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 نگاه ديگر
 اثر موسی بن ميمون" راهنمای سرگشتگان"درآمدی بر کتاب 

 فاضل غيبی

  

   

ا بايد چشيد؛ بعضی ديگر را بايد بلعيد و اما انگشت شماری برخی کتاب ها ر: " بيکن گفته است گويا فرانسيس
  ."را بايد جويد و هضم کرد

فيلسوف يهودی قرن دوازده ميالدی  نوشتۀ موسی بن ميمون،.) م١١٩٠نگارش"(راهنمای سرگشتگان"کتاب 
ۀ کتابهای دقيقيان به چاپ رسيد، در نگاه نخست نمی توان در زمر دخت را که چند ماه پيش به ترجمۀ شيرين

چهارمی که در آن  تشکيل شده، به اضافۀ جلد) جلد(کتاب از سه فصل . مورد نظر بيکن دانست نوع اول و دوم
که " بلعيد"از اينرو کتاب را نه تنها نمی توان . کند ميمون آشنا می خانم دقيقيان خواننده را با دنيای فکری ابن

 وانگهی. ا خواند که خودش کتابی است نه چندان کوچکدستکم توضيحات مترجم ر برای چشيدن آن نيز بايد
مسايلی هستيم که بسختی  نخستين فکری که به ذهن من خطور کرد اين بود که ما در اين دنيا درگير چنان

  .کمکی به حل آنها بکند بتواند" قرون وسطايی"بتوان تصور کرد که فيلسوفی 

بشر قرن بيست و يکم در راه حل آنها می  روبرو بوده کهميمون با همان مشکالتی  اما شگفت آنکه گويی ابن
کسانی که منطق، رياضيات، علوم "نوشته است، يعنی " نخبگان"برای   او خود می نويسد که کتاب را  .کوشد

ستيزی آنها  روی آورده و از خرد" کتب مقدس"و سپس بعنوان مؤمن به " فراطبيعی را فراگرفته طبيعی و
 )٩٥.(ی شده انددچار حيرت و سرگشتگ



و يا راهنمای عقالنی را يکسره .. قرار دهند؟  آيا بايد خرد خويش را مالک" چنين کسانی از خود می پرسند، 
 )٩٥" (فساد در باورهای ايمانی خود گردند؟ رها کنند و دچار احساس خسران و

س ُپر از مطالب خردستيز ظاهر کتاب مقد يکی از راههای برون رفت از اين بن بست آن بود که بگويند، اگر
ها بايد معنی و مفهومی  واژه" ظاهر"نوشته شده است و در پس " عوام" است، بدين سبب می باشد که برای

بودند پيش و بيش  يهوديان که دارای کهن ترين کتاب مقدس). تأويل(کشف کرد که با عقل همساز باشد "باطنی"
به پيدايش يک جريان بسيار بزرگ انجاميد  ن در اين جهتاز ديگران با اين مشکل روبرو شدند و کوشش آنا

  .عرفانی در مسيحيت و اسالم را بايد دنبالۀ آن دانست نام گرفت و همۀ جريانات" قباال"که 

  :فايده نيست که به پديدۀ مشابهی نظر کنيم بمنظور آنکه تصوری از نقش يهوديان در تاريخ بيابيم، بی

اند هميشه اين پرسش مطرح بود که چگونه و  کرده حول انديشه در تاريخ بررسیبرای کسانی که دربارۀ سير ت
 هزار نفر کانونی ٤٠در سرزمين نسبتًا کوچک يونان در شهری با جمعيت  چرا در دو هزار پانصد سال پيش

 راز خوشبختانه اينک اين .همتا است وران آن در تاريخ جهان بی آمد که پرشماری دانشمندان و انديشه بوجود
تا بحال از انبوهی : المثلی می افتد که می گويد ضرب برمال شده و جالب است که چنان ساده است که آدم بياد

  !ديدند درختان، جنگل را نمی

زيرا . دمکراتيکی بود که سه قرنی بر آن حاکم بود نظير يونان يک علت داشت و آن فضای باز و شکوفايی بی
و  شکفد و انديشه خورد آزاد آرا بوجود می آيد و در نتيجه انسان همه جانبه میبر تنها در چنين محيطی، امکان
   .ابتکار او سرشار می شود

البته يهوديان به سبب . جامعۀ يهوديان در طول تاريخ است از اين ديدگاه تنها پديدۀ قابل مقايسه با يونان باستان،
معماری  توانستند در شهرسازی، رک ميهن شدند، نمیتخريب دو گانۀ معبدشان مجبور به ت آنکه هر بار پس از

