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  چكيده

اند و يـا آن را بـا فلسـفه مسـيحي معـادل گرفتـه و        اند و بسيار گذرا از كنار آن گذشته مورخان تاريخ فلسفه، يا اصوال دوره قرون وسطا را جدي نگرفته

آنكـه سـهم مسـيحيت را در     ابل هري استرين ولفسن، مورخ صاحب نام آمريكـايي، بـي  در مق. اند هيچ جايي براي فلسفه يهودي و اسالمي قايل نشده

هـاي تـاريخ فلسـفه معيـار      او در تقسـيم دوره . گيري و شكوفايي فلسفه قرون وسطا ناديده بگيرد، نگاه متفاوتي به اين دوره از تاريخ فلسـفه دارد  شكل

ـ ا. مي متفاوت ازآنچه اكنون متداول است، براي اين دوره از تـاريخ فلسـفه قايـل شـده اسـت     كامال متفاوتي ارايه كرده است، در نتيجه، آغاز و فرجا ن ي

ديـدگاه   .افـت يدوره از سده اول ميالدي، يعني از زمان فيلون اسكندراني آغاز و تا زمان اسپينوزا كه وحياني بودن كتاب مقدس را زير سؤال برد، ادامه 

و بـا بـه كـار بسـتن روش فرضـي ـ اسـتنتاجي كـه از دانشـمنداني نظيـر            د و از جهات چندي قابل خدشه استآي فوق در ابتدا اغراق آميز به نظر مي

  .دهيم لينايوس و داروين ابهام گرفته شده، متون فلسفي و كالمي را مورد پژوهش قرار مي

  واژگان كليدي

  .روش فرضي استنتاجي ،فلسفه ديني، قرون وسطي

                                                
 Email: Gandomi@qc.ut.ac.ir   02516166315:     تلفن نويسنده ∗

  فلسفة دين

  1388ز پاييوم، س، شماره سال ششم
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  مقدمه

 ين بار در قرن پانزدهم  اصطالح قرون وسطا را بـه معنـا  ياول ي، براييايتاليوندو، مورخ ايو بيفالو

ـ  يا خان، قرون وسطا دورهر مورياز نظر او و سا. كار برده كلمه ب يامروز ك تمـدن  ين دوران كالسـ يب

ـ وندو ايها قبل از ب ن قرنيبوس و اگوستيوسي. ونان و روم و رنسانس قرار داشتي بـه كـار    ران كلمـه  ي

در قرون وسطا  يا مانهك معنا مردم هر عصر و زيبه . دانستند يو خود را متعلق به قرون وسطا م بردند

ـ ا يلذا مـوقع  ،ن قرون وسطاستور ژيلسيبه تعب ،عصر حاضر دوره رنسانس و يحت برند، يبه سر م ن ي

ن م و آخرالزمـا يين جهان سـخن نگـو  يخ ايواژه از قاموس واژگان حذف خواهد شد كه ما در باب تار

  . ده باشديفرا رس

از نظـر او، تـاريخ فلسـفه بـه     . ديدگاه هگل در باب تقسيم تاريخ فلسفه همچنان مطرح است

ميانه معموال با عنوان فلسـفه   از فلسفه دوره.شود مي باستان، قرون وسطا و جديد تقسيمهاي  دوره

اطـالق   يا عنـوان نخسـت بـر فلسـفه    . شـود  مـي  قرون وسطا و گاهي با عنوان فلسفه مسيحي ياد

بـر آن بخشـي از فلسـفه مسـيحي      ،عنـوان دوم و  شـود  يسا شروع ميكل يشود كه با فلسفه آبا يم

شود كـه هـر    مي آغاز) 524-480(يا بوئتيوس) 354-430(د كه با اگوستين قديس گرد مي اطالق

 گ تئودوسـيوس يعني به زمان مـر  ،كه از نظر سياسي دوره قرون وسطا ناميده شدهاي  دو به دوره

  .نزديك است )476(يا با سقوط روم در سال  )395(

ـ تاريخ فلسفه نموداري از مراحل تطور و تكامل آگـاهي و ن  ،از نظر هگل در انسـان   يز آزادي

از نظـر او،  تفكـر بـه    . دهد مي ي از تكوين تفكر را در تاريخ نشانا ههر نحله فلسفي مرحل. است

اسـت كـه فكـر بـه     اي  آغاز فلسـفه لحظـه  .دارد آيد، بلكه ريشه در گذشته ك باره به وجود نميي

چه آنكه شـرق باسـتان   . ن بار در يونان افتادياول ياز آزادي رسيده باشد و اين اتفاق برااي  درجه

را فرد در كل مستحيل و فاني اسـت و شـرط ايـن فنـا نفـي آگـاهي شخصـي        يفاقد فلسفه بود، ز

فراتر بگذارند و حتي به امـور معنـوي هـم از    آنان نتوانستند از شرايط طبيعي پا  ،ن روياز ا. است

توان به كلي دست يافت ونه بـه آزادي   مي ن  در چنين سنتي نهيابنابر. كردند مي جنبه طبيعي نگاه

توان نتيجه گرفت كه فلسفه از يونان آغاز شـده اسـت، زيـرا آنهـا از      ، ميبدين ترتيب. از طبيعت

داري در يونـان وجـود    البته چون نظام بـرده . اه يافتندها ر دهيطبيعت فاصله گرفتند و به معاني و ا

در اروپـا و   ،زادي محدود و مختص گروه خاصي بود، در حـالي كـه  ، آآگاهي و در نتيجه ،داشت
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در يونـان   ،ين در شرق باستان فقط يـك نفـر  ابنابر. جهان ژرمني همه به آزادي خود وقوف دارند

  .ديفلسفه به نقطه اوج خود رس گروهي و در تمدن ژرمني همه آزاد بودند، لذا

 ،فلسـفه روم و قـرون وسـطا   . اند دو دوره مهم فلسفه از نظر هگل فلسفه يونان و تفكر ژرمني

فلسـفه يونـان   . دهـد  مـي  در واقع مراحل تحول و تكوين فلسفه از يونان تا دنياي ژرمني را نشان

رسـانده، ولـي فلسـفه     خـود را تـا حـد معـاني     هاي تدايي را صورت داده است و تحليلتالش اب

ـ فلسـفه جد . اروپايي از اين حد فراتر رفته و تحليل خود را به روح رسانده اسـت  د بـا دكـارت   ي

البته با توجه به نظر وي مبني بر اين كـه فلسـفه   .شود و نقطه اوج آن فلسفه هگل است يشروع م

 يه فـوق بـه و  انتسـاب ديـدگا   ؛ لـذا شود مي همان روزگار خويش است كه به زبان انديشه بازگو

  .نمايد مي بعيد

بـه كـار بسـتن روش ديـالكتيكي كـه       هگل با. تاريخ فلسفه هگل در واقع نوعي فلسفه است

دانـد   مـي  از تاريخ فلسفه را بيانگر زمانه خـود اي  هر دوره و برهه ،تصاعدي و تكاملي است الزاماً

