
 ١

 بخش اول
 

    بحران ايمان و اعتقاد 
 

 نياز به بررسي مجدد 
 

 . ما در دوراني زندگي مي كنيم كه همه چيز با سرعت رو به تغيير و تحول گذارده است
 

بسياري از مردم شغل خود را تغيير مي دهند، محل زندگي خود را .  زندگي يكايك ما دايماً در حال تغيير است
حتي افراد يك خانواده در يك وضع ثابت نيستند و خانواده  .  ا تغيير مي دهندتغيير مي دهند، پيشه خود ر

، نزديك 1990 در سال –درصد طالق به طور حيرت آوري باال رفته است .  هسته اي دايماً در حال تغيير است
نند سابق بادوام رابطه هاي خانوادگي نيز ديگر ما.  به نيمي از كساني كه تازه ازدواج كرده اند طالق گرفته اند

 . نيست
 

شيوه گذشتگان رو به نابودي است، و از لحاظ .  اين بي ثباتي بزرگ بخوبي در جامعه امروز ما ديده مي شود
از يك طرف، حكومت هاي كمونيستي در اثر فشارهاي . سياسي و اجتماعي نيز با تغييرات بزرگي روبرو هستيم

از طرفي ديگر، به نظر مي رسد كه جوامع آزاد نيز با . ي شونداقتصادي و اجتماعي گسترده با سرعت نابود م
گسترش جرم و جنايت، باال رفتن مصرف مواد مخدر، افزايش .  مشكالت بسياري دست و پنجه نرم مي كنند

تعداد مردم بي خانمان، انواع آلودگي هاي محيط زيست، ناآرامي در مناطق فقيرنشين، و شيوع بيماري هاي 
 .دز و سرطان به شدت جوامع امروز را تهديد مي كنندتازه مانند اي

 
 ميليون 3فقط در اياالت متحده امريكا، هر روز در حدود .  پي بردن به عمق اين مشكالت بسيار دشوار است

در .  مي رسد% 25ميزان بيكاري در ميان طبقه خاصي از مردم به .  نفر شب را در خيابان به صبح مي رسانند
يك نمونه از اين بحران هاي .  هرهاي بزرگ بار ديگر دچار بحران هاي شديد اجتماعي شدند، ش1992ماه مه 

  وسعت جنايات، آشوب، و ميزان غارت و 1.اجتماعي، رأي دادگاه لس آنجلس در مورد پرونده رادني كينگ بود
 . ر بهت و حيرت فرو بردچپاولي كه چند روز پس از رأي دادگاه رخ داد، ملت امريكا و نيز تمام مردم جهان را د
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.  آنچه امروز گواه آن هستيم نمودار مشتي است از خروار. بيماري ايدز نيز به همان اندازه تأمل برانگيز است
 سال در شهرهاي بزرگ 40 تا 20، عامل اصلي مرگ و مير در زنان بين 1990بيماري ايدز، تا پايان سال 

 HIV ميليون نفر در سراسر جهان به ويروس 20 تا 10ت بين آنگونه كه برآورد شده اس. امريكا بوده است
•.دچار شده اند كه باعث پيشروي ايدز است

 

 
اين فقط چند نمونه از مشكالت بزرگي است كه جامعه امروز ما با آن دست به گريبان است و اگر بخواهيم در 

و ناخواه سبب مي شوند در اين مشكالت خواه .  اين مورد سخن بگوييم مي توانيم صدها كتاب بنويسيم
و اين دگرگوني ها الزاماً .  زندگي يكايك افراد جامعه و در نتيجه در تمام جامعه تغييرات ناهنجاري به وجود آيد

 . تغييرات ديگري به دنبال خواهد داشت

 

 دگرگوني در مسيحيت
 -يست در برابر اين دگرگونيآنها نمي دانند چگونه با.  كليساها در قلب اين گرداب عظيم دگرگوني ها هستند

هاي بنيادي در نيازها و رفتار اعضاي خود واكنش نشان دهند زيرا خودشان نيز بايد پاسخگوي اين مسائل 
 به چاپ رسيد به 1991 ژوييه 15 در 2"مسيحيت و بحران ها"هيوارد در مقاله خود كه در نشريه .ل.  باشند

 كه 3او در گردهمايي كليساي پرسبايتريان. ليساها اشاره كردروشني به ناهنجاري ها و درگيري هاي دروني ك
 -به منظور رأي گيري درباره حقوق جنسي انسان ها در شهر بالتيمور برگذار شد حضور داشت؛ بر پايه گزارش
 :هايي كه كميته كليساي ياد شده در اين باره تهيه كرده بود اصرار داشتند كه كليسا همجنس بازان را بپذيرد
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  Christianity & Crisis  

٣
  Presbyterian 
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ديدگاه ها درباره پيشگيري از بارداري، .  همه گروه هاي مذهبي به ناچار با تغييرات چشمگيري روبرو هستند
در پاسخ به تمام .  همجنس بازي، طالق، و بسياري ديگري از امور ديني و اجتماعي مرتب در حال تغيير است

جال هاي خصوصي، اجتماعي، و ديني، بسياري از مردم به بازنگري ايمان و اعتقاد اين درهم ريختگي ها و جن
و برخي ديگر نيز واقعاً به بعضي از اعتقادات .  برخي از مردم به كلي منكر وجود خدا شده اند.  خود پرداخته اند

  .مذهبي خود شك كرده اند

 
 آنها در حال حاضر چه دركي از عيسي دارند 

 .  رأس اين اعتقادات مذهبي قرار داردهويت عيسي در 
 

 عيسي يك تن از تثليث است، و از او به عنوان خدايي كه در قالب بشر حلول 4براي اكثر فرقه هاي پروتستان،
 . كرده است نام مي برند

 

 عيسي  نيز تثليث را قبول دارند و مريم را مادر خدا نام نهاده اند، تا بدين وسيله تأكيد كنند كه5كاتوليك ها
 . براي آنان، هم يك بشر است و هم خدا

 

براي مثال، شاهدان .  بعضي از گروه هايي كه به تازگي تشكيل يافته اند، ديدگاه هاي نسبتاً متفاوتي دارند
 به تثليث معتقد نيستند و عيسي را فقط به عنوان يك فديه قرباني كه براي نجات بشريت آمد تلقي    6يهوه،

غالباً از عيسي به عنوان يك استاد ) يگانه گِرايان (7فرقه ديگري بنام يونيتارين.   خدا نمي دانندمي كنند، و او را
بزرگ و يك سرمشق خوب كه صد در صد بشر بوده است نام مي برد و همانگونه او را پسر خدا مي نامد كه 

 .  ساير انسان ها را نيز فرزند خدا مي نامد
 

، "عيسي واقعاً كه بود"هاي بسيار قديم، درك و فهم گوناگوني درباره اينكهدر دنياي پژوهش ديني، از زمان
 يك عضو جنبش سياسي تندرو يهود، يك خاخام شوخ طبع، •،ايسيناز او بعنوان يك دانش پژوه . وجود داشت

ي، و سال هاست كه تعداد زيادي از روحانيون با استفاده از كتاب هاي آسمان.  و غيره سخن به ميان آمده است
هنوز هم .  يا هر مأخذ قابل دسترس ديگر، درباره هويت تاريخي عيسي مسيح به بررسي و پژوهش پرداخته اند

تعداد زيادي از مردم به اين موضوع عالقه مند هستند، چنانكه آلبرت شوايتزر نيز در چاپ مجدد كتاب اخير 
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تاب تازه انتشاريافته اش تحت عنوان  و جان كروسان در ك8،"در جستجوي عيساي تاريخي"خود تحت عنوان 
 .   بدان اشاره مي كنند9"عيساي تاريخي"
 

 در حالي به تحقيقات خود پايان دادند كه با پرسش هاي جدي 10برخي ديگر از دانش پژوهان مانند جان بادن،
. ال، جيبراي مث.  كار برخي ديگر از محققان از شك و ترديد هم گذشت.  و شك برانگيزي روبرو شده بودند

 آيا واقعاً مي توان مطمئن شد كه كسي با اين ويژگي ها وجود خارجي داشته ”:ولز درباره عيسي مي پرسد. الف
 آيا زمان آن نرسيده ”: پاسخ او با اظهار نظري كه وي در پايان كتابش بيان كرده است روشن مي شود“است؟

اني به چيزهاي ديگر روآوريم و هدايت زندگي است كه از اين پس بجاي راهنمايي خواستن از كتاب هاي آسم
عيسي كه بود؟   (“را در آنها بجوييم و بيش از اين بر اساس تخيالت كهنه تصميم نگيريم و انتخاب نكنيم؟

  11)ولز . الف. نوشته جي
 

ز آن پس ا.  نشريه هاي پرفروش نيز بار ديگر ارزش هاي اخالقي و ديني مردم را مورد ارزيابي قرار داده اند
 و درك اينكه حتي هيتلر سعي 12رسوايي اخير تلويزيوني درباره كشيشان مسيحي و خاطرات هولناك جونزتان،

مي كرد زير سايه مسيحيت خود را بخاطر كشتار گروهي يهوديان تبرئه كند، طبيعي است كه بايد هم يك 
 . ارزيابي تازه صورت بگيرد

 

ر مي رسد كه روشنفكران و انديشمندان اعتقادات خود را دوباره با تمام اين تجزيه تحليل ها، ضروري به نظ
 .  اين كتاب نيز به همين دليل نوشته شده است.  بررسي و ارزيابي كنند

 

هركس شخصاً وظيفه دارد اعتقادات خود را مورد مطالعه و بازنگري قرار دهد و مسلم است كه در اين    
من در .  مند ساير پژوهشگران دين نيز مطالب ارزنده اي آموختبررسي ها مي توان از نتايج تحقيقات ارزش

ولي بايد دانست كه ايمان، اصوالً امري است .  اين كتاب به بسياري از اين قبيل تحقيقات اشاره كرده ام
هركس .  شخصي و هيچ كس نمي تواند به شما بگويد كه رابطه شخصي شما با آفريننده تان چگونه بايد باشد

 .  د به آن برسدشخصاً باي
 

اين نيز يك موضوع شخصي ميان شما و .  و هيچ كس نمي تواند به شما بگويد كه عيسي براي شما كيست
 .  خداي خودتان است

 

آنچه در باال .  مسيحيت، ديني است كه فرقه هاي بسياري با ديدگاه هاي ضد و نقيض از آن منشعب مي شوند
ف فرقه هاي مسيحي از هويت عيسي گفته شد، و نيز يك نگاه به طور مختصر درباره ديدگاه هاي مختل
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به تعداد افراد .  اجمالي به فهرست انواع كليساها در دفتر تلفن، جاي هيچ شكي در اين باره باقي نمي گذارد
 .روي زمين، اعتقاد و باورهاي گوناگون وجود دارد

 
بررسي كند و يا بخواهد به هيچ يك از    هدف اين كتاب آن نيست كه اعتقادات فرقه خاصي از مسيحيت را 

فرقه هاي مسيحي، و يا كالً به مسيحيت حمله يا احياناً توهين كند؛ بلكه، اميدوارم توانسته باشم در بخش اول 
اين كتاب خوانندگان را از ديدگاه هاي مختلفي كه فرقه هاي مسيحيت در كتاب هاي خود درباره تعليمات 

و اميدوارم كه در بخش هاي پاياني اين كتاب بتوانم خوانندگان را با . اه كنمعيسي روايت كرده اند، آگ
 .  اطالعات مفيد و تازه اي آشنا كنم كه از طريق آن بتوانند هر چه بهتر اعتقادات خود را ارزيابي كنند

 
نسان ها اميد من آن است كه با اين كار هركس راه خود را براي پيروي از مهمترين فرمان خدا كه براي ا

 :  فرستاده شده است و عيسي آن را فرمان بزرگ ناميد پيدا كند
 

  ت�Kم روح *�د، �� *�د، -���m ت�Kم 
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 بخش دوم 
 

 اخبار تحريف شده و نامفهومي كه به ما رسيده است؟
  

 نقش كساني كه كتاب آسماني را نوشتند يا ترجمه كردند
 

���F ا��Kن داش��5 .      ا��5ا، 7'�.��ن اه5�U (�Kا�� �� ضYL و ثL) ت�ر�n *�د �5اد�5
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5�'��� �K� n5، ت�ر��#� #*�اJ# -#ار ا�) ه�K از ��7ن �#و�5، ��   . د��� �� 

 '� وج�د �<�اه5 داش) ت� ت�ر�n را �<�ا�5 و ���د �َوَرد، ����#ا�0، ا/U Zً#ا 
  ش�د؟��ش��

  ١٣     را�#ت وا��06
١٩٧١��sز ��#� ���'� در 7'�.�)،                                          (( 

 
مردم دوست دارند از مسيحيان اوليه به عنوان مردان پرهيزگاري ياد كنند كه خوب مي دانستند كه براي شكل 

رتي بزرگ كه ما امروز شاهد آن هستيم دادن و گسترش ديني گام برمي دارند كه قرار است يك روز به قد
فرض كنيم كه متا، مرقس، لوقا، و يوحنا همان حواريوني بوده باشند كه انجيل را به عنوان ابزار .  تبديل شود

براي اكثر مردم جاي بسي .  كار خود نوشتند تا وسيله گسترش دين در سال هاي نخست در ميان مردم باشد
 . وشته هايي كه در ميان مسيحيان رواج داشت نامه هاي پولس بودشگفتي است كه بدانند اولين ن

 

در واقع، اكثر مطالبي كه امروز به عنوان اساس تعليمات مسيحيت شناخته شده هستند تعليماتي است كه از 
گرچه او هرگز عيسي را نديده بود ولي مروج .  پولس، كه به پولس طرسوسي شهرت داشت، به ما رسيده است

 .  حيت به غير يهود بود، بويژه در سال هاي نخست پس از مرگ عيسيعمده مسي
 

بجاي اينكه تعليمات عيسي را ثبت او نامه هاي زيادي براي جوامع گوناگون نوشته بود، ولي در اين نامه ها 
 ، بيشتر به حل و فصل مشكالت محلي مي پرداخت، و يا در صدد راهي بود تا ميان تمامكند و مروج آنها باشد

 براي مسيحيان اوليه، تحقق سلطنت جهاني و نهايي خدا •.كساني كه ايمان دارند نوعي انسجام به وجود آورد

                                                 
١٣

 " Myth of Christian Beginnings" & ش���� ،Robert Wilken"" ١٩٧١، ��ل  
•

ن، و �U 0�#�KF7@&  � ر��tن *5ا ه�Kار� ت��B, داد� ا�5 ا�0 ا�)  � 7#دم را �� �$��� �#���       ا/� �7#% 
�ن را %5ا& ات.�د     " �$��� �#��� "���V ه�K(� در درج� اول اه�K) -#ار دارد   .  د^�ت  ��5  5��L� @J#ا�) و ه

�� ����6#���ن %#�7ن �7 ده5  �   ه�O��Kر  � ���7 ا�0 اF7 #7, را �� ه�رون ��د�ور �7 ش�د، -#�ن ��@      .  #د
 �7#ج, ).  ٣٥، ��� ��٤٧ر� " (�') �(��5، و �<�u�/ #j ت'��, �(��5   "



 ٧

بي شك اين انتظارات بر .  بسيار نزديك و در دسترس بود و آنها هر لحظه در انتظار فرا رسيدن آن بودند
  •.چگونگي انتقال تعليمات عيسي اثر گذاشت

 

ي به راستي چه تعليم داد بايد ببينيم تعليمات او چگونه انتقال پيدا كرد، و اصوالً هرگونه براي آنكه بدانيم عيس
به ديگران چگونه بوده ) آموزش(مطالعه و پژوهش درباره مسيحيت نيازمند آن است كه بدانيم روند انتقال آن 

 .  است
 

 تعليماتي كه دست دوم است
 به 14"كهن ترين اسناد از عيسي"تحت عنوان ) 18 و 16حات صف(بير در مقدمه كتاب خود . دبليو. فِرانك

  :مشكالتي كه پژوهشگران با آن روبرو بودند به طور اجمالي اشاره مي كند و مي نويسد
 

��B و �#ر�� �7  ��,، ���5 ت�ج� داش�� ��ش�, �O7 &5ر ج�j �� را ���    ه#��J ا�
��L  � در��ر�  � ^�'� ه#J@ ه�C ��ش�� ا& از *�د ��-� �$2اش)، و   �O7 0��او

.   �ره�& او �� د�) �7 ر���5 ا�) د�)  , �FU ��ل �� از 7#گ او ��ش�� ش5  
 �6���داب و ر���7 ا�)  � �� از  HK�7 در��ر� ^�'� �7 دا��, ح�/� ج �V��

از ا��#و، ���Uر�, ارت�Lط  . َد� ه� ��ل ���� �� ���� J()، ��ش�� ش5، و �� �7 ر��5
ا7#وز در د�) دار�, و رو�5اده� و ���V را  � از -�ل ^�'� ��0 ا���د& را  � 

 ,�#L� داش) .  روا�)  #د� ا�5 ز�# ��ال #x� ار� ���5 در�Kرا ه (�B-ز�#ا ا�0 وا
 �'� 5�U �� E� �j هً� در�I06 ��') ���ان �<��ن و دا���ن ه��� را  � شK7 � 

��L ��ش�� �7 ش�د و�� و-�� ��IJ  .O7 �7 ش�د �� �jر د�) �<�رد� ا���9ل داد
ت� ح5& ث��) �7 5��7؛ و د�0��U �  ,�5 ه, ��د؛ �U#J در ا�0 7#ح�� ��@ ���5 در 
�x# داش�� ��ش�,  � ��-� و ��7 ه�C ا���y از ت��b# در ��ز���'� و-�����J �� H ا& 

J@ارش ش�5 ��د،   )  � HL�7 �7رد ا���Iد� ه# دو& ���F ��د( � در �'<� #7-�  
 .... �5ار�5

 

    ��� ��K ت�ان �� ا�0 ��د�J %#ض را �# �ن -#ار داد  � ���V از �x# 7'�.��ن او
ارزش حI} و �$5Fار& داش) �� ���V ا7#وز �� �x# �7 ارزش5�K ا�)، �� ح�� �� 
���V از �F7 �'�^ #x, ��د و ا/� ���م و ر���) او ��د ��6 و �6'�ن ��ش5  .

��tت# از در|  '��� ��د  �  ه�Kار� ���5 اح��Kل داد  � در| ^�'� �'��ر  
�<��ن او را �� /�رت روا�) ��9 �7  #د�5، و در ا���� ا7#وز ��@ ����K ه��� 
ه')  � �� وض�ح �(�ن �7 ده��J �  5 و-�� ^�'� �<IJ �7 0)، ح�ار��ن  

ا/�x�7 Zًرش را ��j �� ،5�5�KF% �Kر&  � ^�'� �<) از ����a7 �Fس        
.�K= را از د�) �7 داد، و در ��3B د�$# از �7 ش5 و �� ح�� �� ��^� ت

                                                 
•

           nد�5�5  � ت�ر� �K� �7و@� �� ���ن ��د� ت#، �Uن %6# �7  #د�5 د��� 06K7 ا�) ه# �.�x �� ����ن �5�# 
 �7#ج,    .  ����'��U 5ن %6# �7  #د�5B� 5 از ���F  '� �<�اه5 ��د   

١٤
    Abingdon Pressا��(�رات" Frank W. Beare"، اث#"The Earliest Records of Jesus"��م  ��ب  

 .١٩٦٢     ��ل 



 ٨

�7ارد ح�� ح�ار��ن  � �<��ن ^�'� را K�9�'7ً� از *�دش �7 ش��5�5، از رو& 
�ن... �� /L#& در�) ت�K� #�LB  #د�5 �  ('�� 5�B� Cوان ^�'� ... ه�#��

 ���ا�'�� ��ش�K^ 5{ �<��ن او را �5ا�$���  � ���5، در|  ��5 ت� ���ا��5 �� د�$#ان 
 .  ا���9ل ده�5

 
 به آن اشاره دارد اين است كه وقتي گفتارها و داستان ها سينه به سينه از نسلي 15اولين نكته اي كه نويسنده

 كودكان را بخاطر داريد؟   "تلفن بازي"براي مثال، آيا .  به نسل ديگر انتقال مي يابند، تغيير پيدا مي كنند
ند، سپس يك نفر جمله اي در گوش كسي كه كنار او نشسته است  بچه ها در اين بازي، دايره وار مي نشين

مي گويد، نفر دوم همان جمله را در گوش نفر سوم مي گويد، و نفر سوم در گوش نفر بعد، و اين كار ادامه  
مي يابد تا سخن به گوش آخرين نفر برسد؛ سپس نفر آخر آنچه را شنيده است با صداي بلند مي گويد كه همه 

 و غالباً آنچه به گوش او رسيده به قدري با جمله اصلي كه از دهان اولين نفر بيرون آمده است فرق بشنوند،
   .دارد كه باعث شگفتي مي شود و بچه ها را به خنده مي اندازد

   

از تاريخچه كوتاهي كه درباره نوشتن انجيل در باال به آن اشاره كرديم، مي دانيم كه مطالب انجيل نه تنها 
انجيل متا كه اولين انجيلي بود كه به (هاً انتقال پيدا كرد، بلكه سال ها پس از مرگ عيسي نوشته شد شفا

اشتباهات بسياري مي توانست در ).  رشته تحرير درآمد دست كم چهل يا پنجاه سال پس از عيسي نوشته شد
 •.فاصله آن سال ها وارد اين رساله ها شود، كه متأسفانه همينطور هم شد

 

ار وقتي دشوارتر مي شود كه مي بينيم ميان نخستين كتب دست نوشته تفاوت هايي درباره مطالب مشترك ك
در نتيجه، هنگامي كه همه چيز نوشته شد بازهم .  اين تفاوت ها گاه جزئي هستند، و گاه اساسي.  وجود دارد

 .  چيزي از مشكل اصلي نكاست
 

 آيا مبلغان ديني  كند اين است كه ما به درستي نمي دانيم كهدومين نكته اي كه نويسنده به آن اشاره مي
      .اصوالً هميشه سخنان عيسي را درست مي فهميدند تا بتوانند پيام او را درست و روشن انتقال دهند يا نه

ه از به عالوه، هنگامي كه خواستند پيام را به ديگران ابالغ كنند، تعليمات خود را محدود به چيزهايي نكردند ك
هنوز هم كه هنوز است درباره برخي از مطالب انجيل تجديد نظر مي كنند تا بهتر به .  عيسي روايت شده بود

تقريباً در هر صفحه از انجيلي كه به زبان انگليسي ترجمه شده است توضيح داده شده .  مفهوم آن پي ببرند
ن خواند كه در آن صورت معني آن تغيير خواهد است كه اين آيه، يا اين آيات را به گونه اي ديگر نيز مي توا

 . كرد
 

                                                 
١٥

  Beare  
•

.   در �7رد ا���6  5ام �E از دو  ��ب 7#-� و ��7 ��= از د�$#& ��ش�� ش�5 ا�) ا*�Zف �x# وج�د دارد        
   5�59�B7 �L27ه &�K�^ فZ*#� �.�'7 ب 7#-� ��= از  ��ب ��7 ��ش�� ش�5 ا�)    ا ]# ��وه($#ان��  �    .

 �7#ج,   .  در �7رد ت�ر�n �$�رش  �5F^ m ج5�5 ��@ /�حx� m#ان I�7{ ا��9ل ��'��5   



 ٩

 16شرح داده است،) 65صفحه  ("خاستگاه انجيل"همانطور كه دكتر جرج المسا در كتاب خود تحت عنوان 
حتي هنگامي كه انجيل نوشته شد، هر بخش آن به صورت پراكنده در جايي بود و به همين دليل به سختي   

    :كردمي شد بدانها دسترسي پيدا 
 

    ح�� ا7#وز در  (�ره��� 5���7 ت# �� و ا�#ان �� �5رت ات�Iق �7 ا%�5  � ت�Kم 
ه# �<= از  . �<= ه�& ��I�./ E د�) ���� �� �jر  ��7 ��5ا ش�د

از  .  �7�jره���  � ا���� رو& ���F ��ش�� ش�5 ��د، �� *���اد� ا& ت�B{ داش)
�56 ا& ��%)، و �<(� د�$# را ا��#و، 06K7 ا�) �<(� از �E ا���� را در ده

�ن ا�) در شF#& ��%)  � %#��� ه� �� �ن %�/�� دارد �K67 �   . �  �7�$ه�
ا^E� &�3 *���اد� ازه, ج5ا �7 ش�7�j ،5�5ره� ��  ��ب ه� ���7(�ن ت9'�,    

��B �7  �5 ���5 ���د داش�� ��ش5  � ز�7ن ^�'�   .  �7 ش5�O7 را ��� '�  � ا�
 وج�د داش) و ��  �2s و ��U<��� ا&، و /.D 597س Y9% در ��  ���<��� ا&

 .د��#س  (�= ه�، ث#وت5�Kان، و %#��7#وا��ن ��د
 

دسترسي نداشتن به كتاب آسماني باعث شد مرام ها و اعمال ديني مسيحيت به طور شفاهي به مردم انتقال 
.  يشتر شفاهاً از دين خود باخبر مي شوندپيدا كند، به طوريكه حتي پس از آنكه انجيل نوشته شد، بازهم مردم، ب
 . همين روشن مي كند كه چرا ميان نوشته هاي موجود تفاوت وجود دارد

 

  . به هرحال، آنچه مسلم است اين است كه تفاوت هاي فاحشي ميان انجيل هاي دست نويس وجود دارد
 

 آنچه درستي اش هرگز ثابت نشد 
 ها، از درستي هيچ متني نمي توان اطمينان پيدا كرد، حتي درستي  با وجود اين همه تفاوت در ميان نوشته

رونوشت هايي كه .  مثال زنده آن نسخه هاي خطي واتيكان است.  اصيل ترين نوشته ها نيز مورد سوال است
  : ويرايش كرد و به چاپ رساند داراي مقدمه اي است كه در آن چنين آمده است1965واتيكان در سال 

 

 �� از ���6 از ا���� رو���'�  #د�5،  �ت�L ح#وف ا���� را �� ج�ه#  -#ن ه�    
���V را �� �x# *�دش در�) ��Lد �#ر�� �6#د �����  •....ُ�#ر��  #د، و

ه0�K ا���� ت��Y ا%#اد �J���Jن در �j -#ن ه�& �K�7د& تu�.f و تI'�# ش5 و 
#�'Iو ت u�.fرا ت �L��O7 �U م ��')  � ا�0 ا%#اد��B7 د� ا�5ه��ز#    . �ًK�'7

 . �<= -��� ت�ج�F از تf.�.�ت �� از �#ر��  #دن ح#وف، ا���م ش5
 

                                                 
١٦

 .  ، ا��0K ا���� �� ز��ن �راGeorge Lamsa"�7"��ش�� & " New Testament Origin" ��م  ��ب  
•

 �د، و �7 ���') دو��ر� رو&  ��Kت �7 ��ش��5  ت�   ��ب          اح�tً�K ج�ه#  ��ب �� 7#ور ز�7ن  , ر�� ش�5 �   
 �7#ج,.  ���I�a�7،  �تY9% m ح#وف و  ��Kت� را �#ر��  #د  � *�د �� �ن ا^��9د داش)    .     از ��0 �#ود



 ١٠

سِر فردريك كنيان از تغييرات مهمي كه در انجيل هاي خطي مشاهده مي شود فهرستي تهيه كرده است كه 
    بدان اشاره  ) 49 و 48صفحات (17"انجيلي كه در دست ماست، و انجيل هاي خطي كهن "در كتاب خود 

  :مي كند
��� ا& از ح5K و د^�& ر���� ��')    C��7، ه� ���    در -�K�5 ت#�0 �'<� ه�& ا�

) �f%٦ 5�� ،ت  ).  ١٣��� ا���� ��7 ��ش�� ش�5 ا�) در  ١٦ %�f ٣ و ٢���V در 
('�� Zً/��7 ا �K�5- 0�5 �'<� �'��ر�U  . �����L �� ����ن �O7٢٨ �f% در ٢٠ 

�*# ا���� 7#-� در ه�E� C از دو ا����� ١٢ا���� ��7 اض�%� ش�5 ا�)؛  ��� 
��6 از ا%#اد   .   � -�K�5 ت#�0 �'<� ه�& ا���� �� ز��ن ������ ا�)، وج�د �5ارد

 �����-� اض�%�  #د، و ٦ %�f �I���٤ذ در 2Jش��، رو�5اد& را �� ����ن  ��� در ا�
��-�، %�f ا����(�� ا�0  �ر �mL ش5  � رو�5اده�& ش�م �*# ت��b# ��5ا  �5  ٢٢ ،

 ٢٤ %�f ١٢ه�C اش�ر� ا& �� د�5ار �O#س از L97#� در ��� ).  ٢٠ و ١٩���ت 
��-� ����57 ا�)، و ج@��yت د�$#&  � در��ر� روز ر���*�@ ��ش�� ش�5،  ���ا�

('�� �F����-� ١١ از %�f ٤ ت� ٢ت#ج�K د^�& ر����  � در ���ت .  در  ��� ا�
 .  �'��ر  �ت�� ت# ا�)��57 ا�) در �'��ر& از �'<� ه�  

 

     ('�� �-�� ��� و ٤٣، ��5 ٢٢%�f (�7ض�ع ^#ق *���0 در �'<� ه�& -�K�5 ا�
٤٤ .(،(IJ m��/ &(�&"ا�0 روا�)  � ^�'� از رو>L� ن را���در " ا& �5ر، 

 ('�� ,�5- �O* &ه� ����7ض�ع %#ش�� ا&  � ). ٣٤، ��5 ٢٣��-�، %�f  (ا�
�57 و �ب ا��<# را ت�6ن �7 داد، در ه�E� C از ه#5�U و-) ��L6ر از ���Kن �7 

، ��5 ٥%�f (�'<� ه�&  ��F  � از ا���� ��ح�� ��-� �5��7 ا�) ��%) ��K ش�د 
٤  .( 5��  �K� اش�ر� ا& �� رو�5اد زن ز�� �ر Cت#�0 ا%#اد ه�#x� mح�/) �f%
٧ 5�� ،٥٣ �f% ه���).  ١١، ��5 ٨ ؛ ���K� �  &د� ا#�'J &2ش�� از ت�3ده�J از 

�ن در ا���� ��IJ ش5، �� �5رت ��� ا& ��5ا �7 ش�د  � �ن را در �'<� ه�& د�$# 
ه��K� �  C ت�ا�5 �$��5  � ا��L^ 0رات .  ا���� �� ش�6 د�$# ت��b# �5اد� ��ش�5

 .  اض�%�، �� ^�Lرات ج� ا%��د�، �� ت�3ده� F7, ��'��5 و �U@& را ت�K� #��b ده�5
 

ريفات احتمالي از اهميت ويژه اي برخوردار هستند زيرا بخش عمده اي از اعتقادات در واقع، اين تغييرات و تح
اينك اگر آن قطعات كوتاه تحريف شده باشند، يا درست تعبير .  مسيحيان بر پايه قطعه كوتاهي از انجيل است
 . نشده باشند، برضد تعليمات عيسي خواهند بود

 

را  خدا خود با تمام نيروي و  تمام فكر خود،با تمام روح خود، باخود،  قلببا تمام اگر ما حقيقتاً سعي مي كنيم 
 .عبادت كنيم، آنگاه برخي از اعتقادات كهنه مسيحيت، بي آنكه بدانيم، سد راه ما خواهند بود

 

     اشتباه از سوي انسان ها
                                                 

١٧
  ، ا��(�رات  Sir Frederic Kenyon، از "Our Bible And The Ancient Manuscripts" ��م  ��ب   

    Harper and Brothers   ١٩٥٨ ، �����ر|، ��ل  

  



 ١١

ل به شرح عللي كه ممكن چرا در نسخه هاي خطي تا اين اندازه تفاوت وجود دارد؟ كنيان در پاسخ به اين سوا
است اين اشتباهات، هنگام رونويسي، وارد نسخه هاي خطي انجيل شده باشند مي پردازد و براي آن سه علت 

كلماتي وجود .  نخستين علت آن است كه همه اسناد و مدارك با دست رونويسي شده اند.  عمده ذكر مي كند
حروف و كلمات .  ي شوند ولي معني آنها با هم فرق دارددارد كه يك جور تلفظ مي شوند، يا يك جور نوشته م

بايد .  به آساني مي توانند جا بيفتند، و آنچه به اختصار نوشته مي شود، يا كوتاه شده باشد، غلط برداشت شود
بياد داشته باشيم كه هنگام رونويسي با دست، برخالف تايپ، مدام بايد نوشته را نگاه كرد و به نوشتن ادامه 

وقتي يك كلمه در خطوط گوناگون تكرار مي شود، احتمال دارد كاتب جمله را از جاي ديگر ادامه دهد، و .  داد
 .   تغيير كند– بدليل خط يا خط هاي جا افتاده –بدين ترتييب، معني متن 

 

د، و با توجه به اينكه در نسخه هاي خطي قديم فاصله اي ميان حروف نبود، و فقط چند نقطه مي شد پيدا كر
حروف كوچك و بزرگ با هم فرقي نداشتند به سادگي مي توان فهميد كه چگونه ممكن است نوشته هاي 

نور . حاشيه كتاب، به اشتباه، به عنوان جزيي از كتاب آسماني رونويسي شده، و وارد كتاب آسماني شده باشند
ي كاتب مشكل تر، و زمينه را براي اشتباه بد، وضع نامساعد كاري، و تغذيه بد از ديگر عللي بودند كه كار را برا

 .  مستعد كردند و باعث ايجاد خلل در نوشته ها شدند
 

كنيان دومين علتي را كه ممكن است اين اشتباهات، هنگام رونويسي، وارد نسخه هاي خطي انجيل شده 
يان دو قطعه شبيه  مي نامد و مي گويد گاه ذهن آدمي به طور ناخودآگاه يا خودآگاه م"خطاي ذهن"باشند، 

اگر كسي .  بهم هماهنگي ايجاد مي كند، خصوصاً اگر همان كلمات، در دو قطعه، با ترتيب متفاوت آمده باشند
با يكي از آن دو قطعه بيشتر آشنا باشد خودبخود كلمات را به ترتيبي كه با آن آشناست مي نويسد و ) كاتبي(

 .  حتي متوجه نمي شود
 

درباره تغيير يافتن متن نسخه هاي خطي شرح داده است، تغييراتي است كه از روي  آخرين علتي كه كنيان 
اين گونه تغييرات كه خطرناك ترين نوع آن است، قطعاً در مرام مسيحيت اثر گذارده .  عمد صورت گرفته است

 . است
 

 ندارد، در صفحه عليرغم تأكيد كنيان كه هيچ يك از مرام هاي بنيادي مسيحيت به برداشت خواننده بستگي
  : كتابش مي نويسد52

���6 �7 *�اه�5  ����� د%�Bت، و-�� �L�O7 را ا���9ل �7 ده�5، تmfB 7#دم �� د
�#ا& 7]�ل،  .  اح�#ام *�د را �(�ن ده�5، ��^[ �7 ش�د ا/� m�O7 ت��b# ��5ا  �5

��-�، (�7ض�ع %#ش�� رحK) و ^#ق *���0  ��� و ����K ه�& ١٨،)٢٢ : ٤٣, ٤٤ا�

                                                 
١٨

��57 ا�)  0��U ت���در ا�0 ه�$�م از ���Kن %#ش�� ا& �57  � ^�'� را ت�U 5�  (��9ن او از  :  در ا�0 
 (6K= روح� ��Uن در ر�� و ^2اب ��د  � و-�� د^� �7  #د، از ش5ت ه���ن O- �[7#� ه�& *�ن ^#ق 

��-�، %�f .  �7 ر�<) ���  .٤٤ و ٤٣، ��5 ٢٢ا�
                                                   

 



 ١٢

ح2ف ش�5 ) از ج��K �'<� وات��6ن(دا���ن در �'��ر& از �'<� ه�& د�) ���� ا�0 
ا�)، ز�#ا 06K7 ا�) �� �x# �#�5،  � ا�0 ��� ه� �� -��y ش5ن �97م ا��ه�) �#ا&  

 .  ^�'� ��b7#ت دار�5
 

ذارده واضح است كه در برخي موارد، اختالف نظر و برداشت خوانندگان در مرام هاي بنيادي مسيحيت تأثير گ
 .   است

پس، نه تنها اسناد و مدارك اصيل هنگام رونويسي تحريف شدند، بلكه تغييرات ديگري نيز هنگام ترجمه از 
هركس كه مطلبي ترجمه مي كند، يا در ترجمه اي .  زباني به زبان ديگر وارد كتاب شد كه اجتناب ناپذير بود

.   يا ارائه ترجمه درست تر، تغييراتي در آن بدهدتجديد نظر مي كند ممكن است به منظور روشن كردن مطلب
اين تغييرات بسته به دانش شخص، و ديدگاه ها، و ميزان درك و فهم زباني كه از آن ترجمه مي كند، متفاوت 

 . است
 

 كينگ جيمز يك نمونه ي مطرح 
عموالً تحت الشعاع اصطالحات، و حتي هر كلمه م.  تمام ترجمه ها همواره با مشكالت عمده اي روبرو هستند

و همين باعث مي شود كه نتوان مستقيم ترجمه كرد، و اگر مترجم .  فرهنگ مردمي است كه آنها را ساخته اند
با اوضاع و احوال فرهنگي آشنايي نزديك نداشته باشد، كار ترجمه ناموفق خواهد بود زيرا با اصل مطلب و 

آرامي از طريق زبان يوناني كه / نديشه هاي عبريرساندن ا.  مفهوم واقعي تفاوتي فاحش خواهد داشت
فرهنگي بيگانه است، مشكالت ويژه اي به وجود مي آورد كه ممكن است اولين مترجمان از آن آگاه نبوده 

هنگامي كه ترجمه اي از روي ترجمه اي ديگر انجام شود، اين مشكالت تشديد مي شود، كه در مورد . باشند
 .انجيل چنين هم شد

 

كينگ .   پروتستان هاي انگليسي زبان يكي از ترجمه هاي تجديد نظر شده كينگ جيمز را بكار مي برندبيشتر
 در پيشگفتار ترجمه اي كه خودش 19جرج المسا. جيمز معموالً به عنوان يك ترجمه استاندارد مورد توجه است

 ارائه "استاني مشرق زمين دست نوشته هاي باز مقدس، كتاب" تحت عنوان 1957از تورات و انجيل در سال 
  : به ترجمه كينگ جيمز اشاره مي كند و مي نويسد20داد،

 

ه�$��7  � ت#ج�K  ��� ج�K@ ا���م ش5، ��وه($#ان s#ب 5���7 ا7#وز �� 7(#ق 
 Z�7د&،  � ا�7#ات�ر& ت# �� 7#زه�& *�د را ١٦در -#ن  .  ز0�7 د��#�� �5اش��5

�را�7ارو�����ن �� �'<�... ت� و�J 0'�#ش داد �O* &ش���� �5اش��٢١5 ه��   . �Fت�
 ������ ��J ت�0، وt د  � �� ز��ن�� �O* &ن د��� از �'<� ه��7#جH ��وه($#ان، 

ا���6 �7#ج�Kن  ��� ج�K@ ت�ا�'��5 �� ت�ج� �� 7#اجH و a7*2 .... ��ش�� ش�5 ��د

                                                 
١٩

  George Lamsa  
٢٠

، ت#ج�K & ج#ج The Holy Bible, From Ancient Eastern Manuscripts" ،�'7t" ��م  ��ب  
  ١٩٥٧ ، %�Zد���I، ��ل Holman Coا��(�رات

٢١
  Aramaic  



 ١٣

 E� 5ده� �yا& ارا �K0 ت#ج��U ارو�� nت�ر� Eن دور� ت�ر���@� -��� د��#س در B7
0 ����� ��ل ��=، دا�= ��وه($#ان s#ب �'L) �� �'<� ه�& .  ا�)�Kح�� ت� ه

*�O 7(#ق ز0�7 �� ز��ن �را�7 و  ��'�& 7'�.��ن 7(#ق ز0�7، از 7#ح�� ح5س 
از ا�2J 0ش��، ا�0 ��وه($#ان �� �داب و ر��م و %#ه��  .  و �KJن %#ات# ��K ر%)

#ورش ��%�� ��د، �ش���� �'��ر  �K 7#دم 7(#ق ز0�7  � اد���ت ا���� در �ن �
 .داش��5

 يك نمونه جالب از اين ترجمه ها را 22يوهانس ليمن.  مسلماً تمام اين عوامل مشكالتي در ترجمه ايجاد كرد
 "خاخام عيسي"كه به دليل آشنايي نداشتن مترجم با اوضاع فرهنگي رخ داده است در كتاب خود تحت عنوان 

  :ات اشاره مي كنداو به اين آي.  آورده است
 

 در ��0�7 روز در -���& ج��� ^#و�� ��د، 
�� ��د�� . و �7در ^�'� در 

]                                 �f% ،ح���� ��� ] ١، ��5 ٢ا�
 

 را از "سومين روز"منظور از سومين روز چيست؟  سومين روز بعد از چه؟  بعضي از مترجمان به كلي عبارت 
ولي توضيح آن .  ردند، بعضي سعي كردند بگويند كه منظور، سه روز بعد از عروسي استترجمه خود حذف ك

؛ بقيه روزها از )شنبه(هيچ يك از روزهاي هفته نزد يهوديان نامگذاري نشده است جز شبات .  بسيار ساده است
 . ه سه شنبه استبنابراين، سومين روز، يعني سه روز بعد از شبات ك.  شبات به بعد شماره گذاري شده اند

 

ولي در بعضي موارد، معني كل جمله يا قطعه مي تواند .  اثر ترجمه، در نمونه اي كه گفته شد، مهم نسيت
جرج المسا در كتاب خود نمونه اي از اين ترجمه هاي حيرت آور را كه مفهوم كالم خدا به .  تغيير پيدا كند

  . گونه اي اسفناك در آن تغيير مي كند، آورده است
 

 �f% ا^5اد #I� ،@Kج� ���  �K0 �7 *�ا��,٤، ��5 ٢٥در ت#ج��U  : 
”(IJ ���7 �� ش�ن �� :  و *5ا ()� �  ��ه�K �#ان -�م را �$�#، و ا�(�ن را درح�

 “.*�رش�5 ا�) �#ا& *5ا �� دار �6= ت� ش5ت *(, *5ا از ا�#ا��� �#J#دد
 

 :در ا�����  � �� ز��ن �را�7 ا�) 0��U �7 *�ا��,
ه�K �#ان -�م را �$�#، و ا�(�ن را در ��ر روز در �#ا�# *5ا :  *5ا �� IJ ���7) و”

  “.ا%(�  0 ت� ش5ت *(, *5ا از ��� ا�#ا��� �#J#دد
 

 .فرق ميان افشا كردن فساد سران يك قوم، و به دار آويختن سران يك قوم در برابر خدا، فرقي اسفناك است
 

اين بار موضوع به .  حريف شده و اسفناك در كينگ جيمز توجه كنيدبه يك نمونه ديگر از اين ترجمه هاي ت
در ترجمه كينگ جيمز، .   ربط دارد"پرستش"قائل شدن مقام الوهيت براي عيسي مربوط است و به كلمه 

 :انجيل متا چنين مي خوانيم
 

                                                 
٢٢

 . ١٩٧١ ، �����ر|، ��ل Stein & Dayات  ، ا��(�رLehmann, J ، ��ش�� & Rabbi J ��م  ��ب  



 ١٤

 ،57� �� از ا���6 ^�'� در ��) �., ��Fد�� در ا��م ه�#ود�� ��دش�� �� د��� 
�� ��J� ،5�57� ش،  � 5�U 7#د دا�� از 7(#ق ز0�7 �� اورش��, 

 ،5��IJ د��ن ��زاد ��دش��و�F� ؟(���   
 .   ��,%	��$ ز�#ا �7 ���ر� او را در ش#ق د��5 ا�,، و ��57 ا�, ت� او را

]                                                           �f% ،��7 ��� ] ٢ ت� ١ از ٢ا�
 

 #ود�� ا�0 7#دان دا�� را 7.#���7 %#ا *�ا�5،��$�� ه�
 . ز�7ن د-�{ ��Fر ���ر� را از ���ن �5��#

 ،(IJ د، و���#% ,.� و ���ن را �� ��) 
 �#و�5 و �� د-)، ه�U �K@ را در��ر� ��زاد ج��� ش��5؛ 

 و ه�$��7  � او را ��5��%، 
7�5دًا �� 07 اZjع ده�5، ت� 07 ��@ ����, و او را $��	%�  , . 
]                                                           �f% ،��7 ��� ]٨ ت� ٧ از ٢ا�

 
 

توجه داشته باشيد كه ترجمه جديد .  اينك ترجمه آيات فوق را با ترجمه جديد انجيل امريكا مقايسه كنيد
شده بود، از روي قديمي ترين انجيل امريكا، برخالف ترجمه كينگ جيمز كه از روي ترجمه هاي قبلي ترجمه 

   :اسناد قابل دسترس ترجمه شده است
 

 �� از ا���6 ^�'� در ��) �., ��Fد�� 
 ،57� در ا��م ه�#ود�� ��دش�� �� د��� 

 ،5�57� �E روز، ت�� 5�U از ���ر� ش����ن از 7(#ق ز0�7 �� اورش��, 
���)؟ ��Fد��ن ��زاد  ��دش��و �5�5��#،   

 .   ��,ادا) ا'�	ام را در ح�ل ��jع د��5,، و ��57 ا�, ت� �� اوز�#ا �7 ���ر� او 
]                                                           �f% ،��7 ��� ] ٢ ت� ١ از ١ا�

 

��$�� ه�#ود�� ���ر� ش����ن را 7.#���7 %#ا *�ا�5، 
 . ز�7ن د-�{ ��Fر ���ر� را از ���ن �5��#

�., %#���د، و IJ)، و ���ن را �� ��)  
 �#و�5 و د-�{، ه�U �K@ را در��ر� ��زاد ج��� ش��5؛ 

 و ه�$��7  � او را ��5��%، 
 .   �,ادا) ا'�	ام �� 07 اZjع ده��U �  5 ��%�� ا�5، ت� 07 ��@ ����, و �� او

]                                                          �f% ،��7 ��� ]٨ ت� ٧ از ٢ا�
 

و هيروديس از پرستش نوزاد سخن ) روحانيان زرتشتي(توجه كنيد كه ترجمه كينگ جيمز به ما مي گويد مغان 
از كجا .  گفتند، در حالي كه ترجمه جديد انجيل امريكا مي گويد، آنها مي خواستند به نوزاد اداي احترام كنند

  ترجمه اي است غلط، و بعكس؟ "ستشپر" ترجمه اي درست است، و "اداي احترام"مي توان فهميد كه 
 



 ١٥

اوالً، مي دانيم ترجمه جديد انجيل امريكا با تحقيق بيشتري انجام شده، و درست تر از ترجمه كينگ جيمز 
  قصد ما اين نيست كه تمام تالش ها براي ترجمه كينگ جيمز را كوچك بشماريم، بلكه مي خواهيم •.است

پرش بزرگي در دانش پژوهي انجيل در طي اين چهار قرن صورت گرفته نقطه نظر دكتر المسا را مبني برآنكه 
 .  كه تا كنون ادامه دارد تأكيد كنيم

 

 "پادشاه يهود"از اين گذشته، با عقل بيشتر جور درمي آيد كه هيروديس بگويد مي خواهد به كسي كه او را 
 مي كنند؛ پرستش خاص كسي است اي احترامادبه پادشاهان .   كند، تا اينكه او را بپرستداداي احتراممي نامد 

 .كه از مقام الوهيت برخوردار است
 

  توجه كنيد"پرستش"براي نمونه به ترجمه كلمه 
اين كار در هر ترجمه اي اشكال به وجود      .  انسان ها معموالً دوست دارند درك خود را در ترجمه بگنجانند

آسماني دامنه گسترده تري دارد، زيرا بر اعتقادات مذهبي   مي آورد، ولي نتايج آن در ترجمه كتاب هاي 
 .ميليون ها نفر كه از آن پيروي مي كنند، اثر مستقيم مي گذارد

 

يك نمونه ديگر از اينگونه اشكاالت، هم در ترجمه كينگ جيمز مشاهده مي شود، و هم در ترجمه جديد 
  :د دقت كني38، بند 9انجيل امريكا؛ به انجيل يوحنا، فصل 

 

 و-�� ^�'� *L# ا*#اج او را ش��5، �� �#اغ او ر%) و از او �5��#،  
��� �� �'# ا�'�ن ا��Kن دار&؟ ”“  

،(IJ ن ���ورم؟”او در ج�اب�Kت� 07 �� او ا� ،�-�  “ او  �')، ا& 
،(IJ 5.   ت� او را د��5 ا&”^�'� در ج�اب��J �7 0>� ت� �� Eاو ا��.“  

،(IJ و ”او�  “ردم،ا& �-�، ا��Kن 
  .  #د%	��$و در �#ا�# او  #�=  #د و او را 
]                                           �f% ،ح���� ��� ]٣٨ ت� ٣٥ از ٩ا�

 

 كتاب خود تحت عنوان         353صفحه  جرج المسا، يكي از كارشناسان ترجمه انجيل از زبان اصلي در
  : مي نويسد9:38 در انجيل يوحنا  خصوصاً"پرستش"  درباره كلمه23"نور انجيل"
 

�را�7  �K� "5�َ�َ" ��B7 @�� دن#  ,�xBش�5 ا�)، *, ش5ن و ت �Kت#ج =��#� �  ،
ش#-� ه� و-�� �� �Z� #$�56م tً�KB7 5��  �7 �#ش�ن را ����0 �7 �ور�5   . �7 ده5

و-�� 7#دم �� �E ح� , �� �� �E ش<� ].  7]� ر �ع[و ��J ت�  K# *, �7 ش��5 
او را "^�Lرت .  ح��� �Zم �7  ��5 در �#ا�# او *, �7 ش��5 و ت�xB, �7  ��5رو

.  �� ا���B7 0 ��')  � او �jر& ^�'� را �#���5  � *5ا را �7 �5���# " �5���#

                                                 
•

 اش��Lه�ت ت#ج�K & ا���� �� ز��ن %�ر��، �� 7#اتm ا���I| ت# از  ��� ج�K@ ا�)  � 5�U �� 07 �7رد،  
 �7#ج,.  در ��ور-� ه�& ا�0  ��ب اش�ر�  #د� ام

٢٣
  ٣٥٣/I.�  / ١٩٣٦، �Uپ ��ل "George Lamsa"��ش�� & " Gospel Light"  ��م  ��ب  



 ١٦

ز�#ا ا�0  �ر از ��F� #xد��ن �(�ن �� ح#��7 و ت��وز از او��0 %#�7ن *5ا�) و 
و�� ش<� .   ��$'�ر �7  #د�0��U �  �' 5  �ر& �7  #د، ��Fد��ن و& را

در ض0K ا�0  �ر .  ��L7#د� �� �(��� اح�#ام و ت(6# در �#ا�# ^�'� ت�xB,  #د� ��د
��57 ا�)  � 7#د  �ر �<�j# -5ردا�� .  و و%�دار& ا�)" *�د ت'���K"�(�ِن  ���در 

از -5رت �����K و �#ا& ���6 ^�'� از رو& ت#ح, ��K)U= را ��ز  #د� ��د او را   
ا�0 در ح��� ا�)  � 7#د  �ر �� از اد^�ه�& ^�'� �U@& �7 دا�') .  �=  #د�#�

�@� ��^[ ش5  � و& �9�7^5 ش�د B7 0ا� ��و �� �� ت�K��Bت ^�'� ^Z-� ا& داش)، و
 .  ^�'� -E� �ًBO 7#د روح��� ا�)  � *5ا �� و& -5رت �<(��5 ا�)

 

رجمه بدان اشاره كرديم، ترجمه جديد انجيل امريكا نيز درخور توجه است كه عالوه بر ايراداتي كه ما از نظر ت
 :در پاورقي خود به ايراد ديگري اشاره مي كند و مي نويسد

 

٩ : ٣٨ tً�Kوج�د �5ارد و اح� ,F7 د��B� ا�0 ��� در �'��ر& از �'<� ه�& *�O %�ق ا
 .  از �U@ه��� ا�)  � �#ا& 7#ا�, s'� ت5�KB �� ا���� اض�%� ش�5 ا�)

 

 : 38 احتماالً به انجيل يوحنا، "تا كمر خم شد كه عيسي را عبادت كند"ن ديگر آنها معترفند كه عبارت به بيا
و دليلش هم اين است كه آن به بخشي اضافه شده كه براي مراسم عبادي غسل تعميد .   اضافه شده است9

   .گفته مي شود

 

 نمونه اي از گرايش هاي نژادي 
براي مثال در سفر پيدايش، .   نژادي در سراسر كتاب مقدس گنجانيده شده استنمونه هاي بسياري از تبعيض

 :نمونه روشني از گرايش هاي نژادي در آيات زير، كه از ترجمه كينگ جيمز است، نشان داده شده است
 

 : و ه�ج# از ا�#اه�, �'#& �� د��� �ورد
 . و ا�#اه�, �'# *�د را  � ه�ج# زا��5 ا��K^�� ��م ��Fد

 �$��7  � ه�ج# ا��K^�� را �#ا& ا�#اه�, زا��5، و ه
 . ا�#اه�, ه(��د و ش= ���� ��د

]                           �f% ،=5ا��� #I١٦ ت� ١٥ از �١٦ [ 
 

 و ��را ح���7 ش5،
 و در ز���7  � *5ا �� ا�#اه�, ��IJ ��د، در �0 ��#&، 

 .�#ا& ا�#اه�, �'#& زا��5
 .  �را زا���5 ��د ا�.�ق ��م ��Fدو ا�#اه�, �'# *�د را  � �

 و ا�#اه�, Lj{ د���ر �#ورد�Jر *�د، 
 �'#ش، ا�.�ق را ه�$��7  � ه() روز� ��د *���  #د، 

 .و ه�$��7  � �'#ش، ا�.�ق، �� د��� �57، ا�#اه�, /5 ���� ��د
]                                         �f% ،=5ا��� #I٥ ت� ٢ از �٢١[ 

 .يگر اسماعيل چهارده ساله بود كه اسحاق به دنيا آمدبه بيان د



 ١٧

 ،H��-ش5  � �� از ا�0 و H-0 وا��U و 
 *5ا ا�#اه�, را و����  #د، 

 : و �� او IJ)، ا& ا�#اه�,
E�L� ،(IJ ,و ا�#اه� . 

 IJ)، ا ��ن ت��F �'#ت، ا�.�ق را  � دو�) �7 دار& �#دار،
 و �� �#ز0�7 �7ر�� �#و؛ 

� ���� # ��6 از  �� ه���  � �� ت� �(�ن �7 ده,و او را در 
 . �#ا& -#���� ��*��� �$2ران

]                                       �f% ،=5ا��� #I٢ ت� ١ از �٢٢[ 
 

 سال تنها پسر 14ولي ما اين را مي دانيم كه اسحاق هرگز تنها فرزند ابراهيم نبود؛ ولي اسماعيل به مدت 
پس، در اينجا مي بينيم كه اين كاتب يهودي مي خواست امتياز يا .  حاق به دنيا آمدابراهيم بود تا آنكه اس

 .  افتخار آن را به اسحاق كه از نياكانش است، بدهد
 

و بعضي از ايشان گفتند كه چون مادر اسماعيل، هاجر، يك برده مصري بود، از اينرو، اسماعيل به احتمال زياد 
ر حاليكه كتاب مقدس يهوديان، اسماعيل را تا آخرين لحظه اي كه ابراهيم د.  پسر ابراهيم محسوب نمي شود

  :حيات داشت، فرزند ابراهيم معرفي كرده است
 

 ا�0 ا�) ا��م ��ل ه�& ^K# ا�#اه�,  � ز����J5  #د،
 .  �E /5 و ه��Iد و ��� ��ل

 ��� ا�#اه�, ج�ن �� ج�ن �%#�0 ت'��,  #د، 
 ،و در  �Kل ���5�K& از د��� ر%)

 :           درح���  � از �E ز��J5 دراز، و �#ش�ر �#*�ردار ��د
 . و �� -�م *�د ����)

���I67 ر�s او را در ��^�Kد%0  #د�5... و �'#ا�= ا�.�ق و ا�               . 
]                                       �f% ،=5ا��� #I٩ ت� ٧ از �٢٥ [ 

 
ت، ولي بخوبي نشان مي دهد كه تعصبات بشر چه آسان مي تواند وارد كتاب گرچه مثال باال از انجيل نيس

بررسي اين نكته .  آسماني شود، و به عنوان حقيقت پذيرفته شود، حتي اگر با كتاب آسماني مغايرت داشته باشد
قصد ما اين نيست كه كتاب مقدس را با آن حكمت عظيم و تسلي بخش اش كنار .  بسيار حياتي است

يم ولي بايد از نحوه هاي گوناگوني كه ممكن است اين كتاب بدان وسيله تغيير پيدا كرده باشد، آگاه بگذار
 .باشيم

 

 داستان انجيل ها  
 . شايد با نگاهي به تاريخ نگارش انجيل بتوان به علت اينهمه ناهماهنگي پي برد

 



 ١٨

 كه نخستين نوشته هاي مسيحيان همانطور كه قبالً بدان اشاره كرديم، براي اكثر مردم باعث تعجب است
اين نوشته ها سال ها پيش از آنكه انجيل نوشته شود نوشته شده بودند و از .  اوليه، نامه هاي پولس بود

در اواخر قرن دوم بود كه كليسا چهار انجيل را رسماً .  اهميتي به مراتب بيشتر از خود انجيل برخوردار بوده اند
 . لهام شده از سوي خدا اعالم كردپذيرفت و آنها را معتبر و ا

 

و باصطالح از هفت خان (هر يك از چهار انجيل نام برده پس از آنكه فراز و نشيب بسياري را طي كردند 
، 34براي مثال، ترجمه جديد انجيل امريكا در پيشگفتار عهد جديد، صفحه . معتبر اعالم شدند) رستم گذشتند

ندين ترجمه از روايات متا به زبان يوناني وجود داشت كه فقط يكي از آنها يادآور مي شود كه به احتمال زياد چ
  :و باالخره مطلبي كه درباره انجيل يوحنا بدان اشاره مي كند از آن هم پرمعناتر است. را انتخاب كردند

 

 ... �K�  ��B7 �  (داش #j�>� 5���"D�.  در -�5, �'��ر J'�#د� ت# از ا7#وز ��د" �7
ن ��  '�  � �#ا&  ���� 7��ز /�در �7  #د ��@ �7���IJ D �7 ش5،  در �ن ز�7

�� �#ر�� ه�& �'��ر د-��9  � در ز�7ن .  ح�� اJ#  ��ب ��ش�� & *�دش ��Lد� ��د
�7 ا���م ش�5 ��2#%�0 ا���FU �6ر0�7  ��ب ا���� را I� E� Y9%# ��ش�� ��ش5، �'��ر 

�ح�� �� از ا���6 ا���� را  ا���� ���٢١ �x# �7 ر��f% �  5 .  دش�ار ا�)
 دارا& ��^� �EL ������ ا�)  �  ٢١ز�#ا %�f .  ت��K6  #د� ا�5 ��ش�� ش�5 ��ش5

از ا�2J 0ش��، ��ه�Kه�$� ه�& ز��د& ��@ در �ن �� U(,            .... �� ���9  ��ب %#ق دارد
 .�7 *�َرد؛ �#ا& 7]�ل دا���ن ش�م �*# �� دو �.� �J���Jن ����ن �7 ���5

    ]                                             �.I/ ،�6�#7ا ��� ]٣٧ت#ج�K ج5�5 ا�
 

در پاورقي اشاره شده است كه اكثريت گسترده اي بر اين عقيده اند كه انجيل يوحنا را كسي ديگر نوشته است، 
.  را تصحيح كرده استكه ممكن است از شاگردان يوحنا بوده باشد، و بعد يكي ديگر از شاگردان نوشته ي وي 

و اضافه مي كند، اگرهم بخش هايي از اين انجيل واقعاً از يوحنا باشد هرگز نمي توان فهميد كه آن كدام 
 . بخش هاست

 

 از اين هم فراتر رفته است و مي گويد تمام انجيل ها بي نام و نشان بوده اند، و در قرن دوم 24فِرانك بير
 . ن آنها چه كساني بوده اندميالدي حدس زده اند كه نويسندگا

 

 بخوبي نشان مي دهند كه ديدگاه هاي مردم – دوره اي كه كليسا تشكيل شد–قطعه هاي ادبي آن دوره 
مقامات كليسا تعيين مي كردند چه موادي رسماً مورد پذيرش .  درباره عيسي تا چه اندازه متفاوت بوده است

 كه كليسا تصميم گرفت آنها را كنار بگذارد، و فقط همين چهار در آن هنگام تقريباً صد انجيل بود.  كليساست
انجيلي را كه اكنون در دست داريم، معتبر و الهام شده از سوي خدا به حساب آورد، و براي حفظ و نگهداري 

 . آن بكوشد
 

                                                 
٢٤

  Frank Beare 
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رد معتبر و الزم به گفتن نيست كه فقط انجيل هايي كه با ديدگاه هاي مقامات كليسا در آن زمان تطبيق مي ك
اين موضوع بويژه با توجه به اينكه كليسا در قرن دوم بيشتر نقش .  الهام شده از سوي خدا به حساب آمدند

 . سياسي داشت تا مذهبي از اهميت فوق العاده اي برخوردار است
 

ا بودند معتبر شناختن چهار انجيل، بجاي يك انجيل، نشانگر آن است كه سازشگراني كه در ميان مقامات كليس
مي خواستند كاري كنند كه همه ديدگاه هاي مختلف در تمام انجيل هاي آن دوره در يكجا جمع شود تا همه 

اگر يكايك موضوعاتي كه تصميم گرفته شد حفظ و نگهداري شود مورد توافق همه .  را راضي نگاه دارند
 .بودمقامات كليسا بود، اكنون ما فقط يك انجيل داشتيم و آن انجيل عيسي 

 

شناخت يا معرفت  (26 نهضتي بنام نهضت گنوستي25 پس از ميالد، شخصي بنام مارسيون140حوالي سالهاي 
او معتقد بود لوقا كه به .  وي انجيل لوقا را به عنوان تنها انجيلي كه اصل است پذيرفت.  تأسيس كرد) باطن

ي بر مقامات مذهبي اعمال كرد كه مارسيون فشارهاي زياد.  قريب يقين غيريهودي بود سخنگوي پولس بود
از آنجا كه مارسيون دشمن سرسخت يهوديان بود، به كلي منكر .  فقط انجيل لوقا را به رسميت بشناسند

كليسا گرچه مارسيون را يك بدعتگذار خواند، ولي تمام رساله هاي پولس را به انضمام سه انجيل .  تورات بود
 !  ند روايت ديگر معتبر و الهام شده از سوي خدا اعالم كردديگر، و نامه هاي اعمال رسوالن، و چ

 

 397سال (28، و شوراي كارتج) ميالدي393سال (27محتواي انجيل براي اولين بار در شوراي هيپو رگوئيس
پيش از اين تاريخ آنچه كليسا به عنوان كتاب آسماني قبول داشت بسيار متنوع و     .  يكپارچه شد) ميالدي

برخي از نوشته ها كه پيش از اين تاريخ به دليل غير معتبر بودن از انجيل حذف شده بودند به .  بي ثبات بود
عنوان نوشته هاي اصيل پذيرفته شدند و برخي از نوشته ها كه اصل بودنشان مورد قبول همگان بود، غير 

 . معتبر اعالم شدند
 

يب خاصي نداشت و هنوز به صورت نهايي تقريباً تا چهارصد سال پس از عيسي، كتاب مسيحيان هيچ ترت
.  كهن ترين انجيل هاي خطي كه اينك در دست است متعلق به قرن چهارم هجري است.  تنظيم نشده بود
فقط بخش بسيار كوچكي از انجيل را ) مثالً پاپيروس هايي كه از قرن اول تا قرن سوم هستند(اسناد قديمي تر 

 . دربردارند
 

حتي به ) كه در قديم بجاي كاغذ بكار مي رفت(نسخه هاي خطي بر پوست نوشته ها دو تا از قديمي ترين 
زباني نيست كه عيسي بدان تكلم مي كرد؛ آنها به زبان يوناني و به سبك قرن چهارم هجري نوشته شده 

                                                 
٢٥

   Marcion of Sinope 
٢٦

   Gnostic 
٢٧

   council of Hippo Regius                                    
      Hippo Regius�#�@�� . از شF#ه�& ^�5K و 5�97ر ������� در ش�Kل ا%#��9، �@د�E ا

٢٨
   council of Carthage                     

       CarthageFت���از ش Eل ا%#��9، �@د��K�5 و 5�97ر ������� در شK^ &ه�# . 



 ٢٠

ي  و ديگر، است، كه اينك در كتابخانه واتيكان نگهداري مي شود29يكي از آنها نسخه خطي واتيكان.  بودند
 نگهداري 31است، كه در صومعه كاترين مقدس در كوه سينا پيدا شد، و اينك در موزه لندن 30نسخه خطي سينا

  .محل كشف نسخه خطي واتيكان نامعلوم است.   مي باشدمكاشفهنسخه خطي سينا داراي دو .  مي شود

                               

 ند   ناهماهنگي ها و تضادهايي كه شك ايجاد مي كن
يك .  بسياري از خوانندگان انجيل ايراداتي به لحاظ اقتباس، ناهماهنگي، و تضاد ميان انجيل ها مي يابند

تماس با "نمونه بسيار خوب از اين سرخوردگي هاي همگاني را مي توان در كتاب كارل سيگان تحت عنوان 
جدي در انجيل اشاره مي كند و  قهرمان اين كتاب، زني است كه به تضادهاي 32. يافت"جهان هاي ديگر

  :معترف مي شود كه اين تضادها باعث شدند وي وحي الهي را زير سوال ببرد
 

ا/� و �'Lj �'�^ m{ .  ه�5F^ �� �  �7�$ ج5�5 ر��5�5، ت(��= ا�Z& ��(�# ش5
��-� �� داود �7 ر�5 ��� �'� ٢٨و�� در ا���� ��7 از داود ت� ^�'�   .  ا���� ��7 و ا�

��-� %�/�� ا ��� �'� %�/�� ا�) و تL�#9ً� ه�C ��م 7(�# � �٤٣) درح���  � در ا�
('�� (�#F% م *5ا  . در ا�0 دوZ  ،د�#L7�� ���06K7 ���$U ا�)  � ه# دو ا�

��ش�5؟ ت��-M ه���  � در ش�#� ش���� ه� وج�د دارد از د���J5 ا�Z&،  �ش=  
 ،�L� &��Bد �#ا& ت��9) ��($��� ه�& اش�� �����K� �KB� �F�� � �� از رو& دادن 

  57��وردن داد� ه� ���ز �� �ز)��7$�� ش��K داش(– �KB�  *. 
 

 33تضادهايي كه در شجره نامه عيسي است، كشيش هاي كاتب قرن پنجم و ششم را كه روي نسخه خطي بزا
قا گذاشتند، و اين كشيش هاي جسور شجره نامه متا را در شجره نامه لو.  كار مي كردند با مشكل روبرو كرد

   ). اسناد و نوشته ها اينك در كتابخانه دانشگاه كمبريج موجود است! (هرجا را كه الزم بود شاخ و برگ دادند
 

با وجود چنين تضادهايي در نسخه هاي خطي انجيل، و تضادهايي كه ميان خود انجيل هاي مورد قبول وجود 
شايد در آينده، نسخه هاي .  به حقيقت اصلي نزديك تر استدارد، امكان ندارد بتوانيم بفهميم كه كدام نسخه 

 .خطي ديگري كشف شوند كه معلوم كنند كداميك از آنها به حقيقت بيشتر شباهت دارد
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 �� ���ن ��د� ت#، و-��  �ر از  �ر 2Jش)،  ت�ز�  �5�57  �ر&  ��5  � ���V را  �  در  ��ب اش�L� ��B در ا�0       *  
�ز��7($�� ش��K �� د�) *�د     –   �7رد ��($��� ش9��O7 �'�^ �� �5) ده�5     E� در�) 7]� ا���6  '� در   

 �7#ج, .  را ا���م ده5  � ����� اش ه�Kن ��ش5  � �7 *�ا�)   �ز��7(� 
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 نتيجه گيري 
و را مورد بحث ها  و آنايراداتي پديد آيد در انجيل اره كرديم كه باعث شدند اشيخذĤ خالصه، به مطوره ب

 :قرار داديمبررسي 
   هاي متمادي رخ  صورت شفاهي در طول ساله ي كه به طبع هنگام انتقال مطالب بتغييرات. 1

 .   دهدمي 

 .  انتقال مطالب به ديگران به دليل آنكه منظور عيسي را خوب نفهميدنددراشتباه . 2

  در نتيجه روند خسته كننده نوشتن چندين نسخه از يك كتاب با دست، كه پيشكاتبان،اشتباه . 3
 .  چاپ چاره اي جز آن نبوداختراعاز 

 در نتيجه عدم آگاهي دقيق از دستور زبان و عدم آشنايي با فرهنگ آن دوره و مترجميناشتباه . 4
 .انمك

 -گرايش اعتقاداتي كه يك عمر تحت تأثير آن بودند؛ ه دليل ناآگاهانه مترجمين باشتباهات. 5
 .  هاي يكسويه بشري

 از روي غرض، تعصب، به داليل سياسي، و غيره به كتاب آسماني آنچه: ي عمديهابدعت . 6
 . شداضافه 

 

 كه در همانطور.  اساس مرام مسيحيت داشتند معلوم مي شودپايه و  از نتايجي كه در اشتباهات اين اهميت
    از اين هم روشن تر خواهيم داد، ظاهراً آياتي كه حامي برخي از آيندهاين بخش ديديم و در بخش هاي 

 بيرون زمانهي مسيحيت كنوني هستند، بد ترجمه شده اند، و يا از مفهوم فرهنگي آن دوره و بنيادمرام هاي 
 .  غلطي از تعليمات اصلي عيسي داده اندتصور اينرو، از.  كشيده شده اند

 

 .  شوندي آنها نبايد از اين بابت دلسردول.   براي پژوهشگران مسيحي دلسرد كننده باشدموضوع اين شايد
 عرضه كرده باشند ولي هيچ يك از اين تحريفات اين حقيقت را اشتباهها ممكن است چيزي را به  گرچه انسان

 از آمدن او.   مردي در زمين متولد شد كه پيام آور اميد و قدرت بود، نهي نمي كندپيشكه دو هزار سال 
او به ما آموخت كه چگونه بايد خدا . ا كرد مي توان به آن راه پيدچگونهسلطنت خدا سخن مي گفت، و اينكه 

 .  پيدا كرد و نجات توفيق يافتتوبه بتوان در  دوست داشت و عبادت كرد، تا وجودرا با تمام 
 

 ها صورت مي گيرد هرگز نمي تواند عصاره حقيقت پيام عيسي را تغيير هيچ مداخله اي كه از سوي انسان
اين مطلب را   بتوانشايد  .م انساني تقريباً غيرممكن به نظر برسدولي شايد تشخيص آشكار آن از مفاهيدهد، 

 .، درك كردنگاه به برخي از پايه هاي مرام مسيحيتبا 



 ٢٢

 بخش سوم 
 

 آيا عيسي خدا بود؟
خدا كيست؟  از آنجا كه من در يك جامعه مسيحي بزرگ شدم : هر يك از ما باالخره روزي از خود مي پرسيم

 آيا عيسي خدا بود؟ .  من مطمئن نبودم.  تبه من گفتند عيسي خداس
 

 عيسي كه بود؟ 
 

در تالش براي يافتن پاسخ اين سوال، اطالعات بسياري از مĤخذ گوناگون بيرون مي كشيم، كه اكثر مسيحيان 
 .با بسياري از آنها هيچ آشنايي ندارند

 

به خدا نزديك تر شويم و تعليمات باز تكرار مي كنم كه تنها هدف ما از اين كتاب، اين است كه سعي داريم 
 با تمام و  تمام فكر خود،با  تمام روح خود،با خود، قلببا تمام  ”مسيح را ملكه ذهن خود كنيم كه مي گويد 

 ؛ انجيل لوقا، فصل 30، بند 12انجيل مرقس، فصل  (“ را بندگي كناو به پروردگارت عشق بورز و خودنيروي 
   ).27، بند 10

 

آيا عيسي خدا بود؟  پاسخ اين سوال براي بسياري از مسيحيان تكان دهنده : ازمي گرديمبه پرسش خود ب
در حقيقت، او به عناوين مختلف، . عيسي هرگز ادعاي خدايي نكرد.  است، همانطور كه براي خود من هم بود

 .و به دفعات، تكرار كرد كه خدا نبود
 

، كامالً برخالف ده فرمان موسي ]ادعاي الوهيت[ومي عيسي از ده فرمان يهود پيروي مي كرد، و چنين مفه
 ).شريعت موسي(است 

 

 عيسي از فرمان هايي كه موسي آورد پيروي مي كرد
نقل قول هايي كه اينك از انجيل مي آورم به ما نشان مي دهند كه عيسي يك عابد و عالم يهودي بود، يك 

 :خاخام
،()J#� و ^�'� �� -�ت روح �� ج��� 

�ن ��اح� شF#ت ��%)و *L# او د �7�Kر ت. 
 و او در  ��'� ه�& ا�(�ن ت��B, �7 داد،

 . و ه�K او را ت.'�0 �7  #د�5
�� �@رگ ش�5 ��د،�� او �� ��/#� ر��5  � در 

 و �# ح'm ^�دت *�د �#ا& ش�Lت ��  ��'� ر%)،
 . و �#ا& تZوت �#*��)

]                                  �f% ،�-�� ��� ]١٦ ت� ١٤ از ٤ا�
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فصل دوم انجيل يوحنا داستاني شگفت انگيز از .  عبادت خدا همواره در رأس زندگي او بود، حتي در كودكي
كودكي عيسي در دوازده سالگي نقل مي كند كه روزهاي متمادي با آن حكمت استثنايي اش ميان علماي 

به ) فصح( در مراسم عيد پسح حتي يك بار، خانواده عيسي كه مثل هر سال براي شركت.  دين مي نشست
پس، سراسيمه .  اورشليم رفتند، هنگام بازگشت، متوجه شدند عيسي همراه آنها نيست و در اورشليم مانده است

 :و نگران به دنبال او مي گشتند كه
 �� روز �5B و& را در 5LB7 ��%��5  � ��7ن �K�B7ن �('�� ��د، 

 .�7  #دو �� ا�(�ن �Jش �7 داد، و از ا�(�ن ��ال 
 . و ه�K  '���  � �<���= را �7 ش��5�5 از ه�ش او و ���n ه�& او در ش$I) ��د�5

 ه�$��7  � �5ر و �7درش او را د��FL7 5�5ت ش5�5، 
(IJ و �7درش �� او: 

 ا& %#ز�U ،5#ا �� 0��U �7  #د&؟ 
,��)J �7 ل ت��L5رت و 07 �� �$#ا�� �� د��                                  .            

