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دهیچک
عھـد  (تیـ ھودیباستان و ونانیۀدر فلسفیانتزاعبه صورت تیحیمساز شیپ(Logos)مفھوم لوگوس

باستان حداقل تا زمـان فلسـفه   ونانیۀدر فلسف. ردخویمبه چشم ) یاسکندرانلونیفعتیق و برخی آثار 
شـود؛ یعنـی   تر از آن تا دوره فلسفه نوافالطونی لوگوس اصـل اول محسـوب مـی   افالطونی میانه و مھم

ھمچنان که اشاره خواھد شد لوگوس در نزد ھراکلیتوس و بعدھا در نظر رواقیـون اصـل اول اسـت و    
تیحیمسـ دیگر لوگـوس در  از طرف. ان ارتباط دارداً با جھبدون اینکه واسطه کسی قرار گیرد مستقیم

بنابراین لوگوس در اینجا مثل . گرفته شده استیکی) ع(یسیعبار با نیاولیبرا) وحنایلیانجمقدمهٔ(
شود چنین تصور میابتدادر . باستان در معنای انتزاعی به کار نرفته بلکه متجسد شده استونانیفلسفهٔ

وگوس در مسیحیت سنگینی گناه بشر است، ھمچنان که پولس در رسـاالتش بـه ایـن    که علت تجسد ل
اما واقعیت امر این است که بعد از بررسی انجیل یوحنا و آثار آباء کلیسا معلوم . مسئله اشاره کرده است

منکشـف بـرای کـه گناه ینیسنگسبباول نه به ۀدر وھلتیحیمسکه علت تجسد لوگوس در شودمی
بار در نینخستیبراتوان گفت مفھوم واسطه بودن لوگوس بدین ترتیب می. داوند پدر استساختن خ

ـ پدگنـاه را در  ینیسـنگ ۀالبتـه مسـئل  . مطرح شده استیگنوسیھاشهیاندو در تقابل با تیحیمس ۀدی
. بعد از تفوق آراء پولس مطرح شده استتیحیمسمسئله در نیایولمیستینمنکرتجسد 

.سایکل، آباء لونیف، حکمتلوگوس، : ھاواژهدیکل

 .١٠/٠٥/١٣٩١: ؛ تاریخ تصویب٢٢/٠٤/۱۳۸٩: تاریخ وصول.
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باستانونانیفلسفۀ 

در طول زمان ایـن  . مشتق شده استمیگویمبه معنی من » Lego«ۀاسم یونانی لوگوس از کلم
،٤عـددی ،٣کلمـه ،٢گفتـار ،١بنابراین معـانی اسـتدالل  . واژه معانی مختلفی به خود گرفته است

برای ایـن یـک   ١٣اصل،١٢عقل،١١محاسبه،١٠میزان،٩سبتنا،٨استدعا،٧تبیین،٦آموزه،٥تکریم
,Kerferd)اندرفتهیونانی به کار ۀکلم باسـتان و  ونـان یۀدر فلسـف »عقـل «یمعنااما دو .(83-84

باستان عمدتاً در نزد ونانیۀاستعمال لوگوس در فلسف. دیگردتربرجستهیسامدر سنت »کلمه«
لوگـوس در نـزد   .خوردیمبه چشم ونیرواقو ) م. ق۴۸۰-۵۴۰(توسیھراکلیفلسفمکتبدو 

ھراکلیتوس به معنای اصل عقالنی حاکم بر جھان است، احتماالً وی آن را به مثابه نیروی مادی 
ۀو جھان به واسـط بخشدیمکه ھمسان یا شبیه آتش است که به جھان نظم عقالنی پنداشتیم

,Kerferd)شودیماین نیروی الھی ھدایت  بـه ایـن   ییھاقطعهخود وی در کهچنانھم.(83-84
بر طبق دیدگاه او لوگوس قانون جھـانی، موجـودی جاویـدان و ھمگـانی     . کندیممسئله اذعان 

و بایـد از ایـن لوگـوس کـه ھمگـانی اسـت،       دیآیماست و ھمه چیز مطابق لوگوس به وجود 
و ۲۳۶-۲۳۵،شـرف خراسـانی  (دیـ آیمپیروی کرد و گوش دادن به لوگوس دانایی به حساب 

به نظر برخی ھمسان انگاشتن لوگوس بـا آتـش چنـدان بعیـد     یحت).۵۰، ۲، ۱یھاقطعه، ۲۳۹
است یعنصرو اندینمایمشکل ماده را باز نیترنابو نیترگرمنیست چون آتش در نزد وی 

,Guthrie)جھان را بر عھده داردکلۀادارکهیعقالن Vol. 1, pp. 432-33) .
ـ ادر نظـر گرفتـه شـود،    ١٤یاولاصل توسیھراکلیبرار قرار باشد در مجموع اگ اصـل  نی

یودر نـزد  یعبـارت بـه  کندیمفایابر جھان را یبخشنظمآتش است و نقش ایھمان لوگوس 

1. argument
2. speech
3. word
4. numerical
5. esteem
6. doctrine
7. explanation
8. plea
9. proportion
10. measure
11. numerical computation
12. reason
13. principle
14. first principle
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موجـود و جھـان   نیـ انیبلوگوس کهای وجود ندارد فراتر از لوگوس، موجودِ مطلق و متعالی

و ماًیمسـتق اسـت و  یمتعـال لوگوس ھمان وجود مطلـق و  ، خود کندفایانقش واسطه را یماد
.بخشدیمدر جھان حضور دارد و به تمام امور نظم یاواسطهچیھبدون 

ـ بنو سـتند یزیمـ بعدھا رواقیون که در حدود قرن سوم قبـل از مـیالد    زنـون  گذارشـان انی
ھراکلیتوس اتخـاذ  بود به احتمال قریب به یقین مفھوم لوگوس را از ) م. ق۲۶۲-۳۳۴(سیتومی 

در ھـر  ). ۱/۵۳۱، کاپلسـتون (کردند، اما ظاھراً عناصری ھـم از ارسـطو و افالطـون برگرفتنـد     
واسـطه یبـ صورت لوگوس در نزد رواقیون به معنای نظم عقالنی جھـان اسـت، یعنـی قـانون     

طبیعی، نیروی حیات بخش که در ھمه اشیاء پنھان است، نیرویی که از بـاال بـر زمـین نظـارت     
,Pepin)کندیم به عبارتی لوگوس در این مفھوم، بنیاد عقالنی جھان است کـه در ایـن   .(9-15

ـ نھادر . شودیمھم تعبیر ١صورت به لوگوس بذرگونه گفـت لوگـوس در میـان    تـوان یمـ تی
بـه  .بخشـد یمـ است که به ایـن جھـان نظـم و سـامان     »عقل مابعد الطبیعی«رواقیون به معنای 

متغیـر و  یھادهیپدثابتی است که در پس بخشنظامامان دھنده و اصل عبارتی لوگوس اصل س
در ھم و بر ھم طبیعت قرار دارد و فراتر از این، ھیچ موجود مطلق دیگری نیست و اگـر قـرار   

البتـه بـه نظـر    . باشد برای رواقیون موجودی به نام خداوند در نظر بگیریم ھمین لوگوس است
و سـت ینسـر یمیسادگنیابه ونیرواقشهٔیاندو خداوند در لوگوس یھماننیامحققان یبعض
,Inge: بهدیبنگر(است٢یعیطبھا ھمه خدایی از نوع یگانه انگاری آنشهیاندنظام ییگو 133-

آفـرینش  ۀچنانچه معلوم شد لوگوس در بین فیلسوفان یونان باستان به معنای واسط).133-138
ۀالبته بعدھا در فلسف. مخلوق با خداوند متعالی نیستارتباط بین جھان مادی و انسان ۀیا واسط

مطرح شـد کـه در آنجـا تـا حـدودی بـه       ٣صدورهٔینظرنوافالطونیان و به ویژه در نزد فلوطین 
امر خارج نیا، اما میخوریبرممفھوم واسطه بین خداوند متعالی و جھان مادی و انسان مخلوق 

. از حوزه بررسی ما است

عتیقخداوند در عھد مۀکل
عھـد عتیـق و   ۀدر یھودیت باید به استعمالش در دو حوز) لوگوس(خداوند ۀبرای بررسی کلم

1. seminal logos
2. naturalistic monism
3. emanation
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ۀسـابق . توجـه کـرد  ) م۵۰م وفـات حـدود   . ق۲۰تولد حدود (ھمچنین در نگاه فیلون یھودی 

م. ق۲۵۰به طور اعم و در عھد عتیق به طور اخـص بـه حـدود    تیھودیاستعمال لوگوس در 
,Russell(د گـرد یبرم٢دوموسیبطلمدر زمان هیاسکندردر ١ینیسبعترجمهٔبه زمان یعنی 19-

کاربه » گفتارایکلمه، dabharدابار«یھاواژهمتقدم عھد عتیق یھاقسمتدر نیاقبل از . )20
یعبـارت بـه  . برگردانـده شـد  یونـان یبـه لوگـوس   یعبرترجمه دابار نیااما در طول . رفته بود

