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خاستگاه های فلسفه دین در ادیان ابراهیمی

چکیده
کــه	چنیــن	مقالــه	ای	بایــد	 کشــور	مــا	بــه	مقالــٔه	انتقــادی	وجــود	دارد	عمومــًا	ایــن	نــگاه	اســت	 کــه	در	 نگاهــی	
کــه	در	آن	می	بینــد.	امــا	نقــد	 کــژی	و	خطایــی	شــود	 صرفــًا	انگشــت	بــر	ضعف	هــای	اثــر	بگــذارد	و	فقــط	یــادآور	هــر	
کاوشــی	اســت	دوســویه؛	از	ســویی	 کــه	نقــادی	 و	نقــادی	ایــن	نیســت	و	ایــن	رأی	بــه	صــواب	نزدیک	تــر	اســت	
ــر	نقــادی	 ــم	ایــن	وجــِه	پررنگ	ت گمان ــه	 ــه	ب ک ــوارش	آن	اســت	 گ ــر	و	درک	و	دریافــت	و	 ــاب	فهــم	اث کنــدوکاوی	در	ب
اســت	و	به	طــور	معمــول	آن	را	نادیــده	می	گیرنــد	و	فقــط	بــه	جنبــٔه	دوم	نقــد	می	پردازنــد؛	از	ســوی	دیگــر،	یافتــِن	
گــو	 کــه	ممکــن	اســت	بــا	بینــش	نگارنــدٔه	متــِن	مــورد	بحــث	متفــاوت	باشــد؛	 لغزش	هــا	و	ارائــٔه	بینشــی	اســت	
کــه	ایســتاری	 گفــت	نقــِد	متنــی	فلســفی	نقــد	از	ایســتار	و	نگــره	ای	متفــاوت	اســت،	نــه	بدیــن	معنــا	 این	کــه	بایــد	
گاه	 گاه	جزئــی	و	 کــه	آن	نگــرش	تفاوت	هایــی	 ــر	ایــن	نکتــه	اســت	 ــًا	ذک کــه	نقــد	می	شــود	خطــا	اســت،	بلکــه	صرف
کوشــید	ایــن	دوســویٔه	نقــادی	را	مــد	نظــر	قــرار	دهــم	 بنیادیــن	بــا	نگــرش	فــرد	منتقــد	دارد.	در	ایــن	جســتار	خواهــم	
گام	نهــم؛	یعنــی	نخســت	مطالبــی	مختصــر	بــا	هــدف	نشــان	دادن	روش	اثــر	و	صــورت	آن	و	شــرح	 و	بــر	ایــن	طریــق	
کوتاهــی	از	آن	خواهــد	آمــد	و	نیــز	درک	و	اســتنباط	خــود	را	از	ایــن	اثــر	ارائــه	می	کنــم	و	ســپس	در	بخــش	دوم	نقــاط	
کوشــید	نکاتــی	را،	برخاســته	از	ســویٔه	ســلبی	 قــوت	آن	را	نشــان	خواهــم	داد.	در	پایــان،	در	بخــش	ســوم،	خواهــم	
گــر	مــا	در	وهلــٔه	نخســت	بــه	درک	و	فهــم	اثــری	دســت	نیابیــم	ســخن	از	تأییــد	 کــه	ا کار	نقــادی	یــادآور	شــوم؛	چرا

کل	آن	امــری	ناپذیرفتنــی	و	وهمــی	خواهــد	بــود. کــردن	یــا	نکــردن	بخشــی	از	اثــر	یــا	

كلید واژه 
فیلون	اسکندرانی،	فلسفه	دین،	فلسفه	قرون	وسطی،	نقد	فلسفی،	ادیان	ابراهیمی.

كلی اثر و رویکرد نویسنده  نگاهی به ساختار 
کــه	اندکــی	پیــش	از	میــالد	 فیلــون	اســکندرانی	اندیشــمند	شــهیر	و	فیلســوف	یهــودی	اســت	
ــت	اســت	و	بدیــن	 ــان	و	دیــن	یهودی ــی	فلســفٔه	یون ــع	او	نقطــٔه	تالق ــا	آمــد.	در	واق ــه	دنی مســیح	ب
کــه	پرســش	های	مربــوط	بــه	هم	کنــاری	یــا	تضــاد	دیــن	و	فلســفه	را	 کســی	اســت	 ســبب	نخســتین	

کبری 	بهنام	ا
مترجم	و	دانش	آموختۀ	فلسفۀ	دانشگاه	شهید	بهشتی

خاستگاه های فلسفه دين در ادیان ابراهیمی
کتاب فیلون اسکندرانی، مؤسس فلسفٔه دینی نقدی بر 
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کــه	بعدهــا	در	حیــات	فکــری،	عرفــان،	 مطــرح	می	کنــد	و	بدیــن	ســبب	پایه	گــذار	مباحثــی	می	شــود	
فلســفه	و	تفکــر	دینــِی	مســیحی	و	اســالمی	در	سرتاســر	ســده	های	میانــه	و	حتــی	پــس	از	آن	تــداوم	
و	جریــان	می	یابنــد	و	برخــی	از	مســائل	وی	امــروزه	نیــز	زنــده	و	ســاری	اســت	و	اندیشــمندان	دینــی	
از	آن	بحــث	می	کننــد.	شــاید	ایــن	تالقــی	بدیــن	ســبب	بــرای	نخســتین	بــار	در	فــردی	هماننــد	
کــه	هــم	دینــداری	یهــودی	اســت	و	 کســی	اســت	 کــه	او	از	بخــت،	نخســتین	 گرفتــه	 فیلــون	صــورت	
کــه	آرای	یونانیــان	را	می	شناســد	و	 مؤمــن	بــه	دیــن	موســی	)ع(	و	هــم	فیلســوف	و	اندیشــمندی	
کافــی	اســت. کــرده	اســت.	همیــن	اشــارٔه	انــدک	بــرای	ذکــر	اهمیــت	ایــن	فیلســوف	 آن	هــا	را	درک	
کــه	 گندمــی	نصرآبــادی	اســت	 کتــاب	فیلــون	اســکندرانی،	مؤســس	فلســفٔه	دینــی	اثــر	آقــای	رضــا	
کــه	ایشــان	مدتــی	چنــد	بــدان	 کتــاب	طرحــی	بــوده	 گویــا	ایــن	 در	ُنــه	فصــل	نگاشــته	شــده	اســت.	
کــه	پیــش	از	انتشــار	ایــن	 اشــتغال	داشــته	و	پیرامــون	آن	بــه	پژوهــش	می	پرداختــه	اســت،	چرا
کتــاب	و	 ــه	بررســی	ســاختار	 ــه	ب ــود.	پیــش	از	آن	ک ــرده	ب ک ــاب	فیلــون	منتشــر	 ــی	در	ب کتــاب	مقاالت

کتــاب	خواهــم	پرداخــت. ــه	عنــوان	 روش	آن	بپــردازم	ب

كتاب عنوان 
کــه	هــر	ذهنــی	را	بــه	خــود	مشــغول	 عبــارت	»فلســفٔه	دینــی«	پرســش	هایی	چنــد	برمی	انگیــزد	
ــه	 ک مــی	دارد.	مــن	ایــن	مســئله	را	در	قســمت	های	دوم	و	ســوِم	نوشــته	ام	بررســی	نمی	کنــم؛	چرا
کنــم،	چــون	ایــن	نکتــه،	خــود،	 ــا	ســلبی	نــگاه	 قصــد	نــدارم	بــه	ایــن	عبــارت	از	منظــری	ایجابــی	ی
کتابــی	دیگــر	می	طلبــد.	در	این	جــا	صرفــًا	ایــن	پرســش	را	 بحثــی	درازدامــن	اســت	و	مقالــه	یــا	حتــی	
ک	 کیســت؟	آیــا	الزم	نبــود	مــال کــه	»فلســفٔه	دینــی«	چیســت	و	»فیلســوف	دینــی«	 مطــرح	می	کنــم	
کتــاب	آورده	 کنیــم	در	مقدمــه	و	شــرح	عنــوان	 و	معیــار	این	کــه	فلســفه	ای	را	فلســفٔه	دینــی	خطــاب	
شــود؟	مؤلــف	فیلــون	را	»نخســتین	اندیشــمند	دینــی«	)گندمــی	نصرآبــادی،	1392:		19(	خطــاب	
ــه	 ک ــا	همیــن	 کســی	را	اندیشــمند	دینــی	بنامیــم،	چیســت؟	آی ــه	 ــرای	این	ک ــا	ب ک	م می	کنــد.	مــال
کســی	بــه	ادیــان	ابراهیمــی	معتقــد	باشــد	یــا	از	فلســفه	در	دفــاع	از	آموزه	هــای	آن	ادیــان	اســتفاده	

