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  هاي االهیاتی یهودي جریان
  هاي اسالمی در دورة میانه متأثر از جریان

  *اهللا جاللی سیدلطف

  چكيده
اي است که تاکنون  هاي فکري برجسته داراي گرایشهیات فلسفی یهودي در دورة میانه، اال

هاي فکري اسالمی اسـت. ایـن    متأثر از جریانها،  ورد توجه بوده است. این گرایشکمتر م
از آنها  ها پرداخته شده و اثرپذیري شناسایی این جریانمقاله، با رویکرد تحلیلی و نظري به 

ي اسالمی به شیوة مقایسه و تحلیـل، مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه اسـت.       هاي فکر جریان
ـ   عبارتند از: گرایش کالمی، این پژوهش، هاي  یافته ونی، متأثر از معتزلـه؛ گـرایش نوافالط

متأثر از مکتب نوافالطونی رایج در میان اسماعیلیه؛ گرایش ارسطویی رایج در میان فالسفۀ 
سـالمی، بخصـوص   هاي مختلـف ا  رایج در میان گروهگراي  گرایش نصو  مشائی مسلمان

متأثر ، هاي اساسی اي از اندیشه ، در پارهگرایی مکتب قرائیم گرایش عقلاشاعره و سرانجام، 
ند. هسـت اي دیگر، متأثر از اهل حـدیث   از مکتب اهل رأي در عراق و نیز معتزله و در پاره

یـک  ممکـن اسـت   باشند؛  می ترکیبیهاي  دانان این دوره، داراي گرایش بسیاري از االهی
دو  یـا ، نوافالطـونی یی، یا گـرایش کالمـی و   دو گرایش کالمی و ارسطوداراي رویکري 
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  مقدمه
در ایـن کاربردهـا، معـانی    ، امـا  اهیمـی کـاربرد دارد  بیشتر در سـه دیـن ابر   1،»االهیات«واژة 

، در مسیحیت اسـت. در مسـیحیت،   هشود. بیشترین کاربرد این واژ میگوناگونی از آن قصد 
بـر  شـود،   احث مرتبط با دین را شامل مـی معموالً مقصود از االهیات چیزي است که کل مب

قابـل مقایسـه اسـت. ایـن      سالمیدر فضاي ا» علوم و معارف دینی«این اساس، با اصطالح 
رود، داراي دو معنا و کاربرد متمایز، امـا مـرتبط    که در میان مسلمانان به کار میگاه  آن واژه،

مباحثی است که فقط دربارة خـدا  «در یک کاربرد آن، به معناي  »االهیات«به هم است. واژة 
اسـالمی، بـه    لسـفۀ در این معنا، بخشی از کـالم و ف » .کند و صفات و افعال االهی بحث می

یـا االلهیـات بـالمعنی    ، »االهیـات بـه معنـاي خـاص    «هی آن را گـا االهیات اختصاص دارد. 
در فضاي مباحـث اسـالمی، بـه معنـاي معـارف       ،هنامند. کاربرد دوم این واژ نیز می االخص

بـه همـان اصـطالح مسـیحی نزدیـک      حدودي که تا خاسته از دین است. در این کاربرد، بر
تـر   شود و نسبت به کاربرد نخسـت آن بسـی عـام    شامل مباحث بیشتري می است، االهیات

  نیست. به اندازة کاربرد مسیحی آن. هرچند که دامنۀ وسعت آن، است
مسـیحی، نـوعی نگـرش انتزاعـی و     یـا  فضـاي اسـالمی و   اعم از ، »االهیات«در کاربرد 

واژه، بخشی از مباحث گرایانه نهفته است. در فضاي اسالمی، مورد استفادة نخست این  عقل
در دهد.  گرش انتزاعی و عقالنی شکل میکالمی و فلسفی است که پایۀ اصلی آن را همان ن

به طور ضمنی با است، مجموعۀ معارف برخاسته از دین شامل کاربرد دوم، هرچند االهیات 
دانـش مربـوط بـه امـور     «کـه االهیـات را بـه    که در مسیحیت،  گرش همراه است. چنانآن ن

این دانش را گفتمانی پیوسته و عقالنی دربارة خدا، ذات او، رابطـۀ   2اند، تعریف کرده» هیاال
موضـوعاتی  ؛ داننـد  خدا با انسان و جهان، نحوة انتقال ارادة االهی به انسان و ماننـد آن مـی  

چون مشیت االهی، معجـزات، نمـاز و دعـا، عبـادت، اختیـار، گنـاه، توبـه، مسـئلۀ شـر،          هم
بر این اساس، االهیات در مسیحیت نیـز   3شود. شناسی را شامل می فرشته جاودانگی نفس و

  با همان نگرش انتزاعی و عقالنی همراه بوده است.
مقدسـی و   همچون میراث عظیم کتـاب دالیل گوناگون تاریخی و دینی، به در یهودیت، 

ــر اعمــال، نفــوذ تلمــود و شــریعت  محــوري آن، پراکنــدگی یهــود در  تأکیــد فــراوان آن ب
هاي اساسی یهودیت، داستانی و  نیافته بودن بسیاري از آموزه هاي گوناگون، سازمان سرزمین
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حکایتی بودن متون اصلی این دین و... یهودیان مطالعات و نیروي فکـري خـود را صـرف    
. آنـان  اند اهتمام ورزیدههاي انتزاعی  اند و کمتر به اندیشه مناسک دینی و مباحث فقهی کرده

را از انسان خواستار اسـت و کمتـر   آنها  اند که خداوند انجام اموري بحث کرده بیشتر دربارة
اند که مربوط به تبیین ذات و صفات االهی و چگونگی مداخلـۀ خـدا در    به اموري پرداخته

». االهیـات نـدارد  «امور انسان و جهان است. بر این اساس، بسیاري معتقدنـد کـه یهودیـت    
دیان سنتی و متجدد، به شدت مخـالف کسـانی هسـتند کـه     یهوهر دو همچنین، بسیاري از 

رو، برخی بر این باورند کـه   بسازند. از این» االهیات یهودي« کوشند بر پایۀ منابع یهودي می
  4هرگونه اقدام االهیاتی، اساساً ارتباطی به یهودیت ندارد.

ی اسـت، بـه   قرائن و شـواهدي مبتنـ  ، اي حقایق هرچند بر پارهها،  این ادعاها و مخالفت
طور کامل و مطلق صادق نیست. یک حقیقت انکارناپذیر این است که یهودیت کهن، فاقـد  

واره و در ذات این امر بدین معنا نیسـت کـه یهودیـت همـ    . اما مند بوده است االهیاتی نظام
محور حیـات و اندیشـۀ دینـی    » خدا«فاقد االهیات باشد؛ زیرا از آغاز تاریخ یهودیت، خود، 

مباحـث اعتقـادي   بسـیاري از  انـد.   ه و یهودیان دربارة خدا به تأمل و تفکر پرداختهیهود بود
محـور   رویکـرد شـریعت  عـالوه بـر اینکـه،    گنجنـد.   یهودیت در مقولۀ االهیات یهودي مـی 

ها و مبانی اعتقـادي   تواند استوار و قابل دفاع باشد که بر زمینه نیز در صورتی می 5هالخایی
بـاحثی  تـوان گفـت: در یهودیـت نیـز م     میرو،  ی استوار باشد. از اینو االهیاتی غیر هالخای

انـد.   نهـاده  نمـی  »االهیـات «در روزگار کهن، معمـوالً نـام آن را   االهیاتی وجود دارد، هرچند 
توان گفت: در روزگار کهـن، یعنـی از دورة پـیش از مـیالد تـا دورة اسـالمی،        بنابراین، می

وجـود داشـته اسـت. بـا ایـن حـال، بـر اسـاس         االهیات در یهودیت، بـه صـورت ضـمنی    
بـر همـین مباحـث    » االهیـات «کم از قرن دوازدهم میالدي، واژة  هاي نگارنده، دست بررسی

بـن   موسـی رفته است. بـه طـور مثـال،     میاي از آثار یهودي به کار  اعتقادي و االهی در پاره
 الحـائرین داللـۀ دان یهـودي، در   ترین دانشمند و االهـی  در مقام برجستهم)، 1204(م  میمون

 6نامیـده اسـت.  » العلم االهـی «یا » االهیات«طور مکرر، بررسی مباحث اعتقادي یهودي را  به
در میان یهودیان به صورت فراگیر رواج یافتـه و   »االهیات«هاي اخیر، واژة  همچنین در سده

نگاشـته شـده اسـت.     »االهیـات یهـودي  «ت فراوانی بـا عنـوان   ها و مقاال کتاب. کاربرد دارد
دورة اسالمی، از مرحلۀ ضمنی به  توان مدعی شد که کابرد االهیات در یهودیت بنابراین، می

  .ه استمرحلۀ آشکار تبدیل شد



۲۲      ۱۳۹۰، سال دوم، شماره سوم، تابستان  

آشـکار  یـا  و با عنایت به اینکه االهیات در یهودیت، بـه طـور ضـمنی و    بر این اساس، 
قابـل تحقیـق و   گونـاگون االهیـاتی در یهودیـت،    هاي  ها و طیف یانوجود داشته است، جر

اي در االهیات یهودي شـکل گرفتـه    هاي برجسته بازشناسی است و انواع گوناگون و جریان
توان مباحث، مکاتـب و   میاما به اجمال  7طلبد. تري می مجال وسیعآنها  که بررسی تفصیلی

