس و لوقا، فرمود

توان به این گزارش اعتماد نمود زیرا دوباره به گزارش لوقا و مّتی  نمی
!! آیا ٤»ھر که با من نیست، برخالف من است« :خوانیم که عیسی گفت می

 کدامین را باید باور کرد؟!
کالم «شمارند و سخن وی را  گویی منّزه می انجیلھا، مسیح را از پریشان

نماید که مسیح  از یک طرف یوحّنا گزارش می کنند اّما معّرفی می» حق
و از سوی  .٥»اگر من برخود شھادت دھم، شھادت من راست نیست« :فرمود

، ۱۹و مّتی، باب  ۱۹و  ۱۸، شماره ۱۸و لوقا، باب  ۱۸و  ۱۷، شماره ۱۰مرقس، باب ب -١
 .۱۷و  ۱۶شماره 

 .۱۴، شماره ۱۰یوحّنا، باب  -٢
 .۵۰، شماره ۹و لوقا، باب  ۴۰، شماره ۹مرقس، باب  -٣
 .۲۳، شماره ۱۱و لوقا، باب  ۳۰، شماره ۱۲مّتی، باب  -٤
 .۳۰، شماره ۵حّنا، باب یو -٥
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ھرچند من بر خود شھادت « :کند که مسیح گفت دیگر ھمین یوحّنا نقل می
 !! کدامیک را باید پذیرفت؟!١»دھم، شھادت من راست است

ھای  رود و وعده خدا بشمار می انجیلھا اّدعا دارند که سخِن مسیح، سخِن 
خوانیم که عیسی به  دارد ولی از یک طرف در انجیل مّتی می تخّلف برنمیاو 

خود وعده داد که آنان در روز رستاخیز بر کرسی جالل  ٢دوازده شاگرد
 :نویسد نشیند و بر داوزده سبط اسرائیل داوری خواھند کرد چنانکه می می

اید  شما که مرا متابعت نموده :گویم به شما میھر آینه  :عیسی ایشانرا گفت«
در معاد، وقتی که پسرانسان بر کرسی جالل خود نشنید، شما نیز بر دوازده 

. و از سوی ٣»کرسی نشسته بر دوازده سبط اسرائیل داوری خواھید نمود
خوانیم که یکی از آن دوازده شاگرد  دیگر در ھمان انجیل مّتی دوباره می

سخریوطی) به عیسی خیانت ورزید و سبب دستگیری و قتل (یعنی یھودای ا
 ٤»!!بھتر بودی، که توّلد نیافتی« :او گفتدربارۀ  وی گردید بطوریکه عیسی

مسیح، مردی فریبکار و  :کنند از ھمین جا است که ملحدان اّدعا می
داد! آیا  میھا  آن ھای دروغین به گو بوده و برای جلب نظر افراد، وعده گزافه

 نیست؟ ھا انجیل افتراء زشت، مولود اعتماد به گزارشاین 
خوانیم که مسیح در مجلسی به شاگردان خود  باز در انجیل مّتی می

(عیسی) خواھد آمد و در جالل پدرخویش  پسر انسان« :چنین نوید داد
خود، و در آن وقت ھر کسی را موافق اعمالش جزا خواھد داد.  ۀباّتفاق مالئک

ویم که بعضی در اینجا حاضرند که تا پسر انسانرا نبینند که گ ھرآینه بشما می

 .۱۴، شماره ۸یوحّنا، باب  -١
و در انجیل لوقا،  ۴تا  ۲، شماره ۱۰نامھای این داوزده شاگرد، در انجیل مّتی باب  -٢

 آمده است. ۱۶تا  ۱۴، شماره ۶باب 
 .۲۸، شماره ۱۹مّتی، باب  -٣
 .۲۴، شماره ۲۶مّتی، باب  -٤
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موت را نخواھند چشید (طعم مرگ را  ۀآید، ذائق در ملکوت خود می
 ١»!چشند) نمی

حاضران در آن مجلس  ۀولی اینک، قرنھا از آن روزگار سپری شده و ھم
آمدن مسیح و  ) طعم مرگ را چشیدند ولی از÷(یعنی شاگردان عیسی

توان در اناجیل نادیده  آیا اینگونه سخنان را می خبری نیست، پاداش وی
 کاسته نشود؟ ھا انجیل گرفت بطوریکه از اعتبار

خوانیم که مسیح به پطرس (یکی از  بازھم در انجیل مّتی می
  :ترین حوارّیون خود) گفت برجسته

گویم که تویی پطرس و بر این صخره، کلیسای خود را  و من نیز تو را می«
کنم و ابواب جھّنم بر آن استیال نخواھد یافت و کلیدھای ملکوت  بنا می

ببندی در آسمان بسته گردد و   سپارم و آنچه در زمین آسمان را به تو می
.! ولی در ھمین انجیل مّتی ٢»آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود

مسیح  خوانیم که (پس از گفتن سخنان مزبور) چیزی نگذشت که دوباره می
  :از پطرس خشمناک شده و به وی گفت

باشی، زیرا نه  دور شو از من ای شیطان! زیرا که باعث لغزش من می«
 ٣».!کنی امور الھی را بلکه امور انسانی را تفّکر می

رفته و ھمچون شیطان  اش از امور ظاھری فراتر نمی آیا کسی که اندیشه
کلیددار ملکوت «ر ھمان حال درصدد برآمده تا مسیح را إغوا کند، چگونه د

توان به عیسای پاک نسبت  گوییھا را می بوده است؟! آیا این تناقض» آسمان
 تردید نمود؟ ھا انجیل داد، یا باید در اعتبار

 .۲۸و  ۲۷، شماره ۱۶مّتی، باب  -١
 .۱۹و  ۱۸، شماره ۱۶مّتی، باب  -٢
 .۲۳، شماره ۱۶مّتی، باب  -٣
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اند بلکه پیامبر پاک  ھای ناروا داده ، نسبت÷انجیلھا نه تنھا به مسیح
اند! در انجیل یوحّنا آمده  را نیز به دروغگویی مّتھم کرده ÷دیگری یحیی

است که چون یحیی تعمیددھنده، دعوت خویش را آغاز کرد یھودیان از وی 
آنگاه از او سؤال کردند، پس «نه!  :پرسیدند، آیا تو مسیح ھستی؟ پاسخ داد

شود  . ھمانگونه که مالحظه می١»نیستم :چه؟ آیا تو إلیاس ھستی؟ گفت
نیستم ولی در انجیل مّتی » الیاس«آشکارا، اعالم نموده که من  ÷ییحی
پس کاتبان چرا « :خوانیم که شاگردان مسیح از استاد خود پرسیدند می
الحال « :فرمودھا  آن ؟ عیسی در جواب»باید الیاس، اّول آید گویند که می می

، مده است و او را نشناختند بلکه آنچه خواستند با وی کردندالیاس آ
بھمانطور پسر انسان نیز از ایشان زحمت خواھد دید. آنگاه شاگردان 

.! یعنی ٢»گفت یحیی تعمیددھنده بدیشان سخن میدربارۀ  دریافتند که
 گفته که من الیاس نیستم!! الیاس، ھمان یحیی بوده است ولی بدروغ می

د و تناقضات به پیامبران خدا، اعتما ھا دروغ دادن این ھا با نسبت انجیل
کنند و شخصّیت پیامبران را به تحریف  سلب میھا  آن خواننده را از

توانیم حقیقت مسیح و تعالیم راستین وی را از  کشند. با وجود این آیا می می
 اناجیل بشناسیم؟!

 ها انجیل راه اصالح
آری، مسیحیان منصف از پذیرفتن این نکته نباید خودداری ورزند که 

فرا گرفت  ھا انجیل توان از ی او را نمیھا موزشآ مقام حقیقی مسیح و اصول
ھا و تناقضات پاک کرد، اّما این کار عظیم چگونه  آنکه اناجیل را از پیرایه بی

 میّسر است و راه آن چیست؟

 .۲۱، شماره ۱یوحّنا، باب  -١
 .۱۳و  ۱۲، شماره ۱۷مّتی، باب  -٢
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یک فرد  ۀبنظر ما، این مھم در شأن یک پیامبر إلھی است نه بر عھد
ستند تا اجازه داشته و اشتباه نی  عادی! زیرا که افراد عادی، مصون از لغزش

بپردازند و  –راه ندارد ھا  آن که خطا در سخن –باشند به اصالح کتب انبیاء 
ما تردید  ،ی مزبور بیافزایند! بھمین دلیلھا کتاب چه بسا که بر تحریف

، ظھور پیامبر دیگری الزم بوده که در میان ÷نداریم که پس از مسیح
راستین مسیح  ۀتبیین کند و چھراختالفات گوناگون، حقیقت مسیحّیت را 

را نشان دھد و اصول تعالی عیسی را دور از خطاھای گزارشگران و 
و این شخصّیت بزرگ با ھیچیک از  ،تفسیرھای گمراھان، روشن سازد

و ژزف اسمیت  Calvinو کالون  Lutherاصالحگران مسیحی مانند لوتر 
Joseph Smith ... زیرا که  ،منطبق نیست (بنیانگذار مور مونیسم) و دیگران

ھمگی ایشان از توحید خالص، دور و بیگانه بودند و الوھّیت مسیح و تثلیث 
چنانکه  –و فداء و دیگر خرافات را باور داشتند و ھیچکدام حقیقت مسیح را 

نشناخته و تناقضات اناجیل را اصالح نکردند. از پیامبران  –سزاوار بود 
نیز به  –آمده » اعمال رسوالن«کتاب  درھا  آن ای به که اشاره –مسیحی 

ھیچ وجه اثری در تاریخ بجای نمانده است تا بتوان در اصالح مسیحّیت به 
 آثار ایشان اعتماد نمود.

