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  تقدیر و تشکر
  

شـائبۀ   کتاب حاضر رهین لطف و بزرگواري سروران و اساتید ارجمندي است که همواره نگارنده از لطـف بـی  
وسیله مراتب سـپاس خـود را از اسـاتید محتـرم آقایـان دکتـر رضـا داوري         ایشان برخوردار بوده است؛ بدین

ابراهیمی دینـانی و نیـز دکتـر شـهرام     اردکانی، دکتر محسن جهانگیري، دکتر سید محمدرضا بهشتی، دکتر 
هاي  در کالستاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا پازوکی، که اندیشۀ تدوین کتاب حاضر و نیز ترجمۀ کتاب 

دارم؛ از مسئوالن محترم دانشگاه ادیان و مذاهب، سازمان سمت، به ویژه  ایشان به ذهنم خطور کرد، اعالم می
پرسنل خدوم ادارة پژوهش، انتشارات و کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب، از مسئول محترم دفتر قم، و نیز از 

نا که با مطالعه کتاب پیش از انتشار، نکات سـودمندي را یـادآور شـدند، از جنـاب      سرکار خانم محبوبه هادي
ه آقاي سید مرتضی طباطبایی که با ویرایش کتاب بر اتقان آن افزودند، از آقـاي سـید جـواد میرقیصـري کـ     

در پایـان از همسـر عزیـزم کـه عـالوه بـر تقبـل        . آرایی را متقبل شـدند، کمـال تشـکر را دارم    زحمت صفحه
اند، تقدیر و تشکر ویژه دارم و براي ایشان سـالمت و بهـروزي    حروفچینی اولیه، همواره یار و مددکار بند بوده

  .کنم آرزو می
  

  
  

  قدمهم
  

اي  ثیر عمیقی که وي بر اندیشمندان پس از خود گذاشـت، بـه مقالـه   تأآشنایی نگارنده با آرا و افکار فیلون و 
اوریگن در باب نسبت عقل و وحـی   گردد که بنا بود دربارة دیدگاه یوستین شهید، کلمنت اسکندرانی و بازمی

ده اي که مشـاه  به گونه؛ رو شدم ثیر وي بر افراد یادشده روبهأدر حین تحقیق بارها با نام فیلون و ت. ارائه کنم
به همین دلیل از پرداختن به مصـب  . اند کردم آنان حتی بسیاري از عبارات خود را از فیلون به عاریت گرفته

 . روي گردانده، به سرچشمه روي آوردم و نیک دریافتم که هزار باده ناخورده در رگ تاك است
میـان دیـن و فلسـفه     اسـتوار در راه جمـع و توفیـق    ییهـا  گام، نخستین اندیشمند دینی منزلۀفیلون به 

اندیشمندان ادیان  ۀمای ارائه کرد که همچنان دستجمع میان آن دو براي  یی پذیرفتنیبرداشت و پیشنهادها
دینی بیشتر واقف  ۀفلسف هویژ هرچه جلوتر رفتم به جایگاه واال و اصیل وي در تاریخ فلسفه، به. ابراهیمی است

نسبت به افالطون  فیلوندادگی  با علم به شیفتگی و دل. دیدمپژوهش خود را فراخ  ةباره گستر و به یک شدم
اي  در جنب افکار افالطون حاشیه، اي موارد همچون سایر اندیشمندان به تعبیر وایتهد و اینکه افکار او در پاره

ی بخش اندیشمندان دین بدیع و درخور توجه ارائه کرده که الهام یدر بسیاري موارد مطالبدریافتم بیش نبود، 
گریبان  به توأمانی که نسبت به دین و فلسفه داشت، با مشکالتی دست ۀ؛ چه آنکه او به خاطر دغدغاست  بوده

  . نداي نداشت بود که پیشینه
اسـت کـه    1نبـوي  ۀو به تعبیر هانري کـربن فلسـف   ادیان ابراهیمی قلمرودینی در  ۀگذار فلسف فیلون پایه
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اسـالمی و یهـودي    ۀمسیحی و به تبع آن فلسـف  ۀگیري فلسف ر شکلاو د. باوري دارد عمیق با فرشته يپیوند
آنکـه از ارزش و منزلـت آن بکاهـد، از     بار در کنار عقل، البته بی نخستینبراي فیلون . بسزا داشته است ینقش

عالوه بر منـابع فیلسـوفان و نیـز آرا و افکـار     او . پیشینه نداشته است آنمنبع دیگري یاد کرده که استناد به 
 رودخانـۀ لـذا بـا تالقـی ایـن دو      ،پیامبران عبرانی نیز تمسک کرده است هاي آموزهیشان به کتاب مقدس و ا

