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  مسلمانان کالمي مسیحیان و های در مجادله کلمه/بررسي لوگوس
 نخستین قمریهاي در سده

 
 ∗٢ ولي عبدي١،منصور معتمدي

   ٢ دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران١ مشهد، دانشگاه فردوسياستادیار
 )٢٨/٤/٩٠ :يریخ پذیرش نهایـ تا٢٠/٩/٨٩ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 از دینهابرخی از  فلسفي و مکتبهای تاریخ در فرهنگها و ازنایدر (Logos) »لوگوس«
ي یونان باستان، یهودیت و این مفهوم در فلسفه.  برخوردار بوده استبسیاریاهمیت 

 »لوگوس«با ) ع( عیسي،در مسیحیت. خورد برجسته به چشم ميای گونهمسیحیت به 
خداوند نامیده  ينیز عیسي کلمه) در قرآن(  در اسالم،دیگری سویکي گرفته شده، از 

 های لهویژه در مجاد بهمسلمانانله همواره در روابط مسیحیان و أاین مس. شده است
 مثل ت شرقیبزرگان مسیحیسو برانگیز بوده است؛ چرا که از یک کالمي مناقشه

 همچون لوگوس ر قرآند) ع( که کلمه نامیده شدن عیسیباور داشتندیوحنای دمشقی 
 متکلمان ، دیگرسویاز .  استاوازلی و الوهی بودن  دال بر ،بودن وی در انجیل یوحنا

 قلمداد و هرگونه الوهیت و »کن« ، کلمه را به معنایمسلمان همواره با تأکید بر قرآن
  به، بعدی نیز ادامه یافتهای سدهیند تا آهمین فر. کردندازلیت را از وی سلب می

 قبلی پیشینهمان دیدگاه قمری، پنجم  ی سدهکه قاضی عبدالجبار معتزلی در ای  گونه
 نامیده شدن عیسی در بر این، درباب کلمهافزون . استبرگرفته »کلمه«ی را درباره

برخی پژوهشگران آن را .  بوده استمیان پژوهشگران جای گفتگوباز قرآن از دیر
اند و برخی  حتی برگرفته از نسطوریه دانستهی لوگوس وه نسطوریان دربارهمانند باور
 معتبر های مجادلهاما با بررسی منابع و . اندها قلمداد کرده ابیونیمانند باوردیگر آن را 

 بدون ،ختیشنا مسیحهای آیهآید که کلمه در  چنین برمیقمری یننخستهای  سده
   . نسطوریه نیست برگرفته ازدیگر سخن،به و  هیچ قصد و غرضی به کار رفته است
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 ی بحثپیشینه
اما در . ای مورد بررسی قرار نگرفته استمقایسه تاریخی و کلمه به طور/بحث لوگوس

 این  بهای کوتاه گونهی ولفسون به  نوشتهی علم کالمفلسفه از جمله پژوهشهای غربیان
 ای اندازه، گزارش قرآن از کلمه تا سوبه نظر ولفسون از یک . شده استپرداخته مسأله 

 دیگر، چون خدا بودن سوی لوقا و یوحنا است و از ای از بندهای انجیلهای مانند پاره
آسای او مورد تأیید قرار گرفته  معجزهشدن زاده ولی در عین حال ،عیسی در قرآن رد شده

پژوهشگران  .(Wolfson, 304-310) ها است ابیونیمانند باورگرش قرآن  پس این ن،است
بهره  در ادامه هایشان از نوشتهغربی دیگری از قبیل توماس اوشاگنسی و جفری پریندر که 

 .اند پرداختهگرفت نیز همچون ولفسون به بحث کلمه خواهیم 
یکی اینکه . د داریتهایهای پژوهشگران، کاس نوشتهرسد که هر کدام از به نظر می اما 

 دو دیگر،. ای نکرده است اشارههیچ مفسران مسلمان های انگارهولفسون در این زمینه به 
ی تیموتی  به یک اثر یوحنای دمشقی و مناظرهتنهاای نویسندگان مسیحی از آثار مجادله

 در بحث  هر چند، پریندرای اندازهاوشاگنسی و تا . ی عباسی پرداخته استبا مهدی خلیفه
 کالمی های ظره اما هیچ کدام به منا،اند مفسران مسلمان اشاره کردههای انگارهبه » کلمه«

به بررسی کلمه و در آغاز ولی ما در این نوشتار . اندمسیحیان و مسلمانان نپرداخته
 و ایم پرداختهی کلمهمفسران دربارههای  اندیشهسپس به  و  آن در قرآنمشتقهای

 کالمی معتبر های لوگوس را در تمام مجادله/اه کلمه جایگ، مفصلای ونهسرانجام به گ
 هر دو طرف مسیحی و مسلمان را در این دلیلهای و همچنین های نسختین قمری سده

ایم و سرانجام به این نتیجه رهنمون شدیم که نزدیکی و زمینه مورد بررسی قرار داده
 .   ممکن استنا سخت و حتی ،ین حوزه در ادست کم ،گفتگوی دو دین مسیحیت و اسالم

 
 طرح مسأله

های  نوشته از یکدر هیچ  آمده است و نه نه در قرآن» لوگوس «ي واژهاست کهشایان 
همچنین .  استبه کار رفته» هللاکلمة«و » کلمه «هاي واژه، بلکه به جاي آن.مسلمانان

» سي مبتني بر لوگوسشنامسیح«  در این مقاله گاهی عبارتباید خاطرنشان ساخت که
(Logos Christology) انگاري عیسي باهمان یکسان ،به کار رفته که مقصود از آن 

 بندجده در هتنها در مسیحیت . در قرآن است» کلمه«در انجیل یوحنا و با » لوگوس«
هماني صورت نعیسي و لوگوس ایمیان ي انجیل یوحنا نخست یا به عبارتي در مقدمه



 ١٢٥ های نخست هجری   کلمه در مجادالت کالمی مسیحیان و مسلمانان در سده  / بررسی لوگوس

 

 ١٧١ نساء،  و٤٥ ،٣٩عمران،  آلقرآن یعني ي در سه آیهتنها اسالم نیز در . استگرفته
 مسلمانانخورد و این امر در تاریخ روابط مسیحیان و  به چشم ميی یاد شده مسأله

تیموتی  مثل( را برانگیخته است؛ زیرا متکلمان مسیحيهای بسیاری  مناقشهو گفتگوها 
کردند  ادعا مي١...) و ، کندی نسطورینسطوری، یوحنای دمشقی، بطریق یوحنای اول

 دیگر چون در انجیل سویي خداوند نامیده شده و از  عیسي کلمه،که چون در قرآن
 مسیحیان و میانشده است، پس شناسانده ) لوگوس( ي خداوندیوحنا نیز وي کلمه

ات ی الهی در این زمینه هیچ اختالفي وجود ندارد و مسلمانان هم همان عقیدهمسلمانان
ا تا بداریم آهنگ آن ما در این مقاله . را دارند )ع( مسیحی در مورد الوهیت عیسی

 نشان نخستین قمریي  در سه سدهمسلمانان کالمي مسیحیان و های بررسي مجادله
 متکلمان  واست  از چه جایگاهي برخوردار بودهها در این مجادله لوگوس/دهیم که بحث کلمه

مهمترین  کردند؟  چگونه با آن برخورد مي،دیگرسخنی جیه یا به  آن را چگونه توسو،هر دو 
 به نام پژوهشگری  رای نخستین قمری سده سه در مسلمانان کالمي مسیحیان و های مجادله

 آثار سایر متکلمان از به، و ما ضمن بررسي این مجموعه رسائل  استنیومن گردآوري کرده
  . پرداختواهیم قبیل ابوعیسي وراق و قاضي عبدالجبار هم خ

 
  در قرآنمشتقهایشکلمه و 

در » کلمه« يدرباره ای کوتاه گونه شایسته است که به ،المي کبحثهایاز ورود به پیش 
معناها و مفهومهای گوناگونی در قرآن در » کلمه« یخود واژه. قرآن توضیحاتي داده شود

و پیروان پیامبر یکی  اهل کتاب میانگاهی به معنای سخن است که . استبه کار رفته 
 به معنای گاهی  .)٦٤:٣( شود که به سوی آن روی آورند خواسته میآناناست و از 

