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 نامیده شدن حضرت عیسی )علیه السالم( در قرآن و عهد جدید« کلمة اهلل»بررسی تطبیقی 

 1سمیه خلیلی آشتیانی

 چکیده

بیست و هشت بار در قرآن کریم به کار رفته و در تفاسیر معانی متعددی برای این واژه ذکر شده است از « کلمه»واژۀ 

است، در سه آیه از ایشان  ()علیه السالم هی و کلمۀ توحید؛ یکی از این معانی و مصادیق حضرت عیسیجمله حکم و وعده ال

وجوه مختلفی از جمله ایجاد و آفرینش ایشان به  ،یاد شده، مفسران برای اختصاص این نام به ایشان« کلمۀ خداوند»به 

خوانده شده است؛ از میان اناجیل، انجیل « لوگوس»یا  «کلمه»اند. در عهد جدید نیز وی را ذکر کرده« کن»واسطۀ کلمۀ 

لیث بخشد و در راستای عقیدۀ تثمی( )علیه السالم یوحنا پس از تعبیر وی به کلمه جنبۀ الوهی و خالقیت به حضرت عیسی

است؛  وی متفاوت بودن« کلمۀ اهلل»رایج در میان مسیحیان است، در حالی که این دیدگاه کامالً با دیدگاه قرآن کریم دربارۀ 

حضرت  ها:اژهکلید وگونه نیست بلکه به دیدگاه قرآن کریم نزدیک است. برداشت از کلمه در اناجیل پیش از یوحنا نیز این

 ، لوگوس، عهدجدید، انجیل یوحنا.،کلمۀ اهلل)علیه السالم(عیسی 
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 مقدمه 

رگیری اوند متعال تکلم و سخن گفتن است که با به کاها با یکدیگر و با خدترین وسیلۀ ارتباط انسانترین و کلیدیاصلی

کند و مقصود گوینده را یابد، هر یک از کلمات معنایی را به ذهن مخاطب متبادر میکلمات و ساختن جمالت تحقق می

تباط رها گاه به صورت شفاهی و گاه مکتوب است, اما این انماید؛ این سنخ ارتباط دو سویه بین انسانبرای او تبیین می

با کتب آسمانی صورت  2از سوی خداوند متعال با انسان به معنای عام آن که در اینجا مقصود رسوالن و انبیاء نخواهد بود،

شماری که هر کدام معنا و مفهوم خاصی دارند و گاه برای برخی پذیرفته است، و هر کتاب متشکل است از کلمات بی

 ن یاری گرفت.عبارات باید آن را تأویل کرد و از قرائ

اما آنچه در این میان قابل اهمیت و توجه است اینکه در قرآن کریم به عنوان کالمی الهی که خود متشکل از کلمات بسیار 

به صورت جمع و مفرد به کار رفته است. از این میان در سه آیه کلمه به صورت « کلمه»است، در آیات متعددی واژه 

 فرماید:خصیص یافته است در آنجا که میت )علیه السالم(مفرد برای عیسی 

)آل  ﴾ َنَ اللَّهِ وَ يَیِّداً وَ صَصُوًاً وَ بَبِیِّاً مِِّ َنَ الصَّالِحِی َنَفَنادَتْهُ الْمَالئِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشُِّركَ بِیَحْیَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِِّ ﴿

 (39/عمران

 /)آل عمران ﴾اً فِي الدُّبْیا وَ الْآخِرَةِ وَ مِ َنَ الْمُقَرَّبِی َنَالَتِ الْمَالئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِِّْنهُ ايْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْ َنُ مَرْيَمَ وَجِیهإِذْ قَ﴿

45) 

رْيَمَ وَ ًُو ٌٌ اهَا إِلَى مَوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِبَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْ َنُ مَرْيَمَ ًَيُولُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَيَا أَهْلَ الْكِتابِ ال تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ ال تَقُولُ﴿

اصِدٌ يُبْحَابَُه أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَُّه مَا فِي السَّماواِت وَ مَا فِي الْأًَِْض نْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ َو ًُيُلِهِ َو ال تَقُولُوا ثاَلثَةٌ اْبتَهُوا خَیْراً لَّكُْم إِبَّمَا اللَُّه إِلهٌ ومِِّ

 (171 /)النساء ﴾وَ كَفَى بِاللَّهِ وَكِیالً

رسد بررسی معنا و مفهوم کلمه در موارد مختلف کاربرد آن در پیش از بررسی این تخصیص، آنچه به نظر ضروری می

اینکه آیا در تمام موارد در یک معنای یکسان به کار رفته است یا در معانی متعدد؟  دیگر بل توجهقرآن کریم است، نکته قا

