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  ؟ تثليث چيست : الف
   حساس بودن موضوع

مسيحيان در بارة خدا چه اعتقادی دارند؟ آيا به سه خدا قائلند؟ آيا معتقدند که 
؟ آيا خدا  خدا همسری اختيار کرد و صاحب فرزندی شد به نام عيسی مسيح

  ؟ ؟ تثليث چيست شريکی برای خود اختيار کرده است
ترين و  ی مسيح از حساس موضوع تثليث و پسر خدا بودِن عيس

هنگام  بسياری به. باشد انگيزترين موضوعات کتابمقدس و مسيحيت می بحث
ای شرح دهند که برای ذهن  گونه اند آنها را به ، کوشيده تشريح اين دو عقيدت

  .، موجه و منطقی و قابل قبول باشد بشری
  

   ، نه اثبات توضيح
سر خدا بودِن عيسی را اثبات کنيم و قصد نداريم تثليث يا پ ، اما در اين مقاله

ها  ما فقط خواهيم کوشيد اين موضوع.  نشان دهيم که چنين اعتقادی منطقی است
قصد .  های مسيحی آمده است را آنطور تشريح کنيم که در کتابمقدس و اعتقادنامه

، نه اثبات موضوع و  ما آشنايی خوانندگان عزيز با انديشه و ديدگاه مسيحيت است
  . ل در مورد آنَجَد

  
   ضرورت پذيرش ناتوانی بشری

پذير  کمک خود او امکان يقين و اعتقاد ما اين است که درک ذات الهی فقط به 
، انتظار  ، وگرنه نبايد از مغز چندصد گرمی انسان که مخلوق دست خداست است

های  رغم توانايی برود که خالق خود را بشناسد، همانگونه که کامپيوتر، علی
  .باشد اش نمی ، قادر به درک ذات سازنده اش العاده قخار

  
   ترتيب موضوعات اين مقاله

، نخست اعتقاد مسيحيان را در خصوص وحدانيت خدا و تثليث  در اين مقاله 
سپس شرح خواهيم داد .  تشريح کنيم و آن را تا آنجا که ممکن است روشن سازيم

،  ، با تشريح بخشهايی از کتابمقدس پس از آن.  که چرا عقيده به تثليث شکل گرفت
  . عيسی مسيح چيست» پسر خدا بودِن«توضيح خواهيم داد که منظور مسيحيان از 

  
  

  ؟اعتقاد دارند» يک خدا«آيا مسيحيان به 
الزم »  پسر خدا بودِن عيسی مسيح«و »  تثليث«پيش از بحث در خصوص 

  . است بر اعتقاد مسيحيت به خدای واحد تأکيد بگذاريم



4 
  

   در عهدعتيق
اند، تأئيد شده  در کتابمقدس همة صفاتی که اديان ابراهيمی برای خدا قائل شده

، چه در  های متعددی آيه.  ترين آنها، وحدانيت يا يگانگی خداست است که مهم
يکی از . دارد عهدعتيق و چه در عهدجديد، وحدانيت خدا را با قاطعيت اعالم می

يهوديان »  شهادتين«شود که در واقع در حکم  ت می، در تورات موسی ياف اين آيات
در عصری که تمام ملل دنيا پرستش خدايان متعدد را امری بديهی . باشد می
يهوه خدای ! ، بشنو ای اسرائيل « :پنداشتند، موسی به قوم اسرائيل چنين فرمود می

خود ، خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت  پس يهوه.  ما، يهوه واحد است
 سال پيش 700در کتاب اشعيای نبی نيز که حدود .  )5 و ۴ :6تثنيه (» محبت نما

که ...  خداوند، پادشاه اسرائيل « :فرمايد ، خداوند چنين می از مسيح نوشته شده
، و غير از من   من اول هستم و من آخر هستم :گويد ولی ايشان است چنين می

  ).6 :۴۴اشعيا (»  خدايی نيست
 
 

  جديددر عهد
انديشة يکتا بودن خدا توسط عيسی مسيح و رسوالن او در عهدجديد نيز  

عيسی مسيح در بحثی که با يکی از فقهای يهود .  مورد تأکيد قرار گرفته است
و يکی از کاتبان چون  « :، اين موضوع را تأکيد کرد؛ ماجرا به اين شکل بود داشت

، از او پرسيد  اب نيکو داد، پيش آمده، ديد که ايشان را جو مباحثه ايشان را شنيده
اول همه احکام اين "عيسی او را جواب داد که " ؟ اول همه احکام کدام است"که 

و خداوند خدای .  ، خداوند خدای ما خداوند واحد است است که بشنو ای اسرائيل
تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما که  خود را به

  ).30- 29 :12انجيل مرقس (» "... از احکام اين استاول 
،  ما را يک خدا است « : ، رسول برجستة مسيح نير چنين فرموده است  پولس

، و يک خداوند، يعنی عيسی  يعنی پدر که همه چيز از اوست و ما برای او هستيم
 در اين). 6 :8اول قرنتيان (»  مسيح که همه چيز از اوست و ما از او هستيم

، از نقل  خاطر محدوديت زمان شماری هست که به ، در کتابمقدس آيات بی زمينه
  . کنيم آنها خودداری می

، خدا يکی  ، بدون هيچگونه ترديدی ، مطابق تعليم صريح کتابمقدس  بنابراين
کسی را نيز در جالل خود شريک . است و خدای ديگری جز او وجود ندارد

  .سازد نمی
  

  ؟ ث چيستپس اعتقاد به تثلي
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؟ چرا  چيست»  تثليث«پس اگر مسيحيان فقط به يک خدا قائلند، عقيدت  

القدس نيز از ذات الهی برخوردارند؟ آيا  مسيحيان معتقدند که عيسی مسيح و روح
  ؟ القدس اين بدان معنی نيست که سه خدا وجود دارد، يعنی پدر و پسر و روح

 
   تثليث" علمی"تعريف 

، الزم  زبانی ساده تعريف کنيم و توضيح دهيم را به»  تثليث«پيش از آنکه  
مورد قبول »  علمی«اين تعريف .  آن را ارائه دهيم»  علمی«است نخست تعريف 

های مسيحی است و مرجع نهايی اعتقاد مسيحيان در خصوص اين  تمامی فرقه
  .باشد موضوع می
،  بنابراين.  آيد می»  سه«به معنی »  َثالَثه«از کلمة عربی »  تثليث«اصطالح 
  .» شدن)  در ُالوهيت(گانگی  قائل به سه...  سه بخش کردن«تثليث يعنی 

؛ اين  کنيم ، نقل می در کتاب فرهنگ لغات کتابمقدس در مورد تثليث آمده
 خدايی نيست -1 « :دهد ، اينچنين توضيح می ، تثليث را در سه عبارت ساده فرهنگ
 -3.  طور کامل و ابدی خدا است دس هر يک بهالق  پدر، پسر، و روح- 2؛  جز يکی

اما خدای تثليث قابل »  .باشد القدس هر يک شخص متمايزی می پدر، پسر، و روح
، و پسر  توان گفت که خدای پدر يک سوِم تماميت خداست ، يعنی نمی تجزيه نيست

  . القدس هم يک سوم نيز يک سوم و روح
اکنون به تعاريف . باشد تثليث می اينها تعريف ساده و درضمن رسمی آموزة 

های مختلف مسيحيت اخذ  های اصول اعتقادات متعلق به فرقه تر که از کتاب فنی
  .، توجه بفرماييد شده
اين کتاب معرف .  کنيم نقل می»  الهيات مسيحی«نخستين تعريف را از کتاب   

ثليث چنين ، ت در اين کتاب. باشد از فرقة پروتستان می»  آرمينيوسی«اعتقادات 
به اين معنی "  تثليث اقدس"، اصطالح  در الهيات مسيحی « : تعريف شده است

