
 

  
  
  

  در ترازوي نقدتجسد آموزه 
  

 ∗∗ر محمد كاظم شاك                                  ∗نسرين علم مهرجردي
 

  چكيده
 بسياري از آيات كتاب مقدس، اعم از عهد قديم و عهد جديد، به يكتايي

كند و از سوي ديگر، در برخي از  ت تصريح مي از جسمياوه بودن  و منزّخداوند
م خدا در كالبد عيسي مسيح اشاره هد جديد به صراحت به تجسهاي ع نوشته

تجسد خدا در « به ، عهد جديدمطالبمسيحيان با استفاده از برخي . شده است
  ، قائل به تحريف كتاب مقدس نبودهبنابراين اگر كسي. اند  معتقد شده»مسيح

دهد به ن شرايط موجود بپذيرد و تفسير صحيحي ارائه يمبخواهد آيات را با ه
 به ،كند آورد و اين آموزه را تأويل يناچار بايد به تأويل و تفسير مجازي رو

تاريخ تفسير . اي كه با توحيد و صفات تنزيهي خداوند مغايرت نداشته باشد گونه
ران مسيحي تجسد خدا را امري دهد بسياري از مفس ميكتاب مقدس نشان 

قرآن كريم نيز خدا را . دانند مياي  ره اسطو بيانيمجازي دانسته و برخي نيز آن را
م خدا در عيسي و الوهيت ت دانسته و منكر هرگونه تجسيمت و جسيه از مادمنزّ

هاي قرآني و حديثي و با  دانان مسلمان نيز با استفاده از درون مايه هي اال.اوست
  .اند  يادآور شدهاند زم تجسد را كه اموري ممتنع لوا،استفاده از استدالل عقلي

  .زبان ديني -5 ،كتاب مقدس -4 ، تجسم-3 ،تجسد -2 ،مسيحيت -1 : كليديهاي هواژ
  

 طرح مسأله. 1
باز ذهن  ، از دير يكي از مسائل بنيادين االهياتيي منزله مسأله خدا و صفات او به

نه، كيفيت ميترين مباحث در اين ز يكي از محوري. ها را به خود مشغول داشته است انسان
  .هاست  خدا با انساني رابطه

                                                            
 nm_alam@yahoo.com                                                          دانشجوي دكتري دانشگاه قم∗

   com.yahoo@shaker_mk                                                                   استاد دانشگاه قم ∗∗
  22/9/91  :                 تاريخ پذيرش                                               11/4/91: تاريخ دريافت

فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
  ،48، پياپي 1392 پاييز، 3، شماره13دوره 

  2251-6123: ،  شماره شاپا 86-65صفحات 

Journal of Religious Thought of 
Shiraz University 

Vol.13, No.3, Autumn 2013, Ser. 48, 
  PP: 65-86, ISSN: 2251-6123  



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  66
مسيحيت معتقد است خدا كه خود ناديدني است، خود را با تابش در مسيح متجسد 

بنابراين تجسد خدا در مسيح .  خداستي از نظر مسيحيان، عيسي مسيح، مكاشفه. ساخت
دانند و  مي »هيتجسم وحي اال« عيسي را مسيحيان. هاي مسيحيت است ن پايهتري از مهم

ها عبارت است از بشارت به رستگاري و اين امر ناشي از تجسد   از نظر آنحقيقت انجيل
ترين   عيسي روشن،به عبارت ديگر. خدا در عيسي، تصليب و فدا شدن او براي بشريت است

ه، آن حضرت را  شوراي نيقيي مسيحيان به پيروي از  قطعنامه. ظهور از ذات الوهيت است
 .دانند  مي »خداي حقيقي«  و »ذات خدا هم« ، »غير مخلوق« ، »مولود از خدا«
  

  معنا و مفهوم  تجسد. 2
هاي  ترين مفاهيم كتاب مقدس است كه به شيوه  يكي از مهم»تجسد خدا« ي هآموز

م يعني تجس شدن و دار تجسد در لغت به معناي هيكل. است شدهمختلف تفسير و تأويل 
 ، 15؛ 92:ص  ،37( عرض و عمق است آنچه داراي طول و يعني  و جسمبه جسم درآمدن؛

 به معناي يگانگي و اتحاد 1 در اصطالح مسيحيان، تجسد.)239:ص ،19؛ 394: ص،14ج 
      .)156:  ص7، ج46( يك شخص واحد يعني عيسي مسيح استهي و بعد ناسوتي دربعد اال

 از ،ران براي تفسير اين كتابمفسكه دهد  ميتاريخ تفسير كتاب مقدس نشان 
در تفسير . ندا هگرايانه بهره برد ي مختلفي از جمله روش ظاهرگرايانه و تأويلها وهشي

شود و ديدگاهي  ميها حمل  آنگرايانه، عبارات كتاب مقدس به معناي ظاهري  ظاهر
 اسطوره، نماد، از قبيلها را  آن ،گرايانه ولي در تفسير تأويل. گردد ميسوب بخش مح معرفت
 در اين  عبارات كتاب مقدس.دانند مي_بخش است رفت غير مع كه_ ابراز احساسات ومجاز 

ها را معناي مجازي يا   تأويل شده و مراد آن،ها با علم و عقل  به دليل تعارض آنديدگاه،
   .)87: ص ،19 (دانند نه معناي حقيقي مياي  ورهاسط

 ي اهرگرايانهديدگاه ظ. 1: گيرد مي قرار بررسيمورد تجسد از سه منظر در اين مقاله،  
 يا اعتقاد به مجازي ونوانديشان مسيحي  ي گرايانه تأويل تفكر. 2 ؛مسيحيت سنتي

  .دتجس ي ديدگاه مسلمانان در باره. 3؛ اي بودن تجسد اسطوره
  

  از تجسدگرايانه  ديدگاه ظاهر. 3
 و مانند يكي از تهشگ ظاهر انسانبه شكل   پروردگاراكثر مسيحيان معتقدند كه

وقتي به عبارت ديگر، . ه استخود گرفته  طبيعت بشري باً يعني حقيقت،ه است شداه انسان
 بلكه خداي متجسد گرديد ،اش را از دست ندادهيهاي اال ويژگي، خدا جسم گرديدي كلمه

كرد كه  مي به شكل انساني زيست ، ازلي با قرار گرفتن در عيسيي كلمه .)24: ص2ج  ، 8(
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 دوستان و ،نوشيد ميخورد،  ميكوشيد،  مياي ي تحصيل لقمه برا، مردمي همانند همه

.  با اين تفاوت كه وي مرتكب هيچ گناهي نشد، رنج كشيد و مرد،خويشاونداني داشت
د نامند و اين لقب در عرف مسيحيان به معناي تولّ مي» پسر خدا«مسيحيان عيسي را 

 سو بارت ديگر، خدا از يكبه ع ؛)83: ص، 40 ؛70-68:ص ،39(جسماني عيسي از خداست
 ي  او را از عالم هستي كه آفريدهمتعال بودن خدا. است» حلولي« ،از سوي ديگر  و»متعالي«
 محبتانه خدا با ي براي حفظ رابطه» حلول«  مفهوم،از طرف ديگر. سازد مي جدا ،ستوا

 بلقبه عيسي در كتاب مقدس ن جهت يم شايد به ه.)29: ص، 20( الزم است مخلوقاتش
 يعني او مثل ما شده و طبيعت بشري به خود ؛داده شده است) خدا با ماست(» ئيلعمانو«

توضيح قديس كيرلس كبير در . هي خود را از دست بدهد بدون اين كه طبيعت اال،گرفته
علت اختصاص اين لقب به مسيح اين است كه براي اولين :  گويد مي» انوئيلعم« اصطالح

ا خداوند از آغاز  همراه ما شد و الّ، با تجسد يافتن در عيسي،ه فرد منحصر بيبار و به شكل
ها مخفي   اهللا كه قبالً از چشم انساني ه اين كلم،شه با ما بوده است و در واقعيم ه،خلقت
انوئيل لقب عم. كند مين حركت مي با پذيرفتن صورت انساني، همانند بشر در روي ز،بوده

