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چکیده 
گنوستیسیزم مشربی باطنی است که غالب پژوهشگران ،اعتقاد بهه ننوّتهت ا
ّکی از مهمترّن وّژگیهای آن میدانند ،چرا که تضاد میان خیر و شر (نو
و ظلمت) و د نتیجه شکاف میان آفرّنندگان اّن دو قلمرو ،تا بدانجا پهی
می ود که غالب گنوسیها معتقد بودند که نه تنهها خهدای متعهاه نههان ا
خلق نکرده ،بلکه از آن بیخبر است .امتا با تونته بهه اسهناد مونهود وشهن
میشود که والنتینیه به عنوان بز گترّن و تأنیرگذا ترّن ننب گنوسی ،بهه
دو از تفکّر ننوی ،تصوّری مونیستی از خدا ا ائه میدهد .والنتینوس ماننهد
ساّر گنوسیها با تفکیک قهد مللهق از خهدای خهالق ،نههان مهادتی ا
حاصل فعل دمیو ژ میداند که خداّی فرودسهت اسهت ،امتها حهوزر قهد
دمیو ژ ا نه قلمروی مستقل ،بلکه د ذّل قلمرو قد مللق قرا میدههد
و بدّن ترتیب مسیری ا پی میگیرد که متفاو از ننوّتت گنوسهی اسهت.
د اّن مقاله با وش تحلیل محتوا تالش شهده اسهت تها د ّهل زم بهرای
وشن شدن تفکّر مونیستی والنتینیها ا ائه شود .
کلیدواژههااانجیهل حقیقهت،اّرنهائوس،ننوّتهت،گنوستیسهیزم ،مونیسهم،
والنتینیه .
 دانشیا گروه ادّان و عرفان ،دانشکدر الهیا  ،دانشگاه تهران ،اّانامهzurvani@ut.ac.ir :

 دانشجوی کا شناسی ا شد ادّان و عرفان دانشکده الهیا

تا ّخ د ّافت1398/2/21 :

دانشگاه تهران .اّانامهfallahnezhad.1395@ut.ac.ir :

تا ّخ پذّرش1398/5/2 :
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شاخصترّن و شناختهشهدهتهرّن چههره د گنوستیسهیزم ،والینتینهوس ( 110-175م)
است .به احتماه ،والنتینوس حدود ساه صد مهیالدی د اسهکند ّتم مصهر متولهد شهد.
هرچند تا ّخ دقیقی از زمان د گذشت او د دست نیست ،امتا میدانیم که پی از آنکه
اّرنائوس.- 2اسقف شهر لیون 3-د ساه  180میالدی کتاب بر ضهد بهدعت 4ا علیهه
عقاّد گنوس ی و پیروان والنتینوس بنوّسد ،از اّن نهان خت بربسته بود .اّرنائوس که
ّکی از بانفوذترّن آباء کلیسا د زمان خود بود ،تمام تالش خود ا بهه کها بسهت تها
پیروان گنوستیسیزم ا به اتّهام دو ی از د ستآّینی ،از کلیسا اخراج کنهد کهه ّکهی از
مهمترّن اّن اتّهاما اعتقاد به ننوّتت بود.
اّن مقاله د پی پاسخ به اّن پرس است که آّا د ّلی معتبر برای انبها نگهرش
غیرننویِ آ اء والنتینوس ونود دا د ّا خیر؟ آّا با کشف متون والنتینهی 5د طوما ههای
نجع حمتادی ،ملابق با ادتعای برخی پژوهشگران میتوان به اّهن نتیجهه سهید کهه اّهن
مشرب گنوسی به حقیقتی واحد د و ای عالم کثر معتقد بوده اسهت؟ د پاسهخ بهه
اّن پرس ها با بیشترّن اتّکا به منابع اصلی والنتینیه مانند انجیل حقیقت 6که به اذعهان
پژوهشگران ،تألیف خودِ والنتینوس بوده است و استناد به تقرّرا اّرنائوس که معاصر
والنتینوس بوده و کتاب بر ضد بدعت او ّکی از منابع اصلی د شناخت گنوستیسیزم به
شما میآّد (ولفسهن ، )537 :1389 ،کوش شد تا زواّای مختلف مسأله ،مهو د بحهو و
بر سی قرا گیرد تا حقیقت آ اء والنتینوس و تباّن آن با ننوّتت گنوسی آشکا گردد.
گنوستیسیزموتفکّرثنوی 
شکاف میان وح به عنوان خیر و مادته به عنوان شر ،پاّم اساسی گنوستیسیزم است کهه
برخی آن ا منحصربهفردترّن و تعیینکنندهترّن عنصر گنوستیسیزم دانستهاند ،چرا کهه
دت پای بسیا ی از دّگر تفکّرا گنوسی ا میتوان د ساّر نظامهای اعتقادی مشهاهده
نمود .به عنوان نمونه «دوگانگی اخالقی» میهان نهو و ظلمهت ،بها دّگهر ادّهان خهاو
نزدّک ،مشترک است ،امتا «دوگانههگراّهی منحصهربه فهرد گنوستیسهیزم ،تمهاّز قلمهرو
وحانی نهان به عنوان خیر اخالقی و حوزر فیزّکی به عنوان شرّ است» ( Baker, 2007,
 .)p., 28اّن ننوّتت به نحوی نیکو د نمادپردازی نو و ظلمت بیان شده است.
متون متعلّق به نظامهای گنوسیِ بز گ قرن دوم ،شرح کهاملی ا ائهه مهیدهنهد کهه
پیداّ شر د پلرومای 7الهی ،سرانجام چگونه به خلق نهان مادتی و نسم بهه عنهوان
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زندان خودِ حقیقی فرد منجر شد .د گنوستیسیزم به نهان با نگاهی بدبینانهه نگرّسهته
می شود ،زّرا نهان ،مادتی است و مادته ،شر است .سپس گنوسیها با اّن پرس موانه
شدند که خداّی که خیر مللق است ،چگونه میتواند خالق شر باشد .آنهها بهرای حهلّ
مسألم شر ،به اّن تفکّر وی آو دند که خدای خیر مللق ،نمیتواند خالق نهان مهادتی
باشد ،بدّنترتیب نهان ،حاصل خلقتِ خداّی فرودست .-به نام دمیو ژ 8-و د تقابل
با ونود متعاه دانسته شد .د نتیجه خدای عهد عتیق (ّهوه) کهه خهالق و صهانع عهالم
است ،با دمیو ژ ّکی گردّد و خدای شر و فرودست به شما آمد .د ّونان غیرمسیحی
سازندر زمین و آسمان ،دمیو ژ (صانع) نام داشت .نامی که افالطون نیز د نوشهتهههای
9
خود آن ا به کا برد .اگرچه اّن واژه از سوی آباء کلیسا و دّگران برای بیان «خهالق»
به کا می ود ،امتا به معنای کسی که از عدم خلق میکند نیست ،زّرا ّونهانیهها بهرای
خداوندی که خلق از عدم ا صو میدههد ،از واژر کِتیسهتِس10اسهتفاده مهیکردنهد.
