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، از االهيات اسالمي تا ابن ميمون
   االهيات يهودي

  ∗يلهادي وكي

  چكيده
پايــان  او در .ي يهــودي اســتهــ حكــيم اال وتــرين فيلــسوف بــزرگابــن ميمــون، 

) مورِه نـووخيم   (الحائرين داللت) راهنماي گمگشتگان (اش، شاهكار ادبي خود      زندگي
و تـأثير فيلـسوفان مـسلمان را بـر          اين كتاب كه به عربي نوشته شده، اهميـت          . را نوشت 

 حاصل دوراني از    ،هاي ابن ميمون    انديشه. دهد روي دستگاه فكري ابن ميمون نشان مي      
در واقـع، ابـن ميمـون       .زيستي فرهنگي بين يهوديان و مسلمانان بـود       متحمل مذهبي و ه   

ترين نمايندگان شـريعت يهـود بـود، هـم از مراجـع فلـسفه                خود يك تنه، هم از بزرگ     
العاده تفكر فلـسفي   ن وسطايي ملهم از يونان، و هم از عوامل اصلي شكوفايي خارق  قرو

  . اسالم در قرن يازدهم و دوازدهمو علمي جهان عرب و
ن در اوج ورا هانديـش ) راهنمـاي گمگـشتگان   (الحـائرين  داللـة ميمون در كتـاب    ابن

ود را در كلـي     هيات يهـ  توانايي خويش است كه علم عرب و اسالم و فلسفه يونان و اال            
 كوشش نگارنده مقاله آن است تا در اين مقـال بـه قـدر               .آورد متضمن مقصود گرد مي   

  .هاي االهياتي ابن ميمون و مقايسه آراي وي با متفكران مسلمان بپردازد وسع به بررسي ديدگاه
، االهيـات   ابن ميمون، االهيات سلبي، صـفات ثبـوتي و سـلبي          : واژگارن كليدي 

   يهودياسالمي، االهيالت

                                                           
  .روه اديان و عرفان دانشگاه آزاد اسالمي واحد شمال تهراناستاديار گ ∗

 23/12/1385:         تأييد20/11/1385: تاريخ دريافت
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ميمـون و در غـرب بـه         بـن   موسـي  يكه در زبان عرب   ) 1135 - 1204( موشه بن مايمون  
هـي و پيـشواي     تـرين فيلـسوف، حكـيم اال       شناخته شده است، بزرگ   ) Maimonides (عنوان

ــان در ــذهبي يهودي ــود م ــم ب ــرن دوازده ــال .  ق ــه در 1135او در س ) Cordoba (قرطب
يهوديـان و   » عصر طاليـي  «سالمي در اوج    ترين مركز يادگيري يهود و فرهنگ ا       بزرگ

هيـات، فلـسفه و پزشـكي     را در االهـا  وزهمـ آاو بهتـرين  . مسلمانان در اسپانيا به دنيا آمـد  
 خانواده او به علّت  فـشار وارده از سـوي موحـدان ، از انـدلس مهـاجرت كـرده،          .دريافت

) Fostat(تات   در فوسـ    را ميمون كـار پزشـكي    ابن   . در قاهره ساكن شدند    1165حدود سال   
تـرين پزشـكان     كند و به زودي پزشك رسمي كاخ سالطين و يكي از محتـرم              مي  آغاز مصر
 القطفي و ابن ابي اصيبعه عقيده دارند كه ابن ميمون در انـدلس در ظـاهر                 .شود اش مي  زمانه

ادعاي مسلماني مي كرد و در باطن يهودي بود؛ امري كه از سوي منتقدان جديـد رد شـده                   
» عزيـز  « مـشهور و پـسرش   » صالح الدين ايوبي  « ميمون در قاهره طبيب دربار      ابن  . است

 سرپرستي يهودي هاي قاهره به او واگذار شد كه تـا زمـان مـرگش در                 1177بود و از سال     
ها حمل و در مـسير        به وصيتش، جنازه وي بر دست     .  عهده دار آن بود    1204قاهره در سال    

و هنوز ضريح محقـر     . دفن شد » طبرية«عبور داده و در      پيموده و به وسيله موسي پيامبر       
او زيارتگاه بسياري از بيماران فقير يهودي در مصر است كه با بيتوته كردن در دهليـز زيـر                   

 .هاي خود شفا طلبند اش در قاهره براي بيماري كنيسه
يـان  او در پا  . آميز است  هاي مذهبي ابن ميمون در تاريخ، بسيار بدعت        تفاسير و يادداشت  

مـورِه  (دعقـر ذزعبـاح      الحـائرين  ةدالل) راهنماي گمگشتگان (اش، شاهكار ادبي خود      زندگي
اين كتاب كه به عربي نوشته شده، اهميت و تأثير فيلسوفان مـسلمان را              . را نوشت ) نووخيم

  . دهد بر روي دستگاه فكري ابن ميمون نشان مي
زيـستي فرهنگـي بـين      ي و هم  دورانـي از تحمـل مـذهب       حاصل   ،هاي ابن ميمون    انديشه

تـرين نماينـدگان     در واقع، ابن ميمون خود يك تنه، هـم از بـزرگ           .يهوديان و مسلمانان بود   
شريعت يهود بود، هم از مراجع فلسفه قرون وسطايي ملهم از يونان، و هم از عوامل اصلي                 

  .ازدهمالعاده تفكر فلسفي و علمي جهان عرب و اسالم در قرن يازدهم و دو شكوفايي خارق
در نيمه دوم سده دوازدهـم   (اهميت اين دوره بزرگ فرهنگي همزيستي فرهنگي كه بعد          

 بـه ارث گذاشـت، در       ا را براي جهان و مسيحيت قرون وسـط        فوايدش) و در سده سيزدهم   
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زاده شدند و هـر دو بـه        ) اسپانيا(كار دو دانشمند برجسته آشكار است كه هر دو در قرطبه            
  : اند زبان عربي نوشته

  ؛ ابن رشد مسلمان.1
  . ابن ميمون يهودي.2

 در اوج توانـايي     وري  هانديـش ) راهنمـاي گمگـشتگان    (الحائرين داللةميمون در كتاب     ابن
هيـات يهـود را در كلـي متـضمن          خويش است كه علم عرب و اسالم و فلسفه يونـان و اال            

  .آورد مقصود گرد مي
  : اند يان درباره او گفتهوي در تفكر يهودي چنان مقام وااليى دارد كه يهود

 ترجمه ;انسالىاست( كسى مانند موسى برنخاسته است) ونابن ميم( تا موسى از موسى
  ).220بهاءالدين خرمشاهى، ص

. هـا فيلـسوف بـود     بـر آن نوفزهيات و طب برجسته و ا     ر ستاره شناسي، اال   دابن ميمون   
 اش، بر مبادي جالينوس  يعلوم پزشكي او بعد از نقد علمي فلسفي مستند به مالحظه شخص           

او روش . سـت مبتني است كه در آن زمان معروفيت مأخوذ از رازي، ابن سينا و ابـن زهـر ا       
 آن را خـوراك سـبك كـه    نادرمـ ختنه را بهبود بخشيد و علّت بواسير را يبوسـت مـزاج و          

همچنين داراي عقايد مترقي در مورد      . دانست ها باشد، مي   قسمت عمده آن متشكل از سبزي     
تـرين تـاليف فلـسفي او         و مهـم   الفصول في الطب  ن كتاب طبي او     مشهورتري. هداشت بود ب

  . استداللة الحائرين

   الحائرينداللةدر باره 
در اين اثر فلسفي كوشيده است بين فلسفه يهودي و ارسطوگرايي اسـالمي              ابن ميمون   

را بـه تجربيـات ذاتـي        اما بينش نبوي     ؛يا به عبارت ديگر بين ايمان و عقل توافق ايجاد كند          
 اهل تورات زمانش از انديـشه علمـي         و در برابر گرايش محافظه كارانه     نفساني تعليل كرده    

امـا عقايـد فلـسفي ايـن        ؛  ان محافظه كار يهودي را برانگيخـت      د كه خشم متكلم   كر  دفاع مي 
 .تصنيف و ديگر آثارش، به رغم عدم اكتفا به آثار ابن رشد، همانند مصنفات ابن رشد است                

. هـاي عربـي متكـي بـود        دانست و مانند ابن رشد به ترجمـه        ابن ميمون زبان يوناني را نمي     
اي وي كه بـا دو       د، عبارت است از نظريه ذره     كر آفرينشي كه بدون اعتقاد به آن ابراز          نظريه

هاي مقدس كه بيان      كتاب  متفاوت بود كه عبارت بودند از نظريه       نظريه ديگر متفكران غربي   
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خداوند همه چيز را آفريده و نظريه ديگر كه ديدگاه فلسفي پيروان نوافالطوني و              داشت   مي
ها را به جز يكي به خط        هاي ابن ميمون همگي به زبان عربي بودند كه آن          كتاب. ارسطو بود 

 و بعـد از آن  شيد كه به عبرانـي برگردانـده شـدند        سپس طولي نك   ؛و حروف عبراني نوشت   
 كه تاثيري فراگير و بلند مدت هر چند در مجموع منحصر بـه              ندشدبرخي به التيني ترجمه     

اي بـود كـه تفكـر         يگانـه وسـيله    ،هاي او تا سده هجـده      كتاب. طبقات يهود و نصارا داشت    
هـا را در گـروه        بقايـاي تـاثير آن     ،داد و منتقدان جديد    ها ارتباط مي   يهودي را به غير يهودي    

و دشـمن او   Albertus Magnus)(اي آلبرتـو مـاگنس   هـ  ابكه در كت چنان؛ كنند ها مالحظه مي دومنيكي
  .شود  مالحظه مي)Kant( و كانت )Spinoza(ي اسپينوزا   و فلسفه)Duns Scitus(دونس اسكوتوس 

 تلقـي   اترين اثر فلسفي يهـود در قـرون وسـط          ، مهم رينئ الحا داللةكتاب  گفتني است كه    
هـاي    بلكه ترجمه  ،را زير سيطره گرفت   كتابي كه نه تنها سراسر جريان فكري يهود         . شود مي

  ان عصر رنسانس را متأثر ساختور ه مدرسي و حتي انديشانفولسي ف،التيني آن

  كالم از ديدگاه ابن ميمون
ابن ميمون معتقد است كه متكلمان مسلمان، ادله كالمي از جهت ادله حدوث عالم را از                

