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مقاالت



بررسی اعتبار نظریه
 »ضرورت بتاته«

 سهرودی با منطق جدید
محمد مهدی پویا1

کاوش هــای پشــت  کــه در ســنت فلســفه تحلیلــی فعالیــت می کننــد، در  پژوهشــگرانی 
گاهــی بــه تألیفــات و دیدگاه هــای گذشــتگان بــاز می گردنــد و از دیدگاه هــای   میــزی خــود، 
رنــد. از متافیزیــک  ایشــان، بصیرت هایــی بــرای فلســفه تحلیلــی معاصــر بــه دســت می آو
گرفتــه  کــه بســیار دســتخوش مطالعــه دوبــاره و بررســی های صــوری قــرار  و منطــق ارســطو 
ران مــدرن، دیدگاه هــای منحصــر بــه فــرد و تــازه ای  اســت، تــا فیلســوفان قــرون وســطی و دو
گذشــتگان همــراه بــا تــاش بــرای  اســتخراج شــده اســت. ایــن بازگشــت بــه دیدگاه هــای 
کــردن و صوری ســازی نظریــات ایشــان اســت و در ایــن تــاش، زوایــای تــازه ای  فورمالیــزه 

کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت. از مســأله و دیدگاه هــای ایشــان نمایــان شــده 
کــه  اســت  اشــراق  شــیخ  اســامی،  فلســفه  ســنت  در  مهــم  فیلســوفان  از  یکــی 
دیدگاه هــای منحصــر بــه فــردی در منطــق و فلســفه داشــته اســت. یکــی از نظریــات خاص 

1. دانشجوی فلسفه دانشگاه مفید قم
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رت بتاتــه،  یــه ضــرو کــه در منطــق عنــوان شــده اســت. نظر رت بتاتــه اســت  ایشــان، ضــرو
کــه آن را مختــص بــه جهــت  متضمــن دیــدگاه شــیخ اشــراق در موجهــات ارســطو اســت 
یی را پاســخ  ردی بــا ایــن مســأله، چنــد چالــش منطــق ارســطو حمــل دانســته اســت. ســهرو

داده اســت.
یــه و بررســی آن، نیازمنــد مقدماتــی اســت. ابتــدا بایســتی جهــات  توضیــح ایــن نظر
یــر شــود و ســاختار منطقــی  را توضیــح داده و انــواع جهــات در منطــق محمــوالت تصو
گــزارش مختصــری از پیشــینه چالش هــای ایــن مســأله عنــوان  آن تبییــن یابــد. آنــگاه 
کــه قوی تریــن نظــام موجهاتــی اســت،   S5 می شــود. در انتهــا بــا منطــق موجهــات در نظــام
ــه اصاحیــه ای  ــا نیــاز ب ــا چــه حــد معتبــر اســت و آی ــه ت ی کــه ایــن نظر نشــان داده می شــود 

ــا خیــر. دارد ی
ماده و جهت:

یژگــی نســبت موضــوع و محمــول  یی در توضیــح مــاده، آن را و منطق دانــان ارســطو
دانســته اند. بــه عنــوان مثــال ابن ســینا و خواجــه نصیــر، در توضیــح مــاده چنیــن تعبیــر 
ری در  می کننــد: »هــر محمولــی در یــک قضیــه، نســبتش بــه موضــوع، یــا نســبتی ضــرو
ری  ری اســت و نــه عدمــش ... یــا عدمــش ضــرو نفــس االمــر اســت ... یــا نــه وجــودش ضــرو
جوهرالنضیــد،  در  خواجه نصیــر  همچنیــن   )142-141  ،1362 ســینا،  )ابــن  اســت.« 
کــه ایــن نســبت، خالــی از ســه  می فرمایــد: »هــر محمــول بــه هــر موضوعــی نســبتی دارد 
کیفیــت نیســت: یــا واجــب اســت یــا ممکــن اســت یــا ممتنــع« )خواجــه نصیــر، 1388، 
106( البتــه ابن ســینا در منطــق شــفا، مــاده را وصــف محمــول دانســته اســت: »مــاده، 
ــه موضوعــش« )ابن ســینا، 1363،  ــه نســبت ب ــه خــودی خــود اســت ب حالــت محمــول ب
کیفیــت  و  یژگــی  و کــه جهــت،  اســت  تصــور مشــهور منطق دانــان همــان  امــا   )112/1

ــول. ــی محم یژگ ــه و ــت ن ــبت اس نس
یی »جهــت« را در جایــگاه معرفتــی نســبت بــه قضیــه تعریــف  منطق دانــان ارســطو
می کننــد و آن را »آنچــه از قضیــه فهمیــده می شــود« می داننــد. خواجــه نصیــر در شــرح 
کــه مــاده، نســبت در واقعیــت و  ایــن می دانــد  بــه  را  تفــاوت جهــت و مــاده  اشــارات، 
کــه در نــگاه بــه آن قضیــه و نســبت می فهمیــم و در  نفس االمــر اســت امــا جهــت، آن چیــزی 
نظــر می آیــد. بنابرایــن مــاده وصــف متافیزیکــی قضیــه و جهــت وصــف معرفت شناســانه 
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یژگــی  دانســته شــده اســت. امــا در ایــن مقالــه و در فلســفه معاصــر، جهــت را همــان و
گرفتــه شــده و ایــن تفکیــک بیــن جهــت و مــاده مطــرح نیســت. ایــن  متافیزیکــی در نظــر 

یــژه ای دارد. مســأله اهمیــت فلســفی و
در منطــق جدیــد، جهــت لزومــا مختــص بــه کیفیــت نســبت نیســت، بلکــه در مواضــع 
گرفــت. بــه عبــارت دیگــر، جهــت بــه عنــوان یــک عملگــر  مختلــف می تــوان آن را در نظــر 
گــزاره عمــل می کنــد و بــرای آن می تــوان شــرایط صــدق صــوری و  کــه بــر  منطقــی اســت 
گــزاره  معنایــی ارائــه داد. بدیــن معنــا جهــت را می تــوان در جایگاه هــای مختلــف در یــک 

کــرد. حملیــه تصــور 
انواع جهت:

کنیــم،  یــم و ســاختار منطقــی آن را تحلیــل  گــزاره حملیــه را در نظــر بگیر چنانچــه یــک 
کــه  نظــر می رســد  بــه  گــزاره حملیــه، چهــار موضــع  کــه در ســاختار  یافــت  درخواهیــم 
ــت« را در  ــف ب اس ــر ال ــًا »ه ــه مث کلی ــه  ــر موجب گ ــوند. ا ــع ش ــد در آن واق ــات می توانن جه

ــت: ــر اس ی ــای ز ــه صورت ه ــگاه ب ــع و جای ــار موض ــن چه ــم، ای ی ــر بگیر نظ
گزاره( رتًا هر الف ب است. )جهت  1. ضرو

رتا ب است. )جهت حمل( 2. هر الف ضرو
ری، ب است. )جهت موضوع( 3. هر الِف ضرو
ری است. )جهت محمول( 4. هر الف، ِب ضرو

ــه عنــوان جهــت اســتفاده می شــود، جهــت حمــل   آنچــه ب
ً
ــان طبیعــی، معمــوال در زب

ــن ســینا،  کــرده اســت )اب ــان طبیعــی را بررســی  ــگاه جهــت در زب ــن ســینا جای اســت و اب
یی بــه جهــت محمــول نیــز توجــه داشــته اند:  شــفاء، 1/115( امــا منطــق دانــان ارســطو
یــد  یــی »ز گو ى، موضــع جهــت بــه طبــع متقــدم بــود بــر موضــع رابطــه. مثــًا  »در لغــت تــاز
ى از محمــول شــود. و قضیــه در  گــر متاخــر باشــد جهــت جــزو کاتــب« چــه ا باالمــکان هــو 
یــد بامــکان کاتــب اســت« موجهه باشــد  یــی »ز گــر گو حقیقــت مطلقــه بــود ... و در پارســی ا
یــد کاتــب بــه امــکان اســت مطلقــه بــود ]چــرا کــه  گــر گوئــی ز ]چــرا کــه قیــد نســبت اســت[ و ا
کــرده باشــی « )خواجــه نصیــر، 1361، 130( قیــد محمــول اســت[ و جهــت جــزو محمــول 

نحوشناسی موجهات
بــرای تبییــن بهتــر مســأله، بایســتی توضیحــات و مقدماتــی در خصــوص نحوشناســی 
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ری  ــرای »ضــرو موجهــات و مفاهیــم بنیادیــن آن عنــوان شــود. در منطــق موجهــات از □ ب
رت و  کــه« اســتفاده می شــود. ضــرو ــرای »ممکــن اســت  ــًا« و از ◊ ب رت ــا »ضرو کــه« ی اســت 
کــه  ری آن اســت  کــرد: »ضــرو امــکان را می تــوان بــا نســبت منطقــی بیــن آنهــا، چنیــن تعبیــر 
گــزاره باشــد، می تــوان  گــر A یــک  کــه نقیــض آن، ممکــن باشــد.« بنابرایــن ا چنیــن نباشــد 

گفــت:
A ↔ ~◊~A □
A ↔ ~ □ ~A◊

کوچک تریــن  بــا قــرار دادن ایــن عملگرهــا در منطــق جمله هــا، منطــق موجهــات بــا 
کــردن پنــج اصــل T, D, K, 4, 5 بــه ایــن نظــام، نظــام  نظــام K شــکل می گیــرد. بــا اضافــه 
لی  گــر اســتدال کــه قوی تریــن نظــام منطــق موجهــات اســت. بنابرایــن ا S5 ایجــاد می شــود 
در قوی تریــن نظــام معتبــر نباشــد، نمی توانــد در نظام هــای ضعیف تــر، معتبــر باشــد. 

ــدگاه شــیخ اشــراق، از نظــام S5 اســتفاده می شــود. ــرای بررســی اعتبــار دی ازایــن رو، ب
کــه از منطــق موجهــات عنــوان شــد، انــواع جهــت  بــا توجــه بــه نحوشناســی مختصــری 

کــرد: کردیــم، می تــوان این گونــه تعبیــر  کــه پیشــتر ذکــر  را 
رتا هر الف ب است. گزاره: ضرو 1. جهت 

)x( )Ax → Bx∀( □
رتا ب است. 2. جهت حمل: هر الف، ضرو

)x( □ )Ax → Bx∀(
رت، ب است. 3. جهت موضوع: هر الف با ضرو

)x( )□ Ax → Bx∀(
ری است. 4. جهت محمول: هر الف، ب ضرو

)x( )Ax → □ Bx∀(
پیشینه مسأله:

رت بــه  یی در چنــد مســأله، بــا ضــرو تــا پیــش از شــیخ اشــراق، منطق دانــان ارســطو
ل  عنــوان قیــد الحمــل بــه مشــکل برخــورده بودنــد. اصلی تریــن مشــکل، در اعتبــار اســتدال

کــه ارســطو آن را معتبــر دانســته اســت: ــان می شــود  ــر نمای ی ز
هر الف ب است.
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رتًا ج است هر ب ضرو
رتًا ج است. پس هر الف ضرو

ل  یــم، ایــن اســتدال گــر قاعــده »نتیجــه تابــع اخــس مقدمتیــن اســت« در نظــر بگیر ا
کــه نتیجــه بایســتی همچــون مقدمــه اول،  خــاف ایــن قاعــده بــه نظــر می رســد؛ چــرا 
ــت  ــطو درس ل ارس ــتدال ــهودًا اس ــد ش ــر می رس ــه نظ ــی ب ــا از طرف ــد. ام ــت باش ــی از جه خال
بــوده و مثــال نقضــی نداشــته باشــد. دکتــر لطــف اهلل نبــوی در مقــاالت خــود ایــن مســائل و 

کرده انــد. )ر.ک: نبــوی، 1398( مشــکات را تبییــن و تحلیــل 
دیدگاه سهروردی:

رت  ــه »ضــرو ی ردی در مصنفــات منطقــی خــود، نظر ری هــای مهــم ســهرو یکــی از نوآو
رت جزمــی، نتایــج فلســفی و منطقــی مهمــی دارد و  رت بتاتــه یــا ضــرو بتاتــه« اســت. ضــرو
یــه خــود ســه مرحلــه  از نظریــات قابــل توجــه شــیخ اشــراق اســت. ایشــان بــرای تبییــن نظر

یــر مطــرح می کننــد: اساســی را بــه ترتیــب ز
1. جهات جز مطلوبات در علوم است

ری  کــه در علــوم، بــه دنبــال قضایــای ضــرو کــه همچنــان  ردی توضیــح می دهــد  ســهرو
ردی، 1373،  ــهرو ــت. )س ــات اس ــز مطلوب ــز ج ــی نی ــی و امتناع ــای امکان ــتیم، قضای هس
گــزاره  رة«،  کــه »انســان حیــوان اســت بالضــرو 29( مثــًا همچنان کــه در علــم اهمیــت دارد 
گــزاره نیــز علمــی  کاتــب اســت باالمــکان« نیــز مطلوبیــت و اهمیــت دارد. ایــن  »انســان 

گــزاره علمــی را دارا باشــد. اســت و بایســتی اوصــاف 
ری هستند. گزاره های علمی، ضرو  .2

گزاره هــای علمــی را متذکــر می شــود: »و ال  شــیخ اشــراق در ادامــه یکــی از اوصــاف 
کــذا.« )همــان( بــه نظــر  رة  ــه بالضــرو  بمــا نعلــم اّن

ّ
ــة اال یمکننــا ان نحکــم حکمــا جازمــا بّت

ــط  ــم، فق ــزم حک ــی دارد و ج ــم جزم ــه حک ــاز ب ــه نی ک ــت  ــان اس ــم چن ــت عل ــان، ماهی ایش
گــر  رت نســبت بیــن موضــوع و محمــول، امــکان دارد. بــه عبــارت دیگــر ا در صــورت ضــرو
ــه جــزم در حکــم رســید،  ــوان ب رت باشــد، نمی ت نســبت موضــوع و محمــول، غیــر از ضــرو
کــه در تعریــف جــزم، نفــی و ســلب از نقیــض آن وجــود دارد. بنابرایــن از تحلیــل جــزم و  چرا
کــه »امــکان نــدارد حکــم جزمــی بدهیــم مگــر اینکــه  ماهیــت علــم، بــه ایــن نتیجــه می رســد 

ری اســت«. بدانیــم آن قضیــه، ضــرو
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کیت،  کــه برخــی فیلســوفان دیگــر نیــز در تحلیــل معرفــت و نفــی شــکا گفتنــی اســت 
رت بــرای  رت می داننــد. در نتیجــه وصــف ضــرو معرفــت را متصــف بــه وصــف ضــرو
رت از نظــر ایشــان نمی توانــد  گــزاره بــدون ضــرو ر بــه  گــزاره، شــرط معرفــت اســت و بــاو

معرفــت شــمرده شــود.
3. جهات سه گانه مطلوب، قید محمول هستند نه قید حمل

کاتــب اســت«  گــزاره »انســان  کــه  بــا توجــه بــه دو مرحلــه قبــل، مشــخص می شــود 
گــزاره ای علمــی اســت و مــا در مــورد آن  اگرچــه دارای وصــف امــکان بــه نظــر می رســد، امــا 
رت  رت نیــز باشــد. حــال آنکــه امــکان و ضــرو یــم، پــس بایــد دارای وصــف ضــرو جــزم دار
بــا هــم قابــل جمــع نیســتند. شــیخ اشــراق بــرای حــل ایــن مســأله، جهــات ســه گانه را قیــد 

حمــل دانســته اســت:
»فاالولــی أن تجعــل الجهــات مــن الوجــوب و قســیمیه اجــزاء للمحمــوالت، حّتــی 
رة هــو  انســان بالضــرو کلّ  تقــول«  کمــا  ّیــة،  ر تصیــر القضّیــة علــی جمیــع االحــوال ضرو
کاتبــا او یجــب ان یکــون حیوانــا او یمتنــع ان یکــون حجــرا. »فهــذه هــی  ممکــن ان یکــون 

رة البّتاتــة« )همــان( الضــرو
کــه جهــات ســه گانه وجــوب و امــکان و امتنــاع را قیــد و جــز  پــس اولــی آن اســت 
ری باشــد.  محمــول بدانیــم و جهــت قضیــه )کیفیــت نســبت( در تمامــی ایــن مــوارد، ضــرو
رتــًا کاتــب ممکــن اســت« یــا  رت بتاتــه اســت. مثــًا »انســان ضرو رت همــان ضــرو ایــن ضــرو

رتــا ســنگ ممتنــع اســت«. ری اســت« یــا »انســان ضرو رتــًا حیــوان ضــرو »انســان ضرو
کــه محمــول آنهــا، خــود  ردی، جهــت تمــام قضایــای صادقــی  پــس بــه نظــر ســهرو
ــا ســاختار منطقــی بهتــر  ری اســت. ایــن دیــدگاه را می تــوان ب حــاوی جهتــی باشــد، ضــرو

توضیــح داد. مثــًا:
رتًا هر الف ب امکانی است.« »هر الف ب امکانی است، آنگاه ضرو

بررسی با منطق موجهات
یــر تبییــن  رت بتاتــه را بــه شــکل ز یــه ضــرو کــه بتــوان نظر در ابتــدای امــر بــه نظــر می رســد 

کرد:
)x( )Ax → ◊ Bx( ├ )∀x( □ )Ax → ◊ Bx∀(

رت بتاتــه  کــه جهــت امــکان قیــد محمــول اســت و ضــرو نکتــه ایــن تحلیــل ایــن اســت 
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گــزاره، جهتــی وجــود نــدارد. از طــرف دیگــر  قیــد حمــل. همچنیــن بــه قیــد موضــوع و قیــد 
قضیــه حملیــه بــا شــرطیه توضیــح داده شــده اســت.

ل  کــه آیــا می تــوان اعتبــار ایــن اســتدال براســاس ایــن ســاختار منطقــی، بررســی می کنیــم 
ل معتبــر نیســت،  را در منطــق موجهــات و نظــام S5 نشــان داد یــا خیــر. چــون ایــن اســتدال
کــه نمونــه خــاف آن  بــرای نشــان دادن عــدم اعتبــار آن از روش درختــی اســتفاده می کنیــم 

)Girle :نیــز مشــخص شــود. )بــرای آشــنایی بــا روش درختــی موجهــات، ر.ک
فرض   )n(    )x( )Ax → ◊ Bx∀(  )1(
نقیض نتیجه   )n(   )x( □ )Ax → ◊ Bx∀(~  )2(

کلی نقیض سور   )2(  )n(   )x( ~ □ )Ax → ◊ Bx∃(  )3(
نقیض موجهات  )3(  )n(   )x( ◊ ~ )Ax → ◊ Bx∃(  )4(

نقض شرطی  )4(  )n(   )x( ◊ )Ax ^ ~◊ Bx∃(  )5(
 )5(  )n(    )Aα ^ ~◊ Bα( ◊  )6(

حذف سورجزئی
 )1(  )n(     Aα → ◊ Bα  )7(

کلی حذف سور 
حذف امکان  )6(  )k(     Aα ^ ~◊ Bα  )8(
حذف عطف  )8(  )k(     Aα   )9(
حذف عطف  )8(  )k(     Bα ◊~   )10(

نقیض موجهات  )10(  )k(    Bα~ □   )11(
حذف شرطی  )7(  )n(   Aα~  )n(   Bα ◊  )12(
حذف امکان  )12(     )l(   Bα )13(

رت )11(حذف ضرو     )l(   Bα~  )14(
×    

ــرای اینکــه هــر قضیــه  ل شــیخ اشــراق ب کــه اســتدال ــا ایــن روش، مشــخص می شــود  ب
رت اســت، معتبــر نیســت. نمونــه خاف آن در جایی اســت  صادقــی، دارای جهــت ضــرو
کــه در جهــان واقــع، موضــوع وجــود نداشــته باشــد و در جهانــی ممکــن و در دســترس، آن 
موضــوع وجــود داشــته ولــی محمــول امکانــی بــر آن صــادق نباشــد. بنابرایــن بــا نبــود موضوع 
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در جهــان واقــع، مقدمــه صــادق اســت چــرا کــه هــرگاه در یــک شــرطی مقــدم کاذب باشــد، 
رت حمــل،  کــه بــا قیــد ضــرو کاذب اســت. امــا نتیجــه صــادق نیســت چرا آن شــرطی 
کــه الــف هســت، ب ممکــن باشــد امــا در جهــان ممکــن  بایســتی در همــه جهان هایــی 
در دسترســی، الــف هســت امــا ب ممکــن نیســت. بــا ایــن روش درختــی، می تــوان مدلــی 
ل نامعتبــر،  کــه مثــال نقــض ایــن اســتدال کــرد  کریپکــی ارائــه  لت شناســی  نیــز براســاس دال

روشــن شــود.
دفاع 1

کــه صحیــح  رت بتاتــه بــه نظــر رســید  یــه ضــرو براســاس ســاختار منطقــی فــوق، نظر
کــرد. دفــاع اول  یــه بــه صورت هــای مختلفــی دفــاع  نباشــد. امــا ممکــن اســت از ایــن نظر
یــه شــیخ اشــراق را مختــص مــواردی  کنیــم و نظر کــه از قاعــده فرعیــه اســتفاده  آن اســت 
کــه قاعــده فرعیــه در آنهــا قابــل دفــاع اســت. در نتیجــه ســاختار منطقــی جمــات  بدانیــم 
ل متفــاوت می شــود. منطق دانــان جدیــد  بــه صــورت دیگــری تغییــر می کنــد و اســتدال
کــرده و  گــزاره بــا ســور جزئــی بــر مقــدم اســتفاده  بــرای صوری ســازی قاعــده فرعیــه، از یــک 
گــزاره شــرطی، عطــف می کننــد. امــا ایــن تاش هــا مــورد نقــد واقــع شــده اســت.  آن را بــه 
کــرده اســت، اســتفاده از  کــه بــرای آن مطــرح  )فاحــی، 1387( دکتــر فاحــی پیشــنهادی 
گزاره هــای خارجیــه اســت.  گزاره هــای حقیقیــه و اســتفاده از عطفــی بــرای  موجهــات در 
ــه  ی ــاز هــم نظر ــم، ب ی ــای خارجیــه را در نظــر بگیر ــر روش عطفــی در قضای گ )همــان، 68( ا
بــرای نشــان دادن آن از روش فیــچ اســتفاده می کنیــم  رت بتاتــه نامعتبــر اســت.  ضــرو

ــا روش فیــچ در موجهــات، ر.ک: موحــد، 1393( ــرای آشــنایی ب )ب
کــه بــا روش عطفــی در قاعــده فرعیــه بــرای قضایــای  ل نشــان می دهــد  ایــن اســتدال
کــرد بلکــه صرفــًا می تــوان بــه نحــو جزئــی، ایــن  رت بتاتــه را اثبــات  خارجیــه، نمی تــوان ضــرو
رت بتاتــه،  یــه ضــرو کلــی نیســت. بنابرایــن نظر کــرد و ســور نتیجــه دیگــر  رت را ثابــت  ضــرو
ــا جــاری اســت و قضیــه خارجیــه اســت،  کــه قاعــده فرعیــه جــاری نیســت ی در مــواردی 
معتبــر نیســت. امــا قاعــده فرعیــه در قضایــای حقیقیــه بــه پیشــنهاد دکتــر فاحــی بدیــن 

شــرح اســت:
x( )Ax → ◊ Bx( ^ ◊ )∃x( Ax∀( □

رت بتاتــه را  در ایــن پیشــنهاد، بــا حــذف عطــف و صرفــا بــا بخــش اول، می تــوان ضــرو
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 x( Fx → )∀x( □ Fx∀( □ ،ــاز منطــق موجــه محمــوالت کــه در نظــام ب کــرد. چــرا  ثابــت 
یــک قضیــه اســت. نمونــه جانشــین ایــن قضیــه بدیــن صــورت اســت:

)x( )Ax → ◊ Bx( → )∀x( □ )Ax → ◊ Bx∀( □
رت بتاتــه در فــرض قاعــده فرعیــه )بــا پیشــنهاد دکتــر فاحــی( و  یــه ضــرو بنابرایــن نظر
کــه دیدگاه هــای  قضیــه حقیقیــه معتبــر اســت. ایــن دفــاع زمانــی موجه تــر بــه نظــر می رســد 
گرفتــه شــود  کلیــه و موجبــه در نظــر  گزاره هــا بــه  شــیخ اشــراق در چگونگــی ارجــاع تمامــی 
ــه  ــا را ب گزاره ه ــان،  ــه ایش ک ــرد  ک ــا  ــوان ادع ــاید بت ردی، 1375، 2/57 و 2/30( ش ــهرو )س

حقیقیــه نیــز ارجــاع می دهنــد.
دفاع 2:

یکــی از اختافــات بیــن فارابــی و ابن ســینا، در مــورد جهــت عقــد الوضــع اســت. 
فارابــی جهــت عقــد الوضــع را امــکان می دانــد حــال آن کــه ابن ســینا بــا آن مخالــف اســت. 
ــا مبنــای  ــاع اســت، ب ــل دف ــدگاه، قاب ــن دو دی ــک از ای کــدام ی ــه  ک ــن  ــزاع و ای ــن ن ــارغ از ای ف
گــر جهــت عقــد الوضــع را امــکان در  کــرد. ا رت بتاتــه دفــاع  یــه ضــرو فارابــی می تــوان از نظر

یــر اســت: رت بتاتــه بــه صــورت ز یــه ضــرو نظــر بگیریــم، ســاختار منطقــی نظر
)x( )◊Ax → ◊ Bx( → )∀x( □ )◊Ax → ◊ Bx∀(

یــه  ایــن ســاختار منطقــی، نظر بــا  و  الوضــع  فارابــی در عقــد  از مبنــای  بــا اســتفاده 
یــه را بــا روش فیــچ، بدین گونــه  کامــًا قابــل دفــاع اســت. اعتبــار ایــن نظر رت بتاتــه،  ضــرو

داد: نشــان  می تــوان 
کــه  گرفتــن جهــت امــکان بــرای عقــد الوضــع  رت بتاتــه، بــا در نظــر  یــه ضــرو بنابرایــن نظر

مبنــای فارابــی اســت، قابــل دفــاع و معتبــر اســت.
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چیستی و هستی جسم از دیدگاه صدرالمتالهین

حسین شهیدی خواه1

چکیده 
بحــث از حقیقــت جســم طبیعــی از جملــه مباحــث تأثیرگــذار بــر مســائل الهیــات و طبیعیــات 

بــه شــمار مــی رود. ایــن مســأله از یــک ســو مــورد اختــاف بیــن حکمــای قدیــم و متکلمیــن و از 

ســوی دیگــر بیــن حکمــای قدیــم و فیزیکدانــان جدیــد اســت. مشــهور حکمــا جســم را این گونــه 

کــه فــرض امــکان ابعــاد ســه گانه را دارد«. علی رغــم اشــکاالت  کرده انــد: »جوهــری اســت  تعریــف 

متعــدد فخــررازی بــه ایــن تعریــف، صدرالمتالهیــن حــد بــودن ایــن تعریــف را می پذیــرد و مــراد از 

قیــود فــرض، امــکان و ابعــاد ســه گانه را تبییــن می کنــد. همچنیــن برخــاف مشــهور حکمــای 

رنــد، صدرالمتالهیــن  کــه وجــود جســم طبیعــی را بدیهــی محســوس به شــمار می آو اســامی 

هســتی جســم را نیازمنــد اثبــات می دانــد و چهــار برهــان در ایــن بــاره اقامــه می کنــد. دیدگاه هــای 

صدرالمتالهیــن دربــاره جســم طبیعــی بیان گــر نتایــج دســتگاه فلســفی اوســت.

کلید واژه: جسم طبیعی، امکان استعدادی، امکان وقوعی، ابعاد سه گانه، حد، رسم

1. طلبه درس خارج حوزه علمیه قم
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مقدمه 
یــخ حکمــت اســامی محســوب می شــود. در  صدرالمتالهیــن نقطــه عطفــی در تار
یــژه ای برخــوردار اســت.  میــان دیدگاه هــای ابتــکاری او، حرکــت جوهــری از جایــگاه و
ــه متافیزیــک منتقــل شــده  کــه موضوعــی طبیعــی اســت ب ــا طــرح ایــن مســأله، حرکــت  ب
و بســتر ســاز حــل بســیاری از غوامــض الینحــل فلســفی می شــود. چنان چــه بخواهیــم 
ــث  ــات او در مباح ــایر تدقیق ــه س ــد ب ــم بای کنی ــری  ــل پیگی کام ــو  ــه نح ــکار او را ب ــه اف دامن
طبیعــی همچــون: حقیقــت امــر جســمانی، مــزاج، حقیقــت مــکان و زمــان، موالیــد ثــاث 
ــم. پرســش از حقیقــت جســم طبیعــی اولیــن قــدم در ســیر مباحــث طبیعــی  ی و... بپرداز

اوســت.
بحــث از ماهیــت جســم از دیربــاز مــورد توجــه فیلســوفان بــوده اســت. شــیخ الرئیــس در 
کــرده و بــه مشــهور نســبت  فصــل دوم از مقالــه دوم الهیــات شــفاء جســم را این گونــه معرفــی 
ــق«  ــض، عمی ــل، عری ی ــر طو ــم جوه ــال ان الجس ــان یق ــاده ب ــرت الع ــد ج ــت: »فق داده اس
)شــیخ الرئیس، 1430، ج 1، ص 61(. خواجــه طوســی در شــرح اشــارات تعریــف دیگــری 
کــرده اســت: »و هــو الجوهــر الــذی یمکــن ان تفــرض فیــه االبعــاد الثاثــه«  بــرای جســم ارائــه 
کثــر  فیلســوفان ایــن دو تعریــف را معــادل  )خواجــه طوســی، 1433، ج 2، ص 24(. البتــه ا
یکدیگــر دانســته اند )شــیخ الرئیــس، 1430، ج 1، ص 63 و صدرالمتالهیــن، 1382، ج 

1، ص 240(. 
گرچــه اصــل تعریــف در بیــن حکمــا واحــد اســت امــا تفاســیر متفاوتــی از آن ارائــه شــده 
گرفتــه اســت. از آنجــا  اســت. همچنیــن مانعیــت آن مــورد انتقــاد برخــی متکلمیــن قــرار 
کــه ایــن مقالــه بــه بررســی افــکار صدرالمتالهیــن در زمینــه جســم طبیعــی اختصــاص دارد، 
نخســت بــه تفســیر مــورد قبــول وی از تعریــف جســم طبیعــی اشــاره شــده و ســپس بــه 
کــه صدرالمتالهیــن در تحقیقــات خــود پیرامــون حقیقــت جســم بیــش از  جهــت اینکــه 
همــه بــه اشــکاالت فخــررازی توجــه داشــته اســت، بــه اشــکاالت فخــررازی پرداختــه شــده 

کــرده اســت.  اســت. فخــررازی در بیشــتر آثــار خــود تعریــف حــّدی جســم را انــکار 
بخــش دوم مقالــه بــه دیــدگاه صدرالمتالهیــن دربــاره هســتی جســم طبیعــی و اثبــات 
وجــود آن در خــارج می پــردازد. صدرالمتالهیــن در آثــار خــود بــا ابــداع براهینــی، وجــود 
کــه وجــود جســم را  جســم را بــه اثبــات رســانیده و برخــاف دیگــر فیلســوفان اســامی 
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ل دانســته اســت. بدیهــی محســوس انگاشــته اند، وجــود جســم را نیازمنــد اســتدال
آراء صدرالمتالهیــن در خصــوص جســم طبیعــی مبنــای  بــا جمع بنــدی  پایــان  در 

مختــار او روشــن خواهــد شــد. 
تبیین چیستی جسم

کــرده  صدرالمتألهیــن بــرای اثبــات هســتی جســم در خــارج، بــه تعریــف آن اســتناد 
اســت. و بــه عبــارت دیگــر چیســتی جســم از مقدمــات اثبــات هســتی آن اســت. از ایــن رو 

بحــث از چیســتی جســم بــر هســتی جســم تقــدم یافتــه اســت.
تفسیر قیود تعریف از دیدگاه صدرالمتالهین 

یــل عریــض عمیــق بــه اخــذ عــرض در فصــل  کــه تعریــف جســم بــه جوهــر طو از آن جــا 
ــن  ــفاء تبیی ــات ش ــس در الهی ــیخ الرئی ــت. ش ــده اس ــع ش ــه واق ــورد مناقش ــده، م ــر ش منج
می کنــد کــه مقصــود از قیــود مذکــور قابلیــت اتصــاف بــه آن اعــراض اســت: »ولیــس یجــب 
کل جســم خــط بالفعــل فــان الکــره لیــس فیهــا خــط بالفعــل البتــه و الیتعیــن  ان یکــون فــی 
ــه لیــس یجــب ان یکــون فــی الجســم  فیهــا المحــور مــا لــم تتحــرک ... فبیــن مــن هــذا الن
بالفعــل علــی الوجــوه المفهومــه مــن االبعــاد الثاثــه حتــی یکــون جســما  ابعــاد  ثاثــه 

بالفعــل« )شــیخ الرئیــس، 1430 : ج 1، ص 61(.
نیــاز بــه تفســیر خــاص از قیــود ســه گانه باعــث شــده اســت تــا تعریــف جســم بــه شــکل 

»جوهــر یمکــن ان یفــرض فیــه ابعــاد ثاثــه« تحــول یابــد. 
تفسیر قید امکان

فخــررازی در المباحــث المشــرقیه قیــد امــکان را بــه معنــای امــکان عــام دانســته و 
نــه امــکان اســتعدادی و نــه امــکان خــاص و ایــن تفســیر از امــکان را بــه شــیخ الرئیــس 
نســبت داده اســت: »المــراد مــن اإلمــکان المعتبــر فــي تعریــف الجســم هــو اإلمــکان العــام 
کمــا فــي  ال االســتعدادي لئــا یخــرج مــا یکــون األبعــاد حاصلــة فیــه علــی طریــق الوجــوب 
عــة و 

ّ
کاألجســام المضل ــق الوجــوب  ــا یکــون حاصلــه ال علــی طری األفــاك المتحرکــة و م

قــال: إن الکــرة المتحرکــة تتحقــق فیهــا قطــر بالفعــل« )فخــررازی، 1428 : ج 2، ص 12(.
یــه بــه بررســی ایــن تفســیر پرداختــه اســت  صدرالمتالهیــن در اســفار و شــرح هدایــه اثیر

کــرده اســت.  و ســه اشــکال را متوجــه آن 
کــه در تعریــف جســم از تعیــن خاصــی  ر اســت  اشــکال اول: صدرالمتالهیــن بــر ایــن بــاو
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از ابعــاد ســخن بــه میــان نیامــده اســت؛ لــذا در صــورت تحقــق فــردی از ابعــاد، مطلــق 
قابلیــت کــه امــری وجــودی اســت از میــان نمــی رود و بنابرایــن امــکان را می تــوان بــه معنــای 

کــرد.  اســتعدادی آن تفســیر 
یــد امــکان فــرض،  کــه شــیخ الرئیــس در الهیــات شــفاء می گو اشــکال دوم: آنچنــان 
وصــف جســم نیســت تــا بــا تحقــق آن قــوه باطــل شــود، بلکــه وصــف ذهــن فــارض اســت 
کــه بــا تحقــق آن باطــل نمی شــود: »االمــکان المذکــور ... علــی الوجــه الــذی قــرره الرئیــس 
فــی الهیــات الشــفاء ... لیــس وصفــا للجســم حتــی یبطــل بوجــود مــا هــو قــوه علیــه بــل هــو 

وصــف بحــال متعلقــه فانــه وصــف للفــارض«.
امــکان  و  خــاص  امــکان  عــام،  امــکان  در  منحصــر  امــکان  معانــی  ســوم:  اشــکال 
کــه در ایــن صــورت  کــرد  اســتعدادی نیســت، بلکــه می تــوان از آن امــکان وقوعــی را قصــد 
ــا نباشــد و خــواه ابعــادی  ــرای جســم اســت خــواه فارضــی باشــد ی وصــف نفــس االمــری ب
کــروی باشــد. بــا ایــن تفســیر تحقــق ابعــاد مانــع از امــکان آن نخواهــد بــود:  داشــته باشــد یــا 
»معنــی االمــکان غیــر منحصــر فــی مفهــوم االمــکان العــام و االســتعدادی بــل لــه معنــی 
آخــر یجــوز ان یــراد هاهنــا و هــو االمــکان الوقوعــی بحســب نفــس االمــر اعــم مــن ان یکــون 
اســتعداد ام ال ... و هــذا المعنــی الینفــک عــن الجســم ابــدا ســواء وجــدت فیــه االبعــاد ام 
ال و ســواء وجــد الفــارض ام ال و ســواء تحقــق منــه الفــرض ام ال« )صدرالمتالهیــن، 1368 

: ج 5، ص 11 (.
نظــر نهایــی صدرالمتالهیــن در تفســیر قیــد امــکان، امــکان بــه حســب نفــس االمــر 
ــا امــکان  ــارض بلکــه همان ــه حســب ذهــن ف ــه امــکان ب ــه امــکان اســتعدادی و ن اســت ن

: ج 1، ص 24(. اســت )صدرالمتالهیــن، 1393  وقوعــی 
تفسیر قید فرض

آیــا قیــد فــرض پــس از امــکان قیــدی احتــرازی اســت؟ پاســخ صدرالمتالهیــن بــه ایــن 
کــرده اســت، مثبــت اســت.  کــه در قیــد امــکان اختیــار  پرســش براســاس تفســیری اســت 
یــرا بنابــر  او قیــد فــرض را بــرای ادخــال فلــک می دانــد )بــر اســاس طبیعیــات قدیــم(. ز
ــو احاطــه  ــو در ت ــه شــکل ت کــون و فســاد را اجســامی صلــب ب ــم  یی عال طبیعیــات ارســطو
کــروی شــکل بــوده و نــه قابــل خــرق و التیــام و نــه قابــل تغییــر شــکل هســتند.  کــه  کرده انــد 
رتــا ابعــادی را نمی پذیرنــد و لــذا بــه نحــو امــکان اســتعدادی نیــز قابــل  ایــن اجســام ضرو
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ابعــاد ســه گانه نیســتند )ارســطو، 1390 : ص89(. قیــد فــرض بــرای ادخــال اجســام فلکــی 
در تعریــف اســت )صدرالمتالهیــن، 1368 : ج5، ص11(.

کــه مــراد از فــرض، فــرض تقدیــری نیســت  نکتــه دیگــر در تفســیر قیــد فــرض ایــن اســت 
کــه شــامل جواهــر مجــرده نیــز می شــود. جواهــر مجــرده اگرچــه خــود فاقــد جســم و بــه تبــع 
ــرض  ــًا ف ــه اساس ک ــت؛ چرا ــال نیس ــا مح ــاد در آنه ــرض ابع ــا ف ــند ام ــاد می باش ــد ابع آن فاق
یاضیــات از آن بهــره  کــه در ر یــز عقلــی اســت  محــال، محــال نیســت. بلکــه مــراد تجو
می برنــد: »و لیــس المــراد منــه الفــرض التقدیــری لیختــل طــرده بالجواهــر المجــرده بــل 
ــز العقلــی الــذی یســتعمل فــی الریاضیــات« )صدرالمتالهیــن، 1393 : ج  ی المــراد التجو

1، ص 24(. 
گانه تفسیر قید ابعاد سه 

ــچ  ــا هی ــد ام ــور می کن ــط عب ــت خ ــه بی نهای ــه در صفح ــر نقط ــی از ه ــدگاه هندس از دی
یژگــی تنهــا در حجــم رخ  کــه نســبت بــه هــم قائــم باشــند و ایــن و ســه خطــی از آنهــا نیســتند 
کــه امــکان دارد جســمی از ســطح جوهــری  رنــد  ــر ایــن باو می دهــد. امــا برخــی از معتزلــه ب
کــه بــه فــرض تحقــق چنیــن جوهــری )جوهــر مســطح( امــکان  پدیــد بیایــد. روشــن اســت 
ــه اخــراج ســطح جوهــری از  ــد ب فــرض ســه بعــد در آن نیســت. قیــد ابعــاد ســه گانه می توان

تعریــف جســم بی انجامــد )صدرالمتالهیــن، 1368: ج 5، ص 12(.
بــه دو  نــگاه صدرالمتالهیــن فــرض ابعــاد ســه گانه می توانــد  مطلــب دیگــر آنکــه در 
صــورت عقلــی و وهمــی انجــام شــود. چنان چــه ابعــاد ســه گانه بــه نحــو ادراک عقلــی 
ــت.  ــی اس کل ــواره  ــه ادراک هم ک ــرد؛ چرا ــود می گی ــه خ ــد ب ــکل ح ــف ش ــود، تعری ــور ش تص
کــه نــه مطلــق مقــدار بلکــه مقــدار  گونــه ای  گــر بــه صــورت ادراک وهمــی تصــور شــود بــه  امــا ا
خــاص و جزئــی را مــد نظــر قــرار دهــد، در ایــن صــورت تعریــف تنهــا رســم خواهــد بــود: »و 
ــب  ــا بحس ــا م ــن: احدهم ــی وجهی ــن عل ــه یمک ــه المتقاطع ــاد الثاث ــرض االبع ــم ان ف اعل
کلیــا و الثانــی مــا بحســب االدراک الوهمــی جزئیــا و ذلــک الیتصــور اال  االدراک العقلــی 
للمقــدار فعلــی الوجــه االول یصلــح الن یکــون ماخــوذا فــی الحــد و علــی الوجــه اآلخــر 

الیکــون التعریــف اال رســما« )صدرالمتالهیــن، 1382 : ج 1، ص 246(.
نقدهای فخررازی به تعریف مشهور از جسم

بــرای فخــررازی از اهمیــت شــایانی برخــوردار اســت.  نقــد تعریــف جســم طبیعــی 
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وی در آثــار برجســته خــود همچــون المباحــث المشــرقیه، شــرح االشــارات و شــرح عیــون 
الحکمــه بــه شــکل مبســوطی بــه ایــن مســأله پرداختــه اســت )فخــررازی، 1428: ج 2، 11 

و 1384: ج 1، 5، و 1414: ج 3، 20 (.
اشکال اول: 

کــه قیــد »جوهــر« در تعریــف مذکــور جنــس نیســت. وی  ر اســت  فخــررازی بــر ایــن بــاو
کــه جوهــر، هماننــد عــرض، جنــس عالــی نیســت. بلکــه عنوانــی انتزاعــی از  معتقــد اســت 
جواهــر پنجگانــه اســت. بنابرایــن نمی توانــد در مقــام تعریــف جســم بــه کار رود )فخــررازی، 

1428، ج2، 11(.
اشکال دوم: 

گــر امــکان بــه  یــرا ا فخــررازی قیــد »امــکان فــرض« را جــزء مقــوم ماهــوی نمی دانــد. ز
کــه امــری عدمــی اســت نمی توانــد  معنــای فقــدان قیــد باشــد در ایــن صــورت از آن جــا 
گــر امــری وجــودی باشــد الجــرم عــرض خواهــد بــود؛  مقــوم ماهیــت و فصــل واقــع شــود. و ا
کــه امــکان چیــزی جــزء قابلیــت نیســت و قابلیــت اضافــه ای اســت بیــن قابــل و مقبول  چرا
و چــون اعــراض نمی تواننــد فصــل واقــع شــوند، پــس تعریــف صحیــح نیســت )فخــررازی، 

1384 : ج2، ص6(. 
اشکال سوم: 

یــرا هیولــی  ز اســت.  ف  معــّرَ از  اعــم  بنابرایــن  و  نیــز می شــود  تعریــف شــامل هیــوال 
ــه  ک ــوری را  ــه ام ــدارد. و از جمل ــول ن ــز قب ــت ج ــت و حیثی ــه اس ــر خمس ــی از جواه ــز یک نی
)فخــررازی،  نــدارد  مانعیــت  تعریــف  بنابرایــن  اســت.  ســه گانه  ابعــاد  همانــا  می پذیــرد 

.)5 ص   ،2 ج   :  1428
اشکال چهارم: 

کنــد و بنابرایــن وهــم قابــل ابعــاد ســه گانه  وهــم قــادر اســت جســم طبیعــی را تخیــل 
ــان(. ــت )هم ــم نیس ــم جس ــه وه ک ــال آن  ــت و ح اس

اشکال پنجم: 
ــر  گ ــه امــر عدمــی ا ــر آنهــا اوصــاف عدمــی هســتند. تعریــف ب صحــت و امــکان و نظای
ــن نیســت و  ــّدی آنهــا ممک ــه معرفــت ح ک ــت  ــز اس ــیاء بســیط جای ــد در اش صحیــح باش
کــه ماهیتــی مرکــب اســت  تنهــا از راه لــوازم قابــل شــناخت اســت. امــا در تعریــف جســم 
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ــع  ــز نمی تواننــد حــّد واق کــرد. اوصــاف عدمــی هرگ ــوان از اوصــاف عدمــی اســتفاده  نمی ت
شــوند )صدرالمتالهیــن، 1368: ج 5، ص 13(.

جواب های صدرالمتالهین به اشکاالت فخررازی
پاسخ اشکال اول: 

اســت  جوهــر  حــد  موضــوع«  فــی  ال  »الموجــود  کــه  اســت  کــرده  گمــان  فخــررازی 
گمــان اســت.  بــر همیــن  کــرده اســت مبتنــی  بــودن جوهــر  بــر جنــس  کــه  و اعتراضــی 
کــه بســیط هســتند و امــر بســیط حــد نــدارد.  درحالی کــه اجنــاس عالیــه حــد ندارنــد؛ چرا
کــه در تعریــف جوهــر ذکــر شــده اســت لــوازم و خــواص جوهــر اســت و رســم آن  آن چــه 
بــه شــمار مــی رود. جنــس نبــودن رســم شــیء مســتلزم جســم نبــودن خــود آن نمی شــود 

ص4(. ج5،   :  1368 )صدرالمتالهیــن، 
پاسخ اشکال دوم: 

یــد فصــل »قابلیــت ابعــاد ســه گانه«  جــواب خواجــه طوســی: او در شــرح اشــارات می گو
کــه بــر  کــه حمــل بــر جســم نمی شــود بلکــه فصــل »قابــل ابعــاد ســه گانه« اســت  نیســت؛ چرا

جســم حمــل می شــود )خواجــه طوســی، 1433، ج 2، ص 25(.
یــف ذکــر  کــه در تعار نقــد صدرالمتالهیــن بــر جــواب خواجــه: مقصــود از الفــاظ مشــتقی 
می شــود مفاهیــم بســیط آنهاســت. تفــاوت بیــن آنهــا و مبــادی اشــتقاق تنهــا نحــوه اعتبــار 
اســت کــه یکــی بــه نحــو البشــرط از حمــل و دیگــری بــه نحــو بــه شــرط ال لحــاظ شــده اســت 

)صدرالمتالهیــن، 1368: ج 5، ص 5(.
اســت  شــده  اشــاره  منطــق  مباحــث  در  کــه  همان طــور  صدرالمتالهیــن:  جــواب 
دســتیابی بــه فصــول حقیقــی بــرای انســان متعســر بلکــه متعــذر اســت و آن چــه بــه عنــوان 
کــه از فصــول واقعــی نشــات می گیرنــد  فصــول ذکــر می شــود، عــوارض و لوازمــی اســت 
کــه  و بــه آنهــا اشــاره می کننــد. چنانکــه شــیخ الرئیــس در الهیــات شــفاء بیــان می کنــد 
گــر بــه فصــل حقیقــی حیــوان اســت و  حــس در حیــوان فصــل حقیقــی نیســت بلکــه اشــاره 
بنابرایــن قابلیــت نیــز کــه بعنــوان فصــل در تعریــف جســم اخــذ شــده اســت، صرفــًا نشــان گر 
کــه همــان فصــل حقیقــی جســم طبیعــی محســوب می شــود  منشــأ ایــن قابلیــت اســت 

)صدرالمتالهیــن، 1382 : ج 1، ص 240(. 
نکتــه قابــل توجــه در دیــدگاه صدرالمتالهیــن پیرامــون حــد جســم اینکــه در اســفار 
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اســت.  مــردد  تعریــف  بــودن  رســم  یــا  حــد  بیــن  کــه  می کنــد  نقــل  الرئیــس  شــیخ  از 
)صدرالمتالهیــن، 1368: ج 5، ص 3( امــا در تعلیقــات بــر الهیــات شــفاء بــر حدیــت 

.)248 ص  و   246 ص   ،1 ج  )صدرالمتالهیــن،1382:  می کنــد  اصــرار  تعریــف 
پاسخ اشکال سوم: 

جــواب اولــی: اینکــه هیــوال قابــل ابعــاد ســه گانه اســت واســطه در عــروض دارد نــه 
کــه هیــوال جزئــی از جســم اســت و بواســطه جســم مجــازًا متصــف  واســطه در ثبــوت؛ چرا
کنــد بــه صحــت  گــر تعریــف مجــازًا بــر غیــر افــراد صــدق  بــه قابــل ابعــاد ســه گانه می شــود. ا

تعریــف و مانــع اغیــار بــودن آن خللــی وارد نمی شــود.
نقــد جــواب اولــی: ماهیــت جســم بــه لحاظ وجــود خارجــی از دو جزء هیولــی و صورت 
ــیاء  ــول اش ــل حص ــطه آن قاب ــم به واس ــه جس ک ــت  ــی اس ــوال جزئ ــت. هی ــده اس ــب ش ترکی
کــه به واســطه آن فعلیــت محقــق می شــود و صــورت  می شــود و صــورت جزئــی اســت 
نقشــی در قابلیــت نــدارد. بنابرایــن قابــل ابعــاد ســه گانه، حقیقتــًا هیــوال اســت نــه صــورت 

ــع اغیــار نمی شــود.  و تعریــف مان
جــواب ثانــوی: اتصــاف در اینجــا بــه معنــای مطلــق اتصــاف بــه چیــزی اســت چــه 
ینــد( و چــه بــه ایــن صــورت نباشــد.  به صــورت تأثــر تجــددی باشــد )بــه آن اســتعداد می گو
کــه اینجــا مــراد بــود. بنابرایــن تعریــف  خاصیــت هیــوال اســتعداد اســت نــه مطلــق اتصــاف 

ــر هیــوال صــدق نمی کنــد. ب
پاسخ اشکال چهارم:

تفســیر صدرالمتالهیــن از ابعــاد ســه گانه بــه حســب وجــود جســمانی و نشــئه مــادی 
اســت. وی در مقــام پاســخ بــه ایــن اشــکال بــا اشــاره بــه تفکیــک عالــم خیــال از عالــم 
کــه قبــول ابعــاد ســه گانه  مــاده و بیــان برخــی از اختصاصــات هــر یــک، توضیــح می دهــد 
بــه حســب عالــم وهــم حقیقتــًا مبایــن از عالــم حــس اســت: »المــراد مــن قبــول األبعــاد أو 
صحــة فرضهــا أو إمــکان وجودهــا مــا یکــون بحســب الوجــود الخارجــي و النشــأة التــي 
کثیــرة و  نحــن نتکلــم فیهــا مــع أحــد أو نفیــد لــه أو نســتفید منــه و الوهــم و إن قیــل أشــیاء 
أبعــادا و أجرامــا عظیمــة إال أن قبولــه لهــا بنحــو آخــر مــن الوجــود غیــر وجــود هــذا العالــم و 
أبعــاد هــذا العالــم هــي التــي یمکــن أن یشــار إلیهــا بالحــواس الظاهــرة و عالــم الخیــال عالــم 
آخــر ســماواته و أرضــه أبعــاده و أجرامــه و أشــخاصه و کیفیاتــه کلهــا مباینــة الحقیقــة ألبعــاد 
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کیفیاتــه« )صدرالمتالهیــن، 1368 : ج 5، ص 15(. هــذا العالــم و أجرامــه و أشــخاصه و 
نقد جواب صدرالمتالهین: 

کــه وهــم  ــی خــود اوســت  ــه نظــر می رســد ایــن جــواب صدرالمتالهیــن براســاس مبان ب
کــه وهــم را مــادی می داننــد نمی تواننــد اشــکال  را امــری مجــرد می دانــد. امــا مشــائیین 

ــد.  ــخ دهن ــررازی را پاس فخ
پاسخ اشکال پنجم:

کــه شــیئیت شــیء به صــورت آن اســت و بنابرایــن فصــول  ر اســت  ماصــدرا بــر ایــن بــاو
کــه اشــاره گر به صــورت اشــیاء هســتند، پررنگ تریــن جــزء تعریــف بــه شــمار می رونــد و 
کــه تنهــا بــا  کنــد  هــر تعریفــی الزامــًا بایــد جایــگاه شــیء را در نظــام تشــکیک وجــود معیــن 
کــه امــری عدمــی اســت ارائــه نشــده  فصــل رخ می دهــد. در تعریــف مذکــور صــرف قابلیــت 
کــه همانــا قابلیــت ابعــاد ســه گانه اســت اشــاره شــده  اســت بلکــه بــه قابلیــت خاصــی 
کــه ذکــر  اســت. بنابرایــن تعریــف عدمــی نیســت. عــاوه بــر ایــن ماصــدرا معتقــد اســت 
کــه غــرض از تعریــف تحصیــل  امــر عدمــی حتــی در تعریــف امــور بســیط نارواســت؛ چرا
امــری در ذهــن اســت درحالی کــه مفهــوم امــر عدمــی زوال شــیء اســت نــه تحصیــل شــیء 

)صدرالمتالهیــن، 1368 : ج 5، ص 16(.
اثبات هستی جسم

در  ایــن جهــت  از  و  بدیهــی محســوس دانســته  را  فیلســوفان وجــود جســم  معمــوال 
مقابــل  در   .)231 ص   ،1 ج  )صدرالمتالهیــن،1383:  برنیامده انــد  برهــان  اقامــه  مقــام 
کــه آن چــه محســوس اســت جســم نیســت بلکــه اعــراض  صدرالمتالهیــن معتقــد اســت 
و صفــات آن اســت. بنابرایــن اثبــات وجــود جســم بــه روش حســی از راه اثبــات علــت 
کــه برهانــی »اّنــی« اســت و ایــن چنیــن برهانــی، آن چنان کــه  بــه معلــول انجــام می گیــرد 
در منطــق ثابــت شــده اســت، مفیــد یقیــن تــام نیســت )همــان(. بــه بیــان دیگــر مــا حــس 
کلــی ناتمــام اســت )عبودیــت،  یــم و ازایــن رو اثبــات حســی جواهــر به طــور  جوهریــاب ندار

.)160 ص   ،1393
ــر وجــود جســم طبیعــی برآمــده اســت. و برهان هــای  او ســپس در مقــام اقامــه برهــان ب

کــرده اســت. متعــددی را بــر وجــود آن اقامــه 
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برهان اول: 
مقدمــه اول: حقیقــت هــر چیــزی همــان وجــود مخصــوص آن اســت و ماهیــت امــری 

اعتبــاری اســت. )اصالــت وجــود(
گونــه حیثیــت تقییدیــه متقــدم و  مقدمــه دوم: وجــود بــه خــودی خــود و بــدون هــر 

متأخــر اســت. )تشــکیک وجــود(
مقدمــه ســوم: سلســله تشــکیک از دو طــرف متناهــی اســت )امتنــاع تسلســل(. 
کــه هیــچ چیــز از آن غائــب  سلســله وجــود در ناحیــه علــت بــه علت العلــل می رســد. 
نیســت و همــه چیــز بــرای او عیــن حضــور اســت. و در ناحیــه معالیــل بــه جایــی می رســد 
کــه شــیء خــودش از خــودش غائــب اســت. و لــذا همــه اشــیاء از او غایــب و عیــن نقــص 

و حرمــان اســت.
نتیجــه: چیــزی هســت کــه دارای وجــود اتصالــی امتــدادی اســت وحدتــش عیــن قبول 
کنــده  کثــرت و اتصالــش عیــن اســتعداد انفصــال اســت. و اجــزاء آن در مــکان و زمــان پرا

اســت. و ایــن چیــزی جــز جســم نیســت )صدرالمتالهیــن، 1382: ج 1، ص 231(.
برهان دوم:

گــر سلســله وجــود منتهــی بــه جســم نشــود، در ایــن صــورت هیولــی محقــق نمی شــود.  ا
کــه حیثیــت  لــذا وجــود چیــزی  امــکان اســت و  قــوه و  یــرا حیثیــت هیولــی محــض  ز
ری اســت. لکــن  وجــودش متضمــن حیثیــت عــدم و فقــدان اســت پیــش از هیولــی ضــرو
هیولــی موجــود اســت. پــس جســم موجــود اســت. »فلــو لــم ینتــه سلســلة الوجــود إلــی شــيء 
ــد  ــا یوج ــد ف ــی ح ــوف إل ــدم الوق ــزم ع ــه یل ــة عدم ــا لحیثی ــوده متضمن ــة وج ــون حیثی یک
کمــا ســتعلم« )  الهیولــی التــي هــي محــض القــوة و اإلمــکان لکــن ال بــد مــن وجودهــا 

صدرالمتالهیــن، 1368: ج 5، ص 3(.
برهان سوم:

یــرا عــدم  یــان بخــل در مبــدا فیــاض اســت. ز گــر جســم محقــق نشــود، مســتلزم جر ا
ــه خیــری اســت. »الصــورة  گون تحقــق جســم شــّر اســت و اقتضــاء جــود الهــی تحقــق هــر 
کان أمــرا ظلمانیــا إال أنــه مــن مراتــب نــور الوجــود فلــو لــم تنتــه نوبــة الوجــود  الجســمیة و إن 
ــز علــی  کا مــن مبدعــه و هــو غیــر جائ إلیــه لــکان عدمــه شــرا و عــدم إیجــاده بخــا و إمســا

المبــدإ الفیــاض المقــدس عــن النقــص و اإلمــکان علــی مقتضــی البرهــان« )همــان(.
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برهان چهارم:
کــه موجــودات در جواهــر عقانــی خاصــه  گــر جســم محقــق نباشــد، الزم اســت  ا
شــوند. درحالی کــه اعــراض، صــور و نفــوس همــه قائــم بــه جســم هســتند و وجودشــان 
ــر  ــزم أن ینحص ــماني ل ــر الجس ــی الجوه ــاد إل ــلة اإلیج ــه سلس ــم ینت ــو ل ــت. »ل ری اس ــرو ض
کالنفــوس و الطبائــع و الصــور و األعــراض  الممکنــات فــي العقــول فــإن مــا ســوى العقــول 
کالکــم و الکیــف و األیــن و المتــی و غیرهــا ال یمکــن وجودهــا إال مــع الجســم أو بالجســم« 

)همــان(.
جمع بندی

ــد و تعریــف مشــهور از آن را  صدرالمتالهیــن جســم طبیعــی را ماهیتــی مرکــب می دان
کــه امــکان فــرض ابعــاد ســه گانه را دارد، حــد و نــه رســم آن  کــه عبــارت اســت از جوهــری 
کــرده اســت؛  ــه  ــد. او جنــس جســم را جوهــر دانســته و تفســیر خاصــی از فصــل ارائ می دان
نــه امــکان  کــه وصــف نفــس االمــری اســت دانســته  اوال قیــد امــکان را امــکان وقوعــی 
یــز عقلــی  ــا عــام. ثانیــا قیــد فــرض را احتــرازی دانســته و آن را بــه نحــو تجو اســتعدادی و ی
کــرده اســت. ثالثــًا ابعــاد ســه گانه  یاضیــات و نــه مطلــق فــرض تقدیــری تفســیر  جــاری در ر
کــرده و ایــن را موجــب حــد بــودن تعریــف دانســته اســت.  را بــه نحــو نامتعیــن و کلــی تبییــن 
رابعــًا مجمــوع قیــد »امــکان فــرض ابعــاد ســه گانه« را در تعریــف فصــل اشــتقاقی دانســته 

کــی از فصــل حقیقــی اســت نــه خــود آن.  کــه حا
صدرالمتالهیــن برخــاف دیگــر حکیمــان وجــود جســم را بدیهــی محســوس نمی دانــد 
ــر اثبــات وجــود  ــر آن آمــده اســت. او در مجمــوع چهــار برهــان ب ــه برهــان ب و در صــدد اقام

کــرده اســت.   جســم بیــان 
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نـگاهـی اجــمالـی به معرفت شناسی  گــواهـــی

ایمان عباس  نژاد1

چکیده
بحــث از گواهــی جــز مســائلی اســت کــه در معرفت  شناســی کاســیک بســیار کمرنــگ اســت. بــا 

کانــون توجــه بازگشــته و بحث  هــای مهمــی در خصــوص آن  گذشــته بــه  ایــن حــال در دهه  هــای 

گرفتــه اســت. فیلســوفان معاصــر به صــورت اختصاصــی و جــدی از  در معرفت  شناســی صــورت 

کرده  انــد. در ایــن نوشــتار می  کوشــیم جایــگاه و اهمیــت ایــن بحــث را تبییــن  ایــن مســئله بحــث 

کنیــم و مختصــرًا نگاهــی داشــته باشــیم بــر ابعــاد مختلــف و مســائل مطــرح در معرفت  شناســی 

گواهی.