بنابراّن دمیو ژ خدای صانعی است که تنها به مونودا شکل و صو مهیبخشهد و
نسبت به خداّی که غاّت عالم و متعالیترّن حقیقت ونود است ،خداّی فرودست به
شما میآّد.
از اّن و اعتقاد به ننوّتت د ا تباط با شکاف میان مادته و وح ،د اّنجا ّعنهی د
بیان اسلو ر خلقت ،به ننوّتت د خداشناسی انجامید و اّنگونه ّکی از پرچال تهرّن
و مناقشهبرانگیزترّن آموزههای گنوستیسیزم شکل گرفت .آموزهای که بیشترّن تنهاق
ا با الهیتا ا تدکس دا د و آن تصهوّری ننهوی از خداسهت).(Owens, 1988, p., 10-11
اّن آموزه ،به تقابل هاّی با ّهودّان و آباء کلیسای صهد مسهیحیتت انجامیهد ،چهرا کهه
خدا ی ّهود د عهد عتیق ،خداّی است که د عین شکل و صو بخشیدن بهه زمهین
11
ا طیت مراحل گوناگون از عدم خلق میکند (سفر پیداّ )1 :1-28 ،
بی شکل ،مونودا
و به هیچ عنوان خداّی فرودست نیست .او کماه مللهق و ّگانهه خهدای بنهیاسهرائیل
است.
اسلو ر خلقت د گنوستیسیزم ،ضدت ّهودی و ضدت خدای خالق عههد عتیهق اسهت.
گنوستیسیزم ،خدای ّهود ا خداّی مادون و متماّز از خدای حقیقی و بلندمرتبه و فعل
او ا شر می داند .تماّز گنوسی میان خدای خیر به عنوان پد و خدای مادون به عنهوان
خالق با واکن تند و خصمانم آباء کلیسا موانه شد ،چرا که آنان معتقد بودند که تنهها
ّک خدا ونود دا د که همه چیز ا آفرّده است.
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بدّن ترتیب کلیسای مسیحیتت د قرن دوم و سوم عمیقاً تحهت تهأنیر مناقشهه علیهه
گنوستیسیزم بود و بسیا ی از قواعد و سنّت های اصلی د الهیا ا تدکس ،برای مقابله
با گسترش گنوستیسیزم و منزوی نمودن آن شکل گرفت) .(Filoramo, 1990, p. 5از نمله
اعتقادنامم سو ن که اّنگونه آغاز میشود« :من به خدای ّگانه ،پد قاد مللق ،خالق
آسمان و زمین باو دا م» .اّن اعتقادنامه به وشنی بر ّکی بودن خدای قهاد مللهق و
خدای خالق زمین و آسمان اشا ه دا د که مغاّر با تفکّرا گنوسی به نظر می سهد ،از
اّن و عدته ای دلیل تدوّن اّن اعتقادنامه ا اخراج پیروان مرقیون 12از کلیسای ا تدکس
دانستهاند ،امتا اّرنائوس خود بیان میدا د که اعتقادنامهای که به نحوی کا آمهد پیهروان
مرقیون ا از کلیسا بیرون انداخت ،د برابر والنتینیها هیچگونه کا آّی نداشت ،چرا که
آنان نیز همین اعتقادنامه ا به زبان میآو دند .با اّن ونود اّرنهائوس معتقهد بهود کهه
والنتینیها به غم اقرا زبانی به خهدای واحهد ،تصهوّر عوامانهه از خهدا ا از حقیقهت
خداوندی که غاّت عالم است ،متفاو میدانستند).(Pagels,1989, p. 28-32
بسیا ی از پژوهشگران ننوّتت ا وّژگی بنیادّن تمامی نرّانهای گنوسی میدانند.
هانس ّوناس 13بر اّن باو است که گنوستیسیزم د حوزر هستیشناسی (خدا و نهان،
وح و مادته ،نفس و بدن ،نو و ظلمت ،خیر و شر ،حیا و مرگ) ننوّتتی 14افراطی ا
به نماّ میگذا د که ا تباط خدا و نهان ،همینطو انسان و نهان ا تعیین میکنهد.
او ننوّتت افراطی ا وّژگی اصلی تمامی اشکاه گنوستیسیزم مهیدانهد (Jonas, 1963, p.
) ،31-32 & 42امتا اّن تعمیم به وضوح ناد ست اسهت ،چهرا کهه برخهی از گنوسهیهها،
ننوی 15نبودند و تفکّر مونیستی 16داشتهاند ،زّرا با تونته به اسناد مونود به نظر می سد
نرّان والنتینی که با پیچیدهترّن تعالیم ،مهمترّن و بانفوذترّن ننب گنوسی د قهرن
دوم پس از میالد بوده است ،مسیری متفاو از ساّر نرّانهای گنوسهی ا پیمهوده و
پیروان آن دّدگاهی توحیدی نسبت به خدای متعاه داشتهاند.