االهیـات  . وه عمده سنتی و جدید تقسـیم کـرد  هاي االهیاتی در یهودیت را به دو گر نگرش
در  11و االهیـات عرفـانی   10االهیـات فلسـفی،   9االهیـات ربنـی (تلمـودي)،    8کتاب مقدسی،

 13طلـب،  االهیـات اصـالح   12مکاتبی نظیر االهیات روشنگري،. گیرند االهیات سنتی جاي می
قـرار  در االهیـات جدیـد یهـودي    و ماننـد آن،   15سـت یاالهیات فمین 14کار، االهیات محافظه

  گیرند. می
اهمیـت بیشـتري   داراي که االهیات فلسفی یهودي، بخصوص در دورة میانه،  ییاز آنجا

رگذار بوده اسـت، بـر جریـان موجـود در     یثتأهاي االهیاتی یهودي نیز  و بر دیگر گونهاست 
، در درون طیـف  در دورة میانـه شود،  میگونه که مالحظه  شویم. همان این طیف متمرکز می

به طور رسـمی فلسـفی   آنها  هرچند تمامهاي مهمی شکل گرفتند.  هودي، گرایشاالهیاتی ی
بـه  آنهـا   گیري فلسفی نداشتند و چه بسا برخی از ادعاي جهتآنها  کم، همۀ نبودند یا دست

ۀ در دسـت است. در نتیجه، فلسفی بوده آنها  مایۀ همۀ بناما ظاهر با فلسفه مخالف نیز بودند، 
با فلسفه، نه از باب مخالفت با روش و نگرش آنها  گنجند؛ زیرا مخالفت االهیات فلسفی می

ویژة مکاتب فلسفی مـوروثی   ها و مکاتبی خاص، به فلسفی، بلکه از روي مخالفت با دیدگاه
ها تماماً در میان دانشمندان یهـودي مقـیم در    ، این گرایشحالهر به از یونانیان بوده است. 

هـا و رویکردهـاي    از اندیشـه آنهـا   همـۀ آشـکارا  غرافیایی مسلمانان شکل گرفته و قلمرو ج
نگاهی اجمـالی بـه   ابتدا . بر این اساس، در اند بودهموجود در جهان اسالم در آن عصر متأثر 

بـه بررسـی   افکنـد. سـپس،   هاي مهم در االهیات فلسـفی یهـودي خـواهیم     ها و دوره مؤلفه
هـاي   از جریـان آنهـا   هیات یهودي در دورة میانه و اثرپـذیري هاي اصلی مرتبط به اال جریان

  فکري اسالمی، خواهیم پرداخت.

  االهيات فلسفي يهودي
، االهیات فلسفی ترین جریان االهیات یهودي هاي اصلی االهیات یهودي و مهم از گونه یکی

گـر  تمـایز آن از دی موجب داراي سه مشخصۀ بارز است که  ،است. االهیات فلسفی یهودي
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منـد   سـاختار نظـام  . شود. این سـه مشخصـه عبارتنـد از: الـف     هاي االهیات یهودي می گونه
پردازانۀ  موضع دفاعیه. محتواي مستدل و آمیخته با استدالل و روش فلسفی؛ ج. االهیات؛ ب

وصـیت  هاي وارده بر عقاید و باورهاي یهودي. بنـابراین، خص  آن در برابر شبهات و پرسش
این است که هم موضوعات االهیاتی و هم نظـام االهیـاتی   لسفی یهودي، برجستۀ االهیات ف

  پردازانه همراه است.  هم با رویکرد فلسفی و دفاعیه. را در خود دارد
جایگاه داراي در مباحث بنیادي و اساسی تفکر یهودي، االهیات فلسفی رسد،  به نظر می
تعبیـر  » فلسـفۀ یهـودي  «که در مـوارد بسـیاري از آن بـه     ،این االهیات فلسفیبرتري است. 

بـر همـین اسـاس، االهیـات فلسـفی      سه مقطع تاریخی برجسته بوده است.  شود، داراي می
  ه عبارتند از:رکنند. این سه دو یهودي را به سه دوره تقسیم می

  مآبی (اواخر قرن دوم قبل از میالد تا میانۀ قرن اول میالدي)؛ دورة یونانی. 1
دورة میانه (از قرن نهم میالدي و قرن سوم هجري تا حدود قـرن پـانزده مـیالدي و    . 2

  قرن هشتم هجري)؛
  دورة مدرن (از قرن هیجده به این سو).. 3
که همزمان با رشد علـم و فلسـفه در جهـان اسـالم     هاي فوق، دورة میانه،  ز میان دورها

تـرین دوره   ي، پربـارترین و جـامع  پژوهشگر االهیـات یهـود   16،آرتور هایمناست، به تعبیر 
که ي، توان گفت: در حقیقت، االهیات فلسفی یهود دیگر، میعبارت به  17تاکنون بوده است.

زبان یهودي و مرتبط با فضاي اسالمی است،  دان عرب آغاز رسمی آن از قرن نهم و با االهی
هـاي   نقش تصحیحی نسبت به عقاید پیشین یهـودي و نقـش تأسیسـی نسـبت بـه جریـان      

ضـامن بقـاي فکـري یهودیـت در ادوار     دارد. همین امـر،  برجستۀ فکري بعدي در یهودیت 
هـاي برجسـتۀ فکـري یهـودي در عصـر       ها و جنبش بخش اندیشه بعدي تاریخ یهود و الهام

  مدرن و دوران معاصر است.
هاي فلسفی و کالمی در جهان اسـالم،   هاي میانه، همزمان با رشد علم و اندیشه در سده

هاي اسالمی نیز با اثرپذیري از این فضا، با تکیه بر منـابع   متفکران یهودي ساکن در سرزمین
هاي اسالمی و یونانی رایج در میـان   ها و اندیشه مقدسی و تلمودي و استفاده از آموزه کتاب

االهیـات  گفـت:  تـوان   مند و مهمـی را تولیـد کردنـد. مـی     هاي نظام آثار و اندیشه مسلمانان،
که بتوان حقیقتاً نام االهیـات بـه معنـاي فنـی     یافتۀ آن،  مند و تشخص مفهوم نظام یهودي، به
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کلمه را بر آن نهاد، با همین االهیات فلسفی در دورة میانه تولـد یافـت. ایـن امـر، حقیقتـی      
نویسـندة  ، سارا استرومسـا به عنوان نمونه،  18یهودي به آن اذعان دارند.است که نویسندگان 

  نویسد: معاصر یهودي، می
مند یهودي در سایۀ اسالم و عمدتاً به زبان عربی تحقق یافت. پـیش از   رشد االهیات نظام

منـد   گونه االهیات عقلی نظام ، هیچفیلونهاي اسالمی، به استثناي تفکر  غلبه و کشورگشایی
گونه تداوم مستقیمی در تفکـر   اندیشۀ] فیلون، هیچیهودیان پدیدار نشد. [از سویی،  توسط

یهودیت در اواخر دورة باستان، از دیگر انواع ادبیات براي ابراز مقاصد و . یهودي نداشت
تنهـا بعـدها و بـه     ،مند عقالنی یهودیت بردند. تفکر نظام االهیاتی خود بهره می يها دغدغه

  19ورود و جذب گستردة یهودیان در فرهنگ عربی، شکل گرفت.مثابۀ بخشی از 
که تبیین تدوین و منتشر کنند هایی را  دانشمندان یهودي در دورة میانه توانستند آثار و کتاب

کـه  هـاي قبـل،    شود. به خالف دوره محسوب میو ارائۀ مستدل و منسجم اعتقادات یهودي 
کردنـد، در ایـن دوره    اکتفـا مـی   لمـود تنویسندگان یهـودي بیشـتر بـه شـرح و حاشـیه بـر       

ایـن آثـار،   در ت عقاید یهودي به نگارش درآوردنـد.  نویسندگان یهودي، آثاري را با محوری
هـاي   دیـدگاه ز مسائل دینی مشخص بود. در تلمـود،  نویسندگان نسبت به بسیاري ا ،مواضع

حـداکثر  نویسـندگان تلمـودي   شـد.   هاي متفاوت مطرح مـی  ا و روایته مختلف و حکایت
افزودند. در این میان، آنچه که بـیش از هـر چیـز     میآنها  هایی بر کردند، حاشیه کاري که می

اما هرچند که خالی از ارزش علمی نبود، در حاشیه بود. این امر، کرد، حاشیه  خودنمایی می
 شد کـه  هایی مطرح می بسیاري دیدگاه. در مواقع، شد مند عرضه نمی اي نظام نظریه و اندیشه

امـا در   20حتی توجیه عقالنی نیز بـراي آن میسـور نبـود.   . تنها بر پایه سنت مقبولیت داشت
آورند که با محوریـت    توانستند آثاري پدیدسو،  دانان فلسفی یهودي از یک الهیدورة میانه ا

هـاي کالمـی و    ص کتـاب نظـم و سـیاق مخصـو   ، داراي موضـوع،  عقاید استداللی یهـودي 
توانست در موارد بسیاري دفاعی عقالنـی از عقایـد یهـودي بـه      میرو،  از ایناستداللی بود. 

