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 چكیده

ها به اين بحث و رو اديان مختلف و متفكران آنتوان در نهاد آدمي مشاهده كرد. از اينرزوی جاودانگي را ميآ

به سبب تعلق خاطر عميق به دين يهود، سعي كرده  ميمونابن اند. فيلسوف بزرگ يهودیتبيين آن اهتمام داشته

است مباحث خود را به نحوی مطابق با كتب مقدس و باور جامعه خود بيان كند وی معتقد به سه مرحله اساسي در 

بحث معاد شده است: دوره مسيحا، رستاخيز و عالَم آخرت. از نظر وی جاودانگي، مختص به جهان آخرت است و 

توان جاودانه شد. اسپينوزا ـ به دستورات و تعاليم كتاب مقدس و پرهيزكاری پيشه كردن ميفقط با عمل كردن 

عشق »ميمون سعادت نهايي را رسيدن به جاودانگي دانسته كه از طريق ابن فيلسوف ديگر يهودی ـ نيز همانند

 عاقالنه بتواند كه رسدمي رحلهم اين به زماني گردد. از نظر او انسانحاصل مي «غيرقابل تغيير و ابدی به خداوند

و  با عشق ديگران اعتناييبي و اهانت و خشم و قدرت به در نتيجه نسبت و شود چيره خود و عواطف بر شهوات

گردد. تفاوت اين دو كمال اليق خود رسيده و جاودان مي به و بدين ترتيب است كه آدمي دهد پاسخ كرامت

گشتن كه فيضي از عقل فعال است، « عقل بالفعل»د است به واسطه ميمون معتقابن فيلسوف در اين است كه

 داند.توان جاودانه شد و اسپينوزا جاودانگي را به واسطه كسب تصورات تام ميمي

 .جاودانگي، نفس، عقل مفارق، عقل فعال، تصورات تام، عالم آخرت هاي كلیدي:واژه
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 مقدمه

« مرگ»داند كه بايد بميرد؛ اما آيا با انساني به يقين ميهای دائمي آدمي است و هر رگ يكي از دغدغهم

رسد يا بعد از مرگ و در دنيايي ديگر جاودانه خواهد ماند. اديان آسماني بـه جـاودانگي   آدمي به پايان مي

رو تمامي پيروان اين اديان به زندگي اخروی باور دارند؛ لذا اعتقاد به جاودانگي اند و از اينآدمي وعده داده

ترين آرزوها و اميدهای انسان دانست. فيلسوفان متدين عموماً با اعتقاد به وجـود   توان يكي از بزرگرا مي

 اند.در آدمي ـ هر يک بر مبنای تفكّر خاصِ خويش ـ تبييني برای جاودانگي آن بيان كرده« نفس»

علت اختالف نظر  ترينديدگاه يهود در خصوص حيات پس از مرگ، بسيار مبهم و پيچيده است. مهم

و پيدايش باورهای مختلف در ميان يهود، عدم تبيين شفاف بحث عالم آخرت در پنج كتاب تورات اسـت  

اين عدم شفافيت موجب سردرگمي و اختالف علمای يهود در فهم و تبيين مباحث مربوط به معـاد شـده   

بقـای نفـس و انكـار حضـور در     (. دامنه اختالف ديدگاه يهوديان از انكار جدی 132: 1331است)تيواری، 

عالم آخرت تا اهتمام جدی به آن و باور عميق به بقای انسان و حضـور در عـالم داوری نهـايي گسـترده     

ميمون و اسپينوزا به سبب عالقه و وابستگي به دين، سعي كردند بحث خود در خصوص فرجام ابن است.

ايج مردم جامعه خود تعارض آشكار نداشته و بـه  انسان را به نحوی مطرح كنند تا با مباحث ديني و باور ر

 اختالفات و بيشتر منجر نگردد.

استفاده كرده « روح»و يا « نفس»های ميمون در اشاره به آنچه در مقابل بدن قرار دارد، از عنوانابن

تر اسـت. هـر دو معتقدنـد از    نزديک« nous»كه به كلمه يوناني « ذهن»و اسپينوزا از اصطالح دكارتي 

 رسـد. بـا ايـن تفـاوت كـه     ميان قوای متعدد نفس، تنها قوه عقالني به شرط تكامل، بـه جـاودانگي مـي   

ميمون ـ تحت  تأثير فيلسوفان مسلمان ـ با استفاده از آموزه عقل فعـال بـه تبيـين جـاودانگي آدمـي        ابن

 كند. از سوی ديگـر ن ميدر آدمي، جاودانگي را تبيي« تصورات  تام»پرداخته ولي اسپينوزا از طريق باور به 

ميمون راه رسيدن به جاودانگي را عمل به دستورات ديني دانسته و اسپينوزا كسب علم و تصورات تام ابن

را راه وصول به كمال و جاودانگي دانسته است و از ديدگاه هر دو جاودانگي در همين عالم قابل دسترسي 

ميمون و اسپينوزا در ابن خصوص آخرت به تبيين ديدگاهبه ديدگاه يهود در  است. در اين پژوهش با اشاره

اين خصوص پرداخته و با توجه به مباني اين دو فيلسوف يهودی، بـه تبيـين ديـدگاه آن دو در خصـوص     

 جاودانگي و نحوه اكتساب خواهيم پرداخت.

 خرت از دیدگاه یهودآ

به جاودانگي است. در ديـن يهـود،   كي از باورهای مهم اديان ابراهيمي، بحث از آخرت و رسيدن انسان ي

های متعددی در اين خصوص بـه ههـور   خصوصاً ميان يهوديان قديم، اين باور عموميت نداشته و ديدگاه

رسيده و با مرور زمان دچار تحوالت زيادی شده است. يهوديان باستان به رستاخيز باور نداشتند ولي پس 
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ا عقيده به جاودانگي قوم و قيام مسيحا پيوند خورده و اعتقاد از بازگشت از بابل، اعتقاد به جاودانگي روح ب

 به رستاخيز مردگان را پديد آورده است.

ترين علت اختالف نظر يهود در خصوص عالم آخرت و پيدايش باورهای مختلـف، عـدم تبيـين    مهم

مگـر يكـد دو    باشد. در اين كتب تقريباً ذكرى از قيامت نيستمي 1توراتشفاف اين بحث در پنج كتاب 

در كتـاب  »دارد: بيـان مـي   يهوديـت . هرتزبرگ در اين خصوص در كتـاب   1:18اشاره مبهم، مثالً تثنيه 

شود. در آنجا اصل بهشت و دوزخ وجود نـدارد  ی زندگي انسان به همين دنيا خالصه ميمقدس، محدوده

(. 132: 1331تيـواری،  «).دخـور و فقط مفهوم رو به گسترش رستاخيز نهايي مرده در قيامت، به چشم مي

اين عدم شفافيت موجب شده است علمای يهود در فهم و تبيين مباحث مربوط به آن دچار سـردرگمي و  

اختالف شده و در نتيجه نظرات غير دقيقي در خصوص عبارات و اصطالحات مربوط به عالم آخرت ارائه 

ده است كه دامنه آن از انكار جدی بقـای  كرده و به دنبال آن نظرات مختلفي در ميان آنان به ههور رسي