بافتارتفکّروالنتینیه
پس از حملم اسکند به ممالک شرقی د قرن چها م پی از میالد و تأنیر و تأنر متقابل
میان تفکّر ّونان و فرهنگ شرقی ،دو های از تها ّخ تفکّهر شهکل گرفهت کهه بهه دو ر
ّونانیمآبی از آن ّاد می شود و بازر زمانی قرن دوم پی از میالد تا قرن پهنجم پهس از
میالد مسیح ا د بر می گیرد .وّژگی مهم اّن دو ه ،دّنی شدن فلسفم ّونان و از سوّی
دّگر فلسفیشدن دّن بود(اّلخانی.)32 :1380،
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«اّنکه نفس انسانّ ،ا دستکم بخ متعالیتر آن منشأ الهی دا د و بهه طرّقهی بهه
ونود خاکی او تنزّه ّافته و برای بازگشت به آسمان ،ناگزّر به تالش است ،اّدر اّج
د دنیای ّونانی -ومی و بخ مهمتی از فلسفم افالطونی از زمان فاّد وس 17افالطون
بوده است .دّدگاه گنوسی نیز د با ر مبدأ و مقصد خودِ د ونی فهرد ،متناسهب بها اّهن
فلسهفی ،دّنهی و
طرح کلّی است ،بهه طهو ی کهه نزئیتها آن بها اسهتفاده از مقهو
اسلو های مو د تونته قرا گرفته است .د تفکّر هلنی نهان به صو نظامی از دواّر
متّحدالمرکز که اطراف زمین ا فرا گرفته و به سمت با ا تقاء میّابد ،تصوت میشد که
بر با ی اّن دواّر ،قد متعاه مسکن داشهت) .(Wilson, 1958, p. 69د واقهع د اّهن
تفکّر نهان دا ای نوهر واحدی است و مادتر اوتلیهای د ازه ونود داشهته کهه تمهامی
نق ها و صو

ها و فعلیتت های مونود د نهان حاصهل آن اسهت .اّهن مادة املاااة،

خاستگاه عالم بوده و کلّ هستی ظهو ا آن است .دت پای اّهن تفکّهر ا مهیتهوان د
اندّشههای شمعون مُغ 18دنباه کرد که میگفت «آت  ،اصهل نخسهتین و اساسهی همهه
چیز است و از اّن اصل نخستین ّ-عنی آت  -ش آئون نرّنه و مادّنهه بهه صهو
سه زوج اّجاد شدند») .(Walker, 1983, p. 137با تونته به نق عمیق تفکّر شهمعون بهر
نرّان گنوستیسیزم ،تأنیرپذّری والنتینوس از او دو از ذهن نمهینماّهد ،ضهمن اّنکهه
خود والنتینوس نیز با فلسفم ّونان کامالً آشنا بوده و گفته شده است کهه «او د فلسهفم
ّونان و آنا مسیحی زمان خود بسیا متبحر بوده است»).(Ibid, p. 147
آباء کلیسا برای به انزوا کشاندن گنوستیسیزم و دت تعهالیم آنهها د پهی انبها اّهن
مللب بودند که تعالیم آنها نه از کتاب مقدتس ،بلکه از اعتقادا ادّان کفرآمیز و آ اء و
عقاّد فیلسوفان ّونان نشأ گرفته است و حتّی «گنوستیسیزم ا ّونانیسازیِ مسیحیتت
تعرّف کردهاند»(ولفسن 537 :1389 ،و .)582اّرنائوس معتقد بود کهه نظهام والنتینهوس ،از
اسههلو ههههای مونههود د آنهها آنتیفههانس19،هههومر 20و هزّههود 21و نیههز از فلسههفم
فیثههاغو 22،امپههدکلس 23،دموکرّتههوس 24،آناکسههاگو اس 25،کلبیههون 26،افالطههون 27و
اپیکو  28برگرفته شده است) .(Irenaeus, 2:14:1-6او برای انبا اّهن اعتقهاد خهود بیهان
میکند د میان شماّلی که گنوسیان میپرسهتیدند ،عهالوه بهر شهماّل مسهیح ،شهماّل
فالسفم ّونان ّعنی فیثاغو  ،افالطون ،ا سلو 29و امثاه آنها نیز ونهود داشهته اسهت
) .(Ibid, 1:25:6هیپولیتههوس 30نیههز معتقههد اسههت کههه نظههام والنتینههوس از فیثاغو ّههان و
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و

افالطونیان الهام گرفته است و «پد نامولود» والنتینهوس ،همهان «واحهد» فیثهاغو
«پادشاه همه» افالطون است).(Hippolytus 6:3, 6:29
اّرنائوس به اّن تفکّر والنتینی که عالم پاّین «تصوّر» ّا «ساّه»هاّی از عالم با بهه
شما میآّند ،اشا ه می کند و اّهن تلقّهی ا اقتبهاس از تفکّهر دموکرّتهوس و افالطهون
میداند ،زّرا معتقد است «دموکرّتوس نخستین کسهی بهود کهه اعتقهاد داشهت اشهکاه
نماّانِ  31فراوان و گوناگونی از عالم کائنا به اّن نهان فرود آمد»).(Irenaeus, 2:14:3
بدّن ترتیب اّرنائوس معتقد است که والنتینی ها خود مبدع اّن تفکر نبودند ،بلکه تنهها
مفهوم «اشکاه» دموکرّتوس و «مثاه» 32افالطهون ا تغییهر داده و د آمهوزهههای خهود
گنجاندهاند.
از دّگر تفکّرا اّج د سدههای نخست مسیحیتت ،اندّشم واقی اسهت .د اّهن
تفکّر ،نفس با قه ای از آت الهی است که د زندان نسم اسیر است .واقیون نیز مانند
گنوسی ها معتقد بودند شناخت انسان و فهم نهان میستر است .آنان معتقد بودند اصل و
عنصری به عنوان مبدأ عالم ونود دا د که همه چیز از آن سرچشمه مهیگیهرد و همهه
چیز د آن مستحیل می شود .نهان مادتی ،نهان کثر است ،امتا تمامی اّن تکثّر ،ونوه
مختلفی از سیالن ونود و مولود آت فعتاه اسهت .بهدّنترتیهب د تفکّهر واقهی نیهز
33
تمامی مونودا  ،تجلیتا قد متعاه به شما میآّند .چنانکه مها کوس او لیهوس
معتقد استّ« :ک حیا واحد ونود دا د که د بین انسام محدود ،تا بینهاّت تقسیم
و تسهیم میگردد» و بنا به قوه اسکند افرودّسی« 34:نوهر و ذا کلی ،واحد است و
د پیرامون او و همه نا ،سیالن و کششی منبسط است» .نهان ّک کل به ههم پیوسهته
است که کوچکترّن حادنه د مجموعم نهان انر میگذا د .تمام انسام د تأنیر و تأنّر
متقابل هستند و از اّن و همه چیز د همه چیز قرا دا د و خدا د پیرامون نههان د
سیالن است(برن.)85-75 :1362 ،
والنتینیه نرّانی است که د اّن تضا ب آ اءِ زمانِ خود شکل گرفت و د آبشخو
فکری و عقیدتی صد مسیحیت و د بستری ّهودی.-مسیحی بالید و به اطراف شهاخه
پراکند.
