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  *اي هادي به حقیقت لوگوس، اسطوره
  *جواد اکبري مطلق

  چكيده
پیـامبران  ؛ یعنـی  بحث از نمایندگان خداوند در زمین استبشر، هاي فکري  از دغدغهیکی 
لهی را ا پیام، ها چون این واسطهسوي دیگر، از  .ها هستند  بین خدا و انسان ۀواسطکه الهی 

دهـد،   مـی  و اساس وحی را هم (کلمـه) تشـکیل  کنند،  میمنتقل ها  توسط وحی به انسان
شـریعت موسـوي و   ، البتـه ضـروري اسـت.   در سه دین مهم ابراهیمی  وحیبررسی نقش 

و  از موسی، پس در هزاره دوم گرچه .هم استه از جهات بسیاري نزدیک ب حمديم
یعنی یهود و  ،مده است که اصل و نهاد آن با دو حدش، دینی الهی آپیامبر اکرمقبل از 

توحید، بحث تجسد خـدا در  مسئله در درون ، اما توحید دارد کید برأت اسالم برابر است و
 و ی الهی یا حکمت دیـن یهـود  نکلمه وحیا، مسیحیتدر  .را مطرح نموده است عیسی
تبدیل به تجسد شده اسـت.  ناگهان ها در اسالم مطرح شد، که بعد، نور محمدي و عقل

 تجلی امکـانی واسـطه الهـی در    بحث حکمت در یهود،ایم نموده شکوش، با توجه به این
تبیین این پدیـده  که ؛ چرانقد بگذاریمبه در مسیحیت را  ،نآجهان اسالم و واسطه وجوبی 

محمـدي  » واسطه فـیض «و  عیسوي» تجسد«موسوي، » حکمت«روشنگر در یونان باستان، 
  .صدد یافتن رابطه بین انسان و خالق هستنددر است؛ که

  حقیقت محمدیه.، لوگوس، آرخه، اسطوره، تجسد، صادر اول، الهیات سخن :ها واژهکلید
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  مقدمه
که پرستش خدایان مختلف در بشر مرسـوم بـوده و توسـل    هستند حاکی از این  1ها اسطوره

بـراي   تـالس جسـتند. زمـانی کـه     مـی  جان و جاندار را براي تقرب به خدا به موجودات بی
، م بپردازنـد لاطراف اصـل نخسـتین بـراي عـا     متفکران خواست به تعمق در از، نخستین بار

قـانون  «یـا   »عقـل جهـان  «از  هراکلیتـوس آلود بـود. در ادامـه،    این رسم شرك پایانی بر این
. نامیـد » لوگـوس «سخن گفت و آن را ، فرماست هستی حکم که بر، کلی و همگانی »جهانی

کـه بـه ذاتـه از خـود و یکتاسـت و در      همه عالم را فرا گرفتـه،   وي عقیده داشت لوگوس،
  نهایت، واسطه بین خالق و مخلوق شده است.

تـا  کننـد   تـالش مـی  علماي یهـود  وجود دارد. در نتیجه، همه  هم لوگوسدر یهودیت، 
شـان وارد   دیـن شرك در کنند  میتالش آنان . تطبیق دهندشان  با مباحث اعتقاديرا  لوگوس

  نشود.
تطبیـق  یعنی یوحنا با طرح ابتکاري نویسنده انجیل چهارم،  خصوصدر مسیحیت هم، ب

و «(لوگوس متجسد)، همان گفتار آیات اول سفر پیدایش یعنـی   عیسی مسیح لوگوس بر
 هم لوگوس، با بحثرا گرفته و بر عیسی مسیح تطبیق نموده است. در اسالم » خدا گفت...
داند، مطرح شده است. در این سـه دیـن،    آن را نور خویش می که پیامبر اکرمصادر اول، 

ارتبـاط  ، دهـد  تشکیل میالیف آنها را وحی متشکل از کلمات، چون بنیان اصلی احکام و تک
  بسیار مشهود است.» کلمه«با بحث 

  مهم است: چند جهت از » لوگوس«پژوهش حول مبحث 
در ، لوگـوس را  اهیمی، دو دین موسـوي و محمـدي  ی به ادیان ابریدر نگاه ابتدا. الف

ولی بین این دو دیـن، تفاسـیر دیـن    دانند.  وحی خدا میة دهند راستاي وحی الهی و تشکیل
کلمه را متجلـی در عیسـی، و عیسـی را تجسـد یافتـه      ساختاري تثلیثی،  عیسوي با تأکید بر

ان درصدد توجیه بر آمده و آیا چنین گفتاري با توحید سازگار است؟ مسیحی !نامند کلمه می
در اینجا واحد در  :گویند ، مییک آئینه دانستهگوناگون القدس را نمودهاي  پدر، پسر و روح

خـدا را واحـد   کرده است. دو دین ابراهیمی دیگر،  نمود پیداهاي مختلف،  ها و تجلی چهره
. بخصـوص  اننددهیچ کس را همانند و هم شأن خدا نمییا االطالق دانسته و هیچ چیز  علی

  کند. معرفی می، »عبد«ها را با لقب  که باالترین و برترین انساندین مقدس اسالم، 
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آشـنایی بـا   دلیـل  که دینداران غربی به ، از عصر روشنگري. اهمیت بحث کلمه، پس ب
نمـود  ، سایر ادیان، با دقت بیشتر و در جهت تقریب یا فهم بهتر دیگر ادیان قـدم برداشـتند  

تـالش  گذاشـتند،   می که دوران رنسانس را پشت سردر این میان مسیحیان،  2.بیشتري یافت
صدد تبیین مبانی اعتقادي که در ییاز آنجا. فهم دین اسالم از خود بروز دادندبراي بیشتري 

کم نکاتی را آشکار نمود کـه  آنان کمهاي  ها و موشکافی دقت ،اند و اصول فلسفی خود بوده
ۀٍ منْـه  «است که حتی تالش نمودند گفتار قرآنی  لوگوسمباحث نظریه ۀ آن، از جمل مـبِکَل «

رْیم و روح منْـه    «) و 45: عمران (آل أَلْقاهـا إِلـی مـ تُهمکَل لوگـوس ) را بـه  171 (نسـاء: ...» و 
خصوص تعابیر خاصی که قرآن . بتطبیق نمایند مسیحیت نزدیک نموده، و آن را بر عیسی

را شـاهد بـر    القدس، متولد شـده بـدون پـدر    روح. مانند ر برده استکا هب در مورد عیسی
از نظر اسالم تمام این مقامـات در مرحلـه عبودیـت    که،  دانستند. در حالی می ادعاي خویش
  ).30 (مریم:» ...قالَ إِنِّی عبد اللَّه«عبد اهللا است:  است و عیسی

  اسطوره
هـاي   هـا دانـش   بلکه اسطوره، هیچ واقعیتی نکندحکایت از مانند افسانه نیست که  3،اسطوره

کننـد.   مـی  نخستین بشر هستند، که تالش انسان براي رسیدن به واقعیـات پیرامـون را بیـان   
چیزي است یانگر همواره باسطوره،  4اي معموالً مضامین اندیشمندانه دارند. تفکرات اسطوره

عهـد جدیـد و   «در رسـاله   بولتمـان در مقابـل ایـن مطلـب،     5که به واقـع روي داده اسـت.  
  نویسد: می» شناسی اسطوره

بلکـه  ، گونه که هست ـ نیست  مقصود واقعی اسطوره ترسیم تصویري عینی از جهان ـ آن 
کند. اسـطوره   می مقصود، بیان ادراك آدمی از خویشتن در جهانی است که در آن زندگی

بر اسـاس  تر است بگوییم: شناختی یا بهانسانشناختی، بلکه بر اساس را نه بر اساس کیهان
  6وجودي باید تفسیر کرد.

  آرخه
  . وينقطه عطـف تحـوالت فکـري یونـان اسـت     ، تالسمطرح شد.  تالساین بحث توسط 

آرخـه ر پیرامون اصل نخستین عالم بپردازند. با طرح این اندیشه از متفکران خواست به تدب ،
  قـرن  حکـیم یونـانی   7،یتـوس هراکلهـاي   عالم هستی است کـه در اندیشـه   المواد ةمادهمان 

  تبــدیل، بــود مسـلکی  فیلسـوف عــارف  ق.م) کــه540-480( پـنجم و ششــم قبـل از مــیالد  
  8شد. لوگوسبه 
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  ممرا، سوفيا و حكمت
آرامـی اسـت کـه بـه      10،»امـرا « مأخوذ از 9ممرادر کتب متقدم عهد عتیق به معناي  لوگوس

» حکمـت «به معناي هاي متأخر عهد عتیق،  بادر کت 11.معناي سخن گفتن و امر کردن است
در عهد عتیق با داشتن اصلی الهی از نوعی استقالل نسـبی برخـوردار   آمده است. این واژه، 

 ) همـراه اسـت.  logos divin» (کلمـه الهـی  «در متون متأخر، معموالً با » حکمت« ةاست. واژ
یی، شـروع  روح، روشـنا اي از هسـتی خـدا،    البته به معنی قدرت، زیستن هوشمندانه، جلوه

  12که به وسیله آن جهان خلق شد، نیز آمده است.هستی خدا، 

  مخلوق اول
و توسط اوست که عالم  13حکمت به عنوان اولین مخلوق خداوند بیان شده،در عهد عتیق، 

حالـت  ، هلنیسـتی در دوره  14.شود. حکمت حـافظ بنـدگان معرفـی شـده اسـت      می آفریده
داراي دست و پا شـده و تیـر و کمـان     يو. خورد میشخصیت بخشی به حکمت به چشم 

  15گیرد. می جنگی به دست

  لوگوس
یکـی از  اوتی به خود گرفتـه اسـت. ایـن کلمـه،     یونانی است که معانی متفاي  کلمه لوگوس