نفس و انكار حضور در عالم آخرت تا اهتمام جدی به آن و باور عميق به بقای انسـان و حضـور در عـالم    

های روحانيون يهودی بـه صـورت تركيبـي و    داوری نهايي، گسترده است. اين دو ديدگاه در اغلب نوشته

های يهوديان در مورد زندگي پس از همين اساس ايده ؛ بر(Spitz, 2009: 35)شودمغشوش ارائه مي

 (.132: 1331مرگ چندان روشن نبوده و مبهم و مغشوش است)تيواری، 

 اسپینوزا میمون وابن عالم آخرت و دیدگاه

ميمون به سبب تعلق خاطر عميق به دين يهود، بحث معاد و باور بـه جـاودانگي را بـه عنـوان اصـل      بنا

منكر آن را كافر و غير يهودی دانسته است. وی سعي كرده اسـت مباحـث خـود را    اساسي دين دانسته و 

ميمـون بـه سـه دوره    ابـن  مطابق با كتب مقدس و باور جامعه يهود بيان كند؛ لذا در بحث فرجام شناسي

 -حدود چهارصد تا پانصد سـال بعـد   -متفاوت اشاره داشته است كه عبارتند از دوره مسيحا و به دنبال آن

رستاخيز و آماده سازی زمينه الزم برای مرحله سوم يعني عالم آخرت. وی ضمن تمايز ميان مراحل  وقوع

مختلف معاد شناختي، جاودانگي را مختص به جهـان آخـرت دانسـته كـه در ايـن عـالم روحـاني، ارواح        

بـه دنبـال آن   زندگي كه »كنند؛ لذا نيكوكاران حاضرشده و به سبب فعليتشان، به طور جاودان بقا پيدا مي

. وی اهميـت  (Maimonides, 1985: 220) «مرگي نيست، عبارت است از زندگي در جهان آينده

ركـن  »و « اصـل بـزرگ  »بسياری به جهان آخرت و نائل شدن به جاودانگي قائل شده و از آن با عنوان 

دشـوار   . در اين ديدگاه راه يافتن به اين اصـل، امـری  (Nadler, 2001: 64) ياد كرده است« قانون

نبوده و دليل آن مرتبط بودن اين مباحث با بحث ايمان به خـدا اسـت كـه ايـن ايمـان، مـا را بـه اصـل         

 (Nadler, 2001: 81). سازدجاودانگي روح رهنمون مي

ميمون خود را متعهد به ديـن نشـان   ابن ديگر فيلسوف مورد بحث ما باروخ اسپينوزا، نه تنها به اندازه

تقادات تندی نيز مطرح كرده است؛ لذا وی در تبيين ديدگاه خود، به جای تـالش در  نداده بلكه چه بسا ان
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هـا، تنهـا   تبيين فرجام شناسي ديني )دوره مسيحا، رستاخيز و عالم آخرت( و تطبيق دادن نظرات خود با آن

 به تبيين بحث جاودانگي بسنده كرده است.

 معاني نفس، روح و ذهن 

 میمونابن دیدگاهلف. معاني روح و نفس از ا

داند كه به معاني متعددی به كار كلمه روح را اسم را مشتركي مي داللة الحائرينميمون در كتاب ابن

كند: روح به معني هوا آمده است كه يكي از عناصر اربعه رود، وی به پنج مورد از اين معاني اشاره ميمي

ه است؛ روح به معني روح حيواني؛ كه همان روح دمد و همچنين اسم باد وزندباشد، روحي كه خدا ميمي

شود و به سوی خدايي ماند و فاسد نميحيات است؛ روح به معني شيئي كه بعد از مرگ از انسان باقي مي

شود و به واسطه گردد؛ روح به معنای فيض عقلي الهي كه به پيامبران افاضه ميكه آن را بخشيده بازمي

(. از سوی ديگر از ديدگاه 11: 1131ميمون، به معنای غرض و اراده)ابن كنند؛ روحآن ادعای نبوت مي

كاررفته است كه وی به پنج معني اشاره داشته است)ابن نيز به معاني متعددی به« نفس»وی كلمه 

دارد، متوجه بيان مي« روح»و « نفس»ميمون برای ابن (. با دقت در معاني متعددی كه13: 1131ميمون، 

كارگيری صحيح اين وی تمايز خاصي ميان نفس و روح قائل نبوده، ولي با اين حال در به شويم كهمي

 ها تأكيد دارد.واژه

خـود ايـن    -لهله، نزوعيّه و عاقياسه، متخاذيه، حسقوای غ -تهسس را دارای پنج قوه دانون نفميمابن

بـاط بـا   م است كه به سبب ارتماني حاكن جسقوانيها اند كه به برخي از آنيم شدهقوا نيز به دو قسم تقس

م است ماني حاكجسن غيروند؛ و به برخي ديگر قوانيشای جسم، فاني ميجسم و عدم جدايي از آن، با فن

سم، فاني نشده و بـه حيـات خـود    تواند پس از فنای جقالل از بدن، ميادی بودن و استكه به سبب غيرم

م از قوای نفـس  مودی خود، به دو قسوراتي و تلالحات تطبر اساس ديدگاه ديني و اصدهد. وی ه ميادام

 Mishneh Torah, ‘Hilchot Yesodei) كــرده ارهاشــ« شنفــ»و « امهنشــ»اوين بــا عنــ

Hatorah’, 4: 8–9)       و « مـاده »و در آثاری كه به شيوه حكما و فالسـفه تـأليف كـرده بـا عنـاوين

( neshamah) نشـامه  -هشت فصلدر كتاب  –م ياد كرده است. از ديدگاه ویاز آن دو قس« صورت»

شود كه به بدن تحرک و جان بخشيده و امور مادی و جسماني همانند گوارش، دفع و قوايي را شامل مي

 (Nadler, 2001: 71) كننـد توليدمثل؛ اين نفس، احساس و ادراک بدني را به عهده دارد را اداره مي

شود. از امه هم متوقف ميط با بدن بوده و فنای بدن، هستي و وجود نشاين قسم از نفس ذاتاً و فعالً مرتب

تقل از بـدن  ( كـه مسـ  nephesh) داند با عنوان نفشسوی ديگر وی نفس را دارای بخش عقالني مي

ه به شيوه حكمـا  وی همچنين در آثاری ك (Idem: 72) شودش قطع نميبوده و با فنای بدن حيات نف

نفـس هـر   »دارد: دانسته و در تعريف نفس بيـان مـي  « صورت»را همان « نشامه»و فالسفه تأليف كرده 

و معتقد است كه ايـن صـورت، نبايـد بـا     « شده است.جسم عبارت است از صورتي كه به وسيله خدا داده
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باتي و حيواني كه كاركرد های ساده نشكل هاهری بدن اشتباه گرفته شود؛ و همچنين آن همانند صورت

 .(Idem: 70) كند نيستموجودات غير انسان را تبيين مي

 از دیدگاه اسپینوزا« mind»و ذهن « Soul»ب( نفس 

نـوس  »و « خاص نفس -پسوخه » -خوريم ر فلسفه يوناني در خصوص نفس به دو لغت متفاوت برميد

