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The Position of Human in the System of Creation in the Point of View of Philo of
Alexandria and Mulla Sadra
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Abstract
Philo of Alexandria was the philosopher, theologian and Great Jewish mystic in the first
century. He has had great influence on afterwards philosophers, especially Muslim ones;
Because he was the first philosopher who integrated philosophy and religion, he could be
considered as the founder of religious philosophy. In the present investigation, Philo's viewpoint
of The position of Human in the system of creation and the relationship between God and
Human are stated. Mullasadra's viewpoints of the same subjects are reviewed as well, because
there are resemblances in their methods and beliefs; although they belong to different times and
religions. The philosophical theories of Philo and Mullasadra are formed by Reason, Revelation
and Gnosticism.
They believed that human is a God-like being and the most important part of human being
is the reason. The likeness of man to God is due to his spiritual aspect, Philo believed. They
considered humans as the Small world, as the universe is a great man.
Both thinkers point out in their works that man has been created in the form of God. They
see this idea as belonging to their religious sources. Philo narrates it from the Bible, and Mulla
Sadra also quotes it from the Prophet of Islam (pbuh). But their views are a bit different. Mulla
Sadra uses this statement about the perfect man, but Philo generally uses it for man.
They considered human being as the God's successor on the earth, And this is the most
important issue that explains the relationship between God and man. Philo believed that
God has blown from himself into the soul of man, so the human soul can meet God. Mulla
Sadra also believed that human is the manifestation of all traits and divine names; this
comprehensiveness of man is through the divine spirit blown up in him.
They also refered to the role of human truth as a mediator in creation; Mulla Sadra in
this regard presents the truth of Muhammadi (PBUH) as the first creature and exported,
and Philo attempts to clarify the problem of mediation by means of the concept of Logos.
Mulla Sadra speaks of a dignity titled "Ghorb-e- Faraez" and showed the status that God
Manifests in his servant; In this case, the acts of God are attributed to the servant. He also
mentioned the status in which the creation appears in the mirror of the God and the God
hid to him, and he calls this position "Gorb-e-Navafel". At this level, man can capture the
universe and beings with the help of his own efforts and to the extent of his closeness to
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the Lord, and able to conquer the universe. In this level, human conditions are interpreted as
divine vicegerant.
Similar to this approach, though not with the depths of Mulla Sadra's discussions, Philo
talked about the unity of the truth of man and God; So man become capable of conquering
time and place.
Another common characteristic of Philo and Mulla Sadra is the mysterious look at the
human being and that there is possibility for human to achive divinity.
Therefore, it can be said that both thinkers express the dimensions that illustrate the
relationship between God and man in the arch of descent, and the dimensions that explain this
issue in the ascending arc. They pay attention to the fact that after entering the world, humans
must constantly try to be like God, and on this path, should ask the perfect man to guide him.
Of course, in all these issues, their expressions may be different, but what's important is that
their viewpoints are enough the same. Finally, it can be said that, with 17 centuries distance, the
ideas of Philo of Alexandria can be seen in the works of Mulla Sadra.
Key words: Philo of Alexandria, Mullasadra, the relation between God and human, Logos,
God's vicegerent.
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سال هشتم ،شماره هجدهم ،پاییز و زمستان 1396
ص96 -85

جایگاه انسان در نظام آفرینش از دیدگاه فیلون اسکندرانی و مالصدرا
زینب فروزفر -قربان علمی



چکیده
فیلون اسكندرانی ،فیلسوف ،متكلم و عارف بزرگ یهووی یر قونن اول مویيی اسواو او اولویي اسوی اسوا اوا یر ن وا
فكن فلسفیاش یر پی تلفیق و وفق یاین فلسفا با ییي بنآمد و یر سایۀ ایي رویكنی جدید ،مسوال بودی ی را مطونر اونی و
اندیشمندان ب د از او تا قننها از آرا او متأثن بویندو یر ایي مقالا ییدگاه ميصدرا با ییدگاه فیلون یربوار جایاواه انسوان یر
ن ا آفنینش و با عبارت ییان ،نسبا میان خدا و انسان ،مقایسا و ریپا اندیشاها فیلوون یر آرا ميصودرا جسوتا شوده
اساو با وجوی ت لق آنان با یو سنا یینی متفاوت و فاصلۀ تاریخی بسیار بیي آنها یر آرا و عناصن تشكی یهند ن ا فكن و
فلسفیشان اشتناااتی ميح ا میشوی؛ زینا اندیشا ها فلسفی هن یو آنان تلفیقی از عق  ،وحوی و عنفوان اسواو آنوان بوا
اندای تفاوت م تقدند انسان باصورت خدا آفنیده شده اسا ،مهمتنیي جزء وجوییش همانا عق اسوا و جانشویي خودا یر
عالم وجوی اساو فیلون لوگوس را واسطا بیي خدا و عالم مییاند و ميصدرا نیز از آن با حقیقا انسان اام ت بین مویانودو
همچنیي هن یو ،انسان را مست د ص وی با یرجات باال عنفانی ،با ت بین فیلون اتحای عنفانی با خدا و با ت بین صدرا تشبا بوا
خدا مییانندو
واژههای کلیدی
فیلون ،ميصدرا ،نسبا میان خدا و انسان ،لوگوس ،خلیفا الهی
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مقدمه

