
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 نخستين فيلسوف يهودی ؛سعديا گائون

نصرآبادی رضا گندمی
 

 چکيدهچکيده
هـا و باورهـای   هـا و باورهـای     نخستين فيلسوف یهودی است که درصدد تحکيم آمـوزه نخستين فيلسوف یهودی است که درصدد تحکيم آمـوزه   ""  سعدیا گائونسعدیا گائون  ""

، ، ""  فيلون اسکندرانيفيلون اسکندراني  ""مند برآمده است و همين امر وجه تمایز او با مند برآمده است و همين امر وجه تمایز او با   صورت نظامصورت نظام  یهودیت بهیهودیت به
لحـاظ زمـاني   لحـاظ زمـاني     اسـت کـه بـه   اسـت کـه بـه     ""  داود مقم داود مقم ""و و   ""  اسحاق اسرائيلياسحاق اسرائيلي""پيشگام تفکر یهودی، پيشگام تفکر یهودی، 

مقدم بر او هستند. سعدیا در عين حالي که از کالم معتزلي تأثير پذیرفته است، تابع و مقلد مقدم بر او هستند. سعدیا در عين حالي که از کالم معتزلي تأثير پذیرفته است، تابع و مقلد 
 منظـور رفـع تناقضـات    منظـور رفـع تناقضـات      او از کـالم معتزلـي بـه   او از کـالم معتزلـي بـه     ،،مان نبـود. در واقـع  مان نبـود. در واقـع  صرف متکلمـان مسـل  صرف متکلمـان مسـل  

کرد. از سعدیا گائون آثار متعددی بر جا کرد. از سعدیا گائون آثار متعددی بر جا   کتاب مقدس و توجيه باورهای یهودیت استفاده ميکتاب مقدس و توجيه باورهای یهودیت استفاده مي
در در   ای برخـوردار اسـت.  ای برخـوردار اسـت.    مانده است که در این ميان کتاب باورها و اعتقادات از جایگاه ویژهمانده است که در این ميان کتاب باورها و اعتقادات از جایگاه ویژه

یا و سپس به اهميت و جایگـاه او در ميـان متفکـران    یا و سپس به اهميت و جایگـاه او در ميـان متفکـران    نخست زندگي و آثار سعدنخست زندگي و آثار سعد  این مقاله،این مقاله،
منابع آن و نيز منابع آن و نيز نسبت عقل و وحي، نسبت عقل و وحي،   وو  شناختشناخت  ةةدیدگاه سعدیا درباردیدگاه سعدیا دربار  یهودی خواهيم پرداخت.یهودی خواهيم پرداخت.

انسـان و  انسـان و    ةةخدا و جهان مورد بحث قرار خواهد گرفت. دیدگاه سعدیا  دربارخدا و جهان مورد بحث قرار خواهد گرفت. دیدگاه سعدیا  دربار  ةةدیدگاه او درباردیدگاه او دربار
 فرجام جهان در مجال دیگری مطرح خواهد شد.فرجام جهان در مجال دیگری مطرح خواهد شد.

شناسي، نسبت عقل و وحي، کالم یهودی، کالم شناسي، نسبت عقل و وحي، کالم یهودی، کالم   نظریه و منابع شناختنظریه و منابع شناخت    کليدی:کليدی:واژگان واژگان 
 شناسي.شناسي.  معتزلي، خداشناسي و کيهانمعتزلي، خداشناسي و کيهان
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 جايگاه سعديا در يهوديت

در مصر عليا و در روستای ابوصـرم فيـوم    288معروف به سعدیا گائون در سال  "سعيد بن یوسف في  ومي"
عربي را با عنـوان  عربي را با عنـوان  -نخستين فرهنگ عبرینخستين فرهنگ عبری 013013دیا در سال در بغداد درگذشت. سع 088متولد شد و در سال 

سوریه و عراق تبعيد شد. او در سوریه و عراق تبعيد شد. او در   ها هفت سال به فلسطين،ها هفت سال به فلسطين،  خاطر مخالفت با قرائيخاطر مخالفت با قرائي  منتشر کرد. سعدیا بهمنتشر کرد. سعدیا به    اگروناگرون
  ""بـن زکـي  بـن زکـي    داودداود""سعدیا بـه درخواسـت   سعدیا بـه درخواسـت     اهل تيبریاس تحصيل کرد.اهل تيبریاس تحصيل کرد.  ""الکاتبالکاتب  ابوخطير یحييابوخطير یحيي""ها نزد ها نزد   این سالاین سال

بر تقویم یهودی پاسخ داد و به این وسـيله  بر تقویم یهودی پاسخ داد و به این وسـيله    ""مئيرمئير  هارون بنهارون بن""  ۀۀان ساکن عراق به اصالحيان ساکن عراق به اصالحيرهبر سياسي یهودیرهبر سياسي یهودی
وجودآمده بـود از بـين رفـت. پـس از پاسـخ      وجودآمده بـود از بـين رفـت. پـس از پاسـخ        موجبات هرج ومرجي که در برگزاری اعياد و مراسم یهودیان بهموجبات هرج ومرجي که در برگزاری اعياد و مراسم یهودیان به

 منصوب کرد.منصوب کرد.  ""حاخامي پومبدیاحاخامي پومبدیا""ۀۀابن زکي او را به سمت معاون مدرسابن زکي او را به سمت معاون مدرس  آميز سعدیا،آميز سعدیا،  موفقيتموفقيت
بـه ریاسـت آن مدرسـه     082شد و در سال  "سورا"عضو هيئت رئيسه مدرسه مشهور  088در سال سعدیا 

و رهبر یهودیان عراق شناخته  "گائون"عنوان  منصوب شد. رؤسای دو مدرسه بزرگ بابلي سورا و پومبدیتا به
و آنان پـس   ندازیر کردشدند. این مدراس طالبي را از اقصا نقاط جهان ازجمله اسپانيا و ایتاليا به بابل سر مي

از مقام گائوني عزل شد. او بـا  از مقام گائوني عزل شد. او بـا    036036سعدیا در سال سعدیا در سال  بردند. تعليم تلمود بابلي را به موطن خود مي ةاز اتمام دور
دانسـت از  دانسـت از    بر دریافت دستمزد مخالفت کرد و چون آن را نق  شریعت یهودی مـي بر دریافت دستمزد مخالفت کرد و چون آن را نق  شریعت یهودی مـي   درخواست ابن زکي مبنيدرخواست ابن زکي مبني
بدیا آن را امضاء کرد و به ریاسـت خـود ادامـه داد. دعـوی     بدیا آن را امضاء کرد و به ریاسـت خـود ادامـه داد. دعـوی     که رئيس مدرسه پومکه رئيس مدرسه پوم  درحاليدرحالي  امضای آن سرباز زد،امضای آن سرباز زد،

برای فيصله دادن دعوی به نفع رهبر سياسي یهودیان پيشنهاد برای فيصله دادن دعوی به نفع رهبر سياسي یهودیان پيشنهاد   ""سارجادوسارجادو""ميان سعدیا و بن زکي باال گرفت. ميان سعدیا و بن زکي باال گرفت. 
را بـرای  را بـرای    ""عيسـا عيسـا   علـي بـن  علـي بـن  ""رشوه ده هزار دیناری به خليفه بغداد داد که از سوی او رد شد. خليفـه وزیـرش   رشوه ده هزار دیناری به خليفه بغداد داد که از سوی او رد شد. خليفـه وزیـرش   

سورا منتهي شد. بـا قتـل   سورا منتهي شد. بـا قتـل     ۀۀمور کرد که به بازگشت سعدیا به مقام گائوني مدرسمور کرد که به بازگشت سعدیا به مقام گائوني مدرسأأآن دو مآن دو م  بررسي دعوی ميانبررسي دعوی ميان
  031031سعدیا  از مقام گائوني عزل و ابن زکي به فلسطين تبعيد شد. در سـال  سعدیا  از مقام گائوني عزل و ابن زکي به فلسطين تبعيد شد. در سـال    ،،""القاهرالقاهر""خليفه و روی کارآمدن خليفه و روی کارآمدن 
 سعدیا به منصب خود بازگشت.سعدیا به منصب خود بازگشت.  ""الراضيالراضي""با روی کار آمدن با روی کار آمدن 

 آثار سعديا گائون

بـه اسـتنباط   بـه اسـتنباط     شرحي بر سيزده قانون تلمودی راجعشرحي بر سيزده قانون تلمودی راجع  ارث وارث وکتاب کتاب   زبان و لغت عبری،زبان و لغت عبری،  ةةدرباردرباردوازده کتاب دوازده کتاب 
که گرایش ضد تـوراتي داشـت، کتـاب    که گرایش ضد تـوراتي داشـت، کتـاب      ""حيوی بلخيحيوی بلخي""ها و بر ضد ها و بر ضد   هایي برضد قرائيهایي برضد قرائي  ليف کتابليف کتابأأتت  ،،شرعيشرعي

  ریخریخلتـا لتـا و کتاب او کتاب ا  -مئير دادمئير داد  این کتاب غير از پاسخي است که او به هارون بناین کتاب غير از پاسخي است که او به هارون بن  -راهنمایي در قوانين تقویميراهنمایي در قوانين تقویمي
سـعدیا در   آینـد. آینـد.   شمار مـي شمار مـي   هههمت خود قرار داده بود از جمله آثار او بهمت خود قرار داده بود از جمله آثار او ب  ۀۀکردن تاریخ نگاری را وجهکردن تاریخ نگاری را وجه  که خطيکه خطي

رو پيشـگام و   کرد و آن اینکه یهودیان سرگشته را هدایت کند و ازایـن  تمام آثارش یک هدف را دنبال مي
اسـالم را بـا سـنت آبـا و      جهـان شود. او برای اینکـه یهودیـان    رهبر یهودیان در قرون وسطا شناخته مي

را بـرای   کتـاب مقـدس   ،اجدادیشان آشنا سازد و مانع گرایش آنان به سایر ادیان و مکاتب فلسـفي شـود  
 ومانـده   هـایي بـاقي   . از تفسير او تنها قسـمت و تفسيری بر آن نگاشت بار به زبان عربي ترجمه کرد اولين
. این دستاورد بزرگ قابـل مقایسـه   شود یاد مين اسالم عنوان تفسير معيار یهودیان جها به از آن همچنان



 31 تين فيلسوف يهودیتين فيلسوف يهودینخسنخس  ؛؛سعديا گائونسعديا گائون 
(Saadia Gaon: The First Jewish Philosopher) 