مقدمه:
کــه بخــش  یــات شــناخت  مان مــا را بــه ایــن نتیجــه می  رســاند  انــدک توجهــی بــه محتو

1. دانشجوی فلسفه دانشگاه مفید
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کــه  گواهــی دیگــران به دســت آمــده اســت؛ بــه نحــوی  یــادی از معــارف مــا از طریــق  ز
ــی  ــی عمل ــت زندگ گف ــوان  ــًا می  ت ــم تقریب کنی ــذف  ــان ح ــع معرفتی  م ــی را از مناب گواه ــر  گ ا
گواهــی  یــادی مختــل می  شــود )p ,2008 Lackey 1(. بــا این کــه  و نظــری مــا تــا حــدود ز
یــادی در دامنــه شــناخت مــا دارد و ایــن نقــش بدیهــی بــه نظــر می  رســد،  نقــش بســیار ز
ــه ایــن مســأله یافــت می  شــود. مقایســۀ  کمــی ب کاســیک توجــه  ــار معرفت  شناســان  در آث
ــی و  ــهود، ادراک حس ــل، ش ــر عق ــت )نظی ــع معرف ــایر مناب ــوص س ــه در خص ک ــاری  ــن آث بی
ــن  ــه ای ــا را ب گواهــی یافــت می  شــود م ــاره  ــه درب ک ــزان نوشــته  هایی  ــا می ...( نوشــته شــده ب
گواهــی حقیقتــًا در معرفت  شناســی  کــه بحــث از معرفت  شناســی  واقعیــت می  رســاند 
از  یکــی  بــه  را  بحــث  ایــن  از  غفلــت  علــت  کــودی  اســت.  مانــده  مغفــول  کاســیک 
اشــاره  ای  آنجــا  در  ســقراط  کــه  می  گردانــد  بــر  ته  تتــوس(  )رســاله  افاطــون  رات  محــاو
گــزارش از دایــره معرفــت خارج  انــد، و شــاید  رهــای مبتنــی بــر  کــه همــه باو ضمنــی دارد 
یــادی بــه ایــن بحــث نداشــته  تبعیــت فیلســوفان بعــدی از افاطــون باعــث شــده توجــه ز
باشــند )p ,1994 Coady 5(. امــا پــس از انتشــار کتــاب کــودی در 1992 ایــن بحــث دوبــاره 
یــم بــه مســائل  گــذرا دار گشــت. در ادامــه نگاهــی  کانــون توجــه معرفت  شناســان بــاز  بــه 

ــوع. ــن موض ــرح در ای مط

گواهی تعریف 
 formal( رســمی  گواهــی  بیــن  بحــث  ایــن  در  کــه  اســت  ایــن  مهــم  نکتــه  اولیــن 
گواهــی  گواهــی طبیعــی )natural testimony( تفــاوت اســت. منظــور از  testimony( و 
گواهــی طبیعــی  ــه می  شــود، و مــراد از  کــه در دادگاه ارائ گواهــی و شــهادتی اســت  رســمی 
 Coady( یافــت می  کنیــم زمــره از دیگــران در کــه در زندگــی رو گزارش  هایــی اســت  همیــن 
p ,1994 26(. اگرچــه بســیاری از احــکام ایــن دو گواهــی مشــترک اســت، معرفت  شناســی 
گواهــی  گواهــی طبیعــی می  پــردازد. در خصــوص تعریــف  بــه  بــه طــور خــاص  گواهــی 
گرفته  انــد  گرفتــه و بیشــتر معرفت  شناســان آن را مفــروض  کمتــری صــورت  بحث  هــای 
ــای  ــه معن ــی ب گواه ــه  ک ــت  ــن اس ــیاری ای ــرض بس ــد. ف ــدی رفته  ان ــای بع ــراغ بحث  ه و س
کــه نــه شــرطی در خصــوص موضــوع وجــود داشــته  »گفتــن بــه طــور کلــی« اســت بــدون ایــن 
باشــد نــه شــنونده. بــر اســاس ایــن تعریــف مــا نمی  توانیــم ســر تــکان دادن بــه نشــانه تأییــد 
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گواهــی بدانیــم حــال آنکــه  کــه پــس از مــرگ فــرد منتشــر می  شــود را  یــا یادداشــت  هایی 
ــه  ک ــت  ــرادی اس ــدود اف ــی از مع ــر لک ــد. جنیف ــی می  دان گواه ــز  ــا را نی ــا این  ه ــهودهای م ش
یــژه بــه ایــن بحــث داشــته و آن را محــوری می  دانــد )p ,2006 Lackey 2(. او در  توجــه و
گواهــی را تبییــن می  کنــد و دســت  کتــاب خــود ســه تعریــف موســع، مضیــق و معتــدل از 

.)1 chapter ,2008 Lackey( آخــر تعریــف مرجــح خــود را بیــان می  کنــد

گواهی قابل تقلیل است؟ آیا معرفت مبتنی بر 
گواهــی را هم  عــرض ســایر منابــع  کــه آیــا مــا  پرســش مهــم در ایــن بحــث ایــن اســت 
گواهــی در نهایــت قابــل تقلیــل  معرفــت، منبعــی اصیــل بــرای کســب معرفــت می  دانیــم یــا 
اســت بــه یکــی از منابــع اصلــی معرفــت مثــل حافظــه، عقــل یــا ادراک حســی. پاســخ 
رده اســت:  گواهــی پدیــد آو بــه ایــن پرســش دو جربــان بســیار مهــم در معرفت  شناســی 
کــه  تقلیل  گرایــی )reductionism( و ناتقلیل  گرایــی )nonreductionism(. تقلیل  گرایــان 
ــت و در  ــت نیس ــتقل معرف ــع مس ــی منب گواه ــد  ــد معتقدن ــر می  گردن ــوم ب ــه هی ــا ب ــار آن  ه تب
نهایــت بــه یکــی دیگــر از منابــع معرفــت فروکاســته می  شــود. از طــرف دیگــر ناتقلیل  گرایــان 
گواهــی هم  عــرض ســایر منابــع معرفــت، خــود منبعــی اصیــل اســت و نیــازی بــه  ینــد  می  گو
کــودی طایــه  دار ناتقلیل  گرایــی در بحــث   

ً
تقلیــل دادن آن بــه ســایر منابــع نیســت. معمــوال

 )global( گواهــی شــناخته می  شــود. خــود تقلیل  گرایــی بــه دو دســته تقلیل  گرایــی عــام
کــدام قرائــت خاصــی از تقلیل  گرایــی ارائــه  کــه هــر  و موضعــی )local( تقســیم   می  شــود 
می  دهنــد )p ,2011 lackey 74-75(. اعتراضــات و پاســخ  های مختلفــی از ســوی هــر 

کــه شــرح آن در ایــن نوشــتار نمی  گنجــد. کــدام از ایــن دیدگاه  هــا مطــرح شــده اســت 
کــه  بــه تقلیل  گرایــی و ناتقلیل  گرایــی مرتبــط اســت ایــن اســت  کــه  بحــث دیگــری 
کــه مــا بــه  گواهــی پذیــرش آن اســت یــا پذیــرش آن بایــد زمانــی باشــد  آیــا اصــل اولــی در 
ینــد دلیــل ایجابــی الزم اســت  یــم. تقلیل  گرایــان می    گو گواهــی دلیــل ایجابــی دار نفــع آن 
ایجابــی  بــه دلیــل  و  کافــی اســت   )defeater( ناقــض نبــود  ینــد  ناتقلیل  گرایــان می  گو و 

)161-160  p  ,2006  Lackey( نیســت  نیــاز   )positive reason(
ــد و آن  گــروه در یــک مطلــب اشــتراک دارن کــه هــر دو  ــز اهمیــت ایــن اســت  نکتــه حائ
کــه ناقضــی بــرای آن وجــود نداشــته باشــد،  گواهــی زمانــی معرفت  بخــش اســت  این کــه 
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اختــاف ایــن جاســت کــه آیــا عــاوه بــر نبــود ناقــض شــرط دیگــری )حصــول دلیــل ایجابی 
گواهــی( الزم اســت یــا خیــر. بحــث در خصــوص شــناخت ناقض  هــا و انــواع و  ــر اعتبــار  ب

کــه در ایــن نوشــتار نمی  گنجــد. کارکــرد آن  هــا نیــز بــه مقالــه  ای مجــزا نیــاز دارد 

)Transmission( گواهی و نظریه انتقال
اندیشــه غالــب در معرفت  شناســی گواهــی ایــن اســت کــه همان  طــور کــه حافظــه منبــع 
ــت  ــز معرف ــی نی گواه ــت،  ــت اس ــده معرف ــًا حفظ  کنن ــت و صرف ــت نیس ــده معرف تولیدکنن
یــر رایــج از زنجیــره  ینــده بــه شــنونده منتقــل می  کنــد. تصو گو تولیــد نمی  کنــد، بلکــه آن را از 
کــردن آتــش ســطل آب دســت  کــه بــرای خامــوش  گواهــی ماننــد زنجیــره    ای از افــراد اســت 
کــه  به دســت می  کننــد. در ایــن زنجیــره در نهایــت بایــد شــخصی وجــود داشــته باشــد 
ــه همیــن قیــاس در  رده باشــد. ب ــه غیــر از نفــر قبلــی( به دســت آو آب را از منبعــی دیگــر )ب
زنجیــره گواهــی نیــز بایــد کســی باشــد کــه آن اطاعــات را از منبعــی غیــر از گواهی به دســت 
گواهــی  کــه شــنونده فقــط در صورتــی می  توانــد از  یــه ایــن اســت  رده باشــد. الزمــه ایــن نظر آو
ینــده اصــًا  گــر گو ینــده دارای آن معرفــت باشــد. ا کــه خــود آن گو ینــده بــه معرفــت برســد  گو
ر صــادق او توجیــه نداشــته  ر صــادق نداشــته باشــد یــا بــاو ر نداشــته باشــد، یــا بــاو بــاو
گواهــی او بــه معرفــت برســد. امــا بــه نظــر لکــی اساســًا  باشــد، شــنونده نمی  توانــد از رهگــذر 
گواهــی منبــع تولیدکننــده معرفــت اســت. او  گواهــی منتقــل نمی  شــود، بلکــه  معرفــت در 
ینــده نیســت بلکــه  گو گواهــی مهــم اســت حــاالت معرفتــی  کــه در  معتقــد اســت چیــزی 

ینــده بیــان می  کنــد.  گو کــه  کلماتــی اســت  الفــاظ و 

گواهی ویژگی  های بینافردی )interpersonal( در 
عــده  ای گفته  انــد طــرز برخــورد مــا بــا معرفت  شناســی گواهــی نبایــد ماننــد ســایر مباحــث 
ــردی  ای  یژگی  هــای بیناف گواهــی یــک عمــل اجتماعــی اســت و و معرفت  شناســی باشــد. 
دارد کــه می  توانــد معــادالت را در معرفت  شناســی آن عــوض کنــد. بــه دلیــل همیــن ماهیــت 
اجتماعــی مــا نبایــد در ایــن مســئله فقــط بــه دنبــال قرینــه )evidence( باشــیم. اعتمــاد افــراد 
گواهــی ایفــا می  کنــد. قرائت  هــای مختلفــی از همیــن  ــه یکدیگــر نقــش بســیار مهمــی در  ب
گواهــی در واقــع خــود را  گواهی  دهنــده بــا ارائــه  دیــدگاه نیــز وجــود دارد. مثــًا مــوران می  گویــد 
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کــه باعــث  گــزاره می  کنــد و همیــن تضمیــن صــدق اســت  مســئول و پاســخ  گوی صــدق آن 
کنیــد. از طــرف  گواهــی او اعتمــاد  می  شــود شــما بــدون جســت  وجوی قرینــه بتوانیــد بــه 
کــه  گواهــی نقــش بســزایی ایفــا می  کنــد ایــن اســت  دیگــر هینچمــن مدعــی اســت آنچــه در 
گوینــده شــنونده را دعــوت می  کنــد بــه او اعتمــاد کنــد. لکــی ایراداتــی بــه ایــن دیدگاه  هــا وارد 
کــه ایــن تضمیــن صــدق از  می  کنــد و آن  هــا را نمی  پذیــرد، مثــًا مهم  تریــن ایــراد او ایــن اســت 
طــرف گوینــده یــا دعــوت بــه اعتمــاد کــردن بــه او در واقــع چــه رابطــه  ای بــا خــود صــدق دارد؟ 
کــه این  هــا هیــچ رابطــه  ای بــا هــم ندارنــد پــس چطــور  در نمونه  هــای بســیاری می  بینیــم 

کافــی دانســت؟ گواهــی  می  تــوان وجــود این  هــا را بــرای پذیــرش 

نتیجه  گیری
گفتیــم، چیــزی  گواهــی ســخن  ــه معرفت  شناســی  در ایــن نوشــتار از اهمیــت توجــه ب
کوشــیدیم مختصــرًا بــه  یــادی از آن غفلــت شــده بــود.  یــخ فلســفه تــا حــد ز کــه در طــول تار
گواهــی مطــرح اســت اشــاره  ای داشــته باشــیم و نشــان  کــه در معرفت  شناســی  مســائلی 
گواهــی بــا این کــه در نظــر بســیاری از مــا بســیار پیش  پاافتــاده اســت و نیــاز بــه بحــث  دهیــم 
کــه شایســته  نــدارد، از مباحــث معرفت  شــناختی پیچیــده و عمیقــی برخــوردار اســت 

یان و اســاتید فلســفه اهتمــام بیشــتری بــه ایــن مســئله داشــته باشــند. اســت دانشــجو
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                                                                    جای گاِه فلسفه و دین
                                                                        در 

                                                                      اندیشه ِی اسپینوزا1

یش باشیم که ما بی خو                                                                                              خوشا آن َدم 
یش باشیم                                                                                            َغنّیِ مطلق و درو

                                                                                           نه دین نه عقل نه تقوی نه ادراک
ک2                                                                                            ِفتاده َمست و حیران َبر سِرخا

حسین فرهادی3
مقدمه

گــزارِش اندیشــه ِی اســپینوزا پیرامــوِن رابطه ِی فلســفه  در ایــن نوشــته بــه دنبــاِل معّرفــی و 
یِخ فلســفه دارد،  و دیــن هســتم. بحــث از رابطــه ِی فلســفه و دیــن  پیشــینه ای بــه پهنــاِی تار
ــاِی  ــد. دیدگاه ه ــه ان ــوع پرداخت ــن موض ــه ای ــژوه، ب ــا دین پ ــن دار و ی ــوفاِن دی ــواره فیلس و هم

کنیــم:4 مطرح شــده در مــورِد نســبِت فلســفه و دیــن را می توانیــم ُچنیــن دســته بندی 
1. فلسفه و دین به یک غایت ختم می شوند، اّما از دو روش استفاده می کنند.

کــه موضــوع را از جوانــِب دیگــر و بــا روی کــردی نــه صرفــًا  1. ایــن نوشــته بخشــی از مقالــه ِی در دســِت نگارشــی ســت 

گزارشــی )تحلیــل بــه معنــاِی َاخــص و نقــد(، مــی کاود.

گلشِن راز. وی از َسرَدم داراِن یگانه انگاری ست. 2. شیخ محمود شبستری، 

3. دانشجوی فلسفه دانشگاه مفید 

کــدام از ایــن دیدگاه هــا را در  4. ایــن تقســیم بنــد صرفــًا محصــوِل اســتقراای ناقــص اســت، و می تــوان معتقــداِن بــه هــر 

کــردم. یخــی نــدارد، از ذکــِر نام هــا صــرِف نظــر  یــِخ فلســفه ُجســت. چــون بحــِث مــن در ایــن نوشــته جنبــه ِی تار تار
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دیــدگاه  ایــن  نتیجــه ِی  دارد.  دیــن  بــر  هنجاری-معرفتــی  برتــرِی  فلســفه   .1-1
فیلســوفان  اســاس  ایــن  بــر  ســت.  نهایــی  غایــِت  بــه  دســت یابی  در  افــراد  رتبه گــذارِی 
کــه بــدوِن وجــوِد دیــن هــم بــه غایــِت  دســته ای نخبه گانــی از جامعــه را تشــکیل می دهنــد 
کــه بــدوِن دیــن نمی تواننــد مســیِر  نهایــی می رســند. در مقابــل، عمــوِم مــردم قــرار دارنــد 

بــه هــدف را بپیماینــد. َرســیدن 
گــر  1-2. دیــن برتــرِی هنجــاری- معرفتــی بــر فلســفه دارد. بــر ایــن اســاس فلســفه ا
کافــی بــراِی فهــِم دیــن  کــه انســان را بــه رشــِد  کارآیــی هــم داشــته باشــد، یــا مقدمــه ای ســت 

ــت.  ــِغ آن اس ــی و تبلی ــِن دین ــِم مت ــراِی فه ــزاری ب ــا اب ــاند، و ی می رس
2. فلسفه و دین هیچ اشتراکی ندارند.

2-1. فلســفه از حقیقــت بهــره ای نــدارد، و دیــن بــرای َرســیدن بــه غایــِت مطلــوب 
بســنده اســت.

ــژه ِی خــود را  ی ــن نیــز جــای گاِه و ــا دی ــه حقیقــت اســت، اّم 2-2. فلســفه راِه َرســیدن ب
دارد.

اّمــا حقیقــت  بــه حقیقــت می َرســاند،  را  انســان  نیــز ماننــِد فلســفه،  2-2-1. دیــن 
دوگانــه اســت، و دو دروازه بــراِی َرســیدن بــه آن وجــود دارد، یکــی بــراِی دیــن داران و یکــی 

بــراِی فیلســوفان.
بــه  2-2-2.رســالِت فلســفه ُجســت وجو ِی حقیقــت، و رســالِت دیــن دســت یابی 
یــژه ِی خــود را دارنــد، اّمــا در موضــوع و غایــت  ســعادت اســت. در نتیجــه هــر دو جــای گاِه و
و روش کامــًا از یــک دیگــر متفــاوت انــد، در عیــن حــال نــه دیــن فــداِی فلســفه و نــه فلســفه  

فــداِی دیــن می شــود.
اهمیــِت  دارد.  ر  بــاو اخیــر  فــرِض  بــه  اســپینوزا  تقســیم بندی  ایــن  در  بنــده  نظــِر  بــه 
یــرا بــر ایــن اســاس، هیــچ یــک از دیــن  اندیشــه ِی اســپینوزا نیــز از همیــن بــاب اســت، ز
کامــًا  و فلســفه بی محــل از اعــراب نیســتند، در عیــن حــال جــای گاِه عقــل و ایمــان نیــز 

می شــود. مشــخص 
کــه »میــاِن ایمــان و دیــن از طرفــی، و عقــل و فلســفه   بــرای پاســخ دادن بــه ایــن پرســش 
ــد ابتــدا معنــای هــر یــک از ایمــان و عقــل در  ــرار اســت؟« بای از دیگرســو،  چــه نســبتی برق



39 گاه فلسفه و دین در اندیشه ِی اسپینوزا    شماره: 55-54-53جاِی 

کــه مقدمــه ِی پاســخ بــه پرســِش مذکــور باشــد:1 کنیــم  اندیشــه ِی اســپینوزا را طــوری روشــن 

1.ایمان
اسپینوزا در رساله  ایمان را ُچنین تعریف می کند:

گاهــی از ایــن  کــه بــه خداونــد نســبت می دهیــم و در صــورِت ناآ یژگی هایــی ســت  ایمــان، و

رتــًا از  یژگی هــا اطاعــِت مــا از خداونــد تبــاه خواهــد بــود. در واقــع ُمطیــِع خداونــد بــودن، ضرو و

)347، می دهد.)حنفــی:2005  خبــر  خصائــص  ایــن  وجــوِد 

ید: اسپینوزا این تعریف را واضح و بی نیاز از شرح می داند. او در ادامه می گو
مبنــاِی اساســِی ایمــان فقــط یــک آمــوزه اســت: موجــوی هســت کــه احســان و عدل 
گردانیــده، و همــه گان بــراِی رســیدن بــه آزادی و ســعادت بایــد  را بــر انســان واجــب 
گردن نهنــد. اطاعــت از ایــن موجــود تنهــا  ــر دســتورات َاش  کننــد، و َب از او تبعّیــت 
رزی و دوســتِی همســایه محقــق می شــود.)همان ،349( بــا ممارســت بــر عدالــت و

این مدعا نتایجی در ِپی دارد:
برابِر خداوند به آزادی و سعادت می رسد. 1.انسان به سبِب خضوع در

کــردن بــه آمــوزه ِی دوســتِی  2.ایمــان ُبعــدی عمل گرایانــه دارد، یعنــی تنهــا بــا عمــل 
همســایه، فــرد مؤمــن خوانــده می شــود.

یــرا ممکــن اســت شــخصی  3.عقایــِد فــرد تأثیــری َبــر مؤمــن بــودن یــا نبــودِن او ندارنــد، ز
کنــد، اّمــا عقایــدی مخالــِف عقیــده ِی رایــِج مؤمنــان داشــته  فضیلت مندانــه زندگــی 

باشــد، البتــه عکــِس ایــن رابطــه نیــز صــادق اســت.
رهایــی داشــته باشــد کــه او را بــه تقــوی و گــردن  4.بــرای مؤمــن بــودن کافــی ســت فــرد باو

نهــادن بــر اطاعــِت خداونــد برانگیزد.
رهاِی فرد در بردارنده ِی حقیقت است یا نه. که باو 5.هیچ اهمّیتی ندارد 

که در ایمان داشتن نقشی ندارند: فه هایی می پردازد 
ّ
اسپینوزا در ادامه به مؤل

کــه خــدا روح اســت، آتــش اســت، نــور اســت ... هیــچ  1.چیســتی خداونــد: ایــن 
نــدارد. ایمــان داشــتن  اهمّیتــی در 

ــل تعریــف می شــوند ، و ایــن تعریف هــا ذات شناســانه  ــا در نظــر داشــتِن طــرِف مقاب ــر ایــن اســاس عقــل و ایمــان ب 1. ب

نیســتند.
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2.زندگِی حقیقی چیست؟
3.معنــاِی زندگــِی حقیقــی وابســته بــه عــادل و رحیــم بــودِن خداونــد اســت، و یــا رحیــم 

و قــادر بــودِن او؟
4. خداوند ماهّیتی همه جایی دارد، و یا از َسِر قدرت َاش حاضر در همه جا ست؟

رتــی طبیعــی در  5.خداونــد جهــان را بــر اســاِس آزادِی اختیــار تدبیــر می کنــد، و یــا ضرو
کار اســت؟

ــّی  ــی ازل ــن حقایق ــا قوانی ــد، و ی ــع می کن ــاه وض ــک پادش ــِد ی ــن را مانن ــد قوانی 6. خداون
انــد؟

7.انســان بــا اختیــاِر آزاد خــدا را اطاعــت می کنــد، و یــا مشــّیِت الهــی او را بــه اطاعــت 
وامــی دارد؟

کنــد، بل کــه  ل ها را اقامــه  کــه به تریــن اســتدال کســی نیســت  در نتیجــه به تریــِن مؤمنــان 
کــه فضیلت مندانه تــر عمــل می کند.)همــان ،351( کســی ســت  مؤمن تریــن فــرد 

2.عقل
یــد: هــر چــه شــناخِت  کمــاِل عقــل معلــوم می شــود. اســپینوزا می گو حقیقــت از طریــِق 
کمــاِل  مــا از اشــیاء جزئی تــر باشــد، شــناخِت مــا از خداونــد نیــز بیش تــر اســت. در نتیجــه 
کــه همــان ذهــِن  یــش  کــه خــود را در یکــی از حــاالِت فکــِر خو عقــل همــان ذاِت الهــی اســت 
کمــاِل عقــل در  گفــت:  رد. پــس می تــوان  انســان باشــد، و از طریــق آن بــه فعلیــت درمــی آو
کــه ذاِت خــدا را بشناســند. )شــهرآیینی:1398، 209،بــا تغییــِر  انســان ها بــه ایــن اســت 

رســُم الخط(
یسد: اسپینوزا در اخاق می نو

عالی تریــن خیــِر نفــس، شــناخِت خــدا ســت و عالی تریــن فضیلــِت نفــس ایــن 
کــه خــدا را بشناســد. )بخــِش چهــارم، قضیــه ِی بیست وهشــتم( اســت 

ت بخــش 
ّ

ذ
َ
ایــن نــوع از شــناخِت خداونــد چــون فعالّیــِت َمحــض اســت، همــواره ل

ــت َاش همــراه اســت، عشــق نــام دارد. پــس شــناخِت 
ّ
ت بــا تصــّوِر عل

ّ
ــذ

َ
بــوده و چــون ایــن ل

خداونــد عشــق بــه او نیــز هســت. ایــن عشــِق عقانــی، معرفــِت شــهودی، و در اوِج خــود 
ــِر رســُم الخط( ــا تغیی وحــِی الهــی، و همــان دیــن اســت. )شــهرآیینی:1398، 210، ب
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کثــر  گــر تنهــا راِه شــناخِت خداونــد و َرســیدن بــه حقیقــت همیــن مســیر باشــد، ا  ا
ــواِن همــه ِی انســان ها نیســت. در  یــرا پیمــودِن ایــن راه در ت افــراد محــروم از آن می شــوند، ز
ــن مســیر  کســِب ســعادت پیــش می نهــد. هــر چنــد ای ــراِی  نتیجــه اســپینوزا راِه دیگــری ب
نیــز بــا وحــِی الهــی ســامان می پذیــرد، امــا َره گــذِر ایــن وحــی، عقــل نیســت، بل کــه از طریــِق 
کــردن، بــه مــردم آموختــه  ــران، نوعــی طریــق بــرای زندگــی  قــوه ِی َخیــاِل حاصل خیــِز پیام َب

می شــود.
ــاِی  ــی از پدیده ه ــواِن یک ــه عن ــد را ب ــت، خداون ــِف حقیق کش ــیِر  ــل در مس ــن عق بنابرای
یــه ِی دینــی ای دســت می یابــد. امــا دیــن در مســیِر  جهــان می شناســد. و بــه چنیــن تجر

َرســاندِن انســان بــه ســعادت او را ُملــَزم بــه آموزه هایــی می کنــد.

3.نسبِت فلسفه و دین/ عقل و ایمان
    اســپینوزا بحــث از رابطــه ِی عقــل و  ایمــان، و یــا فلســفه و دیــن را در جایــی پیــش 
شــود،  وارد  الهّیاتی-سیاســی  رســاله ِی  سیاســیِ   بخــِش  بــه  می خواهــد  کــه  می کشــد، 
رزی بــراِی  یــرا غایــِت بحــث از مســئله ِی رابطــه ِی فلســفه و دیــن، اثبــاِت آزادِی فلســفه و ز
ــا( او  ــی و فرهــادی ،بی ت ینــد. )زمان کــه درســایه ِی یــک دولــت می ز همــه ِی مردمــی ســت 
کــه »چــه رابطــه ای بیــن فلســفه و دیــن وجــود دارد؟« پاســخی غیِرمنتظــره  بــه ایــن پرســش 
کــه بــا اندیشــه ِی  کســانی غیِرمنتظــره می ُنمایــد  می دهــد، البّتــه ایــن پاســخ تنهــا بــراِی 
یــرا پاســِخ او بــه مســأله ِی رابطــه ِی فلســفه و  کافــی نداشــته باشــند، ز اســپینوزا آشــنایِی 

ــِت اندیشــه ِی فلســفِی او ســت. کلّی ــا  کامــل ب ــن در ســازگارِی  دی
اســپینوزا معتقــد اســت هیــچ رابطــه ای بیــِن دیــن و فلســفه وجــود نــدارد. اّمــا ایــن 
کــه در مواجهــه بــا ایــن ســخن بــراِی مــا ایجــاد  جملــه نیــاز بــه توضیــح دارد. اولیــن پرسشــی 

ــدارد؟ ــود ن ــفه وج ــن و فلس ــن دی ــه ای بی ــچ رابط ــه هی ــت: چگون ــن اس ــود، ای می ش
 می تــوان ُچنیــن پاســخ داد: مبانــی، روش و غایــِت فلســفه و دین)=الهّیــات( 

ً
اجمــاال

کامــًا متفــاوت انــد. بــا یک دیگــر 
بــود:  خواهنــد  بی معنــا  قبیــل  ایــن  از  پرســش هایی  اســپینوزا،  پاســِخ  بــه  توجــه  بــا 
بــا  را  عقــل  بایــد  کتاِب مقــّدس؟  پیــرِو  عقــل  یــا  اســت  عقــل  پیــرِو  کتاِب مقــّدس، 

عقــل؟ بــا  را  کتاِب مقــّدس  یــا  کنیــم  ســازگار  کتاِب مقــّدس 
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کتاِب مقّدس 3-1.نظرّیات در مورِد نسبِت عقل و 
هرچنــد از نظــِر اســپینوزا ایــن پرســش ها فقــط شبِه مســأله انــد، اّمــا او بــراِی اثبــاِت 

ّیــه  می پــردازد: ادعــای اش، بــه بررســِی چنــد نظر
نــگاه  ایــن  بــه  کســانی که  از جملــه  باشــد.  کتابِ مقــّدس  پیــرِو  بایــد  3-1-1.عقــل 
کان انــد، آن هایی کــه عقل را ناتــواِن از ادراک می دانند.  ِق خاطــر دارنــد، گروهــی از شــّکا

ّ
تعل

ــر آن تکیــه  ــه نحــوی یقینــی ب کــه می تواننــد ب ــن تنهــا مرجــِع اقتــداری ســت  در نتیجــه دی
ــد.  ــن بودن ــِر دی ــل در براب ــلیِم عق ــه تس ــد ب ــه معتق ک ــرادی  ــت از اف ــه ای س ــّکار نمون ــد. َب کنن
َبــّکار بــراِی پرهیــز از نتایــِج نادرســِت روی کــرِد تبعّیــِت دیــن از عقــل، از آن ســوِی بــام ُافتــاد، 
ــی 

ّ
کتاِب مقــّدس را به کل یــل و تفســیِر َمجــازِی  و بــه خطاهــاِی بدتــری دچــار شــد. او تأو

کتاِب مقــّدس،  رشــدن از معنــاِی لغــاِت به کاررفتــه در  یــرا معتقــد بــود دو َرد می کــرد، ز
یــل  کــه او در فــرِض وجــوِد تعــارِض درون متنــی، تأو ناصحیــح اســت. ایــن در حالــی اســت 

را ُمجــاز می دانــد.
یــاد از  3-1-2.کتاِب مقــّدس بایــد پیــرِو عقــل باشــد. ایــن دیــدگاه مبتنــی بــر اعتمــاِد ز
کتاِب مقــّدس را بــا  کــه خواســت  َحــد بــه عقــل اســت. ابن میمــون، اّولیــن فریســی ای بــود 
کنــد. هرچنــد اســپینوزا روِش ابــن میمــون را نیــز نمی پذیــرد، امــا از آن تأثیــر  عقــل ســازگار 

پذیرفتــه اســت.)حنفی،2005 :355(

کتاِب مقّدس 3-2.نقِد نظرّیات در مورد نسبِت عقل و 
اســپینوزا هــر دو دیــدگاه را باطــل می شــمارد، او ابتــدا دالیــِل خــود را بــراِی رّدِ هــر دو 
دیــدگاه بیــان می کنــد، ســپس بــه تقریــِر نظــِر خــود می پــردازد. اســپینوزا نقــِد مشــترکی بــه هــر 

ــد. ــد می کن ــر دو را نق ــز ه ــه نی گان ــه  دارد، و جدا ّی دو نظر

3-2-1.نقِد مشترک 
اســت.  کتاِب مقــّدس  و  عقــل  دســت کارِی  دیــدگاه،  دو  ایــن  اشــکاِل  مهم تریــن 
فقــط  نیســت،  ّیــاِت فلســفی  نظر تبییــِن  دنبــاِل  بــه  کتاِب مقــّدس  این کــه  بــه  توجــه  بــا 
گروهــی  بــه ایمــاِن صادقانــه دعــوت می کنــد، و در برخــی مــوارد صرفــًا بــر اســاِس فهــِم 
گــر فلســفه، بنــده ِی  خــاص و آموزه هــاِی پیشــی نیان صورت بنــدی شــده اســت. پــس ا
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الهّیــات شــود، بایــد عقــِل طالــِب حقیقــِت مطلــق، پیــرِو آموزه هــاِی زمان منــِد پیشــی نیان 
کتاِب مقــّدس در برابــِر عقــل، نســبت دادِن چیــزی بــه  کــردِن  شــود. از دیگرســو، تســلیم 
ــه  کتاِب مقــّدس ب ــه دنبــاِل بیــان َاش نبــوده، در نتیجــه  کــه واقعــًا، ب کتاِب مقــّدس اســت 

ــد. ــد ش ــیر خواه ــا تفس خط

3-2-2.نقِد نص گرایِی َبّکار
که اسپینوزا آن ها را نمی پذیرد: 3-2-2-1.َبّکار، پیش فرض هایی دارد 

3-2-2-1-1.چــون اقتــدار، تنهــا مختــِص کتاِب مقــّدس اســت، پــس کتاِب مقــّدس 
بــه هرچــه دعــوت کنــد، بایــد پذیرفته شــود.

3-2-2-1-2.کتاِب مقّدس مبدأای الهی دارد، و از این جهت هیچ ناســازگاری ای 
در آن وجــود ندارد.

مختلفــی  افــراِد  وســیله ِی  بــه  و  زمــان،  بســتر  در  کتاِب مقــّدس  دارد  ر  بــاو اســپینوزا 
یــم،  کتاِب مقــّدس را بپذیر نوشــته شــده اســت. در نتیجــه نمی توانیــم تمــاِم آموزه هــاِی 

آموزه هــاِی آن زمان منــد اســت. از  بســیاری  یــرا  ز
3-2-2-2.بیــِن تفســیر و فهــِم متــِن کتاِب مقــّدس، و حکــِم عقــل در مــورِد آموزه هــاِی 
کتاِب مقــّدس را فهمیدیــم، عقــِل مــا بــه اقتضــاِی  آن تفــاوت وجــود دارد. وقتــی متــِن 
کنــد. در ایــن مرحلــه مــا می توانیــم، آن  حقیقت طلبــی َاش می توانــد پیرامــوِن آن حکــم 
یــد، تســلیمی  یــم و یــا رد کنیــم. در واقــِع تســلیمی کــه َبــّکار از آن ســخن می گو آمــوزه را بپذیر

کورکورانــه و جاهانــه اســت.
متن هــاِی  تســلیِم  چه گونــه  الهــی،  دل َکــِش  موهبــِت  ایــن  3-2-2-3.عقــل 
یــد،  َبــّکار می گو کــه  ایمــان آن گونــه  از  کتاِب مقــّدس شــود؟ دفــاع  دست کاری شــده ِی 
یــرا انســان را از بهره ُبــردن  کتــاِب مقــدس اســت. ز موجــِب پای مال شــدِن عقــل، و تــرس از 

یــش بــاز مــی دارد. از عقــِل خو

3-2-3.نقِد عقل گرایِی ابن میمون
کــه بــه صــورِت  اســپینوزا بــراِی رّدِ نظــِر ابن میمــون، ســخن را بــه درازا نمی َکشــاند، چــرا 
ابــن  کــه روِش  ری می کنــد  یــادآو البّتــه اســپینوزا  را پذیرفتــه اســت.  او  ِضمنــی ســخِن 



کاِر فیلســوفان می آیــد، و مــردِم عــادی نمی تواننــد از آن َبهــره َبرنــد. میمــون فقــط بــه 

3-3.تقریِر دیدگاِه اسپینوزا
ــه  ــد: ن ی ــی ســت. او می گو ــه دنبــاِل اّتخــاِذ موضعــِی میان کــه اســپینوزا ب  روشــن اســت 
یــژه ِی خــود را  دیــن خــادِم عقــل اســت، و نــه عقــل خــادِم دیــن، بل کــه هرکــدام جــای گاهِ  و
ــه ایمــاِن صادقانــه و پیــروی  دارنــد. حکمــت زاییــده ِی عقــل اســت، و دیــن َفراخواننــده ب

ــد. از خداون
 جــای گاِه عقــل تبییــِن رســیدن بــه ســعادت بــا تبعّیــت از خداونــد نیســت، هم ُچنیــن 
تــر َبــرد. اّمــا عقــل می توانــد  دیــن نمی توانــد عقــل را فروبکاهــد، و یــا جــای گاه َاش را باال
کــه عقــل  کنــد. چــرا  رهــاِی انســان را موصــوف بــه درســت و غلــط، و یــا صــدق وکــذب  باو
کشــِف حقیقــت اســت. در واقــع عقــل همــان روشــناِی فطــرِی اندیشــه اســت  در ِپــِی 
کــه  یــا بــاز مــی دارد. هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد  کــه انســان را از فروغلتیــدن در َوهــم و رؤ
یــرا آموزه هــاِی  اطاعت کــردن از خداونــد را در مقابــِل روشــناِی فطــرِی اندیشــه قــرار دهــد. ز
ران  کــه همــان آموزه هــاِی اخاقــی ســت، در همــه ِی دو کتاِب مقــّدس،  غیِرزمان منــِد 
کتاِب مقــّدس  ســازگار بــا عقــل اســت، غیــر از ایــن آموزه هــا نیــز حکــِم اصیــِل الهــی ای در 
رتــی ابــدی برخــوردار باشــد بل کــه مجموعــه ای از شــعائر اســت  کــه از ضرو وجــود نــدارد 
ــوان آن هــا را  کتــاب، می ت یخــِی  ــا روِش نقــِد تار ــوده، و ب کــه مختــِص زمان هایــی خــاص ب

تشــخیص داد. )زمانــی و فرهــادی، بی تــا(
ردیم، می توانیم ُچنین تفصیل َدهیم: پس آن چه را در ابتدا به اجمال آو

1.غایــِت فلســفه َرســیدن بــه حقیقــت اســت، امــا هــدِف دیــن، دعــوت بــه پیــروی از 
خداونــد و َرســیدن بــه ســعادت اســت.

2. روِش فلســفه، مبتنــی بــر مبــادِی عقلــی و افــکاِر واضــح و روشــن اســت. امــا دیــن، بــر 
لغــه اســت. 

ّ
یــخ و فقُه ال کتاِب مقــّدس، پیــرِو فهــِم تار ایمــان تکیــه دارد، و فهــِم آموزه هــاِی 

در واقــع تنهــا راِه فهــِم فلســفی تکیــه بــر نــوِر فطــرِی اندیشــه اســت، امــا فهــِم دینــی مبتنــی 
بــر فهــِم وحــی ســت.

3. مبناِی فلسفه عقل است اما ایمان از قوه ِی خیاِل حاصل خیز مایه می گیرد.
یــرا  کننــد، ز رزی  گونــه می خواهنــد فلســفه و ــا هــر  گذاشــته ت بنابرایــن دیــن افــراد را آزاد 
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گــر فلســفه انســان را  فلســفه و دیــن هیــچ ربطــی بــه هــم ندارند.)حنفــی،2005 :353( امــا ا
بــه خشــونت، و ُعصیــان، و به اختال کشــاندِن نظــِم جامعــه فراخوانــد، بایــد در مقابــل َاش 

ایســتاد.

4.نتیجه گیری
کــه دیــدگاِه  کتاِب مقــّدس: بایــد توجــه داشــته باشــیم  4-1.تفکیــِک مقــاِم فهــم و نقــِد 
اســپینوزا بــه معنــاِی ممنوعّیــِت تحلیــِل فلســفِی موضوعــاِت دینــی نیســت، بلکــه بدیــن 
کنیــم، او  کــه بایــد مقــاِم فهــِم متــِن دیــن را از نظردهــی در مــورِد دعــاوِی آن جــدا  معنــا ســت 
کتــاب را پیــش می کشــد، و معتقــد اســت  یخــِی  کتاِب مقــّدس روِش فهــِم تار ــراِی فهــِم  ب
کتاِب مقــّدس می پــردازد،  یخــِی  ایــن روش ماننــِد روش هــاِی علــوِم طبیعــی، بــه بررســِی تار
کــه بــا  رِی الهــی مشــخص شــود، و ثانیــًا ُخراَفــه ازشــریعِت اصیــل   احــکاِم ضــرو

ً
تــا اوال

روشــناِی فطــرِی اندیشــه ســازگار اســت، تمییــز یابــد.
کــه گفتــه شــد،  4-2.تفکیــِک غایــِت فلســفه از غایــِت دیــن و شــعائِردینی: همان گونــه 
کــه دوســتِی بــا همســایه  فلســفه در ِپــِی کشــِف حقیقــت اســت، و آموزه هــاِی اصیــِل دینــی 
امــا شــعائِر دینــی  انــد،  زندگــِی ســعادت مندانه  بــه  بــراِی رســیدن  ُاصــاره ِی آن اســت، 
آمــوزه ِی اصیــِل الهــی نیســتند بل کــه آموزه هایــی زمان منــد و وابســته بــه شــرایِط فرهنگــِی 

جامعــه انــد.

5.تقدیر و تشّکر
کلمه-به-کلمــه مطالعــه  کــه ایــن نوشــته را  *از دوســِت فاضــل ام آقــاِی مجیــِد زمانــی 

کردنــد، متشــّکر ام. گــوش زد  کــرده، و نــکاِت مهمــی 
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نگریستن از وجه ابدی
جستاری در باب ماهیت هنر از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم

محمدعلی علمی 1 

چکیده
یبایــی شناســی ارائــه نــداده  یتگنشــتاین متقــدم، هیــچ بیــان نظام منــدی در مــورد هنــر و ز و

کــه از نظــر او، هنــر، نــه امــری  اســت؛ و البتــه ایــن امــر را می تــوان منطبــق بــر مبانــی او دانســت؛ چــرا 

کــه از دل اشــارات  ــه نظــر می رســد  ــا ایــن حــال ب کــه امــری نشــان دادنــی اســت. ب کردنــی،  بیــان 

و ســطرهای نانوشــته رســاله ی منطقی-فلســفی و همچنیــن یادداشــت ها، بــه عنــوان دو اثــر 

ــگاه او، ممکــن باشــد.  ــر از ن ــه چیســتی هن یتگنشــتاین، دســتیابی ب ره ی فکــری و ــن دو مهــم ای

ــد و هنــر را از  ی ــی ســخن می گو ــی و نشــان دادن کردن ــز امــور بیــان  یتگنشــتاین در رســاله، از تمای و

کــه از وجــه  ــر هنــری را شــیئی می دانــد  امــور نشــان دادنــی قلمــداد می کنــد؛ و در یادداشــت ها اث

کــه بــا ســوژه ی متافیزیکــی دارای اراده ممکــن می شــود  ابــدی بــدان نگریســته شــود، نگریســتنی 

و مســرت بخش و شــادی آفرین اســت.

کردنی یتگنشتاین متقدم، فلسفه ی هنر، نشان دادنی، بیان  یتگنشتاین، و کلید واژه ها: و

. دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه 
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مقدمه
ره فکــری و  کــه دو دو یتگنشــتاین یکــی از بزرگ تریــن متفکــران قــرن بیســتم اســت؛  و
ره ی نخســت تفکــرش، رســاله منطقــی -  ــه تبــع آن دو فلســفه متفــاوت داشــت. در دو ب
ــرن  کتاب هــای فلســفی، در ق ــن  ــن و اثرگذارتری ــه یکــی از مهمتری ک فلســفی ای را نوشــت 
یتگنشــتاین، زبــان،  بیســتم بــه حســاب می آیــد؛ در ایــن رســاله، دغدغه هــای اصلــی و
کــه  یــری معنــا  یــه ی تصو یــزی نظر بــا پی ر جهــان و معنــا هســتند. وی در ایــن رســاله 
طبــق آن شــرط معنــاداری، وجــود صــورت مشــترک منطقــی، بیــن زبــان و جهــان اســت، 
کــه از نظــر او بــا تحلیــل  کنــد؛ چــرا  می کوشــد تــا مــرز زبــان و بــه تبــع آن جهــان را تبییــن 
یتگنشــتایِن رســاله، تنهــا  ســاختار زبــان می تــوان بــه ســاختار جهــان دســت یافــت. و
کــه از اشــیاء )واقعیت هــای عینــی( و یــا از امــور  صــورت معنــادار زبــان را، زبانــی می دانــد 
یبایــی شــناختی فاقــد  گزاره هــای ز واقــع )واقعیت هــای محتمــل( خبــر دهــد؛ و هنــر و 
ــت  ــای بی اهمی ــه معن ــا ب گزاره ه ــن  ــی ای ــال بی معنای ــن ح ــا ای ــتند. ب ــی هس ــن قابلیت چنی
یتگنشــتاین، برخــی از امــور علیرغــم اینکــه بیــان  کــه از نظــر و بــودن آنهــا نیســت؛ چــرا 

ناپذیرنــد، خــود را نشــان می دهنــد؛ و هنــر یکــی از ایــن امــور اســت.

