
  تثليث
  آرمان رشدي

كنند و   نمي  درك  را درست  آن مسيحيان.  باشد  مسيحيت  موضوع انگيزترين  شايد بحث تثليث
   كرد نه  درك  را بايد با دل  تثليث گويند كه  مي مسيحيان. كنند  مي  حمله  آن  به غيرمسيحيان

   درك  براي  از مسيحيان يبعض. دانند  مي  و منطق  عقل  را خالف  آن  و غيرمسيحيان با عقل
   علمي  و تشريحات  هندسي  و اَشكال  رياضي  توضيحات  به ، متوسل  ديگران  به  و اثباتش آن
 .شوند مي

  كند؟  مي  خدا حل  ذات  را در خصوص اي  واحد بودنِ خدا مسأله آيا اعتقاد به

 كرد؟ چرا   باشد اينقدر تالش زم ال  اثباتش  براي  باشد كه  مطرح  معضلي اساساً چرا بايد چنين
دهد؟ مگر   مي  را تشكيل"واحد"   خداي  يك  اُقنومِ تثليث  يا سه  شخصيت  سه  كرد كه بايد ثابت
   اگر ثابت كند؟ يعني  مي  خدا حل  ذات  را در خصوص اي  واحد بودنِ خدا مسأله اعتقاد به
  تازه! شود؟  مي  درك  او قابل دربارة چيز  ، همه  است" يكي"   عددي  خدا از لحاظ شد كه
 و   يگانه  كس فالن" بگويد  ؟ مثالً اگر كسي  چه  خدا يعني  بپرسد يكتا بودن  كسي  است ممكن

   اين  به"  كس يكتا بودنِ فالن"؟ آيا   است  شده  او حل  در خصوص  مسائل ، همه" يكتاست
  بندي  تقسيم  هيچ  خودش  و در درون  است" پتو"  صورت  به  گوشت  تكه  او يك  كه  است معني

  ! ندارد؟  مختلف و اعضاي

 يا   يكتاست  كس  فالن گوييم  مي وقتي. سازد  مي  را روشن  خود، مسأله خودي  به  سؤاالت اين
 و پا و   فاقد دست  شخص  وجود آن  كه  نيست  اين  منظورمان  كه  است ، طبيعي  است يكي
 واحد " هويت" و " اراده"   او داراي  كه  منظور اين است ، بلكه  است  مختلف ها و اعضاي اندام
   تحقق  مسير و در جهت  او در يك ها و اعضاي  اندام  تمام  اينكه ؛ يعني  و نظير او نيست است
  .  خدا نيز صادق است  امر در خصوص همين. كنند  مي  فعاليت  هدف يك

   كند؟  خود را دقيقاً ادراك جود خالق و  قادر است آيا اساساً انسان

   گرمي1400 كنيد اساساً مغز آيا تصور مي. شود  مي  ديگر مطرح  سؤال اما در اينجا يك
   برسد به  كند؟ تا چه  خود را ادراك  وجود خالق  محدود او، قادر است ، و تفكر و درك انسان
  تواند به  مي  پشه  كند؟ آيا يك و توصيف   تعريف"  علمي دقت" و با " درستي به" را   آن اينكه



 و  ها توصيف  ساير پشه  را براي  بتواند آن  باشد و بعد هم  و شعور داشته  آگاهي وجود انسان
   كند؟ تشريح

   و آگاهي  خود وقوف  وجود خالق  و ماهيت  چگونگي  به  نخواهد توانست  هيچگاه انسان
همانطور .   است ، شناسانده  مقدور بوده  انسان  درك  براي اما خالقْ خود را تا آنجا كه. بيابد
 را  كوشد موضوع ، مي  كودك  يك  به  پيچيده  مطلب  يك  توضيح  هنگام  به  بالغ  شخص  يك كه

 كند، خدا نيز در مورد   قابلِ درك او تشريح  كلمات  و در قالب  طفل  و فهم  درك در چارچوب
   براي مقدس  خداوند در كتاب  كه  و اصطالحاتي كلمات. ر بردكا  را به  شيوه بشر همين

  ما فقط. كند  او را بر ما آشكار نمي  ماهيت ، الزاماً دقيقاً عين كار برده  خود به معرفي
 را   واقعيت ، بايد اين تر از همه مهم.   بشناسيم توانيم  او را مي  از وجود مبارك" اي سايه"

 مقدار از وجود خود را   آن او فقط.  ا از وجود خدا بسيار محدود است م  آگاهي  كه بپذيريم
  .  بود بدانيم  و الزم  بوديم  دركش  ما قادر به  كه بر ما آشكار فرموده

   نشده كار برده  به مقدس  اساساً در كتاب" تثليث"   يا اصطالح  كلمه  كه  اينجاست اما جالب
  كار برده ، به  انطاكيه ، اسقف  تئوفيلوس  بار توسط ، اولين ثليث با ت  مترادف  يوناني كلمة.  است
 فيلسوفانِ  ، به  شده  معرفي مقدس  در كتاب  خدا را آنطور كه  بود كه  او اين هدف. شد
 " تثليث"   اصطالح  باشد كه  ما نبايد اين  سعي  كه  است ، طبيعي در نتيجه.  بشناساند پرست بت

.   كنيم  و وجود خدا درك  ذات  را دربارة مقدس  كتاب  بايد تعليم ، بلكه كنيم   يا تشريح را درك
  .گويد  مي  چه  خالق  به  راجع  تا ببينيم  كنيم  رجوع مقدس  كتاب هاي  قسمت  تمام بايد به