■ فیلون اسکندرانی موسس فلسفه دینی
رضا گندمی نصرآبادي
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ــا	 ــرد	را	فیلســوف	ی ــوان	آن	ف ــرار	دهــد،	می	ت ــار	فلســفه	ق کن ــان	را	در	 ــه	اصــول	آن	ادی ــا	این	ک ــد	ی کن
اندیشــمند	دینــی	نامیــد؟	بدیــن	جهــت	و	بــا	ایــن	تفاســیر،	آیــا	افالطــون	و	فلوطیــن	به	هیچ	وجــه	
گمانــم	عنــوان	»فلســفٔه	دینــی«	و	»نخســتین	اندیشــمند	دینــی«	 اندیشــمند	دینــی	نیســتند؟	بــه	
گفــت	 کــه	نیازمنــد	شــرح	و	توضیــح	باشــند.	بــرای	نمونــه،	می	تــوان	 آن	قــدر	چالش	برانگیــز	باشــند	
کــه	از	قضــا	»دینــدار«	نیــز	هســت	 منظــور	مؤلــف	صرفــًا	نخســتین	اندیشــمند	یــا	فیلســوفی	اســت	
گــر	وســواس	بــه	خــرج	ندهیــم	 و	همچنیــن	درصــدد	هم	کنــاری	دیــن	و	فلســفه	اســت	آن	هــم	ا
کــه	قائــل	بــه	ادیــان	ابراهیمــی	اســت.	بــر	 کــه	منظورمــان	از	»دینــدار«	فــردی	اســت	 و	بگوییــم	
ــا	فلوطیــن	چــون	قائــل	بــه	ادیــان	ابراهیمــی	نیســت،	فیلســوف	دینــی	بــه		شــمار	 ایــن	اســاس،	آی
نمی	آیــد	و	ابن	رشــد	و	امثــال	او	چــون	متمســک	بــه	ادیــان	ابراهیمی	انــد،	فیلســوف	دینی	انــد.	
کســی	را	اندیشــمند	دینــی	بنامیــم،	وجــود	دارد	و	چــرا	 خالصــه	چــه	متــر	و	معیــاری	بــرای	این	کــه	
ایــن	نکتــه	در	متــن	بررســی	نشــده	اســت؟	آنچــه	دربــارٔه	فیلــون	می	توانــد	صــادق	باشــد	ایــن	
ــا	 ــان	رســمی	ابراهیمــی	ب کــه	دغدغــٔه	هم	کنــارِی	یکــی	از	ادی کســی	اســت	 کــه	او	نخســتین	 اســت	
کــه	 فلســفٔه	یونانــی	را	دارد	و	بایــد	منظــور	نویســنده	از	نخســتین	اندیشــمند	دینــی	را	ایــن	دانســت	
کــه	بــه	فلســفه	هــم	می	پــردازد	و	نــه	 فیلــون	نخســتین	اندیشــمند	قائــل	بــه	دیــن	ابراهیمــی	اســت	

کلــی	از	دیــن	و	دینــداری. نخســتین	اندیشــمند	دینــی	در	معنــای	عــام	و	

محتوای اثر
کل	تفکــر	فیلــون	می	پــردازد	و	صرفــًا	بــه	بخشــی	از	تفکــر	او	 کتــاب	در	ایــن	ُنــه	فصــل	بــه	بررســی	
نمی	نگــرد،	بلکــه	هــم	اندیشــه	های	فلســفی	وی	را	مــد	نظــر	قــرار	می	دهــد	و	هــم	بــه	بررســی	آرای	
ــه	 ک ــن	اصــل	اســت	 ــر	بدی ــف	اث کار	ظاهــرًا	اعتقــاد	مؤل ــن	 ــردازد	و	دلیــل	عمــدٔه	ای فلســفی	او	می	پ
	دو	عنصــر	تمایزناپذیــر	و	تفکیک	ناشــدنی	اند	و	 فلســفه	و	نگــرش	دینــی	در	تفکــر	فیلــون	اصــواًل
کلــی	ایــن	اندیشــه	منجــر	می	شــود	و	می	تــوان	 غفلــت	از	یــک	جــزء	آن	بــه	نادیده	گرفتــن	هــدف	
کــه	بــر	اســاس	ایــن	نگــرِش	مؤلــف،	روش	او	در	بررســی	آرای	فلســفی،	انسان	شــناختی،	 گفــت	

دینــی	و	غیــرٔه	فیلــون	امــری	توجیه	پذیــر	اســت.
کــه	در	آن	هــا	زندگــی،	آثــار	و	جایــگاه	فیلــون	را	بررســی	 نویســنده	پــس	از	دو	فصــل	مقدماتــی	
کتــاب،	آرای	فیلــون	در	بــاب	لوگــوس	را	شــرح	می	دهــد	و	آن	 می	کنــد،	در	محوری	تریــن	فصــل	
را	بررســی	می	کنــد.	در	فصــل	چهــارم	فلســفٔه	دینــی	فیلــون	را	مــی	کاود	و	ســپس	خداشناســی،	
فصــل	 می	دهــد.	 شــرح	 وی	 منظــر	 از	 را	 فرجام	شناســی	 و	 کیهان	شناســی	 انسان	شناســی،	
ــف	 ــه	نظــر	می	رســد	خــود	مؤل ــردازد.	ب ــون	می	پ ــی	و	سیاســی	فیل ــٔه	اخالق ــه	نظری ــز	ب فرجامیــن	نی
کتــاب،	فصــل	هشــتم	بــه	 کــه	در	 نیــز	دربــارٔه	ایــن	فصل	بنــدی	تردیدهایــی	داشــته	اســت،	چرا
فرجام	شناســی	اختصــاص	دارد	و	فصــل	نهــم	بــه	فلســفٔه	اخالقــی	و	سیاســی	فیلــون،	امــا	مؤلــف	
ــٔه	اخالقــی	و	 کــه	بــه	معرفــی	فصــول	می	پــردازد،	فصــل	هشــتم	را	شــامل	نظری کتــاب،	 در	مقدمــٔه	
ــارٔه	جایــگاه	دو	فصــل	 سیاســی	و	فصــل	نهــم	را	دربردارنــدٔه	فرجام	شناســی	فیلــون	می	دانــد.	درب
کــه	بــه	لوگــوس	می	پــردازد،	 نخســتین	تردیــدی	نیســت.	بــه	نظــر	می	رســد	مؤلــف	فصــل	ســوم	را،	
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کتــاب	خــود	و	نیــز	مهم	تریــن	اصــل	فکــری	فیلــون	-	از	نظــر	خــود	 به	مثابــه	محوری	تریــن	بخــش	
گرفتــه	اســت	و	پیــش	از	هــر	چیــزی	بــدان	پرداختــه	اســت	تــا	مقدمــه	ای	فکــری	 مؤلــف	-	در	نظــر	
کــه	امــری	توجیه	پذیــر	اســت.	امــا	دربــارٔه	تقســیم	بندی	فصــول	بعــدی	 بــرای	فصــول	بعــد	باشــد	
	مؤلــف	محتــرم،	نــگاه	بــه	ســه	گانٔه	سلســله	مراتبِی	خداونــد	-	جهــان	-	انســان	داشــته،	 احتمــااًل
بــر	ایــن	 کــرده	اســت.	نقــد	مــن	 ایــن	نگــرش	تعییــن	 بــر	اســاس	 کتــاب	را	 جایــگاه	فصل	هــای	

تقســیم	بندی	در	بخــش	ســوم	ایــن	نوشــته	خواهــد	آمــد.

