
 

 بررسی توحید ذاتی در قرآن و عهدین
 2)ایران( دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، 1)ایران( آزاده کبیری نویسندگان:

 30/1/1393پذیرش:                            30/6/1392دریافت: 

 چکیده

ها سه ، پیامبرانی به رسالت مبعوث شدند، که امروزه پیروان آناز نسل حضرت ابراهیم

اند. مشخصه وجود آوردهرا به  -یهودیت، مسیحیت و اسالم -دین بزرگ و زنده جهان

میرا  هاست. پیروان این ادیان، خداي ابراهیممشترک این سه دین، در توحیدي بودن آن

دانند. با این حال وقتی به متون مقدس یهودیان و پرستند، و او را خالق خود و جهان می

دهند، با توصیف کنیم، تصویري که تورات و انجیل از خداوند ارائه میمسیحیان مراجعه می

شود که آمیز است. حال این پرسش مطرح میقرآن از خداوند، کامالً متفاوت و گاه شرک

اي و با رویکردي در این مقاله، با استفاده از روش کتابخانهضات چیست؟ علت این تناق

توصیفی، به بررسی مبانی اعتقادي ادیان توحیدي بر پایه توحید ذاتی پرداخته شد، و  -تحلیلی

توحید ذاتی در عهدین و مواجهه قرآن با عهدین در  تالش شد توحید ذاتی در قرآن کریم،

نتیجه تحقیق مبین این مطلب بود، که تورات و انجیل مورد  د.خصوص توحید ذاتی، مرور شو

ها وجود دارد، دستخوش تحریف گشته، و چه امروزه با نام این کتابپذیرش قرآن است؛ اما آن

عقایدي مغایر با توحید در آنان راه یافته است، که مورد انتقاد قرآن قرار گرفته، و آیات 

 متعددي در رد آن نازل شده است.

 توحید ذاتی، قرآن، عهدین، تورات، انجیل :ژگان کلیدیوا

                                                           

 المصطفی جامعة حدیث، و قرآن دانشکده حدیث، و قرآن گروه ،ارشد کارشناسی هایدوره پذیردانش -1

 kabiri@whc.ir-A ،ایران قم، العالمیة،

 aee@quransc.comrez ،ایران قم، العالمیة، المصطفی جامعة حدیث، و قرآن دانشکده حدیث، و قرآن گروه استاد -2
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 مقدمه

 این پژوهش با موضوع بررسی و مقایسه توحید ذاتی در قرآن و عهدین، انجام شده است. 

سه دین بزرگ:  -در این پژوهش سعی شده مبانی اعتقادي ادیان توحیدي جهان

ین عقاید هر یک از این مورد کنکاش قرار گرفته، و با تبی -اسالم، یهودیت و مسیحیت

هاي منافی با حق و ادیان در خصوص التزام و پایبندي به توحید و نقد و رد نظریه

 حقیقت، به شناخت جامعی از این ادیان و پیروان آنان، دست یابیم.

در  دیانت یهود و مسیح از جهاتی مورد توجه مسلمانان بوده است؛ چراکه انبیا

 اند.بوده مورد توجه و احترام -به خصوص قرآن کریم -سنت اسالمی و متون مقدس آن

ها اعتبار و اصالت زیادي قایل منشأ این دو دین را الهی دانسته، و براي آن اسالم، 

چنین در قرآن و سنت اسالمی نیز به متون مقدس این دو دین اشاره شده، و است؛ هم

دستخوش تغییر و تحریف  هاها نقل شده است؛ هر چند طی قرنگاه مطالبی نیز از آن

 اند.گردیده، و مورد نقد قرآن کریم قرار گرفته

از این رو، در این تحقیق سعی شده با مطالعه و تتبع در متون مقدس این دو دین، 

ها و عقاید آنان بررسی مناسبی انجام پیرامون موضوع محوري توحید ذاتی، اندیشه

 کریم، بیان شود.پذیرد، و نیز آراي صحیح و مورد پذیرش قرآن 

 مبانی نظری -1

 اهمیت موضوع -1-1

هاي ها و سنتدر عصر ارتباطات، آشنایی و شناخت پیرامون ادیان از باورها، آموزه

هاي همسو و ناهمسو، رخدادي طبیعی و ناگزیر است، که نقطه دینی یکدیگر و یافتن

 تواند به نتایج مطلوبی منتهی شود. می
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چنان گسترده و فراگیر شده، که هیچ ساحتی از رسانی ها و ابزار اطالعدستگاه

چه در این وضعیت مهم است، یافتن پایه و بهره نمانده، و آنها بیحضور آن

اي تا زمانی گاهی استوار براي شناخت متقابل است؛ زیرا گسترش اطالعات رسانهتکیه

و  که از  منبع و سرچشمه مطمئنی سیراب نشود، خطر آن دارد که به جاي تصویر

داران را ها، چهره ناصحیح و انحرافی از آن ارائه دهد، و دینپدیده ها وترسیم واقعیت

 گرفتار توهم و تصورات غلط نسبت به یکدیگر کند.

اي در میان منابع قابل استفاده براي شناخت پیروان ادیان، متون دینی از جایگاه ویژه

گرایی شود که در ایجاد همین باعث میبرخوردارند؛ زیرا اوالً داراي قداست هستند، و هم

داران از هاي دینی دینیا واگرایی تأثیر بسزایی داشته باشند، و ثانیاً نسبت به رفتار و کنش

هاي دینی از مرحله انتقال از متن به که آموزهمندند؛ چه اینوضوح و خلوص بیشتري بهره

هاي هاي اجتماعی گرفتار آمیختگیداران، و انعکاس آن در زندگی و نهادجان و رفتار دین

 دهند.شان را از دست میگوناگون فرهنگی و انسانی شده، و خلوص

 پیشینه موضوع -1-2

اندیشیدن درباره توحید و ذات پروردگار از زمان پیدایش ادیان الهی، همواره ذهن 

 بشر را به خود مشغول داشته است. 

است که بشریت در طول تاریخ هاي نخستین، گواه آن آثار به دست آمده از انسان

جا که کنه ذات الهی به وجود خدا ایمان داشته، و به عبادت او پرداخته است؛ اما از آن

ظرفیت بشري قابل درک نبوده، گاهی به خطا و انحراف رفته، و به وسیله عقل کم

 هاي مادي را جانشین و یا شریک خداي یکتا ساخته است. الهه
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گونه به او هاي انسانو ناصحیح از خدا نموده، و یا نسبت گاهی نیز تصوراتی مبهم

انبیاي خویش را براي هدایت مردم به  داده است. از این رو خداوند مهربان و حکیم،

سوي حق، با براهین محکم و دستورات متقن فرستاده است، و برنامه هدایت آنان را 

ی متأسفانه برخی از این در قالب متون مقدس، از طریق وحی ارسال نموده است؛ ول

 اند.اند، و یا به کلی دچار تحریف گشتهمتون یا از بین رفته

هر چند در زمینه اصول عقاید ادیان، دانشمندان و متکلمان هر دین به تبیین و 

اند؛ اثبات و دفاع مبانی اعتقادي خویش پرداخته، و به نگارش متون دینی اشتغال یافته

توان یافت، که ضمن پرداختن به بیان عقاید دیگر ري را میاما در این میان کمتر اث

که هر یک از این اصول اعتقادي گرایانه ارائه داده، و یا اینادیان، نقدي منصفانه و حق

 را جزء به جزء مورد بررسی و ارزیابی قرار داده باشد. 

دیگري  توحید به طور کلی و همراه با اصول -اغلب -هاي مطالعه شدهدر میان کتاب

« التوحید»و « اعتقادات»چون کتاب هایی همچون نبوت، معاد و... بیان شده بود؛ کتابهم

 « المراد شرح تجرید االعتقادکشف »، محمد باقر مجلسی« االعتقادات»، شیخ صدوق

 . مالصدرا« شواهد الربوبیه»، و عالمه حلی

نوشته توماس « یکالم مسیح»هایی از نویسندگان غربی مانند: چنین کتابهم

« ها و باورهاي یهوديآیین»، و ٢از رابرت ارنست هیوم« ادیان زنده جهان»، ١میشل

 توان نام برد.و... را در این زمینه می ٣نوشته آلن آنترمن

                                                           
1. Thomas Michel 

2. Robert Ernest Hume 

3. Allen Anterman 
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 متغیرهای تحقیق -1-3

 است. ه به موضوع تحقیق، متغیر وابسته، توحید ذاتی؛ و متغیر مستقل، قرآن و عهدینبا توج

 تحقیق روش ساختار و -2

آوري مطالب مورد روش این تحقیق، توصیفی تحلیلی است، و براي بررسی، و جمع

 اي استفاده شده است. این تحقیق در سه بخش ارائه شده است:نظر از روش کتابخانه

توحید ذاتی در قرآن؛ توحید ذاتی در عهدین؛ مواجهه قرآن با عهدین در 

 خصوص توحید ذاتی.

 اسالمیتوحید در قرآن و منابع  -3

 تعریف عملیاتی توحید -3-1

 بینی الهی و اصول دین است.، اصل اول در جهان١توحید

 چنین آمده است: در بیان امام خمینی
حقیقت توحید، اصل اصول معارف است، و اکثر فروع ایمانیه و معارف الهیه، و 

)به نقل از شود. اوصاف کامله روحیه، و صفات نورانیه قلبیه از آن منشعب می

 (٤, ص. ١٣8٧پور, مرحی

پردازد، و اي و اعتقادي، بیشتر از سایر مسائل میقرآن کریم به سه مسئله ریشه

جا شروع شده، و دارد، که نظام هستی را مبدئی است که جهان از آنچنین بیان می

شود، و مسیري است؛ معادي است که سرانجام حرکت جهان به آن سمت منتهی می

 صل، بین آغاز و انجام است.یعنی رسالت که راه و ا

                                                           
1. Tawhid 
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گردد؛ به همین سه بخش بر می -بدون واسطه یا با واسطه -تمامی معارف دین

 آغاز، توحید است؛ و انجام، معاد؛ و مسیر، رسالت است.  

