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تثلیث در اندیشه ابن عربی و مقایسه آن با دیدگاه مسیحیت کاتولیک
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هرچند آموزه تثلیث تداعی کننده باور مسیحیان است اما برخی از صاحبان اندیشه در حوزه تمدن اسالمی نیز از آن سز گ ته زه
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اند .یکی از بحث برانگی تریگ چهره ها ،محی الدیگ ابگ عربی است .در ایگ نوش ار تالش شده اسزت تزا بزا معالازه اا ک اب انزه اا
دیدتاه شیخ اکبر در خصوص تثلیث و نسبت آن با آموزه تثلیث در عالم مسیحیت کاتولیک مورد کنکاش و تعبیز رزرار تیزرد .در
پایان نگارنده پس از شرح م صر هر دو رویکرد ،به ایگ جمع بندا می رسد که برخالف کالم مسیحی که عمدتا بزراا سزه ارنزوم
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پدر ،پسر و روح القدس جایگاه الهی یکسان رایل است ،ابگ عربی بر مبناا دیدتاه وحدت وجودا در سنت عرفان اسزالمی ،تثلیزث
را در ماناا کثرت در وحدت و بالاکس فهم نموده و به رولی از "الوهیت من شر" س گ می توید .چرا که در مقام تمثیزل درسزت
به مانند منشورا از آبگینه که شااع نور بی رنگ را به طیهی از نورهاا رنگارنگ در ذیل سه رنگ اصزلی تقسزیم مزی کنزد رلز و

A

ذهگ صوفی و عارف مسلمان نی در مواجه با عالم صغیره (انسان) و عالم کبیره (کل جهان هس ی) یکی یا تاداد بی شزمارا از ایزگ
شااع هاا نورانی روحانی را که با ظرفی ش تناس دارد ،ادراک می کند.
واژگان کلیدی :عرفان اسالمی ،ابگ عربی ،مسیحیت ،تثلیث ،عیسی
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Abstract:
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Although the doctrine of the Trinity is closely associated with believing Christians, but some experts in
the field of Islamic civilization have spoken it
One of the most controversial figures, Muhyiddin Ibn Arabi. In this article we have tried to study library
“Sheikh-e- Akbar” views on the Trinity and its relation to the doctrine of the Trinity in the world of
Catholic Christianity be explored and implemented
Finally, the author After a brief description of both approaches, the conclusion is that, unlike Christian
theology, mainly for three hypostases Father, the Son and the Holy Spirit of God is equal, Ibn Arabi on
his pantheistic view in the tradition of Islamic mysticism, Trinity diversity in unity and vice versa
understand the meaning and promise of " published divinity," he says. Because as allegory, like a prism
of glass that is colorless light beam to a range of colorful lights divided in the following three primary
colors Hearts and minds of Muslim mystics and Sufis in the face of minor world (human) and major
workd (the universe) wnderstand one or countless of the rays of spirtual light which is proportional to the
level of his/her capacity, lights along the same God is the perception.
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مقدمه:
دیر زمانی است که اندیشه بشر براا رهایی از سردرتمی به پرواز در آمده است تا شاید ب واند پاسخ سواالتی را که در زمزیگ نیاف زه
در آسمان بیابد در ایگ میان یکی از کلیدا تریگ سواالت که پاسخ آن بی تردید ب ش عمزده اا از تکلیزا انسزان را بزا خزودش و
جهان هس ی روشگ می سازد سوال از وجود یا عدم وجود خال و نی باور به وحدانیت و یا دو ،سه و چندتانه بودن او است.
در ایگ میان هرچند چندخدایی سابقه اا دیرینه در اع قاد اروام توناتون از یونان تا هندوس ان دارد اما امروزه به ندرت می توان
مصداق هاا مااصرا براا آن یافت ایگ در حالی است که ثنویت در تمدن هاا کهگ خاورا از چیگ باس ان ترف ه تا ایران باس ان
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تا هم اکنون به حیات خود ادامه داده است .نیاز به یادآورا نیست که در همه دوره هاا تاری ی در مقابزل ایزگ ایزده هزا کماکزان
دیدتاه توحیدا پیروان ثابت ردم خود را داش ه و دارد .آنچه در میان م ون ،تا پیش از ظهور مسیحیت ،نسب اً کزم سزابقه تزر مزی
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نماید ،اع قاد به الهیات مب نی بر تثلیث است .

الب ه آریایی نژاد ردیم و یونانیها و رومیها ،به سه خدا ما قد بودند که آنها عبارتند از :خداا پدر "دیوس بی ار" ...که ن د همزه ملزل
خداا آسمان شمرده می شد ،دوم ،خداا مادر که به هندا او را "پرب یوا ماتار" خداا زمیگ یا "تایاماتر" یونانیان است و سزوم،
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خداا می را ،که ایرانیان او را "می را" یا "مهر" می تویند که ن د همه ،ایگ اله  ،ب شنده و جواد است( .ناس)1354،93 ،
با ایگ وجود بسط یاف ه تریگ مورد از ایگ دست اع قاد را می توان در عالم مسیحیت به ویزژه در دوره رزرون وسزعا مشزاهده کزرد.
اع قاد به تثلیث مسیحی پس از آن دوره نی تداوم یاف ه و تاه ح ی در حوزه تمدن اسالمی از جمله در آراء ابگ عربی نی ردپزایی از