      .اند بوده ها موفق های ديگر بکوشند، ليکن در همۀ ديگر زمينه و برخی دانش

کسب و کار پرداخته اند تا به انديشه و فرهنگ و  در ايران متأسفانه اين تصور رايج است که يهوديان بيشتر به
نخبگانی  تر است تا به فروش نزديک گرد دست  به ميخانه دار و يا دورهاجتماعی ايران تصوير يهودی در تاريخ

  .را پاسداری کردند که از موسيقی و پزشکی تا ادبيات و فلسفه بخش مهمی از فرهنگ ايرانی

قرار گرفتيم تا به امروز که جمعيتی چند  صحبت از آن است که ما از دوران صفوی که با اروپاييان در تماس
ايم که روشنفکری و  پيشرفتۀ جهان زندگی می کنند، هنوز هم درنيافته ايرانيان در کشورهایميليونی از 

در آن به  کرد و" تحصيل"پروری مانند علوم طبيعی نيست که بتوان آنرا در عرض چند سال  فرهنگ
رحلۀ آنرا تاريخی آشنا شد و مرحله به م بلکه بايد از نزديک با سير انديشه در تحوالت. دست يافت" تخصص"

های روشنفکری است، اما پيش شرط تعيين کننده  ژرف از پيش شرط البته دانشی گسترده و. به تن حس کرد
  .فرهنگی است برای آن، محيط

. يکسونگر نيز فرهنگ نمی بالد همچنانکه انديشه بر زمينه ای خالی نمی رويد، در محيطی متعصب و
پديد می آيند که در آن دگرانديشی ارجمند است و انديشمندان  يطیهايی با فرهنگ و انديشه تنها در مح انسان
  .ای نوين را بپرورند و بيم انديشه ترس توانند بی می

يهوديان بايد پذيرفت که در جامعۀ يهودی  بدين سبب با توجه به طيف وسيع جريانات مذهبی و فکری در ميان
همين فضای باز نيز به ) ١٩٥.(انديشی حاکم بوده استبااليی از آزاد های چند جانبه درجۀ با وجود محدوديت

  .امکان داد در بسياری رشته ها پيشگام و تأثيرگذار باشند آنان

از جمله ديگر شکی در اين نيست که فيلسوفان  .تأثير يهوديان بر تاريخ انديشه ابعاد شگفت انگيزی داشته است
زرتشتی   های د که در سفر خود به ايران و مصر با آيينبه بع) فيثاغورث(پيتاگوراس  يونان باستان دستکم از

قرن چهارم پيش )   Aristobulosگزارش بنا به. و يهودی آشنا شد، تحت تأثير نگرش يهودی نيز قرار گرفتند
و ) ١٥٨."(اند ای از تورات دسترسی داشته افالتون و فيثاغورث به ترجمه هر دو فيلسوف يونان، " )از ميالد
گزارش کرده، مسلم آنستکه ارسطو در سفرهايش به آسيای صغير ) ١٠٠( .م٣٨ Josephus Flavius چنانکه



 در فلسفۀ ارسطو "اوليه محرک"آيا تکيه بر . با يهوديان به تبادل نظر پرداخته است") سارد"جمله به  از(
  نتيجۀ اين تبادل است؟

  

   

 سالۀ اسارت در بابل، ٧٠بويژه در دوران  سال پيش و٢٧٠٠باری، از همان دوران تأسيس معبد اورشليم در 
آنان در گرو حفظ کتاب مقدس است و تنها راه حفظ کتاب مقدس نيز  وديان روشن بود که حفظ هويتبرای يه

شهرهای  در نتيجۀ همين کوششها يهوديان در. نسخه برداری و گفتگو دربارۀ مطالب آن است آموزش مداوم،
رداری از سطح اما به سبب برخو  و تحت فشار را تشکيل می دادند، آسيا و اروپا هرچند جوامعی کوچک
های محيط را جذب کنند، بلکه همواره از ترکيب  تنها دانستنی نه" ميهمان"آموزشی باال می توانستند در جوامع 

  .خود به نتايج و ابتکارات جديدی دست يابند  آنها با دانش

 پزشک نامداری ميمون نه تنها فيلسوف، بلکه ابن .ميمون اين روند را بخوبی نشان می دهد نگاهی به زندگی ابن
در طول نزديک به دو هزار سالی که از نگارش تورات می گذشت رفته رفته  در زمان زندگی او،. نيز بود
از سوی ديگر . بود های درمانی به آثار دينی يهود راه يافته خرافی بسياری از جمله برخی نسخه مطالب