 انسان خوانده شده  از خداتولد يافته ي  خداست و كلمهدهد كه مسيح حقيقتاً مينشان 
 او با اشتراك در خون و گوشت ما كه راهي است؛ چچه داراي طبيعت و سرشت اال اگراست، 

 چيزي از الوهيتش ،البته با اين تجسد. توانند او را ببينند مين يم ساكنان زمانند ما شده و
 موجودي كامل و بدون ،به رغم تجسدش گرچه مثل ما سرشت طبيعي يافت،كم نشد و ا

 ؛ 4: 1؛ 13: 3؛ 23 : 8؛ 31 :3: يوحنا( چيز است ست كه همواره خدا و پروردگار همهخطا
    .)15-13: ص ص،2، ج 8( موجودات استي او مافوق همه .)3: 1 ؛ عبرانيان 17: 1كولسيان 

  شواهد تجسد در عهد جديد  .1.3
 به عيسي استناد داده شده است كه و تعابير  برخي صفات، معجزات،در عهد جديد

مسيح در مكالماتش با يهوديان  .دانند مين را دليل تجسد خدا و الوهيت مسيح آمسيحيان 
دانند  ميرا كفر  ها نيز به خاطر اين ادعا كه آن كند كه من و پدر يكي هستيم و آن مياشاره 

اختن اختن خدا را مشروط به شن مسيح شن.)33-30 :10يوحنا (كنند ميوي را مجازات 
 ،)19 : 8، 29 : 7يوحنا  (كند ميشده از سوي او معرفي  داند و خود را گسيل ميخودش 

 .)9: 14، 45: 12يوحنا ( مرا ببيند گويا خدا را ديده استكند كه هر كس ميمسيح اعالم 
 من در و چون پدر در من ،يكي از تعابير مسيح در عهد جديد اين است كه مرا بشناسيد

مسيحيان از مجموع تعابيري كه مسيح در مورد خودش و  .)38: 10يوحنا (مپدر هست
برد، يكساني پدر و پسر در جوهر و مقام، حلول پدر در پسر و  مياش با خدا به كار رابطه

پسر «  لقب  همچنين.)114-112:صص، 7(اند نتيجه گرفتهتساوي جوهري مسيح با خدا را 
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نيز » پسر من«و » پسر او«سيح نسبت داده شده و القاب مترادفي مثل چهل بار به م» خدا

نيز پنج بار در عهد جديد » پسر يگانه«لقب . مكرر در عهد جديد ذكر شده استبه طور 
عني ادعاي در انجيل يوحنا اشاره شده كه منظور از پسر خدا بودن ي. تكرار شده است

 ي از او به پسر يگانه ،مرقسنين در انجيل  همچ.)18: 5يوحنا،  (الوهيت و تساوي با خدا
ياد شده » ل و آخراو« در عهد عتيق، از خداوند با تعبير .)6: 12مرقس (دشو ميخدا تعبير 

: 1 يوحنا ي مكاشفه( برد مين لقب را براي خود به كار مي مسيح هم ه.)4 : 41اشعيا ( است
 : 2اول قرنتيان (  خداوند جالل،)11: 2قا لو(  خداوندي چونبيرا تع.)13-12 : 22؛ 8  و17
، خدا با ما يا عمانوئيل ) 28 : 20يوحنا (  خدا ، ) 36 : 10اعمال رسوالن ( خداوند همه  ،)8
  حاكي از الوهيت مسيح است،همگي ،)5 :9انميرو(  خداي متبارك ابداالباد و  )23 :1متي(
      .)23-21:ص، ص28(

  علل  تجسد مسيح. 2.3
 علل متعددي براي تجسد خداوند در كالبد مسيح ذكر شده است كه ،ناز نظر مسيحيا

  . شود ميها اشاره  ترين آن به برخي از مهم
گناه « به دليل ها مسيحيان معتقدند تمام انسان: نجات بشريت از گناه .1 .2.3
 تنها عامل نجات يز اوبوده و مرگ عيسي بر صليب و رستاخ خدا گناهكار  از نظر2»نخستين

رساله (گناهان بشر است 3»بازخريد« ،هدف خدا از تجسد يافتن در كالبد مسيح. سان استان
دن،  مسيح آمد تا با قرباني ش.)14 : 7  و 6: 9؛  اشعيا 15: 3؛ پيدايش 9-8: 15ان ميبه رو

 مسيح نيز  به اين فديه شدن اشاره .)26: 9نامه به عبرانيان ( گناه را از دوش بشريت بردارد
كند  مي عدالت خدا ايجاب ،در حقيقت .)5: 3 اول يوحنا ي ؛ رساله45: 10مرقس(كند مي

جا  از آنولي .  تاوان گناه را بپردازدخودش نيزهمان طبيعت انساني كه مرتكب گناه شده 
 بنابراين بايد خداي پاك، ، ديگران را بپردازدي تواند جريمه ميهيچ انسان گناهكاري  نكه 

 ،38 ؛21 :5رساله دوم به قرنتيان( انسان گناهكار را بپردازدي انسان شود تا جريمه
سقوط  وي، امكان  پس از  خداوند انسان را خلق كرد و،به عبارت ديگر .)433-432:صص

م، طبيعت و ذات پسر را عوض  تجسالبته . مسيح فراهم ساختي نجات وي را به وسيله
 باز اين ، وقتي هم  لباس جسم پوشيد،ودگناه و معصوم بطور كه او اصالتاً بي  همانو نكرد
؛ عبرانيان 21: 5دوم قرنتيان ( هي پسر باقي ماندت خود را حفظ نمود و در مقام االميمعصو

 زيرا در غير اين ؛ فدا شدن اوستي گناهي الزمه  عصمت و بي، در واقع.)46: 8؛ يوحنا 15: 4
     .)1-2: 2اول يوحنا (ها باشد  شفيع انسانستتوان مي ن،صورت

جا كه درك خداي نامتناهي  نآاز مسيحيان معتقدند : ي و ظهور خداوندتجلّ. 2.2.3
 پس ،محدود، محال است براي انسان دشوار و شناخت طبيعت و ذات نامتناهي او براي بشرِ
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 تنها راه بنابراين تجسد.  شناخت شودخور دربايد خدا به طريقي خود را محدود كند تا 

 ولي ، خالق و فرمانروا مكشوف شده استدر مقام ، در عهد عتيق خدا.شناخت خداست
 ي د مسيح دربارهكتب مقدس قبل از تولّ.  پدر است جديدي آورد كه خداي مسيح مكاشفه

ه را وسيت، قدرت و نيكويي خدا سخن گفته بودند، ولي مسيح اين مكاشفيگانگي، قد
:  ص،28؛ 9 :14؛18: 1يوحنا (ار ساخت پدر آسماني آشكي مثابهه  زيرا خدا را ب،ل كردميتك

 يك زندگي ي  نمونه،عالوه بر نشان دادن حضور خداوند ش،ا مسيح با حيات دنيوي .)38
نامه اول يوحنا  (ها الگو شد و براي آن) 29: 11متي ( عرضه كردها س را به انسانپاك و مقد

    .)7: 5؛ عبرانيان، 19 :11 و21: 10و  4: 4 ؛ متي 21: 14؛ يوحنا  19: 3؛ افسسيان  6: 2
دانند و معتقدند  ميمسيحيان شيطان را دشمن انسان : ابطال كارهاي شيطان. 3.2.3

 كارهاي .)8: 3نامه اول يوحنا  ( خدا در قالب پسر ظاهر شد تا كارهاي شيطان را باطل سازد
 گيرند و مرض و بدبختي نيز حاصل كارهاي شيطان و ورود ميشيطان از گناه سرچشمه 

 .)13-14 :13انمينامه به رو(ها را بردارد ر خدا ظاهر شد تا آنولي پس،گناه به جهان هستند
: 14؛ يوحنا 31: 12يوحنا(گش به روي صليب، شيطان شكست خوردبا آمدن مسيح و مر

30(.داد  ميپسر همان وظايفي را انجام .  بين پدر و پسر را تغيير ندادي م، رابطه البته  تجس
 چنان كه وقتي ابليس ،كرد ميي ن وي تخطّي ل كرده بود و هرگز از ارادهو محوكه پدر به ا

