
 

ت
حي
مسي

 و 
الم

 اس
ين
ي ب

طبيق
ت ت

هيا
اال

) 
ث
تثلي

 و 
حيد

تو
(  

15  

  
  
  

  

 االهيات تطبيقي بين اسالم و مسيحيت
  )توحيد و تثليث(

  ∗محمد محمد رضايي

  چكيده
اين مقال بر آن است تا يكي از مـسائل مهـم االهيـات مـسيحي، يعنـي تثليـث را بـا                       

ابتدا به آموزه تثليـث  در مـسيحيت و متـون مقـدس اشـاره      . توحيد اسالمي بررسي كند 
ز چـه زمـاني تثليـث بـه طـور رسـمي وارد              شده است كـه منظـور از تثليـث چيـست و ا            

برخي از متفكران، اعتقاد به تثليث را زاييده تلفيـق فلـسفه يونـاني و ديـن             . مسيحيت شد 
هاي متفكران مسيحي بر      ها و تنازع    در ادامه به اختالف   . دانند  مسيحي در دوران اوليه مي    

له تثليـث اشـاره، در      و نيز به انگيزه آنان از طرح مـسا          سر الوهيت عيسي مسيح و تثليث،       
اعتقاد به الوهيت عيسي مـسيح، مـصداقي از     : پايان مساله تثليث نقد و بررسي شده است       

اي كـه متفكـران مـسيحي بـر اثبـات وجـود خـدا اظهـار                   اجتماع تناقض است و نيز ادله     
اند، همگي بر آن داللت دارند كه خدا يگانه و يكتـا اسـت و نيـز تثليـت مـستلزم                       داشته

ها از نظـر عقـل قابـل اثبـات            د واجب الوجود بالذات است كه همگي آن       تركيب و تعد  
  . به آيات قرآن در باب انكار تثليث اشاره شده است در نهايت،. نيست

اقـانيم سـه گانـه، واجـب           تثليث، توحيد، الوهيت عيسي مسيح،       :واژگان كليدي 
  .الوجود بالذات، خدا، االهيات مسيحي، مسيحيت، اسالم

                                                           
  .انشيار گروه فلسفه دانشگاه تهراند ∗

  23/12/1385:         تاييد نهايي10/11/85: تاريخ دريافت
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  مقدمه
ل بر آن است تثليث را كه از مسائل مهم و محـوري االهيـات مـسيحي اسـت و                    اين مقا 

ابتدا به آموزه تثليـث در االهيـات مـسيحي          . توحيد در االهيات اسالمي بحث و بررسي كند       
  .كنيم اشاره، سپس به نقد و بررسي آن و در پايان به ديدگاه اسالم اشاره مي

  آموزه تثليث. 1
از جمله مسيحيت اساساً توحيدي است و به خداي واحـد           هر چند كه همه اديان االهي       

انـد؛ بـراي مثـال، در         پرسـتي فاصـله گرفتـه       و يگانه اعتقاد دارند، گـاهي از توحيـد و يكتـا           
صورت سـه شـخص در يـك خـداي            صورت تثليث در آمده، يعني به       مسيحيت، خداوند به  

 خـداي پـسر و   سه شخص در يك شخص كه عبارتند از خداي پدر،    . شود  واحد تصوير مي  
كلمـه يـا عيـسي    (القدس؛ بنابراين، خداوند در سه جوهر مساوي و ابدي پـدر و پـسر      روح
  .القدس هستي دارد و روح) مسيح

اي بـه نـوعي آن را         اعتقاد به تثليث، تقريباً اعتقاد همگاني مـسيحيان اسـت و هـر فرقـه              
 اشـاره نـشده؛ حتـي       صورت روشن به مسأله تثليث       است؛ هر چند كه در اناجيل به        پذيرفته

مسيحيان قرن اول نيز به الوهيت عيسي مسيح اعتقاد نداشتند و او را نه همسان با ذات خدا،        
جـز در انجيـل     . دانستند كه در تاريخ ظهـور كـرده اسـت           بلكه تجسم وجهي از خداوند مي     

 دهد و در مكاشفه اول يوحنا كه خـدا را سـاكن در   يوحنا كه تجسم كلمه را به او نسبت مي  
داند، در هيچ كجاي اناجيل سه گانه ديگـر، اثـري از اشـاره بـه تثليـث و                     پسرش عيسي مي  

شود؛ بنابراين، مسيحيان قرون اول و دوم تمايلي بـه            القدس ديده نمي    الوهيت عيسي و روح   
صورت كنـوني     تجسم سه اقنوم نداشتند؛ بلكه از قرن سوم به بعد بود كه اعتقاد به تثليث به               

؛ البتـه تعـابيري در      )158ص  : 1381؛ تيـواري،    348ص  : 1381شـنگايي،   (آن شكل گرفت    
انجيل يوحنا وجود دارد كه از عيسي مسيح به كلمه تعبير شده و در عهد عتيق، كلمه خـدا،                   

 نفس خدا بود كه در عمل خلقت ظاهر شدند           كلمه، سخن و روح و    . مساوي روح خدا بود   
. دانـد    تـشخص داده و آن را يـك شـخص مـي            ؛ اما يوحنا به كلمه    )2: 1سفر پيدايش، باب  (

اند كه يوحنا تحت تأثير آراي فيلون يهودي از تعبيـر             برخي از متفكران مسيحي مطرح كرده     
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برده است و برخي ديگر اعتقاد به تثليث را زاييده تلفيق فلسفه يوناني               لوگوس يا كلمه بهره     
  ).203ص: 1375گارودي، (دانند  و دين مسيحي در دوران اوليه مي

كه چيزي پديد آيد، كلمه وجود داشـت و           در ازل، پيش از آن    «: اكنون تعبير انجيل يوحنا   
هرچه هست، به وسـيله او آفريـده        . او همواره زنده بوده و خود او خدا است        . نزد خدا بود  

او همـان نـوري اسـت كـه در تـاريكي            . ... شده و چيزي نيست كـه آن را نيافريـده باشـد           
  .تواند آن را خاموش كند رگز نميدرخشد و تاريكي ه مي

. ... گرچه جهان را او آفريده بود، زماني كه به اين جهان آمد، كـسي او را نـشناخت                   ... 
  .كلمه خدا، انسان شد و بر روي اين زمين و بين ما زندگي كرد