)ژان  برندی بسيار نزديک به هم به كار ميكه غالب اوقات اين دو لفظ را به معنا -«خاص روح و ذهن -

 (.110: 1310وال، 

يونانيان و انديشمندان قرن هفدهم برای اشاره به چيـزی كـه در مقابـل بـدن مطـرح بـود از كلمـه        

«Soul »كردند، اما در مباحث جديـد از كلمـه   استفاده مي«mind »     كـه بـه كلمـه يونـاني«nous »

، جديد اسـت و صـرفاً در مقابـل بـدن مطـرح      «ذهن»راين اصطالح شود؛ بنابتر است استفاده مينزديک

يـا  « فعليـت نخسـتين  )»(. دكارت در فلسفه خود از نفس به معنای ارسـطويي  1: 1338)اكبری،  باشدمي

گويد: پس بايد به نظريه دكارتي يعني نفس به معنای ذهن گذر كرده. دكارت مي«( صورت اصلي انسان»

كه فقط بر مبدأ انديشه در ما اطالق پذير باشد؛ و من برای پرهيز از ابهـام،   اين اصطالح را چنان بفهميم

ام چرا كه ذهن را نـه همچـون بخشـي از    برده كار را به« ذهن»اصطالح « نفس»االمكان به جای حتي

 (.313: 1311)به نقل از شهر آييني،  گيرمنفس، بلكه به منزله نفس انديشنده در تماميتش در نظر مي

 و حيواني نباتي نفس تعريف ساير نفوس اعم از و به است تعريف كرده را انساني نفس فقط ااسپينوز

( از سوی ديگر وی به مسائل مربوط به ماهيت نفس هـي  تـوجهي نشـان    31: 1311)اكوان،  پردازدنمي

ازجملـه   (. در فلسفه اسپينوزا، نفس از طريق تعـداد معينـي از كاركردهـا   18: 1318)پاركينسون،  دهدنمي

شود؛ كـه بخشـي از   تغذی، نمو، احساس، تخيل، حافظه، آگاهي، اراده، عقل يا ترجيحاً فاهمه شناخته مي

اين كاركردها چون تغذی و نمو مشترک ميان انسان و حيوان و گياهان است كه اسپينوزا خود را چنـدان  

، تخيل، حافظه، آگاهي اراده و كند، بلكه وی خود را محدود به كاركردهايي چون احساسها نميدرگير آن

)ولفسون،  شودبحث مي« ذهن يا نفس انساني»كرد كه مختص انسان است و در تحت اصطالح عقل مي

باشـد كـه بـا    كند منظورش بعد عقالنـي آن مـي  (؛ بنابراين اسپينوزا وقتي از نفس صحبت مي31: 1381

 كند.عنوان ذهن از آن ياد مي

 اسپینوزانفس، تصور و تفكر از دیدگاه 

( و در كتاب اخـالق بـه تعريـف    111: 1310)ژان وال، سپينوزا همانند ارسطو نفس را صورت بدن دانستها

نخستين شيء ای كه مقوم وجود بالفعل نفس انساني اسـت همـان تصـور شـيء     »دارد: پرداخته بيان مي

نفـس  »متنـاهي لـذا    ( اما تصور موجود و12: 1311)اسپينوزا،  «جزئي )بدن( است كه بالفعل موجود است

 «شودعبارت است از تصور كه در موجودات متفكر، از واقعيت اشيايي كه در طبيعت وجود دارند ناشي مي

(Spinoza, 1941: 136)ای از قدرت نامتناهي تفكر است و متعلقي كه . بنا به گفته او، ذهن ما پاره
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با توجـه بـه مطالـب مـذكور،      (31: 1311اين ذهن تصور آن است، چيزی جز بدن انسان نيست. )هريس،

( 18: 1318انـد )پاركينسـون،   نفس انسان، صرفاً شماری از تصورات است كه به نحو خاصي نظـام يافتـه  

صورتي عقلي است كه ذهن، به دليل آنكه يک شيء متفكـر اسـت، آن را شـكل    « تصور»مقصود وی از 

، زيـرا واژه  «صـورت حسـي  »نـه   و« صـورت عقلـي  »گويم دهد: من ميدهد. وی همچنين ادامه ميمي

كـه واژه  كند بر اينكه ذهن نسبت به متعلق خود منفعل است، در صـورتي  صورت حسي هاهراً داللت مي

آيـد فكـر   (. از تعريف مذكور چنين برمي31: 1311همان، كند )از فعاليت آن حكايت مي« صورت عقلي»

از تصورات است و چيـزی غيـر از   كردن و تشكيل تصور يكي است، زيرا در نظر وی نفس صرفاً شماری 

 (.12: 1318ن، هماها نيست )آن

 سعادت انسان در تكامل و رسیدن به جاودانگي

ميمون در تأكيد بر ايـن  ابن دمي همواره در پي كسب كمال برتر و رسيدن به بقا و جاودانگي بوده است.آ

ميمـون،  )ابـن « فس و كمال بـدن هدف و غرض تمامي شريعت دو چيز است، كمال ن»دارد: امر بيان مي

كنـد كـه   (. وی با استناد به نظر فيلسوفان مختلف، به چهـار نـوع كمـال انسـاني اشـاره مـي      232: 1131

ها در خصوص مال است، نوع دوم با جسم انسان ارتباط دارد. نوع سوم كمال كـه بـا خـود    ترين آنپست

ترين نوع كمال و كمال حقيقي انسـان  را عالي انسان ارتباط دارد، همان كمال اخالقي است؛ و نوع چهارم

دانسته كه مختص به او بوده و به واسطه آن وی به فنا ناپذيری رسيده و انسان به معنای واقعي خوانـده  

 (333 -332: 1131ميمون، شود. )ابنمي

چـون شـناخت خداونـد    « ماند مگر شناخت خالق جهانچيزی به طور ابدی باقي نمي»توضيح اينكه 

ميمون، تنها عشق الهي است كه بـرای هميشـه در   ابن شود و از ديدگاهجر به عشق و محبت به او ميمن

باشد. وی كسب اين عشق را به كوشش مداوم انسان در حد توان و رها كـردن هـر   دل انسان ماندني مي

ا تالشي با چيز ديگر غير خدا مبتني دانسته و معتقد است اين عشق و محبت به دست آمدني نيست مگر ب

رو مقصـود اصـلي   . از ايـن (Maimonides’, 2010: 48)تمام دل، با تمام جـان و بـا تمـام تـوان     

ميمون، رسيدن به جهان آخرت و كسب جاودانگي است كه به سـبب  ابن 1های هالخاييها و نوشتهبحث

از آن، تكامل عقالني و اكتساب وجود روحاني محـض بـه دسـت     ترمندی از زندگاني اخالقي و مهمبهره

ها بيان شده كه تكامل واقعي انسان در تكامل عقلي؛ يعني . در هالخه(Nadler, 2001: 75)آيد مي

 .(Maimonides’, 2010: 49)است « اكتساب فضايل عقالني»همان 

به جاودانگي دست يابند الزم است كه تمامي قوای خود را مطيـع   هابر اين اساس برای اينكه انسان

 آووتعقل كرده و عقل را نيز متمركز شناخت خـدا كنـد. وی در بخـش پـنجم مقدمـه خـود بـر رسـاله         

