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Cچکیده
آمــوزۀ تثلیــث یکــی از مســائل کالمــی پرمناقشــه میــان اندیشــمندان اســامی و مســیحی
اســت .در قــرآن نســبت بــه ایــن آمــوزه و بــاور انتقــاد صریــح و متقنــی مطــرح شــده اســت و
بهطــور کلــی محتــوای آیــات نشــاندهندۀ نکوهــش هرگونــه چندگانهپرســتی اســت .در
دورههــای جدیــد ،برخــی الهیدانــان مســیحی بــا رویکــرد تاریخــی و تقریبــی در صــدد
بودهانــد تفســیر و تبییــن متفاوتــی از برخــی آیــات کــه بهطــور مســتقیم تثلیــث را نفــی و
نقــد کردهانــد ،ارائــه دهنــد .ایــن عــده در توجیهــی ناســازگار بــا محتــوای آیــات ،محــل انتقــاد
قــرآن را بــاور بــه تثلیــث مریمــی کــه پیــش از اســام رواج داشــته اســت ،دانســتهاند .در ایــن
مقالــه بــا روش تحلیلــی و توصیفــی و در قالــب کتابخانـهای ،بــا نگاهــی مجموعـهای بــه آیــات
و دیــدگاه مفســران اســامی نشــان داده شــده اســت کــه هــر گونــه چندگانهپرســتی اعــم از
تثلیــث مریمــی یــا تثلیــث روحالقدســی محــل اشــکال اســت و بــر فــرض صحــت ادعــای آنــان،
نقــد جامــع و فرا گیــر قــرآن در ایــن مســئله شــامل قرائــت و تحلیــل نویــن آنهــا از تثلیــث نیــز
میشــود.
واژ گان کلیدی :آموزۀ تثلیث ،نقد قرآن ،الهیدانان مسیحی ،تثلیث مریمی.
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Cمقدمه
معــادل واژۀ تثلیــث در زبــان انگلیســی « »Trinityاســت کــه بــر گرفتــه از اصطــاح التیــن
آن « »Trinitasکــه بــه معنــای شــماره ســه و مجموعــه ســه چیــز اســت .نخســتین کســی کــه
ایــن واژه را اســتفاده نمــوده ترتولیــان ،الهـیدان التینــی در اوایــل قــرن ســوم میــادی اســت.
( )S.Disomimbaa and others, p.202اصــول خدابــاوری مســیحیت بــر اســاس ســه شــخص
یــا اقنــوم پــدر ،پســر و روحالقــدس تعریــف میشــود .طبــق ادعــای الهیدانــان مســیحی بــا
اینکــه ایــن ســه شــخص متمایــز هســتند ،ولــی از یــک جوهــر ،ذات یــا ماهیــت هســتند ()ibid
و ایــن مســئله محــل مناقشــۀ میــان مســیحیان و ادیــان یکتاپرســت همچــون مســلمانان قــرار
دارد .در همیــن راســتا طبــق ادعــای برخــی الهیدانــان مســیحی عربــی و غربــی ،آن دســته
از آیــات قــرآن کــه دربــارۀ انــکار و ّرد تثلیــث اســت ،در واقــع بــه گــروه خاصــی از مســیحیان در
شــبهجزیرۀ عربســتان مربــوط میباشــد ،در حالــی کــه تثلیــث مدنظــر و رایــج میــان تــودۀ
مســیحیان از جملــه مســیحیان و نصــارای معاصــر بــا آن عقیــده متفــاوت اســت و مدعــی
هســتند بــاور رایــج مســیحیت ّ
حتــی میتوانــد بــا ظاهــر برخــی آیــات قــرآن نیــز ســازگار باشــد.
بــرای بررســی چنیــن برداشــت ویــژهای از آیــات قــرآن دربــارۀ نقــد و انــکار تثلیــث ،نخســت
الزم اســت آیــات گونا گونــی کــه مربــوط بــه موضــوع تثلیــث از جملــه فرزندخواندگــی خداونــد
اســت ،بهطــور مســتقیم بررســی شــود ،ســپس نظــرات مفســران شــیعه و ســنی درایــن رابطــه
تبییــن گــردد و در ادامــه بــه برداش ـتهای متفــاوت دانشــمندان مســیحی جهــان عــرب از
جملــه یوســف حــداد ونیــز برخــی الهیدانــان غربــی مســیحی دربــارۀ نقــد تثلیــث در قــرآن
اشــارهشــود.