تواند از قدرت خود عليه او  مي مسيح با اين كه ،دهد ميهاي متعدد قرار او را مورد آزمايش
 .)10-1 :4متي(كند مياستفاده كند اما همواره سرسپردگي خود را به پيشگاه پدر اعالم 

هاي ابليس قرار  مورد وسوسهها م يافتن، باز هم مانند ساير انسانسالبته پسر خدا با تج
هاي  ولي مانع وسوسه،شود كه گناه نكند ميتش تنها موجب اين  يعني الوهي،گيرد مي

  .)18: 2عبرانيان (شود ميفشارهاي روحي حاصل از آن نشيطاني و 
  

   در مورد تجسدديدگاه تأويل گرايانه. 4
  تجسد پايبند بودي  آموزه مسيحيت به معناي ظاهريِي ، بدنهاگرچه در طول تاريخ

 4اي مانند اوريگن دانان برجسته هي اال،كتاب مقدس تاريخ تفسيرر ، د)152-148: ص، 18(
دانان  هي االسنتي،اين ديدگاه  ،هاي اخير سال چنين در هم.اي مخالف آن ابراز كردند عقيده

مايكل  ،5جان هيكاز جمله  ، متفكران مسيحيبسياري از. اند كرده نقد جد بهمسيحي 
ريچارد  ،10، دان كيوپيت9، ارنست كاسيرر8، وينستون كينگ7ويليام مونتگمري وات ،6گولدر

 به كار رفته خواندن تعابيرِاي   با مجازي يا اسطورهاند كردهتالش 12خ پل تيليو11تبريث وي
  . دقابل فهم نشان دهنه، تبيين عقلي كرداي   به گونه تجسد، آن راي در انديشه
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 مربوط به زمان  مي، عقلي و مقا آگاهي از قرائن لفظيدر گروهم فهم هر متني  اصوالً

درك متون ديني نيز از . فهم است قواعد لغوي، ادبي و بياني پيدايش متن، و هم بسته به
  ميختلف كالي مها  از شيوه،ي خودها ها نيز براي بيان آموزه  زيرا آن، نيستااين امر مستثن

 نيز، ، انواع مجاز كه كاركرد اصلي زبان است،بنابراين عالوه بر بيان حقيقي. اند بهره جسته
تنها مانع درك  البته اين امر نه.  شود ميمالحظه ها   در آن كه كاركردهاي فرعي زبان است،

 ، مجازي زيرا در بيان،كند مين نيز كمك آ بلكه به فهم بهتر ،لف نيستؤمقصود شارع يا م
 لفؤشود كه مراد م ميبه دليل رعايت قوانين نگارش و قرائن الزم در متن، مخاطب متوجه 

 ،ن جهتمي به ه.كند ميتر درك  مقصود متكلم را راحت،نآمعناي ظاهري نيست و عالوه بر 
   .)175 :ص، 9( نايه رساتر از تصريح و حقيقت استشناس معتقدند مجاز وك علماي زبان

 ناچاريم از اصطالحات ،هنگام سخن گفتن راجع به خداوندقان معتقدند برخي از محق
 صرف و حتي اگر خدا را با اصطالحاتي همانند وجود. متداول بين خودمان استفاده كنيم

ايم كه   استفاده كرده»واحد« و »وجود«يي مانند ها  باالخره از واژه،واحد متعالي بخوانيم
دانان مسيحي  هياال .)58:، ص44(شوند مي استعمال همگي در مورد وجودات امكاني نيز

 ناچار به استفاده از  اكثراً،ي زبان، براي بيان حقيقت دينيها معتقدند به دليل محدوديت
 مربوط به امور ها البته اين گزاره.  هستيم، نماد و تمثيل مانند استعار،كاربردهاي فرعي زبان

 كاملدهند  مي از واقعيت ارائه  كاربردهاي فرعي ابنتصويري كه با اين حال، .واقعي هستند
ز به پاي انسان و مي ي مانند تشبيه پايه، دهد مينيست و تنها بخشي از شباهت را نشان 

تشبيه خدا به پدر در متون طور است  نمي ه.رساند مي كه تا حدي شباهت را حيوان
 13»تمثالي«ان را اين نوع كاربرد زب.  تنها ناظر به يك شباهت ناقص است، كهمقدس

، 50(د زيرا يك تمثال از موضوع ِسه بعدي، فقط قادر است دو بعد آن را نشان ده،نامند مي
  .)12-9 :صص

رود كه با معناي  مي خاصي در مورد خدا به كار ي بسياري از اصطالحات ديني به شيوه
 »رگ استخدا بز«گوييم  ميبه طور مثال، وقتي . ها متفاوت است متداول غيرديني آن

م است كه لّمس. كند ميمنظورمان اين نيست كه خدا حجم داشته و فضاي زيادي را اشغال 
 :ص، ص47(قي وجود داردمي اختالف معنايي ع،كلمات بين انسان و خداگونه در كاربرد اين 

از دانان مسيحي، وقتي از خدا به عنوان پدر و  هيطور به اعتقاد برخي اال نمي ه.)76-77
 با دو جوهر كه چرا ،كنيم مي از زبان نمادين استفاده ،گوييم ميعنوان پسر سخن عيسي به 

 ،لفظي تعبير كنيم، لغو و مهمل استاگر اين عبارات را به شكل ظاهري و . يممغاير مواجه
ي مسيحي از ها ترين آموزه  به يكي از ژرف،درك كنيمطور نمادين  بهها را   آنولي اگر

  .)70-69: ص، ص13(يابيم ميت  خدا و انسان دسي رابطه
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 روابط ي حاكي ازها اي مشتق از يك لغت يوناني به معناي داستان  واژه14اسطوره

ي ها  گزارهت، برخي مانند بريث وي.)13 و2-1: ص ص،1ج  ،31(ز انسان با خداستمياسرارآ
ي ها نداستا ند كه كاركرد مفيد دارند و شرط تأثيرن دا مييي ها  اسطورهديني و اخالقي را
 را ها در عين حال كه اين گزارهاو . بخشي هاست نه معرفت شناختي آن ديني، تأثير روان

ها را عقايد مسلم و  آنالزم نيست  كه  معتقد است ،داند ميباعث تغيير رفتار در انسان 
 ي هستهيكي : استلفه ؤ ديني شامل دو مي هر آموزه .)173-172:ص ص،19(قطعي دانست

داستان . نآبرگردان مجازي يا شاعرانه از  ديگري و ،گاه ارزشي يا اخالقي شامل ديد،مركزي
 يادآوري اين نكته ،در واقع16 مسيحرستاخيز عيسي ،15مسيحيت از تجسد، مرگ ايثارگرانه

برخي ديگر مانند  .)40: ص،5(، يك ارزش فوق العاده اخالقي استاست كه قرباني كردن
دانند كه تالش براي عقالني كردن آن  مياي  ش اسطوره تفكر در دين را روي كاسيرر، شيوه

مفهوم   بلكه بي،پايه تنها بي  نه،و اگر با معيارهاي عقالني مورد قضاوت قرار گيرد محال است
   .)58-57: صص، 6(است

   در مورد تجسد)254 – 185(  اوريگنديدگاه . 1. 4
ندريه است كه در  اسكمكتبترين فيلسوفان و مفسران مسيحى   از معروفاوريگن

تفسيرش بر كتاب مقدس،  تالش كرد تا با توجه به زبان كتاب مقدس، ميان مفاهيم آن با 
اوريگن عقيده داشت كه  .)551:ص، 5 ،ج49(ى علمى و عقالنى، تلفيق ايجاد كندها داده

 معناى اخالقى و ،تر است معناى تحت اللفظى كتاب مقدس متضمن دو سلسله معانى عميق
 كه عيسى را بر فراز كوه بلندى برد ،هايى مانند داستان شيطان داستانوي . حىرو معناى

ى كتاب مقدس ها  قصه،به گمان او. دانست يتا ملكوت جهان را به او عرضه كند، افسانه م
   .)719-718:صص ،3، ج 14(بود كه حقيقتى روحانى را بفهماندبراى اين پرداخته شده 

 به عبارت ؛و نمادين تفسير كرد 17اوريگن مفاهيم كتاب مقدس را به روش تمثيلي
ر تحت  تفسياوالًكه زيرا وي معتقد بود  . و نه تاريخي18 به روش معنوي و باطني،ديگر