 به چه)علیه السالم( آیا در موارد دیگری هم شمول عام این واژه تخصیص یافته است یا خیر؟ کلمه بودن حضرت عیسی 

                                                           

  عَلِیٌّ إِنَّهُ یَشاءُ مَا بِإِذْنِهِ فَیُوحِیَ رَسُوالً یُرْسِلَ أَوْ حِجابٍ وَراءِ مِنْ أَوْ وَحْیاً إِلَّا اللَّهُ یُکَلِّمَهُ  أَنْ لِبَشَرٍ کانَ مَا وَ﴿ آیۀ مقصود اینجا در -1

 ..نیست( 51/ الشوری)﴾حَکِیمٌ



یا همان لوگوس هم معنا با قرآن است یا خیر؟ و  ()علیه السالممعناست و آیا در کتاب مقدس نیز کلمه بودن حضرت عیسی 

 در پی تحقق چه هدفی است؟ )علیه السالم(در آخر خداوند متعال از نسبت دادن کلمۀ اهلل بودن به عیسی 

لغوی واژۀ کلمه و بررسی معانی اصطالحی آن در قرآن کریم و ارائۀ دسته بندی در این  معانی در این مقاله ابتدا با بررسی

های فوق توان به پرسشی و سپس بررسی تفسیری آیات یاد شده و آیات مرتبط با آن و رجوع به کتاب مقدس میمعان

 پاسخ داد.

 :در قرآن کریم« کلمه»بررسی معنایی واژۀ 

در قرآن کریم و به صورت جمع کلمات )هجده بار( و کلماته )شش بار(  (بیست و هشت بار)واژۀ کلمه به صورت مفرد 

 لیه السالم()عکریم به کار رفته است. گفتنی است از این بیست و هشت مورد سه آیه در خصوص حضرت عیسی در قرآن 

 گیرد.است و از این رو معنای مفرد این کلمه به صورت لغوی و اصطالحی مورد بررسی قرار می



 :معنای لغوی

ت ست. از این میان از کلمه به لفظی یاد شده اسدر فرهنگ لغات عربی برای کلمه و مشتقات آن معانی متفاوتی بیان شده ا

ای از کلمات است که در کنار هم که از حروف متعدد تشکیل شده و دارای معنی است و به این واسطه کالم نیز مجموعه

، 131، ص5فارس، ج؛ ابن2033، ص5کند که کمتر از سه کلمه نیست )جوهری، جمعنایی را به مخاطب القاء می

( از قصیده در حالت کمال و تمامش هم کلمه اطالق شده است. )ازهری، 623، ص17؛ زبیدی، 524، ص12منظور، جابن

 فارس، همان؛ جوهری، همان(؛ ابن147، ص10ج

 :معنای اصطالحی

در موارد بیست و هشت گانۀ در آیات قران کریم در معانی متعددی به کار رفته است که با رجوع به تفاسیر « کلمه»لفظ 

 شود این واژه در پنج معنا قابل دسته بندی است:یروشن م

 19طه،  129هود، 119و  110یونس،  96و 33و 19االعراف،  137االنعام،  115قضای الهی، حکمت و وعدۀ او: -1

و  706، صص 3و ج59،249، صص2الصافات؛ )ن.ک:مقاتل، ج 171الشوری،  21فصلت،  45غافر،  6الزمر،  71و 

؛ 49، 17، صص9، ج73، ص6، ج357، ص5؛ ج247،527، صص4؛ طوسی، ج70،ص11وج 30،ص9؛ طبری، ج46

؛ بغوی، 318و 151، صص 4، ج420، 231،398، صص2؛ فیض کاشانی، ج350، 322، 150، صص2جوزی، جابن

، 18، ج229، ص17، ج349، ص14؛ فخررازی، ج70، ص4، ج210، 112،صص3عطیه، ج؛ ابن434و226،صص2ج

 (96، ص3، ج432و149، صص2؛ زمخشری، ج479،ص27، ج438، ص26، ج405ص

، 3ابراهیم؛ )ن.ک: طبری، ج 24الفتح و  26الزخرف،  28التوبه،  40آل عمران،  64کلمۀ توحید )الاله اال اهلل(:  -2

، 4، ج291، ص1جوزی، ج؛ ابن334و  193، صص9،ج22، ص5؛ طوسی، ج67، ص26، ج38،ص25،ج213ص

کثیر، ؛ ابن80و16، صص 6، ج41، ص2؛ سیوطی، ج85، ص28، ج629، ص27، ج252، ص8؛ فخرزرای، ج67ص

