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 کالم قرائیمیجستاري در 
  *رضا گندمی نصرآبادي

 دهيچك
جريـان كالمـي قرائيمـي و    پديد آمـد.   يانيهودميان هاي فكري مختلفي در  جرياندر طول قرون وسطي 

صدد توجيـه و  معتزله بصره در هاي مطرح در آن دوره است كه با تأثيرپذيري از از جمله جريانحاخامي 
ـتالف اساسـي     ها و قرائيمي حاخام به رغم زبان و منبع الهام مشترك. هاي يهودي برآمد تبيين آموزه هـا، اخ

و  ها تنها به مرجعيت كتاب مقـدس قائـل بودنـد    گردد. قرائيمي ها برمي آنها به انكار سنت از سوي قرائيمي
ها به لحاظ اعتبـار و قداسـت همچـون تـورات مكتـوب       براي سنت يا تورات شفاهي، كه به زعم حاخام

هـا   مـي چنـد نـام قرائي  هردانستند.  ها مي گونه اعتباري قائل نبوده، و آن را برساخته ذهن حاخام است، هيچ
نظر به دسترس نيست.  آثار چندان زيادي از ايشان دراما شود،  بيشتر از نام رقيبشان با علم كالم تداعي مي

ارائـه گـزارش اجمـالي از    اين پژوهش با  اينكه تاكنون تحقيق مستقلي در اين زمينه صورت نگرفته است،
 ،داري آنهـا بـه معتزلـه    ميـزان وام در مـواردي  و نيـز   شخصيت مطرح فرقه فوقبرخي آراء و افكار چند 

 هاي جديد، هموار سازد.  تواند راه را براي بحث مي
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  مقدمه
 گذار فرقـه قـرائیم   بنیان ،بن داود عانان یا عنانآمد.  در نیمه دوم قرن هشتم در بابل پدید قرائیم ۀفرق

 ةدربـار در مصر، فلسطین و ایران پیروانـی پیـدا کـرد.    ي زیست. و عباسی می ۀخلیف منصوردر عهد 
 چنـد از شـانس  هربغـداد بـوده و    الجالوت رأساطالعات زیادي در دسترس نیست. وي پسر  عنان

باالیی براي رسیدن به این مقام برخوردار بوده، امـا بـه دالیلـی بـه ایـن مقـام بـار نیافـت. گـرایش          
تسلط زیادي بر تلمود داشـت و در مـوارد    عنانضدحاخامی وي در تمام رخدادها بر همگان معلوم بود. 

زیادي بر بشري بودن احکام آن تأکید داشت. وي مجبور جـالي بـه وطـن شـد و در فلسـطین سـکنی       
هاي صـلیبی رونـق داشـت. وي مخـالف سرسـخت       اي برپا کرد که تا زمان جنگ گزید و در آنجا کنیسه

پیـروانش   همـواره بـه   عنـان انـد.   ت افـزوده تـورا ها احکام بسیاري بـر   ها بود و معتقد بود حاخام حاخام
) Graetz, 1974,vol. 3, p. 130» (.وجو کنیـد  کوشی جست را با سختکتاب مقدس «کرد که  توصیه می

اسـت.   قرقسـانی  االنوار و المراقبتنها منبعی که کم و بیش به آرا و افکار خاص او پرداخته، کتاب 
)Alqirqisani, 1939, v 1, p. 53-54در تعریف و تمجید از او، جانب افراط را  عنانو پیروان  ) شاگردان

کـرد، موهبـت    در دوران معبد زندگی می عناناگر «اند:  اند تا جایی که دربارة او گفته  در پیش گرفته
 )Graetz, 1974, v. 3, p. 129» (.شد پیامبري به او عطا می

بـه فرقـه قرائیمـی     بنیـامین نهاونـدي  از زمان  .عنانیه نام گرفت ۀفرق ،نهضت فوق به اعتبار موسسش
 ةاز واژ »قـرائیم «شـد.   بر این فرقه اطالق نمـی » قرائیم«. به عبارت دیگر، تا قرن نهم عنوان تغییر نام یافت

بـه شـریعت   هـا   قرائیمی گرفته شده است. نظر به اینکه 2یعنی اهل کتاب 1،هامقرامیقرا یا بعلی  بنی عبري
 یمـی انـد. قرائ  به این نام خوانده شده ،دانستند تورات را معتبر میتنها قاد نداشتند و شفاهی یا شنیداري اعت

  سـنت را هـا،   قرائیمـی نیـز آمـده اسـت.     ،اسـماعیلی دعـات  بـه معنـاي    ، دقیقـاً مبلـغ و داعـی  به معناي 
بلکه آنان با سنت حاخامی، که آن را به لحاظ اعتبار و مرجعیـت بـا کتـاب    ، ردندک نمیبه طور مطلق طرد 

گرنـه  داشـتند و مخالفـت  کردنـد،   دانستند و همچـون کتـاب مقـدس آن را تقـدیس مـی      مقدس برابر می
تعبیـر مسـلمانان اجمـاع    یـا بـه    »3سـلطه مـوروثی  «سنت خاص خـود را داشـتند و آن را   ها نیز  قرائیمی

ها، سنت گرایـان یهـودي یـا سـنت تلمـودي را       ). قرائیمیJo. H. /L. N, 1996b, v. 10, p. 762(خواندند.  می
  )Graetz, 1974,v. 3, p. 134اند. ( لقب داده» پیروان مرجعیت«

  ميخاستگاه قرائ
. یهودیـان  گـردد  که به اختصار به آنهـا اشـاره مـی    ارائه شدهگوناگونی نظرات  ،در باب پیدایش این فرقه
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هـاي تلمـودي و    یش فرقه فوق را دالیل شخصی بنیانگذار فرقـه و نـزاع او بـا حلقـه    حاخامی علت پیدا
پس از پدر باید به عنـوان   عراق بود و قاعدتاً 4الجالوت سأرپسر  ،داود ابن، دانند. به زعم آنان حاخامی می

 ةدربـار  هاي مدرسه سورا و پومبـدیتا  گائون این اتفاق بنابر صالحدید. شد عنوان جانشین وي انتخاب می
گونـه   جدیـدي آشـکار سـاخت کـه در آن هـیچ      ۀسیس فرقـ أاو مخالفت خود را با ترو،  نیفتاد. از ایناو 

توانسـت فـارغ و    هر کس مـی  ،در واقع. شد به رسمیت شناخته نمی ویژه مرجعیت حاخامی به، مرجعیتی
از جهـات  باشـد.  فهم و دریافت خاص خود را از کتاب مقدس داشـته   ،گونه مرجعیت بیرونیآزاد از هر
شـباهت دارد؛ زیـرا آنـان نیـز بـر      جریان پروتسـتانتیزم در مسـیحیت    ، بهجریان اعتراضی فوقگوناگون 

نتافتنـد.  تاب مقـدس را بر ها در تفسیر ک بسندگی و محوریت کتاب مقدس تأکید داشتند و مرجعیت پاپ
هـا   بـا تفسـیر پـاپ    نـد هرچاز نظر ایشان، هر مسیحی حق برداشت و تفسـیر از کتـاب مقـدس را دارد،    

  )Ibid, p. 128-130(. مخالف باشد
ـ داننـد  مـی  زمان با اعطاي تورات به موسی زمان پیدایش فرقه قرائیمی را همها  قرائیمی ر اسـاس  . ب
به عبـارت دیگـر، بحـث دربـارة حجیـت و      . دانستیهودیت اصیل را باید یهودیت قرائیمی این دیدگاه، 

، . این دیـدگاه مطرح گشت فرقه فریسیو تشکیل اسارت بابلی  بازگشت ازپس از اعتبار تورات شفاهی، 
از  به لحاظ زمانی بعـد ، ها دارد یهودیت حاخامی چون ریشه در فریسی، نکهاییکی : دو نتیجه در پی دارد

ت و بـدون  یهودیت قرائیمی به همان صورت اولیـه یهودیـ   ،است. دوم آنکه یهودیت اولیه به وجود آمده
 رائیمـی قگـرایش   اسـت. آنهـا معتقدنـد   مورخـان  دیدگاه دیگر، دیدگاه یري باقی مانده است. گونه تغیهر

یعنـی هفتـاد سـال     ،به پایان دوره معبد دوماین فرقه تاریخ . ها دارد ضدحاخامی صدوقیریشه در جریان 
ـ   فرقه  ،گردد. بنابراین میالد برپیش از می د هرچنـد  قرائیم ظهور مجدد تفکر صدوقیان اسـت. ناگفتـه نمان

عـالوه بـر   هـایی نیـز میـان آنهـا وجـود دارد.       تفـاوت امـا   ،هـا دارنـد   هایی با صدوقی ها شباهت میقرائی
کـه  چرا؛ کم گرفـت  بیرونی یعنی گسترش اسالم با محوریت توحید را نباید دستتأثیر  هاي فوق، دیدگاه

جـاي آنکـه خـدا را همچـون      هاي حلولی یهودیت را نشانه رفته بودند و بـه  ها و آموزه مسلمانان اندیشه
دیگـر در   کامالًي، کسی که در طبیعت، تاریخ و انسان حلول کرده در نظر بگیرند، او را متعالی و به تعبیر

ویـژه عـراق بـود،     ها شرق جهان اسالم به هرچند در آغاز، خاستگاه و حوزه نفوذ قرائیمیگرفتند.  نظر می
  .اق از جمله در مصر و روسیه و اروپاي شرقی ردیابی کردآنان را باید در مناطقی به جز عر ۀاما دنبال

سیاســی یــا بــه روایتــی، از بــاب  ةدر قــرن هشــتم بــوالن، پادشــاه خــزر، بــه همــراه قــوم خــزر بــا انگیــز
شـدن خزرهـا، بـه     جویی و پس از تحقیقات فراوان در ادیان ابراهیمـی، یهودیـت را برگزیدنـد. یهـودي     حقیقت
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م) تفکـر   800تـا  740از سـال   ، در فاصله میان بوالن و عوبـدیا (تقریبـاً  دانلوپصورت تدریجی گرفت. به باور 
نهادنـد تـا    فرما بوده است. آنان به سنت شفاهی و نیز تعـالیم تلمـودي وقعـی نمـی     قرائیمی در بین خزرها حکم

 لر،سـت ویا پس از اصالحات یک نوع گرایش حاخـامی در میـان ایشـان بـه وجـود آمـد. (ک       عوبداینکه در زمان 
، هلـوي پادشـاه خزرهـا و مفـاد کتـاب خـوزري یهـودا        یوسـف بـا   شپروت حسدايمکاتبات  )90ص  ،1361
 ۀهـا گـرایش پیـدا کردنـد. یهودیـان خـزر هسـت        این نکته است که یهودیان ساکن در منطقه خزر به حاخام موید

رونـد؛ زیـرا آنـان پـس از فروپاشـی پادشـاهی خزرهـا در شـرق          شمار میه مرکزي یهودیان در اروپاي شرقی ب
اروپا پراکنده شدند و دقیقاً به همین دلیل یهودیان روسیه و لیتـوانی و کریمـه بـه زبـان ترکـی، کـه زبـان رایـج         

گفتند. کوتاه سخن آنکه، به گفته پولیـاك، اسـتاد تـاریخ قـرون میانـه یهـود در        قوم خزرها بود، سخن می
  )20- 19اه تل ابیب، اکثریت عظیم یهودیان جهان ریشه در منطقه خزر دارند. (همان، دانشگ

. انـد  پذیرفتـه تـأثیر   یودغـان (پیروان ابوعیسی اصفهانی) و پیروان  ها ها، عیسوي از صدوقیها  میقرائی
  .بــه تفصــیل در ایــن خصــوص ســخن گفتــه اســت، المراقــبو  کتــاب االنــواریعقــوب قرقســانی در 

)Alqirqisani, 1939,v 1, p.51-53( .تـأثیر   تحـت  ثر از متکلمان اسـالمی و در فقـه  أمت ،در کالم بن داود عنان
کید بـر  أت) 330، ص 5، ج 1999 (میسري،. بود ابوحنیفهبند  ؛ زیرا او در زندان هممذهب حنبلی بود

تـأثیر   تحـت ها  قرائیمی. دانستترین ویژگی او  مهمتوان  را میعقالنیت و برخورداري از روح آزاد 
انگارانه و گرایش حلولی مخالفـت کردنـد.    معتزله بر توحید تأکید زیادي داشتند و با اوصاف انسان

اعتقاد به رستاخیز، ثواب و عقاب، آزادي اراده براي انسان و باور به فناناپذیري نفـس و اعتقـاد بـه    
ود نداشـت) از جملـه   هاي کهن چنـین گرایشـی وجـ    ماشیح یا مسیح موعود، (البته در بین قرائیمی

 عقاید محوري ایشان است.