(Avot)3 وهيفه انسان اين است كه تمامي قوای نفس خود را مطيع عقلش بگرداند. او بايـد  »نويسد: مي

سوی يک هدف ثابت نگه دارد، يعني دستيابي به شناخت خدا تا آن حد كـه   چشم عقل خود را همواره به

 (Quoted from Dobbs, 2009: 56) «.پذير استبرای انسان فاني امكان
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عشـق  »ميمون سعادت نهايي را رسيدن به جـاودانگي دانسـته كـه از طريـق     اسپينوزا نيز همانند ابن

 عقالني گردد. وی ضمن باور به تأثير عشقحاصل مي  (EVP 16)2«غيرقابل تغيير و ابدی به خداوند

 رسـد مي مرحله اين به زماني انسان انسان و رسيدن وی به جاودانگي، معتقد است در سعادت خداوند به

 بـه  در نتيجـه نسـبت   و شود چيره خود و عواطف بر شهوات عاقالنه كه دهد پرورش را طوری خود كه

 و بدين ترتيب است كه آدمـي  دهد پاسخ و كرامت با عشق ديگران اعتناييبي و اهانت و خشم و قدرت

(. در واقع، ميزان وصول انسان به سعادت و نائل شدن به 21: 1311)اكوان،  .رسدكمال اليق خود مي به

جاودانگي، بر ميزان غلبه وی بر شهوات و پيشه كردن كرامت مبتني است؛ بنابراين مرتبه آدمياني كـه در  

 :Nadler, 2001) گيـرد. رند، توسط تقوای فرد در طول عمرش تحت تأثير قرار مـي ابديت حضور دا

122) 

 جاودانگي و فنا: پاداش نیكوكاران و جزاي شریران

ها توفيق سهيم شدن در جهان آتي را پيـدا كـرده و   ميمون برخي از انسانشاره شد كه از ديدگاه ابنا

برابر اين ديدگاه، جهان آخرت فقـط  »دست خواهند داد. برخي ديگر از آن محروم شده و حيات خود را از 

به نيكان و پرهيزكاران تعلق دارد و آنان در آن جهان، همواره در كنار فرشتگانش خواهند بـود و از تمـام   

های شرير، پس از مـرگ، بـرای هميشـه نـابود     ها بهره خواهند برد. از سوی ديگر انسانلذايذ و شادماني

 (132: 1331)به نقل از تيواری،   5Teshvah (Hilkhot, (.8«خواهد شد.

 الف. پاداش نیكوكاران

دارد كـه آن دسـته از   رسد، بيان ميميمون در طي آثار متعدد خود در تبيين پاداشي كه به يهوديان ميبنا

، عالوه بر پـاداش  انديهودياني كه به دستورات و تعاليم كتاب مقدس عمل كرده و پرهيزكاری پيشه كرده

مندی از جهان آخرت اطاعـت از دسـتورات   گردند، لذا شرط بهرهمند ميدنيوی، از پاداش اخروی هم بهره

و در صـورت عمـل بـه ايـن      (Maimonides’, 2010: 42)تورات و عمل نيک انجام دادن است 

اسـت از عـدم قطـع     كند كه عبـارت شرط، فرد شايستگي برای دريافت برترين پاداش اخروی را پيدا مي

بيـان   8ميشنا تـورا ميمون در ابن باشد؛ لذاحيات به واسطه مرگ و اخذ جواز ادامه حيات در عالم ديگر مي

شود، زندگي پس از مرگ او را در عالم بعـدی تشـكيل   عمل نيكي كه برای درستكار ذخيره مي»دارد: مي

 ,Hilkhot)« در آن وجـود نـدارد   دهد، حياتي كه مرگي همراه آن نيست و جهان خيری كه شـری مي

Teshvah:8)  ،شود و نفس برای هميشه با خداوند خالق همراه مي(؛ لذا 132: 1331)به نقل از تيواری

شود و بدين شيوه نيكي و نشيني متعالي، در اين شكوه و عظمت واال سهيم ميبا به دست آوردن اين هم

 (Maimonides, 1972: 412)شود. نائل مي خوشي نهايي را به دست آورده و به هدف غايي خود

هـا بـرای   گي يـافتن آن شده است كه: پاداش نيكوكاران عبارت است شايست و به همين خاطر است گفته



  51، شماره مسلسل 31، پاییز و زمستان 8دانشگاه تبریز، سال  های فلسفيپژوهشنشریة      110

Teshubah VIII, 7 HaHazaka Yad ,باشد )اد ميمندی از اين حالت شي و بهرهدريافت خوش

i.).(Cohen, 1927: 231) 

 ب. جزاي شریران

شـوند،  كه نيكوكاران بهره كارهای نيک خود را دريافت كـرده و بـه سـعادت ابـدی نائـل مـي       طورمانه

های شرور نيز نتيجه عمل خود را دريافت كرده و جزای عصيان خود را تحمل خواهند كرد. كساني انسان

يار های آن پيروی نكرده و ضمن عصيان، به شرارت بپردازند، سرنوشـت بسـ  كه از احكام تورات و فرمان

تنها به واسطه اين گناهان، در زندگي زمينـي خـود مسـتوجب    تيره و ماللت باری خواهند داشت. چون نه

عبارت است  ها را خواهد گرفت و آنتحمل عذاب الهي خواهند شد، بلكه سرنوشت بدتر ديگری دامن آن

هماننـد   شدنشـان  هـا و فنـا  از عدم دريافت جواز ورود به عالم آخرت و در نتيجه قطـع شـدن حيـات آن   

 حيوانات چهارپا.

شايستگي حيات ابدی را از دست بدهند »ها بنابراين نتيجه عدم اطاعت و شرارت اين است كه انسان

ای اسـت  و با مرگ خود كامالً از بين بروند. كسي كه استحقاق چنين حياتي را نداشته باشد، وجود مـرده 

ت خود همانند حيوانات از حيات ديگـر محـروم شـده و    كه هرگز زندگي نخواهد كرد؛ بلكه به دليل شرار

هـا  ترين مجازات شريران اسـت كـه آن  . اين مهم(Maimonides’, 2010: 37)« نابود خواهد شد

هـايي كـه شايسـتگي ايـن     ميرند. آنشده و ميها قطعشايستگي حالت برتر زندگي را نداشته و حيات آن

ها به خاطر ند بدون اينكه بتواند دوباره به زندگي بازگردند. آندهكنند، به مرگ تن ميزندگي را پيدا نمي

. بـر  (Maimonides, 1972: 412)شـوند شرارت خود، قطع حيات شده و مانند چهارپايان نابود مي

كسب كند و از رسيدن به  تواندميمون افراد شرير شايستگي و لياقت بقا را نميابن همين اساس از ديدگاه

مجازات افـراد  »در اين خصوص بيان شده است:  هالخوتگردند. در جهان آخرت محروم شده و فاني مي

شرير آن است كه آنان لياقت زندگي پس از مرگ را نخواهند داشت و با مرگشان نـابود خواهنـد گشـت.    