 (138و  52، صص 5عطیه، ج؛ ابن136، ص4ج

، 3، ج573و 183، صص2المؤمنون؛ )ن.ک: مقاتل، ج 100الکهف و  5ابراهیم،  26و  24توبه،  74سخن و کالم:  -3

، 21ازی، ج؛ فخرر410و  231، ص 3؛ فیض کاشانی، ج394و7، صص7؛طوسی، ج41، ص18؛ طبری، ج165ص

 (75، ص4؛ سیوطی، ج310، ص12, ج298، ص9؛ ابوالفتوح رازی، ج271و 64، صص3جوزی، ج، ابن425ص



، 369، ص1الزخرف؛ )ن.ک: قمی، ج 28الشوری و  21ابراهیم،  24: ()علیه السالمامام و ائمه از نسل امام حسین  -4

، 4، ج535، ص2؛ حویزی،ج387، ص4، ج85، ص3، فیض کاشانی، ج194، ص9؛ طوسی، ج283و  275، صص2ج

 (853 -856، 570صص

، 2؛ طوسی، ج276و  274، ص1النساء؛ )ن.ک: مقاتل، ج 171آل عمران،  45و  39: )علیه السالم(حضرت عیسی  -5

، 1جوزی، ج؛ ابن401، ص3، ج461و  451، صص2؛ طوسی، ج24و  411، 371، صص6؛ طبری، ج461و451صص

، 2؛ کاشانی، ج593و  360، صص 1؛ زمخشری، ج530و  269، 226، صص1؛ ماتریدی، ج501و  316، 311ص

 (161، ص3، ج222و  216صص

کلمه در برخی آیات بنا به وجوه تفسیری مطرح شده از سوی مفسران بین دو تا سه مورد از معانی یاد شده مشترک است 

 است.  )علیهم السالم(و معنای چهارم نیز برآمده از روایات ائمه 

 :در خصوص حضرت عیسی )علیه السالم(« کلمه»رآنی بررسی مفهوم ق

کند. نام و القاب وی در مجموع سی و چهار قرآن کریم از حضرت عیسی )علیه السالم( به بزرگی و جاللت شأن یاد می

های مدنی آمده و تکرار شده است. شش لقب مهم او در قرآن عبارت است از: مسیح مرتبه در قرآن و به ویژه در سوره

، 30 /(، نبی )مریم172/؛ عبد )النساء(31، 30 /؛ التوبه75، 72، 17 /؛ المائده172، 171، 157 /؛النساء39 /عمران )آل

 (؛171 /؛ النساء45، 39 /(، کلمه )آل عمران12 /؛ التحریم171 /(، روح )النساء75 /؛المائده175 /(، رسول )النساء31

شده است،  یاد« کلمۀ منه»و « کلمته»به  )علیه السالم(به صراحت از عیسی  آنچنانکه گفته شد در دو آیه از آیات قرآن کریم

 فرماید:شود و میداده می )سالم اهلل علیها(نخستین موضع آنجاست که بشارت تولد او به حضرت مریم 

 /)آل عمراان ﴾لْمَسِیحُ عِیَسى ابْ َنُ مَرْيَمَ وَجِیهاً فِي الدُّبْیا وَ الْآِخرَةِ وَ مِ َنَ الْمُقَرَّبِی َنَإِذْ قَالَتِ الْمَالئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ ُيَبشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِِّنْهُ ايْمُهُ ا﴿

45) 

 اند:بر شمرده )علیه السالم(در خصوص حضرت عیسی « مِِّْنهُ َکلِمَۀٍ»ان وجوهی را برای تعبیر برخی مفسر

 ایجاد شد؛« کن»لمۀ به جهت اینکه او بدون پدر و از مادری باکره و با ک 

زیرا خداوند متعال در کتب آسمانی گذشته از جمله توارت بشارت آمدنش را داده بود و تولد او نیز چنان است که وقتی  

 داریم که کالم من آمد و واقع شد.دهیم و پس از واقع شدن آن بیان میاز قبل خبری را می



نماید. )طوسی، کند، همانطور که به کلمه و سخنش مردم را هدایت میمیزیرا خداوند متعال به واسطۀ او مردمان را هدایت 

 ( 72، ص4؛ طبرسی، ج461، ص2ج

ای که مطرح شد وجه نخست در میان مفسران شیعه و اهل تسنن مقبولیت بیشتری دارد چنانکه تولد از میان وجوه سه گانه

ی دانند. )ن.ک: ابن اباست، دلیل بر کلمه بودن او می را که بدون پدر و انعقاد نطفه )علیه السالم(ویژۀ حضرت عیسی 

، 1؛ ماتریدی، ج221، ص8، فخررازی، ج322، ص4،ابوالفتوح رازی،ج411، ص6؛ طبری، ج151، ص 2حاتم، ج