iv

آن دیده شده است .در همیگ راس ا در نوش ار حاضر تالش شده است تثلیث از دیدتاه ایگ عارف مسلمان در مقایسه با دیدتاه رایج
در مسیحیت در خصوص ایگ آموزه ،معالاه تردد.
بیان مساله:
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هرچند آم وزه تثلیث در مسیحیت اولیه و تاالیم عیسی تصریح نشده بود اما رف ه رف ه به اصلی تریگ مههوم در الهیات نجزات آیزیگ
مسیحی بدل شد از ایگ رو دیگر نمی توان آن را به سادتی برداش ی صرفا شاعرانه و یا اب ارا ارشادا بزا کزارکرد تربی زی در دایزره
یک اپرس ی مسیحی رلمداد نمود .تا جایی که اع قاد نامه مصوب در "شوراا نیقیه" به آن تصریح نموده است( .میلزر)1382،244 ،
بنابرایگ امروزه می توان تهت تثلیث اصلی تریگ اع قاد مسیحی است که بر اساس آن خزداا واحزد در  3ارنزوم پزدر ،پسزر و روح
القدس پرس یده می شود(.الجوردا )508 ،1367 ،شاهد بر ایگ مدعا یادآورا مداوم ایگ سه تانه در مراسم هزاا مزبهبی روزمزره
مسیحیان است.
به ایگ ترتی مدت هاست که عبارت رالبی تثلیث به عنوان اررارهایی ایمانی در سعح عامزه جامازه مسزیحی رواا دارد جزداا از
ادعیه و سرودهاا مبهبی یکی از مهم ریگ موارد کاربرد عبارت تثلیثی اس هاده از آن در آییگ تشرف مسیحی یا همان مراسم غسل
تامید نومسیحیان بوده است( .ولهسگ)1388،177 ،
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مسیحیان "به نام پدر و پسر و روح القدس" غسل تامید داده می شوند .پیش از تامید از آن ها خواس ه می شود ،به مساله اا سه
رسم ی پاسخ دهند و به پدر و پسر و روح القدس اررار کنند .آن ها نی می تویند" :ایمان دارم" لبا ایمان همه مسیحیان مب نی بر
تثلیث است( .مه اح و همکاران )1393،104
مفهوم شناسی:
تثلیث در لغت به ماناا سه توشه کردن و بر سه ب ش تقسیم کردن چی ا است .ایگ واژه ماادلی است که در منابع اسالمی براا
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اصعالح التینی Trinitasان اب شده است .کلمه تثلیث ن س یگ بار توسط ترتولیون در ررن سوم به کار برده شده است(.اسزدا،
)1389،35

S
f

اندیشه تثلیثی درباره اصل یا اصول اب دایی وجود یک نوآورا مسیحی نبود .دوتانه ها و سه تانزه هزا مباحزث فلسزهی رایزج میزان
فیلسوفان افالطونی بود و سه تانگی فیلون یانی "خداوند خداا دارنده سه ماهیت تالیم ،کمال و عمل است که به کمک نمادهزاا
ابراهیم ،اسحاق و یاقوب نشان داده شده است" (پی رز403 ،1384 ،و )404براا درک تاثیر فلسهه نوافالطونی به ویزژه آراء فیلزون
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در مههوم پردازا الهیات مسیحی شناخت مههوم واژه "لوتوس" ( ) LOGOSو اندیشه ورود آن به مسیحیت ضرورت دارد.
می توان سه ماناا ساده را براا ایگ واژه برشمرد .درماناا اول از ایگ سه برداشت لوتوس بس ر عقلزی برخزی چی هزا اسزت ایزگ
تابیر اغل

اشاره دارد به طبیات منعقی و کارکردها به مثابه شاخه اا از تاریزا مهزاهیم .در برداشزت دوم از ایزگ سزه ،لوتزوس
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مانایی فاعلی دارد؛ یانی ردرت یا عامل اس دالل یا اندیشیدن .در برداشت

سوم از ایگ سه ،مههوم لوتوس ارجاع دارد به ایگ که مگ چعور می توانم ماناا رسایی ارایه دهم؛ تهکر یا اس دالل اشزاره شزده در
نع یا در نگارش)Eliade, 1997, 9( .
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تاثیر دیدتاه فیلون لوتوس بر انجیل یوحنا و رساله ه اا پولس در منابع تونزاتون مسزیحی مزورد تصزدی وارزع شزده اسزت .امزا
م کلمیگ مسیحی ایگ مههوم را بسط داده و پا را فراتر از تااریا فیلون تباشز ند .تزا جزایی کزه یوحنزا واژه لوتزوس را جزایگ یگ
حکمت یا روح القدس کرد .بنابرایگ "کلمه" یوحنا فزار از ایزگ کزه چزه خاسز گاهی داشز ه اسزت بزه مههزومی مسزیحی تشزت
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(تندمی ) 100-1392،99،در همیگ رابعه اتوس یگ نی می توید مشیت الهی او را به ک اب هاا افالطونیان رهنمزون شزد .او مزی
توید در آن ک اب ها خوانده است که در اب دا کلمه بود و کلمه با خزدا بزر دو کلمزه خزدا بزود امزا چیز ا کزه آتوسز یگ در آثزار
افالطونیان نی افت ولی همچون یوحنا به آن اذعان نمود ،ایگ است که کلمه جسمانیت یافزت و در میزان آدمیزان زنزدتی کزرد ایزگ
همان چی ا است که ن بگان کلیسا در خصوص ماهیت عیسی به آن نیاز داش ند تا فلسهه یونانی را با آراء و تازالیم سزن ی کلیسزا
هماهنگ کنند)lindberg,2008،58( .
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تثلیث در متون مسیحی:
مسیحیان بر ایگ باورند که هر چند اصل اع قادا تثلیث را نمی توان به شکلی تبییگ یاف ه و صورت بندا شزده در م زون مقزدس
یافت ،ریشه هاا ایگ اع قاد در عهد جدید و در باور مسیحیان ن س یگ ،آشکارا وجود داش ه است( .الجوردا)508 ،1367 ،
برخی از عبارات یافت شده درم ون مقدس مسیحیان که به طور غیر مس قیم به مههوم تثلیث اشاره دارند به ایگ شرح هس ند؛
" روح القدس بر تو نازل خواهد شد و ردرت خدا بر تو سایه خواهد افکند؛ از ایگ رو آن نوزاد مقدس بوده و فرزند خدا خوانده خواهد
شد" (انجیل لورا ،باب )36 ،3
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"و آن تاه مریم ربل از ازدواا با یوسا بوسیله روح القدس آبس گ شد" (انجیل م ی ،باب )18 ،3
و "زمانی که عیسی مسیح تقریباً سی ساله شد به دست یحیاا تامید دهنده ،غسل تامید یافت" (انجیل لورا ،باب )23 ،3
و "در همان لحظه که عیسی از آب بیرون میآمد ،آسمان باز شد و یحیا ،روح خدا را دید که به شزکل کبزوترا پزاییگ آمزده و بزر
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عیسی ررار ترفت .آنتاه ندایی از آسمان در رسید :که ایگ است پسر حبی مگ ،که از او خشنودم" (انجیل م ی ،باب )17-16 ،3
" آن تاه روح خدا ،عیسی را به بیابان برد تا در آنجا شیعان او را وسوسه و آزمایش کند و عیسی در آن زمان براا مدت چهل شبانه
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روز روزه ترفت؛ سپس در آخر بسیار ترسنه شد؛ در ایگ حال شیعان به سرا او آمد و او را وسوسزه کزرد( ...انجیزل م زی ،بزاب ،4
 )12-11اما مهم تر از اینها عبارت تثلیثی من س به خود عیسی (ع) است که م گ آن چنیگ است:
" بروید همه امت ها را شاترد سازید و ایشان را به اسم پدر ،پسر ،روح القدس تامید دهید( ".ولهسگ)173 ، 1388 ،
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به رغم تاابیر غیر مس قیم اناجیل در خصوص تثلیث ،رف ه رف ه ل وم اع قاد به آن در عالم مسیحیت به اصزلی خدشزه ناپزبیر بزدل
تشت تا جایی که برخی همچون اکهارت ما قد به بدیهی بودن اس نباط تثلیثی از انجیل شدند؛
"تثلیث و نسبت بیگ اش اص تثلیث از سه جمله اول انجیل یوحنا رابل اس نباط است"( .توران 322 ،1390 ،و )323
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سرانجام با رأا شوراا نقیقه ،اع قاد نامه اا تصوی شد که ن س یگ سند رسمی تثلیث به شمار میرود که بازدها بزه «اع قادنامزه
نیقیه» شناخ ه شد .در م گ ایگ اع قاد نامه آمده است:

" ما ایمان داریم به خداا واحد ،پدر رادرِ معل و خال همه چی هاا مرئی و نامرئی ،و به خداوندِ واحد ،عیسزی مسزیح پسزر خزدا،

A

مولود از پدر ،یگانه مولود که از ذات پدر است ،خدا از خدا ،نور از نور ،خداا حقیقی از خداا حقیقی ،که مولود است نه م لزوق ،از
یک ذات با پدر ،به وسیله او همه چی وجود یافت .آنچه در آسمان است و آنچه بر زمیگ است و او به خاطر ما آدمیان و براا نجزات
ما ن ول کرد و مجسم شده و انسان تردید و زحمت کشید و روز سوم برخاست و به آسمان صاود کرد و خواهزد آمزد تزا زنزدتان و
مردتان را داورا نماید و(ایمان داریم) به روح القدس(.اسدا38 ، 1389 ،و)39
محققان و مهسران عهد جدید نی اذعان دارند که واژه شناسی تثلیث در عهد جدید یافت نمی شود با ایگ همه همزیگ محققزان بزر
آن اند که ایگ اصل االهیاتی مهم به صورتی موج و اشاره وار در عهد جدید آمده و مورد اع راف مسیحیان ن س یگ بزوده اسزت و
به ایگ ترتی به شکل تثلیث بنیادیگ یا اولیه از همان آغاز شکل تیرا مسیحیت وجود داش ه اسزت( .الجزوردا ،پیشزیگ)به ایزگ
ترتی مشاهده می شود که روحانیون عالم مسیحیت در ایگ اع قادنامه صراح اً بر غیر م لوق بودن و مقام االهی عیسی (ع) صزحه
می تبارند .نک ه اا که نباید از نظر دور داشت نقش ن به تان دینی جاماه مسیحی در تبیزیگ عقایزد بنیزادیگ در الهیزات اسزت.
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اندکی باد چهره اا برجس ه در کالم مسیحی پابه عرصه وجود تباشت که تزاثیرا بزه سز ایی در رونزد تحزوالت بازدا باورهزاا
مسیحی نهاد.
قدیس آگوستین و بنیان نهادن طرحی عقلی از تثلیث :بی تردید آتوس یگ ش صی اسزت کزه بزیش از سزایریگ در صزورت
بندا الهیات مسیحی نقش داش ه است .آتوس یگ با اس هاده از مقوله هاا فلسهی و روان شناخ ی طرحی عقلی از تثلیث به عنوان
نوعی انکشاف خدا ارایه می دهد (کونگ)87 ،1384 ،

D
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آتوس یگ با معالاه ا مسیح شناسی هاا تون اتون شناخ ش را با ایمان به خدایی که سه ش ص است آغاز کرد .و از ایگ نقعزه ا
عظیمت به بررسی همه م لورات و موجودات طبیات پرداخت و در جهت دریاف گ سه مولهه در م لورزات سزای نمزود .آتوسز یگ
مشاهده نمود که هرچی ا داراا وجود ،ساخ ار مایگ و فاالیت یا جه ی است)clarck,2000،15-20(.