طـي ايـن مراتـب     ،طلـق و در نتيجه آن دوره في نفسه اصالت دارد و براي نيل بـه فلسـفه روح م  

 از طـالس ملطـي آغـاز    ،دوره نخست هگل كـه همانـا دوره يونـان باسـتان اسـت     . ضرورت دارد

يابد و از اواخر قرن پنجم، دوره اضـمحالل و   مي گردد و تا پايان قرن پنجم پس از ميالد ادامه مي

متفـاوتي   و شـكوفايي دوره گيـري   شـكل  فروپاشي امپراتوري روم، تا پايان قـرن پـانزدهم شـاهد   

اشـته اسـت و   هگل چندان توجهي به اين دوره ند. هستيم كه بيش از يك هزاره دوام آورده است

بـدان توجـه كـرده     ،كنـد  مـي  تنها از آن رو كه مراحل تكويني و تكامل سير انديشه بشر را بازگو

لسـفه  از طرفي او نيز در عمل فلسفه قرون وسطا را معادل با فلسفه مسيحي دانسـته و بـه ف  . است

  ). 110-106صص  ،1995هگل، (پرداخته است يهودي و اسالمي 

هـاي خـود فلسـفه     و نيز ساير كتـاب  فلسفه دينيولفسن، مورخ صاحب نام فلسفه، در كتاب 

آلود كـه اصـال بـا كتـاب      ن فلسفه يوناني شركيكند كه ب مي معرفياي  قرون وسطا را نظام فكري

 ،قرار دارد كه از قرن هفدهم تالش كردنـد اي  ار فلسفياز آثاي  مقدس آشنايي نداشتند و مجموعه

 ،در واقـع  ،اگر قرون وسطا را ايـن گونـه تعريـف كنـيم    . ثير كتاب مقدس رها سازندأخود را از ت

. بـود  )ع(فيلون معاصر عيسي. آمدشمار خواهد ه سس اين دوره بؤگذار و م فيلون اسكندراني پايه

 كرد، بلكه به واقع نقشي بيش از ايـن ايفـا   نان تفسير نمييو او تنها كتاب مقدس را بر طبق فلسفه

هاي كتاب مقدس عبرانـي تفسـير و    ا بر طبق برخي از تعاليم و آموزهفيلون فلسفه يونان ر. كرد مي

ه فلسـفه  او فلسفه را در قالب و هيئتي بازسازي كـرد كـ  . بدين ترتيب در فلسفه تحول ايجاد كرد
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اين نظام فكري در طول ايـن هفـده قـرن يكسـان و يكنواخـت       البته. مشترك اديان ابراهيمي شد

واقع شد و در قرن هفـدهم توسـط اسـپينوزا     يهاي بسيار نماند و دستخوش جرح و تعديل باقي

  .از اقتدار و جايگاه آن كاسته شد

يكـي در  : انـد  موضوعات مختلف ديني در دو صورت بيـان شـده   ،الن فلسفه دينيقاي از نظر

له مهم در تاريخ فلسفه ديني ايـن  مسأ. ر آثار متنوع فيلسوفان يونانو ديگر د كتاب مقدس عبراني

از نظـر ولفسـن در تـاريخ    . بود كه آيا از اولي بايد تبعيت كرد يا از دومي و يا از تلفيقي از آن دو

فيلون اولين متفكـري اسـت   . اند فيلون و اسپينوزا برجسته يعني ،فلسفه ديني دو شخصيت يهودي

وحي را تلفيق و اسپينوزا نخستين كسي است كه قلمـرو آن دو را از يكـديگر تفكيـك     كه عقل و

ولفسـن بـا    ،رسـد  مـي  به نظـر ). 460-457صص  ،1982ولفسن، ( بند بود ين پاو به لوازم آ كرد

  .ل شديبه يك نوع فلسفه ديني قا ،توجه به اين آغاز و انجام

بـه  . قـرار نگرفتـه اسـت    توجهچندان مورد  خ فلسفهيتار يها لون در كتابيناگفته نماند كه ف

لـون  يتـر بـه ف   شيخ فلسفه چند صفحه بيخود در باب تار يعنوان نمونه، هگل در درس گفتارها

اسـت   يريثتر از باب تـأ  شيسفه بخ فليتار يها لون در كتابياصوال ذكر ف.  ه استاختصاص نداد

ـ وگرنه شـخص او را   ،سا گذاشته استيكل يبر افكار آبا يكه و ـ تـر بـه عنـوان     شيب ك متفكـر  ي

نشسـته   يونـان يلسوفان يو ف ييعني كسي كه بر سر خوان كتاب مقدس عبران ؛شناسند يم يالتقاط

بـدان  تـا  نجا ضـرورت دارد  يكه در ا يگرينكته د. شان بوده استين خرمن معرفت ايچ و خوشه

 يو اسـالم  يدهـو يفلسـفه   ،هاي تاريخ فلسفه قـرون وسـطا   در كتاب ن است كهيا ،پرداخته شود

كـه بـر    يريتـر از بـاب تـاث    اند، بلكـه آن دو بـيش   طور مستقل مورد بحث قرار نگرفته گاه به چيه

اسـت كـه در    ين در حـال يـ و اانـد   گرفتـه  قـرار انـد، مـورد توجـه     زدهم گذاشتهيمتفكران قرن س

بـه آن دو اختصـاص يافتـه     يا ژهيـ گـاه و يفلسفه قرون وسطا جا يولفسن برا يميچارچوب ترس

  .ستا

ال مطرح است كه ولفسن چگونه و با چه روشي به اين دوره متمايز در تـاريخ  اكنون اين سؤ

بنـدي تـاريخ فلسـفه چيسـت؟ ولفسـن چـه        فلسفه پي برد؟ مـالك و معيـار ولفسـن در تقسـيم    

هايي در فيلون به عنوان سرآغاز اين دوره و اسپينوزا به عنوان  نقطـه پايـان فلسـفه دينـي      ويژگي

  ران جديد ديده است ؟وآغازگر دو
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  روش فرضي استنتاجي

. استنتاجي است كه گاهي آن را روش تلمودي نيز ناميده اسـت  -روش ولفسن روش فرضي 

مـاهنگي در  دهنـد كـه يكنـواختي، اتصـال و ه     مي همان گونه كه دانشمندان فرض را بر اين قرار

بـرد كـه يـك نـوع      مـي  آموز تلمودي كار خود را با ايـن فـرض پـيش    طبيعت وجود دارد، دانش

اين روش در واقـع چيـزي جـز بـه كـار      . استمرار، اتصال و يكنواختي در عقل بشري وجود دارد

اي  اسـتنتاجي ابتـدا فرضـيه    -بر اساس روش فرضـي   . بستن روش علمي در مطالعه متون نيست

ـ . شـود  مـي  هيييد فرضيه اراأشود و سپس متون جزء به جزء خوانده و شواهدي در ت مي مطرح ر ب