هـاي عقلـی بـراي برخـی عقایـد ارائـه        کم توجیه در موارد بسیاري دیگر، دست. دست دهد
از سویی دیگر، حتی نسبت به آثاري که در این دوره در شرح کتاب مقـدس عبـري   . شد می

لسـفی و عقالنـی مبتنـی بـر مبـانی فکـري       یا تلمود پدید آمد، نیز این شروح، با رویکـرد ف 
خصـوص بـر سـفر پیـدایش     اي کـه ب  شروح عدیـده شد. در این دوران،  تري ارائه می ممحک

تورات نگاشته شد، داراي رویکرد فلسفی و با هدف تبیین نظریۀ خلقـت عـالم بـر اسـاس     
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یر نمونـه، یکـی از ایـن تفاسـیر، تفسـ     بـراي  نظریۀ حدوث و امکان و امثال آن تدوین شد. 
تفسیر کتاب به زبان عربی و با عنوان سفر پیدایش تورات است. این کتاب،  بر سعدیا گائون

سـالۀ خـود مـورد اهتمـام یهودیـان بـوده و از        1100نگاشـته شـده کـه در تـاریخ      المبادي
در ایـن   سـعدیا هاي عبري، فرانسه، آلمانی و انگلیسی ترجمه شده است.  به زباناالیام،  قدیم

یۀ خلقت و اثبـات حـدوث عـالم و    بخصوص دربارة نظر ،هاي مهم فلسفی خود اثر، دیدگاه
کـه وي،   نتمسک از نظریۀ حدوث، براي اثبات محدث را مندرج ساخته است. چنـا سپس، 

هاي کالمی و االهیاتی خـود را   از اسفار خمسۀ تورات، دیدگاهدر مقدمۀ ترجمۀ عربی خود، 
، به تفصیل دربـارة عـدل   ایوبر تفسیر کتاب گنجانده است. همچنین، وي در مقدمۀ خود ب

  21سخن گفته است. االهی و رنج انسان صالح،
جایگـاه ممتـازي برخـوردار    هاي بعـد نیـز از    نسبت به دورهاالهیات فلسفی دورة میانه، 

ي مدیون حدود زیاداالهیات و فلسفۀ یهودي در دوران مدرن و پسامدرن نیز تا بوده است. 
م)، پـدر  1786ــ 1729( موسـی مندلسـون  االهیات فلسفی دوره میانـه و متـأثر از آن اسـت.    

االهیات روشنگري و بنیانگذار االهیات جدید یهودي در دوران مدرن، تا حد بسیاري تحت 
یگـر از  بسـیاري د  22دان برجستۀ دوران میانه اسـت.  ، االهیمیمونبن  موسیهاي  تأثیر اندیشه
کار االهیات و فلسـفه  اندر که دستمشرب یهودي، در دوران مدرن و معاصر،  یمتألهان فلسف

بنابراین، حتی اگـر کسـی    23کنند. اند، از الگوي االهیات فلسفی در دورة میانه پیروي می بوده
دانان فلسفی یهـودي   هاي االهی از این الگو پیروي نکند، ناگزیر از مطالعه و فراگیري اندیشه

هـا و آثـار دانشـمندانی چـون      بخصوص نیازمند آن است که با دیـدگاه  .در دورة میانه است
و  میمـون بـن   موسـی ، م)942ــ 882( 24سـعدیا گـائون  مشـهور بـه    یوسف الفیومیبن  سعید

هـاي میانـه    داراي گرایشی خاص در سـده  هریککه م)، 1411ـ1340( 25حسداي کرسکاس
  اند، آشنا باشد. بوده

  هودي دورة ميانه و اثرپذيري آنها از انديشة مسلمانانهاي عمده در االهيات فلسفي ي گرايش
هـاي فکـري و پیـدایش     االهیات فلسفی یهودي در دورة میانه، اندکی پس از ظهور جنـبش 

هاي اسالمی ظهور  مکاتب کالمی و فلسفی در جهان اسالم، و در حوزة جغرافیایی سرزمین
هیات فلسـفی یهـودي   رو، اال این کرد که به طور طبیعی اندیشۀ اسالمی در آن راه داشت. از

ي زیـاد  هـا تـا حـد    اي است که این گرایش هاي فکري برجسته داراي گرایشدر دورة میانه، 
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ها در االهیات  ترین گرایش هاي فکري در جهان اسالم آن روزي است. مهم متناظر با گرایش
ایش کالمـی  توان در پنج گرایش عمده خالصه کرد: گـر  فلسفی یهودي در دورة میانه را می

متأثر از معتزله؛ گرایش نوافالطونی متأثر از مکتب نوافالطونی رایـج در میـان اسـماعیلیه و    
فیلسوفان مسلمان و اخوان الصفا؛ گرایش ارسطویی رایج در میان فالسفۀ مشائی مسلمان؛ و 

گرایی ارسطویی متأثر از گرایش رایـج   گرا و منتقد فلسفه، بخصوص منتقد عقل گرایش نص
گرایی مکتب  سالمی، بخصوص اشاعره و سرانجام، گرایش عقلهاي مختلف ا میان گروهدر 

هاي اساسی متأثر از مکتب اهل رأي در عراق و نیز معتزله و  اي از اندیشه که در پارهقرائیم، 
کـه گـاهی برخـی    بودند. البته، الزم به یادآوري اسـت  اي دیگر، متأثر از اهل حدیث  در پاره
یـک  ممکـن اسـت   هسـتند؛ بـراي مثـال،    هـاي ترکیبـی    دانان این دوره، داراي گرایش االهی

افالطونی یا دو گـرایش  دو گرایش کالمی و ارسطویی، یا گرایش کالمی و نورویکرد داراي 
که قرائیم نیـز داراي گـرایش ترکیبـی بودنـد. از میـان پـنج        . چنانباشدفلسفی کالمی و ضد
، چهار گرایش نخست متعلق به یهودیتی است که سـنتی شـناخته شـده و در    گرایش عمده
وبیش مورد تأیید و پـذیرش بدنـۀ اصـلی یهودیـت      آیینی یهودي قرار دارد و کم زمرة راست
آیینی متهم و همواره مـورد   گرایش پنجم، از سوي آن بدنۀ اصلی به بدعت و کج. بوده است
است.ها قرار داشته  گرایشسایر  نقد و رد  

  ٢٦گرايش كالمي متأثر از معتزله. الف
اي دارد. علم کـالم اصـوالً بـه     دانان یهودي جایگاه بسیار برجسته این گرایش در میان االهی

اصـوالً ایـن   دارد.  عهـده بر هاي بنیادین اسالمی را  شود که بحث از اندیشه علمی اطالق می
هاي اصلی این علم، ریشه  مایه نام و دروعلم در فضاي اسالمی به وجود آمده است. مواد خ

علم کالم به مثابۀ یـک  . و اصحاب ایشان دارد و امامان در قرآن کریم و احادیث پیامبر
علم برخوردار از روش و رویکرد خاص، از اوایل قرن دوم هجري (نیمـه دوم قـرن هشـتم    

ه در عرصـۀ  هایی بودنـد کـ   یکی از نخستین گروهمعتزله،  27م) در میان مسلمانان ظهور کرد.
وث عـالم و اسـتدالل از رهگـذر حـدوث،     تأکید بر نظریۀ حدکردند. اندیشۀ اسالمی ظهور 

براي اثبات وجود محدث، نفی صفات زائد بر ذات االهی، تأکید بر موضـوع اختیـار مطلـق    
  28هاي اندیشۀ اعتزالی است. انسان (تفویض) و عدل االهی از مشخصه

شوند، پـس از ظهـور    داراي گرایش کالمی شناخته میکه دانان یهودي دورة میانه،  االهی
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هاي کالمی در جهان اسالم و در ارتباط با معتزله، از اوایل قرن سوم هجـري (اوخـر    اندیشه
 29داوود المقمـص معروف به  مروان رقّی شیرازيبن  داووداند.  قرن نهم میالدي) ظهور کرده

در زمینۀ مسائل فلسـفی و کالمـی و شـرحی بـر      عشرون مقاالتنویسندة م)، 900(م حدود 
سعدیا معروف به  یوسف الفیومیبن  سعیدسفر پیدایش (سفر یصیرا) از کتاب مقدس، و نیز 

، دو تـن  االمانات و االعتقـادات نویسندة آثار بسیاري، از جمله کتاب م)، 942ـ882( 30گائون
را  سـعدیا گـائون  کالمی است.  ترین نمایندگان اندیشۀ االهیاتی یهودي با گرایش از برجسته

بر کل تفکر یهودي در وي،  31دانند. می یعنی پدر االهیات فلسفی یهوديپدر فلسفۀ یهودي، 
توان او را واسطۀ میان اندیشۀ کالمی معتزلیان  بنابراین، میاست. در دورة میانه اثرگذار بوده 

عبارت دیگر، . به هاي بعد دانست هاي مختلف در سده مسلمان و متفکران یهودي با گرایش
 32، بر کل اندیشۀ یهودي در دورة میان اثر نهاد.سعدیا گائوندیگر، اندیشۀ معتزلی به واسطۀ 

ی اسـت، و بـه ظـاهر بـا     ئکه نمایندة گرایش فلسـفۀ ارسـطو و مشـا   ، میمونبن  موسیحتی 
بـزرگ ایشـان    سـعدیا ها، که  گائونهاي  گرایش کالمی مخالف است، اذعان دارد که اندیشه

بـن   سـموئیل  33ت، در ابعاد بسیاري با تفکر اعتزالی مشابهت دارد و از آن اخذ شده است.اس
که کامالً ان برجستۀ گرایش کالمی یهودي است، یکی دیگر از نمایندگم)، 1013(م  34حفنی

صـدیق  بـن   یوسـف و  یوسف بصیرکه  چنان 35صوص معتزلۀ بصره متأثر است.خاز معتزله، ب
ابـن  گیرنـد. هرچنـد کـه ایـن دو، بخصـوص       این دسته جاي میم) نیز در 1149(م  قرطبی
هـاي متفـاوت و اثرپذیرفتـه از تفکـرات      را شاید بتـوان نماینـدة تلفیقـی از گـرایش     صدیق

  گوناگون کالمی، نوافالطونی، ارسطویی و حتی صوفیان دانست.
شـود کـه بـه     اي یافت می ، در اندیشۀ االهیاتی این جریان، عنصرهاي برجستهحالهر به 

طور آشکار از تفکرات معتزلی اخذ شده است و نشـانۀ اثرگـذاري معتزلـه بـر ایـن جریـان       
ترین کتاب خـود یعنـی،    ترین فرد در این جریان است، مهم که برجسته ،سعدیا گائوناست. 

