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  تاثير فيلون بر عهد جديد
  ∗رضا گندمي

  چكيده
فيلون اسكندراني يا يهودي حدود بيست سال قبل از مـيالد بـه دنيـا آمـد و حـدود                    

او زمان حيات خود، ميان يهوديان موقعيـت        . چهل و پنج سال پس از ميالد از دنيا رفت         
 وابـسته بـه رم      اي كه در نزاعـي كـه ميـان يهوديـان و حكومـت               ممتازي داشت به گونه   

فيلــون يكــي از . درگرفــت، او در جايگــاه ســفير يهوديــان بــه دربــار رم عزيمــت كــرد
متفكران بنام دوره افالطوني ميانه است كه تاثير عميقي بر متفكران اديان سامي بر جاي               

بسياري از مسائلي كه بعدها از سـوي متفكـران اديـان ابراهيمـي مطـرح شـد،                  . گذاشت
ولفسن، مورخ امريكايي تاريخ فلـسفه، تفكـر        .  را ارائه كرده است    نخستين بار فيلون آن   

غالب و حاكم بر قرن اول تا قرن هفدهم اديان ابراهيمي را تفكر ديني يا فيلوني خوانده               
وس بر مسيحيت   گدر اين مقاله كوشيده شده تاثير ديدگاه محوري فيلون يعني لو          . است

  .بررسي شود
 .ن ابراهيمي، مسيحيت، لوگوس اديافيلون، عهد جديد، :واژگان كليدي

                                                           
  استاديار مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب ∗

 23/12/1385:         تأييد نهايي16/11/1385: تاريخ دريافت
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  مقدمه
هـاي    تاثيري كه بر مسيحيت گذاشته و نقشي كه در تحكيم پايهسبباي فيلون را به    عده

 داستان مالقات او بـا پطـرس را در          ،براين اساس . اند آن داشته است مسيحي به شمار آورده      
. بت نـداده اسـت     نوگروي فيلـون را بـه موعظـه پطـرس نـس            ،اويسيبوس. اند رم جعل كرده  

از داستان غسل تعميد او، و نيز مالقات دوم او از رم، دوستي و پيوندش با پطـرس                   برونس
زند گزارش مكتوبي كـه اويـسيبوس از آن اسـتفاده             حدس مي  ،و نويسندگي كتاب حكمت   

   ).Winston,1981: 314( است يك افسانه فيلون مسيحي بقاياي با عنوان هگسيپوسكتاب  از ،كرده
 به نقش فيلـون  هاي مسيحيت ايد و آموزهقدرباره پيدايش ع  فون هارناك در كتاب      آدلف

شناسـي در   هيات مبتني بر لوگوس فيلون مبنـاي مـسيح   اال،  از نظر او  . اسكندراني اشاره كرده است   
با يهوديـت راه را بـراي       فلسفه يوناني    نقش فيلون در تلفيق      باور هارناك به  . مسيحيت قرار گرفت  

 تـاريخ و مـسيحيت اوليـه      ه  بـار  در خـود بـا عنـوان         فردريك انگلس در مقالـه    . كردمسيحيت باز   
 و سـرانجام بـه ايـن        اختصاص داد  به بررسي خاستگاه مسيحيت       را  عمرش تمامبرونو بائر   . نوشت

 . ن است عموي آ، و سنكاي رواقي رومي، پدر واقعي مسيحيت،نتيجه رسيد كه فيلون اسكندراني

   باره تأثير فيلون بر عهد جديدهاي گوناگون در ديدگاه
هاي پولس و نيز آثار آباي        باره تاثير فيلون بر عهد جديد خاصه انجيل يوحنا و رساله           در

هـر كـس از منظـر خاصـي بـه بيـان             . ها و مقاالت متعددي نوشته شـده اسـت          كليسا كتاب 
ما .  است  كرده  بحث هاي افراد ياد شده     ديدگاههاي افكار فيلون با       ها و احياناً تفاوت     شباهت

دانان و فيلسوفان غربي ارائـه        هيهايي كه در اين خصوص اال       به اختصار به برخي از ديدگاه     
 كتاب ديويد رونيا، ،اند از ميان آثار بسياري كه به اين مهم پرداخته.  خواهيم پرداختندا هكرد
 بـر   اوليـه فيلون در آثـار مـسيحيت       مزيت كتاب رونيا با عنوان      .  ولفسن راه گشا است    آثارو

هاي مهم را كه در صدها كتاب  اي از ديدگاه صهال و مقاالت در اين است كه خها باساير كت
  . دهد  در اختيار خواننده قرار مي،و مقاله بايد جست

  فيلون و پولسوجوه تشابه 
ا حنـ هـاي پـولس و انجيـل يو         قبل از اين كه به تاثير فيلون بر عهد جديد خاصه رسـاله            

مـسيحيت  . شودفكري فيلون و پولس بيان      پيشينه    اي درباره   ست چند جمله   الزم ا  ،ميبپرداز
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هر دو از زبان . نهضتي بود كه از كالبد معبد دوم يهوديت پديد آمد و فيلون جزئي از آن بود
پـولس و فيلـون     اي بـا عنـوان         در مقالـه   )Chadwick(چـدويك  .كردنـد   يوناني اسـتفاده مـي    

  اكنـون دست داده اسـت كـه   ه   ب  را تشابه اين دو متفكر   فهرست بلندي از وجوه      ،اسكندراني
 ؛ پولس به روميـان  هاي اول و دوم رساله     هاي اصلي باب    استدالل. 1. آيد  اي از آن مي     خالصه

   نـشانه و مشخـصه     رتوصـ شناخت خدا از طريق خلقت؛ عبادت مخلوق به جاي خالق به            
  . ودروني بودن دين حقيقيديني و كفر؛ منجر شدن بت پرستي به ضعف اخالقي؛ باطني  بي

 با تضاد  متناظر است،هاي معنوي مختلف  با تواناييكهپولس در قرنتيان شير و نان را        .2
  .ميان نفس و روح مقايسه كرده

   .اند  وفيض سخن گفته لطفهر دو از.  برشمردشناس دين  روانفيلون وپولس را مي توان. 3
 نظيـر   ؛بينـي كـرده اسـت       يلـون پـيش    ف ،موضوعاتي كه بعد در مسيحيت بـسط يافتـه         .4
 كولـسيان از      رسـاله  پـولس در  . شناسي آدم، زبان غير تجسدي كه موسي بـه كـار بـرد              گونه

  .  فيلون بسيار بهره برده استواژگان
  . آزادي و گفت و گوي آزادانه نفس خالص با خدا در كولسيان .5

ـ   منـدتري از ارتبـاط   مريكايي، معرفي نظام  ا، محقق   )Samdmel(سامل ه  پـولس و فيلـون ب
  :حور ذيل خالصه كرد متوان در چهار نكات اصلي او را مي. دست داده است

پولس از واژه   . اند  له ارتباط خدا با مخلوقات بوده     أ هر دو در صدد حل مس      :تعالي خدا  .1
 كه بـا    سازوكاري هستند هر دو به دنبال ارائه      . مسيح و فيلون از لوگوس استفاده كرده است       

لوگـوس  .  و حاضر در جهان فيزيكي تبـديل كننـد         درون ذات  را به خداي     يعالآن خداي مت  
سازي وجـود      اما در پولس يك رويداد سرنوشت      ؛فيلون هيچ ارتباطي با زمان و مكان ندارد       

كـرد و بعـد        كـه زنـدگي مـي      همـو دارد و آن هنگامي است كه عيسي به مسيح تبديل شد؛            
از طرفـي در پـولس بحـث مكاشـفه          .  گشت مصلوب شد و در آخرالزمان دوباره بر خواهد       