 نقل شده، که فرمودند:  از امیرالمؤمنین علی

 (٣٣٦. ص ,٥ج ,١٣08 ,نقوي)؛ «وَإلی أیْنَ وَفی أیْنَ رَحِمَ اهللُ إِمْرًء عََرفَ ِمنْ أیْنَ»

از رحمت خدا کسی برخوردار است، که بداند از کجا آمده، در کجا هست و به 

  کجا خواهد رفت.

هایی گسترده دارد، ترین موضوعی که قرآن درباره آن بحثدر این میان، جامع

اعتقاد تحقیقی به توحید است؛ یعنی اعتقادي که بر محور علم، آگاهی و معرفت باشد، 

 داند.ه اعتقاد تقلیدي؛ زیرا خداوند اعتقاد تقلیدي را علم نمین

 فرمودند:  از این رو خداي سبحان به پیامبر

  به توحید، علم پیدا کن. (١١9 ،)محمد؛ «اللََّهُ إِلََّا هَفَاعْلَمْ أَنََّهُ لَا إِلَ»

جا که حضرت در سیرت علمی و سنت عملی، اسوه همه سالکان کوي از آن

، دیگران نیز در پژوهش محققانه توحیدي باید به آن حضرت تأسی کنند؛ تحقیق است

 بین است: قدوه پژوهشگران ژرف -حضرت -طلبی در علم نیزکه درباره افزونچنان

 پروردگارا! بر علمم بیفزا. (١١٤ ،)طه؛ «رََّبَِّ زِدْنِی عِلْمًا»

شود، که یافت می اي در قرآناي از اهمیت است، که کمتر آیهاین مسئله در درجه

اي درباره شناخت خداي سبحان، صفات و به نکته -مستقیم یا غیر مستقیم -در آن

 افعال و آثار او نپرداخته باشد. 
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و ملک و ملکوت و غیب و  «الْأَوََّلُ وَالْآخِرُهُوَ »قرآن، مبدأ و معاد جهان امکان را با 

کند؛ و در یک کالم، روح معناي تبیین می (٣ ،)حدید«وَالظََّاهِرُ وَالْبَاطِنُ»شهادت هستی را با 

 (٢٣, ص. ١٣8٣)جوادي آملی, این کتاب الهی، توحید است و بس. 

 مراتب و درجات توحید -3-2

شود، که به تفکیک بندي کلی، به دو نوع نظري و عملی تقسیم میتوحید در تقسیم

 :اشاره خواهد شد

 توحید نظری -3-2-1

شود، که در ادامه به تی و افعالی تقسیم میتوحید نظري به سه قسم توحید ذاتی، صفا

 شود:پرداخته می -به صورت مختصر -معرفی هر یک

توحید ذاتی یعنی شناختن ذات حق به وحدت و یگانگی. اولین  :توحید ذاتی

نیازي اوست، و به تعبیر حکما شناختی که هر کس از ذات حق دارد، غنا و بی

 است.« الوجودواجب»

«َّ اى  (١٥ ،)فاطر؛ «اسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللََّهِ وَاللََّهُ هُوَ الْغَنِیَُّ الْحَمِیدُیَا أَیَُّهَا النَ

 .نیاز ستوده استو خداست که بى ،مردم شما به خدا نیازمندید

بردار و تعددپذیر نیست، یگانه بوده، و توحید ذاتی یعنی ذات اقدس اله، دوئیت

در مرتبه وجود  (١١ ،)شوري« لَیسَ کمِثلِهِ شَیء»دارد: هیچ مثل و مانند و شریک و همتایی ن

 (8٦-8٧, صص. ١٣8٣)مطهري,  .(٤ ،)توحید«لَهُ کُفُواً أَحَدٌ کُنْیَوَلَمْ »او موجودي نیست: 

صفاتی یعنی درک و شناسایی ذات حق به یگانگی عینی با  توحید :توحید صفاتی

 صفات و یگانگی صفات با یکدیگر. 
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ترین و پر ند توحید ذاتی از اصول معارف اسالمی و از عالیتوحید صفاتی مان

هاي بشري است، که به خصوص در مکتب شیعی تبلور یافته است. ترین اندیشهاوج
  (88, ص. ١٣8٣)مطهري, 

 فرمایند: در نهج البالغه می حضرت علی

 یؤَدِّیُنَعْمَاءَهُ العَادُّونَ والَ  یحْصِیُمِدْحَتَهُ القَائِلُونَ وَالِ  بْلُغُیَالَ  یالحَمْدُهللِ الَّذَ»

 سَیْلَ یغَوْصُ الفِطَنِ الَّذِ نَالُهُیَبُعْدُ الهِمَمِ وَالَ  دْرکُهُیُالَ  یحَقَّهُ الُمجْتَهِدُونَ الَّذِ

 (١, خ١٣8٦البالغه, )نهج ؛ «نَعْتٌ مَوْجُودٌ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَالَ

گران از شمارش نعمتستودن او عاجزند، و حساب سپاس خداوندي را که سخنوران از

اندیش, اند. خدایی که افکار ژرفگران از اداي حق او درماندههاي او ناتوان، و تالش

کنند، و دست غواصان دریاي علوم به او نخواهد رسید. پروردگاري ذات او را درک نمی

 توان یافت.که براي صفات او حد و مرزي وجود ندارد، و تعریف کاملی نمی

که جهان با همه نظامات و توحید افعالی؛ یعنی درک و شناختن این :توحید افعالی

 سنن و علل و معلوالت و اسباب و مسببات، فعل او و کار او، و ناشی از اراده اوست. 

د، چه خدا بخواه؛ هر آن(٣9 ،)کهف«ال قُوََّةَ الَّا بِاللََّهِ ما شآءَ اللََّهُ»ها ها و قوههمه حول

 همان خواهد شد، و قدرت و نیرویی جز از خداي بزرگ، نتواند بود.

کس و هیچ چیز ندارد، و هیچ موجودي خداي متعال در انجام کارها نیازي به هیچ

بخش گونه کمکی به او نماید. این مطلب با توجه به ویژگی علت هستیتواند هیچنمی

گردد؛ زیرا معلول چنین ثابت میباشد، که همان قیومیت نسبت به همه معلوالتش می

به اوست، « عین ربط و تعلق»علتی با تمام وجود، قائم به علت، و به اصطالح فلسفی 

 گونه استقاللی از خودش ندارد.و هیچ
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 توحید عملی -3-2-2

 مشی زندگی او موحدانه باشد.توحید عملی؛ یعنی انسان چه کند تا خط

علمی سالک است، و توحید  توحید نظري متضمن تأمین حسن اندیشه و گزارش

کننده حسن انگیزه و گرایش عملی اوست، و صعود سالک بدون این دو عملی تأمین

 (٥١١, ص. ١٣8٣)جوادي آملی, بال، ممکن نیست. 
، جنبش در جهت رسیدن به «شدن»و « بودن»توحید در عبادت، توحید عملی و از نوع 

 ت.اس« رفتن»کمال، یگانه شدن انسان و در یک کلمه، 

آن کس که امر و فرمان شخص دیگر را که خدا به اطاعت او فرمان نداده است، 

اطاعت کند و در برابر آن تسلیم محض باشد، او را عبادت کرده است. بنابراین، توحید 

عملی یا توحید در عبادت؛ یعنی تنها خدا را مطاع و قبله روح و جهت حرکت، و ایده

 آل دیگر قائل شدن است. جهت و قبله و ایدهآل قرار دادن، و طرد هر مطاع و 

 فرماید: می که قرآن کریم به نقل از ابراهیم خلیل اهللچنانآن

إِنَِّی وَجََّهْتُ وَجْهِیَ لِلََّذِی فَطَرَ السََّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ »

حْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبَِّ إِنََّ صَالَتِی وَنُسُکِی وَمَ» (٧9 ،)انعام ؛«الْمُشْرِکِینَ

  (١٦٢و١٦٣ ،)انعام؛ «الَ شَرِیكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ * الْعَالَمِینَ

گرایانه به سوي حقیقتی کردم، که ابداع کننده روي دل و چهره قلب خود حق

مانا نمازم، عبادتم، ه* همه جهان علوي و سفلی است؛ هرگز جزو مشرکان نیستم

ها است. او را شریکی نیست، به زیستم و مردنم براي خداوند پروردگار جهان

 شدگان به حق هستم.ام، و من از تسلیماین فرمان داده شده
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بیش از هر چیزي ناظر « اهللُ إاِل هَ لَا إِلَ »توحید عملی اوست. کلمه طیبه  این توحید ابراهیمی،

 (90-9٣, صص. ١٣8٣)مطهري, عنی جز خدا شایسته پرستش نیست. بر توحید عملی است؛ ی

 اثبات وجود خدا در قرآن -3-3

براهین متعددي براي اثبات وجود خدا در نظر گرفته شده است، که در این بخش تنها 

 شود:به سه برهان مهم اشاره می

 برهان فطرت -3-3-1

ر جهان یک خداجویی، امري فطري است. انسان، جستجوگر است و در پی کشف آفریدگا

 گیرد؛ چرا که فطرت انسان و صفات روحی و طبیعی بشر چنین اقتضایی دارد. لحظه آرام نمی

هاي جویی علل و عوامل از صفات فطري انسانند، انسان با داشتن چنین انگیزهپی

دهند، و باورهاي عقلی که درونی و با داشتن فکر و عقل که قدرت ارزیابی به بشر می

ي داراي علتی است، و علیت یک قانون کلی است، ناچار به جستجو گوید هر چیزمی

تواند در برابر نداي فطرت و بینش عقل و حس کنجکاوي بیپردازد؛ زیرا نمیمی

داند هر چیزي علتی دارد و جهان حادث باید آفریدگاري داشته باشد. تفاوت باشد، می
  (8٣, ص. ١٣٦٣)عقیدتی سیاسی ارتش, 

رکان نیز با اندک توجهی به فطرت خویش، خداوند را خالق حتی منکران و مش

گونه فطرت پاک مردم، آنان را این ١دهند.یابند، و به وجود او شهادت میخویش می

کند. اگر هم کسی با زبان انکار کند، ناچار به موجب به راه خداشناسی راهنمایی می

 فطرت اصلی خود با دل و جانش اقرار دارد.