  مي  يي نهضت قرائيعصر طال
آثـار   ،داننـد. در ایـن دوره   را عصر طالیـی ایـن نهضـت مـی     نهم تا یازدهم ةسدحد فاصل  معموالً

از  ها به سرعت در شرق و غرب جهان اسالم منتشر شد. آنها موفق شدند در جهـان اسـالم   میقرائی
خود را بر پا کنند. یهودیان قرائیمی الی سسات خؤها و م پیدا کنند و نهادیهودیت حاخامی استقالل 

در پیـدایش  . آنـان  در جهان اسالم به مشاغل و مناصب علمی و اجتماعی خوبی دست پیدا کردنـد 
بـیش  ، ها در این دوره زمانی میپیشگام بودند. قرائی، که به کالم یهودي مشهور است ،مکتب فلسفی

هـا در بیشـتر اوقـات     میقرائی هرچنددادند. به هر حال،  ان جهان را تشکیل میاز چهل درصد یهودی
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آنها و نیز رشد و بالنـدگی یهودیـت توسـط    تأثیر  ، اماداشتندها  جمعیتی به مراتب کمتر از بقیه فرقه
هـا   هـا و حاخـام   مـی هـاي قرائی  هایی به منظـور آشـتی دادن دیـدگاه    قابل انکار است. تالشرآنان غی

در  1284قبـل از سـال    بن کمونـه  سعداز آنها قرین توفیق نبود. یک ته است، ولی هیچ صورت گرف
کتـابی  ایتالیا،  کرت ةنیم قرن بعد از آن دانشمندي از جزیرو نیز  الفرق بین الربانیین و القرائینکتاب 

  )sh. Ho , 1996a, v. 10, p. 782. (در این خصوص تدوین کرد

 ها ها از نگاه حاخام قرائيمي

گذاران قـرار داده اسـت. وي در همـان زمـان،      بدعت ةکسانی را که منکر سنت هستند، در زمر میمون ابن
والدین ایشان به آنها منتقل شـده اسـت،    ۀاند و چون این خطا از ناحی  گوید: منکران سنت بر خطا رفته می

و رحمـت را در مقابـل   برخورد تـوأم بـا رأفـت     میمون ابنحکم کودك و انسان مجبور را دارند. در کل، 
کیشـی فـراهم آیـد.     جذب ایشان به سـنت راسـت   ۀها در پیش گرفت تا بلکه از این طریق، زمین قرائیمی

ها احکام طالق و ازدواج را طبق سنت حاخـامی رعایـت    ها معتقدند: از آنجا که قرائیمی برخی از حاخام
ام اسـت. جمعـی بـر ایـن باورنـد کـه       کنند، حتی اگر به سنت حاخامی بگروند، ازدواج با آنهـا حـر   نمی

  یهودیان را دارند.رها از هر جهت حکم بیگانگان و غی قرائیمی

 تورات شفاهيسنت يا ها با  ميل مخالفت قرائييدال

که تمام احکـام در تـورات   چراها، کتاب مقدس تنها منبع عقاید و شریعت قرائیمی است؛  از نظر قرائیمی
هـایی نظیـر میشـنا و تلمـود، هـر       رو، عالوه بر رد مجموعه است. از اینآمده و چیزي بر آن افزوده نشده 

هـا مرجعیـت    یهودي باید تورات را قرائت کند و معناي حقیقی را خود بیابد. به عبـارت دیگـر، قرائیمـی   
توانند کتاب مقدس را تفسیر کنند. در ایـن   ها را در تفسیر شریعت برنتافتند. از نظر ایشان، همه می حاخام

هـا، تلمـود و سـنت شـفاهی را تفسـیري       ن، هیچ دیدگاه و تفسیري بر دیگري ترجیح ندارد. قرائیمـی میا
دانستند. از نظر آنها تورات مکتوب، در مقابل تورات شفاهی یا میشنا قـرار داشـت. بـه معنـاي      بشري می

. از نظـر آنهـا،   ها مبناي کالمـی بسـیار قـویی داشـتند     ها براي مخالفت خود با حاخام دقیق کلمه، قرائیمی
هـا   معتبر شمردن میشنا و تلمود شفاهی مبتنی بر یک نوع گرایش حلولی است؛ به این معنـا کـه حاخـام   

وزن و یکسـان گشـته    آنها حلول کرده و در نتیجه، اجتهاد آنها بـا وحـی بشـري هـم     معتقدند خداوند در
سـان   گـاه بـه   داشتند، ولـی هـیچ  ها سنت یا گرایش تفسیري خاص خود را  است. ناگفته نماند که قرائیمی

 ۀسـس فرقـ  ؤ، مبـن داود  عنـان ها براي تفاسیر خود تقدس و حجیت قائـل نبودنـد. بـراي نمونـه،      حاخام

۶۸     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

مـل و  أدر کتـاب مقـدس ت  «بر ایـن نکتـه تأکیـد داشـت کـه       بن علی یافثقرائیمی، خطاب به شاگردش 
اینکـه برخـی    رو، بـا  ) از ایـن Jo. H. /L. N, 1996b, v. 10,p. 765» (وجو کن و به نظر من بسنده نکن. جست
هـا اجتهـاد    گاه براي آن قداست قائل نبودند. قرائیمـی  گرفتند، هیچ ها از شریعت شفاهی کمک می قرائیمی

وجه برنتابیدند. اگر نص صریح و روشنی وجود داشته باشد، نباید سـراغ تفسـیر    در مقابل نص را به هیچ
  .ب مقدس تحمیل کردرفت و تفسیر و برداشت خود را بر کتا

 شـفاهی اسـت و ظـاهراً   ، ها در موضوع شریعت ها با حاخام میکه گذشت، اختالف مبنایی قرائی چنان
بـن   هارونشریعت شفاهی را  ةها دربار میاختالف اساسی دیگري باهم ندارند. مبناي فلسفی دیدگاه قرائی

منبـع  ، هـا  مـی کتاب فوق براي قرائیآورده است.  (عص حییم)درخت زندگیاهل نیکومدیا در کتاب ، ایلیا
  پردازیم: میبه برخی از دالیل مخالفت آنان ، شود. در اینجا معتبري محسوب می

  . میشنا حاوي عقاید متعارض بسیار زیادي است.  1
کنـد و   کند. گاهی با یـک دیـدگاه موافقـت مـی     . میشنا در برخی موضوعات عقیده درست را بیان نمی2

  آن. گاهی با دیدگاه مخالف 
  ما شاهد احکام و قوانین متعارض در آن نبودیم.  ، بود . اگر تورات شفاهی به موسی منسوب می3
  گوید. . میشنا از زبان موسی سخن نمی4
  . حتی یک بار در تورات مکتوب سخنی از تورات شفاهی ذکر نشده است.  5
هاي سنگی و تورات و احکـامی   لوحنزد من به کوه باال بیا، و آنجا باش تا « گفت: . خداوند به موسی6

مکتـوب بـودن   ، از ایـن عبـارت  ) 12:24(خـروج  » .ام تا ایشان را تعلیم نمایی، به تو دهم را که نوشته
  مده است.اشود و سخنی از تورات شفاهی به میان نی احکام استفاده می

ی سپرده شد تـا اینکـه   به فراموش تورات مکتوب به مدت پنجاه سال مفقود شد و کامالً، . بنابر گزارشی7
  باره کشف شد.اهنان معبد دوتوسط ک

چراکـه   ؛کردنـد  قرن دوم تا پنجم زندگی مـی  ۀکلمات کسانی است که در فاصل، . کلمات میشنا و تلمود8
در ، در حـالی کـه  گفـت.   را يفالن حاخام این مطلب و دیگري مطلب دیگـر : گوید به صراحت می

  .گوید اسرائیل سخن میتورات مکتوب یهوه با موسی یا بنی 
. در سفر تثنیه نسبت به افزایش و کاهش اوامر الهی هشدار داده شده است تا از این طریـق اوامـر الهـی    9

  )2:4(تثنیه . حفظ شوند
تمـام اوامـر الهـی را کـه در تـورات      ، یوشعحکایت از این دارد که  ،کتاب یوشع 38تا  34 ۀ. آی10

این سخن این است که خدا تورات شـفاهی بـه    ۀواند. الزماسرائیل خ براي بنی، نوشته شده بود
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این اسـت کـه حکمـی افـزون بـر      ، آید دیگري که از این آیات برمی ۀاست. نکت نداده موسی
این کتاب تورات از دهان تـو دور  : «تورات مکتوب وجود ندارد. در کتاب یوشع نیز آمده است

آنچه در آن مکتوب است متوجه شـده،   نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر
ها، بر تفسیر کتاب مقدس مبتنی است  نظر به اینکه نظام دینی قرائیمی )8:1(یوشع » .عمل نمایی

اي از موارد، احکام دینی آنان بـه مراتـب    گیرد، در پاره و این تفسیر دستخوش تغییرات قرار می
ها را در تفسـیر بـه کـار     روش حاخام هاست. همچنین در برخی از موارد، چون بیشتر از حاخام

هـا   بندند، احکام ایشان خاستگاه کتاب مقدسی ندارد و دقیقاً همـان ایـرادي کـه بـه حاخـام      می
  شود. گرفتند، متوجه خودشان می می

هـاي زیـادي بـر کتـاب مقـدس       زیـرا آنـان تفسـیر   ؛ ها با تفسیر و بسط هالخا مخالفتی نداشـتند  میقرائی
، اي مـوارد  بـود کـه در پـاره   دلیـل  در اختیار ما نیست، بلکه مخالفت آنان بیشتر به این اند که اکنون   نوشته

ها و عـادات رایـج مخـالف نـص      شد و بسیاري از سنت مطالب تلمود و میشنا بر تورات ترجیح داده می
بـه نهضـت   ، هـا  ها نیز سنت خاص خودشان را داشتند. امروزه برخـی قرائـی   میصریح تورات بود. قرائی

هـاي کشـوري کـه در آن زنـدگی      یهودیان باید به عادات و سـنت ، قرائیمی جهانی معتقدند. به زعم آنان
 .تر شدن جمعیت ایشان کمک کرده است امر به انزوا و کوچکاین البته . پایبند باشند، کنند می

جـز   اي گرایش فردگرایانه غالب بـود کـه نتیجـه   ، )9تا  8(قرن  اولیه بسط و گسترش قرائیم ةدر دور
داشت. این وضعیت سبب شد عقاید گوناگونی تا اواسط قرن دهـم در  ننظمی را به همراه  آنارشیسم و بی