در جایی دیگر نیز به معنای مشابهی به کار رفته که به . )١٩:١١( ی پروردگار است وعده
موارد به معنای سخن و ای  پارهدر ). ١٣٧:٧( اسرائیل داده شده و تحقق یافته استبنی
ی خداوند تحقق یافتهگاهی به معنای فرمان و ) ١٠٠:٢٣؛ ١٢٩:٢٠(ار پروردگار گفت
در جایی نیز به معنای . )٢٨:٤٣(  به مفهوم سخن جاویدان استگاهو ، )٦:٤٠( است

 اش در آسمان استاش ثابت و شاخه ریشه،است که مانند درخت پاکسخن پاک 
به کار رفته نیز ) ی کلمات و کلِمیعن( به صورت جمع» کلمه« براین،افزون ). ٢٤:١٤(

، )٣٧:٢(  گاهی به معنای هشدار،در جاهایی که به صورت جمع به کار رفته. است
                                                                                                                                            

 :های متکلمان مسیحی و مسلمان در سه قرن نخست هجری رک بهها و ردیهی دفاعیهدرباره. ١
Newmann,es, 175-176, 141,144, 24-25. 
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؛ ١١٥:٦؛ ١٢:٦٦؛ ٢٧:١٠( ، سخنان و گفتارهای خداوند)٦٤:١٠( های خداوند وعده
 و سخنان خداوند یز در بعضی موارد به معنای عبارتهان» کلِم«. است) ١٧٧:٨؛ ٢٧:١٨

کردند و به این خاطر در قرآن مورد سرزنش قرار جا میه یهودیان آن را جاباست که
 ). ٤١:٥؛ ١٣:٥؛ ٦٤:٤برای مثال،( اندگرفته
معناها و مفهومهای گوناگونی به  در قرآن در دیگر مشتقهایش که کلمه و بینیم می

 ، دارندداللتخدا  کلمه و کلمات در قرآن بر ذات ، طباطباییاز نگرگاه. استکار رفته 
 مگر اینکه کامالً آشکارا بر ذات خداوند دهد رویدادی رخ نمییعنی هیچ چیزی و هیچ 

 به نظر ،تربه عبارتی واضح. ی اوستشود که کلمه گفته میرو داشته باشد، از اینداللت 
وی کلمه در عرف و اصطالح قرآن مخصوص اموری است که داللتش بر ذات خداوند 

 مصداق کلمه، ،اما در سه آیه). ٦٧٩ـ١٣،٦٧٧، اطباییطب(  استروشنآشکار و 
با احترام فراوانی ) ع(قرآن از عیسی ،به طور کلی است که گفتنیشایان . است) ع(عیسی

رفته سی و چهار بار در قرآن و عمدتاً در  روی هم،ویلقبهای نام و . یاد کرده است
 و عمده به وی نسبت ، در قرآن شش لقب مهمبر روی هم. است آمده های مدنیسوره

، ١٧؛ مائده، ١٧٢، ١٧١، ١٥٧؛ نساء، ٣٩عمران،  آل: از جمله در (مسیح: داده شده است
؛ ١٧٥نساء، ( رسول، )٣١، ٣٠مریم، ( نبی، )١٧٢نساء، ( عبد، )٣١، ٣٠؛ توبه، ٧٥، ٧٢

 )١٧١؛ نساء، ٣٩،٤٥عمران،  آل( ، کلمه)١٢؛ تحریم،١٧١نساء،( روح، )؛٧٥مائده، 
(Parrinder,30-45).؛ نساء، ٤٥و ٣٩ي آل عمران، در سه آیه» کلمه« ي معناي درباره

در نظر » کن«  آن را به مفهومیکی اینکه مفسران مسلمان بیشتر باید گفت که ١٧١
چگونگی زاده  را های یاد شده  آیه علت کلمه نامیده شدن عیسي دردو دیگر، ،اندگرفته

با و ازین رهگذر اند و  کودکی تفسیر کردهدرسخن گفتنش  بودن وی و شدنش و راهنما
براي ( اند آدم قلمداد کردهمانند آفرینشعیسی را آفرینش  ٥٩استناد به آل عمران، 

؛ ٣/٣٤٨، ٤٤٧ ،٢/٤٤١، رازی؛ ٤٦٠، ٢٧٩ـ٢٧٨، ١/٢٧٦، زمخشری:  بهـکن نمونه
 به عبارتی در این). ٥/٢٤٤، ٣٠٣ـ٣٠١ ،٢٧٦ـ٣/٢٧٥، ١٢؛ ١٣٠، ١٩، ٢/١٧، بیضاوی

یا » کن«  بهها این آیه اما مفسران، کلمه را در ،هرچند عیسی کلمه نامیده شدهها  آیه
بی، کلمه  غربرخی از پژوهشگرانالبته به نظر . اند خداوند تفسیر کردهدستور آفرینشگر

 و میثاق الهی هم استپیمان  به مفهوم »کن« بر معنایافزون  ، مورد بحثهای آیهدر 
(Radscheit, 541-548). ،و خواه »کن«  خواه به معنایها، ه کلمه در این آیبه هر روی 

 مسیحیان سنتی در تباین باورهای با روشنی به ، و میثاق الهی باشدپیمانبه مفهوم 
، هر کشورگشاییها در اثر انان هنگامی که مسلم،اما با وجود این اختالف و تفاوت. است
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 شان آنان رویاروییهای میانلحاظ فکری نیز  از ،پیدا کردندچه بیشتر با مسیحیان تماس 
 به مناظره و مجادله گوناگونی ی موضوعهایجود آمد و باهم دربارهتوجهی به و

 ،زهللا در قرآن است که از همان آغاة کلمی گفتگوها، مسألهی این از جمله. پرداختند
 در سه ویژه  بهها این مجادله. های شایان توجهی برانگیخته است ها و مناظره مجادله

اي و  از آثار مجادلهبهره گرفتندر ادامه با .  بسیار چشمگیر بودی نخستین قمری سده
ای مسیحیان و گفتگوهای معتبر مجادلهها  رساله ي ي همه دربرگیرنده که ١کتاب نیومن

 نشان خواهیم داد که بحث کلمه در ، استی نخستین قمری سده در سه انانو مسلم
دانیم ميکه گفتگوها از چه جایگاهی برخوردار بوده است؟چون همچنان و ها مناظرهاین 

 تثلیث و ی ره مسیحیان درباباور ١١٥؛ بقره، ٣٦ـ٣٥؛ مریم، ٧٣های مائده، در سوره
ی عیسی بارهمةهللا درو برداشت قرآنی از کل بودن عیسی رد شده است پسرخداتجسد و 

پیش پرسشی در اینجا . تفاوت است م، مسیحیان سنتی درباب لوگوسهای انگارهبا 
، متکلمان مسیحی و مسلمان که مبنای هر ژرفآید و آن اینکه با توجه به این تفاوت  می

به اند؟ در پاسخ له را توجیه و تبیین کردهأدو، کتاب مقدس خود بوده، چگونه این مس
 کرده که نیومن گردآوری  راسومی  سدهای  مجادلههای ی رساله پرسش، همهاین دو 

 .ای دست پیدا کنیم مورد بررسی قرار خواهیم داد تا به پاسخ قانع کننده،است
 

  کالميهای کلمه در مجادله
 تأیید و انکار: ازلیت کلمه

ی  سده مسیحیان و مسلمانان صورت گرفته، متعلق به میان که ٢گفتگویینخستین 
عمرو ( ف مسلمانبه طر) یوحنای اول( مسیحیفِ در این گفتگو طر.  استنخست قمری

بعد از بیان کیستی و چیستی کند و  ، ازلی و ابدی بودن کلمه را گوشزد می)عاص
 عیسی هم خداوند و هم کلمه است، ،دهد که به نظر ما مسیحیانتوضیح می ،)ع(عیسی

آغاز است و در روزهای پایانی به خاطر نجات بشریت  و ازلی و بیزاده شداز خداوند پدر 
 از عیسی، وی را پیشائیل اسرکند که پیامبران بنیچنین تأکید میهم. جسم گردید

شناسی  مسیحبر روی هم، مضمونهای. ی ازلی خداوند استشناختند چون او کلمهمی
ی خداوند بودن وی  عمدتاً بر الوهیت عیسی تمرکز یافته و پیرامون کلمه،این رساله

