
  
  
  
  

  *جدید در قرآن و عهدمسیح شناسی 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  یعباس اشرف
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري استادیار

  فاطمه قربانی
 ارشد علوم قرآن و حدیث کارشناس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
 .10/1/1390: ، تاریخ تأیید20/11/1389: تاریخ دریافت*

  :دهچکی
در مسیحیت شاهد دو نظام عقیدتی هستیم که هر یک با بخشی از کتاب مقدس 

شده  7حضرت عیسیدر قرآن اشارات زیادي به سیره زندگانی . مطابقت دارد
اما به ، پرداختهن 7ت زندگانی مسیحبه جزئیابر خالف عهد جدید قرآن . است

موضوع در . ده استمسائلی اشاره داشته که همواره مورد توجه مسیحیان نیز بو
خور تأمل این است که پیگیري این مسائل ما را به دو نظام عقیدتی متفاوت در 

در این مقاله ابتدا به   ما نیز. نماید اسالم و مسیحیت در خصوص مسیح منتهی می
مختلف در اناجیل پرداخته و نظریه تثلیث و اسامی  هاي شناسی از دیدگاه مسیح

انجیل به بحث گذاشته و سپس موضع قرآن را در این متعدد مسیح را طبق آیات 
  .نماییم باره بیان می

  :ها  کلید واژه
  تثلیث/ توحید/ خداوند/ مسیح
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  گفتار شپی
هاي  باید با آموزهاست که این نظام عقیدتی  هر دینی داراي یک نظام عقیدتی

سرشت  از میان سئواالت مختلفی چون .آن دین هماهنـگ باشد کتاب مقدس
انسانی و  خدایی است یا 7چیست، ذات عیسی مسیح7حضرت عیسی مسیح

عیسی به عنوان مسیح  که باشد می والئبه این سدر پی پاسخ  مسیح شناسی مقاله ،...
در ترین مباحث  این بحث از مهم د چگونه مطرح شده است؟در قرآن و عهد جدی

عمران درباره  و آل هاي مریم نکات بسیار ظریفی در سوره .است تمسیحی دین
جهان  هاي فکري زیادي در مایه آفرینش وجود دارد که دست7عیسیحضرت 

  .است شدهاسالم 
  

  »مسیح«واژه شناسی 
  .دازیمقبل از هر چیز باید به معناي واژه مسیح بپر

. بوده است المقدس بیت که در ناحیه است سریانییا اسم عبرانی  عیسى
 )4/88 ، طریحى(

است، به معنی نجات دهنده و شاید عیسی » یسوع«لفظ عیسی اصل آن «
آن به معنی نجات دهنده و مقصود مسیح است که لقب . تحریف عیسو باشد

که از براي خدمت زیرا  ،مسیح ملقب گشته به لفظ عیسی. است7حضرت عیسی
مفهوم خدا در آن ، ولی چون قرآن مجید این لقب را قبول کرد ،خدا معین گشته به

 )5/82قرشی، (» .ملحوظ نیست
  

  جدید عهد در شناسی مسیح
 :دهد ه میئدر نوع نگاه به مسیح ارا نظام الهیاتی عهد جدید دو

 بردارد و وجود  انجیل یوحناو  هاي پولس رسالهدر که  عتقادينظام ا) الف
  .اساس الوهیت مسیح است

هاي یعقوب،  اعمال رسوالن، رساله جیل همنوا،ااندر که  اعتقادينظام  )ب
  .اساس بندگی مسیح استر بوجود دارد و پطرس، یهودا و مکاشفه یوحنا 
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  همنوااناجیل  مسیح در .1
انسان است و هیچ اثري از الوهیت  بنده از جنس در این بخش مسیح صرفاً یک

هرگز الوهیت با مطالعه این قسمت از اناجیل، اي که  او وجود ندارد؛ به گونه در
  .پسر خدا خوانده شده است در این بخش او .کند مسیح به ذهن خطور نمی

، )16/16متى، ( »تویى مسیح پسر خداى زنده«: شمعون پطرس در جواب گفت
شود که او بعدها  داده می چرا که در هنگام تولد او خبر ؛یاتعنوانی تشریف با تنهااما 

بدون پدر حضرت عیسی از این جهت که ). 1/35لوقا(چنین عنوانی خواهد یافت 
دوم . (نامند و به قدرت خداوند به وجود آمده است، مردم او را پسر خدا می

  )18-1/17پطرس، 
عنوان دیگري که در این بخش بسیار درباره مسیح به کار رفته، عنوان پسر 

  ؛انسان است
بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه  ،پسر انسان نیامد تا مخدوم شود«

  )20/28متى، (» .بسیارى فدا سازد
القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعال  روح: فرشته در جواب وى گفت«

از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد  ،بر تو سایه خواهد افکند
  )1/35لوقا، (» .شد

 و ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن ته، همه امتپس رف«
 )28/19، متی( ».دهید تعمید القدس روح

اند و این داللت بر الوهیت  در کنار هم به کار رفته اما در اینجا این سه صرفاً
  .کند نمی

  
  هاي پولس مسیح در انجیل یوحنّا و نامه .2

موجود  است و از ایشان به عنوانکامالً آشکار در این بخش الوهیت عیسی 
 شود؛ ازلی یاد می

  )2ـ1/1 ،یوحنا(» .نزد خدا بود کلمه. در ابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود«
  )30/10  همان،( ».هستیم یمن و پدر، یک«
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پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود که چون در صورت «
شمرد، لیکن خود را خالی کرده، صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت ن