ها بر تفسیر کتاب مقدس استوار بـود. آنـان هـر روز بـه      ؛ زیرا نظام دینی قرائیمیقرائیم به وجود آید ۀفرق
رد امر مشروعی بـا گذشـت زمـان بـه     اي از موا اي که در پاره کردند، به گونه تبیین جدیدي دست پیدا می

منـد انتظـار    هـاي ثابـت و نظـام    رو، نباید از آنان دیدگاه گشت. از این امر نامشروع از نظر ایشان تبدیل می
و پیروانش براي توجیـه مخالفـت خـود بـا      عنانخور توجه ویژه است اینکه، ه دردیگري ک ۀداشت. نکت

داننـد. بـراي نمونـه، او در مـورد      بـا خـود همـراه مـی    را نیـز   و پیامبر اسالم تلمود، حضرت عیسی
گاه ادعاي پیامبري نکرد. او انسان خداترس و مقدسـی بـود و در    گوید: عیسی هیچ می حضرت عیسی

کرد و تنهـا از   احکام و فرامین تورات را تأیید می پی تأسیس دین جدید در مقابل یهودیت نبود. عیسی
گشت، ناخرسـند بـود. در    بر مردم تحمیل می» حکم خدا«ها به نام  مقوانین بشري و بر ساخته ذهن حاخا

شـناخت. امـا    را نیز به رسمیت مـی  پیامبر اسالم عنانبیشتر جنبه اصالحی داشت.  واقع، کار عیسی
 ,Graetz, 1974, v. 3تورات منسوخ شده باشد، قبول نداشت. ( و محمد این باور را که با آمدن عیسی

۷۰     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

p. 133-134 (سـعی  ، بر پایه عقل آدمـی ، با اتکا به اصل برداشت آزاد از کتاب مقدسنیز  یعقوب قرقسانی
ســازي و مند قرائیمــی بــه فراینــد نظــام ۀاندیشــ، در تبیــین و توجیــه کتــاب مقــدس داشــت. ســرانجام

هدسـی (اواسـط قـرن     ،سازي تن داد. این فراینـد در اصـول و مبـانی قرائیمـی در زمـان یهـودا       وحدت
  بسط یافت.   )15(اواخر قرن  ایلیا بشیاصیو صورت نهایی آن توسط دوازدهم) 

  ها پذیرفته شده است: میاصول زیر به عنوان قواعد تفسیر شریعت از سوي قرائی
. نتـایج برآمـده از کتـاب مقـدس از راه قیـاس      3؛ . اجمـاع 2؛ . معناي لفظی عبارات کتـاب مقـدس  1

  .. علم مبتنی بر عقل و خرد آدمی4؛ و منطقی
دارد و اي  گسـترده اند. قیاس منطقی نیـز معنـاي    ها نپذیرفته میقرائی ۀه هر حال، این اصل اخیر را همب

هرمنـوتیکی مختلـف    ةهشتاد قاعد یهودا هدسیشود.  شامل قیاس مبتنی بر کلمات، استقراء و مفاهیم می
، بـا بیشـترین کـاربرد   شـود. قواعـد هرمنـوتیکی     کار رفته در تلمود مـی ه کند که شامل قواعد ب را ذکر می

تفسیر تمثیلی کلمات و عباراتی که کنار هـم هسـتند.   . 1: بخصوص در مورد قوانین ازدواج از این قرارند
. تنـوع قواعـد   4جانبه یک مفهوم  . تفسیر همه3 ییهاي جز . تفسیر یک اصل کلی بر پایه موارد و نمونه2

  )Jo. H. /L. N, 1996b ,v. 10,p. 778. (موارد خاص دستوري. 5براي تفسیر کلمات خاص و 

  تمسك به معناي ظاهري
تـأثیر   سـو، تحـت   خور توجه ویژه است؛ زیـرا آنـان از یـک   اصل نخست تفسیري دراز بین اصول فوق، 

بنیادي عقل و نیز وجوب استدالل و نظر در تعالیم وحیانی تأکید بسـیار داشـتند   معتزله بر استقالل و خود
اي جز جمود فکـري بـراي آنهـا بـه همـراه       ي ظاهري کتاب مقدس، نتیجهو از سوي دیگر، تأکید بر معنا

در کتاب مقدس، کـه داللـت   » چشم در برابر چشم«ها از پذیرش تفسیر تلمودي دستور  نداشت. قرائیمی
زیـرا مـن،   «کردند و نیـز ایـن آیـه کـه      کرد، خودداري و بر تفسیر ظاهري آن تأکید می بر جریمه مالی می

رو، معالجـه کـردن را    الفظـی کردنـد. از ایـن    ) تفسیر تحت26:15(خروج » شما هستم ةدهندشفاخداوند، 
کـه  «) آنها از ایـن آیـه،   227- 226. ص، 1388کردند. (ایزیدوراپستاین،  نوعی تخظی از امر الهی تلقی می

منع استفاده از روشـنایی و آتـش   ، )3:35(خروج » هایتان حتی آتش هم روشن نکنید در آن روز در خانه
را فهمیدند. آنان با استناد به ظاهر کتاب مقدس و معنـاي لفظـی آن، منـع بیـرون رفـتن از خانـه در روز       
شنبه، حمل چیزي از اتاقی به اتاقی دیگر، شستن صورت، پوشیدن پـالتو، کفـش، کمربنـد، یـا هـر چیـز       

هـاي   سایر فعالیتدیگر، به جز پیراهن، مرتب ساختن رختخواب، بردن غذا از آشپزخانه به اتاقی دیگر و 
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تـر از   گیرانـه  روزمره را نتیجه گرفتند. در کل، قوانین طهارت، اطعمـه و اشـربه و ایـام روزه آنـان سـخت     
ها، از برگزاري جشن حنوکا به این علت کـه در تـورات از آن ذکـري     احکام و قوانین تلمود بود. قرائیمی

هـا را رد کـرده و تقـویم خـاص خـود را      شده از سـوي تنا  کردند. تقویم تنظیم داري میدنشده است، خو
آیـات   جایگزین آن ساختند و بر این اساس، تاریخ اعیاد مذهبی را تغییر دادند. اذکار نماز آنها برگرفتـه از 

کـه مالحظـه    چنـان  )271- 269 ص، 1ج  ،1347 ،کالپرمن( .هاي کتاب مقدس بود تورات و سایر کتاب
تأکیـد  ، شـود  هـا اسـتفاده مـی    هاي قرائیمی حداکثري از دیدگاهگرایی  در بادي امر نوعی عقل هرچندشد، 

بیش از حد ایشان بر معناي ظاهري کتاب مقدس در بسیاري از موارد، به جمود فکري آنها منتهـی شـده   
  )Sirat, 1996, p 38-39؛ 331ص  ،5، ج1999میسري، (است. 

  ها ميد قرائيياصول عقا
بنـدي و   هـا را در ده اصـل زیـر صـورت     مـی ول عقاید قرائیاص کلیب آفندوپلوو شاگردش  ایلیا بشیاصی

  :اند تقریر کرده
  ؛. خدا کل جهان مادي و روحانی را در زمان و از عدم خلق کرد1
  ؛. او خالقی است که خود مخلوق نیست2
نظیـر و یگانـه و واحـد     قابل مقایسه با هیچ چیز، مجرد، بـی ر. خدا فاقد صورت، از هر جهت واحد، غی3

  ؛مطلق است
  ؛(باور به نبوت) را فرستاد . خدا معلم ما موسی4
تـوان بـا هـیچ قـانون دیگـري       حقیقت کامل را براي ما فرسـتاد و آن را نمـی  ، . خدا از طریق موسی5

  ؛ها به رسمیت شناخته شده است خصوص شریعت شفاهی که توسط حاخامب، تکمیل یا تغییر داد
  ؛عناي دقیق و صحیح آن فرا گیرندمنان باید تورات را به زبان اصلی و مؤ. م6
  ؛. خدا خود را بر دیگر پیامبران متجلی ساخته است و به آنها وحی فرستاده است7
  ؛. خدا در روز داوري مردگان را زنده خواهد گردانید8
  ؛به هر کس بر حسب روش زندگی و اعمالش ثواب خواهد داد . خدا9

بـه حـال خـود    ، کنند و کاشانه آباء و اجدادي زندگی می . خدا کسانی را که در آوارگی و دور از خانه10
پـاك و   ،بیننـد  هـایی کـه مـی   ارخواهد آنان از طریق رنـج و آز  رها نکرده است، بلکه بر عکس، او می

از ، کـه از نسـل داود اسـت    (ماشـیح)  مسـیح موعـود   ۀتهذیب گردند و آنان به کمک او و به واسـط 
  )Jo. H. /L. N, 1996b ,v. 10, p. 782(شد. د نناخوشایند کنونی رها خواهوضعیت 
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، زیر را به عنوان اصول اعتقادي قرائیمی برشمرده اسـت کـه بـا اصـول فـوق      ۀاصول دهگان یهودا هدسی
  :  هایی دارد تفاوت
. 4؛ . مخلوقیـت جهـان  3؛ نظیر و سـرمدي بـودن خـدا    . بی2؛ . وجود، یگانگی و حکمت خدا1
. 7؛ زبان عبـري  مزیت و برجستگی. 6؛ . حقیقت تورات5؛ اسرائیل موسی با سایر پیامبران بنی ۀرابط
اعتقـاد  . 10؛ داوري الهیباور به . 9؛ . رستاخیز مردگان8؛ نظیر بودن و قداست ازلی جایگاه معبد بی
  .ثواب و عقاببه 

آمـده اسـت.    یوسـف البصـیر  ، المحتـوي نظیر کتـاب  ، هاي کالمی بیشتر این اصول اعتقادي در کتاب
توانـد   مـی ، میمـون  ابن گانه از جمله اصول سیزده، با اصول اعتقادي حاخامی، صول اعتقادي فوقمقایسه ا

  را مشخص کند. حاخامی و قرائیمی تا حدي تفاوت نگرش
دانیـال  ، میشـویه ، ملـک الرملـی  ، عمران تفلیسـی  ابی، اسماعیل عکبري، بنیامین نهاوندي، بن داود عنان
ه بـ  مـی هـاي مطـرح قرائی   از جمله شخصیت، بن یهودا یوشع، یهودا هدسی، بن یروحییم سالمون، دامغانی

یوسـف  و  بـن علـی   یافـث ، یعقوب قرقسـانی و افکار  آرابرخی تنها به ذکر ، در این مجال. آیند شمار می
  شده است.اشاره  البصیر

  عقوب قرقسانيي
صـالت عقـل اعتقـاد    است. او به ا کرده در عراق زندگی می 940- 930حدود  ابویوسف یعقوب قرقسانی

مفاد حکم عقل مطـابق و موافـق بـا     ، اما اینکهبه حکم عقل است عمل مهم ،از نظر او. تام و تمام داشت
 گـاهی بـا نظریـاتی    ،قرقسانیدر شرح آراء و نظرات ، . بر این اساساست، اهمیت ندارد تعالیم کدام فرقه

 قرقسـانی شویم که با سنت حاخامی هماهنگ و سازگارند تا مکتب قرائیمی. به عبارت دیگر،  رو می روبه
ها نکـرد و تمـام تـالش خـود را بـه تبیـین        یمیها و قرائ حاصل میان حاخام خود را درگیر مشاجرات بی

  هاي خود اختصاص داد. عقالنی دیدگاه
است کـه در پـنج جلـد و حـدود     المراقب و النوار کتاب ا، و نیز فرقه قرائیم قرقسانیترین کتاب  مهم

تعـداد زیـادي بـاب    شامل مشتمل بر سیزده مقاله و هر مقاله ، شده است. کتاب فوق نوشته صفحه 1261
رسـد. چهـار مقالـه نخسـت آن تـاریخی و       صد و شصد و شش میبه چهار، هاي آن مجموع باب. است

