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  يدهكچ
از جهـات  ، هـا هایـن آمـوز   البتـه . هستندبسیار مهم  موضوعی، تثلیث در مسیحیت آموزة و آموزة الوهیت حضرت عیسی

 ،در ایـن میـان  مهـم   تهک. نریمکقرآن منظر عهد جدید و نیز از از دید ، تاریخی، از لحاظ عقلی باشند:میقابل نقد گوناگون 
الوهیـت حضـرت   رد  ولـی قـرآن در  ، القدس اسـت پسر و روح، ل از پدرکمتش، مشهور میان مسیحیان ه تثلیثکاین است 

ه برخـی از مسـیحیان   کـ شـده اسـت   موجـب  این امر رده است. کي را مطرح سیارآیات ب، عیسی و مادرش حضرت مریم
تلقـی  پسـر و مـادر (حضـرت مـریم)     ، ل از پدرکمتش آن رارده و کن كتثلیث مسیحیان را درست در، ه قرآنکنند کگمان 
برخـی  سـوي  از هرچنـد   ،بدهـد برخی مسیحیان پاسخی درخـور   اهاشتببه این تصور مقاله بر آن است تا است. این کرده 

ند. امـل و جـامع نیسـت   ک، هـا ایـن پاسـخ   رسدولی به نظر میهاي خوبی به آن داده شده است، اسخپویسندگان مسلمان، ن
امالً آگاهانـه و  کـ ؛ قـرآن  رده اسـت کـ  القدسی و هم تثلیث مریمـی را رد حه قرآن هم تثلیث روکاین است صحیح پاسخ 

  امالً آگاه بوده است.کاز تاریخ مسیحیت و باور مسیحیان عمل کرده و هوشمندانه 

  .توحید و آیات قرآن، اقانیم، تثلیث، الوهیت، مسیحیت ها:لیدواژهک
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۲۸     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

  مقدمه
بـراي آن اهمیـت بسـیاري قائـل     ه مسـیحیان  کـ اسـت   هاي مسیحیآموزه ترینیاساس از، »تثلیث« آموزة

، ت مانند اسالم و یهودیـت مسیحی اساس باورها و اعمال است.، در اسالم توحیده ک نساهمان هستند؛ به
هر کـاري   هکچنان مهم شده است آن، این تثلیث ولی توحید آن تثلیثی شده است ودینی توحیدي است، 

ماننـد  ه ،در مسـیحیت  اربردکـ عبـارت بسـیار پر  ، القـدس پسـر و روح ، نند. به نام پـدر کرا با آن آغاز می
ایـن  بـا  . در مسیحیت بروز و ظهـور نـدارد   اي همچون تثلیث. هیچ آموزهاربرد داردکدر اسالم  »اهللابسم«

بـه  ، تثلیـث . تالش حدود هزار و پانصد سالۀ مسیحیان براي توجیـه و تبیـین   نیست فهم آن ممکن، حال
م) 1109( قـدیس آنسـلم   هکه آن را راز و رمزي غیرقابل گشودن بدانند تا جایی کاینجا منتهی شده است 

  .)108ص ، 1384، (مک گراث» ورم تا بفهممآایمان می«باره جملۀ معروفی دارد: در این
رایـج اسـت، تثلیـث    ، س و پروتسـتان کارتـدو ، کاتولیـ کهـاي  ه در مسـیحیت و در فرقـه  کـ تثلیثی 

ابتـدا  ، دهد. در این نوشـتار یل میکالقدس تشتثلیث را روح ه رأس سومِکبه این معنا القدسی است؛ روح
ه قرآن ایـن تثلیـث را   کپردازیم میموضوع و پس از آن به بررسی این  شوداین تثلیث به اختصار بیان می

، آناز در ایـن نوشـتار   . یل داده اسـت کتش ه رأس سوم آن را حضرت مریمکیا تثلیثی رده است، ک رد
  .شده استیاد » تثلیث مریمی«عنوان به

  تثليث در مسيحيت
القـدس تجلـی یافتـه    پسر و روح، پدر مسیحیان معتقدند که خداي واحد در سه شخصِ، در آموزة تثلیث

، و براي اینکه به شرك مـتهم نشـوند  معتقدند ، است. آنان به سه اقنوم و سه شخص که جنبۀ الوهی دارند
، گانگی خـدا در هنگام بیان سه کوشندمی ک حقیقت هستند. مسیحیانتجلی یاین سه شخص، : معتقدند

سـتیز و بازگشـت تثلیـث بـه     دفاع از چنـین آمـوزة عقـل   . )72ص، 1377، میشـل ( یگانگی خدا را بیان کنند
ث یـ چ اعتقـادي بـه تثل  یه هـ یـ ان اولیحیمسـ زیـرا  ؛ ترین دغدغۀ متألهان مسیحی بوده اسـت اصلی، توحید

ه بـه  کـ گروهـی از یهودیـان   ــ   هاابیونی .دانستندمی وي ةدیامبر خدا و برگزیرا پح یمساغلب و  نداشتند
مسـیحیان  و ـ    انـد هاي مختلف شامات حضـور داشـته  مسیحیت گرویده و تا پایان قرن اول در سرزمین

. علمـاي  مریم اسـت حضرت دانستند که پسر می یک انسان معمولی عیسی را صرفاً، مسیحی ۀقرون اولی
، 1385، ؛ مک گـراث 61ـ60ص  ،1384، گراثکم( ردندکاین اصل را وارد مسیحیت قرون بعدي،  مسیحیت در

 .)408ـ403 ص ،3ج، 1384، اف ئی؛ 171ـ170ص ، 1384، وورست ؛ وان70ـ62ص، 1380، ؛ لین362ص



   ۲۹ القدسي؛ كداميك مورد انكار قرآنتثليث مريمي يا تثليث روح

پردازنـد تـا مـتهم بـه     به توحیـد مـی  ، همواره در کنار تثلیثمسیحی در هر بیانیه یا استداللی،  عالمان
مـدعی خردگریـزي آن   ، نشوند. البته چون نتوانستند این آموزة خردستیز را خردپذیر جلـوه دهنـد   كشر

ظریف و پیچیده است و مسـیحیان  ، آموزة تثلیث«شدند و مسیحیان را از بحث دربارة آن برحذر داشتند: 
  .)Watt, 1983, p. 4(» بپذیرند، معمولی باید آن را بدون اینکه بتوانند کامالً توضیح دهند

  گوید:می چنیناعتقانامۀ رسمی خود (کتگیزم) اینکلیساي کاتولیک در ، در بیان تثلیث
یعنـی تثلیثـی کـه از    ؛ بلکه به خداي واحد در سه اقنوم معترفیم، کنیمتثلیث واحد است. ما به سه خدا اعتراف نمی

