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نقد سازگاری توحید قرآن و کتاب مقدس در اندیشه دنیز ماسون
(با نگاهی به اندیشه تفسیری مالصدرا)
تاريخ دريافت2999/21/9 :

تاريخ تأييد2211/8/12 :

سیدمحمد اکبریان *

اعتقاد به تثلیث در کتاب مقدس مسیحی از چااش هاای بسایار مها با ای
متکلمان مسیحی بوده است؛ بهویژه ب ای کسانی که کوشیدهاند در بحث تطبیقای
آن را سازگار با توحید در ق آن نشان دهند .خان ماسون با اذعان به ب ت ی ق آن
در مسئله توحید در ق آن و ب خی ضعفهای اندیشه مسیحی در آن ،تالش دارد
از این چاش

بی ون آمده ،بهنوعی اندیشه تثلیث را سازگار با توحید نشان دهاد؛

اما در این راه موفق نبوده است .تالش ب خی محققان ب آن اسات دیادگاه او را
متفاوت با اندیشمندان مسیحی دیگ و متأث از اندیشه ع فانی اسالم نشان دهند؛
اما تبیین دیدگاه او نشان می دهد اندیشه او با دیگ اندیشمندان مسیحی تفااوت
ندارد .همچنین اندیشه او متفاوت با دیدگاه ع فانی است کاه از وحادت وداود
سخن گفتهاند .اعتقاد به تثلیث با ه نوع تق ی ی از آن با دیادگاه قا آن تفااوت
بنیادی دارد .این تفاوت و انتقاد بنیادی به عقیده تثلیث با دقت در آیات قا آن و
اندیشه تفسی ی ب خی اندیشمندان مانند صدرا به طور روشن قابل بازیابی است.

واژگان کلیدی :توحید ،تثلیث ،اشوهیت ،رابطه ع ضی ،ماسون ،مالصدرا.
* استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی (.)m.akbarian@isca.ac.ir
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مقدمه

تحقیقات خاورشناسان ب ای تطبیق میان ق آن و عهدین و نشاندادن تشابه معارف
ق آن و عهدین (کتاب مقادس اللاب باا دو رویکا د متفااوت باوده اسات .در
رویک د لاشب ،اللب خاورشناسان ب آن بودند با نشاندادن ایان تشاابه ،قا آن را
وابسته به عهادین و معاارف آن را اقتبااس از عهادین نشاان دهناد .اعتقااد باه
تأثی پذی ی ق آن و اسالم از عهدین و آیین یهاودی -مسایحی آنچناان در میاان
خاورشناسان گست ده بوده که ماکسی رودنسون ،خاورشناس روسای -ف انساوی
میگوید« :مسئله عدم اصاشت اسالم و تکیه آن ب سای ادیان ،موضاوعی مشات
میان تمامی خاورشناسان است» (شرقاوی)58 :2991،؛ اما در رویک د اخیا ب خای
خاورشناسان با اذعان به اصاشت ق آن ،وحیانیت آن و عدم اقتباس و وابستگی باه
عهدین ،تالش دارند معارف ق آنی را همانند عهدین یکسان نشان دهناد ،اگ چاه
گاهی به ب ت ی اندیشه ق آنی ب عهدین اذعان داشتهاند.
دُنیز ماسون از دمله خاورشناسانی است که در گ وه اخیا داای مایگیا د.
ایشان در تقابل با رویک د اللب خاورشناسان ،با اذعان به اصاشت و وحیانیباودن
ق آن ،نهتنها ق آن را به عنوان کتاب اقتباسشده از عهدین نمیپذی د ،بلکه با آن
است پیامب

اصوالً وحی مضمون در اسفار و انجیل را بهتفصیل نمیشاناخت

(ماسون )853 /2 :2858 ،تا بتواند از آنها اقتباس کناد .او در موادهاه باا مخاطباان
خود ،ب این نکته تأکید می کند که این کتاب محمد

نیست ،بلکه نویسانده آن

خداوند است (غزالی.)211 :1129 ،
ایشان عالوه ب تأکید ب اصاشت و وحیانیبودن ق آن ،ب این نکته نیز اذعان داشاته
که «اندیشه ق آنی در عقاید بسیار روشن ت و آشکارت از اندیشه مسیحی است و ق آن
نزد مسلمانان درب دارنده تماام معاارفی اسات کاه بادانها نیااز دارناد» (هماان)15 :؛
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همچنین امتناع از آن ندارد که اذعان کند « نزد مسلمانان افکاار عااشی از اشوهیات
اشهی ودود دارد که حسادت مسیحیان را ب میانگیزد» (همان.)39 :
خان ماسون با مهاد ت از کشور ف انسه به م اک

و زندگی در آنجا تا پایان

عم و با یادگی ی و تسلط ب زبان و متون ع بای باه ت دماه قا آن پ داخات و
کتابهای متعدد از خود به یادگار گذاشت؛ از دمله آثاری که ب ای نزدیککا دن
اندیشه مسیحیت و اسالم یاا نشااندادن همساانی آنهاا باه نگاارش درآورد ،کاه
مه ت ین آن «ق آن و کتاب مقدس؛ درون مایههای مشات

» اسات .هادف او در

این اث نشاندادن سازگاری معارف ق آن و عهادین ،اشهایباودن و یکساانباودن
آنهاست و ب آن است که «چون ق آن در ردیف وحی توحیدی است ،میتوان باه
مقایسه آن با کتاب مقدس پ داخت» (همان.)82 :
مه ت ین مسئله اعتقادی در ادیان آسمانی و کتابهاا ی مقادس آناان ،مسائله
توحید است و این مسئله ب ای ها محققای در مقاام تطبیاق قا آن و عهادین از
اهمیت بسیار ب خوردار است و چاش

اساسی خان ماسون و دیگ ه کیشاان او

نیز در همین مسئله خود را نشان میدهد .خان ماسون باهخاوبی از ایان چااش
آگاهی دارد و ب ای حل آن ناچار میشاود در داناب اندیشاه مسایحی از کتااب
مقدس ف ات رود .و در دانب ق آن اذعان دارد که «دیان اساالم با پایاه کتاابی
استوار است که دارای ارزش مطلق و قطعی است» (ماسون )81 /2 :2858 ،و سخن
آن در موضوع توحید و معارف دیگ آشکار و روشن است؛ اما در دانب کتااب
مقدس ب ای نیل به هدف خود در مقام مقایسه با ق آن ،آن را کافی نمیداند؛ زی ا
ب آن است « وحی مسیحی ب اساس تااریخی اسات کاه باه تجساد کلماه خادا
انجامیده» (همان و در سی تاریخی خاود تکامال یافتاه اسات؛ باه هماین دشیال
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«توضیح و تبیین عهد ددید در گذر تاریخ از سوی مسیح به کلیسا واگاذار شاد.
در ایفای این مه  ،اصوشی که در نص مقدس به صورت ضمنی آمده بود ،ش ح و
بسط یافت و آموزه کلیسا ب اث تفک ات و تأمالت عاشمان االهیاات و تفاصایل و
تفاسی شارحان پ بار گ دید» (همان .)81-19 :بنااب این تأکیاد دارد کاه در تطبیاق
ق آن با کتاب مقدس الزم است از چارچوب کتاب مقدس ف ات روی (همان)81 :

و با به هگی ی از تفک ات اشهیاتی متکلمان مسیحی به تطبیق آن با ق آن بپا دازی .
اما آیا توانسته است از چاش

تطبیق توحید و تثلیث ب آید؟

 .1توحید قرآن و عهدین در اندیشه دنیز ماسون

دنیز ماسون در تطبیق میان معارف ق آن و عهدین مباحث گست دهای ط ح میکند
که تنها یک بخ

آن م بوط باه خداشناسای اسات .در ایان بخا

نیاز مسائله

شناخت خدا ،اسما و صفات اشهی را ط ح میکند و در داخال هماین بخا

باه

ط ح مسئله وحدانیت اشهی میپ دازد و در ادامه به ط ح مسئله تثلیث و تطبیق آن
با توحید میپ دازد .از دیدگاه خان ماسون و بسیاری از خاورشناساان ،توحیاد و
باور به وحدانیت ذات خداوند در اساالم ،یهودیات و مسایحیت ،همانناد ها و
یکسان است .در اینجا نیز اگ چه ممکن اسات بسایاری از خاورشناساان کاه در
پیامب ی حض ت محمد