(IJ ن�)5؟ : او �� ا���)J �7 07 ل�Lد� �� �U &ا#� 
��� ��K دا�'��5  � 07 ���5 در *��� �5ر *�د ��ش,؟  

]                                           �f% ،�-�� ��� ]                  ٤٩ ت� ٤٦  از ٢ا�
                                                                                            

لوقا  (“ در حكمت و قامت و بزرگواري رشد مي كرد و مورد پسند خدا و مردم بود”هرچه عيسي بزرگتر مي شد،
پس از اينكه وي به بلوغ رسيد، نظرش را مي پرسيدند، گرچه شايد از سوي يهوديان سنت گرا ).  2 : 52

مي توان در روايات يوحنا درباره زن زناكاري كه براي    نمونه اي از آن را.هميشه با احترام روبرو نمي شد
 . داوري نزد عيسي آوردند ديد

 

 خطاب كردند، ولي مي خواستند عيسي چيزي بگويد تا بتوانند وي را به دام اندازند و "استاد"گرچه آنها او را 
و چون .   بر روي زمين چيزهايي نوشتولي عيسي سرش را پايين انداخت و با انگشت خود.  محكوم كنند

 بگذار نخستين ”:سران قوم با اصرار از او خواستند جواب بدهد، سرش را بلند كرد و حكم معروفش را صادر كرد
  گرچه كاتبان و فريسيان به قصد به دام انداختن “.سنگ را كسي بيندازد كه خود تا بحال گناهي نكرده است

ي نتوانستند با او مجادله كنند، و بي آنكه به آن زن كوچكترين صدمه اي بزنند، عيسي نزد او رفته بودند، ول
 .حتي كساني كه مخالف تعليمات او بودند به وي احترام مي گذاشتند.  بيرون رفتند
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 اسناد و مدارك ديگري از كتب آسماني 
لحاظ انساني نمونه بود، تقريباً همه در حالي كه علماي ديني بيشتر اديان تصديق مي كنند كه عيسي از هر 

.  كتاب هاي آسماني اديان عمده جهان فقط از ظهور او پيشگويي كرده اند، و اطالعات تازه اي به ما نمي دهند
 .فقط قرآن در اين باره استثناست، كتاب آسماني دين اسالم

 

بيشتر مسلمانان .   نه جهان اسالمبدبختانه، آنچه دنيا از اسالم مي شناسد، فرهنگ سنتي جهان مسلمان است،
اگر بخواهيم آنچه را كه آنان به نام اسالم و تعليمات .  قرآن را مطالعه نكرده اند، و پيروان راستين آن نيستند

قرآن انجام مي دهند مقايسه كنيم مثل اين است كه از مأموران تفتيش عقايد انتظار داشته باشيم به تعليمات 
 . تقريباً هرچه مسلمين زمان ما مي كنند برخالف كتاب آسماني است. كتاب مقدس عمل كنند

 

اگر فقط به قرآن نگاه كنيم، و فرهنگ و سنت مردم را .  اصل پيام قرآن با اصل پيام تورات و انجيل يكي است
 .كنار بگذاريم، مي توانيم اطالعات ارزشمند بسياري از عيسي و تعليماتش در قرآن بيابيم

 

آن، عيسي نه تنها در جواني يك عالم برجسته ديني بود، بلكه از لحظه تولد نيز پيامبر بود، و در به استناد قر
 :فاصله كوتاهي پس از تولد، به وحي سخن گفت

 

� .  �@د *���اد� اش ���57د، � او را در ��sش J#%�� � در ح�
�F��،5��IJ ”  �  ا& 7#�,، از ت�  �ر& َ�# َزد Cر%)ه� �K� ر�xا��. 
 “.��د�@ ه�K(� �� 5ا�L 07د، و �7درت ��& ���5اد� ه�رون، �5رت 7#د ا& 

 . و �� و& اش�ر�  #دا
 �F��،5��IJ”  (ار� ا��FJ زاد&  � در�� �� ���$U �7 ,؟�<0 �$���,ت�ا��“ 

 . ه'�, *5ا  ��IJ”07�5)،) ��زاد ز��ن J(�د و(
 .& �#J@��5 ا�)���L7# و 7#ا �� ، 07  ��ب داد� ا�)�� او
  ت� ز���7  � ز��5 ام   �� �I� 07رش  #د  �، وداد�# )  �� 07 ج� ه�K درو 

 .  �5ه, و ز �ت �$@ارم��Kز
 �  ,��  م؛ �$2ار#اماح��7درم �� 07 �# 

 . 6#د �# = � و ��%#�7ن7#ا او
  روز&  � ��K#م، ش5م،و /�u �# 07، روز&  � زاد� 

 “ .ش�مدJ# ��ر ز��5 &  � روزو 
 .�,ا�0 ��د ^�'�، �'#7#

 . ا�0 ا�) ح9�9) ا�0 ا7#،  � ه��ز در��ر� اش شE دار�5و
 ]٣٤ ت� ٢٧ ���ت ١٩-#�ن، ��ر�                                                                [
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از اين آيه و از آيه هاي ديگري كه اينك مي آوريم مشاهده مي كنيم كه عيسي حتي در نوزادي به وحي تعليم 
 .دادمي 

                                                                                               ا& ^�'�، �'# IJ ”  ،,�#7)،*�اه5 *5ا) روز ر���*�@(
 .  ��0د ارزا�� داش�,  و �# �7درت ت� �#  � ���KB) ه�از 
 � ده,  � در �FJار�، �� ت� ت�ا��� را ت��Y روح ا�59س ت��9)  #دم، ت� ت� �,
�� در��@  و�'J7#دم �<0 �$��� �@ر ��...“ 

�ن، ��ر�                                                                    [#-٥ ��� ١١٠ [ 
 

در آيه باال، الزم است بدانيم كه طبق تعريف قرآن، روح القدس همان فرشته اي است كه وحي الهي را از 
  قرآن به ما مي آموزد كه جبرييل وحي را از سوي خدا براي عيسي مي آورد، و •. جبرييل–ي آوردسوي خدا م

 . عيسي آن را براي مردم مي گفت، و اين كار از بدو تولد عيسي آغاز شد
 

فصل اول مكاشفه يوحنا نيز تعريف قرآن را كه وحي از سوي خدا توسط فرشته به عيسي داده مي شد، تأييد 
 :مي كند

 ا�0 �67ش�I ا& ا�)  � *5ا �� ^�'� u�'7 داد، ت� 
 .  و-���B را  � �� زود& رخ *�اه5 داد �# ����J5= %�ش  �5

 *5ا ������ %#ش�� *�د �ن را �# ���5 اش، ��ح��، %�ش  #د، 
 .و او ���V را  � د��5 ��د ��  Zم *5ا و �� �Jاه� ^�'� J u�'7@ارش داد

                          ]                                          �f% ،ح���� �I٢ ت� ١ از �67١ش[ 
 
 

 تعليمات بنيادي
عيسي به عنوان يك خاخام چه تعليم داد؟  در سراسر انجيل، عيسي ما را تشويق كرد كه فقط خدا را بپرستيم 

ن است كه فقط خدا را نخستين و معروف ترين فرمان تورات و انجيل اي.  و شريعت موسي را نگهداريم
  :بپرستيد و از هر لحاظ فقط به خدا اظهار بندگي كنيد

 

   !ی.�ن و وا'-*5ا،  � �#ورد�Jر ��7)، *5ا�� ا�) 
    ت�Kم روح *�د،�� *�د، -���m ت�Kم ����#ا�0، 

 .  در �#ا�# �#ورد�Jرت ا��Fر ^5L و ���J5  0*�د �� ت�Kم ��#و& و  ت�Kم %6# *�د،��
          ]                                                    �f% ،���[ت #I٥ ت� ٤  از �٦ [ 

]                                                          �f% ،�-#7 ��� ]٣٠ ت� ٢٩ از ١٢ا�
 
 
 
 
 

                                                 
•

 �7#ج,.   �� ا����د -#�ن، روح ا�59س، روح ا0�7t، و روح از �m9 ه�& جL#��� ا�) 



 ٢٦

   :عيسي بخصوص روي اولين فرمان تأكيد مي كند
 

(IJ او �� m0، ا& ا���د”: �ت�#%�  ‘. ��')او ����6)، و ج@ او’ر�) ��IJ  �،د!  

  ت�Kم روح *�د، �� *�د، -���m ت�Kم  در�) ا�)  � ���5 ’�ر&،
  ‘را ^�Lدت  ��, *5ا *�د �� ت�Kم ��#و& و  ت�Kم %6# *�د،��
 ‘هK'��� *�د را 5���7 *�د دو�) �5ار�,’و

    “.)ا�0  �ره� از ه�K -#���� ه�& ��*��� و د�$# ه��5 ه� ارز��5 ت# ا�
،(IJ �5{  #د و �� اوfد5�7ا�� او را ت#* n��� �'�^ 

  “. ت� از �6�7ت *5ا دور ��'��”
               ]                                  �f% ،�-#7 ��� ]  ٣٤ ت� ٣٢ از ١٢ا�
 
 

 مهم ترين فرمان  
ه ويژه نخستين فرمان را انجام باز هم، در سراسر انجيل، عيسي به صراحت مي گويد كه تمام فرمان ها، و ب

اين حكم خيلي محكم ). 12 : 29مرقس (و جالب اينكه نخستين فرمان را مهمترين فرمان مي نامد .  دهيد
  :بيان شده است
�زاد  #د�, #f7 �J5�� ن  � ت� را از ا��رت و�Kه'�,، *5ا& ت�، ه ��F�  . 

 . �#ا& *�د 7$�#�,*5ا�� ج@ 
}�#j Cه� �� ��� ���J Cا& *�د ��#اش، ه�#�  

�ن ��t در ���Kن، �U ا�0 ����0 در ز0�7،  �U 
 �� در �ب ه�& ز�# ز0�7؛ 

 . در �#ا�# ���F ت6#�, 067 و ���ن را ��#�)
 ....  � ���F ه'�,، *5ا& ت�، *5ا�� ��sر ه'�,�,ز�#ا 

]                                            �f% ،���[ت #I٩ ت� ٦ از �٥ [ 
 
 
در بسياري از .  اي عيسي، معني اين فرمان بسي بيشتر از آن بود كه صرفاً حكمي عليه پرستش بت ها باشدبر

اين .   بكار مي برند‘او بت من است’ يا ‘فالن كس خاك پاي او را مي پرستد’موارد مردم جمالتي نظير اينكه 
عيسي به مردم .  آن روبرو هستيمجمالت نشانگر شرك خفا يا بت پرستي موييني است كه ما همه روزه با 

   :آموخت كه از هر لحاظ فقط بايد خدا را بپرستند و مخلص آستان كسي جز او نباشند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٧

(IJ ا�5ازد و #�J ت� �� ��ال *�د او را (��*#� (B�#ش &�K�^ ر ��6 از�� E�: 
  “ ا& ا���د، �U  �, ت� وارث ح��ت ج�ودان J#دم؟”

(IJ �7 *�ا��؟ د”:^�'� �� او �U ن���57 ا�)، در  �U (B�#ر ش“  
(IJ د، ”:او در ج�اب�* m�- م�Kر ت')، �� ت�J5ا را،  � �#ورد*  

 �� ت�Kم روح و ج�ن *�د، �� ت�Kم -5رت و ا��5(� *�د دو�) �5ار؛
  “.و هK'��� ات را �Uن *�د دو�) �5ار

(IJ �'�^:”&0  0 و *�اه� ز�').  در�) ج�اب داد��U.“ 
        ]                                                  �f% ،�-�� ��� ] ٢٨ ت� ٢٥ از ١٠ا�

 

 و به اصطالح با تمام وجود –اگر شما واقعاً خدا را با تمام قلب خود، با تمام روح خود، با تمام نيرو و فكر خود 
 .معني اخالص نيز همين است.   دوست داريد ديگر جايي براي كسي نمي ماند–
 

 :عيسي تعليم داد كه اخالص به خدا از مرحله گفتار بايد فراتر رود و در عمل ديده شود

 

��E ��^) دارد �7 ��5، و ه, ا ��ن ��57 ا�)،”  
 . � در �ن ^�Lدت  ���J5ن ح�9�9، �5ر را در روح و را��� ^�Lدت *�اه�5  #د

 ،*5ا روح ا�).  ��$�Kن، �5ر، *�اه�ن �L^ 0��Uدت  �����J5 ا�)
   “. را ^�Lدت �7  ��5 ���5 در روح و را��� ^�Lدت  ��5اوو ���ن  � 

]                                                          �f% ،ح���� ��� ]٢٤ ت� ٢٣ از ٤ا�
 

امكان ندارد كه كسي .  مي بينيم كه عيسي روي عبادت پدر تأكيد مي كند، عبادتي كه در روح و راستي است
 .ند عيسي كه به اين محكمي عبادت خالصانه خدا را آموزش مي داد، فرمان دهد كه او را هم بپرستندمان
 
 

 نخستين مسيحيان يهودي تبار  
دكتر . مي دانستند اين نيز آشكار است كه نخستين مسيحيان، خود را يهودي و پيرو شريعت موسي در تورات

 درباره مسيحيان يهودي تبار به اظهار نظر     "ه انجيلخاستگا" كتاب خود تحت عنوان 9المسا در صفحه 
  :مي كند مي پردازد، و بر پيروي عيسي از شريعت موسي در انجيل متا تكيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٨

7'�.��ن ت� 57ت ه� �#ا& ^�Lدت �� �F� 5��B7د و  ��'� �7 ر%��5، ت� �داب و ... 
تL�#9ً� ت� دو .   دار��F� (��5د را ا���م ده�5، و ش#�B) ���7 و ش�Lت را �$��

�� ���ن د�$#، ��#وان ^�'� �� ت�K��Bت .  -#ن، ا�D9 ه�& اورش��, ���7 ��د�5
 �� ،(B�#د� ��د  � ����57 ت� ش#  u�#)ر  � ^�'� ت�O��Kو%�دار ��د�5، ه ��Lا�

 :^�'� L7��� .(IJ#ان را ���j  �5 ���6 ت�  ��7  �5
�� �� ،(B�#�57 ام ت� ش� :  �L7#ان را ���j  �,5��7ار�07 �  5 
 . ����57 ام ت� ���j  �,، ���6 ت�  ��7  �,

 �� را��� �� ش��J �7 �K,، ت� ه��7�$  � ���Kن و ز0�7 زا�� �$#دد، 
�ن ت.9{ ���5 �7�Kزا�� �<�اه5 ش5، ت� ت (B�#ا& از ش �O9� �� &ا �@Kه . 

    ،5�  M9� �6#�0 ا�0 اح�6م راU�  �6  � ��6 از��                                        ����#ا�0 ه#
،5��  0��U �  و �� د�$#ان ����7زد 

 : در �6�7ت ���Kن ح�9# *�ا��5 *�اه5 ش5
���F را ر^��)  �5 و ��7زش ده5، �  �6�� و�� ه# 

 .در �6�7ت ���Kن �@رگ *�ا��5 *�اه5 ش5
]                                                     7 ��� ]١٩ ت� ١٧ از ��٥، %�f ا�

 
�6U�  �'�^ �ًK�'7#�0 ش�6 در��ر� و%�دار& �� %#�7ن ه� و ت�K��Bت ا���L در دل  

 .ح�ار��ن ��-� �$2ارد
 

 عيسي خودش را چگونه معرفي كرد                       
  در انجيل .سخنان عيسي در سراسر انجيل اين است كه هر انديشه اي مبني بر الوهيت او قابل تصور نيست

 :موال مي نامند طرد مي كند و آنها را از خود نمي داند/ متا، عيسي به شدت كساني كه او را پروردگار
 

                            ه�E� C از  '���  � 7#ا t�7 و �#ورد�Jر �<�ا�5، ”
          �� �6�7ت ���Kن وارد �<�اه5 ش5 ���6 ���6  � اراد� �5ر 7#ا  � در ���Kن ا�)  

�َوَرد �� �6�7ت ���Kن وارد �7 ش�د &���. 
 : ه��7�$  � �ن روز %#ا ر�5، �'��ر& �� 07 ����7 �7 ش��5

 ا& t�7، ا& �#ود�Jر، ��� �7، �� ��م ت� ��Lت �6#د�,؟’
��� د��ه� را �� ��م ت� ��#ون �#ا��5,؟  
�@ات �'��ر& �� ��م ت� �6#د�,؟ B7 و‘ 

��$�� /#�.ً� �� ا�(�ن *،)IJ ,را �(��*�, ’�اه �Kش @J#07 ه. 
 “ ‘!از 07 دور ش��5، ا& ت�Lه�6ران

]                                          �f% ،��7 ��� ]٢٣ ت� ٢١ از ٧ا�
 
 
 
 
 

 



 ٢٩

   :عيسي حتي تشكر كسي را كه او را نيكو ناميد، نپذيرفت
 

 “ ؟ ا& ا���د ���U ،�6 ���5 ��6, ت� �� ز��J5 ج�و�5 د�) ���,”
  U#ا �� ���J �7 07 ���6؟ ”:^�'� ���n داد

 “.ه�C  � ���6 ��') ج@ *5ا
]                                 �f% ،�-#7 ��� ]١٨ ت� ١٧ از ١٠ا�

 

عيسي كه حتي اجازه نداد او را نيكو بنامند، چگونه ممكن است ادعاي خدايي كرده باشد؟ شكي نيست كه او 
 .  هرگز چنين ادعايي نكرد

 

وقتي         .  شايد مشكل برخي از ما انسان ها اين است كه واقعاً با صفات و ويژگي هاي خدا آشنا نيستيم
 معني آن –مي گوييم خدا بر همه كار تواناست، و از همه چيز آگاه، واقعاً متوجه نيستيم كه معني آن چيست 

، از جمله انديشه هاي دروني ما، و ضمير اين است كه خدا مي تواند هر كاري بكند و همه چيز را مي داند
اگر معني اين صفات و ويژگي ها را خوب بدانيم، غيرممكن است .  ناخودآگاه ما را كه خود از آن بي خبريم

بخش بعدي به روشني نشان مي دهد كه او .  فكر كنيم كه عيسي داراي اين صفات و ويژگي ها بوده باشد
 .داراي اين ويژگي ها نبود

 

 دا داراي ويژگي هاي الوهيت استفقط خ
 :به خوبي نشان مي دهد كه عيسي از همه چيز آگاه نبود) 24 : 36(انجيل متا 

 

)(IJ ن��� :) ^�'� در ا�0 ��ر�  � د��� �U و-) �� �*# �7 ر�5 �� 
  و ا�7 روز و ��^) د-�{ �ن را ه��K� �  C دا�5، ”

  ،5�#L* �� ن� ح�� %#ش�$�ن ���Kن، و �'# از 
  “.Y9% �6 �5ر �ن را �7 دا���5

]                           �f% ،��7 ��� ]٣٦، ��5 ٢٤ا�
 

يكي از ويژگي هاي خدا اين است كه مي تواند مكان هركس را با توجه به رشد روحي اش در آخرت تعيين 
 يوحنا ويعقوب ي مادر وقت. عيسي به ما مي گويد كه فقط خدا مي تواند چنين گزينش هايي انجام دهد.  كند

 عيسي باشند، او چپاز عيسي قول بگيرد كه در آخرت، پسرانش سمت راست و كه كه از حواريون بودند آمد 
 :پاسخ داد

 

 و�� 07 ا�0 ا*���ر را �5ارم  � �$��, �U  '� در �K) را�) ... ”
5��)�� 07 �U (K� در �'  �U و  . 

���ن را ا��<�ب  #د� ا�)ا�0 �67ن ه� �#ا&  '��� �$�� داش�� ش�5  � �5رم .“    
]                                                                �f% ،��7 ��� ] ٢٣، ��5 ٢٠ا�

 



 ٣٠

 با اين كار نشان داد كه نه از همه چيز آگاه است، و نه •بيگمان، وقتي عيسي به باغ جتسيماني رفت تا دعا كند
 .بر همه كار توانا

 

”Jا�) ت� ا�0 ا�)،  ا& �5ر، ا�* # 
 ا�0 ج�م را از 07 �$�#؛ 

 “.و�� در ا�0 ه, *�ا�) ت� را �7 *�اه, �� *�ا�) *�دم را
]                                             �f% ،�-�� ��� ]٤٢، ��5 ٢٢ا�

 

ا او در در اينج.  عيسي به عناوين گوناگون روشن كرد كه خودش خدا نيست، و اينكه خدا بزرگ تر است
  :گفتگويي كه درباره مرگ قريب الوقوع خود با حواريون داشت به صراحت مي گويد

 

 اJ# وا-Bً� 7#ا دو�) دار�5 
 *�ش.�ل �7 ش��5  � 07 �@د �5ر ��زJ#دم،

 . ز�#ا �5ر از 07 �@ر�J# ا�)
]                               �f% ،ح���� ��� ] ٢٨، ��5 ١٤ا�

 

 دعاي عيسي 
همين .  كه در باال، و نيز در سراسر انجيل نشان داده شد، عيسي همواره به درگاه خدا دعا مي كردهمانطور 

  .خدا كه به درگاه خودش دعا نمي كند.  دليل روشني است كه او خدا نبود
 

انجيل متا نيز مانند لوقا گزارش كرده است كه عيسي بشري بود كه وقتي در جتسيماني اضطراب و پريشاني بر 
      :و مستولي شد به درگاه خدا دعا كرد تا تسكين يابدا
 

 .��K  5B ج��ت# ر%) و درح���  � د^� �7  #د �� ���5 ا%��د
  ا& �5ر، ا06K7 #J ا�)،”

 .ا�0 ج�م را از 07 �$�#
  “.و�� ��زه,، �7 *�اه,  � �<�ا�) ت� ^�K ش�د، �� �<�ا�) 07

                                         ]                      �f% ،��7 ��� ]٣٩، ��5 ٢٦ا�
 

به گزارش انجيل لوقا، گاه، .  مواقعي بود كه عيسي احساس مي كرد نياز دارد فوراً به جايي برود و دعا كند
 :عيسي با هيجان فوق العاده اي دعا مي كرد

 ^�'� از  (6K= روح� در ر�� و ^2اب ��د،   
   � و ��Uن �� ه���ن د^� �7  #د

 .^#ق او O- �[7#� ه�& *�ن �� ز0�7 �7 ر�<)
]                                                     �f% ،�-�� ��� ]٤٤، ��5 ٢٢ا�

 

                                                 
•

�� د^�  #د  �� �7#ج, ).  ١٤ : 7٣٢#-� (و ) ٢٦ : ��7٣٦ ( 7.��  � ^�'� �#ا& �*#�0 ��ر در 



 ٣١

همين، نقش عيسي را به عنوان .  همچنين عيسي به درگاه خدا دعا كرد كه مردم به رسالت او ايمان بياورند
   :رسول خدا مشخص مي كند

 ...�'�^ ،(IJ ن  #د و�K��  رو �� 
 .  را ���س ��J �7,  � �<0 7#ا ش��5&�� ا& �5ر، ”

 .  ه�Kار� �<0 7#ا �7 ش��&���7 دا�'�,  � 
  �F�� و�� 07 ا�0 را �<�j# ج���BK  � ا���� ه'���IJ 5,، ت� 

  “. 7#ا %#���د� ا&��ا��Kن ���ور�5  � 
 ] ٤٢ ت� ٤١ از �١١، %�f ا���� ��ح�                                   [

 

يكي از داليل قانع كننده اي كه ثابت مي كند عيسي خدا نبود، از دعايي كه او به حواريون آموخت معلوم    
  :مي شود

 . �E روز او در ج��� د^� �7  #د
،(IJ دا�= �� او#Jم ش5، ��6 از ش��Kو-�� د^�& او ت 

              ا& ا���د، د^�  #دن را �� �7 ����7ز، ”
(*�7�   “.هj ��.� �  ���$��K#ز د^�  #دن را �� ش�J#دا�= 

،(IJ ن�)ه�$��7  � د^� �7  ��5، �$���5”او �� ا�  : 
  ،�7 ���K�� ا& �5ر 

 ��م ت� 597س ��د،
 �6�7ت ت� �#-#ار ��د، 

 . اراد� ت� در ز0�7 ��@ ه��K$��� ت.9{ ���5  � در ���Kن ت.9{ �7 ���5
 # روز �� �7 ��5، ��ن روزا�� �7 را ه

  &�)>L� �7 #� ه�ن �7 را��J 
 . �6���U �7 ��@  '��� را  � �� �7 ��,  #د�5 �<(�د� ا�,

     “.و 7$2ار و���� ش��, و �7 را از ت�Kم ���5& ه� در ا�7ن �5ار
]                                           �f% ،�-�� ��� ]٤ ت� ١ از ١١ا�

                   ]                        �f% ،��7 ��� ]١٣ ت� ٩ از ٦ا�
 

و در دعا به هيچ .  توجه كنيد كه عيسي به ما آموخت كه به پدر، كه آفريننده ماست، دعا كنيم، نه به خودش
دستورالعمل او براي .  وجه به خودش اشاره نكرد، و چيزي نگفت كه به استناد آن بخواهيم بنام او دعا كنيم

 . ما بايد فقط به درگاه خدا دعا كنيم–يار دقيق و مشخص بود دعا بس
 

 . اگر عيسي خدا مي بود چنين چيزي درست نمي بود
 

 كلماتي كه هنگام مرگ روايت شده است  
حتي در روايتي كه در انجيل متا و مرقس هنگام مرگ عيسي از وي نقل كرده اند رويدادي هست كه با قائل 

 .يسي تناقض داردشدن مقام الوهيت براي ع
 



 ٣٢

  :طبق اين دو گزارش، عيسي را بر صليب كشيدند كه بميرد، آنگاه
 در �ن ه�$�م ^�'� �� ���� ���5 %#��د زد،  

”���9L� �K�  “ ا��� ا��� 
،��B�”2اش�� ا&؟J �Fا 7#ا ت�#U ،5ا�� *5ا��*  “ 

]                             ،��7 ��� ] ١٥:  ٣٤ا���� 7#-�، [و ] ٢٧ : ٤٦ا�
 

جالب اينكه متا و مرقس اين عبارت را، “  خدايا خدايا، چرا مرا تنها گذاشته اي؟”:منطقي نيست كه خدا بگويد
هم به زبان آرامي كه عيسي بدان سخن مي گفت در انجيل خود آورده اند، و هم به زباني كه انجيل بدان 

نابراين، به استناد اين روايت مسيحي، عيسي   ب.  نوشته شد، تا بر درستي و دقيق بودن آن تأكيد شده باشد
 . نمي توانست خدا باشد

 
 تحول در پژوهش هاي اخير

.  از مدت ها پيش ميان روحانيون مسيحي و پژوهشگران ديني بحث هاي بسياري درباره الوهيت عيسي بود
 دانستن حقيقت اين بحث در سال هاي اخير تشديد شده است، و به نظر مي رسد عالقه مندي همگان براي

براي مثال، همانطور كه قبالً نيز به آن اشاره كرديم، مؤلفين كتاب .  درباره اين مرام، بيشتر و بيشتر مي شود
   : در پايان به اين نتيجه رسيدند، كه"اسطوره حلول خدا در قالب انسان"

 

، 7#د& ��د  �  ) ��ش�� ش�5 ا�) ٢: ٢١ه�O��Kر  � در ا^�Kل ر��tن  ( ^�'� ”
�7�FI7  � ... 5ا او را �#ا& �E� �� �/�f>� =9 ه5ف ا��F ت�5f{  #د، و*

�5Bًا �� ^��ان *5ا��  � در -��m ا�'�ن ح��ل  #د �� او داد� ش5، �� �97م دوم ت]��[ 
�� �� ش�^#ا�� ا�)  � �5ان و���� اه�K) او ��* Zً7�  ،ا�'��� دارد �J5ز� � 

 “.���ن ش�د
 

نها ادعاي الوهيت عيسي، بلكه حتي اين موضوع كه او خود را علناً مسيح ديگر پژوهشگران مسيحي نه ت
  :، آسوشيتد پرس گزارش داد1987 اكتبر سال 17در .  خوانده باشد، زير سوال برده اند

 

 J#وه� از ��وه($#ان –) ���ش��5 �#س. (شF# ��) ��ل، ا���) ���7 ��ت�
�� ر��5�5  � ^�'�  ��ب 597س ���7م �� ����Kر�') ه�& ^�'� �� ا�0 ���

5�7��� u�'7 د را�* @J#ه . 
                                                               

��وه($#ان 5���J �7 ا^��9د&  � او داش)، و %#-� ه�& 7'�.� *�ا���5 �ن را    
 . حI}  ��5، ت��Y �7�97ت او���  ��'� �� 0�7  ��ب 597س اض�%� ش�5 ��د

 



 ٣٣

 �('�� دارد ت� �� ٣٤، �*# ه0�K ه��I، در ��ت# ����Kر& شF# ��) ��لا�J 0#و�
       (L'� �'�^ �� �  ����>� ش �� ت�ا%{ �#��5  �  5ام د��� ازZاز ��� ��ل ت

 . �7 ده�5، از �x# ت�ر�<� در�) ا�)، و  5ام ه� را د�$#ان اض�%�  #د� ا�5
 

ر�<� ا���� ه�، و تZش ه�& ��وه($#ا�� ا&  � در 7(<�  #دن �7ه�) ت�
���V در��ر� ا�J 0#و� . *�د ^�'�، �� �jر ا�I#اد& ^�K �7  ��5 ت�ز�J �5ارد

�KB7 #�sل ا�)، تZش ه�& ���ن جF) �� رأ& 2Jاردن و ر��5ن �� ت�ا%{ 
��B، ا�)�O7 از �#ر�� و �� ،���$Kه  . 

 

 .  ��وه($#  �ت���E، �#وت'��ن، و �s# 7'�.� ا�)١٢٥ا�J 0#و� ش��7 
 

L#ان J#و� ����Kر�') ��2#%�� ا�5  � ا�0 ��%�� ه� را �5��L ح9�9) %#ض  #د، ره
 E� 0"���6 ���5 �� ^��ان�KO7 #�s ��#x� "ن �$��  #د� ��  . �6� ،���K� &ا#�

 ١١ : ٢٥از ^�Lرات�  � ا�J 0#و� اد^� �7  �5 در�) ��') در ا���� ��ح��  
ه# � . �*�@ و ز��J5 ه'�, 07 ر��”ا�)،  � از -�ل ^�'� روا�)  #د� ا�5،

 “.ه#�K� @J �7#د... �� 07 ا��Kن �ورد
 

�6#د، �� " 7'�.� ��ور&"ا�J 0#و� �� ر��5ن �� ا�0 �����  � ^�'� ه#J@ اد^�& 
  � از ��&  ��'� L�B7 #�s# و ض5 و •" ��"�7*2& 5���7 ا���� ت��7س و ا���د 

 . �M�9 ا^Zم ش5، ا����د �7  �5
١٨�ر�@و�� د��� ا���ر،        (                    #L� ١٩٨٧ ا ( 

 
جالب اينكه، رهبران گروه سميناريست هاي عيسي، پذيرفته اند كه به يافته هاي تحقيقاتي آنها نبايد به عنوان 

به گفته ديگر، حتي . يك واقعيت نگاه كرد بلكه بايد به عنوان نظريه اي نگاه كرد كه ممكن است درست باشد
 . يقين ندارند كه تمامي آنچه در انجيل ها هست سخنان عيسي باشدرهبران گروه، 

 

 گروه سميناريست ها اين بود كه آنها به اين نتيجه رسيدند 1987يكي از مهم ترين پيامدهاي كنفرانس سال 
اين بخش از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا .   معتبر نيست11 انجيل يوحنا در فصل 26 و 25كه آيات 

                                                 
٣٤

  Luther Northewstern Seminary in St.Paul ��م 7.�  
•

�ن را ا���� ) Q document( ا�0 ا���د   � " �� )"The Gospel of Q (      ت��7س �����@ �7 ��5�7 5���7 ا�
      5�  �K� &ن ز�7ن اش�ر� ا�  ٢٠ا�0 ا����، ح5ا ]#  .  Y9% ش���IJ �7ره� ا�)، و �� ز��J5 ^�'� و رو�5اده�& 

  � ��7 و 7#-� ه, ا���� ه�& *�د را �� ا���Iد� از �ن    ��ل �� از 7#گ ^�'� ��ش�� ش�5 ا�)؛ ��IJ �7 ش�د   
5��� ��ش�� ش�5 ا�)، و �#*� .  ��ش��5 ��#*� از ��وه($#ان ��IJ ا�5  � ا�0 ا���� اح�tً�K �� د�) 7 ,�#7

،  )Dan Brown(ج��m ا�)  � دن �#ان .  د�$# اح��Kل �7 ده�5  � ا�0 ا���د، ��ش�� & ش<� ^�'� ��ش5
)  ا����(  ��ب *�د �� ا�0 ا���د ��٦٠@ در �<=) The Davinchi Code"(ر7@ داو���V  "���'��5 &  ��ب 
 Z�7د& �� �Uپ ر��5 ه��ز ه, ��6 از ُ�#%#وش ت#�0  ��ب ه�  ٢٠٠٣ ��ب او  � در ��ل .  اش�ر�  #د� ا�)

 ح���  �  در*�ر �$#ش ا�)  � وات��6ن ا��E در��� ا�0 ا���د را ��2#%�� ا�) در      .  در �uO ج�Fن ا�)
�ن را L�B7#�s# *�ا��5 ��د  ZًL- �'�� " .Q"���K�� �K�  DI>7 ،"Quelle"(2 ا�*a7 ،HL�7 ��B7 �� ،        .

 �7#ج,   .  ا�)) ��IJ HL�7) "Synoptic Sayings Sourceره�& ا���� ه�   "��م د�$# ا�0 ا���د، 



 ٣٤

ري از مسيحيان، معني اين دو آيه ي بخصوص را گسترش داده اند و از آنها چنين برداشت مي كنند كه بسيا
 :عيسي خداست

(IJ او �� �'�^ : 
 :  07 ر���*�@ و ز��J5 ه'�,”

 ه# �  � �� 07 ا��Kن داش�� ��ش5، 
 �U#J �7 �7#د، و�� ح��ت *�اه5 ��%)؛ 

 “.�K� @J �7#دو ه# �  � ز��5 ا�) و �� 07 ا��Kن دارد ه#
]                                               �f% ،ح���� ��� ] ٢٦ ت� ٢٥ از ١١ا�

 

 : ديدگاه مخالف

 بررسي آيه ها 
از طرفي،      .  همانطور كه ديديم شواهد مهمي در كتاب آسماني هست كه ثابت مي كنند عيسي، خدا نبود

.  زيادي از مسيحيان از آنها چنين برداشت مي كنند كه عيسي خدا بودآيه هاي بسياري هم وجود دارد كه تعداد 
 . بقيه اين بخش را به بررسي اين آيات اختصاص مي دهيم

 

 يكي از استادان بنام دانشگاه الهيات برمينگهام را 35شايسته است كه در اينجا نتايج بررسي هاي ميشل گولدر
  : مي نويسد"وره حلول خدا در قالب انسان اسط" كتاب خود 48او در صفحه .  يادآور شويم

 

در ��sز  � ��(� روح���) را ش#وع  #دم �� ^��ان �E ارت5 � �$#ان ا��Kن  ... 
 ^�'� *5ا& �'# ��د،  � در ج�ه# ذات �� �5ر ��6 ��د، و از ���Kن �� –*�د ��دم 
57��� ا�0 ا^��9دات ه# روز : ا^��9دات �7@�@ل *�د�<�د ^�ض ��K ش��5.  ز0�7 

و-�� �� 2Jش�� �$�� 2J#� . ،,�  �7ار& 7#ا�, ^�Lد& در  ��'�ه� ت��9) �7 ش��5
%6# �7  �, 6.7, ت#�0 ا/��  � ا^��9د 07 �# �ن ا���ار ��د ه�Kن ^�Lرت �F)7ر 

5��J �7 �  (ح����� ���  “....  ��K ج', J#د�5 و ��7ن �7 �� 0 ش5”در %�f اول ا�
F��)7 رات�L^ ،د�L� 0ا� Y9% ��L�� ��@ در %�f اول  ��'��ن و در %�f دوم ا

.  %������ن، و ��@ اش�رات د�$#& در ���7 ه�& ����، و در ��ش�� ه�& ^L#& ��د  
�ورد؟ K�'7ً� از ^�'� ��Lد �� . ��ح�� ا�0 7#ام را از  

 

ين همانطور كه در اين خطوط مشاهده مي كنيم بسياري از مسيحيان با مراجعه به كتاب نامه هاي انجيل چن
در ضمن همانطور كه در خطوط باال مشاهده مي شود ميشل گولدر به .  برداشت كرده اند كه عيسي خداست

 .اين نتيجه رسيد كه آن عبارت هاي غير مستقيم نشانگر آن نيست كه عيسي داراي مقام الوهيت باشد
 

 بياييد به قطعاتي نگاه از آنجا كه گولدر مدت درازي از عمر خود را به عنوان يك مسيحي سپري كرده بود
  :كنيم كه او با تكيه بر آنها باور كرده بود عيسي خداست

 

                                                 
٣٥

  Michael Goulder 



 ٣٥

  ��K ج', J#د�5 و ��7ن �7 �� 0 ش5، 
 : و �7 جZل او را د��5,
��  � از �5ر داردZج 

 .  و ش��'�� ت��F �'# ا�) و �K7ّ� از L.7) ���5ار
 ]١٤، ��5 ١، %�f ا���� ��ح��                                      [

 

و به هيچ وجه از مقام الوهيت .   تمايز وجود دارد"پدر" و "كلمه"اين آيه به وضوح نشان مي دهد كه ميان 
 از سوي خدا مي آيد، پس بزرگي آفريننده را مي رساند، همانطور كه "كلمه".  براي عيسي سخن نمي گويد

 را بتوان خدا فرض "كلمه"منطقي نيست كه ولي .  آنچه ما درست مي كنيم نشانگر مهارت و استعداد ماست
  .كرد همانطور كه نمي توان كار دست انسان را انسان فرض كرد

 

  :اولين بند انجيل يوحنا در اين خصوص غلط انداز است
 در ا��5ا  ��K ��د؛
  ��K �@د *5ا ��د،

 . و  ��K *5ا ��د
 ] ١:١ا���� ��ح��                [

 

 "كلمه"اگر : را به عنوان يك شخص بي طرف بخوانيم، اين سوال براي ما مطرح مي شود كهاگر اين عبارت 
   .اگر چيزي نزد شماست، قطعاً، از شما جداستنزد خدا بود، چگونه مي توانست خدا باشد؟ 

 

وقتي .  به نمايندگي از سوي خداست از خدا صادر شده است، يا "كلمه"مفهوم منطقي آن اين است كه 
 .كالم خدا اطاعت مي كنيم، از خدا اطاعت مي كنيم/  كلمه ما از

 

اين درك، با توجه به اينكه عيسي در سراسر انجيل تأكيد مي كند كه از جانب خود سخن نمي گويد، و خدا به 
همين به وضوح نشان مي دهد كه عيسي كالم خدا را مي رساند، .  او گفته است چه بگويد، دركي است درست

  :در اينجا از انجيل يوحنا مثالي مي آوريم.  دش خدا باشدنه اينكه خو
 

(IJ 5��� &5ا/ �� �'�^ ��$��: 
ا�)؛                ه# � �� 07 ا��Kن �َوَرد �� �� 07 ���6 �� ���6 7#ا %#���د� ا��Kن �ورد�”

 .  و ه#  � 7#ا �5��L %#����5 7#ا �7 ���5
57�                               � ام، 07 �� ^��ان ��ر ا�0 ج�Fن �� ا�0 ج�Fن 

5��K� �-�� (K�� َوَرد در� .  ت� ه#  � �� 07 ا��Kن 
 ،5�6� �K^ ن� اJ#  '� �<��ن 7#ا �(��د و �� 

                      �6.7م  #دن او �� 07 ��')، 
 . ز�#ا 07 ����57 ام ت� ج�Fن را �6.7م  �, ���6 �#ا& ���ت �ن ��57 ام

m�2  �5 و �<��ن 7#ا -�Lل �5�6،  '� ه')  � در ح{ او داور&  �5،  � ه# � 7#ا ت6
 ,�IJ �  (ا& ا� �K�  ن�Kن، ه� .     � در روز ��ز�'�0 او را �6.7م *�اه5  #د–

 ز�#ا 07 از ��& *�د �I$� &@�U,؛ 



 ٣٦

��06 �5ر&  � 7#ا %#���د �� 07 %#�7ن داد  � �U �$��, و U$��� ���ن  �,  . 
7 �  ����  ح��ت ج�و�5 ا�)، او� دا�, %#�7ن از 

 �6���U ،,��J �7 �V��              “. �� 07 د���ر داد� ا�) ��J �7,او�� 
]                                                        �f% ،ح���� ��� ] ٥٠ ت� ٤٤ از ١٢ا�

 

: ايد اين وجه تمايز را بتوان چنين بيان كردش.   تمايز وجود دارد"خدا"، و "عيسي"، "كلمه خدا"در اينجا ميان 
.  عيسي كلمه خدا را براي جهانيان آورد، و از اينرو، هركس به آن كلمه ايمان آورد، به خدا ايمان آورده است

  :آيات زير كه آنها نيز از انجيل يوحناست به اين وجه تمايز استحكام مي بخشند
 

��$���  � �7 ش��م داور& �7  �,، .07 از ��& *�د ا*���ر ه�C  �ر& �5ارم 07   
 و داور& 07 در�) ا�) ز�#ا ��O7{ ��7 و اراد� *�دم ��') 

 . ����O7 �6{ ��7 و اراد�  '� ا�)  � 7#ا %#���د� ا�)
]                                               �f% ،ح���� ��� ] ٣٠، ��٥5ا�

 
  7#ام x� 07# ش<�f 07 ��')؛ ”

 .   ��&  '� ا�)  � 7#ا %#���د� ا�)���6 از
  ^�K  �5 اوه# �  � �<�اه5 �<�ا�) 

  – را *�اه5 دا�') او7#ام 
 . ا���U ،E از ��& *5ا ��57 ��ش5، �� �ن را از ز��ن 07 �(��د

 '�  � �x# ش<�f *�دش را ���B7 5��$م �7 ش�د  � �7 *�اه5 �7رد ت.'�0 و 
��5 7#دم -#ار �J#دKت . 

��5  '� ا�)  � او را %#���د� ا�) را��$��)؛���6  � در Kت �� 
  “.و -��L �� ر�� دارد

]                            �f% ،ح���� ��� ] ١٨ ت� ١٦ از ٧ا�
 

مردي توصيف مي كند كه حقيقتي را كه از خدا شنيده به ، عيسي خود را )8 : 40(در انجيل يوحنا 

 .مي رسانيد) به آگاهي(عيسي كلمه خدا را   پس باز هم مي بينيم كه .شما گفته است
 

قرآن .  درك پرمعني و جالب توجهي، كه نمي توان در اينجا ارتباط آن را ناديده گرفت، در قرآن يافت مي شود
عيسي در نتيجه : علماي دين قرآن در توضيح اين مطلب مي گويند.   از خدا مي نامد"كلمه اي"عيسي را 

سپس عيسي در شكم مريم شكل گرفت، . "باش"شكم مريم خلق شد؛ كلمه ي  اي از سوي خدا در "كلمه"
   :بي آنكه به وجود انساني ديگر به عنوان پدر نياز باشد

 

،5��IJ ده5 ت� �7د� �7 �� *5اا& 7#�,، ” %#ش�$�ن: 
 ‘.u�'7، ^�'� �0 7#�, ا�)’  ��7= � *�د ��& از  ا)123
  در د��� و �*#ت ش<���f �#ج'��، او

 “. ��د*�اه5 �, در���J از 97#ب ت�J5�� 0�#ن و �6
�ن، ��ر�                                              [#-٣ ��� ٤٥[ 



 ٣٧

]=��#%��دم ا�)؛] �%#��=] 5���7 *5اد���J5 ^�'� از [   
  را از *�| �%#�5، او

،(IJ د او و" ��ش،" ��� �� او��   . 
�ن، ��ر�          [                                     #-٣ ��� ٥٩ [ 

 
 

 تعليمات پولس

 1  فصل –نامه به كليساي كولسيان
بياد داشته باشيد .  بيشتر آنچه امروز به عنوان اساس تعليمات دين مسيح مي دانيم از پولس به ما رسيده است

ه در سال هاي نخست كه پولس با آنكه هرگز عيسي را نديده بود، مروج عمده مسيحيت به غير يهود بود، بويژ
 .آنچه پولس درباره عيسي درك كرد و تعليم داد دست دوم، و با تكيه بر خواب و رؤيا بود.  پس از مرگ عيسي

 

مثالً نامه .  بيشتر تعليمات خود پولس از طريق نامه هايي كه او به جوامع گوناگون مسيحي نوشت به ما رسيد
ل گولدر تا اندازه اي به استناد همين نامه در آغاز تصور كرد كه ميش.  او به كليساي كولسيان يكي از آنهاست

   :عيسي داراي مقام الوهيت است
 

 او /�رت *5ا& ��د��5 ا�)،  
��J5�#%ن �7�Kزاد� ت ('>�  . 
 ه�U �K@ در او �%#��5 ش5،

 از ���V در ���Kن ه��) ت� ���V در ز0�7 ا�)، 
 از د���5 ه� و ��د���5 ه�، 

  ه�، حK6#ا��ن و -5رت5�Kان؛ ت<) ه�، -�K#و
 . ه�K ������ او و �#ا& او �%#��5 ش5

 .او -�L از ه�U �K@ وج�د داش)
 .در او ه�U �K@ �� ح��ت و ه'�� ادا�7 �7 ده5

]                                          �f% ،ن��'��  �� �� ] ١٧ ت� ١٥ از �7��١ ��
 

 چرا به من مي گويي نيكو؟  فقط ”ت، نه از تعليمات مردي كه گفت،مسلماً اين جمالت از تعليمات پولس اس
 ).18، بند 10انجيل مرقس، فصل  (“خدا نيكوست

 

تجسم .  در اين قطعه، پولس از يك عبارت كليشه اي قديمي در كتاب مقدس براي وصف عيسي استفاده كرد
  :دانايي در شخص، مشابه آن، در امثال سليمان نيز آمده است

 

 رد�Jر، در ا��5ا، 7#ا �<') زاد� را� ه�& *�د،   �#و”
 و ���م �ور ^���m *�د  #د؛ 

 07 از ازل، 
 ��= از �� وج�د �57ن ز0�7،  



 ٣٨

 “.�� وج�د �57م
]                �f% ،ن�K��� ٢٣ ت� ٢٢ از ٨ا7]�ل[ 

 
” ،5�  (^�jش� �� ح�ل  '�  � از 07 ا�*  

 � دار�5،  و *�ش� �� ح�ل  '���  � j#�{ ه�& 7#ا �$�
 *�ش� �� ح�ل  '�  � ه# روز �@د دره�& 07 د��5 ����  �5،  

 و �@د ��� در *��� ام ا���xر �6(5؛  
 ز�#ا ه# � 7#ا ����5، ح��ت �7 ���5، 
 و �7رد �DO �#ورد�Jر *�د �7 ��ش5؛ 

 و ا�7  '�  � 7#ا رد  �5، �� *�د ض#ر ر����5 ا�)؛  
 و ه#  � 7#ا دش0K دارد 

   “.) دارد7#گ را دو�
]                        �f% ،ن�K��� ٣٦ ت� ٣٣ از ٨ا7]�ل[ 

 
نگاه مي كنيم، ) 23 و 22 آيات 8فصل (، و امثال سليمان )17 تا 15 از 1فصل (وقتي با دقت به كولسيان 

.  متوجه مي شويم كه نمي توان نتيجه گيري كرد كه عيسي و تجسم دانايي در شخص، هر دو، خدا باشند
با نقل قول غير .  ه، آن دو، راه به خدا رسيدن را به ما تعليم مي دهند، پس نماينده خدا هستند، نه خدابلك

، اين توصيفات، كامالً خيالي يا شاعرانه است كه "اسطوره حلول خدا در قالب انسان"مستقيم از مؤلفين كتاب 
 .بدان وسيله اهميت عيسي و حكمت براي ما بيان شود

 

  : نامه به كولسيان نوشته شده است آشكارا ميان خدا و عيسي تمايز قائل مي شودآنچه در آغاز
 

��  � �<�ا�) *5ا، از u�'7 �'�^ 0�b�L7 ا�)،  ) از ��&(�� 
 و �#ادر �7 ت��Kت�وس،  

 ��'��  #Fادران 597س در ش#� �� 
 . � �� u�'7 و%�دار ه'��5

 .M�% ،5��7 و �را7= �� ش�O^ �K %#5-ا، %-ر ����ش5  � 
]                                                   �f% ،ن��'��  �� �� ] ٢ ت� ١ از �7��١ ��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٩

   2 فصل –نامه پولس به كليساي شهر فيليپيان
  

متن مذهبي ديگري كه گولدر به آن اشاره مي كند و بسياري از مردم با تكيه بر آن براي عيسي مقام الوهيت 
 .مطلبي است كه در فصل دوم فيليپيان نوشته شده استقائلند، 

 
بسياري از پژوهشگران به هيچ .  ناگفته نماند كه اين يكي از رساله هايي است كه در اصالت آن ترديد است

مقايسه ترجمه كينگ جيمز با ترجمه جديد انجيل امريكا كه بر .  وجه نمي پذيرند كه پولس آن را نوشته باشد
اين هم .  ري بنا شده است، نشانگر تفاوت حيرت آوري است كه به معني اين بيانيه داده اندپايه گسترده ت

   :نسخه كينگ جيمز
 

5��  #6% u�'7 �'�^ �[7 �ً��^ ,ه �Kش : 
 او  �، در -��m *5ا ��د، 

5��L� &5اش)  � *�د را �� *5ا 7'�و� �� : و �#ا& او اش�6
                       ش)،�� ا��.�ل شF#ت و جZل *�د را  ��ر 2Jا

 .و �� شE� �6 ���5 در�57، و �� /�رت �د�7@اد ��*�� ش5
]                                    �f% ،ن������% �� �� ]٧ ت� ٥، از �7��٢ ��

 

با خواندن اين عبارات صريح، چه كسي مي تواند به يك مومن اهل كتاب ايراد بگيرد كه چرا ايمان دارد خدا 
 فكر مي كرد اشكالي "، و "در قالب خدا بود"قالب انسان حلول كرده است؟  در اينجا مي بينيم كه عيسي در 

  ".او به شكل يك بنده درآمد، و به صورت آدميزاد ساخته شد"، و اينكه "ندارد كه خود را با خدا مساوي ببيند
ات را با اطمينان و به كررات در حمايت جاي تعجب نيست كه آنانكه براي عيسي مقام الوهيت قائلند اين عبار

 .  از اعتقاداتشان مي آورند
 

بگذاريد .  گرچه، وقتي اين اطالعات را به زبان اصلي مطالعه مي كنيم، تصوري كامالً متفاوت پديدار مي شود
بنا بر ، )كه كينگ جيمز يكي از آنهاست(همين عبارات را، بجاي آنكه بنا بر ترجمه اي از ترجمه بررسي كنيم 

  :ترجمه جديد انجيل امريكا بررسي كنيم كه مستقيماً از قديمي ترين متون مذهبي ترجمه شده است
 

5��  �K^ u�'7 �'�^ 5���7 5��� ,ه �Kش : 
 �� ا���6 او در -��m *5ا ��د، 

 :  در ا�0 ا��L� �)�5د  � �� �97م ا��ه�) �#�5 و ه��K& *5ا ش�د
 ���5 ا& ش5، ���6 *�د را از *��= ت�F  #د و 

 .  و 5���7 �د�7@ادان ��7�5 ش5
 . 7#دم او را �� ^��ان %#د& از ا%#اد �(# �7 ش��*��5

]                                                 �f% ،ن������% �� ��  ]٧ ت� ٥، از �7��٢ ��

 



 ٤٠

كسان ببيند، ترجمه جديد برخالف كينگ جيمز كه مي گويد براي عيسي قابل قبول بود كه خود را با خدا ي
انجيل امريكا درست عكس آن را بيان مي كند، و مي گويد براي عيسي قابل تصور نبود كه خود را با خدا 

 شهرت و جالل خود را كنار گذاشت، و به ”همين اشكال در ترجمه اين عبارت كه عيسي .  يكسان ببيند
عبارتي كه گفته شد با اين عبارت كه         . ود در نسخه كينگ جيمز ديده مي ش“صورت آدميزاد ساخته شد

 .  بسيار فرق دارد“ عيسي مانند آدميزادان متولد شد و او را به عنوان فردي از افراد بشر مي شناختند”
 

جالب اينكه، دو آيه پس از آن، آشكارا ميان خداوند متعال و عيسايي كه خدا او را سرافراز كرد تمايز قائل     
ولي عيسي كه يك بشر بود از سوي .  اضح و مبرهن است كه خدا نياز ندارد خود را سرافراز كندو.  مي شود

اگر اين متن مذهبي را به طور كامل بخوانيم مي بينيم كه اصوالً اين انديشه را كه عيسي .  خدا سرافراز شد
 . خدا باشد نفي مي كند

 
 

  16، بند 3 فصل –نامه اول پولس به تيموتائوس
(يگر از عبارات عمده اي كه در حمايت از الوهيت عيسي بكار مي رود، در نامه اول به تيموتائوس است يكي د

ناگفته نماند كه اينك عقيده بر آن است كه اين بند بخصوص، بدعتي است كه در تصديق اصول ).  3: 16
 سوال برده اند، و در تأييد بسياري از پژوهشگران رساله تيموتائوس را تماماً زير.   نوشته شد•شوراي نيقيه

: عقيده خود به شواهد محكمي در اين باره اشاره مي كنند، از جمله آن كه پولس فقط سه رساله نوشته بود
، پس بقيه رساله ها از )مسيحيان غالطيه(37، غالطيه)مسيحيان قرنتس(36، قرنتيان)مسيحيان روم(روميان 

 .     ي او باشدجمله رساله تيموتائوس نمي تواند از نوشته ها
 

 نشان مي دهد كه درك و فهم مترجم چه آسان تيموتائوسدر هر صورت، بررسي اين دو ترجمه از رساله 
 :ترجمه كينگ جيمز.  كلمات اصلي را تحت الشعاع قرار مي دهد

 

 :   و �5ون ه�C �.]� �ّ# �@ر�J در �97م ا��ه�) ���IF ا�)
 *5ا ج', J#د�5، و در روح ت�5f{ ش5، 

 �$�ن او را د�5�5، و ��57= را �� 7#د�7 ا�7ّ �7د� داد�5،   %#ش
 .    در ت�Kم د��� �� او ا��Kن �ورد�5، و �� ش��6 و جZل *�د �� ���Kن ر%)

]                                           �f% ،س�yت��K١٦، ��5 �7��٣ اول �� ت�[  
                                             @Kج� ���  �Kت#ج                   

 

                                                 
•

 �7#ج,. ت(��6 ش5) ت# �� %��B(��ل �� از ^�'� در ش��9�� #F  ٣٢٥  �   �I#ا�� ����9 ��دزا���5 ت]��[،  
٣٦

 ) Corinthian ( �� ���#-"ر�) �����ن�  "��B% د در ����ن�� &#F�7#ج,  . ��م ش 
٣٧

 ) Galatian (�� #�6را& ا7#وز در ت�� �7#ج,.  ��jZs ��م  (�ر& ��د ��#ا�7ن 
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اينك بياييد به ترجمه جديد انجيل امريكا نگاه كنيم، كه البته بياد خواهيد داشت كه اين ترجمه، اخيراً و با 
اين ترجمه آشكارا به عيسي .  استفاده از اسناد بسيار زيادي انجام شد كه زمان كينگ جيمز قابل دسترس نبود

   : گويد او خداستاشاره دارد، ولي نمي

 
 ��$�Kن، �U ش$I) ا�$�@ ا�)، �ّ# ا��Kن �7،

 :ه�$��7  � �7 ت(5F *�د را ادا �7  ��,
 او ج', J#د�5، ح���9) روح را ث��)  #د؛

 %#ش�$�ن او را د�5�5، در ��7ن 7#دم ا�7ّ ��5 داد،
 7#دم در �#ا�# ج�Fن �� او ا��Kن �ورد�5، 

 . )و �� ش��6 و جZل *�د �� ���Kن ر%
]                                          �f% ،س�yت��K١٦، ��5 �7��٣ اول �� ت� [  

                                                       ت#ج�K ج5�5 ا���� ا�6�#7 

  خداكلمه 
گرچه، .  م استهمانطور كه قبالً شرح داديم، به نظر مي رسد كه بازنمودي خدا توسط كلمه اش، باعث ابها

  :تورات، انجيل، قرآن:  نمايانگر خدا باشد در هر سه كتاب آسماني متداول است"كلمه"اين انديشه كه 
 

,� �F�� (�ن ���L7#& 7]� ت� �BL7ث *�اه,  #د، درا�ا�#از ��7ن  �#ا& 
  ��Fد؛ *�اه, در ده�ن او را �5د63م و 

(IJ 5را �� او ا7# %#��7, *�اه �V�� .و 
#Jا �<��ن   '�ا	5 �(��د،7 �, ���م او  � ���J �  
��L *�اه,  #داز *�دم �,�O7 او                                                                                  . 

]                                             �f% ،���[ت #I١٩ ت� ١٨ از �١٨ [ 
 

اره كرديم، اين انديشه كه عيسي از جانب خود سخن نمي گفت به كررات، در انجيل چنانكه قبالً نيز بدان اش
  .نگاه كنيد) 12: 44 -50(و ) 7 : 16 -18(مثالً به انجيل يوحنا .  گزارش شده است

 

 :همين اصل در قرآن نيز آمده است
 .ه#  � از ر��ل ا�j^)  �5 از *5ا ا�j^)  #د� ا�)

�ن، ��ر�                               [                           #-٤ ��� ٨٠[ 
 

  •.مي گويد كه رسول خدا از جانب خود سخن نمي گويد) 15 و 19 تا 18 از 18سفر تثنيه، فصل (تورات 
پيامي كه رسول خدا مي آورد و در كتاب آسماني هست، در حمايت از رسول مي ايستد، و نماينده بنابراين، 
سفر  [“ او مطالبه خواهم كرداز  خودممن ي گويد نشنود،م من بنام او كه مراسخنان  كسي اگر ” (خداست

  ] ).19 تا 18 از 18تثنيه، فصل 

                                                 
•

 �7#ج, .  ت�5f{  #د� ا�)٢٩ ت� ٢٧، ���ت ٢١ -#�ن ��@ هm�O7 0�K را در ��ر�  
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 كتاب خود 23دكتر احمد منصور كه از استادان دانشگاه معروف االزهر در رشته تاريخ اسالم است در صفحه 
 : مي نويسد38"تاريخ دين هاي فرقه گرا"تحت عنوان 

 

��  � ر��ل، 5K.7 �� ،�'�^ ،���7 �U، 7#د� ا�)، %#�7ن از ... ��ا�j^) از "
 . �� *�ِد ���م �J �7##دد" ر��ل

 

 فرمان مي دهد، نه اطاعت از "اطاعت از رسول"كتاب آسماني همواره به و اضافه مي كند كه 

 . موسي، عيسي، و محمد
 

كه ) 11 تا 10 از آيه 65 و سوره 2 تا 1 آيه  از11سوره (برخي ديگر از علماي دين نيز بر اساس آيات قرآن 
 . بر همين عقيده اند مي نامد"رسول"كتاب آسماني را 

 

 ،   ��  �Kل ر���5 ا�)  � ��� ه�& �ن )ا�)(  ���� )ا�0(
   .ا�)ش�5 و �� روش�� ���ن 

����5&  از ا�0 �7 ��J��ن ح�6,   . 
 .  �5ه�5ت0 *5ا �L^ ��#�sدت ” :5 � �7 ا^Zم
  “. ش�K ��, �7 ده,، و �7د� �7 ر���,�� اوج��m  از 07

 ] ٢ ت� ١ ���ت ١١-#�ن، ��ر�                                                 [
 
 ، %#���د� ا�) ���� & ش�K �#ا *5ا ...

�       ....         & ش�K �7 *�ا�5�َ#ا^�K{ *5ا را  ���ت  � �ر��
 ]١١ ت� ١٠ ���ت ٦٥-#�ن، ��ر�                       [                               

 
 

  14يوحنا، فصل 
ظاهراًً مسئله . ديده مي شود) 14 : 6 -11(اين اصل كه كلمه خدا نماينده خدا باشد آشكارا در انجيل يوحنا 

، )1: 1نا يوح(خداگونگي عيسي از همان برداشت هاي غلطي است كه قبالً نيز درباره اين قطعه مشاهده كرديم 
 ).7 تا 5، از 2فيليپيان، فصل (، )17 تا 15، از 1كولسيان، فصل (
 

 07 را� ه'�,، 07 را��� ه'�,، و 07 ز��J5 ه'�,؛
07 }�#j ر�5 7$# از �K� 5ا* �� �  Cه�. 

 .اJ# وا-Bً� 7#ا �7 ش��*��5، ���-) �5رم را ��@ �7 ش��*��5
 ....از ح�5B� �� t ش�K او را �7 ش����5 ’

 . � 7#ا د��5 ا�) �5ر را د��5 ا�)ه# 
 ؟                     ‘.�5ر را �� �7 �(�ن د� ’U$��� �7 ت�ا��5 �5���$،

                                                 
٣٨

�� ا�$��'�   " The History of Religious Sectarianism"، ت.) ^��ان ١٩٨٥ ا�0  ��ب در ��ل  
 .  The Message Publishersت#ج�K ش5، 



 ٤٣

��� ا��Kن �5ار&  � 07 در �5ر ه'�, و �5ر در 07 ا�)؟   
 �<����  � ��J �7, از *�دم ��')؛ 

 5�  �7 �J5�6 از �5ر ا�)  � در وج�د 07 ز��� 
 .  و از j#�{ 07  �ر �7  �5

 ��ور داش�� ��ش  � 07 در �5ر ه'�, 
 و �5ر در 07 ا�)، 

 .وj�>� ،��#J#  �ره���  � از 07 د��5 ا& ا��Kن ���ور
]                                                     �f% ،ح���� ��� ]      ١١ ت� ٦ از ١٤ا�

 
وشن تر مي كند، و نشان مي دهد كه اين  را ر"نمايندگي خدا توسط كلمه اش" انجيل يوحنا موضوع 14فصل 

 :به اين معني نيست كه عيسي با خدا يكي باشد) 14: 10 (“ من در پدر هستم، و پدر در من است”جمله كه 
 

                       در �ن روز *�اه�5 دا�')  � 07 در �5ر ه'�,، ”
                                          “.و ش�K در 07 ه'��5، و 07 در ش�K ه'�,

]                                                   �f% ،ح���� ��� ]                                         ٢٠، ��5 ١٤ا�
 

 من در پدر هستم، و شما ”:، و وقتي عيسي به آنها مي گويدواضح است كه حواريون عيسي، عيسي نمي شوند
 هر ”مشابه آن، اين گفته ي عيسي كه .   مقام الوهيت پيدا نمي كنند“شما هستم،در من هستيد، و من در 

به اين معني نيست كه عيسي با خدا ) 15: 23يوحنا،  (“كس كه از من نفرت داشته باشد از پدر من نفرت دارد
 .نشانگر نفرت از تعليمات پدر است كه عيسي آنها را آوردبلكه .  يكي باشد

 

ت كه آنچه از انجيل بررسي كرديم، و بسياري از مردم از آنها چنين برداشت مي كنند كه تا اينجا روشن اس
  هرگز حتي يك عبارت در •.عيسي مقام الوهيت دارد، آيه ها و يا گفتارهاي غير مستقيم، و غلط انداز هستند

 .كتاب مقدس نيست كه مستقيماً عيسي را خدا بنامد
 

  9اشعياء نبي، فصل 
  اشعياء نبي، ––مسيحيان در تورات مي بينيم ) افكار و اعتقاد(قادانه ترين آيه را در جستجوي جالب اينكه ن

در ترجمه كينگ جيمز .  ترجمه اين آيه بخصوص، از بقيه آيه ها و گفتارها غلط انداز تر است.  6، آيه 9فصل 
  :چنين مي خوانيم

 ز�#ا �#ا& �7 %#ز�5& زا���5 ش5 و �� �7 �'#& داد� ش5؛
 و ح7�6) �# دوش او *�اه5 ��د؛ 

 و او ش$I) ا�$�@، 7(�#، *5ا& -#�5،
 . و �5ر ج�ودا��، و ش�ه@اد� /�u ���5�7 *�اه5 ش5

]                                                             �f% ،�L� ء��B٩اش ��� ،٦ [ 
                                                          @Kج� ���                   

                                                 
•

 5���J �7 ت�F��)�7 ،0د� �I'�% ت در��� �7#ج, .   �� ا��L^ ���J 0رات و 



 ٤٤

بياييد همين آيه را آنطور كه انتشارات جامعه يهوديان آمريكا در كتاب مقدس خودشان ترجمه كرده اند بررسي 
   ):1917فيالدلفيا،  (39بنا بر متن مازورتيك: كنيم

 

 ز�#ا �#ا& �7 %#ز�5& زا���5 ش5 و �� �7 �'#& داد� ش5؛
  و ح7�6) �# دوش او *�اه5 ��د؛

  •.ا�)"  شZم- ��ر-اد- ا��- ج� ��ر-ال- ج�y@-��"و ��B7 ��م او 
)��B� :  ،#�5- &ا�$�@ در 7(�ور� *5ا (I$م او، ش�� ��B7 

 .) �5ر ج�ودا��، و u�/ �5��7#% دا�'�0، ا�)
]                              �f% ،�L� ء��B٩اش ��� ،٥ [ 

 ات ��Fد��ن                                                            ت�ر
 
، "ناميده شدن به اسمي كه معني آن، شگفت انگيز در مشاوره خداي قدير، پدر جاوداني، و فرمانده صلح است"

.   است"خدا را شكوهمند دانستن"بدين معني نيست كه او خدا باشد، بلكه بدين مفهموم است كه معني نام او 
خدا : خدا خوب است، و يوشع يعني: يوحنا يعني.  نيز مثل همين هستند"يوشع" و "يوحنا"نام هايي مانند 

 .     ناجي است
 

در ضمن .  توجه شود كه متن اصلي عبري بر درست انتقال دادن آن تأكيد مي كند و اطمينان بخش است
 محسوب 6ره  است، در حالي كه ترجمه كينگ آن را آيه شما5توجه كنيد كه شماره آيه در تورات يهوديان، 

 . كرده است
 

 محسوب كرده است، و ترجمه درست تري از روي متن 5ترجمه جديد انجيل آمريكا نيز اين آيه را آيه شماره 
  :آرامي آن ارائه داده است/ عبري 

 

 ز�#ا �#ا& �7 %#ز�5& زا���5 ش5 و �� �7 �'#& داد� ش5؛
 و ح7�6) �# دوش او�)؛  

 ن،  *5ا -F#�7••او را ش$I) 7(�ور،
 .ه�K(� �5ر، ش�ه@اد� /�u *�اه�5 ��5�7

]                                           �f% ،�L� ء��B٩اش ��� ،٥ [ 
                                            ت#ج�K ج5�5 ا���� ا�6�#7           

            
رد بحث ندارد، تفاوت ميان اين ترجمه و ترجمه با اينكه اين ترجمه صراحت ترجمه يهوديان را درباره آيه مو

 "خدا قهرمان"، و "خداي قدير"تفاوت ميان عبارت .  كينگ جيمز، از نظر تعاليم ديني، تكان دهنده است

                                                 
٣٩

  Masoretic Text  د�F� �Lت�  � در ت�رات ش�5 ا�) اش�ر� �7  �5  از ��7ن 27ه�I�#.�7#ج,.  � �� ت 
•

ִּיְקָרא; ִׁשְכמֹו-ַעל, ַהִּמְׂשָרה ַוְּתִהי, ָלנּו-ִנַּתן ֵּבן, ָלנּו-ֻיַּלד ֶיֶלד-ִּכי  ה:  L^ 0�7#& ا�0 ��� 0��U ا�)   ֶּפֶלא ְׁשמֹו ַו
  �7#ج, .ָׁשלֹום-ַׂשר, ַעד-ֲאִבי, ִּגּבֹור ֵאל, יֹוֵעץ

••

 ��')، ه�Kن را   " ش$I) "ت#ج�F� �K#& ا�) و�� �#ا& ����B7 �6م ش�د ا*�Zف در  ��K   "  7(�ور �@رگ " 
 �7#ج,.      2Jاش�,



 ٤٥

 دانست، زيرا كارهاي "خدا قهرمانان"امروز مردماني هستند كه مي توان آنان را .  تفاوتي است مسلم و عميق
 .  مي دهندبزرگ در راه خدا انجام 

 8، بند 1مكاشفه يوحنا، فصل 
باز به انجيل نگاه مي كنيم، و همين گونه سوء برداشت و سوء ترجمه را در آيه اي ديگر كه غالباً آنرا براي 

  :نخست، ترجمه كينگ جيمز.  حمايت از مقام الوهيت عيسي مي آورند مي بينيم
 

 07 ا�D و �� ه'�,،
 07 اول و �*# ه�U �K@ ه'�,، 

 �0 را �#ورد�Jر& IJ)  � ه')، و ��د، و ��ز �7 ��5، ا
 .و /�حm ت�Kم -5رت ه��)

]                                       �f% ،ح���� �I٨، ��5 �67١ش      [ 
 

                   :اينك ترجمه جديد انجيل امريكا
 

 �#ورد�Jر، *5ا، �7 5��7#%،           
 07 ا�D و �� ه'�,،

  '�  � ه')، و ��د، و ��ز�7 ��5ه�Kن 
 .     و /�حm ت�Kم -5رت ه��)

]                                       �f% ،ح���� �I٨، ��5 �67١ش[ 
 

.   از قلم انداخته است"پروردگار، خدا، مي فرمايد،"توجه كنيد كه ترجمه كينگ جيمز جمله اول را كه مي گويد 
و اين تصور با .   شود كه در اينجا عيسي است كه سخن مي گويد، نه خدابا حذف اين جمله چنين تصور مي

. ، در چند آيه بعد، كه در متن داستاني مرموز و مبهم آمده، تقويت مي شود"من الف و يا هستم"تكرار عبارت 
 "ر انسانكسي مانند پس"در اينجا از عيسي به عنوان منشأ اين كلمات نام برده نشده است، بلكه از او به عنوان

 .نام برده شده است
 

شك نيست كه حذف اولين عبارت جمله در ترجمه كينگ جيمز، چه عمدي باشد يا غيرعمد، باعث مي شود 
 .مطلب اشتباه خوانده شود

 
 

 58 ، بند 8انجيل يوحنا، فصل 
غلط برداشت   بسياري از كساني كه ايمان دارند از آن آيه نيز به .  يك آيه مانده است كه بايد بررسي كنيم

  :مي كنند كه عيسي مقام الوهيت دارد
 : �� /#اح) ا^Zم �7  �,:  ^�'� �� ���ن ���n داد”

                                          “.�, ه8�9ح�� ��= از ا���6 ا�#اه�, �� ا�0 د��� ����5، 
 ]         ٥٨، ��5 ٨ %�f ا���� ��ح��،                                                   [



 ٤٦

نخست اينكه، اگر .  بيرون كشيدن مقام الوهيت براي عيسي از اين عبارات، تحريف محتواي آن عبارات است
 :تمام اين قطعه را كامل بخوانيم تصور بسيار متفاوتي از آن بدست مي آوريم

 

 . اJ# 07 از *�دم ت.'�0  �,، ا�0 ه�C ارزش� �5ارد”:^�'� ���n داد
  �5ر ا�)  � �U@ه�& ت.'�0 ��7@ در��ر� 5��J �7 07، ا�0

 ،(��Kن  '�  � اد^� �7  ��5 *5ا& ش�Kه ��B� 
 .�U#J ش�K او را ��K ش����5، و�� 07 او را �7 ش���,

 ! �E دروs$�–اJ# �$��, او را ��K ش���,، ���-) 07 ه, 7]� ش�K *�اه, ��د 
 .  ه'�,�ر&، 07 او را *�ب �7 ش���,، و H�O7 %#�7ن او

 .  ج5ّ ش�K ا�#اه�, از ا���6 دوران 7#ا �5��L ا��Fر *�شL<�� �7  #د
  “.او �ن را د�5 و از ا�0 جF) *�ش.�ل ��د

                               :در ا�0 ه�$�م ��Fد��ن �� او ا^�#اض  #د�5
”('�� (��� ��� !  ���J �7 �U ت� ح�� ��

 “ و ���J �7 ا�#اه�, را د��5 ا&؟
 :  �� /#اح) ا^Zم n��� �':”,�  �7 داد^�

 “.�, ه8�9ح�� ��= از ا���6 ا�#اه�, �� ا�0 د��� ����5، 
]                                                   �f% ،ح���� ��� ]٥٨ ت� ٥٤  از ٨ا�

 

 در كتاب "د داشتناز قبل وجو"در ضمن، موضوع .  در اين قطعه، آشكارا ميان خدا و عيسي تمايز وجود دارد
براي مثال،   . مقدس، منحصر به عيسي نيست و دليل نمي شود كه بخواهيم براي او مقام الوهيت قائل شويم

  : ارميا نيز سخن مي گويد"از قبل بودن ِ"مي بينيم كه تورات درباره 
 

 :   Zم *5ا 0��U �# 07 ��زل ش5
 *�,،  07، ت� را ��= از ���6 در ش6, �7در ش�6 �<(,، ش��

�6 ��7�5 ش�&، �#ا& *�د ا*��fص دادم،  �� و ��= از 
 .                            و ت� را ���L7#& �#ا& ا7) ه�، ت0��B  #دم

]                                                �f% ،�L� ��7٥ ت� ٤ از ١ار  [ 
 

 :عيسي بود، در امثال سليمان هم هست، همانطور كه )يا از ازل بودن(حكمت هستي ماقبل انساني 
 

 �#ورد�Jر 7#ا 5L7أ j#�{ *�د  #د،  
 ��= از ا^�Kل *�د از ازل؛ 
 07 از ازل �#-#ار ��دم،  

 . از ا��5ا، ��= از ز0�7
 ه�$��7  � ه�C %#و ر%�$� در ج��� ��Lد 07 �� وج�د �57م، 

 ه�$��7  � %�ار� ه� و �K)U ه�& �# از �ب وج�د �5اش)؛
���6  �� ه� �#�� ش��5،��= از  

 ��= از ت�� ه�، 07 �� وج�د �57م؛  
 درح���  � ه��ز �� ز0�7 و /.#ا ��*�� ش�5 ��د،



 ٤٧

 .و �� او���Ls 0ر ا�0 ج�Fن
]                                   �f% ،ن�K��� ٢٦ ت� ٢٢ از ٨ا7]�ل[ 

                        

ديگر .  ان در قرآن به عنوان پيامبران و رسوالن خدا شناخته شده اندبسيار درخور توجه است كه عيسي و سليم
/ سوره سوم (اينكه، قرآن مي گويد كه خدا با همه رسوالنش پيش از آفرينش آسمان ها و زمين، ميثاق بست 

                  ).81آل عمران، آيه 

 
  : ها و زمين وجود داشتنددر واقع، به استناد قرآن، تمامي نژاد بشر، پيش از آفرينش آسمان

 

   � �#ورد�Jرت  داش�� ��ش��د�
 اح�3ر  #د، ) ��= از *�9)( را �دمت�Kم ��اد�Jن 

 : و �J (IJا� J#%)*�دش�ن را �# ���نو 
 ”��� “ ش�K ��'�,؟�#ورد�Jر �, 

$K5،ه��IJ �” &ر� “ . ش�Fدت �7 ده�,�7. 
�ن، ��ر�                                      [#-٧ ��� ،١٧٢ [ 

               
 
 

 ) پروردگار(بررسي كلمه رب 
اين كلمه را گاه .  را كه براي عيسي بكار مي برند بررسي كنيم) پروردگار ("رب"و باالخره، الزم است كلمه 

در ) Lord(معني اين كلمه .   برگزيده اند"ارباب/ رابي"، و گاه براي ترجمه "موال/ سرور"براي ترجمه 
بسيار باالتر از اينهاست، و وقتي خطاب به عيسي باشد، خوانندگان چنين برداشت        ] و نيز در فارسي[انگليسي 

و اما مفهومي كه عيسي خودش از اين كلمه درك مي كرد در انجيل .  مي كنند كه او داراي مقام الوهيت است
مسح : در لغت( بودند كه مسيح توجه داشته باشيد كه يهوديان در انتظار آن.  متا به وضوح مشخص است

   :از خانواده داود ظهور كند) كننده
 

 :^�'� از %#�'����  � J#د ��57 ��د�5 �5��#
  در��ر� �U u�'7 %6# �7  ��5؟ ”

 “او �'#  �')؟
��n��� �F داد�5:”#L7��� داود #'� .“ 
،5��#� �F�� :  �� U#ا داود �� ا��Fم از *5ا، u�'7 را �#ورد�Jر 5��J �7”از 

’  ،(IJ 07 &t�7 �� ر�Jورد#� 
 “                ؟‘j#ف را�) 07 ��(�0، ت� دش���K) را ز�# ���) ���5ازم

                 ]                                    �f% ،��7 ��� ]    ٤٤ ت� ٤١ از ٢٢ا�
  ت#ج�K ج5�5 ا���� ا�6�#7                                                                   

 



 ٤٨

در اينجا به وضوح ديده مي شود كه ميان خدا، همان پروردگاري كه از مسيح پشتيباني مي كند، دشمنانش را 
است ) رب(، با آن عيسايي كه سرور، يا رابي )طرف راست خود مي نشاند(خوار مي كند، و از او حمايت مي كند 

 .تفاوت قائل شده است
 

 ترجمه "رب" آياتي كه در باال بدانها اشاره كرديم، در لفافه ترجمه شده است، و آن را شگفت اينجاست كه
   :آخرين ترجمه اي كه از آن ارائه داده اند چنين است.   نيز مي توان ترجمه كرد"پدر"كردند در حالي كه آن را 

 “ او �'#  �')؟…”
��n��� �F داد�5:”#L7��� داود #'� .“ 
،5��#� �F�� :  او را �5ر U …5��J �7#ا داود ��”از 

’ ،(IJ 07 5ر �� �5ر�....‘ “ 
          ]                   �f% ،��7 ��� ]                  ٤٤ ت� ٤٢ از ٢٢ا�

   ت#ج�K ج5�5 ا���� ا7#��6 �� ا/Zح�ت 
 

  "سرور/ موال " يا •"ارباب/ رب "در خاورميانه چنين رسم است كه به پدر، به رئيس خانواده، و يا به رهبر، 
 .و الزاماً دليل بر الوهيت كسي نيست.   در فرهنگ عبري، آرامي، و عربي نيز چنين است••.مي گويند

                                                 
•

روش0 ا�) .  5��IJ �7  " �5ر ت�ج5ار"5���J �7؛ �� ��دش�ه�ن ��@    " �5ر " در ا�#ان ه, �� ر���L- ��y، ��  (�ر   
��IJ ا�5،  " �5ر "7(��� �ن، *5ا �Uن �%#����5 ا�)، �� او     .  ') � ا���B7 �� 0 �5ر&  � از او ت��5 ��%�� ��ش�5 ��      
(��7 �Kرت  .  ز�#ا او ^��7 ح��ت و روز& ده��5 ه�L^ 0K�6 ج@ *5ا �5ر �$���5  "در ضVدر   ...." �� ه�

 �f% ،��7 ������د داش��   و ، �(��$# �ن ا�)  � �7 ���5 �� ت�Kم وج�د Y9% �� *5ا ا*Zص ورز�,،   ٩، ��5 ٢٣ا�
 �7#ج, .    � ه����J C را��O ا�'���، در ا�0 ا*Zص ج��� �5ارد ��ش�,

 
••

��ور ��ر�� ت.��f �7  #دم،   و-��   ����ر &ت����در  �� D��� )Saint Joseph Charpentier(،   #اث
 ��د  � و-) ز��د& �07 از ��9ش� ه�& �7رد ^Z-� �6، )��١٦٤٥ل / t)Georges de la tourت�ر دو ژرژ 

O7 ن  #د� ��دمرا /#ف� �B� را� ^�') ا�)� ا�'��  /.�� 27ه�L، و ���K� �  E�  ��$� E=  (ا�0 ت���� .  �
� شBK ا�)، و �#ا& او ر%�� – �5ر IJ �7)��@ �� و& �   – �b7ز� ���ر& ������D ده5  � 7در ح��� �(�ن 

��Uن ز��L   ^�'�،  ت/�ر و د�) رو& ، ��ر شHK ا��6Bس.   ادا�7 ده5 *�د   �ر�� ���ا�5 وا ت� داش�� �$��
 F7,  � ح��7 ���7 �نو��9ش� ش�5  � �ن را �� ��6 از �@ر�J#�0 ش�ه�6ره�& ه�#& ج�Fن ت��5L  #د� ا�)؛  

   . و"B از Fَ�� B� G1H-  ، و �Dرت B9�C انA@�س %�-ا 3	د<  د�= ن�ر، رو)  >	;: �#ا& ت�Kم 7'�.��ن ا�) 
  

 5�  �7 ��L)ت ���$U ن ��ر *5ا را�#- 5���L� :ن ،5-ا�K��  U#ا5���7�s او  ت���7�J5]�ل . ه� و ز0�7 ا�) ��ر 
�نا�)  ()� � ، &#B97 ���� ���ر� ا&، 5���7 �#ف �ن . J#%�� ا�) �#%� ���ر�0 ج�& در �  ا�)، 

 *�ور& ا�) و �����7 روش���� �ن، از ���7 در*) �� �# ) ز���ن ا�)،  �   . ا�)و در*(�ن  7#وار��J5ن
&#�*�� ��.  =�sت9#� رو ً�L  �6   ا%5�6؛ � 7 �<�د �#ت�   *�د�� �#   ��ر  . �� �ت(� ���ز ��ش5   & �#ا%#و*��= �#ا �� 
�نا�) �� ��& ) ه5ا�)(  � را  � *�ا���ر  ه# 5-ا  ا�0 ه�Kن ��ر& ا�)  �و. %#از ��ر �7  �5 ���Kراه�   .