طـور کامـل خـدا    یـک از آنهـا بـه   هربلکه ، نظر جوهر واحد است. پس اقانیم ثالثه در یک الوهیت سهیم نیستند
  .)Catechism of…, 1994, p. 60( القدس هستندهستند: پدر همان پسر و پسر همان پدر و پدر و پسر همان روح

  گردانند:میدر ادامه توحید را نیز به تثلیث باز، اما تا اینجا تثلیث را به توحید بازگرداندند
  هـاي وجـود  هایی نیستند که بـر کیفیـت  تنها نام، القدسو روحپسر ، اما تنها نیست. پدرخدا یگانه است، 

، القـدس الهی داللت کنند؛ زیرا آنها واقعاً متمایز از همدیگرند. نه پسر پدر است و نه پدر پسـر و نـه روح  
  .)Ibid( پدر یا پسر است

  :همزمان اعتقاد دارندطور به تثلیث به چهار گزینه زیر در ارتباط بامسیحیان 
    .ه الوهیت دارندک(اقنوم) هستند  خصسه ش. 1

  امـل الوهیـت دارنـد.   کی به نحـو  یتنهادام بهکه هر کبل، ی از الوهیت را دارندتدام قسمکه هر کنه به این معنا 
القـدس خـداي   ج) روح ؛امـل اسـت  کخداي پسـر خـداي    ب) ؛امل استکالف) خداي پدر خداي 

  .امل استک
هـاي  ویژگـی  ۀاین سه شخص از یکدیگر متمایز هستند و به واسـط  .هر شخص با دیگري تمایز دارد. 2

    ؛این به این معناست که. )54ص، 2007، (اولیوت شونداز یکدیگر تمییز داده می یتشخصی
(تمــایز پــدر از ؛ القــدس نیســتروح، پــدر ب)؛ (تمــایز پــدر از پســر) ؛نیســت پســر، الــف) پــدر

  القدس)(تمایز پسر از روح .القدس نیستروح، پسر ج)؛ القدس)روح
، مسیحیان به سه خدا اعتقاد دارنـد  هکنند کبرخی تصور می .خداي واحد حقیقی وجود دارد کفقط ی. 3

ولی آن خـدا سـه شـخص (تشـخص)     ، پرستندخدا را می کمسیحیان ی؛ گونه نیسته اینکدرحالی
  .)20ـ16ص، 2007اولیوت، ( مبنی بر یگانگی خدا وجود دارد، تاب مقدسکدر  یات زیاديآدارد و 

ه پسـر مولـود   کمسیحیان بر این باورند که در عین حال  .هاي تثلیث تساوي وجود داردبین شخصیت. 4
ه از ازل از پـدر و پسـر صـادر    کـ القـدس  روح؛ متر نیستکدر عین حال از او ، جاودانی از پدر است

  .)75ص ، همان( و در الوهیت با هم مساوي هستند ستمتر نیکاز آن دو ، شودمی
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  دهند:ي را ارائه میتصویرمسیحیان براي فهم تثلیث چنین 
  
  
  
  
 

. نیسـت  )the holy spirit( القـدس روح، نیست و پسر هم) the son(پسر  ،)the father(پدر ، در این تصویر
القـدس هـم   و روح پسـر خداسـت  ، در عین حال پدر خداسـت ، پدر نیست، القدس همروحکه همچنان
  الوجود هستند.یعنی واجباملِ خدایی؛ کصاف ودام خدایی هستند با اکهر با این حال،  .خداست

  تثليثنقد 
ار کـ خـانوادة آن بـه   لمـات هـم  کو  »تثلیـث «واژة جدید، ه در هیچ جایی از عهد کنقد نخست این است 

ث اصـالً از آنهـا تثلیـ   ه کاند ردهکبه آیاتی استناد ، تاب مقدسکنرفته است. مسیحیان براي اثبات تثلیث از 
؛ در برخـی  اختالفاتی وجود دارد، در نقل این عبارات در اناجیل مختلفشود. افزون بر این، استنباط نمی

هـا را  امـت  ۀهمـ ، پـس رفتـه  «القدس وجود ندارد. آن عبارت این است: به نام پدر و پسر و روحاز آنها، 
ایـن  همچنـین  . )19: 28(متـی  » دهیـد س تعمیـد  القـد و روحه اسـم اب و ابـن   ب ایشان راو سازید شاگرد 

 )14: 13(دوم قرنتیـان  » القدس با جمیع شما بـاد ت روحکرفیض عیسی خداوند و محبت خدا و ش«عبارت: 
  آید.نمیه از این عبارات تثیلث برکروشن است 

طـور  بـه  هکـ شویم میمواجهه با آیاتی ، نیمکتاب مقدس مراجعه میکوقتی به ه کنقد دیگر این است 
تثلیث. با مراجعـه بـه   رد  این یعنی. ندکاعتقاد به الوهیت شخص دیگري به غیر از پدر را نفی می، صریح
. در توان بـه ایـن مطالـب دسـت یافـت     راحتی میبهدر نقد مسیحیت نگاشته شده است، ه کهایی نوشته

خـداي پـدر   » ي واحـد حقیقـی  خدا«در انجیل یوحنا ، هکشود و آن اینعبارت بسنده می کبه یاینجا تنها 
  .)3: 17(یوحنا معرفی شده است 

 كمشـتر پاسـخ   کیـ ، مسـئله  بـه ایـن   مسیحیانه تثلیث با عقل سازگار نیست. کنقد دیگر این است 
گـاه  و منطق انسـانی هـیچ   بفهمیماین امور را  یفیتکه کداشته باشیم  انتظارما نباید مبنی بر اینکه  دهندمی

که تثلیث را جز بـا ایمـان    این باورند مسیحیان بر. )72ص ، 2007، (اولیوت ندکتواند این مسائل را حل نمی
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ه کـ اما این مطلب هنگامی درست اسـت   .درك کردتوان از راه دیگري نمی، و حقیقی به مسیح مکمستح
آن باور ارائـه دهـد. در    عقل ما نتواند تبیین درستی ازسوي دیگر از در میان نباشد. ستیز باوري عقل کی

ه متـون دینـی معتبـر آن را    کـ ند و ازآنجاییکنمی ه عقل اصل آن آموزه را ردکشود میاین صورت، گفته 
توانیم تبیـین  یفیت آن را نمیکه ما کمانند تدبیر بدن توسط روح آوریم. ما به آن ایمان می، اندردهکتثبیت 

ن ایمـان  ما به آ، اندردهکمعتبر نیز آن را بیان  یت و متون دینستیز نیسه این مطلب عقلکولی ازآنجانیم، ک
  نند.کمتون دینی آن را تأیید نمیه بیان شد، کچنان، ستیز است و همهم عقلداریم. اما آموزة تثلیث، 