( چنانکه آیات 35، ص2؛ بروسوی، ج222، ص2؛ کاشانی، ج306، ص2کثیر، ج؛ ابن316، ص1جوزی، ج، ابن269ص

شباهت  (59 /)آل عمران ﴾إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِ َنْ تُرابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُ َنْ فَیَكُونُ﴿کند: د میبعد نیز این وجه را تأیی

مه ایجاد شد سبب اطالق کل« کن»که خارج از جریان معمول خلقت اتفاق افتاد و با کلمۀ )علیه السالم( آفرینش او به آدم 

 (35، ص2است، به عبارت دیگر در اینجا اطالق سبب بر مسبب است. )بروسوی، ج لیه السالم()عبه عیسی 

رست این توجیه د»وجه دوم و سوم مورد نقد برخی مفسران قرار گرفته است؛ دربارۀ وجه دوم عالمه طباطبایی معقتد است:

ن سازد، چون قرآن کریم قبالً بشارت آمدیسازد ولی با قرآن کریم نمنیست برای اینکه هرچند با بشارت کتب عهدین می

را نداده بود، تا بگوییم کلمه در این آیه به معنای آن بشارتی است که قبالً داده بود، بلکه قرآن عیسی  )علیه السالم(عیسی 

 (191، ص3)طباطبایی، ج« نمایدرا بشارت آور معرفی می )علیه السالم(

روشنگر تورات برای مردم است و این نکته تعبیر عیسی به کلمه را  لسالم()علیه ادربارۀ وجه سوم نیز هرچند عیسی 

 ای است که مساعد با این توجیه باشد. )همان(کند اما آیه شریفه فاقد قرینهتوجیه می

لَْمهِْد وَ كَهْاًل اوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي ﴿را به این اعتبار که او در گهواره سخن گفت )علیه السالم( برخی مفسران کلمه بودن عیسی 

؛ 211، ص8دانند. )فخررازی، جو یا آنکه به کلمۀ خدا که انجیل است متکلم شد، می (46/عمران)آل ﴾وَ مِ َنَ الصَّالِحِی َنَ

 (222، ص2؛ کاشانی، ج322، ص4ابوالفتوح رازی، ج

علیه )و معتقد است چون عیسی کند؛ افخررازی با دیگر مفسران بر وجه اول هم داستان است اما دلیل دیگری را ذکر می

سبب ظهور کالم خداوند متعال به سبب کثرت بیانات و از بین بردن شبهات و تحریفات از آن شد، به کلمۀ اهلل  (السالم

 (221، ص8نامیده شده است. )فخررازی،ج

 رماید:فود و چنین میشبه کلمه یاد شده است که با خطاب به اهل کتاب آغاز می )علیه السالم(از عیسی ری آیۀ دیگدر 



رْيَمَ وَ ًُو ٌٌ اهَا إِلَى مَمَرْيَمَ ًَيُولُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَ يَا أَهْلَ الْكِتابِ ال تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ ال تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِبَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْ َنُ﴿

ِض ُه مَا فِي السَّماواِت وَ مَا فِي الْأًَْلِهِ َو ال تَقُولُوا ثاَلثَةٌ اْبتَهُوا خَیْراً لَّكُْم إِبَّمَا اللَُّه إِلهٌ واصِدٌ يُبْحَابَُه أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ َو ًُيُمِِّ

 (171 /)النساء ﴾وَ كَفَى بِاللَّهِ وَكِیالً

به خطا  الم()علیه الساهرًا مسیحیان به سبب تولد و آفرینش ویژه عیسی تفاوت این آیه با آیه پیشین در این است که ظ

عالی او ت رو برای رفع و دفع این شبهه باریدانند، از اینای که او را تجسمی از خدا و یا فرزند خداوند میاند به گونهرفته

شود ین آیه تفسیر جدیدی از کلمه بیان نمیالقاء کرد، در ا )سالم اهلل علیها(شمارد که به مادرش مریم را کلمۀ خویش می

ست، جاری ا« کن»به وسیلۀ کلمۀ  )علیهما السالم(بلکه همان آراء پیشین به ویژه دیدگاه نخست که ایجاد عیسی بن مریم 

 باشد.می

روح »تعبیر  و )علیه السالم(تفسیر مفسران در این آیه بیشتر به سمت نقد دیدگاه اهل کتاب دربارۀ فرزند خدا بودن عیسی 

، 1؛ ماتریدی، ج400، ص3؛ طوسی، ج25، ص6؛ طبری، ج424، ص1بودن او متمایل شده است. )مقاتل، ج« منه