 )8ـ7/2پیان، یفیل(» .را پذیرفت و در شباهت مردان شدبنده 
از نزد پدر بیرون آمدم و در جهان وارد شدم و باز جهان را گـذارده نـزد پـدر    «
  )28/16یوحنا، ( ».روم مى

نخست زاده تمامى آفریدگان، زیرا که در او  .و او صورت خداى نادیده است«
چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهاى دیدنى و همه 

وسیله او و براى او  همه به ؛ها و ریاسات و قوات ها و سلطنت نادیدنى و تخت
  )18-1/16کولسیان،(  ».دارد قیام چیز همه وى در و است همه از قبل او و شد، آفریده

تو پسر من هستى، من امروز تو را زیرا به کدام یک از فرشتگان هرگز گفت که «
  )1/5 ،عبرانیان( ».بود خواهد من پسر او و بود خواهم پدر را او من اًایض و نمودم تولید

هاي  در نوشته: بنابراین پسر خدا بودن مسیح در عهد جدید به دو معناست
هاي دیگر  در حالی که در نوشته، پولس و یوحنا به معناي همذات بودن با خداست

اما مسیحیان  .ی دارد و به معناي انسان مقرب خدا و مانند آن استاتیی تشریفمعنا
کنیم که در کتاب  ما مسیحیان انکار نمی«؛ کنند اغلب دومی را طبق اولی تفسیر می

آورد  بودن مسیح وارد شده که به ذهن جاهل می مقدس برخی از آیات درباره پسر
توجه کنیم، همان طور که در تورات و تر از پدر است، ولیکن هرگاه  که او پایین

کتاب انبیا وارد شده که مسیح دو طبیعت الهی و بشري دارد، این ما را نسبت به 
 )20/لبنانی، (» .سازد بودن ازلی و این آیات از کتاب قادر می جمع بین پسر

هدف اول نشان دادن ) الف :وجود دارددو هدف براى آفرینش و ارسال عیسى 
این پسر در میان  ؟که خدا اراده نمود تا بشناساند که چیست«: ستا و تعریف خود

  )1/28کولسیان،( ».است جالل امید و شما درون در مسیح آن و است جالل دولت ها امت
تا  ،من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد، اگر کسى از این نان بخورد«

من است که آن را به جهت جسم  ،کنم ابد زنده خواهد ماند و نانى که من عطا مى
  )6/51 یوحنا،(» .بخشم حیات جهان مى
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او ما را محبت نمود و پسر خود «: است کفاره معاصى مسیحیان هدف دوم) ب
  )4/9، همان( ».را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود

با یکدیگر شراکت  ،چنان که او در نور است ،لیکن اگر در نور سلوك نماییم«
  )1/7 ،همان( ».سازد و عیسى مسیح ما را از گناه پاك مىداریم و خون پسر ا

بلکه  ،کیست به ضد ما، او که پسر خود را دریغ نداشت ،هر گاه خدا با ماست«
» ؟چگونه با وى همه چیز را به ما نخواهد بخشید .او را در راه جمیع ما تسلیم نمود

  )33-8/32رومیان، (
در چند مطلب زیر خالصه  در عهد جدید پس نتیجه درباره مسیح شناسی

ذات  .ذات اوستهمیشه با خدا بلکه عین . عیسى مسیح کلمه خداست: شود مى
او را به عنوان فرزند یگانه برگزیده و در جسد و اقدس الهى در او تجلى یافته 

پس او به زمین آمد تا اوالً خود را نشان  .ها فرستاده است جسمانى به سوى انسان
  .ربانی کند تا خونش کفاره گناهان مسیحیان گردددهد، ثانیاً خود را ق

  
  مسیحهاي عیسی  لقب .3

اي از  داده شده که هر کدام جنبه مسیح هایی به عیسی در عهد جدید لقب
فهرستی از القاب ایشان را با الهام از کتاب کالم مسیحی  .کند رسالت او را بیان می

  :نماییم بیان می
  

  پسر خدا) الف
هدف از این لقب آن است که ایمان . نامند می» پسر خدا«مسیحیان عیسی را 

خود به ارتباط صمیمانه و استوار عیسی با خدا را بیان کنند و این را اعالم دارند که 
یعنی » پسر خدا«لقب . پیام ازلی و غیر مخلوق خدا در عیسی ساکن شده است

عیسی چیزي ( و وحدت اراده) شناسد عیسی خدا را می(معرفت متقابل و صمیمانه 
  )68/میشل، ). (بخشد جز اراده خدا را تحقق نمی

  
  پسر انسان) ب
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 برد؛ ترین لقبی است که عیسی در اناجیل براي خود به کار می این لقب رایج
بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیارى  ،پسر انسان نیامد تا مخدوم شود«

 )20/28متى، (» .فدا سازد
  
  خداوند ) ج

لقب مذکور به این اعتقاد مسیحی اشاره . خوانده شده است» خداوند«عیسی 
بر » خداوند«عالوه بر این، لقب . دارد که عیسی تنها میانجی بین خدا و بشر است

اعتقاد مسیحیان مبنی بر آوردن عیسی در واپسین روز و نشستن وي بر طرف 
  .کند ها داللت می راست خدا براي داوري انسان

  
  مسیح) د

یعنی » مسیح«. باشد می» مسیح«7از پرکاربردترین القاب حضرت عیسییکی 
کند که براي  کسی که با روغن مسح شده باشد و اصطالحاً به آن منجی داللت می