ذات بوده  است که در خدای واحد، سه شخصيت يا ُاقنوِم مشخص وجود دارد که هم
 ما خدای واحد را که دارای سه اقنوم. اند اْلُقُدس معروف و به نام پدر و پسر و روح

اين اعتقاد را به اين صورت بيان  تقادنامة آتاناسيوساع.  کنيم باشد، عبادت می می
باشد و تثليث را که دارای وحدت  ما خدای واحد را که دارای تثليث می " :کند می
اقانيم ثالثه از يکديگر متمايز هستند، ولی ذات الهی را .  نماييم باشد، عبادت می می

ابديت و تساوی همانند اين سه اقنوم با يکديگر دارای .  دانيم قابل تقسيم نمی
، و تثليث کامل را در وحدانيت  طوری که ما وحدانيت کامل را در تثليث باشند، به می

  » . نماييم عبادت می
نوشتة عاِلم بزرگ »  خالصة اعتقادات مسيحی«تعريف ديگری را از کتاب   

اين کتاب معرف اعتقادات .  کنيم نقل می) 1957-187۴(، لوئيس برکوف  الهيات
در اين ). اکثر پروتستانها پيرو اين نظام عقيدتی هستند(باشد  می»  کالوينيستی«

دهد که خدا در  کتابمقدس تعليم می « : ، عقيدت تثليث چنين تبيين شده است کتاب
وجود دارد، يعنی پدر و )  يا اقنوم(صورت سه شخص  ، به عين حال که واحد است
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توانند با  ، چنان ماهيتی دارند که می اين سه در عين حال...  القدس پسر و روح

، و  تواند با پسر سخن گويد و بالعکس پدر می. يکديگر وارد رابطة شخصی شوند
راز واقعی تثليث در اين است که هر . القدس را صادر کنند توانند روح هر دو می

، و اينکه اين  ها از تمامی و کل ذات يا جوهر الهی برخوردار است يک از شخص
، يکی  اين سه در ذات. ها موجوديت ندارد  الهی خارج و جدا از اين شخصجوهر

، نخست پدر قرار  توان گفت که به ترتيب موجوديت ، گرچه می تابع ديگری نيست
های ايشان نيز منعکس  اين ترتيب در نقش.  القدس دارد، دوم پسر، و سوم روح

  » .باشد می
نيز تثليث اينچنين تبيين شده »  کاصول اعتقادات کليسای کاتولي«در کتاب   
،  ما قائل به سه خدا نيستيم.   تثليْث واحد است : اصل جزمی تثليث اقدس « : است

های الهی  شخص. » ذات تثليِث هم«، يعنی  بلکه به يک خدای واحد در سه شخص
پدر  " : در الوهيِت يکتا شريک نيستند، بلکه هر يک از آنها، خدای کامل است

، و پدر و پسر همانی  ، و پسر همانی است که پدر است ت که پسر استهمانی اس
هر يک از ." ، يعنی در طبيعت خود، يک خدای واحد القدس است هستند که روح

  » . ، جوهر، يا ماهيت الهی ، يعنی ذات اين سه شخص همين واقعيت است
  

   تعريف و توضيح ساده
اما اين خدای واحد . عقيده دارد، مسيحيت به يک خدای واحد  عبارتی ساده به 

و )  عيسی مسيح(باشد، يعنی پدر و پسر  می»  شخص«در درون خود دارای سه 
هستند؛ هيچيک از ديگری » خدا«اين هر سه شخص به يک اندازه .  القدس روح

را تشکيل » سه خدا«،  اما اين سه شخص.  خدا نيست» کمتر«يا » بيشتر«
  .رادهند، بلکه يک خدای واحد  نمی

، يعنی  ، برای خود وجودی مستقل است ، هر يک از اين سه شخص  درضمن
نيز نه پدر است و نه » پسر«.  القدس نه پسر است و نه روح» پدر«اينکه 
  .نيز نه پدر است و نه پسر»  القدس روح«.  القدس روح

که خدا گاه خود را »  نيست« همچنين بايد تذکر داد که منظور از تثليث اين 
صورت  و گاه به» پسر«صورت  ، گاه به ساخت متجلی می» پدر«صورت  به

  . القدس روح
  

 
 
  ؟  يک تناقض : وحدانيت و تثليث

 
   تعريف وحدانيت خدا در کتابمقدس
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خدا را در »  وحدانيت«، نخست بايد تعريف  برای پاسخگويی بهتر به اين سؤال 

  .کتابمقدس مشخص کرد
پرستان و  در مقابل تعدد و کثرت خدايان بت، واحد بودِن خدا   در کتابمقدس

ايشان قائل به خدايان متعددی بودند که هر يک بخشی .  پرستان قرار داشت شيطان
خاطر منافع  اين خدايان به.  از عالم هستی را آفريده بود و بر آن حاکميت داشت

ر خود اغلب با هم در تخاصم بودند و بشر و طبيعت نيز از نزاع ميان آنها دچا
.  مورد بحث قرار گرفته است A-1 تفصيل در مقاله اين موضوع به. شد مصائب می

اعتقاد به اين حقيقت که تمامی عالم هستی با تمامی جزئيات آن را فقط يک خدا 
؛ اين ايمان فقط در  تنهايی آفريد، برای نخستين بار در دين يهود مکشوف گشت به

، اين اعتقاد برای نخستين بار   مسيحيتبا ظهور.  ميان قوم يهود حاکم بود و بس
جالب است بدانيم که وقتی مسيحيان اعتقاد به . به نقاط مختلف جهان برده شد

دادند، روميها و يونانيهای  خدای يگانه را در امپراطوری روم ترويج می
کردند، چون منکر وجود خدايان  می» الحاد«پرست ايشان را متهم به  چندگانه

  !متعدد بودند
، در نقطه مقابِل تعدد خدايان متخاصم و  ، وحدت خدا در کتابمقدس بدينسان 

گفت که منشأ و مقدراِت عالم  يعنی کتابمقدس می.  پرستان قرار داشت بوالهوس بت
قرار دارد، »  يک خدا و خالق«يا »  يک حکومت«يا »  يک نظام«هستی در دست 

  .»خدا«يا »  حکومت«نه چندين 
 
 
  

  ! در عالم هستی»  حکومت«فقط يک 
هر . اش کمک کند شايد يک مثال ناقص به درک مطلب در چارچوب تاريخی 

کند که بر تمامی شئون آن کشور حاکميت  کشوری را يک حکومت واحد اداره می
، کشور دچار بحران گردد و مدعيان مختلف بر  اما اگر در اثر مسائل سياسی. دارد

توان گفت که آن کشور  آنگاه ديگر نمیبخشهای مختلف مملکت حکمرانی کنند، 
الطوايفی  صورت ملوک يا در کشورهايی که به.  دارای يک حکومت واحد است

اما باز گرديم به کشورهايی که در .  شدند، حکومت واحدی وجود نداشت اداره می
آيا منظور از وحدت حکومت يعنی اينکه تمام امور . آنها حکومتی واحد وجود دارد

در بطِن يک .  کند؟ طبعًا چنين نيست دهد و اداره می واحد انجام میرا يک شخص 
حکومت و دولِت واحد، ارگانهای مختلفی وجود دارد، اما اينها همه هدف و اراده 

  .کنند و برنامة مشترکی را دنبال می
، يعنی هر بخش  الطوايفی است  اعتقاد به خدايان متعدد مشابه حکومت ملوک

، اعتقاد بر  خدايی اما در اعتقاد تک! کند ی از خدايان اداره میاز عالم خلقت را يک
، خالق تمامی هستی  ، يا يک وجود، يا يک ارگان اين است که يک نظام حکومتی
  .است و بر امور آن حاکميت دارد
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  » شخص«متشکل از سه »  حکومت«يک 
يت ، شايد ذهن ما نسبت به مسأله وحدانيت خدا در مسيح با چنين توضيحی 

