
  ۴۸ـ۲۹ص ، ۱۳۹۵، پاييز ۲۸سال هفتم، شماره چهارم، پياپي    __ ________________________________    

1  

  

  

  

  محتوا یروم ـ یونانی يها سرچشمه

 یحیمس يها ن آموزهیتر و ساختار شاخص
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  دهكيچ

ت، یـ هودیاز  ییشۀ اسـتقالل و جـدا  یند. اندکت را از تن خارج یهودیلباس توانست  ،يالدیت پس از هفتاد میحین مسییآ

ـ ، دفاعيشتر از ویرد. پولس و بک یرومـ   یونانیر و فرهنگ کتمدن، ف يریارگکب بهوادار را ین این آی سـان و پـدران   ینو هی

 يهـا  شهیرا از اند ياعتقاد يها ن شاخصهیتر ا ساختار مهمی، محتوا یحیمس يها ن آموزهییو تب يریگ لکسا به جهت شیلک

ـ تثل یرومـ   یونانین منشأ ییبه تب يل اسنادیا تحلب ،ن جستاریعصر خود وام گرفتند. ا یرومـ   یونانی ه و یـ ث، تجسـد، فد ی

دهـد کـه    ها نشـان مـی   حاصل یافتهروند، پرداخته است.  یشمار م به یحیمس يها ن آموزهیتر ه از شاخصک ،نیگناه نخست

سـیحیت داراي  مرد. کـ ر یتفسـ  یونـان ی يهـا  را در مقوله» تجسد«و » ث)یت(تثلیالوه«ت هم محتوا و هم ساختار یحیمس

  رفت.یر پذیتأث یرومـ  یونانیرا از فرهنگ آنها  بود، اما فرم و ساختار» نیگناه نخست«و » هیفد« يمحتوا

  .یرومـ  یونانین، یث، تجسد، فدا، گناه نخستیت، تثلی: الوهها دواژهیلک
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۳۰     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

  مقدمه

زیرا بـه   ؛اند ردهک یت را اصل و اسالم را فرع بر آن تلقیحیشمندان، مسیاند یه برخکاست  یشگفت يجا

چ دعـوت و  یت اسـت و اسـالم، دربردارنـدة هـ    یحیل و مسـ یاصل و مصدرِ اسالم و قرآن، انجاینها باور 

ت در یحیه مسـ کـ . و حـال آن )109ـ106تا(ب)، ص  ی؛ همو، ب65ـ59تا(الف)، ص  ی(حداد، بستین يدینبوت جد

ن یـی بـر خـالف آ   .از خـود نداشـت   يزیهود، چین مستقل از ییآ یکبه عنوان  ،يریگ لکآغاز ظهور و ش

ر فرهنـگ  یو تحـت تـأث   یخید و باور دارد، با گذشت زمان، در دل حـوادث تـار  یچه از عقاهر آناسالم، 

ـ (وانـد  به وجود آمده ،ل گرفتهکش یرومـ  یونانی نظـر   از. )24ــ 19، ص 1389؛ والـز،  100ــ 90، ص 1393ور، ی

تاب مقـدس  که سخنان قرآن درباره خداوند را با آنچه کنا الزم است یبر انسان متدبر و ب ،یئعالمه طباطبا

ـ   ردیـ گ ین و هنـد سرچشـمه مـ   یونان و خرافات چـ یر یه در واقع از اساطکـ  خداوند اثبات نموده يبرا

  .)296، ص 3 ، جق1417، یئ(طباطبادیل آینا یاز برجستۀ مطالب قرآنیامت كتا به درود سه نمیمقا

ردنـد، بـه نحـو    ک یمـ  یم زنـدگ یه در اورشـل کـ  ،يالدیمـ  70 الـی  30در حدود یحیۀ مسیجامعۀ اول

همزمان با سـقوط دولـت    یظاهر شدند. ول يهودیفرقۀ  یکبودند. در واقع به عنوان  يهودی يریگ چشم

م را در ی، اورشـل یحیۀ مسـ یـ ان، جنـبش اول یـ مان به دست رومیل سلیکب هیز تخریم و نیهود در اورشلی

ـ افتنـد. در انطا یونت ک) سـ يۀ امـروز یه(سورکیردند و در انطاکار فر یا به قولی ،ردندک كم تر70سال  ه کی

جـدا و بـه   خـود   يهـود ین جنبش، از قالـب  یا ،رو نیا. اززم) در اوج خودش بودینی(هل یمآب یونانیر کتف

ن بـار  یرا نخسـت » انیحیمسـ « يبـه معنـا   )christianoi( یعنـ ین جنـبش  یافت. نام ایر ییتغ یونانیت یحیمس

  .)29، ص 1389گر، ی؛ 24ـ19، ص 1389والز، (ردندکح اطالق یدان مسیه به مرکیان انطاکمشر

از تـأثر  ممنحصـراً  داشـت، امـا    يتاب مقدس عبـر کشه در یهود و ریچند زادة فرهنگ ت، هریحیمس

ـ اتـب، اد کآن از م يریگ و وام يریرپذی، در تأثیحیشۀ مسیو تطور اند املکرا تیزنبود؛ هود یفرهنگ  ان، ی

ت، یحی. مسـ )480، ص 1368، یانی؛ آشـت 689، ص3، ج1371دورانـت،  (است یرومـ   یونانیفرهنگ ر و کزبان، ف

» روم«آن را  كرد و خـا کـ آمـاده  » ونـان ی«ه بـذر آن را  کـ رد کـ رشد  ینیه در سرزمکاست  یهمانند نهال

م یلان در آغاز بـا تعـا  یان بودند. رومیت، رومیحیدوران ظهور مس یاسیمان سکحادر واقع، رد. کز یحاصلخ

هـا،   از فرهنـگ  یبود، معجـون  كو شر یین چندخدایه دک، ین رومید یحت. نداشتند يارکان مختلف یاد

ـ ادر  تیحیمسـ  ،رو نیابود. از يمتنوع در سراسر امپراطور يها نییسنن و آ ه کـ آموخـت   ين امپراطـور ی

خـود   یدتیـ ظـام عق را بـا ن آنهـا   نـد و کرامون را اقتباس یپ يها نییان و آیاد يها ن قسمتیاز بهتر یبرخ

و » شـورا «مختلف جهـان بـا عنـوان     ینواح يها اسقف یایگردهم ،مثال يزد. برایدرآم ،هماهنگ ساخته
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اقتبـاس   یرومـ  يامپراتـور  يت، از سـاختارها یحیل مسکآنان در مسائل مربوط به  يریگ میبحث و تصم

ه برپـا شـد. عـالوه    یـ قیدر شـهر ن  یدتیحل مسائل عق يه براک، یجهان ين شورایمانند نخست. شده است

ـ مبسـیاري   یاجتمـاع  یو نـاامن  ینـاآرام موجـب  ان یـ روم یـی روا فتوحات و فرماناینکه  ان اقـوام شـد.   ی

ت، محبـت  د اخویه نوک ،تیحیمانند مس يا ان تازهیش و گسترش ادیدایپ يط برایشرا فضا و ،سبب نیبد

  .)15ـ13ص  ،1385؛ ناردو، 109ـ 96، ص 1393ور، یو(دادند، آماده بود یو نجات م

شتار صدها هـزار انسـان بـر    کمتعدد و  يها جۀ جنگیان در نتیق.م روم 168در سال اینکه، با وجود 

ـ  يق.م امپراطـور  51ن شدند و در یزم مغرب یاسیم سکان غالب شدند و حایونانی شـرق و   کروم، ممال

بـه   یحیمسـ ـ   یروم ه در دورانکبود  یونانیشۀ ین فرهنگ و اندیا یغرب را به تصرف خود درآورد، ول

  .)13، ص 1389گر، ی؛ 14ـ13، ص 1981لر، یم(ات خود ادامه دادیح

ه کـ داننـد   یمـ  یمت الهکح، حیالد مسیاز مپیش را در  یونانی، انتشار تمدن و علوم یحیشمندان مسیاند

 يل او آمـاده سـاخت. بـرا   یـ ح و نشر انجیظهور مس يم را برایقد يای، دنیندر مقدونکاسخداوند به واسطۀ 

توانسـت بـه سـرعت     یت نمیحیردند، مسک یلم نمکت یونانیبه زبان  یانکن هر مانکاگر رسوالن با سانمونه، 

 در خـالل سـفرها  ه کـ  یانیهودیح به یابالغ بشارت مس يرسول، برا پولس. )12، ص 1981لر، یم(ندکشرفت یپ

اسـتفاده   یونـان یتدالل منطـق  اسـ  يهـا  و تـوأم بـا ظرافـت    یونانیپرداخت، از زبان  یمآنها  خصاً به ارشادش

بـا   ،ردهکـ عصـر خـود جمـع     یمـآب  یونانیج یرا يها شهید و اندیخود را با عقا يهودی يباورها يرد. وک یم

، 1380، یلخـان ی(ات پرداختـه اسـت  یحیاز مسـ  يدیـ ر جدیغ و تفسیاز ذوق و استعداد خود، به تبل يریگ بهره

آن ملقـب بـه    یونـان یه از ترجمـۀ  کـ آن، بل يعبـر ق را نـه از مـتن اصـل    یز عهد عتیرسوالن ن. )75ـ73ص

در قـرن   یمـآب  یونانیدر دورة  يهودیبه هفتاد تن از دانشمندان  یکه نزدک ،»یهفتادگان(« )Septuagint(هینیسبع

  .)30، ص 1389گر، ی(ردندک ینقل م ردندکترجمه  یونانیبه  يآن را از عبر ،دوم ق.م

ـ اله يریـ گ لکدر شـ  یاصـل و نقش  يریرپذین تأثیشتریب، این با وجود » دورة آبـاء «در  یحیات مسـ ی

د یـ در مورد عقا يبیشتر ينظرها ها و اختالف ت با نزاعیحین دوره، مسیشود. در ا یمشاهده م م)500ـ100(

بـه حـلّ مسـائل     )Apologetics(هـا  هیسا با نوشتن دفاعیلکپدران  ،رو نیا. از)100، ص 1393ور، ی(ومواجه بود

ن یتـر  یاساسـ . )34ــ 33ص  ،1ج  ،1384گـراث،   کمـ (رداختنددر برابر منتقدان پآنها  از ن و دفاعیی، تبیدتیعق

ه کـ نیان و ایـ هودیز بـا  یتمـا  یابـراز نـوع   يآنان بـرا ها بوده است.  هین دفاعیسا، همیلکگسترش موضوع 