هـاي   اشته است. بخـش ه و بر پایۀ اصول خمسۀ معتزله نگرا در ده مقال االمانات و اعتقادات
اي با عقاید معتزلی دارند، عبارتند از: اثبات حقانیـت   که همخوانی برجستهاصلی این کتاب، 

وجود خـالق  ثبات مخلوق بودن عالم و در نتیجه، االهیات و معرفت عقلی (مقدمۀ کتاب)؛ ا
عدل االهی، اثبات اراده و اختیـار انسـان   )؛ 2ـ1و سپس اثبات توحید و صفات االهی (مقالۀ 

و  5ــ 4و افعال نیک و بد (الحسنات و السیئات) و نیز پاداش و کیفر (وعد و وعید) (مقالـۀ  
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بحث االمر بالمعروف و نهـی  مشابه )؛ افعالی که در دار دنیا شایستۀ انجام یا ترك هستند (9
  ).10عن المنکر) (مقالۀ 

ر کلی خود، بسیار شبیه به تفکرات کالمی معتزلی است، کتاب در ساختاعالوه بر اینکه، 
 سـعدیا و معتزله وجـود دارد.   سعدیاهاي  ات نظریات نیز تناظر فراوانی میان دیدگاهیئدر جز

طور مثال،  کند. به به طور کامل از معتزله تبعیت میشناسی منطقی و واژگان خود،  در روش
سـازد و از همـان    مطـرح مـی  جهـان را   او نظریـۀ مخلـوق بـودن   شناسی،  در بحث از جهان

. بـرد  بهره میرود،  م اسالمی و معتزلی به کار میکه در کالواژگانی چون حدوث و محدث، 
مثـال، وي در  بـرد. بـه طـور     ها بهره می هاي استداللی نیز از همان حتی در صورت و فرمول

حـدوث عـالم از   اثبـات  آنهـا،   آورد که یکی از دالیل متعددي میبحث اثبات حدوث عالم، 
عیناً در میـان متکلمـان   به جوهر و عرض است. این استدالل،  طریق تقسیم موجودات عالم

حتی عین همان واژگان رایـج در معتزلـه را    سعدیاجالب است که است. مسلمان رایج بوده 
کنـد کـه حـدوث اعـراض از طریـق مشـاهده و حـس اثبـات          اذعان می يبرد. و به کار می

ر نیز از طریق اینکه جوهر، محـل عـروض عـرض اسـت، بـه اثبـات       حدوث جوه. شود می
د، جملـۀ مشـهور در کـالم    کنـ  مـی بیـان  براي ایـن اسـتدالل    سعدیارسد. کبراي کلی که  می

  36».ماالیخلو عن المحدث فهو مثله«خصوص در میان معتزله است که اسالمی، ب
عیناً آن را از معتزله اخـذ کـرده اسـت، منزلـت بینـابین، بـراي        سعدیانظریۀ دیگري که 

که گروه نخست، مرتکب گناه کبیـره را  یره است. در برابر خوارج و مرجئه، مرتکب گناه کب
المنزلتین بودند که  دانستند، معتزله معتقد به منزلۀ بین کافر و گروه دوم، او را کامالً مؤمن می

  37نیز دارد. سعدیانه مؤمن. نفس همین دیدگاه را دانستند و  او را نه کافر می
، دیگـر شخصـیت متـأثر از جریـان کالمـی، بـا       داوود مقمصاثر ، عشرون مقاالتکتاب 

در میان معتزله، آغاز بحث با مباحث مربوط به معرفت،  .شود شناختی آغاز می بخش معرفت
هـاي   از دیـدگاه در ایـن بحـث، تـا حـدودي      مقمـص کامالً رایج بوده است. با ایـن حـال،   

هایی در باب آفـرینش و حـدوث عـالم در     ارسطویی اثر پذیرفته است. پس از آن، استدالل
این کتاب گنجیده است که خصوصیت آن تلقی مخلـوق بـودن و محـدث بـودن بـه مثابـۀ       

در این اثر، خلق از عدم براي تمام جهـان   يرو، و از این. ویژگی اصلی عالم جسمانی است
هـاي   هاي او براي اثبات آفرینش عالم نیز مشـابه اسـتدالل   گیرد و استدالل میمادي را نتیجه 
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کـه  ، »عرض«و » جوهر«ها، از واژگان تخصصی  ي در این استداللمتکلمان مسلمان است. و
کند. وي سپس همانند معتزله،  ده میاز واژگان تخصصی در حوزه کالم اسالمی است، استفا

اي براي اثبـات آفریـدگار جهـان و وحـدانیت او مـدد       مهاز محدث بودن جهان به مثابۀ مقد
او یعنی چهار فصل از بیست فصل کتـاب،   ،مقمصعشرون مقاالت جوید. چهار فصل از  می

از عدل االهی و بر پایۀ آن، از اختیار انسـان   ياما در ابواب باقی مانده، و .از میان رفته است
از جزا و پـاداش در سـراي   یابد و سپس،  دل االهی ناسازگار میجبر را با ع. گوید سخن می

  38گوید. آخرت (وعد و وعید) سخن می
هایی کـه در ایـن مقالـه در     بر شخصیتالزم به یادآوري است که اندیشۀ کالمی معتزله، 

اند، نیز اثري پایدار و مهم نهاده است. در این  بندي نشده گرایش کالمی متأثر از معتزله طبقه
اي خـاص، جریـان و گـرایش     در طبقـه آنها  بندي افراد و درج دستهمقاله، معیار و مالك در 

معتزلـه، بـر کـل    بخصـوص   اندیشۀ متکلمان مسلمان،در تفکر او بوده است. هرچند غالب 
میمـون  بـن   موسیمثال، براي هاي االهیاتی یهودي در دورة میانه، اثرگذار بوده است.  جریان
ترین شخصیت در  ترین شخصیت در االهیات یهودي دورة میانه و بلکه مهم که مهم، قرطبی

کل تاریخ االهیات یهودي است، در مباحث بسیاري، به شدت تحـت تـأثیر معتزلـه اسـت.     
ه اسـت. در دیـدگاه متکلمـان    مثال، وي در بحث صفات االهی کامالً تحت تأثیر معتزلبراي 

ات االهی مباحث گوناگونی مطـرح اسـت. یـک بحـث     از جمله معتزله دربارة صفمسلمان، 
اساسی، رابطۀ ذات و صفات االهی است که در حقیقت، جنبۀ وجودشناختی صفات االهـی  

نـاظر بـه   سلبی و ایجابی است. جنبۀ سـلبی آن،  است. این بحث، در معتزله داراي دو جنبۀ 
بعدها اشاعره است که به نفی دیدگاه کالبیه و نفی صفات زائد بر ذات االهی است که ناظر 

اند. در جنبۀ سلبی این بحث، معتزله اتفاق نظر دارنـد و   قایل صفات زائد بر ذات بودهایشان 
  بر عقیده هستند.به نفی صفات زائد معتقد همگی 

دانان یهودي دورة میانه در این جنبۀ بحـث، متـأثر از معتزلـه بـوده و همـین       همۀ االهی
ین، همۀ یهودیان در دورة میانه، معتقد بـه نفـی صـفات زائـد بـر      اند. بنابرا دیدگاه را پذیرفته

، در نفـی صـفات زائـد بـر ذات،     میمـون  ابـن یکـی از آنـان اسـت.     میمون ابن. اند ذات بوده
در بعـد ایجـابی ایـن     39کند که همگی متأثر از معتزلـه اسـت.   هاي مختلفی اقامه می استدالل

اتی که در قـرآن کـریم و   ی شد، بنابراین، صفبحث و اینکه اگر صفات زائد بر ذات االهی نف
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اي بـا ذات   شوند، چـه رابطـه   یا در زبان عموم اهل ایمان، به خدا نسبت داده میمتون دینی، 
نخسـت، دیـدگاه   : االهی خواهند داشت، در معتزله، سه دیدگاه مهم و مشـهور وجـود دارد  

ات از صفات است. مطابق است که قایل به نیابت ذ ابوعلی جبائیمشهور معتزله به ریاست 
انـد، ذات   به مثابۀ صفات ذاتـی نـام بـردار شـده     ،این دیدگاه، تمام صفاتی که در متون دینی

به این معنا که هر انتظاري که از صفت متوقع است، ذات در بـرآورده  ست؛ آنها االهی نائب
بـه   دیگر، در ایـن دیـدگاه، صـفات ذاتـی بـه نحـوي      عبارت نائب آن است. به آنها  ساختن

، هرچند به طـور آشـکار   میمونبن  موسیشود. در این دیدگاه،  صفات فعلی تحویل برده می
کند، اما همچون معتزله به نحو آشـکار، صـفات    به نظریۀ نیابت ذات از صفات، تصریح نمی

ورزد که تمـام صـفات خـدا در کتـب      تأکید می يبرد. و ذاتی را به صفات فعلی تحویل می
همانند  يبنابراین، در جنبۀ ایجابی بحث از رابطۀ ذات و صفات، و 40انبیا، صفت فعل است.