دیـن و   ۀنسـبت و رابطـ   ۀبراي نمونه، مسـئل . ندبار رخ نمود نخستینجدید براي ی سرشار، مطالب و موضوعات
 اش و دربارهسکندرانی آن را مطرح فیلون ااول، بلکه براي بار ؛ ا عقل و وحی براي یونانیان مطرح نبودی هفلسف

البته پیش از او، براي برخی از . کار متفکران ادیان ابراهیمی است ۀمای مطالبی را ارائه کرد که همچنان دست
یونان باستان و یا نسبت علوم مقدماتی  ۀا دین عامیانی هرابطه و نسبت فلسفه با اسطور ۀمتفکران یونانی مسئل

  2.با فلسفه مطرح بوده است) تهئی و از قبیل ریاضیات(
و در ، بنـدي  اي متفاوت تقریر و صـورت  مسائل فلسفی را به گونه، فیلون با در اختیار داشتن منبع وحیانی

دینی  ۀسس فلسفؤحق م توان او را به رو می متفاوت با فیلسوفان یونانی ارائه کرد؛ ازاین گاهنتیجه راهکارهایی 
، و از کرده است بار فیلون مطرح نخستینآنها را  اند گفتهشویم که  رو می تی روبهما با نظرا ۀوبیش هم کم. نامید

  :کنیم براي نمونه به برخی از آنها اشاره می. اند یافته ههاي دینی را طریق او به الهیات و فلسفه
، لـون منبع الهـام فی  منزلۀافالطون دارد و در کتاب مقدس به  تیمائوسالهیات سلبی هرچند ریشه در . 1

 ۀانگارانـ  شماري که از اوصاف انسان البته در کنار آیات بی(توان یافت  اش می دربارهبسیاري را  ةمطالب پراکند
 همـۀ  فیلون بود کـه  .مطرح شد به صورت منقح و مستدلتوسط فیلون بار  نخستینبراي ، )خدا حکایت دارند

موهم انسان انگاشتن یهوه و خدا را به تأویل برد و را از نظر گذراند و آیات  الهیات سلبیزوایاي پیدا و پنهان 
بـار بـا تفکیـک     نخسـتین او براي . براي متفکران دینی بعدي قرار گرفت سرشارياز این جهت نیز منبع الهام 

الهیات  اي گونهناپذیري ماهیت خدا تأکید کرد، و بناي   ناپذیري و نیز وصف  بر شناخت، ماهیت خدا از وجودش
، نشان دادن تأثیر فیلون بر فیلسوفان و عارفان ادیان ابراهیمی و نیز فلوطین در این زمینـه . سلبی را گذاشت

  ؛نیست دشوارچندان 
فیلون برداشـتی از لوگـوس بـه دسـت داد کـه از      . محوري دارد ینقش، فیلون ۀلوگوس در فلسف ۀنظری. 2

  ؛انجیل چهارم فراهم آورد ةدبراي نویسن درخور يیونان متمایز بود و بستر ۀبرداشت رایج در فلسف
بـه تأویـل کتـاب مقـدس     ، بیش از نیمی از آثار او. توجه فیلون بود کانونسخت ، تأویل کشفی و ذوقی. 3

ها و حکایات کتاب  فیلون گزارش. شود می شمردهعارفان  همۀپیشگام زمینه، او در این . اختصاص یافته است
معنـوي و   رویـدادهایی  راو آنهـا  ، عود آن تفسـیر کـرده  سوانح نفـس آدمـی و هبـوط و صـ     ۀمقدس را بر پای

یونـگ، هامـان و هـانري کـربن در ایـن راه گـام        چـون ما افرادي  ۀکه در زمان چنان دانسته است؛فراتاریخی 
 یونانی بـه منظـور   ۀتفسیر تمثیلی به مدد فلسف ۀبه دوالیه بودن متون دینی و ارائ اعتقادرو  ازاین. اند برداشته

باطنی و تأکید بر  هاي در قلمرو آموزهدیگر  عبارت به. یکی از ابتکارات فیلون است، متون ةچهر کشف حجاب از
را نخسـتین  فیلـون  ، نکتـه ایـن  هانس لوي با توجـه بـه   . باطنیگري نیز تأثیر فیلون بر اخالفش مشهود است

 34؛است دانستهشناس دین  نروا
                                                                 
2. Philo, on Mating with the Preliminary Studies, p. 14. 
3. Hans Lewy (ed), Selected Writings Philo of Alexandria, p. 7. 
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شناس  رست به همین دلیل هري برت بوسه، اسالمو دمدون ساخته، فیلون  رااصول اعتقادات  نخستین. 4
 5؛دان معرفی کرده است آلمانی، او را نخستین الهی

