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  دهيچك
 ین مفھوم در فلسـفه یא. אست ینیو د یم مھم در אכثر مכאتب فلسفیאز مفאھ یכی (λογος)لوگوس

علیـه  _ یسیت عیحیدر مس. خوردیت به چשم میحیو مس یھودیلون ی، در نزد فقیونאن بאستאن، عھدعتی
ده یـ خدאوند نאم) لوگوس(»یכلمه« یدر قرאن ھم و یگرفته שده אست؛ אز طرف یכیبא لوگوس _ אلسאم

ی ت و אسـאم در زمینـه  یحین مسین دو دیאول ب ین نכته خوאه نאخوאه در وھلهیبא توجه به א. שده אست
بـא  _ علیـه אلسـאم  _אمא مفسرאن مسلمאن در אیאتی כه אز عیسی . خوردیبه چשم م یכلمه تשאبھ/لوگوس
تفسیر و ھر گونه صفت אلوھی و אزلـی رא אز وی سـلب   » כن«نאم برده שده، אن رא به معنאی» כلمه«عنوאن
ی אز ھموאره אزلی و אلوھی پندאשـته שـده אسـت و אیـن یכـ     » لوگوس«درحאلی כه در مسیحیت. אندכرده

  . אیدبه حسאب می» כلمه/لوگوس«ھאی אصلی و بنیאدی در مسیحیت و אسאم دربאبتفאوت
  
  .لونیق، فیونאن، عھدعتی یقرאن، כلمه، لوگوس، فلسفه: هاد واژهيكل

  

                                                 
  .19/12/1390: ؛ تאریخ تصویب نھאیی26/04/1389:خ وصولیتאر*. 
  نویسنده مسئول.  1
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  مقدمه
بلכه بـه  . چ כدאم אز אثאر مسلمאنאنینه در قرאن به כאر رفته אست و نه در ھ» لوگوس« یوאژه

ـ ن بאیھمچنـ . אستعمאل שده אست» אهللاכلمة«و » כلمه«یھאאن وאژه یجא د گفـت כـه مقصـود אز    ی
در قـرאن فقـط   . אست (Logos Christology)» بر لوگوس یمبتن یשنאسحیمس«نجאیلوگوس در א

خـورد و  یمذכور به چשم م ینسאء مسئله 171אل عمرאن و  45و39و אن ھم אیאت   هیدر سه א
خته אسـت؛  یرא برאنگ یאدیھא و منאقשאت زو مسلمאنאن محאجه אنیحیخ روאبط مسین אمر در تאریא
، אدعא 1... )مثل تیموتی نسطوری، یوحنאی دمשقی، بطریق یوحنאی אول و (یحیرא متכلمאن مسیز
ل یـ گر چون در אنجید یده שده و אز طرفیخدאوند نאم یכلمه یسیכردند כه چون در قرאن عیم
אن و مسـلمאنאن در  یحین مسـ یשده אست، پس ب یمعرف) لوگوس(خدאوند  یכلمه یز ویوحنא نی
ی אلھیـאت مسـیحی در مـورد    وجود ندאرد و مسلمאنאن ھم ھمאن عقیـده  یچ אختאفینه ھین زمیא

ه بر نظـرאت مفسـرאن   یم بא تכین مقאله قصد دאریمא در א. رא دאرند_ علیه אلسאم_אلوھیت عیسی 
כلمـه در  : م כـه אوאً یمذכور نשאن دھ یهیאسه  یدربאره ین אرאء محققאن غربیمسلمאن و ھمچن

ت אز لوگوس و قرאن یحین بردאשت مسین رאستא بیא وאقعאً در אیא: אًیאت به چه معنאست؟ ثאنین אیא
  א خیر؟یوجود دאرد  یאز כلمه تשאبھ

ـ ھא و אدلوگوس در فرھنگ یשنهیقبل אز ورود به بحث אزم אست به طور مختصر به پ  אن ی
  .שود یאאשאرهقبل אز אسאم 

  
  لوگوس ینهيشيپ

  يونان باستان)الف
در طـول  . مשتق שده אسـت » گویممن می«به معنی »  λεγω«یאسم یونאنی لوگوس אز وאژه

، )argument(بنـאبرאین معـאنی אسـتدאل   . زمאن، אین وאژه معאنی مختلفی بـه خـود گرفتـه אسـت    
ــאر ــه)speech(گفت ــددی)word(، כلم ــریم ،)numerical(، ع ــوزه)esteem(تכ ، )doctrine(، אم

ــین ــتدعא)explanation(تبیـــ ــب)plea(، אســـ ــزאن)proportion(، تنאســـ ، )measure(، میـــ
ی  یونـאنی  برאی אیـن وאژه ) principle(، אصل)reason(عقل) numerical computation(محאسبه

در » כلمـه «ونـאن بאسـتאن و   ی یدر فلسـفه » عقل« یאمא دو معنא )83-84، 2כرفرد( אندبه כאر رفته

                                                 
  . .Newmann, pp. 175-176, 141,144, 24-25: بאره رכ بهدر אین  1.

2 . Kerferd. 
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ونـאن بאسـتאن عمـدتאً در نـزد دو     ی یאستعمאل لوگوس در فلسـفه . دیتر گردبرجسته یسنت سאم

لوگـوس در نـزد   . خـورد یون بـه چשـم مـ   یـ و روאق) م.ق480-540(توسیھرאכل یمכتب فلسف
ھرאכلیتوس به معنאی אصل عقאنی حאכم بر جھאن אست، אحتمאאً وی אن رא به مثאبه نیروی مאدی 

بخשـد و جھـאن بـه    ت כه ھمسאن یא שبیه אتש אست כه به جھـאن نظـم عقאنـی مـی    پندאשمی
שنאسـی،  ی جھאنھرאכلیتوس در زمینه در כل، ).ھمאن(שودی אین نیروی אلھی ھدאیت میوאسطه

بخש بر جھאن به כאر برده لوگوس رא نه به معنאی כאم و گفتאر بلכه به مفھوم عقل و אصل نظאم
ھـאیی بـه אیـن    כه خود وی در قطعـه د وی بא אتש אرتبאط دאرد، ھمچنאنאست و אین אصل در نز

برطبق دیدگאه אو لوگوس قאنون جھـאنی، موجـودی جאویـدאن و ھمگـאنی     . כندمسئله אذعאن می
אید و بאید אز אیـن لوگـوس כـه ھمگـאنی אسـت،      אست و ھمه چیز مطאبق لوگوس به وجود می
 239و  236-235، یخرאسـאن (אیـد ه حسـאب مـی  پیروی כرد و گوש دאدن به لوگوس، دאنאیی ب

  ).50، 2، 1 یھאقطعه
گذאرשـאن زنـون   زیسـتند و بنیـאن  بعدھא روאقیون כه در حدود قرن سوم قبل אز مـیאد مـی   

بود به אحتمאل قریب به یقین مفھوم لوگـوس رא אز ھرאכلیتـوس אتخـאذ    ) م.ق262-334(سیتومی
در ھـر  ). 531/ 1כאپلسـتون،  (אطـون برگرفتنـد  כردند، אمא ظאھرאً عنאصـری ھـم אز אرسـطو و אف   

ی وאسـطه صورت لوگوس در نزد روאقیون به معنאی نظم عقאنی جھאن אست؛ یعنـی قـאنون بـی   
بخש כه در ھمه אשیאء پنھאن אست و نیرویی כه אز بאא بـر زمـین نظـאرت    طبیعی، نیروی حیאت

عقאنی جھאن אسـت כـه در אیـن     به عبאرتی لوگوس در אین مفھوم، بنیאد). 15-9، 1پپین(כندمی
ـ در نھא. שـود ھم تعبیر مـی  (seminal logos)صورت به لوگوس بذرگونه تـوאن گفـت   ت مـی ی

אست כه به אیـن جھـאن نظـم و سـאمאن      »عقل مאبعد אلطبیعی«لوگوس در میאن روאقیون به معنאی
 بخـש ثـאبتی אسـت כـه در پـس     بخשد به عبאرتی لوگوس אصل سאمאن دھنده و אصل نظـאم می

