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 چكيده

زمانى كه فلسفه غرب در عصر ظلمت به سر مى برد، برخى فيلسوفان مسـلمان بـا درك عميـق 

عالوه بر ايـن، توانسـتند بـر . هايى دست يافتند فلسفه و به كارگيری آن در حوزه اسالمى به نوآوری

رشد را مى توان نمونـه آشـكاری بـرای  سينا و ابن ابن. تاثيرگذار باشندانديشمندان اديان مختلف نيز 

نگارش تحليلى -فىتوصي اين پژوهش كه با شيوه. تأثيرات مختلف در حوزه يهوديت به حساب آورد

درباره خردورزی در اصول و آموزه های دينى پرداخته رشد  ابنسينا و  هايابن ديدگاهواكاوى  يافته به

گـرا  سينا به عنوان فيلسـوفى عقـل ابن. دهد ميمون يهودی مورد واكاوی قرار مى را بر ابنو تأثير آنها 

تری مانند  رشد به مواردی جزئى توانست مبانى دين را به روش عقلى اثبات نمايد و عالوه بر اين، ابن

ميمون در  ابن رشد توانستند بر يهوديت به ويژه سينا و ابن در نتيجه، هر يك از ابن. تأويل نيز پرداخت

  .ارتباط ميان عقل و دين تأثيرگذار باشند
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 مقّدمهـ 1

در اين زمينه، اختالفات بنيادين در حوزه هر يـك . پرداختن به خردورزي در است

ارانى را بـه از اديان ابراهيمي در طول تاريخ پديد آمده و هر يك از عقل و دين طرفـد

برخى برای احكام عقل نقش محـوری و تعيـين كننـده ای در . خود مشغول كرده است

متون دينى معتقد بودند و در مقابل، برخى معتقد به استفاده حـداكثری از آمـوزه هـای 

تـه بـا محوريـت 1سينا و ابن رشـد ابن. دينى بوده و برای عقل جايگاهى معتقد نبودند

حلبـى، : ك.ر. (در منابع دينى را مـورد اهتمـام قـرار دادنـدتعاليم اسالمى خردورزی 

نيز در حـوزه يهوديـت بـا تكيـه بـر داليـل  3از سويى ديگر، ابن ميمون) 51: 1372

ايـن انديشـمند . گوناگون عقلى و نقلى خردورزی در متون دينى را به اثبـات رسـانيد

ابن رشديان «نام .ن بوديهودی در پيوند عقل و دين متأثر از ابن سينا و ابن رشد مسلما

  .ها بود بر سر زبان 4»التيني

اگر چه مسئله عقل و دين از ديدگاه ابن سينا، ابن رشد و ابـن ميمـون بـه صـورت 

پراكنده در برخى منابع فلسفى و كالمى نظير تاريخ فلسفه مورد اشاره قرار گرفته، ولى 

يـز بـرای اثبـات تـأثير گيرد و ن در اين مقاله به صورت منسجم مورد واكاوی قرار مى

در اين نوشتار . فلسفى ابن سينا و ابن رشد بر ابن ميمون به برخى ادله توجه شده است

تحليلى شكل گرفته، نخست به نقش عقل در آموزه های دينـى از -كه با شيوه توصيفى

ديدگاه ابن سينا، ابن رشد و ابن ميمون پرداخته و سپس، تأويل در آموزه های دينى از 

در نهايـت، تـاثير فلسـفى انديشـمندان . ابن رشد و ابن ميمون بررسى مى شـودمنظر 

پرسش اصلى اين پژوهش اين اسـت . مسلمان بر ابن ميمون مورد توجه قرار مى گيرد

كه آيا ديدگاه ابن ميمون درباره ارتباط عقل و دين متاثر از ديدگاه ابن سينا و ابن رشد 

ابن رشد به عنوان فيلسوفان مسـلمان و مفسـران مى باشد؟ به نظر مى رسد ابن سينا و 
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آثار ارسطو مورد توجه انديشمندان مختلفى در مغرب زمين قرار گرفته اند كه يكـى از 

و نيز با توجه بـه وجـود برخـى قـرائن و شـواهد، . آن ها ابن ميمون يهودی مى باشد

ثـار و خردورزی در متون دينى كه مورد توجـه ابـن ميمـون مـى باشـد برگرفتـه از آ

در ادامه، نخست تعـادل ميـان . های مسلمانان به ويژه ابن سينا و ابن رشد است انديشه

عقل و دين از منظر سه انديشمند و سپس ضرورت خردورزی در متون دينى و تأويـل 

مورد بررسى قرار خواهد گرفت و در نهايت، تاثير ابن سينا و ابن رشد بر ابـن ميمـون 

  .پرداخته مى شود

  

 ل ميان عقل و دين تعاد ـ2

درباره ارتباط عقل و دين، ديدگاه های متفاوتى در تاريخ انديشه اسالمى و يهودی 

برخى انديشمندان اسالمى و يهودی عقل را به صورت افراطـى در . به چشم مى خورد

مسائل دينى دخيل دانستد و برخى ديگر نيز در اين مسـاله تفـريط نمـوده و طرفـدار 

  .محض نصوص دينى شدند

آن هـا . يكى از گروه هايى كه به افراط در عقل معروف هستند، معتزلـه مـى باشـد

در انديشه معتزله، عقـل و ) ق 131 – 80. (متكلمانى هستند به پيشوايى واصل بن عطا

احكام عقلى نقش اساسى و تعيين كننده در كشف و استنباط عقايد دينى و نيز اثبات و 

ای را بايد بر خرد آدمى عرضه  در اين روش هر مسأله. دفاع از اين عقايد بر عهده دارد

نـای ايـن مب. كرد و تنها با يافتن توجيهى عقالنى برای آن، قابل پـذيرش خواهـد بـود

المعارف كلها معقوله بالعقل، واجبه بنظر العقل و شكر المنعم واجب «: مكتب چنين است

شهرسـتانى، . (»قبل ورود السمع، و الحسن و القبح صـفتان ذاتيتـان للحسـن و القبـيح

در مقابل، برخى نقش عقل را بسيار كم رنگ دانسته و آن را از دايره ) 271ص : 1395

چنين روشى را مى توان در اهل حـديث و اخبـاريون مشـاهده دين خارج نمودند كه 
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) ق 661 -728(به عنوان نمونه، در قرون هفتم و هشتم هجری ابن تيميه حرانى . نمود