، منظورمان  گوييم خدا يکی است در مسيحيت وقتی می. تر شده باشد اندکی روشن
اما اين به آن معنا نيست که اين خدا .  همين است که در پاراگراف پيشين ذکر کرديم

مسيحيت در مورد وجود خدا، به .  لزومًا در وجود يگانة خود دارای کثرت نيست
دای واحد که از سه شخص تشکيل يافته ، يعنی يک خ کثرت در وحدت معتقد است

اين سه شخص دارای ذات و جوهر يکسانی هستند، و از يک هدف و يک .  است
  .باشند اراده برخوردار می

  
   در تثليث»  شخص«کار هر 

. کند ، کار و نقش خاصی را ايفا می ، هر يک از سه شخص در تثليث مقدس 
پسر از ازليت از پدر مولود شده .  مولود اوست» پسر«؛  است» والد«خدای پدر 

  . است
، و » مجری طرح«بود، پسر »  طراح«، خدای پدر   در آفرينش عالم هستی

يعنی طرح را پدر . باشد يا گردانندة طرِح اجرا شده می» ضامن بقا«القدس  روح
القدس  مرحلة اجرا در آورد؛ و روح ؛ پسرش عيسی مسيح اين طرح را به ريخت

  .باشد  ضامن بقای آن میحافظ جهان خلقت و
؛ پسر به آمدنش به اين جهان آن را   در امر نجات بشر، طرح را باز پدر ريخت

القدس است که برنامة نجات را در دل انسانها  ؛ و اينک روح موقع اجرا گذاشت به
  .آورد عمل می و در اين جهان به

  
   يکی دو مثال

فراموش نکنيد که اينها .  آوريم ، يکی دو مثال می برای روشن شدن موضوع 
ها قطعًا ناقصند و تمامًا حق مطلب  اين مثل.  َمَثل هستند و در مثل نيز مناقشه نيست

  .ها الزامًا ربطی به اصل موضوع ندارد ، جزئيات مثل درضمن. کنند را ادا نمی
، آقای يوسفی که پدر  متشکل از سه عضو است»  يوسفی«فرض کنيد خانوادة 

اين سه نفر به يک ميزان . باشند  و سعيد که دو پسر او می، و منوچهر است
است که آقای يوسفی و سعيد »  يوسفی«هستند؛ منوچهر همانقدر »  يوسفی«

پدرش و برادرش سعيد برخوردار »  ذات«او از همان . هستند، نه کمتر و نه بيشتر
وسفی را ديده هر که منوچهر را ديد، انگار خانوادة ي. ، و نيز از همان اقتدار است
اما فقط . گويد می»  خانواده يوسفی«هر چه منوچهر بگويد، همان است که .  است

  !خانوادة يوسفی وجود دارد»  يک«
اين حکومت متشکل از يک رئيس مملکت . حکومت کشوری را در نظر بگيريد

دهند،  آيا به اين علت که اين حکومت را چند نفر تشکيل می. است و چند وزير
، اگر اين حکومت بخواهد  درضمن!  ؟ نه  گفت که اين حکومت واحد نيستتوان می
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با حکومت کشور ديگری مذاکره کند، آيا تمامی اعضای حکومت دست به سفر 

کنند و  بلکه يکی را از ميان خود انتخاب می!  روند؟ نه زنند و به آن کشور می می
ينده بگويد، همان است که هر چه آن نما. فرستند عنوان نماينده به آن کشور می به

  .گويد آن حکومت می
خدای يکتا اراده فرمود . و اين درست همان چيزی است که در الوهيت رخ داد

به زمين »  حکومت«اما الزم نبود تمامی . که برای نجات بشر به کره خاکی بيايد
هر . ، پسر خدا، انسان شد و به زمين آمد يعنی عيسی مسيح»  مجری طرح«. بيايد
، سخن  هر چه او گفت. هر که او را ديد، خدا را ديد. »بود«بود، او نيز » خدا«ه چ

او پسر خدا . او ذات خدا بود. هر که به او ايمان آورد، به خدا ايمان آورد. خدا بود
  !بود

  
   گيری آموزة تثليث چگونگی شکل

،  برای اينکه ببينيم آموزه و عقيدت تثليث از کجا آمد و چگونه شکل گرفت 
، چه در  در کتابمقدس.  ، مطرح کنيم نخست بايد اشاراتی را که در کتابمقدس آمده

های  انجيل و نوشته(و چه در عهدجديد ) توارت و کتب انبيای يهود(عهدعتيق 
، رويدادهايی حاکی از  ، رويدادها و مطالبی عجيبی ذکر شده است) رسوالن مسيح

صورت قابل رؤيت بر بشر  از خدا بهای  ، جلوه آن که در مقاطع خاصی از زمان
، در عين حال که ذات الهی کماکان در تمام عالم هستی وجود  ظاهر شده است

تجلی قابل رؤيت «توان آن را  شود که می ای مطرح می در واقع مقوله.  داشته است
، فقط به چند نمونه از اين رويدادها و  برای روشن شدن موضوع. ناميد» خدا

  . زيمپردا مطالب می
 

   در عهدعتيق
روشنی مکشوف نشده بود، اما  به»  تثليث«در عهدعتيق گرچه موضوع  

برانگيز بود، رويدادهايی که  رويدادهايی در آن قيد شده که برای يهوديان سؤال
کرد که آنها يقين  شد و کاری می طی آنها انسانی بر انبيا يا افراد برگزيده ظاهر می

، آن وجود را  علمای يهود برای توجيه اين مطلب!  ستبيابند که آن انسان خدا ا
سان فرشتگان ديگر، بلکه  ای به دانستند؛ نه فرشته خدا می»  فرشتة خاص«

  .شد او را خدا خواند ای که مظهر ذات خدا بود و می فرشته
، به سرزمين پدری خود باز  ، نوه ابراهيم ، زمانی که يعقوب عنوان مثال  به
، دچار اضطراب و تالطم  ر ترسی که از برادر خود در دل داشتخاط گردد، به می

،  در شب پيش از مالقات دو برادر، مرد ناشناسی بدون مقدمه قبلی. شود روحی می
، آن مرد  پيش از طلوع آفتاب. گيرد آيد و تا پگاه با او کشتی می به سراغ يعقوب می

تا  « :گويد عقوب به او میاما ي. کند ، قصد رفتن می که هنوز هويتش آشکار نشده
دهد و نام او را به  آن مرد يعقوب را برکت می» ! ، تو را رها نکنم مرا برکت ندهی



10 
،  يعقوب که عميقًا تحت تأثير اين رويداد قرار گرفته. دهد اسرائيل تغيير می

  ).30-2۴ :32پيدايش (» !خدا را روبرو ديدم و جانم رستگار شد « :گويد می
ين ماجرا، وقتی قوم اسرائيل در سرزمين کنعان سکنی گرفته  سالها پس از ا

شود که به او نويد تولد پسری را داد، پسری  بودند، زن نازايی با مردی مواجه می
مرد در . پرسد ، از آن مرد نامش را می شوهر آن زن. که برگزيده خدا خواهد بود

» ! ن عجيب استکنی چونکه آ چرا در باره اسم من سؤال می « :گويد جواب می
شوهر آن زن وقتی در مقام سپاسگزاری از خدا، در حضور آن مرد برای خدا 

کند، آن شخص ناگهان در ميان آتش و دود قربانی به آسمان باال  قربانی تقديم می
، از وحشت بر زمين  آن زن و شوهر با ديدن اين رويداد خارقالعاده. رود می
البته خواهيم مرد زيرا خدا را  « :گويد ن خود می، شوهر به ز در اين لحظه. افتند می