ھאی متغیر و درھم و برھم طبیعت قرאر دאرد و فرאتر אز אین، ھیچ موجـود مطلـق دیگـری    پدیده
نیست و אگر قرאر بאשد برאی روאقیون موجودی به نאم خدאوند در نظر بگیـریم ھمـین لوگـوس    

ـ ون بـه א یـ ی روאقשهیلوگوس و خدאوند در אند یھمאننیمحققאن، א یאلبته به نظر بعض. אست ن ی
ــא ھمــهשــهینظــאم אند ییســت و گــویر نســیم یســאدگ ــوع  ییخــدאی אنھ ــهیאز ن  یאنگــאرگאن

         ).133-138، 2אینگه: بنگرید به(אست (naturalistic monism)یعیطب

                                                 
1 . Pepin. 
2 . Inge. 
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ی אفـرینש یـא   چنאنچه معلوم שد لوگوس در بین فیلسوفאن یونאن بאستאن به معنـאی وאسـطه  

-אلبته بعدھא در فلسفه. خدאوند متعאل نیستی אرتبאط بین جھאن مאدی و אنسאن مخلوق بא وאسطه
مطرح שد כه در אنجא تא  (emanation)ی صدورویژه در نزد فلوطین نظریهی نوאفאطونیאن و به

خـوریم، אمـא   حدودی به مفھوم وאسطه بین خدאوند متعאلی و جھאن مאدی و אنسאن مخلوق برمی
   . ی بررسی مא خאرج אستن אمر אز حوزهیא

  خداوند در يهوديت» یكلمه«)ب
در یھودیت بאیـد بـه אسـتعمאلש در عھـدعتیق و     ) لوگوس(ی خدאوند»כلمه«برאی بررسی  

 یسـאبقه . توجـه כـرد  ) م50م، وفـאت حـدود   .ق20تولد حدود (ھمچنین در نگאه فیلون یھودی
 یعنیم .ق250ت به طور אعم به حدود یھودیق به طور אخص و در یאستعمאل لوگوس در عھدعت

 (Ptolemy II)وس دومیـ ه در زمـאن بطلم یدر אسـכندر  (septuagint)ینیسـبع  یبه زمאن ترجمه
ـ دאبאر، כلمه «یھאق وאژهیمتقدم عھدعت یھאن در قسمتیقبل אز א). 20-19، 1رאسل(گرددیبرم א ی

 یونـאن یبـه لوگـوس    یعبـر » دאبـאر «ن ترجمـه  یאمא در طول א. به כאر رفته بود» dabharא یگفتאر 
כلمـه،  «مאن معـאدل ین در حכمت سلین ترجمه و ھمچنیلوگوس در א یبه عبאرت. نده שدبرگردא
ـ در مجمـوع כلمـه   ). 254، فیلـون ، 2ولفسـون (אست» خدאوند یכلمه«در عبאرאت مכرر» دאبאر א ی
ש به یدאیدر بאب אول سفر پ. אستعمאل שده אست یمتعدد یق در معאنیدر عھدعت) لوگوس(כאم

אنכשـאف و   یبـه عنـوאن وאسـطه    ی، گـאھ )1-3: 1ש، یدאیپ(خوردیصورت فعل אمر به چשم م
پیدאیש، כـل  (ی אفرینש، وسیله)11-10: 55؛ אשعیא،21:3؛ אول سموئیل، 1:15پیدאیש، (ھدאیت

، )18:147؛ 20:107مزאمیر،(כندو به مثאبه אبزאری כه طبیعت رא כنترل می )6:33بאب אول؛ مزאمیر، 
؛ خـروج،  170و154:119مزאمیـر،  (معنאی אمر و خوאسـته אسـت   אوقאت به یبعض. گرددظאھر می

؛ دوم 16:7؛ دوم پאدשـאھאن،  23:1؛ אول سـموئیل،  27:8؛ یوשـع،  5:5؛ تثنیه، 31:15؛ אعدאد، 21:9
) 12:16؛ حכمـت،  20:107مزאمیر، (بخשگאھی שفא). 6:4؛ زכریא، 16:7؛ عאموس، 6:35توאریخ، 

אول سموئیل، (در بعضی אیאت نقש אنכשאف دאرد כאم). 20:9خروج، (نאכ אستو گאھی ھیبت
  ).21:3אول سموئیل، (سאزدی כאم منכשف میو ھمچنین خدאوند خود رא به وאسطه) 7و1: 3

שود כه כאم خدאوند به כرّאت و در مفאھیم متعدد در عھـدعتیق بـه כـאر رفتـه     مשאھده می
ع خدאونـد אسـت؛ ھرچنـد    אست، אمא در כل وجودی مستقل و جدאی אز خدאونـد نـدאرد و تـאب   

                                                 
1 . Russell. 
2 . Wolfson, Philo… 
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ھیچ مفھوم تجسد، حلول و  ی، ول)14:5אرمیא، (بخשدכند و نجאت میכند، ویرאن میقضאوت می

שـود، چـون نسـبت دאدن ھـر گونـه      אز אن مستفאد نمی (hypostasis)تر אز ھمه مفھوم אقنوممھم
ـ در نھא. אسـت  یھودیـت  یپرستگאنهیی بر خאف אندیשه ای،واسطهوجودی مستقل، به ھر  ت ی

 یتجلـ  یאسـت و نـوع  » بـאש «، »כـن «אت مـذכور بـه معنـאی   یتوאن אذعאن כرد כه כلمه در אیم
  .دیאیبه שمאر م (theophany)خدאوند

ھאی یونאنی אن زمאن אز یכ طرف و تعאلیم دیـن یھـود   در تفכرאت فیلون، אلتقאطی אز אندیשه
تـر  ی لوگوس پیچیـده ی وی در بאرهخورد، و به ھمین خאطر אندیשهאز طرف دیگر به چשم می
بـه   یبـא و  یلوگوس در سنت سאم یשهینجא عرضه כرد؛ אمא چون אندیאز אن אست כه بتوאن در א

. שـود یلوگوس پردאخته مـ  یدربאره یمختصر به אرאء و یلین مقאل به طور خید، در אیכمאل رس
ی אرتبאط مثل بـא  یلون دربאرهقبل אز ف. لوگوس فیلون به نوعی بא مثُل אفאطون گره خورده אست

بعضی محققאن معتقد بودند כه مثُل خـאرج  . ی אفאطون مبאحثی درگرفته بود خدאوند در אندیשه
نھאد و برخی  extradeical)(خدאییتوאن نאم برونאز ذאت خدאوند قرאر دאرند כه به אین نظریه می

ھאی وی ھستند כه میعبאرتی אندیשهبرאین بאور بودند כه مثل در درون خدאوند قرאر دאرند، به 
در אین بـین، فیلـون אسـכندرאنی رאه     .دאد intradeical)(خدאییتوאن به אین بردאשت عنوאن درون

-حلی رא مطرح כرد به אین نحو כه عאلم مثُل رא تقریبאً ھمאن لوگوس پندאשت  و بـرאی אن سـه  
אول  یدر مرحلـه   ).28-27، مجوعـه مقـאאت  : فلسـفه ، 1ولفسـون (ی وجودی قאئل שـد مرحله

ھویت אست و אز אزل در ی خدאوند بא ذאت وی ھمی عאقلهلوگوس به مثאبه ذھن خدאوند یא قوه
ـ   ین مرحله لوگوس ھم جھאن عقאنیدر א. قرאر دאرد یذאت و  یאست و ھم مכאن جھـאن عقאن

قـرאر دאرد و در  אست כه خאرج אز ذאت خدאوند  یدوم لوگوس به مثאبه ذھن یدر مرحله. א مثُلی
سـوم   یدر مرحله. دאده אست ین جھאن رא جאیفرאوאن א یھאدهیو א یש جھאن عقאنیدرون خو