، 1 ج :1974ابن ميمون،   (اند     كرده و يحيي ابن عدي امثال آن دو اخذ       ) 586.م(يحيي النحوي   
كند؛ زيرا شباهت كامل ميـان ادلـه          ماجد فخري از اين قول ابن ميمون حمايت مي        ). 71ص

؛ امـا ظـاهرا     )99 ص :1372فخـري، (بينـد     متكلمان براي اثبات حدوث و انكار قدم عالم مي        
 كـامال   ايراد دانست، چه ايـن كـه علـم كـالم تـا عـصر يحيـي علـم                    نتوان اين نظر او را بي     

  .اي بوده است پيشرفته
هايي كـه     او از بررسي  . ميمون نظر چندان موافقي با روند علم كالم ندارد          در مجموع، ابن  

 قاعده كلـي آنـان ايـن اسـت كـه      :كند هاي متكلمان كرده است، چنين استنباط مي       در نوشته 
ابـن  . نـد ك  طور عـادي خـالف آن را تجـويز مـي            اعتباري به عالم وجود نيست؛ زيرا عقل به       

كند؛ براي مثـال، بـر طبـق          ميمون متكلمان را به پيروي از تخيل در بعضي از موارد متهم مي            
، 1ج: 1974ابـن ميمـون،     (يابنـد     دهند، به حدوث عالم يقين مي       مقدماتي كه خود ترتيب مي    

  :گويد او مي). 187 ـ185ص
 بيزار شدم؛ زيرا هر چه اند نيك انديشيدم، سخت از آن چون من در اين طريقي كه متكلمان رفته

در نظر ايشان برهان بر حدوث عالم است، محل شك و ترديد است؛ چنان كه فالسفه عالم از 
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اند و اگر اين مساله تا اين حد مبهم است،   سال پيش تا كنون در اين مساله اختالف كرده3000
  ).7 ص،5ج: 1995بجنوردي، (توان آن را از مقدمات اثبات صانع دانست؟  چگونه مي

گويد كـه علـوم شـرعي در آغـاز             مي  الحائرين داللة جزء اول از     71ابن ميمون در فصل     
. خواسـتند اسـباب ظهـور اختالفـات را فـراهم سـازند              ميان قوم يهود مدون نبود؛ زيرا نمي      

يهوديان علم توحيـد و كـالم را از متكلمـان اسـالمي معتزلـه فراگرفتنـد و از گـرفتن آراي            
علم كـالم نخـست ميـان    ). 184ـ 183، ص1ج: 1974ابن ميمون، (ند اشاعره خودداري كرد 

مسيحيان پيدا شد؛ زيرا عالمان ايشان، گفتار فيلسوفان را با دعاوي خـود متنـاقض يافتنـد و            
پس از آن كه مسلمانان، تفسير مسيحيان را بـر آراي فيلـسوفان خواندنـد و سـخنان يحيـي                    

بـدين گونـه علـم كـالم ميـان          .  را پذيرفتنـد   نحوي و ابن عدي را در اين باره شـنيدند، آن          
  ).7، ص5ج: 1995بجنوردي، (مسلمانان گسترش يافت 

او كالم را فقط در حوزه بحث و جدل و براي اقناع معتقدان به آن باور ديني كه كالم بر     
. طـور عقلـي اقنـاع كنـد     تواند غير متدينان را به كالم نمي . داند  آن مبتني شده است موفق مي     

اي خاص است و  م، محصور به دفاع از اصول ديني مندرج در متون مقدس جامعه  حوزه كال 
 ،شـود  هـاي عقلـي را شـامل مـي     تـرين پروسـه   ترين و انتزاعي نبايد با حوزه فلسفه كه كامل     

  .)87ص: 1996ليمان، (مخلوط و مشتبه شود 
ن  مقدمـه را كـه از سـوي متكلمـا    12  الحـائرين داللـة  جزء اول    73ابن ميمون در فصل     

 به بيان هفـت برهـاني كـه متكلمـان           74در فصل   . پذيرفته شده، آورده و توضيح داده است      
 ذكـر  75 دليل كالمي بر وحدت خداونـد را در فـصل            5پردازد و     اند مي   براي حدوث آورده  

ميمون بـا تمـام ايـن     ابن. كند  سه دليل كالمي بر نفي جسمانيت خدا را ذكر مي76در فصل  . كند  مي
 بهتـرين راه بـراي اثبـات        ،داللـة ه كالمي سر ناسازگاري دارد و خـود در جـزء دوم             مقدمات و ادل  

  ). مقدمه مشهور ابن ميمون25(كند  وجود، وحدت و غير جسمانيت خدا را از ديدگاهش بيان مي
هاي به اصطالح، ضرور ارسطو را        متكلمان معتقدند از آن جا كه مي توان گزاره         غزالي و 

: گويـد   ابن ميمون مـي   . رود  ها از بين مي      نتيجه ضرورت آن گزاره    غير موجود تخيل كرد، در    
صرف بررسي تخيلي براي فرو ريختن ضرورت يك ادعا و اثبات عدم ضـرورت آن كـافي                 

  .شود نيست؛ زيرا در هر اثباتي به كليات نياز است و درك كليات با عقل ميسر مي
ابتنا بر  . 2اعتماد بر خيال؛    . 1: كند  ابن ميمون در مجموع متكلمان را از سه ناحيه نقد مي          

كـالم  . قدرت ادله در اثبات قطعي نتايج مـوردنظر       . 3ها؛    ها و ادله ديني براي دفاع از آن         پايه
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ـ اهايي را كه      كند كه حتي گزاره     به نظر ابن ميمون، گاهي چنان ضعيف عمل مي          فلـسفي   هدل
ضعيفند كه اصل امكان    مثال، كالم بر حدوث چنان       ؛ براي سازد   مشكوك مي  ،محكمي دارند 

مكان حدوث وجود دارد كنند؛ در حالي كه ادله فلسفي معتبري بر ا       آن را هم محل ترديد مي     
  ).97ص: 1996ليمان، (

  هيات سلبي ابن ميموناال
 دينى يهود، به كار هاي بااز نظر ابن ميمون، الفاظى كه در مورد خداوند در تورات و كت          

هيات اين ديدگاه ابن ميمون ناشى از اال      .  شوند  حمل لغوىرود، نبايد به معانى ظاهرى و        مى
البته در حوزه ذات و     ( هيچ معرفت اثباتى     ،مطابق آموزه ابن ميمون   . ست ا تنزيهى و سلبى او   

االشـتراكى بـا ديگـر        هـيچ مابـه    ، چرا كه خداونـد    ؛ خداوند داشت  ارهبدرتوان   نمى) نه فعل 
حكايـت   د كه در تـورات آمـده، از آن        همه صفات و اسماى خداون    . موجودات جهان ندارد  

بـه اعتقـاد وى هـيچ محمـول يـا وصـفى را              . كه چه هـست    دارد كه خدا چه نيست، نه آن      
 بى يا متفاوت با معناى رايـج آن       توان براى خداوند به كار برد، مگر در معنايى كامال سل           نمى

  ).45ص): دست نوشته (1383كاشفى، (
 به تحليل وى از اوصاف      فقطيمون در اين مقاله،     هاى موسى بن م    به دليل اهميت ديدگاه   

نگاهى   اما مناسب است كه قبل از تحليل ديدگاه وى، نيم          ؛شود وار خداوند اشاره مى    انسان
وصف خداوند در تورات و مسأله تجسيم ميان يهوديان داشته باشيم تا كلمات             به چگونگى   

 . شوديدهابن ميمون بهتر فهم
 وار بـراى خداونـد     الفاظ و عباراتى كه از تفـسيرى انـسان        موسى بن ميمون معتقد است      

هـاى   او بـر اسـاس  ايـن نظـر، بخـش           . معانى ديگر استعاره آورده شـده     حاكى است، براى    
، 30 ـ  27، 25 ـ  18، 16 ـ  6، 4، 3، 1 (داللة الحـائرين هاى جزء اول كتاب  ى از فصلريابس
با جـست و  . اظ اختصاص داده استلفرا به تبيين معانى اين ا) 70 و 66، 48، 45 ـ  36، 33
ابن ميمـون نخـست     . توان ادعا كرد كه او داراى روش واحدى است          مى ها در اين فصل   جو
 سـپس معـانى   ؛ى لغوى كلمه را به كمك آيات ديگر در تورات روشـن كنـد  اد معن كوشي  مي

 تورات،  ها استعمال شده، با استمداد از آيات       حقيقى يا مجازى ديگرى را كه اين لفظ در آن         
بـه دليـل مجـال انـدك بـراى تفـصيل بيـشتر،        . ديتبيين و در آخر معناى مورد نظر را بازگو    

 :كنم هاى او را در تفسير و تشريح دو كلمه گزارش مى اى از ديدگاه خالصه
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مـشترك لفظـى و   » ركـب «موسى بن ميمون معتقد است كه كلمـه  ): سوار شدن (ركوب  
 بـر  ]بلعـام =[و او   «ارپايان است   ن انسان بر چ   ار شد يك معنا سو  : داراى معانى متفاوت است   

 .»االغ خود سوار بود
تـشبيه عجيـب و   خداونـد بـر آسـمان،    » سوار بودن«وى معتقد است كه استعاره آوردن     

 زيرا راكب افـضل از مركـوب بـوده و از نـوع آن نيـست و همچنـين راكـب،            ؛جالب است 
رد و ثالثـاً راكـب از مركـوب جـدا           دا مركوب را به هر صورتى كه بخواهد به حركت وامى         

 است كـه بـه       زيرا او محرّك فلك اعال     ؛خداوند هم، چنين است   .  متصل نيست  بوده و به او   
كـه خداونـد مفـارق از         بر آن  نوفزكند و ا   واسطه حركت آن فلك هر متحركى حركت مى       
 .فلك نيز هست، اين تشبيه بدون وجه شبه نيست

 ولى هر يك از ايـن        كار رفته؛  بهاى ديدن با چشم     عنرأى، نظر، حزى، سه لفظند كه به م       
ى ديـدن بـا چـشم       ا اما رأى، به معن    ؛ك عقل نيز استعاره آورده شده است      سه لفظ براى ادرا   

