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  (logos)گفتاري در باب لوگوس 
  1عبداهللا نيك سيرت

  

  چكيده

اي گذرا به چگونگي ظهور و پيـدايش اسـم يونـاني لوگـوس      در اين مقاله ضمن اشاره
(logos)معاصر به اجمـال  گاههاي يونانيان، يهود، مسيحيت و تا حدودي نيز دوران ؛ نظر

  .شود تقدير مي
نيان به عنوان خاستگاه لوگوس آن را به معـاني متعـدد و از جملـه بـه معنـاي؛      نايو

 بـا  در نزد متكلمان يهود و بـويژه فيلـون، لوگـوس   . بردند مي كلمه، گفتار، عقل،  به كار
ا مسيح ي» ...كلمه ا«معادل با پيامبر و رسول و از نظر متلكمان مسيحي نيز لوگوس همان 

الوهي داشته و هم جوهر با خـداي   ةاست كه جنب» پسر«و شخص دوم تثليت مقدس يا 
  .است» اب«پدر يا 

در دوران معاصر نيز لوگوس معاني متعدد يافته و از جمله از نظر هگل معـادل بـا   
  . است» تجلي خدا«و از نظر تليخ نيز به معناي » نوشتار«و در نزد دريدا معادل با» روح«

، لوگوسـنتريزم  (incarnation)، تجسـد  (nous)، نوس  (logos)لوگوس: ها واژهكليد 
(logosentrism).  

  

                                                            
 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز. 1
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  (logos)لوگوس  ةريشه شناسي واژ 

پيش از بيان معناي اصطالحي لوگوس بهتر است به چند نكته كـه تقريبـا در ميـان    
ـ    المعـارف ةتمام نويسندگان و پديدآورندگان فرهنگ ها و داير ا يـا  هـا در خصـوص معن

  : معاني لوگوس مشترك است اشاره شود
اند و بندرت  در همه منابع، اصل و نسب اين واژه را به يونان باستان رسانده –الف 

  .ايران باستان باشد گفته شده كه شايد ماخذ اين اصطالح مكاتب عرفاني شرقي و نيز
ــار     –ب  ــتين ب ــه نخس ــده ك ــه ش ــوارد گفت ــوس  در اكثرم  (Heraclitus)هراكليت

(c.4800BCc.d 40-)  كار برده استه اين اصطالح را به معناي نظام عقالني جهان ب.  
؛ كلمـه،  اند  هجمله پژوهندگان و كاوشگران، معاني كه براي آن قائل شد تقريباً –ج 

  . نطق، عقل و سخنراني بوده است
عالوه بر اين، در اكثر قريب به اتفاق ماخذ موجود به تحول معناي لوگوس از  –د 

كلمـه  «بـه   ،طلوع آن در يونان باسـتان  زمان در (mythos)و » اسطوره«و  (epos)» افسانه«
اي مواضـع   در دوره كالسيك اشاره شده و حتي در پاره» عيسي مسيح«، پسر خدا يا »...ا

نيز گفته شده كه در عصر حاضر نيز لوگوس به همان معناي باستاني خود يعنـي افسـانه   
  براي آگاهي بيشتر رجوع شود به؛ . استو اسطوره انتقال يافته 

(Routledg, 1998, vo15, 818) , (Reese, 1980, 424) , (Edwards, 1967, Vo15, 83) 
(Black burn, 1994, 221- 224) , (Peters, 1967, 110- 112) , (Flew, 1979, 215-16) , 
(Runes, 1960, 183-4) , (Oxford, 1961-1970, VolVI (l-m), 404). 

شود و به جهت پرهيـز از اطالـه ي بـيش از حـد      مي حال تنها به چند نمونه اشاره
شود و مشتاقان را به اصل منـابع   مي كالم و تكرار مطالب از ذكر تمامي موارد خودداري

  . كنيم مي و ماخذ مذكور راهنمايي
   :رف فلسفي را تلج آمده است كهاالمعةدر داير

به معناي گفتن چيزي با معني » legein«ل يوناني از فع (logos)اسم يوناني لوگوس «
ي معناي متنوعي است و بـه معنـاي   اين واژه داراي يك گستر. ده است، مشتق ش)مهم(

قـوه  (، تبيين، خرد، نيـروي خردمنـدي   )گاهي اوقات در مقابل واقعيت(توصيف، نظريه 
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  .(Routledg, 1998, Vo15, 818)» .رود مي ، اصل، عقل و نثر نيز به كار)عقالني
  گفته شده كه؛  (logos)المعارف پل ادواردز در باب معناي لوگوس ةدر داير

است كـه  » گويم مي من«به معناي  (lego)از ريشه فعل  (logos)اسم يوناني لوگوس«
معاني را دربرگرفته ودربيشتر زبانهاي مدرن به  در دوره كالسيك يك گستريه متنوعي از

جهاني، نسبت، دفاعيـه،   ةتبيين، نظريه، پيش فرض، محاسب معناي كلمه، گفتار، استدالل،
  (Edwards,1967,Vo15, 83).».رود به كار مي)خواه الهي و خواه بشري(اصل و عقل 

