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 مسیحیتتعریف 

گر  مسیحیت دینی است که بیشترین پیروان را در دنیا دارد و بعنوان یک دین دعوت
زم است به حقیقت و ماهیت آن پی برد. در جهان مطرح است، بنابراین دو خصوصیت ال

کنند چگونه  مطرح است و پیروانش بر آن عمل میمسیحیت آنگونه که امروزه در دنیا 
 دینی است. 

آن « چنین آمده است:» المعارف بریتانیکا ةدایر«در مورد تعریف مسیحیت در 

را به عنوان دهد و او  می مذهبی که اصالت خود را به یسوع (عیسی) ساکن ناصره نسبت

ي  المعارف دین تحت مقاله ةآلفرد اي گاروي در دایر .»ي خدا (مسیح) قبول دارد برگزیده

توان  می چنین ، را(مسیحیت)«نویسد:  می کند و می مسیحیت این تعریف را بیشتر باز
که عبارتست از مذهب اخالقی، تاریخی، کایناتی، (جهانی)، موحدانه و مومن  تعریف کرد

ي شخصیت و کردار عیسی مسیح محکم  آن رابطه خدا و انسان به وسیله که در به کفاره
گوید:  کند و می می . پس از بیان دادن عبارت گاروي هرجزء آن را تشریح»شده است

ها و  آن براي رسیدن به اهداف دنیوي، عبادت آن مذهبی است که در مذهب اخالقی:«
ه کمال روحانی و حصولرضاي پروردگار مد نظر اند بلکه نیل ب نشدهها تعلیم داده  قربانی

بوده است. مذهب تاریخی: مذهبی که محور فکر و عملش یک شخصیت است، یعنی 
 (جهانی): کایناتی است. به عنوان آخریت معیار که قول و عمل ایشان حضرت عیسی

نسل است بلکه  جهانی بودن اینستکه این مذهب مختص به یک رنگ و هدف از
ظور از موحدانه بودن اینست که باوجود پذیرفتن جهانی است. موحدانه: من(دعوت) آن 

نویسد:  می ایمان به کفاره مورد در ایمان به کفاره: دانند. می یکی را ، خداسه اقنوم
بود در آن خلل  می خدا میان انسان وبایست در می اي که کند که رابطه می مسیحیت فکر

طه دوباره محکم شود و این کار فقط با میان انداختن آمده بود لذا الزم بود که این راب
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 .»مسیح ممکن بود

 منابع شناخت مسیحیت

 مرجع دوم (تعلیمات نصاري) براي شناخت مسیحیت اولین مرجع قرآن کریم است و 
از حیات مسیحیت  شد، می زمانی که قرآن کریم نازل آن است. تفاسیر انجیل و تفاصیل و

و تغییرات زیادي در آن صورت گرفته بود که قرآن مجید  بیش از شش قرن گذشته بود
توحید و شرك در آن باالترین جایگاه را دارد. ماْخذ  نیز به این تغییرات اشاراتی دارد.

انجیل یا کتاب مقدس است و الزم است بدانیم که مراد از کتاب مقدس چیست؟  دوم،
 است.هاي رسل  اناجیل و نامه کتاب مقدس مشتمل بر تورات،

ها و صحایفی که بر پیامبر قبل از حضرت  کتاب تورات طبق ادعایشان عبارت است از
 و شود. می عهد قدیم) نامیده( هاي اصطالح کتاب نازل شده است که در عیسی

اي از انصاري  است و مطابق ادعاي عدههاي رسل موسوم به (عهد جدید)  ناهه اناجیل و
دیگر از نصاري  ولی بسیاري وشته شده است.بوسیله الهام ن پس از حضرت عیسی

اخراج حضرت  انسان و هاي عهد قدیم در مورد خلقت جهان و اند. کتاب الهام را رد کرده
انبیاي گذشته  حضرت موسی تا حضرت مال خیا و هاي پیشین از ، شریعتبهشت آدم از

 کند. می ملل گذشته بحث اجتماعی اقوام و وحوادث مختلف تاریخی و
ه نماند که این تورات با تلمود یا مشناکه در نزد یهود است تفاوت دارد. ناگفت

و بیست و دو  یوحا لوقا، مرقس، متی، اناجیل اربعه: هاي عهد جدید عبارت است از کتاب
 چهارده رساله متعلق به سینت پاولز و اولین رساله منسوب است به لوقا، (رساله) نامه

)(Saint Pauls و دو رساله منسوب به پطرس و سه  قوب (جیکوب)و یک رساله از یع
ي یوحنا نیز دز پایان رسایل  رساله نوشته یهودا است و مکاشفه آخرین رساله از یوحنا و

 مذکور است.
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 است از وقت حمل و موضوع بحث اناجیل اربعه شخصیت حضرت مسیح
روز بعد از و بلند شدنش از قبر سه  -طبق عقیده آنها- زمانیکه به صلیب آویخته شد

خالصه اینکه عقیده الوهیت، صلیب و فدیه ، وفات و به آسمان رفتنش پس از چهل روز
تعلیم و عقاید  مشتمل بر و رسایل رسل بیشتر آید. می(کفاره) از همین اناجیل تا حدي بر

ها و  احکام است. کتاب مقدس فعلی مشتمل بر این صحایف و رسایل است و کتاب و
  داشته است که به مرور زمان از بین رفته است.صحف دیگر نیز وجود 

 حقیقت انجیل

يۡ ﴿  ٰٓ  َناَوَ�فَّ قٗ  َ�مَ َمرۡ  نِ بۡ ٱ بِعِيَ�  رِهِمَءاَ�ٰ  َ�َ ٰ �َّوۡ ٱ ِمنَ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�َ  لَِّما اُمَصّدِ  هُ َ�ٰ َوَءاَ�يۡ  ةِ� َرٮ
قٗ  َونُورٞ  ىُهدٗ  �ِيهِ  ِ�يَل ۡ�ِ ٱ ٰ �َّوۡ ٱ ِمنَ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�َ  لَِّما اَوُمَصّدِ  ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ  ِعَظةٗ َوَموۡ  ىوَُهدٗ  ةِ َرٮ

ش عیسی پسر مریم را بر راه و رو و به دنبال آنان (یعنی پیغمبران پیشین)،«. ]46: ةالمائد[ ﴾٤٦

انجیل  و براي او ي توراتی بود که پیش از او فرستاده شده بود، ایشان فرستادیم که تصدیق کننده
 و ، نادانی هاي جهل و ي تاریکی (زداینده و نوري سوي حق) (به يآن رهنمود نازل کردیم که در

و براي  که پیش از آن نازل شده بود کرد و تورات را تصدیق می بود، احکام الهی) بر پرتوانداز

انجیلی که به  ذکر انجیل آمده است، قرآن مجید در .»پند دهنده بود پرهیزگاران راهنما و
مسیح نگاشته ي  نامه ایشان به عنوان زندگی از ه بعدنه آنچ سپرده شد، حضرت مسیح

 ولی این انجیل کجاست؟ شده است.
از علماي مسیحی که به اسالم گرویده - در پاسخ به این پرسش موسیو ایتن دینیه

انجیل را به  باره شکی نیست که اهللا تعالی بر حضرت عیسی در این«گوید :  می -است
 آن هیچ آن انجیل ضایع شدیا ضایع گردانیده شد و از ولی زبان او و قومش نازل کرد،

حالیکه صحت و آن خود کردند در را از (تاْلیفات) جاي آن مردم چهار اي نماند و به نشانه
نسبت تاریخی آن خیلی مشکوك است. و به زبان یونانی است در صورتیکه زبان 

 



 5  مسیحیت در ادوار تاریخ

رجمه و تاریخ ت عالوه این حضرت عیسی سامی بود و با یونانی خیلی فرق داشت. و
 .1»اند مترجمین همه اناجیل مجهول