) ��%) �7 ش�د  ( ه���  در *��� ) ه5ا�) ا��F . (دا���)  ه�U �K@  �# 5-ا .  �7 ز5�َ 7]�ل  �#ا& 7#دم  ا��$���  5-ا
�� ذ # �7 ش�ددر او   #د� ا�)، ز�#ا ��مارزش5�K را ���F 5-ا  ��� او  ���F روز و شm، از ش��6 و جZلو.   
ت� ه�K  ،  " ا�)  *�ور& و �� ��*�#&  ��": ت�ج� ش�د  � 5��J �7  .  )٣٦ ,٣٥ �ت ��٢٤ ��ر� -#�ن،(  �7  ��5 ��د

 در �ن ذ #  ن�م او   �در ه# *��� ا&، و )�  ���yت از �ن �F#� 5�7 ا�)  ���B هK  (ج���F ا�) �5ا��5  � ا�0 ��ر، 
��ر    7]�لز�#ا  ("ا%�5�6 7 �<�د �#ت�  *�د ت�L�#9ً  رو�s=" :  در ض0K ت�ج� ش�د  � ��IJ.ش�د ��%) �7 ش�د

   �7#ج,   ). �5 *�د �<�د �#ت� ا%(��� �7   ت5��J �7 :  ً�L�#9، ^�0 *5ا ��')؛ از ا�0 رو،5-ا



 ٤٩

 نتيجه گيري
به استناد كتاب مقدس او نه از همه چيز .  عيسي از شريعت موسي پيروي مي كرد و هرگز ادعاي الوهيت نكرد

 . آگاه است، و نه بر همه كار توانا

 
. اد بسيار زيادي از متون مذهبي را كه در حمايت از مقام الوهيت براي عيسي بكار مي روند بررسي كرديمتعد

همانطور كه ديديم، در همه آنها عناصري هست كه نتيجه ي فوق را به كلي نهي، يا دست كم سوال برانگيز 
ول نمي بينيم كه عيسي را از اين حقيقت كه در هيچ كجاي كتاب مقدس، حتي يك آيه يا نقل ق.  مي كند

مستقيماً خدا خطاب كرده باشد، و اين واقعيت كه عيسي ده فرمان را مو به مو انجام مي داد، و تأكيد او روي 
نخستين فرمان بود، تنها نتيجه اي كه مي توان گرفت اين است كه مرام خداگوني عيسي نه در كتاب مقدس 

 .اين مفهوم، بدعتي است كه در مرام مسيحيت پديد آوردند.  م عيسيپايه و اساس دارد، و نه در زندگي و تعالي
 

دردناك است از آن جهت كه تازگي .  شايد اين نتيجه گيري براي بسياري از مردم دردناك و راديكال باشد
ي است اگر كه ما با روند تاريخ) تندرو( راديكال .  دارد و خالف چيزهايي است كه تا كنون به آنها آموخته اند

 .مرام الوهيت مسيح آشنايي نداشته باشيم
  
 



 ٥٠

 بخش چهارم
 

 ريشه ي اين برداشت از كجاست؟
                      

ت��F �7ا-�B  � �7 �� ��56$# 5.�7 ه'��, ز���7 ا�)  � �7 �<�ا�) �5ر و ^�'� ... 
ش�K .... از ا��#و، ش�K �@اوار ش�د& ه'��u�'7 .5  � *5ا& ��7) ر�� �7 �#�,

'��K از *5ا ه'��5؛ و *�ن *5ا ��د  � ش�K را �� ح# ) �ورد ت� ��L6ر د�$#  ت
�ن را    Eن ه'��5 و ا������ا��5 از ه�Kن  �ره��� ا���م ده��B�Lj �  5ً� -�در �# ا���م 

 . �� �.� اح'0 ر�����5 ا�5
�� �Oا� D9٤٠                   ا�$ِ�� ش��س، ُا� 

 
اُسقف ايگنِي . همان صد سال اول پس از مرگ عيسي ريشه گرفتاين برداشت كه عيسي پسر خداست در 

آنچه در باال گفته شد . او تقريباً صد سال پس از ميالد مسيح كشته شد. شياس، دومين اُسقف انطاكيه بود
 تا 87نخستين پدران روحاني در مسيحيت، صفحات (بخشي از نامه ايگنِي شياس به مسيحيان افسس است 

88.(41 
 

ه بررسي كنيم كه اصوالً چگونه و چرا مفهوم عيسي به عنوان خدا به وجود آمد و مورد قبول واقع مهم است ك
به همين دليل، اين بخش، .  دانستن اين موضوع به ما كمك مي كند كه ايمان خود را ارزيابي كنيم.  شد

 انديشه عيسي در قالب خدا برخي از ديدگاه هاي تاريخي و تعاليم مذهبي را در اين باره كه اصالً چطور شد كه
 . به وجود آمد، در اختيار شما مي گذارد

 
اختالف بزرگي .  اين مفهوم خيلي زود به وجود آمد، اما پيشگامان دين مسيح در جهان آن را نپذيرفته بودند

 .ميان نخستين مسيحيان پديد آمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
٤٠

   Bishop of Antioch ,  Ignatius 
٤١

 . ١٩٧٠ ، �Uپ C.C. Richardson، ا��(�رات "Early Christian Fathers "  ��م  ��ب  
 



 ٥١

 نخستين اختالفات و تغييرات  
فته، بالفاصله پس از مرگ عيسي، اختالفات عمده اي ميان مسيحيان يهودي تبار حتي در كليساي تازه تولد يا

پولس سر .  اين موضوع در كتاب نامه اعمال رسوالن عهد جديد آمده است.  و مسيحيان غير يهود پديد آمد
 خطاب به در عبارات بعدي.  راه خود، به اورشليم رفت، و در آنجا با يعقوب و بزرگان كليساي نخستين آشنا شد

 :او گفتند
  �#ادر، *�دت �7 ����  � ه@اران ��Fد& 7'�.� ش�5 ا�5،”

5��  {Iد را ح�* (B�#و ا/#ار دار�5 ش  . 
 �J5د��ن ز��F� #�s د����  � در ��7ن�F� �� ا�)  � ت� Hش�� �F��از j#ف د�$#، ��7ن 

��7*�� ا&  � ش#�B) ���7 را ره�  ��5، و ��V ه�& *�د را *��� 5��6، �7  ��5�  
5��  #x� و از ج��7 *�د /#ف . 

 ح��U t ���5  #د؟ �Uن ح�L*�� �ًK# �7 ش��5  � ت� ��57 ا&؟ 
0  �K^ �7 ��IJ �� �ًIO� . 

 .�FUر �I# در ��7ن �7 ه'��5  � �2ر  #د� ا�5
 ت� �� ���F �#و و 7#ا�, �Fjرت را ا���م د�؛

 . �#اش�5و 7<�رج ا��FU 0ر �I# را ��5 ت� ���ا��5 �#ش�ن را �
���-) �� ه�K ث��) �7 ش�د  � ���V در��ر� ت� ش��H ش�5 ا�) در�) ��')، 

 .و ا���6 *�دت -�ا���F� 0د را �7 �� �7 ا���م �7 ده�
 و در ���7 ا& از 7'�.��ن �F�#�sد& در*�ا�) �7  ��,  � 
 از *�ردن �Jش) ح��ا��ت�  � �#ا& �) ه� -#���� �7 ش��5 

 5 و از �Jش) 7#دار ��#ه�@�
 .  و از ه#���J ����5 ج�'� ��7(#وع �#ح2ر ��ش�5

�ن �FUر �I# را جHK  #د  ���� ،#7tا m'ح 
 .و روز �5B �#ا& ا���م 7#ا�, �Fjرت، هK#ا� ���F �� *��� *5ا ر%)
                  ��� �� 5LB7 وارد ش5 و ا^Zم  #د  � �5B از ����ن 7#ا�, �Fjرت، 

 “.���� *�اه5  #د�� ات�Iق ���F ح��ا�� را -#
]                                                    �f% ،نtل ر���K^٢٦ ت� ٢٠ از ٢١ا [ 

                  
 

اين قطعه نشان مي دهد كه نخستين مسيحيان يهودي تبار از شريعت موسي پيروي مي كردند، پسران خود را 
حتي چهار نفر از ايشان مي بايست موي سر خود را به .  كردندختنه مي كردند، و سنت پدرانشان را حفظ مي 

وقتي كسي نذر مي كرد كه خود را وقف خدمت به خدا كند، يكي از .  عالمت پايان دوره ي نذر مي تراشيد
كارهايي كه مي بايست انجام دهد اين بود كه موي سرش را كوتاه نكند و در طول مدتي كه خود را وقف 

، همه شعائر اخالص را يك به يك انجام دهد و در پايان دوره ي نذرش، يك قرباني خدمت به خدا كرده
 .) نگاه كنيد27 تا 1، از 6به سفر اعداد، فصل (بياورد، و موي بلند خود را بتراشد 

 



 ٥٢

 معلوم است كه در باال عبارات از.  از طرف ديگر، مسيحيان غير يهودي، اغلب از آن شعائر پيروي نمي كردند
 .  پرهيزندبي اورشليم فقط مي بايست از گوشت هاي حرام شده، و زنا كليسا

 

ي كه عيسي نيز ميان كليساهاي نخستين درباره حقيقت اينكه متفاوتهاي استنباط  ديني متفاوت، اعمال از غير
 كتاب 166 و 165 ات ها خيلي مشخص بودند؛ رابرت ويلكن، در صفحتفاوت واقع، اين در.  بود، وجود داشت

  :بيان مي كند وضوح به 42" آغاز مسيحيتاسطوره"ود تحت عنوان خ
 

Cه� �$Kد  � ه�L� &د در ا^��9د�L� ��/�5 و ا^�- C�9ل ��ش�5؛ و ه���ن I�7{ ا 
�ن  � �� ا����د  0  ��5��B5  ����ا��5 ت��� �U �� 5 ا��5(�5، و��� �U ،(IJ 5��� �U 

 در��ر� 0��U �#�= ه��� ت�Kf,   � ���ا��L�5د #د؛ و ه�C �97م ش��*�� ش�5 ا& 
 ِا%#امدو �I# �� ��م ه�& �6��7 و ،  Z�7د&٣٥در ��ل  �   ��, %#ض •.) 2ا(�$�#د 

 ت� � ��ش5 �6��7 �� شF# اد�'� در ��ر�� ر%����در اورش��, 7'�.� ش�5 ��ش�5؛ 
��در ��    #f7 6'��5ر�� در�.   �چ  #د� ��ش5  ز��J5  �5، و ا%#ام �� شF# ا

 ،� ���م ^�'�ا��]��� &، از 7#د�5 ه# �E �� شF# *�ص *�د ر���5  �ه�7�$
�IJ 0>� 5، #ا& از ^�'� �دوه#  از ا���6 ��.  ��5#ا& د�$#ان��IJ دو���ن *�د 

زود&، �  2Jارد� ��ش�5، �����ن�� %#ض �#���6 �6��7 و ا%#ام ج��B7 7'�.�) را 
�  � �#ا& ^�Lدت ��  ش#��U ���7 (B ���5  #د؟ ه�Z6)7 :��7�$ت� ��5ا �7 ش5

 �U ,�7 ش�� HK7'�.��ن �#�= ...  ���6,؟����56�5$# ج �K�7 �5اش)، و ه�Kه� ت
 ���� – ه� ����K� n داد�5 ا�0 �#�= ج�ر �� �Eاد�'� و 7'�.��ن ا�6'��5ر��، 

 و FL7, ت# از �ن ��د  � ���ا�5 �� ت# � �6��7 و ا%#ام �� *�د �ورد� ��د�5 ا��5ا�� 
�ن.   ا*�Z%�ت ���ن را ح�  ����5ز� ا&  � ��= �7 ��n��� 5 ده5، ت�Kم ��اtت ت 

 .  #��5$� �� ت�ج� �� در| �B-�7) *�د و ���V ���د ��#د� ا�5، ت�Kf, ���')دو 
 

Eد& �#و�,٧٥ و �� ��ل  ��, �����5 /.�� را ^�ض ا��Z�7   .�FU 2ش�� ��لJ 
5، و اورش��, و�#ان ش�5  ��#وز ش�5 ا� ��Fد��ن ا�0 %�/�� رو��7ن �# در . ا�)
 J �� (�.�'7'�#د�J در ه�K ج� �<= ش�5 ا�) و �� ��)    ج�L= ه0��VK،. ا�)
 �I# ٤٤ ا�6'��5ر���� ٤٣ اد�'�از �����5 %#ض  ��,  �  '� ا��E .  ا�)���5�L*�د 

 5KFI� 7'�.� ه')  � �5 و �B7ج� E� �����m، ....  در Bل ت�K  �� �7 ���5  � و 
 �F��� #�)7 @�U Cا ��5 ا& از �<��ن و�، ^�'5، ج@ ارادت ��  � �� ه, �5اره�#� 

�� �� ه�Kن �<��ن ح�� و.   ا���9ل ��5ا  #د� ا�) ش�Iهً�او  � �� �#ا ��5 ^�'� در 
� َ�َ#د  � 7'�.��ن 7 7'�%# �� ا�0 .ش��6 ��')  � در اد�'� رواج دارد

 ،5��  �K� &د ��#و�F� (B�#6'��5ر�� از ش�& *�دش �7 ��  ح���  � ج��B7  درا
���F را ا �7��� ا�) �� جHK *�د را�  �(5��5، و ه#J@  '� را  � *��� ده �7 م

                                                 
٤٢

   ا��(�راتاز   ،"Robert L. Wilken" ��ش�� & ،"The Myth of Christian Beginnings"  ��ب ��م  
     Doubleday ، ت ١٩٧١ ��ل�.I/ ،١٦٦ و ١٦٥ .  

•

 �7#ج, .  -�ل 7'��9,؛ �K�  �� �K�  �  �L�O7 ��9 ش�5 ��ش�9�5 =   2ا  
٤٣

  �7#ج,.   7#ا @ ^�5K 7'�.��ن در ��ل ه�& �<') �� از Z�7داز  
٤٤

  �7#ج,.  & ج�Fن ��دشF#ه� شF#ه�& ������� f7#  � �#ا& 57ت دراز& از F7, ت#�0 از  



 ٥٣

د^� �7  ��5، �@د او  از ^�'� ح�ج) �7 *�اه�5 و ا�6'��5ر��� اه�� . ��K ده5
ا*��fص ) �� �5ر( ���J د^� و در*�ا�) Y9% �� *5ا ه#در ح���  � در اد�'� 

�m نا��Kه#�E از �ن دو از .... ردداBل د��� د�$#& در ت�K^ا�) و ا   . 
 

با توجه به اين اختالف بزرگ در ميان مسيحيان اوليه، نظريه الوهيت عيسي واقعاً تا چه حد گسترده است؟ و 
 چه عواملي در اشاعه و شكل گيري نهايي اين مرام مؤثر بوده است؟ 

 

زيرا هيچ سند شناخته شده اي از كليساي پژوهش براي پاسخ دادن به اين سواالت، كاري است بسيار دشوار، 
. اف. جي.  اثر اس"عيسي و متعصبان"به كتاب . مادر، از جامعه اوليه مسيحيان اورشليم، باقي نمانده است

ما خالصه اي از استدالل هاي او را در اين .   نگاه كنيد كه در اين باره مفصالً به بحث پرداخته است45براندن
 : چند صفحه بررسي مي كنيم

 

بياد داشته .  ولي اول، الزم است به اختالف هايي كه پولس با ديگر پيروان عيسي داشت از نزديك نگاه كنيم
آنچه او درباره عيسي، و . باشيد كه پولس هرگز عيسي را نديده بود، و هرگز با حواريون مطالعه نكرده بود

 46" پردازهفسانا"بي در كتاب خود تحت عنوان هايم مكا.  تعليماتش مي دانست اكثراً از روي الهام شخصي بود
 :مي نويسد
 

 �F���� اد^� داش) ا����Lط ه�& او، Y9% �5^) ه�& *�دش ��Lد، ���6 ^�'� ��
او اد^� داش)  � ش<fً� �� ^�'�، �� از ر���*�@ش، .  را �� او ا��Fم  #د� ا�)

د^� داش)  �   و ا.  �ش�� ش�5 ا�)، �U#J ه#J@ در �jل ^K# *�د، او را ��5�5 ��د
ا�0 �ش����  � از j#�{ رؤ�� و ج� �� ج��� ��د�، �7%�ق �ش���� �� ^�'� در �jل 

 .  ز��J5 اش ا�) ز�#ا ^�'� در �ن ه�$�م در��ر� اه5اف *�د، *�ددارت# ��د
 

در سال هايي  را اعمال عيسي يا كلمات نمي توانست، هرچند هم كه انگيزه اش نيك بوده باشد، پولسآشكارا، 
او از هيچ راهي نمي توانست بداند كه عيسي .  به طور دقيق انتقال دهد، او روي اين زمين تعليم مي دادكه 

 .  دقيقاً چه كلماتي را گفته است

 
تجربيات آنها و خاطرات آنها از .  ناگزير، او با كساني كه در آن سال ها با عيسي بودند كشمكش داشته است

 .   اماً با عيسايي كه او فقط از طريق رؤيا مي شناخت فرق داشتعيسايي كه گوشت و پوست داشت الز
 
 
 
 

                                                 
٤٥

  ��Charles Scribner’s sons(�رات ، ا"S.G.F. Brandon"، اث#"Jesus and the Zealots" ��م  ��ب  
 . ١٥٩ ت� ١٤٨، از /I.� ١٩٦٧     ��ل 

٤٦
   ١٩٨٧، ��ل Harper and Row، ا��(�رات  "Hyam Maccoby"، اث# "The Mythmaker" ��م  ��ب  

 .      /I.� ��م و �FUرم



 ٥٤

 پولس در برابر مبلغين عالي مقام
نكات بسياري در نامه هاي پولس وجود دارد كه گواه آن است كه مقامات صالحيت دار و قدرتمندي عليه 

يلي كه شما به رسميت     انجيلي جز انج"نوشت كه اين مخالفان ) در نامه اي(پولس . تعليمات او بودند
 : موعظه مي كنند"عيساي ديگري"، و درباره "شناخته ايد تعليم مي دهند

 

 07 از ا�0 ��, دارم  � ه�O��Kر  � �7ر �� ز�# � *�د حّ�ا را %#�m داد، 
 .ا%�6ر ش�K �7.#ف ش�د و از ارادت و ا*u�'7 �� �  �/Z دار�5  �ه= ���5

�'  #J�7 ر�5  � ا #x� �� 5 و ز�#ا���� �Kد ش@�  
��7*��,، ����7زد، �Kن  � �7 �� ش� ^�'�& د�$#& ج@ 

 �� روح� �s# از ���V ��2#%�� ��د�5 ��5�#�2، 
 �� ا����� �s# از ا�����  � -�Lل  #د�5 �� ش�K �5ه5،  

 .��  �Kل ��7 �ن را �7 �5�#�2

,��� �K� �97م ���^ 0�b�L7 از #�K  ،وج� C07 *�د را �� ه�       .              
]                                        �f% ،ن����#- �� �� ] ٥ ت� ٣ از ��5 �7��١١ دوم ��

 
همچنانكه پولس ادامه مي دهد، روشن است كساني كه او در باال، به عنوان مبلغين عالي مقام به آنها اشاره 

 ولي پولس سعي دارد شرايط آنها را با مي كند، يهودياني هستند كه در صالحيت آنها جاي بحث نيست،
 “ اكنون كه خيلي ها درباره رتبه هاي انساني خود الف مي زنند، من نيز الف مي زنم” :خودش تطبيق دهد

 •).18، بند 11نامه دوم پولس به قرنتيان، فصل (
 

حواريون اوليه عيسي براندن استدالل مي كند كه مبلغين عالي مقامي كه پولس به آنها اشاره مي كند، بيگمان 
  ):153 و 152همان كتاب، صفحه (هستند 

 

 ،�F����) ه�& �B% ا�� ه�& �� ا�5از� اش در��ر�#$� ,s#��^ ،����m ا���6 ��^
�ورد �K� را �F�����F، ه# �  � ��د�K�'7 ،5ً� از 7'�.��ن ���م و . ه#J@ ��م 

�7 ت�ا�'��5 ��7ن �#-5رت، و �� ��J5���Kن ��(�ا��ن واج5 ش#ا�Y ��د�5؛ ز�#ا 
��#وان ���� �#و�5 و �� �7%�9)، ت�LB# د�$#& از ا��Kن ارا�y ده�5 و د�0 را 

�� در ر-��) ��ش5�� #�LB5  � �� ت��  �%#B7 &ر�j  .       از �U#J ،����
��) ه�& ��9�K^ �Fً� ��راح) ��د، و�� ه#Z/ @Jح�) ���F را ز�# ��ال �L#د، �B%

��Z/ �Fح�) و& �  ��ا�0 ح��9{، هK#ا� �� .  را ز�# ��ال �7 �#د�5در ح�
0 ^��� �97م در �b�L7 �� =j�Lدر��ر� ارت ���� uا�� ه�& �'��ر واض#$�

�� : اورش��,، �U E� &���J Y9%@ ا�) و �ن ا���6�� ����ن ا�����  � *Zف ا�
��د، ت�LB#& از �7ه�) و ر���) ^�'� ��د  �  ��'�& اورش��, �ن را ��(��Fد 

                                                 
•

#J#دا��5 ا�5، ا�0 ��5 را      '���  � ا���� را �� %�ر�� � .   07 ج��K را ^��ً� از ا���� ا�$��'� ت#ج�K  #د� ام    
ا���L *�د����� ش��'�� *�75$@ار *5ا ��') و�� �#ا& ���6 ���ا�, *�دم را �� ��0��U" :     ���F ت#ج�K  #د� ا�5

��5 �7  ��5 ��97'�  �,، 07 ��@ را� اح���9K ا�(�ن را در ��= �J �7#م      Kو ت D�#Bاز *�د ت �Kد ش@� �ًKyدا �   ."
 �7#ج,   



 ٥٥

د، و ت��Y ح�ار��ن او��� ^�'� و ش�ه5ان ^��� ز��J5 او �� وج�د  #د� ��
�ورد� ش�5 ��د. 

 

، همان حواريون اوليه بوده باشند، و "مبلغين عالي مقام"البته همه پژوهشگران مسيحي موافق نيستند كه 
ن مطلب ولي شواهد بسياري هست كه گوياي درستي اي.  ، انجيل كليساي اورشليم بوده باشد"انجيل ديگر"

اين عنوان براي چه كسي، .  ، خود، گواه درستي اين موضوع است"مبلغين عالي مقام"در واقع، عنوان .  است
 جز حواريون اوليه، مي توانست مناسب باشد؟ 

 

نقل كرديم، نشان مي دهد كه حواريون اوليه  ) 26 تا 20، از 21فصل (بخشي كه قبالً از اعمال رسوالن 
به مسيحيان ) نامه( با پولس داشتند، و اين قدرت را داشتند كه الاقل با نوشتن ديدگاه هاي متفاوتي

 از خوردن گوشتي كه براي بت ها نذر و اهدا مي شود، خون، ”غيريهودي، ديدگاه خود را بقبوالنند كه بايد 
 “.مردار، و روابط جنسي نامشروع پرهيز كرد

 

القات نكرد، و هرگز از تعليمات عيسي به طور دست اين از آن جهت مهم است كه پولس هرگز با عيسي م
با اينحال، بيشتر چيزهايي كه ما درباره سال هاي نخست مسيحيت مي دانيم از نامه هاي .  اول آگاه نبود
تمام اينها .  و انجيل مسيح كه به حيات ادامه داده است از طريق سنت پولس به ما رسيده است.  پولس است

و مهم تر از .  نمي توانيم به يقين بدانيم كه پيروان اوليه عيسي چه تدريس كرده اندبدين معني است كه ما
همه اينكه نمي دانيم چه مقدار از تعليمات عيسي، بدون اينكه با استنباط پولس قاطي شده باشد، به ما رسيده 

 . است
 

عضاي كليسا، عميق و  ولي يك چيز را به طور قطع مي دانيم و آن اين است كه اختالف ميان نخستين ا
پولس، با لحن تند و       .  نامه پولس به غالطيان اين موضوع را به خوبي روشن مي كند.  تفرقه انگيز بود

  :گزنده اي، خوانندگان خود را تشويق مي كند كه به انجيلي كه خودش به آنها داده است، محكم بچسبند
 

�m �7  �, از ا���6 ش�K �� ا�0 زود& از *”Bت                (L.7 و DO�5ا��  � از رو& 
 ^�'� را در�)  #د ت� ش�K را �� ��& *�د د^�ت  �J#� ،5(�� ا�5،  

 ....و �7 *�اه�5 از ا���� د�$#& ��#و&  ��5
 �� ح�� اJ# �7، �� %#ش�� ا& از ���Kن، 

 ا����� �s# از �ن  � �7 �� ش��IJ �K ا�,، ت��B, ده5،   
��B) �# او ��د!“ 

   ]                      �f% ،��jZs �� �7٨ ت� ٦ از ��١          [ 
 

مخالفان پولس، هركس كه بودند، آشكارا، از قدرتي برخوردار بودند كه پولس احساس مي كرد بايد با آنها 
د، و اين امر، با توجه به اين واقعيت كه پولس به دفاع از واجد شرايط بودن خودش ادامه مي ده.  مقابله كند

بعد به كساني كه مردم را آشكارا به بازگشت به شريعت موسي فرامي خواندند، حمله مي كند، نشان داده شده 
  :است

 



 ٥٦

  از ��& د�$#، ”
  '���  � �7 *�اه�5 از j#�{ حI} د���ره�& د�0 ���ت ��5ا  ��5، 

               “.�7رد ��B) وا-H ش�5 ا�5
                               ]    �f% ،��jZs �� �7��٣ 5�� ،١٠   [ 

 

.  در واقع، اين بند، نشان مي دهد كه پولس عمالً عليه كساني كه شريعت موسي را انجام مي دادند، مي جنگيد
 :عبارات زير به درستي اين حرف استحكام مي بخشد

 

�ر&، ��زه, ��J �7,، ت�Kم  '���  � �7 *�اه�5 *��� ش��5  ”  
 .���ره�& د�0 را �E� �� E ا���م ده�75��Lر�5 ت�Kم د

 ه# �  � �<�اه5 �� حI} د���ره�& د��L97 0ل در��J وا-H ش�د 
              “ .از J u�'7''�� ا�) و از �DO ا��F 7.#وم *�اه5 5��7

]                                                  �f% ،��jZs �� �7٤ ت� ٣ از ��٥[ 
 

 ، از 2 شواهدي كه نشان مي دهد حواريون از مخالفان پولس بودند در بخش غالطيه، فصل يكي از مهمترين
   : يافت مي شود14 تا 6
 

���x^�7 07 �V �7  #دم اض�%� �6#د�5 �� &@�U ،�'��  ����5��� ن�)�)  
���F �#ا& 07 ه�C اه���K �5ارد ( mf�7 ا�0 را ه, �$��,  � �97م و ،�U#J–  

 ).�K �#ا�# ه'���U5ن در �x# *5ا ه
 ��6B، و-�� ��9Bب، �O#س، و ��ح��  � ������5$�ن  ��'� ��د�5 

 د��OU �  5�5ر ه�O��Kر  � *5ا ���ن را �#ا& ه5ا�) ��Fد��ن 97#ر داش�� ��د 
 7#ا در *��� �6#دن ا0�7 دا�') ت� �F�#�sد��ن را �� را� را�) ه5ا�)  �,،

�57 و-�.... �� 07 و ��ر���� د�) دو��� داد�5 �� �Oس �� ا�#O� � 
 او را �<) �#ز�=  #دم،

 .ز�#ا واضu ��د  � او KJ#ا� ش�5 ا�)
 و-�� او از را� ر��5، اول �� 7'�.��ن �F� #�sد& �# �I#� �(') و 2sا *�رد، 

       �F��و�� �5�U �  5B ت0 از دو���ن ��Fد& ��9Bب �5�57 *�دش را  ��ر  (�5 و �� 
���* �F�� را �#ا& ���ت tزم �7 دا�'��2s                                         5ا �<�رد؛ �Uن 

���ن اج���ب  �5 �� &#�Jدر ���J#و او �7 *�ا�) از ه  . 
 .  ���# 7'�.��ن ��Fد& ��اد و ح�� ��ر���� از ا��f7 0.) ا�O� �)�5#س ت5��9  #د�5

K� �K^ (اح#/ �� ����  ��5، در ح�3ر ه�K           07 ه0�K  � د�5م ���ن در��ر� ح9�9) ا�
,�IJ س#O� �� :            2اش�� ا& وJ د را  ��ر�F� (B�#د& زاد� ه'�� ش�F� E� �  ت� #Jا

از ش#�B) 7'�.��ن �F�#�sد& ��#و& �7  ��،                                                           
 �7  ��؟           U#ا �F�#�sد& ه� را �� حI} ش#��F� (Bد 7��Lر 

]                                                                 �f% ،��jZs �� �7١٤ ت� ٦ از ��٢[ 
 
 
 



 ٥٧

ولي ساير .  در اينجا مي بينيم كه در آغاز، يعقوب، پطرس، و يوحنا بودند كه به پولس دست دوستي دادند
 اينها مهمترين و برجسته ترين حواريون بودند كه پولس         مبلغين عالي مقام اورشليم چه مي شوند؟ آيا

مي خواست در تعليمات خود از آنها ياد كند؟  اگر چنين نيست، پس چرا نامي از حواريون بنام نبرده است؟  و 
، اصوالً نام چه كسي را مي بايست بياورد؟  پس، منطقي است كه اين مخالفان، بايد حواريون اوليه بوده باشند

 . كه از او مي خواستند به پيروي از شريعت موسي فرمان دهد
 

پولس، او و ساير .  بعدها در انطاكيه، حتي پطرس، درباره اعمال شريعت موسي با پولس درگيري داشت
يهوديان را به پنهان كاري متهم كرد، و گفت آنها درباره حقايق انجيل با صراحت عمل نمي كنند و آنها را 

اگر پولس حتي .   مي خواهند مسيحيان غير يهود را مجبور كنند كه شريعت موسي را بپذيرندمتهم كرد كه
مبلغيني را كه در اورشليم از او پشتيباني مي كردند مورد حمله قرار داد، پس نمي توانست با آن گروه،         

 .  هم عقيده باشد
 

و قوياً حرام است، و شريعت موسي بر اين پايه با توجه به اينكه شرك، به هر شكل و به هر نحوي، شديداً 
مبلغين اورشليم با هر گرايشي كه در جهت به خدايي رساندن استوار است، تقريباً مي توان مطمئن شد كه 

 . عيسي بود با شدت برخورد مي كردند
 

 :براندن به بحث ادامه مي دهد
��Iن او /Zح�) ��� �# ش�Fدت *�د ����، ا���� او �� ا^��Lر *�ا��5 ش5 و 7<�

��(�ا��ن  ��'�& اورش��, *��� راح)      .  و& را �#ا& 0��U ر����� رد  #د�5
�7 ت�ا�'�����J �� 5 ا& �7ث# 0��U  �ر& �5��6، ز�#ا ���� ه#J@ از ح�ار��ن 

�U#J، ش$I) . او��� ^�'� ��Lد، و ا��Kن و ا^��9د را از ���ن ����7*�� ��د
�� ج�ن ���, �� در �#د و �7 �ن را ت��Y ا�����)  �، از د���J5 �7، ا��� ���

��ش�� ه�& *�دش �7 ش����,، در ح���  � ا���� 7'�.��ن اورش��, Y9% �7 ت�ا�5  
   &#�J ���� ا����Lط از ���7 ه�& ����،  � اح�tً�K د�) 0�U ش�5 ا�5، و ��@ �� ���

 ا^��9د �� ��$�Kن، ا�0 �7%�9) ��ه#&.  از ا���� ه� و ر���� ه�، ��ز��ز& ش�د
�� را ���5 در �#�$��� -�م ��Fد در ��ل �� EL�َد& رد����  #د٧٠Z�7  .... 

 

براندن وجه تشابهي با جامعه سِرّي يهود در ساحل بحرالميت مي بيند كه آنها .  اين جمله آخر بسيار مهم است
 آن •. پنهان كرده بودند ميالدي توسط روميان،68نيز كتاب هاي خود را پيش از نابودي اين جامعه در سال 

                                                 
•

�7�jر ��5ا  #د�5  �      ٩٠٠ ت� ٨٠٠ح5ود  در �sر& وا-H در ��ح� �.#ا��K) ١٩٤٧ن در ��ل  ش���� �����ن  
 27ه�L *�د  ���<���  ا��Iر ���$���، ز��ر، و �<= ه�& د�$#& از ت�رات ��د  � ��Fد��ن �ن را �#ا&    ش��7

    �� �F���� ��Fد�     �7�jره� در �E  ا�0.   ��ل ��= از Z�7د u�'7 �7 ر�5   ��٢٥٠ش�� ��د�5 و -75) �I� ز�� 
 Z�7د& ت��Y    ٧٠ ت�  ٦٨ ا�0 ج��B7 �#ا���م در ��0 ����F&    ت� از د�) ارت= روم در ا�7ن ��ش�5؛   ��د�5ش�5 

�<= ه��� از ا���� ��@ هK#ا� ا�0  ��ب ه� ��5ا ش�5 ا�)  �   .  رو��7ن ����د ش5 و�� �7�jره� در ا�7ن 5��7 
  �7#ج,  . ) ��ل �� از Z�7د u�'7 ا�٧٠-75) ���F ح5ا ]# 

 



 ٥٨

اسناد اينك به عنوان طومارهاي بحرالميت شناخته شده اند، و جامعه اي كه مؤلف آنها بود تقريباً فقط به 
 .همين دليل شناخته شده است

 

اين طومارها به تازگي در سطح گسترده اي در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است و جاي بسي اميدواري 
ديك بتوانيم درباره يهوديان زمان عيسي، و رشد مسيحيان اوليه به درك و فهم درستي است كه در آينده نز

 . برسيم
  

  70به نظر براندن، جامعه مسيحيان اورشليم نيز كه سخت به يهوديت وابسته بود، توسط ارتش روم در سال 
 .نابود شد، و اسناد آن، در نتيجه رشد يهود در آن محل، از بين رفت

 

ساي مادر در اورشليم به اين معني بود كه پيشوايان اولين مسيحيان يهودي تبار، كشته و يا متفرق نابودي كلي
و نيز، بايد قدرت عظيم سياسي ئي در آن زمان بوده باشد كه مشوق جدايي مسيحيان از دين و سنت .  شدند

ن و گسترش يك جامعه اين عوامل در قوت بخشيد.  يهود و اصوالً هرگونه وابستگي به يهوديت بوده است
مسيحي دور از يهود، در همان سال هاي اول، دست به دست يكديگر دادند و سبب گسترش مفهوم الوهيت 

 .براي عيسي شدند
 
 

 اسطوره حلول خدا در قالب انسان 

 بررسي از لحاظ الهيات 
مرام الوهيت . سي كنيماينك بياييد جنبه تاريخي اين بحث را كنار بگذاريم و موضوع را از لحاظ الهيات برر

 اين كتاب مهم اينك 47. به طور كامل بررسي شده است"اسطوره حلول خدا در قالب انسان"عيسي در كتاب 
 . از اينرو، من به طور گسترده از آن نقل قول كرده ام.  به راحتي در دسترس نيست

 
ردند نشان مي دهد كه يك نگاه به صورت اسامي پژوهشگران مسيحي كه در نوشتن اين مجموعه شركت ك

مذهبيون افراطي نيستند كه نظريه حلول را تكذيب مي كنند، بلكه آنان، علماي بسيار دقيق و با صالحيتي 
 :  هستند كه هر روز بر تعدادشان افزوده مي شود

 

  48رئيس دانشكده امانوئل،: دان كاپيت
 ). بريتانياي كبير(و سخنران دانشگاه در رشته الهيات كمبريج 

 

                                                 
٤٧

 ،  Westminister Press، ا��(�رات "Ed.J.Hick"از " The Myth Of God Incarnate" ��م  ��ب  
  ١٩٧٧     ��ل 

٤٨
  Don Cupitt, Emmanuel College, Cambridge 



 ٥٩

 استاد پرسنل الهيات در گروه مطالعات بين دانشگاهي در : يشل گولدرم

 .    دانشگاه برمينگهام
 

 .   وود، استاد دانشگاه برمينگهام در رشته الهيات. جي. جان هيك اچ
 

    49.مدير كالج ريپان، كادسدان: لسلي هالدن
 

   50.رئيس كالج كبل، آكسفورد: دنيس ناينهام
 

 . الهيات و عضو كليساي مسيح نمايندگان مكتب هاي انگليسياستاد : 51موريس والس
 

 .سخنران مطالعات انجيل در دانشگاه برمينگهام: 52فرانسيس يانگ
 

  ):9همانجا، صفحه  ("اسطوره حلول خدا در قالب انسان"به نقل از پيشگفتار كتاب 
��, 27ه�L د�$#& در ا�0 7#ح��Bن ا�0  ��ب �9�7^5 ش�5 ا�5  � ت�J5�'��� از -#ن �

ا�0 ���ز از �ن رو�)  � دا�= 7#دم در��ر� 7'�.��ن او���  .  ��'�, tزم ا�)
ه�O��Kر  � در ا^�Kل (��(�# �7 ش�د، و �ن 7'��@م ا�0 ش��*) ا�)  � ^�'� 

، 7#د& ��د  � *5ا او را �#ا& ��f>� =9/� ) ��ش�� ش�5 ا�)٢: ٢١ر��tن 
 �5Bًا �� ^��ان *5ا��  � در -��E� �� ...�  �7�FI7 m ه5ف ا��F ت5��a  #د، و

     Zً7�  ،ا�'��� دارد �J5ا�'�ن ح��ل  #د �� او داد� ش5، �� �97م دوم ت]��[  � ز�
�� �� ش�^#ا�� ا�)  � �5ان و���� اه�K) او ���ن ش�د��* .    #j�>� (*ا�0 ش��

ز�#ا ت��F را� ز��5 5��7ن 7'�.�) ا�0 ا�)  � *�د .... ح{ و در��� tزم ا�)
 .�� رو& ح9�9) ��ز  �5را 

 

  :، موريس والس مي نويسد)4همانجا، صفحه (در همان كتاب 
5� ��#O* اد^�ه��� *�اه�5 ��د  � �'��ر �I�7 ,�KB07 •.ت #x� �� ،�Kا�0 ه ��  

 ��'� در �#ا�# ت�ر�n تZش ه�& دراز 57ت *�د ه#J@ �7%{ �(5 از �.�ظ 
��  � ه, *5ا�) و ه, ا�'�ن، ارا��Z9^ �y ت��f# ث��) و -��H  ���5 ا& از ^�'�

 .           ده5
 

مسيحيت بدون حلول خدا در "آقاي والس، كه عضو كليساي مسيح است، بازهم تأكيد مي كند كه بايد به ايده 
او اشاره      .  به عنوان فكري مثبت و سازنده نگاه كرد، و نبايد آن را منفي و نابود كننده پنداشت"قالب انسان

) شخصيت پرستي( در سراسر تاريخ مسيحيان سنت گرا، شرك در شخصيت ” كه پرستش عيسي،مي كند
 “.است

                                                 
٤٩

   Leslie Houlden, Ripon College, Cuddesdon  
٥٠

  Dennis Nineham, Keble College, Oxford  
٥١

  Maurice Wiles 
٥٢

  Francis Young 
•

 �7#ج, . ا���J ��  �I�7 0��U #J  ��, اد^�ه�& *O#�� � را ���ن  #د� ا�,: �� ���ن ��د� ت#  



 ٦٠

 ميالدي انجاميد، كليسايي با يك حركت 325سه قرن پس از مرگ عيسي، كه به شوراي نيقيه در سال 
 .  را استحكام بخشيد"حلول خدا در انسان"سياسي، مرام 

 

، فرانسيس يانگ به مشاهده جالب و    )17همانجا، صفحه (ان در كتاب اسطوره حلول خدا در قالب انس
منتقدانه اي رسيده است كه خاطر نشان مي سازد كه نكات مورد تكيه در انجيل ها با آنچه عيسي خودش 

  :تعليم داد فرق دارد
 ���� ��ا����  �<��� �(�ن �7 ده5  � – و در وا-��IJ Hر  ��ب ���7 ه�–ر��

�ن ا�)  � ا���� ه� �� . � ^�'� u�'7 ��د7'�.��ن او��� در��ر &���J 0�Kه
.... در��ر� ���O) *5ا ��د �ن – %#ق داش) ���م ^�'�در��� J@ارش �7 ده�5  � 

  •اJ# �<�اه�, a)�7 اد^�ه�& /#�u 7'�.� ��ور& از ��& ^�'� را رد����  ��,،
را %#ات# �s# از ��ح��  � �7اد ت�LB#& و تI'�#& را �ش�6. �� 7(�6 �#�7 *�ر�,

  �� �6�� 5�)  �K� #��fرا �� ت �'�^ �ًL��s ه� ���از ��IJر ^�'� -#ار داد، ا�
، د�$#ان را �� "�'# *5ا"، �� "�'# داود"�� " 597س *5ا"��6ر�#دن جZKت� 5���7 

5�)  �7 #��f5  � ^�'� *��ل داش)  .... ت��KF% �7 �7 �� �-#7 ����ZBو�، ا�
� u�'7 5 ت0 از �@د���6= ه��) *�د را �� ^��ان�U &ا#� Y9% ���7#.7 ر�j �

ا�$�@� ِ�ّ# 7'�.� ��ور& در ا���� 7#-� �� /�رت راز ��J(�د� ا& .  %�ش  �5
.      ��-� �5��7 ا�)، �� و��� ا��x� �� ��J �6# �7 ر�5 ت� ح5ود& ��*�$� ��ش5
� و �� ا�0 �#داش) -�ت �7 �<(5  � ^�'� ت#ج�u �7 داد �<�j# ه5ا�)  '���  

او را �7 ش��5�5 7#�7ز �5��K ت� ���F از ^Z-� و اح'���ت  �ذب �'L) �� و& 
���F در ا���� و  �J5ت ز����ن، ���O) *5ا �#ا& � ���#ح2ر ��ش�5، ت� در ���

 . ا��E %#ا ر�5
 

چه پولس ). 22 تا 20همانجا، صفحه (يانگ ادامه مي دهد كه پولس هرگز ادعا نكرد كه عيسي خدا بود 
يسي را به خدايي قبول داشته باشد يا نه، سنت پولس بود كه سرانجام نظريه حلول خدا در قالب خودش ع

 . انسان را توسعه داد، و اين منجر به بيانيه رسمي عقيدتي در آيين نيقيه شد
 

در كتاب اسطوره حلول خدا در قالب انسان، ميشل گولدر و فرانسيس يانگ چندين نظريه قابل قبول در رابطه 
هر دو متفق القولند كه مفهوم حلول خدا و الوهيت .  ا اشاعه ايمان حلول خدا در كليساي اوليه ارائه مي دهندب

  .بشر، در فرهنگ پيش از مسيحيت، و مردم بي دين، ريشه دارد
 

 براي يهودياني كه از شريعت موسي پيروي مي كردند و رومياني كه اساطير "پسر خدا"مي دانيم كه مفهوم 
يانگ به اين نكته اشاره مي كند كه در سنت .   آنها صرفاً به فرزندان الهي خدايان اشاره دارد، فرق داشتديني

 رومي، انديشه صعود كردن مردان استثنايي به بهشت، و نزول موجودات بهشتي به زمين  -يهود و سنت يوناني

                                                 
•

....  اJ# �<�اه�, ��KFI,  � اد^�& u�'7 ��دن از ��& ^�'�، از  �� �#�J �7 �K)U#د،:  �� ���ن ��د� ت# 
 �7#ج, 
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 گرا، ايمان داشتن به اينكه خدا خودش براي آن افراد سنت.   براي ياري بشر، يافت مي شود– خدا يا انسان–
 . به زمين آمده باشد تا بشر را نجات دهد، يك چيز غير ممكن نيست

دان كاپيت، رئيس دانشكده امانوئل در كمبريج به نتيجه مي رسد كه نظريه حلول خدا، ديگر به اساس 
 “اكنون پايان گرفته است بلكه فقط متعلق به دوره خاصي از تاريخ كليساست، كه ”مسيحيت تعلق ندارد،

 ).134همانجا، صفحه (
 

، در دفاع ) ميالدي749 تا 675(دان كاپيت همچنين شرح مي دهد كه جان داماسكاس، از علماي مشرق زمين 
از سنت گرايي، اين واقعيت را مي پذيرد كه در كتاب آسماني كالمي از تثليث، يا ماهيت خدايي عيسي، يا ذات 

 ولي ما مي دانيم كه آن نظريه ها درست ”اما بعد اضافه مي كند،.  مسيح نيست)  بشري–خدايي (دوگانه 
  “.هستند

 

پس از اينكه جان داماسكاس قبول مي كند كه سنت تثليث، و حلول خدا در قالب انسان بدعتي بيش نيست،  
ه از پدران ما به ما  آنها سنت هايي گرامي هستند ك”از خوانندگان خود مي خواهد كه در حفظ آن بكوشند زيرا 

 بنابراين، دست كم چهارده قرن پيش، او متوجه شد كه نظريه حلول خدا، يك نظريه الهي نيست “.رسيده است
 . به ما رسيده استاز پدران ما بر عيسي وحي شده باشد، بلكه يك مرام بشري است كه از سوي خداكه 

 

تئودور .  ذهبي نبود كه چنين استدالل مي كرددان كاپيت اضافه مي كند كه جان داماسكاس تنها عالم م
كاپيت سپس اظهار مي كند كه اين          .  نيز همين استدالل را پذيرفت)  ميالدي826 تا 795 (53استادايت

] مانند نظريه حلول خدا[ نشانگر يك خصلت عجيب مسيحيت، تغييرپذيري آن، و سرعتي است كه بدعت ها ”
يش مي روند، به حدي كه اگر كسي آنها را زير سوال ببرد به عنوان يك نوآور، و با تشريفات مذهبي، با آن پ

 “.بدعتگذار خطرناك تلقي مي شود
 

و .  كاپيت تأكيد مي كند كه انديشه حلول خدا در شخص عيسي مسيح مستقيماً با تعليمات عيسي منافات دارد
 ):138همانجا، صفحه (اظهار مي دارد 

 

.#�7ت �5ون -�5 و ش#�j ا�)  � Y9% �� ت��f#��ز&  ��ب 597س دارا& 7ُ ... 
 ،&#��fا�� �� ه�# ت#J (B�Lj ���J #ش�د، ���6 ه �K� #f.�7 از *5ا

�@ *�د .  ��K7^��� ا�)  � ت� �� ا7#وز ��Fد��ن و ���K�'7ن �5ان ���5�L ه'��5�
*5ا، ه��K� @�U C ت�ا�5 ت��f# ش��'�� ا& از *5ا ��ش5 و *5ا *�دش، وج�د& 

�Bوردت��� و %�ق �B�Lj ا�)  � ��K ت�ان از او j#ح �� ت��f#& �� وج�د   .
ا��t5ل ه�& .  7'�.�) ��sز�0، ا�0 ح6, را �� ارث �#د و از �ن ��#و&  #د

ت�رات ^��� ش#| و �) �#��� ا�)، ا��t5ل ه�& 5.�7ان و ا��t5ل ه�& 
 . 7'�.��ن او��� �� �7ازات ه, ��= �7 رو�5

 
 

                                                 
٥٣

  Theodore the Studite 
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ايان كتاب خود، تحريفي را كه نظريه حلول خدا سبب مي شود به روشني بيان مي كند دان كاپيت در پ
 ):140همانجا، صفحه (

 

  �  –تa �5 �# ا�0 ^�5�9  � *5ا��J$� و ا�'�ن ��J$� ه�Kار� در �E ش<�  
 5.�7 ه'��5، از �E ت����F� }�I، ح5س، و  –�#ورد�Jر در او ح��ل  #د� ا�)    

�F�ا�0 ....  و �U@ه��� از ا�0 د��� *L# �7 ده�����5$� ��7ن �U@ه�& ا
j#ز%6#، ���= ش$I) ا�$�@ ^�'� را ��L7 �# �������$� ��7ن �U@ه�& *5ا�� 
و �U@ه�& ا�'���، و ��^� ج5ا�� و �������$�  � در ح���6ت ت��9) ش�5 ا�)،    

5�  �7 D�#.ان .... ت��^ �� �� ،,���L� �J �Bج�% #L7��� E� او را �� ^��ان �U
E� HLj 07، ه# دو( *�*�م ش�خ #x� �� ،��( ،(ا� ,F7 �'�^ در ���م �V�� ،

و�� �x#�� ح��ل .... اح'�س او از ت���FJ�� }��O دو %#�7ن 7<��D از �U@ه��)
 (I$را در ت�3د& ش �F��*5ا، �U@ه��� را �� ه, ��6 و �6'�ن 5�  �7  � ^�'� 

��دن در �#ا�# ش��� �<�#ا�� �� ه, �$�� داش)، و �� ا�0  �ر، ت�ا���� ����$@ار 
 .^�'�، و ارزش ه�& �#ج'�� ا& را  � او �#ا& �ن ���*��)، ضD�B  #د

 
جان هيك وود، استاد دانشگاه برمينگهام در رشته الهيات، به خدايي رساندن عيسي را با تعريف بودا در   

نسان براي باال بردن بنيانگذار او اشكال نظريه بدعت حلول خدا را از گرايش ا.  بودايي گري مقايسه مي كند
      ):170همانجا، صفحه (او مي گويد .   مي بيند– هر ديني –دين خود 
 

�ت�K& .  ��داش���� و u�'7 ش���� ه, ت#از ��56$# ��= ر5��%�J �  ر�O��Kه
�� و %�ق �B�Lj، از ��دا��  � از ازل �Bوج�د ت E� را �� ^��ان ح��ل #)�

�� �� وج�د داش) ت�fر  #د�5، �Bوج�د ت E� را ��@ �� ^��ان ح��ل #)� &�'�^
و در �7ه�����، ��دا&  .  �E �'# *5ا ���J  � از ازل وج�د داش) ت�fر  #د�5 

�ن ا�)  � �O7{ ا�) ه��VKن  ،�B�Lj ن  %�ق� � در 7'�.�)، �'# ج�و�5، 
 J ZًK^ �7#ا�(� از ذه0 27ه�L را 7(�ه�5 �7  ��, .... ا�)  � �� *5ا& �5ر ا�) 

ا��6���U ��L ا���xر �7 رود، ��t �#دن .   � در ت�ر�n 7'�.�) ��@ د��5 ش�5 ا�)
و�� .  �����$2ار د�0 در ا�0 دو 27هm، �� دو ش�J���J �6ن /�رت J#%�� ا�)

در ه# ح�ل، �7�# ش5  � ��) ه�& در ح�ل J'�#ش، ا��Iظ و ا/ZOح�ت� را 
 �L#د، و ����� ا�0 ش5  �  در��ر� ^�'� ��6ر �#�5  � او *�دش ���F را ��6ر 

 & �5����#ا���م �� و���� ت# ��L از ا^��9دات  � �� 7#ور، ت��Y �'� ه�& 
  . ��#وا�= شJ �6#%)، او را در|  ��5

                                                 
 

 ��ل ��= ٥٦٦او تL�#9ً�    .  شF#ت ��%) " ��دا "��م داش)  � �Gautama (  �� 5B(د�0 ��دا، �Jات�K  �����$2ار  *  
��7�5 ش5 u�'7 دZ�7 وان او، �� از 7#گ او، ت#اوادا .  از#��)Therarada (5�5در -#ن �6, .  ���5�7 �7 ش

& �� ت�K��Bت ��دا �5ه�5، و      Z�7د&، ���B ��= از ش(5f ��ل �� از 7#گ ��دا، ^�5 ا& *�ا���5 ش�6 ت�ز� ا         
��م   ) Mahayana(*�د را از ت#اواداه� ج5ا  #د�5 و ��دا& ج5�5& �#ا& *�د �5�5 �ورد�5  � �ن را �7ه����� 

      ��#x� �  50 ه� ��د��Kد�5، و ه�F�" 0ت ��) "Three Bodies (         د ���6 از�L� #)� 5 ��دا��IJ د�5، و�F� (^5� را
ح���  � ت#اواداه� 59�B7 ��د�5  � ��دا �(# ��د، و و-�� 7ُ#د، ت�Kم ش5، و ��          ��^� ا��ه�) �#*�ردار ��د، در   

 (���� n�7#ج,    .  ت�ر� 
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هر قطعه ي كتاب اسطوره حلول خدا در قالب انسان، مطلب سنجيده اي از يك دانش پژوهشي صادقانه و 
از نظر معنوي به دل و جرئت نياز دارد زيرا آدمي بايد از فرهنگ چنين كاري .  گزارش روح پژوهشگرانه است

خود، و از آنچه با آن بزرگ شده است صرف نظر كند، تا امكان پيدا كند كه ايمان خود را به طور واقع بينانه 
اين علماي پژوهشگر و پر دل و جرئت در پايان متفق القول شده اند كه مفهوم تجسم .  وارسي و مطالعه كند

 . يا حلول خدا بدعتي بيش نيست، و هرگز جزئي از تعليمات عيسي نبوده است
 

، 143، 142همانجا، صفحات (دان كاپيت پيامدهاي اين بدعت را به روشني و تفصيل جمع بندي كرده است 
145:(  

ا�K  #Jل *�د *5ا ه�Kار� در ^�'� ح��ل  #د� ��ش5، �� �7 ت�ان ^�'� را    
�L^ �ًK�9�'7 ن *5ا�VK5اش)ه� #I  �� ت#�� از ا�.#اف Cدت  #د و ه�  . ��$��

 �= u�'7 ج5ا از  �= *5ا -��� ت�ج�� *�اه5 ��د، و ا7# 7'�, ا�0 ا�)  �    
ا�0  �ر  � در 7#ا�, ^�Lدت  ��'��� u�'7 �� �ًK�9�'7 د^�  .  J'�#ش ��5ا  #د

 ,  ,، ... ��U ،5��  �7ن  � از د^� �� در��J *5ا از j#�{ ^�'� ج5ا ش�5 ا�)  
در �#ا�# ج��ح 7<��J D'�#ش ��5ا  #د، و �#ا���م ت�9ا و ا^��9دات J u�'7#ا��  

����K� E از ���57ه�&  �%#���J 7'�.��ن �7ا9%) ���F �� . را �� وج�د �ورد
u�'7 �'�^ �7 &t�7 �� "ت(��6 ش�را& ج���F  ��'�ه� �# ���� �x#�� ش��*) 

Y9% در �ن ه�$�م  � د�u�'7 0 �#ا���م ش��5 .  ��د"  و�st#–^��ان *5ا و ��ج�
 ���9B7�� 7'�.�"در #I  " �  5�5ن ش5، �#*� از 7'�.��ن، ت�ز� ��7ج� ش�Jواژ

�'5و�� �� ش#وع %#ا��5 ت��b# تK# @ ٥٤ش��5 ح{ �� %�y#��خ�U ش���� u�'7 ش5؛�� 
  •....از *5ا �� ^�'� �7 ت�ا�f�>7 5#& از �E ش�6 ا��5ا��  I# ا7#وز& ��ش5

�� 7#�,، *�ددار& ] ت��ت� �س" [�7در *5ا"�ن، ��K ت�ا�5 از دادن ^��ان  7(��� 
، در وه�� اول  I# ا�)، و�� ج#��ن ��fI7 دارد، و    "�7در *5ا"^�Lرت .   �5

ارت5 � ه�  �ر�#د �ن را �� �jر ج5& رواج داد�5،  � �� ت.#�E *�د، �� �jر 
��7@& ت�ج� را �� ��& *�د ج�m  #د �Bج�% . 

 

t5ل 07 ا�0 ا�)  � �u�'7 ��#x �� ^��ان �'# *5ا���J *5ا در ا���� ��  ا��.... 
('�� �K.ا�'��� �7 ده5  � -��� ت (�f>ح�� ا7#وز ��@ ا%#اد .  ح5& �� *5ا ش

 E�٥٥ �97م 27ه�L ح'�س 5���7 ����0 %�رر. �� �5رت ��7ج� ��$��$� �ن �7 ش��5
 و����O از ت]��[ �7 ت�ا�5 �� ز��ن �ور& �� ش#ط و �'Fx7 E� Y# -#ون

 �7 ت�ا�5 �� ش#ط و �'Y ٥٦و ��I'�% E دان ��ذوق 5���7 و�) �J'�0. ��#دازد
 ��#دازد، و در ه�C /�رت�  �9�٥٧ش� �6�7 ��� از *5ا در ��Kز*��� ��'���0 

  �F�����ان ��7ج� ش06K7 �  5 ا�) 7#د�7 ��ش�5  � ا�I  0# ا�'�ن ا�$�ر& �#ا& 

                                                 
٥٤

  Feuerbach 
•

�'5ان ��د  � تJ ,�Kf#%��5 تK# @ ��(�# رو& ^�'� ��ش5 ت� *5ا �U &در ش�را )  . �.I/�7#ج,).  ٨١ 
٥٥

  Austin Farrer 
٥٦

  Wittgensten 
٥٧

  Sistine Chapel 
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�ن  " رد  #دن 27ه�K)7 ��B7" m@ ���5 ��ش5، ز�#ا �ن ��   ,F7 م�FI7 �Fدر ت�
 .   ا�)، �E� ��B ا�.#اف ج5& از ا��Kن �� *5ا

 
  نتيجه گيري

اين استنباط كه عيسي خدا بود . ديديم كه اختالف و تضادهاي بزرگي در ايمان نخستين مسيحيان وجود داشت
پولس خودش هرگز عيسي را نديده .  ستيكي از جنبه هاي هواداران اوليه پولس بود كه به ما انتقال يافته ا

بود، و ديدگاه هاي او از بيخ و بن با حواريون اوليه كه عيسي را مي شناختند و مستقيماً از خودش سرمشق   
نابودي جامعه نخست مسيحيان اورشليم سبب شد كه استنباط پولس، بر استنباط .  مي گرفتند، فرق داشت

 . حواريون اوليه عيسي غالب شود
 
بي شك اعتقادات .  ز ديدگاه الهيات، ديديم كه عوامل بسياري در توسعه نظريه حلول خدا در انسان مؤثر بودندا

ملحدان نيز نقش مهمي در اين باره ايفا كرد، چنانكه بشر به طور معمول گرايش دارد كه بنيانگذار دين خود را 
ان مسيحي كه از صالحيت كامل برخوردار در ضمن مي بينيم كه برخي از پژوهشگر. بيش از حد باال ببرد

 .هستند، با صراحت، اين نظريه را تكذيب مي كنند، و استدالل هاي بسيار قانع كننده اي مي آورند
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 بخش پنجم 
 

 آيا عيسي پسر خدا بود؟

                           
                                          

                       ت�Kم  '���  � از روح *5ا ��#و& �7  ��5 %#ز�5ان *5ا ه'��5                                   
]                                                                              �f% ،١٤، ��5 ٨رو��7ن [ 

 
 

او پسر .  ان، پسر خدا، پسر مريم، پسر داود ناميده اندولي او پسر چه كسي بود؟  او را پسر انس.  عيسي پسر بود
 چه كسي بود؟ و مفهوم آن براي ما چيست؟

 

 
 پسر انسان 

اين عنوان، بيش از هر عنواني براي او بكار برده .  عيسي در سراسر انجيل، اغلب خود را پسر انسان مي نامد
از آنجا .  خودش از اين عنوان استفاده مي كنددر تمام موارد، به استثناي يكي، عيسي براي وصف .  شده است

كه او از يك باكره متولد شده بود، و هيچ مردي در اين تولد دخالت نداشت، اين نام كه او براي خود بكار برد، 
و تأكيد بر اين واقعيت است كه او زاييده ي بشر است، نه زاييده ي .  بر طبيعت انساني و بشري او تأكيد دارد

 .  ")انسان(پسر يك مرد " مناسب تر بود تا "پسرِ يك زن"اين استدالل درست نبود، عبارت اگر .  خدا

 
 اين نكته را يادآور مي شود 58"نام هاي عيسي" كتاب خود تحت عنوان 330 و 325ونسان تايلور در صفحه 

 از آن را در نمونه اي.   به يك معني است"انسان" در كتاب و سنت يهود با لغت "پسر انسان"كه اصطالح 
  :كتاب زبور مي توانيم ببينيم

 
 �� ا�'�ن �U')  � او را ���د �ور&، 

 .           و �'# ا�'�ن  � �� او ت�ج�  ��
]                                   �f% ،٨ز��ر ��� ،٥[ 

 
 
 
 
 

                                                 
٥٨

  ، St. Martin’s Pressا��(�رات   " Vincent Taylor"، ��ش�� &  "The names of Jesus"��م  ��ب    
 . ١٩٥٣     ��ل 



 ٦٦

 ��ش5  � د�) ت�، ��ور 7#د د�) را�) ت�،
 . -�& J#دا�5&و ��ور �'# ا�'�ن ��ش5،  � ت� *�د او را

]                                       �f% ،٨٠ز��ر ��� ،١٨ [ 
 

ولي درباره تمام آن عباراتي كه عيسي خدا را پدر خطاب مي كند چه مي گوييد؟  آيا اين بدان معني نيست كه 
بياد داشته .  تعيسي پسر او بود؟  بايد دانست كه اين به آن معني كه اكثر مسيحيان برداشت مي كنند نيس

اين در تورات كامالً واضح .  باشيد، از آنجا كه خدا به همه ما زندگي بخشيد، از اين ديد همه فرزند او هستيم
 .  بيان شده است

 

 پدري خدا 

 در عهد عتيق 
تقريباً پنج قرن پيش از اينكه عيسي متولد شود، نويسنده ي كتاب مالكي در تورات از پدري خدا بر بشريت 

 : گفتسخن
 

��� هE� �7 �K �5ر �5ار�,؟  
��� �E *5ا �7 را ���%#��5 ا�)؟  

 �� U#ا ^5F �5ر *�د را �$�� ��K دار�,،  
 و �� ��56$# *���) �7  ��,؟

]                                �f% ،�L� � Z7٢ ��� ،١٠ [ 
 

نطور كه در دوره هاي پيش از آن نيز اينكه عيسي خدا را پدر خطاب مي كند در آن دوره يك اصطالح بود، هما
 -پروتستان.   را به او نسبت مي دهند•عيساي ديگري قبل از عيسي بن مريم بود كه كتاب سيراش.  چنين بود

ها كتاب سيراش را قبول ندارند، ولي كليساي كاتوليك همواره آن را معتبر و وحي شده از سوي خدا دانسته 
  :ز خدا را پدر خطاب كرده استاين عيسي، پسر العزار، ني.  است

 

 �U  '� �7 ت�ا�5 ده�ن 7#ا �$�� دارد، 
 و �# �F7 07 m# ز�5، 

 ،,�  ���J 07 5��)� ]^�� �F�� ت� 
 و ز���, 7#ا �� ه5�6I�� ( Z؟ 

 !�#ورد�Jرا، ا& �5ر و �#ور ز��J5 07، 7$2ار ���F 7#ا �� هZ ) ا5��6%
 ]  ١، ش�Kر� ٢٣ ؛ %�f ٢٧، ش�Kر� �f٢٢ ��#اش، %                             [

 

                                                 
•

، ��    " ��ب حK6)   "  ��ب ��#اش، ��6 از /.��I ه�&  ��ب 597س ا�)  � در ا����  �ت���E ه� �� د��Lل       
��57 ا�)    ��Bن، و ��= از  ��ب اش�K��� &ل ه�@s ل@s دارا&   ��ب  . (از (K6ا�) و  ��ب    ١٩ح =>� 

 SirachاJ# �� ت�ر��K& ا����  �ت���E ه� �#و�5، ا��I�./ 0 را  � �� ا�$��'�      .)  �<=��٥١#اش دارا& 
 �7#ج,  .  ت#ج�K %�ر�� ���F �7ج�د ��')  .  ���5�7 �7 ش�د �7 ����5  



 ٦٧

,�IJ 5��� &را، ت� �5ر 07 ه'��،: و �� /5ا�Jورد#� 
 .... ت� -F#�7ن 07 و ���ت ده��5 07 ه'��

]                                             �f% ،ر� ��٥١#اش�K١٠، ش [ 
 

 :آموخت چگونه دعا كنند نيز معلوم مي شوداينكه خدا را پدر مي ناميدند، از نحوه اي كه عيسي به حواريون 
 ،�7 ���K�� ا& �5ر 

 ...��م ت� 597س ��د
]                                  �f% ،��7 ��� ]٩، ��5 ٦ا�
]                                 �f% ،�-�� ��� ]٢، ��5 ١١ا�

 
 

  ناميده شد"پسر"عيسي تنها كسي نيست كه 
 چه به •– ناميده شدند"پسران خدا"بسياري .  يلي در كتاب مقدس بيان شده استاين عبارت به طور تمث

  :صورت انفرادي، يا به صورت قومي، مانند قوم بني اسراييل
 

 :�� �� %#^�ن �$� ”
5��J �7 0��U ر�Jا�#ا��� �'# 07، و �<') زاد� 07 ا�): �#ورد . 

,��J �7 ش�5'# 7#ا ره�  0، ت� در *75) 07 �:  �� �� ت�� . 
                               اJ# او را ره� ���6، �� ت� ه(5ار �7 ده,، 

 “. � 07 �'# ت�، ���B �<') زاد� ت� را *�اه,  ()
]                                                         �f% ،وج#* #I٢٣ ت� ٢٢ از �٤[ 

 

واضح و مبرهن است كه منظور خدا اين .  چه معني است به "پسر خدا بودن"اين آيه ها نشان مي دهند كه 
بلكه اين را مي رساند كه خدا .  نيست كه بني اسراييل به معني واقعي كلمه، پسران و نخست زادگان او هستند

 . بني اسراييل را همانقدر دوست داشت كه نخست زادگان مورد عالقه هستند
 

 :آنان فرشتگان را نيز پسران خدا مي خوانند.  خدا اشاره مي كندكتاب زبور نيز به مسيح موعود به عنوان پسر 
 

”  ،(IJ 5او در��ر� 07 *�اه  
 .ت� �5ر 07، *5ا& 07، و /<#� ���ت 07 ه'��

 و 07 ��@ او را �<') زاد� *�د *�اه,  #د، 
  “.��tت# از ه�K & ��دش�ه�ن ز0�7

]                                          �f% ،٢٨ ت� ٢٧  از ٨٩ ز��ر[ 
 

 ز�#ا در ���Kن ه�  �')  � ���ا�5 ه��K& �#ورد�Jر ��ش5؟  
 و در ��7ن �'#ان *5ا،  �')  � 5���7 �#ورد�Jر ��ش5؟ 

]                                                       �f% ،٨٩ز��ر ��� ،٧[ 

                                                 
•

 �7#ج,. ��97'�  #د) ١٤٦ ��� ��ر� �ل ^K#ان،( � در -#�ن ��57 " 7#دان *5ا" ش��5 ���ان �ن را �� ^�Lرت  



 ٦٨

همين به .   مي نامد"پسر خدا"وعود، و فرشتگان را تا اينجا به آياتي نگاه كرديم كه قوم بني اسراييل، مسيح م
 در كتاب مقدس با آنچه ما به طور معمول از آن برداشت      "پسري"خودي خود روشن مي كند كه معني 

 . مي كنيم بسيار متفاوت است
 

جيل، آدم حال ببينيم انجيل چه مي گويد؟  در ان.  همه آياتي كه تا كنون به آنها نگاه كرديم از تورات بود
 . ناميده شده است"پسر خدا"
 

 : مي خواند"پسر خدا"شجره نامه عيسي در انجيل لوقا به آدم مي رسد، كه لوقا او را 
 

�� ��د  � *75) *�د را ش#وع  #د، �� �� �ًL�#9ت �'�^ 
  – او را �� ^��ان �'# ���D �7 ش��*��5 –

 ���D �'# ه��� ��د، 
 tو& ��د، ه��� �'# ��7َت ��د،  � او �'# 

 او �'# ا��ش ��د، ... و او �'# �6�7ِ ��د
 .او �'# ش�[ ��د، او �'# �دم ��د، او �'# *5ا ��د

]                                                    �f% ،�-�� ��� ]٣٨ ت� ٢٣ از ٣ا�
 

  .روشن است كه اگر آدم پسر خدا بود، آنگاه عيسي نمي توانست تنها پسر خدا باشد
 

لوقا با پولس همنشين بود، پس عجيب نيست كه پولس نيز به اين نكته اشاره كند كه عيسي تنها پسر خدا 
 :نبود

 . ت�Kم  '���  � از روح *5ا ��#و& �7  ��5 %#ز�5ان *5ا ه'��5
�E� 5���7 �  5�5)� �5�#% �#د� ��5��#،  �Jروح َ�#د �� �Kش 

 )�5ر: ���B! (ه0�K، �� او ��� ���J �7,���6 �� روح %#ز�5& �%#��5 ش5�5 و �#ا& 
 .روح ا�59س هK#ا� �7 ش�Fدت �7 ده5  � �7 %#ز�5ان *5ا ه'��,

 : اJ# %#ز�5 ه'��,، وارث ��@ ه'��,
 Y9% در /�رت� �7 ت�ا��, هK#ا� ^�'� وارث ش��,، 

 .  و در جZل او ش#�E ش��,  � ا��E در درد و ر�� او ��@ ش#�E ��ش�,
��  � �5Bًا �� �7 داد� �7 ش�د ه�C ا�)�� �x# 07، ا�0 �Zه� در �#ا�# ش��6 و ج ��>             .

��$�Kن، ت�Kم �%#��= �� /L#ا�� در ا���xر روز& ا�)  � �'#ان *5ا                              
 . �� از 7#گ ز��5 ش��5

�ن را �%#�5، ����د *�اه �  �6�� 5 ش5؛ �%#��= �� �<�ا�) *�دش، ���6 �<�ا�) 
 و�� ج�& ��5�7& ��')، ز�#ا ج�Fن �7 از �U$�ل %'�د �زاد *�اه5 ش5 

 .و در �زاد& �#ش��6 %#ز�5ان *5ا ��F, *�اه5 ش5
]                                                            �f% ،٢١ ت� ١٤ از ٨رو��7ن[ 

 
 
 
 



 ٦٩

ست و با آنچه ما به طور عادي از آن مي فهميم بسيار معني اين جمله چيز ديگري ا.  عيسي تنها پسر خدا نبود
 معني آن چيست؟ .  متفاوت است

 

  به چه معني است "پسري"
 با برداشتي كه مسيحيان به استناد نوشته هاي يوناني از آن دارند، آشكارا، "پسر خدا"منظور عيسي از عبارت 

 درباره برداشت هاي مخالف   59 كتاب خود54 در صفحه "نام هاي عيسي"نويسنده كتاب .  بسيار فرق دارد
   :مي نويسد

 

��B7 ا�0 ج��K در ا��5(� ��Fد��ن روش0 ا�)؛ �x�7ر از �ن ا�0 ��')  �  '� 
�97م ا��ه�) داش�� ��ش5، ���6 �ن در و/J D#وه� از ا%#اد �'��ر 0�5�7 ��6ر  

 ...ر%�� ا�)  � �� *5ا �@د�E ه'��5
 

���ن �# ����6#���، ������ ه� ا�Z*#� �)�5ف ا��5(� و ا^��9د ��Fد، و 5� aت 
"���J از ا�0 رو، �7 ت�ان .  را �7 �'�5�5�5" �'#ان *5ا"، و �� "*5ا��ن ا�'�ن

�ورد  � 7'�.��ن او��� ا�0 ا��5(� را از ����ن �����ن J#%�� ��ش�5 و ^�'�  ���د
 .���5�7 ��ش�5" �'# *5ا"را 

 

انديشه روميان و .  اطالعات بسيار مهمي را به آگاهي مي رسانددر اينجا نويسنده، كه يك مسيحي است، 
تورات روشن    .   در كتب آسماني تحريف شود"پسران خدا"يونانيان باستان بود كه باعث شد معني اصلي 

كساني كه خدا را دوست دارند، و خدا نيز متقابالً آنان .  مي كند كه تمام پيروان راستين خدا پسران خدا هستند
 خطاب "پسران خدا"براي مثال، در كتاب ايوب مي بينيم كه فرشتگان .   دوست دارد، فرزندان او هستندرا

  :شده اند
 �E روز، ه�$��7  � �'#ان *5ا �5�57 ت� �� ح�3ر �#ورد�Jر �5��#، 

57� .ش��Oن ��@ در ��7ن ���ن 
]                                 �f% ،١ا��ب ��� ،٦[ 

 

  ز0�7 را ����د ��Fدم، ت�  �� ��د&؟ و-��  � 07
 .�� 07 �$�، اF% #J, و در| دار&

  �')  � ا�5از� ه�& �ن را ت0��B  #د؛ 

��� �7 دا��؟  
�ن را ا�5از� J#%)؟   �  ('�  

 و و-�� در ��7ن ت#�, ���ر�Jن /uL و �واز ش�د���7 جH�K �'#ان *5ا 
  ش5، ، ���� ه�& �ن �# 2J @�U �Uارد�)ز0�7 ��� �7 ش5(

 و ��� زاو�� اش را �U  '�  �ر 2Jارد؟ 
]                          �f% ،٧ ت� ٤ از ٣٨ا��ب[ 

 
                                                 

٥٩
 " Taylor"، ��ش�� & "The Names of Jesus" ��م  ��ب  



 ٧٠

كتاب هوشع نيز مجدداً فرزندان .   ناميده شدند"پسر خدا"همانطور كه در سفر خروج ديديم، قوم بني اسراييل 
 :اسراييل را فرزندان خدا ناميده است

 

 ر�� ز��د *�اه5 ش5،ت5Bاد ا�#ا���� ه� 7]� ر�� د
(%#J د، �� ا�5از�#Kرا ش �F�� .��Uن ز��د  � ��K ت�ان 

 5��� �F�� ���5�7 ش��5، " %#ز�5ان *5ا& ز��5"
 �  ����" در ح�-�K^ ) "07 م�- #�s (5�5�5�7 ش��  . 