هوقو) ،فیلسوف و االهیدان مسلمان و بنیان گوذار حكموا

فیلون اسوكندرانی ( 20( )Philo of Alexandriaقو و

مت الیا اساو او نماینده بنجستا فلسفۀ اسيمی اساو ن ا

–  ) 50فیلسوف ،متكلم و عارف بنجستا یهووی اسوا

فكوون صوودرالمتألهیي نیووز متشووك و متووأثن از عناصوون

اا بن متفكنان ب د و بن بسویار از جنیوانهوا یینوی،

گوناگونی مانند عق و فلسفا ،عنفان و شهوی و آموزهها

فلسفی ،ايمی و عنفوانی توأثین گذاشوتا اسواو او اولویي

وحی و قنآن اسا؛ چنانكا ن ا فكن فیلوون ایوي گونوا

اسی بوی اا یر ن وا فكون فلسوفیاش یر پوی تلفیوق و

بوی؛ البتا انكارناپذین اسا اا آرا ميصدرا نسبا با آرا

وفق یاین فلسفا با ییوي بنآمودو یرحقیقوا او بنیوانگوذار

فیلووون از عمووق و گسووتنیگی و نوووآور هووا بیشووتن

فلسفۀ یینی اساو او یر شك گین فلسفۀ مسویحی و بوا

بنخوریار اسا؛ اما آنچا باعخ شود توا آرا ایوي یو را یر

تبع آن ،فلسفا اسيمی و یهوی نقشی بسزا یاشتا اساو

انار یكدیان قنار یهیم آن بوی اا با وجوی فاصلۀ  17قننوی

اندیشاها فلسفی فیلوون تلفیقوی از عقو  ،وحوی و

بیي آنها ،شباهاها فناوانی بیي آرا و عناصن تشكی یهند

عنفان اساو فیلون بنا نخستیي بار یر انوار عقو  ،البتوا

ن ا فكنیشان وجوی یاری؛ البتا هن مقایسواا بویي آرا یو

بی آنكا از منزلا آن بكاهد ،از منبع ییان یای اونیه اوا

اندیشمند لزوماً بوا م نوا تطبیوق و بیواناننود شوباها و

اسووتنای بووا آن پیشووینا نداشووتا اسوواو او عوويوه بوون آرا

تأثینپذین آن یو از یكدیان یا تأثینپذین یكی از ییاون

فیلسوفان ،با اتاب مقدس و آموزهها پیامبنان عبنانی نیز

نیسا؛ چابسا مقایساهایی اا صنفاً با بیان وجوه اخوتيف

تمسک انیه اسا؛ زینا با تيقی ایي یو منبوع ،مطالوب و

یو ییدگاه یر زمیناا واحد میپنیازندو همچنیي حتی اگون

موضوعات جدید بنا نخستیي بار پدید آمدو بنخوی از

مقصوی از مقایسا ،بنرسی تطبیقی یو ن نیا باشد ،لزومواً بوا

ایي موضوعات عبارتانود از :االهیوات سولبی ،اعتقوای بوا

م نا انطباق آن یو ن نیا نخواهد بویو

لوگوس با مثابۀ صایر اول ،ضنورت وجووی واسوطۀ میوان

یربار فیلون و ميصدرا باید گفا اشتنااات فناوانوی

واحد و اثین ،تأوی اشفی و ذوقی از اتاب مقدس ،امال

بیي ییدگاه ها آنان یر مسال مختلف فلسفی وجوی یاری

یانستي نامتناهی و تأاید بن نامتناهی بووین خودا بونخيف

و یلی ایي مسئلا آن اسا اا عيوه بن مت هدبوین هون یو

ییدگاه افيطون و ارسطو و ووو و فیلوون یر بحوخ خلقوا،

نسبا با یینی آسمانی ،یر مباحخ فلسفی نیوز از فيسوفۀ

ارای آزای و مشوویا االهووی و مسوواللی از ایووي یسووا نیووز

بووزرگ یونووان چووون افيطووون و ارسووطو و بوواخصوووص

ن نات ویژه خوی را یاشتا و بن اندیشمندان اییان ابناهیمی

افيطون متأثنندو نكتا یرخور توجا آن اسا اوا آنوان یر

تأثین بسیار گذاشتا اسا؛ بنابنایي پژوهش یر آثار و افكار

بیان و تبییي مسال فلسفی بوا شودت از اعتقوایات یینوی

فیلووون ،راه را بوونا مطال ووات تطبیقووی یر حوووز اییووان

خوی تأثین گنفتاانود و فلسوفاشوان بوا اصوول و اعتقوایت

ابناهیمی ،یر قلمنو االهیات ،فلسفا و عنفان فناهم میاند

یینیشان آمیختا و ن ا فكن هن یو آنان محو تيقوی

(گندمی)23-21 :1392 ،و ری پوا اندیشواهوا نوآورانوا

آموزهها وحی با فلسفا اسا؛ با همیي سبب فلسفۀ آنان

فیلون یر آثار بسیار از اندیشمندان ب د از او وجوی یاریو

فلسفاا یینی اسا؛ بنابنایي فیلون و ميصدرا هون یو بوا

یر ایي مقالا تيش شده اسا با مقایسا ییدگاه فیلوون یر

امکگنفتي از ییي و فلسفا با تدویي ن ا فكن ع یمی

باب جایااه انسان یر ن ا آفنینش با ییدگاه ميصودرا یر

یسا زیهاندو

ایووي زمینووا ،ریپووا اندیشووا فیلووون یر آثووار ميصوودرا
جساوجو شویو
صدرالمتألهیي شیناز م نوف با ميصودرا ( 1045

با توجا با آنچا ذان شود طونر و مقایسوۀ بخشوی از
ییدگاه انسانشناسانۀ ایوي یو اندیشومند بوزرگ خوالی از
لطووف نیسوواو یر ایامووا ،ییوودگاه فیلووون و ميصوودرا ،یو

جایااه انسان یر ن ا آفنینش از ییدگاه فیلون اسكندرانی و ميصدرا 87 /

فیلسوف بنجستۀ یهوییا و اسي  ،یربار جایاواه انسوان

یر ایي جنبا همانند خدا میشوی (گندمی)312 :1392 ،و

یر ن ووا آفوونینش بیووان شووده اسوواو مسووئلۀ الیوود یر

متي یو اتاب مقدس عبارت اسا از« :رور خدا بوا

مشخصانین جایاواه انسوان یر ن وا آفونینش ،بنرسوی

جسم انسوان یمیوده موی شووی» (سوفن تكوویي)2 : 7 ،و از

نسبا بیي خدا و انسان اسا و من ور از نسبا یر اینجوا،

ییدگاه فیلون ،ایي توصیف از خلقا انسان با شك گیون

رابطۀ وجوی بیي خداوند و انسان اساو

قو عقو انسوان اشواره یاری ()Runia, 1996: 360و او
تأاید بسیار بن جنبۀ عقينی وجوی انسان یاشتا و م تقود

1ـ دیدگاه فیلون اسکندرانی دربارۀ جایگـاه انسـان در

اسا مهم تنیي جزء وجوی آیمی رور و عق اوسوا اوا

نظام آفرینش

تصوین از عق جهانی و یرواقوع نخسوتیي الاوو اسوا

خلقت انسان بر صورت خدا

()Wolfson, 1982: 1/390و

ییدگاه فیلون یربار ماهیا انسان ،اا یكی از اراان اصلی

فیلون با پینو از ناونش افيطوون ،هودف انسوان را

اندیشۀ او با شمار میآید ،اساساً مبتنی بن یو متي از اتاب

شبیا و هماونشدن با خداوند مییاندو چنویي آرموانی بوا

مقدس اسا اا هون یو بناسواس مفهوو فلسوفی یونوانی

یلی رابطۀ بیي تصوین انسان با خدا شدنی اسا و با توجا

یربوار عقو انسوان ،تفسوین شودهانود ( Philo, 1929:

با تواناییها عق تحقق مییابدو انسان یر جنیان اسوب

)Opif, 69و اولیي متي عبارت اسوا از« :انسوان ،بنطبوق

م نفا یربار خداوند اسا اا شوبیا خداونود مویشووی؛

صورت خدا آفنیده شده اسا» (سفن تكوویي)1 : 26 ،و از

البتا با سبب اینكا شناخا ذات خدا یسانایافتنی اسوا،

ییدگاه فیلون ،ایي آیا بدیي م ناسا اا انسوانهوا نوا بون

انسان هیچ گاه یرنهایا نمیتواند ااميً شوبیا خودا شووی؛

حسب جسم یا سطح پاییي رور  -اا شوام شووقهوا و

زینا یر غین ایي صورت ،هماونساز و شبیاشدن تبدی

هیجانها میشوی  -بلكا ازطنیق رور عقلی فناناپوذین ،بوا

با یكیشدن میشوی اا بناساس اص تفكیک بیي خالق و

خدا همانند و شبیا میشوند ()Runia, 1996: 360و
از ییدگاه فیلون ،صوورت خودا یرواقوع هموان عقو