مرور نقاط قوت اثر
کتــاب	بــه	ســبب	طــرح	ایــدٔه	آن	بســیار	نــاب	و	خــاص	اســت.	اهمیــت	فیلــون	و	تأثیــر	وی	بــر	
به	ســادگی	 کتابــی	 از	چنیــن	 نمی	تــوان	 کــه	 اســت	 بــه	حــدی	 او	 از	 پــس	 عرفــای	 و	 فیلســوفان	
گذشــت.	جــای	چنیــن	اثــری	بــه	ســبب	مطالعــات	تطبیقــی	و	نیــز	همــٔه	پژوهش	هــای	مربــوط	
بــه	فیلســوفان	ســده	های	میانــه	-	چــه	مســیحی	و	چــه	مســلمان	-	خالــی	بــود	و	به	حتــم	هــر	
کار	شــناخت	و	 کنیــم،	 چقــدر	مــا	بــه	ریشــه	ها	بپردازیــم	و	از	بنیان	گــذاران	تفکــر	و	فلســفه	آغــاز	
روان	تــر	 و	 ســهل	تر	 فیلســوفانی	 چنیــن	 متعاقــِب	 اندیشــمنداِن	 و	 سرشــاخه	ها	 اندیشــٔه	 درک	
گرفــت.	بی	شــک	چنیــن	آثــاری	راه	گشــای	پژوهش	هــای	بیشــتری	نیــز	خواهنــد	 صــورت	خواهــد	
کــرد.	از	 بــود	و	اذهــان	اندیشــمندان	مــا	را	بــرای	شــناخت	ســیر	تفکــر	بشــری	آماده	تــر	خواهنــد	
ایــن	جهــت	طــرح	ایــدٔه	پرداختــن	بــه	چنیــن	فیلســوفی	بی	هیــچ	شــک	و	شــبهه	ای	نــاب	و	اصیــل	

اســت	و	ایــن	اثــر	را	بســیار	ارزشــمند	می	کنــد.
کــه	غربیــان	در	آثــار	خــود	رعایــت	می	کننــد،	 کتــاب	دو	ویژگــی	مهــم	دارد	 کار،	 افــزون	بــر	ایــدٔه	نــاب	
کتــاب	اســت	و	دوم،	 کمتــر	چنیــن	اســت.	نخســت	روش	منــد	بــودن	 کشــور	مــا	 امــا	متأســفانه	در	
اســت.	 نوشــته	شــده	 کتــاب	 نــگارِش	 اصــول	و	روش	 اســاس	 بــر	 کتــاب	 بــودن	آن.	 نظام	منــد	
نویســنده	پــس	از	خوانــش	آثــار	فیلســوف	و	درک	آن	هــا	بــه	منابــع	مســتقیم	و	غیرمســتقیِم	مربــوط	
کــه	ایــن	خوانــش	سرســری	نبــوده	اســت.	 بــه	آن	هــا	پرداختــه،	متــن	اثــر	نشــان	دهنده	آن	اســت	
کتــاب	نظام	منــد	اســت،	یعنــی	آغــازگاه	مؤلــف،	هــدف	غایــی	او	بــرای	نــگارش	چنیــن	 همچنیــن	
کــه	 کتــاب	چنیــن	برمی	آیــد	 کامــاًل	بــرای	وی	مبرهــن	و	مشــخص	اســت	و	از	 کتابــی	و	ســاختار	آن	
وی	ایــن	ســاختار	را	به	منظــور	دســت	یابی	بــه	هدفــی	خــاص	برگزیــده	اســت.	پژوهــش	بــه	بیراهــه	
کتابــی	دو	ویژگــی	روش	منــدی	 گــر	 نمــی	رود	و	تــا	پایــان	در	خدمــت	نــگاه	و	ایســتار	مؤلــف	اســت.	ا
گران	ســنگ	باشــد،	امــا	خواننــده	را	در	 و	نظام	منــدی	را	نداشــته	باشــد،	هرچنــد	مطالــب	آن	
کتــاب	آن	 کتــاب	را	دشــوار	می	ســازد.	ایــن	دو	ویژگــی	 گــم	می	کنــد	و	خوانــدن	 برهوتــی	از	مطالــب	

را	اثــری	برجســته	و	دارای	ارزش	علمــی	ســاخته	اســت.
کــه	بــدو	اســتقالل	می	بخشــد	و	هویــت	مســتقل	او	را	 کتــاب	دارای	نظرگاهــی	اســت	 نویســندٔه	
پیــش	چشــم	خواننــده	می	نهــد.	بــرای	نمونــه،	وی	دیــدگاه	یهودی	محــور	ولفســون	را	به	خوبــی	
کــه	نویســنده	 نقــد	می	کنــد	و	آرای	مخالــف	دیــدگاه	ولفســون	را	مــی	آورد	-	و	ایــن	در	جایــی	اســت	
کــرده	اســت	و	بــا	ایــن	حــال	بــه	نقــد	او	و	ذکــر	آرای	مخالــف	او	نیــز	 از	آرای	ولفســون	اســتفادٔه	بســیار	
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خاستگاه های فلسفه دین در ادیان ابراهیمی

کــه	از	هــر	پژوهشــگر	مســتقلی	چشم	داشــتی	جــز	ایــن	نیســت. می	پــردازد	-	
کــه	بــرای	نویســنده	مطــرح	 کتابــی	بــا	نظــر	بــه	پرســش	های	حقیقــی	ای	 نکتــٔه	دیگــر	آن	کــه	نــگارش	
ــی	 کتاب ــر	نویســنده	ای	 گ ــًا	پژوهشــی	تفاوت	هــای	فاحشــی	دارد.	ا کتابــی	صرف ــا	نوشــتن	 اســت،	ب
کــه	آن	مســائل	ریشــه	در	نگرش	هــا	و	پرســش	های	عمیــق	 بنویســد	و	در	آن	بــه	مســائلی	بپــردازد	
کتــاب،	هــم	از	اصالــت	و	هــم	از	ارزش	علمــی	برخــوردار	خواهــد	 و	ژرف	خــود	وی	دارنــد،	بی	شــک	
کتابــی	ریشــه	در	جــان	نویســنده	نداشــته	باشــند	 گــر	پرســش	های	مطــرح	در	 بــود.	حــال	آن	کــه	ا
کتــاب	خشــک	و	 و	نــگارش	آن	هــا	صرفــًا	بــا	هــدف	پژوهشــی	علمــی	و	تصنعــی	باشــد،	به	حتــم	
مصنوعــی	خواهــد	بــود	و	صورتــی	علم	مآبانــه	خواهــد	داشــت	و	خوانــدن	آن	خواننــده	را	درگیــر	
کــه	نویســنده	 کتــاب	چنیــن	برمی	آیــد	 کــرد.	از	ایــن	 هیچ		یــک	از	مباحــث	و	مســائل	مهــم	نخواهــد	
کالم	فیلــون	راه	یابــد	و	از	ایــن	رهگــذر	بــه	درک	سرچشــمٔه	تفکــر	 کــه	بــه	جــان	 دغدغــٔه	آن	داشــته	
ــه	مباحــث	آن	و	مباحــث	ناشــی	از	آن،	 ک کتــاب	چنیــن	نشــان	می	دهنــد	 دینــی	برســد.	مســائل	
یــا	وحــی	و	عقــل،	حکمــت	خالــده،	ریشــه	های	 یــا	تضــاد	دیــن	و	فلســفه	 هماننــد	هم	کنــاری	
عرفــان	و	سرچشــمٔه	بســیاری	از	مباحــث	فلســفی	از	دغدغه	هــای	همیشــگی	مؤلــف	بــوده،	و	ایــن	
کتابــی	و	پژوهــش	در	بــاب	چنیــن	اندیشــمندی	 کــه	او	را	بــه	نــگارش	چنیــن	 مســائل	بوده	انــد	
کتــاب	دغدغه	هــای	همیشــگی	جامعــٔه  رهنمــون	ســاخته	اند.	ضمــن	آن	کــه	بســیاری	از	مباحــث	
فکــری	مــا	اســت	و	ریشــٔه	آرای	بســیاری	از	متفکــران	مــا	را	نیــز	پیــش	چشــم	فــرا	می	نهــد.	بــرای	
نمونــه،	حکمــت	خالــده	مبحثــی	بنیادیــن	در	تفکــر	اندیشــمندان	ایرانــی	بــوده،	هنــوز	هــم	محــل	

