
 

  
  
  
  

  بحثي در نجات شناسي گنوسي
  

  ∗نوري سادات شاهنگياندكتر 
  

  چكيده
ها و تعـاليم گنوسـي در محـور نجـات             انديشه بررسي اين مقاله    درهدف ما   
 كتابخانـه   -ترين و معتبرترين آثار گنوسـي      براي اين منظور از كهن    . شناسي است 
ـ         . ايم  بهره برده  -نجع حمادي  شأ نگـاه بدبينانـه     باور به ثنويت ماده و روح كـه من

روح گوهري الهـي از عـالم       . گنوسي به جهان بوده به آموزه نجات انجاميده است        
برين است كه به سبب جهل يا خطا از موطن اصلي خود جـدا شـده و در جهـان                    

در اين حال از خـود بيگانـه        . پست مادي فرو افتاده و به اسارت آن در آمده است          
آزادي روح از طريـق معرفـت    جـات و ن. و در جهل بـه سـر مـي بـرد     است  شده  
معرفتي كـه سـبب صـعود    . معرفت درباره خداوند و درباره خود: پذير است  امكان

شود نه از سنخ علوم ظاهري بلكه حكمتي اشراقي است كـه بـه واسـطه                 روح مي 
روح به اين ترتيب    . شود اي الهي، يعني پيامبري از جهان روشني، كسب مي         منجي
رسد و با اصل خود بار ديگر به         ي متعال در وراي جهان مي      و به خدا   كند  ميعروج  

  .يابد وحدت دست مي
   نجات-5       گناه-4      روح-3       ماده-2       آيين گنوسي-1 :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه. 1

 ديـ ا بالفعـل انـسان را تهد      يـ  بالقوه   ي خطر  در آن   كه  است يتي از هر موقع   يي رها 1نجات
 يا گروه يشخص  يك   نجات   ين برا ي د يك است كه    يا نظام ي روش   2ينجات شناس . كند مي
 نجـات و    ي اصـول مـدع    يا ان با تمركز بر پـاره     يشتر اد يدر واقع ب  . ه كرده است  يآدميان ارا  از
ز ياساساً انسان از چه چ    : شود كه  يال مطرح م  ؤن س ياما ا  .اند روان خود بوده  ين سعادت پ  يتأم

                                                 
)س(الزهرا استاديار دانشگاه  ∗  
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 يري خاص خود و تفسينين بر اساس جهان بيرا هر د  پرسش  ن  يابد؟ ا يا نجات   ي ييد رها يبا

  . پاسخ گفته استدر دايهست كه از
 كـه   نياديـ بـاور بن  ن  يـ  آن اسـت، ا    يژگـ ين و يتـر  ت كه آموزه نجات مشخص    يحيدر مس 

 4.دوجود دار ند،  ذاتاً گناهكار  -3آدم و حوا   -ن خود   ين نخست يفرزندان آدم به سبب گناه والد     
ان نجات با دخالت خداوند در يجر . استينسان از گناه ذات اي نخست آزادگامپس نجات در    

 شدن خـود كفـاره گنـاه        يح در گذشته آغاز شده و او با قربان        ي مس يسيخ و به واسطه ع    يتار
 را  يز نجات آتـ   ي ن يزكاريمان به او و پره    يح، ا ي مس يسي شناخت ع  5.ان را پرداخته است   يآدم
 يكي روح پس از مرگ از عـذاب و تـار          ييهانده، ر ي منظور از نجات در آ     . خواهد داشت  يدر پ 
  6. استدوزخ
ز نجـات   يـ كـشد، ن   ي را بر دوش م    يبندگ، اسارت و     از جنگ  ي طوالن يخيت كه تار  يهودي

ا و  يـ  از بال  يي رهـا  يق نجـات معمـوالً بـه معنـا        يـ در عهـد عت   . دهد يمل را وعده    ييقوم اسرا 
ز مطـرح   يش ن يها  شرارت ع گناهان و  يل از جم  يي اسرا  قوم اما نجات   است؛ ي ماد يها بتيمص
 آدم و حوا از فرمان خداوند در خوردن از شجره ممنوعـه             يچي سرپ يهوديدر باور    7.شود يم
را  ن هبوط خود مقدمه گناه نوع بشر بوده و نجات         يا  8.ديسبب هبوط گرد  ) درخت معرفت (

اوج ز  يـ ده ن يشان به عنوان قوم برگز    يت خداوند از ا   يو حما  هوديبازگشت قوم    .شود سبب مي 
  .گردد ي ميخ تلقينجات تار

  بـه نفـس    ي فجـور و تقـو     الهـام ست؛ اما بر    ي مطرح ن  يا گناه ذات  يدر اسالم مفهوم فساد     
ان در برابر   ي و طغ  ير بندگ يها و خارج شدن از مس      يش انسان به بد   يگرا 9.ح شده است  يتصر

 شـدن در    ميز بـا تـسل    ينجات از عقوبت ن   .  خواهد داشت  ين را در پ   يپروردگار، مجازات واپس  
مـان در اسـالم     ي ا يين هـدف غـا    يـ گردد و ا   ي م امكان پذير  يمقابل خداوند و به واسطه تقو     

  .است
 معـارض و متـضاد      يروي كه باور به وجود دو ن      يرانيان كهن ا  يگر اد يو د  ين زرتشت يدر د 

 ر بر شـر ي خيي نهايروزي نجات عالم و نوع بشر در اثر پجود دارد،و) نور و ظلمت( ر و شريخ
  .گردد ي محقق م شريودو ناب

ده يـ  عقيين هندو يدر د  . وجود دارد  يآموزه نجات و آزاد    هند   يان و مكاتب فلسف   يدر اد 
ـ  ي از زمان  يو محصور بودن روح آدم     10به تناسخ  نجـات را    11ييدايـ  آغـاز در چـرخ بـاز پ        ي ب

