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چکیده
قرآن مجيد به تثليث مسيحی اشاره و آن را رد کرده است؛ اما آیا تثليث مسيحيت رایج را رد میکند
یا تثليثی خاص را که در حجاز در زمان ظهور اسالم رایج بوده است؟ برخی از نویسندگان مسيحی
می گویند که تثليث مردود قرآن با تثليث رایج مسيحی دو تفاوت دارد؛ یکی اینکه «سه خدایی» است
و نه «یک ذات و سه شخص» و دوم اینکه افراد آن عبارتند از «خدا ،مسيح و مریم» و نه «پدر ،پسر
و روحالقدس» .این نویسندگان آیاتی از قرآن را کنار هم گذاشته و با استفاده از سخن برخی از
مفسران مسلمان چنين برداشتی کردهاند .سخن ما این است که استفاده از این آیات نادرست است و
شواهد و قرائن نشان میدهد که آیات قرآن ،تثليث رایج مسيحی را رد میکند و نه سه خدایی را و

افراد تثليث قرآن نيز «خدا و مسيح و مریم» نيستند .نویسندهای مسيحی مدعی شده است که قرآن
مجيد نه تنها تثليث مسيحی را رد نمیکند ،بلکه آن را تأیيد میکند .وی به دو واژه «کلمه» و « روح»
که در قرآن برای مسيح به کار رفته متمسک میشود؛ اما مفسران نشان دادهاند که این دو واژه به
معنای ازلی و غير مخلوق بودن مسيح نيست ،ب لکه به معنای خلقت خاص و ویژه آن حضرت است.
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 .1مقدمه
نویسنده ای مسيحی درباره تثليثی که در قرآن مجيد مطرح و کفر شمرده شده است،
میگوید:
« حقيقت آشکار این است که تثليث در قرآن به معنای اعتقاد به سه خدا است :اهلل،
مسيح و مادرش .پس خدای متعال سومی سهتاست و دو خدای دیگر که در کنار اهلل هستند
عبارتند از مسيح و مادرش .مسيحيت طی نسلهای متمادی پيش از قرآن و پس از آن ،فریاد
بر می آورد که این تثليث کفرآميزی است که برای ما شناخته شده نيست .مریم ،مادر مسيح،
چه نقشی در تثليث دارد؟ این نقل قرآن درباره برخی از جاهالن مسيحی از عرب جاهلی
است ،نه داستان مسيحيت

جهانی»5 .

از عبارت فوق بر میآید که تثليثی که قرآن مجيد بيان و رد میکند و آن را کفر

می شمارد ،از دو جهت با تثليث مسيحيت رایج فرق دارد؛ نخست اینکه قرآن مجيد
«سه خدایی» را رد میکند در حالی که مسيحيان نيز «سه خدایی» را کفر دانسته آن را رد
میکرده اند .آنان به سه خدا معتقد نبوده اند بلکه به یک «ذات» و «سه شخص یا اقنوم» قائل
بوده اند و به باور آنان این فرمول یک «ذات» و «سه شخص» با توحيد قابل جمع است .دوم
اینکه سه فرد در تثليث مورد انکار قرآن مجيد عبارتند از :خدا ،مسيح و مریم؛ در حالی که
سه شخص در تثليث رایج مسيحی عبارتند از :پدر ،پسر [مسيح] و روح القدس .در
مسيحيت رایج هيچگاه حضرت مریم یکی از اشخاص تثليث شمرده نشده است .این نکته
را نویسندگان متعدد مسيحی به صورتهای مختلف بيان

کرده اند2 .

بنا بر سخن این نویسندگان ،قرآن مجيد تثليث مسيحيت راستکيش و رایج را رد
نمیکند ،بلکه تثليثی را رد میکند که در مسيحيت یک بدعت شمرده میشده است .به گفته

 .5الحداد ،یوسف ،مدخل الی الح وار االسالمی المسيحی ،بيروت ،منشورات المکتبۀ البولسیۀ5341 ،م ،ص .243
 .2رک :ماسون ،دنيز ،قرآن و کتاب مقدس ،درونمایههای مشترک ،ترجمۀ فاطمهسادات تهامی ،تهران ،دفتر
پژوهش و نشر سهروردی 5941 ،ش ،ص 521؛ ولفسن ،هری اوسترین ،فلسفه علم کالم ،ترجمه احمد آرام،
تهران ،انتشارات الهدی 5914 ،ش ،ص 923؛ ميشل ،توماس ،کالم مسيحی ،ترجمۀ حسين توفيقی ،قم ،مرکز
مطالعات و تحقيقات ادیان و مذاهب 5933 ،ش ،صص 43- 33؛
Watt, W., Montgomery, Islam and Christianity Today, London, Routledge and
Kegan paut, 1983, p.50.
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این نویسندگان ،احتماالً در حجاز زمان ظهور اسالم و در ميان اعراب عصر جاهليت برخی
از مسيحيان منحرف وجود داشته اند که اوالً تثليث آنان «سه خدایی» بوده است  ،یعنی به سه

ذات مجزا در الوهيت قائل بوده و این سه خدا عبارت بوده اند از اهلل ،مسيح و مریم؛ و قرآن
مجيد این اعتقاد را باطل و کفر می شمارد ،نه اعتقاد مسيحيت راستکيش در باب تثليث،
یع نی یک ذات و سه شخص ،را .همچنين تعداد قابل توجهی از مفسران قرآن آیات مربوط
به تثليث را به گونه ای تفسير کرده اند که این برداشت را تأیيد میکند .اما آیا قرآن مجيد در
دو آیه ای که با صراحت به آموزه تثليث پرداخته و کلمه «ثالثه» یا سه را به کار برده ،یعنی
آیات  535از سوره نساء و  39از سوره مائده ،سه خدایی را رد میکند و نه تثليث مسيحيت
رایج را؟ و نيز آیا آیه  551از سوره مائده ،که در آن سخن از الوهيت دادن به مسيح و

مادرش در کنار خدا رفته ،آموزه تثليث مسيحی را رد میکند ،تا گفته شود افراد تثليث قرآن
خدا و مسيح و م ریم است؟
تا اینجا سخن نویسندگان مسيحی این بود که قرآن مجيد تثليثی بدعتآميز را رد
میکند و نه تثليث مسيحيت راستکيش را؛ اما یکی از این نویسندگان ،چنان که خواهد
آمد ،از این نيز فراتر میرود و میگوید که قرآن مجيد نه تنها تثليث مسيحيت رایج را رد
نمیکند ،بلکه آن را تأیيد میکند .او تالش میکند شواهدی از قرآن مجيد برای نظریه خود
ارائه کند 5 .اما آیا قرآن مجيد  ،تثليث مسيحی را تأیيد کرده است؟ این نوشتار میکوشد به
این پرسشهای پاسخ دهد .اما قبل از پرداختن به موضع قرآن در رابطه با تثليث مسيحی
نخست باید اشاره ای ،ه رچند گذرا ،به تثليث مسيحی داشت.
 .2چیستی آموزه تثلیث از نگاه مسیحیت رایج
مسيحيان به توحيد و یگانگی خداوند اعتقاد دارند و این حقيقت در همه بخشهای متون
مقدس مسيحی ،چه عهد قدیم  ،که در پذیرش آن با یهودیان مشترکند ،و چه عهد جدید  ،که
ویژه مسيحيان است ،مکرر مور د تأکيد قرار گرفته است 2 .عالمان مسيحی همگی بر توحيد

 .5رک :الحداد ،یوسف ،صص .951- 933
 .2برای نمونه رک .سفر تثنيه 91:1 ،و  3- 3:1و 1:1؛ سفر خروج1- 9:23 ،؛ اشعياء 1:11 ،و 2:11؛ انجيل
یوحنا9:53 ،؛ اول قرنتيان1- 1:4 ،؛ اول تيموتائوس 1:2 ،و....
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تأکيد کرده ،برای آن استداللهای متعددی ارائه کرده اند .یوحنای دمشقی(ح313- 131م)
پس از اینکه میگوید« :کسانی که به کتاب مقدس اعتقاد دارند ،در وحدانيت خدا شک
نمیکنند»  ،برهانهایی برای اثبات این وحدانيت اقامه میکند 5 .توماس آکوئيناس نيز ادله
متعددی برای اثبات توحيد ارائه کرده است 2 .تأکيد بر یگانگی خدا در کتاب اعتقادنامه
رسمی کليسای کاتوليک دیده

میشود9 .