  شود.ستیز بودن آن ثابت میو عقل شودال عقلی به تثلیث مطرح میکچند اش
ه هـر  کـ چرا؛ غیر محدود وجود داشـته باشـد   واحد دو موجود ه در آنِکن نیست کممه، کنخست این

ـ  کبه این معنی است ، ه نامحدود بنامیمکدام را ک ی بـراي  یپـس دیگـر جـا   . ر اسـت ه همه هسـتی از او پ
پس دیگر اقنـوم  ، خداي مطلق باشد و غیر محدود، اگر اقنوم اول تثلیث. مانددیگر نمی، موجود نامحدود

  .محال است از لحاظ عقلیمحدود نادو خداي  وجود .باشدتواند اینچنین دوم نمی
ه حاصـل جمـعِ   کـ آمده است ولی در تثلیث ، است سهبرابر با ، کسه عدد ی حاصل جمعه، کدوم این
سـه تـا   ، اي را در همان حـال کـه یکـی اسـت    توان امر یگانهچگونه می! است کیبرابر با ، کسه عدد ی

صـریح   عقلـیِ  یکی پنداشت؛ زیـرا ایـن کـار مسـتلزم تنـاقض     ، تیا در همان حال که سه تا اس. دانست
  خواهد بود.

  نگرش قرآن به تثليث
تاب را دعوت به ایـن  کاهل است و قرآن در مورد آن،  كه در تثلیث میان اسالم و مسیحیت مشترکآنچه 

یعنـی  بندگی خداي پدر است، . )64عمران: (آل...»تَعالَوا إِلی کَلمۀٍ سواء بینَنا و بینَکُم «...ند: کمی كامر مشتر
یعنـی  ؛ دو رأس دیگر مثلث تثلیث است نفی الوهیت قرآن درصددان بندگیِ اهللا است. بر این اساس، هم
الوهیت دو شخصـیت از تثلیـث را   ، اگر قرآن در آیات مختلفالقدس. بنابراین، و روح ضرت عیسیح
امالً معقول اسـت؛  کرده است. از لحاظ منطقی نیز این عمل ک ردسته و آن را کتثلیث را درهم ش، ندک رد

  .الوهیت خداي پدر مورد تردید نیست؛ زیرا ه هر سه رأس مثلث تثلیث ابطال شودکزیرا معنی ندارد 
ابتدا اصل فرزند داشتن خـدا و خـدا بـودن    ، اي معقول در چند گامقرآن به شیوه، بر این اساس

خـدا   اعم از تثلیثی و غیرتثلیثـی و فرزنـد  رده، و سپس برخی اشخاص را نام برده، ک خدا را ردغیر
اصـل  ، با ابطال خـدا بـودن دو شخصـیت تثلیـث    . پس از آن، رده استک بودن و الوهیت آنان را رد

  رده است.ک رد تثلیث را نیز

۳۲     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

الوهیـت  فرزنـد داشـتن خـدا و    ، ر نـام شـخص  کـ لی و بـدون ذ کصورت به قرآناینکه، گام نخست 
  فرماید:میرده است. ک خدا را ردغیر

ی    «ـ  اداً لـِّ بـاسِ کُونُـواْ ع ن دونِ اللّـه    ما کَانَ لبشَرٍ أَن یؤْتیه اللّه الْکتَاب والْحکْم والنُّبوةَ ثُم یقُولَ للنـَّ مـ
تَابونَ الْکلِّمتُع ا کُنتُمینَ بِمیانبن کُونُواْ رلَـکونَ وسرتَد ا کُنتُمبِمنَ   وی النِّبِیـکَۀَ والَئذُواْ الْمأَن تَتَّخ رَکُمأْمالَ یو

  ؛)80و79عمران: (آل »أَرباباً أَیأْمرُکُم بِالْکُفْرِ بعد إِذْ أَنتُم مسلمونَ
الَ    وجعلُواْ للّه شُرَکَاء الْجِنَّ وخَلَقَهم وخَرَقُواْ لَه«ـ  تَعـو انَهحب لْـمٍ سـرِ عبِغَی نَاتبینَ ونفُونَ   یب صـا ی مـع 

یم     یبدیع السماوات واألَرضِ أَنَّ لـع ءبِکُـلِّ شَـی و وهـ ءخَلَقَ کُلَّ شَیۀٌ وباحص تَکُن لَّه لَمو لَدو کُونُ لَهی« 
  ؛)101و100(انعام: 
رُّ        لَقَد جِئْتُم شَیئاً إِداً الرَّحمنُ ولَداًوقَالُوا اتَّخَذَ «ـ  تَخـو ضتَنشَـقُّ الْـأَرو نْـهرْنَ م ماوات یتَفَطـَّ السـ تَکَاد

  ؛)92ـ88(مریم:  »وما ینبغی للرَّحمنِ أَن یتَّخذَ ولَداً أَن دعوا للرَّحمنِ ولَداً الْجِبالُ هداً
  .)26(انبیاء:  »اتَّخَذَ الرَّحمنُ ولَداً سبحانَه بلْ عباد مکْرَمونَوقَالُوا «ـ 

و یـا عنـاوینی ماننـد     رد نام اشخاصی نظیر عزیر نبـی و حضـرت عیسـی   کقرآن با یاددوم، در گام 
  فرماید:می ندکمی ن را ردالوهیت آنا، احبار و رهبان

  ؛)59عمران: (آل »مثَلِ آدم خَلَقَه من تُرَابٍ ثم قَالَ لَه کُن فَیکُونُعند اللّه کَ یإِنَّ مثَلَ عیس«ـ 
الْمسیح ابنُ اللّه ذَلک قَولُهم بِـأَفْواههِم یضَـاهؤُونَ قَـولَ     يوقَالَت الْیهود عزَیرٌ ابنُ اللّه وقَالَت النَّصار«ـ 

نَ     یؤْفَکُونَ یالَّذینَ کَفَرُواْ من قَبلُ قَاتَلَهم اللّه أَنَّ ابـ یح سـالْمو ونِ اللّـهن داباً مبأَر مانَهبهرو مهارباتَّخَذُواْ أَح
ا أُممو مرْیشْرِکُونَما یمع انَهحبس وإِالَّ ه داً الَّ إِلَـهاحواْ إِلَـهاً ودبعی؛)31و30(توبه:  »رُواْ إِالَّ ل  

» ابـن مـریم  «یه بـه  آهو در این ( )59(زخرف: »إِنْ هو إِلَّا عبد أَنْعمنَا علَیه وجعلْنَاه مثَالً لِّبنی إِسرَائیلَ«(
  .)پیشین اشاره داردیات آدر 

ر تثلیـث شـده و در ادامـه بـه     کمتـذ ، ر نام اقانیم تثلیـث کقرآن بسیار هوشمندانه بدون ذ، سومدر گام 
اي بحـث را  گونـه ند. آیـات قـرآن بـه   کمی اي عقلی ردیت تثلیث را به شیوهخدابودنِ دو شخص، ظرافت