اللفظي و بنيادگرايانه از كتاب مقدس، مستلزم پذيرش مطالبي ناشايست، غيراخالقي و 
توان به عمق و رازهاي كتاب  مي تنها با اين روش مجازي ثانياً.  خداستي باره ض درمتناق

ي تفسيرى وى از ها البته ديدگاه .)66:ص، 33(شده خدا، پي برد  الهامي  كلمهچونان ،مقدس
 چهارصد ميالدى محكوم و مطرود ه رسمى كليسا و پاپ آناستاسيوس در سالسوى دستگا

   .ت خود ادامه دادميو همان مسيحيت سنتي پولسي به حاك)  720: ص،3ج ،14(شد
   در مورد تجسد)1922متولد (ديدگاه جان هيك  .2. 4

همچنين در  به طرح مشكالت تجسد پرداخته است  ديني فلسفهكتاب  جان هيك در
 ي ي تجسد، فديه و تثليث را محصول انديشهها آموزه 19پرستي مسيحي اسالم و يكتااب كت
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هي كه توسط عيسي تعليم داده در تعاليم حقيقي و اال. داند مي هينه حقايق اال و بشري

از خدا ياد » پدر«عيسي با تعبير مجازي . شد موضوعي به نام تجسد و الوهيت مطرح نيست
 و لقب پدر از اين جهت براي خدا به كار رفته كه همچون ،ي حقيقيكرده است نه به معنا

 كتاب مقدس كه ي از تعابيري همه.  لطف و محبت دارد،پدري مهربان به فرزندان خويش
. ررسي و تأويل است نقد و بدر خوربرند  مي اثبات تجسد به كار برخي مسيحيان آن را براي

 ،د، به اين معناست كه صفات اخالقي خداوند وجه تمايز مسيحيت از يهودر مقامتجسد 
 ، يعني مسيح، در يك حيات بشري، در حد ممكن، دوستي ومانند حكمت، منشأ خير بودن

 ،نامتناهي و ت سرمدي،تميو مثل قي،ولي صفات ماوراي طبيعي خداوند. تجسد يافته است
اساساً  ،20ان گرومبي برخي مانند ي،ن جهتميبه ه .تواند تجسد يابد ميدر زندگي بشري ن
    .)82:ص ،47(دانند مي معتبر و مجاز ، خدا را در قالب تمثيلي انديشيدن در باره

 ، نشاني از الوهيت غير خدا و تجسد موجود نيست و در عهد جديد نيزعهد عتيقر د
: خوانيم مي انجيل مرقسجمله در   از؛مبني بر يكتايي خداوند وجود داردآيات بسياري 

داوند خداي ما  حكم نخست اين است گوش فرادار اي اسرائيل، خ،پاسخ گفت عيسي در«
 كه ثابت ،ي بعد از آنها  و رسالهانجيل يوحنا  به جز.)29:12،مرقس(»خداوند يگانه است

 الوهيت و تجسد عيسي اشاره  اناجيل است و بهي خرتر از بقيهأ متها تاريخ نگارش آن هشد
  الوهيت و تجسدي از بحث، اناجيلي  در بقيه،)8 -4: 5  يوحنا ؛ رساله اول4-1: 1يوحنا(دارد

بسياري از . توجيه است  تأويل ودر خور ، بر آن يافت شوداگر عباراتي دالّ عيسي نيست و
هيات شرقي  مثالً يوحناي دمشقي، عالم اال؛دانان مسيحي نيز به اين امر اعتراف دارند هياال
و » و پسر ذات بودن پدر هم«، »تثليث«كند كه  ميت اعتراف به اين واقعي) م749ـ675(
  .)253 : ص،43( يابيم ميرا نيز در كتاب مقدس ن» دو طبيعت مسيح«

بلكه براي بيان يك  دهد، ميآموزه تجسد از يك واقعيت متافيزيكي خبر ناز نظر هيك، 
 به اي نيست كه انسان قادر اين آموزه نظريه. گذاري و برانگيختن يك نگرش است ارزش

تاريخ مسيحيت به صورت گسترده  به  به تعبيري كه در طول  ، باشد، بلكه آنشرح و بيان
. ايم اگر آن را يك اسطوره بدانيم، ويژگي آن را بهتر بيان كرده يك سرّ است و ،رفته ميكار 

چون هيچ معناي ،ود به معناي لفظي آن حقيقت نداردد باين كه عيسي خداي پسر مجس 
اي براي عيسي است و كاركرد آن شبيه  بلكه به كارگيري يك مفهوم اسطوره حقيقي ندارد،

، 43( شد ميكاركرد مفهوم فرزنديِ خداست كه در جهان باستان به پادشاه نسبت داده 
   .)327-315 :صص

لفظي از  هياتي خويش و تفسير بنيادگرايي االدوار است كه مسيحيتميوي همچنين ا
گرايي در كتاب مقدس دست برداشته  كه عمدتاً از بنياد ، چنان تجسد را ترك كندي عقيده
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ي شش روز خلقت جهان و هبوط آدم و حوا پس ها طور كه داستان  همان،براي مثال. است

محسوب ق ديني ميي عها  اسطوره  اكنون، ايشان توسط مار در باغ عدني از وسوسه
ده و به صورت يك كودك انساني طور داستان پسر خدا كه از آسمان فرود آم نميهشود،  مي

: ص، 43(اوستت زياد مياهشود كه مبين  ميتلقي اي  ياني اسطوره نيز بمتولد شده است
334(.  

اثر بسيار مهم قرن بيستم با نام هيدان ديگر كه در خلق تالش جان هيك و شش اال
 ي تهبه گف.  عطفي در تاريخ مسيحيت بودي  همكاري داشتند، نقطه21اسطوره تجسد خدا

و شوراي پروتستان ) 184: ، ص16(يتانيا را غافلگير كردنيل رابينسون، اين اثر مسيحيان بر
    .)95:، ص48(س فوراً خواستار استعفاي آنان شدكليساي انگلي

   در مورد تجسد) م 1934متولد (ديدگاه دان كيوپيت . 3. 4
ق ندارد، يت تعلّ كالسيك تجسد به ذات مسيحي آموزهدان كيوپيت معتقد است كه 

  .)254: ص،35(ا، كه اكنون سپري شده، تعلق داردبلكه تنها به مقطعي خاص از تاريخ كليس
 ها  سال پيش به اين طرف نسبت به برخي آموزه150متفكران و متكلمان مسيحي از حدود 

 ديدگاه جديدي مطرح كردند و معتقدند عباراتي كه در مورد مسيح بيان شده ،مانند تجسد
 را نبايد تحت اللفظي قرائت »به بهشت عروج كرد« و »ن آمدمياز آسمان به ز«ت مانند اس

به نظر  .)16-15:صص، 34( بود ميدآمسيح به راستي موجودي بشري و از تبار . كرد
 كه خدا را به صورت انساني ،كان مشري رسد تصور تجسد خدا در مسيح با انديشه مي

غرب در كشيدن تمثال خدا،  كليساهاي شرق و. داردكردند، تفاوتي ن ميبرجسته تصور 
 ، در اين موضوع،كليساي شرقي براي مدتي طوالني. ي متفاوتي داشتندها ديدگاه
وداً پس از سال وار از خداي پدر حد  تصاوير انسانظاهراً. گيرتر از كليساي غربي بود سخت
ن تصاويري اغلب مورد  چنيهياتيِناهنجاري اال . رايج گرديدافزون  به صورت روز1100

 پس ،ي قبل از تجسد، شكل انساني داردشود، اما اگر خدا خودش از قبل، يعن ميغفلت واقع 
است، يعني » سقوط دين«اين حاكي از . آلود درك كرد تجسد را بايد به صورتي شرك

 ثار زيانباري بر درك پيام عيسي،آ تجسد ي موزهآ ،به عالوه.  تباهي جدي ايمان به خدا
 دور  به زيرا مسيح به دنبال معرفي خداي متعاليِ،ارتباط او با خدا و حتي ايمان به خدا دارد