 .1آیات مرتبط به نقد چندگانهپرستی
خداونــد در قــرآن طــی چنــد مرحلــه ،اســاس فرزندخواندگــی و هرگونــه تجســم الهــی را نفــی
نمــوده اســت .در برخــی آیــات بهطــور کالن و بــدون طــرح نــام فــرد یــا قدیــس یــا پیامبــری،
فرزنــد داشــتن از خــود را رد نمــوده و الوهیــت هرکــس غیــر خــود را بــه شـ ّـدت محکــوم ســاخته
اســت .خداونــد در آیــۀ  79و  80ســورۀ آلعمــران میفرمایــد« :بــراى هیــچ بشــرى ســزاوار
نیســت کــه خداونــد ،کتــاب آســمانى و حکــم و نبـ ّـوت بــه او دهــد ســپس او بــه مــردم بگویــد:
(غیــر از خــدا ،مــرا پرســتش کنیــد!) بلکــه (ســزاوار مقــام او ،ایــن اســت کــه بگویــد ):مردمــى
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الهــى باشــید ،آنگونــه کــه کتــاب خــدا را مىآموختیــد و درس مىخواندیــد! (و غیــر از خــدا را
پرســتش نکنیــد! و نــه اینکــه بــه شــما دســتور دهــد کــه فرشــتگان و پیامبــران را پــروردگار خــود
انتخــاب کنیــد .آیــا شــما را ،پــس از آنکــه مســلمان شــدید ،بــه کفــر دعــوت مىکنــد؟»
و نیــز در آیــۀ  100و  101ســورۀ انعــام در نفــی هرگونــه اتخــاذ فرزنــد تأ کیــد شــده اســت«:آنان
بــراى خــدا همتایانــى از جـ ّـن قــرار دادنــد ،در حالــى کــه خداونــد همــۀ آنهــا را آفریــده اســت و
بــراى خــدا بــه دروغ و از روى جهــل ،پســران و دخترانــى ســاختند؛ منـ ّـزه اســت خــدا و برتــر
اســت از آنچــه توصیــف مىکننــد! او پدیــد آورنــدۀ آســمانها و زمیــن اســت ،چگونــه ممکــن
اســت فرزنــدى داشــته باشــد؟! حــال آنکــه همســرى نداشــته ،و همــه چیــز را آفریــده و او بــه
همــه چیــز داناســت».
همچنیــن در آیــات  88تــا  92ســورۀ مریــم بــا لحنــی تندتــر و انتقادآمیــز از بــاور غلــط اتخــاذ
هرگونــه فرزنــد و پســر انتقــاد کــرده و میفرماید«:گفتنــد خداونــد رحمــان فرزنــدى بــراى خــود
برگزیــده اســت .راســتى مطلــب زشــت و زننــدهاى گفتیــد! نزدیــک اســت بــه خاطــر ایــن ســخن
آســمانها از هــم متالشــى گــردد و زمیــن شــکافته شــود و کوههــا بــه شـ ّـدت فــرو ریــزد؛ از ایــن
رو کــه بــراى خداونــد رحمــان فرزنــدى قائــل شــدند! در حالــى کــه هرگــز بــراى خداونــد رحمان
ســزاوار نیســت کــه فرزنــدى برگزینــد!»
در آیــات دیگــر ،خداونــد بــا طــرح نــام افــراد و شــخصیتهای مقــدس ماننــد جنــاب عزیــر
نبــی؟ع؟ و حضــرت عیســی؟ع؟ و یــا شــخصیتهای حقوقــی مثــل رهبــان و احبــار ،هرگونــه
ادعــای الوهیــت دربــارۀ آن را نقــد میکنــد و در عبارتــی صریــح بــه انتقــاد یهــود و نصــارا در
بــاور بــه چنیــن عقیــدهای در آیــات  30و  31ســورۀ توبــه پرداختــه و فرمــوده اســت« :یهــود
گفتنــد( :عزیــر پســر خداســت!) و نصــارى گفتنــد( :مســیح پســر خداســت!) ایــن ســخنى اســت
کــه بــا زبــان خــود مىگوینــد کــه هماننــد گفتــار کافــران پیشــین اســت ،خــدا آنــان را بکشــد،
چگونــه از حــق انحــراف مىیابنــد؟! (آنهــا) دانشــمندان و راهبــان خویــش را معبودهایــى در
برابــر خــدا قــرار دادنــد و (همچنیــن) مســیح فرزنــد مریــم را در حالــى کــه دســتور نداشــتند
جــز خداونــد یکتایــى را کــه معبــودى جــز او نیســت ،بپرســتند ،او پــا ک و منــزه اســت از آنچــه
همتایــش قــرار مىدهنــد!»