  .آید نجات قوم یهود می
  
  بنده خدا) و

گذارد،  هاي نظامی گام نمی این بنده متواضع خدا در راه خشونت و پیروزي
گناهی، بار  گزیند و با وجود بی عت و امانت را بر میبلکه زندگی همراه با اطا

در تقبیح . دهد ها نجات می گیرد و آنان را با تحمل رنج گناهان قوم را بر دوش می
گناهان، زبان تند و تیزي دارد، ولی در برابر دشنام دهندگان و بدخواهان، از خود 

  .دهد مقاومتی نشان نمی
  
  تجسد .4

م انسان شدن خدا به واسطه اتحاد سرشت الهی و تجسد ـ واقعیت بسیار عظی
لحظه . انسانی در شخص مسیح ـ سرّي است که اساس هر اعتقاد کاتولیکی است

ها  ، براي کاتولیک»کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد«تجسد، یعنی وقتی که 
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ا نظیر و نقطه عطفی است که به کل تاریخ انسان از آدم تا آخرین انسان معن لحظه بی
  :گوید برانتل در کتاب خود می. بخشد می

تجسد مسیح و تعالیم او اسرار برتر طبیعت و حیات خدا، یعنی تثلیث مقدس را «
عیسی مسیح شخص دوم، پسر، متجسد، مولود نه مخلوق، . سازد آشکار می

القدس سومین شخص تثلیث و روح محبت  روح. آغاز است همذات با پدر و بی
یک خداي واحد با سه شخص، سرّي . گیرد نشأت می است که از پدر و پسر

تواند آن را درك کند و شرطی است که بدون آن  است که مطلقاً ذهن انسان نمی
سنت کاتولیک اختصاصاً پسر، کلمه، را به . توان اندیشید درباره تجسد خدا نمی

القدس را به  عنوان رابطه نامتناهی معرفت الهی در حیات باطنی خدا، و روح
البته این . کند نوان حلقه اتصال محبت الهی و متحد کننده پدر و پسر تلقی میع

سخنان بر اساس الگوهاي زبان انسانی است، زیرا ذات خدا کامالً در هر شخص 
» .از اشخاص تثلیث حضور دارد و در عین حال هر کدام از دیگري متمایز است

  )89/برانتل، (
  

  تثلیث .5
) بسیط واحد(یهودیت و اسالم معتقد به خداي واحد  در میان ادیان ابراهیمی،

مسیحیت نیز خود . هستند که شائبه هیچ ترکیبی، حتی ترکیب ذهنی در وي نیست
با . زداید داند و شبهه شرك را از خود می پرست می را از ادیان توحیدي و یکتا

اساسی وجود اینکه هر سه فرقه مهم مسیحی تثلیث را در کنار توحید از اعتقادات 
میالدي در شوراي  325دانند، آموزه تثلیث که از سال  و شاخصه هر مسیحی می

متألهان مسیحی . نیقیه رسمیت یافت، به ظاهر با آموزه توحید ناسازگار است
اي توضیح دهند که تنافی ظاهري آن از میان  کوشند تا این دو آموزه را به گونه می

به . دانند ک ذات و سه اقنوم یا شخص میمسیحیان خدا را داراي ی«برداشته شود؛ 
پرست و به دلیل اعتقاد به سه اقنوم، خود را  دلیل اعتقاد به یکتایی ذات، خود را یکتا

القدس هر یک شخص،  بنا به نظر مسیحیان، پدر، پسر و روح. شمرند پیرو تثلیث می
  )333/زیبایی نژاد، (» .هستند) معنا(اقنوم یا شیء 
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  :دید در بیان توحید الهی چنین استبرخی عبارات عهد ج
عیسی او را جواب داد که اول همه احکام این است که بشنو اي اسرائیل، «

  )2/19؛ یعقوب، 29/12مرقس، (» .خداوند خداي ما واحد است
  )12/32مرقس، (» .زیرا که خدا واحد است و سواي او دیگري نیست«

اشاره به تثلیث مورد استناد قرار  ها، آیاتی از عهد جدید براي در کنار این عبارت
  :کنند را پسر خدا معرفی می7ها عیسی برخی از این عبارت. گرفته است

» .آن گاه خطابی از آسمان رسید که این است پسر حبیب من که از او خشنودم«
  )3/17متی، (

  :ها از خداوند به عنوان پدر یاد شده است در برخی عبارت
زیرا که مرا پیش از بناي . اي با من باشند به من داده خواهم آنانی که می! اي پدر«

  )10/30یوحنا، (» .جهان محبت نمودي
  )14/9همان، (» .کسی که مرا دید، پدر را دیده است«

  :اند تصریح و یا اشاره کرده 7برخی آیات هم به الوهیت مسیح عیسی
ابتدا نزد خدا همان در . در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود«
همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزي از موجودات وجود . بود

  )1/1همان، (» .نیافت
» .اوست خداي حق حیات جاودانی. معتقد هستیم) 7عیسی(پس به او «

  )5/20همان، (
» .اگر به زبان خود عیساي خداوند را اعتراف کنی، نجات خواهی یافت«

  )10/9رومیان، (
بارك باد خدا و پدر خداوند ما عیساي خداوند و محبت شما را به همه تم«

  )1/15افسسیان، (» .مقدسین شنیدم
  :اند القدس اشاره کرده بعضی از آیات هم به الوهیت روح

  )14/26یوحنا، (» .همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد) القدس روح(و او «
دوم (» .د است، آنجا آزادي استاما خداوند روح است و جایی که روح خداون«

