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كلمھ مسیح و زبان كیھاني قرآن

مسیح در قرآن كلمھ خدا معرفي شده است و این وصف در میان ھمھ پیامبران تنھا بھ او اختصاص یافتھ است.  قرآن در سھ جا این وصف را
براي مسیح مي آورد:"  بكلمھ منھ" ( آل عمران /3/45) "  كلمتھ " ( نساء/4/170)، "بلكمھ من هللا " (آل عمران /3/39).

كلمھ ، در واژگان قرآن، در عھد عتیق، عھد جدید و متفكران یونان باستان بھ چشم مي خورد .  اما اینكھ آیا پیامبران بني اسراییل و مسیح خود
این واژه را بھ زبان آورده و در بستر فرھنگ دیني پیروان خویش نھاده اند و یا شارحان و ناقالن سخنانشان قشر كلمھ را براي لب مفاھیمي

كھ آنان بیان داشتھ، برگزیده اند؟ آیا اگر مسیح و پیامبران قبل از او از این واژه بھره جستھ اند، از آن روست كھ خود واژه مورد نظر خداوند
بوده است یا آنان براي بیان تجربھ وحي آن را مناسب یافتھ اند؟ ھمھ در سایھ روشن ھاي تاریخ است.  زیرا بنا بھ نظر بعضي از متفكران،

آنچھ از ادیان دیگر در اختیار ماست وحي مفسر است[i].  حال آنكھ حكایت وحي قرآني، حكایت دیگري است و كلمھ، واژه اي است كھ خداوند
خود در قرآن آورده است.

پاسخ بھ سواالت مذكور ھر چھ باشد، یقین بھ استعمال این واژه از سوي خداوند در قرآن، استعمال آن را از سوي مسیح و پیامبران قبل از او
محتمل تر مي كند.  اما سواالتي در پي مي آورد كھ حوزه اش حوزه ھمھ ادیان است.  از این رو پیروان ھمھ ادیان را بھ تامل مي خواند.

در وجود واژه كلمھ در فرھنگ یونان باستان و حضور آن در فرھنگ مسیحیان شبھ جزیره عربستان در عصر نزول قرآن تردیدي راه ندارد.
اما بر كدامین بستر این واژه از یونان تا عربستان حمل شده است؟

زبان مردم عربستان از مشرك و بت پرست تا یھود و مسیحي، زبان عربي است.  كلمھ در قاموس این زبان وجود دارد.  حال آیا بار معنایي
این واژه در ھر سھ فرھنگ یونان، مسیحیت و اسالم یكي است؟ آیا اعراب از این واژه معنایي غیر از آنچھ مسیحیان فھم مي كرده اند، در
نظر داشتھ اند؟ یا بھ واقع این واژه یك واژه اصیل عربي نیست,  بل واژه اي عبري یا سریاني است؟؛ واژه اي كھ ابتدا در مقطعي از تاریخ

خود، محمل فرھنگ مسیحیت قرار گرفتھ و آنگاه در مسیر تبادل با فرھنگ جاھلیت، بھ واژگان عرب پیوستھ و بار معنایي خود را با تحولي
تدریجي بھ ھمراه آورده است و از این رھگذر است كھ این واژه ، واژه اي آشنا براي مسیحیان شبھ جزیره و نیز دیگر فرھنگ ھاي آن

سرزمین گشتھ است.
زبان ھر قوم آینھ اندیشھ آن قوم است و اندیشھ ھر قوم آینھ اندیشھ ھاي اقوام دیگري است كھ با جنگ و صلح و آمد و شد در آن تابیده اند.  از

این روست كھ قرآن نھ تنھا بھ زبان قوم خود كھ بھ زبان انسان سخن گفتھ است، زباني كھ بازتاب اندیشھ انسانھاست و این شیوه ھمھ ادیان
است.

عیسي (ع) یا خود از واژه كلمھ استفاده مي كند و یا با استفاده آن از سوي مخاطبانش مخالفت نمي ورزد ـ از آنجایي كھ آنچھ را كھ مسیح از
جانب خداوند براي مردم بیان مي كند با الفاظ خود اوست، پس ھز دو بھ یك معناست ـ و كلمھ، واژه اي مالوف براي مخاطبان اوست، واژه

اي كھ تولدش دوران شركت است ، دوراني كھ عقل بي مدد از وحي در جھان درون و برون بھ جست و جوي حقیقت است و در این جست و
جو كلمھ را مي یابد.  گاه " عقلش" مي نامد و گاه " سخن " و گاه نیز " تجلي اندیشھ در سخن"[ii].  عقل و گفتار، اندیشھ و سخن دو مفھوم در