مخلوق ،ناممكي اسا ()Runia, 1996: 360و
از ییدگاه فیلون ،انسان اشنف مخلوقات اسا و نفس

انسان اسا اا نفس انسان را حفظ میاندو بن پایۀ اندیشا

ناطقوۀ ( )Rational part of his soulاو بسویار شوبیا

فیلون اا انسان را عالم صغین مییاند ،هیچ شیئی یر عوالم

آسمان اسا؛ زینا هن یو آنها از پاكتنیي عناصن ی نوی

از عق انسانی با خدا شبیاتن نیسا و بنابنایي ،عق انسان

آتش و عق اندو او بسیار شبیا پدر عالم اسا؛ زینا عق او

با مثابۀ یوک الاله یر یرون انسوان اسوا اوا م قووالت را

تصوین لوگوس اسا و لوگوس الیا مثُ اسا اا شام

ایراك میانود (بنیوا)169 :1954 ،و عقو انسوان هماننود
عقلی اسا اا یر جهان وجوی یاریو عق بوامنزلوۀ نمونوا

مثال عق هم میشوی و خوی حقیقاالحقایق ( The idea
 )of ideasاسا ()Wolfson, 1965: 201- 204و

اولیا و ازلی اا با گونا ا خدا بدن اسا ،همان نقشوی

فیلوون نسوبا انسوان بووا االنوات را همچوون نسووبا

را یر انسان یاری اا حاام بزرگ یر ا جهان ایفا میاندو

منیمک چشم با چشم می یانود اوا بودون آن ،چشوم بوا

با سبب همیي شباها با خداسا اا عق با اینكوا ذوات

رؤیا و اا فلسفۀ وجوی آن اسا و قایر نخواهود بووی؛

و ماهیات همۀ اشیا ییاون را تشوخیص موی یهود ،ذات

با همیي یلیو  ،آفونینش بونا رسویدن بوا غایوا خووی

خویش ناشناختنی اساو بنخی شباها انسان بوا خودا را

(مشاهد جمال رب) ناگزین از یاشتي منیمكی اسوا اوا

با ارای آزای انسان نسبا مییهندو نفس انسان تنها نفسوی

همانا انسان اساو تنها رور آیمی تصوین خدا را بوا خووی

اسا اا از خدا قدرت حناا ارای را یریافا میاند و

یاری و با اوج گنفتي و فناتنرفتي از حكما الهوی و یرك
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م قوالت ،توانایی مشاهد سلطان اع وم را پیودا مویانود

بزرگتنیي نینو واسطا ا خداوند یر جهوان اسوا اوا

()Philo, Opif, 1929: 66و

بخش عقينی جهان و ابزار تجلی خداوند اساو

فیلون یربار ماجنا آفنینش انسان میگوید:

از ییدگاه فیلون ،لوگوس یر تبییي رابطوۀ بویي خودا و

انسان آخنیي مخلوقی اسا اا خداوند آفنید و بوا او

انسان نقش مهمی ایفا میاند؛ زیونا واسوطۀ میوان خودا و

عق یا رور را ارزانی یاشا اا بوامنزلوۀ منیموک چشوم

مخلوقات اساو فیلون بنا پیوندزین ن نیۀ خووی یربوار

اسا؛ زینا منیمک ،چشمِ چشم اساو همۀ چیزها آفنیوده

لوگوس ،با اتاب مقدس ،از متي اتواب مقودس مبنوی بون

شده بوی و اانون با ن م احتیواج یاشواو انسوان ،آخون از

آفنیده شدن انسان بون طبوق تصووین خودا ،ایوي نتیجوا را

هما آمد و با صورت خداوند آفنیوده شودو او نوا از ن ون

میگینی اا من ور از تصوین خدا همان لوگوس اسوا اوا

جسمانی ،بلكا ازن ن روحانی بوا خداونود شوباها یاری؛

مانند مهن بن اشیا زیه می شویو لوگوس نوعی سایا اسا

زینا مهمتنیي جزء آیمی رور و عق اوسا اا تصووین

اا ازسو خدا بن چیزها انداختا میشوی ()L, 10/13و

از عق جهانی و یرواقع ،نخستیي الاو اسا ()Ibid.و

لوگوس رابطا ا خاص با انسوان یاریو لوگووس نوو

یر نااه فیلون ،انسان اشنف مخلوقوات اسوا؛ چوون

اسا و انسان رونوشتی از آن اساو انسان بنا شك یاین

عق الهی اا الاوو خلوق انسوان اسوا ،یرواقوع هموان

با عق  ،لوگوس را با عنوان الاوو یر اختیوار یاریو فیلوون

تصوین خداوند اسا؛ بنوابنایي انسوان تصووین خداسواو

لوگوس را انسان آسمانی یوا انسوان الهوی و ملكووتی نیوز

فیلون میگوید:

می نامودو همچنویي بوا عقیود فیلوون ،لوگووس بواعنووان

روحی اا خداوند یر انسان یمید ،جایااه حواس بووی

«تفسیناننده» ،طنر ها خدا را با انسان اعي مویانود و

و بدیي وسیلا خداوند با او جسم و نفس بخشیدو سوسس

یر ایي منحلا بامنزلۀ پیامبن عمو مویانودو لوگووس اوا

عق را سلطان جسوم قونار یای و ییاون قووا بونا ایراك

نینو بخشواینده یاری ،یر بنابون نیونو مجوازات اننوده،

رنگ و بو و ط م و صدا وووو یر ن ن گنفتا شدندو تصووین

ایفنها را تلطیوف موی انودو لوگووس ،توأثین عنفوانی و

الاووو بسوویار زیبووا بایوود ماننوود آن از زیبووایی و جمووال

رازآلوی بن رور انسان یاری و بن آن نور میتاباند و آن را با

بنخوریار باشد؛ زینا خدا اجمو و اامو و شوام هموۀ

غذا روحی واالیی ،همچون مالد آسمانی تغذیا میانود

زیباییها ظاهن و باطي اسا ()Ibid , 139و

تا یر سایۀ آن بهتنیي زندگی و رشد را یاشتا باشدو انسان
میتواند امیدوار باشد اوا هناوا نانیسوتي بوا نینوهوا

لوگوس و نقش آن در تبیین رابطة بین خدا وانسان

واسطاا خداوند یر جهان ،یر راه شناخا خدا پیشونفا

تجلی علم خداوند و حكما او ،عوالم عقو یوا لوگووس

اند ()Amir, 1996:62-63و

اسوواو لوگوووس واسووطاا اسووا اووا از خداونوود صووایر
می شوی و حلقۀ واسط میان خدا مت ال و جهان یا انسان

