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  ؛در مقدمه انجیل یوحنا »کلمه خدا«
  اتیها و نظردیدگاه

  *محمدصادق احمدي

  دهيچک
مستقیم و با صراحت مورد اشـاره قـرار طور ههمواره بدر سنت یهودي و متن مقدس عبري گرچه  »کلمه«

 »کلمه«شود که همان کارکردهاي ... در عهد عتیق دیده میو »ممرا«و  »حکمت«هاي نگرفته است، اما واژه
  در فلسفه یونان، عهد جدید و حتی قرآن را دارد.

ـتین متکلمـان فیلسـوف، عنوترین فالسفه یهودي و بهعنوان یکی از بزرگفیلون به نقـش ان یکـی از نخس
اي گونـهشمرده اسـت؛ بهزیادي را براي کلمه برمعانی  يبه ادبیات دینی دارد. و مهمی در ورود این واژه

  اند.معنا احصا نموده 60یلون از این واژه را تا بیش از نظر فمعانی موردکه برخی، 
خطـاب  »کلمه«زمانی که او عیسی را در مقدمه انجیلش با عنوان اندیشید. نیز در فضایی یونانی می یوحنا
درك  هیچ غرابتی نداشتند و آن را در فضاي فلسفی یونان کـامالًمخاطبان انجیلش با دیدن این واژه، کرد، 

  کردند.می
از میان رویکردهاي گوناگون به ریشه این واژه در مقدمه یوحنا، ایـن دیـدگاه کـه فلسـفه رسد، نظر میهب

ثرتر از دیگر عوامل بودنـد، از شـواهد ؤمجدید و یوحنا،  واژه به ادبیات عهد یونان و فیلون در ورود این
  تري برخوردار است.محکم

  .فیلون، فلسفه یونانها: کلمه، عیسی، لوگوس، یوحنا، کلیدواژه
    

                                            
  ms.ahmady@yahoo.com  مذاهبشناسی دانشگاه ادیان و دانشجوي دکتري دین *

  6/7/1392ـ پذیرش:  1/3/1392دریافت: 

۸۶     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز  

  مقدمه
نظر در عهـد جدیـد را روشـن مورد» کلمه«معناي زیادي  تا حد ،یوحناباب اول انجیل  هاينخستین فقره

در ابتدا کلمه بـود و کلمـه نـزد خـدا « :شودمی. در زیر ابتدا به آیات و سپس به تفاسیر آن اشاره کنندمی
او آفریده شد و بـه غیـر از او چیـزي  ۀواسطبهبود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز 

 ». ..از موجودات وجود نیافت.
نخست  ۀدر کتاب مقدس تنها در مقدمه یوحنا، رسال ايافزودهگونه که بدون هیچ ،»کلمه«ریشه  ةدربار

 گريگنوسـیت گرفتـه از أکه برخـی آن را نشـ، نظریات متفاوت است. چنانشودمیو نیز مکاشفه دیده 
ایـن مقدمـه ممکـن اسـت  ،خر است. عالوه بـر ایـنأتاریخ این جنبش اندکی مت گرچه احتماالً دانند.می

ملحق  یوحنابه انجیل  باشد که بهبود یافته و لوگوسنمایانگر یک سرود روحانی پیش از مسیحیت درباره 
ممکن  کهاینیا ممکن است مقدمه تفسیر مجددي از ابتداي کتاب پیدایش باشد  ،شده است. عالوه بر این

این مقدمه افسس در اواخر قرن یک و در  احتماالً شدند،مییوحنایی آماده نشر  هايهاست زمانی که نوشت
فلسـطینی اسـفار خمسـه گـواهی  هايترگوم ویژهبه ها،ترگومبرخی از  ،سوي دیگر ازافزوده شده باشد. 

  .)yves lacoste, v 3, 2005, 1720( در ابتداي دوره مسیحی نشر یافته است »کلمه«که مفهوم  دهندمی
از  یوحنـاچـرا  چـه بـوده و اینکـه اصـالً ،مذکور »کلمه«از  یوحنااینکه منظور  ةدربار ،هر صورت به
 .انـدبرگزیدهگونـاگونی را  هايدیـدگاه ،پژوهـانن و کتاب مقدسااستفاده کرده است، مفسر» کلمه«تعبیر 

  رویکردهاي ایشان را به پنج بخش تقسیم کرد: توانمی ،در یک نگاه کلی
ورود کلمه به کتاب مقـدس را ناشـی از آثـار فالسـفه یونـان باسـتان دانسـت.  توانمیاز یک نظر  .الف

. ایشـان معتقدنـد کـه از درآمیخـتن فلسـفه انـدیافته ايادلهبراي ادعاي خویش  ،داران این قولطرف
همـان  کـه تقریبـاً ايکلمهتوصیف شده است، » کلمه«مسیحی، عیسی به وصف  هايآموزهیونانی و 

  باستان دارد. ۀعیسی را در فلسف هايکاربري
در حقیقت به تقلید از خـود مسـیح  ،از این واژه یوحنارویکرد دومی نیز بر این باور است که استفاده  .ب

نیز به پیـروي از مسـیح او را  یوحنانامیده است، » کلمه«گونه که مسیح خود را یعنی همان ؛بوده است
  کلمه نامیده است.

مجعـول  از اسـاس ،یوحنـاکه این قسـمت از انجیـل  اندشده دعیبرخی منیز نظر سوم در یک اظهار .ج
بـراي مسـیح منتفـی  کلمـه اسـتعمال ،نتیجـهرا به یوحناي حواري نسبت داد. درآن  تواننمیبوده و 

  پیرامون آن به بحث و بررسی پرداخت. سپس ،نخست باید آن را ثابت نمود .است



   ۸۷ ها و نظراتدگاهيوحنا؛ ديل يدر مقدمه انج» کلمه خدا«

ایـن واژه  ياند که در کاربرمحققان کتاب مقدس به این نظریه روي آوردهی برخ ،دیگر ينظردر اظهار .د
دپاي فلسفه یونان و مفاهیم موجود در آن را پی گرفـت، بلکـه بایـد رّ توانمیتنها نه ،در مقدمه یوحنا

انـد، توجـه بردن این واژه آماده کرده کارهو سایر افرادي که یوحنا را براي ب فیلون اسکندرانیبه نقش 
اسـتفاده کـرده اسـت، از » کلمـه«اینکه یوحنا براي اشـاره بـه عیسـی از  ،کرد. با توجه به این رویکرد

 ،سر در ادبیات متکلمـان یهـودي ،دیگرسوي ریشه در ادبیات فلسفی یونان باستان دارد و از  ،سویک
محصول تالقی فلسفه یونـانی و » کلمه یوحنا«از این منظر  ،دارد. در حقیقت فیلون اسکندرانیویژه هب

  ست.کالم یهودي ا
ـاد بـه ایـن هب ،داران بسیارياما اندیشه دیگري که طرف . ه ـان مفسـران مسـیحی و سـنتی دارد، اعتق ویژه در می

ـان ریشهیوحنا  ۀله است که کلمئمس ـا  ،در کتاب مقدس و عهد قدیم دارد. به باور ایش ایـن کلمـه کـه یوحن
  .)Moloney, Harrington Editor, V4, 1998( استپیدایش سفر عهد عتیق و بدان اشاره کرده است، یادآور 

  حيروی از مسيوحنا و پيکلمه 
که مسیح را با عنوان کلمـه توصـیف  ،قدیس یوحنابر این باورند که  متی مسکینپژوهشگرانی مانند پدر 

له از ئکه ایـن مسـچنان .گونه توصیف کرده استبه این علت بوده که خود مسیح خود را این ،کرده است
را  وقتی که پسر انسـان«: عیسی بدیشان گفت: شودمیروشنی فهمیده هموجود در انجیل ببرخی از آیات 

بلکـه بـه آنچـه پـدرم مـرا  ،کـنموقت خواهید دانست که من هستم و از خود کاري نمی آن ،بلند کردید
مـن  مـرا فرسـتاد بـه کـهپـدري  لکن ،من از خود نگفتم کهزآنرو «؛ )28: 8 (یو »کنممی "تکلم"تعلیم داد 
فرمـان او حیـات جـاودانی  کـه دانممـیو «؛ )49: 12 (یو »کنم تکلّمچه بگویم و به چه چیز  کهفرمان داد 

آیـا بـاور «)؛ 50: 12 یـو( »کنممـی تکلّـم ،پدر به مـن گفتـه اسـت کهچنانگویم است. پس آنچه من می
از خـود  ،گـویممیمـن بـه شـما  کـه هاییسـخنمن در پدر هستم و پـدر در مـن اسـت؟  که کنینمی
  ).و... 10: 14 یو( »کندمیاست او این اعمال را  ساکندر من  کهپدري  لکن ،گویمنمی

 ؛سـاختمیعنوان کلمه آشکار ذات خویش را به ،کرداین بدان معناست که مسیح زمانی که تکلم می
 - لوگـوس- ح کرد... پـس مسـیگفت، حق موجود در ذاتش را آشکار میحق سخن میه زیرا زمانی که ب

  .)188، ص 1989، (مسکین است از نزد پدر آمده و پدر او را فرستاده تا کالمش را بما اعطا کند ايکلمه

