
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 در مسيحيت تجس دبررسی و نقد آموزه 

 محمدکاظم رضازاده جودی

 چکيدهچکيده
یکي از باورهای اساسي راست کيشي مسيحي است که اصول دیگری  «دتجس » ةآموز

با مجادالت کالمي متعددی چون تثليث و فدیه مبتني بر آن است این عقيده، از آغاز 
دربارة ماهيت و چگونگي اتحاد دو طبيعت انساني و الهي در عيسي مسيح و نحوة کاربرد 

ابتدا منشی پيدایش نظریه   در این مقاله، زبان شناختي آن، در قرون متیخر مواجه بوده است.
کتاب  د و شواهدی بر طبيعت انساني و الوهي مسيح، از منبع اصلي مسيحيت یعنيتجس 

مقدس و نيز اعتقادنامه کالسدون بررسي شده و سپس دو رویکرد عمده اندیشمندان 
نهایت نقدهایي بر  در گردیده و مسيحي درباره آن، یعني مفهوم حقيقي و مجازی، تبيين

 است. . مطرح شده . . بودن و بودن، متناقض نامفهوم  رویکرد اول مانند:

مفهوم   طبيعت انساني، ذات متناقض، اتحاد،، طبيعت الهي، تجس د: یکليدن اگواژ
 حقيقي، مجازی.
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 مقدمه

شـده   در مسـيحيت مطـرح   ددتجستجسو باور به سرشت الهي او، در آموزة   السالم( )عليه "مسيح"انگاری  خدا
است و ارتباط تنگاتنگي بـا   (christian orthodoxy) کيشي مسيحي که یکي از باورهای اساسي راست

دارد، زیرا یکي  از ارکـان   (The atonement) «فدیه»و  (The trinity) «ثليثت»اصول دیگری چون 
فرض، الوهيـت او را   ها، پيش تثليث، خدای پسر یعني عيسي است. و مرگ او در مقام فدیه گناهان انسان

آن های متعددی دربارة این اعتقاد، از آغاز تاکنون، مطرح بوده و هست که بخشـي از   دارد. اما پرسش بر در
 شود. شناسي دین مربوط مي به حوزة کالم و برخي دیگر که جدیدتر است به زبان

، به معنای برخورداری عيسـي از دو طبيعـت   «عيسي»خدا در پيکر انساني چون  تجسدتجسدباور به حلول و 
محدود و وابسته بـه عوامـل متعـددی      انساني و الهي است؛ براساس طبيعت انساني، او موجودی نيازمند،

نامحدود و واجد صفات مطلقي چون علم و قـدرت مطلـق    اش، قائم به ذات، و مطابق با ذات الوهي است،
بودن  خالق تواند جامع صفات متناقضي چون  است که عيسي چگونه مي است، پرسش اساسي در اینجا، این

هـي را  اش باشـد؟ نـاداني بشـری بـا دانـایي مطلـق ال       بودن به جهت انساني اش و مخلوق به جهت الوهي
ها، پا به عرصة هستي گـذارد امـا بـاز ازلـي و      زمان داشته باشد؟ در زمان معيني، همنون همه انسان هم

 ابدی باشد؟
شـناختي جدیـد و    های کالمي در این مورد است اما بـا رشـد تـیمالت زبـان     این همه، بخشي از سؤال

باز شناخته و به تمایز کاربردهای های مختلف اندیشه انساني را  های تحليل منطقي زبان که ساحت فلسفه
( 808: ص8306)آیـر،   ها، از جمله زبان علم، زبان دین و زبان فلسـفه و.... بـاور دارد   زباني هر یك از آن

است از قبيل:  است مطرح شده « تجسدتجسدعيسي خدای م»شناختي نيز، دربارة این گزاره که  های زبان پرسش
گذاری است؟ آیا معنای آن حقيقي یـا   یا بيانگر نوعي تعهد و ارزشایي ناظر به واقعيت است  آیا این گزاره

 ایي است؟ ایي نمادین یا اسطوره مجازی است؟ جمله
ایي را که در نيمة دوم قرن هفدهم شکل گرفت و سبب  ها، باید طرز تفکر علمي و انتقادی بر این عالوه

: 8330ر نظـر داشـت )کيوپيـت،    پدیدآمدن تعارض در اندیشة دیني مسيحيت سـنتي و انتقـادی گشـت د   
( از همان زمان بود که نقد تاریخي کتاب مقدس آغاز گشت که برای راست دیني مسيحي بسيار 860ص

آور بود؛ زیرا تحقيقات تاریخي در مورد اناجيل چهارگانه، بيانگر آن بود که انجيل یوحنـا   ناخوشایند و زیان
و لوقـا( از   )متي، مرقس  (synoptic Gospels) دتوسط یوحنای رسول نوشته نشده و سه انجيل هم دی

بيش از   ، تجسدتجسدانجيل یوحنا که نظریة  شناسي مسيح ( بنابراین38: ص8308تر هستند )هوردن،  آن معتبر
همين رویکرد در ميان محققان و نقـادان    هر متن دیگری در آن مطرح شده، به جد مورد تردید واقع شد،

انگاری  حثي دربارة شناخت عيسای تاریخي مطرح گردید و نظریة اسطورهجدید مسيحي تداوم یافت و مبا
خدا و پرستش او به نحو دیگری مجددا  مورد انکار قـرار   تجسدتجسدمسيح رواج یافت. به همين جهت مشکل 

 (.866: ص8338 گرفت )رابرتسون، 
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ـ  ، تحول کالمـي مهمـي در مسـيحيت،    «جان هيك»حال، به گفته محقق معاصر،  هر به ارة عيسـي  درب
نهـادن بـه    خـاطر ارج  عنوان خدای متجسد و دومين شخصيت تثليث، ضروری است و این امر، هـم بـه   به

حقيقت است و هم پيامدهای عملي مهمي برای ارتباط مسـيحيان بـا پيـروان ادیـان بـزرگ جهـان دارد       
 (.88ص  :8380)هيك، 

 و اعتقـاد نامـه کالسـدون    مقـدس کتـاب  گيری از منبع اصـلي مسـيحيت یعنـي     در این مقاله، با بهره

(chalcedonian creed)  هـای   بررسي و به پرسش تجسدتجسدو آراء و نظریات متکلمان مسيحي، مسئلة
 است.  ابتدای مقاله، پاسخ داده شده

 کتاب مقدسدر  تجسدتجسد

عهـد  هـای   های اندکي در دیگـر کتـاب   آگاهي از زندگي عيسي، بيشتر، از اناجيل چهارگانه و نيز اشاره
است. این اطالعات چندین تصویر متفاوت از او را که بـا یکـدیگر هماهنـگ نيسـتند،      آمده ، به دستجدید