يك اصطالح كالمـي و فلسـفي   (logos) در فرهنگ آكسفورد گفته شده كه لوگوس
وكالمـي  ولي درمكاتـب فلسـفي   . گفتار، سخنراني وعقل است است كه به معناي كلمه،

و درميان مسيحيان  (word, reason)هلنستيك ونوافالطوني بيشتر به دومعناي كلمه وعقل 
 (Oxford, 1970, VI (l-m), 404).».است] مسيح[نيز به معناي شخص دوم تثليت 

  آمده است كه؛ (logos)در فرهنگ وبستر نيز در ذيل معناي لوگوس 
بر جهان است و در الهيات نيز بـه  لوگوس در فلسفه به معناي اصل عقالني حاكم «
لوگوس به لحاظ لغوي نيز بـه معنـاي كلمـه،    . يا عقل و مخلوق است» ...كلمه ا«معناي 

بـه  » to logein«محاسبه اسـت كـه از فعـل     و گفتن، گفتار، سخنراني، فكر، نسبت، عقل
  (Webster, 1996, 892).» .مشتق شده است» سخن گفتن«معناي 

  نوشته شده كه؛  (Runes)ي همچنين در فرهنگ فلسف
در اصل به معناي عقل يا عقل و نظام كلمات و اشياء است كه به  (logos)لوگوس «

 ,Runes). رود  مي معناي كلمه، سخنراني، تعريف، قاعده، اصل و عقل رياضي نيز به كار

1960, 193)  
بـه  به صورت پيشوند و به معناي كلمه، نطق، سخن و فكـر اسـت،   » lego«بنابراين 
به معناي حكومت حرف يا حاكميت شخصي كه اهـل حـرف   » logocracy«همين خاطر 

است در فلسفه به معناي اصل يا منشـا،  » lego«نيز كه جمع آن  (logos)باشد و  مي است
  .)3/296708. 1343آريانپور، (. عقل عالم و عقل كل است

 (logos)ونـاني  بـر گرفتـه از كلمـه ي   » logic«همچنين گفته شده كه كلمه ي منطـق  
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به معناي كلمه و زبان است كه در روزگار ارسطو به معنـاي قواعـد گفتمـان    ) لوگوس(
  .)18، 1383استراترن، (متداول شده بود 

اين واژه . يك واژه مهم در تمام مكاتب فلسفي بوده است (logos)بنابراين لوگوس 
مفصل و بندرت نيز به سال قبل از ميالد به معناي سخنراني  700در طلوع پيدايشش در 

و  (epos)معناي يك كلمه مفرد پذيرفته شـده و جـايگزين واژگـان قـديمي تـر افسـانه       
  . شده بود (mythos)» اسطوره«

هراكليتوس، لوگوس را به عنوان جهاني كه علي رغم متعارف و عادي بودنش غير 
در . دانست يم وي لوگوس را همان نظام جاودانه جهاني. برد مي قابل درك است به كار

ناشي شـده انـد و   » آتش«نظر وي، تمامي پديده هاي جهان از يك عنصر اساسي به نام 
  . گردند ميمنظم به آتش بر (logoi)سرانجام نيز با مقاديري 

. برنـد  مـي  سوفسطائيان نيز لوگوس را همان توانايي ايراد سخنراني عمومي به كـار 
اصطالح لوگوس را با واژگـاني همچـون؛   افالطون نيز ضمن تاييد تمامي معاني مذكور، 

اش  به معناي عقل و بصيرت كه اسـاس فلسـفه   (nous)» نوس«و  (dialectic)» ديالكتيك«
بـه   (dianoia)ي »ديانويا« ةلوگوس و گاهي نيز واژ ةوي واژ. دانست مي است، هم ريشه

ايـن دو  . دبر مي به كار» نوس« ة، به جاي واژ)D  5235جمهوري، (را » انديشيدن«معناي 
اصطالح هر دو معارض با تجربه حسي هستند؛ زيـرا تغييـر و بـي ثبـاتي عالمـت غيـر       

  .حقيقي بودن چيزي است و مصونيت از تغيير نيز شرط معرفت است
دهـد و   مـي  وجود ثابت را در قابل وجود متغير قرار» تيمائوس«افالطون در رساله 

 (logos)ود متغير هم به وسيله گفتـار  ، و وج(noesis)گويد وجود ثابت به وسيله عقل  مي
  .شود دريافت مي

گويـد كـه سـقراط بـا منـاظرات ابتكـاري خـويش         افالطون در معرفي سقراط مـي 
كرد و آنها را به عمـل   مي اشخاص را به لوگوس حقيقي و يقيني مفاهيم اخالقي هدايت

كـار   ةوي نتيج. كرد مي و فعل صحيحي كه توسط حواس مغفول واقع شده بود، رهبري
. دانسـت  مي سقراط را تبديل عقول معيوب و ناصواب مخاطبان به عقول صائب و سليم
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 اسـت كـه توسـط سـقراط انجـام     » تعريف درست«بنابراين يكي از معاني لوگوس ارائه 
  . گرفت مي