محوري باشد نه  شناسي ما نيز مبتني بر خدا ست؛ بنابراين بايد مسيح صفات انساني از
     .)274–270:صص، 35(محوري پرستي و مسيح انسان

  ) 2006 - 1909 (ديدگاه ويليام مونتگمري وات  .4. 4
مباحث  زبان نمادين دراز نظر وي، .  داند ميمونتگمري وات زبان ديني را زبان نمادين 

رار اگر ق.  همچنان كه در گير موضوعات چنين نيست مستلزم غير واقعي بودن نيستديني،
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روند به زبان غير استعاري ترجمه شوند، احتمال  ميباشد الفاظي كه از باب استعاره به كار 

گونه كه هستند  ظ را همانابنابراين بايد اين الف. ن مفقود گرددآدارد بخش زيادي از معناي 
اين امر در نيايش بسياري از . شناختي اجتناب نماييم پذيريم و آگاهانه از مسائل معرفتب
گونه   با خدا آندانند كه حقيقتاً ميها هنگام سخن گفتن از خدا  آن. شود ميسيحيان ديده م

 معتقدند كه با اين ،در عين حال. گويند ميكنند، سخن ن ميگو و  گفتها كه با ساير انسان
 تعابير انساني در مورد خدا به ،در كتاب مقدس. ندا  با واقعيت نهايي در تماس،عمل نمادين

ان مي سخن به »پدر«اگر از خدا به عنوان . ه است كه مبناي آن شباهت در الگوستكار رفت
 فرزندي –اي مشابه  رابطه پدر  به اين دليل است كه بين خدا و انسان رابطه،شود ميآورده 

  اما به هر،»خدا مراقب است«  مثالً،توانست به شكل ديگري بيايد مياين عبارت  .وجود دارد
 به كار رفته در مورد  تعابيرِزبسياري ا.  فراتر از الگوهاي نمادين است واقعيت امري،حال

 چون در موضوعات ديني، زبان ،به عبارت ديگر. دهد ميخدا، اطالعات ناقصي به انسان 
اي به زبان غير نمادين تبديل  توان آن را به نحو شايسته مي ن، توصيفي نيستنمادين كامالً

 قعيت نهايي است معرفي واي مادين بهترين و گاه تنها شيوه اغلب، زبان ن،در حقيقت. كرد
   .)48–46:صص، 43(

دهد كه  ميليه عيسي نشان  تاريخ يهود و سپس پيروان اوي وات معتقد است مطالعه
ي مختلفي از عهد ها در بخش. ها نسبت به الوهيت مسيح متفاوت است ي آنها ديدگاه
 كه از نسل ، موعودو از مسيحِ) 6 : 43اشعيا (د شده ياها  از خدا به عنوان پدر انسان،عتيق

 ولي مراد از فرزند .)26 : 89 رميمزا( تعبير شده است»پسر خدا«داود است نيز با عنوان 
 بلكه فقط به اين معناست كه عيسي در عين حال كه ،خدا بودن، الوهيت عيسي نيست

قبل از تولد  .و گذارده است بر دوش ا مي خطير و مهي  انسان است، خداوند وظيفهكامالً
 ولي معلوم نيست اين ،رفت مي براي اشاره به مسيحِ موعود به كار »پسر خدا« تعبير ،عيسي

عبارت در عصر حيات خود ِ عيسي هم به كار رفته باشد؛ و اگر هم از اين اصطالح استفاده 
 خاص ي ده اين است كه وي نماين بلكه حداكثر مراد،شده، معنايش الوهيت عيسي نبوده

 به ،ات عيسي، بحثي از الوهيت وي نيستچه در عهد عتيق و زمان حي بنابراين اگر .خداست
 ، اساسنميبر ه. تدريج كه عيسي به مقام مسيحايي دست يافت، مردم او را خدا پنداشتند

 كه در عهد عتيق به خداوند نسبت داده ،بخشي انسان از گناه و رستگاري او مقام نجات
خدا در مسيح بود و «كه   مانند اين،تعابير پولس.  تدريج به عيسي تفويض گرديدشد، به  مي

بر  ها ، نيز تأكيد آن» خداي كلمه«ا از عيسي به  و تعبير يوحنّ»جهان را با خود مصالحه داد
و بنابراين الوهيت مسيح در عهد عتيق   .)65-59:ص، ص50(دهد ميالوهيت مسيح را نشان 
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ان تعابير افرادي مانند ميبلكه اين تصور به تدريج از  ، نبوده استزمان حيات مسيح مطرح

  . شدتدريج فراگير   به وجود آمد و بهاپولس و يوحنّ
كند كه  مي به معناي بنده ياد »عبد« انسان با خدا ابتدا با تعبير ي عهد جديد از رابطه

 ي تواند به مرتبه ميمسيحي من ؤم.  نيز راه يابد»پسر خدا« يعني ، باالتري تواند به مرتبه مي
داند آقا  مي تمايز اساسي بين بنده و پسر اين است كه بنده نظاهراً.  ارتقا پيدا كند»پسر«

مني ؤ هر م، مسيحيي  در انديشه،در واقع . ولي پسر از اين امر آگاهي دارد،چگونه است
بر اين . گيردهي به كار ش را در مسير اهداف االا  استعداد و تواناييي موظف است همه

پدر، پسر، ( خداي گانه يم سهتوان گفت متكلمان مسيحي به هنگام بحث از اقان مي ،اساس
  .)275 و 265-263: صص، 42( را اراده نكردند»پسر«، معناي حقيقي )روح القدس

توانست مسير انحرافي  مي اگر در گذشته سخن افرادي چون اوريگن نكه نتيجه آن
 بيشتر به خاطر اين بود كه كليسا از قدرت ،هدايت كندمسيحيت را به طرف اصالح 

 كمتر ،كليساشان به  ي مردم نيز با تكيه بر ايمان مذهبيها د و تودهاي برخوردار بو العاده فوق
رسد كه  مياما به نظر . ي اصلي كليسا تجديد نظر كنندها دادند در انديشه ميبه خود اجازه 

تر از آن است كه  ان مسيحيت بسيار پرقدرتميامروزه جريان نوانديشي ديني در 
يي چون زبان شناسي، ها رشد دانش. ي كهن كليسايي بتواند در برابر آن دوام آوردها انديشه

ي سنتي مسيحي ها اي است كه برخي انديشه هرمنوتيك، نقد تاريخي و نقد ادبي به گونه
 تجسد در حال ي د كه انديشهرس ميبه نظر . ي تاريخ اديان ندارندها راهي جز رفتن به موزه
  .پيمودن اين مسير است

  نسبت به تجسداسالمديدگاه . 5
، كه اول، آيات قرآن: اند انديشمندان مسلمان در نفي تجسد، از سه راه استدالل كرده

ي عقلي و فلسفي ها صراحت نادرستي عقايد مسيحيان را بيان كرده است؛ دوم، استدالل به
كه  ي قرآني و حديثي نيز بهره گرفته است؛ سوم، اثبات اينها  درون مايهها از كه برخي از آن

ها را كاربرد حقيقي  توان مراد از آن ميتعبيرهاي عهد جديد در مورد عيسي مجازي است و ن
  . دانست

  بينش قرآني در نفي تجسد .1. 5
 ،)ص(ر اكرمبا توجه به حضور افراد مسيحي در مكّه،قرآن كريم از همان اوان بعثت پيامب

نه فرزندي خدا دارد كه  ميبا تعريض به عقايد مسيحيان در مورد تثليث و تجسد، اعالم 
برخي معتقدند كه ). 4/توحيد (»و لم يكن له كفواً احدلم يلد و لم يولد « :همتاييدارد و نه 

  نازل شده است و خداوند پنداشتن مسيح تجسد و مولودي  توحيد در مقابل انديشهي سوره
الدي در مياست كه از قرن چهارم  22 نيقيهي هياتي در مقابل اعتقادنامهاعالم موضع اال
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  متولد؛يافته از خداست دعيسى مسيح تنها پسر تول مطابق آن، شود و ميكليساها خوانده 

  .)156: ، ص16 (23ها جهان ي شده از خداى پدر، قبل از همه 
 اوست ي هي و بندهكند كه عيسي يكي از مخلوقات اال ميخدا در قرآن اعالم همچنين 