S
f

درک اب حکمت سلیمان خواند؛ تو هر چی را با اندازه ،تاداد و وزن نظم دادا ایگ رول ،مقوالت فلسهی وجزود ،انزواع و نظزم را بزه
ذهگ او م بادر کرد و او آن ها را به عنوان نشانی از پدر ،پسر و روح القدس تهسیر نمود)clarck,Ibid( .

o
e

ما ن ست به مقوله ا سوم آتاهی می ی ابیم یانی ان ظام عواطا و احساساتمان به خیر واحسزان کزه روح القزدس آن را درمزا مزی
دمد ،به پسر من هی می شود که ما را با خود همنوا می سازد وما درپدر با او یکی می شویم .اما از سال  391آتوس یگ براا یاف گ
تمثیل هاا مربوط به تثلیث آتاهی بشرا رامورد کنکاش ررار داد یانی نظریه سه ش ص در خداا واحزد (وجزود ،علزم واراده) در

v
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h

ک اب تثلیث ایگ سه را به یادآورا (حافظه) شناخت و محبت توصیا کرد .روش آتوس یگ روانشزناخ ی بزود او میزان خزداا سزه
وجهی و روح سه ساح ی انسان شباه ی را مشاهده می کرد .پدر :حافظه ،پسر :عقل ،روح القدس :اراده)clarck,Ibid( ...
امروزه نی اع قاد به تثلیث به عنوان اصلی ج می پبیرف ه شده است در همیگ راس ا رانر م اله م اخر آلمانی نیز ما قزد اسزت کزه

c
r

خداوند در تاریخ نجات نه فقط تثلیثی است بلکه همان تونه که ک اب مقدس می توید باید ایگ تونه باشد.
رانر از آن به راز مرک ا مسیحیت تابیر کرده در نظر او تثلیث رابل فهم تریگ نظریه بسط یاف ه در سنت مسیحی براا بیزان همزه
عناصر تجربه خداوند در تاریخ نجات انسان است .به عبارت دیگر همه موضزوعات الهیزات مسزیحی یزک جنبزه از ایزگ راز مرکز ا
هس ند) Rahner, 1992, chapter 14( .

A

“در خداوند آن تونه که در حد ذات خویش است ،تمای ا وارای میان همان خداا واحد و همان صورتی کزه هسزت ضزرورتاً و بزه
یکباره وجود دارد .آن موجود ایجاد ناشده که خودش واسعه براا خودش است (پدر) ،آن موجودا کزه حقیقزت بیزان شزده بزراا
خویش است (پسر) و آن موجودا که دریافت شده و پبیرف ه شده در عش براا خودش است (روح القزدس) بزه ایزگ اع بزار و در
ن یجه او موجودا است که می تواند آزادانه با خویش ارتباط برررارکند) Rahner,ibid( .
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تفسیر اعتقاد به پدر ،پسر و روح القدس:
در مجموع بنابر آن چه از عهد جدید بر می آید خداا پدر در آسمان است و خداا پسر در زمیگ (انجیل م ی ،باب  ،22آیه  )41و
روح القدس به عنوان نیروا فاال و به عنوان م رع و مبدع حیات رابط بیگ ایگ دو اسزت( .هزاکس )424 ،1377 ،ضزمگ آن کزه
خداا پدر ،ب رت ر از پسر بوده ( انجیل یوحنا ،باب  ،14آیه  )28و عیسی مسیح پسر و ن س یگ مولود او است ،با ایگ حزال ،عیسزی
مسیح صورت خداا نادیده است ،ن ست زاده تمام آفریدتان؛ زیرا در او همه چی آفریده شده است (رساله پولس کولیزان ،بزاب ،1

D
I

آیه  .)17-15بنابرایگ ،هر کدام ضمگ آن که داراا وجود مس قل هس ند با هم ارتباط تنگاتنگی دارند؛ به تونهاا که عیسی مسزیح
خداست و روح القدس ،تنها واسعه بیگ آنهاست.
ترتولیان تثلیث را جوهر االهی واحدا می داند که در روند آفرینش و نجات به صورت  3ارنوم جدا از یکدیگر ظاهر شده اند .ایزگ 3

S
f

ارنوم که در جوهر الوهیت با یکدیگر برابرند ،دروارع ،حاصل  3نوع رابعه اا هس ند که به واسعه آنها خداا واحد با جهزان مزرتبط
می شود( .الجوردا)1367،511،

o
e

در همیگ عصر ترتورا نازیان وسی یکی از اعضاا تروه ماروف به "پدران کاپادوکیه اا" کوشید تا علت تمای میان  3ارنزوم را بزه
شکلی روشگ تر بیان کند .در دیدتاه او ،تمای میان ایگ  3ش ص ناشی از نوع رابعه آنان با یکدیگر است :پسر زاده شزده از پزدر؛ و
روح القدس فرس اده شده یا به پیش آمده از پدر است .به ایگ ترتی  ،پدر با ویژتی نامولود بون ،پسر با ویژتی مولزود بزودن ،و روح

iv

القدس با ویژتی فرس اده شدن یا دمیده شدن از یکدیگر م مای ند .به باور پدران کاپادوکی ،ایگ  3یک هس ند ،زیرا از نظزر جزوهر،
طبیات ،اراده و فال یکسان اند( .الجوردا ) 1367،513،

h
c

اما برخالف ترتورا نازیان وسی ،کارل رانر م اله م اخر آلمانی با بیانی پیچیده سای در اثبات ایگ تمزای دارد .در نظزر رانزر وظیهزه
االهیات تثلیثی روشگ ساخ گ رابعه م قابل و ذاتی دو لحظه فرس ادن (رسالت) پسر و فرس ادن (رسالت) روح القزدس اسزت .رانزر

r
A

می پرسد که چگونه می توان ایگ دو شیوه را به عنوان یک خود ارتباطی خداوند فهمید و در عیگ حال ایگ دو را از یکدیگر م مزای
دانست؟

او در مقام پاسخ بیان می دارد؛ خداوند ذات خود را از طری ارتباط با نهس خویش عرضه می دارد ودر اینجا است که او هم ماعزی
و هم هدیه و ععیه است.از ایگ رو منبع حقیقی انسان ظرفیت وجودا او براا دریافت خداوند به عنزوان ععیزه اسزت .تهکزر خزود
ارتباطی خداوند در االهیات رانر یک مساله اساسی و محورا است)Rahner,Ibid( .