  .مطرح است كه در فيلون چنين چيزي وجود ندارد
 امـا  ؛ هر دو به نوعي با مسائل مشابه در شريعت موسي دسـت بـه گريباننـد                :شريعت. 2

 در حـالي كـه پـولس بـر          ؛تواند و بايد شريعت را مراعات كند        فيلون معتقد است انسان مي    
  . ناتواني انسان تاكيد دارد

اند و رهـايي را رهـايي          فيلون و پولس هر دو از زبان عرفاني استفاده كرده          :رستگاري .3
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 بـه   فقـط  اما در تفكر فيلون هيچ اثري از رهـايي           ؛دانند  از تن و قيد و بندهاي اين جهان مي        
  . وجود ندارد،كند  ايمان كه در تفكر پولس نقش اساسي ايفا مي وسيله
حتي بـودن انـسان و تمـايالت دوگانـه آدمـي تاكيـد        هر دو بـر دو سـا   :شناسي  انسان .4
رض شر است و از بخش غير مادي يعني روح تـشكيل            ف انسان از جسم كه حسب       :اند  كرده

انسان در تالش است از ماده فراتر رود و به تعبير فيلون در جهان معقـول و بـه                   . شده است 
 ميـان انـسان زمينـي و        پولس نيـز  ). 25-16:5غالطيان،   (زندگي كند » روح«تعبير پولس در    

ش را در   ا  توانـد زنـدگي     رد كه انسان مـي    پذي  ميپولس همچون فيلون    . آسماني فرق گذاشت  
  . اندرسطوح و مراتب معنوي و روحاني متنوعي بگذ

  اختالف ديدگاه فيلون و پولس
 ،كنـد كـه تفكـر فيلـون دربـاره انـسان              از منظر فلسفي اسـتدالل مـي       )Hommes(هومس

 در حالي كه پـولس انـسان را اتحـاد           ؛انگاري افالطوني استوار است    گانهافالطوني و بر دو     
 يعنـي عيـسا     ؛ انسان واقعي اسـت    ،از طرفي انسان آسماني پولس    . كند  نفس و بدن تصور مي    

 كنـد ميـان روح و مـاده          مـي  گمـان  واژگان فلسفي    بر اساس فيلون  . مسيح و نه انسان مثالي    
 اصــطالحات  اســتفاده ازكــه پــولس بــا در حــالي ؛شــكاف عظــيم پرنــشدني وجــود دارد

معتقد است كـل انـسان از طريـق خلقـت جديـد در عيـسا مـسيح نجـات                    ،  شناختي  آخرت
هيات كتاب مقدس بررسـي كـرده        اال ديدگاهله را از    أ اين مس  )Robinson (رابينسون. يابند  مي

و  نـشانه  ،جـسم . هاي جسم و روح را پولس از عهد عتيق گرفتـه        او معتقد است واژه   . است
 بلكه عالمت كل انسان از منظر خاص يعني در تقابل با خدا             ؛عالمت بخشي از انسان نيست    

 از آن حيـث كـه        اسـت   انـسان   معـرف   بلكـه  ؛روح نيز معرف بخشي از انسان نيست      . است
 امـا فيلـون متـاثر از فلـسفه          ؛دهد  است و زندگي خدايي را تسري و تعميم مي        ا  پذيراي خد 

ر كـدام از روح و جـسم را   هـ  به دو ساحت براي انسان اسـت و      گانه انگار و قائل     يونان دو 
  . يك كل برخالف پولسدر جايگاهداند و نه انسان  بخشي از انسان مي

تـوان نتيجـه گرفـت كـه فيلـون و پـولس از                شناسـي مـي     كه در باب انـسان     خالصه آن 
 هرادا  راهـا   در حالي كه هر يـك معنـاي خاصـي از آن       ؛اند  اصطالحات مشابهي كمك گرفته   

هاي فيلون و پـولس       ها و تفاوت    هم از جمله افرادي است كه به بيان شباهت        تسلر  . اند  كرده
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  است،  رابطه ميان خدا و انسان     بيانگر  كه  بر لطف و فيض    ، هر دو متفكر   ،از نظر او  . پرداخته
كند و هيچ جايي براي غـرور يـا          فيض وابستگي مطلق انسان را به خدا بيان مي         .تاكيد دارند 

ي فيض از اين قرار اسـت كـه           لهأمسدر  اختالف آن دو    . گذارد  اسات آزادانه انسان باقي نمي    احس
 در  ؛ فيلون در باب فيض با نظريه او در باب خلقـت و جايگـاه انـسان در آن گـره خـورده                      يراآ

اي بر صليب مسيح متمركـز   شناسانه اي ـ آخرت  حالي كه براي پولس فيض در يك قالب مكاشفه
 زيـرا شـريعت نـشان       ؛فيض به هيچ وجه با رعايت شريعت در تضاد نيست         ،  فيلونبه نظر   . است
  ). Runia, 1993: 66-74 (رسد است ميا دهد چگونه انسان به هدفش كه همانا عروج به خد مي

ين نويسنده عهد جديد نيست كه عيسا را لوگـوس ناميـده            نخست ،نويسنده انجيل چهارم  
پـولس مـسيح را      . كـرده بـود    بيـان  برداشت يوحنا را     ، نبرده گرچه پولس اين كلمه را به كار       .است

غالطيـان،  ( كـرد    خـدا زنـدگي مـي       با كند كه چهار يكشنبه قبل از ميالد در آسمان          كسي معرفي مي  
 و حتـي شـريك خـدا در خلقـت پنداشـته             )45-49: 15؛  7:11اول قرنتيان،   ( او موجود زميني   )4:4

  .)32: 8روميان،( اند  تمايزش از خدا پسر خدا ناميدهبسب او را به ).8:6اول قرنتيان، (شده است 
 اما هنگامي كه او كولـسيان       ؛اين كه پولس با آثار فيلون آشنا بوده يا نه مورد بحث است            

گـري   غنوصـي . شـد    تاثير تفكر اسكندراني در كليسا احساس مـي        ،نوشت  سيان را مي  سو اف 
قابـل  .  رواج داشـت   ، كل پيوند زند   ه در جايگا  د مسيحيت را با نظام جهان     وشنك  اوليه كه مي  

در »  يا مـال االهـي  پري خدا«ها است يعني تعبير  ترين اشاراتي كه شعار اصلي غنوصي    توجه
   :گويد  به كار رفته است و نيز در كولسيان مي19:3يان، سافس

  ). 3:2 كولسيان، (هاي حكمت و معرفت نهفته است در مسيح تمام گنجينه
ـ    چيزهايي كه در نظريه   كند تمام     پولس ثابت مي    واقـع در    ، بـه  دنبـال آن هـستند    ه   پري ب

نظيـر و قـدرت      ها اين بود كه از بزرگـي بـي          هدف اصلي اين رساله    .مسيح ارائه شده است   
  آن؛سازد است كه پري را مي) Eons(ها  ائوناو صرفاً يكي از . مطلق شخص مسيح دفاع كند

ود واقعي و شخصي است كـه در آن تمـام            اما يك موج   ؛كردند   اثبات مي  ها  گونه كه غنوصي  
 نيست كـه بـراي اسـتاد و اربـاب             مرتبه زاردوناو فقط يك كارگ   . پري الوهيت ساكن است   

كولـسيان،   (او غايت و نيز منشأ تمام اشياي مخلـوق اسـت          . باالتر افتخار و عظمت بيافريند    
، روشن است كـه  كار نبرده ه در سراسر اين رساله كلمه لوگوس را ب  پولس  گرچه ).20ـ15:1