نخواهد كرد، بلكه در شرارت خود ای است كه هرگز زندگي كسي كه شايسته زندگي اخروی نيست، مرده

 (.132: 1331تيواری، «)ور شده و همانند حيوان، هالک خواهد شدغوطه

داند. بلكه از قيد و شرط نميميمون محروميت گناهكاران از جهان آتي را بيالزم به توضيح است ابن

ولي اگـر ايـن فـرد، از    ديدگاه وی اين محروميت به شرطي عملي خواهد بود كه فرد گناهكار توبه نكند. 

گناه خود بازگردد، اگرچه در تمام عمر خود، اصلي از اصول يهوديت را انكار كرده باشد، بـازهم مجـاز بـه    

در تبيين شرط حضور گناهكـاران و  « ميمونابن تعاليم»ورود به جهان آخرت خواهد بود. كوهن در كتاب 

ايـن  »دارد: ميمون بيـان مـي  ابن كرده است كهاستناد « كتاب يد»شروران در جهان آخرت، به مطلبي از 

يک از گناهكاران مذكور در جهان آينده سهيم نخواهند بود زماني كاربرد سخن ما در خصوص اينكه هي 

كـار بميـرد، از فرزنـدان    ها بدون توبه بميرند. ولي اگر او از شرارت و گناه خود بازگردد و توبـه دارد كه آن

چيزی وجود ندارد كه در مقابل توبه ايستادگي كند. حتي اگر فـردی در  ن هي جهان آينده خواهد بود، چو
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طول تمام زندگي خود، يک اصل اساسي دين را انكار كند ولي نهايتاً توبه نمايد، او در جهان آتـي سـهيم   

 .(Cohen, 1927: 232) «خواهد بود

 محرومین از بقا و جاودانگي

تمامي اشرار  1در جهان آخرت عبارتند از: منكرين اصول يهوديتميمون محرومين از حضور ز ديدگاه ابنا

هـا، كسـاني كـه تـورات را انكـار نماينـد،       (، كافران و رافضي1: 13، 1و تمامي منكران خداوند )سَنهدرين

دهنده )مسيح( را انكار كنند، مرتدان از دين هايي كه نجاتهايي كه منكر رستاخيز مردگان هستند، آنآن

انـد،  و رسوم جامعه منحرف شدههايي كه از قبول آداب اند، آنهايي كه باعث گناه مردم شدهيهوديت، آن

شـوند،  هـايي كـه موجـب تـرس جامعـه مـي      شوند، جاسوسان، آنهايي كه گستاخانه مرتكب گناه ميآن

 اتتـور گويد رستاخيز مردگـان توسـط كتـاب    كنند، افترا زنندگان، كسي كه ميهايي كه خونريزی ميآن

گويد تورات آسماني نيست، همچنـين ملحـدان نيـز در جهـان آينـده      تعليم داده نشده است، كسي كه مي

 (Maimonides, 1972: 402)سهيم نخواهند بود. 

 مندي و محرومیت از جاودانگياسپینوزا و بهره

 :Turner, 2007)دانـد  تسـابي مـي  ته و آن را امـری اك ها ندانسي انساناودانگي را ذاتينوزا نيز جسپا

(. وی ميزان توفيق و عدم توفيق در جاودانگي را مبتني بر ميزان عشق به خدا و تقوا پيشه كردن و 424

غلبه بر شهوات و برخورد كريمانه با ديگران دانسته است. با توجه به اينكه وی بخش باقي نفس را فقـط  

، لذا معتقد است تالش برای افزايش داندمي« تصورات ذات بدن»به همراه « تصورات تام»بخش حاوی 

؛ لـذا  (Nadler, 2002: 237)ذخيره از تصورات تام، تالش برای افزايش شركت در جاودانگي است 

كسي كه ذهن او تا حد زيادی با تصورات تام تشكيل يافته، در مقايسه با كسي كه ذهن او تا حد زيـادی  

 كند.ت شركت ميبا تصورات ناقص تشكيل يافته، به طور كامل در ابدي

 نحوه اكتساب جاودانگي

گـردد. چنـين   وديت و عمل به فرامين الهي، صـاحب صـورت الهـي مـي    مون، انسان با عبميز ديدگاه ابنا

 ,Nadler)گـذارد  تواند در معرض فسـادی باشـد كـه در مـاده اثـر مـي      صورتي، غيرمادی است و نمي

است كه تداوم حيات نفس انسان نيز شبيه  . اين شباهت ميان خالق و مخلوق موجب شده(72 :2001

تـداوم حيـات   »دارد: بيان مي (Helek)01ميمون در اين خصوص در مقدمهابن به حيات خالق باشد و لذا

او باد، كسي كه علت تداوم حيـات آن اسـت از    پايان است همانند ادامه حيات خالق. ستايش برنفس، بي

شـده اسـت. ايـن    های اوليه توصـيف طور كه در فلسفهد، همانكناين حيث كه آن )نفس( او را ادراک مي

مقايســه نيســت و هــي  لــذتي هــم شــبيه آن  ســعادت بزرگــي اســت كــه هــي  ســعادتي بــا آن قابــل 

 .(Hartman, 2001:79)«نيست
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صـور  ش متاوت بـراي ت متفـ ان به عنوان امری است كه دو نـوع سرنوشـ  پينوزا نفس انساز ديدگاه اس

يده ت ديگر به بقا رساس سرنوشرود و بر اسرنوشت، آدمي فنا شده و از بين مياس يک سباشد. بر اسمي

حـد  م شـدن، نيازمنـد مت  فهتن و قابلتقد است نفس انسان برای وجود يافنوزا معگردد. اسپيو جاودانه مي

ا بدني كه تصور آن است، واند يا بتنفس مي»گر يا بدن است و يا خدا: شدن با امر ديگر است. اين امرِ دي

 (Nadler, 2001: 109) «فهـم اسـت.  ها نه وجود دارد و نه قابلمتحد شود و يا با خدا كه بدون آن

شـود، سرنوشـتي كـامالً    شده )بدن يـا خـدا( متحـد    بر اساس اينكه با كدام يک از دو گزينه مطرح نفس

 كند.متفاوت پيدا مي

اگر )نفس( تنها با بدن متحد شود و بدن فاني شود، بنابراين نفس نيز بايد نابود شـود. چـون اگـر آن    

باشد، آن بايد با بدن فاني بشـود؛ و اگـر   بدن را از دست بدهد كه به عنوان اساس عشق و محبت آن مي

تغييـر بـاقي خواهـد     ماند، در مقابل، نفس نيـز بـدون  آن با چيز ديگر متحد شود كه بدون تغيير باقي مي

. در اين صورت نفس با اتحاد بـا خـدا، بخشـي از ايـده نـا محـدودی       (Spinoza, 1941: 136)ماند

؛ و با ايـن اتحـاد، در ثبـات او    (Nadler, 2001: 109)شودشود كه بدون واسطه از خدا ناشي ميمي

 (.Taylor, 1896, 2: 146-7گردد)سهيم شده و جاودانه مي

تواند با تن يگانه شود يا با خدا. اگر تنها با تن يگانه شود، بايـد بـا   بنابراين از ديدگاه اسپينوزا روح مي

ماند، خـود نيـز ناچـار    تن نابود گردد. ولي اگر با چيزی يگانه شود كه تغيير ناپذير است و هميشه باقي مي