دانستند و  در واقع آنها، آن مرد يا آن فرشته را مظهر وجود خدا می» ! ديديم
اين ماجرا شباهت زيادی به ماجرای . کند کتابمقدس نيز اين تصور را نفی نمی

»  نسامسو«دنيا آمد، او را  وقتی فرزندشان به. مالقات يعقوب با آن مرد دارد
  . ناميدند، همان قهرمان معروف

های ديگر کتابمقدس نيز آياتی وجود دارد که به شخصی اشاره   در قسمت
، در  عنوان مثال به.  کند که الوهيت دارد و مظهر وجود خدا شناخته شده است می

برای ما  « : ، در مورد مسيحای موعود چنين پيشگويی شده است کتاب اشعيای نبی
 پسری به ما بخشيده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود؛ و اسم ولدی زاييده و

او عجيب و مشير و خدای قدير و پدر سرمدی و َسرور سالمتی خوانده خواهد 
توجه کنيد . باشد های عهدعتيق می ترين آيه اين يکی از عجيب). 6 :9اشعيا (» شد

خوانده » ی قدرتمندخدا«، نامش نيز  که در اين آيه آمده که اين پسر، پادشاه بوده
پدر «عالوه او  به. خوانده شود» خدا«عجيب است که يک پسر، . خواهد شد
،  تمام اين صفات و القاب. » سرمنشأ ابديت«، يعنی  نيز ناميده شده است»  سرمدی

  . صفات خدا هستند که به يک موجود انسانی نسبت داده شده است
که شديدًا )  يعنی عهدعتيق( شده  جالب اينجاست که اين مطالب در کتابی نوشته

مروج يکتاپرستی است و بارها مؤکدًا اعالم داشته که هيچ موجود ديگری نبايد در 
کنار خدا مورد پرستش واقع شود و خدا هيچگاه کس ديگری را در جالل خود 

  .سازد شريک نمی
 
 
 
  

  در عهدجديد
عهدعتيق در عهدجديد بسيار روشنتر از » تجلی قابل رؤيت خدا«موضوع  

  .شود مطرح می
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، نامزد  ای در خواب به يوسف ، فرشته ، پيش از تولد عيسی ناصری  نخست

دنيا خواهد آمد، از  گويد که فرزندی که از مريم به شود و به او می ، ظاهر می مريم
ای خواهد بود که  دهنده القدس در بطن مريم قرار گرفته و او همان نجات جانب روح

خواهد بود، »  عمانوئيل« پيشگويی کرده و گفته است که نامش اشعيا در مورد او
،  ، لقب عيسی ناصری در واقع). 2۴-20 :1 و متی 1۴ :7اشعيا (» خدا با ما«يعنی 

  .بود» در ميان انسانها«و » با انسانها«بود، زيرا او خدايی بود که »  عمانوئيل«
هايی که با  باحثه، چون رسالت خود را آغاز کرد، در م  همين عيسی ناصری
 کرد معرفی می» مساوی با خدا«و » پسر خدا«، خود را  علما و فقهای يهود داشت

   :به چند نمونه توجه بفرماييد. 
کاهنان يهود به او اعتراض . بيماری را شفا داد  روزی عيسی در روز شنبه

 کار کند و من نيز پدر من تا کنون کار می " : عيسی در جواب ايشان گفت«. کردند
تنها سبت  ، يهوديان بيشتر قصد قتل او کردند زيرا که نه پس از اين سبب."  کنم می

»  ساخت ، خود را مساوی خدا می شکست بلکه خدا را نيز پدر خود گفته را می
  ).17 و 16 :5انجيل يوحنا (

من و پدر يک  « : در مباحثة ديگری با سران مذهبی يهود، عيسی فرمود
آنگاه يهوديان باز سنگها برداشتند تا او  « :ران يهود اين بودواکنش س» . هستيم

از جانب پدر خود بسيار کارهای  " :عيسی بديشان جواب داد. را سنگسار کنند
يهوديان در " کنيد؟ سبب کداميک از آنها مرا سنگسار می به.  نيک به شما نمودم

سبب کفر، زيرا   بهکنيم بلکه سبب عمل نيک تو را سنگسار نمی به " :جواب گفتند
  ).33-30 :10يوحنا (» ! خوانی تو انسان هستی و خود را خدا می

کرد، چنين   و يک بار نيز وقتی در شب آخر با شاگردانش صحبت می
.  من راه و راستی و حيات هستم " : عيسی بدو گفت « :وگويی رد و بدل شد گفت

ناختيد، پدر مرا نيز ش اگر مرا می. آيد وسيله من نزد پدر نمی هيچکس جز به
ای  " : فيليپس بدو گفت." ايد شناسيد و او را ديده شناختيد و بعد از اين او را می می

، در  ای فيليپس " : عيسی بدو گفت."  آقا، پدر را به ما نشان ده که ما را کافی است
؛  ت؟ کسی که مرا ديد، پدر را ديده اس ای ، آيا مرا نشناخته ام اين مدت با شما بوده
  ).9- 6 :1۴يوحنا (» "؟ گويی پدر را به ما نشان ده پس چگونه تو می

  
   در صدر مسيحيت

، مسيحيان در  ، به گواهی اسناد تاريخی غيرمسيحی از همان آغاز مسيحيت 
آنان طبق . کردند تجمعات خود، عيسی مسيح را همچون خدا ستايش و نيايش می

  .دانستند ی می، عيسی را يک وجود اله تعليم رسوالن مسيح
  

   گيری آموزة تثليث شکل 
، رسوالن و بعدها پدران  پس از عروج مسيح به آسمان پس از مرگ و قيامش 

القدس به اين آگاهی رسيدند  کليسا با بررسی زندگی و تعاليم او، تحت هدايت روح
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خدا در عهدعتيق بوده که در مقطعی خاص از »  تجلی قابل رؤيت«که مسيح همان 

. تن گرفت و انسان شد و در ميان ما زيست تا کفارة گناهان ما را بپردازد،  زمان
آنان ايمان داشتند که عيسی مسيح صاحب الوهيت بود؛ و هميشه با خدا بوده 

  . است
، اين  آيا مسيح.  انگيخت  اما تبيين و بيان دقيق اين موضوع سؤاالتی را بر می

؟ آيا با خدای پدر  ذات است  آيا با خدا هم؟ خدا با خدا برابر است» تجلی قابل رؤيِت«
تر از او قرار دارد؟ آيا مخلوق است يا مولود، يا اينکه  مرتبه است يا پايين هم

، يعنی پدر و پسر  ؟ آيا به اين ترتيب سه خدا نخواهيم داشت همراه با خدا ازلی است
  ؟  رابطه اين سه با هم چگونه است؟القدس و روح

در کتابمقدس حقايق . ای نبود  تبيين اين اصول کار سادهبندی و بيان و  جمع
صورت غيرسيستماتيک و عمدتًا در البالی رويدادها و تعاليم مختلف ابراز شده  به

شد تمام آنها را به شکل يک اصل منسجم بيان داشت که هم  بود، حال چگونه می
و هم از شرک و ؟ هم تمامی حقايق کتابمقدسی را بيان دارد  جامع باشد و هم مانع

دور ماند؟ هم تمامی مندرجات کتابمقدس را مد نظر داشته باشد و هم  چندخدايی به
تر از  ای پايين پاسخ بدعتکاران را بدهد، بدعتکارانی که پسر خدا را در مرتبه

  دادند؟ خدای پدر قرار می
تدريج نياز به  ، علمای الهيات و پدران برجستة کليسا به  در قرون دوم و سوم

از اينرو، علمای الهی . تدوين يک آموزة رسمی و جامع را احساس کردند
ها و رساالت  ، در کتاب ، ُاريجن و ديگران ، ترتوليان ئوس ای چون ايِرنه برجسته