 (271، ص 11؛ فخررازی، ج223، ص3؛ طبرسی، ج501، ص1جوزی، ج؛ ابن530ص

 گوید: چنین می ﴾يَا أَهْلَ الْكِتابِ ال تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ..﴿فرماید: طبرسی دربارۀ خطاب اول آیه که می

خطاب به یهودیان و مسیحیان است. زیرا مسیحیان در باره عیسى غلو کرده، برخى گفتند: او پسر خداست و برخى گفتند: 

همچنین یهودیان نیز غلو کرده:  .او خداست و برخى گفتند: او یکى از خدایان سه گانه: پدر، پسر و روح القدس است

 (131، ص6اند. )طبرسی، جر این هر دو گروه، راه غلو پیمودهگفتند: او حرامزاده است، بنا ب

 اند:های مختلف مسیحیان نمودهاز میان تفاسیر کهن ابوالفتوح رازی و بغوی اشاره به دسته

یان و اند و یعقوبیان و ملکائیان و مرقوسبعضى مفسِّران گفتند آیت در ضروب و اصناف ترسایان آمد و ایشان نسطوریان»

«.« ثالث ثالثۀ»نجران، چه یعقوبیان گفتند عیسى خداست، نسطوریان گفتند عیسى پسر خداست و مرقوسیان گفتند ترسایان 

 (204، ص 6)ابوالفتوح رازی، ج

نزلت في النصارى و هم أصناف أربعة: الیعقوبیة و الملكانیة و النسطورية و المرقوسیة، فقالت الیعقوبیة: عیسى هو اللّه، و كذلك »

ة، و قالت النسطورية: عیسى ابن اللّه، و قالت المرقسیة: ثالث ثالثة، فأنزل اللّه تعالى هذه اآلية، و يقال الملكانیة يقولون: الملكانی

 (724، ص1)بغوی، ج «عیسى هو اللّه، و الیعقوبیة يقولون: ابن اللّه و النسطورية يقولون: ثالث ثالثة



ولد ای است که تبرد، آیهنام نمی)علیه السالم(  شده اما به صراحت از عیسیاستفاده « کلمه»آیۀ دیگری که در آن از واژۀ 

 رد:شمهایی را برای او بر میدهد و ویژگیرا به حضرت زکریا )علیه السالم( بشارت می السالم()علیهحضرت یحیی 

)آل  ﴾يُبَشِّرُكَ بِیَحْیَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِِّ َنَ اللَّهِ وَ يَیِّداً وَ صَصُوًاً وَ بَبِیِّاً مِِّ َنَ الصَّالِحِی َنَفَنادَتْهُ الْمَالئِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ ﴿

 (39 /عمران

است؛ بنا به نظر جمهور مفسران مقصود از کلمه در این آیه « كَلِمَةٍ مِِّ َنَ اللَّهِ»یکی از این خصائص تصدیق کننده بودن او بر 

، طوسی، 371، ص6؛ طبری، ج274، ص1برای نمونه ن.ک: مقاتل ، ج)است.  )علیه السالم(سی بن مریم حضرت عی

؛ سیوطی، 216، ص2؛ کاشانی، ج31، ص2کثیر، ج؛ ابن360، ص1؛ زمخشری، ج56، ص4؛ طبرسی، ج451، ص2ج

 (280،ص1؛ بالغی، ج334، ص1؛ فیض کاشانی، ج21، ص2ج

است و چنانچه گفته شده این جمله داللت دارد )علیه السالم( اه بزرگتر از عیسی از نظر سنی شش م )علیه السالم(یحیی 

علیه )بوده است و نیز ذکر شده که او نخستین کسی است که عیسی  )علیه السالم(بر اینکه وی از مبلغان دین عیسی 

 (31، ص2؛ سیوطی، ج21، ص2کثیر، ج؛ ابن311، ص1جوزی، ج؛ ابن266، ص1را تصدیق کرد. )ماتریدی، ج السالم(

علیه )در برخی مواضع عیسی  علیه السالم()به این مسئله در عهد جدید هم تصریح شده است، با این تفاوت که یحیی 

 کند:را فرزند خدا معرفی می السالم(

و گسیل اخدا به زبان اشعیای نبی خبر داده بود که فرزند خود، مسیح را به این جهان خواهد فرستاد و شخصی را پیش از 

خواهد داشت تا مردم جهان را برای آمدن او آماده سازد. اشعیا نوشت که این پیشرو مسیح، در بیابان خشک و سوزان 

زندگی خواهد کرد و مردم را به سوی زندگی خداپسندانه هدایت خواهد نمود، تا برای آمدن مسیح خداوند آماده باشند. 