ـ اله يها از آموزه یا ساختار برخیخواهند مستقل از آنان باشند، محتوا  یم در  ،رفتـه ونـان وام گ یرا از  یاتی

ونـان،  ی يایـ دن یفلسف يها شهیاندبه کمک رده و ک یخود را سازماندهالهیات  ،یونانیچارچوب فرهنگ 

۳۲     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ه(اواخر قـرن  کیاهل انطا لوسیتئوفو  م)165ـ100(دیشه نیوستینمونه،  ي. برارا به وجود آوردند يساختار

ب کیـ ونـان تر ی یفلسـف  يهـا  شـه یرا با اند یحیات مسی، الهیدتیالت عقکحل مش يبراگران، یدوم) و د

  .)105ـ104، ص 1393ور، یو(افته ارائه دادندی سازمان یتیحیق مسین طریاز ا، ردهک

از  يریـ گ لکدر آغـازِ شـ  هرچند  زین یمراتب روحان ا سلسلهیان عبادت و کنۀ میدر زم یان حتیحیمس

سـه را  ینک يتنـد، الگـو  مآب قـرار گرف  یونانیدر جهان  یوقت یردند، ولک یم يرویان پیهودیسۀ ینک يالگو

ـ را  یمحلمراتب  سلسله نظام یونان، نوعی یر نظام مدنیتحت تأث ،ردهکرها   ،سـاها یلک وجـود آوردنـد.  ه ب

ـ را هماهنـگ سـازد. نـام ا   آنها  ند وکارها نظارت کدند تا بر یگز یبرم يرهبر يشان را برایشکاز  یکی ن ی

برخـوردار بــوده  بــاالیی ت و قـدرت  یـ ه هماننـد پادشــاه از مرجع کــبـوده،  » ا اسـقف یــنـاظر  «ش یشـ ک

  .)105، ص 1393ور، یو؛ 29، ص 1389؛ والز، 58، ص 4، ج 1371دورانت، (است

ه کـ ن، یادیبن يها و آموزه یسیت حضرت عیت از شخصیحیر مسیه تفسکاست این نون سؤال مهم کا

امل کت، تیحیه مسکدگاه ین دیا ایجا نشأت گرفته است؟ آکزند، از  یح دور میت مسیتنها حول محور شخص

 ین سؤال اصـل یبه ا یلکدرست است؟ مطالب باال پاسخ  پذیرفته،هود اثر یهود است و تنها از فرهنگ ین ید

مطـرح   يشواهد یحیشاخص مس يها بر آموزه یرومـ  یونانیرات فرهنگ یتأث ينوشتار، برااین اما در . بود

ـ اثبات خواهد شد. ا يریرپذیتأثاسناد و موارد بیان با  مزبور يادعا ،قتیحقباشند در  می صـدد  ن نوشـتار در ی

ث)، تجسـد، فـدا و   یت(تثلیالوه یعنی، یحین مسیادیمحتوا و ساختار چهار آموزة بن يا شهیل ریاست به تحل

ـ ا ،ه اوالًک است يجهت ضروراین از  ،نهین زمیبپردازد. پژوهش در اه یگناه اول ن یتـر  از مهـم   هـا،  ن آمـوزه ی

ـ » هیگناه اول« یر منفیرو و تأثیان، نیحیروند. به باور مس یشمار م ت بهیحیمس ياعتقاد يها شاخصه بـر   یو ذات

. ن ظاهر شودیزم يبر روافته، ی» تجسد«ت یو شخص» سه اقنوم«با  یستیه خداوند باکاد است یقدر ز انسان آن

ـ ترد یب ،اًیابند. ثانی ییاره یاز آثار گناه ذات ها انانسآن،  يخود برا» يفدا«و » سایلک« يریگ لکسرانجام با ش د ی

اتب کدر م یحیات مسیاله يها شهیرتاب کمانند . ت منابع درخور توجه وجود داردیحیمس يها شهینۀ ریدر زم

و  پولسه کن مطلب است ین اییصدد تبن شده و دریتدو نا يمحبوبه هاده توسط ک ،انهیم یو افالطون یگنوس

انـه  یم یو افالطـون  یاتب گنوسکاز م یحیات مسین الهییه، در تبیندرکاس يسایلکدر  یحیۀ مسیدانان اول یاله

 یقیتحقتاب کت پرداخته شده است، مانند یحیمس یابی شهیمنابع به ر یبرخ يال هه در البکنیا ایرفتند. یر پذیتأث

ـ ، ادآن اسـت ن یـی صـدد تب ها به اختصار در از فصل یکیه در ک، یانین آشتیالد جاللنوشتۀ  حین مسیدر د ان ی

ه و یـ هود، پاین ین و دیروم، مذاهب فلسط يز مذاهب امپراطوریان و نین پارسیا دیترائسم و یمانند م يسرارا

ـ اوجود رفته است. با یر پذینها تأثیت از ایحیاند و مس ت بودهیحیشۀ مسیر ه منشـأ محتـوا و   کـ  ي، نوشـتار نی

  است. ند، مشاهده نشدهیل بنشیها را به طور مستقل به تحل ن آموزهیساختار ا
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  ثيتثل

ـ اله يها ن جنبهیتر دهیچیو پ يزکشود، به عنوان هستۀ مر یح مربوط میت مسیبه الوهه ک، »ثیتثل«آموزة  ات ی

به عنوان  ث، معموالًیر تثلکمن يها . فرقه)318، ص 1385گراث،  ک؛ م333، ص 1368(مولند، شود یشناخته م یحیمس

، يدیـ (توحشـمار آورد  ت بـه یحیاز مس یرا جزئآنها  توان یه نمک یشوند؛ انشعابات یم یت تلقیحیانشعابات مس

 یحیدانان مسـ یـ است، امـا اله  یات عقلیهیده مخالف با بدین عقیاان، یحیبه باور مسهرچند  .)223، ص 1393

 .)83، ص 1381(برانتل، آن عاجز است كاز در یه ذهن انسانکنند ک می یتلق یآن را سرّ مقدس اله اعادت

، و در اصـطالح  )175، صق1412، اصـفهانی  (راغـب يزیـ ردن چکـ بخش  سه يمعنادر لغت به  ،»ثیتثل«

 يان، بـه معنـا  یحیباور مسـ به ه ک است Trinityث یآموزة تثل ینیدانستن است. واژة الت ات، خدا را سهیاله

اربرد کـ ن یالقـدس اسـت. نخسـت    (پسـر) و روح یسیت عیـ دگار جهان(پـدر)، الوه یت آفریاعتقاد به الوه

ـ تر« یونـان یت، اصـطالح  یحیخ مسیدر تار» ثیتثل«طالح شدة اص شناخته ه توسـط  کـ اسـت  » )Trias(اسی

 )Theophilus to Autolycus(وسیکلوس به اتولیتئوفبه نـام   يدر اثر ،يالدیم 180در سال  کیلوس انطایتئوف

  .)500، ص 1389، ی(باغباناستبه کار گرفته 

ادعـا  رو،  و ازایـن ابنـد،  یب یتاب مقدسکشۀ یث ریتثل يه براکن است ایت یحیتالش مسهمه چند هر

، )7: 11و  22: 3؛ 26: 1ش یدایـ (پر مربوط به آنیم) و افعال و ضمایغۀ جمع آمدن نام خداوند(الوهینند صک یم

عبـارت   یـک در » قـدوس «واژة و  )26ــ 24: 6(اعـداد  عبـارت  یـک در » هـوه ی«رار شـدن نـام   کا سه بار تی

ن عبـارت  یـ د، به ایث در عهد جدیاثبات تثل يا برایث اشاره دارد. یم، به تثلی) از عهد قد3: 6ا یگر(اشعید

: 28 ی(متـ »دیـ د دهیالقدس تعم شان را به اسم اب و ابن و روحیا: «گوید می هکنند ک یاستناد م یل متیاز انج

ـ از آمـوزة تثل  یحیان صریچ بیه هکاست این قت یحق یول، )19 د وجـود  یـ جدیـا  ق و یـ در عهـد عت  ،ثی

ـ ا یاتیـ د الهیـ ن عقایین بار تبینخست. )54، ص 15، ج 1987 اده،ی(الندارد ن اعتقادنامـۀ  یتـر  در مهـم ن آمـوزه،  ی

  .)84، ص 1381(برانتل، ه) آمده استیقی(نیوسیاعتقادنامۀ آتاناس یعنیت، یحیمس

بـه  ، »مـا واحـد اسـت    يهـوه خـدا  ی«خواندنـد:   یش خود میایه هر روز در مراسم نک یاما چگونه مردم

سـندگان  ینودگاه، یـ د یـک در  نـه وجـود دارد:  ین زمیـ دگاه در ایـ دو دمان آوردند؟ یث) ایثلگانه(ت سه يخدا

ـ الوهمسـئلۀ   ت دریحیهندو و مصر باستان بر مس نییرات آیبه تأثپرشماري  ردنـد. در  کث اشـاره  یـ ت و تثلی

ـ ادگونـه   نیـ ت از ایحیمسـ  يریگ و وام يریذتأثیرپن شواهد ییتب از راه  ییکـ : شـوند  یان، از دو راه وارد مـ ی

 یتلقـ  یهـا را امـر تصـادف    ن شباهتیتوان ا یه نمک يا گونه ان دارد، بهیاد  نیت با ایحیه مسک یشباهت فراوان

الد یمـ ش از یدر حدود چهار قرن پاینکه  يگری. داست يریرپذین تأثیاز ا يا هانها، نش ن شباهتیه اکرد، بلک

۳۴     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ر، یصـغ  يایهـا ماننـد آسـ    نیاز سـرزم  ياریبسـ ، ارسطو، شاگرد یندر مقدونکاس ییشورگشاک یح، در پیمس

ن سـلطه،  یـ جۀ ایها درآمد. در نت یونانیمناطق به اشغال و سایر ن، هندوستان یالنهر نین، مصر، بیه، فلسطیسور

تحـت سـیطره   هند به مناطق مختلف  يها فرهنگ مصر باستان و اسطوره)، ی(هلنیونانیها و فرهنگ  شهیاند

تعامـل   يبـرا  يمعـروف اسـت، بسـتر   » یمآب یونانیدوران «ه به ک ،ن دورانیمنتقل شد. در واقع او گسترش 

ان یـ و اد یونـان ی شـۀ یت بـا اند یحیتوان به تعامل مسـ  یم ،انیه از آن مکد آورد یپدگوناگون  يها ان فرهنگیم