                                                           

 .٦١ر. ک: عنکبوت،  -١
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 برهان نظم -3-3-2

 ن برهان، دو مقدمه دارد:ای

در عالم طبیعت، نظام استواري وجود دارد، که انسان به خوبی آن را  :الف

هاي علمی جدید، در واقع تفسیر و توضیح همین و کند. تمام کتابدرک می

 رابط و حقیقت در عالم طبیعت است.

گوید: محال است این نظم و روابط سنجیده و دقیق عقل به طور روشن می :ب

بین اشیا و توازن و انسجامی که وجود دارد، علت و فاعل قادر با قصدي 

 نداشته باشد؛ چرا که تصور نظم، تصور علت قادر و عالم براي آن است.

آیات زیادي وجود دارد که انسان را به مطالعه عالم هستی و نظم موجود در آن و 

به وجود خداوند و علم و تا بدین وسیله، انسان  ١کند،اتقان و استحکام آن دعوت می

 (١٦-١٧, صص. ١٣8٢پور گیالنی, )قلیحکمت او رهنمون شود. 

 برهان امکان و وجوب -3-3-3

الوجود الوجود در عالم وجود دارند. نشانه ممکنشکی نیست که موجوداتی ممکن

شوند، و یا دچار آیند و سپس فانی میکه موجوداتی به وجود میها نیز اینبودن آن

 شوند.می تغییر و تحول

شود، این است که ها استفاده میچه از قرآن درباره علل و اسباب و نقش آنآن

داند، و بر همه کار توانایی دارد؛ ولی جهان را با آفریدگار توانا و دانا همه چیز را می

  است. نظامی خاص آفریده

                                                           

 .٢براي مثال، ر. ک: رعد،  -١
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پیدایش دار نقش معینی در ها را عهدهبرخی از آفریده ،در این نظامخداي متعال 

ها در ایفاي این نقش، کارگزاران و هاي دیگر کرده است؛ ولی آنبرخی از آفریده

بردار اویند، کارگزارانی که وظیفه خود را بی چون و چرا و بدون کم و زیاد فرمان

کنند، و یکسره زیر فرمان او هستند. دهند، و از دستورش تخلف نمیانجام می
 (١٥٦, ص. ١٣٥٦)ایزدي و مسکوب,  

 اثبات یگانگی خدا در قرآن -3-4

 است؛ یعنی ذاتاً یکتا است.  «اَحَدِی الذّات»خداوند متعال تعددبردار نیست، و به اصطلالح 

اگر بیش از یکی باشد، البد هر یک خصوصیات و امتیازاتی دارد که او را از 

کند، و همین باعث کمبود و نیاز دیگري است، و این از نظر فلسفی دیگري جدا می

 ثبات شده است، که هستی محض عین وحدت است.ا

قدرت پدیدار  این جهان واحد، آفریده خداي واحد است، و از یک سرچشمه

دشت آفرینش جز یک حکم و فرمان جاري نیست، و آن فرمان گشته است، و در پهن

 (٥9-٦0, صص. ١٣٤9)برقعی و همکاران,  همتاست. خداي یگانه و بی

تکیه کرده، و شعار نخستین قرآن این « یگانگی»چیزي روي  الهیات قرآن بیش از هر

خدایی نیست. در قرآن این شعار بیش از شصت « اهلل»؛ غیر از «ال إله إال اهلل»است که: 

 هاي گوناگون آمده است، حتی در این آیه زیر، دوبار تکرار شده است:بار با عبارت

الْمَالئِکَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ال إِلَهَ إِال هُوَ شَهِدَ اللََّهُ أَنََّهُ ال إِلَهَ إِال هُوَ وَ»

خدا، فرشتگان و همه دانایان، عادالنه گواهی  (١8آل عمران، )؛ «الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ

 دهند که جز او خدایی نیست، جز او که گرانمایه و کاردان است.می
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را  واي اصلی وحی پیامبر اسالماهمیت اصل توحید در قرآن چنان است، که محت

 داند.چیزي جز اعالن یکتایی خدا نمی

مانند، بري از تغییر مطابق مفهوم توحید، خداوند یکتا داراي همه صفات کمالی، بی

شریک است. نظریه توحید قرآنی، آشکارا معطوف به و نیز خالق یگانه عالم و بی

بندي اي صورتهر بعدي و به هر گونه مقابله با اعتقادات مشرکانه و غیر توحیدي، در

 (٤0٥-٤0٧, صص. ١٣8٣)حداد عادل, شده است. 

 مبانی نظری تحقیق در عهد قدیم -4

 الهیات و خداشناسی -4-1

اش دانند. یهودیت در طی تاریخ طوالنییهودیان توحید را معمواًل اعتقاد به خداي واحد می

  (٣9, ص. ١٣8٥)آنترمن, رزد. همیشه خود را متعهد دیده، که به خداي یگانه ایمان بو

وجود خدا بدیهی و مسلم انگاشته  -مانند متون مقدس بیشتر ادیان -در تورات

 شود: با این جمله آغاز می« سفر پیدایش»شده است. 
ها و زمین را آفرید. وقتی خدا در بوته مشتعل بر موسی ظاهر در ابتدا خدا آسمان

 دهد.شود، به او مأموریت میمی

 پرسد که نامش چیست؟ ز خدا میموسی ا

مرا نزد « هستم»که هستم. به ایشان )بنی اسرائیل( بگو: گوید: هستم آنخدا می

 (١٤: ٣0 ,)سفر خروجشما فرستاده است. 

 چنین در فرمان نخست ده فرمان چنین است: هم
من خداوند، خداي تو هستم؛ همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر 

 (٢: ٢0 ,)سفر خروجآزاد کرد. 
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خداي تورات، خداي یگانه است. در این کتاب بیش از هر چیز دیگر بر یگانگی 

 خدا تأکید شده است.

 فرمان دوم ده فرمان چنین است: 
 (٣: ٢0 ,)سفر خروجتو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. 

 چنین آمده است: فقط او خداست، و کسی دیگر مانند او وجود ندارد. هیچهم

 (٣٥-٣9: ٤ ,)سفر تثنیهخدایی غیر از او وجود ندارد. 

اسرائیل گوش کنید: تنها خدایی که وجود دارد، خداوند ماست؛ شما باید اي بنی 

 (٤: ٦ ,)سفر تثنیهاو را با تمامی دل و جان و توانایی خود دوست بدارید. 

 (١: ١ ,)سفر پیدایشخداي موسی خالق آسمان و زمین است.  

 (١٥باب  ,)سفر خروجست هر چه بخواهد، انجام دهد. او قادر ا 

ها در در تورات صفات متعدد دیگري نیز به خدا نسبت داده شده، که برخی از آن

 این فقره آمده است:
]خدا[ فرمود: من خداوند هستم؛ خداي رحیم و مهربان، خداي دیر خشم و پر 

ا و عصیان و گناه را کنم، و خطاحسان؛ خداي امین که به هزاران نفر رحمت می

 (٥-٦: ٣٤ ,)سفر خروجگذارم. سزا نمیبخشم؛ ولی گناه را هرگز بیمی

رسد، این است که یهودیان همواره برخالف تعالیم دینی خویش، چه به نظر میآن

 اند. اندیشیده و عمل نموده
دانند که به یک خداي واحد در برداشت عمومی، یهودیان را موحدینی می

لی و ابدي فارغ از زمان و مکان، خالق جهان و جهانیان معتقدند. نادیده از

 (٢0٢ص. , ١٣٦٢ ,)آشتیانی
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اسرائیل را در آغاز هونوتئیسم یا مونوالتري نظران دین، بنیبا این حال صاحب

که اي بدون ایناند، که عبارت است از اعتقاد به یک خداي قومی و عشیرهتوجیه کرده

 یگر منجر شود. به نفی خدایان اقوام د

حسود و متعصب وصف می -اسرائیلخداي بنی -١در اولین مراحل پرستش، یهوه

گردد، و از آنان شود، که از ستایش خداي دیگران به وسیله قوم خود خشمناک می

 کشد.انتقام می

اسرائیل فقط در این مرحله به هیچ وجه سخن از نفی خدایان دیگر نیست؛ بلکه بنی

کند، و اقوام دیگر ي خود یهوه سرفرود آورده، و اوامر او را اطاعت میدر مقابل خدا

 پردازند. به پرستش خدایان خود می

 ( سفر خروج آمده است: ٢0: ٥و  ٣٤: ١٤هاي تورات مانند )در بسیاري از بحث
تو نباید در حضور خدایان دیگر سجده کنی؛ زیرا که نام یهوه غیور و حسود 

 (٢٢٤-٢٢٥. صص, سفر خروج)است. 

تر به تبعید بابل، تا حدود قرن هشتم پیش از میالد و شاید حتی تا ایامی نزدیک

شد که آنان براي مردم دیگر حق مشابهی در وفاداري عبرانیان به یهوه، مانع از این نمی

 مورد پرستش خدایانشان قائل شوند.

