
 
 
 
  

  بررسي تطبيقي حدوث و قدم كالم خدا 
  در اسالم و مسيحيت

 
  ∗پور اكبر افراسياب دكتر علي

  
  چكيده

رين مشتركات كالمي بين دين اسالم و مسيحيت، بحث دربارة          ت  يكي از مهم  
ترين جـدالِ اعتقـادي در ايـن دو ديـن      شايد كهن. حدوث و قدمِ كالم خداست 

كـه مـسيح را كـالمِ خـدا          ،ن مـسيحي  متكلمـا  .همين موضوع باشـد    ،آسماني
 دربارة حادث يا قديم بودن، الهي يا انساني و آسماني يا زميني بودنِ              ،اند  دانسته

هـاي    ها و مكتـب      مذهب ، در بين خود   ،اند و به همين دليل      او دچار اختالف شده   
هـا و    هـاي آن     در نخستين حكومت   اين اختالفات . اند  مختلفي را به وجود آورده    

 ،در اسالم نيز دربارة كـالم خـدا       . گيرد  تانتين و شوراي نيقيه اوج مي     دوران كنس 
كه آيا كـالم خـدا   است  قرآن مجيد همين ماجرا وجود داشته و بحث شده  يعني

 به ويژه در دوران خالفت مـأمون        .آسماني است يا زميني   و  حادث است يا قديم     
در . اوج گرفـت   اين جـدال     ،خليفة عباسي و اختالف معتزله و اشاعره و ديگران        

هاي متعدد اين دو دين الهي دربارة كالم خـدا پرداختـه و      به مشابهت  ،اين مقاله 
كه راهي براي تقريب بين اين      است  ها ارائه گرديده      موارد متعددي از آن شباهت    

  .گشايد اديان آسماني مي
  يتمسيح -5 اسالم      -4     قديم -3 حادث   -2  كالم خدا  -1: ي كليديها واژه

  
  مقدمه. 1

اما در فلسفه و كالم، . يعني كهنه، هميشگي و ازلي» قديم«يعني جديد و » حادث«
است » حادث«هر موجودي كه نبوده و بعد به وجود آمده و يا مسبوق به عدم يا غير باشد، 
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 البته ؛تـاس» مـديـق«د ـاشـر نبـه غيـد بـازمنـوده و نيـيشه بـه همـودي كـوجـر مـو ه
   اگر سبقت عدم در چيزي، ذاتي باشد آن را :اند ها انجام داده ي براي آنـايـه ديـبن مـتقسي

ميرداماد نوع . گويند» حادث زماني«و اگر سبقت عدم، زماني باشد آن را » حادث ذاتي«
 و حاج ملّا هادي سبزواري نوع 1»حدوث دهري«سومي از حدوث را قائل بوده به نام 

  .  بيان كرده است2»حدوث اسمي«چهارمي از حدوث را با نام 
ما (عالَم «، »خدا« :بحث از حادث و قديم دربارة سه موضوع اهميت خاص داشته است

دربارة . اند  الهي خدا را قديم دانستهانفولسي و فمتكلمانهمة . »كالمِ خدا«و ) سوي اهللا
سطو، اسكندر  اسالمي، ارمتكلمان و فيلسوفانبسياري از . (اند عالَم اختالف نظر داشته

اند و بسياري از  ها عالَم را قديم دانسته افروديسي، تامستيوس، فرفوريوس و پيروان آن
اي هم گفته  حدوث و قدم نسبي و مقايسه) اند  و اهل حديث عالَم را حادث دانستهمتكلمان

 به اولي قديم و قديمي و به ،داشتهاز چيز ديگري تر  ي طوالنيتمقدشده كه اگر چيزي 
  3.اند  حادث گفتهدومي
است كه » كالمِ خدا« حدوث و قدم مسألةچه در اين مقاله به آن پرداخته شده،  آن

ترين اختالف بزرگانِ علم كالم در جهان اسالم و بزرگانِ علم كالم در دنياي مسيحيت  مهم
در ابتداي پيدايش اسالم و . ده استنموها را به خود مشغول  هاي آن ها انديشه  قرنوبوده 

هر دو .  اين بحث در دو عنوان و در يك محتوا و مضمون دنبال گرديده است،مسيحيت
ترين مطلب و به عنوان قلبِ اعتقادات ديني خود ارزيابي نموده و  را مهم» كالمِ خدا«دين 

دانسته و مسلمانان » عيسي مسيح«، كالمِ خدا را انحييمس. اند دربارة آن به بحث پرداخته
البته در قرآن هم عيسي مسيح، كالمِ خدا خوانده شده كه (اند  گفته» نقرآ«كالمِ خدا را 

 گروهي كالمِ خدا را قديم و ، اما حوزة بحث مشترك بوده و در هر دو دين،)شود بيان مي
هايي در دو دين به  ها و فرقه  مكتب،اند و به اين ترتيب ازلي و گروهي آن را حادث خوانده

  .اند  داشتهانندهايي هم شابه و ديدگاهكه سرنوشتي ماست وجود آمده 
  

   حدوث و قدم كالمِ خدا در اسالم.2
هاي كالمي در  ترين بحث يكي از مهمچنان كه گفتيم، مسألة حدوث و قدم كالم خدا 

 با شناسايي صفات ،ترين انديشة اعتقادي  اصلي،خداشناسي. بودقرون نخستين اسالمي 
به صفات ثبوتي و سلبي، صفات ذات و فعل و مانند ها را  شد كه متكلمان آن خدا آغاز مي

ترين  از مهم .آوردند آن تقسيم نموده و همگي كالم را يكي از صفات اصلي خدا به شمار مي
خداوند شد و ثانياً در اين كتاب  داليل اين باور آن بود كه اوالً قرآن كالم اهللا ناميده مي

اما . شود س هم همين مطلب ديده مي در كتاب مقدالبته. است خوانده شده "گو سخن"
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 اين بحث ،پرسش اين بود كه كالم خدا حادث است يا قديم؟ در ابتداي خالفت عباسيان
 شوراها و جلسات مهمي براي پاسخ به آن بر ،جنبة سياسي هم پيدا كرد و مانند مسيحيت

 چهار گروه ،مدر جهان اسال. پا گرديد و به محاكمه و تكفير سرانِ مخالفان نيز تبديل شد
  :اصلي به اين اختالف وارد شدند و چهار نظر متفاوت را ارائه دادند

  ؛) ق241متوفي (مانند احمد بن حنبل (ـ اهل حديث 1
  ؛)مانند معتزله، اشاعره، شيعه و ديگران (متكلمانـ 2
  ؛نماي و حكيلسوفانـ ف3
  . و صوفيهنرفااـ ع4

م خدا، اعم از اصوات و حروف، قديم و  عقيده داشتند كه كال، مانند حنابله،اهل حديث
 حتي بعضي راه مبالغه پيموده، جلد .بنابراين قرآن به عقيدة ايشان قديم است«. ازلي است

 پيروان احمدبن حنبل كالم خدا .)240:، ص1، ج 20(» اند و غالف آن را نيز قديم دانسته
 ها آن. تعال و قديم است كه قائم به ذات خداي منددانست ميرا عبارت از اصوات و حروف 

اوالً ذات خدا قديم است، ثانياً كالم صفت اوست، ثالثاً صفت قديم «: ندردك استدالل مي
شود و  بايد قديم باشد، زيرا عروض امر حادث بر قديم جايز نيست، چون موجب تغير او مي

» واهد بود بنابراين كالم خدا كه صفت اوست قديم خ؛تغير با وجوبِ وجود سازگار نيست
  .)92 :، ص8، ج 12(

كالم . اند كه خدا متكلم است، اما متصف به تكلم است نه كالم ها گفته در پاسخ به آن
كالم امري است «: گويد قاضي عضدالدين مي. حادث و عارض بر هواست، نه بر ذات خدا

 حرف سابق توقف دارد و حادث يتدريجي الوجود كه وجود هر يك از حروف بر انقضا
كالم موجودي است زماني .  كالم كه مركب از اين حوادث است نيز حادث خواهد بود؛ستا