نمايد كه با خدا يگانـه شـود: در   ان روی ميبايد تغيير ناپذير گردد و هميشه باقي بماند و اين وضع آن زم

يابـد. نخسـتين   اين حال روح برای دومين بار، در عشق به خدا كه در عين حال شناخت خداست، تولد مي

كنـيم و  تولد روح يگانه شدنش با تن بود؛ و در تولد دوم به جای تأثيرهای تن، تأثير عشق را تجربـه مـي  

 (.33: 1313سم يكي است )ياسپرس، اين تجربه با شناخت آن موضوع بي ج

 تصورات تام واسطه رسیدن به جاودانگي

كسـب كنـيم؛ چـون تصـورات تـام      « تصورات تام»سب توفيق اتحاد با خدا، مستلزم اين است كه ابتدا ك

ها توانيم در طول زندگي آنای از حقايق ابدی كه ما ميچيزی نيستند جز دانش ابدی از چيزها، مجموعه

. بسياری از تصورات تام كه ما (Nadler, 2002: 229)برداری كنيمها بهرهآورده يا از آنرا به دست 

اكنـون در ابـديت   بيشتر ما هم -كنيمدر زندگي دنيوی خود به عنوان سازنده بخشي از ذهنمان كسب مي

، مـان شود كه بسياری از ما پس از مرگ بـدن و پايـان بدعـد ديمومـت    موجب مي –كنيم مي« مشاركت»

(durational aspectباقي بمانيم... آن )تـرين چيزهـای در دسـترس    دهنده نزديـک ها برای ما نشان

انـد و هميشـه   ، دائمـي بـوده  «تصورات تام»شود. چون همه ناميده مي« جاودانگي»باشند كه معموالً مي

هايي از صفت فكر باشند، حالتنهايت خدا نميخواهند بود و چيزی بيش از تصورات نامحدود در عقل بي

 .(Idem:237- 243) هستند
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ها توسـط مـرگ بـدن و اتمـام     شود ابدی هستند، آنكه فرد دارا مي« تصورات تامي»بر اين اساس 

گيرند. به عبارتي ديگر، دانش تامي كه ما وجود موقتي و ديمومي ما يا هر چيز ديگر، تحت تأثير قرار نمي

به واسطه اين  و ذهن انسان (Nadler, 2002: 237) ماست ای از ابديت در ذهنداريم، بيشتر درجه

تصورات تام است كه با ذهن خداوند يكي اسـت و در پرتـو همـان معرفـت اسـت كـه هـر رفتـار آزاد و         

بخش و به لحاظ احساسي و نيز اخالقي و عقلي، تام و تمام خواهد بـود... در  مندانه، كامالً رضايتفضيلت

دان مشغول امور موقتي نيستيم و مصـائب ناماليمـات روزگـار نامسـاعد     اين صورت است كه ما ديگر چن

 (112: 1311كند. )هريس،پريشانمان نمي

 نوع جاودانگي

از مباحثي اختالفي است كه نظرات متعـددی در   -جسماني و يا روحاني بودن آن  -عيين نوع جاودانگيت

هـای  مـوارد متعـددی بـر لـذت     خصوص آن مطرح شده است. با توجه به اينكه در كتب مقدس در طـي 

شده است، لذا عموم متدينان يهود، معتقد به حضور جسـماني و  جسماني پرهيزكاران در عالم آخرت اشاره

دانند. با اين حال فالسفه يهـود  روحاني انسان در جهان آخرت بوده و جاودانگي را جسماني و روحاني مي

هـا از فالسـفه   دستر دليل اين امر را تأثيرپـذيری آن اند كه چاينظرات ديگری در اين خصوص ارائه كرده

های فلسفي يوناني افالطون و ارسـطو بـه   فالسفه يهود، تحت تأثير نظام»دارد: يوناني دانسته و بيان مي

 (.313: 1310« )كردندحيات پس از مرگ بر اساس جاودانگي روح نگاه مي

سينا، وی از فالسفه يونان و فالسفه مسلمان ازجمله فارابي و ابن ميمونابن با عنايت به تأثيرپذيری 

معاد جسماني را قبول نداشته و سخنان كتب مقـدس در خصـوص لذايـذ جسـماني در جهـان آخـرت را       

فهم كردن اين لذايذ برای عوام، از محسوسات اسـتعانت جسـته   داند كه جهت قابلای ميسخنان استعاره

ن مباحث را مرتبط با رستاخيز دانسته كه پس از دوران مسيحا و پيش از جهان است. از سوی ديگر وی اي

رسد با تأكيد بر اين كه آنچه به ابديت مي ميشنا توراميمون در مقدمه تفسير آخرت وقوع خواهد يافت. ابن

 دارد: فقط نفس انساني است و نه جسم وی، بيان مي

های شايسته تهـذيب  و خصلتها نفس را با دانشهدف دين، آن است كه هم»

كند و هم جسم را بر اساس نيازهايش به طور صحيح پرورش دهد. اين باعـث  

هايي عالي مرتبه را در خود بپرورانـد،  شود كه انسانای مطلوب ميايجاد جامعه

هايي كه، هم دارای خصايل عقالني و هم كماالت اخالقي هستند. نفس انسان

« ، مانند فرشـتگان در ابـديت خواهـد زيسـت    )روح( چنين افرادی پس از مرگ

(Maimonides, 1972: 21). 

ميمون در تاييد ديدگاه خود، مبني بر عدم حضور بدن در جهان آتي، تمامي عقالی عالم را شاهد ابن 

 دارد: گرفته و بيان مي
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در جهان آينده، نفس بدون بدن است. اين نظر من اسـت، يـک فـرض معتبـر     

د عاقل كه جهان آينده از نفوس بدون بدن، شبيه فرشتگان همراه با تمامي افرا

 .(220 :1985)« تشكيل يافته است

رسد، مـبهم  ديدگاه اسپينوزا در خصوص مشخص كردن كدام بعد از وجود انسان كه به جاودانگي مي

ـ  و غير روشن بوده لذا انديشمندان بعدی نظری واحدی در اين خصوص ارائه نكرده ت اند. برخي بـا قاطعي

رسـد، برخـي   اند از ديدگاه وی بخشي از بدن به همراه بخشي از نفس به جـاودانگي مـي  تمام معتقد شده

اند اسپينوزا جاودانگي بدن انسان را رد كرده و تنها بخشي از نفـس  ديگر نيز با همان قاطعيت معتقد شده

 اند. د به آثار اسپينوزا استناد كردهداند. هردو گروه از انديشمندان در تبيين و اثبات ديدگاه خورا جاويد مي

دو ايـن اسـت كـه جسـم     بر اساس ديدگاه اول، الزمه باور اسپينوزا به وحدت روح و تن و توازی آن 

يابد؛ لذا بدن انسان از دو امر زمانمند و غير همانند متحد خودش )روح(، از دو بخش فاني و باقي تشكيل 

رود، و بخش غير زمانمند غير فاني بوده و فاني شده و از بين مي مندزمانمند تشكيل يافته كه بخش زمان

دارد: بـدن  در تبيين دو بخش متفاوت بـدن بيـان مـي    اخالقبا استناد به كتاب  تواند باقي بماند. تارنرمي