 يهـا  نیبه سـرزم اینکه دانشمندان آن مناطق، . بخصوص )9، ص 1389گر، ی؛ 11، ص 1981لر، یم(ردکگر اشاره ید

نـام   پـولس توان از  یاز جمله م .گانه آشنا شدندیب يها ها رفت و آمد داشتند و با فرهنگ یونانیتحت سلطۀ 

در آنهـا را  بعـدها  هـا بـرده،    بهـره اتب گوناگون کمسایر و از  یونانیم ی، از تعاليهودیم یه عالوه بر تعالکبرد 

 .)325ـ324، ص 1392 تاب؛ خواص،کباچۀ ی، د1362ر، ی(تنرده استکت وارد یحین مسییآ

سم یمانند مصر باستان و هندوئ یان باستانیاد یخیچون سابقۀ تاردگاه، معتقدند: ین دین به اقائالن، یبنابرا

 یینقـش بسـزا   یحیث مسیتثل يریگ لکان وجود داشته، پس در شیث هم در آن ادیتثلمسئلۀ  شتر است ویب

متفـاوت بـه چشـم     يهـا  ان در دورهیث خـدا یاز تثل یمختلف يها لکن هندو، شییت آیداشتند. در نظام الوه

م اسـت.  500ق.م تـا  500از حـدود   یعنـ ین، یین آیا یکالسکث مربوط به دورة ین تثلیتر ه مهمکخورد  یم

نندة جهان یآفر يبرهما، خدا». وهیش«و » شنویو«، »برهما« یعنیسه خدا، اند از:  دهندة آن عبارت لکیتش ياجزا

هـم   يبـر رو  ،ن سه خدایاست. ا يرانگریو و يوه، مظهر نابودگریخواه و ش یکحافظ و ن يشنو، خدایو و

، 1389نلـز،  ی(هت متعال(برهمن) بودیگرِ سه جنبۀ واقع تیاکه حکساختند  یرا م یثیا تثلی )Trimurti(یمورت يتر

ـ اوز«گانـۀ   ان سـه یز به اسطورة خدایان باستان نی. مصر)66ـ63، ص 1386ان، یان و رستمی؛ موحد93ـ80ص  ، »سیری

ن یسرزم يبود و بعدها خدا يشاورزک يه خداکس یریاوز ،اعتقاد داشتند. به باور آنان» هوروس«و » سیزیا«

وند به ین پیاز ا يگرید يرد و خداکدانستند، ازدواج  یه او را الهۀ مادر مک، سیزیامردگان شد، با خواهر خود 

  .)53ـ52، ص 1372ناس، .ی(بدندینام یهوروس م یعنی ،دیخورش يه او را خداکوجود آمد 

ث را از سـنت فلسـفۀ   یـ ت، باور به تثلیحیه مسکن باورند یسندگان بر اینو یبرخ گر،ید یدگاهیدر د

ار یق بسـ یت مصـاد یـ را در عهد باستان، مقولۀ الوهیمتأثر از آن است؛ ز یونانِ باستان وام گرفته و به نوعی

ـ را یموجودات اله يبرامراتب  سلسله ، تصورونان باستانی یداشته است. در سنت فلسف یمتنوع  ؛ج بـود ی

ـ را ن يا مرتبـه  نییان پـا یبرتـر، خـدا   يخـدا  یـک رش یتوانست ضمن پذ یم يهر فرد . کنـد س یز تقـد ی

ن یـی ان، بـه تب یثـر خـدا  کدر باب ت یونانی ير باورهایو تحت تأث کمکبا ، یحین مسیسان نخستینو هیدفاع

 يریارگکـ  توانند خدا باشند، پرداختند. آنان با به یتا میک ير خداناکدر  ،القدس ح و روحیه چگونه مسکنیا
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پسـر و   يپـدر، خـدا   يطـرح خـدا   يبـرا  یه عقالنیردند تا توجکتالش ونان، ی یم از سنت فلسفیمستق

ن فرصـت  یونـان، بهتـر  یفرهنگ  ییات چندخدایسان، الهینو هیاز دفاع یبرخ ينند. براکالقدس ارائه  روح

  .)93ـ92، ص 1381ن، کلی(وت بودیحیمس يعرضۀ نهضت نوپا يبرا

، یان شـرق یـ ه در ادکـ اسـت   یونانی يها ن سنتیتر از مهم ،ونانیشمندان یاند یو عقل یات فلسفیاله

ـ یمتعارض با آن اد، یونانیسنت  یه گاهکنیرد. با اکنفوذ  یحیت و سنت مسیهودی فاتحانـه   یان است، ول

 هکـ بـاور داشـتند    يان متعددیبه خدا یونانیران کرد. متفک ادغامآنها  اتیشۀ خود را در فرهنگ و الهیاند

دا نشده بـود، دربـارة   یم علت و معلول پیه هنوز مفاهکونان باستان، یدند. در ید یم» به وجود آمده«را آنها 

ونـد  یرا بـه هـم پ   یافـراد الـوه  همۀ شه، ین اندیردند. با اک یش و زاد و ولد را مطرح میشۀ زایان اندیخدا

 ياریو بسـ  زئـوس شخص نمونه،  يبرا .جاد شدیان ایاز خدا يمند نظام یشناس نسب ،جهیدر نت دادند. یم

ز یـ ت نیحی. در مسـ )77ـ75، ص 1389گر، ی(خود را داشتند یام جوانین و ایان بزرگ، والدیاد يها تیاز الوه

ان پـدر  ینسب م يو برقرار »)Kin ship(يشاوندیخو«قرار دارد  یثیات تثلیانون الهکه در ک یاز مباحث ییک

 ان پـدر و پسـر  یـ ه میدوسـو  یالقدس محبت القدس است. در باور آنان، روح ح) و روحی(خدا) و پسر (مس

پـدر و  گر ناقص اسـت.  یدیکالقدس، محبت پدر و پسر به  وند داد و بدون روحیرا به هم پآنها  هکاست 

  .)469، ص 1999، ؛ وبستر114ـ111، ص 1381ن، کلی(وامل متحدندکن روح به طور یپسر در ا

انـد.   م شـده یترسـ  يانِ هنگـام بـاز  کودکچونان  ،امور عالم ي، در اجرایونانی يها ان در اسطورهیخدا

ز بـه  یـ زئـوس ن  یعنی ،زدانیزد و پادشاه ایست، ایردن نک يقادر به باز ییتنها به ،كودک یکه کگونه  همان

براي ایـن کـار   ز یزوس نیونیر مانند آپولون و دگیزد دیحداقل دو ا ؛تواند به امور عالم بپردازد ینم ییتنها

و مـانع از   یفلسـف  كد) منجـر بـه اطـالق خطرنـا    یـ (توحییخدا یـک ، ین تلقـ یالزم هستند. بر اساس ا

  .)75، ص 1995ن، ی(آنتوخواهد شد ییگرا واقع

ه با وجـود مسـیحِ متجسـد،    کرسد، بل ینم ییتنها گاه به چیه ،ز فیض و راستی خداوندیت نیحیدر مس

؛ رسـاله بـه   17: 1(یوحنـا،  افـت ین نجات خواهنـد  یگناه نخست یاز بندگ ها انه همۀ انسکاوست  يج و بالرن

ـ ؛ اُ.گر74، ص 1377شل، ی؛ م4: 3طس، یت القـدس   چـون روح  يا با وجود واسـطه . همچنین )186، ص 1377، يدی

 يپنهـان نجـات ابـد   ار کـ نندة ک لیمکو ت یشناس نندة نقش در نجاتکفایت، ایالوه ییه عامل اجراکاست 

ــان اســت ــل، انس ــک؛ برادر88، ص 1381(برانت ــاً،)250، ص 1944، ی ــئلۀ  . اساس ــتثلمس ــب یث بی ــتر از جان ش

داشـتند،   یرومـ ـ   یونانی يرکنۀ فیه زمکره مطرح شد یو غ لوسیتئوف، نیوستی، پولسچون  یشمندانیاند

  رده بودند.کهود رشد یه در فرهنگ ک عقوبیو  پطرسمانند  یسانکنه 

۳۶     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ـ   یحیث از ابتدا در مسیح و آموزة تثلیت مسیالوه ،نیابرابن اسـت،   ودهت به صورت روشـن مطـرح نب

ن یـ محتوا و سـاختار ا  یحیات مسیاله ين باورهاییو تب يریگ لکها، ش یسینو هیسا در دفاعیلکپدران ه کبل

ماننـد   یانیحی، مسدعامن یشاهد ا .)24ـ19، ص 1389؛ والز، 105، ص 1393ور، ی(وونان وام گرفتندیآموزه را از 

ه یـ رفتنـد، امـا عل  یپذ یوحنـا را مـ  یل یـ و انج پولس يها ه رسالهکنیه در قرن چهارم، با اکهستند  وسیآر

خواسـتند   یا لزومـاً نمـ  وحنیل یو انج پولسسندگان معتقدند: ینو یردند. برخک یح احتجاج میت مسیالوه

ق یـ دق يرا خدا به معنـا  یح ازلیمسآنها  هکه مسئل نیل متقن بر ایچ دلینند و هکق یح را تصدیت مسیالوه

ح در یه مسـ کـ بود  این )11ـ6: 2(انیلپیدر نامۀ ف پولسمنظور ند: یگو یدانستند، وجود ندارد. آنان م یلمه مک

 پـولس اینکـه   با خدا برابر بـود. و دلیل ن یبه همبود.  یجسمانریهمانند خدا، غ یو وجود قبل یحالت ازل

حِ پـس  یه مسـ کـ ند کد از خداوند، اقرار یتمجبراي  یه هر زبانکبود این ، مراد او ح دادینام خداوند به مس

د یـ ح و اعتقاد بـه توح یدن مسینام ان خدایرا میح نبود؛ زیت مسیز، خداست، وگرنه مراد او الوهیاز رستاخ

 لوگـوس ه کـ این بـود  ، منظور او »لمه) خدا بودکلوگوس(«گفت:  میه کوحنا هم یوجود ندارد.  یتعارض

لوگـوس را خـدا   » استفادة نابجـا از زبـان  «ست. او تنها با م، خدایهست یه موجودات ناقصکنسبت به ما، 

ـ انج یحت .)604ـ603و ص  340ـ339، ص 1389(ولفسن، ستین یواقع ينامد و الّا لوگوس خدا یم وحنـا،  یل ی