شود و به طور ضمنی، معتقـد   صفات ذات به صفات فعل میمشهور معتزله، قایل به تحویل 
  شود. میبه نظریۀ نیابت 

گرایـی متـأثر از    از جریـان عقـل   هتـرین نماینـد   در مقام برجسته ،سعدیا گائونهمچنین، 
ونـه کـه اطـالق واژة    گ همـان  سعدیاکید دارد. از منظر أمعتزله، بر نفی صفات زائد بر ذات ت

بر چیزي زائد بر ذات خدا داللت ندارد، بلکـه بـر فعـل خـدا داللـت دارد،      بر خدا، » صانع«
فقط شرحی بر اسـم  نیز بر چیزي زائد بر ذات داللت ندارند و » عالم«، »قادر«، »حی«صفات 

گـرا در االهیـات یهـودي     دیگر نمایندة جریان عقـل ، داوود مقمصکه  چنان 41صانع هستند.
که از معتزله متأثر است، نیز در نفی صفات زائد بـر ذات بـا معتزلـه همداسـتان     دورة میانه، 

دو در تبیین رابطـۀ میـان ذات و صـفات االهـی، قایـل بـه        هر، مقمصو  سعدیااما  42.است
ت ذات و صـفات  ینیـ و نیز نظریۀ امامیه و فیلسوفان مسلمان مبنـی ع  ابوهذیل عالفۀ نظری

یر و زیـادت  کسانی را که صفات را پذیرفته و معتقد به تغاباره،  در این سعدیااالهی هستند. 
که قایل به تثلیث شده و حیات و علم اند، یا کسانی همچون مسیحیان،   صفات بر ذات شده

اند، مورد انتقاد قرار داده و خطاي آنان را ناشی از جهل بـه   ات او قرار دادهاالهی را غیر از ذ
دهـد کـه در    استدالل از صفات انسان براي صفات خدا دانسته است. وي توضیح مـی  ةنحو

ذات انسـان همـواره متصـف بـه صـفات      ؛ زیـرا  صفات زائد و عارض بر ذات استنسان، ا
، پـس صـفات خـدا عـین     صف به صفات استچون همیشه ذات متخداوند،  اما در. نیست
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وي معتقد است که اگر صفات عین ذات نباشد، ایـن امـر   عالوه بر اینکه، ذات خدا هستند. 
. ترکیب اسـت موجب مستلزم جسمانیت و حدوث خدا است؛ زیرا غیریت صفات با ذات، 

  43جسم است و هر جسمی نیز حادث است.هر امر مرکب، 
رابطه عینیت است. از منظـر وي،  ذات و صفات االهی،  نیز رابطه داوود مقمصاز منظر 

صفات خدا مستقل از ذات خدا نیست تا موجب کثرت در ذات خدا شود، بلکـه صـفات و   
وي این نظریـه عینیـت را بیشـتر توضـیح داده و     ی عین یکدیگرند. افزون بر این، ذات االه

م صفات االهی نیز عـین  گونه که ذات و صفات االهی یکی هستند، تما معتقد است که همان
  44یکدیگرند.

در بحث صفات و رابطـه   مقمص، محقق معاصر یهودي، هري ولفسنگزارش بر اساس 
 ،»خدا حی است بـه حیـات  : «از دو قالب اعتقادي معتزله بهره برده استذات االهی، ها با آن

عبارت نیز افـزوده  اما این . که به این معنا اخذ شود که حیات ازالً و ابداً با خدا استگاه  آن
کـه بـه ایـن معنـا     گـاه   آن ،»خدا حی است به حیـات . «2» .است حیات او عین او«شود که 

ه شـد، قالـب   گونـه کـه اشـار    بلکه لذاته. همـان نه به حیات، ست، گرفته شود که خدا حی ا
و تعبیر و قالب دوم، نظریـۀ نظـام معتزلـی     ابوهذیل عالفنظریۀ اعتقادي نخست (عینیت)، 

هرچند کـه در لفـظ و تعبیـر،    ، یکی بوده است مقمصن دو قالب اعتقادي از منظر ایاست. 
  45رسند، اما به لحاظ معنایی یکی هستند. متفاوت به نظر می

ث از نفـی صـفات زائـد    دان یهودي دورة میانه در بح ، دیگر االهییوسف بصیرکه  چنان
اعتقاد به صفات زائد بـر ذات،   پس از رد، یوسف بصیرمتأثر از معتزله است. بر ذات االهی، 

، بصـیر  46پـذیرد.  را مـی  ابوهاشم جبـایی احوال  ۀکه صفاتیه ظاهرگرا به آن قایل بودند، نظری
بـرد کـه هـردو در تفکـرات      براي نشان دادن رابطۀ ذات و صفات از دو تعبیر فنی سود مـی 

. در تعبیـر فنـی   رائـه شـده اسـت   معناهـایی متفـاوت ا  آنها  البته ازاست. معتزله به کار رفته 
خدا قـادر  «و در تعبیر دوم، » خدا لنفسه (یا لذاته) قادر، عالم، حی و موجود است«نخست، 

عبارت ». است نه به سبب حیاتنه به سبب قدرت؛ عالم است نه به سبب علم؛ حی است، 
شود، مورد استفادة معتزله بـوده کـه    متصف به صفات می» لذاته«یا » لنفسه«که خدا نخست، 

، از این تعبیر، نفی کامل صفات زائـد  ابوعلی جبائیاند.  کرده آن معانی مختلفی استفاده میاز 
بـرده   آن را براي تأیید نظریه احوال بـه کـار مـی   ، ابوهاشم جبائیکرده و  را قصد می بر ذات
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کـه مـورد اسـتفاده نظـام     از تعبیر نخسـت و هـم از تعبیـر دوم،    نیز هم  یوسف بصیراست. 
  47کند. ست، در تأیید نظریه احوال استفاده میمعتزلی بوده ا

  ب. گرايش نوافالطوني
یک گرایش مهم دیگر در االهیات فلسفی دورة میانه، گرایش نوافالطـونی متـأثر از مکتـب    

و فیلسـوفان مسـلمان اسـت. اندیشـۀ      اخـوان الصـفا  ، اسـماعیلیه نوافالطونی رایج در میـان  
ترین خصیصۀ آن، تأکید بـر   مهم. بر این اساس، داردر تعالی مطلق االهی تأکید نوافالطونی ب

نظریۀ فیض و صدور است. مطابق این دیدگاه، اجزاي جهان حادث از یک مبدأ یعنی خـدا،  
یا ماننـد  شود،  اشعۀ نور از خورشید ساطع می گو اینکه. به صورت فیضان صادر شده است

   48فوران آب از یک سرچشمۀ زنده است.
مآبی  ها پیش از دورة میانه، یعنی به دوران یونانی به قرنکر یونانی، آشنایی یهودیان با تف

تـرین   گـردد. برجسـته   (ابتداي قرن اول قبل از میالد تـا اواخـر قـرن اول مـیالدي) بـاز مـی      
ثیر م.) است که بـه شـدت تحـت تـأ     50ق.م. ـ   20( فیلون اسکندرانیشخصیت این دوره، 

لسفی او، همانند اندیشۀ افالطونی، صـبغۀ عرفـانی   اندیشۀ فهاي افالطون بوده است،  اندیشه
حتی . با اقبالی مواجه نشددر میان یهودیان زمان خود،  فیلونهاي  و اشراقی دارد. اما اندیشه

دانان یهودي اثـري   رو، به جاي اینکه او بر االهی از این. آثار او بیشتر به دست مسیحیان افتاد
بـراي   فیلـون اي نخست میالدي اثر نهاد. آثـار و تفکـر   ه ، بر آباي کلیسا در سدهتأثیر گذارد

م. بـا آثـار او آشـنا    16تنهـا در قـرن   دورة میانه کامالً ناشـناخته بـود.    دانان یهودي در االهی
رو، یهودیان در دورة میانه، تنها از طریق مسلمانان و بـا قرائـت اسـالمی، بـا      از این 49شدند.
  قرار کردند.بر یونانی ارتباط هاي یونانی و شبه اندیشه

م)، در دورة میانـه، نخسـتین   932ــ 885( 50سـلیمان اسـرائیلی  بـن   اسـحاق به هر حـال،  
بخصـوص   از رهگـذر ارتبـاط بـا مسـلمانان     ،دان یهودي است که بـا اندیشـۀ یونـانی    االهی

هاي نوافالطونی را وارد یهودیـت سـاخت. او کـه     اندیشهقرار کرد. وي اسماعیلیه، ارتباط بر
بـود، در آغـاز تشـکیل دولـت فاطمیـان توسـط        عمرانبن  اسحاقمسلمان،  شاگرد دانشمند
در مغرب، پزشک دربار فاطمیان در مغرب و مصر، و نویسندة آثار فلسـفی   عبیداهللا المهدي

یـا   1057ــ 1021( 55گبیـرول بـن   ابوایوب سـلیمان  54است. 53العناصرو  52الجواهر 51،الحدود
 پرنفـوذ از سی و نویسندة بیست اثر که دو اثـر،  شاعر و فیلسوف یهودي اندلم)، 1070شاید 
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اثر نخسـت در   57.تاج شاهانهو  56ینبوع الحیاة :عبارتند ازوي برجاي مانده است. این دو اثر، 
. ترین آثار در مکتـب نوافالطـونی االهیـات فلسـفی یهـودي اسـت       قالب پنج فصل، از مهم