 بلكه ،نيست تنها دال بر الوهيت او گونه خلقت نه كه از عدم به وجود آمده و اين
يشتر به چشم ا اين وجه اعجاز بد آدم و حوكه در تولّ چنان؛  قدرت خداستي دهنده نشان
 مثل عيسي انَّ « ؛)67/مريم(»اوال يذكر االنسان انا خلقناه من قبل و لم يك شيئاً« :خورد مي

تعدادي از آيات   .)59/آل عمران(»عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
ز  عيسي صرفاً يكي اها آن ي قرآن به خلقت و زندگي عيسي اختصاص يافته است و در همه

 به دست ،بندگان و مخلوقات خداست كه حيات و ممات او و مادرش مانند ساير موجودات
لقد  «:ست اخداست و هركه به غير از اين اعتقاد داشته باشد كافر، گمراه و مستحق عذاب

بني اسرائيل اعبدوا اهللا ربي و  المسيح ابن مريم و قال المسيح يا كفر الذين قالوا ان اهللا هو
شرك باهللا فقد حرّم اهللا عليه الجنه و مأوربكم انهن ين من انصارميه النار و ما للظالي م« 

      .)72/مريم(
 بلكه ،پردازد ميتنها به نفي نسبت پدر و فرزندي بين خود و حضرت عيسي  خداوند نه

 ما ينبغي للرحمن ان يتخذ و« :داند ميرا يي مبها  ساحت خود را از چنين نسبت،طور كلي به
» قل الحمدهللا الذي لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك في الملك«؛ )92/مريم(»لداو
 27-26/حديد(كند ميهي معرفي و پيامبر اال) 59/فزخر(و عيسي را بنده خود  )111/اسراء(
. عيسي نيز هرگز ادعاي الوهيت نكرده و خود را خداي متجسد نخوانده است .)6/صف و

جا عيسي از نسبت  كشاند و در آن ميي قيامت را به تصوير ها خداوند در قرآن يكي از صحنه
 عيسي ابن مريم ءأنت قلت و اذ قال اهللا يا «:جويد ميي  تبرّاند ار به او دادهالوهيتي كه كفّ

ما يكون لي أن أقول ما ليس بحقٍ لهين من دون اهللا قال سبحانك اِ  ميأتخذوني و اللناس 
ما .  في نفسي و ال اعلم ما في نفسك أنك انت علّام الغيوبن كنت قلته فقد علمته تعلم ماا

 –116/مائده(»...اهللا ربي و ربكم و كنت عليهم شهيدا قلت لهم اال أمرتني به أن اعبدو
117(.   

 ولي هرگز اين توصيفات ،ياد كرده است» كلمه اهللا«و » كلمه«قرآن از مسيح با توصيف 
  مي اهللا معرفي ه نساء، عيسي را پيامبر و كلمي ره خداوند در سو.به معناي الوهيت نيست

يا اهل الكتاب ال تغلوا في  « : كند ميگونه الوهيتي را از او نفي   هر، ولي در عين حال،كند
دينكم و ال تقولوا علي اهللا اال الحقّ انما المسيح عيسي ابن مريم رسول اهللا و كلمته ألقاها 

 رسله و ال تقولوا ثالثه أنتهوا خيرا لكم أنّما اهللا أله واحد الي مريم و روح منه فأمنوا باهللا و
لن يستنكف . سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات و ما في االرض و كفي باهللا وكيال 
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يستكبر  المسيح ان يكون عبد اهللا و ال المالئكه المقربون و من يستنكف عن عبادته و

 منشور قرآن در مقابله با عقايد اصلي دو آيهاين  .)172-171/نساء(»عاميفسيحشرهم اليه ج
. 2عيسي پسر مريم است و نه پسر خدا؛ . 1:  كند ميمسيحيت است كه بر مواضع زير تأكيد 

 كه ، از حضرت عيسيگونه الوهيت نفي هر. 3؛ »رسول اهللا« :خدا معرفي او به عنوان پيامبر
ضرورت خاتمه دادن به اعتقاد به . 4؛ »ثهال تقولوا ثال «: شود مي» تثليث«به گاه منجر 

نفي . 6؛ »انما اهللا اله واحد «:تأكيد بر يكتايي خداوند. 5؛ »انتهوا خير لكم «:الوهيت مسيح
له ما في « :استچيز ملك خدا  همه. 7؛ »سبحانه ان يكون له ولد «:انتساب فرزند به خداوند

عبد » كلمه«پس . 9؛ »كفي باهللا وكيالً« :نيازي به غير خدا بي. 8؛ »ما في االرض السموات و
يستنكف المسيح ان يكون عبد ال« : عبد او هستند مقرّبي طور كه مالئكه  همان،خداست

چه گفته شد، معلوم گرديد كه  بنا بر آن .)173:ص، 12(»اهللا و ال المالئكه المقربون
. 2؛ هيو پيامبر االمعرفي عيسي به عنوان مخلوق، بنده . 1: شناسي قرآن دو بعد دارد مسيح

 چه به ،بودن چه به صورت تشريفي» پسر خدا« نفي وازلي بودن  نفي هرگونه الوهيت و
  . صورت واقعي

  ي قرآنيها هاي عقلي با درون مايه استدالل. 2. 5
 به اثبات نادرستي ،ي عقليها ي قرآني و نيز استداللها مايه هيدانان مسلمان با دروناال

 تجسد مستلزم ي  معتقدند كه انديشهها آن. اند  تجسد پرداختهعقايد مسيحيان در باب
 منزّه ها آني  اموري چون اتّحاد، حلول و تركيب است كه ذات اقدس حق تعالي از همه

  . اند اند كه از نظر عقلي محال كه همگي از اموري است، چرا
ز راه يافته به ميآ ي شركها ي از قرآن به نفي انديشه آيات فراوان،طور كه اشاره شد همان
 ين سلسله آيات قرآنيتوان در رأس ا مي توحيد را ي  پرداخته است كه سورهمسيحيت

به معني شباهت در مقام و رتبه » و لم يكن له كفواً احد« ي در آيه »كفو« ي واژه. دانست
با   »واحد«ذاتي است و  درون به مفهوم نفي هر نوع كثرت و تركيب »احد «است و 
 بنابراين  .)176: ص،11، ج 26(كند زيادت صفات را از ذات نفي ميار بودن، هت قخصوصي

الوجود بودن  واجبهمچنين . ذات حق تعالي نه همتاي بيروني دارد نه تركيب دروني
. كند يزي حلول نميدر چ ، محل نبوده يعني خداوند داراي،خداوند مستلزم نفي محل است

به  .چيز است ول است و خداوند بي نياز از همهبراي حلكننده نيازمند محلي  زيرا شيء حلول
حلول خداوند در كالبد  مستلزم پذيرش اتحاد، تركيب و  اعتقاد به تجسد،عبارت ديگر
 ،)2:ص، 4(يط استبس الوجود بودنش، ر حالي كه خداوند به اقتضاي واجب د،مسيح است

كه ذات واجب   در حالي،است خويش است و نياز مستلزم امكان يب نيازمند اجزازيرا مركّ
    .)98-97: صص، 27( استالوجود از نياز مبرّ
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  : كار رفته استه حلول به چند معنا ب

در . ثرؤ مانند قيام اثر به م،به معناي قيام موجودي به موجود ديگر در اصل وجود. الف
ر  د، ديگري باشدءصورت جايز بودن حلول براي خداوند، بايد ذات حق تعالي معلول شي

-110:صص ،21(العلل است نه معلول تلثر است نه متأثر و خود عؤالوجود م حالي كه واجب
  ؛ )111

  ؛     به معناي حلول كردن جسمي در جسمي ديگر.ب
د حلول رنگ سفيد در  مانن، در جسمعرَضيك  يعني حلول ، به معناي عارض شدن.ج 

ز ذات حق تعالي به دور حلول ا  روشن است كه هر سه قسمِ .)407: ص، 23( يك جسم
الوجود از هر نوع نياز   زيرا همگي مستلزم محل و مكان حلول هستند و ذات واجب،است
 حلول به معناي ادعاي عينيت اشيا با ذات ، ديگربيان به   .)157-156: صص، 29(استمبرّ