ی از مقدمه کتاب شرح و تفسیر مفصـلی اسـت   فلسفی است که در دو جلد اول و دوم آمده است. بخش
نـویس بـاقی    که همچنان بـه صـورت دسـت    ،از آیات غیرفقهی تورات و تفسیر کوتاهی بر سفر پیدایش
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در هـا   مـی افکـار قرائی  ۀمعتبرترین کتابی است کـه در زمینـ   فرقکه کتاب : توان گفت ت میأاست. به جر
  منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله به عنوانرو،  از ایناختیار است، 

 قرقسـانی درنگ ما را به خطـوط کلـی تفکـر     بی، المراقبو االنوار عناوین چهار مقاله نخست کتاب 
  سازد. آشنا می

 ادیـان . رد اعتقادات 3؛ . ضرورت بحث و استدالل و اثبات حجیت عقل2؛ هاي یهودي . تاریخ فرقه1
  هاي تفسیر تورات. . بررسی روش4؛ اسالمیهودي از جمله مسیحیت و رغی

خ هـاي دینـی قـرن دهـم و تـاری      هاي فوق منبع غنی و خوبی براي آگـاهی از فرقـه   مقاله، در مجموع
بـه متـون ادیـان دیگـر از جملـه مسـیحیت و       ، زیرا نویسنده عالوه بر متون حاخامی و قرائیمی؛ ستآنها

به مباحث فقهی و نیز اختالفـات  ، االنوار و المراقباب اسالم استناد کرده است. مقاله پنجم تا سیزدهم کت
حاضر تنها بـه چنـد مقالـه نخسـت ایـن       ۀرو، در مقال ها اختصاص یافته است. از این میها و قرائی حاخام

. امـور  2؛ . ادراکـات حسـی  1 کنـد:  چهار منبع براي شناخت ذکـر مـی  ، قرقسانی کتاب خواهیم پرداخت.
. شناختی که از طریق سنت منتقـل  4؛ و . شناخت استداللی3؛ روغ بد استبدیهی؛ نظیر این واقعیت که د

  )sirat,1996, p 42( .به سه منبع شناخت قبلی وابسته است، در واقع، گردد می
؛ تنها ممکـن کـه الزم و ضـروري اسـت     نه، هاي دینی مل و تفکر عقالنی در آموزهأ، تقرقسانیاز نظر 

آیـد. از نظـر    مل عقلی بنیان و اساس تمام ادیان و شناختی است که از رهگـذر آن بـه دسـت مـی    أزیرا ت
. از 3؛ از طریـق ضـرورت  ؛ 2. از طریـق مشـاهده  1 آیـد:  ، علم از یکی از طرق زیر به دست مـی قرقسانی

ب بـر وجـو  ، پس از ابطال سه طریق نخست ي. از طریق استدالل و نظر. و4؛ طریق خبر یا نقل یا اجماع
همه در اینکه خبر بـه صـادق و کـاذب    : گوید در باب ابطال نقل می قرقسانیکید کرد. أاستدالل و بحث ت

چـه  ، مهم این است که براي تشـخیص خبـر صـادق از کـاذب     ۀاما مسئل. نظر دارند اتفاق، شود تقسیم می
ه در ایـن فـرض   کـ ، یا معیار نظـر و اسـتدالل اسـت   : معیار از دو حال بیرون نیست معیاري وجود دارد؟

کـه بـراي   ، نقض خواهد شد و یـا اینکـه معیـار نقـل اسـت     ، ادعاي کسانی که به حجیت نقل باور دارند
از کسانی که معتقدنـد  : گوید می قرقسانیشد.  ال مطرح خواهدؤهمین س بررسی صدق و کذب آن دقیقاً

از راه : اگـر بگوینـد   شناسـید؟  پرسیم با چه چیزي نبی را از متنبی بـاز مـی   می، رسند از راه نقل به علم می
به وقـوع علـم از راهـی بـه جـز نقـل       ، توان مدعی صادق را از مدعیان دروغین باز شناخت معجزات می
کـاذب  ، دهنـد  ی که کارهاي خارق عادت انجام مـی انکس: ممکن است نقل بگویدچراکه  ؛اند اعتراف کرده

توان با خبـر و   بدیهی است این خبر را نمی اند. صادق، دهند و کسانی که کارهاي خارق عادت انجام نمی
 )Alqirqisani, 1939,v 1, p.66( .تواند باشد نقل تکذیب کرد، بلکه تنها داور عقل می
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  ل قرقساني بر وجوب استدالل و نظريدال
بهترین دلیل بر بطـالن سـخن   ، . استدالل از نوشته به نویسنده، از مضروب به ضارب، از مقتول به قاتل1

. انـد  . تمام عقالء بحث و نظر را پذیرفتـه 2آید.  ت که معتقدند علم از راه استدالل به دست نمیکسانی اس
این بهتـرین دلیـل اسـت    . کنند ناخشنودند و آن را از خود نفی می همه از انتساب جهل به خودرو،  از این

بحـث و نظـر    . یکـی از دالیـل وجـوب   3نظـر دارنـد.    اتفـاق ، بر وجوب بحث و نظر عقال ۀبر اینکه هم
نظـر دارنـد و    ها و باورهـا بـا یکـدیگر اخـتالف     پیروان ادیان در بسیاري از آموزه: دلیل باشداین تواند  می

یا همه بـر  ، یا همه بر حقند: از چند حالت بیرون نیست، کنند. داوري در باب آنان همدیگر را تکذیب می
آیـد   زیـرا الزم مـی  ؛ بر حق یـا بـر باطـل باشـند     توانند یا برخی بر حق و بقیه بر باطلند. همه نمی، باطلند

آنکـه، نـاگزیر بایـد برخـی را حـق و بقیـه را       حاصل غیرمتدینان بر حق باشند که توالی فاسد در بر دارد. 
بـه  قرقسـانی   )Ibid, p.66-68(. جز از طریـق عقـل ممکـن نیسـت    ، باطل دانست و تشخیص حق و باطل

 ,Ibid( ،دهـد  پاسـخ مـی  کرده، بیان  ،و استدالل اعتقاد ندارند تفصیل ایرادهاي کسانی را که به وجوب نظر

p.68-72 (کنـد.   یعنی وجوب بحث و نظر ذکـر مـی  ، یید دیدگاه خودأآیاتی از کتاب مقدس را در ت سپس
  )Ibid, p.72-77(شود.  براي نمونه به برخی از آیات مورد استناد او اشاره می، در اینجا

وحـی  ، سازد. در حالی که متجلی می ا به دو طریق عقل و وحیخدا خودش ر: ستا معتقد قرقسانی
عقـل بـراي تمـام    . هسـتند  آنمنحصر به یهودیان نیست، بلکه مسلمانان و مسیحیان نیز مـدعی دریافـت   

دهد تا مرجعیت یک وحی را بپـذیرد. بنـابراین، بـر     همین عقل به انسان اجازه می. ها مشترك است انسان
زیـرا خـود کتـاب    ؛ گـردد  ره گرفتن از عقل وجود خدا و نیز پیـامبر تصـدیق مـی   تعالیم عقالنی و به ۀپای

 .گـردد  مقدس نیز از وجود پیامبران دروغین خبر داده است. با عقل قوانین و قواعـد اخالقـی تعیـین مـی    
دانـد و   شناسد. عقل آدمی قوانین اخالقی را در مورد خدا نیز صـادق مـی  باز خیر را از شر دتوان انسان می

تـوان از آیـات مـبهم     مـی ، به مدد عقل همچنینکند.  به این طریق وجود خداي عادل و خیر را اثبات می
انجامد، رفع ابهام کرد. آیـاتی کـه مخـالف حکـم      کتاب مقدس، که در برخی مواقع به عقاید نادرست می

با سایر آیـات صـریح کتـاب    ، و یا در صورتی که معناي لفظی آنها در نظر گرفته شوندصریح عقل است 
 ةگویـد: فراینـد و شـیو    مـل عقالنـی مـی   أدر خصـوص ت  قرقسـانی ویل برد. أمقدس ناسازگارند باید به ت

 در صورتی کـه از  .قوانین و شرایع باید فرایند تحقیق عقالنی را از سر بگذرانند: درست از قرار زیر است
 ،در ایـن فـرض  . به عنوان یک اصـل اعتقـادي پذیرفتـه شـوند    ، طریق تحقیق ضرورت آنها اثبات گشت

و یا هر کس دیگري باشـد. البتـه اگـر دانشـمندان در ضـمن       عنان، ها اهمیت ندارد که مدافع آن حاخامی
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صـورتی بایـد   در ، انـد   تحقیق به نظریه جدیدي برسند که هیچ یک از نویسندگان قبلی آن را ارائـه نـداده  
  کند.   تأییدملتزم به آن باشند که عقل درستی آن را 

آنکـه بـه    بـه رغـم  ، داشـتند  اسـتقرار در شهر شوشتر  ها، بخصوص کسانی که میقرائیبرخی از 
، پرداختنـد  نسبت به کسـانی کـه بـه جـدل و فلسـفه مـی       دانستند، گرا می حسب ظاهر خود را عقل

به باور آنـان  زیرا دانستند؛  می آور زیانرا مل عقالنی أتن، برخی از آناداشتند.  ياحساس ناخوشایند
بـا  ، اگر ادعـاي ایشـان درسـت باشـد    : معتقد است قرقسانی. گردد تفکر عقالنی به بدعت منتهی می

خـود ایشـان وارد    اعراض و رویگردانی از تفکر و روش عقلی مشکلی حل نخواهد شد، بلکه بایـد 
مـل عقلـی   أبدعت را که ممکن است در سر راه مشتغالن بـه ت ها و اسباب  این عرصه شوند و زمینه

کـم نبودنـد متفکرانـی کـه تفکـر و روش عقلـی را       از سوي دیگر، در تاریخ از میان بردارند. ، باشد
ما با کسانی ، در وادي بدعت نیفتادند، در طرف مقابل، در عین حال. اند  سرلوحه کار خویش ساخته

انـد. بنـابراین،    اند، ولی به انواع بـدعت گرفتـار آمـده    لی بیگانهیم که با عقل و روش عقهست مواجه
مل أآورد. ت که موجبات تقویت دین را فراهم می، زند مل عقلی نه تنها آسیبی به دین نمیأروش و ت

پردازي است؛ تمام معارف از رهگـذر تفکـر عقلـی     عقلی اساس و بنیان تمام ادیان و هرگونه نظریه
 )Sirat, 1996, p. 43-44(آید.  چنگ آدمی میفرا

. از نظـر  کـرد سخت مخالفـت  ، شود با کسانی که معتقدند علم و فلسفه به بدعت منتهی می قرقسانی
کننـد و قصـد ندارنـد بـا      گاه منافع شخصی خود را دنبـال نمـی   ي دنبال حقیقت هستند و هیچا ، عدهيو

مطالعه سـحر و جـادو بـراي تشـخیص     به دیگران آسیب برسانند. براي نمونه، ، اند  علومی که کسب کرده
 ۀطـور مطالعـ   در اهداف شخصـی جـایز اسـت. همـین    ، گیري آنارکه تفاوت آن با معجزه و نه به قصد ب

امـوري   ،جایز اسـت. بـه طـور قطـع    ، مشروط به اینکه به منظور اهداف اختر شناسانه نباشد، اخترشناسی
کند، امـا ایـن الزامـاً مـانع      الً آنها را درك میو تنها خدا کام وجود دارند که انسان عاجز از درك آنهاست

  )Ibid, p.43(براي فهم آنها تالش نکند. ، شود تا انسان به رغم محدودیتی که در شناخت آنها دارد نمی