                                                                                                                                            
1 .Newmann, N.A., the Early Christian-Muslim Dialogue: A Collection of 
Documents from the First Islamic Centuries (632-900 A.D), Interdisciplinary 
Biblical Research Institute, 1993. 
2.“Dialogue between the Patriarch John1 and the Amir of Hagarenes”. 
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 یوحنای اول، سایر ه جزب .(Newmann, 24-25)چندان بحثی صورت نگرفته است
از جمله لئوی . کردندجوهری کلمه با خداوند، تأکید میگران نیز بر ازلیت و هممجادله

همانی کلمه و عیسی و  ازلیت و این بر،ای که با عمر دوم داشته در مکاتبه١سوم
 یهمانی لوگوس با کلمه در مقابل با این،کند و حاکمیت کلمه تأکید میآفرینشگر بودن

کند که در نزد ما مسیحیان کلمه همان ورزد و اظهار میگفتاری به شدت مخالفت می
نامد و وی به طرزی متفاوت از ذات خداوند مثل  است که کتاب مقدس پسر خدا می

جوهر  وی با خداوند هم، در نتیجه. پرتو نور از خورشید به وجود آمده استفراریزش
 که خداوند قبل از تجسد، باور داردآباء کلیسا انند ملئو در اشاره به ازلیت کلمه . است

پیشین فرو خوانده است و به این خاطر وقتی عمر اتهام پیامبران احکام الهی را به 
هم در پیامبران، گوید چون ، وی در پاسخ میآورد میتحریف متون مقدس را به میان 

ضی در این کتب یافت اند، هیچ تناقعهدقدیم و هم در عهدجدید ملهَم از کلمه بوده
 .(Newmann, 65, 75-76) شودنمی

متعلق به یوحنای قمری  یننخستهای  سدهای در مجادلههای  رسالهاما مهمترین 
واقع با توجه به  در. ی بسیار ارزشمندی داردباره دو رساله این ی درودمشقی هستند، 
مهمترین رساله در  ،بر لوگوس شناسی مبتنیباب مسیح توان گفت درمضمونشان می

 از این دو گیری بهره با انان ظاهراً مسلم،افزون بر این. آینداین مجموعه به حساب می
 هایی برگرفتند دادهی تثلیث و تجسد  مسیحیان دربارهباور درست از ،منبع

 (Wolfson, 310-311) مسلمانان در ایراد به ٢یوحنا (saracens) کند در  اظهار می٣
پس چرا ما را به ناسزا ) ١٧١نساء، (  کلمه و روح خداوند نامیده شده،قرآن نیز عیسی

 کلمه و روح از ، ویباورکنید؟ و از آنجا که بر طبق  قلمداد می(associators)مشرکان
                                                                                                                                            
1 .“CorrespondenseBetweenUmarII and LeoIII”. 
2.“John of Damscus: the Muslim Heresy”. 

ی یسندگان متقدم غربی درباره یونانی است که نو(enos) و(sarak) متشکل از در اصل(saracen)ساراسن. ٣
دستبرد (سَرِق«، »شرق«هایی از قبیلریشه. نظر استشناسی این واژه اختالفدر ریشه. انداعراب به کار برده

ساراسن در ابتدا در توصیف اعراب شمال غربی . برای آن پیشنهاد شده است» )اینام قبیله(سَوارق«، و »)زدن
ی تمام اعرابی که خواه در داخل و خواه خارج از مرزهای روم از مدتی دربارهرفت اما بعد عربستان به کار می

ها را فرزندان  سارسن(Eusebius)نویسندگان مسیحی در قرن چهارم از جمله اسبیوس.  به کار رفتبودند،
ن را در  اسالم نویسندگان اروپایی ساراسپس از پدیدار شدن. کندهاجر معرفی میفرزندان اسماعیل و بنابراین 

ها ساراسن را برای ترک به کار جالب است که بعد از ظهور عثمانی. به کار بردندوصف عرب، مسلمان یا هر دو 
های دیگری جایگزین آن در نهایت در اروپای قرون وسطی ساراسن استعمالش را از دست داد و واژه. بردند
 .(Shahid Irfan and Bosworth, Vol 9, 27-28): برای اطالع بیشتر رک به. گشت
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 مثل انانکند که اگر مسلم تأکید می،ناپذیرندخداوند، جدایی مدیگر و همچنین ازه
 اما اگر ، پس واضح است که کلمه خداست،مسیحیان اذعان کنند که کلمه در خداست

 در این صورت خداوند بدون عقل و حیات ، از خدا قلمداد کنندبیرونکلمه و روح را 
 ،اند کردهچندپارهخداوند را باورشان  به خاطر این اناناست و به نظر یوحنا مسلم

 وی .(Newmann, 141)  هستندخداوند (mutilators) کنندگان مثلهسان، آنان  بدین
 است ١ مسلمان یک یک مسیحی ومیانشامل گفتگوی خیالی   کهشی بعدیدر رساله

 باورشان ی خواهد تا ساراسن را دربارهکند و از مسیحی می تأکید میباور یاد شدهنیز بر 
اگر در این .  قرار دهدپرسشهللا بودن عیسی که در قرآن آمده مورد به کلمةهللا و روح

 ،عقیده استی و قدیم بودن کلمه اعتراف کند که با مسیحیان هم مسلمان به ازل،میان
  باید توضیح دهد که چه کسی آنها را آفریده، بودن وي تأکید کندآفریدهاما اگر بر 

در این . ؟ وی به اجبار خواهد گفت که خداوند کلمه و روح را خلق کرده استاست
. بوده است) روح(و حیات) مهکل(صورت باید گفت پس زمانی بوده که خداوند بدون عقل

به عبارتی زمانی بوده که خداوند هیچ کدام از اینها را نداشته و در این صورت به نظر 
 .(Newmann, 144)  شخص مسلمان به ناچار سپر خواهد انداخت،وی

کیش نبوده بلکه مسیحیان  مختص مسیحیان راست، تنهادفاع از ازلیت کلمه
 یی که گفتگو از روشنینکته به این . اندعقیده بودههمان آنباره با نسطوری نیز دراین

 در .آید، برمی صورت گرفته٢ی عباسی المهدیتیموتی نسطوری مسلک و خلیفهمیان 
ی ی نسطوریش درباره بر عقیده اول تیموتیِای دارد، گفتگو که بیشتر حالت مناظرهاین

کند که کلمه جسم ذعان می وی تأکید و اپسر خدا بودنی خدا بودن عیسی و کلمه
کند که وی از آن رو  ازلی تأکید میآفرینشباب  گردید تا جهانیان را نجات بخشد و در

 نور از مانند فراریزش ،استزاده شده از زمانها و جهانیان پیش کلمه است که از پدر 
وجود  به ای ویژهی زمانی خورشید و از آن رو انسان است که از مریم باکره در یک برهه

آفرینشش  ، است، به طور خالصهرخ داده نطفه میانجی بی از مادر نیز زاده شدنشاما . آمد
 خلیفه که اگر مسیح با توجه به پرسشدر پاسخ به . از پدر ازلی و از مادر زمانمند است

، پس اینها دو زاده شده از خداوند پدر و با توجه به انسان بودنش از مریم باکره ازلیتش
. کندتقل هستند، به شدت بر ازلیت کلمه و وحدانیت وی با خداوند تأکید میموجود مس

همّ و غمّ تیموتی در این گفتگو اثبات این نکته است که هرچند ي  کوتاه سخن آنکه، همه
                                                                                                                                            
1 .“John of Damscus: The Discussion of a Christian and a Saracen”. 
2 .“Patriarch TimothyI and the Caliph Al- Mahdi”. 
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 اما کلمه و انسان بودنش هر دو یکی هستند و به هیچ ،مسیح هم کلمه و هم انسان است
 که آیا کلمه و روح از  جدا نیستند و در پاسخ به خلیفه دو موجود و دو ذات مستقل وروی،

 ، نور و خورشیدبا دست یازیدن به الگوی با ، یوحنای دمشقیمانندیا نه؟ پذیرند خدا جدایی
 این نکته را ، باشندآفریده چون اگر کلمه و روح ،دهدازلیت کلمه و روح را نشان می

ی این بقیه. بوده است) روح(زندگی و ) هکلم(رساند که زمانی بوده خداوند بدون عقل می
شناسی بیشتر به   تثلیث و در بحث مسیحشخصهایجوهری گفتگو به تثلیث و اثبات هم

  .(Newmann, 175-176ff)شخصیت عیسی و الوهیت وی پرداخته شده است
 از عهدعتیق بندهاییگران در اثبات ازلیت کلمه پا را فراتر گذاشته و به حتی مجادله