ه بـه  کخواهد  یشما م خدا از«داند نه خدا:  یح، خود را رسول و فرستادة خدا میه مسکح دارد یخود تصر

ردم تـا آنچـه خـدا    کد: من از آسمان نزول یگو یح میا مسی )1: 13(»دیاوریمان بیه فرستادة او هستم اکمن 

  .)38: 6(خواهم یه خود مکنه آنچه  ،خواسته است را انجام دهم

ثبـت شـده    یحیقـرن چهـارم مسـ    يبـه نـام علمـا    ،حیت مسـ یالوهمسئلۀ  یقت حلّ اصلیدر حق

 )254ــ 185(ح. جـن یاورت پسر را یت پدر و الوهیان الوهیم یین بار جدای. اول)202، ص 1981لر، ی(ماست

ردنـد.  کسا بـه آن اعتمـاد   یلکشتر پدران یه پس از او بکبود  ییربنایفات او سنگ زیتأل .ردک يگذار هیپا

ـ کبر ضـد پرا تاب کدر  )225ـ160(ح. انیترتولن بار یز نخستیث را نیآموزة تثل  )Against Praxeas(»اسیس

سـا،  یلک يآبـا  کمـ کو بـه  ه یاول ي. بعدها در شوراها)103و  100، ص 1389، ی(باغبانن قرار دادییمورد تب

در سـال  ه اینکـ ح یتوض .)250ـ249، بند 1994زم، کیتک(ب واقع شدین، دفاع و تصوییث مورد تبیدة تثلیعق

سـت،  یت و از ذات پـدر ن ح مخلـوق اسـ  یمسـ گفت:  یه مک، وسیآر يها دگاهینش به دکدر وا ،م325

القـدس   پدر، پسـر و روح : گفت یه مک وسیآتاناس. در آن شورا، موضع گرفتل که شیقیاول ن يشورا

ب و ید، مـورد تصـو  یآ یالزم م كان و شریذات نباشند، اعتقاد به تعدد خدا هستند و اگر هم» ذات هم«

 .ت شـد یـ ح تثبیت مسیه، الوهیقین ي. در شورا)770، ص 3، ج 1371(دورانت، آن شورا قرار گرفت يامضا
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چنـد  هر ،نید قـرار گرفـت. بنـابرا   ییالقدس مورد تأ ت روحیه، الوهیقسطنطن يم در شورا381در سال 

ـ تثل«ه، معتقد بـه  یقیان با استناد به اعتقادنامۀ نیحیه است و مسیقین يث در شورایشۀ تثلیر ن یث در عـ ی

ـ تک(ا اقنـوم دارد یـ ه است، سه شخص گانیه ذاتاً کن آنیخداوند در ع یعنی ؛هستند» وحدت ، 1994زم، کی

 يه بـا رأ کـ  شـود  یده مـ یه دیقسطنطن يث در شوراین شاخۀ آموزة تثلیب آخری، اما تصو)260ـ249بند 

ـ ه ایـ توج يبـرا  ،ها یکاتولک. )95تا، ص  یسن، بی(تدیب رسیالقدس به تصو ت روحیت، الوهیثرکا ن امـر  ی

م ید بـوده و در قالـب موعظـه، تعلـ    یعمدتاً از راه غسل تعم ث از آغاز،یتثل یانیقت وحیحق: ندیگو یم

ـ اول يشـوراها  ياز سو ،ده و دفاع از آنین عقین اییشده است، اما تب یان میسا بیلک يو دعا یحیمس ه ی

  .)250ـ249، بند 1994زم، کیتک(سا صورت گرفتیلک يآبا کمکو به 

  تجسد

ئـت  یطـول و عـرض و عمـق) و در ه    ين (داراشد يبعد دار شدن، سه لیکه يمعنا ، در لغت به»تجسد«

، و در اصـطالح  )85، ص1379؛ آذرنـوش،  394، ص14، ج1335(دهخـدا،  اسـت  يمـاد ریدرآمدنِ وجود غ يماد

ح یشـخص مسـ   یت انسـان یـ در ماه ،یو سرشـت ناسـوت   یو اتحاد بعـد الهـ   یگانگی يمعنا ، بهیکاتولک

، یـک (برادرردآوما به ارمغـان   ين خود، نجات را برا، تا با بدن و نفس گرفت)156، ص 7، ج 1987اده، ی(الاست

 ی. بدنـۀ اصـل  )66، ص 1377شـل،  ی(م، انسـان اسـت  ا، خدا و به تمام معناح به تمام معنیمس .)177، ص 1944

: 1وحنـا،  ی(ا مطرح شـده وحنیل یشتر در انجیه بک تجسد یفظالل و تحت يظاهر ين معنایبه هم ،تیحیمس

  .)148ـ152، ص1376ژاد، ن ییبای(ز، اعتقاد دارند)14ـ1

م دانسـته و  یعظ يدشوار است، اما آن را سرّ  ن آموزهیاز ا یانسان كفهم و درهرچند  ها، یکاتولکبه باور 

ـ ن حید مسـ ث، سرّ وحدت در سه شخص است، تجسیه تثلکطور  همانمعتقدند:  ز سـرّ وحـدت سرشـت    ی

زِ یـ غرورآم ينماهـا  ست و از تناقضشادمان ا» سرّ«شتر با یب، یحیشخص است. شخص مس یکدر دوگانه، 

د . از نگاه آنان، تجس)95ـ93و  83ـ82، ص 1381(برانتل، برد یت مات در مرگ، بودن در نبودن، لذیمانند ح یوح

را  نسـل او اگر خداوند آدم و را ی؛ ز، گفتار دوم)1، بخش سوم، مسئلۀ 2006ناس، یئوک(آاست يضرور يخداوند امر

است.  ناسازگاربا عدالتش  ،درگذردآنها  ازهم اگر  .منافات دارداو  با رحمت ،دنکبه واسطه گناهشان عقوبت 

، بـه  رحمـت و عـدالت خـود    رفع تزاحم يخداوند برا ،رو نیاازعدالت اقتضا دارد مجرم به عقوبت برسد. 

وش گنـاه را خـود بـه د    آثارافت تا یم تجس، )5: 3وحنـا  ی(رساله اول ستیچ گناه نیه يه در وک ،حیصورت مس

ح یرد، هرگز تجسد مسک یرده بود و هبوط نمکو اگر حضرت آدم گناه ن ،)995، ص 12، ج1967ر، ی ی(تاپمولشدکب

  .)557، ص 2، ج1392گراث،  ک؛ م108، ص 1381؛ برانتل، 63، ص 1368(مولند، داد یرخ نم

۳۸     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

  سد:ینو یم یحیشمند مسیاند یکه جاننۀ آموزة تجسد، یشیدربارة پ

ت مشـغول  یحیسان مسیتوبات قدکو م» دیعهد جد«س یه به تدرکرمنگام یدر دانشگاه بارانم کدو نفر از هم

ـ یه عکر کن فیه اکافتند یجه دست ین نتیخود به ا یخیبودند، در خالل مطالعات تار ـ  یس ح، تجسـم و  یمس

 يهـا  هیه از دسـتما کساست یلک يها رده است، از ساختهک يرو ها انانس یه به زندگکتجسد خداوند است 

ر یرا در سـا آنهـا   ه مشـابه ک ییها الهام گرفته است. موضوعات و مضمون یونانیو  يهودی ینید يها سنت

  .)32، ص 1378، یکم(هینیب یز میترانۀ عهد باستان نیدر مد ینیر دکر تفیتعاب

 يو آمـدن او بـه جهـان بـرا     یخ، باور به تجسد و جسم گرفتن خداوند در قالـب انسـان  یبه شهادت تار

اسـت   ییخـدا  »شـنو یو«، ییشتر جوامع وجود داشت. در باور هندویت در بیحیش از مسیپنجات مردم، 

از  ،جهـان  يهـا  یاد شدن زشتیافولِ اخالق و ز يها دارد و در هنگامه )یا تجلی(تنزل  )Avatara(اوتارهه ده ک

از  یکـی را به جهان بازگرداند.  یکن يارهاکشود تا عدالت و  یظاهر م یبه صورت ناسوت یحالت الهوت

به ماننـد   ها اننجات انس يو برا .است ین تجلیه هشتمکاست  )Krsna (krisna)(شنهیرکاو  ین تجلیتر مهم

؛ 61ــ 57، ص 1362ر، ی؛ تن85، ص 1389نلز، ی(هشد و پس از مرگ، به آسمان بازگشت سترگ متجسد  یقهرمان

ه در آخرالزمان مجدداً تجسـم  ک ،وا ین تجلیشنو، بودا و دهمیو ین تجلی. نهم)124ــ 119، ص 1375ونس، یا

د یسوار بـر اسـب سـف    یه جوانکرد کظهور خواهد » کیالک«افته و به جهان باز خواهد گشت، در قالب ی

ـ (اه پر از شر و فساد شده، نجات خواهد دادکاست و جهان را  ت یحی. در مسـ )126ــ 124ونس، همـان، ص  ی

ز قبـر برخاسـته و بـه آسـمان نـزد پـدر       ه پـس از مـرگ ا  کـ وجود دارد  یسین باور دربارة حضرت عیا

را نجـات   ها انانس یومت جهانکل حکیو دوباره به جهان باز خواهد گشت تا با تش )51: 24(لوقا، بازگشته

  .)19: 11وحنا، یاشفۀ ک(مدهد

ا یـ  ي، فـرد یلکطـور  جنوب بـه  يایر دریا در جزاینگتن ی، واشزاسکمارر ین مصر باستان، جزاییدر آ

ـ از ا یکـی در شـرح  ، یمبلـغ مـذهب   یـک صـورت بودنـد.    انِ انسـانْ یا خـدا یـ ت یتجسم الوه يافراد ن ی

ـ بـزرگ در م  يا انـه ه در خکبود  يریار پیخداها گفته بود: مرد بس انسان رد. در کـ  یمـ  یان حصـار زنـدگ  ی

نشسـت و در آنِ   یبست مـ  چوب یبر نوعخود  انهخ يشود، در جلو یه قرار بود انسان قربانک ییروزها

رده بـود،  کـ جاد یره ایه در جزک يدیشدترس  دلیلرد. او به ک یطلب م یسه نفر انسانِ قربانا یواحد، دو 

  .)137ـ133، ص 1383زر، ی(جرج فرفرستادند یش مکشیاو پ يشدند و برا یره به او متوسل میاز سراسر جز