وی كتاب مبسوطى در زمينه تعارض عقـل و . به احيای عقايد اوليه ابن حنبل پرداخت

تيميه درباره تعـارض  بنا) 69: 1379شريفى و ديگران، . (نقل به رشته تحرير در آورد

: آورد عقل و شرع، شرع را مطلقًا مقدم دانسته و برای اثبات آن به دليل عقلـى رو مـى

الن العقـل مصـدق للشـرع فـى كـل . اذا تعارض الشرع و العقل، وجب تقديم الشرع«

  ) 138: 1971ابن تيميه، . (»ماأخبر به؛ و الشرع لم يصدق العقل فى كل ما أخبر به

در شـكل گيـری ) قمـری 339-259(ه توانست گام های مهـم فـارابىابن سينا ك

نخستين مكتب فلسفى را به سرانجام برساند، نقش مهمـى در عقـل گرايـى در حـوزه 

های انسان را به امـور بـديهى، مشـهورات و  وی تالش كرد استنباط. اسالمى ايفا نمود

نيز محل معقـوالت ) 185ص : 2، ج 1404ابن سينا، : ك.ر. (عقل نظری منتسب نمايد

ان الجوهر الذي هو محل المعقوالت، لـيس بجسـم و «: را غير مادی دانسته و مى گويد

ابن سـينا طبـق روش ) 187: همان. (» ال قائم بجسم، على انه قوة فيه أو صورة له بوجه

مشائى خود معتقد است انسان با نفس ناطقه ای كه دارد مـى توانـد كارهـای مختلفـى 

يكى از آن ها ادراك است كه در اين قسمت نيازمند بدن مادی نبـوده و انجام بدهد كه 

  ).41-42: 1980ابن سينا، . (به طور مجرد از بدن به آن مى پردازد

است كه در هر انسانى وجـود » عقل هيوالنى«اولين مرتبه از عقل به باور ابن سينا، 

است كه » قل بالملكهع«دومين مرتبه، . اين عقل قوه محض است و صورتى ندارد. دارد

اولين بن مايه های عقل كه بـه يـاری آن هـا . آيد به وجود مى» معقوالت اول«با درك 

پديد مى آيـد » عقل بالفعل«در مرتبه سوم، . را ادراك نمود» معقوالت ثانويه«مى توان 

با فعال شدن عقل . حقايق را در خود داشته ولى به حالت فعال در نيامده است ،كه عقل

) 86-85: 1375ابـن سـينا، : ك.ر. (پديد خواهـد آمـد» عقل مستفاد«ين مرحله، در ا

وی در آثـارش . بنابراين، اساس مراتب كمالى در مباحث مختلف، توانمندی عقل است
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  .با استناد به انواع روش های عقلى و منطقى در پى اثبات آموزه های دينى مى پردازد

ز ابن سينا به تعـادل ميـان عقـل و ديـن يكى ديگر از انديشمندان اسالمى كه پس ا

به نظر او، ارسطو در حوزۀ فلسفه بـه كمـال مطلـق رسـيده . معتقد بود، ابن رشد است

و اگر ما بخواهيم مسائل عقلي را حل كنيم بايد بـه فلسـفه ارسـطو نظـر داشـته   است،

 او معتقد بود كه اگر مذهب ارسطو درست فهميـده) 255: 1379نصری، : ك.ر. (باشيم

توانـد بـه آن برسـد؛ بلكـه عقيـده  ترين معرفتي كه انسان مى شود، مطابق است با عالي

داشت كه انسانيت در سير تطور هميشگي خود در شـخص ارسـطو بـه چنـان درجـه 

: ك.ر. (ناپذير اسـت رفيعي رسيده است كه براي كسي ديگر رسيدن به آن درجه امكان

ارسطو با قاطعيت تمـام بـه ايـن بحـث ابن رشد به دليل عشق به ) 638: 1376دبور، 

او نخستين ضربۀ محكم را بر غزالـي فـرود آورد، چنانكـه اركـان مـذهب و . پرداخت

. ادعاي او را متزلزل ساخت و بـه مـردم فهمانـد كـه فلسـفه بـا ديـن مخـالف نيسـت

بنابراين، ابن رشد را مى توان يكى از انديشمندانى ) 654: 1373الفاخوری و ديگران، (

  .نمود كه در مقابل افراط گرايى در هر يك از عقل و دين، به تعادل مى انديشيدتلقى 

برخـى . در دين يهود نيز درباره ارتباط عقل و دين اختالفاتى مشـاهده مـى شـود

تالش نمودند گستره عقل را محدود كرده و از شريعت خارج نشوند كه تا قبل از قرون 

در مقابل، برخى ديگر تالش نمودنـد . ودندوسطى غالب انديشمندان يهودی اين گونه ب

متولـد (5كه دامنه خردورزی را در مسائل دينى نيز سرايت دهند كه مى توان از فيلـون

، داود بـن )م 882متولد (7، سعديا ابن يوسف)م 855متولد ( 6، اسحاق اسرائيلى)م 40

-36: 1383شرباك، : ك.ر. (ياد نمود9و يعقوب قرقساني) م 900متولد (8مروان راقى

برخالف فالسفه و علماى يهود قبل خود، بـه  نبن ميمو موسى )212: 1378؛ پينز، 69

. هـاى دينـى قـرار دهـد كرد تا فلسفه ارسطويى را در كنار آمـوزه طور آشكار تالش 

ترين نام در فلسفه يهودى بود، اما اين نه بـه دليـل خّالقيـت  ميمون بزرگ ترديد، ابن بى
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ميمون را كه  بلكه برجستگى ابن ،فى به معناى دقيق كلمه استچشمگير او در تفكر فلس

كننده شريعت دينى يهود نيز بود، بايد بيشتر در حوزه وسـيع تـالش  مشهورترين تدوين

كوشد هم شريعت را حفـظ كنـد و  وجو كرد كه مى جست 10الحائرين او در كتاب دالله

حلى  نمايد تا در سطح نظرى راه آنكه مسائل را كتمان نمايد و يا تالش هم فلسفه را، بى

تنها منبعى كه به طور مستقيم ما را . دآور را در باب تعارض برگزين نهايى و عموما الزام

  .الحائرين است دهد، كتاب دالله درباره ارتباط فلسفه و شريعت يارى مى

بنابراين، در هر يك از حوزه های يهوديت و اسالم ديدگاه هايى درباره عقل و دين 

گاهى در بـه كـارگيری عقـل . ائه گرديد كه در آنها افراط و تفريط مشاهده مى شودار

ابن سينا و ابن رشد بـه . زياده روی شده و گاهى نيز كم كاری هايى صورت مى گرفت

عنوان حكيمان الهى در حوزه اسالم و ابن ميمون به عنوان حكيم يهوديت توانستند بـه 

  .خردورزی در دين دست يابند

  