الهام نوشته شده ي  دسترس است طبق ادعاي نصاري به وسیله آنچه امروزه در و
یکی - مراد از الهامی بودن این اناجیل چیست؟ هورن و ولی حقیقت الهام چیست؟ است،

هاي  ود گفتهش رمانیکه گفته می«کند:  می الهام را چنین تعریف -مفسران انجیل از
مطلب این بیست که تمام حروف و  هاي مقدس از طرف خداوند وحی شده است، کتاب

 شود که به می الف بیانشان معلومبلکه از اخت اند، طرف اهللا الهام شده عبارات به عینه از
عادات و تعبیر خود بنویسند و علم الهام مانند  داده شده که حسب طبایع، ایشان اجازه

هر ي  و فیصله چنین برداشت نشود که بیان هر امر یگربه کار رفته است وعلوم رسمی د
 .2»حکم به آنها الهام شده است

پروتستان ي  نزد علما-چنانکه از الگزیدر ، اناجیل نزد خود نصاري مورد اختالف است
کند: الزم  می تفسیر خود نقل آخر اسکات در جلد هنري و -کتاب بزرگ و معتبري است

قانونی باشد و از الهامی بودن بعضی از  الهامی یا گوید می رفی را که نبینیست هر ح
الهامی باشد و این سخن باید مد  او گفته است چهآید که هر نمی هاي سلیمان الزم کتاب

واقع  ولی در .3اند ص به انبیاء و حواریون الهام شدهنظر باشد که بعضی از مطالب مخصو
محمد عبداهللا ابو افتراء است همانگونه که وم نیست بلکه کذب الها اند نه تنها آنچه نگاشته

که از مسیحیت برگشته و به اسالم مشرف شده   ه 832الترجمان المیورقی متوفی سال

ها را  کسانیکه انجیل«نویسد:  می] هل الصليبأ یريب يف الرد علحتفه األ[ در کتاب است،

 حق بر اگر دروغشان است و دلیل براین  و اند در موارد زیادي اختالف دارند نوشته
همانگونه که خداوند متعال در کتاب عزیز خود  بودند در هیچ چیزي اختالف نداشتند، می

 ز.ترجمه: موالنا شمس تبریز خانی -تاْلیف: متولی یوسف جلبی 63مسیحیت، ص -1

 .75-76(ابوزهره) ص:  ةحمارضات يف النرصاني -2

 .278، ص: 1، جاظهار احلق -3
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ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  َولَوۡ ﴿فرماید:  می نازل کرده است بر صفی خود محمد َّ�  ْ  لَوََجُدوا
ٰ خۡ ٱ �ِيهِ   .1اند بر نسبت دروغ به اهللا قرار داده را دلیلاختالف  و. ]82[النساء:  ﴾�َكثِ�ٗ  افٗ تَِ�

به عنوان مثال:  رساند. می خود افتراء بودن آنها را نیز وقایع ذکر شده در اناجیل،
 و«باب نهم) چنین آمده است:  در (سفر تکوین، داستان شراب نوشیدن حضرت نوح

پدر کنعان است حام و یافث بودند و حام  پسران نوح که از کشتی بیرون آمدند سام و
اینانند سه پسر نوح و از ایشان تمامی جهان منشعب شد و نوح به فالحت زمین شروع 

عریان گردید  در خیمه خود و مست شد کرد و تاکستانی غرس نمود و شرابی نوشیده و
سام و  بیرون خبر داد و خود را حام پدر کنعان برهنگی پدر خود را دید و دو برادر و

و سپس پیش رفته برهنگی پدر خود را  انداختند ته بر کتف خودیافث ردا را گرف
نوح از مستی خود  و پوشانیدند ورود ایشان باز پس بود که برهنگی خود ر ا ندیدند.

بهوش آمد دریافت که پسر کهترش با وي چه کرده بود سپس گفت کنعان ملعون باد 
 .2»بندگان باشدي  برادران خود را بنده

بیهوش و عریان شد و عجیب اینکه  ست به اینکه شراب نوشیدن ودر اینجا تصریح ا
است و لعنت متوجه  ابو کنعان)گناه نگاه کردن به عورت پدر خود، حام ( مرتکب

فرزندش به جرم پدر خالف عدل است چنانچه در ي  مواخذه و شود می فرزندش کنعان
، پسر ند او خواهد مردهرکه گناه ک: «چنین آمده است کتاب (حزقیال) 20: آیه 18 :باب

عادل  متحمل گناه پسرش نخواهد بود. عدالت مرد پدر دبو  متحمل گناه پدرش نخواهد
وجود بیان چنین آیا با .»بود خودش خواهد بر بر خودش خواهد بود و شرارت مرد شریر

در در مورد انبیاي دیگر نیز نیز چیزهایی گفته شده که یک انسان - مطلبی در حق یک نبی
توان گفت  می وجود تناقص و اختالف چگونهبا و -کند می نیز از بیانشان شرم عادي

 .نجیل موجود کتاب الهامی است!!!ا

 .203-204ص:  ريبحتفة األ -1

 (کتاب مقدس)گرفته شده است. Bibleاز ترجمه فارسی متون فوق  -2
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 عقاید مسیحیت

 :کند می را چنین بیان قرآن در باب توحید و بیان آن دعوت مسیح :توحید -1

ا﴿ ٓ  َولَمَّ ِ  ِعيَ�ٰ  ءَ َجا ِ  ُتُ�مِجئۡ  قَدۡ  قَاَل  تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب َ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ِ�ّ�َ
ُ
ِيٱ َض َ�عۡ  لَُ�م َوِ�  َتلُِفونَ َ�ۡ  �َّ

ْ ٱفَ  �ِيهِ�  َ ٱ �َُّقوا ِطيُعونِ  �َّ
َ
دست داشتن معجزات  در هنگامی که عیسی با«. ]63الزخرف: [ ﴾٦٣ َوأ

 امبدي  (درباره اي را آمد، گفت: من شریعت حکیمانه (به پیش بنی اسرائل) آیات روشن و آشکار
را  (دینی) ام تا برایتان برخی از امور ام، و آمده براي شما آورده دگی بشر)نیازهاي زن و معاد و

بطور قطع  . پس از خدا بترسید و از من پیروي کنید.وزید ه در آنها اختالف میکروشن گرداندم 
 .»راه راست این است پس او را پرستش کنید، خداوند پروردگار من و پروردگار شما است،

د متعال مسیحیت با مذاهب و ادیان آسمانی دیگر تفاوت چنانی صفات خداوني  بارهدر
مفاهیم دشواري مطرح کرده است که  و متعال تعبیرها ندارد ولی در مورد تصور خداوند

. است داده قرار» گمراهان«، »ضالني« مصداق واقعی سرگردان و فهم آن دنیاي مسیحیت را

 -3، اقنوم فرزند -2، اقنوم پدر -1 است. (شخص) در نزد مسیحیت خدا عبارت از اقنوم
 گویند. می تثلیت اقنوم روح القدس و به این عقیده،

منظور از اقنوم پدر ذات خداوند است به استثناي صفت کالم و صفت  اقنوم پدر:
 .حیات و محبت
است البته مانند صفت کالم انسان  (صفت کالم خداوند) منظور از فرزند اقنوم فرزند:

جوهر است و عقیده دارند که همین صفت خداوند در شخصیت عرض نیست بلکه 
انسانی عیسی بن مریم حلول کرده است و به همین سبب عیسی مسیح را فرزند خدا 

 دانند. می
 پدر و فرزند است که بوسیله آن (صفت محبت) منظور از روح القدس روح القدس:

کند و این  می محبت پدر کند و فرزند با می با (صفت کالم) خود محبت (ذات خدا)
اما  و« انجیل آمده است: چنانچه در صفت نیز مانند صفت کالم وجود جوهري دارد،
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آسمان بر وي گشاده شد و  عیسی چون تعمید یافت فوراً از آب بر آمد که در ساعت،
 .»روح خدا را دید که مثل کبوتري نزول کرده بر وي آمد

و روح  (صفت کالم خدا) فرزند ا)،(ذات خد سه اقنوم پدر خالصه اینکه خدا بر
و هر کدام یک خدا است ولی هر سه با هم  مشتمل است، (صفت محبت خدا) القدس

ولی  (هر کدام یک خدا شوند بلکه باز هم یک خدا است. نمی جمع شوند سه خدا
 مجموعاً سه خدا نیست بلکه مجموع یک خدا!!!).