ھم تنیده در یونان باستان است.
مسیح ، كلمھ است و قرآن نیز كالم.  مسیح، تجلي اندیشھ خداوند در این ھستي است.  تجلي اندیشھ خداوند در این ھستي است.  او پیام خداوند

است و از این كلمھ است .  قرآن نیز كلمھ است، چرا كھ پیام خداوند است و خداوند پیچیده در كالم خویش، بھ ھمین دلیل است كھ معجزه
اسالم، قرآن ؛ و معجزه مسیحیت ، ـ با برداشتي كھ مي توان از مسیحیت داشت ـ مسیح است .  انجیل تفسیر مسیح، تفسیر پیام خداوند و تفسیر

كالم اوست، زیرا كھ مسیح كلمھ اوست؛ و قرآن خود پیام خداوند و پیام اوست.
كلمھ در بستر فرھنگ یونان از عقل جھاني و قانوني كلي در درون اشیاء [iii] ، بھ تدریج قلمرو معنایي دیني وارد مي شود و جامع الوھیت

بر تن مي كند.  صفت تقدیر و مشیت كھ از محوري ترین صفات خداوند است، در دوران رواقیان وارد عرصھ معنایي كلمھ مي شودو كلمھ ،
یكي از صفات خدا، یعني عقل الھي مي گردد.

رواقیان تاثیر بسزایي بر اندیشھ یھودیان داشتند.  یھودیان چارچوب اندیشھ رواقیان را براي ایده ھاي متخذ از كتاب مقدس مناسب دیدند.  فیلو
متفكر با نفوذ یھودي از نقشي كھ رواقیان در خلقت بھ كلمھ مي دھند، بھره مي گیرد و با نگاھي بھ وحي مي گوید:

" خداوند در آغاز خلقت ، شكل جھان را در عالم روحاني و یا در عقل و اندیشھ خود ترسیم كرد .  او ابتدا كلمھ را آفرید كھ مثال خلقت یا ایده
آفرینش بود .  كلمھ در عین اینكھ از خدا و با خداست، نخستین زاده و مخلوق اوست و رابط میان خدا با خلقت و مخلوقات جھان است .  در

تورات ، یھود، روح و دم خود را در قالبي كھ از خاك ساختھ، مي دمد و بھ آن حیات مي بخشد.  این دم و روح خدا ھمان كلمھ است كھ خلقت
[iv].توسط او صورت مي گیرد .  پس روح آدمي نیز از كلمھ سرچشمھ گرفتھ و در این قالب بدن، محبوس گردیده است

رواقیان معتقد بودند كھ ابتدا خدا تنھاست و كلمھ وسیلھ سنجش اشیاء در خداست، وقتي خداوند آھنگ خلقت مي كند، كلمھ را بھ عنوان ابزار و
پیام آور خویش خلق مي كند.[v] در بعضي از تعابیر فیلو، كلمھ، پسر خدا و یا واسطھ نام مي گیرد.

اندیشھ ھاي فیلو بر مسیحیان اولیھ سایھ افكند و آنان بھ تبعیت از او سھ فعل خلقت، وحي و وساطت را بھ كلمھ نسبت دادند، فیلو كھ چشمي بر
اندیشھ فیلسوفان یونان و چشمي نیز بھ مزامیر داود داشت، متوجھ شد كھ میان فرمان الھي و نتیجھ فرمان او فاصلھ زماني وجود ندارد و

دریافت كھ میان "كن" و "یكون" فترتي نیست .  در مزامیر آمده است:

مسیحیتموضوع کلی:

Data processing afair- Alast انتشار بھ معنی تایید محتوی نیستصفحھ 1 از 3



segunda-feira, 20 de dezembro de 2010بانک مقاالت علمی و فرھنگی  و اقتصادی

13:24
مسیحیتموضوع کلی:كلمھ مسیح و زبان كیھاني قرآنعنوان:

[vi]".زیرا او سخن مي گوید و انجام مي شود، او فرمان مي دھد و بھ سرعت عمل مي شود "
فیلو از این آیھ، نقش ابزاري بودن كلمھ را در عالم خلقت نتیجھ گرفت.  در مطلع انجیل یوحنا اوصاف كلمھ را این چنین مي بینیم :

زماني كھ ھنوز ھیچ چیز نبود كلمھ وجود داشت و با خدا بود.  او ھمیشھ زنده بود و خود او خداست.  ھر چھ ھست از سوي او آفریده شده .
چیزي نیست كھ آن را نیافریده باشد.  زندگي جاوید در اوست و این زندگي بھ ھمھ مردم نور مي دھد .  زندگي او نوري است كھ در تاریكي