کـه هفتصـد سـال قبـل از مـیالد       اصطالحات رایج در مدارس فلسفی یونان بـود ترین  مهم
 مثـل تـري   جانشـین اصـطالحات قـدیمی   . ایـن واژه  شد می ها به کار برده در خطابهمسیح، 
را  لوگـوس ، هراکلیتـوس رفت.  شد که تنها در معانی خاصی به کار می 17و اسطوره 16افسانه

را بـه   لوگـوس هـم   18رواقیون. دانست می عقل جهانی یا قانون جهانی کلی حاکم بر هستی
معنـاي  ترین  دانستند. رایج می معنی نظم عقالنی عالم، نظمی ماندگار و جاودان در همه اشیا

گرچـه معـانی دیگـري هـم در     . در آثار متفکـران یونـانی حکمـت، و عقـل اسـت      لوگوس
. با مراجعه بـه  ي واحدي براي آن در نظر گرفتاوان معنبتکه مشکل  19دارد هاالمعارفةدایر

بـه کـار    دیگـري هـم   در معانی متفاوت ،لوگوس و مشتقات آن، ها دائرةالمعارفقوامیس و 
  20:به موارد ذیل اشاره نمود توان ، میاز آن جمله. رفته است

عقـل   ،شـمارش  و محاسـبه ، داسـتان ، دسـتورات عقالنـی  ، انسـجام ، گفتار، نطق، سخن
 جهـان، در  نظـم  22،بیـین، توضـیح  ، تامر، روایت، کلمه، علت دلیل عقل 21جهانی، عقل الهی
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هـاي   ر نوشـته د. نمـوده اسـت  ثابـت   آورده و بـه وجـود   قدرت منسـجمی کـه آن نظـم را   
   23به این معانی آمده است. هراکلیتوس

تعدیل بتوان آنهـا را در سـه    شاید با اندکی جرح و، با توجه به چنین گستردگی معنوي
  این سه معنا عبارتند از:. معناي کلی خالصه کرد

  .ددي استع داراي ماهیتی منطقی یا اًالبغاین معنا . پایه یا مبناي عقلی یک چیز عینی: .1
  همان قوه یا استعداد استدالل یا اندیشه است. :ذهنی .2
  24.بیان عقل یا اندیشه در گفتار یا نوشتاربیانگري:  .3

  اي يونان خدايان اسطوره
یونـان را از دوره  ، تـالس تردیـد   بـی ولـی  . شـود  مـی  آغاز 25هومر یونان با تاریخ اندیشه در

متفکـران   از بـراي نخسـتین بـار    ي. وکـرد فلسـفی   عقالنـی و  مرحله تفکـر  اساطیري وارد
 هـومر یعنی  ،او قبل از متفکر دو م بپردازند.لاصل نخستین براي عاپیراون خواست به تعمق 

  جامعه یونان بودند. مذهبی حاکم بر سخت گرفتار تفکر 26،یودزه و
. است مأواي آنها کوه المپ؛ زیرا کنند می یاد» دوازده المپی« معموالً به، خدایان یونان از

کـه   خواهنـد  مـی  مردمان من از تکه چـوبی « که: بردارد بانگیوشع نبی از آنکه پیش  ها قرن
پرسـتی   توتم پرستی، پرستی، سنگ بت ،»تیرك چادري به آنان الهام بخشد. و راهبرشان باشد

  27.بودند یمذهب آئینی وهاي  شکلترین  خورشید، اصلی پرستش ستارگان و و

  اي يونان اسطورهخداي ناديدني در دوران 
جملـه   ازبه وجـود آمـد.    زندگی بشر نیمه دوم هزاره چهارم پیش از میالد، تحوالتی در در

پرسـتش یهـوه   هرچنـد   ،این قبایـل  به پیشواي جنگی بود.، قبیله تبدیل پدرساالر ،تحوالت
نگه داشته بودند، امـا پرسـتش    را یعقوب و اسحق، خداي نادیدنی اجدادشان ابراهیم

، کـم خـدایان   کـم  میانشـان رواج داشـت، و   در نیـز  )و... نر و گاو و مار (شیرمانند ها  توتم
  به آنان تحمیل کردند. را خود مالکشان نیز خرده و همسایگان ثروتمند

نمـادي را بـه عنـوان    از قبایـل،   هریک؛ زیادي داشتند يتا یکتاپرستی فاصله ها این قبیله
خـداي کـوه    مشخصـی نداشـت و   کـه تصـویر   ی بودخدای، این میان در. پرستیدند می خدا

خداي یهـوه خـدایی   ؛ بود . خداي دیگري هم به نام یهوهرفت می سینا به شمار حوریب در
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 بـود.  بلنـد هاي  یهوه خداي مکان. کوه خانه داشتۀ قل که در مغرور بود رحم و جنگجو، بی
انـدکی   ،مشـترك ي چنین بـاور . بردند خود با یهوه را نیل، یادهاي  کوچ به کرانه ازپس آنها 

. نادیـدنی نزدیـک شـده بودنـد     اینان به مفهوم خداي یگانـه و . کرد می حفظ هویت مردم را
خدایی بـرخالف خـدایان دیگـر،    . ي طبیعیا پدیدهیا  وحیوان خدایی بدون شباهت با هیچ 

  بین این خدا با مخلوقات مطرح گردید. ۀکم بحث واسط چنین بود که کم 28.بدون جنسیت

  يونان ةفلسف ةالس متحول كنندت
بـا طـرح    و نیزعقالنی و فلسفی  أمالتتبه  اساطیر ازیونان با تحول تفکر  30و29،ملطی تالس

م لبراي نخستین بار از متفکران خواست به تفکر در اطراف اصل نخستین عـا ، آرخهاندیشه 
 32،تـالس تـر از   جوان ملطیفیلسوف  31،آناکسیماندر  چونهممتفکرانی  ي،پس از و بپردازند.

  راهش را ادامه دادند.... و 34هراکلیتوس 33،دموکریتوس
ن کـه تقریبـاً   او پیگیري جدي آن توسط سـایر متفکـر   تالستوسط ، آرخهطرح اندیشه 

، ندانهدام ادواري داشـت  ایجاد وو  حرکت در کل نظام هستی 35،الموادةماداعتقاد به  آنهاهمه 
  لوگوس بود. ۀاندیش، یکی از آنها. شد هراکلیتوسهاي جدیدي در  اندیشهموجب 

یک  . صحبت ازاست )Pantheismخدایی( همهنوعی  مبتنی بر، هراکلیتوسشناسی  جهان
جهان تغییـر  ، جهان مورد قبول او 36نیست.باشد،  لوگوساش  که عقل و ارادهخداي متعال، 

نه به ، داند هاي مکرر می شدنزنده ها ونتیجه مردن زندگی را حاصل و و تبدیل شدن است.
 هراکلیتـوس . هم نیست که هم هست و ،معناي تناسخ، بلکه مانند رودخانه در حال حرکت

وجـود   لوگـوس تنهـا یـک    ي،از نظر و. کند می تعبیر لوگوساز حقیقت یا قانون هستی به 
این روح الهی یا طبیعت که به ذاته از خود است و یکتاست.  دارد که همه عالم را فرا گرفته

اسـت،   37عـالم جـو کـرد. لوگـوس، عقـل متجلـی      و توان در درون خویش جست می کل را
با « گویی به فرمان آن جریان دارد، سخن معروف اوست که  هستی مطابق با آن و هاي پدیده

بـه   از واحـد بـه عنـوان خـرد و     هراکلیتوس ».نوا شوید که همه چیز یکی است هم لوگوس
خواهد کـه   هم نمی خواهد و داست، او هم میعاقل فقط خ: «گوید می عنوان خردمند سخن

اشـیا   ۀجهانی است، قانون کلی که درون همـ  لوگوسعقل ، خرد »نامیده شود زئوسبه نام 
هاي هسـتی   پدیده. دهد کند و اشیا را به یک وحدت پیوند می می همه چیز حکم بر و. است

  .نمونه آن عقل آدمی است، که گویی با آن جریان دارد مطابق با آن و
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دگرگـونی حاضـر در عـالم     دساري در تمـام مظـاهر هسـتی بـا وجـو     ، لوگوساما این 
میـان اضـداد در   هاي  کشاکش ماهیت کثرت، وحدت ضدها و، هراکلیتوسچیست؟ به نظر 

خود . آید می ها به دستماهیت کثرت وحدتی است که از این ضد، در واقع ست.اعالم  این
وحدتی هست، نتیجـه ایـن کشـاکش     گرا اصالً. آورد می این جریان متضاد، وحدتی را پدید

   .است
عقـل   لوگـوس . دوشـ  اداره می لوگوستوسط ، اضداد است این جهان که محل، خالصه

قانون  لوگوس تنها است، خودش یکه و و جریان داردعالم  سراسر مسلط عالم است که در
قـوي  اي  نشانه حالت وحدت وجودي حاکم است و، هراکلیتوسهاي  نوشته الهی است. در

  38.توان یافت نمی، باشد لوگوسکه علت ، متعال خداوند وجود برل دا
قانونمندي  به عنوان قانون و آن را داشت و لوگوسالب به غنگاهی  ،هراکلیتوسگرچه 

ق.م 500در حـدود   39وراسگساکناآافزون یافت و روز ۀتوسع ،او ولی پس از، کرد می مطرح
 لوگـوس ، این تلقـی  در. مطرح نمود 41نوسقالب  در را لوگوساو  40.شددر کالزمنا متولد 

 در. عقـل الهـی اسـت    بخـش جهـان بـا    جهان است کـه اصـل انتظـام    و اي بین خدا واسطه
موجـب   و دارد را چراکه تمام صـفات او ؛ بنشیند به جاي خدا تواند نوس می، هاي او نوشته