مکـرر در عبـارات  » ، دابـار کلمـه «معادل مانیسلحکمتدر نیھمچنترجمه و نیاوگوس در ل
,Wolfson)ت اس» خداوندکلمهٔ« Philo …, یھاترجمهاما در بین یھودیان فلسطین، در . (254

به نظر راسل اینکه اسـتعمال  . ، مِمرا قرار گرفته بود»دابار، کلمه یا کالم«معادل ) ھاترگوم(آرامی 
آرامی دال بـر گـرایش انسـان گونـه کـردن خداونـد اسـت، محتمـل         یھاترجمهممرا در ۀاژو
ولی از طرفی معتقد است که ھرچند صفات انسانی به ممرا منتسب شد، اما کاربردش . دینمایم

,Russell(د دھـ یمـ کامالً متفاوت است و صرفاً تجلی خود خداوند را نشان یونانیبا لوگوس 

خداونـد اسـت کـه    » کلمه یا گفتار، دابار«ۀمعادل و ترجمھاترگومتی ممرا در به عبار. )19-20
خداونـد یـا جـایگزین وی بـه     رسانامیپو حتی گاھی سازدیمقدرت وی را در جھان متجلی 

,Kohlerد یآیمحساب  مـا  یبررسـ ۀپرداختن به ممرا خارج از حوزنجایاالبته در . )(464-465
.است

ۀبه معانی متعددی اسـتعمال شـده اسـت؛ بـه عنـوان وسـیله و واسـط       در عھد عتیق ٣کلمه
آفـرینش  ۀ، وسـیل )۱۱-۱۰: ۵۵؛ اشـعیا، ۲۱:۳؛ اول سـموئیل،  ۱:۱۵پیدایش، (انکشاف و ھدایت 

؛ ۲۰:۱۰۷مزامیـر، (کنـد یمـ و ابـزاری اسـت کـه طبیعـت را کنتـرل      )۶:۳۳؛ مزامیر، ۱پیدایش، (
آن را بـه  تـوان یمکلمه به صورت جمع به کار رفته عالوه بر این در اکثر مواردی که ). ۱۸:۱۴۷

ھمچـون  یگـاھ ) ۶:۱۲؛ مزامیـر،  ۲۷و ۱:۳۴؛ ۳:۲۴؛ ۱:۲۰خروج، (معنای تورات در نظر گرفت 
و ۱۷و ۹:۱۳اول پادشـاھان،  (کنـد یمـ را صـادر  ییھافرمانکهشده فیتوصمستقل یموجود

این مفھـوم در  . کندیمجلب توجه قیعتدر عھد کلمهۀتر از ھمه نقش خالقانمھم) ۳۵:۲۰؛ ۳۲
و خداوند گفت روشنایی باشد پـس  ... «خوردیمباب اول سفر پیدایش به طور امری به چشم 

آغـاز  » و خداونـد گفـت  «و آیات بعدی این بـاب بـا عبـارت    ) ۳-۱:۱پیدایش، (» روشنایی شد

1. septuagint
2 . Ptolemy II
3. dabhar
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بـه  «خـورد یمـ چشـم  خداوند در مزامیر نیز به وضوح به ۀخالقانۀکلم،افزون بر این. شودیم

ۀدر حکمـت سـلیمان نیـز بـه کلمـ     ) ۶:۳۳مزامیـر،  (» خلق شدندھاآسمانخداوند ۀکلمۀواسط
.)۲:۹(»یخود ھمه چیز را خلق کردۀتو با کلم«خداوند اشاره شده است ۀخالقان

کـه سـت ینمعنـا  نیـ اشده امـا بـه   یمعرفجادیاخلق و ۀ، واسطکلمهاتیآنیاھر چند در 
بلکـه اسـت  دهیکشکنارنشیآفرکارو خود را از کردهضیتفوکلمهرا به نشیآفررکاخداوند 

و در کـرات در عھد عتیـق بـه   کلمه،خالصه. است» ، باشکن«به معنای مذکوراتیآدر کلمه
تـاریخ نجـات باشـد؛    ۀترین ھدف، در این عبارات مسئلمھمدیشارفته و کاربه یمتعددیمعان

,Eichordt(ردیگداوند در سرنوشت قومش مورد توجه قرار یعنی به نوعی حضور خ پس ).78
مستقل از خداوند ندارد و تابع خداوند است یوجودباشد کهییمعنادر عھد عتیق به ھر کلمه

مفھـوم تجسـد،   چیھاما ) ۱۴:۵، ایارم(بخشد و نجات میکندیمرانیو، کندیمھرچند قضاوت 
مستقل یوجودچون نسبت دادن ھرگونه شودینمز آن مستفاد ا١تر از ھمه اقنومحلول و مھم

یھـا فرھنـگ از ریتـأث البته بعدھا بـه  . استتیھودییدیتوحۀشیاندبرخالف یاواسطهبه ھر 
نیـ امستقل برخوردار شـد امـا بـا    یوجوداز باًیتقرتیھودیدر سنت حکمتیرانیاو یونانی

.استدهینرساقنوم ۀبه مرتباینگرفته مورد پرستش قرار تیھودیآن ھم در یحتحال 

یھودیفیلونلوگوس در نگاه 
یونانی آن زمان از یک طرف و تعالیم یھاشهیاند، التقاطی از )م. ق۷۰-۲۰(در تفکرات فیلون 

تردهیچیپلوگوس ۀوی دربارۀ، به ھمین خاطر نظریخوردیمدین یھود از طرف دیگر به چشم 
لوگوس قبل از یوحنا بـا فیلـون بـه    ۀعرضه نمود، اما چون اندیشنجایااز آن است که بتوان در 

گـذارده  ریتـأث در باب لوگوس بر آباء کلیسـا  یونظرات نکهیابه خاطر نیھمچنکمال رسید و 
.میبپردازیولوگوس حیتشرو نییتببه طور مختصر به نجایادر میکنیماست سعی 

ارتباط مثـل  دربارهٔقبل از فیلون . ه خورده استلوگوس فیلون به نوعی با مثُل افالطون گر
البته این مباحث در تـاریخ فلسـفه، بعـد از    . افالطون مباحثی درگرفته بودۀبا خداوند در اندیش

بعضی محققان معتقد بودند که مثُل خارج از ذات خداوند قرار دارند که . پیدا کردوی نیز ادامه 
نھاد و برخـی بـر ایـن بـاور بودنـد کـه مثـل در درون        ٢نام برون خداییتوانیمبه این نظریه 

1. hypostatise
2. extradeical
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به ایـن برداشـت عنـوان درون    توانیموی ھستند که یھاشهیاندخداوند قرار دارند به عبارتی 

در این بین، فیلون اسکندرانی راه حلی را مطرح کرد به این نحو که عـالم مثُـل را   . داد١خدایی
,Wolfson(د وجودی قائـل شـ  ۀمرحلآن سه برایتقریباً ھمان لوگوس پنداشت و  Religious

Philosophy…, خداونـد بـا   ۀعاقلۀاول لوگوس به مثابه ذھن خداوند یا قوۀدر مرحل. )27-38
مرحلـه لوگـوس ھـم جھـان     نیادر . قرار داردیوذات وی ھم ھویت است و از ازل در ذات 

کـه اسـت  یذھنگوس به مثابه دوم لوۀدر مرحل. مثُلاییعقالنجھان مکاناست و ھم یعقالن
جھان نیافراوان یھادهیاو یعقالنجھان شیخوخارج از ذات خداوند قرار دارد و در درون 

ـ ادر . اسـت یجـار و یسـار سوم لوگوس در جھـان  ۀدر مرحل. داده استیجارا  مرحلـه  نی
، دهیـ آفرخداوند جھـان را بـر اسـاس آن    کهاست ییالگونکهیاعالوه بر ) جامعِ مثُل(لوگوس 

عـت یطبریـ تغیالنیقـوان است تا در داخل آن به مثابـه  کردهخداوند آن را وارد جھان نیھمچن
,Wolfson)د کنعمل  Philo, 230-232& لوگـوس را معـادل   لـون یفعالوه بر ایـن،  . (325-328

کـه ھمچنـان . نسبت داده استزینحکمتبهرا مذکوریوجودۀقرار داده و سه مرحلحکمت
لوگوس یبرایونیھمچن. گذارده استریتأثبر آباء لونیفبرداشت نیااره خواھد شد بعداً اش

اطالع یبرا(شودیمیخوددارذکرشاز نجایادر کهھم قائل شده یگریدیھانقشو نیعناو
,Wolfson: بهرکشتریب philo, 258ff.(

کار برده و به آن رنـگ و  فیلون لوگوس را به معانی متفاوتی به کهگفت توانیمتینھادر 
در ھـر  . کتاب مقدس نیز سود جسته اسـت یھاآموزهلعاب فلسفی بخشیده اما در این زمینه از 
یونان به کـار  ۀبر عالم یا ذھن جھانی فلسفبخشنظامصورت وی لوگوس را نه به معنای عقل 

تـأثیر از ارسـطو و   کتاب مقدس، بلکه آن را به احتمال زیاد بـه ۀبرده و نه به معنای نطق و کلم
ھـم معـادل عـالم مثـل     یوخاطر لوگوس نیھمافالطون به معنای ذھن استفاده کرده است به 