 

هفتادی در دنيای یوناني زبان بود. سعدیا نخستين کتاب دعا را نوشت تا نياز یهودیان را برطرف  ۀبا ترجم
 کند.
( و سفر یصـيرا ) خلقتمند که عبارتند از تفسير بر کتاب  آثار نظام( 1سعدیا دو نوع اثر دارد:   طورکلي،طورکلي،  بهبه
 (8:88-3)دوم سـموئيل  سعدیا در تفسيرش بـر   .کتاب مقدسآثار تفسيری بر  (8 ورها و اعتقاداتباکتاب 

است تالش کرد مجموعه باورهایي را برای عوام مطرح کنـد.   های دهگانه غزلکه بخشي از تفسيرش بر 
  او در این اثر اصول دهگانه ایمـان را فهرسـت و بـرای هـر اصـل عقيـدتي شـاهد مثـال یـا برهـاني از          

  ؛چيز بـا او یـا در او وجـود دارد     . مدرک همه چيز است: همه8 ؛.خدا ازلي است1: ذکر  کرد کتاب مقدس
. خدا شریعت را بر انسان فرستاد و بر مومنان است که تمام اوامـر و نـواهي   8؛ . او خالق همه چيز است3

 ؛. عمل به شریعت الهـي 0 ؛امر او. اعتماد و توکل به خدا و اطاعت از او1 ؛عقالني و وحياني را گردن نهند
. و اینکه خدا حافظ قومش در 2 ؛خواهد قومش را در عصر مسيحایي نجات دهد . اعتقاد به اینکه خدا مي1

دینـان و   . عذاب ابدی بـرای بـي  16 ؛. باور به پاداش ابدی برای درستکاران0؛ مقابل بقيه اقوام خواهد بود
 (.(Frank and leaman, 1997, p.128 .گناهکاران در روز قيامت

شناسـي علمـي را جـایگزین    شناسـي علمـي را جـایگزین      نوشـت و کيهـان  نوشـت و کيهـان    آفـرینش قبـاالیي  آفـرینش قبـاالیي  سال شرحي برکتـاب  سال شرحي برکتـاب    031031 سعدیا درسعدیا در
ها که زمين را تخت مي دانستند بـه کـروی بـودن زمـين     ها که زمين را تخت مي دانستند بـه کـروی بـودن زمـين       او برخالف قباالیياو برخالف قباالیي  شناسي قباالیي کرد.شناسي قباالیي کرد.  کيهانکيهان

د. بـه اعتقـاد او، خـدا در ایـن     د. بـه اعتقـاد او، خـدا در ایـن     داندان  اعتقاد داشت. سعدیا در کتاب فوق، فلسفه و تاریخ را محصول انسان مياعتقاد داشت. سعدیا در کتاب فوق، فلسفه و تاریخ را محصول انسان مي
 آشکارساز چيزهـای عميـق توصـيف شـده اسـت     آشکارساز چيزهـای عميـق توصـيف شـده اسـت       خداخدا8888:1:188ب ب رساند. در ایورساند. در ایو  گونه امور فقط به ما مدد ميگونه امور فقط به ما مدد مي

 کنـد مجـال خـوبي فـراهم      اعداد و حروف ایفا مـي  ۀای که در زمين با نقش نوفيثاغوریسفر یصيرا .کتاب 
شته شـود. امـا ایـن تفسـير موفـق نشـد نظـام        مي آورد تا معلومات ریاضي و زباني سعدیا به نمایش گذا

فقط فرهيختگان را مخاطـب خـود    سفر یصيراای زمان سعدیا را بسط و گسترش دهد. کتاب  مابعدالطبيعه
 قرار داده است.
المختـار فـي   المختـار فـي       را نوشت. عنوان اصلي و دقيق ایـن کتـاب  را نوشت. عنوان اصلي و دقيق ایـن کتـاب    باورها و اعتقاداتباورها و اعتقاداتکتاب کتاب   033033سعدیا در سال سعدیا در سال 

ای اطـالق   امانات به دیدگاه و آموزه است.است.  اعتقادات(اعتقادات(انتخاب نقادانه باورها و انتخاب نقادانه باورها و   )کتاب)کتاب  االمانات و االعتقاداتاالمانات و االعتقادات
شـوند. اعتقـاد بـه     خلقت و رستاخيز امانت ناميده مـي  ۀشود که از سر ایمان و تعبد پذیرفته شود. نظری مي

 وت امونـو  کتاب فـوق را بـا عنـوان    "ابن تيبون"مل است. أیند تعقل و تآمعنای باور محکم به نتيجه فر
 های عبری مناسب برای این دو واژه کار مشکلي بود. ترجمه کرد، زیرا یافتن معادل دعوت

ـ   نظریه، روش استدالل و ساختار ادبي متـأثر از معتزلـه اسـت. مقالـه      کتـاب فـوق حـول     ۀهـای دهگان
  محور دو دیدگاه کانوني معتزله یعنـي توحيـد و عـدالت دور مـي زنـد. او در مقابـل شـکاکان از شـناخت        

فلسفي دفاع کرد. هدف اصلي وی این بـود کـه    حکمت ۀگرایان از مطالع عقلي و تجربي و در مقابل سنت
ور شـده   ها و ادیان دیگر در آن غوطه جهل یا مواجهه با فلسفه ۀکه در نتيج «دریای شک»یهودیان را از 

نبودنـد کـه از دانـش    تنهـا فيلسـوفان و کسـاني    » باورها و اعتقاداترهایي بخشد. مخاطب کتاب  ،بودند
فلسفي برخوردار بودند، بلکه وی عوام را نيز مد نظر داشت تا بلکه از این رهگذر مبنایي مسـتحکم بـرای   

 ترتيـب،   اند پيدا کننـد و یـا اطمينـان آنـان دو چنـدان شـود. بـدین        باورهایي که از مرجعيت سنتي گرفته
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 د و مخاطـب آنهـا عـوام نبودنـد متمـایز گشـت      آثاری که بعدا  در قرون وسطا نوشته ش ۀاین کتاب از بقي
(Ibid, 166). 

 دانســت: نخســت،  اعــم از یهــودی و غيــر یهــودی مخاطــب کتــاب خــود مــي ســه گــروه را ،ســعدیا
مومناني که اعتقاد خال  نداشتند و باورهایشان پایه و اساس محکمي نداشـت. دوم، ملحـداني کـه بـه     »
 کـه خـود در اشـتباه    نگریستند. درصورتي به چشم حقارت ميفروختند و به مومنان  ایماني خود فخر مي بي
اشتباه و پریشاني آنان را فـرا گرفتـه    ۀکساني که غرق در دریای شک و تردید بودند و اندیش ،. سومبودند
تمام اهدافي را که سعدیا در مقدمه کتاب ذکر کرده  ،باورها و اعتقادات.کتاب (saadia,1976,p.4-5) بود

االت و شبهات معاصرانش پاسخ داد. کتاب فـوق را نبایـد یـک اثـر     ؤت و در ضمن به سبود برآورده ساخ
 االت رایج بود.ؤهایي به س شمار آورد، بلکه مجموعه پاسخ هآکادميک ب

یهودیت را در پرتو عقل تفسير کرد و در صدد بيان این  ،باورها و اعتقاداتو  سفر یصيراسعدیا در کتاب 
 ۀرو، اصول اساسي آن را نظير خلقت، یگانگي خدا، جنب این از تي با عقل ندارد.نکته بود که یهودیت مخالف

توان با عقل اثبات کرد. سعدیا برداشـت خـود از عقـل و     عقالني شریعت، آزادی اراده و حيات آینده را مي
 دار مکتب معتزله بود. اما این فرض نادرست است که او را همچون یوسـف  هماهنگي وحي با عقل را وام

متفکری بدانيم که فقط لباس یهودی بر تن معتزله دوخته است. درست است کـه   ،ها بصير و دیگر قرائي
هـایي کـه معتزليـان     تفکر معتزلي بر فکر او غالب است، ولي او غالبا  با اتکای به سنت یهودی به پرسش

هـا بـر سـر آن     ه سـال که معتزلـه و اشـاعر  را ای  داد. سعدیا ماهيت شریعت، مسئله مطرح کردند پاسخ مي
آميز نيسـت،   جنگيدند، با تمایز تلمودی اوليه ميان قوانين وحياني و قوانين عقالني پاسخ داد و این تعجب

زیرا بسياری از مسائلي که در کالم اسالمي در مواجهه با فلسفه یوناني مطـرح شـده اسـت پـيش تـر در      
 یهودیت مطرح شده بود.

ـ  مثيلي اوصاف انسـان برای نمونه، یگانگي خدا، تفسير ت  طـورکلي موضـوع توحيـد و     خـدا و بـه   ۀانگاران
هـای   بود و سعدیا برای اثبات آموزه طور کامل موردبحث قرار گرفته و اثبات شده عدالت خدا در یهودیت به

و سنت شفاهي )تلمودی( مشکل چنداني نداشت. البته مفهوم غيرمعقول وجـود قبلـي و    توراتموجود در 
تنها در موضوع  ،در ميشنا و تلمود آمده است در دستگاه فکری او جایگاهي نداشت. سعدیاکه  توراتازلي 

وحي به سنت عرفاني یهودیت تمسک جسته است. در موضوع ماشيح نيز از استدالل عقلي سـود جسـته   
 است.