والنتینیهوتفکّرغیرثنوی 
والنتینوس پیروان بسیا داشت و هیچگاه د طوه حیا خود بهه عنهوان بهدعتگهذا
شناخته نشد ،امتا از تعالیم او تفاسیر لیبرالیستی صو گرفت که خصومت آبهاء کلیسها
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همچون کلمنت اسکند انی 35،اّرنائوس و ترتولیان 36ا برانگیخت و پس از مهرگ بها
اعالم بدعت نرّان والنتینی از سوی برخی آباء کلیسا ،تقرّباً تمهامی نوشهتهههای او از
میان فتّ .کی از مهم ترّن موا د اتّهام از سوی کلیسا که نرّان والنتینیه ا هم استا با
ساّر نرّانهای گنوسی بدعتگذا معرّفی نمود ،تفکّر ننوی است .د حالی که بسیا ی
37
از پژوهشگران ،وّژگی اصلی والنتینیسم ا بنیهان مونیسهتی آن مهیداننهد (Schoedel,

) .1980, p. 390ةایر املعدرف فلسفم اتلج ،مونیسم ا توصیف فلسفههاّی میداند که بیان
می کنند د نهاّت تنها ّک چیز ونود دا د و کثراتی که د عالم دّده مهیشهوند ،تنهها
ننبه های مختلفی از آن حقیقت واحد هستندّ ،ا به عبها دّگهر نتیجهم تصهوت مها از
واحد هستند) .(Craig, 1998, monism entryد ادامه وشن خواهد شد که اّن تعرّهف،
توصیفی دقیق از والنتینیسم است.
مهم ترّن وّژگی فکری والنتینیه اعتقاد به قد تی واحد ،مللق و متعاه د و ای عالم
کثر است .متون به دست آمده از طوما های نجع حمتهادی نیهز مّّتهد همهین مللهب
هستند .د طوما ی با عنوان تفسیر معرفت )9:29( 38از تعالیم منجی اّنگونه ّاد میکنهد
که ...« :پد شما که د آسمان استّ ،کی است» .د متن والنتینی دّگری بهه نهام بیهان
والنتینی )22 :25-19( 39تقرّری از خدا آمده است که ... « :پد که ّشم همگان است ،آن
وصفناپذّری که د موناد 40مسکن دا د ،او به تنهاّی د سکو ساکن است ،او موناد
بود و هیچکس پی از او نبود .» ...
41
متن دّگر از متون والنتینی کشف شده د نجعحمتادی ،سالم سهبخشهی ()52 :6-3
است که منشأ تمام مونودا ا اّنگونه توصیف میکند« :خهدا و پرو دگها ّگانهه ...
زّرا فرزندی نزاده است  ...بدّن معنا که تنها پد و خدا ،کسی است که کس دّگری ا
نزاده است  .»...از سوّی پد میخواهد که شناخته شهود .او فکهر مهیکنهد و تفکّهر او
مجموعهای از آئونها 42ا پدّد میآو د .اّن آئونها د واقع تجلیتا پد هسهتند« .بهر
اساس کتیبم والنتینیِ فالوّا سوفه 43،تجلیتا الهی نمهیتوانهد چیهزی نهز صهو الههیِ
آئونها باشد») .(Quispel, 1996, p. 336د قلمرو الهی (پلروما) ،پد د مرکز و پس از او
پسر و سپس نمع کثیری از آئونها قرا دا ند .فراّند شکلگیهری پلرومها بهدّنگونهه
است که آئونها به صو نفت های زن و مرد ونود دا ند .اّهن نفهت بهودن نشهان
می دهد که چگونه حرکت از وحد به سوی کثر پی می ود .آئونههای مّنّهو و
مذکّر ،متفاو از هم و د عینحاه مکمتل ّکدّگرند .اّن آئونها ّکی پهس از دّگهری
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از خدا صاد میشوند که د واقع تجلّی خداوند وصفناشدنیاند .د اسهلو هشناسهی
گنوسیِ کالسیک ،سوفیا( 44حکمت) 45آئونی مّنّو و الگوی اوتلیم زوج لوگوس 46مذکّر
است .او بُعد زنانم آفرّن الهی است .سوفیا د بافت خلقت و آگاهی حضو دا د .د
واّت گنوسی از خلقت ،سوفیا به دلیل خواست نامشروع خود برای شهناخت قهد
متعاه ،از قلمرو الهی طرد شد .او میخواست خدای متعاه ا ببیند .اشتیاقی شدّد برای
شناخت پد د او بود و او به دنباه آن بود تا عظمت پهد ا د ک کنهد ،امتها از قلمهرو
آسمان ها (پلروما) بیرون انداخته شد .بنابراّن سوفیا نه به دلیل گناه اوتلیته ،بلکهه د پهی
طلب شناخت خدا از پلروما انده شد.
پس از و ود سوفیا به اعماق کیهان ،تجلّی ناقصی از او ندا شد .اّن کودک نهاقص
به نی روی کیهانی آتشینی بده شد و به د وغ ادتعا کرد که خدای ّگانه و متعاه است .او
قصد داشت تا به عنوان حاکم نهان مادتی ،انسان ا د اسا خود نگهدا د .او دمیو ژ
است که اسلو ههای گنوسی نامهاّی همچون ساکالس 47و ّلدابو  48به او دادهاند .د
انجیل حقیقت آمده است که نهل و ناآگاهی ،لغزش ا به دنباه دا د .محتمل است کهه
اّن عبا  ،مربوط به لغزش سوفیا و فرزند شدنیافتم او دمیو ژ (ّهوه) باشد ،چرا کهه
دمیو ژ با نهل و ناآگاهی از خدای متعاه ،خود ا قد مللق نهان دانست و دچها
لغزش شد .گفته شده است که دمیو ژ (خدای نهانآفهرّن) بهدون آگهاهی از حقیقهت
دست به خلقت زده و به همین دلیل آفرّن او تنها از صو زّباّی برخو دا است،
امتا واقعیتی گمراهکننده است که د حقیقت با نقصان وبروسهت(انجیهل حقیقهت : 10-25
 .)17بنابراّن خلقت نهان ،حاصل فعل خداّی ناقص و فرودست به نام دمیهو ژ اسهت
که از سوفیا به دنیا آمده است.
