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  ميموناه ابنگفناناپذيري نفس از ديد
   يرضا گندمي نصرآباد

  دهيچك
او رستاخيز مردگـان را مربـوط بـه    . ميمون ميان رستاخيز و جهان آينده تفاوت قائل شده استابن

ميمون فناناپذيري نفس را با ابن. دانديري نفس را مربوط به جهان آينده ميعصر مسيحايي و فناناپذ
كسـاني   ست جاودانگي نفس تنها از آنِا رشد و بالندگي عقالني نفس در اين دنيا گره زده و معتقد

ديـدگاهي متفـاوت دربـاره    او  ،بر اين اسـاس . است كه در اين دنيا از موهبت عقل بهره برده باشند
ست بهشت و جهنم و ا از باب نمونه، او معتقد. دست داده استهشناسانه بباورهاي فرجامبسياري از 

هـاي  اند كه لذتطوركلي ثواب و عقاب متناسب با فهم عامه مردم در قالب تعابيري توصيف شدهبه
پرسش مهمي كه در ايـن  . كه بهشت و جهنم اكنون و اينجاستدرحالي ؛كننددنيايي را تداعي مي

دنبال يافتن پاسخ آن هستيم اين است كه آيا منبع الهام او در اين نظريه كتـاب مقـدس و   به مقاله
ويژه فلسفه ارسطو و نيز ارسطوييان به ،تأثير تعاليم فلسفه يونانييا اينكه او تحت ،سنت يهودي بوده

  رشد به اين ديدگاه رسيده است؟باجه و ابنمسلمان نظير ابونصر فارابي، ابن

  . رشدابن، ارسطو، كتاب مقدس، جهان آينده، رستاخيز، فناناپذيري نفس، ميمونابن: يديكل واژگان
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  مقدمه
چند ديدگاه در زمان حيات و نيز پس از مرگ او مورد مناقشه قرار ميمون، در ميان نظرات ابن

طور ز بهطور عام و رستاخيانگيزترين آنها مسئله حيات پس از مرگ به يكي از مناقشه كهگرفته 
زمينه  ،سكوت ايشان درخصوص موضوع يادشده ميمون يا احياناًنظر ايجابي ابن. خاص است

ميمون االت زير درباره ديدگاه ابنؤس. كيشان او را فراهم آورده استنقدهاي جدي از سوي هم
ميمون از فناناپذيري نفس مقصود ابن: درخصوص فناناپذيري نفس و رستاخيز مطرح است

آيا  اخامي همخواني دارد؟خباره با ديدگاه كتاب مقدس و سنت يا ديدگاه او دراينآ چيست؟
ميمون منبع الهام ابن متفكر ديگري چنين ديدگاهي را اتخاذ كرده است؟ ،ميمونپيش از ابن

به  چه ارتباطي بين رستاخيز مردگان و فناناپذيري نفس وجود دارد؟ كدام متفكر بوده است؟
ميمون در يهوديت با توجه به جايگاهي كه ابن دو ارتباط قائل نيستند؟آن چه دليل برخي بين

توان او را منكر بهشت و جهنم، ثواب و عقاب و ديگر ميآيا  ،به خود اختصاص داده است
ميمون توان بين ديدگاه ابنچگونه مي شناسي يا مربوط به آخرالزمان دانست؟موضوعات فرجام

جمع  ميشنه توراو كتاب  درباره رستاخيزديدگاه ايشان در كتاب درباره فناناپذيري نفس و 
هاي چندي كه درباره چگونگي فناناپذيري نفس ارائه شده، ميمون از ميان ديدگاهابن كرد؟
   ميمون چه برداشتي از ديدگاه او داشتند؟كيش ابنمخالفان هم را برگزيده است؟ يككدام

   :نمايددر بادي امر چند فرضيه رخ مي
ميمون ريشه در كتاب مقدس يهودي و سنت شفاهي انكار معاد جسماني از سوي ابن -

 .يهودي دارد

 .تأثير فيلون اسكندراني به اين نظريه رسيده استميمون تحتابن -

 ،تأثير مباحث ارسطو درخصوص عقل فعالعنوان يك متفكر ارسطويي تحتميمون بهابن -
 ,Hyman( بندي رسيده استيسي از ارسطو به اين جمعتأثير تفسير اسكندر افرودخصوص تحتبه

2002, p.13-14(.  
دست داده و نيز ديدگاهي كه درباره هرشد از نفس بتأثير تعريفي كه ابنميمون تحتابن -

  .)325، ص1389ژيلسون، ( اتخاذ كرده است را اين ديدگاه ،تفرد و تشخص برگزيده
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لحاظ فلسفي منكر رستاخيز او به است؛رشد دوحقيقتي ميمون گويي همچون ابنابن -
به عبارت ديگر،  .جسماني است و جاودانگي نفس آدمي را به فناناپذيري عقالني پيوند زده است

رو كساني كه حظي ازاين. گردنداز نظر او افراد بسته به ميزان رشد و باروري عقلي جاودانه مي
تنها منكر رستاخيز و لحاظ ديني نهميمون بهابناما . اندبهرهاز اين موهبت بي ،انداز عقل نبرده

 . گانه يهودي قرار داده استكه آن را جزو اصول سيزده ه،فناناپذيري نبود

درباره و رساله  الحائرين ةدالل ،ميشنه تورا ،تفسير ميشناميمون به ترتيب در كتاب ابن
ميمون در اين ديدگاه ابنبراي اينكه . مطالبي درخصوص موضوع فوق ارائه كرده است رستاخيز

  . ناگزير بايد به پيشينه بحث در سنت يهودي و فلسفي پرداخت ،بحث معلوم شود

 كتاب مقدس

ها و همين امر به اختالف ميان صدوقي. رددر كتاب مقدس تصور روشني از رستاخيز وجود ندا
نها به حجيت تورات ها تصدوقي. رستاخيز دامن زد ها در قرن اول ميالدي در مورد آموزهفريسي

اسرائيل به بنيكه آيد هاي كتاب مقدس برمياز گزارش. نه تورات شفاهي ،مكتوب باور داشتند
مردگان بدون سرنوشت  ؛جهنم قائل نبودند حيات پس از مرگ، روح، ثواب و عقاب و بهشت و

ب انسان ثواب و عقاب در همين دنيا نصي و شدندمشخص به سرزمين اموات يا شئول رهسپار مي
شدند و از زندگي طوالني برخوردار مي ،نهادندكساني كه به فرامين يهوه گردن مي. گشتمي

  ). J. KL, 1996, vol.6, p.860-872( زندگي گناهكاران كوتاه بود
مراودات . يهوديت راه پيدا كرد بهشناسي از دوره تاريخي معيني مباحث فرجام ،لحاظ تاريخيبه