اما آیا می توان آموزه تثليث را با توحيد جمع کرد و بيانی از آن ارائه داد که با یگانگی
خدا سازگار باشد؟ عالم ان مسيحی اعتقاد دارند که تثليث آنان با توحيد سازگار است و
تالش می کنند در بيان خود این سازگاری را نشان دهند .در کتاب اعتقادنامه رسمی کليسای
کاتوليک آمده است:
«تثليث واحد است .ما به سه خدا اعتراف نمیکنيم؛ بلکه به خدای واحد در سه اقنوم:
«تثليثی که از نظر جوهر واحد است» (شورای قسطنطنيه) .پس اقانيم ثالثه در یک الوهيت
سهيم نيستند ،بلکه هر یک از آنها خدا هستند« :پدر همان پسر است و پسر همان پدر است
و پدر و پسر همان روح القدس هستند» (شورای تولدو)« .هر یک از اقانيم ثالثه ،همين
حقيقت ،یعنی جوهر و ذات و سرشت الهی هست ند» (شورای

التران)1 .

از فقره فوق بر می آید که اوالً تثليث مسيحی به معنای سه خدایی نيست و ثانياً تثليث
به معنای تقسيم در الوهيت نيست ،بلکه یک جوهر و ذات وجود دارد که هر یک از پدر،
پسر و روح القدس به طور کامل همان ذات هستند .مطابق این سخن این سه واقعاً یکی
هستند و هيچ تمایزی بين آنها نيست؛ اما در همان کتاب و در همان صفحه سخن دیگری
آمده که متفاوت است:
« اقانيم ثالثه واقعاً از هم متمایز هستند " :خدا یگانه است اما تنها نيست .پدر ،پسر و
روح القدس صرف نامهایی نيستند که بر کيفيتهای وجود االهی داللت کنند؛ زیرا آنها واقعاً
متمایز از همدیگرند .نه پسر پدر است و نه پدر پسر و نه روح القدس پدر یا پسر است"
 .5رک :دمشقی ،یوحنا ،المأۀ مقا لۀ فی االیمان االرثوذکسی ،لبنان ،منشورات المکتبۀ البولسیۀ ،5335 ،ص .15
2. Aquinas, Thomas, On the Truth of the Catholic Faith (Summa Contra Gentiles
or SCG), Book One: God, New York, Image books, 1955, p.158.
9. Catechism of the Catholic Church (CCC), Ireland, veritas, 1994, p.4.
1. Ibid, p.60.
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(شورای تولدو) .آنها از نظر منشأ با هم تفاوت دارند " :این پدر است که متولد میکند ،این
پسر است که متولد میشود و این روح القدس است که صادر میشود" (شورای التران).
وحدت االهی سهگانه

است»5 .

اگر در فقره اول سخن از یگانگی سه شخص بود ،در فقره دوم سخن از تمایز است.
از فقره اول بر می آمد که این سه شخص یکی هستند و تنها در نام با هم تفاوت دارند؛ اما
از فقره دوم به دست میآید که اینها نامهایی نيستند که به صفات و کيفيتهای وجود االهی
داللت کنند ،بلکه واقعاً اشخاصی متمایز از همدیگرند.
نویسنده ای مسيحی مدعی است که از کتاب مقدس  ،الوهيت هر یک از سه شخص
تثليث و تمایز کامل آنها استفاده میشود .او میگوید الوهيت پدر و پسر و روح القدس از
کتاب مقدس با یک اندازه از وضوح برداشت میشود .نامهای افراد تثليث ،صرفاً بيانکننده
روابطی بين خدا و مخلوقات نيست .این سه شخص کامالً از هم متمایز هستند و همدیگر
را مورد خطاب قرار می دهند .پس سه شخص مجزا و متمایز هستند؛ هرچند این سه
شخص ،از نظر ذات ،واحد

هستند2 .

با این حال توماس ميشل ،نویسنده ای مسيحی  ،تالش میکند که یک بيان ،به تعبير او،
فلسفی از تثليث ارائه دهد .او میگوید « :دریافت ما از طبيعت واحد خدای سهگانه چنين
است :به خدای واحدی ایمان داریم که طبيعت او بر سه صفت استوار است» .سپس ایشان
هر یک از افراد تثليث را با یک صفت مساوی میگيرد .پدر ،خالق است؛ پس ر ،کلمه متجلی
است؛ روح القدس ،حياتبخش

است9 .

ميشل که متن فوق را برای تدریس در یک دانشگاه اسالمی تهيه کرده ،گویا از بيان
معروف مسيحيان از تثليث میگریزد .سخن وی نشان می دهد که «تثليث» عبارت است از
اینکه یک ذات خود را به سه صورت آشکار میسازد که هر یک نشان دهنده صفتی از آن
ذات هستند .ایشان به نظریه صفاتيه در اسالم که برای خدا صفاتی جدای از ذات و قدیم

5. Ibid.
 .2رک :االميرکانی ،القس جيمس انس ،نظام التعليم فی علم الالهوت القویم ،ج  ،5بيروت ،مطبعۀ االميرکان،
5433م ،ص .255
 .9ميشل ،توماس ،ص .31
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قائل هستند اشاره میکند و آن را به کل مسلمانان نسبت می دهد ،در حالی که حداقل شيعه
و معتزله به شدت با این نظر مخالف بوده اند .اما نظریه صفاتيه در اسالم با تثليث مسيحی
تفاوت بسيار مهمی دارد؛ چرا که برای مثال اشاعره یک صفت را هرگز یک شخص مجزا
که با دیگری سخن میگوید و او را مورد خطاب قرار می دهد و ...نمی دانسته اند .اما گویا
ميشل به گونه ای از اینکه افراد تثليث را سه شخص مجزا به حساب آورد ،میگریزد .او
میگوید:
«ممک ن است کسی تصور کند که مسيحيان معتقد به وجود یک خدای متشکل از سه
فرد یا سه شخص ،یعنی چيزی شبيه به مجموعه سه چيز هستند .این تصور به تعاليم
صحيح مسيحيت ربطی ندارد و شوراهای کليسایی قدیم آن را به هيچ وجه نپذیرفته اند.
نویسندگان مسيحی قدیم نيز هيچگاه از تثليث به عنوان "یک خدا در سه شخص" سخن
نگفته اند»5 .

در فقره فوق این نکته نهفته است که کاربرد سه شخص در سدههای نخست مسيحی
معمول نبوده و گویا انحرافی رخ داده است .همانطور که پيشتر دیدیم این تعبير حتی در
کتاب اعتقادنامه رسمی کليسای کاتوليک آمده است و عالمان االهيات مسيحی از فرقههای
مختلف از همين تعبير استفاده میکنند .اما اینکه ميشل میگوید که تعبير به سه شخص در
کليسای سدههای نخست معمول نبوده است مورد وفاق عام نيست ،چنانکه مک گراث
میگوید :در سده های نخست مسيحی و هنگامی که االهيات مسيحی به شکل نهایی خود
میرسيد ،آرام آرام آموزه تثليث که عبارت بود از وجود سه شخص پدر ،پسر و روحالقدس،
با شأنی مساوی در الوهيت مورد قبول واقع

گردید2 .