  )3/17قرنتیان، 
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  :در یک مورد هم به اقانیم ثالثه اشاره شده است
ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و  پس رفته همه امت«
  )28/19متی، (» .القدس تعمید دهید روح
براي  بلکه«اطالق لفظ خدا و یا پسر خدا به معناي اعتقاد به الوهیت نیست؛  -1

کسانی که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد تا همه آنان یکی 
باشند، آن چنان که تو اي پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی 

آن جاللی را که تو مرا . اي باشند، تا جهان ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده
ام تا آنها یکی باشند،  اي، من به آنان داده ه من دادهاي، آن جاللی را که تو ب فرستاده

آن چنان که ما یکی هستیم، من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یکی 
  )17/20یوحنا، (» .باشند

با خداوند از نوع اتحاد 7این جمالت هم بیانگر آن است که اتحاد عیسی
چنین اتحادي زمانی . با شاگردان و اتحاد شاگردان با یکدیگر است7عیسی

شود که تمام آنها یک مقصود واحد و مقدس را با تمام توان و همراه با  حاصل می
هر که به من ایمان : با صداي بلند گفت7پس عیسی«خلوص کامل دنبال کنند؛ 

بیند،  هر که مرا می. بیاورد، نه فقط به من، بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است
  )12/44همان، (» .ه استفرستنده مرا دید

. القـدس در عهـد جدیـد بـه خـوبی مشـخص نشـده اسـت         شخصیت روح -2
هاي ذکر شده در اثبات الوهیت وي نیز داللت صریحی بر این مطلب نـدارد   عبارت

و ظاهراً به دلیل روشن نبودن شخصیت اقنوم ثالث است که پس از اثبات الوهیـت  
تبیـین کـردن شخصـیت و الوهیـت      اقنوم ثانی در مجمع نیقیـه، نظرهـا بـه طـرف    

  .شود القدس جلب می روح
شود که عقیده پولس  هاي عهد جدید معلوم می با مراجعه و دقت در عبارت -3

هاي  انجیل یوحنا و رساله. هاي کتاب مقدس قابل انطباق نیست کامالً بر گفته
ر دانند که با سه نظریه ذک را خداوند و شخصیتی در کنار پدر می7پولس، عیسی

اما نکته جالب توجه این است که در مشاجرات و . شده کامالً قابل تطبیق نیست
مباحثات الهیاتی قرن چهارم، در مقابل مخالفان تثلیث، به کلمات صریح کتاب 
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و یا اثبات تثلیث سه شخص حقیقی تمسک 7مقدس در اثبات الوهیت عیسی
رف مقابل هم اقدام هایی قابل تأویل تمسک شده و ط نشده است، بلکه به عبارت

  )127/بهشتی، (» .به تفسیر آیات بر طبق نظریه خود کرده است
دوازده «پدر یکتاپرستی در انگلستان در کتابی با نام ) م1615متولد (جان بیدل 

  :گفت» القدس دلیل در رد الوهیت روح
ها و زمین و علت  ترین خدا و خالق آسمان من معتقدم که خداي یگانه بزرگ«

 7عیسی حضرت مورد در .ماست اشیاء و هدف نهایی پرستش و ایماننخستین 
هاي ما را احساس  تواند ناتوانی عتقدم که او همنوع ما و همدردي است که میم

القدس  روح. او فقط داراي طبیعت بشري است. کند و بیشتر به ما کمک نماید
باط دارد و او با خدا ارت. اي است که به مقام الوهیت وابسته است نیز فرشته

 )172/همان،(» .هاي خداوند به پیامبران برگزیده شده است براي ابالغ پیام
به آیاتی از کتاب انجیل  7برخی محققان مسیحی در اثبات الوهیت مسیح -4

اند که صفاتی چون علم به وقایع آینده و تعلیم دادن ایمان داران را براي  استناد کرده
 7مسیح اجی از این کلمات در مقابل کسانی کهچنین استنت. اند ذکر کرده7مسیح

ا انسانی ممتاز و مورد عنایت الهی و داراي علم الهی و عنوان رسالت دانسته و ر
  .دانند، فاقد ارزش است القدس را تقویت کننده وي می روح
کنند، عباراتی  تأکید می7هایی که بر ویژگی الوهی مسیح در کنار عبارت -5

القدس سازگار  و روح7با الوهیت مسیح ًشود که ظاهرا در عهد جدید یافت می
  :نیست
آنها را بار کرده نزد من آورید و . اش بسته خواهید یافت و در حال االغی با کره«

  )21/2،متا(» .ها احتیاج دارد بگویید خداوند بدین  هرگاه کسی به شما سخنی گفت،
هیچ کس اطالع  غیر از پدر،) زمان رجعت(ولی از آن روز و از آن ساعت «

  )13/23مرقس، (» .ندارد؛ نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم
  )5/18یوحنا،( ».آرد عمل به پدر که ببیند آنچه مگر کرد، تواند نمی هیچ خود از پسر«

اي  مسیحیت کلیسایی این اشکال را بدون پاسخ نگذاشته و معتقد است هر آیه
باشد، این نقص مربوط 7یحدر کتاب مقدس که حاکی از جهت نقصانی در مس
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اش نشأت گرفته است،  به ذات انسانی اوست و به کماالت الهی که از ذات الهی
  .رساند ضرري نمی

  
 مسیح در قرآن

از این آیات دو . پردازد قرآن در آیات متعددي به شخصیت حضرت مسیح می
مسیح شناسی خاص  يو دیگر ،یکی رد مسیح شناسی رایج: آید مطلب به دست می