نکتــۀ قابلتوجهــی کــه در ایــن آیــات وجــود دارد ایــن اســت کــه قــرآن در نفــی هرگونــه
فرزنــدداری خداونــد تأ کیــد نمــوده و از دو واژۀ «ولــد» و «ابــن» در ســلب آن اســتفاده نمــوده
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اســت .البتــه واژۀ «ابــن» در مــورد حضــرت عیســی؟ع؟ یــک بــار بــه کار رفتــه کــه در لغــت عــرب
ً
دربردارنــدۀ مفهــوم ارتبــاط عاطفــی و اتخــاذ فرزنــد و فرزندخواندگــی اســت .ایــن واژه لزومــا
همیشــه معنــای فرزنــد نســبی و خونــی را تداعــی نمیکنــد ،در حالــی کــه واژۀ «ولــد» بــر زادولــد
و فرزنــد نســبی داللــت میکنــد و بهطــور مســتقیم در مــورد حضــرت عیســی؟ع؟ بـهکار نرفتــه
اســت( .عســکری ،ص )275از ایــن رو قــرآن هیــچ جــا مســیحیان را بــه خاطــر عقیــده بــر اینکــه
عیســی؟ع؟ فرزنــد نســبی و از جنــس خداونــد باشــد ،محکــوم نمیکنــد و انتقــاد قــرآن از
مســیحیان در فرزندخواندگــی عیســی؟ع؟ بــرای خداونــد اســتMahmoud Ayoub, 2007:(.
)9.118
در مرحلــۀ دیگــر و اساسـیتر ،خداونــد بــدون طــرح نــام اقانیــم تثلیــث مســیحیت ،متذکــر
موضــوع تثلیــث شــده و در ادامــه بــا برهــان عقلــی ،الوهیــت دو شــخصیت تثلیــث را نفــی
میکنــد .خداونــد در ســورۀ نســاء آیــۀ  172-171میفرمایــد« :اى اهــل کتــاب! در دیــن خــود،
غلـ ّـو (و زیــادهروى) نکنیــد! و دربــارۀ خــدا ،غیــر از حــق نگوییــد! مســیح عیســىبنمریم فقــط
فرســتادۀ خــدا و کلمــه (و مخلــوق) اوســت کــه او را بــه مریــم القــا نمــود و روحــى (شایســته) از
طــرف او بــود .بنابرایــن بــه خــدا و پیامبــران او ،ایمــان بیاوریــد و نگوییــد( :خداونــد س ـهگانه
اســت!) (از ایــن ســخن) خــوددارى کنیــد کــه بــراى شــما بهتــر اســت! خــدا ،تنهــا معبــود یگانــه
اســت؛ او منــزه اســت کــه فرزنــدى داشــته باشــد (بلکــه) از آن اوســت آنچــه در آســمانها و در
زمیــن اســت».
و در آیاتــی از ســورۀ مائــده بــه نقــد تثلیــث گرایــی نصــارا و بــاور مســیحیان درایــن بــاره
پرداختــه و و در آیــات  76-72ســوره مائــده فرمــوده اســت«:آنها کــه گفتنــد« :خداونــد همــان
مســیح بــن مریــم اســت» ،بــه یقیــن کافــر شــدند( ،بــا اینکــه خــود) مســیح گفــت :اى بنــى
اســرائیل! خداونــد یگانــه را ،کــه پــروردگار مــن و شماســت ،پرســتش کنیــد! زیــرا هــر کــس
شــریکى بــراى خــدا قــرار دهــد ،خداونــد بهشــت را بــر او حــرام کــرده اســت؛ و جایــگاه او دوزخ
اســت؛ و ســتمکاران ،یــار و یــاورى ندارنــد .آنهــا کــه گفتنــد« :خداونــد ،یکــى از ســه خداســت»
(نیــز) بــه یقیــن کافــر شــدند؛ معبــودى جــز معبــود یگانــه نیســت؛ و ا گــر از آنچــه مىگوینــد
دســت بــر ندارنــد ،عــذاب دردنا کــى بــه کافــران آنهــا (کــه روى ایــن عقیــده ایســتادگى کننــد)،
خواهــد رســید .آیــا بــه ســوى خــدا بازنمىگردنــد ،و از او طلــب آمــرزش نمىکننــد؟ (در حالــى
کــه) خداونــد آمرزنــده مهربــان اس ـت».