دانسـتند، نامتنـاهی را    و متناهی را کمـال مـی  ، فیلون برخالف افالطون و ارسطو که نامتناهی را نقص. 5
متفکرانـی همچـون    قـراول  از ایـن جهـت پـیش    وي. کرد دانست و بر نامتناهی بودن خدا تأکید می کمال می

  ؛آید اسکوتوس به شمار می دکارت و دانز
ضـرورت  ) بتثلیـث،  ) الف: اند که از آن جمله موضوعات از فیلون الهام گرفته استبرخی افلوطین، در . 6

ها در آن جمـع   به لوگوس همچون صادر اول و نیز محلی که ایده اعتقاد )، جوجود واسطه میان واحد و کثیر
 ۀگفتـ بـر   بنـا . نهایـت  کمال بـودن امـر بـی    تأکید بر ) ، هنور ةعالم با استعارو یین ارتباط خدا تب) ، دندشو می

گوید که آمونیاس سـاکاس اهـل    فرفوریوس، فلوطین شاگرد آمونیاس ساکاس بوده است، و باز همو به ما می
. ه اسـت مرتـد شـد  ، هدانسـت  پذیر نمی و مسیحی بوده و ازآنجاکه جمع فلسفه و مسیحیت را امکان، اسکندریه

خـذي  أیقین عقایدي داشت کـه م  بر نقل فرفوریوس درست باشد، به بناحتی اگر ارتدادش آمونیاس ساکاس، 
بنابراین حتـی اگـر فلـوطین مسـتقیم بـه آثـار و آراي فیلـون        . تصور کرد یشانتوان برا جز کتاب مقدس نمی

اس با آرا و نظـرات فیلـون آشـنا بـوده     کم از طریق استادش آمونیاس ساک اسکندرانی دسترس نداشته، دست
  6؛است
 ویژةآزاد، مشیت الهی و مسائلی از این دست، نظرات  ةکه خواهد آمد، فیلون در بحث خلقت، اراد چنان. 7

 .گذاشته است بسیارتأثیر ، خود را داشته و بر اندیشمندان ادیان ابراهیمی و حتی بر دکارت
ه وولگات، با علم به اینکه فیلون در اصل یهودي است، او را به جروم، مترجم التینی کتاب مقدس موسوم ب

که در تحکیم مبانی مسیحیت داشته است، در صدر فهرست آباي کلیسـا قـرار    مانندي  خاطر سهم بسزا و بی
خود نیز از  هاي پردازي کلمنت اسکندرانی و آمبروز حتی در تعابیر و عبارت همانندبرخی از آباي کلیسا  7.داد
و  عهـد جدیـد   متـأثر از بیشـتر  ، در ادوار اولیـه را هواي عرفـان مسـیحی    و میرچا الیاده حال. اند قلید کردهاو ت

گودینـاف و تنـی چنـد از    ، هانس لـوي  8.داند الهیات فیلون یهودي می ویژه  به، مآب هاي یهودي یونانی گرایش
عربـی و   اعیان ثابته در اندیشۀ ابنعنوان با  اي ابراهیم مدکور در مقاله .دانند فیلون را عارف می، شناسان فیلون

عربی از  بر تأثیرپذیري ابن 10عرفان فلسفیو ابوالعال عفیفی در کتاب  9تفاوت آن با معدومات در اندیشه معتزله
عربـی نظراتـی را    هاي ابن گوید در نوشته می سه حکیم مسلماندکتر نصر نیز در کتاب . اند فیلون تأکید کرده

ـ فیلون و نوافالطونیان تعلق دار ،ها ه رواقییابیم که ب می گفتارهـاي خـود در بـاب تـاریخ      هگـل در درس  11.دن
نـور   منزلـۀ به نظر او، فیلون هنگامی که از خدا بـه   .هاي شرقی فکر فیلون اشاره کرده است مایه به بن، فلسفه
فصیل بـه ایـن مطلـب پرداختـه     ت میلز نیز به 12.گوید کامًال شرقی سخن می ةکند، به شیو ا ازلی یاد میی هاولی

                                                                 
5. David T. Runia ,Philo in Early Christian Literature, A survey, p. XI, 18-19, 69. 
6. Louis Bouyer,The Christian Mystery, p. 193. 
7. David T. Runia, Philo in Early Christian Literature, p. 312-319.  