  اوصاف انسان انگارانه كتاب مقدس  تبيين 
هـم آنـان   خـور ف ه درکنـد کـ   اي معرفی مـی  خود را به گونه، ها خداوند در کتاب مقدس خطاب به انسان

گویـد.   آموزان با آنها سـخن مـی   باشد. درست نظیر یک معلم که در حد استعداد و ظرفیت پذیرش دانش
، خواهد بگوید امور بر او آشکار است و هیچ چیزي بـر او مخفـی نیسـت    وقتی خداوند می، ترتیب بدین
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ـ  زیرا انسان؛ کند که گویی مجهز به چشم است اي خودش را توصیف می گونه به ا حـس بینـایی آشـنا    ها ب
  دانند که جاي این حس عضوي از بدن به نام چشم است.   هستند و از طریق تجربه می

بـا  ، تواند انسان را مخاطب خـود قـرار دهـد    چگونه خدا می: «پرسند در پاسخ به سکوالرهایی که می
که مخلوقـات  خدا هنگامی : باید گفت، »هاست علم به اینکه سخن گفتن او متفاوت با سخن گفتن انسان

دانسـت کـه    مـی ، و وعید خـود قـرار دهـد    را خلق کرد و اراده کرد آنان را مخاطب اوامر، نواهی و وعد
خودشان آنـان را مخاطـب قـرار داد. موضـوع فـوق بـا        ةبه شیو. بنابراین، ها متفاوت است ساختار انسان

از آنجا که ساختار آنهـا متفـاوت   قابل مقایسه است. ، فرایندي که ما از حیوانات و مخلوقات مشابه داریم
از راه عالئـم،   هـاي خودمـان را بـه آنهـا منتقـل کنـیم       خواهیم خواسـته  هنگامی که می، با ساختار ماست

به تفصیل بـه مـواردي از ایـن دسـت اشـاره       قرقسانیدهیم.  ها و صداهاي خاصی آنها را انتقال می نشانه
اسـرائیل از موسـی خواسـتند خـدا آنـان را       قوم بنـی ، ه آنبه دلیل فوق یا دلیلی مشاب: گوید می اوکند.  می

تو به ما سخن بگو و خواهیم شنید، اما خـدا بـه مـا نگویـد،     «: مخاطب قرار ندهد و طرف صحبت نشود
هاي آتش و صداي کرنـا و کـوه را کـه پـر از دود      رعدها و زبانه«زیرا قوم  )19:20؛ (خروج »مبادا بمیریم

  (همان) ».را بدیدند لرزیدند، و از دور بایستادندبود دیدند، و چون قوم این 
بـه  آنهـا را  کنـد و سـپس    ذکر می، که موهم تجسیم و تشبیه است، آیاتی از کتاب مقدس را قرقسانی

جسـم ابعـاد   . 1تواند جسـم باشـد.    . خدا به دو دلیل نمی)Alqirqisani, 1939,v 1, p.171-179( برد ویل میأت
زیـرا هـر یـک از آن    ؛ تواند دو تا باشد جسم دیگر را خلق کند. خدا نمی دوانت جسم نمی. 2 ؛گانه دارد سه
، موجـب  تواند سه تـا باشـد، زیـرا یـک ذات بـا سـه اقنـوم        دیگري را محدود خواهد کرد. خدا نمی، دو
افعال خدا متفـاوت بـا افعـال انسـان اسـت.      ، در حالی که. شود تعاریف ارسطوییان بر او صادق باشد می

خـدا واحـد   . 2یعنـی بسـیط اسـت.    ، خـدا واحـد  . 1دانند.  ، هر دو خدا را واحد میمقدسعقل و کتاب 
یعنی ذات و فعل او واحد است یعنی هیچ چیز در ذات و فعل شبیه او نیست. این دو دیدگاه هـم  ؛ است

آینـد.   او واحد است یعنی نخستین است و مخلوقات به لحاظ زمانی بعد از او مـی . 3زمان درست است. 
ن تیزیـرا او نخسـ  ؛ به معناي عددي، او واحد است. 4یعنی ازلی است. ، بارت دیگر، خدا واحد استبه ع

دومـی بـدون وجـود اولـی     ، در حـالی کـه  . براي وجود یافتن نیاز به دومی ندارد، بنابراین. و واحد است
ز او آغـاز و  یعنی آغاز و انجام ندارد و هر چیـز دیگـري غیـر ا    ،تواند موجود گردد. خدا واحد است نمی

یعنی معلول نیست، بلکه علت هر معلولی اسـت. هـر چیـزي غیـر از او     . خدا واحد است. 6انجام دارد. 
  )Sirat, 1996, p. 46. (معلول است
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. چگونـه  کـرد و ازلیـت کلمـه مخالفـت     لوگـوس کید بر وحدانیت خدا با وجود ازلی أبا ت، قرقسانی
عبـارت  در » از«مفهـوم  : باشد؟ در پاسخ باید گفتاو لوق مخکلمه خدا و در همان حال، تواند  تورات می

یعنـی دسـت   ، »دست از انسـان اسـت  « :شود معانی مختلف دارد. وقتی گفته می، »یک چیز از چیز دیگر«
عـدالت  : «شود کار برد. هنگامی که گفته میه توان در مورد خدا ب ی از کل است. اما این مفهوم را نمیئجز

مقصود این است که او آنها را به وجـود   »صداقت از درستگار«یا  »فعل از فاعل«، »شود از عادل ناشی می
یعنـی خـدا آن را پدیـد آورده و خـالق آن     ، کلمـه از خداسـت  : شود وقتی گفته می ،آورده است. بنابراین

 کار برد. تنها صفت ایجـابی خـدا ازلیـت اوسـت.    ه در مورد خدا تنها صفات سلبی را باید ب). Ibid( است
یعنـی آنکـه خـدا نمـرده      کـار بـرد؛  ه ت دیگر از قبیل حیات، علم و قدرت را باید به معناي سلبی بصفا

اشارات مبهمی بـه صـفات سـلبی دارد و     بن علی یافث، قرقسانیاست، جاهل نیست و غیر آن. در مقابل 
شناسـی   اصـطالح  ةکننـد  کـه مـنعکس  ، بیشتر تمایل دارد اصطالحاتی نظیر علم بالذات و ازلی بالـذات را 

، اللفظی تفسـیر کـرد   کتاب مقدس را باید به صورت تحتاست  معتقد قرقسانیکار ببرد. ه ب، معتزله است
با توجه به آیات قبل و بعـد بایـد از   ، در این صورت. مگر آنکه تفسیر لفظی و ظاهري به تناقض بینجامد

 .  معناي ظاهري آنها دست کشید

  بن علي افثي
دوم قرن دهـم در اورشـلیم فعالیـت     ۀدر طول نیم؛ )بن علی علوي بصري الحسنابوعلی (؛ بن علی یافث

کتاب مقـدس را بـه عربـی ترجمـه و     ، سعدیاهمچون  يشبیه است. وسعدیا گائون کرد و تا حدي با  می
نـویس   تفاسیري بر آن نگاشت. این تفاسیر به عربی نگاشته شده و تقریباً تمـام آنهـا بـه صـورت دسـت     

 ا در آثار قرائیمی جدید به عبري ترجمه شد.بعده. موجود است

  منابع شناخت
. شناخت عقلی که تمام اموري که توسط حـواس ادراك  1 :به سه منبع شناخت قائل است، بن علی یافث

دوم بـه مـدد تفکـر، اسـتدالل و     منبـع  . سنت حقیقی. 3 ؛. وحی2 ؛گیرد برمیرا در شوند و امور بدیهی می
وجـود   قرقسانیو  بن علی یافثمیان ، اي که در بحث منابع شناخت وت عمدهتفا. گردد مقایسه اثبات می

به نظـر  که، در حالی . وحی یکی از منابع شناخت است، بن علی یافثمربوط به وحی است. از نظر ، دارد
نظـر  بنـابر   )Ibid, p. 42(. رود بـه شـمار نمـی   منبع مسـتقل   و وحی موافق باعقل و ادراك است، قرقسانی

سرنوشـت انسـان   ؛ معجزات خلقت. شناخت آدمی عمدتاً در این چهار مورد محدود است ،علیبن  یافث
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 را بـه جهـت  مورد سوم وي ارائه دلیل براي قوانین وحیانی. و هاي ظالم  هاي حکومت موفقیتن؛ در جها
مـوارد دوم و چهـارم را بـا ایـن      ي. و، ذکـر کـرد  هاي کتاب مقدس داشـت  بینی به تحقق پیش ی کهتمایل

بعید نیست کـه حکمـت خداونـد را    ، کنند که کسانی که این امور را بررسی میکند  میفرض مطرح  شپی
قـرار دهـد. خالصـه آنکـه،     تـأثیر   که باورها و رفتارهاي آنان را تحت ال ببرند و به نتایجی برسندؤزیرس

قلمـرو   بـه تفصـیل بـه مـورد و    ، افـث یشود.  در امور فوق می یتدمحدو اخالقی، سببـ   مالت دینیأت
بـه آنهـا برسـند.     تواننـد  امر نمیدر ابتداي زیرا ؛ معناست پردازد. بیشتر معلومات دانشمندان بی نخست می

  از طریق الهام به شناخت این امور رسید. سلیمان
رو بودنـد.   روبـه ، هر دو با دیندارانی کـه بـا تأمـل عقلـی مخالفـت داشـتند      ، بن علی یافثو  قرقسانی

تا حدود زیادي شبیه هم بود. تنها در میـزان کـاربرد عقـل در    ، ینی اساسی آن دوها و تصورات د برداشت
و  قرقسـانی مواضـع الهیـاتی   ) Ibid, p. 39د.(ها و تعالیم دینی با هـم اخـتالف داشـتن    توجیه و تبیین آموزه

در یـک  ، بـن علـی   یافـث زیادي بـر تفکـر حاخـامی بعـدي برجـا گذاشـت.       تأثیر  ،بن علی یافثتفاسیر 
. تقسیم کرده اسـت ، که همانا مطالعه تورات است، علوم را به حکمت دنیوي و اخروي، بندي کلی تقسیم

نگران اقبال مـردم بـه دسـتاوردهاي علـم و فلسـه       يمعیار و ضابطه تقسیم فوق دینی و اخالقی است. و
خاذ موضـع  اتموجب نبود، بلکه نگران این خطر بود که اشتغال به فلسفه به بدعت بینجامد و این نگرانی 

تـوان توصـیف یـا تعریـف کـرد.       خالق را نمی، بن علی یافثبه باور ) Ibid, p. 43(.گرایانه وي شد ضدعقل
زیـرا در مکـان و در   ؛ گیرد. جایز نیست بگوییم که او در جهـان یـا خـارج آن اسـت     برنمیان او را درمک

روش تفسیري خود را با تفصیل بیشـتري در ابتـداي   ، یافثمعرض اعراض بودن صفت مخلوقات است. 
معنـاي لفظـی و ظـاهري کتـاب مقـدس در صـورت       از نظـر وي،  . گرفـت تفسیرش بر کتاب دانیال پی 

نباید منظور نظر قرار گیـرد، بلکـه در چنـین مـواردي بایـد آن را بـه       ، تعارض با عقل یا آیه صریح دیگر
  ر سازگار افتد.ویل برد تا با عقل و آیات دیگأاي به ت گونه

 کنـدي فلسفه و احتماالً فلسـفۀ  تأثیر  توان ، میبن علی یافثو  قرقسانیشناسی،  در فیزیک و نیز کیهان
، هر دو معتقدند: جهان از چهـار عنصـر تشـکیل    بن علی یافثو  قرقسانیرا در آراي ایشان مشاهده کرد. 