به .  )121، ص 10: 24خروج،  (»كه اينك در صحرا چاهى است     ) يعقوب(و ديد   « مثل   ؛است
 چـرا كـه     ؛ه ديدن بـا چـشم     نظر ابن ميمون در تمام اين موارد، مقصود ادراك عقلى است، ن           

 ماننـد   ؛كند، آن هم در جهت خـاص و بعـضى از اعـراض آن               جسم را درك مى    فقطچشم  
 .رنگ، ولى خداوند برتر از آن است كه با اين ابزار درك شود

 »و اگـر كـسى بـه زمـين بنگـرد         «: نظر، گاهى به معنى التفات كردن با چشم است، مانند         
  ؛)226، ص8: 12اعداد، (

 ولى اين معنـا بـراى ادراك قلـب نيـز اسـتعاره              ؛ معناى ديدن با چشم است     حزى نيز به  
  )34 ـ 32ص ،1ج: 1974 ،ابن ميمون( »كالم رب به ابراهيم در رؤيا بود«: آورده شده است

  اثبات خدا
برد و از برهـان وجـودي        موسي ابن ميمون در اثبات خدا، روش ارسطويي را به كار مي           

 بـه نظـر وي      .. هسته فلسفي ابن ميمـون اسـت       ،موضوع نبوت . دسينا نيز استفاده مي كن     ابن
 از ايـن رو بايـد       ؛ اما بيان پيامبرانه بدون رمز و تمثيل ميسر نيست         ؛نبي، فيلسوف كامل است   

  .دكرخنان ايشان را تفسير قرار س
ابن ميمون مقدمات متكلمان را در اثبات حـدوث عـالم و اثبـات صـانع و توحيـد او و                     

 مقدمـه   25گاه خـود       آن ؛كند  شمارد و در همه اين مقدمات شك مي         برميجسماني نبودن او    
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برهاني و يك مقدمه فرضي مبتني بر اصل ازلي بودن حركت، در اثبات صانع و مادي نبودن                 
خواهـد    رود كه هر حركتي محرك مي       خالصه برهان او به اين صورت پيش مي       . آورد  او مي 

محرك فلك بايـد  . تواند محرك خود باشد     اما خود نمي   ؛و فلك، محرك تمام حركات است     
  ).8، ص5ج: 1995بجنوردي، (بيرون از آن باشد و نبايد جسم باشد 

  صفات خداوند
كند و فلسفه خـود را بـر آراي ارسـطو            ابن ميمون درباره صفات، نظر متكلمان را رد مي        

  . سازد مبتني مي
  :از ديد وي، براي وصف شيء سه راه وجود دارد

  ليه آن چيز؛يافتن اجناس عا .١
 برشمردن خصوصيات ذاتي آن؛ .٢
 .برشمردن خصوصيات غير ذاتي آن .٣

 پس  ؛جنسي فوق خدا وجود ندارد    . يك از اين طريق قابل وصف نيست        خداوند از هيچ  
؛ بنـابراين، از راه      نه مجمع صـفات    ،خدا واحد كامل است   . از طريق اول قابل تعريف نيست     

وگرنه تعـدد در خـدا پـيش        ( بر ذات است     او فاقد صفات زائد   .  نيست دوم هم قابل وصف   
  . بنابراين سومين راه هم به سوي وصف او بسته است؛)آمد مي

شـوند كـه بـه        كه در كتاب مقدس آمده، چنين توجيه مي        ...صفاتي مانند حي و عالم و       
خدا عالم است؛ يعني جاهل نيست؛ پس ابن ميمـون بـه االهيـات              . صورت سلبي معنا دارند   

شـود انـسان از خـدا     انجامد؛ يعني باعث مي اما سلب صفات به تعطيل مي  سلبي قائل است؛    
جهل به اين معنا كـه      . پذيرد و به يك معنا خير       ابن ميمون اين را به يك معنا مي       . هيچ نداند 

هـا بـه شـناخت او         دانيم درست اسـت؛ امـا بـا افـزودن ايـن نفـي               از چيستي او چيزي نمي    
  ).همان(شويم  تر مي نزديك

توان دانست؛ زيرا گونه وجـود او بـا وجـود ديگـران      ا وجود صرف هم نميحتي خدا ر 
ابـن ميمـون اشـتراك لفظـي        . او يگانه موجودي است كهبه ضرورت وجود دارد       . فرق دارد 

و در اين قول به بعـضي از معتزلـه از جملـه             ) 728،ص1ج: 1996نصر،(وجود را باور دارد     
  . شود معمر نزديك مي

  :داند تراك لفظي را دوگونه ميارسطو الفاظ مقول به اش
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1 .Pure equivocals يعني الفاظي كه نه در ماهيت و نه در هيچ صفتي مشترك نيستند و  
 pros hen equivocals. 2ها در نام است؛ مانند شير نوشيدن و شـير درنـده؛    يگانه اشتراك آن

صدق آن نام است    يعني الفاظي كه در ماهيت نقطه اشتراكي ندارند؛ ولي در صفتي كه علت              
ابن رشد الفاظ مربـوط بـه صـفات خـدا را از نـوع دوم                . مشتركند؛ مانند انسان و تصوير او     

  ).21ص: 1996ليمان ، (شمارد  مي
داند؛ امـا در مـورد خـدا     سينا، وجود را محمول بر ماهيت مي ابن ميمون به پيروي از ابن     

در واقع  . است ود ضرور او  ماهيت خدا بسيط و عبارت از وج      . وجود و ماهيت يكي هستند    
اين قول ابن ميمون براي پرهيز از اين امر است كه با نفي محموالت ماهيتي از خـدا ديگـر                    

  ).34ص: همان(موضوعي براي حمل وجود باقي نماند 
. توان سخن گفت كه داراي عبارات فعلـي هـستند           هايي مي   درباره خداوند فقط با جمله    

هـا را داراي سـاختار منطقـي          گونـه جملـه      ايـن  ر منطق رساله د ابن ميمون در فصل سوم از       
شمارد؛ زيرا عبارات فعلي باعث تكثر در موضـوع           هاي داراي عبارات محمولي مي      متفاوت با جمله  

  ).26ص: همان(شوند؛ پس يگانه راه سخن گفتن از خدا، برشمردن افعال او است  نمي
هيز از انسان وارانگاري خدا بهتر      براي پر : گويد  رود و مي    ابن ميمون از اين هم فراتر مي      

 الحـائرين  داللةاست درباره افعال او هم به صورت سلبي سخن گفته شود؛ البته خود او در                
 شـرحي از   الحـائرين     داللـة دهد؛ بـراي مثـال، در كتـاب دوم            امور ايجابي به خدا نسبت مي     

 و  )36،  29،  10،  3،  54(گويد و نيز      دهد و در كتاب سوم درباره علم خدا سخن مي           خلقت مي 
)32 : III) (30ص: همان.(  

براي عامه و حتي متكلمان، تصور صفات ايجابي براي خدا از آن جهت اشـكالي نـدارد                
در واقع ابن ميمون از عقايـد بـسياري صـرفا          . دهد  كه آنان را به پيروي از شريعت سوق مي        

يكـي  : دو جنبه دارد  در نظر ابن ميمون، هر عقيده       . كند  به سبب ارزش عمليشان حمابت مي     
تـصور خـدا بـه    . جنبه حقيقت و درستي آن، و ديگري جنبه تأثير آن در انجام عملي خاص            

صورت پدر يا پادشاه گرچه نادرست است، اگر فرد را به پيروي بيـشتر از شـريعت سـوق                   
دهد، تصوري پذيرفتني است؛ زيرا پيروي از شريعت، به تدريج شخـصيت فـرد را عـوض                 

د كردن او در زندگي مخلصانه، شـناخت درسـت از خـدا را بـرايش ميـسر                  كند و با وار     مي
سير تاريخي شريعت هم بر اين امر گواه است؛ چه اين كه شريعت االهي در بـدو                 . سازد  مي
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پرسـتي بـه خداپرسـتي     دهد تا از بت ها جهت مي امر عادات گذشته بشري را پذيرفته، به آن      
مه مرسومات و اعمال دينـي و دسـتور دادن بـه            سوق داده شوند و از همان آغاز به ترك ه         

ابن ميمون، پـيش از سـنت       . ارتباط معنوي صرف با خدا و بدون هيچ عملي نپرداخته است          
نه نام مناسب خدا يهوه است و متاثر از فارابى و ابن سـينا،       يگاتوماس، تصريح كرده بود كه      

  .زد ند مىهى را با مفهوم وجود و نيز وجوب و بساطت آن پيواين اسم اال
 ؛غربـى بـود     سنت ميمون در قرن دوازده، رويكرد مشابهى در       كار فيلسوف يهودى، ابن   

 :نويسد  مىالحائرين داللةاو در كتاب . شتناس نيز تأثير گذائيكسى كه بر آكو
 زيرا اثبات شده    ؛كارگيرى صفات ثبوتى در مورد خداوند وجود دارد        خطر بزرگى در به   
 در حقيقت )...حتى اگر در خدا وجود داشته باشد      (نيم تصور كنيم    توا است هر كمالى كه مى    

 بلكه طبق تبيين ما، فقط به همان اسـم ناميـده خواهـد              ؛از همان نوع متصور ما نخواهد بود      
 .در حقيقت، اين امر به نوعى سلب خواهد انجاميد. شد

كـه بـر   موسى بن ميمون مدعى است كه بهترين كار ممكن، صرفاً انكار هر صفتى است           
ترديد يـك گـام بـه فهـم          شما بى «نتيجه اين اجتناب چنين خواهد شد كه        . خدا اطالق شده  

  .»ايد تر شده خدا نزديك
 اين  .سادگى شكست خواهد خورد    كنند كه اين رويكرد كامال سلبى به       برخى اشكال مى  

 آيـد و اگـر هـم چنـين         اى نخواهد داشت كه از عهده فرق نهادن بـر           سخنِ بسنده  ،رهيافت
ـ گوهاى ديگر نظريه خود بـه        سان ديونوسيوسِ دروغين، در بخش     ميمون به  باشد، ابن  ى ا  هن
 .شود آميز، به صفات ثبوتى خداوند همچون بساطت و علم متوسل مى تناقض