خدا احكام خود   . پايان او به همه ما رسيده و بركت در پي بركت نصيب ما شد               لطف بي 
.  موسي به مردم داد؛ اما راستي و محبت را به وسيله عيسي مـسيح عطـا فرمـود                  را به وسيله  

كسي هرگز خدا را نديده است؛ اما مسيح فرزند يگانه خدا، او را ديده است؛ زيـرا همـواره                   
او هر آنچه را كه ما بايد درباره خدا بدانيم، بـه مـا گفتـه                . در آغوش پدر خود و خدا است      

  . )16ـ1: 1باب(يوحنا، (است 
برخـي  . القدس بـاال گرفـت      گانه پدر و پسر و روح       اختالف نظر در باب رابطه اقانيم سه      

قـسطنطين، قيـصر    . دانستند  اين تعابير يوحنا را بيانگر تثليث و برخي ديگر بيانگر توحيد مي           
هاي عـالم     ها را در يك شوراي عام مركب از كليه كليسا           روم، درصدد برآمد كه اين اختالف     

در آن زمان كشيشي به نام آريوس در اسـكندريه بـا اسـقف آن               .  فصل كند  مسيحيت حل و  
آريوس برآن بود با اين كـه       . شهر بر سر قضيه ازليت و مخلوقيت عيسي اختالف نظر حاصل كرد           

وجـود او    عيسي مسيح كلمه حق است، مخلوق اسـت و ماننـد سـاير موجـودات عـالم خلقـت،                  
نصر او با عنصر الوهيت فرق دارد؛ و گفـت پـسر   آمده و ع» هست«به » نيست«حادث است و از    

؛ در حالي كه پدر يعني خداي تعالي ازليت داشـته و ابتـدا   تس ا بر خالف پدر داراي آغاز و ابتدا        
 بـر آن رفتـه كـه پـسر     و آغازي ندارد؛ ولي اسقف آن شهر قوياً بر خالف عقيده او قيام كـرد و               

كـار ايـن    . هي مايه گرفتـه اسـت     االر و ذات    نيز ازليت دارد و مخلوق نيست و از گوه        ) ابن(
ولـي بحـث و مـشاجره    ؛  آريـوس را معـزول كـرد    ،جا رسيد كه شوراي كليـسا      مشاجره به آن  

قسطنطين بـرآن   .  ميالدي اين مشاجره به اوج خود رسيد       321در سال   . همچنان ادامه داشت  
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اي ممالـك گونـاگون     ه  رو از نمايندگان تمام كليسا      شد كه به اين مشاجره پايان دهد؛ از اين        
 نزديك به سيصد نفر در شـهر نيقيـه جمـع آمدنـد و       325شورايي تشكيل داد و در تابستان       

  :نامه نيقيه مرسوم شد كه متن آن چنين است اي را تصويب كردند كه به اعتقاد اعتقادنامه
 پدر قادر مطلق، خالق همه چيزهاي مرئي و غير مرئي و بـه            . ما ايمان داريم به خداي واحد     

خداوند واحد عيساي مسيح، پسر خدا كه از پدر بيرون آمده، فرزند يگانه و مولود از او كه                  
  . ....از ذات پدر است كه به وسيله او همه چيز وجود يافت

  :گويد نامه در ادامه مي اين اعتقاد
كه پـيش از      گويند زماني بود كه او، عيسي وجود نداشت و يا اين            لعنت باد بر كساني كه مي     

كننـد پـسر    كه از نيستي به هستي آمد و بر كساني كه اقـرار مـي    كه وجود يابد نبود يا آن     آن
خدا از ذات يا جنس ديگري است و يا آن كه پسر خدا مخلوق و يا قابـل تغييـر و تبـديل                       

  ).634، 1375ناس، (است 
  :چنين آمده است)  م373ـ296(همچنين در اعتقاد نامه آتاناسيوسي 

پرسـتيم و تثليـث را بـه          ما يك خدا را در تثليث مي      : ك از اين قرار است    ايمان كاتولي ... 
كنيم و نه قائل به تمايز در  ديگر خلط مي  پرستيم، نه اشخاص را با يك عنوان ذاتي واحد مي  

؛ القدس وجـود دارد     جوهر هستيم؛ زيرا يك شخص پدر، يك شخص پسر ، و يك شخص روح             
مخلوق   پسر نا . مخلوق است   پدر نا . يز اين چنين است   القدس ن   اما الوهيت پدر و پسر و روح      

القـدس نيـز     پـسر و روح   . پدر غير قابل ادراك است    . مخلوق است   القدس نيز نا    است و روح  
هـا سـه    القدس نيز ازلي است و در عين حال آن         پدر ازلي، پسر ازلي، روح    . غير قابل ادراكند  

پسر خدا اسـت و     . رو پدر خدا است      اين ؛ از ...اند    جوهر ازلي نيستند؛ بلكه يك جوهر ازلي      
  . ...ها سه خدا نيستند؛ بلكه يك خدا هستند القدس خداست و با اين همه آن  روح

تـر از   تر يا كوچـك  هيچ كدام بزرگ. و در اين تثليث، يكي پيش يا بعد از ديگري نيست      
ودات اند؛ پس بايد در تمـام موجـ         ديگري نيست؛ بلكه هر سه شخص با هم ازلي و مساوي          

خواهد نجـات يابـد،       واحد در تثليث و تثليث در واحد پرستيده شود؛ بنابراين، كسي كه مي            
  ).158ص: 1381تيواري، (بايد به تثليث انديشه كند 

نامه قسطنطنيه كه سند رسمي مسيحي است، بر تثليث تأكيد            ها و اعتقاد    نامه  در اين اعتقاد  
ه شـد، بـه زودي مـشكل چگـونگي جمـع            هر چند الوهيت مسيح در اين شورا پذيرفت       . شد

  .كردن الوهيت با انسانيت پديد آمد
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بـر الوهيـت مـسيح و مكتـب ديگـر      ) اسـكندريه (يكي از دو مكتب االهيـاتي آن زمـان      
  ).108ص: 1994كرنز، (كرد  بر انسانيت او تاكيد بيشتري مي) انطاكيه(

يح در بخـش شـرقي      پس از شوراي قسطنطنيه، دو مناقشه و نزاع در رابطه با طبيعت مس            
  :بروز كرد
  مناقشه دو طبيعتي؛. أ

  .مناقشه يك طبيعتي. ب
از پيـروان   )  م 451ــ 381(مناقشه دو طبيعتي منسوب به شخصي به نـام نـسطوريوس            . أ