هر چيزي كـه قبـل از خلقـت وجـود           . استا  پولس در رتبه و كاركرد معادل لوگوس يوحن       
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  . داشته باشد و هم پايه با خدا باشد در زندگي او سهيم و در آثارش شريك و همكار است
هاي پيش گفته     تر از آنچه در رساله      به صراحت و حتي كامل     به عبرانيان     رسالهدر  پولس  

 ،در اين كه نويـسنده ايـن رسـاله كيـست       . ره الوهيت ازلي مسيح سخن گفته است       دربا ،آمد
 حاكم بر رساله از اين حكايت دارد كه نويسنده بايد           ي اما ديدگاه فيلون   نداريم؛ ياطالع دقيق 

، نخـستين   »پسر خـدا  «تعابير   .يهودي اهل اسكندريه و احتماالً حتي شاگرد فيلون بوده باشد         
، ملكيـصدق،   ورت خدا، عامـل در خلقـت، ميـانجي، كـاهن اعظـم     زاده، فوق فرشتگان، ص  

. از جمله اين تعـابير اسـت      ) 3:1عبرانيان،  (خدا دانستن  پوشاندن لباس خدايي به آن و حتي      
و ) 2:1: همـان  (»ها را آفريـد      او عالم   به وسيله « .تعبير فروغ جالل حكايت از اين نكته دارد       

  ). همان ( »دموجودات بو قوت خود حامل همه  به كلمه«
 با روح القدس يكي      طور تلويحي   بهبه صراحت با حكمت ازلي و       را  پولس، ماشيح ازلي    

در دو انجيل همديد يعني متي و لوقا تالش شـده اسـت ديـدگاه پـولس احيـا                   . گرفته است 
در انجيـل   . مسيح ازلي پولس در اين دو انجيل با روح القدس يكي گرفته شده اسـت              . شود

چنان كـه  ـ جا   در آن. ه است روايت جديدي از ديدگاه پولس ارائه شود شد كوشيدهچهارم
  .  ماشيح يا مسيح موعود با لوگوس فلسفه فيلون يكي گرفته شده استـخواهد آمد

در فلسفه فيلون، حكمت ازلي كتاب امثال سليمان و سنت يهودي بعد از كتاب مقـدس                
تاب حكمت سليمان سه مرحله و      لوگوس فيلون نظير حكمت ك    . شود  لوگوس نيز ناميده مي   

 لوگـوس . 1. مرتبه وجودي دارد كه دو مرحله آن قبل از خلقت و يكي پس از خلقت است             
موجـود  در جايگـاه  قبل از خلقت جهـان     . 2.  فكر خدا وجود داشته است     صورتاز ازل به    

 ابزار يـا طـرح و نقـشه در          رتوصغير جسماني و مجرد مخلوق خدا بوده، و خدا از آن به             
 را در جايگـاه    لوگـوس    ،خدا همراه بـا خلقـت جهـان       . 3. قت جهان استفاده كرده است    خل

هي در هر بخـشي      ابزار مشيت اال   رتوصآن به   و   درون جهان قرار داد      ،لوگوس درون ذات  
 بر اين موجود مجرد ازلي همراه بـا خلقـت   افزوناز نظر فيلون، خدا . كرد از جهان عمل مي   

ـ        آفريرا  جهان يك موجود مجرد ديگر       ه در لوگـوس    انديـش سـان    هد كه ديگر ازلي نبـود و ب
شود و كارش اين بـود كـه    هي ناميده مياين موجود مجرد روح خدا يا روح اال    .وجود دارد 
تـوان آن را      ها نقش ايفا كند و بر اين اساس مي           ابزار انتقال وحي از خدا به انسان       در جايگاه 

  ). wolfson ,1982, 2: 24-32 (روح پيامبرانه نيز ناميد
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  ديدگاه انجيل يوحنا در خصوص لوگوس
فيلون بيـان كنـيم     چنانچه بخواهيم ديدگاه پولس داير بر ازلي بودن مسيح را طبق فلسفه        
گويـد   فيلـون مـي   .بايد بگوييم يوحنا واژه لوگوس را جايگزين حكمت يا روح القدس كرد   

بـه خلقـت    ،  )1:1پيـدايش،    (آفريـد كه خدا در آغاز آسمان و زمين را          اين آيه سفر پيدايش   
 بلكه به خلقت جهان معقول كه قبل از اين جهـان صـورت              ؛جهان محسوس ما اشاره ندارد    
 درون خودش جهـان     ،طبق نظر فيلون، لوگوس   .  اشاره دارد  ،گرفت و با لوگوس يكي است     

 . آمـد يـد دپ در بر دارد؛ يعني آن قبل از خلقت جهان محسوس     ، شد آفريدهمعقول را كه در آغاز      
اش بر پايه تفسير فيلون از آيه نخست سفر پيدايش مـدل سـازي و الگـوبرداري                   يوحنا در مقدمه  

 در  ، كـه ميـان آن دو وجـود دارد         ينـه تفـاوت   يگا ).1:1يوحنـا،   ( » بود كلمهدر آغاز   «كرد و گفت    
 ولـي در زبـان   ؛ است"وجود داشت"است كه در معناي يوناني رايج به معناي       » بود«مقصود از كلمه    

  .ندفتآباي كليسا بر سر مقصود از اين كلمه با هم اختالف يا.  آمدن استيددپري به معناي عب
كوتاه سخن، يوحنا در وصف خود از لوگوس يا كلمه از وصف پولس از مـسيح ازلـي،                  

. شـت وصف فيلون از لوگوس ازلي و از وصف حكمت سليمان از حكمت ازلي الگـو بردا               
 و نخـستين زاده   ) 3:8رساله پولس به روميـان،       (»سر خدا پ «رايوحنا نظير پولس مسيح ازلي      

و نظير حكمت   » نخست زاده «و  » پسر خدا « و نظير فيلون لوگوس ازلي را        )15:1كولسيان،  (
تنها پسر  « لوگوس را    و )22:7حكمت سليمان،    (»تنها موعود «سليمان كه حكمت ازلي را با       

  . وصف كرد)18:1يوحنا، ( »مولود خدا
 » اسـت  دهآفريـ تمام اشيا را    «كند كه      كسي ياد مي   در جايگاه لس كه از مسيح ازلي      نظير پو يوحنا  

گويـد     چيزي سخن مـي    صورت و نظير فيلون كه از لوگوس ازلي به          )6:8؛ قرنتيان   16:1كولسيان،  (
 و نظيـر  ؛)wolfson, 1982, 1: 261-282(بـه واسـطه آن جهـان شـكل و صـورت گرفتـه اسـت       «كه 

) 22:7حكمت سليمان، ( »صنعتگر همه چيز «رتوص ازلي به حكمت سليمان كه از حكمت   
تمام چيزها به واسطه او «گويد كه   چيزي سخن ميرتوص از لوگوس به  او. گويد  سخن مي 

پـولس  . شباهت ديگري نيز ميان ايـن چهـار تـا وجـود دارد             ).3:1يوحنا،   (»اند  ساخته شده 
  : گويد مسيح ازلي بعد از خلقت جهان مي جايگاه درباره

  ). 17: 1 كولسيان، (»و او قبل از همه است و در وي همه چيز قيام دارد
اي    بـه گونـه    ؛ درون آن لوگوس را قرار داد      ، خدا بعد از خلقت جهان      كه گويد  فيلون مي 
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خودش را از مركز به اطراف جهان و از اطـراف بـه مركـز آن گـسترش داد و مـانع                 «كه آن   
در حكمت سليمان نيـز از حكمـت بـه     ).(philo ,plant,8-10 »ها شد فروپاشي و گسست آن