]                                              �f% ،�L� H٣ه�ش ��� ،١  [ 
 

اين را مي توان در دعاي رب .   غالباً اشاره مي كند كه افراد درستكار فرزندان خدا هستنددر انجيل نيز، عيسي
   : خوانده است نيز نشانگر همين موضوع است"پدر من و پدر شما"اينكه عيسي خدا را .  ديد

 

،(IJ �'�^”،07 د�) �@ن ��  
 . �Uن ه��ز �@د �5ر ��t �#%�� ام
� ��F �$�، ���6، �@د �#ادرا�, �#و و �� 

  “ ‘. 07 �@د �5ر *�د و �5ر ش�K، *5ا& *�د و *5ا& شt�� �K �7 روم’
]                                                 �f% ،ح���� ��� ] ١٧، ��5 ٢٠ا�

 

 
 ناميده مي شوند و در ترجمه جديد "پسران خدا"در ترجمه كينگ جيمز كساني كه از عيسي پيروي كنند 

 : ناميده مي شوند"فرزندان خدا"كا انجيل آمري
 

 .و& �� ت�Kم  '���  � �� او ا��Kن �ورد�5 ا�0 ح{ را داد  � %#ز�5ان *5ا ش��5
���F  '��� ه'��5  � �� ��م او ا��Kن دار�5 –  

 ا�0 اش<�ص دو��ر� ��7�5 �7 ش��5 
 �� از j#�{ *�ن، �� از j#�{ ش�Fت، و �� �� ��7 ا�'�ن، 

 5� . را �� ���ن ^�O �7  ��6��5 *5ا ا�0 ت�
]                                                   �f% ،ح���� ��� ]١٣ ت� ١٢ از ١ا�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧١

 : انديشه عيسي همواره اين بوده كه فقط يك پدر براي همه وجود دارد، خدا
 

 . �� ه��6V، رو& ا�0 ز0�7، �5ر �5���$”
���6 در ،(��K5ر ش� #I� E� Y9%(ن ا��K�� .“ 

]                                   �f% ،��7 ��� ]٩، ��5 ٢٣ا�
 

و همه روح خود،  و قلب همهبا  و –اين نيز نشانگر آن است كه بايد با تمام وجود فقط به خدا اخالص ورزيم 
ه انساني نمي تواند هيچ رابط.   ماست عبادت كنيم و بنده غير او نباشيمپروردگار را، كه خدا، خود توان و فكر

 . در اين اخالص جايي داشته باشد
 

 گفته اند، زيرا او عامل حيات و   "پدر"ما از تعليمات عيسي مي آموزيم كه خدا چون آفريننده است، به او 
  :روزي دهنده همه ماست

 

 .    �$#ان ��Lش�5.  ا�0 ش�K ��'��5  � ���5 �$#ان �ن ��ش��U �  5 �<�ر�5 و �U ���ش�5
 .#دم �� ا��Kن ج�Fن ه�K(� �� د��Lل ا��U 0@ه� ه'��75

 . �5ر ش�K �7 دا�5  � ش�K �� ا��U 0@ه� ���ز دار�5
 در ^�ض، ج���& ���O) او ��ش�5، 
57� .و ���# �U@ه� �� د��Lل �ن *�اه5 

EU�  ��J &س، ا#��. 
5�  5�7 �#F� (�O�� را از �# �ت �K(��د& �5ر در ا�0 ا�)  � ش* . 

         ]                                   �f% ،�-�� ��� ]٣٢ ت� ٢٩ از ١٢ا�
 

اگر فقط خدا را عبادت كنيد و بنده غير او نباشيد، او همه چيز را به سود شما برنامه ريزي مي كند و به صالح 
 :شما پيش مي آورد، همانطور كه فقط يك پدر آسماني مي تواند بكند

 

 *5ا �� ��د  '���  � او را دو�) دار�5 �7 ا�0 را �7 دا��,  � 
 ،5��  �7 �J5او 97#ر  #د� ز� �V�� }��O7 و 

 �#���7 ر�@& �7  �5، 
 .  و هHI� �� @�U �K ا�(�ن ات�Iق �7 ا5�%

 او از ��= �7 دا�')  � �#ا���م �U  '��� 5���7 �'# او *�اه�5 ش5،  
 . �'#&  � در جHK �#ادران �'��رش، �<') زاد� ��ش5

  ]                                                   �f% ،٢٩ ت� ٢٨ از ٨رو��7ن [ 
 

 كساني كه برمي گزينند فرزند او باشند 
ما با .  نامه پولس به فيليپيان به روشني نشان مي دهد كه ما به دنبال انتخاب آزاد خود، فرزندان خدا هستيم

 :مي گزينيم كه فرزند او باشيمانجام آنچه خدا بدان فرمان داده است، بر
 
 
 



 ٧٢

 در ه#  �ر&  � ا���م �7 ده�5، �� ش��6 و ��ZJ ر%��ر �5��6، و 7��د�� �5��6؛
 ش�K ���5 ث��)  ��5  � در ا�0 د���& 5��% 

 5���7 %#ز�5ان *5ا ��| ه'��5، و /#اح) دار�5، 
   –ت�  '� ���ا�5 �� ش�K ا�#اد �$�#د 

 . ��7ن ���ن �5ر*(�5ش�K ���5 7]� ���ر� ���Kن در
]                             �f% ،ن������% �� �� ]١٥ ت� ١٤، از �7��٢ ��

  
اين تولد جديد معنوي، يا .  طبق آموزش عيسي هنگامي مي توانيم فرزندان خدا شويم كه روحاً تولد پيدا كنيم

هر كس كه بخواهد        .  جام دهيم بدين وسيله ممكن است كه فرمان هاي خدا را ان"تولد يافتن از باال"
  :مي تواند به اين تولد روحي دست يابد

 

 �E شm ��6 از روح����ن �@رگ ��Fد �@د ^�'� �57؛  
 . ��م او ���9د��Kس ��د و از %#-� %#�'� ه� ��د

،(IJ �'�^ �� �57 ا&، ”او� �7 ,��Bف *5ا �#ا& ت#j ا& *�*�م، �7 �7 دا��,  � ت� از 
�  Cم ده5 7$# ا���6 *5ا �� او ��ش5ز�#ا ه���   “. ��K ت�ا�5 ا�0 ا^��زه� را ا�

(IJ 5 7$# ا���6 ”:^�'� �� او��L� 5ا را* (�O�� 5ت�ا� �K� �  C0 ��ش  � ه��KO7 
 “.از ��t ت��5 ج5�5 ��5ا  �5
(IJ m�Bس �� ت�K�9د���: 

  ��# 7#د ر�= �U 07 �[7 &5�I$��� �7 ت�ا�5 دو��ر� ��7�5 ش�د؟ ”
��  “� او �7 ت�ا�5 �� ش6, �7درش ��زJ#دد و دو��ر� زا���5 ش�د؟

  0�KO7 ��ش، ”:^�'� ���n داد
 ت�  '� از �ب و روح زا���5 �(�د 

  .��K ت�ا�K�- �� 5#و *5ا را� ���5
 .ج', زا���5 ج', ا�)، و روح زا���5 روح 

��IJ �  06� m, ه�K ش�K ���5 از ��t ت��5 ج5�5 ��5ا  ��5Bت ��.“  
 ]                                                            �f% ،ح���� ��� ]٧ ت� ١ از ٣ا�
 

 

  اشاره دارد "پسر ويژه"آياتي كه به 
 درباره آن دسته از آياتي كه كتاب مقدس عيسي را تنها فرزند خدا مي نامد چه مي گوييد؟ 

 

 خدا مي نامند، و معموالً به آن اشاره مي كنند همان است معروف ترين عبارتي كه با تكيه بر آن عيسي را پسر
 :كه در فصل سوم انجيل يوحنا آمده است

 

�ر&، *5ا �� ا�5از� ا& ج����Fن را دو�) داش)  � ت��F �'#ش را داد،    
 . ت� ه# �  � �� او ا��Kن ���ورد ��K#د و ز��J5 ج�و�5 ��5ا  �5

                                     ]                      �f% ،ح���� ��� ] ١٦، ��5 ٣ا�
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فقط سه قطعه ديگر هست، و جالب اينكه هر سه در انجيل يوحناست، كه از عيسي به عنوان تنها پسر ياد   
  :18، بند 3؛ فصل 18 و 14، بند 1آنها عبارتند از انجيل يوحنا، فصل .  مي شود

 

  ��K ج', J#د�5 و ��7ن �7 �� 0 ش5،
 : و �7 جZل او را د��5,

��  � از �5ر دارد و ش��'�� ت��F �'# ا�)،  Zج 
 .  و �K7ّ� از L.7) ���5ار
]                           �f% ،ح���� ��� ]١٤، ��5 ١ا�

 
 . ه#J@  '� *5ا را ��5�5 ا�)

 •.و�� ت��F �'#،  � ه�K(� �� �5ر ا�)، او را ش������5 ا�)
                    ]       �f% ،ح���� ��� ]١٨، ��5 ١ا�

 
 ه# �  � �� او ا��Kن ���ورد، از �7�6.7) �#ح2ر �7 5��7،  

 و�� ه# � �� او ا��Kن ���ورد از ه, ا ��ن �6.7م ا�)،
 . ز�#ا ���م ت��F �'# *5ا ا��Kن ���ورد� ا�)

]                                 �f% ،ح���� ��� ]١٨، ��5 ٣ا�
 

.   ننوشتند كه عيسي تنها پسر خدا بودهرگزم است كه بدانيم انجيل متا، انجيل مرقس، و انجيل لوقا بسيار مه
 . اين موضوع با توجه به اينكه انجيل يوحنا آخرين انجيلي بود كه نوشته شد بسيار مهم است

 

ح نوشته شدند،  سال از مرگ مسي70طبق ترجمه جديد انجيل امريكا، انجيل متا و انجيل مرقس كمي پس از 
 سال كه 100 تا 90انجيل يوحنا آخرين انجيلي بود كه پس از .   سال نوشته شد75و انجيل لوقا تقريباً پس از 

و مي دانيم كه در اين تاريخ مرام الوهيت عيسي ريشه دوانده بود و .  از مرگ عيسي مي گذشت، نوشته شد
ي شياس، اُسقف انطاكيه كه در آغاز بخش چهارم بدان اشاره عباراتي از ايگنِ.  رسماً در مذهب پذيرفته شده بود

 . كرديم گواه اين موضوع است
 

 

 انجيل يوحنا 

                                                 
•

" او را د��5 ا�)"را " او را ش������5 ا�)" ��B7م ��')  � �7#ج0�K ا���� �� ز��ن %�ر�� U#ا ^�Lرت   
����K، ^#��، و ��� ت–07 ت#ج�K ا���� را �� 0�5�U ز��ن .  ت#ج�K  #د� ا�5�  �$��   –#ج�K ا�$��'�  %#ا�'�، 

���F ��  �� �� ت#ج�K %�ر�� %#ق دارد    �Kرت �� %#ا�'� .  #د� ام، و ت#ج�L^ 0�Kه �Kت#ج):nous l’a revel( ،
���K�� ��):hat uns gezeigt wer Gott ist(��#^ �� ،:)��^ D)  &2�ت#ج�K  ���     (، و �� ا�$��'�   )ه� ا

 @Kج�has declared Him( ،) 7ا ���:ت#ج�K ج5�5 جwho has revealed Him(، )���F#��6ت#ج�K ج5�5 ا�
has made Him know( �'��$ا����5ارد ا� �Kت#ج ،)he has made him know( ا����5ارد �Kت#ج ،

  59Uر د�5ن *5ا، و )�� 7#دم(ش�����5ن *5ا  ت�ج�  ��5  � ��7ن  . ا�)) he hath declared Him(ا���6�#7 
 �7#ج, .  %#ق ا�)



 ٧٤

به دليل اهميتي كه اين .  در اين باره كه چه كسي انجيل يوحنا را نوشته است در بخش دوم سخن گفتيم
ار ترجمه جديد انجيل امريكا مطلب در مبحث كنوني دارد، اجازه دهيد چكيده اي از آنچه را كه در پيشگفت

كارشناساني كه در       : در پيشگفتار عهد جديد آمده است.  نوشته شده است در اينجا بيان كنم) 37صفحه (
 دست اندر كار بوده اند بر اين عقيده هستند كه انجيل يوحنا را كسي ديگر نوشته "ترجمه جديد انجيل امريكا"

نا بوده باشد، و بعد يكي ديگر از شاگردان، نوشته ي وي را تصحيح كرده است، كه ممكن است از شاگردان يوح
 ).XXXVIIهمانجا، صفحه (است و اين نظريه تقريباً مورد قبول همه مسيحيان جهان نيز هست 

 

 :همين مترجمين به تناقض درباره انجيل يوحنا اشاره مي كنند
 

7 ����Bت *�د �� ا�0 ����O7 �� �  ���'  5ادBت ،�U#Jح���� ���... � ر��5  � ا�
دارا& ت��-M ه�& �KF7 ا�)  � اح�5B� �  ���'  tً�Kًا �ن را و�#ا�=  #د�5 �� 
اض�%�  #دن �7اد ه, ج�� �� �'<� ا/��،  � �'��ر  �ت�� ت# ��د، ��^[ �ن 

��D،  .  ش5�5، ��(�# و ��(�# �7 ش�دaت د�$# �#ا& %#ض�� ش�ه5ان ^��� تt�6اش
�ن �<�j# *5اش���� � ���Lاد� EL� ص�* #/��^ #j�>� و ،���t�� uO& ا�

�@ات ^�'� �� ش�6 ��^� ح��) ه�& درا�7ت�E .  ا�)B7 �3 ازB� ،ا& 7]�ل#�
�@ات �� د��Lل �x^�7 ه���  )�٩<= (����� داد B7 �  �57 ��د� �KB� �9�-؛ ا-5ام د

 ؛ ��IJره�& ^�'� �� ت# �m)٦ و �٥<= (����5  � ���F را ت�ض�u �7 ده5 
ش�^#ا�� ا& ت��x, ش�5 ا�) و �� �<�#ا�� ه�& ��t�j ت��5L ش�5 ا�) ت� �� 

 . �<�#ا�� ه�& حK6) ت�', در ت�رات ش�Lه) داش�� ��ش5
)                                           ,�Iو ه �� �.I/ ،�6�#7ا ��� )ت#ج�K ج5�5 ا�

 
ف حقايق تاريخي زندگي عيسي مسيح باشد، بلكه، به بيان ديگر، انجيل يوحنا براي آن نوشته نشد كه معر

مترجمان همچنين براي ترجمه انجيل .  معرف و در توجيه اعتقادات تعصبت آميزي بود كه ريشه دوانيده بود
  :يوحنا به مشكل ويژه اي اشاره مي كنند

 
��& ��5& .  ا�����  � ��ح�� روا�)  #د� ا�) اش�6ل *�/� �� وج�د �7 �ورد  

 تE��6 ��زJ#دا�5ن جZKت و ^�Lرات �� وضH اول، ��^[ �7 ش�د �O7{ او ��
 � ا��L^ 0رات �� �Jش �E ا�$��'� ز��ن، ح��) ت5�5F �� ض#ب و ش�, داش�� 

�� ا�0 ه��IJ =7#� ،�Kر&، ت.) تaث�#  ��Kت و .  ��ش5  � تL�#9ً� ت.�K ����2# ا�)
   ̂ #ا�� �ن را از ��0  جZKت د�$#&  � ج��$@�0 ش�5، -#ار J#%�� ا�)،  � اث# ش�

 . ��ز، �Uر�  �ر، در ��زش�6ر& ��د.  �7 �#د
)                                           ,�Iو ه �� �.I/ ،�6�#7ا ��� )ت#ج�K ج5�5 ا�

 
، با بيانات متعددي كه تمام مردمِ پرهيزگار، پسران )3: 16, 18(و ) 1: 14, 18( در انجيل يوحنا "فقط"كلمه ي 
د، و كتاب مقدس اين عبارت را براي ديگران، از جمله براي بني اسراييل، بكار برده است و آنها را خدا هستن

 .پسر نخست زاده ناميده است، كامالً تناقض دارد
 



 ٧٥

او در نامه به روميان توضيح مي دهد كه .  پولس خودش اعتقاد نداشت كه خدا عيسي را به پسري گرفته باشد
  •"با بيان روح القدس، پسر نيرومند خدا شد... " بود، و بعد " گوشت و پوست اواز نسل داود، و از"عيسي 

  ترجمه جديد انجيل امريكا در پاورقي خود مي نويسد كه جمله آخر اين بند را، ••).4 تا 3 از 1روميان، فصل (
 .  نيز مي توان ترجمه كرد"پسر نيرومند خدا خوانده شد"، يا "پسر خدا اعالم شد"
 

است كه عيسي، چه پسر خدا شده باشد، يا به عنوان پسر خدا اعالم، يا خوانده شده باشد، منظور از روشن 
 .  اينگونه پسري، چيز ديگري است، كه همه مي توانيم براي رسيدن به آن بكوشيم

 

 . امدمؤلف انجيل يوحنا، فقط دو بند، پيش از آنكه عيسي را تنها پسر خدا بنامد، عيسي را پسر انسان مي ن
 

    :در واقع، الزم است تمام عبارات اين بخش را با هم بررسي كنيم
 

 ه�O��Kر  � ���7 7�'�K �7ر 7'� را، در �����ن، �# ���U دار �و�@ان  #د،
 �'# ا�'�ن ��@ ������U #� 5 دار �و�<�� ش�د،

 .ت�  '���  � ا��Kن دار�5، �� ا��Kن �� او، �� ز��J5 ج�و�5 �5��#
  ا�5از� ا& ج����Fن را دو�) داش)  � ت��F �'#ش را داد،   �ر&، *5ا ��

 . ت� ه# �  � �� او ا��Kن ���ورد ��K#د و ز��J5 ج�و�5 ��5ا  �5
 *5ا، �'# را �#ا& �6.7م  #دن 7#دم، �� ا�0 د��� �I#���د، 

��ت ده5 ت��Y او ���6 او را %#���د ت� 7#دم را�. 
  �#ح2ر �7 5��7، از �7�6.7) ه# � �� او ا��Kن ���ورد،

 و��  '���  � ا��Kن ���ور�5 از ه, ا ��ن 5�7�6.7،
 .ز�#ا ���م ت��F �'# *5ا ا��Kن ���ورد�5

]                                    �f% ،ح���� ��� ]١٨ ت� ١٤ از ٣ا�
 

يسي نمي گويد،   اگر چنانكه مترجمان مي خواهند به ما بقبوالنند، اينها واقعاً سخنان عيسي باشد، پس چرا ع
   “. ايمان بياورد از محكوميت برحذر مي ماندمنهركس به ” و “ نجات دهدمنتا مردم را توسط ”
 

، انجيل يوحناست، كه در ضمن، گرايش بشر 1، فصل 18دومين قطعه اي كه عيسي را تنها پسر مي نامد، بند 
ظاهر ترجمه .  رت مي گيرد، نشان مي دهدرا به تحريفاتي كه بخاطر استنباط پيش پنداشته ما از مطالب، صو

اين قطعه ي بخصوص در ترجمه كينگ جيمز اساسي است زيرا در ترجمه جديد انجيل امريكا، آن را چنين 
  گرچه، در پاورقي آن “.خداست كه تنها پسر است، كه هميشه با پدر بود، و او را شناساند” :ترجمه كرده اند
   :چنين مي خوانيم

 

                                                 
•

 ه�O��Kر  � ح�%}  ه,  ��IJ  .  ��@ ت#ج�K  #د� ا�5" از %�M روح ا�59س"، �� " 57د روح ا�59س��"  ا�0 را  
 �7#ج,.  %�M روح ا�59س J# ��ز 57َد %#5��7، د�$#ان ه, �5��6 ���V 7'�.� �7  #د:      ا�)

••

  0�Kا�)، ه Y�s ر�� D�aا& ت ���J �� ن� -�BO ا�)  �   ��6 د�$# از �<= ه�& ا����  � ت#ج�K %�ر�� 
�ن را �� ��� ت#ج�K ا�$��'�، و 5�U ت#ج�K %#ا�'�، و ��@ ت#ج�K  .      �� ه�C ا���� د�$#& 9��O7) �5ارد 07 

����K، و ^#�� ��97'�  #د� ام� �7#ج,  .      
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I'#ان ا�0 ���ت را، ��(�#، ت�ض�u دا�'�� ا�5، ت� ا���6 �<(� از �'��ر& از 7
����# �#*� د�$# از �'<� ه�&  : *5ا ت���IJ =�� . #'� �Fر  ��ب 27ه�L ��ش5

 .ا�)" ت�f.�7 ،#'� " ��"#'� �F# �� %#د"د�) ����، 
 

نند، واضح است كه با توجه به اينكه ديگر نسخه هاي دست نويس هيچ اشاره اي به خدا بودن عيسي نمي ك
و همين اشتباه باعث مي شود كه .   اين آيه را درست ترجمه نكرده اند"ترجمه جديد انجيل امريكا"مترجمين 

تمام آيه مشكوك به نظر برسد، و البته در پاورقي مشاهده مي كنيم كه بسياري از پژوهشگران قبول ندارند كه 
طور كه در بخش دوم اين كتاب بدان اشاره كرديم، به همان.  آن بخشي از پيش مقدمه كتاب مذهبي باشد

  . احتمال زياد، اين مطلب در حاشيه نوشته شده بود و هنگام رونويسي، به اشتباه، ثبت و وارد كتاب شد
 
 

 

 ديدگاه هاي قرآني 
بخش گسترده اي از جهان توحيدي اين عقيده را كه عيسي پسر منحصر به فرد خدا باشد كفري بزرگ      

و در بخش هاي ديگر از آن سخن خواهيم (وقتي پس از حقايق علمي كه اخيراً بدان پي برده ايم .  ي شمرندم
براي مثال، قرآن مي گويد نزديك .  به عظمت خدا فكر مي كنيم، مي توانيم ديدگاه آنان را بفهميم) گفت،

 :ته باشدتصور كه قادر متعال براي خود پسري گرفاز اين است كوه ها درهم شكنند، 
 

،5��IJ ”(ا� ��%#J &#'� ن�Kرح!“  
 &#I  �Kورد� درش)ش� .   ا�5 �# ز��ن 

  Z�7ش� ش��5،  از I  0��U#&�@د�E ا�) ���Kن ه�
 ز0�7 ش�6%�� ش�د،   

  ،  �� ه� دره, ش5��6و
 .  ا�)J#%�� �'#& *5او��B�7 5ل���J �7 5از ا���6 

 .  �5در شaن رح�Kن ��')  � �'#& ا*���ر 
 ا�)، و ز0�7 ه� � در ���Kن � ه# 

 .   ')���5 ا& ��= �� در �#ا�# *5ا& �B�7ل،
 �jدر اح� �Kه'��5، اوه  

 .  را �E� �� E شK#د� ا�)���F او و
 �$Kروز ر���*�@ ه�� �ن

�57*�اه�5 او�@د ) و �� د%�ع( ت��FتE و   . 
 ،   �#ه�@�Jرا�� ز��J5 �7  ��5و �ور��K$�� �75ن،  '���  � ا��Kن 

  . *�اه5  #د ��#اب ^({ � از��را��� را *5ا& �B�7ل، ���ن 
 ] ٩٦ ت� ٨٨ ���ت ١٩-#�ن، ��ر�                            [
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 نتيجه گيري 
) 14، بند 8روميان، فصل (و ) 17، بند 20انجيل يوحنا، فصل (و ) 9، بند 23انجيل متا، فصل (همانطور كه در 

نيم، كساني كه در نهايت آزادي بخواهند با خدا باشند و فرمان هاي او را بجا آورند همچنان اين امتياز را مي بي
خواهند داشت كه پسر خدا باشند، در حالي كه آنان كه فرمان هاي خدا را بجا نمي آورند فرزندان شيطان 

 . هستند
 

 بعد به دليل بدعت هايي كه وارد دين كردند، فقط در آخرين انجيل، يعني فقط در انجيل يوحنا، كه سال ها
                                              .نوشته شد، قيد شد كه عيسي تنها پسر خدا بود

                              
هيت  در كتاب مقدس، به اين عقيده كه او از نظر الو"پسر خدا"و نيز توجه داشته باشيد كه تغيير دادن مفهوم 

 با تمايل انسان به شرك و بت پرستي "خداي پسر"پسر خدا باشد، و سپس تبديل اين عقيده به مرام تثليث 
اين گرايش ممكن است خيلي طبيعي باشد، ولي مانع از آن  .  منسجم است كه براي ما مهمترين چيز است

فرزندان خدا ) دان معني كه گفته شدب(مي شود كه از هر لحاظ فقط به خدا، به پدر، اخالص ورزيم و در نتيجه، 
                                           .شويم

                                                  
 �#ورد�Jرا، ���Kن ه� B7#ف ا^��زه�& ت')، 

 و ج�K^) ��597ن،
 ا��7)، و و%�دار& ت� را �7 �����5،

�Kن ه�  �')  � ���ا�5 ه�K�� �& �#ورد�Jر ��ش5؟  ز�#ا در 
 و در ��7ن �'#ان *5ا،  �')  � 5���7 �#ورد�Jر ��ش5؟ 

]                                                  �f% ،٧ ت� ٦ از ٨٩ز��ر[ 
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 بخش ششم 
 

 واقعيت يا تخيل: تثليث

 
١ .�K� او }O�7 �  5ه��� ا^��9د داش�� ��ش@�U �� �  (ن را 7'�.�  '� ا�� ت�ا�5 

او 59�B7 ا�)  � �� ت� ��6 ا�)، و ��6 �� ت��)؛ �5ر&  � �� . ٢... در|  �5
�'#ش ه, �0 ا�)؛ �'#&  � �� �5رش �#ا�# ا�)؛ و �5B� �  �6 از �ن دو ا�) و 
�ن دو �#ا�# ا�)؛ �59�B7 �.�'7 E ا�)  � �� ش<� در �E ذات ا�)، و دو     ��

 � �E زن �� #� �7در �E �'# ا�)، و ه�Kن و ا^��9د دارد . ٣. ذات در �E ش<� 
�%#����5 او�)   ،�57�و F� �U#J() و ز�K� 0�7 ت�ا�5 او را در   .  �'#&  � از او �5�5 

و 59�B7 ا�)  � او در ز���7 ��7��J#� . 5#د و�� او در ات�ق ت�$� ح�L ش�5 ا�)
�د � و �U#J /�حm ت�Kم -5رت ه��) و��  .  ش�5 ا�)  � از ا��5) ��د� و ه')

��ت�ان ��د  � ���') در ��sش= �$�#�5؛ و ه�$��7  � 7ُ#د، در وج�د *�دش ز��5 و 
 .   ج�ودان ش5

 )٤١٠، /I.� ٧از �ث�ر %#ا�'�� ��06، ج�5          (
 

آشكارا، لرد فرانسيس بيكن، فيلسوف قرن هفدهم و اسقف اعظم انگلستان كه اين كلمات را به نگارش آورد، 
رساله اي كه از فرانسيس بيكن نقل شد شامل سي و چهار گفتار پر تناقض در . اشتبه تثليث اعتقاد د

هرچه يك معماي الهي نامعقول تر و باورنكردني تر باشد، با ايمان ”:مسيحيت است، كه نمايانگر اعتقاد اوست
 همين 60"انه گرايياثبات يگ" كتابش 278جيمز ياتز نيز در صفحه  (“....به آن، به خدا بيشتر احترام مي گذاريم

  ).عبارات را از قول فرانسيس بيكن نقل مي كند
   

هنگامي كه جوان .  در واقع، هميشه از آن به عنوان يك معماي الهي نام بردند. تثليث هميشه يك معما بود
 به من گفتند بايد. بودم از چند مسيحي كه در امور دين وارد بودند خواستم تثليث را براي من توضيح دهند

كسي كه . تعمداً آن را باور كرد و بدان معتقد شد زيرا امكان ندارد بشر بتواند راه هاي خدا را هميشه بفهمد
  .چنين پاسخي مي دهد الزاماً قبول دارد كه اعتقاد كوركورانه كار درستي است
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 " A Vindication of Unitarianism"& ش���� ،"James Yates" ا��(�رات  ،Wells & Lilly ،
 .��د) Unitarian(ج�K@ ��ت@ از ���� 2Jاران  ��'�& �$��� Jِ#ا��ن .  �١٨١٦'�0، ��ل 
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اين است كه ) دهاي اين مرامهمانطور كه در بيانيه مذهب آتانيسان، بيان شده است، يكي از ايرا(مفهوم تثليث 
به پندار آنها، هيچ .  پدر، پسر، و روح القدس، هر سه خدا هستند، ولي سه خدا نيستند، بلكه يك خدا هستند

 . يك از اين سه، آفريده نشده اند، هر سه جاودانه، و برهمه كار توانا هستند
 

 !يند، آن را فقط از روي اعتقاد بپذيراينك مي توانيد بفهميد كه چرا به يك دانش پژوه سر در گم مي گو
 

پيش از مناقشه اي كه در .  به نظر مي رسد كه تمام اينها براي نخستين مسيحيان نيز گيج كننده بوده باشد
قرن چهارم ميالدي، درباره تثليث، در شوراي نيقيه پيش آمد، باورهاي بسيار گوناگوني از عيسي وجود داشت، و 

عده اي باور داشتند عيسي فقط يك مرد عادي بود كه    .  دس از آن هم بيشتر بودباورها، درباره روح الق
عده اي ديگر با تئودوس بيزانتيون هم عقيده بودند كه مي گفت، عيسي، يك .  رابطه اي خاص با خدا داشت

از شاگردان بعدها، بعضي .  مرد معمولي زاده شد، و زمان غسل تعميد اين توانايي را پيدا كرد كه معجزه كند
سپس، كسان ديگري هم به نام ماناركيانز بودند .  تئودوس باور كردند كه عيسي پس از رستاخيزش، خدا شد

 .  كه اعتقاد داشتند خدا و عيسي از ازل يكي بودند، و جدا از هم نيستند
 

  .رددر دنياي امروز نيز، بسياري از همان ديدگاه ها، ميان گروه هاي گوناگون مسيحيت وجود دا
 

 

  شواهد كتاب آسماني

درباره اعتقادات اوليه تثليث چه مي دانيم؟  روشن است كه در آغاز، سنت سفت و سخت يهود در ميان 
از آنجا كه عيسي هرگز چنين چيزي تعليم نداد، .  مسيحيان اوليه باعث شد از سرعت پيشروي اين مرام بكاهد

ه هست، فقط در دو بند آخر انجيل متا، با كنايه به مرام در سراسر انجيلي ك.  اين سخن كامالً درست است
  :تثليث اشاره دارد

 

(IJ ن�)57 و �� ا�� :^�'� ج�� 
  ت�Kم ا*���رات ���Kن و ز0�7 �� 07 داد� ش�5 ا�)؛”

 .��، �#و�5 و ت�Kم �7) ه� را ش�J#د 07  ��5
 “.ا�(�ن را ���م �5ر، �'#، و روح ا�59س s'� ت5�KB ده�5

          ]                                              �f% ،��7 ��� ] ١٩ ت� ١٨ از ٢٨ا�
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در واقع، در هيچ جاي .  حتي در رساله هاي انجيل، يا در نامه اعمال رسوالن به چنين مرامي اشاره نشده است
 .  ميان نيامده استكتاب مقدس، چه عهد عتيق باشد، يا عهد جديد، مستقيماً درباره تثليث سخن به

 

روشن ترين نمونه اش، مبحث .  اين مفهوم، از همه طرف، برضد بسياري از آيات و مباحث كتاب مقدس است
 .آيات زير، آشكارا، گواه اين مطلب هستند.  يگانه پرستي است

 

 :عيسي براي همه روشن كرد كه فقط يك خدا وجود دارد
 

�  5�� ت� را �5����)                                                     ز��J5 ج�و�5 از ا�0 را� ��7 (�5 
 .... � ت� ت��F *5ا& ح�9�9 ه'��

 ]١٧ : ٣ا���� ��ح��،                                               [
 

 :خدا اين كلمه را فقط در وصف خود بكار مي برد.  خدا قادر متعال است
 

�� ��د، *5ا �# او ��ه# ش5 و IJ)و �Uن ا�#اه�, ��د و �� �� : 
 ....07 *5ا ه'�,، -�در �B�7ل

 ]١٧ : I�١# ��5ا�=،                                              [
 

.  هيچ كس و هيچ چيز نيست كه داراي قدرت حقيقي باشد.  قادر متعال يعني اينكه تمام قدرت ها از آن اوست
 .  ي گيرد، و هيچ كس در آن سهيم يا شريك نيستتمام قدرت ها از خدا سرچشمه م

 

 :قادر متعال فقط يكي است!  اين كلمه مناسب هيچ كس ديگر نيست
 

 07 *5ا ه'�,،  � د�$#& در  ��ر 07 ��')؛  
('�� 07 #�x� �6V07 *5ا ه'�,، و ه�. 

]                                             ،�L� ء��B٤٦ : ٩اش [ 
 
 

 اريخي تحوالت ت
در قرن هفتم ميالدي يك روحاني . مرام تثليث، خيلي زود، در تاريخ مسيحيت به عنوان يك بدعت شناخته شد

 در دفاع از سنت هاي خود گفت كه اين سنت ها به همان اندازه از كتاب 61شرقي بنام جان داماسكاس،
تثليث، يا ماهيت خدايي داشتن، يا  شما در هيچ جاي كتاب آسماني كالمي از ”:آسماني فاصله دارد كه تثليث

  گرچه، جان داماسكاس قبول مي كند كه اين سنت ها، و “.عيسي نمي بينيد)  بشري–خدايي(ذات دوگانه 
 -حلول خدا در قالب انسان بدعتي بيش نيست، ولي به دفاع از آنها ادامه مي دهد زيرا به اعتقاد او، آنها سنت

اسطوره " كتاب 133به صفحه . (ا رسيده است، بايد گرامي داشته شوندهايي است كه چون از پدران ما به م
 .) نگاه كنيد"حلول خدا در قالب انسان
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  John of Damascus 
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عوامل بسياري در .  مرام سه خدايي، پس از اختالف نظرهاي فراوان، به تدريج، در طي چند قرن شكل گرفت
، ) سال پس از ميالد160حدود  (62النآيين رسو: شكل گيري و توسعه اين مرام مؤثر بودند كه مهم ترين آنها

، شوراي ) سال پس از ميالد325 (64، شوراي نيقيه) پس از ميالد380 تا 318حوالي سال هاي  (63مناقشه آريان
حدود  (67، و آيين آتاناسين) سال پس از ميالد451 (66، شوراي چالسدان) سال پس از ميالد381 (65كنستانتين

 .  است)  سال پس از ميالد460
 

دارد، پديد آورد، ] خدايي[ ميالدي اين بيانيه را كه پسر، ماهيت پدري 325اي نيقيه براي اولين بار در سال شور
پس از پنجاه سال، آيين آتاناسين در دفاع و اصالح از طرح نيقيه .  و درباره روح القدس چندان سخن نگفت

 . ز هست، پديد آمددر پايان قرن پنجم بود كه مرام تثليث به شكلي كه امرو.  برخاست
 

كاربرد عمده عبادي آن در غرب، در عشاء رباني است، و در شرق، .  آيين نيقيه در اصل به يوناني نوشته شد
ولي كليساي جهان غرب مطلبي را كه در متن زير در .  هم براي عشاء رباني، و هم براي غسل تعميد است

  :رق چنين نكرده استكروشه آمده است به متن اضافه كرده است كه كليساي ش
 

E� �� 07 *5ا،  � �5ر و -�در �B�7ل ا�) ا��Kن دارم؛ ��ز��5 & ���Kن و ز0�7،   
و ا��Kن دارم �� �t�7 E، ^�'� .  و �5�5�ور��5 ت�Kم ���V د���5 و ��د���5 ا�)

u�'7، ت��F �'#&  � *5ا �#ا& *�د J#%)، %#ز�5 �5ر ��= از �%#��= ج�Fن ه�   
�ر، *5ا& ِ/#ِف *5ا& ِ/#ف، %#ز�5، ��*�� �(�5، در ذات     ، ��ر �]*5ا& *5ا [

�5ر �6'�ن؛  � ه�U �K@ را �5�5 �ورد� ��د؛  '�  � �#ا& �7 �دم ه� و ] �7ه�)[�� 
�#ا& ���ت �7 از ���Kن �� ز0�7 �57، و ت��Y روح ا�59س در 7#�, �� #� ح��ل 

    #j�>� �jZ�� (7�657؛ و در ز�7ن ح��7 �#  #د، و �� شE� �6 7#د در
/��m  (��5 ش5؛ او زج#  (�5 و �� *�| ��#د� ش5؛ و روز ��م، دو��ر� �� 

���O) او زوال  .  ش��6 و جZل، ر���*�@ ��%)، ت� ز��5 و 7#د� را داور&  �5   
5��� �K�. 

  

و [، �#ور و ز��J5 �<=؛  '�  � از �5ر ]ا��Kن دارم[�� روح ا�59س ] 07[و 
ا� �5ر و �'#، ^�Lدت و ت'u�L ش�د؛  '�  � �#U(J �K#%)؛ و ���5 هK#] از �'#

 . ���L7#ان �� او در �IJ$� ��د�5
 

، و s'� ت5�KB را �#ا& ]ا��Kن دارم[�� روح ا�59س، و  ��'�& ر��tن ] 07[و 
  �J5ن، و %#ا ر��5ن ز��Jر ر���*�@ 7#د�x�5{ �7  �,؛ و در ا��fه�ن ت��J �I^

�0�7. �#ا& ج�Fن ه'�,. 
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  Apostles Creed 
٦٣

  Arian controversy 
٦٤

  Nicene Council 
٦٥

  Council of Constantinope 
٦٦

  Council of Chalcedon   
٦٧

  Athanasian Creed 
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تا مدت ها چنين تصور .  نيقيه پيچيده تر از آن است كه بيشتر مردم آن را درك كنندتحوالت تاريخي آيين 
 ميالدي، در شوراي 381 ميالدي عنوان شد، و در سال 325 براي نخستين بار در سال •مي شد كه اين آيين،

ا اكنون به آنچه م.  اينك با كشف اسنادي از آن دوره، اين پندار عوض شده است.  كنستانتين بسط داده شد
عنوان آيين نيقيه مي شناسيم احتماالً بر پايه آييني بود كه پيش از آن براي غسل تعميد وجود داشت و براي 

 . اولين بار، پس از آنكه عنوان شد، در شوراي كنستانتين بسط پيدا كرد
 

كيل جلسه داد، از  ميالدي تش448 مي توان فهميد كه هنگامي كه اين گروه در سال 68از جريانات شوراي رابر
اين شورا به اين دليل تشكيل شده بود كه درباره درك      .  آيين نيقيه، بيش از يك گزارش وجود داشت

اين راهب متني     .  سوال برانگيز يك راهب بلند پايه صومعه محلي درباره ذات عيسي رأي گيري كنند
به كتاب (ث هيجان و بحث و مجادله در شورا شد قديمي تر از متن آييني كه بكار برده مي شد آورد، كه باع

  69).اسطوره آغاز مسيحيت، اثر رابرت ويلكن نگاه كنيد
 

براي مثال، حوالي سال .  حتي پيش از آنكه آيين نيقيه شكل بگيرد، غير معتقدان به تثليث را اذيت مي كردند
ا به اعتقاد او عيسي بشري بود كه   زير70 ميالدي، كليسا در نشست خود، اسقف انطاكيه را محكوم كرد،270

 .  كالم خدا در او ساكن شد، همان گونه كه منطق يك شخص در شخص ساكن است
 

مناظره پرشوري نيز .  تا اينجا به مناقشه هايي پيرامون درك هاي گوناگون از ماهيت عيسي اشاره كرديم
 سرچشمه از پسر  و كه از پدر… و روح القدس”: صورت گرفت كه آن اين است71پيرامون عبارت فيلييك

  شركت داشتن پسر، در موجوديت روح القدس، عقيده اي بود كه در قرن ششم ميالدي پيدا شد و كم “.گرفت
كليساي جهان شرق هنوز هم آن را . و فقط كليساي جهان غرب آن را پذيرفته است.  كم به متن اضافه شد

 .از اين رو، مناقشه همچنان ادامه داد.   مي داندتكذيب مي كند، و آن را خطايي در تعاليم مذهبي
 
 
 

 ديدگاه هاي الهيون
 ما به ديدگاه هاي تاريخي توسعه اين مرام اشاره كرديم، ولي ديدگاه هاي روحي و مذهبي آن چه مي شود؟ 
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 مترجم .   سرچشمه گرفتاز پسر  وند از پدر منظور، موضوع روح القدس است كه گفت  
٦٨

  Robber Council 
٦٩

  ، ا��(�رات "Robert L. Wilken"، ��ش�� & " The Myth of Christian Beginnings" ��م  ��ب  

     Doubleday & Co ١٩٧١، ��ل . 
٧٠

�ن ا�D9 ا��O ��  � در ��sز �<=   �� ،�� �Oا� D9�6 ٤ ا�0 ا�� ،,��IJ 0>� ن� .  ��') از 
٧١

  Filioque 
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 در اسطوره حلول خدا" استاد دانشگاه برمينگهام در رشته الهيات، و مؤلف كتاب 72وود،. جي. جان هيك اچ
، توسعه مرام تثليث را به بشري نسبت مي دهد كه همواره گرايش دارد پايه گذار دين را فراتر از "قالب انسان

همانطور كه در بخش دوم اين كتاب اشاره شد، او ميان اين تثليث و تثليث بودايي ها .  هويت واقعي او بداند
  :او مرام تثليث را چنين جمع بندي مي كند.  كه هرگز بودا آن را تعليم نداد، وجه تشابهي پيدا كرد

 

��زJ#د�, �� �7ض�ع ��t �#دن �E ا�'�ن ت� �97م ا��ه�)، و ا����j�L از �7ه�) 
^�'�  � ^�-L) ��^[ ش5 7'�.��ن ارت5 �، ^�'� را ه�VKن *5ا& �'#& 
     &#)� �J5ا�'�ن ح��ل  #د�، و دو0�7 ش<� ت]��[ ا�)  � ز� m��5���L  � در -�

 او ت��F �'# *5ا ��د  � �5ر از ازل او را �� %#ز��K� ”   &5ت ���0 ����9، در . دارد
J#%�� ��د، او ��ر ��ر، و *5ا& را���0ِ *5ا& را���0 ��د، و %#ز�5&  � ��*�� 

  و�� ا�0 �� ���V  � ^�'�& ت�ر�<� از رو& O�7{ و  “.�(5، از �E ذات �� �5ر
 .... �ر %#ق داردا��t5ل ت��B, داد� ا�)، �� ��5اش�� ا�)، �'�

 
جان هيك يادآور        .  اصطالح خداي پسر كه يك جزء مهم تثليث است، هرگز در انجيل يافت نمي شود

 كم كم "پسر خدا" همچنانكه تعاليم مذهبي در طي قرن هاي متمادي گسترش مي يافت، عبارت ”مي شود،
 ). 175 همانجا، صفحه (“.، و دومين شخص تثليث تبديل شد"خداي پسر"به 

 

ميشل گولدر، معلم الهيات، و از اعضاي پرسنل دانشگاه برمينگهام، بخوبي نشان مي دهد كه تثليث يك بدعت 
  :است

در ات�ق ا���xر �('�� ��دم، و  .  07 �#ا& د�5ن ��K�� Eر �� ���Kر���ن ر%�,... 
�� �6(�5  � دو  (�= 7'�.� �� 07 ������5، ��6 از ���F از J#و� �j

J#$�� ،ه� ��د ('��در �x� �� (   �.O# 07، در �ن ز�7ن( و د�$#&  �٧٣(��
��  �  �ر د�$#& .  ����0 ت# -#ار داش)، و %#�7ن ه� را ر^��) ��K  #د��از 

�5اش��,، �B�Lj ا�)  � در��ر� ا���Fت �� �.[ و �IJ$� �#دا*��,، و در ا�0 
،(IJ 07 ('����)�J#$��  (و-�� دو� ،��/�%” @�U E� در ،m*  ؛('�� Eش

 �� ��^� ٧٤، *�اه# “^�'� ه#J@ %6# �6#د  � *�دش ش<� دوم ت]��[ ا�) 
�زارده��5 ��د .  ��6 *�رد (F07، �<��ن او از دو ج #x� ��– 07 �6اول ا�� 

�� ا���6 (ه�K(� %6# �7  #دم  � ^�'� *�دش را ش<� دوم ت]��[ �7 ��5اش) 
 ش�F�5� �  5 ا�)  � 0��U ، و ح���IJ t)*�د، ه#J@ �� ا�0 �7ض�ع اش�ر� �6#د

و دوم ا���6 دو�) �5اش�,  (�(� 7#ا ��5 ده5  � از  ��'�& ر��L�  . �Kد� ا�)
��، /�L�) . �.Iد��K٤٨ه .( 

 
 
 

                                                 
٧٢

 "John Hick,H.G.Wood"، ��ش�� & "The Myth of God Incarnate " ��م  ��ب  
٧٣

  Congregationalist 
٧٤

   &�$�IJ �57 ��د  � از  '� ^��دت  �5 و�  اح�E� tً�K *�اه# روح��� ��د  � �#���ر ��د �� �� ���Kر���ن 
���F را ش��5     . 
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وقتي به آيين نيقيه نگاه مي كنيم به آساني مي بينيم كه بشر چه گرايشي به گزاف گويي و باال بردن بنيانگذار 
 و "خداي خدا"واضح است كه وقتي عيسي را .  الف ميل و دستور او باشديك دين دارد، گرچه اين كار، خ

آدمي بياد .  مي نامند، احساسات افراط گرايانه و مبالغه آميز خود را برمال مي كنند"خداي صرفِ خداي صرف"
اتر هنگامي كه عشق از حد فر. “ هرآنچه از حد فراتر رود، به مخالف تبديل مي شود”:حكمت عامه مي افتد كه

.  رود، به حسادتي غير قابل تحمل، و احساس تملك تبديل مي شود، كه سرانجام به نفرت مبدل مي گردد
.  آشكارا، هدف نويسندگان آيين نيقيه اين بود كه عيسي را به چشم پيروانش باال ببرند و بيش از حد عزيز كنند

 به حدي كه براي خود عيسي نيز –ي شد و گرايش هاي تعصب آميز آنها منجر به انحرافات جدي در پيام عيس
  :مايه ترس و وحشت بود

 

 ه�E� C از  '���  � 7#ا �#ورد�Jر �<�ا�5، �� �6�7ت ���Kن وارد �<�اه5 ش5            ”
�ورد                                         �7 ����Y9% �6  '�  � اراد� �5ر 7#ا  � در ���Kن ا�) �

 . د �7 ش�د�� �6�7ت ���Kن وار
،(IJ 5ن روز %#ا ر�5، �'��ر& �� 07 *�اه�� ه��7�$  � 

��� �7 ���م ت� ��Lت �6#د�,؟’ �-�  ا& �-�، ا& 
��� د��ه� را ���م ت� ��#ون �#ا��5,؟  
�@ات �'��ر& ���م ت� �6#د�,؟ B7 و‘ 

 .07 ه#J@ ش�K را �(��*�, ’��$�� /#�.ً� �� ا�(�ن ا^Zم *�اه, داش)،
 “ ‘!5، ا& �5 �راناز 07 دور ش��

]                                         �f% ،��7 ��� ]                             ٢٣ ت� ٢١ از ٧ا�
 

.  نمي توان بي آنكه به ديدگاه هاي ديگر، در كتاب آسماني بعدي نگاه كرد، تثليث را مطالعه و بررسي كرد
  : الوهيت براي عيسي، و اصوالً تثليث را محكوم مي كندمثالً، قرآن، با شديدترين لحن ممكن، مفهوم

 

�ًBO- ���'  55  � 7#ت5 ش�5 ا����J �7  
 .   u�'7، �'# 7#�, ا�)ه�Kن *5ا

  ^�Lدت  ��5؛را *5ا& ��� ا�#ا���، ا”  IJ u�'7)،ش<�
 “ . 07 و �#ورد�Jر ش��K#ورد�Jر

  *5ا �َوَرد، ش#| *5ا  � �� ه# �.�& �� ه#
()Fح#ام  #د� ا�)، و را �# او�  

 .   دوزخ ا�)�#��ش�=
 . ه�C ��ور& �<�اه�5 داش)���6Kران

�ًBO- ���'  55  � 7#ت5 ش�5 ا����J �7 5ا* E� ت]��[ ا�) ث�[ از. 
Cد ه��LB7('�� 5ج@ *5ا& واح &                   . 
#Jر را ت#| ا��IJ 05��6 ا��  

 .*�اه5 ر���5 درد��| ��  '��� از ا�(�ن  �  �%# ش5�5 7��زات
��� ��Jت��� *5ا �� در �K� ،5��  7#زش او و از�  ��K *�اه�5؟ 
 . و �<(��($# ا�) �7#ز��5، *5ا
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،u�'7 =�� ��  ��') �'#7#�,، ر��
  ر���L- �  ��t از او ��د� ا�5، 5���7

 . ��د �7در او �E ِ-�5'� و
 .  2sا �7 *�رد�5دو �ن

���ت را �#ا& ���ن روش0 #$��7 ���$U �   و ،,��  � 
 !   � U$��� ��زه, در ا�.#اف �'# �7 �#$��5�#
  ��ت�ان ا��Fر ���LB7    �  5��  �7 �J5دان �#ا�# در *5ا ��� ج@ ”�$�،

 “.�)دا���#ه�U �K@ و  ش��ا، *5ا �7 ت�ا��5 �� ش�K ز��ن ر����5، و �� ��د؟ ��
�ن، ��ر� [                                                           #-٥ ��� ]٧٦ ت� ٧٢ از 

 
 

 ادامه بحث يگانه گِرايان و تثليث گِرايان 
مهم است بدانيم كه بحث و مجادله ميان يگانه گرايان و تثليث گرايان هنوز هم وجود دارد، و اينكه بخش 

ي يكي از     حت.  قابل مالحظه اي از مسيحيان امروزي تثليث را به عنوان يك مرام قابل قبول، نپذيرفته اند
 .   را براي خود برگزيده است"يگانه گرا"فرقه هاي مسيحيت نام 

 

، ديدگاه مسيحيان يگانه پرست امروز را درباره تثليث به )گروه اتحاد(در سال هاي اخير، گروهي بنام يونيتي 
  : مي نويسد نام دارد، اريك باترورت76"ابزارهاي شگفت انگيز ذهن" در كتاب آنها، كه 75چاپ رسانده اند؛

 

 (b��'��ر F7, ا�) و�� ا����Lط ج�Fن 7'�.�) از ا�Zً7�  �K�  0 " روح ا�59س"
*5ا در ��    (�� �KJن ���F، روح ا�59س ��6 از ا-��م �� ���J ا�)  .  ��در�) ا�)

؛ از ا�0 رو، �ن را �� ��^� %#دّ�) ��ش����5 ا���J �  5 در دوران ز��J5 �7 )ت0
 .  ات�Iق ا5�%

 
در ت�K��Bت ^�'� ح�� �U@& ��')  � در ا�0 . ]��[ �� ^�'� ش#وع �(�FI75م ت

ا�0 ا/ZOح� ��د  � در ����� تZش ا�D9 ه�&  . ��ر� دو���IJ ��F ش�5 ��ش5
57��m تD�#B �(��5 �� وج�د �O7 در ش#ح �����7زش� ��د .   ��'�& او �L�� و

�� ه# رو، .  ش) � ش��5 در ز�7ن *�د، �#ا& 7#دم �ن روز�Jر، ��B7 *�/� دا
tزم ا�) �� وض�ح ت�LB# ت�ز� ا& از �ن ��f� �� �  5��6#ت و �.0 ز�7ن �7 

5� .   ه�Kه�� ��ش5، و در د���& ج5�5 �$�
 
 
 
 
 

                                                 
٧٥

  Unity Village, Missouri ٦٤٠٦٥) ( 
٧٦

، ا��(�رات "Eric Butterworth"، ��ش�� & "The Magnificent Tools of the Mind" ��م  ��ب  
Unity Village &�7 زور (� .،  ت�ر�n �5ارد٦٤٠٦٥، ا��
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 جمع بندي 
بلكه آن نشان دهنده گرايش بشر است كه هركس را كه .  مرام تثليث، در انجيل، و يا از تعليمات عيسي نيست

 . ي برد كه از او بت مي سازددوست دارد چنان باال م

 
.  آيين نيقيه، يكي از معروف ترين بيانيه هاي اين مرام است، ولي رويدادهاي زيادي در توسعه آن مؤثر بودند

 .اين مرام در طي قرن سوم و چهارم درست شد، و بحث ها و مناقشه هاي بسياري به ميان آورد
 

 .هنوز اين بحث به پايان نرسيده است
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 بخش هفتم 
 

    بره ي قرباني خدا ؟ 
 
 

يكي از مرام هاي بنيادي مسيحيت جديد اين است كه عيسي بر صليب كشيده شد، بسيار زجر كشيد، و با 
پيامد قهري اين نظريه اين است كه آدمي بايد .  خواري و ذلت از دنيا رفت تا بشريت را از گناهانش نجات دهد

 .ه عنوان ناجي شخص خودش قبول كند تا بتواند به سلطنت خدا راه يابدعيسي را ب
 

از آثار ناگوار اين مفاهيم، اين است كه بسياري از مسيحيان بجاي اينكه به درگاه خدا دعا كنند، به عيسي دعا 
ي است اگر شما ايمان داشته باشيد كه كسي شما را نجات مي دهد طبيع.  مي كنند و از او حاجت مي خواهند

     . كه او را مي خوانيد و از او درخواست مي كنيد
 

در برخي از مواقع اين شك ها باعث شد .  برخي ديگر از مومنان پاكدل در درستي تمام اين مطالب ترديد دارند
هر نظريه اي از چيزهاي غير معمول .  نظريه هايي پيدا شود كه درستي مصلوب كردن عيسي، زير سوال رود

معموالً نظريه اين است كه كس ديگري بجاي .  زهاي عجيب و غريب در اين باره داده شده استگرفته تا چي
عيسي كشته شد و عيسي خودش از اين وقايع جان سالم به در برد و در مكان يا مكان هاي ديگر جغرافيايي 

 .به پند و موعظه پرداخت
 
 

 داليل شك 
جود دارد اين باشد كه، از يك ديد كامالً منطقي، مفهوم بر شايد يكي از داليلي كه اين شك ها و نظريه ها و

تركيب مرام .  صليب كشيدن در مسيحيت، با توانايي، و مهر و گذشت كه از ويژگي هاي خداست منافات دارد
پسري عيسي براي خدا و بر صليب كشيده شدن او، تصويري از يك خداي ناتوان مي آفريند كه قادر نيست از 

كند، يا حتي از اين هم بدتر، تصويري از يك خداي بي رحم است كه عمداً موجباتي فراهم فرزندش حمايت 
 . كرد كه مي بايست فرزندش به بدترين نحو زجر بكشد
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اين انديشه كه فقط .   و آن موضوع مسووليت فردي است–موضوع بسيار مهم ديگري در اينجا مطرح است 
يكي از .  پردازد با مفاهيم آزادي انتخاب و مسووليت فردي منافات دارديك نفر كفاره گناهان بشريت را ب

هر كس .  اصول بنيادي دموكراسي غربي اين است كه هيچ انساني مسوول اشتباهات انساني ديگر نيست
شخصاً مسوول اعمال خودش است، و از آزادي انتخاب برخوردار است و در نتيجه ي تصميمات خود، به چيزي 

 .   بد، يا چيزي از كف مي دهددست مي يا
 

 "هر آنچه بكاري برداشت مي كني"اين سخن كه .  بي گمان اين مفهوم در كتب آسماني چيز غريبي نيست
 :در سراسر كتاب مقدس به رشته تحرير درآمده است

 

 ،5�#%� ه�$��7  � *5ا در ��sز 7#د را 
5�#%��زادا�� ا��<�ب  #د  �V�� }Lj او را . 

 .، �7 ت�ا��5 از اح�6م ��#و&  ��5اJ# �<�اه�5
 .��#و& از ���V او �5ان %#�7ن داد� ا�) �(��� و%�دار& �� او�)

�ت= و �ب در �#ا�# ش�K -#ار دارد؛  
 .  د�) *�د را �� ��& ه#  5ام  � �7 *�اه�5، دراز  ��5

]                                                       �f% ،�١٦  ت١٤ از ��١٥#اش [ 
 

كتاب سيراش در عهد عتيق همواره به عنوان كتاب نامه اي كه از سوي خدا وحي شد مورد قبول كليساي 
آنچه .  كاتوليك ها بوده است، ولي خوانندگان پروتستان با آن آشنايي ندارند زيرا آن را در كتاب خود نمي يابند

مطلب بعدي كه نقل قول      .  اب مقدس استدر باال نقل قول كرده ايم نشانگر اصل آزادي انتخاب در كت
مي كنيم نشانگر آن است كه هر يك از ما بنا بر آنچه خود آزادانه انتخاب مي كنيم كيفر مي بينيم و يا پاداش 

   :مي گيريم

 ه��K$���  � رحK) او �@رگ ا�) 7��زات او ��@ �@رگ ا�)؛ 
�= �7رد داور& -#ار �7 ده5�K^ا }Lj او ه#  � را. 

 ��J Cه�6ر& ��K ت�ا�5 �� ����U �Vول  #د� ا�) �$#�@د؛ ه�
 . *5ا ا5�7 را���E� 0 7#د را اج��) �7  �5
 ه#  � ���6  �5 ��داش �ن را �J �7#د،

���V  #د� ا�) ج@ا داد� �7 ش�د }Lj �  #ه. 
]                                                �f% ،١٤ ت� ١٢ از ��١٦#اش [ 

 

 : در عهد جديد مي بينيم“هر كس آنچه كاشته برداشت مي كند،” را كه اين جمله
 ه# � ���5 �� ا*Zق و ر%��ر *�د ��$#د؛  

 ا�U #J@& د��� �#���5& او�)، 
 . �#ا& �ن ا�)  � �ن ت�%�{ ه� از �ن او�)، �� از �ن د�$#&

 ....ه#  � 7'�ول ا^�Kل و  #دار *�دش ا�)
 .� ا�) �#داش) �7  �5ه#  5ام از �7 ���V را  �  �ش�

]                                                �f% ،��jZs ٧ ت� ٤ از �7��٦ �� 7'�.��ن[ 
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   :قرآن هم از نظريه مسووليت فردي سخت پشتيباني مي كند
 

                               ه'����J �7،5ه�ن  �� ش�K 7'�ول ”�$�،
 “.��,و �� �7 7'�ول ا^�Kل ش�K ه'

�ن، ��ر�                            [#-٣٤ ��� ٢٥ [ 
 

هر يك از ما فرداً در برابر .  قرآن به وضوح بيان مي كند كه هيچ كس نمي تواند گناه ديگري را بر دوش كشد
 :خدا مسوول هستيم

 

Cه�ن د�$#& را ه���J �  K�#دارد� � . 
  .  �ره�& *�دش ا�) ا�'��� 7'�ول ه#

 ]٣٩ ت� ٣٨ ���ت ٥٣-#�ن، ��ر�               [          
 
 

 خدا همچون نجات دهنده 
اگر هر كس آنچه را كه كاشته است .  در اينجا موضوع عيسي مسيح همچون نجات دهنده به تصور مي آيد

برداشت مي كند، چگونه عيسي مي تواند نجات دهنده باشد؟ چگونه ممكن است كه او مسوول تمام گناهان 
  فقط آن كس كه مي تواند توبه ما را بپذيرد و گناهان ما را پاك كند •اشد، و يا آنها را خنثي كند؟بشريت ب

 .  قادر است چنين كند
 

 :بيگمان، سراسر عهد عتيق، فقط خدا را به عنوان ناجي معرفي مي كند
 

 =���Kدش H�Kداود در روز&  � *5ا او را از د�) ج 
 . ا�0 �#ود را �#ا& �#ورد�Jر �#ا��5و از د�) ج���ت ره��� داد  ��Kت

 ا& �#ود�Jر، /<#� �B�- ،07 07، ره����5 07،  : ا�0 �#ود او�)
 ��# 7.�%} 07، ش���ر ���ت 07، ���$�� 07، ���� 07،

 . ��ج� 07،  � 7#ا از ز��ن ه� و ���m ه� در ا�7ن �$�� �7 دار&
 ] ٣ ت� ١ از ٢٢دوم ��f% ،��y�K  ��ب                                                [

 
در كتاب اشعياء نبي خدا خودش سخن مي گويد، و به روشني بيان مي كند كه فقط خودش نجات دهنده 

  :ماست

 

 
 

                                                 
•

 ا^�Kل ��7)  � �7 را ���ت �7 ده5 �� �� ج�F, واژ�Jن �7  �5؛ ��� د�$#& در -#�ن ه')  � �� �7        
5��KF% �7  ل ��7)  � ��7ن �7 و *5ا�K^�7 ش��5 ���6 ا�0 ا �O5  � ��7ن �7 و *5ا وا���'�� ��Lو ا� ���  � ا�0 او

��� (وا��O ا�)  ،�'�� �7#ج,).  ��٨٥ر� ا
 



 ٩٠

 ز�#ا 07 *5ا ه'�,، �#ورد�Jر ت�، 
 ....07 -5وس ا�#ا��� ه'�,، ���ت ده��5 ت�

 �7,،  � �#ورد�Jرم؛
��ت ده��5 ا& ج@ 07 ��')� . 

         ]                     �f% ،�L� ء��Bت  ٤٣اش��� ]١١ و ٣، 
 

  :او همين بيانيه بي قيد و شرط را در كتاب هوشع نيز تكرار مي كند
 

 07 از �#ز��F� #f7 0�7، و �#ورد�Jر ت� ه'�,؛
 ت� �s# از 07 *5ا& د�$#& ��K ش����،

 .و ��ا& 07 ���ت ده��5 د�$#& ��')
                         ]           �f% ،�L� H١٣ه�ش ��� ،٤ [ 

 
 

 مفهوم عيسي همچون نجات دهنده   
تازه آن هم، در سراسر چهار .  فقط در عهد جديد است كه از عيسي به عنوان نجات دهنده بشريت ياد مي شود

نويسد ونسان تايلور كه اين نكته را دريافته است مي .  انجيل، فقط دو بار عيسي را ناجي خطاب كرده است
  ):108 تا 107همانجا، صفحات (

 

    ,����� ����ن را در ا� a)�7 ,اه��>� #Jد، ا#L� دش ��م ��ج� را ��6ر�* �'�^
 �F��7 ���,  � ت5Bاد ا��L^ 0رت در ا���� ���� �'��ر  ,، و ت�ر�n �$�رش �ن، ��

�ن، در %5B�  . �f ��د� ا�) ���K7]�ل اج �Fدر ���م �6�7ت١١ت� ،�-�� ���� ��  ا�
���Uن د��5 �7 ش�د،  � ^�'� را  � ر��ل �#ورد�Jر ا�)، �� ^��ان ��ج�   

5�  �7 D/و ....  ���ا���� ��ح��، %�f (ج��m ت# از ه�K ا���6 در �FUر0�7 ا�
٤ 5�� ،٤٢(             5���J �7 �'�^ ه')  � ��7#& ه� در��ر� ���K� E� Y9% ،
 “. ��$�Kن ا�0 ��ج� ج�Fن ا�)”

 
و بار كه به عقيده ونسان تايلور، عيسي يك ناجي خطاب شده است، آشكارا، تنها ناجي ديگري كه غير از اين د

 :هر چهار انجيل از او سخن مي گويند خداست، نه عيسي
 

(IJ ,�#7 ��$�� : 
  ه'�� 07 ��د�ور �@ر�J *5ا�)،”

 روح 07 ش�د& را در *5ا  � ���ت ده��5 07 ا�) �7 ���5، 
 @�U�� 07 �� ه, ت�ج�  #د� ا�)ز�#ا او....“ 

]                                          �f% ،�-�� ��� ] ٤٨ ت� ٤٦، از ١ا�
 



 ٩١

در كتاب آقاي استرانگ تحت .   است"منجي"مفهوم ديگري در اين رابطه هست، و آن معني و مفهوم كلمه
گرفته ) اكثراً اشعياء نبي( عتيق  تمام مراجع براي اين كلمه، از عهد77عنوان جامعيت، و هماهنگي كتاب مقدس،

  :دو نمونه از آنها را در اينجا مي آوريم.  شده است، و همه آنها فقط و فقط خطاب به خداست
 

 *5ا  � ��ج� ت� ا�)، 
5��J �7 0��U ،(و ت� را از رح, �#ش�� ا�: 
�ن �#ورد�Jرم،  � ه�U �K@ را ��*�,،   07 

 و ���Kن ه� را �� ت�J ���F'�#ا��5م؛ 
 ه�$��7  � 07 ز0�7 را �0F  #دم، �U  '� �� 07 ��د؟  

]                                            ،�L� ء��B٤٤ : ٢٤اش[ 
 

 ا�0 را �5ان  � 07، �#ورد�Jر، �7�� ت�، 
 . و ره����5 ت� ه'�,، 07 *5ا& -�در ��9Bب ه'�,

]                                            �L� ء��B٦٠ : ١٦، اش [ 
 

اين مفهوم كه عيسي مي بايست با خواري و ذلت، و رنج و عذاب فراوان .  خدا منجي و رهاننده بشريت است
چرا خداوند قادر و .  از دنيا برود تا بشريت را نجات دهد مطابق كتاب آسماني نيست، و منطقي هم نيست

 بخشايشگر بايد به چنين چيزي نياز داشته باشد؟ 

 
 

  عذاب بكشند؟ چرا بايد
اگر عيسي به همان معني كه تمام افراد پرهيزگار پسران خدا هستند، : اين سوال به ناچار مطرح مي شود كه

پسر خدا بود، پس چرا خدا اجازه مي دهد آنها عذاب بكشند و رنج ببينند؟  اگر خدا به حال و روز مخلوقات خود 
 ادي و امنيت را در دنيا برقرار نمي كند؟اهميت مي دهد، چرا درد و رنج را برنمي چيند و ش

 

ولي آنچه هم اينك بايد بدانيم اين .  بسياري از بخش هاي بعدي اين كتاب درباره اين سوال منتقدانه است
اين سخن آغازين، همراه با .  است كه شواهد مسلمي وجود دارند كه عيسي، در واقع، هيچ عذاب نكشيد

 به طور خالصه، بدن عيسي،.  سيزدهم، به تفصيل شرح داده شده استشواهدي از كتاب آسماني، در بخش 
عيسي .   روح عيسي كه شخص واقعي است از دنيا رفت، شكنجه شد و بر صليب كشيده شدپس از آنكه

پيش از اينكه مأموريت خود را به پايان رسانيده بود، و روح او دقيقاً در لحظه اي كه از پيش مقدر شده بود، 
شكنجه گران عيسي بي آنكه بدانند، كالبد خالي از .  ، از دنيا رفتو بر صليب آويخته شودشكنجه شود 

 . عيسي هيچ زجر نكشيد.  روح او را كه ديگر چيزي احساس نمي كرد، شكنجه كردند و بر صليب آويختند

                                                 
٧٧

  Strong's Exhaustive Concordance of the Bible 
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 فرزندان خدا عذاب نمي كشند
 غير واقعي است، ولي آن به دفعات در به نظر مي رسد كه اين يك مفهوم.  فرزندان خدا عذاب نمي كشند
 :در تورات چنين مي خوانيم.  سراسر كتاب آسماني آمده است

 

 ا&  '�  � در ���� ح3#ت ا^�� �('�� ا&، 
 ،�� �� }�O7 و ز�# ���� -�در 

  ا& ���� 07 و �#ج و ��رو& 07،”�� �#ورد�Jر �$�،
 “ .ا& *5ا& 07  � ت� � 07 �# ت')

 م /��د،  ز�#ا او ت� را از دا
 .و از �j^�ن *�L[ ره��� *�اه5 داد
 و ت� را �� �#ه�& *�د �7 ��ش��5،  

 و ت� ز�# �����F= ���� *�اه� J#%)؛ 
 . را���ِ  او ��# و ���ه$�� ت� ا�)

 ت�، �� ���5 از وح(��  � در شm ا�) ��#��  
 و �� از ت�#&  � در روز �7 �#د؛

 و �� از �j^���  � در ت�ر��6 �7 *#ا57 
#F� (-و�#ا�$# و (%� . و �� از 

  ،5��� E� �U#J ه@ار �I# �� ��& ت� �7 
 و د� ه@ار �I# �� ج��m را�) ت�، 

 . و�� �@د ت� �<�اه�5 ر��5
 ا���L ت� �� U(, *�د �$�� �7  ��    

 و  �I# ش#�#ان را �7 ����،  
 U#ا  � *5ا را دار&  � �� او ���� �L#&؛ 

 . J#دا���5 ا&و ح3#ت ا^�� را ���$�� *�د
 ه��y &5��� C �� ت� �<�اه5 ر��5، 
  ،57� و ���Z �@د *��K ت� �<�اه5 

 ز�#ا او در��ر� ت� �� %#ش�$�ن *�د %#�7ن داد� ا�)، 
5��  {I�7 را� ه��) ت� را ح�Kدر ت �  . 

 و ���F ت� را �#و& د�) ه��(�ن �#�7 دار�5،
 . ت� �L7دا ت� ��& *�د �� ��$� �@��

  ا%�F� �7 &�� �B؛ت� �# �7ر و
 .ت� ش�# و اژده� را ����Kل �7  ��

]                                 �f% ،١٣ ت� ١ از ٩١ز��ر[ 
 

كه فرزندان خدا از هر گونه رنج و عذابي در : اين مزمور يكي از اساس ثابت در كتاب آسماني را اعالم مي كند
 يكي از –اب را ضروري بداند، فرضاً مانند عذاب عيسي اين با هر مرام و مسلكي كه نوعي عذ.  امان هستند

به ما اطالع مي دهد كه خدا   ) زبور(سراينده سرودهاي مذهبي .   مستقيماً در تضاد است–فرزندان عزيز خدا 



 ٩٣

تو را روي دستان خود ببرند، تا مبادا پاي .  به فرشتگانش فرمان داد كه در تمامي راه هايت از تو مراقبت كنند”
 “ .به سنگي بخوردتو 

 

.  آري، استثناهايي نيز در اين حكم كتاب مقدس وجود دارد، ولي چنين استثناهايي را مي توان توضيح داد
 نام نهاد، "آزمون ورودي"پرهيزگاران، پيش از آنكه به سلطنت خدا راه يابند، اول بايد آنچه را كه مي توان 

تزلزلي كامالً به خدا اخالص مي ورزد، آنگاه لطف خدا شامل هرگاه ثابت شد كه داوطلب، بي هيچ .  بگذرانند
 .  حالش شده و به خوشبختي كامل خواهد رسيد

 

به ما گفته شده است كه شيطان دينداري ايوب را زير سوال برد، و    .  يكي از بهترين نمونه ها، ايوب است
ايوب را به درد و رنج دچار كند، تا صداقت خدا بي آنكه محدوديتي براي شيطان قائل شود، به او اجازه داد كه 

 :و ثابت قدمي ايوب در اخالص به خدا ثابت شود
 

 ،(IJ ر�Jورد#� n��� ن در�Oش� �� و
��� ا��ب �� د��� *5ات#س ا�)؟   

��� ت�، او و *���اد� اش و ه�K دارا�� اش را �7رد ح��K) *�د -#ار �5اد� ا&؟  
 ت� �� ا^�Kل د�) او �# ) داد&، 

U ا�5&و#�'J 0�7ر����ن او را در �#ا�# �#ز� . 
��06 اtن د�) *�د را دراز  0 و �� ه# ���V دارد د�) �@ن، 

(IJ 5اه�* #I  و او ��= رو& ت� �� ت� . 
(IJ ن�Oر �� ش��Jو �#ورد : 

 ا��E ه�K دارا�� اش �� د�) ت')؛ 
 .Y9% د��) را �# *�د او دراز 067

 . ر%)�� ش��Oن از ح�3ر �#ورد�Jر ��#ون
]                                    �f% ،١٢ ت� ٩ از ١ا��ب[ 

 
شيطان، ايوب را پشت سر هم، به درد و رنج دچار كرد و يك ريز او را مي آزماييد ولي ايوب از اخالص خود به 

    :خدا متزلزل نشد
 

 �#*��) و �# ز0�7 ا%��د و ���5  #د،... ا��ب 
 �د ��#ون �57م، و IJ)، �#ه�� از ش6, �7در *

�� ��زJ �7#دم�� . و �#ه�� 
 *5ا داد و *5ا J#%)؛ 

 ! ��م *5ا L�7#| ��د
 .در ا�0 ه�K ا��ب ���J �6#د، و  ��6U#�0 �� ح#��7 �� *5ا �'L) �5اد

]                                                 �f% ،٢٢ ت� ٢٠ از ١ا��ب [ 
 
 
 



 ٩٤

بت كرد و از تمام آزمايشات شيطان سربلند بيرون آمد، خدا هر درد و رنجي را هنگامي كه ايوب ايمان خود را ثا
 :از او برداشت

 

 و ��@، �� از ا���6 ا��ب �#ا& دو���ن *�د د^�  #د، 
 �#ورد�Jر، دارا�� او را �� و& ��زJ#دا�5؛

 .�#ورد�Jر دو �#ا�# ���V ا��ب -ZًL داش)، �� او �<(�5
                           ]                    �f% ،١٠، ��5 ٤٢ا��ب[ 

 
 مورد قبول واقع شد و بخاطر صبرش در برابر آن "فرزند خدا"وقتي آزمايش ها پايان گرفت، ايوب به عنوان 

 . همه درد و رنجي كه شيطان به او رسانده بود، چندين برابر پاداش گرفت
 

يك نمونه خوب آن در .  ورد تأييد قرار مي دهدعهد جديد نظريه خوشبختي كامل براي فرزندان خدا را م
است كه فرزندان خدا را تشويق مي كند كه نگران خورد و خوراكشان ) 31 تا 28، از 12فصل (انجيل لوقا 

به آنها گفته شده است كه خدا از نيازهاي ايشان بخوبي آگاه است، و زماني كه خود را از آنِ خدا كنند، .  نباشند
 :بخود برآورده مي شوداين نيازها خود 

 

 اJ# *5ا �#ا& ^�D 7@ر^� 
  � ا7#وز �L@ و *#م ه'��5 و %#دا در �ت= ا%�5�6 �7 ش��5، 

 ،5�  �7 ��Fت ���Lا�0 ز� �� ���L� 
��� �#ا& ش�K ��(�# از ا�0 ت�K� ��F  �5، ا& �') ا����Kن ! 