کردنی  و نشان دادنی امور بیان 
گــرو تبییــن  یتگنشــتاین متقــدم، در  کردنــی در منظومــه فکــری و تبییــن امــور بیــان 
ــان  ــا ذهــن، زب یــه، معنــا را بایــد در ارتبــاط ب یــری معناســت، طبــق ایــن نظر یــه ی تصو نظر
کــردن امــور واقــع جهــان اســت؛  کــه رســالت ذهــن و زبــان آشــکار  کــرد؛ چــرا  و جهــان درک 
ــه  ــوان ب ــان می ت ــا تحلیــل ســاختار زب ــان یکــی اســت، ب کــه ســاختار جهــان و زب و از آنجــا 
گــره  یــری معنــا بــه امــور واقــع  یــه ی تصو گزاره هــا در نظر ســاختار جهــان رســید. معنــاداری 
گــزاره ی  یــر باشــند، بــرای مثــال  خــورده اســت؛ و تنهــا گزاره هایــی معنادارنــد کــه واجــد تصو
کــه معنــای آن را تضمیــن می کنــد، حــال  یــری اســت  »کتــاب روی میــز اســت« واجــد تصو
گــزاره صــادق اســت و در  یــر بــا عالــم خــارج مطابقــت داشــته باشــد، ایــن  گــر ایــن تصو ا
گــره خــورده اســت،  کــذب  کاذب. پــس معنــا داری بــه امــکان صــدق و  غیــر این صــورت 
یتگنشــتاین بــر  کاذب اســت، معنــا دار باشــد. و گــزاره می توانــد فــارغ از اینکــه صــادق یــا  و 
کنــد.  یــری معنــا نحــوه ی ارتبــاط بیــن زبــان و جهــان را روشــن  یــه ی تصو آن اســت تــا بــا نظر
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یتگنشــتاین زبــان و جهــان دو ســاحت مختلــف از صــورت منطقــی ای هســتند  از نظــر و
کــه همیــن صــورت منطقــی وجــه اشــتراک آن هاســت. از همیــن رو تنهــا صــورت معنــادار 
کــه بــا جهــاِن امــور واقــع در ارتبــاط باشــد و حالــت ممکنــی از امــور را  زبــان صورتــی اســت 
گزاره هــای هنــری  یــه، خــارج شــدن  کننــد. یکــی از پی آیندهــای منطقــی ایــن نظر یــر  تصو
یتگنشــتاین بیان ناپذیــر  کردنی هاســت. امــا از نظــر و یبایی شــناختی از قلمــروی بیــان  و ز
علی رغــم  امــور  از  برخــی  و  نیســت،  بــودن  بی اهمیــت  بــا  مســاوی  بــودن،  بی معنــا  و 
یتگنشــتاین در بنــد هفتــم رســاله  اینکــه بیان ناپذیرنــد، می تواننــد نشــان داده شــوند. و
ــا توجــه  کــرد؛ امــا ب ــر آنچــه بیــان ناشــدنی اســت بایــد ســکوت  کــه در براب عنــوان می کنــد، 
ــا  کــه ســکوتی اســت همــراه ب ــه ســکوتی ســلبی،  ــه منظومــه فکــری وی، ایــن ســکوت ن ب
کــه از فراتــر از بیــان بــودن نشــان دادنی هــا حکایــت می کنــد.  حیــرت و هیبــت و عظمتــی 

گــره خــورده اســت. کــه بــه نشــان دادن و بــه تبــع آن نگریســتن  ســکوتی 

نگریستن و سوژه متافیزیکِی دارای اراده
یتگنشــتاین نگریســتن را در چنــد فــراز از رســاله و یادداشــت ها بــه کار بــرده اســت؛ اما  و
بــه صــورت مبســوط بــدان نپرداختــه اســت. بــرای مثــال در بنــد 6/45 رســاله از نگریســتن 
رده اســت، و پی آینــد  ــه میــان آو کرانمنــد ســخن ب کل(  ــه تمامیتــی )یــک  ــه مثاب جهــان ب
رزانــه دانســته اســت. همچنیــن در یادداشــت ها ایــن پرســش را  ایــن امــر را احساســی رازو
در مــورد چیســتی نگریســتن مطــرح کــرده اســت کــه »آیــا نگریســتن یــک فعالیت اســت«؛ و 
همچنیــن اثــر هنــری را شــیئی قلمــداد کــرده اســت کــه از وجــه ابــدی بــدان نگریســته شــود. 
عــاوه بــر این هــا در درس گفتارهایــش در بــاب اخــاق هــم »معجــزه ی نگریســتن جهــان« 
را تعبیــر دیگــری بــرای تجربــه ی حیــرت از هســتی جهــان دانســته اســت؛ بــا ایــن همــه 
یــری معنــا، منحصــر در  یــه ی تصو کــه زبــان و بــه تبــع آن جهــان، به واســطه ی نظر وقتــی 
امــور علمــی و طبیعــی دانســته شــده اســت، چگونــه می تــوان از نگریســتن و نشــان دادن 
گفــت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن مســأله بایــد بــه ســراغ  کــردن ســخن  گفتــن و بیــان  در عــرض 
یتگنشــتاین »بــه جهــان تعلــق نــدارد، بلکــه مــرز  کــه از نظــر و یــم  »ســوژه متافیزیکــی«ای برو
ــد و از  یاب ــع را در کلیــت امــور واق ــد  جهــان اســت« )رســاله 5/641( و از همیــن رو می توان
زبــان و جهــان فراتــر رود. مثــال چشــم و میــدان دیــد، در رســاله در همیــن راستاســت: »همه 
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کــه دیــده می شــود هــم، نمی تــوان نتیجــه  چیــز را می تــوان دیــد، بــه جــز چشــم؛ و از هــر آنچــه 
ــدان  ــع می ــاله 5/634، 5/6331(. در واق ــت« )رس ــده اس ــده ش ــم دی ــا چش ــه ب ک ــت  گرف
دیــد، چشــم را آشــکار می کنــد، و خــود چشــم در میــدان دیــد واقــع نشــده اســت؛ چنان کــه 
رن جهــان نیســت، بلکــه وجــود آن در نگریســتِن مــا  ســوژه متافیزیکــی یــک امــر واقــع در دو
یتگنشــتاین در یادداشــت ها ســوژه متافیزیکــی را ســوژه ای  ــه جهــان آشــکار می شــود. و ب
کــه اراده اش همــان نگرشــش بــه عالــم اســت؛ بنابرایــن، نگریســتن از  دارای اراده می دانــد 

یتگنشــتاین بــا ســوژه ی متافیزیکــی دارای اراده ممکــن می شــود. نظــر و

نگریستن از وجه ابدی
گــرو نحــوه نگریســتن ماســت؛ و اثــر هنــری  یتگنشــتاین فهــم هنــری مــا در  از نظــر و
بــدان  ابــدی  وجــه  از  کــه  اســت  اثــری  اســت،  کــرده  یادداشــت ها عنــوان  در  چنان کــه 
یتگنشــتاین در بنــد  نگریســته شــود. امــا نگریســتن از وجــه ابــدی بــه چــه معناســت؟ و
کرانمنــدش  6/45 رســاله، نگریســتن از وجــه ابــدی بــه جهــان را، دیــدن آن در تمامیــت 
فضــای  در  چیــزی  هــر  دیــدن  را  ابــدی  وجــه  از  نگریســتن  یادداشــت ها  در  و  می دانــد؛ 
کامــل آن قلمــداد می کنــد. در واقــع نگریســتن از وجــه ابــدی، نگریســتنی اســت  منطقــی 
گرانه بــه اشــیاء  متفــاوت از نگریســتن متــداول؛ در نگریســتن متــداول مــا بــا نگاهــی ســودا
کــه بــرای مــا دارنــد، مشــاهده می کنیــم؛ امــا  بــرد و نفعــی  کار یــم و آنهــا را بــا توجــه بــه  می نگر
ــرا روی  ــه تبــع آن ف ــرا روی از زمــان و مــکان و ب ــه دنبــال ف ــا ب ــدی م در نگریســتن از وجــه اب
بردشــان در راســتای منافــع  کار از جهــان هســتیم، تــا بدیــن واســطه اشــیاء را نــه از جهــت 
کنیــم. بــرای مثــال توجــه بــه هســتِی  کــه در تمامیــت منطقی شــان مشــاهده  یــش،  خو
بــرد و زمــان  کار کــه فــارغ از  گالــری بــه عنــواِن اشــیاء هنــری ای  جهــان، یــا نقاشــی های یــک 
کــه  و مکانشــان بدان هــا التفــات پیــدا می کنیــم، پی آینــد چنیــن نگاهــی هســتند؛ نگاهــی 
یــد، »زندگــی  یتگنشــتاین چنان کــه در یادداشــت ها می گو مســرت بخــش اســت. از نظــر و
یبایــی همــان  یبایــی اســت و ز کــه هــدف هنــر ز جــدی، و هنــر شــادمانی اســت؛ چــرا 
ــا  یتگنشــتاین ب کــه مایــه ی خوشــبختی اســت«. امــا خوشــبختی در نظــر و چیــزی اســت 
گــره می خــورد؛ از همیــن روســت  یــی بــه زندگــی و پذیرفتــن واقعیت هــای آن  گو نوعــی آری 
ــی از  ــد، حت ــته باش ــی نداش ــچ ترس ــه هی ک ــود  ــمرده می ش ــبخت ش ــی خوش کس ــا  ــه »تنه ک
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کــه شــادمانی  کنــد نــه در زمــان«. چنیــن بــه نظــر می رســد  مــرگ و بتوانــد در حــال، زندگــی 
گونــه ای مقــارن یکدیگــر، و پی آینــد نگریســتن از وجــه ابــدی شــمرده  و خوشــبختی بــه 
رد و  کــه دیــدن و پذیرفتــن واقعیت هــا را بــا خــود بــه همــراه مــی آو شــده اند؛ نگریســتنی 

مســرت بخــش و شــادی آفریــن اســت.

اهم منابع:
ــاغ، تهــران:  یــگ )1394(، رســاله منطقــی - فلســفی، ســروش دب یتگنشــتاین، لودو و

هرمــس
----------- )1385(، یادداشــت ها، موســی دیبــاج و مریــم حیــات شــاهی، 

تهــران: نشــر شــعار
یتگنشــتاین« مشــیت عایــی،  جســتاِر »از اندیشــیدن تــا نگریســتن: درآمــدی بــر و

یباشــناخت چــاپ شــده در شــماره 17 فصلنامــه ز





کاربرد تجربه گرایی در اعتقاد دینی
سید مهدی یار حسینی1

چکیده
ل پیشــینی بــر وجــود خــدا را رد می کننــد مثــًا هیــوم در پاســخ بــه  تجربه گرایــان وجــود اســتدال

کــه موجــود تصــور  یــد: چــون مــا هــر چیــزی را  ل های دکارت بــرای اثبــات خــدا می گو اســتدال

کســی بــرای اثبــات و نشــان  کنیــم فلــذا ایــن تاش هــای هــر  می کنیــم می تــوان غیــر موجــود تصــور 

ــوچ اســت. ل ها پ ــن اســتدال ــودن ای دادن پیشــینی ب

کــه آیــا مبنــای تجربــی بــرای اعتقــاد بــه مقاصــد و  فلــذا بحــث اصلــی ایــن اســت 
غایــات خــدا وجــود دارد یــا خیــر.

بر سه استدالل تمرکز می کنیم: 
ــده شــده )مثــل برهــان  ــر این کــه طراحــی جهــان توســط یــک شــعور آفری ل ب 1. اســتدال

یــن دچــار چالــش اســت. ــه انتخــاب طبیعــی دارو ی ــا اشــکاالت هیــوم و نظر کــه ب نظــم( 

1.طلبه ی درس خارج حوزه علمیه قم .
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کتــب مقــدس مثــل انجیــل و  ــر این کــه مــا می توانیــم مقاصــد خــدا را از  ل ب 2. اســتدال
کــه بــا تجربــه پشــتیبانی  کتــب معجزاتــی را توصیــف می کننــد  کــه ایــن  قــرآن بشناســیم چرا
تی در مــورد وحــی و انتقــادات هیــوم بــر عقانــی  ل بایــد بــر اشــکاال می شــوند کــه ایــن اســتدال

بــودن معجــزات بایــد پاســخگو باشــد.
ل های مبنی بر تجربه دینی و عرفان.  3. استدال

برهان نظم
ل طراحی هوشمند )برهان نظم( این گونه خاصه می شود: استدال

1. جهان و اجزاء آن طراحی شده و دارای نظم هستند.
2. این نظم یا ناشی از شانس است و یا طراح هوشمند.

3. این نظم ناشی از شانش نیست. 
4. پس ناشی از طراح هوشمند است.

5. طراحی به معنی هوشمندی همراه با اهداف و برنامه هاست.
کرده خداوند است. که جهان را طراحی  6. پس آن هوش و شعوری 

- مقدمات اول، سوم و پنجم تجربی هستند. 
ــر ســایر  یلیــام پالــی اســت و معتقــد اســت ب ل و - برجســته ترین نماینــده ایــن اســتدال
ــتر  ــت بیش ــورد طبیع ــدر در م ــر چق ــه ه ک ــی آن  ــواهد تجرب  ش

ً
ــت دارد: اوال ــه مزی ــن س براهی

ــث  ــی باع ــرفت علم ــًا پیش ــود. ثانی ــتر می ش ــمند بیش ــی هوش ــر طراح ــواهد ب ــم ش ی می آموز
ل می شــود و تعــارض بیــن علــم و دیــن وجــود نخواهــد داشــت. ثالثــًا ایــن  یــت اســتدال تقو
برهــان فقــط علــت طبیعــت را اثبــات نمی کنــد، بلکــه طراحــی هوشــمند همــراه بــا اهداف 
ــا  ینــاس ی کو ــی دیگــر ماننــد برهــان تومــاس آ ــه براهیــن تجرب را اثبــات می کنــد و نســبت ب
ــر را  ــل تدبی ــدا مث ــر خ ــای دیگ یژگی ه ــی و ــود دارد ول ــی وج ــت اول ــرک عل ــر متح ــرک غی مح

ــری دارد. ــد، برت اثبــات نمی کنــد و در ایــن زمینــه خلــل )گــپ( دارن
یــک  در  شــما  گــر  ا یــد  می گو و  می کنــد  مقایســه  ســاعت  یــک  بــا  را  جهــان  پالــی   -
کــه در راه می بینیــد نتیجــه بگیریــد  مســیر ســاعتی ببینیــد نمی توانیــد مثــل یــک ســنگ 
ــر  گ ــد و ا ــرار نگرفته ان ــم ق ــار ه کن ــود در  ــاعت خودبخ ــات س ــرا قطع ی ــوده. ز ــا ب ــدا آنج از ابت
بــاره اعضــای بــدن مثــل  چرخ دنده هــا هــم در جــای مناســب نباشــند فایــده ندارنــد. در
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گــوش و مغــز هــم همین طــور اســت. چشــم و 
کــه نیــاز نیســت مــا نمونــه قبلــی  یــد  همچنیــن )بــرای پاســخ بــه شــبهه ای دیگــر( می گو
کــه نظــم را بفهمیــم. ضمــن این کــه مصنــوع بــودن ســاعت را بــه  از جهــان را دیــده باشــیم 

خاطــر پیچیدگــی ســاعت می دانیــم نــه بــه خاطــر دانش مــان بــه ســاعت.
ثانیــًا زنجیــره علــل ســاعت نیــز نمی توانــد نامتناهــی باشــد )محــال بــودن تسلســل 
یــرا "سلســله محــدود و متناهــی از سلســله نامتناهــی در پشــتیبانی از خــود،  در علــل(، ز

نیســت"  قوی تــر 
ک را بــا شــانس توضیــح  یــر خــا ثالثــًا یــک ملحــد ممکــن اســت افتــادن یــک ســاعت ز
کنــار هــم را نمی توانــد توضیــح دهــد،  گرفتــن قطعــات ســاعت در  کنــار هــم قــرار  دهــد ولــی 
کــه می توانــد آن  درمــورد تمــام طبیعــت اجــزای طبیعــت هــم یــک آتئیســت فکــر می کنــد 

کنــد. را بــا شــانس تبییــن 
ــد توســط یــک شــعور  کــه جهــان بای ل ها پالــی فکــر می کنــد  ــا ایــن اســتدال در نتیجــه ب

ــه به وســیله شــانس. طراحــی و خلــق شــده باشــد ن

انتقادات هیوم به برهان نظم:
1. بــا وجــود ادعــای مســتدلین، همچنــان بیــن خــدای ادیــان و آنچــه ایــن برهــان اثبــات 

یــادی وجــود دارد می کنــد )آفریننــده هوشــمند( تفــاوت ز
گر جهان ) و هر چیزی( علت می خواهد، ما می پرسیم علت خدا چیست؟ 2. ا

ل، ایــن برهــان چیــزی دربــاره اهــداف و غایــات )حکمــت(  3. علی رغــم ظاهــر اســتدال
یــد خــدا بــه مــا نمی گو

توضیح اشکال اول:
ردن مثالــی از اســتنباط های غلــط و بــدون مــدرک ناشــی از مشــاهدات  هیــوم بــا آو
یــد، برهــان نظــم می خواهــد بــرای  زنــه پنهــان( می گو کفــه بــا و ناقــص )تــرازوی بــا یــک 
ــرای علــت نظــم جهــان اثبــات می کنــد  ــر از آنچــه مــدارک ب ــا را فرات ــان پ اثبــات خــدای ادی
ــم  کنی ــات  ــراح را اثب ــمندی ط ــدرت و هوش ــودن ق ــدود ب ــم نامح ــا نمی توانی  م

ً
ــذارد. اوال بگ

کافــی از قــدرت و هوشــمندی را بــرای آفریــدن ایــن جهــان محــدود، اثبــات  بلکــه میزانــی 
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کنــد شــاید  ــد یگانگــی طــراح و آفریننــده را اثبــات  ل نمی توان ــن اســتدال ــًا ای می کنــد. ثانی
گفتگــو در بــاب دیــن طبیعــی  کتــاب  کــرده. در  کــرده و دیگــری خلــق  یکــی نقشــه را تهیــه 

ــرار می دهــد. ــن احتمــاالت را مــورد توجــه ق کــه بعضــی از ای کی اســت  فیلــون شــکا
یــادی ســاخته می شــود  کار افــراد ز کشــتی ها و ســاختمان ها به وســیله  کــه  همان طــور 
کرده انــد. همچنیــن ممکــن  کار  یــادی روی ایــن جهــان  کــه خدایــان ز کــرد  می تــوان تصــور 
یــده شــده نباشــد بلکــه جهان هــای ناقــص و بی ثمــر  اســت ایــن جهــان تنهــا جهــان آفر
کنــد  یــادی قبــل از ایــن جهــان ســاخته شــده و از بیــن رفتــه باشــند تــا این کــه بــا پیشــرفت  ز

کــرده باشــد. امــا مســتمری ایــن هنــر ســاخت جهــان رشــد 
کــه بعضــی وقت هــا جهــان ناشــی از طراحــی باشــد امــا شــرایط خاصــی  یــم  شــاید بپذیر
ــم  ی ــل دار ــا تمای ــم. م کنی ــول  ــم قب ــد را نمی توانی ــخص می کن ــات مش کام و الهی ــم  ــه عل ک
کــه می دانیــم  کامــل و بی نقــص اســت امــا بــا چیزهایــی  کنیــم ایــن جهــان بســیار  کــه فکــر 
کــه نســبت بــه یــک نمونــه برتــر بســیار ناقــص و غیــر کامل تــر باشــد.  ایــن احتمــال وجــود دارد 
کــه بعــد از ایــن جهــان را خلــق  ممکــن اســت ایــن جهــان نمونــه اولیــه ای از خدایانــی باشــد 
کار یــک  تــر باشــد و یــا  نکرده انــد یــا نمونــه تمســخرآمیز یــک خــدای پایینــی بــرای خــدای باال
کــه بعــد از مرگــش ایــن جهــان بــه حیــات خــود ادامــه می دهــد. خــدای بازنشســته ای باشــد 
یــده  کمیتــه ای از خدایــان آفر کــه جهــان توســط  کنیــم  همچنیــن می توانیــم تصــور 
کــه نواقــص آن دست ســاز  شــده باشــد مثــل یــک هیــأت دولــت یــا خانــواده ای از خدایــان 
کــه هیــوم از آن هــا تعبیــر بــه »نشــانه های وحشــت«  کــودکان آن خانــواده باشــند. نواقصــی 

رمنــدان می کنــد. بــرای باو
کــه ایــن برهــان بــرای اثبــات خــدای ادیــان ابراهیمــی  نکتــه نهایــی و نتیجــه ایــن اســت 
ــد و  ــاه می آی کوت ــک آزمــون  ــه می کنــد و در ی ــج ماســت عجل رهــای مذهبــی رای و آنچــه باو

کــه در اینجــا خلل هایــی وجــود دارد. مشــخص اســت 

توضیح اشکال دوم:
کتابــش  کــه ســخنگوی هیــوم در  بــاره عــدم تناهــی سلســله. فیلــو  مشــکل دیگــر در
کــه یــک شــخص  ک می توانــد از علــت خــدا بپرســد همان طــور  یــد یــک شــکا اســت می گو
ر از علــت نظــم طبیعــت می پرســد ) بلکــه خــدا بــه توضیــح بیشــتر نســبت بــه نظــم  خدابــاو
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کــه مــن خــدا  یــد همیــن  کــه از برهــان دفــاع می کنــد( می گو کلنتــس )  جهــان نیــاز دارد(. 
را پیــدا می کنــم ســؤالم متوقــف می شــود )یعنــی انتهــای سلســله بــرای مــن خداســت( 
یــد خــود خــدا و طراحــی او قابــل توضیح تــر و منطقی تــر از خــود  و فیلــو در پاســخ می گو

بنیــادی طبیعــت نیســت.
بایــد  اســت  معتقــد  ر  خدابــاو کــه  اســت  ایــن  ر  خدانابــاو و  ر  خدابــاو فــرق  واقــع  در 
ــد امــا  ــان می یاب ــرای جهــان و نظــم آن توضیــح و علتــی باشــد و ایــن پرســش در خــدا پای ب
یــم. در واقــع هــر  کــه بــرای نظــم طبیعــت نیــز، نیــاز بــه توضیــح ندار ر معتقــد اســت  خدانابــاو
کــه تسلســل علــل محــال اســت لکــن در نقطــه توقــف بــا یکدیگــر متفاوتنــد.  دو معتقدنــد 
کــه جهــان نیــاز بــه  ر معتقــد اســت  کــه خدابــاو یــد  جــان هیــک هــم در ایــن بــاره می گو

ــد. ــکار می کن ــح را ان ــه توضی ــاز ب ــن نی ر ای ــاو ــر خداب ــی دارد و غی ــح منطق توضی

توضیح اشکال سوم:
ر بحــث  گفتگــوی خیالــی بــا یــک دوســت خدابــاو هیــوم در رســاله فاهمــه بشــر در یــک 
یــد برهــان فقــط ناظــم بــا شــعور را اثبــات نمی کنــد بلکــه اثبــات می کنــد  می کنــد. او می گو
کــه پاداش هــا و مجازات هــا را در زندگــی بعــد از مــرگ  کــرده  کــه جهانــی دیگــر را خلــق 

کنــد. کامــل را برقــرار  بدهــد و عدالــت 
کــه خالــق،  کنــد  کــه ایــن برهــان شــاید بتوانــد اثبــات  درحالی کــه هیــوم معتقــد اســت 
کــه او یــک طــرح دقیق تــر بــرای  طــراح و ســازنده ایــن جهــان اســت امــا اثبــات نمی کنــد 

زندگــی پــس از مــرگ دارد.
یــرا شــواهدی بــرای ایــن امــر وجــود نــدارد و مــا تنهــا می توانیــم از آنچــه در ایــن جهــان  ز
ــر  کنیــم امــا فرات ــی از او ماننــد خوبــی و هوشــمندی او را اســتنباط  وجــود دارد خصوصیات

ــر.  از آن را خی
کــه آن را بــا نمونه هــای شــناخته  ثانیــًا مــا زمانــی می توانیــم در بــاره چیــزی نظــر بدهیــم 
ــن  ــش ای ــدا و آفرین ــه خ ــم در حالی ک کنی ــه  ــم مقایس ی ــا دار ــاره آن ه ــه ای درب ــه تجرب ک ــده  ش
کــه معلــول قوانیــن علــی  جهــان منحصــر بفــرد هســتند و رابطــه ای بــا ســایر موجوداتــی 
یــم. پــس هرگونــه  و معلــول هســتند ندارنــد و مــا نیــز تجربــه دیگــری از مشــابه آن هــا ندار

ــت.  ــه اس ــات و تجرب ــل اثب ــر قاب ــری و غی ــًا نظ ــدا صرف ــش خ ــاره آفرین ــت درب صحب
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بــرای  یســت هــای( منطقــی  یتو گاهــی توســط اثبات گرایــان )پوز ایــن نکتــه پایانــی 
گونــه صحبتــی دربــاره خــدا  گمــان می کــرد هــر  کــه وی  تفســیر هیــوم متقــدم بــه کار مــی رود 
یابــی اســت. درحالی کــه در ایــن بــاره باید محتاطانه ســخن  یــرا غیــر قابــل ارز بی معناســت ز
گــزاره بی معناســت نــه صحیــح اســت نــه غلــط درحالی کــه نظــر  یــرا این کــه یــک  گفــت. ز
گــزاره خــدا وجــود دارد و خــدا خالــق جهــان اســت را داری  هیــوم ایــن نیســت بلکــه او 
کــه  صــدق می دانســت امــا معتقــد بــود مــا نمی دانیــم خــدا چیســت. او دربــاره چیزهایــی 

ک اســت . گفتگــوی حســی شــکا ــاره خــدا ادعــا می شــود در  درب
ــاره خــدا مطــرح می شــود  کــه درب گزاره هایــی  ــد: ممکــن اســت  ی وی در فصــل 6 می گو
ییــم آن هــا هســتند یــا نــه.  ردن نمی توانیــم بگو ل آو درســت باشــد لکــن مــا فقــط بــا اســتدال
مثــًا این کــه مفهــوم خــدا غیــر قابــل توصیــف اســت امــا بــه معنــای بی معنایــی آن نیســت 
ــر اعتراضــات  ــد از هنــگام نســبت دادن چیــزی در براب ــودن بای ــر ب ــرای توصیف پذی بلکــه ب
کامــًا واضــح باشــد. ایــن یکــی از تقریر هــای هیــوم از معنــای غیــر  کنیــم پــس بایــد  دفــاع 

قابــل توصیــف بــودن علیــت اســت.

شانس و طراحی
کــه بیــان می کنــد  یــن اســت  یــه انتخــاب طبیعــی دارو مهم تریــن چالــش ایــن برهــان نظر
یکــی بــدون طراحــی یــک طــراح و تنهــا بــه وســیله شــانس اتفــاق می افتــد  تغییــرات بیولوژ
کامــل شــبیه پــدر و مــادر خــود نیســتند.  گونــه بــه صــورت  کــه فرزنــدان هــر  بــه ایــن صــورت 
کــه در راســتای ســازگاری بــا طبیعــت  ایــن تغییــرات به صــورت اتفاقــی اســت و تغییراتــی 
گونه هــا دارد. و از  گســترش در  اســت شــانس بیشــتری بــرای انتقــال بــه نســل بعــدی و 
کــه چندیــن میلیــون  تأییــد می کننــد  و باستان شناســی  کــه علــم زمین شناســی  آنجــا 
کــه  کافــی بــرای اتفــاق و شــانس وجــود داشــته  ســال حیــات در زمیــن بــوده، مــدت زمــان 
ر  کنــد. در حالی کــه یــک خدابــاو گــوش و چشــم و ... را ایجــاد  ســاختارهای پیچیــده مثــل 
یکــی را توضیــح دهــد. کــه نمونه هــای بیولوژ معتقــد اســت تنهــا طراحــی هوشــمند اســت 
ری اســتفاده می شــود اشــتباه اســت  یــه بیشــتر بــرای الحــاد و خدانابــاو اینکــه ایــن نظر
گونه هــا طراحــی  کــه تنهــا راه توجیــه پیچیدگــی  یــرا انتخــاب طبیعــی نشــان می دهــد  ز

هوشــمند نیســت. 
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ــه  ــان دهنده این ک ــا نش ــد ام ــل می کن ــم را باط ــان نظ ــه بره ی ــن نظر ــه ای ک ــت  ــت اس درس
یناســی  کو یــه تومــاس آ هیــچ طــراح هوشــمندی نیســت نمی باشــد. بــه ایــن بیــان کــه در نظر
یــه  کــه خداونــد علــت اول اســت و عوامــل و فرآیندهــای طبیعــی علــل ثانــوی هســتند و نظر
یــن بــر پایــه علــل ثانــوی و شــانس هســتند ولــی این کــه علــت اولیــه وجــود نــدارد را بیــان  دارو
گونه هــا نمی پذیــرد  گونه هــا را به وســیله خــود  نمی کنــد. برهــان نظــم توســعه و تغییــرات 
گونه هــا چگونــه به وســیله شــانس و علت هــای ثانــوی  کــه  یــن توضیــح می دهــد  ولــی دارو
یــه الهیــات و غیــب را بــه پشــت صحنــه و خــارج  تکامــل پیــدا می کننــد. در واقــع ایــن نظر

کنــد. از دیــد قــرار می دهــد نــه این کــه انــکار 
نشــان  کــه  نکاتــی  بلکــه  نمی کنیــم  یــن صحبــت  دارو یــه  نظر اعتبــار  بــاره  در اینجــا 
ــت  ــمند نیس ــی هوش ــرای طراح ــی ب ــل دفاع ــی و قاب ــن منطق ــه جایگزی ی ــن نظر ــد ای می ده

می کنــم.  تمرکــز 
کــه شــانس واحتمــال این کــه ارگان هایــی ماننــد چشــم در  ل می کنــد  ر اســتدال خدابــاو
مــکان و زمــان مناســب رخ دهــد تــا بــا تکامــل بــه وجــود آمــده باشــند بســیار بســیار ناچیــز 
اســت. و شــانس های مخالــف آن بســیار باالســت و تنهــا در صورتــی ایــن اتفــاق صحیــح 

کــه به وســیله طــراح هوشــمند هدایــت شــود. رخ می دهــد 
ــان  ــود و از زب گاه ب ــات آ ل ها و اعتراض ــتدال ــن اس ــن از ای ی ــل از دارو ــرن قب ــک ق ــوم ی هی
ــه  ــدن 600 عضل ــد: ب ی ــود می گو ره باســتانی ب کــه یــک پزشــک در دو ــن  گال ــد:  ی ــو می گو فیل
 6000 عضــات  در  فقــط  پــس  هســتند  تنظیــم  قابــل  موقعیــت   10 در  هرکــدام  کــه  دارد 
احتمــال وجــود دارد همچینــن در بــدن 284 اســتخوان بــا 40 کارکــرد مختلــف وجــود دارد. 
کــه ســایر اعضــای بــدن ماننــد رباط هــا، رگ هــا، غــدد، اندام هــا و ...  فیلــو اضافــه می کنــد 

ــه همیــن نســبت پیچیدگــی متناســب آن هــا حیــرت مــا را افــزون می کننــد. ب
ل بــر پایــه یــک مغالطــه بنــا شــده و  کــه ایــن اســتدال امــا بــا یــک مثــال مشــخص می شــود 
کــه ایــن تعــداد احتمــاالت، تعــداد شــانس های بعــد از ایجــاد را جمــع  مغالطــه ایــن اســت 
کــدام از ایــن احتمــاالت ممکــن بــود قبــل از  کــرده و محاســبه می کنــد در حالی کــه هــر 
کــدام مســاوی اســت. ) توضیــح مثــال: این کــه شــما 10  ایجــاد اتفــاق بیفتــد و شــانس هــر 
کارت را بــه ترتیــب یــک تــا 10 باشــد یــک بــر !10 و بقیــه احتمــاالت نزدیــک بــه 1- !10 بــر روی 
ــر !10  !10 )حــدود یــک( اســت در حالی کــه هــر ترتیبــی را ببینیــد احتمالــش همیــن یــک ب
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کارت هــا نســبت دهیــد پــس  اســت و ممکــن اســت شــگفت زده شــده و آن را بــه خــدای 
احتمــال ترتیــب و عــدم ترتیــب یکســان اســت و نبایــد احتمــال ترتیــب منظــم را بــه تنهایــی 

کنیــد(. گرفتــه و بقیــه احتمــاالت را بــا هــم جمــع  در نظــر 
ــر مــا وجــود انســان و ســایر  گ ــز ایــن دو نکتــه اســت. اول این کــه ا ران نی ــاو اشــتباه خداب
کنونــی مــا پیــش  گــر وضعیــت  یــم احتمــال آن 1 اســت امــا ا کنــون در نظــر بگیر حیوانــات را ا
از خلقــت نیــز بــه همیــن صــورت فــرض شــود بــدون طــراح هوشــمند قابــل توجیــه نیســت. 

یــن صحیــح باشــد وجــود فعلــی مــا فقــط بــه خاطــر شــانس اســت. یــه دارو گــر نظر پــس ا
دوم هــم این کــه از ابتــدا همــه احتمــاالت در مراحــل و نســل های بعــدی را در نظــر 
کــرده و پــوچ  می گیرنــد و بــا جمــع آن هــا ضعیــف بــودن احتمــال وجــود فعلــی را اثبــات 
کــه بالفعــل شــده، احتمــال  یــن را نتیجــه می گیرنــد در حالی کــه شانســی  یــه دارو بــودن نظر
گــر x باشــد آن  آن در حــال حاضــر یــک اســت و احتمــال تغییــر و شــانس بعــدی هــم ا

می شــود 1ضربــدر x. نــه این کــه هــر بــار احتمــال شــانس بعــدی نصــف شــود.
کــه ایــن جهــان هــدف و  یــه شــانس درســت باشــد نیــاز نیســت  گــر نظر همچنیــن ا
کــه جهــان هــدف  ران مســتلزم ایــن اســت  کســی باشــد. امــا عقیــده خدابــاو طراحــی 
کنونــی فقــط بــه وقــوع پیوســته در حالی کــه می توانســت  و طراحــی باشــد. ایــن جهــان 
جهانــی نباشــد یــا احتمــاالت دیگــری رخ داده باشــد و رخ دادن ایــن شــانس چیــزی را 
ر  کــه مــا ایــن شــکل از خودمــان را شــگفت آو اثبــات نمی کنــد. در مــورد اعضــای بــدن هــم 
گــوش  گــر از اول بــه شــکل دیگــر بــود مثــًا چشــم و  و متناســب می دانیــم نیــز می توانســت ا
ر و  ــز در آن زمــان هــم می توانســت شــگفت آو ــود نی ــدن در جــای دیگــر ب و ســایر اعضــای ب

متناســب باشــد.

ایمان، عقل و معجزات
ینــاس مطــرح شــده: او معتقــد  کو مقایســه میــان عقــل و ایمــان به وســیله تومــاس آ
ــا عقــل می توانیــم براســاس توانایی هــا و ادراکات طبیعــی خــود چیزهایــی  کــه مــا ب اســت 
کــرد  تــری درک  تــر اســت و می تــوان بــا آن مــوارد باال بفهمیــم امــا ایمــان در ایــن زمینــه باال
ــا اســت امــا  ــادر و توان ــدی خــوب ق ــا عقــل می توانیــم بفهمیــم خــدا وجــود دارد و اب ــًا ب مث
گنــاه  اعتقــادات خــاص مســیحیان مثــل تثلیــث یــا فدیــه عیســی )ع( بــرای نجــات از 
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یافــت می شــوند. کتــاب مقــدس و ایمــان در نخســتین فقــط به وســیله 
یینــی در مــوارد تعارض  کو تــر اســت. آ ک نیــز بــا کمــی تفــاوت معتقــد اســت ایمــان باال ال
ک معتقــد اســت در  بــود امــا ال کــه بایــد به دنبــال ایمــان  عقــل و ایمــان معتقــد اســت 
کــه شــواهدی بــرای احتمــال آن هســت می تــوان بــه آن ایمــان داشــت  گزاره هــای عقل گریــز 

ــا عقــل قطعــی( خیــر. گزاره هــای عقل ســتیز )تعــارض ب امــا در 
که یک نظریه و عقیده از جانب وحی و مکاشــفه  مشــکل اصلی ایمان داشــتن اســت 
ینــاس یــک "افســانه و داســتانی احمقانــه" باشــد.  کو واقعــی خــدا بــه مــا برســد امــا بــه قــول آ
ک حقیقــت اســت معجزات انــد. مثــًا مســیحیت ایمــان و عقایــد  در ایــن مــوارد آنچــه مــا
درســتی دارنــد درحالی کــه اســام یــک مکاشــفه از داســتانی خیالــی )افســانه( اســت. بــه 
تــر از یــک معجــزه اســت  کــه بقــای مســیحیت در برابــر شــبهات و هجمه هــا باال ایــن دلیــل 
درحالی کــه بقــای اســام بــه خاطــر وعده هــای بهشــتی پیامبــر اســام )ماننــد حوری هــای 
کــه  ک در ایــن عقیــده  بهشــتی( بــه پیروانــش و اعتقــاد آن هــا بــه آن پاداش هاســت. ال
یــه ای بــا جزئیــات  کــه نظر ک معجــزات هســتند موافــق اســت امــا پیشــنهاد می دهــد  مــا
ــان را  ــه ایم ــد بلک ــت می کن ــان را هدای ــل، ایم ــه عق ــم چگون ــا بدانی ــیم ت ــته باش ــق داش دقی

قســمی از عقــل قــرار بدهیــم.
ک همچنیــن میــان ایمــان و آنچــه "شــور و اشــتیاق) تعصــب(" می نامــد تفــاوت  ال
کــه به وســیله آن هدایــت می شــود  قائــل اســت. ایمــان عقیــده ای فراتــر از عقــل اســت 
کــه قابــل هدایــت نیســت. اعتقــادات  امــا اشــتیاق عقیــده ای اســت فراتــر از عقــل اســت 
مبتنــی بــر اشــتیاق ممکــن اســت درســت باشــند امــا غیــر منطقی انــد پــس مدرکــی وجــود 
گزافــی و مــن عنــدی  کــرده باشــد و برخاســته از فعالیــت  کــه خــدا آن هــا را الهــام  نــدارد 
)بیش فعالــی( مغــز اســت و ممکــن اســت الهــام خــدا باشــد امــا مدرکــی بــرای آن نیســت. 
او از این کــه ایــن اعتقــادات موجــب عــدم تســاهل و خشــونت در جامعــه باشــد نگــران بــود.
کــه چگونــه وحــی به صــورت غیــر مســتقیم پشــتوانه ایمــان  یــر نشــان می دهــد  قیــاس ز
گــزاره وحــی خداســت. پــس  اســت: هرچــه وحــی و الهــام خــدا باشــد درســت اســت. ایــن 
یــد امــا  گــزاره صحیــح اســت. ایــن فــروض مبتنــی اســت بــر این کــه خــدا دروغ نمی گو ایــن 
کــرده؟ روش ســنتی ایــن  کــه از کجــا بفهمیــم خــدا چــه چیــزی را وحــی  مشــکل اینجاســت 
کــه بــه خاطــر وقــوع معجــزات می دانیــم از جانــب خداســت  کــه بــه متــون مذهبــی  اســت 
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گــزاره شــورش فرشــتگان علیــه خــدا چــون بــا عقــل  ک مثــال می زنــد:  مراجعــه می شــود. ال
ــا  ــد وحــی و الهــام واقعــی باشــد امــا مــا مــدرک فیزیکــی ی قطعــی ناســازگار نیســت می توان
یــم امــا می توانیــم به صــورت غیــر مســتقیم بــا ایــن  شــواهد احتمالــی بــرای تأییــد آن ندار

کنیــم:  یابــی  قیــاس آن را ارز
یخــی نشــان می دهنــد  )1(. هــر چــه وحــی خــدا باشــد صحیــح اســت، )2(. شــواهد تار
کتــاب  کتــب مقــدس رخ داده، )3.(کتــاب مقــدس وحــی خداســت )4(.  کــه معجــزات 
گــزاره درســت  گــزاره درســت اســت )5(. در نتیجــه آن  گــزارش می دهــد فــان  مقــدس 

اســت.
ک صحــت )1( پیشــینی اســت. همچنیــن شــواهد خــوب تجربــی بــرای  از نظــر ال
گرفتــه و )5( هــم از مجمــوع  یــم و می توانیــم ) 3( را از دو نتیجــه  صحــت )2( و )4( دار
ــا  ــود. ام ــد ب ــی خواه ــدا منطق ــه خ ــتگان علی ــورش فرش ــه ش ــان ب ــس ایم )1(، )3( و )4( پ
گــزاره یــک تعصــب  ر بــه ایــن  کــه مبتنــی بــر عقــل اســت ارائــه دهیــم بــاو گــر چنیــن قیاســی  ا
بــاره حضــرت موســی نیــز بــه همیــن صــورت  )اشــتیاق( و غیــر منطقــی اســت. وی در
معتقــد اســت وقتــی بــه هنــوز موســی بــه صحبــت خــدا بــا او و ده فرمــان وی شــک داشــت 
کــرد تــا بــرای او نشــانه ایمــان باشــد. او بــرای اثبــات ایــن  خــدا عصــای او را بــه مــار تبدیــل 
ری باشــد بلکــه ظاهــرًا  لی دو کــه اســتدال کتــاب مقــدس اســتناد نمی کنــد  داســتان بــه 
ــزات  ــر معج ــی ب ــان مبتن ــط ایم ــه فق ک ــی را  کس ــوان  ــًا نمی ت ــه منطق ک ــت  ــن اس ــش ای هدف
کفــر و  )ایمــان دارای پشــتوانه و غیــر خرافــی( مثــل داســتان موســی)ع( اعتقــاد دارد بــه 

کــرد. الحــاد متهــم 

ک: کویناس و ال چند نکته درباره نظریه آ
ــان  ــدون ایم ــل ب ــا عق ــوان ب ــدا را می ت ــود خ ــه وج ک ــت  ــن اس ــا ای ــرض آن ه ــش ف :  پی

ً
اوال

کــرد و بــدون ایــن پیش فــرض ســایر اعتقــادات، احمقانــه یــا اشــتیاق )تعصــب( بــه  اثبــات 
یــد خــدا وجــود دارد. مذاهــب ممکــن اســت داســتان هایی را  کــه می گو معجزاتــی اســت 

کــرد. یابــی  کننــد امــا نمی تــوان واقعیــت آن هــا را ارز ارائــه 
ایمــان  بیــن  اال نمی تــوان  و  باشــند  بــر عقــل  بایــد مســتند  نیــز  ادلــه معجــزات  ثانیــًا 
کتــب مقــدس صرفــًا بــه خاطــر وحیانــی بــودن  صحیــح و جعلــی تمییــز داد. همچنیــن 
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ــد مــن  ی ــد مــدرک و پشــتوانه ایــن معجــزات باشــند مثــل این کــه فروشــنده ای بگو نمی توان
یــرا بایــد بــرای آن مبانــی مســتقلی  کنیــد ز کاهبــردار نیســتم و به راحتــی بــه آن اعتمــاد 
کتــاب مقــدس به خــاف دیگــر آثــار دینــی جعلــی،  کــه  وجــود داشــته باشــد تــا نشــان دهــد 

کام صــادق خداونــد اســت. 
رهــا، ایــن مقایســه  ک مبتنــی بــر اصــرار بــر منطقــی بــودن عقایــد و باو : ظاهــرا روش ال

ً
ثالثــا

بیــن عقــل و ایمــان را از بیــن می بــرد. حتــی اعتقــاد بــه خــدا نیــز بایــد مببتــی بــر شــواهدی 
ــای  ره ــورت باو ــن  ص ــر ای ــد. در غی ــخصی باش ــای مش ــه و دارای ادع ــل تکی ــه قاب ک ــد  باش
مــا ناشــی از تعصــب و داســتان های خیالــی اســت. در مــورد واقعیــت داشــتن خــود خــدا 
مشــکلی نیســت امــا این کــه چــه چیــزی واقعــًا از ســوی خــدا نــازل شــده و نشــانه خداســت 
ــرای این کــه بفهمیــد آن  کــه حضــرت موســی ب ــود  مشــکل وجــود دارد. همیــن دلیــل ایــن ب

کــرد. درخــت ســوزان الهــی یــا شــیطانی اســت درخواســت تأییدیــه و نشــانه 
کلمــات خــدا صــادق اســت در حالی کــه هیــچ  ک پذیرفــت  نکتــه پایانــی این کــه چــرا ال
بــاره فریــب نخــوردن مــا وجــود نــدارد. شــاید بــه حاطــر این کــه بــرای او ایــن  تضمینــی در
کــه چــه چیــزی  مســأله مهــم نیســت بلکــه مســأله ی اساســی و مــورد تمرکــز او ایــن اســت 

وحــی و الهــام اوســت.

هیوم و معجزه
بــاره  بــه ســؤال در بــاره ایمــان صحیــح  ک درســت باشــد ســؤال در گــر مدعیــات ال ا
شــهادت بــه وقــوع معجــزات اســت. معروف تریــن بحــث در ایــن بــاره مقالــه هیــوم بــا 
بــاره معجــزات اســت. او معقتــد اســت معجــزات تخلــف از قانــون  موضــوع تحقیــق در
طبیعــت اســت فلــذا به وســیله مداخلــه امــور فراطبیعــی رخ میدهنــد. مثــًا انســان بــا 
نمایــش یــک شــعبده می توانــد درخــت ســوزان ســخنگو نشــان دهــد امــا فقــط خــدا یــا 
ینــاس نیــز می گفــت معجزاتــی  کو کنــد. آ گفتــن  مأمــور خــدا می توانــد آن را وادار بــه ســخن 
ــل رخ  ــوی و طبیعــی قاب ــا علــل ثان کــه رخ می دهــد خــارج از نظــم طبیعــت اســت یعنــی ب

دادن نیســت و بایــد از علــت اولــی صــادر شــوند.
ییم  هیــوم امــا معتقــد اســت رد کــردن شــهادت بــر یــک معجــزه منطقی تــر اســت کــه بگو
یــک قانــون طبیعــت نقــض شــده پــس قبــول معجزه هیــچ وقت منطقی نیســت. دو تفســیر 
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دربــاره ایــن حــرف هیــوم وجــود دارد. تفســیر رایــج این کــه در مقایســه بیــن یــک قانــون ثابــت 
کــه هیــچ معجــزه ای  و یــک شــهادت، ارجحیــت بــا قانــون اســت پــس نتیجــه ایــن اســت 
کــه مــا می دانیــم ایــن  رخ نــداده. تفســیر دوم این کــه هیــوم معتقــد اســت قانــون عمومــی 
کــدام  کــه شــهادت بــه وقــوع یــک معجــزه ناتمــام و ضعیــف اســت پــس دربــاره هــر  اســت 
کنیــد. تفســیر اول تفســیر  از معجــزات الزم نیســت شــواهد لــه یــا علیــه آن هــا را مقایســه 

سنجشــی و تفســیر دوم، تفســیر قاعــده ای نامیــده می شــود.
ــر را رد  رتر و بزرگ ت ــگفت آو ــزه ش ــد معج ــد بای ی ــوم می گو ــی، هی ــیر سنجش ــق تفس ــر طب ب
یــرا این کــه قانــون طبیعــت نقــض نشــده  یــم ز یــرا مــدرک وشــاهد کمتــری بــرای آن دار کنیــم ز
رتر، یعنــی نقــض  ــر طبــق تفســیر قاعــده ای، معجــزه شــگفت آو ــر اســت. ب باشــد منطقی ت
کــه شــهادت بــر وقــوع معجــزه همیشــه صــادق  قانــون طبیعــی و یعنــی قانونــی وجــود نــدارد 
ــون  ــر شکســت شــهادت )کــه یــک عــدم قان ــون در براب باشــد در نتیجــه بیــن شکســت قان

ــر اســت. اســت(، شکســت شــهادت منطقی ت
گفــت تفســیر دوم عــاوه بــر وجــود شــواهد درون متنــی  در مقایســه ایــن دو تفســیر بایــد 
تفســیری خیرخواهانه تــر اســت و تفســیر اول مثال هــای نقــض واضح تــری دارد. مثــًا یکــی 
گر  تــاری 1 در بیســت میلیــون اســت. ا از آن هــا ایــن اســت کــه شــانس برنــده شــدن در یــک ال
کــه شــانس های مقابــل  کــرد  ر خواهیــد  کــه دوســت شــما برنــده شــده شــما بــاو اعــام شــود 
کــه  کــه در اعــام برنــده اشــتباه شــده باشــد. در ایــن بــاره می بینیــم  او بیشــتر از ایــن اســت 
کــردن  یــد رد  کــه می گو کمتــر منطقی تــر اســت پــس قاعــده عمومــی هیــوم  قبــول شــانس 
کمتــر اســت( صحیــح نیســت. امــا ایــن مثــال، مثــال  معجــزه بزرگ تــر )کــه احتمالــش 
نقــض بــرای تفســیر دوم یعنــی تفســیر قاعــده ای نیســت چــون برنــده شــدن دوســتتان یــک 
یــرا  ر اســت امــا معجــزه نیســت ز گفتمــان هیــوم ایــن اتفــاق شــگفت آو معجــزه نیســت. در 

 رایــج نیســت. 
ً
گرچــه معمــوال نقــض قانونــی اتفــاق نیفتــده 

کــه چــرا تفســیر قاعــده ای وقــوع معجــزه را منطقــی می دانــد. در  ر باشــد  شــاید تعجــب آو
ایــن بــاره دو نکتــه وجــود دارد:

کوتــاه آمــدن از قوانیــن اســت. هیــچ   قبــول یــک شــهادت مبتنــی بــر تعمیــم در 
ً
اوال

ینــد اشــتباه نکــرده باشــند یــا  کــه یــک داســتان را می گو کــه شــاهدان  قانونــی وجــود نــدارد 
شهادتشــان بــرای منافع شــان نباشــد. ممکــن اســت شــاهدان فراموشــکار یــا فریبــکار بــوده 
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یــب  کــه خــود را مقــدس نشــان می دهــد فر یــا توســط یــک شــخص خیال پــرداز باهــوش 
ــه این کــه چــرا معجــزات در زمــان مــا رخ نمی دهنــد  خــورده باشــند. لــذا هیــوم در پاســخ ب
یانــی وجــود  کــه در عصــر مــا هــم دروغگو یــد: مســأله عجیبــی نیســت، امیــدوارم  می گو

داشــته باشــد. 
قوانیــن  بــا  را  آن  وقــوع  بــه  بــه معجــزه، شــهادت  کنیــم معتقــدان  فکــر  این کــه  ثانیــًا 
می ســنجند اشــتباه اســت. بلکــه ایــن نقــض قوانین را یک قانــون عام و اصیل تــر می دانند. 
یعنــی قوانیــن طبیعــی در حالــت عــادی هســتند امــا خــدا در زمانــی آن هــا را معلــق می کنــد 
کــرده چــرا  کــه معجــزه قانــون را نقــض  ر رخ دهــد. مدعــی نیســتند  کــه آن حادثــه شــگفت آو
کــه معجــزه ای  ــرا نشــان می دهــد قانونــی نیســت  ی ــه ضــرر آن هــا تمــام می شــود ز کــه ایــن ب
خــارق عــادت و قانــون رخ داده باشــد )خــود متناقــض اســت(. لــذا قاعــده مــورد نظــر هیــوم 
کــه راجــع بــه شــهادت بــه معجــزه مشــکوک باشــیم نــه  کــه منطقــی ایــن اســت  ایــن اســت 
ییــم شــهادت اشــتباه بــوده و معجــزه ای رخ نــداده. چــرا  قوانیــن حقیقــی طبیعیــت و بگو
کنــد پرنــده ای وارد اتــاق  کــه ادعــا  کــه روال طبیعــی زندگــی ایــن اســت، به طــور مثــال کســی 
کــس شــهادت او را  کشــت و دوبــاره پرنــده شــد و از پنجــره رفــت هیــچ  شــد و مقتــول را 
قبــول نمی کنــد پــس چطــور در مــورد حــوادث اتفاقــات غیــر مذهبــی ایــن را رد می کنیــم امــا 

ــاه می آییــم. کوت در زمینه هــای مذهبــی از اســتانداردهای خــود 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه هیــوم معتقــد نیســت کــه وقــوع معجــزات عقــًا محال اســت 
یــرا بــر مبنــای تجربه گرایــی او تنهــا زمانــی  امــا نمی تــوان صــادق بــودن آن هــا را فهمیــد. ز
کــه بــر شــواهد تجربــی مبتنــی باشــد. نکتــه دیگــر  می تــوان بــه حقیقــت چیــزی معتقــد بــود 
لی هیــوم پیشــینی نیســت بلکــه صرفــًا تجربــی اســت و مبتنــی بــر ایــن  این کــه اســتدال
کــه هیــچ قاعــده ای بــرای اطمینــان بــه شــهادت نســبت بــه معجــزات وجــود نــدارد. اســت 
کــه مــا توضیــح خوبــی  کــه بــر علیــه هیــوم وجــود دارد ایــن اســت  یکــی از انتقاداتــی 
کــه چــه  یــم در بهتریــن حالــت می تــوان حــدس زد  گمراه کننــده بــودن شــهادت ندار دربــاره 
یلیــام پالــی  کافــی نیســت. و کــردن کل شــهادت  چیــزی در آن اشــتباه شــده و ایــن بــرای رد 
یــد وقتــی مثــال ده شــاهد یــک داســتان را دربــاره یــک موضــوع نقــل می کننــد بــدون  می گو
کــرده باشــند و حتــی در ایــن بــاره شــکنجه شــده اند مــا نمی توانیــم نحــوه  این کــه تبانــی 
ــد  ــه بای ک ــت  ــد اس ــان معتق ــوم همچن ــا هی ــم. ام ــرح دهی ــا را ش ــهادت آن ه ــودن ش ــا ب خط
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یــرا شــهادت آن هــا مبنــی بــر وقــوع معجــزه نیســت بلکــه شــهادت  وقــوع معجــزه را رد کنیــم ز
کــه  ــاره آن شــک داشــته باشــید باعــث می شــود  ــه آن اســت و این کــه منطقــًا درب ر ب ــاو ــر ب ب
کــه یــک قاضــی می توانــد  نیــاز بــه قبــول بعضــی توضیحــات دربــاره آن نباشــید همان طــور 
نســب بــه دفاعیــات یــک مجــرم شــک داشــته باشــد ولــی هیــچ نظــری نســبت بــه این کــه 