 اشیا در ۀکه هم است یلوگوس، هراکلیتوس ،ولی لوگوس. اجزاي عالم است وده حرکت ما
را بـرتن   یـت هوالصـفات   است که جامه بسـیاري از  لوگوس. آیند می پدید خارج توسط او

  42.کرده است

  در يهوديت لوگوس
و توسـط   43حکمت به عنوان اولین مخلـوق خداونـد بیـان شـده،    عتیق، در یهودیت و عهد 

دوره در  44.حـافظ بنـدگان معرفـی شـده اسـت      ،شـود. حکمـت   می اوست که عالم آفریده
او داراي دست و پا شـده و  . خورد می بخشی به حکمت به چشم حالت شخصیت هلنیستی

  45گیرد. می تیر و کمان جنگی به دست
. کالم واسـطه خلـق و ایجـاد معرفـی شـده اسـت       کلمه و، اولین آیات سفر پیدایش در
آنهـا   ولی بالفاصله به استتار، مطرح شدهموضوع خلق آسمان و زمین از کلمه، پیش گرچه 

  اشاره شده است. ،است اتعدم ظهور موجودبیانگر که ، در تاریکی
همه گاه  آن »!باش« گوید: ، میدهد می وقتی خداوند فرمان به تجلی نورسفر پیدایش،  در
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 بروز آسـمان و زمـین را بـه نـور     و ظهوردیگر،  به عبارت 46.کند می پیدا بروز چیز ظهور و
  کلمه امر است. ةنور هم جلو. داند می

 ولین آیات سـفر پیـدایش اسـتنباط   ااز ، ایجاد خلق و اشاره تلویحی به وساطت کلمه در
زمـین تهـی و بـدون شـکل بـود.      . آسمان و زمین را خلـق کـرد   در آغاز خداوند« شود: می

و  ،آمـد  سـطح آبهـا بـه حرکـت در     روح خداونـد در  تاریکی تا عمق همه را پوشانده بـود. 
  47»خداوند گفت روشنایی باشد، پس شد.

 کـالم الهـی را   اق کلمـه و کید بر نقش خلّأکه پس از این سه آیه آمده است، ت، آیاتی در
جـانوران   نباتات، خشکی، که همه آیات مربوط به خلقت آب، چنان دید.روشنی توان به  می

فرض موجودي جدا : باید گفتدر تمام اینها  48.شود می غازآ »...خدا گفت و« عبارت... با و
  49.ممتنع است یفرض، گذاشت عهده او مستقل بر که بتوان نقش کامالً، ل از خداوندقمست و

در  ، حکمت)ممرا(لوگوس، معانی زیر را براي کلمه ، توان در عهد عتیق می، در مجموع
  نظر گرفت:

وه « گیرد. می بردرهم  خدا را دارد و غیراي  ل گستردهوقول، گفتار یعنی مفهوم، که شمـ  یهـ 
مـن اول هسـتم و   گوید:  می چنینی ایشان است، یهوه صبایوت که ولاسرائیل و  پادشاه

  50».ی نیستیمن آخر هستم و غیر از من خدا
 اعمـال خـویش از   قبـل از  داشت، مبدأ طریق خود مرا خداوند: «ایجاد مثل خلق و ۀواسطـ 

  51».بودم ازل برقرار من از ازل،
 به حکمـت خـود   خداوند« مثل قواعد و قوانین الهی است. ةکنند و تفویض ها نبوتأ منشـ 

  52.»...نمود به عقل خویش آسمان را استوار و بنا نهاد زمین را
 حکمـت را «مثـل   گیـرد.  مـی  صـورت حکمت بندگان خاصش توسط  حمایت خداوند ازـ 

  53»...نمود محفوظ خواهد را نما که تومترك 
همـرا بـا   ه و از طریـق آن جهـان خلـق شـد     و توسط حکمت، عتیق هدخر عأدر متون متـ 

  .باشد می م با موفقیتأفضیلت و تقوي و تو
. با داشتن اصلی الهی، از نوعی استقالل نسبی هم برخوردار اسـت ، حکمت در عهد عتیقـ 

ز آفـرینش  اقبـل   و علـت غـایی خلقـت اسـت،     عامل فعال در آفرینش عـالم و هـدف  
  54.موجودات بوده است
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  حكمت با لوگوس ارتباط
شود، در حکمـت سـلیمان آمـده     می تصورچگونه  لوگوسکه ارتباط حکمت با در مورد این

ات)  (کلمـه  ات خداي پدران من، پروردگار مهربان من، تو که همه اشیا را در لوگوس«است: 
به من حکمـت را کـه در   اي،  اي و تو که با این حکمت انسان را پدید آورده به وجود آورده

  55».قرار دارد عطا کنعرشت 
نشـینی و ورود بـه   ی و قبـل از شهر یابتـدا ۀ یهودیان و عبرانیـان در مرحلـ  ، طور کلیه ب

و ارواح و  57فتـیش  56ی داشتند، که بیشتر بـر اسـاس پرسـتش تـوتم،    یکنعان، اعتقاداتی ابتدا
ها و اماکن خلـوت، و پرسـتش ارواح حیوانـات    ی و جن و شیاطین در بیابانئنیروهاي نامر

کم در تبادالت  اما کم 59.یعنی خدایان سوزنده و نیز تقدیس آتش بود 58؛ر به نام سرافیمشرو
 63،»اشـتارت « 62،»ایشـتر « 61،»بعـل « 60،»الوهیم«خدایانی مثل ر، فرهنگی این قوم با اقوام دیگ

که خداي قـومی یهـود بودنـد، افـزوده شـدند. امـا در اثـر        و یهوه نیز،  65»ملوك« 64،»ملیک«
و  67،و دوم اشـعیاي اول  66،عـاموس یامبران برجسـته عبرانـی، همچـون    رهبري گروهی از پ

بلکـه خـالق کـل    قوم عبرانیان، مفهوم یهوه گسترش یافت و نه تنها خداي  69حزقل 68،ارمیا
  70گشت.، مفهوم لوگوس، ها و زمین آسمان

  تشخص خدا
بـا  هـایی را   آنان واسـطه . خورد می به خدا به چشم یبخش تالش براي شخصیت ین دیندر ا

م کسی ه که خدا را دیدند می که یهودیان نخستین، ضروريچرا؛ قدرت الهی مخلوط کردند
ز طریـق  اهـا   انسـان  ت نشسته و فعاالنه در امـور خت با عظمت در باالي آسمان بر بدانند که

داراي  را خـدا رو،  از ایـن  .کنـد  مـی  دخالـت  ،دن و منبع الهام بودنرمجازات ک پاداش دادن،
بعـد   71.کردنـد  مـی  موي سفید تصور مرد جنگی پیر باو داشتن تیر و کمان  هپا، همرا ست،د

یعنی فرشـتگان  ، وسیله موجودات روحانی مادونه ب، ها تصور کردند خداوند در دور دست
رو،  از ایـن  .نیسـت  جهان خـود خـدا   ثر درؤم، که بنابراینبود  مشکل این .کند می حکومت

شیطان در  ؟ي)ا از کجا آمده( داوند به شیطان گفت:خ و ...« مسئوالنه عمل کرد.شود غیر می
فرهنگ یهود هرچـه   72».جهان و از سیر کردن در آن خداوند گفت: از تردد نمودن درپاسخ 

 ی بهتـري برخـوردار  یگسترش بیشـتري یافتـه و از شـکوفا   شد،  می تر  به میالد مسیح نزدیک
مکتب تلمودي فریسـیان فلسـطین، و   ، فکري ۀدر این دوره دو نحل. به طور کلی، گردید می
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تحت تأثیر دو دین زرتشتی و میترائـی واقـع   هودي هلنیستی مصر حاکم بود. اولی، مکتب ی
عالی همه جا نیـز  خداوند در عین تگر آن است. در این مکتب، بیان دانیالشده بود که کتاب 

تـأثیر   ود، تحتحاضر است. دیگري، مکتب یهودي هلنیستی، که در قرن دوم(ق.م) شروع شده ب
خـدا  گفـت:   می شد و» عقل« ، معتقد به جوهر معنوي عالم یاافالطونیونان و عقائد  ۀفلسف

  ها حضور دارد. گرچه در ذات خود متعال است، ولی به عنوان عقل الهی در همه آفریده
واسطه الهیاتی نیاز بود که هم حق عظمت و تعالی خدا را ادا کند و هم حق بی، بنابراین

کـه بـه   ، سرشـت الهـی  هـاي   کارکرد، براي یافتن این الهیات بر روي زمین را. ن عمل اوبود
 ،کلمـه  یعنـی روح خـدا،  ، تـر بـود   مادون نزدیـک هاي  صرف کارگزاران با قدرت خداوند از

  توسل شدند.... محکمت و شریعت او
رهنمـون  بعدها به مفهوم و تصور موجودات واسطه  73،خدا اصرار الهیات یهود بر تعالی

 ترین این موجودات واسطه، عقل، (لوگـوس  عالی. شد، تا فاصله بین خدا و جهان را پر کند
 سـالمندترین و «: خدا سخن رفته است به عنوان نخستین مولود ،لوگوساز . است یا نوس)

  »اند.وجود آمده هموجوداتی که بترین  اصیل
به عنوان خالق واسطه ، کمتح :لوگوساولین صورت تعبیر ، در باب اول امثال سلیمان

أ خداونـد مـرا مبـد   « .شناسـد  می مور طراحی دنیاأرا از طرف خدا م خورد و آن می به چشم
در اینجا  حکمت 74».طریق خود داشت، قبل از اعمال خویش از ازل، من از ازل برقرار بودم