 (4-2: 1کرد. )مرقس، ابان زندگی میاین شخص همان یحیای پیامبر بود که در بی

...او پیشاپیش مسیح خواهد آمد تا مردم را برای ظهور او آماده کند و به آنها بیاموزد که همچون اجداد خویش خداوند را 

 (17:1دوست داشته و مردم خدا ترسی باشند. )لوقا، 

 ( 6-7: 1م به او ایمان آورند. )یوحنا، خدا یحیای پیغمبر را فرستاد تا این نور را به مردم معرفی کند و مرد

یحیی آن نور نبود، او فقط شاهدی بود تا نور را به مردم معرفی کند اما بعد آن نور واقعی آمد تا به هر کس که به این دنیا 

 (8: 1همو، )آید، بتابد. می



 (14:1کلمۀ خدا انسان شد و بر روی زمین و در بین ما زندگی کرد... . )همو، 



 :خداوند در عهد جدید کلمة

 به عنوان کلمه یاد کرد،)علیه السالم( آنچنانکه گفته شد خداوند متعال در قرآن کریم در سه آیه به صراحت از عیسی 

دون ها به صورت عام بهای یک انسان تنها تفاوت او با دیگر انسانها و نیازمندیای که مخلوق اوست، با تمام ویژگیکلمه

م نبوت وی، چنین است که فاقد نطفۀ اولیه برای تولد است، بنابراین از دیدگاه قرآن کریم با تمام اینکه در نظر گرفتن مقا

تولدی خارق العاده دارد آفریده و مخلوق خداوند متعال است, اما این نگاه در عهد جدید متفاوت  )علیه السالم(عیسی 

 است.

ها هجده آیه نخست یا به عبارتی، مقدمۀ انجیل چهارم )انجیل تن« لوگوس»در مسیحیت مبنای مسیح شناسیِ مبتنی بر 

یوحنا( است، در اینکه یوحنا اندیشۀ لوگوس را از کجا اخذ کرده است اختالف نظر وجود دارد. بعضی پژوهشگران آن را 

ند یوحنا ( برخی معتقد85-87دانند. )ن.ک: جانستون، صبرخاسته از فلسفۀ یونان باستان و برخی از سنت عبرانی می

 ( 305-308اندیشۀ لوگوس را از فیلون یونانی اخذ کرده است )ولفسون، فلسفه: مجموعه مقاالت، ص

یابد در جهان این کلمه از نگاهِ عهدجدید زمانی نزد خدا بوده است و بعد خود خالق هستی است و وقتی صورت مادی می

لمه یا لوگوس، برداشتی متفاوت از قرآن کریم است، هر شود. به هر طریق برداشت یوحنا در عهد جدید از کحاضر می

است؛ اما آنچنان که یوحنا از این  )علیه السالم(چند از این حیث که مصداق کلمه در عهد جدید و قرآن حضرت عیسی 

کند، نگاهی فرا انسانی به مسیح دارد که هستی بخش است و در همان حال فرزند خدا نیز هست. او کلمه تعبیر می

 گوید:یم

در ازل پیش از آنکه چیزی پدید آید، کلمه وجود داشت و نزد خدا بود، او همواره زنده بود و خود او خداست. )همو، 

1:2-1) 

هرچه هست بوسیلۀ او آفریده شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد، زندگی جاوید در اوست و این زندگی به تمام 

 (4-3: 1بخشد. )همو، مردم نور می

 (5: 1)همو، واند آن را خاموش کند.تدرخشد و تاریکی هرگز نمیاو همان نوری است که در تاریکی می

گرچه جهان را او آفریده بود، اما زمانی که به این جهان آمد کسی او را نشناخت حتی در سرزمین خود در میان قوم خود 

 (10: 1یعنی یهودیان کسی او را نپذیرفت. )همو، 



نسان شد و بر روی زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه کلمۀ خدا ا

 (14: 1نظیر پدر آسمانی ما خدا. )همو، او را به چشم خود دیدیم، بزرگی و شکوه فرزند بی

آید و مقامش از من باالتر من میاین همان کسی است که به شما گفتم بعد از »یحیی او را به مردم معرفی کرد و گفت:

 (15: 1)همو، « است، زیرا پیش از آنکه من باشم او وجود داشت

باشد او کسی هرگز خدا راندیده است؛ اما عیسی، فرزند یگانه خد، او را دیده است، زیرا همواره همراه پدر خود، خدا می

 (18: 1همو،هر آنچه را که ما باید دربارۀ خدا بدانیم، به ما گفته است. )

در انجیل یوحنا وجود دارد که در بیان فرزند انگاری او برای خداوند  )علیه اسالم(تعبیرهای دیگری از حضرت عیسی 