، ثریـت کامـروزه ا اعـم از اینکـه   ، استه مطرح شده که در تاریخ مسیحیت هر نوع تثلیثی کبرند پیش می
  شوند.فروض در این زمینه باطل میشوند و تمام میرد  به صورتی معقول، نباشندیا طرفدار آن باشند و 

، ی در سورة نساءکه از اقانیمِ تثلیث نامی ببرد. یکبدون اینر تثلیث شده است، کقرآن در دو سوره متذ
ه نباید قایل بـه تثلیـث   کپس از بیان اینه در هر دو مورد، کاست  173آیۀ ، و دیگري سورة مائده 171آیۀ 
در تثلیـث بـا ابطـال دو    ، ه بیان شدکگونه ند. همانکمیرد  الوهیت دو شخصیت را، عقلیصورت به ،شد
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به ابطال عقلی ، ر عنوان عام تثلیثکه قرآن پس از ذکاینند. پس، کشتثلیث درهم میاصل ، رأس از تثلیث
گونـه  ایـن بنـابراین،  تی هوشمندانه و معقول و منطقی اسـت.  کامالً حرک، پردازدالوهیت دو شخصیت می

اند مسیحیان به قرآن ایراد گرفتهمشهور است گونه که همان. باشدخبر ه قرآن از تثلیث مسیحی بیکنیست 
  القدسی است.روح، ه تثلیث مسیحیکگویا خبر ندارد ، ندکمیرد  را ه قرآن الوهیت. مریمک

ـ    « پردازیم:ررسی آیات سورة نساء مینخست به ب ی دیـنکُم والَ تَقُولُـواْ علَ تَابِ الَ تَغْلُواْ فـلَ الْکا أَهیی 
یسع یحسا الْمقِّ إِنَّمإِالَّ الْح ـ    یاللّه ا إِلَ أَلْقَاهـ تُـهمکَلو ولُ اللّهسر مرْینُ میاب      نُواْ بِاللّـهفَـآم نْـهم وحرو مرْی مـ

 کُونَ لَهأَن ی انَهحبس داحو إِلَـه ا اللّهإِنَّم راً لَّکُمواْ خَیالَ تَقُولُواْ ثَالَثَۀٌ انتَهو هلسرات     واوم ی السـ ا فـ مـ ه ولَد لـَّ
ن       بِاللّه وکیالً لَّن ی یوما فی األَرضِ وکَفَ مـونَ و قَرَّبـکَـۀُ الْمآلئالَ الْمو داً لِّلّـه بـکُـونَ عأَن ی یحسالْم فتَنکس

  .)172ـ171( »یستَنکف عنْ عبادته ویستَکْبِرْ فَسیحشُرُهم إِلَیه جمیعاً
یعنی قایـل بـه تثلیـث نباشـید. در      »...والَ تَقُولُواْ ثَالَثَۀٌ... «: فرمایدقرآن به مسیحیان میدر آیۀ نخست، 

حضـرت مسـیح و   فرمایـد:  کـرده، مـی  الوهیت حضرت مسیح و فرشتگان مقرب را نقـد   قرآن، آیۀ دوم
امـل  کبار ندارند و خـدا را بـا رغبـت    کشی و استکسر، نسبت به عبودیت و بندگی خدا، فرشتگان مقرب

ه خـدا  کـ دیگر معنا نـدارد  ، داشته باشدعبودیت و خشوع ، ه اگر شخصیکنند. روشن است کعبادت می
 عقلـی صـورت  به ،القدسو روح یعنی حضرت عیسیخدا بودن دو اقنوم تثلیث، ، باشد. بر این اساس

بـه ایـن   یسـت؛  سـازگار ن » ۀ المقربـون کالمالئ«با » القدسروح«تعبیر گفته شود: ن است کمم شود.میرد 
ه کـ گونه هماندانند. در پاسخ باید گفت: خدا می هکبلد، داننالقدس را فرشته نمیروح، ه مسیحیانکمعنی 

ه بشـر شـده   کـ یا خدایی بـوده  ه خدا شده است، کانسانی بوده است تعبیر مسیحیان به حضرت عیسی
یا خدایی بـوده اسـت   دا شده است، خه از دید مسیحیان، کاي باشد تواند فرشتهالقدس نیز میروح، است

ه کـ شـود  قدیم نیـز چنـین برداشـت مـی     ند. با نگاهی به عهدکرا بازي میبودن ه نقش واسطه و فرشتهک
ه حضـرت  کـ ایـن اسـت   شـود،  متبادر میآنچه ، در هر صورت. القدس باید از سنخ فرشتگان باشدروح

طبـق  ، سـه اقنـوم   :بایـد گفـت  ، بودن دارد. افزون بر ایـن جنبۀ فرشته، القدسجنبۀ بشري و روح عیسی
خـداي پـدر نیسـت و از    ، القـدس ه روحکـ سه شخصیت متمایز هستند؛ به این معنـی  دیدگاه مسیحیان، 

بایـد از سـنخ   ، القـدس سـنخ روح  :تـوان گفـت  به یقـین مـی  ، طرفی نیز خداي پسر نیست. بر این اساس
، القـدس صـادر از خـداي پـدر اسـت     ه روحکنند کبا آنچه مسیحیان بیان میموضوع این فرشتگان باشد، 

بـدیهی  . چنین تعبیري وجود دارد، ه در شوراي قسطنطنیه صادر شدکاي در اعتقادنامها ؛ زیرسازگار است
این بنـابر  سنخ فرشـتگان اسـت.  ، بلکه از موجودات نیستسایر و  جن، القدس از سنخ بشره روحکاست 
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را زیـر  القـدسِ مسـیحیان   الوهیـت روح ، ارگیري تعبیر فرشتگان مقربکبا به، زدنیبینیِ مثالبا واقع، قرآن
ار کـ القـدس را ان و روح توانند عبودیت و سرسپردگی حضرت عیسـی برد. مسیحیان نیز نمیسؤال می

ه کـ  ،القدسـی تثلیـث روح ، ند. با توجه به این آیـات کاین را تأیید می، مقدسِ آنان تابکزیرا تعابیر نند؛ ک
هـر  ، ه در تثلیـث کـ بـه ایـن معنـی    ؛ شـود به روش عقلـی ابطـال مـی   ، اندثریت مسیحیان آن را پذیرفتهکا

، ه در مسـیحیت کـ مطیع و فرمانبردارِ خداي پدر اسـت  ، غیر از خداي پدرشخصیتی در نظر گرفته شود، 
ي پـدر، در نظـر گرفتـه    نـار خـدا  که در کـ دو شخصیت تثلیث هستند ، القدسو روح حضرت عیسی