البته در اینجا باز میان پژوھندگان اختالف نظر ھسـت  . افالطون و ھم معادل نوس ارسطو است
به نظر بعضی محققان از جمله راسل تأثیر فیلسوفان رواقـی در لوگـوس فیلـون مشـھود اسـت     

)Russell, ,Wolfsonدکنـ یمـ ولی ولفسون به چند دلیل این نظـر را رد  ) 134 Ibid, در . )(253
ساخت که لوگوس در نگاه فیلون به ھر مفھومی که باشد با تمام خاطرنشانآخر این بحث باید 

قرار دارد و به ھیچ وجـه ھـم رتبـه بـا خداونـد      ترنییپایامرتبهاھمیتش نسبت به خداوند در 
نمود و مصداق جسمانی و خارجی و گونهچیھکامالً ذھنی و انتزاعی است و یامقولهو نیست 

1. intradeical
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ولـی  . قلمـداد نکـرده اسـت   اقنومبه عبارتی کامالً غیرمادی است و او آن را ھرگز . عینی ندارد

لوگوس وی . بعداً اشاره خواھد شد لوگوس یوحنا کامالً متفاوت با این مفھوم استکهھمچنان
. ست و ھم اقنوم و ھم، ھم شأن با خداوند استھم مادی ا

آنھایریشهتبیینو مسیحیتلوگوس در 
یعبـارت بـه  ایـ نخست یۀآجدهیھفقط تیحیمسدر ١بر لوگوسیمبتنمسیح شناسی یمبنا

بـر لوگـوس   یمبتنـ گفت مسیح شناسی توانیمپس . است) وحنایلیانج(چھارم لیانجۀمقدم
ریسـا چھارم در لیانجۀالبته لوگوس عالوه بر مقدم. است) لیانجۀمقدم(لیانجنیھممختص 

ـ اناجدر نیھمچنـ و ) ۳:۱۵؛ ۲۴:۱۴؛ ۳۵:۱۰؛ ۳۸:۵: به عنوان مثال(لیانجنیایجاھا ھمدیـد  لی
اول (و رسـاالت پـولس   ) ۱۵:۴۳۸:۸؛ مـرقس،  ۲۱:۸؛ ۳۲:۴؛ لوقـا،  ۱۶:۸؛ ۱۳:۷،یمت: مثالیبرا(

در این موارد یولاستعمال شده است زین) ۱۳:۲، انیکیتسالون؛ اول۵:۱، انیکولس؛ ۲۰:۴، انیقرنت
در دوم پطـرس  کهاست ذکرانیشا. استیسیعو سخن امیپاییالھامیپبه مفھوم امر و شتریب

عـالم بـه   کهمیادهیفھممانیابه «: خداوند اشاره شده استۀخالقانۀکلمبه انیعبرانو رساله به 
ـ بـا توجـه بـه مضـمونش     هیـ آنیا). ۳:۱۱، انیعبران(» دیدگرخداوند مرتب ۀکلمۀواسط ادآوری

کلمـه ۀبه واسـط ومیقداز ھاآسمانتیموجودنیھمچن. است۹و ۶: ۳۳،ریمزام، ۳:۱، شیدایپ
. است۹و ۶: ۱، شیدایپۀکنندیتداعزینهیآنیا؛ )۵:۳دوم پطرس، (است

در ھیجـده  کلدر . شده استفیوصتگریدیاگونهدر مقدمه انجیل یوحنا، لوگوس به اما
خلقـت  ۀ، واسـط )۱یـۀ آ(کلمـه تیازل: خوردیمبه چشم یاصلنخست یوحنا پنج مضمون ۀآی

بودن منکشف، و )۱۴(کلمه، تجسم )۵و ۴(کلمهبودن بخشاتیح، )۱۰و ۳و ۲(کلمهبودن 
تـوان یمـ ه را البته به طریقی دیگر مضامین مقدم). ۴۷-۴۰، صص، لیمر، یتن. یس) (۱۸(کلمه

، ظھـورش در جھـان و   )۵-۱آیـات  (ھستی و ماھیت لوگوس : کردیبندطبقهنیز مقولهدر سه 
,Johnston))۱۸-۱۴(، مکشوف ساختن پدر )۱۳-۶(نادیده گرفته شدنش در آن  یھماننیا. (18

مباحـث و  یسـ یعبـه  تیـ ازلچھـارم و انتسـاب صـفت    لیانجۀدر مقدمحیمسیسیعو کلمه
کـه به خصـوص  . دامن زده استسایکلدر آثار آباء ژهیبوتیحیمسرا در صدر یدایزمناقشات 

بـود و  کلمـه در آغاز «ھمان خداست کلمهبلکهھم ھویت نگرفته یسیعرا با کلمهتنھا وحنای
کلمـه ، خداونـد و خداونـد،   کلمـه بـه صـراحت   هیـ آنیادر » خدا بودکلمهبا خدا بود و کلمه

1. logos christology
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بـه  ). ۱۴یـۀ آ(شـد  سـاکن مـا  انیمو در دیگردجسم کلمهنیھمیطرفشده است و از یمعرف
نیابه وضوح دال بر زین۲۸:۲۰یۀآخود خداوند است و بلکهستینکلمهصرفاً یسیعیعبارت

.مدعاست
را در سنت عبرانـی و  آنۀبرخی ریش. منشأ لوگوس یوحنا دو نظر عمده وجود دارددربارهٔ

,Johnston: بهرکشتریباطالع یبرا(ندیجویمان یونان باستفلسفهٔبرخی دیگر در  با ).85-87
عھـد  یحتـ را در عھـد عتیـق و   یتشـابھات از لوگـوس  وحنایفاتیتوصیبراتوانیمحال نیا

. ستینخداوند در عھد عتیق ۀکلمبه وحنایتشابه لوگوس نجایاالبته منظورمان در . افتیجدید 
یتجلـ ینـوع حـداکثر خداوند در عھـد عتیـق،   ۀکلمایکلمهشد ذکرقبالً ھم کهھمچنانچون 

پـس منظـور از   . اسـت دهیـ نگردھرگز در عھد عتیق متجسد کلمهتر از ھمه و مھماست١یالھ
زیـ ندر عھـد جدیـد   . اسـت یحکمـ در متـون  حکمـت لوگـوس بـه   یھمانند، نجایاتشابه در 

لوگـوس  نیبنیھمچن. تدر باب لوگوس اسوحنایاناتیبهیشبیازلحیمسپولس از فاتیتوص
با عنوان پسـر  یازلحیمسپولس از کهطور ھمان. خوردیمبه چشم یتشابھاتزینوحنایو لونیف

از لـون یفو ) ۱۵:۱، انیکولسـ (خلقت ۀزادنخستو ) ۴:۴، انیغالط؛ ۳:۸، انیروم(خود خداوند 
ھویـت بـا   ھـم  کـه از روح مانیسـل حکمـت فرزند خداوند و نینخستبا عنوان یازللوگوس 
لوگوس را با عنوان تنھا پسـر  زینوحنای، دنبریمنام )۲۵-۲۲: ۸(است با نام تنھا مولود حکمت

حیمسـ پولس، کهطور ، ھمان)۱۸و ۱۶: ۳؛ ۱۴و ۱۸: ۱، وحنای(کندیمفیتوصمولود خداوند 
، انیقرنت؛ اول ۱۶:۱، انیکولس(خلق شده یوۀبه واسطزیچھمه کهکندیموصف یکسرا یازل

گرفتـه و  شـکل جھان یوۀبه واسطکهکندیمیمعرفموجودیھمانلوگوس را لونیفو ) ۶:۸
ۀدربـار زیـ نوحنـا ی، )۲۲:۷(کنـد یمـ ادیزھایچبا عنوان صانع تمام حکمتاز مانیسلحکمت

پـولس  کـه طـور  ، ھمـان )۱۰:۱(به وجود آمده اسـت  یوۀبه واسطزیچھمه دیگویملوگوس 
، انیکولسـ (کنـد یمـ امیـ قیودر زیـ چجھان، ھمـه  نشیآفربعد از دیگویمیازلحیمسۀدربار
یوقیـ طرو از کردجھان، لوگوس را وارد آن نشیآفرخداوند بعد از دیگویملونیفو ) ۱۷:۱

و کنـد رونـد مـداوم جھـان را حفـظ     قیطرنیاساخت تا به یجارو یسارخود را در جھان 
زینوحنای، )۲۴:۷(و نفوذ خود دارد طرهیسرا تحت زیچھمه حکمتدیگویممانیسلحکمت

نیھمچنـ وحنـا ی، )۱۰:۱(جھان لوگوس در جھان بـود  نشیآفربعد از دیگویملوگوس ۀدربار
برده بود بـه لوگـوس   کارقبالً پولس به کهرا مکتومحیمسو حکمتمربوط به یسنتتصورات 

1. theophany
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پولس از تولد کهطور ھمانتینھا، در )۱۰:۱(را نشناخت یوجھان دیگویمو کندیممنتسب 

جسـم  شـکل بـه  ای) ۷-۶: ۲، انیپیلیف(انسان در آمد شکلبه کهیموجودبا عنوان یازلحیمس
دیـ گردلوگـوس جسـم   دیـ گویمـ زیـ نوحنـا ی) ۳:۸، انیـ روم(کنـد یمگناه آلود در آمد، بحث 