 7حكمـت سـليمان،     ( »در تمام اشيا جـاري و سـاري اسـت         « شده كه    سخن گفته  چيزي   رتوص
 ).10 :1 يوحنـا،  (»او در جهـان بـود      « كـه  گويد   لوگوس پس از خلقت مي      يوحنا نيز درباره  ). 24:

شـبيه جـسم     «)6:2ن،  فيلپيـا  ( شبيه انسان خلق شد    كهگويد    پولس در وصف تولد مسيح مي     
  ).14: 1 يوحنا، (»لوگوس متجسد شد «:گويد  مي نيز يوحنا)3: 8 روميان، (»گناه

لوگوس چگونه تجسد يافت؟ يوحنا نظير پولس اين موضوع را به ابهام برگـزار كـرد و                 
 اما هيچ شاهدي وجود ندارد بر اين كه مقـصود وي تولـد فـوق                ؛دست نداد ه   از آن ب   يتبيين

 خود در آيه سـيزدهم      گمان و ترتوليان، به     نئوسبرخي از آباي كليسا، نظير اير     . طبيعي باشد 
نـه  «گويد  جا كه مي آن .اند  انجيل يوحنا عبارت صريحي مبني بر تولد فوق طبيعي عيسا يافته          

 بـه عيـسا   ،» بلكه از خدا تولد يافتنـد   ،از خون، و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم           
ا معندر آيه چهاردهم بدين » لوگوس تن يافت« اين گفته كه     :اند  گرفته نتيجه   پس ؛اشاره دارد 

قرائـت صـحيح آيـه       .اسـت ا   اما از نظر ولفسن اين قرائت خط       ؛است كه تولد او فوق طبيعي بوده      
  .  اشاره دارد،است كه به فرزندان خود كه در آيه دوازدهم آمده» كساني كه تولد يافتند«

 از لوگوس ازلـي سـخن رفتـه ، و از روح             فقط يوحنا   كه گذشت، در مقدمه انجيل     چنان
 در  ، در جايي كه از تعميد عيسا سـخن گفتـه شـده             فقط القدس سخني به ميان نيامده است     

آيـا روح القـدس     ). 32:1يوحنا،   (انجيل يوحنا نظير انجيل همديد از روح القدس سخن رفته است          
ر روح القـدس در فيلـون غيـر ازلـي و     يوحنا نظير روح القدس در پولس ازلي است يا اين كه نظيـ          

  ). wolfson, 1970: 181(؟ مخلوق و كارش انتقال وحي و پيام از سوي خدا به مردم است
گرچه برخي از كاركردهايي كه پولس به مسيح ازلي و به تبـع بـه روح القـدس نـسبت                    

 خود را  مسيحي  به لوگوس يوحنا انتقال يافته است، روح القدس همچنان كاركرد ويژه    ،داده
 ت فـيض جـاي شـريعت را گرفـ         ،با آمدن عيـسا مـسيح     . گونه كه پولس بيان كرده دارد      آن
روح القدس همه چيز را به شما تعليم خواهد داد و آنچه بـه شـما                ). 14:6؛ روميان،   17:1يوحنا،  (

  ). 13:16 :همان(  و شما را هدايت خواهد كرد)26:14: همان (ياد شما خواهد آورده  ب،گفتم
  وجود قبلي و ازلي مسيح به كار برده اسـت          صورتلوگوس را به       شش بار كلمه   يوحنا

. مطـرح نكـرد    مـسيح    از زبـان  اما هرگـز آن را      ؛  )13:19؛ مكاشفه،   1 :1: ؛ همان 1:1يوحنا،  (
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 در اصل متفـاوت از تـصوري نبـود كـه     ،خواست با اين واژه برساند اي كه يوحنا مي  انديشه
 از اين واژه  بايد  كرد كه  گمان او به تناسب حال خوانندگان        اما ؛دست داد ه  پولس از مسيح ب   

خوانندگان اناجيـل   .  شخص است  شود،  مي آغازلوگوس كه انجيل يوحنا با آن       . سود بجويد 
 اما كلمه يوحنا    ؛آشنا بودند كه معادل انجيل و بشارت بود       » كلمه خدا «ا واژه   بها    همنوا مدت 

رابطـه  .  يوحنا از دو چيز بحث شده اسـت        در مقدمه انجيل  . خود عيسا و شخص وي است     
:  اسـت  ذيل را ذكر كرده    متمايز   نظرجا نويسنده سه     اين .لوگوس با خدا و رابطه آن با جهان       

 كلمه پروردگار را به زماني قبل از تمـام اشـياي            ، تاريخ ).1:1يوحنا،   (»در ابتدا كلمه بود   «. 1
كـه در بـاب اول سـفر         شود چنان   يهيچ چيزي درباره منشأ جهان گفته نم      . زماني برده است  

هنگامي كه هـيچ     .پيدايش گفته شده است، الزمه آن اين است كه لوگوس وجود ازلي دارد            
گرچه وجود ازلي كلمه بـه صـراحت ذكـر نـشده اسـت، از محتـوا             .  لوگوس بود  ،چيز نبود 

اص جا وجود شخصي آن به طور خ       اين). 2:1: همان (»كلمه با خدا بود   «. 2. شود  فهميده مي 
كلمـه خـدا    «. 3. دا متمايز اسـت   خ از   ،او به رغم پيوند ازلي كه با خدا دارد         .بيان شده است  

مفهوم .  واقع در ماهيت با خدا يكي است        به  بلكه ؛كلمه فقط ارتباط ازلي با خدا ندارد      . »بود
در . تر بودن كلمه به كلي نفي و الوهيت واقعي كلمه اثبات شده اسـت                 مادوني و پايين مرتبه   

،  ما از وجود ازلي به شخصيت متمايز وي و در نتيجه به الوهيت جـوهري او         ،ين سه گزاره  ا
تمـايز و اشـتراك مراحـل       ،  يكي بودن، اختالف  . يابيم  ، ارتقا مي  استا  و اين كه لوگوس خد    

 باب نخست انجيل يوحنا نكـات سـه گانـه ذيـل     5 تا 3در آيه . هي استسه گانه ارتباط اال 
 او سـاخته شـده       همـه چيـز بـه واسـطه       «. الق جهان محسوس است   كلمه خ . 1 :وجود دارد 

سيله تمام فعاليت خالقانه خدا وصف و ديدگاه افالطـون و  و لوگوس را    ،اين عبارت . »است
، دهـد   اي ازلي جهان شـكل مـي        فيلون را مبني بر اين كه خدا فقط معماري است كه به ماده            

كند؛ ديدگاهي كه با نظريه جديد        اللت مي بر تكامل متوالي جهان د    » شدن « واژه. كند  طرد مي 
لوگوس همچنين منبع و منشأ حيات عقالني، اخالقـي و معنـوي            . 2. تكامل سازگاري ندارد  

نور و حيات اسـت و اصـل و         . استا  ه  و حيات نور انسان   » در او حيات بوده   «. انسان است 
 همچنان در   اما؛  دشكلمه جسم   . اساس صورت متنوع وجود و فكر او خالق همه چيز است          

  . استا صورت انسان مظهر خد
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  تأثير فيلون بر يوحنا
 بـه   تفـسير انجيـل يوحنـا      با عنوان     را داد، پژوهشگر عصر جديد، بخش اول كتاب خود       