به آخرالزمان  راجعمباحث . دو منتهي شدن به داد و ستدهاي اعتقادي ميان آنيهوديان با ايرانيا
رو چهار كتاب از سي و نه كتاب عهد عتيق به اسناد هخامنشي ازاين. مربوط به اين دوره زماني است

ها به چشم مباحث فوق تنها در اين كتاب اند و اتفاقاًيا اسناد مربوط به دوره هخامنشي معروف گشته
 ,Hyman( براي نمونه، رستاخيز مردگان براي اولين بار در كتاب دانيال مطرح شده است. 1خوردمي

2002, p.14.( استقرار در سرزمين  يعني ،دنبال تحقق وعده خدااسرائيل بهبني ،پيش از اين تاريخ
                                                               

شناسي بر تأثيرات آيين زرتشت در مباحث فرجام ،در جلد نخست تاريخ يهوديت كمبريج با عنوان فرعي دوره پارسي .1
  . )Davies and Finkelstein, 2000, p.301-323( ده استل بيان شتفصيخصوص در دوران پس از اسارت بابلي بهبه ،يهوديت
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 ،ليمانس هاي بعد از حكومت داود ودر دوره. موعود و نابودي دشمنان و گسترش عدل و داد بودند
م عاموس نبي .در سده هشتم ق. آرزوي پيشوايي همچون آنان را داشتند تا بدكاران كيفر داده شوند

م صنفيا و ارميا و ناحوم از رسيدن .در قرن هفتم ق. از روز خداوند و روز انتقام سخن گفته است
در كتاب اما . اندروز خداوند و نزول خشم و غضب الهي بر ظالمان و گناهكاران سخن گفته

شناسي آن معناي فرجامموضوع آخرالزمان به ،م نوشته شده است.ق 5در قرن  مالكي كه ظاهراً
در اين دوره از آمدن منجي موعود و روز خداوند خبر داده شده . گيردتري به خود ميشكل روشن

. مده استدر كتاب دانيال موضوعات مربوط به ظهور منجي، رستاخيز مردگان و كيفر گناهان آ. است
با اين تفاوت كه آنان  ؛نيز همين تفكر ادامه يافت 1العهدين و نيز در دوره تلموديهاي بيندر كتاب

  ). J. KL, 1996, vol.6, p.859-879(بين عصر مسيحايي و جهان آينده فرق گذاشتند 

  اسكندراني فيلون
. شودتفاده نميفناناپذيري نفس اس ،از كتاب مقدس و سنت حاخامي، كه مالحظه شدچنان

گرفت و امكان يك حيات كلي فناناپذيري را ناديده ميدين قديم يهوديان به«: گويدفرويد مي
. )254، ص1368آشتياني، ( »جا اشاره نشده و هرگز موردنظر قرار نگرفته استمرگ در هيچ پس از

 هي دربارهيچ سخن، عنوان نخستين متفكر يهودي در قرن اول ميالديفيلون اسكندراني به
اين در  ؛كند فناناپذيري نفس استفاده مي هاز واژ ،رستاخيز هجاي واژاو به. رستاخيز نگفته است

اي  حالي است كه در زمان او اعتقاد به رستاخيز مردگان رواج داشت و فيلون از چنين عقيده
فس تفسير به فناناپذيري ن، فيلون آنچه را در سنت يهودي با عنوان رستاخيز آمده. آگاه بود

فيلون اين . كتاب مقدس به رستاخيز مردگان تصريح شده است از در چند آيه .كرده است
او در رساله . ه استو آن را به حيات جديد توصيف كرد، تعابير را بر فناناپذيري نفس اطالق

، سفر كتاب مقدس( دهد به رسالت خبر مي )ع(كه از برگزيدگي موسي را اي آيهدرباره كروبيان 

                                                               
كسي كه به رستاخيز مردگان معتقد نباشد و آن را انكار كند، از رستاخيز سهمي نخواهد «: در تلمود آمده است. 1

ات هيچ قسمتي از تور«: نيز در رد اعتقاد صدوقيان آمده است ).362، ص1382كهن، (» داشت و زنده نخواهند شد
لكن ما صالحيت نداريم كه آن را بدين معنا تفسير  ؛نيست كه به اعتقاد رستاخيز مردگان داللت نكند) كتبي(

  .)262همان، ص(» كنيم
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فيلون . )Yonge, 1995, p.83-92( است تفسير كردهمعناي تولد دوباره به، )24آيه ،16فصل، وجخر
اين  از نظر او. باور دارد ،همچون افالطون به بازگشت روح آدمي به موطني كه از آنجا آمده است

وي  .)Ibid, p.152-153( اند راستين كرده هافتد كه خود را وقف فلسف مياتفاق براي نفوسي  دثهاح
  . )Ibid(هاي پرهيزكار است زندگي جاودان در انتظار انسانمعتقد است 
اي دارد كه  بستگي به نوع زندگي، بحث فناپذيري و نابودي نفوس جزئي ،فيلون از نظر

، ابراهيم، نوح، اخنوخ، ايتاس هگان گويد پاداش مشايخ هفتمي وي .اند گذرانده اها در دنيانسان
نه سعادت در زندگي  ،كمال عرفاني بود ،اند مصداق كامل يهوديت كه يعقوب و موسي ،اسحاق
كساني هستند كه با دور شدن از خدا مورد لعن قرار گرفتند و با  هنمون، قابيل و قارون. بعدي

 باشريعت را به كساني كه او معتقد است . گريبان شدند به دست ،كيفرهايي مانند غم و ترس
فرزندان صالح و رفاه ارزاني خواهد شد و ، چون زندگي طوالنيمواهبي هم، دقت مراعات كنند

فيلون دو نوع . )Goodenough, 1940, p.53-54( كيفر خواهند ديد ،كساني كه نافرماني كنند
هايي همچون  پاداش جسماني به پاداش. جسماني و بيروني هايپاداش: پاداش را مطرح كرده است

شمار و حساسيت حواس كه مواهب و منافع بدن به تيزي و سالمتي، درد و بيماري نداشتن
 و مدح و ستايش اموري چون فرزندان خوببر نيز هاي بيروني  پاداش .شود اطالق مي ،آيد مي
فيلون بهشت و جهنم را همچون حالي كه . )Yonge, 1995, p.366-375( باشد اطالق مي قابل

و فاسد آدمي را جهنم  همين زندگي بد وي. ترسيم كرده است ،دهد اكنون و اينجا دست مي
  . )Ibid, p304-306( داند هولناك براي او مي هواقعي و در