. دانسـت  مـي  مركب (phone semantike)ارسطو نيز لوگوس را يك بيان معني دارو 
متعددي و از جمله به معناي جمله، رساله، قضيه و قيـاس   البته وي لوگوس را به معاني

  . برد مي كه بيشتر كاربرد منطقي دارند به كار
كه حد وسط افراط و تفريح اسـت  » عقل سليم«ارسطو در اخالق هم لوگوس را با 

، (ousia)گرفت و در متافيزيـك هـم لوگـوس را بـا واژگـاني همچـون جـوهر         مي يكي
البتـه ارسـطو در بـاب    . دانسـت  مي معادل (to-iteneinai)شياء و ماهيت ا (eidos)صورت 

 رابطه لوگوس با نوس يا عقل محض توضيحي نمي دهد، ولي در عـين حـال يـادآوري   
  . آورد و نه لوگوس مي كند كه اين نوس است كه جهان را به حركت در مي

س ، جسم جهان را به عنوان اصل حاكم مطلق يك لوگـو (stoics)همچنين رواقيون 
نَفْـس،  (» نويماپ«از نظر رواقيون اين اصل حاكمه در اصطالح مادي به صورت . دانند مي

و در اصـطالح ارزشـي نيـز خـدا     ) لوگـوس (و در اصطالح كاركردي همان عقل ) نَفَس
(those) است .  

اسكندراني، متكلم سرشناس يهود، براي نخستين بار لوگـوس را   (philo)اما فيلون 
و مخلوقات مطرح كرده و آن را ) خدا(و واسطه ميان حقيقت مطلق به عنوان حد فاصل 

را بـه  » لوگـوس « ةسر انجام نيز متكلمان مسـيحي، واژ . معادل با پيامبر و رسول دانست
آنها مسيح را همـان لوگـوس يـا    . و مظهر اراده پروردگار به كار بردند» ...كلمه ا«معناي 

، عـالم  »اب«اسـطه آن خـداي پـدر يـا     پسر خدا و شخص دوم تثليت دانسته اند كـه بو 
متكلمان مسيحي و بويژه پـولس بـر خـالف فيلـون يهـودي بـه       . خلقت را آفريده است

» اب«مسيح به عنوان لوگوس مقام الوهيت بخشيده اند و آن را هم ذات با خداي پدر يا 
  . قلمداد كرده اند

(Routledg, 1998, Vo15 818) , (Reese, 1980, 424) , (Edwards, 1967, Vo15, 83) 
(Black burn, 1994, 221-224) , (Peters, 1967, 110-112) , (Flew, 1979, 215-16) , 
(Runes, 1960, 183-4) , (Oxford, 1961-1970, VI (l-m), 404). 
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  لوگوس در نزد يونانيان

اي با اصل و نسب يونـاني اسـت و همـانطور كـه در قسـمت ريشـه        لوگوس واژه
ح بيان شد، اين واژه مثل اكثر اصطالحات فلسفي در آن ديـار روييـد   شناسي اين اصطال

ايـن  . و بعدها از آنجا به ساير نقاط جهان غرب و تا حدودي نيز به شرق سـرايت كـرد  
اي كـه   اي به خود گرفـت بـه گونـه    اصطالح بويژه در عالم مسيحيت، معنا و مفهوم تازه

  . شود مي به آن پرداختهيكي از اركان تثليت مسيحي شد كه در قسمت بعدي 
شايان ذكر است كه در نزد، يونانيان بيش از همه سقراط، افالطون و هراكليتوس از 

ظاهرا نخستين كسي كه واژه لوگوس  و )42. 1382ايلخـاني، (اند  لوگوس كسب فيض كرده
وي بين گفتار عقالني با ساختار . بوده است) م.ق 540-480(كار برده هراكليتوس ه را ب

البته اين واژه بعد ازهراكليتوس توسط افالطون، ارسطو . ارتباط شد ني جهان قائل بهعقال
سقراط نظـام عقالنـي جهـاني را بـه عنـوان خـداي       . و بويژه سقراط نيز بكار رفته است

فالسفه افالطوني مشرب نيـز يـك معنـاي متعـالي بـه عقـل       . جاودان تفسير كرده است
(nous) اند قيم لوگوس دانستهداده اند و آن را ادراك مست .(Routledg, 1998, Vo15, 817)  

داند؛ وي وجود عقل الهـي را   مي) لوگوس(هراكليتوس آتش جهاني را همان عقل 
شمارد كه ما از طريق تنفس، عقل الهي را به درون خـود فـرو    در آدمي ناشي از اين مي

ارائـه داد و آن را  ايشان تفسيري صـوفيانه از لوگـوس   . )، مقدمـه 1387ارسطو، ( كشيم مي
  (Flew, 1979, 215). ساختار عالم دانست نه اينكه آن را خداي شخصي بپندارد

. خلقـت اسـت  ة افالطون معتقد بود كه لوگوس تفسير و سايه خدا و نمونه و اسو«
 ةرواقيــون نيــز لوگــوس را امــري درونــي و متعــالي و اصــل قــانون در عــالم و رشــت  

 (Edwards, 1967, vd5, 83)..)1/530، 1368كاپلستون، (ند پنداشت دهنده مخلوقات مي سازمان