 چون اگر ؛كند الوجود در هيچ چيز حلول نمي در حالي كه واجب ،)194:ص، 22(حق است 
 اگر خدا در ،صورت مانند حرارت و برودت و حركت، در اين،لول به معني عروض باشدح

ق  و اگر به معني تعلّ؛شود و آن صحيح نيست م ميز و مجس متحي،بدن عارف حلول كند
 چون نفس مخصوص به يك بدن است و به ، باز باطل است،ق نفس به بدن مانند تعلّ،باشد

ط و احاطه بر قلب ق علت به معلول و تسلّگر به معني تعلّخداي تعالي اختصاص ندارد و ا
 مخلوقات دارد و به آن حلول ي ق و احاطه را خداي تعالي به همهعارف باشد، اين نوع تعلّ

 :ص،23(نامند  همچنين اگر مراد لطف و عنايت خاص باشد اين را هم حلول نمي.گويند نمي
كند، به اين معني است كه او   حلول نمييم خداوند در جسميگو بنابراين وقتي مي .)407

چ ق به جرم عالم، يا هيچ فردي از اجسام نيست و امكان ندارد به هينيرويي وابسته و متعلّ
خداوند از محدوديت و ملموس بودن   .)104: ص، 27(چيزي وابستگي وجودي داشته باشد

در .  براي او نيستيهيچ چيز قادر به محدود ساختن و مرز بند. و توصيف شدن فراتر است
ه است خدايي منزّ:  فرمود)ع(كه امام صادق  چنان،ن مطلب اشاره شده استيروايات هم بد
چيزي همانند او نيست و اوست شنوا و بينا، محدود و ، داند او چگونه است كه كسي نمي
 هو ن  گيرد، يابند و چيزي او را فرا نمي  او را در نمي و حواسها د و چشمشو محسوس نمي

   .)104:  ص،1، ج32( سازي بندي و محدود جسم است، نه صورت، نه داراي مرز
حاد حقيقي به معناي يكي  زيرا اتّ،حاد خداوند با موجود ديگر از محاالت عقلي استاتّ

گونه   چند، در ذهن،ديگر است كه اگرچه قابل تحقق نيست  با يكءشدن حقيقي دو شي
 باز هم دو موجود ،حادحد شوند كه در عين اتّاي متّ گونه با هم به ءدو شي. 1: شود ميتصور 

  ؛ ديگر باشند متمايز از يك
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 نشين دو نابود شود و شي جديدي جاحد شوند كه هراي متّ  با هم به گونهءدو شي. 2

  ؛ آن دو گردد
.  باقي بماندها آني از  نابود شده و فقط يكء ولي يك شي،حد شوند با هم متّءدو شي. 3

حادي صورت نگرفته  متمايز باقي بمانند اتّ چون وقتي دو موجود،حال است مفرض اول
: ص ،10(كند  صدق نميها آنحاد بر اتّ ،فرض دوم و سوم اگرچه امكان تحقق دارند. است
د در الوجود است و تعد زيرا خداوند واجب ،حاد براي خداوند محال استاتّ عالوه بر اين،  .)74

 واجب حاد يابد، قطعاً آن موجوداگر قرار است با موجود ديگري اتّبنابراين . وي راه ندارد
ديگر را   لوازم و احكام يكحد متّءجا كه دو شي الوجود نبوده و ممكن الوجود است و از آن

 لوازم و   احكام و لوازم آن ممكن الوجود براي ذات حق ثابت باشد و پس بايد،پذيرند مي
 چون ، چنين چيزي محال است ثابت گردد، كهممكن براي آن  نيزاحكام واجب الوجود

تنها با موجودي  بنابراين خداوند نه  .)158: ص،29(شود زم انقالب در ماهيت آن دو ميمستل
 يعني محال است صفت يا حالتي ،شود  حوادث هم واقع نمييابد، بلكه محلّ حاد نمياتّ

 كمال است ن اين صفت يا حالت چون اگر داشت؛ا كند كه قبالً فاقد آن بوده استجديد پيد
 اگر  همچنيناستبايد از اول آن را دارا باشد و اگر نقص است ساحت قدس او از نقص مبرّ

اين صفت از لوازم ذاتي اوست، از ازل آن را دارا بوده است و اگر از لوازم ذاتي او نيست در 
ه ممكنات منزّ كه ساحت قدس حق تعالي از ورود شود مي از ممكنات محسوب ،صورت اين

  . است
ه از جزء، زمان و مكان، اندازه، قرب و بعد بر اساس آنچه گفته شد خداوند ذاتي منزّ

حاد  نه با چيزي اتّ وشود  ميكند، نه چيزي در ذات او حلّ  مينه در چيزي حلول؛ است
 او را فراتر از نهايت و زمان و احاطه و شمارش معرفي )ع(طور كه علي  همان،يابد مي
ذات خداوند متعال   .)307: ص،4، ج 36( صفات دال بر مقدار و مكاني  برتر از همه؛كند مي

توحيد حقيقي آن است كه در مورد ذات خدا  .)153: ص ،همان( نيست  قابل انقسام به اجزا
زيرا آنچه عقل در مورد ذات خدا تصور  ،)530:ص ،470، حكمت 2( چيزي را تصور نكنيم

رس عقل  تنها در دست حقيقت ذات خدا نه. نه خداي حقيقي كند مخلوق ذهن ماست مي
   .)85-84: ص ص،2حديث ،24(رس عرشيان نيز فراتر است  بلكه از دست،انسان نيست

 از سه ، هر چيزي با وجودي رابطهتوان گفت كه  ميبا استفاده از استدالل فلسفي ديگر 
يك به  محال است كه هر. دالوجو و ممتنعالوجودالوجود، ممكنواجب :حال خارج نيست

الوجود يا واجب ذاتي به ممكن به عبارت ديگر، اگر قرار باشد واجب. ديگري تبديل شود
. با هم جمع شوند» محال بودن عدم«و » امكان عدم« بايد ، در اين صورت،تبديل شود

   بنابراين اگر قرار باشد كلمه به.)47:ص، 25(ي است كه اين امر عقالً محال استبديه
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الوجود تبديل شده و اين محال بديهي  الوجود به ممكن واجب،جسم تبديل شود، در واقع

    .است
 گرايانه از عهد جديد نقد تفسير ظاهر. 3. 5

. و گوناگوني در مورد مسيح استشناسي عهد جديد مشتمل بر سخنان متنوع  يحمس
ي   با استدالل بر غلبهبرخي.  را بر معاني حقيقي حمل كردها آن ي توان همه ميشك ن بي

دانسته و در ناشدني  تأويل  راها آنندگي عيسي مسيح، مدارانه در گزارش ز ي انسانها گزاره
آنچه در : گويد ميعالمه طباطبايي . ي مخالف آن را تأويل نمودها نتيجه، معتقدند بايد گزاره

نند ساير آن بودند اين است كه وي ما زندگي عيسي مسيح مشاهده شده و مردم شاهد
زندگى كرده و اناجيل هم به اين زندگي  انسان،  بر طبق ناموس جارى در حياتها ناانس

اند؛ افعالي مانند خوردن، نوشيدن، خوابيدن، سخن گفتن، راه رفتن،  معمولي اشاره كرده
دهد اين همه ظواهر را  طورى كه هيچ عاقلى به خود اجازه نمى  به؛ت و خسته شدنمسافر

كرده  مي خدا را عبادت از سوي ديگر، عيسي.  تأويل نمايدر حمل كرده آن رابر خالف ظاه
نموده  ميكرده و مردم را نيز دعوت به عبادت خداي تعالي  ميو دست دعا به سوي او دراز 

 صالح ي  و بندهها نا انساني مانند ساير انس بايد بپذيريم كه مسيح،با قبول اين مطالب .است
 .)246:  ص،5، ج26 ( استخداوند متعال بوده

آن كس كه مرا «كسي به برخي آيات كتاب مقدس مانند در مقابل اين استدالل، اگر 
 بايد بگوييم منظور مسيح رؤيت ،استناد كند) 8: 14يوحنا  (»ديده پدر را ديده است