داد كـه يـك شـخص         هاي نسطوريوس ظاهراً اين گونه نشان مي        آموزه. مكتب انطاكيه است  
هي، يعني كلمه كه در مسيح بود، و        و يك شخص اال   ) عيساي ناصري (انساني وجود داشت    

اين اشخاص متمايز به وسيله اتحاد اراده، يعني يگانگي معنوي بين دو موجود متحـد شـده                 
بودند؛ بنابراين، پسر خدا يك انسان نشد؛ بلكه انسان مخلوقي شد كه از يـك بـاكره متولـد                   

: داشـت   ز مـي  ، و همچنين نسطوريوس با صراحت ابـرا       )65ص: 1377گريدي،  . اُ(شده بود   
و همچنين مـريم    ) 94ص: 1380لين،  (توانم يك كودك دو سه ساله را خدا بخوانم            من نمي 

را مادر خدا بخوانم؛ بنابراين، به اعتقاد او، عيسي داراي دو منشأ و دو مظهر االهي و انساني                  
  ).6936ص: 1375ناس، (است كه يك اراده و يك هويت داد 

اسـقف اسـكندريه قـرار    )  م444متوفـاي،   ( سـريل    در مقابل نسطوريوس، فردي به نـام      
داشت كه به الوهيت عيسي معتقد بود و نيز اعتقاد داشت كه باكره مقدس، مادر خدا اسـت                  

كرد با اين كه عيسي داراي جسم انساني و روح ناسوتي اسـت،     و مطرح مي  ) 95همان، ص (
 ميالدي بـراي حـل      431شوراي كليسايي اَفَسس، در سال      . شود  هويت او در كلمه ظاهر مي     

كه نظر سيريل را تأكيد و نسطوريوس را       نزاع بين نسطوريوس و سيريل تشكيل شد و با اين         
  ).109ص: 1994كرنز، (از مقامش بر كنار كرد نتوانست براي اين نزاع راه حل نهايي بيابد 

در مقابـل   . مناقشه يك طبيعتي كه به معناي پذيرفتن طبيعت االهي براي مسيح بـود            . ب
كـرد،   رنگ مـي  العمل به مسيح شناسي او كه بعد الوهي مسيح را كم          نسطوريوس و شايد در عكس    

  .برخي بر بعد الوهي او تاكيد كردند به حدي كه بعد انساني او را به طور كلي ناديده گرفتند
داد كه دو طبيعت انساني و االهـي مـسيح، پـس از               فردي به نام اوتيخس چنين تعلم مي      
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ايـن انديـشه بـه      . ان در او ادغام شدند كه تنها طبيعت الوهي وي باقي مانـد            تجسم وي، چن  
  ).153ص: 1381سليماني اردستاني، (طبيعت واحدي معروف است 

كه در شوراي جهاني كالـسدون        هاي اوتيخس چند بار محكوم و تأييد شد تا اين           انديشه
: 1380لـين،    (محكـوم شـدند   ) نسطوريوس و اوتيخس  ( ميالدي هر دو طرف      451در سال   

در اين شـورا بـه      » راست كيشي «و آموزه مسيح شناسي     ). 103ص: 1377، ميشل،   104ص  
  :اين آموزه بدين قرار بود. تصويب رسيد

خـداي    كنيم كه پسر يگانه خدا عيسي مسيح كامل در الوهيت، كامل در انسانيت،              ما اقرار مي  
م، بدون تغيير، بدون تقسيم، بدون و داراي دو طبيعت بدون ادغا. واقعي و انسان واقعي، بود

اين دو طبيعت از طريق تجسم، به طور هماهنـگ در يـك شـخص داراي                . باشد  جدايي مي 
  )109ـ 10ص : 1994كرنز، . (يك ذات كنار هم قرار داده شدند
ها بدعت گذار شـمرده شـدند و از آن            ها و دو طبيعتي     پس از اين شورا، طبيعت واحدي     

بدنه اصلي مسيحيت آمـوزه مـسيح       . وچك و پراكنده باقي ماندند    هايي ك   صورت فرقه   پس به 
 باره مطرح شـد      البته بحث فرعي ديگري بعدآً در اين      . شناسي شوراي كالسدون را پذيرفت    

 ميالدي  680در شورايي كه در سال      . كه آيا مسيح داراي يك اراده است يا دو اراده           و آن اين  
بدين سان مـسيح شناسـي در االهيـات         . داده شد در قسطنطنيه تشكيل شد، رأي به دو اراده         

  ).154ص: سليماني، همان(مسيحي به شكل نهايي خود رسيد 

  انگيزهاي اعتقاد به تثليث
كنـد؛ امـا اكنـون سـؤالي          اي به سير تثليث در مسيحيت اشاره مي         مطالب پيشين تا اندازه   
را توجيـه   اي باعـث شـد عالمـان مـسيحي بكوشـند تـا تثليـث                  مطرح است كه چه انگيـزه     

  :گويد نينيان اسمارت، دين پژوه معاصر مغرب زمين در باب انگيزه ابداع تثليث مي.نمايند
. 1: كردنـد   دو انگيزه، الهام بخش كساني بود كه براي ابداع االهيـات تثليـث تـالش مـي                

تر، اين بود كه راهي بيابند تا آموزه الوهيت مسيح را بدون تنـاقض                انگيزه اول و كم اهميت    
دادند كه وجود االهي واحدي كه در عين حـال از اشـخاص               آنان بايد نشان مي   . ه كنند عرض

تر دوم به ماهيت باز خريد و         انگيزه حياتي . 2. متمايزي تشكيل شده باشد، امكان پذير است      
اند، حقيقتـاً     طور كه مسيحيان هميشه بدان گواهي داده        اگر مسيح همان  . شد  نجات مربوط مي  

 بايد االهي باشد و همچنين از نظر مسيحيان كه از ديرباز تجربيـات              نجات بخش است، پس   
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داشتند، مسيح بايد خدا باشد، در غير اين صـورت خـداوارگي اعـضاي                كليسا را گرامي مي   
مـسيحيان از طريـق وحـدت بـا         . داد  كليسا كه نتيجه تجربه باز خريد و نجات بود، رخ نمي          

يابند؛   سطه مسيح به مقام فرزندي خدا ارتقا مي       مسيح در مراسم ديني و كليسا است كه به وا         
  .بنابراين، نجات بخشي مسيح، مستلزم الوهيت او است