نכـه  یعـאوه بـر א  ) جـאمعِ مثُـل  (ن مرحله لوگوسیدر א. אست یو جאر یلوگوس در جھאن سאر
ن خدאوند אن رא وאرد جھאن כـرده  یده، ھمچنیאست כه خدאوند جھאن رא برאسאس אن אفر ییאلگو

-232،325-230ولفسون، فیلون، (عت عمل כندیر طبیتغین אیست تא در دאخل אن به مثאبه قوאنא
مـذכور   یوجـود  یلون لوگوس رא معאدل حכمت قرאر دאده و سه مرحلهین، فیعאوه برא). 328
 یگـر ید یھـא ن و نقשیلوگوس عنאو یبرא ین ویھمچن. ز نسبت دאده אستیحכمت ن یرא برא

                                                 
1 . Wolfson, Philosophy: A Group of…. 
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 یبـرא (כنـیم یمـ  یی כאم אز ذכر אن خوددאرنجא برאی جلوگیری אز אطאلهیدر א ھم قאئل שده כه

  ). به بعد 258ھمאن، : שتر رכ بهیאطאع ب
  

  تيحيلوگوس در مس
، یא به عبـאرت ینخست  یهیجده אیبر لوگوس فقط ھ یمبتن یשنאسحیمس یت، مبنאیحیدر مس

در אغـאز כلمـه بـود، و    «: שودשروع میאست و بא אین אیه ) وحنאیل یאنج(ل چھאرمیאنج یمقدمه
 1ην αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς» כلمه نزد خدא بود، و כلمه خدא بـود 

τον θεον, και θεος ην ο λογος. لوگوس رא אز כجא אخذ כرده  یשهیوحنא אندینכه یدر א
 یبאستאن و برخـ  ونאنی یאن رא در فلسفه یשهیمحققאن ر یبعض. אست אختאف نظر وجود دאرد

 یשـه یوحنـא אند یو به نظر ولفسون ) 87-85، 2جאنستون: بنگرید به(ند یجویم یدر سنت عبرאن
ن یאفـزون بـرא   )308-305، ...ی ولفسـون، فلسـفه  (ت گرفتـه אسـت  یلون به عאریلوگوس رא אز ف

ح رא یمسـ  پولس در رسאאتש. ر نبوده אستیتאثینه אز تفכرאت پولس بین زمیوحنא در אیאحتمאאً 
ـ ھودین در سـنت  یש אز אیرא כه پ یگرفته و تمאم صفאت یכی یبא حכمت אزل ـ وت و بـه ی ژه در ی
ـ یجه مسـ یدر نت. دھدینسبت م یح אزلیمنسوب بود، به مس» حכمت«به  یمتون حכم در  یح אزل

ز به یھمه چ یو یשده כه به وאسطه یمعرف یכس 30:8، אمثאل، 22:7، »حכمت«نگאه پولس مثل 
ـ عאوه بر א). 2:1אن، ی؛ عبرאن6:8אن، ی؛ אول قرنت16:1אن، یכولس(مده אستوجود א כـه  ن، ھمچنـאن ی

؛ 24:7(بخשـد یز نظم میطره دאرد و به ھمه چیز رא تحت سیمאن ھمه چیحכمت در حכمت سل
ـ در א). 3:1אن، ی؛ عبرאن17:1אن، یכولس(כندیف مین سאن توصیح رא به ھمیز مسی، پولس ن)1:8 ن ی

  ). 160-156ھمאن، (שتر رכ به یאطאع ب یبאره برא
ـ وونאن بאستאن بهی یلوگوس رא אز فلسفه یשهیوحنא אندیرسد כه یت به نظر میدر نھא ژه אز ی

چ כـدאم אز  یدر ھـ  یبـه כـאر بـرد כـه قبـل אز و      یدیون אقتبאس כرد و אن رא به مفھوم جدیروאق
ـ א. خـورد یשـم نمـ  אز لوگوس بـه چ  ین بردאשتیאن زمאن چن ینیو د یمכאتب فلسف ن مفھـوم  ی

ی نخست مذכور رא در وھله یשهیوحنא אندی ییگو. א אقنوم אستی  (Incarnation)د، تجسدیجد
بخשی مسیح، כه در وאכنש به تفכرאت و نجאت (original sin)ی گنאه جبلینه به خאطر دغدغه

ــא אســتعمאل כــردیگنوســ ــאء כلیبعــد אز . ھ ــא אب ــیســא یوحن ، )165-110(دین שــھیژوســت یعن

                                                 
 Palmerبه .دربאره متن یونאنی אنجیل یوحنא رכ . 1

2 . Johnston. 
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-145(אنیـ و ترتول) 215-150(ی، כلمنت אسـכندرאن )254-185(جنی، אور)200-130(رنאئوسیא

ن رאستא در وאכنש یوحنא אز تجسد لوگوس دفאع כردند و در אیل یאنج یه بر مقدمهیبא تכ) 220
 یرא به لوگوس نسبت دאدند כه تא حدود یھא و صفאتژه گنوسیאن نقשیوبه تفכرאت אن زمאن به

سـא  یت لوگوس بא אبאء כلیوحنא متفאوت אست و در نھאیل یאنج یبא لوگوس موصوف در  مقدمه
  .به خود گرفت یتریفلسف یجنبه

  
  در قرآن» كلمه«

ی قرאن و تفאسیر، مجאدאت כאمی و عرفאن אز در אسאم عمدتאً در سه حوزه» כلمه«بحث   
توصـیفאتی כـه אز   ) عربـی در نـزد אبـن  (عرفאنویژه در سאحت به. אھمیت زیאدی برخوردאر אست

خصوص אبـאء כلیسـא אز لوگـوس שـبאھت     אنسאن כאمل به عمل אمده به بردאשت مسیحیت و به
ی مذכور فقط به بررسی כلمه در قـرאن و تفאسـیر אכتفـא    אمא در אینجא אز سه حوزه. بسیאری دאرد

توضـیحی دאده  » כلمـه «ی معאنیقبل אز پردאختن به مبאحث قرאنی שאیسته אست دربאره.  שودمی
لغאت معتبر عربی برאی כلمه، و مשتقאتש معـאنی متفـאوتی نسـبت دאده שـده     در فرھنگ . שود
) زخـم (»جُرح«و ھم معنאی » لفظ«برאی כلمه ھم معنאی  אلعربلسאن برאی نمونه صאحب. אست

אی حجאزی אست وאژه و» אللفظه« به معنאی» אلכلِمه«در אین فرھنگ لغت אمده כه . כندرא ذכر می
. אسـت ) بא אو سخن گفـت (»نאطقَهُ«مשتقی אز אن و به معنאی » כאلَمَهُ«שود و می» כلِم«و جمعש 

כلّمـهَ  «و » כلَمـه، تכلِمَـهُ כَلمـאً   «. שودمی» כِאم«یא » כُلوم«و جمعש » אلجُرح«به معنאی » אلכَلمُ«
علیھא אلשـیخ כאسـدَ   «: یא مثل) وح ھستممن مجر(»אنא כאلمٌ«: אست مثل» جرَحُه«به معنאی » כَلمאً

אنّא نقوم علی אلمرضـی و نُـدאوی   «: یא مثאلی دیگر). שیخ بر אن زن مثل שیر زخمی אست(»אلכلیم
: بـه . برאی אطאع بیשتر رכ) (כنیمھאیשאن رא مدאوא میگذریم و زخمھא میمא بر زخمی(»אلכَلمی

  ).»כلمه«ذیل  525-12/522منظور، אبن
در אین فرھنگ لغـت  . نیز برאی כلمه معאنی لفظ و زخمی ذכر שده אست אلوسیطאلمعجمدر 

وی مجـروح و  (» فھو مכلـومٌ و כلـیمٌ  « مثل. אست» جرحُه«به معنאی » כَلَمهُ، כلمאً«ذכر שده כه 
אسـت،  ) بـرאی وی سـخنی گفـت   (» وجّه אلحدیث אلیه«به معنאی»כلّمه تכلیمאً «و ) زخمی אست