ــه	هســتند. ــن	نظری ــروان	ای ــو	اســت	و	بســیاری	از	صاحب	نظــران	پی گفت	وگ
روی	هم	رفتــه،	جــای	چنیــن	آثــاری	در	ادبیــات	فلســفی	مــا	به	شــدت	خالــی	بــوده	و	هســت؛	آثــار	و	
کــه	بــه	طــرزی	نظام	منــد	بــه	فیلســوفی	خــاص	بپردازنــد	و	از	منظــری	تخصصــی	 تک	رســاله	هایی	

گمارنــد	و	بــه	ریشــه	ها	نظــر	داشــته	باشــند. کنــدوکاو	در	اندیشــٔه	آن	فیلســوف	همــت	 بــه	

برخی ماحظات انتقادی
ــه	همــٔه	ســالیق	را	راضــی	 ک ــوان	یافــت	 ــی	را	نمی	ت کتاب کاســتی	هایی	نیــز	دارد	و	هیــچ	 ــی	 کتاب هــر	
کتــاب	نیــز	از	ایــن	 نگــه	دارد	و	همــٔه	متفکــران	بــا	آن	هــم	رأی	و	همــراه	باشــند.	از	ایــن	جهــت	ایــن	
کاوی	و	چــون	و	چــرا	 کــه	نیازمنــد	وا گاه	نکاتــی	را	می	تــوان	در	آن	یافــت	 مســئله	بــری	نیســت	و	

ــاره	ای	از	ایــن	نــکات	بســنده	می	کنــم. ــر	پ ــرای	نمونــه،	بــه	ذک اســت.	ب
کــه	نظریــه	ای	را	به	مثابــه	نظریــٔه	محــوری	و	دیــدگاه	اصلــی	فیلســوفی	قــرار	دهیــم	از	 ایــن	نکتــه	
گــر	 کاســتی	هایی	اســت.	ا جهتــی	خــوب	و	راه	گشــا	اســت	و	خــود	ُحســن	اســت	و	از	جهتــی	موجــب	
مــا	نظریــه	ای	را	در	تفکــر	فیلســوفی	محــور	قــرار	دهیــم	و	همــه	چیــز	را	تحــت	لــوای	آن	نظریــه	بنگریــم	
کنــدوکاو	در	مســائل	دیگــر	بــاز	بمانیــم	و	هــر	 کــه	از	 ممکــن	اســت	دچــار	ایــن	لغــزش	و	خطــا	شــویم	
کار	پژوهشــگر	را	ســاده	و	 ــه	 ــن	عمــل	البت ــم.	ای ــٔه	محــوری	بنگری ــز	را	از	پشــت	عینــک	آن	نظری چی
ــر	اندیشــٔه  گ ــد؟	یعنــی	ا ــاز	می	تابان ــا	همــٔه	جهــات	تفکــر	یــک	فیلســوف	را	ب ــا	آی ســهل	می	کنــد،	ام
فیلســوفی	را	هماننــد	منشــوری	چندســویه	بدانیــم،	آیــا	توســل	بــه	نظریــه	ای	محــوری	همــٔه	اضالع	
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گــر	آرای	افالطــون	را	در	پــِس	 آن	منشــور	را	پیشــاپیش	چشــم	مــا	قــرار	خواهــد	داد؟	بــرای	نمونــه،	ا
نظریــٔه	ُمثــل	وی	بنگریــم،	آیــا	همــٔه	وجــوه	نظریــٔه	سیاســی	یــا	علــم	اخــالق	وی	بــر	مــا	آشــکار	خواهــد	
ــٔه	جوهــر	او	را	امــری	محــوری	در	پژوهشــی	در	بــاب	 ــا	نظری گــر	موجودشناســی	ارســطو	ی ــا	ا شــد؟	ی
تفکــر	ارســطو	قــرار	دهیــم،	بینــش	مــا	دربــارٔه	اندیشــٔه	او	یک	جانبــه	و	از	زاویــه	ای	منفــرد	نخواهــد	
بــود؟	هرچنــد	ایــن	امــر	وحــدت	و	یکپارچگــی	خوبــی	بــه	پژوهــش	مــا	می	بخشــد	و	آن	را	از	تشــتت	
و	پریشــانی	می	رهانــد،	امــا	ایــن	روش	پاســخ	گوی	بررســی	همه	جانبــه	در	بــاب	تفکــر	آن	فیلســوف	
کل	اندیشــٔه	یــک	فیلســوف	را	می	کاویــم،	ایــن	روِش	محوریت	بخشــی	 کــه	 نیســت؛	یعنــی	هنگامــی	
کار	تألیــف	را	ســهل	می	کنــد،	امــا	مــا	را	در	ایــن	 گرچــه	 گاه	ســهل	انگارانه	می	نمایــد	و	 بــه	یــک	نظریــه	
ُکنــه	 کــه	آنچــه	می	پژوهیــم	صرفــًا	منظــری	از	تفکــر	وی	باشــد	و	نــه	پژوهــش	در	 ورطــه	می	افکنــد	
کتــاب؛	 ــا	تألیــف	 ــد	ت ــه	مناســب	تر	می	نمای ــرای	نــگارش	مقال اصــِل	همــٔه	نظریــات	او.	ایــن	روش	ب
کل	اندیشــٔه	یــک	فیلســوف	نیســت	و	نگریســتن	بــه	نظریــه	ای	از	او	 کــه	مقالــه	مدعــی	بررســی	 چرا
کثــر	مقاله	هــای	پژوهشــی	روش	منــد	بــه	ایــن	وجــه	 گــو	این	کــه	ا از	وجهــی	خــاص	بجــا	اســت	-	
کــه	داعیــٔه	مــا	»توصیــف	و	تبییــن	افــکار«	)همــان:	24(	فیلســوفی	 نــگارش	می	یابنــد	-	امــا	هنگامــی	
کار	پژوهــش	را	از	پیش	نگــری	 اســت،	ایــن	درافتــادن	در	محوریت	بخشــی	بــه	دیدگاهــی	منفــرد	
ــه	در	فصــل	ســوم	تاریــخ	فلســفٔه  ک کار	خطایــی	اســت	 ــه،	ایــن	 ــرای	نمون دور	نخواهــد	داشــت.	ب
کل	فلســفٔه	اســالمی	و	ســیر	آن	را	از	 راتلــج،	جلــد	ســوم،	روی	داده	اســت؛	نویســنده	در	ایــن	فصــل	
منظــر	رابطــه	یــا	جــدال	میــان	دیــن	و	فلســفه	نگریســته	و	ایــن	مســئله	را	جدالــی	دائمــی	در	میــان	
گویــا	فیلســوفان	مســلمان	نکتــٔه	محــوری	دیگــری	یــا	اصــاًل	مســئلٔه  فیلســوفان	مســلمان	دیــده،	
گویــی	همــٔه	هــم	و	 کــه	آن	فصــل	را	می	خوانیــم	 کــه	هنگامــی	 دیگــری	نداشــته	اند.	چنیــن	اســت	
ــا	 کنــدی،	فارابــی،	ابن	ســینا	و	ســایر	فیلســوفان	مســلمان	هم	کنــاری	ی غــم	فیلســوفانی	هماننــد	
جــدال	میــان	دیــن	و	فلســفه	بــوده	اســت،	حــال	آن	کــه	در	میــان	بســیاری	از	آن	هــا	ایــن	مســئله	
کنــار	می	نهادنــد	و	 گــر	چنیــن	نبــود	یــک	ســوی	ایــن	دو	جانــب	را	بایــد	 پرسشــی	حل	شــده	بــوده	و	ا