» دهنـده  ان نجـات یخـدا «ق.م بـه  307را در  گونـوس یآنتو پـدرش   وسیدمترونان باستان، ی يها یآتن

در  پرسـتش آنـان گماشـدند    يبرا یاهنکها ساختند و  خداوار، محراب يها انن انسیا يردند. براکملقب 

 یقـ یحق ياو تنهـا خـدا  «گفتند:  یشان میآمدند و به سرود و رقص پرداخته و در آوازها یگرد م ها انابیخ



   ۳۹هاي مسيحي  ترين آموزه اي يوناني ـ رومي محتوا و ساختار شاخصه سرچشمه

بـه صـورت اجسـام     بـوده و  یتشـخص انسـان   يان، دارایونانیان یخدا ،یلکطور . به)137(همان، ص »است

و  يمـار یب. العـاده بودنـد   فوق يها ییتوانا يه داراکبود این گران یبا دآنها  شدند. تفاوت یر میتصو يماد

ـ ه اکـ ن بـود دچـار فنـا شـوند     کـ مم یرمعمـول یط غیراه نداشت و فقط تحت شراآنها  ز دریب نیآس ن ی

رد، جبـران  کـ  ید مـ یـ شـان تجد یها ان را در رگیه خـون خـدا  ک یغذا و شراب یبا خوردن دائم يریفناپذ

  .)38، ص 1999لز، ی؛ ما182، ص 1985رت، ک(بِرشد یم

ـ بود، در ا یماب یونانیه ظهور و رشد آن در دوران ک ،تیحیمس ورود رفت. یر پـذ یز تـأث یـ ن عرصـه ن ی

از اصـل   يه متقدم است، اثـر ک ،ل مرقسیاست. در انجرصد د قابل یبحث تجسد، در عهد جد یجیتدر

اعتقاد بـه تجسـم    ينه را برایزم یبه نوع ،و لوقا یل متیشود، اما انج یده نمید یسیر عیکدر پ یتجسم اله

 يح موجـود یمس :ه اظهار داشتکرسول بود  پولسبار  نینند. اولک یح آماده میمس یسیر عیکت در پیربوب

بـول  را ق یر انسـان یکـ خود تنزل فرموده و صـورت و پ  یول ،دارد یعت و ذات الوهیه طبک یاست آسمان

  .)624و  617، ص 1372.ناس،  ی(برده استک

ه و کیـ ان انطاک(مشـر يهودیریغ يهـا  ان امـت یـ ت در میحین مسییغ آی، نشر و تبلپولسن هدف یتر مهم

؛ 9(اعمـال رسـوالن بـاب    ت و رسالت داشـت یح مأموریمس ياز سو ،خودش يه به ادعاکگر) بود ید يشهرها

گانـه  یباي  اندیشـه ، نزد آنـان  »حایمس«و اصطالح  یسیحضرت ع او در مورد يهودیشۀ ی. اند)8ـ7: 2ان، یغالط

نداشـت.   یخاصـ او معنـا و مفهـوم    ين اصطالح برایل بزرگ نشده بود، ایان اسرائیه در مک یسکرا یبود؛ ز

ار کـ ند، کغ یدانستند، تبل یم یرا تنها بشر و رسول اله یسیه عک ،عقوبیو  پطرسخواست همانند  یاگر او م

ه متناسـب  کـ  ،گـر یها را معتقد و متقاعد به خود سازد، از راه د آن امتاینکه  يبرا ،رو نیارد. ازب ینم ییبه جا

ر غالـب  کد و به عنوان تفییرا تأ یونانیفلسفه و فرهنگ  ي. واست شدهوارد بود،  كشۀ آن اقوام مشریبا اند

اتش نشـناخته بودنـد،   یـ را در ح یسـ یه هرگز عک ،يهودیری، اقوام غل دورانتیورد. به گفته ک میغ یتبلآن را 

و » خداونـد «، یسـ یه عکگفت آنها  به پولسرو،  ازاینرند. یبپذ یان منجیوة خدایتوانستند او را جز به ش ینم

ـ با ،د استیجاو یه طالب زندگکاست و هر  يدر جسم بشر یروح اله  یسـ ید نفـس خـود را بـا روح ع   ی

ان یـ هودیتـر از   ، قابل قبولپولسان مجاور کمشر ي، برایمآب یونانیج عصر یم رایمتصل سازد. استفاده از مفاه

  .)75ـ73، ص 1380، یلخانی؛ ا25، ص 1389؛ والز، 689، ص 3، ج 1371؛ دورانت، 617، ص 1372ناس، .ی(ببود

 يعرضۀ نهضت نوپـا  ين فرصت برایرا بهتر یونانیات ی، الهیحین مسیسان نخستینو هیاز دفاع یبرخ

 يهـا  ن هم محتوا و هم ساختار آمـوزة تجسـد از سـنت   ی. بنابرا)93، ص 1381ن، کلی(ودانستند یت میحیمس

 يقتاً هـم خـدا  یح، حقیمس یعنی، يظاهر ين معنایهم  بعدها آموزة تجسد، به وام گرفت. یرومـ   یونانی

۴۰     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

، یـک (هم) مطرح شـده اسـت  451السدون (که و یقین يانسان باشد، در شورا یکمتجسد باشد و هم واقعاً 

ـ  ک«ه که یقین يم شورایبر تعال ،السدونک ي. در شورا)326، ص 1386 خداونـد بـه خـاطر مـا در      یلمـه ازل

؛ 103، ص 1377شـل،  ی(مده شـد یـ د و اصرار ورزکیتأ، »ده...یمجسم شده و انسان گرد یسیع يعت بشریطب

 گـرفتن   لکت و شـ یـ سـا بـه تثب  یلکها در دورة پدران  ن اعتقادنامهیتدو ،نی. بنابرا)245ـ241، ص 1981لر، یم

  رد.ک کمک یحیمسالهیات 

  فدا

. )4ــ 1، ص 2005(والش، است یکاتولک يها ن آموزهیتر یاز اصل یکی )Redemption, Ransom(»هیفد«ا ی» فدا«

، 627، ص ق1412(راغـب،  نـد ک یه انسان را از درد و رنج حفظ مکاست  یعوض ين واژه، در لغت به معنایا

ـ (تثنار رفتـه کـ  از جسد به یغالباً دربارة خالصم، یدر عهد قدن اصطالح، ی. ا)155، ص 6 ، ج1371، یقرش : 7ه ی

: 20، ی؛ متـ 15: 9ان، ی؛ رساله به عبران14: 2طس، ی(تآن يامدهایاز گناه و پ ید، اشاره به خالصی، اما در عهد جد)8

ــدگ ی، خالصــ)28 ــر یاز بن ــ(غالطعتیش ــدمت   ک، و )5: 4ان، ی ــود در خ ــت خ ــتعمال وق وشــش در اس

 یح بـا قربـان  یه مسکاست  ییبها ي. آموزة فدا، به معنا)645، ص 1383س، ک(هااست )16: 5ن، ای(افسسخداوند

به دنبـال   ،افتهی ییرها» یگناه اصل«و اسارت » مرگ«از چنگال  ها انب، پرداخت، تا انسیصل يخود بر رو

؛ برانتـل،  121، ص 1969؛ والـوورد،  21ــ 12: 5ان، یـ (رومدیـ ت فـراهم آ یبشرهمه  يو خشنود یت الهیرضا ،آن

  .)284، ص 1944، یک؛ برادر107، ص 1381

 یبرخـ  ی. حتـ )107، ص 1381(برانتـل،  ه بـوده اسـت  ین امرِ فدی، همیسیافتن عیداساساً هدف از تجس

ن یهمـ  ،هـا  اننش عالم، فرشتگان و انسـ یخداوند از آفر ییمقصود نهاه کاند  گفتهه یت فدیو در اهمباالتر 

ـ ا ياجرا يبرا یانکشده تا مه بوده است. جهان خلق یعمل فد ـ انگ ن عمـل بـزرگ و شـگفت   ی ز باشـد.  ی

  .)387ـ385و  4ـ1، ص 1868سر، (ادورده مشغول شوندیفرشتگان خلق شدند تا به عمل فد

از نقـاط جهـان،    ياریشـدند، در بسـ   یه خدا انگاشـته مـ  ک ییها انشته شدن انسکن ییه و آیلۀ فدئمس

شـتر  یج در بیرا ي، باور به فدا از باورهایح برخیه است. به تصرونان و روم متداول و مرسوم بودیژه یو به

 یتراپرسـت یونـان باسـتان، عقائـد م   ی، ییایتالی، ایکیزکم يها نییت، مانند آیحیش از مسیپ ییابتدا يها نییآ

رسـوالن  سایر و  پولس ياز سو ،هاترانه، بوده و بعدیمد يایپرستان اطراف در ان بتین روم و در میسرزم

. در )153ــ 151، ص 1993، ی؛ شـلب 33، ص 1368تـاب؛ مولنـد،   کباچـۀ  ی، د1362ر، یـ (تنت وارد شده استیحیبه مس

ـ تالیشـدند. در ا  یمـ  یآتش، قربان يندة خداینما يها انبار، انس یک، هر چهار سال یکیزکم يها نییآ  يای

نـدة  یه نماکـ  یانشـتن انسـ  که تحت نفوذ رم بودند، رسـم  ک يگرید يشورهاکا و یباستان، فرانسه و اسپان



   ۴۱هاي مسيحي  ترين آموزه اي يوناني ـ رومي محتوا و ساختار شاخصه سرچشمه

ت یبشـر  یخالصـ  يترا برایتراپرستان، میدة می. به عق)661و  653، ص1383زر، ی(جرج فرخدا بود، معمول بود

پسـر  اندیشـه  ، ل دورانتیو. به گفتۀ )152، ص 1993، ی(شـلب سپرده شد كشته شد و به خاکآنان  از گناهان

ت یحیش از مسـ یان پیاز اد ياریان، در بسگریشته شدن در راه گناهان دکدهنده بودن و  خدا بودن، نجات

، یـک زکدر م» وئاتـل کوتسـال  ک«در مصـر،  » هـوروس «در هندوسـتان،  » شـنا یرک«مانند  .ده شده استید

، ص 1380(دورانـت،  نجات بشـر مـرده بودنـد   دلیل ه به کر یصغ يایدر آس» سیآت«ونان و یدر » زوسیونید«

نـد،  ک یح اطالق مـ یبه مس پولسه ک(خداوندگار)  )Kurios(»وسیورک«واژه . )689، ص 3، ج 1371؛ همو، 416