 .)همان(» و اول و آخر دارد، پس حادث خواهد بود
گفتند كالم خدا از اصوات  مي) ق255متوفي ، پيروان ابوعبداهللا محمد بن كرّام(كرّاميه 

قيام حادث به قديم مانعي و حروف حادثه تشكيل شده، لكن قائم به ذات خداوند است و 
اند وجوبِ وجود خدا با حلول حوادث در ذات او منافات  ها هم گفته در پاسخ به اين. ندارد
  ).228: ص، 25) (ها را رد كرده است عالمة حلّي به سه دليل گفتة آن(دارد

با پذيرش (اند   نيز اشاعره كالم را قديم و قائم به ذات خدا دانستهمتكلماندر ميان 
 اما معتزله و شيعه طرفدار حدوث كالم خدا بوده و آن را از صفات فعل و ،)مِ نفسيكال

 ربك كلمةو تمت « سورة انعام 115شيخ طوسي ذيل آية . اند حادث و قائم به غير دانسته
شود كه كالم حق تعالي حادث  از اين آيه چنين استفاده مي«: گويد مي» صدقاً و عدالً
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تمام و عدل توصيف كرده است و اين از صفات چيزهايي است كه است، زيرا آن را به 
   .هايي مانند آن و استدالل) 33 :، ص1، ج 23(» حادث باشند

 خليفة ،اين اختالف با حملة معتزله و اهل حديث به هم آغاز گرديد و در دوران مأمون
رآن را قديم اهل حديث به رهبري احمد بن حنبل به معتزله تاخته و ق.  اوج گرفت،عباسي

گويند خدا با موسي سخن  ابن حنبل دليلش آياتي از قرآن است كه مي«دانستند و  مي
نويسند  كنند يا مي قولِ مخصوصش اين بود كه كلمات قرآن كه مردم تالوت مي. گفت

 محمد .)195 :، ص1، ج 34(» ي از صفت قديم كالم استيقديم نيستند، بلكه قرآن جز
يكي ديگر از اهل حديث بود كه با معتزله به مخالفت )  ق256وفي مت(بن اسماعيل بخاري 

 خود را در مخالفت با معتزله التوحيدكتاب )  ق852متوفي (ابن حجر عسقالني . برخاست
  .نوشت

كه برخي عقيده دارند است بحث دربارة حدوث و قدمِ كالمِ خدا چنان اهميت داشته 
تفتازاني و ديگران اين . خوانده شده است» مكال«به دليل همين بحث با نام » علم كالم«

  .)5 :، ص9(اند  مطلب را به عنوان يكي از وجوه تسمية علم كالم نوشته
 مانند معتزلـه و اشاعره و شيعه نيز اين اختالف نظر به شكلي متكلماندر بين 

مِ كال. سخن گفتن يك صفت ايجابي است«: اشاعره معتقد بودند. تر ادامه يافته است عميق
كه  آن. قرآن كلمة خدا و غيرمخلوق است. خالف محبت و كراهت خدا روحاني است، بر

 ابوالحسن .)128 :، ص7( كافر است و مستحق آتش دوزخ ،اظهار كند قرآن مخلوق است
كه قديم (كالم نفسي : اشعري از اهل حديث دفاع كرد و كالم را داراي دو مرتبه دانست

 عقيدة اشعري را ،الملل و النحل شهرستاني در .)استكه حادث (و كالم لفظي ) است
شود،  عبارات و الفاظي كه توسط فرشتگان بر پيامبران وحي مي«: استشرح داده چنين 
هايي بر كالم ازلي هستند، و دليل و نشانه، مخلوق و حادث است، ولي  ها و نشانه دليل

وت و متلو، نظير فرق ميان ذكر مدلول، قديم و ازلي است، و فرق ميان قرائت و مقروء، تال
 با ،اشعري با اين اعمال دقت و نظر.  كه ذكر حادث، ولي مذكور قديم است،و مذكور است

 ولي حقيقت كالم از .دانستند حشويه مخالفت كرد، زيرا آنان حروف و كلمات را قديم مي
لفظ دليل نظر اشعري معنايي قايم به نفس است كه غير از عبارت و لفظ است؛ عبارت و 

 متكلم كسي است كه صفت كالم قايم به اوست و از ،بنابراين از نظر اشعري. بر آن است
 اطالق كالم بر عبارت و لفظ، ،كند، و در نتيجه نظر معتزله كسي است كه كالم را ايجاد مي
 ماتريدي نيز همين دو .)61 :، ص1ج ، 17(» يا مجازي بود و يا به اشتراك لفظي است

اشارات پذيرد و كالم نفسي را قبول دارد كه امام بياضي در   كالم خدا را ميمرتبه بودنِ
  . آن را شرح كرده استالمرام من عبارات االمام
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 معتزله اقتدار داشتند و ،ق232 تا 198 يعني از سال ،در دوران حكومت مأمون تا واثق
 ،خالفت برخواستندها با اهل حديث و حنابله به م كرد و آن ها حمايت مي حكومت از آن

خلقِ قرآن، محلّ نزاع شديد آنان و مخالفانشان بود و چون سياست «: اند كه نوشته چنان
 نزاع باال گرفت و از مرز يك جدال كالمي ،ها داشت اي در اين مخالفت نقش تعيين كننده

م از اين رو، اين دوره از تاريخ كال. متداول گذشت و به زد و خورد و حبس و قتل انجاميد
 اين خلفاي اسالمي خود را رهبران .)276: ، ص14(» نامند اسالمي را دورة محنت مي

 مانند ،شدند هاي كالمي نيز وارد مي  به همين دليل به بحث،ديني نيز به شمار آورده
ديد، بنابراين با تأسيس شوراهاي  امپراطور خود را خليفة الهي مي«امپراطوران مسيحي كه 

 بلكه كار رهبر امت مسيحي به حساب ، نه كار يك رهبر سياسي،طورعام به وسيلة امپرا
، 29(» هياتي دخالت كندهاي اال شد كه در بحث ناخودآگاه از امپراطور خواسته مي. آمد مي
  .)149: ص

  : چهار عقيده به وجود آمده است،هاي مختلف دربارة ماهيت كالم نيز در ميان فرقه
  .اند  كالم را حروف و اصوات دانسته،رّاميه و معتزلهـ پيروان احمد بن حنبل و فرقة ك1
 الفاظ و كلمات را رمزِ آن حقايق ،ـ اشاعره كالم را حقيقتي پوشيده و نهاني دانسته2

 :، ص12)(ندپنداشت ميناپذير  كالم نفسي را واحد و بسيط و دگرگوني(گفتند  غيبي مي
601(.  

 ،ست يا جدا و مستقل از ذات اوكالم صفتي پيوسته به ذات خداكه  دربارة اينـ 3
پيروان ابوعبداهللا كرّام و پيروان احمدبن حنبل و اشاعره كالم خدا را صفتي پيوسته به ذات 

دانند كه قائم به وجود  كالم را حالت و كيفيتي براي هوا ميديگر  گروهي ، امادانند مي
  .هواست

كم پيدا شده  تدريج و كمباره به وجود آمده يا به  كالم خدا يكدر اين باره كه ـ 4
باره وجود پيدا كرده و  كالم خدا حروف و اصواتي است كه يكمعتقدند  حنابله ،است

كرّاميه و معتزله . جا وجود داشته است دانند كه يك اشاعره آن را حقيقتي غيرمحسوس مي
  .آيد دانند كه به تدريج به وجود مي كالم را حروف و الفاظي مي

 مرحلة جديدي آغاز ،بعد از حكومت واثقو  ق 232از سال ، يعني در مرحلة دوم
به رغم ادامة اختالف كنند و  نشيني مي شوند و معتزله عقب شود كه اشاعره پيروز مي مي

: گفتند معتزله مي. انجامد ميبه طول هاي متمادي  حاكميت اشاعره قرنميان اين دو گروه، 
و قرآن را ) 582: ، ص7(» هللا لم يكن ثم كانانّ القرآن كالم اهللا سبحانه و انّه مخلوق ا«