  تفسير اسكندر افروديسي از ارسطو
ها توان علت اين نابساماني يا اختالف ديدگاهديدگاه ارسطو درباره نفس و نيز ارتباط آن با بدن را مي

ميمون ابن .داندورت يا ذات بدن ميتعبيري، صارسطو نفس را كمال جسم طبيعي زنده و به. دانست
او هنگام اشاره . آوردشمار ميبهجانب ديدگاه ارسطو را گرفته و نفس را همچون يك قوه فيزيكي 

از  ،گوييمبه اين واقعيت توجه دارد كه وقتي ما درباره اشخاص سخن مي ،به جنبه فيزيكالي نفس
جوهر  ،نفس. گوييمسخن مي ،تركيب صورت و بدن كه در مجموع مقوم يك جوهر هستند

 . )Leaman, 1997, p.110(بلكه بخشي از وجود انسان است ؛مفارقي نيست كه در بدن ساكن باشد
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تأثير عقل فعال عقل منفعل تا وقتي تحت ؛ه استارسطو بين دو نوع عقل تقابل قائل شد
انايي و قابليت طور كه بدن نيازمند تأثير يك نفس است، توهمان. بالقوه است ،قرار نگيرد

تأثير تغييرات ذهن اين اصل تحت. سازدتفكر ما نيز نيازمند اصلي است كه تفكر را ممكن مي
براساس تفسير اسكندر افروديسي، عقل فعال وجودي مفارق و جدا از عقل  .گيردآدمي قرار نمي

 ،در ماستعقل فعال با اينكه چيزي . رو، كلي و غيرشخصي استازاين. هيواليي انساني دارد
بنابراين نزد ارسطو نفس ناطقه شخصي . شودمرگ از بدن جدا مي باحال خارج از ماست و عيندر

بلكه فناناپذيري مربوط به همان فعليت مابعدالطبيعي است كه به نفس ناطقه  ؛فناناپذير نيست
وند پس از گسستن آن پي ،خورد و چون پيش از چنين پيوندي خود فعليت داشته استپيوند مي

اسكندر بقاي عقل بعد از فناي بدن را وجودي . )129ص ،1349داودي، ( يابدنيز فعليت خود را بازمي
به عبارت  .بقاي معرفتي استدر حقيقت منظور او . داند؛ زيرا نفس هركس صورت اوستنمي

عرفت با يعني فاعل م ؛ديابكند و بدين وسيله با او اتحاد ميديگر، عقل نسبت به خدا علم پيدا مي
عقل  ،گردد و چون متعلق معرفت عقل فعال يا خداي ازلي و ابدي استمتعلق معرفت يكي مي

بنابراين از نظر اسكندر . گرددواسطه بقاي آن فناناپذير ميواسطه اتحاد با متعلق خود و بهبه
ي اليهيورو، عقل ازاين. نه بقاي شخصي ،منزله بقاي عقل فعال يا خداستافروديسي بقاي عقل به
  . )207همان، ص( باشدمي فناناپذير ،كه خاص انسان است

 از نظر او. ابونصر فارابي نيز درباره خلود و جاودانگي نفس ديدگاه متفاوتي اتخاذ كرده است 
به  .بقاي نفس مشروط به فعليت يافتن عقل بالقوه براثر قبول معقوالت اولي از فيض عقل فعال است

او هرچند عقل . حله عقل بالقوه به عقل بالفعل براي خلود نفس ضروري استگذر از مر ،عبارت ديگر
ست همه نفوس در قبول اين فيض يكسان ا اما معتقد ،داندفعال را مبدأ واحد براي تمام نفوس مي

او سعادت را در مفارقت از ماده و . داندفارابي سعادت و شقاوت را در حيات بعدي مي. نيستند
نفوسي كه در مرحله واحدي . اندداند كه در اين دنيا داشتهآثار تعلق به ماده ميشقاوت را در حفظ 

  . )52، ص1346فارابي، ( در حيات اخروي مجتمع و متصل به يكديگرند ،از سعادت و شقاوت هستند
اكنون وقت آن رسيده تا نخست به ، پس از بيان پيشينه بحث در سنت يهودي و فلسفي

پرداخته شود  - البته با توجه به ترتيب نگارش آنها - هاي مختلف اوتابميمون در كديدگاه ابن
 . در موضوع مورد بحث مشخص گردد يداري يا اصالت تفكر وو سپس ميزان وام
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 تفسير ميشنا 
پنج  ليذشناسي را هاي يهوديان درباره مباحث فرجامديدگاه تفسير ميشناميمون در كتاب ابن

  : كندگروه فهرست مي
گونه مردم در اين مكان بدون هيچ .گروه نخست معتقدند پاداش نهايي در باغ عدن است. 1

 .ناپذيري در آنجا وجود داردهاي وصفها و رودخانهخانه اند؛زحمتي به خوردن و نوشيدن مشغول
  . سوزاندآتش گناهكاران را مي ،در اين مكان. مكاني براي مجازات گناهكاران است ،گنوئيم
ها در آن انسان. شونددوم معتقدند درستكاران در عصر مسيحايي پاداش داده ميگروه . 2

حدي افزايش تعداد ايشان به. زمان فرشته خواهند بود و از زندگي ابدي برخوردار خواهند گشت
مجازات گناهكاران چيزي جز محروميت از چنين . خواهد يافت كه تمام جهان را پر خواهند كرد

هاي اين گروه بر استدالل. ر واقع آنان در پاداش درستكاران سهيم نخواهند بودد .اي نيستزندگي
  . هاي حاخامي مبتني استالفظي كتاب مقدس و گفتهقرائت ظاهري و تحت

درستكاران  :شودگروه سوم بر اين باورند كه ثواب و عقاب در زمان رستاخيز مردگان واقع مي. 3
مجازات  ؛گردند و از حيات ابدي و زندگي جاويد برخوردارندبازمي برخاسته از قبور به خانه و كاشانه

اين ديدگاه نيز بر قرائت ظاهري كتاب مقدس و . شوندگناهكاران اين است كه هرگز برگزيده نمي
  . سنت حاخامي مبتني است

شناسي يك از اصطالحات سنتي فوق براي مباحث فرجامگروهي از يهوديان از هيچ. 4
صلح و امنيت،  ،كننداز نظر ايشان پاداش كساني كه به فرامين الهي عمل مي. كننداستفاده نمي

نها بر تدر آنجا يك پادشاه زميني خواهد بود كه نه. خيز استكثرت اوالد و سرزمين حاصل
عذاب گناهكاران اين است كه در چنين مواهبي . كه بر بيگانگان نيز حكومت خواهد كرد ،يهوديان