(Reese, 1996, 424)  
رواقيون، بذر عقـل از طريـق    (logoi Spermatikol)بر اساس نظريه ي عقول بذري 

). 42 ،1382 ايلخـاني، (در همه موجودات عاقل مشخص شده اسـت   (Logos)عقل كل 
است و لوگوس نـاظم و منشـا و نيـروي    ) لوگوس(مبنا و بنياد عالم از نظر رواقي، عقل 
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  (Black burn, 1994, 224).. فاعل عالم است
ارسطو نيز لوگوس را به معناي تعريف يا مفهوم و چيستي اشـياء و بـويژه جـواهر    

  .)244و  220، 1379ارسطو، (بكار برده است 
تعريـف   (phone, semantike)» بيـان معنـي دار  «وي لوگوس را به عنوان تركيبي از 

گيرد و لوگوس اغلـب   مي كند، اما در حقيقت آن را در تنوع عريضي از معاني به كار يم
وي در . جمله، رساله، قضيه و قياس منطقـي اسـت  : طقي همچونناصطالحات م ةنمايند

كه حد وسط بين دو حد افراط و تفـريط اسـت سـخن گفتـه     » عقل سليم«اخالق نيز از 
البتـه  . كند مي ر، صورت يا ذات اشياء اطالقدر متافيزيك هم، لوگوس را به جوه. است

لوگوس با نوس يا عقل محض به وضوح مشخص نشـده و عقلـي    ةدر آراي وي، رابط
 ,Routledge, 1998).شود، نه لوگـوس  مي دهد نوس ناميده مي كه همواره عالم را حركت

vo15, 818)  
رتـر اسـت و   داند كه از ماده دو مي را عاليترين بخش نفس) يا عقل(ارسطو، نوس 

به نظر وي انسان در شناخت . حامل ظريفترين وظايف روح و ذهن و مبدا شناسي است
دو ) عقـل (بنا بـه راي ايشـان نـوس    . عاليترين و كلي ترني انتزاعيات مديون نفس است

معنا دارد؛ به معناي اعم كه مراد نيروي تفكر به طور كلي است و به معنـاي اخـص كـه    
گويـد كـه    وي مـي . مفهـوم اسـت   ةروي شـهودي بـي واسـط   منظور، شهود عقلي يا نيـ 

را علت هر موزوني و نظم، خواه در سـاختمان موجـودات   ) نوس(آناكساگوارس، عقل 
كلمـه ي منطـق   . )1426 -3/34، 1375گمپرتس، (داند  مي زنده و خواه در ساختمان طبيعت،

(logic)      اسـت كـه در    نيز برگرفته از اصطالح يوناني لوگوس بـه معنـي كلمـه يـا زبـان
ــاي   ــه معن ــطو ب ــار ارس ــان«روزگ ــد گفتم ــده اســت  » قواع ــتعمال ش ــتراترن، (اس ، 18اس

1383(.(Edwards, 1967,vol5,83).  
فلسفه افالطوني ميانه . پنداشتند مي نو افالطوني، لوگوس را عقل ناظم عالم ةفالسف

افالطـون،   هم كه از يك قرن قبل از ميالد مسيح تا قرن سوم ميالدي رواج داشته و ميان
دانسـت كـه    مي ارسطو و اديان اسرار آميز جمع كرده بود، ترتيب عالم را به اين صورت
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شود و از عقل، نفس عالم و از نفس عـالم نيـز خـود عـالم بـه       مي از واحد، عقل صادر
  . وجود آمده است

  البتـه  . به طور كلي يونانيان به جاي كلمه و سخن، لفظ لوگـوس را قـرار داده انـد   
 رسد كه لوگوس در ابتداي طلوع فرهنگ يوناني به معناي افسانه بـوده اسـت   ر ميبه نظ

.(Routledg,1998,Vo15,818)  به همين خاطر نيز در عصر حاضر همين معنا را پيدا كرده
بنابراين قرار دادن معناي عقل به جاي لوگـوس موجـب خلـط معنـاي لوگـوس      . است

(Logos)  بــا(nous) ن لوگــوس را بــه معنــاي ســخن خــالق شــايد يونانيــا. شــده اســت  
دو تفسير متفـاوت   ،به طور خالصه. هاي عرفاني و بويژه ايراني اخذ كرده بودند از آيين

از لوگوس بوده است؛ يكي تفسير مادي رواقيون كه بر اسـاس آن لوگـوس بـه معنـاي     
عقل، حال در ماده اسـت و ديگـري تفسـيري الهـي اسـت كـه بـه اعتبـار آن لوگـوس          

عبـدي  (بين مجرد صرف و مادي صرف است  ةيا واسط ،بين مخلوقات و خدا اي واسطه

  . )112-3، 1383. اقدم
شود متفكـران را غالبـا بـا     مي اصطالح لوگوس كه معموال به عقل ترجمه ،بنابراين

 ةكند، زيرا دو اصطالح نوس و لوگوس معناي خاصي دارنـد و ترجمـ   مي مشكل مواجه
مفهوم نوس مبتني بر دئاليسم ذهن و عـين يـا   . يستعقل براي هر دو اصطالح درست ن