ب توحید با اختالفات زیاد مواجه و ( توحید در تثلیث) مسیحیت را در باي  این معما
هاي  گروه ها و ي آن مسیحیت به فرقه دریغی شد و در نتیجه هاي بی براي حل آن کوشش

له با نظریه کلیساي روم حل این مسئ متعددي تقسیم شد و همه این گروه هاچون در
 اند. قرار داده شده ملحد اختالف داشتند مبتدع و ها) (کاتولیک
ها) خود چه راه حلی براي اتحاد یک و سه  ه کلیساي روم (کاتولیکاینجاست ک سؤال

 ما(در پاسخ به این پرسش موالنا محمد تقی عثمانی (حفظه اهللا) نویسنده کتاب  داشت؟

ایم اکثریت علماي کاتولیک از  ییکه ما مطالعه کردهتا جا«: نویسد می )ة؟هي النرصاني

قرار  (سه را یک و یک را سه) اند که گفته اند و ودن این گره به صراحت انکار کردهگش
کتاب ي  . و در حاشیه»را نداریم توان فهمیدن آن سر بسته است که ما (رمز) دادن یک راز

اي از علماي مسیحی ساکن هندوستان براي سرگردان کردن  عده :کنند که می اضافه
ند علت این تعبیر غلط اند ولی بنابر چ تعبیر کرده (متشابهات) از این عقیده به مسلمانان،

 است.
جزو عقاید بنیادي اساسی  آنچه در آیات متشابه مخفی است پی بردن به آن، اوالً:

 عقیده است وي  برخالف تثلیث جزو که اولین پایه آن باشد. نجات بر نیست که مدار
 تثلیث جزو متشابهات باشدي  اگرعقیده بدون ایمان آوردن به آن نجات ممکن نیست،

اینست که خداوند انسان را مکلف به فهمیدن امري کرده است که قدرت درك معنایش 
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خبر باشد هیچ تفاوتی در  سی در تمام زندگی از متشابهات بیکه اگر کدرحالی را ندارد. آن
 شود. نمی ایمانش ایجاد

ولی  (ماوراي عقل هستند) کند نمی که عقل آنها را درك متشابهات اموري هستند ثانیاً:
 اند: ل نیستند و متشابهات دو نوعف عقخال

و نوع  مثل حروف مقطعات. شود، نمی متشابهاتی که هیچ مطلبی از آنها درك نوع اول:
 گفته شود ولی آن مفهوم خالف عقل است لذا می دوم آنکه مفهوم ظاهري آنها فهمیده

 نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ﴿ مثل مفهوم اصلی آن معلوم نیست، نیست و این معناي ظاهري مراد شود می
واضح است که  که در آن معناي ظاهري مراد نیست.. ]5طه: [ ﴾٥ َتَوىٰ سۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َ�َ 

تثلیث در نوع اول داخل نیست چون معناي ظاهري آن معلوم است لذا اگر دنیا مسیحیت 
بگوید که معناي ظاهري که خالف عقل است منظور نظر ما نیست بلکه معنایی دیگر مراد 

مراد است  (مفهوم ظاهري) گوید معناي ظاهري می ولی مذهب مسیحی است اشکالی نبود
 .»خداسه اقنوم است وسه یک است« بگوید: و هر نفر عیسوي باید

 قرآن کریم در بیان کفر آنها دور شد. باب توحید مسیحیت این چنین از خدا در

ِينَ ٱ َ�َفرَ  َلَقدۡ ﴿ :فرماید می ْ قَالُوٓ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُهوَ  �َّ ِينَ ٱ َ�َفرَ  لََّقدۡ ... َ�مَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ ِسيحُ مَ ل ْ قَالُوٓ  �َّ  ا
َ ٱ إِنَّ  ٰ  ثَالُِث  �َّ � ثََ� خداوند «گویند:  می گمان کسانی کافرند که بی« .]73-72: ةالمائد[ ﴾...َثةٖ

گمان کسانی کافرند  بی خدا همان مسیح پسر مریم است...» در عیسی حلول کرده است و
 .»ی از سه خدا است!خداوند یک گویند: می که

ا﴿فرماید:  می قرآن مجید )(حضرت مسیح نبوت -2 ۡ ٱ مَّ  إِ�َّ  َ�مَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ َمِسيحُ ل
هُ  لرُُّسُل ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخَلۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  مُّ

ُ
ۖ  ۥَوأ يَقةٞ   َ�نَا ِصّدِ

ۡ
ۗ ٱ ُ�َ�نِ يَأ َعاَم ُ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ لطَّ  لَُهمُ  نُبَّ�ِ

ٰ  نُظرۡ ٱ ُ�مَّ  تِ َ�ٰ �ٱ َّ�
َ
پیش  مسیح پسر مریم جز پیغمبري نبود.«. ]75: ةالمائد[ ﴾٧٥ فَُكونَ يُؤۡ  �

اند و به میان مردمان روانه  ي یزدان بوده برگزیده (چون او انسان و او هم پیغمبرانی از
راستگویی  مادرش نیز زن بسیار راستکار و و اند، ) رفتهاند و پس از روزگاري از دنیا شده
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 بنگر که چگونه خوردند. می غذا (از آنجا که انسان بودند) ادرشهم عیسی و هم م بود.
مادرش  را براي آنان (عیسی و آیات (خود) شماریم و) میرا بر هاي انسانی آن دو (نشانه
وجود حق با دوباره بنگر که چگونه ایشان (از کنیم؟ می توضیح و تبیین دانند!) می را خدا

گوید  می ولیب مسیحیت در مورد حضرت مسیح. ؟!»شوند می باز داشته این همه روشنی)
حضرت مسیح حلول کرد  وجود در ها براي فالح انسان (اقنوم فرزند) که صفت کالم خدا

 تا اینکه او را به دار اقنوم خدایی در جسمش بود،و تا زمانیکه حضرت مسیح در دنیا بود 
به  و نده شدز مرتبه دو سه روز شد و پس از جسمش جدا اقنوم خدایی از زدند،

و به سبب این دار زدنش  و به آسمان رفت هایی کرد راهنمایی (یاران خودش) حواریین
همه گناهان پیروان حضرت مسیح که در اثر نافرمانی حضرت آدم در فطرت آنها سرایت 

 . آنها مرتکب شده بودند بخشیده شد و کرده بود
 است:چهار بخش  شان در مورد حضرت مسیح مشتمل بر  دهیعق و
 .حلول و تجسم -1
 به صلیب زده شدن -2

 .زنده شدن مجدد -3
 .کفاره -4

 حلول و تجسم -1
 انجیل یوحنا استدالل از خودي  کلیساي کاتولیک براي اثبات بخش اول ازعقیده

سپس  »کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود در ابتداء«کند در جایی که آمده:  می
پس از فیض و راستی و  و میان ما ساکن شد، ردیدو کلمه جسم گ«گوید:  می در ادامه

. مطلب این نیست که فرزند خدایی را »جالل او را دیدیم جاللی شایسته پسر یگانه پدر
ترك کرد و انسان شد بلکه ابتداء فقط خدا بود و اکنون انسان نیزشد پس حضرت مسیح 