  . به اين تفسير منتهي شده استكتاب مقدس الفظي در اينجا نيز قرائت تحت. بودسهيم نخواهند 
شناسانه فوق را تمام مفاهيم فرجام كهدهند ترين گروه را تشكيل ميبزرگ ،گروه پنجم. 5

مردگان برخواهند خواست و وارد باغ عدن  آنان برآنند كه. به ماشيح معتقدند وتلفيق كرده 
ها مشغول خواهند شد و در كمال سالمت از ها و خوراكيا به انواع نوشيدنيخواهند شد و در آنج

قائالن اين ديدگاه هيچ مطلبي درباره مجازات گناهكاران . مند خواهند گشتزندگي ابدي بهره
  . اندذكر نكرده



  1392پاييز و زمستان ، 30 شماره، پژوهي دينيانسان پژوهشي –دو فصلنامه علمي 

 

164  

باره حيات پس از مرگ كدام از آنها درگويد هيچپس از ذكر اين پنج ديدگاه مي ميمونابن
كند كه چرا فكر خود را مشغول موضوعاتي از اين قبيل او از معاصرانش انتقاد مي. اندگفتهسخن ن
به عبارت ديگر، از  ؟برهنه اند كه آيا مردگان در هنگام رستاخيز با جامه برخواهند خواست ياكرده

 اندنيافتهاند و به ژرفاي معاني متعالي كتاب مقدس راه كيشان او در سطح ماندهميمون همنظر ابن
)Hyman, 2002, p.74-76( .  

ضمن سيزده اصل اعتقادي كه هر يهودي بايد  تفسير ميشناميمون رستاخيز مردگان را در ابن
. دانسته است )ع(او خاستگاه اين اصل را موسي ،نكته جالب آنكه. قرار داده است ،بدان ملتزم باشد

 .از آن سخن گفت )ع(معلم ما موسيرستاخيز مردگان يكي از اصولي است كه وي معتقد است 
ميمون همچون سنت ابن. طور قطع يهودي نيستبه ،رو كسي كه به اين اصل معتقد نباشدازاين

او از توصيف وضعيت گناهكاران . ست رستاخيز مردگان تنها براي درستكاران استا حاخامي معتقد
ا به ذكر اين نكته بسنده كرده است كه سر باز زده و تنه ،اندگونه كه اسالف و اخالف ايشان گفتهآن

 طبق تعاليم حاخاميميمون ابن. شوند و زندگي آنان به پايان رسيده استايشان برانگيخته نمي
  توانند برانگيخته و زنده شوند؟ چگونه مي ؛ حالاندمردگان در اين دنيا مرده معتقد است

يكي مفهوم باغ  :تر نيز پرداخته استاهميتبه دو مفهوم كم تفسير ميشناميمون در كتاب ابن
ها و ديگر مواهب در آنجا داند كه رودها و چشمهخيز در روي زمين ميعدن كه آن را مكاني حاصل

ها در آن اي به سمت آن باز خواهد كرد و انسانخدا در زمان ديگر جاده. شودفراوان يافت مي
اي است كه به بلكه واژه ؛نام مكان نيست الًاصواست كه  »گنوئيم«مفهوم دوم . خوشحال خواهند بود

 خبري نيست ،توصيفاتي كه در تلمود مندرج است يك ازاما از هيچ. مجازات گناهكاران اشاره دارد
)Ibid, p.82 .(  

  ميشنه تورا
به موضوع فوق پرداخته است؛ آنجا  »قوانين توبه«عنوان  ذيلنيز  ميشنه توراميمون در كتاب ابن

نكر رستاخيز مردگان در ميان كساني قرار دارد كه هيچ سهمي در جهان آينده گويد مكه مي
اما چون  ؛ميمون اهميت چنداني براي رستاخيز مردگان قائل نيستابن كه روشن است. ندارند

كند كه پذيرد و تصديق ميامكان آن را مي ،سنت يهودي به رستاخيز جسماني قائل است
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او به همين دليل رستاخيز مردگان يا رستاخيز . يت رواني داردرستاخيز مردگان براي مردم اهم
مهم  آنچه قبول آن واقعاً. گانه ذكر كرده استعنوان اصل سيزدهم در اصول سيزدهجسماني را به

ميمون بسياري از ابنرو براي ازاين .)Sirat, 1996, p.170-171( حيات آينده است رسد،نظر ميبه
كه آنان به چيزهاى چرا معناست؛اره كيفيت رستاخيز مردگان بيهاي عموم مردم دربپرسش

مردگان چگونه برخواهند خاست؟ برهنه يا پوشيده؟ : پرسندانديشند و مىمادى و جسمانى مى
يا فقط ساترى بر اندامشان  ،اندهاى منقشى كه در آن به خاك سپرده شدهشده در كفنپيچيده

 . )367- 370ص، 1382كهن، (...  خواهد بود؟

   رستاخيز از جهان آينده تفكيك

ميمون اين اما ابن روحاني است؛- جسماني ،برداشت رايج در يهوديت اين بوده كه رستاخيز اموات
و معتقد است در آخرت تنها ارواح درستكاران وجود دارد و از بدن و جسم كرده اعتقاد را انكار 

گفتند اين برداشت از رستاخيز مردگان خالف در پاسخ انتقاد كساني كه مي يو .خبري نخواهد بود
تلقي مرسوم از آن است، بين عصر مسيحايي و جهان آخرت تفكيك قائل شده و گفته است در عصر 

گردد، اما در عالم آخرت تنها ارواح هستند كه از حيات اخروي و ها برميارواح به بدن ،مسيح موعود
ح يا مسيح موعود را نيز خالف تفسير رايج حاخامي به ماشي ،ميمونابن. مند خواهند بودابدي بهره

اينكه تنها اختالف اين جهان و عصر  گفته حاخامي مبني بر او پس از ذكر. تأويل برده است
در عصر  :گويدمسيحايي در اين است كه ظلم و ستم پادشاهان ديگر متوقف خواهد شد، مي

و نظام طبيعت بدون تغيير باقي خواهد  قوي و ضعيف وجود خواهد داشت و مسيحايي فقير و غني
تنظيرهايي همچون نهرهايي كه شراب در آنها جاري است را نبايد به معناي لفظي گرفت، بلكه  .ماند

ميرد و حكومت به دودمان ايشان مسيح موعود نيز پس از مدتي مي. اي بيش نيستمجاز و استعاره
ب عدم وقوع جنگ بسبه ،يابدن عمر افزايش مياگر گفته شده كه در عصر مسيحايي ميانگي. رسدمي