پیامبر بزرگ و  در اثر رهبري یک عده پیامبران برجسته عبرانی از عاموس نبی تا

ناشناخته دوران تبعید بود، که راه طوالنی شناخت مفهوم واقعی توحیدگرایانه وجود 

 خداي واحد عالم، قدم به قدم طی شد. 

                                                           
1. Yahweh 
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ابتدا چهار پیامبر قرن هشتم پیش از میالد، عاموس، هوشع، اشعیا و میکاي نبی، 

که وي خدایی عادل، یهوه را صرفاً برحسب مبانی اخالقی معرفی کردند: بدین ترتیب 

دارنده و منطقی است و نه سلطانی مقتدر، که به دنبال انقیاد و تسلیم مقدس، دوست

 مخلوقات در برابر خویش باشد.

هاي ششم و هفتم پیش از میالد، به ویژه ارمیا و حزقیال نبی، سپس پیامبران قرن

  مسئولیت اخالقی افراد در مقابل یهوه را مورد تأکید قرار دادند.

ها اعالم کردند که افراد درستکار، و نه قوم یهود به عنوان یک مجموعه، آن

زیربناي اساسی براي تحقق هدف خیرخواهانه خداوند در مورد جهان را تشکیل 

ترین انتظارات دین خود را برآورده دهند؛ اما یهودیان روي هم رفته متعالیمی

 (٢9١-٢9٢صص.  ,١٣8٦, )هیومنساختند. 
ها ارتباط و پیوند، فرهنگ یهودیان پس از تبعید با فرهنگ کنعانی و نپس از قر

بابلی به تدریج شکل خود را تغییر داده است، و با ظهور نسبی مونوتئیسم در دین 

 یهود، این فرهنگ هویت مستقلی یافته است. 

داند؛ اما معنی این اعتقاد و الهیاتی که برگرد آن حلقه یهود خود را یکتاپرست می

 اي دیگر فرق کرده است. اي تا دورهچشمگیري از دوره زده به نحوه

در هر عصري تصورات گوناگونی درباره خدا در کنار هم وجود داشته، و به تدریج 

اند. چه بسا این نکته حتی در مورد یک فرد واحد که در یکدیگر تأثیر گذاشته

ختلف مأخوذ از پشتیبان تصورش از خدا احتماالً در بردارنده شماري از عناصر م

 است، نیز صدق کند.
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 های اعتقادیمؤلفه -4-2

دهنده شود، که عناصر تشکیلهاي اصلی بیان میدر این قسمت، آن دسته از مؤلفه

 اند:تصویر پیچیده اعتقادات یهودي

 انگاریانسان -4-2-1

اند، هگرفتخصیصه زبانی که یهودیان از روزگاران نخست تا به آن روز درباره خدا به کار می

 ها با یکدیگر و با جهان است. عبارت است از استفاده از تعابیري که مناسب ارتباطات انسان

سخن گفتن از خدا به عنوان پدر یا شاه، و با عناوینی چون خشمگین یا خوشحال، 

ها، به شود، و مانند اینآفریند و از آفریده اش ملول میو به عنوان کسی که جهانی می

ترین تعابیر در دسترس خود، ارتباط با خدا به وسیله زندهاند که آدمی فهمخوبی می

کند تا تصوري جسمانی از خدا کرده است. به عالوه، این نکته کمک میبرقرار می

 شکل گیرد، که با دیگر تعالیم یهودي درباره ذات او ناسازگار است.

شود، تحت تأثیر قرار گرفته می هایش به کارانگار، نوع توحیدي را که در واژهزبان انسان

وار؛ اما قدرتمند و چون موجودي انسانخواهد داد. این نوع از گفتار در حالی که خدا را هم

دهد، تأکید دارد که هستی خدا همواره با هستی انسان همراه است. خدا همانند تر نشان میاخالقی

هاي تلمودي، مقدس و نوشتهنگران آدمی است. به جز کتاب شود؛ و دلاشخاص متجلی می

 (٣9-٤0, صص. ١٣8٥)آنترمن,  انگار، نمازنامه سنتی یهودیان است.مخزن عمده افکار انسان

 گراییتعالی -4-2-2

که خدا غیر از چیزهاي دیگر است، و با جهان مخلوق گرایی یعنی تأکید بر اینتعالی

 تفاوت جوهري دارد.
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گرایی اندیشه یهودیان در باب خدا لیانگار، عامل تعادر نقطه مقابل دیدگاه انسان

وجود دارد. از این دید، تمام گفتارهاي آدمی درباره خدا چیزي جز تالش او براي 

دریافتن موجودي غیر قابل درک نیست. این دیدگاه در نهایت با فرض شکافی عمیق 

 کند. بین خدا و جهان، او را از آن جدا می

گرا اتخاذ کرده است؛ اما این وضعی تعالیاندیش یهودیان همیشه مالهیات فلسفه

عیار و بدیل انگاري تماممنحصر به فالسفه یهود نیست. بیانات کتاب مقدس بین انسان

هاي ابتدایی عرفان یهودي که در سنت گراي آن در نوسان است، و در شکلتعالی

فور توحید ها که منزند. عبادت بتگرایی غلیظ موج میاند، نوعی تعالیمرکاوا مطرح

آید. خدا را یهودي است، چالشی رو در رو با تعالی و یگانگی خدا به شمار می

 (٤0, ص. ١٣8٥)آنترمن, اي از خلقتش یکی دانست. توان با هیچ جنبهنمی

 خدایی -در -همه -4-2-3

 نویسد: االصل انگلیسی، چنین میاستاد آلمانی ١لئوبک
 با تظاهر خدایی که در او جاي دارد. گوید،اعالي خود سخن می« من»انسان تا حدي با 

نماید. با تظاهري که او پس با تظاهري از خدا که در او بیدار شده است، مکالمه می

گوید. از مقاومت بسیار به او دست یافته و یا به سوي آن کشیده شده، سخن می

 (٢٥١ص.  ,١٣٦٢, )آشتیانی گوید.پس او به مفهوم عالی با خودش سخن می

 ن چنیو هم
گوید، اي گوید، مسلماً او خدا را خطاب کرده و به او میانسان با خدا سخن می

خداي من، اما او خدایی است که در او ظهور نموده، خدایی که براي او قطعیت 

 (٢٥١ص.  ,١٣٦٢, )آشتیانییافته، خدایی که در اوست. 

                                                           
1. Leo Baeck 
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ه نمودهاست، کوشد با مسلم شمردن خدایی که واقعیت وراي همخدایی، می -در -همه

اي را که در الهیات یهودي بین خداي فیلسوفان و خداي پدران وجود کشمکش دو جانبه

 ترتیب خدا غیر از جهان خلقت است؛ ولی با آن عمیقاً ارتباط دارد. دارد، برطرف نماید. بدین

خدایی یکی پذیرند؛ زیرا یا آن را به غلط با همهغیر عارفان، چنین برداشتی را نمی

چه وجود دارد، و یا به نظرشان انگارند؛ ذیعنی مساوي بودن خدا با مجموعه آنمی

گونه شود؛ چرا که اگر همانگري منجر میقانونی و اباحیرسیده است که به نوعی بی

رسد مطرح است، هر چیزي مظهري از خداست، به نظر می« خدایی -در -همه»که در 

 تمایزي نخواهد ماند. دیگر میان مقدس و شیطانی، یا خیر و شر

 گراییویژه -4-2-4

گرایی یعنی خدا، خداي اسرائیل است. تصویري که کتاب مقدس از خدا ارائه ویژه

 اي شده است.دهد، حکایت از آن دارد که او با قوم اسرائیل وارد رابطه پیمانی ویژهمی

 بخش در تاریخ اسرائیل است، و اسرائیل باید فقطعمل خدا، عمل موجودي رهایی

گرا، تصوراتی نیز درباره قوم یهود و به او وفادار بماند. همراه با این تصویر ویژه

 منزلت و سرنوشت مخصوص آن پذیرفته شده است. 

هاي تاریخ یهود وجود دارد؛ اما لزوماً اي است که در تمام دورهگرایی خصیصهویژه

تري گرایی غلیظز همههایی که اگرایی با گرایشها وجه غالب نیست. ویژهدر همه آن

 برخوردارند، در تقابل و ناسازگاري است.

 حلول و تعالی -4-2-5

 هاي یهودیت میان حلول و نزدیکی خدا با تعالی مطلق او در نوسان دائم است. اندیشه
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که هم انسان انگاري بسیط و ابتدایی، و هم عرفان یهودي را در دوران جدید با آن

 عالی مورد بررسی دوباره قرار گرفته است. اند، تقابل حلول و تکنار گذاشته

گرا به شخصیت و روح آدمی به عنوان چارچوبی براي نزدیک شدن به فهم هیئت حلول

وار گرا، تصویري غیر انساننسبت خدا با انسان، روي آورده است، در حالی که تفکر تعالی

 شود. یهودي دانسته می هاي تمدنها و ارزشاز خدا ارائه کرده است، که بازتابی از آرمان

 -هایش درباره سرشت نسبت مننوشته -گرایاناز مشهورترین حلول -١مارتین بوبر

کند، در بیرون از مرزهاي تفکر تو، که خدا یا همان توي جاوید در چنان نسبتی تجلی می

 (٣9-٤٤, صص. ١٣8٥)آنترمن, یهودي و به ویژه بر متفکران مسیحی تأثیرگذار بوده است. 