در کـه  شود. همچنانلقی میانسان تصورت به اذهاندر  حضرت عیسی، از این دو شخصیتشوند. می
فرشـته  صـورت  بـه  اذهانالقدس نیز در روح .تصاویر خود مسیحیان و تلقی آنان چنین ترسیم شده است

بـا  ، س شده است. به هر حـال که در تصاویر خود مسیحیان و تلقی آنان چنین منعکما اینکشود، تلقی می
  رود.وهیت آن دو عقالً زیر سؤال میال، وجود اطاعت و سرسپردگی این دو شخصیت به خداي پدر

شـود و الوهیـت آن   ر دو شخصیت دیگر میکمتذ، در ابتدا و میان و پایان آن، اما قرآن در سورة مائده
الوهیـت حضـرت عیسـی و مـادرش را     ، ر تثلیثکبدون ذاین سوره، ند. در آیۀ ابتدایی کمیرد  نیزدو را 

نَ اللّـه شَـیئاً إِنْ أَراد أَن      لَّقَد کَفَرَ الَّذینَ «ند: کنقد می مـ ک لـمن ی قُلْ فَمـ مرْینُ ماب یحسالْم وه قَآلُواْ إِنَّ اللّه
ا    یهلک الْمسیح ابنَ مرْیم وأُمه ومن فی األَرضِ جمیعاً وللّه ملْک السماوات واألَرضِ وما بینَ خْلُـقُ مـا ی مـه

لَیع اللّهو یرٌ یشَاءقَد ء17مائده: ( »کُلِّ شَی(.  
تـۀ  کانسـان هسـتند بـه ن   ، ورکه فرشتۀ مقرب حضور نـدارد و دو شخصـیت مـذ   کآنجاازه، در این آی

ه مـرگ و زنـدگی   کـ آن این. شـود ه به فقر و احتیاج بشري اشاره میکبلشود، عبادت و بندگی اشاره نمی
بـه  هاي مقدس آنـان  تابکت و مسیحیان نیز این را قبول دارند و در به دست خدا اساین دو شخصیت، 

  شده است. اشارهابعاد بشري آنان 
 الوهیـت دو شخصـیت را  ، پـس از آن . پـردازد ر تثلیـث مـی  کـ قرآن به ذ، در آیات میانی سورة مائده

ی       لَقَد کَفَرَ الَّذینَ قَالُواْ إِنَّ اللّه هو « ند:کعقلی ابطال میصورت به نـا ب یـ یح سـقَـالَ الْمو مرْی نُ مـ ابـ یحسالْم
منَّۀَ والْج لَیهع اللّه رَّمح فَقَد بِاللّه شْرِكن یم إِنَّه کُمبری وبر واْ اللّهدبیلَ اعرَائنْ   إِس ینَ مـمال أْواه النَّار وما للظـَّ

نَّ  قَالُواْ إِنَّ اللّه ثَالثُ ثَالَثَۀٍ وما منْ إِلَـه إِالَّ إِلَـه واحد وإِن لَّم ینتَهواْ عما یقُولُـونَ لَ  لَّقَد کَفَرَ الَّذینَ أَنصارٍ سـمی
رْیم إِالَّ    اللّه ویستَغْفرُونَه واللّه غَفُور رح یالَّذینَ کَفَرُواْ منْهم عذَاب أَلیم أَفَالَ یتُوبونَ إِلَ نُ مـ ابـ یح سـا الْمم یم

 منُ لَهینُب فانظُرْ کَی امأْکُالَنِ الطَّعیقَۀٌ کَانَا یدص هأُملُ والرُّس هلن قَبم خَلَت ولٌ قَدسـ   ر  یاآلیات ثُـم انظُـرْ أَنَّ
ما الَ یم ونِ اللّهن دونَ مدبؤْفَکُونَ قُلْ أَتَعییملالْع یعمالس وه اللّهالَ نَفْعاً وضَرّاً و لَکُم ک76ـ72(» ل(.  
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بـه بعـد    76و 75د و در آیـات  شـو مـی بیان باورمندانِ به تثلیث را افر بودنِ ک، 73سورة مائدة آیۀ در 
 تواننـد نفـع و ضـرري بـه    ه نمـی کـ ه نیاز به غذا اسـت و این کو مادرش،  فقريِ بشريِ حضرت عیسی

توانـد  نمـی ، ه نیاز به غـذا دارد که شخصیتی کمنطقی است امر این . رده استکرا مطرح ، دیگران برسانند
ه حضـرت  کس شده است کهاي مقدس آنان منعتابکخدا باشد و این را نیز مسیحیان قبول دارند و در 

  خوردند.و مادرش غذا می عیسی
الوهیـت خـودش و مـادرش     ارکـ بـه ان  عیسـی قرآن از قول حضرت ، در آیات پایانی سورة مائده

بل علـم نامحـدود خـدا اشـاره     در مقا به علم محدود حضرت عیسیاینکه تۀ قابل توجه کنپردازند. می
الوهیـت   ،شود و به این طریقمیرد  شود و الوهیت وير داده میکبعد بشري و ضعف وي تذشود و می

ـ  « :شودمیار کان مادر وي نیز از طریق اعتراف حضرت عیسی یسا ع یـ إِذْ قَالَ اللّهیو     أَأَنـت مرْی نَ مـ ابـ
 سا لَـیی أَنْ أَقُولَ مکُونُ لا یم انَکحبقَالَ س ونِ اللّهن دنِ میإِلَـه یأُمی وذُونلنَّاسِ اتَّخل قٍّ إِن    قُلت ی بِحـ لـ

  .)116مائده: ( »فْسی والَ أَعلَم ما فی نَفْسک إِنَّک أَنت عالَّم الْغُیوبِکُنت قُلْتُه فَقَد علمتَه تَعلَم ما فی نَ
هـاي  تـاب ک) را نیز قبول دارنـد و در  مسیحیان این بعد (علم محدود حضرت عیسیه، کاینجالب 
ه دربـارة زمـان قیامـت    کـ نیم کبه این تعبیر انجیل متی توجه نمونه  عنوانبه بیان شده است.، مقدس آنان

: 24(متـی  » ۀ آسمان جز پدر مـن و بـس  کی مالئحت، الع نداردس اطکاما از آن روز و ساعت هیچ «است: 
علـم محـدود دارد و ایـن بـا خـدا بـودن وي        ه حضرت عیسیکند کروشنی بیان میبه. این فقره، )36

  ناسازگار است.
اسـت. در بـاب نفـی الوهیـت     رده کـ نطقی عمل قرآن بسیار هوشمندانه و مبه آنچه گذشت، با توجه 