('�� �Kش�5 �� ش��� �U �� 5ر��>� �U �6ا�� ا��#$�. 
 .  �#دار�5از �$#ا�� د�) 

 .7#دم �� ا^��9د د��� ه�K(� �� د��Lل ا��U 0@ه� ه'��5
 .�5ر ش�K �7 دا�5  � ش�K �� ا��U 0@ه� ���ز دار�5

 در ^�ض، ���O) *5ا را ه5ف -#ار ده�5، 
57� . و ���# �U@ه� �� د��Lل �ن *�اه5 

]                                   �f% ،�-�� ��� ]٣١ ت� ٢٨ از ١٢ا�
 

  جه گيرينتي
عيسي ما را .  كتاب آسماني به وضوح به ما مي گويد كه هر يك از ما آنچه را كه مي كارد برداشت مي كند

اوست .  اوست كه بايد به درگاهش دعا كنيم.  خداست كه ناجي هر يك از ماست، نه عيسي.  نجات نمي دهد
 . كه بايد خود را وقف خدمت به او كنيم

 

.    ه است كه از كساني كه با عبادات خالصانه خود فرزندان او شوند، حمايت كندبعالوه، خدا ضمانت كرد
 .  رنج و عذاب واقعي براي فرزندان خدا وجود ندارد) بداند كه(هرگاه كسي بتواند تحت حمايت خدا قرار گيرد، 

 



 ٩٥

.   گرفتار مي كندهمانطور كه داستان ايوب به ما نشان مي دهد، اين شيطان است كه آدمي را به رنج و عذاب
چنين درد و رنج هايي با محدوديت هاي ويژه اي همراه است، كه براي آن دسته از مردمي است كه پيش از 
راه يافتن به سلطنت خدا، آزمون ورودي را مي گذرانند، و يا براي افرادي كه به انتخاب خود، مي خواهند از 

 . قلمرو خدا دور باشند
 

 .ب مقدس، عيسي هرگز در طي آخرين روزهاي زندگي خود زجر نكشيدبنا بر اين رهنمودهاي كتا
 
 

  :اين رهنمود شامل حال همه فرزندان خدا مي شود
 

 .   ت�Kم  '���  � از روح *5ا ��#و& �7  ��5 %#ز�5ان *5ا ه'��5
]                                                     �f% ،١٤، ��5 ٨رو��7ن[ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٦

 بخش هشتم 
 

 خدا كيست؟

 
 
 
 ه��7�$  � �� ���Kن ه�& ت� �$�� �7  �,،

  � /�B) ا�$() ه�& ت')، 
  –و �� ��7 و ���ر���J  � ت� در ج�& *�د -#ار داد� ا& 

 �� ا�'�ن �U')  � او را ���د �ور&، 
 و �'# ا�'�ن  � �� او ت�ج�  ��؟           

                       ]            �f% ،٥ ت� ٤ از ٨ز��ر                      [ 
 
 

همه اديان .  خداي تعالي، آفريننده، نگهدارنده و فرمانرواي جهان است.  انسان در كنار خدا به كلي هيچ است
 .   توحيدي در اين اصل اعتقادي متفق القول هستند

 
 اين كردگاري كه همه قبول دارند كيست؟  خدا كيست؟ 

 
كتاب هاي آسماني به ما مي گويند كه كردگار، خدايي است بر همه چيز دانا، و توانا، كه در آنِ واحد در همه جا 

جايي براي شريك نيست، چه انسان باشد، .  حاضر است، و تمام امور و اصوالً هر ذره اي را تحت فرمان دارد
يد از تعليمات عيسي پيروي كنيم و فقط به خدا با درك اين موضوع، روشن مي شود كه چرا ما با.  يا چيز ديگر

 . اخالص ورزيم
 
 
 

 شك در فلسفه دين و تعاليم مذهبي
در حالي كه دانش ما در طي قرون متمادي افزايش يافته است، بسياري از بهترين نخبگان ما به دليل    

 است رويگردان       به آنها مي گويند، از هر چه دين"حقيقت دين"تناقض هاي آشكاري كه تحت عنوان 
 .  نتيجه اين رويگرداني اين است كه اكثراً حتي نمي دانند كه خدا واقعاً كيست و چه ويژگي هايي دارد.  شده اند
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ظاهراً .  حتي ميان مقامات ديني و روحاني، شك هاي فراواني درباره اوصاف و ويژگي هاي خدا وجود دارد
ت، يا رد وجود خدا غيرممكن است، و اثبات اينكه آيا خدا از همه چيز آگاه اكثريت بر اين عقيده هستند كه اثبا

مورتايمر آدلر، فيلسوف معاصر، با صراحت اين مطلب را بيان كرده .  و بر همه كار تواناست نيز غيرممكن است
     : مي گويد78"چگونه درباره خدا بينديشيم" كتاب خود تحت عنوان 16او در صفحه .  است

 

 7'��� وج�د *5ا، – ��Fد�)، 7'�.�)، و ا�Zم –�� اد��ن ت�ح�5& ش#ق در ه# 
او��L7 0.[ ا��Kن، در ه# �� د�E� . ،0 �7ض�ع ا^��9د& �� ا��Kن د��� ��')

ا�0 ا�)  � *5ا *�د را در ��ش�� ه�& 597س ��  ��ب �����K �#ا& �7 �ش�6ر   
 � *�د را �ش�6ر      ��6 از ����� �ن اث�Lت ا�0 �<0 ا�)  � *5ا�� .  �7  �5

 .  �7  �5، وج�د دارد
 

در .  به تازگي، بعضي از پيشوايان شناخته شده يهودي و مسيحي، قدرت و توانايي خدا را زير سوال برده اند
وقتي " كتاب پرفروش خود تحت عنوان 45، يك خاخام يهودي بنام كوشنر، در صفحه 1980اوايل دهه

   : نوشت79"ب رخ مي دهدپيشĤمدهاي ناگوار براي مردمان خو
 

اJ# �7 را ��@ 5���7 ا��ب و دو����=، �� ا��Kن �� *5ا�� ت�Kم ح�6,، ت�Kم -�5#، و 
ت�Kم ^��,، ��ر�7 �ورد�5، �#ا& �7 ه, دش�ار �7 ��د  � j#ز %6# *�د را در��ر�  

�6���U در  �د � �#ا& �7  . (*5ا ت��b# ده�,، ه�O��Kر  � �#ا& ���F دش�ار ��د
��د ��KFI,  � وا�0�5 �7 ه#  �ر& را ��K ت�ا��5 ا���م ده�5 و 7��Lر  ��@ �<) 

��د�,  � E� Zً[7 ا��Lب ��ز& ش6'�� را دور �#�@�, ز�#ا ���K� �F ت�ا�'��5 �ن 
و�� اJ# ���ا��, �� *�د ���t�L9,  � ).  را در�)  ��5، �� ا���K� �6 *�ا���5 

 ��$���'��ر& از �U@ه�& *�ب �U@ه��� ه')  � از د�) *5ا *�رج ا�)، 
 .  ا�67ن ��2# �7 ش�د

 
���6 �#ا& �U@ه�& �s#وا-�B �� *5ا ����7 ش��, و  &����$�� �7 ت�ا��, �
ا���xرات �� ج� از او داش�� ��ش�,، �#ا& ���V او �7 ت�ا�5 �#ا&  EK �� �7 ا���م 

 ��ب 597س 67#رًا از *5ا �� ^��ان ح��7 و��� . ده5، �� او ����7 ش��,
�Fر ش5  � ت�OU �  در ا�0 ��ر� @J#5 و ه��J �7 0>� ن�K��� ن، و�J��� ،���5ن

5��J �K� ��>� 5�5�9#، ����، و ���, ش% �F��. 
 

او در يكي از       .  كوشنر در صفحات بعدي كتاب خود، ديدگاه خود را از اين هم روشن تر بيان مي كند
اري نيست، ولي برخي از كارهاي اساسي را مي تواند خدا قادر به انجام هر ك"بخش هاي كتابش تحت عنوان 

  : مي پرسد148 در صفحه "انجام دهد،

                                                 
٧٨

،  Macmillan، ا��(�رات  "Mortimer Adler"، ��ش��  "How To Think About God" ��م  ��ب    
  �����١٩٨٠ر|، ��ل  

٧٩
، "Rabbi Harolds Kushner"، اث#"When Bad Things Happen To Good People" ��م  ��ب  

 . ١٩٨١، �����ر|، ��ل Avon booksا��(�رات 
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��� �7 ت�ا��5 *5ا را �L<(�5 و دو��= داش�� ��ش�5، ح�� و-��  � %5�5�KF او از   
ه# �.�ظ  ��7 ��')، ح�� و-�� او اج�ز� داد ش6') �<�ر�5، و از �5ش��'�، 

a7 در د���& او �Kر&، و �� رح�K�� ،ار�J�� &ه�@�U ن���س ش��5، و �#*� از 
�#ا& ش�K رخ ده5؟ ��� �7 ت�ا��5 ����7ز�5  � *5ا را ^��#s, 5.7ود�) ه��=   

 دو�) �5ار�5، و �L<(�5؟  
 

عجيب تر آن كه يكي از چهره هاي سرشناس جهان .  چنين كلماتي از يك چهره عالي مقام مذهبي بعيد است
 ياد       "كتابي كه جميع بشريت بدان نياز دارد"كتاب كوشنر به عنوان  از 80– نورمن ونسان پيل–مسيحيت 

 .مي كند
 

ميان فيلسوف هايي كه تسليم اين عقيده شده اند كه نمي توان وجود خدا را ثابت، و يا رد كرد، و پيشوايان 
 ما را به عصر مذهبي ئي كه قدرت مطلق خدا را انكار مي كنند، روشن است كه عليرغم دانش بسيار زيادي كه

 -هنوز در عصر تاريك جاهليت بسر مي فضا برده است، اكثر ما، تا آنجا كه به خدا و خداشناسي مربوط است،
 .بريم

 
 به دنبال مدرك 

او مي گويد .   به اينكه خدا وجود دارد، تفاوتي قائل شدعلم به خدا و ايمانچند سال پيش، مورتايمر آدلر، ميان 
آدلر در .  د براي معادالت رياضي و حقايق تجربي تثبيت شده، دليل موجهي باشد فقط مي توانعلمكلمه 

  : مي نويسد"چگونه درباره خدا بينديشيم" كتاب خود تحت عنوان 15صفحه 
 

اJ# ا��t5ل ه�، د��� ه�، �� ����� �J#& ه�، �7 را �� ���� ��ق ده�5  � وج�د 
9B7 ��t5  �5، ز�#ا �5ان و���� د��a5ا را ت*         ����� �#ا& ا�0  �ر ��%�� ا�,، �

 دار�,؟  اJ# ا��Kن  � *5ا وج�د دارد، و �� او �7 دا��,�7 ت�ا��, �$���,  � �7 
 ����9��  � �7 �5ان �� �#د� ا�,، از درج� �0�9  �ه= ��5ا  ��5،  � دB7 ��tد

��$��(�7ج�F *�اه5 ��د  �  ( �K�  ت ر��ض� و ح�9^�,ازtد�B7 &ا#� Y9%  }�
 �K�  5 از��� ��$��  EK �$�#�,، و ه�Kار� ا��Kن ت�#�� ت]m�L ش�5 ا���Iد� ش�د، 

�ن را ��2#%�� ا�, ��  �7 �  ���Kد داش�� ��ش�,  � ا�0 ش#ط را اض�%�  ��,  � ا����
ا^��9دات د��� �y  � ح9�9) ت�5f{ ش�5 در �ن Y9% �# ا��س د��� و �#ه�ن ا�)،   

  •].تa �5 07[%#ق دارد  
 

واست آدلر براي حقايق تجربي تثبيت شده كامالً موجه است، و اين دقيقاً همان چيزي است كه من درخ
 . اميدوارم در چند بخش بعدي اين كتاب بدان دست يابيد

 

                                                 
٨٠

  Norman Vincent Peale 
•

��'� ا��#& ا�)  ,��* 5� a�7#ج, .   ت 
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با استفاده از حقايق علمي ثابت شده و آنچه در كتاب هاي آسماني آمده است، نخستين شواهد فيزيكي ارائه 
 را به اثبات مي رسانند بلكه ثابت مي كنند كه او، خدايي است بر همه چيز دانا، و توانا، شده، نه تنها وجود خدا

و اينكه او همچنان بر كرسي نشسته است و .  كه در آن ِ واحد در همه جا حاضر است، و جهان را آفريده است
 . به اداره امور ادامه مي دهد

 

 اهميت نسبي آفرينش هاي خدا
ه از مجموع كتاب آسماني و علم بدست مي آيد اين است كه تصويري از اينكه خدا يكي از ثمرات مهمي ك

پيش از آنكه بتوانيم اين تصوير را درك كنيم، الزم است به كارهاي .  كيست و چگونه است، نمايان مي شود
د و جهاني در اين مرحله از تاريخ بشريت، گنجينه عظيمي از دانش درباره خو.   بينديشيم– آفرينش او –خدا 

حقايق ثابت شده اي كه در اينجا مي آوريم، به آساني در دسترس . كه در آن زندگي مي كنيم، كسب كرده ايم
 .  عامه مردم است

 

 از سياره زمين مايل 93 000, 000خورشيد .   مايل است8000, 000, 000مسافت پهنه منظومه شمسي ما 
از خط مرزي منظومه شمسي، سياره زمين با قطر .   ما مي رسددور است، و نور آن تقريباً ظرف هشت دقيقه به

 . مايلي اش، نسبتاً، ناچيز است8000
 

البته، خورشيد، يكي از ستارگان . خورشيد ما يكي از بيليون تريليون ستاره اي است كه در جهان ما وجود دارد
با اين همه، .  ز خورشيد ما استستاره درخشاني وجود دارد كه يك ميليون بار درخشنده تر ا.  كم نور است

ممكن است كسي، در يك روز روشن، چنان تحت الشعاع تابش انرژي اين ستاره كم نور قرار بگيرد كه   
 .آفتاب سوخته شود

 

وسعت كهكشان .  شايد خورشيد ما يكي از دويست بيليون ستاره اي باشد كه در كهكشان ما، راه شيري، است
  صد هزار سال نوري وقت الزم است كه از اين سر كهكشان به آن سر .راه شيري شگفت انگيز است

 را مايل 93 000, 000بياد داشته باشيد كه نور خورشيد، در هشت دقيقه، مسافتي به طول .  كهكشان برويم
 .  صد هزار سال نوري به آن طرف– مي توانيم وسعت راه شيري را تا حدي احساس كنيم –طي مي كند 

 

رين نقطه كهكشان ما، سياره زمين چه اهميتي دارد؟  زمين، بي آنكه نوري از آن ساطع شود، تا از دوردست ت
چه حد ديده مي شود؟ حتي اگر قوي ترين تلسكوپ هايي را كه امروز وجود دارند بكار گيريم، از مرز كهكشان 

 .خودمان هم نمي توانيم زمين را ببينيم
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 هستيم، سياره ما چنان كوچك جلوه مي كند كه تقريباً غير قابل رؤيت در حالي كه هنوز در كهكشان خود
اگر فرض كنيم كه وسعت كهكشان ما به اندازه اين برگ كاغذ است، نقطه آخري كه در پايان اين .  است

بياد داشته باشيد كه مسافت پهنه منظومه .  جمله گذارده مي شود، بسيار وسيع تر از تمام منظومه شمسي است
 مايلي اش، يك جايي در اين نقطه قرار 8000 مايل است، و سياره زمين با پهناي 8000, 000, 000ي شمس
 . دارد

 

اگر .   سال نوري از ما فاصله دارد2000, 000كهكشان همسايه ما، يا نزديك ترين كهكشان مشابه راه شيري، 
 را مجسم كنيم؟ زمين از آن فاصله چه به قلب كهكشان همسايه خود برويم، آيا اصالً مي توانيم سياره زمين

 اهميتي دارد؟ 
 

و هنوز، در .  اگر از كهكشان خود به نزديك ترين كهكشان برويم، ميليون ها سال نوري آن طرف تر رفته ايم
 .  همين جهان ما، تعداد زيادي كهكشان وجود دارد

 

82 و كارل ورتانن81، دانالد شين1950در سال 
ن و كهكشان هايش نقشه برداري براي نخستين بار از جها 

(از تاريخ نخستين نقشه، دانشمندان يك بيليون .  در آن زمان، يك هزار كهكشان نقشه برداري شد.  كردند
كهكشان كشف كرده اند، كه اين رقم يك ميليون بار بيشتر از تعداد كهكشان هايي است ) 1 ,000, 000, 000

 .   گزارش كرده بودند1950كه دانالد شين و كارل ورتانن در سال 
 

اگر تصور كنيم كه در يك سفر فضايي از كهكشاني عازم كهكشاني ديگر هستيم، مسافتي به گستردگي 
صحبت از بيليون ها سال نوري در جهان خودمان است؛ چيزي در .  ميليون ها سال نوري را طي مي كنيم

 گم كرده ايد؟  سياره ما در چنين جهان پهناوري آيا ردِّ سياره زمين را.   سال نوري26 ,000, 000, 000حدود 
 چه اهميتي دارد؟ 

 

اين خيلي مهم است كه ما اندازه و اهميت سياره خود را در نظر داشته باشيم تا بتوانيم اهميت نسبي مخلوقات 
 .، دريابيمناچيزي را كه براي مدتي كوتاه در اين سياره زندگي كرده اند، و ديگران آنان را به خدايي مي رسانند

  
 ه��7�$  � �� ���Kن ه�& ت� �$�� B�/ �  ,�  �7) ا�$() ه�& ت')، 

  –و �� ��7 و ���ر���J  � ت� در ج�& *�د -#ار داد� ا& 
 �� ا�'�ن �U')  � او را ���د �ور&، 

 و �'# ا�'�ن  � �� او ت�ج�  ��؟ 
]                                  �f% ،٥ ت� ٤ از ٨ز��ر    [ 

 
 

                                                 
٨١

  Donald Shane 
٨٢

  Carl Wirtanen 
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 !هفت جهان
اينك از اين همه عظمت حقيقتاً بهت زده مي شويم؛ بنا بر                                                                     

مراجع كتب آسماني، جهان ما كوچكترين جهان است كه                                                              
 كتاب مقدس به دفعات اشاره  ! ت جهان قرار دارددرون هف

                                                                            : كرده است كه چندين جهان وجود دارد

                                                                             
 ! در ا��5(� %#و رو�5

���Kن ه�، ح�� ���Kن ه�& �0�#،     
���Kن ه�& ���Kن ه�،  

 و ز0�7 و ه# ���V در �ن ا�)، 
 . از �ن *5ا�)،  � �#ورد�Jر ت')

]                              �f% ،���[ت #I�١٠ ��� ،١٤                              [ 
 

 ا��E  �')  � وا-Bً� ���ا�5 �#ا& او *��� ا& ���  �5،  
���= او را �5ار�5ز��J 0�#� &ن ه��K�� .                             #ا ���Kن ه�، و ح�� 

]                               �f% ،nر� ٢ ��ب دوم ت�ار��K٥، ش [ 
 

�E ج�Fن، �#ا& *5ا �#ود �<�ا��5، �K7 &ا 
 .ح5K �#ورد�Jر& را �'#ا��5  � �# %#از ���Kن ه�&  0F ��ار ا�)

�واز او 0��j �7 ا5�6%، �واز -5رت5�Kه= دار  Eا�� �  : 
 “! �� -5رت *5ا ا-#ار  0”

]                            �f% ،٣٥ ت� ٣٣ از ٦٨ز��ر[ 
 

در آيات فوق كه از عهد عتيق است، متوجه مي شويم كه آسمان ها، و آسمان هاي آسمان ها يا آسمان هاي 
 :لبي درباره آسمان سوم ديده مي شوددر عهد جديد نكته جا.  برين وجود دارند

 

  '� را در ^�'� �7 ش���,  � �FUرد� ��ل ��= �� ���Kن ��م �#د� ش5،  
 ��K دا�,  � و-�� �� ���Kن �#د� ش5، 

��� در ج', *�د ��د، �� Y9% روح او ��t ر%)، 
 . Y9% *5ا �7 دا�5

 07 �7 دا�,  � ا�0 7#د �� �F() �#د� ش5، 
��� در ج', *�د ��د، �� Y9% روح او �� ���Kن �#د� ش�K� �U#J5 دا�,  � ... 

]                    �f% ،7'�.��ن -#����ن �� �� ]         ٤ ت� ٢ از �7��١٢ دوم ��
 

                                                 
 

  *#��fا%@ود� �7#ج, ا�)ت ،. 
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تصويري كه از اين هفت جهان بدست مي آيد اين است .  آفرينش هفت جهان در قرآن شرح داده شده است
   :قرار دارند، مانند هفت توپ بيضي شكلكه آنها اليه اليه، درون يكديگر 

 

�%#�5ت� در ت�،  را ج�Fن هI) �)  �ا*5.  
 =��#%� .��LK ���� �Kد& رح�Kن ه�C در 

���! �0$�� *�ب  Cد   ه��LK  �7 ����؟ ���* ��   

�ن، ��ر�                                       [#-٦٧ ��� ٣ [ 
 

�%#�5،  را  � در ز0�7 ا�) ���Vا�)  � *5 �Kا& ش#� 
 (Iن ه� .د�� ح�K  5ل �5�5 �َوْررا ج�Fن ��� �� ���Kن �#دا*) و در 

���J ا�)ازاو  ���>� @�U �Kه .  
�ن، ��ر�                                    [#-٢ ��� ٢٩[ 

 

 عظمت خدا 
اين عدد .  ست سال نوري ا26 ,000, 000, 000قطر جهان ما، كه كوچكترين و دروني ترين جهان است، 

 . مايل مي باشد) 153 ,000, 000, 000, 000, 000( بيليون تريليون 153برابر با 
 

و اين غير از دسيليون اجسام آسماني است كه (در پهنه جهان ما، يك بيليون تريليون ستاره وجود دارد 
 كه  وقت الزم استسالد  ميليار32 بشماريم، ثانيه اي يك ستارهاگر ).  تعدادشان در جهان ما بي شمار است

 !وقت مي گيرد، آفرينش آنها كه بماندشمارش آنها تا اين اندازه .   بشماريم•]كوآنتليون تا 1 از[اين ستارگان را 
 

آيا مي توانيد پهنه جهان ما را تصور كنيد؟  آيا مي توانيد محيطي را تصور كنيد كه مساحتي به اندازه        
ي را دربرمي گيرد؟  با توجه به اينكه جهان ما جهان اول است، و جهان دوم  سال نور26 ,000, 000, 000

با توجه به اينكه جهان ما با تمام پهناوري اش كوچكترين جهان است، وسعت .  الزاماً بزرگ تر از جهان ماست
ان چه رسد به جهان چهارم، جه.  جهان سوم كه جهان اول و دوم را در خود گرفته است قابل تصور نيست

 پنجم، جهان ششم، و جهان هفتم؟ 
 

اينك چيز مبهوت كننده ديگري هست؛ براي آنكه بيشتر به عظمت مبهوت كننده خدا پي ببريم، خدا به ما  
 !در دست خدا درنورديده است هر هفت جهانمي گويد كه 

 

 . ��6���U5 ���5، �(��*�� ا را *5ا#J@ ه
  ��د؛ *�اه5 او ر���*�@ در 7ُ() روزت�Kم ز0�7، 

 . ا�)�ج�& J#%� اودر د�) را�) ه�K ج�Fن ه�  وا-H، در
���B5 و ت�Kاو  ��دش�6ه�� .�V5 �) �7  ��؛ �'� %#ات# از 

�ن، ��ر�                                                            [#-٣٩ ��� ٦٧[ 

                                                 
•

������ن  �  E�=  ١, ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠ 



 ١٠٣

 وصف بيشتري از عظمت او 
كه از عظمت خدا، قدرت بيكران، و وسعت دانش او سخن       تمام كتاب هاي آسماني مملو از آياتي است 

                      :مي گويد

 �#ورد�Jر �@رگ ا�) و ��tت#�0 ����= ه� �#ا& او�)؛ ... 
 .او �� ا�F) ا�)، و �#ت# از جH�K *5ا��ن
 ز�#ا جH�K *5ا��ن ا7) ه� �� ه�C ا�5، 

 . ا�7 *5ا، ���Kن ه� را �#ا%#اش)
Zل در ح�3ر او�)؛ ش��6 و ج 

 .����= و ش�د& در �67ن 597س او�)
 ا& -���L -�م ه�، از *5ا �5���$،   

 جZل و جL#وت �#ورد�Jر را ����=  ��5؛  
 ! �#ورد�Jر را �� جZل ��7= ����=  ��5
 ه5ا�� ���ور�5، و �� ح�3ر او �����5؛  

 .   *5ا را در ج��7 -5و��) ��5���#
  او ��#ز�5؛  ا& ت�7�K ز0�7، در �#ا�#

 .او ج�Fن را ���5ار  #د، ت� ج�L= ��5ا �5�6
 �$2ار ���Kن ه� ش�د&  �5 و ز0�7 *�ش ��ش5؛ 

 •“.ا�)) 7#دم و ��دش�� ج�Fن( *5ا، ��دش�� ”:�$2ار در ��7ن ا7) ه� �5���$
]                                   �f% ،n٣١ ت� ٢٥ از ١٦ ��ب اول ت�ار�                 [        

 
 او ش�Kل را �# �3%& *��� J �7'�#ا�5، 

 و ز0�7 را �# ��'�� 7'�6ت 2Jاش�� ا�)؛  
 او �ب ه� را در ا�#ه�& *�د �� ه, ����5 �7 ده5، 
 �� ا��.�ل، ا�# از ��$��� �ب ش�K� ��%�6 ش�د؛ 

 او ا�# را در �#ا�# -#ص J �7 ��7'�#ا�5 
 .ت� �() ا�# ���Fن ش�د
�ب ه�  uO� &0  #د� ا�) او �#ا��B7#ز& ت 

 .               ه�O��Kر  � �#ا& روش���� و ت�ر��6 7#ز& ت0��B  #د� ا�)
.                                                                                                ���ن ه�& ���Kن ه� از ت���n ر^5���& او �7@�@ل و �7<�6ب �7 ش��5

       ]                                                    �f% ،١١ ت� ٧ از ٢٦ا��ب  [ 
 

 ه�ن، *5ا �'� �#ت# از �ن ا�)  � �7 �5ا��,؛
 . ش�Kر� ��ل ه�& او را ��K ت�ان ج'���  #د

]                                            �f% ،٣٦ا��ب ��� ،٢٦[ 
 
 

                                                 
•

 �7#ج, ).  ٢�*#�0 ��ر� -#�ن، ��� ( *5ا، ��دش�� 7#دم ا�)  



 ١٠٤

 � ش5؛ ���Kن ه� ��  ��K *5ا ��*�
 ]. ��*�� ش5[ د�5�7 ش5 اوو ت�7�K �#��زان ��I� �� �F'�  � از ده�ن 

���  � در �O#& جHK ا�)؛ او �7  �5 5���7 HKب ه�& در�� را ج�  
 . و ���F را در ز�# ز0�7 ذ*�#� �7  �5
 �$2ار ه�K اه� ز0�7 از *5ا ��#��5؛ 

 . � دار�5 را �$�او�$2ار ه�K  '���  � در ز0�7 �� 0 ه'��5 ح7#) 
  IJ)، و ��*�� ش5؛  اوز�#ا 
 . %#�7ن داد، و -�y, ش5او

]                          �f% ،٩ ت� ٦ از ٣٣ز��ر  [ 
 

���Kن ه� از ش��6 و جZل *5ا ح��6) دار�5،  
 . *L# �7 ده5اوو �6�7ت از  �ر د�) 

 روز، �<0 را �� روز ��#ون �7 ر�@د، 
  �7 �9��7 mدا�= را �� ش ،m5؛   و ش� 

  ��K ا& ��') و �<�� ��')  � �واز �ن ش���5 �(�د؛ 
 ،5V�� �7 0�7در �#ا�# ز �F���واز  

 .و ���م ���F ت� ج�Fن ��-� ا�) 0��j �7 ا5�6%
]                                      �f% ،٥ ت� ٢ از ١٩ز��ر  [ 

 
اگر زمين، يا اگر تمام منظومه شمسي .   نيستاز مرز بيروني جهان، سياره زمين بيش از نقطه اي خرد و ناچيز

 و آنچه در آن است بناگاه نابود شود، در قلمرو خدا، چه نابود شده است؟

 
 

 خدا از همه چيز آگاه و بر همه چيز تواناست 
كتاب آسماني تأكيد مي كند كه عظمت خدا فقط در اندازه او نيست، بلكه در اين است كه او از همه اعمال ما 

  :است و تمام كارهاي ما را تحت كنترل داردآگاه 
 

  �#*�@د،                                        او*5ا ��  '�  � �� ��& 
 و در �� �7د��ت ا�0 د��� ��Lش5، 

5�  �7 (��Kا��7) �7 ده5 و از او ح . 
  -5رت5�Kان را در ���O *�د �$�� �7 دارد،   او

x� (.را د-�9ً� ت �F�� .# داردو ا^�Kل 
]                                 �f% ،٢٣ ت� ٢٢ از ٢٤ا��ب[ 

 
 
 
 



 ١٠٥

براي مثال، در انجيل متا، .  خدا براي ما فاش مي كند كه حتي از كوچكترين جزييات كائنات بخوبي آگاه است
 :“ تعداد تمام موهاي سر حساب شده است”عيسي به ما مي گويد كه 

 

]،(IJ �'�^ [”�'  5 از��#��  �� ��  � �7 ت�ا��5 ج', ش�K را ����د  ��5 و
 . ��K ت�ا��5 �� روح��ن د�) �@��5

 ��F# ا�)، از *5ا ��#��5  � -�در ا�) روح و ج', ش�K را 
5�  |Zه ,�Fدر ج. 

�(E �'��ر ���U@ ا�)؟ �J دو (K�- �  (ج@ ا�0 ا� ��� 
�(E ه, �5ون اZjع �5ر �����K ش�K �# ز7�J E� ا%���5 ا��.�ل، ح�� �K� 0�. 

 و ا�7 در��ر� *�د شE��6� ،�K �7ه�& �#ت�ن شK#د� ش�5 ا�)؛
                                                                                       “...�� �$#ان ه��L� @�U Cش�5
]                                 �f% ،��7 ��� ]٣١ ت� ٢٨ از ١٠ا�

 
 � ^�K{ �� ا�(�ن  #د و IJ)،^�'� �$�ه

” ،(�'� 06K7#�s ا& *5ا#� ��  ا�0 �#ا& ا�'�ن 06K7#�s ا�)، و
 “.�#ا& *5ا ه06K7 @�U �K ا�)

]                                 �f% ،�-#7 ��� ]٢٧، ��5 ١٠ا�
 

 :ه استاينكه خدا از همه چيز آگاه و بر همه چيز تواناست، در كتاب زبور نيز به روشني بيان شد
 

 *5ا از ���Kن �x# �7 ا%5�6؛ 
�دم را �7 ���5 ��� H�Kو ج. 

 .و از ت<) ث��) *�د ت�Kم �� ��ن ز0�7 را �7 �$#د
 او  � دل ه�& �E��6 ا�(�ن را �#ش�� ا�)، 

 .او  � ت�Kم ا^�Kل ا�(�ن را �7 دا�5
]                                        �f% ،١٥ ت� ١٣ از ٣٣ز��ر [ 

 
كه خدا بر نهفته ترين پندارها و كردارهاي بشر كنترل دارد، در انجيل لوقا، از قول مريم مقدس بيان شده اين

     :است

  *5ا  � ت�ا�5�K ا�) در ح{ 07  �ره�& �@رگ  #د� ا�)، ”
 ��م او 597س ا�)؛ 

 . رحK) *5ا �'� در �'� �#  '��� ا�)  � از او �7 ت5��#
  داد� ا�)؛ او د�) ُ�#-5رت *�د را �(�ن

 .او ا%#اد b7#ور را در ���IF ت#�0 ��5اره��(�ن �ش��I  #د� ا�)
 او �0�jZ را از ت<) ���O) �� ز�# ا�5ا*�� ا�) 

 “  .و %#وت��ن را �#���5  #د� ا�)
]                                    �f% ،�-�� ��� ]٥٢ ت� ٤٩ از ١ا�

 
 



 ١٠٦

���F را ��K دا��5  ' او ج@ �)؛او  ت�Kم ا�#ار �@د ��5 . 
 .  ه#�U در *(�6 و در���) دا���)�� او
  .� %#و ��K اJ#�5�% او� دا�= �
 ،  دا�� ا& در ^K{ *�| وج�د �5ارد��
 .  ��ش5(�5  ثL) �& ش$#ف�#و��5 ا در   �، *(��E# ت

�ن، ��ر�                                     [#-٦ ��� ٥٩[ 
 

 خدا بر زمين نمي افتد، و يكايك موها شمرده شده است، و هر دانه اي در حتي يك گنجشك هم بدون اطالع
حتي حركت پيوسته جوهر و كاغذي كه به آن نگاه مي كنيد تحت خدا .  استشده  ثبت ي شگرفپرونده ا

اين كنترل ذره بيني در كتاب مقدس به طور غير مستقيم بيان شده است، ولي قرآن به طور .  كنترل شده است
 :ز آن سخن مي گويداخص ا

 

                    �5، � ��ش ���B-�7 #در ه��$�Kن، 
>� �  ���K�� �ا��5، ه#  ��ب 

 ده�5،    � ا���م& �ره# 
 �7 ش�ه5ش ه'��,، 

 . ح�� از �.�x ا&  � �#ا& �ن �#���7 ر�@& �7  ��5
 �  ('�� &@�U ر ت��Jن ��ش5، از �#ورد�F�� 

 ، ذر� ا&َوزن  � اJ# َه,ح�
 .  ��ش5 �� در ز0�7ه� ���Kن در
 ،  ��ش��5 �@ر�6U�  ،#�J#��')  � از ذر� ا& & �U@و 

 .  و در �#و��5 ا& ش$#ف ثL) �(�5 ��ش5
�ن، ��ر�                                         [#-١٠ ��� ٦١               [ 

 
 

ل بيروني، منحصراً توسط خدا كنترل حتي خوشبختي، آن احساس دروني از شور و شعف، عليرغم اوضاع و احوا
بعالوه، كتاب آسماني تصريح مي كند كه خوشبختي براي گناهكاران موقتي است، ولي براي . شده است

   :فقط خداست كه خوشبختي را كنترل مي كند.  بندگان پرهيزگار خدا حقيقي و جاودانه است
 

 *5ا را  � 7#ا ��5 �7 ده�L�7 5ر| �7 *�ا�,؛ 
$��Lاو�)ح�� ش &��Kدر ت ,L�- @�� �� . 

 *5ا را ه�K(� ��= رو& *�د دارم؛ 
 . �� ح�3ر او در د�) را�) 07 ج��� �#ا& �$#ا�� ��')

5�� ....از ا�0 رو، د�, ش�د ا�) و روح, �� وج�7 5 
]                                                   �f% ،٩ ت� ٧ از ١٦ز��ر[ 

 
 
 
 



 ١٠٧

Kjل ا�K  �� ،ر�� E� ،,�IJ ش�م"���ن �K� ن ح�ل�)�#� @J#ه ." 
 �#ورد�Jرا، ت� �� /Zح5�5 *�د �� 07 ^@ت و -5رت ارزا�� داش��؛ 

 .و�� و-�� رو& *�د را ��ش����K�� ،&5| ش5م
]                                                  �f% ،٨ ت� ٧ از ٣٠ز��ر [ 

 
   .*�ش.�ل �� Ks$�0 �7  �5  � ش�K را �)5-ا
 .  5ش�K را ث#وت5�K �� ت�5�F) �7  �  � �)او... 

 ] ٤٨ و ٤٣ ���ت ٥٣-#�ن، ��ر�                                          [
 

  نتيجه گيري
ما از علوم و كتب آسماني مي آموزيم كه تا چه اندازه ناچيز هستيم، و خدا داراي چه عظمت و قدرت بيكراني 

  :محدود بشر هرگز نمي تواند خدا را دريابدو مي بينيم كه ذهن .  است
 

 �� ه�Kن ا�5از�  � ���Kن ه� از ز0�7 ���5ت# ا�)، 
 �Kه�& ش }�#j ه�& 07 از }�#j 

 .و ا%�6ر 07 از ا%�6ر ش�K ���5ت# ا�)
]                                �f% ،�L� ء��B٥٥اش ��� ،٩[ 

 

  :قرآن همين موضوع را تكرار مي كند
 Cت�ا�5 د�5ه� �K� &را او� ا ��   او در���5، و

 ....5ه�K د��5 ه� را در�7 ���
�ن، ��ر� [                              #-٦ ��� ١٠٣[ 

 

.  ذهن ما فقط تحت الشعاع وسعت جهان ماست، وسعت بيكران بزرگترين، و بيروني ترين جهان كه بماند
 مافوق درك و انديشه "در دست او جاي دارد"ه آنچه چگونه مي توانيم عظمت خدا را درك كنيم درحالي ك

  ماست؟
 

  :اينك با ديد بهتري قدر آيات زير را كه درباره يگانه بودن خداست، مي دانيم
 

 *5ا �'� %#ات# از ت�Kم ا7) ه��)؛ 
 .جZل او %�ق ���Kن ه��)

  �') 5���7 *5ا، �#ورد�Jر �7،  � �# ^#ش ا^�� �('�� ا�)  
 و زx� 0�7# �7 ا%5�6؟ و �# ���Kن ه� 

]                                           �f% ،٦ ت� ٤ از ١١٣ز��ر                [ 
        

يگانه بودن خدا، تنها در شكوه و جالل او نيست، بلكه در اين واقعيت نيز هست كه فقط او پيش از همه چيز 
 :بود، و تا ابد نيز خواهد بود

 



 ١٠٨

 .�� �Uن& *5اا�)، & �$��� *5ا ��Fت او” ، 0 ا^Zم
 .ه#J@ �@اد� ا�) و ه#J@ زا���5 �(�5 ا�)

”Cه�   @�U Cس  او��  � و ه���- ���-('��.                                      “ 
 ]  ٤ ت� ١ ���ت ١١٢-#�ن، ��ر�                                  [

     
  :فقط او را بايد پرستيد

 ، �#ورد�Jر ت�،  � ت� را از �#زf7 0�7#، 07 *5ا ه'�,
 .و �#ا& �#د�J ��#ون �ورد

 . ه�C *5ا& د�$#& �s# از 07 �#ا& *�د #�$7
 ه��LB7 Cد& �� ه�C ش��6 �#ا& *�د �7#اش، 

�ن ��t، در ���Kن،   �U 
 �� ����0، در ز0�7، 

 �� در �ب ه�& ز�# ز0�7؛  
                    .   �@د ���F  #�= 067 و ���F را ^�Lدت 067

 ....ز�#ا 07  � *5ا، �#ورد�Jر ت� �7 ��ش,، *5ا�� ��sر ه'�,
]                                            �f% ،وج#* #I٥ ت� ٢ از �٢٠                     [ 

               
                  :عظمت او مافوق درك و انديشه ماست

 

 .   ��') اود& ج@�)؛ ��6��LB7& او 5-ا
 .رح�K$#، و �<(��($# ا�)   او.دا��& ��Fن و �ش�6ر

 .   ��') او�)؛ �LB7د& ج@���6& او 5-ا
 ، �<) و%�دار،  �ش�� ده����5دش��، -5وس،

 .  د�)، ت�ا�5�K، �� جL#وت، /�حm ^@ت و  L#���� َ%#ا
 .ش5 ��او��� ه��K& ت# از ��Kx^�� � �6)  ����= ��د؛ �' 5-اش��6 و جZل

 .  �)؛ ��J5�#%ر، ��sزj ،#J#اح���6& او 5-ا
 .  �)او ز��Lت#�0 ��م ه� از �ن

     . ت'5���J �7 u�L اوه� و ز0�7 ا�) در 57ح ���V در ���Kن
 .ت�ا�5�K، و ح�6, ا�) او

 ] ٢٤ ت� ٢٢ ���ت ٥٩-#�ن، ��ر�                             [
 
 

 !مام فكر خود، با تمام روح خود، و با تمام قلب خود بپرستيمبه راستي، اين است آن كسي كه بايد با ت
 
 
 
 
 



 ١٠٩

 بخش نهم 
 

 تحقيق از روي اسناد تاريخي: عيسي

 
 

]�'�^[،(IJ ” 07 �5�� ؛ ه'�, *5ا 
 ؛& �#J@��5 ا�)���L7#و 7#ا �� ا ؛ 07  ��ب داد� ا�)�� او
  � ��ش,، �# 07 ارزا�� داش�� ا�)؛ ه#ج�  �# �= را،و

  ز��5 ام  و ت� ز���7  �
 .  ادا& ��Kز و ز �ت ��Iرش  #د��7#ا 

  .دارم07 �# ��,  � �7درم را J#ا�7 
 . د6# �# = � و ��%#�7ن7#ا او

  روز&  � ��K#م، و ش5م،07، روز&  � زاد� �Zم �# 
 “ .ش�مز��5 &  � روز
 ^�'�، �'#7#�,، ا�) دا���ن ح�9�9 ا�0 

 . � ه��ز در��ر� اش شE دار�5
 ]٣٤ ت� ٣٠ ���ت ١٩-#�ن، ��ر�                     [            

 
تا كنون مفاهيم عيسي .  در بنياد مرام مسيحيت، اين سوال مطرح مي شود كه مسيح، عيساي ناصري، كه بود

و با .  به عنوان خدا، به عنوان پسر خدا، به عنوان ثلثي از تثليث، و به عنوان ناجي بشريت را بررسي كرده ايم
هرچند، كه اينك، چيز تازه اي هست .  عمده اي در تمامي اين مفاهيم سنتي و بشري روبرو شده ايماشكاالت 

نخستين شواهد فيزيكي كه به تمام : كه درهاي جديد و هيجان انگيزي را براي پژوهش هاي ما بازمي كند
 .جنبه هاي مربوط به تاريخ عيسي اعتبار مي بخشد

 
يك مأخذ دور از انتظار .  انيت پيدا شد؛ ديگر فقط يك چيز روحاني نيستبه تازگي چيز جديدي در جهان روح

نتيجه اين است كه اينك اسنادي در دست داريم كه .  پيدا شده است كه درستي كتاب آسماني را ثابت مي كند
 .الهي بودن آنها ثابت شده است
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 درست بودن رمز رياضي 
اين .  ز توان و انديشه بشر است، در بافت كتاب آسماني پيدا شده استرمز رياضي پيچيده اي كه بسي فراتر ا

كد مانند موجزي از عصر باستان، پوشيده مانده بود تا زماني كه بشر به اندازه كافي پيشرفته شد و از اين راز 
 .   اين رمز توسط كامپيوتر گشوده شد.  پرده برداشت

 

ي است به ما اطمينان مي بخشد كه آيه ها، كلمات، حروف، و پيدا شدن يك كتاب آسماني كه داراي كد رياض
تمام پارامترها در نسخه اصلي كتاب بنا بر طرح پيچيده اي كه آشكارا فراتر از توان و انديشه بشر است نوشته 

 . شده اند
 

ي گزارش يك عالم يهودي بنام خاخام يهودا براي نخستين بار در قرن يازدهم ميالدي درباره اين نوشتار رياض
 مي نويسد كه خاخام يهودا و 84 نام دارد،" عرفان يهوديتدري هايي بررس" در كتابي كه 83يوسف دان.  داد

 :شاگردانش نظريه اي ارائه دادند
 

 ...  �F�� �xI�� ��Kت و ح#وف در ��Kزه�، ت�fد%� ��'��5، و ��B7 Y9% ت.) ا
�)� ،�F�����F، و �<�fص ش�Kر�  mا�)، ت#ت� ,F7 �  ('�� �$ه��Kن ده��5 & ه

ا�0 ه�Kه�$� 7#�7ز را �7 ت�ان در  .  7#�7ز، و �E ر��, 597س و ا��F ا�) 
   ،(B�Lj م ش�5 ا�)، ��5ا  #د؛ در��رو�5اده�& ت�ر�<�  � �� اراد� *5ا ا�
�K�9�'7 �  &@�7ً� ت.) تaث�# ��#و& *5او�5& ا�)؛ و  �@�B7 H��-ص در و�f>�

��Bت .اول و F7, ت# از ه�K در  ��ب 597س�O7 @ #7 دا، و�F� م�*�* ��IJ ��  
، �� �jر  ��، ه��K� @�U C ت�ا�Ashkenazi Hasidic School( 5(��Fد�) 

در  ��ب 597س ت�fد%� ��ش5، ح�� ش�6 ح#وف، ��O9 ه�، /5ا& ح#وف، و 
  ت5Bاد ��3B از ح#وف، ت5Bاد ح#وف �� /5ا و – ��*��ر ^5د& –�<�fص 

 Bه�، ت ���5اد  ��Kت�  � از �E ر�(� ه'��5؛ ت5Bاد و   �� /5ا در ��3B از 
  E� 5 ح#ف از�U �� E� (L�s ،�5 ه��@J �3 ازB� م ه�& *5ا در�� ���J���J

���s ،���K# از 7.��ا& �ن m�  #/��^ و �'��ر& د�$# از ،=>� . 
 

همانطور .  ر كردنُه قرن پس از اينكه خاخام يهودا عناصر اين رمز را بيان كرد، كامپيوتر هر يك از آنها را آشكا
كه در اين بخش و در بخش بعدي به شرح آن مي پردازيم، نسخه اصلي كتاب آسماني به نحوي نوشته شده 

اگر كوچكترين دستبردي در كتاب .  بود كه يك رمز رياضي يكايك پارامترهاي آن را از دستبرد حفظ كند
 . صورت مي گرفت، اين رمز از ميان مي رفت

 
 
 

                                                 
٨٣

  Joseph Dan 
٨٤

��Bت F.Talmage  و J.Dan، و�#ا�($#ان "Studies in Jewish Mysticism" ��م  ��ب �O7 0K�، ا�
 . ٩١، /I.� ١٩٨٢ ��Fد،  ��U���7 ،��#LK)، ��ل
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يسد وقتي يهوديان فرانسه و انگليس نماز صبح خود را با اضافه كردن چند كلمه تغيير دادند يوسف دان مي نو
خاخام يهودا خاطر نشان مي سازد كه چنين اضافاتي ).  88همانجا، صفحه (خاخام يهودا از آنان انتقاد كرد 

ارد كه آنچه ارتباط الزم را ميان او اصرار د.  ساختار عددي نماز را از بين مي برد و آن را به كلي بي اثر مي كند
حتي سيستم عددي .   آن"معني" كلمات است تا "تركيب عددي"عبادت كننده و خدا برقرار مي كند، بيشتر 

 :كتاب آسماني بر پايه ي نوزده نيز توسط خاخام يهودا گزارش شده بود
 

]  /�K� ��uLز[�  �K #د� ا�5�U �  5 ا�0 را ���0 *�د %#ا�'� در ] ��Fد[7#دم 
  ، “] � در را� را�) �Jم �#دار�5   �# ���ن �KB)  [خ � ِدرK�Kِِِت &شِ#َا”  :اض�%�  ��5

 ��ش)  � ��Fد��ن %#ا�'� در  روش0 ���� �� ، �ن روح��� �#ه�@�Jر، �7*�*�مو 
 ��Lاش�M.75�#� �7 #'�  . ا�0  �ر ، ��ZO�0�$KF� ا�)، ز�#ا ��م 597س Y9% 

�ن، 7(��� و... �7 ���K�u [5ز /�L<= از  �ن در[ ��ر ١٩  �K� ",�F� ١٩ ��@" ِاُ
m>��7 & �BO- ر در��" : #I�ِ تدر�K�57 ا�)  " ش� .... ،0K�7 ����5  � در ض

، و  � ش�5 ا�) �#دم��" �'#ان" ^��ان� ���ر از %#ز�5ان ا�#ا���   ١٩در�) 
 F� �f�7, ،ه�، 5���7 ز���#١٩ ا�0 ه�K  .& ��@ ه')����K ه�& �'��ر د�$#

 ه()5، و ح��7 ا�#ار و ���B7 7.#���7 ا& ه'��5،  � در  ��ب -�Oر&  � ه'��
  �� ه#  �  � از *5ا �7 ت�K�  �� 5�#ت�  � 7#دم    .�5 ا�) J@ارش ش ج�5 ا�)  

 � در �# ���ن  �KB) "،خ� ِدرK�Kِِِت &شِ#َا("%#ا�'� �� ا��L^ 0رت اض�%�  #د� ا�5 
5، ز�#ا �� ا�0 اض�%�ت، ��م �Jش ��K ده) �Jم �#دار�5ت�رات *5ا  را� را�) 

  .و ا�E� 0 اش���L �@رگ ا�)...  ��ر ��IJ �7 ش�د597٢٠س 
 

، و�� ا�L^ #Jرت  ��K ا�)) ١٩ × ٨(، �� ١É٢ا��BO- 0، دارا& از ا�2J 0ش��، 
ا�0، ��و� �K�    . ���J *�اه5 ش١٥٨5را �� �ن اض�%�  ��5، " خ� ِدرK�Kِِِت &شِ#َا"

  ��K ��ش5، راز& U١٥٢#ا -�BO %�ق ���5 دارا& ا�)، ز�#ا، ا�0 �7ض�ع  � 
. و�� ��K ت�ان �ن را در �E ر����  �ت�� ت�ض�u داد...  �@رگ و 7.#���7 ا�)

�#ا& در| ا�0 ��5�5 د���، ���5 ش���د� ا��t5ل ا�0 ر���� را در�) ه�O��Kر ... 
,�#�$� #x� ش�5 ا�)، در ��IJ �  :ح�� ح#%�  � �� 0�7 597س �� �K�  #ه  =���� 

اض�%� ش�د، �� از 0�7 ح2ف ش�د، ��B7 د��� �ن را ��  �� از ��0 �7 �#د و 
 �$)�Kه�  � �7 ت�ا�5 ��^[ 7.#و�7) ه��J ه� �@رگ 7.'�ب �7 ش�د؛��J

�ن را 7#تm6 ش5�5، �(�د �  ���'  .... 
 )٨٩ , ٨٨، /I.�  ^#%�ن ��Fد�)در� ه��� �#ر�(
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 منظور چيست؟ 
از كشف ساختار عددي در كتب آسماني، و عبادات بنيان نهاده شده از سوي خدا، چند نتيجه ي مهم بدست 

همانجا، صفحه (برخي از اين نتايج در كتاب بررسي هايي از عرفان يهوديت به چاپ رسيده است .  آمده است
92:( 

 

�#ا ه# ه�C ت��b#& در �K� 0�7ز، ه#5�U ج@�y ��ش5، -��� ت.�K ��')، ز) ١(
 &#��bح#ف–ت E� #��b�2# ^5د& در 0�7 را ����د – ح�� ت��� E�6Iه�ر���7 ت 
5�  �7 .... 

 

.  ��Kز و ����=، در �Uر�Uب ت�6��D د���، اه�K) و ��B7& ت�ز� ا& ��5ا  #د) ٢(
Zً7�  5B�ُ ت�ز� ا& از ا�j 0#�{ �� 7#ا�, ^�Lد& روزا�� اض�%� ش5، و از �ن �� 

� *�ا�5ن در*�ا�) ه�، و ����= *5ا �� ^�Lرات ������� �5B، د^� /#%ً� ش�7
 ،�F���Lد، و ت��5L �� و���� ا& ش5  � �� �ن ���ان در �E ه�ر���7 7#�7ز ا

����= ه� ���FJن ��B7 ت�ز�، ^�K{، و �KF7 ��5ا  #د�5،  � در .  ش# ) ج')
 .ه@اران ����  � از ز�7ن �@ول ��2J �7 �Fش) -��� ت�fر ��Lد

 
 مي نويسد كه لحن تند و مجادله آميز خاخام يهودا در انتقاد از تغييرات مردم فرانسه در مراسم نماز يوسف دان

و نيايش را اينطور مي توان توضيح داد كه او از اين كه نماز و نيايش از لحاظ مبدأ و معني كامالً بشري شود، 
خاخام يهودا نگران .  دست دهد، مي ترسيدو از لحاظ ديني و معنوي جنبه دنيوي پيدا كند و معناي خود را از

آن بود كه مبادا تغييراتي كه آنها در نماز به وجود آوردند در بعد معنوي وقفه ايجاد كند و باعث شود ارتباط با 
  :خدا قطع شود

 

، ح�� اJ# 0�7 و �K� ��B7ز و ����=، د��� ��ش5، و ]*�*�م ��Fدا[�� ��IJ او 
�L^ ص وZ*د اض�%� 7#�7ز را در��ر� ح� � از ^({ و ا�Bا� #Jدت *5ا ��ش5، ا
،  � ت����B7 Y ت.) ا���xI ]��ش��ر ر��ض�[ح�F� (9�9ن �5��7 �5اش�� ��ش5 

�وا& �F� #�s E� &��B7 #�sد&" ��Kت ��K ت�ا�5 %�ش ش�د، ��ز ه,  5���7 "
*�*�م ��Fدا، در �.[ *�د، Y9% از ��) ه�& *�ص ��Kز و ����(�   .  *�اه5 ��د

ز وا�0�5، و �K�B7ن *�د ��7*�� ا�) ح�K� (��K  �5؛ او از ��Kز و ����=   � ا
 (��Kط �#-#ار �7  �5 ��@ ح�L��7ن *5ا و ا�'�ن ارت �  ،���Bان ��#و�� ت��^ ��

 .ارت�j�L  � /#%ً� ه#  ��K ا& ��K ت�ا�5 �ن را �#-#ار  �5.  �7  �5
 )٩٣, ٩٢، /I.�  ^#%�ن ��Fد�)در� ه��� �#ر�(
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عباداتي كه خدا آنها را بنيان نهاد، به شكل اوليه خود، با كلمات تغيير و تبديل نيافته، از چنان نوشتار عددي ئي 
برخوردار هستند كه مي توان آن را با تركيب يك گاو صندوق قفل شده مقايسه كرد؛ ما بايد آن تركيب و  

احتماالً براي .  برقرار كنيم و با او در ارتباط باشيمشماره بخصوص را بگيريم، تا بتوانيم با آفريدگار خود تماس 
 گفته مي شد كه ارتباط، "صالة"، و به عربي "صال"همين هم هست كه نماز، به زبان مادري عيسي مسيح 

 .  يا تماس معني مي دهد

 
يري را در بخاطر اين برداشت، خاخام يهودا، به همسايگان خود در فرانسه و انگليس هشدار داد كه اگر هر تغي

آزادي در ابراز احساسات، .   خواهد بود"آواي ختنه نشدگان غير يهود"متن نماز وارد بدانند، نماز آنها مانند 
ديني يا غيرديني، خاخام يهودا آن را به عنوان آواي يك غير يهود تعبير مي كند، كه در چارچوب عبادت جايي 

رف، نوشتار سيستم عددي الهي را نابود مي كند و در نتيجه، آشكارا، كوچكترين تغيير، حتي تغيير يك ح. ندارد
 . آن تركيب و شماره مخصوص كه قفل را باز مي كند و با خدا ارتباط برقرار مي كند، از كار مي اندازد

 
 

 اهميت موضوع ما 
آن     يافتن يك كتاب آسماني كه درستي آن با رياضيات ثابت شده باشد، فرصتي است دور از انتظار كه با 

اگر كتابي وجود داشته باشد كه ثابت .  مي توان درباره اعتبار برداشت هاي مسيحيان از عيسي كند و كاو كرد
 . شود انسان آن را تحريف نكرده است، براي مطالعات ما، به عنوان يك مرجع، هيچ خطري ندارد

 
.   اي است تازه، و خاص كتاب آسمانيانديشه نوشتار رياضي در يك اثر ادبي، در فكر انسان، به يقين انديشه

الگوي عددي، هم به عنوان وسيله اي براي اثبات درستي آن بكار مي رود و هم به عنوان نگاهباني كه از 
روشن است كه يافتن كتابي آسماني ئي كه اصل باشد و تغيير . كتاب آسماني پشتيباني و محافظت مي كند

رين تغيير در متن يك اثر ادبي كه نوشتار رياضي داشته باشد، در كوچكت. نيافته باشد چيزي است بس حياتي
همانطور . الگوي رياضي به سادگي ناپديد مي شود.  رمز وقفه ايجاد مي كند، و يا به كلي آن را از بين مي برد

ني كه خاخام يهودا بدان اشاره كرد، هر كلمه يا حتي حرفي كه از متن دعا كم شود، يا به آن اضافه شود، مع
از يك ديدگاه صد در صد رياضي، . دعا را از نظر ديني به كلي از بين مي برد و گناهي بزرگ محسوب مي شود

 75، يا 77 است، ولي عدد 19 مضرب 76كوچكترين تغيير باعث مي شود كه الگو از بين برود؛ مثالً، عدد 
 .  نيست19مضرب 
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 نسخه اصلي كتاب آسماني 
.  سماني ئي وجود دارد كه كامالً دست نخورده است، و از هر لحاظ محفوظ مانده استمدركي هست كه كتاب آ

 –برخالف ديگر كتب آسماني شناخته شده، اين يكي هنوز به همان شكلي كه نازل شده بود، و به زبان اصلي 
كامل، معروف است كه آن كتابي است .   سال پيش وحي شد1400 وجود دارد، درست همانطور كه –نه ترجمه

 . و هيچ قسمتي از آن از بين نرفته است
 

دسترسي غربي ها به اين كتاب آسماني محدود بوده است زيرا اين كتاب در اصل بر مردمي نازل شد كه گرچه 
غربي ها فكر مي كنند كه اساس . همه چيز به آنها داده شد ولي آن را فداي سنت هاي فرهنگي شان كرده اند

ت كه آنها انجام مي دهند، درحالي كه در واقع، اعمال آنان معموالً برخالف تعليمات دين اين مردم، همين اس
 .آن كتاب، قرآن است.  آن كتاب است

 

 به عنوان رمزي كه درستي قرآن را ثابت 19در ترجمه ي جديدي كه از قرآن انجام شده، مترجم بر نقش عدد 
، با كشف اين رمز از طريق كامپيوتر، و كامالً مستقل 1968دكتر رشاد خليفه در سال .  مي كند، تأكيد مي كند

 پي ريزي 19از كار خاخام يهودا، پي برد كه قرآن حاوي رمز فوق العاده پيچيده اي است كه بر پايه ي عدد 
 .شده است و يكايك جنبه هاي قرآن را از دستبرد حفظ مي كند

 

، به كارهاي خاخام يهودا )1989انتشارات اسالمي (ي عهد نهاي: رشاد خليفه در دومين چاپ ترجمه اش از قرآن
او همچنين براي اولين . اشاره مي كند و مي گويد نوزده نمايانگر امضاي خود خدا بر تمام آفريده هايش است

 در سراسر كتاب آسماني، و نيز در جهان ارائه       19بار توضيح معقولي براي اهميت الگوي رياضي بر پايه 
  :مي نويسد) 709همان كتاب، صفحه  ("، امضاي آفريدگار19"يفه در پيوست خود، تحت عنوان خل.  مي دهد

 

�����K ت��Fه�  ��ب &�5�#%�١٩ ر��ض� �# ���� & ��ش��ر ��'��5  � �� *5ا ه�&  
����  ��$�Kن �<0 . �� ر�@& ش�5 ا�5�J(���B7 #� و }�K^ ر��ض ”:  ��'��ر ،�

� ^��UK@ه�& �'��ر& از �x# “ .ا �� �ن �%#�5ز���� ا�)  � *5ا ج�Fن ه'�� ر
 ه�VK ا�37& *5ا �# �#*� ١٩ � ه�J �$Kا� �ن ه'��5  � ^5د  ا�)  (D ش�5 

� �Uن �6�7 ��� و ه�#5�7ا�  � ا�37& ه��K$���. & ج�Fن ا�)ه���5 �%#از 
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 ارتباط دقيق
ات، اگر بتوانيم مرجع بيگانه اي بيابيم كه در درست بودنش شكي نباشد، مِالك خوبي براي مانند ساير مطالع

همانطور كه با نقل قول هايي كه . سنجش اطالعات ديگر درباره عيسي مسيح و مرام مسيحيت خواهيم داشت
 فراوان سخن در بخش هاي گذشته آورديم نشان داده شد، قرآن درباره عيسي، و برخي از مرام هاي مسيحيت،

هرگاه مطمئن شويم كه قرآن قطعاً از سوي خدا وحي شده است، آنگاه وسيله ي ارزشمندي در .  گفته است
 .پژوهش هاي خود داريم

 

عيسي از گل پرنده اي جاندار درست  "بنابراين، وقتي آيات رمزگذاري شده قرآن، براي مثال مي گويند كه، 
، اين گفتاري است كه درستي آن، با تركيب رياضي، ثابت شده )110آيه ، 5سوره  , 49، آيه 3سوره  ("مي كرد

 .است
 

يك پس از بررسي رمز پيچيده ي رياضي قرآن، شهادت خود خدا را درباره داستان عيسي مي بينيد؛ گزارش 
  .بخش بعدي، جزئيات اين رمز رياضي بي مانند را به اختصار بيان مي كند.  خدا: شاهد عيني
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 بخش دهم 
 

    شواهد فيزيكي
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ي است، گرچه اينك دريافته ايم كه آن قرن هاست كه در       نوشتار رياضي در يك اثر ادبي، چيز تازه ا
از آنجا كه اين مطلب تازه اي است، توضيحي مختصر در اين باره    .  نوشته هاي مقدس وجود داشته است

 . مي تواند مفيد باشد
 
 

  ادبي –نوشتار رياضي 
 : تصور كنيد كه از شما خواسته اند كتابي با اين شرط بنويسيد كه

 

 . داشته باشد"س" 532 بخش سوم كتاب دقيقاً -1
 . داشته باشد"ت" 779، و "ب" 208 بخش هشتم كتاب دقيقاً -2
 .  داشته باشد"مي" 133 بخش ششم كتاب دقيقاً -3

 . جمله داشته باشد57152 و كتاب، در كل دقيقاً -4
 

 مي شمريد، و حواستان هست سپس شما سعي مي كنيد كه اين كتاب فرضي را بنويسيد، همه چيز را با دقت
كه يكايك حروف را چند بار بكار برده ايد، و چند جمله نوشته ايد كه با مشخصاتي كه به شما داده شده است 

با در نظر گرفتن تمامي آنچه گفته شد، شما بايد كلمات و جمالتي بنويسيد كه درست باشند، .  درست دربيايد
اين يك نمونه . خواننده برسانند كه به موضوع آن كتاب ربط داشته باشدمعني بدهند، و چيز مهمي را به اطالع 

 .  ساده از نوشتار رياضي است
 
 
 
 
 



 ١١٧

تعداد بخصوصي از . كم و زياد شدن اين مشخصات مي تواند به ميزان اين پيچيدگي شدت و ضعف بخشد
ا مي تواند به اندازه اي به هم برخي از حروف، تعداد بخصوصي از برخي از عبارات، تعداد جمالت و تعداد آيه ه

 .  وابسته باشد كه عمالً نوشتن چنين كتابي را غيرممكن كنند

 
 

 كتبي كه به رمز نوشته شده اند 
تا .   ميالدي از وجود يك نوشتار رياضي در دعا گزارش داد11يك خاخام يهودي، بنام خاخام يهودا، در قرن 
 تورات انجام نشده است تا ببينند كه آيا اين كد هنوز هم در آنجا كه من مي دانم، هيچ بررسي تازه اي از

سراسر كتاب به طور دست نخورده، باقي مانده است يا نه، ولي ما قبالً درباره تغييراتي كه در تورات انجام شده 
ي اين تغييرات به طور جد.  است، الاقل درباره تغييراتي كه درباره پسران ابراهيم انجام شد، گفتگو كرديم

 . باعث اختالل كد هستند
 

انجيل، به شكل .  انجيل ها به ما نشان داده اند كه در انتقال مطالب به ما چندين مشكل وجود داشته است
 . كنوني اش، براي چنين بررسي هايي، هيچ مناسب نيست

 

ي، و به شكلي   ميالدي نازل شد، تنها كتاب آسماني است كه هنوز به زبان اصل630 تا 610قرآن، كه در قرن 
 .  كه نازل شد، وجود دارد؛ و تنها كتابي است كه كد رياضي، در سراسر آن يافت مي شود

 

 از شماره سوره ها و ترتيب نزول آنها گرفته تا تعداد آيه ها، شماره اي كه –درستي تمام پارامترهاي قرآن 
عداد كلماتي كه از يك ريشه هستند، براي هر آيه تعيين شده است، تعداد كلمه ها، تعداد برخي از حروف، ت

تعداد و گوناگوني نام هاي خدا، غيبت يك حرف يا چند حرف از يك كلمه، از يك آيه، يا از يك سوره، امالي 
 .  از طريق كد رياضي ئي كه در آن هست، ثابت شده است–عجيب برخي از كلمات مهم، و عناصر بسيار ديگر 

 
 

 چگونه كشف شد؟ 
  قرآن كشف شد؟ اين كد چگونه در
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 پديده اي –پيش از اينكه بتوانيم به اين پرسش پاسخ دهيم، الزم است كمي درباره ويژگي بارز قرآن بدانيم 
بيست و نه سوره از قرآن با چند حرف عربي شروع مي شوند كه .  كه در هيچ اثر ادبي ديگري يافت نمي شود

 قرن پيش، پژوهشگران 14ز زماني كه قرآن نازل شد، يعني بيش از حتي ا.  حروف مقطع مي گويندبه آنها 
مسلمانان و خاورشناس سعي كرده اند رمز اين حروف اسرارآميز قرآن، و معني احتمالي آن را دريابند، ولي به 

 . اين حروف همچنان براي همگي آنها به صورت يك مرز باقي بود.  جايي نرسيدند
 

ن، و كارشناس كامپيوتر بنام رشاد خليفه قرآن را به اين اميد كه الگويي پيدا كند سرانجام، يك دانشمند مسلما
دكتر خليفه، شيمي داني، كه بعداً نام او در صورت .  كه دليل حروف رمز را شرح دهد، در كامپيوتر وارد كرد

 شد،  ثبت•)UNIDO(اسامي دانشمندان كارشناس و مشاور تكنيكي بنگاه عمران صنعتي سازمان ملل 
اين .  مطالعات كامپيوتري خود را به عنوان بخشي از جستجو براي ترجمه قرآن به انگليسي شروع كرد

جستجوهاي وسيع، به كشف سيستم رياضي درهم بافته اي منجر شد كه در تمام قرآن پخش است و بر همه 
 .  پارامترهاي ممكن، از جمله حروف مقطع غالب است

 

.  ه مهم است، خصوصاً اينكه با آنچه خاخام يهودا پيدا كرده است، هماهنگي داردكشف دكتر خليفه فوق العاد
در دعا، در كتاب آسماني، در ) كه مخرج مشترك كد رياضي قرآن نيز هست،(خاخام يهودا از وجود عدد نوزده 

 .  طبيعت، در وقايع تاريخي، و در سراسر جهان هستي خبر داد
 

حرف، هر پارامتر قرآن، و بخش هاي دست نخورده تورات را رمزگذاري    پس، امضاي خدا، عدد نوزده، هر 
و مهر خالق بر آفرينش آدمي، بر وقايع مهم تاريخي، بر تأثير متقابل .  مي كند و ضامن درستي آنهاست

 .    زمين، و در سراسر جهان هستي است/ ماه/ خورشيد
 
 

 دانش دنياي غرب از كتبي كه به رمز نوشته شده اند 
فقط دو اظهار نظر . پس چرا مردم خبر ندارند؟ در غرب، كار رشاد خليفه توجه الزم را به خود جلب نكرده است

 ي ماهنامهنخستين اظهار نظر در اين باره در .  غربي درباره اين كشف مهم و حساس قابل توجه است
Scientific American رباره آنچه رشاد از حروف مارتين گاردنر د.  ، به چاپ رسيد1980، در سپتامبر

 :مقطع به چاپ رسانيد، در غرب، نوشت
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، 1983، آوريل Quarterly Review  ي نامهفصلسه سال بعد، شوراي كانادا درباره بررسي اديان در 
 .ت ثابت مي كند قرآن، كتابي است آسمانيگزارش داد كه كدي كه خليفه كشف كرده اس

 

با اينهمه، كارهاي دكتر خليفه در شش كتاب .   به بعد، توجه بسيار ناچيزي به اين كار شده است1983از سال 
 : در امريكا به چاپ رسيد

 

 معنا و مفهوم حروف رمز، :  معجزه قرآن-1

 .  1973    انتشارات اسالمي، سنت لوييز، ايالت مي زوري، سال 

 پيام خدا به جهانيان، :  كامپيوتر سخن مي گويد-2

 .  1981    انتشارات رنسانس، توسان، آريزونا، 

  قرآن، آخرين كتاب آسماني، -3

 . 1981    انتشارات اسالمي، توسان، آريزونا، سال 

 نمايش بصري معجزه قرآن، :  قرآن-4

 .  1982    همان انتشارات، سال 

 . 1982سالم، همان انتشارات، سال  قرآن، حديث، و ا-5

 .  1989 قرآن، عهد نهايي، همان انتشارات، سال -6
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 ١٢٠

 دانش مردم خاورميانه از كتبي كه به رمز نوشته شده اند 
، اين كار در سراسر جهان اسالم به طور گسترده اي 1960اوايل دهه آخر . در خاورميانه، داستان كمي فرق دارد

، رشاد خليفه به قهرماني تبديل 1973تا اواخر سال .   خليفه بر سر زبان ها افتدشهرت يافت، و باعث شد نام
شد كه محبوب همگان بود، و سخنراني هاي او در دانشگاه ها، مساجد، سازمان ها، و حتي كاخ هاي سلطنتي 

 .   و رياست جمهوري شنوندگان بسيار داشت
 

كه خالف بعضي از اعتقادات اساسي روحانيون سنتي گرچه، اين كشف، به نتايج اجتناب ناپذيري منتج شد 
اين نتيجه ها، سنت هاي اسالمي را كه طي قرن ها به دين اضافه شده بود، به كلي رد مي كرد، .  مسلمان بود

در نتيجه، محبوبيت خليفه تبديل به .  فرامي خواندبازگشت به تعليمات پاك قرآن و فقط قرآنو همگان را به 
 . شد، و زندگي اش در بسياري از كشورهاي مسلمان به خطر افتاددشمني و مخالفت 

 

پيش از اينكه خليفه مورد خشم روحانيون مسلمان قرار گيرد، بسياري از مجله ها و روزنامه هاي معروف در 
هنوز هم خالصه اي از كارهاي .  خاورميانه، از مراكش گرفته تا پاكستان درباره اين كشف مهم، گزارش دادند

  .در ميليون ها جزوه و اطالعيه به طور مخفيانه ميان مسلمانان جهان پخش مي شوداو 
 

نخستين گزارش خليفه كه مشهور شد، در يكي از روزنامه هاي مصر، بنام آخرساعة، به چاپ رسيد كه از 
 هاي او را همين روزنامه متعاقباً آخرين پژوهش).  1973 ژانويه 24(پرتيراژترين نشريه هاي خاورميانه است 

بسياري ديگر از مجالت و روزنامه ها مقاالت خليفه .  به چاپ رساند) 1975 دسامبر 31 و 1973 نوامبر 28در (
 . يا مقاالتي را كه درباره خليفه نوشته شده بود، در سراسر جهان، به زبان هاي گوناگون، به چاپ رسانيدند

 

 يك يا چند آدم كش حرفه اي كه پيش از او وارد دفتر  توسط1990 ژانويه 31سپس، رشاد خليفه، در سحرگاه 
شكي نيست كه علت سوء قصد به .  آريزونا، شده بودند، و منتظر او بودند، كشته شد/ كار او در مسجد توسان 

جان او اين بود كه هر روز بر تعداد كساني كه سنت هاي تحريف شده اسالمي را تكذيب مي كردند و فقط به 
 . جنبشي كه او آن را رهبري مي كرد– مي جستند افزوده مي شدقرآن تنها تمسك
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 جزئيات اين رمز 
قرآن همان .  رابطه كد رياضي قرآن با داستان عيسي ايجاب مي كند كه اين كد را با جزئيات بررسي كنيم

ني و مكاني با هم  آيه هاي قرآن به صورت قطعه هايي كه از لحاظ زما–وقت كه نازل مي شد، نوشته مي شد 
اين آيه ها مثل قطعات يك پازل مي بايست كنارهم قرار گيرند تا كتاب به شكل .  فاصله داشتند نازل مي شد

از آنجا كه ترتيب نزول آيه ها و سوره ها با ترتيب آنها در شماره گذاري فرق دارد، ممكن .  نهايي اش درآيد
 .    مايل از هم نازل شده باشند300ال و است دو آيه كه پشت سرهم هستند به فاصله دو س

 

 -پيش از اينكه رشاد خليفه به قتل برسد، خيلي به من لطف كرد و اجازه داد تا آنجا كه مي خواهم از پيوست
و من .  تهيه كرده بود، استفاده كنم) 1989سال (عهد نهايي : هاي او درباره كد رياضي كه براي ترجمه قرآن

ده را براي اين كتاب انتخاب كردم كه آنها را در اينجا مي آورم، و يكي از پيوست هاي چكيده اي از حقايق سا
 .او را به عنوان يك پيوست در پايان اين كتاب افزودم

 
 

  يك واقعيت ساده –رمز 
گرچه اين كد، نخست، با بررسي تعداد حروف رمز در سوره هايي كه داراي حروف رمز هستند كشف شد، ولي   

 :چكيده اي از آنها در اينجا بيان شده است.  اي بسياري در قرآن هست كه زياد پيچيده نيستندپارامتره
 

 . 19 ×6 سوره است، 114قرآن داراي  .1
 .      19 ×334 آيه است، يا 6346قرآن داراي  .2

، يا  162146سي عدد گوناگون در قرآن آمده است كه حاصل جمع تمام اين اعداد برابر است با  .3
8534 ×19.   

