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قرآن و عهد  در )ع(یسیع یمانجس اتیح مختلف از یهاقرائت
  دیجد

 دی بهنیافرمه
 ، تهران، ایران طباطباییدانشگاه علّامه  فلسفه  رایاستاد

   یمحمودآباد  ینیحس  الساداتفاطمه

 ، تهران، ایراندانشگاه علّامه طباطبایی  ه،ارشد فلسف  یکارشناس ی دانشجو

 ( 2۵/0۴/۱3۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۱۱/۱0/۱3۹7)تاریخ دریافت: 
 هدیکچ

 انیح یمسا  انیا در م ی مباحاث حتا  نیترزیبرانگاز بحاث ی کا ی همواره )ع(ی سیحضرت ع اتیح تیفیک
قابال  دگاهیا ساه د یبندبه دسته ،ی ح یمس ةیبر نصوص اول ی و مبتن یاسناد لیمقاله ابتدا با تحل نیاست. در ا

 ایمپرداخته )ع(ی سیع ی عیطب ای هی سرشت الو ةنصوص دربار نیاستخراج از ا

 اسرشات الهیا  ،سرشات الهای  هدگایا ساه د .میاکرده ی بررس ی قرآن دگاهید ازوع را موض اینو سپس  
 )ع(ی ساا یع هی رالااویسرشاات غ نیاازو  ی ح یدر نصااوص مساا  )ع(ی ساا یع ی عاا یو طب ی و سرشاات انسااان ی انسااان
  اندشده ی بررس ی قرآنةشیکه در اند هابی هستندهدگاید

 یرو  شِیپ ی و کالم ینظر یاهیدشوار ی رخو بها دوکسبه پارا ی و کالم ی فلسف ی لیبا تحل ،ادامه در
 زیا و ن تیهادا مسائلة»پرساتش«، »وحادت ذات خداوناد«،  رینظ  یی هادر حوزه ی ح یمس یهادگاهید ی برخ
 نیتریدیا از کل ی کا ی نعنواباه ت«ی»هادا مسائلةبه  انیم نی. در امیافعل خداوند پرداخته یریپذفهم مسئلة

ن را ممکا  تیاساساً هادا ،یمخاطبان و  ةا جامعب ی نب ی تسیز انستج  کهنیاهداف نبوت توجه شده است؛ ا
 شیرا افازا تیتحقاق هادا ،ی امکان، احتمال تحقق اهداف نبوت و اقبال به نبا  نیو سپس در دل ا سازدی م
قابال  نیاز )ع(ی سا یسالف از جملاه ع یایا و انب (ص)اسالم امبریو در باب پ میکه از قرآن کر ی تجانس دهد؛ی م

 یهادگاهیا د ی اسات؛ اماا برخا  با اقبال مواجه بودهقرآن  دیاز د ایت انبعوساس، دا نیر ااست و ب استخراج
 ی ج یتحقق تدر  ی،و کالم یلحاظ نظربه دانند،ی مهی را الو )ع(ی سیاز سرشت ع هی وج ایکه تمام  ی ح یمس

 ایا نبا قیا توف  نیازر و اما  نیمؤمنان در تحقق ا ی انسان ةنقش اراد خ،یتار ولدر ط ت«یو مفهوم »هدا یرستگار
 .ستیمواجه ن این چالشبا  ی قرآن ردکیرو  سازند؛ی واجه مامر را با چالش م نیار د

 .تیهدا ،یانسان ا سرشت الهی ،یعیطب اتیح ،، الوهیت)ع(یسیع واژگان کلیدی:

 
 E-mail: mahdibehnia@gmail.com (نویسندۀ مسئول) 
 E-mail: fs.hosseini93@yahoo.com 

mailto:mahdibehnia@gmail.com
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 همسئل بیان 

در تاریخ  زی برانگبحثجدی و  مسئلةاو با ابنای بشر، یک  ةرابط»خداوند« و  مسئلة

در ده است. پرسش محوری هم گره خور )ع(ی مسیحیسخصیت عبا شکه حیت است مسی 

خداوند است که در  ةکلماین مقاله هم، پرسش از سرشت شخصیت نخست مسیحیت یا 

عنوان پیامبر الهی مطر  و شناخته شده است. این تجلی یافته و به )ع(شخصیت عیسی مسیح

ر، مسائل مهمی را در روما به؛ امرسدنظر میای صرفاً کالمی بهدر بدو امر، مسئله مسئلة

خواهیم با تمدنی و فرهنگی، برانگیخته است. در این مقاله می ةزحوهایی، مانند حوزه

مرور تقریرهای مختلف در باب این مسئله و تبارشناسی اسنادی آنها، به این موضوع 

وان عن هب ()عن عیسیها تا چه حد با حیات طبیعی داشتبپردازیم که هریک از این پاسخ

ای در باب نسبت خواهیم با مطالعهیبل جمع هستند. سپس مخداوند قا ةدیبرگزبر امپی 

پیامبر اسالم با حیات طبیعی و جسمانی، این فرضیه را بیازماییم که حیات طبیعی و 

سازد و طور مستقیم، تحقق هدایت را ممکن میخداوند، به ةدیبرگزجسمانی داشتن پیامبر 

 دهد.  یزایش ما افن راحتمال آنیز 

انسانی حیات  ارشت الهی یا سرشت الهی آیا سش ما این است: ة پرسسادبیان 

؟ کسانی که به طبیعت الهی ت یابدعینی تواند براساس تعلیم عهد جدید می )ع(عیسی

هایی از جلوهزیست طبیعی او در میان مؤمنان و آیا سخن گفتن از قائل هستند  )ع(عیسی

به چشم  شدنده رفتن، دی راه، گفتن سخن از قبیل، ب او را باده در شیترواعینی و  تاریخ

آیا عیسای تاریخی همان بینند؟ سر و... را منجر به وقوع تناقض عقالنی الینحلی نمی

آیا  چیست؟های قرآنی در این باب در گام بعد، داللت عیسای کتاب مقدس است؟

آیا  به لحاظ روایی، است؟ دویا هر لبی ، س ایجابیهای قرآنی در این باب، صرفاًداللت

حاصل لحاظ تاریخی نیز صاد  است یا کیفیت حیات عیسی به ةدربار عای مسیحیاندّم
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رایج  برخی تقاریرما این است که  یةفرض اولدر اینجا است؟  یپولستعالیمی مانند تعالیم 

م ه و برخیوست ی االهی براسره مبتنی بر پندار طبیعت آور مسیحیت، یکدر باب پیام

؛ در هر دوی اینها هم تناقضات نددهشری قرار میرا در کنار طبیعت ب نوعی طبیعت الهیبه

دهد و هم نتایج مستقیمی را در باب یکی ی و معرفتی رخ میشناخت یهست های و دشواری

 گذارد.از موضوعات محوری این مقاله یعنی احتمال هدایت برجای می

 روش پژوهش 

ای مختلفی را با رویکرده )ع(سیدر باب سرشت وجودی عی ا هدیشهی انریخطورات تات

گیری های تاریخی در باب علت شکلتحلیل ن یترمهمتوان تحلیل کرد. مثاًل یکی از می

، با استناد به روش و منش پولس شکل گرفته است و برخی او را )ع(نگاه الوهی به مسیح

 ع()باب سرشت وجودی عیسیر حیان دمسی  فهممل تحول عوا ن یترمهمعنوان یکی از به

ر.ک؛ نگاهی به  ؛ نیز200 ؛ش.۱3۹3، اصالنشناسند )او می پس از حیات دنیوی

ی مسیحیت پولسی(. گاهی هم این موضوع با رویکرد زبانی و مطالعات تاریخی ری گشکل

و ون با حواری )ع(شود؛ مانند استناد به زبان آرامی در محاورات عیسیزبان، تحلیل می

ا  ظر در این مقاله، تحلیل کالمی(؛ اما تحلیل مورد ن2۱0ا 20۹ناشی از آن )ی هالتدال

اسنادی است که مبتنی بر دریافتی از متون مقدس شکل گرفته است و به سنجش تطبیقی 

های فلسفی های کالمی و در مواردی هم داللتپردازد. بر این اساس، داللتآنها می

د جدید و سپس قرآن اج از رسائل مختلف عهخربل است ف قاختلهای مانبرآمده از بی 

عنوان بخشی از تحلیل اسنادی در باب های شیعی را بهریم و موارد معدودی از روایتک

 کنیم و نتایجی را از آنها ارائه خواهیم کرد. بررسی می )ع(سرشت وجودی عیسی
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 پژوهش  ةن یشیپ

یا طبیعی پیامبر بر ی شت الهر سرأثی ث یعنی تاگرچه در باب موضوع اصلی مورد بح

یت در میان مؤمنان، تاکنون بحث مستقلی شکل نگرفته است؛ اما حقق یا عدم تحقق هدات

بودن یا  خصوص کیفیت این حیات به لحاظ زمینیو به )ع(حیات حضرت عیسی ةنحو

ختالف است که ا میمه مسئلةتثلیث در مسیحیت،  ةدی نبودن و جمع این موضوع با عق

و نویسندگان مختلفی در  برانگیخته است را یتکلمان مسلمان و مسیحم میان رد ییرهانظ

ها، ای از هریک از این نگاهاند که در این قسمت به بیان گزیدهاین باب، آثاری نگاشته

 . میپردازیمویژه در دوره معاصر به

ی ه بررسب یهنیق ر شورای مسئلة خدا د ای با عنوان( در مقاله۱3۸۱جان کورتنی موری )