ظھور کرد و به  ÷تنھا پیامبر واالمقام و مصلح بزرگی که پس از عیسی
مدد وحی إلھی (قرآن مقّدس) مشکالت ادیان را برای ھمیشه حل نمود و 

بود  ج ت مسیح و اصول تعالیم ویرا روشن ساخت، پیامبر اسالم محّمدحقیق
ادیان الھی، یکی بیش  ۀشمرده شد زیرا که اساس ھم ١»خاتم پیامبران«که 

ا﴿خوانیم:  ) می۴۰چنانکه در قرآن (سورة األحزاب، آیه  -١ َحٖد ّمِن  مَّ
َ
ٓ أ بَا

َ
ٌد � َ�َن ُ�َمَّ

ِ ٱرَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل  ھیچیک از رجال  محّمد، پدر«یعنی:  ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوََخاَ�َم  �َّ
 ».شما نیست، اّما فرستاده خدا و آخریِن پیامبران است...
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ھا از یکدیگر شده،  تفّرق و جدایی دین ۀنیست و مھمترین چیزی که مای
اند و  یافتهھایی است که در کتب دینی راه  ھای ناصواب و کژی ھمان تحریف

اختالفات اساسی که  ۀ، به ھم١ناپذیر خود قرآن کریم یا بیان روشن و تردید
و از  ،را تکمیل کرده استھا  آن شود، پایان بخشیده و در ادیان إلھی دیده می

، به ظھور ھیچ پیامبر ٢آنجا که در طول زمان از گزند تحریف مصون مانده
توان کتب انبیاء (و از جمله روایات  جدیدی نیاز نیست و با تعالیم قرآنی، می

 ،رسید» یگانگی در خداپرستی و دینداری«انجیلی) را اصالح نمود و به 
 :خوانیم چنانکه در قرآن مقّدس می

﴿ ِ َمٖ� ّمِن َ�ۡبلَِك َفَز�ََّن لَُهُم  تَٱ�َّ
ُ
ٓ إَِ�ٰٓ أ رَۡسۡلَنا

َ
ۡيَ�ٰنُ لََقۡد أ ۡعَ�ٰلَُهۡم َ�ُهَو  ٱلشَّ

َ
أ

ِ�ٞم  ۡومَ ٱۡ�َ َوِ�ُُّهُم 
َ
ٓ  ٦٣َولَُهۡم َعَذاٌب أ نَزۡ�َا َعلَۡيَك  َوَما

َ
َ لَُهُم  ٱۡلِكَ�َٰب أ إِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ

ِي ْ  ٱ�َّ  .٣]٦٤ -٦٣النحل: [ ﴾٦٤�ِيهِ وَُهٗدى َورَۡ�َٗة ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنوَن  ٱۡخَتلَُفوا
ھا  سوگند به خدا که پیش از تو (ای محّمد) پیامبرانی بسوی اّمت«

فرستادیم ولی شیطان اعمال آنان را در نظرشان آرایش داد و امروز برایشان 
است. واین کتاب را بر تو ھا  آن والیت دارد! و عذاب دردناکی در انتظار

ھا  آن اش اختالف کردند برای ھا درباره فرونفرستادیم مگر که آنچه را اّمت
ی است که بدان رحمت و ھدایت برای گروھ ۀتبیین کنی و (این قرآن) مای

 .»آورند ایمان می

 ﴾َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ�  ۡلِكَ�ُٰب ٱ َ�ٰلَِك ﴿) آمده است: ۴۰چنانکه در قرآن (سورة البقرة، آیه  -١
 ».نگھبانش ھستیمما خود این ذکِر (مبارک) را فرو فرستادیم و خود «یعنی: 

ۡ�َا ﴿) وعده داده شده است: ۹چنانکه در قرآن (سورة الحجر، آیه  -٢  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
ما خود این ذکِر (مبارک) را فرو فرستادیم و خود «یعنی:  ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ 

 ».نگھبانش ھستیم
 نیز نگاه کنید. از سورة الّشوری ۱۷تا  ۱۳در این باره به آیات  -٣
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ید کنیم که تمام اصول ایمان و اخالق، در قرآن مج مالحظه می ،از این رو
یان و شرایع پیشین بطور گسترده سخن مورد تجدیدنظر قرار گرفته و اد

دربارۀ  و اساس تعالیم او و اختالفاتی که ÷مسیحدربارۀ  رفته است و بویژه
 ۀشود ھمانگونه که در سور در قرآن دیده می وی پدید آمده، آیات فراوانی

 :فرماید می ÷مریم پس از بیان حقیقت عیسی

ِي ٱۡ�َقِّ َمۡرَ�َمۖ قَۡوَل  ٱۡ�نُ ِعيَ�  َ�ٰلَِك ﴿ وَن  ٱ�َّ ن  َما ٣٤�ِيهِ َ�ۡمَ�ُ
َ
ِ أ َ�َن ِ�َّ

ۡمٗر� فَإِ�ََّما َ�ُقوُل َ�ُ  ۥٓۚ َ�تَِّخَذ ِمن َوَ�ٖ� ُسۡبَ�َٰنهُ 
َ
 �نَّ  ٣٥ُ�ن َ�َيُكوُن  ۥإَِذا قََ�ٰٓ أ

 َ ۡسَتقِيٞم  ٱۡ�ُبُدوُهۚ َرّ�ِ َوَر�ُُّ�ۡم فَ  ٱ�َّ ۡحَزاُب  فَٱۡخَتلََف  ٣٦َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط مُّ
َ
ِمۢن  ٱۡ�

ۡشَهِد يَۡوٍ� َعِظيٍ�  ِيَن َ�َفُرواْ ِمن مَّ  ].٣٧ -٣٤: مریم[ ﴾٣٧بَۡينِِهۡمۖ فََوۡ�ٞل ّلِ�َّ
کنند. خدا  آن شک میدربارۀ  اینست عیسی پسر مریم، گفتار حّقی که«

را سزاوار نیست که فرزندی گیرد، ھرگاه چیزی را فرمان دھد تنھا به او 
شود. (و عیسی نیز به پیروانش گفت) که  باش! پس موجود می :گوید می

نید، خدای حقیقی، خداوند من و خداوند شما است پس او را بندگی ک
 ،ھا در میان خویش اختالف کردند اینست راه راست. ولی (بعد از وی) گروه
 »!(روز رستاخیز) و وای بر کافران از حضور در روزی بزرگ

 آخرین پیامبر نبود! ،مسیح
در اینجا ممکن است برخی از مسیحیان اّدعا کنند که چون عیسی 

توان پیامبر دیگری را پذیرفت و  نمی ،مسیح آخرین پیامبر الھی بود، بنابراین
 را اصالح کرد! ھا انجیل به ھدایت او، گزارش

به ھیچ وجه اّدعا نکرد که من آخرین  ÷مسیح :در پاسخ باید گفت که
پیامبر خدا ھستم و پس از من ھیچ رسولی نخواھد آمد. بلکه مسیح سفارش 

بر راستگو را از از پیامبران دروغگو پرھیز کنید و برای آنکه پیام :فرمود
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چنانکه در انجیل مّتی  ،بنگریدھا  آن دروغگو تمیز دھید به ثمرات و آثار
  :خوانیم می

آیند  نبیاء دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما میاز ا«
اند. آنان را از َاعمالشان خواھید شناخت. آیا  ولی در باطن گرگان درنده

خار، انگور و از خار ُبن، انجیر چید؟ ھمینطور درخت خوب،  ۀتوان از بوت می
را از ھا  آن شما ،بد ... بنابراین ۀآورد و درخت فاسد، میو نیکو ببار می ۀمیو

 .١»ھایشان خواھید شناخت میوه
زیست ھرگز اّدعا ننمود که جز  می ÷نیز که در عصر عیسی ÷یحیی

 :مسیح ھیچ پیامبری ظھور نخواھد کرد بلکه در وقت معّرفی خود، گفت
من، نه مسیح ھستم و نه آن پیامبر موعود! و این سخن بطور ضمنی داللت 
دارد بر آنکه پیامبر دیگری جز مسیح خواھد آمد چنانکه در انجیل یوحّنا 

  :خوانیم می
وقتی یھودیان اورشلیم، کاھنان والویان را پیش اینست شھادت یحیی «

دادن خودداری نکرد بلکه  او فرستادند تا بپرسند که او کیست؟ او از جواب
پس  :از او پرسیدندھا  آن من مسیح نیستم! :بطور واضح اعتراف نموده گفت
آیا تو آن پیامبر  :از او پرسیدندھا  آن خیر! :آیا تو الیاس ھستی؟ پاسخ داد

 ٢».!ھستی؟ پاسخ داد خیر... موعود
آخرین  ÷حوارّیون مسیح ھم ھیچگاه اّدعا ننمودند که عیسی

مّدعیان نبّوت را بیازمایید تا  :پیامبرالھی است تنھا سفارش ایشان آن بود که
رساند که آنان ظھور  راستگو را از دروغگو تشخیص دھید و این سفارش می

  :یوحّنا گفته استشمردند چنانکه  پیامبر دیگری را ممکن می

 .۲۰تا  ۱۵، شماره ۷انجیل مّتی، باب  -١
 .۲۲تا  ۱۹، شماره ۱انجیل یوحّنا، باب  -٢
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را بیازمایید تا ھا  آن ای عزیزان! به ھر نبّوتی (الھامی) اعتماد نکنید بلکه«
زیادی ھستند که به  ۀببینید که آیا در واقع از جانب خدا است یا نه؟ زیرا عّد 