دانـان يـك دسـتگاه منسـجم و      بين نظرات مختلف فيلسـوفان و الهـي  توان از  مي پايه روش فوق

در . مند سخن نگفتـه باشـند   چند خودشان به شكل منسجم و نظام هر ،هماهنگ را استخراج كرد

يك نظريـه هسـتيم و بـا اعمـال ايـن       تر به دنبال خاستگاه و منشأ ي بيشاستنتاج -روش فرضي 

  .گردد مي پنهان تفكر فلسفي آشكارفرايند  ،روش

ا ناخواسـته در  يـ خواسـته   ،تاريخ فلسـفه  است كه هر فيلسوفي در جريان اصل فرض بر اين

امـا اگـر هـر    . كنـد  مـي  تفسير و يـا نقـد   ،سازيقبلي را باز گيرد و نظرات متفكران مي سنتي قرار

اد، تاريخ فلسفه در ايـن فـرض   د مي فيلسوفي فرايند تفكر خود را از آغاز تا انجام براي ما توضيح

اما هيچ فيلسوفي تمام آنچـه را در  . هاي فلسفي بيش نبود بندي داده آوري و دسته چيزي جز جمع

. كننـد  مـي  ضـمير خـود را بيـان   برخي از آنها تنها بخشي از . سازد آفتابي و هويدا نمي ،ذهن دارد

 ورزي دارند و برخي نيز فلسـفه  مي هاي ادبي مخفي ، مراد و مقصود خود را در آرايهجمع ديگري

 صـداهاي قـديمي را تقليـد    ،آنكـه بداننـد دارنـد    خواننـد بـي   مي نظير پرندگاني كه آواز ،كنند مي

معاني و مضامين نهفته در پس ظاهر كلمـات   يبررس ،هدف از تحقيق تاريخي در فلسفه. كنند مي

نيـز رديـابي زمينـه و    ي است كه در آن استدالل شكل گرفتـه و  فرايند هدف اصلي كشف. است

  .پيشينه آن و اين كه چگونه و چرا گفته شده است
بنــدي كــارلوس لينــايوس و نيــز روش  از روش رده اســتنتاجي -ولفســن در روش فرضــي 

او از روش آن  دو بـه عنـوان روش    .)442ص همـان، ( داروين در نظريه تكامل الهام گرفته است
هـا متمركـز كـرد و     ها و انواع فلسـفه  بر پايه گونه تحقيق خود را ولفسن .كند مي پژوهش قرن ياد

ولفسـن بـا مطالعـه    . ورزي بـود  هـاي برجسـته فلسـفه    اي فكري و گونـه ه تر به دنبال جريان بيش
هـا آن   مقصـود از نمونـه  . بندي آنها نايل شـد  به خاستگاه و طبقهها  ساختارهاي دروني اين نمونه

ز هـا را ا  ايـن نمونـه   .نامنـد  مـي  ه يا نظام فلسـفي از تاريخ فلسفاي  چيزي است كه اصطالحا دوره
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هايي كه فقط نام آنها به گوش ما خـورده   هاي خطي و يا كتاب الي كتب منتشره شده يا نسخه البه
كرد كه بـه لحـاظ   ه يبندي ارا بندي و طبقه ايد مبنايي براي ردهابتدا ب. توان به دست آورد ، مياست

 ،گيـرد قـرار   بنـدي  گويد اگر زبان مبناي رده مي ولفسن. ك كندها را از هم تفكي بيروني اين نمونه
فلسفي در پنج رده و گروه جاي خواهند گرفت، چه آنكه آثـار فلسـفي بـه پـنج زبـان      هاي  كتاب

هاي يوناني از قطعات بر جاي مانـده   نمونه. اند نوشته شده يوناني، التيني، سرياني، عربي و عبري
. يابـد  مـي  شود و تا پايـان قـرن پـنجم پـس از مـيالد ادامـه       مي از فيلسوفان قبل از سقراط شروع

سـرياني كـه   هـاي   نمونـه . يابـد  مـي  هاي التيني از سيسرو آغاز و تا پايان قرون وسطا ادامـه  نمونه
 از قرن پنجم شروع و تا حدود قـرن سـيزدهم ادامـه    ،دهد مي ها را تشكيل ترين اين نمونه كوچك

هـاي عبـري از قـرن     نمونـه . يابـد  مي هشتم تا قرن دوازدهم ادامه هاي عربي از قرن نمونه. يابد مي
 .يابد مي دهم شروع و تا پايان قرون وسطا ادامه

شود و سرانجام نمونه جديد و يـا دوره   مي ها بررسي حله بعد مفاد و محتواي اين نمونهدر مر
ـ   چهار گروه از اين پنج گروه بر نمونـه ؛  اوال. آيد مي مشخص به دست . اني مبتنـي اسـت  هـاي يون

ل فلسفه يوناني در همـه آنهـا بـه    يتر مواقع مسا اسامي فيلسوفان يوناني و در بيش ،واژگان يوناني
هاي فلسـفي از   برخي نمونه. در بين چهار گروه نخست نيز ارتباطاتي وجود دارد. خورد مي چشم

ز عربي و عبـري بـه   سرياني به عربي، از عربي به عبري و تعداد كمي از عبري به عربي و گاهي ا
تر ذكر شد، فقط ترجمـه صـرف    البته چنانكه پيش. اند گاه از التيني به عبري ترجمه شدهالتيني و 

هـاي   بـا دقـت در نمونـه   . ندا ه، بلكه واژگان، اسامي و نظرات هم اقتباس شده استصورت نگرفت
هـا عهـد عتيـق، عهـد      در اين نمونه. شويم مي فلسفي مورد مطالعه با يك ادبيات متفاوت روبه رو

هاي يونـاني   در نمونه. شود مي جديد و قرآن منبع جديدي است كه به آن استناد و از آن نقل قول
اما بعد از اين دوره به عهد عتيـق و جديـد   . نيمه نخست قرن اول به عهد عتيق استناد شده است

ط بـه كتـاب مقـدس    هاي عبـري فقـ   هاي عربي فقط به قرآن و نمونه نمونه. شود مي هر دو استناد
در ايـن  . ه استحاكم شدبر آنها يك نوع ادبيات جديد اينكه خالصه كالم .كنند مي عبراني استناد

اين دوره بـين سـه ديـن    . ندا هه شدي در قالب تفسير بر كتب مقدس ارايدوره برخي از آثار فلسف
عـالوه   ،سـفه در اين نـوع فل  .يهوديت، مسيحيت و اسالم مشترك ودر پنج زبان عرضه شده است

ل جديـدي نيـز مطـرح    مسـاي ، نظرات خاصكيد بر برخي از أبر اصالح نظرات فلسفه يوناني و ت
  .)446-444همان، صص (شد و بدين ترتيب فلسفه ديني شكل گرفت
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  فلسفه ديني

به طـور خـاص سـخن     يو اسالم يحيهودي، مسي  به طور عام و فلسفه ينيد  هنگامي كه از فلسفه