 يين گردونـه گسـستن بنـدها      يـ  و فرار از ا    يگانه راه رستگار  ي در اين آيين  . دينما يجاب م يا
م يبنـا بـر تعـال      .دهـد  يونـد مـ   ي بخش وجود پ   يان هست ي كه انسان را به جر     شود ميدانسته  

ت يـ  بـردن بـه كنـه واقع       يشتن و پـ   يـ  و نجات تنها از راه شـناختن خو        يي رها 12شادهاياوپان
  .)119: ص، 1( گرددي محقق م13آتمان
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له علـل   ز از سلـس   يـ الت و گر  ي فرونشاندن عطـش تمـا     معنايبه   14)رواناين (يينجات بودا 

 .)166 -165: ص ،1(رد  يپذ ي تحقق م  يي بر اثر طرق هشت گانه بودا      يها و رنج جهان    شيدايپ
  تعبيـر 16وگاي ي كه از آن به نوعير و سلوك  يق س ي و طر  يز روش معنو  ي ن 15نين ج يدر د   

  . است17)موكشا(افتن به نجاتيشود، راه دست  يم
. ژه دارديـ  ويگـاه يبـوده و جا  ن  ياديـ  از مباحث بن   ي بحث نجات شناس   يم گنوس يدر تعال 

 در محور نجات    ي گنوس يها  آموزه ي، به بررس  ي از متون نجع حماد    يريگ مقاله حاضر با بهره   
ز منـابع   يـ نه آن و ن   يشيـ ، پ ين گنوس يي درباره آ  يش از آن مختصر   ياما پ  .پردازد ي م يشناس
  .م گفتي سخن خواهيگنوس

  
  نه آنيشي و پين گنوسييآ .2

ونـان و روم، اذهـان عامـه هنـوز     ي يها نيو انتشار آن در سرزمت  يحيمقارن با ظهور مس   
 در اشـكال مختلـف      يان فلـسف  ياد . بود يني د يها ي، خرافات و افسانه پرداز    ير بت پرست  ياس

 يونانير كهن يها و اساط نيين از آي نماديريز با تفسي نيثاغورسي و ف  ي، فلسفه افالطون  يرواق
  . ساخت يبل قبول مخته قايها را در اذهان فره ، آنيو شرق
 و راز آلـود در ادوار       يان و مـذاهب سـر     يـ  در اصل بـه اد     ي گنوس ي فلسف - ينيان د يجر

 بودند كـه بـر      يها و مراسم جمع    نيي از آ  يا ها دسته  نيا. شده است  ي مربوط م  ي و روم  يهلن
توانـست   يكرد و مـ    ير م يان و به اصطالح محرمان اسرار را تطه       يانه، آشنا ي عام يطبق باورها 

  .)374:  ص،7(شان باشدي ايها با خداوند و بقا و جاودانگ من اتحاد آنضا
 آن در   ي اسـت و معنـا     »معرفـت « ي به معنا  18سي گنوس يونانيگنوس بر گرفته از واژه      

 معقـول و    يس شـناخت  ي گنوسـ  يونـان يشه  يـ در اند . ونان و شرق تفـاوت دارد     ي يتفكر فلسف 
ن دانـش و  يـ  در شـرق، ا  امـا شـود  ي كسب ميعيق عقل و شعور طب   يمستدل است كه از طر    

اضـت   ي است كه نه با استدالل، بلكه با كشف و شهود، بـا ر             يعي و فوق طب   يني د يعرفان امر 
  .گردد يمان حاصل ميا با اي

الد تـا قـرون دوم و سـوم در    ي از مـ  پـيش  دوم   از قـرن   كـه    ي گنوسـ  يها مذاهب و نحله  
 معرفت   داراي  بودند كه  ي مدع كي داشتند، هر    حضورن و مصر    ين النهر يه، ب ين، سور يفلسط
ا يـ  انـسان از شـر دن      يي رهـا  ي كه بـرا   اي هستند  يقت مطلق و حكمت پنهان    ين به حق  يراست
 بوده كه بـه     اي ي الهام اله  ،ينيق د ين معرفت عم  يا. )236 – 235: صص،  15 (ي است ضرور
هـا گمـان     يگنوسـ  .گـشت  يها منتقل م    راز به آن   ان از محرم  اي  توسط سلسله  ي سر يا گونه

 مـثالً  -نيتوانند خود را بـه مردمـان نخـست    ي م كهنين سريين آيكردند كه به واسطه ا   يم
  .نديان متصل نمايشان به خدايق اي و از طر-ميان قديمصر
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ـ          يحي مقدم بر مس   ينيان د يك جر ي واقع در   19زميسيگنوست ه ت و مخـالف آن بـود كـه ب

ش از يظاهر شد و پـ ) هودين  دولت كهيالت مركزيا(ه و سامره  يطور خاص ابتدا در اسكندر    
 بـا   ين گنوسـ  ييه آ يدر اسكندر  .آميخته شد ت  يهودي و   يستين هلن ي د بات  يحي مس ه ب تهاجم

 بـر وجـود دو اصـل جداگانـه و           ي مبتن ين گنوس ييآ. ختي در آم  21سيري و از  20سيزين ا ييآ
ه  در ماده پنهان گـشت     ييها به صورت بارقه    در اين جهان   يوجود اله  .ر و شر است   يمتضاد خ 

س هستند  يري بدن از  يها اعضا  آن. ندگر بدرخش يگر ظاهر شده و در اشكال د      يكه بار د   نيتا ا 
ن يا. هاست  آن يس در جستجو  يزياند و ا   ن مصر متفرق و مدفون گشته     ي سرزم يكه در تمام  