کســی جنایــت را انجــام داده نداشــته باشــد. چــه 
کــه چــرا یــک شــهادت را بــه خاطــر این کــه غیــر  کــه توضیــح دهــد  هیــوم نیــاز نــدارد 
یســد: آیــا یــک فــرد عاقــل بعــد از شــنیدن  کــه می نو منطقــی می دانــد رد می کنــد همان طــور 
افســانه جادوگــران و جن هــا و داســتان های خیالــی کــه هیــج مبنایــی نــدارد فــرار می کنــد؟"

استدالل ها/ برهان هایی از تجربه دینی
بســیاری از مــردم ادعــا می کننــد خــدا را بــا تجربــه مســتقیم درک می کننــد و حضــور 
او را حــس می کننــد یــا بــه روش هــای غیرعــادی مثــل نــوری مبهــم ماننــد آنچــه پولــس 
کــرده برایشــان اتفــاق افتــاده. ایــن همــان تجربــه دینــی  مدعــی بــود در دمشــق مکاشــفه 

کــه از حــس حضــور یــک وجــود برتــر معنــوی و روحانــی اســت. اســت تجربــه ای 
ــت  ــد اس ــا معتق ــدرک آن ه ــذا ُم ــد ل ــی برخوردارن ــی ذهن  از خصوصیت

ً
ــارب اوال ــن تج ای

رتــًا صــادق نیســتند بلکــه ممکــن اســت مکاشــفه و تجربــه ای  کــه وجــود دارنــد ثانیــًا ضرو
ــرای تحــول در زندگــی  ــوده ضمــن این کــه ب کاذب باشــند همچنیــن غیــر قابــل توصیــف ب
کــه می تــوان آن هــا را بــه صــورت  بســیار اثرگــذار و مهــم هســتند. امــا بــه ایــن معنــا نیســت 

کــرد. ــا اســتعاری توصیــف  تمثیلــی ی
بــاره آن هــا دارد. وی آن هــا را وحــی و الهامــی اصیــل  ک، یــک بحــث معروفــی در ال
ــل  ــث مث ــراد ثال ــفات اف ــه مکاش ــتند چرا ک ــدا هس ــه خ ــتقیمًا از ناحی ــه مس ک ــرا  ــد چ می دان

یخــی هســتند.  پیامبــران، بــرای مــا وحــی )ســنتی( تار

ک درباره وحی اصیل:  دو نکته ال
نیســتند(  اســتناد  )خــود  ندارنــد  تکیــه  خودشــان  بــه  صحت شــان  در  آن هــا   

ً
اوال

مثــًا مکاشــفه کننده مدعــی دیــدن »نــوری روشــن و واضــح« یــا »حــس و نــدای درونــی 
گفــت منشــأ آن الهــی اســت یــا شــیطانی و یــا فعالیــت  بیدارکننــده« اســت امــا نمی تــوان 
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ــند.  ــوم باش ــدار موه ــال و پن ــک خی کًا ی ــه  ک ــت  ــن اس ــز. و ممک ــی مغ گزاف ــدی و  ــن عن م
یــا وحــی ســنتی  بیرونــی  بــه نشــانه های  بایــد  بــه آن هــا  بــرای اعتبــار بخشــی  ثانیــًا: 
ــت  ــه اس ــادق و موج ــد ص ــد ش ــا تأیی ــط آن ه ــر توس گ ــه ا ک ــرد  ک ــه  ــدس تکی ــب مق کت ــل  مث
رهــا و  ــدون ایــن اعتبــار مدعــی باو کــه ب کســانی  ــد نفــی شــود و  کــه بای و اال الهامــی اســت 
ر: آن هــا بــه یــک چیــز  ر می شــوند )بیــان دو اعتقــادات مبتنــی بــر وحــی هســتند در دچــار دو
اعتقــاد راســخ دارنــد چــون وحــی و الهــام اســت و وحــی و الهــام اســت چــون بــه آن اعتقــاد 

ــد.( جــازم دارن
ــه  ک ــده  ــود آم ــه وج ــی ب ــات دین ــه تجربی ــه ب ــای عاق ــت و احی ی ــرای تقو ــل ب ــرًا تمای اخی
 ایــن مکاشــفات 

ً
کــه در مــورد ایــن امــر بایــد بیــن دو نکتــه تمییــز نهــاد: اوال مطلــوب اســت 

ــه مــا نشــان دهنــد، آن چیــز چیســت؟ و  ــد ب ــاره ماهیــت خداون گــر چنان چــه چیــزی درب ا
ــن مکاشــفات در اندیشــیدن پیرامــون خــدا را معقــول  ــردن ای ــه کار ب ــه ب ک کســی  ــا  ــًا، آی ثانی

تــی بــوده اســت؟ می دانــد، دارای چنیــن حاال
کــه  گزارشــاتی  کــه  ل ممکــن اســت مطــرح شــود  ــا ســؤال اول ایــن اســتدال در ارتبــاط ب
بــاره خداونــد بخشــنده و خیرخــواه وجــود دارد نشــان دهنده  از تجربیــات دینــی مــردم در
ــی  ــای تجرب ــد پدیداره ــی مانن ــات دین ــود دارد. تحربی ــی وج ــن خدای ــه چنی ک ــت  ــن اس ای
کار می رونــد و ایــن یــک برهــان  کــه بــرای شــرح یــک مشــاهده بــه  در علــوم تجربــی هســتند 
کــه  یــک پدیــداری هســتند  کــه تجربیــات دینــی  اثبــات وجــود خداســت  بــرای  لمــی 
یلیــام  بهتریــن توجیــه بــرای وجــود آن هــا اثبــات خــدای بخشــنده و خیرخــواه اســت. امــا و
کــه در عرفان هــای شــیطانی  ل ضعیــف اســت چــرا  کــه ایــن اســتدال جیمــز بیــان می کنــد 
کــه شــخص بــه جــای آرامــش خیــر، یــک وحشــت و اذیــت را  هــم پدیــداری وجــود دارد 
ــه در  ران ــان خداباو ــک جه ــتیبان ی ــی پش ــارب دین ــفات و تج ــذا مکاش ــد. فل ــه می کن تجرب
کــه فرضیــات متناقــض را  یــرا تجربیــات مشــابه  رانــه نیســت. ز ــر یــک جهــان ناخداباو براب

ــه یکدیگــر نیســتند. ــل ترجیــح ب بیــان می کنــد قاب
کــه تجــارب دینــی مــدرک خوبــی بــرای اثبــات خــدا  نکتــه جالب تــر بعــدی ایــن اســت 
افــرادی مکاشــفه هدایــت  کــه  بیــان می کنــد  آلســتون )2009-1921(  یلیــام  و نیســتند. 
کــه ایــن تجربیــات دینــی ماننــد ســایر ادراکات  کرده انــد، منطقــی اســت. چرا الهــی را درک 
ری و بدیهــی  ــر پیش فرض هــای غیــر دو کــه صــدق هــر دو مبتنــی ب ــی هســتند چرا معمول
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ســایر  این کــه  ضمــن  نمی شــود.  گرفتــه  نادیــده  آن هــا  در  شــرایط  و  نبــوده  توجیــه  قابــل 
کــه تجربیــات دینــی  یرســاخت هایی هســتند  گاهی هــای شــما دارای پیش زمینه هــا و ز آ

هــم در همــان پیش زمینه هــا و بافت هــا رخ می دهنــد.
کــه مغایــر بــا اعتقــادات اصلــی اســت متهــم  گــر شــما مکاشــفه ای داشــته باشــید  مثــًا ا
کــه این هــا  ید پــس همان طــور  ــر مــواد مخــدر می شــو ــر اث یــی ب ــا یاوه گو ــردازی و ی ــه خیال پ ب
کــردن نیســت  گــر یکــی قابــل رد  یابــی نیســتند دیگــری هــم بایــد این گونــه باشــد و ا قابــل ارز
یابــی و غیــر قابــل تصدیــق بــودن  دیگــری هــم بایــد این طــور باشــد. پــس ایــن غیــر قابــل ارز
کــه  کــه تجربیــات دینــی در بافــت و فضــای ســنتی-مذهبی اســت  بــه ایــن معناســت 
ــد را راهنمایــی  ــفه می کنن ــه مکاش ک ــانی  کس ــه  ک ــط  ــدا وجــود دارد. و فق بیــان می کنــد خ
کاری انحــام ندهنــد.  کاری انجــام بدهنــد یــا چــه  کــه در موقعیــت خــاص چــه  می کننــد 
بــرای انجــام مکاشــفه برخــاف نظــر  کــه تمریــن و ســعی  بــود  تــاش آلســتون ایــن 
بــاره منطقــی بــودن و معرفت شناســی  عــده ای، غیــر عقانــی نیســت امــا در بحــث در

اســت. دیگــر  مقولــه ای  مکاشــفه 
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یژگــی ای در  شــأن اخاقــی چیســت؟ آیــا ژن هــا شــأن اخاقــی دارنــد؟ مــراد از شــأن اخاقــی و

کــه  کــه موجــب ایجــاد تعهــدات اخاقــی در قبــال آن شــیئ می شــود. روشــن اســت  شــیئ اســت 

ــه تبــع شــامل اجــزای آنهــا از جملــه ژن هــای  کــه ب یــم،  ــه برخــی جانــداران تعهداتــی دار نســبت ب

ــأنی  ــا، ش ــی ژن ه ــأن اخاق ــراد از ش ــت. م ــی اس ــدی تبع ــد، تعه ــن تعه ــا ای ــود. ام ــز می ش ــا نی آنه

مســتقل و فــارغ از جــزء جانــدار خاصــی بــودن اســت. در ایــن مقالــه ابتــدا نظریه هــای مختلــف 

ــن  ــک از ای ــچ ی ــق هی ــه طب ک ــود  ــان داده می ش ــًا نش ــده و نتیجت ــرح ش ــی ط ــأن اخاق ــاب ش در ب

یــم.  نظریه هــا ژن دارای شــأن اخاقــی نیســت و مــا تعهــد اخاقــی خاصــی نســبت بــه آنهــا ندار

یژگی هــای دیگــر خواهــد بــود. هــر تعهــد اخاقــی خــاص نســبت بــه آنهــا بــه دلیــل و

1. A Companion To Genethics, Edited By Justine Burley And John Harris, Blackwell, 2004.

2. فارغ التحصیل رشته فلسفه دانشگاه مفید
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مقدمه
در ابتــدای پیدایــش ژن درمانــی جوامــع فرهنگــی و حتــی علمــی مختلفــی پیکان هــای 
ین نشــانه گرفتنــد. از آنجا کــه ژن درمانی  مخالفــت را، بــه دالیــل اخاقــی، علیــه ایــن ابزار نو
ــی از  ــود انواع ــام ب ــه ای از ابه ــده آن در هال ــد و آین ــان می ش ــک انس ــتکاری ژنتی ــث دس باع
یــادی در بــاب  گرفــت و مکتوبــات ز ســؤاالت دینــی، اخاقــی و علمــی حــول آن شــکل 
آن ارائــه شــد. بیــش از هــر چیــزی مشــکل مشــروعیت اخاقــی مانــع رشــد ایــن ابــزار شــد. 
گاه  ــه تبعــات آن آ کــه انســان ب ــزاری  ــرای اب کــه محدودیت هایــی ب ــود  البتــه ایــن معقــول ب
کــه آیــا مــا دالیــل پیشــینی علیــه ایــن ابــزار  نیســت وضــع شــود. امــا نکتــه مهــم ایــن اســت 
یــم یــا صرفــًا جهــل تجربــی انســان ها منجــر بــه رفتــار محتاطانــه می شــود. بــه ایــن معنــا  دار
ــوازم اجتماعــی، سیاســی، درمانــی و اکوسیســتمی اســتفاده  کافــی از ل کــه مــا اطاعــات 
ــار  ــه رفت ــد در تغییــرات ژنتیکــی محتاطان ــن بای ــم، بنابرای ی از تکنولوژی هــای ژنتیــک ندار
یــم؟ بــه  کنیــم. و مهم تــر اینکــه آیــا مــا تعهــدات خــاص اخاقــی در برابــر خــود ژن هــا دار

تعبیــر دیگــر آیــا آن هــا دارای شــأن اخاقــی هســتند؟

 نظریه های اصلی درباره شأن اخالقی
کــه عامل هــای اخاقــی نســبت آن موجــود  ــه ایــن معناســت  شــأن اخاقــی داشــتن ب
کــه انســان ها  تعهــدات اخاقــی خاصــی را داشــته باشــند. فــرض معمــول مــا ایــن اســت 
شــأن  گوشت شــان  و  پوســت  خــون،  ماننــد  آنهــا  اجــزای  امــا  اخاقی انــد  شــأن  دارای 
کــه آن فــرد  کــه ضربــه بــه پــای کســی از ایــن جهــت بــد اســت  اخاقــی ندارنــد. بــه ایــن معنــا 
ــدا  ــای او ج ــر پ گ ــا ا ــده ایم، ام ــج او ش ــب رن کار موج ــن  ــا ای ــت و ب ــی اس ــأن اخاق دارای ش
گــر احترامــی بــرای  شــده باشــد بــرای آن پــا مســتقًا شــأن اخاقــی قائــل نیســتیم. ]حتــی ا
ــای  ــا پ ــه خاطــر آن شــخص اســت؛ مثــًا ممکــن اســت حتــی ب ــاز هــم ب ــل باشــیم ب آن قائ

کنیــم[. ــه احتــرام برخــورد  کســی ب مصنوعــی 
 بــا نظریه هــای شــأن اخاقــی ســازگارند. هــر یــک از ایــن 

ً
فرض هــای عرفــی معمــوال

کرده انــد. عمــده  یژگی هــای یــک جانــدار مطــرح  ــا توجــه بــه و نظریه هــا معیــار واحــدی را ب
ترتیب انــد: بدیــن  نظریه هــا 

یــه در بــاالی  یــه  اصــل برابــری شــأن اخاقــی بــرای تمــام موجــودات زنــده؛ ایــن نظر نظر
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تــا  گرفتــه  یــه تمــام ارگانیســم ها از انســان  طیــف شــمول گرایی اســت. مطابــق ایــن نظر
موجــودات میکروارگانیــک دارای شــأن اخاقــی  برابرنــد. هیــچ موجــودی بــر موجــود دیگــر 
یــه بســیار رادیــکال بــه نظــر می رســد  ترجیــح نــدارد )Schweitzer, 1929: 247(. ]ایــن نظر
و بــا بســیاری از شــهودات اخاقــی مــا متفــاوت اســت. بــه نظــر می رســد مــا شــأن اخاقــی 
گیاهــان و حیوانــات را بــا شــأن اخاقــی انســان یکــی نمی دانیــم؛ مــا بــه راحتــی حیوانــات 

گیاهــان هیــچ شــأن اخاقــی قائــل نیســتیم[. ــرای  مزاحــم را می کشــیم و تقریبــًا ب
کــه  کانــت قــرار دارد  یــه  یــه شــأن اخاقــی فقــط بــرای انســان؛ در ایــن ســر طیــف نظر نظر
بســیار انحصــاری اســت. بــه نظــر او تنهــا انســان، بــه عنــوان موجــودی عاقــل و آزاد، غایــت 
یــم  عمــل اخاقــی اســت، و طبــق نظــر او مــا نســبت بــه ســایر موجــودات تعهــد اخاقــی ندار
یــرا  یــه نیــز بــا شــهودات مــا مخالــف اســت ز )Kant, 1948: 90(. ]بــه نظــر می رســد ایــن نظر
کنیــم،  کمــک  ــه او  یــم ب کــه آســیب دیده و قادر کمــک نکــردن بــه حیوانــی  مــا در صــورت 
خــود را اخاقــًا ســرزنش می کنیــم، همچنیــن حیــوان آزاری را اخاقــًا قبیــح می دانیــم. 
ــف  ــا دارای وظای ــه آنه ــبت ب ــا نس ــا م ــتند ام ــل نیس ــگان عاق ــوزاد و دیوان ــه ن ــر اینک ــاوه ب ع

اخاقــی خــاص بلکــه بیشــتری هســتیم.
کــه پیتــر ســینگر قائــل بــه آن اســت، موجوداتــی  یــه،  نظریــه حس محــور؛ مطابــق ایــن نظر
 .)9-8 :1975 ,Singer( .کننــد کــه لــذت و رنــج را حــس  دارای شــأن اخاقــی هســتند 
انســان ها و تقریبــًا طیــف گســترده ای از حیوانــات درد و لــذت را احســاس می کنند. گرچه 
یــه  کــرد ]طبــق ایــن نظر در حشــرات و برخــی نرم تنــان بایــد بــه تحقیقــات علمــی رجــوع 
کــه لــذت و رنــج را بیشــتر و عمیق تــر  شــأن اخاقــی تشــکیکی خواهــد بــود، موجوداتــی 
یــه خــدا نیــز  درک می کننــد شــأن اخاقــی بیشــتری دارنــد. بــه نظــر می رســد طبــق ایــن نظر
یــرا طبــق روایــت رســمی از دیــن خــدا متحمــل رنــج  نبایــد جایــگاه اخاقــی داشــته باشــد ز

ــود[.  ــذت نمی ش و ل
ــن  ــق ای ــت. طب ــگان اس ی ــام ر ــه ت ــق ب ــه متعل ی ــن نظر ــودن؛ ای ــات1 ب ــوع حی ــه موض ی نظر
کــه تــا حــدی دارای عملکردهــای پیشــرفته  یــه موجوداتــی موضــوع حیــات هســتند  نظر
گفتــه  ذهنــی ماننــد حافظــه، پیش بینــی آینــده، فعــل عامدانــه و... داشــته باشــند. بــه 
 .)243 :1983 ,Ragan( ــاالی یــک ســال موضــوع حیــات هســتند او تمــام پســتانداران ب

1 . Subject To The Life
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ــه نیــز هــر قــدر عملکردهــای ذهنــی پیشــرفته تر باشــد شــأن اخاقــی بیشــتر  ی ]در ایــن نظر
ــل  ــد شــأن اخاقــی قائ ــوزادان نبای ــرای ن ــا ب ــه م ی ــه نظــر می رســد در ایــن نظر ــود. ب خواهــد ب

یم امــا ایــن خــاف شــهود ماســت[. شــو
کــه موضــوع  تی هســتند  کــه هــر یــک از نظریه هــا دارای نواقــص و اشــکاال طبیعــی اســت 
یکردهــا  کــه طبــق هیــچ یــک از ایــن رو بحــث مــا نیســت. آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت 
اخاقــی  شــأن  دارای  مســتقًا  را  ژن هــا(  مــا  بحــث  )در  ارگانیســم ها  اجــزای  نمی تــوان 
کــه اجــزای  بــاره شــأن اخاقــی ارائــه شــود  یــه ای در دانســت. ]و ظاهــرًا بعیــد اســت نظر
ــه ای  ی ــت نظر ــن اس ــه ممک گرچ ــد.  ــی بدان ــأن اخاق ــتقًا دارای ش ــم مس ــم ها را ه ارگانیس
کنــد[. طبــق نظــر اول  کــه ژن هــا را بــه طــور خــاص دارای شــأن اخاقــی قلمــداد  ارائــه شــود 
ــی  ــا طراح ــد؛ آنه ــا غایت مندن ــرا آنه ی ــتند ز ــی هس ــأن اخاق ــده دارای ش ــم های زن ارگانیس
ــا محیــط خــود ارتبــاط داشــته باشــند. امــا  ــرای بقــا ب کننــد و ب کــه خــود را تولیــد  شــده اند 
اجــزای ارگانیســم ها بــرای تولیــد خــود طراحــی نشــده اند بلکــه اهــداف آنهــا بقــای ارگانیســم 
اســت نــه بقــای خودشــان. بــه تعبیــر دیگــر در نظــر اول یــک ارگانیســم شــأن اخاقــی دارد نــه 

کــه در خدمــت حفــظ و نگهــداری آن هســتند. اجزائــی 
ل علیــه شــأن اخاقــی ژن هــا حتــی قوی تــر می شــود.  مطابــق بــا نظــرات بعــدی اســتدال
کــه واضــح اســت هیــچ یــک از اعضــای بــدن انســان، خودشــان  کانــت  یــه  طبــق نظر
ــا نظــر  ــق ب ــد. مثــًا مطاب کــه اصــًا شــأن اخاقــی ندارن انســان نیســتند. ســایر موجــوادت 
گرچــه ممکــن اســت مــن در پــای خــود احســاس درد بکنــم، امــا ایــن درد  حس محــور نیــز 
ــت.  ــتقًا دارای آن نیس ــا مس ــه پ ک ــت  ــزی اس ــی مرک ــتم عصب ــک سیس ــود ی ــر وج ــه خاط ب
گــر پــا مســتقًا شــأن اخاقــی داشــته باشــد هنــگام ضربــه بــه پــای کســی دو کار  ]همچنیــن ا
گرفتــه یکــی نقــض شــأن اخاقــی فــرد و دیگــری نقــض شــأن اخاقــی  غیراخاقــی انجــام 
کــه خــاف شــهود اســت[. مطابــق نظــر چهــارم نیــز اجــزای ارگانیســم موضــوع حیــات  ــا  پ
ــرای انجــام فعالیت هــای ذهنــی ندارنــد. بنابرایــن هیــچ  یــرا مغــزی پیشــرفته ب نیســتند، ز
کــه شــامل ژن هــا نیــز می شــود، جــاری  یــک از معیارهــای چهارگانــه فــوق بــر اعضــای بــدن، 
گوشــت و ســایر اجــزای بــدن شــأن اخاقــی  گــر پوســت و  نیســت. بــه طــور خاصــه، ا

ندارنــد، چــرا ژن هــا بایــد شــأن اخاقــی داشــته باشــند؟ 
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مثال های عملی برای شأن اخالقی ژن ها
ممکــن اســت شــواهدی بــرای اینکــه ژن هــا بــا ســایر اعضــای بــدن تفــاوت دارنــد وجــود 
ل های محکمــی بــه نفــع نادرســت بــودن تغییــر در ســلول های  داشــته باشــد. اســتدال
ل ها مبتنــی بــر نبــود اطاعــات کافــی درباره  زاینــده1 اقامــه شــده اســت. عمــده ایــن اســتدال
ــه آمــدن موجــودات  ــن تغییــرات را ب ــن تغییــرات اســت. حتــی برخــی ای گســترده ای ــوازم  ل
کننــد. حتــی  کــه ممکــن اســت اکوسیســتم زمیــن را نابــود  کرده انــد  غیرزمینــی تشــبیه 
گفتــه شــده در ژن درمانــی ســوماتیکی2 ]کــه منحصــر بــه طــول زندگــی یــک فــرد اســت و 
کــه منجــر بــه رنج هــای ارث پذیــر می شــود  ارث بردنــی نیســت[ امــکان تغییــرات ناخواســته 
کــه مبتنــی بــر رشــد  ل های دیگــری نیــز وجــود دارنــد  وجــود دارد )Boyce, 1998(. اســتدال
تبعیض هــای اجتماعــی بــا وجــود ایــن تغییــرات هســتند. ایــن تغییــرات هزینه بــر اســت و 
افــراد متمــول بیــش از فقــرا بــه آن دسترســی خواهنــد داشــت و ایــن ممکــن اســت جوامــع 
 ,Silver( کــه ممکــن اســت برخــی را برتــر از دیگــران ســازد کنــد  انســانی را دو یــا چنــد پــاره 
ل ها نیــز ناظــر بــه بهره برداری هــای نــاروای اقتصــادی در  1997: 4-7(. برخــی اســتدال

صــورت شــیوع اســتفاده از ایــن تغییــرات اســت.
ــی در ژن  ــأن اخاق ــاد ش ــرای ایج ــی ب ــه تنهای ل ها ب ــتدال ــن اس ــد ای ــر نمی رس ــه نظ ــا ب ام
یکــی فــرد شــکی نیســت امــا  گرچــه در مهــم بــودن ژن هــا در ســاختار بیولوژ کافــی باشــند. 
ل ها  بــاره ســایر اجــزای بــدن نیــز وجــود دارد. همچنیــن ایــن اســتدال ایــن مشــکات در

کــه غایتشــان چیــزی غیــر از خــود ژن هاســت. ل هایی هســتند  اســتدال

ژن مقدس
نســبت های دینــی و نمادینــی بــه ژنــوم داده می شــود. مثــًا برخــی آن را نمــاد فردانیــت 
کــه ژنــوم منحصــر به فــرد خــود را ندارنــد،  کســانی  انســان می پندارنــد، لــذا بــه نظــر آنهــا 
نبایــد  کــه  اســت  مقدســی  منطقــه  ژنــوم  یــا  گو بنابرایــن  نیســتند؛  واقعــی  انســان های 
دســتکاری شــود )Nelkin and Lindee 1995: 54(. البتــه ایــن نــوع ســخنان در متــون 
کرومــوزم  کامــل  ینــد وجــود  علمــی هــم هســت مثــًا برخــی مخالفــان ســقط جنیــن می گو

1 . Germline

2 . Somatic
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یگــوت پیشــاپیش انســان اســت  کــه ز یگــوت انســان، شــاهدی بــر ایــن اســت  در هســته ز
یچــارد داوکینــز ژن هــا را بــه مثابــه جایــگاه  و حــق حیــات دارد )Noonan, 1993: 59(. ر
یژگی هایــی ماننــد خودخواهــی و تنــازع  عاملیــت انســان معرفــی می کنــد و حتــی بــه آنهــا و
یژگی هــا بــه ژن  بــرای بقــا نســبت می  دهــد )Dawkins, 1976: 24(. نســبت دادن ایــن و

ــم. کنی ــی  ــم تلق ــزای ارگانیس ــایر اج ــاوت از س ــی متف ــا را جزئ ــود آنه ــب می ش موج
بــه نظــر می رســد در ایــن توصیفــات قــدری مبالغــه وجــود دارد. بــرای تبدیــل شــدن 
یــادی بایــد بگــذرد.  یگــوت بــه انســان، حتــی انســان بالقــوه، مراحــل ز دی ان ای درون ز
یســتی شــخص نیســتند بلکــه حتــی امــور روانــی و اجتماعــی  ایــن مراحــل تنهــا مراحــل ز
مختلفــی نیــز بایــد دســت بــه دســت هــم بدهنــد تــا انســانی بالقوه شــکل بگیــرد. دی ان ای 

تنهــا عامــل و شــکل دهنده ارگانیســم نیســت. 
بــرد تکنولــوژی ژنتیــک بــه ســبب  کار کــه در حــال حاضــر اشــکاالت بــه  درســت اســت 
گاهــی از عــوارض آن بــر نســل های بعــدی یــا اکوسیســتم طبیعــت اســت، امــا ایــن  ناآ
بــرد ایــن تکنولــوژی بــر  کار امــکان وجــود دارد زمانــی بــه جهــت اخاقــی منافــع موجــود 
کنــد. چــه اشــکالی دارد، در صــورت علــم بــه نبــود عــوارض  ضررهــای احتمالــی آن غلبــه 
یروس هــای مســری و یــا اچ آی وی مقــاوم کنیــم؟  دیگــر، بــا ژن درمانــی انســان ها را در برابــر و
کــه در ژن هــا چیــز مقــدس یــا وضعیــت اخاقــی خاصــی  ایــن نشــان دهنده ایــن اســت 
بــرد ایــن تکنولوژی هــا  کار وجــود نــدارد. همچنیــن قابــل ذکــر اســت مشــکات اخاقــی در 
کار اســت؛ مثــًا  لزومــًا در تغییــر ژن هــا نیســت، بلکــه مشــکات خارجــی دیگــری در 
جســت وجو بــرای ژن هــای معیــوب در پیشــبینی برخــی بیماری هــا، بــرای افــراد مشــکات 
ــد،  کــه شــأن اخاقــی دارن بیمــه ای و شــغلی ایجــاد می کنــد. اینجــا خــود ژن هــا نیســتند 

بلکــه عملکــرد ناصحیــح انســان ها و نهادهــا مشــکل آفرین اســت. 
ــدی دی ان ای فــی  پیون ــا محصــوالت ناشــی از نو ــه نظــر می رســد تغییــر دی ان ای ی ب
ــا  نفســه حکــم اخاقــی خاصــی ندارنــد؛ حکــم اخاقــی آنهــا تابعــی خواهــد بــود از ســود ی

کــه بــه انســان ها یــا ســایر ارگانیســم ها وارد می شــود. آســیبی 

کنترل
ژنتیکــی  تکنولوژی هــای  کنتــرل  بــرای  نافــذ  بین المللــی  معاهده هــای  نهــادن  بنــا 
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ــا این گونــه  گیــرد ت نیازمنــد همــکاری تمــام ملــل اســت. شــاید الزم باشــد توافقــی صــورت 
ردهای آن بیــن تمــام ملــل  کشــوری نباشــد و تمــام دســتاو تکنولوژی هــا در انحصــار هیــچ 
بــا  بــرای رقابت هایــی  یــرا بهره بــرداری انحصــاری از ایــن منابــع راه را  مشــترک باشــد. ز

ــت.  گذاش ــد  ــاز خواه ــوم ب ک و نامعل ــا ــج خطرن نتای
تــا  یــا شــبه دینی هســتند  دینــی  ژن هــا عمدتــًا  نفــع شــأن اخاقــی  بــه  ل ها  اســتدال
ل ها تــا وقتــی ضــرری نداشــته باشــند قابــل احتــرام هســتند. بــه  علمــی؛ البتــه ایــن اســتدال
ل ها، مگــر در شــرایط  ــه ایــن اســتدال اقــل دســتکاری ژنتیکــی معتقدیــن ب نظــر می رســد ال
گرچــه ایــن اعتقادهــا نمی تواننــد راهنمــای عمومــی جامعــه  کار درســتی نباشــد.  خــاص، 

قــرار بگیرنــد. 

نتیجه گیری
کــه ژن هــا ماننــد ســایر اجــزای بــدن مســتقًا شــأن اخاقــی  کردیــم  ل  در اینجــا اســتدال
کــه بــرای ســامت مــا الزم باشــد، مجــاز اســت، البتــه  ندارنــد. دســتکاری آنهــا در شــرایطی 
در ایــن جــواز ماننــد ســایر جوازهــای اخاقــی شــرط عــدم آســیب بــه ســایرین وجــود دارد. 

ــرای منــع  ل پیشــینی ب در صــورت علــم بــه فقــدان خطــرات احتمالــی، هیــچ اســتدال
ــدارد. امــا متأســفانه در حــال حاضــر مــا فاقــد چنیــن اطاعاتــی  چنیــن تغییراتــی وجــود ن
گاهــی از میــزان  کنــون نیــاز اســت نــه تقدس بخشــی بــه ژن هــا بلکــه آ هســتیم. آنچــه ا
آســیب پذیری انســان، ســایر ارگانیســم ها و نیــز اکوسیتســم طبیعــی در برابــر اســتفاده های 

غیرعاقانــه از تکنولوژی هــای ژنتیــک اســت.
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امیرحسین پورعبداله1

مقدمه
رود فلســفه بــه اســام، متفکــران اســامی دربــاره ی نســبت میــان فلســفه و دیــن  پــس از و
کردنــد. عــده ای فلســفه را تحریــم، برخــی بــه تســاوی میــان ایــن  گونــی اتخــاذ  گونا مواضــع 
دو قائــل شــده و عــده ای دیگــر دیــن را تابــع فلســفه دانســتند. بررســی دیــدگاه فارابــی، معلــم 
ثانــی و مؤســس فلســفه اســامی، در ایــن مســأله بســیار حائــز اهمیــت اســت. بــه عقیــده 
کــه دیــن و فلســفه از یــک منبــع معرفتــی واحــد، یعنــی »عقــل فعــال« تغذیــه  وی از آنجایــی 
می کننــد، لــذا حقیقــت دینــی و حقیقــت فلســفی امــری واحــد بــوده و میان شــان نســبت 
 
ً
تســاوی برقــرار اســت. در نظــر فارابــی، تمایــزات و اختافــات ظاهــری دیــن و فلســفه اوال

بــه جهــت تفــاوت زبانــی آن دو و ثانیــًا بــه ســبب تأخــر زمانــی دیــن از فلســفه اســت. در ایــن 
ــن و فلســفه پرداختــه می شــود و در  ــاره دی ــی درب ــدگاه فاراب ــه تبییــن دی یادداشــت، ابتــدا ب

نهایــت ســه پرســش انتقــادی از ایــن دیــدگاه را طــرح خواهــم نمــود. 

1. دانشجوی فلسفه دانشگاه مفید

دیدگاه فارابی
 درباره

 نسبت میان دین و فلسفه
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دین از نظر فارابی:
ــة بــه مجموعــه ای از آراء و افعــال تنظیــم شــده 

ّ
ــة چنیــن اســت: »مل

ّ
تعریــف فارابــی از مل

ــرای آنهــا وضــع  ــا جمــع، ب گــروه ی کــه رئیــس یــک  گفتــه می شــود  مقیــد بــه شــرایط خــاص 
ــه هدفــی برســند. ایــن جمــع می توانــد یــک عشــیره  ــه آنهــا، ب ــا به واســطه عمــل ب می کنــد ت
ــان اســمین  کاد یکون ــة و الدیــن 

ّ
یــد: والمل ــا یــک امــت باشــد«]1[  فارابــی در ادامــه می گو ی

کذالــک الشــریعه و الســنه.]2[  مترادفیــن، و 
کــه در حــوزه  کــه فارابــی بــه عنــوان مؤســس فلســفه اســامی و کســی  بایــد توجــه داشــت 
فلســفه سیاســت و جامعــه شناســی آرا مهمــی دارد، بــه جــای این کــه بــه دیــن نگاهــی 
کارکردهــای اجتماعــی آن توجــه دارد.]3[   فردگرایانــه داشــته باشــد، بیشــتر بــه جنبه هــا و 

کلمــه متــرادف بــوده و تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارنــد. بــه عقیــده فارابــی ملــه و دیــن دو 
کــه  گونــه ای نظــم دهــد  کــه تمامــی علــوم نظــری و عملــی را بــه  فارابــی در تــاش اســت 
ــه بــه ســعادت حقیقــی قــرار بگیرنــد. وی دیــن را از مهمتریــن ارکان 

ّ
در راســتای رســیدن مل

کــه در آن وحــدت نظــر  ســعادت حقیقــی جامعــه می دانــد. رســیدن جامعــه بــه درجــه ای 
و عمــل و حــس تعــاون و همبســتگی وجــود دارد، تنهــا از طریــق وجــود یــک دیــن مشــترک 
کــه در  تــی 

ّ
کــه آراء و اعمــال مل امکان پذیــر اســت. در نهایــت تــاش فارابــی ایــن اســت 

راســتای رســیدن بــه ســعادت حقیقــی قــدم برمی دارنــد را در راســتای ظرفیــت فلســفه 
کــه صنایــع قیاســی را  کنــد. عقــل فلســفی بــه بیــان فارابــی عقلــی ســت  یــزی  برهانــی پی ر
پیوســته بــه یکدیگــر، بــه جهــت و تربیــت خاصــی سروســامان دهــد و فلســفه را برهانــی و 

کمــال خــود برســاند.]4[  کنــد و بــه  یقینــی 

کرد:  ة از نظر فارابی را می توان این گونه بیان 
ّ
نهایتا شاخصه های مل

کــه بــا آرا و افعــال مشــخصی تعییــن شــده، و نیــز بــه  1. ملــت دارای اهدافــی ســت 
تبییــن می شــوند.  واســطه شــخص معینــی 

که هدفش تحصیل سعادت حقیقی باشد.  2. تنها ملتی فاضله است 
ه همچون فلسفه مبتنی بر دو جنبه نظری )آراء( و عملی )افعال( است.

ّ
3. مل

ة نتیجه نیاز بشر به وضع قانون است. ]5[ 
ّ
4. مل
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فلسفه از دیدگاه فارابی:
انــواع فلســفه شــامل فلســفه  انــواع مختلفــی تقســیم می کنــد.  بــه  فارابــی فلســفه را 
ره  کــه در دو یقینــی، فلســفه مظنونــه و فلســفه ممّوهــه اســت. فلســفه یقینــی آن اســت 
یــات عقلــی و برهانــی اســت.  ر ــر ضرو کــه مبتنــی ب کمــال خــود رســید، همــان  ــه  ارســطو ب
کــه مبتنــی بــر روش هــای جدلــی و یــا سوفســطایی باشــد را فلســفه  فارابــی فلســفه ای را 
مظنونــه یــا مموهــه می دانــد. ایــن فلســفه از نظــر زمانــی مقــدم بــر فلســفه برهانــی اســت. بــه 
عقیــده فارابــی فلســفه های مموهــه و مظنونــه، بــه ســبب اســتفاده از شــیوه های خطابــی، 
ــا تمــام آن  کــه برخــی ی ــدارد  ــی، و سوفســطایی در نظریاتشــان، هیــچ مانعــی وجــود ن جدل
یــات عقلــی  ر کــه فلســفه یقینــی و برهانــی مبتنــی بــر ضرو کاذب باشــد ]6[ . امــا چــون 
اســت، هیچــگاه بــه نتایــج متناقــض و متکثــر نمی رســد، و همیشــه حقیقــت را بیــان 
می کنــد. ]7[ در مســأله رابطــه میــان دیــن و فلســفه، منظــور فارابــی از فلســفه، فلســفه از 

ــی اســت.  ــوع یقینــی و برهان ن

اختالف ظاهری دین و فلسفه: 
از دیــدگاه فارابــی، دیــن و فلســفه از حیــث زبــان خــاص خــود، و همچنیــن از لحــاظ 

تقــدم و تأخــر، بــا یکدیگــر اختــاف دارنــد.
کــه زبــان دیــن  اول این کــه فلســفه و دیــن در زبــان خــاص خــود متفاوتنــد. بدیــن معنــا 
لی  ــی اســتدال ــان فلســفه زبان ــه اســت امــا زب کنای ــا تخیــل، رمــز، اشــاره، تمثیــل و  همــراه ب
ــا از  ــر دوی این ه ــود ه ــن وج ــا ای ــا ب ــد. ام ــن می کن ــتی را تبیی ــه هس ــن یقینی ــا براهی ــوده و ب ب

ــد. ین ــخن می گو ــت س ــک حقیق ی
دومیــن اختــاف بــه جهــت تقــدم و تأخــر زمانــی ایــن دو اســت. فارابــی معتقــد اســت 
کــه فلســفه بــه جهــت زمانــی مقــدم بــر دیــن اســت. از نظــر وی تفکــر دارای ســیری تکاملــی 
ــا اندیشــه های  ــه و جــدل، نهایتــًا ب گــون خطاب گونا کــه بعــد از پیمایــش مســیرهای  اســت 
کــه قبــل از فلســفه  ــی  کمــال خــود یعنــی فلســفه برهانــی می رســد. ادیان ــه درجــه  ارســطو ب
کتــاب  در  وی  نیســتند.]8[   حقیقــی  شــریعتی  هیچ کــدام  داشــتند،  رواج  برهانــی 
ــه« فلســفه برهانــی را 

ّ
لفــاظ والفلســفه و المل بــه »حــدوث اال الحــروف، بخــش مربــوط 

متأخــر از سفســطه و خطابــه و جــدل می دانــد. لــذا تقــدم زمانــی فلســفه بــر دیــن از نظــر 
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کــه بــر پایــه فلســفه برهانــی  کــه دیــن حقیقــی تنهــا و تنهــا بایســتی  فارابــی بــه ایــن معناســت 
ــد. ]9[ ــه باش گرفت ــکل  ش

گــر فلســفه بــه مرحلــه برهــان یقینــی بــه بهتریــن نحــوش نرســیده باشــد و آراء خــود را از  ا
کــه مبتنــی بــر آن اســت تمامــی آراء  کنــد، دینــی  طریــق سفســطه و خطابــه و جــدل بیــان 
ــود. در نتیجــه، تنهــا راه ظهــور دیــن راســتین، ایــن  کاذب خواهنــد ب ــا برخــی از آرائــش  و ی

کــه حاصــل و ثمــره ی فلســفه برهانــی باشــد. اســت 
کــه فلســفه و دیــن را در تعــارض بــا یکدیگــر می داننــد،  کســانی  بــه عقیــده فارابــی، 
ــن  کننــد معنــای دی ــد ســعی  ــد. فیلســوفان بای ــن ندارن هیــچ فهــم درســتی از فلســفه و دی
گــر  کــه حقیقــت یــک چیــز اســت و ا کــرده و نشــان دهنــد  و فلســفه را بــرای ایشــان روشــن 
اختافــی میــان دیــن و فلســفه وجــود دارد اختافــی ظاهــری اســت و بایســتی در جهــت 

کــرد. رفــع و حــل آن تــاش 

تساوی حقیقی دین و فلسفه:
دین و فلسفه، هردو از یک منبع تغذیه می کنند؛ و آن عقل فعال است. 

عقــل از نظــر فارابــی دارای چهــار مرتبــه اســت. ایــن مراتــب شــامل: عقــل بالقــوه، عقــل 
گفــت  بالفعــل، عقــل مســتفاد و عقــل فعــال میباشــد. در توضیــح مراتــب عقــل، می تــوان 
کــرده و ســپس صورت هــای  کــه انســان در مواجهــه بــا اشــیا، ابتــدا جزئــی بــودن آن را درک 
کــه صورت هــای جزئــی را  کلــی ایــن اشــیا را در ذهــن خــود حاضــر می بینــد. در مرحلــه ای 
کلــی اشــیا در آن نقــش بســت، عقــل  کــه صــورت  می بینــد، عقــل بالقــوه اســت. امــا زمانــی 
کــه انســان بــدان دســت  کــه صورت هــای معقولــی  بالفعــل اســت. بایــد توجــه داشــت 
گــر آدمــی بــه مرحلــه عقــل  می یابــد از جانــب عقــل فعــال بــه وی می رســد. در نهایــت ا
مســتفاد برســد، بــه عقــل فعــال می پیونــدد. عقــل فعــال، یگانــه منبــع بــرای دیــن و فلســفه 

اســت. 
کــه دیــن و فلســفه هــر دو حقیقتــی واحدنــد و ایــن دو تفاوتــی  ر اســت  فارابــی بــر ایــن بــاو
کــه انســان دارای دو قــوه عاقلــه و  ییــم  ندارنــد. ]10[ بــرای توضیــح ایــن مطلــب بایــد بگو
ــد،  ــه حقیقــت دســت می یاب کمــک برهــان ب ــه  ــه و ب ــوه عاقل ــا ق متخیلــه اســت. فلســفه ب
امــا دیــن بــا قــوه متخیلــه و بــا اســتفاده از تمثیــل و جــدل و اســتعاره، بــه تبییــن حقیقــت 
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سرچشــمه  منبــع  یــک  از  هــردو  امــا  متفاوتنــد  شــیوه ها  کــه  اســت  درســت  می پــردازد. 
کــه فیلســوف و پیامبــر هــردو  می گیرنــد و آن منبــع عقــل فعــال اســت. لــذا از آنجایــی 
کــه  از عقــل فعــال الهــام می گیرنــد، رســیدن بــه نبــوت و حکمــت مشــروط بــه اینســت 
ــد خــورده باشــد. ــا عقــل فعــال پیون ــه درجــه عقــل مســتفاد رســیده و عقلــش ب شــخص ب
کــه منبــع و سرچشــمه تغذیــه معرفتــی  دیــدگاه فارابــی در معرفت شناســی ایــن اســت 
کــه در عالــم مفارقــات قــرار دارد  پیامبــر و فیلســوف یکــی اســت و هــردو از منبعــی واحــد 
کــه بــه عقــل  یــد: »انســان از آن حیــث  یافــت می کننــد.]11[  فارابــی می گو حقایــق را در
کــه  منفعــل او افاضــه می شــود، حکیــم و فیلســوف و متعقلــی تمــام اســت و از آن حیــث 
کــه نســبت بــه آینــده انــذار می دهــد و  بــه قــوه متخیلــه او افاضــه می شــود پیامبــری اســت 

کنــون از جزئیــات خبــر می دهــد.« ]12[  ــه ا نســبت ب

سه پرسش انتقادی از فارابی:
یخــی متأخــر از فلســفه  چــه دلیــل موجهــی وجــود دارد تــا دیــن حقیقــی را بــه لحــاظ تار
ــا مراجعــه  یخــی و ب ــم؟ از لحــاظ تار ی ر ــه شــمار آو یی( ب یقینــی )مشــخصا فلســفه ارســطو
کــرد. ادیــان  بــه منابــع اســامی می تــوان وجــود ادیــان الهــی قبــل از فلســفه یونــان را اثبــات 
ــرآن و  ــه تنهــا وجــود داشــته اند، بلکــه مــورد تاییــد ق ــان ن الهــی قبــل از ارســطو و فلســفه یون
آموزه هــای اســامی نیــز بوده انــد. حضــرت ابراهیــم، حضــرت ســلیمان، حضــرت موســی 
یســته اند. عــاوه بــر ایــن، مگــر نــه  ران فلســفه یونــان می ز علیهــم الســام همگــی قبــل از دو
یــم و روایــات، زمیــن هیــچ گاه از حجــت خالــی نبــوده و در طــول  کر آنکــه طبــق آیــات قــرآن 
یــخ بشــر هــر امتــی پیامبــری داشــته کــه ایشــان را بــه راه ســعادت دعوت می کرده اســت؟  تار
ِن اعُبــُدوا اهلَل 

َ
 أ

ً
ــٍة َرســوال ّمَ

ُ
ِ أ

ُکلّ َقــد َبَعثنــا فــي 
َ
خداونــد در ســوره نحــل آیــه 36 می فرمایــد: »َول

کــه بــا توجــه بــه این کــه خداونــد هیــچ گاه زمیــن را  َواجَتِنُبــوا الّطاغــوَت«. ســؤال اینجاســت 
بــدون حجــت باقــی نمی گــذارد، و هیــچ گاه امتــی بــدون رســول نبــوده اســت، آیــا درســت 
یی رواج داشــته اند را ادیانــی  کــه قبــل از فلســفه برهانــی ارســطو کــه ادیــان حقیقــی  اســت 
کــه قبــل از فلســفه برهانــی شــکل  باطــل دانســت؟ ادعــای فارابــی مبنــی بــر بطــان ادیانــی 

گرفته انــد، دلیــل موجهــی نــدارد. 
یی آشــنا نبــوده و حتــی خواندن  کــرم کــه بــا آثــار یونانــی و فلســفه ارســطو آیــا خــود پیامبــر ا
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و نوشــتن نمی دانســته اســت، دیــن اســام را تابــع چهارچــوب فلســفه برهانــی ارائــه داد؟ آیــا 
گــر این طــور باشــد،  حقانیــت دیــن متوقــف بــر میــزان تکیــه آن بــر فلســفه برهانــی اســت؟ ا

ظاهــرًا پیامبــران و علمــای بــزرگ ادیــان بــا ایــن نظــر موافــق نیســتند. 
ــه وحــدت فلســفه  ــر تســاوی دیــن و فلســفه، اعتقــاد ب فارابــی در ادعــای خــود مبنــی ب
ــًا و  کــه فلســفه ذات ــر ایــن اعتقــاد اســت  را بــه عنــوان پیش فــرض در نظــر می گیــرد. فارابــی ب
کــه چــون تنهــا هــدف  اساســًا واحــد اســت و یــک نکتــه بیــش نیســت. »وی قائــل اســت 
فاســفه بــزرگ جســتجوی حقیقــت اســت، بــر ایشــان واجــب اســت که متفــق و هماهنگ 
ــب  ــان مکت ــه هم ک ر دارد،  ــاو ــفی ب ــب فلس ــک مکت ــود ی ــه بوج ــا ب ــی تنه ــذا فاراب ــند. ل باش
حــق اســت. بنابرایــن بــه عقیــده او اصطاحــات مشــایی، افاطونــی، رواقــی و اپیکــوری 
کــه همــه آنهــا یــک مکتــب فلســفی را  گــروه هایــی از فاســفه اســت  کــی از اســامی  تنهــا حا

تشــکیل می دهنــد. ]13[ 
پرســش مــا از فارابــی ایــن اســت کــه وی چگونــه از ایــن دو گــزاره کــه »همگی فیلســوفان 
در پــی حقیقتنــد« و »همگــی از عقــل فعــال بهــره می گیرنــد« بــه وحــدت فلســفه قائــل 
کــه منبــع حکمــت عقــل فعــال اســت،  می شــود؟ فارابــی در واقــع معتقــد اســت از آنجایــی 
و همــه حکمــا بــه دنبــال حقیقت انــد، لــذا بایــد همگــی حکمــا متفق القــول باشــند و 
کــه در تمامــی  یم  یــخ فلســفه متوجــه می شــو فلســفه واحــد باشــد. امــا بــا نگاهــی بــه تار
فلســفی،  چالش هــای  پیچیده تریــن  تــا  گرفتــه  فلســفه  تعریــف  از  فلســفی،  مباحــث 
داشــته،  وجــود  و غیرقابــل جمــع  متناقــض  دیدگاه هــای  فیلســوفان  میــان  در  همیشــه 
دیگــر  فیلســوفی  بــا  فلســفی اش  دیدگاه هــای  کــه  می شــود  پیــدا  فیلســوفی  به نــدرت  و 
کانــت، هــگل،  کــه فیلســوف بــودن هیــوم،  منطبــق باشــد. چگونــه می تــوان در عیــن حــال 
ــز  ــق می کنیــم، فلســفه همگــی آنهــا را یــک چی ــن ســینا و افاطــون را تصدی ماصــدرا، اب

کنیــم؟  بدانیــم و اختافاتشــان را صرفــًا اختافــی ظاهــری تفســیر 
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نقد دیدگاه دکتر سروش 
درباره ی مسأله ی شر در فلسفه ی اسالمی

حسین دورقی1

استاد شهید مرتضی مطهری:
ر، از مهم تریــن مســائل فلســفه اســت... ایــن مســأله در  »مســأله نظــام احســن و اشــکال شــرو

گردیــده  یــت«، »مادیگــرى« و »بدبینــی«  شــرق و غــرب موجــب پیدایــش فلســفه هــاى »ثنو

ــاره آن ســخنی نگفتــه  ــن مســأله توجــه نکــرده باشــد و درب ــه ای ــه ب ک کســی اســت  ــر  کمت اســت. 