کریستوفر استيد نيز معتقد است که فرمول «یک ذات و سه شخص» در قرن سوم
ميالدی و در زمان ترتوليان (م223 .م) ،معمول بوده است 9 .پس فرمول «یک ذات و سه

 .5همان.
 .2رک :مک گراث ،آليستر ،درسنامه االهيات مسيحی ،ترجمۀ بهروز حدادی ،قم ،مرکز مطالعات و تحقيقات
ادیان و مذاهب 5941 ،ش ،صص .15- 13
 .9رک :استيد ،کریستوفر ،فلسفه در مسيحيت باستان ،ترجمۀ عبدالرحيم سليمانی ،قم ،مرکز مطالعات و
تحقيقات ادیان و مذاهب و مرکز بينالمللی گفتوگوی تمدنها 5943 ،ش ،ص .213
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شخص» قدمتی به اندازه تاریخ طرح آموزه تثليث در مسيحيت دارد و حتی قبل از شورای
نيقيه ،یعنی سال  921م ،که در آن محتوای آموزه تثليث ،بدون ذکر نام ،رسماً پذیرفته شد،
موجود بوده است .این نکته از این نظر مهم است که توماس ميشل هرگز نمیتواند مدعی
شود که تعبي ر به سه شخص متمایز در سدههای اوليه مسيحی ،یعنی مسيحيت قبل از اسالم،
مطرح نبوده و در نتيجه بيان قرآن مجيد نمیتواند ناظر به آن باشد.
سخن توماس ميشل این بود که خدا خود را به سه صورت آشکار کرده و یا به سه
صورت جلوه کرده است .در حالی که این اندیشه در سدههای نخست مسيحی مطرح بوده
و شخصی به نام سابليوس به آن معتقد بوده و عقيده او توسط کليسا رد شده است .به گفتۀ
هنری تيسن تثليث اقدس با سه خدایی و آنچه در سدههای نخست سابليوسیها میگفتند
تفاوت دارد .اعتقاد به سه خدا ،به معنای سه هدف و تالش جداگانه است و سخن
سابليوسیها این بود که در واقع یک ذات ،خود را به سه صورت نشان می دهد و جلوه می -
کند .این ،انکار تثليث

است5 .

پس تثليث یک امر صوری و ظاهری نيست و یک امر ذاتی است به این معنا ،خداوند
ذاتاً هم یگانه است و هم سه گانه ،و توحيد وتثليث با هم واقعی و اصيل هستند .او در ادامه
می گوید :تثليث به این معنا واقعی است که در خدای واحد سه شخصيت یا اقنوم مشخص
وجود دارد .همان طور که در اعتقادنامه آتاناسيوس آمده ،ما خدای واحد را که دارای تثليث
می باشد و تثليث را که دارای وحدت می باشد عبادت می نمایيم .اقانيم ثالثه از یکدیگر
متمایز هستن د ،ولی ذات االهی را قابل تقسيم نمی دانيم .این سه اقنوم ابدی و همانند
می باشند2 .

تيسن در جای دیگر میگوید « :در ذات االهی در عين وحدت ،تثليث هم وجود
دارد» 9 .پس تثليث مانند توحيد یک امر ذاتی و واقعی است و هرگز یک امر صوری و
ظاهری نيست .ذات االهی واقعاً یگانه و واقعاً سهگانه است .نویسنده مسيحی دیگری می -
گوید در جمع بين توحيد و تثليث هشت نکته نهفته است .5 :خدا یگانه است؛  .2پدر ،پسر

 .5رک :تيسن ،هنری ،االهيات مسيحی ،ترجمۀ ط .ميکائيليان ،تهران ،انتشارات حيات ابدی ،بیتا ،ص .44
 .2رک :همان.
 .9رک :همان ،ص .43
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و روح القدس الوهيت دارند؛  .9این سه اقنوم از ازل تا ابد از هم متمایز هستند؛  .1این سه
شخص از نظر جوهر و ذات یکی هستند و در قدرت و عظمت مساوی اند؛  .1بين اقانيم
تثليث اقدس از نظر وظایف و عمل نيز تمایز است؛ پدر پسر را میفرستد و پدر و پسر
روح القدس را میفرستند؛  .1برخی از اعمال االهی به هر سه شخص نسبت داده میشود،
مانند عمل خلقت و حفظ آن؛  .3برخی از اعمال االهی به خصوص به یکی از این سه
شخص نسبت داده میشود؛ پدر بر میگزیند و دعوت میکند؛ پسر فدا میشود و روح -
القدس تقدیس و تجدید میکند؛  .4برخی از صفات ویژه یکی از این سه شخص است؛
ابوت ویژه پدر ،بنوت ویژه پسر و صدور ویژه روح القدس

است5 .

نکته دیگر اینکه نویسندگان مسيحی هنگامی که تالش کرده اند اشاره به آموزه تثليث
را در عهد قدیم بيابند ،به اموری مانند کاربرد ضمير جمع یا اسم جمع برای خدا استناد
کرده اند 2 .از این نکته که بگذریم که آیا این امور داللت بر تثليث میکند یا نه ،اما یک نکته
روشن است و آن اینکه از این برداشت استفاده میشود که خدا و اقعاً « جمع» است و او
یکی از سه است.
اما چگونه خدا واقعاً میتواند هم یکی باشد و هم سه تا و این یگانگی و سهگانگی
واقعی و ذاتی باشد؟ در پاسخ به این پرسش ،نویسندگان مسيحی عموماً بر آن رفته اند که
آموزه تثليث سرّ است و خردگریز است و عقل بشری از درک آن عاجز است و تنها از
طریق وحی و مکاشفه االهی میتوان آن را شناخت  9و البته برخی پذیرفته اند که این آموزه
خردستيز است و عقل بشری آن را رد

میکند1 .

بنابراین چگونگی جمع بين توحيد و تثليث را با عقل بشری نمیتوان درک کرد و
 .5رک :االميرکانی ،القس جيمس انس ،ص .255
 .2برای نمونه رک .همان ،ص 259؛ تيسن ،هنری ،صص .43- 44

 .9رک :کفتاکو ،لوئيس ،البرهان السدید ،المطبعۀ العمو میۀ فی بيروت5413 ،م ،ص 515؛ دورانت ،ویل ،تاریخ
تمدن (قيصر و مسيح) ،ترجمۀ حميد عنایت و پرویز داریوش و علیاصغر سروش ،تهران ،سازمان انتشارات و
آموزش انقالب اسالمی 5911 ،ش ،ص 333؛ تيسن ،هنری ،ص 44؛
 CCC, p.56.؛Watt, W. Montgomery, p.4
 .1عطاء اهلل ،قسيس وهيب ،طبیعۀ السير مسيح ،ص  ، 54به نقل از شبلی ،احمد ،مقارنۀ االدیان ،ج ( 2المسیحیۀ)،
القاهره ،مکتبۀ نهضۀ المصر یۀ ،5339 ،ص .521

بازتاب تثليث مسيحی در قرآن مجيد /پژوهشنامۀ ادیان  ،سال  ، 53شمارۀ  ، 53بهار و تابستان 5931

35

اساساً این آموزه از عقل بشری قابل دریافت نيست و منشأ آن وحی است .پس باید برای

درک آن سراغ کتاب مقدس رفت .اما در دو دائرۀ المعارف دین مشهور یعنی دایرۀ المعارف
دین ویراستۀ ميرچا الياده و دایرۀ المعارف دین و اخالق ویراستۀ جيمز هستينگز در مدخل
«تثليث» سخنی آمده که کار را مشکل میگرداند .در اولی آمده است که مفسران و عالمان
االهيات امروزی باالتفاق میگویند در عهد قدیم آموزه تثليث یافت نمیشود و مواردی از
این کتاب که در گذشته برای اثبات تثليث به کار می رفته ،چنين داللتی ندارند .این مفسران
و عالمان االهيات همچنين همگی بر آنند که در عهد جدید ذکر صریحی از تثليث نيامده و

مواردی که برای اثبات این امر مورد استفاده قرار گرفته ،چنين داللتی ندارند 5 .و در دایرۀ
المعارف دین و اخالق آمده است که آموزه تثليث مسيحی هرگز در عهد قدیم یافت نمی -
شود و در عهد جدید نيز شکلی از این آموزه ،که بعداً توسعه یافت ،حتی در نوشتههای
پولس و یوحنا یافت

نمیشود2 .