  . شود مي روح و ماده است ولي در لوگوس بيشتر اتحاد اين دو فهميده
هر دو ابزارند؛ اولـي ابـزار خلقـت و معرفـت      (logic)و لوجيك  (Logos)لوگوس 

لوگـوس هـم مقولـه بنـدي     . بخشي خدا و دومي بنابر نظر ارسطو ابراز انديشيدن اسـت 
ان را به عهده دارد و هم مقوله بندي عـالم را و در نتيجـه مقـوالت معرفتـي و     ذهن انس

  . )115همان، (شوند  مي هستي شناختي مطابق با يكديگر ايجاد
به عبارت ديگر، لوگوس عقلي است كه در خودش است در حالي كه نوس فكري 

. داند مي يكي انجيل يوحنا هم، مسيح را با لوگوس ةنويسند. است كه نظر به خارج دارد
اسـت    (sprit)و نـوس بـه معنـاي روح      (reason)رسد لوگوس به معناي عقل  مي به نظر

  .)1/415، 1373راسل، (
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  در نزد يهود  (Logos)لوگوس 

لوگوس در متون ديني يهود باسه معنا و تصور در ارتباط اسـت؛ خلقـت، تقـدير و    
لـي لوگـوس يهـودي بيشـتر     اي دربارة عقل اسـت و  لوگوس يوناني بيشتر نظريه. وحي
  . )50-1عبدي اقدم، همان، (اي در باب بيان و اظهار بيروني يا سخن و گفتار است  نظريه

اي اجمـالي بـه راي فيلـون     لوگـوس اشـاره   دربـارة يهود  ةبراي آشنا شدن با نظري
  . كنيم يونايني است، مي –يهودي  ةكه شخص اصلي و عمده فلسف (philo)اسكندراني 

فيلـون  . مـيالدي در گذشـت   40م متولد شده و كمي بعـد از  .ق 25 وي در حدود
تالش زيادي را براي ايجاد سازگاري بين فلسفه و دين انجام داد و معتقد بود كه هم در 

توان يافت و كتاب مقدس را هـم   فلسفه و هم در سنت يهودي يك حقيقت واحد را مي
  . ددر صورت ضرورت بايد به طور رمزي و تمثيلي تفسير كر

بين خدا و جهـان   ةعاليترين موجودات و واسط) لوگوس يا نوس(از نظر وي عقل 
و . لوگوس در نظر وي قطعا نسبت به خدا فروتر است. مادي و نخستين مولود خداست

. موجـودات مخلـوق اسـت   ة با وجود تقدم و برتري نسبت به ساير موجـودات در زمـر  
ـ  ات مسـيحي از آن تفـاوت آشـكاري دارد    بنابراين تصور فيلون از لوگوس با تصور الهي

(Routledg, 1998, Vo15, 818) .  
  : وي براي لوگوس دو عملكرد يا دو جنبه قائل بود

  . معرفت ناشي از درون خود كه همان عالم غير مادي مثل است –الف 
معرفت ناشي از بحث و گفتگو كه منظور از آن اشياي مرئي اين عالم اسـت   –ب 

  .اند ل ناماديكه روگرفتهاي و مث
 اش صـادر و جـاري   در ضمن لوگوس اشياي مرئي همچون نهري كه از سرچشمه

  .)527-1/29، 1368كاپلستون، (گردد  مي شود از لوگوس عالم مثل ناشي مي
و  (logos enditherthos)به عبارت ديگر، انديشه، مطابق با لوگوس ذاتي در خداست

  . است (logos prophorikos) نطق و گفتار هم مطابق با لوگوس متجلي شده
تـورات   ةفيلون، لوگوس را ابزار خداوند براي ساختمان اين عالم و معادل با فرشت
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بـه نظـر وي،   . دانـد  مـي  خـدا » صـداي «نامادي و » كلمه ي«و جوهري غير جسماني و 
» كلمـه «سـازد و ايـن    مي لوگوس وسيله و ابزار خداست كه از طريق آن خود را متجلي

 –گوينـد   مي همچنانكه مسيحيان –و شخص دوم تثليث مبارك ) خدا(پدر هم گوهر با 
به همين جهت است كه  (The oxford English dictionary, 1970 Vol VI, 404). –نيست 

ـ  ة تثليث مسيحي، فلسف ةبر خالف عقيد را  (incarnation)» تجسـد « ةفيلوني هرگـز نظري
 مستقيم با مـاده را منتفـي  » تماس«نهد كه  مي پذيرد؛ زيرا وي چنان تاكيدي بر تعالي نمي
  .)529-1/31كاپلستون، همان، (كند  مي

در حقيقت وي تفسير افالطوني ميانه را از تورات ارائه داده و واژه يوناني لوگوس 
  ). 241، 1380ايلخاني، (به معني عقل و سخن را وارد كالم يهودي كرده است 

  در نزد مسيحيت لوگوس

يوناني بود نخست توسط متكلمـان يهـودي يونـاني مشـرب و     اي  لوگوس كه واژه
بويژه فيلون اسكندراني وارد كالم و الهيات يهودي شد و از آنجا نيز متكلمـان مسـيحي   