)۱۴:۱((Wolfson, The Pilosophy, 178-79..(
خلقت و پسر خود خداوند نام بـرده  ۀزادنخستبا عنوان یازلحیسمپولس از کهگفته شد 

ۀرسالۀنویسند. خوردیمبه چشم زینیحمادمطلب در متون نجع نیھمکهجالب است .است
یونخست زاده است چون قبل از «: کندیمیمعرفپسر را نخست زاده و تنھا پسر ١یبخشسه 
ــ ــرچیھ ــون ب   یپس ــت چ ــر اس ــا پس ــت تنھ ــود نداش ــد از وج ــیوع ــرچیھ ــود یپس وج

,Robinson)»ندارد p.57, par. گفـت عـالوه بـر تـأثیر     تـوان یمـ با توجـه بـه ایـن نکتـه     . (20
حکمـت سـلیمان   ۀمسیح ازلی، فیلون در باب لوگوس و نویسـند ۀپولس درباریھاینظرپرداز

حکمت بر یوحنا در وصـفِ لوگـوس بـا عنـوان تنھـا پسـرِ مولـود خداونـد، چـه بسـا           ۀدربار
.گنوسی نیز در این راستا بر وی تأثیرگذار بوده استیھاشهیاند

یوحناو لوگوس فیلونلوگوس 
، رسـاالت پـولس و متـون    لـون یفاز لوگوس در عھد عتیق، وحنایفیتوصیبرایتشابھاتپس 
تـر یقـو وحنـا یلوگـوس  یلونیفبه منشأ دهیعقھا اینانیماما از کردذکرتوانیمیحمادنجع 
ۀشـ یاندوحنـا یکـه معتقد اسـت  اًیقوشیخوۀویژه ولفسون با حدت و شدت محققانبه. است

ۀلوگوس سـه مرحلـ  ۀشیاندتوانیمایآباشد نیچناگر . استکردهاقتباس لونیفلوگوس را از 
با کلمهلوگوس بود و /کلمهدر آغاز «دیگویمکهآن ھنگام وحنایرا در لوگوس لونیفیوجود

تـوان ینمـ وحنـا یۀدر مقدمـ کهاست نیاامر تیواقعداد؟ صیتشخ» بودخداکلمهخدا بود و 
صـدر  سـندگان ینوکهباشد نیالشیدلکیدیشا. کرددایپسؤال نیابه یروشنو حیصرپاسخ 

ـ او دادندینمنشان یخوشیروچندان ونانیۀو فلسفحکمتبه لونیفبرخالف تیحیمس نی
یحـال در ). ۱۶-۶: ۲؛ ۲۵-۱۸: ۱، انیـ قرنتاول (خوردیمدر رساالت پولس به چشم ژهیبونکته

آن زمـان  جیـ رانظـرات  قیتلفرا با یامرحلهلوگوس سه ۀشیاندشد، ذکرکهھمچنانلونیفکه
دیـ گویمـ وحنـا یکـه یھنگـام خالصه ولفسون معتقد اسـت  . کردمطرح یافالطونمثُل ۀدربار

:این رساله جزو متون نجع حمادی است، برای دسترسی به ترجمة انگلیسی این متون بنگرید به. ١
Robinson James., The Nag Hamadi Library in English, Second Edition, Leiden: Brill, 1984.
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ھـدفش در  بلکـه ، ستینبودن لوگوس بر خدادیتأکمنظورش ضرورتاً » ١لوگوس خداوند بود«
ـ اافزون بر . است» ٢تابع خداوند«ای» یثانیخدا«از لوگوس با عنوان لونیفریتعبهیشبنجایا نی

، خـدا  کلمـه یواقعـ یمعنـا لوگـوس را بـه   وحنـا ینکهیادال بر یقاطعمدرکچیھیوبه نظر 
ـ ابه . ستین، در دست دانستیم وس خداونـد بـود و   لوگـ نکـه یابـر  دشیـ تأکنیبـ خـاطر  نی

اما بعدھا آن دسته از . کندینممشاھده یتناقضچیھ) ۳:۱۷، وحنای(اعتقادش به وحدت خداوند 
از صُـلب  یوکـه معتقـد شـدند   یازلـ حیمسداشتند در باب خلقت یفلسفذھن کهسایکلآباء 

ن، انسان انساگفتیمکهگرددیبرماستداللشان به ارسطو ۀنیشیپخداوند به وجود آمده است و 
لوگـوس  «یعنـ یوحنـا یۀگفتـ کـه زمان به بعد است نیااز . آوردیمرا از صلب خود به وجود 

با لوگوس ھم کهیازلحیمسدر نظر گرفته شد و کلمهیواقعو یظاھریمعنابه » خداوند بود
,Wolfson)خود خداوند بودبلکهنبود یالوھھویت شده بود صرفاً  The Philosophy, 305-8) .

وی معتقـد اسـت عبـارت    نکـه یااول . خـورد یمـ به چشـم  نکتهاستدالل ولفسون چند نیار د
ۀنشـان دھنـد  بلکـه لوگـوس واقعـاً خداونـد بـود     کهستینمعنا نیابه » لوگوس خداوند بود«

ـ ابـه  انـد داشـته نظر را ابراز نیھمزینمحققان ریسا. لوگوس استییخداتیماھ کـه نحـو  نی
تیماھۀاست نشان دھند(the)فیتعرخداوند بدون حرف ۀارت واژعبنیامعتقدند چون در 

ـ ااستدالل ولفسـون  یول). ، ھمانیتن. یس: به عنوان مثال(لوگوس است ییخدا کـه سـت یننی
تیـ ماھیمعنـا اسـت پـس بـه    (the)فیـ تعرفاقد حـرف  » لوگوس خداوند بود«چون عبارت 

اسـت  کـرده اتخاذ لونیفوس را از لوگوحنایمعتقد است چون یوبلکهلوگوس است، ییخدا
اسـت پـس آن   » تابعِ خداوند«ای» یثانیخدا«لونیفگذشت لوگوس در نزد کهھمچنانو چون 
تیماھاشاره به لونیفھمچون قاًیدقمنظورش »٣لوگوس خداوند بود«دیگویموحنایکهھنگام 

کـرده اخـذ  لـون یفرا از لوگوسوحنایاگر واقعاً دیپرستوانیمنجایادر . لوگوس استییخدا
ھرگز نگفتـه لوگـوس   لونیف، چرا برعکساینگفته لوگوس تابع خداوند بود یوپس چرا مثل 
یازلـ خلقـت  ۀمسـئل خـورد یمـ در استدالل ولفسـون بـه چشـم    کهیگریدۀنکتخداوند بود؟ 

آبـاء مباحـث   انیـ مبه خصوص در کهخلقت لوگوس از صلب پدر است یعبارتبه ایلوگوس 
ـ ااستدالل آباء در ۀسابقیوبه نظر . را دامن زده استیادیز کـه مـورد بـه برھـان ارسـطو     نی

1. logos was god
2. second to god
3. logos was god
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امـر  تیـ واقعامـا  . گرددیبرم، (beget)آوردیمانسان، انسان را از صلب خود به وجود گفتیم
بـه  زیـ ندر متون نجع حمادی اشمشابهو وحنایلیانجاستدالل در خود نیاۀشیرکهاست نیا

the only)»تنھا پسر مولود اسـت ۀستیشاکهیجالل... «وحنایۀمقدم۱۴یۀآدر .خوردیمچشم 

begotten son(معـادل یفارسیھاترجمهاکثرمتأسفانه در که(begotten)) برگردانـده  ) مولـود
خلقت لوگوس از ایلوگوس یازلآباء در باب خلقت ۀدیعقمنشأ تواندیمنشده است، محتمالً 

بـه  ) از صـلب بـه وجـود آمـدن    ((begot)ۀواژیبخشـ سه ۀرسالدر نیچنھم. صلب پدر باشد
(begotten)پدر مولـود گشـت  شکوهلوگوس به خاطر کهرفته کاردر خلقت لوگوس به کرات

.(Robinson, p. 26, par. ھمـواره تـابع خداونـد اسـت     لـون یفعـالوه بـر ایـن لوگـوس     (25
یانتزاعـ و یذھنکامالًیامقولهلونیفگوس خداوند است، لوشأنھموحنایکه لوگوس درحالی

خداوند لوگوس را از عـدم  لونیفمتجسد گشته است، در نزد وحنایلوگوس کهیحالاست در 
ازالً وحنـا یکه لوگوس نحو به وجود آورده است درحالینیاجھان را به کهھمچنانکردهخلق 

.از صلب پدر به وجود آمده و ھم ذات خداوند پدر است

یوحناو لوگوس رواقیونسفۀ فل
لوگوس در عھد عتیق /کلمههیشبیمفھومبه لحاظ وحنایلوگوس کهھم نشان داده شد نجایاتا 

به لوگـوس  یواما در باب تشابه لوگوس . استدیبعلونیفاز یوو ھم احتمال اقتباس ستین
در . داردیرواقـ یھـا شـه یاندتشـابه را بـه لوگـوس در    نیشـتر یبگفت، دیباونانییھافلسفه