اتحاد عرفانی روح انسان با خدا

اسا و یر عیي حال ،نماینده و وای انسان نزی خداسواو

ازن ن فیلون ،اتحای عنفانی میان رور و خودا از یو طنیوق

لوگوس یا عالم عق ناظن و مدین عالم اساو اانون قووا

امكان پذین اسا؛ یكی ،نزول خدا بن رور بشن و ییاون ،

خيق خدا ،لوگوس اسا اا با موجب آن ،ینیا منلی یا

عنوج رور باسو خدا اا یر هن صورت ،یوک موضوو

عالم شهایت با تفصی یرمیآید و تحقق عینی پیدا میاند

توجا را با خوی جلب میاند و آن تنایب تنزیا و تشوبیا

و ن ا عالم و حیات آن حفظ میشوویو ایوي عقو الهوی،

اساو خداوند مت ال از هن مقولاا یر اندیشا بشون منوزه

حاام و مدبن عالم اسا و عالم را هدایا میاندو لوگوس

اساو ایي وجا تنزیهی میآید تا با رور بشن بسیوندی و یر
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خداسا ،نا انسان ،و حواس ،عم یرك

آن مستحی شوی و گاهی رور ،از بهشوا بونیي نیوز اوا

فاع اصلی ف

افيطووون از آن سووخي موویگفووا ،فناتوون موویرویو ایووي

را انجا نمییهند یر ایي تجنبا حالا عنفانی و احسواس

یرحقیقا ،رخدای اسا اا هناا «وحدت میان خودا و

آرامش و قنار یر انسان ایجای میشوی اا باطوور ناگهوانی

انسان» پیش میآیدو وحدت بنیاییي انسان و رور الهی ،یر

آشووكار موویشوووی و سووكن م توودل توصوویف موویشوووی

تجنبۀ عنفانی پن شور رخ می نمایدو انسان بنا رسیدن با

()Twersky, 1977: 502و

ایي وحدت ،با آمایهساز نیاز یاری و باید خویشوتي را از
قید و بندها ینیو رهایی بخشد و خوی را تنك گوید تا

انسان بهمثابة جانشین خدا

بووا خوودا بنسوود و فطوونت خووداییاش را آشووكار انوود

فیلون یر ایامۀ بیان ییدگاهش یربار اتحای حقیقا انسوان

()Winston, 1993: 50-53و

با خدا میگوید :انسان با مدی نفخۀ الهی اوا یر وجووی او

بنا بن سنا یهوی  ،انسان از یو طنیق عشق و تونس

با ویی ا گذاریه شده اسا ،با تسخین زمان و مكان توانوا

با خدا ارتباط مییابدو فیلون تنس را یون عشق مییانود و

می شوی؛ زینا رور یر ذات خوی ،قدرت گستنیگی یاری و

حتی گاه آن را اواميً نكووهش مویانود و یرخوور عووا

جزلی از منشأ خوی ،ی نی خودا اسوا و هوم اوسوا اوا

می یانودو او طنیوق عشوق و محبوا را ویوژ فنزاناوان و

امكان یرنورییدن فاصلۀ عنش تا فنش و رسیدن با مقوا

یانشمندان می شماری اا از عشق زمینی فناتن مویروی ،بوا

قنب پنوریگار را بنا انسان میسن مویانودو فیلوون ایوي

عالم مُثُ میرسود و حتوی فناتون از آن ،خووی را بوا خودا

توانایی را م لول اتحای انسان یر باطي هستی خوی با خودا

مواجا میبیند ()Amir, 1996: 64و

موییانود (Philo, Post, 1929: 165و)و فیلوون م تقود

فیلون راه رسیدن با وحدت را سنمساشدن از شناب
الهووی مووییانوود اووا رور را بووا وجوود موویآوری؛ زیوونا بووا

اسا رور انسان قدرت خدایابی یاری و میتواند با ییدار
خداوند نال شوی ()Copleston, 1969: 205و

رورالقدس پن می شوی و ایي مقصوی با مدی واسوطاهوا و

فیلون با تجنباهایی اشواره یاری اوا از آن بوا سویطن

لوگوس انجا میشوی؛ ی نی هنچنود رور نمویتوانود بوا

رور الهی بن وجوی آیمی ت بین میانود و آن هموان وجود

ذات الهی بنسد ،با لوگووس موی رسود و بوا آن خنسوند

عنفانی اسا اا ش ور نامحدوی خداوند بوا جوا شو ور

میشوی ()Ibid.و

محدوی فنی عم می اند و آیمی یر تصنف الهوی قونار

فیلون یر عبارت هایی از رؤیوا خودا و مكاشوفا نوا

موویگیوونیو یر ایووي حالووا روحووانی ،ناگهووان نووور الهووی

میبنیو همچنیي عبارت «یوستان خدا» را با اار میبونی و

مییرخشد و نوور بشون را تحواالشو ا خوویش قونار

می گوید« :یوستان خدا شایستای ایي امن را یارند اوا بوا

می یهد؛ همچنان اا با غنوب نور الهی ،بار ییان نور طالع

وجوی خدا یا صورت او اا لوگوس مقدس اسا ،م نفا

میشوی (Philo, 1929: Somn , II, 22 232و)و

یابند و پس از آن ،امال ف

خدا را یر ایي جهوان ایراك

انند» ()Philo, Confu, 1929: 20, 97و
ازن ن فیلون ،انسانی اا رور خوی را تزایا انیه اسا،

ازن ن فیلوون ،انسوان پوس از آشونایی بوا نوا اشویا و
جانوران بن آنها تسلط یافا و جانشیي خدا شد (گنودمی،
)317 :1392و او یر ایي باره میگوید:

خداوند را وجوی بحا و بسیط و غنی مویبینودو فیلوون

انسان حاام بن هما چیزها زمینی بویووو خداوند اوار

م تقد اسا با خلسا و جذبۀ عنفوانی اسوا اوا رور بوا

نا گذار اشیا و جانوران را بوا او واگذاشوا؛ اوار اوا

اتحای بوا خودا مویرسود ()Louth, 1983: 25و تجنبوۀ

خدا فنماننوا ،خوی بدان علم یاشا و انسان را با لطوف

عنفانی عبارت اسا از شناخا اینكا انسان فانی اسوا و

خوووی از آن آگوواه اوونی و او را فنموواننوایی گنیانیوود اووا
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می توانسا هنچیز را نا گذاریو پس باید بن همۀ جانوران

رو زمیي قنار یایه اسا؛ زیونا از بویي تموا موجوویات

سلطاا ع یم یاشتا باشد؛ چون خداوند پوس از آنكوا او

عالم ،تنها او م هن جمیع اسوماء و صوفات الهوی اسوا و

را با یقا صورتان انی ،جانشیي خوی و رهبون ییاونان

ساین موجویات هنادا م هن یک یا چند اسوم یوا صوفا

قنار یای و او را شایستا بزرگداشا و مزایا ویوژه خووی

الهی هستندو انسان موجوی اسا اا حقایق عالم أعلی و

انیووو او انسانی مینا ،نایب بزرگ پایشاه منگ ناپذین اسا

اسف یر آن جمع شده و بدیي سبب ،شایستای جانشوینی

و عالیتنیي فنماننوایی بن موجویات زمینوی را یر یسوتان

خداوند یر عالم را یافتا اسا و بوا یلیو همویي منزلوا

خوی یاری ()Runia,1993: 70-74و
2ـ دیدگاه مالصـدرا دربـارۀ جایگـاه انسـان در نظـام
آفرینش
خلقت انسان بر صورت خدا
ميصدرا با تأسی از ابي عنبی (نوک :ابوي عنبوی ،بویتوا:
 ،)106با اشاره با حدیخ نبو مبنی بون «ان اهلل خلوق آی
علی صور النحمي» تصنیح میاند انسان باصورت خودا
آفنیده شده اسا و ایي بیواناننود م هنیوا و جام یوا
نفس انسان بنا اسماء و صفات الهی اساو
ميصدرا انسان را «نسخا الهی» موییانود (صودرالدیي
شیناز )296/5 :1368 ،و ميصدرا می گوید :انسوان اامو
بن صورت «رحمي» خلق شده اسا؛ چنانكوا یر حودیثی
قدسی اا مخاطب آن انسان اسا ،آمده اسا« :مي الحوی
القیو اللی الحی القیو أموا ب ود فو نی أقوول للشویء اوي
فیكون و قد ج لتک الیو تقول للشیء اي فیكون» و ایوي
مقا ویژ انسان ااملی اسا اوا حامو سونل الهوی اسوا