ت دید روا می دارند ،این اصل اساسی و تعلی ق آنای

را نیز اقتباس از کتاب مقدس و به طور خاص از تورات بدانند ،خان ماساون با
اساس باور خو د باه وحیانیات قا آن و گااهی حتای اذعاان باه ب تا ی قا آن و
مت قیبودن اصل توحید در ق آن نسبت به کتاب مقدس اذعان داشته است با بیان
این نکته که «تعبی از وحدانیت اشهی در ق آن ،تعبی نسبتاً نویی در تبیین االهیاات
است» (همان)81 :؛ اما در عین حال معتقد اسات ایان ب تا ی موداب نمایشاود
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عهاد ددیاد آن -متفااوت از توحیاد

ق آنی بدانی و ب این نکته نیز تأکید دارد که توحید ق آنی در اساس خود ،تفاوتی
با توحید در کتاب مقدس ندارد و ق آن نکتهای در آموزه وحادانیت خادا کاه در
کتاب مقدس بوده است ،تغیی نداده است (همان).
ایشان با توده به آشنایی کامل به زبان ع بی و دقت در کلمه توحید در اسالم
و بیان آن در ق آن ،به نکات ارزشمندی دست یافته است؛ از دمله اینکه اعتقااد
به وحدانیت اشهی در اسالم ،ص فاً یک اعتقاد قلبی نیست ،بلکاه کلماه توحیاد و
اعتقاد به آن ،ه ارزش درونی و باطنی دارد و ها از ارزش اااه ی و بی ونای
ب خوردار است و عالمت و نشان مسلمان و شعار اسالمی و تمایز انسان مسلمان
از لی آن است؛ زی ا کلمه «توحید» در اسالم و ااهار آن ب وزن مصادر تفعیال،
ه بیانگ ایده یکتایی است و ه ارزش تق ی ی دارد و به معنای شهادتدادن ب
وحدانیت خداست (همان) .به همین دشیل «هسته اصلی اساالم ،ایماان باه خادای
واحد یکتاست و بنیاد ایمان اسالمی ،تأیید ،اعالم و شهادت به این است که "خدا
یکی است و محمد

رسول اوست" 1.این اق ار و شاهادت باه توحیاد ،انساان

مؤمن را به د گه مسلمانان وارد میکند» (همان.)81-88 :
خان ماسون همان گونه که در تمام معارف ق آنی از وضوح و روشنی تعااشی
ق آن سخن گفته ،در مورد توحید ق آنی نیز اذعان میکند که این موضع اساالمی
به طور وضوح تع یف شده است و از آن ،چنین نتیجه میگی د کاه پاا امکاان
مقایسه آن با آنچاه در کتاابهاا ی آسامانی پیشاین نوشاته شاده ،فا اه اسات
(همان.)81 :
 .1اظهار شهادتین (الاله اال اهلل و محمد رسول اهلل).
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در بیان شواهد ق آنی که تأکید ب توحید اشهی دارند ،آیات متعددی بیان کا ده
است که از دمله به ایان آیاه اشااره مایکناد« :و پای

از تاو هایی پیاامب ی را

نف ستادی مگ اینکه به او وحی ک دی کاه خادایی داز مان نیسات ،پاا ما ا
بپ ستید» (انبیاء .)18 :انتخاب این آیه در بحث از تطبیق قا آن باا کتااب مقادس،
بسیار شایسته است؛ از آن رو که از نظ قا آن ،کلماه توحیاد باه عناوان محاور
بنیادین تمام ادیان آسمانی و دعوت پیامب ان گذشته شناخته شده اسات؛ بنااب این
اگ در کتاب یا اث منتسب به یکی از پیامب ان اشهی ،توحید به معنای اصیل آن که
در ق آن بیان شده ،نیاماده باشاد ،بایاد آن را ناوعی انحا اف از دعاوت حقیقای
پیامب ان اشهی بدانی .
او در بیان توحید ق آنی بهدرستی با اشاره به یکتایی خداوناد در قا آن ،بیاان
میکند که اهلل در ق آن به تمام معنا یکتاست و او را هیی همتایی نیسات (ماساون،

)88 /2 :2858؛ همچنین در بحث توحید ق آنی به این مسئله نیز اشاره میکند کاه
در آیات ق آنی ب ای این حقیقت دشیل و ب هان نیز اقامه شده است (همان 99 :و
سپا این آیه ق آن را شاهد ب آن ذک میکند« :اگا خادایان بسایار بودناد ،ها
خدایی در پی آنچه آف ید ،ب آمده و حتماً بعضی از آنان ب بعضی دیگ ی ب تا ی
میدستند» (مؤمنون.)92 :
پا از بیان توحید ق آنی س اغ اندیشه توحید در کتاب مقدس رفته ،در صادد
تطبیق آن با ق آن ب می آید و تالش دارد توحید در کتاب مقدس را همانند قا آن
نشان دهد .در آلاز به طور خاص ،آیاتی از عهد عتیق را ب ای بیاان توحیاد ذکا
میکند؛ از دمله« :یهوه خداست و لی از او دیگ ی نیسات» (سفرتثنیه)89 ،88 :1 ،

و «یهوه خدای ما ،یهوه احد است» (همان)1 :3 ،؛ اما معتقد است اندیشه توحیدی
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اختصاص به عهد عتیق ندارد و در عهد ددید نیز همین گوناه اسات؛ باه هماین
دشیل از گاریگو الگ انژ که نظ عاشمان اشهیاات مسایحی را تلخایص کا ده ،نقال
می کند که «توحید تق یباً در تمامی صفحات عهد عتیق و عهد ددیاد ثبات شاده
است» (ماسون.)88 /2 :2858 ،
او در بیان اعتقاد توحیدی در عهد ددید ،شاهد و آیهای ذک نمیکند؛ در عین
حال بیان می دارد که بخ

نخستین نماد ایمان مسیحی کاه باه قا ون اوشیاه بااز

می گ دد ،چنین است« :من به یک خدا ایمان دارم» (همان )83 :و اعالمیه کلیسایی
شورای چهارم الت ان را یادآور شده که بیان داشتهاند« :ما قاطعانه ایمان داری کاه
خدای حقیقی ،واحد و تنهاست ...اصل واحد همه چیز» (همان).
نقد و بررسی

خان ماسون در موارد متعدد از آثار خود ب وحیانیت ق آن و فضیلت معاارف
توحیدی در آن و ب ت ی آن ب اندیشه کتاب مقدس اذعان داشته است .این تفکا
ب خالف اندیشه لاشب در میان خاورشناساان اسات کاه تاالش دارناد قا آن را
اقتباس از سای کتابهای آسمانی دانسته ،وحیانیت آن را انکار کنند .عباراتی کاه
از ایشان بیان شده ،مانند وضوح و روشنی توحید در ق آن ،تعبی ناوی توحیادی
ق آن در تبیین اشهیاتی و مانند آنها نشان از ب ت ی توحیاد ق آنای دارد .اذعاان باه
خودبسندگی ق آن در بیان توحید و قطعی و مطلقبودن بیان آن و نیازمندی کتاب
مقدس به تفسی شارحان یکی دیگ از نشانههای ب ت ی معارف توحیادی قا آن
ب کتاب مقدس است .ایشان چون به ودود همین ضعف در سوی کتاب مقادس
باور دارد ،ب آن شده است با استفاده از تفاسی کلیسایی بتواند آن را با توحید در
ق آن سازگار نشان دهد؛ زی ا تفسی کلیسایی را تکمیلکننده ضعف کتاب مقدس
در یک روند تاریخی میداند (ماسون.)81-19/2 :2858 ،
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ف ات رفتن از کتاب مقدس این اشکال را متوده او میسازد که او ص فاً کتااب
مقدس را با ق آن تطبیق نداده اسات و ایان باا عناوان کتااب اصالی و روش او
سازگار نیست؛ اما با ص ف نظ از همه اشکاالت قابل ط ح در اعتقاد به یکسانی
توحید ق آن و کتاب مقدس ،انتقاد اصلی و بنیادین ،چگونگی ساازگاری توحیاد
در کتاب مقدس باا اعتقااد باه تثلیاث اسات؛ اعتقاادی کاه در کتااب مقادس و
اعتقادنامههای رسمی کلیسا به رسمیت شناخته شاده اسات .ایان هماان چااش
اصلی است که ه متکل مسیحی باید ب ای آن راه حلی ارائه دهد.
 .2سازگارانگاری توحید و تثلیث در کتاب مقدس