ميمون پس از   مختصر آنکه ابن.گرفت آموزش پزشکی بخشی از آموزش پيشوايان روحانی را دربرمی
فراگيری دانستنی های مسيحيان و مسلمانان در اين زمينه  برخورداری از آموزش پزشکی در اندلس، به

به التين ترجمه  سينا برخورد و آنرا به عبری ترجمه کرد تا بعدها  اثر انقالبی ابن" قانون" پرداخت، تا آنکه به
  .رواج يابدشود و توسط پزشکان يهودی در اروپا 

نيمکرۀ غربی بعنوان دانش پزشکی و روشهای  ميمون توانست با تمامی آنچه در سرزمين های بدين ترتيب ابن
شهامت الزم را نيز داشت که روشهای غيرعلمی را مانند مطالب خرافی،  درمانی رواج داشت، آشنا گردد و

  :از جمله. به کتابهای دينی راه يافته بود، رد کند حتی اگر

  (٢٢٧." (همگی ادعاهايی هستند به دور از علم و هيچ نيستند جز حماقت " اختر گويی و پيشگويی 

او نه تنها بعنوان فرزند قاضی يهوديان در . داشت تری ميمون البته ابعاد بسيار وسيع دست آوردهای فلسفی ابن
که بعدها بر آثار اسالمی و ای را شروع کرده بود، بل آموزش دينی گسترده از کودکی) قرطبه(کوردوبا 
سينا و رازی آشنا بود و آنان   ابن تا آنجا که با آثار انديشمندان ايرانی از جمله فارابی،. نيز احاطه يافت مسيحی

  :است را از برخی فيلسوفان يونانی برتر نهاده



 کن، زيرا هرچه او ابونصر فارابی مطالعه بعنوان يک قاعدۀ کلی به تو می گويم که منطق را تنها به قلم"
 سينا با آن که دربردارندۀ تحقيقات و افکاری واال هستند، ولی به  ابن کارهای .. مانند آرد مرغوب هستند نوشته،

ديگر آثاری که نام برده ای، مانند  ولی.. پای آثار فارابی نمی رسند، با اين حال او نيز فيلسوفی بزرگ بوده 
 )١٠٨." (صرف وقت برای خواندن آنها درست نيست.. پورفيريوس آثار امپدوکلس، فيثاغورث، هرمس و

در ُبعد زمان متراکم کنيم، با جامعه ای  چنانکه اشاره شد، اگر تاريخ سه هزار و دويست سالۀ يهوديان را
 نداشته است که تورات را بازخوانی و تفسير و توجيه کند و آنرا دوباره و روبروييم که گويا جز اين کاری

که هر خط فکری و رشتۀ  بی سبب نيست. بسنجد" ميهمان" با فلسفه و دانش و اساطير در کشورهای دوباره
کنيم در نهايت به سرچشمۀ آن در نزد يهوديان می  علمی و جريان اجتماعی را که در نيمکرۀ غربی دنبال

  .رسيم

ميمون نيز تأکيد کرده،  بنچنانکه ا. است روشن است که کوشش آنان تنها در راستای آيين يهود ممکن بوده
رشد معنوی . اينستکه انسان در راه سالمت جسم و رشد معنوی بکوشد زندگی خداپسندانه از نظر آيين يهود

   ."افکار و ديدگاه های درست"ديگری نيست جز دستيابی به  نيز چيز

نوشت و به عبری  ربی میبه ع بزرگ شده بود؛  در اسپانيا: تاريخ است" جهان وطنان"ميمون از نخستين  ابن 
ای که با شهامت  نابغه. سينا و فارابی می دانست بود و خود را شاگرد ابن نيايش می کرد، مجذوب فلسفۀ يونان

پيشوای روحانی بود و کتاب  با آنکه. دانش خود و تسلطی که بر زبانهای گوناگون داشت استفاده می کرد از
يکی بدين . را به عربی نوشت" راهنمای سرگشتگان"نوشت،  عبرینخست خود دربارۀ احکام آيين يهود را به 

عبری تسلط  های اسالمی چنان پراکنده و در فشار بودند که ديگر بر يهوديان در سرزمين خاطر که متوجه بود،
 و در سطح  "کالم اسالمی"يهوديت به شيوۀ  ديگر آنکه ممکن بود با چنين کتابی که در آن. الزم را نداشتند