متفكران قـرون اوليـه   . ميراث يونانيان با مسيحيت پرداخته اند قتحت تاثير فيلون به تلفي
  . و مدافعين كليسا ءآبا :شوند مي مسيحي به دو شاخه عمده تقسيم

التينـي زبـان نيـز     البته گاهي اوقات آنها را به دو گروه آباي يونـاني زبـان و آبـاي    
كـه مبلغـان بنـام و رهبـران مسـيحي       (Apistolic fathers)پدران رسول . نمايند تقسيم مي

اواخر قرن اول و دوم ميالدي هستند در زمره آباء كليسا هستند ولي با حاكميت تاريخي 
يوحنايي آثار پدران رسول در مجموعه ي رسمي كليسا قرار نگرفـت   –وسي قرائت پول

و حتي كليسا چند تن از آنان را بدعت گذار هم ناميد، با اين همـه بعـد از نويسـندگان    
اينان به جـاي تفسـير خـاص    . انجيل، احترام و جايگاه خاصي در تاريخ مسيحيت دارند

يسـي ناصـري را مـد نظـر قـرار داده انـد       سنت مدار تاريخي از متون، اعمال و گفتار ع
. اما خود پدران مدافع نيز يا يوناني زبانند و يـا هـم التينـي زبـان    ). 25، 1382ايلخاني، (

اولـين متكلمـان واقعـي يـا فيلسـوفان       (Greek Apologists)پدران مـدافع يونـاني زبـان    
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  . مسيحيت هستند
ميالدي  100كه در سال اولين فيلسوف بزرگ اين نسل است  (ustinus)يوستينوس 

» يوسـتين شـهيد  «در رم كشته شد و از ايـن رو بـه    165در ناپلوز به دنيا آمد و در سال 
به نظر وي و بسياري از متكلمان مسيحي، خداي تـورات كـه در بهشـت    . معروف است

قدم زد و با آدم و هوا سخن گفت همان لوگوس است كه بعدها در بدن عيسي ناصري 
كنـد و بـا    مـي  تقد است كه لوگوس انسان را به خدمت پدر راهنماييمتجسد شد، او مع

  . كند مي با خدا مهيا را مرگش نيز اسباب نجات و اتحاد او
لوگـوس بـه    ،در انسـان . وي از مفهوم لوگوس به معناي فكر و سخن استفاده كرد

فكر است كه دروني و مخفي و غير قابـل شـناخت اسـت؛ ولـي همـين       –شكل سخن 
شـود و   مـي  برهان يا به شكل كلمـه بـر زبـان آورده و تلفـظ     –شكل سخن  لوگوس به

و پسـر نيـز   . پدر همان فكر دروني است كـه غيـر قابـل شـناخت اسـت     . خارجي است
به اصطالح لوگوس يـك  . شود لوگوس يك خارجي است كه به زبان آورده و خارج مي

مخلـوقي قبـل از    خداي دوم است؛ ولي خداي كم مرتبه كه مخلوق يا مولد اسـت، امـا  
  .(Reese, 1996, 424)و  )44-5ايلخاني، همان، (همه كائنات 

دانـد كـه خـدا جهـان را در او      مـي  اي يوستيوس عيسي را همان عقل كل يا كلمه«
به نظر وي جزئي از وحي به صورت تورات و انجيل بر عيسي فرود آمـد  . آفريده است

سقراط و افالطون ارزاني شده است و  و جزئي ديگر از اين وحي نيز به فالسفه و بويژه
اسرائيل يا پسر خدا يا حكمت الهيه يا فـره ايـزدي    مسيح هم همان كل كتب مقدس بني

  . )305 -2/6، 1374بريه، (» است
. )1/415، 1373راسـل،  (» دانـد  مي انجيل يوحنا نيز مسيح را با لوگوس يكي ةنويسند«

 را بـه احـديت و انسـان را بـه خـدا     اصلي است كـه كثـرت   ) لوگوس(» كلمه«بنابراين 
لوگوس يا كلمه حد فاصل ميان احـديت  . جهاني است» منجي«رساند و به اصطالح  مي

  )569-1/70همان، (. خدا وكثرت مخلوقات است
دهـد و   مـي  در انجيل يوحنا كه كالمي تر است و تفسير عرفاني از مسيحيت ارائـه 
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يـت مسـيح صـحبت شـده و او را     يهـودي يونـاني مـاب اسـت از الوه     ةمتعلق به جامع
لوگوس ناميده و گفته شده كه مسيح هم پسر خدا است كه بـه عنـوان لوگـوس از ازل    
همراه او بوده است و هم خالق جهان است كه براي نجات مخلوقـات متجسـد شـده و    

بنـابراين بـا وجـود آنكـه يوحنـاي      . اسـت  آمده روي صليب زجر كشيده و قرباني شده
دانـد بلكـه    دي استفاده كرده مانند فيلون، لوگوس را مخلـوق نمـي  مسيحي از فيلون يهو

  . )43ايلخاني، (معتقد است كه لوگوس از ازل همراه خداوند بوده است 
پدران مدافع نيز به دنبال پولس و يوحنا از الوهيت تام مسيح دفـاع كردنـد و او را   