خان ماسون چون توحید در ق آن و کتاب مقدس را یکی مایکناد ،تاالش دارد
توحید را با تثلیت مسیحی ساازگار نشاان دهاد .او نیاز همانناد دیگا متفکا ان
مسیحی به خاوبی از چااش

دماع میاان توحیاد (یکتاایی ذات اشهای و تثلیاث

(اقنومهای سهگانه آگاهی داشته ،خود را ناچار میبیناد با ای با ونرفات از آن
راهکار و تفسی ی از آن ارائه دهد؛ بهویژه اینکه هدف او هماهنگساختن توحیاد
در مسیحیت و اسالم است؛ بناب این باید تثلیث مسیحی را با اعتقااد توحیادی در
مسیحیت هماهنگ کند تا بتواند آن را با توحید در ق آن سازگار نشاان دهاد .باه
همین دشیل در بخ

تثلیث که آن را ددای از بحث توحید ق ار داده ،به بیان این

مشکل و راه ب ونرفت از آن میپ دازد .او در ابتدای بحث از تثلیث همانند بحث
توحید یادآور میشود که «مفهوم ق آنی خدای واحد باا آنچاه در ایان زمیناه در
تورات ،کتاب انبیاء و انجیل آمده است ،تطاابق دارد» (هماان)218 :؛ اماا چگوناه
می تواند توحید که به معنای یگانگی خداست ،با تثلیث که به معنای سهگانهبودن
است ،تطابق داشته باشد؟
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ماسون ب ای سازگارک دن توحید و تثلیاث چناین بیاان مایکناد کاه« :سانت
مسیحی به اتفاق آرا و بیهیی تزشزشای وحادانیت مطلاق ذات اشهای را در تثلیاث
اقنومهای او تأیید می کند؛ زی ا در اشهیات مسیحی هیی چیز ب زمین و در آسمان،
یگانهت از خدا نیست .یکیبودن شخص انسانی که م کب از یاک دسا و یاک
روح است ،کمت از یگانگی شخصها در خداوناد اسات» (هماان)83 :؛ یعنای در
حاشی که ما انسان را که م کاب از روح و دسا اسات ،یکای مایدانای و ایان
موضوع ب ای ما قابل فه است ،چگونه نمیتوانی ذات اشهی را در شاخصهاا ی
متعدد یگانه بدانی یا در تصور این معنا مشکل داشاته باشای  .پاا ایان معناا از
یگانگی ذات اشهی در سه شخص و اقنوم ،کمت از یگانگی یک انسان در ت کیب
از روح و دس نیست.
ایشان همچنین در تالش ب ای مودهنشاندادن اصل تثلیث ،با بیان عبااراتی از
ب خی اندیشمندان مسیحی در صدد ب آمده است خاستگاه تثلیث را ابتدا در عهاد
عتیق و آیین یهود نشان دهد .در این عبارات بهت ین تفسی با ای کاارب د صایغه
دمع از ط ف خداوند در عهد عتیق ،آموزه تثلیث دانسته شده است؛ زی ا صایغه
دمع نشان از تعدد دارد (هماان .)215 :او بیاان مایدارد کاه اندیشامندان اشهیاات
مسیحی معتقدند اصل تثلیث در عهد عتیق به صورت تلویحی و آمادهسازی و در
عهد عتیق تص یح شده است (همان)؛ یعنی این اعتقاد مسایحی درواقاع ریشاه در
اعتقادات یهودی و عهد عتیق دارد یا ب ای فه و پاذی ش آن تمهیاد شاده باود.
ضمناً او تالش دارد با به هگی ی از سخن ماسینیون در ماورد حاال  ،ایان بااور
مسیحی را بهنوعی به آیات ق آنی نیز نسبت دهد؛ آنجا کاه قا آن در آفا ین

از

شفظ «کن» به ه میگی د (همان)219-215 :؛ اگ چاه توضایحی در ایان بااره ارائاه

نقد سازگاری توحید قرآن و کتاب مقدس در اندیشه دنیز ماسون...

111

نمیدهد که چگونه میتوان از مفهوم «کن» در ق آن ،ریشههای اندیشاه تثلیاث را
به دست آورد.
نقد سازگارانگاری توحید و تثلیث

توحید به معنای یگانگی خداوند در اشوهیت و مب ا بودن از ه گوناه ت کیبای
است .توحید ه گونه زای

و تعدد درونی و بی ونی را نفی میکناد؛ اماا تثلیاث

بیانگ اشوهیت سه گانه و تعدد است .انتقادهای ذیل نشان میدهد راهکار ماساون
در دمع میان آنها نمیتواند موده باشد.
 )1تفاوت وحدت انسانی و توحید ذات خداوند

به ا هگی ا ی ماسااون از مثااال ت کیااب انسااان واحااد از روح و دس ا ب ا ای
یکسانسازی توحید ذات خداوند با تثلیث سه اقنوم و مشابهسازی آن باا توحیاد
ق آنی با دو اشکال مواده میشود:
 -1مشابهسازی تثلیث با دوگاناه روح و دسا انساان و ساازگار نشااندادن
یگانگی آن دو با اعتقاد خود مسایحیت نیاز ساازگار نیسات؛ زیا ا هایی گااه در
اعتقادنامه مسیحی از ت کیب ذات خداوند از سه اقنوم سخن گفته نشده تا همانند
ت کیب انسان واحد از روح و دس باشد .به نظ میرسد او نیز از تفاوت دو معنا
از وحدت خدا و انسان آگاهی داشته و به همین دشیل در دای دیگ گفته اسات:
«توصیف یگانگی در خدا و در مورد مودودات دیگ همانند ه نیست .در اینجا
همانند موارد دیگ در مورد خداوند ،واژهها ی مشابهی هسات کاه دارای مفهاوم
یکسان میان مخلوقات و خداوند نیست» (همان .)83 :پا ت کیب انسان از روح و
دس با حفظ وحدت ،همانند ت کیب از سه اقنوم با حفظ توحید اشهی نمیتواناد
باشد و تالش او ب ای مفهومسازی «توحید ذات در تثلیث اشخاص» از این ط یق
ناموفق خواهد بود؛ بناب این ناچار میشاود بیاان کناد «تنهاا خداوناد اسات کاه
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شناخت کاملی از وحدانیت خود دارد و مؤمن از این صفت او تنها تصوری ک و
بی

مبه به دست میآورد» (همان) .وی در این عبارت ،ابهام مفهومی توحیاد را

به تمام اندیشهها ی توحیدی (ادیان اب اهیمی نسبت می دهد و ایان انتقااد را نیاز
متوده خود می سازد که این ابهام تنها ب خاسته از هماان مشاکل دماع توحیاد و
تثلیث است؛ در حاشی که در مورد ق آن به اذعان خودشان« ،باا اندیشاه روشان و
واضحی از تبیین یگانگی خدا مواده هستی » (همان)81 :؛ پا نمیتوان ابهام تصور
و فه توحید که از آن سخن گفته ،متوده تمام ادیان توحیدی یا ق آن باشد.
 -1به هگی ی از مثال وحدانیت انسان در ت کیب دسا و روح شااید بتواناد
مفهومسازی از توحید ذات اشهی در عین اعتقاد به تثلیث ارائه دهاد؛ یعنای آن را
ب ای ما قابل فه سازد؛ اما اشکال مه ت در اینجا عدم سازگاری ایان عقیاده باا
توحید ذاتی و آن چیزی است که در ق آن بیان میشود .توحید ذاتی در اساالم و
ق آن ،همان گونه که تعدد اشوهیت چندگانه (سهگانه یا بیشت را نفی میکند ،ها
گونه ت کیب در ذات اشهی را نیز نفای مایکناد؛ بنااب این حتای اگا ایان اعتقااد
توحیدی در مسیحیت و کتاب مقدس پذی فته شده باشد ،سازگار با توحید ق آنی
نیست و این نتیجه ب خالف خواست و هدف خان ماسون خواهد بود.
 )2پیراستگی قرآن از تثلیث