  . دوباره ظاهر شد23ني و والنت22دسيلي بازي گنوسيها شهيد پس از آن در انديعقا
 آن در دسـت     يت رواج داشت و رهبـر     يحيزمان با ظهور مس    م ه ين گنوس ييدر سامره آ  

سـپس  . كردنـد  ي مي تلقيم الهي را واسطه و قدرت عظ   يروان او ابتدا و   يپ.  بود 24شمعون مغ 
 ي شـمعون  يها ي گنوس يالديان قرن دوم م   يدر پا . او به عنوان خدا مورد پرستش قرار گرفت       

هودان و چون پدر در     يان  ير خدا در م   رفته و شمعون را چون پس     ي را پذ  يحيث مس ي تثل ظاهراً
ل بـه   يـ ز قا يـ  متعال ن  يدر كنار خدا   .گر دانستند يان اقوام د  يسامره و چون روح القدس در م      

 ، 5(دانـستند   ي مـ يكـ ي به عنوان همسر او شدند كه او را با خـرد         25ا به نام هلن   يا وجود الهه 
  .)5 -3: صص

ت رشـد   يحي همـه در دامـن مـس       زيـ  ن ي گنوسـ  يها نييگر آ ين شمعون كه د   يينه تنها آ  
 بـه عنـوان     يسيـ  به وجـود ع    ختگان و نخبگان، اوالً   ي جلب اذهان فره   يها برا  ي گنوس .كردند
  از يم خـود را الهـام بـاطن       ي تعـال  اًيـ اعتراف كردند و ثان   )  عالم يمنج( نجات بخش    يتيشخص

دعا ن مـ  ي اثبات ا  يت دانستند و برا   يحي مس يقين و حق  يون و تنها شكل راست    ي و حوار  يسيع
 يحي مسيها بنا بر نوشته.  را نگاشتندياريفا و كتب اعمال و مكاشفات بس    يل آپوكر يز اناج ين

جـه  يدر نت. كردند ير ميت ماده و روح، جسم را تحق ي اعتقاد به  اصل ضد     يمبنا ها بر  يگنوس
ل يـ  قا ي مجاز يد معان يز غسل تعم  يز و ن  ي رستاخ ي را انكار كرده و برا     يسي ع يصعود جسمان 

زهـد  بـه    يشتر فرق گنوس  يب .گرفتند ي م ي متفاوت يج اخالق ين اصل نتا  ين از ا  يچن هم .بودند
ها  آن  ازيبرخ  داشته وباور كه روح را آلوده سازد، يز از هر گونه تماس جسمان  يد و پره  يشد

 را برداشـته و     ي اخالق ي؛ مرزها است، فاقد ارزش     است يچه جسمان  كه هر آن   ز با فرض آن   ين
تر از فرشتگان    نييح را پا  ي مس يسين ع يچن ها هم  آن. كردند يج م ي را ترو  ي بند و بار   ي ب ينوع

ت حلـول را منكـر شـده و         يـ واقعها   يگنوس از ياريبس. نمودند ي را انكار م   ي و ي و حت  دانسته
  .)7-6: صص ،5 (امده استين جهان نيح واقعاً با جسم به اي مسيسيل بودند كه عيقا

 در تعـارض    يحي مـس  اتي و اخالق  يماني با اصول ا   يوسم گن يها و تعال   شهيجا كه اند   از آن 
علمـا و  . د آمـد يـ  شرك آلـود پد يها نيين آ يت و ا  يحيان مس ي سخت م  ي نبرد يبود، به زود  
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ه يـ سته و بـر آن رد     يـ  خـصمانه نگر   ي را با نظـر    ي گنوس يها شهي آرا و اند   يحيون مس يروحان

ـ  ي گنوسـ  ين منـابع مطالعـه باورهـا      يها نخـست   هين رد يا. نوشتند د؛ آثـار ناقـدان و بـدعت        ان
  .)567: ص، 3....(گران ي و د28وسيفاني اپ27رنائوسيا 26توسيپوليه چون يشناسان

 ك سو اسـتدالل و بحـث در   ي سبب شد تا از      يد گنوس يان با افكار و عقا    يحيمبارزات مس 
 ي بنا نهاده شود و از سـو       يحيات و كالم مس   ي اله يها هي رشد كند و پا    يحي مس ينيل د يمسا

  . رو به زوال نهدينيان دين جريرد و به مرور زمان اي گي كاستي گنوسيها ت فرقهقو گريد
  

  29يكتابخانه نجع حماد. 3
، يالدين مـ  ي در قرون نخست   ي ضد گنوس  يحي مس دانشمندان اناتيها و ب   افزون بر نوشته  

دهد تـا    ي است و به ما امكان م      يماً معرف آثار گنوس   يوجود دارد كه مستق   ديگري نيز   منابع  
  .ميق معتقدانش مطالعه كني را نه به واسطه مخالفان آن، بلكه از طرياعتقادات گنوس

ـ  ي و حـاو   يمي قـد  روسي پـاپ   نسخه 13 از   يا  مجموعه يكتابخانه نجع حماد    50ش از ي ب
بـه  ر خـاك      يـ ز درن  ي سـفال  يا  از درون كوزه   ،ايدر مصر عل  .  م 1945متن است كه در سال      

ش، ي قـرن پـ    16 بوده كه در حدود      يه و مقدس گنوس   ي اول يها  نوشته ،ن متون ي ا .دست آمد 
دنـد  يكرد، پنهـان گرد  ي را محو م  ي قاهرانه هر زندقه و بدعت     ارتدوكس يساي كه كل  يدر زمان 

ن يـي  پس از انتـشار آ     و بوده   يوناني نسخ در اصل به      يتمام . در امان بمانند   يتا از خطر نابود   
  .اند  ترجمه شدهيبط به قيالديدر حدود قرن دوم و سوم م در مصر يگنوس