ــه  ــن مطالع ــه م ک ــا  ــا آنج ــی ت ــد ول کرده ان ــه  ر توج ــرو ــکال ش ــه اش ــرب ب ــرق و غ ــفه ش ــد. فاس باش

دارم، فاســفه غــرب، پاســخی قاطــع بــراى ایــن اشــکال نیافته انــد، ولــی فاســفه و حکمــاى 

یــه و تحلیــل قــرار داده و به خوبــی از عهــده پاســخ آن برآمــده و راز  اســام اشــکال را مــورد تجز

الهــی،ص87(. )عــدل  گشــوده اند«  را  مهمــی 

جایگاه مسأله ی شرور در فلسفه ی اسالمی 
»مــن تنهــا امیــدی کــه دارم کــه امیــد ضعیفــی هــم هســت، ایــن اســت کــه مســأله »ّشــر« 

1.طلبه درس خارج حوزه علمیه قم .
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در الهیــات اســامی به طــور کلــی و در ایــران جــدی گرفتــه بشــود. چــون فلســفه ی اســامی 
گفتیــم،  پــا ســخن  کمــا هــو حقــه  نپرداختــه اســت. االن مــا از رنســانس ارو بــه مســأله ی شــّر 
ر بــود و این کــه مــا بایــد از نــو  پــا قصــه ی شــرو یکــی از مهم تریــن مؤلفه هــا در رنســانس ارو
کــه در پایتخــت  ارتبــاط خــود را بــا خــدا تعریــف بکنیــم. حادثــه ی لیســبون، یعنــی آن زلزلــه 
کاندیــد ولتــر هــم  کتــاب  کــه  پرتغــال رخ داد، خیلــی وجــدان مــردم را تــکان داد. و می دانیــد 
ر در الهیــات مســیحی از آن  در ایــن زمینــه نوشــته شــد و چیزهــای دیگــر. مســأله ی شــرو
ر نپرداختنــد  به بعــد بســیار جــدی گرفتــه شــد. فیلســوفان مــا چنان کــه بایــد و شــاید بــه شــرو
کــه شــّریک امــر سلبی ســت، یعنــی نقصــان و فقــدان یــک  کثــر سخنشــان ایــن بــود  و حدا
گــر مــا بتوانیــم از ایــن حادثــه ی  کمــال اســت، همیــن و بــس. چیــزی فراتــر از ایــن نگفته انــد. ا
ــی جــدی  ر را خیل ــرو ــث ش ــه بح ک ــت  ــن اس ــیم ای ــک میــوه ی شــیرین بیــرون بکش تلــخ ی
کنیــم. یــادم می آیــد آقــای جــوادی آملــی  یــم و آن  را وارد عالــم معرفــت شناســی دینــی  بگیر
ــی  ــود و س ــوروی رخ داده ب ــه ای در ش ــام زلزل ــان ای ــف، هم گورباچ ــدار  ــه دی ــود ب ــه ب ــه رفت ک
کــه بــر می گشــت، یکــی از  کشــته شــده بودنــد. آقــای جــوادی آملــی وقتــی  یــر آوار  هــزار نفــر ز
کــه البــد از مترجمــان بــوده، از آقــای جــوادی آملــی پرســیده بــود  همراهــان روســی ایشــان، 
کــه ســی هــزار نفــر بینــوا و بی گنــاه این چنیــن کشــته بشــوند؟  کــه خداونــد چــرا زلزلــه فرســتاد 
کــه فکــر ایــن حرف هــا  واقعــًا ایشــان پاســخی بــرای ایــن پرســش نداشــت. یعنــی معلــوم بــود 
کــه جــای  را نکــرده اســت. تــازه ایــن یکــی از روحانیــان ارشــد اســت و فیلســوف. دیگــران 

خــود دارنــد...
کــه از خیلــی پیــش آغــاز شــده، در همــان وقتــی  اینکــه »خــدا کجاســت« ســؤالی اســت 
کجاســت، مطــرح شــد.  ــار شــد، ســؤال این کــه خــدا  ــه ی مرگب کــه لیســبون دچــار آن زلزل
کــه در میــان اقیانــوس بــه یــک صخــره یخــی  کشــتی تایتانیــک وقتــی  بعــدًا در غــرق  شــدن 
یــا فــرو رفتنــد بــاز ایــن  کام در یــک و ســرد هــزاران نفــر در  خــورد و شکســت و در آن شــب تار
یــان، یهودیــان را  کــه هیتلر کجاســت. در هولوکاســت وقتــی  کــه خــدا  ســؤال پدیــد آمــد 
کــه خــدا کجــا بــود. و اتفاقــًا ایــن ســؤال در  می ســوزاندند و می کشــتند ایــن ســؤال پدیــد آمــد 
رده ام تفســیرهای  کــرد. در یهودیــت چنان کــه در نوشــته های خــود آو یهودیــت تأثیــر بســیار 
عجیــب و ناپذیرفتنــی از خــدا بــه میــان آمــد. یکــی از الهی دانــان یهــودی صریحــًا نوشــت 
کــه خداونــد در اثــر خلقــت جهــان و آدمیــان انــرژی خــود را از دســت داده بــود و لــذا وقتــی 
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کنــد و مانــع  کــه دخالــت  کــه حادثــه ی هولوکاســت رخ مــی داد، خداونــد ناتوان تــر از آن بــود 
کــه  از ســوزاندن یهودیــان بشــود. خــب تفســیرهای دیگــری هــم شــد. تفســیر دیگــر ایــن بــود 
کــرد معنایــش ایــن  ز هفتــم اســتراحت  یــد و در رو ز جهانیــان را آفر کــه در شــش رو خداونــد 
ز هفتــم  کــه از ایــن پــس تــا ابــد رو کــه خداونــد کار جهــان را بــه جهانیــان وا نهــاد و گفــت  بــود 
کار خودتــان را خودتــان بکنیــد، مــن دخالتــی نمی کنــم. تفســیرهای بســیار  اســت. یعنــی 
در ایــن بــاب شــد. در الهیــات اســامی، نــه فقــط الهیــات شــیعی، فیلســوفان در مســأله 
گفتــم خــوب بــه میــدان نیامدنــد و ماجــرا را چنان کــه بایــد و شــاید حــل و  ر چنان کــه  شــرو

رودیــن 1399(. یتــون، فرو فصــل نکردنــد« )خبرگــزاری ز
کــه علی رغــم اشــکال بــه  ایــن ســخنان یکــی از روشــنفکران ایرانــی اســت. روشــنفکری 
ر بــه عنــوان یــک بحــث علمــی در فلســفه ی اســامی )و  جــدی گرفتــه نشــدن مبحــث شــرو
مازمــه توصیــه بــه لــزوم برخــورد علمــی فاســفه ی مســلمان بــا آن(، هــم از روش غیرعلمــی 
ر از تحقیــق علمــی فــراوان  یــش بســیار بهــره می گیــرد و هــم ســخنان دو در بیــان ســخنان خو
یســد.1 البتــه مــا در اینجــا از ایــن روش ایشــان )کــه متناســب بــا فضاهــای  یــد و می نو می گو
کــه مخاطــب محتــرم در  کــرد منتهــی الزم دانســتیم  غیرعلمــی اســت( اســتفاده نخواهیــم 
ــور را در تحلیــل و نقــد ســخنان ایشــان داشــته  ــه نکتــه ی مزب ــه، توجــه ب ابتــدای ایــن مقال

کل ســخنرانی ایشــان در ایــن بــاره و نیــز دیگــر آثــار صوتــی و  1. بــرای اثبــات ایــن ادعــا بــه فایــل صوتــی یــا مکتــوب 

کــه مــا در ایــن مقالــه بــه دنبــال اثبــات ایــن مطلــب نیســتیم بــه دالیــل ادعــای  مکتــوب ایشــان رجــوع شــود. از آنجــا 

ــم.  ــه صــورت متــن محــور اشــاره نکرده ای خودمــان ب

یکــی از آداب بســیار مهــم در طــرح مســائل علمــی خصوصــًا در خــارج از فضاهــای علمــی، ســنجیدگی در ســخن و 

کلی گویــی و اطالق انــگاری بــدون دلیــل اســت و رعایــت ایــن ادب در واقــع عممــل بــه آیــه ی شــریفه ی  عــدم 

و غیــر علمــی  بــا مســائل علمــی  برخــورد  کریــم در  قــرآن  قــوال ســدیدا« )احــزاب،07(؛ می باشــد. روش  »وقــوال 

گونــه اســت و بــه همیــن جهــت هنــگام نقــد یــک قــوم یــا اهــل یــک دیــن و یــا یــک جریــان فکــری و  نیــز همیــن 

ــاره ی آنهــا  ــه درب ــه صــورت غیرمنصفان کــرده و ب کثــر جــدا  اجتماعــی همیشــه حســاب عــده ی اقــل را از عــده ی ا

کــه می فرمایــد: »ولــو آمــن  کتــاب می بینیــم آنجــا  ســخن نمی گویــد. نمونــه ی روشــن ایــن ادب قرآنــی را در نقــد اهــل 

کثرهــم الفاســقون... لیســوا ســواء مــن اهــل الکتــاب امــه قائمــه  اهــل الکتــاب لــکان خیــرا لهــم منهــم المومنــون و ا

گفتــاری و نوشــتاری  ــا ادبیــات  ــاء الیــل و هــم یســجدون« )آل عمــران، 011 و 311(، آشــنایان ب ــات اهلل آن یتلــون آی

کرده انــد و البتــه بررســی همیــن  آقــای ســروش بــه روشــنی ایــن آفــت بــزرگ را در ســخنان و مکتوبــات ایشــان لمــس 

ــر متعصــب  ــا انصــاف و غی ــرای انســان دقیــق النظــر و ب ــاب مشــت نشــانه ی خــروار اســت( ب ســخنرانی هــم )از ب

کافــی و وافــی بــه اثبــات ایــن ادعــا اســت.
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باشد. 
خاصــه ی ادعــای روشــنفکر ایرانــی مــا در ســخنان بــاال ایــن اســت کــه مســأله ی بغرنج 
شــر در میــراث فکــر فلســفی جهــان اســام برخــاف میــراث فکــر فلســفی جهــان غــرب، 
ــی  ــی از نوع ــه ناش ــب )و البت ــای عجی ــن ادع ــت. ای ــده اس ــی مان ــده باق ــل نش کان ح ــا کم
کــه در مقالــه ی پیــش رو  دلباختگــی در برابــر فلســفه ی غــرب نگارنــده را بــر آن داشــت 
ر در فلســفه ی اســامی پرداختــه و نمایــی  بــه صــورت مختصــر بــه جایــگاه مســأله ی شــرو
کلــی از تاش هــای چنــد قرنــه ی فاســفه ی مســلمان را در ایــن زمینــه نشــان بدهــد. فــارغ 
کــه ادعــای  کــرد  از اشــکاالت ادبیاتــی و روشــی ســخنان روشــنفکر مزبــور، ثابــت خواهیــم 

ایشــان بــه لحــاظ محتوایــی هــم هیــچ حظــی از حقیقــت را بــه همــراه نــدارد. 

دیدگاه فالسفه ی مسلمان درباره ی مسأله ی شرور
از  خیلــی  ذهــن  االیــام  قدیــم  از  ر  شــرو مســأله ی  ســروش،  آقــای  ادعــای  برخــاف 
یــرا ایــن مســأله از طرفــی بــه مســأله ی  فاســفه ی جهــان اســام را درگیــر خــود نمــوده اســت ز
گــره خــورده اســت و از طــرف دیگــر بــه مســأله ی »حکمــت  بســیار حیاتــی »عــدل الهــی« 
کما اینکــه می تــوان آن را نســبت بــه ســایر صفــات الهــی  باری تعالــی« مربــوط می گــردد 
و  »توحیــد«  مســأله ی  نیــز  و  او  »کمــال«  و  »جمــال«  »عطوفــت«،  و  »رأفــت«  همچــون 

یــت« ســنجید.  »شــبهه ی ثنو
البتــه هــر کــدام از فاســفه ی مســلمان در ایــن مســأله نیز همچون ســایر مســائل فکری، 
متناســب بــا روش فکــری خــاص خــود و نیــز بــا توجــه بــه شــرایط خــاص زمانــی و مکانــی 
یــش، ســعی در ارائــه ی پاســخی معقــول بــه ایــن مســأله نموده انــد لــذا نمــی تــوان تمــام  خو
ــه  گرفتــه در حــوزه ی فکــر فلســفی جهــان اســام را در یــک ســطح و ب تاش هــای انجــام 
: نشــان از اهمیــت ایــن مســأله 

ً
یــک انــدازه قلمــداد نمــود. امــا بــه هــر حــال ایــن تاش هــا، اوال

گرانســنگ فکــری برجــای مانــده از آنــان  گــواه میــراث  نــزد فاســفه ی مســلمان دارد و ثانیــًا: 
گــر نتوانیــم مقــدار تــاش فکــری فاســفه ی مســلمان  در راســتای حــل آن اســت، بنابرایــن ا
ــه  ک ــت  ــد اس ــم، بعی ــرب بدانی ــان غ ــران جه ــتر از متفک ر را بیش ــرو ــأله ی ش ــل مس ــرای ح ب

کمتــر از تــاش فکــری فاســفه غــرب برشــمرد. بتــوان آن مقــدار تــاش را 
کــدام از دو ادعــا فــرع بــر لحــاظ تمــام تألیفــات  کــه اثبــات هــر  منتهــی حــق ایــن اســت 
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ر و نیــز بررســی کمــی و کیفــی  فلســفی در دو جهــان اســام و غــرب دربــاره ی مســأله ی شــرو
ــه همــراه نسبت ســنجی دقیــق بیــن امکانــات مــادی و معنــوی دو جهــان اســت.  آنهــا، ب
بــه نظــر مــا صرفــًا قضــاوت درســت و واقع بینانــه بعــد از لحــاظ ایــن امــور میســر خواهــد 
ــه  ک ــد  ــا نمای ــی ادع کل ــورت  ــه ص ــکات ب ــن ن ــاظ ای ــدون لح ــنفکری ب ــر روش گ ــال ا ــود، ح ب
ر بیــش از تــاش فکــری  تــاش فکــری فاســفه ی غربــی در راســتای حــل مســأله ی شــرو
ــل  ــی و تأم کاف ــق  ــدم تعم ــی از ع ــًا ناش ــی حقیقت ــت، ادعای ــوده اس ــلمان ب ــفه ی مس فاس
کمــا این کــه بایــد آن را تخطــی از  وافــی بــوده و بایــد آن را مصــداق »رجمــا بالغیــب« شــمرده 
تقــف مالیــس لــک بــه علــم« )اســراء، 36( و »بــل کذبــوا  تــادب بــه مفــاد آیاتــی همچــون »وال

بمــا لــم یحیطــوا بعلمــه« )یونــس، 39( دانســت.1

گون مسأله ی شرور در فلسفه ی اسالمی گونا جهات 
ر« را از زوایــای متعــدد مــورد بحــث قــرار داده انــد.  فاســفه ی مســلمان مســأله ی »شــرو
یــت« را مــورد تحلیــل نهاده انــد و  هــم نســبت آن بــا مســأله ی »توحیــد« و »شــبهه ی ثنو

کامــل بــودن فلســفه ی اســالمی بــه لحــاظ نــوع مســائل و تعــداد آنهــا و نیــز  1. البتــه نگارنــده بــه هیــچ عنــوان اعتقــادی بــه 

کارآمــدی بالفعــل آنهــا نســبت بــه حــل ســؤاالت فکــری و نیازهــای عملــی جامعــه ی اســالمی و بشــری نبــوده بلکــه 

گذشــته ی خویــش و  کــه فلســفه ی مزبــور حقیقتــًا نیــاز و قابلیــت تکامــل یافتــن نســبت بــه  بــه جــد معتقــد اســت 

کــه در مســأله ی شــرور، ادعــای آقــای ســروش  کارآمــد شــدن بالعفــل را داراســت. امــا جــان ســخن مــا در ایــن اســت 

مبنــی بــر انحصــار ســخن فالســفه ی مســلمان بــه ســلبی شــمردن آن، حقیقتــا ظلــم و اجحــاف بــه آنــان می باشــد. 

واقعــا نمــی دانــم چــرا ایــن همــه تــالش فکــری و فلســفی جهــان اســالم )کــه تنهــا رشــحه ای از آن در مقالــه ی پیــش 

گرفتــه شــده و از یــک طــرف بــا یــک  کشــیده شــده اســت(، ایــن چنیــن توســط ایشــان یکجــا نادیــده  رو بــه تصویــر 

گفته انــد:  کلــی غیــر متکــی بــه دلیــل  ادعــای 

کــه شــّریک امــر سلبی ســت،  کثــر سخنشــان ایــن بــود  »فیلســوفان مــا چنان کــه بایــد و شــاید بــه شــرور نپرداختنــد و حدا

کمــال اســت، همیــن و بــس. چیــزی فراتــر از ایــن نگفته انــد«؛ و از طــرف دیگــر  یعنــی نقصــان و فقــدان یــک 

کــه در حــوزه ی فلســفی جهــان غــرب در راســتای حــل ایــن مســأله غوغایــی برپاســت. کرده انــد  این گونــه وانمــود 

بــه نظــر نگارنــده آقــای ســروش علی رغــم ادعاهــا و توصیــه هــای ضمنــی خــود مبنــی بــر لــزوم طــرح مباحــث صرفــًا 

علمــی، حقیقتــًا دلباختــه ی فلســفه ی غــرب بــوده و بــه هــر بهانــه و روشــی ســعی دارد آن را بــزرگ و در مقابــل، 

کوچــک جلــوه دهــد. البتــه بغــض ایشــان نســبت بــه عملکــرد برخــی از فقهــا و فالســفه ی  فلســفه ی اســالم را 

مســلمان خصوصــًا معاصریــن از آنهــا و در یــک ســخن دســتگاه روحانیــت، در ایــن قضــاوت غیــر علمــی و غیــر 

منصفانــه ی ایشــان بی تأثیــر نبــوده اســت و درک ایــن حقیقــت بــا شــنیدن ســخنان ایشــان در اینجــا و مطالعــه ی 

ــار ایشــان خیلــی روشــن اســت. ســایر آث
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هــم رابطــه ی آن بــا مســأله ی »علــم عنائــی باری تعالــی« را ســنجیده اند و هــم نســبتش 
بوبــی« مــورد بررســی قــرار داده انــد.1 ایــن همــه  بــا مســأله ی »عــدل الهــی« و »حکمــت ر
کــی از دقــت نظــر فلســفی فاســفه ی  ر« حا تعــدد جهــت بحــث دربــاره ی مســأله ی »شــرو
مســلمان و نیــز دغدغــه ی آنهــا در حــل آن بــه صــورت نهایــی اســت. اســتاد شــهید مطهری 

یســند: در ایــن بــاره می نو
ردگار، وجــود بدبختي هــا و تیــره  ــرو »اشــکال مشــترك در مــورد »عــدل« و »حکمــت« پ
ــوان تحــت  ر« را می ت ر« اســت. »مســأله شــرو ــر »مســأله شــرو ــه عبــارت جامع ت ى هــا و ب ز رو
ــوان تحــت عنــوان »پدیده هــاى  رد و می ت ــه شــمار آو ــر عــدل الهــی ب ــراد ب عنــوان »ظلــم« ای
کــه یکــی از  کــرد، و از ایــن رو اســت  ردگار تلقــی  بــی هــدف« نقضــی بــر حکمــت بالغــه پــرو
گرایــش بــه مادي گــرى نیــز محســوب می گــردد. مثــا وقتــی تجهیــزات »دفاعــی«  موجبــات 
و »حفاظــت« موجــودات زنــده را در برابــر خطرهــا، شــاهدى بــر نظــم و حکمــت الهــی 
کــه اساســًا چــرا بایــد خطــر وجــود داشــته باشــد  یــم فــورًا ایــن ســؤال مطــرح می شــود  می گیر
ــه سیســتم هاى دفاعــی و حفاظتــی باشــد؟ چــرا میکروب هــاى آسیب رســان  ى ب ــا نیــاز ت
ــا آنهــا مبــارزه شــود؟ چــرا درنــده  گلبول هــاى ســفید ب ــا الزم شــود بــه وســیله  وجــود دارنــد ت

کــه اســتاد شــهید در کتــاب عــدل الهــی مطــرح کرده انــد بررســی نســبت مســأله ی شــرور بــه مســأله ی عــدل  1. همان گونــه 

کــرده و به عنــوان یــک مبحــث مهــم و جــدی تلقــی  الهــی اخیــرًا در فلســفه ی اســالمی جایــگاه ویــژه ی خــود را بــاز 

ــاب رابطــه ی  ــوان البــالی ســخنان فالســفه ی مســلمان در ب یشــه هــای ایــن مبحــث را می ت گرچــه ر شــده اســت ا

»شــرور« و »علــم عنائــی بــاری تعالــی« و مســأله ی »توحیــد الهــی« و »رد شــبهه ی ثنویــت« هــم یافــت. شــاید اشــکال 

آقــای ســروش بــه فالســفه ی مســلمان، ناظــر بــه ایــن جهــت از مســأله بــوده باشــد، خصوصــًا این کــه تمثیلشــان بــه 

گــر ســخن  کشــتی تایتانیــک موهــم ایــن معناســت. بــا ایــن حــال حتــی ا مســأله ی زلزلــه ی لیســبون و غــرق شــدن 

ایشــان ناظــر بــه ایــن جهــت بــوده باشــد، بــاز هــم جــا داشــت بــه تــالش فکــری و فلســفی فیلســوف معاصــر مــا یعنــی 

کتــاب عــدل الهــی و طــرح ایــن مبحــث از ســه جهــت مختلــف در قالــب 66 صفحــه  اســتاد شــهید مطهــری، در 

ــاره ی مســأله ی »شــرور« را در  ــه ایشــان چنــد پاســخ حــوزه ی فلســفه ی غــرب درب ک ــه  اشــاره ای می شــد، همان گون

کرده انــد  اینجــا بــا آب و تــاب نقــل نموده انــد، آن هــم بــدون بیــان این کــه آیــا واقعــا آن چــه آنــان در ایــن زمینــه بیــان 

گــر ســخن ایشــان ناظــر بــه مقــدار  یشــه ی اشــکال در مســأله ی »شــرور« را حــل نمایــد یــا نــه؟ حتــی ا توانســته اســت ر

ــه و  ــاوت منصفان ــا، قض ــر م ــه نظ ــم ب ــاز ه ــت، ب ــرب اس ــان غ ــفی جه ــوزه ی فلس ــه در ح گرفت ــام  ــری انج ــالش فک ت

یخــی شــکل گیری مباحــث فلســفی در دو جهــان  کــه لحــاظ امــوری همچــون بســتر تار درســت زمانــی محقــق شــود 

ــه مــوارد غیــر علمــی و ناتمــام  ــه قضــاوت مــا در این گون گرن ــات مــادی و معنــوی آنهــا را نمــود و  و نیــز مقــدار امکان

خواهــد بــود.
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تیــز دنــدان آفریــده می شــود تــا احتیاجــی بــه پــاى دونــده و یــا بــه شــاخ و دیگــر وســایل دفــاع 
گریــز از خطــر در حیوانــات ضعیــف و  باشــد؟ در جهــان حیوانــات از طرفــی تــرس و حــس 
یــی در حیوانــات نیرومنــد  شــکار شــدنی وجــود دارد، و از طــرف دیگــر ســبعیت و درنــده خو
کــه: چــرا  و شــکارکننده قــرار داده شــده اســت. بــراى بشــر ایــن پرســش مطــرح می شــود 
ى شــعور و حســاب  ز وجــود دارد تــا الزم شــود تجهیــزات دفاعــی از رو عامــل هجــوم و تجــاو
یــه وتحلیــل هــاى  کــه حــل آنهــا نیازمنــد بــه تجز بــه وجــود آیــد؟ ایــن پرســش ها و اشــکاالت 
دقیــق وعمیقــی اســت، ماننــد یــك گــرداب مهیــب، گروه هایــی را در خــود فــرو بــرده اســت« 

)عــدل الهــی، صفحــه 64(.
ر بــا هــر یــک از  عــاوه بــرآن، فاســفه ی مســمان ذیــل بررســی نســبت مســأله ی شــرو
مســائل بــاال همچــون »علــم عنائــی بــاری تعالــی« و »عــدل الهــی«، به ســؤاالت و اشــکاالت 

ــد.  گفته ان ــخ  ــددی پاس متع
از توضیحــات بــاال روشــن می شــود کــه ادعــای آقــای ســروش مبنی بــر این که تمــام آنچه 
گفته انــد، چیــزی در حــد ســلبی شــمردن  ر«  فاســفه ی مســلمان دربــاره ی مســأله ی »شــرو
ــه ایــن تعــدد جهــات بحــث در ایــن  کاش ایشــان ب آن اســت، ادعایــی ناتمــام اســت. ای 
گرفتــه اســت( اشــاره ای  کامــل توســط فاســفه ی مســلمان انجــام  مســأله )کــه بــا تیزبینــی 
هــم می نمودنــد. البتــه مــا در اینجــا، در صــدد اثبــات و دفــاع از درســت بــودن پاســخ 
کمــا این کــه بــه هیــچ وجــه معتقــد بــه انحصــار پاســخ های  فاســفه ی مســلمان نیســتیم، 
ــد، هــم نمی باشــیم امــا  گفته ان ــاره  ــن ب ــه آنچــه در ای ر« ب ــه اشــکال »شــرو فلســفی ممکــن ب
کــه فاســفه ی مســلمان  قصــد مــا از تحریــر ایــن مطالــب نشــان دادن ایــن واقعیــت اســت 
ر« بــه انــدازه ی فاســفه ی  از قدیم االیــام )حتــی بــر فــرض عــدم بررســی مســأله ی »شــرو
ر بــه بــازار علــم  کــه بــه عنــوان پاســخ بــه اشــکال شــرو غــرب کمــا و کیفــا(، آن مقــدار متاعــی 
ــد، چیــزی بیــش از ســلبی دانســتن حقیقــت آن اســت از ایــن رو  کرده ان و فلســفه عرضــه 

ینــد: کــه می گو ایــن ســخن آقــای ســروش 
»مــن تنهــا امیــدی کــه دارم کــه امیــد ضعیفــی هــم هســت، ایــن اســت کــه مســأله »ّشــر« 
در الهیــات اســامی به طــور کلــی و در ایــران جــدی گرفتــه بشــود. چــون فلســفه ی اســامی 
ــد و شــاید  کمــا هــو حقــه  نپرداختــه اســت... فیلســوفان مــا چنان کــه بای ــه مســأله ی شــّر  ب
کــه شــّر یــک امــر سلبی ســت، یعنــی  ــود  کثــر سخنشــان ایــن ب ر نپرداختنــد و حدا ــه شــرو ب
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کمــال اســت، همیــن و بــس. چیــزی فراتــر از ایــن نگفته انــد .... در  نقصــان و فقــدان یــک 
گفتــم  ر چنان کــه  الهیــات اســامی، نــه فقــط الهیــات شــیعی، فیلســوفان در مســأله شــرو

خــوب بــه میــدان نیامدنــد و ماجــرا را چنان کــه بایــد و شــاید حــل و فصــل نکردنــد«
ایــن  البتــه بعیــد نیســت  و  حقیقتــا اجحــاف در حــق فاســفه ی مســلمان اســت 
ســخن ایشــان ناشــی از عــدم احاطــه ی بــه فلســفه ی اســامی و شــاید هــم دلباختگــی 
شــدید نســبت بــه فلســفه ی غــرب و احیانــا بغــض نســبت بــه حــوزه و روحانیــت )کــه 

زه علمــدار فلســفه ی اســامی اســت( بــوده باشــد؛ و اهلل العالــم.  امــرو
کنــون بایــد ببینیم که فاســفه ی مســلمان  بــه هــر حــال بــا چشم پوشــی از ایــن مطلــب، ا
کرده انــد. مــا در اینجــا تنهــا بــه دیــدگاه ســه تــن از  ر« را چگونــه تحلیــل  مســأله ی »شــرو
فاســفه ی مســلمان اشــاره خواهیــم کــرد: 1. ابــن ســینا، 2. ماصــدرا، 3. شــهید مطهــری.

1. دیدگاه ابن سینا:
اولیــن تــاش فلســفی ســازمان یافتــه در جهــان اســام در راســتای حــل مســأله ی 
ر نیــز همچــون ســایر  گرفــت. ایشــان در مســأله ی شــرو ر«، از جانــب ابــن ســینا شــکل  »شــرو
گذشــتگان همچــون فارابــی، در صــدد ایجــاد یــک  مســائل فلســفی بــه ارث رســیده از 
تحــول برآمــد. منتهــی نتیجــه ی تــاش فکــری فــراوان ایشــان در ایــن مســأله تنهــا یک فصل 
کتــاب الهیــات  کتــاب اشــارات بــود. ابــن ســینا در  کتــاب الهیــات شــفا و یــک اشــاره از  از 
ــی و در  ــی باری تعال ــه ی دخــول تحــت نظــام علــم عنائ ر را تنهــا از زوای شــفا مبحــث شــرو
ــاره  کــرده اســت. تمــام ســخن ایشــان در ایــن ب ضمــن فصــل ششــم از مقالــه ی نهــم بیــان 

ایــن اســت:
ــي القضــاء  کیفیــة دخــول الشــر ف ــة و بیــان   ــي العنای »]الفصــل الســادس [ )و( فصــل  ف
ــه  ــة، و ال شــك  أن لهــي  و خلیــق  بنــا إذا بلغنــا هــذا المبلــغ، أن نحقــق القــول فــي العنای اإل
قــد اتضــح لــك ممــا ســلف منــا بیانــه أن العلــل العالیــة ال یجــوز أن تکــون تعمــل مــا تعمــل 
ألجلنــا، أو تکــون  بالجملــة یهمهــا شــي ء، و یدعوهــا داع و یعــرض لها إیثار. و ال لك ســبیل 
ــم، و أجــزاء الســماوات ، و أجــزاء الحیــوان و  ــار العجیبــة فــي تکــون العال ث إلــی أن تنکــر اآل
النبــات ، ممــا ال یصــدر ذلــك اتفاقــا، بــل یقتضــي تدبیــرا مــا، فیجــب أن یعلــم أن العنایــة 
کــون األول عالمــا لذاتــه بمــا علیــه الوجــود فــي نظــام الخیــر، و علــة لذاتــه للخیــر و  هــي 
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الکمــال بحســب اإلمــکان، و راضیــا بــه علــی النحــو المذکــور، فیعقــل نظــام الخیــر علــی 
الوجــه  األبلــغ فــي اإلمــکان، فیفیــض عنــه مــا یعقلــه نظامــا و خیــرا علــی الوجــه األبلــغ الــذي 

یعقلــه فیضانــا علــی أتــم تأدیــة إلــی النظــام، بحســب اإلمــکان، فهــذا هــو معنــی العنایــة.
واعلــم أن الشــر یقــال علــی وجــوه : فیقــال  شــر، لمثــل النقــص الــذي هــو الجهــل و 
ــذي یکــون   ــم و الغــم ال ل ــي الخلقــة، و یقــال: شــر، لمــا هــو مثــل األ یه ف الضعــف و التشــو
إدراك مــا بســبب  ال فقــد ســبب فقــط. فــإن الســبب المنافــي للخیــر المانــع للخیــر، و 
ر، کالســحاب إذا ظلــل فمنــع شــروق  الموجــب لعدمــه، ربمــا کان مباینــا ال یدرکــه المضــرو
کا،  کان هــذا المحتــاج درا الشــمس عــن المحتــاج إلــی  أن یســتکمل بالشــمس . فــإن 
أدرك أنــه  غیــر منتفــع  و لــم یــدرك مــن حیــث یــدرك  ذلــك أن الســحاب قــد حــال، بــل مــن 
ــا  ــررا أو منتقص ــك، متض ــا بذل ــر متأذی ــو مبص ــث ه ــن حی ــو م ــس ه ــر و لی ــو مبص ــث ه حی
ــن   کم ــامة  ــدم الس ــدرك ع ــه م ــا یدرک کان مواص ــا  ــر، و ربم ــي ء آخ ــو ش ــث ه ــن حی ــل م ب
تصــال بقــوة  یتألــم  بفقــدان  اتصــال عضــو بحــرارة ممزقــة، فإنــه مــن حیــث یــدرك  فقــدان اال
فــي نفــس ذلــك العضــو، یــدرك المــؤذي الحــار أیضــا، فیکــون قــد اجتمــع هنــاك إدراکان: 
ــا نحــو ســلف  ــا األشــیاء العدمیــة، و إدراك علــی م کن إدراك علــی نحــو مــا ســلف مــن إدرا
کنــا األمــور الوجودیــة و هــذا المــدرك الوجــودي لیــس شــرا فــي نفســه بــل  بالقیــاس  مــن إدرا
ــه و ســامته فلیــس شــرا بالقیــاس إلیــه فقــط، حتــی  کمال ــا عــدم  ــی هــذا الشــي ء. و أم إل
کونــه  یکــون لــه  وجــود لیــس هــو بــه شــرا، بــل و لیــس نفــس وجــوده إال شــرا فیــه، و علــی نحــو 
شــرا، فــإن العمــی ال یجــوز إال أن یکــون  فــي العیــن، و مــن حیــث هــو فــي العیــن ال یجــوز 
ــه جهــة أخــرى حتــی  یکــون بهــا غیــر شــر. و أمــا الحــرارة مثــا  أن یکــون إال شــرا، و لیــس ل
إذا صــارت شــرا بالقیــاس إلــی المتألــم بهــا، فلهــا جهــة أخــرى تکــون بهــا غیــر ش، فالشــر 
بالــذات هــو العــدم و ال کل عــدم، بــل عــدم مقتضــی طبــاع الشــي ء مــن الکمــاالت الثابتــة 
لنوعــه  و طبیعتــه، و الشــر بالعــرض هــو المعــدوم ، أو الحابــس  للکمــال عــن مســتحقه، و 
کان لــه حصــول مــا  ال خیــر عــن عــدم مطلــق إال عــن لفظــه، فلیــس هــو بشــر حاصــل، و لــو 
قصــی، و لیــس فیــه مــا بالقــوة، فــا  کمالــه  األ لــکان  الشــر العــام. فــکل شــي ء وجــوده علــی 
یلحقــه شــر، و إنمــا الشــر یلحــق  مــا فــي طباعــه مــا بالقــوة، و ذلــك ألجــل المــادة. و الشــر 
یلحــق المــادة ألمــر أول یعــرض لهــا فــي نفســها، و ألمــر طــارئ مــن بعــد. فأمــا األمــر الــذي فــي 
نفســها، فــأن  یکــون قــد عــرض  لمــادة مــا فــي أول وجودهــا بعــض أســباب الشــر الخارجــة، 
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فتمکــن منهــا هیئــة مــن الهیئــات، تلــك الهیئــة یمانــع  اســتعدادها الخــاص الکمــال 
یــه ، مثــل المــادة التــي یتکــون منهــا إنســان أو فــرس، إذا عــرض  الــذي منیــت  بشــر یواز
ــة مــا جعلهــا أردأ مزاجــا و أعصــی  جوهــرا، فلــم تقبــل التخطیــط  لهــا مــن األســباب الطارئ
کمــال المــزاج  یــم، فتشــوهت  الخلقــة و لــم یوجــد المحتــاج إلیــه مــن  و التشــکیل و التقو
و البنیــة، ال ألن الفاعــل  حــرم، بــل ألن المنفعــل لــم یقبــل. و أمــا األمــر الطــارئ مــن خــارج 
فأحــد شــیئین: إمــا مانــع و حائــل و مبعــد للمکمــل ، و إمــا مضــاد و أصــل ممحــق  للکمــال.
مثــال األول وقــوع ســحب کثیــرة و تراکمهــا، و أظــال جبال شــاهقة تمنع تأثیر الشــمس 
ــي  ــه ف ــرد للنبــات المصیــب لکمال ــي حبــس  الب ــي الثمــار علــی الکمــال. و مثــال الثان ف
وقتــه، حتــی یفســد االســتعداد الخــاص و مــا یتبعــه . و جمیــع ســبب الشــر أنمــا یوجــد فیمــا 
تحــت فلــك  القمــر و جملــة مــا تحــت فلــك القمــر طفیــف  بالقیــاس إلــی ســائر الوجــود کمــا 

. علمت
ثــم الشــر أنمــا یصیــب أشــخاصا، و فــي أوقــات. و األنــواع محفوظــة، و لیــس الشــر 
ــی  ــو بمعن ــذي ه ــر ال ــم أن الش ــر. و اعل ــن الش ــا م ــخاص، إال نوع ــر األش کث ــم أ ــي یع الحقیق
العــدم، إمــا أن یکــون شــرا بحســب أمــر واجــب أو نافــع قریب مــن الواجب، و إمــا أن ال یکون 
کان   قــل . و لــو وجــد  شــرا بحســب ذلــك، بــل شــرا بحســب األمــر الــذي هــو ممکــن فــي األ
علــی ســبیل مــا هــو فضــل مــن الکمــاالت التــي بعــد الکمــاالت الثانیــة، و ال مقتضــی  لــه 
مــن طبــاع الممکــن هــو فیــه. و هــذا القســم غیــر الــذي  نحــن فیــه، و هــو الــذي اســتثنیناه، 
هــذا و لیــس هــو شــرا بحســب النــوع، بــل بحســب اعتبــار زائــد علــی واجــب النــوع کالجهل 
بالفلســفة، أو بالهندســة أو غیــر ذلــك، فــإن ذلــك لیــس شــرا مــن جهــة مــا نحــن نــاس، بــل 
ــه  أنمــا یکــون بالحقیقــة شــرا  کمــال اإلصــاح  فــي أن یعــم، و ســتعرف  أن هــو شــر بحســب 
إذا اقتضــاه شــخص إنســان، أو شــخص نفســه، و إنمــا یقتضیــه الشــخص ال ألنــه إنســان أو 
نفــس، بــل ألنــه قــد ثبــت عنــده حســن  ذلــك و اشــتاق إلیــه ، و اســتعد لذلــك االســتعداد 
کمــا سنشــرح لــك  بعــد. و أمــا قبــل ذلــك فلیــس ممــا ینبعــث الشــي ء إلیــه  فــي بقــاء طبیعــة 
کان عدمــا  النــوع انبعاثــه إلــی الکمــاالت الثانیــة التــي تتلــو الکمــال  األول، فــإذا لــم یکــن، 
فــي أمــر مــا یقتضــي  فــي الطبــاع. فالشــر فــي أشــخاص الموجــودات قلیــل، و مــع ذلــك فــإن 
رة تابعــة للحاجــة إلــی الخیــر، فــإن هــذه العناصــر لــو لــم تکــن   وجــود الشــر فــي األشــیاء ضــرو
بحیــث تتضــاد و تنفعــل عــن الغالــب ، لــم یمکــن أن تکــون عنهــا هــذه األنــواع الشــریفة، و 
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لــو لــم تکــن النــار منهــا بحیــث إذا تــأدت بهــا المصادمــات الواقعــة فــي مجــرى الــکل علــی 
رة إلــی ماقــاة رداء رجــل شــریف، وجــب احتراقــه ، لــم تکــن النــار منتفعــا بهــا النفــع  الضــرو
رة عــن یکــون الخیــر الممکــن فــي هــذه األشــیاء إنمــا یکــون خیــرا بعــد  العــام، فوجــب ضــرو
أن یمکــن وقــوع مثــل هــذا الشــر عنــه و معــه، فإفاضــة الخیــر ال توجــب أن یتــرك الخیــر 
الغالــب لشــر ینــدر، فیکــون ترکــه شــرا مــن ذلــك الشــر، ألن عــدم مــا یمکــن فــي طبــاع المــادة 
وجــوده إذا کان عدمــان  شــرا مــن عــدم واحــد، و لهــذا مــا یؤثــر العاقــل االحتــراق  بالنــار بشــرط 
أن یســلم منهــا حیــا علــی المــوت بــا ألــم. فلــو تــرك هــذا القبیــل مــن الخیــر لــکان یکــون 
کان  فــي مقتضــی العقــل المحیــط بکیفیــة  ذلــك شــرا فــوق هــذا الشــر الکائــن بإیجــاده، و 
وجــوب  الترتیــب فــي نظــام الخیــر أن یعقــل اســتحقاق مثــل هــذا النمــط مــن األشــیاء 
رة، فوجــب أن یفیــض وجــوده، فــإن قــال قائــل:  وجــودا مجــوزا مــا یقــع معــه مــن الشــر ضــرو
کان جائــزا أن یوجــد المدبــر األول خیــرا محضــا مبــرأ عــن الشــر، فنقــول : هــذا لــم یکــن  فقــد 
ــه  ــزا فــي الوجــود المطلــق علــی أن کان جائ ــزا فــي مثــل هــذا النمــط مــن الوجــود، و إن   جائ
ضــرب مــن الوجــود المطلــق مبــرأ، لیــس  هــذا الضــرب، و ذلــك ممــا قــد فــاض عــن المدبــر 
یة، و بقــي هــذا النمــط فــي اإلمــکان  األول، و وجــد فــي األمــور العقلیــة و النفســیة و الســماو
و لــم یکــن  تــرك إیجــاده ألجــل مــا قــد یخالطــه  مــن الشــر الــذي إذا لــم یکــن مبــدؤه موجــودا 
کان ذلــك شــرا مــن أن یکــون هــو فکونــه خیــر الشــرین،  أصــا، و تــرك  لئــا یکــون هــذا الشــر 
یــة التــي هــي قبــل هــذه األســباب التــي  و لــکان أیضــا یجــب أن ال توجــد األســباب الخیر
تــؤدي إلــی الشــر بالعــرض، فــإن وجــود تلــك مســتتبع لوجــود هــذه، فــکان فیــه أعظــم خلــل 
فــي نظــام الخیــر الکلــي ، بــل و إن لــم نلتفــت إلــی ذلــك، و قصرنــا التفاتنــا إلــی مــا ینقســم 
إلیــه اإلمــکان فــي الوجــود مــن  أصنــاف الموجــودات  المختلفــة فــي أحوالهــا، فــکان  الوجــود 
المبــرأ مــن الشــر قــد حصــل ، و بقــي نمــط مــن الوجــود إنمــا یکــون علــی هــذه  الســبیل، و ال 
ــه، فواجــب أن یفیــض وجــوده مــن حیــث یفیــض عنــه الوجــود  کون ــه أعظــم شــرا مــن  کون
ــل نقــول مــن رأس : إن الشــر یقــال علــی  الــذي هــو أصــوب، و علــی النمــط الــذي قیــل، ب
ــر  ــال ش ــاق ، و یق ــن  األخ ــا م ــر لمبادئه ــال  ش ــة، و یق ــال المذموم ــر لألفع ــال  ش ــوه، فیق وج
ــه مــا  ــه و فقدان کمال کل شــي ء عــن  لــآالم و الغمــوم و مــا یشــبهها، و یقــال شــر النقصــان 
الم و الغمــوم، و إن کانــت معانیــا وجودیــة لیســت أعدامــا،  مــن شــأنه أن یکــون لــه. فــکان اآل
فإنهــا تتبــع األعــدام و النقصــان، و الشــر الــذي هــو فــي األفعــال هــو أیضــا أنمــا هــو بالقیــاس 
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إلــی مــن  یفقــد کمالــه  بوصــول ذلــك إلیــه، مثــل الظلــم أو بالقیــاس إلــی مــا یفقــد مــن کمــال  
ر  ر بســبب  صــدو کذلــك األخــاق إنمــا هــي شــرو ــا، و  کالزن یجــب فــي السیاســة الدینیــه 
کمــاالت یجــب أن تکــون لهــا، و ال تجــد شــیئا  هــذه عنهــا و هــي مقارنــة إلعــدام النفــس 
ــه، و عســی  کمــال بالقیــاس إلــی ســببه  الفاعــل ل ــه شــر مــن األفعــال إال و هــو  ممــا یقــال ل
أنمــا هــو شــر بالقیــاس إلــی الســبب القابــل لــه، أو بالقیــاس إلــی فاعــل آخــر یمنــع عــن فعلــه 
فــي تلــك المــادة التــي  هــو أولــی بهــا مــن هــذا الفعــل، فالظلــم یصــدر مثــا عــن  قــوة طابــة 
کمالهــا، و لذلــك خلقــت مــن حیــث هــي  للغلبــة و هــي الغضبیــة مثــا، و الغلبــة هــي 
غضبیــة، یعنــي  أنهــا خلقــت لتکــون متوجهــة إلــی الغلبــة، تطلبهــا و تفــرح بهــا، فهــذا 
الفعــل بالقیــاس إلیهــا خیــر لهــا، إن ضعفــت عنــه ، فهــو بالقیــاس إلیهــا شــر لهــا، و إنمــا 
کمالهــا کســر هــذه القــوة و االســتیاء علیهــا،  هــي شــر للمظلــوم، أو للنفــس  النطقیــة التــي 
کالنــار  کذلــك الســبب  فــي  الفاعــل  لــآالم و اإلحــراق  کان شــرا لهــا، و  فــإن عجــزت عنــه 
کمــال للنــار، لکنــه شــر بالقیــاس إلــی مــن ســلب ســامته  إذا أحرقــت  مثــا فــإن اإلحــراق 
بذلــك، لفقدانــه  مــا فقــد. و أمــا الشــر الــذي ســببه النقصــان و قصــور یقــع فــي الجبلــة، و 
لیــس  فاعــا فعلــه، بــل ألن الفاعــل لــم یفعلــه، فلیــس ذلــك بالحقیقــة خیــرا بالقیــاس إلــی 
ر التــي تتصــل بأشــیاء هــي خیــرات، فإنمــا هــي مــن ســببین: ســبب  شــي ء، و أمــا الشــرو
مــن جهــة المــادة أنهــا قابلــة للصــورة و العــدم، و ســبب مــن جهــة الفاعــل، فإنــه لمــا وجــب 
کان مســتحیا أن یکــون للمــادة وجــود الوجــود الــذي یغنــي   أن یکــون عنــه المادیــات، و 
کان مســتحیا  غنــاء المــادة و یفعــل فعــل المــادة إال أن یکــون قابــا للصــورة و العــدم، و 
کان مســتحیا أن یکــون للقــوى الفعالــة أفعــال مضــادة  أن ال یکــون قابــا للمتقابــات، و 
ألفعــال أخــرى، قــد حصــل وجودهــا و هــي ال تفعــل فعلهــا، فإنــه مــن المســتحیل  أن 
ــم  ــا یت ــکل أنم کان  ال ــم  ــرق، ث ــي ال تح ــار، و ه ــود بالن ــرض المقص ــه الغ ــراد من ــا ی ــق م یخل
ــد مــن أن  ــم یکــن ب ــأن یکــون فیــه محتــرق و مســخن ، و أن یکــون فیــه محــرق مســخن ل ب
یکــون الغــرض النافــع فــي وجــود هذیــن یســتتبع  آفــات تعــرض مــن اإلحــراق و االحتــراق ، 
کثــري هــو حصــول الخیــر المقصــود  کمثــل إحــراق  النــار عضــو إنســان ناســك، لکــن األمــر األ
کنــف  ــواع فــي  ــر أشــخاص  األن کث ــإن أ کثــري ف ــا األ ــم أیضــا. أم ــر الدائ ــي الطبیعــة، و األم ف
کثیــرة ال تســتحفظ علــی الــدوام  إال  الســامة مــن االحتــراق ، و أمــا الدائــم فــألن أنواعــا 
قــل مــا یصــدر عــن النیــران اآلفــات التــي  بوجــود مثــل النــار علــی أن تکــون محرقــة، و فــي األ
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کان یحســن أن  کذلــك فــي ســائر تلــك األســباب المشــابهة لذلــك، فمــا  تصــدر عنهــا، و 
یــدت الخیــرات الکائنــة عــن  یــة و الدائمــة ألغــراض شــریة أقلیــة، فأر کثر تتــرك  المنافــع األ
یــد األشــیاء،  هــذه األشــیاء إرادة أولیــة علــی  الوجــه الــذي یصلــح  أن یقــال: إن اهلل تعالــی  یر
ــه ،  رة فلــم یعبــأ ب ــه یکــون ضــرو ــد الشــر أیضــا علــی الوجــه الــذي بالعــرض، إذ علــم أن ی و أر
کذلــك فــإن المــادة قــد  کل بقــدر. و  فالخیــر مقتضــی  بالــذات و الشــر مقتضــی  بالعــرض و 
علــم مــن أمرهــا أنهــا تعجــز عــن أمــور، و تقصــر عنهــا الکمــاالت فــي أمــور، لکنهــا یتــم لهــا مــا 
لهیــة أن  کذلــك فلیــس مــن الحکمــة اإل کان  کثیــرا إلــی مــا یقصــر عنهــا، فــإذا  ال نســبة لــه 
ر فــي أمــور شــخصیة غیــر دائمــة،  یــة ألجــل شــرو کثر تتــرك الخیــرات الفائقــة الدائمــة، و األ
بــل نقــول: إن األمــور فــي الوهــم إمــا أمــور إذا توهمــت موجــودة، یمتنــع  أن تکــون إال شــرا 
را و ناقصــة،  علــی اإلطــاق، و إمــا أمــور وجودهــا أن یکــون خیــرا، و یمتنــع أن تکــون شــرو
یــة إذا وجــدت وجودهــا، و ال یمکــن غیــر ذلــك لطباعهــا، و  و إمــا أمــور تغلــب فیهــا الخیر
یة الحالیــن. فأمــا مــا ال شــریة فیــه، فقــد  إمــا أمــور تغلــب فیهــا الشــریة، و إمــا أمــور متســاو
وجــد فــي الطبــاع، و أمــا مــا کلــه شــر أو الغالــب أو المســاوي  أیضــا، فلــم یوجــد. و أمــا الــذي  

کان األغلــب  فیــه أنــه خیــر. الغالــب فــي وجــوده الخیــر فاألحــرى بــه أن یوجــد، إذا 
کلــه خیــرا، فیقــال  کان یکــون  فــإن قیــل: فلــم لــم تمنــع الشــریة عنــه أصــا. حتــی 
حینئــذ لــم یکــن هــي هــي إذ قلنــا إن وجودهــا الوجــود الــذي یســتحیل أن یکــون، بحیــث 
ال یعــرض عنهــا شــر فــإذا صیــرت بحیــث ال یعــرض عنهــا شــر فــا یکــون وجودهــا الوجــود 
ــي  ــة. أعن ــي حاصل ــا و ه ــي غیره ــدت و ه ــرى وج ــیاء أخ ــود أش ــون وج ــل یک ــا ب ــذي له ال
کان وجودهــا أن  مــا خلــق بحیــث ال یلزمــه شــر لزومــا أولیــا. و مثــال هــذا، أن النــار إذا 
کان  وجــود  ــه، و  ــر أحرق ــوب الفقی ــه إذا مــس ث کان  وجــود المحــرق هــو أن ــة، و  تکــون محرق
کل واحــد منهمــا أن یعــرض لــه حــرکات  کان  وجــود  ثــوب الفقیــر أنــه قابــل لاحتــراق  و 
کان وجــود الحــرکات الشــتی  فــي األشــیاء علــی هــذه الصفــة وجــود مــا یعــرض   شــي ء، و 
لتقــاء بیــن الفاعــل و المنفعــل بالطبــع وجــودا یلزمــه الفعــل و  کان وجــود اال لتقــاء، و  لــه اال
االنفعــال، فــإن لــم تکــن الثوانــي  لــم تکــن األوائــل، فالــکل أنمــا رتبــت  فیــه  القــوى الفعالــة و 
یة و األرضیــة الطبیعیــة و النفســانیة، بحیــث تــؤدي إلــی النظــام الکلــي  المنفعلــة الســماو
ر. فیلــزم مــن أحــوال  مــع اســتحالة أن تکــون  هــي علــی مــا هــي علیــه و ال تــؤدي إلــی شــرو
کفــر  العالــم بعضهــا بالقیــاس إلــی بعــض أن یحــدث فــي نفــس مــا صــورة اعتقــاد ردى ء أو 
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کذلــك لــم یکــن النظــام الکلــي یثبــت ،  أو شــر آخــر فــي نفــس أو بــدن، بحیــث لــو لــم یکــن 
رة. و قیــل: خلقــت هــؤالء  فلــم یعبــأ و لــم یلتفــت إلــی اللــوازم الفاســدة التــي تعــرض بالضــرو

کل میســر لمــا خلــق لــه. للنــار و ال أبالــي، و خلقــت هــؤالء للجنــة و ال أبالــي، و قیــل: 
ــك  کذل ــو  ــس ه ــري. فلی کث ــو أ ــل ه ــا، ب ــادرا أو أقلی ــیئا ن ــر ش ــس الش ــل: لی ــال قائ ــإن ق ف
کثیــرة  کثــري، فــإن هاهنــا أمــورا  کثــري، و فــرق بیــن الکثیــر و األ کثیــر، و لیــس بأ بــل الشــر 
یــة. فــإذا تأملــت هــذا  کثر کثیــرة و لیســت أ کاألمــراض، فإنهــا  یــة  کثر کثیــرة و لیســت بأ هــي 
ــه أقــل مــن الخیــر الــذي یقابلــه، و یوجــد  الصنــف الــذي نحــن فــي ذکــره مــن الشــر وجدت
ــي  ــي ه ر الت ــرو ــم الش ــة. نع ــرى األبدی ــرات األخ ــی الخی ــاس إل ــه بالقی ــا عن ــه فض ــي مادت ف
ر التــي کامنــا فیهــا،  یــة، لکنهــا لیســت مــن الشــرو کثر نقصانــات للکمــاالت الثانیــة هــي  أ
ر مثــل الجهــل بالهندســة، و مثــل فــوت  الجمــال الرائــع و غیــر ذلــك ممــا ال  و هــذه الشــرو
یضــر فــي الکمــاالت  األولــی، و ال فــي الکمــاالت التــي تلیهــا ممــا یظهــر منفعتهــا، و هــذه 
ر لیســت بفعــل فاعــل، بــل ألن  ال یفعــل  الفاعــل ألجــل أن القابــل لیــس مســتعدا أو  الشــرو
ر هــي أعــدام خیــرات من بــاب الفضــل و الزیادة«.  لیــس  یتحــرك  إلــی القبــول. و هــذه الشــرو

لهیات(، النــص، ص: 415 الــی ص422(. )الشــفاء)اال
ر پرداخته  یــه ی دیــد بــه مســأله ی شــرو همچنیــن ایشــان در کتــاب اشــارات از همــان زاو

یســند: و می نو
کیفیة وقوع الشر في قضاء اهلل تعالی [  »إشارة ]إلی 

األمــور الممکنــة فــي الوجــود منهــا أمــور یجــوز أن یتعــرى وجودهــا عــن الشــر و الخلــل و 
الفســاد أصــا و منهــا أمــور ال یمکــن أن تکــون فاضلــة فضیلتهــا إال و تکــون بحیــث یعــرض 
منهــا شــر مــا عنــد ازدحامــات الحــرکات و مصادمــات المتحــرکات و فــي القســمة أمــور 
کان الجــود المحــض مبــدأ لفیضــان  شــریة إمــا علــی اإلطــاق و إمــا بحســب الغلبــة و إذا 
کان وجــود القســم األول واجبــا فیضانــه مثــل وجــود الجواهــر  الوجــود الخیــري الصــواب 
کذلــك القســم الثانــي یجــب فیضانــه فــإن فــي أن ال یوجــد خیــر  العقلیــة و مــا یشــبهها و 
ــار ال  ــإن الن ــار ف ــك مثــل خلــق الن ــرا و ذل کثی ــه تحــرزا مــن شــر قلیــل شــرا  ــی ب ــر و ال یؤت کثی
تفضــل فضیلتهــا و ال تکمــل مؤنتهــا فــي تکمیــل الوجــود إال أن تکــون بحیــث تــؤذي و 
کذلــك األجســام الحیوانیــة ال یمکــن  تؤلــم مــا یتفــق لهــا مصادمتــه مــن أجســام حیوانیــة و 
أن یکــون لهــا فضیلتهــا إال أن تکــون بحیــث یمکــن أن یتــأدى أحوالهــا فــي حرکاتهــا و 
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ــة و أن  کات مؤذی ســکوناتها و أحــوال مثــل النــار فــي تلــك أیضــا إلــی اجتماعــات و مصــا
تتــأدى أحوالهــا و أحــوال األمــور التــي فــي العالــم إلــی أن یقــع لهــا خطــأ فــي عقــد ضــار 
فــي المعــاد و فــي الحــق أو فــرط هیجــان غالــب عامــل مــن شــهوة أو غضــب ضــار فــي 
أمــر المعــاد و تکــون القــوى المذکــورة ال تغنــي غناهــا أو تکــون بحیــث یعــرض لهــا عنــد 
ــخاص  ــن أش ــل م ــخاص أق ــي أش ــك ف ــان و ذل ــة هیج ــأ و غلب ــارض خط ــات ع المصادم
الســالمین و فــي أوقــات أقــل مــن أوقــات الســامة و ألن هــذا معلــوم فــي العنایــة األولــی فهــو 
کأنــه مثــا مرضــي بــه بالعــرض «،  کالمقصــود بالعــرض فالشــر داخــل فــي القــدر بالعــرض 

)شــرح االشــارات و التنبیهــات للمحقــق الطوســی ج 3، ص319(؛
ــن  ــه اب ک ــه  ــه آنچ ــت. اگرچ ر اس ــرو ــأله ی ش ــاره ی مس ــینا درب ــن س ــخن اب ــام س ــن تم ای
کمتــر از ســخن ماصــدرا و حتــی شــهید مطهــری  گفتــه اســت خیلــی  ســینا در ایــن بــاره 
کــه در قضــاوت دربــاره ی یــک  ر داشــت  در اینبــاره اســت امــا نبایــد ایــن نکتــه را از نظــر دو
یخــی اعــم از شــرایط زمانــی و مکانــی آن را نمــود  اثــر علمــی همیشــه بایــد لحــاظ شــرایط تار
کــه می تــوان بــه یــک قضــاوت واقعــی و منصفانــه دســت یافــت.  و در ایــن صــورت اســت 
کــه اساســًا هیــچ گاه  گاهــان بــه ســیر تطــور علــوم در جامعــه ی بشــری روشــن اســت  بــرای آ
نمی تــوان مســأله ی مطــرح شــده در ابتــدای تکــون یــک علــم را بــا همــان مســأله در چنــد 
ــی علــوم  ــات ابتدائ ــرن بعــد مقایســه نمــود بلکــه دقــت نظــر نشــان می دهــد، غالبــا نظری ق
یــخ فراهــم نمــوده اســت.  کــه بســتر تحــول اساســی مســائل آنهــا را در طــول تار بوده انــد 
ــت  ــرده اس ک ــرح  ــود مط ــان خ ر« در زم ــرو ــأله ی »ش ــاره ی مس ــینا درب ــن س ــه اب ــن آنچ بنابرای

ــز و ناشــی از نبــوغ فکــری ایشــان اســت.  ــا اعجاب آمی حقیقت

2.دیدگاه مالصدرا:
ر در حوزه ی فلســفی جهان اســام  یکــی از بهتریــن تحقیقــات دربــاره ی مســأله ی شــرو
ــام  ــه ن ــش ب ی ــا ابتــکار اصــل فلســفی معــروف خو را ماصــدرا انجــام داده اســت. ایشــان ب
»اصالــت وجــود« نگرشــی نــو و البتــه بنیادیــن بــه خیلــی از مســائل فلســفی بلکــه طبیعــی 
کــه اصــل مزبــور  ــا فلســفه ی صدرایــی به خوبــی می داننــد همان گونــه  ارائــه داد. آشــنایان ب
خیلــی از مســائل علمــی پیچیــده و اختافــی نــزد متفکــران جهــان اســام )اعــم از متکلــم 
یخــی  ــزاع تار ــه ن ــرای همیشــه حــل نمــوده و ب و عــارف و فیلســوف مشــائی و اشــراقی( را ب
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ر را نیــز خشــکاند. بنابرایــن  یشــه ی اشــکال در مســأله ی شــرو چنــد قرنــه ی آنهــا پایــان داد، ر
ر« مبتنــی بــر مبانــی خــاص فلســفی ایشــان  تحقیــق فلســفی ماصــدرا در مســأله ی »شــرو

همچــون »اصالــت وجــود« اســت.
مــا در اینجــا بــا تمرکــز برکتــاب مشــهور ایشــان یعنــی اســفار اربعــه، تنهــا بــه صــورت 
کرده انــد  ر« مطــرح  کــه ایشــان ذیــل مســأله ی »شــرو را بــه ســرفصلهای متعــددی  خاصــه و
اشــاره خواهیــم نمــود تــا روشــن گــردد آن دری کــه فاســفه ی مســلمان در این باره ســفته اند 
ر« و ســلبی شــمردن  برخــاف ادعــای آقــای ســروش، منحصــر در تحلیــل ماهیــت »شــرو
یر  یش ســرفصل های ز آنهــا نیســت. ایشــان در موقــف ســوم از جلــد هفتــم کتاب اســفار خو
ر« مطــرح و آنهــا را بــه صــورت مفصــل مــورد بررســی قــرار می دهنــد: را ذیــل مســأله ی »شــرو

1. الفصل)2( فی مباحث الخیر و الشر؛
2. الفصل)3( فی اقسام االحتماالت للموجود من جهه الخیر و الشر؛

توجــد إال فــي عالــم  ر مــن القســم المذکــور ال 3. الفصــل)4( فــي أن جمیــع أنــواع الشــرو
الکــون و الفســاد بســبب وقــوع التضــاد فیــه؛

لهي؛  ر في القضاء اإل کیفیة دخول الشرو 4. الفصل)5( في 
5. الفصل)6( في دفع أوهام وقعت للناس في مسألة الخیر و الشر؛ 

را فــي هــذا العالــم قــد تعلقــت بــه  6. الفصــل)7( فــي أن وقــوع مــا یعــده الجمهــور شــرو
اإلرادة األزلیــة صاحــا لحــال الکائنــات؛

ر اإلضافیة؛ کمیة أنواع الخیرات و الشرو 7. الفصل)8( في بیان 
کافــی اســت تــا میــزان تــاش  گاه بــا انصــاف تامــل در ســرفصلهای بــاال  بــرای انســان آ
ر« از جهــات مختلــف را نشــان دهــد.  فکــری فاســفه ی مســلمان در حــل مســأله ی »شــرو
کــه  بــا ایــن حــال بــرای فلســفه خوانــی همچــون آقــای ســروش بســی جــای تعجــب اســت 
ر« را منحصــر بــه  تــاش فکــری فاســفه ی مســلمان در راســتای حــل مســأله ی »شــرو

تحلیــل ماهیــت آنهــا و ســلبی دانستن شــان شــمرده اســت. 