باره، دقیقاً در ارتباط بـا دیـدگاه کتـاب مقـدس (بـاب اول سـفر        در این بن علی یافثشده است. دیدگاه 
معتقـد اسـت:    قرقسـانی پیدایش) است. در واقع، او آیات این باب را به معناي لفظی کلمه فهمیده است. 

اند. اجسام مرکب از اختالط و ترکیب ایـن سـه     زمان خلق شده سه عنصر نخست (خاك، آب و هوا) هم
) نظر بـه اینکـه   Ibid, p. 44ا آتش بر دو نوع است: آتش فلکی (اتر) و آتش زمینی.(اند. ام عنصر پدید آمده
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گونه وجود مستقلی نـدارد، در سـفر پیـدایش بیـان نشـده       آید و هیچ اتر، از سایش دو جسم به وجود می
شود. زمان مـدت حرکـت فلکـی اسـت. بـا ایـن        وجود ندارد. منافذ میان اجسام با هوا پر می خألاست. 

شود، بلکه به لحاظ نظري حتی اگـر اجسـام فلکـی از     زمان به طور مطلق به حرکت محدود نمیوصف، 
 حرکت باز بایستند، زمان به وجود خود ادامه خواهد داد.  

توانـد مکـان جسـم دیگـر را بگیـرد.       جهان در مکان نیست، اما تمام اجسام مکان دارند و هـر جسـمی مـی   
هـا   ، از نظریـات اتمیسـت  بـن علـی   یافـث و حتـی بیشـتر    قرقسـانی دهد که  تعریف جسم مهم است و نشان می

ها و اجزاي مقوم جهان عبارتند از: جسم، عرض یا جوهر؛ زیـرا هـر چیـزي یـا جسـم اسـت        آگاه بودند. مؤلفه
یا عرض و یا جوهر. جوهر و عرض احتماالً به مقوالت دهگانه ارسـطویی اشـاره دارد. جسـم طـول و عـرض      

اند. براي بودن به جـوهر نیـاز دارنـد. جـواهر بـه طـورکلی         ؛ اعراض غیرقابل مشاهدهو عمق دارد و مریی است
ـ  اند به جز نفس، هوا و فرشتگان کـه جـواهر روحـانی     جسمانی ایـن تعـاریف از    ۀهـا بـر پایـ    قرائیمـی ) Ibidد.(ان

  .انگار بودند نسانها ا ، حاخامقرقسانیانگارها، مانویان و مسیحیان را رد کردند. به نظر  جسم، دیدگاه انسان

  امبرييپ
  گردد. گانه یا متجلی می در سطوح شش، یافثپیامبري به نظر 

  . مرتبه موسی. دهان به دهان. هیچ پیامبري در درجه و رتبه موسی شریک نیست. 1
  اند. که موسی و بقیه پیامبران در این مرتبه سهیم و شریک، القدس یا الهام . روح2
بدون مالحظه رؤیت یا رؤیا به طور مستقیم سـخن  ، که خدا با او سخن گفتل. هنگامی ی. مرتبه سموئ3

خـود را بـر سـموئیل    ة زیرا که خداوند در شیو؛ و خداوند بار دیگر در شیلوه ظاهر شد«خدا را شنید 
  )21:3(کتاب اول سموئیل  ».به کالم خداوند ظاهر ساخت

  است.  . مرتبه دیدن که مرتبه حزقیال و... و بیشتر پیامبران 4
، بـودم  چون هنوز در دعا متلکم می«. مرتبه دانیال. او فرشته را به طور مستقیم دید و کلمات او را شنید. 5

به سرعت پرواز نموده به وقت هدیه شام نـزد مـن   ، آن مرد جبرئیل که او را در رؤیاي اول دیده بودم
  )21:9(دانیال » .رسید

. بینـد  زیرا در آن یکـی جـدال فرشـتگان را مـی    ؛ متفاوت است . رؤیا. رؤیاي پیامبرانه از رؤیاي دیگران6
هـاي او   فرشته رب را دید و کلمات او را شنید. دانیال نیز فرشته را در رؤیا دید و گفته زکریاکه  چنان

همـه امـور را از وي پرسـیدم و او بـه مـن       و به یکی از حاضرین نزدیک شده حقیقت این«را شنید. 
  )16:7(دانیال  ».تکلم نموده
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بینـایی  ، دومین مرتبـه روحـانی اسـت. سـه مرتبـه دیگـر      . اند اول و سوم این شش مرتبه پیامبري شنیداري ۀمرتب
زیـرا تمـام اشخاصـی    ؛ تـر پیـامبري هسـت    و شنیداري است. این تمایز میان صدا و جدال حتی در مراتب پایین

بـه آسـمان صـعود    ، آنها بـه صـورت یـک انسـان    ترین  اند. متعالی مخلوق، اند  دیدهرا که پیامبران از جمله موسی 
آیـد. مـا نسـبت بـه      آید. از سوي دیگر، صـداي خـدا از خـود خـدا بـه وجـود مـی        کند و به زمین فرود می می

شـنود و صـدایش را بـدون کمـک انـدام       بینـد، مـی   اما یقینی است که خدا می. ماهیت این صدا شناختی نداریم
توانـد صـداي واقعـی     انسـان نمـی  ، قرقسـانی ست اسـت. بنـابر نظـر    کند. صداي او از سنخ قدا حسی ایجاد می

  .هاي جسمانی انسان هماهنگ باشد خدا صدایی خلق کرد که با قابلیترو،  . از اینخدا را بشنود
دو ویژگی متفـاوت دارد. موسـی جـدال را دیـد و     ، موسی، . واالترین سطح پیامبري یعنی پیامبري1

گفتمـان رودررو و دهـان   ، شد در طول مدتی که صدا به او تکلم میموسی ، صدا را شنید. در همان سطح
  کند.   ا همکار و دوستش صحبت میبکه یک انسان  چنان. به دهان داشت

القدس بود کـه موسـی دو فصـل پایـانی      روح ۀالقدس است. به واسط . مرتبه دوم، الهام معنوي روح2
 ر همین سطح بود.  نیز د داودلیف کرد. أسفر تثنیه و مزموره یازدهم را ت

  معجزات
توان نبی را از متنبی و پیـامبر واقعـی را از پیـامبران دروغـین تشـخیص داد؟ معجـزات تنهـا         چگونه می

تعیین اعتبار آنهـا  . معجزات وجود دارد ةاند. به هر حال، گزارشات متعدد و متنوعی دربار عالمت و نشانه
ایـم و نـه از طریـق ادراك مسـتقیم.      گرفتهق سنت فراطریزیرا ما این معجزات را از ؛ مشکل استدر ابتدا 

تواند دلیلی بر حقانیت آن باشد، بلکـه   به تنهایی نمی، کند بدین ترتیب، معجزاتی را که یک سنت ادعا می
تعداد شاهدان معجزات نیز بر میزان اعتبـار آنهـا   ، کنند عالوه بر تعداد راویانی که یک سنت را گزارش می

رو، نظر به اینکه معجزات کتـاب مقـدس عبرانـی بـر خـالف       از این )Sirat, 1996, p. 51-52(خواهد افزود.
از اعتبـار و  ، هاي مقدس در حضور کل قوم اسرائیل صورت گرفتـه  شده در دیگر کتاب معجزات گزارش
بنـابراین  . که به صورت شفاهی نیز وجـود دارد ، است. این سنت نه فقط مکتوب است اصالت برخوردار

 زیاده و نقصان در آن وجود ندارد.امکان 

  فرشتگان
دانسـت و دیـدگاه کسـانی کـه فرشـتگان را دون       فرشتگان را برتر از انسان مـی ، معتزلهتأثیر  تحت یافث
مراتـب   فرشـتگان سلسـله  ، کرد. در واقع مزامیر رد می 8باب  6با استناد به آیه ، دانستند تر از انسان می پایه

برخـی از  از نظـر وي،  دانـد نـه مرکـب.     فرشتگان را جـواهر بسـیط مـی   ، قرقسانیهمچون  یافثدارند. 
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کنند و هیچ نیازي بـه زمـین ندارنـد. واالتـرین فرشـتگان از       فرشتگان از هوا هستند و در هوا زندگی می
 3:2کـه در سـفر پیـدایش،     چنان )Ibid, p. 49.(اند و اجسامشان از آتش درست شده است  آتش خلق شده

او احتمـاالً   »اند و نه مرکب، همیشـه هسـتند.    ها چون جواهر بسیط گان بر خالف انسانفرشت«آمده است. 
اي که بـه   خدا یک فرشته را با توجه به وظیفه: برآمده است که معتقد بوددانیال القمیسی صدد پاسخ به در

 )Ibid, p. 50.(گـردد  دوره او تمـام مـی  ، وقتی وظیفه انجـام پـذیرفت  . کند خلق می، او گذاشته است ةعهد
مراتـب فرشـتگان را    موضـوع سلسـله  ، بـن علـی   یافثمانند.  باقی می وجودیشانقابلیت  ۀفرشتگان بر پای

هـا   . آنهـا در آسـمان  1چهار ویژگی براي فرشتگان قائل است:  يکند. و بیان می قرقسانیتر از  بسیار دقیق
. آنهـا همچـون   2به آسمان را دارند.  موریت و بازگشتأکنند و تمناي فرود به زمین و انجام م زندگی می

. آنهـا بـه آب و غـذا نیـاز     3انـد.   ها میرا و فانی نیستند، بلکه همچون آنها معقول و واجد قوه تکلـم  انسان
. 4واجد یک عنصر نظیر هـوا یـا آتـش هسـتند.     ، به جاي اینکه از چند عنصر تشکیل شده باشند، ندارند

العاده انجـام دهنـد و طبیعـت اجسـام فیزیکـی را تغییـر        هاي خارقتوانند کار می ،ها آنها بر خالف انسان
با سخنان خود وي در جاهـاي دیگـر تعـارض    ، کرده استبیان در اینجا  یافثدهند. ویژگی چهارمی که 

هـا.   نه فرشتگان و انسـان ، کید کرده است که انجام معجزه فقط کار خداستأدر جاي دیگري ت؛ زیرا دارد
وجـود پیـامبران را   ، و بـا عـالم ناسـوت از سـوي دیگـر     ، سو وت و فرشتگان از یکارتباط میان عالم اله

  )Ibid(سازد. ضروري می

  ريوسف البصي
بـراي ایجـاد یـک    خـود   بود. شاید او در تالش بن حوفنی قرائی سموئیلتر  معاصر جوان، یوسف البصیر

در تـاریخ کـالم    یوسف البصیربوده باشد. اهمیت  البصیرمنبع الهام  ،روایت یهودي از شاخه بصره معتزله
(همه به صـورت   البصیربسیاري از آثار  .است یوشع بن یوسفتعالیم او با اضافات و اصالحات ، یهودي
الهیاتی و چنـدین رسـاله و پاسـخ نامـه نوشـته اسـت.        ۀدو مجموع ي. واست شده احیا) عبريـ   عربی

هـاي ناشناسـی بـه عبـري ترجمـه شـده اسـت و         توسط قرائی ،یوشع بن یوسفو البصیر بسیاري از آثار 
کنـد.   در سبک و محتوي هر دو از مکتب بصره تبعیـت مـی   البصیرهاي این آثار به اسپانیا نیز رسید.  کپی
کند. ترتیب آثار او بـه صـراحت از الگوهـاي اسـالمی      را بیان می الجبارعبدبه صراحت اعتمادش به وي 

به عنوان عرض الزم تمام موجـودات دور   »وجود«حول محور مفهوم  البصیره کند. مابعدالطبیع تبعیت می
که پایه روایـت و تعبیـر آنـان از    ، از نظرات اتمیسم بصره، بن یوشع یوسفگفته شاگردش بنابرزند. او  می