 انبيا و از جمله من  ،خواهد بگويد اگرچه رؤيت خدا محال است مي بلكه وي ،ظاهري نيست
اي كه از من و ساير كنيم از جانب خداست و هر معجزه ميكه صادر  ميمر و نهي يا حكهر ا
 امام محمد غزالي در شرح اين عبارت .)44:ص ،30(شود ميبينيد به قدرت او انجام  ميانبيا 
 راد عيسي از يكي  بودن او با خداعلت آزار و اذيت يهود اين بود كه گمان كردند م: گويد مي

 عيسي مجازي خودولي .  مدعي الوهيت شده استاهري بوده و حقيقتاً عيسيمفهوم ظ
 زنيد ميهي تهمت كفر گويد شما به رسول اال ميسازد و  ميرا با يك مثال روشن  بودن آن

 دليل ديگري ؟هاي نارواستو مبرّا از اين نسبتدر حالي كه او از سوي خدا فرستاده شده 
اي پدر  «:باشد مي دعاي او در حق شاگردانش جازي استدهد تعبير عيسي م ميكه نشان 

يوحنا (» يكي باشند من عطا كردي نگاه دار تا چون ماوس ايشان را در نام خويش كه برقد
 پس بايد شاگردان او هم ،حاد، حقيقي بوده و الوهيت باشد اگر مراد عيسي از اتّ.)11: 17

كند و  ميكس چنين برداشتي از اين آيه ناستحقاق الوهيت داشته باشند، در حالي كه هيچ 
خواهد كه شاگردانش مشمول عنايت و  مي عيسي از خدا ،در واقع. دانند ميرا مجاز  همه آن

 . رضاي خدا باشدشان فقط برايگونه كه دوستي و دشمني  آن،هي شوندتوفيق و هدايت اال
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آن كس كه « :سان با خدا داردحاد انن برداشت را از اتّمياش به قرنتيان هپولس هم در نامه

 يعني پولس هم به .)17 : 6نامه اول به قرنتيان (»شود با او يك روح است مي يگانه با خدا
، 30(قي راحاد ظاهري و حقيكند نه اتّ مين معناي مجازي را استنباط مي ه،طور دقيق

   .)41-39 :صص
  .كند ميمه وارد  به درك درست از آن لطمطلبي، فهم هر تقطيع كالم دراصوالً 

تعبير عيسي در مورد يكي .  بايد صدر و ذيل عبارت و سياق كالم را در نظر گرفتبنابراين
گويد  مي ها آنمسيح در ابتدا به  . وي با يهود استي بودن خودش و خدا بعد از مناقشه

ن شما م «:گويد مي داود اشاره دارد كه رميمزاو اين عبارت به آيات » شما خدايان هستيد«
 اما شما مانند هر انسان ديگر ،را خدايان خواندم و لقب فرزندان خداي متعال را به شما دادم

طور كه اين   همان،طور دقيق خواهد بگويد به ميعيسي ). 6-7: 82ر ميمزا(» خواهيد مرد
سپس عيسي اشاره . است تعبير يگانگي من و خدا هم مجازي ،لقب براي شما مجازي است

گوييد كفر  ميگسيل داشته شما به كسي كه پدر او را وقف كرده و به جهان « :كند مي
 پدر. كند كه او با پدر فرق دارد مي در واقع، عيسي تصريح .)36 : 10يوحنا  (»گويد مي

عالوه .  نه خود خدا، استخدابه عبارت ديگر، او رسول . خدايي است كه او را فرستاده است
چه . كرد مي آن را به صراحت اعالم اً حتم،ناي حقيقي بود مع اگر مراد عيسي،بر اين

داشت كه از چنين برداشتي بهراسد و منكر آن شود؟ اگر او واقعاً خدا بود، ارعاب و  ميلزو
    .)133-135: صص، 17 (توانست مانع اعالم الوهيتش شود ميتهديد يهود هم ن

 ،طور مثال به. توانيم ببينيم مينيز   ميمتون اسالها و مجازها را در  مشابه اين نوع تمثيل
 حديثي نقل شده مبني بر اين كه بنده با انجام نوافل ،ات و نوافلت مستحبمي مورد اهدر
و مايزال  «:شود ميشود كه خدا چشم و گوش و دست و پاي او  ميقدر محبوب خدا  آن

الذي يسمع به، و بصره الذي حبه، فاذا أَحببته، كنت سمعه  اَ يتقرب الي بالنوافل حتيعبدي
:  ص،، كتاب الرقاق4 ج ،11( »...يبصر به و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها

خداوند از داشتن اعضا گرنه ساحت  ه معناي روايت از باب مجاز است وواضح است ك .)188
  .ه است منزّها آنو جوارح يا حلول در 

  

 نتيجه. 6
  :رد زير به عنوان نتيجه تأكيد كردر مواتوان ب مي ،از آنچه گفته شد

 مسيح و به هي در قالب عيسي ازليِ االي تجسد به معناي به جسم درآمدن كلمه .1
 .هيات مسيحيت استترين اصل اال مهم» خداي پسر«شده از خدا و  عنوان تنها پسرِ زاده

  الـم افعـاي معرفي شده است كه ه هـح به گونـي عهد جديد، مسيها هـدر نوشت .2
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ده شده است و مينا» پسر انسان«هي؛ هم انساني به او نسبت داده شده است و هم افعال اال

 از اين رو، امر داير بين اين دو گزينه است كه كدام يك از طرفين به .»پسر خدا«هم 
 .صورت حقيقي قصد شده است و كدام به صورت مجازي

3. ي ها عيسي است گزارهدالّ بر الوهيت يي كه به ظاهر ها  سنتي گزارهمسيحيت
دانان  هيبا اين حال، از گذشته تا كنون، برخي از اال. بخش و حقيقي تلقي كرده است معرفت

 .اي معنا نمودند مسيحي تجسد خدا در مسيح را مجازي يا اسطوره
 تعابيري چون پسر خدا و نيز پدر در عهد عتيق و عدم كاربرد ي با توجه به سابقه .4

هيات  تنها در اال، بايد گفت كه منشأ انحراف در فهم اين مفاهيم در معناي حقيقي،ها آن
ي عهد ها ناپذيري گزاره با توجه به تأويل. اق افتاده استمسيحي بعد از عصر خود عيسي اتف

 افعال كامالً بشري به عيسي نسبت داده شده است، راهي جز مجازي ها آنجديد كه در 
 .كند نيست ميرفي يي كه او را فوق بشر معها دانستن گزاره

 در مورد  مكي و مدني نزول، مسيحيان را از غلوي  در طول دو دورهقرآن كريم .5
 ي ز بودن و غير عقالني بودن عقيدهميآ  را از شركها آنحضرت عيسي برحذر داشته و 

 .تجسد آگاه ساخته است
 ي قرآني و نيز اصول عقلي محض،ها هي دانان مسلمان با توجه به درون مايهاال .6

براهين قوي عقلي در نفي تجسد اقامه كرده اند و لوازم تجسد نظير حلول، اتّحاد و تركيب 
 . اند هي را ممتنع دانستهدر مورد ذات اقدس اال

 همچون جان هيك و مونتگمري ، مسيحي در قرن بيستمي دانان برجسته االهي .7
به نظر . اند اي خوانده ورهشناسي، تجسد را امري اسط ي علم زبانها شرفتوات، با توجه به پي

 ،اين دانشمندان سبب خواهد شد كه در قرن بيست و يكم  ميرسد كه حركت عل مي
  . تاريخ اديان سپرده شودي به موزه) تجسد( مسيحيت ي ترين عقيده مهم

  

  ها يادداشت
1- incarnation                    2- Original sin                   3 – redemption       
4- origen                            5- John Hick                      6- Michael Goulder              
7- William Watt                8- Winston King                9- Ernst Cassirer          
10- Don Cupitt              11- Richard Braithwaite        12- Paul Tillich 
13- iconic                         14- Myth                             15- sacrificial death          
16- resurrection of Jesus Christ     17- allegorically    18- pneumatically                     
19- Islam and Christian Monotheism             20- Ian Grombie                    
21- The Myth of God Incarnate        22- Nicene Constantinopolitan Creed              
23- Jesus Christ is the only –begotten Son of God, begotten of the Father 
before all worlds (50, p: 64).                
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