3. دیدگاه استاد شهید مطهری:
ر« را اســتاد شــهید  بی شــک یکــی از مفصل تریــن تحقیقــات دربــاره ی مســأله ی »شــرو
کتــاب »درس هــای الهیــات  ر« را در  مطهــری انجــام داده اســت. ایشــان مبحــث »شــرو
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کتــاب »عــدل الهــی« بــر مــذاق حکمــت  شــفا« بــر مــذاق مکتــب مشــائی بوعلــی و در 
کتــاب  ر« در  بــاره ی »شــرو صدرایــی مطــرح نموده انــد. البتــه اگرچــه ســخنان ایشــان در
رود ایشــان در طــرح  ــوع و »عــدل الهــی« متخــذ از بیانــات ماصــدرا در اســفار اســت امــا ن

ــت: ــل دانس ــرار ذی ــه ق ــا را ب ــوان آنه ــه می ت ک ــی دارد  ــور امتیازات ــأله ی مزب مس
ر«، »کیفیــت  ــه »ماهیــت شــرو ر ب 1. تفکیــک دقیــق جهــات بحــث در مســأله ی شــرو
ر بــا مســأله ی علــم  ر بــا مســأله ی حکمــت الهــی«، »کیفیــت ارتبــاط شــرو ارتبــاط شــرو
ر بــا مســأله ی عــدل الهــی«، »کیفیــت ارتبــاط  عنائــی بــاری تعالــی«، »کیفیــت ارتبــاط شــرو

ــاره«. یــت در ایــن ب ر بــه مســأله ی توحیــد الهــی و رد شــبهه ثنو شــرو
ر بــا مســأله ی عــدل  2. تفصیــل ســخن در بحــث »کیفیــت ارتبــاط مســأله ی شــرو
یــح ایشــان ایــن جهــت مــورد اهمــال فاســفه پیشــین بــوده اســت. کــه بــه تصر الهــی« 

ــه ســه بخــش آفت هــا، نقص هــا )کمبودهــا(  ر ب 3. تفکیــک مصادیــق مختلــف شــرو
و فناهــا )نیســت ها(.

کتــاب »عــدل الهــی« بــه وضــوح نشــان می دهــد  مطالعــه ی بیانــات اســتاد شــهید در 
کــه چگونــه ایشــان بــا دقــت نظــر فلســفی تمــام بــه تفکیــک حیثیــات مختلــف مســأله ی 
ر« پرداختــه و حــق مطلــب را در اینبــاره ادا نمــوده اســت.1 مــا در اینجــا تنهــا بخشــی از  »شــرو

کجــای  ــه  کــه ب ــد  ــا آخــر دقیقــًا معلــوم نمــی نمای کــه آقــای ســروش از ابتــدای ســخن خویــش ت 1. ایــن در حالــی اســت 

کافــی و ناچیــز  مبحــث »شــرور« در فلســفه ی اســالمی اشــکال داشــته و بیانــات فالســفه ی مســلمان در ایــن بــاره را نا

کــه می گویــد: کمــا این کــه از ظاهــر عبــارت ایشــان  ــا نقــص را در تحلیــل »ماهیــت شــرور« می دانــد  می شــمارد؟ آی

کــه شــّر یــک امــر سلبی ســت،  کثــر سخنشــان ایــن بــود  »فیلســوفان مــا چنان کــه بایــد و شــاید بــه شــرور نپرداختنــد و حدا

کمــال اســت، همیــن و بــس. چیــزی فراتــر از ایــن نگفته انــد« یعنــی نقصــان و فقــدان یــک 

کیفیــت ارتبــاط مســأله ی »شــرور« بــا مســأله ی »عــدل الهــی«  ایــن مطلــب برمی آیــد؛ و یــا این کــه نقــص را در تبییــن 

کــه می گوینــد: کــه ظاهــر عبــارت ایشــان  گونــه  می دانــد آن 

کــه لیســبون دچــار آن زلزلــه ی  کــه از خیلــی پیــش آغــاز شــده، در همــان وقتــی  کجاســت « ســؤالی اســت  »این کــه »خــدا 

کــه در میــان  کشــتی تایتانیــک وقتــی  کجاســت، مطــرح شــد. بعــدًا در غــرق شــدن  مرگبــار شــد، ســؤال این کــه خــدا 

یــا فــرو رفتنــد  کام در یــک و ســرد هــزاران نفــر در  اقیانــوس بــه یــک صخــره یخــی خــورد و شکســت و در آن شــب تار

کــه هیتلریــان، یهودیــان را می ســوزاندند و  کجاســت. در هولوکاســت وقتــی  کــه خــدا  بــاز ایــن ســؤال پدیــد آمــد 

کــرد. در یهودیــت  کــه خــدا کجــا بــود. و اتفاقــًا ایــن ســؤال در یهودیــت تأثیــر بســیار  می کشــتند ایــن ســؤال پدیــد آمــد 

چنان کــه در نوشــته های خــود آورده ام تفســیرهای عجیــب و ناپذیرفتنــی از خــدا بــه میــان آمــد«؛

ــاره را برخــالف پاســخ های متعــدد فالســفه ی  موهــم آن اســت. شــاید هــم ایشــان پاســخ فالســفه ی مســلمان در ایــن ب
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کردیــم روشــن و اثبــات  بیانــات اســتاد شــهید مطهــری را نقــل می کنیــم تــا آنچــه فوقــا بیــان 
یســند: کتــاب »عــدل الهــی« می نو گــردد. ایشــان در بخــش چهــارم از 

همچنان کــه  بــود.  تفاوت هــا  و  تبعیض هــا  بــاره  در کردیــم  بحــث  کنــون  تا »آنچــه 
ــت:  ــمت اس ــد قس ــی« در چن ــدل اله ــه »ع ــوط ب ــکال هاى مرب ــرادات و اش ــم ای گفتی ــًا  قب
ــه از  ک ــم  ــده دادی ــًا وع ــا. قب ــا، آفت ه ــا وکمبوده ــتي ها، نقص ه ــا و نیس ــا، فناه تبعیض ه
ایــن چهــار نــوع ایــراد، قســمت اول را تحــت عنــوان »تبعیض هــا« مــورد بحــث قــرار دهیــم و 
کــه از بحــث دربــاره تبعیض هــا فــارغ  کنــون  ر«. ا ســه قســمت دیگــر را تحــت عنــوان »شــرو

یم.  ر می شــو شــدیم وارد بحــث شــرو
ر داده اند شامل سه قسمت است: که حکما به مسأله شرو پاسخی 

ى وجــودى و واقعــی هســتند  ر، امــور ر چیســت؟ آیــا بدي هــا و شــرو الــف. ماهیــت شــرو
ى عدمی و نســبی؟ یــا امــور

تفکیــك  ر،  و شــرو آیــا خیــرات  و خــواه عدمــی،  باشــند  ر، وجــودى  ب. خــواه شــرو
کــه تفکیك ناپذیرنــد آیــا مجمــوع جهــان بــا  پذیرنــد و یــا تفکیك ناپذیــر؟ و بــر فــرض دوم 
ر فزونــی دارنــد و یــا  همــه نیکي هــا و بدي هــا خیــر اســت یــا شــر؟ یعنــی آیــا خیــرات بــر شــرو
ــدارد بلکــه  ــی ن ــر دیگــرى فزون ــا هیچ کــدام ب ــد؟ و ی ــی دارن ــر خیــرات آن فزون ر جهــان ب شــرو

ي اند؟ متســاو
ر، وجــودى باشــند و خــواه عدمــی، و نیــز خــواه از خیــرات، تفکیك پذیــر  ج. خــواه شــرو
ــا آنچــه شــر اســت واقعــًا شــر اســت و جنبــه خیریــت در  ــر، آی باشــند و خــواه تفکیك ناپذی
اقــل پایــه و مقدمــه یــك یــا چنــد خیــر نیســت؟ یــا این کــه در درون هــر  آن نیســت، یعنــی ال

شــرى خیــر و بلکــه خیراتــی مســتتر اســت، هــر شــرى مولــد یــك یــا چنــد خیــر اســت؟
شــده اند  قائــل  مبــدأ  نــوع  دو  هســتی،  بــراى  کــه  یــه«  »ثنو پاســخ  اول،  قســمت  در 
ر را اشــکالی بــر  کــه شــرو داده می شــود، و بــا افــزودن قســمت دوم، ایــراد ماتریالیســت ها 

کــه  کنیــم، ایــن مطلــب روشــن اســت  کــم و ناچیــز می دانــد. بــه هــر حــال، هــر یــک از شــقوق مزبــور را اختیــار  غربــی 

عــدم تفکیــک جهــات مختلــف بحــث دربــاره ی »شــرور« در ســخنان ایشــان )کــه در بیانــات فالســفه ی مســلمان 

گرفتــه اســت(، از طرفــی خــالف موازیــن نقــد علمــی اســت و از طــرف دیگــر ناشــی از عــدم تامــل  بــه خوبــی انجــام 

کلــی و ســریع وگــذرا و بــه  گویــا ایشــان بــا یــک نــگاه  کافــی و احاطــه ی وافــی بــه مســائل فلســفه ی اســالمی اســت. 

گران ســنگ فلســفه ی اســالمی انگشــت بــر مســأله ی »شــرور« نهــاده  داب برخــی از روزنامه نــگاران، از میــان میــراث 

کشــانده اســت. و آن را بــه عنــوان یــک نقــص بــزرگ بــه رخ فالســفه ی مســلمان و بهتــر بگوئیــم حــوزه و روحانیــت 
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ر، عــدل الهــی را مــورد  کــه بــا اشــکال شــرو کســانی  حکمــت الهــی دانســته اند، و هــم ایــراد 
یبــا و بدیــع  خرده گیــرى قــرار داده انــد جــواب داده می شــود. قســمت ســوم بحــث، نظــام ز
جهــان هســتی را جلوه گــر می ســازد و می تــوان آن را پاســخی مســتقل، ولــی اقناعــی، یــا 

ــت. ــخ اول دانس ــراى پاس ــد ب ــی مفی مکمل

سبك و روش ما
رده انــد، بــه  کــه حکمــاى اســام در ایــن بحــث آو مــا بــا اســتفاده از همــان مطالبــی 
کتــاب  کــه در ایــن  ر پرداخته ایــم. جوابــی  یی شــبهه شــرو ســبك و طرحــی نــو بــه پاســخگو
عرضــه می کنیــم شــامل همــان عناصــرى اســت کــه در کتــب فلســفه اســامی )مخصوصا 
گردیــده اســت و هــر دو پاســخ  ر ذکــر  کتاب هــاى صدرالمتألهیــن( در پاســخ اشــکال شــرو
از لحــاظ ماهیــت یکــی اســت. تفــاوت پاســخ مــا و پاســخ آنــان، در شــیوه خاصــی اســت 
ر« را از نظــر »عــدل  کــه مــا مســأله »شــرو کــرده ایــم و ایــن از آن جهــت اســت  کــه مــا اتخــاذ 
ــه  ک ــوده  ــن ب کــه معمــول حکمــاء اســام ای ــی  ــم، در حال ــرار داده ای ــورد مطالعــه ق الهــی« م
ــا در مســأله »عنایــت و علــم الهــی«  ــه و ی ی ایــن مســأله را در بحــث توحیــد و رد شــبهه ثنو
کننــد، و چــون از ایــن  ــه اســت مطــرح  ر چگون ــه شــرو و این کــه نحــوه تعلــق قضــاء الهــی ب
دیــدگاه مخصــوص، آن را مــورد مطالعــه قــرار داده انــد پاســخ آنهــا بــه طــور مســتقیم متوجــه 
ر اســت، فقــط بــه طــور  رد شــبهه »دوگانگــی مبــدأ« و یــا نحــوه تعلــق قضــاء الهــی بــه شــرو
کــرد«؛ )عــدل الهــی،  غیــر مســتقیم می تــوان از آن در بحــث »عــدل الهــی« نیــز اســتفاده 

صفحــه : 124(.
راد بحث از ســرفصل های  شــهید مطهــری بعــد از ذکــر ایــن مقدمه، به صورت مفصل و
رنمایــی از بیانــات ایشــان، تنهــا بخشــی  مذکــور در بــاال می شــوند. مــا بــرای نشــان دادن دو
ر« و »توحیــد الهــی« و پاســخ ایشــان بــه  از ســخن ایشــان دربــاره ی ارتبــاط مســأله ی »شــرو

یســند: یــت« در ایــن بــاب را در اینجــا ذکــر می نمائیــم. ایشــان می نو »شــبهه ثنو
ــه« و طرفــداران آنهــا )چنان کــه قبــًا هــم بــدان اشــاره شــد( ایــن  ی »اســاس شــبهه »ثنو
ــد: هســتي هاى خــوب و هســتي هاى  گونه ان کــه چــون هســتي ها در ذات خــود دو  اســت 
ر یافتــه باشــند تــا هــر یــك از بدي هــا و خوبي هــا بــه  گونــه مبــدأ صــدو بــد، ناچــار بایــد از دو 
یــه خواســته اند خــدا را از بــدى تبرئــه  گانــه تعلــق داشــته باشــد. در واقــع ثنو آفریننــده اى جدا
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کــه جهــان را بــه دو قســمت  یــه،  کرده انــد. در نظــر ثنو کننــد، او را بــه شــریك داشــتن متهــم 
یان بــار می داننــد و قهــرًا آنهــا را  کرده انــد و وجــود بدي هــا را زائــد بلکــه ز نیــك و بــد تقســیم 
نــه از خــدا بلکــه از قدرتــی در مقابــل خــدا می داننــد، خداونــد همچــون آدم بــا حســن نیــت 
کــه از وضــع موجــود رنــج می بــرد و بــه آن رضایــت نمی دهــد ولــی  بــون و ناتوانــی اســت  ولــی ز
کــه برخــاف میــل او فســادها و تباهي هــا ایجــاد  در برابــر رقیــب شــریر و بدخواهــی قــرار دارد 
ــه قــدرت نامتناهــی و اراده مســلط خــدا و قضــا و  ــه« نتواســته اند اعتقــاد ب ی می کنــد. »ثنو
قــدر بی رقیــب او را تــوأم بــا اعتقــاد بــه حکیــم بــودن و عــادل بــودن و خیــر بــودن خــدا حفــظ 
کننــد. ولــی اســام در عیــن این کــه خــدا را مبــدأ هــر وجــود و داراى رحمــت پایان ناپذیــر 
وارد  نیــز خدشــه  او  قــدرت مقاومت ناپذیــر  و  توانــا  اراده  بــه  بالغــه می دانــد،  و حکمــت 

نمی کنــد، همــه چیــز را مســتند بــه او می کنــد، حتــی شــیطان و اغــواى او را.
کــه  بــه شــکل دیگــرى حــل می گــردد وآن ایــن اســت  ر  از نظــر اســام، مســأله شــرو
یــد بــا این کــه در یــك حســاب، امــور جهــان بــه دو دســته نیکي هــا و بدي هــا تقســیم  می گو
گونــه بــدى در نظــام آفرینــش وجــود نــدارد،  می گــردد ولــی در یــك حســاب دیگــر، هیــچ 
ــت  ــه هس ــر از آنچ یبات ــت، و ز ــن اس ــام احس ــود نظ ــام موج ــت و نظ ــر اس ــت خی ــه هس آنچ

ــدارد. امــکان ن
ر« از لحــاظ عقلــی، متکــی بــه فلســفه خاصــی  یی بــه مســأله »شــرو این گونــه پاســخگو
قــرار می گیــرد.  مــورد دقــت  بــه طــور عمیقــی  و عــدم  کــه در آن، مســائل وجــود  اســت 
ر« موجودهــاى واقعــی  کــه »شــرو یــه« می دهــد ایــن اســت  کــه ایــن فلســفه بــه »ثنو پاســخی 
ــه دو بیــان  ــی نیازمنــد باشــند. ایــن مطلــب را ب ــه آفریننــده و مبدئ ــا ب و اصیلــی نیســتند ت
می تــوان تقریرکــرد: عدمــی بــودن شــر، نســبی بــودن شــر. بــا توضیــح ایــن دو مطلــب، شــبهه 

ــه 125(. ــی، صفح ــدل اله ــود« )ع ــع می ش ــی رف ــتی بکل ــی هس دوگانگ

پاسخ مشارب فکری جهان اسالم به اشکال شرور
ر قــرار  آقــای ســروش مرکــز اشــکال خــود را حــوزه ی فکــر فلســفی اســام در مســأله ی شــرو
داده و در مقابــل پاســخ های متعــدد متفکریــن غربــی را ذکــر می نمایــد تــا از ایــن طریــق 
نشــان دهــد مســأله ی مزبــور در جهــان غــرب بیــش از جهــان اســام مــورد بحــث قــرار گرفته 
کــه بــه اشــکال  کــه آیــا پاســخ هایی  اســت امــا ایشــان ایــن نکتــه را مســکوت می گــذارد 
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ر در جهــان غــرب داده شــده اســت، همگــی از جانــب فاســفه بیــان شــده یــا برخــی  شــرو
کــه  گــر بنــا باشــد  گشــته اســت؟1 قهــرًا ا از آنهــا از ســوی متکلمیــن مســیحی و غیــره ارائــه 
ر اعــم از فیلســوف و متکلــم و غیــره  پاســخ های متفکریــن جهــان غــرب بــه اشــکال شــرو
کــه در مقابــل هــم، پاســخ تمــام  گــردد، مقایســه ی واقعــی زمانــی صــورت می گیــرد  لحــاظ 

متفکریــن جهــان اســام اعــم از متکلــم و عــارف و فیلســوف ماحظــه شــود. 
کــه تــاش فکــری  گاهــان بــه علــوم عقلــی بســیار روشــن اســت  ایــن مســأله بــرای آ
ر،  شــرو مســأله ی  جملــه  مــن  و  فکــری  پرســش های  حــل  در  اســام  جهــان  متفکریــن 
همچــون  دیگــری  فکــری  جریان هــای  بلکــه  نمی باشــد  فاســفه  تــاش  بــه  منحصــر 
گران ســنگی در ایــن زمینــه از خــود بــر  متکلمیــن و عارفــان نیــز تــاش بلیــغ و میــراث 
کمــا این کــه  جــای نهاده انــد. طبعــًا بحــث بــر ســر میــزان درســتی ایــن پاســخ ها نمی باشــد 
آقــای ســروش نیــز هنــگام اشــاره بــه پاســخ های متعــدد فاســفه ی غربــی در صــدد اثبــات 
صحــت آنهــا نیســتند. بنابرایــن توجــه بــه ایــن مســأله، عــاوه بــر این کــه ابهــام در اصــل 
قضــاوت آقــای ســروش را بــرای مــا روشــن می کنــد، بیان گــر یکــی از شــروط قضــاوت واقعــی 

در مســائل علمــی نیــز می باشــد.

خاتمه
ر بــه پایــان رســید و روشــن شــد  بحــث مــا در تبییــن مســلک فاســفه در مســأله ی شــرو
ر«  کــه برخــاف ادعــای آقــای ســروش آنچــه فاســفه ی مســلمان دربــاره ی مســأله ی »شــرو
کرده انــد حقــا و انصافــًا بیــش تحلیــل ماهیــت شــر و ســلبی و شــمردن آن اســت.  بیــان 
کلــی غیرثابــت شــده و البتــه همــراه بــا  عــاوه بــر این کــه ســخنان ایشــان حــاوی ادعاهــای 
ــون  ــری همچ ــز فک ک ــا و مرا ــی جریان ه ــه برخ ــبت ب ــر نس ــا تحقی ــی و احیان ــی بی انصاف نوع

فاســفه ی مســلمانان اســت.2

که می گویند: 1. البته چه بسا بتوان از تعبیر »الهیات مسیحی« و نیز ظاهر سخن ایشان 

ــه میــان آمــد. یکــی از  »در یهودیــت چنان کــه در نوشــته های خــود آورده ام تفســیرهای عجیــب و ناپذیرفتنــی از خــدا ب

کــه خداونــد در اثــر خلقــت جهــان و آدمیــان انــرژی خــود را از دســت داده بــود«؛  الهی دانــان یهــودی صریحــًا نوشــت 

که مراد ایشان از متفکرین جهان غرب اعم از فیسلوفان و متکلمان مسیحی است. یافت،  در

2.حسین دورقی.ارشد فلسفه اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی.طلبه ی درس خارج
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محمد سفرکرده 1

ــای  ــام دانش ه ــردن تم ک ــران  ی ــا و کار را ب ــوم  ــتوار در عل ــی اس ــردن بنیان ک ــا  ــرای بن دکارت ب
کــه اندکــی قابلیــت شــک داشــته باشــد  کار هــر معرفتــی  خــود آغــاز می کنــد. و بــرای ایــن 
کــه شــک در آن  ــه عبــارت دیگــر هــر دانشــی  ــار می گــذارد  و باطــل قلمــداد می کنــد ب کن را 
گــر چــه ممکــن اســت در واقــع صحیــح باشــد ولــی دکارت بنــا را بــر غلــط  راه داشــته باشــد 
کــه غیــر قابــل شــک و یقینــی اســت را  بــودن آن می گــذارد  تــا از ایــن طریــق تنهــا دانشــی 

مبنــای تأســیس علــوم خــود قــرار دهــد.
رهــای خــود بــه ســراغ اصــول بنیادینــی مــی رود  که تمــام دانش های   دکارت بــرای بررســی باو
کــه دانش هــای خــود را مبتنــی بــر حــواس  گذشــته او بــر پایــه ی آنهــا بــوده اســت. و از آنجــا 
گاهــی  کــه در حــس خطــا راه دارد و  می دانــد بــه ســراغ معرفت هــای حســی مــی رود . از آنجــا 
داده هــای حســی مــا را بــه اشــتباه می انــدازد. بنابرایــن معرفت هــای حســی یقینــی نیســت 

1. طلبه درس خارج حوزه علمیه قم
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گذاشــته می شــود. کنــار  و قابلیــت شــک دارد بنابرایــن 
کــه حــس بســیار اوقــات ممکــن اســت واقعیــت را بــه درســتی بــه مــا نشــان دهــد.  گرچــه   
ولــی معیــار و مالــک دقیــق و واضحــی در دســت نیســت تــا بتوانیــم دانش هــای حســی 
صحیــح را از غلــط تشــخیص دهیــم. بنابرایــن تمــام داده هــای حســی در معــرض شــک 
ــده  ــت آم ــه دس ــس ب ــه از راه ح ک ــور  ــی ام ــا برخ ــت. ام ــط اس ــل و غل ــس باط ــود پ ــد ب خواه
اســت را نمی تــوان خطــا دانســت. مثــل اینکــه مــن دارم غــذا می خــورم یــا ایــن دســت و 

پــای مــن اســت. 
کــه مــن دســت و پایــی دارم و در حــال خــوردن  هــر چقــدر هــم حــس خطــا کنــد بــاز هــم ایــن 
کار دیگــری هســتم متوجــه خطــای حســی نمی شــود. در مرحلــه بعــد بــرای شــک  غــذا یــا 
کــه خطاپذیــر نیســت دکارت فــرض خــواب را پیــش  در دســته دوم از امــور محســوس 
کاری دیگــری هســتم ولــی  می کشــد. بســیاری اوقــات مــا در حــال خــوردن غــذا یــا انجــام 
کــدام حقیقــت نــدارد یــا ممکــن  یم و می بینیــم هیــچ  بعــدش از خــواب بیــدار می شــو
ببنیــد در حالی کــه  یــدن  را در خــواب در حــال دو نــدارد خــودش  پــا  کــه  فــردی  اســت 

ــدارد.  ــت ن واقعی
ــا  کج ــس از  ــت پ ــترس نیس ــواب در دس ــت از خ ــز واقعی ــرای تمیی ــاری ب ــز معی ــا نی در اینج
ــواب  ــت در خ ــده اس ــت آم ــه دس ــات ب ــا محسوس ــون ب کن ــه تا ک ــه  ــر آنچ ــه االن ه ک ــوم  معل
کــه چــه در خــواب  کــدام واقعیتــی نداشــته باشــد؟ امــا برخــی امــور هســتند  نبــوده و هیــچ 
چــه در بیــداری واقعیــت دارنــد و نمی تــوان آنهــا توهــم دانســت. هــر چقــدر هــم در خــواب 
گــون ببینیــم بــاز هــم در این کــه اینهــا شــکل و رنــگ و اندازه هــای  گونا یــر مختلــف و  تصاو

یــم. دارنــد شــک ندار
کــه بــه نظــر دکارت   امــوری مثــل امتــداد داشــتن مــکان، زمــان و رنــگ از امــوری هســتند 
چــه در خــواب چــه در بیــداری ایــن مفاهیــم صــادق هســتند. از ایــن جــا دکارت اســتنباط 
یاضیــات اســتفاده می شــود همــواره  کــه در هندســه و ر می کنــد مفاهیــم ســاده و بســیطی 
ثابــت هســتند. مــا چــه خــواب باشــیم چــه بیــدار دو بــه عــاوه دو می شــود چهــار، و همــواره 

ثابــت اســت. یــا مجموعــه زوایــای مثلــث در خــواب هــم برابــر بــا دو قائمــه اســت.
 امــور مــادی چــه در خــواب چــه در بیــداری مکان منــد و زمان منــد هســتند. بنابرایــن 
یاضیاتــی و هندســی و مــکان و زمــان توهــم  گــر مــا خــواب باشــیم مفاهیــم ســاده ر حتــی ا
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نیســتند و واقعیــت دارنــد. 
کلــی نیــز شــک می کنــد. و طبــق  در مرحلــه ســوم دکارت حتــی در ایــن امــور بســیط و 

کــرد اینهــا را نیــز غلــط و غیــر واقعــی می دانــد.  کــه در ابتــدا مطــرح  اصلــی 
کــه بســیار قدرتمنــد  در ایــن مرحلــه دکارت فــرض موجــود فریبــکاری را مطــرح می کنــد 
کــدام از  کامــًا تحــت اختیــار خــود دارد و فریفتــه اســت در واقــع هیــچ  اســت و مــا را 
مفاهیــم بســیط و یقینــی قبلــی حقیقــت ندارنــد و تمــام آنهــا ناشــی از افــکار فریبنــده ای 
کــرده اســت و اال هیچ کــدام واقعیــت نــدارد.  کــه ایــن موجــود قدرتمنــد بــه مــا القــاء  اســت 
گونــه ای بــرای  دو بــه عــاوه دو در حقیقــت چهــار نمی شــود، ولــی ایــن موجــود جهــان را بــه 
کــه مــا فکــر می کنیــم دو بــه عــاوه  گونــه ای مــا را آفریــده اســت  کــرده اســت یــا بــه  یــر  مــا تصو
گــزاره، واقعیــت  یــب ایــن موجــود را خورده ایــم و ایــن  دو می شــود چهــار، درحالی کــه فر

نــدارد.
 بنابرایــن ممکــن اســت نــه آســمان و زمینــی باشــد و نــه مــکان و زمانــی و نه حتــی گزاره های 
بــه ظاهــر قطعــی هندســه واقعیــت داشــته باشــد، بلکــه تمــام اینهــا حاصــل توهماتی اســت 
کــرده اســت. بــا ایــن ســه مرحلــه ای  کــه موجــودی بســیار قــوی و فریبــکار وارد ذهــن انســان 
گذشــته خــودش شــک می کنــد و  کــه ذکــر شــد دکارت در همــه دانش هــا و معرفت هــای 

یــران می کنــد.  کــه داشــته اســت را و هــر آنچــه 
کــه آن را پایــه و  کامــًا خالــی می خواهــد بــه دنبــال دانشــی یقینــی بــرود  بنابرایــن بــا ذهنــی 
کامــًا یقینــی از معرفــت  ــا بتوانــد ســاختاری  اســاس تمــام دانش هــای خــود قــرار بدهــد ت
ــرد  ک ــه را طــی  ک ــاره مراحلــی  ــردن دانشــی یقینــی دکارت دوب ک ــرای پیــدا  کنــد. ب را ایجــاد 
کــه هیــچ چیــز یقینــی وجــود نــدارد تــا آن را پایــه معرفــت خــود  بررســی می کنــد و می بینیــد 
کــه شــک کننده ای وجــود دارد و  کــه شــک می کنــد در ایــن  قــرارد دهــد، امــا در هــر چیــز 

کنــد.  ــد شــک  کــه شــک می کنــد نمی توان منــی وجــود دارد 
کــه شــک کننده ای  هــر چنــد موجــودی فریبــکار و بســیار قــوی باشــد نمی توانــد در ایــن 
وجــود دارد دکارت را فریــب دهــد. بنابرایــن بــا بررســی اجمالــی دوبــاره مراحل شــک دکارت 
کنــون  کــه مــن شــک کننده ای وجــود دارد را پیــدا می کنــد. ا اولیــن پایــه دانــش یقینــی خــود 

بــه ســراغ تحلیــل و شــناخت ایــن مــن شــک کننده مــی رود . 
گذشــته مــن خــود را موجــودی دارای دو بعــد بــدن و نفــس  کــه در  دکارت ادامــه می دهــد 
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کــه شــامل دســت ها، بازوهــا و ســایر انــدام می شــود  می دانســتم، بــدن یعنــی جســمی 
کــه دارای  گوشــت و اســتخوان و پوســت اســت و منظــور از جســم چیــزی  و متشــکل از 
شــکل معیــن اســت و فضایــی را اشــغال می کنــد، بــا یکــی از حــواس پنجگانــه قابــل 
کــه طبیعــت جســمانی  لمــس اســت و بــه وســیله محرکــی خارجــی حرکــت می کنــد. چــرا 
کــه در تأمــل اول مطــرح شــد  کنــد. امــا همان طــور  نمی توانــد بــه خــودی خــود حرکــت 
کــرده  ممکــن اســت شــیطانی فریبــکار تمــام ایــن تصــورات از بــدن را در ذهــن مــن ایجــاد 

باشــد و هیچ کــدام واقعــی نباشــد. 
کــه راه مــی رود  غــذا می خــورد  بنابرایــن مــن بــدن نــدارم. بعــد دیگــر مــن، نفــس اســت 
کارهــا راه رفتــن و غــذا خــوردن و هــر امــر حســی  احســاس می کنــد و می اندیشــد از بیــن ایــن 
ــی  ــیدن باق ــا اندیش ــس تنه ــدارم پ ــدن ن ــردم ب ک ــرض  ــن ف ــت و م ــدن اس ــد ب ــری نیازمن دیگ
کــه  یــم  کــه می اندیشــم بنابرایــن تــا اینجــا تنهــا می توانــم بگو می مانــد مــن تــا زمانــی هســتم 

ــد.  ــه می اندیش ک ــتم  ــزی هس ــن چی م
ــن  ــد. م ــا را دارا می باش ــن آنه ــن م ــه ای ک ــت  ــم هس ــر ه ــی دیگ ــیدن صفات ــر از اندیش ــا غی ام
شــک کننده هــم هســتم و ایــن بدیهــی اســت مــن اراده می کنــم و احســاس می کنــم و 
کســی مــرا فریــب داده باشــد و تمــام  گــر در خــواب باشــم یــا  کــه حتــی ا تخیــل می کنــم چــرا 
کــردن و تخیــل  متعلقــات احســاس و تخیــل مــن غیــر واقعــی و توهــم باشــند ولــی احســاس 

ــم. ــه وضــوح و روشــنی درمی یاب کــردن مــن وجــود دارد و اینهــا را ب
کــرده  یافــت  گذشــته از خــود در کــه در  کــه بیــن دو بعــدی   تــا اینجــا دکارت ثابــت می کنــد 
کــردن اســت  کــردن و تخیــل  کــردن احســاس  کــه شــامل اندیشــیدن اراده  ــود بعــد نفــس  ب
ــتم و  ــن هس ــن ذه ــس م ــت. پ ــس اس ــن و نف ــی ذه ــن دکارت ــت م ــت و در حقیق ــی اس واقع
بدنــی دارم. امــا در ادامــه پرسشــی را مطــرح می کنــد تــا ایــن بحــث را بــا دقــت بیشــتری 

کنــد.  پیگیــری 
کــه مــن بــدن خــود و محسوســات را بــا وضــوح  پرســش و شــکی دکارت در این جاســت 
و تمایــز بیشــتری نســبت بــه ذهــن و نفــس درک می کنــم پــس چــرا آنهــا وجــود نداشــته 
باشــند؟ چطــور ممکــن اســت مــن بــا چیــزی غیــر از خــودم مأنوس تــر و آشــناتر باشــم و آن 
گــزاره  کــه نشــان دهــد ایــن  کنم؟بــرای ایــن  را بــا وضــوح بیشــتری نســبت بــه خــودم در درک 
غلــط اســت و انســان بــه خــودش یعنــی ذهــن و نفــس آشــناتر اســت تــا بدنــش مثــال مــوم را 
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یژگی هــای حســی آن را  کــه مــوم چیســت؟ صفــات و و گــر از مــا بپرســند  مطــرح می کنــد. ا
ــدازه و ... توصیــف می کنیــم.  ــو، مــزه، ان مثــل رنــگ، ب

یژگی هــا محســوس آن مثــل شــکل،  کنــار آتــش قــرار دهیــم تمــام و گــر ایــن مــوم را در  حــال ا
کــه از طریــق  یژگی هایــی  انــدازه، رنــگ، طعــم و بــو تغییــر می کنــد. در اینجــا هیچ کــدام از و
ــان  ــن هم ــم ای ــم می کنی ــان حک ــا هم چن ــی م ــد ول ــت نمی مان ــود ثاب ــناخته می ش ــس ش ح

مــوم اســت. 
درحالی کــه تنهــا ســه امــر امتــداد، تغییرپذیــری و حرکت پذیــری در ایــن مــوم ثابــت مانــده 

یافــت نیســت.  کــه هیچ کــدام بــا حــس قابــل در اســت. 
چــرا کــه حــس تنهــا دو حالــت و دو مــکان از ایــن شــیء را دیــده اســت ولــی قابلیــت تغییــر و 
یرســازی  مکان منــدی بی نهایــت حالــت و مــکان را شــامل می شــود بی نهایــت بــا قــوه تصو

و تخیــل بــه دســت نمی آیــد. 
کــه همــان ذهــن و نفــس اســت.  کار چیــز دیگــری در مــن باشــد  پــس ایــن بایــد حاصــل 
کــه  بنابرایــن اینکــه فکــر می کنیــم شــناخت حســی وضــوح و تمایــز دارد اشــتباه اســت چــرا 
کــرد. تمــام  ــوان یــک شــیء خارجــی را درک  ــا شــناخت حســی و قــوه خیــال حتــی نمی ت ب

ــا ذهــن و نفــس صــورت می گیــرد.  ادراک انســان ب
در اینجــا مشــخص می شــود کــه آنچــه کــه ابتــدا از راه حــواس واضــح و متمایــز می دانســتیم 
کــه ایــن تمایــز و وضــوح  آنچنــان هــم واضــح و متمایــز نیســت بلکــه ذهــن و نفــس اســت 
ــوم را بشناســیم  ــه م ک ــا تأمــل در شــناخت مــوم، بیشــتر از آن  ــس ب را نتیجــه می بخشــد. پ
کــه شــناخت مــن از خــودم مقدمــه و  ذهــن و نفــس را شــناختیم و ایــن نشــان می دهــد 

پیش فــرض هــر شــناخت دیگــری اســت. 
گــر وجــود  کــه علــم مــا حتــی نســبت بــه اشــیاء مــادی ا کــرد  بنابرایــن دکارت تــا اینجــا ثابــت 
داشــته باشــند تنهــا از طریــق قــوه فاهمــه اســت و حــس و تخیــل در اینجــا کاری نمی کنند.
ــنده و  ــان اندیش ــزی هم ــر چی ــناخت ه ــل از ش ــه قب ک ــود  ــت می ش ــوح ثاب ــه وض ــن ب  بنابرای

درک کننــده را می شناســیم و هیــچ چیــز بــه انــدازه آن وضــوح و تمایــز نــدارد. 
گــزاره  کــه دکارت پیــدا می کنــد نفــس اندیشــنده اســت. بــا بررســی ایــن  اولیــن پایــه یقینــی 
کــه هــر  یقینــی دکارت دو صفــت وضــوح و تمایــز را در آن پیــدا می کنــد. و نتیجــه می گیــرد 

کــه دارای دو صفــت وضــوح و تمایــز باشــد.  دانشــی زمانــی یقینــی اســت 
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گزاره هایــی را  کــه ممکــن اســت خــدای فریبــکاری باشــد و  امــا بــاز در ایــن شــک می کنــد 
گزاره هــا  کنــم ایــن  گمــان  کــه واقعــی نیســتند بــا وضــوح و تمایــز بــرای مــن نشــان دهــد و مــن 

و مفاهیــم واقعــی هســتند. 
ــه ســراغ اثبــات  کار ببــرد ب ــه  ــن قاعــده را در دانش هــای خــود ب کــه ای ــن  ــن قبــل از ای بنابرای
گــر هســت آیــا فریــب می دهــد یــا  کــه اول ببنیــد آیــا خدایــی هســت یــا نــه؟ و ا خــدا مــی رود  
ــه هیــچ دانشــی دســت  ــوان ب ــدون نفــی خــدای فریبــکار نمی ت ــه ب ک صــادق اســت؟ چــرا 

کــرد.  پیــدا 
بــرای بررســی ایــن مســئله دکارت بــه ســراغ محتــوای ذهــن خــود مــی رود  چــون فعــال چیــز 
دیگــری در دســت نــدارد و می خواهــد ببنیــد می توانــد امــر دیگــری خــارج از خــود را ثابــت 
کلــی محتــوای ذهــن را بــه ســه دســته تقســیم می کنــد: ایده هــا،  کنــد یــا خیــر. بــه طــور 
کــه در ذهــن وجــود دارد و بــه  احساســات و عواطــف، احــکام. ایده هــا تصوراتــی هســتند 

کــذب در آنهــا راه نــدارد.  خــودی خــود قابلیــت صــدق و 
و  یــا غلــط هســتند. عواطــف  گفــت درســت  نمی تــوان  و  در ذهــن هســتند  تصــورات 
احساســات نیــز قابلیــت صــدق و کــذب نــدارد. احکامــی کــه در ذهــن وجــود ندارد نســبت 
کــذب را  کــه می تــوان درســتی و  بــه موضوعــات مختلــف تنهــا چیزهــای ذهنــی هســتند 

کــرد. نســبت بــه آنهــا جــاری 
گــزاره صــادق و  ــا ببنیــد می توانــد  ــه بررســی احــکام می پــردازد ت  بــه همیــن خاطــر دکارت ب
کــه دکارت بــه دنبــال اثبــات چیــزی خــارج  کنــد یــا خیــر. از آنجــا  یقینــی از میــان آنهــا پیــدا 
ــری خــارج از  ینــد ایده هــا منشــأ اث کــه می گو ــه بررســی احکامــی می پــردازد  از خــود اســت ب

ذهــن دارنــد و ایــن ایده هــا بیشــترین شــباهت را بــا آن منشــأ خارجــی دارنــد.
کنــد و ببینیــد  ــودن ایــن دو حکــم را بررســی   بنابرایــن می خواهــد ایــن صحــت و یقینــی ب
رتــًا منشــأ خارجــی داشــته باشــد یــا  کــه ضرو کنــد  آیــا می توانــد در ذهــن خــود ایــده ای پیــدا 
کودکــی  کــه از  خیــر. بــرای بررســی ایده هــا آنهــا را بــه ســه دســته تقســیم می کنــد: ایده هایــی 

در ذهــن انســان بــوده اســت.
کــه منشــأ بیرونــی دارنــد. دکارت  کــه ســاخت ذهــن انســان اســت و ایده هایــی   ایده هایــی 
کــه منشــأ بیرونــی دارنــد ذکــر می کنــد و هــر دو را مــردود  دو دلیــل بــرای وجــود ایده هایــی 

می دانــد. 
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کــه برخــی ایده هــا را ســاخته ی  کــه طبیعــت انســان این گونــه اســت  دلیــل اول ایــن اســت 
امــر خــارج از ذهــن می دانــد. 

کــه پیــش از ایــن  گــر منظــور از طبیعــت انســان عقــل ســلیمی باشــد  یــد ا دکارت می گو
گــر  کــرد امــا ا کــرد می تــوان حکــم آن را قبــول  حقیقــت مــن را بــه روشــنی و وضــوح ثابــت 
گذشــته در مــوارد مختلفــی دچــار اشــتباه  کــه در  طبیعــت انســان صرفــًا یــک میــل باشــد 
از  منظــور  کــه  نیســت  مشــخص  اینجــا  در  کــرد  اعتمــاد  آن  بــه  نمی تــوان  اســت  شــده 

طبیعــت و میــل انســان چیســت پــس ایــن دلیــل قابــل قبــول نیســت. 
کــه انســان می بینیــد در ســاخت ایــن  دلیــل دوم در اثبــات ایده هــای خــارج ایــن اســت 

ایده هــا هیــچ دخالتــی نــدارد. 
ز  کنــد تصوراتــی از درخــت زمیــن آســمان و اشــیاء دیگــر هــر رو کــه انســان اراده  بــدون ایــن 
ــد  ــن ایــن ایده هــا حاصــل تالــش ذهنــی خــود انســان نمی توان وارد ذهــن او می شــود بنابرای
یــر در  کــه بســیاری از اوقــات تصاو باشــد. دکارت ایــن دلیــل را هــم قبــول نمی کنــد چــرا 
کــدام منشــأ خارجــی نــدارد و حاصــل اراده او هــم  ذهــن انســان شــکل می گیــرد، امــا هیــچ 

ــادی را در خــواب می بینیــم. ی کــه خــواب هســتیم و اشــیاء ز نیســت مثــل زمانــی 
کــه در خــواب می بینیــم از عامــل خارجــی در ذهــن نقــش نبســته اســت  یــری   ایــن تصاو

کــه چنیــن خوابــی ببینــد.  ولــی خــود شــخص نیــز اراده نکــرده اســت 
گــر بتــوان  کــرد. و حتــی ا ل نمی تــوان امــری بیــرون از ذهــن را ثابــت  بنابرایــن بــا ایــن اســتدال
یــر ذهنــی مطابــق و یــا شــبیه منشــأ  کــه تصو کجــا معلــوم  کــرد از  وجــود امــر خارجــی را ثابــت 
خارجــی خــود اســت؟ پــس نــه وجــود شــیء خارجــی و نــه شــباهت ایــده بــا آن ثابــت 
می شــود. بــه همیــن دلیــل دکارت ســراغ راه حــل دیگــری مــی رود  و بــه مقایســه ای ایده هــای 

ــا یکدیگــر می پــردازد.  ذهنــی ب
یــر چیــزی هســتند می تــوان آنهــا را در امــری  یــر ذهنــی، تصو کــه ایده هــا و تصاو از آنجــا 
یــر بــودن یکســان  گرچــه تمــام آنهــا در تصو کــرد  کــه بازنمایــی می کننــد بــا یکدیگــر مقایســه 

ــد.  ــد متفاوتن ــی می کنن ــه بازنمای ک ــه  ــا در آنچ ــتند ام هس
واقعیــت  ایــده جواهــر  اعــراض هســتند.  ایــده  برخــی  و  ایــده جواهــر  ایده هــا،  از  برخــی 
بیشــتری از عــوارض را نمایــش می دهــد. و همچنیــن ایــده ای خداونــد واقعیــت بیشــتری 
از ســایر جواهــر بازنمایــی می کنــد. ایده هــا هــر منشــأ داشــته باشــند چــه خــود شــخص و 
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ــد دارای واقعیــت بیشــتری از خــود آنهــا باشــد.  چــه منشــأ خارجــی، علــت آنهــا بای
کــه دارای واقعیــت  در واقــع محــال اســت امــری از عــدم پدیــد بیایــد و همچنیــن چیــزی 
کمتــری دارد صــادر شــده باشــد. ایــن  کــه واقعیــت  بیشــتری اســت محــال اســت از امــری 

مســئله در مــورد هــر چیــزی از جملــه ایده هــا صــادق اســت.
کــدام یــک از آنهــا می توانــد منشــأ  کــه ببنیــد  کنــون دکارت دوبــاره بــه ســراغ ایده هــا مــی رود    ا

درونــی داشــته باشــد و کــدام یک منشــأ خارجــی دارد. 
بــاره  بــاره خــودم، ایده هــای در کــه در ذهــن دارد را بــه ایده هــای در در اینجــا ایده هایــی 
حیوانــات، ایده هــای دربــاره خــدا، ایده هــای دربــاره فرشــتگان، ایده هــای دربــاره اجســام 

بــاره انســان های دیگــر دســته بنــدی می کنــد.  مــادی و ایده هــای در
را  دیگــر  انســان های  و  حیوانــات  فرشــتگان،  بــاره  در ایده هــای  دســته ها  ایــن  بیــن  در 
می تــوان حاصــل امتــزاج و ترکیــب ســه ایــده ای دیگــر دانســت پــس آنهــا منشــأ خارجــی 

کــه ســاخته و پرداختــه ی ذهــن باشــد.  کامــًا امــکان دارد  نمی توانــد داشــته باشــد و 
کامــل و عالــی  یژگــی بســیار  کــدام و امــا در مــورد امــور مــادی و جســمانی، اینهــا نیــز هیــچ 

کــه نتــوان ایجــاد آن را بــه نفــس و ذهــن نســبت داد.  ندارنــد 
کــه در آنهــا باشــد در ذهــن انســان هــم هســت شــکل انــدازه رنــگ بــو طعــم و ...  کمالــی  هــر 
کــه منشــأ خارجــی داشــته باشــد.  همــه را می تــوان ســاخته ذهــن دانســت پــس نیــاز نیســت 

ولــی وقتــی بــه مفهــوم خــدا می رســیم. 
کــه هــر چیــز دیگــری  یعنــی جوهــری نامتناهــی، قائــم بــه ذات، عالــم مطلــق، قــادر مطلــق، 
ــدارد بنابرایــن  یژگی هــا در انســان حضــور ن ــده اســت. می بینیــم هیچ کــدام از ایــن و را آفری

کــه منشــأ و عامــل ایــن نفــس و ذهــن خــود انســان باشــد.  امــکان نــدارد 
کــه ســبب ایجــاد ایــن مفهــوم  ره بایــد موجــودی خــارج از ذهــن انســان باشــد  پــس بالضــرو

در ذهــن انســان شــده اســت. 
کنــم امــا مــن جوهــری  گرچــه مــن جوهــر هســتم و می توانــم مفهــوم جوهــر را ایجــاد  کــه  چــرا 

کنــم.  متناهــی هســتم پــس هرگــز نمی توانــم مفهــوم نامتناهــی را ایجــاد 
کــه تنهــا از طریــق ســلب متناهــی ایجــاد شــده  و ایــن مفهــوم نامتناهــی، مفهومــی نیســت 
باشــد چــرا کــه نامتناهــی بــه وضــوح واقعیــت بیشــتری را همــراه دارد پس نمی توان از ســلب 
کــه واقعیــت بیشــتری را نمایــش می دهــد  کمتــری دارد بــه مفهومــی  کــه واقعیــت  امــری 



115 ل های دکارت در اثبات خود و خدا    شماره: 55-54-53                              استدال

کمــال مطلــق در مــن هســت امــا بــه صــورت  کــه ایــن مفهــوم  گفــت  رســید. همچنیــن نمی تــوان 
بالقــوه بنابرایــن هــر چنــد مــن متوجــه آن نیســتم ولــی ایــن مفهــوم هــم از درون ذهــن ایجــاد شــده 
کمــال مطلــق بالفعــل اســت نــه بالقــوه بنابرایــن ایــن  یــم  کــه از خــدا دار کــه مفهومــی  اســت. چــرا 

کامــل نشــده اســت ایجــاد شــده باشــد. کــه هنــوز  مفهــوم نمی توانــد از نفســی 
کمــاالت را دارد اثبــات می کنــد و ادامــه می دهــد  کــه تمــام   بنابرایــن دکارت وجــود خداونــدی 
کــه فریبــکار  کار نیســت. و از آنجــا  کمــاالت اســت پــس فریــب  کــه او دارای تمــام  کــه از آنجــا 
کنــم دارای  ــز آنهــا را درک  ــه وضــوح و تمای ــر ب گ ــز ا ــه مــن دارم نی ک ــی  ــس ســایر ایده های نیســت پ

کنــم. ــه آنهــا یقیــن  ــم ب واقعیــت خارجــی اســت و می توان
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مهدی گلزاری1
مقدمه

ــا احــکام اخاقــی مطلــق  کــه آی ــا ایــن مســأله   در ارتبــاط ب
ً
اختــاف نظــر اخاقــی معمــوال

کــردن اختــاف  هســتند یــا صرفــًا عقایــدی شــخصی، مطــرح می شــود. عــده ای بــا مطــرح 
گوشــت، مجــازات اعــدام  گســترده در موضوعاتــی نظیــر ســقط جنیــن، خــوردن  نظرهــای 
کــه ایــن نظــرات صرفــًا عقایــدی شــخصی هســتند. ایــن مقالــه بــه دنبــال  و ... معتقدنــد 
رهــای اخاقــی را تضعیــف  کــه اختــاف نظــر اخاقــی چگونــه و تــا چــه حــد باو ایــن اســت 

می کنــد.
 بــرای اغــراض متافیزیکــی 

ً
اســتفاده از اختــاف نظــر در مکتوبــات فرااخاقــی معمــوال

یژگی هــای اخاقــی، یــا نســبیت  بــوده اســت: عــدم وجــود واقعیــات اخاقــی، عــدم وجــود و

1.فارغ التحصیل رشته فلسفه دانشگاه مفید
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اخاقــی  رهــای  باو بــودن  ناممکــن  بــه  اخاقــی،  یژگی هــای  و و  واقعیــات  وجــود 
می انجامــد و برخــی، ماننــد نســبیت واقعیــات اخاقــی چنیــن نتایجــی را در بــر نــدارد.
نــوع  ایــن  اســت.  شــده  نیــز  معرفت شــناختی  اســتفاده های  نظــر  اختــاف  از  امــا 
یژگی هــا یــا واقعیــات اخاقــی، بــه دنبــال انــکار  ل ها، بــه جــای پرداختــن بــه و اســتدال
کــه چالش هــای معرفت شــناختی  معرفــت اخاقــی هســتند. در ادامــه نشــان خواهیــم داد 
ــه  اختــاف نظــر بیــش از چالش هــای وجودشــناختی آن اســت. هــدف مــن در ایــن مقال
رهــای اخاقــی مــورد مناقشــه مــا  کــه باو لی معرفت شــناختی اســت  ســامان دادن اســتدال

را دچــار مشــکل می کنــد.