  نقد تطبيقي االهيات سلبي ابن ميمون
اين ادعا كه سراسر زبان دينى مشترك لفظى است و بايد نفى شود، ممكـن اسـت مـا را        

گفت كه فيـضان  به پيروي از فلوطين توان   مى. قرار دهددينى اك و در معرض كفر و بى شكّ
هد و نتيجه آن، يك سلسله مراتب هـستى   به تنزلش به پايين و به درون ماده ادامه مى        االهي  

اى  گرايانه فلـوطين، هـيچ واقعيـت جداگانـه         بر اساس تفكر وحدت   . يا زنجيره وجود است   
 نتيجـه  ،شـرّ . ، وجود نداردشود ميپرستى مطرح  گونه كه در دوگانه ه، آنتحت عنوان شرّ فى نفس 

رو،  از ايـن  ؛  شدن به ماده محض و قرار گرفتن در دورترين فاصله از روح محض است              تر نزديك
 .نمايان شده است» اپوفتيك«در نوعى تفكر بدون تصوير يا  صعود روحانى به سوى واحد،
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 از  ،نى به مبناى اصلىِ فلسفىِ كليساى اوليه بـدل شـد          يطومكتب فل در واقع از زماني كه      
نوبه خود شخصيت اصلى فكـرى دركليـساى غربـى تـا             هاى مهمى، آگوستين را كه به      راه

حال، ديگـر منبـع عظـيم تفكـر روحـانى،            درعين. يناس بود، تحت تأثير قرار داد     ئزمان آكو 
وى  .وطين قرارگرفـت تـأثير فلـ    الهيدانى مسيحى بود كـه بـسى بيـشتر از آگوسـتين تحـت             

آريوپاگوس بود كه آثارش تا عـصر نهـضت اصـالح دينـى، بـه                اهل ديونوسيوس دروغين، 
 .را داشتارزش و اهميت كتاب مقدس 

شـده   دليل مرجعيت او اين بود كه مسيحيان متأخر معتقد بودند او همان ديونوسيوس اشاره     
 ؛ اسـت  )34: 17 ،عمال رسـوالن  رساله ا (در كتاب اعمال رسوالن در متن موعظه پولس در آتن           

در قـرن   . كردنـد  ها او را شاگرد پولس و شاهد عينى كليساى اوليه تلقـى مـى              رو، آن  از اين 
به هر حـال، ديونوسـيوسِ       .تار گرف رق سؤال   موردشدت   پانزدهم بود كه چنين اعتبارى به     
 ي اسـما او در كتـاب . هاى گوناگونى به خداوند وجود دارد دروغين اظهار داشت كه نگرش 

 بلكه به   ؛كنند حقيقت وصف نمى   هى خداوند را به    اال يدهد كه چگونه اسما    هى نشان مى  اال
رسـد كـه او ايـن        از طرف ديگر، به نظـر مـى       . خداوند به عنوان علت همه اشيا اشاره دارند       

بـاالترى  ] مقـام [هرچـه بـه   «دهد كـه   او نشان مى. داند روش ايجابى را فرع روش سلبى مى
نوعى فقدانِ  «جا كه سرانجام به      تا آن » شود ه همان ميزان زبان ما محدودتر مى      صعود كنيم، ب  

 راهى كه براى دستيابى به ايـن بـاالترين نقطـه بايـد              .»ل شويم يكامل گفتار و قابليت فهم نا     
 يعنى در خصوص خداوند بايد تمام اصـطالحات را انكـار   ؛است» روش سلبى«دنبال كنيم،  

كنيم  هيات عرفانى نقل مى   ا به طور كامل از كتاب وى به نام اال         نمونه درخور توجهى ر   . كرد
 :دهد كه ويژگى اين رويكرد را نشان مى

افزون بر اين، با صعود به مراحل باالتر، معتقديم كه خدا نـه نفـس يـا عقـل يـا چيـزى             
 و  ، فهـم  منسوب به قوه تخيل، حدس، عقل يا فهـم اسـت و نـه نـوعى عمـلِ اسـتدالل يـا                     

 زيـرا او عـدد يـا نظـم يـا عظمـت يـا                ؛را با عقل وصف يا با فاهمه درك كرد        توان آن    نمى
او غير قابل حركت يا در حـال حركـت، يـا در حـال               . كوچكى يا برابرى يا نابرابرى نيست     

كنـد و    سكون نيز نيست و هيچ قدرتى ندارد و قدرت يا نـور هـم نيـست و زنـدگى نمـى                    
 زيـرا  ؛او قابل فهـم نيـست  . ن هم نيست او جوهر شخصى يا ازليت يا زما.حيات هم نيست 

 نه الوهيت يـا     ؛او نه سلطنت يا حكمت است و نه واحد يا وحدت          . دانش يا حقيقت نيست   
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 زيرا او نه بنـوت و  ؛كنيم اى كه ما اين واژه را درك مى     القدس به گونه   نيكى است و نه روح    
رباره آن معرفـت داشـته      او چيزى نيست كه ما يا هر موجود ديگرى بتواند د          . نه اُبوت است  

 واقع   به اى كه   او را به گونه    ،به مقوله عدم و وجود نيز تعلق ندارد و موجودات هستى          . باشد
عقـل نيـز    . شناسـد   واقع هـستند نمـى      به اى كه  شناسند و او نيز ايشان را به گونه        هست نمى 

ـ   . تواند به او دست يازد تا او را لقب دهد يا بشناسد            نمى ور و نـه خطـا يـا    او نه تاريكى يا ن
 زيرا در حالى كـه ايجـاب        ؛توان اطالق كرد   هيچ سلب يا ايجابى را بر او نمى       . حقيقت است 

توانيم آن را در مورد خـود        بريم نمى  كار مى  يا سلب را براى طبقات وجودى قريب به او به         
وى  زيرا او به واسطه آن كه علت كامل و يگانه تمام موجودات است، فراسـ               ؛كار بريم  او به 

 .ها برتر اسـت  است و به واسطه برترى ماهيت مطلق و بسيطش از همه سلب   ا  ه همه ايجاب 
 .ست اها ها مبرا، و فراتر از همه آن  از همه محدوديت،به عبارتى

نخـست آن كـه ايـن       . توان طـرح كـرد      اظهارنظرهاى متعددى مى   ،درباره اين قطعه ويژه   
هـا   دمى با انكـار كلمـات و مفـاهيم، از آن          آ. قطعه بر شيوه متداول روش سلبى استوار است       

 بلكه دقيقاً به حقيقت و      ؛اعتقادى انجامد و نه بى    گرايى مى  اين كار نه به شك    . رود فراتر مى 
ايـن نكتـه    . شود كه خدا از چنين كلماتى فراتر است        به اين بينش و تجربه واقعى منجر مى       

معنـاى كـاركردى يـا يادآورنـده زبـان           اما صرفاً تكيه بر    حكايت دارد؛ ازنوعى تكيه بر زبان     
مشاهده خواهيم كرد كه حتـى      . شمارد است و هيچ محتواى شناختارى يا وصفى را روانمى        

داند و در عين حال، ايـن        توماس نيز روش سلبى را نخستين گام مهم در فهم زبان دينى مى            
جهى كـه او    تـو  دوم آن كه ما بايد به جامعيت قابـل        . شمارد روش را نيز ناقص و جزئى مى      

نه تنها عبارات سلبى مانند بدى، كـذب        . ، توجه داشته باشيم   گيرد  پي مي روش خود را با آن      
نفـى  ] از خـدا [و عدم واقعيت، بلكه عبارات ايجابى ماننـد نيكـى، حقيقـت و واقعيـت نيـز      

انگيزى بـراى    كه گام شگفت   اند و اين نفى حتى تا حد انكار پدرى و فرزندى به خدا             شده
سوم آن كه بايد به خاطر داشـته باشـيم دقـت و             . رود پيش مى  ،دان مسيحى است   هييك اال 
. شمارد ارزش مى  گيرى اين عبارت، هرگونه رهيافت متضمن معناى شناختارى را بى          سخت

رغم دقتى كه دارد، در پايان در دام حكم صريح و عجيبى گرفتـار               چهارم آن كه نويسنده به    
پردازد كه چرا بايد از اين طريـق در بـاب خـدا سـخن             مى لهأوقتى وى به اين مس    . شود مى

 .كند اى مى اشاره بگوييم، به توضيحات متداول عقالنى درباره رابطه خدا با جهان
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انگيـز اكثـر     دهد، بر عـدم انـسجام حيـرت        جا براى ديونوسيوس روى مى     آنچه در اين  
نچه فردى تجربـه    بسى سخت است كه درباره آ      .كند حاميان روش مشترك لفظى داللت مى     

كالم درباره آن گفتار معنادارى ارائه شـود،   كرده، سخنى گفته يا مطلبى نوشته شود ودر يك      
همـان   بگويـد، وايـن   آن سـخن  حقيقـت دربـاره   توانـد بـه   بدون فـرض آن كـه فـرد مـى       

در حقيقـت، مكتوبـات عرفـانى بـسى گـسترده و            . انكار آنند  ها خواهان  كه آن  است چيزى
نگفتن يـا ننوشـتن    نه پاسخ منسجم، سكوت صرف و هيچيگاشايد  . گرنداغلب بسيار روشن  

توان وصف سلبي داشت و معرفـت ايجـابي فقـط     طور خالصه درباره خدا فقط مي  ؛ پس به    بود مى
مربوط است به تدبير خداوند به عالم وجود و نظام جهـان كـه كاشـف حكمـت االهـي اسـت و                       

  ).499، ص2ج: 1374بدوي، ) (33: بر سفر خروجبنا(همين معرفت را خدا به موسي عطا كرد 
ابـوعلي جبـائي و     . داننـد   هاي گوناگون خدا نمـي      معتزله، صفات االهي را چيزي جز نام      

معتزله به يگانگي ذات و صفات معتقد شدند؛        . ابوهاشم جبائي به معاني بودن صفات قائلند      
  . جدا دانستند اما اشاعره صفات را از ذات

 صفات خدا با صفات بشري در معنا مشتركند با اين فرق كه صفات        غزالي معتقد بود كه   
ابن رشد در پاسخ غزالي به اشتراك       . تر از صفات انساني است      االهي برتر و شديدتر و قوي     