نی حضرت مسیح حیثیت انسا چنانچه از و انسان هم بود. یک لحظه هم خدا بود در
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از حیث  و »پدر از من بزرگ است«یوحنا آمده است:  تر است و در کم خدا اش از رتبه
 ».من و پدر یکی هستیم«گوید:  می خدایی با خدا برابر است چنانکه

 -زیسته است می دانشمند و فیلسوف مسیحی که در قرن سوم میالدي-و آگوستین 
حیثیت انسانی  خدایی او انسان را آفریده و بنابر حیثیت بنابر القیاس علی هذا« نویسد: می

. ولی این سؤال مطرح است که چطور ممکن است که یک شخص »خودش آفریده شد
هم کهتر؟ این سؤال  هم مخلوق؟ هم برتر و هم خدا باشد و هم انسان؟ هم خالق باشد و

دري کتاب نوشته نیز مانند مسئله تثلیث سالیان سال مورد بحث بوده و در جواب آنها به ق
حل این  گذاري شده است. بنیاد» مسیح شناسی« Christologyشده که در عالم مسیحیت 
ه است که همیشه در مقابل هم آورد دنیا مسیحیت بوجود در مسئله گروههاي متعددي را

 اند به عنوان مثال: بوده
- قٌمخلو عبد عیسی« :گفت می که قایل به توحید محض بود و فرقه آریوس: -1
ها و زمین را خلق  او و آسماني  و او آن کلمه اهللا است که به وسیله -مخلوق استي  بنده
 .نمود
و مادرش به غیر از اهللا تعالی  حضرت عیسی«گوید:  می این گروه نسطوریه: -2

انسان را  اهللا و کرد را متولد ننکرد بلکه انسا متولدهستند البته مریم خدا را  دو خدا
 .»بلکه خدا را متولد کرد متولد نکرد

 مسیح خودش خدا« گویند: می این گروه که به یعقوب برزغانی منسوبند یعقوبیه: -3
فلک سه روز  عالم و قتل شد، به دار زده شد و با کفر عظیم مردم خدا مرد و هست و

شد و همچنان شد که قبالً بود. خدا حادث  همان خدا بلند مردن، بودن پس از بدون مدبر
 .»بود و حادث قدیم شده بود و هم همان خدا در شکم مریم به صورت حمل بود شده

ملحد قرار  هاي دیگري نیز به وجود آمدند که کلیساي روم همه را بدعتی و و گروه
 .گزاران گروههاي مذکور را تبعید نمودند داد و بنیان
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به  بیشتر حل این مهما کلیساي کاتولیک در اما اشکال مختلفی شکنجه دادند. به
دهند  می دالیل عقلی خیلی کم و سخیفی را ارایه متکی است و هاي انجیل یوحنا عبارت

عالوه بر این بسیاري از انصاري نیز هم  که ابطال آنها براي هر ذي شعوري سهل است.
گوید:  می ریورند) رئیس دانشگاه پن هال آکسفورد( چنانکه کنند، می این عقیده را رد

پدر  گونه که از داستان بدون ه معناي جسمانی ادعاي ابن اهللا نمود آنجناب مسیح نه ب«
شود و نه به معناي روحانی چنین ادعایی داشت چنانکه  می متولد شدن استنباط کرده

) به معناي اخالقی خودشان را فرزند خدا ادعا را رد کرد. ایشان (مسیح مجلس نیقیه این
خدا این نسبت  میان انسان وادعا بکند یعنی در تواند می چنانکه هر انسان قرار دادند،

خودش بدهد که اخالق  شود که انسان چنان اخالقی از می فرزندي و پدري چنان ظاهر
 ».خدایی باشد

 به صلیب کشیده شدن مسیحي  عقیده 
اند.  گفته اناجیل اربعه به تفصیل سخن زدن حضرت مسیح به صلیبي  در زمینه 

دار  را بر ، یهود او میحکم پینطیس پالطیس رو برگویند بنا می بحث این است که خالصه

 َ�َتلُوهُ ﴿: کند می را بر مال اما قرآن مجید در یک آیه همه افترائها او وفات یافت. زدند و
لیکن  و .را کشتند نه او را بدار آویختند نه او«  .]157النساء: [ ﴾لَُهمۡ  ُشّبِهَ  ِ�نَوَ�ٰ  َصلَُبوهُ  َوَما

باره با  و در این اند ند که آیا عیسی یا دیگري را کشته(متردد گردید ن متشبه شد وکار بر آنا
 .»همدیگر اختالف نظر پیدا کردند)

 عقیده حیات مجدد 
گویند  می است که عقیده مجدد موردحضرت مسیح مسیحیت دري  سومین عقیده 

هایی به  هنماییوفات دو مرتبه حضرت مسیح زنده شد و اندرزها و راسه روز از  پس از
ولی اناجیل اربعه در ذکر این واقعه چنان  و دوباره به آسمان رفت. حواریون خود داد

 توان پی برد. آن به راحتی می ناختالف و تضاد دارند که به جعلی بود
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 عقیده کفاره
در دنیاي  مین عقیده مسیحیت در مورد حضرت عیسی عقیده کفاره است وچهار 

عقیده » المعارف بریتانیکا ةدایر«روح مسیحیت مطرح است.  ومسیحیت به عنوان اصل 

آن قربانی  (کفاره) در علم عقاید مسیحیت هدف از« گونه تشریح کرده است: این را کفار
حضرت عیسی است که بوسیله آن یک انسان گناهکار در یک لحظه به رحمت خدا 

گناه حضرت  کی اینکه بنابر، یین عقیده بر دو فرضیه استوار استبنیاد ا شود. می نزدیک
در جسم انسانی  دوم اینکه صفت کالم خدا (اقنوم فرزند) گناه دور شده بود. آدم انسان از

 ».آمده بود تا دوباره انسان را به رحمت خدا نزدیک کند
شجره  از و استفاده کرد سوء نیروي آزادي اراده خود حضرت آدم از :گویند می یعنی

قتل  شرك، (تکبر، ی بزرگی مرتکب شد که ریشه همه گناهانممنوعه خورد و گناه خیل
سزا یافت یکی سزاي مرگ و دوم اینکه قوت ارادي از او سلب  و...) است و در مقابل دو

توانست کار خیر انجام دهد و به همین ترتیب در سر  نمی شد و بلکه غالم گناهان شد و
ونکه از آدم و حوا به دنیا ها چ همه انسان و نوشت و فطرت اوالدش گناه داخل شد

و براي رهایی از این معصیت یک راه  .گناه در وجود آنه سرایت کرده استاند این  دهآم
 این خالف عدل و انصاف خداوند است و او این بود که خدا آنها را معاف کند و

خالف قوانین خودش عمل کند چونکه جزاي گناه اصلی موت بود باید این تواند بر نمی
ها از عذاب  که انسان رحمت خداوندي تقاضایش این بود از سوي دیگر و اده شودد جزا

 نجات بیابند لذا خداوند راه حل دیگري در پیش گرفت که یک شخص را انتخاب کند
خدا او را یک مرتبه  که بار گناهان همه را به دوش بگیرد و خودش هم معصوم باشد،

ي  همه و حق همه بندگان اکتفا کند در این عقوبت مرگ بدهد و دوباره زنده کند و
انتخاب کرد و در جسم انسانی  فرزندش را براي این منظور خداوند ها آزاد شوند. انسان

و مرگ او کفاره شد براي گناه همه  او قربانی داد و بر دار زده شد و به دنیا فرستاد را او
 تحیا و با ز بخشیده شدنداین عالوه بر گناه اصلی همه گناهان قبلی نیها. بنابر انسان
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گناهان رهانیده  قید و ازها زندگی مجدد داده شد  انساني  مجدد پس از سه روز به همه
حق کسی است که به حضرت عیسی  البته ناگفته نماند که این قربانی فقط در .شدند

 است گویا )Baptism( و عالمت ایمان غسل تعمید به تعلیماتش عمل کند و ایمان بیاورد
 دوباره زنده و میرد می (یک مرتبه گویا قایم مقام موتو حیات مجدد است. غسل تعمید