مطابق این سخنان برای درک درست تثليث مسيحی نه میتوانيم سراغ کتاب مقدس
مسيحی برویم و نه میتوانيم آنچه را که عالمان مسيحی سدههای نخست و پس از آن
درباره این آموزه گفته اند با عقل درک و تحليل کنيم؛ پس باید به نقل ظاهر این الفاظ اکتفا
ک نيم و ببينيم که قرآن مجيد به چه معنایی تثليث مسيحی را نقل و رد میکند .سخن مشهور
مسيحيت درباره این آموزه این است که در الوهيت یک ذات وجود دارد و سه شخص؛
یعنی پدر ،پسر و روح القدس؛ این سه شخص واقعاً از هم متمایز هستند و از ازل تا ابد از
هم متمایزند و این تث ليث یک امر ذاتی است ،نه ظاهری؛ به این معنا که در ذات الوهيت
واقعاً هم توحيد وجود دارد و هم تثليث.
 .3تثلیث مردود قرآنی
آموزه تثليث دو بار در قرآن مجيد با کلمه «ثالثه» مورد اشاره قرار گرفته است .نخست باید
این دو فقره را بررسی کرده ،ببينيم آیا تثليث رایج مس يحی را رد میکنند یا اینکه ،آنگونه که
5. LaCugna, Cathrine Mowry, “Trinity”, The Encyclopedia of Religion, Mircea
Eliade (ed.), V.15, New York, Macmillan publishing company, 1987, p.54.
2. Fulton, W., Encyclopedia of Religion and Ethics, James Hastings (ed.), V.12,
New York, Charles scribner’s sons, p.458.
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برخی از نویسندگان مسيحی ادعا کرده اند ،سه خدایی را رد میکنند .در سوره نساء خطاب
به اهل کتاب آمده است که در دین خود غلو مکنيد؛ عيسی پسر مریم ،فقط پيامبر خدا و
کلمه او و روحی از جانب اوست؛ پس نگویيد خدا سهگانه است 5 .و در سوره مائده پس از
رد الوهيت مسيح ،آمده است« :کسانی که گفتند خدا سومين از سهتاست قطعاً کافر شدهاند» ؛
سپس بر انسان بودن مسيح و مادرش تأکيد

میکند2 .

در این دو فقره یک بار آمده است که « ال تقولوا ثالثه؛ نگویيد [خدا] سهگانه است» و
یک بار آمده است که «لقد کفر اللذین قالوا ان اهلل ثالث ثالثه؛ کسانی که گفتند خدا سومين
از سه تا است قطعاً کافر شدهاند» .حال سخن این است که آیا این دو فقره سه خدایی را رد
میکند یا «سه شخص» را؟ آیا در آیه اول مقصود این است که « نگویيد خدا سه شخص
است»  ،یا اینکه « نگویيد خدا سه ذات جد اگانه است»؟ آیا در آیه دوم آمده است که« :کسانی
که گفتند خدا سومين شخص از سه شخص است کافر شدند»  ،یا اینکه آمده است« :کسانی
که گفتند خدا سومين ذات از سه ذات است کافر شدند» .گویا نویسندگان مسيحی ،که
ابتدای این مقاله از آنان نقل شد ،از هر دو آیه «سه ذات» را فهميدهاند.
اما سخن دیگر این است که در این دو آیه افراد تثليث بيان نشده است .از کجا
نویسندگان مسيحی برداشت کرده اند که اشخاص تثليث مردود قرآنی ،خدا و مسيح و مریم
هستند؟ آنان آیه دیگری را کنار دو آیه فوق قرار می دهند:
«و [یاد کن] هنگامی را که خدا فرمود« :ای عيسی پسر مریم ،آیا تو به مردم گفتی :من
و مادرم را همچون دو خدا به جای خداوند بپرستيد؟» گفت« :منزهی تو ،مرا نزیبد که
[درباره خویشتن] چيزی را که حق من نيست بگویم .اگر آن را گفته بودم قطعاً آن را
می دانستی .آنچه در نفس من است تو می دانی؛ و آنچه در ذات توست من نمی دانم ،چرا که
تو خود ،دانای رازهای

نهانی»9 .

نویسندۀ مسيحی یوسف الحداد ،میگوید:

 .5رک :نساء.532- 535 ،
 .2رک :مائده.31- 32 ،
 .9مائده.551 ،
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« سه عبارت وجود دارد که اگر کنار هم نهاده شوند مفاد تثليث مردود از نظر قرآن
روشن میشود« :و نگویيد سهتاست»؛ « 5گفتند خدا سومیِ سهتاست»؛ « 2آیا تو به مردم گفتی:

به جای خدا م را و مادرم را خدا بشمارید؟»  ...9حقيقت آشکار این است که تثليث در قرآن
به معنای اعتقاد به سه خداست :اهلل ،مسيح و

مادرش»1 .

الحداد آیه سوم را تفسيرکننده دو آیه قبل میگيرد و از مجموع سه آیه نتيجه میگيرد
که اوالً قرآن مجيد سه خدایی را رد میکند و ثانياً افراد تثليثی که قرآن رد میکند عبارتند از
اهلل و مسيح و مادرش .اما هم داللت دو آیه اول بر سه خدایی و هم اینکه آیه سوم افراد
تثليث مسيحی را بيان کند ،جای بحث بسيار دارد؛ بلکه شواهد زیادی بر رد آن وجود دارد.
برخی از نویسندگان مسيحی فوق برای اثبات مدعای خود به سخن برخی از مفسران
مسلمان استناد کردهاند 1 .واقعيت این است که مفسران زیادی به سود این مدعا سخن گفته -
اند و این سه آیه را با هم تفسير کرده اند .برای مثال صاحب تفسير روح المعانی در تفسير
آیه  535از سوره نساء و  39از سوره مائده میگوید مقصود از «ثالثه» سه آلهه خد ا ،مسيح و

مریم است و به آیه  551از سوره مائده استناد میکند .در تفاسير روح البيان ،جاللين ،منهج -
الصادقين و ...همين سخن آمده است .فيض کاشانی در الصافی در تفسير آیه  535از سوره
نساء همين سخن را گفته اما در تفسير آیه  39از سوره مائده گفته که مقصود سه اقنوم
است؛ چرا که مسيحيان سه آلهه را رد میکنند .در تفاسير کشف االسرار و بيان السعادۀ همين
گونه عمل شده و ابنکثير در تفسير القرآن العظيم درست عکس آن عمل کرده است یعنی

مانند مفسران فوق دو سخن دارد ،ولی جای آیات را عوض کرده است .شُبَّر در تفسير
القرآن الکریم در تفس ير آیه  39از سوره مائده گفته است که مقصود سه آلهه خدا ،مسيح و
مریم است و در تفسير آیه  535از سوره نساء هر دو وجه را ذکر کرده است .زمخشری در
کشاف و فخر رازی در تفسير کبير هر دو وجه را احتمال داده اند .در تفاسير الميزان  ،نمونه ،

مجمع البيان ،التبيان ،جامع البيان ،کنز الدقائق ،الکشف و البيان عن تفسير القرآن و التفسير
 .5نساء.535 ،
 .2مائده.39 ،
 .9مائده.551 ،
 .1الحداد ،یوسف ،ص .243
 .1همان ،صص 931- 242؛ ماسون ،دنيز ،صص 224- 221
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القرآنی للقرآن و ...به صورت قاطع سخن از این رفته است که مقصود سه اقنوم پدر ،پسر و
روح القدس است.
بنابراین ،اقوال مفسران مسلمان در این باره بسيار متشتت است و هر چند در مجموع
این قول که مقصود سه اقنوم پدر ،پسر و روح القدس است ،بيشتر به چشم می خورد ،اما کم
نيستند مفسرانی که دو آیه اول را با آیه سوم یعنی  551از سوره مائده تفسير میکنند و
میگویند مقصود سه آلهه خدا ،مسيح و مریم است.
بههر حال اینکه برخی از مفسران مسلمان از قرآن مطلبی را برداشت کردهاند نمیتواند
مدعایی را اثبات کند .در آیه  551از سوره مائده هيچ سخنی از تثليث مسيحی نيست و تنها
سخن از این است که چرا مسيحيان به مسيح و مادرش الوهيت داده اند .از آنچه در بخش
اول این نوشتار از نویسندگان مسيحی نقل شد ،آشکار است که در الوهيت مسيح سخنی
نيست و مس يحيان آن را می پذیرند؛ اما سخن این است که مسيحيان در کجا و چگونه به
حضرت مریم الوهيت دادهاند؟
قبل از پاسخ به این پرسش باید نکته ای را در رابطه با منطق قرآن مجيد بيان کنيم و
آن اینکه در این کتاب گاهی الزمه عمل یا باور یا سخن کسانی گرفته شده و به آنان نسبت
داده شده است .در دو آیه از قرآن مجيد سخن از این رفته است که کسانی هوای نفس خود
را خدای خود قرار دادهاند 5 .روشن است که مقصود این نيست که آنان هوای نفس خود را
آشکارا خدای خود قرار داده و آن را پرستيده اند؛ بلکه مقصود این است که از هوای نفس
خود اطاعت محض و بی چون و چرا کرده اند و از آنجا که اطاعت محض مخصوص
خداست  ،پس گویا هوای نفس خود را خدا قرار داده اند.
دقيقاً همين سخن در رابطه با آیه  95از سوره توبه بيان شده است « :اینان [یهودیان و
مسيحيان] دانشمندان و راهبان خود را به جای خدا به الوهيت گرفتند» .همه مفسران به
تبعيت از احادیثی که در این زمينه وارد شده ،گفته اند که مقصود این است که از دانشمندان
و راهبان خود اطاعت محض و بی چون و چرا کردند و آنان حالل خدا را حرام و حرام او

 .5فرقان19 ،؛ جاثيه.29 ،
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را حالل کردند و مردم چشم بسته اطاعت
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کردند5 .