 مورد استناد قرار نگرفته گونه های یاد شده بدین آیهجستند که پیش از این، اد میاستن
کار زده و هم به ازلی  هم دست به این١نام کندی نسطوریاز جمله شخصی به. است

 تأکید بر ازلی و الوهی بودن و از این رهگذر،القدس اشاره کرده است و بودن روح
  که دراشرسالهکندی در . بحثهای کالمی شده است و ها القدس نیز وارد مجادله روح

ی کند که کلمه رد کرده و تأکید می را محدَث بودن کلمه،واقع نوعی دفاعیه است
القدس نیز ازلیت قائل  روحبرای ، وی در کنار کلمه،ازلی و تأثرناپذیر است) پسر( خداوند

 بسیاری نکته. دازدپر تثلیث میشخصهایجوهری قدمتی و هم شود و بعد به هممی
مثالً (  از عهدعتیقهایی آیه تثلیث به ی بارهجالب توجه در دفاعیه این است که کندی در

آباء کلیسا در این زمینه این ترها جوید که پیشاستناد می) ١٨: ٢؛ ٢٦و١: ١پیدایش، 
های یاد  آیهدر کل برداشت آباء از .  را به این نحو مورد استفاده قرار نداده بودندها آیه

ها در  آیهبه عبارتی این . (trinitarian)  بوده و نه(binitarian)  آنهامانند و شده
 ،سایر مطالب این دفاعیه. ثلیث دارند نه سه شخصتشخص   اشاره به دوهای آنان انگاره

ی  دربارهانان خداوند و سپس به ایراد از عقاید مسلمی بارهمسیحیان درباور به دفاع از 
 مربوط انانی قرآن و آداب و رسوم مسلم و تاریخ و ریشه) ص(سالت محمدو رزندگی 

 در ،حالاما بااین. خداوند توجه شده استی  کمتر به بحث کلمهسان، بدین. شودمی
 انسانها است ی سازنده، اشاره شده که کلمه یادشده بر مطالب ، افزونبخشی از دفاعیه

 را توانایی و کل جهان را دارد ولی این  بر آسمانها و زمینتوانایی چیرگیهمچنین 
نکته قابل توجه دیگر در دفاعیه این است که کلمه در .  کرده استارزانیخداوند به وی 

 اشاره خواهد شد،که همچنان. ها و فرشتگان خواهد بودقاضی نهایی انسانواپسین، روز 
  اندنسبت داده به کلمه انان با مسلمهایشان یان این نقش را در اثر مجادلهمسیح

                                                                                                                                            
1 .“The Apology of Al-Kindi”. 
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(Newmann, 480-481,419,421). 
 

 انتساب نقش داوری به کلمه
به عیسی نقش داوری هم تأکید بر ازلیت و الوهیت کلمه، گذشته از  ها، در مجادله

،  صورت گرفتهان عباسیزمان در ١ در اورشلیمیی کهگفتگوشده است ازجمله در منسوب 
 تثلیث  اثبات،از همهپیش  )ه بصراهل شخصی( به شخص مسلمان) راهب( طرف مسیحی

 و آفرینشگری و سپس بر شودمییادآور را جوهری اشخاص تثلیث قدمتی و هم و هم
 راهب در بخشی از سان، بدین. کند ازلی کلمه از خداوند تأکید میآفرینشحاکمیت و 

  خویشهای انگاره به اثبات ، از عهدعتیق و جدیدهاییبند به دست یازیدنگفتگو با 
 اما ارتباط وی با پدر از نوع ، پسر نامیده شده، هرچند لوگوس،پردازد و به نظر وی می

یابد، نه خداوند  صدور می، از خداوندجدایی بلکه وی بدون هیچ ،ارتباط معمولی نیست
. قدمت هستند بلکه با خداوند هم، از وی هستندپساز کلمه و روح است و نه آنها تر  پیش

به  ،تر است از همه جنجالي، کلمهآفرینشگریگو پافشاری بر الوهیت و البته در این گفت
ی ازلی و کند که عیسی که کلمهتأکید میدرپی  پی که وقتی راهب مسیحی ای گونه

 و هم خدواند است و هم در روز آفریدگارخداوند است خودش نیز هم ی  آفرینشگرانه
 با یصرشود و بَمیرو  روبه یصربَبه داوری خواهد نشست، با واکنش تند شخص واپسین 

 سازد  مینشان را خاطر) ع( بنده و پیامبر صرف بودن عیسی١٧١استناد به نساء، 
.(Newmann, 297-298, 327-328)  

ی جالب توجه همان انتساب نقش داوری به عیسی مسیح است چرا که در این گفتگو نکته
رسد به نظر می. انی برخوردار نبودترها نزد آباء کلیسا از اهمیت چندله پیشأاین مس

  و دراین باره ظاهراً بهکردنداشاره میاز خود قرآن هایی  آیهبه  این نقش  در توضیحمسیحیان
اشاره بعداً  .(Sweetman, 12(1), 110) جستند استناد می٢٢ و فجر، ٢١٠ بقره، هایسوره

 .کردند انسان بودن عیسی تفسیر می بررا دال هایی  نیز از انجیل یوحنا آیهانانخواهد شد که مسلم
 های بیشتر داده که یابیم درمی چنین های یاد شده، محتوای رسالهبا توجه به 

بن به جز علی( و خواه مسلمان)  دمشقیبه استثناء یوحنای(  خواه مسیحی،نویسندگان
 ، هر دو طرفدلیلهایبوده و به این خاطر استوار بر کتاب مقدس خود ) ٢ربن طبری

                                                                                                                                            
1 .“Religious Dialogue of Jerusalem”. 

اش به  که تاریخ نگارشکتاب الدین و الدلها عنوان کتابی دارد ب) ق١٦٩ـ١٥٨تولد، حدود ( علی بن ربّن طبری .٢
 وی که سریانی بوده و بعدها به اسالم گرویده، این اثر را در دفاع از. رسدزمان متوکل عباسی می
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ی خداوند بودن  بحث کلمهها، دیگر اینکه در این مجادله. دینیدینی است تا برون  روند
 ها به عبارتی، در مجادله. قرار داردرغم اهمیتش نسبت به الوهیت وی در حاشیه به ،عیسی

 بیشتر از همه الوهیت وی مورد چالش قرار گرفته ،شناسی مطرح شدههر وقت بحث مسیح
 مسیحی آن زمان تمام همّ و غمّ خود را به کار گرفتند اندیشورانین خاطر احتماالً به ا. است

از عهدعتیق هایی  آیهکه گذشت، به را اثبات کنند و در این راستا، همچنان» ابن« تا خدا بودنِ
 مورد توجه قرار گونه  را به اینها ه هیچ کدام از آباء این آیپیش از آن،جستند که استناد می
 از همان اول با انان این است که مسلم،آیدی دیگری که به دست می نتیجه.نداده بودند

ی خداوند نامیده شده ولی وی استناد به قرآن معتقد بودند که هرچند در قرآن عیسی کلمه
البته . خوردکه این نکته در گفتگوی دینی اورشلیم به چشم می چنان،و محدَث استآفریده 

از جمله یوحنا، . جستند  نیز سود میها بر قرآن از خود انجیلفزون ا ،بارهنویسان دراین ردیه
  .(Accad, 199-214) گرفتند را دال بر بشر بودن پسر در نظر می١٧: ٢٠

 توجهي های شایان انگاره غربي به نام توماس اوشاگنسي پژوهشگری ،در این زمینه
های   بر اینکه کلمه در آیهی مفسران مسلمان مبنهای تفسیر، به نظر وییکی اینکه .دارد

در ذهنش ) ص(است به همان مفهومی نیست که محمد» کن« مورد بحث به معنای
  وي بر این باور است که اگر کلمه بر طبق نظر مفسران هماندو دیگر،. داشته است

 نسطوریان درباب مانند باورهای در این صورت باید گفت برداشت قرآنی ،باشد» کن«
جالب است که یوحنای دمشقی نیز در  ،(O´shaughnessy, 20-29) لوگوس است

به تأثیر از ) ص(به نظر یوحنا، محمد.  هفتم میالدی به این نکته اشاره کرده استهای سده
باوری  ن، از یهودیا؛ بدعت خویش را بنیاد نهادن و نسطوریانآریوسیا یهودیان، مسیحیان،