عنـوان انسـاني    ( در اناجيل هم دید )متي، مرقس و لوقا( او بـه 80: ص8338سازند )کریستوفر،  مطرح مي
یوحنـا، او موجـودی   (. اما در انجيـل  80-80: 8، لوقا، 86  :8، مرقس، 88  :6است )متي،  ممتاز معرفي شده

(. در عهـد  6: 83اسـت )یوحنـا،    آسماني است که به زمين فرود آمده و دارای جاللي پيش از خلقت بـوده 
اسـت   عنوان انساني که رابطة نزدیکي با خداوند دارد و از بندگان خاص او است، مطـرح شـده   عتيق، او به
 (8-3: 33، حزقيال، 86-83: 3)دانيال، 

تصویر مختلف از عيسي در کتاب مقدس وجود دارد حال با تفصيل بيشتری بـه   کم، سه بنابراین، دست
 پردازیم: بررسي دو تصویر انساني و الهي از عيسي در کتاب مقدس مي

 بودن عيسی شواهدی بر انسان  الف(

 باورهای سنتي مسيحيت با تکيه بر دو انجيـل متـي و لوقـا بـراین نکتـه تیکيـد دارنـد کـه عيسـي از          
 شـده و   طبيعي در بيت اللحم به دنيا آمده، به نام پسر مریم و یوسـف شـناخته   ره، با تولدی فوقمادری باک

ها، از طبيعت  ( مانند همة انسان88-80: 8، لوقا،  80-88: 8است )متي،  در شهرهای ناصریه پرورش یافته
 تشـنه شـده، آب    ( بارهـا 80-86/80: 8اسـت )لوقـا،    انساني برخـوردار بـوده و تجربيـاتي انسـاني داشـته     

است، بارها گریه کـرده متحيـر و متعجـب گشـته، نسـبت بـه برخـي         غذا خورده و به خواب رفته نوشيده، 
 اسـت، در شـش جـای عهـد جدیـد، عبـاراتي        آمدها، اندوهگين شده، دانش و توان او محـدود بـوده   پيش

ـ     و شدن او دارد، در بيست وجود دارد که داللت بر اغوا  ه درگـاه خـدا دعـا کـرده و     شـش مـورد از انجيـل ب
 ( بـيش از  80: 88اسـت )لوقـا،    ایي از آسمان بـر او ظـاهر شـده و او را تقویـت کـرده      دنبال آن، فرشته به

 «پسـر انسـان  »است؛ عنواني که او غالبا  برای خود به کار برده  دوازده بار در جستجوی اراده خداوند بوده
 (Son of man)  83: 88 /لوقـا: 83  :80است )متي  انجيل آمده بار در چهاراست؛ این عنوان بيش از هفتاد /

 (.8686-83: 3یوحنا  86: 8مرقس 
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( 80-88، 8 کند که فرستاده خدا، )لوقا: ، عيسي به صراحت بيان ميعهد جدیدهفت آیه از آیات  و در سي
: 80، 83: 88 ( و نماینده خـدا اسـت )متـي،   8: 0، 86-38 :0، 83-83: 6همکار تالشگری برای خدا )یوحنا 

( عيسي رسالت خـود را تحقـق پيشـگویي اشـعيا     0، 3  ،0: 88 ،3: 83، 86-88: 88، 80-80: 8/ یوحنا 63
 ( 88-8  :66، 8-3  :80، 0-8: 88دانست )اشعيا  درباره بنده امين خدا مي

 شواهدی بر الوهيت عيسی (  ب

آیاتي از عهد جدیـد، القـاب     از جمله: اند. مسيحيان برای اثبات الوهيت عيسي به چند مورد استناد کرده
 گردد: عيسي و رستاخيز او؛ در اینجا هر یك از این موارد بررسي مي

 عهد جديدآيات دال بر الوهيت عيسی در 

 که داللت بر الوهيت او دارند، عبارتند از: عهد جدیدهای  برخي از آیات کتاب
 (؛80: 88القدس تعميد دهيد )متي،  ن و روحها را به اسم اب، اب ها را شاگرد سازید و آن همة امت

ما را یك خداست یعني پدر .... و یك خداوند یعني عيسي مسيح که همـه چيـز از او اسـت و مـا از او     
 (0: 8اول قرنتيان،  هستيم )

 (؛8: 8در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمة خدا بود )یوحنا، 
 (؛8: 6  و حيات جاوداني )همان، در پسر او عيسي هستيم، اوست خدای حق

 (؛38  : 0  و یقين کنيد که پدر در من است و من در او )همان،
 (؛0: 88است )همان،  کسي که مرا  دیده، پدر را دیده

 کنـد نيـز،    ایـن آیـات، مسـيحيان بـه آیـاتي کـه صـفات الهـي را بـرای عيسـي اثبـات مـي             بـر  عالوه

-36  :88، لوقـا  88-86: 80ي مانند آگاهي از وقایع آینده )متـي  اند، صفات بر الوهيت عيسي استدالل کرده
38.) 

( کـه  88: 6/ لوقا 0:  0/متي 86: 8شفابخشي بيماران )مرقس  ( 86: 88،  ، لوقا88: 88 اخراج دیوها )متي
اسـت   هایي از الوهيت و تساوی او با خداوند در ابدیت، جالل، قـدرت و مـدت وجـود شـمرده شـده      نشانه

 (.83تا، ص)تيسن، بي 

 بررسی آيات

  ها اوال  باید توجه داشت که در مقابل ایـن آیـات،   در مورد این آیات و ادعای اثبات الوهيت براساس آن
 آیاتي هم در عهد عتيق و هم در عهد جدید وجود دارد که صراحت بر توحيد دارند.