برخـی اشـخاص ماننـد عزیـر و حضـرت      لـی دارد. در مـورد نفـی الوهیـت،     کهاي عام و بیانها، انسان
رده و بـه پایـان   کـ تی منطقی شروع کو احبار و رهبان بیان خاص دارد و در مورد تثلیث نیز حر عیسی

تمام فـروض تثلیـث   ه، کدوم این. رده استکر نکجا ذهیچنام اقانیم تثلیث را در ه، کبرده است. نخست این
تثلیـث  ، القدسی و تثلیث مریمـی در مسیحیت غیر از تثلیث روح. رده استکدر عالم مسیحیت را مطرح 

رده کـ رد  منطقیصورت به رده وکقرآن تمام فروض تثلیثی را مطرح . بر این اساس، دیگري وجود ندارد
نـد،  کالقدسی را مطرح میه تثلیث روحکه در جایی کروش منطقی قرآن اینگونه است ه، کاست. سوم این

ولـی در   .و فقر و نیـاز بشـري نـدارد    نیست از سنخ بشرالقدس زیرا روحند؛ کبه جنبۀ عبودیت توجه می
بحـث  بینانـه  ه قرآن واقعکچهارم اینند. کبه بعد بشري توجه میند، که تثلیث مریمی را مطرح میکجایی 

ر کـ ه ذکـ هـر مطلبـی    ،مقدس مسیحیان و باور آنان مطلع اسـت  تابکامالً از محتواي کبرد و را پیش می

۳۶     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

و  ماننـد عبودیـت حضـرت عیسـی    . تـاب مقـدس آنـان وجـود دارد    کدر باور مسیحیان و در ند، کمی
ه نـامی  کـ هر دو جایی ه، کتۀ پایانی اینکو مادرش. ن فرشتگان مقرّب و نیز ابعاد بشري حضرت عیسی

نـد ایـن   کار مـی کـ الوهیت دو شخصـیت را ان ، در آیات بعدي، بردبرد و آن را زیر سؤال میاز تثلیث می
رد  منطقـی بـا  صـورت  به القدسی را در نظر دارد وقرآن تثلیث مریمی و روحموضوع به این معناست که 

خـداي پـدر    مثلث یعنیالوهیت رأس ، زیرا قرآن؛ ندکشتثلیث درهم می، الوهیت دو شخصیت از تثلیث
  (اهللا) را قبول دارد.

  شواهد پرستش مريم در تاريخ مسيحيت
داراي الوهیت بوده اسـت. سـخن آنـان ایـن      ه حضرت مریمکاند مسیحیان منکر این ادعاي قرآن شده
دانیم و براي هـیچ  را داراي الوهیت می، القدسپسر و روح، یعنی پدر، است که ما تنها سه شخص تثلیث

پس ما او را خـدا  ، ه مریم جزو اشخاص تثلیث نیستکتیم. ازآنجامقام الوهی قائل نیس، ز این سهس بجک
  نیم.کدانیم و پرستش نمینمی

اند که قرآن تثلیث مورد اعتقاد ایشان را انکار نکرده ادعا کردهمسیحیان با استناد به همین آیه، از برخی 
است کـه بـا تثلیـث    » پسر و مریم، پدر«ل از سه شخص متشککند، بلکه تثلیثی که قرآن مطرح می، است

 ه مسـیحیانِ کاند نتیجه گرفتهی هم و گاه متفاوت است »القدسپسر و روح، پدر«رایج در میان مسیحیان 
  .)138 ص، 1385، سلیمانی(متفاوت هستند ه امروز وجود دارند، کبا مسیحیانی مورد خطاب قرآن، 

مسـیحیان بـراي   گویـد:  ه این آیه میکاین است شود داده می مسیحیاناین سخنِ ی که غالباً به پاسخ
اشـخاص  ، آید که این افـراد اند؛ اما هرگز از آن برنمیالوهیت قائل شده، حضرت عیسی و حضرت مریم

ه به دانشمندان و راهبـان خـود   کتثلیث مسیحی هستند؛ زیرا قرآن در آیۀ دیگري مسیحیان را به جهت آن
، ایـن نیسـت کـه مسـیحیان    . منظور قـرآن در ایـن آیـه،    )31(توبه: ند کسرزنش می ،اندهدادنسبت الوهیت 

  .)1389، اسدي؛ 1389، دلنیک(ر.ك: . داننددانشمندان و راهبان را نیز از اشخاص تثلیث می
تاب براي رهبران دینی خود نـه روزه گرفتنـد و نـه نمـاز     ک اهل«فرمایند: در حدیثی می امام صادق

ردنـد و آنهـا نیـز از ایـن رهبـران پیـروي       که رهبران دینی حرام را حالل و حالل را حـرام  کبل، خواندند
معنـا   دادن به دانشـمندان و راهبـان را بـه همـین    مفسران نیز الوهیت. )246 ص، 1 ج، ق1371، یبرق(» ردندک

ه جـز خـداي   کـ حـال آن ، بردندمیهیچ قید و شرطی از آنان فرمان مسیحیان بی: انداند و گفتهتفسیر کرده
 ،هـا با توجه به ایـن بیـان  . )326ص ، 9ج ، ق1417، یئ(طباطبـا سی سزاوار این تسلیم و اطاعت نیست کتعالی 
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ه الوهیـت افـراد را زیـر    کـ بیان اقانیم تثلیث نبوده و درصدد اسـت   ه قرآن درصددکشود نتیجه گرفته می
  سؤال ببرد.

از آنچـه در   امـل که قـرآن بـا آگـاهی    کـ معلـوم شـد   ، آیات قرآنبا تحلیل ، گذشته کا همانگونه ام
ي مباحـث را پـیش بـرده    اگونـه رده اسـت و بـه  کرد  خن گفته و تثلیث راس، مسیحیت اتفاق افتاده است

  شده است.رد  ،اي معقولالقدسی و نیز تثلیث مریمی به شیوهه تثلیث روحکاست 
افی اسـت  ک، همین امرنیز مطرح بوده است.  مریم الوهیت، مسیحیتکه در تاریخ ایناما نکته دیگر 

اي ه مناقشـه کـ ، )اهللا(در مورد الوهیت خـداي پـدر   ، ه بیان شدکگونه زیرا همان؛ تا بیان قرآن تثبیت شود
میان مسلمانان و مسیحیان وجود ندارد و از طرفی هـیچ اختالفـی نیـز در مسـیحیت در مـورد الوهیـت       

آنچـه  وم سـوم و رأس سـوم مثلـث تثلیـث اسـت.      است در اقن آنچه اختالفی، نیست حضرت عیسی
ولـی اگـر اثبـات    ، القـدس اسـت  روح، ه اقنوم سومکثریت آن را قبول دارند، این است کمشهور است و ا