  ونانيژه فلسفه يوهت بيحيش از مسيوحنا و مکاتب پيکلمه 
 گونه نبوده که یک فرهنگ و یـا دیـن کـامالًاست، این شدهمیلیف أباید دانست زمانی که انجیل یوحنا ت
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همگـی درهـم آمیختـه  ،هـافرهنگمنان بوده باشد، بلکه اسـاطیر و ؤو داراي چارچوب در اختیار ممنظم 
عنوان اسـاطیري کـه بـه زننـدمینامناسبش را مثـال  هايداستانو برخی از  هومر ،نمونه رايشده بودند. ب

ر طالیی خویش یونانی نیز از عص ۀدر خدمت دین قرار گرفته باشد. فلسف ايوسیلهعنوان ممکن است به
. )Barrett, 1978, p. 34( شـدمیباورهـاي گونـاگون دیـده  البـالي هایشفرهنگفاصله گرفته بود و خرده 

روي ذهـن و فکـر نویسـنده ایـن انجیـل  توانستهمیفلسفه یونان  له که قاعدتاًئتوجه به این مس ،بنابراین
چـین دیدگاه کسانی است که معتقدند یوحنا کلمه خود را از میان فلسفه یونـان دسـت بیانگرثر باشد، ؤم

گـویی  فلسفی و یـا متافیزیکـال اسـت. اصـالً کامالً ،نموده است. بسیاري بر این باورند که مقدمه یوحنا
  .)Smith, 1995, p. 11( است کشیدهنمییوحنا در فضاي فلسطین در قرن اول نفس 

، در ابتـدا نوشـتمیروزگـاري کـه یوحنـا انجـیلش را  ،قاط جهان مدیترانهترین ندر دوردست
که یوحنا انجـیلش را در فضـایی  پنداشتندمیچنین  ،برخی از مسیحیانی که پیشینه یهودي نداشتند

کـه انجیـل یوحنـا و عیسـاي  ،و یا یونانی نگاشته است. این رویکرد با درك این حقیقت آلودشرك
وت ترسـیم شـده اسـت، در میـان ابا عیساي اناجیل همدید با زبانی متفـ ،جیلشده در این انترسیم

  .)Ibid( مردم آن دوران ظهور کرده بود
 هايشـباهت تـوانمی ،یونـان ۀدر فلسـف لوگوسبا نگاهی اجمالی به شخصیت، کارکردها و جایگاه 

مانند نخسـتین  هاییمشابهتنظر یوحنا مشاهده کرد. مذکور و کلمه مورد لوگوسفردي را میان همنحصرب
یوحنـا وجـود » کلمـه«فالسـفه و  لوگـوسمخلوق بودن، قدرت خلق و برخی دیگر از صـفاتی کـه در 

کتاب مقدس را بـه بـاور رسـانید کـه کلمـه موجـود در انجیـل  ،ن و پژوهشگرانابرخی از محقق .داشت
ي که در آنها نظـر محققـان اندیشـه ثارآبه برخی از  ،یوحنا، ریشه در لوگوس فالسفه یونان دارد. در ادامه

  اشاره خواهیم کرد: ،کندمییید أفوق را ت
 سـایرمقدمـه یوحنـا بـه کـه  کـردمیدراواخر قرن نوزدهم براي ایـن بـاور اسـتدالل  ادولف هارناك

این قسمت بدان سـبب بـه انجیـل یوحنـا  :کردمیاو چنین استدالل  .انجیل اضافه شده است هايقسمت
کننـده هـدف اضـافه ،زبان را براي فهم باقی انجیل آماده کند و در حقیقـتاضافه گشته تا مخاطب یونانی

 هايقسـمتر سایبر این باور بود که  هارناك ،سازي براي انتقال پیام انجیل بوده است. عالوه بر اینزمینه
 .)Gundry, 2002, p. 1( با مقدمه ندارد» اياسانه کلمهشنمسیح«انجیل یوحنا هیچ ارتباط 

تـرین ایشـان فرسایی کردند کـه از سرشـناسبسیاري قلم ،»یوحنا«یید باور به یونانی بودن کلمه أدر ت
در «که در فرازي که به کلمه یوحنا اشاره کرده، چنـین نوشـته اسـت: وي  .اشاره کرد رابینسونبه  توانمی

  .)Ibid( »سیحایی جاي خود را به ایده لوگوس داده استانجیل چهارم ایده م



   ۸۹ ها و نظراتدگاهيوحنا؛ ديل يدر مقدمه انج» کلمه خدا«

 ،مسـیحی نـویسدفاعیـهنخسـتین عنوان بـه ژوسـتینگـران مسـیحی نیـز در میان متکلمان و مدافعه
 ژوسـتینفالسفه یونان و عیسـاي ناصـري اشـاره کـرده اسـت. از دیـدگاه  لوگوسبر یگانگی  ايگونهبه

ایم کـه مسـیح، نخسـت گفت: ما یـاد گرفتـهاند. او میحکمت الهی در سراسر جهان کاشته شده بذرهاي
دهیم که او لوگوس است که در وي همه اقوام بشري شریکند. همه کسانی که زاده خداست و گواهی می
و  اکلیتوسهرو  سقراط مانند .اندهرچند آنان را ملحد دانسته .اندکنند، مسیحیبر طبق لوگوس زندگی می

جـو و واند، بـا جسـتدانان و فیلسوفان گفته... هر آنچه را که حقوقهایی که مثل آنها هستندر یونانیسای
کـه همـان ، دلیل اینکه آنان از لوگـوس حال، بهتوان تعیین کرد. با اینتأمل در بعضی از ابعاد لوگوس می

اند، به ما اند...؛ هر آنچه که همه مردمان گفتهاند، اغلب دچار تناقض شدهآشنایی کامل نداشته ،مسیح است
ورزیم ... بـدان سـبب کـه می پرستیم و بدو عشقمسیحیان تعلق دارد؛ زیرا ما پس از خدا، لوگوس را می

  .)49ـ48 ، ص1384گراث، مک( بذرهاي نهاده شده از لوگوس، به آنها پیوند زده شده است
ـا آنچـه کـه  ،نیز آنچه یوحنا در اینجا بدان اشاره کـرده اسـت پی. فیلدرربه اعتقاد  ـابهت بسـیاري دارد ب مش

ـاودانی اسـت... را نمی لوگوسمردم این  «...عقل ابدي گفته است:  ةدربار هراکلیتوس شناسـند کـه ابـدي و ج
ی از یکـ هراکلیتـوس» .مـردم نسـبت بـه آن جاهـل هسـتند دهد که ظاهراًروي می لوگوسهمه چیز مطابق با 

کـرده یک مسیحی است کـه پـیش از ظهـور مسـیح زنـدگی مـی ،شهید ژوستینافرادي است که بنابه روایت 
ـان وي  لوگـوساي مسیحی شمرده شوند بـه نظریـه این مسئله که پیش از ظهور مسیح عده[ است... بـذر افش
ـالمت ،اي که چهار انجیل نوشته شدندهاي او در نواحینوشته احتماالً .]گرددبازمی ـا ایـن ح  ،داول بوده است. ب

بهره برده است، امـا تفکـر او بسـی  هراکلیتوساز بیانی مشابه با بیان  ،گرچه یوحنا هنگام نوشتن از کلمه
  ).Bernard, & Clark, Edinburgh, 1999, verse 10( فراتر از خرد غیرمتشخص در حکمت یونانی است

کلمه یوحنـا را در خـارج از مسـیحیت  ریشهافرادي بود که  ترینبرجستهنیز یکی از  رودلف بولتمان
متخصـص عهـد جدیـد بـود.  ،. او پیش از آنکه یک عالم و الهیدان باشـدکردمیجو وو یهودیت جست

ترین محقق و متخصص عهد جدید در قرن بیستم بود که بـیش از هـر محقـق دیگـري او بزرگ ،درواقع
 ثیرگذاري داشت.أت

 ،جهانی اول شروع شد و بسـیاري از محققـان دسـت از کـار خـود شسـتندکه جنگ  حتی هنگامی
بـر  بولتمـان رفـت.شـمار میبه تحقیقات خود ادامه داد و یکی از پیشگامان نقادي عهد جدید به بولتمان

کـه البتـه در  شـودمیبه سرودهاي آیینی پیش از مسیحیت مـرتبط  مقدمه یوحنا اساساًکه این عقیده بود 
کـه از کتـب ، در مزامیـر سـلیمان تـوانمیایـن مقدمـه را  هاينمونـه. رسـدمیبه منابع گنوسی  ،نهایت
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کـه  کـردمیچنین استدالل  بولتمانمندایی (صابئین) مشاهده کرد.  هاينوشتهو نیز  ،سوداپوکریفایی است
عهـد عتیـق بـه  زیرا مفهوم کلمه خدا در ؛عهد عتیق فهمید هاينوشتهدر پرتو  تواننمییوحنا را  لوگوس

  .)458ـ454 ص ،1386لین، ( یوحناست وگوسلکلی متفاوت از 
اعـم از عهـد عتیـق و سـایر ، یهـودي هاينوشـتهاگر قرار باشد چیـزي را بتـوان در  ،بولتماناز نظر 

یوحنایی مرتبط دانست، حکمت اسـت. گرچـه از نظـر وي حتـی همـین  وگوسلبا  ،یهودي هايهنوشت
 گنوسـیسر از منابع  ،یهودي نداشته و در نهایت هاينوشتهحکمت نیز ریشه در متن مقدس عبري و نیز 

هرگونه ارتباطی هم اگر میان حکمت متن مقدس عبري و کلمه یوحنا یافـت شـود،  ،این. بنابرآوردمیدر
حلقـه  ةاست. مطالعـه دربـار در سنت مشترکی است که همان ناستیسیزم اشریشه انبولتمباز هم از نظر 

 ایـن اعتقـاد اسـت أمنش ،پرستی ایرانییهودیان اسکندریه او را به این باور رسانید که ناستیسیزم و دوگانه
)Endō, 1967, p. 16(.  