  كارگيری عقل ورت بهضرـ 3
ابن سينا، ابن رشد و ابن ميمون با استفاده از مبانى عقلى و نقلى به اين مساله توجه 

آن ها به اين نكته رسيدند كـه . نمودند كه نبايد خردورزی در متون دينى را معطل نمود

آنها برای اثبات ضـرورت عقـل در ديـن بـه . خردورزی در امور دينى ضرورت دارد

  .انى عقلى متوصل شدند كه در اين قسمت به برخى از آن ها اشاره مى شودآيات و مب

ابن سينا به پيروی از انديشمندانى نظير فارابى، با تكيه بر روش عقلى تـالش نمـود 

وی . هر يك از مهم ترين اصول دينى نظير مبدا، معاد و شريعت را با عقل اثبات نمايـد

كه همه اين ها از مشهورات مقبـوالت مـى معتقد است عدل زيباست و ظلم قبيح است 

وی بـرای اثبـات شـريعت و آمـوزه هـای دينـى، بـه ). 66: 1404ابن سينا، . (باشند

بـه عنـوان نمونـه، . استنادات عقالنى پرداخته و دالئلى از جنس عقل مطرح مى نمايد
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مشاركت و تعاون اجتماعى برای بقای انسان ضرورت دارد؛ زيرا سالئق مختلف گاهى 

به همين دليل، بـه حكـم . جب نزاع ميان انسان ها و هرج و مرج در جامعه مى شودمو

عقل مى توان به اثبات وجود انسان های كامل نظير رسوالن الهى و اديـان در جوامـع 

وی در اين رابطه معتقد اسـت وجـود انسـان صـالح ) 344: 1390همو، . (دست يافت

و وجود االنسان الصالح الن يسـن و «: دبرای پرداختن به منافع انسان ها ضرورت دار

يعدل ممكن كما سلف منا ذكره، فاليجوز ان تكون العنايه االولى تقتضى تلك المنافع و 

  ) 345: همان. (»التقتضى هذه التى هى اسها

ها  وی در ادمه به اين نكته توجه مى دهد كه اين فرد بايد نبى بوده و از جنس انسان

فواجـب اذن «: ندی هايى نظير معجزه بتوانند به او اعتماد نمايندباشد تا ديگران با توانم

ان يوجد نبى، و واجب ان يكون انسانا و واجب ان تكون له خصوصـيه ليسـت لسـائر 

الناس حتى يستشعر الناس فيه امرا اليوجد لهم، فيتميز منهم، فتكون له المعجزات التـى 

هايى كه به علـوم نقلـى محـض معتقـد  بنابراين، ابن سينا در ميان آن). همان(» اخبرنا

در اين مورد نيز . بودند، مسير عقل را راهنمايى كرده و در آثارش به آن متعبد مى باشد

از نظر وی، پيامبران مى توانند با اتصـال بـه عقـل . ابن سينا به مراتب عقل مى پردازد

چنـين . بنـدفعال كه برخى انسان ها به آن واصل مى شوند به اين مقام بزرگ دسـت يا

وی بـه )116: 1363همـو، . (انسان هايى مى توانند به سرعت به معقوالت دست يابند

ارتباط ميان عقل و شرع نيز پرداخته و معتقد است شريعت فقط به احكام كلـى حكـم 

) 14: 1985همو، . (مى كند و برای رسيدن به جزئيات وقايع بايد به خردوری رو آورد

نكتـه . وانند به تعادل پرداخته و يكديگر را به كمال برسـانندبنابراين، عقل و دين مى ت

ديگر در ارتباط عقل و دين اين است كه وحى كه در دين بيان مى شود دارای اهميـت 

از منظر او مبانى نهايى در مشروعيت را وحى مشـخص مـى كنـد و در ايـن . مى باشد

  ) 321: 1379همو، . (زمينه بايد به حكم شرع متعبد بود
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د نيز با پى بردن به اهميت عقل در مسائل دينى، به نكـاتى خردتـر و البتـه رش بنا

ها و دستورات شرع اعتقاد داريـم،  او معتقد است اگر ما به آموزه. دقيق توجه مى نمايد

شويم كه نه تنها قرآن كريم خردورزی در متون دينى را مباح دانسته بلكه آن  متوجه مي

اما اين كـه شـرع مـردم را از راه عقـل و بـه «: مى كندوی تصريح . را واجب مى داند

وسيلۀ آن متوجه نظر در موجودات جهان كـرده اسـت و شـناخت آن هـا را خواسـته 

پـس اي ديـده «: است، امري روشن و آيات بسياري در اين بـاب وجـود دارد؛ ماننـد

لـي و اين آيه نص بر وجوب به كار بـردن قيـاس عق) 2: الحشر. (»عبرت گيريد! وران

وی به اين نكته ) 12-11: الف، 1987ابن رشد، . (»محض و يا عقل و شرع با هم است

كند كه مقصودش از وجوب انديشه در آيات، وجوب قياس است؛ چون كـه  تصريح مي

ولي چون قياس انـواع مختلفـي دارد، . قياس مساوي است با استنباط مجهول از معلوم

دانـيم كـه نظـر  به يقين ما مسلمانان مي« :كند وي مقصود خود را از قياس مشخص مي

شود؛ چون كه حـق بـا حـق در تضـاد  هاي ديني منجر نمي برهاني به مخالفت با آموزه

  )17ص : همان. (»نيست، بلكه موافق و گواه بر آن است

ابن رشد بعضي از مخالفين عقل را مخالف با تعاليم راستين شرع دانسته و در واقـع 

وي معتقـد اسـت كـه راه واقعـي . دهد ري از خدا و حقايق ميبه آنها نسبت جهل و دو

براي رسيدن به معارف واقعي، راه برهاني و عقلي است كه در شرع بسيار مورد تأكيـد 

 ,Leaman, 1998. (البته راه برهاني كه با عقل سليم صورت گرفته باشد. قرار گرفته است

p145( تكفيـر مـردم را دارنـد و گـاهى  وى كسانى كه مردم را از اين راه برهانى بازمى

كسى كه مردم شايسته و اهل نظـر را از نظـر بـه «: دهد كنند مورد نكوهش قرار مى مى

باز دارد، از ابوابى كـه خـداى تعـالى مـردم را از آن راه بـه معرفـت خـود ]كتب قدما[

همان باب تفكر برهـانى اسـت كـه بـه معرفـت  و اين. فراخوانده است، بازداشته است

ابـن . (»و بسته شدن اين راه، نهايت جهل و دورى از خداست. شود تعالى منجر مى حق
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نكته قابل توجه اين است كه خردورزی در متون دينى به معنای ) 16: الف1987رشد، 