 .١»کنند سرتاسر دنیا رفته به دروغ نبّوت می

 قرآن و توحید مسیح!
ربوط به او، بارھا سخن بمیان آمده در قرآن کریم از مسیح و مسائل م

ھای مّکی و  ، از سوره٢نمای قرآن در خالل پانزده سوره است و آیات مسیح
دربارۀ  ی گوناگونی راھا آموزش ھای تابناک اند. این آیه مدنی، گرد آمده
مادر عیسی، میالد عیسی،  :ھایی ھمچون دھند و سوره مسیح ارائه می

ت عیسی، معجزات عیسی، حوارّیون رسالت عیسی، اخالق عیسی، دعو
 عیسی، پیروان عیسی، دشمنان عیسی، مرگ یا رفع عیسی ... را مطرح

توان اصول دیانت مسیح را بدرستی  سازند. از دّقت در آیات مزبور می می
 ÷شناخت و خطاھای تاریخی و اعتقادی را که در مورد عیسی مسیح

پیش آمده، اصالح کرد. ما در این فصل، بمناسبت موضوع اصلی کتاب خود، 
پردازیم و  تنھا به تعالیم توحیدی مسیح که در قرآن مقّدس بازگو شده می

 گذاریم. طرح و بسط سایر مباحث را به فرصتی دیگر وامی
شود معموًال در سه مورد پای  سخن گفته می ÷ھنگامیکه از مسیح

کنند،  آید. یکی در آنجا که از توّلد مسیح حکایت می ان میشرک و توحید بمی
کنند، سّوم در موضعی که از  دّوم در جاییکه از معجزات عیسوی گزارش می

 .۱، شماره ۴رساله اّول یوحّنا، باب  -١
ھای: مریم، األنعام، اللّشوری، الّزخرف، األنبیاء،  این پانزده سوره عبارتند از سوره -٢

عمران، األحزاب، الّنساء، الحدید، الّتحریم،  اند و) البقرة، آل المؤمنون (که ھمگی مّکی
 اند.) الّصّف، المائدة، الّتوبة (که از سور مدنی
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آورند. و اینک باید تأمل کرد که قرآن کریم از  دعوت مسیح سخن پیش می
 این سه جایگاه چگونه عبور کرده است؟

 ÷قرآن و توّلد عیسی
توّلد مسیح به لغزش  ۀدو گروه از مردم در مسئلاز دیدگاه قرآن، 

دیگر راه افراط را در پیش  ۀاند، یک دسته راه تفریط پیموده و دست افتاده
دارد و حقیقِت  و قرآن مجید از انحراف ھردو گروه پرده برمی ،اند گرفته

سازد. قرآن کریم، یھودیان (و ھمفکران ایشان) را در  مسئله را روشن می
را فرزنِد  ÷عیسی ھا، آن دھد زیرا که و تفریط نشان می جانب تقصیر

زادگی مّتھم  پندارند و آن پیامبر پاک را به ناپاک نامشروع یوسف می
کند و  قلمداد می» بھتانی عظیم«دارند! و قرآن مقّدس این اّتھام زشت را  می

 :فرماید پردازد و می سخت به نکوھش یھودیان می

ٰ َمۡرَ�َم ُ�ۡهَ�ًٰنا َعِظيٗما َوقَۡولِهِ  َو�ُِ�ۡفرِهِمۡ ﴿  ].١٥٦النساء: [ ﴾١٥٦ۡم َ�َ
بسبب کفر ایشان و آن تھمت بزرگ که بر مریم زدند (آنانرا به عقوبت «

 ».گرفتار کنیم)
بر » عیسی ۀنام شجره«در بیان  ھا انجیل توان گفت که ناشیگری می

زیرا در انجیل مّتی (باب  ،مت ناروا افزوده استجرأت یھودیان در این تھ
به نامزد مریم یعنی  ÷(باب سّوم)، سلسله َنَسب عیسی اّول) و انجیل لوقا

ین دخالتی تر کم عموم مسیحیان، یوسف ۀرسد! با آنکه بنابر عقید یوسف می
ی مزبور در نمایش ھا انجیل و شگفت آنکه ،در پیدایش عیسی نداشته است

ر ناسازگاری دارند! اّما قرآن کریم از یک با یکدیگ» نامه شجره«ھای آن  شاخه
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و ھرگز نامی از یوسف  ١خواند (=پسر مریم) می» ابن مریم«سو عیسی را 
(از جانب  برد و از سوی دیگر، عیسی را (بعنوان پدر یا ناپدری عیسی) نمی

شمرد و  می» ÷فرزندان ابراھیم«مادرش که نژاد اسرائیلی داشت) از 
 :فرماید می

يُّوَب َوُ�وُسَف َوُموَ�ٰ َوَ�ُٰروَنۚ َوَ�َ�ٰلَِك  ۥدَ َداوُ  ۦُذّرِ�َّتِهِ َوِمن ﴿
َ
َوُسلَۡيَ�َٰن َو�

ٞ ّمَِن  َوَزَ�رِ�َّا ٨٤ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ َ�ۡزِي  ٰلِِح�َ َوَ�ۡحَيٰ وَِعيَ�ٰ �ۡ�َاَسۖ ُ�ّ  ٱل�َّ
 ].٨٥ -٨٤األنعام: [ ﴾٨٥

اّیوب و یوسف و موسی و و از فرزندان او(ابراھیم) داود و سلیمان و «
دھیم، و زکرّیا و  ھارون را (ھدایت کردیم) و نیکوکاران را اینگونه پاداش می

 ».عیسی و الیاس را که ھمه از صالحان بودند
حق نداشتند وی را  ÷اّما بدین مسئله که چرا یھودیاِن معاصر عیسی

دھد که  فرزند نامشروع یوسف یا دیگری بدانند؟ انجیل مّتی چنین پاسخ می
خداوند در  ۀفرشت« :یوسف (نامزد مریم) در میان اطرافیان خود اعالم کرد

ای یوسف پسر داود، از ُبردن مریم به خانه  :خواب به او ظاھر شد و گفت
.! ولی واضح است که ٢»قدس استال نترس زیرا آنچه در رحم او است از روح

ساخت که آبستنی مریم، بدون  تنھا اّدعای دیدن یک رؤیا مردم را قانع نمی
دربارۀ  آمیزش جنسی صورت گرفته باشد و در نتیجه، از سوء شھرت

کرد در حالی که الزم بود مسیح موعود، به  جلوگیری نمی ÷عیسی
دعوت او را در آینده با  زادگی مّتھم و مشھور نباشد چه این آوازه، ناپاک

 ۱۷۱و  ۱۵۷و الّنساء، آیات  ۵۴و آل عمران، آیه  ۲۵۳و  ۸۷ھای: البقرة، آیات  به سوره -١
و  ۷و األحزاب، آیه  ۳۴و مریم، آیه  ۱۱۶، ۱۱۴، ۱۱۲، ۱۱۰، ۷۸، ۴۶و المائدة، آیات 

 رجوع شود. ۱۴و  ۶الّصّف، آیه  ۲۷و الحدید، آیه  ۵۷رف، آیه الّزخ
 .۲۰، شماره ۱انجیل مّتی، باب  -٢
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) آمده ۲ ۀ، شمار۲۳زیرا در تورات (سفر تثنیه، باب  ،ساخت مشکل مواجه می
زاده داخل جماعت خداوند نشود حتی تا پست دھم أحدی از او  حرام« :است

سزاوار بود که تدبیر إلھی، مشکل  ،بنابراین».! داخل جماعت خداوند نشود
حل  –جز رؤیای یوسف  –را از راه دیگری  -علیھما الّسالم  -مریم و عیسی 

کرده باشد ولی آن راه، کدام طریقه بوده است؟! شک نیست که در اینجا 
ای صورت پذیرد تا مریم مقّدس از اّتھام پاک شود. در انجیل  الزم بود معجزه

در فلسطین زاده شد تنی چند از  ÷خوانیم که چون عیسی مّتی می
رق زمین رؤیت کردند! و در پی آن ستاره به او را در مش ۀمجوسیان، ستار

 –مزبور را دیدند که بر باالی بیت لحم  ۀاورشلیم رسیدند و در آنجا ستار
متوقف شده است. آنگاه با شادی تمام بدرون بیت رفتند و  –زادگاه عیسی 

ای اشاره  تواند به ھمان معجزه ! آیا این روایت، می١بر عیسی سجده کردند
 ده برای رفع اّتھام مریم، آشکار شود؟!کند که الزم بو

را بازگو و » شناسان کھن ستاره«رسد که این داستان، اّدعای  بنظر می
ای دارد که با  کند که عقیده داشتند ھر شخصی در آسمان ستاره تأیید می

کوشیدند تا از راه  گردد و می شود و با مرگش پنھان می توّلد او نمودار می
کس، از میالد و مرگ و رویدادھای زندگانی او خبر  ھر ۀنظرکردن در ستار

شود و  ارزش شمرده می ای موھوم و بی دھند! و امروز این تئوری، فرضّیه
به ستارگانی که با توّلد افراد بشر پدید آیند، عقیده ندارد و از » علم نجوم«

 آن مذکور ایمان آورد و ۀای، به معجز توان بر مبنای چنین فرضّیه اینرو نمی
 .٢دانست ÷برھان پاکدامنی مادر عیسیرا 

 .۱۴تا  ۱، از شماره ۲انجیل مّتی، باب  -١
رفت  می» خوارج«ھنگامیکه به پیکار با  ÷در آثار مسلمانان آمده است که علی -٢