امتا نکتم قابل تونته آن است که د تفکّر والنتینهی بهه غهم اّجهاد سلسهلهمراتبهی از
آئون ها و خدای خالق که خداّی فرودست است ،قد متعاه و مللق ،همچنان محیط
بر کلّ قلمرو اّجاد شده است ،بهگونهای که دمیو ژ و سهاّر آئهونهها د د ون قلمهرو
قد مللق و ذّل قد او قرا میگیرند .والنتینوس ابلم خهدا بها دّگهر چیزهها ا
اّنگونه توصیف میکند«:کل ،د د ون او بود ،غیرقابل تصوت  .بینظیری که برتر از همم
اندّشهها است»(انجیل حقیقهت  .)5 :9-17والنتینوس معتقد است «او کسی است کهه همهه
چیز ا اّجاد کرده است و همه چیز د اوست»(انجیل حقیقت  .)19 :8-7بدّنترتیب منابع
والنتینی خدا ا به گونهای توصیف میکنند که همه چیز ا د خود دا د .اّرنائوس نیهز
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معتقد است که والنتینیها اعتراف میکنند که «:پد ِ همه ،د بردا ندر همه چیهز اسهت و
هیچچیز خا ج از قلمرو الهی ونود ندا د  .(Irenaeus, 2:4:20)» ...ضمن اّنکه بهه بهاو
والنتینوس ،اّن پد که د بردا ندر همه چیز است ،د عینحاه غیرقابل شهموه بهوده و
هیچگاه مشموه قرا نمیگیرد« :او همه چیز ا احاطه میکنهد ،د حهالیکهه ههیچ چیهز
محیط بر او نیست»(انجیل حقیقت  .)22:25-26اّن تقرّهرا حهاکی از تفکّهری مونیسهتی
است ،زّرا بدان معنی است که تنها ّک واقعیت ونود دا د و همم چیزهای دّگر به او
وابسته بوده و بخشی از او هستند .البتّه تمامی گنوسیها به قد تی متعاه با شأنی بها تر
از خدای خالق معتقدند ،امتا اّن اعتقاد د والنتینیه و ساّر نرّانهای گنوسی از تفاوتی
مهم و اساسی برخو دا است .بدّن ترتیب که به عنوان نمونه شمعون مجهوس معتقهد
بود که خدای متعاه نه تنها نهان ا خلق نکرده است ،بلکه حتّی از آن آگاه هم نیسهت
) ،(Walker, 1983, p. 137د تفکّر مرقیونی نیز ننوّتتی مللق حاکم است ،بهطو یکهه دو
اّزد به هیچ طرّق به هم وابسته ّا مرتبط نیستند(هالروّهد .)83 :1396 ،بدّنترتیب قلمهرو
قد و فعل خدای خالق و خدای متعاه ،دو حوزر کامالً مجزّا و متماّز از ّکدّگر ا
تشکیل میدهند .امتا وقتی د انجیل حقیقت آمده است که همه چیز د د ون پد است
و د عینحاه هیچ چیز محیط بر او نیست( 19 :8-7و  ،)22:25-26حاکی از آن است کهه
همه چیز د ذّل قد و قلمرونفوذ خدای متعاه قرا دا د.
د گنوستیسیزم د با ر ا تباط خدا با هستی ،تضادتی شدّد ونود دا د و کیههان بهه
عنوان قلمرو تا ّکی ،مغاّر با قلمرو نو الهی است ،د واقع قلمرو الهی حوزهای برتهر
و قلمرو کیهان مادون به شما می آّهد ،امتها چنهین برداشهتی د تعهالیم والنتینهی دّهده
نمیشود و قلمرو الهی ،نهتنها حوزه ای مستقل و دو از دسهترس نیسهت ،بلکهه شهامل
همه چیز است .اّن موضعی است که به صهراحت از سهوی والنتینهیهها بیهان شهده و
اّرنائوس نیز د تقرّرا خود د توصیف عقاّد والنتینهی بهدان اشها ه نمهوده اسهت:
«نهان خواه توسط خدایصانع 49و خواه توسط فرشتگان اّجاد شهده باشهد ،از سهوی
عظمتی توصیفناپذّر محاط شده است»).(Irenaeus, 2:4:2
بنابراّن همم چیزها با ونود مفا قت و نداّی آشکا از خدا ،همچنان بخشی از او
هستند .امتا بخش ی از پد بودن به معنای آگاهی از او و اشتراک د فعل الهی نیست .چرا
که « کسانی که د پد بودند ،از پد آگاهی نداشتند ،زّرا او ا نمیدّدند(انجیهل حقیقهت
 28:32و  .)29:1از آنجا که آنها تنها بخ کوچکی از واقعیت هستند ،نمیتوانند حقیقتهی
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که آنها ا د برگرفته است به طو کامل د ک کنند .همانند حضو مهاهی د اقیانوسهی
پهناو که هیچگاه عظمت آن ا د ک نخواهد کرد .البتّه والنتینوس ابراز شگفتی میکنهد
از اّنکه « آنها د پد بودند و او ا نشناختند ،تنها امکان تجلّی برای آنهها میستهر بهود و
قاد نبودند کسی ا که د او هستند ،د ک کنند و بشناسند»(انجیل حقیقت .)22 :27-32
به عقیدر والنتینوس « ناآگاهی نسبت به پد سبب غم و اندوه و هراس شد و اّن غم
و اندوه مانند مه فراگیر شد ،بهطو یکه هیچکس قاد نبود ببیند .بدّنترتیب خلا قوت
گرفت»(انجیل حقیقت  .)17 :15-9او معتقد است تراکم مه و غبها غلهین ناشهی از نههل
نسبت به خدا ،نهان مادتی ا می سازد .بنابراّن نهانی که د آن زندگی میکنیم واقعی
نیست ،ناشی از نهل است .از اّن و هنگامی که معرفت ،ناّگزّن نهل شود ،نههان
مادتی نیز موضوعیتت خود ا از دست خواهد داد).(Brakke, 2015, p. 81
گاهی منابع والنتینی از قلمرو مادی «بیرون» از پلروما 50سخن میگوّند .امتا اّن بدان
معنی نیست که قلمرو مادتی ،خا ج از قلمرو و نفوذ پد است .نکتم قابل تونه آن ست