يعت ميان آن دو، شـر) ظاهری(برتری عقل بر آموزه های دينى نيست بلكه در تعارض 

از نگاه او در يـك تقسـيم كلـي، مطالـب ) 208: عبدالمهدين، بى تا: ك.ر. (برتری دارد

بخشـي مربـوط بـه بايـدها و نبايـدها، امرهـا و : شـود قرآن به چهار قسم تقسيم مـي

هاست؛ بخشي مربوط به رابطۀ اوامر و نواهي با يكـديگر اسـت؛ بخـش ديگـر بـه  نهي

كند و بخش آخر مربوط به امور نـاظر بـه  ث ميمسائل تاريخي دربارۀ اقوام گذشته بح

واقع است؛ مانند امور مربوط به توحيد، معاد، خلقت انسـان، وجـود شـيطان، خلقـت 

وی بخش اول را مطرح كـرده و آن هـا را تقليـد از انبيـاء و واضـعين . آسمان و غيره

دربـارۀ هم چنـين ) 556: 1998ابن رشد، . (داند كه بحث عقلي در آن ها راه ندارد مي

بنـا بـراين، . درباره بخش سوم كالمي مستقل نـدارد. بخش دوم هم قائل به تقليد است

البته در جايي هم گفتـه كـه . شود تمام سخن در مورد دين به بخش چهارم منحصر مي

وى معتقـد اسـت كـه  )490: همان. (نشيند فلسفه در هر چه در شرع آمده به بحث مي

و نشـأت ديگـر فقـط بـا . انـد رو، ضرورى نند؛ از اينرسا شرايع مردم را به سعادت مى

بنابراين، سعادت با فضايل . شود فضايل نظرى و پس از آن، با فضايل عملى حاصل مى

شـرايع بـراى «: شـود يابد و فضايل اخالقى با شـناخت حاصـل مـى اخالقى كمال مى

و صنايع آنها براى ايجاد فضايل اخالقى، نظرى ... فضايل عملى و نظرى ضرورى است

نيز . زندگى آدمى در اين سراى جذبه صنايع عملى ميسر نيست. عملى ضرورى هستند

يـك از  ولـى هـيچ. ددر نشأت و در آن سراى، زندگى جز به فضايل نظرى حاصل نشو

و فضـايل اخالقـى جـز بـه شـناخت و . اين دو جز با فضـايل اخالقـى كمـال نبايـد

) 555-554: همـان. (»دان حاصل نگـردتعالى با عبادات مشروع ادي بزرگداشت بارى

بنا بر اين، ابن رشد ضمن مخالفت با كسانى كه در باب عقـل و ديـن افـراط و تفـريط 

نمودند، معتقد است كه بر طبق آن چه دين به ما آموزش مى دهد، بايد در متـون دينـى 



170   تاثير فلسفى ابن سينا و ابن رشد بر ابن ميمون؛ با تاكيد بر نقش عقل در فهم متون دينى  

  ۹۷پايزي و زمستان (عقل و دين، سال دهم، شماره نوزدهم( 

فاده از وی با استفاده از آياتى از قرآن كريم معتقد است است. از خردورزی استفاده نمود

  .عقل در متون دينى نه تنها دارای اشكال نبوده بلكه ضروری است

ابن ميمون نيز به تمايز ميان بدن و نفس در موجودات مختلفى غير از مالئكه معتقد 

وی يكى از قوای نفس را عقل دانسـته و معتقـد اسـت ) Roth, 1963, p. 129. (باشد مى

شكل گيری معرفت و در نهايت وصول به  قدرت تفكر انسان ميتواند نقش مقدماتى در

از نگاه ابن ميمون، عقل انسان ميتوانـد ).168ص : ابن ميمون، بى تا(كمال را ايفا نمايد

اين ) Hyman, 2002, p. 87(. از طريق معرفت درست، به فناناپذيری و ابديت دست يابد

ات كنـد، از كند تا محدوديت عقل را اثب در عين اينكه تالش مى ىفيلسوف قرون وسط

مقصود از نصوصى از انبيـا و «: مسدود شدن باب انديشه و استدالل سخت نگران است

حكما كه درباره محدوديت عقل ذكر شد، تعطيلى باب خـردورزى از هرچـه در تـوان 

وى معتقد اسـت ) 72: ابن ميمون، بى تا. (»كنند گونه كه نادانان گمان مى دارد نيست، آن

اند، مسدود شدن ايـن بـاب  ه در باب محدوديت عقل ابراز داشتهكه مقصود انبيا از آنچ

گيـرد همـواره حّجـت  نيست؛ زيرا عقل نسبت به آنچه در حوزه ادراك آدمى قرار مـى

وی معتقد است طريق زندگى به خودی خود كمال محسـوب نمـى شـود بلكـه  .است

كامـل بـه طريق زندگى نتيجه كمال است كه با وصول به كمال عقالنـى، انسـان هـای 

وی درباره دين يهوديـت ) Shatz, 2006: 186. (مرحله تقليد از خدا تشويق خواهند شد

به اين نكته توجه مى دهد كه برای اين كه ملت های جهان به يهوديت احترام بگذارنـد 

در غير اين صورت، مردم به يهوديت توجه نخواهنـد . بايد شريعت را عقالنى جلوه داد

بنـابراين، خـردورزى در  )Rudvsky, 2010: 175. (ين مـى رودنمـود و اعتبـارش از بـ

هاى دينى بايد وجود داشته باشد، ولى نه به طور مطلق و نامحـدود، بلكـه بايـد  آموزه

وى . ضوابط و حدودى براى آن ترسيم كرد تا دچار انحراف در مسـائل دينـى نگـردد

دانـد و معتقـد اسـت  براى ورود به مباحث الهيات سپرى كردن مقدمات را ضرورى مى



  171  مهران رضايى/ عبدالرحمن باقرزاده / عباس بخشنده بالى 

  ) ۹۷پايزي و زمستان (عقل و دين، سال دهم، شماره نوزدهم 

كسى كه پيش از آمادگى و فراگرفتن مقدمات الزم، به الهيات اشتغال ورزد، نه تنهـا در 

شود، بلكه از خطر تعطيل شدن عقل نيز در امـان  آراء و عقايدش با پريشانى مواجه مى

بدان كه شروع كردن بدون آمادگي در اين علم واقعًا «: وی تصريح مى كند .نخواهد بود

ك است، يعني در علم الهيات و همچنين تبيين معاني مثالهای مورد نظـر انبيـا و خطرنا

، ولي تنهـا خطـر ايـن ...شود  اشاره به استعاراتي كه در كتابهاي انبياء فراوان يافت مي