القرآن بمعني الكالم النفسي القائم بذات اهللا، قديم، و «: گفتند اشاعره مي. اند حادث خوانده
» الحادث هو الكلمات التي كتب بها و االصوات التي نسمعها من القرّاء تعتبر دالئل عليه
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فخر رازي و . اند  را حادث دانستهكه كالم نفسي را قديم و كالم ظاهري) 92: ، ص38(
 معتزله جنبة ظاهري قرآن را كه اند و گفتهها جمع كنند  اند بين اين گفته ديگران خواسته

  ، 35(اند   اشاعره باطن قرآن را قديم خواندهاند، اما كالم لفظي باشد حادث دانسته
  .)19 :، ص1ج 

ند مولوي كه در جايي كالم را  مان،اند گرايانه سخن گفته برخي ديگر هم با نگاه جمع
  :داند قائم به ذات و قديم مي

  
 من كالم حقّم و قائم به ذات  قوت جانِ جان و ياقوت زكات

  اـنور خورشيدم فُتاده بر شم   داـليك از خورشيد ناگشته ج
 )4287ـ8: ، ب3:  د،31(

  :و در ابياتي كالم را حادث نشان داده است
 هر دمي از وي همي آيد الست  گردند هست جوهر و اعراض مي

  يـي زايشان ولــآيد بل گر نمي   يــدم باشد بلــد نشان از عـآم
 )2110ـ1: ، ب1: ، د31(

كالم خداي «): ع(اند، با استناد به گفتة علي متكلمان شيعه كالم خدا را مخلوق دانسته
د، و اگر قديم بود، آورد، فعلي كه پيش از اين نبو سبحان فعل اوست، كه او آن را پديد مي

ملّاصدرا . داند  شيعه همة جهان هستي را كلمة خدا مي.)186، خ 2(» شد خداي دوم مي
گويند كه صفتي است نفسي و  اي كه اشاعره مي كالم خداوند متعال به گونه«: گويد مي

چنين كالم او عبارت از خلق اصوات و حروف دال بر معاني  هم. معاني قائم به ذات نيست
كالم خدا عبارت است از انشاي . بود  هر كالمي كالم خدا مي،در غير اين صورت. نيست

المبدأ و  در كتاب .)57: ، ص19(» كلمات و وحي آيات كامل در كسوت الفاظ و عبارات
پيروان همة شرايع آسماني در متكلم بودنِ خداي سبحان اتفاق «: گويد  نيز ميالمعاد

ن كار امر كرده و از فالن عمل نهي فرموده است و امر و گويند خدا به فال دارند، زيرا مي
 علّامة مظفر ديدگاه اشاعره را باطل و از مفاسد .)105: ص ،30(» نهي از اقسام كالم است

  .)همان(اعتقادي قلمداد كرده است 
 نظرية معتزله مبني بر حادث بودن ، چون خواجه نصيرالدين طوسي،متكلمان شيعه
 عموميةو «: ندا ته و نظر اشاعره را در كالم نفسي غيرعقالني دانستهكالمِ خدا را پذيرف

 طباطبايي عالّمه .)193: ، ص25(»  تدل علي ثبوت الكالم و النفساني غير معقولقدرتة
كند كه قرآن و آيات آن نه حادث و نه قديم است، بلكه اصوات  نظر شيعه را چنين بيان مي

كيبي قديم نيستند؛ اما اگر مقصود اين باشد كه هاي تر آن حادث است و هرگز اين صوت
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لزومي ندارد كه در اين مورد علم او را به كالم اضافه نماييم «علم خدا به قرآن قديم است 
 علم او به هر چيزي قدم ذاتي و قديم ، زيرا در اين صورت؛و سپس بر قدم كالم حكم كنيم

پس ضرورتي ندارد كه كالم را به عنوان . باشد و مراد از اين علم، علم ذاتي خواهد بود مي
لزوماً اگر مقصود از كالم نفسي معناي كالم . صفت ثبوتي و ذاتي حقّ تعالي فرض كنيم

گردد و  لفظي يا صورت علمي آن است كه بر لفظ انطباق دارد، باز معناي آن به علم برمي
ن معني باشد چنين كالم چيزي جز علم نخواهد بود و اگر مقصود از كالم نفسي غير از اي

انّ الكالم «:  شدهلنق) ع( از امام صادق.)344 :، ص2، ج 21(» باشد معنايي قابل تصور نمي
 ، از نظر شيعه.)298:ص ،28(»  و كان اهللا عزّ و جلّ و المتكلمبازلية ليست محدثة صفة

 امري تكويني و انشايي از سوي خداست و ،كالم از صفات فعل و حادث است و در اصل
هاي آسماني از جنبة باطني  قرآن و ديگر كتاب. باشد ن ديگر موجودات و مخلوقات ميچو

 يعني حروف و كلمات ، اما از نظر ظاهري،گردد و علم خداوند قديم است به علم خدا برمي
  ).1141: ، ص39(و هجاها حادث هستند

ود كه عقيده صدرا مالحظه نمتوان در گفتة مالّ  اسالمي را مينماي و حكفيلسوفاننظر 
كه صفتي است نفسيه و معاني  اند، از اين شاعره گفتهاكالمِ حقّ چنان نيست كه «: دارد

 زيرا كه محال است محلّيت حقّ از براي غير خود، زيرا كه الزم آيد اتّحاد ،قائم بذات حقّ
فاعل و قابل، و اتحاد جهت وجوب و جهت امكان، و قويت و نقصان در مقام ذات، و 

 الزم آيد احتياج به سوي غير و االّ. ال به غير، هر گاه صادر باشد كالم از ذات حقّاستكم
اند، كه  و نيز چنان نيست كه معتزله گمان كرده. در كمال ذات، و توالي بأسرها باطل است

 الزم آيد كه هر كالمي كالم حقّ عبارت است از خلق اصوات و حروفي دالّ بر معاني؛ و االّ
اذ ال مؤثر في . ه حقّ خالق كل اصوات و حروف، بلكه كل موجودات استباشد، زيرا ك

  . اهللالوجود االّ
انّما أمره اذا أراد «: چه فرموده مر و قول حقّ سبقت دارد بر هر كائني، چنانايضاً او 

 كلمات تامات و انزال ي بلكه كالم حقّ عبارت است از انشا؛»شيئاً أن يقول لـه كن فيكون
و «: فرموده است. در كسوت الفاظ و عبارات» ت و آيات ديگر متشابهاتآيات محكما«

أعوذ بكلمات اهللا التامات كلها من «و در حديث است »  القاها الي مريم و روح منههكلـمت
 كالم است از وجهي و كتاب است از ،و كالمي كه نازل شود از جناب حق. »شرّ ما خلق
 كالم نام دارد و ،ه گوينده و متكلم وابسته باشد اگر كالم ب.)198: ، ص19(» وجهي ديگر

مر و كتاب را اپس كالم را از عالم . اگر مستقل و قائم به ذات فرض شود كتاب خواهد بود
براي كالم و كتاب مراتبي را در نظر گرفته و هر متكلمي را از . اند از عالم خلق دانسته

  .اند وجهي كاتب و هر كاتبي را از وجهي متكلم گفته
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ست از تجلّي  اكالم عبارت«:  آمدهشرح قيصريكه در   و صوفيه، چنانعارفاناز نظر 
: ص(» چه در غيب است حاصل از تعلق اراده و قدرت، براي اظهار ما في الغيب و ايجاد آن

 رسالة قشيريهدر .  كالم خدا نه صوت است و نه حروف، بلكه صفت اوست در ذاتش.)13
متكلم : بعضي گويند. هللا امر است و نهي و وعد است و وعيدكالم ا: بعضي گويند«: آمده

مدار : گفت از ذوالنون شنيدم كه مي. آفريند در هر حال بودن او بدين است كه سخن مي
عشق جميل و عداوت كم و پيروي از كالم حق و ترس از تحول و : كالم بر چهار چيز است

  .)91: ص(» دگرگوني
 علوم از فيض روح كلي بر قلب عقل حاصل شود از آن هرگاه آثار«: گويد ابن عربي مي