و کلمـه مطـروح در آن  یوحنـا مقدمهباور را که  اینبودند نیز  بولتمانکه از شاگردان  ،شوایزرو  بکر
مشترك خـویش  هايیافتهریشه در باورهاي ناستیکی و منجی مذکور در آن دارند، بازسازي نمودند و به 

 أدر میان مسیحان قرون اولیـه نیـز برخـی بـر منشـ .)Ibid( در متون مندایی و مزامیر سلیمان اشاره نمودند
کـه وامـدار  ،یکی از نامدارترین فالسـفه مسـیحیعنوان به هراکلئون. کردندمیکید أت »یوحنا«یونانی کلمه 

در پرتو فلسفه یونان تفسـیر نمـوده و کلمـه را عـالوه بـر  مقدمه یوحنا رامکتب ناستیکی والنتیوس بود، 
. ایـن برداشـت دادمـیتر در فلسفه یونان بودند نیـز تطبیـق که پیش ايمعانی برانطباق بر عیساي منجی، 

کـه ریشـه کلمـه  ،مسـیحی دانـانالهیه او نبود، بلکه در آن دوران بودند بسـیاري از منحصر ب ،هراکلئون
  .)Rasimus, 2010, p. 202( جستندمییوحنا را در فلسفه یونان 

را نچـه آماننـد  ايکلمـهبـاور بـه وجـود  توانمی روشنیهدر میان اقوام پیش از ظهور مسیحیت نیز ب
 سـتا ايکلمـهفـرینش آبر این باور بودند که اصل قدرت  سومریان. یافت ،یوحنا بدان اشاره کرده است

همـان نـام ، فریننـده کلمـهآ. این بدان معنا بود که خـداي گویندمی» سمانیآکلمه «که به آن در اصطالح 
  .)97، ص 1340 ،(کریمر شودمیو آن چیز آفریده  آوردمیبر زبان  ،نظر رامورد

روزگـاري کـه  در ،بابلیـانعقیـده . بهشودمیوت از سومریان مشاهده کلمه با اندکی تفا بابلیانزد اما ن
معنـاي پریشـانی و کـه بـه ،tiamatغاز پدر همـه چیـز بـود و تیامـات آکه در  Apsu اپسوهیچ چیز نبود 

 از ،پدید آوردند. در حقیقـت مومـو را moummouهم آمیخته و مومو خود را در هايآبنظمی است، بی
دنبـال آن همـد و بـآوجـود هبـ لوگـوسآمیزش این دو متولد شد. سپس این قوه ناطقـه پیکـر گرفتـه و 
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در مصر قدیم نیز بسیاري بـر ایـن بـاور بودنـد کـه  .)232، ص 1352 (رامیار، خدایی تولد یافتند هايزوج
ه گرفتـه و خـود کلمه از خـدا سرچشـم ،خدا بوده و هر چیزي به کلمه پایدار است. از نظر ایشان ،کلمه

در  کهن کلمه پس از خدا اقنوم نخست بوده و بـر همـه چیـز پادشـاهی دارد. ،خدا بود. در باور مصریان
این دسـته از  .)همان( شدمیسمانی است و کلمه نامیده آپیش از همه بود و نان جاودانی و  فولویونان نیز 

توان پـذیرفت کـه یوحنـا و خواننـدگانش از نقـش پررنـگ نویسندگان بر این باورند که در نهایت، نمی
رغم اما باید توجه داشـت کـه علـی .)Meyendorff, 1983, p. 32( اندخبر بودهدر فلسفه یونان بی لوگوس

کلـی، مـدعی  طوربه، اندداران این نظریه از این مسئله غفلت ورزیدهوجود شواهد قوي این نظریه، طرف
 انی بوده و به خداوند منسوب است.هستند که کتب مقدس آسم

  وحنايل يا بخشی از انجيعدم اعتبار تمام 
 انجیلـیتنهـا  ،اینکـهبر  عالوهمتفاوت است.  بسیار دیگر انجیلبا سه  ،چهارم انجیلباید توجه داشت که 

 انجیـلو مطالب، با سـه  ترکیبنگارش،  سبک، از نظر کندمی ترویجرا » خدایی عیسی« الهیات کهاست 
 کـه شـودمی یافتمثلی وجود ندارد و در آن فقط هفت معجزه  هیچ، انجیل اینمتفاوت است. در  دیگر

شـخص  ةعمومـاً دربـار ،انجیـل ایـندر  عیسـیباشد. سخنان نمی مذکور دیگريدر جاي  ،پنج مورد آن
 هبـارایندر  ولـف کـري. )205 ، ص1 ، ج1362 ،تنـی( ملکـوتنه امور اخالقی مربوط بـه  ،خودش است
از محتویـات  %8ها دارد و فقـط انجیل منسوب به یوحنا، تقریباً اختالف کلی با سایر انجیل«نوشته است: 

  .)25، ص1348، فلو( »ها آمده استآن، یادآور مطالبی است که در سایر انجیل
نویسـنده  ةدربـار تواننمیبسیاري را متقاعد کرده که  ،اختالفات فراوانی که در این انجیل وجود دارد

ال کـه ؤپاسخ به ایـن سـ«متذکر شده است:  فهیم عزیزکه این انجیل هم با قطع و یقین سخن راند، چنان
اي را بـه آن بررسـی و تحقیـق گسـترده پاسخچه کسی و چه زمانی این انجیل را نوشته، مشکل است و 

دانـد چـه کسـی ایـن نمی هیچ کـس ،شود که غیر از خداي یگانهطلبد و غالباً به این عبارت ختم میمی
 .)546تا، ص بی، عزیز( »انجیل را نوشته است

دسـت یوحنـاي هاز قرن نوزدهم به بعد اعتقاد سنتی کلیسا مبنی بر نوشته شدن این انجیـل بـ ،واقعدر
ل را نوشـته اسـت، یاین انج زبديگرچه تا پیش از آن، اینکه یوحناي رسول پسر  .ال رفتؤسزیر ،رسول

ران نظریه جعل تمام یا قسمتی از این انجیل و صـحیح ادطرف .)همان( یان مسیحیان بودباوري رایج در م
دو  عمـدتاً ،معتقدند که براي انتساب ایـن انجیـل بـه یوحنـا ،نبودن انتساب این انجیل به یوحناي رسول
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از درون همـین کتـاب اقامـه شـده و دلیـل  ،یک دلیـل .دلیل جدي وجود دارد که هر دو مخدوش است
  خارجی است. ،دیگر

 ،بـاب ایننمود. در آخر به او محبت می عیسی کهآمده است  میاندر باب آخر، از شاگردي سخن به 
بـا . )24: 21(یوحنـا،  »و این شاگردي است که به این چیزهـا شـهادت داد و اینهـا را نوشـت«آمده است: 

پسـر  یوحنـاهمـان  ،شـاگرد محبـوب ایـن کهد یآمی، به دست دیگر ناجیلاو  یوحنا انجیلبررسی خود 
باب آخر، بعداً و به دسـت شـخص دیگـري « :معتقدند بسیاريکه  اینجاست مشکلاما  .زبدي بوده است
 .)27 ، ص1377رابرتسون، ( »نوشته شده است

 180در حـدود سـال  ایرنئـوس کـهشـهادتی اسـت  ،است نویسنده یوحنا گویدمی که دیگري دلیل
 .کنـدمینقل ، بود یوحناو شاگرد  زیستهمیکه در اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم ، کارپپلیاز  ،میالدي

 ایـندانشـمندان  .)547 ص، تابیعزیز، ( چهارم است انجیل نویسنده حواري یوحناي کهاست  اینشهادت 
؛ چـون قبـل از او و در اواسـط کردتوان اعتماد نمی ایرنئوس: به شهادت گویندمیو  ه،درکرد  نیزرا  دلیل

از  ذکـري هـیچامـا  ،ی نوشـتهدربـاره او مطـالبرسول سخن گفته و  یوحناي، از ژوستین شهیدقرن دوم 
 ،چهـارم انجیـل نویسـندهدهنـد. پـس را به او نسبت می مکاشفه کتاب کهحالیاست. در نکردهاو  انجیل
  .)551 صتا، ، بیزعزی( رسول است یوحناياز  غیرفردي 

معـروف بـود، زنـدگی  پیـر یوحنـايبه  که ،دیگر یوحناي یک ،افسس، در ندعتقدم نامحققبرخی از 
چهـارم را  انجیـل کـهو او اسـت  کـردمیدر آن شهر زنـدگی  یوحنا یکواقع در :گویندمی. آنها کردمی