ن يـ ش از دو دهه است كـه ا       يگذرد و ب   يار مهم م  ين كشف بس  ي سال از ا   60اكنون حدود 
 را  يا زهيـ  انگ يكشف و ترجمه متون نجع حمـاد      . اند  ترجمه و منتشر شده    يسيمتون به انگل  

  .ه استبه وجود آورد زميسيت و مطالعه گنوستيحيه مسيخ اولي مجدد تاريابي ارزيبرا
  

  يدات گنوساعتقا. 4
ص داد  يتـوان تـشخ    يها م  د آن ي در عقا  ي، پنج محور اصل   يمتون نجع حماد   بر   يبا مرور 

  .  ، و اخالقي، نجات شناسي، انسان شناسي، جهان شناسيخداشناس: كه عبارتند از
  خدا و جهان. 1. 4

  و كامالً  ي فوق جهان ماد   ي متعال، او را وجود    ين باور به خدا   ي در ع  ي فرق گنوس  يتمام
ب و نقـص و     يـ  كه ساحت مقدس او منزه از هـر ع         يياند؛ خدا  دانسته ي م يانه با عالم ماد   گيب

 يين جهـان قـرار دارد، خـدا       يـ ك ا يـ دست او در مقابل قلمـرو تار       قلمرو روشن، كامل و دور    
  .)210–209: صص ،10...( گري ديكله  برتر و ب مطلقاً ويناشناختن
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، قلمـرو   يجهـان مـاد   در حـالي كـه       ريـ  متعال مبدأ نـور و خ      ي خدا يشه گنوس يدر اند 

 كـه  ي عالمآفرينشن يي تبيها برا ين رو گنوسياز ا . شد ي م يها و شر تلق    ها و نقصان   يكيتار
مكاتـب  (ط متوسـل شـدند   يه صدور و وجود وسـا ينفك آن است، به نظر    ي ال وشر و نقص جز   

از ازل در   ر و شر در نظر گرفتند كه        ي خ يا دو سرچشمه جداگانه برا    يو  ) ي اسكندران -يسور
 يض، تمـام  يا فـ  يـ ه صـدور    يـ  بر طبـق نظر    .)يا شرق ي يرانيمكتب ا ( اند بوده گريكديتضاد با   

شـوند و    ي و انبعاث از آن مبدأ صادر مـ        يق تجل ي واحدند كه به طر    ئي از مبد  ناشيموجودات  
ح  ازل طر  ز خداوند متعال ا   ينيدگاه والنت ي از د  مثالً. گردند يز به همان مبدأ باز م     ي ن در پايان 
 موجـودات، در پـس   اي از مجموعهض  يان ف يش در افكنده و در جر     يز را از وجود خو    يهمه چ 

هستند كه از    30-ها  اُن ا -ات خداوند ي، تجل ي روحان ن موجودات كامالً  يا. اند هد آمد يگر پد يكدي
را  31ا پلـه رومـا    يـ  يهـا مـأل اعلـ      شوند و مجموعـه آن     يرون افاضه م  ي به ب  ماًيذات خداوند دا  

 ،11؛  48:  ص ،15( جداست يكله   ب ي است و از عالم ماد     ي و معنو  يند كه عالم روحان   ساز يم
  .)236: ص

 و فساد اسـت، خطـا،       يدي از پل  آكنده كه   يش جهان ماد  يداي سبب پ  يشه گنوس يدر اند 
جهـان نـه سـاخته و پرداختـه خداونـد متعـال بلكـه        . ها بوده است  اُنا  ازيكيا نقص يگناه  

 نـد ل جهان وؤ مـس  يها قـوا   نيا.  است 32ها آرخون - مادون خداوند  يها ا قدرت يمخلوق قدرت   
 ي خـود آگـاه    خاسـتگاه  از   امـا اوالً   .انـد   متعال صادر گشته   يز از خدا  ي اسرارآم يقيكه به طر  

 ،12(شـوند    ي در برابر شناخت او محسوب مـ       يش مانع ي خو يوي در محدوده دن   اًيندارند و ثان  
  .)525:  ص،6؛ 153: ص

-حكمت  ن ِ  اُ  ا هان هبوط يش ك يداي و بر طبق اسطوره خلقت، منشأ پ       ينيدگاه والنت ياز د 
 ي خـدا  يعنـ ي پدر   ،شهيق اند ي از طر  كه صرفاً   آن يا برا يسوف.  و سپس نجات اوست    33-ايسوف

 .ديـ جه گرفتار جهـل و رنـج گرد       ي و در نت    شد متعال را بشناسد، از جهان كامل پله روما جدا        
ح را بـه    يپس پدر از سر لطـف مـس        .ع به استغاثه نمود   گاه از اعمال خود توبه كرده و شرو        آن
سندگان يبه نظر نو   .ديح معرفت نسبت به پدر را كسب نما       يواسطه مس ه   او فرستاد تا ب    يسو
  :دي سه گانه جهان گرديش اجزايدايا، توبه او و نجاتش سبب پي سقوط سوفينيوالنت

س آن را   يندارد و گنوسـ    از نجات    يرد، سهم يگ يا سرچشمه م  يكه از رنج سوف    34 ماده .1
  .سازد يمنحل م

 يژگـ يو. ان روح و ماده است    يرد و واسطه م   يگ يا سرچشمه م  يكه از توبه سوف    35 نفس .2
  . نجات را دارديي اراده است و استعداد جزينفس آزاد

افتـه و بـه همـراه       يشود و مقدر است تـا نجـات          ي م يا ناش ي كه از معرفت سوف    36 روح .3
  .)83:  ص،14(ه حضور خداوند رسدح دوباره بيا و مسيسوف
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ن يچـال آن زمـ     اهين سـ  يتر ي بزرگ است كه درون    يه به زندان  يها شب  جهان قلمرو آرخون  