.)46-29	:1998 ,Marenbon	:.)نــک	پرداختنــد	می	دیگــر	جانــب	بــه	صرفــًا
آرای	 از	 کمتــر	 آرای	خــود	مؤلــف	 یعنــی	 اســت.	 کمتــر	 آرای	مســتقل	 کتــاب	 از	 در	بخش	هایــی	
کــه	بــه	 فیلون	شناســان	و	اندیشــمندان	بــزرگ	ایــن	حــوزه	اســت.	از	جملــه	و	به	ویــژه	در	فصولــی	
زندگــی	و	آثــار	فیلــون	و	نیــز	جایــگاه	فیلــون	در	فلســفه،	عرفــان	و	ادیــان	ابراهیمــی	می	پــردازد،	
کــه	مطــرح	می	کنــد،	بیشــتر	نظــرات	و	 یعنــی	فصل	هــای	یــک	و	دو.	وی	در	بــاب	پرســش	هایی	
کــه	در	بــاب	آشــنایی	فیلــون	بــا	 دیدگاه	هــای	دیگــران	را	بیــان	مــی	دارد.	بــرای	نمونــه،	در	بخشــی	
زبــان	عبــری	آورده	می	شــود،	صرفــًا	اعتقــاد	ولفســون	در	ایــن	بــاب	می	آیــد	و	ادلــٔه	ولفســون	طــرح	
کــه	 ــد	 ــا	در	جایــی	دیگــر	)همــان:	44(	چنیــن	می	آی می	شــود	)گندمــی	نصرآبــادی،	1392:	35(؛	ی
»دربــارٔه	این	کــه	آیــا	او	بــه	حقیقــت	یهودیــت	و	دیــن	اجــدادی	خــود	وفــادار	مانــده	یــا	بــه	فرهنــگ	
کــه	آیــا	چیــزی	 گرایــش	یافتــه،	بســیار	بحــث	شــده	اســت.	برخــی	در	پاســخ	بــه	ایــن	پرســش	 یونانــی	
گفته	انــد	اندیشــٔه	لوگــوس	و	 بــه	نــام	فلســفٔه	یهــودی	و	یــا	فلســفٔه	فیلونــی	وجــود	دارد	یــا	نــه،	
حکمــت	در	افــکار	دینــی	او	دلیــل	بــر	اصالــت	فلســفٔه	اوســت؛	ولــی	جمعــی	معتقدنــد	ایــن	نظــرات	
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خاستگاه های فلسفه دین در ادیان ابراهیمی

و	اندیشــه	ها	در	اصــل	یونانی	انــد،	هرچنــد	در	اســکندریه	تغییــر	و	تحــول	یافته	انــد«	و	در	ایــن	
بــاره	آرای	امیــل	بریــه،	دیویــد	رونیــا	و	از	همــه	مهم	تــر	ولفســون	بیــان	می	شــود.	امــا	مــا	دقیقــًا	
کــه	آیــا	نــگاه	دیگــر	یــا	نــگاه	تازه	تــری	بــه	ایــن	پرســش	ها	و	موضوعــات	از	جانــب	مؤلــف	 نمی	دانیــم	
ــد	 ــان	ایــن	پرســش	ها	نظــرات	خــود	مؤلــف	نمی	آی 	در	پای ــا	خیــر.	معمــواًل کتــاب	نیــز	وجــود	دارد	ی
کار	بــرای	اثــری	تألیفــی	آن	هــم	بــا	 گاه	پرســش	دیگــری	مطــرح	می	شــود.	شــاید	ایــن	 و	بعــد	نــا
کــه	در	غــرب	نیــز	چنیــن	اســت	-	توجیه	پذیــر	باشــد،	امــا	آرای	دیگــران	و	 چنیــن	ســابقٔه	اندکــی	-	
گاه	اصــاًل	نظــر	وی	بیــان	 ــر	از	نظــر	و	دیــدگاه	مؤلــف	اســت	و	 بیــان	آن	هــا	در	بیشــتر	مــوارد	پررنگ	ت
گــر	در	اثــری	تألیفــی	نویســنده	دیــدگاه	مســتقلی	ارائــه	ندهــد	یــا	چیــزی	بــه	آرای	 نمی	شــود.	ا

گذشــته	نیفزایــد،	ایــن	مســئله	ضــرورت	ماهیــت	آن	اثــر	را	تحت	الشــعاع	قــرار	می	دهــد.
کــه	بــاز	بــرای	نمونــه	صرفــًا	بــه	ذکــر	چند	 کتــاب	نیــز	رخ	می	دهــد	 ایــن	مســئله	در	جاهــای	دیگــری	از	
کتفــا	می	کنــم.	مثــاًل	در	ادامــٔه	طــرح	آرا	در	بــاب	التقاطــی	بــودن	یــا	نبــودِن	فیلــون	و	 مثــال	دیگــر	ا
جایــگاه	فلســفی	وی،	همــٔه	مثال	هــا	از	ولفســون	و	دیویــد	رونیــا	اســت	و	ادامــٔه	بحــث	در	چنــد	
صفحــه	بــه		نوعــی	صرفــًا	ذکــر	آرا	و	اعتقــادات	او	در	ایــن	بــاره	اســت.	از	جملــه	آرای	ایــن	دو	در	
بنــد	پایانــی	صفحــٔه 47	و	بنــد	نخســت	صفحــٔه	بعــد	ذکــر	می	شــود.	یــا	در	جایــی	تضــاد	بیــن	آرای	
گودینــاف	و	ولفســون	بیــان	شــده	)همــان:	49(،	اعتقــادات	ایــن	دو	بررســی	می	شــود.	بــه	نوعــی	
کار	تــا	حــد	تقریــر	 گاه	در	بخش	هایــی	 کتــاب	بیــش	از	حــد	»ولفســون	زده«	اســت	و	 گفــت	 می	تــوان	

آرا	و	اعتقــادات	او	تنــزل	یافتــه	اســت.
در	بخش	هــای	مربــوط	بــه	جایــگاه	فیلــون	در	عرفــان	و	تأثیــر	فیلــون	بــر	فلوطیــن	نیــز	وضــع	بــه	
ــه	چشــم	می	خــورد	)نــک.:	همــان:	51-49(.  ــر	آرای	دیگــران	ب همیــن	منــوال	اســت	و	بیشــتر	ذک
ایــن	رویــه	به	ویــژه	در	فصــل	دوم	بســیار	چشــم	گیر	و	برجســته	اســت	و	جــای	تأمــل	دارد.	نیکوتــر	
کــه	پــس	از	طــرح	ایــن	همــه	آرای	متضــاد	و	موافــق	در	فصــِل	»جایــگاه	فیلــون	در	فلســفه،	 آن	بــود	