ابن ميمـون، بـى . (»شروع، انحراف ديني نبوده، بلكه خطر تعطيلي عقل هم وجود دارد

كنـد كـه اگـر بـه يـك نـوزاد  قابل توجهي اشـاره مـي ميمون به مثال ابن) 73-72: تا

شيرخوار، غذايي همچون گوشت و گندم خام خورانده شود، موجبات مرگ او فـراهم 

شود؛ اين غذاها، بحسب طبيعت خود، نامطلوب نيستند، ولي عدم آمـادگي هاضـمة  مي

كسى كه به نـوزاد شـيرخوار گنـدم، گوشـت و شـراب «: گردد كودك موجب زيان مي

  )73: همان. (»به دليل عدم هضم غذا، مى ميراند راند، بدون شك او رابخو

داند كه يك فرد عقل خـويش را بـه كـار  اي مي توجه الهي را متناسب با اندازه  وی

دارد كه تكامل مطلوب آدمي مستلزم وجود عقل  او در اين رابطه بيان مي. انداخته است

گاهش، مثال كـاخ پادشـاه را بـه كـار او براي روشن ساختن ديد. و فعل اخالقي است

اند اعتقاد اصولي ندارند؛ آنهـايي كـه داخـل  برد؛ كساني كه خارج از ديوارهاي كاخ مي

اند، ديدگاه نادرستي دارند، ولي آنهايي كـه آرزوي وارد  شهرند، ولي به كاخ پشت كرده

گرايـاني  سـنتدانند كه چگونه اين كار را انجام دهنـد،  شدن به كاخ را دارند؛ ولي نمي

اند، در مورد اصول اساسـي  اما كساني كه وارد كاخ شده. هستند كه دقت فلسفي ندارند

تنها فردي كه بـه بـاالترين سـطح پيشـرفت عقلـي رسـيده . اند دين به خوبي انديشيده

اما پيشرفت فلسفي به تنهايي كـافي نيسـت؛ فـرد . تواند به عرش الهي نزديك شود مي

شـرباك، . (اش را با خدا به مرتبة باالتري گـام فـرا نهـد د رابطهبراي تكامل يافتن باي

وی معتقد است شهوات مرتبط با بدن مادی يكى از مهم ترين موانع رشد ) 146: 1383
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بـه خصـوص در جـوانى از بسـياری از فضـائل اخالقـى و . عقالنى انسان مى باشـد

به قـدرت خواهـد با فرو نشاندن آتش شهوات عقل آدمى . خردورزی ممانعت مى كند

  )Maimonides, 2003, Xxvi. (رسيد

بنابراين، ابن سينا و ابن رشد با روشى متفاوت به مقابله با افراطى گـری در ديـن و 

تفريط در عقل وارد شده و تالش نمود با مبانى مختلف عقلى و نقلى به اثبـات و حتـى 

ميمون نيـز مشـاهده اين مهم، در آثار ابن . ضرورت خردورزی در مبانى دينى بپردازد

وی توانست با استناد به مبانى گوناگونى از شريعت يهود، با افـراط و تفـرط . مى شود

از نگاه ابن ميمـون نيـز خـردورزی در مبـانى . در استفاده از عقل در دين مقابله نمايد

نكته قابل توجـه ديگـر ايـن . دينى ضرورت داشته و بايد به طور منطقى صورت گيرد

از ابن رشد و ابن ميمون در استفاده از عقل در متون دينى به ضـوابطى  است كه هر يك

اگر اين ضوابط رعايت نگردد برداشـت هـايى . اشاره نمودند كه بايد به آن توجه شود

  .نادرست در متون دينى صورت گرفته و سيری انحرافى پيموده مى شود

  

 تأويالت عقلى در دينـ 4

د و ابن ميمون، تاويل عقالنـى در متـون دينـى يكى از مسائل مهم در آرای ابن رش

با توجه به اين كه برخى آموزه های دينى را نمـى تـوان بـر ظاهرشـان صـادق . است

دانست، بايد معنای باطنى آن ها مورد توجـه قـرار بگيـرد كـه هـر يـك از آن دو در 

س هر چند ابن سينا در رابطـه تاويـل در متـون مقـد. آثارشان مورد توجه قرار دادند

وی . ورود نداشته ولى معيارهای فراوانى از خردورزی را در آثارش متذكر شده اسـت

ابـن . (معتقد است برخى از انديشه ها نادرست هستند و بايد به انديشه درست رو آورد

كـه بـه صـورت خردتـری وارد ايـن بحـث شـده، معتقـد  رشد ابن )20: 1373سينا، 

 ظـاهرميـان گـر ا. ى توجـه نمـودبـاطنی و ظاهر یدو معنايعت بايد به شراستدرباره 
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، 1370ابن رشد، . (نمود، بايد آن را تأويل به وجود آيدبا قوانين عقل اختالفى  شريعت

در ايـن . اگر بر وفق قوانين عقل بود، بدون تأويل بايد آن را پذيرفتدر مقابل، ).16: 1

هـاى  را در فهم گفته رشد اين اشتباه است كه ابنقسمت بايد به اين نكته توجه نمود كه 

بدانيم؛ زيرا او به ظاهر و باطن، به صورت ) ل به تأويل و ظاهرئقا(شرع، دو شخصيتى 

از . شود براى ايجاد يك وحـدت دوگانه معتقد نيست، بلكه او به ظاهر و باطن معتقد مى

: 1373الجـر، . الفـاخوری. (نظر او، هرچه با وحى به دست آيد با عقل سازگار اسـت

664  (  

تاويـل بيـرون آوردن داللـت كلمـه از «: ابن رشد درباره معنای تاويل معتقد است

مفهوم حقيقى به معنای مجاز است بدون آن كه به روش عادی در عربـى اخاللـى وارد 

: الـف1987ابـن رشـد، . (»گردد؛ مانند نام گذاشتن چيزی به نام علت آن يا نتيجـه آن

كارگيری تاويل به سـه قسـم تقسـيم مـى  وی معتقد است آموزه های دينى در به) 97

تاويل در آنها مجاز است، تاويل در آن ها ممتنع است و تاويل در آن ها واجـب : شوند

وی در الكشف عن مناهج االدله فى عقائد المله بـه پـنج دسـته از ) 111: همان. (است

متون وی تاويل نمودن ). 205: همان: ك.ر(مفاهيم دينى نسبت به تاويل توجه مى دهد

وضمن تاييـد ديـدگاه ) 237: 1427فوزی، : ك.ر(دينى را دارای ضوابطى ويژه دانسته

دهد تنهـا اهـل حكمـت و علـم تـوان  هشدار مى) 206: 1987ابن رشد، : ك.ر(غزالى

وظيفه آنها حمل الفاظ به ظـاهر . تأويل را دارند و غير آنها نبايد به اين كار دست بزنند