 قـرار دارنـد     ي جهان ييرامون آن، سپهرها  يدر باال و پ   . ات انسان است  ين صحنه ح  ي و زم  است
ها هفت سپهر    ن آن يتر مهم. اند ن را احاطه كرده   ي تو در تو و متحد المركز زم       يكه چون كرات  

 است و سپهر هشتم مربـوط       يان عالم ماد  ي فرمانروا يعنيها   گاه آرخون يارات است كه جا   يس
رانند  يمجموع بر جهان حكم م    در  ها   آرخون. ها است  نيط بر همه ا   يمح) ستارگان(به ثوابت   

  .)43 -42: ص ص،4( استي در سپهر خود زندانبان عالم هستك منحصراًيو هر
 و شـر    ين نسبت بـه جهـان مـاد       ين د ي خاص ا  يني بدب يد گنوس ي عقا  آرا و  يشه تمام ير

 ،انيـ  اد ي تمـام  ينولوژيها از ترم   ين اساس گنوس  يبر ا .  بوده  است   ياد وجود فعل  يدانستن بن 
ن نشان  ي خود را نسبت به جهان فرود      يني تا بدب  ،اند ت بهره برده  يحيخاصه از اصطالحات مس   

  .دهند
  انسان . 2. 4

 ر مركب از سه  جـوهر     يچون عالم كب   ز هم ين) ريعالم صغ (د انسان    وجو يدگاه گنوس ياز د 
 و آن   ين جهان ي؛ اما در اصل دو منشأ ا      است) روان(و روح   ) يوانيجان ح (، نفس   )جسم(ماده  
هـا جـسم     آن.  است ينندگان جهان ماد  يز مخلوق آفر  ينه تنها جسم كه نفس ن     .  دارد يجهان

 خود به   ي نفسان ي در آوردند و با قوا     37ييد خدا  و مر  ين نمونه انسان  يانسان را به شكل نخست    
  .)154 - 153: ص ص،12(دند ياو جان بخش

 از افـالك    يكـ ي و مطـابق     يك ناشـ  يـ ن قوا شهوات و احساسات انسان هستند كه هر          يا
ق جـسم و نفـس      يانسان از طر  . سازند ي انسان را م   يها نفس مثال    است و مجموع آن    يهانيك

 است  ي از وجود اله   يخواندند، خود بخش   يكه آن را اخگر م     يروح آدم .  از جهان است   ييجز
 اسـت و در سراسـر جهـان    آمـده  در ين عالم خـاك ي و به ا كردهكه از ملكوت خداوند هبوط      

، ق جسم يها از خلقت جسم انسان آن بوده است كه از طر           هدف آرخون .  است پراكنده يماد
  .)44:  ص،4(روح را در اسارت نگاه دارند

 بـر   يوا« :ن نقـل شـده اسـت      ي چن يسي از قول ع   يدر كتاب توماس از متون نجع حماد      
ن يـ اسـت و ا يد شـما بـه دن  يام ... ديد داري، ام  كه نابود خواهد شد    يشما كه به جسم و زندان     

ران كه در مغـاك     ي بر شما اس   يوا. ديا  شماست، شما نفوس خود را فاسد كرده       ي خدا يزندگ
 و مرگ   يكيد كه در تار   يدان يد و نه م   يكن ي خود را درك م    يننه مرگ روحا   ...ديمحدود هست 

 ن رو يـ  از ا  .)193:  ص ،9 (»ديـ ا م كـرده  ي تـسل  ي خود را در عوض بنـدگ      يشما آزاد . ديساكن
  .ر استي قابل تحقي مكاتب گنوسيجسم در تمام

 ريعـالم صـغ    ده، در يـ ر انسان توسط هفت سپهر محـصور گرد       يعالم كب  طور كه در   همان
هـا هـستند،     ز روح توسط هفت بند نفس كه منشأ و سرچشمه آن آرخـون            ين ) انسان وجود(
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ـ            . د و محصور است   يمق  خبـر از    يروح در حالت اسارت گرفتار و مستغرق در نفس و جسم، ب
. ده استي خود گرد ين جهان مست و از خود ب      ي حس و در خواب است و با سم ا         يش، ب يخو

  از د عبارت است  يآ يلوانوس بر م  يم س يز تعال كه ا  ، چنان يسي در كالم ع   يمراد از مرگ روحان   
 و گرفتار شدن در جـسم بـدان دچـار           ي كه روح پس از هبوط از عالم اصل        يخبر يغفلت و ب  

 -349 :صص ،13(كند يش را فراموش م   ي خو ي خود و سرمنشأ روحان    يشود و موطن اصل    يم
361(.  

مـن  « :جـه اسـت    جالب تو  يسيز در كالم ع   ي ن 38 به هادس  يا عالم جسمان  يه جسم   يتشب
و مـن   ...  در درون هادس داخل شـوم      يكيتوانم در وسط تار    يم ... هستم موجود در نور    ينور
د تـا از    يشنود، بگذار  يها كه زندان جسم است داخل شدم و گفتم هر كس م            ان زندان آن  يم

  .)116 -115: ص ص،8 (»زديق برخيخواب عم
ـ    ي كـه منـشأ الهـ      دانستند ي انسان م  ي درون يها روح را جوهر واقع     يگنوس  و  ي دارد و ازل

بنـا بـر   . كردند ي، هوش، فراست و نور مي، آگاهر به بارقه دانشيها از روح تعب آن . است يابد
 .انـد   سـاكن بـوده    -در ملكوت خداوند   _ در قلمرو نور     ، در اصل  ،ي ارواح فرد  ير گنوس ياساط