  .)Cross, 1954, p. 731( است گردیدهرسول مشتبه  یوحناينوشته و بعداً با 
 دیگـر انجیـلانـدازه بـا سـه  ایـنبـه  انجیـل ایـنچرا  کهاست  اینانتساب،  اینبراي رد  دیگر دلیل

انـدازه  ایـناند و معتبر هم هسـتند، ماجرا بوده یکشاهد  که ،دو نفر کهتوان گفت می آیامتفاوت است؟ 
  .)550 ص ،تا، بیعزیز( ؟اندنقل کردهمتفاوت 

کـه بـه گفتـه عهـد حالیدر .است یونانیفلسفی و  مضامیناز  سرشارچهارم  انجیل نکهایشاهد دیگر 
 انجیـل ایـن نویسـندهتواند او نمی ،بنابراین .سواد بوده استفردي عامی و بی یوحنا، )13: 4(اعمال  جدید
نسـبت  ،مقـدس کتاببسیاري از محققان  کهب شده موج ،ادله و شواهد این. )551 ص، تـابیعزیز، ( باشد
  .)229، ص 5، ج 1990 ،الهوتیینال جماعۀ من( نپذیرند یوحنارا به  انجیل این

اشاره نموده و آن را از دالیل رد ایـن انجیـل عنـوان  لوگوسمستقیم به طور بهجالب اینکه برخی نیز 
 .).Whitelaw, 1993, P. vi( کنندمی
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. وي بـر اندشـدهکلی دگرگـون رخ داده و معانی به هاییتحریفدر این انجیل  :نیز معتقد است ارمن
له جـدا از ئایـن مسـ .نوشته یوحناي انجیل نگـار باشـد تواندنمی ،این باور است که مقدمه انجیل چهارم

و  دهـدمیآنچـه در ایـن مقدمـه رخ  ،خوبی هویداست. بنابراینهاز سبک نگارش ب ،محتویات این مقدمه
از دیـدگاه نویسـنده دیگـري  توانـدمیشـنی روه، بـشودنمیدر هیچ جاي دیگري از کتاب مقدس واقع 

به شـواهد تـاریخی نیـز  ،یید دیدگاه خویشأوي در ت. )Ehrman, 2008, p. 172-173( نشات گرفته باشد
تـاریخی و  هـايگزارهبـا اسـتناد بـا  ،بارت ارمـن. کندمیتمسک جسته و نظریه خویش را مستدل 

یک انسـان و  بسیاري عیسی را صرفاً ،کنستانتینرجوع به متون کهن به این نتیجه رسید که تا زمان 
دیگر نیـز او را خـدا  برخی دانستند.میبرخی او را هم انسان و هم خدا  .فرستاده خدا می پنداشتند

اینکه انجیل یوحنا را بتوان به یوحناي رسول منسـوب نمـود، از نظـر  ،نتیجهدر. )Ibid, p. 182( دانستندمی
  نیز امري دشوار است. ارمن
تـوان از دو جهـت مـورد نقـد این نکته را نباید از نظر دور داشت که این نظریه را مـی ،هزمینر این د

تنها راجـع بـه آن بحثـی نـدارد، کلمه نپرداخته و نه أبه ریشه و منش این نظریه اساساً ،یکی اینکه :قرار داد
دینـی و نظریـه شـواهد دروننکه در این ایبرد. دیگر ال میؤسقسمت بزرگی از کتاب مقدس را زیر بلکه

 هاي قدیمی کتاب مقدس نادیده انگاشته شده است.وجود نسخه

  لون اسکندرانیير از فيثأوحنا و تيکلمه 
سـال پـس از مـیالد از  45سال قبل از میالد به دنیا آمد و حـدود  20یهودي حدود یا  ی،فیلون اسکندران

اي که در نزاعی کـه میـان گونهبه ،ممتازي داشتزمان حیات خود، میان یهودیان موقعیت  يدنیا رفت. و
 ،فیلـونگرفت، او در جایگاه سفیر یهودیان به دربار رم عزیمت کـرد. یهودیان و حکومت وابسته به رم در

ران ادیـان سـامی بـر جـاي فکـی بـر متشـگرفثیر أنام دوره افالطونی میانه است که تـهیکی از متفکران ب
آن  فیلـوندها از سوي متفکران ادیان ابراهیمی مطرح شد، نخستین بـار گذاشت. بسیاري از مسائلی که بع

تبار تاریخ فلسفه، تفکر غالب و حاکم بر قـرن اول تـا ، مورخ امریکایی یهوديولفسن .را ارائه کرده است
را  لوگـوسگزارشـی کوتـاه از نقـش  .را تفکر دینی یا فیلونی خوانده اسـت ادیان ابراهیمی قرن هفدهم

  گونه ارائه کرده است:این ولفسن
شکلی که از سوفیا در آثار فیلون ارائه شده بسیار شبیه لوگوس اوست. هیچ فرق مشخصی بین آنها ترسیم 

 دهدمی... فیلون حتی توضیح  .)218، ص 1380(استید،کنند میو هردو نیاز به یک واسطه را منعکس  شودنمی
. )219(همان، ص  نث است، اما یک شخص مذکر استؤم ايرغم اینکه به لحاظ دستوري کلمهبهکه سوفیا 
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(همان، ص  تر خداست... برخالف پسر بزرگتر او لوگوسکند که جهان پسر جوانفیلون در یک فقره ادعا می
و گذر از ماده به جهان مادي که شاید از یک نفس کیهانی  کندمی. فیلون مدام لوگوس را با مثل مرتبط )240

  .)241(همان، ص  ، چندان مشکل نیستخواندمیفیلون آن را پسر حیات گرفته است که 
آن  هاينارسـایی، از دادمـیاي براي کتاب مقدس نشـان پشتوانهعنوان به با همه اقبالی که به فلسفه فیلون

کتـاب مقـدس در  هايآموزهبسیاري است که با  هايآموزهکه فلسفه حاوي  دانستمینیز غافل نبود. او 
محکـوم  ،دانـدمیخاطر آنکه انسان را معیـار همـه چیـز هرا ب پروتاگوراسوي  ،لامثبراي  .تعارض است

صـراحت بـههرگـز  ،کـهحـالیدر .کنـدمی بیـانشواهدي را از کتاب مقـدس  ،یید نظر خودأکرده و در ت
مقـدس  تا آنها را با کتاب بخشدمی، بلکه همواره به تعالیم او معناي جدیدي کندنمیرا محکوم  افالطون
تلقـی دلیـل  هنیـز رواقیـان را بـ وم عـالم دَاعتقاد بـه قِـ ه دلیلرا ب ارسطو، فیلونو سازگار کند.  همخوان

ییـد محکومیـت ایـن أدر اینجـا نیـز در ت .کنـدمیشان از خدا و اعتقادشان به تقـدیر محکـوم گرایانمادي
 دهـدمیهاي خـود نشـان در همه نوشته ،سواز یک گرچه؛ آوردمیشواهدي را از کتاب مقدس  ،هاآموزه

 ،درسـت فالسـفه را مطـرح کـرده اسـت، امـا از سـوي دیگـر هايدیـدگاهکه کتاب مقـدس پیشـاپیش 
  .کندمینادرست فالسفه را محکوم  هايدیدگاهکه چگونه کتاب مقدس پیشاپیش  سازدمیخاطرنشان 

نادرسـت بسـیاري اسـت،  هايدیـدگاهعالوه بـر اینکـه حـاوي  که فلسفه کندمیهمچنین بیان  يو
سـبب محـدودیت بـهمعتقد است که فالسفه  يما را به معرفت حقیقی امور برساند. و تواندنمیتنهایی به

ییـد ایـن أدر ت يیک از مسایل مهم، همنوایی و اجماع داشته باشـند. ودر هیچ توانندنمی ،معرفت بشري
سرشت نفـس انسـانی و جهـان، ماهیـت  وماهیت  أنشمتباین آنها را در باب م هايدیدگاهویژه هب ،مطلب

  .)36، ص 1390(ولفسون،  کندمی بیانچینش و حرکت اجرام سماوي  ةمعرفت بشري و نحو
سنت یهـوديِ پـس از کتـاب  ،طور کلی حکمت ازلیه، حکمت ازلی کتاب امثال و بفیلوندر فلسفه 

، همچون حکمت کتاب حکمـت فیلونلوگوس . شودمیخوانده  »لوگوس«تنها حکمت، بلکه مقدس، نه
دو مرحله پیش از آفرینش جهان و یک مرحله پس از آفـرینش  :سلیمان، داراي سه مرحله وجودي است

فکر خدا وجـود داشـت. در مرحلـه دوم، خـدا پـیش از عنوان به از ازل لوگوس ،آن است. نخست اینکه
رید و آن را عنوان یک وسـیله و بلکـه مادي آفغیرواقعی  دیک موجوعنوان به را لوگوس ،آفرینش جهان

را در آن  لوگـوسمرحله سوم، خدا همراه با آفرینش جهان،  درکار برد. هنوعی طرح، در آفرینش جهان ب
کنـد میعمـل ابزار مشیت الهی در همه اجزاي آن عنوان به حال در جهان، لوگوس، یعنی لوگوسنهاد و 