به باور القدس و از نسطوریان  کلمه و روح بودنآفریده به باور نتوحید مطلق، از آریوسیا
 که مسیح صرفاً یک موجود باور داشتند نیز نچون نسطوریا. برگرفتانسان بودن مسیح را 

به لحاظ تاریخي نیز مسیحیان نسطوري در عربستان پیش از  . (Sahas, 73)انسانی است
س با توجه پ (Sweetman, 1(1) 2-.28) حضوري گسترده و پررنگ داشتند) ص( محمد

                                                                                                                                            
ها به نگارش در آورده البته در طول رساله گاهی با  درباره خداوند، نبوت و سایر آموزهانان مسلمباورهای 

آیاتی از عهدعتیق ) ص(کند و برای اثبات نبوت محمدقاید مانویان و زرتشتیان نیز اشاره میلحنی انتقادی به ع
اسرائیل از جمله اشعیا،  بنیپیامبرانهای یبه این نحو که از پیشگوی.  خود قرار داده استدستاویزو جدید را 

خالصه این کتاب . اثبات کندرا ) ص(های عیسی، سود جسته تا نبوت محمدو همچنین از پیشگویی... دانیال و 
ربن ابن؛ Newmann, 500( ی خداوند نپرداخته استدر حقیقت نوعی دفاعیه است و چندان به بحث کلمه

 ).٢٠٨ـ٢٠٧، ١٨٤، ١٤٤ویژه  طبری، به
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سرانجام پس از بررسی این   است اماشایان درنگي اوشاگنسي  فرضیه،ها نکتهبه این 
 برداشت قرآن از کلمةهللا میان که اگر آید می به ذهن پرسش خواه ناخواه این ها، مجادله

 بود، پس چرا این نکته مورد غفلت قرار همانندی ،ی لوگوس نسطوریان دربارهباورو 
 تیموتی و کندی نسطوری مانندگران مسیحی  مجادلهبرخیویژه اینکه هگرفته است؟ ب

 ما میاناند که در باب کلمه   نشدهیادآور اما با وجود این، برای طرف مسلمانشان .اندبوده
 توماس های غرض این است که فرضیه. وجود دارد همانند اناننسطوریان و شما مسلم

ردن کلمةهللا در قرآن همانی نیست که قلمداد ک» کن« اوشاگنسی مبنی براینکه
گرفته  خدا کلمةهللا را از نسطوریان پیامبردر ذهن داشته و همچنین اینکه ) ص(محمد

 ،از کلمه نامیدن عیسی) ص(چون اگر چنانچه محمد. کرده، بعید و دور از احتمال است
له أ این مس بهیاد شده، های  و مجادلهکم در مناظرها دست ،الوهیت وی را در نظر داشت

 میان باوردیگر اینکه اگر . شد در صورتی که الوهیت وی به شدت رد شده استاشاره می
وجود داشت یا آنگونه که یوحنای دمشقی همانندی نسطوریان و برداشت قرآن از کلمةهللا 

بسیار باید  به احتمال گرفته،عقیده به محدَث بودن پسر را از نسطوریان ) ص( محمد،گفته
باره هستند مورد توجه قرار ترین و معتبرترین منابع در این که متقدمها مجادلهدر این 

 به همانندی ، مسیحیان نسطوریای از باورهای پارهقرآن و  میان البته ظاهراً . گرفتمی
 در عربستان زمان  باید گفت که احتماالً،ي مورد بحثلهأي مساما درباره ،خوردچشم می

 هیچ قصد و بدون) ص(بوده و محمد) ع(ب رایجی برای عیسیکلمةهللا لق) ص(محمد
و به کار برده و همین برگرفته  توجه به بار معناییِ این اصطالح، آن را غرضي و بدون

 .های فراوانی را برانگیخته است و محاجهبحثها انانله در میان مسیحیان و مسلمأمس
، متکلمان ی نخستین قمری سده سه های در مجادلهشد که هویدا تا اینجا کامالً 

هرگونه قلمداد کرده و » کن«را به معنای » هللاکلمة «،مسلمان عمدتاً با تکیه بر قرآن
اند و در مقابل، متکلمان مسیحی عمدتاً با تکیه سلب کرده» لوگوس/کلمه«الوهیت را از 

رآنیم تا ب در ادامه .اندتأکید کردده» لوگوس/کلمه« بر الوهیت و ازلیت ،بر کتاب مقدس
 که به را نزد دو متکلم معروف ابوعیسی وراق و قاضی عبدالجبار» لوگوس/کلمه«بحث 

هویدا ، مورد بررسی قرار دهیم تا قمری تعلق دارند سوم و پنجم های سدهترتیب به 
این دو متکلم  .ی کلمه چگونه بوده استدرباره  متکلمان بعدی مسلمان دیدگاهکه گردد

ی لوگوس  دربارههایشان داده ،گران قبلی که برخالف مجادلهدارای اهمیتندویژه از این نظر  به
» کلمه« در نقد الوهیت سان، بدین و دینی بوده است عمدتاً برون،های مسیحیتو سایر آموزه

 .اندسود جسته عقلی دلیلهای مسیحیان و هم از کتاب مقدس از بر قرآن هم افزون، 
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 دو متکلم معروف
  وراقابوعیسی: الف

ی  چند اثر ارزشمند و متقدمی نیز درباره، که نیومن گردآوری کردههایی رسالهبر افزون 
توان این بحث را به موضوع مورد بررسی ما وجود دارد که بدون پرداختن به آنها نمی

ی سوم  سدهنویسان مسلمان در ردیههای  داده که تر یادآوری کردیم پیش. پایان برد
و همچنین گفتیم که در این بوده استوار  بر قرآن ،شناسیباب مسیح درکم،  قمری دست

به این خاطر . شد تا بر کلمه بودن وی عیسی بیشتر تأکید میپیامبر بودن بر مناظرها
را از پسر سلب کنند و در مقابل، مسیحیان تمام خدایی ی  جنبهکوشیدند می انانمسلم

  جاحظنمونه،برای .  را اثبات کنند»ابن« ییخداگرفتند تا همّ و غمّ خود را به کار می
عیسی را به معنای شأن و منزلت پسر خدا بودن  ،الرد علی النصاری  در)ق٢٥٥ـ١٦٠(

بدین .  نامیده است»هللاخلیل«که خداوند در قرآن ابراهیم را داند همچنانواالی وی می
 برگرفته، سر خود  به این معنا نیست که خداوند وی را پ، عیسیقرار، پسر خدا بودن

 خویش داشته باشد و انسان هایچون خداوند بزرگتر از آن است که پسری از صفت
ی سوم  ی سده میانهاما در . )٢٧٣ـ٢٧٠، جاحظ( از آن است که پسر خدا گرددتر  کوچک
الرد علی کتابی با عنوان ) ق٢٤٧ د( عیسی وراقنام ابو بهای بلند آوازه  ردیه نویسقمری،
 وی در این کتاب نه مبتنی بر قرآن بلکه برگرفته از کتاب های دادهوشته که  ن١األتحاد

 عیسی در نظر چگونگی پسر خدا بودنوی در کتابش بیشتر بر . مقدس مسیحیان است
ناگفته نماند که پرداختن به . ی نسطوریه، ملکیه و یعقوبیه اشاره کرده استسه فرقه

ل نویسان مسلمان  ملل و نحهای نوشته مسیحی در ی یاد شدهی نظرات سه فرقه
 پنجم ی سدهحزم و شهرستانی که در  ابن، نمونهبه عنوان . بوده استی رایجی  پدیده

ی یاد  ، عمدتاً سه فرقهباور مسیحیان هر دو در آثارشان هنگام پرداختن به ،زیستند می
جالب . )٢٠٧ـ٢٠٣،  به بعد؛ شهرستانی١/٤٨، حزمابن (اند را مورد توجه قرار دادهشده

شناسی اختالف نظر داشتند اما باب مسیح های خود دراست که این سه فرقه در دیدگاه
. )١٣٠ـ١٢٨، هابازتابولفسون، ( کیشانه داشتندی تثلیث دیدگاهی راستمگی دربارهه

ی عیسی در نظر سه فرقهپسر بودن  چگونگیوراق در این کتاب بر وعیسی خالصه اب
آید که وی از  کتاب چنین برمیهای دادهو یعقوبیه اشاره کرده و از نسطوریه، ملکیه 