 انی نظری تحقیق در عهد جدیدمب -5

 الهیات و خداشناسی -5-1

 دهد. تمامی ادیان از یک نظام عقیدتی برخوردارند، که زیرساخت آن دین را تشکیل می

کوشند نظام عقیدتی ها میآن از سوي دیگر، پیروان این ادیان و نیز مذاهب زیرمجموعه

ی را نشان دهند. به عبارت خود را با متن مقدس دین خود هماهنگ سازند، و این هماهنگ

 کنند بر اساس متن مقدس دین خود، یک نظام الهیاتی منسجم ایجاد کنند. دیگر، تالش می

اند نظام عقیدتی خود را بر عهد در همین مسیر، عالمانی نیز همواره سعی کرده

منطبق سازند. حاصل این تالش،  -که بخش اصلی متن مقدس آنان است -جدید

م الهیات نقلی یا وحیانی؛ اما مشکل این است که این نظام الهیاتی تنها علمی است به نا

 با بخشی از مجموعه عهد جدید سازگار است. 

                                                           
1. Martin Buber 
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به بیانی دیگر، مجموعه عهد جدید به دو نظام االهیاتی کامالً جدا از هم تقسیم 

گار توان نظامی ایجاد کرد که با کل این مجموعه سازاي که هرگز نمیشود، به گونهمی

 باشد. این دو نظام عبارتند از:

 نظام الهیاتی که محور آن مسیح الوهی است: :الف

شود، و بر اساس هاي او میهاي پولس، انجیل یوحنا و رسالهاین بخش شامل رساله

 آن، مسیح خداي مجسم است:
در ازل کلمه بود. کلمه با خدا بود، و کلمه خود خدا بود... پس کلمه انسان شد 

 (١و١٤: ١ ,)انجیل یوحنایان ما ساکن گردید. و در م

 او موجودي ازلی و غیر مخلوق است که در خالقیت سهم دارد: 
در ازل کلمه بود... همه چیز به وسیله او هستی یافت، و بدون او چیزي آفریده 

 (١و٣: ١ ,)همان نشده است.

 او پسر یگانه خداست، به این معنی که با پدر خود از یک ذات است: 
 (  ٣0: ١0 ,)همانمن و پدر یک هستیم. 

ها را گرفته هدف از تجسم او این بود که با صلیب خود، گناه آدم را که دامن انسان

و همه را آلوده کرده بود، فدیه دهد؛ چون گناه آدم باعث رانده شدن، سقوط از مقام 

ه زیر بار پسر خدا بودن و در آمدن به مقام بندگی او شد، و مجازاتش هم این بود ک

شریعت رود؛ اما با آمدن و به صلیب کشیده شدن مسیح، گناه آدم پاک شد. او ضمن 

آشتی با خدا و امکان نجات یافتن، توانست با ایمان به مسیح، به مقام پسر خدا بودن 

 بازگردد، و دیگر زیر بار شریعت نباشد.
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 س یافت:شاید چکیده این نظام الهیاتی را بتوان در این بخش از سخن پول
مسیح صورت و مظهر خداي نادیده است، و از همه مخلوقات برتر است؛ زیرا 

 چه در آسمان و زمین است، آفریده شدند.به وسیله او هر آن

پیوندد، و او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او به هم می

کسی است است، و نخستین  -یعنی کلیسا -شود. او سر و منشأ بدنمربوط می

که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد؛ زیرا 

 اراده خدا بر این تعلق گرفت که او داراي الوهیت کامل باشد.

شما زمانی از خدا دور بودید و با اعمال و افکار شریرانه خود، با او دشمنی داشتید؛ 

شما را با خود متحد ساخته است تا شما  اما اکنون او به وسیله مرگ جسمانی مسیح

که ایمان خود را آالیش به حضور خود بیاورد، البته به شرط اینعیب و بیرا پاک، بی

از دست ندهید و محکم و استوار بمانید و آن امیدي را که در وقت شنیدن انجیل به 

م دست آوردید، ترک نکنید. این همان انجیلی است که در سرتاسر جهان اعال

 (١٥-٢٣: ١ ,)رساله پولس به کولسیانخادم آن هستم.  -پولس -گردیده و من

 نظام الهیاتی که محور آن، بنده بودن مسیح است: :ب

هاي یعقوب، پطرس، یهودا این بخش از سه انجیل همنوا، کتاب اعمال رسوالن، رساله

 و مکاشفه یوحنا تشکیل شده است، و بر اساس آن:

 اي از بندگان خداست.وهی ندارد؛ بلکه بندهنه تنها مسیح جنبه ال -

که بر  (١٣: ٣ ,؛ اعمال رسوالن١8: ١٢ ,)انجیل متیپیامبري مانند سایر پیامبران است، 

 (١٧-١9: ٥ ,)انجیل متیزند. شریعت موسوي مهر تأیید می

که صفتی را که شایسته خداست، مانند نیکو، به او نسبت داده شود، از این -

 (١٧و١8: ١0 ,)انجیل متیشود. خشمگین می
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هر چند در این بخش نیز او پسر خدا خوانده شده؛ ولی این خطاب به معناي 

 ١ذات بودن مسیح با خدا نیست، بلکه به معناي بنده مقرب و عبد صالح خداست:هم
 (8٥-8٦صص. , ١٣8٢ ,)سلیمانی اردستانی

ن نزدیک شخصیت مسیح در این بخش، به مسیح منتظر عهد قدیم، و مسیح قرآ

هاي دینی یهود و اسالم شناسی با نظامچنین نظام الهیاتی مبتنی بر این مسیحاست. هم

 خوانی دارد.هم

 تثلیث در سنت مسیحی و جمع آن با توحید -5-2

مسیحیان در کنار اعتقاد به توحید، به آموزه دیگري به نام تثلیث؛ یعنی وجود سه 

 اند. بوده القدس در الوهیت، معتقدشخص پدر، پسر و روح

یافتن مبناي نقلی براي اعتقاد به تثلیث و دفاع عقالنی از آن و جمع آن با توحید، 

 ترین مسئله عالمان الهیات مسیحی بوده است. مهم

قادر متعال، خالق زمین و آسمان است، و  -پدر -دین مسیح ابتدا پیرو خداي واحد

 ٢شوراي واتیکاناسد. طبق رأي تواند خدا را بشنیمعتقد است از طریق عقل، انسان م

 هر کس خالف آن فکر کند، کافر است.

در دین مسیح، در کنار خدا، پسرش عیسی قرار دارد، و در باب او عقاید مختلفی 

 (80ص. , ١٣8١ ,)ایزدپناهرایج است که داراي اصول واحد نیست. 

                                                           

 (. ١-١٢: ٥٣؛١٣-١٥: ٥٢؛٤-١١: ٦0+٥؛١-٧: ٤9  ؛١-9: ٤٢ ، ر. ک:ایسروده بنده خدا از کتاب اشع نیترمهم -١

2. Concile du Vatican 
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که کند، این است امري که مسئله را در باب تثلیث و تجسد، سهل و آسان می

عالمان الهیات مسیحی عموماً قائلند که درک تثلیث براي عقل بشري ممکن نیست و 

 این آموزه، سري است از اسرار الهی، که تنها باید به آن ایمان آورد:
با گذشت زمان و در طول تاریخ کلیسا مسیحیان به این نتیجه رسیدند، که 

تعابیر بشري بیان کرد.  توان آن را باگانه خدا یک راز است، و نمیطبیعت سه

 (٧٥ص. , ١٣8٧ ,)میشل

 آمده است: « اعتقادنامه رسمی کلیساي کاتولیک»در کتاب 
تثلیث به معناي دقیق کلمه سرّ ایمان است؛ یکی از اسراري که در خدا مخفی 

است، و سرّي است که شناخت آن بدون وحی از عالم باال ممکن نیست. مطمئناً 

ی خود را در عمل خلقت و وحیِ عهد قدیم به جا خدا آثاري از وجود تثلیث

اش سرّي است، که عقل بشريِ صرف قادر گذاشته است؛ اما اصل وجود تثلیثی

اسرائیل قبل از تجسد پسر خدا و ارسال به درک آن نیست، و دین بنی

 القدس، قادر به درک آن نبوده است.روح

 ا راه شناخت آن وحی است.بنابراین عقل بشري قادر به درک تثلیث نیست، و تنه

 بررسی تطبیقی قرآن و عهد قدیم -6

 تحریف تورات -6-1

 باید دید که منظور از تورات چیست؟ و قرآن کریم از این اسم، چه کتابی را در نظر دارد؟ 

که یهودیان هم قطعاً منظور قرآن کریم از کلمه تورات، این اسفار نیست، براي این

 .شودمنتهی نمی ان حضرت موسیاعتراف دارند سند این اسفار به زم
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از پادشاهان بابل، و  -النَصَّربُختُسلسله سند در فترت و فاصله بین ها معتقدند: آن

 قطع شده است. -پادشاه هخامنشی -کورش
شود، متصل نمی توراتی که امروز در بین یهود دایر است، سندش به زمان موسی

 عزراشود، و او ا به یک نفر منتهی میو در مدت پنجاه سال سند آن قطع شده، و تنه

دانیم کیفیت اطالعش و است، که اواًل شخصیتش براي ما مجهول است، و ثانیاًًً نمی

دانیم تا چه اندازه در نقل آن امین بوده، و دقت و تعمقش چگونه بوده، و ثالثاً نمی

در تصحیح  چه را به نام اسفار تورات جمع آورده از کجا گرفته، و خامساًرابعاً آن

 (٢٢-٢٣صص. , ١٣8٧ ,)میشلهاي آن به چه مستندي استناد جسته است. غلط

 فرماید: قرآن کریم درباره تحریف نمودن تورات چنین می

مِنَ الَّذِینَ هَادُواْ یحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَیقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَینَا وَاسْمَعْ غَیرَ مُسْمَعٍ »

گروهی از یهود کلمات را از جاي خود  (٤٦)نساء، ؛ «نَا لَیاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِی الدِّینِ وَرَاعِ

تغییر داده، و گویند: شنیدیم و سرپیچی کردیم، و )به جسارت گویند( بشنو که )کاش( ناشنوا 

 ست.باشی. گویند: ما را رعایت کن و گفتار ایشان زیانباري و طعنه و تمسخر به دین ا

ها بودند، و از هر امت دیگري ترین امتاسرائیل در پذیرفتن توحید، لجوجبنی

بیشتر با آن دشمنی کردند، و دورتر از هر امت دیگري منقاد در برابر حق بودند، و 

 چنین غرق در شهوات و لذات مادي بودند.هم

نوان مثال، از یک سو در نیز این شد، که در گفتار و کردار خود دچار تناقض شوند. به ع نتیجه

کنند، و تقلید کورکورانه خوانده و مذمت می -ولو با ادله -روي از دیگران راغیر محسوسات، دنباله

شان هايروي را اگر در امور محسوس و مادي و سازگار با هوسرانیاز سوي دیگر، همین دنباله

 (٥٧-٥8صص. , ١٣8٦ ,عال عراقی)فستایند، هر چند که عمل، عملی زشت و خالف باشد. باشد، می
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توان اقامه کرد، الگوپذیري و تأثیر گرفتن یهودیان از دیگر دالیلی که براي تحریف تورات می

 از اقوام و مللی چون بوداییان و برهماییان است، که در تحقیقات تاریخی، به اثبات رسیده است.