م نيست، واجب است كه الفاظ را بر ظاهر حمـل كنـد و اما كسى كه اهل عل«: آنهاست

او معتقـد اسـت ). 28: همان. (»شود تأويل در حق او كفر است؛ چراكه به كفر منجر مى

َو «كساني اهل تأويل هستند كه اهل علم و يا فلسفه باشند؛ وي با اشاره به آيۀ شـريفۀ 

تأويـل كـه تـوان هماهنـگ  كند كه اهل ، اشاره مي)7: آل عمران(»الّراسخون في العلم

و غيـر اهـل علـم از . باشند» راسخون في العلم«كردن فلسفه و شريعت را دارند، بايد 
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كنند و توان اين كار را ندارند و لذا نبايد به ايـن  بدون برهان به ظواهر عمل مي  مؤمنين،

يـل شود كه بر اهل علم و تأو در گامي فراتر، معتقد مي) 21: همان. (روش روي آورند

: همـان. (واجب است كه در هنگام وجود برهان، به تأويل آن رجوع كند نه به ظاهر آن

بنابراين، ابن رشد معتقد است يكى از مهم ترين فعاليت های عقل در متون دينـى ). 24

در اين كار، نيازمند انسان هايى هستيم كه به فهـم . تاويل است كه فعاليتى عقالنى است

  .اصول و مبانى مورد تاييد دين به تاويل مى پردازنددينى رسيده و بر طبق 

آن چه در دين اسالم بيان گرديد، در دين يهوديت نيـز مـورد توجـه انديشـمندانى 

كنـد كـه در  با نبوغى فراتر از سلف خود به اين مهم توجه مى وی. مانند ابن ميمون بود

توان آنها را پذيرفت؛  برخى از معانى اسماء كه در كتب مقدس آمده، به طور صريح نمى

گـاهى قصـد . چراكه ممكن است معناى لغوى، مجازى، رمزى و غير اينها مقصود باشد

به همين دليل، بايد بـه واسـطه عقـل، . شود معناى لغوى و غيره در آنها سبب لغزش مى

رو كه عقل را خداوند در نهاد ما قـرار داده،  اما از آن. آنها را به معناى حقيقى سوق داد

تواند با چيزى كه آن هم از جانب خدا نازل شده، يعنى دين و وحـى، مخـالف  نمىپس 

در برخي از آيات تـورات .باشد؛ به همين دليل، بايد از عقل در متون دينى استفاده كرد

شوند و عقـل، آنهـا را بـه  شويم كه به خداوند تعالي نسبت داده مي با اسمائي روبرو مي

داند كه بايد با روش صـحيح تأويـل بـرده  احديت نمي دليل نقصان، قابل حمل بر ذات

در كتاب . شود پردازد اشاره مي ميمون به آنها مي هايي از اسماء كه ابن شوند كه به نمونه

 من و زمين قرارگاه من  خداوند مي«: اشعياي نبي آمده است
ّ
فرمايد كه آسمان ها كرسي

 «كنـد دليـل اينكـه  ميوی در اين رابطه بيان ) 1: 66اشعيا، فصل . (»است
ّ
بـه » كرسـي

نسبت داده شد، عظمت و جاللت شأن و مقام او است؛ چون كه كرسى مكـانى  خداوند

كرسي در لغت اسمى براي مكـان «: نشينند است كه افراد با عظمت و بزرگوار بر آن مي

نشينند كه داللـت بـر عظمـت و  آن مي نشستن است كه بزرگواران همانند پادشاهان بر
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كند؛ و به دليل وقار و نور حق تعالي و داللت بر عظمـت شـأن او،  شأن آنها ميبزرگي 

  ) 35 :ابن ميمون، بى تا. (»شود آن مكان كرسي ناميده مي

ايـن . رشد معتقد است بايد از عقل در متون دينى استفاده شود ميمون همانند ابن ابن

وی . ی نادرست انجام نگيـردفعاليت عقالنى البته بايد دارای ضوابطى باشد تا استفاده ا

همانند ابن رشد يكى از مهم ترين نمونه های خردورزی در متـون دينـى را تاويـل در 

بنـابراين، يكـى از . داند كه بايد با معياری مـورد تاييـد ديـن صـورت بگيـرد دين مى

كاربردهای مهم عقل در متون دينى، تاويل برخى آموزه های دينى است كه مورد توجه 

  .ن و ابن رشد بودابن ميمو

  

 تعامل ابن سينا، ابن رشد و ابن ميمونـ  5

يكى از دالئل تاثيرپذيری ابن ميمون از انديشمندانى مانند ابـن سـينا و ابـن رشـد 

ايـن . ديدگاه های مختلفى است كه از انديشمندان غرب و شـرق بيـان گرديـده اسـت

ويناس نيـز در فضـای تاثيرات فلسفى محدود به فضای يهوديت نبوده بلكه توماس آك

ولفسن درباره تاثيرپذيری ابن ميمـون از 11.مسيحيت از ابن سينا و ابن رشد متاثر بود

ای را بدون اين كه ميراث فكری ای داشـته  يهود دوره«: فيلسوفان مسلمان معتقد است

ولى پس از . باشد سپری كرد و تنها در تورات و تلمود به بحث، شرح و تفسير پرداخت

م، يهوديان به مسلمانان توجه كردند و بـا انتشـار انديشـه اسـالمى از ايـن ظهور اسال

انديشه اثر پذيرفتند و از اواخر قرن سوم تا پايان قرن ششم تاليفات فلسـفى يهـود بـه 

زبان عربى ترجمه شد كه نمونه بارز آن در دالله الحائرين ابـن ميمـون بـه چشـم مـى 

عتقدنـد تـاثير تمـدن عربـى اسـالمى بـر برخى ديگر م) 89: 1368ولفسن، . (»خورد

. ها و در زبـان، شـعر، نثـر و اساطيرشـان مشـهود اسـت فرهنگ يهود در تمام عرصه

همچنين طبيعيات، متافيزيك و الهيات يهود در قـرون وسـطى ) 119: 1963هنداوی، (
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از متكلمان مسلمان و فالسفه مسـلمان از جملـه مشـائيان و پيـروان افالطـون تـاثير 

ويل دورانت نفوذ ابن سينا در اسپانيا و ابن رشـد را ) 22-20: ادريس، بى تا(. پذيرفت

زرين كوب معتقد است ابن سـينا ) 328: 4، ج 1373دورانت، . (دارای اهميت مى داند

. توانست تاثيرات زيادی بر انديشمندانى نظير ابن جبرول و ابـن ميمـون داشـته باشـد

، مى توان بحث وجود خدای تعالى را يكـى به عنوان نمونه) 115: 1379زرين كوب، (

فنـايى، . (از تاثرات ابن ميمون از ابن سينا دانست كه از دالئل عقلـى او اسـتفاده نمـود