رفیع با امون خداونود ميلكوا یر بنابون او سوجده انینود
(همان)350/5 ،و
جام یا انسان باواسطۀ روحی الهوی اسوا اوا یر او
یمیده شده اسا «ف ذا سویتا و نفخوا فیوا موي روحوی»
(حجن )28 :هناامی اا بدن انسان با حناا جووهن بوا
منحلۀ «تسویا» رسید ،اسوت دای الز را بونا نفخوۀ حوق
مییابد و آنااه رور الهی با همۀ اسماء و صفاتش یر حود
است دای و قوه ،یر تنایب بودن انسوانی جلووه مویانود و
انسان خلیفۀ الهی میشویو خلیفۀ خدابوین امون تكووینی
بنا انسان اسا؛ ی نی یر ن وا هسوتی و یر میوان تموا
موجویات ،هیچ موجوی از ایي امتیاز بنخووریار نیسوا
اا رور الهی با تما اسماء و صفات خوی یر او تجلی اند
(صدرالدیي)308/2 :1366 ،و
تما آنچا یر عالم ابین موجوی اسوا ،یر انسوان نیوز
موجوی اساو یر عالم ابین جوواهن و اعونا

 ،آسومان و

زمیي و ستارگان ،فنشتا و جي و حیوان و غین اینها وجوی

(همان)140/8 ،و انسان و با طنیق اولی ،انسان اام  ،م هن

یاریو نمونۀ تما اینها یر انسان موجوی اسواو ذات انسوان

و منآت حق ت والی اسوا و خداونود یر او ظهوور اونیه

با منزلۀ جوهن و صفاتش اعنا

اسواو سونش بوامنزلوۀ

اساو خلقا انسان از عجالب ابدا و صونع الهوی اسوا؛

آسمان و حواسش ،ستارگان و قلبش ،خورشوید و بودنش،

انسانی اا عالمی اسا شوبیا عوالم ربوانی و جوامع تموا

زمیي اسوا ،اسوتخوان هوایش اووه و قووا ایرااوی اش،

عوالم و نشآت وجوی  ،ذات او بوا تموا اوصواف الهوی

پنندگان و قوا تحنیكیاش ،یرندگاناندو

متصف اسا و انسان اام بنا خدا یر ذات و وصوف و
ف

نمونا و مثال اسا

بنابنایي حقیقا انسان جامع جمیع نشوئات و مناتوب
وجوووی اسووا و موواهیتی ذو مناتووب یاری و هوون لح ووا یر
منتبا خاصی از وجوی اسا و با علا همویي جام وا و

انسان ،خلیفة خدا

م هنیا تا بنا صفات الهی شایستۀ مقوا خلیفوااللهوی

ميصوودرا انسووان را یارا مقووا خلیفووۀ الهووی و جام یووا

شده اساو

مییاندو خدا انسان را اشنف مخلوقات و خلیفۀ خووی بون

انسان همان اسی اسا اا با سواال خداونود مت وال،
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«السا بنبكم» پاسخ «بلی» یای و بار امانتی را پذینفا اوا

خيفا و مسجوییا ميلكا نال میشوی ،میگوید:

زمیي و اوهها از پذینش آن ابا انینودو من وور از امانوا،

هوون صووورتی از صووورتهووا و طبقوواا از طبقووات و

همانا ش ور و آگاهییاشتي و خلیفوۀاهلل یر زمویيبووین و

فنشتاا از فنشتاان مقامی م لو یارند اا نمیتواننود از

مح تجلی اام اسماء و صفات الهی قنارگنفتي اسا اا

آن حد فناتن روند؛ اما انسان اا بوا یلیو ضو ف وجووی

ایي مقا با انسان اام اختصاص یاری (همان)393 ،و

ابتدایی اش بنا پایان و نهایا اار خلق شده اسا ،مقوا
م لو نداری؛ چناناا خداوند میفنماید« :یا اه یثونب ال

تشبه انسان به خدا

و

مقا لكم» (احزاب)13 :