تمام سوره هاي قرآن .   حرف است19 شروع مي شود كه داراي "بسم اهللا الرحمن الرحيم"قرآن با  .4
 .  با بسم اهللا شروع مي شوند به استثناي سوره نهم

 اهللا بسم"عبارت  ،)9سوره (شروع نمي شود  اهللا بسم  سوره بعد از سوره اي كه با19درست در  .٥
 آيه دراين عبارت،  و ،شروع مي شود اهللا بسم با 27 سوره.  ستا دو بار تكرار شده "الرحمن الرحيم،

  .تكرار شده است نيز سوره اين 30 شماره
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 سوره وجود دارد، 19 كه دو بسم اهللا دارد، 27از آنجا كه از سوره نهم كه بسم اهللا ندارد تا سوره  .6
 هر نوزده عددي كه حاصل جمع(از حاصل جمع آنها .   سوره را با هم جمع مي كنيم19شماره اين 

 . بدست مي آيد 19× 18، يا 342)  است19پشت سرهم باشند مضرب 
 آمده است، در سراسر قرآن مضربي از "بسم اهللا الرحمن الرحيم"تعداد يكايك كلماتي كه در عبارت  .7

 .  است19
 . كلمه بود19اولين آيه هايي كه بر پيامبر اسالم نازل شد داراي  .8
 .  19 ×4 حرف است 76 نازل شد، داراي  كلمه اي كه نخست19اين  .9

 جاي دارند كه از آخر به اول 96اين آيات، گرچه نخستين آياتي بودند كه وحي شد ولي در آغاز سوره  .10
 . همين سوره است19قرآن، 

 .  است 19× 16 حرف از الفباي عربي، يا 304 داراي 96سوره  .11

 19 است، و نخستين آيه اش داراي  كلمه19داراي ) 110سوره (آخرين سوره اي كه نازل شد  .12
 .   حرف است

 ).19× 142( بار در قرآن آمده است 2698 است؛ اين نام "اهللا"نام خدا به زبان عربي  .13
 19× 6217 يا 118123 در آنها آمده است با هم جمع كنيم، "اهللا"اگر شماره آيه هايي را كه لغت  .14

 . بدست مي آيد
 بار در رابطه با اين 19، "يك"كلمه .   يك خدا وجود داردمهم ترين پيام قرآن اين است كه فقط .15

 .مفهوم در قرآن آمده است
 .19× 2 سوره گوناگون آمده است 38 در "قرآن"لغت  .16
 ). 19× 3( بار از قرآن نام برده شده است 57در قرآن  .17
  از . سوره با حروف مقطع شروع مي شود كه قبالً در اين باره سخن گفتيم29 سوره قرآن، 114از  .١٨

 38اولين سوره اي كه داراي حروف مقطع است تا آخرين سوره اي كه داراي حروف مقطع است، 
  .وجود دارد كه با حرف مقطع آغاز نمي شوند) 19× 2(سوره 
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تا آخرين سوره اي كه داراي حرف مقطع ) 2سوره (از اولين سوره اي كه داراي حروف مقطع است  .19
ره هاي حامل حروف مقطع به سوره هاي فاقد حروف مقطع، و  بار سو19، دقيقاً )68سوره (است 

 . بعكس تبديل مي شوند
 . 19× 277 آيه است 5263تعداد كل آيه هايي كه اين سوره ها را تشكيل مي دهند،  .20
 57 "اهللا"به بيان ديگر، لغت ).  19× 139( آمده است "اهللا" بار لغت 2641در اين سوره ها جمعاً  .21

 . ده است كه حرف مقطع ندارندبار در سوره هايي آم
 2432 دارد، جمع بزنيم، "اهللا"اگر شماره سوره هايي را كه حروف مقطع ندارند با شماره آياتشان كه  .22

 . بدست مي آيد 19× 128يا 
بسياري از آنها پيچيده .  چيزهاي بسيار زيادي در رابطه با شماره سوره ها و آيه ها پيدا شده است .23

من يك نمونه از آنها را در اينجا مي آورم تا شما بتوانيد تا اندازه اي آن .  رندهستند و بهم بستگي دا
اگر شماره يكايك سوره ها، و شماره يكايك آيه ها، و تعداد آيات قرآن را با هم جمع .  را دريابيد

 .بدست مي آيد 19× 19× 959 يا 346199كنيد، 
گاه كنيم، و شماره سوره ها، و شماره آيه ها، حروف مقطع دارند ن/ اگر فقط به سوره هايي كه حرف  .24

و البته حاصل جمع .  بدست مي آيد 19× 10007 يا 190133و تعداد آيه ها را با هم جمع كنيم، 
 .156066 خواهد بود، 19 حروف مقطع ندارند نيز مضربي از/ سوره هايي كه حرف 

  
.   باال بدان اشاره كرديم پيچيده تر هستندچيزهاي بسيار ديگري كشف شده اند، كه اكثر آنها از آنچه در

چيزهاي بسيار ديگري نيز توسط دانش پژوهان قرآن خالص، در ادامه كاري كه دكتر خليفه از خود برجاي 
 .گذارد، همچنان كشف مي شود

 

ي  فراوان تر از آن است كه تصادف19شايد تا همين جا هم متقاعد شده باشيد كه اين بهم پيوستگي مكرّر عدد 
اگر هنوز متقاعد نشده ايد، چند صفحه بعدي، كه در رابطه با حروف مقطع است شك شما را برطرف .  باشد

 . مي كند
    

    ••••حروف مقطع قرآن
باعث شد كُدي كه همانطور كه قبالً نيز در اين بخش گفتيم، جستجو براي توضيح حروف مقطع قرآن بود كه 

وقتي به اين حروف، به صورت يك مجموعه جداگانه .  ف شوددر متن عربي اين كتاب آسماني نهفته بود، كش
 . نگاه مي كنيد، يا همه آنها را با هم بررسي مي كنيد، مي بينيد كه آنها حاكي از نكات رمزي فراوان هستند

  
 

                                                 
•

 �7#ج, .  ��@ شF#ت دار�5" ح#وف ��را��"�� " ح#وف ر7@" ا�0 ح#وف ت.) ^��ان  
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حرف مقطع نخستين حرفي كه بررسي مي كنيم، .   شروع كنيم"تك حرفي"بگذاريد با نگاه به حروف رمز 
 .  است‘ق’

 
    ) قاف (‘ ق’رف مقطع ح

شايد بتوان از آن به عنوان چيزي كه براي حقانيت .  وجود دارد‘ق’چندين پديده خاص در رابطه با حرف مقطع 
 هستند، كه هر ‘ق’اين خصوصاً براي آن است كه دو سوره داراي حرف مقطع .  قرآن مي ايستد، سخن گفت

مي باشد، كه ) 19× 6( 114 ها در اين دو سوره، ‘ق’ پس تعداد كلّ.   مي باشد‘ق’)19× 3( 57كدام داراي 
 . برابر است با تعداد سوره هاي قرآن

 

 دارند، چيز قابل توجهي است ‘ق’ 57 هستند دقيقاً ‘ق’واقعيت كه هر دو سوره اي كه داراي حرف مقطع اين 
 . ، طول دارد)50سوره (بيش از دو برابر دومي ) 42سوره (زيرا اولي 

 

 42سوره .  وجه ديگري هم هست و آن حاصل جمع شماره تعداد هر سوره با تعداد آياتش استپديده قابل ت
 است ‘ق’اگر به سوره ديگري كه داراي حرف .  19× 5، يا 95 مي شود 53 بعالوه 43 آيه است؛ 53داراي 

 . مي شود95 نيز 45 بعالوه 50 آيه است؛ 45، مي بينيم كه آن داراي )50سوره(نگاه كنيم، 
 
 

  ‘ نون’حرف مقطع 
 .   وجود دارد‘ن’ 133در اين سوره .  68اين حرف مقطع فقط در پيش درآمد يك سوره يافت مي شود، سوره 

 

 

 ) صاد (‘ ص’حرف مقطع 

، 152ها در اين سه سوره "ص"تعداد كل . آمده است) 38، و 19، 7(اين حرف مقطع در پيش درآمد سه سوره 
 .   مي باشد19× 8يا 

 
 

 .اينك، به بررسي چند مجموعه مي پردازيم. طع، اكثراً به شكل يك مجموعه هستندحروف مق
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 ) يا سين( ‘.س. ي’حروف مقطع 

 بار در اين سوره 19× 15، يا 285اين دو حرف، جمعاً .  يافت مي شوند36اين دو حرف، در پيش درآمد سوره 
 . آمده است

 
 

 ) محا مي( ‘.م. ح’حروف مقطع 

يافت   ) 46 تا سوره 40از سوره (اين مجموعه از حروف مقطع، به طور تفكيك ناپذير در هفت سوره متوالي 
 .   است19× 113، يا 2147تعداد اين دو حرف در اين هفت سوره، .  مي شوند

 
 

 ) عين  سين  قاف( ‘.ق. س. ع’حروف مقطع 

، آيه اول اين .)م. ح(حروف مقطع .  مقطع است، تنها سوره اي است كه دو آيه اش داراي حروف42سوره 
 بار در اين سوره 19× 11، يا 209اين حروف، جمعاً . ، آيه دوم آن است)ق. س. ع(سوره است و حروف مقطع 

 .آمده است
 
 

    نتيجه  
همه آنها    .  مجموعه هاي ديگري از حروف مقطع وجود دارند كه مي توانستيم درباره آنها سخن بگوييم

 .  جزئيات بيشتري در پيوست اين كتاب آمده است.  اي مشابه آنچه بررسي كرده ايم نشان مي دهندپديده 
 

از اين معرفي كوتاه، به آساني مي توان فهميد كه جايگزيني يا برداشتن هر كلمه اي كه يكي از حروف مقطع 
هر چه حروف مقطع .  مي برددر آن است در سوره اي كه داراي حروف مقطع است، رمز را در آن سوره از بين 

در بعضي از .  پيچيده تر شوند، نوشتن جمالتي كه قابل خواندن باشند و معني بدهند نيز مشكل تر مي شود
 ! موارد، تنها راهي كه رمز مي توانست در قرآن نوشته شود اين بود كه كلماتي جديد ساخته شود

 

ه شد همراه با پارامترهاي ساده تري كه قبالً در آن الگوهايي كه در سوره هاي داراي حروف مقطع نشان داد
.  باره سخن گفتيم، شبكه شگفت انگيزي از رمز درست مي كنند كه با دقت در ساختار قرآن پخش شده است

 .روشن است كه چنين چيزي به كنترل و اراده خدا نياز دارد
 

، بياييد به بررسي درباره آنچه از عيسي و با اثبات اينكه قرآن به عنوان يك مرجع بيگانه، مرجعي است معتبر
 .تعليمات او مي دانيم ادامه دهيم

 

 

 



 ١٢٦

 بخش يازدهم 
                   

     تولد از يك باكره

                 
(IJ 57 و �� او� :%#ش�� 

 !  �Zم و ش�د��ش �# ت�، ا& د*�#&  � �7رد �DO �'��ر -#ار J#%�� ا&”
 .   �#ورد�Jر �� ت� ا�)

 “ .از ��7ن ت�Kم ز��ن �� ت� �KB) داد� ا�)او 
 7#�, از �<��ن �ن %#ش�� ��J و �#�(�ن ش�5 ��د،

('�U م و ش�د��شZ� 0ر او از ا��x�7 �  5KFI� ('ت�ا� �K� و. 
(IJ ش�� ادا�7 داد و#%: 

 . *5ا ت� را �7رد �DO -#ار داد� ا�).   ا& 7#�,، ��#س”
� ور&، ت� ���5 ��ردار ش�&، و �'#& �� د��� 

 . و او را ^�'� ����7
 “ ....او از ^@ت �'��ر �#*�ردار *�اه5 ��د

]                                         �f% ،�-�� ��� ] ٣٢ ت� ٢٨ از ١ا�
 

در عصر علم و دانش امروز، اگر اكثر مردم درباره تولد عيسي از يك باكره شك نداشته باشند، بسياري از مردم 
اين شك، .  مفهومي چنين معجزه آميز، بسي فراتر از آن است كه بتوانند آن را بپذيرند.   دارنددر اين باره شك

در ضمن، فقط از طريق . با توجه به اين واقعيت كه انجيل، يوسف را پدر عيسي مي نامد، شدت مي گيرد
د؛ همان خانداني كه يوسف است كه ادعاي حالل زادگي عيسي و رسيدن تبار او به داود، معقول به نظر مي رس

 .مريم از تبار الويان بود، و فقط يوسف بود كه پشت او به داود مي رسيد.  قرار بود مسيح از آن برخيزد
 

.  تا بدانجا رفته اند كه گفته اند كه عيسي حالل زاده نبود85برخي، مانند جين شابرگ، استاد دانشگاه ديترويت
  86 .) نگاه كنيد"مسيحي عيس نامشروعيت"به كتاب شابرگ تحت عنوان (
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  Detroit University 
٨٦

، Harpers & Row، ا��(�رات Jane Schaberg ، ��ش�� "The Illegitimacy of Jesus" ��م  ��ب 
 . ��١٩٨٧ل 
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شايد پذيرفتن تولد عيسي از يك باكره براي مردم سخت تر از پذيرش ساير ديدگاه هاي عقيدتي مسيحيت 
 .با اينحال كد رياضي قرآن آن را تصديق مي كند.  باشد

 

ص كرده اند كتب آسماني خوب مشخ.  داستان نيايي عيسي و تولد او در قرآن از اهميت خاصي برخوردار است
پدر هارون و موسي، عمران، رئيس قبيله عمرانيان، از چنان .  كه عيسي از نوادگان هارون، برادر موسي بود

 .  نام گرفته است"آل عمران"اهميتي در قرآن برخوردار است كه سومين سوره اين كتاب، 
 
 

 مريم 
ما از قرآن    .  خدمت به خدا وقف كردوقتي مادر مريم او را حامله شد، فرزندي را كه در شكم داشت براي 

مي آموزيم كه وقتي مادر مريم فهميد كه فرزندش دختر است، گمان كرد خدا نذر او را نپذيرفته، و از اين بابت 
          :با اينحال، دعا كرد كه خدا نوزادش را كه دختر است بپذيرد.  ناراحت شد

 

،(IJ ان#K^ را، ”زن�Jا&  �#ورد �#Kدارم ش6, رد را  �ثD-ام #د� �� ، و . 
  ؛���2#*�اه= �7  �, �2ر 7#ا 

 “. دا���U@ �# ه�K ش��ا،� ���
 “.د*�# زا���5 ام�E �#ورد�Jرا، �U ” 07ن او را زا��IJ ،5)، و

���J ��د  � او �U زا���5 ��د�<�� *5ا �. 
ارم  �                                               دت��K �� 07 او را 7#�, ��م ��Fد� ام، و از و �6'�ن ��') و د*�# �� �'# ”
 “ .&�J# �5د ���� در و %#ز�5ا�= را از شّ# ش��Oن را��5 ش�5 او
 ��2#%)، از �# �DO  را 7#�,#ورد�Jرش �

 .... از �# �DO �#ورش دادو ت.) �#�#��� ز #��
�ن، ��ر�                                                [#-٣� ] ٣٧ ت� ��٣٥ت  

 
 

 : بخش انجيل تولد مريم، نيز نوشته شده است87گزارشي مشابه آنچه در قرآن آمده است، در كتاب مكاشفه،
 

��� –��� %#ش�� �# زن او  –(IJ ه# ش5، و �� او��  : 
���� �7 uLش E� �  06� س، و *��ل#�� . 

 � �#م،ز�#ا 07 �ن %#ش�� ا& ه'�,  � د^�ه� و �2ره�& ت� را �@د *5ا 7
 و ا��E �@د ت� %#���د� ش�5 ام، ت� �� ت� اZjع ده,  � 

 ت� د*�#& �� د��� *�اه� �ورد،  � ��7= 7#�, *�اه5 ��د، 
 ....و �# ت�Kم ز��ن ^��, �#ت#& دارد

 
 

                                                 
٨٧

 ) Apocryphal Book (رؤ�� �� �Iن �7رد  ��ش�� ه�  � 7'�.��ن در - ��ب �67ش��x# ا*�Zف ا��F ��دن 
 �7#ج, .  دار�5



 ١٢٨

 او ز�� ا�) �� 5���7  � در �� 5ا���K� ��7 ا�)، 
��د�J، و ه�E ح#7) دور ا�)،  � ���J #و از ه 

 �C 7#د& �� او د�) �@د�، و �� #� ا&  � ه
و �'#& *�اه5 زا��5،  � �� �DO *5ا و ���م *5ا و ��  �ره�& *5ا                         

 .   د��� را ���ت �7 ده5
]       m�  �5ش ,J ،��� ]١٩، /I.� ١٩٧٤ ��ل ∗، و �F() از ��د ر%��ا�

 
باالتر از همه "و احترام خاصي براي مريم قائلند،همانطور كه در باال مي بينيم، قرآن، و كتاب مكاشفه، ارزش 

 . در واقع، قرآن از مريم به عنوان يك مومن درجه يك نام مي برد.  "زنان

 
  :احترامي كه كتاب آسماني براي مريم قائل است، در زير دوباره نمايان است

 

(IJ ,�#7 ��$�� : 
  ه'�� 07 ��د�ور �@ر�J *5ا�)،”

��ت ده��5 07 ا�) �7 ���5، روح 07 ش�د& را در *5ا  � � 
 ز�#ا او �� �U�� 07@ ه, ت�ج�  #د� ا�)؛ 
 .و 7#دم ه# �'� از 07 �� ���6 ��د �7  ��5

 *5ا& ت�ا�5�K �#ا& 07  �ره�& �@رگ  #د� ا�)، 
 ��م او 597س ا�)؛ 

   “.رحK) *5ا �'� در �'� �#  '��� ا�)  � از او �7 ت5��#
                             ]            �f% ،�-�� ��� ]٥٠ ت� ٤٦ از ١ا�

 
 ا& 7#�,، ” %#ش�$�ن 5��IJ،ا^Zم  0  � 

 .J#دا���5 ا�)��|  را ت�و ا�)  را �#J@��5 ت� *5ا
  “. #د ��7ن ت�Kم ز��ن ت� را ا��<�ب از او

�ن، ��ر�                                          [#-٣ ��� ٤٢ [ 
 

��7�5 �7 ش�د،از �.�x ا&] 7#�,[او  �   
 ....از ه# �.�ظ �7رد �DO �#ورد�Jر *�اه5 ��د

 او �#ا& *5ا شm و روز �� روز� و ����= �b)7ل *�اه5 ��د،
 و از ه# �U@ ����| �#ه�@ *�اه5  #د 

 .و ه�C 7#د& �� او د�) �@د� ا�)
]        m�  �5ش ,J ،��� ]١٩، /I.� ١٩٧٤، ��ل  و �F() از ��د ر%��ا�

 

 

 

                                                 
∗

، ا��(�رات "The Lost Books of the Bible and the Forgotten Books of Eden" ��م  ��ب  
New American Library ،|١٩٧٤، �����ر . 



 ١٢٩

 رباره تولد عيسي از مريم باكره چه مي گويدقرآن د
: تولد عيسي از مريم باكره موضوعي است كه قرآن صريحاً به آن اشاره مي كند، آنجا كه مريم با تعجب گفت

 :“؟ اينكه هيچ مردي به من دست نزده استبا  است كه من پسري داشته باشم،ممكنپروردگارا، چگونه ” 
 

 :ده5 ت� �7د� �7 �� *5ا ا& 7#�,، ”%#ش�$�ن 5��IJ،ا^Zم  0  � 
�K�  0 7#�, ا�)’  ��7= � *�د��&  ا& از� �'�^ ،u�'7.‘ 
   و، ،ا�0 ج�Fن از ^@ت �'��ر �#*�ردار *�اه5 ��د در او

 “. ��د*�اه5 *5ا در��Jاز 97#��0 در �*#ت ��@، 
�� � او در �FJار�، و” �'Jدم#ا& ��7@ در �@ر# �x^�7  5؛  #د*�اه 
 “ .ا�)ان �6ردر�� از او

،(IJ او ” ���$U ،را�J07 �'#& داش�� ��ش,،� ش�د�7#ورد �   
 “ ا���6 ه�C 7#د& �� 07 د�) �@د� ا�)؟��
�%#��5 �<�اه5 �7 ه#�U *5ا ا�)  � IJ” 0��U)،) %#ش��(  . 

 & ا���م ه#  �ر&،�#ا
 . و �ن ه')‘ ��ش، ’�� �ن 5��J �7 �%� ا�) 

�ن، ��ر�              [                                #-٣ ��� ]٤٧ ت� ٤٥ از 
 
 

 نام گرفته "مريم" قرآن كه از روي دليل 19حقيقت داشتن موضوع تولد از يك باكره، و جزئيات آن در سوره 
 :است، با رياضي ثابت شده است

 

 ���K��  : ��م �L# 7#�, ازدر  ��ب 
  .J@�5ش#ق *��ت �� ��& �  ج�� از *���اد� اش ج5ا ش5، و دراو

 ،   7.#اب ^�Lدت ت��F ��ددره�$��7  � او 
                                                                                                               .   *�د را �@د او %#���د�,روح

 .��ه# ش5 در �#ا�# و&�(#  �� شE� �6 او
 “. ت� �#ه�@�Jر ��ش� �،  ���� �7 �#م*5اIJ ” �� 07)،او 

،(IJ ر ت� ” او�Jت� �� ت� �'#& ��| ه'�,،07 ر��ل �#ورد )>L�,.“ 
،(IJ ” &#'� 07 �  (06 ا�K7 ���$Uداش���  � �  ��ش,، در ح�
 �, ن	��-<د�=F (	KF L3-ا�, ؛ و �, ه ا�= ه��% K�1د< ام�F؟“  
،(IJ ” رت�J0 ا�)  � �#ورد�Kه،(IJ’(ن ا���� .  ا�0 �#ا& 07 

 .�)�7  ��& را �(��� ا& �#ا& 7#دم -#ار *�اه�, داد، و رح��K ازاو�7 
 “  ‘. 597ر ش�5 ا�)��= ا7# از ا�0

��� دور د�)����67 5، ش � او را ح���7 � ه�7�$�� . *��ت J@�5 ر%)، و در 
�ن، ��ر�                                            [#-١٩ ��� ] ٢٢ ت� ١٦ از 

 
 
 



 ١٣٠

بنا بر روايت انجيل لوقا، .  درست تولد عيسي هميشه مورد سوال بوده است، حتي ميان مسيحيانتاريخ 
.  فرشتگان، تولد عيسي را به چوپان هايي كه شبانگاه گوسفندان خود را بيرون نگاه مي داشتند، مژده دادند

 .  همين نشان مي دهد كه زمان تولد او نمي توانست در سرماي زمستان باشد
 

زيرا .  به دنيا آمده بود) شهريور، مهر(دي در قرآن هست كه عيسي در اواخر ماه سپتامبر يا اوايل اكتبر شواه
در اين نقطه از جهان، خرماها در .  وقتي مريم درخت نخل را تكان داد، خرماهاي رسيده از درخت مي ريخت
 .   وايل اكتبروقت بخصوصي كه مدت آن كوتاه است، مي رسند، يعني اواخر سپتامبر يا ا

 
 :قرآن جزئيات بيشتري درباره اين تولد مي دهد

 

 . � ش#وع ش5*#��7درد زا��Kن در ��& ت�� در*) 
 ) ��F� �� 07) ش#7'�رم؛(”  IJ)،او

 “ . �� از ��ده� ر%�� ��دم�  �و ��دم،ا&  �ش 7ُ#د� 
 . �L7ش�$#ان ” :IJ) �<0 او�� )  �د|(

 ، � ا�)ادد-#ار   �@د ت�� ���F#ت �#ورد�Jر
   ؛ را ت�6ن د� *#�7ت�� ا�0 �<�و 

 . �7 ر�@د& ر���5 را �# ت� %#وه�*�7#
 . ، و ش�د ��ش��ش�<�ر و �
 ��J#را د�5& �$�،  'ه � 

“                 ‘.��6ت  �,؛ و ا7#وز ��  '� �<��J �K� 0,�#ا& *5ا& *�د  �2ر  #د� ام  � 07’
 ,�#7(%#J ش�s� . �#داش �@د *���اد� و  ،او را در 
�F��،5��IJ  ” ،,�#7 &از ت� �# زد� ا�)ا �Jر �@ر��'� ���J! 

 “.��د�@ ه�K(� �� 5ا�L 07د، و �7درت ��& �5ا& ��اد� ه�رون، �5رت 7#د 
Y9% اش�ر�  #د �د| �� او  . 
،5��IJ” ���$U  ,ار� ا�)  �د �� �7 ت�ا���FJ ؟�<0 �$���,�  � در“ 

،(IJ د و�)J ه'�, 5ا* ���5 07 ”��زاد ز��ن . 
 .& �#J@��5 ا�)���L7# 07  ��ب داد� ا�) و 7#ا �� �� او
 . ددا�# )  �� 07 , ��شه#ج�  �در و 
  �5ه,،  و ز �ت  �$@ارم،ت� ز���7  � ز��5 ام ��Kز�� �I� 07رش  #د  � و 

  . مو اح�#ام �7درم را �$�� دار
 .  �# = �$#دا5�ْ و ��%#�7ن7#ا او

  روز&  � ��K#م، و 5م،شروز&  � زاد�   �# Z�07م
 “ .ش�مز��5 &  � روز
 7#�,،  ^�'�، �'#ا�) ح9�9) دا���ن ا�0 

 . � ه��ز در��ر� اش شE دار�5
   �5،  � �'#& ا*���ر ��') *5ادر شaن 

 . ��د����= اوش��6 و جZل 
 .�)ش�5 ا �ن و ،"��(" �� �ن Y9% ،5��J �7  ��  �ر& اراد�  ��U،5ن



 ١٣١

 . ش��K)�#ورد�Jر �#ورد�Jر 07 و ،5-ا” :اد^�'� *�دش 0��U ت��B, د
Y9% دت  ��5را او�L^  . 0 ا�)را� را�) ز�#ا�Kه .“ 

�ن، ��ر�                                                  [#-١٩ ��� ] ٣٦ ت� ٢٣ از 
 

اصر گوناگون از اين حكايت نمايان است كه گزارش انجيل درباره تولد عيسي از يك باكره شامل تعدادي از عن
با توجه به اينكه الزم است در انجيل شرح داده شود كه چگونه .  است كه با آنچه در قرآن آمده است فرق دارد

ممكن است جد عيسي به داود برسد، و با توجه به آنچه تا كنون از دستبردهاي بشر در متن كتاب ديديم،    
 .  ن مطمئن شويممي توانيم با آسودگي خيال از درست بودن گزارش قرآ

 
جالب توجه است كه عناصر قرآني از درخت خرما گرفته تا آبي كه هنگام درد زايمان براي مريم مهيا شد، در 

اين كتاب همچنين در شرح . كتاب مكاشفه يافت مي شود، با اينكه در آن هنگام عيسي بزرگتر شده بود
به صفحات .  اي غير محصنه نيز سخن گفته استمحاكمه عيسي در برابر پيالطس، از متهم كردن مريم به زن

 . كه رابرت بالو آن را ويراستاري كرده است نگاه كنيد88كتاب مقدس جهانيان، 1261, 1258

 
همچنين، اين واقعيت كه عيسي حتي در گهواره با حكمت سخن مي گفت، در بخش اول كتاب مكاشفه، كه 

 گم كتب" كتاب 38به صفحه .  ، نوشته شده است نام گذاري شده است"كودكي عيسي مسيح"تحت عنوان 
 .   نگاه كنيد" و بهشت از ياد رفتهانجيل،شده 

 
 

 ساير تولدهاي خارق العاده 
تورات و .  تولد عيسي از يك باكره، تنها تولد خارق العاده اي نيست كه در كتاب آسماني بدان اشاره شده است

 اسحاق، يحيي، و احتماالً برخي ديگر، همگي به طور غيرعادي، يا انجيل و قرآن به ما مي آموزند كه آدم، حوا،
 .  معجزه آميز به وجود آمدند

 
سارا نه تنها پير بود، بلكه سال ها بود كه از دوران .  ابراهيم و سارا خيلي پير بودند كه نطفه اسحاق بسته شد

.   تولد يحيي نيز صدق مي كندهمين مورد براي.  يائسگي اش مي گذشت؛ و تمام عمرش، بچه دار نمي شد
پس، .  پدر و مادر او بسي پيرتر از آن بودند كه بتوانند فرزندي داشته باشند، و مادر يحيي نيز بچه دار نمي شد

آفرينش اسحاق در شكم سارا، و آفرينش يحيي در شكم اليزابت درست به همان اندازه معجزه آميز بود كه 
  .ه بودآفرينش عيسي در شكم مريم يك معجز

 
 
 

                                                 
٨٨

  Viking Press، ا��(�رات Robert O. Ballou ، و�#ا���ر& از The Bible of the World ��م  ��ب  

 .��١٩٣٩ل      
 



 ١٣٢

 IJ)،�#ورد�Jر �� ا�#اه�, 
 ”،(IJ ا ��را *�5�5 و#U’ ح�9�9ً� 07 در ا�0 �0 و ��ل ���  

 ‘ /�حm %#ز�5 *�اه, ش5؟
 ؟���ا�5 ا���م ده5 *5ا �ر& ��ش5  � ��� �KJن �7  ��  � 

 ��ل ����5 در ه0�K ا��م، در ز�7ن و^�5 داد� ش�5،
   “.داش)�@د ت� ��ز*�اه, J()، و ��را �'#& *�اه5 

]                                     �f% ،=5ا��� #I١٤ ت� ١٣ از �١٨[ 
�ن، ��ر�                                           [#-١١ ��� ٧٣[ 

 
زكريا به اندازه اي تحت تأثير مريم، دختر جواني كه سرپرستي اش را بر عهده داشت، قرار گرفته بود كه از خدا 

 :ه وي نيز فرزندي دهد كه از لحاظ دينداري، مثل مريم باشدخواست تا ب
 

    ، �7 ش5وارد  � ز #�� �� 7.#اب او ه#��ر... 
 . )روز& ����F7 �y@د او �7 د�5  � 

�ورد� ا&؟ ” �7 �#��5،ز #�� �� “7#�,، ت� ا�0 را از  
 .  *5ا�) ��&ا�0 از ”  IJ �7)،او

 “.5 �<(�7روز& <�اه5 �� ش�Kر  � �� ه# ��  *5ا
 : در*�ا�)  #د�#ورد�Jرشدر �ن ه�$�م ��د  � ز #�� از 

 “.د^� ش�����5 ت��؛ �L<= �#ورد�Jرا، 0��U %#ز�5 ���6 �� 07 ”
�ن، ��ر�                                            [#-٣ ��� ] ٣٨ ت� ٣٧ از 

 
 %#ز�5& �5اش��5، ) ز #�� و ا��@ا�)(

 ؛ ز�#ا ا��@ا�) ��V دار ��K ش5
 .و از ا�2J 0ش��، ه# دو& ا�(�ن *��� ��# ش�5 ��د�5

 ...(IJ ش�� �� او#% : 
 . ��#س، ا& ز #��؛ *5ا �� د^�& ت� ���n داد� ا�)”

 ز�)، ا��@ا�)، �'#& *�اه5 زا��5
 “. � ��7= �.�� *�اه5 ��د

]                          �f% ،�-�� ��� ]١٣ و ٧، ��5 ١ا�
 
 

 ك باكره فرزندي متولد شود؟ چگونه ممكن است از ي
اگر خدا آدم را بدون . عيسي چگونه بدون پدر متولد شد؟  قرآن تولد عيسي را به آفرينش آدم تشبيه مي كند

  پدر، و بدون مادر آفريد، چرا بايد باعث شگفتي باشد كه او يك مرد را بدون پدر، و فقط از يك مادر بيافريند؟

 
 
 



 ١٣٣

 : د آمد، تصوير كاملي است از شگفتي هاي آفرينشاينكه عيسي بدون پدر به وجو
 

 آدم : خدا نخستين بشر را بدون زن و مرد آفريد. 1

 حوا : خدا يك زن را صرفاً از يك مرد آفريد. 2

 عيسي    : خدا يك مرد را صرفاً از يك زن آفريد. 3
 

 است، و اين واقعيت كه ابربربه گزارش قرآن كه داراي نوشتار رياضي است، آفرينش عيسي با آفرينش آدم 
 بار در قرآن آمده است، منعكس كننده آن است كه 25، يعني هر كدام مساوي همنام هر دو، آدم و عيسي، 

با توجه به ساير چيزهايي .  ساختار عددي قرآن به ما اطمينان مي دهد كه آفرينش عيسي و آدم مثل هم است
  .ي باشدكه در قرآن كد شده اند، اين نمي تواند تصادف

 

)=��#%� ( #x� 5���7 *5ا^�'� از) =��#%��دم ا�)؛ )  
 .��د او و" ��ش،"  را از *�| �%#�5، ��� �� او IJ)،او

�ن، ��ر�                                                  [#-٣ ��� ٥٩[ 
 

مريم باكره شكل پس، خدا فرمان داد كه عيسي در شكم .   در اينجا يك لغت كليدي است"باش"كلمه 
خدا به .  بگيرد، تقريباً به همان طريقي كه خدا فرمان داد كه آدم خلق شود، و عيسي، بدون پدر، شكل گرفت

 است كه هر دو كتاب، "نشان" يا "كلمه"، همان "باش"احتماالً فرمان الهي .  ، و او بود"باش"سادگي گفت، 
   :نندانجيل و قرآن، در رابطه با عيسي بدان اشاره مي ك

 

 در ا��5ا  ��K ��د؛
 .... ��K �@د *5ا ��د
]                  �f% ،ح���� ��� ]١، ��5 ١ا�

 
،5��IJ ش�$�ن#% 

 :ده5 ت� �7د� �7 �� *5اا& �#7,، ” 
�K�  m7= � *�د ا& از ج����  

 ‘.u�'7، ^�'� �0 7#�, ا�)’
 د��� و �*#ت از ^@ت %#اوان �#*�ردار *�اه5 ��د؛ در او

 “.ا�) �, در��Jز 97#ب ت�J5�� 0�#ن و ��6 ا
�ن، ��ر�                                                 [#-٣ ��� ٤٥ [ 

 
 
 
 
 
 
 



 ١٣٤

 ���K��  دار�5،ا&  '���  �  ��ب 
 5��6، از ح5ود د�0 *�د ت��وز �

   . �U@& �$���9�5) از ح�s9# *5ااز -�ل  و
،u�'7 و��د، *5ا ^�'� �0 7#�,، ر��ل     او ) 123

 . او  �E %#�7ن ا��F از ��& 7#�, %#���د� ��د، و# �ن را � �
  .  ر���t= ا��Kن ���ور�5و *5ا �� ����#ا�0،

 ". ت]��[" $���5،و �
 .���IJ5ر د�) �#دار ش�K در ا�0 ا�)  � از ا�Z/ 0ح
  ��د؛  ����= او و جZل ش��6.  & ا�) واح�LB75د *5ا،

 .د �$�#�'#& در شaن *5ا ��')  � �#ا& *�د
7�Kنت�K�� . او�)ه� و ز0�7 ا�) از �ن  � ���V در 
 .  �%� ا�)#ا& ح��K) � *5ا

�ن، ��ر�                                  [#-٤ ��� ١٧١[ 
 

قرآن به ما مي گويد كه عيسي مانند آدم، با .  قرآن جزئيات بيشتري نيز درباره اين بارداري پاك به ما مي دهد
 :خلق شدنَفَس الهي 

 

 IJ)، ت� �� %#ش�$�ن �#ورد�Jر
�$#& ا�)  ���Jِ  F از 07 ”�I� �J 5���7 �  ، 

�%#�& را �7 �(#,�. 
   #دم،  ��7ه#��J او را 

  او د5�7م، در *�د روح و از
��5  ��5ش�#ا�# در� . “ 

�ن، ��ر�                        [#-١٥ ��� ] ٢٩ ت� ٢٨ از 
 
 

 ،)��م �L# (*��= �$�� داش) ^I) دا�7ن�ن  �  � از  و
 . از ُروح *�د در او د�7,�5�7 � 
�� ���� .                -#ار داد�,7#دم �#ا�# ���J & �#ا او و �'#ش را 

�ن، ��ر�                                                [#-٢١ ��� ٩١ [ 
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 سوالي كه درباره يوسف مطرح مي شود 
اين برداشت آنها .  مسيحيان قبول مي كنند كه مريم، پيش از تولد عيسي، به ازدواج يوسف درآمدمعموالً اكثر 

  :از انجيل متا و انجيل لوقا سرچشمه مي گيرد
 

 . ��9Bب �5ر ���D، و ���D ش�ه# 7#�, ��د
 .و ^�'� u�'7 از او ��7�5 ش5

]                                 �f% ،��7 ��� ]١٦، ��5 ١ا�
 

 .وا-�B ت��u�'7 �'�^ 5 �� ا�0 ش#ح ا�)
 ه�$��7  � �7در ^�'�، 7#�,، در ^D��� 59 ��د 

 -�L از ازدواج،
 .������ روح ا�59س ح���7 ش5

 ���D  � �<) ��& ��5 ا/�ل ا*Z-� ��د 
 تJ ,�Kf#%)  � او را �� �K6.7 ت.��� �5ه5 

 .و �� �# و /5ا Zjق ده5
                             ] �f% ،��7 ��� ]١٩ ت� ١٨ از ١ا�

 
 .]از ه�K *�ا���5 �#ا& �#ش�Kر& �� شF# اج5اد& *�د �#و�5[

 و ���D از شF# ��/#� در ا���ن ج��� �� ��) �., در ا���ن ��Fد�� ر%) 
  – ز�#ا ���D از *��5ان داود ��د – � شF# داود ��د 

 و 7#�, را  � ��ردار ��د، و در ^59 او ��د، 
�Kر& �� *�دش �#د�#ا& �#ش. 

]                              �f% ،�-�� ��� ] ٥ ت� ٤ از ٢ا�
 
 

بدون شك، مفهوم ازدواج مريم با يوسف، از مردمي كه به تولد مسيح از يك باكره معتقدند، بسيار عجيب 
سان تايلور در است، و باعث مي شود آدمي جداً شك كند كه آيا عيسي اصالً از يك باكره متولد شد يا نه؟  ون

اين احتمال نيز وجود دارد، و خيلي هم امكانش هست، كه : اين باره به اظهار نظر پرداخته است؛ او مي گويد
و يوسف، عيسي را كه مسيح ناميده شده است، : شجره نامه انجيل متا در اصل با اين كلمات پايان گرفته باشد

 ]10ا، صفحه همانج).  [16، شماره 1متا، فصل. (به فرزندي گرفت
                

جالب اينجاست كه قرآن كامالً از تولد عيسي از مريم باكره پشتيباني مي كند، و كوچكترين اشاره اي به 
قرآن كه درستي آن با رياضيات ثابت شده است، اصوالً هيچ اشاره اي به ازدواج مريم     .  يوسف نمي كند

   .نمي كند
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ز اين پيام روشن است كه مريم ازدواج نكرده بود، همواره پاكدامن بود، و هيچ فحواي كالم قرآني حاكي ا
از آنجا كه ازدواج مريم پس از تولد عيسي، به تولد وي، و .  مردي پيش از تولد عيسي، به او دست نزده بود

 .  اعتقادات ديني ربطي ندارد، قرآن در اين باره چيزي نمي گويد
 
 

 نتيجه 
گرچه .  اكره در انجيل، در مكاشفه مورد اختالف مسيحيان، و در قرآن گزارش شده استتولد عيسي از يك ب

جزئيات اين مطلب كمي فرق دارد، ولي در هر حال، مريم از ارزش و احترام خاصي برخوردار است، و بارداري 
نام مي برد، و كد رياضي قرآن از آن به عنوان يك حقيقت .  او، در عين باكره بودن، افتخاري است بس بزرگ

  .خود قرآن هم ديدگاه هاي تازه اي به ما مي دهد كه چگونه چنين تولد معجزه آميزي مي توانست اتفاق افتد
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 بخش دوازدهم 
 

  معجزات عيسي
 

(IJ �F�� : ^�'� در ج�اب �� 
”� : ��V را  � �7 ش���5 و �7 ����5 �#ا& او تD�#B  ��5 �@د �.�� �#و�5 و 

 ��������ن ���� �7 ش��5، ��� ه� را� �7 رو�5، 
 ج2ا�7 ه� ش�I ��5ا �7  ��5، ��ش��ا��ن ش��ا J �7#د�5، 

 7#د� ه� ز��5 �7 ش��5،
 . و �� ت���5�Fن �7د� �7 ده, و ���م �7 ر���,

5�6� Eدت  '�  � �� 07 ش�B� �� ش��*. “ 
   ]                                         �f% ،��7 ��� ]٦ ت� ٤ از ١١ا�

 
اغلب اشتياق به ديدن معجزه بيش از اشتياق .  انسان هميشه شيفته ي پديده هاي فوق طبيعي و معجزه است

 .  به دانستن حقيقت است
 

پس از اينكه عيسي را به .  شد، عيسي با چنين چيزي مواجه )12: 38(همانطور كه در انجيل متا آمده است 
كمك گرفتن از شيطان براي بيرون كردن روح ناپاك از يك مرد كور و الل، متهم كردند، مشغول موعظه بود 

    :كه همان وقت
 

،5��IJ د�5، و#  (L./ �� ن و %#�'� ه� ش#وع�L�3 از  �تB� 
�@ات� از ج��m ت� ��ش�,”B7 5ا& ا���د، �7 *�اه�, ش�ه .“ 

        ]                                            �f% ،��7 ��� ]٣٨، ��5 ١٢ا�
 

  !گويي همين االن نبود كه معجزه اي ديدند
 
 

 معجزه چيست؟ 
.  شايد براي ما كه در اين عصر نوين با معجزات تكنولوژيكي زندگي مي كنيم، تا اندازه اي خسته كننده باشد

بعضي از جراحان به عنوان .   مداواي بيماري هاي العالج، معجزه مي كندهر چه باشد، طب جديد، هر روز با
 وقتي كسي روي تخت جراحي به اغماي مرگ مي افتد، آنها       –كساني كه مرده را زنده مي كنند معروفند

  .مي توانند زندگي را به او بازگردانند
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در واقع، بسياري از مردم .  ستثنايي نيستبراي ما، بسياري از معجزات شگفت آور عيسي، ديگر يك چيز ا
به همين دليل است كه خدا نشانه يا معجزه مي فرستد كه با مردم هر .  كوچكترين اهميتي بدانها نمي دهند

.  براي كساني كه همزمان با عيسي بودند، معجزات شفابخش، نشانه هايي مناسب بود.  دوره صحبت كند
 سال از قدمت آن مي گذرد، مؤثرتر 1400غرنجي كه در ساختار كتابي كه براي زمان ما، پخش كد پيچيده و ب

 .  است

 
 پس معجزه چيست؟ 

 
 : آغاز مي كند89 نام دارد،"اعجازها تعبير"رگينالد فالر، با اين تعريف، كتاب خود را كه 

 

 E� ... ،5��  �7 5��aن را ت�تD�#B ��وه($#ا��،  � �'��ر& از ^��K& د�0 
��J� (�� D�#Bا�)0��٩٠ت  : (B�Lj در �V���@�، رو�5اد& ا�)  � *Zف B7
 .ا�) ات�Iق �7 ا5�%

  
 :و مي افزايد

��B�Lj �7 �V) �7 ���7, ات�Iق �7 ا%�5،  �ر د�) *�د   �Oدر ح� �U #ه
B�Lj)، /#%ً� /.�� ا& ا�)  �  �ره�& ^�5K *5ا در �ن ت���     .... *5ا�)
��J ��J Y در �ن 57ا*�� �7  �5، ا�'�ن   ت�ر�n، /.�� ا& ا�)  � *5ا 9%.... �7  �5

را ��ر& �7 ده5، و �#ا& *�ا�) ه�& *�د �� ���F %(�ر �7 �ورد، و ���ن را 
 -��IJ �ًf>)7 ��ش�,، ه0�K د*��) ه�& *�رق.  �#ا& ��%#���7 ش�ن �@ا �7 ده5

�@ات ا���� ا�5B7 �  5��'د� ه�B�ا�0 د*��) ه� ا�@ا7ً� -���ن B�Lj) را ز�#�� .  ا
K�52ار�J � ....  5��'ر ه�xد&، و دور از ا���^#�s ،�5ا�5از�  �%� ت�6ن ده� �� ��و

5��  mت�ج� را �� *�د ج� �  . 
 

 . اين تعريف خوبي براي منظور ما است.  پس، معجزات عيسي، از نظر فالر، تجلي كارهاي خدا از طريق او بود
 
 

 هدف از معجزات 
 : ات دو نقش اصلي دارندكتاب هاي آسماني ثابت مي كنند كه معجز

 

معجزات، حجتي هستند كه ثابت مي كنند رسوالن خدا، بي شك، از سوي خدا اجازه دارند پيام او را . 1
براي مثال، وقتي موسي نزد فرعون فرستاده شد، و به او مأموريت داده شد كه فرزندان اسراييل را از .  برسانند

                                                 
٨٩

، Westminster، ا��(�رات Reginald Fuller، ��ش�� & "Interpreting the Miracles" ��م  ��ب  
 .٩ ت� ٨، /I.� ��١٩٦٣ل 

٩٠
  St Augustine 
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او عصاي .  ه ثابت كند او اين كارها را به فرمان خدا انجام مي دهدمصر بيرون ببرد، معجزاتي به او داده شد ك
  :خود را انداخت، و عصا در برابر چشمان فرعون، به ماري بزرگ تبديل شد

 

 ،(IJ ر �� ���7 و ه�رون�Jورد#� ��� 
 :   اJ# %#^�ن از ش�K �(��� ا& �� ا^��ز& *�ا�)، �� ه�رون �$�”

 ن ���5از، ^��f) را �#دار و در�#ا�# %#^�
 “ .و �ن �� �E �7ر ت��5L *�اه5 ش5
]                                       �f% ،وج#* #I٩ ت� ٨ از �٧[ 

 
،(IJ ���7 ” ر ��&ا& %#^�ن، 07 از�Jد� ش�5 ام �#ورد���#% (�  .ج�Fن �� ر��

 .$��, D��7 ه'�,  � ح9�9) را �� ت� �*5ا��& از و 
 :� امورد�� �#ا���ن ت�ن ����7#ورد�Jر��& از 07 

 “ .�#و�5 ��� ا�#ا��� �$2ار
�ن را ���ور&،داراJ# �(��� ا& ” IJ)،%#^�ن  ���J �7 (را� #Jا ،.“ 

 . �� اژده��� ه����| ت��5L ش5 � �ن  ا%5�6،او �5��U) *�د را �# ز0�7 
 . & �����J5ن ���5 ��د�#او د�) *�د را ��#ون �ورد، و 

�ن، ��ر�                           [                           #-٧ ��� ] ١٠٨ ت� ١٠٤ از 
 

اين سبك معجزه، نشان موسي بود كه خدا به او قدرت داده است تا معجزاتي بياورد و پيام خدا را به فرعون 
 .  برساند

 
رق العاده در ضمن، معجزات مي توانند وسيله سودمندي براي به اجرا آوردن برنامه خدا در وضعيت هاي خا. 2

فرزندان اسراييل به رهبري موسي از مصر .  شكافتن درياي سرخ توسط موسي، نمونه اي از آن است.  باشند
 . فرعون و لشگريانش، با هيجان، به تعقيب آنها رفتند.  بيرون آمدند، و به سوي سرزمين مقدس رفتند

 

نها بود و لشگريان فرعون كه پشت سر آنها ناگهان، موسي و قوم او ديدند كه ميان درياي سرخ كه در برابر آ
.  خدا به موسي وحي كرد كه با عصاي خود به دريا بزند، كه در نتيجه آن، دريا دو پاره شد.  بود گير كرده اند

  : پس خدا به برنامه خود براي بيرون بردن بني اسراييل از استثمار مصر جامه عمل پوشانيد
 

   ،(IJ ���7 �� 5ا* ��� 
 . �@د 07 %#��د �7  ��؟  �� ��� ا�#ا��� �$�  �  �چ  ��U 5#ا ”

 و ت�، ^�f& *�د را �#دار، 
 و د�) *�د را �# در�� دراز  0، 

 و در�� را دو ��ر�  0، ت� ��� ا�#ا��� 
 “   .از راه� *(E  � از ��7ن در�� �#ا& ���ن ��ز �7 ش�د ^�Lر  ��5

]                                    * #I� �f% ،١٦ ت� ١٥ از ١٤#وج[ 
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 . ر5��% ���Fش#ق در تf7� &�� �m�9B#��ن 
 �5$# را د�5�5، �6ه�$��7  � دو J#و� 
،5��IJ ���7 ش�ن ا%��د�,” ا/.�ب ��U ��.“ 

،(IJ” ر .  ا�)7.�ل�J07 ا�)؛ م�#ورد ��  
 “ .ددا*�اه5  ���ت را �� 07 �(�ن  را�او

 “د �� در�� �@ن،�� �5��U) *�” : �� ���7 وح�  #د�,���
،�� .   در�� دو ��ر� ش5در���

 .   ��د)از �ب( �ه�  ه�VKن ��ر� #ه
���K2را��5, هJ �������F را از  �$ . 

 .  ���7 و ت�Kم  '��� را  � هK#ا� او ��د�5 ���ت داد�,،���5'�ن
 .  د�$#ان را s#ق  #د�,و

�ن، ��ر�                          [#-٢٦ ��� ] ٦٦ ت� ٦٠ از 
 
 

 معجزات عيسي اينك ثابت شده است 
تمام معجزاتي كه توسط رسوالن خدا .  معجزاتي كه از طريق عيسي آشكار شدند، شگرف، و تعدادشان زياد بود

بسياري از مومنان چنين رويدادهاي خارق العاده اي را صرفاً از روي ايمان  .  آشكار شدند، بحث انگيز بودند
 حتي اگر همين حاال  –و بيشتر مردم اصالً به هيچ يك از معجزات ايمان ندارند مي پذيرند، بعضي شك دارند، 

 درست مانند متهم كنندگان عيسي كه پس از اينكه شاهد بودند –معجزه اي در برابر چشم خود ديده باشند 
 ! وي روح ناپاك را بيرون كرد، از او معجزه اي درخواست كردند

 

اكنون شواهد تازه اي درباره معجزاتي كه در كتب آسماني از آنها سخن گفته گرچه، همانطور كه قبالً گفتيم، 
اينك ما شواهد قابل لمس و انكارناپذيري داريم كه ثابت مي كنند چنين معجزاتي، .  شده است در دست داريم

ا براي ما به از اين رو، هر سخني از يك رويداد غيرعادي، با يك ساختار رياضي، اين ر.  حقيقتاً، روي داده اند
ارمغان مي آورد كه نه فقط آن رويداد حقيقتاً اتفاق افتاده است، بلكه يك مدرك درون ساخته نيز براي آن 

 .وجود دارد
 
 

 معجزاتي كه از طريق عيسي انجام شد 
اغلب، همان معجزه در (در حالي كه بعضي از معجزاتي كه به عيسي نسبت داده مي شود در انجيل آمده است، 

برخي از اين .  تعداد ديگري از معجزات او فقط در قرآن آمده است) از يك انجيل روايت شده است،بيش 
 .نيز تأييد شده است) كتاب مكاشفه اي كه مورد اختالف مسيحيان است(معجزات در رؤيا نوشته ها 
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يب آنها نوشته شده كتاب هاي بسياري درباره معجزات عيسي، همراه با استدالل هايي در جهت تأييد يا تكذ
با اين حال، قرآن .  تا آنجا كه من اطالع دارم، هيچ يك از اين كتاب ها به قرآن اشاره اي نمي كند.  است

 :صحت بعضي از آن معجزات را تأييد مي كند
  
عيسي تنها انساني . تولد عيسي از يك باكره بدون شك نخستين پديده معجزه آميز در رابطه با عيسي است.  1
براي پي بردن به منابع كتب آسماني .  ت كه از ميان تمام نوادگان آدم و حوا، نطفه اش بدون پدر بسته شداس

 .در رابطه با تولد او، به بخش يازدهم اين كتاب نگاه كنيد
 

اين معجزه بيشتر براي ثابت كردن بي گناهي مادرش بود، زيرا در غير اين .  عيسي در نوزادي سخن گفت.  2
به يقين، وقتي يك نوزاد، با .  نشان بي حرمتي و تجاوز از ده فرمان موسي بود، و زنا محسوب مي شدصورت، 

بدين ترتيب بود كه مريم از كار خالف اخالق تبرئه .  حكمت سرشار سخن مي گويد، حاضران گوش مي دهند
 .  اگر چنين نبود، او را طبق ده فرمان موسي سنگسار مي كردند.  شد

 

 استثنايي و متقاعد كننده كه نوزاد سخن بگويد، هويت عيسي را نيز به عنوان مسيح موعود، و اين معجزه
 .رسول خدا بر بني اسراييل مشخص مي كند

 

در حالي كه هيچ يك از انجيل هايي كه وحي شده از سوي خدا اعالم شده اند به معجزه به اين مهمي اشاره 
  : باره خبر داده اندنمي كنند ولي قرآن و كتاب مكاشفه در اين

 

 �%��- �� 5B� m�O7& را در  ��ب ���D،  � اه�
 :  او را  �ه0 ا^x, �7 ��5�5�7، ��5ا  #د�,

 ،(IJ �7 0>� ار��FJ او %�ش �7  �5  � ^�'� ح�� در 
(IJ 7#�,، 07 ^�'� ه'�,، ”:و �� �7درش  

 ،57� ه�Kن  ��K ا&  � از ت� �� وج�د 
 ��IJ ش�� �� ت�#% ���#Lد، و ج�� 

 “ .و �5ر 07 7#ا �#ا& ���ت د��� %#���د
]      m�  �5ش ,J ،��� ]٣٨، /I.� ٣ ت� ١، از  و �F() از ��د ر%��ا�

 
� . ��زJ() �@د *���اد� اش ��د،او را در ��sش J#%�� 7#�,  � � در ح�

�F��،5��IJ  ” ،,�#7 &ش5&ا m67#ت �Jر �@ر��'� ���J ت�! 
 “.��د�@ ه�K(� �� 5ا�L 07د، و �7درت �� &�5ا& ��اد� ه�رون، �5رت 7#د 

 .  اش�ر�  #د �د|او �� 
،5��IJ” ���$U  ,ار� ا�)  �د �� �7 ت�ا���FJ ؟�<0 �$���,�  � در“ 

،(IJ د و�)J ه'�, *5ا  ��07�5 ”��زاد ز��ن . 
 .& �#J@��5 ا�)���L7# 07  ��ب داد� ا�) و 7#ا �� �� او

�ن، ��ر�        [                                   #-١٩ ��� ] ٣٠ ت� ٢٧ از 
 
 



 ١٤٢

عيسي از گِل، چيزي به شكل پرنده مي ساخت، سپس در آن مي دميد، و آن به اذن خدا به پرنده اي زنده .  3
بازهم، هيچ يك از انجيل هايي كه وحي شده از سوي خدا اعالم شدند، به اين معجزه اشاره .  تبديل مي شد

) 5: 110) (3: 49(جزه در كتاب مكاشفه آمده است، و قرآن نيز به وضوح در دو آيه گرچه، اين مع.  نمي كنند
قرآن روشن مي كند كه دميدن عيسي در گِلي كه او به شكل پرنده ساخت، به اذن خدا .  به آن اشاره مي كند

  :بود، و به سان دميدن خدا براي جان بخشيدن به گِلي بود كه به شكل آدم ساخته شد
 

�Jت� �� %#ش�$�ن ر�#ورد ،(IJ 
�$#& ا�)  از 07 ”�I� �J 5���7 �  ،رد��>��� �Jِ  

#)� �7 &�#%�,�. 
   #دم،  ��7ه#��J او را 

  او د5�7م، در *�د روح و از
��5  ��5ش�#ا�# در� . “ 

�ن، ��ر�                      [#-١٥ ��� ] ٢٩ ت� ٢٨ از 
 

 
��7*)حK6)  و ��ب*5ا �� ^�'�  : 
���ت�رات، و ا�. 
  �� ر���) %#���د، و او IJ)، ا�#ا������ او را �#ا& 

��57 ام��&07 �� �(��� ا& از ”  �Kرت�ن �@د ش�Jورد#�  : 
07 ،,��#%�  از �Jِ �#ا& ش�K ��6# �#��5 ا& را �7 

  د7,،��� در �ن �7 
 “. ا& ج��5ار ت��5L �7 ش�د�#��5 �� *5او �ن �� اراد� 

�ن، ��ر�       [                          #-٣ ��� ] ٤٩ ت� ٤٨ از 
 

 
 ��� ^�'� 7(�� *�| �#م از ��ح� رود*��� �#داش)

�(E در�)  #د�J دوازد� �F�� ....و �� 
�(�6ن را *�ا�5، �J ،�7 زد D  دو د�) *�د �� �  �� ��� ^�'�، در ح�

(IJ �F�� .�#و�5، �#واز  ��5؛ و ت� ز��5 ا�5 7#ا ���د داش�� ��ش�5: و �� 
�(�6ن، ج�E ج�E  ��ن، �#واز  #د��5�J ��. 

�m  #د�5،Bد��ن ا�0 را د�5�5، ت�F� ��-و 
���L از ^�'� د�5�5^ �@�B7 �U �  5��IJ ن د�0 *�د�Jو ر%��5 و �� �@ر. 

]          m�  �5ش ,J ،��� ]٦١ ت� ٦٠، /I.�  و �F() از ��د ر%��ا�
 
 
 
 
 
 



 ١٤٣

تيم، شفاهاي معجزه آميز براي مردم همزمان عيسي بسيار همانطور كه در صفحات پيشين همين بخش گف.  4
در واقع، اگر تمام معجزات عيسي را كه در انجيل آمده اند دسته بندي كنيد، مي بينيد كه بيشتر در .  مهم بود

عيسي .  شده اند) جن زده(رابطه با شفا دادن بيماران و بيرون كردن ارواح ناپاك از كساني بود كه ديو زده 
 . بيماري گوناگون را به اذن خدا شفا دادچندين

 
  :مي بينيم كه او يك فلج را شفا داد) 8 تا 1، از 9فصل (در انجيل متا 

 

 ... ���]�'�^ [(IJ رو �� 7#د ا%���  #د و: 
 “. ���5 ش� ت(6) را جHK  0 و �� *��� �#و”

 .7#د از ج�& *�د �#*��) و �� *��� *�د ر%)
 ���)، ت#س �KF$��� ج�BK) را %#ا J#%)، از 7(�ه�5 ���V �� و-�ع �

 .و *5ا را ح0��U �  5��IJ 5K -5رت� �� �E ا�'�ن داد� ا�)
]                                               �f% ،��7 ��� ]٨ ت� ٦ از ٩ا�

 
ميان عيسي سالمتي را به جذا.  جذام، مرض وحشتناك و العالج، به طور معجزه آميز درمان پيدا مي كرد

 :بازمي گرداند
 

(IJ زا�� �7 زد، �� او �  �� :�E ج2ا�7 �@د او �57، و در ح�
 “. اJ# �<�اه�5، ش�K �7 ت�ا��5 7#ا ش�I ده�5”

 ^�'� د�= �� ح�ل او ��*)،
(IJ د، و�F� د�) *�د را دراز  #د، و �# او: 

 “.ا���L  � *�اه,  #د، ش�I ��5ا  0” 
 . ش�I ��%)در ه�Kن �.�x ج2ام او �#j#ف ش5، و

]                                    �f% ،�-#7 ��� ]٤٢ ت� ٤٠ از ١ا�
 

  :همانطور كه در انجيل متا آمده است، مردي كه دستش از كار افتاده بود شفا يافت
 

�� �� ^�Lدت$�� ��Fد& ه� ر%)] ^�'�[��� �� .از 
�� 7#د& را د�5  � د��= از  �ر ا%��د� ��د،�� در

 �0 ا5�7  � ^��� ^�'� ات�7�F ��5ا  ��5 از او �5�5��#،���F �� ا
��� ش�I دادن در روز ش��L از �x# د��� ج��@ ا�)؟”  “ 

(IJ 5& دارد”:او�I��J �K6#  ��5  � ��6 از ش%  
5�I�� �� .و �ن ه, روز ش��L در �Jدا

��� �#ا& ���ت او  �ر& ��K  ��5 ت� او را از �Jدال ��#ون �ور�5؟ 
L� tح� ،m*(5 ا��I��J E� از ارزش #�)�� 59رU ا�'�ن E� 5  � ارزش���. 

 “.واضu ا�)  � در روز ش��L �7 ت�ان ا^�Kل ��E ا���م داد
،(IJ ن 7#د� “. د��) را دراز  0”و �� 

 



 ١٤٤

 او د��= را دراز  #د، 
 .  و ا�0 د�) او ه, 5���7 �ن د��= ���, ش5

 ]١٣ ت� ٩ از �١٢��� �f% ،��7 ا                                            [
 
 

 :شفاي زني كه خونريزي داشت در انجيل لوقا گزارش شده است
 

 �E زن  � �� 57ت دوازد� ��ل �� در �� *��#�@& داش) و 
 دار و �5ار *�د را *#ج دوا و د �#  #د� ��د 

 از �() ^�'� �57 و �� او د�) زد
 و ه�6��K د��= �� �Jش� ��Lس ^�'� ر��5، 

�#��*57� .@& اش ��5 
 “ �U  '� �� 07 د�) زد؟”^�'� �5��#،

 �O#س IJ)،.  ه�K ا��6ر  #د�5
�-�، �7 ����5  � ج�BK) از ه# j#ف �� ش�K %(�ر �7 �ورد” !“   

،(IJ 5ًا �� 07 د�) زد؛”^�'� دو��ر�K^ #I� E�  
 “.�Uن ح�  #دم  � ��#و& ش�I �<= از 07 �� ��#ون ر%)

                        ]                        �f% ،�-�� ��� ] ٤٦ ت� ٤٣ از ٨ا�
 

يكي از آنها داستان پسر شخص بلندپايه اي است .  گزارش هاي ديگري نيز درباره شفاي بيماري ها آمده است
 :كه عيسي او را شفا داد

 

 .در شI  #F#��ح�م ا%'#& ��د  � �'#& ���Kر داش)... 
F� د ح# )  #د� و �� ا���ن ج��� ر���5 ا�)،و-�� ش��5  � ^�'� از ا���ن� 

 �@د او ر%) و از او ا���Kس  #د  � ����5 و �'#ش را ش�I ده5، 
 .�Uن �'#ش �� 7#گ %�/�� ا& �5اش)

،(IJ �'�^” �6ور�5 7$#ا��� �K� ن�K07 ا� �� �Kاز ش E� Cه�  
,�  �@�B7 ,07 �() �# ه.“   
 ،(IJ س  #د و�K�� ا%'# ا

 “.�, ت� �'#م �K#د� ا�) �����5 او را ش�I ده�5 �-�، *�اه= �7  ”
،(IJ د”^�'� �� او#J#� ت ز��5 *�اه5 5��7.   �� *��� ات#'�....“ 

 ه�$�م ��زJ() ه��ز در را� ��د  � *�6�75را�= �� او ر��5�5 و  
 ....�� *�ش.��� �� او 5��IJ  � ار��ب ح�ل �'#ت�ن *�ب ش�5 و او ز��5 *�اه5 5��7

 .��اد� اش ا��Kن �ورداو �� ت�Kم *�
]                                        �f% ،ح���� ��� ]٥٣ ت� ٤٦ از ٤ا�

 
 
 
 
 



 ١٤٥

 :عيسي، مادر زن شمعون را كه از تب مي سوخت شفا داد
 

 �7در زن ش�BKن تm  #د� ��د و *�ا���5 ��د، 
 .و ���F %�رًا �� ^�'� *L# داد�5

 ،(%#J د او ر%)، د��= را@� �'�^ 
 .او را ���5  #د،  � ه�Kن �.�x تHO- =L ش5و 

 .او �#*��) و �b)7ل ��2#ا�� ش5
]                                �f% ،�-#7 ��� ] ٣١ ت� ٣٠ از ١ا�

 
در حالي كه قرآن به صحت اين رويدادهاي شفابخش اشاره نمي كند، توانايي عيسي را براي شفا دادن بيماران 

در سوره سوم، فرشته اي كه نزد مريم فرستاده شده بود تا او را به پسري مژده .  تبه اذن خدا، ثبت كرده اس
 :دهد، به او گفت

 

”VKه #� �����F �$��5ا�#ا��� ��� ا&�ن ر�� �� �  ،: 
��57 ام ’ �Kرت�ن �@د ش�Jورد#� m07 �� �(��� ا& از ج��.... 

  ج2ا�7 را ش�I �7 ده,، J#دا�,،07 ������ را ��  �ر ��ز �7 
  ‘“. *5ا  را ز��5 �7  �,، ه�K �� اذن7#د� و

�ن، ��ر�                                                   [#-٣ ��� ٤٩ [ 
 

  :، خدا خودش عيسي را در روز رستاخيز مخاطب قرار مي دهد110 قرآن، آيه 5در سوره 
 

  �7 داد&، ش�I 07 و ج2ا�7 را �� اراد�  �ر... ” 
 “.... �7  #د&ز��5 07اراد�  7#د� را �� و

�ن، ��ر�                                                   [#-٥ ��� ١١٠ [ 
 
اين در انجيل متا .  اين دو آيه آخري كه در باال آوردم، به ما مي گويند كه عيسي نابينايان را شفا مي داد.  5

 :نيز گزارش شده است
،57��� ��#ون �7 �� و-�� ^�'� از 

 دو 7#د ������ �� د��Lل او را� ا%��د�5 و %#��د �7 زد�5، 
  “! ا& �'# داود، �� �7 رح,  0”

 .و-�� �� *��� ر��5، دو 7#د ������ �� او ر��5�5
،5��#� �F����� ا��Kن دار�5  � 07 �7 ت�ا�, ش�K را ش�I ده,؟”^�'� از  “ 

،5��IJ �F��”�-� ��� .“ 
��� ن ��Fد و IJ)،�� او د�) *�د را �# �K)Uن 

 “   . ش�I ����5 ز�#ا ا��Kن دار�5”
()Jن ��ز��� .و ������ �� �K)Uن 

]                                       �f% ،��7 ��� ]٣٠ ت� ٢٧ از ٩ا�
  



 ١٤٦

هر چهار انجيل و قرآن چندين رويداد را كه عيسي به اذن خدا مردگان را زنده مي كرد گزارش      . 6
 :داده اند

 

5�U (%0 ر�y�� دان *�د �� د�#J5 ^�'� �� ش�B� & 
 .و J#و� �@ر�J از 7#دم ��@ �� د��Lل او را� ا%��د�5

 و-�� �� درواز� شF# ر��5 د�E� 5 ج��ز� �7 �#�5؛
 . ج�ا��  � 7#د� ��د ت�E� #'� �F ���� زن ��د

 .ج�BK) -��� ت�ج�F از اه��� شF# هK#ا� �ن زن ^@ادار ��د�5
  دا5sار را د�5 و-�� ^�'� �ن �7در

06� ��#J (IJ ح�ل او ��*) و �� =� . د
 �5B �� ج��ز� �@د�E ش5 و د�) *�د را �# �ن ��Fد؛ 

 . '���  � ج��ز� را �7 �#د�5 ا�'��د�5
،(IJ �'�^”ا& 7#د ج�ان، ���5 ش� .“ 

 . ج�ان ���5 ش5 و ش#وع �� /.L)  #د
 .�0�5 ت#ت�m ^�'� او را �� �7درش ��زJ#دا�5

 �  � ح�3ر داش��5 �'��ر ت#��5�5 و *5ا را ح5��IJ 5K  �  ت�Kم  '��
 “.... ���L7#& �@رگ در ��7ن ���ن ��Fر  #د� ا�)”

]                                                               �f% ،�-�� ��� ]١٦ ت� ١١ از ٧ا�
 
 

 ��5، ه��ز ح#ف ^�'� ت�Kم �(�5 ��د  � �#�#�) ^�Lدت$�� �ن 7.� �# ر
،(IJ او ادا& اح�#ام  #د، و �� 

  د*�#م ه0�K اtن %�ت  #د و�� ا��5^� دارم �����5 ”
 “.و د�) *�د را �# او �5�F ت� ز��5 ش�د

 ...^�'� ���5 ش5، و هK#ا� ش�J#دا�= �� د��Lل �ن 7#د ر5��%
 و-�� ^�'� �� *��� �#�#�)  ��'� ر��5 

 #و شIJ ،5)، و �� J#و� ��ح� *�ان ه� و 7#دم O37#ب رو�
 !هK$� ��#ون �#و�5

 “.او *�ا���5 ا�). ا�0 د*�#  �K� EU#د� ا�)
 .در ا�0 ه�$�م 7#دم �� او *�5�5�5

،(%#J ق ش5، او وارد ش5، د�) د*�# را#I�7 (�BKو-�� ج 
 .و د*�#  �EU از ج�& *�د �#*��)

]                                          �f% ،��7 ��� ]٢٥ ت� ٢٣ و از ١٩ ت� ١٨ از ٩ا�
 

 
 
 
 



 ١٤٧

   IJ)،�اه5*5ا در روز ر���*�@ �� ^�'�، �'# �#7,، *
 ”(KB� 07&ارزا�� داش�,و �# �7درت  %#اوا�� �# ت�  ه� . 
  را ت��Y روح ا�59س ت��9)  #دم، ت� �,

 ، در ��زاد&ت� ت� را -�در ��زم  � 
�� در ��@ و�'J7#دم  �@ر �����J 0>�  . 
 .  راا����، ت�رات، و  ��7*�,)حK6و ،  ��ب�� ت�  �,
 �J ،��*�� �7ن �#�5شE�6 ه��� از  �Jِ ازت� 

 .  ا& ز��5 ت��5L ش�5�#�5 �� �, �ن �� اراد� و در �ن �7 د5�7&، ���
  �7 داد&، ش�I �, و ج2ا�7 را �� اراد�  �ر

 .  �7  #د&ز��5 �, 7#د� را �� اراد� و
�@7و ه�$��7  � ت� �� ا�0 �(��� ه�& �ش�6ر و Bر%�� %#ز�5ان ا�#ا��� ات �@د   

 .     را از د�) ���ن در ا�7ن �$�� داش�,ت� �,
 “ ‘.� ا�) �ش�6رج�دو� ا�5��IJ ’ 0،���ورد��K�5ن  '��� از ��Fد��ن  � ا

�ن، ��ر�                                                                        [#-٥ ��� ١١٠[ 
 

شناخته شده از زنده كردن مردگان توسط عيسي، رستاخيز ايلعازر است، كه در انجيل يوحنا مهمترين رويداد 
 :گزارش شده است

 

 ...(IJ ن �$��  #د و�K�� �� �'�^: 
 .  �5ر، ت(6# �7  �,  � د^�& 7#ا ش���5 ا&”

 07 �7 دا�,  � ت� ه�K(� د^�ه�& 7#ا �7 ش��& 
 ��د� ا��IJ 5, ت�  و�� ا�0 ح#ف را �<�j# ج���BK  � ا���� ا�'

  “.ا��Kن ���ور�5  � ت� 7#ا %#���د� ا&
 �� از ا�0 �<��ن، ^�'� %#��د زد،

 “!  ا���Bزر، ��#ون ���”
 ا���Bزر از -L# ��#ون �57 درح���  � در  �5�V�� 0I ش�5 ��د 

 . و ��ر�U ا& �# و /�رت= را ��@ ��ش���5 ��د
 .^�'� IJ) او را ��ز  ��5 ت� ���ا�5 را� �#ود

]                                                �f% ،ح���� ��� ]٤٤ ت� ٤١ از ١١ا�
 
يكي از معجزات عيسي كه به صراحت در قرآن، و نيز در انجيل يوحنا آمده است اين است كه او       .  7

 :قدرت هاي خارق العاده اي را به نمايش مي گذارد
 

)(IJ �'�^(،” ... 07 �� ,�7 *�ر�5، �7 ت�ا� �U �  ,��$� �Kش 
 �U ا�5ا�5و*��و در *��� ه����ن . 

 “. ا�0 57ر � ا�) �#ا& ش�K، اJ# �� ا��Kن ه'��5در
�ن، ��ر�                                                          [#-٣ ��� ٤٩ [ 

 



 ١٤٨

 : كرد نيز نشان داداو اين قدرت ها را هنگامي كه كنار چاه يعقوب، با يك زن سامري گفتگو مي
 

،(IJ و ش�ه#ت را ���ور”^�'� �� او#� . “ 
 “ . 07 ش�ه# �5ارم”زن ج�اب داد،
،(IJ �'�^”&ش�ه# �5ار �  ���J �7 (را� . 

 وا-�B) ا�0 ا�)  � ت� ت� �� ح�ل ��� ��ر ش�ه#  #د� ا&، 
 .و 7#د&  � ا��E �� او ز��J5 �7  �� ش�ه# ت� ��')

����IJ �V ا& در�) ا�).“ 
�m ��ز �5��7 ��د IJ)،زBن  � ده��= از ت 
”5�#L7��� �K�7 ر�5  � ش #x� �� ،�-� . “ 

]                                              �f% ،ح���� ��� ]١٩ ت� ١٦ از ٤ا�
 

و عيسي پس از تأمل .  بنا بر قرآن، حواريون عيسي از او خواستند تا از آسمان مائده اي براي آنها بياورد. 8
خدا به دعاي عيسي پاسخ داد و مائده اي از .  درنگ، به درگاه خدا دعا كرد و از او مائده اي درخواست كرد

 :آسمان براي حواريون فروفرستاده شد
 

  � ح�ار��ن 5��IJ،���د داش�� ��ش 
��� �#ورد�Jر ت� �7 ت�ا�75#�,،ا& ^�'�، �'# ”   

 “  %#��5؟%#و� از ���Kن �# �7 *�را 
،(IJ”وا *5از  ا#� #J5��7�7  ��5، ا. “ 
،5��IJ”7 ,ن �<�ر�,، و -�ت � *�اه�� ، ��5ا  ��, -�m از 

 .   ا&��IJ �� �7 را�) ت� ش��, 0�KO7 و
 “ .��ش�, �# �ن ش�ه5 و

'�^،(IJ ,�#7 #'� ،� ” ر�Jا& �#ورد ،�F�   �7،��را
 .  %#�)� از ���Kن �# �7 %#و*�را 
�ن �#ا& ه# � و ه#�E از �7$2ار  � 
 .  �� ��& و �(��� ا& ��ش5 از �َوَرد،� %#اوا�
 “.� روز& ر������F� #�0؛  0& �7 را %#اه, روز
�نIJ”  07)، *5ا Eرا %#و�7 %#��, ا��  . 

  از ش�K  � �� از �ن  I# ورزد،ه# �
 “. �5ا�'�ن 7��زات �6#د� امرا 7��زات=  �,  � ه#��U �'  @Jن

�ن، ��ر�                       [                                 #-٥ ��� ] ١١٥ ت� ١١٢ از 
 
 
 
 
 
 



 ١٤٩

نزديك ترين چيزي كه در انجيل در رابطه با اين معجزه مي يابيم، خبر غذا دادن عيسي به تعداد زيادي از 
 . آمده است، عيسي به پنج هزار نفر غذا داد) 20 تا 15، از 14فصل (مردم است؛ همانطور كه در انجيل متا 

 
در واقع، قرآن، عيسي را به .  تمام اين معجزات اين را مي رسانند كه عيسي رسول خدا و بنده خاص درگاه بود

قرآن به ما مي گويد كه عيسي از لحظه تولد، .  عنوان كسي كه به وي افتخار ويژه ارزاني شد، مي شناسد
 پرستش خداي واحد و يگانه فرمان داد، اين حقيقت كه عيسي در نوزادي، و از لحظه تولد به.  پيامبر خدا بود

 .گوياي اين مطلب است
 

پيامبري از بدو تولد، در اين واقعيت منعكس شده است كه قرآن به اشتباهاتي كه از بسياري ديگر از پيامبران و 
لي اشاره مي كند، و) از جمله ابراهيم، موسي، محمد، و معروف ترين پيامبران،(يا رسوالن خدا سر زده است، / 

 .به اشتباهي كه از عيسي سر زده باشد اشاره اي نمي كند
 
 
 

  نتيجه گيري

در حالي كه قرآن در بشر بودن عيسي اصرار دارد، براي او به عنوان كسي كه از لحظه تولد، پيامبر بوده است 
ه خدا از قرآن در آيه هاي خود كه داراي ساختار رياضي است، معجزات بسياري را ك.  نيز احترام قائل است

 .طريق او انجام داد، به او نسبت مي دهد
 

براي نخستين بار در تاريخ بشريت، به يقين مي دانيم كه عيسي بي شك مردگان را زنده كرد، نابينايان و 
 . بيماران العالج را شفا داد

 
 .و اين را هم مي دانيم كه اينها، و بقيه معجزات او به هيچ عنوان دليل بر الوهيت او نيست

 
 
 
 
 
 
 



 ١٥٠

 بخش سيزدهم 
 

  مرگ عيسي
 

 د�$# �F# ش�5 ��د،
 و ت� ���K ه�& �5Bاز �F# ه�K ج� ت�ر�E ��د

 .ز�#ا *�رش�J 5#%�$� ��د
 .�#د� ض<��K  � در *��� *5ا �و�@ان ��د ���FJن از و�Y دو ��ر� ش5

  ،(IJ 5��� &5ا/ �� �'�^ 
 “ . ا& �5ر، روح *�د را �� د�) ت� �7 ���رم”

 .  ح#ف، ج�ن ��#د�� از ا�0
 و-�� %#�5��7 رو�7a7 �  �7ر اج#ا& ا^5ام ��د ا�0 /.�� را د�5 

،(IJ و (IJ 5Kد”*5ا را ح�� ���J �� �ًB-ا�0 7#د وا .“ 
]                                               �f% ،�-�� ��� ]٤٧ ت� ٤٤ از ٢٣ا�

 
 

هنوز هم حدس هاي زيادي .  ه كردند و بر صليب كشيدندتقريباً همه مسيحيان باور دارند كه عيسي را شكنج
 .در اين باره و تصورات بسياري درباره آخرين روزهاي زندگي عيسي وجود دارد

 
همانطور كه قبالً بدان اشاره كرديم، نظريه هاي افراطي درباره بر صليب كشيدن عيسي وجود دارد، از جمله 

هنگامي كه عيسي را از صليب پايان ”يا “ ر صليب كشيدند، كس ديگري را بجاي عيسي ب”اينكه مي گويند
 “ .آوردند، او هنوز زنده بود و در اغما بسر مي برد

 
تنها مرجع اطالعات . درباره اين رويداد، هيچ گزارشي از مراجع بي طرف يا حتي مراجع مخالف در دست نيست

رش هر چهار انجيل درباره اين رويداد، به كلي گزا.  مسيحيان در مورد اين رويداد فوق العاده مهم، انجيل است
 .با هم فرق دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٥١

 متا و مرقس 
  :در انجيل متا چنين آمده است

 �#��زه� اول ^�'� را �� ح��ط  �خ %#5��7ار �#د�5 
 . و ت�Kم �#��زان د�$# را دور او جHK  #د�5

��Lس ^�'� را در�ورد�5 و ش�� ار�sا�� ر�$� را رو& او 5B�5��*ا�5ا  . 
 و ت�ج� از *�ره�& ���5 در�)  #د�5 و �# �#ش ��Fد�5، 

 . و ���U �� �(��� ^�O�� &�f) ��5) را�) او داد�5
  ،5��IJ �7 و �#ا& ا���6 او را 7'<#�  ��5 �@د او زا�� �7 زد�5 و 

 “! درود �# ��دش�� ��Fد”
 .�5B ه, �� /�رت= تD �7 ا�5ا*��5

%#J �7 =ب را از د���U ���55 و �# �#ش �7 زد��� . 
 ��t*#�، �� از ا���6 از 7'<#�  #دن او *'�� ش5�5، 

 ش�� را از ت�= ��#ون �ورد�5،
 و ��Lس *�دش را �� او ��ش���5�5، 
5�)6� m��/ �� و او را �#د�5 ت� . 

 . در را� �� �E 7#د �%#����9 از اه��� -�#وان �#*�رد�5  � ا�K= ش�BKن ��د
 . � /��m را �� *�د ح�K  �5او را وادار  #د�5 

��K �#(و-�� �� 7.�� ���م ُج� ُج�� K7.� ج ��B7 �� (،5�5ر�� 
 �#��زه� �� او ش#ا�� داد�5  � �� دارو& 7<5ر 7<��ط ��د،  

 .و�� و-�� �ن را U(�5 �<�ا�) �<�رد
 �5B از ا���6 او را ��f7ب  #د�5، 

 .�# �# ت9'�, ��Lس ه�& او -#^� ا�5ا*��5
 .ج� در اj#اف او �('��5 و او را ت�Kش�  #د�5B�5 ه�Kن 

 : ا�0 ��ش�� را ه, ��t& �# او �# /��2J mاش��5
  “. ای, ا�= B9�C %�د�H< ی�Oد”

 ،5�5�)  m��/ #� ا� او#Kدو دزد را ه 
 .  ��6 در �K) را�) او، و د�$#& در ��U (K او

J �7 5�>)رد �7 ش5 �#ش را ت�6ن �7 داد و �� ر� ���� :I)ه# � از 
 !  ت� ه���K  � �7 *�ا��� *��� *5ا را *#اب  �� و در ^#ض �� روز �ن را �'�ز&

 U#ا *�دت را ���ت ��K ده�؟ 
 ! اJ# �'# *5ا ه'��، از ��m��/ &t ����0 ��� و *�دت را ���ت ��5

 :  �ه��ن ا^x, و �#ان -�م ه, او را 7'<#� �7  #د�5
 !�دش را ���ت ده5 د�$#ان را ���ت �7 داد و�� ��K ت�ا�5 *”

 

 

 

 

 



 ١٥٢

 ! ت�ز� 5��J �7  � ��دش�� ��Fد ه, ا�)
 .  �$2ار�5 از ��m��/ &t ����0 ����5 و �7 �� او ا��Kن �ور�,

 .او �� *5ا ت� �  #د؛ �� �$2ار�5 *5ا �<�ا�) *�د او را ���ت ده5
   “ ‘. �'# *5ا�)’ه#�U ��ش5، او اد^� داش)

 .��m  (��5 ش5�5 �� او دش��م �7 داد�5ح�� �ن دو دزد& ه,  � هK#ا� او �# /
�ن روز از �F# ت� ���K ه�& �5B از �F# ه�K ج� ت�ر�E ش5 . 