دارم که به مقصود  اگر در این لحظه حرکت کنی، بیم«گوید:  شنید که منّجمی می
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ای که مریم و فرزند گرامیش را تبرئه نمود بصورت  قرآن مجید از معجزه
نوزادش را نزد قوم خود آورد و  ÷فرماید که مریم کند و می دیگری یاد می

 –بدون زناشویی رسمی  –نشان داد، نزدیکان مریم از اینکه وی ھا  آن به
در  ‘فرزندی آورده سخت بشگفتی افتادند و او را سرزنش کردند. مریم

پاسخ اّتھام ایشان خاموش ماند ولی به نوزادش که در بستر خفته بود اشاره 
کرد تا ُپرسندگاِن مزبور، حقیقت امر را از او جویا شوند! اینکار، بر شگفتی 

است سخن ما چگونه با کودکی که در گھواره « :آنان افزود و گفتند
 :؟! ناگھان آن کودک به فرمان خدا زبان گشود و گفت»بگوییم

ِ إِّ�ِ َ�ۡبُد ﴿ ا  ٱۡلِكَ�َٰب َءاتَىِٰ�َ  ٱ�َّ ۡ�َن َما  وََجَعَلِ�  ٣٠وََجَعلَِ� نَبِّيٗ
َ
ُمَباَرً� �

 ِ ۡوَ�ِٰ� ب
َ
لَٰوةِ ُكنُت َوأ َكٰوةِ وَ  ٱلصَّ ا  ٱلزَّ ۢ� ٣١َما ُدۡمُت َحّيٗ ِ�  َوَ�رَّ  َولَۡم َ�َۡعۡلِ� بَِ�ِٰ�َ

ا  َ�ٰمُ  ٣٢َجبَّاٗر� َشقِّيٗ ا  َوٱلسَّ ۡ�َعُث َحّيٗ
ُ
ُموُت َوَ�ۡوَم �

َ
َّ يَۡوَم ُوِ�تُّ َوَ�ۡوَم أ َ�َ٣٣﴾ 

 ].٣٣ -٣٠مریم: [
خدا ھستم، او به من کتاب داده و مرا پیامبر (خود) فرموده و  ۀمن بند«

ام  برکت قرار داده، و به نماز و انفاق تا ھنگامی که زنده ۀھر کجا باشم مای
سفارش کرده است. و مرا نسبت به مادرم، نیک رفتار قرار داده و زورگو و 

و سالم (خدا) بر من باد در آنروز که زاده شدم و در  ،پندناپذیر نفرموده است
 .١»شوم میرم و در آنروز که زنده برانگیخته می آنروز که می

گاھی را از طریق علم نجوم یافته دست  كفمن صدق«امام پاسخ داد: »! ام نیابی و این آ

ھر کس تو را در اینباره تصدیق کند، قرآن را تکذیب «یعنی:  »هبذا فقد كذب القرآن!
آنگاه یاران خود را از آموختن چنین موھوماتی که در علم نجوم جایی »! کرده است

 ).۷۹البالغه، خطبه  فرماِن حرکت داد. (نھج» بنام خدا«ی نمود و ندارد، نھ
را به عربی  ÷قرآن کریم از آنجا که بزبان عربی نازل شده ناگزیر، سخن عیسی -١

 کند وگرنه واضح است که مسیح به زبان قوم خود تکّلم نموده است.  گزارش می
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ای که نوزادی (شاید بدون آنکه خود بفھمد) دھان  چنین معجزهآری، 
تواند او و مادرش را از  اش خبر دھد، می گشاید و از مقام واال و رفتار آینده

ھرگونه اّتھامی پاک سازد وگرنه رؤیای یوسف (بفرض آنکه روی داده باشد) 
مر إلھی شدن مریم از راه غیرعادی بوده و أ تواند ثابت کند که آبستن نمی

 صورت پذیرفته است.
ای  اگر چنین معجزه :دراینجا ممکن است مسیحیان اعتراض نمایند که

ی چھارگانه (مّتی، مرقس، ھا انجیل رخداده بود پس چرا خبری از آن در
لوقا، یوحّنا) نیامده است؟ پاسخ آن است که اّوًال نویسندگان اناجیل مزبور، 

ی خود ثبت ھا انجیل او را در رویدادھای زندگی عیسی و معجزات ۀھم
کارھای بسیار عیسی بجا « :نویسد اند بدلیل آنکه در انجیل یوحّنا می نکرده

آورد که اگر فردًا فردًا نوشته شود گمان ندارم که جھان ھم گنجایش 
رسد ولی  آمیز به نظر می ! ھرچند این سخن، اغراق١»ھا را داشته باشد نوشته

انجیل «بھنگام نوزادی، در  ÷اعمال عیسی دھد که به ھر صورت نشان می
که از اثار کھن مسیحیان است نقل شده چنانکه کشیش » طفولّیت مسیح
شدن مسیح در گھواره  متکّلم« :نویسد می» سنجش حقیقت« :فندر در کتاب

باشد، مسطور  در کتاب احادیث که موسوم به انجیل طفولّیت مسیح می
 مسیحی، وجود دارد ولی در ۀثار پراکند. و چه بسیار حقایقی که در آ٢»است

 ی چھارگانه نیامده و شھرت نیافته است!ھا انجیل
آید، گفتگو با  پیش می ÷توّلد مسیحدربارۀ  بحث قرآنی دیگری که

روی قرار  غلّو و زیاده ۀشدن عیسی را بدون پدر، مای مسیحیان است که زاده
ه الوھّیت مسیح را بپذیریم، اند که این حادثه، بدون آنک اند و گمان کرده داده

 .۲۵، شماره ۲۱انجیل یوحّنا، باب  -١
 .۲۳۳ر فندر، صفحه سنجش حقیقت، اث -٢
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قابل تفسیر نیست! وشگفت آنکه این گروه از مسیحیان در آثار خود تصریح 
آن است که خدای گیتی،  ۀشدن عیسی بدون پدر، نشان اند که زاده نموده

 زیده و در رحم او نزول کرده است!برگ» عروسی«مریم را ھمچون 

ا يَِصُفوَن  ۥُسۡبَ�َٰنهُ ﴿  ].١٠٠األنعام: [ ﴾١٠٠َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
میالدی) در فتوای عجیب خود، به معراج مریم  ۱۹۵۰پاپ مشھور، (

)Assomption( الزم بود آن عروسی که خدا به « :قائل شده و گفته است
.!! پاپ مذکور، عالوه بر ١»آسمانی منزل کند ۀھمسری گرفته بود در حجل

 نامد زیار که به پندار نیز می»! مادر خدا«پنداشته » خداھمسر «آنکه مریم را 
و زمین بود، از مریم با کره متوّلد  ھا آسمان او، عیسی مسیح که ھمان خدای

 شده است!
ھای زشت و کودکانه، بسختی مورد اعتراض قرآن مقّدس  البّته این نسبت

 :فرماید که می چنان قرار دارد آن

﴿ ْ َذَ َوقَالُوا ا  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  ٱ�َّ ا  ًٔ ِجۡئُتۡم َشۡ�  لََّقدۡ  ٨٨َوَ�ٗ َ�َٰ�ُٰت  تََ�ادُ  ٨٩ا إِّدٗ  ٱلسَّ
ۡرَن ِمۡنُه َوتَنَشقُّ  �ُض َ�َتَفطَّ

َ
َباُل َوَ�ِرُّ  ٱۡ� ا  ٱۡ�ِ ن ٩٠َهدًّ

َ
ا  أ ْ لِلرَّ� َوَ�ٗ  ٩١َدَعۡوا

ا  ن َ�تَِّخَذ َوَ�ً
َ
َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ�  ُ�ُّ  إِن ٩٢َوَما يَ�َبِ� لِلرَّ� أ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
ٓ  ٱۡ� إِ�َّ

 ].٩٣ -٨٨مریم: [ ﴾٩٣َ�ۡبٗدا  ٱلرَّ�َءاِ� 
شک که نسبتی، زشت  گفتند که خدای رحمن فرزندی گرفته است! بی«

از این سخن منفجر شود و زمین  ھا آسمان اید! نزدیکست که و سنگین آورده
ریزند. از آنرو که برای خدای  ھا درھم شکسته فرو شکافته گردد و کوه

که فرزندی گیرد. ھیچ  اند، خداوند رحمن را نسزد اّدعا فرزند کرده رحمن
 ».و زمین نیست مگر آنکه به بندگی خدای رحمن آید ھا آسمان چیز در

اثر کارل گوستاویونگ، ترجمه فؤاد روحانی (بنگاه ترجمه » پاسخ به اّیوب«به کتاب:  -١
 نگاه کنید. ۲۰۷و نشر کتاب) صفحه 
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» ر گزینیمسھ«داند که به  قرآن مجید، آفریدگار بزرگ را واالتر از آن می
 :فرماید و در این باره می ،پدید آید» فرزندی«نیاز پیدا کند! تا از اینراه 

َ�َٰ�ٰتِ  بَِديعُ ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ٰ يَُ�وُن َ�ُ  ٱۡ� َّ�

َ
ُ  ۥ� َ�ِٰحَبةۖٞ  ۥَوَ�ٞ َولَۡم تَُ�ن �َّ

ٍء َعلِيٞم  ءٖ� وَُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ  ].١٠١األنعام: [ ﴾١٠١وََخلََق ُ�َّ َ�ۡ
و زمین است، چگونه او را فرزندی باشد با آنکه  ھا آسمان ۀآورند پدید«

 ».ھمسری برای وی نیست و ھمه چیز را او آفریده و به ھر چیزی دانا است
توّلد مسیح از دیدگاه قرآن، بسیار ساده و منطقی حل شده است.  ۀمسئل