و یسـار ، تـوس یھراکلاز ریتـأث لوگوس احتماالً بـه  ونیرواقدر نزد کهشد ذکرصفحات قبلی 
و یسـار جھـان  نیاھم ھویت با پسر است در کهوحنایجھان است و لوگوس نیادر یجار
چھـارم مشـھود   لیانجۀدر مقدمزینتوسیھراکلتفکراتاز یعنصرعالوه بر این . استیجار

لوگوس از ھمان اول وجود داشت، اما بشـر  «: دیگویمیاقطعهدر توسیھراکلبرای مثال .است
,Inge)»گوش سپردند، نشناختندنکهیابه آن گوش بسپارند و چه بعد از نکهیاآن را چه قبل از 

البتـه بـا   . خوردیممقدمه به چشم ۱۰یۀآمفھوم به صراحت در نیاکهواضح است . )133-138
نکـه یااست به ویـژه  کردهاتخاذ ونیرواقاز کامالًرا اشلوگوسیوکهگفت توانینمتیقطع

نقش لوگـوس  نیاکهیحالدر شودیمنقش وساطت قائل نشیآفرلوگوس در امر برایوحنای
یعبـارت بـه  . داردیمقدسکتابمضمون بلکه، خوردینموجه به چشم چیھبه ونانیۀدر فلسف

آن زمان در باب لوگـوس  یفلسفدیعقاخداوند را با ۀکلمدر باب مقدسکتابنیمضاموحنای
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وجود دارد و ونانیۀنه در فلسفاشسابقهکهاز آن به دست داده یدیجدو مفھوم کردهبیترک

ۀدر فلسـف . اسـت ١ھمان تجسد لوگـوس دیجدمفھوم نیا. لونیفنه در عھد عتیق و نه در نزد 
ھـم  یزیـ چایـ یکسـ در جھان است اما ھرگز نـه بـا   یجارو یسارھرچند لوگوس ونیرواق

نیاۀدربار.استوحنایتجسد لوگوس بدعت ۀدیپدپس . ھویت است و نه متجسد گشته است
دیـ تأکبخـش نجاتبر عمل کارشنیابا یوکهمحققان بر این باور ھستند اکثروحنایبدعت 

-Leon؛ ۸و ۶ونی، لین، تـ (را نجات بخشدھاانسانتا دیگردجسم کلمهیعنیکرد Dufours,

67;Johnston, 101-102, از لوگوس در مقدمه وحنایفیتوصکهاست نیاامر تیواقعاما ) 94
بـه  کـه داد میخواھنشان یبعدما در صفحات .ستینیبخشنجاتیھادغدغهصرفاً به خاطر 

در مقدمـه آمـده،   کـه ینحـو ، لوگوس را به یگنوسیھاشهیانددر تقابل با وحنای، ادیزاحتمال 
.استکردهوصف 

آیین گنوسی
شودیمپرداخته یگنوسدرباره لوگوس به طور مختصر به آراء سایکلنظرات آباء یبررسقبل از 
. ارائـه شـده اسـت   گنوسیاندیعقالوگوس در مخالفت با دربارهٔآباء یھاینظرپردازاکثرچون 

علـت ابتـدا   نیھمو به اندبرخاستهبه مخالفت خداوند دربارهگنوسیانآباء به ویژه با تصورات 
آبـاء را بـر آن   کـه داشـتند  یدیـ عقاخداوند چـه  دربارهگنوسیانکهاست معلوم شود ستهیشا

؟ زندیبرخھا داشت تا به مخالفت با آن
یحضـور یالدیمـ اول و دوم یھاقرنبه ویژه در تیحیمسظھور لیاوادر یگنوسنھضت 

بلکـه کـرد یخاصـ نیداینییآکیمحدود به توانینمرا ٢گنوسیآیین ۀشیر. گسترده داشت
قلمـداد  یحیمسـ یبـدعت آباء عمـدتاً آیـین گنوسـی را در اصـل     . قرار داردمسلککیفراتر از 

ییبـاال اریبستیاھمنظام از نیادر ٣، معرفتداستیپسمیگنوساز عنوان کهھمچنان. اندکرده
نیاو به دیآاستدالل و برھان به دست قیطراز کهستینیاکتسابمعرفت نیا. برخوردار است

موضوع و متعلَّق معرفـت،  ). ۳۱-۱۶، یلخانیا(متفاوت است لسوفانیفعلت با شناخت در نگاه 
ـ ثنویگنوسۀشیاندۀترین شاخصمھم. استدرکقابل ریغشناخت اسرار نجات و خداوند  تی

1. Incarnation
2 . gnosticism
3. gnosis
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ھـا  آنیفکـر خداونـد در نظـام   . کندیمییخودنمادر ارتباط خداوند با جھان کهاست یادیبن

و کـرده جھان را نه خلق یو. متفاوت استکامالًجھان تیماھبا یوذات . استیمتعالکامالً
ھـا در سلسـله مراتـب    آنکـه پایین رتبه است یروھاینۀجھان ساخت. کندیمحکومتنه بر آن 

در جھان یوو مانع معرفت به شناسندینممعرفت ندارند و او را یواقعصدورشان به خداوند 
,Jonas)شـوند یمشانسلطهتحت  اسـت و  بیـ غااز تمـام مخلوقـات   یمتعـال خداونـد  «.(42

معرفت بـه او مسـتلزم اشـراق فـرا     . کرددایپمعرفت یوبه یعیطبتصورات قیطراز توانینم
یوتـوان یمیسختبه یسلباصطالحات قیطربه جز از زینصورت نیادر یحت. طبیعی است

,Jonas)»کردفیتوصرا  نـه تنھـا از   ١یا ایزد جھـان سـاز  ورگیدمفرشتگان و نیبنابرا. (42-43
. ندارنـد یوبـا  یارتبـاط چیھھم یوجودبه لحاظ بلکهندارند یاطالعچیھواال یخداوجود 

ر شده آرخون بزرگ به خـاط ذکراست یگنوساز متون یکیکه٢وحنایفیآپوکرمثال در یبرا
امـا در  . وجـود نـدارد  ییخدااز او ریغکهزندیموسعت قلمرواش، فرشتگان اطرافش را گول 

بـه فرشـتگان   )٣آرخون بزرگ(وی «: کندیمواال اشاره یخدابه وجود کارشنیابا یوواقع 
کارشنیاوجود ندارد، او در واقع با ییخداچیھاز من ریغھستم و یحسودیخداگفت من 

، ستینیگریدیخدااگر رایزوجود دارد؛ یگریدیخداکهگفت اشسلطهتحت به فرشتگان 
,Jonas)»؟کندیمحسادت یکسبه چه یوپس  134).

از یکی. تر بیان کردندبه مرور زمان بزرگان گنوسی نظرات مربوط به خداشناسی را مفصل
. خـورد یمـ م مھم به چشـ نکتهدر آراء وی دو . شمعون مغ استیگنوسمشھور یھاتیشخص

از معرفـت  زینفرشتگان یحتشناخت است رقابلیغو یمتعالکامالً، خداوند واال نکهیانخست 
چیھـ ھـا  آنکهفرشتگان است ایتردونییخدا، جھان مخلوق نکهیاگرید. ناتوان ھستندیوبه 

,Jonas)با خداوند واال ندارندیارتباط . دشخصیت دیگـر گنوسـی مرقیـون نـام دار    . (105-108
کـه اسـت  ٤گانـه یبو ریـ خخداونـد  دربـارهٔ مشـھود اسـت   لشیانجدر کهیومیتعالمضمون 

یبـرا زیندر روح و جانشان یحتھاانسانونیمرقدر نگاه . دھدیمرا از اسارت نجات ھاانسان
جھان و انسـان  کهبا جھان ندارد چرا یارتباطچیھخداوند واال نیا. ھستندگانهیبخداوند واال 

از گـر یدیکـ ی. نـدارد یونـد یپارتبـاط و  چیھـ یوبا ورگیدمنیھمچن. استورگیدمختهٔسا

1. demiurge
2. Apocryphon of John
3. Ialdabaoth
4. alien
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ـ ب١متضـادھا مفقـودش  کتابدر یوآموزهٔنیا. استییخدادر باب دو ونیمرقمھم دیعقا انی

یگـر ید. آن و قابـل شـناخت اسـت   حاکمخداھا صانع، خالق جھان و نیااز یکی. شده است
یخـدا ایـ ورگیـ دم. اسـت دیـ جدو گانهیب، فیتوصرقابلیغخت، شنارقابلیغ، مکتومیخدا

وجه چیھبه گریدیخدااما . جھان حاضر قابل شناخت استیعنیخلقتش یروجھان ساز از 
یودربـارهٔ جھـان  رایـ ز. شناخت استرقابلیغیواقعیخدا«. ستینفیتوصقابل شناخت و 

یحتـ آن یروبتـوان از  کـه نـدارد  تعیطبکلدر ییردپاچیھیو. دھدینممیتعلیزیچچیھ
,Harris)»وجودش را حدس زد 133; Jonas, سـومین شخصـیت مشـھور گنوسـی     . (141-142

در مـأل اعلـی   . اسـت ٢عالم کمال یـا مـأل اعلـی   دربارهٔیوآموزهٔترین مھم. والنتینوس نام دارد
نیھمچنـ دارد معرفـت یوشناخت است فقط ذھن بـه  رقابلیغھاائونتمام یبراخداوند واال 

,Jonas).از ذھن به وجود آمده استکه) مغاک(نه از خداوند واال کلمه 178-181)
در باب مسیح شناسی نیز عقایدی داشـتند کـه مـورد مخالفـت آبـاء      گنوسیانافزون بر این 
یسـ یعیجسـمان بـدن  گفتنـد یمکهبود نیاگنوسیانانیمعمده در شیگرا. کلیسا قرار گرفت

تـا از بـدن   کـرد انسـان ظھـور   کیـ شبح است او فقط در ظـاھر مثـل   کیلکهبستینیواقع
گفتـه  » ٣شبح انگـاری «ناگفته پیداست که در اصطالح به این اعتقاد، ابدیییرھاو شر یجسمان

یمعرفـ یالھـ را به عنـوان خداونـد و لوگـوس    یویسیعدربارهٔگنوسیانتصور نیا. شودیم
,Harris)کردیم 98).