بـه   يلهمـان مسـاي    و مسلمان درباره يحيمس، يهوديلسوفان ين است كه فيمنظور ا ايآ  ،شود مي گفته

ـ انـد   آنها را مورد بحث قرار داده يونانيلسوفان يش از آن فياند كه پ بحث پرداخته ـ ا اي م ين كـه مفـاه  ي

ـ يد  ا مقصـود از فلسـفه  ياند؟ آ كار بردهه شان را بياستدالل ا يها وهيز شيخاص آنان و ن ه آنگونـه كـ   ين

ـ است كـه در ا  يمحتوي وح  تعقل كردن درباره ،است يناك مدعتهار ـ  ي ـ تـر د  شين معنـا ب  ين فلسـف ي

  مدنظر است؟ يگريز ديا چيمطمح نظر است 

ـ براسـاس اصـول مشـترك ا    يونـان ي  فلسـفه كـه  د گفت ين سؤاالت بايدر پاسخ به ا ن يـ ن سـه د ي

ـ يم ديها و تعال آموزه ه يمعنا بر پاك يو به  رار گرفتهق ياريبس ياديرات بنييو تغ يدستخوش دگرگون  ين

 يونـان ي  از فلسفه يتوان اثر و نشان ياز موارد به زحمت م يا كه در پاره يا به گونه ،شده است يبازساز

ـ زي، متافيشناسـ  ل معرفـت يـ مختلـف از قب  يهـا  شاخه از يديعناصر جد ،جهيدر نت. افتيدر آنها  ك، ي

ـ يد يها به باورها و آموزه يوناني  از صرف انضمام فلسفه نيبنابرا. ك و اخالق بدان افزوده شديزيف ، ين

خـود در   ير علوم چنانچه به خـود يكوتاه سخن آنكه، فلسفه همچون سا. ديآ يبه وجود نم ينيد  فلسفه

رد، تنهـا  يـ گ يبه طور خاص نمـ  يو اسالم يحي، مسيهوديبه طور عام و  ينينظر گرفته شود، پسوند د

البتـه در مقابـل،   . گـذار بـوده باشـند    ريدر آن تـأث  ينيد كه عوامل دينام ينيدتوان آن را  يم يدر صورت

و  يفلسـفه نيسـت و مانـدگار    يملتزم به وح  وجود دارد كه بر اساس آن اصوالً فلسفه يگريدگاه ديد

  .داند يم يانيم وحين و تعاليد ديآن از ق ييرا مرهون رها يوناني  شرفت فلسفهيپ

وجـود   يريخطاناپـذ  يانيـ قت منبع وحيل به حقين يشود كه برا يشروع م ن باوريبا ا ينيد  فلسفه

. دارد كه از طرف خداوند نازل شده و در قالب متون مقدس در دسـترس همگـان قـرار گرفتـه اسـت     

ـ     يهـا  ق را به انسانياز حقا يا ، پارهيخداوند عالوه بر وح داشـته   يبرخـوردار از موهبـت عقـل ارزان

 يوجـود آدمـ   يدايز در سوين يا ي، رسول باطنيوند عالوه بر رسول ظاهرگر، خدايبه عبارت د. است

ـ وناني يدر آثار فلسف ،ابدي يق بدان بار مين طريكه بشر از ا يقيحقا. عت گذارده استيبه ود ان شـكل  ي

حكمـت ايمانيـان و حكمـت    : دو نـوع حكمـت وجـود دارد    ،به واقع. به خود گرفته است يمند نظام

ـ از ا ،)77 و 53صـص ،1995يانـگ،  (نيز عطيه و موهبـت الهـي اسـت     هر دو حكمت ،يونانيان  ،رو ني

ـ ا معلول سوء برداشت از كتاب مقدس اسـت  يتعارضات موجود . ستيان آن دو نيم يتعارض واقع ا ي

 ين زبـان يگردد و چن يبه زبان عموم مردم ابالغ م يچه آنكه، وح. است يراهه رفتن عقل آدميحاصل ب

ـ ن يعقـل آدمـ  . سـت يق نين توفيقر يمعمول يها به انسان يوح يواقع يهمواره در انتقال معنا  يز پـا ي
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د در يـ ن متـون مقـدس را با  يبنـابرا . گردد يدچار خطا و انحراف م ،رو نيبست تن و حواس است، از ا

  .ح كرديمتون مقدس تصح يم واقعيد به حسب تعاليز بايرا ن يعقالن يها ، و دادهيات عقليهيپرتو بد

  ت فلسفه دينيمسايل و موضوعا

 يهـا  شـود كـه در متـون مقـدس و فلسـفه      يمتمركز م يو موضوعات بر مسايل ينيلسوف ديك في

همـت    ن نكتـه را وجهـه  يهمـ  ينيلسوفان ديشگام فيلون به عنوان پيف. مختلف از آنها بحث شده است

ـ بود كه مقوم هر د يلافتن مساييمتون مقدس درصدد  او در. ش ساخته بوديخو . 1 :اسـت  يقـ ين حقي

بـودن   يانيـ وح. 6 ،وحـدت جهـان  . 5، يت الهيمش. 4نش جهان، يآفر. 3خدا،  يگانگي. 2وجود خدا، 

از پنج پـيش  . انسان و مانند آن يقواعد رفتار يوجود مثل و منشأ اله. 8 ،بودن تورات يازل. 7 ،تورات

بـه   ،)2-170، صـص  1982ولفسـن،  ( او آمده اسـت  درباره آفرينشفرض نخست فيلون كه در رساله 

داننـد   مي "اصول اعتقادات"برخي آن را نخستين . اند عنوان اصول اعتقادي و جزمي يهوديت ياد كرده

  .)9-78، صص 2004ايوانس، (كه در طول تاريخ اديان تدوين يافته است

ـ فلسفه كنيز كتاب مقدس است، منظـورش ا  ،ديگو يها م لون با استفاده از واژگان رواقييف يوقت ن ي

ـ  يوجود دارد كه به عنوان نـوع  يمحكم و استوار يتاب مقدس باورهااست كه در ك ش درآمـد بـه   يپ

فيلـون در مواضـع   . ق دهـد يـ د خـود را بـا آن تطب  ير بايناگز يد و هر نظام فلسفيآ يم يعقل  كار فلسفه

  .فرض فوق اشاره كرده است شيمختلف به هشت پ

اثبـات ادعـاي خـود مجموعـه     او بـراي  . از نظر ولفسن فلسفه ديني تنها فلسفه اصـيل اسـت  

عنـوان   افالطون تـا اسـپينوزا   هاي فلسفي از ساختار و بسط نظام .را طراحي كرداي  دوازده جلدي

تـوان   مـي  ملي در آثـار ولفسـن  تـأ  با انـدك .  است كه ولفسن براي مجموعه فوق برگزيداي  كلي

از ايـن دسـت شـاهد     هـايي  آنگونه كه در كتـاب  ،دريافت كه او به جاي پرداختن به تاريخ فلسفه