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در آیــات پایانــی ســورۀ مائــده نیــز در روایتــی از قــول حضــرت عیســی؟ع؟ بــه انــکار الوهیــت
خــود و مــادرش میپــردازد و بــه ایــن شــکل ،الوهیــت حضــرت مریــم؟اهع؟ نیــز از طریــق
حضــرت عیســی؟ع؟ انــکار میشــود و خداونــد در اینبــاره میفرمایــد« :و آنگاه کــه خداونــد
بــه عیســىبنمریم مىگویــد( :آیــا تــو بــه مــردم گفتــى کــه مــن و مــادرم را بــه عنــوان دو معبــود
غیــر از خــدا انتخــاب کنیــد؟!) ،او مىگویــد :منزهــى تــو! مــن حــق نــدارم آنچــه را کــه شایســته
مــن نیســت ،بگویــم!»
از مجمــوع آیــات مطــرح شــده میتــوان بــه دو نکتــۀ مهــم در راســتای نقــد آمــوزۀ تثلیــث و
تثلیثگرایــی اشــاره نمــود:
الــف) در آیــات  73تــا  75ســورۀ مائــده خداونــد بــر وحدانیــت وبــی همتایــی خــود در
ســاحت الوهیــت بهطــور ویــژه تأ کیــد میکنــد و ضمــن تصریــح بــه رســالت حضــرت عیســی؟ع؟
از جانــب بــاری تعالــی ،بــه بشــر بــودن وی و نیازمنــدى او و مــادرش بــه تغذیــه و مصــرف غــذا
اســتدالل میکنــد تــا ّ
الوهیــت آنــان را زیــر ســؤال بــرده و دلیــل قاطعــی بــرای بطــان بــاور بــه
تثلیــث باشــد.
ب) در عمــدۀ ایــن آیــات ،بــه ویــژه آیــات  171و  172ســورۀ نســاء بــر عبودیــت و بندگــی
عیســی؟ع؟ تأ کیــد شــده و روشــن اســت کــه عبودیــت بــا الوهیــت در تقابــل اســت و معنــا
نــدارد کــه موجــود واحــد ،هــم عابــد و هــم معبــود تلقــی شــود .ضمــن اینکــه برجســته کــردن
انتســاب عیســی؟ع؟ بــه مریــم؟اهع؟ بــه عنــوان فرزنــد در ایــن آیــات ،دلیــل دیگــری بــرای بطــان
الوهیــت وی تلقــی میشــود و خداونــد بــا طــرح مالکیــت خویــش برجهــان هســتی ،انتســاب
فرزنــدی بــه او ّ
حتــی در قالــب فرزندخواندگــی بــدون دلیــل معرفــی میکنــد.
 .2نظرات مفسران پیرامون تثلیث
برخــی از مفســران در تبییــن مــراد آیــات قــرآن ،یکــی از احتمــاالت را تثلیــث مریمــی یعنــی
پــدر(اهلل) ،پســر (عیســی) و مــادر (مریــم) دانســتهاند و برخــی دیگــر تثلیــث روح القدســی
یعنــی پــدر ،پســر و روح القــدس را اصلیتریــن احتمــال در بحــث از منظــور آیــات قــرآن در ایــن
بحــث برشــمردهاند کــه از جملــۀ گــروه اول میتــوان از ایــن مفســران نــام بــرد :ابنعبــاس،
زجــاج (ر.ک :واعــظ زاده خراســانی ،1388 ،ج ،8ص  ،)455بیضــاوی ( ،1418ج ،2ص
 ،)111ابوحیــان (1420ق  ،ج ،4ص ،)143حیــدر آملــی ( ،1422ج  ،6ص ،)229ابوالســعود
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(1983ق ،ج ،2ص( ،)260فیــض کاشــانی ،1415،ج ،1ص( ،)524بروســوی[ ،بیتــا] ،ج،2
ص( ،)330دینــوی 1424ق ،ج  ،1ص( ،)183آلوســی1415 ،ق ،ج ،3ص.)200
در مقابــل ،از میــان گــروه دوم مفســران کــه بــه تثلیــث روحالقدســی بهعنــوان مــراد
آیــات اعتقــاد دارنــد ،میتــوان بــه ایــن افــراد اشــاره کــرد :شــیخ طوســی([بیتا] ،ج،3
ص( ،)602قاضــی عبدالجبــار ،1426 ،ص ،)114طبرســی( ،1372ج ،3ص ،)223بغــوی
( ،1420ج ،1ص )725ابنادریــس (ابنادریــس ،1420 ،ج ،1ص ،)248فخــررازی(1420ق،
ج ،8ص )252قرطبــی ( ،1364ج ،6ص  )249رســعنی (رســعنی ،1429 ،ج ،1ص،)673
شیبانی(شــیبانی ،1413،ج ،2ص )181جزائــری ( ،1388ج ،1ص .)626
برخـی مفسـران معاصـر از جملـه آیـتاهلل جـوادی آملـی بـا توجـه بـه نقد هـر دوگونـۀ تثلیث
در قـرآن معتقـد هسـتند« :تفریـط و کوتاهـی در معرفـت ذات اقـدس الهـی و تنـدروی و
افـراط دربـارۀ پیامبـران و باالبـردن شـخصیت آنـان ،زمینـۀ عقیـدۀ تثلیـث را فراهـم سـاخت.