مواری اا تا بدیيجا ذان شد همای با لحاظ قوس نزول

ميصودرا یر توضویح ایوي مطلوب موجووی را تقسوویم

بوی؛ اما یر قوس ص وی هم مناسوباتی بویي انسوان و خودا

میاند با موجوی اا از تما جهات بالف و اسوا و آن

بنقنار می شوی اا با نوعی تبییي انند نسبا و رابطۀ بویي

خداوند ت الی اسا و موجوی اا از ب ضی جهات بالف و

خودا و انسوان اسوا و آن ایووي اسوا اوا انسوان ،م هوون

و از ب ضی جهات بالقوه اسا اا ایي قسم تقسیم میشووی

خداوند ،ب د از وروی با ایي عالم خاای باید همواره بنا

با موجوی اا امكان انتقال نوداری و موجووی اوا امكوان

تشبا هنچا بیشتن با خدا بكوشدو نكتۀ یرخور توجا ییان

انتقال یاری؛ مانند اجسا عنصن اا انتقال آنهوا از صوورتی

یر ایي مبحخ آن اسا اا هدایاگون انسوانهوا بواسوو

با صورت ییان یا با سختی اسا؛ مانند اوهها و فلزات یوا

خداوند و راهبن آنان یر ایي مسین ،مصداق انسان اام یر

با آسانی اسا؛ مانند انسان و حیوان و گیواه و تنهوا انسوان

هن عصن اساو یرواقع حقیقا انسوان اامو  ،یر قووس

اسا اا با ایي حناا بوا ف لیوا توا مویرسود و خلیفوۀ

نزول واسطۀ خلق عالم اسا و مصوداق انسوان اامو  ،یر

خداوند یر عالم میشوی (صدرالدیي)310 /2 :1368 ،و

قوص ص وی واسطۀ رسیدن انسان ها با امال حقیقی شوان

با عقید ميصدرا انسان ،عالم صوغین اسوا؛ چنانكوا

اسا اا همانا تشبا بیشتن با خداوند اساو ناگفتوا نمانود

عالم ،انسان ابیون اسوا (هموان)180/7 ،و او عووالم الوی

یر ایي سین ،روابط عارفانا و عاشقاناا نیز بویي خوالق و

وجوی را سا قسم مییاند :نخسوتیي نشوئا ،عوالم ماییوات

مخلوق و عبد و موال شك میگینی اا یر ایي مقالا مجال

اسا اا حایث و االي و فسایپذینندو نشئا میوانی ،عوالم

تفصی آن وجوی نداریو

صور مقدار اسا اا عالم مثال نا یاری و سوومیي نشوئا

انسان یر ابتدا خلقا یر منتبۀ عق هیوالنی اسواو

عالم صور عقلی و مث مفارق اساو انسان حقیقتی اسوا

یر ایي منتبا او است دای یافتي تما حقایق و البتا رسویدن

اا همۀ ایي عوالم و نشئات باصورت بالقوه یر او جم ند؛

با مقا خيفا الهی یر ملوک و ملكووت را یاری (هموان،

زینا انسان سا مش ن یاری :مش ن حوس اوا مبودأش طبوع

)420/3 :1368و سسس انسوان بوا حناوا جووهن تموا

اسا ،مش ن تخی اا مبدأش نفس اسا و مش ن ت ق اا

است دایها خوی را با ف لیا می رساند؛ ی نوی بوا منتبوۀ

مبدأ آن عق اساو یر ابتدا خلقا ،نفس انسانی بوالقوه،

عقو بالملكووا وعقو بالف و و یرنهایووا ،عقو مسووتفای

یر ایي سا نشئا بویه اساو ميصدرا با استفایه از آیۀ «ه

میرسد (همان)426 :و

أتی علی االنسان حیي مي الدهن لوم یكوي شویئاً موذاوراً»

ميصدرا یر پاسخ با ایي اشكال اا انسانِ آفنیدهشوده

(یهن )10 :توضیح مییهد انسان قب از تحققش یر مكمي

از خاك ،یر ابتودا خلقوا ،وجوویش یرنهایوا ضو ف

امكان بوویه و بنوابنایي ،قوو امواالت را یاشوتا اسوا و

اسا و منتبۀ وجوی اش از تما جواهن عقلی و نفسوانی

یرنتیجوا ،یر اصو وجوووی و امواالتش متحونك اسووا و

و طبی ی نازل تن اسا ،با ایوي اوصواف چاونوا بوا مقوا

با تدریج از مناح ض ف با امال می رسود (صودرالدیي،
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)229-228/9 :1368و

اام  ،جامع تما عوالم عالیا و اتب الهیا و صحف ربانیا

بدیي تنتیب ذات انسان مجموعاا از تموا آنچوا یر

اسا؛ زینا او نسخا و یستنویس عالم ابیون اسوا؛ ی نوی

عالم هسا ،با وجا است دای و قوه یاراسواو هنجنسوی از

بنا رور و عقلش ،اتاب عقلی و بنا قلب ی نی نفوس

اجناس موجویات و هن طبقاا از طبقات و هن عوالمی از

ناطقااش ،اتاب لور محفووظ و بونا نفوس حیووانیاش

عوالم عقلی و مثالی و طبی وی یر ابتودا نواقص و مسوت د

ی نی قو خیال ،اتاب محو و اثبات اسا (همان)296/6 ،و

استكمالاندو با سبب اینكا هن ناقصوی بوا اموال خوویش

ميصدرا با هناا سخي گفتي از مقا «قنب فونال

»

مشتاق اسا و انسان نیز مجموعا نقصوانات اشویا اسوا،

منتباا را با تصوین میاشد اا خداونود یر بنوده تجلوی

مشتاق چیز اسا اا جامع جمیع اماالت باشودو جمیوع

میاند و یر ایي حال ،اف ال حق با عبد اسنای یایه میشوی

اماالت با وجا تا  ،تنهوا یر حوق ت والی موجووی اسوا؛

و انسان حكم خدا را موییابودو همچنویي از منتبواا یوای

بنابنایي حق ت الی بنا م شوقبوین احق اسا و ب ود از

می اند اا یر آن ،خلق یر آینوا حوق ظواهن و حوق یر او

احق ،مجمو عالم ی نی انسان ابین اا مشتم بون م واهن

مستور میشویو او ایي مقا را «قنب نوافو » موینامودو یر

اسما و صفات حق اسا ،مستحق عشق ورزیودن اسوا و

ایي منتبا ،انسان با مدی هما خویش و میزان قنبی اا با

ب د از ایي یو ،چیز جز انسان ی نی همان عالم صغین اا

پنوریگار یافتا اسا ،صاحب سیطنه و امكوان تصونف یر

جمیع مشاعن و قووا را یاراسوا ،مسوتحق

عالم و ییان موجویات و قایر با تسخین عالم میشویو یر

محبوب بوین نیسوا و بنوابنایي یر بویي االنوات بوا جوز

ایي منتبا اسا اا احواالت انسان تنجمان مقوا خيفوا

شخص انسانی چیز موجوی نیسا اا عشق و اشتیاق یر

الهی اساو

بالقوه یا بالف

آیمی بنافونوزی؛ بواطوور اوا قونار و صوبن از او بزیایود
(همان)181-180 /7 ،و

با عقید ميصدرا انسان اام ی نی انسانی اا با نوور
هدایا الهی هدایا یافتا و اشنف مخلوقات اسا و خدا
او را با قنب خووی بنگزیوده و بوا خووی اختصواص یایه

انسان کامل ،واسطة بین خدا و انسان

اساو او انسانی اسا اوا از خداسوا و بواسوو او بواز

مبحخ ییان اا تبییيانند رابطا و نسوبا بویي خودا و

می گونییو انسوانی اوا خداونود ایجوایش را بودون هویچ

انسان اسا ،وساطا یر امون آفونینش اسوا؛ زیونا عوالم

واسطا ا با خوی نسبا یایه و خمینمایۀ جسودش را بوا

وجوی با یلی نقص و ضو ف وجووی اش نمویتوانود از

یسا خوی ساختا اساو بهتنیي ن ما ها ازقبی ت وایل و

خداوند صایر شوی اا وجوی مطلق و امال مطلق اسوا

زیبایی ظاهن و حُسي خلق و عدالا را بوا او عطوا اونیه

و بنابنایي ،وجوی واسطا یر خلقا ضنور میشووی و از

اسا و اناماتی همچون خلقا بن صورت رحمي ،ت لویم

ییدگاه ميصدرا آن واسطا ،انسان اسا؛ البتا نا ایي انسان

اسماء الهی و مقا خيفا الهی و مسجوی ميلكا بوین را

خاای ،بلكا من وور حقیقوا انسوان اواملی اوا از آن بوا

با او اا انسان حقیقی اسا ،یایه اساو ازن ون ميصودرا،

حقیقا محمدیا ت بین میشوی و اولیي مخلوق حق ت والی

انسان اام با منحلۀ عق مسفای رسیده و از عيلق بودنی

و م هن اسم اع م الهی و جوامع جمیوع اسوماء و صوفات

مجوونی شووده اسووا (همووان)463-462/3 :1366 ،و انسووان

خداوند اساو

اام  ،مقا جام یا ابن یاری و باواسوطا آن ،اسوتحقاق

یرحقیقا تما مساللی اا یربوار مقوا خلیفوااللهوی
انسان با طورالی مطنر می شوی ،یر حق انسوان اامو بوا
نحو اتم و اام وجوی یاریو بوا عقیود ميصودرا ،انسوان