ساس کتابمقدس و سنت رسوالن الهياتی و فلسفی خود، به تشريح اين آموزه بر ا
های  الکليسايی در سده ، با برگزاری چند شورای بين تا اينکه سرانجام. پرداختند

، از کلمة  ، آموزه و عقيدتی تدوين شد که برای نامگذاری آن چهارم و پنجم ميالدی
های علمای الهی برجسته نيز که  برای اين منظور، نوشته. استفاده کردند»  تثليث«

  .، مد نظر قرار داده شد عضی از آنها نام برديماز ب
  

   غلط و تمثيلچند توضيح
دست به , برای اينکه تثليث را توضيح دهند و آن را قابل درک بسازند, برخی  

ذيًال چند مورد از اين . زنند ها می تمثيل, يا بهتر است بگوييم, ارائه توضيحات
  .دهيم های غلط را مورد اشاره قرار می تمثيل

  
  تمثيل مثلث

اما اين سه ضلع مجموعًا , گويند همانطور که مثلث دارای سه ضلع است می  
خدا نيز از سه شخص تشکيل شده که با هم , دنده يک مثلث واحد را تشکيل می
, رسد نظر می اين مثال منطقی به, در وهلة اول. آورند يک خدای واحد را بوجود می

هر ضلع , در مثلث. ديم ناسازگار استدست دا اما با تعريفی که از تثليث به
پدر (هر شخص , اما در تثليث. نه يک مثلث, است" ضلع"خودی خود فقط يک  به
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تنهايی کامًال ذات الهی دارند و با دو شخص ديگر از نظر  به) القدس يا پسر يا روح

سه مثلث داريم که روی هم يک مثلث را , ما در واقع. ذات الوهی و ابديت برابرند
  .آورند و اين يک راز است ود میبوج

 
  تمثيل مولکول آب

تواند به سه  می, ُاو-دو- گويند که مولکول آب يعنی هاش برخی ديگر نيز می  
 در هر سه اما. صورت يخ و به, صورت بخار به, صورت آب به, صورت ظاهر شود

, ديد خود گويند خدا نيز طبق صالح و می. همان يک مولکول وجود دارد, صورت
زيرا در , اين تمثيل نيز نادرست است. دهد های مختلف نشان می صورت  را بهخود

های  صورت به" بر حسب شرايط محيطی"اينجا ما يک مولکول واحد داريم که 
يخ و بخار نيز , تواند تبديل به بخار يا يخ شود آب می. شود مختلف ظاهر می

پسر نيز هرگز , شود نمیصورت پسر ظاهر  پدر هيچگاه به, اما در تثليث. همينطور
اين سه شخص . القدس نيز به همين شکل و روح, شود صورت پدر ظاهر نمی به

هيچگاه " بر حسب شرايط"خدا , درضمن. شوند هيچگاه تبديل به يکديگر نمی
دهد و سه شخص الوهی در تثليث همواره هويت ذاتی  تغيير شکل و صورت نمی

  .کنند خود را حفظ می
  

  مرغ تمثيل تخم
مرغ از  با اينکه تخم. مرغ است گويند که تثليث مانند تخم بعضی ديگر هم می  

گويند که  و می. مرغ است اما کماکان يک تخم, زرده و سفيده و پوسته تشکيل شده
, مرغ در تخم.  بسيار نادرست استنيزاين تمثيل . تثليث هم به همين صورت است

هر يک از , اما در تثليث. غ نيستندمر سفيده و پوسته هم تخم, مرغ نيست زرده تخم
ای  گونه مرغ داريم که به در واقع ما سه تخم. تنهايی کامًال خدا است به, سه شخص

  .دهند مرغ واحد را تشکيل می يک تخم, که برای بشر رازگونه است
  

  های مختلف دارد تمثيل مردی که نقش
 و برای پدر خود پسر برای فرزند خود پدر استنادر گويند مثًال  ای نيز می عده  

های مختلفی ايفا  نقش" شرايط مختلف"و او در , شوهر, است و برای همسر خود
 يک نادر. اين کامًال اشتباه است.  سه شخص تثليث نيز همينطور هستندلذا. کند می

مختلف و روابط " های نقش"شخص واحد است که برای افراد مختلف فقط 
اين سه شخص هر .  ما واقعًا سه شخص داريمدر حاليکه در تثليث. متفاوت دارد

های متفاوت ايفا  خدا در شرايط متفاوت نقش. يک نقش خاص خود را دارند
خدای واحد از سه شخص الوهی تشکيل شده که هر يک نقش خاص خود . کند نمی

  .را دارند
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   آيا تثليث منطقی است
  ؟ ؟ آيا قابل درک است آيا تثليث منطقی است

، و آن اينکه ما انسانها مخلوقيم و مخلوق  را فراموش نکنيميک نکتة مهم 
، شعور و ادراک ما از  عالوه بر اين.  طبعًا قادر به ادراک خالق خود نيست

پذيرد که آن را   گرمی صورت می1ر۴00واسطة يک ارگان  ، به های اطرافمان پديده
 خالق نامتناهی آيا درست است که انتظار داشت اين ارگان کوچک.  ناميم مغز می

  خود را ادراک کند و بر او شعور و وقوف بيابد؟
 جانداران از نظر شعور و ادراک به درجات مختلفی تقسيم  :  مثالی بزنيم

موجوداِت با درک محدود قادر به ادراک اموری نيستند که حيوانات با . شوند می
ود با ادراک مثًال ادراک يک مگس از محيط خ. کنند تر ادراک می درکی گسترده

انسان در ميان موجودات زنده باالترين سطح و قدرت .  سگ بسيار متفاوت است
، در مقايسه با فرشتگان که مخلوقاتی روحانی هستند،  با اينحال. ادراک را دارد

اين امر حتی در ميان . ، چه برسد در مقايسه با خدا درک انسان بسيار محدود است
، قادر در درک اموری نيست که   اينکه يک خردسال، يعنی انسانها نيز صادق است
، آن انسان بزرگسال و بالغ که به باالترين  و امروزه. کنند بزرگساالن ادراک می

تر از آن است  دارد که عالم هستی بسی پيچيده ، اذعان می مدارج علمی رسيده است
 مخلوق عبارتی ديگر، انسان حتی قادر به درک عالم به.  پنداشته است که می
  !، چه برسد به درک وجود خالق خود نيست

،  نمايد، جای تعجب نيست برانگيز يا غير قابل درک می لذا اگر تثليث گاه سؤال
راستی يک راز   تثليث بهچرا که ذات خدا را کدام مخلوق است که بتواند درک کند؟

  .آن را بايد آنگونه که خدا در کالمش مکشوف ساخته بپذيريم. است
  

   ترين راه برای انسان ندانهخردم
ترين راه برای انسان اين است که در مقابل خدای خود فروتن  لذا خردمندانه 

انسان .  شود و او را آنطور بپذيرد که او خود را در کالمش مکشوف فرموده است
هيچگاه نخواهد توانست به چگونگی و ماهيت وجود خالق خود وقوف و آگاهی 

، خود را به بشر  آنجا که برای درک انسان مقدور بوده، تا  اما خالق. بيابد
، با استفاده از اصطالحات قابل درک برای بشر،  او در کتابمقدس.  شناسانده است

صورت تثليث به انسان  خود را به»  روح مقدس«، و »پسر«، »پدر«نظير 
ا او وجود خود را فقط تا آن حد بر ما آشکار فرموده که م.  مکشوف ساخته است

  . قادر به درکش بوديم و الزم بود بدانيم
 موضوع مهم ديگر اين است که ذات خدا را بايد به ياری و مدد خود او 

از .  ، نه با کمک عقلی که حتی قادر به شناخت عالم مخلوق نيست بشناسيم
وسيلة روح خود از راه الهام  خدا اين همه را به « :فرمايد اينروست که کالم خدا می