بدینگونـه گروهـی از نصـارا (اهلل)( ،مسـیح) و (روح القـدس) را خدایـان سـهگانه پنداشـته و
برپایـۀ برخـی آیـات ،دسـتهای دیگـر بـه تثلیـث دیگـری رو آورده و الوهیـت (خـدا)( ،مریـم) و
(مسـیح) را پذیرفتنـد( ».جـوادی آملـی ،1394 ،ج ،21ص )430ایشـان در ادامـه بـا توجـه آیـۀ
 171سـورۀ مائـده تا کیـد میکنـد« :آیـۀ موردنظـر ،هرگونـه تثلیـث را باطـل میدانـد و تثلیـث به
هرشـکلی مسـتحیل اسـت :چـه اینکـه خـدا امـر جامعـی باشـد که دارای سـه فرد اسـت و خدا
و روح القـدس و عیسـی مصادیـق آن باشـند یـا اینکـه خـدا حقیقتـی مجمـوع و مرکـب از سـه
جزء باشـد و یا اینکه هریک از اب ،ابن ،روحالقدس خدای مسـتقل باشـد .ضمن اینکه این
آیـه بـا اینکـه دربـارۀ نفـی سهگانهپرسـتی مسـیحیان اسـت ،ولـی جهانـی بـودن قرآن و گسـترۀ
برهـان مسـئله ،همـه گونـه تثلیـث و تثنیـة را دربـر میگیـرد( ».همـان ،ص)431
 .3برداشت الهیدان مسیحی عرب
یوسـف حـداد از االهیدانـان مسـیحی عـرب کـه مستشـرق بنامـی نیـز هسـت ،در کتـاب
«مدخـل الـی الحـوار االسلامی المسـیحی» و در بخشـی با عنـوان «الخالفاال کبـر ،التثلیث ما
بیـن االنجیـل و القـرآن» برداشـت متفاوتـی از آیـات قـرآن کـرده و مدعی اسـت که مسـلمانان،
مسـیحیان را در باورمنـدی بـه یگانهپرسـتی متهـم میکننـد در حالـی کـه آن تثلیثـی که قرآن
کفرآمیـز میدانـد ،مـورد نظـر مسـیحیان نیسـت( .حـداد1986 ،م ،ص )277-278
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وی در ادامــه بعــد از اشــاره بــه نصــوص قرآنــی کــه سهگانهپرســتی را محکــوم ســاخته،
اشــاره میکنــد کــه ا گــر ســه آیــه کنــار هــم قــرار بگیــرد ،معنــای تثلیثــی کــه قــرآن آن را انــکار و
نفــی نمــوده را روشــن میکنــد .اول ،بخشــی از آیــۀ  170ســورۀ نســاء کــه خداونــد میفرمایـ َ
ـد«:و
تَ قُ ُ ث َ ث َ ۀٌ
نَّ َّ َ ث ث ُ ث َ ث َ ۀ
ق
لا� ٍ� » و ســوم،
لا�� » ،دوم ،بخشــی از َ َآیــۀ  76ســوره مائ َــدهُ �« :الوا ِإ�� الله � ِال� �
لا ��ولوا �
أ أ نْ تَ قُ ْ تَ نّ َ
تّ خ ذُ ن َ أ ّ َ َ ْ ن ْ ُ ن َّ
و� الل ِه» .بررســی
بخشــی از آیــۀ  119ســورۀ مائــده� ��� �« :ل� ِلل� ِاس ِ
ا���و�ی و � ِمی ِإ�له ی� ِ� ِم ن� د ِ
ایــن آیــات آشــکار میکنــد کــه سهگانهپرســتی کفرآمیــز مدنظــر قــرآن ،بــه اتخــاذ مســیح و
مــادرش بــه عنــوان خــدا مربــوط بــوده کــه برخــی جاهــان مســیحی در زمــان عــرب جاهلــی و
در منطقــه شــبه جزیــره عربســتان پیــش از اســام بــوده چنیــن بــاوری داشــتهاند و ایــن بــاور
عمــده و شــایع مســیحیان نیســت .وی معتقــد اســت در انجیــل و قــرآن اختــاف گســتردهای
میــان مســیحیت و اســام بــر ســر مســئلۀ تثلیــث وجود نــدارد( .همــان ،ص  )280-278وی با
طــرح شــش برداشــت مختلــف از نقــد تثلیــث در قــرآن ،هیــچ یــک را بــر تثلیــث مســیحی رایــج
منطبــق نمیدانــد و تأ کیــد دارد کــه تثلیــث مریمــی قبــل از نــزول قــرآن ،توســط مســیحیت