همچنين از آن جا كـه ممكـن نيـست دو خـدا وجـود داشـته باشـد، زيـرا خيانـت بـه                         
به عبارت ديگـر  . يكتاپرستي پيامبرانه است، بنابراين، پدر و پسر بايد به يك معنا يكي باشند    

  .ذات باشندبايد از يك 
هـا    منطقي كه در مورد رابطه بين خداي پدر و خداي پسر به كار رفت، بر رابطه بين آن                 

اعتقاد به تثليث، به صورت تركيبي از سه شـخص كـه در   . القدس نيز تعميم داده شد     و روح 
ها نوشته و معيار درست كيشي مسيحي شد؛ البتـه در مـورد    نامه يك ذات متحدند، در اعتقاد    

اگر مسيح هم خدا و هم انـسان اسـت، آيـا           . هي و انساني مسيح مشكالتي رخ نمود      ذات اال 
بدان معنا است كه برخوردار از شخصيتي دو پاره است يا بدين معنـا اسـت كـه شخـصيت                    

كند؟ گزينه    انساني مسيح به طريقي جاي خود را به فعل االهي داده كه در درون او عمل مي                
زينه دوم هم انكار جنبه انساني مسيح كه فقط او، جلـوه            نخست، غير واقع گرايانه است و گ      

  ).126ص: 1383اسمارت، (و ظهور خدا است و دگر هيچ 
ها نيز  ها و پروتستان  ها نيستند كه به تثليث اعتقاد دارند؛ بلكه ارتدكس          البته فقط كاتوليك  

  .كنيم به تثليث اعتقاد دارند كه به صورت مختصر به آن اشاره مي

  ها دگاه پروتستانتثليث از دي
  :ها است، چنين آمده مينستر كه مورد تأييد پروتستان نامه وست در اعتقاد

  دارد؛ در وحدت الوهيت سه اقنوم وجود دارد كه داراي يك ذات است و قـدرت و ازليـت     
گيرد و    پدر از هيچ كس سرچشمه نمي     . القدس  يعني خداي پدر و خداي پسر و خداي روح        

القدس از ازل از      پسر از ازل از پدر مولود شده و روح        . صادر شده است  نه مولود شده، و نه      
؛ شـنكايي،   14ـ18: 1؛ باب   7: 50؛ باب   26: 15يوحنا، باب   (پدر و از پسر صادر شده است        

  ).250ص: 1381
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  ها تثليث از ديدگاه ارتدكس
 كـه   آنـان معتقدنـد   . هاي مسيحي به تثليث اعتقاد دارنـد        ها هم مانند ديگر فرقه      ارتدكس

آميـز     خداوند از طريق تجسم عيسي وارد عالم كون و فساد شده و با ورودش، حجاب اسـر                
با اين كار، فاصله    . خود را از چهره برداشت تا بدين وسيله، محبت و رحمتش  آشكار شود             

در لحظه خلقت، او وراي عالم بود       . بين خالق و مخلوق كم و اتحادشان دوباره حاصل آمد         
وارد  محدوده خلقتي كه از هيچ آفريده بود نشد؛ اما با تجسم عيسي سـد                و به عنوان مطلق     

  ).251ص: شنكايي، همان(در واقع عيسي يك بشر خدا گونه بود . ميان آن دو برداشته شد
گونه كه اشاره شد، اشارات روشن و آشكاري بر تثليث در اناجيل وجـود نـدارد و     همان

گونه كه برخي از عالمـان        هاي گوناگون است؛ همان   البته تعابيري وجود دارد كه قابل تفسير      
كند؛ يعني خداوند نه در سه        داللت مي  اند كه بر توحيد     اي تفسير كرده    مسيحي آن را به گونه    

 شخص، بلكه در يك شخص واحد وجود دارد؛ البته برخي ديگر نيز آن تعابير را بر تثليـث                 
  .پردازيم ز ديدگاه االهيات اسالمي مياكنون به نقد و بررسي تثليث ا. كنند حمل كرده و مي

  نقد و بررسي
هـاي مفهـوم      كلمه تثليث، هرگز در كتاب مقدس مسيحيان وارد نشده است؛ البته ريـشه            

گانگي در عهد جديد مطرح شده است؛ براي مثال، اعطاي حق تعميـد در پايـان انجيـل                    سه
القـدس تعميـد       و روح  ايشان را بـه اسـم اب و ابـن         : متي آن را با صراحت بيان كرده است       
القدس با توجه به هزاران شاهد عهـد عتيـق و جديـد     دهيد؛ البته از تعبير پدر و پسر و روح    

گونه كه كنار هم قرار گرفتن خـدا          توان تثليث را استنباط كرد؛ همان       در تاكيد بر توحيد نمي    
هـاي    نـسخه و رسول و مالئكه در آيات قرآن نشانه تثليث نيست؛ البتـه برخـي از افـراد در                   

شود كـه     متأخر است، عبارتي يافت مي     گانه ديگر   خطي متأخر انجيل يوحنا كه از اناجيل سه       
تـر ايـن انجيـل،        هـاي قـديم     كند كه در نسخه     داللت مي  القدس  بر وحدت پدر، كلمه و روح     

اين امر بر آن داللت دارد كه ممكن اسـت برخـي افـراد ايـن                . شود  چنين عبارتي يافت نمي   
  .دها افزوده باشندعبارت را بع

همچنين ممكن است در عهد قديم و جديد، واژه خدا، هم براي خـداي متعـالي و هـم                   



 

ت
حي
مسي

 و 
الم

 اس
ين
ي ب

طبيق
ت ت

هيا
اال

) 
ث
تثلي

 و 
حيد

تو
(  

23  

هنگامي كه در مورد مخلوقات به كار رود، به معناي آقـا و مـوال و                . رود  براي مخلوقات به كار مي    
  :خداوند به موسي گفت: طور مثال، براي نمونه در تورات آمده است به مالك و صاحب است؛

  ).7: 1خروج، باب(ام و برادرت هارون نبي تو خواهد بود  ببين تو را بر  فرعون خدا ساخته
در . در اديان گوناگون به انبيا و مؤمنان نيز اطالق شـده اسـت            » پسر خدا «همچنين تعبير   

  :خوانيم مورد حضرت سليمان از قول خدا چنين مي
  )28: 6ب اول تواريخ، بابكتا(ام تا پسر من باشد و من پدر او  او را برگزيده

  :گويد اسرائيل، خداوند چنين مي يا درباره بني
  ).22:4خروج (زاده من است  اسرائيل پسر من و نخست