القدس همه چيز حتی کنه نيات الهی را کشف  ، زيرا روح آشکار ساخته استبه ما 
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شود  ، با عباراتی که از حکمت انسان ناشی می ما در باره اين حقايق... کند می

، تعاليم  آموزد، و به اين وسيله القدس به ما می ، بلکه با آنچه روح گوييم سخن نمی
،  کسی که روحانی نيست.  اييمنم روحانی را برای اشخاص روحانی بيان می

معنی  تواند تعاليم روح خدا را بپذيرد، زيرا به عقيدة او اين تعاليم پوچ و بی نمی
،  ، چون تشخيص اين گونه تعاليم محتاج به بينش روحانی است و در واقع. هستند

، ترجمه مژده 1۴-10  :2رساله اول قرنتيان (» توانند آن را درک کنند آنها نمی
  ).عصر جديدبرای 
  
  

 , پسر خدا  : ب
   مقدس چند توضيح از کتاب

توانيم توضيحات بيشتری در بارة  ، اينک می پس از پرداختن به موضوع تثليث
عيسی «گويند  عيسی مسيح بدهيم و شرح دهيم که منظور مسيحيان از اينکه می

دا چه معنايی دارد؟ آيا منظور اين است که خ» پسر خدا«.  چيست»  پسر خداست
همسری اختيار کرد و نتيجة آن تولد عيسی مسيح بود؟ عيسی که بود؟ رابطة او 

  عنوان پسر خدا با خدای پدر چه بود؟ به
، بهترين راه بررسی بخشهايی از عهدجديد است که  برای تشريح اين نکته

  .کنند را تشريح می» پسر خدا«مقولة 
  

  »... ای که در آغوش پدر است پسر يگانه«
، با نقل يک آية بسيار مهم از   را در خصوص پسر خدا بودِن عيسیبحث خود 

؛ پسر  خدا را هرگز کسی نديده است « :فرمايد می.  کنيم انجيل يوحنا آغاز می
  ).18 :1يوحنا (» ، همان او را ظاهر کرد ای که در آغوش پدر است يگانه

   : ، سه نکتة بسيار مهم نهفته است  در اين آيه
، انسان قادر  طبق تعليم کتابمقدس.  خدا را هيچکس نديده است نخست اينکه  

  . به ديدن خدا نيست
»  پسر يگانه«، وجودی را در آغوش خود دارد که   اين خدای ناديده و ناديدنی 

  . ناميده شده است
»  پسر يگانه«اصطالح .  ناميده شده است» پدر«،   خدا در بخش دوم اين آيه 

ی و مجازی دارد، به يک حقيقت روحانی بسيار مهم اشاره که طبعًا حالتی استعار
، بلکه مولود  ، مخلوق نيست که در آغوش پدر است» وجود«دارد و آن اينکه اين 

سازد،  کند بلکه او را مولود می همانطور که انسان فرزند خود را خلق نمی.  است
هر .  خوِد پدر استتر، از ذات  عبارت ساده ، يا به نيز مولود خداست»  پسر يگانه«

؛ همانطور که فرزند انسان نيز انسان است و ذات  ، او نيز هست هست» پدر«چه 
  . انسانی دارد و تمام خصوصيات ژنتيکی پدر و مادر را دارا است
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، چرا که  پدر است»  آغوش«همواره در »  پسر يگانه«، اين   بر اساس اين آيه 

يعنی هيچ زمانی وجود .  کار رفته است  به، فعل به زمان حال در بخش دوم اين آيه
نبوده باشد يا پدر و پسر يگانه بدون وجود يکديگر و »  پسر يگانه«نداشته که 

  .مستقل از هم وجود داشته باشند
نيز که حالتی استعاری و مجازی دارد، بيانگر رابطه » آغوش پدر« اصطالح  

  .باشد برقرار می»  پسر يگانه«و » پدر«حياتی و تنگاتنگی است که ميان 
بينيم که گرچه خدا يا پدر را هرگز کسی  ، در بخش سوم اين آيه می  و باالخره 

، هم اوست » ای که در آغوش پدر است پسر يگانه«تواند هم ديد، اما  نديده و نمی
، عبارت  ، يعنی زبان يونانی در زبان اصلی انجيل. کند که پدر را بر ما ظاهر می

وجود خدا را بر »  پسر يگانه«يعنی .  است»  تفسير کردن« معنی به»  ظاهر کردن«
همين  به. نمايد کند و آن را برای ما تفسير و تشريح و معرفی می ما کشف می

  . نمای وجود خداست بينيم که چگونه عيسی مسيح آينة تمام ها می ، در انجيل جهت
  

  »...و کلمه جسم گرديد«
ا نيز به درک بهتر مطلب کمک شايانی آية آغازين و معروف انجيل يوحن 
» در ابتدا کلمه بود، و کلمه نزد خدا بود، و کلمه خدا بود « :فرمايد کند؛ می می

و کلمه جسم گرديد  « :فرمايد  همان فصل می1۴و بعد در آية ). 1 :1انجيل يوحنا (
 پسر ، جاللی شايستة و جالل او را ديديم.  و ميان ما ساکن شد پر از فيض و راستی

  ».يگانة پدر
همان پسر يگانة »  کلمه«بريم که   پی می1۴؟ از آيه  کيست»  کلمه« اين 
 )Logos( ؟ واژة لوگوس ناميده شده است»  کلمه«اما چرا پسر يگانة خدا .  خداست

لوگوس . باشد ، و نيز معرفت و شناخت می ، سخن ، به معنی کلمه در زبان يونانی
د که در پس جهان هستی وجود داشت و آن را ابقا و نزد يونانيان آن خرد کل بو

پنداشتند  يا خرد را آن بخش از وجود خدا می»  حکمت«يهوديان نيز . کرد حفظ می
  .وجود آورد که عالم هستی را به

کند تا رابطة  القدس از همين واژه استفاده می  يوحنای رسول تحت الهام روح
از »  کلمه«؛ اين  از ازل وجود داشت»  کلمه«. عيسی مسيح را با خدا توضيح دهد

عبارت ديگر، خدا هميشه وجود  به. خدا بود»  کلمه«همان ازل نزد خدا بود؛ و اين 
گرچه جزئی از خدا »  کلمه«اين .  بوده است»  کلمه«، و در بطن او  داشته است

  . ای از او متمايز است گونه ، به ، اما در عين حال بوده
اگر من در مقابل شما بنشينم . ، موضوع روشنتر شود اده شايد با يک تمثيل س

، آيا قادر خواهيد بود بدانيد من  جای سخن گفتن با شما، فقط به شما نگاه کنم و به
!  پس چه بايد کرد؟ طبيعی است!  ؟ قطعًا نه خواهم بگويم کنم يا چه می چه فکر می

ای قابل  گونه تا فکر من بهاز دهان من خارج شود »  ای کلمه«؛ بايد  بايد سخن گفت
، هيچکس نخواهد توانست به فکر  در غير اينصورت. در آيد»  قابل لمس«درک يا 
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در نيايد، برای ديگران قابل »  کلمه«صورت  فکر ما تا زمانی که به. من پی ببرد

  .درک و دسترسی نخواهد بود
آيد  وجود می به» فکر«، اول  آيا در ذهن من.  در اينجا نکتة ظريفی وجود دارد

تر اين است که آيا  آيند؟ اما سؤال مهم وجود می ؟ يا هر دو همزمان به و بعد کالم
،  ؟ آيا کسی که هيچ زبانی نياموخته پذير است اساسًا فکر کردن بدون کلمات امکان

توان گفت که فکر و کلمه گرچه  پس می!  باشد؟ گويا نه اصًال قادر به فکر کردن می
تفکر . باشند، اما از يک ذات و جوهر برخوردارند يز و تشخيص میاز هم قابل تما