 .رآنق
لَقَد کَفَرَ (؛ مسیح خدا نیست کند که بیان میقرآن درباره رد مسیح شناسی رایج 

أَنْ ی ادئًا إِنْ أَرشَی نَ اللَّهم کلمنْ یقُلْ فَم مرْینُ ماب یحسالْم وه ینَ قَالُوا إِنَّ اللَّهالَّذ کله
  )17/مائده( )فی األرضِ جمیعاالْمسیح ابنَ مرْیم وأُمه ومنْ 

 خدا اگر بگو .اند شده کافر است، مریم پسر مسیح، همان خدا گویند می که کسانی راستی به«
 باز را او تواند می کسی چه کند، نابود را همه زمین اهل و مادرش و مریم پسر مسیح بخواهد

  »دارد؟
)ه ینَ قَالُوا إِنَّ اللَّهکَفَرَ الَّذ لَقَد وا اللَّهدبیلَ اعرَائی إِسنا بی یحسقَالَ الْمو مرْینُ ماب یحسالْم و

  )72/مائد()ربِّی وربکُم إِنَّه منْ یشْرِك بِاللَّه فَقَد حرَّم اللَّه علَیه الْجنَّۀَ ومأْواه النَّار
 مسیح آنکه حال شدند، کافر است، مریم پسر مسیح همان خداوند گفتند که کسانی راستی به«

 کس هر که بپرستید شماست، پروردگار و من پروردگار که را خداوند اسرائیل، بنی اي گفت می
   ».است دوزخ او سرانجام و گرداند می حرام او بر را بهشت آورد، شرك خداوند به

او  نداي گفت عده .درباره او غلو کردند انصار، 7پس از حضرت عیسی مسیح
اي دیگر قائل شدند که او یکی از سه  عده ،اي گفتند پسر خداست عده خداست،

ا قرآن مجید هر سه قول را به نصار .اجزاي تثلیث استاز خداست که عبارت 
  :گروه تقسیم شدندسه فهمیم که آنها در عقیده به  دهد و از آن می نسبت می

خدا همان  کسانى که گفتند« ؛)لَّه هو الْمسیح ابنُ مرْیمقَد کَفَرَ الَّذینَ قَالُواْ إِنَّ اللَ( -1
  )17/مائده( ».اند مسلّماً کافر شده ،مسیح پسر مریم است
قائل  ااي از نصار عده .همین سوره تکرار شده است 72در آیه  این لفظ عیناً

این است که عیسی و خدا یکی در بودند که عیسی مسیح پسر خداست و ظهور آن 
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شود با تثلیث و ابن اهللا  این آیه را گرچه می .ست و خدا به بشر مبدل شده استا
  .عیسی است ولی ظهورش در اتحاد و یکی بودن خدا و ،تطبیق کرد بودن
2- )النَّص و نُ اهللااقَالَتاب یحسى الْممسیح، پسر خداست: گفتند او نصار«؛)30/توبه(  )ر.« 

  .گرچه با عقیده تثلیث نیز قابل تطبیق است ،است ظهور آیه در فرزند بودن عیسی
إِنَّما الْمسیح عیسى ابنُ مرْیم رسولُ اللَّه وکَلمتُه أَلْقَاها إِلَى مرْیم وروح منْه فَآمنُوا ( -3

کلمه اوست که آن را سیح، عیسى بن مریم، فقط پیامبر خدا و م«؛ )بِاللَّه ورسله وال تَقُولُوا ثَالثَۀ
 پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید. به سوى مریم افکنده و روحى از جانب اوست

  )171/نساء( ».گانه است سه] خدا[
خدا : گفتند] به تثلیث قائل شده و[ کسانى که«؛ )قَد کَفَرَ الَّذینَ قَالُواْ إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلَثَۀل(

  )73/مائده(» .اند است، قطعاً کافر شده]  شخص یا سه اقنوم[ سه] شخص از[ سومین
شود که به هر سه نسبت  روشن می .است7القدس و عیسی روح ،مراد از خدا

 )74/قرشی، ( .یعنی سومی خداست »ثالث ثالثه«از مراد ند و نیز ددا الوهیت می
خدا مسیح، پسر خدا نیست و حتی به صورت تشریفی سزاوار نیست که پسر 

گویند مسیح  پسر خداست و مسیحیان می رگویند عزی یهودیان می و«؛ خوانده شود
  )73/همائد(» .آورند این سخنی است باطل که به زبان می. پسر خداست

اما قرآن  ،اند نامیده یهودیان هیچ کس را به معناي واقعی پسر خدا نمیاً قطع
اي دیگر از یهود  همچنین در آیه. شمارد ی این عنوان را نیز مجاز نمیاتکاربرد تشریف

قرآن این عمل آنان را رد . اند کند که آنان خود را پسران خدا شمرده و نصارا نقل می
و  ».شما مخلوق خدا هستید«؛ )18/مائده ()ممنْ خَلَق رٌبلْ أَنتُم بشَ(:گوید کند و می می

  .دانستند خود را به معناي واقعی پسر خدا نمی حال آنکه ایشان قطعاً
 :قرآن از این قرار استدر هاي اثباتی مسیح  ویژگی

منم بنده خدا، به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار : گفت«؛ او بنده خداست) الف
  )30/مریم(» . داده است

شأن عیسی براي خـدا چـون شـأن آدم    «؛ او مخلوقی از مخلوقات خداست) ب
درنـگ موجـود    و بـی  دوجود شوبه او گفت م سپس آفرید؛ خاك از او را که است