حال به نمونه ای از الوهيت دادن و پرستش حضرت م ریم در تاریخ مسيحيت اشاره
می کنيم .یکی از مناقشات مهم در تاریخ مسيحيت قبل از اسالم مناقشه نسطوریوس (- 945
 115م ).است .نسطوریوس از دو جهت با اکثریت مسيحيان اختالف داشته است؛ یکی
پرستش مریم و الوهيت دادن به او و دیگری اینکه مریم مادر خدا [مسيح] به حساب آید؛
چ را که اگر این گونه باشد از آنجا که مادر و فرزند از یک ذات و سرشت هستند پس مریم
نيز باید خدا باشد .او میگفت مریم را نباید مادر خدا به حساب آورد 2 .نویسنده ای مسيحی
درباره پرستش مریم در آن زمان میگوید:
« با گذر زمان احترام به مریم باکره رشد کرده بود و بتدریج به صورت سرسپردگی
عاميانه در میآمد .گزارش شده است که عنوان "مادر خدا" برای او از قرن سوم در مصر
به کار میرفته است .عکس العمل نسطوریوس در مقابل این عنوان ،تا اندازه ای از مسيح -
شناسی او و تا اندازه ای از این ناشی میشد که او میترسيد که عبادتکنندگان مسيحی با
مریم به عنوان الهه برخورد کنند و این بازگشت به شرک

بود»9 .

نسطوریوس با عنوان «مادر خدا» مخالف بود و مریم را تنها مادر جنبه انسانی مسيح
می دانست؛ اما شخصيتی به نام سيریل در مقابل او ایستاد .سيریل لعنتنامه ای برای
نسطوریوس فرستاده است که به قرار زیر است:
« اگر کسی اعتراف نکند که امانوئل [مسيح] حقيقتاً خداست و بنابراین اعتراف نکند
باکره مقدس مادر خداست و نيز اعتراف نکند که او در جسم خود کلمه خدا را که جسم
گردید ،به دنيا آورد ،ملعون

باد»1 .

 .5برای نمونه رک :طبا طبایی ،محمد حسين ،الميزان فی التفسير القرآن  ،بيروت ،مؤسسه االعلمی للمطبوعات،
 ،5919ذیل آیه فوق.
 .2لين ،تونی ،تاریخ تفکر مسيحی ،ترجمۀ روبرت آسریان ،تهران ،نشر و پژوهش فرزان روز 5943 ،ش،
ص 531؛ کرنز ،ارل ،سرگذشت مسيحيت در طول تاریخ ،ترجمۀ آرمان رشدی ،آموزشگا ه کتاب مقدس،
5331م ،ص .533
 .9گریدی ،اُ.جوان ،مسيحيت و بدعتها ،ترجمۀ عبدالرحيم سليمانی ،قم ،موسسه فرهنگی طه 5933 ،ش،
ص .511
 .1لين ،تونی ،ص .31
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به هر حال نظر نسطوریوس در شوراهای کليسایی رد شد و نظر سيریل تصویب شد
و بنابراین اعتقاد رایج مسيحيان این است که مریم مادر

خداست5 .

پس اوالً ،همان طور که از نویسنده ای مسيحی نقل شد ،در تاریخ مسيحيت پرستش
مریم وجود داشته و ثانياً ،برخالف نظر نسطوریوس ،اکثریت قاطع مسيحيان تا امروز ،غير از
اقليت کوچک آشوریان ،مریم را مادر خدا می دانند .نسبتی که قرآن مجيد به مسيحيان داده
به هر دو معنا می تواند درست باشد؛ هم از آن جهت که در تاریخ مسيحيت پرستش مریم
وجود داشته و هم از آن جهت که الوهيت مریم الزمه اعتقاد آنان به «مادر خدا» بودن مریم
است ،و همانطور که گذشت قرآن مجيد گاهی الزمه ضروری اعمال و باورها را نسبت
می دهد .مطابق قرآن مجيد اگر مسيح خداست و اگر مریم مادر خداست ،پس هر دو باید
خدا باشند .به همين جهت قرآن مجيد این دو را کنار هم قرار می دهد و نياز آنان به غذا را
دليل بر مخلوق بودن و محتاج بودن و عبد بودن آنان

میگيرد2 .