باشد، وجود ندارد بلکه  ت داشتهخداوند، دالل ایي که به صراحت بر تثليث یا الوهيت غير آیه عهد عتيقدر 
این بر تو ظاهر شد تـا بـداني کـه     این دو آیه:  آیاتي هست که صراحتا  بيانگر توحيد خداوند است از جمله 

من یهوه هسـتم و دیگـری نيسـت و غيـر از مـن        (36: 8یهوه خداست و غير از او دیگری نيست )تثنيه، 
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 ( 6 :86خدایي نيست. سوای من احدی نيست )اشعيا، 
که با ضـمایر و افعـال جمـع در مـورد خداونـد سـخن        عهد عتيقها، از عباراتي در  باوجود این تصریح

و تکـرار سـه مرتبـه     (Elohim) است. مانند واژه الـوهيم  شده، الوهيت غيرخدا و تثليث استفاده شده گفته
 (.88و  88  :3، 80  :8/ پيدایش  8 : 0، 3  : 0کلمه قدوس در اشعيا )اشعيا، 

اسـرائيل،   در عهد جدید نيز این آیات داللت بر توحيد دارند: اول همه احکام این است که بشنو ای بني
( زیرا که خدا واحد است و سوای او دیگـری  80: 8، یعقوب، 80: 88خداوند خدای ما واحد است )مرقس، 

 (6: 8/ اول تيموتاؤس، 8: 8/ اول قرنتيان، 3: 83/ یوحنا، 38: 88نيست )مرقس، 
انـد کـه ضـمایر اول     ثانيا ؛ برخي از پژوهشگران عهد جدید، از جمله اندیشمندان سنتي مسيحي  بـرآن 

هـا، سـخنان    تـوان بـه عيسـي نسـبت داد بلکـه آن      شخصي را که در جمالت انجيل چهـارم آمـده نمـي   
خـود را   کرده تا ایمان ای است که پس از شصت یا هفتاد سال از درگذشت عيسي، از قول او بيان نویسنده

 (68: ص8330به کليسا اعالم دارد)ر. ک. هيك، 
ثالثا  و نهایتا  باید گفت با وجود آیات متعددی که صراحت کامل در توحيد و نفي الوهيـت از غيرخـدا را   

هرحـال، ایـن تعارضـي     تمسك جسـت بـه   توان به آیاتي که اشعار به الوهيت عيسي دارد، دارد، چگونه مي
اند از جمله این  است که محققان و متکلمان مسيحي برای رفع آن تالش کرده آشکار در آیات عهد جدید

در قرن شانزدهم ميالدی بوده که همـه مفـاهيم خـداانگاری و     (socinus) ها، دیدگاه سوسينوس تالش
آورد که تاکنون  وجود را در پروتستان به (unitarianism) الوهيت عيسي را رد کرده و جنبش یونيتاریانيزم

دهـد؛ وی اعتقـاد بـه الوهيـت عيسـي و       به صورت فرقه کوچکي در مسيحيت به حيات خود ادامه مي نيز
دانست و معتقـد بـود کـه     های مسيحي مي های یوناني در اعتقاد نامه نظریه تثليث را نتيجهة تیثير اندیشه

 (38: ص8308است )هوردن،  اساس عقيده تثليث دوباره تنظيم شده بر کتاب مقدس بعدها، 

 القاب و عناوين عيسی

 خداونـــد  از ميـــان القـــاب و عنـــاوین متعـــددی کـــه بـــرای عيســـي وجـــود دارد، ســـه عنـــوان:

 (Lord, Lord of God, Lord of Jesus)   پسـر خـدا (Son of God, Son of Lord)  کلمـه ، 

 از نظر مسـيحيان بـر الوهيـت عيسـي داللـت دارد. لقـب خداونـد         (logos , word of the lord) خدا

 / اعمـال  0: 80شـدن عيسـي از ميـان مردگـان )مـرقس،       بيانگر قدرت و سـلطه اسـت هنگـام زنـده     که

 بـه ایـن دیـدگاه نيـز اشـاره دارد       (Risen lord) است. خداوند برخاسـته  ( به او عطا شده88: 8رسوالن، 

هـد کـرد   هـا داوری خوا  که عيسي تنها واسطه ميان خدا و انسان است و در روز رستاخيز نيز ميان انسـان 
 (00: ص8333)ميشل، 

نامند.منظور از این لقب آن است که  دانند و او را پسر خدا مي مسيحيان عيسي را شخ  دوم تثليث مي
است،آنها به استناد انجيل یوحنا معتقدندکه عيسي انساني  حقيقت ازلي و غير مخلوق،در عيسي ساکن شده

و حلـول در عيسـای    تجسـد تجسـد کنـد؛این کلمـه بـا     ياست که کلمه خدا در او سکني گزیده و در او زیست م
 (38: صهمانها زندگي کرده و در آخر مرده است ) ها آمده و مانند همة انسان انساني،به ميان انسان
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 بررسی القاب عيسی

 در مورد این القاب باید به چند نکته توجه داشت:
اند، به ایـن معنـا کـه     ل مسيحي بودهاند، عناویني ما قب که محققان گفته چنان الف( این القاب و عناوین،
مسيحي و  توان در اسناد غير شدند و آنها را مي کار برند، استفاده مي ها را به پيش از آنکه مسيحيان اوليه آن

  (Bockmuehl, 2002, chr,iz)مسيحي یافت  های غير با تفسيرها و تبيين
 (Alexander of Abonuteichos) و الکسـاندر  (Apollonius of tyana) از جملـه آپولونيـوس  

 شـده ایـن دو،    انـد کـه گفتـه    در جهـان باسـتان    (Divine man)« انسان الوهي»های اصلي پدیده  نمونه

 ( همننــين 883: 8380)هيــك،  اســت در جوامــع مســيحي بــوده تجســدتجســدگيــری عقيــده  شــکل  منشــاء

 انـد   سـقراطي بـوده   دو تن از فيلسوفان پـيش  (Empedocles) و امپدوکلس (Pythagoras) فيثاغورث

، دیـوگنس،  308، 8336اسـت )ر.ک . خراسـاني،    ها مطرح شده و خداانکاری درباره آن تجسدتجسدکه اسطوره 
8388 :38.) 

اند، با وجود این، هينگـاه ایـن تصـور     از زمان اسکندر کبير حاکمان و امپراطوران، القاب خدایي داشته
اند. عنوان پسر خدا نيز مانند عنوان خدا در جهـان   ن بودهاست که آنها خدا، یا خدایان روی زمي پدید نيامده

شده که نشانگر جایگاه آنـان نـزد    ایي و فيلسوفان بزرگ اطالق مي باستان بر امپراتوران، قهرمانان افسانه
اسـرائيل، فرشـتگان و    است و در عهد عتيق و تفکر یهـودی نيـز آدم، اسـرائيل، بنـي     خدا، یا خدایان بوده
/ پيدایش، 3:  08/ اشعياء، 8: 88/ تثنيه، 3: 8/ نرامير، 88: 8اند)خروج،  ین عنوان ناميده شدهپارسایان به ا

 (0: 8/ ایوب، 8: 0
ایي که مسيحيت برای عيسي  آید، القاب و عناوین الوهي دست مي هرحال در یك مقایسه به خوبي به به

رفته و اختصـاص بـه مسـيحيت     به کار ایي تاریخي داشته و پيش از مسيحيت برد، سابقه به کاربرده و مي
 ندارد.