  )59/آل عمران(» .شد
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مسیح پسر مریم جـز پیـامبري نیسـت کـه     «؛ او پیامبري از پیامبران خداست) ج
جز این نیست که مسـیح عیسـی   «؛ )75/مائده(» .پیش از او هم پیامبرانی آمده بودند

  )171/نساء( ».بن مریم پیامبر خداست
گویـد   ره و در میانسالی با مردم سخن میاو در گهوا«؛ آسا بود تولد او معجزه) د

حـال آنکـه    ،چگونه مرا فرزندي باشد !پروردگارا :مریم گفت. و از شایستگان است
سـان هرچـه را بخواهـد     دست هیچ بشري به من نرسیده است، گفت خداوند بدین

  )47و 46آل عمران (» . ... آفریند می
  :خدا به او معجزاتی داده است) هـ

ي کـه حجـت   ا دانـد؛ معجـزه   را داراي معجزه می7عیسی قرآن کریم حضرت
در حقیقت من از جانب پروردگارتان « ؛ایشان براي معرفی دین الهی مسیحیت است

 سازم، آن شکل پرنده میه ب] چیزي[ ام؛ من از گل براي شما ي آوردها برایتان معجزه
خوریـد و   چه میشود و شما را از آن اي می پس به اذن خدا پرنده ،دمم گاه در آن می

ـ    بـراي شـما  ] معجزات[ در این مسلماً .دهم کنید، خبر می هایتان ذخیره می در خانه
  )49/آل عمران(» .اگر مؤمن باشید ـ عبرت است

تنها یک معجزه نداشته، 7آید، حضرت عیسی دست میه فوق ب هچنان که از آی
ز آنهـا اسـتفاده   هاي مختلف ا هاي متعددي داشته است و براي موقعیت بلکه معجزه

  .کرده است می
 ».جز این نیست که مسیح عیسی بن مریم کلمه اوسـت «؛ است »اهللا ۀکلم« او) و

خداوند تـو را بـه کلمـه خـویش بشـارت       !اي مریم :فرشتگان گفتند«؛ )171/نساء(
  )45/آل عمران( ».دهد می

 »وموجـود شـ  «با سخن  نامیده شده که مستقیماً »اهللا ۀکلم«از این جهت عیسی «
و برخی از اسباب عادي را نداشته اسـت؛ پـس    )47/آل عمران( خدا به وجود آمده

 )145/، سلیمانی(» .تاس »موجود شو :نکُ«مقصود از کلمه همان 
 تاز اعتقـادا  و مسـیحیت را خصوصـاً   برخی از آیات قرآن اهل کتاب را عموماً

 ن سخنى استای. مسیح، پسر خداست: گفتند انصار«؛ شرك آلود نهی فرموده است
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اند شباهت  آورند، و به گفتار کسانى که پیش از این کافر شده که به زبان مى]  باطل[
  )30/توبه(» شوند؟  بازگردانده مى]  از حق[ چگونه ،خدا آنان را بکشد. دارد
 ».انـد  مسـلّماً کـافر شـده    ،خدا همان مسیح پسر مـریم اسـت  : کسانى که گفتند«

  )17/مائده(
نقل گردید، قرآن اهتمام زیادي در معرفی کامل و جامع با توجه به آنچه 

  .و انحرافاتی که پس از ایشان شده است، مبذول داشته است7حضرت عیسی
گذارد که این کتاب آسمانی،  مطالعه در آیات قرآن کریم جاي تردید باقی نمی

تثلیث مسیحی را خواه به تفسیر ارتدوکسی آن و خواه به تفاسیر دیگر نفی کرده 
اند که آنچه را قرآن در صدد نفی آن  برخی دانشوران مسیحی ادعا کرده. ستا

هایی است که  برآمده است، دیدگاه رسمی کلیساي مسیحی نیست، بلکه دیدگاه
  .العرب، از جمله یعقوبیه به آن معتقد بودندةبرخی مسیحیان جزیر

برخورد عمده اشکال این دانشوران آن است که با آیات قرآن به شکل گزینشی 
تر  نگر به تمام آیات مربوط به تثلیث، فضاي بحث را روشن نگاه مجموعه. اند کرده
 :توان به چند دسته تقسیم کرد آیات الهی در این باب را می. سازد می
  

  دسته اول، تأکید بر توحید و اشاره به نفی تثلیث
 سوره اخالص که به دلیل توصیف رساي توحید اسالمی به سوره توحید نام

قُلْ هو اللَّه (کند که مستلزم نفی تثلیث است؛  گرفته است، معنایی از توحید ارائه می
دأَح*دمالص اللَّه*ولَدی لَمو دلی لَم*دا أَحکُفُو کُنْ لَهی لَمو(  

و  هرگز نـزاد . کنند خداوندي است که همه نیازمندان قصد او می. بگو خداوند یکتا و یگانه است«
  ».زاده نشد و براي او هیچ گاه شبیه و مانندي نبوده است

که کاربرد اصلی آن در جمالت منفی است، در کالم ایجابی تنهـا در  » احد«لفظ 
کند که نه در عالم خارج  مورد خداوند استعمال شده است و بر وجودي داللت می

مـوردي قابـل    که در» واحد«و نه در عالم ذهن، کثرت پذیر نیست، بر خالف واژه 
از ایـن رو  . استفاده است که فرض وجـود نظـایري حتـی در ذهـن موجـود باشـد      