برابـری نکنـد، ولـي در     "یهودا هلوی"و زیبایي کار  "ميمون ابن"شاید با سبک  ،سبک و روش سعدیا
اسرائيل در پایان زمان و دالئل باور به حيات پس از مـرگ زیبـایي    پاره ای از موضوعات نظير رهایي بني

 ایـن اسـت کـه سـعدیا در اسـتناد بـه        ،دیگری کـه بایـد بـه آن اشـاره کـرد      ۀخاص خودش را دارد. نکت
پيـدا مـي   را  سکتاب مقدشواهد  ،ترین مسائل از مهارت خوبي برخوردار بود. او برای جزئي کتاب مقدس

کـه فقـط بـه     "فيلون اسـکندراني "استناد کرده و از این جهت با  کتاب مقدسهای  کرد. او به کل کتاب
 کرد متفاوت بود. ویژه سفر پيدایش و خروج استناد مي بهاسفار 
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 جايگاه سعديا گائون در تاريخ فلسفه يهودی

رجمه بغداد فعاليت خـود را آغـاز کـرد و آثـار     ، خليفه عباسي، دارالت"مأمون "از قرن نهم به بعد و در زمان
این آثار در اختيار سعدیا  ۀفيلسوفان یوناني و دیگر اندیشمندان را به زبان عربي و سریاني ترجمه کردند و هم

، سـخنگوی  "یوحنـای دمشـقي  "هـای   نوزایي اسالمي بـود. سـعدیا بـا دیـدگاه    ة بود. در واقع، این دوره، دور
ب اسپانيایي تعميدیان آشنا بود. او همچنين با آیين زرتشت، آیين ماني و فلسفه مسيحيت شرقي، و حتي مکت

 آشنایي داشت. های خاص خود در بغداد حضور فعال داشتند، هندی که هر کدام با تشکيل حلقه
نقش اساسي در کالم یهودی از جمله تفکر سعدیا گائون ایفا مي کند. او یک گرایش  ،کتاب مقدستفسير 
وجود آورد. البته این اختصاص به سـعدیا نداشـت، زیـرا قبـل از او نيـز       به کتاب مقدسنه در تفسير گرایا عقل

شـده کـه از او    های بعـدی باعـث   ثيرش بر نسلأکساني این کار را انجام داده بودند، ولي قلمرو کار او و نيز ت
شناسي و قاموس واژگـان وی   حشناسي منطقي، اصطال روش یهودی یاد کنند. ۀگذار فلسف عنوان پدر و پایه به

هـای مختلـف و منـابع متنـوع بـرای توجيـه        نوعا  کالمي است. او در کسوت یک متکلم و مـدافع از دیـدگاه  
ترتيب متکلم  دليل شاید تفکر او در برخي از ابعاد التقاطي باشد. بدین همين جسته و به های یهودی سود آموزه

بينـي او دارد کـه بيشـتر     و اصول منطقي و چارچوب کلي جهان شناسي بيشتر وابسته به روش ،خواندن سعدیا
سـعدیا گـائون و معاصـران او     هـای  دیـدگاه  (.Frank and leaman,1997,pp.28-9)کالمي دارند  ۀصبغ
یعني آنان نيز به ثنویت جوهر و عرض توجه داشـتند تـا مـاده و     ،نظرات مقم  بود ۀطبيعيات در ادام ةدربار

 تواند باشد. در قرار دادن سعدیا در شمار متکلمان یا پيروان کالم ميصورت. این عامل مهمي 
برد که اسالم در حال گسترش بود و  سر مي ای به خاطر این بود که وی در دوره اهميت سعدیا بيشتر به

از  جمع زیادی از یهودیان مسلمان شدند یا در باورهای خود تردید کردند و یا در صـدد اصـالح برآمدنـد.   
فرقه قرائيمي پدید آمد که  ،شفاهي پرداختند. در اواخر قرن هشتم توراتها به انکار تلمود و  قرائيطرفي، 

 دهـد.  توجهي از آثار او را تشکيل مـي  مخالفت با این فرقه بخش قابل مخالف سرسخت سنت یهودی بود.
ـ  لمراقـب االنـوار و ا در کتـاب   "یعقـوب قرسـقاني  "تر دیگری نيز وجود داشتند.  های کوچک فرقه  ۀاز فرق

دیـدگاه آنـان در بـاب فرشـتگان      است که مرهون سنت فيلوني بودند. یاد کرده (Maghariyya) "مغاره"
کرد. پيروان این فرقه نظير فيلون بيشتر سـر در گـرو تفسـير     شکلي مفهوم لوگوس فيلون را تداعي مي به

ایش پيدا کـرده بودنـد کـه حيـوی     داشتند. گروه دیگری از یهودیان به دین ماني گر کتاب مقدستمثيلي 
سخنگوی این گروه بود. این شخصيت عجيب و عرفاني مرقيون یهودی عصر ( Hiwi al-Balkhi) بلخي

 .سعدیا بود

 مقايسه سعديا با فيلون اسکندرانی

خوانند کـه حـدود نـه قـرن قبـل از وی فيلـون        سعدیا گائون را در حالي نخستين فيلسوف یهودی مي
بار درصدد جمع ميان دین و فلسفه برآمـد و منشـأ الهـام مسـيحيان، مسـلمانان و       ليناسکندراني برای او

 های زیر توجيه کرد.  توان به شيوه یهودیان بود. انتساب عنوان فوق به سعدیا را مي
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  انـد  شـاید منظـور کسـاني کـه سـعدیا را نخسـتين فيلسـوف یهـودی معرفـي کـرده           نخست آنکـه 

گنجـد   قرون وسطا نمي ةسطا باشد، زیرا فيلون اسکندراني در محدودنخستين فيلسوف یهودی در قرون و
درس گفتارهـای  بندی ای است کـه هگـل در    فوق بنابر تقسيم ۀالبته نکت باستان است. ةو متعلق به دور

معتقـد اسـت    "ولفسون" ،وگرنه( (Hegle, 1995,voL 1, pp.106-110 استفلسفه ارائه کرده  تاریخ
 خاتمــه یافتــه اســت "اســپينوزا"و بــا فيلــون اســکندراني آغــاز گشــته و بــا قــرون وســطا از قــرن اول 

(wolfson,1982,vol 2, pp.446-457). بندی هگل مطمح نظر ما است. در این مقاله تقسيم 

فيلون به دالئلي در جوامع یهودی محور مباحث عقالني و فلسفي نبود. او ارتباط نزدیک و  دوم آنکه،

 ۀاز طرفي شناخت محدودی از تفکر و سنت یهـودی داشـت. او از طریـق ترجمـ    وثيقي با تفکر یوناني و 
و  "هالخـا "طور شـناخت او از   عبری اصيل. و همين کتاب مقدسآشنا شد و نه  کتاب مقدسبا  هفتادی

 کم بود. "فقه یهودی"

 فکـران و فرهيختگـان جامعـه بـا تفکـر یونـاني آشـنا         در روزگـار فيلـون تنهـا روشـن     سوم آنکـه، 

یوناني به پایگـاه اسـتوار    ۀفلسف های دیني دچار تردید و شک شده بودند. تعاليم و آموزه  به  د و نسبتبودن
 شـد، زیـرا آنـان چنـدان رغبتـي       در فلسطين راه نيافت و تهدیدی برای ایمان مردم محسوب نمـي  تورات

ـ  ةو ضمير تود گرایي به طور عام بر ذهن به تعاليم فيلسوفان نداشتند، ولي در زمان سعدیا عقل ثير أمردم ت
 در ایـن دوره، آثـاری رواج یافتـه     گذاشته بود و بيشتر مردم دچار شک و تردید و سرگشتگي شده بودنـد. 

 تـوان بـه حيـوی بلخـي کـه در اواسـط        های یهودیت را نشانه رفته بودند. برای نمونـه مـي   بود که بنيان
اشاره کرد. کتاب او حاوی دویسـت ایـراد بـر     قرن دهم مي زیست و کتابي بر عليه تعاليم یهودیت نوشت

قدرت و علم مطلق خـدا را انکـار کـرد و اختيـار و معجـزات را       او حتي وحدانيت خدا، اسفار پنج گانه بود.
 شـد  تر آنکـه تعـاليم وی در مـدارس نيـز تعلـيم داده مـي       مردود شمرد و از سنت ختنه انتقاد کرد و جالب

 (836، ص 1321 ،اپستاین)
دیگری نيز وضعيت سعدیا متفاوت با فيلون بود. در قرن دهم ميشنا و تلمود کامل شـده بـود و    ۀاز جنب
لحاظ نظری حاوی شيوه زندگي و تفکر یهودی بود. سورا در بابل مرکز تعليم و تربيت یهودی و سـعدیا   به

 ،سورا ۀدرسعنوان رئيس م رئيس آن مدرسه بود. سعدیا ميراث عظيمي را در پشت سرخود داشت. سعدیا به
او درگيـر مکاتـب کالمـي معتزلـي، قـدری و اشـعری        ۀخود بود. زمان ۀیهودی زمانۀعقالني جامع ةنمایند
ترین  و قرائيمي نزاع سختي در گرفته بود. بزرگ خامياح.از طرفي، بين سنت ((Husik,1918, p.23بود

او بـا ایـن خـدمت در اذهـان     ترین خدمت وی به یهودیت بود و در واقـع نـام    کار سعدیا که در واقع مهم
سو با آموزه های یهودی و  ای بود که از یک بندی نظام نظری شود تالش او در تدوین و صورت تداعي مي
نخستين متفکر یهودی اسـت کـه بـه     ،با نظرات علمي و فلسفي روز هماهنگ باشد. سعدیا ،دیگر ازسوی

او، فلسفه و دین دو راهي هسـتند کـه روبـه    مند به موضوعات االهياتي پرداخته است؛ از نظر  شکل نظام
 یک مقصد و هدف دارند. دین برای کساني که ذهنيت فلسفي ندارند از ضروریات است.
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 سعديا گائون با اسحاق اسرائيلی ةمقايس

عنـوان یـک    ( هرچند قبل از سعدیا به نظرات علمـي عالقـه نشـان داد و بـه    038-211اسحاق اسرائيلي )
ای بـيش از   بر اینکـه او عالقـه   ز سعدیا به مباحث فيزیکي پرداخت. اما شواهدی مبنيدان حتي بهتر ا فيزیک

دردست نيسـت. از طرفـي،    ،نظرات علمي و فلسفي داشته باشد ۀسيس نظام یهودی بر پایأسعدیا گائون در ت
و بـر آشـنایي بـا منـابع ارسـطویي       اسرائيلي محيط اسالمي را درک نکرده بـود، درحـالي کـه سـعدیا عـالوه     

 (.Ibid,26) ثير کالم معتزلي بودأت نوافالطوني تحت

 سعديا گائون با مقمص ةمقايس

ـ   با آثار مقم  آشنایي داشت و در پـاره  ,سعدیا گائون  اینکـه   ثير پذیرفتـه اسـت.  أای از موضـوعات از او ت
 یـا داود   ، معـروف بـه داود بـابلي   "شـيرازی  مـروان رواقـي   بـن  داود"یهودی قرون وسطا را بایـد بـا   ۀآیا فلسف

فلسـفه یهـودی دارد. مقمـ      ةواژ مقم  ، شروع کرد یا با سعدیا گـائون، بسـتگي بـه مقصـود مـا از کليـد      
، "موسـي "او به استثنای دفاع از برتری نبوت  ای بود که به تأليف آثار فلسفي و جدلي همت گماشت. یهودی