انــکار شــده اســت و بــا احتجــاج بــه نظــر برخــی مفســران اهــل تســنن ماننــد بیضــاوی و
زمخشــری ،میکوشــد دیــدگاه خــود را تقویــت کنــد( .همــان 290،ص  )301-حــداد در نهایــت
مدعــی شــده اســت کــه تثلیــث مســیحی مــوردتأییــد قــرآن و انجیــل ،همــان «اهلل»« ،کلمــه» و
«روح» خداونــد اســت کــه در قــرآن نیــز مطــرح شــده و اذعــان دارد کــه مســیح بــا وصــف اینکــه
پســر مریــم اســت ،عبــد و بنــدۀ خداونــد میباشــد و بــا وصــف کلمــه و روح خداونــد بــودن ،رب
و پــروردگار اســت؛ زیــرا بازگشــت (کلمــه) خداونــد بــه صفــت قدیمــۀ قائــم بــه ذات اهلل اســت و از
ایــن منظــر مســیح دارای دو شــخصیت میباشــد( .همــان ،ص )309-313
در ایــن رابطــه بایــد اشــاره نمــود کــه دو واژۀ «کلمــه» و «روح» بــا توجــه بــه آیــۀ  171ســورۀ
نســاء و دیگــر آیــات قرآنــی ،نمیتوانــد هیــچ ارتباطــی بــا تثلیــث مســیحی داشــته باشــد .بــا
اینکــه یوســف حــداد بــا ایــن بیانــات بــه دنبــال اثبــات تثلیــث رایــج مســیحی در قــرآن بــوده
ً
ولــی صرفــا بــه دلیــل اســتعمال ایــن دو واژه در قــرآن بــرای عیســی؟ع؟ نمیتــوان چنیــن
مدعایــی مطــرح نمــود .مفســران شــیعه و ســنی اذعــان دارنــد واژۀ «کلمــة اهلل» بدیــن جهــت
بــر مســیح(ع) اطــاق میشــود کــه وی بهطــور مســتقیم بــا کلمــۀ «کــن -باش» و بدون اســباب
عــادی وجــود یافتــه و از ایــن جهــت بــا دیگــر مخلوقــات متفــاوت اســت و بدیــن ســبب«روح»
خداونــد خوانــده شــده کــه یــا بــا نفخــۀ جبرئیــل بــه وجــود آمــده یــا اینکــه روح از عالــم امــر الهــی
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.4برداشت الهیدانان مسیحی غربی
برخــی از الهیدانــان مســیحی غــرب هماننــد تومــاس میشــل بــه جهــت آشــنایی بــا مبانــی
ـاور تثلیــث ،بــه دنبــال
دیــن اســام و قــرآن و در راســتای گریــز از اشــکاالت مطــرح شــده بــه بـ ِ
تبییــن فلســفی از ایــن مســئله شــدهاند .وی در کتــاب کالم مســیحی مینویســد« :دریافــت
مــا از طبیعــت واحــد خــدای س ـهگانه اینگونــه اســت ،بــه خــدای واحــدی ایمــان داریــم کــه
طبیعــت او بــر ســه صفــت اســتوار اســت( ».تومــاس ،1377 ،ص  )76در ادامــه هریــک از افــراد
تثلیــث را بــا یــک صفــت مســاوی میپنــدارد ،بدینصــورت کــه پــدر ،خالــق اســت و پســر،
کلمــۀ متجلــی اســت و روحالقــدس حیــات بحــش اســت( .همــان) گفتــۀ وی نشــان میدهــد
تثلیــث عبــارت اســت از اینکــه یــک ذات خــود را بــه ســه صــورت آشــکار ســاخته کــه هریــک
داللــت بــر صفتــی از آن ذات میکنــد .شــایان یــادآوری اســت وی نظریــۀ صفاتیــۀ اشــاعره را
در اســام کــه بــرای خــدا صفاتــی قدیــم جــدا از ذات وی قائــل هســتند ،بررســی کــرده و اذعــان
میکنــد کــه بــا تثلیــث مســیحی تفــاوت بســیار چشـمگیری دارد؛ زیــرا بــا فــرض تشــابه ظاهــری
میــان ایــن دو و صحــت نظریــۀ اشــاعره ،آنهــا صفــات الهــی را اشــخاص منفــک قلمــداد نمــی