ــف	می	رســیدیم. ــی	نهایــی	از	خــود	مؤل ــه	جمع	بنــدی	و	وحدت ــان	ابراهیمــی«	ب ــان	و	ادی عرف
گفت	وگــو	اســت؛	از	جملــه	 کــه	از	پیشــینیان	فیلــون	آورده	می	شــود،	جــای	بحــث	و	 در	برخــی	آرا،	
در	فصــل	ســوم	هنــگام	بررســی	تاریخچــٔه	مفهــوم	لوگــوس	در	فالســفٔه	پیــش	از	فیلــون	بــه	ارســطو	
بــه	دوگانه	نگــری	افالطــون	و	 ارســطو	 بــاب	 بررســی	خــود	در	 از	 می	رســیم	و	مؤلــف	در	بخشــی	
راه	حــل	ارســطو	بــرای	آن	اشــاره	می	کنــد.	افالطــون	بــا	جدایــِی	امــر	ثابــِت	پــِس	پدیدارهــا	از	خــود	
ــا	واژٔه	یونانــی	 کــه	بعدهــا	از	ایــن	جدایــی	ب کــرد	 پدیدارهــا	جهــان	مثــال	را	از	جهــان	واقعــی	جــدا	
ک،	 خوریســموس	)χωρισμος(	یــاد	می	شــود.	ارســطو	بــرای	غلبــه	بــر	ایــن	جدایــی	و	انفــکا
جوهــر	شــیء	را	نــه	چیــزی	جــدا	از	شــیء،	بلکــه	در	خــود	شــیء	و	بــه	نوعــی	در	همــان	جهــان	
ــان	ایــن	بنــد،	محــرک	اول	ارســطو	را	 ــف	در	پای ــا	ایــن	حــال،	مؤل واقعیــت	جســت	وجو	می	کنــد.	ب
بــا	مثــال	خیــر	افالطــون	یکــی	می	پنــدارد	و	هــر	دو	را	از	جهــان	جــدا	می	دانــد	و	ســپس	نتیجــه	
 .)80 )همــان:	 نیافــت«	 توفیقــی	 و	جهــان	 خــدا	 دوگانه	نگــری	 حــل	 در	 »ارســطو	 کــه	 می	گیــرد	
کــه	جــای	ذکــر	آن	هــا	این	جــا	نیســت	و	دیگــر	 نخســت	این	کــه	ایــن	دو	تفاوت	هــای	بســیاری	دارنــد	
آن	کــه	ارســطو	بــرای	غلبــه	بــر	مســئلٔه	خوریســموس	و	جدایــی	ایده	هــا	از	پدیدارهــا	نظریــٔه	جوهــر	
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کــه	محــرک	اول	را	جایگزیــن	مثــال	خیــر	 خــود	را	بیــان	مــی	دارد،	نــه	آن	کــه	درصــدد	ایــن	باشــد	
ــگاری	افالطــون	و	راه	حــل	 ــه	نظــر	می	رســد	ایــن	دو	نکتــه،	یعنــی	دوگانه	ان کنــد.	از	ســوی	دیگــر،	ب
ارســطو	بــرای	آن	-	یعنــی	نظریــٔه	جوهــر	وی	-	ارتباطــی	بــه	تقابــل	یــا	تشــابِه	محــرک	اول	ارســطو	بــا	

ــدارد. مثــال	خیــر	افالطــون	ن
بــاز	در	جایــی	دیگــر	)همــان:	91(	دیــدگاه	»افلوطیــن«	را	ذیــِل	دیــدگاه	رواقیــان	مــی	آورد	و	نظــر	او	را	
کــه	مبرهــن	اســت	چنیــن	نیســت	و	»فلوطیــن«	را	نمی	تــوان	 در	بخــش	رواقیــان	بررســی	می	کنــد	
مکتــب	 بنیان	گــذار	 کثــرًا	 ا و	 نوافالطونــی	 فیلســوفی	 را	 او	 بلکــه	 دانســت،	 رواقــی	 فیلســوفی	
گاه	نــام	ایــن	فیلســوف	را	افلوطیــن	مــی	آورد	و	 کتــاب	خــود	 نوافالطونــی	می	داننــد.	نویســنده	در	
کتــاب	نامــی	واحــد	را	 ــد،	امــا	در	یــک	 ــان	فارســی	رایج	ان گاه	فلوطیــن،	البتــه	هــر	دو	ترجمــه	در	زب

کــرد. نبایــد	بــه	دو	صــورت	ثبــت	و	ضبــط	
کتــب	مرســوم	 کمتــر	بــه	بیراهــه	مــی	رود	و	ایــن	از	جملــه	محســنات	آن	اســت؛	در	برخــی	 کتــاب	
کتبــی	 کــه	بحــث	از	جایــی	آغــاز	و	بــه	جابلقــا	و	جابلســا	منتهــی	می	شــود.	نمونه	هــای	چنیــن	 اســت	
کالس	درس	 گردان	از	 ــا	رونوشــت	های	شــا ــه	هماننــد	ســخنرانی	ای	درهم	ریختــه،	ی ک ــد	 فراوان	ان
کتــاب	چنیــن	نیســت.	بــا	ایــن	حــال	پــاره	ای	از	مــوارد	 اســتاد	هســتند،	امــا	خوش	بختانــه	ایــن	
کــه	بحــث	بــه	بیراهــه	مــی	رود	و	هرچنــد	مباحــث	مرتبط	انــد،	امــا	در	آن	میــان،	نقــش	 وجــود	دارد	
فیلــون	مشــخص	نیســت.	بــرای	نمونــه،	در	فصــل	چهــارم	و	در	بخــش	»عــدم	انحصــار	پیامبــری	
در	یهودیــت«	و	نیــز	قســمت	زیــادی	از	بخــش	قبــل	از	آن،	یعنــی	»کمــال	عقلــی،	پیش	شــرط	
کامــل	آمــده	و	حرفــی	از	فیلــون	نیســت	)همــان:	154(.	شــاید	 پیامبــری«	نظریــٔه	اســپینوزا	به	طــور	
چــون	بحــث	در	بــاب	یهودیــت	بــوده	آرای	اســپینوزا	مطــرح	شــده	اســت،	امــا	الزم	بــود	ذکــری	نیــز	

ــاب	می	آمــد. ــون	در	ایــن	ب از	آرای	فیل
کلیــدی	می	پرهیــزد،	بــرای	نمونــه	 در	برخــی	مــوارد	نویســنده	از	پرداختــن	بــه	مباحــث	ریشــه	ای	و	
کــه	»فلســفٔه	دینــی	در	ســایٔه	تأویــل	معنــا	و	مفهــوم	می	یابــد«	)همــان:	182(	بررســی	 ایــن	نکتــه	
کــه	 و	ایضــاح	نمی	شــود.	شــاید	خواننــده	ای	از	خــود	بپرســد	چــرا	چنیــن	اســت	و	بــر	مؤلــف	اســت	
گــو	این	کــه	توضیــح	چنیــن	نکتــه	ای	خــود	 چرایــی	چنیــن	مفاهیمــی	را	شــرح	و	بســط	دهــد،	

روشــنگر	بســیاری	از	مباحــث	مربــوط	بــه	تأویــل	متــن	اســت.
کــه	تبییــن	نمی	شــود.	بــرای	نمونــه،	مؤلــف	در	مقایســٔه  کتــاب	تناقضاتــی	دیــده	می	شــود	 گاه	در	
ــوان	در	آِن	واحــد	و	از	جهــِت	 ــون	نمی	ت ــون	معتقــد	اســت	از	نظــر	فیل ــا	فیل کلیتــوس	ب ــدگاه	هرا دی
واحــد	بــه	یــک	چیــز	دو	صفــت	متناقــض	نســبت	داد	)همــان:	91(	و	بدین	ترتیــب	لوگــوس	را	اتحــاد	
دو	امــِر	متناقــض	نمی	دانــد.	امــا	چنــد	صفحــه	قبــل	در	بررســی	دیــدگاه	فیلــون	در	بــاب	لوگــوس،	
گــون	فیلــون	در	بــاب	لوگــوس	را	برمی	شــمرد،	می	گویــد	فیلــون	 گونا کــه	تعابیــر	و	توصیفــات	 آن	جــا	
کــه	موجــب	می	شــود	یــا	مــا	 لوگــوس	را	»نــه	مخلــوق	و	نــه	نامخلــوق«	)همــان:	88(	می	نامیــد	
کــه	لوگــوِس	فیلــون	نیــز	دو	صفــت	متناقــض	دارد	یــا	این	کــه	وی	ایــن	تعبیــر	 بدیــن	امــر	قائــل	شــویم	
کار	می	بــرد	هیــچ	مرجعــی	ذکــر	 کــه	تعابیــر	فیلــون	را	بــه	 کار	نبــرده	اســت.	ضمــن	این	کــه	آن	جــا	 را	بــه	
کــدام	یــک	از	آثــار	فیلــون	آمــده	اســت	یــا	این	کــه	مثــاًل،	فقــط،	 نمی	شــود	تــا	بدانیــم	ایــن	صفــات	در	
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خاستگاه های فلسفه دین در ادیان ابراهیمی