، فيلون در سه محور ذيل بر يوحنا تاثير گذاشته          اوبه نظر  .طور كامل به فيلون اختصاص داد     
  .دها اهميت بااليي دار اين قلمرودر دو هاي آن  ها و اختالف بررسي شباهت .است
ها به شرح    ترين آن    در استفاده از نمادها شباهت واقعي ميان آن دو وجود دارد كه مهم             .أ

 در جايگـاه  خـدا   . 2 سمبل و نماد رابطه خدا با انسان و جهان           رتوصنور به   . 1. ذيل است 
البته فيلـون در وهلـه      (ان   شب رتوصنماد خدا به     .3يابد    مبنا و اساسي كه حيات از آن جريان مي        

 كتـاب   در حالي كه يوحنا تصور مبتني بر      ؛كند   اين واژه را بر جهان و نفس جزئي اطالق مي          ،نخست
فيلون و يوحنا هـر دو در داشـتن         ).  شبان جماعت اسرائيل حفظ كرده است      رتوصاز خدا را به     

  .تري به افكار آن دو نفوذ كرد تر و ژرف  بايد به طرز عميقپس ؛پيشينه كتاب مقدس مشتركند
 فيلون و يوحنا هر دو خدا را غايت مهـم و اصـلي انـسان و منبـع تقـدس واالي او                       .ب

 هر چند فيلـون در      ؛هر دو در استفاده از زبان عبادت يعني ايمان و محبت سهيمند           . دانند  مي
  .فراتر از يوحنا رفته استو آگاهي عرفاني از موجود مطلق متاثر از افالطون 

نخست نقش لوگـوس بـه   . شود  دو جنبه از نظريه لوگوس فيلون به يوحنا مربوط مي         .ج
ـ  امـا    ؛شـود   لوگوسش شناخته مـي     خدا در و به وسيله    . ميان خدا و جهان      واسطه رتوص ه ب

 لوگـوس     همچون يوحنا    واقع  به فيلون، او از سوي   زبان تشخص و تجسم     به كارگيري   رغم  
داد عباراتي از فيلون را شاهد گرفته بر اين كه او لوگوس  .  در واژگان شخصي به كار نبرد      را

 لوگـوس درتمـام     ،كـه از نظـر فيلـون       خالصه آن . را با انسان مثالي و ازلي يكي گرفته است        
 انسان روي زمين زنـدگي كنـد و ايـن نـشان             صورتبه  او  ها وجود دارد و نه اين كه          انسان

  نيـز  هـا و     متشخص است و روابـط شخـصي بـا خـدا و بـا انـسان                 در يوحنا كامالً  دهد كه لوگوس      مي
  .  مگر در قالب استعاره،لوگوس فيلون هرگز شخصي نيستكه  در حالي ؛جايگاهي در تاريخ دارد

   با متمركز كردن تحقيقـاتش بـر بخـشي از مقدمـه    )Thomas Tobin(اخيراً توماس توبين
واقعيت . 1 :او به بررسي سه موضوع ذيل پرداخته      . ه است يوحنا به نتايج مشابهي دست يافت     

تـوبين در مقـام     . لوگـوس و انـسان آسـماني      . 3 ؛نـور و ظلمـت    . 2 ؛و كاركردهاي لوگوس  
امـا ايـن    ؛  هـايي وجـود دارد       درسـت اسـت كـه ميـان آن دو شـباهت            :گويد  گيري مي   نتيجه

كه هر دو به جهـان        چه آن  ؛توان بيانگر تاثيرپذيري يوحنا از فيلون دانست        ها را نمي    شباهت
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ها  اند كه تفاسير نظري از كتاب مقدس ميان آن          تري از يهوديت هلني مĤب متعلق بوده        بزرگ
  .در ثاني تجسد لوگوس در عيسا براي فيلون غير قابل تصور بود. رواج داشته است

هـاي هلنـي مـĤب         تحقيقاتي در زمينه يهوديت فلسطيني و پس زمينـه         )Borgen (بورگن
به نظر او، يوحنا بيشتر از سـنت تفـسير ميدراشـي فلـسطيني بهـره                 .ا انجام داده است   يوحن

 از باب اول سـفر      3 تفسير آيه     واژه لوگوس در انجيل يوحنا بر پايه      . گرفته تا از افكار فيلون    
  ). Runia, 1993: 78-83 (پيدايش استوار است

  يوحنا موارد اختالف فيلون و
تـر از نقـاط       نقاط اختالف ميان فيلون و يوحنـا برجـسته         از پژوهشگران،  برخي   گمانبه  

 در حالي كه لوگـوس يوحنـا دينـي          ؛لوگوس فيلون متافيزيكي است    .1. ستها ا   آناشتراك  
 در حالي كه يوحنـا فكـر عينـي و           ؛فيلون كامالً در حوزه تفكر انتزاعي گام برداشته       . 2است  

و واسـطه   نقش  لوگوس فيلون   . 3 كند  انضمامي دارد و در حوزه زندگي و تاريخ حركت مي         
لوگوس يوحنا  . كار برده است  ه  ؛ ابزاري كه خدا براي ساختن جهان ب       ميانجي را ايفا مي كند    
 بلكه عامل اوليه    ؛است و از اين جهت ابزار نيست      ا   بلكه خودش خد   ؛كمكي و فرعي نيست   

ا از  شـود كـه جهـان ر        طبق نظر فيلون، خدا همچون معماري تصور مي       . 4. ستدر خلقت ا  
 نظر يوحنا، لوگوس خالق مطلـق همـه چيـز و منـشأ تمـام                ولي به  ؛دهد  ماده ازلي شكل مي   

 ؛در فيلون، لوگوس ميان شخص و غير شخص بودن در نوسـان اسـت             . 5. موجودات است 
در فيلون حتـي در     . ولي در يوحنا از همان اول بر متشخص بودن لوگوس تاكيد شده است            

توان گفـت كـه آن ارزش و           به زحمت مي   ؛خن رفته  لوگوس س  نجايي كه از متشخص بود    
 و در طـرح او از جهـان         ، تجسد با تفكر فيلون بيگانه      ايده. 6. جايگاه شخص واقعي را دارد    

فيلـون بـر   . 7. اسـت ا  محـوري يوحنـ     شـاه بيـت و نكتـه      » كلمه جسم شد  «محال است؛ اما    
ار اين مطلب است كـه   اما هدف اصلي يوحنا اظه؛كند شناخت ناپذيري مطلق خدا تاكيد مي    

. انسان از ذات خدا پرده برداشته است      جسم  خدا در مسيح متجلي شده و لوگوس از طريق          
است و هيچ گونه ارتبـاطي بـا تـاريخ انـسان            ا   محض يا صفت خد    علوگوس فيلون انتزا  . 8

 و تجسد خدا در مـسيح خلقـت     ، توام با زندگي و نيرو       غريزه ،لوگوس يوحنا از آغاز   . ندارد
  . ست اي انسان و خدا  جهان و اتحاد دوباره رهدوبا

آيد كـه يوحنـا و فيلـون در حـالي كـه هـر دو از يـك زبـان بهـره                  از اين مقايسه بر مي    
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 مـسيح   ي انجيـل يوحنـا عيـس      مفـاد . اند   شدهقائل  ها    آن راياند، ارزش كامالً متفاوتي ب      گرفته
ـ  كـه آن اسـت      الزمه اقتباس اين كلمه اسـتحاله كامـل         . است د تعميـد داده شـود و روح         باي

ديگر مهم نيست كه آن از چه منبعي گرفته شده است؛ في المثل آيا خاستگاه               . جديدي بيابد 
.  مفهومي مـسيحي اسـت     ، كلمه يوحنا هر خاستگاهي كه داشته باشد       .يوناني دارد يا يهودي   