رقابـل یغیحتـ ، فیتوصـ رقابـل یغکامالًاوالً خداوند واال را یگنوسبزرگان کهمعلوم شد 
فرشتگان پایین رتبه در نظر ایورگیدمجھان را مخلوق اًیثان. اندکردهقلمداد ھاائونیبرادرک
اسـت و رنـج   یظـاھر یویجسـمان بـدن  کهمسیح شناسی معتقد بودند دربارهٔثالثاً . اندگرفته

آبـاء  کـه نشان داده خواھـد شـد   یبعددر بخش . نداردتیواقعاست و یھرظااو ھم دنیکش
رقابلیغیخدادهٔیعقبه ویژه با . اندبرخاستهبه شدت به مخالفت مذکوردهٔیعقبا ھر سه سایکل

. اندکردهمخالفت گنوسیاندرک

1 . Antitheses
2. pleroma
3. docetism



119سایباستان تا آباء کلونانیبه مفهوم لوگوس از يو انتقادیلینگرشی تحل92تابستان بهار و 
کلیسالوگوس در نگاه آباء 

)۱۶۵-۱۱۰(دیشھنیژوست
آن اسـت،  تیازلچھارم لیانجلوگوس در /کلمهترین صفات ھماز میکیکهقبالً اشاره شد 

آباء یھاینظرپردازمضمون در نیھموجود نداشته باشد، کلمهکهاستنبودهیزمانیعبارتبه 
ۀزادنخسـت ، حیمسـ کـه باور اسـت  نیابر نیژوستانیمنیادر . در باب لوگوس مشھود است

عقـل  یرواز کـه ھـایی  ھسـتند و آن میسـھ آن ابنـاء بشـر در  ۀھمکهاست یاکلمهخداوند و 
انیـ ماز یوبه عنوان مثال، . ھستندیحیمس، باز انددادهمیتعل، اگر چه به خدا ناباوران اندستهیز
,1Apology)١داندیمیحیمسرا اهیلیاو میابراھبربرھا انیمو سقراط و از توسیھراکلھایونانی

(chap.46 . و کـرده را خلق انیجھانکلکهاست ییخدا، تیحیسمیخدابه نظر اوسبرن چون
در ھـا یھـود یۀدیـ عقمثل (قوم باشد کیمتعلق به تواندینماست، پس یجھانییخدانیبنابرا
ـ ابـه  ) ھوهیباب  ,Osborn)اسـت کـرده بـودن لوگـوس را مطـرح    یجھـان نیژوسـت خـاطر  نی

“Apologists”, در بـاب جھـانی بـودن    نیژوسـت د ، بنا به نظر اوسبرن اعتقایعبارتبه .)525-51
امـا  . در باب خداوند قرار گرفته استتیحیمساعتقاد الشعاعتحت) لوگوس بذرگونه(لوگوس 

زیـ نیرواقـ یھـا شـه یاندریتـأث نیژوسـت اعتقاد نیاگفت در دیبامحقق نیااستدالل رغمیعل
حه بـا آن داشـتند   در مصالیسعگرانمدافعهکهیافلسفهچون ،ستیندیبعنیامشھود است و 
,Inge)بـود یافالطـون ۀاز فلسفتریقوبه خصوص در قرن دوم کهرواقی گری بود  133-138) .

ـ نرا ) ۲۹:۶؛ خـروج،  ۲۲:۱۸؛ ۱۶:۷، شیدایپ(خداوند در عھد عتیق اتیتجلنیژوستنیھمچن زی
و نه بـر  بدخوایمو نه رودیمییجابه ییجانه از ریتغیال، چون پدر داندیم) پسر(کلمهھمان 
یکسھا آنبلکه، انددهیندرا زالیال، پروردگار اءیانباز کدامچیھ، پس ستدیایمنیزماز یانقطه

از بوتـه بـا   کـه را یآتشـ نیژوستیحت. ، فرشته استیوپدر، پسر ۀبر طبق ارادکهانددهیدرا 
Dialogue)دانـد یمـ ، پسـر  کـرد صـحبت  یموس with Trypho, chap. ـ ادر . (128 عبـارت  نی

ماًیمستقجھان نیابا کهاز آن است تریمتعالدورتر و الشأنمیعظچون خداوند پدر کهمینیبیم
در نیژوسـت محققـان  یبعضـ به نظر . استکردهرا پر شکافنیاکلمهدر تماس باشد خداوند 

: ه کنید بهدر بارة ترجمة انگلیسی تمام آثار ژوستین و ایرنائوس مراجع. ١
Schaff, Philip., The Apostolic Fathers with Justin Martye and Irenaeus, Christian Classics Ethereal
Library, 1819-1893.(rep. 2001)
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را پـدر  یونیبنـابرا .قـرار گرفتـه اسـت   اشیگـر یافالطـون یھاشهیاندریتأثراستا تحت نیا

ـ او بـه  کنـد یمـ یمعرفیجارو یسارو پسر را خداوند یمتعالخداوند  ھـا را از  خـاطر آن نی
,Chadwick)سازدیمزیمتماگریھمد ۱۸:۱، وحنـا ینجـا یادر نیژوستیمبنادیشاالبته . (94-95

و جھان مخلوق جلـب  یمتعالخداوند نیبوساطت لوگوس نجایاتر از ھمه در مھم. بوده باشد
کـه چنـان و سـت ینکامـل چندان پخته و یویھانوشتهفعالً در شهیاندنیاالبته . کندیمتوجه 
بـه  نیژوسـت نیھمچنـ . گـردد یمـ ترافتهیو تطور ترکاملیبعددر آثار آباء کردمیخواھاشاره 

کلمـه را به ۲۵-۲۲: ۸در امثال، حکمتو تمام صفات کندیمدیتأککلمهو حکمتیھماننیا
,…Dialogue)ددھیمنسبت  chap. ـ لوگـوس بـه خلقـت    نشیآفرو در باب (128 از یویازل

نیــیتبگــریداز آتــش یآتشــرا بــا مثَــل احتــراق   نیــاصــلب پــدر معتقــد اســت و    
.Dialogue,chap)کندیم و ھدفشـان  انـد کـرده اسـتفاده  ھالیتمثگونه آباء از اینۀالبته ھم.(41

خلقـت لوگـوس از پـدر را بـه     قیـ طرنیاھا از ، آنبوده استگنوسیان١انفصالۀدیعقفقط رد 
لوگـوس بـه   یکـ یزیفصـدور  یبراکهیاواژهو کردندیمفیتوصیجسمانو یکیزیفصورت 

ـ اآباء به مخالفت با . بود) صدور(emissionایprolationبردندیمکار نظـر برخاسـتند در   نی
و کلمنتبعدھا کهکردرا مطرح ٢یمندرهبھۀدر مقابل انفصال، واژانیتاتمانند یاشخاصجهینت

,Wolfson)کردنـد نظر را اتخـاذ  نیھمزیناُریجن The Philosophy, نجـا یاپـس تـا   .(295-97
از ریتـأث و چه بـه  افالطونیاناز ریتأثو چه به گنوسیانچه در مقابل نیژوستاوالً کهمعلوم شد 

ـ ثان، دانـد یمخداوند واال ۀکنندمنکشفچھارم، لوگوس را لیانج لوگـوس از  یازلـ خلقـت  اًی
ـ ا، ثالثاً به کردهمطرح گنوسیانصلب پدر را در مخالفت با  معتقـد  کلمـه و حکمـت یھمـان نی

و نباشدیحیمسینوآورلوگوس از صلب پدر یازلچه بسا خلقت کهاست ذکرالزم به . است
مـا اظھـار   یوقتـ «:عاسـت مدنیـ اگواه بر نیژوستاز یعبارت.باشدیونانیتفکراتبرگرفته از 

نیااست یمعمولو خلقتش متفاوت با خلقت افتیتولد یخاصۀخداوند به گونۀکلممیکنیم
خداونـد  گـون فرشـته ۀکلمـ ٣عطـارد کـه دیـ معتقدزیـ نچون شـما  دینکنیتلقیبیعجزیچرا 

,1Apology)».است chap. 46).