هستيم، تبيين و توصيف تاريخ فلسفه ديني را در دستور كار خود قـرار داده اسـت كـه بـا ظـاهر      

تعارضي در كار نيست، چه آنكـه از ديـد    ،اما اگر نيك بنگريم. عنوان پيش گفته در تعارض است

تـر، تمـام    دقيقارت فلسفه ديني است يا شايد به عب ،كه ارزش پژوهش دارداي  ولفسن تنها فلسفه

فلسفه عرفي و سـكوالر حقيقتـا مسـتقل    . ها را بايد در ارتباط با فلسفه ديني در نظر گرفت فلسفه

  .خاستگاه و منشأش را فراموش كندتا نبود، بلكه از فلسفه ديني جدا شد و تالش كرد 
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  موافقان و منتقدان ولفسن

شان دهـد  ن مند نظام يزيآم طرز اغراق به را لونيتفكر فتا كند  مي يكه سع را محققان روش ولفسن

لسـوف  يدو ف يو تمركز بر رو قرون وسطا خ فلسفهيمحور او به تار يهوديقاً يدگاه عمين طور ديو هم

ن يجـ  .دا كرديپ ينگرش او مدافعان چند ،ن حاليدر ع ،ندا هنوزا را رد كرديپپلون و اسيف يعني ،يهودي

 ييـد ولفسـن  تأدر  او. ف كرده اسـت يد و تعريدگاه ولفسن تمجي، از ديفرانسو ييدان آبا يلو، اله ليدان

ـ لـون در زنج يف. اسـت  يدر تفكر فلسـف  يديجد  لون آغازگر دورهيد فيبدون ترد ،ديگو يم خ يتـار   رهي

ـ  يـي گرا آلـود و افالطـون   شرك ييگرا ان افالطونياو م .است ياساس  ك حلقهيفلسفه  بـر كتـاب    يمبتن

ـ ا  هيـ سـا بـر پا  يكل يآبا. كرد يبازنگر يوح  هيون را بر پاافالط  و فلسفهقرار دارد مقدس   ين بـازنگر ي

و لـو، الهيـات سـلبي     از نظر دانيـل  .كردند يد دوباره بازنگريافالطون را در پرتو عهد جد  فلسفه ،هياول

  .ناپذيري خدا اولين بار با فيلون وارد فلسفه شد ر شناختكيد بتأ

ـ ي ،فلسـفه  يمـورخ هلنـد   ،رفته اسـت يذر پيثأدگاه ولفسن تيكه از د يگريفرد د ـ ليكورن يعن  يا دي

 يعوسـي بخش  ،دا كردهيونان اختصاص پي  فلسفه به اش كه خ فلسفهياز تار ياو در بخش. است 1ووخل

ـ ي ،يديلون عنصر جديبا ف ،اواز نظر . لون اختصاص داده استيرا به ف خ فلسـفه  يوارد تـار  ،يوحـ  يعن

زمان خـود اسـتاد    يوناني  بود و در فلسفه يدار از فرهنگ هلنبرخور ياسكندران يهوديك يلون يف. شد

ـ كتاب مقدس غالب و برجسـته اسـت   تعاليم ا در تفكر او يشود كه آ ين سؤال مطرح مياكنون ا. بود ا ي

نشـان دهـد    مند نظامرا لون يف تفكرتا  در ادامه ضمن انتقاد از ولفسن كه تالش كرد وي .يوناني  سفهلف

ـ نتوانسـت م  يكـاف   لون كه به اندازهيخود ف ازبا انتقاد ز ين و  ،فـرق بگـذارد   يو وحـ  يعـ يان عقـل طب ي

  .كرد مي را منعكسزمانش  يالتقاط  ، بلكه نظرات او فلسفهنبودلسوف بزرگ يك فيلون يف ،ديگو يم

ديدگاهي نزديك بـه ووخـل و نيـز    تاريخ فلسفه يونان  ريل،پژوهشگرايتاليايي،در كتاب پنج جلدي

و همراه با ولفسن معتقد است كه فيلون اولـين متفكـري بودكـه نظريـه واقعـي در بـاب       ا. ولفسن دارد

نظريه خلـق   به نظر ريل،. خلقت بر طبق ديدگاه موسي را در مقابل ديدگاه فيلسوفان يونان مطرح كرد

  .از عدم بر خالف تصور رايج از سوي فيلون مطرح شد و نه آباي كليسا

 يلـون و سـرآغازها  ين فيياو در مقام تب. داردمتفاوت  يدگاهيد ،يسيدان انگل يالههنري چدويك، 

ـ اوا خر و فلسـفه أمتـ  يوناني فلسفه ج دربارهيربخ كميتار كتابدر آغاز  يحيتفكر مس  ل قـرون وسـطا  ي

ـ ، بلكـه بـا   نشـد شـروع   يحيك مسـ يبا  يحيمس  خ فلسفهيتار ":ديگو يم لـون  يبـه نـام ف   يهـود يك ي

                                                
1. Cornellade vogel 
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ت يـ هوديك است تا يتر نزد شيان قرن دوم و سوم بيحيلون به مسيف ياز نظر و ."شد آغاز ياسكندران

. ه داشـته اسـت  يان اوليحيمس يبرا ياديت زياهم يآثار و. است ياخامختر از پولس  و او كم يلمودت

ـ  ،اسـت مهـم  سـا  يكل يون و آباليان فيم يها ونديها و پ به نظر او هر چند شباهت كن پـرداختن بـه   يول

از  يلـون فهرسـت بلنـد   يف د بـا ين شـه يوسـت ي  سـه ياو در مقا .باشـد  يجـه نمـ  وتاز  يز خاليها ن تفاوت

ت يحيمسـ  ،كلمنت به رغم نظـر برخـي از پژوهشـگران    .هاي اصلي آن دو را رديف كرده است تفاوت

ل مـورد توجـه   ياو از مسـا  يل اصـل يمسـا . اورديود نلون به وجيمأب ف يت هلنيهودير ينظ يمĤب يهلن

 ،ديـ گو يمـ  سگـن ياما در مورد اور .پرداخت يل مين مسايبه ا يگريد  هيزاوتفاوت بود و او از لون ميف

ـ لون اسـت، امـا ا  يتر از شباهت كلمنت به ف شيلون بيشباهت آثار او به ف شـود كـه مـا     ين سـبب نمـ  ي

  .ميار به شمار آوريتمام ع يلونيف را سگنيم و اوريريده بگيآن دو را ناد يها تفاوت

كـه   يحيمسـ   سـرآغاز فلسـفه  است با عنـوان   يكتاب ،ميپرداز يبه آن منجا يكه در ا يا ن نمونهيآخر

 يدر آثـار آبـا   ،او معتقـد اسـت  . نوشته شده اسـت  1آزبرن كيبه نام ار ييايلادان استر يك الهيتوسط 

ـ   .لون داده نشده استيبه ف يچ ارجاعيان و كلمنت هيرنئوس، ترتولين، ايوستير يسا نظيكل تـر   شيآنهـا ب