کرد. همین مطلب در مورد نظریه او در بـاب وحـدانیت خـدا،     تبعیت می، بود »برهان معیار براي خلقت«
  افعال خدا، قائم بالذات بودن خدا و عدالت خدا صادق است. صفات و
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در موضوعاتی چند از جمله نسخ شریعت موسوي با مسـلمانان   بن یوشع یوسفو شاگردش  البصیر
توجـه بـه آثـار اسـالف     ، ي از موضوعات از جمله تناسخ نفـوس بـدون  بسیاردر ، مجادله کرد. از طرفی

از طریـق   البصیرپرداختند. نظام فکري  به منابع اسالمی به بحث می حاخامی و قرائیمی خود تنها با اتکاي
اي گذاشـت   زیادي بر تفکـر قرائیمـی  تأثیر  بن یوشع یوسفهاي عبري آثارش و نیز آثار شاگردش  ترجمه

شناخت مقدم بـر پیـامبري   ، البصیراز نظر ) Ibid, p. 134.(که زبان عبري را زبان علمی خود قرار داده بودند
چـون مخالفـان وي نیـز    ؛ تـوان اعتقـاد داشـت    آور خدا نمی ست. به کلمات پیامبر به عنوان پیامو وحی ا

نه فقط پیامبر و پیامش باید با انجام معجـزات  : گوید می البصیرچنین ادعاهایی داشته باشند. ، ممکن است
اید بـه ایـن نکتـه ایمـان     بلکه ما ب، توان آن را با ابزار و وسایل طبیعی توجیه کرد نمیچراکه  یید گردند،أت

 خواهد ما را فریب دهد.   خواه ماست و نمیرداشته باشیم که فرستنده او خی

  صفات خدا
شناخت وجود، قدرت و حکمت خالق مقدم بر باور به پیام و رسالت پیامبر اسـت. اخـذ ایـن حقـایق از     

بـه دور خواهـد انجامیـد.    ، رو کـه خـدا او را فرسـتاده اسـت     از آن ،باور بـه آنهـا  ، کلمات پیامبر و سپس
لزوم ارائه برهان عقلی بر وجـود، قـدرت و حکمـت    ، گونه ارجاع به کلمات پیامبراناز هر، پیش بنابراین

اعتقـادات بـراي   سـایر  توانـد در   مـی ، ست. کسی که این شناخت حداقلی را داشته باشـد ضروري ا خدا
زیرا اگر ما به طور مسـتقل  ؛ ماد کندنمونه، وحدانیت خدا و سایر صفات خدا بر کلمات کتاب مقدس اعت

بـا انجـام    ،م که خدا همه توان و همه دان است و پیامبر ادعایش را مبنی بر اینکه پیـامبر الهـی اسـت   یبدان
هـاي او بـدون برهـان آسـوده      گفته، و پذیرش قابل اعتماد بودن او اثبات خواهد شد، معجزات اثبات کند

اثبات قابل اعتماد بودن پیامبر است و براي این منظـور یـک منبـع    بود. اما مطلب اساسی در اینجا خواهد 
  مستقل ضروري است و آن عقل است.  

 تـوان  را به طور مستقیم نمی وجود خداوجود اوست. ، اثبات اثبات قدرت و حکمت خداالزمۀ 
طریـق  تنهـا راه اثبـات خـالق قدرتمنـد و حکـیم از      رو،  توان دید. از این زیرا خدا را نمیثابت کرد؛ 

، نظیـر بـدن هایمـان اثبـات     خلقتش است. قدرت او با انجام کارهایی که قادر به انجام آنها نیسـتیم 
یعنـی زمـانی   ؛ اند  اجسام و کل جهان مخلوق و نیزبدن  ردثابت ک باید. اما براي این منظور گردد می

ها  تمام اجسام از اتمفت. توان به این مهم دست یا می، هاي بدن تحلیل مقومبا اند.  بوده که آنها نبوده
انـد    فـرض بقیـه اعـراض    اي کـه پـیش   شوند. اعراض اولیه و اعراض یا شرایط و کیفیات تشکیل می
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؛ تواند وجود داشته باشـد  هیچ جسمی نمی، ترکیب، تجزیه، حرکت و سکون. بدون اینها: عبارتند از
رکیب و تجزیـه کـار یـک    هاي ساکن یا متحرك است. اما ت زیرا جسم محصول ترکیب و تجزیه اتم

توان با قیاس با افعال خودمان استنباط کنـیم. مـا خـالق     میناي است که  کننده کننده و تجزیه ترکیب
هـا بـراي تشـکیل اجسـام      هـاي اتـم   ها و تجزیه افعالی که در ترکیب. بنابراین، افعال خودمان هسیتم

  )Husik, 1918, p. 4-9( خالق خاص خودشان را دارند.، مشهودند
کـه  ست ن معنابه ای خواندن خدا »قدرتمند« بنابراین،. گردد صفات خالق از طبیعت کار او استنباط می

نظـم و  ، کنـد  که خلقـت بـر قـدرت خـدا داللـت مـی       قدرت خلق این جهان را داشته است. همچناناو 
بـا وجـود برخـی از    ، تکمـ حکایت از حکمت او دارد. این قـدرت و ح  نیز مخلوقدر جهان هماهنگی 

در ، بـا ایـن امـور   برخـورد  گـردد. مـا در    کذب آن اثبـات نمـی   و شود وادث اتفاقی یا امور شر رد نمیح
یعنی افزایش پاداش آنها در جهـان آینـده    بزرگتريهدف با ایجاد ترس در دل آدمی، یابیم که خداوند  می
  کند.   در انسان دنبال میرا 

. آورد فـراهم مـی  علم و قدرت را  زمینهزیرا حیات ؛ آید دست میه صفت حیات از دو صفت دیگر ب
قائل به همان سه صفت اصلی حیات، قدرت و علم اسـت. برهـان او    سعدیاهمچون  البصیرترتیب،  بدین

بـا قبـول نظریـه اتمیسـم در قیـاس بـا        البصـیر یکی است. اما  سعدیابر وجود خدا نیز با یکی از براهین 
. خداوند اوصاف دیگـري از قبیـل ادراك، اراده،   دادم وفادارتر نشان خود را به کال، که مخالف بود، سعدیا

نباید با علـم  و هاي حیات است  ترین جلوه وحدت، عدم جسمانیت و سرمدیت دارد. ادراك یکی از مهم
گیرد، ولی ادراك فقط موجـود   بر می مت معدوم و موجود هر دو را درو حکمت خلط گردد. علم و حک

گوییم. یکی دیگر از صـفات   سخن می »بینا«و  »شنوا«خدا به عنوان از ما همین دلیل . به شود را شامل می
خـدا را بـدین    رادهانـد و ا   جمعی به اشتباه این صفت را با صفت علم خدا یکی گرفته .است »مرید«خدا 

متفاوت بـا خـدا   افتد. البته اراده خدا را نباید چیزي  اند که کارهاي او مطابق با علمش اتفاق می  معنا گرفته
توانـد   زیرا تنها جسـم مـی  ؛ شود بگیریم و یا به عنوان چیزي که بر خدا به عنوان یک موضوع عارض می

را از طریـق  خـود   تنها راه حل این است که خـدا فعالیـت اختیـاري    ،موضوع اعراض قرار گیرد. بنابراین
  )Ibid,p. 50(.قرار دارد ک موضوعاي که در ی نه اراده، کند که خودش خالق آن است اي اعمال می اراده

خـالقی بایـد   ، زیرا تنها بدیل دیگر مخلوق بودن اوست. اما اگر خـدا مخلـوق باشـد   ؛ خدا ازلی است
نهایت ایـن   طور تا بی همین. باید خالقی داشته باشد، باز اگر آن خالق نیز مخلوق باشد. وجود داشته باشد

باید یک خالق ازلـی باشـد و آن   ، بنابر نظریه اتمیسم محال است. بنابراین و زنجیره ادامه پیدا خواهد کرد
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زیـرا قـبالً اثبـات شـد کـه تمـام اجسـام        ؛ شود عدم جسمانیت او نتیجه می، خداست. از ازلی بودن خدا
کننـده. هنگـامی کـه از     کننده و تجزیـه  فرض آن ترکیب و تجزیه است و وجود ترکیب اند و پیش  مخلوق

عـددي اسـت. وجـود دو خـدا      مقصود وحدت بیرونی و، شود گانگی خدا سخن گفته میوحدانیت و ی
، اش فـائق بیایـد   کند که دیگري خواهان آن نیسـت و آنکـه اراده   زیرا یکی چیزي را اراده می؛ محال است

از نظر حکمت هرگز اخـتالف ندارنـد. امـا اگـر دو     ، توان گفت آن دو خدا خواهد بود. می خداي واقعی
، هر دو باید در صفات ذاتی کـامالً شـبیه هـم باشـند و از آنجـا کـه مکـان هـم ندارنـد         ، د داردخدا وجو

، مسـئله دیگـر   سـازد؟  پس چیزي آنهـا را دو تـا مـی   ، همچون اجسام تا وسیله جدایی آن دو از هم باشد
تر اسـت. آیـا کثـرت     مشکلآن  فهم، بساطت خدا یا وحدت درونی است که در قیاس با وحدت عددي

تـوان گفـت    ال به این شکل است. آیا مـی ؤسازد؟ صورت این س ذات خدا را متکثر و مرکب نمی صفات
گونـه اسـت پـس     اگر ایـن  همه توان و به واسطه علم همه دان و جز آن است؟، که خدا به وسیله قدرت

پـس خـدا بـراي    ، یا ازلی. اگر گفته شود که قدرت مخلـوق اسـت   ،اند  این قدرت، علم و غیر آن مخلوق
نه به واسطه قـدرت. اگـر قـدرت ازلـی     ، او قدرتمند است. بنابراین، خلق قدرت باید قدرت داشته باشد

به عنوان یک موجود ازلی عاقل و زنده و غیر آن نیـز   »قدرت«ما بیش از یک خدا خواهیم داشت. ، است
دیگر. ایـن نظریـه   طور است صفات  هیمن. خواهد بود. حکمت نیز قدرتمند و زنده و غیر آن خواهد بود

نخواهـد   آورد. اصل توحید چنین برداشتی را روا را به یاد می اگوستینت دارد و یارتباط نزدیکی با مسیح
این نتیجه را در پی خواهد داشـت کـه خـدا قـادر مطلـق      ، دانست. اگر قدرت نه مخلوق و نه ازلی باشد

لکـه بـه واسـطه ذاتـش. صـفات      نه به واسطه قدرت همچون یک علت خارجی یا ذات متمـایز، ب ، است
قدرت، حکمت، حیات و دیگر صفات از یکدیگر و نیز از ذات خدا قابل تمایز نیستند. آنهـا حـاالت یـا    

  شوند. شناخته می با اوهاي ذات خدا هستند و همراه  وضعیت
. ماهیـت خیـر و   شـویم  او منتقل میصفات به یگانگی و وحدانیت خدا و بعد عدالت  ۀاز نظری
مطـرح  شناختی  و فرجام یی دیگر الهیاتئه خدا با آنها، مسئله اراده آزاد و موضوعات جزشر و رابط

دو دیدگاه افراطی قابل طرح است که در میان متکلمـان مسـلمان   ، . در مورد مسئله نخستگردد می
نفسـه   فـی  خیـر و شـر  ، این دو دیدگاه واقعاً قائل هم داشته است. بر طبق یک دیـدگاه  البصیرزمان 
امر و نهی خـدا یـک   . نیست، گونه که در واقع هستند آن، عقل ما قادر به شناخت آنها. ندارد وجود