که اّرنائوس د توصیف اّن تفکّر والنتینی می گوّد :د ون و بیرون پلروما برای اشها ه
به دان و نهل به کا می وند و به معنای فاصلم مکانی نیستند) ،(Irenaeus, 2:4:2زّهرا
اگر چیزی خا ج از پلروما ونود داشته باشد آن ا محدود خواهد کرد ،بنهابراّن همهه
چیز د د ون پلروما است و منظو از اّن سخن برخی والنتینیها که مهیگوّنهد خهدا
ماد  -سوفیا -ا از پلروما بیرون کرد ،تنها اّن است که «خدا او ا از دان و معرفهت
محروم کرده است»).(Ibid, 2:5:1
امتا به بیان انجیل حقیقت (« )1-29:8قلمرو محسوسا  ،همچنان قلمروی بد به شما
میآّد .د سالهای د با ر ستاخیز )28-48:21(51نیز نهان مادتی اّنگونه توصیف شده
است« :کسانی که زنده اند ،خواهند مُرد ،آنها چگونه د وهم زندگی میکننهد ،بهه ّقهین
ال د اّن عالم ،زنده نیسهتند ،غنهی فقیهر شهده اسهت و فرمانرواّهان سهرنگون
آنها اص ً
شده اند ،همه چیز مستعد تغییر است ،نهان ّک شبح (وهم) اسهت» .بنهابراّن تنهها آن
چیزهاّی که د پلروما هستند ،مونودّتتهای حقیقهی هسهتند و ههر چیهزی خها ج از
کماه ،ونود حقیقی ندا د .اّنها تنها صو هاّی از آن چیزهاّی هستند که واقعاً ونود
دا ند) (Irenaeus, 2:14:3و چیزهاّی که د نهان فیزّکهی د ک مهیکنهیم« ،تصهوّر» ّها
«ساّه»هاّی از قلمرو الههی توصهیف مهیشهوند (بیهان والنتینهی  )36 :10-13و (Irenaeus,
) .1:5:1,2:6:3اّن تفکّر ،تمثیل مشهو افالطونی ا به خاطر میآو د که دنیای فیزّکی ا
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با ساّههاّی که وی دّوا غا افتاده است ،مقاّسه میکند .د واقع تنهها خداسهت کهه
واقعیتت است ،امتا ما که با تونته به موقعیتت خود از حقیقت آگاهی ندا ّم ،ساّهها ا با
حقیقت اشتباه می گیرّم و با نادّده گرفتن تصوّر کلّی ،برای خود ّک واقعیتت د وغین
و وهمی میسازّم .بدّن گونه اگرچه چیزهای فیزّکی همچون تصوّری از الوهیتهت بهه
نظر می سند ،امتا والنتینیها معتقدند که فرد تنها میتواند د کی نهاقص از خهدا کهه د
قلمرو مادی منعکس شده است ،به دست آو د .نامی که برای تشرّح اّن تصوّر ناقص
از خدا به کا برده شده ،صانع 52است .صانع خداّی است که بهه عنهوان خهالق قلمهرو
مادتی و قانونگذا آن شناخته می شود که د واقع د کی ناقص از خدای متعاه است .د
سنّت والنتینی اّن خدا تنها تصوّری فرودست از خدای حقیقی اسهت کهه نمهیتوانهد
کماه و ابدّتت مللق ا متجلی سازد(.)Ibid, 1:17:2
د انجیل فیلیپ )53 :19-14(53ماهیتت حقیقی واقعیتا مو د تونته قرا گرفته و نهل
ما نسبت به آن ،دلیل باو اضداد دانسته شده است« :نهو و تها ّکی ،حیها و مهرگ،
است و چپ ،براد ّکدّگرند و از ّکدّگر نداناشدنیاند ،از اّن نههت نهه خهوب،
خوب است و نه بد ،بد اسهت ،نهه حیها  ،حیها اسهت و نهه مهرگ ،مهرگ اسهت»
( .)Isenberg, 1990, p., 142اضهدادی کهه مخهالف ّکهدّگر د نظهر گرفتهه مهیشهوند،
د حقیقت ا تباط نزدّکی با هم دا ند و کسی نمیتواند ّکی ا بدون دّگری د ک کند.
د تفکّر والنتینی اّن امر از طرّق مفهوم نفت (زوج) 54بیان شده است .اّهن اصهلالح
پیوند وّژگیهای مکمتل (آئونها ) برای اّجاد کماه (پلروما) که با ترّن سلح واقعیتهت
است ،اشا ه دا د .طرفینِ نفت ،اغلب به عنوان زن و مرد شهناخته مهیشهوند .مهرد بها
«صو » 55و زن با «مادته» 56ملابقت دا د .هیچگاه مفهوم مردانگی بدون زنانگی و نهو
بدون تا ّکی نمیتواند ونود داشته باشد .تماّز دوگانه میان «بدن» و «ذهن»« ،نفس» و
«مادته» بیمعنی است .همه چیز د نهاّت ّکی هستند و وهم که نتیجم نههل اسهت ،از
طرّق گنوسیس( 57معرفت) کنا می ود .د واقع پس از شناخت ،کثهر د نههان از
بین خواهد فت و ماهیتت ّکی بودنِ همه چیز وشن خواهد شد .اّرنائوس نیز د بیان
تفکّر والنتینیها اذعان میکند که آنان معتقدند ساّههها و خهت تنهها مربهوط بهه قلمهرو
مخلوقا هستند و نو پد هر چیز کنا او ا پر خواهد کرد( .)Irenaeus, 2:4:3به عقیدر
والنتینوس « فقدان و نقص به دلیل ناآگهاهی از پهد بهه ونهود انسهان اه ّافهت .از آن
لحظهای که پد شناخته می شود ،نقص ونود نخواهد داشت .نقص د کماه بهه اتمهام
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می سد و از اّن زمان دّگر قلمرو مظاهر آشکا نیست ،بلکه به سوی ها مونی وحد
حرکت خواهد کرد  ...وحد همه نا ا فرا خواهد گرفت ،د وحد اسهت کهه ههر
فردی خود ا خواهد ّافت ،با آگاهی (گنوسیس) است که همهه خهود ا از کثهر بهه
وحد خواهند پالود ( » ...انجیل حقیقهت  24:28و 25:19؛ سهالهای د بها ر سهتاخیز  48:38و
 )49:4بنابراّن نهان مادتی توهتمی است که با معرفت نسبت به خدا از بین خواهد فت.