توان گفت که در فرهنگ اسالمی، خداوند داراي بساطت ذهنی و خارجی است  می
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اي از ترکیـب   و هیچ ترکیبی در وي راه ندارد، حال آنکه تثلیـث مسـیحی بـا گونـه    
  .سازگار است

خصی که از وحدت خداوند پرسـیده بـود،   در پاسخ ش7در روایتی، امام علی
گـردد کـه دو تقریـر آن     اعتقاد به وحدانیت خداوند به چهار شکل بیان می«: فرمود

صـورت اول آن اسـت کـه از    . زیبنده خداوند نیست و دو صورت دیگـر سزاسـت  
چنـین تفسـیري از   . شـود  وحدانیت خداوند، واحد بودن در بـاب اعـداد اراده مـی   

ندارد، در باب ) و سومی(وند نیست، چون وجودي که دومی وحدانیت زیبنده خدا
کنیم کـه دو و سـه و    را زمانی اطالق می» یک«در باب اعداد (شود  اعداد وارد نمی

وجه دوم آن اسـت کـه از وحـدانیت خداونـد،     ). اعداد دیگر هم قابل تصور باشند
جـنس  گوییم این شخص یـک نفـر از    وحدت در جنس را اراده کنیم، چنان که می

چنـین تفسـیري از   . ایـم  انسان است که در این صورت براي وي نظایر تصویر کرده
تفسیر سوم آن است که از وحـدانیت خداونـد   . وحدت هم شایسته خداوند نیست

همتایی او را اراده کنیم؛ شخصی یکتا که هیچ شبیهی در اشیاي جهـان   یگانگی و بی
حدي المعنی بودن خداوند تفسـیر  وجه چهارم آن است که وحدانیت را به ا. ندارد

کنیم؛ به این معنا که خداوند قابل انقسام و تفکیک نیست؛ نه در وجود، نه در عقل 
طباطبـایی،  (» .این دو تفسیر از وحدانیت شایسته ذات خداوند اسـت . و نه در وهم

1/408(  
در سوره توحید نمایـانگر شخصـی اسـت کـه تمـام موجـودات       » الصمد«واژه 

تواند  چنین شخصی خود نمی. جویند طلبند و پناه از وي می را از او میاحتیاج خود 
در مواضــعی از انجیــل از پــدر 7حــال آنکــه عیسـی  ،بـه دیگــري محتــاج باشـد  

. تواند از ویژگی صمدیت برخوردار باشد درخواست کمک کرده است، بنابراین نمی
کند؛ به این  میدر این جمله که مبتداي آن معرفه است، داللت بر حصر » ال«وجود 

  .معنا که صمدیت ویژگی اختصاصی اهللا است
وارد شده، تولد چیزي از خداونـد  » الصمد«که در تفسیر واژه » لم یولد«عبارت 

دهـد نفـی    که تجزیه در نفس الهی و انفصـال چیـزي هماننـد از وي را نتیجـه مـی     
د تأییـد قـرآن   بنابراین خداي پسر به هر معنایی که از تولد اراده شود، مـور . کند می
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بنابراین . شمارد نیست، به عالوه، تولد یافتن خداوند از چیزي دیگر را نیز مردود می
خداي اسالم نه خداوند پدر است که از وي کلمه تولید شود، نه خداي پسر اسـت  

القدس که از خداي پدر و پسر صـادر   که از خداي بشر تولید شده است، و نه روح
کند کـه نبایـد    نیز بر این نکته تأکید می» یکُن لَه کُفُواً اَحدو لَم «عبارت . شده است

هیچ چیزي را در کنـار اهللا و همتـاي وي قـرار داد و بنـابراین همـذاتی و همتـایی       
  )408/صدوق، (  .کند هاي تثلیث را انکار می شخصیت

  
  نفی صریح تثلیث: دسته دوم

دوکسـی آن و چـه بـر    آیات قرآن به وضوح تثلیث مسیحی را چه به معناي ارت
کسـانی  «شمارد؛  اند، مردود می هاي مسیحی عنوان کرده طبق تفاسیري که دیگر فرقه

که به تثلیث قائل شده و گفتند خدا سومین شخص از سـه شـخص یـا سـه اقنـوم      
اند، و حال آنکه هیچ معبودي جز خداي یکتا نیست و اگـر از   است، قطعاً کافر شده

» .بـه کـافران ایشـان عـذابی دردنـاك خواهـد رسـید        گویند بـاز نایسـتند،   آنچه می
  )73/مائده(

که در مقام بیان حصـر  » إنَّما المسیح عیسی بنَ مریم رسول اهللا و کَلمتُه«عبارت 
هاي غیر صحیح به عیسی، از جملـه فرزنـد خـدا بـودنش را نفـی       بیان شده، نسبت

  .کند می
امتیاز اول مقام : از مهم داردشخصیتی است که دو امتی7از نگاه قرآن، عیسی

در امتیاز اول، . آساي او با کلمه تکوینی خداوند رسالت و امتیاز دوم تولد معجزه
إِنَّ مثَلَ (اند؛  تمام رسوالن خداوند و در امتیاز دوم اولین پیامبر خدا با وي شریک

  )59/آل عمران()لَه کُنْ فَیکُونُ عیسى عنْد اللَّه کَمثَلِ آدم خَلَقَه منْ تُرَابٍ ثُم قَالَ
سـپس بـدو   . در نزد خدا همچون مثل آدم است که او را از خـاك آفریـد  7در واقع مثل عیسی«