 های ناروا به خدایهود و نسبت -6-2

 1تصور جسم برای خدا -6-2-1

، به همان دین باقی بودند، و از میان آنان اسحاق، رائیل بعد از جدشان ابراهیماسبنی

برگزیده شدند، که ایشان را به آن دین یعنی به دین توحید دعوت  یعقوب و یوسف

 اند.آید که مردمی مادي و حسی بودهاسرائیل بر مینموده؛ اما از داستان بنی

ها بودند، که اي طوالنی تحت اسارت قبطیهها با داشتن چنین عقایدي سالیهودي

کرده که که عصبیت ایلی و خانوادگی مجبورشان میپرستی بود، و در عین اینرسمشان بت

پرستی آنان نیز بودند، و اي حفظ کنند، تحت تأثیر بتدین آباء و اجدادي خود را تا اندازه

ین جهت بیشترشان خداي این موضوع در ارواحشان اثر عمیقی باقی گذاشته بود. به هم

هاي کردند؛ بلکه به طوري که از ظاهر توراتتعالی را جز جسمی از اجسام تصور نمی

 پنداشتند، که از نظر شکل شبیه انسان است. آید او را جوهر اُلوهی میموجود امروز برمی

اش تنها یجهکرد، نتایشان را به معارف دینی و به حق نزدیک می هر چه موسی کلیم اهلل

شد که صورت و شکل خدا را در ذهن خود تغییر دهند. به همین علت وقتی در مسیر این می

پرستیدند، عمل ایشان را ها را میهایی بودند، و آن بتراه به قومی برخوردند که داراي بت

ضا تقا داشتند، لذا از موسیهایی میپسندیده یافته، و آرزو کردند که آنان نیز چنین بت

 چنان که آن قوم براي خود درست کرده بودند.هایی درست کند، همکردند براي ایشان بت

                                                           

 .١٣8-١٤0ر. ک: اعراف،  -١
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 شود:براي درک بهتر مطلب، به دو نمونه از این قبیل انحرافات اشاره می
هاي وزید، از این جهت آدم و حوا، آوازهاي نفسچون وقت نهار بود و نسیم می

د، بدین جهت خود را در میان درختان باغ بلند خداوند را که خوابیده بود، شنیدن

ها را به آن حال عریانی نبیند، پس خداوند ندا داد، پنهان کردند که خداوند آن

آدم کجا هستی؟ جواب گفت: چون آواز تو را شنیدم، ترسان شدم، خود را پنهان 

 (٣: ١0, )سفر پیدایشکردم. 

هاي خود را زیر سایه بالاي خدا... از من مانند مردمک چشمت مواظبت نما، و م

ها را از پاي درآور. ها بایست، و آنپنهان کن... اي خداوند، برخیز و در مقابل آن

 (١٣و١٧: 8 ,)مزامیر داودبا شمشیر خود، جانم را از دست گناهکاران نجات بده. 

ها نسبت تجسم و عجز به خدا دادههاي بسیاري مانند ایندر این فقرات و نمونه

 حالی که خداي متعال از هرگونه صورت و جسم و ترکیب و... منزه است.اند، در 

 1اعتقاد به دست بسته خدا -6-2-2

اي از امور، خداي سبحان را به عجز درآورد، و سد راه و داند که پارهتورات جایز می

 مانع پیشرفت بعضی از مقاصدش بشود. 

نین نسبتکند که چعقایدي که هم اکنون از یهود در دست است، تجویز می

)فعال هاي ناروایی به خداي متعال بدهند، که ساحتش مقدس و منزه از آن است. 

 (٦8ص. , ١٣8٦ ,عراقی

 

                                                           

 .٦٤ر. ک: مائده،  -١
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 1نسبت خستگی به خداوند -6-2-3

هاي بشري که یکی از نشانه -یکی دیگر از تفکرات غلط یهود، این بود که خسته شدن

 به خداوند منزه نسبت دادند. -است

 جا که چنین آمده است: شود، آنفت مینمونه این تفکر در تورات یا
و روز هفتم، خدا از همه کار خود که ساخته بود، فارغ شد. و در روز هفتم از 

همه کار خود که ساخته بود، آرام گرفت. پس خدا روز هفتم را مبارک خواند، و 

آن را تقدیس نمود؛ زیرا که در آن آرام گرفت، از همه کار خود که خدا آفرید و 

 (٢: ٢ ,)سفر پیدایش. ساخت

 2نسبت دادن فرزند خداوند -6-2-4

از گناهان بزرگ یهود که باعث دور شدن از رحمت خداوند گشتند، این بود که گفتند: 

، پسر خداست؛ و این نسبت ناروا را به خداوند یکتا دادند، و روي این عقیده عُزَیر

 ه را رد، و به پیامبرکه خداوند این عقیدکردند تا اینمی مردود و انحرافی پافشاري

ها در گونه عقاید، سخن کافران پیشین است، و جایگاه آنشود، که اینیادآور می

 (٣٦-٣٧صص.  ,١٣8٧ ,)پنامقیامت همان جایگاه کافران است. 

منظور اهل کتاب در اولین باري که سخن از فرزند داشتن خدا گفتند، این بوده که 

گفتند: طور که در احترام و تشریف خود می، هماناز پیغمبر خود احترامی کرده باشند

ما فرزندان و دوستان خداییم. البته چیزي نگذشت که  (١8 ،)مائده؛«نَحْنُ أَبْنَاء اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ»

 این تعارف صورت جدي به خود گرفت، و آن را یک حقیقت پنداشتند.

                                                           

 .٣8ر. ک: ق،  -١

 .٣0ر. ک: توبه،  -٢
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 بررسی تطبیقی قرآن و عهد جدید -7

اي ند مسیحیت دچار ابهام و پیچیدگی است، و کمتر مسئلهکمتر مذهبی در جهان مان

 تر، نامعقول باشد. است که در این آیین مانند تثلیث، نامفهوم یا به تعبیر صحیح

هاي نارواي مذهبی، دگرگونیهاي فکري، و نیز کاهش تعصبمرور زمان و تکامل

ده میان علم و هایی در افکار گروهی از دانشمندان مسیحی پدید آورده، و سبب ش

اي که به هیچ وجه اي عمیق به وجود آید، فاصلهها فاصلهمنطق، و معتقدات آن

 توان آن را پر کرد.نمی

کنند، و با یکی از این دو طریق خود را آنان در برابر این خأل، دو نوع فکر می

 سازند:راضی می

نه مسیحیت، کوشند با در هم آمیختن مطالب، به تمام معتقدات دیریگروهی می -١

ها را به کند، رنگ منطقی دهند، و آنکه منطق کنونی بشر آن را به شدت رد می

 که این کار درباره تثلیث انجام شده است.پسند درآورند، چنانصورت عامه

ها رها ساخته، و از اصل ها و توجیهگروهی دیگر خود را از چنگال یک رشته تأویل

گویند: راه علم و دین از هم جدا است؛ و ممکن است یکنند، و متري پیروي مینامعقول

 اند.دین، اصلی را بپذیرد که علم آن را تصدیق نکند؛ و در نتیجه تضاد علم و دین را پذیرفته

که پذیرفتن تضاد علم و دین، اند؛ و آن اینآنان از یک نکته غفلت ورزیده

هاي ر آیین و مسلکی از استداللسرانجامی جز ابطال دین ندارد؛ زیرا اعتقاد انسان به ه

توان با اصول عقلی، گیرد. در این صورت چگونه میعقلی و علمی سرچشمه می

حقانیت آیینی را ثابت نمود که برخی از تعالیم آن بر خالف عقل و علم است. 
 (١98ص.  ,٣ج ,١٣٧٣ ,)سبحانی
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وحشتناکی  علم، این مطلب را روشن کرده است، که مسئله خدا بودن مسیح، طوفان

کشاند، و این بادهاي تند، در هر ها جمعیت را به وادي شرک و کفر میاست که میلیون

آید، بشر را در هاي وحشتناکی که از این راه به وجود میوزد، و غبار و سیلعصري می

 (١٤٦ص.  ,١٣٧0 ,الغطاء)کاشفدهد. تنگناي کفر و انکار خدا قرار می

صریح و آشکاري در این خصوص اتخاذ نموده است،  از این رو، قرآن کریم موضع

 شود:ها اشاره میکه به برخی از آن

 فرزند خدا بودن مسیح -7-1

شود، مردي است که در گفتار و هدف خود هاي فعلی معرفی میمسیحی که در انجیل

 مضطرب و حیران است. 