•استدالل های متافیزیکی
ــه  ل نســبیت« جــی. ال. مکــی اســت. ب ل های متافیزیکــی »اســتدال یکــی از اســتدال
رهــای اخاقــی درجــه اول« مــا موجــب می شــود  گفتــه او »تفاوت هــای شــدید میــان باو
گرچــه دقیقــًا مــراد او از عینیــت روشــن نیســت، امــا  کنیــم.  در »عینیــت ارزش هــا« شــک 
یژگی هــای  کــه مفــاد آنهــا وجــود و کــه تمــام ادعاهایــی  بــه نظــر می رســد مــراد او ایــن اســت 
اخاقــی اســت کاذب هســتند. بنابرایــن گــزاره »چیــزی نادرســت اســت« کاذب، اما گزاره 
یژگــی درســتی  گــزاره دوم بــر وجــود و یــرا  »چیــزی اخاقــًا نادرســت نیســت« صــادق اســت، ز
گــزاره »علــی جادوگــر نیســت« صــادق اســت  کــه  لــت نــدارد. )همان طــور  یــا نادرســتی دال

یژگــی جادوگــری وجــود نــدارد(. یــرا اصــًا و کاذب، ز گــزاره »علــی جادوگــر اســت«  ولــی 
ر مکــی نمی تــوان در اختــاف نظرهــای علمــی نیــز چنیــن نتیجــه ای  البتــه بــه بــاو
کافــی  ــرای اختــاف نظرهــای علمــی فقــدان شــواهد  ــه نظــر او بهتریــن تبییــن ب گرفــت. ب
بــرای دانشــمندان اســت، امــا بهتریــن تبییــن اختــاف نظــر اخاقــی »ســبک زندگــی 
ــراد  ردن برعکــس اســت: »اف ر او در اخــاق نحــوه دلیــل آو ــاو ــه ب ــراد« اســت. ب متفــاوت اف
یــرا زندگــی تک زوجــی را برگزیده انــد، نــه اینکــه  بــه اخاقــی بــودن تک همســری معتقدنــد ز

وارد زندگــی تک همســرانه بشــوند بــه دلیــل اینکــه آن را اخاقــی می داننــد.«
کــه نتیجه گیــری  ل مکــی وجــود دارد ایــن اســت  بــاره اســتدال کــه در اولیــن نکتــه ای 
کــه مقدمــات او اجــازه می دهنــد. از اینکــه اختــاف نظــر  او بیــش از آن حــدی اســت 
یــد  گرفــت؛ بگذار ناشــی از ســبک زندگــی اســت نمی تــوان عــدم وجــود عینیــت را نتیجــه 
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یــکا بــه تئــوری  کــه در ســال 2005 دربــاره اعتقــاد مــردم امر مثالــی بزنیــم، یــک نظرســنجی 
کــه انســان مســتقیمًا توســط خــدا  گرفــت، 64 درصــد افــراد معتقــد بودنــد  تکامــل صــورت 
گونه هــای دیگــر  کــه انســان ها تکامل یافتــه  خلــق شــده اســت، و 30 درصــد معتقــد بودنــد 
هســتند. افــراد معتقــد بــه خلقــت عمومــًا اهــل جنــوب، جمهوری خــواه، متدیــن و فاقــد 
تحصیــات تکمیلــی بودنــد؛ و افــراد معتقــد بــه تکامــل عمومــًا اهــل شــمال و غــرب، 
دموکــرات و دارای تحصیــات تکمیلــی. ایــن اختــاف نظــر عمیقــًا ناشــی از ســبک 
کــه دربــاره منشــأ  گرفــت  زندگــی ایــن افــراد بــود. امــا از ایــن اختــاف نظــر نمی تــوان نتیجــه 
وجــود انســان هیــچ حقیقــت مطلقــی وجــود نــدارد، و همین طــور اختــاف نظرهــای دینــی 
ل هایی  ل های متافیزیکــی اختــاف نظــر اســتدال کــه اســتدال و... مشــکل دوم ایــن اســت 
از نــوع اســتنتاج از طریــق بهتریــن تبییــن هســتند؛ یعنــی بهتریــن تبییــن اختــاف نظــر 
ــودن آنهــا و ...  ــراز عاطفــه ب ــا اب ــا نســبیت آنهــا، ی را عــدم عینیــت ارزش هــای اخاقــی، ی
می داننــد. امــا ایــن بهتــر بــودن نیــاز بــه دلیــل دارد. تبیین هــای رقیــب بســیاری وجــود دارد 
یژگی هــای اســتنتاج بــر اســاس بهتریــن تبییــن اســت[ آنهــا  کــه ســاده ترین ]ســادگی از و
کــه مســائل اخاقــی مســائلی دشــوارند و برخــی از مــا در آنهــا خطــا می کنیــم. ایــن اســت 

•استدالل های معرفت شناختی
ید:  کتاب روش های اخاق می گو یک در  هنری سیجو

رهــای  ــا باو رهــای مــن، چــه بدیهــی و چــه اســتنتاجی، در تعــارض مســتقیم ب گــر باو ا
کــه ثابــت  یــم  گــر دلیلــی ندار کــرده باشــیم، و ا گرفــت، بایــد یکــی از مــا اشــتباه  دیگــران قــرار 

کنیــم. ر خــود را تعلیــق  کــرده اســت، بایــد بــاو کنــد طــرف مقابــل اشــتباه 
جدلــی  می کنــد  رده  بــرآو را  یک  ســیجو شــرایط  کــه  ری  بــاو قــراردادی  طــور  بــه  مــا 
کســی مخالــف آن باشــد و شــما دلیلــی بــر  گــر:  ر p جدلــی اســت ا می نامیــم. یعنــی بــاو
یک چنیــن  ر ســیجو یــد. بــه بــاو اینکــه موضــع او در برابــر موضــع شــما خطــا باشــد ندار
ــر  گ ــه: »ا ک ــد  ــول باش ــز معق ــا نی ــن ادع ــد ای ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــی باش ــد یقین ری نمی توان ــاو ب

کســی بــه p جدلــی باشــد، آن فــرد بــه p علــم نــدارد.« ر  بــاو
ل معرفت شناختی را بدین نحو صورت بندی کرد: طبق این مقدمات می توان استدال

رهای اخاقی مورد بحث ما جدلی هستند؛ مقدمه 1: باو
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رهای جدلی به معرفت منجر نمی شوند، مقدمه 2: باو
رهای اخاقی مورد بحث ما به معرفت منجر نمی شوند. نتیجه: بنابراین باو

ــه  ک ــتند  ــردی هس ب کار ــاق  ــی در اخ رهای ــث، باو ــورد بح ــی م ــای اخاق ره ــراد از باو م
رهایــی نظیــر ســقط جنیــن، مجــازات  ــر ســر آنهــا اختــاف نظــر اساســی وجــود دارد، باو ب
ــراد بســیار فقیــر و .... در  ــه اف کــردن ب کمــک  ــات، وظیفــه  گوشــت حیوان اعــدام، خــوردن 

ــم. ــرح می کن ــوق مط ل ف ــتدال ــاره اس ــی را درب ــه نکات ادام
ل ناظــر بــه  کــه ایــن اســتدال ل وجــود دارد ایــن اســت  کــه دربــاره ایــن اســتدال نکتــه اولــی 
ــه  ــه معرفــت ب ــا واقعیــات اخاقــی نیســت بلکــه ناظــر ب یژگی هــا ی وضعیــت متافیزیکــی و
کــه جــواب صحیــح بــرای ایــن مســائل  این هــا اســت. بــه تعبیــر دیگــر مســأله ایــن نیســت 

وجــود دارد یــا نــه، بلکــه مســأله دسترســی مــا بــه پاســخ ایــن مســائل اســت. 
ــا  ــی م ــای اخاق ره ــه باو ک ــت  ــن اس ــر ای ــًا دال ب ــه صرف ــه نتیج ک ــت  ــن اس ــه دوم ای نکت
ــه خــودی خــود  ــن ب ــا ای ــه معرفــت منجــر نمی شــوند، ام ــاره موضوعــات مــورد بحــث ب درب
ل  گرچــه برخــی اســتدال کنیــم.  رهــای خــود را تعلیــق  کــه مــا بایــد باو بــه ایــن معنــا نیســت 
ر خــود را تــا دســتیابی بــه قرائیــن لــه یــا علیــه تعلیــق  یــم بایــد بــاو گــر بــه p علــم ندار کرده انــد ا

کنیــم. 
ــق  ل متافیزیکــی اختــاف نظــر، اســتنتاج از طری کــه اســتدال ــن اســت  نکتــه ســوم ای
ل معرفت شــناختی حاضــر اســتنتاجی قیاســی اســت.  ــود، امــا اســتدال بهتریــن تبییــن ب
ــه اینکــه از بیــن رفتــن  ــًا اختــاف نظــر موجــب از بیــن رفتــن علــم می شــود ن رت یعنــی ضرو
ل از اشــکال اول، یعنــی  علــم بهتریــن تبییــن اختــاف نظــر باشــد. همچنیــن ایــن اســتدال

ل متافیزیکــی در امــان اســت. ــر اســتدال اشــکال تعمیــم شــتاب زده، ب

•آیا این استدالل ]معرفت شناختی[ تعمیم شتاب زده است؟
ــه  ل مکــی دارای تعمیــم شــتاب زده اســت. ب کــه اســتدال ــم  در بخــش اول نشــان دادی
کــه در اختــاف نظــر دربــاره نحــوه بــه وجــود آمــدن انســان نشــان  تعبیــر دیگــر، همان طــور 
کــه اختــاف نظــر ناشــی از ســبک زندگــی افــراد اســت  دادیــم، نمی توانیــم در تمــام مــواردی 
ل معرفت شــناختی  ــا اســتدال ــا آنهــا باشــیم. امــا آی منکــر وجــود حقایــق خارجــی مرتبــط ب

نیــز ایــن مشــکل را دارد؟
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ل معرفت شــناختی نیــز دچــار ایــن مشــکل اســت؛  یــد اســتدال ممکــن اســت کســی بگو
راهــی را مطــرح کــرده اســت: ل مشــابهی چنیــن دو راس شــیفر-الندا در پاســخ بــه اســتدال

رهــای خــود را در  ــا موجــب می شــود باو ــراد باهــوش و ســازگار ی اختــاف نظــر میــان اف
گــر موجــب تعلیــق بشــود،  کننــد یــا موجــب نمی شــود. ا موضــوع محــل بحــث تعلیــق 
کنیــم، حتــی  رهــای خــود را در تمــام موضوعــات فلســفی تعلیــق  بنابرایــن مــا بایــد تمــام باو
رهایــی نظیــر وجــود جهــان خــارج یــا اذهــان دیگــر یــا خلقــت زمیــن در یــک ثانیــه قبــل؛  باو
یــرا تمــام این هــا در طــی چنــد صــد ســال میــان افــراد باهــوش و ســازگار محــل اختــاف  ز

بــوده اســت. 
رهــای خــود حتــی بــا وجــود  گــر موجــب نشــود، بنابرایــن مــا در تمــام باو در مقابــل ا

موجهیــم. نظــر  اختــاف 
طبــق ایــن نظــر وضعیــت معرفتــی گزاره هــای اخاقــی مــورد بحــث، نظیر وضــع معرفتی 
گــر هنــگام  گزاره هــای ناظــر بــه جهــان خــارج یــا وجــود اذهــان دیگــر اســت. بــه تعبیــر دیگــر ا
رهــا را نیــز تعلیــق  رهــای اخاقــی آنهــا را تعلیــق می کنیــم بایــد ایــن باو اختــاف نظــر در باو
کنیــم.  رهــای اخاقــی را نیــز نبایــد تعلیــق  کنیــم، امــا چــون این هــا را تعلیــق نمی کنیــم باو
ر همســان نباشــند. اختــاف نظــر در وجــود جهــان خــارج  امــا بــه نظــر می رســد ایــن دو بــاو
بــاره درســتی مجــازات اعــدام اســت. بنابرایــن بــه نظــر  کمتــر از اختــاف نظــر در بســیار 
می رســد نــوع تقســیم تعــداد افــراد موافــق و مخالــف ]کــه البتــه هــر دو باهــوش و ســازگارند[ 
در چالــش بــودن اختــاف نظــر مدخلیــت دارنــد. صــرف اینکــه یــک نفــر مخالــف اســت 
رمــان شــود.  کشــیدن مــا از باو کنیــم نمی توانــد موجــب دســت  و مــا نمی توانیــم او را قانــع 
یــد و هــر دوی شــما اهــل  گــر شــما و علــی بــر ســر ســاعت حرکــت قطــار اختــاف دار مثــًا ا
ــه علــم نمی شــود و جدلــی محســوب  ر شــما منجــر ب ــاو دقــت هســتید، در ایــن صــورت ب
ر جدلــی نیســت  ــاو ــا شــما هــم رأی باشــند دیگــر ایــن ب گــر ده نفــر مســتقًا ب می شــود. امــا ا

ر علــی را خطــا بدانیــد. کــه بــاو گــر علــی بــا آن مخالــف باشــد، و شــما موجهیــد  حتــی ا

•جست وجوی خبرگی )تخصص( اخالقی
کــه چــه چیــزی موجــب جدلــی شــدن  یــم  در ایــن قســمت بــه ایــن مســأله می پرداز
ر  کــه صــرف مخالفــت افــرادی بــا یــک بــاو گفتیــم  رهــای اخاقــی می شــود. ســابقًا  باو



سال شانزدهم                               اختالف نظر اخالقی و تخصص اخالقی                                                                                              فرا اخالق122

موجــب جدلــی شــدن آن نمی شــود. گفتیــم کــه بســیاری از افــراد بــا تئوری تکامــل مخالف 
ر  ــاو کــه معتقدیــن بــه تکامــل توجیــه ب هســتند امــا مخالفــت آنــان موجــب ایــن نمی شــود 
ر در میــان  کــه ایــن بــاو خــود بــه آن را از دســت بدهنــد. نکتــه شــایان توجــه ایــن اســت 
یست شناســی متخصص انــد مــورد بحــث و نــزاع نیســت. بنابرایــن  کــه مثــًا در ز کســانی 
یست شناســی آشــنا نیســتند، بــه دلیــل وجــود اجمــاع یــا شــبه اجماع  کــه بــا ز حتــی کســانی 

ــه آن موجــه هســتند. ــه تکامــل، در اعتقــاد ب ی ــودن نظر ــر موجــه ب یست شناســی ب در ز
گــر جــواب مثبــت اســت  رهــای اخاقــی نیــز تخصــص امــکان دارد؟ و ا ــا در باو امــا آی
یــم  بپذیر مــا  کنیــد  فــرض  دهیــم؟  تشــخیص  بایــد  چگونــه  را  اخــاق  متخصصــان 
یــم، تشــخیص متخصــص  متخصصــان اخاقــی واقعــًا وجــود دارنــد و از ســؤال اول بگذر
کــه دربــاره اختــاف  اخاقــی چگونــه ممکــن اســت؟ بیشــتر مکتوبــات معرفت شناســی 
رهــای مــا  کــه در برابــر »همتــای معرفتــی« باو نظــر نگاشــته شــده اســت، بــه ایــن پرداخته انــد 
چــه وضعــی پیــدا می کننــد. امــا در زندگــی واقعــی، ســطح تخصــص افــراد بــر آنهــا برچســب 
کــه در برخــی امــور مــا معیارهایــی بــرای تشــخیص  نشــده اســت. البتــه روشــن اســت 
یــم، ماننــد رجــوع مثــًا مــردم بــه یــک پزشــک و دیــدن اینکــه او مــردم  کســی دار تخصــص 
ــت از  ــناس درس ــک هواش ــای ی ــم پیش بینی ه ــررًا می بینی ــی مک ــا وقت ــد. ی ــان می کن را درم
ــرای مــا محــرز می شــود. در برخــی امــور دیگــر توصیــه ســایر  آب در می آینــد تخصــص او ب
متخصصــان تخصــص فــردی را بــرای مــا محــرز می کنــد، مثــًا همــه فیزیکــدان قبــول 

کــه انیشــتین فیزیکــدان متخصصــی اســت.  ــد  دارن
یــا  کادمیــک  بــرای تشــخیص تخصــص اخاقــی داشــتن مــدارک معتبــر آ یــک راه 
ــدارد؛  ــده ن ــه نظــر می رســد ایــن راه حــل نیــز فای ــه اخــاق اســت. امــا ب اشــتغال حرفــه ای ب
کــرده بیشــتر از افــراد عــادی از  کار  بــردی  کار کــه در اخــاق  کــه فــردی  ایــن درســت اســت 
گاه اســت، امــا اعتقــادات او ناشــی از اجمــاع یــا شــبه اجماع  ل های اخاقــی آ اســتدال
کــه بــه نظــر می رســد اجماعــی وجــود داشــته  متخصصیــن نیســت. حتــی در مــواردی 
کشــته شــدن بدتــر از قتــل نیســت، بــه دلیــل عــدم وجــود مبانــی  باشــد، ماننــد اجــازه 
متافیزیکــی کافــی بــرای اهمیــت اخاقــی ایــن تمایــز، معلــوم نیســت اعتقــاد افــراد معمولی 
مخالــف بــه آن الزم باشــد. همچنیــن در اخــاق، برخــاف بســیاری از تخصص هــا، 
معتَمــد بــودن حکــم اخاقــی لزومــًا نتیجــه تخصــص افــراد نیســت. مثــًا بــرای تشــخیص 
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اینکــه کســی معمــار خوبــی اســت یــا نــه می تــوان بــه میــزان تحصیــات او نــگاه کــرد، امــا در 
ر اخاقــی،  گفتــه شــود آمــوزش مناســب بــرای معتقــد شــدن بــه بــاو اخــاق ممکــن اســت 
رش فضائــل درونــی اســت.  ل ها، پــرو ره هــای اخــاق و بررســی اســتدال بجــای گذرانــدن دو
ــه  ــج دادن ب ــی رن ــدم روای ــا ع ــی ی ــرای روای ــوزش ب ــن آم ــود بهتری ــه ش گفت ــت  ــن اس ــا ممک ی

ــا وجــود شــرایط دیگــر، مشــاهده حضــوری رنــج آنهاســت.  حیوانــات، ب
رهــای اخاقــی مــورد بحــث در میــان  ــه نظــر می رســد بســیاری از باو خاصــه اینکــه ب
یــرا اجماعــی در میــان متخصصــان نیــز بــه نفــع یــک طــرف  مــردم عــادی جدلــی باشــد. ز

رهــای اخاقــی در میــان آنهــا نیــز مــورد بحــث اســت. وجــود نــدارد و باو

•باور اخالقی و مورد سبز منحصر به فرد
بــه نظــر می رســد اختــاف نظــر اخاقــی، در جهاتــی، مشــابه تنــوع نظــرات دربــاره ســایه 
ســبز منحصــر بــه فــرد باشــد. ایــن ســایه ســبز نــه متمایــل بــه رنــگ آبــی اســت و نــه متمایــل بــه 
کــدام  کــه دارای بینایــی نرمالــی بودنــد، پرســیده شــد  رنــگ زرد. وقتــی از افــراد مختلــف، 
کردنــد. اینکــه افــراد یکســان –  ســایه ســبز خــاص اســت، رنگ هــای متفاوتــی را انتخــاب 
کــه  یعنــی دارای قــوه بینایــی یکســان – بــه احــکام متفاوتــی می رســند نشــانگر ایــن اســت 

یژگــی مربــوط تجهیــز نشــده اند.  آنهــا بــرای تعییــن وجــود یــا عــدم وجــود و
ر اخاقــی تفاوت هایــی وجــود  گفتــه شــده اســت میــان تشــخیص رنــگ و داشــتن بــاو
کــرد. مــن دو نمونــه از ایــن عــدم تشــابه ها را  دارد و نمی تــوان ایــن دو را بــه یکدیگــر تشــبیه 
ــر  ــه تعبی ــد. ب ــا بوده ان ــه و تنه ــگ ایزول ــخیص رن ــراد در تش ــد اف گفته ان ــی  ــم. برخ ــر می کن ذک
دیگــر آنهــا در تشــخیص رنــگ از یکدیگــر متأثــر نبوده انــد و همیــن موجــب می شــود میــزان 
رهــای اخاقــی افــراد بســیار از  رهــای اخاقــی باشــد. در باو کیت در آنجــا بیشــتر از باو شــکا
یکدیگــر یــا مرجــع واحــدی متأثرنــد. مثــًا وقتــی می دانیــم مخالفیــن مــا متأثــر از مذهــب یــا 
یــرا  ر مــا را جدلــی نکنــد، ز کــه اختــاف نظــر بــاو مرشــد خــود هســتند ایــن موجــب می شــود 

کــم می کنــد. ر را  زن معرفتــی بــاو ایــن شــرایط و
ــل  رهــای اخاقــی مقاب ــر فــرض پذیــرش اینکــه باو کــه ب مشــکل ایــن نکتــه ایــن اســت 
کــم می کنــد امــا هــر  ر را  زن معرفتــی بــاو متأثــر از یکدیگــر یــا مرجــع واحــد اســت و ایــن و
ر افــراد موافــق نیــز قابــل اجــرا  ر مقابــل می کنیــم، بــر بــاو کــه بــرای افــراد دارای بــاو تبیینــی 
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ر افــراد موافــق  کــه چــرا بــاو کنیــم  ر افــراد مخالــف مشــکلی دارد، بایــد اثبــات  گــر بــاو اســت. ا
ــدارد.  ایــن مشــکل را ن

رهــای اخاقــی مطــرح  ــه باو کــه میــان تشــخیص رنــگ و اعتقــاد ب عــدم تشــابه دومــی 
کــه دربــاره رنــگ وجــود دارد اســتنتاجی نیســتند و  رهایــی  کــه باو شــده اســت ایــن اســت 
یم.  ــو ــل می ش ــل متوس ــه دلی ــی ب ــای اخاق ــاف نظره ــًا در اخت ــا نوع ــا م ــطه اند، ام بی واس
ل می کند  مثــًا فــرض کنیــد مــن بــا علــی دربــاره ســقط جنین اختــاف نظــر دارم او اســتدال
لی اقامــه  جنیــن حــق حیــات دارد لــذا ســقط او قتــل محســوب می شــود، امــا مــن اســتدال
کــه ســقط  گــر جنیــن حــق حیــات داشــته باشــد نتیجــه آن ایــن نیســت  کــه حتــی ا می کنــم 
کنــم و  ل ســخن علــی را رد  ــا اســتدال کــه می توانــم ب او قتــل محســوب شــود. مــن می بینــم 
رهــای مــورد بحــث بیشــتر  لی نبــودن باو ر مــن را جدلــی نمی کنــد. اســتدال مخالفــت او بــاو

ل پذیرند. کــه اســتدال رهایــی  ــا باو رهــا می شــود ت موجــب شــک در آن باو
ل را ذکــر کنــد که   در تشــخیص رنــگ نیــز هــر طــرف می توانــد دســت کــم ایــن اســتدال

ً
اوال

ل های مناســبی  ســایه بــرای مــن این گونــه ظاهــر می شــود؛ ثانیــًا وقتــی هــر دو طــرف اســتدال
ــد را  ل ب ــتدال ــد، اس ــل نمی یاب کانه تقلی ــکا ــش ش ــد چال ــه می کنن ــود اقام ــای خ ــرای مدع ب
ــی  کنیــد در بحث هــای اخاق کنــد. همچنیــن توجــه  ــد اقامــه  کــه هــر طرفــی می توان هــم 
ل های  کــه وارد مباحثــه می شــوند بــه خوبــی از اســتدال کــه دو طرفــی  فــرض ایــن اســت 
گــر یــک طــرف خیــال می کنــد طــرف مقابــل در حــال مغالطــه  یکدیگــر خبــر دارنــد بنابرایــن ا

اســت، طــرف مقابــل نیــز همیــن فکــر را راجــع بــه او می کنــد. 
رهــای اخاقــی را بــه مــورد رنــگ ســبز منحصــر به فــرد نزدیــک  کــه باو نکتــه دیگــری 
رهــای اخاقــی مربــوط بــه  کــه بســیاری از اوقــات اختــاف نظــر در باو می کنــد ایــن اســت 
لی نمی رســند. یعنی افــراد مقدماتــی را شــهود می کنند  مقدماتــی اســت کــه بــه نظــر اســتدال

ــر دیگــری ترجیــح داد.  ــوان ب کــه دیگــری نمی کنــد، و متأســفانه هیــچ شــهودی را نمی ت
رزی مــا را توجیــه  ل و کــه اســتدال یــم  بــه هــر حــال بــه نظــر می رســد مــا بــه اصولــی نیــاز دار

کــه اخیــرًا در ایــن جهــت شــده اشــاراتی می کنــم. کنــد. در بخــش بعــد بــه تاش هایــی 

•پیشنهاد الگا
کــه در  کــرده  یــه ای دفــاع  آدام الــگا در مقالــه اخیــر خــود »تأمــل و اختــاف نظــر« از نظر
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زن دهــی برابــر« معــروف اســت. طبــق ایــن دیــدگاه  مکتوبــات معرفت شناســی بــه »دیــدگاه و
زن برابــر و یکســانی بدهــد. از نظــر الــگا همتایــی  ری همتــای معرفتــی خــود و فــرد بایــد بــه داو
ل، در یــک  معرفتــی یعنــی احتمــال رســیدن دو فــرد بــه پاســخ صحیــح، پیــش از اســتدال
کنــم  ل بالفعــل، پیشــبینی  گــر مــن، پیــش از اســتدال مســأله خــاص یکســان باشــد. مثــًا ا
یاضــی بــه جــواب صحیــح می رســیم، مــن شــما  مــن و شــما در حــل یــک مســأله خــاص ر
کــه  گــر مــن و شــما،  کــرده ام. طبــق ایــن دیــدگاه حــال ا را همتــای معرفتــی خــود محســوب 
احتمــال برابــری بــرای رســیدن بــه جــواب درســت هــر دو مــی دادم، بــه نتایــج متفاوتــی 
زن دهــی برابــر  کنیــم. بــه نظــر می رســد دیــدگاه و رهــای خــود را تعلیــق  رســیدیم بایــد باو
یــادی وجــود  یــرا مســائل مــورد اختــاف ز کانه افراطــی را در بــر داشــته باشــد، ز نتایــج شــکا
ــن  ــگا مدعــی می شــود ای ــه هــر حــال ال کنیــم. ب ــه آنهــا را تعلیــق  ر خــود ب ــاو ــد ب کــه بای دارد 
کــه نشــان دهــد دایــره  کلــی او ایــن اســت  گســترده خــاف شــهود اســت. راهبــرد  تعلیــق 
کــه در مســائل اساســی مرتبــط بــه مســأله  کســانی می شــود  همتــای معرفتــی فقــط شــامل 

محــل بحــث بــا فــرد اتفــاق نظــر داشــته باشــند. 
ــائل  ــاره مس ــا درب ــد، ام ــر دارن ــاف نظ ــن اخت ــقط جنی ــاره س ــر درب ــی دو نف ــن وقت بنابرای
کــه قــرار  مربــوط بــه آن )مســائلی نظیــر روح دار بــودن انســان، جــواز امتنــاع از درمــان افــرادی 
اســت بــه زودی بمیرنــد، معنــای حــق و ... ( اتفــاق نظــر ندارنــد، ایــن دو همتــای معرفتــی 

محســوب نمی شــوند. 
ــر  کــه شــما دلیلــی ب ــکار شــود  کســی ان ــه توســط  ک ــی اســت  ــی جدل ر زمان ــاو ــاره، ب دوب
یــد. امــا تحــت چــه شــرایطی مــا  اینکــه او بیشــتر از شــما در موقعیــت خطــا اســت ندار
کــه  یــم؟ زمانــی  ــر اینکــه طــرف مقابــل بیشــتر از مــا در موقعیــت خطــا اســت ندار دلیلــی ب
ل بــه نفــع موضــوع مــورد بحــث احتمــال می دهیــم فــرد مقابــل نیــز بــه  پیــش از اســتدال
کــه مــا فکــر  ر الــگا کمتــر از آن هســتند  جــواب صحیــح برســد. امــا همتایــان معرفتــی بــه بــاو
یــم خــارج از  کــه دائمــًا بــر ســر مســائل مختلــف بــا آنهــا اختــاف دار یــرا افــرادی  می کنیــم، ز

ــره همتــای معرفتــی هســتند.  دای
ر از شــخص  ر از شــخص الــف را بــا یــک بــاو ممکــن اســت گفتــه شــود مــا نبایــد یــک بــاو
رهــای شــخص الــف را بــا شــخص ب بســنجیم.  ب بســنجیم، بلکــه بایــد مجموعــه باو
ــت.  کاتی اس ــترا ــه و اش ــد زمین ــادار نیازمن ــات معن ــام اختاف ــه تم ک ــد  ــخ می ده ــگا پاس ال
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کــه شــخص ب  ر  کنــد دیگــر حتــی ایــن بــاو رهایــش را تعلیــق  گــر شــخص الــف تمــام باو ا
بــزرگ خــود  ری دربــاره پدر همتــای معرفتــی مــن اســت را نخواهــد داشــت. شــما هیــچ بــاو

کنیــد.  گــزاره »زمیــن وجــود دارد« را تعلیــق  ر بــه  گــر بــاو یــد، ا ندار
کــه میــزان اشــتراک نظــر و اختــاف  البتــه ایــن دشــواری در پیشــنهاد الــگا وجــود دارد 
نظــر چقــدر بایــد باشــد. ممکــن اســت یــک محافظــه کار جمهوری خــواه بــا یــک دموکــرات 
آنهــا  میــان  وجــود  ایــن  بــا  امــا  باشــند،  داشــته  اختــاف  جنیــن  ســقط  ســر  بــر  لیبــرال 
یــادی وجــود دارد، آیــا ایــن دو همتــای معرفتــی محســوب می شــوند؟ لــذا ایــن  اشــتراکات ز

کــرد. ــه تعییــن  ــد چگون کــه میــزان اشــتراک نظــر را بای ــد  ســؤال باقــی می مان

نتیجه گیری مترجم
کــه نشــان دهــد توجیــه  گفــت ایــن مقالــه در صــدد ایــن بــود  بــه طــور خاصــه می تــوان 
ل او نیــز تکیــه بــر اختــاف افــراد  رهــای اخاقــی وجــود نــدارد. عمــده اســتدال معرفتــی در باو

رهــای اخاقــی اســت.  متخصــص در بســیاری از باو
ــان  ــان آن ــت در می ــه حال ــن س ــی از ای ــتند یک ــاد هس ــای متض ره ــه دارای باو ک ــرادی  اف

ــت: ــور اس متص
رهــای آنــان مســتقل از یکدیگــر بــه دســت آمــده و آنهــا از یکدیگــر خبــر ندارنــد یــا  باو
ر خــود  بــه شــواهد یکدیگــر دسترســی ندارنــد بــه نظــر می رســد در ایــن حالــت افــراد در بــاو

موجــه هســتند. 
افــراد بــه شــواهد یکدیگــر دسترســی دارنــد و یــک طــرف بــه جهــت معرفتــی قوی تــر 
ر خــود موجــه اســت و طــرف ضعیف تــر  اســت. در ایــن صــورت طــرف قوی تــر در بــاو

ناموجــه.
ــری معرفتــی  ــر دیگــری برت ــد ولــی هیــچ یــک ب ــه شــواهد یکدیگــر دسترســی دارن افــراد ب

ــد. ــر دو ناموجه ان ــورت ه ــن ص ــد. در ای ین ــی می گو ــای معرفت ــا همت ــه آنه ــه ب ک ــدارد  ن
کــه دو طــرف بــه منابــع و  بــه نظــر می رســد همتــای معرفتــی زمانــی حاصــل می شــود 
شــواهد یکدیگــر دسترســی دارنــد، هــر دو نیــز بــه جهــت قــوای ذهنــی نرمــال و بــه یــک انــدازه 

متخصــص هســتند، امــا بــا وجــود ایــن بــه نتایــج متفاوتــی می رســند. 
رهــای مــا جــاری  کــه ایــن مســأله در بســیاری از باو نکتــه شــایان توجــه ایــن اســت 
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اســت، مثــًا متدینــان بــه ادیــان مختلــف بــه منابــع یکدیگــر دسترســی دارنــد بــا وجــود ایــن 
ر در ایــن مــوارد قــدری عجیــب اســت و بــه نظــر  بــه نتایــج متفاوتــی می رســند. تعلیــق بــاو

ــراد اســت.  مــن درخواســت ســنگینی از اف
رهــای  رهــای نظــری معنــادار اســت امــا در باو کــه تعلیــق در باو نکتــه دیگــر ایــن اســت 
کاری را انجــام  عملــی تعلیــق چــه معنایــی دارد؟ باالخــره در مقــام عمــل فــرد بایــد چــه 
کلــی ایــن بحــث بــه نظــر بحــث مهمــی اســت و تأمــات و مطالعــات  دهــد؟ بــه طــور 

می طلبــد. بســیاری 





انعکاِس تاریِخ پایه در آئینۀ میرزا

عبانی1
ُ
امیررضا ث

واقعیت هــای  زمیــِن  مّســاحِی  یــخ،  »تار اســت:  رده  آو طباطبایــی  دکترجــواد  چنان کــه 
ــه مــواد  ــد ب ــی نمی توان گفــت، ایران ــوان  ــان زمــان اســت«، ]2[ می ت ی حیــاِت انســانی در جر
یــت«  کنــد و »هو کبــود« ایــران شناســی نظــر  یــخ اندیشــۀ خــود از پشــت »شیشــۀ  یــخ و تار تار
کــه احمــد فردیــد بــه مناســبتی و از  یابــد. چنــان  گاهــی انســان غربــی در خــود را از مجــرای آ
یــخ غربــی« بایــد بدانیــم، قولــی  یــخ خــود را ذیــل تار دیــدگاه متفاوتــی می گفــت، »صــدِر تار

کــرد. ــوان در آن تردیــد  کــه ناچــار نمی ت اســت 
کــه  یخــی  گاهــی تار کنونــی در وجــدان ایرانــی و آ گفــت، یکــی از علــِل بحــران  می تــوان 
یشــه  یــخ فرهنــگ و تمــدن ایرانــی خلیــده اســت«، ر »خــاِر ایــن بحــران در سراســر پیکــر تار
کشــور بــا دســتگاه  یخــی ایــن  یــه و قیاس هــای بی مبنــاِی مــواد تار در تعمیم هــای بی رو
یســی جدیــد ایرانــی در صورتــی ممکــن خواهــد شــد  یخ نو فکــری مغــرب زمیــن دارد. تار

1. دانشجوی فلسفه مقطع ارشد

کسی باید پدر راستین خود را چنان چه هر 

کجاست، کیست و نسب اصلی او از  بداند 

تاریخ قوم خود را نیز باید از روی معلومات

کند.]۱[ کشف و تحصیل  جوهریه و محکمات فلسفیه 
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کروچــه،  کــه بِنِدتتــو  کنــد، چنــان  یــخ نظــر  ران جدیــد ایــران در تار گاهــی دو کــه از دیــدگاه آ
یــخ معاصــر« اســت، ]3[  یــخ راســتین تار ــود، »هــر تار گفتــه ب یــخ ایتالیایــی،  فیلســوف تار
یســد. البتــه،  ــدگاه زمــان خــود می نو ــخ را از دی ی یــس، پیوســته، تار یخ نو کــه تار یعنــی ایــن 
یــخ گذشــته را بــا مضمــون مفاهیــم  یــس مــواد تار یــخ نو کــه تار ایــن امــر بــه معنــای آن نیســت 
یخــی  کــه معنــای بســیاری از وقایــع تار ران جدیــد توضیــح دهــد، بلکــه مــراد آن اســت  دو
یخــی  ــان دگرگونی هــای تار ی گاهــی را جــز در جر ــو آ ــدار شــدن صورت هــای ن ــژه پدی ی و به و
یســی جدیــد ایرانــی،و، البتــه، شــرط  یخ نو ــوان فهمیــد و توضیــح داد. خاســتگاه تار نمی ت
گاهــی جدیــد انســان ایرانــی اســت و تنهــا بــا  امــکان مبانــی نظــری آن، پدیــدار شــدن آ
یــخ ایــران و انتظــام  گاهــی جدیــد و امــکان تبییــن آن، نظــم زمــان در تار پدیــدار شــدن ایــن آ

یــخ ایــران، روشــن و فهــم معنــای آن ممکــن خواهــد شــد.  ره هــای تار ــه دو آن، به مثاب
ــر  کرمانــی را پــس از المآث ــِر میــرزا آقاخــان  ــا ایــن تذکــر، بــدون شــک آئینــۀ ســکندری اث ب
ــران دانســت.  ــه ای ای یــخ پای یــن تار گام مهمــی در تدو ــوان  ــاِر اعتمــاد الســلطنه، می ت ث و اآل
یــخ ایــران از آغــاز تــا بامــداد  گزارشــی از تار در واپســین دهــۀ عصــر ناصــری، میــرزا افــزون بــر 

یــخ ایــران برداشــت. یــن تار گام مهمــی در تدو اســام، 
 )Litterature(ــور ــر ... از لیترات ز، مهم ت کــه »مــا امــرو ر می شــود  ــادآو میــرزا ایــن نکتــه را ی
ــاح  ردن اصط ــا آو ــم او، ب ــت«.  ه ــتوار )Historire( اس ــم و آن هیس ی ــر الزم دار ــزی دیگ چی
کوشــیده  ــارۀ آن عرضــه می کنــد،  کــه درب یــخ در آغــاز رســالۀ خــود و توضیحــی  فرانســۀ تار
ــاری ســده های متاخــر دیــدگاه  یســی منشــیان درب یخ نو گسســتی از تار ــا ایجــاد  ــا ب اســت ت
ــه  ز«، »ن یســی »امــرو یخ نو کنــد. تار یســی را آشــکارا بیــان  یخ نو یکســره متفــاوت خــود در تار
کــه وقــت خواننــدگان را بــه »اســتماع قصــه و  یــخ رایــج و متــداول در مشــرق« اســت  تار
یی و بیهــود ســرایی« نــدارد،  یشــخند و خوشــامدگو افســانه« تلــف می کنــد و هدفــی جــز »ر
یــخ حقیقــی ... مشــتمل بــر وقایــع جوهــری و امــور نفــس االمــری« اســت تا »ســائق  بلکــه »تار

ــت بتوانــد شــد«. ]4[
ّ
غیــرت و محــرک ترقــی و موجــب تربیــت مل

یــخ  گردونــۀ تار یــخ خــود نداشــته باشــد، از  کــه اطاعــی از تار از ایــن رو، هــر قومــی 
یان  کلدانیــان و آشــور یــان، فینیقیــان،  کارتاژ خــارج خواهــد شــد، چنان کــه فرمانروایــی 
ــه  ــد، درحالی ک ــان رفتن ــی از می یخ ــوام تار ــوان اق ــه عن ــان ب ــود آن ــد و خ ــتخوش زوال ش دس
ــواع«  ــاب ان ــخ »ســاطین و ارب ی ــر شــالودۀ تار ــان ب کــه قومیــت آن ــن  ــه ســبب ای یونانیــان، ب
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کنــون، از میــان نرفته انــد. مایــۀ پایــداری قــوم یهــود نیــز جــز اتــکای آنــان بــه  اســتوار اســت، تا
کــه آن قــوم را از »همــۀ  یــخ اســت  یــخ پیامبــران و ملــوک بنی اســرائیل نیســت و همیــن تار تار
یــر لگــد  کــه یهودیــان »ز کبــری« نــگاه داشــته و مانــع از آن شــده اســت  فتــرات ایــام و ذلــت 

اقــوان خارجــه محــو و منقــرض شــوند«. ]5[
کــه از  گونــه ای  یــخ هــر قومــی تابــع قانون هــای حیــات طبیعــی عالــم اســت و بــه  تار
یــان  ت هــا در جر

ّ
یجــی مل یافــت، او ترقــی و تنــزل تدر اشــاره های میــرزا آقــا خــان می تــوان در

ری می دانــد.» ترقــی  ســیر حــوادث را ماننــد »مواســم بهــار و خــزان«، امــری طبیعــی و ضــرو
کــه بــه اقتضــای حــوادث زمــان و  و تنــزل و اســتعاء انحطــاط ادواری طبیعــی اســت 
زگار طــاری می شــود  تغییــرات حدثــان، ماننــد مواســم بهــار و خــزان، بــر شاخســار ملــل رو
یــخ خاصــی نخواهــد  یشــه برانــداز به جــز وســیلۀ تار ــت از دســت ایــن تبــدالِت ر

ّ
و هیــچ مل

کــه تخلــف از آن هــا ممکــن نیســت،  داشــت.« ]6[ به خــاف قانون هــای حیــات طبیعــی 
ــا  ــون زوال محتــوم عمــل می کنــد ت ــر قان ــان ســّدی در براب یــخ هــر قومــی چون ــه تار تمســک ب
یــخ، ماننــد درختــی ناپایــدار، »بــه یــک هجــوم ســرما تــار و  گاه از تار ــت آ

ّ
»اجــزای وجــود« مل

کارهــای اربــاب صنایــع، ســاطین بااقتــدار و  مــار« نشــوند. بــه ایــن اعتبــار، آثــار، اعمــال و 
تــی 

ّ
یســان هــر مل یــخ نو کــه در اختیــار تار ســرداران نامــدار هــم چــون »ســرمایۀ بزرگــی« اســت 

ــت را 
ّ
گذاشــته شــده اســت تــا »در زمــان فتــرت بتواننــد سلســلۀ غیــرت و شــوق افــراد آن مل

کننــد.« ]٧[ یق غیــرت ایشــان در انظــار و ُاَمــم  جنبانیــده، تحریــک ِهَمــم و تشــو
ــَیر  ــخ و ِس ی میــرزا آقاخــان، در خاتمــۀ آئینــه ســکندری، پــس از »مطالعــه و غــور در تار
یــران«، بــار دیگــر، بــه بحــث دربــارۀ دیــدگاه  ســاطین ذی شــوکت و جالــت ایــن ایــران و
ری برخــی وجــود عظمــت ایــران  یــخ ایــران بــاز می گــردد و بــا یــادآو یــن تار کلــی خــود در تدو
کل ملــوک  کــه »قوانیــن سیاّســیه و مدّنیــۀ« ایــران »دســتور  یســد  رۀ باســتان می نو در دو
قطعــات ارض« بــود و ایرانیــان نیــز در فضیلت هــای انســانی و همــۀ هنرهــا و دانش هــا 
ــل در  ــکان تام ــران م ــری ای ــس االم ــری و نف ــخ جوه ی ــد. تار ــمار می آمدن ــه ش ــوام ب ــرآمد اق س
کــه »ســردفتر دانایــی« بودنــد، بــر اثــر »اغــراض و  کــه چگونــه ایرانیــان،  ایــن واقعیــت اســت 

کســالت جامــد و خامــد« فروافتادنــد. ]8[ امــراض شــخصیه«، در 
گیــری از بحــث خــود نکتــه بســیار  میــرزا در فقراتــی از آئینــۀ ســکندری در مقــام نتیجــه 
گیــری از بحــث خــود دربــارۀ قیــام مــزدک، بــه  مهمــی را متذکــر میشــود، او در مقــام نتیجــه 
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ــز میــان  یافــت روشــنی از تمای ــز در کــه ایرانیــان هرگ کــرده اســت  ــن نکتــۀ اســاس اشــاره  ای
کــه از ســتم حکومتــی بــه ســتوه  گاه  »وضــع« و »شــخص« پیــدا نکردنــد و، ازایــن رو، هــر 
ــر ایرانیــان  گ ــد.« ا کافــی می دیده ان ــر شــخصی را  ــر وضــع، تغیی ــه جــای تغیی ــد، »ب می آمدن
کــرده بودنــد، تردیــدی نیســت  یافــت روشــنی از تمایــز میــان »وضــع« و »شــخص« پیــدا  در
ز، هیــچ  کنــون دگرگونــی عمــده ای در اوضــاع خــود بدهنــد و »امــرو کــه توانســته بودنــد تا
پایــی،  یــک از ملــل متمدنــۀ دنیــا بــه پایــۀ ترقــی ایــران« نمی رســید. نخســت، کشــورهای ارو
رت، نمی توانــد دگرگونــی  کــه تغییــر شــخص، بــه ضــرو کردنــد  بــه ایــن نکتــه التفــات پیــدا 
ــت بــرای نیــل بــه »افــکار آزادی و مســاوات حقــوق« بــه دنبــال 

ّ
بنیادینــی در اوضــاع یــک مل

پایی »در ســایۀ این افکار آزادی و مســاوات حقوق  داشــته باشــد. پیشــرفت کشــورهای ارو
یــخ ایــران نیــز بــه نظــر میــرزا آقاخــان، مــزدک تنهــا کســی از ایرانیــان بــود  حاصــل شــد« و در تار
ــا  ــود، امــا ب کــه در »طلــب مســاوات حقــوق و آزادی«، به دنبــال »تغییــر وضــع حکومــت« ب
ک بــر  پایــان شــورش مــزدک، فکــر تغییــر »وضــع« در بوتــۀ فراموشــی افتــاد و »اهالــی ایــراِن خــا

کرده انــد.« ]9[ ســر، در ایــن مــدت، ترقــی معکــوس و حرکــت قهقــرا 
آئینــه  بخــش  واپســین  در  دیگــر،  بــار  مقدمــات،  برایــن  تکیــه  بــا  آقاخــان،  میــرزا 
کــه میــرزا آقاخــان طرحــی از آن را بــه دســت می دهــد، دیباچــه ای  گونــه ای  ســکندری، بــه 
ــی« 

ّ
گاهــی مل یــن »آ یــخ تکو یــن تار ــی« اســت، امــا تدو

ّ
گاهــی مل یــن »آ یــخ تکو یــن تار بــر تدو

یــژه در ســده های متأخــر  کــه بو یســی ســنتی ایــران،  یخ نو جــز بــا نقــادی اســلوب های تار
بــود.  امکان پذیــر نخواهــد  نبوده انــد،  یخــی«  تار از روی »ماخــذ صحیــح و محکمــات 
نخســتین بــار، ســرایندۀ خردنامــۀ ایرانــی، ابوالقاســم فردوســی، بــرای احیــای »افتخــارات 
امــا  کنــد،  زنــده  را  روان جمشــید«  و  »آییــن مجــوس  تــا  کــرد  کوشــش  ایرانیــان،  ــی« 

ّ
مل

یخــی مســاعد نبــود. جــای شــگفتی اســت  ــه معنــای درســت تار ــرای دســتیابی ب زمــان ب
ــوه  ــانه های بی ــۀ »افس ــر پای ــه ب ک ــن  ــم ای ــان، به رغ ــی ایرانی

ّ
ــخ مل ی ــی از تار ــزارش فردوس گ ــه  ک

یخ هــای  کشــیده شــده اســت، امــا از دیگــر تار زنــان و داســتان های دهقانــان« بــه نظــم 
کــه  یــخ ابــن مقنــع بــه صحــت اقــرب اســت و هرچیــزی  ایرانــی، ماننــد مــروج الذهــب و »تار
یخــی از او  کــه بتــوان فایــدۀ تار کتــاب او پیــدا می شــود  کــم اســت، در  در جاهــای دیگــر 

برگرفــت«. ]10[
کوشــش  کــه  ران جدیــد بــود  یســندۀ ایرانــی »آســتانۀ« دو میــرزا آقاخــان نخســتین نو
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و  یــه«  جوهر »معلومــات  دوگانــۀ  دیــدگاه  از  را  ایــران  یــخ  تار ســکندری،  آئینــۀ  در  کــرد، 
کــه میــرزا آقاخــان از  کنــد. ایــن نکتــه شــایان توجــه اســت  یــن  »محکمــات فلســفیه« تدو
ــا  ــلطنه ادع ــه اعتمادالس ــخ«، چنان ک ی ــم تار ــح عل ــی در »تصحی ــث موفقیت های ــن حی ای
کــه »محکمــات فلســفیه« را بــه عنــوان مفهومــی در پیونــد بــا  کــرد  کــرده بــود،]11[ پیــدا 
یــن  یــخ از دیــدگاه تکو یــه« مــورد بررســی قــرار داد و بــه تصحیــح علــم تار »معلومــات جوهر
ــدون آدمیــت، به درســتی، او را »بنیانگــذار فلســفۀ  گماشــت. فری ــی« همــت 

ّ
گاهــی مل »آ

یخ نــگاری، برجســته ترین مورخــان مــا در قــرن پیــش  یرانگــر ســنت های تار یــخ ایــران و و تار
ــت. ــده اس ــش« نامی ی ــان خو ــر زم ــورخ متفک ــا م ... و یکت

که در بســیاری از  ین اندیشــۀ تجددخواهی در ایران، این واقعیت  یخ تکو از دیدگاه تار
گرفتــه، اشــتباه های  کار  یــن آئینــه ســکندری بــه  کــه میــرزا در تدو یــه« ای  »معلومــات جوهر
ــی  کرمان ــرزا آقاخــان  ــخ می ی ــدارد. نکتــۀ اصلــی در تار اساســی راه یافتــه اســت، اهمیتــی ن

کــه او آن را بــر پایــۀ حقیقــت »محکمــات فلســفیه« نوشــته اســت. ایــن اســت 
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نیاز بشر به دین