« پسرانسان»ب( چنانکه پيشتر نيز اشاره شد، تنها عنواني که عيسي بارها، آن را برای خود به کار برده 
اناجيل هم دید، دیگـران   است به جز انجيل یوحنا، کار نبرده است و این عناوین الوهي را خود او هينگاه به

 کنند. رفي ميها مع برنده آن کار را به
بـودن او،   اسـت پسـر خـدا    ج( مسئله الوهيت عيسي با تثليث مسيحيت به نحـو اساسـي پيونـد خـورده    

پـدر،    باشد این نام حدود سيصـدبار بـا اشـکال مختلـف:    « پدر»شده تا نام ویژه خداوند در مسيحيت  سبب
( ایـن  0: 88/ عبرانيـان،  8: 88ا، / لوقـ 0: 0است )متـي،   ما و ... در اناجيل چهارگانه تکرار شده من، پدر پدر

هایي نزدیـك بـه آن    کار نرفته، بلکه واژه های مقدس ادیان دیگر، نه تنها برای خداوند به عنوان در کتاب
 (368: 8333ها وجود ندارد، بنابراین این نام اختصاص به مسيحيت دارد )هيوم،  نيز در آن
ا در او، همراه با ارتقـاء مرتبـه انسـاني مسـيح بـه      خد تجسدتجسدحال، خداانگاشتن مسيح و حلول و  هر به  د(

مرتبه الوهي، جایگاه الوهي خداوند را تنزل داده و برترین حقيقت متعالي هستي را در قيـد مـاده و جسـم    
 (.83: 8388است )ویلسون،  محصور کرده
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 شدن عيسی پس از مرگ زنده

برخاستن عيسي از قبر و رستاخيز   ند،دان مورد دیگری که مسيحيان آن را دليلي برای الوهيت عيسي مي
هـای دیگـر و    شدن عيسي، دليلي بـر تمـایز او از انسـان    ها براین باورند که زنده او پس از مرگ است؛ آن

 است. تجسدتجسددهندهة آن است که او خدای م نشان

 بررسی رستاخيز عيسی

 یمل است:ای بر الوهيت او است، چند نکته قابل ت دربارة اینکه رستاخيز عيسي نشانه
گرفتن او در جایگاه  های دیگر و قرار شدن عيسي پس از مرگ، سبب تمایز او از انسان اوال ، صرف زنده

نکردنـي   گردد زیرا بازگشت به زندگي پس از مرگ، برای معاصران عيسي چندان عجيب و باور الوهي نمي
شدن مردگان در عهد  ای فراواني از زندهه ایي بر الوهيت او قرار دهند زیرا نمونه است که آن را نشانه نبوده

(، پسر یـك بيـوه زن   88-8: 88شدن ایلعازر )یوحنا،  دارد ازجمله زنده  های آباء کليسا وجود جدید و نوشته
( بـه دسـت عيسـي و گفتـه او کـه      60-80: 8لوقا،  88-36: 6( و دختر یایرس )مرقس، 83-88: 3)لوقا، 

شدن بسياری از مقدسين را نقل  نيز متي در روز صليب عيسي، زنده( و 6: 88شوند )متي،  مردگان زنده مي
 ( در عبرانيــان آمــده کــه زنــان، مردگــان خــود را در قيــامتي بازیافتنــد  63-68: 83اســت )متــي،  کــرده

 (؛36: 88)عبرانيان، 
اسـت   ردهشده که خداوند او را زنده ک های تاریخي دربارة رستاخيز عيسي بر این نکته اشاره ثانيا ، در نقل
 داشـتن طبيعتـي الـوهي     خـاطر  ( و هينگاه در این متون گفته نشده عيسي به80-86: 3)اعمال رسوالن، 

 کردنـد   گيـری نمـي   است و مبلغان نخسـتين مسـيحي نيـز از رسـتاخيز او، الوهيـت او را نتيجـه       زنده شده
 اسـت   ایـي برگزیـده   بلکه براین بـاور بودنـد کـه او انسـاني اسـت کـه خداونـد او را بـرای رسـالت ویـژه          

 (؛ 30، 88: 8)همان، 
اینکه، این حادثه در بيست قرن پيش رخ داده و اسناد مکتوب آن، در جزئيات، با یکـدیگر   بر ثالثا ، عالوه

( اما باید به یك نکته توجه داشت  و آن اینکه چناننه، امـروزه  386: 8380تعارض فراواني دارند )هيك، 
اسـت؟ بـه گفتـه     توان گفت آن فرد، خدایي است که از قبر برخاسته آیا مي این اتفاق برای فردی رخ دهد،

تجربـي   های خود، نسبت به علـوم  شدن فردی، در دیدگاه ، انسان با زنده(George caird) "جورج کيرد"
شـده را هينگـاه خـدا     نظر خواهد کرد، اما دیدگاه خود را دربارة خدا تغيير نخواهد داد و فـرد زنـده   تجدید
 .(caird , 1970: 10) هد دانستنخوا

 تجسدتجسدبررسی دو رويکرد در مفهوم 

از نظر کليسای رسمي آن است که عيسـي مسـيح دارای دو    تجسدتجسدچنانکه پيشتر نيز اشاره شد، مفهوم 
عيسي بـا   (Rahner, 1965, vol,1, pp.160,173)ذات و دو طبيعت کامل است:. ذات انساني و ذات الهي 

های دیگر اشتراک دارد، از نظر الوهيت، پـيش   ذات است و از نظر انساني، با انسانهم  پدر از نظر طبيعت،
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است، تمایز ميـان دو ذات بـر اثـر اتحـاد از      از آغاز زمان، از خدا و از نظر انساني از مریم باکره متولد شده
در عيسـي بـه   اتحاد این دو ذات   (800تا، ص است )تيسن، بي های آنها حفظ شده ميان نرفته بلکه ویژگي

های مختلفي برای تبيين  است. تالش شده که وی را دارای صفات متضاد الهي و بشری کرده نحوی انجام
 ,Rahner , 1966)دو، در قـرون اخيـر انجـام شـده      و توضيح ماهيت این دو طبيعت و نحـوة ارتبـاط آن  

Vol,IV, p.110) جای داد. تجسدتجسدجازی ها را در دو رویکرد اصلي مفهوم حقيقي و م توان آن که مي 