گيرد؛ کلمات وسايلی هستند که  آن فرايندی است که طی آن فکر ما شکل می
، کلمات وسايلی هستند که فکر ما را  اما عالوه بر اين.  کنيم واسطة آنها تفکر می به

  .سازند دهند و آن را آشکار می به ديگران انتقال می
توانيم او را بشناسيم  اما چگونه می. باشد ، آن خرد کل می» فکر اعظم«دا آن  خ

بود که از آن خرِد اعظم »  ای کلمه«از او صادر نگردد؟ عيسی آن »  ای کلمه«اگر 
او از آغاز . ، او را به ما شناسانيد صورت قابل درک و قابل لمس صادر شد، و به

هر چه خرد اعظم بود، .  ظم وجود داشت، از همان زمانی که خرد اع وجود داشت
  .او نيز بود

مقرر فرموده بود، از او »  خرد اعظم«در مقطعی از زمان که آن »  کلمه« اين 
قابل «، و » قابل درک«، » قابل شنيدن«ای که برای بشر خاکی  گونه صادر شد، و به

جسم گرديد و کلمه «،   آمده1۴ :1همانطور که در يوحنا . باشد، ظاهر گرديد»  لمس
، اين » کلمه«، هر که اين  بدينسان» ... ميان ما ساکن شد، پر از فيض و راستی

همين جهت بود که  به.  را ديد، خدا، آن خرد اعظم را ديده است»  پسر يگانه«
يوحنا (»  کسی که مرا ديد، پدر را ديده است « :عيسی به شاگردانش فرمود

  ).30 :10يوحنا (»   و پدر يک هستيممن « :و در جای ديگر فرمود). 9 :1۴
  

  پرتو جالل خدا و ُمهر دقيق وجود او
در آيات . باشد هايی در رساله به عبرانيان نيز روشنگر اين موضوع می آيه 

خدا در ايام  « : خوانيم باشد، چنين می اوليه اين رساله که يکی از کتب عهدجديد می
وسيله پيامبران با پدران ما تکلم  به، در اوقات بسيار و به راههای مختلف  قديم

آن ...  وسيلة پسر خود با ما سخن گفته است ولی در اين روزهای آخر، به. فرمود
، ترجمه 3و1 :1عبرانيان (» ... پسر، فروغ جالل خدا و مظهر کامل وجود اوست

  ).مژده برای عصرجديد
؛ اما وقتی  گفت ، از طريق انبيا با بشر سخن می  خدا پيش از فرستادن پسرش

فروغ «ای مستقيم با انسان تکلم کرد، چرا که اين پسر  گونه پسرش را فرستاد، به
، بايد دو اصطالح  برای درک مطلب. باشد می» جالل خدا و مظهر کامل وجود او

  . را توضيح دهيم» مظهر کامل وجود خدا«و » فروغ جالل خدا«
. باشد بناک خدای متعال میبود؛ او پرتِو خورشيد تا» فروغ جالل خدا« عيسی 

رسيد؟ آيا  ديديم اگر پرتو و اشعه و فروغ او به زمين نمی خورشيد را چگونه می
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؟ آيا درخشش خورشيد در پرتو و اشعة آن ظاهر  پرتو خورشيد از خود او جداست

  اند، اما از يک ذات نيستند؟ شود؟ آيا آن دو، گرچه از يکديگر قابل تشخيص نمی
،  اين عبارت در متن اصلی يونانی. بود» ل وجود خدامظهر کام« عيسی 

در دوران » .او ُمهر دقيق وجود خدا بود « :دهد تر چنين معنايی می طور دقيق به
باستان که امضا مرسوم نبود، افراد مهم انگشتری بر انگشت داشتند که ُمهر 

م فشار وقتی ُمهر را روی مو. کردند ايشان بود و با آن اسناد رسمی را مهر می
. شد زدند، تصويری عينًا مشابه مهر توليد می دادند يا آن را بر روی کاغذ می می

  .سازد عيسی مهر خداست و تصوير دقيق ذات و ماهيت او را منعکس می
  

  »... روشنايی بشود : و خدا گفت«
بينيم که  ، می هنگام شرح آفرينش جهان هستی ، به در فصل اول کتاب پيدايش 

خدا کالمی بر زبان آورد و . خدا خلق شد» گفتِن« عالم صرفًا با تمامی اجزاء
اما واقعيت اين است که اين گفتن يا اين کالم خدا، همان . ها آفريده شدند پديده
طرح آفرينش را خدای ). 1 :1يوحنا (» نزد خدا بود و خدا بود«ای است که  کلمه

  .د؛ پسر يگانة او اين طرح را به اجرا در آور پدر ريخت
همه چيز  « :فرمايد  از اينرو، يوحنای رسول در ادامه آيه نخست انجيلش می

يوحنا (»  غير از او چيزی از موجودات وجود نيافت واسطه او آفريده شد و به به
  :فرمايد ، می نويسنده رساله به عبرانيان نيز که قبًال به آن اشاره کرديم). 3 :1
وسيله پيامبران با  ر و به راههای مختلف به، در اوقات بسيا خدا در ايام قديم«

وسيلة پسر خود با ما سخن  ولی در اين روزهای آخر، به. پدران ما تکلم فرمود
وسيلة او همة عالم  خدا اين پسر را وارث کل کائنات گردانيده و به.  گفته است

، و  آن پسر، فروغ جالل خدا و مظهر کامل وجود اوست.  هستی را آفريده است
  ).3-1 :1عبرانيان (» دارد ئنات را با کالم پر قدرت خود نگه میکا

دهندة بشريت  ، کلمة خدا نه فقط در مقطعی از زمان انسان شد تا نجات  بدينسان
افزون بر . گردد، بلکه هم او بود که از جانب خدای پدر، مجری طرح آفرينش بود

دارد، يعنی عامل  گاه می، هم اوست که تمام هستی را با کالم پر قدرت خود ن اين
  . بقای حيات و عالم هستی است

  
   اينچنين است معنی پسر خدا بودن عيسی

او جزئی از وجود . عيسی مسيح از ازل بود؛ از زمانی که خدا بود، او نيز بود 
در آغوش » پسر«نه اينکه دو خدا وجود داشته باشد؛ خدا واحد است و .  خدا است
برای زمانی از پدر جدا شد، انسان گرديد، به » خداجزء از وجود «اين .  اوست

زمين آمد، بر روی صليب جان سپرد تا کفارة گناهان بشر را بپردازد، و در روز 
  .نزد خدای پدر ، به سوم زنده شد، و به آسمان به جايگاه ازلی و ابدی خود بازگشت

زندگی و اين انسان با . اند  مسيحيان يک انسان را به مقام خدايی نرسانده
اش را  تعاليم و معجزاتش نشان داد که همان کسی است که انبيای عهدعتيق وعده
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سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم «داده بودند، همان کسی که طبق پيشگوييها 

  ).6 :9اشعيا (» خوانده خواهد شد" خدای قدير"او عجيب و مشير و 
تدريج بر  اين امر به. ده بودند حتی شاگردانش نيز از ابتدا به اين حقيقت پی نبر

از نزد پدر  « :هنگام شام آخر، به شاگردانش فرمود عيسی به. آنها آشکار شد
چون » . روم ، نزد پدر می ، و باز جهان را گذارده ، و در جهان وارد شدم بيرون آمدم
 سخن) يعنی آشکارا(، اکنون عالنيًة  هان « :، گفتند ، شاگردان شاد شده اين را گفت

بدين جهت ... دانی  االن دانستيم که همه چيز را می!  گويی گويی و هيچ مثل نمی می
يوحنای رسول که آيات ). 30-28 :16يوحنا (» ! کنيم از خدا بيرون آمدی باور می

، در رساله اول خود  ، در سالهای واپسين زندگانی فوق را در انجيلش نوشته است
دهيم که پدر پسر را فرستاد تا  يم و شهادت میا ما ديده « :نويسد با اطمينان می