 .69ص، ظر بهاءالدین خرمشاهیت مترجمان، زیر نئهیترجمۀ ، فرهنگ و دینالیاده،  میرچا. 8
 .199ص ترجمه داوود وفایی،، عربی ابن ۀنمادگرایی در اندیش، ابراهیم مدکور. 9

10  .  AFififi, Mystical philosophy of Muhuidin Mbnul Arabi,p.66-74 
  .121احمد آرام، ص ۀ، ترجمسه حکیم مسلمانسیدحسن نصر، . 11

12. Lecture's Hegle on the History of Philosophy, Trans. E. S. Haldane, vol. 2, p. 389. 
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  . هاي بسیار باشد تواند سرآغاز بحث که البته این ادعا خود می 13است
امیل  همچونبراي نمونه افرادي . افکار و نظرات فیلون نوشته شده است بارةزمین آثار بسیاري در در مغرب

اند  کتاب مستقل اقدام کرده بریه، ولفسون، گودیناف، وینستون، رونیا و دیگران هر یک به نگارش یک یا چند
و این در حالی است که در سنت کالمی و فلسفی ما با اینکه فیلون اسکندرانی نامی آشناست، توجه چندانی 

چنـدان درخـور توجـه    ، انـد  منابع آمده برخیوگریخته در  جستهگاه به آرا و افکار او نشده است و مطالبی که 
 14.دهند به خوانندگان می رستناد یاطالعات گاهآنکه  ویژه به ند؛نیست

که باید به آن پاسخ داد این است که اصوًال در عصر حاضر آشنایی با آثار فیلون چه ضرورتی دارد، پرسشی 
کند؟ تحقیق دربارة افکار فیلون و نیز آشنایی  تر آشنایی با افکار فیلون چه مشکلی را حل می دقیق عبارت و به

 :داشته باشد میتتواند اه می یبا آثار وي از جهات
رواقیگري، افالطونی  تاریخ ویژه رومی به ةهلنیستی و آغاز دور ةهایی که در پایان دور آشنایی با دیدگاه. 1

  اند؛ میانه و نوافالطونی مطرح بوده
   ؛باستان ةدیاسپورا و آوارگی قوم یهود در دور ۀمطالع. 2 
 آیند به شمار میدیاسپورا در دو قرن پیش از میالد هاي  کنیسه دربارةاز منابع مهم پژوهش ، آثار فیلون. 3

  هستند؛ که حاصل سفر او به رم
  ؛هفتادي ۀمطالعات مربوط به کتاب مقدس و ترجم. 4 
ایـن کتـاب   اي که  فرهنگی ـ و محیط اجتماعی عهد جدیدسرآغازهاي مسیحی و ارتباط میان  ۀمطالع. 5 

  ؛در آن تدوین یافته استمقدس 
اي  اي عیسی مطرح شده به آثار فیلون اهمیت ویـژه  دربارة شخصیت تاریخی یا اسطوره در مباحثی که. 6 
با توجه به معاصر بودن عیسی و فیلون، برخی از کسانی که به وجود تاریخی عیسی اعتقاد ندارند، به . اند داده

  15اند؛ سکوت فیلون در این باره استناد کرده
  ؛اند لیسا و نیز تأثیراتی که از فیلون پذیرفتهبسط و تکامل مطالعات مربوط به آباي ک. 7
دربـارة   ۀویـژه رسـال   بـه ، تردید آثار فیلون بی. ندمطالعه طومارهاي قمران که در قرن بیستم کشف شد. 7 

  باشند؛فهم این طومارها  برايبزرگ  ید کمکنتوان می مبتنی بر تأملزندگی 
ادیـان   ةراه را براي مطالعات تطبیقـی در حـوز  ، فیلونتحقیق و پژوهش در آثار و افکار ، تر از همه مهم. 8 

دینـی   ۀسس فلسـف ؤگذار و م او بنیان چراکهسازد؛  فراهم می) هاي الهیاتی، فلسفی و عرفانی در قلمرو(سامی 
مهم کار این  ۀخوبی زمین به، اند انجام گرفتهشماري که در قرن اخیر دربارة فیلون  تردید تحقیقات بی بی. است

 16.اند آوردهرا فراهم 

                                                                 
13. Lawrence H. Mills, Zaroustra ,Philo,the Achaemenids and Israel, p. 136-209. 

؛ زیسـت  قرن دوم میالدي می فیلون در«در آنجا آمده است . ذیل مدخل فیلون اطالعات سراسر غلطی ارائه شده است نامه دهخدا لغتبراي نمونه، در . 14
 .)17270، ص11، جدهخـدا  ۀنامـ  لغـت ( »هایی از آن که مربوط به خلقت و اساطیر است باقی مانده است تاریخ فینیقیه نوشت که قسمت ةکتابی دربار