هاي عهد جديد، اين اصطالح به تكرار آمـده   همچنين در اناجيل چهارگانه و ساير كتاب      
  :است؛ براي نمونه، سخن زير از حضرت عيسي نقل شده است

گويم كه دشمنان خود را محبت نماييد و براي لعـن كننـدگان خـود بركـت                  من به شما مي   
بطلبيد و به آنان كه از شما نفرت كنند، احسان كنيد و به هر كه به شما فحش دهـد و جفـا          

  رساند، دعاي خير كنيد تا پدر خود را كه در آسمان است پسران شويد
 داللـت بـر الوهيـت وي        بنابراين تعبير پسر خدا و اطالق واژه بـراي حـضرت عيـسي،            

اما ؛  )7ـ173ص: 1385توفيقي،  ( عيسي را در ذات همسان با خدا بدانيم          كند تا حضرت    نمي
نـه  ) گانه است و هر سه داراي الوهيت هستند         خدا در عين حال كه واحد است، سه       (تثليث  

 را  بسياري از عالمان و فيلسوفان مسيحي چـاره       . هاي قرآن   با عقل سازگار است؛ نه با آموزه      
در آن ديدند كه اين امر را از امور ايماني بدانند كه بايد به آن ايمان آورد؛ زيـرا ايـن آمـوزه         

ادله بسياري بر نفي تثليث وجود دارد كه به برخي          . مسيحي با عقل انساني قابل درك نيست      
  :كنيم ها اشاره مي از آن

 تثليث، مصداقي از اجتماع تناقض. 1

امه زندگي خود غذا     هر دو براي اد     و شود   مريم متولد مي   حضرت مسيح از مادري به نام     
 ؛پرداختنـد   نيز به عبادت خدا مي     كردند و   هي دعا مي   هنگام سختي به درگاه اال     خوردند و   مي

چندين بار به درگـاه    ) البته به اعتقاد مسيحيان   (پيش از دستگيري    حضرت عيسي    كه   به ويژه 
 آخـرين خوانيم كـه       مي 34: 15 و انجيل مرقس     46: 27خدا تضرع كرد، و ما در انجيل متي         
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» ي؟شـت  چـرا مـرا واگذا     !هـي  اال !هـي اال«:  اين بود كه فرياد زد      و صليب  دار سخن عيسي بر  
 حكم ساير افراد انساني ديگـر       است و سان  بنابراين حضرت مسيح مانند مادرش در حكم ان       

 و تعابيري كه در     گيرند   در معرض حوادث و مرگ قرار مي       ، نيازمند و  ها   انسان ههم. را دارند 
 اگر حضرت مـسيح     .كنند  داللت مي  مورد حضرت عيسي مطرح شد، همگي بر نيازمندي او        

ه امكان دارد خـدا     چگون. دش  مي نظير انسان بر او صادق ن      يخدا بود، حكم موجودات امكان    
هيچ گونه تركيبـي    ط است و    يكه واجب الوجود بالذات و از هر نقص و كاستي عاري و بس            

در او راه ندارد، به صورت موجـود مركـب و ممكـن الوجـود و نيازمنـد درآيـد؛ چـرا كـه               
حضرت عيسي داراي ماهيت امكاني است به دليل آن كه هر چه غير خدا است ماهيت دارد             

 محدويت است؛ زيرا چگونه امكان دارد خدايي كه داراي وجود نامتنـاهي و    و ماهيت نشانه  
غني است، خود را در قالب حـضرت عيـسي، نيازمنـد و متنـاهي سـازد؟ اگـر گفتـه شـود                       
حضرت عيسي با اين كه انسان است، خدا است وجود نامتناهي و غناي مطلـق دارد، در آن                  

آيـد و نيـز ممكـن          قالب متناهي در نمـي     گاه وجود نا متناهي در      توان گفت هيچ    صورت مي 
چنين امري، مصداقي از اجتماع تناقض است كـه خـدايي   . شود  الوجود، واجب الوجود نمي   

كه واجب الوجود بالذات است، ممكن الوجود شود؛ يعني خدا در عين حال كه خدا است،                
 و  .در قالب انسان يعني حضرت مسيح درآيد و صفات موجـود ممكـن را بـه خـود بگيـرد                   

محال بودن اجتمـاع تنـافض      .  خدا شود   چنين موجود ممكن كه داراي ماهيت امكاني است،       
به اين معنا است كه     ) گانه است   خدا در عين حال كه واحد است، سه       (بديهي است و تثليث     

خدا در عين حال كه واجب الوجود بالذات و بسيط وعاري از نقص كاستي اسـت، ممكـن                  
ن با نقص و كاستي شود كه اين مصداقي از اجتماع تنـاقض             الوجود بالذات و مركب وعجي    

  .رو، اعتقاد به تثليث، از لحاظ عقلي توجيه ناپذير است خواهد بود؛ از اين
همچنين در كتاب مقدس به اين امر تاكيد شده است كه خدا يكتا و بدون بدن و اعـضا                   

، )5ــ 16: 14سـوالن، بـاب   اعمال ر (تبديل و تغيير است       كند و نيز بي     است و قبول تأثير نمي    
  :متن عبارت چنين است

انـد    وقتي پولس و برنابا پي بردند كه غير يهوديان با يهوديان و سران قوم يهود توطئه چيده                
كه ايشان را سنگسار كنند، به شهرهاي ليكائوئيه ، يعني لستره و دربه و اطراف آن جا فـرار                   
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در شهر لستره به مرد . رساندند به مردم ميرفتند، پيغام خدا را  در ضمن به هر جا مي. كردند
كـرد، او   هنگامي كه پـولس موعظـه مـي   . لنگي برخوردند كه در عمرش هرگز راه نرفته بود 

. بلند شو بايست  : داد و پولس ديد ايمان شفا يافتن را دارد؛ پس به او گفت              خوب گوش مي  
  !او نيز از جا جست و به راه افتاد

ايـن اشـخاص    : يدند، فرياد برآورده، بـه زبـان محلـي گفتنـد          وقتي حاضران اين واقعه را د     
  .تا ايشان را بپرستند! ... اند خدايان هستند كه به صورت انسان درآمده

هاي خود را پاره كردند و به          از ترس لباس    اما وقتي برنابا و پولس متوجه قصد مردم شدند،        
م مثل خود شما انسان هستيم؛ امـا     ما ه . كنيد  اي مردم چه مي   : ميان مردم رفتند و فرياد زدند     