شود) همچنین مطلب کفاره این نیست که پس از غسل تعمید آزادند هر اندازه گناه  می
گناهانی که به سبب آن  بلکه فقط اصلی و ،شوند نمی بکنند آزاد هستند و مجرم شمرده

ت و پس از حیات مجدد گویا یک زندگی تازه به آنها داده معاف شده اس اند هآمد بوجود
شوند و اگر کلیسا کسی را  می هر گناهی که بکنند طبق آن مستحق عذاب شده است و

 شود. می قرار داد مستحق عذاب دایمی بدعتی یا منافق
اي مستقل دارد و به یک مسئله  نقذ آن نیاز به مقاله و و بحث در مورد این عقیده،

همچنین در این عقیده  لغزش حضرت آدم گناه بود یا خیر؟ آن اینکه آیا کافیست واشاره 
گناه به دو صورت منتقل شد یکی از حضرت آدم به اوالدش و دوم از اوالد آدم به 

که گناه کند او هر« تورات آمده: گونه که در آن حضرت مسیح و این خالف عدل است،
 ها اي به رومی در نامه به طوري که سینت پاولزپسر متحمل گناه پدرش آورد  خواهد مرد،

 کنیم بطوریکه زیرا که آنچه دعا کند می و همچنین روح نیز ضعیف ما را مدد«نویسد:  می
شود بیان  نمی هایی که کند به ناله می دانیم لکن خود روح براي ما شفاعت نمی باید می

 کرد.
شدن در آیین  دت قبل از وارداین عبا است و )Baptism( (غسل تعمید) اولین عبادت

قبل از عید فسح غسل  گذارند و می آموزشی را پشت سري  مسیحیت را بپذیرد یک دوره
درون کلیسا یک حوض وجود  گیرد. می شود که با روش خاصی صورت می تعمید داده

 خوابد می شخص افراد خاص هستند، با در آنجا یک اتاق مخصوص غسل تعمید و دارد
گوید:  می کند و می سوي مغرب دراز به دستش را و سوي مغرب باشد اش به هچهرطوریکه 

 .»دارم میدست بر از هر عمل تو من از تو و ،اي شیطان«
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بعد از  و کند. کند و با زبان عقاید مسیحی را اقرار می می سوي مشرق سپس رخ را به
یک روغن  و شود می هایش بیرون شود و لباس می آن به یک اتاق داخلی دیگر سوق داده

هاي حوض  آب شود، می و سپس داخل حوض انداخته شود می به تمام بدنشان مالیده
گیري کند آن ریخته شده تا از تعفن آن جلو نمکین است و یک روغن خاص در و شور

 صیل مذکور ایمان دارد؟با تفا ، فرزند و روح القدس شود که آیا به پد می واز او سه سؤال
اش را دوباره با  بینی ها و گوش پیشانی، و شود می وض بیرون آوردهپس از جواب از ح

از مرحله مرگ گذشته و دوباره  گویا هاي سفید پوشاندن لباس کنند و با می روغن چرب
 شود. می (غذاي مقدس) داده سپس به او اجازه شرکت در عشاي ربانی زنده شده است.

) پس sae( ) (غذاي مقدس)Eucharist) یا (شکرانه) (Course Supper( (عشاي ربانی)
قربانی  ترین رسم (عبادتی) است که به عنوان یادبود از پذیرفتن آیین مسیحیت این مهم

حواریون غذا  گیرد که او یک روز قبل از دستگیر شدن به همراه می حضرت مسیح انجام
رفت و خوردند عیسی نان را گ می و چون ایشان غذا«گوید:  می انجیل متی خورده بود،
پیاله  و بخورید اینست بدن من و گفت بگیرید به شاگردان داد و پاره کرد و برکت داد و

یک جمله  لوقا و ».شما از این بنوشیدي  و بدیشان داده گفت همه را گرفته شکر نمود
و نان را گرفته شکر نمود و پاره کرد « که حضرت مسیح به حواریون گفت: کند می اضافه

جا  را به یاد من به شود این می گفت این است جسد من که به شما داده به ایشان داد و
 چنین توضیح )Justin Martyr( جستن مارتایر آوردن این رسم را جا ي به . نحوه»آورید

شود، در ابتدا دعاها و سرودهایی  می یک اجتماع منعقد کلیسا هادر یکشنبه: «دهد می
 مبارك باد بوسند و می دیگر راشود سپس حاضرین سر و صورت یک می خوانده

فرزند  پدر، گرفته از را ئیس جلسه آنر و شود می بعداز آن شراب و نان آورده گویند، می
 کلیساي  در پایان خدمه گویند، می طلبد و حضار آمین می روح القدس دعاي برکت و
)Deacons( راب نان به جسم مسیح و ش کنند، می میان حاضرین تقسیمنان و شراب را در
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و حاظرین با  شود) نمی چه به ظاهر هیچ تغییري پیداگر(ا شود می به خون مسیح تبدیل
  ».کنند می خود را تجدیدي  کفارهي  خوردن و نوشیدن نان و شراب عقیده

 نماز(حمد خوانی)

رکعات معلومی ندارند و نمازشان عبارتست از  داما تعدا صبح و شام نماز دارند، در
 صوم جا آوردن نماز و روزه اختیاري است همچنین به بیحات و سرودها،تس دعاها، دعاها،
(مثل  شود می عبارتست از امتناع از خوردن غذاي چرب و آنچه از حیوانات گرفته (روزه)

هاي  کیفیت آن در فرقه مدت روزه و و، و اکتفاء به خوردن حبوبات )...شیر و گوشت،
 متفاوت است. مختلف،

 لفمسیحیت در ادوار مخت

 مسیحیتی که امروزه در دنیا وجود دارد چگونه آغاز شد؟
توان  می . ولیقرار دارد اي از ابهام  هاله در جواب تفصیلی این سوال تا حد زیادي

حد زیادي به  یاران حضرت مسیح تا عروج آسمانی حضرت مسیح از گفت پس
د و تا حدودي هم کردن می هاي شرك و کفر مبارزه با طوفان تبلیغ دین مشغول بودند و

 ولی با ظهور سینت پاولز به عنوان نماینده مسیحیت کامالً تغییر شکل داد و شدند. موفق
به عنوان  پاولز و شرك آلود تبدیل شد، از یک مذهب توحیدي به مذهب خرافی و

ابتداي قرن چهارم  بهرحال تا -آمد چنانچه ذکرش خواهد - نماینده مسیحیت مطرح شد
 یهود بود وي  از حیث مذهبی زیر سیطره ها و سیاسی تحت تسلط رومینظر  مسیحیت از

 نظام عقیده و عباداتشان هنوز تدوین نشده بود. 