  .لونياند تا ف رفتهيذر پيثأاز پولس ت

لـون در تفكـر   يرا در باب نقـش ف  يمختلف يها دگاهيد هيت اوليحيلون در آثار مسيفا در كتاب يرون

دانـان جـدا    يفلسفه را از الهمورخان  دگاهيد ،يكل يبند جمع كيدر  وكرده است ه ذكر يت اوليحيمس

ـ ر و وخـل ور ولفسـن،  ينظ يافراد ،او معتقد است. كند يم ـ د ،انـد  خ فلسـفه يخ تـار ل كـه مـور  ي دگاه ي

ـ نظ يدانـان  يه دارند تا الهيت اوليحيلون در تفكر مسيگاه فينسبت به نقش و جا يتر مثبت نـاك،  تر هاري

 يحيتر به خاسـتگاه نظـرات مسـ    شيدانان ب ياله. واضح است يبند مين تقسيل ايدل. كيلو و چدو ليدان

ـ  شيفلسفه بمورخان  ي، ولتفكر مسيحي است زمينه سازلون ين افراد فيا يبرا. ز عالقمندانديمتما ه تر ب

. در ارتبـاط باشـند   يونـان ي  فلسـفه  يها دگاهيبا د يخاصه آنكه وقت ،ك تفكرندي  دنبال اساس و شالوده

  .)191، ص 1993رونيا، ( كند يدا ميپ يا ژهيگاه ويلون جايف ،تفكر فوق  هيروشن است كه بر پا

باب فلسفه ديني و تاكيدي كه وي بر متفكري همچون فيلـون  براي نقد منصفانه ديدگاه ولفسن در 

جايگـاه  : موارد ذيل مورد نقد و بررسي قرار گيرد ،كافي است ،به عنوان آغازگر سنت فلسفه ديني دارد

لون در تاريخ فلسفه، ارتباط او بـا يهوديـت و فلسـفه يونـان، نـوآوري و ابـداعات فلسـفي فيلـون،         يف

  .، نسبت يهوديت با فلسفهيه سنت ابراهيموحدت جوهري تفكر ديني در س

                                                
1. Eric Osborn 
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  ارتباط فيلون با يهوديت

ـ فيلون ارتباط تنگاتنگي با يهوديت داشته اسـت و شـواهدي را ارا   كه كند مي كيدأولفسن ت  هي

مبني بر اين كه وي با زبان عبري آشنايي داشته است و كتاب مقدس را بـه زبـان اصـلي     ،كند مي

گوديناف كـه سـاليان   ،به عنـوان نمونـه  . قابل مناقشه است خوانده است كه هر دو موضوع سخت

بـا قاطعيـت هـر چـه تمـام       ،متمادي از عمر خود را در تحقيق در باب فيلون سپري كـرده اسـت  

و در مطالعـاتي كـه در    )12ص، 1980گودينـاف،  (آشنايي فيلون با زبان عبري را رد كرده اسـت  

رفتـه  ط وي با يهوديت فلسطيني زيـر سـوال   آشنايي و ارتبا ،خصوص فيلون انجام پذيرفته است

البتـه   .ها بعد از مرگ فيلون گزارش و ثبت و ضبط شده است در واقع، سنت خاخامي قرن. است

هاي يهودي ترديدي وجود ندارد، اما بايد توجه داشـت كـه    رباره وفاداري عميق فيلون به سنتد

تر از آنچـه ولفسـن    بيش ،ن داشتنديهوديت اسكندريه كه رويكرد مثبت تري نسبت به فلسفه يونا

فيلون در بـين  . شمار آورده در يهوديت ب واقع يك استثناكند بايد يك پديده مستقل و در  مي فكر

ت اعزامـي يهوديـان بـه    قش رهبري هيـأ يهوديان اسكندريه از موقعيت ممتازي برخوردار بود و ن

او بـا اقبـال هـم كيشـانش روبـه رو       گاه افكار اما هيچ، )1995يانگ، (دربار رم را برعهده گرفت 

هـاي يهـودي بـا تفسـير رمـزي و       خاخـام  .تابيدند يهوديان به سه دليل افكار فيلون را برنمي. نشد

با نظر وي درباره لوگوس و با دلـدادگي او بـه    ،ويل كتاب مقدس كه از سوي وي انجام گرفتأت

تـوجهي بـه    گـري و بـي   به اباحي ه زعم ايشان تفسير رمزيفلسفه يونان مخالف بودند، چه آنكه ب

ساخت و دلدادگي وي بـه فلسـفه    مي دار د و باور به لوگوس توحيد را خدشهزن مي شريعت دامن

دربـاره جايگـاه فيلـون    . شود يونان به محو و اضمحالل فرهنگ يهود در فرهنگ غالب منتهي مي

  .)1971سندمل، (ست در يهوديت ساموئل سندمل كتاب نسبتاً مفصلي به رشته تحرير درآورده ا

  ارتباط فيلون با فلسفه يونان

او در عـين  . هـا اسـتفاده كـرد    فيلون از تمام فيلسوفان يوناني به خصوص افالطـون و رواقـي  

فيلون در همه حال وفادار به فلسفه موسـي بـود و بـه    . منتقد تمام مكاتب فلسفه يوناني بود ،حال

از . تعلـق خـاطر داشـت    ،آمـد  مي كار تبيين وحيهاي آنان به  فيلسوفان يوناني تا جايي كه حرف

تنها چند رساله به فلسفه اختصـاص   ،كه از فيلون بر جا مانده استاي  مجموع چهل و پنج رساله

  .ويل كتاب مقدس استأها تفسير يا ت رساله بقيه . پيدا كرده است
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  نوآوري و ابداعات فلسفي فيلون

، دس بر پايه تعـاليم فيلسـوفان يونـان نبـود    ر كتاب مقفيلون فقط مفسكه ولفسن مدعي است 

مند بـه فلسـفه    طور نظامه و آگاهانه و ب هاي كتاب مقدس آغاز كرد فرض بلكه او كارش را با پيش

شـماري در تفكـر يونـان باسـتان شـده       يونان پرداخت و به عنوان يك يهودي منشأ تحوالت بـي 

  :ل اشاره كرديتوان به موارد ذ ياز باب نمونه م. است

كيد كرد و يـك نـوع   ناپذيري خدا تأ ناپذيري و شناخت ملون اولين متفكري است كه بر اسيف

  .مايه كار متفكران اديان ابراهيمي گشت الهيات سلبي را مطرح ساخت كه دست

لوگوس متعالي نامخلوق، لوگوس متعـالي  (گانه نظريه لوگوس را بسط داد  فيلون مراحل سه 

ست كـه وي  ديدگاه مشهور در باب قوا يا لوگوس فيلون اين ا ).مخلوق و لوگوس حالّ در جهان

وحـي و آفـرينش مطـرح    تعالي لوگوس يا قوا را به عنـوان واسـطه در    براي صيانت از تعالي حق

شناسان درگرفتـه اسـت كـه آيـا در بحـث       هاي زيادي در اين زمينه بين شرق حتي بحث. ساخت