که در کتاب حکمـت  اینجالب . در خلقت توصیف شده است معادل خدا عنوان همدم وه ب
ایـن اتحـاد در   . شمارد می حکمت خود را با کلمه آفریننده خدا یکی، 3یهآ 24سلیمان باب 

  .آینده الهیات مسیحیت سهمی مهم دارد
  حکمـت « خـوریم:  مـی مجسـم بر  لوگـوس نظریـه  هم به ، امثال سلیمان هشتمدر فصل 
مـن  بـه سـبب عتـاب    ... کنـد  مـی  در شوارع عام آواز خـود را بلنـد   دهد و می در بیرون ندا
 شـما  بـر  و کلمـات خـود را   ه خواهم نمودفاضشما ا اینک روح خود را بر یدیبازگشت نما

  75.»اعالم خواهم کرد

  تجلي لوگوس
اما مشکالت ایجادشده بـراي  . بین خلق و خدا هستند ۀواسط لوگوس جا حکمت و تا بدین

 لوگـوس مفهـوم   شد کهموجب  کم کم، ستندهیهودیان و اینکه اکثر مردم دنبال محسوسات 



   ۵۷ اي هادي به حقيقت لوگوس، اسطوره

هـاي   از رنـج  م ووامید به رهـایی از تسـلط ر  رو،  از اینمتجلی در شخص خاصی دیدند. را 
 ر ادبیات یهـود آن زمـان بـه چشـم    دجا   با ورود یک رهاننده یزدانی تقریباً همه، روي زمین

بـراي  اي  به عنوان مقدمه را ذشتهگکند  می تالش ها شکل مکاشفه دارد و نوشته وخورد،  می
هـاي   کتـاب  ق.م و165حـدود   در دانیـال  ۀمثـل صـحیف   قابل اغماض کنـد.  ،روزمندآینده پی

بـا روي زمـین    یـا  و مستقیم خدا تبر اثر دخال دوران فرمانروایی بديکه قائلند مکاشفات، 
  یافت. پایان خواهد (مسیح) مشیااش آمدن پسر نماینده
عقـل (لوگـوس) قـانونی    کـه در  ، ن هم با آشنا شدن با فلسفه رواقیزبا ییهودیان یونان

این نظریـه را بـا    جهان مادي و هم بر جامعه بشري حاکم است، بر که هم دید می طبیعی را
خود آفریـده اسـت، موافـق     »لوگوس«کلمه  جهان را با اینکه خدا مبنی بر، تعلیم عهد عتیق

فهـوم  اینکـه م  تـا  ،تر جامعه رسوخ پیـدا کـرد  به تدریج این مفهوم در بین قشر پایین. دیدند
ن آ یعنی قدرتی که مـردم بـراي رهـایی منتظـر    )، (مسح شده »کریتوس«با مفهوم  »لوگوس«

  76.کامل شد سلیمانآمیخت و در قصاید در، بودند

  لوگوس فيلون و
 خـود  افعال که دانست می متعال را خدا، بود نحله این بزرگان از کهم)، 40ـ  ق.م30( 77فیلون

 بـراي : گفـت  می او. دهد می انجام طبیعت نیروهاي و فرشتگان ،لوگوس طریق از عالم در را
 و مـرد  طبیعی مرگ از پیش بتوان اگر اما. است غیرممکن این و شد خدا باید خدا شناخت
 قادر بصیرت تیزترین ولی. ببینید، اید  ندیده قبالً که، را چیزي بتوان شایدگاه  آن شد، فناپذیر
  78.شد خواهد کور تابانش ورن از او دیدن از قبل زیرا ؛ببیند را مخلوق غیر آن بود نخواهد

. خالق و مخلوق بیـان کـرد   ۀرا واسط لوگوسبرابر دانست، و  لوگوسرا با  ممرا، نولفی
، و سـایر  اولین پسر خدا، اول مالئک و انسان اولیه، که صورت بالواسطه خدا بـود  لوگوس

در حالی کـه عقـل مـا در اوسـت و     در خداست.  لوگوسحیات بشر از او به وجود آمدند، 
عظمـت  بیـانگر  گیـرد کـه    مـی  »شـخینا «نـام  شود و سپس،  می خود عقل لوگوسبعدها نیز 
اصل پویا و اصل کیهانی . خواند می در جاي دیگر آن را صفت و اسم خدا، فیلونخداست. 

چگـونگی، یکتـا،   ، کمال مطلق، بـدون صـفات، بـی   فیلونکه سبب خلق عالم است. خداي 
لوگوس را تجلی او در ، فیلونرو،  . از ایننام، الیتغیر و بسیط و قیوم استمحض، بیوجود 

؛ اشیاسـت  حکومـت الهـی بـر    ةدهند لوگوس تدارك، لونفیدر تفکرات  بیند. می عالم کثرت
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از خداسـت کـه   تصـویري   لوگـوس بخشد.  می تحقق اش بر اشیا خدا از طریق آن ارادهزیرا 
نه تنها ، نولفی است. لوگوساز  برداريتصویرعقل انسانی . توسط او جهان خلق شده است

 فیلـون ، لوگـوس بلکـه  ، ترکیب نموده اسـت  لوگوسمورد  در را یونانی و یهوديهاي  ایده
  80.و علیت جهانی رواقیون است 79هاي افالطونی هترکیبی از اید

 اسـت کـه ضـمن    اندیشه یهودي با افکـار فلسـفی یونـانی    نقطه اوج تالقیاو  تردید بی
مبانی مکتب رواقی بوده  سفه یونان ولثیر فأپایبندي به اصول تعالیم مذهب خویش، تحت ت

نحـو کامـل از آن در انجیـل    ه بهم یوحنا  رنگ نموده ورا پر لوگوسکه نقش اوست ؛ است
  81.نمود چهارم استفاده

  لوگوس فيلون و مسيحيت
تـر   ینیاز خـدا پـا   قطعاً، فیلوندر نزد  لوگوس. اولین صادر از ذات خداست فیلون لوگوس

گرچـه   فیلـون  لوگوس 82.جاي داده شود، اند وجود آمده هاست و باید در ردیف آنهایی که ب
 یفیلـون  ۀفلسـف  ولی این دو بـا هـم یکـی نیسـتند.    گذاشت،  انجیل یوحناتأثیرات زیادي بر 

ا وجود مطلـق  رکه آنها پدر چرا؛ عقیده تثلیث مسیحیت نزدیک نیست هب، لوگوسنسبت به 
که بـه وسـیله آن مخلوقـات را آفریـده و      ،را کالم او یا عقل دانند و پسر می قدرت أو منش
مقـرون   این هر سه در جنب هـم و اما  .رابط میان پدر و پسر استبه عنوان  القدس همروح

دانـد،  بکامـل  را واسطه و خداي غیر لوگوسکند  می تالش فیلون، در حالی که 83.هم هستند
 دهـی هـا را بـراي خلقـت سـازمان     هجهان عقالنی، کسی که ایـد  »ها ایده ةاید«گوس را او لو

 تـوان در  مـی  را لوگـوس در مـورد   فیلـون نظـر   .داند می در حقیقت (خداي دوم) کند، و می
  ذیل مالحظه کرد.هاي  برداشت

معرفـی   لوگـوس عنوان مادر به گاهی حکمت  85،معادل حکمت 84،خلق و ایجاد ۀواسط
اول انسانی که خداوند او ، اولین مالئکه ،صورت الهیه، مولود خداونداولین  87و86شده است.

 القـدس)  شفیع (روح، الحقائق حقیقت، و امام اعظم خداۀ ، خلیفرا بر صورت خود خلق کرد
  .ها ایده ةاید) و (فارقلیط

راه را بـراي ظهـور کلمـه    ، ن و فالسفه یهوداتکلمم یر فلسفه یونانی و تفکر رواقی برأثت
  88گشود.رشد این اندیشه در مسیحیت  و یوحنایی
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  ٨٩تجسد لوگوس
یعنـی انجیـل   فش و انجیل چهـارم،  رسول در رسائل مختل پولسدر دین مسیحیت با گفتار 

نـوان فدیـه   به عو با تجسد در عیسی مسیح  90حالت مجسم به خود گرفت. لوگوسیوحنا، 
ا گذاشت. بحـث مطـرح   یهودي بر یوحن فیلونمؤثرترین تأثیر را گناهان بشر مطرح گردید. 

  91زند. می پنداري و همانند بودن مسیح دور حول همذاتۀ مسیحی، در بین فالسف

  هاي پولس رسول و تبلور آن در انجيل يوحنا انديشه
انجیـل   ي،و از نظر .ن مذهب مسیحیت استاگذار ثرترین بنیانؤیکی از م 92پولستردید،  بی

مثل بسـیاري نیسـتیم کـه    « مقامی الوهی دارد.کالم خداوند است و عیسی کلمه متجسد، که 
از جانب خـدا در حضـور خـدا در مسـیح      دلی و کالم خدا را مغشوش سازم، بلکه از ساده

بگذاریـد کـالم مسـیح بـا     « آمده است: کولسیانبه  پولس ۀرسال یا در و 93».گوییم می سخن
بـه نـام عیسـی     آنچه کنید در قـول و فعـل، همـه را    ... و کمال حکمت در شما جاي گیرد.