 کنستانتین بزرگ
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آن هم پس از  به مسیحیت گرویده، پادشاه روم، میالدي کنستانتین اول، 306در سال  
بود که  لین باراین او و هاي مسیحیان توانست به سلطنت برسد. اینکه با فداکاري

ولی در واقع موقعیتی  در دستگاه حاکمه نفوذ کند و حمایت شود. مسیحیت توانسته بود
-ن فتحای-در واقع «نویسد:  می /سید ابوالحسن ندوي گونه که موالنا آن خطرناك بود،

 بدست آورده بود چه حکومت بزرگی رااگر میمونی بود،براي مذهب مسیحیت حادثه نا
 پیروز میدان کارزار مذهب مسیحی در از دست داده بود. قیمت مذهب راولی متاع گران 

مسخ کردن مسیحیت  در و ادیان شکست خورده بود مذاهب وي  معرکه ولی در شده بود
 کنستانتین نقش داشت. پرستان رومی، بت پیروان حضرت مسیح و بیش از

عقاید و تردید افکار شود که براي تدوین  می و از این دوران به بعد عهد مجالس آغاز
هاي مذهبی را  گرفتند و الیحه می سهایی علماي مسیحی کنفران گروههاي دیگر، و

تثلیث را به ي  م عقیده325اي که در اولین کنفرانس در سال  به گونه کردند. می تصویب
 این بحث و گفتگوها به شدت رایج بود. 539 مذهب قرار دادند و تا سالي  عنوان پایه

 نتین تا گریگورياز کنستا

حدي  میالدي مسیحیت بر روم حاکم بود و قوانین حکومت تا 539 تا 313 از سال 
 خصوصیت است: این دوره داراي دو مسیحیت بود. تحت تأثیر

سلطنت شرقی پایتختش قسطنطنیه  غربی. سلطنت شرقی و تقسیم مسیحیت به دو -1
و سلطنت غربی  گفتند. می ك)(بطریر (بطریک) یا به پیشواي مذهبی این گروه و بود

 گروه در یک از این دوو هر، گفتند می (پاپ) پایتختش روم بود و به پیشواي مذهبی آن
 بودند. ودصدد اثبات برتري مذهبی خ

: /به گفته استاد سید ابوالحسن ندوي رهبانیت در همین دوره آغاز شد. -2
 . »بال جان بودند ست بیشتر وپر توحش روم بت تمدن از رهبانیتی که در حق انسانیت و«
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 :)The Dark Ages( تاریکي  دوره
سالی که گریگوري اول به عنوان پاپ میالدي ( 590ول این دوره از سال قسمت ا

میالدي است و در این دوره مسیحیت در رکود و انحطاب سیاسی و  800انتخاب شد) تا 
هاي مسیحی  یان فرقهش عروج اسالم و اختالف معلمی بود و بدون تردید علت اساسی

 بود. این دوره نیز داراي دو خصوصیت است:
ترویج آن  شروع به تبلیغ مسیحیت و نصاراي غرب در مناطق مختلف اروپا -1

مذهبی فتح کنند و پس از چهار قرن  را از نظر ...آلمان و توانستند انگلستان، و کردند
اي بوده است  ک واسطهپا مسیحی شد. برایش فقط یاروي  تالش و کوشش مسلسل همه

 ،فرزند خارج شده است گفت روح القدس فقط لز لقنوم پدر و می و کلیساي غربی
گفت  می تر است و کلیساي غربی گفت رتبه فرزند از پدر کم می کلیساي شرقی همچنین

 اند. هر دو برابر
ها آلمانی و  غربی درمیان کلیساي شرقی و غربی تفاوت نژادي وجود داشت، ب:

 ها یوناند و آسیایی. شرقی و یایی بودندایتال
 پایتخت) رقیب هم بودند. (دو قسطنطنیه و شهر روم با تقسیم سلطنت روم، ج:
 قسطنطنیه امتیاز بدهد. (بطریک) روم حاضر نبود به (پاپ) :د
میالدي خواست عقاید و نظریات  1054در سال  (پاپ لویی نهم) در چنین موقعیتی :ه

از پذیرفتن  -بطریک قسطنطنیه- لیساي شرق مسلط کند و میکائیلبر ک کلیساي غربی را
قربانگاه معبد سینت صوفیا کلمات اناثیما (لعنت) را  سفرهاي غرب در آن انکار نمود و

 نفاق بود. این کلمات آخرین ضربه براي تکمیل افتراق و نوشتند و
بیت المقدس به دست  در دوره خالفت حضرت عمر :هاي صلیبی جنگ -2

بر قوانین اسالمی به بنا جمع کرد. دنیاي مسیحیت بساط خویش را مسلمانان فتح شد و
شان داده  اساس مذهب رسوم بر زیارت بیت المقدس و اداي عبادت وي  آنها اجازه

چه در رسید اگر نمی علیه مسلمانان به ذهن کسی شد و تصور جنگ و قیام بر می
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آمده بود که موفق شده بود از قسطنطنیه مسیحیت تصور جنگ از زمان هرقول به وجود 
و  داده ها حمله کند و در شهر نینوا لشکر ایرانی ر ا شکست بیرون بیاید و بر ایرانی

. ولی تصور از دست داده بودند باز پس گیرد خسرو پرویزي  صلیبی را که هنگام حمله
(پاپ  سیلهمیالدي به و 1095جنگ مذهبی در دنیاي مسیحیت براي اولین بار در سال 

 مطرح شد ژنرال محمد اکبر خان در کتاب خود (کلیر مونت)ي  در جلسه اربن دوم)
ایا مناسب نیست که شما « کند: می جهاد) کلمات پاپ اربن را این چنین ذکر کروسید اور(

راي ب و (خطاب به نصاري) با حکم خدا هستید مشهور دنیا شهامت در که به جرات و
شجاعت  هاي صلیبی هنر جنگ در در آنجا و ین حرکت کنیدسوي فلسط خشنودي وي به

 .به نمایش بگزارید...  خویش را
کند،  می این کار نیک راهنمایی اگر چنین نمودید، فرزند خدا مسیح خودش شما را در

یر و جا آوردن احکام نبی خود جان دادن بهترین کردار است ... اگر زنده برگشتید ام در به
 .و اگر کشته شدید بهشت جاي شماستردید گ میدار بر سرمایه

 سرانجام به سلطان صالح الدین ایوبی در بدین ترتیب هفت جنگ صلیبی در گرفت و
 حطّین شکست خوردند، ولی مایوس شدند.ي  معرکه
 (کلیسا) ها هاي پاپ خیانت -3

 مقابل او دو زانو در قرون وسطی پاپ داراي چمان قدرتی بود که پادشاهان روم در
 دین، علم و تمدن را به اوج برساندي  سایه خواست زیر می پاپ اگر نشستند و می
از بد : «/به گفته استاد سید ابو الحسن ندوي ولی متاسفانه چنین نکرد. توانست، می

آنها این  شانسی مسیحیت و اقوام مسیحی ارباب کلیسا از این قدرت سوء استفاده کردند.
و اروپا همچنان در  قتدار شخصی خود به کار بردندبراي تثبیت موقعیت و ا قدرت را
 .»جهالت و خرافات باقی ماند و تمدن به جاي ترقی با تنزل مواجه شد پستی، تاریکی،

وظایف پاپ بود و تا زمانی که پاپ  دیگر از ها یکی نامه همچنین خرید و فروش مغفرت
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تی داشت و با پرداخت شد و هر گناه قیم نمی اش قبول پذیرفت توبه نمی توبه کسی را
 شد. می قیمت گناه پس از ارتکاب آن دروازه توبه باز

دانش یکی از یادگارهاي  و هاي تفتیش و مبارزه با علم عالوه بر این تشکیل محکمه
دانش به مرگ  علم و آید. تعداد افرادي که بجرم طرفداري از می قرون وسطی بشمار

در  دو هزار نفر زنده سوزانده شدند، سی و، تر از سیصد هزار نفر نیست محکوم شدند کم
 و جرمش این بود که نجوم نیز بود دانشمند مشهور هیاْت و )Brunoe( میان آنها برونو

تفتیش برایش ي  محکمه کرات دیگري نیز وجود دارد و ،گفت عالوه بر کره زمین می
ی سوزانده یعن ،به زمین نریزد حکم صادر کرد که طوري کشته شود که خونش یک قطره

 چرخد مجرم شمرده شد. می . گالیله نیز به جرم اینکه زمین به دور خورشیدشود

 هاي ناموفق براي اصالح کوشش

بسیاري از مصلحین نیز  در همین دوران که پاپ بدترین شرایط را ایجاد کرده بود، 
هاي  پمدعی انتخاب پا م) قیام کرد و1384(م )Wycliff( همه ویکلف قبل از قیام کردند.

صالح شد و کتاب مقدس را اولین بار به انگلیسی ترجمه کرد درحالی که قبل از اقدام او 
 و جیروم )John Huss( پس از او جان هس شد. می کتاب مقدس جرم شمردهي  ترجمه

)Jerome( گذاري زنده  مناسب نبود و هر دو به جرم بدعت قیام کردند ولی شرایط
 سوزانده شدند.