هم او فصل اول همين رساله را ). 1۴ :۴اول يوحنا (» دهندة جهان بشود نجات
، آنچه  چشم خود ديده ايم و به آنچه از ابتدا بود، و آنچه شنيده « :کند چنين آغاز می

اهر شد و و حيات ظ.  بر آن نگريستيم و دستهای ما لمس کرد در بارة کلمة حيات
دهيم از حيات جاودانی که نزد  دهيم و به شما خبر می ايم و شهادت می آن را ديده

  ).2 و 1 :1اول يوحنا (» پدر بود و بر ما ظاهر شد
، زاييدة   آنچه در انجيل در بارة شخصيت و هويت واقعی عيسی مسيح آمده

د شده بودند آنان عميقًا متقاع. توهمات خود عيسی يا احساسات شاگردانش نبود
  . که آنچه عيسی در مورد خود فرموده بود، حقيقت داشته است

  
  تعليم ابداعی عيسی بود»  پسر خدا بودن«آيا مقولة 

، همان مشکلی را داشتند که  علمای دينی يهود نيز در مقابل ادعاهای عيسی 
 توانستند ادعاهای او را آنان نمی. اند ای داشته بسياری از مردم در هر دوره

وقتی عيسی . کند پنداشتند که عيسی انسانی است که ادعای خدايی می بپذيرند؛ می
، ايشان قصد کردند که او را سنگسار » من و پدر يک هستيم«به ايشان فرمود که 

از جانب پدر خود بسيار کارهای نيک به شما  « :عيسی از ايشان پرسيد. کنند
  :کنيد؟ يهوديان در جواب گفتند میسبب کداميک از آنها مرا سنگسار  به.  نمودم

زيرا تو انسان ! سبب کفر ، بلکه به کنيم سبب عمل نيک تو را سنگسار نمی به
، علت اصلی  طبق اناجيل). 33- 30 :10يوحنا (» ! خوانی هستی و خود را خدا می

  .اعدام عيسی نيز همين ادعای او بود
  : ر آنان صادق است اما علمای يهود غافل بودند از اينکه درست عکس تصو

کرد، بلکه وجودی خدايی بود که انسان  عيسی انسانی نبود که ادعای خدايی می
نکتة مهم اينجاست که سران يهود باور داشتند که مسيحای موعودشان ! شده بود

وجودی الهی خواهد بود؛ اما مشکل آنان با عيسی اين بود که ايشان او را آن 
چرا که انتظار ايشان اين بود که مسيحای موعود انگاشتند،  مسيحای موعود نمی

ناگاه در مقابل چشمان همه از آسمان  با شکوه و جالل الهی و قدرتی حاکمانه به
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نزول کند و قدرت حکومت روم را در هم بشکند و تمام جهان را تحت سلطة قوم 

  .يهود در آورد
  
  

    پاسخ به چند سؤال : ج
، گاه مسيحيان و غيرمسيحيان سؤاالت  در رابطه با پسر خدا بودِن عيسی 

   : پردازيم کنند که ذيًال به طرح و پاسخگويی آنها می ای مطرح می متفرقه
  

  آيا عيسی را مسيحيان به اين مقام رساندند
بعضی ممکن است تصور کنند که عيسی خودش هيچگاه ادعای الوهيت  

،  به پندار ايشان. ندندنکرد، بلکه اين پيروانش بودند که او را به اين مقام رسا
ای بود که به کماالت و کرامات دست يافته بود، و چون  عيسی انسان فرهيخته

مرور زمان او را به  پيروانش تعاليم و معجزات او را ديدند، بعد از وفاتش به
  .مرتبت الهی رساندند

، نخست الزم است که معتقد باشيم که کتابمقدس   برای پذيرش چنين تصوری
عبارت ديگر، مطالب آن بازتاب واقعی و اصيل  ؛ به عتبار و اصالت استفاقد ا

، بلکه ساخته و پرداختة توهمات رسوالن او، يا در  زندگی و تعاليم عيسی نيست
  .، تراوش شيدايی ايشان به مواليشان بود بهترين حالت

 مقاالت اين B و A ، شما را به مطالعة بخشهای  برای پاسخگويی به اين مسأله
  . کنيم کانون دعوت می

 
  
  

  ود عيسی روی زمين بود، خدا کجا بوقتی
.  ، پاسخ به اين سؤال مشخص است دست داديم با توجه به تعريفی که از تثليث به

وقتی پسر . ، او دومين اقنوم از تثليث بود عبارت فنی عيسی پسر خدا بود، يا به
لقدس کماکان در همه جا ا خدا انسان شد و بر روی زمين بود، خدای پدر و روح

  .خدا همه جا بود. خدا مطلقًا محدود به مکان و زمان نشد. حضور داشتند
  

  کرد؟ چرا عيسی دعا می
اند، تصور  درستی درک نکرده بعضی از مسيحيان که آموزة تثليث را به 
ای که  گوييم عيسی خدا بود، منظورمان اين است که در دوره کنند که وقتی می می

پرسند که چرا  پس می. وی زمين بود، خدا هيچ جای ديگری نبودمسيح بر ر
کرد تا فقط به  کرد؟ آيا تظاهر می کرد؟ به چه کسی دعا می عيسی دعا می

  شاگردانش بياموزد که ايشان نيز بايد دعا کنند؟
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در طول آن سالها، . او انسان شد. ، پسر خدا، جسم شد و به زمين آمد  عيسی

عنوان بشر  او به.   کامل برخوردار بود و از هم بشريت کاملپسر خدا هم از الوهيت
. نياز داشت که دعا کند، همانطور که نياز داشت غذا بخورد و استراحت کند

، او در مقام پسر خدا، نياز داشت به پدر مشارکت داشته باشد، همانگونه  درضمن
  . که در آسمان مشارکت داشت
او با پدر خود که در آسمان . کرد  دعا میکرد، واقعًا  لذا وقتی عيسی دعا می

  . گفت بود، سخن می
 
 
  

  ؟ چيست »خداوند« و »خدا«تفاوت معنی کلمات 
اما بايد . دهند برند که کلمات خدا و خداوند يک معنی می بعضی گمان می 

در ادبيات کالسيک .  معنی ارباب و صاحب است دانست که کلمة خداوند در اصل به
  . کار رفته است وند در همين معنا به، کلمة خدا فارسی

يعنی او هم خالق ماست و هم ارباب و .  خدا هم خدای ماست و هم خداوند ما
  .صاحب و موال و َسرَور ما

کاربرد اين اصطالح .  خوانده شده است» خداوند«،   در عهدجديد، عيسی مسيح
اب و موال و ، همان معنی ارب در وهلة اول.  داده است برای مسيح دو معنی می

کردند،  وقتی رسوالن و سايرين او را خداوند صدا می.  کرده است َسرَور را ادا می
  .کردند در واقع او را پيشوا و سرور خود اعالم می

، اين اصطالح به الوهيت او  برای مسيح» خداوند« اما، در کابرِد خاِص کلمة 
  .دارد اعالم می» خدا«در اين معنا، اين اصطالح او را . نيز اشاره دارد

  

   خاتمه
کنيم که توضيحات ما پاسخگوی تمامی سؤاالت  ، گمان نمی خوانندگان گرامی

تا آن حد که در توانمان بود، موضوع را .  شما بوده باشد؛ چنين ادعايی نيز نداريم
  . بر اساس مندرجات کتابمقدس توضيح داديم

لذا نظرات و .  ن مقاله اما سؤاالت شما قطعًا کمکی خواهد بود در تکميل اي
  .سؤاالت خود را حتمًا با ما در ميان بگذاريد
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   جهت دريافت ساير مقاالت کانون انديشه مسيحی
   :با نشانی زير تماس حاصل بفرماييد
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