ـ دبـه   ،ونـان یه و یسـور  يهـا  شکیه کبود  یهمان عنوان  یرا عملـ  يمـرد و رسـتگار   یه مـ کـ  زوسیونی

  .)689ص  ،3ج  ،1371(دورانت، ساخت، داده بودند یم

در  حیه مسـ کـ جـا  ؛ آنشـده اسـت   »فـدا «به مفهوم  يا صرفاً اشاره ،یل متّیدر انج یحیدر سنت مس

بـه   ياریه در راه بسـ کد ین است خون من در عهدجدیا«لحظات آخرِ عمر خطاب به شاگردانش فرمود: 

ـ ا یتاب مقدسـ کن منابع یتر روشن یول .)28: 26، ی(مت»شود یخته میجهت آمرزش گناهان ر در  ،ن آمـوزه ی

رسـول (اول   يوحنـا یدر رسـالۀ   .)8ـ6: 2ان یپیلی؛ ف18: 5ان ی؛ روم3: 1ان، ی(عبرانشود یافت می پولس يها رساله

ه، حـداقل در  یـ فد يم در محتواییت اگر نگویحیرسد مس یبه نظر م ،نیز آمده است. بنابرای) ن2: 2وحنا، ی

  ر نبوده است.یتأث یقسمت ساختار ب

  نيگناه نخست

بـدون  ه ک اي گونه است، به یحیات مسیم الهکاز اصول مح یکی ،نی، آموزة گناه نخستیحیهان مسلااز نگاه مت

ـ ا ی. خاسـتگاه اصـل  )153، ص 1997(هلم، فاره بودن او، نامفهوم و نامعقول استکح و یدة مسیآن، ا ن اعتقـاد،  ی

ـ   یاز او سـخن پـیش  ان) اسـت و تـا   یـ د (مانند رساله به رومیدر عهد جد پولس يها رساله ، در یاز گنـاه ذات

ابِ گنـاه  کـ پـس از ارت  ضـرت آدم . به باور او، ح)249، ص 1903  (تنانت،ت مطرح نشده استیحیجهان مس

ن داشـت، از دسـت داد.   یـ ش از ایه پکرا  یو تقدس کیاز باغ عدن، پا )Fall(وة ممنوعه) و سقوطی(خوردن م

ه از او بـه  کـ آلـود   فاسد و گناه یعتیبا طب ،پس از او يها انها محروم مانده و همۀ انس مالکز از آن ینسل او ن

بـا آمـدن   ن رنج، یهستند. ا  جد خود در رنج ياز خطا ها ان. در واقع، انسنهند یگام م یاند، به هست ارث برده

  .)162تا، ص یسن، بی؛ ت323، ص 1992ن، کی(مسدیاد ما رسیبه فر یض الهیفرو،  ازاین. عت رفع نشدیشر

همراه با سرشـت انسـان    یگناه اصل: ترنت، معتقد است ياز شورا يروی، به پیکاتولک يسایلک

را در  یه نقـش اصـل  کـ  ی. شخصـ )409ـ401بند   ،1994زم، کیتک(شود یمنتقل م» تیا تبعبا تولّد و نه ب«

ان کـ ودکرده بود، کن است. اگر حوا بدون آدم گناه یبه فرزندانش دارد، پدر نخست یانتقال گناه اصل

۴۲     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

مـادر  . د از پـدر اسـت  یال، تولدة متخصصان، اصل فعیرا به عقیشدند؛ ز ینم یآنان گرفتار گناه اصل

، گفتـار  81، بخش دوم، قسمت اول، مسئلۀ 2006ناس، یئوک(آندک یجاد میرا ا كودکو منفعل  يا اصل مادتنه

 .)52، ص 1، ج 1384ترز، یاول و پنجم؛ پ

ن یـ ه بر اکست، بلیعت و ارادة انسان نیامل طبک یت معتقد به تباهیحی، مسیامد گناه ذاتیالبته دربارة پ

عـت  یه قـبالً در طب کـ  يآن نفـوذ ؛ ده اسـت یـ ب دیف شده و آسـ یضع اندکیه ارادة انسان، تنها کباورند 

ـ بگو یسـ کاگر «د: یگو یباره م نیترنت در ا يگر ندارد. شوراینون دکس او داشته، احسا ه اراده آزاد کـ د ی

؛ ص 1368(مولنـد،  »ر شـود یفکد تیستاده بایش، باز ایت خویا از فعالین رفته یان آدم از بیانسان پس از عص

  .)602ص ، 1389 ،یه و باغبانزاد ؛ رسول62

، پـولس  یط زنـدگان یط و محـ یشـرا  یبا بررسـ ه کادآور شد ید ین، باینۀ آموزة گناه نخستیشیپرة بادر

  اند: داشته ی، نقش مهمپولساز  يرکن تفیه در بروز چنکرد کرا مطرح  یتوان عوامل یم

 يهـود ی يم و باورهـا یاز تعالر متأث ،در ابتداج آن یسقوط آدم و حوا و نتان، یاز گناه نخست پولسشۀ یاند

هـود را  یعت یات و شـر یم، الهیدر زمرة آنان بوده و در اورشل يرا او روزگاری؛ ز)250، ص 1903(تنانت، اوست

 يهـا  از گـروه  یکـی  ،انیسیفر. )9، ص 1993(پالما، متعصب مبدل شده بود یسیفَر یکو در آنجا به فراگرفته، 

 )يالدیم34(در حدود سال  یسیدارش با حضرت عیاشفه و دکلد تا زمانِ ماز هنگام تو پولست هستند و یهودی

توان گفـت:   یبه جرأت مرو،  ازاین .بوده است یسیسال، فر یبه س یکنزد یعنی؛ )2، ص 11، ج 1981(اشرودر، 

ـ ین تـأث یـ ن امر در ایتر ییرا دارد. ابتدااز خود  ار بعدکدر اف يرگذاریت تأثیسال، قابل ین مدت سیا أثر، ر و ت

به صورت مفصـل  است و آنان افتاده  يه براکاست  یداستان گناه آدم و حوا در باغ عدن و اتفاقات و حوادث

دارند نظر  ن مطلب اتفاقی، بر ايهودیدانشمندان . ش، باب دوم و سـوم) یدای(سفر پشده استبیان در اسفار تورات 

شه بـار گنـاه   یهم يگذاشته و نسل آدم براتأثیر ن بعد از آنا يها بر همه نسل ،ه گناه آدم و حوا در باغ عدنک

عـالوه  . )114، ص 1350هن، ک(مرگ و رنج بود یه علت اصلکن گناه بود یهم. شدک یاجداد خود را بر دوش م

 یاسیق یکی: دارد ییها شباهت پولس يها شهیه به اندکهود برشمرد ین یرا در د يگریتوان امور د یم ،نیبر ا

ردند: کو گناه آدم و حوا صورت گرفته و اظهار  ين مورد گوسالۀ سامریب يهودین ه توسط دانشمنداکاست 

ت ینون در سرنوشـت بشـر  که تـا کگذاشت  یاز خود باق یۀ شومکلسامري ه گناه پرستش گوسالۀ کهمچنان

  .)114ص ، 1350هن، ک(مؤثر بوده است يبعد يها ز بر همۀ نسلیداشته، گناه آدم و حوا ن ییر سویتأث

ان یـ مرسـوم در م  ياز باورهـا  یکیرا یگردد؛ ز یل برمیاسرائ یز به قوم بنین يهودین باور یاسرچشمۀ 

 يضـرورت داشـت تـا بـرا    رو،  ازاینبود. » نفر یک یل نافرمانیبه دل یمفهوم گناه جمع« ،لیاسرائ یقوم بن
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 يهـا  نمونه از یکی. )2196، ص 3، ج 1385نر، ی.وای(پگرفت یصورت م یفارة جمعکهوه، یفرونشاندن خشم 

وشـع، وعـدة   یافت، خداونـد بـه   یوفات  یحضرت موس یه وقتکاست وشع آمده یتاب کدر  ،روشن آن

ـ ماننـد جتّ آنـان   يرو شیپـ  يهـا  نیسرزمهمۀ نعان و فتح کنا، عبور از اُردن به یس يخروج از صحرا ان، ی

ـ این ). با وجود10: 3وشع، یان را داده بود(یبوسیان و یآمور  ين عـا یان در سـرزم یـ مورل از آیاسـرائ  ی، بن

ـ یردند. کفرار بقیه شته و کو شش نفر  یخورده و س یست سختکش ه از خداونـدگار  کـ لش را یوشع، دل

ه کـ  یاز غنـائم  یو بخشـ رده، کـ از عهد خداونـد تجـاوز   رده، کل گناه یه اسرائکد ید، پاسخ شنیهوه پرسی

ـ کعخـان ابـن   ه کـ ن بـود  یقت ایخود نهاده است. حق یهوه بود، در اسباب شخصیوقف  انـه،  یمخف یرْم

مـۀ او  یل را در خیوشـع، وسـا  یرده و سـربازان  کار که انکخود برداشته بود و پس از آن يرا برا ییزهایچ

بـه  ن، یدر آتـش سـوزانده شـدند. بنـابرا    » عخور يواد«وانات او سنگسار و در یو ح  افتند، او و خانوادهی

ـ  رد، کضب ل غیاسرائ یخداوند بر قوم بنفر، ن یکانت یخدلیل  بـردن   نیو وعدة خود را برداشت و بـا از ب

  .نر، همان)ی. وای؛ پ7وشع، باب ی(دیروز گردانیان پید و بر آموریاو، آن قوم را بخش

ن و فاسـد بـودن   یبودن گناه پدر و مادر نخست یبه موروث يچ اعتقادی، هپولسخالف ه ان بیهودیالبته 

ـ  يه انسـان ذاتـاً موجـود   کـ اعتقـاد دارنـد   ز یـ ن معنا نیرا آنان به ایذات بشر ندارند؛ ز گنـاه اسـت. در    یب

ـ ، »ده اسـت یه هنـوز طعـم گنـاه را نچشـ    کساله  یک كودکمثل « :است گونه آمده نیتلمود ا يها تهنوش ا ی

چ یه در هنگام تولـد هـ  کگونه  همان یعنی؛ »ه در لحظه مرگ مانند لحظه تولد باشدک یسکخوشا به حال «

  .)1350هن، ک(باشد كاز گناه پا زینداشته وقت مردن ن یگناه

رده، امـا فـرم و سـاختار آن را    کق اقتباس ین را از عهد عتیگناه نخست يمحتواهرچند  ،پولسدر واقع 