جهان از وصف كالم ظاهر گشت كه همان توجه ... كنيم به كالم، قول و خطاب تعبير مي
نفس رحمانيت حق است بر فردي از افراد كه در آن نفس شخصيت آن مقصود، آشكار 

آيد نفس  ز آن برميشود و از جايگاهي كه كالم ا از اين رو به كالم تعبير مي. گردد مي
هاي  اي براي آشكار كردن نهفته كالم وسيله «،نعارفان در .)177: ، ص2، ج 5(» نامند

وجود انسان بهترين و باالترين نمايشگر علم و هنر و صنعت ... دروني شخص گوينده است 
پس چون خداوند به كماالت نهفته در ذات خود عشق . نهفته در ذات خداوند است

 چيزي كه آن كماالت را در وجودش از همه بيشتر آشكار گردانيده است ورزد، به مي
همة عالم، آيات وجود خداوند هستند و انسان خالصة كتاب هستي ... ورزد بيشتر عشق مي

كتاب علمي، كتاب عيني، كتاب لفظي و گفتني، : است و خدا داراي چهار كتاب است
  ).75: ، ص24(» كتاب نوشتني و خواندني

. اند كه خدا به كمال و خوبي خود دارد  پديد آمدهير كتاب از عشق و محبتاين چها
اما . جا راه ندارند آنبه نام و نشان است و صفات و اسما  مرتبة ذات حق يعني عمي، بي

 در همة مراتب ،آيد شود و از عشق به خود پديد مي تجلّي ذات كه روح اعظم ناميده مي
 صور علمي ،آورد و با صدور نَفَس رحماني كتاب را گرد مييابد و آن چهار  وجود تجلّي مي

 كه ،آيد و در مرتبة بعدي خداوند يا اعيان ثابته كه نقشة اجمالي هستي است پديد مي
رسد و اين وظيفه را روح االمين به عهده دارد   آن اجمال به تفصيل مي،فيض مقدس باشد

كه نخست نقشة تفصيلي و علمي  اينيكي از جهت «: اند كه سه عنوان نيز براي او قائل
كه آن نقشه را به اجرا  دوم براي اين. جهان را از خداي خود آموخته است، عقل نام دارد

 آورندة علوم ،سوم چون شغل معلمي به او واگذار شده. شود گذارد، نَفس كلي ناميده مي مي
ان از روح االمين  پيامبر.)76: ، ص24(» گويند را روح االمين مي به سوي مردم است او
  .رسانند شنوند و به مردم مي سخنان خداوند را مي
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عيسي روح بود «: گويد  ابن عربي مي.، حضرت مسيح كلمه و روح استعارفاندر نظر 
كه خدا او را روح ناميد ـ او روحي است كه مؤيد و ياري شده به روح ديگري است  ـ چنان

حي ازلي، عين : كه ها اين و اصل در تمام اينهاي عالم كون پاك و مبرّاست،  كه از پليدي
متعلق به درازاي عالم است، يعني عالم روحاني، و آن ) حق(و اين علم ... حيات ابدي است 

 عارفان). 270: ، ص5(» گيرد عالم معاني و امر است، و اين علم به پهناي عالم نيز تعلّق مي
 چيزي غير از او ،ندارند و در وجود به چيزي غير از حقّ اعتقاد ،با نظرية وحدت وجود

با تأكيد به بنابراين اگر . سراغ ندارند و سراسر موجودات جلوه و تجلّي و كالم او هستند
  . به سبب تأكيد قرآن استگويند  اهللا ميكلـمةعيسي 

  
   حدوث و قدمِ كالمِ خدا در مسيحيت.3
ر خروج، بيان ده  كالم يكي از صفات خداوند دانسته شده و در سف،در كتاب مقدس

 ،3(» خدا تكلّم فرمود و اين كلمات را بگفت«: شود  اين گونه آغاز ميDecalogueفرمان 
: گويد  باب نخست كتاب اشعياي نبي شاخصة اعالن نبوت است كه مي.)20:1 ،سفر خروج

گويد، كالم خداوند را  اي آسمان بشنو و اي زمين گوش فرا ده، زيرا خداوند سخن مي«
بياييد تا با هم ديگر محاجه نماييم و بنابراين كالم خداوند : گويد خداوند ميبشنويد، 

  .) كه در انجيل يوحنا بر آن تأكيد شده است1،2،10 ،3(» است
در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و «: بحث از اين گفتة كتاب مقدس آغاز شد

، يوحنا، 4(» .واسطة او آفريده شد هبكلمه خدا بود و همان در ابتدا نزد خدا بود و همه چيز 
مسيح حكمت يا . جا نزاع دربارة كلمة خدا و حدوث و قدم آن به وجود آمد  از اين.)1:1

تواند دربارة  اما حتي در اين زندگي مي 5،تجسد يافته و كلمة خدا دانسته شد كه 4لوگوس
اش   آيندهود و عروجصعچنين  و هم) 17:5، يوحنا، 3( قبل از اين جهان ،وجودش نزد پدر

  .سخن بگويد
 ارتباط بين خدا و ،افالطونيان مسيحي از ژوستين تا يوسبيوس با نگاهي افالطوني

اند كه خداي پدر  خواندهتثليث را پدر، كلمه و روح او ) اقانيم(. اند لوگوس را پيگيري كرده
ظاهر شود، توانسته در جهان  گذارد و خدا چون نمي وظيفة خود را به عهدة لوگوس مي
كه مسيح خداست يا  از همين جا بحث دربارة اين. لوگوس را نمايندة خود نموده است

  .شود انسان پيدا مي
 اما ،اند كه به عنوان عقل در ذهن خدا بوده است را قديم و ازلي دانسته» كلمه«ها  آن

ر روح القدس را از كلمه هم متأخرت.  تنها در خلقت آغاز گشته است،به صورت پسر
آتاناسيوس كوشش داشت كه از اعتقاد نامة نيقيه دفاع كند و برخالف  .اند دانسته
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ترتوليان نظرية يك ذات و سه . ذات دانسته است ها، لوگوس را با پدر و پسر هم آريوسي
ها دربارة عيسي دارد كه او را يك  هاي انجيل اين بحث ريشه در گفته. شخص را ارائه دادند
 اما در انجيل يوحنا او موجودي آسماني فرض شده كه به زمين ،ندا انسان معرفي كرده

 و يا به قول گروهي هم ،يا انسان است جا بود كه مسيح، خدا بحث اين. فرود آمده است
گفتند روح او از ازل موجود بوده و در   پيروان نظرية تجسد مي؟و هم انساناست خدا 

اين نظريه را . اند الطونيان همين را نوشتهاف. هنگام تولد به بدن انساني وارد شده است
شوراي كالسدون مسيح را اتحادي از دو سرشت الهي و انساني . اند گفته» تجسد لوگوس«

   . )118:، ص42 (دانست و ماجراي اين انديشه در مسيحيت طوالني است
 ترين شوراي اسقفي را در كنستانتين شخصاً اولين و مهم« : شوراي نيقيه آمدهةدربار

اين شورا به منظور پاسخ دادن به پرسشي كه .  ميالدي در شهر نيقيه افتتاح كرد325سال 
كه رابطة متقابل مسيح با  اين. آورد تشكيل شده بود داشت جدايي عميقي به وجود مي

اي باشد كه در مقوالت تفكر يوناني   بر پايه،خداوند چگونه تبيين شود كه از يك طرف
 از روي صدق و ايمان بيانگر سنت ،نا داشته باشد و از طرف ديگردربارة هستي و زمان مع

 اين شورا كالم خدا يا مسيح يا پسر را .)164 :، ص1، ج 37(» ديني موروثي مسيحي باشد
اين شوراها بعدها هم .  يعني او را قديم و ازلي دانست،از جنس پدر يا خدا اعالم كرد

 در عمل ،شدند كه براي اتحاد تشكيل مياين شوراها . تشكيل شد و جنبة سياسي يافت
  .باعث اختالف بودند