. رכ)(نیכو سـخن گفـت  (» تכلّم כאمאً حسنאً«، )بא כאم سخن گفت(»כאمنطَقَ ب«یعنی » تכلّم«
שود כه כلمه در لغـت ھـم بـه    بنאبرאین به خوبی معلوم می). ذیل כلمه 796/אلوسیطאلمعجم: به



 88 شمارة                                  علوم قرآن و حديث -مطالعات اسالمي                                                     104
אینכه چرא כلمه ھم به معنאی زخم و ھم به معنאی سخن . معنאی زخم و ھم به معنאی لفظ אست

  . שوددאر و زخمی میכه بא כאم نאمنאسب خאطر دیگرאن جریحهאست שאید به אین دلیل بאשد 
بـرאی نمونـه   . در قرאن نیز כلمه و مשتقאتש به معאنی و مفאھیم مختلفی به כאر رفتـه אسـت  

سـخن  (»כـאم אهللا «، )31/رعـد (»כُلّـم بـه אلمـوتی   «،)65/یـس (»تُכلّمُنـא «، )143/אعـرאف (כلّمهُ «
نیـز در قـرאن در معـאنی و    » כلمـه «ی خود وאژه. وردخدر قرאن به چשم می) 75/بقره)(خدאوند

گאھی به معنאی سخن אست כه بین אھـل כتـאب و پیـروאن    . مفאھیم مختلفی אستعمאل שده אست
؛ بعضـی  )64/אل عمـرאن (שود כه به سوی אن روی אورندپیאمبر یכی אست و אز אنھא خوאسته می

در بعضـی مـوאرد بـه معنـאی     ). 137/؛ אعـرאف 19/ھود(ی پروردگאر אستموאقع به معنאی وعده
گאھی به معنאی فرمאن پروردگـאر אسـت   ) 100/؛ مومنون129/طه(سخن و گفتאر پروردگאر אست

؛ گאھی אوقאت به مفھوم سخن )6/غאفر(אند، محقق שده אستی כسאنی כه כفر ورزیدهכه دربאره
ت پـאכ  در جאیی نیز به معنאی سخن پאכ  אست כـه مאننـد درخـ   ). 28/زخرف(جאویدאن אست

بـه صـورت   » כلمـه «عـאوه بـرאین،   ). 24/אبـرאھیم (אש در אسمאن אستאש ثאبت و שאخهریשه
در جאھאیی כه به صورت جمع به כאر رفتـه  . نیز אستعمאل שده אست) یعنی כلمאت و כلِم(جمع

، سـخنאن و گفتאرھـאی   )64/یـونس (ھـאی خدאونـد  ، وعـده 37/بقـره (گאھی بـه معنـאی ھשـدאر   
نیـز در بعضـی   » כلِـم «. אست) 177/؛ אنفאل27/؛ כھف115/؛ אنعאم12/م؛ تحری27/یونس(خدאوند

כردند و به אیـن  موאرد به معنאی عبאرאت و سخنאن خدאوند אست כه یھودیאن אن رא جא به جא می
אی بـه معنـאی   در אیه). 41/؛ مאئده13/؛ مאئده64/نسא: برאی نمونه(אند دلیل در قرאن سرزنש שده

  ). 10/فאطر(رود ه כه به سوی خدאوند بאא میسخنאن پאכیزه به כאر رفت
שود כه כلمه و سאیر مשتقאتש در قرאن در معאنی و مفـאھیم متعـددی אسـتعمאل    مשאھده می

تعـאلی دאلـت دאرنـد    به نظر عאمه طبאطبאیی כلمه و כلمאت در قرאن بر ذאت بـאری . שده אست
כאمאً אשכאرא بر ذאت خدאوند دאلت  אفتد مگر אینכهאی אتفאق نمییعنی ھیچ چیزی و ھیچ وאقعه

تر به نظر وی כلمـه  به عبאرتی وאضح. ی אوستשود כه כلمهدאשته بאשد، אز אین حیث گفته می
در عرف و אصطאح قرאن مخصوص אموری אست כه دאلتש بر ذאت خدאوند אשכאر و وאضـح  

  ).  679-677/ 13طبאطبאیی، (אست
. بא אحترאم فرאوאنی یאد כرده אست_ علیه אلسאم_یسی שאیאن ذכر אست כه در כل، قرאن אز ع

ھאی مدنی ذכر שـده  نאم و אلقאب وی روی ھم رفته سی و چھאر بאر در قرאن و عمدتאً در سوره
אز جمله (مسيح: درمجموع، در قرאن שש لقب مھم و عمده به وی نسبت دאده שده אست. אست
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/ نسـאء ( عبـد، )31، 30/ ؛ توبـه 75، 72، 17/؛ مאئده172، 171، 157/ ؛ نسאء39 /אل عمرאن: در

، )12/ ؛ تحـریم 171/ نسـאء (روح، )75/؛ مאئـده 175/ نسאء(رسول، )31، 30/ مریم(نبى، )172
رسد در אیאتی כه ن نכته אزم אست כه به نظر مییذכر א). 171/ ؛ نسאء45، 39/אل عمرאن( كلمه

بین توصیفאت لوقא و تא حدی سفر به כאر رفته تשאبھی » روح«لقب _ علیه אلسאم_برאی عیسی 
 45و39ی כه ذכر שد در سه אیهھمچنאن). 45-30/ 1پریندر(خوردپیدאیש אز روح به چשم می

در نگאه אول אیـن سـه אیـه    . ھمאنی عیسی و כلمه אשאره שده אستنسאء به אین 171אل عمرאن و 
دلیل در אینجـא نخسـت   ی عقאید مسیحیت دربאب لوگوس ھستند؛ به ھمین ظאھرאً تدאعی כننده

و  כنـیم به نظرאت مفسرאن مسلمאن و سپس به אرאء پژوھשگرאن غربی در אیـن بـאره אשـאره مـی    
ی عیسـی بـه כـאر    כه در قرאن دربאره» כلمةאهللا«به אین پرسש بنیאدین כه אیא م כرد یتאש خوאھ

  . رفته به ھمאن معنאی لوگوس مسیحیت אست یא خیر؟ پאسخی منאسب بیאبیم
  

  ی كلمهمفسران مسلمان  درباره نظرات
علیـه  _رא ھمـאن عیسـی   » כلمـةאهللا «אل عمـرאن   39ی در تفسیر אیـه ) 538-467(زمخשری

دאنـد  رא אین  مـی » כلمه«به _ علیه אلسאم_گیرد و علت مسمی שدن عیسی در نظر می_ אلسאم
زون بـرאین بـه   אف. و نه چیزی دیگر به وجود אمد» כن«ی خدאوندی כلمهכه وی فقط به وאسطه

» حویـدره «ی שود כلمهכه مثאً گفته میھم نאمیده שده ھمچنאن» כتאب«אینجא ر نظر وی כلمه د
ھمین سوره نیـز عیسـی    45ی وی כلمةאهللا رא در אیه. ی بلند بאאیی אستو منظور אز אن قصیده

دھـد و  گیرد ولی دربאب علت כلمه نאمیده שدن عیسی در אیـن אیـه توضـیحی نمـی    در نظر می
-ی علوّ مقـאم وی مـی  ی عیسی به כאر رفته، نשאنهאلقאبی رא כه در אین אیه و אیאت بعدی دربאره

-نیز به معنאی عیسی تفسیر مـی رא  171/כلمه در نسאء). 279-278و   276/ 1، یزمخשر(دאند
و  אیدאند یعنی عیسی بدون ھیچ نطفهی تولد אو میכند و علت כلمه نאمیده שدن وی رא طریقه

  ). 460 ھمאن،(به وجود אمد» כن« ی אمربه وאسطه
 45و39ی در دو אیـه _ علیه אلسאم _ھم علت כلمه نאمیده שدن عیسی ) 548. ف(طبرسی

ی دאند به عبאرتی خلقـت عیسـی بـه وאسـطه    אل عمرאن رא تولد بدون پدر و ھאدی بودن وی می
-אهللا ھدאیت مـی כه بא כאمھمچنאن שدندبوده و دیگر אینכه مردم بא وی ھدאیت می» כن«یכلمه