ــدگاه	 ــاب	محوری	تریــن	دی ــه	بحــث	در	ب ــه	ب ک ــه	آن	جــا	 ک ــی	 ــر	او	منــدرج	اســت.	در	حال ــک	اث در	ی
کتــِب	خــود	 ــه	 ــه	ارجــاع	ب ــاز	ب ــٔه	لوگــوس	-	می	رســیم،	ایــن	نی ــف	-	یعنــی	نظری ــون	از	نظــر	مؤل فیل
کــه	بایــد	بــه	آثــار	خــود	ایــن	اندیشــمند	 گــر	جایــی	باشــد	 وی	بیشــتر	و	بیشــتر	احســاس	می	شــود	و	ا
ــار	دیگــر	آمــده	 ــز	ب ــر	نی گیــرد،	در	همیــن	فصــل	اســت.	جلوت مراجعــٔه	مســتقیم	بیشــتری	صــورت	
کــه	»فیلــون	نســبت	دادن	صفــات	متضــاد	را	بــه	لوگــوس	محــال	می	دانــد«	)همــان:	92(.  اســت	
ــه	تفســیر	آن	 ک ــل	تفســیر	اســت	 ــوق	قاب ــه	نامخل ــوق	اســت	و	ن ــه	مخل ــه	او	ن ک ــدگاه	 ــن	دی ــه	ای البت
ــد	لوگــوس	نــه	هماننــد	انســان	ها	 بایــد	می	آمــد	و	ذکــر	می	شــد.	در	واقــع،	فیلــون	قصــد	دارد	بگوی
مخلــوق	اســت	و	نــه	هماننــد	خداونــد	نامخلــوق،	و	مخلــوق	بــودن	او	بــا	مخلــوق	بــودن	انســان	ها	
ک	لفــظ	)equivocal(	اســت	و	نامخلــوق	بــودن	او	در	برابــر	نامخلــوق	بــودن	خداونــد	نیــز	 بــه	اشــترا

چنیــن	اســت.
کــه	برخــی	خطــوط	تقریبــًا	یکــی	 برخــی	تکرارهــا	نیــز	بیــش	از	حــد	بــه	نظــر	می	رســند،	آنچنــان	
هســتند.	بــرای	نمونــه،	می	تــوان	بــه	خطــوط	آخــر	بنــد	دوم،	صفحــٔه 51	و	خطــوط	آخــر	بنــد	دوم،	
کــه	ایــن	جمله	هــا	عینــًا	تکــرار	می	شــوند:	»بــه	نظــر	او،	تفکــر	فیلــون	پــس	 کــرد	 صفحــٔه 59	مراجعــه	
از	مــرگ	وی	در	میــان	یهودیــان	بــه	دســت	فراموشــی	ســپرده	نشــد،	بلکــه	تأثیــری	ژرف	بــر	جــای	
کــه	بیشــتر	بــا	واژٔه  گذاشــت؛	امــا	تأثیــر	آن	بیشــتر	بــر	یهودیــت	عرفانــی	بــود	تــا	یهودیــت	خاخامــی،	

ــت	تداعــی	می	شــود«. یهودی
نقــد	مؤلــف	در	بــاب	مدخــل	نــام	فیلــون	در	لغت	نامــٔه	دهخــدا	نیــز	اشــتباه	اســت.	مؤلــف	در	پانوشــِت	
هشــتم	صفحــٔه 22	نقــد	مبســوطی	در	بــاب	اطالعــات	سراســر	غلــط	لغت	نامــٔه	دهخــدا	ذیــل	مدخــل	
فیلــون	مــی	آورد.	حــال	آن	کــه	آنچــه	مؤلــف	بیــان	می	کنــد	و	آنچــه	دهخــدا	دربــارٔه	نــام	فیلــون	مــی	آورد	
 Philo of(	اســکندرانی	فیلــون	نــه	و	بــود	معــروف	یونانــی	فیُلــِن	بــه	کــه مربــوط	بــه	Philon	اســت	
کتــاب	دربــارٔه	او	اســت.	شــاهد	ایــن	امــر	مدخــل	واژٔه	»صوفیــه«	در	لغت	نامــٔه  کــه	ایــن	 	)Alexandria
کــه	در	آن	حتــی	از	روش	تأویلــی	فیلــون	اســکندرانی	و	سرچشــمه	بــودن	او	بــرای	عرفــا	 دهخــدا	اســت	
گــو	این	کــه	ایــن	لغت	نامــه	مدخلــی	مســتقل	بــه	فیلــون	اســکندرانی	 ذکــری	بــه	میــان	آمــده	اســت.	
کــه	 اختصــاص	نــداده،	امــا	دســت	کم	آن	کــه	دربــارٔه	او	بــه	اشــتباه	ســخن	نرانــده	اســت،	بلکــه	آن	جــا	

از	فیُلــن	ســخن	می	گویــد	منظــور	او	فیلــون	یونانــی	اســت،	نــه	فیلــون	اســکندرانی.
وســطا	 قــرون	 در	 مســیحی	 فلســفٔه	 تاریــخ	 کتــاب	 و	 ژیلســون	 اتیــن	 بــه	 جایــی	 در	 نویســنده	
ــه	یونانیــان	 ک ــان	ژیلســون	می	نویســد:	»او	]یعنــی	تاتیــان[	معتقــد	اســت	 ارجــاع	می	دهــد	و	از	زب
از	فینیقی	هــا،	 را	 الفبــا	 از	مصری	هــا،	نوشــتن	 را	 تاریــخ	 بابلی	هــا،	هندســه	و	 از	 را	 اخترشناســی	
هنــوز	 زمــان	 آن	 در	 چــون	 کــه	 	)154 )همــان:	 آموختنــد؛«	 توســکانیان	 از	 را	 پالســتیک	 فنــون 
پالســتیک	اختــراع	نشــده	بــود،	بی	معنــا	اســت.	تعبیــر	plastic arts	بــه		هنرهایــی	ماننــد	هنرهــای	
تجســمی	و	مجسمه	ســازی	اطــالق	می	شــود	و	در	این	جــا	تعبیــر	»فنــون	پالســتیک«	بی	معنــا	
کتــاب	تاریــخ	فلســفٔه	مســیحی	در	قــرون	 کــه	مترجــم	 کتــاب،	 اســت،	ضمــن	آن	کــه	مؤلــف	همیــن	
کــرده	اســت	 وســطا	هــم	هســت،	در	آن	جــا	به	درســتی	ایــن	واژه	را	بــه	»هنرهــای	تجســمی«	ترجمــه	

)ژیلســون،	1389:	18(.
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کــه	البتــه	بســیاری	از	 کتــاب	نکاتــی	چنــد	بــه	نظــر	می	رســد	 دربــارٔه	بخش	بنــدی	و	تقســیم	فصــوِل	
کــه	پــس	از	فصل	هــای	 ــٔه	دیگــری	نیــز	باشــد.	بهتــر	آن	بــود	 گون آن	هــا	ســلیقه	ای	اســت	و	می	توانــد	بــه	
کــه	در	آن	هــا	زندگــی	و	آثــار	فیلــون	و	جایــگاه	فیلــون	در	فلســفه،	عرفــان	و	ادیــان	ابراهیمــی	 یــک	و	دو،	
آمــده	اســت،	فصــل	مســتقلی	بــه	روش	فیلــون،	یعنــی	مســئلٔه	تأویــل	اختصــاص	می	یافــت.	یعنــی	
فصــل	فلســفٔه	دینــی	بــه	ایــن	فصل	هــا	تقســیم	می	شــد:	فلســفٔه	دینــی،	تأویــل،	معرفت	شناســی،	

کــه	ترتیــب	آن	هــا	چنیــن	بــود: پیامبرشناســی؛	و	ســپس	مــا	فصل	هایــی	داشــتیم	
1.	زندگی	و	آثار	فیلون

2.	جایگاه	فیلون	در	فلسفه،	عرفان	و	ادیان	ابراهیمی
3.	تأویل

4.	فلسفٔه	دینی
5.	معرفت	شناسی

6.	لوگوس
7.	خداشناسی

8.	پیامبرشناسی
9.	فرجام	شناسی
10.	انسان	شناسی

11.	نظریٔه	اخالقی	و	سیاسی	فیلون
چیدمــان	 در	 کنــون	 ا کــه	 می	شــد	 بی	نظمــی	ای	 مانــع	 تقســیم	بندی	 ایــن	 می	رســد	 نظــر	 بــه	