در انجيل مرقس، «كه  اند، چنان هاي چهارگانه دانسته سرچشمة اين بحث را انجيل
 اثري از اصل ، در اين انجيل،با اين همه. شود عيسي موجودي مافوق بشر نشان داده مي

بر طبق ) قديم= قبل از خلقت وجود (تجسم االهي در پيكر عيسي و از اصل ازليت عيسي 
اما انجيل متي، و انجيل لوقا از . شود آن مبادي كه بولس حواري بعدها وضع كرد ديده نمي

اين مرحله باالتر از انجيل مرقس هستند و زمينه را براي اعتقاد به تجسم ربوبيت در پيكر 
يده داشتند و كه يوستينوس و پيروانش عق  چنان.)624: ، ص33(» كنند عيسي آماده مي

» كلمه«تر است، زيرا  هاي فكري باالتر و كامل  دين عيسوي از تمام روش،به زعم ايشان«
عيسي مسيح، . بود» كلمه«نه تنها به وساطت پيكر عيسي سخن گفت، بلكه عيسي خود 

 هنگامي كه مسيح كلمة .)همان(» به طور كمال و حقيقت عقل االهي را منكشف ساخت
اي  ها دو فرقه ها و مرقيونيه  گنوسي و علم الهيات جديد به وجود آمد، شدالهي دانسته

. در قرن دوم ميالدي ظهور كردند) مانند معتزله و اشاعره در جهان اسالم(بودند كه 
دانستند كه پيش از پيدايش جهان موجود  ها عيسي را قديم و ازلي و كلمة خدا مي گنوسي

جا پيش رفتند كه كتاب مقدس نويني براي خود  آنمرقيونيه تا ). قديم(= بوده است 
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اسقف شهر ليون در سال ) مانند احمد بن حنبل و اهل حديث اسالمي(ايرنايوس . نوشتند
ها و مرقيونيه  نوشت و به مخالفت با گنوسي» بر ضد بدعت«ميالدي كتابي به نام 185

  .پرداخت
 يكشيشي از آبا«: كند يناس چنين نقل م. بي. ماجراي تشكيل شوراي نيقيه را جان

مسيحي در اسكندريه موسوم به آريوس با اسقف آن شهر بر سر قضية ازليت و مخلوقيت 
كه  آريوس بر آن بود كه با اين. عيسي اختالف نظر حاصل نمود] قديم و حادث بودن[

حق است، مع ذلك مخلوق است و مانند ساير موجودات عالم » كلمة«عيسي مسيح 
ولي اسقف آن شهر قوياً برخالف عقيدة او قيام كرد و بر آن ...  است خلقت، وجودي حادث

و مخلوق نيست و از گوهر و ذات االهي مايه ] قديم است[نيز ازليت دارد » ابن«رفت كه 
را احضار كرده و ) سينود(جا رسيد كه شوراي كليسا  كار اين مشاجره به آن. گرفته است

چنان قوت گرفت و از  ره بر سر اين موضوع همولي بحث و مشاج. آريوس را معزول كرد
. اسكندريه به خارج انتشار يافت و در تمام كليساهاي مشرق مورد مباحثه و مناظره گرديد

 ميالدي كه اين گفتگو و بحث به اوج خود رسيد، قسطنطين مجبور شد كه 321در سال 
ساهاي ممالك  از نمايندگان تمام كلي،پس. به هر نحو شده است به آن خاتمه دهد

ها هرگز   اما اين شوراها و اقرارنامه.)634: همان، ص(»  شورايي تشكيل داد،مختلف
  .نتوانست بحث دربارة حدوث و قدم كالم خدا را پايان دهد

خداي پدر و « دربارة رسالة دوم قرنتياندر و  رسالة دوم قديسپولس قديس در 
القدس  چند گاهي از عيسي و روحهر « و)8:6(گويد  سخن مي» خداوند ما عيسي مسيح

رسد زبان او بازتاب تجربة مؤمني است كه عيسي   به نظر مي،)6:11همان، (گويد  سخن مي
دهد كه عيسي يك انسان  سنت مسيحي به او نشان مي. را در زمان حياتش نشناخته است

؛ اما شأن متعالي او زبان )5ـ1:4روميان، ( يك اسرائيلي كه تحت شريعت متولد شد ؛است
؛ او روحي )1:24اول قرنتيان، (مسيح قدرت و حكمت خداست . طلبد ديگري مي

تواند به سادگي با روح القدس يكي   او مي،؛ در واقع)15:45همان، (بخش گرديد  حيات
ن كه روح القدس داراي تولد انساني باشد، هيچ اما اي). 3:17دوم قرنتيان، (گرفته شود 

روح القدس . آورد، حتي اگر اين تولد باعث زندگيِ انساني شود مشكلي به وجود نمي
و 2،12اول قرنتيان، (كنند  موهبت الهي است كه مسيحيان به هنگام تعميد دريافت مي

اخيزش در تجديد كه رست) 11ـ9: 8روميان، (، و باز روح خدا نيز روح مسيح است )غيره
   .)237 :، ص6(» شود حيات امتش دوباره اجرا مي

لوگوس با تعابير مختلفي در مسيحيت بيان شده كه كلمه، حكمت و عقالنيت از آن 
سوفيا يا حكمت، خود را با ) 3، شماره 24باب  (سليمان حكمتدر كتاب «. جمله است
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القدس هم يكي شمرده  ا روحكه حكمت ب شمارد و يا اين آفرينندة خدا يكي مي» كلمة«
پيروان آريوس معتقد بودند كه مسيح قبل از آغاز زمان آفريده «). 235 :، ص6(» شود مي
در موقع . باشد، اولين مخلوق خدا و به وجود آورندة كائنات است او كه كلمة خدا مي. شد

  مسيح،مجسم شدن، كلمه در جسم انسان ظاهر شد و جاي روح را گرفت و بدين طريق
اين مطلب كه مسيح اولين مخلوق ). 149:، ص15(» كامالً انسان و كامالً خدا نبود

اول ما خلق «: مانند اين روايتاست؛ آمده ) ص(خداست در اسالم نيز براي پيامبر اسالم
  .)225: ص، 1، ج 28(» اهللا نوري

ح پيروان آپوليناريوس هم عقيده داشتند كه كلمة الهي جاي روح انساني را در مسي
 بسياري از اين عقايد مردود .م381در نخستين شوراي قسطنطنيه در سال . گرفته است

اعالم شد و ابراز گرديد كه عيسي در جوهر و ذات مساوي با اقنوم كلمه يا پسر است و 
 .)329:، ص2، ج10(» بنابراين الهوت كلمه، قابليت درد كشيدن و مرگ را دارد

 مسيح را داراي شد، حمايت مي) .م610ـ41(ر هراكليوس  امپراطوة كه به وسيل6زميمونوتلت
  .)85: ، ص40(دانست ، يكي الهي و ديگري انساني، مي توأماندو طبيعت

كنند و مسيح را داراي دو  پيروان نسطوريوس اتحاد دو ذات الهي و بشري را رد مي
 اتحاد  ساكن گرديد و، لوگوس يا كلمة الهي در انساني كه عيسي بود.دانند شخصيت مي

ها شخصيت الهي و  آن. داران بود القدس در ايمان بين اين دو ذات بيشتر شبيه سكونت روح
پيروان يوتيكوس «. ها قائل به اتحاد نبودند  اما بين آن،انسان عيسي را در كنار هم پذيرفته

 فقط يك ،ها قرار داشتند و معتقد بودند كه در مسيح ها در مقابل نسطوري آن): اوطيخا(
الوهيت و انسان در .  الهي بود، حتي بدن او،تمام وجود مسيح. ات وجود دارد نه دو ذاتذ

ها مونوفيزيس يا   آن.)150:، ص15(» مسيح ادغام گرديد و يك ذات سوم به وجود آمد
.  اين عقيده را مردود دانست.م451معتقد به يك ذات هستند و شوراي كالسدون در سال 