کننــد کــه بتــوان آن را مجــزا مــورد خطــاب قــرار داد( .ر.ک :ســلیمانی ،1395،ص )88
تومــاس در جایــی دیگــر از کتــاب خــود مدعــی اســت کــه میــان مشــرکان جزیرۀالعــرب
نوعــی ارتبــاط تثلیثــی میــان خدایــان یعنــی «اهلل» (خــدای متعــال)« ،والــات» (یعنــی بــزرگ
مــادر) و «بعــل» (همســر) وجــود داشــته و نوشــته اســت« :بــه نظــر میرســد برخــی از تــازه
مســیحیان عــرب ایــن مفهــوم تثلیثــی بتپرســتان را از روی ناآ گاهــی بــه اصــول دیانــت
مســیحی پســندیدند و خــدای متعــال را بــر «پــدر» و «الــات» (بــه معنــای بــزرگ مــادر) را بــر
مریــم اطــاق نمــوده و مولــود جســمانی از آن دو را بــا «مســیح» مخلــوط کردنــد( ».تومــاس،
 ،1377ص )78-79
در همیــن راســتا ،دنیــز ماســون مستشــرق فرانســوی در کتــاب قــرآن وکتــاب مقــدس،
درون مایــه هــای مشــترک ،مینویســد« :در ســدۀ چهــارم میــادی بدعتــی در عربســتان
شــکل گرفــت کــه چنــدان پایــدار نبــود .طرفــداران ایــن بدعــت ،زنــان بودنــد و تنهــا آنهــا
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میتوانســتند در آیینهــا و مراســمات آن حضــور یابنــد کــه در آن هدایایــی بــه مریــم عــذراء
پیشــکش میشــد و بدینســبب مریــم ،جایگاهــی الوهــی یافتــه و بــه جــای روحالقــدس
پرســتش میشــد( .ماســون ،1385 ،ص )134
ایــن در حالــی اســت کــه طبــق گفتــۀ برخــی تاریخپژوهــان غربــی بــاور بــه الوهیــت حضــرت
مریــم؟اهع؟ میــان مســیحیان وجــود داشــته اســت ،ماننــد درگیــری و مناقشــۀ نســتوریوس
(451-381م) اســقف قســطنطنیه بــا ســریل اســقف اســکندریه در انتســاب عنــوان مــادر خــدا
بــرای مریــم؟اهع؟ بــا ایــن اســتدالل کــه پســر و مــادر بــه یــک معنــا از یــک ذات هســتند و ا گــر
پســر ،خــدا باشــد ،مــادر هــم خــدا خواهــد بــود .در ایــن راســتا ،ســریل در لعنتنامـهای علیــه
نســتوریوس آورده اســت ا گرکســی ...اعتــراف نکنــد کــه با کــرۀ مقــدس مــادر خداســت و نیــز
اعتــراف نکنــد کــه مریــم در جســم خــود ،کلمــۀ خــدا را کــه جســم گردیــد ،بــه دنیــا آورده،
ملعــون بــاد( .ر.ک :تونــی ،2010،ص )75
ضمــن اینکــه یکــی از بــزرگان مســیحی عــرب در کتــاب العــذراء القدیســۀ ،موســوعۀ مریمیــۀ
جامعــۀ تعابیــری دال بــر آن آورده کــه مســیحیان مریــم؟اهع؟ را پرســتش میکردنــد .وی
میگویــد یوحنــا دمشــقی پرســتشگر مریــم بــوده و مدعــی اســت تمــام مســیحیان شــرقی
مریمپرســت بودهانــد( .ر.ک :نقــوی ،1392 ،ص )38
بنابرایــن تاریــخ مســیحیت دسـتکم در دورههایــی پــس از اســام بــه گــواه تاریخنویســان
غربــی شــاهد پرســتش و عبــادت مریــم؟اهع؟ توســط مســیحیان بــوده و نمیتــوان ایــن حقیقت
را نادیــده گرفــت؛ از ایــنرو آمــوزۀ نقــد تثلیــث مریمــی در قــرآن میتوانــد بهطــور مســتقیم
ناظــر بــه آنهــا باشــد.