)K. Flinn, 2007, p. 517(.  ازلـی غیرمـادي، موجـود غیرمـادي  لوگـوس، عالوه بر ایـن ونفیلاما از نظر
 ،فرینش جهان و در شباهت نوعی مثال منطوي در لوگوس وجود داشت کـه نـه ازلـیآدیگري همراه با 
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 وظیفـهکه  شودمیخدا یا روح الهی نامیده  روحغیرمادي حادث  ،بلکه حادث و مخلوق بود. این موجود
نیـز خوانـده » روح نبوي« رو،ازاین .عمل کند هاانسانوسیله ارتباط نبوي خدا با عنوان به ن است کهآن ای
  .)202، ص 1390(ولفسون،  شودمی

 ،آبـاي کلیسـا و نیـز آثـار پـولسهـاي و رسـاله انجیل یوحناویژه بهبر عهد جدید  فیلونثیر أت ةدربار
 هـايتفاوتو  هاشـباهتبیـان  و مقاالت متعددي نوشته شده است. هر کس از منظر خاصی به هاکتاب
و  دانـانالهیها را در ایـن خصـوص . برخی از دیدگاهاندپرداختهشده هاي افراد یادبا دیدگاه ،فیلونافکار 

 و آثـار دیویـد رونیـا ، کتـاباندپرداختهکه به این مهم  . از میان آثار بسیارياندکردهفیلسوفان غربی ارائه 
و مقـاالت  هاکتاببر سایر  ،در آثار مسیحیت اولیه فیلونبا عنوان  رونیا. مزیت کتاب گشاستراه ولفسن

که در صـدها کتـاب و مقالـه بایـد جسـت، در اختیـار  ،مهم را هايدیدگاهاز  ايخالصهدر این است که 
  .دهدمیخواننده قرار 

مسـیحی را ثـار آدر مسـیحیت و  فیلـونکـه ردپـاي  داردمیاین دیدگاه را ابراز  خود در کتاب رونیا
ر منـابع مسـیحی مشـاهده سـایپدران کلیسـا و  هاينامهشهادتویژه در هب، صورت رو به رشدبه توانمی

کـه از او در تـاریخ مسـیحیت شـده  هـاییقولنقـل ةدربار توانمیبر مسیحیت را  فیلوننمود. شدت اثر 
گفتـه شـده کـه  فیلـون ةکه دربار کندمینقل  یوسبیوساز  رونیا نمونه،براي  .خوبی مشاهده کردهب ،است

 .)Runia, 1993, p. 4( رفته است پترسقدیس در رم به مالقات  کالدیوسدر زمان حکومت امپراتور 
در ابتدا لوگوس بود و لوگوس با خدا بـود و «یعنی تنها آیه نخست انجیل یوحنا نه :معتقد است رونیا

بلکـه تمـامی مقدمـه، یـادآور  ،استفاده کرده اسـتجاي کلمه، از واژه لوگوس هب رونیا »لوگوس خدا بود
  .)Ibid, p. 78-79( است لوگوسدر باب  فیلون هايایده

محقق سرشناس پروتسـتان ولـزي اسـت و ایـده  که ،)Charles Harold Dodd( چارلز هارولد داد
  راجـع ايگسـتردهرا توسـعه و ترقـی داد، تحقیـق  )Realized Eschatology( آخرالزمان محقـق شـده

  نـامهکـه در اثـرش بـ ،بر انجیل چهارم انجـام داده اسـت. ایـن تحقیقـات فیلون اسکندرانیثیر أبه ت
The Interpretation Of The Fourth Gospel  ،گرفتـه اسـت. در انجیل را نیز پی هايزمینهو  هاریشهثبت شده

او سه زمینه اصـلی را  ،حقیقتنشان شده است. در خاطر یوحناو  فیلونسه وجه تشابه را میان  ،مقدمه او
. نخسـتین ایـن اندداشـتهاستفاده یوحنـا در حقیقـت آبشـخوري فیلـونی مواد مورد ،کرده که در آنها بیان

اسـتفاده  ،کار رفتهههر دو اثر ب نمادي که در ترینمحورياستفاده از زبان نمادین و سمبلیک است.  ،موارد
و هـم  نفیلـوشـناخت خداسـت. هـم  ،ن است. دومـین نکتـهاز تمثیل نور براي ارتباط میان خدا و انسا
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واالتـرین برکـت انسـان  أبر این نکته که شناخت خدا سرانجام انسان و منش، چارلز دادنگار از نظر انجیل
در  داد. انـدگرفتهنیز در این مورد از زبان عبادت و عشق و ایمان بهـره  دو هر. اندکردهکید أت ،خواهد بود

 از لوگوس فیلونسازد که ترین قسمت آموزه لوگوس را یادآور شده و خاطرنشان میسومین و مهم
عنوان به لوگوسگذار بوده و این دو در ارتباط با هم هستند. نخست نقش اثردو بعد بر کلمه یوحنا 

. شودمیشناخته  لوگوسو از خالل  لوگوسخدا نیز با  ،واسطه بین خدا و جهان است. در حقیقت
را در یکی از مصادیقش با انسان کامـل  لوگوس فیلونآنجاست که  لوگوسله مربوط به ئدومین مس

نگـار نیـز بـدان تمسـک جسـته اسـت. همان مقامی است که یوحناي انجیل این دقیقاً .پنداردمی همسان
 فیلـون» انسـان حقیقـی«مقصـودش را برسـاند، از » پسـر انسـان«عوض اینکه با عبارت آرامی  در یوحنا
  ه کرده است.استفاد

کیـد أکه خودش تنیز اشاره کرده، اما چنان فیلونو  یوحنامیان  یئبه برخی از اختالفات جز دادگرچه 
مشـهود اسـت.  او انجیـل هايقسـمتتنها در باب کلمه، بلکه در سایر نه ،فیلونگیري یوحنا از وام ،دارد
ثر از أو یوحنـا را متـ کاهدمی فیلونثیرپذیري یوحنا از أکمی از اصرار بر ت ،رودمیچه به پیش هر دادالبته 
  .)Dodd, 1953, p. 69-71( داندمییا هر یهودي هلنی دیگر و نیز عهد قدیم  فیلون

 ةدربـار ايویـژهترین اندیشمندان و فالسفه دین، تئوري ترین و بنامیکی از بزرگعنوان به نیز ولفسن
مسـیحاي موعـود، بنابـه عنوان بـه ،عیسـیولفسـن ر یوحنا ارائه کرده است. بـه نظـر ب فیلونثیرگذاري أت

نه اینکـه مولـود خـدا باشـد.  ،نخستین گزارشات مربوط به زندگی او همچون هر بشر دیگري متولد شد
با توجه به سنت یهودي، مفهوم مسیح ازلی را کـه وي او را حکمـت و  پولسزمانی که  ،به همین ترتیب

خواند، مطرح کرد و زمانی که یوحنا آن مفهوم مسـیح ازلـی را پـذیرفت و آن را بـه س خدا میالقدروح
، ماننـد احتمـاالً لوگـوسالقدس یـا تغییر نام داد، آن مسیح ازلی یا حکمت یا روح »فیلونی لوگوس«لفظ 

 پـولسکـه  ،ههاي پسر و نخسـت زاداو و واژه ،نه مولود ،آنچه در آیین یهود مطرح بود، مخلوق خدا بود
اما بـا پـذیرش  .رفتندکار میهبرد، به معنایی مجازي بکار میهکه یوحنا ب ،برد و تعبیر یگانه مولودکار میهب

که در مورد مسیح متولد شده زمینی ویژگی یـک پـدر  ،آساي عیسی، خداي مسیحیعمومی تولد معجزه
ترتیـب دیگـر بـدین لوگـوسخود گرفت، در مورد مسیح ازلی آسمانی نیز به یک پدر تبدیل شـد. ه را ب

معنـاي دقیـق کلمـه پدیـد آمـد و پسـر، نخسـت زاده و یگانـه مولـود نامیـده شـد... خلق نشد، بلکه به
لـود به مو ،به مسیح ازلی تغییر یافت، از مخلوق خدا بودن لوگوس فیلوندر مسیحیت وقتی  ،ترتیببدین

  .)327، ص 1390(ولفسون،  خدا تبدیل شد
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در قالـب فلسـفه فیلـونی، اصـطالح  پـولسبه نظر ولفسن، یوحنا با بازنویسـی طـرح مسـیحِ ازلـی 
هـا در ابتدا خدا آسـمان«به این صورت که  ؛کرد پولس »القدسروح«یا  »حکمت«را جایگزین  »لوگوس«

معنـاي بلکـه بـه ،معناي آفرینش ایـن جهـان مشـهود مـاهگونه تفسیر کرد که نه برا این» و زمین را آفرید
 لوگـوس ۀمایجهانی که مقدم بر این جهان محسوس است و محتوا و درون ؛آفرینش جهان معقول است

 ؛که ظرف جهان معقول است، در ابتدا آفریـده شـد لوگوس، فیلونبه نظر  ،رواینو همسان با آن است. از
یوحنا هنگامی که مقدمه خود را به تقلیـد از  ،اینوجود آمد. بنابرهب یعنی پیش از آفرینش جهان محسوس

» در ابتـدا کلمـه بـود«تفسیر کرده بود، نوشـت آن را عبـارت  فیلونگونه که سفر آفرینش آن آیهنخستین 
» وجـود داشـت« ، صـرفاً»بـود«یعنـی » هـن«منظورش از  فیلونآغاز کرد. اینکه آیا او تا حدي بر خالف 