 ۀنوشـت  باستانایران منبع او جلد نخست کتاب . گونه ارتباطی با موضوع مورد بحث ندارد ظاهر هیچ تر از آن اینکه منبع دهخدا کتابی است که به جالب
ایـران  حسـن پیرنیـا،   ( »او پیرو هومر و معتقد به ارباب انـواع اسـت  . فیلون اهل فینیقیه بود و بعد یونانی شد«در آنجا آمده است که . حسن پیرنیاست

نامه در مقطع کارشناسی ارشـد   اناخیراً دو پای، ناگفته نماند تا جایی که نگارنده اطالع دارد). 86-7، ص1، با مقدمه و شرح باستانی پاریزي، ج باستان
  . اند هیافتعربی اختصاص  آرا و افکار فیلون با مالصدرا و ابن ۀترتیب به مقایس و دکتري به

 .، ترجمۀ حسین توفیقیعیسی اسطوره یا تاریخآرچیبالد رابرتسون، : ك.براي مطالعۀ بیشتر، ر. 15
16. Horbury (ed), The Camberidge History of Judaism,vol. 3, p. 891. 
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 دیدگاه محوري فیلون، لوگوس
فیلـون، گـامی کوتـاه در     بیـت افکـار   شاه منزلۀلوگوس به  ۀبا محور قرار دادن نظری ایم کوشیدهدر این کتاب 

تفکر ادیان  سپهر در براي مطالعات تطبیقی شایسته يبستر، از این طریق تا برداریمتوصیف و تبیین افکار او 
لوگـوس در میـان اندیشـمندان غربـی و      ۀرسی آرا و افکار فیلـون بـا محوریـت نظریـ    بر. ابراهیمی فراهم آید

بـه نظـر   . بار پژوهش حاضر متکفل این بحث شـده اسـت   نخستیناي ندارد و براي  شناسان بنام پیشینه فیلون
انی از دادگی و شیفتگی او به سنت عبر و دل یییونانی از سو ۀمان فیلون به فرهنگ و فلسفأتو ۀنگارنده، عالق

دیگري به مسلخ سود کی را به ی هآنک بی؛ سوي دیگر، او را بر آن داشت تا در صدد جمع و توفیق آن دو برآید
 ۀتعبیردیگـر فلسـف   و بـه ، جمع عقـل و وحـی  . اساس ارزیابی کرد توان براین هاي فیلون را می تالش همۀ. ببرد
هاي بعدي به فراخور بحـث بـه طـرح آنهـا      خشو ما در ب نداي نداشت به مشکالتی دامن زد که پیشینه، دینی

گویی به چنین مشـکالتی بـود، و درسـت بـه      پاسخ به دنبال لوگوسفیلون با طرح در واقع . خواهیم پرداخت
 . توان دیدگاه محوري فیلون دانست لوگوس را می ۀنظری ،همین دلیل

هایی درخور  پاسخ، هاي فیلون و شارحان بنام او به طور کلی این پژوهش بر آن است تا با استناد به رساله
  :فراهم آورد ها این پرسشبراي 
  فیلون چه جایگاهی در میان متفکران دارد؟  -
  آورده است؟ اصلی خود ذکري به میان ۀدغدغ منزلۀآیا خود فیلون از یک یا چند مسئله به  -
  اند؟ دانستهاصلی فیلون  ۀاي را مسئل حان و مفسران فیلون چه مسئلهشار -
  لوگوس چه جایگاهی در تفکر فیلون دارد؟ ۀنظری -
  ها یا لوگوس کرد؟ چه مشکالتی فیلون را ملزم به فرض واسطه -
  کند؟  و اخالقی را حل می یشناس یک از مشکالت مابعدالطبیعی، معرفت به لوگوس کدام اعتقاد -
  با خدا، جهان و انسان دارد؟ اي وجودي ۀوس چه رابطلوگ -
  ؟ چیره شدتا چه اندازه بر مشکالت مورد نظر ، لوگوس ۀفیلون با طرح نظری -
ق آمـد؟  یفـا ، گریبان بوده است هب توان بر مشکالتی که فیلون با آنها دست به لوگوس می اعتقادآیا بدون  -
 ؟ نداز چه قرار گزین جايها یا نظریات  حل راه

  

 لفرضیات بدی
از نظـر او خـدا بـه یونانیـان عقـل و بـه       . کنـد  یاد می الهی ۀهدی منزلۀفیلون گاه از عقل به که ناگفته نماند 