  94».وسیله او شکر کنیده خداوند بکنید و خداي پدر را ب
و صـورت  ا« وضوح بیان کرده اسـت: ه الهی عیسی را بۀ مقام کلم، در جاي دیگر پولس

هـا و زمـین اسـت، از    خداوند نادیده است، اولین همه موجودات، که هـر آنچـه در آسـمان   
ل از همـه  بـ و قا براي او آفریده شد. وسیله او وهمه را آفریده، همه به  ...دیدنی و نادیدنی، 

  95»وي همه چیز قیام دارد. و در
قرن اول مـیالدي، در اولـین آیـات انجیـل چهـارم       دانان الهیسایر و  پولسهاي  اندیشه

 ۀمقام کلم بر يییدأمهر ت، روشن و صریح اولین فصل این انجیلعبارات . شده است تبلورم
  زند. می الهی عیسی و موقعیت او در آفرینش موجودات

  لوگوس مجسم و نور محمدي
 شـبیه نـور   ،شـود ایـن مفهـوم    مـی  کلمه الهی بیان شد، روشـن  یا لوگوس توصیفی که از با

اول  صـادر  ن واولین تعی واسطه خلقت و، محمدي که نور همچنان. اسالم است محمدي در
 اوست که آدمی به خدا ۀبه واسط و دارد مخلوقات حضورهمه  مقام احدیت است که در از

به واسطه ، است حاضر جاري و همه چیز گونه در همان، الهی نیز ۀکلم کند. می پیدا معرفت
امکـان   ،بـه سـبب وجـود ایـن کلمـه      گیرند. می نور مخلوقات، حیات و این کلمه است که
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عیسـی   تاریخ در ازاي  دوره گونه که تجسم کلمه در همان 96.شود می میسر شناخت خداوند
 تجسـم پیـدا   در قالب حضرت محمد محمدي دیگر، نورة دور در، مسیح صورت گرفت

نیز جریان داشته و او اکنون نمـاد   گرچه این نور انقطاع ندارد، و در امام عصرکند.  می
 کـه اقنـوم سـوم را   ، القـدس  روح را بـا  توان این نماده ب شاید هرچند .است نور محمدي

 یـک واقعیـت را   اسـم اعظـم از   محمـدي دو  کلمه الهی با نور دانست. برابر، دهد می شکل
  97.دهند می تشکیل

، کـه  در حـالی . همـه در عـالم ممکنـات اسـت     ...بحث نـور محمـدي و  : البته باید گفت
الوجود  ممکن، عین حال در. کند می مطرح الوجود عیسی را در عالم واجب ، بحثمسیحیت

  دارد.هم هست که تناقض 

  پنداري ذات مخالفت كتاب مقدس با هم
توان استنباط نمـود کـه    می کتاب مقدس در مورد عیسی مسیحهاي  از توجه به مجموع گفته

ذکـر نمـوده    که براي عیسی. تعبیرات فوق بشري، مقامی واال براي او در نظر گرفته است
بلکـه مقـامی   ي او نیسـت،  بیان مقام الوهیت بـرا ت، معرفی نموده اس »خداوند و...« و او را

 ،شـوند  مـی  هستند که خدایان خواندههرچند  زیرا. «واالست که دیگر بشر به آن مقام نرسید
باشند. امـا مـا را    می که خدایان بسیار و خداوندان بسیارچنانچه در آسمان و چه در زمین، 

و ما براي او هستیم و یـک خداونـد، یعنـی     یعنی پدر که همه چیز از اوستیک خداست، 
  98»که همه چیز از اوست و ما از او هستیم.عیسی مسیح، 

در «دانـد و مقـام واالي او را بـه عبـارت      می هامسیح را باالتر از انسانگاهی اوقات نیز 
ر خواهم شما بدانید که سر ه می اما« فرماید: ، میمثالً .دارد می بیان» سر بودن«و » رأس بودن

  99»مرد، مسیح است و سر زن، مرد و سر مسیح، خدا.
. یکـی از  تا به عنوان خـدا ، به عنوان مقتدا معرفی شده استبیشتر مسیح توان گفت:  می

. از مقـام واالي او هـم بـه واسـطه بـودن اوسـت      ، گردد بیان میکه در تثلیث ارکان عبادت، 
ما را به واسطه عیسی مسیح با خود  و همه چیز از خدا که«گوید:  می در دوم قرنتیانرو،  این

  100»مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده است.
ذکـر شـده    هه عنوان واسـط بها دارد، که مقاي واالتر از انسانطبق این آیه، عیسی مسیح 

 در سـفر پیـدایش  . بـراي مثـال،   در عهد قدیم هـم آمـده اسـت   است. مطابق همین مطالب، 
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زمین تهی و بایر بود. و تاریکی بر روي ها و زمین را آفرید.  ا آسماندر ابتدا خد«فرماید:  می
  101»ها را فراگرفت. لجه و روح خدا سطح آب

بـه کـالم خداونـد    «فرمایـد:   مـی  کـه اسـت. آنجـا   شده بیان هم  در مزامیرهمین حالت 
تمـام ایـن    102»زیرا که او گفت و شد او امر فرمـود و قـایم گردیـد.    ؛...ها ساخته شد آسمان

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بـود و  « در ابتداي انجیل چهارم با عبارت:موارد را یوحنا، 
نزد خدا بود همه چیز به واسطه او آفریده شـد... و کلمـه جسـم    ابتدا، کلمه خدا بود. همان 

پسـر  گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جالل او را دیدم، جاللی شایسـته  
  103»یگانه پدر.

ه بین خدا و خلقت عـالم  ک »کلمه واسطه«کند که  می یوحنا با این عبارت و شبه آن بیان
یعنی عیسی مسیح است. همین عبارات در ابتـداي رسـاله    ،همان کلمه مجسمواسطه است، 

  104.اول یوحنا هم بیان شده است
ر مـوارد همچـون کلمـه    سای. مقام خداوند تبارك و تعالی عالی استرد، این موا ۀدر هم

ان واسـطه بـین انسـان و خـالق     عنـو ه بهرچند  .خدا و.... واسطه و بعد از ذات الهی هستند
هـم  که مکاشفه یوحنـا،   هاست، چناننای ۀباالتر از هماالطالق،  ولی خداوند قادر علیباشند، 

آن  :گویـد  یمـ  "خـر    آ اول و"،   من هستم الف و یـا « فرماید: می به این مطلب اشاره نموده و
  105»آید، قادر علی ـ االطالق. می خداوند خدا که هست و بود و

هسـتم آنکـه   "خدا به موسی گفـت:  « کند: می در سفر خروج هم شبه این مطلب را بیان
  106»هستم مرا نزد شما فرستاد. "اهیه"اسرائیل چنین بگو:  و گفت: به بنی "هستم

 ،دا قائل است و همه چیـز غیـر آن را  مقام خاصی براي خشود،  می در اینجا هم مشاهده
  داند. می شأن با خداکه او را همداند اال انجیل یوحنا،  می تر از خدا اي پایین حداقل مرحله

خـدا را در  ندرت و با احتیاط در بعضی موارد،  بهکه، الهیات مسیحیت، خالصه کالم این
پدران از آن ایشـانند و از  «وید: گ می در رساله به رومیان. مثالً، مورد عیسی به کار برده است

ایشان مسیح به حسب جسم شد کـه فـوق از همـه اسـت، خـداي متبـارك تـا ابـد االبـاد.          
  107»آمین.

که آیا واقعـاً  الت متنی وجود دارد، مبنی بر اینجا هم نکات گرامري و مشکگرچه در این
)، 1:10انیـان ( ۀ عبردر رسـال ا مسیح بوده یا نـه؟ عـالوه بـر ایـن،     دنبال تساوي خدا ب پولس
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» خداونـد مسـیح  «) دارد را، ترجمـه بـه   Yahveh-kurios( »خداونـد «جایی که صـحبت از  
)Christos-kurios   هـا، خـدا بـودن مسـیح را     ) نموده است. در اینجا هـم اخـتالف ترجمـه  

  سازد. می مشکل
مستقیماً و یقیناً به عنـوان خـدا معرفـی شـده     یح، هاي یوحنا است که مس فقط در نوشته

زنـدگی  تنها کسی کـه در طـول   ثانیاً، ، است که خدا بوده لوگوساو جسم یافته . اوالً، است
  108.مسیح بودتجسد یافته خویش خدا گردید، 

خدا بود کـه متجسـد    که واقعاًکند بر تجسد و این می کلیسا زمانی که تأکیدباالخره اینکه 
یکـی  خوانـد،   مـی  او را پدر چه عیسیتواند ثابت کند آنچه تجسد یافته، و آن شد، دقیقاً نمی

کلمـه (پسـر)   بلکه آنچه که تجسد یافت است، همان است که در انجیـل چهـارم،    109،باشد
رو، کلیسـا در اینکـه نشـان     نامیده شده است. این امر مستلزم خلل در یک خدا بودن است. از این

باشـد، بـدون   تواند هم در مسیح تجسد یافته باشد، و هـم بـا خـدا متحـد      می» کلمه«دهد چگونه 
  110.کند اینکه در بشریت عیسی خلل پیدا کند، ناتوان است و آن را به صورت یک راز معرفی می

به خداي عهـد قـدیم یعنـی یهـوه (خـالق       عیسیاز موارد، در بسیاري عالوه بر این، 
لیکن از ابتداي خلقت خدا ایشان را مرد « گوید: می مرقسدر  جهان) ایمان آورده است. مثالً

اسـت کـه    عیسی او را جواب داده گفت: اول همه احکام این«فرماید:  می یا 111»آفریدو زن 
عیسی خـدا را  در بعضی موارد،  112»خداي ما خداوند واحدستبشنو اي اسرائیل، خداوند، 

  113خواند که در عهد عتیق هم پدر نامیدن خدا، هست. می پدر
در  114خـورد.  به چشـم مـی  پرستی در سراسر عهد جدید، دعوت به یکتااینکه، تر  و مهم

  بحثی از عیسی الهی یا طبیعت الهی او نیست.منابع اولیه، 
(لوگـوس) در عیسـی مسـیح و اینکـه      کلمه بحث کلیسا در مورد تجسد یافتنبنابراین، 