 تجسدتجسدرويکرد مفهوم حقيقی 

که امروزه نيـز، بـر    ها، همننان ، اکثریت مسيحيان در طول قرن تجسدتجسدبنابر قرائت رسمي مسيحيت از 
است، شـورای   اند که عيسي فرزند خدایي خداوند بوده و خود را به همين عنوان معرفي کرده این باور بوده

دی، عيسي را برخوردار از دو طبيعت الهي و بشری معرفـي کـرده بـه    ميال 868کالسدون نيز که در سال 
است هر چنـد عيسـي از طبيعـت دوگانـه خـود       این نکته اشاره داشته که عيسي، خود به ما چنين آموخته

اسـت هرچنـد محققـان     تر از او نقل شد، الوهيت او فهميـده شـده   سخني نگفته ولي از جمالتي که پيش
 (68: ص8330هيك،  توان به عيسي نسبت داد ) این سخنان را نمي معاصر براین باورند که

اللفظـي آن   را کـه مفهـوم حقيقـي و تحـت     تجسدتجسدحال بسياری از متکمان مسيحي، همين معنای  هر به
در کتـاب خـود    (Donald Billie) "دونالد بيلي"اند از جمله  است، پذیرفته و برای تبيين آن تالش کرده

کند این مفهوم را از طریق پارادوکسـي   سعي مي (God was in chirst)« ح بودخداوند در مسي»به نام 
-Baillie,1948, pp.116)نامد، تبيين و به نحوی آن را معقول و موجه سازد  که آن را فيض و لطف مي

را از طریق رابطة  تجسدتجسد، متکلم پروتستان، مفهوم حقيقي (Geoffry Lampe) "جئوفری المپ". (118
داند که خداونـد در وجـود او    دهد و عيسي را کسي مي عنوان روح در آفرینش انسان توضيح مي خداوند به
بـودن و   نيز بر این عقيده است که ایـدة الهـي   "سوئين برن". (Geoffrey,1966: 11) است جای گرفته
خـود در   تجسـد تجسـد کنـد، زیـرا خداونـد در     بودن عيسي، مشکلي برای قدرت مطلق خداوند ایجاد نمـي  بشری

گزیند که محدود اسـت و محـدود    برمي تجسدتجسدسازد بلکه او روشي را در  عيسي، قدرت خود را محدود نمي
دربار، خدا کـه معتقـد اسـت خـدا      "هگل"دیدگاه  .(Swinbarne, 1994: p.202) شود هم احساس مي

مسيح گردید و متکمان مسـيحي براسـاس ایـن     تجسدتجسدهمنون روحي در جهان است، نيز توجيهي، برای 
 (.888: ص8336ظر، تجسد را در معنای حقيقي آن تفسير کردند )براون، ن

 تجسدتجسدبررسی رويکرد مفهوم حقيقی 

خدا در عيسي که اندیشه رایج مسيحيت بوده و هست دارای مشکالت فراواني است، در  تجسدتجسداندیشة 
 شود: اینجا به چند مورد از این اشکاالت اشاره مي
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 تجسدتجسدالف( نامفهوم بودن آموزۀ 

 بودن عيسي، به نحـوی کـه او را هـم انسـان بـه تمـام معنـا و هـم خـدا بـا            بودن و خدا ظریة انسانن

 ای نامفهوم است، چنانکـه مسـيحيان خـود، بـر ایـن نکتـه اذعـان کـرده و          اوصافي الوهي بدانيم، نظریه

کـه وی  کردن تعاليم انجيـل اسـت    آننه مشکل است قبول»اند  پذیرش آن را بدون فهم آن الزم دانسته
حال این روح باپری الوهيت متصـل اسـت، ایـن معمـا فـوق       . و درعين . )عيسي( مالك یك روح بشری.

. که گرچه فهم انساني قابل درک آن نيست باز برای نجـات بشـر الزم و ضـروری     . ادراک بشری است.
 (868: ص8088 )ميلر،   «است

 تجسدتجسدبودن  ب( پارادوکسيکال

 کنــد کــه عيســي شــخ  واحــدی اســت کــه دارای  آن بيــان مــيدر مفهــوم حقيقــي  تجســدتجســدآمــوزة 
بـاره چنـين    دو ذات متفاوت است، ذاتي کامال  انساني و ذاتي کامال  الوهي؛ اعتقاد نامـه کالسـدون درایـن   

 گوید: مي

پسر یگانه خداوند، عيسي مسيح در آن واحـد کامـل در الوهيـت و کامـل در بشـریت      »
قت انسان است .... از طرف پدر در الوهيـت از  هم به حقي  است، هم به حقيقت خداست،

شده ولي  یك عنصر و یك گوهر است و از طرف مادر، در بشریت شریك است.... زایيده
دارای دو ماهيت، بدون ترکيب و امتزاج، بدون تغيير، بدون انقسام،....و این اخـتالف در  

ام نيست بلکه خصای  وجه به واسطهة اتحاد با یکدیگر قابل فنا و انهد ماهيت، به هيچ
 (030ص  :8333)ناس، « هر یك از آن دو، ابداآلباد )= هميشه( محفوظ خواهد بود

 آید چنين است: دست مي نکاتي که از این اعتقادنامه به

 عيسي شخ  واحدی است؛ 

 :ذاتي الوهي و ذاتي بشری؛  عيسي دارای دو ذات کامال  متفاوت و مجزایي است 

 ر طبيعت و ذات خود کامل هستند؛هر کدام از این دو ذات د 

 اند؛ باوجود این تمایز و جدایي، این دو ذات، کامال  با یکدیگر متحد شده 

 هـا، بـرای    رغم اتحـاد، ایـن ویژگـي    شود و به دو نمي های آن رفتن ویژگي دو، سبب ازبين اتحاد آن
 هميشه محفوظ است.