به نام مسـيح شناسـي    اينان مسيح شناسي را. به عنوان پسر خدا و خالق جهان پذيرفتند
شناسي خويش، رنگ فلسفه هاي رواقـي و افالطـون    لوگوس گسترش دادند و به جهان

شناسي لوگوس در تاريخ، سخن كلمنس رومي  علت اصلي پيروزي مسيح. ميانه را دادند
اميـد   ،گفت كـه مسـيح و منجـي انسـاني     مي وي. در ابتداي قرن دوم ميالدي بوده است

بر اساس اين ديدگاه، لوگـوس  . د، ولي مسيح الهي اميد بزرگ راكوچك را به همراه آور
  . )244-5 همان،(يا مسيح جسم پذيرفت و انسان شد تا انسانها مقدس و با خدا شوند 

و شـاگردش اوريگـنس يـا    ) 215 – 150(اسكندراني  (Clemens)همچنين كلمنس 
يالدي مسـيحي  هـر دو از متفكـران نخسـت مـ    ) 254 – 185حدود ( (origenes)اوريژن 

  . كالمي مكتب اسكندريه تعلق داشته اند ةبودند كه به حوز
دانست و معتقد بود كه هدف فلسفه درك  مي كلمنس، مسيح را همان لوگوس الهي

امـا  . گنوسيسي از مسيحيت ارائـه داد  –وي تفسير فلسفي . حقيقت كل يا لوگوس است
يـد و تفسـيري رمـزي و    اوريگنس تفاوت چنداني بين حقيقت فلسـفي و ديـن نمـي د   

گرفت و معتقد بـود كـه    مي او خدا را يك شخص در نظر. تمثيلي از مسيحيت ارائه داد
خدا در لوگوس خود، قابل درك شد و عالم را خلق كـرد و لوگـوس هـم از ازل بـا او     

خداي  (homoousious)ايشان لوگوس را هم ذات . همراه بود و همانند او سرمدي است
بنـا  . تر از پدر و معلول آن دانست اي پايين ر عين حال او را در مرحلهپدر خواند، ولي د

به راي ايشان، لوگوس به عنوان عقل الهي محل مثل و منشا كثرت عالم مخلوق اسـت،  
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پس از آن روح القدس است و تثليث نيـز  . در حالي كه پدر واحد و بسيط محض است
 ن خلقـت از طريـق لوگـوس صـورت    بنابراين از نظر ايشـا . گيردبه اين طريق شكل مي

  . )56-60: 1382ايلخاني، (گيرد  مي
فلوطين؛ احد را ذات خداوند، عقل را مترادف بـا   ةاوريگنس نيز متناظر با سه مرتب

دانست و معتقد بود كه اين اقانيم  مي لوكوس يا عيسي مسيح و نفس را نيز روح القدس
اي از خلقـت اسـت كـه     ه، نمونـه لوگوس يـا كلمـ  . سه گانه در طول يكديگر قراردادند

وي . واسطه بين موجودات و خداوند است و از طريـق آن مخلوقـات خلـق شـده انـد     
دانسـت و در نتيجـه    يا عيسي را با خداوند همچون نسبت عالم به كلمه مي هنسبت كلم

دانست بلكه كلمه را حقيقت عقـل و يـا بـه     كلمه يا عيسي را به معناي حقيقي خدا نمي
» اب«اوريگنس معتقد بود كه . دانست مي يا صادر اول (nous)طون همان نوس تعبير افال

بـر موجـودات    (Logos)كه كلمه يا عقـل   بر تمامي موجودات عالم تسلط دارد، در حالي
  . )60-6، 1376كلباسي، (شعور كه داراي روح مقدسند و نيز بر فرشتگان تسلط دارد  ذي

  مقايسه لوگوس در نزد يهود و مسيحيت 

 ةبا وجود آنكه نخستين بار متكلمان يهودي و بويژه فيلون اسكندراني بـود كـه واژ  
لوگوس يوناني را وارد الهيات يهودي كرد و متكلمان مسيحي و مخصوصا يوحنا تحت 

اند، در عين حال يك تفاوت آشكار و اساسي بين برداشت مسيحي از و  تاثير فيلون بوده
  . ين اصطالح وجود داردواژه لوگوس با برداشت يهودي از ا

يهودي، لوگوس واسطه و ابزاري است كه خدا در شكل دادن  (philo)از نظر فيلون 
گيرد، در حالي كه لوگوس در نزد يوحناي مسيحي واسطه نيسـت   جهان آن را به كار مي

بنابراين لوگـوس  . بلكه خود خداست و نه تنها ابراز صرف نيست كه عامل خلقت است
در و مادر يوناني و يهودي دارد، در عين حـال نـه يهـودي و عبرانـي     مسيحي اگر چه پ

است و نه هم يوناني است؛ زيرا خداوند گاري مسيح به عنوان لوگوس از نظر يهوديان، 
  . )63عبدي اقدم، همان، (اهميت بود  كفر و براي يونانيان نيز بي
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زيسـتند   مـي  ليمناگفته نماند كه نخستين گروه طرفداران عيسي ناصري كه در اورش
و معروف به مسيحيان يهودي مسيحي هستند، عيسـي را منجـي قـوم يهـود و پيـامبري      