ا يـ ها بوده و  كتاب مقدس زرتشتيخاصه  ،ستانثير ايران باحوزه تفكر اسكندريه تحت تألوگوس 

اسـتفان   ع ويبـد  ير مهـد يتـوان بـه تحقيقـات ميلـز، دارمسـتتر،ام      ، ميبه عنوان نمونه. العكسه ب

از ايـن   ،ولفسن بر خالف ديدگاه مشهور كه مستند به آثار خود فيلـون اسـت  . اشاره كرد يپانوس

ست، بلكه وسيله و ابزاري بيش نيسـت و  كند كه لوگوس واسطه خدا و مخلوقات ني مي نظر دفاع

ها دارد كه بـراي انجـام هـر كـاري از ابـزار و وسـايل خـاص         جنبه تعليمي براي ما انسان تر بيش

  .استفاده كنيم

تواند قـوانين طبيعـت    مي فيلون قدرت مطلق خدا را بدين معنا گرفته است كه اگر او بخواهد

 ،بـه رغـم نظـر فلسـفه يونـان      ،خلق شده اسـت  را نقض كند؛ لذا انسان نيز چون به صورت خدا

  .آزادي اراده مطلق دارد و نه نسبي
او براي اولين .اي خلق كرده كه مخلوق خداست ن باور بود كه خدا جهان را از ماده ازلييفيلون بر ا

  .بار نظريه خلق از عدم را مطرح كرده كه در سنت فكري يوناني مسبوق به سابقه نبوده است

. ن خدا براي اولين بار از سوي فيلون و بـا الهـام از كتـاب مقـدس مطـرح شـد      نامتناهي بود

  .دانستند مي فيلسوفان يونان، خاصه افالطون و ارسطو، متناهي بودن را كمال

ـ به خصوص عبـارت فلسـفه كن   ،گانه فيلون سه هاي حل رابطه عقل و وحي و نيز راه ز كتـاب  ي

موضوعاتي از قبيل تثليث نو افالطـوني و  .تهمچنان در سنت تفكر ديني مطرح اس ،مقدس است

  .اند تفكران تحت تأثير فيلون مطرح شدهويل نيز به زعم برخي از مأآموزه تجسد و ت ،مسيحي
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فيلون به صـراحت راجـع بـه     ،به عنوان نمونه. نمايد مي موجهبرخي از دعاوي فوق به نظر نا

متفكـران بعـدي از    ،يز گفتـه اسـت  ن نوبلكه چنانكه ژيلس ،بودن خدا سخن نگفته است ينامتناه

بـودن خـدا را    ينامتنـاه انـد،   كيد بسيار زيادي كه فيلون و اوريگنس بر مجرد بودن خدا داشـته أت

خالصه آنكه فيلون انقالبـي در فلسـفه ايجـاد نكـرد،      .)571ص، 1955ن، وژيلس(اند  نتيجه گرفته

تفكر او دو گرايش عمـده وجـود    در. محسوب كردقراول  بلكه بايد او را به عنوان پيشگام و پيش

لـون نقطـه   يكتاب مقدس و فلسفه يوناني كه هر دو بـا هـم  درجريـان بودنـد و فلسـفه ف     . داشت

تالش اصلي او معطوف به اين اسـت كـه كتـاب مقـدس را در سـايه فلسـفه       . آن دو است يتالق

 وزه اديان ابراهيمـي كليسا و نيز ساير متفكران ح آباييوناني تبيين كند و از اين جهت مدافعان و 

بنابراين در اين كه تفكر فيلون نقطـه عطفـي در تـاريخ    . ثير او الهيات خود را بسط دادندتحت تأ

حق با ولفسن است، اما اين كه فيلون يك نظام فلسفي را پرورانده كـه جريـان    ،فلسفه بوده است

  .قابل قبول نيست ،فكري هفده قرن را تعيين كرده باشد

كند، فلسفه قـرون وسـطا در سـه سـنت فلسـفي       ار ولفسن اين است كه فكر ميجنبه مهم ديگر ك

تمـام آنهـا ميـراث فيلـوني را     . يهودي، مسيحي و اسالمي از يك نوع وحدت جوهري برخوردار است

دهند و اين روند همچنان ادامه داشت تا اين كه اسپينوزا خط مشي ديگري در پيش گرفـت و   بسط مي

ـ   ال. نغمه ديگري ساز كرد بـر كتـاب مقـدس     يبته در اين كه در هر سه سنت ديني، تفكـر فلسـفي مبتن

بايد پذيرفت كه نظـر ولفسـن   . گردد، ترديدي نيست وجود داشته و اين سنت در نهايت به يونان برمي

بديل اين دوره تاريخي تـا حـدي    هاي فلسفي اديان ابراهيمي و نقش بي مبني بر وحدت جوهري سنت

كند، زيرا اوال، بر اساس نظر هگـل   ل را نسبت به فلسفه قرون ميانه جبران ميمهري بيش از حد هگ بي

كند و بـه تعبيـر هگـل فقـط يـك       فلسفه قرون وسطا نقش چنداني در سير تكاملي فكر انسان ايفا نمي

دهد و در ثاني، فلسفه يهودي و اسالمي اصـال مـورد توجـه     مرحله از آگاهي و آزادي بشر را نشان مي

انـد، از بـاب تـاثيري اسـت كـه فلسـفه        ه است و اگر احيانا كساني به اختصار بدان پرداختهقرار نگرفت

در . يهودي، خاصه فيلون اسكندراني بر آبا كليسا گذاشته و فلسفه اسالمي بـر متفكـران قـرن سـيزدهم    

مقابل روش و طرح ولفسن، فلسفه يهودي برجسته است و نقش مهمي در فلسـفه قـرون وسـطا ايفـا     

كننده خيلي از مباحثي اسـت كـه در قـرون وسـطا      اگر منظور ولفسن اين است كه فيلون شروع.كند مي

اند، بـا او همداسـتان هسـتيم، ولـي بـا ايـن ديـدگاه كـه تفكـر فيلـوني            مطمح نظر و توجه قرار گرفته

تفكرغالب و برجسته قرون وسطاست، مخالفيم؛ زيرا سهم فلسفه آبا و مدافعان كليسـا و نيـز متفكـران    

نكته ديگرآنكه ولفسن فقط بر مواضع وفـاق و  . مسلمان و مسيحي قرون وسطا ناديده گرفته شده است
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ها تأكيد كرده است و قصد داشته كه مواضـع خـالف و اختالفـات زيـادي كـه بـين فيلـون و         شباهت

  .متفكران بعدي وجود دارد را، ناديده بگيرد

  يهوديت و فلسفه

برقـرار  پيوند بين آن دو  اين گونه وجود داشت كه ولفسنبين يهوديت و فلسفه اي  چه رابطه

موضوعاتي كـه در   كه يهوديت نقش محوري در تفكر ديني پيدا كرد؟ بسياري ازاي  به گونه ،كرد