خيفا الهی یر زمیي را یافتا اسا (همان)70/4 ،و
انسان اام موجوی اسا اا علو و م وارف را نوزی
حكیم علیم یریافا می اند و با اوشش م نو خوی اي

جایااه انسان یر ن ا آفنینش از ییدگاه فیلون اسكندرانی و ميصدرا 93 /

حق را می شنوی و ب د از اینكا مستمع اي حقیقوی شود،
متكلم میشوی و جوهن ذات او از حداق بوالقوه بوا عقو
بالف

اسا؛ اما مستخلفٌ علیا ی نوی موجوویات عوالم از قبوول
بی واسطۀ فوی

او قاصونندو ن یون ایوي مطلوب یر عوالم

و بسیط میرسد و صاحب شأنی میشووی اوا هون

طبی ا ،مانند واسطا بوین نفس میان عق و طبی ا اساو

وقا ارایه اند ،علو تفصیلی بن نفس او حاضن میشووی؛

عق با واسطۀ نفس ،ف

خوی را یر طبی ا انجا مییهد

بنابنایي او ناطق با علو حقا و متكلم با م وارف حقیقوی

(همان)301 ،و با عبارت ییان ،خيفا انسوان بوا م نوا

میشوی و یر اوي او چیوز جوز تصووین حقوایق غیبوی

غیبا خداوند یا تفوی

مجم بوا صوورت علوو تفصویلی انسوانی و ظواهنانین

سبب اینكا محیط بن هما چیز اسا ،آثار احاطا و قدرتش

ضماین مكون بون صوحیفا نفوس و لوور و خیوال نیسوا

یر نینوها ایراای و تحنیكوی انسوان اامو اوا خلیفوا

(همان 391-390 /4 ،؛ همان)7 /7 :1368 ،و

اوسا ،ظهور می اندو ميصدرا یر تفسین آیا« :انلی جاعو

انسان اام از شافتی ها آفنینش و عجایب خلقوا

فی االر

امن با انسان اسواو خداونود بوا

ِ خلیفۀ» (بقنه ،)30 :ضنورت وجووی خلیفوا را

اساو خداوند او را عالم صغین و شوبیا عوالم ابیون آفنیوده

ایيگونا بیان میاند :سلطنا ذات ازلی و صفات علیا او

اسا؛ با نحو اا مجمو ییان عوالم یر او موجوی اساو

اقتضا میانی اا با ظواهنانین مخلوقوات و محقوقاونین

ذات او موصوف با تما اوصاف جموالی و اموالی ،آثوار و

حقایق و مسخنانین اشیاء ،پنچم ربوبیا را بنافنازیو ایي

اف ال ،عوالم و نشآت و خيلق ،لوور و قلوم ،قضوا وقودر،

امن بدون واسطا محال بوی؛ زینا ذات حق قودیم اسوا و

فنشووتاان و افوويك ،عناصوون و منابووات و بهشووا و یوزخ

مناسووبتی ب یوود بوویي عووزت قلودد و ذلووا حوودوث اسووا؛

اسا و خيصا آنكا انسان اام نموناا از ذات ،صفات و

بنابنایي ،خداوند جانشینی بنا خویش یر تصنف ،والیا

حق ت الی اسا (همان)401-400/4 :1366 ،و

و حفظ و رعایا قنار یایو ایي جانشیي رویی با قلدد یاری

خداوند انسان اام را خلیفا و جانشیي خواص خووی

و از حق استمدای میجوید و رویی با حودوث یاری و بوا

یر رو زمیي قنار یایه اساو خلیفا اسی اسا اا ب د از

خلق مودی مویرسواندو حوق ت والی او را خلیفوا خووی یر

مستخلف عنا واقع میشوی و نالب او اساو صدرالمتألهیي

تصنف ،ساخا و اسوت تما اسماء و صفات خوی را بن

ساالی مطونر مویانود و آن اینكوا خداونود اوا هموواره

او پوشاند و او را انسان نامید؛ زینا او واسوطا اُنوس میوان

حضور یاری و هیچ گاه غایب نیسا ،چاونوا بونا خووی

حق و خلق اسا و حوق ت والی بوا حكوم اسوم «بواطي»،

خلیفا قنار یایه اسا (همان)300/1 ،و

حقیقتی باطنی و با حكم اسم «ظواهن» ،صوورتی ظواهن

ف

اگن انسان را جدا از خداوند تصور انویم و خداونود
را محدوی و متناهی بودانیم ،خيفوا انسوان تصورشودنی

بنا او قنار یای تا بتواند یر ملک و ملكوت تصونف انود
(همان)302 ،و

خواهد بوی؛ اما ذات ازلی و نامتناهی حق محدوی نیسا و

شایان توجا اسا ميصودرا حقیقوا انسوان اامو را

بن هن چیز احاطا یاری؛ چنانكا ذات اقدسش میفنمایود:

واسطا یر خلق و تجلی ماسو می یاند و مصداق زمینوی

«اال انا بك شیء محویط» (فصولا)54 :؛ بنوابنایي فون

انسووان اامو را واسووطا بوویي او خلووق بوون موویشووماریو او

غیبا خداوند ،فن

محالی اسا؛ پس خيفوا بوا چوا

م ناسا؟

می گوید خداوند ب د از خلقا عالم ،خلیفاا از نو بشن
یر ینیا قنار مییهد تا بتواند رابطا و واسطا بیي او و خلق

ميصدرا یر جواب با ایي ساال میگوید :احتیواج بوا

باشد (هموان)401-400 :1382 ،و ایوي واسوطا هموان اوا

خلیفا با یلی نقصان خداوند و قصور یر ف لوش نیسوا؛

انسان اام اسا ،اگنچوا یر ماهیوا انسوانی و از لحواظ

زینا حق ت الی تما هون حقیقتوی و اموال هون موجووی

وجوی طبی ی بشن شبیا ساین انسانها اسا؛ چنانكا ایوي
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آیا بدیي مطلب اذعان یاری« :ق انما انا بشن مثلكم بووحی