 يگـاه بـه واسـطه نـوع        آن. انـد   واحد داشته  ي با هم متحد و با خداوند جوهر       ن ارواح طبعاً  يا
 شـده و در جامـه ابـدان         ي جهان ماد  ين ارواح داخل در فالكت و بدبخت      ي از ا  يبت برخ يمص
ها به خواب رفته و اصل و  ن اسارت سبب شد تا آنيو ان سقوط يا.  به اسارت درآمدند   يبشر

  .اد ببرنديش را در قلمرو نور از ي خويمنشأ واقع
 و غفلـت سرچـشمه گرفتـه و    ي از نـادان يان مادش جهيدايها معتقد بودند كه پ    يگنوس

 ناشـي از   كـه    ي جهلـ  به سـبب  انسان  .  بر جهل است   يز بالطبع مبتن  ين جهان ن  ي در ا  يزندگ
ش غافل اسـت و     ي در درون خو   يا بارقه اله  ي، از وجود اخگر     عت اوست يها در طب   نفوذ آرخون 

ز  يـ روح انـسان ن   . ندش ندار ين خو يعت راست ي انسان از طب   بي خبري  جز   يز هدف يها ن  آرخون
ا در چنگـال جهالـت گرفتـار آمـده و از            يا مست از سم دن    ي، خواب    حس يدر حال اسارت، ب   

 .)44 - 43: ص ص،4( خبر است يخود ب
دن يـ  و قادر به د    است يكي است كه در تار    ي، مانند كس  است جهل   دستخوش كه   يانسان

د خـود   ي و د  يينايتواند ب  يمافت كند،   ي را در  ي نور يي كه از جا   يتنها در صورت  . ستي ن يزيچ
  .)349:  ص،13(را به دست آورد

  نجات. 3. 4
ت ي ثنوي بر مبناي گنوسيتئولوژ. كند يجاب مي، آموزه نجات را ادو گانه انگاري  عت  يطب

ن ي متعال با ا   يگونه كه خدا   همان.  متعال و جهان است    ي خدا دو گانه انگاري  ا  يروح و ماده    
، يهدف گنوسـ . برد يا در غربت به سر م  يدناين   ز در ي ن يشتن روحان يگانه است، خو  يجهان ب 
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  و باشـد  ياش مـ   يا و باز گرداندن او به قلمرو اصـل        ي دن ي از بندها  »شخص درون «رها ساختن 
 و  يآزاد ،يداريـ گـر ب  يبـه عبـارت د    .  است ين هدف كسب آگاه   ي تحقق ا  ي برا يشرط اساس 

 ،دباره خـو  خداوند، دري تعال و كسب معرفت است؛ معرفت درباره ينجات انسان در گرو آگاه    
ز يـ اش و ن   يت كنـون  يـ ن دربـاره موقع   يچنـ  ش و هـم   ي خـو  هي درباره اصالت و منشأ اال     يعني

  . ت اوستين كننده موقعييعت عالم كه تعيطب
دانـد كـه     يس اسـت، مـ    ي گنوسـ  ي كه دارا  يكس« :ح شده است  يقت تصر يل حق يدر انج 

د شـده،   يـ رود، از چـه رو بـاز خر        يجا م ست، چه شده، در كجا بوده، به كجا افتاده و به ك           يك
 ي به در آمـده و در حـال        ي است كه از مست    ياو چون كس   .ستيست و تولد دوباره چ    يتولد چ 

 خداوند باز گـشته و      يپس به سو  .  بوده است  يكند كه در چه حالت     يدار شده، درك م   يكه ب 
  .)40: ص،11(»دهد يچه را كه متعلق به خداوند است، به او پس م آن

 داشـته شـده اسـت؛ چـرا كـه           بـاز   كه دارد،  يتين معرفت از انسان به واسطه موقع      ي ا اما
عـت انـسان    يدر سرشت و طب   .  جهان جهل است   ي و اصل و اساس هست     يويجوهره وجود دن  

 جز غافل يها هستند كه هدف افته است و هم آنيها پرورش   ن جهل بر اثر نفوذ آرخون     يز ا ين
  . ش ندارنديون خيعت راستي داشتن انسان از طباهنگ

توانـد   يجهـان نمـ    طريـق    ز در جهان ناشناخته است و از        ي متعال ن  يگر خدا ي د ياز سو 
ر داده و   ييت انسان را تغ   يتواند موقع  ي م يوقوع وح . ابدي ي ضرورت م  ي، پس وح  شودمكشوف  

  . آن استي برايا ا مقدمهيان نجات و ي از جري بخشياصالح  كند و لذا وح
ن جهـان دچـار     ي كه در ا   يارواح. گردد ي زدوده و محو م    يانيجهل به واسطه معرفت وح    

. دار شـوند  يتوانند از خواب غفلت ب     ي م ي اله ي انجام رسالت منج   ياند، در پ   يغفلت و فراموش  
 يشـود و آن تجربـه، تجربـه وحـ          يق تجربه كسب م   ي است كه از طر    يس آن شناخت  يگنوس
 فرو  يمتعال او را به جهان ماد      ي است كه خدا   ي از جهان روشن   يآور امي پ يحامل وح  .است

او . آيـد  در مـي  جهـان   بـه   ها،   ب آرخون ياو از حصار افالك گذر كرده و پس از فر         . فرستد يم
هـا   رون بـه آن   يـ دار كرده و معرفـت نجـات بخـش را  از ب            ي ب يني را از خواب زم    يارواح انسان 

  .)38-37 :صص، 11(رساند  يم
ش يت او پـ   يدر واقع مأمور  .  است يات اله يل از تج  يكي بوده و تنها     يعت بشر ياو فاقد طب  