برخالف تفکّر مسیحیت است کی که شکاف عمیقی میان خدا و انسان قائل است
و خداوند ا ونودی کامالً دّگر میداند 58،د تفکر والنتینی نهه تنهها قلمهرو کثهر از
طرّق معرفت از بین می ود ،تماّز میان خود و خدا نیهز برداشهته مهیشهود ،چهرا کهه
شناخت خدا ،به خدا شدن میانجامد .از طرفی «شناخت خود د عمیقترّن سلح ،بهه
طو هم زمان شناخت خداست .اّن از معرفت است .خودشناسی ،خداشناسهی اسهت.
خود و الوهیتت ّکی هستند» ) .(Pagels, 1989, p., xxملابق با انجیل فیلیپ «اّهن امکهان
برای هیچکس ونود ندا د که بتواند همه چیز ا د قلمرو واقعی ببینند ،مگر آنکه شبیه
آنها شود  ...اگر وح ا دّدّد ،وح شدهاّد ،اگر مسیح ا دّدّد ،مسیح شدهاّهد ،اگهر
پد ا ببینید ،پد خواهید شد ،بنابراّن شما [د اّن موقعیتت] هر چیزی ا مهیبینیهد و
خود ا نمیبینید ،د حالیکه شما خود ا میبینید[ ،زّرا] آنچه که میبینید خواهید شد»
(انجیل فیلیهپ  .)61 :20-35د متن الونِنس 59آمده است ... « :پرّشانی بسهیا ی احسهاس
کردم ،به خود آمدم و نو ی که مرا [د برگرفته بود] و خیری ا که د د ونم بود دّدم،
من الهی شدم») .(Turner, 1990, p. 494اّنکه با معرفت نسبت به خدا ،الهی خواهیم شد،
به معنای اعادر پیوند میان خود و الوهیتت است.
با معرفت نسبت به حقیقت ،دوگانگی خت برمیبندد ،زّرا از ابتدا نیز هرگز واقعهاً
مهینماّهد.
ونود نداشته است .بدّنترتیب د ک از کثر تغییر میّابد و وحهد
برای فردی که به معرفت سیده است ،دّگر هیچ فاصله ای میان نهان و پلروما نیست.
فرد می تواند از طرّق معرفت ،حضو د قلمرو الهی ا تجربه کنهد و بها اّهن حقیقهت
ّکی شود.
پد که نمونم اعالی کماه است ،همه چیز د او و نیازمند اوسهت ،زّهرا «او کمهاه
آنها ا د خود نگه داشته است و آن ا به همگان نداده است(انجیل حقیقت  )18 :33-38و
اّن نشان میدهد که دستّابی به کماه و فراّند نجا تنها «د » پد اتفاق مهیافتهد و
نهالت و عدم آگاهی است که ما ا از او ندا میکند ،زّرا آنان بدون اّنکه خود بدانند،
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د پد هستند ،از اّن و «هنگامی که پد شناخته شود ،از آن لحظه به بعد ههیچگونهه
نقص و کمبودی ونود نخواهد داشت» (انجیل حقیقت .)24 :30-31
بدّنترتیب انجیل حقیقت گوّای نوعی معرفت مونیستی است که بر اساس آن ،تنها
ّک حقیقت واحد ونود دا د و کثراتی که د عالم دّهده مهیشهوند ،تنهها ننبههههای
مختلفی از آن هستند.
سخنپایانی 
همانطو که گفته شد دوگانهگراّی منحصربه فرد گنوسیها ،تماّز میان قلمرو وحانی
و قلمرو مادتی است و غالب نرّان های گنوسی با تفکیک قلمرو خدای متعاه و خدای
خالق ،بر اّن باو بوده اند که خدای متعاه نه تنها نهان ا خلق نکرده است ،بلکه حتّی
از آن آگاه هم نیست .اّن تفکّر ،ننوّتتی آشکا میان آفرّنندر نهان (دمیو ژ) و امر متعاه
ا د پی داشت .والنتینوس نیز مانند ساّر گنوسیها معتقد بود که خداّی کهه د سهفر
پیداّ به عنوان خدای خالق از او ّاد شده است ،خداّی مادون و فرودست است ،امتا
تماّز دو قلمرو وحانی و مادتی د تفکّر والنتینی ،تماّزی مبتنی بهر مکهان نغرافیهاّی
نیست ،بلکه د آگاهی و شناخت است .بدّن ترتیب که همم چیزها با ونود مفا قت و
نداّی آشکا از امر متعاه ،همچنان د او و بخشی از او هستند و د واقع قد مللق
همه چیز ا د بردا د و احاطه کرده است ،د نتیجه به تمام چیزها اِشهراف و معرفهت
دا د .اّن امر همم مونودا از نمله دمیو ژ ا د ذّل قلمرو قد او قرا میدهد و
خدای متعاه ا به قد برتر عالم بَدَه میکند .د عینحاه پد که همه چیز ا د بهر
دا د ،هیچ چیز بر او محیط نیست و چیزهاّی که د او هستند ،تنها بخه کهوچکی از
حقیقتاند و همانند ماهی د اقیانوس ،نمیتوانند حقیقتی که آنها ا د برگرفته به طو
کامل د ک کنند .دمیو ژ نیز به دلیل همین عدم معرفت نسبت به خدای متعاه ،خهود ا
خدای برتر نامید.