ادعای دیگ او سازگاری تثلیث با ق آن و حتی نسبتدادن آن باه قا آن باود.
ایشان همانند چنین ادعایی را در بحث تجسد خداوند نیز بیان داشاته کاه «بیاان
توحیدی ق آن در سوره اخالص نهتنها در توافاق باا ایماان مسایحی در تثلیاث
است ،بلکه حتی از آن ب میآید؛ زی ا تثلیث حاکی از توشید ب ونی کاه ف زنادی
خار از ودود خود باشد ،نیست؛ بلکه حاکی از توشید و ف ایندی درونی اسات»
(همان.)31 :
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چنین ادعایی عالوه ب فقدان ه گونه دشیلی با تأییاد آن ،باا تصا یح ساوره
اخالص ب نفی ه گونه ف زندی نیز ناسازگار است .خان ماسون خود نیز اذعان
دارد که که اعتقاد عمومی مسلمانان ب این است که سوره اخالص اشاره به نفای
عقیده مسیحیان دارد (همان) و اعتقاد مسلمانان نیز چیزی داز ب آماده از اندیشاه
ق آنی نیست؛ پا این اندیشه ق آن است که در سوره توحید و در موارد دیگ در
صدد نفی تثلیث مسیحی ب آمده و اعتقاد مسلمانان نیز طبق همین اندیشاه شاکل
گ فته است؛ همچنین این ادعای او با عبارات دیگ ش در تضاد ق ار دارد که بیان
داشته در ق آن بارها و بهص احت آموزه تثلیث مورد انکار واقع شده و باا آن باه
مخاشفت ب خاسته است (همان.)215-218 :
بناب این تفک ق آن هیی گونه سازگاری با اندیشه تثلیث نادارد چاه رساد باه
اینکه تثلیث ب آمده از ق آن باشد .انتساب ه گونه زای

و توشیاد در ذات اشهای،

خواه درونی یا بی ونی با سوره اخالص و آیات دیگ ق آن سازگاری ندارد؛ یعنی
توحید ذاتی خداوند ه تعدد درونی و ت کیب ذات را نفی میکناد و ها تعادد
بی ونی و تعدد اشوهیت و خدایگان را.
 )3ناسازگاری تثلیث با آموزههای عهد عتیق

ادعای ایشان مبنی ب اینکه اندیشه تثلیث به صورت تلویحی و آمادهسازی در
عهد عتیق -به صورت کارب د صیغه دمع در مورد خداوند -آمده نیز مورد انکاار
ب خی محققان مسیحی ق ار گ فته است .اینان یادآور شدهاند باهکاارگی ی صایغه
دمع در عهد عتیق ممکن است ب ای احت ام بوده باشد ،نه اینکه ض ورتاً ب تعداد
اف اد یا اشخاص دالشت داشته باشد (تیسن ،بیتا.)55 :
 )4فقدان صراحت بر تثلیث در عهد جدید

نهتنها اعتقاد به تثلیث در عهد عتیق مورد انکار ق ار گ فته ،بلکه این اندیشه -
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آن گونه که بعدها در میان مسیحیت روا مییابد و باه عناوان اصال اساسای آن
شناخته میشود -به اذعان ب خی محققان مسیحی حتی در عهد ددید نیز نیاماده
است .در دای ة اشمعارف اشیاده در ب رسی مدخل «تثلیث» آمده که ودود تثلیث در
ه دو عهد ددید و قدی انکار شده و مفس ان اشهیات معتقدند در عهاد ددیاد،
بیان آشکاری از تثلیث نیامده و مواردی که ب ای اثبات این آماوزه ماورد اساتفاده
ق ار میگی ند ،چنین دالشتی ندارند ( .)Eliade, 1987: 1/ 54حتی در انجیل یوحناا
و نامهها ی پوشا که مسئله اشوهیت مسیح ط ح میشاود ،کلماه تثلیاث نیاماده و
هیی سخن ص یح و آشکاری که ب تثلیث مسیحی دالشات داشاته باشاد ،وداود
ندارد .در عهد ددید ،بخ

انجیلها ی همنوا (متی ،شوقا و م قا بیشت ب دنبه

بش ی و پیامب خدا بودن مسیح تأکید میکنند تا ب دنباه اشوهیات او .در انجیال
یوحنا و نامهها ی پوشا که موضوع اشوهیت مسیح نیز طا ح مایشاود ،ساخن از
اشوهیت دوگانه (پدر و پس است است ،نه اشوهیت سهگانه تا روحاشقدس نیز باه
آن اضافه شود .پیدای

عقیده به تثلیث و توسعه آموزه آن و رسمیت آن به عنوان

عقیده بنیادین مسیحیت ،به سدهها ی بعدی مسیحیت باز میگ دد .در ق ن چهارم
ب ای اوشین بار در یک سند رسمی که اعتقادنامه نیقیه است ،با مسائله تثلیاث و
اعتقاد به آن به عنوان اعتقاد دزمی مسیحیت تص یح شاده اسات

(54-55

.)Ibid:

بعد از آن متلمکان مسیحی تالش ک دند از فق ات عهد ددید ،ب ای اثبات تثلیث
استفاده کنند.
با این همه خواه آموزه تثلیث را ب گ فته از کتاب مقدس بدانی یا ندانی  ،ایان
مسئله قابل انکار نیست که مسئله اشوهیات مسایح در کتااب مقادس ،در انجیال
یوحنا و نامههای پوشا آمده و اعتقادنامه رسامی مسایحیت و کلیساای مسایحی
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شم ده میشود .این مسئله مودب میشود این اعتقاد مسیحی ،همچنان در چاش
ناسازگاری با اعتقاد به وحدانیت خداوند باقی بماند و خان ماسون نیز که کتااب
مقدس را به هم اه تفسی کلیسایی معتب دانسته ،همچنان ایان چااش

و مشاکل

ناسازگاری آن با توحید ب ای او باقی میماند.
 .3تثلیث در حوزه ایمان یا عقل؟

با توده به اشاکاالت ماذکور در اندیشاه و روش ماساون ،ایشاان درنهایات باا
دستب داشتن از عقالنیسازی باور تثلیث ،در همان مسی ی ق ار میگی د که پی
از او و پا از او ،تمام متکلمان مسیحی ب ای ب کنارمانادن از حال ایان مشاکل
رفته اند و در اعتقادنامه رسمی کاتوشیک بیان شده که «تثلیث سا ایماان اسات و
عقل بش قادر به در آن نیست» ( . Pope Paul II, 1994: 56ایشان نیز به همین
نتیجه خت شده و به آن اشاره ک ده است که تثلیث «رازی است که خ د انساانی
به آن راه ندارد و اشهیات تنها می تواناد عادم تضااد آن باا عقال را تودیاه کناد»
(ماسون)215 /2 :2858 ،؛ بناب این آن را از حیطه «عقلپذی » به قلم و «عقالگ یاز»
وارد ک ده است.
این راه ب ونرفت ایشان که بهنوعی به اتفاق نظ متکلمان مسیحی تبدیل شده
است ،با دو اشکال اساسی مواده میشود :یکای آنکاه اگا ایماان باه باورهاای
اعتقادی ب دشیل عقالنی مبتنی نباشد یا با دشیل عقلی اثبات نشده باشد ،هیی معیار
عقلی ب ای سنج