بسـیاري از مطالـب   . قابل اثبـات نیسـت  واسطه الهی در خلق و ایجاد باشد،  حکمتمسیح، 
  115یست.کتاب مقدس هم با این مطلب سازگار ن

  نقد تفكرات مسيحيت در مورد لوگوس متجسد
 محـدودیت، عنوان با تجسـد و  هیچ به ، ي توحیديکه در ادیان ابراهیمی، خدابا توجه به این

جـاي نقـد   ، بحـث الوهیـت عیسـی مسـیح    ، سازگار نیست، که اساس تفکر مسیحیت است
  116دارد.
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چنین اعتقاداتی در دین مسیحیت، نه تنهـا شـرك را از میـان    معتقد است:  دورانتویل 
کند  می همچنین تصریح يو. بلکه آن را در میان خود پناه داد و موجب حیات آن شدنبرد، 

خـور توجـه   نکتـه در  117».مسیحیت آخرین آفرینش بزرگ دنیاي باسـتان مشـرکان بـود   « که
استداللی عقالنـی نداشـته    ۀنباصل و اساس مسیحیت به خالف دیگر ادیان، هرگز جکه، این

گوید: اصول مهم آیین  ، میمسیحیان استترین  عقالنیم)، که 1274ـ1225( ناسئکوآاست. 
مسـتلزم ایمـان بـه    توان با استدالل به اثبات رسانید. قبول تورات و انجیل، مسیحیت را نمی

ي چون با عقـل تضـاد داشـت و یـا سـازگار     تجسد،  ۀئلمس 118وحی و مکاشفه غیبی است.
  119.از همان ابتدا مورد مخالفت قرار گرفت ،نداشت

فقـط یـک انجیـل    . اند هاي متفاوتی بیان کرده روش اناجیل اربعه هم در معرفی عیسی
هم بعضـی  ل)، (رسائ است که (لوگوس) بودن عیسی را مطرح نموده و در ملحقات اناجیل

اسـت. ولـی    پـولس داند. آن هم انجیل چهارم و رسـائل   می مجسم لوگوسموارد عیسی را 
، و لوقـا) کنند. مثالً، اناجیل هم نوا (متی، مـرقس   چنین کاري را نمیسایر اناجیل و رسائل، 

. داننـد  مـی  اسـرائیل  ، مسیح و موعود بنی»پسر انسان«ي قوم یهود، »مسیا«عیسی را موعود یا 
، اي که او بـا خداونـد دارد   ی به خدا و رابطهانتساب عیس ةیوحنا است که به نحو تنها انجیل

داند کـه در هیـأت آدمیـان ظـاهر شـده و او       می را کلمه ازلی خدا پردازد. یوحنا، عیسی می
  120.موعود قوم اسرائیل است» ماشیح« یا » مسیحا«همان 

  نقد ةلوگوس مجسم در بوت
  د.کن می مجسم و الوهیت متجسد بحث لوگوساز دو طریق علیه قرآن کریم، 

چـه فرزنـد   ه فرزند داشتن بـراي خـدا محـال اسـت؛     . از طریق بیان عمومی، مبنی بر اینک1
  فرضی، عیسی باشد یا غیر او.

. از طریق بیان خصوصی و مربوط به شخص عیسی مسیح و استدالل به اینکه آن جنـاب،  2
  نه پسر خدا بوده و نه اله معبود.

نـی جـدا شـدن چیـزي از موجـودي      عیبند اول، اینکه، چون حقیقت فرزنـدي،  توضیح 
  در مورد خداي متعال محال است.دیگر، 

مـادي بـودن مسـتلزم    زیـرا  خدا منزه از آن اسـت؛  مادي بودن است.  . شرط اول تولیدمثل1
... در یعنی نیاز به حرکت، زمـان، مکـان و  داشتن قدر جامع مادیت، یعنی احتیاج است، 

  حالی که خدا منزه از اینهاست.
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ربوبیت خدا مطلقه است و ما سوي به او محتاج هسـتند. چگونـه امکـان دارد    . الوهیت و 2
وصیات ذات و صـفات را کـه   موجود محتاج به او، مستقل از او فرض شود و تمام خص

  او هم دارا باشد.خدا دارد، 
خود، مستلزم وجـود  مستلزم جواز فعل تدریجی است که . جواز زاد و ولد در مورد خدا، 3

بـر   وب ناموس ماده و حرکت بوده و خالف فـرض و محـال اسـت.   چخداوند در چار
بـاز هـم اشـکال     ،ی اسـت یگو، مجاز»اتخذ اهللا ولدا«مراد از فرض که مسیحیان بگویند: 

نداشـته باشـد،   اي  اگـر هـیچ مالزمـه   ماند؛ زیرا اثبات پـدر و فرزنـدي،    می مماثلت باقی
اثبات کثرت حقیقـی اسـت؛    مساوي. و اثبات عدد هم، بالضروره اثبات عدد خواهد بود

سـتند. پـس اگـر اهللا را    توان انکار کرد که از جهت فردیت براي نوع، دو فرد ه نمیزیرا 
یکی از آنهـا همـین فرزنـد فرضـی اسـت، مملـوك او و       ، چه غیر اوستیکی بدانیم، آن

  121.محتاج به او خواهند بود
یسـت؛ زیـرا او بشـر    عیسی مسیح پسر خدا و شـریک او در الوهیـت ن  ، دومبند اما توضیح 

است و از بشري دیگر متولد شده و ناچار لوازم بشریت را هم دارد. تولد بدون پدر و... هم 
ولـی محـال نیسـت؛ چـون     ، العاده است که در زندگی او به وجود آمده، گرچه امري خارق

کـه حضـرت   همه ادیان تصـریح دارنـد   که، عقل دلیلی بر محال بودن آن ندارد. عالوه بر این
  !پس او هم باید اله باشد ،م بدون پدر بودهآد

 172 ۀطعام خوردن مسیح، عبادت و دعا کردن او، که بـه مکـرر در اناجیـل آمـده و آیـ     
خـود  سـوي دیگـر،   بودن اوست. از  »عبد«همگی دال بر هم بدان اشاره دارد،  »نساء«سورة 

مردم را دعـوت  در هیچ کجاي اناجیل عیسی کرد.  می مسیح مردم را دعوت به پرستش خدا
مـن یطـع   «از بـاب   »مـن و پـدرم واحـدیم   «ی گفته ی. اگر هم در جانکرده استبه پرستش 

چیـزي غیـر از اطاعـت خـدا درخواسـت       خداکه رسول چرااست؛ » اهللا الرسول فقد اطاع
  پس اطاعت او یعنی اطاعت از فرامین خدا.کند.  نمی

و ماننـد معاشـرت یـک انسـان      انسانی جلوه کـرد  ةسوي دیگر، خداي پسر، در چهراز 
صـفات  الوجـود،   ین مستلزم آن اسـت کـه واجـب   ا .با انسان به معاشرت پرداختمعمولی، 

الوجود باشد. پس بایـد بتوانـد    ممکندن، الوجود بو ممکن را به خود گیرد و در عین واجب
صفات متقابلی باید بتواند به او  اعمال متضاددر نتیجه، و...  بنْو هم ا بهم خدا باشد، هم اَ



   ۶۵ اي هادي به حقيقت لوگوس، اسطوره

عالوه بر ایـن،  غیرمعقول است. . این امر مثل علم و جهل، قدرت و عجز، و... متصف شود
تـا بـه صـورت    حلـول کنـد،    خدا پسرش را فرستاد و دستور داد در رحم یکی از بانوانآیا 

پـذیرد و   مـی  را نه عقل سلیمکار این  !خدا هم باشد، در حالی که، انسانی از آن خارج شود
که اوصاف خـدا مثـل سـرمدیت، عـدم تحـول، عـدم       چرا؛ بق استدالل و برهان استنه مطا

  سازگار نیست.امر محدودیت و... هیچ کدام با این 
گفتاري است طه خلق قرار گرفتن او، ن مسیح، و واسخالصه اینکه، لوگوس مجسم بود

ن و کفار امشرک احتماالً این را از ارتباط باسازگار نیست و علماي مسیحی اولیه، که با عقل 
ریه و هند مکاتـب وثنیـت رواج   در بین رومیان و یونانیان مصر، سوچراکه آن زمان گرفتند؛ 

یعنی فلسطین و حوالی آن نشین،  نشین و نصرانی ه نقاط یهوديبداشت. صاحبان این عقیده، 
  122.تر بود تر بودند و انتقال مفاهیم آنها به میان اهل کتاب آسان نزدیک

وجـود دارد. از جملـه اینکـه،    در دیـن مسـیح   اساسی بدون پاسخ سؤاالتی به هر حال، 
ی عیسـ چگونـه  همان پسر خداسـت؟  ، آیا لوگوس دقیقاً به چه معناست؟ »عیسی خدا بوده«

  گویند: فقط یک خداست. ، میدر عین حالوجودي خدایی داشت. 

  (لوگوس) در اسالم ةكلم
 یا وحـی  123»الهیات سخن«ی تحت عنوان توان با بحث می (لوگوس) را در اسالم ۀبحث کلم

که وحی را متجسد در عیسی مسیح خداوند دانسـته  الهی مطرح نمود. به خالف مسیحیت، 
 گانـه و ماننـد خـدا معرفـی    الهی و فرزند خدا و از طرفی یکی از اقانیم سه لوگوسو او را 

هـر دو طـرف    ن وحی در اسالم و یهود وجود دارد.هایی بیشباهتتوان گفت:  میکنند.  می
دانند. وحی القا شده بر پیـامبران،   می خداوند بر پیامبرانسوي وحی را کلمات القاء شده از 

  کسب علم و بهترین روش تحصیل علم است.هاي  یکی از روش
از . که نیاز به مشاهده مکـرر داشـته باشـد   وحی از نوع یافتن است، نه مثل تجربه دینی، 

گونه اسـت کـه انسـان خـود را در     باشد... یافتن وحی همانهمراه با شک  ابتداسوي دیگر، 
چون درك انسان از وحـی بـاالتر از   ؛ کند اي که هرگز شک نمی به گونهیابد.  می شهودنشئه 

  124درك انسان از خود اوست.