ویلیــام تیــزدال تاریخــدان انگلیســی( )1925-1859در تحلیــل متفاوتــی ،وحــدت الوهیــت
در قالــب تثلیثگرایــی را مــوازی وهماننــد بــا یکتایــی خداونــد در قالــب کثــرث اســماء الهــی
خداونــد در اســام دانســته اســت .وی بــا مقایســۀ تثلیــث بــا اســماء و صفــات نــود و نــه گانــۀ
خداونــد در اســام ،تــاش کــرده دیدگاهــی خالــی از شــبه ه مطــرح کنــدBlock. C. Jonn,( .
 ).2014, p.523بــا ایــن حــال ،تفاوتهــای چشــمگیری میــان ایــن دو بــاور وجــود دارد ،در
واقــع صفــات الهــی بــه منزلــۀ اشــعههای خورشــید هســتند کــه هی ـچگاه فــرد مســلمان را از
توحیــد در عبــادت و نــور اصلــی بــاز نمــی دارد ،در حالــی کــه تثلیثگرایــی بــا هــر تفســیری،
مســتلزم لحــاظ ســه جوهــر و ذات متمایــز در پرســتش و ســتایش اســت.
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Cنتیجهگیری
آیـات مختلـف قـرآن هرگونـه چندگانهپرسـتی اعـم از تثلیـث مریمـی یا تثلیث روح القدسـی
در پرسـتش و عبـادت را بهطـور صریـح نقـد و نفـی کـرده اسـت .بـر اسـاس مضمـون متصـل
آیـات و نیـز دیدگاههـای مفسـران اسلامی در بررسـی آیـات  73تـا  75سـورۀ مائـده و  171تـا
 173سـورۀ نسـاء در ّرد هرگونـه تثلیـث گرایـی ،جایی بـرای تحمیل نظریههـای تاریخی خالی
از شـاهد و قرینـه باقـی نمیمانـد .بـا ایـن حـال ،برخـی الهـی دانـان مسـیحی کـه بـا آموزههای
اسلامی بـه ویـژه نقـد آموزۀ تثلیث در قرآن آشـنا بودند ،کوشـیدهاند انتقـاد قرآنی در این باره
را بـه جریانهـای خـاص تاریخـی مسـیحیت مربـوط بداننـد و بـاور بـه تثلیـث در مسـیحیت را
همسـان برخـی باورهـای اسلامی جلـوه دهنـد .از ایـنرو محل انتقـاد قرآن از تثلیـث را انگارۀ
تثلیث مریمی میدانند که در دورۀ پیش از اسلام رواج داشـته و در دورهای کوتاه و محدود
در تاریـخ مسـیحیت حضـور یافتـه و از بیـن رفتـه اسـت؛ از اینرو به باور رایج مسـیحیان یعنی
تثلیـث روحالقدسـی ناظـر نیسـت .ولـی آنچـه از شـواهد تاریخـی بـر میآید تثلیـث مریمی پس
از اسلام نیـز طرفـداران قابلتوجهـی داشـته و بهعنـوان نمونـه یوحنای دمشـقی از متکلمان
برجسـتۀ مسـیحی ،پرسـتشگر حضرت مریم؟اهع؟ بوده است .به هرحال ،با نگاهی مجموعی
بـه آیـات قـرآن میتـوان فهمیـد کـه نقـد تثلیـث در قـرآن بهطـور جامـع و فرا گیـر مطرح شـده و
حتـی در فـرض حمـل برخـی آیـات آن بر تثلیـث مریمی،آیات صریح دیگـر هرگونه تفکر تثلیثی
و بـاور بـه آن را نکوهـش میکنـد.
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The Doctrine of trinity is one of theological and controversial disputes among the
Islamic and Christion scholars. Quran has stated an explicit and vigorous criticism
about this doctrine as the content of Quranic verses censure the Polytheism in
general and Trinitarian in particular. In new ages, certain Christion theologians
have sought to construe and explain with historical and approximational
approach, some Quranic verses differently which had criticized the trinity in
particular; they have asserted that the critique of Quran is about the belief of
Marian trinity which was prevailing in pre-Islam whilst the idea is inconsistent
with major content of verses. In this paper, with a analytical and descriptive
method and based on librarian system, has demonstrated that according to the
verses and Islamic exegetes, all kind of Polytheism which included the Marian
trinity and Holy Spiriting trinity is problematic and if supposed the accuracy of
this claim, the inclusive of Quranic critique is comprising their understanding
and analyzing of trinity as well.
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