درستی یا نادرستی باورهای اعتقادی ودود نخواهاد داشات؛

همچنین هیی راه و دشیلی ودود ندارد که از ورود خ افاات باه باورهاای انساان
دلوگی ی کند .در واقع ایمان به یک باور زمانی درست و موده است که آن باور
از عقالنیت یا دشیل عقالنی ب خوردار باشد و اگ دشیل عقالنی نداشاته باشاد ،آن
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باور موده نخواهد بود.
اشکال دیگ است که نهتنها دشیل عقالنی ب ای اثبات تثلیث ودود ندارد ،بلکه
دالیلی ودود دارد که آن را در تقابل با توحید و وحدانیت اشهی ق ار مایدهاد و
همه تالشها یی که از سوی متکلمان مسیحی ب ای دمع میاان توحیاد و تثلیاث
صورت گ فته ،بهنوعی با اشکال مواداه شاده اسات؛ حتای ب خای اندیشامندان
مسیحی تضاد تثلیث را با عقل پذی فته اند؛ اما در عین حال گفتهاند ما ایمان داری
که آن ام ممکنی است ،اگ چه معقول نباشد (اردستانی)281 :2851 ،؛ بناب این این
باور نهتنها «عقلگ یز» است ،بلکه به اذعان ب خی متکلمان مسیحی «عقالساتیز»
است.
نتیجه آنکه دمع میان تثلیث و توحید و یکسانسازی آن باا توحیاد در قا آن
سازگار نیست؛ نه میتواند همانند ق آن مفهوم روشن و واضحی از توحیاد ارائاه
دهد و نه میتواند دمع میان توحید و تثلیث را عقالنی سازد.
 .4متفاوتنمایی اندیشه ماسون با اندیشه متکلمان مسیحی

ب خی منتقدان ،تفسی ماساون از تثلیاث را متفااوت از متفکا ان مسایحی دیگا
دانسته اند؛ زی ا معتقدند او از تفسی سنتی مسیحی از تثلیث خار شده تا آن را با
توحید اسالمی هماهنگ سازد.
در نشست علمی ب رسی اث تطبیقی ماسون میان قا آن و کتااب مقادس چناین
گفته شده است « :نویسنده کتاب ب ای مفهوم توحید در ق آن و کتااب مقادس فا ق
چندانی قایل نمی شود و تثلیث را به عنوان یکی از ض وریات در اعتقادات مسیحیان
که رد آن مودب ارتداد است ،به معنای توحید گ فته است ،در صورتی که تثلیث با
درب داشتن سه مفهوم پدر ،پس و روحاشقدس که ه یک به عنوان خادا مطا حاناد،
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ه گز با توحید یکسان نیست» (قنباری ،در.)2855/1/15 :https://b2n.ir/832300 :
این منتقد در انتقاد به کتاب ماسون در بیاان تثلیاث ،آن را خاار از اعتقااد یاک
مسیحی دانسته و گفته است« :خواننده این کتاب تصور میکند اصل تثلیث یعنای
یک خدا در سه چیز تجلی ک ده است ،یک خدا سه صافت دارد ،خاوبا اینکاه
عین توحید است و هیی مشکلی ندارد و رابطه تثلیث در اینجا رابطه کامالً طوشی
است و هیی مشکلی ندارد ،در حاشی که تثلیث در مسایحیت ایان گوناه نیسات»

(همو ،در.)2892/21/9 : http://naarvan1.blogfa.com/post/303 :
محقق دیگری همین نوع برداشت از تفکر ماسون را تأیید گرفته و گفته شده استت:
« فرد مسیحی با مطالعه این اثر اغنا نخواهد شد؛ زیرا بسیاری از عقاید وی در آن نادیتده
گرفته شده است» (محقق دامادد در .)8822/4/82 : https://b2n.ir/832300 :ایشتان
نیز معتقد است خانم ماسون در بیان تثلیث ،تحت تأثیر عرفان اسالمیسخن گفته استت
(همو در.)8822/7/7 : https://b2n.ir/788735 :
الف) سازگاری ماسون با دیگر مفسران مسیحی در بیان تثلیث

خان ماسون به دشیل اذعان به ب ت ی تفسی توحیدی ق آن ب کتاب مقدس ،به
نوعی خود را از بسیاری از خاورشناسان متفاوت نشان داده است ،اما تفسی او از
تثلیث ،تفاوتی با تفسی دیگ ان ندارد؛ زی ا او تثلیث را با اسااس هماان موضاع
رسمی کلیسای مسیحی بیان ک ده و عقاید مسایحیت را در اینجاا نادیاده نگ فتاه
است .ایشان در موارد متعدد ،همان تفسی های متلکمان مسیحی را از تثلیث بیاان
داشته که پی

از این بیان شد .اینکه خان ماسون تاالش کا ده تاا تثلیاث را باا

توحید هماهنگ و یکسان سازد ،پذی فتنی است؛ اما این تاالش او ناه خا و از
اصل تثلیث است که ارتداد از مسیحیت به شامار آیاد و ناه او در ایان تاالش و
تفسی  ،یگانه است .بسیاری از متکلمان مسیحی تالش داشته اند کاه تثلیاث را باا
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توحید سازگار کنند و تثلیث را در نهایت به توحید که در عهاد عتیاق کاامالً باه
رسمیت شناخته شده خت کنند .سی کالم او نیز در همین مسی ق ار دارد .تفسای
او از تثلیث با عباراتی چون «یک ذات و سه اقنوم» و «یک ذات و ساه شاخص»
(ماسون )281 /2 :2858 ،و «یک دوه و سه اقنوم» (همان )282 :کالم آشانای هماه
یا بسیاری از متکلمان مسیحی است که در مورد دمع میان توحید و تثلیث سخن
داشته اند .درواقع او همانند اللب متکلمان مسایحی تاالش دارد باا حفاظ بنیاان
اصلی مسیحیت در تثلیث و تجس  ،آن را سازگار با توحیاد نشاان دهاد .اصاوالً
خان ماسون در اللب عبارات خود یا از اعتقادنامه کاتوشیک وام گ فته ،مانند این
سخن «تثلیث رحمن ،خدای واحد ،پدر ،پس و روحاشقدس که منشأ واحاد ،ذات
واحد و قدرت واحد است .ما نمیگویی که خدای پادر ،خادای پسا و خادای
روح اشقدس ساه خادا هساتند ،بلکاه پارساایانه باه یاک خادا اقا ار مایکنای »

(همان 1)281 :یا از آثار و سخنان اندیشمندان مسیحی پای

از خاود بیاان داشاته

است (همان .)281-215 :پا نمیتواند متفاوت با دیگ متفک ان مسیحی یا خار
از اندیشه مسیحیت رسمی سخن گفته باشد.
او ب ای مودهنشاندادن اعتقاد رسمی پذی فتهشده مسیحیت و سازگارک دن آن
با توحید در ق آن ،تغیی ی در مفهوم رسمیتثلیث ایجاد نمیکند؛ بلکه تالش دارد
در سوی ق آن نیز تفسی متفاوتی ارائه دهد .به همین دشیل اشااره قا آن باه نفای
تثلیث را به چیزی لی از مسیحیت پذی فتهشده میداند؛ با این بیان که آنچه ق آن
 .1عبارات متعدد از شوراهای کلیسایی در بیان همین معنا ذکر کرده است .مانند شوورای التوران
پدر ایجاد میکند ،پسر زاده میشود و روحالقدس عمل میکند .مجمع اسقفان قسوننننیه در سوال
 355م .اولوهیت واحد در سه شخص متمایز (ماسون.)151-151 /1 1533 ،
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تقبیح میکند و کف میداند ،ناوعی آیاین ساهگاناهپ ساتی اسات کاه باا تعااشی
راستآیینی مسیحیت ارتباطی نادارد (همان )288 ،215 ،99 :و معتقاد شاده اسات
نگاه ق آن به تثلیث و محکومیت شدید آن به دشیل دو بدعتی باوده اسات کاه در
زمان نزول ق آن در میان مسیحیان ودود داشته است؛ یکی از آن دو بدعت آیاین
سهخدایی» و دیگ ی آیین «م ی پ ستی» بوده است کاه ها دو اما وزه منساو
« 
شده اند (همان .)288 :آیین سهگانهپ ستی ب اساس این باور بود که که در تثلیاث،
به هماان تعاداد اشاخاص ،طبیعات و ذات اشوهیات وداود دارد (هماان) .آیاین
«م ی پ ستی» نیز در سده چهارم در ع بستان پدیاد آماده باود .ایناان روح را باا
نخسااتین زن یااا زن اصاالی ،مااادر زناادگان کااه مساایح را زاد ،خلااط ک ا دهانااد
(همان .)281 :این تالش ها همگی ب ای حفظ همان اعتقاد ناماه رسامی مسایحیت
است .ادعای ایشان این است که ق آن باور صحیح از تثلیث را کاه در مسایحیت
راست کی