. ميمون از عصر مسيحايي با توصيف سنتي و رايج متفاوت استدر مجموع توصيف ابن. و رفاه است
بلكه  ؛از نظر او سوار شدن بر اسب و نوشيدن شراب و چيزهايي از اين دست مورد توجه نيست

شود جملگي محقق مي )ع(فرامين موسي ،در اين دوره. بيشتر غلبه حكمت و خير مطمح نظر است
  ). Hyman, 2002, p.26( كنندو مردم با طيب خاطر و از سر اراده بدان عمل مي
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به جهان  ،ذيل مباحث مربوط به ماشيح يا مسيح موعود ،تبع سنت يهوديبه ميمونبنا
ر رايج در يهوديت با تفسي ،دست دادههاما تفسيري كه از اين هردو ب ؛آينده پرداخته است

خيزند و نفس و بدن مردگان با ابدانشان برمي ،ست در دوره ماشيحا او  معتقد. متفاوت است
: گويدمي وي .)J.Kl, 1996, vol.11, p.776( د رفتد شد و سپس از دنيا خواهدوباره متحد خواه

تنهايي و هب ،داردبلكه فقط ارواح پرهيزكاران وجود  ؛آيد، بدني وجود ندارددر دنيايي كه مي«
ازآنجاكه در جهان آينده جسمي وجود ندارد، نه خوردن و نه . بدون ابدان و مانند فرشتگان

آشاميدن و نه هيچ چيز ديگر كه بدن آدمي در اين دنيا به آن نياز دارد نيز وجود نخواهد 
خوابيدن،  در دنياي آينده هيچ چيزي كه به ابدان مربوط باشد مانند نشستن، ايستادن،. داشت

  . )144، ص1381تيواري، ( »افتدمرگ، غم و شادي و غيره اتفاق نمي
نفس براي اينكه . عقلي رسيدن نفس است جهان آينده همانا فناناپذيري نفس يا به كمال

 ،ميمونطبق نظر ابن. بايد در طول زندگي از بدن جدا شود ،وجودي جاودان پس از مرگ داشته باشد
يكوكاران است تا پس از آن براي هميشه در قرب خداوند و فرشتگان، از رستاخيز تنها براي ن

زيرا  ؛بنابراين جهنمي در كار نيست. هاي يهوه بهره برده و در كمال شادي زندگي كنندنعمت
 ،از سوي ديگر، او با مراجعه به عقل و عرف. شوندبدان براي هميشه با مرگ در اين دنيا نابود ميا

كه چندان با ظاهر كتاب مقدس سازگار نيست، بلكه در مقابل آن  كنديان ميديدگاه ديگري را ب
گويد در ميان مردم توافق عام وجود دارد كه بدن تنها براي رفع مايحتاج نفس او مي. است

ضروري است و هنگامي كه بنابر فرض خوردن، توليدمثل و صيانت ذات در حيات ديگر مطرح 
چون مخاطب  معتقد استاو . دگي ما در آنجا جسماني باشدزنكه هيچ ضرورتي ندارد  ،نيست

 ،كه درك چندان بااليي ندارند ندستهبيشتر عوام مردم  ،كتاب مقدس عالوه بر افراد فرهيخته
حيات پس از  روازاين .كتاب مقدس به زباني با آنها صحبت كرده كه براي ايشان قابل فهم باشد

  . )Hyman, 2002, p.26( مرگ را در قالب الفاظ مادي و با توصيفات مادي بيان كرده است

  الحائرين ةداللكتاب 
آيد، توجه چنداني به شمار ميهترين كتاب فلسفي او بكه مهم الحائرين ةداللميمون در كتاب ابن

وضوح بيان نكرده به ،پرداخته حتي در چند موردي كه به اين موضوع ؛حيات پس از مرگ ندارد
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بهشت و جهنم به يك مكان واقعي اشاره دارد يا اهل س درباره است كه آيا ديدگاه كتاب مقد
بيشتر  ،به عبارت ديگر، آيا خداوند با توصيفاتي كه از آخرت كرده ست؟ا معناي مجازي آن مراد

تا از اين طريق به زندگي اخالقي و رعايت شئون انساني  است درصدد انگيزه دادن به مردم بوده
ديدگاه . )Leaman, 1997, p.115( يا اينكه معناي ظاهري و لفظي آنها را درنظر دارد؟ ،روي آورند

 ،ميمونابن( او از سويي فناناپذيري جزئي نفس را اثبات كرده است. ميمون تا حدي مبهم استابن

 قوه ،او عقل مادي هنگام تولد از سوي ديگر، از نظر ؛)734 و 575، 542ص ،3ج ؛177و93ص ،1ج تا،بي
همان، ( از وحدت عددي تمام نفوس سخن گفته است ي همچنينو. )177ص ،همان( صرف است

  . نه فردي ،آيدكه از آن فناناپذيري جمعي برمي )219- 220ص
ازجمله . داندواژه نفس را اسم مشترك براي چند معنا مياين كتاب  41ميمون در فصل ابن
ه نفس اسمي است براي چيزي كه بعد از مرگ كند اين است كذكر ميبراي نفس اي كه او معاني

همان  ،ماندنفسي كه بعد از مرگ باقي مي :گويدمي 70در فصل  وي. مانددر انسان باقي مي
كه آن قوه صرف است و آنچه بعد از مرگ چرا ؛دو پيدايش و تولد وجود يافتنفسي نيست كه در ب

. يك چيز بيشتر نيست ،شودنسان جدا ميآنچه از ا ،خالصه آنكه. فعل است ،گردداز بدن جدا مي
نيز ذكر كرده و اموري از اين قبيل را فراتر از فهم عوام  ميشنه تورااين مطلبي است كه او در 

نيز به اين نكته  الحائرين ةداللجزء سوم كتاب  22ميمون در فصل ابن. )177همان، ص( دانسته است
پردازد و وجود تاريخي مثيلي بودن داستان ايوب ميل به تيفصتبه او پس از آنكه. اشاره كرده است

داند، درباره نقش شيطان و برد و آن را تمثيلي براي بيان مشيت الهي ميال ميؤرا زير س وي
مجال  ،جز نفسجا بهبر اين باور است كه شيطان در همه يو .گويدمحدوده جوالن او سخن مي

كتاب  از فصل دوم ششم او با استناد به آيه. دارد چراكه بين او و نفس حائلي وجود ؛جوالن دارد
جزء اول گفتم  41تر در فصلطور كه پيشهمان :گويدكند و ميبه اين نكته اشاره مي ،ايوب