ايم و شما را      ما براي شما مژده آورده    . ايم به شما بگوييم كه از اين كارها دست برداريد           آمده
هاي بيهوده را نپرستيد و به جاي آن در حضور خداي زنده دعا               كنيم كه اين چيز     دعوت مي 

  .ريدها است آف كنيد كه آسمان و زمين و دريا و هر چه را كه در آن
همچنين در نامه يعقوب، خدا، موجودي تغيير ناپذير وصف شده اسـت؛ در حـالي كـه                 

او به دنيا آمـده اسـت؛       . تغييراتي در زندگي او رخ داده است      . اگر حضرت مسيح خدا باشد    
دوران كودكي را پشت سرگذاشته، و مردم را به عبادت خدا دعـوت كـرده و سـرانجام بـه                    

ه شده است؛ از اين رو خدا تغييـر پـذير و محـل حـوادث                عقيده مسيحيان به صليب كشيد    
  :كند شود؛ در صورتي كه در نامه يعقوب، به صراحت خدا را تغييرناپذير وصف مي مي

هـا    رسد؛ زيرا او آفريننـده همـه روشـنايي          از جانب خدا فقط مواهب نيكو و كامل به ما مي          
  ).8ـ18: 1يعقوب، باب(است و خدايي است تغيير ناپذير 

فـاني    نين در نامه اول به تيموتائوس، خـدا بـه صـورت نـامرئي و ناديـدني و غيـر                   همچ
  :توصف شده است
هـا    گويم جالل و حرمت، شايسته خدايي اسـت كـه پادشـاه تمـام دوران                ام مي   پس تا زنده  

نامـه اول بـه     (او ناديدني و غير فاني است تنها او خدا اسـت و اوسـت دانـاي كـل                   . است
  ؛)17: 1تيموتائوس، باب

شود؛ درحـالي كـه خـدا         رو اگر حضرت مسيح خدا باشد، خدا مرئي و ديدني مي            از اين 
به تعبيري، خدا جسم و مادي نيست تا مرئـي شـود و حـال اگـر                 . ناديدني و غيرفاني است   

جا كه مـاده مركـب و هـر           و از آن  . حضرت مسيح خدا باشد، خدا جسم و مادي شده است         
نياز باشد ، نيازمند شده كـه بـا مقـام الوهيـت سـازگار        بيمركبي نيازمند است، خدا كه بايد     

  .تواند به صورت حضرت مسيح در آمده باشد  اين كه خدا نمي نتيجه . نيست
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  تثليث، مستلزم تعدد واجب الوجود بالذات. 2
. انـد   همه فيلسوفان و متفكران مسيحي، براي اثبات وجود خدا، براهيني را مطـرح كـرده              

ابتدا عبـارتي از كتـاب      . ر آن داللت دارند كه خداوند واحد و يگانه است         تمام اين براهين، ب   
  .كنيم مقدس، سپس به برخي از براهين اثبات وجود خدا اشاره مي

بـه عقيـده بعـضي از       . دانيم كه بت خدا نيست؛ زيرا فقط يك خـدا هـست و بـس                همه مي 
م كه فقط يك خـدا وجـود        داني  خدايان بسياري در آسمان و بر زمين هستند؛ اما ما مي            مردم،

دارد؛ يعني پدر آسماني ما كه تمام چيزها را آفريده و ما را نيز به وجـود آورده تـا از آن او                       
  ).4ـ4: 8نامه اول به مسيحيان قرنتس، باب(باشيم 

بر اساس اين عبارت كتاب مقدس، فقط يك خدا وجود دارد و بس كه تمـام چيزهـا از                   
اگر ما به تثليث اعتقاد داشته باشيم كـه خـدا           . ه است  را پديد آورد   جمله حضرت عيسي    

هـا الوهيـت دارنـد، ايـن عقيـده بـا              در عين حال كه واحد است، سه تا است كه هر سه آن            
  .توحيد، سازگار نيست

قـديس كـه هـر دو از فيلـسوفان برجـسته مـسيحي هـستند،                 توماس آكويناس و آنسلم   
داللـت دارنـد كـه خـدا،         ها، بر آن    اند، همه آن   براهيني را كه بر اثبات وجود خدا اقامه كرده        

  .يگانه و يكتا است
آكوئيناس پنچ دليل يا راه بر اثبات وجود خدا مطرح كرده كه عبارتند از برهان حركـت،                 
برهان عليت فاعلي، برهان امكان و وجوب، برهان درجـات كمـال و برهـان غايتمنـدي يـا                

  :ردازيمپ اكنون به توضيح مختصر هر كدام مي. هدفداري
اين امر بديهي و مسلّم است كه در جهان، اشيايي متحرك وجـود دارد و               : برهان حركت 

اگر محـرك خـود نيـز       . هر چيزي كه متحرك باشد، ديگري آن را به حركت درآورده است           
نهايت ادامه يابد؛ زيـرا   تواند تا بي اين سلسله نمي. متحرك باشد، به محرك ديگري نياز دارد   

ك اول وجود نخواهد داشـت؛ بنـابراين ضـرورت دارد بـه محـرك اول                در آن صورت محر   
برسيم كه ديگر محرك ديگري آن را به حركت در نياورده است و اين محرك نـامتحرك را                  

  ).98ص: 1375ژيلسون، (نامند  همگان خدا مي
طور كه آشكار است، آكوئيناس از طريق اين برهان، محرك نامتحرك را كه همگان    همان
  .كند كه اين محرك واحد و يگانه است نهند، ثابت مي ا بر آن مينام خد
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يـك  . يـابيم  ما در جهان اشياي محسوس، نظامي از علل فـاعلي را مـي  : راه عليت فاعلي  
شي نمي تواند علت فاعلي خود باشد؛ زيرا اين امر مستلزم آن است كه شـيء بـر خـودش                    

نهايـت پـيش      ، ممكن نيست تـا بـي      سلسله علل فاعلي  . مقدم باشد و اين امري، محال است      
برود؛ بنابراين، ضرورت دارد علـت فـاعلي نخـستيني را بپـذيريم كـه همگـان آن را خـدا                     

  ).113ص: همان(نامند  مي
رسد نـه     شود مي   آكوئيناس در اين راه باز به يك علت فاعلي نخستين كه خدا ناميده مي             

  .به دو يا چند علت نخستين
يابيم كه ممكن است باشند يـا نباشـند؛           عت، اشيايي را مي   ما در طبي  : راه وجوب و امكان   