ماند جوهر بـدن اسـت كـه تحـت     انسان حالتي از امتداد است و مشروط به زمان و مكان. آنچه باقي مي

 .(Turner, 2007: 424) ادراک شده استشكل سرمديت 

كه به موجب آن هـر حالـت از امتـداد     -با توجه به توازی عمومي اسپينوزا بين صفات امتداد و تفكر 

و با توجه به نتيجه آن، توازی خاصي در انسـان   -)هر بدن و هر كيفيت بدن( حالت مطابقي در فكر دارد

واقعي است وجود دارد؛ بنابراين ضرورتاً نفـس انسـاني دو    مابين آنچه از بدن واقعي است و آنچه از نفس

جنبه خواهند داشت. اول، آن جنبه از نفس كه به وجود استمراری بدن مربـوط اسـت؛ و دوم آن جنبـه از    

روح و تـن ايـن    ؛ لذا الزمه وحدت(Nadler, 2002: 230) بدن مربوط استنفس به وجود سرمدی 

بخش باقي و فاني تشكيل يابد... آن بخش از نفس كه مبين وجـود  است كه همانند بدن، نفس نيز از دو 

مانـد؛  شود و بخش ديگر كه مبين جوهر بدن است، بعد از مرگ و فنای بدن باقي ميبدن است، فاني مي

شـود.  شود، بخش حساس و تصوری نفـس بـا بـدن بالفعـل نـابود مـي      و بر همين اساس است گفته مي

 .(Donagan, 1994: 107) مانددی بوده و جاودان باقي ميكه بخش عقالني آن، سرمدرحالي

بر اساس ديدگاه دوم تفسير عادالنه سخنان اسپينوزا اين است كه وی جاودانگي بـدن را رد كـرده و   

كـنم، هرگونـه تفسـير    من فكر مـي »دارد: داند. فالرتون در اين خصوص بيان ميتنها نفس را جاودان مي

دهد و نسبت به بدن ايد به اين منجر شود كه او جاودانگي را به نفس نسبت ميپينوزا بنان اسعادالنه سخ

های خود به عنوان روابط افكـار و  كند و نه از آموزهت پيروی ميكند. وی در اين امر از سنآن را انكار مي

 :Fullerton, 1899)« اهنگ نيستها همگويد با آن آموزهمي اخالقش پنجم اشيا؛ و آنچه او در بخ

تنها از بخش جاودان نه» خود اخالقداقل در كتاب حصفانه اين است بگوييم: اسپينوزا بنابراين من ،(115
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كرده بلكه از استمرار بقای ذهن بـدون ارتبـاط بـا    ماند، صحبت كه پس از مرگ بدن باقي مي ذهن انسان

 .(Donagan, 1994: 98) «بدن نيز صحبت كرده است

 شخصيجاودانگي شخصي یا غیر

يابي بخش عقالني نفس به عالم آخـرت،  ميمون در خصوص جاودانگي نفس و راها عنايت به ديدگاه ابنب

توان گفت ديدگاه وی با جاودانگي شخصي سازگاری ندارد. چون بخشي از نفس كه به جهان آخـرت  مي

ه از نـوع خاصـي از   كند، همان نفسي نيست كه در ابتدای خلقت بدن به او بخشيده شده، بلكـ راه پيدا مي

روح كه وابسته به عقل فعال است برخوردار شـده و بـه خـاطر ايـن برخـورداری، بخـش عقلـي روح، از        

خصوصيتي همچون خصوصيت عقل فعال برخوردار شده و همانند آن هي  خصوصيت شخصـي نخواهـد   

 (Rudavsky, 2010:102) داشت.

بـا  مادی و جسماني دانسته لـذا معتقـد اسـت     ميمون، كثرت و تعدد را در شأن اموراز سوی ديگر ابن

 .(128: 1131تواند مورد قبول واقع گردد)ها، جاودانگي شخصي نميتوجه به وحدت عقول و عدم كثرت آن

در خصوص تبيين نوع جاودانگي، باعـث اخـتالف نظـر جـدی      و اما ابهام و پيچيدگي بحث اسپينوزا

ارائـه شـده    -هر دو با استناد به آثار اسـپينوزا  -انديشمندان بعدی شده به نحوی كه دو نظر كامالً متضاد

اند و بر اساس ديـدگاهي ديگـر، وی   است. بر اساس ديدگاهي وی را معتقد به جاودانگي شخصي دانسته

ه و به جاودانگي غيرشخصي معتقد است. اين اختالف در تاريخ ادامه داشـته  جاودانگي شخصي را رد كرد

. (Nadler, 2001: 105)به نحوی كه تا به امروز اتفاق نظـر در ايـن خصـوص پديـد نيامـده اسـت      

اند، برخي ديگر خلود مورد نظر وی را ای بقای مورد نظر وی را به معنای حسن شهرت گرفتهبنابراين عده

 (131: 1381اند. )ويل دورانت، ستهبقای شخصي دان

توان گفت با در نظر گرفتن در داوری ميان دو ديدگاه ارائه شده در خصوص تبيين نوع جاودانگي، مي

گرايانه وی از جاودانگي، همچنين اتفاق جمع كثيـری از  مجموع سخنان اسپينوزا و با توجه به تبيين عقل

توان گفت تفسير ديدگاه وی به غير شخصـي بـودن   دوم، مي انديشمندان اسپينوزا شناس در تاييد نظريه

ميمـون معتقـد بـه    توان اين نتيجه را گرفت كه اسپينوزا همانند ابنجاودانگي، قرين به صواب بوده و مي

 بقای بخش عقالني نفس بوده و الزمه آن اعتقاد به جاودانگي غير شخصي است.

 گیرينتیجه

دايش باورهای مختلف در خصوص عالم آخـرت در ميـان قـوم    ترين علت اختالف نظر و پيهمم -

است. عوامل متعـددی موجـب تحـول در     توراتيهود، عدم تبيين شفاف اين بحث در پنج كتاب 

باور يهوديانِ اوليه شده از جمله نفوذ افكار اقوام بيگانه، انهدام موجوديـت سياسـي قـوم يهـود و     

 های مقدس بعدی.در كتاب آمدن مباحث مربوط به حيات آخرت و بقای روح
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 كننـد؛ هر دو فيلسوف بر اين باورند كه تنها گروهي از آدميـان، بـه جـاودانگي دسـت پيـدا مـي       -

داند كه به فرامين تورات عمل كرده و از نظر علمي بـه مرتبـه   ميمون اين گروه را كساني ميابن

داند. چنين اتحـادی  ودانگي ميرا موجب جا« اتحاد آدمي با خدا»عقل بالفعل برسند؛ اما اسپينوزا 

پذير شود، امكانيعني حقايق ابدی كه در طول زندگي دنيوی حاصل مي« تصورات تام»با كسب 

 است.