 در نگارش ایـن دو کتـاب،   يهرچند به علت عدم توجه او به منابع یهودي و عدم اتکاي و
هـاي او چنـدان مـورد توجـه      بر منابع دینی و کتاب مقدس، اندیشه، ینبوع الحیاةبخصوص 
بر آنان اثري قابل مالحظـه  رسد،  . به نظر میدانان یهودي دورة میانه قرار نگرفت دیگر االهی

دان یهودي اهل یمن، نیز متعلق  االهیم)، 1165(م حدود  59فیومیبن  نتنئیل 58.نداشته است
نیز در یمن از طریق اسـماعیلیان یمـن، بـا     ياست. وبستان العقول به همین گرایش و اثر او 

هاي تلفیقی اسـت و تـا    . در عین حال، او نیز داراي گرایششد هاي نوافالطونی آشنا اندیشه
شخصیت برجستۀ دیگر در  60، متأثر از معتزله نیز بوده است.سعدیا گائونحدودي از طریق 

الهدایـۀ  نویسندة اثرگـذار کتـاب   م)، 11(م اواخر قرن  61پاقودابن  بحییگرایش نوافالطونی، 
رسـد، عـالوه بـر گـرایش برجسـتۀ نوافالطـونی،        بـه نظـر مـی   اسـت.   الی فرائض القلـوب 

همچون بسیاري دیگـر از  را شاید بتوان او . خورد هاي دیگري نیز در او به چشم می گرایش
پذیرفتـه از   هـاي متفـاوت و اثـر    تفکران یهودي در دورة میانه، نمایندة تلفیقـی از گـرایش  م

  صوفیان دانست.بخصوص  تفکرات گوناگون کالمی، نوافالطونی، ارسطویی و
ترین اثر اوست، به روشنی تحـت   که مهمالحدود، در کتاب  اسحاق اسرائیلیحال، به هر

نخستین فیلسوف برجستۀ مسلمان است. وي کتابی در ، اسحاق کنديبن  یعقوبتأثیر افکار 
اسرائیلی چـه در کتـاب    62.داشته است ها فی حدود االشیاء و رسومبه نام کتاب همین زمینه، 

همچنین متأثر است. این کتاب،  کنديو چه در سایر آثار خود، دقیقاً از همین کتاب الحدود 
یـک از آثـار وي را در    نده متن عربـی هـیچ  است. متأسفانه، نگار رسائل اخوان الصفامتأثر از 

ها نیز بـه خـوبی    از همین ترجمهاما پیدا کرده، دسترسی آنها  اختیار نداشته و تنها به ترجمۀ
کـه دو   به خوبی روشن ساخت. چنان اخوان الصفاو  کنديرا از  اسرائیلیتوان اثرپذیري  می

نـام بـا دو رسـالۀ دیگـر از      نیز تقریباً همالعناصر و الجواهر  ، یعنیاسحاق اسرائیلیاثر دیگر 
رسالۀ فی أن العناصـر و الجـرم   و دیگـري   63رسالۀ فی الجواهر الخمسۀ، یکی با عنوان کندي

  هستند. 64االقصی کریۀ الشکل
هـا و هـم در محتـواي اندیشـه،      ر کتاب، هم در نام و ساختاکندياز  اسرائیلیاثرپذیري 

، کنـدي رسد وي، نه تنها به آن دسته از آثـار   نظر میبه کامالً قابل تشخیص و مشهود است، 



۳۴      ۱۳۹۰، سال دوم، شماره سوم، تابستان  

مثـال،  بـراي  که در بند پیش اشاره شد، بلکه به دیگر آثار کندي نیز دسترسی داشـته اسـت.   
، معتقد است که مطالب علمی چهار نوع اسـت  کنديبه تأسی از الحدود در کتاب  اسرائیلی

و جـنس، معرفـت بـه کیفیـت و     که عبارتند از: معرفت به هستی و وجود، معرفت بـه ذات  
بـه نـام    کنديتوان در رسالۀ  عین همین مطلب را می 65نوع، معرفت به علت و سبب غایی.

یافت که متناظر با چهـار نـوع علیـت (مـادي،      66الکندي إلی المعتصم باهللا فی الفلسفۀ االولی
ي کنـد. و  صوري، فاعلی و غایی)، مطالب معرفتی و علمی را بـه چهـار دسـته تقسـیم مـی     

  نویسد: می
، و إمـا  »هـل «والمطالب العلمیۀ اربعۀ، کما حددنا فی غیر موضع من اقاویلنا الفلسفیۀ: إما 

، فإنها باحثۀ عن اإلنیۀ فقط. فأما کل إنیۀ لها جـنس  »هل«فأما ». لم«و إما » أي«، و إما »ما«
تبحثان عـن   جمیعاً» أي«و » ما«تبحث عن فصلها، و » أي«تبحث عن جنسها؛ و » ما«فإن ال

  67.تبحث عن علیتها التمامیۀ، إذ هی باحثۀ عن العلۀ المطلقۀ» لم«نوعها، و 
نمونۀ دیگر، از اثرپذیري گرایش نوافالطونی در االهیات فلسفی یهودي از اندیشۀ اسـالمی،  

بخصـوص   افالطونیان مسـلمان، ري از نودهندة اثرپذی نشان ياندیشۀ واست.  فیومیبن  نتئیل
را از آنهـا   کـه تـا حـدودي   در اندیشۀ اسماعیلیه، است. یکی از نکات برجسته و  اسماعیلیه
به مسئلۀ خداشناسـی  آنان  سازد، نوع نگاه تنزیهی و سلبی هاي اسالمی متمایز می دیگر فرقه

الی و فراتر از جهـان مخلوقـات اسـت. در    است. اسماعیلیه بر این باورند که خدا کامالً متع
رو، حتی فاعلیت و  از این. اي میان خدا و عالم آفرینش متصور نیست هگونه رابط هیچنتیجه، 

بـه نظـر   دارد.  نیز همین دیدگاه را ابراز می نتنئیلتوان به خدا نسبت داد.  آفرینش را نیز نمی
فعـل آفریـدن    این،بنابر 68پذیر نیست. امکان روي ، به هیچ، شناخت ذات حقیقی خداوندوي

نین علتی مرتبط با معلولش است و خداوند مستقیماً بـا عـالم   زیرا چ؛ نباید علت تلقی شود
 69ارتباط ندارد.

تصـور و ادراك خداونـد بـه هـیچ     به تبعیت از اسماعیلیه، بر این باور است کـه  ، لینتنئ
. رود فراتــر نمــی عقــل اول یممکــن نیســت. درك انســان از اولــین مخلــوق، یعنــ یطریقــ

هـا دربـارة    منابع و متون دینی و سنتی، و نیز انسان تمام آنچه: که اسماعیلیه معتقدند همچنان
 70.گویند، در حقیقت متعلق به عقل اول و نخستین مخلوق خدا و در وصف اوست خدا می

: گویـد  وضیح چگونگی اولین مخلوق مـی در ت يودارد.  یز همین دیدگاه را ابراز مین نتنئیل
. خداوند نسبت داده شـده اسـت  واجد برخی از صفاتی است که به ، )عقل اول( 71عقل کلی
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کامل  عقل اول مبدأ تمام چیزهاست و موضوع ادراك عقالنی است. عالوه بر این، عقل اول
در اینجا عقل اول را با عدد یک و نفس کلی را با عدد  ،نتنئیلاست و مبدأ نفس کلی است. 

آفریـده   مکـان  و نزمـا  از خارج اول دارد که عقل در ادامه بیان می نتنئیلکند.  دو مقایسه می
  72یابد. ولی نفس کلی در موقعیت زمانی و مکانی تجلّی می. شده است

  . گرايش ارسطوييج
هاي فلسفی و فکري رایج در میان مسـلمانان بـود    ترین گرایش تفکر ارسطویی، یکی از مهم

که هم بر فیلسوفان مسلمان اثري جدي داشته است و هم متکلمـان مسـلمان را بـه شـدت     
قرار داده است. در تفکر ارسطویی، بحث از حرکت، علت و معلـول، وجـوب و    تحت تأثیر

، امکان، تناهی سلسله علل و معلوالت و مانند آن اهمیتی حیاتی دارد. در اندیشۀ ارسـطویی 
توان از طریق تأمـل و نظـر و نیـز     جهان را میتأمل و نظر از مباحث محوري است. اصوالً، 

علوم نظري پایه و اساسی است و به سـه دسـتۀ   ین میان، نظري و عملی شناخت. در ا علوم
شود. بحـث از عـدم تعـارض میـان عقـل و       طبیعیات، ریاضیات و ماوراء الطبیعه تقسیم می

ی رایج در میان مسـلمانان  ئمشاـ  وحی و فلسفه و دین، از مباحث مهم در فلسفۀ ارسطویی
  73است.