عیسی مسیح با خدای پدر با تأکید  ةرابطب ان صدر مسیحیت در باادوارِ اعتقادی متکلم

پردازد که عمدتًا بر شوراهای نخست مسیحی، مانند شورای نیقیه و شورای قسطنطنیه، می

یکی از  ،کالم مسیحی( در کتاب ۱3۸۱) توماس میشلم. ریشه دارند. ۵تا  3در قرون 

برخی از مانان داشته، متوجه ای که با برخی مسلتییسبب همزسبهکه انی است کس

اختالف نظرهای مسلمانان و مسیحیان در این باب شده و خیلی از مواضع بحث خویش را 

او با خدای پدر، در ضمن تطبیق با نگاه  ةرابطدر باب سرشت مسیح در کالم مسیحی و 

ه مفهوم خدای پسر ارائ ازکه او یری تفس دلیل، مسلمانان ارائه کرده است؛ و به همین 

 کتاب( هم در ۱3۸۴ی اردستانی )مانی سلی دارد. ترش یبقرآنی سازگاری کند با تعالیم می

از بسترهای تاریخی پیدایش مسیحیت و والدت مسیح آغاز کرده و بررسی خود  مسیحیت

بر دی درآمتاب (، در ک۱3۸۵است. )همان:  بردهش ی پرا تا مسیحیت در عصر مدرن 

خدا و صفات او در این دو سّنت بیشتر متوجه مفهوم  بیقی اسالم و مسیحیت،تطلهیات ا

گیری مفهوم تثلیث در یکی از این دو سّنت است و از جمله، به تأثیر این تفاوت در شکل

 شناسی عهدین و قرآن دارد. پردازد؛ همچنین او بحثی مستقل در مسیحمی
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فاوتی است که با ثار جدید و نسبتاً متآ ز جمله(، ا۱3۹3اصالن )، اثر رضا غیورکتاب 

عیسای الهی است تا عیسای ناصری ای بیشتر تاریخی و کمتر کالمی، اساساً در پی جههموا

 .شدن به حیات طبیعی و تاریخی برای عیسی است قائل؛ مبنای نگاه او نیز کتاب مقدس

عیسای  ةانزمدگی و زنز ا یمادّر و پذیلذا کوشیده است تا روایتی تاریخی، سنجش 

عنوان یکی به ای،شناسی مقایسهمسیحیت(، در کتاب ۱3۸۹نژاد )زیباییکند.  ناصری بیان

دیدگاه ای، مات بحث ما، باز هم، با رویکردی مقایسههای نزدیک به مقدّ از پژوهش 

ه ، بدنبال آنکند و بهمیمقایسه  را )ع(حیات عیسی ةدربار انو مسلمانان مسیحی کالمی 

را در میان متکلمان مسلمان  تحریف مسیحیت ةدی عق  پردازد کهمی هاگاریازناسخی بر

به نقش  مسیح ایپولس و الوهیت عیس (، در مقالة۱3۸۹اما امیر خواص ) .دامن زده است

الوهیت  و  مسئلة داندمیمسیحیت  ةرسول خودخواندرا  دارد و او ژهیوای  پولس توجه

را پولس تفسیر او  .شودتر میتر و برجستهیجدست که ی اوهاو رساله منش در  ،مسیح

(، ۱3۹3طالب تالش و فروغی ) .داندمیهای رایج عصر او آموزه ی ازلفیقتکاماًل ذوقی و 

برآنند که در تفسیر هر  ای والدت عیسی در اناجیل اربعه و قرآنبررسی مقایسهدر مقالة 

 ود داردهایی نیز وج، اختالفهاشباهترخی بن در عی  ،()عدوی این منابع از والدت عیسی

(، از جمله کسانی است ۱3۸۴علی گالیری ) گردد.برمیتثلیث  ةدی عقنها به آ ةسرچشمکه 

های پیش روی این با نگاه  انتقادی به برخی از پارادوکس  به مسئلة تثلیث نگاه ةمقالکه در 

ز یک نوع نگاه، در ا یاونهنمن نواع(، به۱3۸۶پردازد. فهیمه کلباسی اصفهانی )مفهوم می

پولس، نقش پررنگی در تغییر  که دارد تأکیدمسیحیت پولسی  نگرشی بر پیدایش  ةالمق 

نگاه پیروان مسیحیت به مسیح دارد و بر اثر آن، مسیحیت نسبتًا متفاوتی به نام مسیحیت 

 پولسی شکل گرفته است. 

(،  ۱37۸کریم سروش )التر عبددک، ونیا بحث کن ای نسبتاً متفاوت اما مرتبط بدر زمینه

نام  بهمشتمل بر گفتاری به همین نام و نیز گفتاری  ط تجربة نبویبسدی با عنوان مجلّ در
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ای اسالمی و نه مسیحی و نه با بررسی تطبیقی، به ، البته در زمینهذاتی و عرضی در دین

 تنی بره مب د کپردازمیگیری و تکوین پیام نبی بررسی نقش حوادث تاریخی در شکل

 برای نبی است. رض سرشت طبیعی و بشریف

هایی که تاکنون گیری پژوهش حاضر این است که اکثر پژوهش لیل اصلی شکلد

اند؛ یعنی هایی صرفاً وجودشناختی و الهیاتیة مسئلة تثلیث صورت گرفته، پژوهش دربار

نگام ت؟ هاس چندساحتینفسه چیست؟ مسئلة محوری در آنها این است که خدا فی

ی مانند توحید و یگانگی ذات خداوند لیث، چه بر سر مسائلرش مفاهیمی، مانند تث ذیپ

ة آموزهایی که به مسئلة خدا، در پرتو آید؟ اما مسئلة این مقاله این است که پاسخمی

شود، ای، که به آن داده میهای بدیل اسالمیشود در مقایسه با پاسخ تثلیث، داده می

ی از نبی )در دو سّنت ة الگوپذیرواسطبهت ین در باب امکان هدایادتی بنی ییراتغ توانندیم

های متمایز  ما را به دو نگاه کاماًل اسالمی و مسیحی( پدید آورند. در حقیقت، این پاسخ

شوند و نیز با خرد آدمی، در دو سطح کاماًل متمایز، متفاوت در باب انسان رهنمون می

د د شد. همچنین با وجوجزئیات آن اشاره خواهه قاله بین مر ابند که دیاتعامل می

ای اسنادی در باب های موجود در برخی از منابع فو ، با نگاه این پژوهش، بررسیبررسی

ایم. تمایز نگاه ما با تعدادی از منابع فو  این است که هر سه آورده )ع(سرشت عیسی

ایم از عهد جدید دانسته اجاستخر قابلرا  )ع(عیسیشده در باب سرشت روایت متمایز بیان

 گیرند.ی از نصوص نخستین مسیحیت سرچشمه میکه هریک، از بخش

 همسئلورود به 

 مشتمل بر رسائلی از جمله اناجیل اربعه و کتاب اعمال رسوالن است که عهد جدید

 مسیح،شت سرگذ ،بیش از هر چیزو  دن دهدر کنار عهد قدیم، کتاب مقدس را تشکیل می

ن هم برخی معتقدند که کند. در این میامی را روایتخداوند  ةکلمن یا هماگوس لو
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کلمه یا خدای پسر با خدای پدر ةرابطخدا« در مسیحیت، مسئلة ترین بحث ذیل »محوری

 (. 200: ش.۱3۸۱است )ر.ک؛کورتنی موری، 

 )ع(یعیسحضرت کیفیت حیات  ةدربار متنوعیعهد جدید نظرات رسائل مختلف 

در ادامه خواهیم اما  ؛غیر استمسیحیان آن زمان مت  وجه به اندیشه و نگاهت که با ابندتیبرم

با متفاوت  ثابت و نظریتر خداوند با انسان، عنوان عهد جدیدتر و متکاملبهقرآن دید که 

مسیحیان با استناد به انجیل یوحّنا دارد. بخشی از عرضه میمسیحیان ة قاطبنظر رایج 

ه صورت انسانی وحی ب یافته؛ یعنیی خدا در او تجل ةه کلمک نی استانساسی عی ، قدندمعت 

 ةلی وسازلی که خدای حکیم هر چیز را به یپیامتجسم وحی الهی و ظهور پیدا کرده است. 

خدا،  ةاجتماعات کلیسایی نخستین، کلمیة تعالیم پااین در حالی است که بر آن آفرید. 

کاماًل و از  کهن یعیسی در عین ا کهبل ؛تهنداشور عیسی حض در ،خارجی ءمانند یک شی

در همان  ،انسان بوده و فقط از نظر عصمت مطلق با دیگران تفاوت داشته است ،هر نظر

های رساله گاهی هم در .( ۶۶ ش.:۱3۸۱،میشل) حال کاماًل با کالم خدا متحد بوده است

این ز برخی ااما  ؛ته شده اسالوهیت مسیح سخن گفت  ازپولس نیز  ةدیگری چون رسال

ناجیل جعلی عهد جدید گاهی هم او  عتبار هستندکاتولیک فاقد ایحیت رسائل از نگاه مس

  .(70، ۱۶ ،همان)شوند خوانده می

این است که مسئلة این پرداختن به اهمیت چرا پرداختن به این موضوع اهمیت دارد؟ 

در این هدایت، ل ان عامعنوبه امبر خدااست که پی  ترکینزد وقوعهدایت آدمی، زمانی به 

جنس باشد نه غیرهم شوندگانتیهدایعی، متجانس با بهلحاظ زیستی و طب و دسترس 

آدمی با نگاه توان از مفهوم قرآنی اسوه سخن گفت تا . در این صورت است که میهاآن

 این صورتدر راه درست قدم بردارد.  دربتواند الگو بپذیرد و کردن به راه و روش او 

شود؛ پذیر میسترسکند و سپس دجلوه میت برای آدمیان، ممکن رسراه د ت کهاس

شود ی به موقعیتی تبدیل میافتن ی ندستآلی مثالی و یعنی مسیر هدایت الهی، از حالت ایده



 .ر و..افبهنیی مهد / ... ودر قرآن  )ع(یسیع یجسمان تایاز ح مختلف یهاقرائت      274

 

 اند. که کسانی، مانند پیامبرانی از جنس خود مردم، آن راه را رفته

ل نبی ی باشد، نه تنها ارساانغیرانسفاً صر الوهی و حال اگر سرشت نبی، سرشتی صرفاً

پنداری ذاتوجه خواهد بود؛ بلکه این همی بیشناختیهست ل و به لحاظ مفهومی غیرمحصّ

فرض این مقاله، ی آدمیان، بنا به پیش ریپذتیهدا ةشیاند، درنتیجهمیان مردم و نبی و 

یابیم یع، درمموضوین قرآنی ا شود. در این مقاله به کمک تقریردچار خلل و نقص می

زیستی نبی با مردم و مماثلت جسمانی و روانی وی با ن هدایت« در پرتو هم»امکامسئلة که 

شناختی مخاطبان، در برخی تقاریر مسیحی از سرشت الوهی عیسی، دچار خدشة هستی

 آور مسیحیت وارد شدهاست و در پرتو این تقاریر، نخستین ضربه به تحقق هدف پیام

و به  لوهیت وی نیستدلیل مناسبی برای ا بودن،خداوند  ة دیبرگزر پیامب  ،کهآن است. چه