ميمون برخالف ديدگاه سنتي يهود، به صراحت و با قاطعيت تمام بقا و جـاودانگي بـدن را رد   ابن -

ست. در حالي كـه اسـپينوزا سـخن    كرده و آن را منحصر در بعد غيرجسماني بشر)نفس( دانسته ا

اند وی برخي با قاطعيت معتقد شده به همين خاطرروشن و صريحي در اين خصوص ارائه نكرده 

داند؛ ولـي برخـي ديگـر بـا همـان      جاودانگي بدن را رد كرده و تنها بخشي از نفس را جاويد مي

دو، اين است كـه بخشـي از   آن  باور وی به وحدت روح و تن و توازیاند الزمه قاطعيت معتقد شده

 بدن به همراه بخشي از نفس جاويد باشد. 

، معتقد است تنها «بالفعل»و « بالقوه»ميمون با تقسيم قوه عقل به در تبيين قوه جاويد نفس، ابن -

و « منفعـل »كند؛ و اسپينوزا نيز با تقسيم نفس به است كه شايستگي بقا پيدا مي« عقل بالفعل»

را سرمدی دانسته است؛ لذا در هر دو ديدگاه، از قوای متعـدد نفـس   « عقل فعال» ، تنها«فعال»

 تواند با تكامل به جاودانگي برسد.مي« قوه عقالني»تنها 

« تصورات تام»يا « عقل اكتسابي»اعم از  -با توجه به باور هر دو فيلسوف به بقای قوه عقالني  -

افته نفس نظرات متفاوتي بيان شـده اسـت   در مورد شخصي يا غير شخصي بودن بخش بقا ي -

ميمون و هم اسپينوزا معتقد به بقـای بخـش عقالنـي نفـس     توان گفت هم ابنكه در داوری مي

 بوده و الزمه اين اعتقاد، باور به جاودانگي غير شخصي از ديدگاه هر دو فيلسوف است.

معتقدنـد نائـل شـدن بـه ايـن       دانند و نه ذاتي و هر دوهر دو فيلسوف جاودانگي را اكتسابي مي -

شود. بـدين  سعادت مستلزم كسب كماالت است؛ كه به واسطه آن توفيق اتحاد با خدا محقق مي

عقل »به « عقل بالقوه»و همچنين تبديل  توراتميمون با عمل به فرامين نحو كه از ديدگاه ابن

يافتـه و شايسـتگي   به واسطه اكتساب صور و معارف عقالني، قوه عقل انسـان تكامـل   « بالفعل

كه همان دانش ابدی اسـت،  « تصورات تام»كند و از ديدگاه اسپينوزا با كسب جاودانگي پيدا مي

 گردد.اين سعادت حاصل مي

 هانوشتپي

مولف آن را تقريباً همه اهل كتاب  .ترين كتاب مقدس يهوديان استتورات يكي از قديمي .1

. هرچند برخي يهوديان، ازجمله اسپينوزا اين نظر را قبول ندارند. در اين دانندميموسد )ع( 

و يا « قانون»يعني « تورات» ،به همين خاطر بيان شده است وكتاب، احكام و قوانين فراواني 

 (.81 :1312گذاری شده است)توفيقي، نام« شريعت»
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ود، قوانيني كه از تنخ، تلمود شبه مجموعه قوانين شريعت يهود گفته مي (הלכהهالخا)عبری:  .1

 گردد.ها و همچين آداب و رسوم يهوديان ناشي ميو حاخام

ي اصل یهایبنددسته يابه اصول، و است كه « پدر»( به معنای avotدر معنای تلمودی كلمه) .3

 كند.اشاره مي
باشد مي مبتني بر ارجاع رايج پژوهشگران در خصوص كتاب اخالق اسپينوزا اين نحوه ارجاع .2

؛ حرف بعدی به صورت عدد كتاب اخالق اشاره دارد يعني( Ethic)به  Eكه در آن حرف 

كند و شماره به قضيه اشاره ميP (Proposition )حرف رومي به شماره فصل اشاره دارد. 

های ارائه شده ( به تعريفDefinition) D ؛ حرفپس از آن نيز به شماره قضيه اشاره دارد

 dكند و حرف ها اشاره مي( به اصلAxiom) Aه دارد. حرف در كتاب اشار

(demonstration.به اثبات قضيه اشاره دارد ) 
كلمه ای عبری است كه به معاني متعددی به كار رفته از جمله ( Teshvah)كلمه تشوه  .2

باشد. اين كلمه به چهل مي –بازگشت از شر و بازگشت به نيكي و خداوند  –بازگشت 

و كفاره گناهان اشاره دارد كه در اصل ده روز بوده و يهوديان سنتي اين ايام را توسعه  روزتوبه

به معنای  «هالخه تشوه»اند تا تمامي يهوديان با توبه و بازگشت به سعادت برسند؛ و داده

 باشد.قانون و دستورالعمل توبه مي
داختند كه به ميشنای كبير هايي پرتأليف كتاب به يهود دانشمنداندر قرن دوم ميالدی،  .8

است در شش باب و مشتمل بر قريب چهار  یامجموعه« المثند»يعند « مشنا»مشهور شد. 

هزار مسئله از مسائل ديني در تفسير و ترجمه متن تورات. لذا ميشنا شامل فتاوی و احكام 

. ودوح و حواشي علمای آن عصر برن اعصار گذشته و همچنين تأويالت و شاعلما و رباني

كه فهرستي از  نمود تفسير ميشنه يا كتاب السراج )هشت فصل(موسي بن ميمون اقدام به 

( و Mishneh Torahتحت دو عنوان ميشنه تورات ) است كهسيزده اصل ايمان يهودی 

( اين تفسير در 1338:113اند. )حميد، ( شهرت يافتهYad Ha Hazakahيادها هازاكا )

 است. فقهد كتاب ترينو بزرگ نيچهارده جلد بوده مشهورتر

7. The Mishneh Torah (also known as the Yad HaHazaka for its 14 

volumes; "yad" has a numeric value of 14), by Maimonides 

(Rambam; 1135–1204. This work encompasses the full range of 

Talmudic law; it is organized and reformulated in a logical system 

— in 14 books, 83 sections and 1000 chapters — with each halakha 

stated clearly. 
ميمون ضمن تفاوت قائل شدن ميان گناهكاران و منكرين اصول يهوديت، تنها ابن .1

هر يک اگر فرد يهودی، حتي »دارد: انكاركنندگان را محروم از حيات ابدی دانسته و بيان مي

از اين اصول را رد كند، خودش را از طبقه اسرائيل منزوی كرده است. وی اصول يهوديت را 
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او به باشد؛ و وهيفه است نسبت است و قطع كننده شجره مي مانيايانكار كرده و رافضي و ب

  (Yellin, 1903: 93) «نفرت داشته باشيم و وی فنا خواهد شد.
هاى ميشنا پراكنده است، بخش نزيقين بيشتر به اين شگرچه مسائل حقوقد در همه بخ .1

سنهدرين  های متعددی تشكيل يافته است كه رسالهاز رساله اين بخش مباحث پرداخته است.

به جرايم مستوجب اعدام و شيوه اجراى اين ها است كه يكي از اين رساله )محكمه عالد(

 پردازد.ها، شهادت و اثبات جرم مدمجازات، دادگاه

10. The helek (Hebrew ,חלק meaning "portion", plural halakim 

( חלקים is a unit of time used in the calculation of the Hebrew 

calendar. The hour is divided into 1080 halakim. 
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