ا متـداول   هـ  اي كه در زمان آن      ترين نظريه اين است كه فيلون و يوحنا هر دو از واژه             محتمل
. كار بـرده اسـت    ه  هاي خاص خود ب     براي انديشه آن را    ،اند، و البته هر يك       بهره گرفته  ،بوده

هي با جهـان   عقل اال  رابطه اش درباره    به تفكر يوناني داشته، به نظريه      شينيپفيلون كه تمايل    
اش در لوگـوس اوج تجلـي خـدا بـر            ديني تمايالت   سببيوحنا به   . رنگ يوناني داده است   

  . هاي ناقص آن نيستند انسان را ديده است كه تجليات يهودي چيزي جز جلوه
. د مولـود خـدا شـ      ،لوگوس فيلون در مسيحيت به مـسيح ازلـي مبـدل شـد            كه  هنگامي  

 درباره منـشأ و اصـل لوگـوس         ،اختالف ديگري كه ميان فيلون و تفكر مسيحي وجود دارد         
. ي پدر نشان داده شده است حيت با واژه مسيررابطه خدا با لوگوس در فيلون و نيز د    . است

 بايد گفـت در فيلـون خـدا در ارتبـاط بـا              ،اگر خواسته باشيم به زبان فلسفي سخن بگوييم       
شود كه علت فاعلي آن است و در مسيحيت خدا به ايـن               لوگوس به اين معنا پدر ناميده مي      

طبق نظر فيلون، خدا    . شود كه علت مادي آن است        لوگوس پدر ناميده مي    در مقايسه با  معنا  
بـه  علت فاعلي است به اين معنا كه علت لوگوس است كه خود به همين معنا علت جهـان     

ميـان   به هر حال، در مسيحيت پـدر و پـسر رابطـه            .آفريد؛ يعني آن را از عدم       رود  شمار مي 
 در حالي كـه ميـان       ؛ رابطه خاص ميان آن دو برقرار است       ي يعني نوع  ؛و لوگوس است   خدا

ـ          . اي وجود ندارد    جهان چنين رابطه  خدا و     رايو همچنان مسيحيان بر اين باورند كه خـدا ب
  . يعني آن را از خودش آورده؛ لوگوس علت مادي استرايجهان علت فاعلي و ب
است درست به همان معنايي كه در كتاب مقدس وصف شده؛ يعنـي             ا  لوگوس پسر خد  

). 11:16؛ كتاب دوم سموئيل، 19:8اهان، ؛ اول پادش30:8داوران، (آيد از صلب پدر بيرون مي 
 رتوصتئوفيلوس و كلمنت اسكندراني وجود ازلي مسيح قبل از ايجاد و در فكر خدا را به                 

آبـاي  ). wolfson, 1970: 193-4 (كننـد   وصـف مـي  ،چيزي كه در اعماق دل خدا وجود دارد
هـاي   از تـشبيه هاي بسياري كه در تبيـين ايجـاد لوگـوس بـا اسـتعانت            كليسا به رغم تالش   

  .  سرانجام ناچار شدند آن را راز تلقي كنند، انجام دادندگوناگون
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  جايگاه فيلون در تفكر ديني مسيحيت
منت اسكندراني و اوريگن به تفصيل بـه تـاثير فيلـون بـر آن دو                كلبحث از   در  هارناك  

ا والنتينـوس    شد و ب   آغازهيات اسكندراني كاري كه با فيلون       از نظر او، در اال    . پرداخته است 
 ،بـا كلمنـت   . كليسا آن را به عهده گرفته است      ، درون اوليه مسيحيت     و مكتب او ادامه يافت    

اي رسيد كه يهوديـت بـا فيلـون، و بـدون شـك                مسيحيت كليسايي به هما ن سطح و مرتبه       
اوريگن فيلون مسيحي است و نيز هماورد و رقيـب           .بر كلمنت گذاشت  اري  يبسفيلون تاثير   

هـاي تفكـر مـسيحي        بديل فيلون بر سر آغاز       بر نقش بي   فقطهارناك  ،  نطر رونيا به   .فلوطين
  .  چگونه اين تاثير اتفاق افتاده استهدكه به تفصيل نشان د تاكيد كرده است بي آن

 مـورخ   يله وسـ   بـه   نيم قرن بعد از منظـري كـامالً متفـاوت          ، هارناك درباره كلمنت    گفته
 كتـاب   1947ولفـسن در سـال       .بيان شـد  ،  ن ولفسن هري اوستري ،  ـ امريكايي فلسفه   يهودي
ي دينـي   ا او در آن كتـاب فيلـون را آغـازگر فلـسفه            .فيلون نوشـت     درباره پر حجمي بسيار  

  فيلـون ميـان فلـسفه     . ي تا زمان اسپينوزا ادامـه يافـت       مداند كه در سنت فلسفي اديان سا        مي
موعـه آثـار فلـسفي قـرار        يوناني شرك آلود كه هيچ شناختي از كتاب مقدس نداشتند و مج           

. انـد   از تاثير كتاب مقدس در زمينه فلسفه نوشته شـده          دوره  دارد كه از قرن هفدهم به بعد ب       
 آبـاي     كتـاب فلـسفه    ،ين گـام  نخستدر  .  برآمد پيشيندرنگ در صدد اثبات ادعاي        ولفسن بي 
   .نوشتكليسا را 

كري فيلون اسـتوار اسـت      مقصود ولفسن از اين ادعا كه تفكر آباي كليسا بر پايه نظام ف            
در داد و سـتد  چيست؟ به يقين مقصود وي اين نيست كه آبـاي كليـسا مـستقيم بـا فيلـون               

 بلكـه بـه     ؛يعني در تمام اوقات آثار فيلون روي ميز كارشان باز بـوده اسـت             اند؛    فكري بوده 
. اصول و موضوعات اصلي و مهم تفكر آباي كليسا از فيلون گرفته شده است ،   ولفسن گمان

. 2 ؛روش تفسير رمزي كتاب مقـدس     . 1:  اشاره كرد  ليذتوان به محورهاي       نمونه مي  روط  به
 مبتني  هاي  شماري از پيش فرض   اتخاذ  . 3 ؛ كتاب مقدس يا ايمان    هوابستگي فلسفه يا عقل ب    

فيلون هشت پيش فرض مبتني بر كتاب مقدس را ذكر كرد كه آباي كليسا              ( كتاب مقدس    بر
ي نهـي، وحيـا  وجود و وحدت خدا، خلقت كيهـان، مـشيت اال   : رفتندها را پذي   شش تا از آن   

 كه جزو پيشين فـرض هـاي فيلـون          ليت وحي زوحدت جهان و ا    .بودن تورات، وجود مثل   
 ديگر تعجبي ندارد كه آبـاي       ، با اين مبناي مشترك    پس ؛) رد شده  ها  است هر دو از سوي آن     
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توان بـه     از باب نمونه مي    .دهند موضوعات بيشماري مطرح و بسط    را در   كليسا تفكر فيلون    
در فيلـون   . نظريه تجسد بـه ديـدگاه فيلـون افـزوده شـده اسـت             .  اشاره كرد  نظريه لوگوس 

 و در عـين حـال متعـالي از          مخلوق، لوگوس مخلوق  غير  لوگوس  : لوگوس سه مرحله دارد   
نظريه مسيحي تجـسد لوگـوس در       .  لوگوس درون ذات در جهان فيزيكي      اشياي فيزيكي و  

. مرحله چهارمي است كه مشابه با مرحله سوم فيلون يعني لوگوس درون ذات اسـت              انسان  
عوامل داخلـي و بيـشتر متـاثر از عوامـل           اي تحت تاثير      اندازهآباي كليسا تا    ،  از نظر ولفسن  