 عقيده داشت كه معرفت به ،نيعارفانبا ديدگاهي ) م150ـ216حدود (كلمنت اسكندراني 
اين معرفت، عين مشابهت و مماثلت با خداوند «:  او دانستهن بشده يدر شببايد خدا را 

تواند  آيد و كسي مي نيز هست كه تنها از طريق شباهت يافتن به خداوند به دست مي
، 44(»ت عيسي مسيح يابد خداوند يعني حضرةشبيه خدا شود كه شباهت به ظهور كلم

مانند (است ني در مسيحيت، به سوي وحدت وجود پيش رفته عارفان ديدگاه .)497: ص
ني با مسيح و عارفانبه وحدت ) .م949ـ1022(جا كه سيمون متكلم جديد  ، تا آن)اسالم
من به وحدت رسيدم، جسم متألّه گويي وجود خداست، من نيز خدا «: رسد  اهللا ميكلمة

 ).39-40: ، صص441(»  اين وحدت وصف ناپذيرگشتم، در
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   بررسي تطبيقي.4
اي طوالني داشته   راهي است كه سابقه، به ويژه اديان الهي،تقريب و نزديكي بين اديان

 ،ها شود و با پيشرفت ارتباطات و از بين رفتن فاصله روز بر ضرورت آن افزوده مي بهزو رو
نخستين گام در اين اتحاد اديان الهي را . ديك استاين امر الزمة حيات انسان در آيندة نز

 نيز بيش از ديگران در اين عارفانهاي آسماني خود برداشته است و  خداوند در كتاب
  .اند مسير گام برداشته

 7دانند، منافاتي با گفتة قرآن مجيد ندارد، كه در مسيحيت، عيسي را كلمة خدا مي اين
اذ «:  آمده44 آية ،در سورة آل عمران. توان ديد بلكه عين همين مطلب را در قرآن مي

 هنگامي كه فرشتگان ؛»... منه اسمه المسيح ه يا مريم انّ اهللا يبشرك بكلمهقالت المالئك
در روايات ... . دهد كه نام وي مسيح است  اي مريم خدا تو را به كلمة خود نويد مي: گفتند
و در سورة » نحن الكلمات التّامات «:اند ده برخي از ائمه خود را كلمات الهي خوان،اسالمي
قل لو «: اند  از اين هم فراتر رفته و همة موجودات كلمات خدا خوانده شده،109 آية ،كهف

 ؛»كلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي و لو جئنا بمثله مدداًلكان البحر مداداً 
كه كلمات پروردگارم تمامي   آن پيش از،بگو اگر دريا مركب كلمات پروردگار من باشد

  .گيرد، دريا تمامي پذيرد، اگرچه نظير آن را به كمك آوريم
. هاي آسماني شده است ها مربوط به تفسيرهاي مختلف است كه از كتاب اختالف

اند كه بهترين زمينه را براي گفت و   و صوفيه تفسيرهايي از كالم خدا ارائه دادهعارفان
يكي از . نمايد سازد و دو ديدگاه را بسيار نزديك مي م فراهم ميگوي بين مسيحيت و اسال

 خود فصوص الحكم يعني ابن عربي، مسيح را كلمة خدا خوانده و فصي را در كتاب عارفان
كه پيامبران ديگر را نيز در وحدتي جامع گرد آورده  به اين كلمه اختصاص داده، چنان

كه خداوند او را روح ناميد ـ و   ـ چنانروح بود) ع(عيسي «: نويسد در جايي مي. است
همان طور كه او را در صورت انسان ثابتي انشا و ايجاد فرمود، جبرئيل را در صورت اعرابيِ 

ساخت،  مردگان را به مجرد دميدن زنده مي) ع(غير ثابت انشا و ايجاد كرد، لذا عيسي
 بنابراين او ؛ي فرمودتأييد و يار» جبرئيل= سپس او را خداوند متعال به روح القدس 

هاي عالَم كون پاك و  است كه از پليدي) ديگري(روحي است كه مؤيد و ياري شده به روحِ 
  .)270: ص ،3ج ،5(»مبرّاست

 غير از سورة آل عمران كه عيسي مسيح، كلمة الهي خوانده شده، در ،در قرآن مجيد
) همانا كه مسيح(» وح منهكلمته ألقاها الي مريم و ر«:  نيز آمده171سورة نساء آيه 

اين همان گفتة اناجيل . اي بود كه خدا آن را بر مريم القا كرد و روحي از جانب او بود كلمه
» باشد قصد از كلمه، خداوند ما عيسي مسيح مي«: در قاموس كتاب مقدس هم آمده. بود
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يزي است توان احتمال داد كه مراد، همان چ با دقت در عبارت انجيل مي«). 735: ، ص4(
 ، كلمه صفت خداست،البته در قرآن(كه قرآن دربارة كلمه بودنِ حضرت مسيح گفته است 

توان گفت مراد از كلمه، همان امر تكويني   مي.) كلمه ذات، يا خود خداست،اما در انجيل
به معناي ايجاد و يكي از صفات خدا » كلمه«بنابراين . باشد مي» كن«خداي متعال، يعني 

 عيسي از طريق راي، زيرا آبستن شدن مريم ب است قبل از اشيا تحقق يافتهشود كه مي
خداي متعال » كن«عادي و به وسيلة شوهر نبوده، بلكه به صورت اعجاز و صرفاً با امر 

 .)47: ، ص36(» كلمة خدا ناميده شده استعيسي  ، به همين جهت است وتحقق يافته
» كن«دات كلمات خدا هستند و از كلمة ني قرآن نيز همة موجوعارفاندر تفسيرهاي 
اند و او را با  اند و كالم را به تشريعي و تدويني و مانند آن تقسيم كرده سرچشمه گرفته

) كن(اند كه هر دو به طور غيرطبيعي به امر خدا  حضرت آدم از اين جهت مشترك دانسته
  .اند به وجود آمده

. يم بودنِ كالم خدا وجود داردهايي دربارة حادث يا قد در دين يهود نيز بحث
اند كه به  كه در ميان جهودان كساني بوده  حاكي از آن،نويمارك به پيروي از نگرش خود«

قدمت تورات اعتقاد داشتند، اختالف نظر موجود در ميان مسلمانان را دربارة مخلوق يا 
: ، صهمان(» داند  از نفوذ اختالف نظر يهوديان دربارة تورات مي، برخاستهقديم بودنِ قرآن

. هاي آسماني دانست ها را در كالم خدا و كتاب  در حالي كه بايد ريشة اين بحث؛)75
كليساي يوناني، محتمالً به ميانجيگري يوحنّاي دمشقي، بار ديگر «: گويد مكدانلد نيز مي

بدين ترتيب، در تناظر با لوگوس نام آفريده و . در اين موضوع سهمي سازنده داشته است
جا كلمة خداي قديم وجود دارد، در مقابل تجلّي  سماني در آغوش پدر آسماني، در آنآ

همان، (شود  گيرد كه كلمة خدايي است كه خوانده و بازگو مي زميني عيسي، قرآن قرار مي
  .)146: ص

اعتقاد مبتني بر سنت قديم بودن قرآن مشتق از طرز تصور «:  استونسينك گفته
و مخصوصاً به قدمت تورات در دين يهود و قدمت لوگوس در قديمي شرقي قدمت بوده 
سويتمن اعتقاد سنتي غير مخلوق بودنِ قرآن را مأخوذ از . مسيحيت اشاره كرده است

اعتقاد مسيحي به غير مخلوق بودنِ لوگوس دانسته و انكار آن را به توسط معتزلـه 
اند  اتي به نقل از بِكر، گفتهگارده و قنو. واكنشي بر ضد اعتقاد مسيحيان تصور كرده است

  .)80: ، ص36(» كه اعتقاد داشتن به قرآنِ غيرمخلوق بر اثر نفوذ لوگوس مسيحي پيدا شد
گونه كه در مسيحيت، كه خداوند خود را به صورت  همان«: نويسد آن ماري شيمل مي