[vii]".ھرگز نمي تواند آن را خاموش كند
در آیات بعدي این نور، "مسیح" معرفي مي شود:

"خدا یحیاي پیامبر را فرستاد تا او این نور را بھ مردم معرفي كند و مردم بھ او ایمان آورند .  یحیي خود آن نور نبود، او فقط یك شاھد بود تا
[viii]".نور را بھ مردم معرفي كند، بعد آن نور واقعي آمد تا بھ ھر كس كھ بھ این دنیا بیاید بتابد

گفتھ آمد كھ قرآن در سھ جا ، مسیح (ع) را بھ كلمھ خدا موصوف مي كند.  ابتدا در سوره " آل عمران" بحیي را تصدیق كننده كلمھ خدا یعني
عیسي بن مریم معرفي مي كند و این وصف را عالمت نبوت او مي داند:

ً من الصالحین ."  (3/39) .  ً و نبیا ً بكلمھ من هللا و سیدا " .... ان هللا ییشرك بیحیي ، مصدقا
آنگاه در ھمان سوره خداوند مریم را بھ كلمھ هللا بشارت مي دھد:

«...  یا مریم ان هللا یبشرك بكلمة  منھ اسمھ المسیح عیسي بن مریم ...»(3/45)
و سپس در سوره نساء  :

«انما المسیح عیسي بن مریم رسول هللا و كلمتة القاھا الي مریم و روح منھ ...»(4/170)
شارحان قرآن در باب كلمھ سخن بھ تفصیل نگفتھ اند، گویي جایگاه كلمھ در میان شارحان انجیل بس رفیع تر از شارحان قرآن است.  این نیست

جز بھ این دلیل كھ كلمھ در مسیحیت نقش بنیادین دارد .
مفسراني چون زمخشري، جاللین، بیضاوي، طبرسي و عالمھ طباطبایي ، كلمھ را در دایره خلقت طرح كرده ، آن را ھمان كلمھ «كن »

ً بھ امر خداوند خلق شده و بھ ھمین دلیل موصوف بھ وصف كلمھ شده دانستھ اند و معتقدند مسیح (ع) بدون ھیچ سبب و واسطھ اي، مستقیما
ً آنچھ مفسران را بھ این تفسیر رھنمون ساختھ، تشابھي است كھ قرآن میان عیسي (ع) و آدم در آیھ «ان مثل عیسي عندهللا است[ix].  ظاھرا

كمثل ادم خلقھ من تراب ثم قال لھ كن فیكون»(آل عمران/3/59) قایل شده است.
از جملھ مفسراني كھ میان اقوال مختلف در باب كلمة هللا بودن مسیح (ع) ، كلمھ تكوین را برمي گزیند و بھ آیھ مذكور استناد مي كند، عالمھ

.[x]طباطبایي است
اما پرسش این است كھ چرا ھیچ یك از كتب مقدس :  قرآن ، انجیل و تورات، با وجود اینكھ ھر سھ شباھت ھاي میان آدم (ع) و عیسي (ع) را

ذكر كرده اند، وصف كلمھ را براي آدم نیاورده اند.
.[xi]بعضي از مفسران معتقدند كلمھ، بھ معناي  آیھ و نشانھ در قرآن بكار رفتھ است

ھمان طور كھ كالم، عالیم و نشانھ ھایي است كھ بر مقصود گوینده داللت دارد و موجب شناسایي گوینده شده، پرده از شخصیت و نیت او
برمي دارد .  كلمھ خدا نیز آیھ و نشانھ عظمت اوست .

اما پرسش این است كھ «آیھ» نیز داراي ھمین معناست، پس چرا قرآن بھ جاي كلمھ از این واژه براي مسیح (ع) استفاده نكرده است؟ عالمھ
طباطبایي بھ خارق عادت بودن تولد مسیح (ع) اشاره كرده اند و آن را یكي از دالیل وصف كلمھ درباره او دانستھ اند[xii].  اما بار دیگر جاي

این پرسش است كھ چرا خرق عادت ھاي دیگر در قرآن وصف كلمھ را ندارند.؟
قرآن خلقت مسیح را ھمچون خلقت آدم از خاك و بھ امر خدا مي داند .  امر او كھ ھمان «كن» است و بي درنگ «یكون» را بھ دنبال دارد،
وصف ھمھ امرھاي خداوند است، «انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون » (یس /36/82)،  كھ خلقت عیسي (ع) و آدم (ع) را نیز

دربر مي گیرد .
ً بھ ھمین دلیل است كھ آن دستھ از مفسران یاد شده كلمھ را در حیطھ امر خداوند بیان كرده اند. ظاھرا

نگاھي بھ واژه كلمھ در قرآن و تفسیر شارحان آن نشان مي دھد كھ كلمھ در معاني رأي و اندیشھ، قضا و قدر یا امر خدا، آیھ و كالم بكار رفتھ
است، اما درباره انسانھا فقط درباره مسیح از آن استفاده شده است.