لفظي مشترك الصفه معتقد شد؛ اما ابن ميمون در گامي فراتر از ابن رشد به اشـتراك لفظـي         
كند كه اشتراك معنوي       ميمون چنين استدالل مي    ابن). 24ص: 1996 ليمان،(مطلق قائل شد    

صفات ميان دو چيز مستلزم آن است كه تشابهي ميان آن دو در يك معنا باشد و آن معنـاي                    
  .بايد عرض باشد، نه مقوم ذات مشترك در هر دو

كه صفات مـا      وران عرض بر خداوند نيستند؛ در حالي        صفات خدا به اجماع همه انديشه     
  :گويد وي سپس مي. پس هيچ تشابهي ميان صفات ما و صفات خدا وجود ندارداعراض ما هستند؛ 

فهذا برهان قطعي علي كون هذه االوصاف المنسوبه له ليس بين معناها و معني هذه المعلومه عندنا 
  ).56، ص2ج: 1974ابن ميمون، (. شركه بوجه و ال علي حال و انما الشركه في السم ال غير

يگانه رابطـه ممكـن آن      . دركي ندارد   برقرار كند؛ زيرا از او      ند رابطه توا  انسان با خدا نمي   
  . است كه خدا را هدف عشق خالص و انديشه مخلصانه در ذهن بگيرد

  عليت و فاعليت خداوند
داند و قول متكلمان را كه خدا را فاعـل مـي               ميمون معناي علت و فاعل را يكي مي         ابن

خواهنـد خـدا را علـت         گويد كه اهل كالم نمـي       ند و مي  ك  خوانند، رد مي    نامند اما علت نمي   
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شـود؛ امـا اگـر        بدانند؛ زيرا علت ناگزير از معلول است و اين باعث اعتقاد به قدم عالم مـي               
داللـت   خدا را فاعل بخوانند، چنين محظوري الزم نخواهد آمد؛ زيرا فاعل بودن، بر اختيـار        

 اگـر علـت را بـالقوه بگيرنـد، همـان فاعـل              پذيرد؛ زيرا   اين فرق را ابن ميمون نمي     . كند  مي
، 1ج :1974ابـن ميمـون،     (خواهد بود و اگر فاعل را بالفعل بگيرند، همان علت خواهد بود             

  ).8، ص5ج: 1995بجنوردي، ) (174ص
خدا فعليت محـض و     . خدا علت فاعلي و علت صوري و علت غايي عالم وجود است           

  : ر را اخذ كرده است كهابن ميمون از فارابي اين گفتا. عقل محض است
: 1374بدوي، (انه مادام اهللا ال يعقل اال ذاته فانه هو العقل و العاقل و المعقول في آن معا 

  ).500، ص2ج
هايي خدا    توان دريافت كه ابن ميمون در تحليل        حلبي معتقد است كه به ادله فراواني مي       

دانسته است؛ اما ضـرورتي كـور     » ضرورت«را با قانون طبيعت يكسان قلمداد كرده، و او را           
ابـن ميمـون خـدا را       . ؛ البته بايد اين نظـر را كـامال مـرود دانـست            )538ص: 1373حلبي،  (

  . د و اين نكته از جاي جاي آثار او هويدا استدان موجودي متشخص مي

  علم خداوند
ابن ميمون مانند غزالي نظريه ناهنجاري فيلسوفان مبني بر عدم علم خدا به علوم جزئـي     

ابن سينا معتقد بود كه علم خدا به كليات، قوانين عام منطقي و روابط    . كند  ها را رد مي     انسان
يرد؛ اما اين امر، آشكارا با مـضامين منـدرج در كتـاب     گ  ضرور ميان مفاهيم انتزاعي تعلق مي     

آورد كه خدا خالق ما اسـت و از جملـه،             ابن ميمون چنين برهان مي    . مقدس ناسازگار است  
آفرينـد بايـد مفهـومي از كـاري كـه آن              حواس ما را هم آفريده، و هر كس دستگاهي را مي          

هاي حـسي نـدارد، بـه ايـن معنـا             كه خدا گيرنده    دهد داشته باشد؛ پس اين      دستگاه انجام مي  
او در جايگـاه آفريـدگار جهـان دانـش عملـي      . تواند به امور جزئي علم بيابد  نيست كه نمي  

گونه كه    ها را آن    ها تقدم گرفته و آن      كنند و اين دانش بر آن       امور از دانش او پيروي مي     . دارد
  . هستند، ايجاد كرده است

  . ميان ما و خدا مشترك لفظي استعلم خداوند با علم ما يكي نيست و علم،
گويد كه دانش خـدا، صـفت نيـست؛ امـا در               مي الحائرين  داللةابن ميمون در بخش اول      

  : گويد بخش سوم مي
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اين تناقض شايد به . دانش االهي مانند صفتي داراي شباهت به دانش ما در جايگاه سازندگان است
  ). 734ص: 1996نصر، (ام خود مسأله هفتمين دليل تناقض مربوط باشد، يعني ناشي از ابه

  االهيات تاويلي ابن ميمون
او در جايي كه معناي ظاهري مـتن مقـدس رو در            . ابن ميمون حامي عقل محض است     
انگاري يـا تفـسير تمثيلـي بهـره           آيد از روش نمادين     روي ضروريات قطعي عقل به نظر مي      

( كند    دس از اين روش استفاده مي     هاي كتاب مق    او براي مثال در انسان وارانگاري     . جويد  مي
گويد انسان به صـورت و شـكل          مي) 1/26(جا كه در سفر تكوين        آن). 993ص: 1996كار،    

خدا آفريده شده، منظور، شكل به معناي لغوي نيست؛ بلكه به معنـاي حقيقـت و صـورت                  
ز همچنين مقصود ا  ). 27 – 1/26(نوعيه است و صورت نوعيه انسان، ادراك عقلي او است           

و نيـز جلـوس، معنـاي       ) 33 – 1/32(رؤيت خدا ادراك و نظر عقلي است، نه درك حسي           
استعاري دارد؛ يعني حالت ثابت مستقر و به همين معني است آنچه در تورات درباره خـدا                 

، 1ج: 1974ابن ميمون،   ) (123/1، و   2/4مزامير  (آمده كه او را ساكن سماوات خوانده است         
... . ماتي مانند نزول، صعود و خروج، نيز دست و پا و وجـه و            ، و همينطور است كل    )43ص

دهـد، بـه يكـي از عالمـان يهـود بـه نـام                 ابن ميمون تاويل كلماتي را كه معناي تجسيم مي        
ابـن  (خوانـد     هاي عبراني و سـرياني مـي        دهد و او را دانا به زبان        نسبت مي » انقولوي متهود «

  ). 10 – 9، ص5ج: 1995بجنوردي، ) (63، ص1ج: 1974ميمون، 
هاي كتاب مقدس بيش از گذشتگان پيشرفت كرد؛          ابن ميمون در مورد انسان وارانگاري     

ها را بررسي كرد و توضـيح         دانستند؛ اما او يكايك آن      چرا كه گذشتگان آن ها را استعاره مي       
  ).600، ص7ج: 2000هستينگز، (داد و بر عدم جسمانيت خداوند تاكيد ورزيد 

  هياتي ابن ميمون دين در ديدگاه اال

  شعائر. أ
  : گويد ن ميمون ميبا

حكمت خداي متعالي و لطف آشكار او اقتضا نكرده است كه ابطال و ترك همه انواع عبادات را 
براي ما تشريع كند؛ زيرا اين امر بر حسب طبيعت انسان كه همواره با آن طبيعت مانوس بوده، 

 يك نبي در زمان ما بيايد و مردم را به عبادت خدا ماند كه اين امر به اين مي. ناپذيرفتني است
بخواند و بگويد خدا چنين تشريع فرموده است كه نماز نخوانيد و روزه نگيريد و هنگام بليه 
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گونه عملي؛ پس خداي متعالي آن همه انواع  استغاثة نكنيد و عبادت شما فقط فكر باشد بدون هيچ
خلوقات و امور خيالي فاقد هرگونه حقيقت انجام گيرند، عبادات را ابقا كرد و از اين كه براي م

  ). 32ص: 3ج(برگرداند و متوجه اسم متعالي خويش فرمود 
آيد كه شـعاير را نيـاز و الزمـه فكـر بـشري       هاي ابن ميمون به ظاهر چنين برمي        از گفته 

د؛ داند و دين بدين جهت ناچار است شعاير را ابقا كند؛ يعني شـعاير، موضـوعيت نـدار                   مي
خوب است از او پرسيده شود اگر فيلسوف يا نبي بدون شـعاير بـه آن                . بلكه طريقت دارند  

  ). 37ص: 1996ليمان، (شوند؟  محتوا دست يافت، آيا شعاير از او برداشته مي
  :گويد  ميالحائرين داللةاو در 

ئض انما غايتها ان و اعلم ان هذه اعنمال العبادات كلها كقرائه التوراه و الصاله و عمل سائر الفرا
فان . ترتاض باالشتغال باوامره تعالي عن االشتغال بامور الدنيا كانك اشتغلت به تعالي عما سواه

كنت تصلي بتحريك شفتيك و انت مستقبل الحائط و مفكر في بيعك و شرائك و تقرا التوراه 
 فريضه تعملها بلسانك و قلبك في بنيان دارك من غير اعتبار لما تقراه و كذلك كلما عملت

بجوارحك كمن يحفر حفره في االرض او يتحطب حطبا من الشعراء من غير اعتبار معني ذلك 
فال تظن انك حصلت علي غايه بل تكون حينئذ قريبا ممن قيل . العمل و ال عمن صدر و ال ما غايته

اضه حتي انك قريب من افواههم و بعيد عن كالهم و من هنا آخذ في ارشادك لصوره الري: فيهم
  ).704، ص3ج: 1974ابن ميمون، (تحصيل هذه الغايه العظيمه 

داند، نه پايان آن    پس ميمون، انجام وظايف را بخشي از جريان شناخت هويت االهي مي           
  ).37ص: 1996 ليمان،(

  دين بر حق. ب
او اعتبار جزئي اسالم و مسيحيت را مي پذيرد و معتقد است كه متدينان به اين دو دين                  

هـستينگز،  (در واقع نجات فقط مخصوص دين يهوديـت نيـست           . پرست خواند  ايد بت را نب 
  ).601، ص7 ج:2000

  نبوت در ديدگاه االهياتي اين ميمون
  : اند به اعتقاد ابن ميمون، مردم درباره نبوت سه دسته