شود و اطالق مي ،ماندواژه مشتركي است كه بر چيزي كه پس از مرگ از انسان باقي مي »نفس«
  . )548همان، ص( اي بر آن نداردشيطان تسلط و سلطه

به فناناپذيري يا حيات ابدي و جاودانه نفس  الحائرين ةداللاز جزء سوم  27ميمون در فصلابن 
بديهي است كمال . گويد شريعت موسوي اصالح تن و نفس را درنظر دارداو مي. اشاره كرده است

قل كمال نفس به اين است كه انسان ناطق بالفعل شود يا از ع. نفس بر كمال تن برتري دارد
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به عبارت ديگر، در حد توان خود نسبت به تمام موجودات معرفت پيدا  ؛بالفعل برخوردار گردد
حوزه انديشه و افكار  ابلكه ب ؛شودبه حوزه عمل و اخالق نميمربوط بنابراين اين نوع كمال . كند

آدمي گويد تنها كمال نفس سبب بقاي ابدي و جاودانگي صراحت ميميمون بهابن. ارتباط دارد
  . )575- 576همان، ص( شودمي

  كماالت انسان و فناناپذيري نفس اقسام
ضمن بيان اقسام چهارگانه حكمت و تفاوت آن با  داللة الحائريناز جزء سوم  54ميمون در فصلابن

  :دانندگويد فيلسوفان كماالت انسان را چهار نوع ميمي ،تورات
اموال، لباس، عبد و چيزهايي از اين دست  به كماالت فناپذيري از قبيل ؛كمال جسماني .1

فرقي  ،كه معدوم شونداينبه محض  روزاينا؛ اين كماالت خارج از ذات انسان است .گردداطالق مي
فيلسوفان تالش مردم براي رسيدن به اين نوع . بين كسي كه مالك آنان بوده و ديگر مردم نيست

هبي از اين دست ثبات ندارند و كمال ذات زيرا موا ؛دانندكمال را سعي براي خيال محض مي
  . شوندمحسوب نمي

 ،كمال دوم در قياس با كمال نخست با ذات نسبت بيشتري دارد و آن اينكه ؛كمال فيزيكي. 2
بلكه براي  ؛غايت نيست ،اين نوع كمال. اعضاي بدن از تناسب خوب و اعتدال مزاجي برخوردار باشند

  . گرددكمال محسوب مي ،انسانرو كه حيوان است نه انسان ازآن
  . ذاته غايت نيست اين كمال نيز مقدمه براي منفعت ديگران است و في ؛كمال اخالقي. 3
 ؛ل عقلي نيستحصول فضاي اين نوع كمال، كمال حقيقي است و آن چيزي جز ؛كمال عقلي. 4

انسان را كامل  قيقتاًاين نوع كمال ح. شونديعني تصور معقوالتي كه مفيد آراي صحيح در الهيات مي
كماالت . گيردتعلق مي ،ستارو كه انسان ازآن ويشود و به كند و سبب بقاي ابدي انسان ميمي
  . )735- 737همان، ص( گانه قبلي براي ديگران بود، ولي كمال اخير براي خود فرد استسه

خودآگاه ضمير  توان تعاليم يهوديت را به سطح كامالًميمون، بدون فلسفه نمياز نظر ابن
اعتقادي ظاهري و  ،اعتقاد به تعاليم يهوديت بدون بررسي و واكاوي عقايد و باورها. معتقدان وارد كرد
از نظر او كسي . خوبي اين نكته را بيان كرده استبه الحائرين ةداللاو در پايان كتاب . بدون روح است
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به درجه و  ،تدالل و شاهدي بر خدا بداندكه در الهيات به كمال برسد و با نظر در هر چيز آن را اس
  . )714- 719همان، ص( مقام انبيا راه يافته است

  ميموندو تفسير متفاوت از ديدگاه ابن
. ميمون درباره فناناپذيري نفس، مفسران او را نيز در دو طيف قرار داده استابهام در ديدگاه ابن

تيبون و موسي ناربوني و در ميان  ميمون نظير سموئل بنبرخي مفسران قرون وسطايي ابن
اند كه او قائل به نتيجه گرفته ،ميمونباجه بر ابنكيد بر تأثير ابنأشلومو پينس با ت ،مفسران مؤخر

 آلتمان معتقد ،در مقابل. يعني تمام عقول انساني فناناپذير واحد هستند فناناپذيري جمعي است؛
را همان بقاي  )عقل( ي يافت كه او بقاي نفسميمون را بايد در جايست ديدگاه نهايي ابنا

متعلق شناخت،  تنهاچيز باقي نه كه آيدبرميچنين از تفسير آلتمان . داندمتعلقات شناخت آن مي
صراحت گفته در شناخت فعل، تبع ارسطو بهميمون بهزيرا ابن باشد؛نيز ميكه موضوع شناخت 

كند كه ميمون بيان ميعالوه، ابنبه). و معقولاتحاد عقل، عاقل ( موضوع و متعلق آن يكي است
گونه كه در اين دنيا گيرد هماننتيجه مي وي. درجات متعددي در شناخت ما از خدا وجود دارد

براساس اين . طور خواهد بوددر جهان بعدي نيز همين ،اندواسطه اختالفاتي عقول متفاوتبه
 كه جزئي نيز هستندبل ،فناناپذير تنهاكه نهاز عقول مجردي است جهان آينده عبارت  ،تفسير

)Hyman, 2002, p.86 .(  

 باجهتأثيرپذيري از ابن

فناناپذير سخن گفته است كه بر ) در صيغه جمع( ميمون بيشتر مواقع از نفوس و عقولابن
باجه را ابن ديدگاه الحائرين ةداللجزء نخست  74اما در فصل  ؛كندفناناپذيري جزئي داللت مي

باجه در دفاع از ابن. كندبا نظر مساعد ذكر مي ،كسي كه موافق فناناپذيري جمعي است عنوانهب
از يكديگر  ،اند و از اين جهت كه يكي علت ديگري استعقول فلكي جزئي :گويدديدگاهش مي

او از فقدان . اي نيستدر عقول بالفعل انسان چنين وابستگياين درحالي است كه . متمايزند
ها در حالت فناناپذيري تنها يك عقل براي همه انسان كه گيردنتيجه ميچنين ي گي علّوابست

دنبال حفظ هويت نفس ناطقه فردي بود و از اين جهت حال بهدرعين يناگفته نماند و. وجود دارد
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ل از نظر او نفس ناطقه به هنگام انفصا. ميموناست تا فارابي و ابن ترسينا نزديكديدگاهش به ابن
شود كه در كنار پيامبران، اوليا، شهدا و كند و يكي از انواري ميهويت خود را حفظ مي ،از بدن