اند و تعارضی در بـین نیسـت تـا در صـدد حـل آن       الهی هدیۀبنابراین هر دو . یهودیان وحی اعطا کرده است
اما حتی با  ؛شود نمی شمردهاست و دیدگاه غالب او  نیافته در آثار فیلون چندان بسطالبته این دیدگاه . براییم

تـوان بـه    فرضیات دیگري را مـی ، جمع و توفیق میان عقل و وحی بدانیم ۀفیلون را مسئل ۀفرض اینکه مسئل
. دانسـت  ، فیلون برخالف فیلسـوفان یونـان امـر نامتنـاهی را کمـال مـی      براي نمونه. جاي لوگوس مطرح کرد

قـول بـه    زیرا ند؛بست ها از نظام فکري او رخت برمی ناگزیر واسطه، بود م نامتناهی پایبند میچنانچه او به لواز
حتی اسپینوزا . جایی خداست از طرفی، فیلون معتقد به حضور همه. کند هر گونه غیریت را نفی می، نامتناهی

کـه   چنـان . اده اسـت به عبرانیان کهـن نسـبت د  ، جایی خدا در باب وحدت وجود و حضور همهرا خود  ۀنظری
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نظـر   »خدا مکـان جهـان اسـت   «فیلون مبنی بر اینکه  ۀبه گفتۀ مزبور، اند، او در نظری شارحان اسپینوزا گفته
اندك تأمل در آثار فیلون ما را به این نکته . ها ضرورت ندارد این نظریه نیز طرح واسطه ۀبر پای 17.داشته است
ونه موضوعات پرداخته است و چندان که بایـد بـه لـوازم آنهـا     به این گ طور ضمنیشود که او به  رهنمون می

حال ایـن   درعین. فرض لوگوس درخور توجه ویژه است، گفته بنابراین از میان فروض پیش. پایبند نبوده است
تا  کند میلوگوس بیشتر توجه  اِي نکته را نیز باید در نظر داشت که او در برخی موارد به نقش ابزاري و وسیله

 18.اي آن اسطهنقش و
ها  ترجمه اکنون. دنو در دسترس پژوهشگران قرار دار اند به همت آباي کلیسا بیشتر آثار فیلون حفظ شده

آثار فیلون و نیـز   ۀنگارنده ضمن در اختیار داشتن مجموع. اند از آثار فیلون در دسترس فراوانیهاي  و گلچین
از آثـار   اي گسـترده  تًا، رونیا و دیگـران، حجـم نسـب   آثار شارحان بنامی همچون ولفسون، وینستون، گودیناف

در جریان مزبور، منابع دست اول  در دست داشتِنبه رغم  البتهمکتوب و الکترونیک را از نظر گذرانده است و 
چراکه به رغم تالش اندیشمندانی همچـون ولفسـون    ؛گریبان بوده است هب پژوهش با مشکالت و موانعی دست

مند  باید اذعان کرد که فیلون تفکر خود را به صورت نظام، مند نشان دهند فیلون را نظام اند تفکر کوشیدهکه 
 یخـورد و در صـدد حـل مسـائل     واحـد بـه چشـم مـی     ییها دغدغه وي آثار همۀهرچند در  .ارائه نکرده است

متنـاقض   اي مـوارد  کـه در پـاره  انـد،   تنها فاقـد هـر گونـه نظـم و انسـجامی      برآمده است، افکارش نه سان یک
فیلون توصیفات و کارکردهـاي بسـیاري بـراي    ایم،  انجام دادهوجویی که  جست بر پایۀبراي نمونه، . دننمای می

 دشـوار  يکار، بردن به آنچه مطمح نظر او بوده  بندي و پی واقعیت این است که جمع. لوگوس برشمرده است
فیلون محوري است و تقریبًا بیشـتر آراي او را  کم به زعم نگارنده در تفکر  لوگوس دست ۀبا اینکه نظری. است

 . شود می افکار اوبرخی پوشی از  دهد، محور قرار دادن آن سبب چشم پوشش می
. انـد  است که شارحان و مفسران فیلون از افکار و آراي او به دست داده گوناگونیهاي  مشکل سوم برداشت

که هر یک سالیان متمادي از عمر خـود را صـرف   ، ننام یعنی ولفسون و وینستو براي نمونه، دو مفسر صاحب
مقابـل   ۀولفسون فیلون را نقط. اند هداددو دیدگاه متعارض دربارة افکار او ارائه ، اند پژوهش دربارة فیلون کرده