كساني كه معتقدند خدا هر كه را مشيتش بدو تعلق گيرد، گرچه جاهل و عامي باشد،       . 1
  . رساند ميبه نبوت 

 بـه   ، خدا بالضروره هر كسي را كه به مرحله كمـال رسـيده باشـد              د كساني كه معتقدن   .2
  . رساند نبوت مي
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رسد كـه      كسي به نبوت مي    فقط گرچه   د از شريعت يهود معتقدن    پيروي كساني كه به     .3
  بلكه بـه مـشيت االهـي       ؛يابد  به مرحله كمال رسيده باشد، اين امر طبق ضرورت انجام نمي          

  ). 32، ص2ج: 1974ابن ميمون، (ابسته است و
اش مبنـي بـر ايـن كـه جهـان،             ابن ميمون در جاي ديگر بر حسب نظريه جهانـشناختي         

ند و ارتبـاط مـنظم و    ك  هاي جزئي نمي   ت و خدا در روند آن دخالت      س كامال علي ا   اي  سامانه
ـ       ،زند  هاي جهان را بر هم نمي       قانونمند پديده  د بـر پايـه پروسـه        معتقد است نبوت را نيز باي
 كمـال قـوه     .1: شـمارد    را براي نبـوت برمـي      عاملدرواقع ابن ميمون سه     . دكرطبيعي تبيين   

 كمال اخالقي كه بـا قطـع تفكـر از جميـع             .2؛  شود  ناطقه كه با تعلم علوم نظري حاصل مي       
 كمـال قـوه     .3؛  شـود   آميز حاصـل مـي      لذات بدني و ازاله اشتياق به امور جاهالنه و شرارت         

 و تابع آن است كه براي عضو حامل اين قـوه، برتـرين مـزاج،                شود  ميله كه به جبلت     متخي
اگر اين عضو ذاتا فاقد مقدار يا وضع يا جـوهر   . ترين ماده حاصل باشد     بهترين مقدار و پاك   

رسـد    براي آن هيچ تدبير و درماني وجود ندارد و چنين شخصي به نبوت نمـي               ،سالم باشد 
كس كه به نبوت رسيده است نيـز دائـم            وان گفت نبوت آن   ن ميحتي  ). 401ص،  2ج: همان(

العاده روحي و عـاطفي بـه تبـع           گر حاالت فوق  ي بلكه در حاالت حزن و غضب و د        ؛نيست
   بنـابراين از ديـدگاه ابـن    ؛)404ص: همان(د  شو تعطيل شده قوه متخيله نبوت نيز تعطيل مي       

اين نظريـه بـا     .  پروسه جايي ندارد   دخالت خدا در اين   .  طبيعي است  اي  ميمون، نبوت پديده  
. ض شده است  ق تنا اردچ  ظاهر  به جا رسد و ابن ميمون اين      ادبيات ديني ناسازگار به نظر مي     

 واقـع بـه طبيعـي        بـه   يعني ابن ميمون   ؛اند  دهكرجا دليل هفتم تناقض را مطرح         اين ،نامفسر
 اما نظر سوم را رد؛اد داعتقا ، فلسفي استاي بودن نبوت و عدم دخالت خدا در آن كه نظريه

  . دشوفايده عملي  كند كه براي متدينان داشته باشد و باعث اقناع آنان براي آن مطرح مي
او . خواهد بدون استفاده از دليل هفتم تنـاقض بـه حـل ايـن تنـاقض بپـردازد                   ليمان مي 

، و تـر خـود را آمـاده    هر نبي بايد پيش. گويد نظر فلسفي با نظر دين نبوت سازگار است      مي
از طريـق دخالـت خـدا بـدين         . ترين درجه اخالقي و عقلي خود را بالفعل كرده باشد           كامل

  ). 56ص: 1996ليمان، (كند  تواند مانع نبوت شود، چنين نمي صورت است كه گرچه او مي
او در هر دو مـورد      . نظريه ابن ميمون درباره نبوت با نظريه او درباره خلقت ارتباط دارد           

گويـد    خود او مي  ). 2/32ج: 1974ابن ميمون،   : مقايسه كنيد با  (رده است   سه نظريه مطرح ك   



 

لي
وكي

ي 
هاد

  

164  

بنـابر نظـر    ). 2/25ج: همـان (شـوند     كه با اعتقاد به خلق از عدم، همه معجزات ممكـن مـي            
. شـود   ارسطو در خلقت، نبوت امري ضرور است كه در صورت وجود شروط حاصـل مـي               

فقط نظر سوم خلقت اسـت  . شود بتني ميم بنابر نظر افالطون در خلقت، نبوت بر اراده خدا        
كه با شريعت سازگار است؛ زيرا گزارش فلسفي، ساختار ضرور واقعيت تحت فلك قمر را               

آميـزد    تواند نحوه عمل موجودات را قطـع كنـد، بـه هـم مـي                با امكان وجود خدايي كه مي     
  ).56ص: 1996ليمان، (

كمـال  . دانـد   ه هر دو را الزم مي     ابن ميمون در نبوت، كمال قوه عاقله و كمال قوه متخيل          
تكامل عقل و خيال بر     ). 404 – 405ص ،2ج: همان( تابع مزاج تام و تمام است        قوه متخيله 

است كه از سوي خداوند بر قوه عاقله و از آن بـر قـوه عاقلـه و متخيلـه انجـام                      » فيض«اثر  
مـا قـوه    شخص يا متخيل هـست يـا نيـست؛ ا         . گيرد؛ اما اصل تخيل قابل تحصيل نيست        مي

هنگامي كه حواس در خوابند، اگر بـر حـسب ميـزان            . خيال  به شدت گرفتار حواس است      
د و همـين امـر      هاي صادقه رخ خواهنـد دا       آمادگي شخص، فيضي بر او فيضان كند، خواب       

ابن ميمون خـواب و نبـوت را از يـك نـوع واحـد               ). 36، ص 2ج: همان(سبب نبوت است    
قصد ابن ميمون در ارتباط دادن نبوت بـه خـواب،           . نددانسته كه فقط در درجه اختالف دار      

خواهـد بـه ايـن نكتـه اشـاره كنـد        ارزش قلمداد كردن نبوت نيست؛ بلكـه مـي   تحقير و كم 
. شود، تحت كنترل فرد نيستند به خـالف تخيـل           تجربياتي كه در خواب و نبوت حاصل مي       

هـايي كـه      بهـاي آشـفته؛ خـوا       هاي صـادقه اسـت نـه خـواب           هم خواب   منظور از خواب  
داري است درباره حوادث آينده كه تا حدي نحوه تغيير جهان از              هاي منظم و جهت     گزارش

  ). 49ص: همان(كنند  يك مرحله به مرحله بعد را منعكس مي
شود و شخص به سرعت دريابد كـه در آينـده             بر اثر فيض، قوه عقلي و خيالي كامل مي        

رسد   هايت، از مقدمات استدالل به نتيجه مي      ن  عقل با سرعت بي   . چه وقايعي رخ خواهند داد    
. نهـد   و قوه خيال اين اطالعات را چونان اطالعات حسي در قالبي صوري و قابل درك مـي                

خواهد اعمال جامعه را در قالبي بريزد كه هدفي خاص را تعقيب كننـد و ايـن بـه          پيامبر مي 
 ارائـه اهـداف كـه بتوانـد بـر           اي از   از طرف ديگر پيامبر در اتخاذ گونـه       . نياز دارد  قوه خيال 

پيـامبر حتـي    . جامعه تأثيرگذار باشد و مردم را به پيروي اقناع كند نيز به خيال نيازمند است              
  . شود مند است و از آن طريق از آينده باخبر مي در بيداري نيز از قوه خيال بهره
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 بـاالتري را  رود و افزون بر كمال قوه عقالني و خيالي، درجـه    ابن ميمون گامي فراتر مي    
بـا كمـك قـوه      » عقـل «به اعتقاد او پيامبر بايد افـزون بـر درك           . دهد  نيز به پيامبر نسبت مي    

را نيز درك كند و از آن طريق، دركـي          » عقل» «حاكم بر » «قانون االهي «پيشرفته عاقله خود،    
عبـادت واقعـي در     . شـود   اين مرحله با عبادت واقعي خدا حاصل مي       . متعالي از وجود بيابد   

  .گذارد عمل عقالني و درك درست از خدا تأثير مي
وحي، پيامي خصوصي و مختص به نبي است و شرط آن اين است كه اعتبار عيني داشته،                 

  ).46ص: همان(نهايت مهم زندگي ديني در جامعه مربوط باشد  هاي بي و به جنبه

   نبوت حضرت موسي 
كـن اسـت    درباره امور سرمدي مم  ابن ميمون با استفاده از اين اصل فلسفي كه هر آنچه          

  :گويد لزوما وجود دارد مي
كم يك فرد انساني داراي  ها ممكن است، پس بايد دست باالترين درجه كمال بشري براي انسان

  ).2/32ج: 1974ابن ميمون، (اين كمال باشد و آن فرد همان حضرت موسي است 
 بودن قوه خيال و فقط بـا  موسي. كند  نبوت حضرت موسي با انبياي ديگر كامال فرق مي        

كـرد كـه    قوه عاقله به نبوت رسيد؛ زيرا قوه ناطقه او بسيار قوي بود و او چيزي را درك مي               
ابـن ميمـون،   (هيچ كس قبل از او درك نكرده بود و پس از او نيز كسي درك نخواهد كـرد          

ــل ). 54، ص1ج: 1974 ــي كام ــسلما     موس ــم م ــه او ه ــدا را دارد؛ گرچ ــرين درك از خ ت
ليمـان،  (هايي در درك صفات االهي دارد كه از بعد جسماني او ناشي شده است                 ديتمحدو
  ).60ص: 1996

آيد كه حضرت موسي چگونه بدون استفاده از قوه خيال بـه اقنـاع                اين پرسش پيش مي   
نيـازي نـدارد؛ زيـرا       در ظاهر پاسـخ آن اسـت كـه موسـي بـه ايـن امـر                . پرداخت  مردم مي 

صداي خدا در كوه طور مـستغني از ادلـه اثبـاتي اقنـاعي بـراي                اسرائيل با شنيدن حسي       بني
  : گويد ابن ميمون به نقل از موسي در واقعه كوه طور مي. وجود خدا و نبوت حضرت موسي بودند