از طرفی والنتینوس معتقد است که همه چیز د عین مفا قت از خدا ،نزئی از او و
از تجلّیتا او هستند .اّن نهان و هرچه د آن است ،حقیقی نیست ،بلکه تنها سهاّه و
نلوه ای از تجلّی قد حقیقی است .بدّن ترتیب تفکّر والنتینی همه چیز ا مستقیم ّا
غیرمستقیم برآمده از منبعی واحد می داند و هر قد تی ا د ذّل خداّی که مظهر کماه
و غاّت عالم است ،قرا میدهد .د نتیجه به ّقین د انجیل حقیقت و کتهاب بهر ضهد
بدعت اّرنائوس با نسخه ای مونیستی از گنوستیسهیزم وبهرو هسهتیم و مهیتهوانیم بها
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اطمینان بیان کنیم که عقاّد والنتینیه اساساً به دو از دوگانهپرسهتی اسهت کهه د نهوع
خود ،تفکّری ناد د ننوّتت گنوسی است.
نوشتها


پی
 .1واژر گنوستیسیزم ) (Gnosticismمعرّف نظامی فکری و ننبشی دّنی اسهت کهه از واژر ّونهانیِ
گنوسیس ) (Gnosisبه معنای «معرفت» و «شناختِ» د ونی و باطنی مشهتق شهده اسهت .د وزگها
باستان هیچ دّنی به نام گنوستیسیزم ونود نداشت .د ساه  1966میالدی برای ا ائم تعرّفی قابل قبوه
از «گنوسیس» و «گنوستیسیزم» ،نخستین کنفرانس د با ر گنوستیسیزم د شههر مسهینا ) (Messinaد
اّتالیا برگزا شد .د اّن کنفرانس توافق شد که گنوستیسیزم برای اشا ه به نظامهای عرفانی به کا ود
که د قرن دوم میالدی ونق گرفتند و گنوسیس نیز معرفت به اسرا الههی معنها شهد کهه محرمانهه و
مخصوص افراد منتخب است .شاّد بتوان تفکر محو ی نرّان گنوسی ا «د اّدر با قم الهی د انسان
خالصه نمود که از قلمروی الهی نشأ می گیرد و به دنیای قضا و قد  ،تولد و مرگ هبوط مهیکنهد و
برای اتحاد نهاّی با همتای الهی خود ،نیازمند آگاهی اسهت» (Van Den Broek, 2006 , p., 403-
) .404از مهمترّن نرّانهای گنوسی میتوان به پیروان شمعون مُغ  )(Simon Magusو نرّانهاّی
همچون بازّلیدّه  ، )(Basilideanمرقیونیه () Marcioniteو والنتینیه ) (Valentinianاشا ه کرد.
2 . Irenaeus
3 . Lyon
4 . Against the Heresies
 .5سائل والنتینی کشف شده د نجهع حمتهادی عبا تنهد از :انجیهل حقیقهت ،)(Gospel of Truth
سالهای د با ر ستاخیز ) ،(Treatise on the Resurrectionسهالم سههبخشهی (Tripartite
) ،Tractateانجیههل فیلیههپ ) ،(Gospel of Philipتفسههیر معرفههت (Interpretation of
) Knowledgeو بیان والنتینی ) (Valentinian Expositionبهه همهراه قلعهاتی د بها ر تهدهین،
تعمید و عشاء بانی ).(Van Den Broek, 2006, p., 426
 :Gospel of Truth .6برای والنتینیها انجیل حقیقت د حکم انجیل پنجم بود (Quispel, 1996,
).p., 332
7 . pleroma
”)8 . demiurge (“artisan” or “craftsman
9 . Creator
10 . Kτίστες
11 . Nothing
 :Marcion .12از شخصیت های تأنیرگذا د گنوستیسیزم مسیحی و بنیانگذا فرقم مرقیونیه
13. Hans Jonas
14 . dualism
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15 . dualists
16 . monist
 :Phaedrus .17نجیب زادر آتنی بوده است که افالطون د سخنان از او ّاد میکند.
18 . Simon Magus
19 . Antiphanes
20 . Homer
21 . Hesiod
22 . Pythagoras
23 . Empedocles
24 . Democritus
25 . Anaxagoras
26 . Cynics
27 . Plato
28 . Epicurus
29 . Aristotle
30 . Hippolytus
31 . figuras expressas
 .32اّرنائوس برای اشا ه به واژر «مثاه» د آ اء افالطون ،از واژر «الگو» استفاده میکند.
33 . Marcus Aurelius
34 . Alexander of Aphrodisias
35 . Clement of Alexandria
36 . Tertullian
37 . monistic
38 . interpretation of Knowledge
39 . A Valentinian Exposition
 :Monad .40نوهر الهی است ،د برخی نظامهای گنوسی ،ونود متعالی با اّن نام شناخته میشهود
که ونودی مللق و ازلی است .والنتینوس میاندّشید که موناد ،منبع متعالی پلرومها و کمهاه الوهیهت
است.
41 . Tripartite Tractate
42 . Aeons
43 . Flavia Sophè
 :Sophia .44طبق اساطیر گنوسی مربوط به پلروما ،پد اّدر داشتن «مونودی شبیه خوّ » ا تصو
نمود و «بالفاصله خود ا به مثابه بشری ناوّد و دو ننسه متجلی ساخت» .ننبم مّنهو اّهن تجلهی
سوفیای همهچیز دانا نام دا د.
45 . Wisdom
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46 . logos
47 . Saklas
48 . Yaldabaoth
49 . Demiurge
 .50والنتینیها قلمرو الهی ا فراگیهر ) (Fullnessو سهاّر گنوسهیهها آن ا تمامیهت )(Entirety
نامیدهاند ) ،(Brakke, p., 78اما بهطو کلی از قلمرو الهی تحت عنوان پلروما ّاد میشود.
51 . Treatise on the Resurrection
52 . Craftsman, Demiurge
53 . Gospel of Philip
)54 . syzygy (pair
55 . form
56 . substance
57 . Gnosis
 .58انسان د مسیحیت است کی  ،آلوده به گناه نخستین است که همین امر نج و مرگ ا بهرای او
قم زده است و ناّگاه او ا د مقابل خدا به کلی متفاو ساخته است ،د حالیکهه د گنوستیسهیزم
آنچه سبب نج انسان میشود ،نهل است نه گناه و کسی که به معرفت دست نیافته باشد ،نمهیتوانهد
کماه ا تجربه کند.
 :Allogenes .59به معنای «بیگانه» و «کسی از نسل دّگر» است .اّن متن ،از متهون کشهف شهده د
نجعحمادی است.
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