جنبۀ روحانی او ناشی مییانود؛ زیونا رور یوا عقو آیموی،

و

تصوین از عق جهانی و نخستیي الاو اسوا و حاامیوا

متص با لور محفوظ و قلوم الهوی اسوا (هموان:1368 ،

آن یر جسم ،بسان حاامیا خداوند بون عوالم اسواو آنهوا

)247 -246/8و

انسان را عالم صغین مییانند؛ چنانكا عالم ،انسان ابین اساو

اللی اهلل» (اهف ،)110 :از بُ د روحوانی ،واسوطۀ فوی

با عقید ميصدرا ،همۀ موجویات یر یو سلسلۀ نزول

هن یو اندیشمند یر آثار خووی بوا ایوي مسوئلا اشواره

و ص وی قنار یارند و سنآغاز ایي سلسلا و اولویي صوایر،

میانند اا انسان باصورتل خدا آفنیده شده اساو هن یو،

عق اول و حقیقا محمدیوا و اسوم اع وم و عقو الوی

ایي سخي را با منابع یینی خوی منتسب مییانندو فیلون آن

اسا (همان)59/5 ،و

را از اتاب مقدس نق میانود و ميصودرا نیوز آن را بوا

با تصنیح ميصدرا ،انسان اام یر ینیا وآخونت ازالً

پیامبن اسي (ص) منتسب مییاند؛ البتا تفاسین و توأویيت

و ابداً سبب ایجای عالم اسا (همان )122-120 ،و اشنف

ارالا شده از ایي عبارت شاید قدر بوا یكودیان متفواوت

موجویات صایره از حق ت الی و یر ابتدا سلسلا اسوا؛

باشد؛ چا ميصدرا ایي عبارت را یر حق انسان اامو بوا

زینا بنطبق قاعد امكان اشونف ،سلسولا از شونیفتونیي

اار میبنی ،اما فیلون باطور ا یربار انسانو

موجوی تا پساتنیي آنها ایاما پیدا میانود (هموان)374 ،و

مهمتنیي مسئلۀ تبییيانند نسبا بویي خودا و انسوان،

با ن ن ميصودرا عقو اول و رور آخون ی نوی «حقیقوا

همانا مقا خلیفااللهی انسان اساو فیلون و ميصودرا نیوز

محمدیا» تنها ذاتی اسا اا یو بار ظهور یافتا اساو یوک

یر آثار خوی بوا ایوي مسوئلا ،اشواره و بوا تفصوی بحوخ

بار یر پایان با یلی تكمی خلق و یوک بوار یر پیشواپیش

انیهاندو

هما تا شوفاعا انودو احاییوخ نبوو « :اول موا خلوق اهلل

فیلون رور انسان را «نفحوۀ الهوی» موییانود و م تقود

نور » و «اول ما خلق اهلل ال ق » اشاره بوا همویي مطلوب

اسا خدا از خوی یر رور آیمی یمیده اسوا و بنوابنایي،

یاری (همان)380 ،و

رور انسان قدرت خدایابی یاری و با ییدار خداونود نالو

پس باطور خيصا باید گفا با عقیده ميصدرا ،نقش

میشووی ()Copleston, 1969: 1/205و ميصودرا نیوز

انسان اامو و خلیفوۀ اهلل یر ن وا خلقوا یر یرجوۀ اول

م تقد اسا انسان م هن تمامی صفات و اسماء الهی اسا

حق ت الی با موجویات ممكي اساو انسان

و ایي جام یا و م هنیا انسان بواواسوطۀ روحوی الهوی

وساطا فی

اام واسطاا اسا بیي خدا و ن ا آفونینش و مجونا

اسا اا یر ایي نو یمیده شده اساو

وجویرسانی حق با خلق اساو او عام با ف لیارسویدن

همچنیي آنان با نقش حقیقا انسان باعنوان واسطا یر

است دایها و مكم نفوس انسانی اساو همچنویي او نوور

خلقووا اشوواره یارنوودو ميصوودرا یر ایووي زمینووا حقیقووا

هدایا الهی اسا و انسانها باواسطۀ او با صناط مستقیم

محمدیا(ص) را اولیي مخلوق و صایر اول مطنر میاند و

یسا پیدا میانند؛ چنانكا خداوند نیز یر قنآن میفنماید:

فیلون با مفهو لوگوس س ی یر تبییي مسئلۀ وساطا یاریو
گفتیم اا ميصدرا با هناا سخي گفتي از مقا «قنب

«یهد اهلل لنوره مي یشاء» (نور)35 :و
فنال

» منتباا را با تصوین میاشد اا خداوند یر بنوده

3ـ مقایسه آرای فیلون اسکندرانی و مالصـدرا دربـارۀ

تجلی می اند و یر ایي حال ،اف ال حق با عبد اسونای یایه

جایگاه انسان در نظام آفرینش

می شوی و انسان حكم خدا را مییابدو همچنیي از منتباا

شباها انسان با خدا نكتاا شایان ذان یر اندیشوۀ هون یو

یای میاند اا یر آن ،خلق یر آینا حق ،اهون و حوق یر او

حكیم اساو فیلون موضوو شوباها انسوان بوا خودا را از

مستور میشویو او ایي مقا را «قنب نوافو » موینامودو یر

جایااه انسان یر ن ا آفنینش از ییدگاه فیلون اسكندرانی و ميصدرا 95 /

ایي منتبا انسان با مدی هما خویش و میزان قنبی اا بوا

اووا او عق و یاریو مهوومتوونیي بُ وود وجوووی انسووان ،مقووا

پنوریگار یافتا اسا ،صاحب سیطنه و امكوان تصونف یر

خلیفاًاللهی اوسا اا هن یو اندیشمند بدان اشواره یارنود و

عالم و ییان موجویات و قایر با تسخین عالم میشویو یر

م تقدند خدا انسان را باصورت خوی آفنیده و خلیفۀ خووی

ایي منتبا اسا اا احواالت انسان تنجمان مقوا خيفوا

بن رو زمیي قنار یایه اساو

الهی اسا (صدرالدیي ،بیتا)142-140 :و

فیلون و ميصودرا ،هوم اب وای را بیوان مویاننود اوا

مشابا همیي رویكونی ،هنچنود نوا بوا يرفوا مباحوخ

تبییيانند نسبا بیي خدا و انسان یر قوس نوزول اسوا و

ميصدرا ،یر آراء فیلون نیز با چشم میخوری و آن هناامی

هم اب ای اا تبییيانند ایي مسئلا یر قوس صو وی اسواو

اسا اا از اتحای حقیقا انسوان و خودا سوخي مویگویود؛

آنان با ایي مسئلا توجا یارند اا انسان ب د از وروی با ایوي

ازایيرو ،انسان با تسخین زمان و مكان توانا میشووی؛ زیونا

عالم خاای باید همواره بنا تشوبا هنچوا بیشوتن بوا خودا

رور یر ذات خوی ،قدرت گستنیگی یاری و جزلی از منشوأ

بكوشد و هدایاگن او نیز یر ایي مسین انسان اامو اسوا؛

خوی ،ی نی خداسا و هوم اوسوا اوا امكوان یرنورییودن

البتا یر تما ایي مواری باید توجا یاشا شاید بیوان آنهوا یر

فاصلۀ عنش تا فنش و رسیدن با مقوا قونب پنوریگوار را

ایي مسال متفاوت باشد؛ اما مسئلۀ مهم آن اسا اا اسواس

بنا انسان میسن میاندو فیلون ایي توانایی را م لول اتحوای

ییدگاه آنان نسبتاً یكسان اسا و مضامیي مشوتنای را بیوان

انسان یر باطي هستی خوی با خدا مییاند ( Philo, 1929:

موویاننوودو یرنهایووا بووا وجوووی  17قوونن فاصوولا ریپووا

Post , 165و)و

اندیشاها فیلون اسكندرانی یر آثار ميصدرا ییده میشویو

فیلون با تجنباهایی اشاره یاری اا از آن با سیطن رور
الهی بن وجوی آیمی ت بین میاند و آن همان وجود عنفوانی
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