» به وجود آمـد«منظور او  فیلونکه در معناي عرفی یونان چنین است، یا اینکه درست همانند ناست، چنا
است کـه ابـاء کلیسـا نیـز در بـاب آن  ايلهئمستواند چنین باشد، می ،اي عبري استاست که چون واژه

  .)202، ص همان( نظر دارنداختالف
ثر از أتنهـا یوحنـا را در ایـن کـاربري متـبه این مقدار هم بسنده نکرده و نه ولفسنجالب اینکه 

براي این ادعـاي  ولفسن. کندمی، بلکه به فهم او حمله نموده و او را به بدفهمی متهم داندمی فیلون
در اثبـات  يو ابـاء کلیسـا یافتـه اسـت. و پـولس، فیلونشواهدي نیز از میان سخنان یوحنا،  ،خود

 پـولس "ازلـی مسـیح"و  فیلوننظر مورد لوگوسا در انجیل یوحن«چنین آورده است:  خود مدعاي
واسـطه او همـه چیـز هآفرینش و همان کسی است که ب وسیله لوگوسو این  اندشدهیکی انگاشته 

و مسیح ازلی  فیلوندر اندیشه  لوگوساما باید دانست که در این یکی انگاشتن  ».آفریده شده است
مسـائلی کـه آبـاء کلیسـا  ؛ها پرداخته نشده استمسائلی وجود دارد که در انجیل یوحنا بدان پولس
آغـاز  ژوسـتین شـهیده ایشان در این مورد بـا لآبایی که سرسلس ،اندها توجه خاص نشان دادهبدان
  .)39ـ38، ص 1384(مک گراث، گردد می

اي اسـت کـه و مسـیح ازلـی لوگوساز  پولسو  فیلوناختالف مراد شود اینکه مطرح میاي که نکته
مسیح ازلی جایگاه عـالم معقـول دانسـته  ،فیلونزیرا نزد  ؛یکی کرده است خود آن دو را در انجیلیوحنا 

  شود و عالم معقول نیز متشکل از مثل است.می
کردنـد. له توجه داشتند و به مثل افالطونی نیـز اشـاره مـیئبه این مس ،اما آباي کلیسا برخالف یوحنا

ثـل ، ماز ایـن تفاسـیر، تفسـیر ارسـطویی بـود. بنـا بـه ایـن تفسـیر یکی :ل سه تفسیر داشتندثُایشان از مُ
مثـال خیـر بـا خـدا  یعنی ؛هامادي قائم به ذاتی هستند که البته یکی از این مثالافالطونی، موجودات غیر
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ل موجوداتی واقعـی نیسـتند، ثُمُ ،از آن سخن گفت آلبینوسکه ابتدا  ،یکی است. بر اساس تفسیر دیگري
ل کـه ثُـاسـت، مُـ فیلـونکـه همـان تفسـیر  ،هـاي خـدا هسـتند. بنـابر سـومین تفسـیراندیشهبلکه تنها 

 ،قرار دارند، دو مرحله وجـودي متـوالی دارنـد، نخسـت لوگوسدهنده عالم معقول هستند و در تشکیل
  مثابه موجودات واقعی که مخلوق خدا هستند.مثابه اندیشه خدا و سپس بهبه

امـا  سـت.درستی روشن نیبه ،از میان عباراتی که به وي منسوب است وستینژل نزد ثُـمعناي دقیق مُ
مسـیحی در  لوگـوساسـت،  فیلـوننظر بـا هم که ظاهراً ،ایرنئوستر است. از نظر روشن ،ایرنئوسنظر 

دانـد. وي درون خود حاوي جهان معقول مثل است که وي آن را نمونه و صورت این جهان مخلوق می
کـه آنجـاییالی وجودي جداي از خدا ندارد و از ذات خدا آفریده شده است. البته ازجهان مث استمعتقد 

ل را در ثُـلوگوس است، مُـ ،یک مسیحی معتقد بود که تنها چیزي که از ذات خدا آفریده شدهعنوان به او
  .)1374 ایلخانی،( کندیکسان می لوگوسقرار داده و آنها را با  لوگوس

دانسـت اي مـیل را یک مرحلهثُـو مُ لوگوساختالف داشت: یکی اینکه  فیلونبا  ،البته او در دو نکته
خالف دانسـت، بـرل موجـود در آن را موجـود در خـدا مـیثُـرا خدا دانسته و مُـ لوگوس ،و دوم اینکه

  .دانستمیاي مرحلهو آن را دو دانستنمیاش خدا را در دومین مرحله وجودي لوگوسکه  ،فیلون
ل دو مرحله وجودي داشـتند. ثُمُ ،در این باب پیروي کرده است. از نظر او فیلوناز نظریه  ترتولیان اما

واسـطه او طـرح و تـدبیر شـده بودنـد و پـیش از هوسیله خدا همراه با کلمه یا بهب کهل ثُمُ ،نخست اینکه
 ،مـان ذهـن اوسـتایـن عقـل ه« ترتولیـانآفرینش جهان در خود خدا یا در عقل خدا بودند. بـه گفتـه 

  .)1362(معتمدي، عبدي،  »خوانیمنامند و ما کلمه را با این لفظ میمی لوگوسیونانیان آن را 
خدا یا در عقـل خـدا بودنـد، دِ ینش جهان در خورگوید که پیش از آفمی ترتولیان کهزمانی  ،بنابراین

واسطه آن خدا آنهـا را طـرح هیا بمنظورش این است که آنها در آن هنگام در کلمه بودند که به همراه آن 
  .(همان)د و تدبیر کرده بود و کلمه با خدا یکی بو

کـه در ذهـن یـا کلمـه خـدا  ،لثُـخدا همین که اراده کرد تا جهان مرئی را مطابق مُـ ،دوم اینکه
کـه در آن منطـوي  ،را نیزل ثُـمُبیافریند، نخست خود کلمه را ایجاد کرد و البته خدا با کلمه،  ،بودند
  وجود آورد.هب ،بودند

دهنده تشکیل لثُـمُاست، معتقد بود که  فیلونمطابق با دیدگاه  با دیدگاهی کامالً کلمنتاما 
 لوگـوسمثابـه یـک مکـان جـاي دارد. ایـن به ،مسیحی لثُـمُاند و عالم معقول در عالم معقول

امـا در  ،آن بـا خـدا یکـی اسـتمرحله وجودي است که در نخستین مرحله مسیحی داراي دو
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 ،هسـتند لوگـوسنیـز کـه در  لثُـمُ ،وار و متمایز است. بنابرایندومین مرحله وجودي شخص
  داراي همان دو مرحله وجودي هستند.

له پرداختـه اسـت، ئخالف دیگر اندیشمندان مسیحی، در جاهاي مختلفی به طرح این مسـبر ،اریگن
جا با طرح پرسـش در یک يوکرده است. دست و پنجه نرم می لهئگویی در سراسر عمر خود با این مس

قـرار  لوگـوسکه در سخنان عیسی وجود دارد، مایل بود که آن جهان را خـارج از  ،»جهان دیگر« ةدربار
در  لثُـمُـپـردازد کـه آیـا به طرح این پرسش می ،سکلسودر رد  ۀ خوددهد. او در فقره دیگري در رسال

تفسـیرش بـر  کند. در دو فقـره دیگـر درپاسخ رها میاین پرسش را بیوي  ؟جاي دارند یا خیر لوگوس
جاي دهد. در سه فقـره نیـز  لوگوسجیل یوحنا همین پرسش را طرح کرده و تمایل دارد که آنها را در نا

  .)34، ص 1386فرولیش، فیلیپ و ( قرار دارند لوگوسدر  لثُـمُگوید که در جاي دیگري می
شـود کـه انـد و گفتـه مـیمسیحی یکسان تلقی شده لوگوسو  لثُـمُعالم معقول  ،آگوستیندر نظر 

ایـن  .مسیحی قائل نبود لوگوسافالطونی و  لثُـمُهیچ تمایزي میان عالم  آگوستیندر خدا هستند.  لثُـمُ
هـاي میـان صـدد شـمارش تفـاوتآنجاکـه وي در ؛شـودخوبی روشن میهاو ب اعترافاتله از کتاب ئمس

  .)287، ص 1390(ولفسون،  »آوردنمیافالطونی است و ذکري از هیچ تفاوتی به میان ل ثُـمُو عالم  لوگوس
فیلـونی را  هاياندیشـهثیر أ، نیز تـمندنظام، استاد معاصر الهیات تاریخی و الهیات ولفهارت پانن برگ

کـه  ،خـدا و انسـان عیسـی،. وي در کتـاب دانـدنمیویژه مقدمه یوحنا بعید هب ،یوحنایی هاينوشتهبر 
شناسی پرداخته است و در مـورد به آموزه عیسی مسیح یا مسیح ،رودمیشمار هاثر الهیاتی وي ب ترینمهم

در  ،در ایـن اثـر يبا توجه به تاریخ و الهیـات بحـث کـرده اسـت. و ،هار آموزهسایرستاخیز و تجسد و 
حکمـت « مفهـومیالهی نیـز قلمزنـی نمـوده و آن را بـیش از همـه در چـارچوب  لوگوسمورد مفهوم 