 :�@د��K�� �� (^�� E ه�& �5B از �F# ^�'� %#��د زد
 “ ا��� ا��� َ����9L� �K؟”

،��B�”2اش�� ا&؟J �Fا 7#ا ت�#U ،07 &5ا& 07، *5ا* “ 
                                       ]                �f% ،��7 ��� ]٤٦ ت� ٢٧ از ٢٧ا�

 
انجيل يوحنا نيز مانند انجيل متا، كه در باال آورديم، روايت مي كند كه عده اي سرباز، عيسي را براي شكنجه 
كردن، و بر صليب آويختن، به حياط بردند، در حالي كه بنا بر روايت انجيل مرقس، كاهنان اعظم و سران قوم، 

هرچند، .  بودند كه عيسي را دست بسته نزد پيالطس بردند) يعني تمام اعضاي شوراي عالي(ون يهود و روحاني
 . گزارش مرقس، اغلب، شبيه به انجيل متا است

 
 

 لوقا 
گزارش لوقا درباره مرگ عيسي به طور قابل توجهي با گزارش متا و مرقس فرق دارد، بنا بر روايت لوقا، 

ديس فرستاد، سپس آنها دوباره او را به پيالطس تحويل دادند، و بعد روايت      پيالطس عيسي را نزد هيرو
        :مي كند كه وقتي عيسي را مي بردند كه مصلوب كنند، عيسي در بين راه، موعظه اي كوتاه كرد

 

 ه�O��Kر  � ^�'� را �7 �#د�5 ت� ��f7ب  ��5، 
57 7��Lر  #د�5�   ش�BKن -�#وا�� را  � از /.#ا �7 

 ./��m ^�'� را �# دوش  (5 و �� د��Lل او �L#د
 7#دم د��� د��� د��Lل ^�'� ا%��د� ��د�5،  

 .  و ز����  � �� ���� *�د �7 زد�5 و �#ا& او �7ت, J#%�� ��د�5
(IJ ن  #د و��� : ^�'� رو �� 

”5�@�#� Eا& د*�#ان اورش��,، �#ا& 07 اش  . 
��#J 5 ���6 �� ح�ل *�دت�ن و %#ز�5ا���ن��   
 �Uن روزه��� �7 ����IJ �  5 �7 ش�د 

 *�ش� �� ح�ل ز��ن �� اوtد، رح, ه���  � ه#J@ ��ر& �#�5اش��5، 
 .و ���� ه���  � ه#J@ ش�# �5اد�5

 
 
 
 



 ١٥٣

 ،5��  �� و 7#دم ��  �� ه� ا���Kس �7  ��5  � رو& 5��I�� �7 و �7 را 
 . و �� ت�� ه� 5���J �7 �7 را د0%  ��5

 �� #J0  ��5 ز�#ا ا��U @L� (*در E� 
���V *(E ا�) �U *�اه�5  #د؟ ��   “ 

5�)  m��/ #� دو ج�����6ر را ه, �#د�5 ت� �� او . 
 .ا�, 7.� ا^5ام،  ��� �# ��د

�� ر��5�5،  �� و-�� �� 
 ،5�5�)  m��/ #� ،ن دو ج�����6ر� ^�'� را، هK#ا� 
 .��6 در �K) را�) او، و د�$#& در ��U (K او

](IJ �'�^؛&�)>L� ا& �5ر، �# ا�0 7#دم ، 
5��  �7 �U 5دا�� �K� �F��.“[ 
]                               �f% ،�-�� ��� ]٣٤ ت� ٢٦ از ٢٣ا�

 
 

 گزارش يوحنا
،5�  �Kد را �# دوش *�د ح�* m��/ �  5ر  #د��L� ^�'� را 7

��K ر��5�5 Kون �#د�5 ت� �� 7.�� ���م ج#�� #Fو او را از ش 
�� را ج���� ��5���J �7 ز��ن(�� &#L^ ( 

�� او را �� دو �I# د�$# ��f7ب  #د�5�� در 
Yف، و ^�'� در و�#j ن� .��6 ا�j 0#ف، ��6 

 ���jZ در ��m��/ &t او ور-� ا& 5��L'U  � ��ش�� ش�5 ��د، 
 (	D�9) ن��C 
 . %�د�H< ی�Oد

]                           �f% ،ح���� ��� ] ١٩ ت� ١٦ از ١٩ا�
            

 

گزارش يوحنا از اين رويدادها اين است كه پس از اينكه عيسي خودش صليب خودش را بر دوش كشيد، او را 
 .نوشته اي كه در باالي صليب گذاشته بودند، در اينجا، با انجيل هاي ديگر فرق دارد.  مصلوب كردند

 

رممكن است فقط از طريق انجيل بتوانيم غي.  تفاوت هاي بسيار ديگري درباره مرگ عيسي در روايات هست
 بفهميم كه در آن زمان واقعاً چه رخ داده بود؟  

 

برخي از اين تفاوت ها را مي توان با توجه به اين واقعيت كه مردم هم عصر عيسي، استنباط متفاوتي از مرگ 
 روشني به اين  به91"عيسي و عيد پاك"ويلي ماركسن در كتاب خود تحت عنوان .  او داشتند، درك كرد

            ):55 و 54صفحه (موضوع اشاره مي كند؛ او مي نويسد 

 

                                                 
٩١

 . ١٩٩٠، ��ل Abingdon، ا��(�رات "Willi Marxsen"��ش�� & ، "Jesus And Easter " ��م  ��ب  



 ١٥٤

ج�& �.[ ��')  � �J���J �%�.7ن 7'�.��ن او��� از 7#گ ^�'� ا����Lط ه�& 
�m ا���� ه�& �������E، ا�0 ا��5(� وج�د دارد  .  �J���Jن داش��5�O7 ا��س #�

��) ه�& او ��د�B% ����، ^�'� را 7#د& ت�/�D د.   � 7#گ ^�'� در �����ر 
��) ه�& *�د، ه# ���J ش�6��، و ح�� 7#گ را �� ج�ن          �B% �� �  5د�# 

و�� ه#J@ از او ه�VKن  '�  � �رزو5�7 7#گ *��= ��ش5، �� ح�� .  �7 *5�#
������ �Lر� ا& داش�� ��ش5، ��د �(�5 ا�)• '�  � 7#گ �#ا& او، ج��I  ��   .

ا& ��Jه�ن، �� ا��س ا���� ه�& �������E ��$��� ا�) ا��5(� 7#گ ^�'� �#
�� ���ن ).  ١٤: ٢٤ و ١٠: 5B� ،�U#J٤٥ه� در دو ��5 از ا���� 7#-� وارد ش5 (

��) *�د، �� ��(�از 7#گ ر%)�B% ��.� �� �'�^ ،#د-�{ ت . 
 

ا����Lط از 7#گ ^�'� ه�VKن  '�  � J#7= ج��I  �Lر� داش�� ��ش5، در  
f>� و �KB�ا�Y9% �U#J ،�5�9^ 0  .  �ص در ���7 ه�& ����، 7'�, ا�)د���را

�E ا����Lط از 7#گ ^�'� ��د، و�� از �.�ظ ت�ر�<� و ��@ از �.�ظ  ا���Fت   
 .  F7, ت# از �U@ه�& د�$# ��د

 
 . واقعيت همواره اين است كه نمي توان فقط از روي انجيل فهميد كه واقعاً چه رخ داد

 

 ياضي است گزارش قرآن كه داراي كد ر
خوشبختانه، با كشف كد رياضي كه اصالت كتاب آسماني را به اثبات مي رساند، مرجع موثقي در دست داريم 

 . كه به كمك آن مي توانيم روايات گوناگوني را كه از اين وقايع باقي مانده اند بررسي كنيم
 

هرگز او را بر صليب نكشيدند؛ هرگز عيسي را نكشتند؛  ”:گزارش قرآن درباره مرگ عيسي تكان دهنده است
  :“.بلكه امر بر آنها مشتبه شد كه چنين كرده اند

 

 �F�� . �5  (�را *5ا 7#�,، ر��ل  �u�'7�'�^ 0،#د�5  � اد^�  
  ���6  – ه#J@ او را �# /��m �6(�5�5 ؛ وا-H، ه#J@ او را �6(��5در
���ن �L�)7 ش0��U �  5  #د�5ا#7 #�  . 

 ا*�Zف �x# دار�0�5 ��ر�  ا � در��$�Kن  '��� 
 5���J �7 �V�� .  ه'���6)75|�� 

�F�� . ر�5؛ و Y9% ح5س �7 ز��0�9�5 �5ا 
 �V��  : ا�0 ا�)، در�) ا�)�0�9 ��
 �OنQ-��K@او را ن R<	ه.   ،@2Fد را او 5-اR�5د ن S�Fد؛	F  
 . ا�)ح�6,و ،  ت�ا�5�K*5ا

 ] ١٥٨ ت� ١٥٧���  از ٤-#�ن، ��ر�                             [

                                                 
•

 �7#ج, .   7#گ �� ����) د�$#ان، �� 7#گ �� ج�& د�$#ان 



 ١٥٥

اكثر مردم از اين خبر . بدون شك، اين حكايات قرآني گزارش تازه و ژرف نگرانه اي درباره مرگ عيسي است
 . حيرت زده مي شوند، از اينرو، الزم است در اين باره توضيحاتي داده شود

 
قرآن ميان .   مي گويدوقتي قرآن درباره افراد سخن مي گويد، مكرراً، از شخص واقعي يعني روح آدمي سخن

دو وجود انساني تفاوت قائل مي شود؛ يك وجود موقت كه كالبد آدمي است، و يك وجود جاويد كه شخص 
قرآن، اين صدف موقت را .   يا لباسي است كه وجود ابدي آن را پوشيده است•وجود موقت مانند صدف،.  است

 . تلقي نمي كند"شخص"
 

ر اين است كه آن در خدمت شخص حقيقي است تا او بتواند با رشد و اهميت بدن، يا صدف بيروني شخص د
اگر به بدن خود .  آماده كند) آخرت(تكامل روح خود، خويش را براي زندگي جاويد كه زندگي حقيقي است 

همچون يك اسب وحشي نگاه كنيم، هرگاه بتوانيم آن را رام كنيم، تا ديگر افسار گسيخته نباشد، به رشد و 
وقتي زندگي كسي در اين دنيا به پايان مي رسد، بدن خود را كه جنبه لباس دارد، .  زم دست يافته ايمتكامل ال

 . درمي آورد، و به سوي آخرت جاودان مي شتابد؛ نقش بدن، در اين هنگام، به پايان مي رسد

 
 در اينجا "او"، كلمه “دهرگز عيسي را نكشتند؛ هرگز او را بر صليب نكشيدن”بنابراين، وقتي قرآن مي گويد كه 

 .به عيساي حقيقي برمي گردد، نه به بدن او
 

كساني كه با     .  در آن باشد، يا نباشد) روح(بدن ممكن است در جايي وجود داشته باشد، ولي شخص 
 آشنايي دارند مي دانند كه بدن چيزي بيش از يك لباس يا يك وسيله نقليه "تجربه خارج از جسم بودن"

كساني كه .   و عقل و هوش، در طي اين تجربه، با شخص مي ماند، نه با بدن••.اي روح نيستفيزيكي بر
را تمرين مي كنند، اغلب، تجربه خود را اينطور توصيف مي كنند كه ) تصوير آسماني ("خارج از جسم بودن"

 .   بدن خود را مثل يك شيء بي جان كه در جايي هست، ديده اند

 
ي كند كه عيسي، كه شخص واقعي است، پيش از اينكه شكنجه و مصلوب شود، نزد قرآن به روشني بيان م

كساني كه خيال مي كردند دارند عيسي را شكنجه مي كنند و بر صليب مي كشند، فقط كالبد .  خدا باال رفت
  .خالي از روح او را كه ديگر چيزي نمي فهميد و فاقد احساس بود، در اختيار داشتند

 
 

                                                 
•

روح از  : ا���Iد� �7 ش�د، t " 5���J �7 �6���U| "، ��  "ج��I-"  ،"5 ت0 " در %�ر�� tً�KB7 از ا/ZOح  
ن ا�0 دو 06K7 ا�) �#ا& *�ا���5 از ج�Fت د�$# و�� �I-  .�U ت0 �#واز  #د، �� %��Z در t| *�دش ا�)

 �7#ج, .  اش�6ل ت����U��� ،5�  5ر،  ��K /5ف را 2Jاش�, 
••

 �5ن ش�K 7]� �7ش��� ا�)  � ش�K در �ن ه'��5؛ ت�fر  ��5  � �7 *�اه�5 �� ج��� �#و�5، و ��ار �7ش�0             
�ن، �7 ه, و-�� ��    .  ا tزم �5ار�5*�د �7 ش��5، و و-�� �� 5f97 ر��5�5، ���د� �7 ش��5 و د�$# �ن ر          ���)7

 Y* ن����) #K^ ن ر*) �7 ���5, ) ����ن�F2ار�,، و از ا�0 جJ �7 �7#ج,  .  �7 ر��,، �5ن *�د را 



 ١٥٦

 و آن اين است كه پرهيزگاران، – سوي خدا، يك واقعيت بسيار مهم ديگر را خاطر نشان مي كند باال رفتن به
  :مستقيم، به بهشت مي روند، و الزم نيست براي رسيدن به آن تا روز رستاخيز صبر كنند

 

 %#ش��� ��^) 7#گ ��7�7ن در ز0�7 %#ا �7 ر�5، و-� ؛ نB1 ��	ن-%	ه�R>�ران
 د^�ت �7  �5  �  ��5L ز���7 *�د را ره�  ��5 و ^�زم 7#گ �� ��د�J از ا�(�ن

()F� ��)F� ن�Kر&، � ش��5، ه�Jروز  �J5ن ز��. �  #د�75 �دم و حّ�ا در 
()F� دم و حّ�ا وج�د داش�� ا�)از�       ٨٩ ��ر� ٣٠ ت� ٢٧ ���ت از.  ز�7ن 

 �,  �� �F()”:�  �75 د^�ت )روح، �� ج',(،  07�7 ا%#اد  از *5ا� ��7ز�,  � 7
 “.�5ر��د

 

ديدگاه        "مطلب باال، از مقاله اي است كه رشاد خليفه، كاشف كد رياضي قرآن، آن را در ماهنامه ي 
 :او ادامه مي دهد.  به رشته تحرير آورد) 1990مسجد توسان، فوريه  (92"تسليم شدگان

 

��  � �7ض�ع �� 7#دم ا�7 و��  & ز0�7 ر�Y ��5ا �7  �5، �#ه�@�Jران رو ت� 
       *�د را ره�  ���5L#ه�@�Jران *�رج ا�)  �  7#دماز در| ." � 75�#�7"

5 در ح���  �  رو� �� �F() �7ان �#ه�@�Jر....�7  ��5، و ^�زم �F() �7 ش��5
.  )٢٧ ت� ٢٦ ���ت ��٣٦ر� (  و ا-�ا7(�ن ه��ز در ز0�7 �'# �7 �#�5دو���ن

��   در و� �I#  �5، ه�وا� ���75  و ه�ا�ب '� �� ج��� *�ش در�) 7]� ا���6 ��
 #x��7 �75ش��                              . 

  
                                              :او چندين آيه را براي نمونه مي آورد كه ارزش بررسي دارند

 

  �(�رت د�  � �#ا& ���ندر���6ر ه'��5و  �7 �ور�5 ا��Kن��  '���  � 
 .   ��د  � در �ن �F#ه� روان ا�)� *�اه��5غ ه��
�� روز& ش�ن ده�5، *�اه�IJ 5)،                                                                           ه�7�$���  � از ���7 ه�& 

 “ .��د-�L ه� روز& �7  ا�0 ه�Kن ا�)  � ”
،0��Vش��5  �ا�� D�/ا�(�ن ت�#� ���[Kر ت�j(ا�  . 

�� در���� �J5��7ر�5 �� .هK'#ا�� ��| *�اه�5 داش)، و ت� ا�5 در 
�ن، ��ر�                                                        [#-٢ ��� ٢٥ [ 

 

خبر اين آيه اين است كه پرهيزگاران در جايي شبيه به باغ هاي آخرت هستند، با روزي هايي كه مانند    
ساني كه در باغ هاي عدن منتظر هستند، در چنين وضعيتي خواهند بود، تا روزي هاي بهشتي است، به يقين ك

  :اين مطلب، همراه با آيات بعدي، به روشني نتيجه گيري مي شود.  روز رستاخيز
 

 5��7ار؛ ش�5 ا�5 7#د�  (�� *5ا '��� را  � در را� 
  .او  و روز& ز��5 ا�5، �#*�ردار از رزق�#ورد�Jرش�ن �@د ���ن

�ن، ��ر�                                                [        #-٣ ��� ١٦٩[ 
 

                                                 
٩٢

  Submitters Perspective 



 ١٥٧

 “.7#د5���J” �7 ش��5 �$���5، (��در��ر�  '���  � در را� *5ا 
  . ا�5، و�� از در| ش�K *�رج ا�)ز��5ا�(�ن �@د �#ورد�Jر *�د 

�ن، ��ر�                                                        [#-٢ ��� ١٥٤ [ 
 
)=J#7 ه�$�م ( ��IJ وارد ش�”ش5،�� او ()F� �� . “ 

،(IJ” 5��'ش -�م 07 �7 دا��   
 “.J#ا�7 داش�� ا�)7#ا  و ا�)، � �#ورد�Jرم 7#ا �7#ز��5 ” 

 ]٢٧ ت� ٢٦ از ٣٦-#�ن، ��ر�                                                    [
 

كه با رياضي كد شده اند نشان مي دهند كه خدا روح عيسي را كه شخص در مورد عيسي، تمام اين آيه ها 
از اين رو، هرگز .  واقعي است، به آسمان برد، و بدن او را براي شكنجه گران و بر صليب كشندگان باقي نهاد

  :او بسي پيش از آنكه شكنجه اش كنند و بر صليبش بكشند از اين دنيا رفته بود.  عيسي را شكنجه نكردند
 

�F��  0��U  #د،��@ *5ا، ا�7  ت#%�5& ��6ر �#د�5 و ��#�$� زد�5
0�#�F� ن� .     *5ا�) ت#%�5 از 

 �7 ده,،����ن  �� ز��J5 ت� ا��E ا& ^�'�، ”IJ)، *5ا�، �
 . �,رم، و از شّ#  �%#ان *Zص �7 �و�7 �� ���Kن  *�د�@د  را ت�
  �7 ده,، -#ار  �%#ان�#ت# از   '��� را  � از ت� ��#و& �7  ��5 و

 .    ت� �� روز ر���*�@
��� �Kه ���F� ()Jز��  & &�� �� �Kا�)، 07ش  
��$�� .  #د*�اه, �7ارد&  � ا*�Zف  #د�5 ��7ن ش�K داور& در 07 

 ]٥٥ ت� ٥٤ از ٣-#�ن، ��ر�                                                    [
 

به اين پديده، يعني جدايي شخص واقعي از بدني كه هنوز زنده در كمال شگفتي مي بينيم كه عهد جديد 
منبع فوق العاده درستي .  است، اشاره مي كند، و حتي در برخي از رؤيا نوشته ها، دقيق تر بيان شده است

 . گزارش مي دهد94"صحيفه هاي نج حمدي" در كتاب 93درباره اين پديده وجود دارد كه جيمز براشلر
 

، مجموعه اي است از اسناد باستاني كه در شهر نج حمدي، واقع در مصر از زمين صحيفه هاي نج حمدي
گفته مي شود كه آنها شامل كتاب هاي مقدس جنبش گنوستي است كه در مهد تمدن عصر .  بيرون آورده شد

نسخه هاي خطي آن در جهان پرهياهوي . عيسي و مسيحيان اوليه شكل گرفت و بسرعت گسترش يافت
  .كه در يكي از بزرگترين نقطه هاي عطف تمدن شكل گرفت پريسكوپ ارزشمندي استانديشه ها 

 

 
 

                                                 
٩٣

  James Brashler 
٩٤

 ١٩٧٧، ���I#ا�'�'�6، ��ل Harper & Row، ا��(�رات "The Nag Hammadi Library" ��م  ��ب  



 ١٥٨

همانجا، (جيمز براشلر در پيشگفتار كتاب عرفاني مكاشفه پطرس از رؤيايي كه پطرس ديد سخن مي گويد 
  ):339صفحه 

�<'��0 /.�� ا�0 رؤ��،  �ه��ن ا^x, و 7#دم را �(�ن �7 ده5  � دار�5 ^�'�  
رؤ��& �O#س را ) ١٤ ت� ٣، ٨١(دو0�7 /.�� ).... ٩ ت� ٤، ٧٢(�5 را �7  (

5�  �7 D�/ب  #دن ^�'� ت���f7 ا� . در��ر�#K�9 از ^�'� ه� �� �  &#�LBت
�ن ��57 ا�)، ��7ن ش�6 ��ه#& %�@��6 و ^�'�& ز��5 ت�Iوت -��y �7 ش�د؛   

 .     �7 *�5د^�'�& ز��5، در �ن �@د��6 ا�'��د� ا�) و �� ش�6�� J#ان ��دان *�د
 

 در نوشته هاي باستاني، كه به زمان عيسي خيلي "عيساي زنده" و "شكل ظاهري فيزيكي"بنابراين، ميان 
طبق اين روايت، عيساي واقعي، دور از كساني بود كه بدن خالي از .  نزديك است، تفاوت واضحي وجود دارد

 .روح او را شكنجه و عذاب مي دادند
 

 :رؤياي حيرت آور پطرس را مي بينيم) 344همانجا، صفحه (اب مكاشفه پطرس با نگاهي به ترجمه كت
 

 ،(IJ ن �<��ن را� و-�� او 
���F و& را ��زداش)  #د� ا�5 57� �7 #x� �� �  او را د�5م         . 

،,�IJ ا�5، ”و ��%#J ت� را �F�� �  ،,��� �7 �U ،�-�  ا& 
 و�� ت� �� �#اغ 07 ��57 ا&؟ 

 �د و *�5ان �# ��t& در*) ا�)  �')؟  �� �ن  �  � ش
�ن  �  � د�) و ��& او را �� n�7 �7  (�5  � د�$#& ا�)؟ ���“ 

،(IJ 07 �� �5ت ده���  '� را  � ش�د و *�5ان، در ��t& در*) د�5& ه�Kن ^�'�& ”�
 و�� ا�0  � در د�) ه� و ��ه��= n�7 %#و �7  ��5،  .  ز��5 ا�)

 “ .�Jش) و ���) او�)
 ] ٨١ و ٣، ��5 �67٧شO� �I#س، �<=                                   [    

 
مطالعه اي دقيق از انجيل مرقس و انجيل لوقا آشكار مي كند كه عيسي در واقع پيش از اينكه مصلوب شود، 

در همين، شرح خيالي گزارش شده .  او به اغتشاش و آشوب اطراف خود، هيچ پاسخ نداد.  از دنيا رفته بود
صحيفه هاي نج حمدي را تأييد مي كند، و با گزارش قرآن كه اصالت آن با رياضي ثابت شده است، مطابقت 

 :دارد
���-)  �ه��ن ا^x, ات�7�Fت ��$��� �� ^�'� وارد �ورد�5. 

 : ���jZ دو��ر� از او ��زج���  #د
 “   ح�Kً� ج�ا�� �#ا& 0�IJ دار&؟”

 .��U 0�L تKF) ه��� �� ت� �7 ز��5
�m  #دBت �jZ�� �  &ر�j �� (I$� &@�U ,زه�� �'�^ �� .و

]                                                  �f% ،�-#7 ��� ]٥ ت� ٣ از ١٥ا�
 
 



 ١٥٩

 .ه�#ود�� �� د�5ن ^�'� �� ��s) ش�د J#د�5
 او �<�J #j@ارش ه���  � در��ر� ^�'� �� ^#ض ر����5 ��د�5،  

 او را �5��L،  از 57ت ه� ��= �7 *�ا�) 
�@ات� ازج��m او ��ش5 و ا5�7وارB7 5د ش�ه�* ,)U �� @�� د  � *�د��   . 

 ^�'�  #د، ز�7ن دراز& را /#ف ��ال  #دن از او
  .و�� ^�'� ه�C ج�ا�� �5اد

#Lن در ره�Lده�5 روح����ن و  �ت (L'� �7ت ��$��� را �� او�F�7د� ��د�5 ت� ات�  . ج� 
=��x%�.7 5  �� او اه��)  #د�5 و��� ه�#ود�� و��IJ ا@��� .... 

]                                                        �f% ،�-�� ��� ]١١ ت� ٨ از ٢٣ا�
 
 

 :اگر همه اينها را با هم جمع ببنديم، اين تصوير بدست مي آيد
 
 : انسان از دو چيز اصلي و مجزا تشكيل شده است. 1
 

 يك صدف، يا لباس است، و بدن كه مانند .     الف

 .روح، كه شخص واقعي است.     ب
 
بنا بر برنامه از پيش مقدر شده، سرانجام، آن زمان كه مأموريت عيسي بايست به عنوان مسيح و رسول خدا . 2

اين زمان با زمان نيرنگ دشمنان عيسي مبني بر مصلوب كردن وي .  بر بني اسراييل پايان گيرد، فرا رسيد
درست پيش از اينكه آنها نيرنگ خود را به اجرا درآورند، برنامه خدا تحقق يافت، و روح عيسي . مصادف شد

 .     كه شخص واقعي است نزد خدا به آسمان برده شد

 
بدن عيسي براي شكنجه شدن و مصلوب شدن نزد ستمگران باقي ماند؛ آنها فقط كالبد خالي از روح او را . 3

 . احساس نمي كرد، در اختيار داشتندكه ديگر چيزي نمي فهميد و
 
 آنها هرگز عيسي را نكشتند؛ و هرگز او را بر صليب ”بنابراين، گفتار قرآن كه كد رياضي آن را تأييد مي كند،. 4

 .، سخني درست و ثابت شده است“نكشيدند؛ بلكه امر بر آنها مشتبه شد كه چنين كرده اند
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٦٠

 گواه عصر ما  
 كه زير يك عمل جراحي تاريخي قرار 95ن برداشت خود از مرگ عيسي با يك بيمار معاصررشاد خليفه ميا

 ). نگاه كنيد667 صفحه 22به ترجمه قرآن از رشاد خليفه، پيوست . (گرفت وجه تشابهي مي بيند

 
در بدن   كنتاكي،ايالتهومانا، واقع در شهر لوئيزويل، انستيتوي بين المللي قلب پزشكان  ،1984 نوامبر 25روز 

نيويورك تايمز .   يك قلب مصنوعي كار گذاشتند،، كه از اهالي جاسپر در ايالت اينديانا است شرودر. جيويليام
  : خبر داد1984 نوامبر 26روز دوشنبه، 

 

 ج	ا'�ن یV1% W �@�ن�@B را  (��F�U2 %��ن- زدن-       
ا7#وز،  �I#� از ج#اح�ن، ١٧ �J E#و� -- ��اL7#٢٥ ، B3���3ای�"="�R�Yوی�، 

�ن ��K� E �6���67 را  � از ٥٢-��K�� mر �E 7#د  &���� را �#داش��5 و ��� 
د �# دور�� �� ت��6 �# ح�ل  .... �E���Z و %�@ ��*�� ش�5 ا�) ج��$@�0  #د�5

�-�& ش#ودر، IJ)، ه�U �K@ �<��� ��= ر%)، و ^��� ��د . 
 

پزشكان اين قلب مصنوعي را در بدن آقاي شرودر ، هجده روز پس از اينكه 1984 دسامبر، 12روز چهارشنبه، 
جايگزين كردند، او حال طبيعي خود را داشت و به قدري هوشيار بود كه وقتي پرزيدنت ريگان تلفني با او 

در . صحبت كرد، وي درباره چك از كار افتادگي اش كه هنوز به دستش نرسيده بود به ريگان شكايت كرد
 .، به دنيا مخابره شد كه آقاي شرودر سكته كرده است1984 دسامبر، 13نوزدهمين روز، 

 

بدن او، .  ويليام شرودر درگذشت.  آنچه واقعاً اتفاق افتاد اين بود كه آقاي شرودر، شخص واقعي، از دنيا رفت
قلب مصنوعي به ضربان خود ادامه .  يك صدف خالي، به كمك ابزارهاي مصنوعي همچنان در حركت بود

جالب اين كه، از .   شرودر به كار در ساير اموري كه فرايند حيات است همچنان ادامه دادداد، و بدن آقاي
  روزنامه واشنگتن پست، روز . را تشخيص دهد يا زمانروزلحظه اي كه او سكته كرد، ديگر قادر نبود تاريخ، 

 :، اين خبر را پخش كرد1984 دسامبر، 14جمعه، 
 

١٣���y@و��، #L7د�� --�IJ �5 : �5 �@ش�6ن�و����م ش#ودر، دوI� 0�7#&  � ه
روز ��= ���f7 m�- E^� در �5ن و&  �ر 2Jاش�� ش5، اm)7، ه��7�$  � ��   

و-�� از د �# . هK'#ش در ���Kر���ن ش�م �7 *�رد، د�Uر ح�L�- ��K ش5
��) ه�& ا*�# ا��K�� 0ر �B% #�7 ت�ا�5 در اث ��Kا�0 ح ��� �  5�5��#� ���@�t

��) ه�، �IJ$�& ت���I او �� . -0��U �ًBO ��'): ��شn��� ،5 داد�B% 0ا� & ��Kاز ج
 �Lدر روز ��� ش� ،(��#ز��5) ر�$�ن در روز �FUرش��L و ^�6 ا�H�#� �KB دو
در �7رد در*�ا�) او از ��ز�7ن *�75ت اج��K^� ��د، ت� ه# �U زودت# ح�9ق 

5���#I� ا%��د� اش را �#ا& او m9^  .  
 

                                                 
٩٥

  William J. Schroeder 



 ١٦١

�ُد0�ُ، ج���  � ����5 در �ن ا���م ش5، د �# ��@�t� IJ)  –� در ���Kر���ن ه���7  :
ش#ودر داش) �� ز�= ح#ف �7 زد  � او ���FJن ��7ج� ش5 و& د�$# 2sا       

د �# ��@�t� �K�  . *�رد و 2sا را Y9% در د�) را�) *�د �$�� داش�� ا�)  
(IJ : 5، و�*#U �7 �-5در ح =��K)U ،5�7 ر�� #x� �� ت� او �') اح�ال

 .  ا�5از� ا& �� ح�ل ��د
 

(IJ ���@�t #� 5�5 �6#د: دFاو را ت �J5��6، ز��  . ���@�t ،ن� �K �� از 
(IJ :زد �K� و �� ه�ش ��د و �� ه�ش��ر& ح#ف �ش#ودر ت� ا�5از� ا& �7. 

 
، )1984 دسامبر 13(با در نظر گرفتن آنچه گذشت، واضح بود كه آقاي ويليام شرودر، در حقيقت، نوزده روز 

.  ، بدن خود را ترك كرد)1984 نوامبر 25(پس از تاريخي كه قلب مصنوعي را در بدنش كار گذاشته بودند 
 .  پيش از اينكه بدن او سرانجام از كار بيفتد، نزد خدا رفته بود– ماه 19 – روز 600شرودر تقريباً 

 
او، پيش از آنكه بدن خالي از روح وي را : طبق قرآن، اين دقيقاً همان چيزي است كه براي عيسي اتفاق افتاد

 :شكنجه دهند و بر صليب بكشند، به آسمان رفته بود
 

 �F�� . �5  (�را *5ا 7#�,، ر��ل  �u�'7�'�^ 0، #د�5  � اد^� 
 ؛ ه#J@ او را �# /��m �6(�5�5؛ وا-H، ه#J@ او را �6(��5در

���ن �L�)7 ش0��U �  5  #د� ا�5ا#7 ���6 #� .... 
 . ه#J@ او را �6(��0�9�5، ��

  �#د؛��t *�د �@د را او *5ا���6، 
 . ا�)ح�6,و ،  ت�ا�5�K*5ا

 ]           ١٥٨ ت� ١٥٧ از ٤-#�ن، ��ر�                             [
 
 



 ١٦٢

 بخش چهاردهم 
 

    رستاخيز عيسي
 

���V در��ر� ر���*�@ ^�'� در ا���� روا�) ش�5 ا�)، ه�Kن دا����� ��')  � 
�ن ا^�#اض� �5اش��5ح�ار��ن  �� nن ت�ر��.  او��� ش�ه5ش ��د�5 و ����وران در 

���F ز���7 ��ش�� ش5�5  � 57ت ز��د& از 7#گ ^�'� 2Jش�� ��د و 0�$���7 
7'�.��ن از ا��t5ل ه� و 7<��I) ه�&  '���  � ^�5�9 ر���*�@ را ��ور �5اش��5 

#L- د�5؛ �� و���،  � ح�ار��ن ج'5 ^�'� را از�� ��J� �� • �9��7  #د� ��د�5،
-#���� �E رؤ�� ش�5 ��د�5، �� د�Uر �#*� د�$# از ت�#���ت �s# وا-�B و       

 ا���� ه� و ��) ه���  � �� د��Lل �ن �57، و دs ��.•• �  ���t#ض ش�5 ��د�5
7'�.��ن �#ا& �9�7^5  #دن 7<���Iن �7 �ورد�5، �5-)، �� ���V ح�ار��ن د��5   

 7#دم �� ا���Kjن *�j# ا��Kن داش�� ��ش�5  � ^�'� �� از ��د�5 ��7<�� ش5 ت�
 . 7#گ ز��5 ش5

��-�، %�f -ت#ج�K ج5�5 ا���� ا�6�#7           [ ��� ]٥٣ ت� ١ از ٢٤ ��ور-� ا�
 

 انجيل لوقا كه در باال آورده شده است، نشان مي دهد كه مترجمان، كه از نزديك با       24پاورقي فصل 
اسناد دست نويس موجود آشنا هستند، مي دانستند كه بسياري از نسخه هاي رستاخيز     كهن ترين مĤخذ و 
 بخش مكمل عهد جديد مورد همچونآنها همچنين مي دانستند كه نسخه هايي كه .  با هم اختالف دارند

 .قبول واقع شد، با فاصله زيادي پس از ساير روايات نوشته شدند
 

هم است كه بياد داشته باشيم كه هرگز هيچ شاهد عيني براي رستاخيز وجود اين به ويژه از آن جهت بسيار م
اين بدين معني است كه رواياتي كه درباره رستاخيز گسترش پيدا كرد، مبتني بر واقعيات نبود و ما .  نداشت

. ودند، تا واقعياتآنها، بيشتر گفتارهايي درباره اعتقادات ب.  هيچ پايه ي موثق و قابل استنادي در اين باره نداريم
 .)، نوشته ماركسون نگاه كنيد"عيسي و عيد پاك"براي پي بردن به گستره ي اين استدالل ها به كتاب (
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
•

 06K7 Zً[7 ا�) ح�ار��ن از *�ِد ج'5 ح#ف زد� ��ش�5 و 7#دم از ح#ف ح�ار��ن �U@ د�$#& �#داش)   
 �7#ج,  .   #د� ��ش�5

••

 Zً[7 ش��5 ا�0 رو�5اده� �� ا�5از� ا& �#ا& ح�ار��ن �<) ��د  � ��K ت�ا�'��5 ��ور  ��5 ^�'� 7#د� ا�)  
 �7#ج, .  شt��* 5ت� ش��5 و %6#  ��5  � او را د��5 ا�5   و ه0�K �7ض�ع ��^[  



 ١٦٣

.  هر چهار انجيل فقط به رستاخيز عيسي در اين دنيا اشاره مي كنند، كه سه روز پس از بر صليب كشيدن اوست
 . لعه كنيم، ابهام ها، گمان ها، و تناقض هاي فراواني مي يابيمگرچه، اگر با دقت اين موضوع را بررسي و مطا

 
 

 گزارش متا 
هنگامي كه در آنجا .   سر قبر رفتند تا ببينند جريان چيست"مريم مجدليه و آن يكي مريم"به روايت متا، 

فرشته با زنان .  منتظر بودند، فرشته اي ظاهر شد و سنگي را كه راه ورودي قبر را بسته بود به كناري انداخت
زن ها با عجله از قبر خارج شدند، درحالي كه هم .  عيسي زنده شده است: صحبت كرد و به آنها گفت

خوشحال بودند و هم مي ترسيدند، و ناگاه، عيسي را مقابل خود ديدند كه به آنها گفت نزد حواريون برويد و به 
  . آنها بگوييد به جليل بروند، تا او را در آنجا ببينند

 

سپس متا به شرح جزييات درباره عكس العمل روميان نسبت به زنده شدن عيسي مي پردازد، ولي در اين باره 
    :چند خط آخر انجيل متا را در اينجا مي آوريم.  كه حواريون چگونه اين خبر را فهميدند چيزي نمي گويد

 

 D��� 5& ���م�Kوب 7#د ث#وت#s (-و 
 .5 � اه� را�7 ��د از را� ر��

 او ��6 از ح�ار��ن ^�'� ��د، 
 . و �@د ���jZ ر%) ت� ج'5 ^�'� را از او �<�اه5
 . ���jZ د���ر داد ج'5 را در ا*���ر او �$2ار�5

 5�V�� @�Kن ت��  �Uو در ��ر ،(%#J ج'5 را D��� 
 .و �ن را در -L# *�دش  � ت�ز� از ��� ت#اش��5 ��د ج� داد

#L- #در �#ا� �J@ر� �5 ه, ��B�(%ار داد و ر#-  . 
��، در �#ا�# -L# �('�� ��د�5��Kن 7#�, د�$# ه�5��� و �7 ,�#7 �� . و

 . %#دا& روز ت5ار|،  �ه��ن ا^x, و %#�'� ه� د��� ج�BK �@د ���jZ ر5��%
،5��IJ ن ش��د و-�� ز��5 ��د  ”و� -#��ن، ��د�7ن ه')  � 

 �  (IJ ر�� E�’07 �� از �� روز ز��5 �7 ش�م .‘ 
 .  د���ر �L- 5���7#I# را ت� �� روز ز�# �x# داش�� ��ش���5 

 ت� ش�J#دا�= ���ا��5 �����5 و ج'5 او را �5زد�5 و �5B �� 7#دم �5���$  � 
 ‘! او ز��5 ش�5 ا�)’

 “ .اJ# �7%{ ش��5 ا�0  �ر را �5��6 وضH از اول ه, �5ت# �7 ش�د
،(IJ �jZ��”5ن دار��LF$� �  دت�ن�*   . 
 “. از -x%�.7 #L)  ���5#و�5 و *�ب

 �� ر%��5 و ��� در -L# را F7ُ#  #د�5،  
 . و �$�ه�Lن 2Jاش��5 ت�  '� �� -L# �@د�E �(�د

 
 



 ١٦٤

 �� از ا���6 ش�Lت،  � �<'��0 روز ه��I ا�) ت�Kم ش5، 
('�U 5 ج#��ن���L� �  5��%ر #L- #� #$ن 7#�, د��5��� و �7 ,�#7 . 

 ���FJن ز0�7 �#ز� ش5�5& رخ داد،  
 .�#ا ��6 از %#ش�$�ن �#ورد�Jر از ���Kن ����0 �57ز

 .او �� j#ف ��� -L# ر%)، و �ن را ��  ��ر& ا�5ا*)، و رو& �ن �(')
 . /�رت %#ش�� �#ق �7 زد و ���L= 7]� �#ف �5�I ��د

 �$���LFن ت� او را د�5�5 از ش5ت ت#س ��5(�ن 7]� ��5 �� �#زش ا%��د 
 . د�5و 7]� 7#د�، �� ح# ) �# ز0�7 ا%��

 ،(IJ 0>� ن و-) %#ش��� 
(IJ 5”:او �� ز��ن��#��   . 

�و�<�� ش5،   m��/ #� �  5د�#J �7 �'�^ ل�Lد� �K07 �7 دا�,  � ش 
('�� �� .  و�� او ا��

 .   ز�#ا ه�O��Kر  � *�دش ��IJ ��د، �� ��t �#د� ش5
5���L� 52اش�� ��د�J 5 و ج��� را  � ج'5 او را�����. 

 : 5 و �� ح�ار��ن او �$���5و ح�t زود �#و�
’5���L� ���� ‘. او ز��5 ش�5 ا�) و ��= از ش�K �� ج��� �7 رود، ت� او را در 

 “ .ا��7�b�� 0 ا�)  � 07 �#ا& ش�K دارم
 زن ه� �� ^��� از -L# *�رج ش5�5 

 و در ح���  � ه, *�ش.�ل ��د�5 و ه, �7 ت5�5��#   
 .  � ده�5%�رًا �@د ح�ار��ن ر%��5 ت� �� ���F �7د

 ! ���FJن، �� *L#، ^�'� را ���97 *�د د�5�5  � �� ��Z� �Fم  #د
 . زن ه� �� ��& او ا%��د�5 و �� او ادا& اح�#ام  #د�5

،(IJ �F�� !   ��#��5”در ا�0 ه�$�م ^�'� �� 
5���L� ���� “  .�#و�5 �� �#ادران L* 07# ده�5  � �� ج��� �#و�5، ت� 7#ا در 

� #F5،ز��ن �� ��& ش��)J �7# 
 �LF$� 5�Uن *�د را �� شF# ر���5�5 

5��IJ ,x^و ج#��ن را ��  �ه��ن ا. 
���ن ه, �� �#ان -�م ج�'� ا& ت(��6 داد�5 و  

 �Uر�  �ر را در �ن د�5�5  � رش�� -��� ت�ج���LF$� �� �Fن �5ه�5 
�5�57  ”:و ���F �� 7#دم �5���$  � ���Lح�ار��ن ^�'� ش  

 .   *�اب ��د�5 ج'5 او را دزد�5�5و ه��7�$  � ���F در
 در ض���LF$� �� 0Kن 5��IJ  � اJ# ا�0 �7ض�ع �� �Jش %#5��7ار �5�#،

 “ .�7 ج�اب او را �7 ده�,، و �2J �Kار�, ش�K �� درد�# ���5��%
 .  �$���LFن رش�� را J#%��5 و Lj{ د���ر ^�K  #د�5

 
 
 
 



 ١٦٥

 . ��IJ �7 ش�ده��ز ه,  � ه��ز ا�) ا�0 دا���ن در ��7ن ��Fد��ن
]                  �f% ،��7 ��� ]١٥ از اول ت� ٢٨ ت� �*# و %�f ٥٧ از ٢٧ا�

     
 

 گزارش مرقس 
 هنگامي كه به •.انجيل مرقس نقل مي كند كه سه زن، دو مريم و سالومه، درست پس از غروب سر قبر رفتند

طيده بود، و مرد جواني را ديدند كه لباسي آنجا رسيدند، سنگي كه راه ورودي قبر را بسته بود به كناري غل
او به آنها گفت عيسي زنده شده است و پيش از همه به جليل مي رود، تا آنها او را در آنجا .  سفيد به تن داشت

 . زنان، از ترس مي لرزيدند، و نتوانستند با كسي صحبت كنند.  ببينند

 
رجمه جديد انجيل امريكا، دو پايان گوناگون از اين ت.  مرقس يك دفعه در اينجا به داستان پايان مي دهد

و ظاهراً هيچ .  يكي در انجيل مرقس، و ديگري در برخي از نسخه هاي خطي يونان. داستان به ما مي دهد
 .يك از آنها خالء روايت مرقس را پر نمي كند، و با ديگري هماهنگي ندارد

 
 

 گزارش لوقا 
درحالي كه زنها از ناپديد شدن .  سنگ، به كناري غلطيده بود••.ته بودندبه گزارش لوقا، چندين زن سر قبر رف

آن دو .  جسد عيسي در شگفت بودند، دو مرد با لباس هايي درخشان و خيره كننده در برابر ايشان ظاهر شدند
فشان را زنان برگشتند و ماجرا را به ديگران گفتند، ولي كسي حر.  مرد به آنها گفتند كه عيسي زنده شده است

سپس عيسي بر دو تن از پيروان خود كه به دهكده .  پطرس نيز رفت ببيند كه جريان چيست.  باور نكرد
هنگامي كه او (آنها او را نشناختند تا براي صرف غذا سر سفره نشستند، سپس .  عموآس مي رفتند، ظاهر شد

د تا جريان را به حواريون بگويند، عيسي ميان وقتي به اورشليم رفتن.  او در همان لحظه ناپديد شد) را شناختند،
او به آنها اطمينان داد و درباره .  همه وحشت كردند چون خيال كردند شبح ديده اند.  همه آنها ظاهر شد

سپس آنها را تا نزديكي بيت عنيا با خود برد، به .  تحقق پيشگويي ئي كه در كتب انبيا آمده بود سخن گفت
  .آسمان رفتآنها بركت داد، و به 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
•

 �7��5���، 7#�, �7در ��9Bب، ���7 ,�#7   . �f% ،�-#7 ��� �7#ج, .  ١٦ا�
••

5���، ����، 7#�, �7در ��9Bب، و 5�U زن د�$# �7 ,�#7   . �f% ،�-�� ��� �7#ج,.  ٢٤ا�



 ١٦٦

 در �<'��0 روز ه��I، ه�$�م �$��، ز��ن
 .^O# و دارو�� را  � ت��F  #د� ��د�5 �� *�د �#داش��5 و �# -L# ر5��%

 و د�5�5 ��$�  � در �#ا�# ده��� -L# ��د ��  ��ر& �5�O�s ا�)؛  
5�5�5� ���� .  و�� و-�� وارد -L# ش5�5، ج��ز� ^�'� را در

�FL7 ش�5 ا�)،زن ه� �7ت و �U ت در ا�0 %6# ��د�5  � ج��ز� 
 . � ���FJن دو 7#د  � �5�I� ���L و در*(�ن �� ت0 داش��5 در �#ا�# ا�(�ن ��ه# ش5�5

 . ز��ن از ت#س، �� ��& ���F ا%��د�5
،5��IJ �F��  U#ا در ��7ن 7#د�Jن �� د��Lل  '� J �7#د�5  � ز��5 ا�)؟ ”�ن دو 7#د �� 

 .  ��t �#د� ش�5 ا�)او ا���� ��')؛ او �� 
 (IJ �U �Kد داش�� ��ش�5  � ه�$��7  � او ه��ز در ج��� ��د �� ش���–   

 ،5�I�� ه�6ر��J ا�'�ن ���5 �� د�) 7#دم #'� �  (IJ 
�و�<�� ش�د، و روز ��م -��م  �5 m��/ #� و. “ 

  . ه�$��7  � ا�m�O7 0 �� ز��ن ��د�ور& ش5، ت�ز� ح#ف ه�& ^�'� را ���د �ورد�5
5��IJ 0�#��� و #I� ن ��زد�� .  ه�$��7  � از �# -L# ��زJ �7(��5، ت�Kم ا�0 ج#��ن را �� 

 : ز����  � �# -L# ر%��5 ا���F ��د�5
5���، ����، و 7#�, �7در ��9Bب�7 ,�#7. 

 ،5��IJ دان#Jد�5 �7ج#ا را �#ا& ش��� �F�� ز��ن د�$#&  � �� 
 #x� �� �9O�7 #�s ن��� �7 ر��5 و�� �7ج#ا �#ا& 
 .و ��K ت�ا�'��5 �<0 ا�(�ن را ��ور  ��5

 .�� وج�د ا�O� ،0#س �#*��) و �# -L# ر%)
5�5� ������ ر��5 *, ش5 و ج@  �U 0I@& در�� .و-�� �� 

()Jز�� �����m ش�5 ��د از B�7 ق ا%��د� ��د �'��ر ح�#ان و�Iات �V�� .و در ح���  � از 
                                    ]                   �f% ،�-�� ��� ] ١٢ ت� ١ از ٢٤ا�

 
 

 گزارش يوحنا 
وقتي ديد .   صبح زود وقتي هوا هنوز تاريك بود، خودش سر قبر رفت•به روايت انجيل يوحنا، مريم مجدليه

در اينجا  (سنگ از درِ قبر كنار رفته است، برگشت و شمعون پطرس، و آن يكي شاگرد عيسي را پيدا كرد 
 شاگردي كه عيسي دوستش داشت ياد كرده است ولي بعدها گفته شد كه اين نجيل از اين فرد به عنواان

 !ما نمي دانيم او را كجا گذاشته اند!  آقا را از قبر برده اند: مريم به آنها گفت).  شاگرد خود يوحنا بود
 
 

                                                 
•

       �B� �'��  �  ���5�7 ,�#7 ،�57��7  #د او را *�د%#وش B7#%�  �5 ت� �0�5 و���� ه#Lj       �U{ ا���د ��5) 
.   � د��� �# �(# ��دن ^�'� ا�) ح2ف  �5، هu�'7 �'�^ #'K ��د� ا�)، و از او د*�#& �� د��� �ورد� ا�)  

 �����  � �J .  5��J �7ا� در��� ا�L* 0# ��ش5 )  -#�ن��١٣ر�  ( ��ر� ر^5 ٣٨ش��5 ���7 ��= از ت�    : "
.  و ه�C ا��]���� ذ # �(�5 ا�)  ...."  داش��5زن و ��V -#ار داد�,  �  ش�ه#ا��و ���ن رار����t %#���د�, 

 �7#ج, 



 ١٦٧

 وقتي ديدند كه قبر خالي است، هر دو . هر سه نفر سر قبر رفتند، و شمعون پطرس به دنبال يوحنا وارد قبر شد
به خانه بازگشتند و مريم را همان جا گذاشتند، مريم، همچنان كه گريه مي كرد، دو فرشته، و بعد هم خود 

 .عيسي را ديد
 

برو برادرانم را پيدا كن و : مريم اول گمان كرد كه باغبان است، تا اينكه عيسي او را با نام صدا زد و به او گفت
مريم شاگردان را پيدا كرد !  شان بگو كه من نزد پدر خود و پدر شما، خداي خود و خداي شما باال مي رومبه اي

 .و پيغام را به آنها داد
 

گرچه آنها محرمانه با هم ).  به جز توماس كه آن شب با بقيه نبود(همان شب عيسي بر حواريون ظاهر شد 
او به آنها گفت، همچنان كه پدر .  يسي به جمع آنها وارد شده بودمالقات كردند، و درها را قفل كرده بودند، ع

اگر گناهان .  روح القدس را پذيرا باشيد.... مرا به اين جهان فرستاد، من نيز شما را به ميان مردم مي فرستم
 .و اگر نبخشيد، آنها بخشيده نمي شوند. كسي را ببخشيد، آنها بخشيده مي شوند

 

و باور كرد كه عيسي زنده .  اين بار توماس نيز حضور داشت.  عيسي بر آنان ظاهر شديك هفته بعد، باز هم 
 .  شده است

 

ولي همين : سپس يوحنا مي گويد كه معجزات بسيار ديگري از عيسي ديدند كه در انجيل نوشته نشده است
 ....قدر نوشته شد كه شما بتوانيد ايمان بياوريد كه عيسي، همان مسيح، و پسر خداست

 

آنها .  يوحنا، ماجرا را با ظاهر شدن عيسي در جليل بر حواريوني كه سرگرم ماهي گيري بودند پايان مي دهد
همان : در اينجاست كه گفته شد شاگرد مورد عالقه عيسي، يوحناست.  نيز، مانند مريم، اول او را نشناختند

ا همه مي دانيم كه شهادت او حقيقت اوست كه آنها را نوشت و م.  شاگردي كه شاهد تمام اين چيزهاست
 .      است

 
 

 تناقض ها و اختالف ها  
كساني كه اول سر قبر رفتند چند نفر بودند؟ .  موضوعات مبهم بسياري از اين گزارش ها مطرح مي شود

سنگي كه راه ورودي قبر را بسته بود، چه وقت به كنار غلطيد؟ چند فرشته در اين امر شركت داشتند؟ آيا 
يسي سر قبر ظاهر شد؟ عكس العمل حواريون در برابر اين خبر چگونه بود؟ چرا مريم مجدليه، و متعاقباً ساير ع

 حواريون، عيسي را پس از زنده شدن نشناختند؟  پيش از اينكه عيسي به آسمان برود، چند بار ظاهر شد؟  
 

وجود چنين تضادهايي در رويدادي كه .  دميان تمام اين روايات، تناقض ها و ناهماهنگي هاي بسيار وجود دار
مسلماً اگر فقط به عهد جديد اتكا .  از لحاظ اساس اعتقاد ديني بسيار مهم است، باعث نگراني شديد است

 .كنيم، هرگز نمي توانيم بفهميم كه واقعاً چه روي داد
 



 ١٦٨

را بر صليب كشيدند تا از وقتي كه عيسي : يكي از تفاوت هايي كه از اهميت خاص برخوردار است اين است
  زماني كه او زنده شد چند روز گذشت؟

 

 ...5���L� &#�)�� ات@�B7 5ن ه'��5  � �7 *�اه��K7#دم �5 �ر و �� ا� Y9%  ! 
�L� ���� �@�B7 @داد� �<�اه5 ش5 ج �Kا& �� ش �@�B7 Cه� �� .  و

5��7،] ���0[ه�O��Kر  � ���� �� ش���L روز در ش6, �ن �7ه� �@رگ  
 .  ا�'�ن ��@ �� ش���L روز در دل *�| *�اه5 �5��7'# 

]                                                        �f% ،��7 ��� ]٤٠ ت� ٣٩ از ١٢ا�
 

 .%#دا& روز ت5ار|،  �ه��ن ا^x, و %#�'� ه� �@د ���jZ %#ا*�ا��5 ش5�5
،5��IJ و”J ن ش��د و-�� ز��5 ��د�             ��I ��د            -#��ن، ��د�7ن ا�)  � 

  ‘“.07 �� از �� روز ز��5 �7 ش�م ’
]                                            �f% ،��7 ��� ]٦٣ ت� ٦٢ از ٢٧ا�

 
���F ت��B, داد  � �'# ا�'�ن 59Uر ���5 ^2اب �6(5،  �� ��� 

 و �#ان -�م و  �ه��ن ا^x, و  �ت�Lن 
 ، و U ،5�)  �7$��� او را j#د �7  ��5

 .و �5B از �� روز او دو��ر� ز��5 �7 ش�د
]                                    �f% ،�-#7 ��� ]      ٣١، ��5 ٨ا�

 
يعني كمتر از دو . بنا بر هر چهار انجيل، عيسي روز جمعه، بر صليب كشيده شد، و صبح روز يكشنبه زنده شد

 .  ن است؛ قبر عيسي سه شبانه روز خالي بوداختالف ها از همين جا عيا.  شبانه روز

 
بنا بر روايت يوحنا، .  در اين باره كه او صبح روز يكشنبه واقعاً در چه هنگام زنده شد نيز ابهاماتي وجود دارد

در . بنا بر ساير روايات، پس از طلوع خورشيد بود.  وقتي مريم مجدليه اول سر قبر رفت، هوا هنوز تاريك بود
 .روشن است كه عامه مسيحيان عقيده ندارند كه عيسي پس از صبح زنده شده باشدهر صورت، 

 
نبود، بلكه جنبه ) جسماني(بسياري از دانش پژوهان مسيحي معتقدند كه زنده شدن عيسي، زنده شدن فيزيكي 

واداران  كه از نخستين ه96براي مثال، رابرت گرانت درباره ديدگاه هاي عقيدتي اُرژن.  روحي و معنوي داشت
     97"ي زندگي عيسي مسيحها سال نخستين" كتاب خود تحت عنوان 78مكتب الكساندر است در صفحه 

    :مي گويد
 
 
 

                                                 
٩٦

  Origen 
٩٧

 & Harper، ا��(�رات "Robert M.Grant"، ��ش�� & "The Earliest Lives of Jesus" ��م  ��ب  

Brothers ١٩٦١ ، ��ل . 



 ١٦٩

 ،('�� ,FL7 #�2ات ا/�� و ا��6ر���@�B7 ُارژن در��ر� ر���*�@ ^�'�، و ��J5د�
د���t وج�د دارد  � .  �U#J از �.�ظ -75)، �'��ر ت.) ا�x� �� �xI# �7 ر�5

 و��      –�@م �ن ا�)  � و& ز��5 ش5ن ج'���K ^�'� را -�Lل �5اش�� ��ش75'�
�ن را �E رو�5اد ت�ر�<� ت��9  #د� ا�) ،Eدر ^�0 ح�ل، �� ش. 

 

 گزارش قرآن درباره مرگ و رستاخيز 
.  خوشبختانه، اينك براي اولين بار مدرك قابل لمسي درباره زنده شدن عيسي، و ساير چيزها در دست داريم

.  ظور من، البته، گفته هاي قرآن است، كه عهد نهايي خداست، و درستي آن با رياضيات به اثبات رسيده استمن
همانطور كه در بخش قبلي اين كتاب گفته شد، ما از اين كتاب آسماني كه بر مبناي اعداد و ارقام نوشته شده 

آنها در همان بهشتي كه قبالً آدم و .  تنداست مي آموزيم كه تمام افراد پرهيزگار نزد پروردگارشان زنده هس
  : در آن بودند منتظر فرارسيدن روز رستاخيز هستندحوا

 

/�u �#  ”�7 �����5، و �� ا�(�ن 5���J �7،&  را در ح�ل �#ه�@�Jر ���ن%#ش�$�ن ج�ن
���ن .  ش�K ��د�K^نه, ا (�� ��س ا�� ( ()F� ��#�5ن، ��ر�     [“.و��#-١٦ ��� ،٣٢[ 

 
���F –5 – �� از 7#گ اول�)U �K� را  7@� 7#گ را �F��  از ^2اب دوزخ ���تو *5ا 

�ن، ��ر� .               [داد� ا�)#-٤٤ ��� ،٥٦ [ 
 

عيسي در روز رستاخيز، هم زمان با بقيه مردم، زنده .  از اين طعم مرگ است كه افراد پرهيزگار زنده مي شوند
 :    در آن روز.  ه پس از اينكه دنيا به آخر برسد، فرامي رسد روز بخصوصي است ك•اين روز،.  خواهد شد
 

 ش5، *�اه5  /�ر د�5�7 در
  . �5<�اه *5ا د، ج@  '���  ��#وه�ش از ه� و ز0�7 ا�)   در ���Kن �  � ه#�� �

 .�5 و �7 �$#� ��� �7 *�@�5،هK$ در �ن د�5�7 *�اه5 ش5،  � �� از �ن د�$#��� ��ر 
��$�� . �75 در*( #ورد�Jرش� ز0�7 �� ��ر 
�5�ورL7���  �7#ان و ش�ه5ان را و ا^�Kل را ^��� *�اه�5  #د، ���7. 
 ،ش5داور& *�اه5 در��ر� ه#  � ا��fف   �Kل  در���

        ]  ٦٩ ت� ٦٨ ���ت ٣٩-#�ن، ��ر�             [. و �� ه�C  � ذر� ا& ��, ��K ش�د
 

رچيده مي شود، اين دنيا به پايان مي رسد، و آنگاه آسمان ها و به استناد هر دو كتاب، قرآن و انجيل، مرگ ب
  :زمين جديد آفريده خواهند شد

 

���Kن ه� و ز0�7 ت�ز� ا& را د�5م ��� . 
���Kن ه� و ز0�7 اول ���5�5 ش�5 ��د�5 و از در�� ه, *�L� &#Lد. 

]                                     �f% ،ح���� �I١، ��5 �67٢١ش[ 

                                                 
•

 �7#ج, .   روز ��ز�'�0 



 ١٧٠

57  ��ن�  ج��$@�0 ا�0 ز0�7 ش�د،                      ج5�5 زE�  0�7 روز *�اه5 
  ش��5،  ا�0 ���Kن ه� ج��$@�0& ج5�5ه�  ���Kنو

         اح�3ر ش��5،  *5او �E��6 ا%#اد در �#ا�# 
�ن �$���، �U#� د�). 
�ن، ��ر�                         [#-١٤ ��� ٤٨[ 

 
در قرآن فقط يك بار، آن هم به طور .  جهاني رستاخيز به طور بارز در قرآن جاي داردرستاخيز عيسي در روز 

تنها رسولي كه در رابطه با اين روز، با ذكر نام از او سخن رفته .  كلي، به رستاخيز رسوالن خدا اشاره شده است
 .است، عيسي است

 

  : كنداين، همان آيه اي است كه به رستاخيز همه رسوالن خدا اشاره مي
 

 5،                                   ��#� از ا�(�ن و5 � را اح�3ر  ر��tن *5ا& *�اه5 �57  � روز
 “  U$��� �� شn��� �K داد�5؟”

 “.�دا��� �# ت�Kم ا�#ار  �� ت��.  *IJ  ”� �7 � �� �� ,�#L)،*�اه�5
�ن، ��ر                                                 [#- �٥ ��� ١٠٩ [ 

 
 اين سوره، 116آيه ).  120 تا 110، از آيه 5سوره (بالفاصله پس از اين آيه، عيسي مورد توجه خاص قرار دارد 

 :صرفاً درباره رستاخيز عيسي است
 

  ،ا& ^�'�، �'# IJ  ”,�#7)،*�اه5 *5ا
���،��IJ 7#ا و �7درم را  � ’ ت� �� 7#دم  
 “ ؟‘�5 � ُ�) *5ا  ��ر در

 .   ����= ���5 � ت') و جZل شIJ” ��6)، *�اه5
 . ز��ن �ورد� ��ش,�# ��K ت�ا�'�, �U@& ج@ ح9�9) 07
#Jنا� .�دا�'�را �7   ��= �ناز ت�را ��IJ ��دم،   07 
 . ا%�6ر 07 ��Jه�، و 07 از ا%�6ر ت� �� *L#ماز ت�
 . �# ت�Kم ا�#ار وا-�I �� ت��
” �V�����ن ج@  �� ,�I$� ن ا���6 %#5��7ان 7#ا ت�� :  ن داد� ��د&، و 
 *‘. �#ورد�Jر 07 و �#ورد�Jر ش�L^ ،5�� �Kدت را *5ا ’
  .���7(�ن ز��J5  #دمدر   � ��دم ت� ز���7 ���7(�ن ش�ه5 و
  داد&، ����ن ز0�7 در ز��J5 07 �� ت� و-�� و

 .  �# ه�U �K@ ش�ه5& �� ت��.   ���ن ���# ��د&�# *�د
”�F�����F را  �I# ده�،  #Jن  ا�J5�� 5 ه'�ت��         . 

#Jا �I^ را �F�� “.ح�6,و ، ت�ا�5�K ��ت��،  � 
 
 
 



 ١٧١

 & ا�)  � روزا�0 ” ، #د *�اه5 ا^Zم *5ا
 “. داد*�اه�5 را��$���ن ���ت(�ن را��$��

 .   � در �ن �F#ه� روان ا�) �@اوار ��غ ه��� ش�5 ا�5ا�(�ن
 .  �5 ه'� ت� ا�5 در �ن �J5��7را�(�ن
 . *(��د�5 او از*(��د ا�)، و ���ن  ���F از *5ا
 . �@ر�J#�0 ��#وز& ا�)ا�0

�ن، ��ر�                              [#-٥ ��� ] ١١٩ ت� ١١٦ از 
 

، معرف آن است كه اين ]صفحه قبل، خط ششم از آخر[عالمت ستاره اي كه در متن باال گذارده شده است 
 :است) 20 : 17(سخن تقريباً عين سخن عيسي در انجيل يوحنا 

 

(IJ �'�^ ��$��  �� 07 د�) �@ن، ”:
 .  �Uن ه��ز �@د �5رم ��t �#%�� ام

 و��، �#و �#ادرا�, را ��5ا  0 و �� ا�(�ن �$�، 
،�K07 �@د �5ر *�د و �5ر ش 

 “!و *5ا& *�د و *5ا& شt�� �K �7 روم
]                          �f% ،ح���� ��� ]١٧، ��5 ٢٠ا�

 

  نتيجه گيري
گزارش هاي بسياري كه در رابطه با رستاخيز عيسي در انجيل نوشته شده است مملو از تناقض هايي است كه 

قرآن سواالتي را كه اين تناقض ها .  باعث مي شود درست بودن كل مطلب مورد شك و ترديد قرار گيرد
 جهاني رستاخيز، همراه با بقيه مطرح مي كنند روشن مي كند، و تأكيد مي كند كه تنها رستاخيز عيسي، در روز

افراد )  گفته شد13همانطور كه در بخش (اگر .  انسان هايي است كه روزگاري در اين دنيا مي زيستند
پرهيزگار نمي ميرند، پس، عيسي در حقيقت، هرگز نمرد، و منطقي به نظر مي رسد كه تا دنيا به آخر نرسيده 

  :شوداست و همگان نمرده اند، او نتواند زنده 
 

 ش5، *�اه5  /�ر د�5�7 در
 د، �#وه�ش از ه� و ز0�7 ا�)   در ���Kن �  � ه#�� �

  . �5<�اه *5ا ج@  '���  �
  در �ن د�5�7 *�اه5 ش5، د�$#��� ��ر 

 .�5و �7 �$#� ��� �7 *�@�5، هK$ � �� از �ن 
�ن، ��ر�                                                  [#-٣٩ ��� ٦٨       [ 

 
 
 
 
 



 ١٧٢

 بخش پانزدهم 
 

 عيسي كه بود؟
 

 . و-�� او وارد اورش��, �7 ش5، ت�Kم شF# ش5�5ًا �� ه���ن ��57 ��د
 “ ا�0 7#د  �')؟”:و �7 �5�5��#

 “. او ^�'�& ���L7# ا�) از ��/#� ج���”7#دم ���n �7 داد�5،
]                                           �f% ،��7 ��� ]١١ ت� ١٠  از٢١ا�

 

ما هويت عيسي را از ديد مسيحيان سنت گرا بررسي كرديم، و احتمال خدا بودن او، يك ثلث از تثليث بودن، 
كه درستي آن  (شواهد محكمي در انجيل و قرآن .  ناجي بشريت بودن، و تنها پسر خدا بودن را از نظر گذرانديم

 . ي نام برده شده، وجود داردخالف هر يك از برداشت ها) با رياضيات ثابت شده است
 

بسيار شده كه در اين كتاب، به طور گذرا، .  همين، اين سوال را براي ما مطرح مي كند كه عيسي واقعاً كه بود
 .ولي اين پرسش، بخش ويژه ي خودش را الزم دارد.  با اين موضوع سر و كار داشته باشيم

 
 

 بنده خاص خدا 
او به .  گرچه، او صد در صد بشر بود، ولي بنده اي خاص بود.   نبودروشن است كه عيسي يك بشر معمولي

و هنگامي كه متولد شد، در نوزادي، از روي حكمت، سخن     . گونه اي معجزه آميز از يك باكره متولد شد
              :مي گفت، و بي گمان، از لحظه تولد، پيامبر بود

 

� . @د *���اد� اش �57 ���د، � او را در ��sش J#%�� � و در ح�
�F��،5��IJ  ”(%ر �K� ر�xا& 7#�,، از ت�  �ر& َ�# َزد  � ا�5ًا ا��.  

 “.��د�@ ه�K(� �� 5ا�L 07د، و �7درت ��& �5ا& ��اد� ه�رون، �5رت 7#د 
 . او �� و& اش�ر�  #د

،5��IJ” ���$U  ,ار� ا�)  �د �� �7 ت�ا���FJ ؟�<0 �$���,�  � در“ 
 . ه'�, *5ا  ��IJ” 07�5)،) ��زاد ز��ن J(�د و(
 .& �#J@��5 ا�)���L7# 07  ��ب داد� ا�) و 7#ا �� �� او

 5، و ت� ز���7  � ز��5 ام   �# ) J#داْ��� 7#ا او ،و ه#ج�  � َرَوم
 .  ادا& ��Kز و ز �ت ��Iرش  #د��

  دارم؛07 �# ��,  � �7درم را J#ا�7 
 .  �# = �$#دا5�ْ و ��%#�7ن7#ا او
  روز&  � ��K#م، و ش5م،0، روز&  � زاد� �# Z� 7م و

 “ .ش�مز��5 &  � روز
 ] ٣٣ ت� ٢٧ از ١٩-#�ن، ��ر�                          [



 ١٧٣

برخالف تمام رسوالن و پيامبران خدا، قرآن و انجيل هيچ اشاره اي به گناهي كه از سوي او سر زده باشد  
 .نمي كنند

 

يك مشت گلي كه به شكل پرنده مي ساخت، جان مي داد و  و حتي به –او معجزاتي شگرف نشان داد 
  : همه به اذن خدا–مردگان را زنده مي كرد 

 

 ! ا& 7#دان ا�#ا���، �� �J 07ش ده�5
 ^�'�& ��/#& 7#د& ��د  � *5ا 

�@ات، ا^��زه�، و �(��� ه� B7 �� او را 
��57 ا�)او�# ش�K %#���د ت� �� ه�K ث��)  �5  � ^�'� از j#ف  . 

ا از j#�{ او  � در ��7ن ش��K) ا�0  �ره� را ا���م داد،                                     *5
 .ه�O��Kر  � *�دت�ن ه, �7 دا��5
]                                      �f% ،نtل ر���K^٢٢، ��5 ٢ا [ 

 
 

اگر همه ما، از آنچه او تعليم داد، .  تعليماتي كه او آورد، از زيباترين تعليماتي است كه به بشريت داده شد
 مي بود، و ملكوت خدا كه عيسي بدان – به سان بهشتي در زمين –پيروي مي كرديم، دنيا، جايي بسيار خوب 

  :مژده داد، بي گمان، بر سياره ما حاكم مي شد
 

(IJ او �� m0، ا& ا���د”: �ت�#%�   ! 
،�  ���J �7 (در� Zً7� ’5ا وج�د دا* E� Y9%                                                     ،رد

  ‘.و �s# از او *5ا& د�$#& ��')
  ت�Kم روح *�د، �� *�د، -���m ت�Kم  در�) ا�)  � ���5 ’�ر&، 

  ‘^({ ��رز�, *5ا �� *�د �� ت�Kم ��#و& و  ت�Kم %6# *�د،��
 ‘ هK'��� *�د را 5���7 *�د دو�) �5ار�,’و

�Kه�& ��*��� و د�$# -#���� ه� ارز��5 ت# ا�)ا�0  �ر از ه ����#- .   “ 
،(IJ داد� ا�) و �� او n��� د5�7ا��#* �U &د�5  � و �'�^ 

  “. ت� از �6�7ت *5ا دور ��'��”
]                                �f% ،�-#7 ��� ]  ٣٤ ت� ٣٢ از ١٢ا�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧٤

 مسيح 
گرچه برخي از پژوهشگران كتاب مقدس، اين .  در انتظارش بودندعيسي، همان مسيحي بود كه يهوديان 

اين موضوع در انجيل .  موضوع را كه آيا عيسي هرگز ادعاي مسيحيت كرده بود يا نه، زير سوال برده اند
   :يوحنا، هنگامي كه عيسي كنار چاه با يك زن سامري گفتگو مي كرد، روشن است

 

(IJ 5 07 ا�0 را �7 دا�,”:زن �� او�� �7 u�'7 E� �  . “ 
 )  ���B ا*��fص ��%��(
”(IJ 5را �� �7 *�اه @�U �Kو-�� او ����5، ه .  “ 

،(IJ �'�^”,�'ه u�'7 ن�Kه ,��J �7 0>� 07  � �� ت� . “ 
]                                     �f% ،ح���� ��� ]٢٦ ت� ٢٥ از ٤ا�

 
 در اينجا هم مي بينيم كه از عيسي به عنوان يك      برخالف آنچه بسياري از مسيحيان مي پندارند،

ترجمه جديد انجيل امريكا در پاورقي اين آيه توضيح مي دهد .   نه يك ناجي–اختصاص يافته ياد شده است 
 .كه  سامري ها در انتظار پادشاهي كه مسيح باشد، نبودند بلكه آنها در انتظار ظهور پيامبري مانند موسي بودند

 
   :ز، از او به عنوان يك اختصاص يافته، نام مي بردقرآن ني

 

،5��IJ ده5 ت� �7د� �7 �� *5اا& 7#�,، ” %#ش�$�ن: 
�K�  0 7#�, ا�)’  ��7= � *�د ��& ا& از� �'�^ ،u�'7. 
  در د��� و �*#ت ش<���f �#ج'��، او

 “ ‘. ��د*�اه5 07 در��Jو ��6 از 97#ب ت�J5�� 0�#ن 
�ن، ��ر�                             [                       #-٣ ��� ٤٥ [ 

 
 
 
 

 رسول خدا 
، به وضوح نشان مي دهد، تمام نشانه ها و معجزاتي كه از 22، بند 2همانطور كه در اعمال رسوالن، فصل 

عيسي هميشه متوجه اين موضوع بود كه .  طريق عيسي تجلي كرد، كارهاي خدا بود كه از طريق او انجام شد
 :آنچه او كرد، با خواست پروردگار تواناي او بود.  سوي خود هيچ قدرتي ندارداز 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧٥

 .   07 از ج��m *�د ه�C ا*���ر& �5ارم”
��$���  � �7 ش��م داور& �7  �,،  07 

 و داور& Zً7�  07 ^�د��t ا�) ز�#ا ��O7{ ��7 و اراد� *�دم ��') 
 “ .#���د� ا�)����O7 �6{ ��7 و اراد�  '� ا�)  � 7#ا %

]                                               �f% ،ح���� ��� ]٣٠، ��5 ٥ا�
 
 

  :تمام زندگي عيسي اين بود كه خواست خدا را انجام دهد
 

 ح�ار��ن ا/#ار �7  #د��U �'�^ �  5@& �<�رد،    ... 
(IJ ن�)ا� �� �'�^ �� “.ا��2s 07 5ا�� �#ا& *�ردن دارم  � ش�K� �K د”:و

 : ^�'� �#ا& ���ن ش#ح داد... 
�ورم ” ��  *�را| 07 ا�0 ا�)  � *�ا�) %#����5 ام را �

 “.و  �ر& را  � او �#^�F� 07 �5Fد� ا�) ا���م ده,
]                                               �f% ،ح���� ��� ]٣٤ ت� ٣١ از ٤ا�

 
كرد كه آنچه مي گويد از جانب خودش نيست بلكه از جانب وقتي عيسي تعليم مي داد به روشني مشخص مي 

  :خداست
 

  ز�#ا 07 از ج��m *�د �I$� &@�U,؛ ”
��06 �5ر&  � 7#ا %#���د �� 07 %#�7ن داد  � �U �$��, و U$��� ���ن  �,.             “ 

]                                                     �f% ،ح���� ��� ]٤٩ ، ��١٢5ا�
 
”5�  �K� &7#ا دو�) �5اش�� ��ش5 از �<0 07 ��#و �  �'  . 

���V �7 ش���5 از 07 ��')؛  �U#J 
 “.از ج��m �5ر& ا�)  � 7#ا %#���د� ا�)

]                                             �f% ،ح���� ��� ]٢٤، ��5 ١٤ا�
 

 مي دهد عيسي از سوي خدا به رسالت فرستاده شده آنچه در زير آمده است نه فقط از لحاظ محتوا، كه نشان
 :بود، اهميت دارد، بلكه از اين بابت كه آن در هر چهار انجيل نيز گزارش شده است بسيار مهم است

 

 .ه# � 7#ا ���2#د در وا-H *5ا�� را  � 7#ا %#���د� ��2#%�� ا�)
]                                         �f% ،��7 ��� ]٤٠ ��5 ،١٠ا�
]                                        �f% ،�-#7 ��� ]٣٧، ��5 ٩ا�

]                                          �f% ،�-�� ��� ]٤٨، ��5 ٩ا�
]                                       �f% ،ح���� ��� ]٢٠، ��5 ١٣ا�

 
 

 



 ١٧٦

  :وريت عيسي در زمين مي يابيم، در انجيل يوحناستيكي از روشن ترين گفتارهايي كه درباره مأم
 

(IJ ن  #د و�K�� :  ^�'� رو �� 
 07 ��م ت� را �� ا�0 ش�J#دان ��IJ ام؛ ... ”

 .ت� ا�(�ن را در ا�0 د��� �� 07 �<(�5&
 . ا�0 7#دا��  � ت� �� 07 داد& از �ن ت� ��د�5

���ن از  Zم ت� ��#و&  #د�5. 
7 �U#�7 دا��5  � ه t0 دارم ه��5 ت')ح�. 

 .����7 را  � ت� �� 07 داد&، 07 �� ا�(�ن دادم
���F �7 دا��5  � 07 �� ح9�9) از ج��m ت� ��57 ام،   

 .و ا��Kن دار�5  � ت���  � 7#ا %#���د� ا&
]                              �f% ،ح���� ��� ]               ٨ ت� ٦ و ١، ��5 ١٧ا�

 

 :كه عيسي به عنوان رسولي بر بني اسراييل بايد اعالم مي كرد كهقرآن به ما مي گويد 
 

    – ت�رات را – �7  �, ت�5f{07  ��ب ��(�0 را ” 
��b^��ان ح#ام �# شB7 �K#%� و ِا^�Kل ش�5 �  ���V را �و,�  �7  . 