؛ اما تا پیش از بیان موضع اصلی الوهیت مسیح در تناقض است ةدی با عق دالیل متعدد 

 .میپردازیممات بحث مقاله، به تبیین مبادی و مقدّ

 تثلیت در مسیحیت 

گوید: ل میسوپولس ر. ستد ات، توحی ی مسیحکالمی مصرّ  در یکی از اعتقادات 

که انده شوند، چه در آسمان و چه در زمین، چنانتند که به خدایان خو»هرچند هس

 ة)رسال لیکن ما را یک خداست، یعنی پدر.«  ؛باشندخدایان بسیار و خداوندان بسیار می

 لفیهای مخت فقرهدر هم مفهوم تثلیث در عین حال،  .(۶و ۵: ۸ اول پولس رسول به قرنتیان،

 ةشدشناختهه دارد. یکی از مبادی از فِرَ  مسیحی ریش بسیاری ةشیاندو نیز  یدعهد جداز 

عیسی مسیح آمد و به یازده نفر از شاگردان گفت » این عقیده در انجیل مّتی چنین است:

سلطنت در آسمان و زمین به من داده شده است. وی گفت: بروید و مردمان را تعلیم 

 (.20: 2۸ انجیل مّتی،د.« )ی هالقدس تعمید دو رو ن ب و إبسم أه اشان را بایدهید و 

هم در مقام ایجاد تالئم میان این  (نیقیه و قسطنطنیه)شوراهای نخستین شوراهای کلیسایی 
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اما دارای سه اقنوم است  ؛اعالم کردند که خدا یکتاستدو موضع )توحید و تثلیث(، 

قائل  ل اوعمنیز ای وجود خدا و برحالت  ا سهه یراه سذا ل .(333: ش.۱3۸۹، نژادزیبایی)

 اند.به تبع ذات خداوند، ثابت و ازلی ،این حاالتاین سخن هم آن شد که  ةم. الزشدند

در آسمان است و  ذات با خدا دانسته شد. خدای پدرمسیح نیز هم ،در واقعدر این تقریر، 

 منان مسیحیمؤ ةجامعحاد ر آفعال د یعنوان نیرویالقدس بهو رو  خدای پسر در زمین 

پیش از بررسی تقریر قرآنی این موضوع، به  کوشیم تااکنون می. حضور دارد

های تاریخی مسیحیت بپردازیم و قدری از در اندیشهمسئلة تر این شناسی دقیقجریان

 های مختلف در این باب بکاهیم.اختالط دیدگاه

 ت یحییج در مس را  هییدگا، دمسیح الوهیت  : نگاه نخست

، به دور از شأن اوست. اًل خداست و انسانیتر این نگاه نخست، کامد ای پسرخد

برای طبیعی و غیر مادّیحیات غیرستلزم فرض ، م)ع(برای عیسی الهی ةگانی سرشتفرض 

خصوص مسیحیت، جمالتی از اناجیل به ةیاولسرآغاز این اعتقاد در نصوص . اوست

را هم رقم  رای اثبات این اعتقادب عقالنیجدی ای ه، تالشانجیل یوحّناست که در ادامه

کند که برخالف های انجیل یوحّنا، یحیی او را موجودی معرفی میخستین فقرهزد. در ن

(؛ اما از آنجا که 3۱: 3 خود یحیی که زمینی است، او از آسمان آمده است )انجیل یوحّنا، 

برای تبرّی  شلذا تال  .سترّامب تی دّیماذات خداوند است که از هرگونه  همچنان فقط

ذات پنداشتن او با خداوند یا اصطالحًا با تالش برای هم ، همگاممادّیاز وجه  )ع(عیسی

ذات با دارند، هم مادّیبرخالف آدمیان که حیات طبیعی و  ،یعنی وی خدای پدر است؛

ت سوا ی طبیعیلتج ،طبیعتی الهی است و تفاوت او با خدای پدرو برخوردار از  خداوند

ی او از این ورطه است )میشل، نخستین و رهایی غای رای نجات بشر از گناهب هم آن که

تثلیث است که اشخاص تثلیث و از جمله  ةآموز(. منشأ این دیدگاه هم ۸3: ش.۱3۸۱
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داند و در عین حال، قائل به یک خدای واحد حقیقی است. خدای پسر را کاماًل خدا می

ی او و وحدت و سرشت اله )ع(ی عیسیانخص انسم تشعد دو فقره،طبیعی این  ةجینت 

 با خدای پدر است. شخصی او

گاهی هم طر  این نگاه در باب الوهیت مسیح و ورود آن به مبانی عهد جدید را به 

را به عنوان موجودی الوهی بر او تجلی یافته و او قائل بود مسیح بهکه  گردانندپولس برمی

و  ۵2: ش.۱3۸۴، یاردستان )سلیمانیست ا هنمود لقدسا ار از روسرشو مسیحیت دعوت 

غیریهودی  یهاامتدانست که خود را مأمور این می پولس  شود کهگاهی گفته می .(۵3

، او ندبیگانه بودمسیح رجعت ای مانند فرابخواند؛ اما چون این امم با اندیشهرا به مسیحیت 

 ةشیمتناسب با اندلذا  .ددهارائه نها ی آبرا یحیتمبانی مسکوشید تا تبیینی قابل فهم از 

تفسیر و اظهار این نحو را به  )ع(عیسیرجعت نیز و برانگیختگی مجدد  ،مرگمسئلة ها، آن

دارای ذات الوهی است که در عین حال با پذیرش  وموجودی آسمانی  ،داشت که مسیح

این  .( ۱0۱: .ش۱3۸۹، دنژا)زیبایی از آسمان به زمین فرود آمده است ،انسانی یصورت

« است که همچنان توانسته تأکید کیک »صورت« از »سرشتدگاه متکی به نوعی تف دی

اساسًا جسمانیت مسیح را نفی در این تقریر، پولس لذا  .خود را بر ذات الهی حفظ کند

گیرد. این راهی می درنظر »صورت« و نه »سرشت«  ةمثابرا به او جسمانیظاهر کند و می

ن حال، دانسته شود و در عی  ذات با خداونداند همتوجودی بن موچنی  کهآنی است برا

 ۱مهایی مانند مونوفیزیتیسگیر او نشود. این نگاه در گرایش های انسانی هم دامن محدودیت

گراییِ طرفداران طبیعت واحد، تداوم یافت و البته انشعاباتی )در کلیسای طبیعتیا تک

خت و از م.( برانگی ۴۵۱لسدون در کارای در شو هویژرا )بههایی ارتدوکس( و واکنش 

های الهی و انسانی مسیح ناپذیری جنبهمبنی بر جدایی 2عقیدة دیوفیزیتیسمب جمله تصوی

 را موجب شد. 
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 و کتاب اعمال رسوالن،انجیل یوحّنا در مواضعی دیگر از رسائل عهد جدید، مانند 

و در  )ع(از قول مسیح حّنایوه است. دمعرفی شوند ذات با خداو همخدای مجسم  ،)ع(عیسی

(؛ 30: ۱0« )انجیل یوحّنا، یکی هستیمم خدا، من و پدرآورده است: »هود حاّجه با سران یم

گوید: »هر که مرا یا در مخاطبه با فیلیپ که از او خواسته که پدر را به او نشان بدهد، می

مان داشته باش . ای..ببینی؟ اخواهی او رببیند، خدای پدر را دیده است. پس دیگر چرا می

(. طبقاتی از مسیحیان ۱۱: ۱۴در من است« )انجیل یوحّنا،  و اوخدای پدر هستم  که من در

، پیش از »در ازل دهند.نسبت می )ع(ازلیت را به عیسیالهی،مانند  صفاتهم، برخی از 

 ة کلم .(2و ۱  :۱ل یوحّنا، )انجی وجود داشت و نزد خدا بود« کلمه  چیزی پدید آید، کهآن

(. این از مواضعی است که ۱۴: ۱انجیل یوحّنا، « )دبین ما زندگی کر... در انسان شد و خدا

ذات هم ی پدرو با خدا دالهی دار ةکه جنب  گرددبرمی مسیحدر واقع به  وند،خدا ةکلم

 . درد هستندهر دو یک فراین، اما با وجود  ؛انسانی دارد ةعیسی جنب توأم با آن،  و است

ة محاورشود؛ مانند می رفتهد با عیسی یکی گغیر از اناجیل هم خداونددی تعمواضع م

همانی این  )ع(( که به صراحت میان خداوند و عیسی۱7: ۹حنانیا با پولس )اعمال رسوالن، 

گوید »من و تو کند. البته گاهی هم این گفتة مسیح خطاب به خدای پدر که میبرقرار می

ت خدای سرش ای دال بر وحدتعنوان گفته(، به 2۱: ۱7ا، حّننجیل یواکی هستیم« )با هم ی

دهد که ة قبل از آن نشان میجملشود که صحیح نیست؛ چون پدر و مسیح گرفته می

طور اتحاد عقیده و یکرنگی و اتحاد عقیدتی مؤمنان و همین  این گفته را از باب )ع(عیسی

هر حال، در مواضع به  ی.حاد شخصته است، نه ارأی خود با خدای پدر ابراز داشت

 ابل دریافت است.صی قی، این اتحاد شخمتعدد

مرور، برخی از متکلمان مسیحی هم آنچه تا اینجا نقل شد، مواضعی نقلی است که به

انگیختند، بعدها اند. این مواضع، با وجود تعارضاتی که برمیدر جهت تقویت آن کوشیده

 قسطنطنیهسپس شورای و م.(  32۵) یقیهن شورایر دالمی فربهی در فرایند مجادالت ک
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ر.ک؛ مک گراث،  هیق یاز اعتقادنامة ن یریمطالعة تقر یبرا) سمیت یافتندر .(م 3۸۱)

راحتی قابل بهالوهیت با انسانیت  عمشکل چگونگی جم ؛ اما(۵۸و  ۵7:  ۱3۸۴ ستر،ی آل

 جسم در ،ود استاحد و نامحدکه و ،چگونه ممکن است ذات خداوند .پوشی نبودچشم

ت« از آیا تفکیک »صور تنزل یابد؟نی کم در صورت انسایا دستو محدود  مادّی

وجه تمایز این نگاه با نگاه  ن یترممهبه آن اشاره شد و  ترش یپسرشت« و طبیعت او، که »