وارد مرحلـۀ جدیـدي شـد و    دهم میالدي، االهیات فلسفی یهودي، در اواسط قرن دواز
بـه سـمت    ابـن باجـه  و  بوعلی سینا، ابونصر فارابیتحت تأثیر فیلسوفان بنام مسلمان، نظیر 

ــطوگرایی رو آورد.  ــراهیمارس ــن  اب ــويب ــه   74،داوود هل ــهور ب ــن داوودمش ــدود  75اب (ح
نویسـندة کتـاب    يیی اسـت. و دان یهودي با گرایش ارسطو نخستین االهیم)، 1180ـ1110
بـراي یـک   ی آن توضیح و تبیین آمـوزة اختیـار،   است که موضوع اصل 76العقیدة الرفیعۀمهم 

صـبغۀ فلسـفی    عقاید گوناگون در مسائل مختلف دینـی و االهیـاتی را بـا   . اما دوست است
در ، کـه  گبیـرول بـن   سـلیمان بـوده و از   سینا ابنبه شدت تحت تأثیر دهد. این اثر،  شرح می

بر همـاهنگی و اتحـاد عقـل و دیـن و     . کند گنجد، به شدت انتقاد می مکتب نوافالطونی می
ترین نمایندة گرایش مشـائی و   ترین و مهم ، برجستهاما 77ورزد. عدم تعارض آن دو تأکید می

ــودي،   ــات فلســفی یه ــن  موســیارســطویی در االهی ــه   میمــونب ــی ملقــب ب ــامقرطب  رامب
رة میانـه در  دان فلسـفی دو  تـرین االهـی   تـوان برجسـته   مـی م) است کـه او را  1204ـ1135(

در یهودیـت بـدان حـد اهمیـت دارد کـه دربـارة او        يدانسـت. و االهیات فلسفی یهـودي،  
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نخسـت،   موسـی مقصـود از   78».نیامـده اسـت   موسی، همچون موسیتا  موسیاز «اند:  گفته
  است. بن میمون موسیدوم،  موسیو مقصود از  عمرانبن  موسیحضرت 
که بـه رشـتۀ تحریـر درآورده اسـت،     االهیاتی خود را در آثار متعددي،  هاي اندیشهوي، 

داللـۀ   کتـاب بسـیاري پرنفـوذ و مشـهور    آنها  ترین ن میان، مهمایدر است. منعکس ساخته 
و شـارحان دورة   ارسـطو از هاي خـود در ایـن کتـاب،     بیین دیدگاهاست. وي در ت الحائرین

  برد. بهره می ابن باجهو  سینا ابن، فارابییونانی وي، و نیز از 
و مـدافع   ابـن میمـون  ، افـراد بسـیاري بودنـد کـه در حقیقـت شـارح       میمون ابنپس از 

ئلتئیل بن  اسحاقبن  زراحیاتوان از  می. از آن جمله، بودند يهاي و دیدگاه م  بارسـلونی  79شـ)
، میمـون  ابـن پـس از   80.نـام بـرد   داللۀ الحائرینصاحب کتاب تفسـیر  اواخر قرن سیزده م.)، 

وي ترین پیرو مکتـب ارسـطویی در االهیـات فلسـفی،      ترین و برجسته مهم 81گرشـوم بـن   لـ 
، دانشمندي ذوالفنون بوده و در االهیات فلسـفی،  میمون ابنم) است که همانند 1344ـ1288(

 ياسـت. و نظر  صاحبو نیز تفسیر کتاب مقدس  تلمودي و هالخاریاضی، نجوم، مطالعات 
هـاي   جنـگ داشته و اثر االهیاتی مهم کتـاب   ارسطوبر  ابن رشدتفسیرهاي مهمی بر شروح 

هرچنـد در  اسـت.   ارسـطو ، تحـت تـأثیر   ابن میموننیز همانند  يرا نگاشته است. و 82خدا
  83پردازد. می ارسطوهاي  مواردي به نقد دیدگاه

بـه  ، بـن میمـون   یموسـ در هر صورت، به اختصار و از باب نمونه، مواردي از اثرپذیري 
ترین شخصیت در گرایش ارسطویی در االهیات فلسفی یهودي دورة میانـه را   مثابۀ برجسته

  کنیم. میاینجا بیان در  رشد ابنو  سینا ابن، فارابیبخصوص  از اندیشمندان مسلمان،
کند که در مطرح سـاختن   اي مطرح می در این کتاب، مباحث را به گونه ابن میموناوالً، 
لیـه  عي در مـوارد بسـیاري،   سیر مباحث، کامالً از فضـاي اسـالمی متـأثر اسـت. و    بحث و 

دهنـدة   مسـتقیم نشـان  بـه طـور غیر  گیري خود،  این موضعگیرد.  متکلمان مسلمان موضع می
مثـال، وي در بحـث   براي است.  ابن میمونهاي  اهمیت و اثرگذاري کالم اسالمی بر اندیشه

شده از سـوي متکلمـان بـراي اثبـات وجـود       ات مطرحاز اثبات وجود خدا، به تفصیل مقدم
این، وي در تبیـین مقـدمات    برعالوه  84گیرد. موضع میآنها  کند و در برابر میبیان صانع را 

ه طور فلسفی پیش ببرد، امـا اوالً،  کوشد بحث را ب فلسفی براي اثبات وجود خدا، گرچه می
که خود تلویحاً اذعان دارد، از فالسفۀ مسـلمان مشـائی    چناندر این طرح بحث فلسفی نیز، 
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حتی در همان موارد نیز از واژگان تخصصی رایج در کالم اسالمی، نظیر ثانیاً،  85.متأثر است
هـاي   که در مواردي، به طرح دیدگاهعالوه بر این،  86برد. حدوث، حادث و محدث بهره می

یـک مـتکلم و اندیشـمند     يیی کـه و گـو پـردازد،   لف اسالمی در یک موضوع میق مخترَف
  87مسلمان است که در نظر دارد، بحثی را پیش بکشد.

گفتـه،   سه شخصیت پـیش بخصوص  یکی از مباحث مهم در اندیشۀ فیلسوفان مسلمان،
، در ابـن میمـون  تـرین دغدغـۀ ذهنـی     مهـم طۀ عقل و نقل یا فلسفه و دین اسـت.  مسئلۀ راب

اي است که بتواند سازگار بـا عقـل    تفسیر دین به گونه، داللۀ الحائرینترین اثرش، یعنی  مهم
بـرده   فـارابی بیشـترین تـأثیر را از    يباشد و افراد را از حیرت به در آورد. در ایـن میـان، و  

اخـذ و اقتبـاس کـرده    آنها  است. گرچه او در این اثر، به طور معمول، منابعی را که خود از
دارد و در چند مورد معدود نیـز   را گرامی می طوارساما در موارد بسیاري . برد است، نام نمی

 فـارابی ترین مبـاحثی کـه وي در آن از    که اشاره شد، یکی از مهم برد. چنان نام می فارابیاز 
دیـدگاه او کـامالً   . در ایـن میـان،   رابطۀ عقل و نقل است بسیار اثر پذیرفته است، همین حلّ

فالملـۀ  «نویسد:  در باب رابطۀ فلسفه و دین، می الملۀ، در کتاب فارابیاست.  فارابیمتأثر از 
نیز در بحـث   میمون ابندین حقیقی، شبیه به فلسفه است. یعنی  88؛»الفاضلۀ، شبیهۀ بالفلسفۀ

و الـرأي  «نویسـد:   هاي مختلف در باب ماهیـت نبـوت، مـی    از نبوت و پس از تبیین دیدگاه
درسـت   89». لـرأي الفلسـفی...  مـذهبنا، هـو مثـل هـذا ا     قاعـدة الثالث: وهو رأي شریعتنا و 

نیـز دیـدگاه دیـن     ابـن میمـون  کنـد،   دین را شبیه به فلسفه معرفی مـی  فارابیگونه که  همان
  90داند. یهودي را شبیه به فلسفه می

  گرا . گرايش نصد
گرا و منتقد  چهارمین گرایش برجسته در االهیات فلسفی یهودي در دورة میانه، گرایش نص

این گرایش، نیز مانند گرایش پیشین متأثر از گرایشی برجسته و . گرایی ارسطویی است عقل
هاي مختلـف نماینـدگانی    در گروهاست. این گرایش در جهان اسالم، رایج در جهان اسالم 

هرچنـد  رین نمایندة آن دانست. ایـن گـرایش،   ت توان کالم اشعري را مهم داشته است که می
در موارد بسـیاري از روش  اما فلسفه است،  ظاهر مخالف گرایی ارسطویی و به مخالف عقل

امـا  توان آن را ارسطویی یا افالطـونی دانسـت،    بنابراین، هرچند نمی .جوید فلسفی بهره می
 1141ـ 1075(قبل از  91یهودا هلويتوان آن را خارج از حوزة االهیات فلسفی دانست.  نمی
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لق به ایـن مکتـب اسـت. وي    ز متفکران متعشاعر برجستۀ یهودي در دورة میانه، یکی ام)، 
را نگاشـته و بـه    92الخضـري مشـهور بـه کتـاب     الحجۀ و الدلیل فی نصر الدین الذلیلکتاب 

ي در این کتاب، است. و محمد غزالیهاي متکلم مسلمان اشعري،  شدت تحت تأثیر اندیشه
از  توان یکی را می(م قرن سیزدهم م.)،  94اسحاق البالغ 93است. ارسطو، منتقد غزالیهمانند 

نیـز همچـون    يگرا و مخالف عقلگرایی ارسـطویی دانسـت. و   ترین پیروان مکتب نص مهم
 مقاصد الفالسفه غزالیاو شرحی بـر   95اصالح العقائدو کتاب  غزالیتحت تأثیر ، یهودا هلوي

دهد و بـر جـدایی    را مورد انتقاد قرار می فارابیو  سینا ابن، ابن میموني در این اثر، است. و
فلسفه و حقـایق فلسـفی را از اسـاس باطـل      يورزد. با این حال، و دین از فلسفه تأکید می