 كند، بكارت مريم مقدس اي كه تجسد يافته است ـ آشكار مي ـ كلمه) ع(عيساي مسيح
الزمة ايجاد مجرا يا ظرفي پاك و معصوم براي تحقق كلمة الهي است، در دين اسالم هم 
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، كه ظرف يا )ص( حضرت محمد،سازد كه خداوند خود را از طريق كلمة قرآن آشكار مي
، 18(» كرد چون ظرف پاك عمل مي مجراي اين فعليت يافتن كالم الهي است، بايد هم

كه  را مربوط به ريشة الهي اديان ابراهيمي دانست نه اينها   البته بايد شباهت.)74: ص
  .اند ها از هم اقتباس كرده تصور نمود كه آن

هاي مؤثري در گفت و گوي ديني بين اسالم و مسيحيت و كالمِ خدا توسط  گام
متوفي (ابويوسف يعقوب بن اسحاق كندي .  نيز برداشته شده است8متكلمان و فيلسوفان

هايي در ارتباط   كوشش،اند و را نخستين فيلسوف اسالمي خوانده كه برخي ا،) ق252
كه عقايد نوافالطونيان متأخر مسيحي را   چنان،هاي اسالمي و مسيحي نموده است انديشه

 پروكلوس را با همان عبارات در كتاب اصول الهياتحتي مضاميني از كتاب . نمود بيان مي
 فارابي كه در حدود سال .)278 :، ص1 ، ج34 (خود، دربارة فلسفة اولي آورده است

 در نزد استاد ، او منطق را در بغداد. به دنيا آمده همين راه را ادامه داده است.ق257
ترين  كه از مهماست  آموخت و خود استاد يحيي بن عدي بوده ، يوحنا بن حيالن،مسيحي

ن ا و متكلمنافولسياين ارتباط نزديك فكري بين ف. آيد مترجمان مسيحي به شمار مي
  .مسيحي و مسلمان همواره ادامه داشته است

يس مدرسة اصول يهر دو ر) .م254ـ185(و اريگن ) .م215ـ150(كلمنت اسكندراني 
 شاگرد حسن بصري بودند و ،دين بودند و مانند ماجراي پيدايش معتزلـه كه در مدرسه

ين دو انديشمند مسيحي ن و تصوف به ظهور رسيد، اعارفانكالم و فلسفة اسالمي از دامان 
. ها گنوسي مسيحي بود ني سربرآوردند و آرمان آنعارفاننيز از دامان آيين گنوسي و 

همه جا وجود دارد و براي هر ملتي در نظر گرفته » كلمة خدا«كلمنت عقيده داشت كه 
محور مسيحيت به نظر اريگن مسيح بود؛ البته نه به عنوان يك انسان، بلكه به «. شده است

داد كه عقيده به سه شخص  اريگن تعليم مي... كه از ازل با پدر بود ) كلمه(نوان لوگوس ع
پدر، كه به وجود نيامده و تغيير ناپذير است؛ : در الوهيت، براي فهم مسيحي اساسي است
حكمت و قدرت خداست كه » لوگوس «؛شود روح القدس، كه به وسيله پدر صادر مي

واسطه بين خداي غيرمخلوق و اشياي مخلوق » كلمه«راين بناب. كند جهان را اداره مي
  .)97: ، ص29(» ...او متهم به بدعت شد ... است 

ولفسون . هاي عقيدتي بين اسالم و مسيحيت در اين موضوع فراوان است شباهت
به معني قرآن از پيش موجود » كلمة خدا«استثنايي كه اغلب معتزلـه دربارة «: گويد مي

 نظرشان به نظر آريوسيان دربارة كلمة خدا به معني ،دند و در اين بارهقائل بو) قديم(
 در جاي ديگري نيز همين .)148 :، ص36(» شباهت داشت) قديم(مسيحِِ از پيش موجود 

آن «: ماجراي معتزلـه و دخالت مأمون خليفة عباسي را در نامه به فرماندار بغداد كه نوشت
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) 1120:، ص22(»نكند، اعتقاد به يگانگي خدا نداردكس كه به مخلوق بودن قرآن اعتراف 
اين همان استداللي است كه در مسيحيت يا به سابليوسيگري «: گويد  مي،را تحليل كرده

 پس عقيده به كالم نفسي و كالم لفظي را .)285 :، ص36(» انجاميده يا به آريوسيگري
 كليسايي كه معتقد به پدران«داند كه  شبيه دو تعبير يوناني لوگوس پروفوريكوس مي

بودند آن را براي مجسم ) قديم(از پيش موجود ) كلمة(اي بودنِ لوگوس  نظرية دو مرحله
دانستند، نخستين مرحله در آن  ساختن تمايز ميان اين دو مرحله در وجود پيشين آن مي

هنگام كه در نيت خدا بود و مرحلة دوم در آن هنگام كه به عنوان يك موجود شخصي 
  .)309 :همان، ص(» قي تكوين پيدا كردحقي

همين بحث از قديم و حادث در كالم اسالمي، در مسيحيت براي اوريگن و در فلسفه 
ازلي است و ) كلمه(اوريگن عقيده داشت كه لوگوس . ش آمده استيبراي پلوتينوس پ

البته هر دو لوگوس و . ازلي است) عقل(اعتقاد داشت كه نوس ) فلوطين(= پلوتينوس 
  .دانستند نوس را قائم به خدا مي

توان در پاسخ به كساني كه قرآن را حادث  مياست  گفته هابانابوالحسن اشعري در 
 چه سخن گفته ، قدرت تكلم داشته و متكلم ازلي است،دانند ادعا كرد كه خدا از ازل مي

. اين همان استدالل هيپوليتوس و نوواتيان در ميان پدران كليساست. باشد چه نه
 هنوز يك ،هيپوليتوس چنين استدالل كرده است كه حتي اگر پيش از تجسد كلمه«
بدان سبب كه بنا بود در «توانسته است به او پسر خطاب كند  نبوده، خدا مي» پسر كامل«

از پيش ) لوگوس(و نوواتيان كه معتقد به دو مرحله از وجود كلمة » آينده متولد شود
 تنها قبل از ،كند كه هرچند كلمه از پدر شابهي استدالل ميبود، به طريق م) قديم(موجود 

خوانده شود، بدان سبب  توانست به نام پدر آفرينش جهان تكوين يافت، خدا هميشه مي
  .)318 :همان، ص(» پذير شود كه بنا بود تكوين پسر از او پس از آن صورت

م عمل نموده و مأمون خليفة عباسي و قسطنطين امپراتور مسيحي بسيار شبيه به ه
. ترين جنبة اين دو دوره بحث دربارة حدوث و قدم كالم الهي بود مهم. قابل مقايسه هستند

قسطنطين امپراتور در سال «. اند هايي خاص تمايل داشته هر دو حاكم به دفاع از گروه
صد  يك. فراخواند) شوراي نيقيه( شوراي بزرگي را كه نخستين شوراي جهاني بود .م325

از آسياي صغير و هفتاد اسقف از سوريه و فينيقيه، بيست نفر از فلسطين و مصر و اسقف 
 شورا ،در ابتدا. تنها تعداد كمي از غرب التين بود و دو كشيش به نمايندگي از روم آمدند

رفت، به  فرمول اعتقادي را كه در قيصريه براي آمادگي نوآيينان براي تعميد به كار مي
 ـ داراي يك ذات ـ به عنوان homoousiosيرفت و كلمه عنوان اساس توافق پذ

. ذات با پدر است  يعني تصديق شد كه مسيح هم؛كنندة وجود مسيح پذيرفته شد توصيف
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 در همين نكته بود كه آناني كه .ذاتي مركز مناقشات بعدي قرار گرفت  همألةاين مس
كردند، مخالفت   ميفرمول نيقيه را پذيرفتند، با آناني كه از موضع آريوس حمايت

  ).151 :، ص29(» ...آريوس تكفير و تبعيد شد. كردند مي
 همين بحث و همين جدال ديده ،در جهان اسالم و دورة نخست خالفت عباسي

ها رسمي بود با  شود و معتزله كه از حمايت كامل عباسيان برخوردار بودند و عقايد آن مي
اهل حديث در مساجد «ركوب شدند و به شدت س) .ق247ـ232(دن متوكل به قدرت رسي