لحاظ ماند، بهحتي بدون بدن هم واحد مي كه در واقع اين نفس. گويدسعدا خداي را تسبيح مي
ال اين وحدت معلول اتص اتصالش با عقل فعال موافق با همه نفوس ديگر و حتي عقل فعال است؛

  . )58- 59، ص2، ج1386نصر، ( به عقل فعال است
ميمون رشد را منبع الهام ابنابن تاريخ فلسفه مسيحي در قرون وسطااتين ژيلسون در كتاب 

ديدگاه توماس آكوئيناس در تمام  ،ژيلسون اعتقادبه. در موضوع فناناپذيري نفس ذكر كرده است
رشد از ميمون در اين مسئله متأثر از تعريف ابننكه اب -  جز مسئله فناناپذيري نفسموضوعات به
ست آنچه ا دبور معتقد .)325، ص1389ژيلسون، ( با هم هماهنگي و همخواني دارد - نفس بوده 

 باجه وجود داشتدر اصل نزد ابن -  يعني نظريه وحدت عقل -  رشد رواج دادندنام ابنها بهغربي
هاي هرچند تعليل ؛ميمون بوده استرشد و ابنبع الهام ابنباجه مندر واقع ابن. )191، ص1362دبور، (

   .دو متفاوت استآن
اينكه عقل مادي در ابتدا يك قوه و  -ميمون از برداشت اسكندر افروديسي تبعيت ابن

نظريه فناناپذيري را  سازد كه آيا اصوالًال اساسي را مطرح ميؤاين س - تمايل مادي بوده است
عنوان يك اصل مطرح نكته بهاين زيرا در طبيعيات ارسطويي  ون نسبت داد؟ميمتوان به ابنمي

ميمون در پاسخ اين اصل را فقط بر ابن. »روداز بين مي ،آيدوجود ميهر چيزي كه به« است كه
زيرا هر چيزي كه  ؛جهاني كه مخلوق اراده خداست نه الزاماً ،كندجهان پس از خلقت اطالق مي

كتاب مقدس با . تواند از ازل توسط همان اراده وجود داشته باشدمي ،اشدمخلوق اراده خدا ب
اين تخت كه ند بر آن نيستيك از حكما هيچ. برهاني فراهم آورده است ،توصيف تخت جالل خدا

كند كه اين تخت صراحت بيان ميبلكه كتاب مقدس به ؛از بين خواهد رفت ،با اينكه مخلوق است
همين امر بر نفوس درستكاران نيز  :گويدميمون در مقام قياس برآمده و ميناب. تا ابد خواهد ماند

كوتاه سخن آنكه، . اند، اما هرگز معدوم نخواهند شدزيرا طبق عقيده ما آنها مخلوق ؛صادق است
تواند از مي ،عقل آدمي نيز كه آغازي دارد ،ابدي است ،طور كه جهاني كه آغازي دارددرست همان

  ). Hyman, 2002, p.87( ابدي و فناناپذير باشد طريق شناخت،
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  ميمونناسازگاري معاد جسماني با مباني فلسفي ابن
تواند او نمي قاعدتاً ،ميمون درباره تشخص و تفرد و نيز جهان طبيعيبا توجه به ديدگاه و منطق ابن

ان و نابودي چراكه با مرگ انس ؛نظر مساعدي درباره رستاخيز فيزيكي پس از مرگ داشته باشد
دستخوش تغيير قرار پس از مرگ اي هر ماده. چيزي تحت عنوان شخص مطرح نيست ،بدنش

تفرد و  ،تنها معيار. انسان نيز مشمول اين قانون عام است ؛شودو به چيز ديگري تبديل مي گيردمي
دارد  توان گفت كه آيا يك نفس به بدني تعلقتشخص مادي است و بعد از مرگ به هيچ طريق نمي

و بالذات با جهان آينده  اوالًميمون در نگاه ابنشناسي مباحث فرجام. )Leaman, 1997, p.115( ؟خيريا 
دو را در كتب هالخايي مورد اين روازاين. در ارتباط است تا با رستاخيز مردگان و عصر مسيحايي

داللة اند و جايي در اصل تاريخيدو  ،دو موضوع اخيرچراكه  ؛الحائرين ةداللنه در  ،بحث قرار داده است
  ). Mccallum, 2007, p.109( ندارند كه به موضوعات فلسفي اختصاص پيدا كرده است الحائرين

 رساله درباره رستاخيز

برخي بر . ن يهوديان تبديل شدايماي پرمناقشه بحثبه  ،ميمون به موضوع رستاخيزتوجهي ابنكم
ميمون رساله ابن ،بدين ترتيب. ي به رستاخيز مردگان نداردهيچ اعتقاد اين باورند كه او اصوالً

آموزي در داستان تدوين اين رساله از اين قرار بود كه او باخبر شد دانش. را نوشت درباره رستاخيز
 ميمونابن). Finkel, 1939, p.65( هاي او منكر رستاخيز مردگان شده استسوريه با استناد به گفته

د مبني بر اينكه جمعي با استناد به نمواي از يمن دريافت تا اينكه نامه ،ديدنيازي به پاسخ ن هم
ميمون در پاسخ يادآور شد كه رستاخيز يكي از ابن. اندهاي او منكر رستاخيز مردگان شدهگفته

اين مناقشه به گوش سموئل بن . اصول بنيادين يهوديت است و بر موضوع جهان آينده تقدم دارد
با  هاميمون نخست از طريق نامهابن. نوشت درباره رستاخيز مردگاناي با عنوان و رسالها و علي رسيد

ست سموئل در رساله يادشده ا او معتقد. اين رساله آشنا شد و سپس خود رساله را دريافت كرد
ميمون در نقد سموئل به ابن. باورهاي متكلمان را با باورهاي درست فيلسوفان اشتباه گرفته است

گويد در دعاها، آثار كند و ميالفظي خود به رستاخيز مردگان تصريح ميظاهري و تحت وربا
خصوص هيچ پيامبران و سنت حاخامي بارها از اين موضوع سخن گفته شده و يهوديان دراين

تفسير گويد در اين رساله چيزي افزون بر مطالب كتب مي ميمونبنا. اي با هم ندارندمناقشه
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در  وي. پرداخته استمسائل ذكر نكرده، بلكه تنها با وضوح بيشتري به آن  نه توراميشو  ميشنا
به خوردن و نوشيدن و حتي روابط جنسي مشغول  ،شوندگويد افرادي كه برانگيخته ميادامه مي

تنها نفوس بدون بدن  -  كه ثواب واقعي در آنجا خواهد بود - ولي در جهان آينده  ؛خواهند بود
  . )Hyman, 2002, p.78-79( داشتوجود خواهند 