، ج 1371(دورانـت،  تیحیاز ظهور مسـ پیش قرن  یک، از یرومـ   یونانیدر جهان ها گرفته است.  یاز گنوس

ـ ، نظر)17و 16، ص1374، یلخانی؛ ا707، ص3 و  )gnostism(گـري  یماننـد گنوسـ   یعرفـان  يهـا  فلسـفه هـا و   هی

 يو جسـم مـاد   يریـ جـان اث  یعنی ،عت دوگانۀ انسانیه قائل به طبکوجود داشت  )hermeticism(یهرمس

او بـا   یسـت یو همز» پـدر نـور  «ستگاه خود نـزد  یبا هبوط آدم از زکه بودند،  یمدع ،ن دو فلسفهیبودند. ا

ـ ا هـا  انگرفتـار شـد. انسـ    ياو در جسـم مـاد   يریاث، جان يدر جهان پست ماد» عتیطب« عـت و  ین طبی

ـ از درگ يریجان اث یی، در رهاين، رستگاریاند. بنابرا ن خود به ارث بردهیرا از والد یستیهمز خـود   يری

  .)2200ـ2198، ص 3، ج 1385نر، ی.وای(پننده نهفته استک با مادة تباه

ن یتـر  از مهـم  یاختصـار بـه برخـ    بـه د یان، باینوسدگاه گیبا د پولسدگاه یدادن ارتباط د نشان يبرا

از » جـان انسـان  « ییان، بحث از نجات و رهایاز مباحث مهم گنوس یکی کرد:ان اشاره یگنوس يها یژگیو

۴۴     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ه روح انسان در آن گرفتار شده اسـت. آنـان   کاست  ي، شرّياست. به باور آنان، جهان ماد» يجهان ماد«

ف جهـان  یدر توصـ کـه   طـوري  به نند،ک یمعطوف م يه و جهان مادبه جسم و ماد یو نقصان یمنف ینگاه

ـ ن پـولس . در آثـار  )43، ص 1992(جـونز،  انـد  ردهکچال استفاده  اهیاز الفاظ زندان و س يماد ـ ز ای ت یـ ن ثنوی

دار  مـان یهنـه ا کعـت  یو طب یف انسـان یعت ضعیجسم را طب يو. براي نمونه، خورد یبه چشم م یگنوس

ج   ،2003نتـاش،  کی(م»آورنـدة گنـاه اسـت   دیپد«، دشمن خدا و يآلود عت گناهیطب نیمعتقد است: چنداشته، 

در تـنش بـا جسـم تصـور      يروح را امرد. در مقابل، یتواند خدا را خشنود نما یو هرگز نم )539، ص 11

  .)11ـ5: 8ان، ی(رومندک یم یمعرف یات و عدالت و الهیند و آن را سبب حک یم

: ردنـد ک یم میترسگوناگونی  يها صورت ،(روح انسان)يریجان اث ییها در باب نجات و رها یگنوس

توانـد   ینمـ  ،یالهـ  یمنجـ  یکو بدون دخالت  ییتنها ه انسان بهکبود این ها  یگنوس يها از صورت یکی

ن کـ ه نجـات را مم کـ  یالهـ  ين آمدن موجودییپا، عبارت بود از: یدخالت اله يخود را نجات دهد. برا

از  هـا  اننجـات انسـ   يه براکدانست  یم یاله يح را موجودیز مسین پولس. )610ص ، 2، ج2005(بِران، سازد

  .)75ـ73، ص1380، یلخانی(اپا نهاده است كرده و به عالم خاک، قبول جسم یگناه ذات

بخش دربارة منشـأ   نجات یه آنان به دنبال معرفتکبود این انسان  ییرها يها برا یگر گنوسیصورت د

جهـان   يشود تا بتواند آزاد شـود و بـه سـو    یانسان م یجنبۀ اله ییمانع خودنماه کشر در جهان هستند 

ها، اعتقاد بـه سـقوط    یگنوس يها یژگین ویتر از مهم یکی ،نی. بنابرا)74، ص 1384ونگ، ک(ندکصعود  یاله

ـ نظ يراه نجات، در شناخت و معرفـت بـه امـور    یعنیق معرفت است؛ ی(سقوط روح) و نجات از طر ر ی

ـ ؛ اُ. گر450، ص 1992(جونز، یابد می... معنا ا وین دنیار روح در اوضع ناگو  پـولس . سـخن  )55، ص1377، يدی

و سـقوط   یرفت از اسارت گناه ذات ز راه برونین يوه کست؛ چراین اعتقاد نیشباهت به ا یب ،تیحیدر مس

  ست.یعمل قائل ن يبرا یداند و نقش یح میمان به مسیانسان را از سنخ شناخت و ا

 یات گنوسـ یاز نظر يریگ را با وام یبودن گناه ذات یآلود بودن ذات و موروث ، گناهپولساینکه اصل ح

و  یو مبـان  یر گنوسـ کـ را بـر اسـاس تف   پـولس  يهـا  اند، رساله ردهکتالش  یبرخ ،رو نیرد. ازاکمطرح 

 .)1975(پاگلز، ر قرار دهندیمورد تفس یچارچوب گنوس

  يريگ جهينت

رون و بـه  یـ ت را از تـن ب یهودیه، لباس کیونت در انطاکم و سیاورشل كاز تر پس ،یحین مسیامت نخست

ت پـس از  یحیه مسـ کـ  ،رسـد  یاند. به نظـر مـ   ملبس شده یمآب یونانی یعنیج آن دوران، یر غالب و راکتف
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گـر،  ید يخـود بپـردازد. از سـو   الهیـات   بـه امـر انسـجام و نظـم در    باید ان، یهودیاز  ییاستقالل و جدا

در  يبسـیار  ينظرهـا  ها و اختالف گر، با نزاعید ینیمانند هر د ،ات خودینخست ح يها قرنت در یحیمس

بـا   يالدیمـ  500تـا   100سا در قـرون  یلکرسوالن و به دنبال آن، پدران رو،  ازایند مواجه بود. یمورد عقا

  باورها زدند.   یدست به سازمانده یمآب یونانیدوران  يها ها و مقوله شهیاستفاده از اند

خو  یرومـ   یونانیر و فرهنگ که با فلسفه، فکرا  ییها امتاینکه  يسا، برایلکرسوالن و پدران 

ن یرا بهتـر  یمـآب  یونـان یوه و فرهنـگ  یل سازند، استفاده از شـ یگرفته بودند، به خود متقاعد و متما

تجسـد را  ث) و یت(تثلیها مانند الوه از آموزه یبرخرو،  ازاینخود به حساب آوردند.  يفرصت برا

ردند. در مـورد  کر یتفس یونانی يها در مقولهلحاظ محتوا و هم از لحاظ ساختار،  امل هم ازکطور  هب

ن، با اقتباسِ ساختار از فرهنـگ و فلسـفۀ   یمانند فدا و گناه نخست ،ه محتوا موجود بودک يا هر آموزه

نه ین زمیسا در ایلکو پدران  ه رسوالنک يدیلکم آن پرداختند. عالوه بر نقش ین و تنظییبه تب ،ونانی

ل کیرا تشـ  ییسـا یلک يشـوراها ، یرومـ  يامپراتـور  ياقتباس از سـاختارها  بات یحیردند، مسکفا یا

مورد  یاتیهرالیو غالهیاتی  و مسائل بزرگ آمدند یهم م گرددر آن جهان  يها همۀ اسقف هکداد  یم

بـه صـورت    ،فـت و سـرانجام  گر یو بحـث قـرار مـ    یابیـ ن شوراها مورد ارزی، در درون ااختالف

  گرفت. یب قرار میاعتقادنامه مورد امضا و تصو

بـا توجـه    یگردد، ول یا مصر برمیها به هند و  ن آموزهیۀ ایشه و پایه رکوجود دارد  يچند شواهدهر

بـوده اسـت و فرهنـگ و    » یمـآب  یونـان ی«در دوران  ،آن یز رشـد و بالنـدگ  یت و نیحیظهور مساینکه  به

ن دورة یـ گـر، در ا یبـه عبـارت د  و  در اوج بـوده اسـت   یحیمسـ ـ   یدر دوران رومـ  یانونی يها شهیاند

تعامـل   یونـان یشـۀ  یت بـا اند یحیها، مسـ  گر فرهنگی) بر دیونانی( یطرة فرهنگ هلنی، به سبب سیخیتار

ـ اسـت. افـزون بـر ا   نزدیـک  بـه واقـع    ،یحیدر سنت مس یونانیرش نفوذ سنت یداشت، پذ يشتریب  ،نی

 يبـرا  یمـت الهـ  کح، حیالد مسـ یش از مـ یرا در پ یونانی يها ، انتشار تمدن و دانشیحیشمندان مسیاند

سـان  ینو هیـ ز دفاعیـ و ن یحیانگـذار مسـ  ی، بنپولس یدانند. حت یل او میح و نشر انجیظهور مس يساز آماده

تفاده د آن اسـ ین عقاییا تبیت و یحیغ مسیتبل يج برایر راک، به عنوان تفیونانیاز فلسفه و فرهنگ  یحیمس

از  ،سـان آن ینو هیـ ت و دفاعیحیمس، یز رومیخ حاصل كو خا یونانیاگر نبود بذر اینکه، جه یردند. نتک یم

  بردند. ینم ییار به جاک، آنهاز انسجام در یها و ن شهیباورها و اند يریگ لکلحاظ ش

۴۶     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

  منابع

 طه. ،، قمیناردستا یمانیم سلی، ترجمۀ عبدالرحها مسیحیت و بدعت، 1377 ،، جوانيدیاُ. گر

 نا. بیروت، بی ،الفداء تاریخ، 1868 ،وناثانیادوردسر، 

 .31ـ  16ص ، 35و  34ش   ،معارف، »مذهب گنوسی«، 1374 ،ایلخانی، محمد

 .الهام ،، تهرانمتافیزیک بوئتیوس(بحثی در فلسفه و کالم مسیحی)، 1380،  ـــــ

 ریاساط تهران،، یفرخ، ترجمۀ باجالن شناخت اساطیر هند، 1375ا، یکونس، ورونیا

 ی.ننشر  ،تهران فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی،، 1379 ،آذرنوش، آذرتاش

 .نگارش تهران،، تحقیقی در دین مسیح، 1368ن، یالد ، جاللیانیآشت

 .108ـ83، ص 4، ش معرفت ادیان، »گیري کلیساي مسیحی نقش پدران کلیسا در شکل«، 1389 ،باغبانی، جواد