بنابراین آیه  551سوره مائده هيچ ارتباطی با تثليث مسيحی ندارد و تنها الوهيت دادن
به مسيح و مریم را رد می کند .هرچند برخی از مفسران با این آیه دو آیه دیگر را که درباره
تثليث هستند تفسير کرده اند ،اما این برداشت و تفسير ،نابجا و نادرست است و هرگز از
خود آیه چ نين چيزی برداشت نمیشود.
حال به دو آیه اول یعنی آیه  535از سوره نساء و  39از سوره مائده باز میگردیم .در
اولی آمده است که «ال تقولوا ثالثه ؛ نگویيد سه تاست» .آیا مقصود این است که نگویيد «سه
ذات» یا «سه خدا» است ،آنگونه که نویسندگان مسيحی برداشت کرده اند ،یا اینکه مقصود
این است که نگویيد «سه شخص» است؟ اگر خود این عبارت را ،بریده از قبل و بعد از آن
در نظر بگيریم ،مبهم است و تاب هر دو معنا را دارد .همين سخن در رابطه با آیه دوم نيز
صدق میکند « :لقد کفر الذین قالوا ان اهلل ثالث ثالثه؛ گفتند خدا سوم از سه تاست» .آیا
مقصود این است که سومين «ذات» یا «خدا» از سه ذات یا خداست ،آنگونه که نویسندگان
مسيحی برداشت کرده اند ،یا اینکه مقصود این است که سومين شخص از سه شخص
است؟ باز اگر عبارت را ،بریده از قبل و بعد در نظر بگيریم ابهام دارد و میتواند بر هر دو
 .5رک :کرنز ،ارل ،صص .553- 533
 .2مائده.31 ،
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معنا حمل شود .در واقع باید قرینه کالم مشخص کند که مقصود کدامیک از این دو
معناست .پس باید بار دیگر نگاهی به کل دو فقره بيندازیم .فقره سوره نساء دو آیه  535و
 532را در بر میگرفت .در آیه  535قبل از عبارت «نگویيد سهگانه است» آمده است« :ای
اهل کتاب در دین خود غلو مکنيد ،و در باره خدا جز سخن حق مگویيد .مسيح ،عيسی ابن
مریم ،فقط پيامبر خدا و کلمه اوست که او را به سوی مریم افکنده و روحی از جانب
اوست .پس به خدا و پيامبرانش ایمان آورید و نگویيد سهگانه است».
در این فقره گفته شده است که مسيح ،عيسی ابن مریم فقط پيامبری مانند دیگر
پيام بران خداست و به او از این حيث که پيامبر خداست ایمان آورید .البته در این فقره دو
واژه «کلمه خدا» و «روح خدا» نيز آمده است که بعداً به آنها خواهيم پرداخت .اما آنچه
روشن است در سياق این آیه« ،کلمه خدا بودن» و «روح خدا بودن» هرگز به معنای الوهيت
عيسی مسيح نيست ؛ چرا که سياق ،درصدد نفی هرگونه الوهيت از مسيح است .توجه داشته
باشيم که در آیه هم از کلمه «مسيح» استفاده شده و هم «عيسی» و به صورت حصر گفته
شده است که فقط پيامبر خداست.
در ادامه آیه و پس از تعبير «نگویيد سهگانه است» میفرماید « :خدا فقط معبودی یگانه
است و منزه از آن است که برای او فرزندی باشد و آنچه در آسمانها و زمين است از آنِ
اوست» .پس اوالً بالفاصله پس از عبارت «نگویيد سهگانه» سخن از یگانه بودن خدا را به
ميان می آورد و سپس هرگونه فرزند داشتنی را از خدا مردود میشمارد و میفرماید که هر
چه در آسمانها و زمين است ملک خداست .رابطه خدا با همه مخلوقات ،از جمله عيسی
مسيح ،رابطه خالق و مخلوقی و مالک و مملوکی است و نه رابطه پدر و فرزندی .روشن
است که آیه هرگونه رابطه پدر و فرزندی را بين خدا و مسيح رد میکند.
در آیه  532آمده است« :مسيح از اینکه بنده خدا باشد هرگز ابا نمیورزد و فرشتگان
مقرب نيز ابا ندارند .»...پس مسيح فقط پيامبر خدا و بنده خداست .و فرشتگان مقرب
االهی ،از جمله «روح القدس»  ،بنده خدا هستند.
شأن و منزلت عيسی ،که از آن جهت باید به او ایمان آورد ،پيامبری خداست و او به
هيچ معنا فرزند خدا نيست و او بندهای از بندگان خداست و همه فرشتگان مقرب االهی
بندگان خدا هستند و همه چيز از جمله عيسی مسيح و فرشتگان مِلک خدا هستند .اینها
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نکاتی هستند که قبل و بعد از عبارت «نگویيد سهگانه» آمده است .حتی اگر در ميان این
فقره عبارت «نگویيد سهگانه» نيامده بود ،باز تثليث رایج مسيحی را رد میکرد .قبالً گذشت
که در االهيات رایج مسيحی پسر و روح القدس همذات با خدا و همشأن او در الوهيت
هستند .در حالی که این دو آیه به روشنی هر درجه ای از الوهيت را از این دو شخص رد
میکند.
حال سراغ فقره دوم ،یعنی آیات  32تا  31از سوره مائده میرویم .در آیه  39آمده
است که «گفتند سوم از سه تا» و در آیه  32آمده است :کسانی که گفتند « :خدا همان مسيح
پسر مریم است» قطعاً کافر شده اند ،و حال آنکه مسيح میگفت « :ای فرزندان اسرائيل،
پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستيد .»...پس در این فقره هرگونه الوهيت از مسيح
نفی شده و باور به آن کفر شمرده شده و مأموریت مسيح این شمرده شده است که مردم را
به پرستش پروردگار خودش و پروردگار مردم دعوت کند .بنا براین باز عيسی مسيح هيچ -
گونه الوهيتی ندارد و فقط پيامبر خداست .قبالً بيان شد که در تثليث رایج مسيحی گفته
میشود مسيح همذات با خداست و با او یکی است .پس در واقع خدا همان مسيح پسر
مریم شمرده شده است .در آیۀ  32پس از کفر شمردن این سخن که « خدا سومين از سه
تاست»  ،بر یگانگی خداوند تأکيد میکند و در دنباله آیه و آیه بعد ،از گویندگان این سخن
می خواهد که از آن دست بردارند و توبه کنند.
در آیۀ  31میفرماید« :مسيح ،پسر مریم جز پيامبری نبود که پيش از او نيز پيامبرانی
آمده بودند .و مادرش زنی بسيار راستگو بود و هر دو غذا می خوردند» در این فقره نيز
تأکيد شده است که مسيح با پيامبران دیگر خدا هيچ تفاوتی ندارد و شأن و مأموریت او تنها
پيامبری خدا ست و آن هم مانند پيامبران دیگر .او هيچگونه الوهيتی ندارد و اگر او الوهيت
داشته باشد و اگر ،آنگونه که در االهيات رایج مسيحی گفته میشود ،مریم مادر خدا باشد،
پس هر دو باید خدا باشند و محتاج به اموری مانند غذا نباشند .پس هر دو ،انسان و بنده
خدا بوده اند و نه بيشتر.
باز اگر از آیۀ  39چشمپوشی شود ،هر یک از آیات  35و  31به تنهایی برای رد
تثليث مسيحی کفایت میکنند؛ چرا که این نکته را بيان میکنند که مسيح هيچگونه الوهيتی
ندارد و تنها پيامبر خدا و بنده محتاج خداست.
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بنابراین در هر دوفقره قبل و بعد از کلمه «ثالثه» نکات متعددی وجود دارد که نشان
می دهد این دو آیه تثليث رایج مسيحی را رد میکنند .این شواهد و قرائن به اندازهای
محکم و قوی و روشن هستند که هر یک به تنهایی برای روشن کردن موضع قرآن مجيد در
رد تثليث رایج مسيحی کفایت میکنند .پس باید نتيجه بگيریم که اوالً آیه  551از سوره
مائده ربطی به تثليث مسيحی ندارد و الوهيت مسيح و مریم را رد میکند و اینکه برخی از
مفسران مسلمان آن را اشاره به تثليث گرفته اند ،خطا کرده اند .اما دو آیه دیگر ،یعنی 535
نساء و  39مائده تثليث رایج مسيحی را رد میکنند و هرچند خود عبارت «ثالثۀ» دو
پهلوست ،اما شواهد متعدد قبل و بعد آنها قرائن روشنی بر این مطلب هستند.
نکته دیگری که باید در اینجا اضافه کنيم این است که اگر از این دو فقره چشمپوشی
کنيم ،آیات متعدد دیگری از قرآن مجيد نيز به طور غير مستقيم تثليث رایج مسيحی را رد
میکنند؛ آیاتی که در آنها الوهيت مسيح به هر معنا رد شده است  5و آیاتی که هرگونه پسر
بودن مسيح برای خدا ،چه تشریفی و چه واقعی ،را رد میکنند 2 .اگر مسيح به هيچ معنایی
الوهيت ندارد و به هيچ معنایی فرزند خدا نيست و نباید اینگونه خوانده شود ،پس مسيح
هرگز شخص دوم تثليث که همذات با خدا و فرزند خداست ،نيست.
نویسندگان مسيحی تالش کرده اند که نوعی تثليث را در جزیرۀ العرب پيش از اسالم
نشان دهند که اوالً سه خدایی بود و ثانياً این سه خدا عبارت بودند از خدا و مسيح و مریم.
نویسنده ای مسيحی می گوید در سده چهارم ميالدی بدعتی در عربستان پدید آمد و به
زودی از ميان رفت .در این بدعت ،که زنان طرفدار آن بودند و تنها زنان میتوانستند در
آیينهای آن شرکت کنند هدایایی به مریم عذراء پيشکش می شد .این نویسنده از انحرافی
دیگر در قرن دوم ميالدی نام می برد که آنان روح القدس را با مادر عيسی یکی

گرفته اند9 .

نویسندهای دیگر سخن از این به ميان میآورد که در ميان مشرکان جزیرۀ العرب نوعی
ارتباط تثليثی بين خدایان اهلل (خدای متعال) ،الالت (بزرگمادر) و بعل (خداوند ،رب)
وجود داشته است .وی در ادامه میگوید « :به نظر می رسد برخی از تازه مسيحيان عرب این

 .5برای نمونه رک :توبه.92 ،
 .2برای نمونه رک :توبه.93 ،
 .9ماسون ،دنيز ،ص .591
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مفهوم تثليثی بتپرستان را از روی نا آگاهی به اصول دیانت مسيحی پسندیدند و خدای
متعال مشرکان را با پدر ،بزرگْمادر را با مریم و خداوند مولود جسمانی از آن دو را با
مسيح خلط

کردند»5 .

نویسنده دیگر مسيحی از دو گونه از سه خدایی نام می برد که یکی عربی است و
عبارت است از خدا ،مسيح و مریم و دیگری غير عربی است که در قرن ششم ميالدی
اندکی قبل از ظهور اسالم پدید آمده و پدر و پسر و روح القدس را سه خدای مجزا می -
شمرده

است2 .