گاه  آن. كردند پرداختند و آنان را تكفير مي نشستند و عليه معتزله به نقل احاديث مي مي
او كافر : كه نظر احمد بن حنبل را دربارة كسي كه قايل به خلق قرآن باشد پرسيدند، گفت

اساس همين  د بر اين دوران معروف به محنت و محاكمة افرا.)285 :، ص3، ج 11(» است
  .عقيده به حدوث و قدم كالم خدا بود

لفظ كلمه در آن هنگام كه «.  بحث دربارة كالم خدا بوده است،در مسيحيت و اسالم
است و نبايد ) قديم و ازلي(رود، اشاره به مسيحِ از پيش موجود  كار مي هبراي ناميدن پسر ب

 ، در مسيحيت.)325 :، ص36(» آن را با كلمه به معناي اصوات و صداها اشتباه گرفت
 كه ،اساس نظرية ابيون بر. باره اختالف داشتند هاي زيادي با هم در اين  گروه،مانند اسالم

اساس  پولس سميساطي بر. توسط سوسينوس احيا شد، مسيح هيچ جنبة الوهي نداشت
خارج  هرچه ،آريوس هم كه در شوراي نيقيه محكوم شد. ها نزديك بود نظرية تبنّي به آن

. داد دانست و كلمه يا مسيح را حد وسط بين خدا و عالم قرار مي از خدا باشد را حادث مي
 سابليوس، پدر و پسر و روح .)133 :، ص15(» داند مسيح را زماناً قديم و ذاتاً حادث مي«

دانست و طرفداران سه خدايي هيچ   مختلف يك حقيقت واحد مييالقدس را اسما
  .اند يم قائل نشده و به سه خداي مجزّا اعتقاد داشتهاتحادي بين سه اقان

  
   بن عبادرمع مقايسة نظر مسيحيان با م.5

 بلكه فعل ،اند كه خدا كالم ندارد و قرآن فعل خدا نيست معمر و پيروانش عقيده داشته
داند نه  معمر بن عباد خدا را خالق اجسام مي. شود جسمي است كه كالم از آن شنيده مي

 كالم و قرآن را عرض دانسته و آن ، زيرا اعراض فعل جواهر هستند و به اين ترتيب؛اعراض
كالم : كنيم نگرش معمر را بدين گونه بازگو مي«: گويد ولفسون مي. داند را فعل خدا نمي

خدا نه صفتي ناآفريده در خداست كه اعتقاد پيروان سنت بر آن است و نه عرضي مخلوق 
كنند و نه حتي، به گفتة نظّام، كالمي  تزليان چنان تصور ميدر لوح محفوظ است كه مع

 براي بيرون به ويژهها را  آيد كه خدا آن است كه به وسيلة بعضي از اجسام به وجود مي
چنين . ها آفريده است كه با آن اصوات، پيام خدا به مردمان ابالغ شود آمدن اصواتي از آن
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ها را به منظور رساندن كالم خود به  اجسامي به صورت خاص آماده شد كه خدا آن
. چون درختي كه به ميانجيگري آن، خدا با موسي سخن گفت مثالً هم. ها آفريده بود انسان

است كه به توسط آن با نوع بشر ) ص(و نيز پيامبران مختلف و از جمله حضرت محمد
ورت با وجود اين، تنها جسم درخت و بدن پيامبران را خدا به ص. سخن گفته است

مستقيم آفريد و آنان را به خاصيتي مجهز كرده بود كه از خود، كالمي بيرون دهند كه 
يعني قرآن را ساختة انسان دانسته و ؛ )300 :، ص36(» شود مجازاً كالم خدا ناميده مي

پيامبر را داراي موهبتي دانسته كه قدرت ايجاد آن كالم را داشته است و نمايندة اراده و 
بارت بر آن «: اين نظر همان گفتة برخي از دانشمندان مسيحي است.  استقصد خدا بوده

كالم مقدس يك .  اهللا در هيأت انسانيآلمة. بود كه وحي اصلي همانا شخص مسيح است
فعل خدا در وجود . دهد مكتوب صرفاً بشري است كه شهادت بر اين واقعة وحياني مي

كه   و يا اين؛)145 :، ص8(» عصوممسيح و از طريق اوست، نه در امالي يك كتاب م
تحريف و  مصون از(= خداوند وحي فرستاده است، ولي نه به امالي يك كتاب معصوم «

 در اين ؛ بلكه با حضور خويش در حيات مسيح و ساير پيامبران و بني اسرائيل،)خطا
صورت كتاب مقدس وحي مستقيم نيست، بلكه گواهي انساني بر بازتاب وحي در آينة 

  .)131 :همان، ص(» ل و تجارب بشري استاحوا
  

  ها يادداشت
ظرف امور متغير و ( زمان يوعا: گيرد ـ ميرداماد براي موجودات سه ظرف يا وعاء در نظر مي1

 .)ظرف محيط به دهر، نسبت ثابت به ثابت( سرمد ، وعاي)نسبت ثابت به متغير(ي دهر ، وعا)زماني
 به عدم دهري و سرمدي هستند و موجودات زماني و موجوداتي كه در ظرف زمان هستند، مسبوق
  ).120: ، ص32(آيند  دهري نسبت به سرمدي حادث به شمار مي

 همة موجودات حتي عقول و نفوس، ، يعني جهان و ماسوي اهللا، اسماء حق هستند و در نتيجه-2
م المبدع  يعني به واسطة اس؛اند ند و به تجلّي ذاتي حادثا مسبوق به عدم در مرتبة احديت

  )285:، ص16(اند  حادث

 مانند تقدم ه،تقدم بالذات يا بالعلي: (اند  تقدم و تأخر يا سبق و لحوق را شش نوع نيز گفته-3
 مانند تقدم ، تقدم بالزمان؛ مانند تقدم علت ناقصه بر معلول، تقدم بالطبع؛حركت دست بر قلم

 ؛ و مانند تقدم امام بر مأموم، تقدم بالوضع،دانا بر نادان مانند تقدم ، تقدم بالشّرف؛سقراط بر ارسطو
  ).18 :، ص32( مانند تقدم ديروز بر امروز ،تقدم بالرّتبه يا بالذات
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 هم به معني كلمه، هم به معني كالم و هم به معني دليل و استدالل در (=logos) لوگوس -4
 با مشتقات آن به معني سخن و (mallal)زبان يوناني آمده است، و در زبان سرياني هم ملَّل 

به معنيِ است  يوناني آن ةهاي اروپايي از ريش در زبان» تئولوژي« آمده است و ، هر دو،استدالل
  .)73: ، ص45( خدا ةگفتار و استدالل دربار

5- incarnation 

6- monotheletism 
 كه خدا با سخن، خلقت را خوانيم در تورات مي«: شود  در دين يهود هم اين مطلب ديده مي-7

 يهود با اين جمله شروع ة يومية ادعي.)1/48(خدا گفت نور باشد و نور به وجود آمد : آغاز كرد
   ).274: ، ص46 (خدايي كه سخن گفت و جهان به وجود آمد: شود مي

مانند . ها طيف وسيع و مشابهي بين تشبيه و تنزيه در مسيحيت و اسالم است  يكي از اين گام-8
كسي كه در باب خدا با اوصاف ثبوتيه حرف «: گفت  مي وماكسيموس كه بر تنزيه تكيه داشت

آيد كه فقط چيزي را بفهمد  سازد كه تنها به كار آن مي  اهللا گوشت و خون ميكلمةزند، براي  مي
ولي آن كسي كه از خدا با . پندارد تواند ديد و احساس كرد؛ او خداوند را نظير خويش مي كه مي

در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد :  مانند اين؛سازد  اهللا روح ميكلمةكند، براي  وصاف سلبيه ياد ميا
توان  گيري از اين امر كه مطلقاً در باب خدا هيچ نمي  با بهره.)1، آيه1يوحنا، باب (خدا بود 

  ).156: ، ص43(» توان امر متعالي غيرقابل شناخت را فهميد شناخت، بهتر مي
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