خود استدالل نکرد. المقم  پس از  ۀلبيست مقاطور متمایز یهودی باشد در کتاب  ای که به برای هيچ نظریه
یهودی ایفـا   ۀعنوان فردی که نقشي در جامع آنکه به مسيحيت گروید به فراگيری فلسفه مبادرت ورزید و به

سـعدیا هویـت    ةمقمـ  بـه انـداز    (Frank and leaman,2000, p.165) کرده باشد شناخته نشده است
تعلق داشت که  ،ر به سنتي که به کالم مسيحي مشهور استثير ایشان نبود. او بيشتأت معتزلي نداشت و تحت

شناسـي، عمـدتا     بـا منطـق و معرفـت    مقم ۀ بيست مقالاسالمي تقدم داشت. کتاب  لحاظ زماني بر کالم به
 محکمي استوار سازد. ۀشود با این هدف که شناخت را برپای ارسطویي، شروع مي

 ميمون سعديا با ابنة مقايس

نوشت. یعني دقيقا  در زمـاني کـه اوج تعارضـات     033را در سال  اعتقادات باورها وکتاب  ،سعدیا گائون
طرف، در درون یهودیـت از   دیني و فلسفي بود و مکاتب فلسفي و ادیان مختلف باهم درگير بودند. از یک

م دیگر، مسيحيت، اسال اواخر قرن هشتم فرقه قرائيم سربرآورد که با سنت یهودی مخالف بود، و از طرف
بردنـد. سـعدیا و بعـدها     ال مـي ؤهای یهودیت را زیـر سـ   و ادیان ایران باستان فعال بودند و عقاید و باوره

زدایي از یهودیان زمان خود بودند، اما یک تفاوت اساسي ميان مخاطبـان   دنبال حيرت ميمون هر دو به ابن
 کتاب مقدسکه از ميان ارسطو و ميمون این بود  اصلي زمان ابن ۀميمون وجود داشت. مسئل سعدیا و  ابن

 را "سـينا  ابن"و  "فارابي" ةشد افالطوني نو  ارسطویي ۀجانب فلسفباید  کدام یک را باید انتخاب کرد  آیا 
ـ  ابن داشت  کتاب مقدسو یا اینکه دل در گرو  گرفت کـار بسـت تـا     هميمون تمام سعي و همت خود را ب

ارسـطویي   ۀمورد سعدیا شرایط متفاوت بود. در زمان او فلسف ميان آن دو آشتي و سازگاری برقرار کند. در
صدور، ماده و صورت و نظایر آن دیـدگاه غالـب نبودنـد.    نظریۀ های عقل فعال،  شده با دیدگاه نوافالطوني

گونه نشان و اثری از دیدگاه نوافالطـوني در آثـار    هيچ اما،( معاصر سعدیا بود، 016ابونصر فارابي )متوفای 
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های مختلف حکایت دارد، ولي نـزاع زمـان او    شود، البته آثار سعدیا از آشنایي او از فلسفه ده نميسعدیا دی
 تعارض یک فلسفه با یک دین خاص نبود. 

نظمي دارد. اوال  او نگران دستيابي  سازان قرون وسطاست. ولي کتابش ظاهر بي ميمون یکي از نظام ابن
مني که اهل فلسفه هم بودند درنظـر داشـت.   ؤرا یعني یهودیان ممخاطبان خاص رو ازاین افراد نااهل بود،

توان داللۀ الحائرین را هم اثری دیریاب و هم زودیاب دانست. پيام پنهان این کتـاب موضـع    مي ،بنابراین
گوید هنگام سخن گفـتن از موضـوعات بسـيارمهم الزم اسـت      دهد. او مي ميمون را بازتاب مي واقعي ابن
دیگر را آشکار نمایيم. گاهي اوقات در مـورد اقـوال خـاص      هایي ا پنهان کنيم و بخشهایي از آن ر بخش

دیگـر ضـرورت    که در جایي خاص پيش برود. حال آن ۀسازد با بحث براساس یک مقدم ضرورت ملزم مي
 اول است پيش برود. ۀسازد که بحث براساس فرض دیگری که متناق  با مقدم ملزم مي

 شناخت ةنظري

مطمئن و ۀ ای برای مطالع هدف خود را فراهم آوردن زمينه باورها و اعتقاداتکتاب  ۀون در مقدمسعدیا گائ
کنـد.   او علت تردید و شک را این گونه بيان مـي  (.saadia,1976, p.3) کند زدودن هرگونه شک معرفي مي

  :انـد  معـرض ابهـام  زیـر در   اند و متعلقات حـواس بـه یکـي از دو دليـل     مفاهيم عقلي بر ادراکات حسي مبتني
خود را سبک شمرده ۀب( یا اینکه وظيف ؛کافي با موضوع تحقيق خود آشنا نيستة حقيقت به انداز الف( طالب
طور در مورد  نظر نکرده و استقامت به خرج نداده است. همين گونه که باید و شاید در پژوهش خود امعان و آن

ها ندارد و  الف( طالب معرفت عقلي آشنایي کافي با روش :هدد امور عقلي ابهام به یکي از دو دليل زیر رخ مي
؛ آورد برای نمونه، چيزی که برهان نيست برهان معتبر و آنچه را برهان معتبر است غير برهان به حساب مـي 

گزیند و بـدون آنکـه    یند را بر ميآترین فر ترین و راحت های استدالل آشنا باشد آسان ب( یا حتي اگر به شيوه
طریـق یـک اسـتدالل     شود و بدین  پایاني رهنمون مي ۀسمت نتيج باره به ت الزم را فراهم آورد به یکمقدما

توان بر دو دليل پيش گفتـه افـزود و    دليل سومي را نيز مي ،. البته(Ibid, p.4)کند  مراحل الزم را  طي نمي
نظـر سـعدیا،    بـه  (.Ibid, p.5) دنبال چه چيزی اسـت  داند به آن اینکه پژوهشگر و طالب حقيقت دقيقا  نمي

اینکه چرا خلق خود را در حالت شک گذاشته است قابل توجيه نيسـت، زیـرا شـناخت      خاطر شکایت از خدا به
ینـد شـناخت نخسـت شـناخت     آها نيازمند زمان اسـت. در فر  یک نوع فعاليت است که همچون سایر فعاليت

گـردد. وانگهـي، درخواسـت     ابهامـات برطـرف مـي   آید و سپس به مرور زمان اشـتباهات و   دست مي مبهم به
 شناخت آني و فوری در حکم درخواست برابری با خداست.

 منابع شناخت

. شـهود عقلـي یعنـي    8 ؛گانـه  . شناخت حسي یا شناخت از راه حواس پنج1 چهار منبع شناخت وجود دارد:
. شـناخت برآمـده از   3 ؛دروغ شوند نظير تحسين راستي و تقبـيح  مفاهيمي که فقط در ذهن انسان پدیدار مي

هـا را تصـدیق نکنـد     بـودن آن  مقصود نتایجي است که اگر فرد درسـت ؛ ضرورت منطقي یا استنتاج منطقي
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توانـد   ناگزیر اعتبار شهودهای عقالني یا ادراک حسي را انکار خواهد کرد و از آنجاکه او چنـين کـاری نمـي   
های کساني که اعتبار سه  سوم شناخت است. سعدیا گفتهعنوان منبع  بکند ناگزیر از قبول ضرورت منطقي به

بر  گوید موحدان عالوه او مي (.Ibid, p.16-17) کند اند نقد مي ال بردهؤها را زیر س منبع فوق یا برخي از آن
کننـد. اعتبـار و    عنوان منبع چهارم از آن یـاد مـي   سه منبع فوق به مرجعيت و اعتبار سنت نيز باور دارند و به

 . (Ibid, p.18) بر شناخت حسي و شهود عقلي است ت سنت مبتنيمرجعي
هر یک از منابع فوق به تفصيل بحث کرده است. برای نمونه، او برای اعتبار اسـتنتاج عقلـي    بارةسعدیا در

تفسيرش بر ۀ چهار شرط در مقدم کتاب مقدسشرایط اعتبار سنت یا تفسير  مورد کند و در پنج شرط ذکر مي
بر شریعت مکتوب کـه حـاوی اوامـر و     نظر سعدیا، عالوه از(. saadia, 2006, p.161) ده استذکر کر تورات

نواهي الهي، ثواب و عقاب و نيز گزارش کار خادمان و خائنان است به شریعت شفاهي یا سنت معتبر نيز نياز 
 ةنت معتبر به اندازهای بعدی انتقال یابد. س آورش در طول قرون به نسل های شگفت بود تا شریعت و داستان

به گزارش صـحيح اعتمـاد نبـود هـرکس      (. اگر16:8 ارميا،شوند صحت دارد ) چيزهایي که با چشم دیده مي
کرد. به دو دليل ممکن است گزارشـي جعـل شـود: یکـي      طالب منافع خود بود و به اوامر و نواهي توجه نمي

ام کـه   گویـد مـن بـه عقـل دریافتـه      مـي  نادرست و دیگری تحریف از روی هواهای نفساني. سـعدیا ۀ اندیش
یابد که از فرد صادر شود وگر نه در جمع چنين  نادرست و تحریف از روی هوس در صورتي تحقق ميۀاندیش

کيد سعدیا بر سنت أت .(saadi,1976 ,p.157) افتد و حتي در صورت تباني فاش خواهد شد چيزی اتفاق نمي
اضافي که همانـا رد فرقـه قرائيمـي و رد     ةی یهودیت دارد یک انگيزبر آنکه اهميت بنيادین و ذاتي برا عالوه

 دعاوی ادیان رقيب یعني مسيحيت و اسالم نيز برای او وجود داشت.