                                                 
1 . Parrinder. 
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ی כـن و ھـאدی   نسאء رא نیز به تولد عیسی بא وאسـطه  171ی אیه). 81و  72/ 2، یطبرس(یאفتند

  ). 300، ھمאن(כندبودن وی تفسیر می
بـه  » כلمة مـن אهللا «אل عمرאن در توضیح عبאرت  39ی در تفسیر אیه) 606-544(فخر رאزی

» כتאب«אبوعبیده אست כه به نظر وی مرאد אز כلمه در אینجא  گفته قول אول. כنددو قول אשאره می
قول دوم כه نظر جمھور אست אیـن אسـت כـه    . ی بلند بאאیی אستאست و مقصود אز אن قصیده

در אینجא عیسی אست و علت כلمه نאمیده שدن وی رא چندین عאمـل معرفـی   » כلمه«مقصود אز 
ی پدر صورت گرفته به چون خلقت وی بدون وאسطه אست» כلمة من אهللا«عیسی ) אلف: כندمی

عیسـی در כـودכی   ) و אو نیز بאفאصله بـه وجـود אمـد؛ ب   ) بאש(» כن«عبאرتی خدאوند گفت 
ھمچون متכلمی بאلغ و زبردست به تכلم אغאز כرد، خدאوند در כودכی به وی כتאبی عطא כرد و 

ی معـאنی و حقـאیق   אفאضـه כننـده  כه כلمه ھمچنאن) به ھمین خאطر כلمه نאمیده שده אست؛ پ
כرد و به אین علت כلمـه نאمیـده שـده    طور عیسی نیز به אسرאر و حقאیق ھدאیت میאست ھمین
در כتب אنبیאء قبل אز عیسی به وی بשאرت دאده שـده אسـت و ھنگـאمی כـه عیسـی      ) אست؛ ت

در . سـت ظھور כرد گفته שد وی ھمאن כلمه אست پس כلمةאهللا و روح אهللا אسـم علـم عیسـی א   
تولد بدون پـدر  : כندھمین سوره علت نאمیده שدن عیسی به כلمه رא دو دلیل ذכر می 45ی אیه

بא אین مضمون כه عیسی به خאطر כثرت بیאنאتש و دفع שبھאت و تحریفאت . و ھאدی بودن وی
( אهللا سبب ظھور כאم خدאوند אست پس چندאن بعید نیست כه وی به כلمه مسمی گرددאز כאم

כنـد یعنـی   نسאء رא به تولد بدون پدر عیسی تفسیر می 171ی אیه). 447و  441/ 2، یرאز فخر
  ). 348/ 3، ھمאن(و عیسی به وجود אمد» כن«خدאوند گفت 
אل عمرאن رא عیسی در نظر گرفته و به نظـر    39ی نیز כلمةאهللا در אیه) 685متوفی (بیضאوی

-אلبته אحتمאل می. بدون پدر به وجود אمده אستوی عیسی به אین خאطر כلمه نאمیده שده כه אو 
אز  45ی در تفسیر אیه. ی بلند بאאیی ھم بאשددھد כلمه در אینجא שאید به معنאی כتאب و قصیده

در نظر گرفته و علت مسمی שدن عیسی به כلمه _  علیه אلسאم _אل عمرאن نیز כلمه رא عیسی 
-در تفسیر אیه). 19و  17/ 2، یضאویب(دאندمیرא ھم تכلم وی در כودכی و ھم ھאدی بودن אو 

  ). 130، ھمאن(כندو אلوھیت عیسی رא رد می» אبن بودن«دھد אمא نسאء توضیحی نمی 171ی 
رא به نقل אز אبن عبאس و » כلمةمن אهللا«אل عمرאن،   39ی در تفسیر אیه) 701-774(אبن כثیر

دھد و عبאرت כلمةٍ منـه در  אین توضیح نمیگیرد و بیשتر אز دیگرאن، عیسی بن مریم در نظر می
در تفسیر ). 364-363/ 1ر، یכثאبن(כندتفسیر می» כن فیכون«ھمین سوره رא به معنאی 45ی אیه
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כند و معتقد אسـت  تفسیر می» כن فیכون«رא نیز به معنאی» כلمته אلقאھא«نسאء عبאرت  171ی אیه

خدאوند אز روحש بر مـریم دمیـد و عیسـی بـه     כه جبرئیل כلمه رא بر مریم نאزل כرد و به אذن 
نאمیـده  » روح منـه «و » כلمـةאهللا «وجود אمد و چون تولد عیسی بدون پدر صورت گرفـت، وی  

  ). 590-589/ ھمאن(שده אست
در ) ع(אل عمرאن به معنאی عیسی 45و  39نیز כلمه رא در אیאت ) 710متوفی (محمود نسفی

ی تولـد وی دאنسـته بـه عبـאرتی، وی     رא طریقـه  نظر گرفته و علت مسمی שدنש به אین لقـب 
علـت כلمـةאهللا نאمیـده     171در نسאء، ). 158-156/ 1، ینسف(و بدون پدر به وجود אمد» כن«بא

כـه  כند ھمچنאندאند یعنی خدאوند بא وی مردم رא ھدאیت میשدن عیسی رא ھאدی بودن وی می
  ). 265ھمאن، (כندبא כאمש ھدאیت می

ـ ز כلمـه رא در א یـ ن) ש1360-1281(ییعאمه طبאطبא  یאل عمـرאن بـه معنـא    45و  39אت ی
نجـא بـه مفھـوم بשـאرت     یכـه כلمـه رא در א   یدر نظر گرفته و قول כسאن_ علیه אلسאم _ یسیع

 یسـ یאسـت چـون ع  » כن«یאت به معنאین אیכند و معتقد אست כلمه در אیאند رد مقلمدאد כرده
 171ی ر אیـه یدر تفسـ ). 303-301؛ 276-275 /3، ییطبאطبـא (بدون پدر به وجود אمده אسـت 

ره در یل אزدوאج و غیאز قب ینכه אسبאب عאدیرא بא אیכند زیقلمدאد م» כن«ینسאء כلمه رא به معنא
، ھمـאن (بـאردאر گשـت   یسـ یبـه ع  یم אلقאء שـد و و یאن نبود، אمא כلمه به אمر پروردگאر بر مریم
5/244  .(  

مאند כه אوאً ھمگی بא معتبر مسلمאن שכی بאقی نمیبא توجه به تفאسیرھفت مفسر مשھور و 
אنـد ثאنیـאً علـت    ی مورد بحث אשאره כردهھمאنی כلمه و عیسی در سه אیهאندכی אختאف به אین

ی تولد و ھאدی بـودن وی و تכلمـש   به כلمه رא طریقه_ علیه אلسאم _مسمی گردیدن عیسی 
عمرאن خلقت عیسـی   ی אلسوره 59ی نאد به אیهאند و به אین دلیل بא אستدر כودכی تفسیر כرده

به عبאرتی در אین אیאت ھرچند عیسی כلمه نאمیـده שـده و   . אندرא שبیه خلقت אدم قلمدאد כرده
כه گذשت در نگאه אول שبیه אرאء مسیحیאن دربאب لوگوس אست؛ אمא مفسـرאن، כلمـه رא   ھمچنאن

אلبته بـه نظـر بعضـی محققـאن     . אندفسیر כردهی خدאوند تیא אمر خאقאنه» כن«در אیאت مذכور به
غربی، כلمه در אیאت مورد بحث عـאوه بـر معنـאی כـن بـه مفھـوم عھـد و میثـאق אلھـی ھـم           

در ھرصورت כلمه در אین אیאت خوאه به معنـאی כـن و خـوאه بـه     ). 541-1/518ردשیت(אست
بـه عبـאرتی   . مفھوم عھد و میثאق אلھی بאשد به وضوح بא عقאید مسیحیאن سنتی در تبـאین אسـت  

                                                 
1 . Radscheit. 
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אی אز خدאوند معرفی כرده و بـرאی وی نسـبت بـه سـאیر     تر، ھرچند قرאن عیسی رא כلمهوאضح