 متعال صراحت بیشتری دارد؛ 

 ( 30: 10من و پدرم خدا یکی هستیم. )همو، 

 (9: 14کسی که مرا دیده، پدر را دیده است. )همو، 

 (39: 10من در او. )همو،  و یقین کنید پدر در من است و

پیرو دیدگاه یوحنا در مواضعی از عهد جدید با عباراتی دیگر به الوهیت و خالق بودن وی تصریح شده است برای نمونه 

 شود:به موارد ذیل اشاره می

ر و حق اشما باید همان طرز فکری را پیش گیرید که مسیح داشت. او با اینکه ماهیت خدایی داشت، اما نخواست از اختی

د. ها شخدایی خود استفاده کند، بلکه قدرت و جالل خود را کنار گذاشت، و به شکل یک بنده در آمد، و شبیه انسان

 (7-5: 2)فیلیپیان، 

 (16: 1زیرا در او همه چیز آفریده شد؛ آنچه در آسمان و آنچه در زمین است .... همه به وسیلۀ او آفریده شد. )کولسیان،

ج کرد تا گذاری، و آن را ترویخدایی را پایهبر این باورند که پولس اولین کسی بود که اعتقاد عیسی گفتنی است برخی

 160پرستانی درست کند که عادت به پرستش خدای محسوس داشتند،. ترتولیان )حدود بتواند خدایی محسوس برای بت

 (362؛ مک گراث، 88استفاده کرد. )تیسن، ص (thinitas)م.( نخستین فردی است که از لفظ تثلیث به زبان التینی 220ـ 



 325علیه السالم( و اعتقاد به الوهیت وی به صورت رسمی به سال )به کاربردن اصطالح پسرخدا برای حضرت عیسی  

 گردد؛ در این زمان اسقفی برجسته به نام آریوس بر ضد اعتقاد به الوهیت عیسی قیام کرد و مجادالت باال گرفت،میم باز 

قریب سیصد اسقف به دعوت قسطنطین، نخستین قیصر مسیحی، در شهر نیقیِّه آسیای صغیر شورایی تشکیل دادند. این 

شورا قول به الوهیت عیسی را با اکثریت قاطع پذیرفت و نظر آریوس را مردود اعالم کرد. این قطعنامه به نام قانون نیقاوی 

نصی بر تثلیث در عهد جدید وجود نداشت برای این تحریف  ( پس از این شورا چون224مشهور است. )میلر، ص

اندازی کنند از این رو به سراغ انجیل یوحنا رفتند و متنی را بر نتوانستند به اناجیلی که محتویات معروف داشتند دست

 (189-188به آنجا افزودند. )توفیقی، ص« روح القدس»و « کلمه»، «پدر»وحدت 



 ایجبررسی و نت

اب در آیات مورد بحث و عقیدۀ مسیحیان در ب« کلمۀ اهلل»ه گفته شد به رغم تشابه ظاهری بین برداشت قرآن از بنا به آنچ

لوگوس، این دو مقوله صرفاً به لحاظ ظاهری و صوری شبیه هم هستند و به لحاظ اعتقادی و محتوایی با هم تفاوت عمیق 

که ( هر چند به اتحاد لوگوس ـ انسان معتقد بودند؛ یعنی این22که نسطوریان )راسل، صو بنیادینی دارند. به ویژه این

اتحاد لوگوس با انسانیت عیسی از نوع اتحاد جوهری نیست بلکه از نوع شرافت و احترام است؛ به عبارتی عیسی مسیح 

ان که (، اما در هر صورت، همچن223، 218_214انسانی است که لوگوس یا خداوند در او ساکن شده است )هوشنگی، 

دو عنصر الوهی و انسانی قائل بودند در حالی که قرآن کریم در آیه  )علیه السالم(واضح است برای حضرت عیسی 

 وی راصرفاً انسان و بنده قلمداد کرده است. (171)النساء/

 فرماید:گونه مسیح شناسی چنین میآیات دیگری از قرآن کریم نیز در رد این

سِیحَ ابْ َنَ مَرْيََم وَ أُمَُّه وَ مَ َنْ فِي الْأًَْضِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الَْمسِیحُ ابْ َنُ مَرْيََم قُلْ فَمَ َنْ يَمْلِكُ مِ ََن اللَّهِ شَیْئاً إِنْ أًَاَد أَنْ ُيهْلِكَ الْمَ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِي َنَ ﴿

 (17/)المائده ﴾ءٍ قَدِيرٌقُ مَا يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْجَمِیعاً وَ لِلَّهِ ُملْكُ السَّماواتِ َو الْأًَْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا يَْخلُ