که آدم (یا نخستین  شمرد و ھمچنان می» آدم ثانی«قرآن کریم، عیسی را 
امر خدا و بدون پدر و مادر آفریده شده است، عیسی نیز به موجود زنده)، به 

فرمان إلھی و بدون پدر پدید آمده و ھیچ دلیلی وجود ندارد تا بدستاویز آن، 
ھای کودکانه و  عیسی را خدا یا فرزند (حقیقی) خدا، بدانیم و به اندیشه

 :فرماید اساس پناه بریم. قرآن مقّدس دراین باره می تخّیالت بی

ِ َمَثَل ِعيَ�ٰ ِعنَد  إِنَّ ﴿ ُ�ن  ۥِمن تَُراٖب ُ�مَّ قَاَل َ�ُ  ۥَكَمَثِل َءاَدَمۖ َخلََقهُ  ٱ�َّ
 ].٥٩آل عمران: [ ﴾٥٩َ�َيُكوُن 

ھمانا مثل عیسی نزد خدا، چون َمَثل آدم است که او را از خاک بیافرید «
او (انسان) شو! و  :آفرینش وی از مواّد زمینی بود) سپس به او گفت ۀ(مای

 ».(انسان) گشت
ای که  یعنی مسئله» کلمه یا لوگوس«شود که موضوع  از اینجا دانسته می

ھا پدید آورده، در اسالم به سادگی حل شده  ھمه دشواریندر مسیحّیت آ
یعنی آفرینش  ،اند آفریده شده» خدا ۀکلم«است. آدم و مسیح، ھردو به 

پدید » فرمان تکوینی خدا«ایشان از راه عادی صورت نپذیرفته بلکه به 
تفسیر  ÷امام علی ۀکه در خطب ھمچنان –اند و این فرمان تکوینی  آمده

چیزی از نوع لفظ و صوت نیست بلکه عین ایجاد و آفرینش خدا  –شده 
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واسطه در  بیمسیح را  که واسطه پدید آورد ھمچنان خدا آدم را بی .١است
شود و این  گفته می» الله ۀکلم« ÷فرید. از این رو به مسیحرحم مریم، آ

» خدا ۀآفرید«چنانکه  ،است» مسّبب«برای » سبب«تعبیر، از باب اطالق نام 
گویند ھمانگونه که در قرآن مجید » آفرینش خدا«را به اعتبار سببّیت، 

 :خوانیم می

ِ َخۡلُق  َ�َٰذا﴿ ُروِ� َماَذا َخلََق  ٱ�َّ
َ
ِينَ فَأ  ].١١لقمان: [ ﴾ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ

این، آفرینش خدا است پس بمن نشان دھید کسانیکه غیر از خدا «
 ».اند؟ ھستند چه چیزی را آفریده

مخلوق «بجای » خلق الله«شود  شریفه چنانکه مالحظه می ۀدر این آی
خوانند چون » ه اللهکلم«را  ÷بھمین صورت مسیح ،بکار رفته است» الله

إلھی، آفریده شده است. بنابراین، تعبیر مزبور با توحید خالص  ۀبه سبب کلم
به ھیچ وجه منافاتی ندارد بھمین جھت قرآن کریم در آنجا که کلمه الله را 

ألوھّیت «بکار برده در عین حال، مسیحیان را از اعتقاد به  ÷برای عیسی
 :فرماید و می ،نھی کرده است نیز» تثلیث«و » مسیح

ۡهَل ﴿
َ
أ ِ َ� َ�ۡغلُواْ ِ� دِينُِ�ۡم َوَ� َ�ُقولُواْ َ�َ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َ�ٰٓ ۚ إِ�َّ  ٱ�َّ إِ�ََّما  ٱۡ�َقَّ
ِ َمۡرَ�َم رَُسوُل  ٱۡ�نُ ِعيَ�  ٱلَۡمِسيحُ  ٓ إَِ�ٰ َمۡرَ�َم َوُروٞح ّمِۡنُهۖ  ۥٓ َوَ�َِمُتهُ  ٱ�َّ ۡلَقٮَٰها

َ
�

 �َ َٔ  ِ ِ اِمُنواْ ب ْ َ�ُقولُواْ ثََ�َٰثٌةۚ  َ� وَ  ۦۖ َورُُسلِهِ  ٱ�َّ � لَُّ�ۡمۚ إِ�ََّما  ٱنَتُهوا ُ َخۡ�ٗ إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ  ٱ�َّ
ن يَُ�وَن َ�ُ  ۥٓ ُسۡبَ�َٰنهُ 

َ
ُ  ۥأ َّ� ۘ َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥَوَ�ٞ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ

َ
ِ  ٱۡ� ِ َوَ�َ�ٰ ب  ٱ�َّ

 ].١٧١النساء: [ ﴾١٧١َو�ِيٗ� 

البالغه،  (نھج »إنّام كالمه سبحانه فعل منه«خوانیم:  می ÷در خطبه امیرالمؤمنان -١
تکوین، ھمان عمل حقتعالی یا کالم خداوند پاک در مقام «) یعنی: ۱۸۶خطبه شماره 

 ».آفرینش او است
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در آیین خود از اندازه درنگذرید و بر خدا جز سخن حق ای اھل کتاب، «
او  ۀخدا و کلم ۀفرستاد –که عیسی پسر مریم باشد  –مگویید، ھمانا مسیح 

* پس به خدا و ١بر مریم القاء کرد و روحی از جانب خدا بودآن را  بود که
 فرستادگانش ایمان آورید و به تثلیث قائل مشوید، (از این گفتار) باز ایستید

و از آنکه  ،که خیر شما در آن است. ھمانا خدای حقیقی، معبودی یکتا است
و زمین وجود  ھا آسمان باشد، ھرچه در فرزندی داشته باشد پاک و منّزه می

 ».و خدا برای کارسازِی (بندگانش) کافی است ،دارد از آِن او است
ین بیند و ا نمی ÷خالصه آنکه قرآن مجید، ھیچ مشکلی در توّلد عیسی

خدا (چون آفرینش گیتی و نیز نخستین  ۀامر را ھمانند دیگر آیاِت ویژ
 شمارد که با توحید حق ھا) می موجوِد زنده و نخستین انسان و جز این

چه  –ین برخوردی ندارند. در عین حال برای آنکه عموم مسیحیان تر کم
سیار به دالئل ب ،باز دارد ÷عیسیدربارۀ  را از غلوّ  –ھشیار و چه غافل 

 :فرماید و بعنوان نمونه می ،کند روشنی اشاره می

ِينَ َ�َفَر  لََّقدۡ ﴿ ْ إِنَّ  ٱ�َّ َ قَالُٓوا َمۡرَ�َمۚ ُقۡل َ�َمن َ�ۡملُِك  ٱۡ�نُ  ٱلَۡمِسيحُ ُهَو  ٱ�َّ
ِ ِمَن  ن ُ�ۡهلَِك  ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ

َ
َراَد أ

َ
هُ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ ا إِۡن أ مَّ

ُ
�ِض َوَمن ِ�  ۥَمۡرَ�َم َوأ

َ
 ٱۡ�

ِ ُمۡلُك  ۗ َوِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َ�ِيٗعا �وَ  ٱلسَّ
َ
ۚ وَ ٱۡ� ۚ َ�ۡلُُق َما �ََشآُء ُ ِض َوَما بَۡيَنُهَما ِ  ٱ�َّ

ّ�ُ ٰ َ�َ
ءٖ قَِديٞر   ].١٧المائدة: [ ﴾١٧َ�ۡ

براستی آنانکه گفتند خدا ھمان مسیح پسر مریم است! حقیقت را انکار «
تواند خدا را مانع شود اگر که اراده  سی میچه ک :بپرسھا  آن اند، از نموده

اھل زمین را بھالکت رساند؟ (آری)  ۀکند تا مسیح پسر مریم و مادرش و ھم

* یعنی: روحی که از سوی خدا (نه از مجاری طبیعی) آفریده شد ھمچون آدم 
 نخستین... .
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قرار گرفته از آِن خدا ھا  آن چه در میانو زمین و ھر ھا آسمان فرمانروایی بر
 ».کند و خدا بر ھمه چیز توانا است است آنچه را بخواھد خلق می

دھند؟ اگر آنان  برابر این پرسِش قرآنی چه پاسخی میآیا مسیحیان در 
تواند مسیح را به ھالکت افکند! در این  اّدعا کنند که خدای سبحان نمی

اند! و  صورت، قدرت حق را محدود پنداشته و ألوھّیت مطلقه را انکار نموده
تواند عیسی و  چنانچه اعتراف کنند که خدای متعال بدون ھیچ مانعی، می

اند که  زندگان را ھالک سازد، در این حال اذعان نموده ۀدس و ھمالق روح
القدس و دیگران است و با این اعتراف،  ذات إلھی، مستقل از مسیح و روح

 .شود تثلیث باطل می
دھد که عیسی  آید و نشان می باز، قرآن کریم از راھی دیگر پیش می

و از غذاھای دنیا  مسیح و مادرش، ھردو به مواّد این جھان نیازمند بودند
) و از این ١نیز گزارش شده است ھا انجیل گرفتند (چنانکه در بھره می

موجوداتی «رسد که آن دو ھمانند دیگر آفریدگان  رھگذر، بدین نتیجه می
چیز  نیاز و مستقل از ھمه بودند و برخالف خدای متعال که بی» وابسته

 ،لی نداشتند و بنابراینت به پدیدھھای طبیعی، استغناء و استقالباست، نس
 :فرماید شریک باشند چنانکه می» مقام الوھّیت«توانستند در  نمی