شده کـه از سـویي اثبـات دو ذات، بـا      گفته آننه دربارة دو ذات الهي و بشری عيسي در این اعتقادنامه
دو در شخ  عيسي است، چيزی جز اجتماع  های خاص خود است و از سوی دیگر، بيان اتحاد آن ویژگي

که عيسـي خداسـت و عيسـي انسـان      دو طبيعت متناقض بشری و الهي در شخ  واحد نيست. زیرا این
است به گفته جان هيك گزاره عيسي انسان است در معنای حقيقي آن، آشکارا متضمن تناقضي الینحل 
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معناست که گفته شود ایـن دایـره    است برای ما مفهوم است اما اینکه عيسي خداست؛ به همان اندازه بي
 (386: ص8380 شده، همننين یك مربع است )هيك،  که با مداد روی کاغذ رسم

وارد شـده، ناسـازگاری    تجسـد تجسـد اد ترین نقدی که بـر اعتقـ   با اذعان به اینکه متداول ، "توماس موریس"
وقتي صفتي ذاتي یك شيء یا  دهد: دروني آن است، این تناقض و ناسازگاری مفهومي را چنين توضيح مي

تواند موجـود باشـد بـرای     شخصي باشد به این معناست که آن شيء یا آن شخ ، بدون این صفت نمي
هر آننه را کـه فاقـد ایـن ویژگـي اسـت،       ها باشد، مثال چناننه داشتن سه زاویه، صفت ذاتي همه مثلث

کنند که صفات ذاتي انسان  چنين استدالل مي برخي در رد آن، تجسدتجسدتوان واقعا  مثلث دانست در مورد  نمي
از علم و قدرت محدود برخوردارند ولـي خداونـد    ها ذاتا  با صفات ذاتي خداوند قابل جمع نيست، زیرا انسان

تواند هم کامال  انسان و هم کـامال  در آن واحـد    ذا شخ  واحد، هرگز نميذاتا  عالم و قادر مطلق است، ل
 (.808: ص 8330خدا باشد )پترسون، 

گونه دیگری  کند اما کرکگور این تناقض را به را بيان مي تجسدتجسدموریس به روشني ناسازگاری مفهومي 
خواهد که  یرا از انسان مينما است ز مطرح کرده، وی بر این باور است که موضوع ایمان مسيحي متناقض

خدا در مسيح ایمان بياورد، با آنکه ميان خدا و انسان تفاوت مطلق وجود دارد، ولي یك مسيحي  تجسدتجسدبه 
» شده، رشـد کـرده و...    صورت انساني که متولد است، وجود خدا به باید بپذیرد که این تفاوت برطرف شده

 (Kierkegard, .1941: p.187)« رادوکسيکال مطلق استمعنای دقيق کلمه پارادوکسيکال و پا یقينا  به

 ج( تحريف پيام عيسی

صـورت   واتحاد الوهيت با انسانيت بـه  تجسدتجسدبر این نظراست که ایدة  (Don Cupitt) "دان کيوپيت"
معنای پيوستگي امور متعالي با امور مربوط  کننده پيام عيسي است ؛ زیرا به تحریف  ابدی در عيسي مسيح،

ویژه امور سياسي است. پيام عيسي متضمن تقابل ميان خوبي و بدی، درستي و نادرستي،  جهان بهبه این 
هایي  سازد و سبب تضعيف ارزش این امور را با یکدیگر متحد مي تجسدتجسدعدالتي است اما آموزة  عدالت و بي

سـتوار بـوده، باعـث    خواند زیرا پيام عيسـي کـه بـر انتخـاب آزادانـه ا      ها فرا مي شود که مردم را به آن مي
مثابة ذات مطلق متجلي در تـاریخ، اسـاس    مسيح به»است  پيوستگي ارباب قدرت و اطاعت از آنها گردیده

امپراتوری مسيحي و قدرت سياسي و کليسایي در دنيای کنـوني گردیـد... بـه ناچـار مسـيحيت طرفـدار       
 (.800: ص8380)هيك،  « گرا گردید استبداد و اقتدار

 د( پرستش مسيح

توان او را بدون خطر کفر  است، پس مي شده تجسدتجسدطور کامل و برای هميشه در عيسي م چناننه خدا به
پرستي که متمایز از  است لذا مسيح عنوان خدا مورد پرستش قرار داد که چنين نيز شده یا خطا، مستقيما  به

حور قـرار گرفـت. ایـن    خداپرستي است رواج یافته و عبادت و الهيات مسيحمحور به جای دینداری خـدام 
پرستي، اساسي برای الحاد و  بخشي به انسان تغيير تسليم و سرسپردگي از خدا به انسان، ضمن مشروعيت
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وار از خدای پـدر از   شد و تصاویر انسان شرک گردید و لذا تصویرسازی، نقاشي و ترسيم خدا، مجاز شناخته
آلودی که خدا را به انسان تشبيه کـرده   شرک ميالدی رواج یافت. نتایج کالمي چنين تصاویر 8866سال 

ریختن ایمان بـه خـدا    کشد، چيزی جز سقوط دینداری در غرب و فرو و او را مانند پيرمردی به تصویر مي
 نيست.

 هـ( ترکيب در ذات الهی

، تمایز ميان وجود خدای پدر با خدای پسر، در عين اتحاد ذات و طبيعت آن دو بيـان  تجسدتجسدبنابر آموزة 
سؤال اساسي در مورد وحدت و بساطت خداوند است با وجود دو شخصيت و   شود و همين تمایز منشاء مي

آیا اساسا  وحدتي باقي خواهد بود  بنابر تثليث، سه شخصيت متمایز الوهي، وحدت الهي چگونه خواهد بود؟ 
 هایي است؟ یا آنکه ذات خداوند مرکب از اجزاء و شخصيت

واقعيت داشتن اشخاص دوم و سوم تثليث عبارت بود از طرز تفکر فيلوني » ولفس بر این باور است که
تفکری از وحدت است که   بودن به اینکه یگانگي نسبي است و این طرز دربارة یگانگي مطلق خدا و معتقد

(. ایـن تفسـير از   838ص  :8308)ولفسـن،   «اسـت  کـرده  از خدای واحد، ترکيب سه عنصر را .... نفي نمي
الهي ناسازگار اسـت   الهي است و ترکيب با وجوب وجود کنندة ترکيب در ذات ثليث، آشکارا، بيانو ت تجسدتجسد

دانند که قابل جمع با سه شخ   الهي را وحدتي نسبي مي و تثليث، وحدت تجسدتجسداما مسيحيان با پذیرش 
خـود  است و این درواقع نفي وحدت مطلق ذات الهي است که با براهين عقلـي و فلسـفي کـه در جـای     

 شده در تناقض است. بيان

 و( دو اراده در مسيح

در معنای حقيقي آن، مناقشه دیرینه وحدت یا تعدد اراده مسيح کـه قـرن هفـتم     تجسدتجسدبراساس عقيده 
شود: آیا مسيح که دارای دو سرشت الهـي و   ميالدی شاهد رواج آن بوده و هنوز هم ادامه دارد، مطرح مي

ایـي الهـي یـا تنهـا      یا تنها اراده ایي انساني؟  الهي و اراده ایي است؟ اراده يز بودهدارای دو اراده ن انساني بوده،
ایي انساني؟ شق سوم آشکارا مردود است، زیرا مسيح تنها یك انسـان نبـود بلکـه براسـاس دیـدگاه       اراده
ایـن بـه معنـای     ایي الهي بود نيز صحيح نيست؛ زیرا خدا بود، اما اینکه اراده او تنها اراده –، انسان تجسدتجسد