حـال چنـين    . ها در معرض كَون و فسادند؛ در نتيجه، ممكن است باشند يـا نباشـند                زيرا آن 
از . ها را به وجـود آورد       موجودات ممكني براي تحقق نيازمند موجود ديگري هستند كه آن         

 موجـودات ديگـر هـستند تـا         جا كه محال است سلسله موجـودات ضـرور كـه معلـول              آن
اي نداريم جز قبول موجودي كه ضرورتش را بذاته دارد            نهايت تداوم داشته باشند، چاره      بي

هـا از     كند و همه انـسان      و از موجود ديگر كسب نكرده،  ضرورت را به موجودات اعطا مي            
  ).118ص: همان(گويند  آن در جايگاه خدا سخن مي

ود واجب الوجود و بالذاتي را كـه يگانـه اسـت اثبـات              آكوئيناس در اين برهان نيز موج     
  . يعني يك موجود است كه وجوب بالذات دارد كند؛ مي

ميان موجودات، بعضي از موجودات داراي خيـر، حقيقـت و شـرف             : راه درجات كمال  
بيشتر و واالتر، بعضي ديگر داراي خير، حقيقت و شرف كمتري هستند؛ اما اسـتناد كمتـر و      

اي متفاوت، بر حسب شباهتي است كه اين اشيا به طرق گوناگون، به چيزي كه حـد                 بيشتر به اشي  
 در هـر    حد اعـال  . اعال است، دارند؛ در نتيجه ، چيزي وجود دارد كه در حد اعال از هستي است               

جنسي علت بقيه افراد آن جنس است، همچنان كه آتش كه حد اعالي گرمي اسـت، علـت                
 بنابراين، بايد همچنين موجودي باشد كه علـت هـستي و            رود؛  همه اشياي گرم به شمار مي     

  ).122ص: همان(ناميم  خير و هر كمال ديگر در بقيه موجودات باشد و اين را ما خدا مي
 اثبـات   ترين موجـودات اسـت      ترين و شريف    اس در اين برهان، موجودي را كه حقيقي       نآكوئي

  .ر ندارد و آن خداي يگانه استكند، يا به تعبيري، متعلق صفت عالي، يك مصداق بيشت مي
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كنيم اشيايي كه فاقد علم هـستند همچـون اجـسام طبيعـي               ما مشاهده مي  : راه هدفمندي 
 توانـد بـه سـوي غـايتي          هر آنچه فاقد علم است نمي     . كنند  براي هدفي، عمل و فعاليت مي     

همچـون  . حركت كند، مگر اين كه به وسيله موجودي كه علم و هوش دارد، هدايت شـود               
كند؛ بنابراين، موجود هوشمندي وجـود دارد كـه همـه             ري كه تيراندازي آن را هدايت مي      تي

نـاميم   كند و مـا ايـن موجـود راخـدا مـي           موجودات طبيعي را به سمت غايتشان هدايت مي       
  ).127ص: همان(

تـرين فيلـسوفان مـسيحي اسـت،          شود، آكوئيناس كه از بزرگ      طور كه مالحظه مي     همان
كند كه همه بر آن داللت دارند كه خداوند، يكتـا             بات وجود خدا اقامه مي    اي كه براي اث     ادله

و يگانه است و به تعبيري يك محرك نامتحرك كه فعليت محض است، يك علـت فـاعلي                  
كه ديگر خود معلول نيست و يك واجب الوجود بالذات كـه هـيچ ويژگـي امكـاني در آن                    

و يك موجود عالم و نـاظمي كـه   وجود ندارد و يك موجودي كه حد اعالي حقيقت است         
  .كند، وجود دارد جهان را تدبير مي

همچنين آنسلم يكي ديگر از فيلسوفان بزرگ مسيحي، برهـان وجـودي كـه بـر اثبـات                  
تـر    ترين موجـودي كـه از آن بـزرگ          كند، متعلق و مصداق مفهوم بزرگ       وجود خدا اقامه مي   

ل مطلق، خداي واحد و يگانه است،       داند و به تعبيري مصداق كما       نتوان تصور كرد، خدا مي    
  ).37ص: 1371ادواردز، (نه خدايان متعدد و متكثر 

اگر سه اقنوم و سه جوهر تثليث از هـم متمـايز            : شود  حال از مدافعان تثليث پرسيده مي     
ها خدايي مستقل     اي كه هر كدام شخصيت متمايزي دارند يعني هر يك از آن             گونه  هستند به 

در طول هم، با يكتايي خدا مخالف است؛ در نتيجه هيچ كـدام از              و در عرض هم هستند نه       
اين براهين اثبات وجود خدا از ديدگاه طرفدار تثليث صيحيح نيست؛ زيرا بـه عـوض يـك                  

، ...محرك نخستين يا  يك موجود واجب الوجود بالذات يا يك علـت فـاعلي نخـستين و                   
... ود واجب الوجود بالذات و      بايد سه محرك نخستين، سه علت فاعلي نخستين و سه موج          

هـاي عقالنـي نـافي ايـن عقيـده            وجود داشته باشند كه براهين اثبات وجود خدا و استدالل         
همچنين اگر سه خدا باشد، اين سه خدا در صفات و كماالتي مشترك و در صفات و               . است

بايـد  ها صدق كند؛ زيرا چون هر سه خدا هـستند             كماالت ديگر متمايزند كه عدد سه بر آن       
در خدا بودن مشترك باشند و چون سه تا هستند، بايد در جهاتي متمايز باشـند؛ يعنـي هـر                    
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در آن صـورت، بـا      . هـا از هـم متمايزنـد        خدا بايد كماالتي را فاقد باشند تا بتوان گفـت آن          
ها ناسازگار است يا اين سه اقنوم و يا سـه خـدا داراي يـك                  واجب الوجود و خدا بودن آن     

اي كـه هـر يـك جزئـي از آن شخـصيت را تـشكيل                  گونـه   و واحدند؛ بـه   شخصيت مستقل   
رو چنـين خـدايي ديگـر     در آن صورت ذات خدا مـستلزم تركيـب اسـت؛ از ايـن    . دهند  مي

محرك نخستين يا واجب الوجود و بالذات و فاعل نخستين نخواهد بود؛ زيـرا خـدايي كـه                  
كم برخي از  ود هستند يا دستمركب از اجزاي بالفعل است، يا همه اجزاي آن، واجب الوج        