ای برای این پرسش باشد؟ کنندهتواند پاسخ قانعبعدی در باب سرشت مسیح است، می

مهم و اولیه  های دومی را حتی پس از شوراهایدیدگاه د کهها بوپرسش ی این قبیل بقا

د. به این کتاب مقدس را حل کن  مندرج در مفهوم جمع این دولة مسئ تا  کلیسایی دامن زد

کالمی »توحید« را پذیرفت بدون آنکه  ةآموزتوان ترتیب، این موضوع که چگونه می

دنیای مسیحی تبدیل شده  ی دری اساسالة مسئ شود، به ای به مفهوم تثلیث وارد خدشه

یی هاوحی هم اثر گذاشته و نحله عقل و ةرابطی مسائل کلیدی دیگر نظیر است و بر بسیار

ها( را در های التینی و تومیسترشدیها، ابن کری ترتولیان، اگوستینیف ةخانواد)همچون 

ها ایش ن گر( از ای۱37۸ت ژیلسون )پدید آورده است که هنگام روایمسئلة پاسخ به این 

 کل را دید. توان ردّ پای این مشوضو  میبه

 ق مسیحی رَبشری و رویکرد سایر فِ  ـالهی   ةدوگانسرشت  : نگاه دوم

، بر حالن ی عکند و در ا بشری برای مسیح فرض می سرشت دوگانة الهی این نگاه،

ته ت کم دو دسنگاه هم دس وحدت شخصی او با خدای پدر تأکید دارد؛ اما ذیل همین

مایز دو شخص مت  )ع(شدند که در عیسیابل شناسایی است. نخست، کسانی که قائل ق

وعی قائل به وحدت شخصی مسیح ندوم، کسانی که به ةدستسانی و الهی وجود دارد و ان

 بودند. 
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ترین بیان در این نگاه، متعلق به تمایز است. صریح ةشیاندنگاه نخست، مبتنی بر 

نستند. داعیسی و مسیح را دو شخصیت متمایز می د کهپیروانی بوو  3طوریوسنس

ا یک شخص یا سو بحث، بر آن شدند که از یکمورد ب نسطوریان، برای حلّ پرسش 

بیعی انسانی مواجهیم و از سویی با یک شخص دیگر یا مسیح که همان لوگوس عیسای ط

 ةتحاد ارادا ،زشخاص متمایاین ارتباط ا ةنقطخداست و دارای سرشت الهی است.  ةکلمیا 

 )سلیمانیبود  نها شدهبود که موجب اتحاد آ ن دو موجودیعنی یگانگی معنوی بی آنها؛

، که از اواخر قرن چهارم میالدی توسط خود این نگرش  .(۱۵۱: ش.۱3۸۴ی، اردستان

داً در م.( و بعد هم مجد ۴3۱نسطوریوس نضج یافت، چندان نپایید و در شورای افسوس )

 ةنکت کالسدون(. : شورای ش.۱3۹3م.( محکوم شد )توحیدی،  ۴۵۱)ی کالسدون شورا

وریان است پیروان آنها نظیر آشهای مقدس از سوی برخی تمثال استعمالقابل توجه، عدم 

تمثل شخص الوهی  ةشیاند( که وجهی از آن با غلبه ۱۶۱ :ش.۱3۸۴ی، اردستان)سلیمانی 

 در مسیح مرتبط است.  

تأکید بر سرشت دوگانه بر وحدت شخصی مسیح هم  أکیده در عین تنگاه دوم ک اما

پرسش، تالش های قابل توجه برای حلّ این از تالشداشت، فراگیرتر است. یکی 

اإلطال  عنوان خدای علیاست که با الهام از افالطون، معتقد شد که پدر به ۴اوریگنس

مه، صادر شده یا ی کلای افالطونمعن ست و بهاست؛ اما پسر یا لوگوس، فقط خدا یا موال

در و واجد الوهیت؛ اما شت با پسرو لذا خدایی درجه دوم؛ اما هممند از خدای پدر بهره

نگاه   ةدربار(. ۱۹۹: ش.۱3۸۱در است )کورتنی موری، تر از خدای پی نازلالوهیت

ماً تقریر، لزو در این  کهن یااختصار تمام، دو نکته وجود دارد. نخست اوریگنس، به

طر  و تقریر اوریگنس  کهن یاای پدر و خدای پسر حل نشده است؛ دوم ی خددوگانگ

اساس، طر  نگاه  ه نیز باشد و بر این سرشتی میان این دو مرتب زم همند مستلتوامی

 راه نیست.اوریگنس ذیل نگاه نخست فو ، یعنی سرشت الهی هم بی
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م هست که حی هحکمای مسی  نی نزد برخیطبیعت الهیا انسا ةآموزسنخی دیگر از 

های عهد جدید ی فقرهان مؤمنان و قابل استخراج از برخالقدس بر جمبتنی بر نزول رو 

کند که ملکوت خدا دهد؛ اما وعده میید میوقا، یحیی با آب تعماست. در انجیل ل

نجیل لوقا، دهد )االقدس تعمید مینزدیک است و فردی برتر از او خواهد آمد که با رو 

تعمید یافت و به دعا مشغول (؛ خود عیسی هم نزد یحیی ۸: ۱یل مرقس، انج ؛۱۸و ۱۶: ۴

رار یافت و به عیسی و نازل شد و در او قحال، رو  القدس از آسمان بر ادر این گشت. 

 2۱: ۴خطاب شد: »تو فرزند عزیز من هستی، از تو بسیار خشنودم« )انجیل لوقا،  گونهن یا

ل، مانند مّتی ن بند و بندهای مشابه که در سایر اناجی س ای(. براسا۱۱: ۱ل مرقس، ؛ انجی 22و

 شد، نزدن شناخته میزد حکمای پیشین واجد نفس و بدنی که نهم آمده است، انسا

القدس گردید. عالوه بر  ای از حکمای مسیحی پذیرای بُعد سومی به نام رو  یا رو  دسته

و سرشاری  القدسرو تعمید با ة زلمن به وردنآهم ایمان  ، در مورد سایر مؤمنان)ع(عیسی

عد سوم وه بر نفس و بدن، واجد این بن هم عال سته شد. لذا در این تقریر، مؤمنااز آن دان

 شدند. 

 ةدو جنبچگونگی جمع میان برای توجیه از جمله کسانی است که  ۵اریوسآپولین 

 ندارد؛ سانیسیح رو  انعیسی مد که واحد، بر این باور بودر یک شخص  و انسانی هیالو

 :.ش۱3۸۹، نژادزیبایی) شده استرو  بشری آن الهی جایگزین  ةکلملوگوس بلکه 

داشتن نفس و بدن،  که در عین لذا او موجودی است .(۶0: ش.۱3۸۴گراث، ؛ مک 37۸

 در این آموزه، به رو  کهآناو نشسته است و با توجه به الهی به جای رو  انسانی  ةکلم

 اگرچه .دانست ت باخداذاهمتوان شود، او را میی نگریسته مینساننصر اصلی اعنوان عبه

هایی اسازگاریخاطر نداشت؛ اما بهطبیعت الهی مسیح، طرفدارانی  ر توجیهداین نظریه 

بخش مسیح، رهایی ةدی عقآورد و همچنین ناتوانی در توجیه کافی برای بار میکه به

مسیحی و نیز دیوفیزیتیسم برآمده از  لمانی برخی متکجه را از سوهای قابل تومخالفت
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 رای کالسدون، برانگیخت. شو

وی چنان در  لهی مسیح پس از تجسمهار داشت دو طبیعت انسانی و ااظنیز  ۶ائوتوخس

الهی وی باقی مانده است. این اندیشه به طبیعت واحد و طبیعت  فقطاو ادغام شدند که 

بعدها هم در شورای کالسدون محکوم و ، و (3۸۱: ۱3۸۹ ،نژادبایی)زیشد واحد معروف 

ا ی متمایز و در عین حال متحد بو انسانید شد که مسیح، واجد دو سرشت الهی تأک

شورای : ش.۱3۹3)توحیدی، »دارای الوهیت و انسانیت کامل است«  یکدیگر است؛ و لذا

را از سیح ز است که منی  ارتدوکس  ةآموزای از بخش عمده ةیمادرون( این بیان، کالسدون

 یانسان واقعی و یخدایانگارد. در انسانیت کامل میو از سویی کامل سو در الوهیت یک

 و تقسیم و بدون ادغام، بدون تغییر، ت است و این دو سرشتسرشدو  واجد کهواقعی 

دو، یک شخص است عنوان شخص حامل این ، در کنار یکدیگرند. مسیح بهبدون جدایی

مسئله در این  ن یترمهماما  ؛(۱۵3 :ش.۱3۸۹ی، اردستان مانی)سلی دارد  و ذات واحدی

ت اند که کیفی ط موازیقعی و انسان واقعی مانند دو خخدای وااین است که  ،دیدگاه

 که ربطی به یکدیگر ندارند. شودیمارتباط احتمالی آنها مجهول است؛ گاهی چنین ادعا 

یگر و در یک شخص دارای یک یکد ند در کنارتوانونه میدو طبیعت متمایز، چگ کهن یا

 از هیگروهم  7هار است. گنوسیین تقریسر ببرند، از جمله نقاط دشوار در اذات واحد به

و ند که هنگام تعمید به عیسی پیوسته ستدانمسیح را روحی می که ندبودنخستین  مسیحیان

، مادّیجهان  ه وبود که مادّنها هم این مبنای نگاه آ از او جدا شده است. هماز مرگ  پس 

، نژادزیباییتند)راز داشبرای مسیح همواره احت  مادّیفرض جسم شر و پلیدی است و لذا از 

 ةدستعنوان به ۸هادوکتیست(. ۱۱0 ا۱0۹: ش.۱3۸۴ ی،اردستان؛ سلیمانی 37۸: ش.۱3۸۹

 نظر،یا به رًا ظاهستند که دانمیموجودی خیالی  را )ع(ها هم عیسیای  از گنوسیقابل توجه