رانر ادامه می دهد؛ در خداوند آن تونه که در حد ذات خویش است ،تمای ا وارای میان همان خزداا واحزد و همزان صزورتی کزه
هست ضرورتاً و به یکباره وجود دارد .آن موجود ایجاد ناشده که خودش واسعه براا خودش است (پدر) آن موجودا که حقیقزت
بیان شده براا خویش است (پسر) و آن موجودا که دریافت شده و پبیرف ه شده در عش براا خویش است (روح القدس) است و
به ایگ اع بار و در ن یجه او موجودا است که می تواند آزادانه با خویش ارتباط برررارکند .چون که خداوند خودش حقیقت و عش
است ،او می تواند ایگ حقیقت و ایگ عش را به یک اندازه درارتباط با خود خویش سهیم کند ،آنچه که الهی نیس ند .بازالوه چزون
ک ه ایگ تثلیث از طری روابط وارای و م مای حقیت وعش درخدا تشکیل یاف ه است ،در نهایت رانزر تاکیزد مزی کنزد کزه نظریزه
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تثلیث می تواند نه فقط به عنوان یک مکمل یا یک عامل تضایا توحید مسیحی بلکه به عنوان یک اع قاد ریشه اا و بنیزادیگ آن
درک شود) Rahner,Ibid( .
صرفه نظر از ساده یا پیچیده بودن بیان اندیشمندان مسیحی در مجموع می توان به یک ن یجه تیرا کلی در خصوص برداشت آنها
از رابعه ایگ ارانیم سه تانه اذعان نمود آن هم ایگ که؛ در اکثر رری به اتهاق ایگ م ون به رغم حهظ جنبه توحیدا مسیحیت ،بزر
تهکیک ایگ سه ارنوم از هم و به نوعی رابعه عرضی بیگ آنها تاکید شده و ل وم اع قاد و اع راف به هزر سزه ماهیزت الهزی از سزوا
پیروان مورد تاکید ررار ترف ه است.

D
I

تثلیث در آراء محی الدین ابن عربی :

S
f

بی شک یکی از مهم ریگ ویژتی هاا ابگ عربی تالش وا براا یاف گ درکی عمی از مهاهیم و آموزه هاا ررآنی است ،تا جایی که
تاهی تهسیرهاا او با برداشت هاا مرسوم پیشیگ در ن د علماا دینی سایر نحله ها از جمله فقها و م کلمیگ در ت زالا رزرار مزی
تیرد .با ایگ وجود صراحت لهجه و نی ژرف اندیشی ابگ عربی به او ایگ اجازه را نمی دهد که بنابر مصلحت نظرات خود را بزه تونزه

o
e

اا تادیل شده بیا ن کند .در ایگ میان یکی از جسورانه تریگ آراء ابگ عربی دیدتاهی است که درباره آموزه تثلیث در ن د مسیحیان
ارائه می دهد .دفاع شیخ اکبر از مسیحیان هرچند مشروط اسزت ،در نزوع خزود در عزالم اسزالم بزی سزابقه اسزت .چراکزه راطبزه
اندیشمندان مسلمان فار از خاس گاه مارف ی شان در طول تاریخ با آموزه تثلیث مسیحیان به م الهت برخاس ه اند.
اسالم و آموزه تثلیث

iv

h
c

براا پیدا کردن درکی درست از برداشت ابگ عربی به عنوان یک عارف مسلمان در باب تثلیث اب دا ضزرورت دارد ،نظزر اسزالم بزه
عنوان خاس گاه مارف ی ابگ عربی مرور شود تا پس از آن اندیشه ابگ عربی در ایگ خصوص رابلیت طرح و بحث بیابد؛

r
A

در زمان باثت پیامبر اسالم ،محمد (ص) ،آخریگ دیگ توحیدا مسیحیت و آخریگ پیامبر تا آن زمان عیسی (ع) بوده است بنابرایگ
بنابر ضرورت عقلی پیامبر بادا و نی مهم ریگ م گ دینی او یانی ررآن باید موضع تیرا مش صی در خصزوص پیزامبر پزیش از
خود و تاالیم او داش ه باشد .ایگ موضع تیرا نمی تواند صرفاً به تایید محدود تردد چزرا کزه در آن صزورت ایزگ سزوال در اذهزان
پیروان بالقوه پیامبر تازه مباوث شده پیش می آید که اتر دیگ جدید هم کامال منعب با همان ربلی است چه ضرورتی داشز ه کزه
خداوند فرس اده دیگرا براا هدایت انسان ها برت یند؟
ررآن بر خارق الااده بودن والدت عیسی(ع) ،رسال ش و نی ماج اتش صحه می نهد .اما خبر از پیمزودن راه افزراط توسزط پیزروان
آییگ مسیحیت داده و جایگاه خدایی و یا فرزند خدایی رایل شدن براا عیسی(ع) را مصداق ایگ افراط می انگارد.
ایگ موارد طی چند آیه ررآن که موضوع آنها حضرت مسیح و دیگ مسیحی ند ،نازل شده است .به عنوان نمونه یکی از روشگ تزریگ
تاابیر در ایگ خصوص آیات  72تا  78سوره مائده است .در ایگ آیات خداوند به وضوح موضوع تثلیث و نی غلو در جایگزاه حضزرت
مسیح (ع) توسط مسیحیان را م بکر می شود.
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ه میگ بیان صریح ک اب آسمانی مسلمانان باعث شده است تا اکثر رلم فرسایی ها و اظهار نظرهاا پیشوایان و عالمزان مسزلمان در
طول تاریخ اسالم حول محور رد آموزه تثلیث دور ب ند(.الجوردا)521 ،1367 ،
از آن جمله است ک اب راسم رسی با نام "الرد علی نصارا" و یا ک اب ابوعیسی وراق با عنوان "الرد علی ثالث فرق مگ النصزارا"
(الجوردا،پیشیگ) در ایگ میان تنها آراا ابگ عربی و عبدالکریم جیلی است که به نوعی حزاوا دفزاع از تثلیزث اسزت .ایزگ دو در
نظریات خود الوهیت عیسی را به نحوا معرح ساخ ه اند( .امامی)39 ،1384 ،
با نگاهی به تاابیر جیلی به زود ا ایگ رضاوت تایید می شود؛ که نظر جیلی در مقایسه با آراء ابگ عربی بیانگر دیدتاهی همدالنه تزر