  .گرفته، بتواند به همکيشان خود اعتماد به نفس بدهد فلسفۀ يونانی مورد بررسی قرار

اخطار کرد که يا مسلمان شوند و يا جملگی به  به يهوديان.) م١١٧٤بسال(چنين نيز شد و هنگاميکه حاکم يمن 
 الدين ايوبی شکايت ای مبنی بر تشويق به پايداری نوشت و به صالحآنان نامه  ميمون به قتل خواهند رسيد، ابن

ميمون شاهد چنين  بود که ابن بايد دانست که اين سومين باری. در نتيجه يهوديان از کشتار نجات يافتند. برد
ن سالگی در زادگاهش کوردوبا، يهوديان شهر در برابر چني در سيزده.) م١١٤٨(نخستين بار . شد ای می فاجعه

حاکم . م١١٦٥ بسال. در نتيجه خانوادۀ او مجبور به مهاجرت به فاس در مراکش شد. گرفتند انتخابی قرار
بود و چون پيشوای يهوديان مرگ را برگزيد،  جديد اين شهر نيز همان کرد که پيش و پس از او بارها رخ داده

  .شهر را ترک کند ميمون مجبور شد شبانه خانوادۀ ابن

عقل بسنجد و اگر الزم باشد آنرا بطور انقالبی  شيد نه تنها اعتقادات، بلکه رفتار يهوديان را باميمون کو ابن
 شان دستجمعی يهوديان که معموًال بدين ختم می شد که مالشان تصاحب، مردان در مورد کشتار. دگرگون کند

زندگی را "آنست که انسان   دين و احکامش برای :کشته و زنان و کودکانشان به بردگی بروند، مطرح ساخت
  .، نه آنکه بخاطر آنها بميرد"انتخاب کند

از شاهکارهای او . نوين خود استفاده می کرد ميمون به شيوه های گوناگون جهت به کرسی نشاندن افکار ابن
  دوم از دندۀ آدم است که درجۀ" آفرينش حوا"در تورات ظاهرًا : را مثال زد می توان تأويل افسانۀ آفرينش زن

در زبان " دنده"دهد که واژۀ  ميمون اين تعبير را نادرست می داند و نشان می ابن. بودن زن را القا می کند
آفريده شده و پشت به يکديگر به هم چسبيده بودند و اين موجود  آدم و حوا با هم: "است" پهلو"عبری باستانی 

 )١٢٤."(به آدم پيوستمساوی تقسيم شد که يکی به نام حوا جدا شد و  به دو نيم

را تآييد کرد، بلکه در ) ١٨١)(بويژه سنگسار و(ما با انديشمندی روبروييم که نه تنها لغو عملی حکم اعدام 
  .بودند، از تساوی مرد و زن در يهوديت گفت جهانی که زنان در حد بردگان

توانست بگويد و يا در  میهرچه می خواست  ميمون پيشوای يهوديان مصر بود نبايد تصور کرد که چون ابن
برعکس او در جايگاه پرمسئوليت خود می بايست به . روبرو نمی شد چهارچوب جامعۀ يهودی با مخالفتی

کهن، آنان را  بگويد که وسيعترين قشر يهوديان را مورد خطاب قرار می داد و در عين حفظ آيين زبانی سخن
  .آورد به راهی نوين می



ميمون در  اسکندريه گسترش فراوان داشت، ابن که چون در" قرائيم"ای بود بنام  هاز مخالفان سرسخت او فرق
  .کرد آنجا نماند و به قاهره مهاجرت

هم خطيبی چيره دست و هم "او . ابوعيسی بود جالب است که از رهبران فرقۀ قرائيم خياطی اصفهانی بنام
  در آيين يهود آغاز نمود و به زودی از يهودياناواخر دوران امويه تغييراتی ، که در)٧٧"(مردی جنگاور بود

درست ده سال زودتر از  .م٧٤٠اصفهان و نقاط ديگر، سپاهی ده هزار نفره به دور خود گرد آورد و بسال 
های  چون در نبرد از پای درآمد، يکی ديگر از خيزش ابومسلم خراسانی، قيام کرد و به جنگ خليفه رفت، اما

  .شکست خورد؛ خيزشی که شايد کمتر ايرانی نامی از آن شنيده باشد ايرانيان بر عليه خلفا

سيستماتيزه کردن مطالب، انديشيدن را به  ها و خرافات در کتابهای مذهبی و ميمون با حذف افسانه موسی ابن
د می معاد جسمانی را ر: انتقاد مخالفان به او بر اين پايه ها قرار داشت در مجموع. دينداری يهودی پيوند زد