 )ع(یعیس؛ و لذا بخشی از این نگاه که (37۸ :ش.۱3۸۹، نژاد)زیبایی دارای جسم است

اما به . خاسته از این رویکرد بودبر نمردهم بر صلیب  بشری نداشت وواقعی و  جسماًل اص
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وجه ه و امر جسمانی و از سویی دیگر، مواجهه با پنداشتن مادّ شرسو هر حال، از یک

در نگاه نخست های مختلف گنوسی را گاهی د عیسی، فرقهوجو مندو حیاتتاریخی 

 یعت دوگانه؛ اما وجههد و گاهی هم در نگاه دوم، طبدای می)طبیعت کاماًل الوهی( ج

 ماشاءاللغالب نگاه این دسته را باید در نگاه دوم جای داد )ر.ک؛ پیگلز، الین؛ مترجم: 

 (.۱۹3: ش.۱3۹۴کوچکی میبدی، 

ها هم با ارتدوکس ها در مسئلة مورد بحث ما تشابهاتی وسیی گن اخیر از سوموضع 

، دادند )ر.ک؛ آزادیانمان ابتدا به تکفیر آنها رأی ها در هداشت؛ اما ارتدوکس 

یعنی  عیسی مسیح دارای دو ذات ی،ارتدوکس ةینظربخشی از در (. چرا که ۵7: ش.۱3۸۹

یکدیگر، شخص واحدی را با  ه در ادغامگرفته شده کدرنظر و ذات الهی  یذات انسان

های روحانی، نفس و ویژگی لذا افزون بر. ه هم انسان و هم خداستاند کتشکیل داده

(؛ و از این جهت، متمایز از نگاه گنوسیان بود. 3۸2: ش.۱3۸۹نژاد، زیبایی)د بدن هم دار

ر ن نگاه اخی ذیل ای ةجست برهای در اینجا و در باب این مواضع، به برخی از نمونه

 ین نگاه، مورد نظر نیست.مواضع متنوع ذیل ا ةهمایم و طر  داختهپر

 سانی  بیعت انط  :نگاه سوم

یی هابخش اناجیل مرقس، لوقا و حتی  و در مواردی هم یمّتانجیل های نخستین فقره

ری بیان تتر و زمینیتر، انسانینحو ملموسرا به )ع(عیسیاز انجیل یوحّنا، سرگذشت 

(، تاریخ و ۱7ا۱: ۱)انجیل مّتی،  یل، برخالف انجیل یوحّنا، با بیان ذریهاناجکنند. این می

کنند و او او را آغاز می ( والدت ۱۴و ۹: ۱قس، ؛ انجیل مر۱: 2انجیل مّتی، ج افیای )جغر

ازآوری شناسانند که محتوای تعالیم او بمی (۱0: 23پیشوا )انجیل مّتی،  اوینی مانندعن را با 

ة موعظة مشهور به ظموعکام شریعت پیشین برای رستگاری است. ل احه  هم تکمی و گا

ة ارائها و ای با انسانمخاطبهانجیل مّتی، تصویری از  7تا  ۵ندهای سرکوه وی نیز در ب
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یةآنها، آغاز تعلیم امور روزمره مادرون؛ اما اندیرستگارتعالیمی است که اگرچه متضمن 

نوعی های انسانی عیسی را بهجنبه ،قس ل مرانجی ست که یشل بر آن ااست. توماس م

 باطل ،کردندی عیسی را نفی میوجه بشرکه را تا سخن کسانی  ه استرجسته ساختب

به این ترتیب، این منابع عماًل وی را در ردیف پیامبران تاریخی و  (۴۴ش.: ۱3۸۱نماید )

  .دهندپیش از خودش قرار می افتةیظهور

رخی از مورد توجه با و کتاب اعمال رسوالن نیز لوق در انجیلی تصویر انسانهمین 

مهم  ةنکت . (2۴ا ۱۹: ش.۱3۸۴، اردستانیی مانی سل)ته است گران معاصر هم قرار گرفتحلیل

فعالیت او در طبابت و  ةنی زمنگاری هم تأثیر گذاشته، باب لوقا، که بر مشی او در انجیل در

تر، از حیات عیسی، انسانیاو  ه تا روایتامر موجب شدنگاری است. همین تاریخ

 ی انسانی و زمینی از او ارائهو سرشت  تر از یوحّنا باشددر عین حال، منضبطتر و تاریخی

با علمای یهود در ایام وقا پس از بیان ماجرایی از مباحثة عیسی دهد. برای نمونه، ل

از حیث  و همو رشدی ا اوند تکاملی سالگی، پس از بیان ذکاوت سرشار او، به ردوازده

که  (،۵2: 2کند )انجیل لوقا، جسمانی ا اشاره میفکری و حکمی و هم از حیث قامت 

اگر عیسی گذشته است. بالطبع،  )ع(عیسیای هستند که بر ینیبیانگر وقایع امکانی و زم

که خداوند  طوردیگر به آموختن نیازی نداشت و باید همان ،ذات با خداوند بودمسیح هم

 بود.میدارای علم ذاتی  ، مسیح نیزاست ذاتیدارای علم 

ند و خداو )ع(ایز حکمی میان عیسیتضمن تمهمچنین در انجیل مرقس در بیانی که م

داند جز پدر؛ را نمیش روز و ساعت ،کس چی هداوری چنین آمده که است، در باب روز 

: 2۴ی، ل مّت؛ انجی 32: ۱3یل مرقس، هم از آن خبر ندارند )انجآسمان و پسر  مالئکحتی 

م و باب مقاا هم قابل بازیابی است. در بیانی در (. چنین تصویری حتی در یوحّن3۶

وید که »من به میل خود کاری را انجام گر انجیل یوحّنا می، او د)ع(ة عمل عیسیمحدود

صراحت خودش (، به2۴: ۵(، و پس از آن )انجیل یوحّنا، ۱۹: ۵دهم« )انجیل یوحّنا، نمی
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ام تا دارد: »من از آسمان آمدهیکند. اندکی بعد هم بیان موند معرفی میخدا ةفرستادرا 

: ۸و  3۸: ۶)انجیل یوحّنا، خواهم« نچه خودم میخواهد انجام دهم نه آز من میه خدا اآنچ

 ذاتی مسیحتوان بر اساس آنها بر عدم همکم، میهمه، مواردی است که دست هان یا(. ۴2

  د.ر تأکید کربا خدای پد

از  چه بسیار نحیف ماند؛ اما برای نمونه،این نگاه در میان متکلمان مسیحی هم اگر

 ةجسورانتالش  .۱۱وجود داشت ۱0هاتو آریانیس ۹هابیونیهایی مانند ان ابتدا در گروههما

در تصویری  های متقدم در این سنخ است. اوگذار آریانیسم، از جمله نگاه، بنیان۱2آریوس

دهد که پسر یا ی جدلی میغیرمجازی، غیررازآلود و غیرالوهی، پاسخعی، کاماًل واق

از این دو ضروره، تصویری خارج یا خالق و فاقد منشأ ؛ و بال فته استمخلو  و نشئت گر

لذا در مقامی  .دهد که او مخلو  و نشئت گرفته استتوان داشت. سپس پاسخ میشق نمی

      انداب او در کتاب مقدس، تشریفاتیالق  و عناوین وقرار دارد  تر از پدرنازل

، سلیمانی ۵۹: ش.۱3۸۴ گراث،ک ؛ م20۱و  200: ش.۱3۸۱)ر.ک؛کورتنی موری، 

اعالی این طرز تفکر، با شفافیت  ةنمونعنوان چه آریوس، به(. آن۱2۶: ش.۱3۸۴ی، اردستان

ا این ؛ امپسر است دنبونامخلو   گذارد وحدت ماهوی خدای پدر و پسر وتمام کنار می

نیقیه  ر شورایهم نزد آریوس بود، دوام چندانی نیافت و داعال و متقدّم آن  ةنموننگاه که 

:  ش.۱3۸۱؛ میشل، ۱27ا ۱22: ش.۱3۸۴، یاردستاند )سلیمانی م.( محکوم ش 32۵)ژوئن 

کند استدالل می تفصیل، بهمسئلة خدا در شورای نیقیه (. برخی هم، مانند مؤلف مقالة ۱02

و عقالنی در برابر پرسش از ماهیت  االذهانیبین   ةمواجهش آریوس، نخستین ن تال که ای

 (. 20۵ ا 202: ش.۱3۸۱؛ کورتنی موری، ست )ر.کمسیح ا

بلکه او را انسانی فرض نشده؛ طبیعت الهی  ،تنها برای عیسی مسیحنه دسته، این لذا نزد 

گاهی شریعت موسی است.  ةهنددکه ادامهدانند د می ای از بندگان خداونشایسته و بنده
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 ذاتمعنای همبهلزوماً نند که ک»پسر خدا« ارائه می ةمقولن از مادّیی ناین دسته، تفسیر

بار کالمی مختلفی به مشکالتصورت، چون در غیراین  ؛۱3تبا خداوند نیس تن اوپنداش

 . نداده نرفتهبار این عقیآید که این گروه با آگاهی کلی نسبت به آنها زیر می

 )ع( به مسئلة حیات طبیعی عیسی  ویکرد قرآنر

طبیعت ا بشری و  ت الهی، طبیعت الهیاه طبیعبراساس آنچه تا اینجا دیدیم، هر سه نگ

د تأییداتی را از عهد جدید بگیرند. هر سه نگاه، هم در میان متکلمان توانن بشری می

قرآنی را هم در این گاه خواهیم نیست. اکنون ممسیحی، کم یا بیش، طرفدارانی یافته ا

 ز آن به بررسی تطبیقی بپردازیم. باب بکاویم تا پس ا

یوحّنا، نگاه انجیل واحد، مانند  استه از اناجیل اربعه وحتی یکعدد برخبرخالف ت

است. این نظر  )ع(قرآنی واجد صراحت و فاقد پراکندگی نظر در باب سرشت عیسی

دبیات سلب«، »ادبیات نهی« و »ادبیات : »اان شده استت متمایز بی واحد، با سه ادبیا

   : میدازپریمترتیب به شر  مختصر آنها جاب« که بهای

وان دالیلی در باب حیات تم در مواردی که میقرآن کری الف( ادبیات سلب:

رد گوید و تأکید دااز آنها استخراج کرد، گاهی به سلب سخن می )ع(طبیعی یا الهی عیسی

همان با الل و نااین  )ع(مبندگان خداوند نیست. مسیح را فرزند مریاز  ایجز بندهکه عیسی 