D
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با مسیحیان است .وا از سرّ تمراهی مسیحیان در پی بردن به ماهیت عیسی س گ می توید و در نظر او مسیحیان در پی بردن به
ماهیت عیسی (ع) و فهم ظواهر کالم او دچار حیرت شدند .وا ما قد است عیسی (ع) از عقیده ام ش درباره خود تبرا می جویزد
زیرا امت او تنها به تشبیه ترویدند بی آن که جان تن یه را مراعات کنند .از دیدتاه جیلی تمراهی مسیحیان بدیگ سب است کزه

S
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عیسی سه سرّ ربوبی را افشا کرد و چنانچه آن را در رال اشارات مس ور می داشت ،ام ش دچار غلو درباره اش نمی شدند( .امزامی،
)43-42 ،1384

o
e

جیلی در خصوص تثلیث هم در ک اب انسان الکامل خود مدعی می شود ؛ حقیقت ذات الهی یکی است اما به اع بزار ظهزور ذات در
اسماء اهلل دو تا و به اع بار ظهور ذات در اسماء و افاال سه تاست .بدیگ ترتی جیلی با لحزا اع بزارات سزه تانزه؛ ذات ،صزهات و
افاال ،اطالق ثنویت و تثلیث را به آن حقیقت یگانه جای می شمرد و صراح اً اظهار می دارد که چزه خزدا را بزه اع بزار ذات یکزی
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بدانی و یا به اع بار صهات دو تا و چه او را به اع بار افاال سه تا بدانی در هر سه مورد بر صواب هس ی ( .امامی)44 ،1384 ،
ابن عربی و آموزه تثلیث:

c
r

ابگ عربی با درت نظر همیشگی اش اع قاد مسیحیان درباره پیامبرشان را تام به تام با روایت اسالمی موجود در رزرآن در خصزوص
عیسی معابقت داده و تحلیل می کند او به عیسی نسبت "حکمت نبویه" می دهد؛ " او راست نبوت عامه ازال و ابزداً "( .خزورازمی،

A

 ) 409،1303نبوت او ازلی و ابدا است زیرا در تهواره خبر از غی می دهد در حالی که سایر پیزامبران پزس از چهزل سزالگی بزه
نبوت می رسیدند بنابرایگ احدا از انباء در ایگ مورد شریک او نیست.

شیخ اکبر رول مسیحیان را که مسیح را عیسی بگ مریم می خوانند معاب با رزرآن مزی یابزد و آن را تاییزد مزی کنزد(.خورازمی،
) 1303،505ابگ عربی عیسی را کلمه اهلل و روح اهلل می خواند چرا که همچون مسیحیان ما قد است جبرئیل به صزورت انسزان بزه
سوا مریم آمد و او پدر مادا ندارد( .حسگ زاده آملی )1393،352 ،چنان که خداوند فرمود :و کلمه القاها الی مریم و روح منه
(نساء ) 171،نی اصل ماج ه او که مرده زنده می کرد .و از تل پرنده مزی آفریزده را تصزدی مزی نمزوده و آن را ناشزی از خصزلت
جبرئیل که حیات ب شی است می داند .تا اینجاا کار ابگ عربی کوشیده آراا مسیحیان را بر اساس آیات ررآن موجد و پزبیرف نی
رلمداد کند اما چالش ابگ عربی با مسیحیان از ایگ به باد شروع می شود؛
او در سراسر فص عیسویه از فصوص الحکم سای دارد مالوم کند که آیا ایگ خود عیسی است که حرف می زند و احیا می کنزد یزا
خود ح است؟ او تالش مزی کنزد ماجز ات و اعمزال خزارق الازاده عیسزی را بزه خزدا نسزبت داده و عیسزی را واسزعه رلمزداد
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کند(.اس یس ) 1393،171،ایگ در حالی است که مسیحیان براا عیسی مرتبه الوهیت رایلند .با ایگ وجود ابگ عربی خوانشی خزاص
از ایگ اع قاد مسیحیان ارائه می دهد و می توید؛ منشاء عقیده غلوآمی آنان ایگ بوده که آنان هویزت حز را کزه در تمزام عزالم از
عوالم غی و شهادت م جلی است ،در کلمه عیسویه محصور داش ند .لبا اتر به جاا ته گ "ان اهلل هزو المسزیح ابزگ مزریم" مزی
ته ند؛ "المسیح هو اهلل " به خعا نرف ه بودند ،زیرا هویت ح همان تونه که در تمام عالم جلوه تر است ،در صزورت عیسزویه نیز
تجلی کرده است(.خورازمی ،پیشیگ)
ابگ عربی با اشاره به آیات  116و  117سوره مائده م بکر می شود که؛ عیسی(ع) اصل الوهیت را از خود نهی نکرده بلکه تنها اعالن
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و تبلیغ الوهیت را از عهده خود خارا کرده است .چرا که نمی توید؛ "نگه م که خدا هس م" بلکه در پاسخ ته ه است؛ " ج آنچزه
مرا بدان فرمان دادا ،چی دیگرا به آنان نگه م" .چنانچه ش صی بگوید که به او دس ور داده نشده کزه چنزیگ معلبزی را بگویزد،
بدیگ مانی می تواند باشد که نباید هر آنچه در مورد خود می داند بگوید .زیرا عیسی به حکم آن که انسان کامل است ،می دانسزت