پس از تفرج در بوستان حكمت یونان و گلستان متون مقدس اسالم و مسیحیت، با این پرسش جدي روبرو مي شویم كھ تشابھي این چنین میان
اندیشھ ھاي انساني و حقایق وحیاني چراست؟ .  بیادآورید كھ چگونھ فیلو با توجھ بھ آیات مزامیر داود و اندیشھ ھاي یونان باستان، كلمھ را در
دایره خلقت طرح كرد و نیز چگونھ متفكران یونان صفت تقدیر و مشیت الھي را بھ كلمھ نسبت مي دادند، چنانكھ ھمان قضا و قدر كھ یكي از

معاني كلمھ در قرآن است از آن استشمام مي شود و بیاد آورید كھ معناي كالم و سخن، یكي از معاني كلمھ نزد آنھا بود.
پاسخ مسیحیان بھ این پرسش، این است كھ تاریخ مشركان قبل از مسیحیت،  منعكس كننده خود تاریخ كتاب مقدس است و معتقد بودند كساني كھ

با كلمھ زندگي كردند حتي اگر در دوران شرك بسر برده باشند مسیحي ھستند.  اما پاسخ ما بھ این پرسش چیست؟
دیدیم كھ نظرات مفسران قرآن در باب كلمة هللا بودن مسیح ، با پرسش ھایي بي پاسخ روبرو بود و دیدیم كھ این وصف را بھ ھر یك از معاني
نامبرده، در نظر بگیریم اختصاصي بھ مسیح (ع) نخواھد یافت.  حال آنكھ در میان پیامبران و اولیاء خداوند تنھا مسیح، كلمھ خدا است.  آیا این
امر بھ دلیل آن نیست كھ زبان قرآن، زبان كیھاني است، زبان ھمھ اقوام و ملل انساني.  اینكھ قرآن نھ تنھا بھ لسان قوم خود كھ بھ لسان انسان
سخن مي گوید.  مي بینیم كھ مخاطب این كالم مسیحیاني ھستند كھ مسیح را كلمھ مي دانند و این واژه را با پشتوانھ معنایي تاریخي آن از یونان

آورده اند و تاریخ اندیشھ مسیحیان، تاریخ بخشي از انسانھاست و تاریخ ھمھ فرھنگ ھاي شبھ جزیره عربستان، تاریخ انسان است و تاریخ
انسان، تاریخ قرآن.

پي نوشت ھا :

--------------------------------------------------------------------------------
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مسیحیتموضوع کلی:كلمھ مسیح و زبان كیھاني قرآنعنوان:

[i] 78 سروش، عبدالكریم، فربھ تر از ایدئولوژي، مقالھ باور دیني داور دیني، مؤسسھ فرھنگي صراط ، چاپ اول، 1372، ص 77 و.
[ii] Encyclopeadia of Religien and Ethics, vol.12,pp.9

[iii] Ibid
[iv] 339آشتیاني، جالل الدین، تحقیقي در دین مسیح، نشر نگارش، چاپ اول، سال 1368 ، ص.

[v] Encyclopeadia of Religien Ethics, vol.12, pp.12.
[vi] مزامیرداود، مزمور 147، آیھ 15، ترجمھ :  زیر نظر كشیش ساروخاچیكي .

[vii] 9 انجیل یوحنا، باب 1، آیات 6 تا.
[viii] 12 ھمان،  آیات 10 تا.

[ix] زمخشري، محمود، كشاف، 1/360؛ تفسیر جاللین، جال الدین محمد بن احمد محلي و جال الدین محمد بن احمد محلي و جالل الدین
عبدالرحمن بن ابي بكر سیوطي ، ص 71؛ تفسیر بیضاوي، عبدهللا ابن عمربن محمد شیرازي بیضاوي، عبدهللا بین عمربن محمد شیرازي
.بیضاوي ، 1/158؛ مجمع البیان في تفسیر القرآن، ابوعلي فضل بن حسن طبرسي، 2/567؛ المیزان ، محمد حسین طباطبایي،  3/194

[x] 3/193 ،المیزان.
[xi] ھمان مفسراني كھ خارق  عادت بودن تولد مسیح را علت وصف او بھ كلمھ مي دانند.

[xii] 3/194 ،المیزان.
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