 هـايمنجیدر  ۀیوحنا ریشـ لوگوسکه را این ادعا  ،پانن برگثار. آر سایتا  داندمیدر عهد عتیق » مجسم
 لوگـوسنپذیرفته و آن را پس از حکمت یهـودي وامـدار مفهـوم  ،گنوسی پیش از مسیحیت داشته باشد

  .داندمی فیلونار ثآمطروحه در 
 لوگـوسثیر از حکمـت مجسـم و أله یعنی تئیک از دو مسصراحت هیچبه ،پانن برگالبته 

 بر کلمه یوحنا سخن رانـده ،ثیر این دو اندیشهأ، بلکه با زبان احتمال از تکندنمیفیلون را بیان 
  .)Pannenberg, 2nd Ed, 1977, p. 160( است

و  ولفسـونگونه کـه به شواهد مستند شده و همان ،شده بیانهایی که این نظریه بیش از دیگر دیدگاه
را در ورود  فیلـونیعنـی  ،با توجه به اینکه نقش یک مـتکلم و فیلسـوف ،انددین ذکر کرده ۀر فالسفسای

  از مقبولیت بیشتري برخوردار است. ،این واژه به کتاب مقدس پررنگ کرده
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  وحنايم و کلمه يعهد قد
کرده، در حقیقت بازگشت به عهـد  بیان خود انجیل مقدمهدر  یوحناکه  ايکلمهبسیاري بر این باورند که 

برخـی از  ،ت گرفتـه باشـد. بـراي ایـن مـدعاأکه کلمه از فلسفه یونان نشـ پذیرندنمیقدیم است. ایشان 
در فلسـفه  لوگـوسه ویـژهفالسـفه، بـ یوحنا و لوگـوسها و تمایزات میان کلمه ایشان به وجود تفاوت

  گونه برشمرد:این توانمیرواقی، اشاره کرده اند. سه نکته از این امتیازات را 
برخالف فلسفه رواقی همسان و برابر نیسـتند؛ زیـرا  لوگوس و تئوسدر انجیل یوحنا  ،نخست اینکه

یوحنـا  اما براسـاس .همان خداست و لوگوسهمه چیز یک کل و تمامیت ساده است  ،رواقی ۀدر فلسف
یوحنا خبر از وجـود شـکلی از جمـع و کثـرت  ،اینکلمه با خدا بود. بنابر ،کلمه خدا بود و در عین حال

  که کلمه و خدا یک چیز هستند. رودمیو به نبرد این عقیده  دهدمیدر خانواده خدایی 
ف آنچـه رواقی امري اعلـی و انتزاعـی اسـت، بـرخال لوگوسایشان بر این باورند که  ،عالوه بر این

  ی نیست.ییک ایده ماورا منظور یوحنا بوده که در البالي وقایع تاریخی خفته و صرفاً
 زبديهمان یوحنا فرزند  ،که اگر یوحناي نگارنده انجیل کنندمیایشان در نهایت به این دلیل تمسک 

باشد که یک یهودي فلسطینی است، چارچوب مفهومی یهودي باید بر مفاهیم ایـن کتـاب غالـب باشـد، 
  .)Köstenberger, 2002, p. 52( گونه استاین شود،میکه در موارد بسیار دیگري که در این کتاب دیده چنان

عت و نیـز ابتـداي یتاریخی و الهیاتی میان عیسی و موسی، کلمه و شـر هاییشباهتگروهی با یافتن 
در مقدمـه  ،صدد اثبات مدعاي خویش و اسناد کلمه به عهد قدیم هستند. از نظر ایشـانکتاب پیدایش در

که عیسی مسیح کلمه ازلی است کـه تجسـد یافتـه اسـت و  دهدمیانجیل یوحنا، وي به خواننده اطالع 
گرفتـه کـه بـا تجسـد کلمـه ت أزندگی، نوربخشی و الوهیت نسبی او از داستان مقبول خداي غیبی نشـ

 شـودمیکامل  ،تر توسط موسی با شریعت آمده بودموهبتی که پیش ،مکشوف شده است. در این داستان
)Moloney, 1998, v4, p. 34(.  

نخسـت کتـاب پیـدایش و  ۀیک همانندي بین آیـ ،که در آیه نخست آمده است ،»کلمه«اما نخستین 
کـه حتـی زمـانی کـه هنـوز  کندمینویسنده انجیل چهارم اعالن  ،. در حقیقتکندمیابتداي یوحنا ایجاد 

وجود داشت. این بدان معناست که کلمـه پـیش از داسـتان انسـان وجـود » کلمه« ،چیزي خلق نشده بود
  .)Ibid, p. 35( بلکه در ارتباط با خدا بوده است ،خاطر خودش نبودههب ،این وجود .داشته است

خلقـت از طریـق کلمـه  .شود که کلمه پیش از خلقت بـا خـدا بـودیبیان م ،در مقدمه انجیل چهارم
منان قابل باور است، عیسی تجسـد خداسـت، کلمـه جسـد شـده ؤانجام شده است، نسبت الهی براي م
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 ،با نگاهی اجمالی به ابتداي کتاب پیـدایش ،اینبنابر. )Ibid, p. 41( است و با خدا در الوهیت شریک است
این همانندي براي این دسـته از محققـان قابـل  ، ذیل آیه دو و سه)1319(میلر،  ر شده،نیز متذک میلرکه چنان

  :گویدمیدر تبیین این نظر  میلراثبات است. 
ـین را آفریـد«ست به نخستین آیه کتاب مقدس ا ايلفظ ابتدا اشاره ... کلمـه را »در ابتدا خدا آسمان و زم

موجودات و کائنات کـه در فضـاي الیتنـاهی وجـود دارنـد ابتدا و آغازي نبوده است. هنگامی که تمام 
زیرا کلمه جاودانی بود. تعبیر و تفسیري که حکمت در کتاب امثـال  ؛کلمه وجود داشت ،شدندآفریده می

کنـد... کلمـه را در یونـانی لوگـوس کلمه جاودانی خدا مصداق پیدا می ةدربار ،شودبراي خود قائل می
ـتهگویند که هم به معنی عقل ا هـاي خـود ست و هم کالم و سخن. فالسفه یونانی این را در آثـار و نوش
را در اینجـا  باشند. اما یوحنا آنکار بردند که حافظ انتظام و ترتیب در دنیا میهبراي تسمیه اصول اساسی ب

ی از خـدایان این نیست که کلمه یک ،برد... منظور از این آیهکار میهدهنده خداي نادیده بمنزله نام تجلیهب
زیرا خدا یکی است، همچنین منظور این نیست که کلمه شامل تمـام چیزهـایی اسـت کـه در خـدا ؛ بود

ـتند... منظـور ایـن اسـت کـه کلمـه سـهمی از ذات  ؛وجود دارد زیرا کلمه و خدا دو لفظ متـرادف نیس
ـیم ست که بفهمد چنین چیزي بدون اینکه قاا تعالی بود. فکر انسانی قاصر از آنباري ئـل بـه ثنویـت باش

سیس تاکنون این بـوده کـه خـدا أپذیر است. گرچه عقیده و ایمان کلیساي مسیحی از بدو تچگونه امکان
  ، ذیل آیه یک).1319(میلر،  باشد و کلمه خدا استیکی است و کلمه خدا داراي الوهیت می

یونانی تبیـین  لوگوسودن شده برغم قبول وجود نظریات مشابه و شناختهبرخی این نظر خویش را علی
خـدا در  لوگوسرا نگاشت، نظریاتی درباره  خود زمانی که یوحنا مقدمه انجیل :گویندمیاند. ایشان کرده

سـادگی بـه خواسـتمیبرنیامـد. او  هااندیشهمیان متفکران یونانی رواج داشت، اما او درصدد تبیین این 
و نـه در  شـدمیدر تعالیم یهود درباره کلمه خـدا یافـت  هایشریشهباورهایی که  ؛باورهایش را بیان کند

  .)Bernard, 1999, p. 1( یونان گنوسیحکمت 
بـراي اثبـات نظریـات خـویش بـه صـدر مسـیحیت  طور عمـدهبهپژوهان این دسته از کتاب مقدس

از  ولفسـنکـه ییدي بر اندیشه خود بیابند، چنـانأپیشینیان ت هاينوشتهشوند و درصددند تا از متوسل می
کلیسـا بـه مخالفـت بـا فلسـفه  ءبرخـی از آبـا«قول کرده اسـت: ران این نظریه چنین نقلابرخی از طرفد

آبـا کلیسـایی بـه کـذب بسـیاري از  ،اند؛ نخسـت اینکـهرا ذکر کرده فیلوندو دلیل  اند و عموماًبرخاسته
و  افالطـوناز تعالیم  ايپاره فیلونکه مانند  ،هم ژوستین شهیدو تعالیم فلسفه واقف بودند. حتی  هاآموزه

همـان انـدك  ،عقیـده اسـت کـه فالسـفه همـواره، با او همداندمیر فیلسوفان را موافق با تعالیم انبیا سای
ایـن قبیـل تحریـف  وي. اندکردهآن را تحریف  و غالباً اندنفهمیده در فلسفه خود را دقیقاً مندرجحقیقت 