 پروتستان
ي  پروستان پا به عرصهي  گذار فرقه میالدي ماتین لوتر بنیان 1483ال نجام در سسر ا

ابتدا بر علیه خرید و فروش وي  اش را به نظام پاپی زد. وجود نهاد و آخرین ضربه
ها قیام کرد و پس از پذیرفته شدن این اعتراضش، خواهان تقلیل قدرت پاپ  نامه  مغفرت

 خواند. بنیاد بی رسوم دیگر را خود ساخته و عشاي ربانی)و (ا شد و غیر از (غسل تعمید)
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 (دوجان کالوین) سویس مشابهی کرد و پس از آن در )Zwingli( همزمان باوي زونگلی
 اینکه صداي بازگشت این حرکت از تا رساند این حرکت را در قرن شانزدهم به ژنو

این  از چهارم شتم وادواردانگلستان هنري هشاه  و انگلستان شنیده شد و فرانسه ایتالیا
 مقابل کاتولیک ایستاد. پروتستان در و شدند حرکت متأثر

 گرایی عقل
رفت و  می و در علم وصنعت به پیش رنسانس گذشته بود در این دوره اروپا از عهد 

و تعبیر کتاب مقدس  در آزادي تشریح (لوتر) رت پاپ به تحلیا رفته بود و جرأتقد
جایی کشید که عقاید  کار به براي دانشمندان بعدي باز کرد واختیارات را ي  دروازه

این  .و تمسخر قرار گرفت بلکه هدف استهزاء تک تک مورد نقد و بررسی، مسیحیت
ترازوي عقل سنجیده شود اگر مطابق عقل  با حکم مذهب باید گروه مدعی بودند که هر

 اي منکر وجود کشیده که عده جایی و سر انجام کار به شد و اال رد شود. می بود پذیرفته
 شدند. خدا

 تجدد گرایی یا مدرنیسم
 مردمی که به مذهب اعنقاب داشتند به دو دسته تقسیم شدند، در مقابل عقا گرایان، 
و  سرگردان شدند و به ناچار سعی کردند مذهب ه و زد اي از حرکت آنها وحشت عده

یح کنند و اگر تطبیقی نیافتند آن تجربی و مسائل روز تشر مسائل مذهبی را به نفع علوم
 جسته این حرکتهاي بر     توانند از کتاب مقدس حذف کنند. شخصیت می قسمت را

)Modernism( ،(ورسو) (هارنیک) دیگر معتقد بودند که آنچه ي  اند.ئسته بوده (رنان) و
 گونه ماحق هیچ درست است و اند ویب کردهتص ها) (کنفرانس گان ما در مجامع گذشته

 مردم اروپا که از مادیت به تنگ آمده بودند و به دنبال آرامش روحی کمی و زیاد نداریم.
 امروزه نیز این سه حرکت، مأوایی یافتند. این حرکت را براي خود ملجأ و گشتند، می

 احیا گري دینی و رسونیالیسم با هم در رقابت هستند.  مدرنیسم،
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رت بود از معرفی مسیحیت در باب عبا حقیقت امر آنچه در صفحات قبل گذشت،
در بحث عقاید با استناد به  امروز، تاریخ مسیحیت تا اي از و عبادات و خالصه عقاید

بنیادي مسیحیت  اي و اشاره به اشتباهات و خطاهاي ریشهآیات قرآنی در بعضی موارد 
گذاري  ایهزه در دنیا رایج است بانی و پالزم است بدانید مسیحیتی که امرو اینجا در شد.

 چه کسی بوده است؟اصلی آن
 است و گذار مسیحیت موجود حضرت عیسی جهان مسیحیت ادعا دارد که بنیان

 عمل قواعد وضع شده از طرف حضرت عیسی اصول و مسیحیت بر امروزه نیز
و قضایاي تاریخی  . ولی پس از عرضه نمودن مسیحیت بر محک ادیان توحیديکند می

آن  گذار بلکه بنیان ندارد ت فعلی ربطی به حضرت عیسیشود که مسیحی می واضع
 وي نیز در کتاب مقدس درج است.ي  شخصی به نام پاولز بوده است که چهارده نامه

 شخصیت پاولز 

گونه خود را  خودش این در مورد زنگی ابتدایی پاولز شواهد چندانی در دست نیست،
عبرانی از  اسرائل از سبط بنیامین،ي  از قبیله روز هشتم مختون شده و« کند: می معرفی

در مورد زندگی  . وي ساکن شهر طرسوس بود»عبرانیان از جهت شریعت فریسی
ذکر شده و پس از آن سه  (شاؤل) نامش 58:7 اش اشاراتی آمده و در کتاب اعمال ابتدیی

آمده  باب کتاب اعمال در مورد ظلم و ستم او بر پیروان و حواریون حضرت مسیح
اجازه ازرؤساي  در این میان هنگامیکه با قدرت و« کند که می سپس ناگهان ادعا است و

تر  هرنوري را از آسمان دیدم درخشندهاي پادشاه دروقت ظ راه رفتم در می کَهنه به دمشق
از خورشید که به دور من و رفقایم تابید و چون همه بر زمین افتادیم هاتفی را شنیدیم که 

 کنی ترا می من چفا بر مخاطب ساخته گفت اي شاؤل اي شاؤل چرا به زبان عبرانی مرا
من عیسی هستم که  گفت: من گفتم خداوندا تو کیستی؟ زدن دشوار است، ها لگد بر میخ

خادم  را پا بایست زیرا که بر تو ظاهر شدم تا توکنی و لیکن برخاسته بر می تو بر من جفا
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اي و بر آنچه بر تو ظاهر خواهم  هدر آنها دیدبر آن چیزهاییکه مرا  و شاهد مقرر گردانم
از تا آموزش گناهان و میراثی درمیان مقدسین  رهایی خواهم داد از قوم و شد و تو را

 .»بیابند ایمانی که بر من است،ي  بوسیله
حضرت مسیح ایمان آورده است ولی  که بر پس از ظهور واقعه پاولز ادعا کرد

ایست  کردند که این هم حیله می اش فکر ظلمهاي گذشتهتوجه به دشمنی هاو حواریون با
که یک حواري جلیل  سرانجام برنابا نپذیرفتند. براي از پا در آوردن آنها و ایمانشان را

حواریون  بهمراه دیگر بدین ترتیب پاولز صحه گذاشت و القدر بود بر دعواي پاولز
فکار و آراي پاولز و حضرت اي ا موازنه پس از ترویج مسیحیت شد. مشغول به تبلیغ و

که دینی که امروزه به عنوان مسیحیت مطرح است حاوي تعالیم  شود می واضع مسیح
به عنوان یک  دکتردرید است. مبرّ و خبر ازآنها بی پاولز است و حضرت عیسی

که مسیح آسمانی بوسیاه  تواند قبول کند می چه کسی«گوید:  می متعصب از مسیحی غیر
تعلیمات مسیح زمینی به حواریون به کلی متفاوت  است که با تی دادهعلیماچنین ت پاولز
 .»باشد

کفاره از دیگر ادیان و  حلول و تجسم و مسیحیت در داشتن عقایدي همچون تثلیث،
پیچی کردن از این و سر مسیحیت هستند)ي  ویژه شود (این صفات، می مذاهب متمایز

مسیحیت بهمراه دارد. ولی جاي تعجب  دنیايالحاد را در  بدعتی و عقاید اتهام کفر،
بلکه  شود، نمی ارشادات حضرت مسیح یافته کدام از این عقاید در پرتو اینجاست که هیچ

ت کند و حواریون حضر می اقوال حضرت مسیح این عقاید را رد برعکس بسیاري از
 یافت هاي پاولز رساله در این عقاید ذکر اند و اولین بار مسیح نیز حامی این عقاید نبوده