ژيلسون در اثر تاريخ فلسفه مسيحى در قرون وسطى، سرچشمه الهام ابن ) 16: 1371

: 1389 ژيلسـون،(. ميمون در موضوع فناناپذيری نفس را ابن رشد اندلسى مـى دانـد

برخى ديگر معتقدند ابن ميمون در بحث هايى مانند نفس، متـاثر از شـروح ابـن ) 325

دبور منبع اصلى نظريه وحدت عقل ) Hyman, 2002, p.13-14(. رشد از ارسطو مى باشد

 )191: 1362 دبـور،(. را ابن باجه مى داند كه ابن رشد و ابن ميمون از آن الهام گرفتند

اره گردد كه ابن ميمون در برخى مسائل فلسفى و كالمى با تسـلط اين نكته نيز بايد اش

به عنوان نمونه، ابن . بر آرای انديشمندان اسالمى، به مخالفت با برخى آن ها مى پردازد

رشد در مقابل غزالى به اشتراك لفظى مشترك الصفه در بحـث صـفات خـدای تعـالى 

  )nasr, 1996: 24: ك.ر. (تقد استتمايل يافت ولى ابن ميمون به اشتراك لفظى مطلق مع

، وضعيت تاريخى مهمى بود كه با گرفتن فيلسوفان مسلماندر الگو قرار  دليل ديگر

دوازدهم مـيالدى در اروپـاى و يا  احياى فلسفه ارسطويى در پايان قرن ششم هجرى

پيشواى بالمنازع شناخته شـد  ،رشد در ميان يهوديان و مسيحيان غربى پديد آمد و ابن

پـس از پايـان قـرن ششـم . در ميان آنها به عنوان مفّسر بزرگ ارسطو شهرت يافتو 

چيـزى جـز انعكـاس  12هجرى، علماى يهودىكه فرهنگ فلسفى آنها، به قـول رنـان

خواندنـد و در  رشد را به زبـان عربـى مـى ابنابن سينا و فرهنگ مسلمانان نبود، آثار 

  )294: 1372فخری، : ك.ر.(كردند بعضى مراحل ضرورتا آثار او را به عبرى ترجمه
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رشد به شايستگى بر كرسى فلسفه  تنها كسى كه پس از ابنسومين دليل آن است كه 

. بــن ميمــون بــود در حــوزه انــدلس تكيــه زد، يهــودى و همــوطن قرطبــى او موســى

ابن ميمون در محيط فرهنگي و علمـي )748: 1366؛ حتى، 226: 1382ارمسترانگ، (

و عمدة آثار خود را به زبان عربي نگاشـته و برخـي روايـات و اسالمي پرورش يافته 

ايــن ) 113: 1380كلباســى اشــتری، (13.منــابع حكايــات را از اســالم آورده اســت

تاثيرگذاری فرهنگ اسالمى بر ابن ميمون به حدی بود كه كنيه وی ابو عمران ذكر شده 

نيـز ) voTwersky , 1987, vol.9: 131. (است در حالى كه فرزندی به نام عمران نداشـت

. درباره مسلمان شدن ابن ميمون اقوالى نقل شده كه البته نمى توان به آن ها تكيـه كـرد

  )40-28: 1368ولفسن، (

دليل چهارم كه حاكي از تأثير پذيري ابن ميمون از فرهنگ اسالمي است، اعتـراف 

اند و تـا  ن آموختهابن ميمون راجع به اين مسئله است كه يهوديان علم كالم را از مسلما

اين اقتباس زمـانى صـورت . اند مند بوده قرن اول ميالدي فاقد يك مكتب اعتقادي نظام

گرفت كه در اثر تسلط اقوام و اديان ديگر بر يهود، ضرورت تدوين ايـن علـوم عقلـى 

  )180-179: ابن ميمون، بى تا: ك.ر. (بروز كرد

آتاى، مصحح و متـرجم كتـاب حسين دليل پنجم از اين نكته برداشت مى شود كه 

ميمون علـم خـود را  كند كه ابن الحائرين در مقّدمه اين كتاب به اين نكته اشاره مى دالله

بن ميمون معلومـات  واضح است كه موسى«: افزايد وى مى. رشد هم دريافت كرد از ابن

ن يكـى شـاگردا: خود را از سه تن از دانشمندان مسلمان به دست آورده كه عبارتند از

ميمـون بـه آمـوختن علـم از دو دانشـمند  ابـن. درش االفلج و ابن بكربن الصائغ، ابن ابى

اى كـه در سـال  رشد اشاره نكرده است؛ ولى وى رسـاله كند، ولى به نام ابن تصريح مى

رشد بجز كتاب الحس و المحسـوس  كند كه بر تمام آثار ابن م نوشته، تصريح مى1191

م بوده كه در سـيزده 1204دليل اينكه وفات وى در سال  اشراف و آگاه بوده است و به
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حين نوشـتن توانيم اذعان كنيم كه او در  رشد را خوانده است، مى سال تمام تأليفات ابن

كرد و نظر دكتر پينس هـم همـين  رشد مراجعه مى هاى ابن الحائرين به كتاب دالله كتاب

الحـائرين آشـكار  در كتـاب داللـه رشـد كند بر اينكه تأثير ابـن ديدگاه ما را تأييد مى

 ).مقدمه: همان(14»تاس

عقـل گرايـى در مبـانى  ميمون، اعتقاد به رشد و ابن ابنابن سينا، نقطه مشترك ميان 

از آمـوزش و تعلـيم فلسـفه و  آن هـاهـدف . باشد هماهنگى فلسفه و دين مى دينى و

خـود  هـای ه در كتابمنطق، يارى شتافتن منابع دينى در استدالل و توضيح آنها بود ك

رسـند و  كه فلسفه و دين در نهايت به هم مى ندمعتقد بود آن ها. ندبه اين كار دست زد

نكته قابل توجه ايـن  .روند تعالى به شمار مى كتاب مقدس و عقل دو منبع شناخت حق

است كه ابن ميمون در فضای اسالمى اندلس به فراگيری دانش پرداخته و حتى آثارش 

از سويى ديگر، وی معتقد است كـالم يهـودی مـديون كـالم . نگارش نمود را به عربى

وقتى كتاب معروف وی را مطالعه مى كنيم به وضوح مشخص اسـت كـه . اسالمى است

 .از آثار ابن رشد كه متاثر از ابن سينا مى باشد اقتباس شده است

  