   .از ديانت يهود سيستمی فلسفی پرداخته بود کرد و

ميمون برای جلب يهوديان به روشنفکری از  ابن از ديد امروز همين سه جنبه کافيست تا نشان دهد که کوشش
برای او بايد روشن بوده باشد که هيچ راه ميانبری به سوی روشنفکری . است چه ابعاد وسيعی برخوردار بوده

  .سوی انديشمندتر شدن سوق داد  را به  بلکه تنها با تدابير گام به گام و همه گير می توان جامعهندارد، وجود

 

  

او يهوديت را . را به جهان دگرگون سازد ن وسطايیزدۀ قرو ميمون با موفقيت کوشيد نگرش انسان مذهب ابن
از جمله اعتقاد به جن و پری را رد کرد؛ تا آنجا که اعالم کرد که  .در سطح دانش دوران خود مدرنيزه کرد

  :جادوباوری نوشت او در زمينۀ خرافات و) ٢٩.(دستورات دينی، بدون شناخت از دين بيهوده است اجرای

انسان ها همۀ آن چه را در کتاب ها می يابند  در اين امر نهفته است که" أسف بارشّر ت"بيماری بزرگ و »
  )٢٢٧(».کتابها قديمی باشند درست تلقی می کنند، به ويژه اگر



که لحنی آمرانه دارند و اين تصور را به  را بر خالف کتابهای دينی" راهنمای سرگشتگان"ابن ميمون کتاب 
نوشت و همچون فيلسوفان ) با شاگردش(بيان می کنند، بصورت گفتگو  لق راخواننده می دهند که حقيقت مط

ديالکتيکی،  که از نظر شيوۀ استدالل) ١١٨(هايی پويا چنان پرداخت  آنرا در زنجيرۀ انديشه يونان مطالب
"  قلودو خواهر دو"ادعا کرد، که فلسفه و دين  تنها به چنين کوششی بود که او. دستکمی از آثار فلسفی ندارد

آموخت که حقيقت طی مباحثه و آموزش است که خود را به ما نشان می  "کتاب ايوب"هستند و در تحليل 
 )٣٠.(دهد

از جمله . های فکری مدرن را می توان يافت ميمون بسياری از رگه شگفت انگيز است که در انديشه های ابن
  :است چنانکه خانم دقيقيان بيان داشته

گشوده باقی بماند، ولی فهم مخاطبانش با  پرسشی" نکته ای که اثباتی ندارد" دهد که ميمون ترجيح می ابن"
 )١٣٥."(نشود اثبات های سست، کند

ها و گشوده گذاشتن مبحث برای آيندگان  ميمون پروا نکردن از اعتراف به نادانسته عنصر ديگر روش ابن
  :می گيردو باور به جزم را  اين روش جلوی تبديل ديدگاه) ١٣٦. (است

سرگشتگی خود را در برابر ا ين مباحث  حد من به جستجوی حقيقت اين است که به روشنی، گواه اشتياق بی"
  )١٣٧."(برای هيچ يک از اين امور ندارم و نشنيده ام بيان نموده، اقرار کرده ام که اثباتی

  :تا بدانجا که جمالتی از او در تاريخ انديشه به ثبت رسيده است

 )١٨٤"(هزار فرد مقصر تبرئه شوند، بهتر از آن است که يک فرد بيگناه، محکوم به مرگ شوداگر "

  

ای منفی اشاره  اما الزم است که به پديده. ميمون را اينجا مجال نيست نشان دادن تصويری از نقش تاريخی ابن 
  :شود

ست، زيرا دين از عقل الهی سرچشمه مذهبی ا ميمون طبيعتًا تصور اين بود که عقل پايۀ اعتقاد در زمان ابن
 ، اعتقادات دينی سنجش عقالنی را تاب نياوردند و ايندو از هم جدا"روشنگری دوران"اما در . گرفته است

را خدمتگذار دين نمی  اکنون ديگر کسی در پی اثبات عقالنی اعتقادات دينی نيست و خرد نيز خود. شدند
    .داند

می خواهند يهوديتی را زندگی کنند که با روح  ی با ناديده گرفتن اين تحول عظيماما امروزه بنيادگرايان يهود
ميمون در احيای يهوديت سؤاستفاده می کنند و با در  از منزلت واالی ابن آنان! دنيای امروز در تضاد است

موازينی می خواهند که يهوديان امروزه به همان  historical context  گذاشتن موقعيت تاريخی او پرده
  .ميمون درست می آمد رفتار کنند که هشت قرن پيش به نظر ابن