 عقل و وحی

بودن یهودیت چنان برای سعدیا قاطع و مسلم بود که مسئلۀ او هماهنگي وحي با عقـل یـا    ظاهرا، عقالني
ین بود که چرا به وحي نياز است  از نظر سـعدیا، تعـارض واقعـي ميـان     بالعکس نبود، بلکه مسئله او بيشتر ا

یند درسـت خـود را   آعقل است. استدالل عقلي چنانچه فر عقل و وحي نيست، بلکه تعارض ميان وحي و شبه
های یهودیت را تأیيد خواهد کرد. مشکل این  گونۀ صحيحي صورت گيرد آموزه طي کند و تربيت مقدمات، به

 شوند. یند تحقيق و تأمل خود ميآافراد بسيار معدودی موفق به تکميل فر است که تنها

دنبال یقين ریاضـي   توان به شناخت عقلي اعتماد کرد و به کند که چگونه مي سعدیا این سؤال را مطرح مي
ود شـ  آميز منتهي مـي  اعتقادی و قبول نظرات بدعت اسرائيل این شيوة تعقل را چون به بي که بني بود در حالي
هـای جاهـل    گوید این سخن عوام و انسان انجامد  سعدیا مي اعتقادی مي کنند  آیا تامل و تفکر به بي رد مي

گویند هرکس به هنـد   دست سخنان بسيار دارند. برای نمونه، آنان مي است. افراد جاهل شهر و دیار ما از این
بر روی قبر او نهر کنند غذای آن دنيـای او  گویند اگر شتر شخصي را  برود ثروتمند خواهد شد و یا اعراب مي

 هایي از این دست.  تأمين خواهد شد و نمونه

اسرائيل نيز تأمل در باب آغـاز زمـان و مکـان را     اعتراض دیگر، آنکه ممکن است گفته شود حکيمان بني
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شد. در باب آنچه  ميبود که متولد ن اند هرکس دربارة چهار امر تأمل کند بسيار بهتر مي اند و گفته تحریم کرده
گوید  در زیر است، آنچه در باالست، و آنچه در آغاز جهان بود و آنچه در پایان خواهد آمد. سعدیا در پاسخ مي

توان تصور کرد که حکيمان ما را از کاری منع کرده باشند که خود خدا، ما را بـدان امـر فرمـوده اسـت.      نمي
اند )ایوب، اليفـاز، بلـدد، صـوفر و     رخصوص این امور داشتههای مفصل د و پنج نفری که بحث "ایوب"کتاب 

آیـا  »گویـد:   اشـعيا مـي   86:81اند. آیـۀ   اليهو( گواه ماست. بنابراین، حکيمان ما را از تحقيق عقلي منع نکرده
نيز  ایوب 38باب  8آیۀ « اید است و از بنياد زمين نفهميده اید و از ابتدا به شما خبر داده نشده ندانسته و نشنيده

و اعتماد به  کتاب مقدساند کنار گذاشتن  شاهد دیگری است بر مدعای ما. بنابراین، آنچه حکيمان منع کرده
کنند شاید گاهي به حقيقت برسـند،   آرای شخصي و تشکيک در باورهاست. کساني که به این شيوه تفکر مي
راین، ما نيـز در ایـن نکتـه بـا حکيمـان      ولي حتي اگر به حقيقت دست بيابند باز بدون ایمان خواهند بود. بناب

اسرائيل همنوا هستيم و معتقدیم که حتي اگر فردی فيلسوف اصيل باشد چنانچه به این شيوه تعقل کنـد   بني
اند. در واقع، ما با درنظر  گناهکار خواهد بود. اما فرزندان اسرائيل شيوةدیگری را در تأمل و تفکر خود برگزیده

کنيم: اثبات نظری حقانيت آنچه ازانبيای خدا  رة باورهای خودمان تحقيق و تأمل ميگرفتن دو هدف زیر دربا
 های دیني ما سر مخالفت دارند. ایم؛ و ابطال مدعای کساني که با آموزه آموخته

 بودن وحی مفيد

باشـد  تواند حقيقت کاملي را پدید آورد که با تعاليم پيامبران الهي مطـابق   اگر معرفت برخاسته از تأمل مي
چه نيازی به وحي و فرستادن پيامبران بـود  چراخـدا پيـامبران و ایـن همـه معجـزه آورد  سـعدیا در پاسـخ         

های عقلي مجهز نکرد،  اند، به استدالل های مرئي جای معجزات، که عالئم و نشانه گوید خدا پيامبران را به مي
خدا آشـنایي بـا دیـن را تنهـا بـه تامـل و        شده از طریق تأمل به زمان کافي نيازمندند. اگر چون نتایج کسب

وری از نتـایج آن   یند استدالل و امکان بهـره آداد ما در بخشي از زمان و تا تکميل فر معرفت عقلي حواله مي
یند را کامل نکنند و یا آخاطر ناتواني از تأمل هرگز آن فر ماندیم و ممکن است برخي به دیني مي بدون هدایت

گرفتن از نتایج آن موفق نشوند. براین اسـاس، خـدا راه رهـایي     اطمينان به بهره مسبب ترس و چيرگي عد به
است. زنان و کودکان و افرادی که حوصله و تـوان   سریع از همۀ این تکاليف را با ارسال رسوالن هموار کرده

ها فراهم  انسان شيوه ایمان خود را کامل کنند، زیرا امکان معرفت حسي برای همۀ توانند بدین تأمل ندارند مي
 است.

 پيرامون لزوم وحی

گویند با وجود عقل نيازی به وحي نيست. در پاسخ باید گفت نـه تنهـا در تعـاليم و قـوانين      ای مي عده
سـبب   وحياني که برای احکام عقالني نيز به وحـي نيـاز اسـت. عقـل مـا را بـه سپاسـگزاری از خـدا بـه         

این سـپاس و زمـان و شـکل ارائـۀ آن را شـریعت معـين        خواند، ولي چگونگي اظهار اش فرا مي مهرباني
کند، مثال  ادای نماز در اوقات خاص. نمونۀ دیگر مقدار کيفر جرایم است. عقل تقاص مجـرم را امضـا    مي
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کند که آیا توبيخ تنها کافي است یا باید به هر شخ  بـه ميـزان    کند، ولي شکل آن را مشخ  نمي مي
 معين تازیانه زد.
اند: گروه نخست قوانيني است که عقل ما  است بر دو دسته خدا از طریق پيامبران به ما دادهقوانيني که 

هـا را تصـدیق    از طریق حسي که خداوند در ما قرار داده است درستي و نادرستي، خـوب و بـد بـودن آن   
ي کند، بلکه ها حکم نم کند. دستۀ دوم قوانين به اعمالي اشاره دارند که عقل به درستي و نادرستي آن مي
گردند. این دسته احکام در تقابل با دستۀ نخست که عقالني  ها با امر و نهي خدا درست یا نادرست مي آن

شـویم و در   خاطر اطاعت از قوانين سنتي پاداش داده مـي  شوند. ما به اند قوانين سنتي ناميده مي نام گرفته
طور نيست که  ه اهميت عقالني نيز دارند و اینگردد ک حال این قوانين پس از بررسي دقيق معلوم مي عين
ترتيب، هدف از تقدیس روزهـای خاصـي از سـال نظيـر      طور گزافي بر انسان تحميل شده باشند. بدین به

این است که ما وقتمان را به ستایش و پرستش خدا، تحصيل حکمت و مراوده با دوستان و بحـث   شبات
شـود، بلکـه از طریـق     عقل ما به این قوانين رهنمون نمـي در اموردیني اختصاص دهيم. بدیهي است که 

گردد. البته چنانکه گذشت، این موضوع در مورد قوانين عقلي نيز تـا حـدی    وحي با چنين قوانيني آشنا مي
کنـيم، ولـي وحـي در تعيـين      صادق است، زیرا درست است که این قوانين را از رهگذر عقل تحصيل مي

 (.saadia,1976, pp.145-7) جزئيات آن دخالت دارد

 آفرينش عالم ةديدگاه سعديا دربار

زیر بيان کرد: الف(. تمـام اشـيا در زمـان خلـق      سه بخشتوان در  سعدیا در باب آفرینش را مي ۀنظری
 خلق کرده است. ،ها را از عدم ج(. خالق آن ؛ب(. اشيا خالق خودشان نيستند ؛اند شده

 آفرينش از عدم

نـه از چيزهـای   »است خدا آسمان و زمـين و آنچـه در آن اسـت را     آمده (1:82مکابيان )در کتاب دوم 
ـ   «از عدم»تعبير  "ترتوليان"بار  ساخته است. اولين «موجود  ۀکـار بـرد و بعـدها در ترجمـ     هرا به التينـي ب
بـر عليـه   (. ترتوليـان در کتـابش بـاعنوان    328، 1302 کار رفت )ولفسن، هفوق نيز این تعبير ب ۀالتيني آی
است. این بحث کالمي کـه آیـا جهـان از     کار برده هنگارش یافته تعبير فوق را ب 861که در سال  يونمرق
نه چيـز اسـت یـا شـئ. فيلـون       «ال شئ»است که آیا  ازلي تابع این مسئله ةاست یا از ماد خلق شده ،عدم

پذیرفتند، ولـي خـود آن   ازلي را ة بر آفرینش از ماد افالطون مبني ۀاسکندراني و برخي از آبای کليسا نظری
بنـابرنظر ارسـطو    ،است که با عدم کار برده هدانستند. فيلون تعبير غيرموجود را ب ماده را مخلوق از عدم مي

که عدم عبارت  باشد، درحالي «غير موجود»صورت عرضي  تواند به تفاوت دارد. از نظر ارسطو، ماده تنها مي
 "ژیلسـون "نظریه خلق از عدم به فيلون اسکندراني از سـوی  . بنابراین انتساب «غيرموجود ذاتي» از است

بـار تعبيـر    ( و چنانکه گذشت ترتوليان بـرای اولـين  12ص  ،1320 رسد )ژیلسون، نظر نمي چندان دقيق به
 است. کار برده های التيني است ب خلق از عدم را که واژه
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بر آفرینش جهـان   مبني قرآنیدگاه بر ازلي بودن جهان را چون با د ارسطو مبنيۀمتفکران معتزلي نظری
 قـرآن ازلي یعني دیدگاه افالطون را پذیرفتند که در  ةخلق جهان از ماد ۀمخالف بود نپذیرفتند. آنان نظری

اسـت معـدوم را    گویند جهان از عدم خلق شده چيزی در مخالفت با آن وجود ندارد. بنابراین وقتي آنان مي
اسـت. ولفسـون معتقـد اسـت ایـن دیـدگاه تمـام         دیدگاه افالطون دانند و نه هيچ، و این همان چيزی مي

 (.308-306)همان، معتزليان به استثنای دو نفر از آنان است
او به تفاوت آن دو توجه داشته است. او «. از هيچ»کار برده است و نه  هرا ب« نه از چيزی»سعدیا تعبير  

را نه از چيزی )ال من شئ( آفرید و آنچـه را  او چيزی »در شرح این عبارت که سفر یصيرا در شرحش بر 
و  «او چيـزی را نـه از چيـزی آفریـد    »گویيم  گوید: در اینجا مي مي« وجود )ایس( آفرید که نبود )ليس( به