اتحاد و حلول به چگونگی باب اتحاد،   گوناگون مسیحی درهای ه فرقنظرهایاختالف
                                                                                                                                            

نام دیوید توماس چاپ و به انگلیسی ترجمه کرده است و بـه ایـن خـاطر در نوشـتار             به پژوهشگری این کتاب را     .١
 .ایم  توماس ارجاع دادهحاضر به
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گانه  ضمن تبیین عقاید فرق سه چرا که در جایی از کتابش،خوبی آگاه بوده است
 چگونگیي و انسان جزیي، اتحاد و ي جوهر و اقنوم و ماسح و ممسوح و انسان کلدرباره

چگونگی گونه مباحث یعنی به چالش کشیدن ظاهراً این. کشداتحاد را به چالش مي
 کانون توجه مسیحیان ی سوم سدهعیسی سبب شده که در اواخر پسر بودن اتحاد و 

پسربودن تأکید بر : ی مسیح به مسیر دیگری سوق یابدی سرشت دوگانهسنتی درباره
ای است بر توان گفت این کتاب ردیه میسرانجام .(Thomas, 2002, 48-53) عیسی

 اتحاد چگونگیاز اشاره به پس و ابوعیسی یادشده ی تثلیث و تجسد در نظر سه فرقه
 سرانجام پیشنهاد ،گانه سههای هکلمه با انسان حادث و تعریف انسان حادث در نزد فرق

ی ترکیب را به کار ببرند و درباب  کلمه، اتحادی بهتر است به جای واژهنکند که آنامی
با ) کلمه( کنند که پسرکند نسطوریان و اکثر یعقوبیه ادعا میشناسی اظهار میمسیح

، اتحاد یافته است و ملکائیان معتقدند که پسر با زاده شدهانسان حادثی که از مریم 
یه از انسان حادث، انسان منظور نسطوریان و اکثر یعقوب. انسان حادث اتحاد یافته است

در واقع با انسان جزیی و نه کلی آنان، پسر  چون برطبق نظر ،واحد و شخص واحد است
ی  همهاما منظور ملکائیان از انسان محدَث جوهری است که برای . اتحاد یافته است

 پسر در واقع نه با انسان جزیی که با ن، دیدگاه آناي پایه چون بر، مشترک استانسانها
در ادامه به .  (Ibid, 88) همه را نجات بخشدپندار آنانلی اتحاد یافته است تا به ک

تعریف و بیان تفاوت اقنوم و جوهر در نگاه ملکیه، نسطوریه و یعقوبیه پرداخته و سپس به 
 ، نسطوریهباور از جمله اینکه برطبق ،کند اشاره مین عیسی در نظر آناکشته و مصلوب شدن

 الهوتی و هم بر ی  ناسوتی عیسی و به نظر ملکیه هم بر جنبهی به بر جنمصلوب شدن
 .(Ibid, 92-95)  بر الهوت وی رخ داد، یعقوبیههای ی انگاره پایهناسوتی وی و بر ی  جنبه

 آن در نزد چگونگیی اتحاد و لهأ کتاب بیشتر بر مسپیداست، مضمونهایچنانچه 
، بحث ازلیت وعیسی در جایی از کتابشحال اباین با. ز یافته استگانه تمرکفرق سه

پرسد مریم چگونه ممکن  که میگونه به این. کشد به چالش میناکلمه را در نگاه آن
 جدا و ناد، مگر اینکه بپذیریم کلمه از آنالقدس به دنیا آوراست کلمه را بدون پدر و روح

توان  پس می، شداجدالقدس اگر کلمه از پدر و روح. وارد رحم مریم شد و به دنیا آمد
 جدا ناگر از آنا. شده استجا  جابهگفت از آنها مستقل و جدا گشته و از مکانی به مکانی 

القدس به این شرایط  پس چگونه بدون پدر و روح،پنداریدکه شما مینشده همچنان
 ؟وارد شده است؟ چگونه بدون آنها کلمه و انسان کلی یکی و واحد گشته است

(Ibid, 145). که وی دربینیم آوردیم، میرا ی آن  فشرده این استدالل ابوعیسی که در  



  ١٣٨٩ مجلۀ ادیان و عرفان، شمارۀ یکم، سال چهل و سوم، بهار و تابستان  ١٣٦

 

کند در حالی که آباء کلیسا را مطرح و بر آن تأکید میجدایی  باور ، کلمهشدن زادهباب 
 هم محدَث بودن کلمه را باور، چون این ،به مخالفت برخاسته بودندباور ترها با این پیش

 ،اشت ابوعیسیاین برد.  در این باب بود١ها گنوسیهای انگاره ماننددر پی داشت و هم 
گران  هیچ کدام از مجادله، از ویپیش چه ،دهددینی وی می برونآگاهیهایخبر از 

 زیرا ،اندای نکرده یا صدور کلمه از پدر اشارهمسأله و چگونگی زاده شدنمسلمان به 
 .رهگذر، درون دینی بوده استاستوار بود و از این  در این باره بر قرآن آگاهیهایشان

 این است که ،خوردوراق به چشم میابوعیسیی مهم دیگری که در استداللهای نکته
 اتحاد کلمه با انسان حادث و تعریف چگونگیکه گذشت، پس از اشاره به وی، همچنان

 بهتر است به جای نکند که آناگانه، سرانجام پیشنهاد می سههای هانسان حادث نزد فرق
 ، بعدی سده جالب است که حدوداً در دو .ی ترکیب را به کار ببرند کلمه،ی اتحادواژه

کند  اذعان میالتمهیدمتکلم معروف اشعری در کتابش ) ق٤٠٣د ( قاضی ابوبکر باقالنی
 معتقدند؛ یعنی کلمه که مسیحیان یعقوبیه و نسطوریه درباب اتحاد به اختالط و امتزاج

 مسیحیانا شراب ترکیب شد و در ادامه به نقد و ابطال اعتقاد با جسد مسیح مثل آب ب
 خواه ترکیبباور  باید گفت .)٨٧ـ٨٦، باقالنی( پردازداتحاد میچگونگی ی اتحاد و ارهبدر

 در ،در هر صورت نسبت داده شود، نمتعلق به یعقوبیه و نسطوریه باشد و خواه به آنا
اندیشور )  ق٥٢٤ـ٤٨٠(٢ بوئتیوسهجمل  از. مورد انکار بوده است مسیحیتجهان

 نوشته است که این برضد اتیکس و نسطوریوسای با عنوان  رساله، مسیحیسرشناس
شمار ها به  نسطوریه و مونوفیستباورهایترین منابع در رد رساله در واقع یکی از متقدم

قنوم گفت مسیح دارای دو ای نسطوریوس که میوی در این رساله به این آموزه. آیدمی
بوئتیوس بر این باور است که اعتقاد به دو اقنوم بودن مسیح، اتحاد . گیرد ایراد می،است

 در نهایت به این ،کند، چون اگر مسیح دارای اقنوم الهی و انسانی باشددار میرا خدشه
 (juxtaposition)، )ترکیب( معناست که اتحاد وی با خداوند از نوع اختالط و امتزاج

توان گفت از انسانیت مسیح از نوع ترکیب با الوهیت متحد شده، پس میاست و اگر 
                                                                                                                                            

اول و دوم میالدی حضوری گسترده های  سدهویژه در  که در اوایل ظهور مسیحیت به (Gnosticism)هاگنوسی. ١
آنان از جمله به ثنویت اعتقاد داشتند بدین ترتیب که بر طبق باور . داشتند، دارای عقاید و آراء متنوعی بودند

ه و خدای واال نه با دمیورگ و نه با این جهان و جهانیان هیچ ارتباطی جهان حاضر را ایزد دمیورگ خلق کرد
 را مطرح کرد که به نظرش  (pleroma)، مالءاعلی)م١١٠.تولد(نام والنتینوساما یکی از بزرگان گنوسی به. ندارد

واال انفصال ها کلمه نام دارد که مخلوق ذهن است و در حقیقت از خدای متشکل از سی ائون بود و یکی از ائون
 ).Jonas, 42, 178-181: ـکتبیشتر آگاهی برای (. یافته است

2 . Boethius 



 ١٣٧ های نخست هجری   کلمه در مجادالت کالمی مسیحیان و مسلمانان در سده  / بررسی لوگوس

 