  ».گفت باش، پس وجود یافت
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  مردود دانستن خداي پسر: دسته سوم
  :اند آیاتی از قرآن کریم فرزند گزیدن خداوند را ناروا شمرده

منـزه اسـت او، بلکـه بنـدگانی     . دي اختیار کردهرحمان فرزن] خداي: [و گفتند«
  )26/انبیاء(» .ارجمندند

او منزه است، بلکه هـر  . خداوند فرزندي براي خود اختیار کرده است: و گفتند«
  )116/بقره(» .پذیر اویند همه فرمان] و[ها و زمین است، از آن اوست،  چه در آسمان

  
  نفی الوهیت مسیح: دسته چهارم

هـاي   برخی آیـات ویژگـی  . شمارند الوهیت مسیح را مردود میگروهی از آیات 
اند و برخـی دیگـر در صـدد بیـان ایـن       انسانی وي را دلیلی بر رد الوهیتش شمرده

کسانی «اند که نباید او را برتر از پیامبري واال و تحت اراده خداوند پنداشت؛  مطلب
  )72/مائده(» .دان که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است، قطعاً کافر شده

  
  القدس نفی الوهیت روح: دسته پنجم
القدس  روح از تصویري کند، می بیان القدس روح براي مقدس کتاب که هایی ویژگی

هدایت . دهد که با تصویر جبرئیل در منابع اسالمی شباهت فراوانی دارد دست می به
ز امور آینده را دادن ا القدس و خبر  القدس، تعلیم دادن روح رسوالن به واسطه روح

شود، منابع اسالمی به جبرئیل  القدس نسبت داده می که در منابع مسیحی به روح
  .اند نسبت داده

 /شوري(االمین  هاي روح نام کریم جیرئیل را که واالترین فرشته خداست، به قرآن
نامیده است، چنان ) 102/نحل(القدس  ، روح خدا و روح)17/مریم(، روحنا )193

اما عیسی چون تعمید «القدس را روح خدا نام داده است؛  قدس روحکه کتاب م
یافت، فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وي گشاده شد و روح خدا را دید 

  )3/21  لوقا،(» .آید که مثل کبوتري نزول کرده می
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کند،  توان دریافت آنجا که قرآن کریم الوهیت مالئکه را نفی می با این مقدمه می
مسیح از اینکه بنده خدا باشد ابـا  «: القدس هم توجه کرده است نفی الوهیت روح به

  )172/نساء(» .ورزد، و فرشتگان مقرب نیز ابا ندارند نمی
  

  7بندگی خداوند محور تعالیم عیسی: دسته ششم
خـود را بنـده   7کند که عیسـی  بسیاري از آیات قرآن به این واقعیت اشاره می

فشرد و مردم را از پرستش خـود بـاز    ی الوهیت خود پاي میداند، بر نف خداوند می
در حقیقت خداوند پروردگار مـن و  «نماید؛  داشته و به پرستش خداوند ترغیب می

  )64/زخرف(» .شماست، پس او را بپرستید
  

  توحید در میان گروهی از مسیحیان: دسته هفتم
الیم واقعـی  دهـد کـه گروهـی از مسـیحیان تعـ      اي از قرآن کـریم نشـان مـی    آیه
رو هستند، و بسـیارى از ایشـان    از میان آنان گروهى میانه«را ارج نهادند؛ 7عیسی

 )66/مائده(» .کنند رفتار مى بد
  

 بررسی تطبیقی
  :در بررسی تطبیقی این نتایج به دست آمده است

یکی از آنها با مسیح شناسی قرآن نزدیک  :عهد جدید دو مسیح شناسی دارد -1
  .دشمار مغایر با آن است و قرآن آن را کفر می الًاست و دیگري کام

هم نزدیک است و اگر  شناسی عهد قدیم و اناجیل همنوا و قرآن به مسیح -2
شناسی،  مسیح سه این در .است گذاري نام یا عنوان در تنها خورد، می چشم به نیز تفاوتی

و یوحنا که شناسی پولس  رود، برخالف مسیح عیسی از مرزهاي انسانیت فراتر نمی
 . شود با خدا همذات و با او برابر می ،در آن مسیح از این مرز فراتر رفته
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قرآن به شدت با نظریه تثلیث مخالفت کرده است و هر نوعی از الوهیت  -3
اي رد کرده و به شدت با آن به مقابله  را در هر رتبه و درجه7حضرت عیسی
  .برخاسته است

  :گونه است این7دیدگاه قرآن درباره مسیحسوره نساء،  172و171پس طبق آیه
  .او رسولی از رسوالن خداست. 1
: در قـرآن داریـم  شود و  می» ثالثه« منتهی به عقیده به عیسیاقرار به الوهیت . 2

  .»هالثَولوا ثَالتقُ«
3. »نَاا اهللاُم اله یک اله در کنار او باشد7عیسی پس ممکن نیست که ،»دواح.  
4 .»ن ه اَبحانَسلَ کونَیه هست؟ او کنار در اله چگونه پس ،ندارد فرزندي او» دلَو  
  .»رضی االَما ف وات ومه ما فی السلَ« ؛همه چیز ملک خدا و بنده خداست. 5
   .»کیالو اهللاِفی بِوکَ« ؛نیازي به غیر خدا نیست. 6
 ؛طور که مالئکه مقرب عبد او هسـتند  همان ،عبد خداست» 7عیسی«پس . 7

  .»بونرَّقَالم ۀُالئکال الم هللا واً بدع کونُن یاَ سیحالم فنکستَی لَنْ«
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