ی سـنتی  אمیـزی یـאد כـرده، אمـא عقیـده     אلقאب تכـریم  אنبیאء אحترאم بیשتری قאئل אست و אز אو بא
  .כندمسیحیت رא مبنی برאینכه وی تجسد یאفته و אقنومی אلھی و אزلی אست، تאیید نمی

پژوھאن غربی بא وجود تفאوت بنیאدی بین بردאשـت قـرאن אز כلمـةאهللا و    به نظر برخی אسאم
، در سـه  ) 7: 1( و یوحنא)  35و 13-11: 1(ی مسیحیאن دربאب لوگوس، تאثیرאتی אز لوقא عقیده
حتی بـه نظـر بعضـی    . )310-304، فلسفه علم כאم، 1ولفسون(ی مذכور قرאن مשھود אستאیه

نسאء بین روح و כلمه و عیسی، عینیت صورت گرفته אین אمر یـאد   171ی محققאن چون در אیه
در ) لوگوس(چون כلمه אمא) 29/ 1، 1، بخש 2سویتمن(אور نظرאت אبאء כلیسא در אین بאره אست

توאن گفت אن שبیه بردאשت یوحنא אز لوگوس نیست به به כאر رفته پس می» כن«قرאن به معنאی
ی مسـیحیאن دربـאب   ، عقیـده 115/ ؛ بقـره 36-35/ ؛ مریم73/ ھאی مאئدهخصوص כه در سوره

  .تثلیث و تجسد و אبن بودن عیسی رد שده אست
  

  ان درباب كلمهيطوری نسن ديدگاه قرآن وعقيدهيتشابهى ب
. כنـد در قرאن نظرאت چשمگیری אرאئه می» כلمةאهللا«دربאب  ینאم تومאس אوשאگنسبه یمحقق

» כـن «אوאً به نظر وی تفאسیر مفسرאن مسلمאن مبنی بر אینכه כلمه در אیאت بحث שده به معنאی
. אسـت در ذھـنש دאשـته   _ صلی אهللا علیه و אله وسلم_אست به ھمאن مفھومی نیست כه محمد

بאשـد در אیـن صـورت    » כن«ن بאور אست כه אگر כلمه بر طبق نظر مفسرאن ھمאنیبر א یאً ویثאن
. ) 20-29، 3אوשאگنسـی (بאید گفت بردאשت قرאنی שبیه عقאید نسطوریאن دربאب لوگوس אست

به نظـر  . جאلب אست כه یوحنאی دمשقی نیز در قرن ھفتم میאدی به אین نכته אשאره כرده אست
ھـא و  אریوسـی  بـه تـאثیر אز یھودیـאن، مسـیحیאن،    _ صلی אهللا علیه و אلـه وسـلم  _ محمدیوحنא، 

ھא אعتقאد ی توحید مطلق، אز אریوسیھא عقیدهאز یھودی ؛ھא بدعت خویש رא بنیאد نھאدنسطوری
. אلقدس و אز نسطوریאن אعتقאد به אنسאن بودن مسـیح رא אخـذ כـرد   به مخلوق بودن כلمه و روح

بـه  ). 73، 4سـאھאس (א نیز معتقد بودند כه مسیح صرفאً یכ موجود אنسאنی אستھچون نسطوری
صـلی אهللا  _ ویژه بر قرאن محتمل אست چون قبل אز محمـد لحאظ تאریخی نیز تאثیر نسطوریאن به

                                                 
1 . The Philosophy of the Kalam. 
2 . Sweetman. 
3 . O’shaughnessy. 
4 . Sahas. 
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ھא ، כلیسאی مونوفیزیست)مَلכאئیאن(ی אصلی כلیسאی سلطنتی بیزאنسسه فرقه_علیه و אله وسلم

عربستאن حضوری پررنگ دאשـتند و در אیـن میـאن نسـطوریאن ظـאھرאً       و כلیسאی نسطوریאن در
رد אلوھیت عیسـی אیـن    ی نسطوریوس عאوه برمھمترین عقیده. تאثیرگذאرتر و پرنفوذتر بودند

حאمـل  ( (christokos)یبرאی مریم بאכره כلمه) حאمل خدא( (theotokos)یبود כه به جאی وאژه
پس بא توجه به אقرאر یوحنאی دمשقی در  .)28-2 /1، 1بخש سویتمن، (بردرא به כאر می) مسیح

_ صلی אهللا علیه و אله وسـلم _ قرن ھفتم میאدی و حضور نسطوریאن در عربستאن قبل אز محمد
כند כه خودש ھم אذعאن میویژه ھمچنאنی אوשאگنسی قאبل تאمل אست بهتوאن گفت فرضیهمی

אند و بـه نسـطوریאن در אیـن    אשאره כرده 1ھאھא و سאبلیאכثر محققאن در אین بאره به تשאبه אبیونی
بאשـد در  » כـن «خאصه به نظر وی אگر כلمه در قرאن به معنאی. بאب چندאن توجھی نשده אست

אین صورت دقیقאً שبیه تعאلیم نسطوریوس دربאب مאھیت כلمه אست و برאی אین منظور قولی אز 
אورد بـא אیـن مضـمون כـه     مـی  2אبوאلبرכـאت אی متعلق به قرن ھשـتم ھجـری بـه نـאم     نویسنده

כنند و بر אین بאورند כه כلمه به عنوאن אمر در رحـم  خدא بودن عیسی رא رد می) نسطوریאن(אنھא
بـه نظـر אوשאگنسـی    . مریم جـאی گرفـت و وی حאملـه گשـت و عیسـی مسـیح تولـد یאفـت        

                                                 
. ویـژه אیـین ختنـه پאیبنـد بودنـد     אیند یعنی مسیحیאنی כه به שریعت یھودی بـه جزو مسیحیאن یھودی به حسאب می (ebionites)ھאאبیونی  1.

כردنـد،  زאیـی رא رد مـی  ھא بאכرهאیرنאئوس، אبیونیبرطبق אظھאرאت . ی אین گروه ذכر כرده אستאیرنאئوس אولین שخصی אست כه אنھא رא در زمره
כردند و پـولس قـدیس رא   אوردند و אز میאن אنאجیل تنھא אز אنجیل متی אستفאده میپאیبند שریعت یھودی بودند، אز جمله אیین ختنه رא به جאی می

ـ       . ھم قبول ندאשتند  (Epiphanius)، )315-403(אپیفـאنوس . دنویسندگאن بعدی مسیحی כـم و بـیש ھمـین نظـرאت אیرنـאئوس رא بسـط دאدن
. دھـد وی سرאغאز אین فرقه رא به زمאن تصرف אورשلیم یعنی ھفتאد میאدی نسبت مـی . ی אنھא به دست دאده אستھאی مفصلی رא دربאرهگزאرש

-دھند و بر אزدوאج تאכید مـی שو میزنند و به طور אیینی خود رא שست و כند כه אنھא אز معאשرت بא غیر یھودیאن سربאز میאپیفאنوس אذعאن می
-שنאسی بر منשא אنسאنی عیسی تאכید مـی ی مسیحدربאره. خوאری روی אورده بودندبא אین حאل منכر قربאنی بودند و به ھمین خאطر به گیאه. כنند

שنאسـی در אنجیـل متـی رא بـه כنـאر      ی אپیفאنوس به ھمین علت مبאحث فرשتهכردند یعنی وی אز یوسف و مریم به دنیא אمده אست و بنא به گفته
  .Horrel, 154-155: به. برאی אطאع بیשتر رכ. نھאده بودند

. وی در אوאسط قرن سـوم مـیאدی در مصـر علیـא אسـقف بـوده אسـت       . ھستند (Sabellius)منسوب به سאبلیوس  (sabellianism)ھאسאبلی
نאسـאزگאر אسـت، مجـزא بـودن سـه שـخص       ) توحیـد (بא یگـאنگی خدאونـد  ی تثلیث ی مسیحیت رسمی دربאرهسאبلوس بא אین فرض כه عقیده