 نفي طبيعت انساني مسيح خواهد بود که وجود آن مورد قبول همگان است.
شـده، تعـدد ارادة مسـيح اسـت؛ او هـم       کيش پذیرفته بنابراین تنها نظری که از سوی مسيحيان راست

امـور  ایي انساني اما اراده انساني او به نظر مسيحيان، نيازی بـه سـنجش    ایي الهي داشت و هم اراده اراده
اساس سلطه و حاکميت  داد و این تشيخ  بر دو را از هم تشخي  مي  خوب و بد نداشته و به سرعت آن

ها متفاوت است و  الهي بر او بود. اما این اراده انساني تحت حاکميت الهي، با اراده بشری عموم انسان اراده
خدا در  تجسدتجسدشده و این با  ار خطا ميهای  آن را ندارد عالوه آنکه عيسي درباره حوادث آینده، دچ ویژگي

 الهي در او متعارض است. او و حاکميت اراده
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 تجسدتجسدرويکرد مجازی و استعاری 

اند،  مواجه بوده تجسدتجسدایي در مفهوم حقيقي  برخي از متکلمان و محققان مسيحي که با اشکاالت عدیده
این نظرنـد کـه در محـاورات عمـومي،     ها بر  اند، آن را در معنای مجازی و استعاری آن تبيين کرده تجسدتجسد
های بزرگ روح زمانه را در کالبد  شخصيت شود:  رود مثال  گفته مي کار مي و تجسم فراوان به تجسدتجسدمفهوم 

کننده نـوعي   بيان خشونت است و... این جمالت مجازی،  اند، گاندی تجسم مبارزات بي خود مجسم ساخته
 است. ده شدهارزش و نگرش خاصي در زندگي افراد نام بر

 شود: ها اشاره مي های مختلفي وجود دارد که به برخي از آن نيز دیدگاه تجسدتجسددر مفهوم مجازی 

  "پــولس ســمو ســاتایي"ایــن نظریــه بــه  خوانــدگي(  )= پســر (Adoptionism) نظريــه تبنــی -

(Paull of samosata) (806    منسوب است؛ وی منکر جنبة الوهي مسيح بـوده و عيسـي را انسـا )ني م
است، از این  خواندگي او نائل شده دانسته که در روز تعميد از جانب خداوند قدرتي الهي یافته و به فرزند مي

گونه شائبه تعدد خداوند مطـرح   جهت اطالق عنوان خدا یا پسر خدا بر مسيح اطالقي مجازی است و هيچ
 (.386:  8380)هيك،  نيست

هـای   ست که لوگوس انسان شد تا عيسـي و انسـان  هم معتقد ا (Athanasius) "آتاناسيوس" - 

 .(young, 1973: p.113)های الوهي باشند  خوانده دیگر بتوانند پسر

زمان، هـم   ترین متکلم مسيحي قرن نوزدهم که هم بزرگ (schleier Macher) "شالير ماخر" -

قد است که عيسي از نظر کرد، معت گرایي اوایل قرن نوزدهم مقابله مي دیني مسيحي و هم با عقل با راست
است کـه همـواره احسـاس     ها است اما تنها تفاوتي که با آنها دارد، این ماهيت انساني، همانند دیگر انسان

را نپذیرفتـه و آن   تجسدتجسد( بنابراین وی مفهوم حقيقي 888: 8336 است )براون،  حضور خدا را با خود داشته
 است. به کار برده  «احساس حضور»را در معنای مجازی 

 متیلـه پروتسـتان، خداونـد را بـيش از همـه در وجـود عيسـي         ،(Karl Barth) "کـارل بـار   " -

 تـوان دربـاره خـدا سـخن      داند و بر این باور است کـه تنهـا از طریـق عيسـي اسـت کـه مـي        متجلي مي
: 8338 در هيئـت انسـاني اسـت )بـاربور،     « اهلل»و عيسي کلمه  (Barth, 1956, Vol, IV, p.45)گفت 
 کار رفته در کتـاب مقـدس، زبـان حقيقـي نيسـت بلکـه        حال، وی معتقد است که زبان به ( با این886ص

 زباني استعاری و تمثيلي است لذا، بـارث نيـز کـه بيشـترین تـیثير را بـر تفکـر پروتسـتان قـرن بيسـتم           
: 8336براون، کند ) تیکيد مي و دیگر مفاهيم کتاب مقدس  تجسدتجسداست، بر معنای مجازی و استعاری  نهاده
 (.806ص

اساس فلسفه  را بر تجسدتجسد، تعاليم مسيحيت از جمله (Radolph,Bultmann) "رودلف بولتمان" -

شـده،   اساس این تفسير تمام مفاهيمي که در کتاب مقدس بيـان  کند؛ بر اگزیستانسياليستي خود تفسير مي
عيسي بـر   تجسدتجسداست. وی در مورد  کار رفته ایي به فاقد معنای حقيقي است و در معنای مجازی و اسطوره

یابـد و بـرای    تجسـد تجسـد شود که موجـودی الهـي    تر یا فت نمي ایي از این ابتدایي اسطوره»این باور است که 
اما به نظر  ، (Bultmann, 1953: p.6) «کردن خود، آمرزش بخواهد ها از طریق فدا کفاره گناهان انسان
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و کاذب نيستند بلکه نحوهة هستي انسان و رابطه او با خداوند ها به کلي باطل  این اساطير و استعاره وی، 
بولتمـان    بنـابراین،  .(OP.Cit, 1960: p.68)توانند معتبر و کارآمد باشند  کنند؛ لذا همواره مي را بيان مي
داند که همواره  معنای مجازی آن را ممکن مي به تجسدتجسدمعنای حقيقي آن است، اما  عيسي به تجسدتجسدمنکر 
 شود. دهای دعوت مسيحيان به ایمان تجدید ميدر رویدا

عيسي به این معنا کـه خـدا انسـان     تجسدتجسداست که  نيز براین باور (Pual, tillich) "پل تيليش" -

 ، کتـاب مقـدس  مفـاهيم   فاقـد معنـای حقيقـي اسـت؛ بـه نظـر او،        است متناقض نيست بلکه اساسـا   شده
 اسـاطير و نمادهـا هسـتند، مسـيحيت ماننـد هـر دیـن         ایـي از  بيانگر حقایق واقعي نيستند بلکه مجموعه
وی معتقـد اسـت کـه     .(tillich, 1951, vol, 1, p.265) کنـد  دیگری از زبـان اسـاطيری اسـتفاده مـي    