ا خداي کند: حیات حقیقی آن است که تنها تو ربار درباره خداوند اعتراف مییک

 اي.واحد و حقیقی بشناسد، و مسیح را کسی بدانند که تو فرستاده

دهد: اول همه احکام این است که: بشنو اي اسرائیل، خداوند ما چنین تعلیم میهم

خداي واحد است، کاتب وي گفت: آفرین اي استاد! سخن بر حق گفتی؛ زیرا خدا 

 واحد است، و جز او دیگري نیست.

 نامید؟ صالح غیر از خداي واحد کسی نیست.گوید: چرا مرا صالح میدر انجیل متی می

 گوید: صالح یکی بیش نیست و آن خداست.در انجیل مرقس باز می

که این حقایق عالی مطابق با عقل و برهان را اظهار میاما همین عیسی پس از آن

د. مثالً در جایی گویها را میها خالف ایننماید، ناگهان در جاهاي متعددي از انجیل

من و پدر یک هستیم، و یا: یقین کنید که پدر در من است، گوید: از انجیل یوحنا می

گویم؛ لیکن گویم، خودم از نفس خود نمیو من در او هستم. یا: کالمی که من می
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دهد، و این همان حلول است، که عقل به پدري که در من است کارها را انجام می

کند، و اصالً تصور آن بر اذهان مشکل و غیرقابل هضم است. می محال بودن آن حکم
 (٧٥-٧٦صص.  ,١٣٧0 ,الغطاء)کاشف

 گوید: چنین می نیز دربارة مؤمنان به حضرت عیسی -نویسنده انجیل چهارم -یوحنا
به آن کسانی که او را قبول کردند، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند؛ یعنی به هر 

 (١٢:١ ,)یوحنان آورد. که به اسم او ایما

 خوانیم: در قرآن کریم نیز می

یهود و نصاري  (١8 ،)مائده؛«وَقَالَتِ الْیهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ»

 گفتند: ما پسران خدا و دوستان اوییم.

: ما خواهند بگویندمراد از این پسر بودن، صرف اختصاص و امتیاز و تقرب است؛ می

ایم، هستیم، هر کاري بکنیم، کرده -یعنی احباء و دوستان خدا -که پسران خدابه دلیل این

شود؛ شویم، و سرانجام ما جز به نعمت و کرامت کشیده نمیو هرگز گرفتار عقوبت نمی

 چون عذاب کردن ما منافات با آن امتیاز و محبوبیت و کرامت دارد که در ما هست.

 عامل پیدایش تثلیثتحریف کتاب مقدس؛  -7-2

یافت نشدن نصی بر تثلیث در عهد جدید، برخی جاهالن را تحریک کرد تا آن کتاب 

 بشر ساخته را تحریف کنند، و تثلیث را در آن وارد کنند. 

آنان نتوانستند براي این خیانت، به اناجیل که محتویات معروفی داشتند، دستبرد 

و متنی را مبنی بر وحدت  ،رفتند (٧-8: ٥)حنا بزنند؛ از این رو، به سراغ رساله اول یو

 جا افزودند. القدس به آنپدر، کلمه و روح
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هاي خطی واجد و فاقد این عبارت، عالوه بر این محققان غربی با بررسی نسخه

 شود.هاي خطی متأخر یافت میاند که عبارت مذکور تنها در نسخهاثبات کرده

مال عبارات مربوط به الوهیت عیسی، مسیحیان فقدان نص بر تثلیث و محدودیت و اج

را بر آن داشت که اصطالح پسر خدا را در مورد آن حضرت توسعه دهند، و این 

اصطالح را از معناي تشریفی به معناي حقیقی متحول کنند؛ البته آنان تا سه قرن در 

 باب الوهیت عیسی اختالف داشتند، و پس از آن اجماع حاصل شد.

و علماي اسالم، و به گفته محققان غربی، مسلم شده که  طاهرین هبه ارشاد ائم

 (١٤٦-١٤8صص.  ,١٣8٥ ,)توفیقیهاي پولس است. اعتقادات کنونی مسیحیان محصول فعالیت
 دانند.گذار مسیحیت انحرافی میپولس را معمار و بدعت

ه مسیح داند. معتقد است کقرآن مجید موضوع تثلیث را مربوط به ادیان پیشین می

 فرماید: که میکرده است، چنانبه خداي یکتا دعوت می

لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیمَ وَقَالَ الْمَسِیحُ یا بَنِی »

اللَّهُ عَلَیهِ  إِسْرَائِیلَ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّی وَرَبَّکُمْ إِنَّهُ مَن یشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ

گویند: خدا همان مسیح فرزند مریم است، کافر که میآنان( ٧٢)مائده،  ؛«الْجَنَّةَ

گفت: خدا را که پروردگار من و شماها است، بپرستید. هر اند. مسیح میشده

 کس به خدا شرک ورزد، بهشت بر او حرام است.

ه آیین مسیح وارد ساختند. این مسیحیان هستند که به تقلید از ادیان دیگر، آن را ب

 فرماید: که میچنان

وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ یضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِینَ »

 ( ٣0)توبه، ؛ «کَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى یؤْفَکُونَ
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گویند. داست، این سخنی است که آن را در زبان میگویند: مسیح فرزند خمسیحیان می

کنند که پیش از آنان کفر ورزیدند. از رحمت خدا دور آنان تظاهر به گفتار کسانی می

 شوند.باشند، چگونه با دیدن دالیل یگانگی خدا، از راه حق منحرف می

ه باره طعن زدن بمؤیدات مطلب در مسیحیت، کلماتی است که پولس و غیر او در

هاي عقلیه منزجر اند، لذا مردم را از طریق استداللحکمت حکما و فالسفه وارد کرده

گفتند: پروردگار، بالهت و نادانی ابله را بر خرد عاقل ترجیح ساختند. آنان صریحاً می

القدس نهاده، و راه دهد. آنان اساس تبلیغ خود را مکاشفه و ابتال و پر شدن از روحمی

 (٤0٥ص.  ,٥, ج١٣٦٢ ,)طباطباییلی را بستند. هاي عقاستدالل
بدین ترتیب، دینی که بنیانگذارش آن را بر اساس توحید خالص بنا نهاده بود، به 

دینی تبدیل شد که در بازار جهانی با ملل مختلف، به داد و ستد پرداخت، و با سعه 

 (٣٧٥ص. , ١٣8٢ ,نژاد)زیباییصدر زائدالوصفی، فرهنگ بیگانه را در خود پذیرا شد. 
 چند دسته تقسیم کرد: توان بهآیات الهی را در موضوع تثلیث، می

 نسبت دادن فرزند به خداوند -7-2-1

توحید نام گرفته  سوره اخالص، که به دلیل توصیف رساي توحید اسالمی به سوره

 کند، که مستلزم نفی تثلیث است.است، معنایی از توحید ارائه می

؛ «وََلمْ یکُن لَّهُ کُفًُوا أَحَدٌ * لَمْ یلِدْ وَلَمْ یولَدْ * . اللَّهُ الصَّمَدُقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
بگو خدا یکتا و یگانه است. خداوندي است که همه نیازمندان قصد ( ١-٤)اخالص، 

 گاه شبیه و مانندي نبوده است.کنند. هرگز نزاده و زاده نشد، و براي او هیچاو می
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 نفی صریح -7-2-2

رَ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَالَثَةٍ وَمَا ِمنْ إِلَهٍ إِالَّ إِلَهٌ َواِحدٌ وَإِن لَّمْ ینَتهُوْا لَّقَدْ کَفَ»

ها که گفتند: آن( ٧٣)مائده، ؛ «عَمَّا یقُولُونَ لَیمَسَّنَّ الَّذِینَ کَفَُروْا مِنْهُمْ عََذابٌ أَلِیمٌ

شدند. معبودي جز معبود یگانه نیست،  خداوند یکی از سه خداست، به یقین کافر

 گویند دست بر ندارند، عذاب دردناکی به کافران خواهد رسید.چه میو اگر از آن

 مردود دانستن خدای پسر -7-2-3

 اند، از جمله این آیه: آیاتی از قرآن کریم فرزند گزیدن خداوند را ناروا شمرده

 ؛«ل لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاِت َواألَْرضِ کُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَوَقَالُواْ اتَّخََذ اللَُّه وَلَدًا ُسبْحَانَُه بَ »
و گفتند: خداوند فرزندي براي خود اختیار کرده است. او منزه است؛ ( ١١٦)بقره، 

 پذیر اویند.ها و زمین است، از آن اوست، ]و[ همه فرمانبلکه هر چه در آسمان

ت مسیح فرزند حقیقی خداست؛ بلکه البته نه تنها مسیحیان اعتقاد داشتند که حضر

ها فرشتگان چنین اعتقادي داشتند، و آن پرستان دربارهو بت عزیز یهودیان نیز درباره

 فرماید:پنداشتند، در حالی که خداي متعال میرا دختران خدا می

مان هرگز براي خداوند رح (9٢)مریم، ؛ «وَمَا یَنبَغِی لِلرََّحْمَنِ أَن یَتََّخِذَ وَلَدًا»

 سزاوار نیست، که فرزندي برگزیند.