دنبـال   :دو رويكرد وجـود دارد . در كتاب مقدس آمده است ،شود مي ها پرداخته تفكر فلسفي بدان

عقل منفعل آدمي اعتمـاد كـرد و   در اولي بايد به . مانيانها يا روش اورشليم و اي كردن روش آتني

فيلون و اخالف وي اين دو روش را بـا هـم    ،ولفسن معتقد است. ل را از آن طريق حل كردمساي

تـر   فلسفه جديد يا به رويكرد يوناني بازگشته است و يا به موضوعاتي با اهميت كم. تلفيق كردند

  .ر هر دو مورد صورت نگرفته استپيشرفتي د ،پرداخته است كه به هرحال

اوالً تصور ولفسن از يهوديت چيست؟ آيا او به يهوديت به عنوان طريق زندگي توجه دارد يـا بـه   

به نظر او، يهوديـت بـا مسـايل عقالنـي     . عنوان تفكري كه به شدت رنگ عقالني به خود گرفته است

ه است و نقش ايمـان در آن برجسـته و در   بنياديني سروكار دارد كه انسان در زندگي خود با آنها مواج

هـاي خاصـي كـه برخـي از آنهـا را       فرض قبول پيش: عين حال، كامالً محدود است و آن عبارتست از

مقايسه رويكرد ولفسن با ديگـر مـورخ تـاريخ فلسـفه     . توان از طريق قواي عقالني به دست آورد نمي

ـ   يهود، جوليوس گاتمن، در كتاب فلسفه ه عمـد فلسـفه را بـا ضـمير جمـع آورده،      هاي يهوديت كـه ب

. ورزي نبودند و از سر ناچـاري  بـه آن پرداختنـد    به نظر او، قوم يهود اساساً اهل فلسفه. آموزنده است

هـاي متـوالي    هـا و كشـش   در واقع، فلسفه وارداتي است و تـاريخ فلسـفه يهـودي، تـاريخ مجـذوبيت     

بدين ترتيب، نبايـد نقـش   . اند خاص پذيرفته شدهاي است كه بر اساس مواضع يهودي  هاي بيگانه ايده

شايد رويكرد عقالني ولفسـن بـه يهوديـت بـه     . چندان قاطعي براي يهوديت در تاريخ فلسفه قايل شد

. سبب عالقه وافر او به فيلون بوده باشد، چه آنكه فيلون به دنبال عقالني ساختن محتـواي وحـي بـود   

ايز آشـكاري بـين يهوديـت اورشـليم و اسـكندريه      ضعف اصلي نظريه ولفسن اين است كـه وي تمـ  

خالصـه آنكـه نـوع    . تري برخـوردار اسـت   نگذاشته است، در حالي كه يهوديت اورشليم از وزن بيش

  .خاصي از يهوديت مبناي نظر ولفسن قرار گرفته است

شماري كه باور به تفكيك  شود كه چرا ولفسن از ميان متفكران بي مي ال مطرحؤاكنون اين س

اسپينوزا را برجسته كرده اسـت؟آيا يهـودي بـودن او سـبب نشـده       ،دايي دين و فلسفه دارندو ج

است تا او فلسفه ديني را در تفكر يهودي رديابي كند؟ گرچه در بادي امر ايـن تصـور بـه ذهـن     
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ولفسن در تمـام   ؛اوال. نمايد مي تر ، ديدگاه ولفسن موجهمل و درنگأكند، ولي پس از ت مي خطور

 ،داشـت  يان سـام يـ كه نسبت به آرا و افكار متفكـران اد اي  د با تسلط و احاطه مثال زدنيخو آثار

كدام از آنان فلسفه را بر دين ترجيح ندادند، بلكه همچنان جزو متفكـران   دانست كه هيچ مي نيك

بنـد   هـاي خـود پـاي    ازم گفتهدر حالي كه اسپينوزا فيلسوفي است كه به لو. آيند مي شماره ديني ب

اسـپينوزا وحيـاني بـودن كتـاب     . ك فيلسـوف بـود  يو به گفته هگل، او به معناي دقيق كلمه  بود

ويـل  أاو بـه جـاي ت  . ثر از عزريا به نقادي كتـاب مقـدس پرداخـت   ؤال برد و متأمقدس را زير س

. ه نداشـت جز نقادي كتاب مقدس به همـرا اي  آورد كه نتيجه أويل تاريخي رويكتاب مقدس به ت

بـر طبـق فلسـفه او تمـام عـالم      . ها و نظام فرشته باوري اعتقاد نداشـت  ود واسطهاسپينوزا به وج

عـالم بـه تمامـه از ذات     .آيند مي حاالت جوهر و خدا هستند و به واسطه او به تصور و وجود در

  .شوند مي چنانكه زواياي مثلث به ضرورت هندسي از مثلث استنتاج ،دگير خدا منشأ مي

  نتيجه

است كه فيلون در موضوعات مختلفي همچنان به عنـوان پيشـگام تفكـر    درست  ،نتيجه آنكه

توان گفـت   ولي نمي ،ثير گذاشته استو از اين جهت بر متفكران بعدي تأ شود مي ديني محسوب

از طرفـي سـه سـنت يهوديـت و مسـيحيت و      . تفكر فيلوني تفكر غالب هفده قرن بوده استكه 

ه تفكر فيلوني همواره بر اين سه سنت حـاكم بـوده   اسالم وحدت جوهري دارند، ولي اين ادعا ك

نكته قابل ذكر ديگر آنكه نظر ولفسن درباره پايـان تفكـر   . ادعايي گزاف وبدون دليل است ،است

بـه طـور    فلسـفه اسـپينوزا  ولفسن در فصل پاياني كتـاب  .ديني با اسپينوزا چندان قابل دفاع نيست

د اختالفي وي با متفكران قرون وسطا را ذكر كـرده  موار ،هاي اسپينوزا و در واقع مبسوط نوآوري

ده يـ مواضـع وفـاق د  در تـر   تفسير كرد كه بيشاي  توان اسپينوزا را به گونه مي در حالي كه. است

او نيـز همچـون ولفسـن سـاليان درازي از     . توان به وينستون اشاره كرد ، ميشود؛ به عنوان نمونه

ولي بر خالف ولفسن به جاي برجسته كردن نقـاط  عمر خود را صرف مطالعه فيلون كرده است، 

ه يـ اختالف اسپينوزا با فيلون به مشتركات آن دو پرداخته است، چه آنكه از اسپينوزا سه تفسير ارا

ـ     . يسـت ياليو ماتر يي، ارسطوير افالطونيتفس:شده است ه ولفسـن از اسـپينوزا تفسـير ارسـطويي ب

ه كرده است و نظر بـه ايـن كـه    ارايطوني از او دست داده است، در حالي كه وينستون تفسير افال

انـد، بـه    اد كـرده يـ هود ياز او به عنوان افالطون  يرو افالطون شناخته شده و گاه هلون نيز دنباليف

  .شود مي نقاط اشتراك برجسته يعيطور طب
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