  تعريف وحي
 یا هـر شخصـی کـه بـه او وحـی      یعنی پیامبر؛ وحی یک نوع سخن گفتن استشک  بی
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کنـد. روشـن اسـت کـه کسـی بـوده و        ه عنوان سخنان خداوند بیان مـی شود، بعد مطالب را ب می
سـخن و کـالم   القـا   توان گفـت: وحـی نـوعی    نموده است. بنابراین، می سخنان را به پیامبران القا

  .ـ یا نباشد همراه با خارج کردن هوا از باطنـ  است. چه این کالم از مقوله صوت و لفظ باشد
آالت حسیه یا غیر آن است. کالم، یکـی از اوصـاف    ۀلحقیقت کالم اظهار باطن به وسی

هر چه وجود رو به کمال و قوت رود، ظهـور  . کند میکمالی است که اظهار حقیقت وجود 
و اظهارش بیشتر گردد، تا به افق اعال و مقام واالئی برسد که نوراالنوار و نـور علـی نـور و    

چـه را مقـام   وجـودي، آن » کـن «دس اطالقی و کلمـه  ظهور علی ظهور است، و به فیض مق
احدي متکلم، ذات مقدس واحدي اسـت  ، اظهار کند. در این تجلی، واحدیت در غیب دارد

که مستجمع جمیع اسما و صفات بوده و کالم، نفس و تجلی و سامع و مطیع، اعیان علمیـه  
گاه بـر چیـزي، کـه    کند. پس هر می تحقق عینی پیدا، »کن«با امر  الزمه اسما و صفات است

موجـود و  ، آن چیـز فرمـان الهـی را اطاعـت کـرده،      »باش«اراده تحقق آن را کرده، به گوید 
  125.محقق گردد

کنند. حال این اشـاره یـا بـا     می در لغت، وحی را به اشاره سریع و نهانی معنارو،  از این
 126باشد، یا با اشاره و امثـال ذلـک.   می که به نحو رمزي است و مجرد از ترکیبکالم است، 

آنجایی که وحی القا شده بر پیامبران الهی، متشکل از کلمـات اسـت و کلمـات هـم داراي بـار      از 
  است. ی خاصی هستند، بررسی پیرامون کلمه، جهت فهم کامل معناي وحی ضروريیمعنا

  كلمه
گـاهی  غیرتام داللت کند. در قـرآن کـریم،    در لغت لفظی است که بر معناي تام و یا »کلمه«

شود. کلمه در کالم خـداي   می استعمالبیان کرده باشد، در قول حقی که خداي تعالی آن را 
البته هستی افاضـه شـده بـه افـراد      ».کلمه وجودیه«سبحان، بر هستی هم اطالق شده است: 

  ».کن«توسط 
. چـه  در اصطالح قرآن کریم، معناي کلمه، هر چیزي است که اراده خـدا را ظـاهر کنـد   

آورد. یا کلمه وحی  مر تکوینی خدا باشد و با آن چیزي را از کتم عدم به عالم هستیکه ااین
گاهی هـم کلمـه بـه     127براي شخص پیامبر و یا محدث، اراده او را ظاهر کند.و الهام باشد. 

اشاره بـه خلقـت    بیشتراین معنا، از قبیل انسان استعمال شده است. ، معناي موجود خارجی
مـثالً  هم در قرآن، کلمه با اضافه به کار رفتـه اسـت.   ت. گاهی اوقات العاده مسیح اس خارق
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در هـر کـدام از ایـن     .باقیـه  کلمـۀ  ومنـه   کلمۀ کلمۀربک، کلمۀاهللا، کلمۀالعذابطیبه،  کلمۀ
 سـوره ابـراهیم   24در آیـه   »طیبـه  کلمـۀ «در مورد شده است. از جمله،  نظراتی ارائهموارد، 

  »اد شهادت به واحدیت خداست.اند مر اي گفته عده«فرماید:  می
مـاق قلـب و در   اش در اعمراد عقاید حقی است که ریشـه «فرمایند:  می یئامه طباطباعلّ

  128دانند. می بعضی هم مراد را وعده خاصی به امت اسالم» نهاد بشر جاي دارد.
سـوره   28است که خداونـد در آیـه    »باقیه کلمۀ«بحث ، یکی دیگر از موارد اضافه کلمه

  ».و جعلَها کَلمۀً باقیۀً فی عقبِه«زخرف فرموده است: 
 اي قرار داده است. گو اینکـه ابـراهیم  »کلمه باقیه«مراد این است که خداوند امامت را 

کلمـه  « البیان مجمعغیر از جعل و قرار دادن است. ، ولی آرزو کردنچنین چیزي را خواسته، 
  129باقی است. داند که تا قیامت در نسل ابراهیم می را امامت» اقیهب

  لوگوس در اديان ابراهيمي ةي آموزبررسي تطبيق
انـدازیم. و سـپس،    مـی  دیـن  سه این در الهی اسماء به نگاهی ،آموزه این تطبیقی بررسی در

  .دهیم می قرار بررسی موردرا  دین سه هر بین مشتركنقاط 
 تصـریح ، آیـه  چهـار  در .است شدهبیان  الهی حسناي اسماء از اسم 127، کریم نآقر در

قُلِ ادعواْ اللّـه أَوِ  : «بخوانیداین اسماء  با را. خدا هست ییحسنا اسماء خداوند براي که دارد
نَ أَیاً ما تَدعواْ فَلَه األَسماء الْحسنَى مـواْ الرَّحعلَا «؛ )110 (اسرا: »اد اء   اللَّهم الْأَسـ لَـه وإِلَّا ه إِلَه

ی         «؛ )8: (طه »الْحسنَى ا فـ مـ لَـه حب سـنَى ی سـاء الْحم الْأَسـ لَـه رو صـارِئُ الْمقُ الْبالْخَال اللَّه وه
یمکزِیزُ الْحالْع وهضِ والْأَرو اتاومنَى    «)؛ 44: (حشـر » الس سـاء الْحم األَسـ لّـهلا   و بِهـ وهعفَـاد

  .)180(اعراف »وذَرواْ الَّذینَ یلْحدونَ فی أَسمآئه سیجزَونَ ما کَانُواْ یعملُونَ
 ،اسـم  99 روایـات  بعضـی  ،مثالً. است شدهگوناگون بیان  روایات دراسما الهی  هرچند

بـه   روایـات  مجمـوع  از .اسـت  شـده بیـان   هم 4000 تا حتی و 1000بعضی و ،360 بعضی
 هـم  افعـالش  و صفات، اسماء ظهورات و تجلیات. است نامتناهی خداوند که آید دست می
  .ندارد انحصار بر دلیل، شده اسماء از متعین آنچه. است نامحدود
 حسناي اسماء ما«: فرمودند که هستند ائمه، اسالمی روایاتبراساس  اسماء این مظهر

 سـبوح،  اسـم  مظهـر  تنهـا  ولـی  ،هسـتند  الهـی  مقربان از گرچه ،هم فرشتگان ».هستیم الهی
  شیاطین .هستند.. .و قیوم و حی بصیر، سمیع، اسم مظهر حیوانات. هستند... و سالم قدوس،
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 محـروم  اسـماء  سـایر  بـراي  مظهریـت  از و دارنـد  را... و متکبـر  و مضل اسم مظهریت هم
 حکایـت  او صـفات  و اسـماء  همـه  از کـه  اسـت  حـق  نماي تمام جامع مظهر انسان. هستند

 جاللـی  ظهور تام مظهر تا کند صفات و اسماء همه به متخلق را خودش باید انسان. کند می
 حقیقـی  موحد. است بطون و ظهور بین جمع توحید حقیقت«چراکه ؛ باشد اسماء جمالی و

 برخـوردار  فعلـی  چـه  و صـفاتی  چـه  و ذاتی چه تعالی، حق تجلیات تمام از کهاست  کسی
 کـه  است عصر ولی حضرت، امکان عالم قطب و اسماء تمامی مظهررو،  از این ».باشد

 روح آفریـد،  سـبحان  خـداي  کـه  چیزي، اول نسفی زیزالدینعبه قول  130.دارد تام جامعیت
. آورد پدیـد  آن از تـدریج  بـه  نیـز  را بشـر  میاتمـ  ارواح که بود) محمدي نور( یا محمد
 الخالئـق  جمیـع  خلق ثم، روحی اهللا خلق ما اول« :فرمودند رسول حضرت که طور همان

 ؛»والطـین  المـاء  بین آدم و نبیاً کنت« :فرماید می حضرت، دیگري حدیث در 131».روحی من
 آفریـده  نخسـتین  خود که ،محمد ازلی وجود ،شود آفریده آدم جسم اینکه از پیش یعنی

 تجسـد  آدم وجـود  در نـور  این. است شده می تصور آسمانی نوري عنوان به است، خداوند
 طبـق . ، ادامـه داشـت  آن تجلـی  آخـرین  تا نسل به نسل وي، از پس انبیاي تمام در و یافت
 بـه  محمـد  از، شـیعه  عقائد طبق. کرد ظهور محمد حضرت خود در ،سنت اهل عقائد
 و، باشـد  محمدي روح ،روح اولین وقتیبنابراین،  132.رسید او خاندان و امامان و علی
 و مراتـب  نیز آنها ارواح، موجودات اختالف حسب بر آیند، وجود به آن از موجودات دیگر