از آنها ذکري به میـان آورده،  تريدقیقبا بیان  که اتفاقاً ،فلسفی مختلفی هاينحله ۀحقایق را در تعالیم هم
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و  هیپولیتـوسو  ترتولیـان، ایرنئـوسافـرادي چـون  واز جمله فیثاغوریان، افالطونیان و رواقیان  .یابدمی
موجود در مسـیحیت را ناشـی از  هايبدعتنیز  سکرتیزو  گرگوري نوسایی ايقیصریهیوسبیوس بعدها 

  .دانستندمیغلط فیلسوفان  هايزهآمو
عنوان بـه فلسفهثمر بودن بی ،نتیجهختالف موجود در میان فالسفه و درآگاهی از ا ،دومین دلیل ایشان

خـود را  کسـانی کـه غالبـاًعنوان بـه از فیلسوفان ژوستین ،رواینراهنمایی براي رسیدن به حقیقت بود. از
در همین راستا خطاب به یونانیـان  تاتیانکند. علم چند سر یاد مییک عنوان به کنند و از فلسفهنقض می

  :گویدمی
ها و نظریات افالطون هستید، اما یکی از شاگردان مکتب اپیکور آشکارا با شما مخالفـت شما در پی آموزه

امـا پیـروان دموکریتـوس شـما را سـرزنش  .خواهید شاگرد یا مرید ارسطو باشیدکند یا اینکه شما میمی
 کنیـد کـه بـاهم تعـارض دارنـد، شـما ايهایی را دریافت میکنند... شما که از پیشینیان خود آموزهمی

  .)37- 36، ص 1390(ولفسون،  ناهمسازان، علیه همسازي درستیزید
زیرا بر ایـن بـاور بـود  ؛دانستسته اعتنا نمیین شاآ بودن فایدهبیسبب نیز آراء فیلسوفان را به تئوفیلوس
که آنان نظـر چرا ؛شوندمیو نه دیگران را به حقیقت رهنمون  شناسندمیفیلسوفان حقیقت را  که نه خود

 کنـدمیاز فلسفه این است که فلسـفه وانمـود  ترتولیانتوصیف  ،به همین ترتیب .کنندمیهمدیگر را رد 
 هايفرقـهسـبب بـه ،و خود فلسـفه کندمیحال آنکه آن را مغشوش و تحریف  .شناسدمیکه حقیقت را 

با عنوان ریشـخند  ايویژه ۀنیز رسال هرمیاس متعددي تقسیم شده است. هايبدعتمتنافر گوناگونش به 
معتقـد شـد کـه  ،نتیجـهدر .متناقض فلسفه پرداخـت هايآموزه بیاندین نوشت و در آن به فیلسوفان بی

  .)37- 36، ص 1390(ولفسون، است  فایدهبیفلسفی غیریقینی و  هايگیرينتیجه
 ،له بروز و ظهور دارد: یکـی اینکـهئکید روي دو مسأدر آراء این دسته از محققان بیشتر ت حال،هر  به

هرگونه ارتباطی بـین کلمـه یوحنـا و  ،کلمه یوحنا ریشه در تعالیم موسی و عهد قدیم دارد و دیگر اینکه
  نا و فلسفه یوحنا یافت.ارتباط منطقی میان کلمه یوح تواننمیاصولی و غلط است و غیر نفلسفه یونا

 سیيمثابه نشانه بعد الهی عکلمه به

اینکه عیسی داراي طبیعتی الهی و خـدایی معرفـی  ه دلیلن مسیحی نیز بر این باورند که بابرخی از مفسر
گاه در ابزار تکلـم بـودن عیسـی ظهـور  ،شده است، عیسی کلمه خدا نامیده شده است. این طبیعت الهی

  :گویدمیدر این زمینه  ولیم ادينموده است و گاه نیز در دیگر صفات الهی. دکتر 
در اینجـا  »کلمه«... منظور از کندمی، بلکه به کلمه اشاره کندنمیدر این مقام یوحنا به عیسی مسیح اشاره 

چیزي مانند کتاب خدا نیست، بلکه مراد از کلمـه  مانند نطق و ايقوهصفتی از صفات خدا مانند حکمت، 
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ویـژه در هدر اینجا اقنوم است... یهودیان عادت داشتند که مسیح موعود را با نام کلمه بخوانند، این امـر بـ
 را خـود بود. کسانی کـه یوحنـا انجیـل ترشایع ،که نسبت به فلسفه یونان شناخت داشتند هاییامتمیان 

ـیح ،... بنابرایندانستندمید، مراد از کلمه را اقنوم دوم از تثلیث براي ایشان نگاشته بو  شایسته بـود کـه مس
که انسان چنان .اش را آشکار نموددهاسبب او با ما تکلم نموده و افکار و ارزیرا خدا به ؛کلمه خوانده شود

ـبت جسـمی کلمه نامیدن پسر  ،... عالوه بر اینکندمیاش را آشکار با کلمه افکار و اراده خدا، هرگونه نس
موجب خدا بـودنش  ،. اینکه مسیح کلمه خداستکندمیمیان او و خداي پدر مانند پدر و فرزندي را نفی 

 ،که گفته شـدهآنها را اعالن کند. چنان تواندنمیزیرا جز خود خدا کسی احاطه به افکار او ندارد و  ؛است
باشد. همچنین نیـز امـور خـدا را کیست از مردمان که امور انسان را بداند جز روح انسان که در وي می«

  ).11: 2(اول قرنتیان،  »کس ندانسته است، جز روح خداهیچ
، امـا در مجمـوع معتقدنـد انـدکردهکلمه ذکر  أاحتماالتی درباره منشنیز  دیگراندیشمندان ، عالوه بر اینکه

به طبیعت الهـی » کلمه«مقصود نویسنده این انجیل تبیین جالل پسر خداست، یوحنا با ذکر واژه که آنجااز
نـور و حیـات بـودنش اشـاره  أکه دال بر خالقیتش است و منش ،او قبل از وجودش در جسم و اعمالش

چنـدانی و او نیـز شـرح  شـودمیدر نوشته یوحنا دیده  گونه استعمال در میان رسوالن صرفاً. اینکندمی
نظر یوحنا در میـان مـردم شـایع بـوده که معناي مورد دهدمیله نشان ئبراي آن ارائه نکرده است. این مس

  .، ذیل آیات یکم تا هجدهم)1877 الکراریس، جمعیۀ( است
بعـد الـوهی عیسـی  ۀتوان همین نظریه دانست که کلمـه نشـانترین تئوري از این میان را میرنگکم
دانـان و متکلمـان نیـز الهـی انـد و عمومـاًران این نظریه ارائه کردهامستندات را طرفدترین زیرا کم ؛است

  اند.مسیحی از این نظریه استفاده کرده

  ریيگجهينت
ثر از أتوان این اندیشه را که یوحنا یا هر نگارنـده دیگـري متـمی ،در پایان با توجه به شواهد و مستندات

ر نظریـات سـایتـر از اقدام به ورود این واژه به انجیل و مقدمه آن نموده است، مـتقن فیلونیهاي اندیشه
 دانست.
بر این باورند که در قرن نخست میالدي و انـدکی  جِی کاناگاراجاي مانند شناسان برجستهجدید عهد

د بـود. در ایـن اي رو به رشبه شکل فزاینده ،در میان یهودیان و مسیحیان تفکر هلنیستینفوذ  ،پیش از آن
هـا قـرار داده بـود، ترین اهدافش را اشاعه فرهنگ یهودي در میان امتکه از مهم اسکندرانی فیلون ،میان

عقایـد یهـودي را در آراء و  ،در نتیجـه. درصدد بود تا یهودیت را براي ایشان معقول و منطقی جلوه دهد
  .)Wilson, 1953-54, p. 47-49( کردآن زمان تفسیر می هلنیالهیات قالب فلسفه و 
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صراحت مدعی شـد کـه یوحنـا انجیـل خـود را در اسـکندریه توان بهبا این وصف، گرچه نمی
نوشته باشد، اما این مسئله مسلم است که مکاتباتی میان دو منطقه اسکندریه و فلسطین چه در بعـد 

تـأثیر ایـن فضـا فرهنگی و چه در بعد دینی وجود داشته و یوحنا همانند سایر معاصرانش، تحـت 
دارند کـه مـراودات ، قاطعانه اظهار میهنگلگونه نوشته است. افرادي مانند بوده که انجیلش را این

علمی و فرهنگی میان دو شهر اورشلیم و اسکندریه، حتی از سه قرن پیش از مـیالد مسـیح وجـود 
انـد، آنچه دیگران ابـراز داشـتهبا قطعیتی بیش از  جرمیاس. )Hengel, 2nd Ed, 1991, p. 65-78( داشته است

 .)Jeremias, 1975, p. 69( سفري به اورشلیم داشته است شخصاً فیلونمدعی شده که 
ر نظریـات سـایتـر از اند که بسیار قـويداران این نظریه ارائه نمودهبا توجه به این مستنداتی که طرف

یوحنا تا حد زیادي تحـت  ۀگرفت که مقدمگونه نتیجه این جِی کاناگاراجتوان همگام با مطرح است، می
  .)Kanagaraj, 1st  ed, p. 47-55( و فلسفه یونان نوشته شده است فیلونثیر أت
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