אلقـدس  אש گאھی پدر، پسـر یـא روح  وی معتقد بود כه خدאوند فقط یכ שخص אست منتھא در تجلی. رא رد כرد) אلقدسپدر، پسر و روح(אلھی
» כـש معتقـدאن بـه پـدر رنـج    «دلیـل پیـروאن وی رא  به אین . به عبאرتی خدאوند یכ אقنوم یא یכ ذאت بא سه אسم متفאوت אست. نאمیده שده אست

(patripassions) گونـه כـه   ظאھرאً אن. אلبته سאبلیوس אین عقیده رא رد כرد. אند؛ چون معتقد بودند כه پدر بر روی صلیب رنج כשیدنیز نאمیده
ھرچند عقאید سאبلیوس بـא  . یאبدز پدر صدور میگفت وی אدאد כه پدر ھمאن پسر אست بلכه میאید، وی تعلیم نمیھאی אپیفאنوس برمیאز نوשته
 (Blunt, 667) .אلنھرین و روم حضور دאשتندھאیی در بینھאیی موאجه שد אمא در ھر صورت در قرن چھאرم میאدی ھنوز سאبلیمخאلفت

אز אمـرאی  ) ق725(رس منصوری دوאدאرאلدین بیبאلریאسة، مسیحی قبطی و دبیر رכنملقب به שمس) م1324/ق724(ھبةאهللا بن כبر אبوאلبرכאت.  2
אنـد  بعضی منאبع وی رא پزשכ ھم معرفی כرده. گیری כرد تא ھموאره در خدمت כلیسא بאשدאبن כبر بعدھא אز שغل دبیری כنאره. مصر بوده אست

 אلسُـلّم אلכبیـر  فرאگیـر بـودنש بـه     عربی رא نگאשته כه بـه خـאطر  _ھאی قبطینאمهترین وאژهوی یכی אز جאمع. אمא ظאھرאً אین نظر، پذیرفته نیست
אین כتאب بیست و چھאر فصل دאرد و بـه مسـאئلی ھمچـون توحیـد و     . אست مصبאح אلظلمة و אیضאح אلخدمةترین אثرש אمא مھم. معروف אست

: بـه . بیשـتر رכ بـرאی אطـאع   . אنـد אفزون برאین، به وی כتـب دیگـری نیـز نسـبت دאده    . مربوط אست...  تثلیث و שرح حאل بزرگאن مسیحی و 
  .506-507/ 4، אلمعאرف بزرگ אسאمیدאیرة، »אبن כبر«رאزپوש، 
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ـ שنאسـی אאقل אطאعאت مسیح_صلی אهللا علیه و אله وسلم_محمد כ نسـطوری אخـذ   אש رא אز ی

כرده و ھمچنـین אطאعـאت وی در אیـن زمینـه نـه برگرفتـه אز כتـאب مقـدس بلכـه אز منـאبع           
-نאگفته نمאند כه به نظر محققאن غربی، بعضـی دאسـتאن  ). 34-35אوשאگنسی، (אپوכریفאیی אست

ھאیی כه در قرאن به عیسی نسبت دאده שده نیز برگرفتـه שـده אز אنאجیـل و متـون אپوכریفـאیی      
در אیـאت  » כلمـةאهللا «ن بردאשت قرאن אزیبאید گفت به رغم تשאبه ظאھری ب). 62، 1توتولی(אست

ی مسیحیאن دربאب لوگوس، אین دو مقوله صرفאً به لحאظ ظאھری و صوری مورد بحث و عقیده
ویـژه  بـه . שبیه ھم ھستند و به لحאظ אعتقאدی و محتوאیی بאھم تفאوت عمیق و بنیـאدینی دאرنـد  

אنسאن معتقد بودند؛ یعنی אینכـه אتحـאد لوگـوس بـא     -ھرچند به אتحאد لوگوس 2نאینכه نسطوریא
אنسאنیت عیسی אز نوع אتحאد جوھری نیست بلכه אز نوع שرאفت و אحتـرאم אسـت؛ بـه عبـאرتی     

-214ھوשـنگی،  (3عیسی مسیح אنسאنی אست כه لوگوس یא خدאوند در אو سـאכن שـده אسـت   
وאضح אست برאی عیسی دو عنصر אلوھی و אنسـאنی  כه ، אمא در ھر صورت، ھمچنאن)218،223

אلبته بא . قلمدאد שده אست عیسی صرفאً אنسאن و بنده) 171/نسאء(כه در قرאنقאئل بودند در حאلی
وجود אین אختאف و تفאوت، ھنگאمی כه مسلمאنאن در אثر فتوحאت، ھر چه بیשتر بـא مسـیحیאن   

نھא تאقی جאلب توجھی به وجود אمد و بـא ھـم   در تمאس قرאر گرفتند אز لحאظ فכری نیز بین א
ی כلمـةאهللا  ی אین مبאحث مسئلهאز جمله. ی موضوعאت مختلفی منאظره و مجאدله כردنددر بאره

در אینجא אز  .ھא و منאظرאت چשمگیری رא برאنگیخته אستدر قرאن אست כه אز ھمאن אغאر محאجه
در مجאل و مقאل دیگری به אین بحث مھم שود و پردאختن به مبאحث כאمی כلمه خوددאری می

صـلی אهللا علیـه و   _توאن אحتمאل دאد כه در عربستאن زمאن محمددر نھאیت می .خوאھیم پردאخت
بوده و به ھمین خאطر در قرאن بدون _ علیه אلسאم_כلمةאهللا لقب رאیجی برאی عیسی_אله وسلم

                                                 
1 . Tottoli 

دאد כـه  تعلیم مـی  (Apollinarius)، )م392. ف(در אن زمאن אپولینאریوس. ی نسطوریوس در وאقع אز قرن چھאرم میאدی שروع שدمنאقשه  2.
. אسقف قسطنطنیه بود به مخאلفت بא אین عقیده برخאست و عכس אن رא تعلـیم دאد  428כه אز سאل  نسطوریوس. مسیح فقط یכ אقنوم אلھی دאرد

אز نسطوریوس אنتقـאد   (Cyril)بא אین حאل بعدھא متאلھאن אسכندریه به رھبری سیریل. אنسאنی و אلھی: وی گفت مسیح دو جوھر و دو אقنوم دאرد
بـه   (Eutyches)ویژه אتیכسبא אین وجود، بعد אز مدتی پیروאن مכتب سیریل به. م כردندمحכو 421و عقאید وی رא در שورאی אفسس در سאل 

 )אنگـאرאن ذאتتـכ (ھـא طور אفرאطی ھم به نسطوریه وאכنש نשאن دאدند و ھم تعאلیم אپولینאریوس رא אتخאذ כردند אز אین به بعد אنھא به مونوفیست
وی אول عقאید ھر دو گرو אفرאطی رא محכوم כرد و אین אموزه כه مسیح، یכ אقنـوم אمـא   در שورאی כאلسدون پאپ لئ 451در سאل . معروف שدند

  .Russell, Jeffrey 22: به. رכ. ی رسمی כلیسאی כאتولیכ قرאر گرفتدאرد جزو אعتقאدنאمه) אلھی و אنسאنی(دو جوھر
כـه یכـی אز   ) م524-480(بـرאی مثـאل، بوئتیـوس   . سـت ی نسطوریوس אز ھمאن אغאز در جھאن مسیحیت مخאلفـت שـده א  אلبته بא אین אموزه  3.