قَدْ صَرَّمَ اللَّهُ فَ وا اللَّهَ ًَبِّي وَ ًَبَّكُمْ إِبَّهُ مَ َنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِلقَدْ كَفَرَ الَّذِي َنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْ َنُ مَرْيَمَ وَ قَالَ الْمَسِیحُ يَا بَنِي إِيْرائِیلَ اعْبُدُ﴿

ثَالِثُ ثاَلثَةٍ وَ ما مِ َنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واصِدٌ وَ إِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا  عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْواهُ النَّاًُ وَ مَا لِلظَّالِمِی َنَ مِ َنْ أَبْصَاًٍ* لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِي َنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

 (73_72 /)المائده ﴾ َنَّ الَّذِي َنَ كَفَرُوا مِنُْهمْ َعذَابٌ أَلِیمٌيَقُولُونَ لَیَمَسَّ

 کند:به بندگی و نبوت خویش اعتراف می )علیه السالم(برخی آیات حکایت از این دارد که خود حضرت عیسی 

 (30 /)مريم ﴾قَالَ إِبِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَابِيَ الْكِتَاَب وَ جَعَلَنِي بَبِیِّاً﴿

 /)النساء ﴾يَسْتَكْبِرْ فَسَیَحْشُرُهُمْ إِلَیْهِ جَمِیعاًنْكِفَ الْمَسِیحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِِّلَّهِ وَ لَا الْمَالئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَ مَ َنْ يَسْتَنْكِفْ عَ َنْ عِبادَتِهِ وَ لَّ َنْ يَسْتَ﴿

172) 

رو گونه جنبۀ الوهی ندارد؛ از اینکند هیچیارائه م )علیه السالم(ای که قرآن کریم از حضرت عیسی بنا بر این معرفی

لیه )عدهد به قرآن کریم نزدیک است، در این سه انجیل عیسی شناختی که اناجیل )متی، لوقا و مرقس( از وی ارائه می

 ( برخالف انجیل یوحنا18 _17: 10؛ متی، 3:26؛ اعمال، 18: 12رود )ن.ک: متی، از مرزهای انسانیت فراتر نمی السالم(

 کند.که تعریفی متفاوت از او ارائه می



ت یکی گرفته شده با لوگوس در مسیحی )علیه السالم(ذکر این نکته ضروری است که هر چند کلمه در قرآن که با عیسی 

ـ طبق آنچه در انجیل یوحنا گفته شد ـ و برداشت مسیحیان از آن کامالً متفاوت است اما این دیدگاه بر افکار دانشمندان 

ام معتزلی یعنی احمد بن خابط و فضل حدثی به تأثیر از مان نیز تأثیرگذار بود به طوری که دو تن از شاگردان نظِّ مسل

بردند. این دو شخص معتقدند بود که جهان دو مسیحیان، کلمه را به همان معنایی قلمداد کردند که مسیحیان به کار می

کلمۀ خداوند، مسیح عیسی بن مریم است که جهان به واسطۀ وی خالق دارد؛ یکی قدیم یعنی خداوند و دیگر حادث. 

، عیسی مسیح است و همچنین وی مصداق 22سوره فجر آیۀ خلق شده است و احمد بن خابط معتقد بود که مصداق 

دانست. همچنین وی بر این باور بود که مسیح را نیز عیسی مسیح می« خداوند آدم را به صورت خود خلق کرد»حدیث 

(. افزون بر این، با وجود رد و انکار ازلیت 198ـ  197, 4کند )ابن حزم، جها را محاسبه میوز قیامت اعمال انساندر ر

و الوهیت لوگوس مسیحیت، مسلمانان از همان نخست بر تأثیر از آموزۀ لوگوس مسیحیت، قرآن را قدیم و نامخلوق 

(. این امر به 59 -58وم هجری این عقیده را پذیرفتند )نولدکه، صقلمداد کردند و تقریباً تمام مسلمانان از آغاز قرن س

وار کالم به خداوند چیزی نبود مگر ها انتساب صفت انسانها را بر انگیخت چون به نظر آننوبۀ خود مخالفت معتزلی

 همین مناقشات باعث دار ساختن وحدانیت خداوند. در مقابل، اشاعره به قدیم بودن قرآن اعتقاد داشتند و به مرور،خدشه

شد مسئلۀ کالم در کالم اسالمی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد به عبارتی کالم که در آغاز در بحث صفات خداوند 

شد رفته رفته به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفت و کانون توجه بحث در اینجا حادث و قدیم بودن قرآن مطرح می

فا کند که به ذکر این مقدار اکتدر آخر گفته شد برای بررسی مجالی مستقل را اقتضا می ( آنچه100ـ  97شد. )گولدزیهر, 

 شود.می
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