ودود دارد ،نفی نک ده است؛ پا این باور (تثلیث رسمی مسیحیت

ناسازگار با اندیشه توحید ق آنی نیست.
اندیشمندان مسیحی دیگ ی نیز همین تفسی و نگاه را به آیات ق آن داشتهاند؛
از دمله توماس میشل که بیان داشته است :ق آن ساهخادایی را رد مایکناد ،ناه
تثلیث را .آن عقیده ب خی مش کان حجاز بوده است .آنان بخشای از مسایحیت را
مونتگم ی وات نیاز بیاان داشاته

پذی فته و تح یف ک ده اند (میشل.)99 :2899 ،
است :ق آن اعتقاد به سه خدا را نقد میکند ،ناه ساه اقناوم را .در خاالل اعصاار
ممکن است مسیحیان ساده یا بدآموزشدیده ای باشند که به سه خدا اعتقاد داشته
باشند .محتمل است چنین اف ادی در ع بستان زماان حضا ت محماد

باوده

باشند .پا ق آن یک بدعت مسیحی را رد میکند و مسیحیت راستکی

با ایان
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(.)Watt, 1999: 50

ب اساس آنچه بیان شد ،ما نمی توانی خان ماسون را خار از دایا ه رسامی
مسیحیت یا متفاوت با اندیشه لاشب در مسیحیت بدانی یا بگویی ایشان از اصال
تثلیث مسیحی رسمی عدول ک ده است .او سخنی گفته است که اللب متکلماان
مسیحی نیز همان را گفته اند؛ اما آیا نقد و محکومیت تثلیث در ق آن ،تنها متوداه
همان اندیشه بدعتآمیز است و نگاهی به مسیحیت رسمی کلیسایی یا مسایحیت
راست کی

که ادعا شده ،ندارد؟ آیاا تفسای خاان ماساون و دیگا ان از تثلیاث

میتواند با توحید ق آنی سازگار باشد؟
ب) ناسازگاری تفسیر ماسون از تثلیث با توحید عرفانی

ادعای سازگاری یا مشابهت تبیین تثلیث از ساوی خاان ماساون باه دیادگاه
ع فان اسالمی نیز موده به نظ نمیرسد .عارفاان مسالمان در نظ یاه توحیادی
خود ،نهتنها به توحید در اشوهیت باور دارند ،بلکه باالت از آن باور به توحیاد در
ودود (توحید ودودی را ط ح میکنند .ب اساس توحید ودودی ،ودود حقیقی
یگانه است و آن نیز ودود مطلق و ذات یگانه خداوند است و ه چه لی اوست،
تجلی اسمای اشهی و مظاه و دلوههای ودود حقتعاشی یا نماودی از آن وداود
مطلق است (ابنعربی ،بیتا255 /2 ،؛ کاشانی .)92 :2891 ،در واقع آنان ه چه را لیا
آن ودود مطلق (حق تعاشی باشد« ،الودود» و باطل می دانند (ابانعربای/1 :2112 ،

 .)892آن لی خواه مسیح ،روحاشقدوس یا ه چیز دیگ باشد.
خان ماسون که ادعای مشابهت سخن او با عقیده ع فانی شده است ،تنهاا در
یک دا و آن ه از ماراچی -نویسانده ایتاشیاایی ساده هفاده  -نقال کا ده کاه
خداوند ذات واحدی است که در پدر ،پسا و روحاشقادس تجلای کا ده اسات
(ماسون .)288 :2858 ،تجلی ذات خداوند در سه اقنوم در ااه شبیه کالم عارفاان
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است؛ اما اوالً ایشان فقط در یک دا این عبارت را به کار با ده اسات .در ماوارد
متعدد از سخن خود درباره تثلیث ،همان گوناه گفتاه اسات کاه دیگا متکلماان
مسیحی گفته اند و دوم اینکه این تجلی درواقاع باا آنچاه عارفاان مسالمان بیاان
داشتهاند ،متفاوت است.
از دیدگاه ع فانی ،تجلی خداوند در چیزهایی است که نهتنهاا در م تباه ذات
حق یا در ع ض آن نیستند ،بلکه حتی ودود حقیقای نیساتند ،بلکاه آنهاا ساایه
ودود یا نمود آن ودود حقیقی یگانهاند ،اماا خاان ماساون در حااشی از تجلای
خداوند در سه اقنوم سخن گفته که خداوند یکی از همان سه است؛ یعنای آن دو
دیگ ه ودود حقیقی مانناد ذات حاق دارناد و ها در عا ض خداوناد قا ار
میگی ند و اصوالً همه مسیحیان ،اقانی سهگاناه را در عا ض ها و مقا ون باه
یکدیگ مىدانند (فروغی )95 /2 :2893 ،و خان ماسون نیز از آن مساتثنا نیسات و
همان عقیده عمومی را با همان عبارات یاا عباارتی متفااوت بیاان داشاته اسات؛
بناب این عقیده خان ماسون و عبارات او نهتنها مشابهتی با عقیده وحادت وداود
ع فانی ندارد ،حتی وحدت در اشوهیت نیز از آنها ب نمیآید؛ زی ا آن سه اقناومی
که بیان داشته است ،ه سه در ع ض یکدیگ و از مقاام اشوهیات ب خوردارناد؛
بناب این عقیده ایشان به وحدت در اشوهیت راه نیافته تا چاه رساد باه اینکاه باه
وحدت ودود ع فانی مشابهت ب ساند.
ج) ناسازگاری هر نوع تفسیری از تثلیث مسیحی با توحید قرآنی

انتقادهایی ب اندیشه تثلیث و این ادعا که تثلیث محکاوم در قا آن ،کااری باا
اندیشه تثلیث مسیحی راستکی

ندارد ،از سوی محققان وارد شاده اسات؛ اماا

فارغ از همه آن انتقادها ،نگاه به خود آیات ق آن ،بیانگا ناساازگاری آن باا ها
گونه تفک ی از تثلیث است؛ خواه اندیشه تثلیث (سهگانهانگاری م بوط باه ذات
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باشد که آن را بدعت دانستهاند یا سه اقنوم که باور راستکی

مسیحی دانستهاند

یا حتی مسئله تجلی در سه شخص که ادعا شده ،خان ماسون از ط یق وامگ فتن
از اندیشاااه ع فاااان اساااالمیآن را طا ا ح کا ا ده اسااات (محقاااا دامااااد ،در:

.)2855/9/9 : https://b2n.ir/788735
آنچه خان ماسون و دیگ ان از عقیده راستکی

مسیحی سخن گفتهاند ،این

است که ما در اینجا سه مقام اشوهیت نداری که به صاورت ذاتهاا ی متشاخص
ددا از ه باشند؛ بلکه تنها یک ذات داری با سه شخص متمایز از ه  .ایان ساه
شخص یا سه اقنوم بنا ب آنچه در اعتقادنامه نیقیاه باه عناوان اوشاین اعتقادناماه
مسیحی آمده ،از ه متمایزند .این سه اقنوم از ابدیت و تساوی ب خوردارناد؛ باه
طوری که وحدانیت در تثلیث و تثلیث در وحدانیت دمع شده است (تیسن ،بیتا:

 .)59این سه شخص در عین اینکه متمایز از ه اند ،سه خدای ددای از یکادیگ
نیستند (همان .)55 :ب اساس شورای توشدو ،اقانی سهگانه در یک اشوهیات ساهی
نیستند؛ بلکه ه یک از آنها کامل خدا هستند .خدا یگانه است ،اماا تنهاا نیسات.
پدر ،پس  ،روحاشقدس ص ف نامها یی نیستند که ب کیفیات وداود اشهای دالشات
کنند؛ زی ا آنها واقعاً متمایز از همدیگ اند .نه پس پدر است و نه پادر پسا و ناه
روحاشقدس پدر یا پس است (اردستانی.)211 :2851 ،
نکته کلیدی در تمام این عبارات متکلمان مسیح ی که خان ماساون نیاز باا آنهاا
مشارکت دارد ،مسئله تمایز سه شخص از یکدیگ است؛ تمایزی که مفهاوم کثا ت
را موده می سازد؛ زی ا اگ تمایز ودود نداشات ،کثا ت معناا نماییافات .اشاکال
اساسی نیز به همین مسئله کث ت راه می یابد که سازگارک دن آن را باا وحادت ذات
اشهی مشکل میسازد و همین مشکل ناسازگاری کث ت با وحدت اسات کاه ب خای
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نویسندگان مسیحی را واداشته تا مسئله تثلیث را «خ دساتیز» بدانناد (هماان.)281 :
اگ چه بسیاری از آنها تثلیث را خار از حوزه عقل و در قلم و ایمان دانستهاند.
اشکال اساسی در اینجا که کمت به آن توده شده و از همان موضوع کث ت در
تثلیث نشأت می گی د ،مسئله در ع ض یکدیگ دانستن این سه است ،خواه ایان
سه را اقانی سهگانه یا اشخاص سهگانه یا ذات سهگانه یا ه چیاز دیگا بناامی ؛
همچنین خواه این سه گانه متشکل از پدر ،پس و مادر (ما ی مقادس باشاد یاا
متشکل از پدر ،پس و روحاشقدس باشد یا این اهور در سه چیاز را باه صاورت
تجلی یا لی آن بدانی  .در مسئله تثلیث به ه شکل و زاویه که نگااه شاود و در
نوشتارهای خان ماسون و دیگ ان نیز به آن اشاره شده ،خداوند در ع ض و کنار
دو اقنوم دیگ آمده است؛ یعنی یکی از آن سه اقنوم ،خداسات (خادا باه عناوان
پدر ،یا خاشق ف زند و ...و دو اقنوم دیگ که در ع ض آن است.
اشکال در واقع همان چیزی است که در اصل در بیان قا آن در ماورد تثلیاث
آمده است؛ آنجا که خداوند ف موده است« :لَقَدْ کَفَرَ الََّذِینَ قَالُوا إِنََّ اللََّهَ ثَالِوُُ ثَلَاثَو
وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلََّا إِلَهٌ وَاحِدٌ :آنان که گفتند ،خداوند سومی سه نف است ،کاف شدند و
هیی خدایی ،دز خدای یگانه نیست» (مانده)91 :؛ یعنی خداوناد را در عا ض دو
تای دیگ دیده و یکی از سه شم ده اند .خدای پدر از آن دهت کاه پادر اسات،
پس نیست و از آن دهت که پدر است ،روحاشقادس نیسات و ایان ساه از ها
متمایزند .به ه حال مسیحیت خدا را یکی از سه میداند با ه نوع تفسای ی کاه
از تثلیث و سهگانهانگاری ارائه میدهد.
 .5اندیشه تفسیری مالصدرا در انتقاد از تثلیث

در آثار مالصدرا انتقاد اساسی متوده اندیشه تثلیث شاده کاه با مبناای اندیشاه
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فلسفی حکمت متعاشیه و ب گ فته از تفسی خاص از آیه مذکور است.
ب اساس قاعده فلسفی «بسیط الحقیق کل األشیاء و لیس بشیء منها» ایشان بیان
میکند که وادباشودود حقیقت بسیط است و هیی دهت ت کیبای (خااردی یاا

ذهنی در ذات بسیط اشهی راه ندارد و چون حقیقت بسایط اسات ،تماام اشایا و
مودودات عاش است؛ یعنی از کمال تمام هستی و موداودات هساتی ب خاوردار
است و در عین حال هیی یک از آنها نیست؛ یعنی از ضعفهاای وداودی آنهاا
پی استه است (همو221-221 /3 :2952 ،؛ همو .)11 :2833 ،اگ فاقد کمال موداودی
باشد ،بسیط اشحقیقه نخواهد بود؛ زی ا در ایان صاورت «ذاتا

ت کیابیافتاه از

وددان یک کمال و فقدان کمال دیگ میشود؛ در حااشی کاه او بسایط اشحقیقاه
است که هیی دهت ت کیبی در ذات او راه ندارد» (همو )839-835 /1 :2952 ،و اگ
ضعفهای ودودی آنها داشته باشد ،موداودی نیازمناد شاده و واداباشوداود

نخواهد بود.
ایشان از این قاعده فلسفی و تطبیق آن با ذات بسیط اشهی چنین به ه میگیا د
که ذات اشهی نمیتواند در ع ض مودودات دیگ باشد؛ زی ا وقتای «هایی گوناه
کث تی در او نیست و هیی گونه ام ودودی از او سلب نمیشود ،او تمام و کمال
ه چیزی است و تنها نقص و قصور اشیا از او سلب میشود ...و این معنا در این
آیه از ق آن بیان شده " :مَا یَکُونُ مِن نَّجْوَی ثَلَاثَ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَو إِلَّوا هُووَ
سَادِسُهُمْ" پا خداوند طبق آیاه ،چهاارمی ساه تاسات و ششامی پانس تاسات»
(مالصدرا88 :2831 ،؛ همو )15 /2 :2129 ،نه اینکه در ع ض آنها ق ار گ فته و یکی
از شمار آنها درآید.
ایشان در ادامه همین سخن توده خود را به آیه مورد بحث معطوف مایکناد
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که در آن به عقیده تثلیث اشاره شده است .او با اشاره به آیه «لَقَدْ کَفَرَ الََّذِینَ قَوالُوا
إِنََّ اللََّهَ ثَالُُِ ثَلَاثَ » بیان میکند که اگ به دای آنکه مسیحیت از «سومی ساه تاا»
سخن بگویند ،میگفتند خداوند «ساومی دو تاا» اسات ،هایی گااه کااف نبودناد
(همان)؛ بلکه این عین توحید و توحید ناب است؛ زی ا خداوناد را در عا ض دو
اقنوم دیگ نمیدیدند.
تفاوت اعتقاد به «سومی از دو تا» یا «سومی از سه تا» کامالً با هماان موضاوع
تفاوت رابطه طوشی یا ع ضایداشاتن خداوناد باا مسایح و روحاشقادس ارتبااط
مییابد .تفسی صدرایی از آیه ک یمه که ب اساس اندیشه فلسافی او و مطاابق باا
عقیده ع فانی است ،ب اساس همان رابطه طوشی خداوند با دهاان هساتی شاکل
گ فته است که خداوند نه در ع ض مودودات دیگ و کثا تپاذی اسات و ناه
ددای از مودودات عاش و فاقد کمال ودودی موداودات عااش ؛ اماا ها گوناه
تفسی مسیحیت از تثلیث ،رابطه ع ضی را بیان میکند و خداوناد را فاقاد کماال
ودودی آن دو دیگ ق ار میدهد؛ زی ا آن گونه که مالصدرا ب آن انتقاد دارد ،در
نگاه مسیحیت به تثلیث ،خداوند داخل در عدد سه میشود و باا داخالشادن در
عاادد سااه ،خداونااد هماننااد آن دو تااای دیگاا و در عاا ض آنهااا ماایشااود
(همو)83 :2831 ،؛ نیز ددای از آن دو و فاقد کمال آن دو میشود.
ب اساس انتقاد مذکور اگ مسیحیت از شمارش خداوند باه عناوان «یکای از
سه» ددا شده و خداوند را در کنار پس و روحاشقادس نبیناد ،بلکاه خداوناد را
«سومی ب ای دو تا» و نه در ع ض و کنار آنها (سومی از سه تاا بنگا د ،در ایان
صااورت ماایتوانااد ادعااای توحیااد و اعتقاااد بااه وحاادانیت و یکتااایی خداونااد
داشته باشد و اندیشه آنان با توحید ق آنی یکسان باشد؛ اما این عقیدهای است که
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نیامده است و خان ماسون نیز علی رل تمام تالشهایی که ب ای یکساانساازی
مفهوم توحید در ق آن و کتاب مقدس داشته است ،به این معنای ق آنی هیی گااه
اشاره نک ده و نتوانسته از همان نوع تفک رایس اشخاص سهگاناه کاه در عا ض
یکدیگ ند ،رهایی یابد.
در تفسی ق آنی از توحید ،رابطه طوشی داشتن خداوند با مودودات ،ص فاً باه
رابطه خداوند با مسیح و روحاشقدس یا ه مودود و مخلوق دیگ اشهای محادود
نیست؛ بلکه رابطه خداوند با کل دهان هستی و مودودات عاش این گونه است و
این همان معنایی است که مالصدار در تفسی آیه دیگ بیان داشاته باود کاه ها
چهار نف باشند ،خدا پنجمی و ه ش