1. abscission
2. participation
3. mercury
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)۲۰۲-۱۲۰(رنائوسیا

مطـرح کـرده   گنوسـیان ب لوگوس را در مقابـل عقایـد   در باشیھادگاهیدایرنائوس بیشتر 
معتقد بودند این جھان را صانع یا فرشـتگانی بـرخالف   کهگنوسیانبرای مثال، در مقابل . است

دو کـه اوالً خداونـد پـدر و صـانع جھـان     کندیم، اظھار اندکردهخداوند واال خلق ۀمیل و اراد
فرشـتگان یـا سـایر    ۀاوند پدر جھان را نه به واسطند، ثانیاً خداخدای متفاوت نیستند بلکه یکی

2Against)١آفریـده اسـت  اشکلمهاز خود، بلکه فقط از طریق تردونیھاواسطه Heresies,

chap. خداوند است و قدرت ۀتابع مشیت و ارادرنائوسیااما کلمه با تمام اھمیتش در نزد ).2
,5Against Heresies)کندیمتسلط بر اشیاء را از خداوند پدر کسب  chaps. 17 (and قـبالً  . 18

آباء کهبود نجایا. کردندخداوند واال را کامالً غیر قابل دسترس معرفی مینگفته شد که گنوسیا
و ارتباط خداونـد بـا   حیمسلوگوس، ۀبه طور اخص نظراتشان را درباررنائوسیابه طور اعم و 

، لوگوس گنوسیانبه واکنشاز جمله آباء در . ندکردیزیریپمطرح و گنوسیانجھان در مقابل 
یمتعـال ھـر چنـد خداونـد    کردندخداوند پدر قرار دادند و ادعا تیمشتابع تشیاھمرا با تمام 

ممکـن را نـاممکن امر نیامعرفت است اما لوگوس متجسد شد تا رقابلیغدسترس و رقابلیغ
از ھمـه بـر نقـش    شـتر یبرنـائوس یامعرفـت گـردد و   رقابـل یغمعرفت به پـدر  ۀسازد و واسط

ـ اداشت به یھیتنزکامالًیدگاھیدخداوند ۀدرباریوچون کندیمدیتأکلوگوس یاواسطه نی
و کنـد آشکارخداوند پدر را بر ما تواندینمکلمهاز ریغیگریدکسچیھکهخاطر معتقد بود 

,Against Heresies 4)معرفـت دارد اشکلمـه تنھا پدر بـه   chaps. 6 and یاواسـطه نقـش  . (7
»٢حیمسـ در زیچجمع ھمه «ۀمنجر به آموزکهاست تیاھمچنان با رنائوسیالوگوس در نزد 

به نظر اوسبرن منشـأ  . تا انسان را به خداوند مرتبط سازددیگردلوگوس جسم یعنیشده است 
,Osborn)چھارم مشھود استلیانجۀآموزه در مقدمنیا The Emergence…, امـا  . 101-102)

اسـت  یحمادجزئی از متون نجع کهیبخشسه ۀرسالآموزه در نیاهیشبکهاست نیاتیواقع
ھمه اسـت ھمـه   ۀکنندھمه در ھمه و رھا حیمسرساله نیاۀسندینوبه نظر . خوردیمبه چشم 

یرسـتگار و او ھمـه را  (restoration)خواھنـد داد لیتشکیوحدتکیجمع و مجدداً یودر 
,Robinson)دیبخشخواھد  را نـه بـا   حکمتآباء ریسابرخالف نیھمچنرنائوسیا. (132-133

و کنـد یمادی» دو دست خداوند«دو با عنوان نیاگرفته است و از یکیالقدسروحبا کهکلمه

,.Schaff, Philip:برای دسترسی به ترجمة انگلیسی تمام آثار ایرنائوس رجوع شود به. ١ Ibid.
2. recapitulation
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Against 4)خداونـد پـدر ھسـتند   ۀکننـد منکشـف یعنیقائل است یانکشافھا نقش اینیبرا

Heresies, chap. لـوس یتئوفریتـأث تحت القدسروحبا حکمتیھماننیادر یوالً احتما. (20
,Osborn)بوده است The Emergence, معتقـد  ١یازلـ شیـ زادر باب خلقت لوگوس به . (180

گنوسـیان در انتقـاد از  کـه لـون یفاول نه به خاطر مخالفت با نظرات ۀنظر را در وھلنیابود و 
,Wolfson).کردمطرح  The Philosophy, pp. 198-201)

)۲۳۰-۱۸۵(اُریجن
نخست . در باب لوگوس به دو دلیل، تقریباً متفاوت با نظرات سایر آباء استاُریجندیدگاه 

امـا آن را دون خداونـد و تـابع    داندیمھرچند لوگوس را خداوند و پسر خداوند اُریجناینکه 
2Contra)٢دھـد یموی قرار  Celsus, chap.9).بـه لوگـوس متجسـد    وی بیشـتر  نکـه یاگـر ید

کلمهیوبه نظر . کندینمو جز مواردی اندک چندان به لوگوس قبل از تجسد اشاره پردازدیم
بشـر قابـل   یبـرا تا خداوند را دیگردجسم کلمهیعنیاست یمتعالمعرفت به خداوند ۀواسط

,6Contra Celsus)شناخت گرداند chap. طریـق  ما مسیحیان از«کهکندیماظھار نیھمچن. (55
.8Contra Celsus, chap)»میکنیمتنھا پسر مولود راز و نیازھایمان را به خداوند جھان عرضه 

ـ اُریجـن اما )13 ـ اپـا را از  یحت تشـبه بـه خـدا    ۀھـم فراتـر گذاشـته و لوگـوس را واسـط     نی
,8Contra Celsus)داندیم chap. یخـداوارگ و تیالوھیسوبه کلمهقیطرانسان از یعنی(65

نیـ اظـاھراً  . قادر سازدیکارنیچنرا به انجام ھاانسانمتجسد شد تا کلمهو شودیمون رھنم
نظـر دارد تـا بـا    اشـتراک یگنوسـ نیـی آبا شتریباست و یونانیکامالًیافتیدراُریجنبرداشت 

قائـل  حکمـت و کلمـه یھمـان نیابه زیناُریجن). ۳۵، ص یتون، نیل(مقدسی کتابتیحیمس
On The)دھـد یمـ نسـبت  کلمـه را بـه  ۲۵-۲۲: ۸امثـال،  درحکمـت فات اسـت و تمـام صـ   

Principles, chap. نیبنابرا. معتقد بودیازلشیزابه رنائوسیادر باب خلقت لوگوس مثل . )2
اًیثان، داندیمیمتعالمعرفت به خداوند ۀمتجسد را واسطۀکلمزیناُریجنگفت اوالً دیباکلدر 

دیـ تأکیازلـ شیزاقائل است، ثالثاً در باب خلقت لوگوس به یھماننیابه حکمتو کلمهنیب
.کندیم

1. generation
: و بعضی آباء دیگر رجوع شود بهاُریجنبرای اطالع از ترجمة انگلیسی تمام آثار . ٢

Schaff, Philip., Fathers of the Third Century: Tertullian, Minucius Flex, Commodian, Origen, Christian
Classics Ethereal Library, 2006.



123سایباستان تا آباء کلونانیبه مفهوم لوگوس از يو انتقادیلینگرشی تحل92تابستان بهار و 
)۲۱۵-۱۵۰(یاسکندرانکلمنت
تـابع  تشیـ اھمرا با تمام کلمهو کندیماشاره یھماننیابه حکمتو کلمهنیبزینکلمنت

و ھمـه چیـز را  کنـد یمـ بر ھمه چیز حکومـت  کلمهھر چند یعبارتبه .دھدیمخداوند قرار 
,7Stromata)١تحت کنترل خود دارد اما منبع نیرویش پدر است chaps, مینیبیمزیننجایا. (2-7

افزون بـر  . استکردهمطرح گنوسیانخداوند را در مخالفت تیمشبه کلمهتیتابعکلمنتکه
خداوند در نظـر وی بـی آغـاز و بـه     . داشتیھیتنزکامالًیدگاھیدخداوند ۀدربارکلمنتاین 

خیر، اصل اول اخالقیات و به مثابه ذھـن اصـل اول   ۀوجود، اصل اول طبیعیات و به منزلعنوان
,2Stromata)اسـت ) منطق(قضاوت و استدالل  chap. ـ ادر کلمنـت . (9 عبـارت خداونـد را   نی

و اصل اول به نظر وی غیر قابل توصـیف و غیـر قابـل شـناخت     کندیمیمعرفھمان اصل اول 
اصل و دریافتنش بسیار سخت است، این نیترکھنو نیتریمیقدز است چون اصل اولِ ھر چی

اصل دارای ھیچ اجزایی نیست و کامالً الیتجزی و به تعبیری بسیط مطلـق اسـت متعلّـق ھـیچ     
و ھــیچ چیــزی مقــدم بــر ایــن نــامولود بــردینمــشــناختی نیســت و ھــیچ علمــی بــه وی راه 

,5Stromata)نیست chap. بـه  یعنـ یکنـد یماشاره کلمهسطه بودن به وایوکهنجاستیا. (12
,2Stromata)کرددایپمعرفت کلمهقیطراز توانیمیمتعالخداوند  chap. گریدیعبارتدر .(9