S
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که مقام خلیهه اللهی ح اوست ،و به همیگ سب اسماا الهی (از جمله اسم جزامع اهلل) بزه حکزم خالفزت م وجزه او مزی شزود.
بنابرایگ از دیدتاه ابگ عربی ،الوهیت عیسی از جهت مظهریت ح رابل تایید است ( .امامی)40 ،1384 ،

o
e

شیخ اکبر صرف اع قاد به ارانیم سه تانه در ن د مسیحیان آن را نافی موحد بودن ایشان تلقی نمی کند خالصزه کزردن الوهیزت در
عیسی را ،آن هم به سه و ،موج فاصله ترف گ نصرانیان از آموزه هاا ررآن درباره عیسی شد .برهمیگ اساس ابگ عربی مزی تویزد
ایگ که مسیحیان نسبت الوهیت به عیسی داده اند را می توان درک کرد چرا که آن حضرت مزرده را آن هزم نهزس ناطقزه را زنزده

iv

کرده که تنها ایگ کار از خداوند ساخ ه است و آن بزر اثزر جنبزه غیزر مزادا و الهزی عیسزی اسزت کزه از جبرئیزل بزه او رسزیده
است(.خورازمی)1303،503 ،

h
c

اما جداا از شرحی که شیخ اکبر در خصوص تثلیث مسیحی و در راس اا ارایه دیدتاهی تلعیا شده در باب اع قادات ایشان دارد،
خود او نی آموزه اا ثنوا و ح ی تثلیثی از خلقت ماسوا اهلل ارائه می دهد .ابگ عربی بر آن است که هنگامی که خداوند می تویزد :

r
A

"کگ" س گ او اعیان ثاب ه تش ه و تالری بیگ "کگ" به مثابه پدر و ایگ اعیان ثاب ه به مثابه مادر رخ می دهد (همچون هوایی که از
حنجره انسانی عبور کرده و بر حس ویژتی تارهاا حنجره از هرکدام صوتی خاص به وجود می آید) و اینجا اسزت کزه موجزودات
محق می شوند( .توران)1390،315،

ایگ تثلیث که ماحصل سه ضلع پدر(کگ) ،مادر(اعیان ثاب ه)و مولود(جمیع م لورات) هس ند تزا حزدود زیزادا شزباهت بزه تثلیزث
مسیحی دارد .با ایگ وجود ابگ عربی ایگ سه را یک حقیقت می پندارد چزرا کزه اندیشزه وحزدت وجزودا در وا رسزوخ تزام دارد.
(توران ،پیشیگ) ایگ در حالی است که بسیارا از م کلمیگ مسیحی از جمله ردیس آتوس یگ اصرار می ورزند که اینها سه حقیقزت
جداا از هم و در عیگ حال غیررابل تقسیم اند و اع قاد به آنها ب شی از ایمان کاتولیکی است؛ "آنها سه خدا ،ولی یک خدا هس ند.
اتر چه پدر ،پسر را تولید کرده است و بنابرایگ آن که پدر است پسر نیست و پسر مولود پدر است و بنابرایگ آن که پسزر اسزت پزدر
نیست و روح القدس نه پدر است و نه پسر بلکه تنها روح پدر و پسر است و خود او با پدر و پسر برابر است و به وحدت تثلیث تالز
دارد( ".پی رز)1384،405 ،
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ابگ عربی براا آن که هوشمندانه از اف ادن در دام ایگ تنارض حبر کند ،دو مههوم احدیت و واحزدیت را از یکزدیگر تهکیزک کزرده
است؛
پدر در مقام احدیت است و عیسی در مقام واحدیت به عبارت دیگر عیسی ظهور پدر در مقام اسماء و صهات است چزون بزر مبنزاا
تاالیم ررآن ابگ عربی می پبیرد که عیسی کلمه است .ابگ عربی پیش تر ایگ را در مورد حقیقت محمدیه هزم ته زه بزود .حقیقزت
محمدیه در نظر شیخ اکبر در مرتبه اا باالتر از سایر پیامبران و در مقام واحدیت ررار دارد .به ایگ ترتی دیگر پیامبران به واسزعه
محمد(ص) هر یک به اندازه ظرف وجودا خویش یک یا چند تا از اسماء خداوند را م جلی می سازند .در ایگ میان عیسی شزرایط

D
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ویژه اا داش ه و در همان راس اا حقیقت محمدیه و به عنوان ب شی از آن تاریا می شود.
ابگ عربی با دیدتاهی که در باب انسان کامل و باطگ دیگ یانی والیت دارد ،توهر دیگ را یکی بیش ر نمی داند کزه همزان حقیقزت
محمدیه است و شرایع م لا را نی جلوه هاا همان شریات اسالم می داند .در ایگ میان عیسزی جایگزاهش م هزاوت از سزایریگ
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است .به اع قاد شیخ اکبر همان تونه که پیامبر اسالم خاتم نبوت است ،عیسی نی خاتم والیت است؛ عیسی در آخزر ال مزان فزرود
می آید و خدا با او والیت کبرا را خ م می کند او روح خدا و کلمه اوست و کلمات ح پایان ناپبیر اسزت بنزابرایگ بزه اع قزاد وا
عیسی بار دیگر ظهور می نماید.