او زمـين را نـه بـر چيـزی     »ایوب را بـه   81:1 ۀدليل آی همين و به «او چيزی را از هيچ آفرید»گویيم  نمي
(. تفاوت ميان من الشئ و 302. )همان، «او زمين را بر هيچ چيز آویخت»کنيم و نه  ترجمه مي «آویخت

اصـلي   ةکنند المن شئ )نه از چيزی و از هيچ( تفاوتي ظاهری و نوعي بازی با الفاظ نيست، بلکه منعکس
سر اسمي درآید آن را غيرمعين خواهد ساخت. الشـئ از   ،منطقي است. از نظر ارسطو، عالمت نفي هرگاه

نـامعين و یـا غيرمحصـل      تـوان آن را اسـم   ترکيب شده است و به لحاظ منطقي مي« و چيز نه»دو جزء 
صورتي یکسان بر آنچـه وجـود دارد و بـر آنچـه وجـود       اسم غيرمحصل به»ارسطو یک  ۀخواند. بنابرگفت

 تواند به معنـای نـه از چيـزی باشـد کـه معنـای        منطقا  من الشئ مي ،قابل اطالق است. بنابرین«  ندارد
 تواند وجود داشته باشـد یـا نداشـته باشـد     را ندارد، بلکه به معنای از چيزی نامعين است که مي« از هيچ»

 (.300-302)همان، 

 براهين اثبات خلق از عدم

ذکر کرده است. البتـه   باورها و اعتقاداتسعدیا چهار برهان برای اثبات آفرینش جهان از عدم در کتاب 
یش نوشته و نيز سایر آثارش براهين دیگـری را نيـز ذکـر کـرده اسـت. او      او در تفسيری که بر سفر پيدا

ایم که جهان و هرآنچه در آن اسـت مخلـوق    و تعاليم پيامبران دریافته کتاب مقدسگوید ما از طریق  مي
هـا و زمـين را    در ابتـدا آسـمان  » است. در سفر پيدایش آمده است: ها را از عدم خلق کرده است و خدا آن

تنهایي  ها را به چيز را ساختم. آسمان من یهوه هستم و همه» ( و یا در اشعيا آمده است:1:1پيدایش« )آفرید
آسـا و   طـرز معجـزه   (. خداوند این کار را به88:88)اشعيا « گسترانيدم و زمين را پهن کردم؛ با من که بود 

وبت به تحقيق در این باب اسـت  عنوان امری واقعي پذیرفتيم. اکنون ن آوری انجام داد و ما آن را به حيرت
ـ   فـوق مـي   ۀ که آیا عقل نيز مؤید این معناست یا نه  سعدیا مدعي است چهار برهان عقلي در تأیيـد نکت

 توان ذکر کرد.
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 بودن جهان  برهان نخست، دليل از راه محدوديت و متناهی

آن را احاطـه کـرده   طور قطع زمين و آسمان هر دو محدودند، زیرا زمين مرکز جهان است و آسمان  به
ها ذاتي است محدود اسـت، زیـرا طبيعـي اسـت کـه نيـروی نامتنـاهي         نيرویي که در آن ،است. درنتيجه

ها متناهي است و درنتيجه  تواند در یک جسم متناهي و محدود جای بگيرد. بنابراین نيروی حافظ آن نمي
های چندی وجـود   ها و زمين د آسمانممکن است گفته شو (.Ibid, p.41)باید آغاز و انجامي داشته باشد 

ای از عـوالم وجـود    کنـد و درنتيجـه تعـداد نامتنـاهي     دارد و هر آسماني زمين خاص خودش را احاطه مي
پذیر نيست. در طبيعت محـال   گوید از منظر طبيعت چنين چيزی امکان خواهند داشت. سعدیا در پاسخ مي

ع تحـت عنصـر آب باشـد، زیـرا آتـش و هـوا       است که عنصر خاک فوق عنصر آتش و عنصر هـوا بـالطب  
بودن زمين و  بر متناهي و محدود کتاب مقدساند. وانگهي، خود  اند، درحالي که خاک و آب سنگين سبک

( و یـا در  8:38تثنيـه « )از اقصای زمين تـا اقصـای دیگـر آن   » گوید: است آنجاکه مي آسمان تصریح کرده
کند و به جـایي کـه از آن طلـوع نمـود      و آفتاب غروب ميکند  آفتاب طلوع مي»آمده است: جامعه کتاب 
 (. 1-1جامعه« )شتابد مي

 . جهـان از  1درواقع، این برهان منسوب به یوحنـای نحـوی اسـت و مشـتمل بـر سـه قضـيه اسـت:         
 . از 3. نيـروی داخـل جهـان کـه حـافظ هسـتي آن اسـت محـدود اسـت؛          8لحاظ بزرگي محدود است؛ 
 د وجود نامحدود فـراهم آیـد. سـعدیا از ایـن سـه مقدمـه نتيجـه گرفـت         توان چنين نيروی محدودی نمي

 جهان باید آغاز و انجامي داشته باشد. به گمان ولفسن، هـر سـه مقدمـه فـوق خاسـتگاه ارسـطویي دارد      
 (.868ص، 1302 )ولفسن،

 ها و اجزای مختلف  بودن جهان از بخش از راه اثبات مرکب ،برهان دوم

اند. به باور سعدیا، همين امر در مـورد   های مختلف ساخته شده جزاء و بخشبدیهي است که اجسام از ا
مصنوع خدا یعني خلقت هم صادق است. زمين و آسمان نيـز از اجـزاء و بخـش هـای مختلـف تشـکيل       

اجزای حيوانات به مخلوق  ۀوتجزی گوید ترکيب نيز به ما مي کتاب مقدساز طرفي  (.Ibid, p.42) اند شده
( و در 13:10 )مزاميـر « اسـت  های تو مرا ساخته و آفریـده  دست» گوید: اره دارد. آنجاکه ميها اش بودن آن
(. 12:81 )اشعيا« زمين را سرشت و ساخت و آن را استوار نمود . . آسمان. ةیهوه آفرینند»است  اشعيا آمده

« ای فریـده های توست، و به مـاه و سـتارگاني کـه تـو آ     چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشت»
 (.3-2)مزامير

 برهان از طريق اعراض  ،برهان سوم

گردد. این  ها عارض مي هر جسمي دارای عرض است خواه اعراض ذاتي یا اعراضي که از بيرون بر آن
گاه بدون حيوان و گياه نبوده اسـت.   نکته در مورد زمين و آسمان نيز صادق است؛ برای نمونه، زمين هيچ

هاست در فرض مثال زمين  ناپذیر و ذاتي آن ها جدایي اند آنچه از آن ن اعراض مخلوقبنابراین ازآنجاکه ای
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بـر   نيز آیاتي وجـود دارد مبنـي   کتاب مقدسوانگهي، در  .(Ibid, p.43)و آسمان نيز مخلوق خواهند بود 
اختم و من زمين را سـ »است:  آمده اشعيا اینکه اعراض زمين و آسمان آغازی دارند. برای نمونه، در کتاب

« ها را امر فرمودم های من آسمان ها را گسترانيد و من تمامي لشکرهای آن انسان را بر آن آفریدم. دست
 (.18:81اشعيا)

 بر مفهوم زمان  برهان چهارم مبتنی

زماني اسـت. در   ۀتر از هرلحظ زماني متمایز وجود دارد: گذشته، حال و آینده. زمان حال کوتاه ةسه دور
 لحــاظ  ن حــال را یــک نقطــه فــرض کنيــد و بــاز شخصــي را فــرض کنيــد کــه بــه فــرض مثــال، زمــا

دليل اینکه زمان نامحدود است موفـق بـه انجـام ایـن کـار       خواهد از این زمان جلوتر رود. او به ذهني مي
ترقي و صعود  ةتواند پشت به مبدأ جاد لحاظ ذهني نمي طور کامل به نخواهد شد و آنچه نامتناهي است به

پایـاني را بپيمایـد. امـا اگـر      تواند سير نزولي بي دليل وجود برای اینکه به ما برسد نمي همين ید. بهرا بپيما
دانيم که وجود داریم و این وجود کـل   آنکه ما مي ،وجود به ما نرسيده است پس ما موجود نيستيم. نتيجه

بودن زمـان نبـود وجـود آن را    دوره زماني را طي کرده تا به ما رسيده است واگر این امر به خاطر محدود 
 نيـز آمـده اسـت:    کتـاب مقـدس  نمي پيمود. این نکته در مورد زمان آینده و گذشته نيز صادق اسـت. در  

 ۀ( و یا در آیـ 81:30)ایوب، «نمایند ها را از دوره مشاهده مي نگرند. مردمان آن ها مي جميع آدميان به آن»
هم آورد و به خالق خویش عـدالت را توصـيف خـواهم    علم خود را از دور خوا»همين کتاب آمده است  3
 (.Ibid, p.44) «کرد

 آفرینش جهـان ذکـر و نقـد کـرده اسـت. آناکسـيمنس، امپـدکلس،        ةدیگر را دربارۀسعدیا دوازده نظری
هـا و کارنئـادس از جملـه     آناکسيماندر، پروتاگوراس، افالطون، ارسطو، اپيکوری، پورون، فلوطين، مـانوی 

 (.saadia,1976, pp50-83) که سعدیا به دیدگاه آنان پرداخته استمتفکراني هستند 

 رد ديدگاه افالطون و فلوطين در باب آفرينش عالم

تبيـين منشـأجهان بـه روی دو احتمـال گشـوده اسـت.        ،اگر ماده ازلي قبل از جهان وجود داشته باشد
آید وجود ندارد کـه مطلـب    مي احتمال نخست آنکه هيچ چيزی خارج از این ماده و جهاني که از آن پدید

است که یک شيء مرده و نـامعقول علـت حيـات و عقـل در      معنایي است، زیرا معنای آن این مبهم و بي
وجودآورده رفت که ایـن   ازلي و اوليه به ةباید سراغ موجود عاقلي که جهان را از ماد بنابراین، جهان باشد،

خدا اطاعـت  ةن ازلي باشد مستقل از آن خواهد بود و از ارادجهاة نيز محال است، زیرا اگر ماده نظير سازند
 ةماند این است که سازند تنها بدیلي که باقي مي مده است.اوجود ني نخواهد کرد و درنتيجه جهان از آن به
جهاني  تنهایي مسئول وجود ای خارج از آن وجودنداشته باشد. او به جهان موجودی عاقل باشد و چيز ازلي

ي نبوده است. اینکه آیا او نخست ماده را و از آن جهان را خلق کـرد یـا اینکـه او جهـان را     است که زمان
 دوم اهميت قرار دارد. ۀساخت در درج
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 بگـویيم خـدا جهـان     ،جای قول بـه اینکـه جهـان از عـدم خلـق شـده اسـت        بهآنکه  احتمال ديگر