ِينَ َ�َفَر  لََقدۡ ﴿ ْ إِنَّ  ٱ�َّ َ قَالُٓوا  ٱلَۡمِسيحُ َمۡرَ�َمۖ َوقَاَل  ٱۡ�نُ  ٱلَۡمِسيحُ ُهَو  ٱ�َّ
ٰٓءِيَل  ْ َ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ� َ  ٱۡ�ُبُدوا ِ  ۥَرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۖ إِنَّهُ  ٱ�َّ ِ َمن �ُۡ�ِۡك ب َم  ٱ�َّ ُ َ�َقۡد َحرَّ  ٱ�َّ

َوٮُٰه  ٱۡ�َنَّةَ َعلَۡيهِ 
ۡ
نَصارٖ ٱ�َّ َوَمأ

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ ِينَ َ�َفَر  لََّقدۡ  ٧٢اُرۖ َوَما لِل�َّ قَالُٓواْ  ٱ�َّ

َ إِنَّ  ٓ إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۚ �ن لَّۡم يَنتَ  ٱ�َّ � َوَما ِمۡن إَِ�ٍٰه إِ�َّ ا َ�ُقولُوَن ثَالُِث ثََ�َٰثةٖ ْ َ�مَّ ُهوا
نَّ  ِينَ َ�ََمسَّ ِ�ٌم  ٱ�َّ

َ
ْ ِمۡنُهۡم َعَذاٌب أ فََ�  ٧٣َ�َفُروا

َ
ِ َ�ُتوُ�وَن إَِ�  أ  ٱ�َّ

پسر انسان (مسیح) آمد، او ھم «خوانیم:  می ۲۴، شماره ۷در انجیل لوقا، باب  -١
 ».نوشد... خوَرد و ھم می می
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ُ وَ  ۥۚ َو�َۡسَتۡغِفُرونَهُ  ا ٧٤َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ٱ�َّ َمۡرَ�َم إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد  ٱۡ�نُ  ٱلَۡمِسيحُ  مَّ
  ٱلرُُّسُل َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ 

ُ
هُ َوأ ُ�َ�ِن  ۥمُّ

ۡ
يَقةٞۖ َ�نَا يَأ ۗ ِصّدِ َعاَم ُ  ٱنُظرۡ  ٱلطَّ َكۡيَف نُبَّ�ِ

ٰ يُۡؤَفُكوَن  ٱنُظرۡ ُ�مَّ  ٱ�َ�ٰتِ لَُهُم  َّ�
َ
 ].٧٥ -٧٢المائدة: [ ﴾٧٥�

گانه است، حقیقت را  براستی آنانکه گفتند خدا یکی از اقنومھای سه«
ا وجود ندارد و اگر از آنچه اند با آنکه ھیچ خدایی جز خدای یکت انکار نموده

گویند باز نایستند به کافرانشان عذابی دردآور خواھد رسید. آیا بسوی  می
خواھند؟ و خدا بسیار آمرزنده و  کنند و از او آمرزش نمی خدا توبه نمی

مھربان است. مسیح پسر مریم، رسولی بیش نبود که پیش از وی رسوالنی 
خوردند (نیازمند و  بود، ھردو غذا میگذشتند و مادرش زنی بسیار راستگو 

ھای طبیعی بودند) بنگر که چگونه آیات را برای ایشان  وابسته به پدیده
 یرویگردان کنیم سپس بنگر که چگونه آنان می(واضح و روشن) بیان 

 ».کنند؟! می
دھد  سازد و نشان می و باز ھم قرآن کریم موضوع دیگری را مطرح می

و فرمانبرداری » بندگی خدا«و فرشتگان إلھی، ھیچکدام از  ÷که مسیح
ضوع به تصریح ونیز از این م ھا انجیل ورزیدند (چنانکه در او، خودداری نمی
را بدین نتیجه  ) قرآن از طرح این واقعّیت، ذھن خواننده١سخن رفته است

خدایی و ربوبّیت قرار  ۀالقدس در مرتب عیسی و روح کند که رھبری می

تعالی آمده است:  درباره عیسی از قول خدای ۱۸، شماره ۲در انجیل مّتی، باب  -١
و ذکر عبادت و سجده و تضّرع مسیح بدرگاه » ام اینست بنده من که او را برگزیده«

، شماره ۱شود. و در انجیل لوقا، باب  خدا نیز در مواضع گوناگون از انجیلھا دیده می
من جبرائیل «القدس) به زکرّیای نبّی گفت:  خوانیم که فرشته خدا (روح می ۱۹

و مراد از » ام که با تو صحبت کنم ایستم و فرستاده شده ھستم که در حضور خدا می
 تعالی است. ایستادن در حضور خدا، آمادگی برای اجرای امر و فرمانبرداری از حق
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توان به بندگی و فرمانبرداری وصف  شتند (زیرا خدای سبحان را نمیندا
بردند و در  کرد) بلکه ھمچون دیگر آفریدگان، در مقام عبودّیت بسر می

 :فرماید اینباره می

ِ َوَ�  ٱلَۡمِسيحُ �َۡستَنِكَف  لَّن﴿ َّ ن يَُ�وَن َ�ۡبٗدا ّ�ِ
َ
ُ�ونَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ أ  ﴾ٱلُۡمَقرَّ

 ].١٧٢النساء: [
مسیح ھرگز ابائی نداشت از اینکه یکی از بندگان خدا باشد و فرشتگان «

ب نیز (از عبودّیت خدا خودداری نمی  ».ند)...زور مقرَّ
بدین صورت، قرآن مجید با ذکر اشاراتی کوتاه و پرمعنی و در عین حال 

کند و بعالوه،  القدس را نفی می واضح و ھمه فھم، الوھّیت مسیح و روح
توار بر یگانگی خدا و نفی ھرگونه شریک و نظیر و دستیاری برای براھینی اس
 دھد. او، ارائه می

 ÷معجزات مسیح
شده و گروه  ÷عیسیدربارۀ  افراط و غلوّ  ۀموضوع دیگری که مای

به گمراھی کشیده، تفسیر نادرستی است که روحانّیون عیسوی  بسیاری را
اند که جھان  مود کردهاند و چنین وان به میان آورده» معجزات مسیح«از 

عیسی، مغلوب و  ۀوسعت و عظمت) در برابر قدرت و اراد ۀآفرینش (با ھم
شمرند! و  می» فعال لما یشاء«گیتی،  ۀمسیح را در پھن ،مقھور بود! بنابراین

ر نادرست یآیند! قرآن کریم، این تفس از اینجا درصدِد اثبات خدایی وی برمی
دھد که معجزات مسیح ھمگی به  نشان می کند و آمیز را اصالح می و تحریف

 :گوید می ÷چنانکه از قول عیسی ،صورت پذیرفته است» إذن خدا«

بۡرُِئ ﴿
ُ
ۡ�َمهَ َو�

َ
بَۡرَص وَ  ٱۡ�

َ
ۡ�ِ  ٱۡ�

ُ
ِ  �ِإِۡذِن ٱلَۡمۡوَ�ٰ َوأ  ].٤٩آل عمران: [ ﴾ٱ�َّ

بخشم و نیز مردگان را به  من کور مادرزاده و یپسی گرفته را بھبود می«
 ».کنم! خدا زنده میاذن 
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 :گوید می ÷و از قول خدایتعالی به مسیح

ۡ�َمهَ َوُ�ۡ�ُِئ ﴿
َ
بَۡرَص وَ  ٱۡ�

َ
 ].١١٠المائدة: [ ﴾�ِإِۡذِ�  ٱلَۡمۡوَ�ٰ �ِإِۡذِ�� �ۡذ ُ�ۡرُِج  ٱۡ�

توکور مادرزاد و پیسی گرفته را به اذن من بھبود بخشیدی و مردگان را «
 ».آوردی...به اذن من (از گور، زنده) برون 

خدا)  ۀکلم ۀ(دربار نھمانگونه که پیش از ای» اذن خدا«و مقصود از 
اعیاِن موجودات  ۀآورند زیرا الفاظ، پدید ،گفتیم، لفظ و صوت نیست

توانند باشند بلکه مراد از إذن إلھی، فیض خدا و امر تکوینی او است  نمی
 :خوانیم چنانکه در قرآن مجید می

ّيُِب  َوٱۡ�ََ�ُ ﴿  ].٥٨األعراف: [ ﴾ۦ�ِإِۡذِن َرّ�ِهِ  ۥَ�ُۡرُج َ�َباتُهُ  ٱلطَّ
 ».آید سرزمین پاک، گیاھش به اذن خداوندگارش بیرون می«

زد ولی در  بنابراین، ھرچند ظاھرًا معجزات از عیسی و به فرمان او سرمی
اّما از آنجا که باطن امور از  ،باطن، اذن الھی جریان کار را بعھده داشت

کنند!)  کردند (و می ماند، مردِم ظاھربین گمان می گان خلق پنھان میدید
کارھا در دست مسیح بوده است! و برای اینکه حقیقِت موضوع  ۀکه سررشت

بر مردم مشتبه نگردد، پیامبران خدا بھنگام اظھار معجزات، از إذن إلھی 
 انکه درگرفتند چن نمودند و از وی مدد می گفتند یا خدا را یاد می سخن می

و در قرآن مجید نیز بعنوان  .١از این موضوع مکّرر سخن رفته است ھا انجیل
 :ای، بدرگاه خدا عرض کرد خوانیم که عیسی پیش از نمایش معجزه نمونه می

او (عیسی) با قدرت خدا بیماران را شفا «خوانیم  می ۱۷شماره  ۵در انجیل لوقا، باب  -١
آمده است که مسیح پیش از  ۴۱، شماره ۱۱انجیل یوحّنا، باب و در ». داد می

کنم که سخن مرا  ای پدر، تو را شکر می«کردِن مردم بنام ایلعازر، گفت:  زنده
شنوی ولی بخاطر کسانیکه  دانستم که تو ھمیشه سخن مرا می ای، من می شنیده

ای. پس از این  را فرستادهایمان بیاورند که تو مھا  آن اند این را گفتم تا اینجا ایستاده
 ».سخنان، عیسی با صدای بلند فریاد زد: ای ایلعاز بیرون بیا! آن ُمرده ... بیرون آمد
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نزِۡل َعلَۡيَنا َمآ�َِدٗة ّمَِن  ٱللَُّهمَّ ﴿
َ
َمآءِ َر�ََّنآ أ  ].١١٤المائدة: [ ﴾ٱلسَّ

 ».ما، طعامی از آسمان برای ما فرود آر...بارخدایا، ای خداوندگار «
دربارۀ  اگر گواھی قرآن مجید :نیز نباید ناگفته گذاشت که این نکته را

شد زیرا که پیوند  ھرگز میّسر نمیھا  آن معجزات مسیح نبود، اثبات تحّقق
 قطع شده و تناقضات فراوانی که در ÷از روزگار مسیح ھا انجیل تاریخِی 
کند. از این رو  ھا سلب می آن رسد، اعتماد خواننده! از بنظر می ھا انجیل

، راھی جز بازگشت به قرآن ÷جھان مسیحّیت، برای اثبات معجزات مسیح
 و اعتماد بدان ندارد.