نش جهـان   ي بـه آفـر    ي كه هبـوط عنـصر الهـ       ي از هنگام  يعنيشود؛   ياز خلقت جهان آغاز م    
 را كه ينور او ارواح مستعد  . رود يش م ين هبوط پ  يخ ا يت به موازات تار   ين مأمور يا د و يانجام

ن يـ  ايقت را بـه سـو  يحقك بار ي تنها  يو. سازد ياند، مشتعل م   ان زمان هبوط كرده   يدر جر 
  . تواند نجات بخش باشد  مي كهيقتيجهان آورده است؛ حق
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ـ     مـي ان رايـ  گناه آدمةرنج كفارپذيرش    نه با  ي اله ي     منج  واسـطه و بـه   يپـردازد و نـه ب

، دهـد   مـي  ر قرار ي خدا تحت تأث   يض و جذب او به سو     يفعال نفس فرد را با قدرت ف      اي   گونه
آمـوزد و دانـش       مـي  هـا  يرا به گنوس  ) سيگنوس (ي معرفت سر   است كه  يبلكه او تنها معلم   

  .)88 - 86: ص،14(سپارد  ميشانينجات بخش را به ا
رد؛ يگ  مي را در بري اسطوره گنوسي محتواي، تمامشود  مين آشكار ين چن ي كه ا  يمعرفت

  . استيات گنوسيها در باره خدا، انسان و جهان كه عناصر نظام اله ي همه آموختنيعني
 كه روح به خارج از جهان       ي راه يعنيق است؛   ي طر  آن معرفت، معرفت   ياز جنبه عمل  اما  

 و  ي اسـام  و صـعود روح     يز بـرا  يـ  و سـحر آم    ينـ ييدات آ يـ ن راه شامل تمه   يد و ا  يمايد بپ يبا
  .بخشد  ميياري و توان افالك عبور از ي كه روح را برااي است ي سريها فرمول

سته خود را در عـالم      يمكان بازگشت به مقام شا     در انسان به واسطه معرفت ا      يعنصر اله 
امـا بازگـشت روح      .گردد  مي افته، دوباره متولد  يجا كه ابتدا تولد      ابد و در آن   ي  مي  باز يروحان

دهـد    مي ن فرصت را به روح    يمرگ ا . ر است ي خود، تنها پس از مرگ امكان پذ       يبه عالم اصل  
 دوبـاره   ياتيـ گـر و شـروع ح  ي ديسمش از وارد شدن به جيرون آمده و پ يتا از قفس جسم ب    

 . ش باز گرددي خويرو به باال سفر كند و به موطن اصل) سختنا(
  آن بـه   مربـوط  ي مـاد  يهـا  هيرايرسد، پ   مي  كه يروح در صعود به عالم باال به هر سپهر        

، در آن   ي و جهـان   يه نفـسان  يـ راي از هر پ   يسرانجام ته  .رود  مي  نهاده و فراتر   يسپهر را بر جا   
ز بـا   يـ خداوند ن . ابدي  مي  وحدت ي اله يده و با هست   يش رس ي خو ي به خدا  ي ماد ي هست يسو

ش از خلقـت    ي كـه در ادوار پـ      يتيابـد؛ تمـام   ي  مـي  ش را باز  يت خو يبازگشت همه ارواح تمام   
 سـبب در واقع خداونـد بـه       . ده است يب د ي آس ي از جوهره اله   يجهان با از دست دادن بخش     

آور  اميـ هاسـت كـه پ     افـت آن  ي باز يشود و برا    مي دن ارواح است كه در سرنوشت جهان وار       يا
ل يـ  بـا تكم   ،ي گنوس يها  نظام يات برخ يبر طبق اله   .كند  مي خ جهان مداخله  يخداوند در تار  

 ،4(رسـد     مـي  انيـ  به پا  ، جهان كه محروم از عناصر نور گشته       ،و گرد آمدن ارواح   فرآيند  ن  يا
          .)46 -45: ص

 پاك خواهد شد و     يع و گوناگون  تنو وحدت از    يبه سو  يق معرفت و با نظر    يانسان از طر  
توسـط    و مـرگ ،ز توسط نوري نيكيتار. كشد  مي درون خود بهيا  ماده را چون شعله ،وحدت
  .)41: ص،11(ده خواهد شدي فرو بلعيزندگ

 همـه كـس نبـود؛ بلكـه         ي است قابل دسترس برا    ي و درون  ي باطن يس كه معرفت  يگنوس
هـا   آن.  نجـات را داشـتند     پـذيرش  و   آمـادگي ته شده بود كـه       در نظر گرف   ي كسان يتنها برا 
بـوده و   39ي و الهـ يع روحـان ي طبـا ي بودند كـه دارا   ييها ا گروه انسان  يسته  ي شا يها يگنوس

  قلمرو باالتر در نظر گرفته شده بودنـد و         ي بودند كه برا   يها كسان  آن . بود يها حتم  نجات آن 
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 يهـا  كـه گـروه انـسان      يدر حـال   .ابنـد ي ي خالصـ  يد اسارت جهـان مـاد     يتوانستند از ق   مي

 كه فاقد روح 41ي جسمانيها و انسان دنديرس  مييمان به نجات كمتر ي به واسطه ا   40ينفسان
  .)89:  ص،14(افتندي ي هرگز نجات نم،بودند
 هـر   يادعا. روانش به ارمغان آورده است    ي پ ين نجات را برا   ي بود كه ا   ي مدع ين گنوس يد

هـا بـا     آن .انـد   و راز آلود را در بر داشته       ي اله ،ي آسمان ياميكه پ  آن بوده    يك از فرق گنوس   ي
 ي خاصـ  هاي نشانه و   ها و ذكر  ها كه ورد  ي رمز يها نيي آ يام و با اجرا   ين پ يه بر دانستن ا   يتك