دانستند و به هيچ وجه بـراي عيسـي قائـل بـه الوهيـت       پيامبران يهودي ميهمانند ديگر 
  . نبودند

  لوگوس در دوران معاصر 

در اين قسمت قصد آن نداريم كه به ذكر تمـامي ديـدگاهها معاصـر در خصـوص     
اين نوشتار  ةبپردازيم؛ زيرا اين مهم از حوصل (Logos)لوگوس «اصطالح مهم و اساسي 

بـه   با اين وصـف در ايـن مقالـه صـرفاً    . طلبد مي خارج است و مقال و مجال ديگري را
  . كنيم مي طرح اجمالي چند راي مهم كه در دوران معاصر ابراز شده اكتفا

  نويسد؛  مي» يات سيستماتيكاله«نام ه خويش ب ةپل تليخ در اثر ارزند
 اگر عيسي به عنوان مسيح لوگوس ناميده شود، لوگوس به واقعيت و حياني اشاره«

  ».كند نه به كلمه هاي وحياني و منزل مي
وجـه   و شـش معنـاي متفـاوت قائـل اسـت     » كلمه خدا«همو در جاي ديگر براي 

و اين تجلي الهي » يابد يم خدا تجلي«داند كه  مي را اين» كلمه خدا«مشترك تمام معاني 
همان لوگوس الهي است كه به صورتهاي تجلي خدا در خويش، خلقت، تـاريخ وحـي،   

يابد و منظور از آن نيز اين اسـت   وحي نهايي، انجيل و گفتار كليسا و اعضايش بروز مي
  . )217 – 1/22، 1381تليخ، (سازد  كه خدا خودش را از طريق لوگوس الهي متجلي مي

، خدا به عنوان لوگوس در همه جا حاضر است و ديالكتيـك  (Fichte)خته از نظر في
از حالـت آشـكار شـدگي     ةفيخته است يك نحـو ة از فلسف نيز كه مأخوذ (Hegel)هگل 

  . لوگوس است
كنـد و   مي نيز لوگوس را به عنوان يك امر مجرد صرف انكار (Unamuno)اونامونو 

  . داند مي را يك حالت شخصي از انسان معمولي» كلمه«
، قابليـت  در همه گفتمانهـا » كلمه«لوگوس يا  (Heideggar)همچنين از نظر هايدگر 
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 .و اظهار هستي را دارند؛ البته وقتي كه به نحو درست مـورد خطـاب قـرار گيرنـد     افشا
(Rress,1980,424) .توان گفت كه لوگوس در نظـر هگـل، معـادل بـا      مي به طور خالصه

به مفهوم خـود آشكارشـدگي    از نظر هايدگر ماني است، وليگايست يا روح در زبان آل
  . هستي است

اما در نظر دريدا، لوگوس از محتواي ثابت و هسـتي شـناختي خـود تهـي شـده و      
ديدگاه وي در مقابل ديدگاههاي افالطون و ارسـطو  . صرفا به نوشتار بدل گرديده است

دانستند و به اصطالح بـه   مي (Ideas, eidos)است كه لوگوس را معادل با ايده ها و صور 
  )117عبدي اقدم، همان، (كشيدند  مي تصوير رفتند و واقعيت را به مي فراسوي سخن وگفتار

لوگوس، اصطالح ديگري كه در دوران اخير و پست مدرن كـاربرد   ةعالوه بر  واژ
ي ايـن واژه معمـوال بـه نقـاد    . است (logosentrism)فراواني دارد، واژه ي لوگوسنتريزم 

  : رود مي موارد زير به كار دراعتقاد و ايمان شديد دارد و 
ثبات معاني و تمايزات، حجيت استنتاجات، كاربرد دقيق عقل، تمايزات سنتي ميان 

 ,Black burn, 1994). )يا حقيقـت و خطـا  (صدق و كذب و حتي انديشه صدق و كذب 

221-224) 
فلسفه كالسيك براي تشخيص به عبارت ديگر در لوگوسنتريزم، تمامي معيار هاي 

و تميز صدق و كذب و اعتبار و حجيت عقل و استنتاجات منطقي مـورد نقـد و انتقـاد    
  . گيرد قرار مي

  منابع و ماخذ فارسي

، تهـران، انتشـارات   فارسـي  –فرهنگ كامل انگليسـي  آريانپور كاشاني، عباس،  .1
  .ش، جلد سوم.  ه 1343امير كبير، 

تحشيه دكتـر عليمـراد داوودي، چـاپ چهـارم،      ، ترجمه ودرباره نفسارسطو،  .2
  .ش. ه 1387تهران، انتشارات حكمت، 

ــك ، __________  .3 ــه(متافيزي ــدين  )مابعدالطبيع ــرف ال ــر ش ــه دكت ، ترجم
  .ش. ه 1379، چاپ دوم، تهران، انتشارات حكمت، )شرف(خراساني 
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  .ش. ه 1383، )در دانشگاه عالمه طباطبائي اللهي زير نظر دكتر حميد رضا آيت
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