دارد. وجــود	 دینــی«	 »فلســفٔه	 فصــل	 در	 مطالــب	
کــرده،	آثــار	مربــوط	بــه	فیلــون	انــدک	اســت	و	حتــی	 کــه	خــود	مؤلــف	نیــز	بــه	آن	اذعــان	 همان	طــور	
کــه	مؤلــف	از	همــٔه  کــه	چنیــن	اســت،	نیکوتــر	آن	بــود	 در	غــرب	نیــز	ایــن	آثــار	انگشت	شــمارند.	حــال	
کنــد.	بــرای	نمونــه،	اثــر	خواندنــی	ذیــل	از	 ایــن	آثــاِر	انگشت	شــمار	اســتفاده	و	در	آن	هــا	مداقــه	

کــه	مغفــول	مانــده	اســت: جملــه	آثــاری	اســت	
 A Brief Guide to Philo, Westminster John .(2005) Schenck, Kenneth

.Knox Press
کتــب	 ــف	 ــد	مؤل ــی	اســت.	هرچن ــاب	خال کت ــن	 ــع	ای ــه	جــای	آن	هــا	در	مناب ک ــر	دیگــر	 ــد	اث ــا	چن و	ی
کم	اهمیت	تــر	 کتــب	 گاه	 کــرده	اســت،	امــا	 اصلــِی	مربــوط	بــه	فیلــون	را	آورده	و	آن	هــا	را	مطالعــه	
کــم	اســت،	 کتــاب	دربــارٔه	او	بســیار	 کــه	 کــه	دربــارٔه	فیلســوفی	هماننــد	فیلــون	 نیــز	مطالبــی	دارنــد	

می	توانــد	راه	گشــا	باشــد.
ــی	 ــر	چنــد	نکتــه	خال کتــاب	الزم	اســت،	ذک ــرای	نوشــتن	 ــه	ب ک ــی	 ــگارش	و	اصول از	لحــاظ	قواعــد	ن
کتــاب	 ــم	نگارشــی	هماننــد	ویرگــول،	نقطه	ویرگــول	و	غیــره	در	 از	فایــده	نیســت؛	اســتفاده	از	عالئ
گاه	ســبب	می	شــود	خواننــده	مجبــور	باشــد	جملــه	ای	را	دو	بــار	 کــم	اســت.	همیــن	امــر	 بســیار	
بخوانــد	تــا	بــه	خوانــِش	اصلــی	مــد	نظــر	نویســنده	دســت	یابــد.	ایــن	عالئــم	بــه	ســهولِت	خوانــش	
از	ذکــر	آن	هــا	 بــه	دلیــل	اختصــار	 امــر	فراوان	انــد	و	 ایــن	 یــاری	می	رســانند.	نمونه	هــای	 کتــاب	
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خاستگاه های فلسفه دین در ادیان ابراهیمی

کتــاب	و	حتــی	در	یــک	نظــر	نیــز	می	تــوان	 گــو	این	کــه	بــا	نگاهــی	سرســری	بــه	 خــودداری	می	کنیــم،	
ــرد. ک کاســتی	را	مشــاهده	 ایــن	

ــم	اختصــاری	آن	هــا	در	ابتــدای	 ــا	عالئ ــون	همــراه	ب ــار	فیل ــه	آث ــام	مجموع ــه	ن ک ــود	 ــر	آن	ب صحیح	ت
کــه	نویســنده	ایــن	عالئــم	اختصــاری	را	 ــا	عنــوان	عالئــم	اختصــاری	می	آمــد	 کتــاب	و	در	بخشــی	ب
	مــا	فایــدٔه	ایــن	عالئــم	اختصــاری	 کــرده	اســت.	ضمــن	آن	کــه	اصــواًل کتاب	نامــه	منتقــل	 بــه	بخــش	
در	 به	ویــژه	 و	 کتــاب	 جــای	 جــای	 در	 کــه	 چرا نمی	دانیــم،	 را	 فیلــون	 کتاب	هــای	 نــام	 بــرای	
کتــب	او	آورده	می	شــود	و	از	ایــن	عالئــم	اختصــاری	خبــری	نیســت.	بهتــر	 کامــل	 پانوشــت	ها	نــام	
کتــاب	نیــز	از	ایــن	عالئــم	 کتــاب	می	آمــد	و	در	متــِن	خــود	 کــه	عالئــم	اختصــاری	در	ابتــدای	 آن	بــود	

کتــب	فیلــون	اســتفاده	می	شــد. ــام	 ــر	ن ــرای	ذک ب
کامــاًل	ترجمــه	ای	و	برخاســته	از	نحــوی	غیــر	از	نحــو	زبــان	فارســی	اســت.	 گاه	نیــز	نحــو	جمــالت	
کلمنــت،	پــس	از	نیــم	قــرن	و	 ک	را	دربــارٔه	 کنیــد:	»گفتــٔه	هارنــا بــرای	نمونــه،	بــه	ایــن	جملــه	دقــت	
کامــاًل	متفــاوت،	مــورخ	یهــودی	-	آمریکایــی	فلســفه،	هــری	اوســترین	ولفســون	تکــرار	 از	دیــدگاه	
کامــاًل	از	نظــم	نحــوی	زبــان	فارســی	بــه	دور	اســت	)گندمــی	 کــه	جــای	فاعــل،	مفعــول	و	قیدهــا	 کــرد«	

نصرآبــادی،	1392:	66(.
کتابــی	 کتــب	مــا	فراوان	انــد،	امــا	در	 کــه	هرچنــد	در	 ســهل	انگاری	های	امالیــی	نیــز	وجــود	دارد	
کلمات	رشــد	و	نمــا	)همان:	29(،	سپاســیان	 کمتــر	مــی	رود.	بــرای	نمونــه،	در	 تألیفــی	انتظــار	آن	هــا	
)همــان:	35(،	یــا	جاافتادگی	هایــی	ماننــد	آنچــه	در	بنــد	دوم	صفحــٔه 40	در	ذکــر	نــام	ســال	ها	آمــده	
کــه	جمــع	»ات«	عربــی	بــا	واژٔه  کلمــٔه	»تراوشــات«	 اســت	یــا	اغــالط	دســتوری	هماننــد	اســتفاده	از	

»تــراوش«	فارســی	اســت	)همــان:	44(	یــا	به	هم	ریختگــی	پانوشــت	های	صفحــات	56	و	57.
کتــاب	به	درســتی	تهیــه	نشــده	اســت.	ایــن	امــر	ممکــن	 و	نکتــٔه	پایانــی	این	کــه	فهرســت	اعــالم	
کــه	مســئولیت	آن	بــه	عهــدٔه	ویراســتار	 کتــاب	نباشــد	و	نقصانــی	باشــد	 اســت	متوجــه	نویســندٔه	
یــا	تهیه	کننــدٔه	فهرســت	اعــالم	باشــد،	امــا	بــه		هــر	روی	بــر	نویســنده	واجــب	اســت	نگاهــی	بــه	ایــن	
فهرســت	پــس	از	تهیــٔه	آن	بینــدازد.	بــرای	نمونــه	نــام	رونیــا	)Runia(	در	بســیاری	از	صفحــات	
کتــاب	 آمــده،	امــا	در	اعــالم	فقــط	در	جلــوی	نــام	او	صفحــٔه 38	ذکــر	شــده،	یــا	جالب	تــر	آن	کــه	ایــن	

ــام	و	آرای	ولفســون،	در	فهرســِت	اعــالم	نامــی	از	او	در	خــود	نــدارد! ــر	از	ن ــا	ایــن	همــه	ذک ب
کتابــی	ارزشــمند	و	خواندنــی	اســت،	از	 کتــاب	بی	هیــچ	شــک	و	ریبــی	 ــا	تمــام	ایــن	تفاســیر	ایــن	 ب
کــه	در	ســپهر	فلســفٔه	ایران	زمیــن	ســتاره	وار	سوســویی	می	زننــد	و	چراغــی	 کتاب	هایــی	 آن	دســت	

برمی	افروزنــد	تــا	در	ایــن	شــب	تیــره	قبــای	ژنــدٔه	خــود	را	بــر	آن	بیاویزیــم.1
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