  .ها واجب الوجود و برخي ديگر ممكن الوجودند آن
نيـازي ندارنـد،     ديگر  اي كه به يك     اگر همه اجزاء، خدا و واجب الوجود هستند به گونه         

آيد كـه بـراهين اثبـات         در آن صورت تعدد خدا و واجب الوجود و علت نخستين پيش مي            
  .اي است نين عقيدهوجود خدا و علل يكتايي خدا نافي چ

هـا خـدا      ديگر نيازمندند، هـيچ كـدام آن        اگر فرض كنيم اجزاي خداي واحد همه به يك        
نياز از ديگـران و     ها بي   نخواهد بود؛ زيرا خدا نيازمند نيست و اگر فرض كنيم كه يكي از آن             

 نياز است و اجـزاي ديگـر، معلـول و           اجزا ديگر نيازمند به آن هستند، خدا همان موجود بي         
نيازند و اگر فرض كنيم اجزاي نيازمند، مخلوق خداي ديگـر هـستند،    مخلوق آن موجود بي   

  .آيد؛ بنابراين، فرض تركيب خدا از اجزا، فرض درستي نيست باز تعدد خدايان پيش مي

  ديدگاه قرآن
  :كند قرآن در آيات متعددي اعتقاد به تثليث را به جهت غيرعقالني بودن انكار مي

  )73): 5(مائده . (رَ الَّذينَ قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلَاثَةٍ وما منْ إِلَه إِلَّا إِلَه واحدلَقَد كَفَ. 1
  ] شخص يا سه اقنـوم  [  سه  ] شخص از [ خدا سومين «:  گفتند ] به تثليث قائل شده [ كسانى كه   

  .يكتا نيستكه هيچ معبودى جز خداى   حال آن؛است، قطعاً كافر شده اند
 وقَالَت النَّصارى الْمسيح ابنُ اللَّه ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضَاهئُونَ قَولَ الَّذينَ كَفَـرُوا مـنْ قَبـلُ                  .2

   )30): 9(توبه . (قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى يؤْفَُكونَ
كه به زبان مى آورنـد،   طلبا[  است  اين سخنى. استا  پسر خدگويند مسيح مسيحيان مي  

 چگونه .خدا آنان را بكشد. شباهت دارد و به گفتار كسانى كه پيش از اين كافر شده اند
  د؟ بازگردانده مى شون ] از حق [ 

ا إِنْ أَراد أَنْ    لَقَد كَفَرَ الَّذينَ قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسيح ابنُ مرْيم قُلْ فَمنْ يملك منْ اللَّه شَـيئً                . 3
  )17): 5(مائده . (يهلك الْمسيح ابنَ مرْيم وأُمه ومنْ في الْأَرضِ جميعا
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اگـر  : بگـو .  مسلماً كافر شـده انـد      ،»خدا همان مسيح پسر مريم است     «: كسانى كه گفتند    
سـت، جملگـى   راده كند كه مسيح پسر مريم و مادرش و هر كه را كه در زمـين ا     ا ]خدا  [
  ، چه كسى در مقابل خدا اختيارى دارد؟ كنددابون

4 .                  ـامأْكُلَـانِ الطَّعيقَةٌ كَانَـا يدص هأُملُ والرُّس هلنْ قَبم خَلَت ولٌ قَدسإِلَّا ر مرْينُ ماب يحسا الْمم 
  ).75):5 ( مائده(
  و مادرش، پيامبرانى آمده بودند ] نيز [ كه پيش از او نيست  مريم جز پيامبرى پسرمسيح،   

  . غذا مى خوردند)هاي ديگر مانند انسان (هر دو.  بوددرستكاريزنى بسيار 
گويند خداوند    كند؛ يعني كساني كه مي      قرآن در اين آيات به صراحت تثليث را انكار مي         

سـت؛  گويند خداوند همـان مـسيح پـسر مـريم ا            گانه است؛ كساني كه مي      يكي از اقانيم سه   
ها كافراني هستند كه براي سخن خـود هـيچ            گويند مسيح پسر خدا است، اين       كساني كه مي  
هاي ديگر مخلوق و موجودي       مسيح پسر مريم، فقط پيامبر خدا و مانند انسان        . دليلي ندارند 

رود و خـدا كـه موجـود غنـي و خـالق همـه                 نيازمند است؛ زيرا اگر غذا نخورد، از بين مي        
خداوند در قرآن به صـراحت  . تواند موجودي فقير و وابسته باشد   نمي موجودات عالم است  

  .نياز است شما به خدا نيازمنديد و فقط خدا بي! اعالم مي دارد كه اي مردم
نياز اسـت و نـه        دارد كه خدا يگانه و يكتا و بي         همچنين قرآن در سوره توحيد اعالم مي      

گوييم خداي پـسر از خـداي پـدر زاييـده           زايد كه داري پسر باشد و نه زاييده شده كه ب            مي
  .شده است و او همتايي ندارد

  :فرمايد همچنين قرآن در آيات پيشين مي
توانـد    اگر خدا بخواهد مسيح و مادرش را و همه موجودات را نابود كند، چه كسي مـي                

  !او را از اين عمل باز دارد؟
 موجـودات ديگـر بـه       داللت دارد كه فقط خدا خالق همه هستي است و          اين نظر بر آن   

 .دليل فقر و وابستگي شايسته نام خدا نيستند
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  گيري نتيجه
آيد كه تثليث، يعني اين اعتقاد كه خدا در عين واحـد   مي گفته به خوبي بر  از مطالب پيش  

بودن، سه تا است كه هر سه خدا هستند و در عظمت و جالل و ازليت با هم برابـر؛ يعنـي                      
القدس، با مباني عقالني سازگار نيـست و نيـز    سيح و روح  خداي پدر و خداي پسر عيسي م      

كنند و اختالف نظر بر سر تعبيـر كتـاب            تعابير كتاب مقدس به روشني بر تثليث داللت نمي        
رو، هر چند كه اكنون همه مـسيحيان   مقدس همواره بين مسيحيان وجود داشته است؛ از اين   

 قاطع آن را به كتـاب مقـدس اسـتناد داد و        توان به طور      به نوعي به تثليث اعتقاد دارند نمي      
ها آمـده اسـت و نيـز          فقط در قرن سوم و چهارم، اعتقاد به تثليث به صراحت در اعتقادنامه            

ترين كتاب آسماني است كه از دستبرد تحريف در امان مانـده، بـه                قرآن كه واپسين و كامل    
  .كند شدت تثليث را انكار مي
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