 جهـان از او صـادر مـي گـردد.     است یعني همچون نوری که از خورشيد سـاطع و   را از خودش خلق کرده
ای  گوید یک جوهر ازلـي  این دیدگاه نوافالطوني است و سعدیا سخت با آن مخالف است. او برعکس مي

که صورت، اندازه، مکان یا زمان ندارد باید به جسم یا اجسام دارای اعراض تبدیل گردد یـا یـک موجـود    
ـ  أعاقلي که دستخوش تغيير و ت  ۀه جسـمي تبـدیل گـردد کـه در معـرض همـ      ثير یا ادراک نيست بایـد ب

 هاست. این
داند. واقع امر این است که قائالن به دو دیدگاه  معنا مي آنکه سعدیا هر دو فرض را مبهم و بي ،خالصه

طور قطع، خلق از عدم تصورش مشکل  اند. به خلق از عدم از چاله به چاه افتادهۀ فوق برای احتراز از نظری
دهند. درخواست اینکه خدا چگونـه ایـن کـار را     ین قدرت را تنها به خدا نسبت ميدليل ا همين است، و به
 (.Husik,1918, p.31) دهد معادل با این است که ما خودمان را خالق بدانيم انجام مي

 اثبات خدا از طريق خلقت

اند یا علتي  هها خودشان خلق شد اند باید تحقيق کرد که آیا آن بعد از اینکه معلوم شد تمام اشيا مخلوق

، اگر حسب دليل نخستکند.  است. سعدیا به سه دليل فرض دوم را اثبات مي ها بوده از بيرون خالق آن

تـر و بهتـر خواهـد بـود. اگـر او       فرض چيزی خالق خودش باشد برای خلق مشابه خود در موضعي قـوی 
است نتواند خـودش را   پس چرا هنگامي که قوی ،است هنگامي که ضعيف بوده قادر به خلق خودش بوده

طـور قطـع اگـر     اسـت بـه   هر حال، اگر هنگامي که قوی بوده موفق به خلق شبيه خود نشده خلق کند  به

، اگر به فرض یک چيـزی خـودش را   دليل دومضعيف باشد نخواهد توانست چنين کاری را انجام دهد. 

ر آن خـودش را قبـل از اینکـه    خلق کند، این فرض برای دو بخش از زمان غيرقابل دفاع خواهد بود. اگـ 
ـ  وجود بياید خلق کرده باشد در این صورت معدوم خواهد بود و معدوم هيچ چيـزی را تحـت   به ثير قـرار  أت
است در این صورت وجـودش بـر بازسـازی     وجود آمد خلق کرده دهد. و اگر خودش را بعد از اینکه به نمي

از دیگری به باز آفریني خودش نخواهد داشـت.  اش هيچ ني خاطر وجود قبلي خودش مقدم خواهد بود و به

، آنکـه تنهـا در   دليل سـوم سازد.  ماند که آن هم خود را درگير هيچ عملي نمي تنها زمان حال باقي مي

نکردن خود نيز قادر باشد. اما این فرض به این  توان چيزی را خالق خودش دانست که به خلق صورتي مي
نيـز   کتـاب مقـدس  ود و غيرموجود بدانيم. گذشـته از دالیـل فـوق    ماند که یک چيز را هم زمان موج مي
بدانيد که یهوه خداست؛ او مـا  »است  ها قبل بطالن خلق یک چيز توسط خودش را خاطر نشان شده مدت
طور ضمني ناخشنودی یهوه از فرعـون اعـالم شـده اسـت      به حزقيال(. در کتاب 3-16)مزامير،« را آفرید
 (.3:80)حزقيال« ام جهت خود ساخته زآن من است و من آن را بهنهر من ا:»گفت  آنجاکه مي

گـردد.   با فرض اینکه جهان مخلوق است و خالق خودش نيست، ضرورت فرض یک خالق مطرح مـي  
گوید یا  مي کتاب مقدسگونه که  اکنون باید بررسي کرد که آیا خالق جهان را از عدم خلق کرده است آن

ایـن  « خلـق » ةواژ ۀاشتباه و متناق  است، چـون الزمـ   "ق از چيز دیگرخل"از چيزی دیگر. خود مفهوم 
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ازلـي بـودن    «از چيزی»شده و مبدأ و خاستگاه زماني داشته باشد. مفهوم  بار خلق است که آن برای اولين
 رساند و نه مبدأ زماني در لحظه خاص. ذات آن را مي

آیا قبل از خلق جهان چيـزی بـه نـام     شود که ال مطرح ميؤاکنون این س ،با فرض خلق جهان از عدم
هنگامي که زمين و اجسام وجـود ندارنـد چيـزی بـه نـام       گوید است  سعدیا مي مکان و زمان وجود داشته

طور است. در جایي که جهـان نباشـد زمـان هـم      مکان نيز وجود نخواهد داشت. در مورد زمان نيز همين
 ءوید چگونه قبل از خلق اجسام جهان عاری از اشـيا گ نخواهد بود. این در پاسخ به اعتراضي است که مي

وجود دارد  یا مشکل دیگری که ارتباط نزدیک با آن دارد این است که چرا خدا جهان را قبل از این زمان 
خلق نکرد  پاسخ به این دو پرسش یک چيز است. هنگامي که جهان وجود ندارد قبـل و زمـاني در کـار    

وجه است این است که چرا خدا تمام اشـياء را خلـق کـرد  سـعدیا در     ال دیگری که طرح آن مؤنيست. س
گوید هيچ علتي وجود ندارد که خدا براساس آن مجبور به خلق اشياء باشد. با ایـن وصـف، خـدا     پاسخ مي
خواست حکمتش را آشکار سازد و خيرخواهي و رحمـت   طور بيهوده و عبث خلق نکرد. خدا مي ها را به آن

 (.Ibid, pp.84-6) قادر به عبادت گردند و خدا از این طریق به آنان نفعي برساند او سبب شد بندگان

 عدم جسمانيت خدا

عنوان علت تمام اشياء باید تاجایي که ممکن است به برداشتي از ماهيت خدا  پس از اثبات وجود خدا به
عنوان  و به مفهوم خدا بهرسيد. سعدیا برای اثبات وجود خدا کار خود را با جهان شروع کرد که جسم است 

جوی ما پایاني نخواهـد داشـت،    و علت تمام اشيای جسماني رسيد. حال اگر خود خدا جسماني باشد جست
دنبال علت او خواهيم بود. موجودی که علت تمام اجسام است خودش جسم نيسـت و   زیرا ما همچنان به

ر خدا جسماني نيست در معـرض حرکـت و   توان فراتر از آن رفت. اما اگ این نهایت شناخت ماست و نمي
تغيير و غيره هم نخواهد بود، زیرا انکار جسمانيت خدا و همچنان جست و جوی این اعـراض در او تغييـر   

 لفظ و حفظ معناست.

 وحدت و يگانگی خدا

اولي  خدا به دو معنا واحد است؛ به معنای وحدت عددی یا بيروني و به معنای وحدت دروني و بساطت.
ن معناست که خدای دومي به جز او وجود ندارد. دومي بيانگر آن است که او در ذاتـش واحـد اسـت    به ای

یعني بسيط است و نه مرکب. اوصاف خدا از قبيل حيات، قـدرت و حکمـت او از یـک دیگـر و از ذات او     
 ها همه یک چيزند.  متمایز نيستند. آن

و را نيز اثبـات کـرد، زیـرا آنچـه جسـم نيسـت       نبودن خدا وحدت و یگانگي ا  سعدیا با اثبات جسماني
هـای قـویي در    تواند بيش از یکي باشد و برهـان  خدا نمي رو، ازاین تواند صفات جسماني داشته باشد، نمي

دو علت مستقل باشد، زیرا اگر یکي از ۀ تواند نتيج دوگانگي وجود دارد. معلول واحد نمي ۀمخالفت با نظری
ز دیگری باقي نخواهد ماند و فرض وجود او عبث خواهد بود. اگـر معلـول   ها مسئول کل باشد هيچ چي آن
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توانـد جـدا    دو جزء داشته باشد ما واقعا  دو معلول خواهيم داشت. اما جهان واحد اسـت و اجـزای آن نمـي   
کدام  هيچ ها بخواهد چيزی را خلق کند و به کمک دیگری نياز داشته باشد باشد. از طرفي، اگر یکي از آن

توان نخواهند بود و این با صفت الوهيت ناسازگار است. اگر او بتواند دیگری را وادار بـه کمـک بـه    همه 
ها آزاد و مستقل باشند چنانچه یکي بخواهـد جسـمي را    خود کند هر دو تحت اجبار خواهند بود و اگر آن

ورت را از دیگـری  زنده نگه دارد و دیگری بخواهد آن را بکشد محال خواهد بود و اگر یکـي بتوانـد ضـر   
بستاند هيچ کدام عالم مطلق نخواهند بود و اگر هيچ کدام قادر به این کار نباشـند در ایـن صـورت قـادر     

 مطلق نخواهند بود.
توان به  است که از باب نمونه مي را در تأیيد وحدانيت خدا ذکر کرده کتاب مقدسسعدیا برخي از آیات 
« خداونـد واحـد خواهـد بـود و اسـم او واحـد      »(،31:8)تثنيـه «غيرازاودیگـری نيسـت  »چند آیه اشاره کرد.