(،  73و  72و  ۱7موجب کفر )مائده/ (، ۱7۱جز این را غلو )نساء/  ( و۱7 /داند )مائدهمی

(؛ دروغی که مستوجب لعنت 3۱داند )توبه/ شرک و منافی با پرستش خدای واحد می

ف نشود، عذاب دردناک الهی را درپی متوقازگویی آن ( و اگر ب30الهی است )توبه/ 

   (.73)مائده/  دارد

کند که ینحوی روایت مبه )ع(ا با مسیحاریون رو مخاطبه حو وگوگفتقرآن، 
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، دیگربودگی و عدم یکسانی او را نسبت به خدایی که او را فرستاده است به حواریون هم

تواند یا پروردگار »تو« میکه آگویند می )ع(به عیسی اند. در جایی حواریونزبان آورده

( هم مخاطبة خود ۱۱۶ /)مائده (. در مواردی۱۱2 /آسمان نازل بکند )مائده ای ازمائده 

 ی است.گربودگیددوگانگی »من« و »تو« بیانگر این  خداوند، با استعمال عیسی با

؛ ۱7۱ /ساء شته باشد )نفرزندی دا کهن یااز آن سوی، خود خداوند هم منزه است از 

ها و زمین است، ستی هر آنچه در آسمان(. او برای تدبیر و سرپر3/توحید و 3۵ /مریم

اساً انتساب این موضوع همچون پسر نیست. اس ای( و نیازمند واسطه۱7۱ /ساء است )ن کافی

 (. ۸۹ /به خداوند که فرزندی اختیار کرده سخنی زشت و نارواست )مریم

و  غلوکردنگوید و صریحاً از میسخن هم به نهی قرآن گاهی  :ادبیات نهی (ب

(. آن جایی هم ۱7۱ /)نساء  کندیمامر و به توقف چنین مدّعایی  داردیبازمتثلیث قول به 

برد، صریحاً از مؤمنان خواسته که تفکیکی نام می )ع(ف از جمله عیسیکه از پیامبران مختل

 ر انبیاست.   سای ری در ردیفذا او پیامب ل .( ۱3۶ /میان انبیا قائل نشوند )بقره

و نهی سر سلب آنچه تاکنون بیان شد، این سخن قرآن که از به این ترتیب و بر پایه 

را هدف گرفته  )ع(ته در باب الوهیت مسیحنگاه تاریخی شکل گرفبیان شده است مستقیماً 

، شده در بااله نخست طر است؛ نگاهی که عمدتاً به دنبال اعتقادنامة نیقیه و متمایل به نگا

 وسعه یافت.ت

گوید یسخن م )ع(هم با اقوال ایجابی دربارة عیسی قرآن گاهی ادبیات ایجاب: (ج

 ین است:این اقوال ایجابی چن که تقسیم مختار این پژوهش از 

مالحظه شد، در دنیای مسیحی، یکی از مباحث جدی  قباًلکه  طورهمان. نخست، ۱

 )ع(عنوان یک شخصیت »تاریخی« با مسیحهب ع()میان عیسیی همانن یاانهمانی یا در باب این 
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ها بر دوگانگی این دو گاهبرخی ن عنوان یک شخصیت »الهی« شکل گرفته است وبه

دو عنوان برای اشاره به شخصی در این باره صریح است و از این  ید دارد. نگاه قرآنیتأک

( که 3۱ /)توبه است فرزند مریم، که مسیح، (۱۵7 /؛ نساء ۴۵ /عمرانکند )آلواحد یاد می

و دنیای ما را هم  اده شدهلذا از مادری ز .ارد و نه سرشتی فراتاریخیی با الل دهمانن یانه

 است.  تجربه کرده

خلو  و دارای حیات طبیعی است و همچو آدم از خاک آفریده شده م )ع(. عیسی2

 و  ۴۵/مرانعآلخداوند ) ةکلمو  )ع(یم(. او فرزند متولدشده از مر۵۹ /عمراناست )آل

گذرا (، دارای حیات ۱7 / پذیر )مائدهحال، هالکت( است؛ اما در عین ۱7۱ /نساء 

ز مادری والدت یافته، هر دو به غذا ( است. او هم ا۵۵ /نعمراپذیر )آل ( و وفات 3۱/ریم)م

مسیر  بازماندن ازتوجهی به آن موجب ای است که بینیاز دارند و این از دید قرآن، نشانه

 : )ع((. بر این اساس، عیسی7۵ /د )مائدهشویحق م

اع، نیازها و رفتارهای طبیعی رای اوضاول: مخلو  و حادث است و موجود مخلو ، دا

 توان برای او دعوی سرشت الهی داشت. یلذا نم .است مادّیو 

لد و مادری متوهم از پدر  )ع(هم قابل دفاع است؛ چون آدم )ع(دوم. تمثیل او به آدم

د و به قول مرحوم علّامه طباطبایی بو مادّیعین حال، واجد سرشت تاریخی و  ا درنشد؛ ام

لوهی داشت، ، در مورد او دعوی ا)ع(والدت حضرت عیسیکیفیت ةاسطوبهان بتواگر 

؛ در حالی (333 :3 ج :ش.۱3۸7،)طباطبایینیز قابل طر  است  )ع(همین مدّعا در مورد آدم

شت الوهی را نه معبود و نه دارای سر )ع(لیک، آدمکاتوویژه ی بهتعالیم مسیح ةقاطب که 

 هی ندارد. وج )ع(یلذا مدّعای الوهیت عیس .دانندمی

( و معترف به 33 /شت مجدد )مریمبه والدت، مرگ، بازگ. او خودش معترف 3

خدای اسرائیل را به ستایش ( و هنگامی که بنی72/مائده و 30 /بندگی خداست )مریم
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داند و در برابر ربوبیت او، ن خدا را اِله یا پروردگار خودش نیز می، ایخواندرامیواحد ف

(. خود 72 /همائد و 3۶ /؛ مریم۶۴ /دهد )زخرفاسرائیل قرار میدیف بنیخودش را در ر

ة خدا بدانند، بنداو را  کهن یااو از این بندگی استنکافی ندارد؛ بلکه دیگران هستند که از 

(. اصاًل او از ۱۱۶ / مائده و  ۶۴ /؛ زخرف3۶و  30 /؛ مریم۱72 /زند )نساء ورتنکاف میاس

تی (. معجزات و تأییدا۱۱۶ /ه شود، پرهیز دارد )مائدهانگاشت  ردیف خدای واحدهم کهن یا

(. علم او نیز ۱۱0 /مائده و 2۵3و  ۸7 /خداست )بقره ةی ناحهم که در دست اوست، از 

ه از ذات الهی آگاه نیست ند ککعتراف میت؛ و خودش امحیط در علم خداوند اس

اشته شود. این پذیرش وند پندذات با خدابخواهد هم کهن یاتا چه رسد به ( ۱۱۶ / )مائده

مؤیدات سرشت  ن یترمهمز بردن نزد خداوند، از جمله طور دعا و نیاهمین  ربوبیت و

 غیرالوهی اوست.

ربان درگاه ز مق ان است که ات چیست؟ ای. پس تمایز او با دیگر بندگان و موجود۴

یکی (؛ و ۱۶3 /»مخاطب« وحی الهی قرار گرفته است )نساء ( است که ۴۵/عمرانالهی )آل

( که مأموریتی پیامبرانه دارد ۸۴ /عمرانآل و7 /؛ أحزاب۱3 /از انبیای الهی است )شوری

(؛ اما 2۵3/ارد )بقرهخاص خود را دةمرتب(. پیامبری که اگرچه در میان انبیا، ۱۱7/ )مائده

ده سلسله بو( و به جهت  با آنها هم7 /احزاب د انبیای سلف، با خداوند میثاقی دارد )مانن ه

 (. 27 /یدحد  و ۴۶ /مسیر آنهاست )مائده و بر

 روی برخی تقریرهای مسیحی از موضوع ت نظری پیش برخی معضال

ها یا کس د به پارادوتوانن تقریرهای مسیحی از موضوع مورد بحث، در غالب موارد می

های کالمی و فلسفی ره به پارادوکس تی نظری منتهی شوند. در اینجا، ضمن اشاشکال م

ین فرضیه تقویت مرور، ا، به)ع(عیسیقریرهای مسیحی از سرشت وجودی برخی ت ناشی از

شده در اینجا عمدتاً براساس برخی تقاریر مسیحی از های طر شود که پارادوکس می
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 آیند: د می موضوع، پدی

 ش پرست پارادوکس  .1

گرایانة مؤمنان در برابر من رفتار پرستش اگرچه مواضع زیادی در عهد جدید، متض

وط به پیش از آغاز رسالت ویژه مربدید هم، بهاست؛ اما مواضعی از عهد ج )ع(ود عیسیخ

انجیل  کنند. مثاًلدر برابر خداوند تصریح می )ع(گرایانة عیسی، بر رفتار پرستش )ع(عیسی

کند )انجیل ن تأکید میبر پرستش خداوند در برابر پرستش شیطا ()عسیاز قول عی  مّتی

؟ اولی پرستد یا دیگری رایخود را م )ع(ین است: آیا عیسیسؤال ا (. حاال۱0: ۴مّتی، 

. شودیمحاصل و لغو است و دومی به اثبات غیریت او نسبت به خداوند منجر بی

ر برابر جاثلیق مسیحی اخذ شده است. د ع()امام رضا ، از احتجاجیة این پارادوکس مادرون

است و  )ع(سرشت وجودی عیسیمسئلة  های قابل مطالعه در این احتجاج،از زمینه یکی

در برابر مدّعای  )ع(حساب آورد. اماممحوری در این احتجاج به ایتوان آن را مسئلهمی

ها و این روزه: سدپریماو،  و عدم افطار )ع(داری همیشگی عیسیجاثلیق، دائر بر روزه

ن طاعت، آیا ای (.۴22ا  ۴2۱ .: ۱3۹۸بابویه، )ابن  ؟سی استنمازها، برای پرستش چه ک

هایی از اناجیل و حتی نصوص بخش خویشتن؟ تصویری که  طاعت غیر است یا طاعت

اعتِ کنند، مبتنی بر حب ذات است نه طاعت ذات. لذا طاسالمی از خداوند ارائه می

ر عرفانی که نسبت وست در برابر دیگری. حتی در برخی تقاریتش اطاعت و پرسمطیع، 

نی این دو اثبات هماگیرند نیز این و خصوص می را عمومگر شونده و پرستش پرستش 

  شود.نمی
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 . پارادوکس تکثیر ذات الوهی 2