و وینستون نقاط اشتراك را برجسته  19ها تأکید کرده زمینه همۀاسپینوزا دانسته و بر نقاط اختالف آن دو در 
هـاي مطالعـات تطبیقـی نمایـان      ترتیـب یکـی از کاسـتی    بدین 20.داستان دانسته است آن دو را همو  ساخته
و  22،او را عـارف  شـماري  21؛داننـد  او را التقاطی مـی  ۀو جمعی فلسف ،برخی فیلون را متفکري اصیل. شود می

ی که به فیلون نسـبت  و از بین القاب مختلف اند تأویالت او شده ۀمفسران شیفت 23.اند دانسته شدان الهی برخی
این  .اند نگریسته ويدانان از موضع حقوقی به آثار  و حقوق 24اند داده شده است، عنوان مفسر را برجسته کرده

 . دنساز می دشوارکار پژوهش را تا حدي ، ها اختالف دیدگاه
شـأن   :ن براي لوگـوس پـی گرفـت   أتوان به روش تحلیلی و با در نظر گرفتن سه ش را می رو پژوهش پیش

                                                                 
17. Wolfson, The Philosophy of Spinoza, vol. 1, p. 297. 
18. Philo, Allegorical Inter Pretation, p. 3, 96. 
19. Wolfson, Philo, 2vols. 2. David Winston, Philo of Alexandria, p. 36-37.  

 .8وسف موسیس و عبدالحکیم النجار، صمحمدی ۀ، ترجملفیلون ۀوالفلسفی ۀاآلرا الدینیامیل بریه، : ك.ر .21
   .همان: ك.ر. 22

23. Runia, Philo and the Church Fathers, p. 9; Hans lewy (ed) , Selected Writings Philo of Alexandria, p.7. 
24. Ibid, p. 38-39. 
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، نسبت لوگوس بـا خـدا  ، در شأن وجودي. وجودي یا مابعدالطبیعی، شأن معرفتی، و شأن کارکردي یا ارزشی
عنـوان مباحـث خداشناسـی،     تـوان از آن بـا   مـی مباحثی کـه   ۀیعنی مجموع شود؛ جهان و انسان بررسی می

ه چیزي ما را ملـزم بـه   در شأن معرفتی این پرسش مطرح است که چ. شناسی نام برد شناسی و انسان کیهان
که با فـرض لوگـوس چـه     این پرسشیمکند؟ در شأن کارکردي به دنبال یافتن پاسخ براي  فرض لوگوس می

ند، که پیش از این مطرح شـد را اي  هاي اصلی و فرعی شود؟ بسیاري از پرسش مشکالتی از میان برداشته می
. موضوعات ارتباط وثیق و قابل دفاعی بـا آن ندارنـد   اي از اما پاره ؛گفته بیان کرد توان در قالب روش پیش می

. انـد  توان به فصل هشتم اشاره کرد که در آن نظرات سیاسـی و اخالقـی فیلـون تبیـین شـده      براي نمونه می
 . رعایت نشده است عللیبه مزبور، هرچند ترتیب شئون  ؛به روش تحلیلی وفادار مانده تقریبًارو  پژوهش پیش

  

  بساختار کتا
در فلسفه و ادیان را و در فصل دوم جایگاه او  ایم اجمال به زندگی و نیز آثار فیلون پرداخته صل نخست بهدر ف

 بـه و   روشـن سـاخته  در فلسفه، یهودیـت و مسـیحیت   را جایگاه فیلون  اي که ؛ به گونهایم دهابراهیمی بررسی
  . ایم کرده ارهکفایت اش هاي بعد و ضمن هر موضوع به فصل ضمن در، اسالمجایگاهش در 

در ایـن  . اوستمحوریت لوگوس در تفکر فیلون و نیز تعابیر و کارکردهاي لوگوس نزد ، فصل سومموضوع 
را فیلون  ۀو سپس نظری را آوردهمآب  اختصار دیدگاه فیلسوفان یونان و کتاب مقدس و نیز آثار یونانی فصل به

فیلون را ذیـل عنـوان    ةافکار پراکند ایم ، کوشیدهونبا توجه به محوریت لوگوس در آثار فیل. ایم مطرح ساخته
در  بیـان کنـیم؛  اجمـال   بـه را توصـیفات فیلـون   ، و براي جلـوگیري از تکـرار مطالـب    یمفراهم آور »لوگوس«

ذیل مباحث فوق، دو کـار تطبیقـی بـا     .هیم داشتهایی به آنها خوا وبازگشت مناسبت رفت هاي بعد و به فصل
کلمه در مسیحیت و مقایسه لوگوس با وهومنـه در آیـین زرتشـت صـورت گرفتـه      عناوین مقایسۀ لوگوس با 