 ÷قرآن و دعوت مسیح
 ÷سّومین موضوعی که دستاویز مسیحیان افراطی شده، دعوت عیسی

خود فراخوانده و از ربوبّیت  کنند مردم را بسوی بندگی است که گمان می
ای  ین نشانهتر کم خویش سخن رانده است! و ما پیش از این نشان دادیم که

در آنجا که سخنان  ھا انجیل از قول مسیح در اینباره وجود ندارد و
کنند جز دعوت به خداپرستی گزارشی ندارند و  را روایت می ÷عیسی

نفوذ کرده است. در قرآن شرک و تثلیث، از مذاھب بیگانه به مسیحّیت 
مقّدس نیز از ھمین امر در خالل آیاتی چند، بوضوح سخن رفته است* و از 

 :شود این حقیقت شمرده می ذیل، گواه ۀجمله آی

ا﴿ ِ  َولَمَّ ِ  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َجآَء ِعيَ�ٰ ب َ لَُ�م  ٱۡ�ِۡكَمةِ قَاَل قَۡد ِجۡئُتُ�م ب ِ�ّ�َ
ُ
َوِ�

ِيَ�ۡعَض  ْ َ�َۡتلُِفوَن �ِيهِ� فَ  ٱ�َّ ُقوا َ  ٱ�َّ ِطيُعوِن  ٱ�َّ
َ
َ  إِنَّ  ٦٣َوأ ُهَو َرّ�ِ َوَر�ُُّ�ۡم  ٱ�َّ

ۚ فَ  ۡسَتقِيٞم  ٱۡ�ُبُدوهُ ۡحَزاُب  فَٱۡخَتلََف  ٦٤َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط مُّ
َ
ِيَن  ٱۡ� ِمۢن بَۡينِِهۡمۖ فََوۡ�ٞل ّلِ�َّ

 �ٍ�ِ
َ
 ].٦٥ -٦٣الزخرف: [ ﴾٦٥َظلَُمواْ ِمۡن َعَذاِب يَۡوٍ� أ

 



 ١٤٧  ÷حیمس یقیحق تیشخص و قرآن: پنجم فصل

برای شما (از سوی خدا)  :ھای نمایان آمد گفت و چون عیسی با دلیل«
کنید  ام) تا برخی از امور را که در آن اختالف می ام و (آمده حکمت آورده

پس، از خدا پروا کنید و مرا فرمان برید. ھمانا خدای  .برایتان روشن سازم
ید، اینست راه راست. یگانه، خداوند من و خداوند شما است او را بندگی کن

و وای بر ستمکاران  ١ھا (در امر عیسی) بایکدیگر اختالف کردند سپس گروه
 ».از عذاب روزیکه دردآور است

و بدیھی است که این اختالفات را علمای مسیحی بنیان نھادند، نه عوام 
پیمودند ھرچند عوام  ایشان که جز تبعّیت و تقلید محض از علماء، راھی نمی

انحراف از توحید إلھی و آیین پاک او مقّصر و گناھکار بودند ھمانگونه نیز در 
 :فرماید کند و می که قرآن مقّدس آنان را بر این کجروی نکوھش می

﴿ ْ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ َمۡرَ�َم َوَمآ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ وَ  ٱ�َّ

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدٓوا ِمُرٓوا
ُ
ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥأ  ﴾٣١َ�مَّ
 ].٣١التوبة: [

ِ ٱ ۡ�نُ ٱُعَزۡ�ٌر  ۡ�َُهودُ ٱ َوقَالَِت ﴿خوانیم:  می ۳۰در سوره توبه، آیه  -*  �ََّ�َٰرىٱَوقَالَِت  �َّ
ِۖ ٱ ۡ�نُ ٱ لَۡمِسيحُ ٱ َّ�  

َ
ِينَ ٱوَن قَۡوَل  ُٔ ۡفَ�ٰهِِهۡمۖ يَُ�ِٰ� َ�ٰلَِك قَۡولُُهم بِأ یعنی:  ﴾َ�َفُرواْ ِمن َ�ۡبُل  �َّ

یھودیان گفتند که عزیر (عزرای کاھن) پسر خدا است! و نصرانیان نیز گفتند که «
آورند (و حقیقتی  ھای خود می زبانه مسیح پسر خدا است! این اّدعای آنان است که ب

ورزند (از آنان  سخن کافراِن پیشین ھمانندی میدر آن وجود ندارد) در این گفته، با 
 ».کنند!)... تقلید می

مقصود، قوم یھود و نیز فرق مسیحی است (ھمچون نسطوریان و ملکائیان و  -١
تحت تأثیر مذاھب شرک، در باره مسیح و  ÷یعقوبیان و ...) که پس از عیسی

 دعوتش دچار اختالف شدند.
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علمای دینی و راھبان خویش و مسیح پسر مریم را بجای خدای یکتا به «
را بندگی کنند که ھیچ  خدایی گرفتند در حالی که مأمور بودند تنھا یک خدا

 ».پندارند منّزه است معبودی جز او نیست و از آنچه شریکش می
چگونه  :پرسیدند ج و در آثار کھن مسلمین آمده که از پیامبر اسالم

اند با آنکه برای  مسیحیان، علماء و راھبان خویش را به خداوندی پذیرفته
 :فرمود ج گزارند؟ پیامبر ایشان نماز نمی

�لون هلم ما حرم اهللا فیستحلونه و�رمون ما أحل اهللا هلم اكنوا « 
 .١»فيحرمونه!

ھا  آن آنچه را که خدا برایشان ممنوع ساخته بود، علما و راھبان« :یعنی
روا شمردند و مسیحیان نیز پذیرفتند و آنچه را که خدا برایشان روا داشته 

 ».قبول کردند!بود، علماء و راھبان ایشان منع نمودند و مسیحیان نیز 
بنابراین، شرک عوام مسیحی، به تفسیر پیامبر ارجمند اسالم، شرک در 

ھای پولس را در ترک  ھمانگونه که اندیشه ،طاعت و پذیرِش بدعت بوده است
و حوارّیون پاکدل او،  ÷شریعت، از دل و جان قبول کردند! و البته مسیح

و قرآن مجید با بیان شکوھمند از این کجرویھا منّزه و برکنار بودند و از این ر
دھد که در آنجا،  ای از روز رستاخیر را نشان می خود، صحنه ۀو ُپرجاذب

 :شگاه خداوند متعال عرض خواھد کردبه پی ÷مسیح

َمۡرتَِ� بِهِ  َما﴿
َ
ٓ أ ِن  ۦٓ قُۡلُت لَُهۡم إِ�َّ َما

َ
ْ أ َ  ٱۡ�ُبُدوا َرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۚ َوُ�نُت  ٱ�َّ

نَت 
َ
ۡيتَِ� ُكنَت أ ا تَوَ�َّ ا ُدۡمُت �ِيِهۡمۖ فَلَمَّ نَت  ٱلرَّ�ِيَب َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ

َ
َعلَۡيِهۡمۚ َوأ

ءٖ َشِهيٌد  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ نَت  إِن ١١٧َ�َ

َ
ُهۡم ِعَباُدَكۖ �ن َ�ۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ ۡ�ُهۡم فَإِ�َّ ُ�َعّذِ

 ].١١٨ -١١٧المائدة: [ ﴾١١٨ ٱۡ�َِكيمُ  زُ ٱۡلَعزِ�

 از سورة الّتوبة. ۳۱ویل آی القرآن) ذیل آیه البیان فی تأ نفسیر طبری (جامع -١
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خداوندا) من به آنان (پیروانم) چیزی نگفتم جز آنچه تو مرا بدان «(
خدا را بندگی کنید که خداوندگار من و خداوندگار شما  :فرمان دادی که

بردم ولی آنگاه که  و بر ایشان گواه بودم تا زمانیکه در میانشان بسر می ،است
و خود بر آنان نگاھبان بودی و تو بر ھر چیزی گواھی (نه مرا وفات دادی ت

را بیامرزی، ھا  آن من!). اگر ایشان را کیفر دھی، بندگان تو ھستند و اگر
 .١»ای ھمانا تو پیروزمند و فرزانه

از عاِلم و  –مسیحیان جھان  ۀدر اینجا ما به رسم خیرخواھی به ھم
ھّمت سازند و تعّصِب ناروا را بکنار  ۀدھیم که انصاف را وجھ پیام می –عامی 