ابن (... ال تخافو ان هذا المشهد العظيم الذي رايتم انما كان كي يحصل لكم اليقين بالمشاهده 
  ).562، ص3/24ج: 1974ميمون، 

ن ميمون فرق اساسي موسي را با انبياي پيشين از آدم گرفته تا نوح و سام و متوشـاح                    اب
و اخنوح و ابراهيم و اسحاق يعقوب و لوي و قوهات و عمـرام، گذشـته از اشتراكـشان در                    

داند كه هيچ يك از آنان نگفته كه خدا مرا فرستاده است و  تلفي وحي خداوندي، در اين مي    
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 و به اعمـال دسـتور    ين و چنان بگويم و شما را از اعمالي نهي فرموده      مرا امر فرموده كه چن    
كرد و بـا ادلـه نظـري          حتي حضرت ابراهيم با آن همه عظمت مردم را ارشاد مي          . داده است 

هـا را پرسـتيد و بـا مـردم عهـد              كرد كه جهان را خدايي است و نبايد بت          برايشان ثابت مي  
كـرد   طاب زيبا و نيكي و احسان، آنان را به خود جذب مـي بست كه فقط خدا را بپرستند و با خ   مي

  ).412، ص2ج: 1974ابن ميمون، (اما حتي يك بار هم نفرمود كه خدا مرا  فرستاده است 
دهـد؛ يعنـي بـه        طور صوري توضيح مي     گفتني است كه ابن ميمون معجرات را مكرر به        

كه ابن ميمون معتقـد     علت اين امر آن است      ). 67ص: 1996ليمان،(صورت حوادث طبيعي    
كند و قانونمنـدي آن را     است خداوند به رغم قدرتش، در عالم تحت فلك قمر دخالت نمي           

  . زند بر هم نمي

  شناختي ابن ميمون  االهيات جهان

  حوادث عالم 
گويند جهان از عدم خلق شـده   عامه كه مي: درباره پديد آمدن جهان سه نظر وجود دارد  

 جهان از ماده اوليه آفريده شده و ارسطو كه معتقد است جهـان              گويند  افالطون كه مي  . است
  ).13، ص2ج: 1974ابن ميمون، (قديم است 

او قـدم و  . كنـد   ابن ميمون، در اين مسأله از نظريه ارسطو مبني بر قدم عالم پيروي نمـي              
 نفي  به نظر او هر تالشي براي اثبات يا       . كند  سرمديت عالم را نهايتا غيرقابل قبول قلمداد مي       

بر اسـاس  . توان براي ترجيح آن دليل آورد      است و فقط مي    قطعي حدوث عالم، امري اشتباه    
اسـت  » ممكـن «. اسـت  ، هم ممكن و هم ارجح     )حدوث(مباني كالمي، نظريه خلق از عدم       

شايد از اين رو كه اگر زماني را در نظر بگيريم كه پيش از آن هيچ تعينـي از تعينـات عـالم                       
شكل نگرفته بود، آن گاه سخن گفـتن از نيازمنـدي تعينـات             ) د بر عدم  از جمله تعين وجو   (

است؛ زيرا با لحاظ اين نظريه فقط علـت مختـار           » ارجح«. دهد  عالم به علت، بيشتر معنا مي     
به عبـارت ديگـر،     . تواند بدون زمينه و آشنايي قبلي، تعينات عالم را پديد آورد            است كه مي  

كـه قـدم عـالم، خـدا را           كند؛ در حالي    االراده اثبات مي  حدوث عالم، خدايي مختار و فاعل ب      
  ).994ص: 1996 ،كار(ند ك اختيار قلمداد مي علت ضرور و بي

كنـد    مشهور است كه ارسطو به نظريه قدم عالم قائل بوده است؛ اما ابن ميمون تاكيد مي               
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اط پندارند، اين نظريه نزد ارسـطو برهـاني نيـست و ارسـطو فقـط نقـ                  كه برخالف آنچه مي   
ابن ميمون بـا ايـن      ). 8، ص 5ج: 1995بجنوردي،  (داند    ضعف آن را كمتر از آراي ديگر مي       

كند تا بگويد كه رد  حدوث عالم، امري برهـاني            تحليل از نظر ارسطو در واقع راه را باز مي         
. اش در اثبات مفاد شريعت موسي مرجح دانـست          توان آن را با توجه به كارايي        نيست و مي  
نكته توجه كرد كه دغدغه اين فيلسوف يهودي در اين مسأله مهم آن اسـت كـه                 بايد به اين    

ابتدا عدم امكان برهان بر اثبات يا نفي آن را نشان دهد تا به اين ترتيب، مساله را خـارج از                     
او به طـور ضـمني بـر        .  ديني بدان بپردازد   –حوزه فلسفه قلمداد كرده، با رويكردي كالمي        

توان برهـان اقامـه كـرد،          موضوعي باب عقل سليم باز است و مي        اين عقيده است كه تا در     
  . رسد؛ بلكه ظواهر شرعي را در صورت مخالفت با برهان بايد تاويل كرد نوبت به شريعت نمي

ادله بسياري هست بر اين كه معتقد باشيم وي نظريه قـدم عـالم را     : گويد  دكتر حلبي مي  
در واقـع   ). 537ص: 1373حلبي،  (ادعا كرده است    انكار نكرده؛ بلكه در واقع آن را آشكارا         

هـاي  كتـاب اسـت كـه            نوعي ابهام دارد و اين ابهام از ويژگـي         الحائرين  داللةاين مسأله در    
در بعضي نقاط همدلي خود را با ارسطو در قدم عالم ابـراز             . تر به ادله آن اشاره كرديم       پيش
كننده شـريعت   كننده معجزات و نابود     يبدارد؛ اما در نقاط ديگري نيز قول به قدم را تكذ            مي
آيا نظر او اين است كه اين مساله فراتر از ادراك ما است و بايد بـه ايمـان متوسـل             . داند  مي

كه اعتقاد به حدوث عالم       سازد مبني بر اين     كه دقيقا معيار پراگماتيستي حقيقت مي       شد يا اين  
  دقيقا حقيقت است؛ زيرا نتايج بهتري به دنبال دارد؟ 

  : گويد مي) 31ص(در رساله حشر 
اگر ما قدم عالم را به صورت آموزه ارسطو بپذيريم يعني همه چيز را در جهان نتيجه قوانين ثابتي 
بدانيم و طبيعت را تغييرناپذير شمرده، قائل به عدم وجود هرگونه امر ماوراي طبيعي شويم، آن گاه 

... اعتقاد شويم آمده باشيم و به همه معجزات بيبايد به ضرورت با بنياد دينمان از در مخالفت بر
  ).67ص: 1996ليمان، (

توان خصوصيات كنوني جهان را به        محور نقد ابن ميمون بر نظريه قدم آن است كه نمي          
پـذيرد و   گويد ماده اول كون و فـساد نمـي       ارسطو مي  بدو خلقت سرايت داد؛ بنابراين وقتي     
ابـن  . دهـد   گيرد، استدالل ناصوابي انجام مـي       يلش مي حاالت اشياء كائن و فاسد را مبناي دل       

دهـد كـه از نيـاز         او در مثالش نـشان مـي      . آورد  ميمون مثال جالبي را براي تفهيم مطلب مي       
قطعي انسان متولد شده به تنفس، تغذيه دهاني، تغوط و حركات دست و پا براي حفظ تـن                 
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طريـق    نسان نيز اثبات كـرد و بـدين       توان وجود همين نيازها را در بدو پيدايي ا          از آفات نمي  
  ).318، ص2ج: 1974ابن ميمون، (دوره جنيني را ناممكن دانست 

  قانونمندي جهان و اصل ابن ميمون 
اي جاري بدانيم كه جايي بـراي         گونه   به نظر ابن ميمون، اگر قانون عليت را در جهان به          

افتد و  اني دين ما به خطر مياراده االهي و دخالت يك موجود ماوراي طبيعي باقي نماند، مب          
از طرف ديگر در مبحث     . شوند  معنا مي   معجزات و اميدهاي مطرح شده در كتاب مقدس بي        

سـازد از     كند كه انبيا را قـادر مـي         نبوت به وجود چنان قانونمندي دقيقي در جهان اشاره مي         
هري ايـن دو    براي اين كه تناقض ظـا     . هاي درستي داشته باشند     آينده خبر دهند و پيش بيني     

اصـل ابـن    «بيان را رفع كنيم، بايد به اصلي اشاره كنيم كه ابن ميمـون اختـراع كـرده و بـه                     
  :گويد او مي. مشهور است» ميمون

ال استدالل بجميع الوجوه من طبيعه الشيء بعد كونه و فراغه و حصوله مستقرا علي اكمل حاالته 
 من حالته في حال حركته علي حالته قبل علي حال ذلك الشيء في حال حركته للكون و ال يستدل

  ؛)317، ص2ج: 1974ابن ميمون، (ان ياخذ في الحركه 
. توان حالت كنوني شيء را به زمان سابق بر وضـعيت اسـتقرارش تعمـيم داد                 يعني نمي 

توضيحي كه در مورد يك جنبه از رفتار جهان مقبول است، به ضرورت درباره رفتار خـود                  
قوانين موجود درون يك سامانه با قوانين خـود سـامانه           . نيستجهان به صورت كل صادق      

در واقع ابن ميمون نظام علي و ضرور ارسطويي را با اين اصل، منحصر              . فرق اساسي دارند  
  . در حوادث جزئي و جهان تحت فلك قمر كرد و جلو تعميم آن به كل جهان را گرفت

كنـد و نظـم و        كند، چنين نمـي   تواند در جهان تحت فلك قمر دخالت          خدا با آن كه مي    
 عقـل،   ؛ از همين رو است كه     )32، ص 3ج: 1974ابن ميمون،   (زند    قانونمندي جهان را به هم نمي     

باخبر شدن از وقايع آينـده نيـز بـه همـين            . قدرت كافي براي شناخت سامانه جهان را دارد       
 فلـسفي   ؛ اما سخن ابن ميمون بـا اصـل        )57 و   52ص: 1996ليمان،  (پذير است     سبب امكان 