o
e

صورت الهی (خداوند در مرتبه ظهور اسماء) جمیع اسماء را دارد که همه اینها در نشئه الهی انسان کامل ظاهر شدند .پس صزورت
الهی مرحله واحدیت است که ان سان کامل مظهر آن است از نظر ابگ عربی همان طور که انسان که عالم صغیر است به صورت الهزی
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ساخ ه شده کل عالم هم که انسان کبیر است به صورت الهی آفریده شده است .خلقت انسان وعالم در نظزر ابزگ عربزی بزه صزورت
خل از عدم نیست بلکه به ایگ مانا است که همان اسماء الهی در ایگ دو ظاهر شده (صورت خداوند) در اندیشه ابگ عربی ظاهر بزا
مظهر یکی است و ظاهر همان باطگ است .پس انسان خود صورت خداوند است( .توران)326-325 ،1390،

c
r

ابگ عربی شش مرتبه وجودا و پنج مجلی (محل جلوه و تجلی مرات ) ترسیم می کند(محی الدیگ ابگ عربی)96-95 ،1391 ،
ابگ عربی کلمه و صورت را حقیقت محمدیه و اول م لوق بر می شمارد در حالی که در مسیحیت مراد از کلمه و صورت عیسی (ع)
است که خدا رلمداد می شود نه م لوق( .توران)332 ،1390،اتر ایگ دو دیدتاه را با سلسله مرات فلوطینی تعبی دهزیم بزه ایزگ

A

ن یجه می رسیم که احدیت ذات در ن د ابگ عربی با واحد فلوطیگ معابقت دارد و واحدیت ابگ عربی با عقل فلزوطیگ از آن جزا کزه
ایگ دو مرات الهی اند ابگ عربی به خاطر تصریح آیات ررآن به بشر بودن و م لوق بودن پیامبر اسالم نمی تواند جایگاه الهزی بزراا
او رایل شود لبا پس از ایگ مراحل ررار می دهد و اول م لوق می انگاردش ،اما در االهیات مسیحی عیسزی م لزوق تلقزی نشزده و
پسر ازلی خداا پدر و خدا است لبا در مقام وحدانیت یا همان عقل فلوطیگ می نشیند.
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سخن آخر:
دست آخر ایگ که تاکید صریح اکثر م کلمیگ و روحانیون بلندپایه مسیحی بر تهکیک سه ارنوم به مثابه سه موجزود االهزی امکزان
رسیدن به درکی مش رک از آغاز خلقت و جایگاه عیسی را بیگ نصرانیان و مسلمیگ به حدارل می رساند .ایزگ در حزالی اسزت کزه
هنگامی که صحبت از ثنویت ،تثلیث یا تجلی خداوند در تک تک ماسوا می شود که کمابیش در آراء اهل تصوف و عرفان اسالمی از
جمله ابگ عربی وجود دارد کماکان داراا بنیان وحدت وجودا است .بنابرایگ س اوارتر است کزه در سزنت اسزالمی بزه جزاا واژه
تثلیث از عبارت "الوهیت من شر" س گ به میان آید چرا که در مقام تمثیل درست به مانند منشورا از آبگینه کزه شزااع نزور بزی
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رنگ را به طیهی از نورهاا رنگارنگ در ذیل سه رنگ اصلی تقسیم می کند رل و ذهگ صوفی وعزارف مسزلمان نیز در مواجزه بزا
عوالم صغیره (انسان) و کبیره (کل جهان هس ی) برخی یا تاداد بی شمارا از ایگ شااع هاا نورانی را که با سعح درک و ظرفیزت
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وجودیش تناس دارد در ام داد آن نوراالنوار که همان واحدیت خدا است ،ادراک می کند.
فهرست منابع
منابع فارسی:

o
e



ررآن کریم



انجیل م ی



انجیل لورا



رساله پولس ردیس



اس یس ،رالا ،1393 ،چکیده فصوص الحکم ،ترجمه حسیگ مریدا ،رم ،ک اب طه ،چاپ دوم



اسدا ،علی ،1389 ،خداا سه تانه؛ سیر پیدایش و تحول عقیده تثلیث و نگرش ان قادا ررآن کریم به آن ،مارفزت ادیزان ،سزال اول ،شزماره
چهارم ،پایی



v
i
h
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r

اشرف امامی ،علی ،1384 ،تثلیث از دیدتاه ابگ عربی و عبدالکریم جیلی ،معالاات اسالمی ،دانشکده الهیات دانشگاه مشهد ،شماره 67



ولهسگ اوس ریگ ،هرا ،1388 ،فلسهه آباا کلیسا ،ترجمه علی شهبازا ،رم ،دانشگاه ادیان و مباه .



پی رز ،اف.ثی ،1384،یهودیت ،مسیحیت و اسالم ،رم :مرک معالاات و تحقیقات ادیان و مباه



توران ،امداد ،1390 ،حقیقت محمدیه و عیسی مسیح در اندیشه اکهارت وابگ عربی ،رم ،دانشگاه ادیان و مباه



حسگ زاده آملی ،حسگ ،1393 ،ممدالهمم در شرح فصوص الحکم ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ پنجم



خوارزمی ،1303 ،شرح فصوص الحکم ،به اه مام نجی هروا ،تهران ،ان شارات مولی ،چاپ پنجم





A

الجوردا ،فاطمه ،1367،مدخل تثلیث ،دایره الماارف ب رگ اسالمی ،جلد  ،14تهران ،مرک دایره الماارف ب رگ اسالمی.
کونگ ،هانس ،1384 ،تاریخ کلیساا کاتولیک ،ترجمه حسگ رنبرا ،رم ،مرک معالاات و تحقیقات ادیان و مباه .
تندمی نصرآبادا ،رضا ،1392،فیلون اسکندرانی ،رم :ان شارات دانشگاه ادیان و مباه و تهران :سازمان معالاه و تدویگ (سمت).



میلر ،ویلیام مک الوا ،1382 ،تاریخ کلیساا ردیم در امپراتورا روم و ایران ،تهران ،ترجمه علی ن س یگ ،اساطیر



مه اح ،احمد رضا ،سلیمانی ،حسیگ ،رنبرا ،حسیگ ،1393 ،تاالیم کلیساا کاتولیک ،رم ،دانشگاه ادیان و مباه



محی الدیگ ابگ عربی ،1391 ،دف ر دانایی ،ترجمه ساید رحیمیان ،تهران ،نگاه مااصر
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