فـرض  ، انـد بـوده  قائل به الوهیت حضرت مریم، اي هرچند در اقلیته در تاریخ مسیحیت عدهکشود 
  رده است.کرد  نیز تثلیث مریمی را، امالً آگاهانهکشود و قرآن تثلیث مریمی اثبات می

  عبارتند از: شواهد اثبات الوهیت مریم
مسـئلۀ پرسـتش    با دیگر مسـیحیان  نسطوریوسهاي ): یکی از بحثم451ـ381( نسطوریوس ۀمناقش

بـود.  » مـادر خـدا  «عنـوان  ، شـد یکی از عناوینی که براي مریم بـه کـار بـرده مـی    مریم بود. در آن زمان، 
ترسـید  ه مـی کـ بـود   دلیـل مخالفـت او بـه ایـن     .با به کار بردن ایـن عنـوان مخـالف بـود    ، سطوریوسن

، 1384، (اُگریـدي  خدا تلقی کنند و این بازگشت بـه شـرك بـود    را مریم حضرت، کنندگان مسیحیعبادت
انی مسـیحی نیـز طرفـدار    لمـان کمتدانشـمندان و   میـان عالوه بر مردم عادي ، »مادر خدا«. عنوان )165ص

او بـر  نـام داشـت.    سیریلپرداختند. یکی از این افراد،  نسطوریوسمخالفت با  دلیل بهبه همین داشت و 
  اي تنظیم کرد:نامهلعنت نسطوریوسضد 

پیشـگویی  آمـدن وي  14: 7اشـعیا  در کتـاب  ». خدا با ماسـت «[امانوئل نامی عبري به معناي اگر کسی اعتراف نکند که امانوئل
ـیر شـده اسـت    22: 1متی، و آن در انجیل . شده است حقیقتـاً خداسـت و    ]New Catholic …, V5, p. 192, 2003 به ظهور مسیح تفس
مقدس مادر خداست و نیز اعتراف نکند که او [مریم] در جسم خود کلمـه   ةه باکرکاعتراف نکند بنابراین، 

  .)95ص ، 1380، (لینبه دنیا آورد ملعون باد ، خدا را که جسم گردید
رد شـد. ایـن    نسطوریوسآراي در این شورا،  در شهر افسس شورایی تشکیل شد.یالدي، م 431در سال 

کنـیم کـه بـاکره    ... مـا اعتـراف مـی   « کنـد: اي صادر کرد که در آن اعالم میشورا در پایان کار خود بیانیه

۳۸     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

نی را کلمـه بـد  ، خـود  زیرا کلمۀ خدا متجسم شد و انسان شد و از زمان لقـاحِ ؛ است "مادر خدا"مقدس 
  .)97ص ، 1380، (لین »با خود متحد کردکه از مریم مقدس گرفته بود، 

پرستش مریم که در میان عوام رایج شـده  : یکی، داشت مناقشهاز دو جهت با مسیحیان ، نسطوریوس
انـد و اگـر   باشد؛ زیرا مادر و فرزند همیشه از یـک ذات » مادر خدا«تواند یک انسان نمیاینکه،  دیگر. بود

تصـویب   سـیریل در شوراي افسـس رد و نظـر    نسطوریوساما نظر . مادر نیز خداست، فرزند خدا باشد
ه هنـوز دو قـرن بـه    کـ زیسـت  در قرن پنجم میالدي مـی ، نسطوریوسشد و از اعتقادات مسیحیان شد. 

از اسـالم را دربـارة   پـیش  ها باورهـاي مسـیحیان   ها و اعتقادنامهاین بحثواقع، . درظهور اسالم مانده بود
  .)224ـ221ص ، 1389، هوشنگی(ر.ك:  دهدحضرت مریم نشان می

العـذراء  تابی است بـا عنـوان   ک، اندبوده ه مسیحیان قائل به الوهیت مریمکدیگر شواهد اثبات ایناز 
مسـیحیت  جامعـه  ه به قلم بزرگان مسیحی نوشته شـده و مـورد تأییـد    ک موسوعۀ مریمیۀ جامعۀ ؛القدیسۀ

تاب تعـابیري وجـود دارد بـراي    کاست و در لبنان در مطبعۀ دیر المخلص به چاپ رسیده است. در این 
صـراحت  ه بـه کاي در آن وجود دارد ولی مقاله. ردندکرا پرستش میمریم ه مسیحیان کاثبات این مطلب 

س یوحنـا الدمشـقی   القـدی «شده است. عنوان مقاله این اسـت:  ه حضرت مریم پرستش میکند کبیان می
 پرسـتش مـریم  : ؛ در ابتـداي مقالـه آمـده اسـت    »یوحنا دمشقی پرستشگر مـریم «یعنی ؛ »المتعبد لمریم

یعنـی از   »فمن من القدیسین لم یتعبـد لمـریم!  «ه کرده است کمشخصۀ دمشقی است و در جایی نیز بیان 
پرسـت  هـا مـریم  ه تمام شـرقی کند کبیان می، در پایان مقاله !ندکرا پرستش ن ه مریمکیست کقدیسان 

  .)249ـ241ص، 1954، جمعی از نویسندگان(اند بوده
  نویسد:  میتاب خود کدر  میلر

بعضی رسوم و اعتقادات سابق خود  دان افرای .شدند مسیحیپرستان در قرن چهارم میالدي بسیاري از بت
ـثالً بـه    مسیحیت خود را با آن رسوم و عقاید ه، را نیز با خود همراه آورده ـ جـاي آن مـراه سـاختند. م ه ک

  .)258ص ، م1981، میلر(به عبادت مریم باکره پرداختند ، پرستی خود را عبادت کنندزمان بت خدابانويِ
گویـد: شـاید عقیـده بـه شـراکت      میرا گمراه تلقی کرده،  این فرقه، میلرنیز مانند  ویلیام مونتگمري وات

پسـر و  ، ب از پـدر کـ تثلیثـی مر  هکند کوي مطرح می .این فرقه باشداز اعتقادات ، در اقانیم ثالثه مریم
 جزیرةالعـرب جمله در میـان برخـی مسـیحیان    دیدگاه در برخی مجامع و از این .وجود داشته استمادر 

  .)39ص ، 1373، مونتگمري وات( رواج داشت
احتـرام و  ، مـیالدي  590ه تا پـیش از سـال   کاست آمده  سرگذشت مسیحیت در طول تاریختاب کدر 

  .)131ص ، 1994، رنزک(متداول شده بود ، مادر عیسی، پرستش مریم
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، بـه دنبـال مراسـم عیـد    ، میالدي 750پس از پذیرفته شدن عید عروج از سوي کلیساي روم در سال 
اي العـاده تدریج رواج فوقبه، ویژه در فرانسهبهوان مادر خدا در حوزة کلیساي روم، عنبه پرستش مریم