   پدر  در آغوش پسر يگانه

  اين.   آفريدگار است  خداي شود، وجودِ يك  مي  استنباط روشني  به مقدس  از كتاب  كه آنچه
   خدا براي  اين  كه  شده  تصريح  آسماني در كتاب.  و همتا ندارد  و شريك آفريدگار، يكتاست

 و  ها، صورت  از انسان  بعضي  كه  هست  اشاراتي اما در عهدعتيق.   است" ناديدني"  انسان
   كه  است  روشن ها از عهدعتيق  بخش از اين. اند  را ديده  ناديدني  خداي" همين" از  يشباهت
 از   رؤيت  قابل  قرار دارد، صورتي  بلند خود در آسمان  در مكان  ناديده خداي" آن"  گرچه

،   صورتِ قابلِ رؤيت  اين  كه  حال ، در عين  است  گفته  و با او سخن او بر بشر ظاهر شده
  .باشد  مي  وجودِ ناديدني  با آن ذات هم



،   اول  يوحنا باب از انجيل. گردد  مي  و واضح  بسيار روشن  مسأله اما در عهدجديد اين
 "پدر"   اين در آغوش. "پدر"  نام  به  هست  وجودِ متباركي  كه  است  روشن18  تا1  آيات

   والدين  از ژن  هر فرزندي مانطور كهه). 18  آية (" پسر يگانه"  نام  به  هست وجود ديگري
 " پسر يگانه"  برد، اين  مي  ارث  را به  آنان  و رواني  فيزيكي  خصوصيات باشد و همة خود مي
.   با اوست" ذات هم"،   الهياتي  و در اصطالح  است  برده  ارث  را به"پدر"   خصوصيات نيز تمام

.  برخوردار هستند  الهي  از ذات  اندازه  يك و به هر د  هستند؛ يعني  ذات پدر و پسر از يك
  خداي"   آن  كه  داشته  وظيفه" پسر يگانه"   اين  كه دانيم ، مي18 آية   همين ، طبق عالوه به

  . را بر بشر آشكار سازد" ناديده

   آيه در اين.  كنيم  مي  كشف  تثليث  در خصوص  مهمِ ديگري  نكتة  يك18   آية اما از همين
 پدر و پسر  سازد كه  مي  كامالً روشن  عبارت اين. »  پدر است  در آغوش پسر يگانه «  كه آمده

 از وجود   جزئي ، يعني  پدر است پسر در آغوش.  هستند  يك  دو نيستند، بلكه از نظر عددي
ما دو  هستند، ا  تشخيص  از يكديگر متمايز و قابل گرچه.  ، و از او جدا نيست ، در اوست اوست

 ديگر  ، و يا جاي»  هستيم  و پدر يك من «  خداوند ما نيز خود فرمود كه نيستند، كمااينكه
  ).11 :14يوحنا (»   است  و پدر در من  در پدر هستم من « :فرمود

   جالل  پسر فروغ آن « :فرمايد كند و مي  مي  اشاره  الهي  ذات  نيز به  عبرانيان  به در رساله
» ...دارد  مي  خود نگه  پر قدرت  را با كالم  و كائنات  وجود اوست املخدا و مظهر ك

   جالل  و درخشش  اشعه ، يعني  خداست  جالل پسر فروغ).   شريف ، انجيل3 :1  عبرانيان(
، پسر نيز از پدر جدا   و نور خورشيد از خورشيد جدا نيست  اشعه همانطور كه.  خداست
 خدا بود، او   كه  هرچه ؛ يعني  پسرْ مظهرِ كاملِ وجودِ خداست فرمايد كه  مي درضمن.  نيست
  .نيز بود

 پدر و   خداي  ديگر درباره  نكتة  يك  يوحنا به  انجيل  اول  از باب3  تا1   و نيز آيات  آيه همين
.   است  بوده  آفرينش  پدر، عامل  خداي  پسر از جانب  كه  اين است و آن. كنند  مي پسر اشاره

   او اين ، و پسر از جانب  را ريخته  آفرينش ، طرح  فكر كل  پدر، اين  ديگر، خداي عبارت به
  .  است  را اجرا كرده طرح

،   از زمان ، در مقطعِ خاصي  وجود اوست  خدا و مظهر كامل  جالل  فروغ  كه" پسر يگانه"  اين
»  شد  ما ساكن ميان «  معين دتي م  و براي" گرديد جسم" آمد،   جهان  اين  به" پدر آغوش"از 



   باال در دست  گردانيد، در عالم  پاگ  را از گناهانشان  آدميان  از آنكه پس«تا ) 14 :1يوحنا (
  ).3 :1  عبرانيان(»  نشست  اعلي  حضرت راست

 آمد و باز   جهان  اين  پدر جدا شد، به  از آغوش  مدتي  پدر، براي ، پسر يگانة ، عيسي درواقع
،   در جسم  پسر يگانه  كه  زماني ، حتي  حال در همه.   پدر بازگشت  آغوش  را گذارد و به هانج

   بود و همه  اقتدار نشسته  بر كرسي ، در آسمان  فكر كل  پدر، اين  بود، خداي  جهان در اين
  .  داشت  كنترل چيز را تحت

تر از   ساده  كمي ، مسأله  بنگريم ودنِ عيسي و پسر خدا ب  تثليث  مسألة  به  شكل  اين ، اگر به حال
 نيز  القدس  و روح  اوست ، پسر در آغوش  خدا هست يك. گردد  مي  فلسفي خودِ تثليث اثبات
 خدا وجود   سه پس.   جدا از وجود او نيست  چيزي  انسان  روح  كه ، همانگونه  اوست روح

  .دهند  مي  واحد را تشكيل  خداي ، وجودِ يك  هر سه القدس پدر و پسر و روح. ندارد

 