  است(nothing) بنابراین مسیح عدم. ترکیب آنها هیچ چیزی به وجود نیامده است
(Boethius, chap. 4, 32). به ترکیب به عدم و هیچ باور ،پس برطبق نظر بوئتیوس 

وراق  ابوعیسی ود که پیشنهاد ش معلوم میسان، بدین. انجامد میبودن عیسی مسیح 
 .محلی از اعراب ندارد

باب   درقمری سوم ی سدهنویسان مسلمان تا  شد که ردیهروشنتا اینجا 
 بیشترمثل ( دینی بوده  درونآگاهیهایشان خواه ،ی بر لوگوسشناسی مبتن مسیح

 به طور ، قرآنهای آیهبا استناد به ) وراقابوعیسی مثل ( دینی  و خواه برون)متکلمان
پیامبری را ) ع( عیسی١٧١ی نساء، اند و با تکیه بر سورهکامل منکر الوهیت کلمه شده

 اما هیچ کدام ،اندای همچون دیگر بندگان قلمداد کرده و بندههمچون دیگر پیامبران
 که آیا منظور از کلمةهللا که در قرآن درباب عیسی به کار رفته به اند آشکارا نگفته

در . باور ندارندی الوهی ست یا نه؟ در هر صورت برای کلمه هیچ جنبه ا»کن« معنای
 با ،در برخوردهایی که با مسیحیان داشتندقمری  نخست ی سده در سه انان مسلم،کل

به پسر باب خداوند، تثلیث و تجسد و الوهیت  درباورشانی اصلی آنها یعنی هسه عقید
ی خود در میان مسیحیان باعث به هله به نوبأشدت به مخالفت برخاستند و این مس

 ی سدهشد و فقط بعدها یعنی از اواخر پرسشهای نوین به تازه هایی وجود آمدن پاسخ
  شدها تحریف کتاب مقدس نیز وارد مجادله هایی مانند مسأله ، به بعدقمریسوم 

(Thomas, Early …, 231-254). 
 

 قاضی عبدالجبار: ب
 بلکه متعلق به قرن ، نیستقمریسوم ی  سده کلمانمتی  در زمرههر چند عبدالجبار 

. شود وی درباب کلمه پرداخته میهای اندیشه اما در اینجا به دو دلیل به ،پنجم است
 هایش  نوشته و در آیدمیشمار به متکلمان بسیار مشهور دوران متقدم وی از یکی اینکه 

ند تا معلوم شود که ک و این کمک میبه طور مفصل به بحث کلمه اشاره کرده است
 نیز اودو دیگر، . اندی کلمه چه دیدگاهی داشته دربارهینویسندگان و متکلمان بعد

 کلمه را به ی نسطوری دربارهمسیحیان  و ن مسلماناهمانندی میان وجودی  مسأله
؛ ویژه دلیل دوم در اینجا برای ما از اهمیت زیادی برخوردار استبه. چالش کشیده است

 قرآن از یرپذیریأثباره به ت نویسندگان در اینای از پاره ،که اشاره شدنچون همچنا
  در ادامهو، نقدهایی را وارد کردیم، انگارهاین بر  و ما اندمسیحیان نسطوری اشاره کرده

 . چه نظری داشته استبارهنشان خواهیم داد که عبدالجبار در این
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را کما قمری سوم ی  سدهنویسان  همین سیر ردیه،بعدهای  سدهبعدی در متکلمان 
. ارائه دادندهای آنان  مانند انگارهی لوگوس مسیحیت دیدگاهی بیش ادامه دادند و درباره
 چهارم و پنجم های سدهمتکلم مشهور معتزلی در ) ق٤١٥ د( چرا که قاضی عبدالجبار

ه و م مورد توجه قرار دادسوي  سده نویسندگان مانند را قمری، باورهای مسیحیان
 و تثبیت دالیل النبوةوی در دو کتاب . وارد کرده استآنان  اشکالهایی همچون ایرادهای

هرچند به . باورهای مسیحیان پرداخته است به التوحید و العدل المغنی فی ابواب
 کالمی باورهای کمتر به دنبال نفی تثبیتی سعید رینولدز، عبدالجبار در  گفته

است و بیشتر به این نکته پرداخته که مسیحیان در مسیحیان درباب تجسد و تثلیث 
 یادآوری اما شایان )١٠٦ـ٧٦، رینولدز( اند دگرگون کرده رسالت مسیح را ،طول تاریخ

-  سه فرقهنگرگاه عیسی از کشته شدن و مصلوب شدن به اتحاد،  تثبیتاست که وی در
در این باب رد کرده  را های آنان انگارهی نسطوریه، ملکیه و یعقوبیه پرداخته و سپس 

به نظر وی ملکائیان معتقدند عیسی مسیح خدایی حق از خداوند حق و از جوهر . است
به نظر یعقوبیه مریم به خداوند . پدرش است و واقعاً کشته شد و به صلیب کشیده شد

 برطبق نظر نسطوریه .و کشته شدزاده شد  عیسی در مقام خداوند سان بدینشد و باردار 
 بر جنبه ،و مرگزاده شدن  رویداد از دو سرشت الهی و انسانی است و مسیح مرکب

ی جالب توجه این است که عبدالجبار اما نکته. رخ داد که همان ناسوتی است، شانسانی
  درباب مسیحانان نسطوریان و مسلمهمانندی میان باورهایی لهأبا مستثبیت در 

شناسی  ی مسیح نسطوریان دربارهوربا که گوید میورزد و شناسی به شدت مخالفت می
چون .  ملکائیان و یعقوبیه استباورهای مانند نیست بلکه انان مسلمهای همچون انگاره

 نسطوریان نیز همانند ملکائیان و یعقوبیه معتقدند که عیسی خدایی حق از ،به نظر وی
ن خداوند حق و از جوهر پدرش است و خدایی کامل از خداوند کامل است و همچنی

 از سوی مادر ش ناسوتیی  الهوتی عیسی از طرف پدر و جنبهی براین باورند که جنبه
باورهای گوید در  می،این بر افزون. شده استزاده  ، و لحاظاست و وی از هر جنبه

 خداوند منزه مورد ،انانمسلمباورهای حالی که در   در،زاده شده خداوندِ ،نسطوریان
 که این سه فرقه معتقدند هنگامی که فرشته به گوید میسرانجام . توجه و تکریم است

شایان پرستش و بخش  روزی، آفریدگارداد، مسیح خدایی مژده  را بارداریمریم زمان 
و خواب زاده شدن  مریم و بارداریگشت و خدا با وی اتحاد یافت و این اتحاد در حالت 

و پروردگار احوال خداوند، رفت و نه باطل شد و عیسی در تمام این میان و مرگ نه از 
این استدالل . )٩٨ـ١/٩٦، تثبیت: ـ نک(  باقی ماندبخش آفریدگار و روزیمعبود، 
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همانندی میان ی مباحثی دربارهها نیز دهد که گویی در آن زمانعبدالجبار نشان می
باره مطرح بوده  در اینانانمسلمهای  انگارهشناسی و ی مسیح نسطوریان دربارهباور
اند به به مخالفت برخاستهاندیشه اما متکلمان مسلمان از جمله عبدالجبار با این . است

ی های بنیادی از جمله ذات دوگانهاند و در مقابل، به تفاوت شدههمانندیعبارتی منکر 
 .انداتحاد و حلول پافشاری کردهچگونگی عیسی، الوهیت وی، 

نظر قاید نصاری به اختالف و اتفاقه ع نیز هنگام پرداختن بالمغنیعبدالجبار در 
 چگونگی زاده شدنش گانه مسیحیت درباب جوهر و اقنوم، کلمه بودن پسر و سههای  فرقه

 است و به دانش معتقدند کلمه همان برخی از مسیحیاناز جمله اینکه . اشاره کرده است
  استتوانایی ،گویند روحها میاین خاطر کلمه نامیده شد که با نطق ظاهر گشت و بعضی

 تثلیث، اتحاد و تجسد و ی  دربارهباور مسیحیانسپس به ابطال . )٨٥ـ٥/٨١، المغنی: ـ نک(
 پرداخته »پسر« درباره معبود بودن مسیحیان باور عیسی و ي یگانه یعقوبیه به جوهر باور
-ردیههایش همچون  نوشتهدر نهایت باید گفت عبدالجبار نیز در . )١٥١ـ٥/٨٦، همان( است