با ترازوی خرد بسنجند و آن را  نھند و در این رساله، از سر دشمنی ننگرند و
ھای فراوانی را که تثلیث و انحراف  وجدان بداوری ببرند و زیان ۀدر محکم

ھای خود  از شرایع إلھی ببار آورده، بیاد آرند و به فساد روزافزون در سرزمین
یحّیت آمده، خدا (یعنی اسالم) را که برای اصالح مس ۀپیام تاز بنگرند و

 :خوانیم می کریمدر قرآن بدست فراموشی نسپرند، 

َشدَّ ﴿
َ
ْ  ٱ�َّاِس ۞َ�َِجَدنَّ أ ِيَن َءاَمُنوا ِينَ وَ  ٱۡ�َُهودَ َعَ�َٰوٗة ّلِ�َّ ْۖ  ٱ�َّ ُ�وا َ�ۡ

َ
أ

ِيَن َءا ٗة ّلِ�َّ َودَّ ۡقَرَ�ُهم مَّ
َ
ْ َوَ�َِجَدنَّ أ ِينَ َمُنوا نَّ ِمۡنُهۡم  ٱ�َّ

َ
ْ إِنَّا نََ�َٰرٰىۚ َ�ٰلَِك بِأ قَالُٓوا

�َّهُ 
َ
يِسَ� َورُۡهَباٗ�ا َو� وَن  مۡ قِّسِ نزَِل إَِ�  �َذا ٨٢َ� �َۡسَتۡكِ�ُ

ُ
ٓ أ ْ َما  ٱلرَُّسولِ َسِمُعوا

پس از وفات خود، مراقبت و نظارتی بر  ÷دھد که مسیح این آیه شریفه نشان می -١
پیروانش ندارد بنابراین، آنچه در پایان انجیل مّتی آمده که عیسی پس از 

رفته و ھمه «شدن، دوباره زنده گشت و به حوارّیون خود فرمان داد که:  مصلوب
القدس تعمید دھید...  ھا را شاگرد سازید و ایشان را به اسم أب و ابن و روح ّمتا

نادرست است و باید آن را براھنمایِی »! باشم واینک من تا انقضای عالم ھمراه شما می
قرآن کریم، اصالح نمود بویژه که حوارّیون مسیح تا انقضای عالم در دنیا باقی نماندند 

ُ ٱ۞يَۡوَم َ�َۡمُع ﴿ ۱۰۹باشد! به سوره مائدة، آیه ھا  آن بانتا عیسی، ھمراه و نگاھ َّ� 
 نیز نگاه کنید که این عدم نظارت را به ھمه رسوالن الھی تعمیم داده است. ﴾لرُُّسَل ٱ

 

                                                 



 دعوت مسیحیان به توحید  ١٥٠

ۡ�ُيَنُهۡم تَفِيُض ِمَن 
َ
ۡمعِ تََرىٰٓ أ ْ ِمَن  ٱ�َّ ا َعَرفُوا � ِممَّ ٓ َءاَمنَّا �َ  ٱۡ�َّقِ ُقولُوَن َر�ََّنا

ِٰهِدينَ َمَع  ٱۡ�ُتۡبَنافَ  ِ  َوَما ٨٣ ٱل�َّ ِ َ�َا َ� نُۡؤِمُن ب  ٱۡ�َقِّ َوَما َجآَءنَا ِمَن  ٱ�َّ
ن يُۡدِخلََنا َر�َُّنا َمَع 

َ
ٰلِِح�َ  ٱۡلَقۡومِ َوَ�ۡطَمُع أ َ�َٰبُهمُ  ٨٤ ٱل�َّ

َ
ُ  فَأ ٰٖت  ٱ�َّ بَِما قَالُواْ َج�َّ

نَۡ�ٰرُ َ�ۡتَِها َ�ۡرِي ِمن 
َ
ۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء  ٱۡ� ِينَ  ٨٥ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها  َوٱ�َّ

بُواْ � ۡصَ�ُٰب َ�َفُرواْ َوَ�ذَّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
 ].٨٦ -٨٢المائدة: [ ﴾٨٦ ٱۡ�َِحيمِ َ�ٰتَِنآ أ

اند از ھمه  یھودیان و مشرکان را در دشمنی با کسانی که ایمان آورده«
ھستیم مھربانترین  ١ما نصرانی :و آنان را که گویند ،یابی تر می سختکس 

ایشان، کشیشان و راھباِن  یابی زیرا که برخی از افراد نسبت به مؤمنان می
ورزند. و چون (پیامی) را که به رسول ما نازل  (پاکدل) ھستند که تکّبر نمی

اشک لبریز بینی که چشمانشان در پی شناخت حقیقت از  شده بشنوند، می
 ۀای خدای ما، ایمان آوردیم پس ما را در زمر :گویند شود می می

که بسوی ما آمده ایمان حقیقتی ای دھندگان بنویس. و چرا به خدا و شھادت
صالحان درآورد؟ به  ۀنیاوریم؟ با آنکه آرزو داریم خدایمان، ما را در زمر

ه بر زمینشان ھایی دھد ک پاداش این سخن که گفتند خدا، آنان را بھشت
و اینست پاداش نیکوکاران. و آنان  ،بسر برندھا  آن نھرھا روانست، جاودانه در

 ».اھل دوزخند ھا، آن که انکار ورزیده و آیات ما را تکذیب کردند

َ�ٰمُ وَ ﴿ ٰ َمِن  ٱلسَّ  ].٤٧طه: [ ﴾٤٧ ٱلُۡهَدىٰٓ  ٱ�ََّبعَ َ�َ
 ».و درود بر کسی که قدم در راه ھدایت نھاد«

 مصطفی حسینی طباطبایی :تجریشایران، 
 

دوراِن  ÷نصرانی یا ناصری لقب کسانی است که به ناصره (شھری که عیسی -١
اموس کتاب مقّدس، اثر ھاکس، کودکی را در آنجا گذرانید) منسوب باشند. (به ق

 نگاه کنید). ۸۶۵صفحه 

 

                                                 



 
 
 

 

 مراجع و مآخذ

 کتاب الھی - قرآن کریم -۱
 محّمد بن جریر طبری - جامع البیان فی تأویل آی القرآن -۲
 مسلم بن حّجاج نیشابوری - صحیح مسلم -۳
يا -۴ اشد اخلالفةللعهد النّبوی و سيةجمموعه الوثائق السّ  محمد حمیدالله - ةالرّ
 قاضی عیاض اندلسی - ج الّشفا بتعریف حقوق المصطفی -۵
 شریف رضی - البالغه نھج -۶
 محّمد بن نعمان - العباد حجج اهللا عىل معرفة اإلرشاد يف -۷
 حّرانی ۀابن شعب -تحف العقول عن آل الّرسول  -۸
 محّمد طاھر الّتّنیر بیروتی - الوثنية يف الديانة النرصانية عقائد -۹

 محّمدرضا فشاھی - ای بر سیر تفّکر در قرون وسطی مقّدمه -۱۰
 قاسم غنی - تاریخ تصّوف در اسالم -۱۱
 علی اصغر حکمت - ُنه گفتار در تاریخ ادیان -۱۲
 منسوب به انبیاء الھی - میالدی) ۱۹۵۴کتاب مقّدس (چاپ لندن  -۱۳
عیسی منسوب به  - میالدی) ۱۹۸۱انجیل شریف (چاپ تھران  -۱۴

 ÷مسیح
 پولس و یعقوب و پطرس حواری - رسائل پولس و یعقوب و پطرس -۱۵
 ھاکس آمریکایی - قاموس کتاب مقّدس -۱۶
 جان الدر - باستانشناسی کتاب مقّدس -۱۷
 و. م. مولر - تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران -۱۸
 پطرس بستانی - المعارف ةدائر -۱۹
 فردینان توتل - معجم ألعالم الّشرق والغرب -۲۰



 دعوت مسیحیان به توحید  ١٥٢

 العبری ملطی ابن - تاریخ مختصر الّدول -۲۱
 ویلیام ھوردرن - راھنمای الھّیات پروتستان -۲۲
 کارل فندر - میزان الحق -۲۳
 کارل فندر - سنجش حقیقت -۲۴
 ک. م. - خدای متجّلی -۲۵
 کارل گوستاویونگ - پاسخ به اّیوب -۲۶
 کیدی الن - از سرگردانی تا رستگاری -۲۷
 برتراندرراسل - غرب ۀتاریخ فلسف -۲۸
 فردریک کاپلستن - تاریخ فلسفه -۲۹
 خوان خوزه ماداریگا - بخش الھّیات رھایی -۳۰
 ویل دورانت - تاریخ تمّدن -۳۱
 ھاندریک وان لون - تاریخ بشر -۳۲
 اسکار لندنبرگ - اثبات وجود خدا (مقاله لندنبرگ) -۳۳
 تولستوی - اعتراف -۳۴
گوستین -۳۵  کارل یاسپرس - آ
 کارل یاسپرس - فلوطین -۳۶
 ولتر - منتخب فرھنگ فلسفی -۳۷
 تستا گی –تستا  ژان خ تفتیش عقاید در اروپا و امریکاای بر تاری دیباچه -۳۸
 رادھا کریشنان - مذھب در شرق و غرب -۳۹
 جان بگنل بری - تاریخ آزادی فکر -۴۰
 فلیسین شاله - فروید و فرویدیسم -۴۱
 جرجی زیدان - عربی) ۀ(مجلّ  لالھال -۴۲

 ھا و برخی از مراجع غربی که در کتاب از آن
 یاد شده است.
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