אقنوم אلھی و אنسאنی دאשته بאשد، در نھאیت به אین معنאست כه אتحـאد وی بـא    دوאگر مسیح نویسندگאن متقدم مسیحی אست بر אین بאور אست כه 
تـوאن  یب بא אلوھیت متحد שـده، پـس مـی   אست و אگر אنسאنیت مسیح אز نوع ترכ (juxtaposition)) ترכیب(خدאوند אز نوع אختאط و אمتزאج

   (Boethius, chap. 4, p. 32).אست (nothing)بنאبرאین مسیح عدم. گفت אز ترכیب אنھא ھیچ چیزی به وجود نیאمده אست
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به כאر رفته כه אلبته ھمین مسـئله  ھیچ قصد و غرضی و بدون توجه به بאر معنאییِ אین אصطאح 

نאگفته نمאنـد   .ھאی فرאوאنی رא برאنگیخته אستنیز در میאن مسیحیאن و مسلمین مبאحث و محאجه
یכی گرفته שده بא لوگوس در مسیحیت و _ علیه אلسאم_ כه ھرچند כلمه در قرאن כه بא عیسی

אز שـאگردאن نظـאم معتزلـی یعنـی     אمא بعدھא دو تن بردאשت مسیحیאن אز אن כאمאً متفאوت אست 
כلمـه رא بـه ھمـאن معنـאیی قلمـدאد כردنـد כـه         אن،یحیر אز مسـ یبه تאث خאبط و فضل حدثیאبن

 یعنیم یאین دو שخص معتقد بودند כه جھאن دو خאلق دאرد؛ یכی قد. بردندمسیحیאن به כאر می
ن به وאسطه وی ی خدאوند، مسیح عیسی بن مریم אست כه جھאכلمه. خدאوند و دیگری حאدث

ح یمسـ  یسـ یدر سوره فجـر ع  22ه یخلق שده אست و אحمد אبن خאبط معتقد بود כه مصدאق א
 یسـ یز عیـ رא ن» خدאوند אدم رא به صورت خود خلق כـرد «ثیمصدאق حد ین ویאست و ھمچن

ھـא رא  אمـت אعمـאل אنسـאن   یح در روز قین بאور بـود כـه مسـ   یبرא ین ویھمچن. دאنستیح میمس
אفزون برאین، بא وجود رد و אنכـאر אزلیـت و אلوھیـت    ). 198-197/ 4حزم، אبن(כندیمحאسبه م

ی لوگـوس مسـیحیت، قـرאن رא    لوگوس مسیحیت، مسلمאنאن אز ھمאن نخست به تאثیر אز אموزه
قدیم و نאمخلوق قلمدאد כردند و تقریبאً تمאم مسلمאنאن אز אغאز قرن سوم ھجری אیـن عقیـده رא   

ھא رא برאنگیخت چون به نظر אین אمر به نوبه خود مخאلفت معتزلی). 59-58، 1نولدوכه(دپذیرفتن
دאر سـאختن وحـدאنیت   وאر כאم به خدאوند چیزی نبـود مگـر خدשـه   אنھא אنتسאب صفت אنسאن

در مقאبل، אשאعره به قدیم بودن قرאن אعتقאد دאשتند و به مرور، ھمین منאقשـאت بאعـث   . خدאوند
می به طور جدی مورد توجه قرאر گیرد به عبאرتی כـאم כـه در   ی כאم در כאم אسאשد مسئله

שد رفته رفته به طور جدאگאنه مورد بحث قرאر گرفـت  אغאز در بحث صفאت خدאوند مطرح می
در ). 100-97، 2گولـدزیھر (و כאنون توجه بحـث در אینجـא حـאدث و قـدیم بـودن قـرאن שـد       

. بودن כلمه و אنכאر אلوھیت وی אستھرصورت عقیده غאلب در سنت אسאمی تאכید بر محدَث 
به . رسد به ویژه در سאحت כאم שכאف عمیقی بین دو دین אیجאد כرده אستאین אمر به نظر می

שنאسـی غیـر ممכـن    عبאرتی گفت و گوی אسאم و مسیحیت در حوزه כאم אאقل دربאب مسیح
حتـی در قلمـرو    שنאسی مبتنی بـر لوگـوس  כه گذשت مبאحث مسیحبא אین حאل ھمچنאن. אست

طور כه ذכر כردیم ھرچنـد در  כאم بر برخی אزمتכلمאن مسلمאن تאثیر گذאשته אست و بאز ھمאن
در نظـر  » כـن «بـه معنـאی  ) 171/ ؛ نسאء45و39/ אل عمرאن(שنאسیقرאن، כلمه در سه אیه مسیح

                                                 
1 . Noldeke. 
2 . Goldzeher. 
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אم ی لوگـوس مسـیحیت در כـ   توאن אز بאزتאب אمـوزه گرفته שده אمא بא توجه به ھمین אیאت می

  ). 77، 1ونزبرو(אسאمی אن ھم بیשتر در معنאی فیلونی و نه تثلیثی بحث כرد
  
  گيرینتيجه

-שنאسی مبتنی بر لوگوس در قرאن یא به عبـאرتی دیگـر אیـن   پس در نھאیت بאید گفت مسیح
ی مورد بحث فقط به لحאظ ظـאھری و صـوری   و כلمه در سه אیه_ علیه אلسאم_ ھمאنی عیسی

ت אز لوگوس שبאھت دאرد אمא بـه لحـאظ محتـوאیی و عقیـدتی כـאمאً بـא אن       به بردאשت مسیحی
مـد نظـر אسـت و    » כـن «نאمیده שـدن عیسـی  ) لوگوس(چرא כه در قرאن אز כلمه. متفאوت אست

ی אلوھی و אقنوم بودن وی به وضوح שود و جنبهبنאبرאین ھیچ مفھوم אلوھیت אز אن مستفאد نمی
אمـא در  . אی אز بندگאن خدאونـد אسـت  ثل سאیر אنبیאء و بندهرد שده אست و عیسی حدאכثر نبیی م

تـر אز  שود و مھـم ھمאنی عیسی و لوگوس، אلوھیت و خدא بودن وی مستفאد میمسیحیت אز אین
שאیאن ذכر אست כه . گשته אست» متجسد«قلمدאد שده و» אقنوم«ھمه لوگوس در אلھیאت مسیحی

ز وی چنـین بردאשـتی אز لوگـوس در ھـیچ     تجسد لوگوس بدعت یوحنא אست به عبאرتی قبل א
ی אول خورد و אحتمאאً وی אین بدعت رא در وھلـه כدאم אز مכאتب فلسفی و دینی به چשم نمی

نه به خאطر سنگینی گنאه بשر כه در وאכنש به تفכرאت گنوسیאن و به منظور منכשـف سـאختن   
ی مאیـه بخשـی عیسـی، بـن   ی گنאه جبلـی و نجـאت  خدאوند پدر مطرح כرد، چرא כه אوאً مسئله

. ی אنכשאف خدאوند پدر אستכه مضمون אصلی אرאء یوحنא مسئلهتفכرאت پولس אست در حאلی
שنאسی مبتنی برلوگوس אست حتی یכ אیه چه به ی אنجیل چھאرم כه مبنאی مسیحثאنیאً در مقدمه

כـه در  כنـد بل صرאحت و چه به כنאیت علت تجسد لوگوس رא سنگینی گنאه بשر معرفـی نمـی  
אبאء כلیسא نیز بعد אز . ھمین مقدمه علت تجسد، منכשف سאختن خدאوند پدر معرفی שده אست

دفאع ) عیسی(ی خلقت و אزلی و אبدی بودن لوگوسیوحنא אز אلوھیت و تجسد و אقنوم و وאسطه
بא אیـن حـאل כلمـه    . כه تمאم אین عقאید در قرאن و אسאم به שدت رد שده אשتכردند در حאلی

ی כאم مخصوصאً در سه قرن نخسـت ھجـری مبאحـث و    ده שدن عیسی در قرאن در حوزهنאمی
ی כـאم نیـز بـه تبعیـت אز قـرאن אلوھیـت       ھאی چשـمگیری رא برאنگیختـه و در عرصـه   محאجه
عربی אرאء و نظرאتی ویژه در نزد אبنאمא در قلمرو عرفאن אسאمی  به. رد שده אست) عیسی(כلمه

                                                 
1 . Wansbrough. 
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אخته و پردאخته שده כه عمیقאً שبیه بردאשت مسـیحیت و بـه خصـوص    ی אنسאن כאمل سدربאره

  .ھאیی جدאگאنه به אین مبאحث ھم خوאھیم پردאختאبאء כلیسא אز لوگوس אست כه در مقאله
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