کنند و برای آنان شخصيت فلسفی او، که در نور  ميمون تکيه می جالب است که بنيادگرايان بر کتاب احکام ابن
هرۀ انديشمندان ايران می درخشيد، از اهميتی برخوردار نيست و از او چ تبادل فکری با فيلسوفان يونان و

درحاليکه . است  حکم توراتی٦١٣متعصب به نمايش می گذارند که تنها دغدغۀ او اجرای دقيق  خاخامی
اراده  دست خود بود و ابا داشت که او بندۀ بی ميمون در همان دوران نيز خواستار تعيين سرنوشت انسان به ابن

  :خدا باشد

فيلسوفان نيز بر آن صحه می گذارند، اين است که  همۀهای شريعت که  يکی از بنيان! و بدانيد ای استادان من"
 )٢٢٩."(ناشی می شود و هيچ جبری او را مجبور به کاری نمی کند هر عمل انسان از اختيار او

ای در زمان او  تورات تعيين کند و چنين خواسته البته او خواستار آن بود که آهنگ زندگی يهوديان را احکام 
 اگر بنيادگرايان اين خواسته را امروزه مطرح می کنند، تحوالت عظيمی را که اما. کامًال روا و شايسته بود

طی اين تحوالت، يهوديت از  در. ميمون تا بحال از سر گذرانده ناديده می گيرند جامعۀ جهانی يهودی از ابن



زرگی از نوابغ درست به سبب ادامۀ راه او توانست جمع ب شريعتی کهن به زمينه و هويتی فرهنگی بدل شد که
معنوی  از اين ديدگاه، بنيادگرايی پيش از هر چيز خيانتی است به ميراث. بپروراند بشری را در دامان خود

    .ميمون ابن

زيرا راهی را در برابر يهوديت نهاد که با  ای است با درخششی ويژه؛ ميمون در آسمان تاريخ، ستاره ابن
وم از بيرون، رفته رفته درونمايۀ قرون وسطايی خود را پشت مدا پيمودن آن توانست با وجود فشارهای

  . به هويتی امروزی دست يابد بدون خونريزی سرگذارد و

روبه زوال رفت و " تمدن اندلس"، )الموحدون)  در نتيجۀ حمالت مسلمانان متعصب زيست که او در قرنی می
چنان به خاک و خون کشيده ) م١٠٩٥ـ ١٢٩١(با جنگهای صليبی  سرزمين های اروپايی و خاور نزديک

وسطا  ترين نقطۀ قرون اين دوران را از هر نظر بايد پست. ايلغار مغول باز شده بود شدند، که راه برای
ممکن شد که بشر بتواند اين سير  دانست و پرسيد، به کمک کدام انديشه و با تکيه بر کدام حرکت فرهنگی

  گامهايی دشوار به دوران نوزايی در اروپا برساند؟ انزولی را باز دارد و از آن پس خود را ب

ناشی از آن، باعث بيداری اروپا " فرهنگی تبادل"تصور همگانی در اين باره اين است که جنگهای صليبی و 
ميمون خطور  فرهنگی، دانش و بينش نوينی است که به ذهن نوابغی مانند ابن درحاليکه برانگيزندۀ رشد. شد
  .او تجديد نظر کرد ميمون بايد در نقش تاريخی  انديشۀ ابن ديدگاه پس از آشنايی بااز اين . کند می

ايرانی آشنا شوند، يکی از مشکالت اين بود که آثار  کالم آخر آنکه، برای ايرانيانی که مايلند با تاريخ و انديشۀ
دخت  شيرين ترجمۀ روان و شيوایاين مشکل با انتشار . اند به زبان عربی نوشته شده انديشمندان ايرانی بيشتر

اين که می توان آثار فيلسوفان ايرانی را  زيرا نمونه ای به دست می دهد از. دقيقيان تا حد زيادی حل شده است
   ."جويد و هضم کرد"ارائه داد تا بتوان آن ها را به قول بيکن  نيز به زبان فارسی امروزی ترجمه و

  
  

  :پانوشت
   ، انتشارات پيام٢٠١١چاپ " فلسفهء مدرن و ايران"ندهء مقيم آلمان است و مولف کتاب فاضل غيبی نويس ـ ١ 
هارامبام  دخت دقيقيان، انتشارات بنياد ايرانی شيرين :، نوشتۀ"شرحی بر داللت الحائرين"ها از همۀ نقل قول ـ ٢
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