ها بـا   ها و تفاوت نگارنده فراتر از مباحث تاریخی در خصوص تأثیر و تأثرها، پس از ذکر فهرست شباهت. است
ی مرور مبادي، مبانی، ادله، رهیافت و نیز دغدغۀ دو طرف مقایسه، خوانندگان را در جریـان صـوري یـا واقعـ    

  .ها قرار داده است ها و تفاوت بودن شباهت
جمع کرده و را با هم فیلون آن دو  ازآنجاکه. نسبت عقل و وحی یا فلسفه و دین استدربارة فصل چهارم 

متفاوت بـا   گاههایی رسیده که  بندي مان به آنها داشته است، با اتکا به دو منبع عقل و وحی به جمعوأت ۀعالق
از ورود پیش بنابراین . اند باورانی است که تنها به کتاب مقدس تمسک جسته نیز دینبندي فیلسوفان و  جمع

خوبی در  در این فصل خوانندگان به. مطرح شود بارهکه دیدگاه ایشان در این  ت داشتمباحث ضرور دیگربه 
آغازي  ۀت نقطحق با نگارنده همراه خواهند شد که اگر بناس کتاب قرار خواهند گرفت و به ۀجریان وجه تسمی

در این فصل تأویل و تفسیر تمثیلـی بـا   . همانا تفکر فیلون اسکندرانی است، دینی در نظر بگیریم ۀبراي فلسف
  . توجه ویژه قرار گرفته است کانوناتکا به فلسفه نیز 

بار فیلون اسکندرانی به  نخستینکه براي  ایم کردهدر فصل پنجم ذیل عنوان خداشناسی به مباحثی اشاره 
، الهیات سلبی و نامتناهی اوقوا یا اوصاف ، توان به اثبات خدا از طریق خدا براي نمونه می. آنها دامن زده است
  . بودن خدا اشاره کرد

نسـبت قـوانین    ایم؛ در این فصل مبـاحثی از قبیـل   ساختهمطرح را شناسی  در فصل ششم مباحث کیهان
در . پیش کشـیده شـده اسـت    )یا قوا یا کارگزاران(ها  طهوجود واسو خلق از عدم،  ۀطبیعت با معجزات، نظری
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عالوه بر مباحثی که متفکران یونانی دربارة نسبت بدن و نفـس مطـرح   ، شناسی فصل هفتم ذیل عنوان انسان
دیـدگاه او از ایـن    .ایم دادهتوجه ویژه قرار  فیلون کانون با رویکرد کامًال عرفانِیرا خدا  وانسان  ۀاند، رابط کرده
  . دیدگاه فیلسوفان یونانی متمایز است ، ازجهت

فیلسـوفان یونـان و    هـاي  آمـوزه که ملهم از را هاي سیاسی فیلون  اخالقی و اندیشه ۀدر فصل هشتم نظری
البته او در مجموع در این قبیل مباحث جانب کتاب مقدس . ایم گذاشتهبحث و بررسی  ، بهکتاب مقدس است

 تنخناگفته پیداست که فیلون بیشتر به . ایم کردهشناختی توجه  حث فرجامدر فصل نهم به مبا. را گرفته است
 هاي تفسیري و تأویلِی گذرا به رساله ینگاه. ویژه سفر پیدایش و خروج تمسک کرده است گانه به یا اسفار پنج

کـه   الیدرحـ  ؛ها اسـتناد کـرده اسـت    هاي پیامبران و نوشته ندرت به کتاب هاو ب. مهم است ۀمؤید این نکت وي
، هاي پیامبران در کتاب) پایان این دنیا و نیز دنیاي دیگر(شناختی و مربوط به آخرالزمان  بیشتر مباحث فرجام

که بنا به روایتی از  اند آمده... هاي دانیال، ارمیا، استر و ویژه در اسناد معروف به اسناد هخامنشی یعنی کتاب به
ماشیح یا مسیح موعود و حکومت  ةآخرالزمان و دور بارةحال فیلون در ندرعی. اند دور نبوده تأثیرات ایرانیان به

 نهرهـاي بهشـت، جهـنم،    گـان اللفظـی واژ  او به معناي ظاهري و تحـت . مطلوب و آرمانی سخنانی گفته است
با در نظر داشـتن   ایم پایان کوشیدهدر . کمتر توجه کرده است  جاري، ثواب و عقاب و موضوعاتی از این دست

  . کنیمبار دیگر همراه خوانندگان مرور را شده، فرایند پژوهش و نتایج برآمده از آن  هاي مطرح و پرسشفرضیه 
  
  
  
  