 جستن بر حاكمان متخاصم     يشي مكتوم فرشتگان در صدد پ     يم اسام يرا در برداشت و با تعل     
 واالتـر   ياتيانتظار ورود به ح     آنان و در   ي اسارت قوا  جهان و رها ساختن روح خود از چنگال       

  .)235:  ص،15(بوده اند 
 

  يري گجهي نت.5
 يگـاه ي جا ين و دارا  ياديـ  از مباحـث بن    يكـ ي آموزه نجات    يم گنوس يها و تعال   شهيدر اند 

ت روح و مـاده     يـ ت انسان در آن كه از باور بـه ثنو         ينانه به جهان و موقع    ينگاه بدب  .ژه است يو
 يضـرور  يها نجـات را امـر     ي باعث شد تا گنوس    ،رديگ  مي سرچشمه) عال و جهان   مت يخدا(

. ستيـ  ن يافتنيـ  است كه ماده اساساً نجـات        ي جهان ماد  يضرورت نجات نه برا   .  كنند يتلق
 خود جدا افتاده و در جهان       ي است كه از عالم اصل     يا بارقه اله  يچه قابل نجات است روح       آن
ن يـ ها رهـا سـاختن ا      يهدف گنوس . برد  مي اسارت به سر   و در درون جسم در غربت و         يماد

 ي قلمرو روشن الهيعنياش  ير تن و نفس و باز گرداندن آن به موطن اصل ي از زنج  يمنِِ درون 
  .  بوده است

ع مختلـف   ي طبـا  يها دارا  ست؛ چرا كه انسان   ير ن يز امكان پذ  ي نوع انسان ن   يينجات و رها  
   .افتي به نجات دست خواهند ياله و ي با سرشت روحانيبوده و تنها افراد
؛ بلكه نجات ير ذاتي خواه غ يت خواه گناه ذا   ،ستين نجات از گناه ن    يچن  هم ينجات گنوس 

 جهـان و  يان هـست يـ در واقع اسـاس و بن . جه جهل است  يز خود نت  يجهل است كه گناه ن     از
 يمعرفتـ  ؛توان بر جهل فائق آمد      مي تنها به واسطه معرفت   .  جهل است  يوي دن  وجود ةجوهر

ن معرفـت بـا كـشف و        يـ ا .غ داشته شده است   ي در تش در جهان  ي به سبب موقع    از انسان  كه
امكـان   ي اله يك منج ي دخالت   بياما حصول آن    شود؛    مي مان حاصل يا ا ياضت  ي با ر  ،شهود

 خداوند است كه معرفت نجـات بخـش         ي از سو  يآور امي و پ  ي اله ياو حامل وح  . ستير ن يپذ
 ي و نمادهـا   هـا  و ذكر  ها ورد ، راز آلود  يها نيي آ ياجرا. آموزد  مي اه يرا به گنوس  ) سيگنوس(
ل نموده  يان نجات را تسه   ي جر ،ي مكتوم و سر   يها  و فرمول  ي اسام يز دانستن برخ  يژه و ن  يو

  .كند  ميياري ت وي تقويير رهايو روح را در مس
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  ها ادداشتي
1- salvation    
2- soteriology 

   13/ 3 ،شيداي سفر پ-3
   18 – 10/ 3 ،اني ؛ رساله پولس رسول به روم00 6/ 3 ،وحناي لي انج-4
   8/ 13 ،وحناي  ؛ مكاشفه 5/ 4 ،اني رساله پولس رسول به غالط-5
   7- 6 ،هودايرساله    ؛24 – 23/ 16 ،ل لوقاي انج-6
   8 -7 / 130 ،ري مزام-7
   3 -2 ،شيداي سفر پ-8
   8/ 91 ،دي قرآن مج-9

10- incarnation 
11-Samsara 
12-Opanishads 
13- Atman 
14- Nirvana 
15- Jaina 
16- Yoga 
17- Moksha 
18- Gnosis 
19- Gnosticism 
20- Isis 
21- Osiris 

22-  Basilidesوس يـ وس پيان و آنتو نيه در دوره امپراطور هادري در اسكندري گنوسيرهبر مكتب
  .33 -32 :صص ،2 :.نك
23 –  Valentin ل زاده يـ  م در مـصب ن 100ه كه در حدود سـال  يسكندر اين گنوسييان آياز بان

  .35 -33 : ص، همان.:نك. ل كرديه تحصيشد و در اسكندر
24- Simon the Magus اي سـوف ألهت كـه مـس  يحي صـدر مـس  ين گنوسـ يـي اران آذانگـ ي از بن  

   .59 ،24 ،23 :صص ، همان.:نك .ديان كشيا همسر خداوندگار و روح القدس را به مي )حكمت(
25- Helena 
26- Hippolytus 
27- Irenaeus 
28- Epiphanius 

29-Nag Hammadi  م آن ينـه كـه نـام قـد    ي جنـوب گ يلي مـا ي در مـصر واقـع در سـ   ي شـهر
Chenoboskionبوده است .  

30- Eaons 
31- Pleroma 
32- Archons 
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33- Sophia 
34- matter 
35- pcyche 
36- pneuma 
37- Primal  or ( Archetypal ) Man  

38-Hades ن كـه مـسكن و اقامتگـاه ارواح    يريـ  اموات بود كه بر جهان زي خدايونانير ي در اساط
در . شـد   مـي  ن جهنم يگزيز هادس جا  يانه ن ي عام يها نيدر لعن و نفر   . كرد  مي يياموات بود حكم فرما   

 در انتظـار     كـه   اسـت  يگـاه ارواح مردگـان    يا جا يت  يد هادس موقع  يژه در عهد جد   يكتاب مقدس و بو   
  )1171: صص، 16.: نك. (برند  مي به سريدن داوريارسفر

39- pneumatic 
40- psychic 
41- hylic 
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