کند که تمام اوصاف و اسمائي که بـر خـدا اطـالق     فوق استفاده مي ۀسعدیا از بخش دوم آی (.0:18)زکریا
گردنـد و درواقـع    قادر و عالم به صفت خالق بر مـي  اند. بنابرین سه صفت حي، گردد در واقع یک اسم مي

 باشند.  آن مي ۀقيت خدا و الزمتوضيح و تفصيل صفت خال
 ال مطـرح  ؤیعنـي ایـن سـ    زباني است تـا معرفتـي.   ۀلأاوصاف الهي بيشتر یک مس ۀلأنظر سعدیا مس به

 ةتوان مطلبي را دربار و نه اینکه چگونه مي خدا سخن گفت  ةطور دقيق دربار توان به است که چگونه مي
ها  کند و معتقد است آن لم و قدرت را تصدیق ميع او سه صفت ذات یعني حيات، خدا دانست یا شناخت 
 هـا را در یـک کلمـه بيـان کـرد      تـوان آن  های زبان نمـي  خاطر محدودیت اند، ولي به به یک مفهوم راجع

(Frank and leaman,2000, p.167.) 
 کتـاب مقـدس  آیاتي در  کند. ها صراحت در دو یا چندخدایي دارد توجيه مي آن سعدیا آیاتي را که ظاهر
 (31:83)مزاميـر، « خـدای مـن و خداونـدمن   » یـا  (8:18)پيـدایش، » خداوند خدا» وجود دارد که از خدا به

 ةو از خـدا بـا واژ   «یهـوه »گاهي از خداونـد بـا    شود. یاد مي (88:18)سموئيل، وحضرت اعلي« خداوند»یا
قرار گرفته است کـه  است که بر وجود دو قدرت اشاره دارد و این آیات دستاویز کساني  یاد شده «الوهيم»
 مـن یهـوه هسـتم،   » گویـد:  سفر خروج که مي86باب8 ۀها با استناد به آی البته بيشتر حاخام انگارند. گانه دو

اند. سعدیا گائون نيز در مقام یک حاخام  کيد کردهأت )یهوه و الوهيم( بر یکي بودن خداوند و خدا«خدای تو
انگاری که در پيرامون او قرار داشتند  گانه های دو ف با آیيندست را تفسير کرده است و در مصا این آیاتي از
 .(Saadia, 1976, pp.91-98) ها وارد ساخت مزدک و غيره نقدهای جدیي بر آن ماني، نظير آیين

 صفات الهی 

ترین صـفات خـدا حيـات، قـدرت و علـم       پس از اثبات وجود، وحدت و جسماني نبودن خدا باید از مهم
توان خالق از عـدم   آید، زیرا نمي دست مي سعدیا در باب صفات از مباحث قبلي به ۀیمطلق بحث کرد. نظر

تواند کامـل   آن حيات است و از طرفي یک مخلوق نمي ۀرا بدون داشتن قدرت مطلق تصور کرد که الزم
به آن علم داشته باشد. عقل این سـه مفهـوم را یـک مرحلـه      باشد مگر آنکه خالق آن قبل از خلق نسبت

گونـه اسـتنباط تـدریجي از یکـي بـه       هاست. پس هـيچ  آن ۀکند، زیرا مفهوم خالق متضمن هم مي کشف
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ها  های زبان ناگزیر از کاربرد سه تعبير است. بنابرین نباید گفت آن خاطر محدودیت دیگری نيست. عقل به
وند، بلکه تنها ش اند و موجب کثرت در ذات خدا نمي«خالق»ها فقط لوازم  شوند. آن سبب کثرت در خدا مي

است و حيات و علم و قدرت به چيزی بيش از  وجود آمده کنند بر اینکه یک چيز توسط صانع به داللت مي
 کنند. این داللت نمي

 انگارانه ويل اوصاف انسانأت

را نباید به معنای لفظي و ظاهری گرفت. سعدیا با توسل بـه تفسـير    کتاب مقدس ۀانگاران تعابير انسان
ظـاهرا  بـا حقـایق عقـل در      کتـاب مقـدس  ای از  کلي را دارد که هر وقت آیه ۀاین مالحظ کتاب مقدس

ای تفسـير   گونه تعارض باشد بدون تردید معنای مجازی آن مقصود است و کساني که با موفقيت آن را به
 مقـدس  کتابخاطر این کار پاداش داده خواهند شد، زیرا  های حسي و عقل سازگار افتد به کنند که با داده

مقـدم اسـت و سـنت منبعـي      کتاب مقدستنهایي منبع یهودیت نيست، عقل منبع دیگری است که بر  به
 .(Ibid, p.109) دوم اهميت قرار دارد ۀدر درج کتاب مقدساست که بعد از 

سـراغ مقـوالت ارسـطو     ،سعدیا برای اثبات اینکه خدا با هيچ چيز دیگری در خلقت قابل قياس نيسـت 
ترتيـب، جـوهر نخسـتين و     یا جوهر است یا عرض )یعني صفت یا خاصه جـوهر(. بـدین  رفت. هر چيزی 

های آن انسان و اسب و غيره است. هر چيزی کـه جـوهر نباشـد عـرض      ترین مقوله است که نمونه مهم
اگر مقوالت  دهند. جوهر مقوالت دهگانه را تشکيل ميۀاضاف خواهد بود. در کل نه عرض وجود دارد که به

ها نيست به هدف خود خواهيم رسيد. یک  ای را در بر گيرند و ثابت گردد که خدا هيچ یک از آنتمام اشي
جـواهر و اعـراض   ۀ دليل کلي وجود دارد که همگان با آن مأنوس و آشنا هستند و آن اینکه خدا علت هم

(. سـنت  11:8کند )تثنيـه  نيز این نظریه را تأیيد مي کتاب مقدسها نيست.  است و خودش هيچ یک از آن
ـ  کيد دارد. حکيمان که شاگردان پيامبران هستند آیات انسـان أنيز بر این نکته ت را  مقـدس   کتـاب  ۀانگاران

آرامي  ۀخصوص در مورد ترجم وار خدا برحذر باشند. این نکته به اند که از فهم شيء ای تفسير کرده گونه به
 موسوم به ترگوم صادق است. کتاب مقدس

از مطـاوی آثـار او    معنـایي صـفات خـدا نپرداختـه اسـت،     ۀ طور مستقيم به جنب هسعدیا گائون هرچند ب
او بر اصل ناهمانندی خدا با دیگر موجودات  توان به برخي از اصول مورد نظر در این باب دست یافت. مي
کـه  کيد دارد. ازنظر او اوصاف نامناسب برای خدا را یا باید به معنای افعال خدا در نظـر گرفـت و یـا این   أت

 (.28، ص1321ها به دست داد )ولفسن،  معنای سلبي از آن

 رد تثليث

او دو دليل عقلي  کند. بحث توحيد و وحدانيت خدا برداشت مسيحيان از تثليث را رد مي ۀسعدیا در ادام
چه آنکه قائالن  انجامد، گوید باور به تثليث به تناق  مي در دليل نخست مي است. در رد تثليث ارائه کرده

آن اعتقاد به وحدانيت خداست. ارسطو در ۀ کيد دارند و الزمأتثليث بر مادی نبودن یا مجرد بودن خدا ت به
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 ،بنـابرین  .(861ص، 1301)ارسطو، « هر آنچه عددا بسيار است دارای ماده است»مابعدالطبيعه گفته است 
. دليـل دوم سـعدیا   «خدا مادی اسـت و خـدا مـادی نيسـت    »متناق  زیر است:  ةتثليث قبول گزارۀ الزم
هـا را   گونه است که اگر آنان به وجود اقنوم دوم و سوم به معنای صفت حيات و علم باور دارند و آن بدین

اند و سایر اوصـاف خـدا را نظيـر سـمع و      چرا فقط به این دو صفت بسنده کرده دانند، با توحيد سازگار مي
 کنند.  بصر و غيره را ذکر نمي
ها مورد استناد  لي قائالن به تثليث را که چيزی حدود شش آیه است و بيشتر آنسعدیا گائون دالیل نق

ـ   است ذکر و سپس رد مي "ابوقره مسيحي"  دوم سـموئل کـه از روح خـدا و کلمـه      83بـاب   8 ۀکنـد. آی
عنوان اشخاص  گوید از این قبيل آیات است. کلمه از نظر سعدیا بر حکمت و روح بر حيات به او سخن مي
 وجـود دارد و خداونـد ایـن تعـابير را در      کتـاب مقـدس  های مشابه دیگری در   داللت دارند. نمونمتمایز 

این تعابير مجـازی را بـه    ،به زبان عبری خاطر جهلشان نسبت دهان پيامبران گذاشته است و مسيحيان به
وجـود دارد و   سکتاب مقـد دست در  اساس، تعابير بسياری از این اند. بر این معنای ظاهری و لفظي گرفته

 انـد  ها باید به اشخاص بيشتری قائل باشند. قائالن به تثليـث بـه آیـات زیـر نيـز اسـتناد کـرده        قاعدتا  آن
 (.8:83دوم سموئيل ،8:12پيدایش ،83:2امثال ،0:33مزامير ،8:83ایوب ،80:1)پيدایش

 بنـابراین  يم باشد،تواند خلق کند مگر آنکه حي و حک مسيحيان در بحث آفرینش معتقدبودند خالق نمي
گوید این اعتقاد اشتباه اسـت،   دانستند. اما سعدیا مي آنان حيات و حکمت را دو چيز بيرون از ذات خدا مي

ها با این گفته که چندین صفت متمایز در خدا وجود دارد به یک معنا جسماني بـودن او را اثبـات    زیرا آن
ت. وانگهي، آنان بـه لـوازم اسـتدالل خـود واقـف      کنندکه خطایي است که قبال  بطالن آن معلوم گش مي

توان گفت که حيات و علم غير از ذات اوست، زیـرا آنهـا گـاهي واجـد علـم و       نيستند. در مورد انسان مي
حيات هستند و گاهي نيستند، ولي در مورد خدا این نکته صادق نيست. از طرفي، چـرا بایـد سـه تـا خـدا      

کنند  اگـر   قدرت، شنوایي و بينایي را اضافه نمي ،گفته گانه پيش سه وجود داشته باشد  چرا آنان به صفات
 حکمـت اسـت   ۀاساس حيات نيـز الزمـ   حکمت است براین ۀها قدرت، شنوایي و بينایي الزم به گمان آن

(Ibid, pp.101-3.) 

 نتيجه

تـرویج و   است. او از یک سو، در چنانکه گذشت ،سعدیا گائون جایگاه و منزلت رفيعي در یهودیت یافته
بدیلي ایفـا کـرد، و از سـوی     گسترش زبان عبری در ميان یهودیان ساکن در شرق جهان اسالم نقش بي

دیگر، در چند جبهه)در مواجهه با اسالم، مسـيحيت و فرقـه یهـودی قرائيمـي( از حـریم یهودیـت دفـاع        
اعتبار و مرجعيـت   مقدسکتاب کرد؛ اودر تقابل با متفکران قرائيمي که منکر سنت بودند و تنها برای  مي

عنوان یکي از منابع چهارگانۀ شناخت تأکيد ویژه داشت. سعدیا نخسـتين فيلسـوف    قائل بودند بر سنت به
مند در صدد تحکيم باورها و اعتقادات یهودیـت   تأثير متکلمان معتزلي به شکل نظام یهودی بود که تحت

 هودی است.برآمد و آثار او همچنان مورد توجه و استناد متفکران ی
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