به هر حال همه این نویسندگان تالش میکنند که بگویند نوعی سه خدایی که مشتمل
بر خدا و مسيح و مریم بوده ،در عربستان قبل از اسالم وجود داشته است و قرآن مجيد آن
را رد می کند؛ اما جدای از اینکه سخنان سه نویسنده فوق بر هم منطبق نيست و نيز مبتنی بر
حدس و گمان است ،همانطور که گذشت ،قرآن مجيد به روشنی تثليث رایج مسيحی را
رد میکند .قرآن مجيد هيچ درجه و حدی از الوهيت را برای مسيح به رسميت نمیشناسد
و آن را کفر و غلو می شمارد و همين برای رد تثليث رایج مسيحيت کافی است.
 .4ادعای تأیید تثلیث مسیحی در قرآن
نویسنده ای مسيحی سخن جالبی دارد« :تثليث درست مسيحی عبارت است از اهلل ،کلمه و
روح؛ این ارکان سهگانه در قرآن هم هستند :اهلل ،کلمه و روح .همه اختالف در تأویل این
سه است .در هنگام اختالف قرآن به صراحت به پيامبر عربی فرمان می دهد که " :اگر از
آنچه به سوی تو نازل کردیم در تردیدی ،از کسانی که پيش از تو کتاب می خواندند
بپرس" ؛  9و به پيروان قرآن فرمان می دهد که " :اگر به دالیل روشن و کتابها آگاهی ندارید

 .5ميشل ،توماس ،صص .33- 34
 .2رک :الحداد ،یوسف ،صص .234- 233
 .9یونس.31 ،

بازتاب تثليث مسيحی در قرآن مجيد /پژوهشنامۀ ادیان  ،سال  ، 53شمارۀ  ، 53بهار و تابستان 5931

535

از اهل ذکر بپرسيد" ؛  5و در هر دو فرمان " :بگو :کافی است خدا و آن کس که نزد او علم
کتاب است [ميان من و شما] گواه

باشد"»2 .

نویسنده فوق از آیات قرآن دو نکته برداشت کرده است؛ یکی اینکه در قرآن سخن از
اهلل و کلمه و روح به ميان آمده؛ آیا صرف وجود این سه کلمه و ش باهت آنها با عناوین سه
شخص تثليث مسيحی داللت بر این دارد که قرآن تثليث مسيحی را تأیيد کرده است؟ وی
از آیات دیگر قرآن استفاده میکند که در مسائل اختالفی ،داور باید اهل کتاب باشند .و البته
روشن است که این برداشت دوم به اندازه برداشت اول عجيب است .در آیه اولی که آورده
است ،یعنی آیه  31از سوره یونس ،خدا به پيامبرش می فرماید اگر در آنچه به تو فرستادیم
در شکی ،از کسانی که پيشتر کتاب داشته اند بپرس .سخن در اصل وحی است و نه اینکه
در مسائل مورد اختالف آنان .آیه دوم خطاب به کسانی است که قرآن آنان را به اسالم
دعوت کر ده است و به آنان می گوید اگر به دالیل آشکار و کتاب و وحی و ...آگاهی ندارید
از اهل ذکر بپرسيد .در آیه سوم (رعد )19 ،ابتدای آیه این است« :و کسانی که کافر شدند
میگویند :تو فرستاده نيستی» بگو «کافی است »...پس آیه خطاب به منکران رسالت پيامبر
است.
نویسنده فوق از اینکه واژههای «کلمه» و «روح» در کنار خدا آمده نتيجه گرفته که
قرآن ،تثليث را تأیيد کرده است .او میگوید در قرآن آمده است «کلمه ای از خدا « ، »9کلمه و
روحی از او»  1و ...عيسی از آن رو که پسر مریم است بنده خداست و از آنرو که کلمه و
روح خداست الوهيت

دارد1 .

ایشان از دو واژۀ «کلمه» و «روح» که برای مسيح در قرآن مجيد به کار رفته ،استفاده
کرده است .همان طور که ایشان اشاره کرده ،این دو عنوان در کنار هم در آیه  535از سوره
نساء به کار رفته است .از سياق آن آیه و آیه بعد از آن پيداست که مسيح هيچگونه الوهيتی
ندارد .از این گذشته در این آیه« ،کلمه» و «روح» هر دو عنوان مسيح هستند ،در حالی که
 .5نحل.11- 19 ،
 .2رعد19 ،؛ الحداد ،یوسف ،ص .933
 .9آل عمران.93 ،
 .1نساء.535 ،
 .1رک :الحداد ،یوسف ،صص .955- 953

532

بازتاب تثليث مسيحی در قرآن مجيد /پژوهشنامۀ ادیان  ،سال  ، 53شمارۀ  ، 53بهار و تابستان 5931

در تثليث رایج مسيحی روح ،شخص سوم تثليث و جدای از کلمه است .همچنين ،همان -
طور که گذشت ،مسيح در قرآن مجيد  ،تنها مخلوق و پيامبر و بنده خداست و با انسانهای
دیگر تفاوتی ذاتی ندارد؛ بنابراین در این سياق باید دید که «کلمه خدا بودن» و «روح خدا
بودن» مسيح به چه معناست .با توجه به همين آیه  535از سوره نساء و آیات دیگر قرآنی،
این دو عنوان نمی تواند هيچ ارتباطی با تثليث مسيحی داشته باشد .توجه داشته باشيم که
نویسنده فوق با این سخنان درصدد اثبات تثليث مسيحی در قرآن است و برای اثبات یک
امر ادله روشنی نياز است .اینکه صرفاً دو واژه در قرآن برای مسيح به کار رفته ،هرگز
داللت بر مدعای ایشان نمیکند.
فخر رازی می گوید از این جهت مسيح کلمه خدا خوانده شده که با کلمه «باش» به
وجود آمده ،آنگونه که درباره عيسی و آدم آمده است که با «باش» به وجود آمدند  5و
درباره اینکه چرا روح خوانده شده ،چند وجه است از جمله اینکه با نفخه جبرئيل به وجود
آمده است 2 .صاحب تفسير مجمع البيان  ،کلمه را به همان معنای «کن» میگيرد و برای روح
بودن چند وجه ذکر میکند از جمله اینکه مریم با نفخه جبرئيل آبستن شد و 9 . ...صاحب
تفسير الميزان میگوید از این جهت مسيح «کلمه خدا» خوانده شده که مستقيماً با کلمه
«کُن=باش»  1و بدون اسباب عادی به وجود آمده و از این جهت با سایر مخلوقات فرق دارد
و از این جهت روح خدا خوانده شده که روح از عالم امر است  1و عيسی با امر خداوند که
همان «کُن=باش» است ،به وجود آمده

است1 .

به هر حال این نمونه ای بود از سخن مفسران درباره این دو عنوان و سایر مفسران نيز
همين سخنان یا شبيه آن را بيان کرده اند .جامع همه این سخنان این است که «کلمه بودن» یا
«روح بودن» هرگز به معنای ازلی بودن و غ ير مخلوق بودن نيست ،بلکه آیات متعدد دیگر