اين اصل  . رسد  ارسطويي كه مورد پذيرش خود ابن ميمون هم هست، در تناقض به نظر مي             
مـشائيان خواسـتند ايـن      . يابد  گويد هر آنچه امكان تحقق داشته باشد؛ تحقق و وجود مي            مي

اصل را به همه امور موجود بسط دهند؛ اما ارسطو و ابن ميمون با دقت آن را فقط به امور پايـا و                       
   :نويسد اي به ساموئل بن طبون مي ابن ميمون در نامه. كنند ي مانند انواع مختص ميسرمد
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شود فالن نوع، امكان دارد ضرور است كه ضمن افراد خاصي از آن نوع موجود  وقتي گفته مي
، ديگر كسي حق نخواهد داشت بگويد آن نوع ...شود زيرا اگر هرگز ضمن فردي وجود نيابد

 مثال بگوييم نوشتن امري ممكن است درباره نوع بشر، ضرور خواهد بود كه اگر براي. ممكن است
ها در زماني به نوشتن بپردازند؛ زيرا اگر كسي معتقد باشد هرگز هيچ كسي نخواهد  بعضي از آن

بود كه نويسنده باشد، به اين معنا است كه گفته باشد نگارش براي نوع بشر ناممكن است؛ البته 
.  نخواهد بود اگر براي افراد جزئي به كار رود؛ مانند اين بچه و آن بچه مثالمطلب از اين قرار

  ).58ص: 1996ليمان، (
دخالت خدا در جهان به صورت امري ممكن در يك لحظه . جواب تناقض راحت است   

  ).5ص: همان(يعني همان لحظه اوليه خلقت اتفاق افتاده است 

  اتميسم 
هاي بـدون     به اعتقاد وي، قائل شدن به اتم      .  است ابن ميمون به شدت با اتميسم مخالف      

بعد نه تنها با امتداد اشياي جامد ناسازگار است، بلكه با تثبيـت خـال، كـار اسـباب و آالت                     
  ).983ص: 1996كار،(برد  اي از ابهام فرو مي مكانيك و طبي را نيز در هاله

  عقول عشره
 را با لوازم آن كه اعتقاد بـه عقـول   »احدالواحد ال يصدر عنه اال الو  «ابن ميمون قاعده معروف     

كند و معتقد است كه طبيعيات ارسطو يعتي آنچه او درباره موجـودات               دهگانه است، رد مي   
مبني بر حـدس    » فوق فلك قمر  «هاي او درباره      گفته، درست است؛ اما گفته    » زير فلك قمر  «

  ). 347 – 343، ص2ج: 1974ابن ميمون، (و پندار است و يقيني و برهاني نيست 

  عنايت
شـعور و     او ميان انسان به صورت موجودي ذي      . باره راي خاصي دارد     ابن ميمون در اين   

 كـه معتقـد اسـت        كند؛ به ايـن گونـه       ديگر موجودات فاقد ادراك تفاوتي شگرف ايجاد مي       
گيرد، درست به خالف ارسـطو كـه تعلـق            عنايت االهي به اشخاص و افراد انسان تعلق مي        

دانست؛ اما درباره حيوانـات و امـور طبيعـي او هـم ماننـد                  به انواع منحصر مي    اراده را فقط  
ارسطو معتقد است هيچ حادثه طبيعي از روي قصد واراده نيـست و همـه حـوادث طبيعـي             

اند؛ البته ابن ميمون نتوانسته است به خـوبي از عهـده اثبـات ايـن         تابع علل و اسباب طبيعي    
  ). 9، ص5ج: 1995 به بعد؛ بجنوردي، 532، ص3ج: 1974ابن ميمون، (نظريه برآيد 
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  شناسي  فرشته
گويـد، معنـاي خاصـي را در نظـر             در ظاهر وقتي ابن ميمون از وجود فرشته سخن مي         

يرا در تورات چند جا     وجود فرشته، واقعيت است كه دليل شرعي بر آن وجود دارد؛ ز           . دارد
  .داند  او عقول مفارقه را ملك مي.ذكر شده

  : گويد يك جا مي
ابن ميمون، (. و نص مدرش الجامعه عندما ينام الرجل تتكلم نفسه مع الملك و الملك مع الكروب

شود كه قوه متخيله نيز ملك   يعني از عبارات متن مقدس چنين استنباط مي؛)289، ص2ج: 1974
  . شود و عقل، كروب است خوانده مي

توان ديد و اين امر فقط        ها را نمي    توان شنيد و آن     در حالت عادي، كالم فرشتگان را نمي      
  ).41، ص2ج: 1974ابن ميمون، (پذير است  در مراي النبي يا خواب نبوتي امكان

  مسأله شر
 ،7ج: 2000هستينگز،(وجود، فعليت ندارد    داند چون ضد      او شرور را صادر از خدا نمي      

در نقـد وي     ابن ميمـون  . به نظر رازي جهان جايگاه شر و رنج است         مي دانيم كه   ).601ص
  : نوشته است

هيات ناميده و هذيانات و جهاالت عظيم خود را در رازي را كتابي مشهور است كه خود آن را اال
 بيشتر از خير ،ها است آنچه كه او پنداشته است كه شر در عالم وجود  از ميان آن.آن گنجانيده است

ها  ها و دردهاي دشوار و بيماري جش با رنا است؛ اگر تو راحتي آدمي و لذت او را در مدت راحتي
بيني كه وجود انسان نقمت  ها مقايسه كني، مي  و نكبت ها ها و اندوه ها و بدبختي و زمين گير شدن

  ).42، ص2ج: 1974ابن ميمون، (و شري بزرگ است كه گريبانگير او شده 

  گيري نتيجه
 ه سبب خصومتي كـه در او ب.  ولي در قاهره از دنيا رفت؛ابن ميمون، در قرطبه زاده شد

مـدافعان   ابن ميمون يكـي از .  ناگزيرشد جالي وطن كند،دادند  نشان ميانفولسياسپانيا به ف
كتـاب مقـدس    د تا آراي ارسطو را باوشي او فراوان ك،از طرف ديگر. سر سخت ارسطو بود

ثبـت  تـأثيري م  يناس في المثل از طريق براهينش در اثبات وجود خدا،ئ و برآكو،سازگار كند
مقـدس بـدين    هيات مبتني بـر كتـاب  هاي بين فلسفه و اال اصل كلي او درباره مغايرت. نهاد

اي داللةاسـت  گاه كـه  ي مطلبي روشن است، و آن آنگاه كه تعليم عهد عتيق درباره: قرار بود
نباشـد كـه مـا را بـه      توان در تأييد موضع مخالفت اقامه كرد تا آن پايه قاطع فلسفي كه مي
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بپـذيريم كـه كتـاب مقـدس تعلـيم       ، بايد چيـزي را دراد يرمان از كتاب مقدس واتغيير تفس
 ولـي  ؛عـالم و حركـت را رد كنـيم    ل، بايد رأي ارسطو داير بر قديم بودنا مث؛ برايدهد مي

تـوان بـه     اي از عهد عتيق را نمـي       دارد قضيه  هنگامي كه عقل به روشني و قاطعانه معلوم مي        
اين ديدگاه به طور . تمثيلي به دست داد آن قضيه بايد تأويليمعناي ظاهري آن پذيرفت، از 

 جهـان باسـتان، همخـواني     يهودي برجـسته   فيلسوف، و با تعليم فيلون،خاصي انقالبي نبود
ميمون كه معتقد بودند او دين خـود را بـه    داشت؛ ولي در نظر برخي يهوديان هم قطار ابن

  .ودب مقدار هم زياد ها فروخته است،اين يوناني
زيـستي فرهنگـي بـين       حاصل دورانـي از تحمـل مـذهبي و هم          هاي ابن ميمون    انديشه 

تـرين نماينـدگان     در واقع، ابن ميمون خود يك تنه، هـم از بـزرگ           .يهوديان و مسلمانان بود   
شريعت يهود بود، هم از مراجع فلسفه قرون وسطايي ملهم از يونان، و هم از عوامل اصلي                 

كـر فلـسفي و علمـي جهـان عـرب و اسـالم در قـرن يـازدهم و                   العـاده تف   شكوفايي خارق 
موسي ابن ميمون در اثبات خدا، روش ارسطويي را به كـار مـي بـرد و از برهـان                   .دوازدهم

 هسته فلسفي ابن ميمون است بـه نظـر          ،موضوع نبوت . كند سينا نيز استفاده مي    وجودي ابن 
 از ايـن رو     ؛رمز و تمثيل ميسر نيست     اما بيان پيامبرانه بدون      ، نبي، فيلسوف كامل است    ،وي

صفاتي كه در كتاب مقدس آمده است مانند حي و عالم و             .دكربايد سخنان ايشان را تفسير      
خدا عـالم اسـت يعنـي او جاهـل          . شوند كه به صورت سلبي معنا دارند        چنين توجيه مي  ... 

انجامـد؛     مـي  نيست؛ پس ابن ميمون به االهيات سلبي قائل است؛ اما سلب صفات به تعطيل             
پـذيرد و بـه      ابن ميمون اين را به يك معنا مـي        . شود انسان از خدا هيچ نداند       يعني باعث مي  

دانيم درست است؛ اما با افزودن  جهل به اين معنا كه از چيستي او چيزي نمي. يك معنا خير  
غزالي معتقد بود كـه صـفات خـدا بـا صـفات      . شويم تر مي ها به شناخت او نزديك    اين نفي 

تـر از صـفات       شري در معنا مشتركند با اين فرق كه صفات االهي برتر و شـديدتر و قـوي                ب
ابن رشد در پاسخ غزالي، به اشتراك لفظي مشترك الصفه معتقد شد؛ امـا ابـن                . انساني است 

). 24ص: 1996ليمـان،  (ميمون در گامي فراتر از ابن رشد به اشتراك لفظي مطلق قائل شـد           
كند كه اشتراك معنوي صفات ميان دو چيز مـستلزم آن اسـت               ل مي ابن ميمون چنين استدال   

كه تشابهي ميان آن دو در يك معنا باشد و آن معناي مشترك بايد در هر دو عرض باشد نه                    
كه   وران عرض بر خداوند نيستند؛ در حالي        مقوم ذات؛ اما صفات خدا به اجماع همه انديشه        
  .يان صفات ما و صفات خدا وجود نداردصفات ما اعراض ما هستند؛ پس هيچ تشابهي م
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