 گيرى نتيجه

ربـاره خـردورزی در على رغم افراط ها و تفريط هايى كه در حوزه اسـالمى دـ 1

دين مداری وجود داشت، ابن سينا و ابن رشد توانستند بـا اسـتناد بـه داليـل مختلـف 

ابن سـينا . عقلى و نقلى به اهميت و ضرورت استفاده از عقل در متون دينى دست يابند

  .به كليات خردورزی توجه نموده و ابن رشد به خردورزی در مسائل دينى مى پردازد

حوزه يهوديت نيز با پى بردن به اهميت خردورزی در متون دينى،  ابن ميمون در-2

تاويل در برخى نصوص دينى را ضروری دانسته و معتقد است بايـد در ديـن از عقـل 

استفاده نمود كه البته بايد كسى كه به اين كار مى پـردازد از ويژگـى هـايى برخـوردار 
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 .باشد

، بـه وضـوح عنـى داللـه الحـائريني ميمون با نگاه اجمالى به كتاب معروف ابن-3

رشـد كـه فقـط چنـد  توان از هماهنگ بودن آن با منابع اسالمى، بخصوص آثار ابن مى

رشـد  ابـنسـينا و بـه خصـوص  ابـن. د، رسيوجود داشتميان آنها  زمانىسال فاصله 

با طرح مباحث عقلى و نوشتن شروح متعدد بر آثـار ارسـطو، كـه در آن بـه  ندتوانست

مـورد توجـه نـد، و غموض برخى از نكات را برطرف كرد هپرداخت رسطواتفسير آراء 

  .دگيربميمون قرار  زمين به ويژه ابن مغرب

  

 ها نوشت پى
هجري قمري در قرطبه  520ميالدي مصادف با  1126ابوالوليد محمد بن احمد بن رشد، در سال  .1

معروف  Averroesدر حالي كه در ترجمۀ التيني به . نام او در زبان عربي ابن رشد است. متولد شد

نخسـت بـه ). 9ص : لطفى جمعـه، بـى تـا(خاندان او از مشهورترين تبار در اندلس بودند. است

. علوم شرعيه بر طريقه مذهب مالكى رو آورد سپس طب، رياضى و حكمت را آموخت تحصيل

او دارای آثاری مختلف مانند تهافت التهافت، الكشف عن مناهج االدله في عقائـد الملـه، فصـل 

المقال تقرير مابين الحكمه و الشريعه من االتصال و آثاری در شرح كتب و رساالت ارسـطو مـى 

  .)Austeda, 1972, p220-226؛  642: 1373الجر، . الفاخوری. (باشد

قمری در يكى از روستاهای بخارا  370ابو على حسين بن عبداّهللاٰ مشهور به ابوعلى سينا در سال . 2

وی پس از سپری نمودن دروس مختلف نزد اساتيد حاذق، در همـدان در . به نام افشنه متولد شد

  )14: 1363ابن سينا، : ك.ر. (قمری درگذشت 428سال 

مصـادف . م1135در سال موسى بن ميمون عالم، فيلسوف، طبيب و تلمودشناس يهودی است كه . 3

و در  Maimonidesدر زبـان انگليسـى بـه او . شدمتولد از كشور اندلس قرطبه  شهر در .ق530 با

به معنای رئيس ملت نيز از وی يـاد مـى » ناجيد«با عنوان . مى گفتند Rambamعرف احبار يهود 

وی علوم مقدماتى را در قرطبه نزد پدر و ديگر اساتيدش فـرا ). Twersky, 1987, vol.9: 131(شد
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مهـم تـرين اثـر وی، ) 885: 6، ج 1356يارشاطر، . (گرفت و ديگر علوم را در مراكش آموخت

مريدر مصـر ق605در سال  در نهايت، و. كتاب دالله الحائرين است كه به زبان عربى نگارش كرد

  )Atlas, 1972, p129-134؛ 2 :1372زرياب، ( .درگذشت

4- Latinian Averroeism 

5- Philo 

6- Isaac ibn Solomon Israeli 

7- Said ibn Yusuf 

8- David Al- Mukammis 

9- Jacob Al- Kirkisani 

10-Guide of the perplexed 

كرد،  ساندن آن تالش مييكي از تكاليف مهمي كه توماس بر عهدة خود گذاشت و براي به ثمر ر .11

هاي مـذهبي، داليـل  وي در بسياري از زمينه. هاي فلسفي و تعاليم مسيحي بود هماهنگي آموزه

آثـار وی بـه طـور گسـترده . عقلي ارسطويي را وارد كرده و به نتايج جالب توجهي دست يافت

يحيت و به طـور هاي استادش آلبرت براي هماهنگي فلسفه يونان با مس استمراري بر ادامه آموزه

رشد بود كه شروحي بـر آثـار فلسـفي ارسـطو  مشابه تحت تأثير فالسفة عرب و بخصوص ابن 

  )Lacey,1996,p87; Soctt,1993,p87؛24 :1986 قمير،: ك.ر. (نگارش كرد

ــان .12 از خاورشناســان، نويســندگان و مورخــان معــروف فرانســه در  )Ernest Renan(ارنســت رن

او درباره ابن رشد و فلسفه او تحقيقات ارزنده ای به عمل . الدياستمي 1892تا  1823های سال

  .آورد

الحائرين، از اسـالم، معتزلـه، اشـعريه، رسـاله  هاى مختلف كتاب دالله در قسمت :نمونه به عنوان. 13

  ) 52: اعرافو  126: نور(.كند قرآن كريم بحث مىاز فارابى و حتى 

أحـد تالميـذ : تَلقي العلَم علي يَد ثالثه من العلماء المسلمين همِمن المعلوم ان موسي بِن ميمون «. 14

ميمون بأنه تلقي العلم من العالَِمين االولَين،  و يصرح ابن. رشد بكر بن الصائغ و ابن االفلج و ابن ابي

م أنه حصل علي كـل 1191رشَد بين شيوخه، علي أنه يقول في رساله كتبها عام  اال أنه اليذكر ابن

م فقـد قـرأ كـل  1204رشد فيما عدا كتابه الحس و المحسوس، و بما أنه توفي عـام  ابنمؤلفات 
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و نستطيع أن نقول أنه خالل قراءاتـه و تصـحيحاته العربيـه . مؤلفات ابن رشد في ثالثه عشر سنه

 مـا S.Pinesرشد و استَفاد منها، و يؤيد االستاذ الدكتور  لكتابه دالله الحائرين قد رجع إلي كتب ابن

 ابن
َ
  ).مقدمه: ابن ميمون، بى تا(»رشد واضح في كتاِب دالله الحائرين نذهب اليه من أن تأثير
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