سـازد.   خود را با آنها محدود نمـی ، کند سازد. خدایی که امر و نهی صادر می چیز را بد یا خوب می
از  .ادقـرار د  مقوله و دستهتوان در درون یک  خیر و شر براي موضوع و نه خالق. افعال خدا را نمی
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دانیم. اگر کسی قول شیرینی به کودکی  خدا ممکن است کاري انجام دهد که ما ناعادالنه میرو،  این
از ، نقض قول او کار بدي محسوب نخواهـد شـد. بنـابراین   ، بدهد، ولی نتواند به آن قول عمل کند
عـال خـدا   زیرا تمـایزات و ترجیحـات اخالقـی در مـورد اف    ؛ نظر این مکتب اصالً شر وجود ندارد

  خیر است.، صادق نیست. خدا هر کاري که انجام دهد
دارند  و اظهار می اند فلسفه یونانی ایده خدا را با ایده خیر یکی گرفتهتأثیر  مکتب دیگري تحت

نه تنها او وظیفه دارد کار خوب انجام دهد که براي او انجام کار بد محال اسـت.  ، که بنابر ذات خدا
هـاي   و خیـر و شـر مـا خیـر و شـر اوسـت. ارزش      . ضروري طبیعت اوستانجام کار خیر ذاتی و 

  ی.اند نه نسب  اخالقی مطلق
لوازم و نتایجی در پـی دارد کـه   ، هیچ کدام از این دو نظریه افراطی قابل قبول نیست. دیدگاه نخست

ن ایـن اسـت   آ ۀتنها افراد بسیاري کمی جسارت قبول آن را دارند. امکان اینکه خدا دروغ بگوید، که الزم
خـدا قابـل اعتمـاد    ، گر تمام ادیان اسـت. در ایـن فـرض    اعتبار انسانی صرف دارند، ویران که خیر و شر

خیـر   ةکنند تنهایی تعیین وحی به چنانچههیچ دلیلی براي اطاعت از او وجود ندارد. وانگهی، . نخواهد بود
احکام اخالقـی  ، ینش را انتخاب کندمقابل فرام ۀاگر خدا نقط، در نتیجه، باشدو درست و نادرست  و شر

عکس. در پایان، اگر خوبی و بدي توسـط اراده خـدا    هخواهد شد و ب ما هم تغییر خواهد کرد. خیر و شر
یـن  بطـالن ا تصوري از خوبی و بدي نخواهند داشت، اما ، کسانی که به وحی اعتقاد ندارند، تعیین گردند

  مطلب آشکار است.  
داند نیز نادرسـت اسـت.    را به واسطه طبیعتش مجبور به انجام خیر میکه خدا ، اما دیدگاه دیگر

قـدرت مطلقـه خـدا را محـدود و     ، تواند کـار بـد انجـام دهـد     نخست آنکه، این گفته که خدا نمی
پس ، برد. اگر خدا به یک نوع جبر و ضرورت درونی مجبور به انجام کار خوب است ال میؤسرزی

بایست وجود داشته باشد. این دیدگاه که خـدا   و جهان از ازل می دهدباید همواره این کار را انجام 
زیـرا  ؛ نادرسـت اسـت  ، ها را انجام دهـد  وظیفه دارد کارهاي خوب و مفید و سودمند به حال انسان

که سرزنش و ذم در پی نداشته را ت است. هر عملی راین به واسطه خلط خوب با وجوب و ضرو
. نه خوب اسـت نـه بـد   ، اگر ستایش و مدح به دنبال نداشته باشد. توان عمل خوب نامید می، باشد

عملـی  ، سـتایش باشـد و تـرك آن مالمـت و مـذمت بـه دنبـال نداشـته باشـد          ۀاگر عملی شایسـت 
  است.  انهسخاوتمند
میان آن دو دیدگاه افراطی قرار دارد. خدا قادر به انجام خوبی و بـدي اسـت و تحـت     البصیردیدگاه 

 کنـد.  نه نسبی. خدا هرگز خطا نمـی ، اند  اجباري نیست. مفاهیم درست و نادرست مطلقگونه الزام و  هیچ
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صـورت  خطا معموالً براي رسیدن به هدفی نظیر بـه دسـت آوردن سـود و فایـده یـا رهـایی از آسـیبی        
. بنـابراین،  سـیبی تـرس دارد  آفایده است و نـه از   در پی. خدا وابسته به هیچ چیزي نیست. او نه گیرد می
خوب براي رسیدن به برخی از فوایـد و منـافع بیرونـی     کاردارد. اگر  وانمی يچ چیز او را به انجام کارهی

انجـام نخواهـد   را هیچ کاري اعم از خـوب و بـد   ، بسنده استنفسه و خود خدا که خیر فی، انجام پذیرد
دانـد.   تفـاوت آن دو را مـی  زیرا او با حکمت خود ؛ دهد و نه کار بد ار خوب انجام میکداد. خدا همواره 

نه یک وظیفه. به طـور  ، عمل از سر جود و سخاوت خداست، خلقت عالم و اعطاي حیات به مخلوقات
اجازه وقوع شر و رنـج را   خواهچرا خداي خیر؛ کشاند مفهوم خوبی و بدي ما را به مسئله شر می، طبیعی

آزار را  کودکان معصوم و حیوانات بـی توان درد و رنج و مرگ  ، چگونه میمشخصدر عالم داد؟ به طور 
تحمیل درد تحت شرایط خاصی خیر اسـت و نـه شـر. در    : گوید در پاسخ می یوسف بصیر توجیه کرد؟

ار بـدتر درد و رنجـی را بـر    از کـ روابط و مناسبات انسانی یک شخص براي دفاع از خود یا مانع شـدن  
شود. تحمیل درد نـه   فظ دست بریده میهمچون هنگامی که یک انگشت براي ح، کند دیگري تحمیل می

آنکـه اجـازه   ، نهایـت  . درفقط جایز است، بلکه در مورد کیفر، همچون محکمه عدالت، یک وظیفه است
تر و منافع بیشتر در آینده رواسـت. درد و رنـج    تحمیل و وارد ساختن شر و رنج موقتی براي خیر بزرگ

با توجه به پاداش اخروي بر آنها تحمیل شـده اسـت. در   یا ، اند  یا به خاطر جرایمی است که مرتکب شده
در همـان   و فقط توجیه دومی صادق است. آنها در جهان آخرت پاداش داده خواهنـد شـد  کودکان مورد 
  شوند. والدین آنها به رفتار خوب توصیه می، زمان

کارهـاي خـود    مسـئول در باب عدالت، اراده آزاد و علم قبلی خداست. آیا انسان  ترین مسئله مشکل
پس چگونه این مسئله را با علم مطلق خـدا بایـد آشـتی داد؟ زیـرا او از قبـل      ، گونه است است؟ اگر این

در آخـرین  ، چه کاري انجـام خواهـد داد. آیـا انسـان آزاد اسـت     ، داند که یک شخص در لحظه معین می
  اي تصمیم بگیرد که مخالف با علم خدا باشد.   لحظه به گونه

از آزادي اراده و اختیـار انسـان دفـاع    توان  میبا هزینه کردن از علم مطلق خدا در این صورت، 
ولـی  . علم قبلی خدا حفظ خواهد شـد ، . اگر انسان ناگزیر از عمل بر طبق علم قبلی خدا باشدکرد

گونـه تردیـدي نـدارد.     هـیچ ، در اینکه انسـان آزاد اسـت   البصیرآزادي اراده از دست خواهد رفت. 
، کنـد  ه این نکته است. هنگامی که کسی انگشـتش را بـه خـاطر مـارزدگی قطـع مـی      وجدان ما گوا

با مـوردي کـه انگشـت او طبـق یـک      را داند که این کار را خودش انجام داده است و این مورد  می
گذارد. هر دو عمل از یک نفر صادر شـده   می، تفاوت گردد حکم رسمی و به خاطر اتهامی قطع می

  )Ibid, p. 54.(علم داریم به این نکتهاست و ما 
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بـه انکـار آزادي   ، به انکار علم قبلـی خـدا و از سـوي دیگـر    ، سو که از یک الطرفین مسئله جدلیاین 
زیرا آن یک فـرض صـرف   ؛ ما ناگزیر از پاسخ آن نیستیمو  به اندازه کافی مشکل است، انجامید انسان می

نسان در تقابل علـم قبلـی خـدا باشـد. درسـت      است. ما یک نمونه واقعی سراغ نداریم که نتایج تصمیم ا
عدالتی خدا جهل و وابستگی او را اثبـات   ال که آیا یک مورد واقعی از بیؤطور که باید پاسخ این س همان

طـور در   دانیم که خدا عاقل و غنی است. همـین  ناپذیري می زیرا ما از طریق براهین ابطال؛ کند رد کنیم می
داند که او در آینده چنـین و چنـان خواهـد کـرد و ایـن       چه خدا میگراست،  انسان آزاد :گوییم اینجا می

جهل خدا اثبات یا به علـم تبـدیل   ، گردد من میؤایمانی و ملحدي که م کنیم که در مورد بی گفته را رد می
کـه بـا ارسـال     باید ،خواهد گشت. خلقت خدا عمل از سر لطف است. اما همین که این کار را انجام داد

ابـزار   را پیامبران به راه درست هدایت کند. اوامر و نواهی هرگز نباید با عقل مخالف باشد. ما بایـد اوامـر  
، بدانیم. اگر آنهـا ایـن مبنـاي عقلـی را نداشـته باشـند       گرثیرات ویرانأت در برابر مانعیهدایت و نواهی را 

ن فرض که خـدا عقـل را بـراي شـناخت خـودش و      نخواهیم یافت. با ایرا در به انسانعلت فرمان خدا 
انـد تـا ابـد      به کسانی که وي را شناخته و اطاعـت کـرده   ، بایدحقیقت فرستاده است بیانپیامبران را براي 

کار خـوب و بـد هـر دو    در کارنامه خود کسانی که در ثواب و عقاب  و پاداش و به گناهکاران کیفر دهد
 )Ibid, p. 55. (، تعادل به عمل آوردرا دارند

  گيري نتيجه
کننـد   سو، سنت را انکار می اند. از یک ها، اقوال به ظاهر متعارضی را اظهار داشته که گذشت، قرائیمی چنان

کننـد. آنـان تنهـا     و از سوي دیگر، برخی از آنها از سنت به عنوان یکی از منابع چهارگانه شناخت یاد می
چراکـه   هـا بـه سـنت مخـالف بودنـد؛      نوع نگـاه حاخـام   در مقام رد مرجعیت سنت حاخامی بودند و با

ها سنت را بـه لحـاظ اعتبـار و وثاقـت همپایـه کتـاب مقـدس و آن را عـاري از خطـا و اشـتباه            حاخام
دانستند و معتقد بودند هـر یهـودي    ها تنها کتاب مقدس را منبع خود می دانستند. در حالی که، قرائیمی می

با گفته تمـام یهودیـان ناسـازگار باشـد.      هرچندمقدس داشته باشد،  باید برداشت خاص خود را از کتاب
سو، بر وجوب استدالل و نظر و نیز استقالل عقل آدمـی بـه تبـع معتزلـه تأکیـد بسـیار        ها از یک قرائیمی

داشتند و از سوي دیگر، با تمسک به معناي ظاهري کتاب مقـدس احکـام سـخیف و نـامعقولی را بیـان      
تمسک آنان به معناي ظاهري کتاب مقدس یک نوع جزمیت را در پی داشـت و از   سو، کردند. از یک می

زدنـد.   گري را دامـن مـی   گونه مرجعیت بیرونی نوعی اباحیهر سوي دیگر، با تجویز تفسیر به رأي و رد
 گشت. حتی در مواردي نگرش پلورالیستی از سخنان آنان مستفاد می
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1. Baa lei ha-Mikra 

2 . people of the scriptures 

3 . sevel ha-yerushan 
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