تأکید  ع()های ابتدایی اناجیل عهد جدید که بر آغاز رسالت عیسیافزون بر بخش 

؛ انجیل یوحّنا، 2۱ا۱۶: ۴ل لوقا، ؛ انجی 2۴: ۱۵عهد جدید )انجیل مّتی،  رسائل رند، هم دردا

که از قرآن کریم  هاییو هم در نمونه (؛2۴: ۱۴؛ ۱۸و ۱۶: ۸؛ 2۹و ۱7و ۱۶: 7 ؛3۶و 23: ۵

را عنوان نبی مُرسل خدا در زمین یاد شده است که کالم و پیام الهی به )ع(دیدیم، از عیسی

تر و فرستندة خود بزرگای که از ؛ فرستاده(۴۴ا ۴3و 33: ۴، ل لوقادهد )انجی تعلیم می

 (. ۱۶: ۱3وحّنا، تر نیست )انجیل یمهم

ذات بودن زمین است در کنار پذیرش هم ، نبی مرسل خدا، در()ععیسی کهن یاپذیرش 

 ع()پذیرش عیسیکشد. کالمی دشوار را پیش می ةجینت او با خدای متعال، دست کم، دو 

پذیرش ارسال ذات  ةمنزلبهد است، ذات با خداونمرسلی که در عین حال همن نبی عنوابه

روای نوان فرمانعمعنا که خداوند بهست. اولی )ارسال ذات( به این ر ذات او نیز تکّث

 کهآنهدایت، از مقام الوهی خود تنزل نموده است؛ و دومی )تکّثر ذات( به این معنا که 

الهی است؛ هر دو ریت یافته و ارسال شده، بخشی از ذات مأمو لی اسرائیبن ر میان قوم د

 . این افزون بر برخیو قرآن تبیین شده، ناسازگارنداناجیل مورد هم، با صفات او که در 

بر امر الوهی است که در اغلب مباحث، مرتبط  مادّیها در باب لبس صورت پارادوکس 

اختصار، کنیم. بهنظر میآن صرف از ذکردر اینجا  شده است که با تثلیث به آنها اشاره

ت( بود که موجب شد تا تکثر ذانی است که پارادوکس ناشی از همین عامل دوم )گفت

عنوان عاملی الوهی، تأخیر یا حتی انکار به القدسرو  امع مسیحی، در پذیرشبرخی مج

 داشته باشند.
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 . سرشت الوهی مسیح و امکان هدایت 3

ترین عهد جدید و قرآن کریم، یکی از مهم ر رسائله ذکر شد دک طورهمان

او برای تحقق هدایت الهی  ش، حضوردر میان قوم خوی )ع(کارکردهای حضور عیسی

( است ۵0 /عنوان عطاکنندة هدایت )طهت: آیا خودِ خداوند به. اکنون سؤال این اساست

سازد تا به کشف میها مننسانحی( را بر اای از خودش در ادبیات مسی که خودش )یا پاره

ن برای س خودشاا آنها بپردازد یا واسطه، عامل و رسولی از جنهدایت بندگان و مخاطبه ب

سرشتی میان عامل هدایت با ناهم فرضیة ما این است کهفرستد؟ هدایت آنها می

تی و شناخظ روانسرشتی میان نبی با مردم و مخاطبان او، هم به لحایا ناهم شوندهتیهدا

آن ، تحقق هدف غایی آفرینش را جودی، تحقق اهداف هدایت و به دنبال لحاظ و هم به

سازد. این  رو میدشواری روبه ( با۵۶ /اتخداوند است )ذاریّ ، پرستشکه از دید قرآن

شناختی مهمی دارد که خارج از تحلیل کنونی است؛ ولی به مسئله، ابعاد اجتماعی و روان

، برای مادّیهایی با مختصات و قوای انسان عنوانهشوندگان بجودی، هدایتلحاظ و

در  کلی مشارکت حسی طوربهداری و ری، شنی دریافت تفصیلی پیام نبی و مشارکت دیدا

و زمینی خود هستند  مادّیکارگیری استعدادهای اشته است، ناچار از بهآنچه نبی عرضه د

ها، عمده پیام نبی و لذا آن .گیخته شودر و... برانتا قوای حسی آنها اعم از سمع و بص

ریافت پیام و به برای د کنند؛ ون را از طریق این قوای حسی دریافت میخصوصًا تفصیل آ

سرشت زمینی یا حصول صورتی از این سرشت در کن شدن هدایت، وجود دنبال آن، مم

 رسد.  نظر میرسول یا عامل هدایت، ناگزیر به

برای انسانی پیام، اگر نه ةکنندافتیدره ن است کیام نبی ایاز تفصیل پ در اینجا مراد

در  طری و درونی پیام الهی است کهبلّی، فهایی جتمام پیام )که گاهی مشتمل بر بخش 

کم برای دریافت بخش نامیم( اما دستخش اجمالی پیام یا پیام مجمل میاینجا آنها را ب

کارگیری استعدادهای بهحتمًا  حقق هدایت،اثر آن و ت تفصیلی پیام الهی و برانگیختگی بر
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م بخشی از این ه دست کخویش نیازمند است. این، بدان معناست ک مادّی حسی، طبیعی و

یدادهای علّی است؛ و وقوع رویداد علّی، به ای از روصول مجموعهبرانگیختگی، مح

یام کنندة پفتهای دریاانهمسرشتی علت صدور پیام )نبی( با دستگاه زیستی و طبیعیِ انس

ی پیام )وجوه ملفوظ، دیدار مادّیهای ها و بهره، نیازمند است. حاال هنگامی که بخش نبی

رسمیت شناخته شوند و زیسِت  پیام به کنندةافتیردهای داری( فقط در سمت انسانو شنی 

و علیت علّی اآورنده سلب شود و او دارای وجه الوهی دانسته شود، در اینجا فاپیام مادّی

فاعلیت علّی به این معنا که حتی  این شدنمخدوششود. غ پیام مخدوش میو ابال  در ارائه

این مفهوم واجد ته شود، از آنجا که به جسمانیت انسانی انسان دانسی مجسم اگر او خدای

پارادوکس است، در این صورت وقوع هر پارادوکس دیگری هم، به لحاظ عقلی، ممتنع 

توجیه  جزء غیرعقالنی بتواند به این دستگاهکه یک  دیگر، همین د. به بیان نخواهد بو

نی ماندن دیگر األذهالی برای عقالنی یا بین یگر دلی اسباب و لوازم ابالغ پیام راه یابد، د

بندی ماجرا این است که الوهی ا و مراحل ابالغ پیام باقی نخواهد ماند. جمعهبخش 

طور عقل بشری و این امر  ی او ازفرارو ةنزلمبهود نبی پنداشتن تمام یا بخشی از وج

برانگیختگی عقلی و نیز اعم از زدست رفتن تمام یا بخشی از برانگیختگی بشری )منزلة ابه

ت پیام نبی سپس سلب بخش قابل توجهی از امکان هدایت و ختگی علّی( در دریافبرانگی 

 ست.، تعطیلی بخشی از اهداف خداوند از خلقت ادرنتیجه

ة حسی در های این تجربدید هم آکنده از روایتف عهد جمتون مختل اتفاقاً 

. حتی پولس است مادّیا قوا و استعدادهای ظاهری بعنوان رسولی به )ع(های عیسیمواجهه

 )ع(طبیعت الهی عیسی ةآموزگیری و تقویت ها، عامل شکلبرخی تحلیل هم که در

، راوی ()ععیسی نخست پیام نحوة پذیرش شود، خودش در هنگام بیانپنداشته می

ال از این وجوه دیداری و شنیداری است )ر.ک؛ اعم ای است که دارای برخیتجربه

 ةمواجهدر این  )ع(شت عیسیتمام یا بخشی از سر (. الوهی دانستن ۱۶ا ۶: 22ن، رسوال
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همگونی یابی تناقض به این مخاطبه، فراروی آن از طور عقل بشری، ناراه ةمنزلبهحسی 

 کان هدایت است. آن و باألخره خدشه در ام ةکنندافتیدرام و پی  ةآورند میان

 پذیری فعل خداوند. فهم ۴

خصوص در تصویر مسیح، بهمتمایز از آن است.  قبل، اما ةنکت یز در پیوند با نکته ن این 

ازی دو تقریر اول )طبیعت الهی و طبیعت الهیا بشری( کمتر قابل فهم و مشارکت و بازس

 ةکلمستین مسیحی، فرد است. مسیح، در تقاریر نخنحصربه، متیجهدرنبوده و تاریخی 

 کهآنولو دهد( دهد )رخ میهد انجام میچه بخواخدای قادر مطلقی است که هر 

ویژه پس از اگوستین، ز باشد؛ در حالی که در برخی تقاریر متأخر مسیحی بهآمی تناقض

تواند انجام دهد یخواهد مست هر چه بقادر مطلق اخدای قادر مطلق از آن حیث که 

ست؛ تقاریر ناقض نی کند و عامل ت(؛ اما عماًل چنین نمی۱۹۶: ش.۱3۸۱)کورتنی موری، 

ها دو تصویر متمایز از خداوند یر اخیر است. این یعی هم نزدیک به تقراسالمی معتزلی و ش

، ه همین جهتعقلی است. باست که نیک و بد افعال الهی، در اولی شرعی و در دومی 

 دارد،عنوان پیامبر او عرضه میآنچه مسیح به نسانی و عقلی فعل خداوند و فهم عقلیفهم ا

لذا از اساس، این نکته که  .مت شناخته شده استی کمتر و در دومی بیشتر به رسدر اول

د و شوندگان باشد در تقریر دوم است که اهمیت دارسرشت با هدایتخداوند، هم ةکلم

یرد، لزوماً بر این ر حسن و قبح شرعی فعل خداوند را بپذمبنی ب تقریر نخستکسی که 

 داشت. نخواهد پذیری عقلی هم تأکید فهم

ای رای نیقیه در باب تثلیث بیشتر به دیکتهمع افتایی، مانند شوبه همین جهت، رفتار مج

: ش.۱3۸۱، انهماشد )ر.ک؛تشریعی شبیه است تا تبیین و توصیفی که مقید به قیود عقلی ب

تقریر نخست، کسی است که باید پذیرفته شود  آور الهی هم دربه این ترتیب، پیام (.207

در حالی که در تقریر دوم، تجربه او شرط نیست؛ ذات پنداری با او و نی بر همفهم مبتو 
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را بر ذهن جا خود و پیام خود لزوماً و همه کهن یاتواند فهم شود نه آور الهی میپیام