او در كتـاب فلـسفه آبـاي كليـسا بـه مـسائلي              . به ديدگاه هاي فيلون روي آوردند     خارجي  
 ناظر به خدا،    يراآكه موضوعات ديگر نظير       چه آن  ؛ دارد پرداخته كه به مسيحيت اختصاص    

كوتـاه سـخن، هـيچ      . ي آزاد، اخالق قرابـت بيـشتري بـا تفكـر فيلـون دارنـد                خلقت، اراده 
حـدت تاكيـد      و تسان ولفسن بر تاثير فيلون بر آباي كليسا با اين شد           هپژوهشگر ديگري ب  

كلمنـت تحـت تـاثير فيلـون         مورخ فلسفه مدعي است كـه        در جايگاه ولفسن  . نكرده است 
 كه چگونه اين تاثير اتفاق      هدد   ولي نشان نمي   ؛ را وارد مسيحيت كرد    رمزيتفسير فلسفي و    

يا او مدعي يكي بودن مسيح و حكمت ازلي يوحنا           .توان آن را اثبات كرد      افتاد و چگونه مي   
 با  كه بپرسد چگونه يوحنا    با لوگوس فيلون و حكمت كتاب حكمت سليمان است بدون آن          

  ). Wolfson, 1956: pp. 365-72( فيلون يا پولس آشنا شده استيراآ
 منـد    به طرز اغـراق آميـزي نظـام         را تفكر فيلون كوشند    مي كه    را  روش ولفسن  ،محققان

شان دهد و همين طور ديدگاه عميقاً يهودي محور او به تاريخ فلسفه و تمركز بر روي دو                  ن
در عـين حـال نگـرش او مـدافعان     ؛ نـد ا ه را رد كردپينوزاپفيلسوف يهودي يعني فيلون و اس 

ف يـ دان آبايي فرانسوي، از ديـدگاه ولفـسن تمجيـد و تعر       هيلو، اال ل جين داني  .فتچندي يا 
.  جديدي در تفكـر فلـسفي اسـت          فيلون آغازگر دوره   ، بدون ترديد  :گويد  او مي . كرده است 

شناخت اب مقدس در خصوص     ين بار در تاريخ فلسفه بايدهاي بنيادين كت       نخستفيلون براي   
. هـا بـود    ادامه دهنده مطالبي هستند كه فيلون آغـازگر آن      فقطآباي كليسا    . مطرح كرد   را ما از خدا  

در زنجيـره   .  بلكه آثار فيلون شكاف قابل مالحظه در تـاريخ فلـسفه را پـر كـرد                ؛وهم نيست تاين  
گرايي مبتنـي      آلود و افالطون   او ميان افالطون گرايي شرك    .  اساسي است   تاريخ فلسفه فيلون حلقه   

آباي كليسا بر پايه ايـن       .و فلسفه افالطون را بر پايه وحي بازنگري كرد        قرار دارد   بر كتاب مقدس    
  .  دوباره بازنگري كردندافالطون را در پرتو عهد جديد  بازنگري اوليه فلسفه
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 كورنيليا دي و   مورخ هلندي فلسفه يعني      ،فرد ديگري كه از ديدگاه ولفسن تاثير پذيرفته       
 فلـسفه يونـان    بـه اش كـه  او در بخـشي از تـاريخ فلـسفه   . است )(Cornellade vogel وخل

 عنـصر   ،با فيلون ،  اواز نظر    . بخش مشبعي را به فيلون اختصاص داده است        ،هفتاختصاص يا 
 يهودي اسكندراني برخوردار از فرهنـگ   ،فيلون. وارد تاريخ فلسفه شد   ،  يعني وحي  جديدي

شـود كـه آيـا در         اكنون اين سؤال مطرح مي    .  فلسفه يوناني زمان خود استاد بود       و در  ،هلني
در ادامـه   ووخـل    .سفه يونـاني  لكتاب مقدس غالب و برجسته است يا ف       هاي    آموزهتفكر او   

نيز از خود فيلون كه      و.  نشان دهد  نظام مند را   فيلون   كوشيد تفكر ضمن انتقاد از ولفسن كه      
 فيلـون فيلـسوف   :گويـد  مـي ، يان عقل طبيعي و وحي فرق بگذاردبه اندازه كافي نتوانست م    

  .كند را منعكس ميالتقاطي زمانش    او فلسفهيراآ بلكه ؛بزرگ نيست
، ديدگاهي نزديـك بـه      تاريخ فلسفه يونان  ريل، پژوهشگرايتاليايي، در كتاب پنج جلدي       

ين متفكري بود كه او همراه با ولفسن معتقد است كه فيلون نخست      . ووخل و نيز ولفسن دارد    
نظريه واقعي در باب خلقت طبق ديدگاه موسي را در مقابل ديدگاه فيلسوفان يونان مطـرح                

  . بر خالف تصور رايج، نظريه خلق از عدم را فيلون مطرح كرد، نه آباي كليسا. كرد
او در مقـام تبيـين فيلـون و          .دارد متفاوت   يدان انگليسي، ديدگاه    هياالهنري چدويك،   

  يوناني متاخر و فلسفه      فلسفه  ريج درباره باي تفكر مسيحي در آغاز كتاب تاريخ كم       سرآغازه
   :گويد اوايل قرون وسطا مي

   . شد يهودي به نام فيلون اسكندراني آغازفردي بلكه با نشد؛ آغاز با مسيحي ،تاريخ فلسفه مسيحي
لمـودي  توديت   فيلون به مسيحيان قرن دوم و سوم بيشتر نزديك است تا يه            ،ز نظر وي  ا

ي بـراي مـسيحيان اوليـه داشـته         ريابـس آثار وي اهميت    . و او كمتر از پولس حاخامي است      
اسـت،  مهـم  ون و آبـاي كليـسا   لـ هـاي ميـان في   ها و پيونـد    به نظر او هر چند شباهت     . است

 فهرست ،فيلون او در مقايسه يوستين شهيد با. ستها نيز خالي از وجه ني پرداختن به تفاوت
كلمنـت بـه رغـم نظـر برخـي از          . هاي اصلي آن دو را رديف كـرده اسـت           تفاوت از   بلندي

مـسائل  .  نيـاورد پديـد ب فيلـون  Ĥ نظير يهوديت هلنـي مـ  ،مسيحيت هلني مĤبپژوهشگران  
ي كـامالً ديگـري بـه ايـن      اصلي او از مسائل مورد توجه فيلون متفاوت بـود و او از زاويـه              

 شباهت آثار او به فيلون بيشتر از شـباهت  :گويد اما در مورد اوريگن مي  ؛پرداخت  مسائل مي 
هاي آن دو را ناديـده بگيـريم و           شود كه ما تفاوت      اما اين سبب نمي    ؛كلمنت به فيلون است   
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  . فيلوني تمام عيار به شمار آوريم رااوريگن
  سـرآغاز فلـسفه    كتـابي اسـت بـا عنـوان          ،پـردازيم   جا به آن مي    اي كه اين    ين نمونه واپس
او . نوشـته اسـت  آن را  (Eric Osborn) آزبـرن ليايي به نـام اريـك  ادان استر هياالكه  مسيحي

رنئوس، ترتوليان و كلمنت هيچ ارجـاعي       ي در آثار آباي كليسا نظير يوستين، ا       رد كه ادد  اعتقا
  .اند تا فيلون ها بيشتر از پولس تاثير پذيرفته آن. به فيلون داده نشده است