 .5آلعمران.13 ،
 .2فخر رازی ،محمد ،التفسير الکبير ،بيروت ،دارالفکر ،5131 ،ذیل آیه  535از سوره نساء.
 .9طبرسی ،مجمع البيان ،بيروت ،دارالمعرفه للطباعۀ و النشر ،5344 ،ذیل آیه فوق.
 .1آلعمران.13 ،
 .1اسری.41 ،
 .1طباطبایی ،محمد حسين ،ذیل آیه فوق.
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نشان می دهند که این دو عنوان حکایت از مخلوق بودن مسيح میکند ،هرچند به لحاظ نوع
خلقت ویژه است .پس اینکه از این دو عنوان تثليث مسيحی برداشت شود هيچ وجهی
ندارد و سخنان نویسنده مسيحی فوق بی دليل و بیوجه است.
 .5نتیجه
قرآن مجيد به آموزه تثليث مسيحی پرداخته و آن را رد کرده است .اما برخی از نویسندگان
مسيحی بر آن رفته اند که قرآن مجيد تثليث مسيحی را رد نمیکند ،بلکه تثليثی را رد میکند
که از دو جهت با تثليث مسيحی تفاوت دارد؛ نخست اینکه قرآن سه خدایی را رد میکند
در حالی که در تثليث رایج مسيحی سخن از یک ذات و سه شخص است؛ و دوم اینکه
افراد تثليث قرآن عبارتند از :خدا ،مسيح و مریم ،در حالی که اشخاص تثليث رایج مسيحی
عبارتند از :پدر ،پسر و روح القدس .این برداشت با کنار هم قرار دادن سه آیه ،یعنی آیه 535
از سوره نساء« :نگویيد سه تا» و آیه  39از سوره مائده« :گفتند خدا سومی از سه تاست» و
آیه  551از سوره مائده « :آیا تو به مردم گفتی به جای خدا من و مادرم را خدا بشمارید» ،
حاصل شده است ،که البته برخی از مفسران مسلمان به این برداشت کمک کرده اند .اما بيان
شد که اوالً آیه  551از سوره مائده ارتباطی با تثليث مسيحی ندارد و صرفاً الوهيت مسيح و
مریم را رد می کند .الوهيت مسيح را همه مسيحيان قبول دارند و الوهيت مریم در برهههایی
از تاریخ مطرح بوده و عالوه بر این الزمه این اعتقاد مسيحيان این است که مریم را «مادر
خدا» می دانند .در دو آیه دیگر که درباره تثليث است ،هرچند لفظ «ثالثه» مبهم است و
معلوم نيست که مقصود سه ذات است یا سه شخص ،اما قرائن متعددی که در هر دو فقره
آمده نشان می دهد که مسيح به هيچ معنایی الوهيت ندارد و فرزند خدا نيست و تنها پيامبر
خدا و مخلوق او و بنده اوست .بنابراین شواهد و قرائن نشان می دهد که هر دو فقره تثليث
رایج مسيحی را رد میکند .عالوه بر اینکه آیات متعدد دیگری در قرآن وجود دارد که با
تثليث مسيحی سازگاری ندارد .نویسنده ای مسيحی مدعی بود که قرآن مجيد نه تنها تثليث
مسيحی را رد نمیکند بلکه آن را تأیيد میکند و شاهد آن این است که قرآن مسيح را «کلمه
خدا» و «روح خدا» خوانده است .اما بيان شد که همانطور که مفسران گفته اند ،این دو واژه
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هرگز به معنای ازلی بودن و غير مخلوق بودن مسيح نيستند و بلکه به معنای خلقت خاص
و ویژه او هستند .بنابراین برداشت تثليث از این دو واژه ناصواب است.
منابع
 قرآن مجيد. کتاب مقدس ،انجمن پخش کتب مقدسه. ابن کثير ،تفسير القرآن العظيم  ،بيروت ،دارالکتب العلميه 5153 ،ق. استيد ،کریستوفر ،فلسفه در مسيحيت باستان ،ترجمۀ عبدالرحيم سليمانی ،قم ،مرکز مطالعات و -تحقيقات ادیان و مذاهب و مرکز بينالمللی گفتوگوی تمدنها 5943 ،ش.
 االميرکانی ،القس جيمس انس ،نظام التعليم فی علم الالهوت القویم ،ج  ،5بيروت ،مطبعۀ االميرکان،5433م.
 تيسن ،هنری ،االهيات مسيحی ،ترجمۀ ط .ميکائيليان ،تهران ،انتشارات حيات ابدی ،بیتا. ثعلبی نيشابوری ،الکشف و البيان عن تفسير القرآن  ،بيروت ،دار احياء التراث العربی 5122 ،ق. جاللالدین سيوطی و  ،...تفسير الجاللين  ،بيروت ،مؤسسه النور للمطبوعات 5151 ،ق. الحداد ،یوسف ،مدخل الی الحوار االسالمی المسيحی ،بيروت ،منشورات المکتبۀ البو لسیۀ5341 ،م. خطيب ،عبدالکریم ،التفسير القرآنی للقرآن  ،بيروت ،دارالفکر العربی ،بیتا. دمشقی ،یوحنا ،المأۀ مقالۀ فی االیمان االرثوذکسی ،لبنان ،منشورات ا لمکتبۀ البو لسیۀ5335 ،م. دورانت ،ویل ،تاریخ تمدن (قيصر و مسيح) ،ترجمۀ حميد عنایت و پرویز داریوش و علیاصغر سروش،تهران ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی 5911 ،ش.
 زمخشری ،الکشاف ،...بيروت ،دارالکتب عربی 5133 ،ق. شبّر ،سيدعبداهلل ،تفسير القرآن الکریم ،بيروت ،دارالبالغه 5152 ،...ق. شبلی ،احمد ،مقارنۀ االدیان ،ج ( 2المسیحیۀ) ،القاهره ،مکتبۀ نهضۀ المصر یۀ5339 ،م. طباطبایی ،محمد حسين ،الميزان فی التفسير القرآن  ،بيروت ،مؤسسه االعلمی للمطبوعات.5919 ، طبرسی ،مجمع البيان ،بيروت ،دارالمعرفه للطباعۀ و النشر5344 ،م. طبری ،ابوجعفر ،جامع البيان فی تفسير القرآن ،بيروت ،دارالمعرفۀ 5152 ،ق. طوسی ،محمد ابن الحسن ،التبيان فی تفسير القرآن  ،بيروت ،دار احياء التراث العربی ،بیتا فخررازی ،محمد ،التفسير الکبير ،بيروت ،دارالفکر 5131 ،ق. فيض کاشانی ،تفسير الصافی  ،تهران ،انتشارات الصدر 5151 ،ق. قمی مشهدی ،محمد ابن محمدرضا ،تفسير کنزالدقایق ،تهران ،وزارت ارشاد اسالمی 5914 ،ش. -کرنز ،ارل ،سرگذشت مسيحيت در طول تاریخ ،ترجمۀ آرمان رشدی ،آموزشگاه کتاب مقدس5331 ،م.

بازتاب تثليث مسيحی در قرآن مجيد /پژوهشنامۀ ادیان  ،سال  ، 53شمارۀ  ، 53بهار و تابستان 5931

531

 کفتاکو ،لوئيس ،البرهان السدید ،المطبعۀ العمو میۀ فی بيروت5413 ،م. کاشانی ،مالفتحاهلل ،تفسير منهجالصادقين ،تهران ،علمی 5991 ،ش. گریدی ،اُ.جوان ،مسيحيت و بدعتها ،ترجمۀ عبدالرحيم سليمانی ،قم ،موسسه فرهنگی طه 5933 ،ش. گنابادی ،بيانالسعاده  ،بيروت ،مؤسسه االعلمی للمطبوعات 5134 ،ق. لين ،تونی ،تاریخ تفکر مسيحی ،ترجمۀ روبرت آسریان ،تهران ،نشر و پژوهش فرزان روز 5943 ،ش. ماسون ،دنيز ،قرآن و کتاب مقدس ،درونمایههای مشترک ،ترجمۀ فاطمهسادات تهامی ،تهران ،دفترپژوهش و نشر سهروردی 5941 ،ش.
 مک گراث ،آليستر ،درسنامه االهيات مسيحی ،ترجمۀ بهروز حدادی ،قم ،مرکز مطالعات و تحقيقاتادیان و مذاهب 5941 ،ش.
 مکارم شيرازی ،تفسير نمونه ،تهران دارالکتب االسالميه 5931 ،ش. ميشل ،توماس ،کالم مسيحی ،ترجمۀ حسين توفيقی ،قم ،مرکز مطالعات و تحقيقات ادیان و مذاهب، 5933ش.
 ميبدی ،کشفاالسرار ،تهران ،اميرکبير 5935 ،ش. الوسی ،سيد محمود ،روحالمعانی  ،بيروت ،دارالکتب العلميه 5151 ،ق. ولفسن ،هری اوسترین ،فلسفه علم کالم ،ترجمۀ احمد آرام ،تهران ،انتشارات الهدی 5914 ،ش.- Aquinas, Thomas, On the Truth of the Catholic Faith (Summa Contra
Gentiles or SCG), Book One: God, New York, Image books , 1955.
- Catechism of the Catholic Church (CCC), Ireland, veritas, 1994.
- Fulton, W., Encyclopedia of Religion and Ethics, James Hastings (ed.), V.12,
New York, Charles scribner’s sons .
- LaCugna, Cathrine Mowry, “Trinity”, The Encyclopedia of Religion, Mircea
Eliade (ed.), V.15, New York, Macmillan publishing company, 1987.
- Watt, W. Montgomery, Islam and Christianity Today, London, Routledge
and Kegan paut, 1983.