پرداخته ولی ) کلمه( یسان عمدتاً اتحاد و تجسد را کانون توجه قرار داده و کمتر به لوگوسنو
دیگر  وی و همچنین های نوشتهآنگونه که از . الوهیت کلمه را رد کرده استبر روی هم، 

شناسی به کلمةهللا بودن عیسی در قرآن باب مسیح آید، نویسندگان مسلمان در برمیمتنها 
گویی اصالً در قرآن کلمةهللا درباره عیسی به کار نرفته است اما در . اندنکردهچندان توجهی 

 .اندمقابل، تمام همّ وغمّ خود را در رد الوهیت عیسی به کار گرفته
 است که رد الوهیت کلمه در کالم اسالمی مختص عبدالجبار یا گفتن شایان 

نظرها  کلمه، غیر از انانزد مسلم چرا که کالً در ن،نیستقمری  سوم ی ه سدنویسان  ردیه
 یک اصل متعالی و غیر ،اند بعدی که آن را با شخص پیامبر مرتبط ساختهبحثهایو 

که و همچنان) قرآن(القاء شده) ص(ای بر محمد فرشتهمیانجیگریشخصی است که به 
گونه نیز به ی انسانوار در ذات خداوند رد شده، کلمه شخصی و انسانهایوجود صفت

 اما با وجود رد و .(Sweetman, 2(1), 122-156)  استی مورد انکار قرار گرفتهکل
ی  از همان نخست به تأثیر از آموزهانانلیت و الوهیت لوگوس مسیحیت، مسلمانکار از

 از آغاز انانمسلمي  همهقلمداد کردند و تقریباً آفریده لوگوس مسیحیت، قرآن را قدیم و 
 خود ی این امر به نوبه .(Noldeke, 58-59) ا پذیرفتندرباور این قمری سوم ي  سده

وار کالم به خداوند  را برانگیخت چون به نظر آنها انتساب صفت انسانمعتزلیانمخالفت 
در مقابل، اشاعره به قدیم بودن . دار ساختن وحدانیت خداوندچیزی نبود مگر خدشه

در کالم » کالم«ی لهأشد مس باعث ها ور، همین مناقشهد داشتند و به مرقرآن اعتقا
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 به عبارتی کالم که در آغاز در بحث ،اسالمی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد
شد رفته رفته به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفت و کانون  خداوند مطرح میهایصفت

شاید . (Goldzeher, 97-100) توجه بحث در اینجا حادث و قدیم بودن قرآن شد
را به حادث و قدیم المغني ي عبدالجبار را بر آن داشت تا یک جلد از همین امر قاض

هماني کالم و ی کالم با متکلم و اینبودن قرآن اختصاص دهد و به بحث کالم و رابطه
صوت بپردازد و اظهار کند که خداوند نه متکلم به نفس خویش یا به کالم قدیم بلکه 

 .)سراسر کتاب/ ٧، غنیالم( متکلم به کالم محدَث یعنی قرآن است
 

 نتیجه
توان گفت میقمری پنجم ی  سدهسوم و حتی ی  سده های مناظرهپس با توجه به 

اند که منظور از کلمةهللا بیان نکردهروشنی هرچند متکلمان و ردیه نویسان مسلمان به 
 به هم آن را  اما با تکیه بر قرآن،که در قرآن درباب عیسی به کار رفته به چه معنا است

همچنین از هیچ . انداند و هم الوهیت و ازلیتش را رد کردهدر نظر گرفته» کن« معنای
ی ویژه در نزد آباء کلیسا دربارهتری که در جهان مسیحیت به فلسفیبحثهایکدام از 

بخشی وی مطرح  و صدور و نقش نظامچگونگی آفرینش وی، خاستگاههویت لوگوس، 
 با انانشاید به این خاطر است که مسلم. خوردشم نمی به چمانانبود، در آثار مسل

. اندکامالً منکر شأن و منزلت الوهی کلمه شده (a priori) ذهنیت و معرفت پیشینی
اند،  در نظر گرفته»کن« ا تکیه بر قرآن کلمه را به معنایالبته هرچند متکلمان مسلمان ب

 به تأثیر از خابط و فضل حدثیاما بعدها دو تن از شاگردان نظام معتزلی یعنی ابن
این دو . بردند کلمه را به همان معنایی قلمداد کردند که مسیحیان به کار میمسیحیان،

  دارد؛ یکی قدیم یعني خداوند و دیگریآفرینشگرشخص معتقد بودند که جهان دو 
 آفریده وی میانجیگریمریم است که جهان به بنی خداوند، مسیح عیسیحادث؛ کلمه

 در سوره فجر عیسي مسیح ٢٢ است و احمد بن خابط معتقد بود که مصداق آیه شده
را نیز » خداوند آدم را به صورت خود خلق کرد« است و همچنین وي مصداق حدیث

 کارهایهمچنین وي براین باور بود که مسیح در روز قیامت . دانستعیسي مسیح مي
غالب در سنت باور ولی در هرصورت . )١٩٨ـ٤/١٩٧، حزمابن( کندانسانها را محاسبه مي

رسد  این امر به نظر می. اسالمی تأکید بر محدَث بودن کلمه و انکار الوهیت وی است
 گفتگوی ،به عبارتی. دو دین ایجاد کرده استمیان  ژرفی شکاف ،ویژه در ساحت کالم به

 با. ممکن استناشناسی  درباب مسیحکم دست کالم ی اسالم و مسیحیت در حوزه
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 ،بر لوگوس حتی در قلمرو کالمشناسی مبتنیمسیحبحثهای که گذشت  همچنان،حال این
 هرچند در قرآن، کلمه در سه ، کردیمیاد که م تأثیر گذاشته است و باز همانگونهبر اسال

ته شده در نظر گرف» کن« به معنای) ١٧١؛ نساء، ٤٥ و ٣٩عمران،  آل( شناسی مسیحی آیه
ی لوگوس مسیحیت در کالم اسالمی آن توان از بازتاب آموزه  میها  آیهاما با توجه به همین

با وجود تأثیر  .(Wansbrough, 77) کرد هم بیشتر در معنای فیلونی و نه تثلیثی بحث
 میانتوان  نمی،شناسی مبتنی بر لوگوس مسیحیت بر برداشت مسلمانان  مسیحبحثهای

 . اد کرد کالم پل ارتباطی ایجی این دو دین در حوزه
در ) ع( کالمي، بحث کلمه نامیده شدن عیسيهای در پایان باید گفت در مجادله

 ها، به عبارتي در این مجادله. قرآن نسبت به الوهیت وي در حاشیه قرار گرفته است
 الوهیت و ازلیت کلمه را رد کنند و در مقابل ،کوشیدند با تکیه بر قرآنمسلمانان مي

و خدا بودن پسر  ،کردند با استناد به کتاب مقدسم ميمسیحیان عزم خود را  جز
 که با مسلمانان هایی همچنین مسیحیان در اثر مجادله. را نشان دهند) لوگوس(عیسي
 در سنت پیش از آنکه شدند معتقد هایي نقش) ع( براي عیسيیکی اینکه ،داشتند

 در این زمینه مسیحیت براي وي چنین کارکردي نسبت داده نشده بود و جالب است که
 در اثبات ازلیت و الوهیت کلمه به دو دیگر،جستند، حتي به آیاتي از قرآن هم استناد مي

گونه  ها را به این آیهآباء کلیسا این پیش از آن کردند که  از کتاب مقدس اشاره ميهایی آیه
اً تأکید بر  سبب شد که مسیحیان عمدتها  مجادله،اینبرافزون .مورد توجه قرار نداده بودند

خالصه مسلمانان با تکیه بر قرآن   .را کانون توجه خود قرار دهند) کلمه(  عیسيپسر بودن
اند و مسیحیان با استناد و حتي کتاب مقدس به طور کلي منکر الوهیت و ازلیت کلمه شده

اند و ناگفته پیداست به کتاب مقدس و حتي قرآن در پي اثبات الوهیت و ازلیت وي بوده
اما گویی در . ایجاد کرده استژرفی دو دین شکاف میان ي کالم له در حوزهأاین مسکه 

 مسیحیان های اندیشهاز انسان کامل و عارفان توان بین برداشت  عرفان اسالمی میی حوزه
توجهی دست یافت که در شایان  و همانندیهای ژرفویژه آباء کلیسا درباب لوگوس به به

 .ین مبحث مهم خواهیم پرداختاي جداگانه به امقاله
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