طور صاحبان می و همین ذا در وجوه اعتزالی و شیعی سّنت اسال ل .کند خاطب تحمیلم

ارند و و فهم وحی الهی را دمخاطبه  ةقومؤمنان،  ةقاطب، ()ععیسی تقریر سوم در باب حیات

 گر منفعل نیستند.پذیرش 

 . نگاه سنّت اسالمی به این موضوع5

با  )ع(عیسیذاتی مالوهی و ه به موقعیت نشددر دیدگاه یک متکلم مسلمان، قائل 

هی دیان الوگوی پیروان ابنای گفتعنوان سنگتوحید، به نقض ةمنزلبهخدای متعال 

مسیحیت و نبوت مسیح؛ بلکه یکی از  د در اصالت و حقانیتمعنای تردیاست. این نه به

آنی و تعالیم قرتحریف برخی تعالیم اساسی مسیحیت نزد مسلمانان  ةشیاندعوامل پیدایش 

 واهد قرآنی آن را در باال دیدیم. برخی ش است که

صوص قائالن به سرشت خحی بهدر دیدگاه بخشی از متکلمان مسی کهن یاا وجود ب

منجر به  )ص(ی مبتنی بر حیات طبیعی و انسانی پیامبر اسالمها، برخی ویژگی)ع(حالوهی مسی 

یدگاه با د این د، نق ترش یپشود؛ که میازدست رفتن امکان اتصال به امر الوهی شمرده 

سالت او م بر راسالمی، بشریت نبی مقدّ ةشیانداده شد؛ اما در »امکان هدایت« پاسخ د ةدیا

عنوان یکی از شرایط تحقق و هدایت شوندگان به قوع همزبانی میان اوو اتفاقاً از لوازم و

ند کردطلب میخاص از او  در پاسخ به کسانی که معجزاتی)ص(هدایت است؛ پیامبر اسالم

 (.۹3 /ام )اسراء یافته گوید که آیا من جز انسانی رسالتمی چنین 

لوازم آن هم وجود  های دنیوی برای تحقق هدایت ون اتصالاسالمی، ای ةشیانددر 

هایی فقر اطالعاتی موجود در اناجیل در باب بخش  رغمیعلاند. لذا ارند و هم ضرورید

و معنوی نبی  مادّیی هاش یگراان ادلی می اسالمی تع در سّنت )ع(از حیات جسمانی عیسی
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پسندد و آنچه را را وی می ای آنچهتوان ردّ پد دارد و حتی در حیات دنیوی او میوجو

دارد: در حدیثی سه چیز را بیشتر دوست می )ص(ت. پیامبر اسالمدارد، یافمکروه می که

که دو عنصر از جه این ته قابل تو(؛ نک۱۴۴: 2  . ج ۱۴0۹بوی خوش، زنان و نماز )عاملی، 

بری است، ین پیامیعنی انسانی که مخاطب هدایت چن  دارند. این  یمادّاین سه عنصر، وجه 

تواند او را واجد او آورده هدایت شود و هم میالی پیامی الهی که تواند از البههم می

لیل زی که،به دگان است؛ چی »سّنت«ی بداند که قابل ضبط و بیان و الگوگیری برای آیند

 ت مسیحی میسر نیست.شده در باال، در سنّ اطالعاتی اشاره فقر

وانسته بر ن شخصی این خواهد بود که او تهنر چنی  ن یترمهمبه این ترتیب، 

ای بشری خویش غالب شود و خود را برای دریافت وحی الهی ارتقا دهد. همحدودیت

ای از شر را نشانههی بر بمدن وحی الواند فرود آتمتکلم مسلمان می کهن یااین، یعنی 

ذاتی با امر هم کهنآبه امر الوهی بگیرد بدون  اتصالتزکیه و سپس قابلیت بشر برای 

الهی بر پیامبر اسالم استناد کند که به مخاطبان خویش  آن بداند و به فرمانالوهی را الزمه 

است ابلیتی (؛ این ق۱۱0 /شود )کهفبگو، من بشری همانند شما هستم که به من وحی می

ت و اکتساب از شروط تحقق آن در وجود یک انسان اس درونی و ةی تزکبر خیر،  ةارادکه 

کند بدون پیامبرانه آماده می ةجربتاردات قلبی و حصول را برای دریافت الهام الهی، واو 

 زد، هدایتی لذا هدایتی هم که چنین کسی رقم خواهد .که مستلزم الوهیت او باشدآن

 به مقصود است.و وافی تر ملموس

 ی ریگ جه ینت

احد قرآنی )با سه یدگاه واله، سه دیدگاه رقیب برخاسته از عهد جدید و ددر این مق 

بررسی شد. در میان سه دیدگاه  )ع(کیفیت حیات عیسیة دربارهی و ایجاب( بیان سلب، ن

 ترکینزد دیدگاه سوم رقیب، برخاسته از عهد جدید، هر چه از دیدگاه نخست به
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ة پیامبران الهی زمردر  )ع(بیم که در آن عیسییا، قرابت بیشتری با نگاه قرآنی میشویممی

برای او موجب غلو و ین حال، فرض الوهیت مقتضیات وجودی آنهاست و در ع و دارای

برخالف متن اناجیل،  )ع(در خصوص طبیعت عیسی قرآنی نصّکفر شناخته شده است. 

ردی نیست سرشت طبیعی او تأکید دارد و هیچ مو ست و برا، صریح اانجیل یوحّن ویژهبه

دارای  )ع(سیری بشود که در آن خودِ عیسیر به تف با امر الوهی منج )ع(که ارتباط عیسی

 ی پنداشته شود.سرشت الوه

و رأی موافق یکی از تقاریر  )ع(در اینجا سخن در باب انتساب حیات طبیعی به عیسی

احب لزم نفی سرشت الوهی و متعالی خدای صحث، مست ست و این بنیز قرآن ا مسیحی و

بر  یافت آن نیست؛ بلکه غرض تأکیدونگی درپیام یا شامل بحثی در باب خود پیام یا چگ

رفتن  ازدستنه تنها موجب و حیات طبیعی داشتن او،  رشتی نبی با مردمساین است که هم

پنداری میان ذاتهمالهی و حقق هدایت از ارکان ت نبوت و هدایت نیست؛ بلکه ةیمادرون

 عنوانبهرا  نبی، اوپیام است. در این صورت است که مخاطبِ  ةآورندبا  شوندهتیهدا

همراه با عنایت  ار بستن قوا و استعدادهای انسانی خویش کاکه توانسته با بهبیند انسانی می

مراتب قرب تواند ک انسان میعنوان یبه لذا خود او، هم .ا به امر الوهی متصل شود الهی

هم  ه کند وخویش را تجرب ةمرتباز واردات قلبی متناسب با به خداوند و دریافت سطحی 

که نوعان خود باشد. در حالیهمبلیت الگوگیری برای خواهد توانست عاملی با قا

. الوهیت ۱کنند: عنوان پیامبری با سرشت الهی فرض میرا به )ع(تقریرهایی که عیسی

سرشت و از الگویی هم گیرند و او راغان آوردن رستگاری میبه ارم سیح را شرطم

یز و ر سرشتی و ذاتی متماطوکنند که بهوجودی تبدیل میان به مسان با مردم و مخاطبهم

فهم و  ةمحدودبرتر است؛ و برتری او نه اکتسابی و ارادی و نه وابسته به جهد و تالشی در 

. در 3گیرند؛ کنندگی او را نادیده میمکان هدایتشی از او عماًل بخ. 2نی است؛ توان انسا

قابلیت فهم  . پیام او۴دهند، و لذا هش میت را کادل این امکان، احتمال تحقق هدای
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. عنصر کلیدی »اختیار« در کسب فیض ۵دهد و األذهانی شدن را ازدست میو بین انسانی 

الهی یا  ةکلمصرفاً خود، . نبی، ۶ر نهایت، بازد، و دیو تحقق هدایت الهی هم رنگ م

نوعان خود سرمشق هم بتواند ذات با مردم کهالهی است نه اسوه و الگویی همحامل پیام 

عنوان هادی و سختی بتوان از مسیح، بهعماًل به شده تا ن مواضع است که موجبایباشد. 

 مسیحیت و اسالم در هدایت« » وممفه در عمیقی هایتفاوتمنجی انسانی سخن گفت و 

 رقم زده است. 

ع نظااری و تواباا  و لااوازم )ع(ف برداشت در باب سرشت زیستی عیساایبه هر حال، این اختال 
دینی میان مسلمانان و مساایحیان را دشااوار وگوی بین است که گفتنکاتی  ن یترمهمآن از 

 .ترک شده استساخته و در جاهایی مانع از تشکیل فهم متقابل براساس اصولی مش
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https://en.wikipedia.org/wiki/Dyophysitism


 .ر و..افبهنیی مهد / ... ودر قرآن  )ع(یسیع یجسمان تایاز ح مختلف یهاقرائت      298

 

 

10 Arianists 

)تهااران:  مسیحیت جهان   ها ر.ک؛: اینار مولند،ر با برخی از این نگاهشت آشنایی بی برای  11

 (.۱3۸۱امیرکبیر، 

12 Arius (250 336 ـ) 

 کااالم مساایحی.. توماااس میشاال ر.ک؛ة چنین تفسیری ارائة بارزی از نمونة  مطالعای بر ۱3

 .۶۹ا۶۸صص (. ۱3۸۱. تحقیقات ادیان و مذاهبعات و مرکز مطال :قم)

 و مآخذ  منابع 

 .میکر نرآق

 . ۱۴/۵/۹۵. زمان دسترسی کلمهپایگاه  ة هزارة نو.ترجمم.(. 2003. )دیجد هدع

ة علمی فصلنام .«آن نقد و  یگنوس نییآ در یگری ثنو»ش.(. ۱3۸۹یان، مصطفی. )آزاد
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