 خداونـد ... و عقـل  عـالم  روح ،انسـانی  ،گیـاهی  حیوانی، روح مثل .خواهند داشت درجات
 تـا  کـرد  اراده کنـد،  مشاهده را خویش کماالت خواست ،ذات احدیت مقام در چون، متعال
 را خـود  ،آن در و آن واسـطه  بـه  تـا  کنـد  خلـق  را کبیـر  انسـان  یا ،کبیر عالم یا کامل انسان

 دانـد  مـی  )محمدي نور( همان را انسان این حقیقت، فصوص شرح در کاشانی. کند مشاهده
 شکل ،يدیگر تعین صورت هر از قبل وداشته  ذات در نتعی خداوند علمی حضرت در که

 در اینکـه  واسـطه  بـه  و اسـت  بعـدي  تعینات مامت ةدربرگیرند نور محمدي ه است.گرفت
  133.است مثال بی و همتا بی نوري مادي، عالم در، دارد قرار احدیت خواست، آن رأس

 حـوزه  در و کـرد  جـدا  نبـوت  از را کامل انسان ةآموز، عربی ابن اینکه توجه قابل نکته
 ۀریشـ  کـه  را، »االول االنسـان « یـا ، نخسـتین  انسان اندیشه. گرفت کار به را آنتري  گسترده

 نظریـه را بـا   عقل و کلمه معنی به، نوس و لوگوس باب در هلنیستی عقائد با، داشت ایرانی
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 انسان، است معتقد يو .داد قرار خویش بینی جهان اساس را آن و آمیخت هم به ولی و نبی
 فسـاد . شود می مضمحل و ماندنمی قراررب عالم، نآ بدون که دارد را عالم ستون حکم کامل

 کامـل  هـاي  انسـان  تعـداد  شدن کم سبب به، است گرفته فرا را عالم اکنون هم که، خرابی و
 ظهـور  مرتبـه  اولین آدم. است ظهورات همه جامع »کامل انسان«، عربی ابن نظر از 134.است

 چـون هم عرفا. سایر است هستی نظام ییغا علت و عالم مجمل صورت آدم، وجود. اوست
  .اند  پذیرفته را او ةعقید نسفی عزیزالدین و الهیجی ،شبستري

 در کامـل  انسـان  مفهـوم  با آدم ن،نمادیاي  گونه به، که گرفت نتیجه توان می اقوال این از
 و یونـانی  فالسـفه  اصـطالح  در »نـوس « کلمـه  و اول عقـل  و کلـی  عقل عارفانه، اصطالح
 دوره هـر  پیامبر وجود در همه این. شود می یکی، کریم قران اصطالح در قلم و مسیحی،

  135.گردد می متبلور، است »محمدیه حقیقت« و »محمدي روح« مظهر که
 و» ممـرا «، »فیاصـو « عنوان تحت آن از. و است مطرح »الهی امر« کلمه هم یهود دین در

، بـود  نشـده  داده تشـخص  آن بـه  کـه  زمـانی  تـا  »خـدا « کلمـه . شـود  می برده نام »حکمت«
، آمـده  »خـدا  کلمه« عتیق عهد در که هم. مواردي شود وارد لوگوس مبحث در توانست نمی

سـایر   در. اسـت  شده خلق عالم و کرده پیدا تغییر فعل بهکه  است بوده او امر منظور بیشتر
 پیـام  و ، گشته الهی وحی مظهر که است ییها فرشته یا فرشته خدا، کلمه از منظور نیزموارد 

، کـالم  و کلمـه  از منظـور ، عتیـق  عهدجاي  هیچ در ولی 136.آورند  درمی فعل به قوه از را او
 بـه  را معنـا  این، زیست  می مسیح میالد حوالی که، یهودي فیلون بار اولیناست.  نبوده عقل
 هـا بعـد  و اوسـت  در ما عقل، که حالی در. خداست در لوگوس حیات ي،و نظراز . برد کار
  .خداست عظمت که گیرد  می شخینا نام ،سپس. شود  می عقل خود لوگوس نیز

 یـا  خـدا  روح یکباره به. شد خلق عالم و بشو: گفت خدا که است آمده پیدایش سفر در
 یهـود  قـوم  در ،اوستهاي  آفریده حافظ که، خدا توجه این .داد حیاتها   آفریده به او، نفس

 یعنـی ، خداونـد  اعظـم  فرشـته ، »ممرا« از منظور گاهی البته .شود  می خوانده »ممرا« صفت با
 بـه  نویسـندگانش  کـه ، انبیـاء  کتـب  در 137.اوست شریعت مرادنیز  گاهی. است القدسروح

 پیـدا  را »عقـل « معنـی  و گیرد می را لوگوس رنگ »ممرا« باور شوند، می نزدیک یونان فلسفه
  138.خداست تجلی که کند می بازي را خلقت فعاله نقش، سلیمان امثال کتاب در. کند می

اسـت کـه    آمـده  تـورات  درچراکـه  ؛ ددانن می »انسان« را الهی اسماي مظهر هم یهودیان
 این ،هلنیستی فرهنگ با یهود ییآشنا و زمان گذشت با .آفرید خود شکل به را آدم خداوند
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 شـدند  نزدیک اسالمی عرفان کبیر انسان یا، کامل انسان مفهوم به و دادند گسترش را عقیده
  .نامیدند »قادمون آدام« را آن و

 رغـم  علـی  دارد، اسالم دین با که خویشاوندي و قرابت ۀواسطه ب یهود دین، در مجموع
 اسـالم  بـا  مشـترکی  هاي ویژگی از اما ،است اسالم با متفاوت ،مقدس کتاب و پیامبر داشتن

  کنیم: بسنده می ها ویژگی این، فقط به بیان اختصار براي. است برخوردار

 خدا اعظم اسم دو يهوه و اهللا
و  اسـالم  در الهـی  ءاسما نقش .خورد می چشم به دین دو هر در خداوند قدوسیت و تعالی
 .دارنـد  خداونـد  چگـونگی  و صفات از حکایتاسماء  دو هر در یعنی؛ است یکییت یهود
 منـد بهره وجودش از موجودات که خواند می نوري را خود ،آنرق در خداوند که گونه همان

 به دین دو هر در ،است خداوندي صفات مظهر که دمآ .است نور عین نیز »یهوه« شوند، می
 .است شده ساخته خدا دست

 نـور « یـا  »اهللا کلمـه « همـان  و عتیـق  عهـد  در خـدا  کلمه همان ،یهود عرفان در لوگوس
بـه   139.است مترادف یهود سفیروت با، اسالم در اسما امهات .است کریم نآقر در »محمدي
چراکـه  ؛ دارد بیشـتري  نمـود ، یوحنـا  گفتـار  در لوگوس بحث هم مسیحیت دررسد  نظر می

 آغـاز  عنـوان  بـه  را »لوگـوس « یا »کلمه« اعتقادي اصل یهودي فیلون راءآ تأثیر تحت یوحنا
 و سـخن  کلمـه، . بـود  خـدا  روح مسـاوي  خدا کلمه، عتیق عهد در. برد می کار به چیز همه

 را آن ،داده تشـخص  کلمـه  بـه  یوحنـا . شدند ظاهر خلقت عمل در که بود خدا نفس روح،
 تجسـم  و گیـرد  مـی  خـود  به پوست و گوشت منجی یک پیکره در که داند می شخص یک
 بـه صـرفاً   و ودشـ  نمـی  خداونـد  با عیسی همسانی به دقیقی اشاره، انجیل این در. یابد می

 وضـوح  به که شده نقل اي گونه به عیسی سخن. کند می اکتفا لوگوس یا الهی عقل صفت
 او در خـدا  یعنی ؛کند می خدا هستی در شخصی تجسم وجود از او کامل اطالع از حکابت

  .کند می عمل او طریق از و اوست با و

  گيري نتيجه
تـرین اندیشـمند در    مهـم  هراکلیتـوس یکی از اصطالحات مهم فلسفه یونان است.  لوگوس

 لوگـوس او قانون جهانی کلی و همگانی است.  لوگوساست که  لوگوسزمینه طرح بحث 
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قالب ممرا و در کتب متأخر، با عنوان صوفیا و حکمت مطرح شـده  در کتب متقدم یهود در 
واسـطه بـودن   یهودیان به الهیاتی نیاز داشتند که هم حق تعالی خدا و هم حق بیزیرا  ؛است

در تطبیـق و حرکـت بـه     شدند. اشـتباه  لوگوسعمل او بر روي زمین را ادا کند، متوسل به 
رو، منتظـر   یتوس (مسیحا) نمـود. از ایـن  متجلی در کررا  لوگوسکم  کمسمت محسوسات، 

از تـرین آمـوزه متفـاوت مسـیحیت،      سد مهممتج لوگوسظهور او شدند. در مسیحیت هم، 
 لوگـوس شـباهتی بـین   ممکن است در نظرات فالسفه مسیحی،  دیگر ادیان ابراهیمی است.

. خوانـد  خـدا را واحـد مـی   فیلسوف مسـیحی،   فلوطینمسیحیت و نور محمدي پیدا نمود. 
 .داند می دانسته و مرحله پس از آن را روح تر از خدا را عقل ینیترین مرحله پا مهم

تـرین   وحی کامل؛ زیرا داند می ترین راه تحصیل علم را وحی ترین و مطمئن مهماسالم، 
همان انسان کامل اسـت کـه   الزم است. واسطه، براي دریافتش واسطه که  علم است ۀمرحل

در یهودیـت نـوعی    لوگوس اشخاص با کامل مطلق است.ترین  بوده و شبیه فقط معصوم
کنند. مهم از نظر اسـالم، حـاالت    ی بیان نمیروشنمعناي ، »ممرا«رو، براي  ابهام دارد. از این

  .در مرحله امکان متصور است، بشري در نظر گرفته شده براي ائمهفوق 
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