  برهاني نبودن رستاخيز
كه چرا كتاب مقدس درباره رستاخيز مردگان ساكت است،  سؤالميمون در پاسخ به اين ابن

رستاخيز يك معجزه : گويدمي ،كه ارجاعات و اشارات بسياري به حيات پس از مرگ دارددرحالي
لحاظ شخصي يا با اعتماد به يك منبع وحياني ها بهتن ؛ در واقعتوان آن را اثبات كرداست و نمي

رستاخيز را كه مستلزم بازگشت  ،ميمون در اين رسالهابن. توان آن را پذيرفتنظير گفته پيامبران مي
جاي تأويل به كه دوشميپذيرد و يادآور عنوان يك باور ديني ميبه ،نفس به بدن پس از مرگ است

   .)Ibid( للفظي آن را بايد درنظر داشتامعناي تحت ،و تفسير تمثيلي

 امكان عقلي رستاخيز

. باشدنميلحاظ نظري محال ميمون رستاخيز جسماني از نظر علمي ضروري نيست و بهاز نظر ابن
اين موضوع را در بقعه امكان قرار خواهد  ،تواني او معتقد باشداگر كسي به قدرت مطلقه خدا يا همه

الگوي بازتوليد، رشد و مرگ و نابودي  :دهد باور به رستاخيز ممكن استوضوح نشان ميبه وي. داد
هيچ دليلي وجود ندارد بر اينكه ما . فرماستساري و جاري است و همين الگو در بدن حكم ،طبيعت

 ,Leaman, 1997( معناي لفظي و ظاهري قبول نكنيمادعاي كتاب مقدس مبني بر رستاخيز بدن را به

p.116( .خود مبناي تمام  امر اينمعتقد است ن خلقت جهان در زمان را قبول دارد و ميموابن
رستاخيز نيز ممكن  ،اگر خلقت ممكن است. )351تا، ص، بيميمونابن( باورهاي ما به معجزات است

  . Leaman, 1997, p.116)( اندتنها بايد از عدم امكان قضايايي سخن گفت كه در واقع محال ؛خواهد بود
توان درباره خلق ست هيچ برهاني نميا ميمون در بحث آفرينش جهان معتقدنماند ابنناگفته 

نظر كتاب  ،اما چون از نظر عقلي خلق عالم از عدم ممكن است ؛از عدم و حدوث عالم ارائه كرد
بنابراين صرف اينكه كتاب مقدس . )316ص تا،ميمون، بيابن( دهيممقدس را بر نظر ارسطو ترجيح مي
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كه برخي آيات كتاب مقدس چرا ؛كندبراي تصديق آن كفايت نمي ،وث عالم سخن گفته استاز حد
 . )350همان، ص( انديل بردهواند و همگان آن را به تأصراحت از جسماني بودن خدا سخن گفتهبه

  ميمونمخالفان ابن
انسان به رشد و  ميمون به معاد جسماني، و ابتناي نبوت، عنايت الهي و جاودانگيعدم اعتقاد ابن
ازجمله موضوعاتي بود كه برخي يهوديان آنها را تهديدي عليه تعاليم حاخامي  ،كمال عقالني

و  الحائرين ةدالل كتاب برخي مخالفان وي كوشيدند از مطالعه م1230در سال رو ازاين .دانستندمي
زماني پايان يافت كه نزاع ميان موافقان و مخالفان . جلوگيري كنند ميشنه توراهاي فلسفي بخش

ميمون را در فرانسه در آتش هاي زيادي از آثار ابنموران تفتيش عقايد دومينيكني نسخهأم
تا مدتي  در نتيجه زده شدند ودو طرف از اين عمل وحشت هر ،تأثير اين رويدادتحت. سوزاندند

ي را قبل از بيست و پنج ميمون مطالعه آثار فلسفي يونانمخالفين ابن م1300در سال . نزاع خوابيد
 فروكش كردنيز اين نزاع  ،از فرانسه م1306با اخراج يهوديان در سال . سالگي ممنوع كردند

  . )147- 148، ص1383شرباك، (

  نتيجه
  :  هاي زير خالصه كردميمون را در گزارهشناسانه ابنتوان محورهاي مباحث فرجامطور خالصه ميبه

از نظر او، رستاخيز مردگان در عصر مسيحايي  جهان آينده؛تفكيك موضوع رستاخيز از . 1
  .معناي متداول در اديان سامي در جهان آينده پذيرفتني نيستشود و معاد جسماني بهمحقق مي

ميمون تناظري كه گذشت، ابنچنان نه وقوع آن؛ ،امكان عقلي رستاخيز در جهان آينده. 2
ز نظر او با اينكه بر خلق از عدم برهاني نداريم، ولي ا .بين خلقت و رستاخيز برقرار ساخته است

كنيم و بر همراه با كتاب مقدس آن را تصديق مي ،ممكن است اين رويداد لحاظ عقليچون به
نيز  آنخلق دوباره  ،زيرا وقتي خلق اوليه عالم ممكن است دهيم؛قول قديم بودن جهان ترجيح مي

  . نه يك قضيه برهاني ،پذيريموان يك معجزه ميعنالبته ما آن را به .ممكن خواهد بود
هرچند شواهدي بر فناناپذيري فردي نفس از  فناناپذيري جمعي انسان در جهان آينده؛. 3

با  ديدگاه و اين شتهنظر واقعي او حكايت از فناناپذيري جمعي دااما ميمون ارائه شده، سوي ابن
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باجه مبني بر صراحت ديدگاه ابنميمون بهابن، عالوهبه. منظومه فكري وي تناسب بيشتري دارد
باجه عقل را به اعتبار اتصال ناگفته نماند ابن. فناناپذيري جمعي را بر ديگر اقوال ترجيح داده است

هويت فردي  ،ست نفس به هنگام جدا شدن از بدنا وگرنه او معتقد ؛داندواحد مي ،با عقل فعال
  . ستپذير اكند و مسئوليتخود را حفظ مي

شده از بهشت و جهنم و نيز عصر مسيحايي را متناسب با ميمون تعابير مادي ارائهابن. 4
  . فهم عامه مردم دانسته و آنها را به تأويل برده است

نظير فيلون  ايمتفكران يهودي با عقايد ميمون با سنت يهودي اوليه و نيزديدگاه ابن. 5
ميمون همچون فيلون به رستاخيز مردگان وقعي ابن. اسكندراني هماهنگي و همخواني دارد

  . يل برده استوبر فناناپذيري نفس تأ ،ننهاده و آياتي را كه اشاره به اين معنا دارند
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