هاي را در باب نقش فيلون در تفكـر       ديدگاه حيت اوليه فيلون در آثار مسي   رونيا در كتاب    
دانان جـدا   هي ديدگاه مورخان فلسفه را از اال    ، كلي گيري  جهينت در يك    ومسيحيت اوليه ذكر    

 ديدگاه  ،اند   ريل كه مورخ تاريخ فلسفه      و وخلواو معتقد است افرادي نظير ولفسن،       . كند  مي
 نظيـر   يدانـان   هـي ر مسيحيت اوليه دارند تا اال      نقش و جايگاه فيلون در تفك      دربارهتري    مثبت

دانان بيشتر به خاستگاه   هياال.  است شنوربندي    دليل اين تقسيم  . هارناك، دانيللو و چدويك   
 ولي  زمينه ساز تفكر مسيحي است؛     فيلون   ،براي اين افراد  . منداند ه مسيحي متمايز عالق   يراآ

هاي  كه وقتي با ديدگاه فكرند خاصه آندنبال اساس و شالوده يك ته مورخان فلسفه بيشتر ب
  .دياب اي مي  فيلون جايگاه ويژهپيشينروشن است كه بر پايه تفكر . فلسفه يوناني در ارتباط باشند

 مثـل و     ولفسن با كنار هم گذاشتن چهار عبارت از كلمنـت در بـاب ديـدگاه او دربـاره                 
دهنـد كـه در لوگـوس         مـي مثل يك جهان معقول را تـشكيل         «: ذيل رسيد   لوگوس به نتيجه  

لوگوس مـسيحي دو مرحلـه وجـودي دارد كـه در            . سان يك مكان وجود دارند    ه  مسيحي ب 
 اما در طـول مرحلـه دوم آن يـك موجـود             ؛نخست لوگوس با خدا يكي است       طول مرحله 

 نيـز داراي دو      توان گفت مثـل منـدرج در لوگـوس          مي بر اين اساس  . شخصي متمايز است  
ام اين نكات همه در فلسفه بربري يعني فلـسفه مبتنـي بـر كتـاب                تم .وجودي است   مرحله

ده اسـت و منـشأ ايـن فلـسفه          كـر  تقرير و صورت بندي       آن را  مقدس ريشه دارد كه فيلون    
قـاطع نظريـه       ضـرس    او بدين ترتيب به   .  نظريه مثل افالطون است    ،بربري طبق نظر كلمنت   

د و لوگوس دو مرحله وجـودي دارد        ان  فيلون را مبني بر اين كه مثل در لوگوس جاي گرفته          
منـد كلمنـت از    كند كه تفسير نظـام  ن بدين ترتيب اثبات مي   سدهد ولف   به افالطون نسبت مي   

  .  فيلون در اين زمينه وابسته است لوگوس به نظريه
، اعـم از ارتـدكس و غيـر ارتـدكس            كليسا  آباي  تفكرات ن، فيلون پدر تمام   ساز نظر ولف  
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 و با اين كـه د )Modalism( ∗گري  و مداليزم يا وجهيArianism) ( آريانيسماز نظر او  .است
آريـوس در آغـاز قـرن       . ديدگاه رقيب و متضادند در افكار فيلون اسـكندراني ريـشه دارنـد            

خـدا  .  اثبات يگانگي و بساطت حق تعالي را داشت         او دغدغه  . اسكندريه بود  اسقف ،چهارم
اين واسطه   .شتعالم مادي به واسطه نياز دا      براي برقراري ارتباط با      ،چون روح محض بود   

يـه بـا نظـر      قدر شوراي ني  . استا  همان پسر بود كه هر چند از ازل وجود داشته مخلوق خد           
مطـرح  فيلـون   آريوس ايجاد ازلي لوگوس را كه       . آريوس مخالفت و او محكوم و تبعيد شد       

 لوگـوس بـه   ،ترتيـب بـدين  .  خدا بود و نه پدر فقطكرده بود رد كرد و گفت زماني بود كه          
 صفت خدا بـا خـدا   رتوص هر چند از ازل به ؛ شدهآفريده نتيجه اراده خدا از عدم  رتوص

 لوگـوس   ، مسيحي در جايگاه اختالف فيلون با آريوس در اين بود كه او           .وجود داشته است  
اند كـه او بـه      افرادي نظير رونيا بر ولفسن خرده گرفته       .مخلوق را با مسيح ازلي يكي گرفت      

 يكه در سه مونـوگراف     جالب آن  .اظ تاريخي نتوانسته تاثير فيلون بر آريوس را اثبات كند         لح
 بـا   اي   در مقالـه   اند و حتـي لـورنس        آريوس نوشته شده فيلون را پدر او لقب داده         دربارهكه  

نظريه لوگوس دو گانـه فيلـون        . به بررسي اين موضوع پرداخته است      آريوس يهودي عنوان  
 موجود ازلي وجـود دارد و بـا ماهيـت او يكـي              در مقام ه هم در خدا     يعني لوگوس ازلي ك   

هـا مـسيح را       مداليست. استا   موجود مخلوقي كه متمايز از ذات خد       صورتاست و هم به     
دانند و بـدين ترتيـب     قدرت خدا لوگوس ميصورتفقط به حسب لوگوس باالتر يعني به   

  ).(Runia,1993: 191 تاسا  خدهاي  از نامآن معادل با يكي

  نتيجه گيري
و بـه بـاور برخـي پـولس از فيلـون تـاثير        ،يوحنـا  ،در اين كه نويسنده ي انجيل چهارم      

ها و مقاالت بسياري نوشته شده است و ما در فـصلي كـه بـه ايـن موضـوع                      كتاب ،پذيرفته
هاي اساسي ميـان آن       رسد اختالف   ؛ اما به نظر مي    اجمال به آن پرداختيم   ه   ب ،اختصاص داديم 

ز تجسد و تـشخص كلمـه سـخن    در انجيل يوحنا با صراحت هر چه تمام ا        . د دارد دو وجو 
 در حالي كه كلمات فيلون در باب تشخص وعدم تشخص لوگـوس در نوسـان                ؛رفته است 

 صـفت   صـورت گاهي لوگوس در كلمات فيلون جنبه انتزاعي به خود مي گيرد و به              . است
                                                           

خـدا را بايـد     . وجهي گري با اين عقيده سابليوس شروع شد كه پدر و پسر دو نمود و جلوه از يـك جـوهر و خداينـد                        ∗
   .قبل از آفرينش از حيث پدر بودن و بعد از آفرينش از جنبه ي پسر بودنش تصور كرد
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اصـلي كـه    . مطرح اسـت   ل تبييني  اص صورتاز طرفي لوگوس در فيلون به       . شود مطرح مي 
؛ در حـالي كـه كلمـه يـا          ه است فتن ارزشي يا  أشان معرفتي و ش    متافيزيكي، ن وجودي و  أش

.  اسـت  و تعـالي او   اي براي نجات آدمي و براي هموار ساختن راه صعود             عيسا مسيح وسيله  
 ولي در مسيحيت خدا براي نجـات     ؛شود در فيلون لوگوس براي حفظ تعالي خدا مطرح مي        

بـه عبـارت ديگـر،      . ها همان   وحذف واسطه  ،باور نظريه حلول همان   . انسان حلول مي كند     
مسيحيت اوليه يا به تعبيري مسيحيت پطرسي با فرشته باوري ارتبـاطي محكـم و در واقـع                  

شود؛ ولي در مسيحيت پولسي و يوحنا خدا در عيسا تجـسد مـي                عيسا فرشته خدا تلقي مي    
  . شود  باوري حذف مييابد و حلول مي كند و فرشته
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