تاکنون من در جستجوی خداوند گمراه بودم اما چـون  ... «:کندیماشاره نکتهنیابه وضوح به 
طریق تو یافتم پدر را در دستان تو پیدا ، خداوند را ازیاشدهتو ای پروردگار نور ھدایتگر من 

,Clement)».برادرت عار نداری] در شریک خواندن[وارث خداوند شدم چون تو کردم و با تو

The Exhortation, chap. معرفت به خداوند ۀعالوه بر واسطیولوگوس متجسد در نگاه )11
خداونـد انسـان شـد    ۀتان باد، کلمای ناباوران شرم«ھست زینتشبه به خداوند پدر ۀواال، واسط

The)».خـدا شـود  توانـد یمـ یـاد بگیرنـد کـه انسـان     ] پسـر [تا اشخاصی مثل شـما از انسـان   

Exhortation, chap. خـورد یمـ تشابھی به چشم اُریجنھر چند در این نکته بین کلمنت و )1
,Osborn)تاز کلمنت در باب قرابت انسان به خدا سخن نگفته استرباکیباما ھیچ کس  The

Emergence, p. کهچرا . داردحیمسدر زیچجمع ھمه ۀاشاره به آموزنکتهنیانیھمچن. (161
ییجـدا یعنـ یو عدم اعتقاد به او یکپارچگیبودن و یوبا یمعنابه کلمهاعتقاد به یوبه نظر 

: انگلیسی تمام آثار کلمنت و بعضی آباء دیگر مراجعه شود بهۀبرای دسترسی به ترجم. ١
Schaff, Philip., Fathers of  the Second Century: Hermas, Tatian, Athenagoras, Theophilus, and Clement of
Alexandria, Christian Classics Ethereal Library, 2004.
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,4Stromata)استیپراکندگو تفرقه و  chap. کلمنـت و رنـائوس یانیبمورد نیاپس در . (25

.خوردیمبه چشم یتشابھھم 
)۲۲۰-۱۴۵(انیترتول
حکمـت و تمام صفات کندیمدیتأککلمهو حکمتیھماننیااول به ۀدر وھلزینانیترتول
کـه وجـود دارد  رویـ نکیفقط کهو معتقد است دھدیمنسبت کلمهرا به ۲۵-۲۲: ۸در امثال، 

و ھـم عقـل اسـت    حکمـت ھم کهکلمهنیھم. شده استدهینامکلمهیگاھو حکمتیگاھ
,Against Praxeas)»١از او صادر شـد از او مولـود گشـت   یوقتو دیگردپسر خدا « chap. 5) .
زیـ نیوعبارات ناظر به لوگوس قبل از تجسد ھستند و لوگـوس بعـد از تجسـد در نگـاه     نیا

ما خداونـد  «دیوگیمانیرومدر خطاب به یعبارتدر کهھمچنانشناخت خداوند است، ۀواسط
، اما خداوند دیآوراو را انسان به حساب دیخواھیم، شما اگر میکنیمعبادت حیمسقیطررا از 

,Tertullian)».گرداندیماو قابل شناخت و عبادت قیطرخود را در و از  Apology, chap. 21)
ـ .از صلب پدر معتقد بـود یویازللوگوس به خلقت نشیآفرو در باب  در انیـ تولترنیھمچن
را دامن زده بـود، پاسـخ   یادیزظاھراً در زمان آباء مباحث کهصدور لوگوس از پدر ۀباب نحو

در مقدمـه گفتـه   وحنـا یچـرا  کـه حـدس زد  توانیمیوپاسخ نیاو از دھدیمارائه یحیصر
؟ در صـفحات  کردنـد یمانکارچرا آباء انفصال لوگوس از پدر را ای» لوگوس با خدا بود/کلمه«

از صـلب پـدر بـه    تیحیمسـ از عدم خلق شـده، در  لونیفلوگوس در نگاه کهاشاره شد یقبل
از .خلق لوگوس از عدم، به مخالفت برخاسته اسـت ۀدیعقبه شدت با تیحیمسوجود آمده و 

چـرا  کـه دیآیمشیپیسؤالنجایادر . انددهیورزمخالفت زینگنوسیانیۀنظربا یحتآباء یطرف
لوگـوس  یذاتھمداشتند بر یسعکهخاطر نیا؟ احتماالً به کردندعدم را رد خلقت لوگوس از

دیخورشـ آن را مثل ساطع نور از کهآباء در باب صدور لوگوس یھالیتمثو کننددیتأکو پدر 
چـرا  گنوسـیان صدور یول. مدعاستنیااند، دال بر دادهحیتوضگریداز آتش یآتشاحتراق ای

:میکنیمنقل انیترتولسؤال را از زبان نیارد شده است؟ پاسخ 
کـه سـت ین٢از پدر صادر شده است اما منظورم ھمان صـدور کلمهکهھرچند من معتقدم «
صـدورھا را از  نـوس یوالنتچـون  . گـر یدصدور ائون از ائـون  یعنیبه آن باور دارد؛ نوسیوالنت

: ترجمة انگلیسی تمام آثار ترتولیان در این کتاب قابل دسترس است. ١
Schaff, Philip., Latin Christianity: Its Founder, Tertullian, Christian Classics Ethereal Library, 1845-
1916.(rep. 2006)
2. prolation



125سایباستان تا آباء کلونانیبه مفهوم لوگوس از يو انتقادیلینگرشی تحل92تابستان بهار و 
یعنـ ی، دھدیماز صاحب قرار دوراریبسفاصلهٔھا را در و آنگرداندیمدور و مستقل ١صاحب

چـون  توانـد ینمـ یولکند شناختن پدر بی قراری مییبرا، او در واقع شناسدینمائون پدر را 
و ) ۲۷:۱۱، یمتـ (شناسـد یمـ پسر تنھا پدر را کهمیمعتقدو گرفتار ماده شده است، اما ما ریاس

.Against Praxeas, chap).)۱۸:۱، وحنای(خودش در آغوش پدر است  8)

نتیجه
. قـرار گرفـت  یبررسـ باستان و یھودیـت مـورد   ونانیۀلوگوس در فلسفۀنوشتار پیشیننیادر 

باسـتان عمـدتاً نقـش    ونـان یۀلوگوس در نزد ھراکلیتوس و رواقیون اصل اول است و در فلسف
ۀدر وھلـ تیحیمسـ ھمچنین علت تجسد لوگـوس در  . ھا را بر عھده داردنظام بخشی بر پدیده

چـه بسـا بـه خـاطر     نیاساختن خداوند پدر است و منکشفبه خاطر کهبه خاطر گناه اول نه
ـ ابوده است و یگنوسبه ویژه آباء به آراء تیحیمسواکنش را مفصـالً بـا اسـتفاده از منـابع     نی
از ریـ غھا آنۀھمکهگفت دیباآراء آباء یبنددر جمع . میدادنشان سایکلو آباء گنوسیانمعتبر 

ـ ابـه  رنائوسیا(معتقد بودند کلمهو حکمتیھماننیااوالً به رنائوسیا و حکمـت یھمـان نی
ـ ثان، )باور داشـت القدسروح ـ  اًی خلقـت و  ۀواسـط کـه لوگـوس قبـل از تجسـد    ۀنقـش دوگان
ۀمعرفت به خداوند پدر است، در نـزد ھمـ  ۀواسطکهبر امور است و بعد از تجسد یبخشنظم

.خوردیمآباء به چشم 
قـبالً  . بر آباء در باب لوگوس در دو حوزه مشھود استلونیفریتأثر این باید گفت عالوه ب
جھـان  نشیآفـر آن قبـل از  یامرحلـه وجـود دو  لونیفلوگوس یژگیوترین مھمکهاشاره شد 

بـه  .خـورد یمـ بـه چشـم   انیـ ترتولو کلمنت، نیژوستیھاینظرپردازدر شهیاندنیھماست، 
اخـتالف  کلمنـت البتـه در بـاب   .انـد بودهلونیفریتأثتحت نهیزمنیادر متفکرسه نیایعبارت

و دهیـ بریامرحلهاز لوگوس دو اُریجناز ریتأثاحتماالً به اتشیحدر اواخر یواست و ظاھراً 
,Wolfson)آورده استیرویامرحلهتکبه لوگوس  The Philosophy, و رنائوسیااما . (216

تـک و بـه لوگـوس   دنـد یبرلـون یفیامرحلـه حت از لوگـوس دو  راستا به صرانیادر اُریجن
ـ ارنائوسیا، کردندلوگوس را مطرح یازلشیزاآوردند و یرویامرحله ۀنظـر را در وھلـ  نی

از ریتـأث احتمـاالً بـه   اُریجـن و کـرد مطرح گنوسیاندر انتقاد از کهلونیفاول نه در مخالفت با 
بـر آبـاء در   لونیفگریدریتأث. آوردیرومذکورۀنظریبه ساکاساسیآموناستادش یھاشهیاند

1. author
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ریتـأث تحـت  نهیزمنیاآباء در ۀھمرنائوسیااز ریغکهمشھود است کلمهو حکمتیھماننیا

.اندگرفتهوی قرار 
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