صـورت مشـخص   ، به دلیل اینکـه وي حامـل خـدا بـود     پرستش مریم، از قرن دوازدهم به بعد یافت.
ایـن اعتقـاد را الزمـۀ    ، رسید که در قرن ششـم مـیالدي  گرفت. اما سابقۀ آن ظاهراً به کلیساي بیزانس می

  .)51ص ، 1326، (الدرکیشی (ارتدوکسی) شمرد راست
را یافـت کـه حضـرت مـریم را همچـون خـداي خـالق        هـایی  توان گروهمی، با بررسی تاریخ کلیسا

را  کسـانی کـه مـریم   «انـد:  در دوران معاصر گفته، پرستیدند. برخی از نویسندگان مسیحیِ کاتولیکمی
ص ، همـان (» شـود نجات آنها ممکن نمی یاخالق از لحاظ، کنندفراموش نموده و از پرستش او غفلت می

  است. قایل به پرستش حضرت مریم آشکارا، این نویسنده. روشن است که )52
را بـه دلیـل    مریم، در کلیساي غربه کتاب خود این است کدر ، لهئدربارة این مس جان ناستعبیر 

. گذارنـد احتـرام مـی  ، و عواطف مادري نسبت به فرزند خوداینکه مادري است عذرا و داراي احساسات 
کنند و او را موجـودي فـوق بشـر    پرستش می را مانند خداي متعال مریم، که در کلیساي شرقدرحالی

  .)650ـ649ص، 1382، (ناس امتزاج یافت و الوهیت در پیکر عیسی بعد انسانی، دانند که در رحم اومی
اي بسـیار  وي داراي چهـره ، هـاي عقیـدتی بسـیار دربـارة مـریم     با وجود اختالفگوید: می کاکس

عمـومی   وي یـک شخصـیت محـوري بـراي پرسـتش     محبوب و محترم در میان بیشتر مسیحیان است. 
 ،»مـریم اي  سالم بـر تـو بـاد   «دعاي ، به شاگردانش تعلیم داد که عیسی، »دعاي خداوند«است. پس از 

  .)69ـ68ص ، 1378، (کاکسشود احتماالً بیش از هر دعاي دیگري در جهان مسیحیت خوانده می
طـوري کـه مـا از جسـم مسـیح      همان، ربانی هنگام عشايیسندگان بر این باورند که به بسیاري از نو

 ،از ایـن عبـارت  . )52ص ، 1326، (الـدر شـویم  از جسم مریم نیز برخوردار می، شویمسهیم و برخوردار می
  دانند.خدا می، ها آن حضرت را چون فرزندشه کاتولیککشود چنین برداشت می

میالدي 1506سال  )Einsiedeln(شهر آینسیدلن نویسد: می تاریخ تفکر مسیحیدر کتاب نیز  تونی لین
  .)277ص ، 1380، (لینشهرت داشت  به پرستش مریم

اختصـاص بـه   ، پرستش حضرت مـریم مسئله  هکند کبیان می تونی لیننیز همانند  ویل دورانت
حتی تا قرن شانزدهم مـیالدي  ؛ ه در تاریخ آمده استکقرون نخستین مسیحیت نداشته است. چنان

؛ 547ص ، 8ج ، 1378، دورانـت ( انـد به پرستش مریم باکره مشهور بـوده  یاروپای ياز شهرها ینیز برخ
 .)189ص ، 5ج ؛ 374ص ، 10	ج

۴۰     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

  بنديجمع
ار کـ غیرقابـل ان مسـئله   ایـن ه داشـته اسـت.   در مسیحیت سابق الوهیت مریم، آنچه گذشتبا توجه به 

، پسـر ، عبارتند از: خداي پـدر ، مسیحیت شمردتوان در ه میکهاي الوهی شخصیت، است. بر این اساس
نیز در تثلیـث   نامزد حضرت مریمیعنی  یوسف نجارها، . در برخی نقلالقدس و حضرت مریمروح

عنـوانی عـام   ه اوالً، کـ احبار و رهبان نیز مطرح هسـتند   .ه بسیار ضعیف و نادر استکمطرح شده است 
رتبـۀ خـداي   ه هـم کالوهیت آنان از سنخ الوهیتی نیست هستند و اسم شخص خاصی نیامده است. ثانیاً، 

یعنـی در  ؛ شـوند. بنـابراین، یـا بایـد قائـل بـه تربیـع شـویم        ن در تثلیث مطرح نمیو ایناپدر قرار گیرند 
توان دو تثلیث مسـیحی در نظـر   ه میکچهار خدا مطرح بوده است و یا این، مسیحیت در مقطعی از تاریخ

، یکـ ولـی رأس سـوم تثلیـث در ی   سان باشـند،  کو پسر در هر دو تثلیث یه خداي پدر کو آن اینفت گر
و در نظـر گـرفتن د  ، باشد. با توجه به تاریخ مسـیحیت و آیـات قـرآن    القدس و در دیگري مریمروح

تربیـع در  رسـد؛ زیـرا   تر بـه نظـر مـی   معقول، انددام طرفدارانی داشتهکه هر کتثلیث در تاریخ مسیحیت، 
، مشخصـۀ مسـیحیت  نشـان و  دیري نپاییده و از بـین رفتـه اسـت و    ، ح شده باشدمسیحیت اگر هم مطر

تثلیـث  رد  اقـدام بـه  ، امـل از تـاریخ مسـیحیت   کقـرآن بـا آگـاهی    ، تثلیث آن شده است. بر این اسـاس 
طرفـداران تثلیـث مریمـی در اقلیـت     گفته شود که ن است کرده است. ممکالقدسی و تثلیث مریمی روح

ري وجـود داشـته اسـت و    کـ در هر صورت چنـین تف باید گفت: پاسخ . در آیندیهستند و به حساب نم
اقلیتـی قائـل بـه    ، در جهان اسالم و تشیعکه همچنانرده است. کمنطقی و معقول آن اقدام رد  قرآن براي

رد  نبایـد بـه  و علماي اسالم،  هستند؛ آیا ائمه معصومین »اللهیعلی«با عنوان  الوهیت حضرت علی
  !ردکپوشی عقاید باطل آنان باید چشمرد  از، به بهانۀ اقلیت بودنصرفاً و  آنان بپردازندار کاف

امـل آگـاه بـوده و بـا     کطـور  بـه  هاي مسـیحیت قرآن از آموزهباید گفت: ، با توجه به آنچه مطرح شد
ه کـ دعا، ا کتوان با ینمیواع تثلیث در مسیحیت پرداخته است. روش منطقی و هوشمندانه به نقد تمام ان

اي آمـوزه ، رده و این آموزة خالف عقـل را کمسیحیت و تثلیث آن را تطهیر ، قرآن با مسیحیت آشنا نبوده
  رد.کالهی قلمداد 
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