و به آن نام  کنند می اند که دینی که به آن عمل اندیشمندان مسیحی پی برده شود. می
 اش پاولز است. بانی اند، مسیحیت داده

در واتیکان  1968که در سال » ایمان و عمل ةاملسيحي«از کتاب ي  گونه که در صفحه آن

يصنح  ةمسيحيـنذ بدء الاكن القد�س بولس م«چنین آمده است:  منتشر شده است،
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 از قدیس پاولز .»يمانهم بيسوعإحوال قبل أيمان أن �تفظوا بما اكنوا عليه من حلدييث اإل
اعتقادات به پاسداشت  تازه گرویدگان به دین مسیح را ابتداي گرایشش به مسیحیت،

گویت واتیکان به موقف  کرد. ترغیب می ،ایمان آوردن به عیسی شان قبل از سابق
 کند. لز از مسیحیت و عدم رغبتش به آن اعتراف میپاو

دنیاي مسیحیت یک مرتبه زاویه  فراز این همه نشیب وي  تجربه ولی کاش پس از
 سال قبل از 1423که  آن دینی را کردند و متوجه ریگزارهاي حجاز می فکرشان را

مه سرودند و نغ (سلع) دیدن آن ساکنان که با به آنها  فارقلیط) ،3 (فاران هاي بلندي
) 6 هاي سنگی (بت پاهایش به کسی که بر و خواندند )5 (حمد هاي اطراف قیدارروستا

و  وردند،آ می را رساند ایمان آن بلکه آنچه شنید خودش چیزي نگفت از و سجده کردند
 صراط مستقیم اي به روزنه عمل نشود، این زاویه وارد تا زمانیکه دنیاي مسیحیت از

 خواهند ماند. شه در گروه ضالّیننخواهید دیدو همی
خواهد در سرگردانی عقیده و فکر ، تمام بشریت را  می ولی برعکس جهان مسیحیت

هاي صلیبی نقشه مثلث  با خود همگام و همراه کند و براي تحقق این هدف پس از جنگ
در ریشه کن کردن اسالم از  آن خود گردانده است و را از تبشیر استشراق و استعمار،

 هستند که به زعم آنان قاتالن حضرت مسیح یهود با و کند نمی چ اقدامی دریغهی
هنگام تسلط  کاردینال بور گونه که آن کند. می علیه اسالم اقدام بر دست همکاري داده و

گوید:  می یک جلسه مشترك یهود و نصاري در 1967 سال بیت المقدس در اسرائیل بر
تا بتوان این سرزمین مقدس را  یهود همکاري کنند بر نصاري واجب است به هر شکل با«

. »عالوه بر این اسالم را براي همیشه استیصال نمود براي همیشه و بطور کامل آزاد کرد و
)Armagaddon طبق عقاید یهود پایان زندگی و تباهی دنیا بارخ دادن یک جنگ جهانی .(

 ةملحمـال« از آن به نامهاي حدیث اسالمی  کتاب در و که آرماگیدن نام دارد است

د و نصاري ذکر شده که این یهوي  هاي تحریف شده یاد شده است. در کتاب» الكرب

 گیرد و در آن چهار میلیون جنگجو شرکت می ها و نصاري در پرست جنگ درمیان بت
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کنند و بهمراه  می باشد و در ضمن آن حضرت مسیح نزول می کند و یک جنگ اتمی می
 یکی از رهبران مسیحی به نام شوند. می روند و مشرکین همه نابود می رهامومنین باالي اب

با  نزول مسیح نزدیک است، این دنیا در شرف فنا است،: «گوید می )پات رابرتسون(
 هاي ساکن اسرائیل، روس و غیر از نصاري جنگ جهانی در حال درگرفتن است، عرب

به زودي به وقوع  نیز هاي دیگر متعال آرماگیدن قیام اسرائل است وي  نخستین نشانه
 و یکی از متفکران یهود .»هاي تورات است پیشگویی از اینها پیوست زیرا خواهند

دهد زیرا  نمی ها مذاکره کنیم ولی مذهب به من اجازه خواست با عرب می دلم« گوید: می
تورات هم در  .»شود و این معرکه نزدیک است می که این حادثه حتماً واقع دارم من یقین

هر کسی که بر اسرائیل برکت « است: فرموده قولی ذکر شده که از حضرت ابراهیم
و  .»کنم می فرستم و کسی که بر او لعنت کند من او را لعنت می بفرستد من بر او برکت

مقابل قرآن  رد دانند. می مذهبی خودي  تعاون با یهود را فریضه نصاري، بر همین عقیده،بنا

ُ�ورِ ٱ ِ�  َناَكَتبۡ  َولََقدۡ ﴿فرماید:  مت به حضرت ابراهیم میاین ته نتصابا مجید در رد  ِمنۢ  لزَّ
نَّ  رِ ّ�ِكۡ ٱ دِ َ�عۡ 

َ
 ٱ أ

َ
ٰ ٱ ِعَبادِيَ  يَرُِ�َها َض �ۡ�  قرآن در ما عالوه بر«. ]105[األنبیاء:  ﴾١٠٥ لُِحونَ ل�َّ

ما به ي  بندگان شایسته زمین را (سراسر روي) گمان ایم که بی نوشته (انبیاي پیشین) تمام کتب

 ةملحمـال– مورد آرماگیدن در و .»)ند گرفترا به دست خواه (و آن ارث خواهند برد

فرمایند: حضرت  می روایت است که از ابوهریره در احادیث آمده است: -الكربي

َُهوَد َ�يَقْ «فرمودند:  رسول
ْ

ُمْسِلُموَن ايل
ْ
اَعُة َحىتَّ ُ�َقاتَِل ال ُمْسِلُموَن َحىتَّ َال َ�ُقوُم السَّ

ْ
تُلُُهُم ال

 ِ َجُر يَا ُمْسِلُم يَا َ�بَْد ا�َّ ِو الشَّ
َ
ََجُر أ

ْ
َجِر َ�يَُقوُل احل ََجِر َوالشَّ

ْ
َُهوِدىُّ ِمْن َوَراِء احل  َهَذا َ�ْتَِبَئ ايلْ

َُهو
ْ

إِنَُّه ِمْن َشَجِر ايل
َغْرقََد فَ

ْ
 ال

َّ
ُه. إِال

ْ
ىِف َ�تََعاَل فَاْ�تُل

ْ
شود تا  پا نمیقیامت بر«. »دِ َ�ُهوِدىٌّ َخل

جایی  هود) را به قتل برسانند و کار بهو مسلمانان آنها (ی که مسلمانان با یهود مبارزه بکنند، وقتی
درخت صدا  شوند و سنگ و ها مخفی می ها و درخت رسد که بعضی از آنها پشت سنگ می
بیا و او را به  شده است، ، اینجا یک یهودي پشت من مخفیخداي  اي بنده اي مسلمان، زند، می

 .»که از درختان یهود است (عوسج) به استثناي درخت غرقد قتل برسان،
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است که مسلمانان دست روي دست بگذارند و منتظر نداي  معنا البته این نه بدان
اسباب ضعف مسلمین را  کوشش باز نیایند و بلکه از تالش و ها باشند. درختان و سنگ

دیگر به  مسلمانان باید مردم را بار« :یکی از اندیشمندان معاصري  طرف کنند و به گفتهبر
فکر خاص  مکتب و حزب یا سوي مذهب، به دعوت دادن از و بدهند تسوي دین، دعو

آن قوت و قدرت ي  نتیجه در سوي دین باشد وحدت و بپرهیزند و اگر دعوت به
هاي  توطئه و خواهند شد. گردد و فرامین پروردگار بر روي زمینش اجراء مسلمانان برمی

 شاءاهللا) (ان .»خواهند گشتدشمنان اسالم به خودشان بر
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