 .ان و مذاهبیز مطالعات ادکمر قم،، ي، ترجمۀ حسن قنبرآیین کاتولیک ،1381 ،برانتل، جورج

 .یانتشارات و آموزش انقالب اسالم تهران،مت، کاصغر ح ی، ترجمۀ علتاریخ جامع ادیان، 1372. ناس، جان،  یب

 شگاه کتاب مقدس.جا، آموز ، ترجمۀ آرمان رشیدي، بیهاي پولس به غالطیان و رومیان بررسی رساله، 1993 ،پالما، آنتونی

 .سعاد تهران،، گروه مترجمان، ها فرهنگ تاریخ اندیشه،  1385پ، یلینر، فی.وایپ

 .ان ومذاهبیقات ادیز مطالعات و تحقکمر قم،، یقین توفی، ترجمه حسیهودیت، مسیحیت و اسالم، 1384 ،یترز، اف ئیپ

 .االسالمیۀسید عبدالرحیم خلخالی، چ دوم، تهران، دارالکتب  ، ترجمۀپرستی در آیین کلیسا هاي بت افسانه، 1362تنیر، محمدطاهر، 

 یشۀ جوان.انون اندک تهران،، درآمدي بر کتاب مقدس و الهیات مسیحی، 1393اء، ی، محمدضيدیتوح

 .يات ابدیح تهران،ان، یائلیک، ترجمه ط. مالهیات مسیحی تا،  ، بیيسن، هنریت

 .آگاه تهران،روزمند، یاظم فکه ، ترجمي زرین شاخه، 1383مز، یزر، جیجرج فر

 .المکتبۀ البولسیۀمنشورات  ،، بیروتالقرآن معجزةنظم القرآن و الکتاب: ، تا(الف) یب، وسف درهیحداد، 

 .ۀالمکتبۀ البولسیمنشورات ، روتی، بالمسیحیۀالقرآن و ، تا(ب) ـــــ ، بی

 .ینیامام خم یو پژوهش یمؤسسه آموزش م،ق، الوهیت در مسیحیت: بررسی تحلیلی و انتقادي، 1392ر،یخواص، ام

 ی.انقالب اسالم تهران، ،گران، چ سومیت و دید عنایترجمۀ حم، تاریخ تمدن، 1371 ،دورانت، ویل

 ی.و فرهنگ یعلم تهران،، چ چهاردهم، یاب خوئی، ترجمۀ عباس زرلذّات فلسفه، 1380،  ـــــ

 .یملّ يامجلس شور تهران،، نامه لغت، 1335 ،برکا یدهخدا، عل

 دارالقلم.، ، بیروتالمفردات فی غریب القرآنق، 1412بن محمد،   نیراغب اصفهانى، حس

 .ینیامام خم یو پژوهش یسسه آموزشؤم قم،، شناخت مسیحیت، 1389، یباغبانجواد زاده، عباس و  رسول

 ونت امور اساتید و دروس معارف اسالمی.نشر معا  قم، ،، چ دومدرآمدي بر تاریخ و کالم مسیحیت، 1376 ،نژاد، محمدرضا زیبایی



   ۴۷هاي مسيحي  ترين آموزه اي يوناني ـ رومي محتوا و ساختار شاخصه سرچشمه

 .مکتبۀ النهضۀ المصریۀ، الطبعۀ العاشرة ،قاهرة، ۀ) المسیحی2مقارنۀ االدیان (، ق1993 ،، احمدیشلب

 .60ـ25، ص 25، ش هفت آسمان، »پولس و شریعت«، 1384 ،ا، مهرابین صادق

 قم، جامعۀ مدرسین. ،چ پنجم، المیزان فی تفسیر القرآنق، 1417ن، یمحمدحس، سیدطباطبائی

 .اإلسالمیۀالکتب دار  ،تهران ،چ ششم، قاموس قرآن، 1371 ،برکا یدعلی، سیقرش

 یان و مذاهب.قات ادیز مطالعات و تحقکمر قم،، ي، ترجمۀ حسن قنبرتاریخ کلیساي کاتولیک، 1384 ،ونگ، هانسک

 زیبا. ،تهران ،گرگانی ، ترجمه امیرفریدوناي از تلمود گنجینه، 1350 ا.،راب.  ،کهن

 یس انبار مقار.رالقدی، دشرح رساله القدیس بولس الرسول الی اهل رومیۀ، 1992 ،ین، متکیمس

 تاب روشن.ک ،باج، تهرانید یسی، ترجمۀ عدرآمدي بر الهیات مسیحی، 1385ستر، یگراث، آل کم

  .ان و مذاهبیدانشگاه اد ،قم ،1ج ، درسنامۀ الهیات مسیحی، 1384،  ـــــ

  ادیان و مذاهب. ،قموحید صفري، ، ترجمه محمدرضا بیات، بهروز حدادي، 2ج، درسنامۀ الهیات مسیحی، م1392،  ـــــ

 . چ چهارم، تهران، امیر کبیر ،فرهنگ فارسی، 1364معین، محمد، 

 طه. ،، قمدرسنامۀ ادیان شرقی، 1386ان، یرستممحمدعلی و  یان عطار، علیموحد

 یر.بکریام تهران،، يح مهاجریو مس ي، ترجمه محمدباقر انصارتجهان مسیحی، 1368نار، یمولند، ا

 یان و مذاهب.قات ادیتحق ز مطالعات وکمر قم،، یقین توفی، ترجمه حسکالم مسیحی، 1377 ،شل، توماسیم

 ي.ابدت ایح ،جا یبچ دوم، ن، ینخست ی، ترجمۀ علتاریخ کلیساي قدیم در امپراطوري روم و ایران، 1981 ،لر، و. م.یم

 .ققنوس تهران،خواه،  قتیحق ي، ترجمۀ مهدپیدایش مسیحیت، 1385اردو، دان، ن

 ان و مذاهب.یاد ،د بخشنده، قمی، ترجمۀ احمدرضا مفتاح و حممسیحیت در جهان امروز، 1389والز، اندروز، 

 ی.جماعت ربان ،جا ی، بی، ترجمۀ مهرداد فاتحخداوند ما عیسی مسیحق، 1969 ،والوورد، جان

 ان و مذاهب.یاد ،، قميشهباز ی، ترجمۀ علفلسفۀ آباي کلیسا، 1389ن، یاوستر يولفسن، هر

، آسـمان  هفـت زاده،  ، ترجمۀ الیاس عارف»کیشی گانه در کتاب مقدس و ظهور راست خداي سه«، 1381 ،ویلکن، رابرت

 .92ـ39، ص 14ش 

 اهب.یان و مذاد ،، قمي، ترجمۀ حسن قنبردرآمدي به مسیحیت، 1393 ،جو يور، مریو

 یر.اساط ،تهران ،دوم ، چقاموس کتاب مقدس، 1383 ،س، مسترکها

 .انیتب ،، تهرانیم گواهی، ترجمه عبدالرحپلورالیسم دینی، 1378، جان، یکه

 مرکز مطالعات ادیان و مذاهب. ،، ترجمه عبدالرحیم سلیمانی و محمدحسن محمدي، قماسطوره تجسد خدا، 1386،  ـــــ

 یان و مذاهب.اد ،از مترجمان، قم یجمع ادیان زندة شرق،، 1389نلز، جان راسل، یه

 .متکح ،، تهرانيریر نصیده فرنودفر و امی، ترجمۀ فرصدر مسیحیت و پایدیاي یونانی، 1389گر، ورنر، ی

  .80ـ70، ص 155، ش کتاب ماه دینده فرنودفر، یترجمۀ فر ،»الهیات متفکران یونانی«، 1389یگر، ورنر، شهریور 

۴۸     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

Antoin, Faivre, 1995, The Eternal Hermes From Greek God To The AlchemicalMagus With Thirty 

Nine Plates, Trans. By Joscleyn Godwin, Phanes Press. 
Aquinas, Thomas, 2006, Summa Theologiae, New York, Cambridge University Press. 
Braun, Rene, 2005, “Gnosis” in the Encyclopedia of Chrisyian Theology, Routledge, Editor, Jean-

Yves Lacoste, New York & London. 
Broderick, Robert C., 1944,  "Power" in: Concise Catholic Dictionary, Minnesota, Catechetical 

Guild Educational Socieiy. 

Broderick, Robert C., "Paraclete  " in: Concise Catholic Dictionary. 

Burkert, Walter, 1985, Greek Religion, Harvard University Prees. 
Catechism of the Catholic Church, Ireland, Veritas, 1994 
Pagels, Elaine, 1975, The Gnostic Paul, Philadelphia, Fortress press. 
 Eliade, Mircea, 1987, The Encyclopedia  Of  Religion, vol 7, New York: Macmillan Publishing 

Company. 
F. Schroeder, 1967, “Paul, aposlest” in New Catholic Encyclopedia, The Catholic university of 

America, Washington, D. C. 

Mackintosh, H. R., «Sin(christian)», in: Encyclopedia of Religion and Ethics, Ed: james hastings, 

London, T. &. T. clark. 
Miles, Geoffrey, 1999, Classical Mythology in English Literature: A Critical Anthology, University 

of Illinoys press. 
Helm, Paul, 1997, Faith and Understanding, Eerdmans Pulishingco. Edinburgh University Press. 
Jonas, Hans, 1992, The Gnostic Religion: the Message of the Alien God And the Beginnig of 

Christianity, Boston: Beacon Press, third editon. 
Robert C. Broderick, "incarnation" in: Concise Catholic Dictionary. 
Tennant, F. R., M.A., B.Sc, 1903, The Sources Of The Doctrines Of The Fall And Original Sin, 

London: Cambridge. 
Topmoelier, W.G., "Salvation", In: New Catholic Encyclopedia, v. 12 
Walsh, Michael, 2005, Roman Catholicism: The Basics, London & New York: Routledge, by 

Taylor & Francis Inc. 
Webster, Merriam, 1999, "Theology" in: Encyclopedia Of World Religions, Wendy Doniger, 

Consulting Editor, Springfield, mass: Merriam- Webster, Inc. 
Nicholas de Lange, 2000, An introduction to Judism, Cambridge university press, Cambridge. 
Schaff P, 1919, Creeds of Christendom, Harper, New York. 
Walsh, Michael, 2005, Roman Cathilicism: The Basics, Routledge, by Taylor & Francis Inc, 

London & NewYork. 
 