 نفی الوهیت مسیح -7-2-4

هاي انسانی شمارند. برخی آیات ویژگیگروهی از آیات، الوهیت مسیح را مردود می

اند که اند، و برخی دیگر در صدد بیان این مطلبوي را دلیلی بر رد الوهیتش شمرده

 نداشت:نباید او را برتر از پیامبري واال و تحت اراده خداوند پ
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مَّا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیمَ إِالَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ کَانَا »

( ٧٥)مائده، ؛ «یأْکُالَنِ الطَّعَامَ انظُرْ کَیفَ نُبَینُ لَهُمُ اآلیاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى یؤْفَکُونَ

از او نیز پیامبرانی آمده بودند، و  مسیح پسر مریم، جز پیامبري نبود که پیش

خوردند. بنگر چگونه آیات مادرش زنی بسیار راستگو بود، که هر دو غذا می

 افتند.دهیم. سپس ببین چگونه از حقیقت دور میها توضیح میخود را براي آن

اي ]عیسی[ جز بنده( ٥9)زخرف، ؛ «ائِیلَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَیهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِی إِسْرَ»

 ایم، نیست.که بر وي منت نهاده، و او را براي فرزندان اسرائیل سرمشق و آیتی گردانیده

 القدسنفی الوهیت روح -7-2-5

القدس به کند، تصویري از روحالقدس بیان میهایی که کتاب مقدس براي روحویژگی

 اسالمی مشابهت فراوانی دارد. دهد که با تصویر جبرئیل در منابع دست می

القدس، تعلیم دادن و خبر دادن از امور آینده را که در هدایت رسوالن به واسطه روح

 اند.شود، منابع اسالمی به جبرئیل نسبت دادهالقدس نسبت داده میمنابع مسیحی به روح

روح  -روحنااالمین، هاي روحقرآن کریم جبرئیل را که واالترین فرشته خداست، به نام

 القدس را روح خدا نام داده است: که کتاب مقدس روحالقدس نامیده است، چنانو روح -خدا
عیسی چون تعمید یافت، فوراً از آب برآمد که در ساعت، آسمان بر وي گشاده شد، و 

 (١٦: ٣ ,)متیآید. روح خدا را دید که مثل کبوتري نزول کرده، می

کند، جا که قرآن کریم الوهیت مالئکه را نفی میفت آنتوان دریابا این مقدمه می

 القدس نیز توجه کرده است: به نفی الوهیت روح

( ١٧٢)نساء، ؛ «ن یَسْتَنکِفَ الْمَسِیحُ أَن یَکُونَ عَبْدًا لَِّلََّهِ وَلَا الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرََّبُونَلَّ»

 ن مقرب نیز ابا ندارند.ورزد، و فرشتگاکه بنده خدا باشد، ابا نمیمسیح از این
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 بندگی خداوند محور تعالیم عیسی -7-2-6

خود را بنده  کند، که عیسیبسیاري از آیات قرآن کریم به این واقعیت اشاره می

فشرد، و مردم را از پرستش خود باز دانست، بر نفی الوهیت خود پاي میخداوند می

 :کردداشت، و به پرستش خداوند ترغیب میمی

 کودک ]عیسی[ گفت: منم بنده خداوند.( ٣0)مریم، ؛ «ی عَبْدُ اللَّهِقَالَ إِنِّ»

 توحید در میان گروهی از مسیحیان -7-2-7

 را ارج نهادند: دهد، که گروهی از مسیحیان تعالیم واقعی عیسیاي از قرآن کریم نشان میآیه

از میان آنان ( ٦٦)مائده،  ؛«مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَکَثِیرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا یعْمَلُونَ»

 کنند.رو هستند، و بسیاري از ایشان بد رفتار میگروهی میانه

نام دارند، از موحدین اولیه محسوب « اَبیون»هاي مسیحی که ترین فرقهقدیمی

را فقط رسول خداوند دانسته، و مقام الوهیت را به ذات  شوند. آنان عیسیمی

 کنند.مقدس الهی منحصر می

متعددي در دست است که مسیحیت اصیل، دینی براساس توحید و یگانگی  قرائن

هاي متعددي که در قرون ابتدایی در دسترس مردم حقیقی خداوند بوده است. رساله

را پیامبري چون پیامبران دیگر، و خداوند را واحد و احد  قرار داشتند، اغلب عیسی

 (٣٥8-٣٦٧صص.  ,١٣8٢, نژاد)زیباییدانستند. می

 منافات عقل با الوهیت مسیح -7-3

جا که عقل کند تا آناسالم دینی است که پیوسته انسان را به تفکر و تعقل دعوت می

 شمرد. را با وجود شرایطی، یکی از منابع استنباط احکام می
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مناسب است پس از بیان ادله قرآنی، الوهیت مسیح را از منظر عقل نیز بررسی 

شویم، منافات آن با برخورد با الوهیت مسیح مواجه مینماییم. اولین مشکلی که در 

پردازان مسیحی نیز منافات آن با عقالنیت را انکار عقالنیت است؛ حتی نظریه

اي فراي عقل بشري است، و به مثابه یک راز است. کنند، و معتقدند: این مسئلهنمی

چه اهت به هر آنشبکننده، خالف منطق و بیبسیاري از معتقدان صادق آن را مغشوش

 دانند.اند، میتاکنون تجربه کرده

آموزه تثلیث، با عقل آدمی سر ناسازگاري دارد. مسیحیان هنگامی که با اشکاالت 

دارند که این حقایق، اموري غیبی بوده و خرد را راهی شوند، ابراز میعقلی روبرو می

توان با عقل فهمید، را نمیگویند: تثلیث ها نیست، و در این باره میبراي وصول به آن

و این راز و از اسرار کلیسایی است، و به ناچار مجبور به تعریف ناصحیحی از ایمان 

که مسئله الوهیت مسیح به شوند؛ حتی خود مسیحیان نیز چنین تردیدي را در اینمی

 کنند.هیچ وجه با عقل بشري سازگاري ندارد، انکار نمی

ن محافل کلیسا اصرار دارند یک چنین تثلیثی را با گذاراکه بدعتنکته عجیب این

توحید هماهنگ سازند، و بگویند او در حالی که سه تا است، یکی است؛ و در عین 

گویی، چیز دیگري که یکی است، سه تا است. آیا یک چنین توجیهی جز تناقضاین

 شود که بگوید سه مساوي است با یک است؟هست؟ آیا در جهان فردي پیدا می

 گیرینتیجه -8

پدر سه دین بزرگ یهود، مسیح و اسالم است، که مشخصه مشترک  حضرت ابراهیم

 ها است.این سه دین، توحیدي بودن آن
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در موضوع  -تورات -ترین هماهنگی میان قرآن و عهد قدیمدر این میان نزدیک

خورد. توحید به معناي نفی شریک در خالقیت، ربوبیت و توحید به چشم می

ترین ، در هر دو کتاب مورد تأکید و توصیه قرار گرفته است، و سختپرستش

پرستی در تهدیدها متوجه کسانی شده است که خداي یگانه را رها کرده و به بت

 هاي گوناگونش بپردازند. چهره

اسرائیل سفارش توحید است، و بنی در تورات، نخستین سفارش الهی به موسی

ها و کیفرهایی که اسرائیل از توحید و در نتیجه عذاببنیها و تخلفات چنین عصیانهم

هاي گوناگون تورات گزارش شده است؛ اما در عین خداوند به آنان داده است، در بخش

 دهد با توصیف قرآن از خداوند، متفاوت است. حال تصویري که تورات از خداوند ارائه می

 ١شود،بین خدا و خلق نفی میدر توصیف قرآن کریم، هر گونه همگونی و همانندي 

در حالی که تورات، به رغم توصیف خداوند به اوصافی همانند اوصاف قرآن، در 

کند، و اوصافی را به خداوند نسبت واري از خداوند ارائه میمجموع تصویر انسان

ها، گوش، گردش کردن، رود؛ مثل داشتن لبدهد، که در مورد انسان به کار میمی

 ن شدن در میان مردم و...خرامیدن، ساک

دهد که تورات هر چند در توحید، در برابر شرک با قرآن هماهنگ این نشان می

 کند، و رویکرد تشبیهی دارد.است؛ اما در توصیف خدا بر عکس قرآن، به تنزیه تکیه می

در موضوع توحید، تفاوت قرآن و انجیل بیشتر از قران و تورات است؛ زیرا 

ره خدا در انجیل به کار رفته است، با فرهنگ و زبان قرآن راجع به تعبیراتی که دربا

 سازد. خداوند نمی

                                                           

 .١١ر. ک: شوري،  -١
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در حالی که انجیل چنین  ١داند،قرآن ساحت خداوند را از داشتن فرزند منزه می

خورد، تعابیري آید، به چشم میتنزیهی ندارد؛ بلکه تعبیراتی که بوي شرک از آن می

 القدس، پسر خدا بودن مسیح و...ب و ابن و روحمثل غسل تعمید دادن به اسم ا

بیان این مطلب نیز الزم است، که انجیل در کنار این تعبیرات از توحید نیز سخن 

چه که بیش از هر چیز جلب نظر آن گوید، به نحوي که در سخنان حضرت عیسیمی

اما کند، عبودیت و تسلیم و توکل و اخالص، نسبت به خداي واحد قهار است؛ می

دانند، که القدس را حاکی از واقعیت و حقیقتی میمسیحیان، تعبیر پدر و فرزند و روح

اند، و هاي فراوانی کردهنامند. لذا براي جمع تثلیث با اصل توحید تالشآن را تثلیث می

 اند.در نهایت چون آن را در مخالفت با حکم عقل یافتند، از آن به سرّ و رمز تعبیر نموده

تر از نگاه انجیل به آن است؛ توحید اساس، نگاه قرآن به توحید، پیراسته بر این

 قرآن، به تمام معنی و از همه جهات است؛ اما انجیل چنین نیست.

با دقت و تعمق بیشتر در متون مقدس یهودیان و مسیحیان، و مشاهده اختالفات و 

علت این انحراف از  توان به این نتیجه دست یافت کهتناقضات گفتاري در آنان، می

ها به این متون است، در توحید حقیقی، تحریفات و تغییرات وارد شده در طول قرن

حالی که قرآن تنها کتاب آسمانی است، که از این مقوله در امان بوده، و از خطا و 

 انحراف و تحریف به دور مانده است.
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