�ورد�   �% از ج��m �#ورد�Jرت�ن ش�اه075 �Kام� �#ا& ش. 
 . از 07 ا�j^)  ��5و�ش�x�  ،5# داش�� �57 را *5ا ����#ا�0،

 ش��K)؛ 07 و �#ورد�Jر �#ورد�Jر �)  �*5ا” 
Y9% دت  ��5را او�L^   .� (ا�0 ا�) را� را� .“ 

 ]  ٥١ ت� ٥٠ ���ت ٣-#�ن، ��ر�                                           [
 

  :آري، عيسي آيتي بزرگ براي جهان و جهانيان بود
 

  ^I) *��= �$�� داش)،دا�7ن   � را�ن  �) ��د دار( و
 . از ُروح *�د در او د����7,�5�7 

 ���� . ���J -#ار داد�,�#ا�#& 7#دم �#ااو و �'#ش را 
�ن، ��ر�                              [#-٢١ ��� ٩١[ 

 

خدا همچنين به ما .  ولي مهم است كه بدانيم كه خدا به وضوح به ما گفته است كه عيسي يك رسول بود
   :فته است كه ما حق نداريم ميان رسوالن خدا فرق بگذاريمگ

 

�����K او، و ر��tن او ه�&ب�  �، �� *5ا، %#ش�$�ن او)��7�7ن... (  
 “  .� 2Jار�,�K  او�7 ه�C %#-� ��7ن ر��tن” : دار�5ا��Kن

 . �7 �7 ش���,، و ا5���J �7  ”,��  �7 (^�j،و
 #��7)>L� &��7 ر�Jا& �#ورد ، . 
 “.� �� ��& ت')���Fش) ���#

�ن، ��ر�                               [#-٢ ��� ٢٨٥       [ 
             



 ١٧٧

يكي از بزرگترين نشانه هايي كه خدا از طريق عيسي به ما داد اين است كه بشر مي تواند به مرحله اي برسد 
ه انسان ها اين توانايي را دارند كه بتوانند هم. كه از هر لحاظ، كامالً تسليم خدا باشد و فقط به او اخالص ورزد

به مرحله اي از اخالص كامل برسند، كه خويش را از گناه پاك كنند، و كامالً تسليم خواست رحيمانه 
 .آفريدگارشان شوند

                 
 .ت�Kم  '���  � از روح *5ا ��#و& �7  ��5 %#ز�5ان *5ا ه'��5

                             ]                             �f% ،٨رو��7ن ��� ١٤[ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧٨

 بخش شانزدهم 
 

 سخن پاياني تعليمات عيسي
                     

 
” ,�  �j�� ان را#L7��� �� ،(B�#�57 ام ت� ش� :  5��7ار�07 �  5 

 . ����57 ام ت� ���j  �,، ���6 ت�  �J �7#دا�,
�Kن و ز0�7 زا�� �$#دد، ه�K�� 0 -5ر �� ش��J �7 �K,  � ت� ه��7�$  � 

�ن ت.9{ ���5 �7�Kزا�� �<�اه5 ش5، ت� ت (B�#ا& از ش �O9� �� &ا �@Kه.“  
]                                             �f% ،��7 ��� ] ١٨ ت� ١٧ از ٥ا�

 
سيار بيشتر از چيزهايي است كه او تعليم داد، و تا همه عيسي مي دانست كه آنچه بايد به بشريت گفته شود، ب

، وقتي در مورد تسلي بخشي كه قرار است بيايد 16در انجيل يوحنا، فصل .  برنامه هاي خدا تحقق پيدا كند
    :صحبت شد، گفت

 

”  ،,��$� �Kه�& �'��ر د�$#& دارم  � �� ش@�U 
 . و�� ح�t �#ا& ش�K ��$�0 ا�)

��5،�@درا���  روح �نو�� و-��  �Kش   
 . *�اه5  #ده5ا�)ش�K را �� جH�K را��� 

 ،(IJ 5د �<0 �<�اه�* mاو از ج�� 
 ،5��J �7 را  � �7 ش��د �V�� Y9% �6�� 

 “.و از ا�7ر ����5 �� شL* �K# *�اه5 داد
]                                �f% ،ح���� ��� ]١٣ ت� ١٢ از ١٦ا�

 
 

اصالح ] تحريف ها و برداشت هاي غلط را[تب آسماني پيشين را تصديق كرد، درست همانطور كه عيسي ك
تحريف ها و   [كرد، و بدان وفا كرد، قرآن نيز كتب آسماني پيشين، تورات و انجيل را تصديق مي كند، 

  .اصالح مي كند، و بدانها وفادار است] برداشت هاي غلط را
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧٩

در قرآن آمده است، و مطالب تازه اي نيز در آن هست  آسماني  هايباكت مهم تر از همه اينكه، محتواي تمام
قرآن، گفتار را درباره دليل هستي ما .   سال پس از ميالد مسيح نداشت600كه دنيا آمادگي دريافت آنها را تا 

   •.تمام مي كند كه در غير اين صورت، تصويري ناتمام است
 
 

 ينبه كمال رساندن كتاب هاي آسماني پيش
اين موضوع به روشني در .  قرآن كتاب هاي آسماني پيشين را تصديق مي كند، و آنها را به كمال مي رساند

  :سوره پنجم آمده است
 

 .  ��زل  #د� ا�,،  � در �ن ه5ا�) و ��ر ا�)را  ت�رات�7
  ��Fد، ���L7#ان

  � 7<�� *5ا ��د�5، 
  �ه��ن��@ *�*�م ه� و   و
� ���� #�V�� د� ��د، دا ا�(�ن ����ب �����K  در  *5ا 

 .را��75�5 ، %#�7ن  ش�ه5 ��د�5�ن و �#
 .   ���5#وا 507اش�� ��ش�5، از �از 7#دم �#وا 

 . �I5#وش ��U�� &�F@ ��7 7#ا ���ت و
��'  �  � }Lj ت��� .   �5ان ه'�  �%#، از �5��6ُح6, *5ا

�ن، ��ر�                                        [#-٥�  ��٤٤  [ 
 

  را %#���د�,،                                           7#�,^�'� �'# �7، ن، از �� ا�(�
 .    #دت�5f{  ��ب -��L، ت�رات را،  �
  ا���� را �� او داد�,،  � در �ن ه5ا�) و ��ر ��د، و
    را ت�5f{ �7  #د،   ت�راتو
 ،  �7 ا%@ود��ر و ه5ا�) �ن��  و

 . ��د& �#ه�@�Jرانو ���(� �#ا
�ن، ��ر�                               [#-٥ ��� ٤٦  [ 

 
 ا�0  ��ب را �# ت� ��زل  #د�,، �7،  ���

  � ح��9{ را در�#دارد، 
 ،  ا�)��(�0ه�& ب � �& ت�5f{  ���5 و 

�F��                                                        .... را �� اوج �7 ر���5و 
�ن، ��ر�                        [#-٥ ��� ٤٨   [ 

 
 

                                                 
•

 �7#ج, .  ن -#�ن ��K ت�ا�'��, در�) �U �  ,�KFI#ا �� ا�0 د��� ��57 ا�, �� ���ن ��د� ت#، �5و 



 ١٨٠

 تعليمات قرآن درباره خدا و فرشتگان 
اين كتاب را بر تو نازل  ما ” و “عيسي را فرستاديم ما ”:به ضمير اول شخص جمع در آيات باال توجه كنيد

هرگاه خدا ضمير اول ” ترجمه قرآن خود، چنين توضيح مي دهد كه 656دكتر رشاد خليفه در صفحه .  “كرديم
نشان دهد كه برخي ديگر از موجودات از قبيل شخص جمع را در قرآن بكار مي برد، براي آن است كه 

 “  . كار شركت داشته انددرفرشتگان 
 

 خدا فرشتگان را آفريد تا در    ،سپس.  به گفته قرآن، زماني بود كه غير از خدا هيچ كس و هيچ چيز نبود
 براي  .ر فيزيكي خدا در آنجا الزم نيست، يا نابودكننده است، بعضي كارها را انجام دهندمكان هايي كه حضو

مثال، به روشني مشخص است كه، با اينكه هر ذره اي در عالم هستي تحت فرمان خداست، خدا از لحاظ 
 :جسماني در زمين حضور ندارد

 

�57، ه��7�$  �  �7 ��Jد�B�7 �� ���7 
 ^#ض  #د، IJ 0)، و �#ورد�Jرش �� او �<

 “ . رؤ�)  �,را ت� �� �K�� 07 ت� را *�د �#ورد�Jرا، ”
،(IJ” ت�ا�� �K� 7#ا ت� ��L� ��  ن�                                 0؛ �$���، �� 

 ��$��                           “ .����L 7#ا �7 ت�ا�� ت�اJ#  �� �#ج�& *�د ا�'��د، 
                    .  #د��ه# �#  �� را *�د]  وج�د�#ت�& از[ ���، �#ورد�Jرش

                  . ر%)ه�ش از ���7  .  ه0�K ��^[ شZ�7 ��  �  5ش� ش�دو
 J،(I � �� ه�ش �57، � ه�7�$

 .  ��د����= ت�ش��6 و جZل ” 
 �� 07��J�7  �,، ت��� ت� در  
B7 ه'�,��7�7ن5ت#�0 �9و از .“ 

�ن، ��ر�      [                      #-٧ ��� ١٤٣ [ 
 

در جهان ما، جايي نيست كه بتواند در برابر انرژي عظيم و قدرتمند خدا تاب بياورد و حضورش را از لحاظ 
 طبق برنامه خدا، و با كنترل كامل خدا، •در نتيجه، تمام كارها در جهان داخلي ما،.  فيزيكي متحمل شود

 .توسط فرشتگان اجرا مي شود
 
 

 شيطان سركشي 
قرآن به روشني مي گويد كه همه فرشتگان از هر لحاظ با آزادي انتخاب آفريده شدند و مي توانستند تصميم 

البته، سرباز زدن از خدمت خدا، بر خالف قانون الهي، و بدين معني .  بگيرند كه آيا در خدمت خدا باشند يا نه
   .بود كه حاكميت مطلق را ويژه خدا نمي دانند

 
                                                 

•

  �.I/ #��f5، �� ت��  ,'� �7#ج,.   �$��  ��١٠١5 �#ا& ا���6 ���ا���F� 5# ت
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براي مثال، اگر .  نون الهي، مانند هر قانون ديگري، الاقل با يك مورد قصد تخلف، نمايان مي شداين قا
قانوني باشد كه در آن قيد شود شما حتماً بايد در يك اتاق بمانيد، اين قانون لمس نمي شود مگر اينكه شما 

ر اتاق بمانيد، و هرگز قصد بيرون اگر د.  قصد كنيد از آن اتاق برويد و ببينيد كه چاره اي جز بازگشت نيست
 . رفتن از آن را نكنيد، هيچ نمايشي از قانون نيست

 

شيطان، كه به او .  يكي از فرشتگان تصميم گرفت قانون شكني كند، و عليه حاكميت مطلق خدا عصيان كرد
ست كه با ابليس نيز گفته مي شود، در تورات و انجيل و قرآن همچون فرشته اي از او سخن گفته شده ا

او به اندازه اي به خويشتن غَرّه شد كه پنداشت خود نيز مي تواند .  قدرتي كه خدا به او داد به خود غَرّه شد
 :خدايي در كنار آفريننده ي خود باشد

���B/ �F��Kد *�اه,  #د07:  ا����، در دل *�د ��IJت�، ��  . 
 .  �# ت<) *�د ج��س *�اه,  #د07.   %#از ���ر�Jن *5ا�# 
   �� اج��Kع ، �#� *�د را  #� و 
 .  �F��7ُ ا��� ش�Kل *�اه, ا%#اش)در 
 ه�& ا�#ه� /�Bد *�اه,  #د؛ &  �# %#از ���075 
 !  ح3#ت ا^�� *�اه, ش75]� و 

  ] ١É ت� ١٣، از ١Í، %�L� �fاش��Bء              [ 
 

 :هر حيث تباه مي شدقرآن تأكيد مي كند كه اگر بيش از يك خدا وجود مي داشت، جهان از 
 

  و ز0�7 ا�)، ه� ���Kن � در   �  ه#او�) �ن از
 ،ه#J@ از ^�Lدت او ت�K� #L6 ورز�5 ه'��5 او  '���  � �@د و
�@ل ��K ش��5و@�7 @J#ه  . 
��  ا& اح'�س *'�$�  ��5ذر� شm و روز، �� ���6 �ن
�� 5��K7ت u�L'و ت ،��b)5�. 
��� �5؟���%#�� ت�ا��5   � �7ا�5 *5ا���� در ز0�7 ��%�� 

#J5ا ج@  *5ا����ا* �F�� . ش�75 � ��د، ه#ج و 7#ج 7 )ز0�7ه� و  ���Kن( در 
 .ت�م اt*���ر ��د؛ �#ورد�Jر& ����= *5ا و جZل ش��6

 . را���5 %#ات# از ���V �# ز��ن �7 �'
���V �7  �5 �7رد ��ال -#ار ��J �K#د، �#ا او &                                                                                    

 �  �� . �7رد ��ال -#ار �J �7#�5ه�Kد�$#ان درح�
���  ا�5؟ �LB7 ���%#Jدا� او ج@ 

 . ت�ن را �(��, ده�575ر|  ”�$�،
 “ .�J#د#�7  ����7 ا�) �#ا& �'� 07،  � ت�Kم ���م ه�& -��L را درَ�ا�0

 ت(<�� ��K ده�5؛ �در�) در�) را از � ��(�#ش�ن ��$�Kن،
 . *��0��U5��  �7 �K^ ���Kf ه0�K د��� ا�)  � 

 ]                   ٢٤ ت� ١٩ از ٢١-#�ن، ��ر�                                                    [
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 زمين، قلمرو شيطان 
كه خدا با يك نمايش عملي از اين قرآن به ما مي گويد .  خدا به شيطان اطالع داد كه او نمي تواند خدايي كند

، گفته مي شود، بهترين راه "تو توانايي نداري خدايي كني": وقتي سخني مانند اين كه.  حمايت كرد) سخن(
 .براي ثابت كردن آن اين است كه به مدعي اجازه داده شود به ميدان آيد و سعي خود را بكند كه خدا باشد

 
پس . براي او درست مي كند، تا بي كفايتي وي در اين كار ثابت شودخدا به شيطان گفت كه قلمروي موقت 

براي ساختن چنين قلمروي دست به كار شد، و البته واضح است كه قلمروي كه خدا براي شيطان پيش بيني 
بخش (آري، خدا هفت جهان پهناور را آفريد . مي كرد، در مقايسه با قلمرو خودش، ناچيز و مضحك بود

دوازده سياره، پيرامون يكي از كوچكترين . ليون تريليون ستاره در كوچكترين جهان آفريد، و يك بي)هشت
شيطان بايد در اين نقطه ناچيز، در . ستارگان در كوچكترين جهان، مي گردند، كه زمين، يكي از آنهاست

ر قلمرو خود  يك خداي موفق بايد بتواند ب. كوچكترين جهان، توانايي خود را براي خدايي كردن نشان دهد
قلمروي كه در آن هيچ بيماري، حادثه ناگوار، و بدبختي نيست، و همگان در :  حكومت كند"بي هيچ نقصي"

 . آنجا از سالمت كامل، ثروت فراوان، و صلح و شادماني برخوردار هستند
 

  :اين همان چيزي است كه خدا به كساني كه او را پادشاه خود برگزينند، وعده مي دهد
 

 . ن �ن ��Lش��U �  5 �<�ر�5 و �U ���ش��5$#ا
 .7#دم �� ا^��9د د��� ه�K(� �� د��Lل ا��U 0@ه� ه'��5

 .�5ر ش�K �7 دا�5  � ش�K �� ا��U 0@ه� ���ز دار�5
 در ^�ض، ���O) *5ا را ه5ف -#ار ده�5، 

57� . و ���# �U@ه� �� د��Lل �ن *�اه5 
]                          �f% ،�-�� ��� ]  ٣١ ت� ٢٩ از ١٢ا�

 
   در���6ر �7 ش��5  ا��Kن �7 �ور�5 و �  '��� از ش�K �� *5ا

���F ��دش�ه� �5ه5 �7 ده5  � در ز0�7و^�5 ��  ، 
  از ا�(�ن ��د�0��U 5  #د، ��=&  '���  � �#ا���J  �  ه�Kن

���ن �#او د��� را  �  &�5�@J#� 5 ا�) �#-#ار�  . 
 .  u�/ 5�  �7 و ا��7) را ج��$@�0 ت#س و

 ، و ��L^  �7 �5دت ��Y9% �F 7#ا �ن ا�)  � ا& ا���F �#ت�Kم
  . �� ه�C وج� �� 07 ش#| ��K ورز�5

 .�  � از ا�5B� �� 0 ����ور ش��5 وا-Bً� ت�6FLر�5 '��
�ن، ��ر�                                        [#-٢٤ ��� ٥٥ [ 

 
،�ًBO- 5ان ��را* �� &@�U ا�5وه$�0 *�اه�5 ش5 و ���#��5، از �. 
،�F��.                                          �5 �7 ش� و �#ه�@�Jر�ور�5 ه�Kن  '��� ه'��5  � ا��Kن �7 
 .  و ه, در �*#ت ا�)*#��5&ش�د& و  ا�0 د���  در ه,�ن،��& �#ا
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 .  ��K  �5 ت��b# *5ا ه#J@-���نا�0 
 .  ا�) �@ر�J#�0 ��#وز&ا�0

�ن، ��ر�                   [           #-١٠ ��� ] ٦٤ ت� ٦٢ از 
 

   •:انجيل متا و به ويژه انجيل لوقا بخوبي نشان مي دهند كه شيطان پادشاه اين دنياست
 

 �# %#از  �ه� ���5 �#د ) ^�'� را(ش��Oن او را 
�.�x �� او �(�ن داد E� ن را در�Fم  (�ره�& ج�Kو ت . 

،(IJ �'�^ �� م ا�”و�Kت� �7 ده,؛ 07 ت �� =�Z0  (�ره� را �� ش��6 و ج 
 . ا�0 -5رت �� 07 داد� ش�5 ا�) و 07 �ن را �� ه#  �  � �<�اه, وا2Jار �7  �,

�ن از �ن ت� *�اه5 ��د �7�K�5  0، و ت� “.Y9% زا�� �@ن و 7#ا �
]                                                     �f% ،�-�� ��� ] ٧ ت� ٥ از ٤ا�

 

 نقش انسان  
 ولي درباره كساني كه در قلمرو ناچيز شيطان هستند چطور؟ و اصالً چطور شد كه ما از اينجا سردرآورديم؟ 

 

  ):1992چاپ (رشاد خليفه تمام جريان را در پيشگفتار ترجمه قرآن خود شرح داده است 
 

�Kاز ه @�U �F������ ل�� =�� ، �  &t�� 5ا،��6 از 7<��-�ت رد�* ��Bن�Oش� �، 
  � او �7 ��5اش) . ، ش#وع ش�5@رگ ������ ا& در �# �#ورش داد *�د *��tت

 ح7�6)& 7'��9 در ا*���ر داش�� ��ش5 و �# �ن  -�K#و *5ا ��@ �7 ت�ا�5 5���7 *�د
5�  . }�O7 (�K وردن ح�� =��U ��،�7@ ��د، ���6 از *5ا�#I  �Fا��س �� ت� 

  � *5ا�) �s%� ��د  � Y9% وا-�B) ا�0 از نش�Y�s . �O، و ^06K7#�s ZًK ��د
 ا��5(�ت�ان و �'� %#ات# از ، ]�97م -5و��[ ا��هّ�)�7 ت�ا�5 *5ا��  �5، و �97م 

�)ِ  *�د �@رگ ���� – 7ََ�, زدنا��$���.  او�)�Fد  � ��^[ ش5  –ا%@ون �# ج��
 از &^�ر& داش�� ��ش5 و �ن را  -�K#و *5ا�7 ت�ا�5 5���7 *��ل  �5  � ش��Oن 

 ا ]#�).   �5ادار� ...   �ش�ب، و7#ج،���Kر&، %Z )، ج��، ��ا�u، ه#ج و 
ح�ل، ا-��) �'��ر    ا���0.   �#*����75<��m�#-(I �� ات�Iق 7<��-�ت �� ش��Oن �� 

@�U��   �� &ن، ت� ح5ود�J���J DBا ��د�5، �� ش5ت و ض#J �I�َ �  از 7<��-�ت &
 از.  �5 ش ا�0 ا-��) �� ����7رده� َت0 ���Ï 7 ت5Bاد � ش��Oن ���5 ش5�5 ازه�ا*�اه� 

 HKش�6�75تا��#و، َ���ا�� از 7(�ج#� ��$�0 در ج �s�s و (%#Jا^�� در  
�وردن ح� �O7 (�K{ ش�رش ا�0).  ٦٩ ��� ��٣٨ر� ( =��U �� 5ا ��7ّ�ج�، و* 

�6 �� از ��.  ش�U5ر� ج���  ش��� �7ث#ت#�0 �#ر�� -#ار J#%) و ��  �7رد� �

                                                 
•

 %#از �# ؛ �� ���B/ �F��Kد *�اه,  #د 07 :ا����، در دل *�د ��IJا&  ت�، :  در ت�رات ��@ ��57 ا�) 
 �F��7ُ ا��� ش�Kل *�اه,  در  �� اج��Kع، �#� *�د را  #� وت<) *�د ج��س *�اه,  #د  �# 07 .5ا*���ر�Jن 

، %�L� �f اش��B !" [ ح3#ت ا^�� *�اه, ش75]�   وه�& ا�#ه� /�Bد *�اه,  #د؛ &  �# %#از ���075. %#اش)ا
١Í ١ ت� ١٣، ازÉ[  . ,�7#ج 
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 ��$�0 *�د ا^�#اف  ��5 و �F7���J) داد� ش5  � ��    �� ا�5از�  �%�  ش�رش$#ان
 ����I ا& ���م ز0�7 ��ش�رش��ن ُت�5 رو را  � ا�0   #د اراد� *5ا ش��5، *5ات'��, 
 5�BL5 �� *�د را ر��$�ر ت���، %#/�� د�$# �� ا�(�ن �5ه5   ازو .  �5ت. ... ��

 �  ���' 5��%#J ن را�Oِف ش�#j... ��/#%  = #� �I�َ را *��=داد� ش5 ت� 
 }�O7 (�K 5، و ح��)ش��5 ��2#ا را *5ا�6ُ .،�U#J د� ا& از#�'J (�#[ ا 

 �#F� (/#% 0ه�6ر از ا���J 7،5<��-�ِت��%#J  ن�)از ا� &@�U�� (��-ا – &@�U 
 ��٣٣ر�  ( د�) داد�5 از  ا���Zj (/#% 0 را –���ن 7<��ق� �١٥٠در ح5ود 

 ���٧٢(. 
خليفه سپس توضيح مي دهد كه به دنبال    .  ني هستيم كه از اين فرصت بهره نگرفتيمما در شمار كسا

 . مجادله اي كه در ملكوت اعلي رخ داد تمام مخلوقات خدا به چهار دسته طبقه بندي شدند
 

اين گروه، اكثريت را تشكليل    .  فرشتگان مخلوقاتي هستند كه هرگز مقام قدوسي خدا را زير سوال نبردند
سوره (قرآن به ما مي گويد كه شمار اين گروه به قدري زياد است كه فقط خدا تعداد آنها را مي داند .  مي دهند

 ).   31، آيه 74
 

دسته بعدي، آن عده از مخلوقاتي هستند كه پيشنهاد خدا را مبني بر تسليم شدن و بازگشت به قلمرو او 
خاب دست بكشند، هواي نفس را در خود بكشند و در نقش يك آنها تصميم گرفتند كه از آزادي انت.  پذيرفتند

  :فرمانبردار به اين دنيا بيايند
 

�7(�� را ) ا��<�ب�زاد& (  ��ر 7'�و
   #د�,، ��(��Fده�  ه� و ز0�7، و  �� �� ���Kن

� . �5ت�5��# ���F از -�Lل �ن ا���7ع ورز�5�5، و از �ن و
� . ��د��دانو ،  ��%#�7نرا ��2#%)؛ او � ا�'�ن �نو

�ن، ��ر�                                                     [#-٣٣ ��� ٧٢ [ 
 

از .  همه مخلوقاتي كه در جهان ما هستند، غير از انسان ها و جن هاي همنشين شان، به اين دسته تعلق دارند
شن است كه نمي توانند چيزي را جمله انسان هايي كه در كودكي از دنيا مي روند، يا عقب افتاده هستند و رو

ايفا كنند، بخشوده  ) در دنيا(اين موجودات، به اين دليل كه پذيرفتند نقشي فرمانبردانه .  آزادانه انتخاب كنند
 . مي شوند و به قلمرو جاويد خدا بازمي گردند

 

ره اين دو گروه در اختيار اطالعاتي كه دكتر خليفه دربا.  دو دسته آخر، انسان ها و جن ها، به هم مربوط هستند
 :مي گذارد به اندازه اي ارزشمند است كه من عين نوشته هاي او را در اينجا مي آورم

 

  ه� ان�9ن) ٣(
���f^د��7ن و ج���ن–  �#�<)$#ان�  ،*�د ا���7ع ورز�5�5ا^�#اف �� ���J  از  –

�-�ت  7<�ا�0.  ��ش��J #J 5ش� ا& از د^�& ش��Oن  ��xر�و *�ا���ر �ن ش5�5  � 
د� ش5   دا�ن �� ا�(�  � %#/� از  و  �(5�5، ت'��, *5ا �97م -5و��J �Iْ�َ#ا  � �� 
�ن. �� دو J#و� ت9'�, ش5�5، ا���Iد� �6#د�5 �K�� ا #x� �O9� #ث�aت.) ت #�K  �  &
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 د��5 ت#د�5 �� اد^�& ش��Oن �$#�'��5، �����U#J �F .   ش�5�7��5" �دم" د،��ش��Oن 
 �I�َ . �5را�<��� وا �= �(�ن ده ،*5ا ) از �97م -5و��ح��Kو�� ���ا�'��5 در 

= #� }�O7 5رت- �� (L'� از ا�0 ش5  � ا�0 7<��-�ت H��7 �  (5ا ا�* 
داد� ش5، ���F � #ا& ت'��, ��� � %#/�و-�ا�)  � �Iْ�َ �# =  . ��ش�5 �����س

��� ��٣٣ر�  ( ش��5ت'��,H��7 از �ن ش5  �  ٧٢(، = #� �I� ,ا�)   و ��زه   �
 H��7و از#K�- �� �7 ()J��٢٥ر�  (*5ا�) ��ز ��� د��� ا�) ه0�K �� و.  )٤٣ 
 � "0�) ُ�Iْ�َ &ن ا�)  %#�7ن�<'��0  از"  ه�ا���� ��٢ر� (ه�& -# ٥٤(  . 
 
  ج���ن) ٤(

K�� �  ���F��هx� �O9� �� �K# ش��Oن   از��=� د�$# از 7<��-�ت ��Jه�6ر، 
 #� �I�َ 0�#ا�= داش��5 و ش5�5ت#J  ج0"  ت.) ^��ان، داد�5= را از *�د �#وز "

�9Lj5�50 *5ا  ت��5#.   ��5& ش��U ،5 ت� 7#گ� ��د  � �#ا& ه# ا�'��� از 5�َو ت�
 ه�Kار� 7(ّ�ق 7#ام ه�& وهK@اد، ��5���K ش��Oن ا�)  ِ  ج0.    �5تE�0��B ج0 

%#/�� J#ا��FL ،  ه��دم�� ج0 ه� و .  )٢٧ ت� ٢٣ ���ت ��٥٠ر�  (ش����O ا�)
،5��  �B��O7 را دو��ر� @�U �Kد در د��� داد� ش5 ت� ه�* = #� �I�َ  را �6.7م

 ه#��J.  �7رد �<(��= -#ار �J#�5 *5ا،�97م -5و��  ��ش5ن  ��5، و �� ت'��, 
�ن.  �)و5  � هK@اد ا�� د��� �7 �� هK#ا� او ��@E� ،5 ج0 �� د��� �7 ��ا�'��� #- 

��� ١٨؛ ��ر� ٢٧ ��� ��٧ر�  (�5 ه'��نش�O ه� از �'� ج0د  � ��7ز�� �7 �7  
٥٠( . �7 5�او، ه�Kار�   7#ِگ   ت� �.�x ش�د،ه# ج��  � هK#ا� �E ا�'�ن ��7

�زاد �7 ش�د ه�$��7  � ا�'�ن �7 �7#د، ج0 او  ���،.  او�)�(�0  ه,ه, دم و 
  � از  ا�)�� ج0 و ا�� %#�7ن داد� ش�5 . �7 ده5  -#ن �� ز��J5 ادا5�U0��7و 

� را Y9% �#ا&  �� �#��( ^�Lدت���J �# ح2ر ��ش�5 و ه#ا �5ًات ش#| ��L^ @�7دا
��� ��٥١ر� (  ده�5ا���م *5ا ٥٦.( 

 
 

 فرزندان خدا در برابر فرزندان شيطان
كساني كه فرمان خدا را .  فرزندان خدا و فرزندان شيطان: كتاب مقدس نژاد بشر را به دو گروه تقسيم مي كند

كساني كه اين .  ورهاي او پيروي كنند همواره پسران خدا، يا فرزندان خدا ناميده شده اندانجام دهند و از دست
آزادي را در جهت اجتناب از خدا و نافرماني از او بكار گيرند، جانب شيطان را گرفته اند، و فرزندان شيطان 

   •.هستند
 

 :وه پديدار مي شودوقتي كتاب هاي آسماني را مرور مي كنيم، تصوير كاملي از اين دو گر
 

   *5ا  � �#ورد�Jر ا�) �دم را از *�| ز0�7 �'#ش) –
 و �Iَ�َ ز��J5 را در ���� او د5�7، 
 . و �دم �� �E �7ج�د ز��5 ت��5L ش5

                                                 
•

 �7#ج, ).  ٥٨: ١٩, ٢٢( -#�ن، ���F را J#و� *5ا و J#و� ش��Oن �7 ��57  



 ١٨٦

]                                 �f% ،=5ا��� #I�٢ ��� ،٧  [ 
 

ها نوادگان آدم هستند، هر يك از آنها روحي همانطور كه اينك از دكتر خليفه نقل كرديم، طبق قرآن، انسان 
هرگاه كه يكي از اين نوادگان آدم، زاده مي شود، يكي از نوادگان شيطان نيز زاده .  دارد كه از سوي خداست

اين نوزادي كه از نوادگان شيطان است به نوزادي كه از نوادگان آدم است، پيوسته است، و در طول .  مي شود
  .  م اوستزندگي، هم نشين دائ

 

.   ولي اين مفهوم، با شالوده يهوديت و مسيحيت بيگانه نيستباشد، ممكن است براي ما تازگي داشته گرچه
 وجدان فرشته خوي خود كه بر شانه راستش نشسته بود، ميان ما با آن شخصيت كارتوني آشنا هستيم كه همه

   . چپش نشسته بود، گير مي كردشانهو شهوت هاي شيطاني كه بر 
 

 كه حتي  تا حديي سر زده است كه خالف ارزش ها و آرمان هاي ماستكارهاي جز اين است كه از همه ما آيا
  ما چنين چيزي سر زده باشد؟ ازباورمان نمي شود كه 

 

مطلب بعدي .  يكي از طومارهاي بحرالميت است، هماهنگ استكه "انضباطي راهنما" كامالً با ، مفهوماين
كتب آسماني بحرالميت، چاپ سوم،  (است 98گاستر تئودور جمه ي طومارهاي بحرالميت توسط گردآوري و تراز

راهنماي انصباط براي تمام اعضاي اين جامعه سرّي يهود كه زمان تولد عيسي ).  49 -48، صفحه 1976سال 
 :وجود داشتند، مقرراتي وضع كرده است و درباره اين دو نماينده مي گويد

 
�%#�5 *5ا ا�'�ن را ...  ...   ���K0  #د  � او در �� راه���Bو �#ا& او دو روح ت ،

���F �7 رود ت� ز�7ن ح'��#�����F�  .  روح را���، و روح ا�.#اف ،�F��
  •.ه'��5

 
.   *���$�� را��� از U(�K ��ر ا�)، و روح ا�.#اف از HL�7 ت�ر��6 ه��)

��ره� ه'��5، و در ه�K  '���  � �#ه�@�Jرا�� ^�K �7  ��5 در -�K#و ش�ه@اد� 
       �K^ در ا�.#اف �  ���'  �Kه �  ��را� ه�& ��ر �Jم �#�7 دار�5؛ در ح�

.  �7  ��5 در -�K#و %#ش�� ت�ر��6 ه� ه'��5 و در را� ه�& ت�ر��J Eم �#�7 دار�5
. �U#J، ح��  '���  � �#ه�@�Jر�5 در B7#ض *�O& %#ش�� & ت�ر��6 ه� ه'��5

�K ج#م ه� و  �ره�& تJ &5B#ا���� ش�ن، در ����� ه��J �Kه�ن و ش#ارت ه�، ه
ح7�6) او�)؛ و ا�j }Lj ،0#ح ا�#ار��7@ *5ا، ادا�7 *�اه5 داش)، ت� ز�7ن  

 .�7^�د %#ار�5
 

به گفته قرآن، در زندگي هر انساني، نماينده شيطان، يعني جن، سعي مي كند به آدمي، شخص حقيقي، 
تورات و انجيل به ما مي گويند كه درست همين اتفاق، .  انجام دهدبقبوالند كه الزم نيست دستورهاي خدا را 

                                                 
٩٨

  ١٩٦٧، �����ر|، �U ،Doubleday ،Garden Cityپ ��م، ا��(�رات Theodor H. Gaster و�#ا�=  
•

.   �� ���ن د�$#، د���J5 *5ا و د���J5 ش��Oن ه�K(� ه')؛ و ا�0 ا��<�ب، ه�K(� *�اه5 ��د، ت� روز ر���*�@ 
 �7#ج,.   در ��= �J#دا�'�ن ���5 ��6 از دو 7'�#& را  � ���F �� او �(�ن �7 ده�5



 ١٨٧

، كه اين،  را فريب داد و آنها از قانون خدا نافرماني كردندحواشيطان، آدم و .  براي آدم و شيطان نيز پيش آمد
 : در تورات و انجيل آمده است"درخت ممنوعه"به طور نمادين، تحت عنوان 

 
 

��� *5ا ح��IJ �ً�9�9 ا�)  � از ه�K در*��ن ��غ �<�ر�5؟ ”�7ر از زن �5��#،...  “ 
  �7 �7 ت�ا��, از ���7 در*��ن ��غ �<�ر�,؛  ”:زن �� �7ر ���n داد

 Y9% در��ر� ���7 در*��  � در و�Y ��غ ا�)، *5ا ��IJ ا�)  � 

’ 5�#�K� دا�L7 �  ،5��@� (ن د��  “ ‘.از �ن �<�ر�5 و ح�� �� 

(IJ �7ر �� زن �� .  �� ه�C وج�! شBO- �Kً� �<�اه�5 7#د ”:و
 *5ا *�ب �7 دا�5  � �.�x ا&  � ش�K از �ن �<�ر�5، 
 “ .5���7 *5ا *�اه�5 شE�� �  5 و �5 را ت(<�� �7 ده5

 زن د�5  � �ن در*) �#ا& *�را| ����6)،
 ،5�� �7 E�� #x� �� و 

 . و �#ا& ��5) �وردن حK6) ��@ د���2# ا�)
  را J#%) و *�رد؛ �� 597ار& از ���7 �ن

 . و 597ار& از �ن را ه, �� ش�ه# داد  � هK#ا� او ��د، و او ��@ *�رد
��$�� �K)Uن ه#دو ا�(�ن ��ز ش5،  
 و ��7ج� ش5�5  � ^#��ن ه'��5؛ 

]                                 �f% ،=5ا��� #I٧ ت� ١ از �٣ [ 
 

گرچه، آن، بخشي .  ست، و شايد براي خيلي ها عجيب باشداين مفهوم از همزاد جن شيطاني ما، چيز تازه اي ا
وقتي عيسي حواريون خود را براي .  از انجيل متا را روشن مي كند كه در غير اين صورت معما برانگيز است

مصلوب شدن قريب الوقوع خود آماده مي كرد، پطرس با اعتراض گفت شايد آنها از كشتن شما صرف نظر 
 :كس العمل نشان دادعيسي با شدت ع.  كنند

 

،(IJ س  #د و#O� �� رو �'�^ 
 !   دور ش� از 07، ا& ش��Oن”

��  �7 |Zت� دار& 7#ا �� دام �7 ا�5از& و ه. 
�F� “ .%6# ت� %6# �(#& ا�)، �� ا

]                                    �f% ،��7 ��� ] ٢٣، ��5 ١٦ا�
 

د هستيم كه سعي مي كند ما را تحت نفوذ خود قرار دهد تا بجاي ما مدام در حال برخورد با همزاد شيطاني خو
كتاب مقدس به روشني مي گويد كه كساني از ما .  اطاعت از فرمان هاي خدا از اميال شيطاني پيروي كنيم

كه از اميال شيطاني پيروي كنند، فرزندان شيطان هستند، در حالي كه كساني كه از فرمان هاي خدا پيروي 
پيروي از فرمان هاي خدا باعث مي شود كه، اصل وجود خداپرستانه، يعني شخص .  ندان خدا هستندكنند، فرز
پس، هر انساني، بسته به اينكه گوهره خود را در كدام جهت .  رشد كند و بزرگ شود) روح آدمي(واقعي، 

ين دقيقاً همان چيزي ا.  تقويت كرده باشد، فرزند خدا، يا فرزند شيطان است، چه خودش متوجه باشد، يا نه
  : است كه عيسي تعليم داد
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،5��IJ �F�� ! �7  � ح#ام زاد� ��'��,”
 “.E� Y9% �7 �5ر دار�, و �ن *�ِد *5ا�)

،(IJ �'�^” 5�7 ��د 7#ا دو�) �7 داش�� �K5ا، �5ر ش* #Jا  
 .�Uن 07 از ج��m *5ا ��57 ام، و ا��E �@د ش�K ه'�,

 07 �� *�ا�) *�دم ����57 ام؛ 
 .  � 7#ا %#���د� ا�) ��57 ام �6 �� *�ا�) او��

 U#ا �<��ن 7#ا �5�KF% �K؟  
 . د���= ا�0 ا�)  � �<��ن 07 �#ا& ش�K ��$�0 ا�)

 •�5ر&  � ش�K از او ه'��5 ش��Oن ا�)،
5��  �7 �K^ 7(��-��� �� *�ا�) ه�& او �Kو ش....“ 

]                                 �f% ،ح���� ��� ] ٤٤ ت� ٤١  از٨ا�
 

ما به اينجا آمده ايم كه سعي كنيم : پس، در اينجا يك چيز مشخص است، و آن هم دليل موجوديت ماست
هواي نفس خود را از بين ببريم، جن همزاد خود را متقاعد كنيم، از هر لحاظ فقط به خدا تسليم شويم، تا مورد 

 . بخشودگي قرار گيريم، و به قلمرو خدا بازگرديم

 

  مي توانيم بازگرديم؟ گونهچ
  :دقيقاً چه كار بايد بكنيم تا بخشوده شويم و نزد خدا بازگرديم؟  آشكارا، فقط يك راه براي پيروي وجود ندارد

 

 ���'  ،�ًK�'7�  ،5ورد� ا��  ا��Kن 
  '���  � ��Fد& ه'��5، 

 7'�.��ن، 
 ت�ز� �� د�J 0#و��J5ن؛  و

 ه# �  � 
 ، و �� *5ا ا��Kن داش�� ��ش5) ١(
   داش�� ��ش5، و��ورروز ��ز�'�0 را ) ٢(
�= در�) ��ش5) ٣(�K^ا،  

 . در��%) *�اه�5  #دش�ن �#ورد�Jر��&��داش *�د را از 
� �Ks ت#س و Cداش)<�اه�5 و ه�. 

                                                 
•

�ن ��@ �7 5��7#% #-  :  ،,��IJ �5  ��5، در ”�7 �� %#ش�$�ن���5  #د�5، “ �#ا�# �دم �� �Kاو ��     .@ ا����ج ه
��J �� ،5# �� �#ور& �7  �,ا�= را ���&%#ز�5��� او و   .�#��5�V ج0 ت��5L ش5، ز�#ا از %#�7ن �#ورد�Jرش

���Kن�,! � @��� ��ش��'� ا���6 ���F دش0K ش�K ه'��5؟ �U ج��$  =��#%����F اج�ز� �5ادم ش�ه5  �� @J#ه� و   ه
  �ر  �, ه#J@ اج�ز� ��K ده, اه#���I/ 0Kن در -�K#و  �, . ش�ه�L� 5د�5 ه, �%#��= *�د  ز0�7 ��ش�5، و �# 

���ت     ( ��5 ،DF  �7 ���'5    ).  ٥١ و ��٥٠ر� ��� در  � َ���ا& ^�x, �  �$�7 ه: رش�د *���I در ��ور-� ا�0 دو 
 (%#J�6�7٣٨ت ا^�� در:Ìم 7<��-�ت٩�Kر د���، ت�FU �� ،�9 ��5& ش5�5 *5اLj  : ،د��7ن�%#ش�$�ن، ج0 ه�، 

��  �   .و ح��ا��ت ����K ��@J   ،5 در�) را �#�  ، ت�Kf,   )ج0 و ا�� (�=ه�ا*�اه� *5ا �7 دا�') ش��Oن و    از 
   �7#ج, .7#اح� �%#��= H�7 ش5�5  از 7(�ه�5



 ١٨٩

�ن، ��ر�                                 [#-٢ ������ ٥ و ��ر� ٦٢  ٦٩ [ 
مهم اين است كه .  يهودي، مسيحي، بودايي، مسلمان، و غيره: داين مهم نيست كه شما خود را چه مي نامي

 :فقط به خدا اخالص ورزيد، و خدا را آن طوري عبادت كنيد كه عيسي و ديگر رسوالن خدا تعليم دادند
 

    ت�Kم روح *�د،�� *�د، -���m ت�Kم ... ”
  *�د �� ت�Kم ��#و& و  ت�Kم %6# *�د،��

 “  .�� �#ورد�Jرت ^({ ��رز
  ]                     �f% ،�-#7 ��� ]٣٠، ��5 ١٢ا�

 
 و اين همان چيزي است كه براي –اين، خود بخود، مانع از آن مي شود كه چيزي را با خدا شريك كنيم 

اگر ما به .  و اصالً به همين دليل است كه به اينجا آمده ايم.  ما، طبعاً، بت پرست هستيم.  انسان سخت است
 - گرايش نداشتيم، در نبردي كه در ملكوت اعلي درگرفت، راسخانه، در كنار خدا ميشرك و بت پرستي

 .ايستاديم، و به ديدگاه شيطان تمايلي نشان نمي داديم
 

 ياري خدا 
قرآن به ما مي گويد كه، عليرغم سركشي هاي پيوسته ما، خدا، به لطف سرشار خود، پيش از اينكه ما را براي 

   :، يگانه پرستي را به صورت غريزي در نهاد همه ما قرار دادآزمايش به زمين بفرستد
 

  را اح�3ر  #د، �دم  � �#ورد�Jرت ت�Kم ��اد�Jن  داش�� ��ش��د�
 “ ش�K ��'�,؟�#ورد�Jر 07 ���” : �Jا� J#%)*�دش�ن را �# ���ن و

$K5،ه��IJ �” &ر� “ . ش�Fدت �7 ده�,�7.  
  ��K ت�ا��5 �$���5،ر���*�@ روز ��،

 “.�� اZjع ��د�, ج#��ن� از ا�0  7”
                                         ،  ���K ت�ا��5 �$���5 ا�0 را ه, و
��د�5، ���5را��Kن ��د�5  � *�د را ” �                                      ش#| 

                           .  ��#و&  #د�,���ن �Jم ه�& ازو �7 ه, 
��� “ده�؟�  ���V د�$#ان ��F� (^5د�j�>�7 #I�  5#را  �7 

���ت را ش#ح �7 ده�,،  0��Vا�� 
 . ��|  ��5 از ���J را *�د ���ا��5 ت� 7#دم

�ن، ��ر�                                     [#-٧ ��� ]  ١٧٤ ت� ١٧٢ از 
 

�َور& M.7َ رو�$��� �#���، �� د�0 ��   . 
 .  د� ا�)2Jار در ��Fِد 7#دم  5-اا��B�Lj �@�#s E� 0 ا�)  �

=��#%� .  �� ه#J@ ت��b# �<�اه5  #د 5-اا�0 
 �� . ��K دا���)��5# 7#دم د�0 در�0��U ( د��� ا�)، و
�ن، ��ر� [                                                           #-٣٠ ��� ،٣٠ [ 

 



 ١٩٠

اره فرستاد تا به مردمي كه فقط مخلص درگاه خدا هستند مژده و بعالوه، خدا پيامبران و رسوالن را دوباره و دوب
هرگاه پيام به اندازه اي تحريف شود كه ديگر نتوان درستي آن را به راحتي تشخيص داد، از نو .  هشدار دهند

شايد هم به همين دليل .  آن، آخرين كتاب آسماني است. قرآن، همه چيز را از نو گفته است.  گفته مي شود
 . كه با يك كد عددي معجزه آميز حفظ شده استاست

 

پيروي از .  فقط خدا را عبادت كنيد: ما مي دانيم كه همه پيامبران و رسوالن، يك پيام و همان پيام را آورده اند
 كه يكي از آنها همزاد دائمي ماست، –ما بايد عليه شيطان، و فرزندانش .  اين پيام، هميشه آسان نيست

 .  يد با هواي نفس خود مبارزه كنيمما با.  بجنگيم
 

اساساً، .  و بايد هواي نفس را در خود بكشيم.  ما بايد همزاد شيطاني خود را به ديدگاه توحيدي متقاعد كنيم
، بكاهيم، و روح خود را كه از خداست تقويت )همزاد ما(بايد از قدرت آن بخش شيطاني كه در همه ما هست 

 .  كنيم
 

يم كه روح ما پرورش يابد؟ ما بايد از فرمان هاي خدا اطاعت كنيم و كارهاي پرهيزگارانه چگونه موجب مي شو
هر ديني، آدابي براي خود دارد، ولي خدا از طريق ابراهيم، پدر دين يگانه پرستي، تكاليف      .  انجام دهيم

ز هم، يهوديان، مسيحيان، و هنو.  ويژه اي به نسل بشر داد كه روح آدمي با انجام آنها بسيار تقويت مي شود
 .قرآن، درباره يكايك اين تكاليف سخن مي گويد.  مسلمانان، كم و بيش به اين تكاليف پايبند هستند

 

 

 دين ابراهيم 
نماز، شامل يك سري كلمات، و حركات مخصوص است كه روزانه بايد .  مهم ترين تكليف دين، نماز است

كلمات، كلماتي ساده هستند، و معلوم شده است كه داراي .  رده شودپنج بار در وقت هاي تعيين شده بجا آو
از تعداد نمازهايي .  در واقع، تمام جنبه هاي نماز، با كد رياضي، پيوند خورده است.  نوشتار رياضي مي باشند

نكه فقط گرچه هر نماز، با اي.  كه در يك روز خوانده مي شود گرفته تا خود كلمات، و تعداد ركعت هاي هر نماز
 .  چند دقيقه طول مي كشد، روح را عمالً با خدا در ارتباط مي گذارد، و موجب رشد فوق العاده آن است

 

ماهيت جهاني اين تكليف در اين واقعيت كه نماز يهوديان سامري تبار تقريباً با آن نمازي كه قرآن از آن 
كلمات، در .   عبري مي گويند، نه به عربيگرچه آنها آن را به.  سخن مي گويد، يكي است، مشاهده مي شود

ميان مسيحيان، گم شده است، ولي حركات كشيشي كه آيين عشاء رباني را بجا مي آورد، تقريباً همان است 
عبادت كننده، پيش از بجا آوردن نماز وضو مي گيرد كه يك حركت نمادين يا سمبليك .  كه در نماز است

  . و شايد غسل تعميد از همان سرچشمه مي گيرد•وم است،اين نيز در تمام اديان مرس.  است
 

                                                 
•
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دو و نيم .  دومين تكليفي كه به ابراهيم داده شد، صدقه اي است كه براي پاك شدن گناهان، پرداخته مي شود
زكات قبل از همه، به .  درصد از درآمد خالص شخص، روزي كه بدست مي رسد، بايد به تهيدستان داده شود

اگر خانواده شما نيازي به آن نداشته باشد، آنوقت، به ترتيب، به يتيمان، .  خانواده خودتان مي رسدپدر و مادر و 
اين، حق كساني است كه زكات به آنها تعلق مي گيرد، و به اين دليل .  تهيدستان، و مسافران غريب مي رسد

 .  م اديان استالبته، زكات، بخش الزمي از تما.  پرداخت مي شود كه درآمد شخص، پاك شود
 

روزه، .  سومين تكليف دين كه به ابراهيم داده شد، اين است كه در ماه بخصوصي از سال بايد روزه نگاه داشت
مگر در (در اين ساعات، هيچ چيز نبايد وارد بدن شود .  شروع مي شود تا غروب آفتاب) پگاه(از هنگام سحر 

 ساعته 24احتماالً با تغيير، بجا مي آورند، و يك روز كامل يهوديان، همين تكليف را، ).  فوريت هاي سالمتي
مسيحيان، همين تكليف را تغيير داده اند، و معموالً آن را .   مي نامند"روز كفاره"را روزه مي گيرند و آن را 

با اينكه، برخي از   .  اينطور بجا مي آورند كه به مدت چهل روز از خوردن غذاهاي بخصوصي مي پرهيزند
ه هاي مسيحي، هنوز هم روزه مي گيرند، ولي برخي ديگر از آنها، نه روزه مي گيرند، و نه از خوردن برخي فرق

 .  از غذاها در اين چهل روز مي پرهيزند
 

آخرين تكليف دين، اين است كه هركس كه استطاعت دارد بايد در طول عمرش، يك بار به سفر حج برود، تا 
 . و نجات ابراهيم و پسرش توسط خدا را زنده نگاه داردخاطره تسليم ابراهيم به خدا، 

 

ما نمي توانيم درجه اين رشد .  اين تكاليف ساده، ولي بسيار قوي، روح آدمي را تا حد زيادي بزرگ مي كنند
از يك دانه، هفت "روحي را تصور كنيم، ولي خدا به ما مي گويد كه فقط زكات به تنهايي مانند آن است كه 

به بيان ديگر، ما بخاطر زكاتي كه ).  261، آيه 2قرآن، سوره ("، كه در هر خوشه، صد دانه باشدخوشه برويد
 . مي دهيم، هفت صد برابر بيش از آنچه داده ايم، پاداش مي گيريم

 
 

 بهشت و دوزخ 
قرآن خيلي روشن به ما مي گويد كه آنچه از بهشت و جهنم در كتاب هاي آسماني آمده است جنبه تمثيلي 

اگر روح كسي قوي باشد، مي تواند در برابر قدرت و انرژي ).  26 تا 24، آيات 2 و سوره 15، آيه 47سوره (دارد 
ولي براي يك روح ضعيف، نزد خدا بودن، دردناك است، و .  عظيم خدا، تاب آورد، و نزد خدا، در بهشت باشد

 .  دوري از خدا، جهنم است.  اين درد دوري گزينندآنها تا مي توانند به خواست خود، از خدا دور مي شوند، كه از 
 

خدا هيچ كس را به ].  بهشت يا جهنم[پس، مي بينيم كه هر يك از ما خودش تصميم مي گيرد كه كجا باشد 
تورات .  جهنم نمي اندازد؛ آنها به جهنم مي گريزند تا از دردي كه در حضور خدا بدان دچار مي شوند فرار كنند

 :ه طبقه بندي روح در آخرت، اشاره مي كنندو انحيل نيز ب
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 نتيجه 
اينك، با دانشي كه از قرآن به ما اضافه شد، متوجه مي شويم كه هر كس كه عبادات و بندگي خود را فقط به 

 .  اص ندهد، اسير شيطان استخدا اختص
 

اين زندگي، آخرين شانس ماست كه شرك و بت پرستي را به هر شكلي كه .  هستي ما، يك چيز ساده نيست
 تمام با تمام روح خود، با خود، قلبتمام  تا با –باشد محكوم كنيم، و به عبادت پاك و خالصانه خدا بازگرديم 

  اگر موفق نشويم، بخاطر عدم رشد . عشق ورزيم و او را عبادت كنيم، به خداخود با تمام نيروي و فكر خود،
اگر موفق شويم، آنگاه، اين مژده از آن ما .   محكوم مي شويم– يعني به جهنم –روحي خود، به دوري از خدا 

  :خواهد بود
 

@J#ه �K�x^ ��>Lش�د& و *�ش �U �  5��J �K� �Kر ش�fدر ت  
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 : پيوست

 

 كد رياضي قرآن 
                                                               

 
 

                                                                         

  يك واقعيت ساده                                                     –كد رياضي
 

 . 19 ×6 است، سوره 114ي دارا قرآن .1

 .      19 ×334 يا است، آيه 6346ي دارا قرآن .2

 اين تمام جمع حاصل كه) ك خدا، دو برادر، و امثال آني( است آمده قرآن در گوناگون عددي س .3
  و 40  و30  و 20 و 19  و 12  و 11  و 10  و 9  و 8  و 7  و 6  و 5  و 4  و 3  و 2  و 1  :اعداد
  50000  و5000  و3000  و2000   و1000  و 300  و 200  و 100  و99  و 80  و70  و 60  و 50
  ).19×  8534( يا162146 با است برابر 100000و 

 قرآني ها سوره تمام.  است حرف 19ي دارا كه شودي م شروع "الرحيم الرحمن اهللا بسم" با قرآن .4
 .  نهم سورهي استثنا به شوندي م شروع اهللا بسم با

 اهللا بسم"عبارت  ،)9سوره (شروع نمي شود  اهللا بسم  باكه اي سوره از بعد سوره 19  دردرست .5
 آيه دراين عبارت،  و ،شروع مي شود اهللا بسم با 27 سوره.  استار تكرار شده  دو ب"الرحمن الرحيم،

 .استتكرار شده  نيز سوره اين 30 شماره

 دارد، وجود سوره 19 دارد، اهللا بسم دو كه 27 سوره تا ندارد اهللا بسم كه نهم سوره از كه آنجا از .٦
 سرهم پشت كهي عدد زدهنو هر جمع حاصل (. است19ها مضرب  سوره اين شمارهحاصل جمع 

، برابر است با تعداد 342جالب اينجاست كه حاصل جمع اين نوزده سوره، .  )است 19 مضرب باشند
  .19× 18 يا ،342 : وجود دارد30 تا آيه 27كلماتي كه مابين سرآغاز سوره 
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 ازي مضرب قرآن سراسر در است، آمده "الرحيم الرحمن اهللا بسم" عبارت در كهي كلمات يكايك تعداد .7
 . است 19

 . بار در قرآن آمده است19، "اسم" لغت –

 .بار در قرآن آمده است) 19× 142 (2698، "اهللا" لغت –

 .بار در قرآن آمده است) 19× 3 (57، "لرحمن" لغت –

 . بار در قرآن آمده است) 19× 6 (114، "الرحيم" لغت –

 .بود كلمه 19ي دارا شد نازل اسالم پيامبر بر كهي هاي آيه ننخستي .8

 .  19 ×4 است حرف 76ي دارا شد، نازل نخست كهي ا كلمه 19 اين .9

 اول به آخر از كه دارندي جا 96 سوره آغاز دري ول شدي وح كه بودي آيات نخستين گرچه ،آيات اين .10
 . است سوره همين19 قرآن،

    . آيه دارد19  و،است) 19× 16 (يعربحرف  304ي دارا 96 سوره .11

 19ي دارا اش آيه نخستين و است، كلمه 19ي دارا) 110 سوره (شد نازل كهي ا سوره آخرين .12
 .   است حرف

ي   شماره  اگر .)19× 142 (است آمده قرآن در بار 2698 )خدا(، "اهللا"همانطوركه گفته شد، لغت  .13
 . آيدي م بدست 19× 6217 يا 118123 كنيم، جمع هم با است آمده آنها در لغتاين  كه راي هاي آيه

 اين با رابطه در بار 19 "يك" كلمه.  دارد وجود خدا يك فقط كه است اين قرآن پيام مهمترين .14
  .است آمده قرآن در مفهوم

 عدد استفاده مي كردند، همان گونه كه روميان نيز حروف همچونزمان نزول قرآن، از حروف الفبا  .١٥
 از اين واحداهميت مفهوم خداي .  ند عدد بكارمي بردند كه به آن ارقام رومي مي گويهمچونالفبا را 

 را تشكيل مي دهند با هم واحدواقعيت نيز فهميده مي شود كه اگر ارزش رقومي حروفي كه كلمه 
به اين اعداد، ).  4= ، د 8= ، ح 1= ، ا 6= و : ( بدست مي آيد19جمع كنيد، از حاصل جمع آن، 

ارزش رقومي كلمه واحد به زبان عبري نيز بسيار جالب است كه . ارزش رقومي حروف الفبا مي گويند
   . است19
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( سوره آمده است 38، كه از لحاظ دستوري به شكل هاي گوناگون نوشته مي شود، در "قرآن"لغت  .16
2 ×19  =38  .( 

مي كند  اشاره  "جز اين قرآني قرآن" به يكي از آنها ولي بار در قرآن آمده است، 58 "قرآن" لغت .17
 اين" كه به هست "قرآن" لغت 57 در سراسر قرآن، بنابراين،.  دواست مي كننكه كافران آن را درخ

  ).57 = 19×  3( دارد اشاره "قرآن
 كه به آن حروف رمز يا حروف دنشوي م شروع مقطع حروفحرف يا  با سوره 29 قرآن، سوره 114 از .18

ي ا سوره آخرين تا ،)2سوره  (است مقطع حروفي دارا كهي ا سوره اولين از.  نوراني نيز مي گويند
 مقطع  يا حروفحرف با كه دارد وجود) 19× 2(سوره  38 ،)68سوره  (است مقطع حرفي دارا كه

  .شوندي نم آغاز

 مقطع حرفي دارا كهي ا سوره آخرين تا) 2 سوره (است مقطع حروفي دارا كهي ا سوره اولين از .19
 و مقطع، حروف فاقدي ها سوره به مقطع حروف حاملي ها سوره بار 19 دقيقاً) 68 سوره (است

 . شوندي م تبديل بعكس

 . 19× 277 است آيه 5263 دهند،ي م تشكيل را ها سوره اين كهي هاي آيه كل تعداد .20

 57 "اهللا" لغت ديگر، بيان به.  )19× 139 (است آمده "اهللا" لغت بار 2641 جمعاً ها سوره اين در .21
 . ندارند طعمق حرف كه است آمدهي هاي سوره در) 19× 3( بار

 2432 بزنيم، جمع دارد، "اهللا" كه آياتشان شماره با ندارند مقطع حروف كه راي هاي سوره شماره اگر .22
 . آيدي م بدست 19× 128 يا

  
 

 حروف مقطع قرآن 
همانطور كه در بخش ده گفتيم، جستجو براي توضيح حروف مقطع قرآن بود كه باعث شد كُدي كه در متن 

به صورت يك مجموعه جداگانه نگاه  وقتي به اين حروف، .  ني نهفته بود، كشف شودعربي اين كتاب آسما
 و يا هنگامي كه همه آنها را با هم بررسي مي كنيم، مي بينيم كه آنها حاكي از نكات رمزي فراوان مي كنيم،

         .ه مي كنيمدر اينجا به همه آنها نگا.  در بخش ده، بعضي از حروف مقطع قرآن را بررسي كرديم.  هستند
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نخستين حرف مقطع تك حرفي كه بررسي      .  بياييد با حروف مقطعي كه تك حرفي هستند شروع كنيم
 . است‘ ق’مي كنيم، 

 
 

    ) قاف (‘ ق’حرف مقطع 

شايد بتوان از آن به عنوان چيزي كه براي .   وجود دارد‘ق’چندين پديده خاص در رابطه با حرف مقطع 
 هستند، ‘ق’اين خصوصاً براي آن است كه دو سوره داراي حرف مقطع .  ن مي ايستد، سخن گفتحقانيت قرآ

)       19× 6( 114 ها در اين دو سوره، ‘ق’پس تعداد كلّ .   مي باشد‘ق’)19× 3( 57كه هر كدام داراي 
 . ، كه با تعداد سوره هاي قرآن برابر استاست

 

 دارند، چيز قابل توجهي است ‘ق’ 57 هستند دقيقاً ‘ق’ي حرف مقطع واقعيت كه هر دو سوره اي كه دارااين 
 . است) 50سوره (بيش از دو برابر، طويل تر از دومي ) 42سوره (زيرا اولي 

 

 42سوره .  پديده قابل توجه ديگري هم هست و آن حاصل جمع شماره تعداد هر سوره با تعداد آياتش است
 است ‘ق’اگر به سوره ديگري كه داراي حرف .  19× 5، يا 95 شود  مي53 بعالوه 43 آيه است؛ 53داراي 

 . مي شود95 نيز 45 بعالوه 50 آيه است؛ 45، مي بينيم كه آن داراي )50سوره(نگاه كنيم، 
 

 احتماالً براي حقانيت قرآن بپامي خيزد، توسط آنچه پس از مرگ ‘ق’نظريه دكتر خليفه مبني بر اينكه حرف 
وقتي به سوره هاي ).  1990ديدگاه تسليم شدگان، مسجد توسان، دسامبر، (ي شود وي كشف شد، محكم م

 براي آخرين بار در آن ‘ق’ كه حرف مقطع 50 است تا سوره ‘ق’ كه داراي حرف مقطع 42قرآن، از سوره 
ين  ها در ا‘ق’نخست اينكه، تعداد كل .  آمده است نگاه مي كنيد، به واقعيت هاي جالب توجهي برمي خوريد

 . مي باشد24× 19، يا 456چند سوره، 
 

اگر اين عدد را با حاصل جمع .   بدست مي آوريد403 سوره را با هم جمع كنيد، 9و نيز، اگر تعداد آيات اين 
 .  بدست مي آيد43× 19، يا 817، جمع بزنيد، 414 سوره، 9شماره اين 

 

 مقطع نگاه كنيد، مشاهده مي كنيد كه سپس، اگر به ارزش رقومي حروف مقطع در سوره هاي داراي حروف
 .مي باشد )19× 30(، يا 570حاصل جمع، 

 

 "قرآن"سرانجام، بياييد شماره سوره ها و شماره آيه هايي را بررسي كنيم كه در اين چند سوره، داراي واژه 
 با هم جمع        هنگامي كه فقط شماره سوره ها را).  50 : 1)(47 : 24)(46 : 29)(43 : 3, 31)(42 : 7(هستند 

مشابه آن، وقتي شماره آن    .   بدست مي آوريد12× 19، يا )42 + 43 + 46 + 47 + 50= 228(مي كنيد، 
 ).7 + 3 + 31 + 29 + 24 + 1= 95: ( بدست مي آيد5× 19، يا 95آيه ها را با هم جمع مي كنيد، 
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  ‘ نون’حرف مقطع 
، آخرين سوره اي است كه 68سوره .  68وره يافت مي شود، سوره اين حرف مقطع فقط در پيش درآمد يك س

در اين .   نوشته مي شود‘ن، واو، ن’، تنها حرف مقطعي است كه به صورت ‘ن’.  داراي حرف مقطع است
 .   7× 19= 133 وجود دارد، ‘ن’ 133سوره 

 
 

 ) صاد (‘ ص’حرف مقطع 

، 152 ها در اين سه سوره ‘ص’تعداد كل .   آمده است)38، و 19، 7(اين حرف مقطع در پيش درآمد سه سوره 
 .   مي باشد19× 8يا 
 

همانطور كه در بخش نه به آن اشاره شد، الزم است در اينجا هم دوباره يادآور شوم كه دكتر خليفه          
مات نمي توانست نقش ساختار رياضي قرآن را ناديده بگيرد، كه آن آشكار مستلزم اين است كه همه تعلي

خشم روحانيون مسلمان بخاطر نتيجه گيري او و .  مسلمانان سنتي، كه مستقيماً از قرآن نيست، تكذيب شوند
 . سخنان صادقانه اش درباره آنها، سرانجام به مرگ او منجر شد

 
اكثر اين .  انتظار مي رود كه همان دسته از روحانيون كساني باشند كه به اين كشف رياضي حمله كرده اند

زيرا در .   است‘ص’مالت متوجه حروف مقطع قرآن است، و يكي از مهمترين مجادله هاي آنها حرف مقطع ح
اين باعث .   نوشته شده است‘ص’ نوشته شود، با ‘س’، بجاي اينكه با "بسطة"چاپ هاي تازه تر قرآن كلمه 

اشكند كه قديمي ترين قرآن ولي قرآن ت.   نباشد19 ها يكي زياد شود، و ديگر مضرب ‘ص’مي شود كه تعداد 
دكتر خليفه، رونوشت اين آيه را از نسخه تاشكن در ترجمه .   نوشته است‘س’ را با "بسطة"موجود است كلمه 

 ). 614، صفحه 1989عهد نهايي، سال : قرآن(قرآن خود به چاپ رسانده است 
 

 .ه مي پردازيماينك، به بررسي چند مجموع. حروف مقطع، اكثراً به شكل يك مجموعه هستند
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 ) يا سين( ‘.س. ي’حروف مقطع 

 .  بار در اين سوره آمده اند19× 15، يا 285و جمعاً .  يافت مي شوند36اين دو حرف، در پيش درآمد سوره 

 
 در عربي به دو شكل نوشته مي شود كه يكي از آنها براي كساني كه زبان عربي نمي دانند از نظر "ي"حرف 

) 1982انتشارات اسالمي، سال (نمايش بصري معجزه قرآن : خليفه در كتاب خود تحت عنوان.   استگريزنده
 .  با ستاره اي عالمت گذارده است36 ها را در سوره " س" ها و "ي"تمام 

 
 

 ) حا ميم( ‘.م. ح’حروف مقطع 

يافت   ) 46 تا سوره 40ه از سور(اين مجموعه از حروف مقطع، به طور تفكيك ناپذير در هفت سوره متوالي 
.                                                                              است19× 113، يا 2147تعداد اين دو حرف در اين هفت سوره، . مي شوند

 
 

 ) عين  سين  قاف( ‘.ق. س. ع’حروف مقطع 

، آيه اول اين سوره .)م. ح(حروف مقطع .  مقطع است، تنها سوره اي است كه در دو آيه داراي حروف 42سوره 
حروفي كه مجموعه .  در باال توضيح داديم.) م. ح(درباره .  ، آيه دوم آن است)ق. س. ع(است و حروف مقطع 

 . بار در اين سوره آمده اند19× 11، يا 209را تشكليل مي دهند، جمعاً ) ق. س. ع(
 
 

 ) مالف  الم  مي( ‘.م. ل. ا’حروف مقطع 
.) م. ل. ا(مجموعه .  ، بيش از هر حرفي در عربي بكار مي رود"م"، سپس حرف "ل"، سپس حرف "ا"حرف 

 و تعداد كل اين حروف در هر – 32, 31, 30, 29, 3, 2 سوره هاي –در پيش درآمد شش سوره آمده است 
يم، حاصل جمع آنها مسلم است كه اگر همه آنها را با هم جمع كن.   است19يك از اين شش سوره مضرب 

                               .                                      است19نيز مضرب 
                                                               

 

 )      الف  الم  را( ‘.ر. ل.  ا’حروف مقطع 

بازهم، تعداد كل اين .   يافت مي شوند15, 14 ,12, 11, 10اين حروف مقطع در پيش درآمد سوره هاي 
 . است19حروف در هر يك از اين سوره ها مضرب 
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    )الف  الم  ميم  را( ‘.ر. م. ل.  ا’حرف مقطع 

، يا 1482، و تعداد كلّ اين چهار حروف در اين سوره 13اين حروف مقطع فقط در يك سوره آمده است، سوره 
 .  مي باشد19× 78

 
 

    )الف  الم  ميم  صاد( ‘.ص. م. ل.  ا’قطع حروف م

 بار در اين سوره 5320اين چهار حرف، جمعاً،.  سوره هفتم تنها سوره اي است كه داراي اين مجموعه است
 . 2529 + 1530 + 1164 + 97 = 5320 = 19× 280: آمده اند

 

 19در اين سه سوره، مضرب   نيز اثر مي گذارد و تعداد آنها 38 و 19 هاي سوره ‘ص’ بر ‘ص’حرف مقطع 
 .)  گفتيم نگاه كنيد‘ص’به آنچه در دو صفحه پيش درباره .  (است

 
 

 )كاف  ها  يا  عين  صاد (‘.ص. ع. ي. ه.  ك’حروف مقطع 

اين حروف جمعاً، .   آمده است19اين پنج حرف، طويل ترين مجموعه حروف مقطع هستند، كه فقط در سوره 
 .وره آمده استبار در اين س 19×42، يا 798

 

طويل ترين مجموعه از حروف مقطع در سوره مريم آمده است كه با معجزاتي شگرف، از جمله تولد      
 .                                                               معجزه آميز عيسي از مريم باكره سر و كار دارد

 
 

    )  طا سين ميم. (م. س. ، و  ط)سينطا . (س. ،  ط)طا ها. (ه. ،  ط. هحروف مقطع

چهار مجموعه ديگر از حروف مقطع باقي مانده است كه بسان زنجيري ناگسستني بهم پيوند خورده اند كه از 
 . بدست مي آيد 19×93، يا 1767حاصل جمع آنها، 

 
 

    حروف مقطع دارند  / خواص رياضي سوره هايي كه حرف
 مجموعه از حروف 14 شكل گوناگون با هم تركيب مي شوند و 14  حرف، به14نصف حروف الفباي عربي، يا 

 14اگر ارزش رقومي هر يك از اين .   سوره آمده اند29 مجموعه، در آغاز 14اين .  مقطع را تشكيل مي دهند
 را كه تعداد سوره هاي داراي حرف مقطع    29اگر .   بدست مي آيد693مجموعه را با هم جمع كنيد، عدد 

و نيز، اگر ارزش رقومي هر حرف .   بدست مي آيد19× 2 بار 19، يا 722به آن اضافه كنيد، عدد مي باشند 
جمعاً (، با شماره سوره اي كه اين حرف مقطع براي اولين بار در آن آمده است، جمع كنيد )693جمعاً (مقطع را 

 است كه براي نخستين بار 1، "ا"براي مثال، ارزش رقومي حرف .   بدست مي آيد19× 52 يا 988، عدد )295
حاصل جمع .   آمده است19 است و براي نخستين بار در سوره 5، "ه"ارزش رقومي .  در سوره دوم آمده است

   . است988 حرف مقطع، 14اين اعداد براي 
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  .شما رابطه هاي رياضي بيشتر، همراه با جدول هايي كه نمودار آنها هستند، در پيوست رشاد خليفه مي يابيد
براي هر سوره اي كه داراي .  يك چيز ديگر هم هست كه فوق العاده جالب است و بايد به آن اشاره كنم

يا آيه هايي را كه / حرف مقطع است، تعداد حروف مقطع را كه در آغاز سوره است اضافه كنيد و بعد شماره آيه 
، دو آيه حرف مقطع 42 ولي در سوره  است1اين عدد، در تمام سوره ها (حرف مقطع دارد به آن اضافه كنيد 

، سه حرف مقطع 1 است، كه در آيه 2براي مثال، نخستين سوره اي كه داراي حرف مقطع است، سوره ).  دارد
وقتي  .   بناميم"جمع سوره"بگذاريد اين را .   بدست مي آوريم6 را با هم جمع كنيم، 3 و 2 و 1اگر .  دارد

اين خودش به تنهايي خيلي .   بدست مي آوريد19× 49، يا 931ع كنيد،  ها را با هم جم"جمع سوره"تمام 
اگر شماره هر سوره را بجاي اينكه با تعداد حروف .  شگفت آور است، ولي جريان خيلي مفصل تر از اينهاست

يد، مقطع آن جمع كنيد، آنها را در هم ضرب كنيد، و بعد تعداد آياتي را كه حروف مقطع دارند، به آن اضافه كن
 ! 19× 108 يا 2052 – است 19باز هم عددي بدست مي آوريد كه مضرب 

 
و .  اگر سعي كنيد چيزي را به تقليد از آن براي خود بنويسيد، خودتان مي بينيد كه اين چقدر استثنايي است

    .مي بينيد كه اين يك خاصيت حتمي رياضي نيست، و آشكارا حاكي از يك نظم الهي است
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Gاج	و �^5[�  
 The Works of Francis Bacon %#ا�'�� ��06 �ث�ر
��5ن، ��ل ،William Pickering ا��(�رات ،B. Montagu ه�I,، �� و�#ا�= ج�5 ١٨٣١  

 

Ð^��#*�  
،#f7 ،�#١٩٧٣ ژا���� ٢٤ -�ه   

 

 The Magnificent Tools of the Mind& ش$I) ا�$�@ ذه0 ا�@اره�
 . �5اردت�ر�n، ٦٤٠٦٥ �7 زور& ا���) ،Unity Village ا��(�رات ،"Eric Butterworth "��ش��

 

   A Vindication of Unitarianism )  �ت�ح�J5#ا�تJ ���$� ) �y#L#ا�� اث�Lت
  ١٨١٦ �'�0، ��ل ،Wells & Lilly ا��(�رات ،"James Yates" ��ش��

 

��sز 7'�.�)  ا��Oر� The Myth of Christian Beginnings   
 ١٩٧١ �����ر|، ��ل ،Doubleday، Garden City ا��(�رات ،"Robert L. Wilken "��ش��

 

   The Myth of God incarnate  ا�'�ن ح��ل *5ا در -��m ا��Oر�
  ١٩٧٧ ��ل ،Westminister Press ا��(�رات ،"Ed.J.Hick" ��ش��

 

  The Mythmaker �#داز  ا%'���
   ١٩٨٧ ��ل ،Harper and Row ا��(�رات ،"Hyam Maccoby"اث#

 

��� & *0F  �Oه��  � در د�) ��7)، و ا���� ا�
 Our Bible And The Ancient Manuscripts   

  ١٩٥٨ �����ر|، ��ل  ، Harper and Brothers ا��(�رات ، Sir Frederic Kenyon از
 

  �Studies in Jewish Mysticism ه��� در ^#%�ن ��Fد�)  �#ر�
��Bت ��Fد،  ��U���7 ،��#LK)، ��ل ا��F.Talmage، 0K و  J.Dan و�#ا�($#ان�O7 ١٩٨٢  

 

  The History of Religious Sectarianismت�ر�n د�0 ه�& %#-� J#ا  
 ١٩٨٥ ��ل ،The Message Publisher اح�f�7 5Kر، f7#، -�ه#�، ا��(�رات ��ش��

 

�Kا7#��6ت#ج ��� New American Bible   ج5�5 ا�
  ١٩٧٠ �7#ج0�K ا��0K  �ت���E ه�& ا7#��6، ا��(�رات  �ت���E، ��ل       ه��)

 

#�LBزه�ت�� Interpreting the Miracles   ا^
  ١٩٦٣ ��ل ، Westminster Press  ا��(�رات،Reginald Fuller ��ش��

 

 Contact   �� ج�Fن ه�& د�$#ت�Kس
  ١٩٨٥ در ��ل  � Simon & Schuster ا��(�رات" Carl Sagan "��ش��

 

،(�B7ه�$�  ��ب 597س ج��Kو ه Strong's Exhaustive Concordance of the Bible 
   ا��#ا����ش��

 

���$U,�)�5��� در��ر� *5ا   How to Think About God 
  ١٩٨٠ �����ر|، ��ل  ، Macmillan ا��(�رات ،"Mortimer Adler "��ش��
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(K6م ا�#ا��� ح�- Wisdom of Israel  
  ١٩٤٥ �����ر|، ��ل ،Random House ا��(�رات ،"L. Browne" ��ش��

 

��$���* ���  New Testament Origin ا�
 .  ت�ر�n �5ارد،St. Petersburg Beach، Florida ا��0K ا���� �� ز��ن �راGeorge Lamsa"، ،�7 "��ش��

 

  ،The Quest of the Historical Jesus  �ت�ر�< ج'���& ^�'�& در
 ".Albert Schweitzer "��ش��

 

��J5ن  د��J5ت'��, ش Submitters Perspective  
5� ١٩٩٠، د��L7#، ١٩٩٠ ت���ن، %�ر�� 7'

 

 ARIZONA DAILY STAR  ا���ر �ر�@و�� د��� روز���7
�ر�@و��، ت���ن، ١٨ #L� ١٩٨٧ ا  

 

 New York Times �����ر| ت��K@ روز���7
   ١٩٨٤ ��اL7# ٢٦ �����ر|، 

 

./�I�&5Kه�& �� ح   The Nag Hammadi Library  
J.Brashler، =و�#ا� J.M. Robinson، ا��(�رات Harper & Row، ا�'�'�6، ��ل#I��� ١٩٧٧ 

 

 The Dead Sea Scriptures  & �.#ا��7�j(�Kره�
  ١٩٦٧ �����ر|، ،�U Doubleday، Garden Cityپ ��م، ا��(�رات ،Theodor H. Gaster و�#ا�= ��
 

   ?�Who Was Jesus  � ��د؟  ^�'
 ١٩٨٩ ا����&، ��ل ،Open Court، La Salle ا��(�رات ،"G. A. Wells "��ش��

 

   �Jesus and Easter و ^�5 ��|  ^�'
 ١٩٩٠ ت�'�، ��ل، Abingdon،Nashville ا��(�رات ،V.F. Furnish ت#جWilli Marxsen، �K ��ش��

 

  �Jesus and the Zealots و �LfB�7ن  ^�'
  ١٩٦٧ ��ل ، Charles Scribner’s sons ا��(�رات ،"S.G.F. Brandon"اث#

 

 The Historical Jesus& ت�ر�<� ^�'�

 ١٩٩١ ��ل ، Harper Collins ا��(�رات ،"John Crossan"از
 

�f% �7�� Quarterly Review  
  ١٩٨٣ �#ر�� اد��ن، �ور�� در��ر�&  ���دا ش�را

 

�ن#- : ���F� 5F^Quran: The Final Testament 
�Kا��(�رات ت#ج ،�I��* 7 رش�دZر�@و��، ا��   �١٩٨٩، ت���ن، 

 

 Holy Bible 597س  ��ب
  ١٩٧٧ ت�'�، ��ل ، Crusade Bible Publishers, Inc.,، Nashville ج�K@، ا��(�رات   ��� 

 

  The Holy Scriptures 597س ��Fد��ن  ��ب
  ١٩١٧ ��ل��ن اZ�% ،�6�#7د���I،   �# 0�7 �7زورت�E، ا��(�رات ج��F� �B7د    ���
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 � 7(#ق ز0�7 ������ 597س، از د�) ��ش�� ه�&  ��ب
 Bible, from Ancient Eastern Manuscripts  

�K7'�، ا��(�راتت#جt ج#ج Holman Co ، ل�� ،��I� ١٩٥٧ %�Zد
 

 The Bible of the World 597س ج����Fن  ��ب
  ١٩٣٩ ��ل ، Viking Press ا��(�رات ،Robert O. Ballou و�#ا�=

  

m�  از ()F� m�  و ،���  ر%�� ��د J, ش�5 ا�
 The Lost Books of the Bible and the Forgotten Books of Eden  

 ١٩٧٤ �����ر|، ��ل ،New American Library ا��(�رات
 

0F   �'�^ ت#�0 ا���د از The Earliest Records of Jesus   
  ١٩٦٢ ��ل ، Abingdon Pressا��(�رات" Frank W. Beare"اث#

 

  Scientific American �7ه���7
#L7���� ١٩٨٠ 

 

  u�'7 �'�^ The Illegitimacy of Jesus  ��7(#و^�)
  ١٩٨٧ ���I#ا�'�'�6، ��ل ،Harpers & Row ا��(�رات ،Jane Schaberg ��ش��

 

 The names of Jesus   ه�& ^�'���م
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