نف که باشاند ،خداوناد هفات آن اسات

(همان88 :2831 ،؛ همو )15 /2 :2129 ،و به همین ت تیب در کل عاش هستی ،رابطاه
خداوند در طول نظام هستی شکل میگی د .در این معنا خداوند در عین حال کاه
با مودودات است ،یکی از آنها یا دزئی از آنها یا عددی از شمار آنها نیست.
مالصدرا در ادامه سخن خود از آیه مذکور ،به این معنا نیز اشاره میکناد کاه
وقتی سخن از این میرود که خدا تمام عاش هستی است ،به این معنا نیسات کاه
هویت اشهی ،همان هویت عاش است و چیزی ددای از مودودات عااش هساتی،
ودود ندارد که معنای آن ،حلول و امتزا خدا با مودودات هستی است .ایشاان
به این معنا در ادامه چنین اشاره میکند که «از شواهد روشن ما ب این ادعاا ایان
است که خداوند ف موده است" :هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ" و این معیات باه صاورت
امتزادی و مداخلهای و حلوشی و اتحاادی نیسات و از ط فای معیات در رتباه و
درده ودودی و نیز زمانی و مکانی و وضعی نیست (همو.)15 /2 :2129 ،
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در ه حال توحید ص یحی که در ق آن آمده و مالصدرا نیز در تفسی خود به
آن اشاره ک ده ،خداوند یکی در شمار دیگ ان نیست ،بلکه یکی خاار از شامار
همه چیز و از دمله از شمار پس و روحاشقدس است؛ در حاشی که در ها گوناه
تبیینی از تثلیث حتی آن تبیینی که از دلوه اشهی در سه چیز و شبیه تفسی ع فانی
اسالم گفته اند ،همچنان خداوند (به عنوان پادر یکای در شامار ساه چیاز قا ار
گ فته است و این معنا نمیتواند مورد پذی ش ق آن ق ار گی د.
نتیجهگیری

تالشها ی بسیاری در سازگار نشاندادن میان تثلیث و توحید از ساوی متکلماان
مسیحی به انجام رسیده است .یکی از این تالشها ی بسیار ددی از سوی خاان
ماسون بوده است که سالها در کشور اسالمی ما اک

باوده و زنادگی خاود را

وقف در تق یب میان ادیان آسمانی ک ده است؛ بهویژه آنکه او به قا آن اعتقااد و
اعتماد کامل دارد و آن را وحی توحیدی میداناد و در ب خای ماوارد باه ب تا ی
اندیشه ق آن ب کتاب مقدس اذعان دارد؛ اما چون نمایتواناد از فضاای اندیشاه

مسیحی و تفک حاک ب کتاب مقدس درآید ،تاالش او نیاز همانناد دیگا ان در
سازگارک دن اندیشه توحیدی با اعتقاد به تثلیث ناموفق بوده اسات؛ زیا ا در ها
گونه تق ی ی از تثلیث ،از دمله آنچه خان ماسون بیان داشاته ،داوه ه اساسای
تثلیث که «یکی از سه»شدن خداست ،همچنان باقی میماند .تفسی هایی از باور او
که تالش داشته است آن را به اندیشه ع فانی اسالم نزدیک سازد ،موده باه نظا
نمیرسد .تفسی او همانند دیگ متکلمان مسیحی از رابطه تثلیث و توحید از یک

اشکال بنیادین ب خوردار است که از پیام آیات ق آن به دست میآیاد و در نکتاه
تفسی ی مالصدرا از پیام ق آن که با اسااس قواعاد و اندیشاه فلسافیاش بیاان
داشته ،ابعاد آن روشن شده است.

سال سیزدهم ،تابستان  ،0011شماره مسلسل 04

111

منابع
 قرآن الکریم. کتاب مقدس. ابنعربی ،محیىالدین (بیتا) ،الفتوحات المکی (4جلدی) ،بیروت دار الصادر. ابنعربی ،محیىالدین (1441ق) ،مجموعه رسائل ابن عربى ،بیروت دار المحج البیضاء. سلیمانی اردستانی ،عبدالرحیم ( ،)1534درآمدی بر االهیوات تنبیقوی اسووم و مسویحیت ،قومکتاب طه.
 تیسن ،هنری (بیتا) ،الهیات مسیحی ،ترجمه ط .میکائیلیان ،تهران حیات ابدی. شرقاوی ،محمد عبداهلل ( ،)1994االستشراق فی الفکر االسومیالمعاصر ،قاهره بینا. صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ( ،)1591الشواهد الربوبی فی المناهج السولوکی  ،تصوحیحمصنفی محقق داماد ،تهران بنیاد حکمت اسومی صدرا ،چ.4
 صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ( ،)15۳1اسرار اآلیات ،تصحیح محمد خواجووی ،تهورانانجمن اسومیحکمت و فلسفه ایران.
 صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم (1931م) ،الحکم المتعالی فوی األسوفار العقلیو األربعو ،بیروت دار إحیاء التراث العربی ،چ.5
 صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ( ،)15۳۳تفسیر القرآن الکریم ،قم بیدار ،چ.4 غزالی ،الهواری (4119م) ،دونیز ماسون ،دار البیضاء ،المرکز الثقافی للکتاب. فروغى ،محمدعلى ( ،)153۳سیر حکمت در اروپا ،نشر صفى علىشاه ،چ.3 کاشانى ،عبد الرزاق ( ،)1531شرح فصوص الحکم ،قم انتشارات بیدار ،چ.4 ماسون ،دنیز ( ،)1533قرآن و کتاب مقدس؛ درون مایههوا ی مشوتر ،،ترجموه فاطموه سواداتتهامی ،تهران دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
 میشل ،توماس ( )1533کوم مسیحی ،ترجمه حسین توفیقی ،قم مرکز منالعات ،تحقیقات ادیانو مذاهب.

111

نقد سازگاری توحید قرآن و کتاب مقدس در اندیشه دنیز ماسون...

 قنبری ،بخشعلی ( )1591/14/9الهیات تنبیقی (مقایسه مفاهیم قرآن و کتاب مقدس) ،نارون ،درhttp://naarvan1.blogfa.com/post/303
 محقق داماد ،سید مصنفی ( ،)1533/4/43بررسی کتاب "قرآن و کتاب مقدس ،درونمایههوایمشتر ،"،همشهری آنوین ،در

https://b2n.ir/832300

 خبرگزاری بین المللی قرآن ( ،)33/3/3تفکر تثلیثی در مسیحیت به نوعی تحوت تويثیر عرفوایاسومیاست ،در

https://b2n.ir/788735

- Eliade, Mircea (1987), The Encyclopedia of Religion, New York:
Macmillan, v15.
- Watt, W. Montgomery (1999), Islam and Christianity Today, USA:
Blakwell Publishers.
- Pope Paul II, John (1994), Catechism Of the Catholic Churchm, Ireland.