  (OP.Cit, 1956, p.45, & , 1951 , vol, 1, 12, p.124)کلي زبان دین زباني نمـادین اسـت    طور به
ایي صميمي بـا مبـدأ    وسيله او رابطه توانند به است که افراد ميخدا در عيسي یکي از این نمادها  تجسدتجسدو 

 وجود برقرار سازند.
نـاممکن    الطبيعي در مورد شخصيت جسـماني عيسـي،   کند که نظر ماوراء اسقف رابينسون نيز، ادعا مي

در عيسـي ....  »سـازد   ایي به سوی خداست که با شفافيت خود، خدا را مکشوف مـي  است و او تنها پنجره
شده تا حامل نامي  صرفا  محبت نهایي و بدون قيد و شرط به خداوند وجود دارد گوئي او کامال  از خود تهي

 . (Robinson, 1963: p.74) « ها است باشد. که برتر از همه نام

رفتـه از نظـر    کـار  بـه  تجسـد تجسـد ، همه تفسيرهایي که برای معنابخشيدن بـه آمـوزه   هيک جان به نظر -

عنوان یك معما و یك سر  در طول تاریخ مسيحيت  شده و این آموزه همننان به ، ردکيشي کليسای راست
است. اما وی براین باور است که صحيح و معقول آن است کـه مسـيحيان بپذیرنـد کـه نکتـه       تکرار شده

، مفهوم اخباری آن نيست به این معنا که از یـك واقعيـت متـافيزیکي خبـر     تجسدتجسداساسي و ارزش آموزه 
اینکه عيسـي  »گوید  کننده نوعي ارزش و نگرش خاص است او مي ایي است که بيان بلکه گزاره دهد نمي

چـون هـيچ معنـای حقيقـي نـدارد بلکـه بـه          بود به معنای لفظي آن، حقيقت نـدارد،  تجسدتجسدخدای پسر م
دهد که این عنوان برای  ( وی توضيح مي380: ص8380 )هيك،  « ایي است کارگيری یك مفهوم اسطوره

کننده زندگي نوین به افـراد اسـت ایـن     دهنده از جهل و گناه و عطا عنوان نجات يح، بيانگر نقش او بهمس
هـا   عنوان بيانگر اهميت و جایگاه ویژهة عيسي نزد خداوند است. عيسي عشق الهي را در زنـدگي انسـان  

و ایـن مفهـوم    شـود  مـي  ددتجسـ تجسـ ورزد، خدا در زمين م ساخت. و هرگاه انساني به دیگران مهر مي تجسدتجسدم
 (06ص :8330)هيك، دهد  ها رخ داده و مي بارها در زندگي انسان ددتجستجسمجازی 

بر زندگي و ایمان خود، اعتـراف   با آنکه بر تیثيرات عميق عيسي ، گذار هند جدید،  بنيان  ،"گاندی" -

خـدا   توانـد پسـری داشـته باشـد، زیـرا اگـر       اما معتقد است که خـدا نمـي   (Gandhi, 1959,4)کند  مي
  ( (OP.Cit, 1957, p.136 ها پسران خدا بودند توانست پسری داشته باشد، همه انسان مي

اش، او یگانه پسر متولد از خدا است اما این تولد برای من بـه معنـای    به نظر پيروان«  گوید: گاندی مي
توانسـت انجـام    ایي که هيچ فرد دیگری نمي تولد معنوی است تفسير من این است که عيسي ... به گونه
 (OP.Cit,1959: pp.9-10)است  دهد، روح و اراده خدا را در زندگي خود تجسم بخشيده
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وجود دارد که به جهت پرهيز از اطاله کالم، از ذکـر آنهـا    ددتجستجسهای دیگری در مفهوم مجازی  دیدگاه
 شود. خودداری مي

اند، نسبت به تصـویری کـه    یرفتهرا در معنای مجازی آن پذ ددتجستجسبنابر آننه گفته شد همة کساني که 
های خاصي چون  دانند که از ویژگي در عهد جدید از مسيح ارائه شده، نظری منفي دارند و او را انساني مي
 است. . برخوردار بوده . احساس حضور و تقرب هميشگي نسبت به خدا، قدرت خدادادی و.

 ددتجستجسبررسی رويکرد دوم در 

پذیر است و  های متفاوت آن، تفسيری معقول و خرد ویکردها و برداشتبا ر ددتجستجسدیدگاه دوم در تفسير 
بشری و الوهي برای عيسي قائل نيست، اشـکاالت متعـددی کـه در رویکـرد اول بـر       گونه جنبه فوق هيچ
همـين جهـت    بودن و ... براین رویکـرد وارد نيسـت، بـه    متناقض بودن، بود مانند نامفهوم مطرح شده ددتجستجس

، برای ایجاد ارتباطي اساسي ميـان  ددتجستجسن مسيحي بر ضرورت طرح چنين دیدگاهي از بسياری از محققا
 (68: ص8330 اند )هيك،  مسيحيت و پيروان دیگر ادیان الهي تیکيد کرده

 گيری نتيجه

ــوزة  ــدی از    ددتجســتجســآم ــات چن ــه از آی ــدا در عيســي مســيح ک ــدسخ ــاب مق ــي کت ــد و  بدســت م  آی
گونه متفاوت قابل تفسير و  نامه کالسدون بر آن تیکيد کرده، به دو تقادهای رسمي کليسا مانند اع نامه اعتقاد

 تبيين است:
کننده الوهيت بـرای عيسـي اسـت؛ ایـن تفسـير بـا        اللفظي که اثبات گرایانه و تحت الف( تفسيری بنياد

هـایي بـرای    ها و اشکاالت متعددی مواجه بوده و هست و محققان مسيحي، در طول تـاریخ تـالش   ابهام
 اند که تاکنون نيز ادامه دارد؛ گویي به اشکاالت آن انجام داده ضاح مفهومي و پاسخای

که بيـانگر اهميـت رابطـه عيسـي بـا خداونـد و نقـش او در         ددتجستجسب( تفسيری استعاری و مجازی از 
شـده   نه تنها اشکاالت یـاد  تجسدتجسدها است. مفهوم مجازی  بخشي انسان گری و نجات گری و روشن هدایت
هـا و جمـع ميـان معـارف      گرایـي  هـا و فرقـه   ر نخست را ندارد، بلکه راهي برای جلوگيری از نزاعدر تفسي

 سازد. توحيدی رها مي آلود و غير عالوه آنکه مسيحيت را از دیني شرک عقالني و اخالقي بشری است؛
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