  96توانند درست باشند. داند و معتقد است که حقایق دینی و فلسفی هر دو می نمی
در میـان فیلسـوفان و    ابـن میمـون  و  ارسـطویی تـرین منتقـد تفکـر     تردید، برجسـته  بی
 کرسـکاس م) اسـت. بـا ایـن حـال،     1411ــ 1340( 97حسداي کرسکاسدانان یهودي،  االهی

از اسـاس  امـا  گرایـی ارسـطویی اسـت،     گرا تعلق دارد و مخالف عقل هرچند به جریان نص
 کـه وي به عوض مفاهیم و نظریات ارسطویی،  مخالف تأمالت فلسفی نیست. در واقع، وي

در  کرسـکاس نهـد.   شمارد، نظریات فلسفی مخصوص به خود را پیش می را مردود میآنها 
به مثابۀ اصول دیـن یهـودي    ابن میمون(نور االهی)، سیزده اصلی را که  98اُور اَدونايکتاب 

شـمارد و بـه جـاي آن، اصـول مـورد نظـر خـود را         برگزیده و تبیین کرده است، مردود می
هـاي مختلـف خداشناسـی،     یـدي در حـوزه  کند. وي در معرفی ایـن اصـول، عقا   معرفی می

  99دهد. شناسی و... ارائه می شناسی، جهان انسان
در ایــن گــرایش، بــه دو مــورد از اثرپــذیري نماینــدگان ایــن جریــان از  بــراي نمونــه، 

که اشاره شـد، یکـی از نماینـدگان برجسـتۀ ایـن       چنان کنیم. اندیشمندان مسلمان، اشاره می
اسـت و بـه    غزالـی ، در این اثر، متأثر از هلوياست. ضري الخدر کتاب  یهودا هلويمکتب، 

رو، او در این کتاب، عقل را در پاسخ به مسائل انسـان ناکارآمـد    پردازد. از این نقد فلسفه می
  100ورزد. واسطۀ انبیا تأکید می هداند و بر دریافت مستقیم حقیقت از خدا ب می

فلسـفۀ  بخصـوص   است که بـه شـدت مخـالف فلسـفه،     حسداي کرسکاسنمونۀ دوم، 
قابـل   غزالیهم به لحاظ اندیشه و هم به لحاظ جایگاه فکري با  کرسکاساست.  ارسطویی

ها بسیاري را در  ، با فلسفۀ ارسطویی مخالف است و دیدگاهغزالیهمانند  يمقایسه است. و
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گونه که پس از  گر، همانکند. از سوي دی این فلسفه به دلیل تعارض با نصوص دینی، رد می
و در اثر انتقادات او از فلسفه، فلسفه تا حدود بسیاري جایگاه خود را در میـان اهـل    غزالی

فلسفه در میان یهودیـان بـا   و نقدهاي او بر فلسفه نیز،  کرسکاسپس از . سنت از دست داد
  101رکود مواجه شد.

خداونـد) در تـالش    ر(نـو  يادونـا  اور یی خـود، ضدارسطو ترین اثر در مهم ،کرسکاس
 ابطال را ارسطوگرایی ،میمون ابنو  ارسطواز نظریات موجود در آثار  ياست تا با نقد تعداد

 اسـت.  عالم این از بیرون ینامتناه خأل وجود به قائل متفکران این برخالف ،کرسکاس. کند
 وجـود  فرض با، کرسکاس. باشد داشته وجود تواند یم يعوالم بسیار يبه نظر و، رو از این

بر غیـرممکن بـودن تسلسـل     یکه مبتن، ك غیرمتحرك رای محر، تصور ارسطوییامتناهن امر
 مـورد  در میمون ابن يها دهد. به همین ترتیب، به اعتقاد او برهان مورد تردید قرار می، است

 مفهـوم  بر یمبتن ها برهان این زیرا است، اعتبار فاقد خدا بودن يغیرماد و وحدانیت وجود،
 انتسـاب  بـودن  غیرممکن بر یمبتن، میمون ابن ۀبا نظری کرسکاسبر این،  عالوه. است یتناه

 و »علـت « واژگـان  انتساب هنگام ،کرسکاس نظر به. کند یم مخالفت خدا به یایجاب صفات
 ایـن  در میمـون  ابـن  اشتباه. است ناپذیر اجتناب ها انسان با يو مقایسه خدا، به »فعل صفت«

در  .نیسـت  هـا  انسان و خدا میان يا رابطه مستلزم یهای دادن کرد چنین نسبت یم گمان که بود
  102ورزد. ، همچون اشاعره، بیشتر بر مشیت و ارادة االهی تأکید میکرسکاسمقابل 

  ١٠٣گرايش مكتب قرائيم.   ه
بن  عنانم)، توسط 760یک فرقۀ یهودي است که در قرن دوم هجري (دهۀ قرائیم (قارئون)، 

پـس از وي،   105،گذاري شد ود نیمۀ دوم قرن دوم ق/هشتم م.) در بغداد پایه(م حد 104داوود
 50 (م ثابـت بن  ابوحنیفه نعماناز دوستان  عناناند:  آن را رهبري کرد. گفته بنیامین نهاوندي

ز وي متـأثر  پیشواي اهل سنت و بزرگ اصحاب رأي در کوفه و در مسـائل بسـیاري ا  ق.)، 
سو همچون اصحاب رأي کوفه  نیز شهرت داشتند، از یک عنانیهکه به بوده است. این گروه، 

کـرده و تنهـا حجیـت کتـاب مقـدس را       تلمـود را رد . بنـابراین،  به سنت توجهی نداشـتند 
انگارانـۀ   مباحـث انسـان  بخصـوص   . بنابراین، در موارد بسیاري عقلگـرا بودنـد،  پذیرفتند می

جمود آنان بر ظواهر کتاب مقـدس،   کردند. از سوي دیگر، همین یهودیت تلمودي را رد می
  ساخت. آنان را به اهل حدیث و اصحاب اثر نیز نزدیک می
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یوسـف   108،یعقـوب قرقسـانی   107،یهودا هدسی 106(القمیشی)، موسی قومیسیبن  دانیال
از  112،ایلیـا بـن   هـارون و  111موسـی بشیاصـی  بـن   ایلیا 110،یوسف هروفهبن  هارون 109،بصیر

اند که عمدتاً تحت تأثیر معتزله و در مواردي تحت تـأثیر   بزرگترین دانشمندان قرائیمی بوده
(نویسـندة کتـاب    یعقـوب قرقسـانی  اند. در این میان،  اهل حدیث بوده تفکرات حنفی و نیز

 ایلیـا بـن   هـارون ) و هنعیمـوت یا المحتوِي (نویسندة کتاب  یوسف بصیر)، االنوار والمراقب
  113اند. تر بوده دیگران مهماز )، عص حییمیا درخت زندگی دة کتاب (نویسن

  گيري نتيجه
یهودیـت انـواع متفـاوتی از االهیـات     در که رسیم  می، به این نتیجه گذشتبه آنچه توجه با 

ست. االهیات فلسفی یهودي را معموالً به سـه  ااالهیات فلسفی ترین آن،  مهموجود دارد که 
، دورة آنتـرین   مهـم کننـد.   می المی، و دورة مدرن تقسیممآبی، دورة میانه یا اس دورة یونانی

 اسالمی یا دورة میانه است. در این مقاله، پـنج گـرایش عمـده و مهـم در االهیـات فلسـفی      
متأثر از فیلسـوفان  خود،  پنج گرایش در کلیتاین همۀ یهودي در دورة میانه شناسایی شد. 

ایـن پـنج   نـد.  از فضاي کلی اندیشۀ اسالمی بوددیگر، متأثر عبارت و متکلمان مسلمان و به 
گرایش نیز در فضاي جهان اسـالم آن روز و در تمـاس مسـتقیم بـا دانشـمندان و مکاتـب       
اسالمی به وجود آمده بودند. این پنج جریان عمدة اثرپذیرفته از تفکر اسالمی و متنـاظر بـا   

گـرایش  . 2گرایش کالمی متأثر از معتزله؛ . 1از: عبارتند هاي فکري در جهان اسالم،  گرایش
فالطونی متأثر از مکتب نوافالطـونی رایـج در میـان اسـماعیلیه و فیلسـوفان مسـلمان و       نوا

گـرا   گرایش نص. 4گرایش ارسطویی رایج در میان فالسفۀ مشائی مسلمان؛ . 3الصفا؛  اخوان
گرایـی ارسـطویی متـأثر از گـرایش رایـج در میـان        منتقـد عقـل  بخصـوص   و منتقد فلسفه،

گرایی مکتب قـرائیم،   ، گرایش عقلسرانجام. 5اشاعره ص بخصو هاي مختلف اسالمی، گروه
هاي اساسی متأثر از مکتب اهـل رأي در عـراق و نیـز معتزلـه و در      اي از اندیشه که در پاره

  اي دیگر، متأثر از اهل حدیث بودند.   پاره
 هـایی از چنـد   هاي ترکیبی بوده و یا رگه دانان یهودي این دوره، داراي گرایش برخی از االهی

سـنتی   یهودیت گرایش را همزمان در پیش داشتند. از میان این پنج گرایش عمده، چهار گرایش
آیینی یهودي قرار دارد و گرایش پنجم، از سوي آن بدنۀ اصلی بـه بـدعت    و در زمرة راست

  ها قرار داشته است. دیگر گرایش آیینی متهم بوده و همواره مورد نقد و رد و کج
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