مصطفی بسمل1

مقدمه
یــخ بشــریت مــورد پرســش بــوده و هســت و ایــن ســؤال   رابطــه ی دیــن و انســان در طــول تار
کــه  زه و چالش هــای فراوانــی  همچنــان بــا تنگ تــر شــدن عرصــه ی دیــن در دنیــای امــرو
رزان تــاش دارنــد تــا بــا طــرح  رده مطــرح اســت دیــن و دنیــای مــدرن بــرای دیــن بــه وجــود آو
کــه انســان بــه مــا هــو انســان هیــچ گاه نمی توانــد بــدون دیــن زندگــی  یــه ای مبنــی بــر ایــن  نظر
کنــد تــاش دارنــد تــا ســاختمان و بنیــه ی دیــن را حفــظ و پرچــم آن را همچنــان بــاال نگــه 
کــه چنــدان بــه دیــن وفــادار نیســتند می کوشــند تــا نیازمنــدی  دارنــد از طرفــی انســان هایی 
انســان بــه دیــن را منکــر شــده و تنهــا از آن بــه عنــوان یــک واقعــه ی تاثیرگــذار در ســیر 
یــن متــن ایــن اســت کــه انســان ها بــه دیــن بــرای معنــا  یکــرد مــا در یخــی بشــر یــاد کننــد. رو تار
بخشــیدن بــه زندگــی نیازمنــد هســتند. ایــن متــن بــه ســه بخــش اساســی تقســیم می شــود: 
بخــش اول بــه تبییــن و توضیــح ســؤال پرداختــه اســت. بخــش دوم تعارضــات دیــن بــا 

1. دانشجوی فلسفه دانشگاه مفید 
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نیازهــای انســان مــدرن بــه اجمــال بررســی می شــود و در نهایــت بخــش ســوم قرائتــی از دیــن 
کنــد. کارآمــدی دیــن در دنیــای مــدرن را توجیــه  ــا  داده می شــود ت

بخش اول:
قطــع و یقیــن در علــوم، امــری تشــکیکی اســت یعنــی یقیــن در هــر مســأله نســبت بــه 
کنیــم دارای شــدت و ضعــف اســت. بــه عنــوان  کــه می خواهیــم آن را بررســی  موضوعــی 
یاضــی از یقیــن و ثبــوت بیشــتری برخــوردار اســت تــا علومــی چــون  مثــال موضوعــات ر
ــه موضوعــات علــوم اجتماعــی از جملــه  ــن قیــاس نســبت ب ــا شــیمی هکــذا ای فیزیــک ی
بــه مراتــب  انتظــار یقیــن  برقــرار اســت  روان شناســی، جامعه شناســی، اخــاق و غیــره 
ــاف  ــه اخت ــد بالنتجی ــش بیاب کاه ــی  ــان در علم ــت ایق ــه حال ــود. هرچ ــد ب ــر خواه ناچیزت
کــه ســؤال مــا از جوابــی  آراء و نظــر در آن بیشــتر یافــت خواهــد شــد. نبایــد انتظــار داشــت 
تخلف ناپذیــر برخــوردار باشــد. امــا ایــن مســأله مــا را وادار نمی کنــد تــا از کوشــش در تحقیــق 
بــاز بمانیــم امــا بــرای رســیدن بــه نظــری متفــق بایســتی در پیــش فرض هــا و اصطاحــات 
گام بــه نقطــه ی اشــتراک بــا  گام بــه  و مســائل مــورد بحــث بــه یــک فهــم مشــترک برســیم تــا 

کمتریــن درصــد اختــاف برســیم.
یــم قبــل از جســتن پاســخ، فهــم ســؤال و درک درســت از آن را  بــا ایــن اوصــاف در نظــر دار
یــرا هنگامــی کــه ســؤال بــه درســتی درک نگــردد پاســخ دادن  مقدمــه ی کار خــود قــرار دهیــم. ز
کاری نافرجــام خواهــد بــود لــذا در ابتــدا تــاش می کنیــم فهــم خــود را از ســؤال افزایــش  بــه آن 

یــم. کافــی بــه پاســخ یابــی بپرداز کــرده تــا بــا روشــن بینی  دهیــم و منظــور خــود را از آن معلــوم 
کــه ابهام زدایــی  ســؤال از ســه اصطــاح “چــرا” “دیــن” و “نیــاز” تشــکیل شــده اســت 

از آن یافتــن جــواب را برایمــان آســان می کنــد. 
توضیح واژه "چرا":

کــه پرسشــگر بــه دنبــال تبییــن پرســش اســت بایــد بــه خوبــی مشــخص  چشــم اندازی 
کنیــد علــی در  ــرای نشــان دادن اهمیــت ایــن چشــم انداز مثالــی می زنیــم: فــرض  شــود. ب
کــه "چــرا مســعود  گلولــه ای بــه قتــل می رســاند. پاســخ ایــن ســؤال  خصومتــی، مســعود را بــا 

گــر، تبیین هــای متفاوتــی می یابــد: کشــته شــد" نســبت بــه چشــم انداز پرســش 
کــرد و  یــرا تیــر تفنــگ بــه قلــب مســعود اصابــت  چشــم انداز پزشــک و تبییــن طبیبانــه: ز

ســبب بســته شــدن رگ هــای قلبــی او شــد.
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چشــم انداز مشــاهده گر و تبییــن عامیانــه )توضیــح واقعــه(: چــون مســعود بــه علــی 
ــرد. ک ــلیک  ــعود ش ــه مس ــگ ب ــا تفن ــی ب ــپس عل ــد و س ــوا افتادن ــا دع ــرد. آن ه ک ــی  فحاش

چشم انداز روان  شناس و تبیین روانکاوانه: علی از اختاالت روانی رنج می برد.
تربیــت  ســالم،  فرهنــگ  عــدم  نگــر:  جمــع  تبییــن  و  شــناس  جامعــه  چشــم انداز 

اســت.  شــده  حادثــه  وقــوع  علــت  مریــض  آمــوزش  و  خانوادگــی 
چشــم انداز فیلســوف و تبییــن فلســفی: علــی فــردی خودگزیــن اســت لــذا منفعــت 

کشــتن مســعود یافتــه اســت. شــخصی خــود را در 
چشــم انداز روحانــی و تبییــن الهیاتــی: زمــان مــرگ مســعود مقــدر شــده بــود. او بنــا بــه 

ــا رحلــت می کــرد. ــن دنی ــر الهــی می باســت در آن زمــان از ای تقدی
مــا تــا اینجــا شــش تبییــن مختلــف بــا شــش چشــم انداز متفــاوت ارائــه دادیــم هیــچ یــک 
از ایــن تبیین هــا نســبت بــه چشــم انداز هــای دیگــر تبیینــی قانع کننــده بــه نظــر نمی رســد. 
یــرا  مثــا تبییــن الهیاتــی هیــچ گاه تبیینــی درســت بــرای یــک پزشــک بــه حســاب نمی آیــد ز
چشــم انداز پزشــک بــا روحانــی بســیار متفــاوت اســت. تــا زمانــی کــه مشــخص نشــود ســؤال 
کنیــم. نمی توانیــم تبیینــی قانع کننــده  کــدام منظــر و چشــم انداز می خواهیــم مطــرح  را از 
ــن متــن  ــا پرســش خــود بیابیــم. در نتیجــه بایســتی چشــم انداز خــود را در ای و متناســب ب
کنیــم: مــا می خواهیــم ایــن مســأله را بــا تلقیــن ســه دیــدگاه روان شــناختی،  مشــخص 

کــرده و تبییــن الزم را ارائــه دهیــم. جامعه شــناختی و فلســفی بررســی 
 توضیح واژه "دین"

ما چهار نوع تعریف می توانیم از دین ارائه دهیم:
کــه هــر آنچــه دیــن هســت را شــامل می گــردد و  تعریــف بــه ذاتیــات: تعریفــی اســت 
کــه جنــس و فصــل دیــن  آنچــه دیــن نیســت را خــارج می کنــد. یــا بــه تعبیــر منطقــی تعریفــی 

کنــد و جامــع افــراد و مانــع اغیــار باشــد. را بیــان 
تعریــف بــه شــباهت خانوادگــی: برایــن اســاس هــر چیــزی کــه بــه قــدر کفایــت، بــه نقاط 

عطفــی مشــترکی داشــته باشــد. دیــن نامیــده می شــود.
ــن  ــش آن را دی ران کــه مبدعــان و پیام آو ینــد  گو ــن چیــزی را  ــه: دی ــه نهادگرایان ــف ب تعری

کننــد. معرفــی 
تعریــف بــه خواننــده - پاســخ: هــر متنــی که به عنوان متنــی دینی فهمیده شــود دین نامیده 
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می شــود ممکــن اســت فــردی متــن دارویــن یا مارکــس را بخواند و تلقی دینی از آن داشــته باشــد.
یــم تــا واژه دیــن را بــه تفصیــل شــرح دهیــم امــا هیچ کــدام  در ایــن مجــال تــاش ندار
کــه شــامل  یــف بــاال نمی توانــد نماینــده ی فهــم درســت و دقیقــی از دیــن باشــند  از تعار
گــر ارائــه شــود آنچــه دیــن نیســت را شــامل  یــرا هــر تعریفــی ا همــه ی ادیــان موجــود بشــود. ز
ــان  ــرا ادی ی ــن نقصــان همچنــان پابرجاســت؛ ز ــر نمی گیــرد و ای و آنچــه دیــن هســت را در ب
موجــود پرشــمار بــوده و یافتــن مؤلفه هــای مشــترک در آن هــا مشــکل و حتــی غیرممکــن 
زه بــه  اســت. لــذا بهتریــن تعریــف بــرای ادیــان تعریــف بــه تقســیم اســت یعنــی آنچــه امــرو
یــم خاصــه  ر عنــوان دیــن شــناخته و نامیــده می شــود را مقســم دیــن بــه حســاب می آو

ــودا و ... ــیحیت، ب ــود، مس ــام، یه کام: دیــن عبــارت اســت: اس
کلــی  بــا وجــود عــدم وجــود مولفه هــای واحــد در ادیــان نمی تــوان دیــن بــه معنــا و مفهــوم 
آن را موضــوع اندیشــه خــود قــرار داد لــذا ناچــار هســتیم هــر محمولــی را نســبت بــه هــر دینــی 
کنیــم، یعنــی نیازمنــدی بشــر بــه دیــن نســبت بــه هــر  بــه صــورت جزئــی و متشــخص حمــل 
کوتــاه اســت و مجــال بررســی  کنیــم. چــون ایــن نوشــتار  گانــه مطــرح  قســمتی بــه طــور جدا
ــه دیــن اســام  کــه مقصــود خــود را از دیــن تنهــا ب ر نیســت، برآنیــم  ــان مقــدو تــک تــک ادی

یــم. خاصــه مذهــب شــیعه معطــوف بدار
 بررسی اصطالح "نیاز"

کــه شــایع  کــرده انــد  روان شناســان نیاز هــای انســان را بــه طبقــات مختلفــی تقســیم 
ــو اســت.  ــه روان شــناس معــروف آبراهــام مزل تریــن و مشــهورترین تقســیم بنــدی متعلــق ب
سلســله مراتب مازلــو، راه جالبــی بــرای نگریســتن بــه رابطــه میــان انگیزه هــای آدمــی و 
رد. ایــن طبقــات عبارت انــد از: 1(  کــه محیــط عرضــه می کنــد فراهــم مــی آو فرصت هایــی 
یســتی: گرســنگی تشــنگی، و امثــال آنهــا، 2( نیازهای ایمنی: احســاس امنیت  نیازهــای ز
ر از خطــر بــودن، 3( نیازهــای تعلــق و محبــت: بــه دیگــران پیوســتن، پذیرفتــه  کــردن و دو
کفایــت در  شــدن، تعلــق داشــتن، 4( نیــاز عــزت نفــس: اجــرا و دســتیابی، نشــان دادن 
کارهــا، مــورد تأییــد و شــناخت دیگــران واقــع شــدن، 5( نیازهــای شــناختی: دانســتن، 
یبایــی، 7( خودشــکوفایی:  یــدن، 6( نیازهــای ذوقــی: تقــارن، نظــم و ز کاو فهمیــدن و 

ــه تحقــق نفــس و شــکوفا ســاختن توانایــی بالقــوه. رســیدن ب
نیازهــای  تقســیم می کنیــم.  بــه ســه دســته  را  آدمــی  نیازهــای  کار  آســانی  بــرای  مــا 
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نحــوه عمــل سیســتم های  بــه  کــه  میــل جنســی(  گرســنگی،  یــک )تشــنگی،  فیزیولوژ
یســتی وابســته هســتند. نیازهــای روان شــناختی )خــود مختــاری، شایســتگی، ارتبــاط(  ز
کــه بــه ماهیــت انســان و رشــد ســالم وابســته هســتند. نیازهــای اجتماعــی )پیشــرفت، 
گیــری یــا درونــی  یخچــه هیجانــی و اجتماعــی شــدن مــا فرا کــه از تار صمیمیــت، قــدرت( 

شــده انــد.
یخی و ســن  یــک در همــه ی افــراد اعــم از جنســیت، نــژاد، جایــگاه تار نیازهــای فیزیولوژ
کــردن نیازهــای روان شــناختی از نیازهــای اجتماعــی  بــه طــور یکســان وجــود دارد. متمایــز 
ــد و بنابرایــن در  ظریــف اســت. نیازهــای روان شــناختی، در عمــق وجــود انســان قــرار دارن
ــی  ــا ناش ــرد م ــه ف ــر ب ــات منحص ــی از تجربی ــای اجتماع ــتند. نیازه ــری هس ــی فط کس ــر  ه

می شــوند و بنابرایــن در بیــن افــراد مختلــف بســیار متفــاوت هســتند. 
آالمرهــای  عنــوان  بــه  نیازهــا  و  می کنــد.  پیــدا  نیــاز  احســاس  انســان ها  کــه  زمانــی 
رده  ــرآو ــه ب ــه رفــع آن نیازهــا تحریــک می کننــد، انســان تصمیــم ب هشــداردهنده انســان را ب
کــرده و وارد مرحلــه ی  کــه مــا را از ســطح نیــاز خــارج  کــردن آن هــا می گیــرد مرحلــه ای 
ــگ،  ــا فرهن ــی ب ــش آدم ــطح خواه ــم. س ــش" می نامی ــه ی "خواه ــد را مرحل ــم می کن تصمی
عــادات و رســوم اجتماعــی و سیاســت های زمانــه خــود گــره خــورده اســت لــذا با شــناخت 
ــن  ــرا در ای ی ــرد، ز ک ــایی  ــی را شناس ــای درون ــوان خواهش ه ــرد می ت ــی ف ــای برون وضعیت ه
ــک  ــدو و ی ــک هن ــا ی یم. مث ــو ــه می ش ــان ها مواج ــق انس ــته ها و عائ ــوع خواس ــا تن ــام ب مق
گرســنگی مشــترک هســتند امــا ایــن نیــاز در مرحلــه ی خواهــش متنــوع و  ایرانــی در نیــاز 
گرســنگی خــود را بــا غذاهــای بســیار تنــد رفــع می کنــد ولــی یــک  مختلــف می شــود هنــدو 
ایرانــی شــاید هیــچ میلــی بــدان غذاهــا نداشــته باشــد و غذایــی بــدون فلفــل را شایســته تر 
ــی  ــه نفــس در هــر فــردی مــرد و زن یــت داشــتن و اعتمــاد ب ــه هو ــا اینکــه نیــاز ب ــا ب ــد ی می دان
گر  وجــود دارد امــا در ســطح خواهــش متنــوع می گــردد. مثــًا زن ایرانــی در برخــی فرهنگ ها ا
بکــر باشــد احســاس شایســتگی و عــزت نفــس می کنــد و بــا پوشــش احســاس شایســتگی 
بیشــتری بــه او دســت می دهــد ولــی یــک زن غربــی بــا داشــتن حجــاب اســامی و بکــر 
ــطح  ــذا س ــد. ل ــت می ده ــه او دس ــس ب ــه نف ــاد ب ــدم اعتم ــاری و ع ــاس شرمس ــودن احس ب
فرهنــگ هــر جامعــه خواهش هــای متناســب بــا نیازهــای آن جامعــه را مشــخص می کنــد.
انســان بعــد از مرحلــه ی خواهــش بــه مرحلــه ی ســوم گام بــر مــی دارد کــه ســطح "تقاضــا" 



نیاز بشر به دین                                                                                                                                             فلسفه و دین140 سال شانزدهم

کــه  کــه اقتصاددانــان از آن بهــره می گیرنــد  نــام دارد. تقاضــا بیشــتر اصطاحــی اســت 
ــره ی  ــم در جزی ی ــا دوســت دار ــًا همــه ی م ــی مطــرح می شــود. مث ــه زمینــه ی مال نســبت ب
یــم  یــد آن را ندار یــای بــزرگ بــا یــک بوگاتــی داشــته باشــیم ولــی چــون پــول خر هاوایــی یــک و
ایــن تقاضــای مــا محقــق نمی شــود. تقاضــا بیشــتر میلــی اســت و همــراه بــا لــذت اســت. 
گزینــه مــد نظــر دارد.  کنیــد فــردی نیــاز جنســی دارد. او در ســطح خواهــش دو  مثــًا فــرض 
یبایــی  ــه آن از لحــاظ ز کــه میــل ب امــا در مرحلــه ی تقاضــا آن مــوردی را انتخــاب می کنــد 

رد. شــناختی و جنســی بیشــتری لــذت را بــرای فــرد بــه همــراه مــی آو
بــا توضیــح ســه اصطــاح مــورد نظــر در ســؤال توانســتیم فهمــی دقیق تــر از ســؤال پیــدا 
گــر بخواهیــم منظــور خودمــان از ســؤال را برگــردان  کــرده و منظــور خــود را بهتــر بشناســانیم، ا
ییــم: آیــا بــا چشــم انداز روانشــناختی، جامعه شــناختی و فلســفی انســان  کنیــم بایــد بگو
بــه  رزی  بــا دیــن و را  و اجتماعــی خــود  فــردی  یکــی،  فیزیولوژ نیازهــای  مــدرن می توانــد 

کنــد؟  رده  ــرآو ــه نحــوی درشــت و رضایــت بخــش ب ســبک اســامی - شــیعی ب
بخش دوم: بررسی رابطه ی نیازهای انسان مدرن و دین

در ایــن بخــش رابطــه ی دیــن اســام را در دو جامعــه ی ســنتی و مــدرن بررســی خواهیــم 
کــد تــا ببینیــم دیــن اســام در دو دنیــای ســنت و مــدرن چگونــه بازخــوردی داشــته اســت 

و آیــا توانســته بــه نحــوی رضایــت بخــش پاســخگوی نیازهــای دو جامعــه باشــد یــا خیــر؟
یخــی اوضــاع و احــوال  کــه بــه لحــاظ تار جامعــه عــرب یــک جامعــه ی ســنتی بــود 
چنــدان مســاعدی را طــی نمی کــرد، اعــراب بــه لحــاظ اقتصــادی در فقــر بــه ســر بــرده 
کارآیــی اقتصــادی در  ــه عنــوان عــدم  ــدان دختــر خــود را ب کــه فرزن حتــی ناچــار می شــدند 
ــا  ــفته نزاع ه ــی برآش ــی و اجتماع ــام فرهنگ ــرب نظ ــد. ع کنن ــور  گ ــه  ــده ب ــواده زن ــون خان کان
و دعواهــای قبیلــه ای، نحــوه ی ازدواج هــا قوانیــن ناهمگــون و نارضایت بخــش، پایمــال 
ــان، و مــردان در آن فضــای اجتماعــی همگــی نشــان از عــدم انســجام و  شــدن حقــوق زن
ــه  کــرم صلــی اهلل علیــه و آل ــا بعثــت پیامبــر ا ــوده اســت. ب ســبک زندگــی رضایت بخــش ب
کنــد. آن هــا توانســته بودنــد  وضعیــت نابســامان اعــراب توانســت بهبــود چشــمگیری پیــدا 
بــه رهیافت هــای اخاقــی - عرفانــی، حقوقــی - اجتماعــی، جامعــه و فضــای فــردی 
مدون تــری بــرای خــود تشــکیل بدهنــد بــه عبارتــی اعــراب توانســت بــا عرضــه ی دیــن 
کــه پاســخگوی نیازهایــش بــود را هــم درســت و هــم رضایــت بخــش  ســطح خواهش هایــی 
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ــی یافــت و شــیفتگان  ر زمــان متقاضیــان فراوان ــه مــرو کنــد. ایــن عرضــه ی دیــن ب رده  ــرآو ب
ــود نیازهــای جامعــه اعــراب  ــن در جامعــه ی ســنتی توانســته ب بیشــتری پیــدا می کــرد. دی
را در چهــار مــورد پوشــش دهــد: رابطــه ی او بــا خــود، رابطــه ی او بــا خــدا، رابطــه ی او بــا 
دیگــران، رابطــه ی او بــا طبیعتــش. لــذا در اوج نیــاز مــردم بــه دیــن بــود کــه اســام ظهــور کــرد 

ــت.  ــترده ای یاف گس ــیار  ــرش بس و پذی
ز انســان مــدرن در بــه نوعــی  امــا داســتان در دنیــای مــدرن بــه کلــی متفــاوت اســت. امــرو
ــای جــان حفــظ او  ــا پ ــدان ت ــا چنــگ و دن ــن آزادی را ب آزادی دســت یافتــه و می خواهــد ای
کودکــی لجبــاز همــه چیــز  او تــاش دارد خــودش آقــای خــودش باشــد، می خواهــد همانــد 
ــه و عقــل بســنجد خطاهــا و لغزش هــا را خــودش بیابــد، خود محــوری  ــه محــک تجرب را ب
ــی  ــه جای ــرد، او تــاش دارد ب ــه پیــش ب ــم را ب رد، عل ــد آو کــه فلســفه پدی ــود  انســان مــدرن ب
زه  برســد کــه دیگــر نیــازی بــه خــدا نداشــته باشــد بلکــه خــود خــدا شــود و خدایــی کنــد. امرو
کــه همــه ی نظام هــای ســازنده و برطرف کننــده ی نیازهــای  در دنیایــی زندگــی می کنیــم 
ــه تافتــه ی جــدا بافتــه ای  ک ــا اعــم از نظــام هــای سیاســی، اقتصــادی، فکــری، علمــی  م
کــه بنیــه ی آن  ــا دیــن  از دیــن هســتند می خواهنــد نیازهــای آدمــی را پاســخگو باشــند. آی
ــود  ــا را در خ ــدرن م ــای م ــه دنی ک ــایی  ــتم غول آس ــا سیس ــد ب ــت می توان ــلیم اس ــد و تس تعب

کنــد؟ ــاز  تعریــف می کنــد جایــی ب
ز بــا دیــن بــه  رزان و مبلغــان آن مــا امــرو ز دیــن چیــزی نیســت جــز قرائــت دیــن و امــرو
بنابرایــن  از دیــن مواجهیــم  بــا فهــم خــود  بلکــه  نیســتیم  کلمــه مواجــه  واقعــی  معنــای 
زه دیــن در  گــون پیــدا می کنــد. امــرو گونا فهــم دینــی در هــر عرصــه ای از اجتمــاع بازتابــی 
ــرعیات،  ــاحت ش ــود: س ــات می ش ــده تبلیغ ــه ش ــترده و فرب گس ــکلی  ــه ش ــاحت ب ــه س س

اعتقــادات. و  اخاقیــات 
مبلغــان دیــن تــاش دارنــد تــا تئــوری ای ابطال ناپذیــر و مطابــق بــا واقــع از ایــن ســه 
ــه  ــا حــدودی ب کافــی اســت بلکــه ت ــه تنهــا نا کننــد. امــا ایــن تــاش آن هــا ن ــه  ســاحت ارائ
شکســت هــم منجــر شــده اســت. یعنــی تبییــن و قرائــت دیــن در ایــن ســه ســاحت بــا تفکــر 
ــه ذکــر چنــد  گــذرا ب ــه شــکلی مجمــل و  انســان مــدرن در تعارضــی شــدید می باشــد. مــا ب

کــرد. ــه از ایــن تعارضــات اشــاره خواهیــم  نمون
ــن ســطح مطــرح می کنــد  ــن در ای کــه دی ــی  تعــارض در ســاحت شــرعیات: احتیاجات
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ــی  کان ــادی  ــای اقتص ــا نظام ه ز ب ــرو ــا ام ــت. م ــات اس ــات و معام ــاحت عبادی در دو س
ــت  ــه قرائ ک ــتیم  ــه هس ــادی مواج کان اقتص ــای  ــی و چرخه ه ــائل بانک ــه، مس ــم از بیم اع
کــه  دینــی حتــی توفیــق نیافتــه همــگام بــا آن هــا پیــش رود، یــا ماننــد حقــوق جنــس مؤنــث 
نظام هــای حقوقــی فــردی و اجتماعــی جامعــه ی مــدرن در تعــارض بــا احــکام شــرعی 
در ایــن حــوزه اســت ماننــد: ازدواج بیــش از یــک زوجــه، ارث زن، خــروج زن بــدون اذن 
شــوهر، شــغل زن در مجامــع عمومــی، مســأله ی اجبــاری یــا اختیــاری بــودن حجــاب، 
ــه عایــق  ــه پــدر و مــادر و عــدم توجــه ب کــردن زن، وجــوب احتــرام ب روابــط عمومــی برقــرار 
کــه در ســاحت شــرعیات مطــرح اســت امــا عمــل بــه آن  شــخصی فرزنــدان و امــوری دیگــر 

دشــواری هایی بــه همــراه دارد.
ماننــد حفــظ  اســت  مــدرن  دنیــای  بــا  ناســازگار  دیــن  هــم  اخاقیــات  در ســاحت 
ری بیشــتر، صلــه رحــم و ... کنتــرل رابطــه ی جنســی، همجنس گرایــی، فرزنــدآو شــهرت، 
در توضیــح مطلــب مثــًا: ازدواج دختــر بالــغ در شــرع اخاقــًا توصیــه شــده اســت، ولــی 
دنیــای مــدرن ازدواج دختــری کــه رشــد بلوغــی دارد ولــی چنانچه رشــد جســمی، تحصیلی، 

کامــًا خــاف اخــاق تلقــی می کنــد. فرهنگــی و اجتماعــی نداشــته باشــد را امــری 
 در ســاحت اعتقــادات: تعارضــات فــراوان فلســفی و علمــی بــا قرائــت مبلغــان دینــی 
ــای  ــا نظام ه ــات ب ــا تعارض ــی ی ــناختی، معرفت شناس ــائل هستی ش ــد مس ــت مانن پیداس

کیهان شــناختی ینــی، فیزیکالیســتی، و  دارو
ز محشــر و زندگــی پــس از مــرگ  در توضیــح مطلــب: بنیــه ی اساســی دیــن اعتقــاد بــه رو
اســت و الزمــه ی توجــه بــه زندگــی پــس از مــرگ، مرگ اندیشــی اســت. لــذا توجــه بــه مــرگ 

نقطــه عطفــی در دیــن اســام محســوب می شــود.
ز تعریفــی کــه از زندگــی ارائــه می دهــد کامــًا معطــوف به دنیایــی زمینی  امــا دنیــای امــرو
یــن دنیــا  و ایــن جهانــی اســت، ســبک زندگــی انســان مــدرن بــه گونــه نظــم یافتــه اســت تــا در
کســب و تولیــد ثــروت، رقابــت،  قریــن خوشــبختی باشــد، تجمل گرایــی، مصرف گرایــی، 
ــد بــدون  کــه نمی توان ری زندگــی انســان مــدرن اســت  پیشــرفت همگــی مؤلفه هــای ضــرو

کنــد. ایــن مؤلفه هــا نیازهــای روان شــناختی خــود را برطــرف 
کارآمدی دین در دنیای مدرن بخش سوم: چگونگی 

کــه اوضــاع و احــوال موجــود از وضعیــت دیــن در  تــا اینجــای مطلــب مــا تــاش داشــتیم 
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کــه مبلغــان دینــی از آن  رزی بــا قرائتــی  کنونــی را شــرح بدهیــم و نشــان دهیــم دیــن و دنیــای 
گــون همــراه اســت. دارنــد چقــدر بــا تعارضــات گونا

کــه دیــن دارد همــان اشــتباهی  ز وجــود دارد ایــن اســت  کــه متأســفانه امــرو تاشــی 
کــه بــرای هــر چیــزی یــک  کــه دنیــای مــدرن هدفــش اســت و آن ایــن اســت  را می کنــد 
توضیــح فرمولــی و مهندســی شــده داشــته باشــد، دیــن هــم ناچــارًا بــرای آنکــه بتوانــد 
یجــًا دارد همســو بــا خواســته ها و آرمان هــای دنیــای  ز شــده نشــان دهــد تدر خــودش را بــرو
ــن  ــه از دی ک ــی  ــیر ها و قرائت های ــوع تفس ــول در ن ــه اف ــد رو ب ــن رون ــی رود و ای ــش م ــدرن پی م
ز احکامشــان ثانــوی  ز بــه رو کــه رو کلــی نمایــان اســت رســاله های عملیــه ای  می شــود بــه 
می شــود. اعتقــادات دینــی بــا علــم همســو می شــود تــا نکنــد انگــی بــه دیــن روا داشــته 
شــود. امــا در ایــن گیــر و دارهــا نقــش اصلــی رســالت اصلــی دیــن بــه کلــی از یــاد رفتــه اســت 
یــت عرفانــی و قدســی  یــت در درون انســان اســت، شــکل گیری یــک هو و آن پروانــدن معنو
کــه قــرار بــود خــود آدمــی را بــه آدمــی بشناســاند و معرفت النفــس  بــا عالــم مثــال، دینــی 

کنــد بــه حاشــیه رانــده شــده اســت حاصــل 
آنچــه امــروزه دنیــای مــدرن نیازمنــد آن اســت آرامش باطنی اســت که خود را بیابــد از خدا 
کنــد یعنــی رنــج انســان مــدرن علتــش فقــدان معنویــت اســت فقــدان ارتبــاط عاشــقانه و  یــاد 
ــت و  ــا فردی ــدرن ب ــه ی م ــردم جامع ــردن م ک ــر  ــت، درگی ــش اس ــود خوی ــدا و معب ــا خ ــه ب عارفان
آزادی آنــان را بیــش از بیــش تنهاتــر ســاخته و ســبب گشــته نیازهــای خویــش و عایــق خــود را 

بــه غیــر از معنویــت جســتجو کننــد و آن تجربــه ی عرفانــی و عاشــقانه را نجوینــد.
کنــد و انســان مــدرن طعــم  کنونــی ایــن تجربــه رو عرضــه  گــر بتوانــد در دنیــای  دیــن ا
یــت را بچشــد حقــًا و یقینــًا ســمت و ســوی او بــه جهان بینــی الهــی و  خوشــایند معنو
کــرد. دیــن تقلیــدی نگاهــی خردمندانــه بــه دیــن نیســت بلکــه آن  شــرعیات تغییــر خواهــد 

ــد. کن ــی  ــقانه را ط ــی عاش ی ــه رهرو ک ــی ارزش دارد  دین
گــر  اینهــا تنهــا نمونه هایــی از مصادیــق تعارضــات بیــن دیــن و دنیــای مــدرن اســت. ا

کنیــم. ــق دســتورات دینــی مشــرب زندگــی خــود را پایه گــذاری  بخواهیــم مطاب
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مصاحبه کنندگان :  حسین فرهادی، امیرحسین پورعبداله

گــروه فلســفه دانشــگاه  کــه دکتــر ســیدابراهیم موســوی عضــو هیئــت علمــی  مدتــی ســت 

یس  یــان و طــاب عاقــه منــد بــه علــوم عقلــی، تدر مفیــد در جمــع تعــدادی از دانــش جو

کــرده انــد. نــوع نگــرش خــاص ایشــان  کتــاب الشــفا ابــن ســینا را آغــاز  بخــش الهیــات از 

کــه بــه طــرح چنــد  بــه فلســفه اســامی و بخصــوص فلســفه ســینوی، موجــب شــد 

گفتگــو آمــده اســت.  یــم. در ادامــه، متــن ایــن  پرســش از ایشــان بپرداز
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1- مهم ترین مسئله در بحث از تراِث فلسفی این است: چرا باید تراث را 
بازخوانی کنیم؟ آیا وجوِد اندیشههاِي جدید به معناِي بیاعتباري اندیشههاِي 

پیشین است؟ 

گفتگو با دکتر سید ابراهیم موسوی
گروه فلسفه دانشگاه مفید عضو هیئت علمی 
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پاسخ استاد:                
تــراث فلســفی خودمــان وجــود دارد امــا مهم تریــن  بــرای بازخوانــی  دالیــل متعــددی 
زه در  کــه تــراث فلســفی مــا امــرو کنــم ایــن اســت  کار می توانــم اشــاره  کــه بــرای ایــن  دلیلــی 

ــدی دارد.  ــور ج ــا حض ــه م ــگ و اندیش ــن فرهن ب
فرهنــگ مــا ملقمــه ای اســت از بخش هــای مختلــف امــا دو بخــش در آن پــر رنــگ تــر 
کــه در دانشــگاه های  هســتند: یــک بخــش تفکــرات جدیــد خصوصــا علمــی و فنــی اســت 
مــا مطــرح بــوده )کــه یــک مدتــی در قبــل از انقــاب ســلطه بیشــتری داشــته اســت( بخــش 
یکــی بود کــه بخش عظیم  دیگــر نیــز بعــد فلســفی تفکــرات حــوزوی، دینــی و حتــی ایدئولوژ
آن تفکــرات علمــای دینــی و فلســفه خوانان فلســفه اســامی بودنــد. ایــن دســته دوم پــس 
گفتگــو شــده اند و بــه خاطــر احســاس خطــر نســبت بــه تفکــر  از انقــاب خیلــی جــدی وارد 
کــه خودشــان می فهمیدنــد( و  غربــی و افــکار دیگــر و همچنیــن حمایــت از دیــن )آن گونــه 
دفــاع از انقــاب بــه فلســفه اســامی پرداختنــد و این گونــه فلســفه صدرایــی فلســفه ســرآمد 
شــد و مروجــان آن می کوشــند پــای آن را بــه همــه حوزه هــا از جملــه فلســفه علــوم تجربــی 

و حتــی هنــر و سیاســت بکشــانند. 
کشــور ماســت. ایــن بازخوانــی تراثــی اســت  گفتمــان غالــب  ز  گفتمــان، امــرو لــذا ایــن 
رمنــدان ایــن  گفتگــوی جدیــدی بــا باو کــه حضــور جــدی در فرهنــگ مــا دارد و ایــن شــروع 

ره اســت.  دو
گــر تــراث تفکــر  کــه دادم پاســخ بخــش دوم ســؤال شــما، خیــر اســت. مــا ا بــا توضیحــی 
اســامی را اندیشــه های پیشــین می دانیــم این هــا چنــدان پیشــین نیســتند و احیــا شــده اند 
کــه اندیشــه های جدیــد اندیشــه های  و حضــور جــدی دارنــد و ایــن بــه ایــن معنــا نبــوده 
ز  کــه بخشــی از مباحــث مطــرح در فلســفه قدیــم امــرو کنــار زده باشــند. امــا در ایــن  قدیــم را 
کــه اصــًا نبایــد بــه آنهــا پرداخــت و بایــد  مطــرود شــده شــکی نیســت و بنــده نیــز معتقــدم 

گذاشــت.  کنــار  کامــل  آنهــا را بــه صــورت 

حتــی  و  جدیــد  اندیشــه های  وجــود  بــا  شــویم،  تــراث  بازخوانــی  بــه  معتقــد  گــر  ا  .٢
کــه بــه دیدگاه هــای پیشــینیان وارد شــده، نحــوه ی بازخوانــی تــراث بایــد چگونــه  نقدهایــی 

تــراث وجــود دارد؟  بــرای خوانــش  باشــد؟ چــه پیش فرض هایــی 
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کشــف  یــم: یکــی بازخوانــی بــرای  بــه نظــر مــن مــا ســه نــوع بازخوانــی تــراث فلســفی دار
یخــی یــک مســأله فلســفی در میــان فیلســوفان گذشــته، دیگــری بازخوانــی بــه قصد فهم  تار
گرد ارســطو یــا افاطــون  برخــی از چیزهــای مغفــول فــان فیلســوف خــاص اســت مثــًا شــا

یم و فهــم دقیــق و عمیقــی از فلســفه آنهــا بــه دســت می دهیــم.  یــا ابــن ســینا می شــو
ایــن دو مــورد اگرچــه فوایــدی دارنــد امــا روش مــد نظــر بنــده نیســت، آن چــه مــورد توجــه 
ــرای  ــا پیشــینیان ب گفتگــو شــدن ب کــه در واقــع وارد  ــوع ســوم بازخوانــی اســت  مــن اســت ن
گرفتــن مســائل جدیــد و وضــع حاضــر خودمــان اســت. لــذا مــا بایــد بــا تفکــر جدیــد  پاســخ 
یــم. بــرای فهم فلســفه  بــه فهــم و نقــد )بــه معنــای مثبتــش( تفکــر پیشــینیان خودمــان بپرداز
پیشــینیان خودمــان بایــد فکــر فلســفی جدیــد را بشناســیم. نســبت بیــن زبــان پیشــینیان 
یــرا این هــا  یابیــم ز یابیــم، روش و دغدغه هــای هــر دو فلســفه را در ز را در و فلســفه امــرو
کشــف رابطــه آنهــا بــرای مــا بســیار ســودمند هســتند و مــا آن  بریــده از هــم نیســتند بلکــه 
ز می کنیــم و امیــد اســت تاشــی بکنیــم بــرای رســیدن بــه راه  تفکــرات پیشــینیان را بــه رو

حــل جدیــد.
کامــل بــا فلســفه  پیش فرض هــا: آشــنایی بــا متــون قدیــم و درک و فهــم آنهــا و آشــنایی 
گــر  یافتــن تفــاوت و ارتبــاط ایــن دو بــا هــم. ا جدیــد و فهــم دغدغه هــای هــر دو فلســفه، در
ایــن اتفــاق بیفتــد مــا می توانیــم امیــدوار بــه حرکــت بــه ســمت یــک وحــدت فکــر باشــیم.

کــه در طــول تاریــخ  کــه رویکــرد مــا بــه دیدگاه هایــی  ٣. بــه طــور خــاص توضیــح دهیــد 
ــخ  ــی از تاری ــوان بخش ــه عن ــد ب  بای

ً
ــا ــا صرف ــد؟ آی ــد باش ــه بای ــده اند چگون ــل ش ــفه باط فلس

فلســفه ایــن نظریــات را خوانــد، و یــا بصیرت هایــی در ایــن دیدگاه هــا وجــود دارد؟ 
یــم و نیــاز نیســت وقــت صرف شــان  کنــار می گذار کامــًا  کــه باطــل شــده اند را  آنهایــی 
یــرا  ــه از آن هــا بصیرتــی در می یابیــم. ز یــخ فلســفه می خوانیــم و ن ــه تار کنیــم. در روش مــا ن
یــم شــاید بتــوان  یــخ فلســفه ندار یم و قصــد خوانــدن تار گفتگــو شــو مــا می خواهیــم وارد 
یابیــم چــرا آنهــا بــه خطــا رفته انــد و چــه مبانــی فلســفی  کــه مــا در گفــت تنهــا بهــره  ایــن اســت 
غلطــی آنهــا را بــه ایــن خطــا و نظریــات باطــل رســانده اســت. لــذا دانســتن اجمالــی آنهــا از 

کمک کننــده اســت.  ایــن حیــث 
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بــا  تطبیــق دیدگاه هــای جدیــد  )یعنــی  تــراث  بــه  تطبیقــی  رویکــرد  نظــر شــما  بــه   .۴
ــر(  ــا خی ــه ی ــراث اســت؟ در هــر صــورت )بل ــرای خوانــش ت ــی ب ــا( راه خوب دیدگاه هــای قدم

یــد؟  بــرای مدعای تــان دار چــه دلیلــی 
منظــور بنــده فلســفه تطبیقــی نیســت. فلســفه تطبیقــی هــم ابهــام و هــم تنــوع دارد. 
برخــی معتقدنــد اصــًا مطالعــه تطبیقــی امــکان نــدارد. بنــده ایــن نظــر را قبــول نــدارم امــا 
گــر تطبیــق  کنیــم؟ ا کار تطبیقــی می خواهیــم چــه  کــه مــا در  آن چــه ابهــام دارد ایــن اســت 
ــا توجــه بــه  کــردن و فهمیــدن افــکار مبنایــی در فرهنــگ خودمــان ب بــه معنــای مــورد فهــم 
وضــع معاصــر باشــد ایــن مــد نظــر بنــده اســت. پــس مــا بــا خوانــدن تــراث، تفکــر جدیــد را 
ــا می کنیــم  ــًا وارد حــوزه اندیشــه قدم ــر عکــس آن را عمیق ــًا ب کام ــم بلکــه  ی ــار نمی گذار کن
کاســتی ها و برتری هایــی در ایــن دو می رســیم. نخســتین  کمی هــا و  و بــه فهــم نقــدی، 
گفتگــو بیــن ایــن دو تفکــر اســت و در مرحلــه بعــدی  مرحلــه تطبیــق همــان همنشــینی و 
کــه بتوانیــم بــه یــک وحــدت تفکــر و یــک نتایجــی در ایــن تفکــر  مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم 
یــم نــه اینکــه عینــًا  ر گام هایــی بــه جلــو بیاو گام یــا  برســیم و اندیشــه های پیشــینیان خــود را 
 فلســفه ای خودمانــی و درونــی باشــند 

ً
کــه اوال تفکــری دیگــر شــوند بلکــه بــه نتایجــی برســیم 

ره جدیــد باشــند.  کارآمــد بــرای حــل مشــکات مــا در دو زآمــد و  و در ثانــی رشــد یافتــه و رو
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کرده ایــد، و از بیــن آثــار  ١. شــما از بیــن فیلســوفان، ابــن ســینا را بــرای بازخوانــی انتخــاب 
کتــاب شــفا، علــت ایــن انتخــاب چــه بــوده؟  ابــن ســینا، بخــش الهیــات از 

یــرا ایــن کتــاب بــه گمــان مــن کتابــی مبنایی  کتــاب الهیــات شــفا را انتخــاب کرده ایــم ز
کل تفکــر فلســفی و جهــان فلســفی اســت و نــه تنهــا در فلســفه اســامی.  و بســیار مهــم در 
ز فلســفه صــدرا اســت ولــی همــان تفکــر  ــراث موجــود زنــده و تحدی کننــده امــرو اگرچــه ت
کــرده  کــه طــرح جدیــدی ارائــه  فلســفی صدرایــی نیــز در واقــع بــا توجــه بــه ایــن مبنــا اســت 
اســت. از ایــن جهــت جنــاب ابــن ســینا فلســفه و الهیاتــش نســبت بــه بقیــه ســرآمد و 

ــه حســاب می آیــد.  مبنایــی ب
ره تفکــر  کتــاب شــفا اســت. شــفا یــک دو کتــاب فلســفی ابــن ســینا نیــز  مبنایی تریــن 

کــرده و مبنــای ســایر تفکراتــش اســت.  کــه ابــن ســینا طــرح  فلســفی اســت 
و  فلســفی  نظــام  می خواهیــم  مــا  یــرا  ز برگزیدیــم؟  را  الهیــات  بخــش  مــا  چــرا  حــال 

دهیــم.  قــرار  مطالعــه  مــورد  را  معرفت شناســی  و  هستی شناســی 
کتــاب جنــاب صــدرا  کتاب هــای بعــدی یعنــی  کــه  کمــال ایــن مطالعــه آن اســت  امــا 

کنیــم. کــرده مطالعــه  را نیــز  بتوانیــم بــا توجــه بــه آن چــه ابــن ســینا مطــرح 
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گفــت ابــن ســینا را قبــول دارنــد و ابــن ســینا  همــه صدراییــان تــا حــدودی می تــوان 
گفتگــو بــا معاصــران فراهم تــر می کنــد.  مبناســت و ایــن راه را بــرای 

٢. بــه نظــر شــما در رویکــرد ســنتی بــه فلســفه ی ابــن ســینا چــه اشــکاالتی وجــود دارد؟ 
وجــود ایــن اشــکاالت چــه پیامدهایــی در فهــم فلســفه ی ســینوی داشــته؟ 

و  اولیــن  دارد.  ابــن ســینا وجــود  فلســفه  در  اشــکال  تــا  دو  یکــرد ســنتی،  رو نظــر  بــه 
کام بــوده اســت و قلــه آنهــا جنــاب غزالــی اســت. تفکــری  جدی تریــن اشــکال از جانــب 
کــه جنــاب ابــن ســینا بــا آن در افتــاد. ابــن ســینا در تفکــرات خــود شــدیدًا آنهــا را  اشــعری 
ــه  ک ــام  ــان اس ــر جه ــی از تفک ــش مهم ــری در بخ ــی و درگی ــث ناراحت ــن باع ــرد و ای ک ــد  نق

کــرده اســت.  ره هــا غالــب بــوده ایجــاد  کامــی و اشــعری اســت و در آن دو
کــه از یــک ســو خواســت دل جهــان  شــخص دیگــر خواجــه نصیرالدیــن طوســی اســت 
رد و از ســوی دیگــر بــا مبانــی علــم جدیــد ســازگار باشــد لــذا رو بــه  اســام را به دســت آو
کام امامیــه  رد و بــه دفــاع از ابــن ســینا بــه شــکل جدیــدی پرداخــت و  مصلحت گرایــی آو
کام شــیعی  ره جدیــد  گرد ایشــان عامــه حلــی دو از ایــن جــا شــکل دیگــری می یابــد و شــا

کــرده اســت.  کــه ایشــان طــرح  اســت 
کمــی تفــاوت  کامــی در جهــان تشــیع و تســنن رخ داد بــا  در چالــش اول ایــن غلبــه 
یرمجموعــه خــودش و در مرحلــه پایین تــر قــرار داد  امــا بــه هــر حــال نــگاه فلســفی را در ز
کامــی مبــارزه می کــرد و ایــن مســأله  کــه ابــن ســینا هــر جــا وارد می شــد بــا نــگاه  در حالــی 
یــرا در  مهمــی اســت. تفکیــک این هــا و دقــت در این هــا بــرای مــا بســیار مهــم اســت ز
ــا تفکــر فلســفی در  کلــی همچنــان ایــن تفکرکامــی وجــود دارد و ب ــه طــور  جهــان اســام ب

ــل اســت.  تقاب
کــه حضــور  کــه رخ داد یــک جــور تفکــرات عرفانــی و اهــل تصــوف بــود  چالــش دومــی 
کنــار بیاینــد و این هــا بــا هــم تقابــل  کــرد. این هــا نمی توانســتند بــا تفکــر کامــی  جــدی پیــدا 

داشــتند. 
تصــوف در تمــام جهــان اســام و شــیعه حضــور جــدی داشــت و دارد و از جملــه 
ــا نشــانه ای از آن اســت. در  ــه موالن روشــنفکران مــا طرفــداران ایــن نــگاه هســتند و رجــوع ب
گرفــت و فلســفه از راه  کم رنــگ و بــوی فلســفی بیشــتر بــه خــود  جهــان شــیعه ایــن یــک 
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اصلــی ســینوی منحــرف شــد. امــا ابتدائــًا بــه ســمت اشــراق و بعــد هــم در قلــه اش بــه 
صــدرا رســیدیم. جنــاب صــدرا ابــن عربــی را کامــًا در لباســی فلســفی قــرار داد و ایــن تفکــر 
کنــد،  کامــی را بــا فلســفه حفــظ  کــه می خواهــد نــگاه  کام خواجــه  تــاش می کنــد مثــل 
کــه صــدرا  کــش داده می شــود تــا بــا فلســفه عرفانــی  اینجــا هــم فلســفه و منطــق ابــن ســینا 
کــه در  کنــار هــم قــرار بگیرنــد و ایــن فلســفه طــرح شــود. ایــن وضعــی اســت  می خواهــد 

جهــان اســام رخ داد. 
کامًا فلسفی - منطقی نیست.  که اصیل و  تی شده  همه این امور باعث اشکاال

3. شما چه روشی برای خوانش آثار بوعلی پیش می نهید؟ چرا؟ 
ــن ســینا هــم رجــل مســتقلی در  کــه نشــان دهــم اب کاس هــا آن اســت  تــاش مــن در 
ییــم  یی ســت، نگو ییــم او ارســطو تفکــر فلســفی اســت و هــم بســیار قابــل توجــه اســت. نگو
او داخلــی بــوده و حرف هــای او را در جاهــای دیگــر دنیــا نمی خرنــد. مــن می خواهــم ایشــان 
یــم او بــرای خــودش یــک فــرد مســتقلی اســت یــک  را بــا گذشــته و آینــده مقایســه کنــم و بگو
کــه بــر تفکــر غــرب تأثیرگــذار  گانــه دارد و همیــن تفکــر ابــن سیناســت  مکتــب فلســفی جدا

بــوده اســت. مثــا در 
ره اسکوالســتیک، قلــه آنهــا جنــاب تومــاس را میتــوان نــام بــرد کــه از ابــن ســینا بســیار  دو

متاثــر اســت. مــن این تــاش را دارم. 
لــذا پاســخ مــن آن اســت کــه در خوانــش کل تــراث گفتــم. مــا حتــی ابــن ســینا را نبایــد با 
کنیــم ایــن اولیــن مرحلــه در خوانــدن ابــن ســینا اســت امــا مرحلــه عالی تــر  این هــا مقایســه 
کــه ابــن ســینا را بــا  یــم در قلــه فلســفه بنشــانیم بــه ایــن معنــا  کــه ابــن ســینا را ببر ایــن اســت 

کنیــم.  ره معاصــر و فلســفه جدیــد فهــم  توجــه بــه فلســفه دو

۴. آیــا شــما رویکــردی تطبیقــی بــه آثــار ابــن ســینا داریــد؟ )تطبیــق ابــن ســینا بــا ارســطو و 
 معتقدیــد راه خوانــش اندیشــه ی یــک فیلســوف دانســتن تبار اندیشــه ی 

ً
افالطــون( یــا اساســا

اوست؟
کــه نبایــد آن را اصــل قــرار دهیــم. در فلســفه  مــن بــا تبارشناســی مخالفــم. بــه ایــن معنــا 
ــا او کنیــم و ب کــه آن را در فرهنــگ خودمــان پیــدا  و تفکــر ابــن ســینا مــا دنبــال ایــن هســتیم 
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گفتگو کنیم. من دنبال شــناخت تبار ابن ســینا برای شــناخت او نیســتم. تبارشناســی 
فقــط ایضــاح بیشــتری در اختیــار مــا قــرار می دهــد. تبارشناســی توجیه کننــده و دلیــل اصلــی 
بــه وجــود آمــدن یــک فکــر نیســت و مــن بــا ایــن کامــًا مخالــف هســتم. بلــه در فرهنگ هایــی 
ینــد و امــا اصــًا مــن ایــن هــا  ایــن اتفــاق افتــاده اســت . نیچــه و دیگــران ایــن چیزهــا را می گو
کامــًا نادرســت اســت  را مبنــای اساســی نمی دانــم. در مــورد مخصوصــًا فیلســوفان بــزرگ 
تــر از  از جملــه فلســفه ابــن ســینا. نمی تــوان بــا تبــار شناســی ابــن ســینا را شــناخت. او باال
ییــم ابــن ســینا چــه ابتکاراتــی دارد.  کــه بگو ایــن حرف هاســت. مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم 

ــده روش  گذشــته و آین ــر دیگــر روش هــا دارد؟  ــی ب ۵. روش پیشــنهادی شــما چــه اولویت
انتخابــی شــما ســابقه ای هــم داشــته؟ آیــا می توانیــد افــراد و یــا آثــاری در ایــن زمینــه معرفــی 

کنیــد؟
یتــش آن اســت کــه فلســفه را زنــده می کنــد و بــه کار مــا می آیــد و مــا همین  روش مــن اولو
کــه فلســفه می خواننــد و  کســانی  را از فلســفه می خواهیــم. ایــن می شــود فلســفه. وظیفــه 
کــه ایــن فلســفه را در اختیــار فرهنــگ مــا  جــزو فرهنــگ مــا هســتند بــه نظــر مــن ایــن اســت 
ــا بقیــه فلســفه ها در واقــع رابطــه اش را برقــرار  کننــد و ب کننــد و قــوی  قــرار دهنــد آن را زنــده 
یــرا مشــکات جدیــد پیــش  کننــد تــا بتوانــد پاســخگو باشــد. چــرا مــا پزشــک می خواهیــم ز
یاضیــات داشــته باشــیم چــرا بایــد فقــه  می آیــد چــرا جامعه شــناس می خواهیــم چــرا بایــد ر
کــه تــاش می کننــد مشــکات مــا را از ابعــاد  داشــته باشــیم همــه این هــا علومــی هســتند 
ینــد پــس خــود ایــن علــوم بایــد رشــد کننــد.  مختلــف حــل کننــد و بــه ســؤاالت مــا پاســخ گو
کننــد. تنهــا راه دســتگیری فلســفه  دســت ایــن فرهنــگ را بگیرنــد و مشــکات را برطــرف 

از مشــکات مــا از همیــن طریــق اســت. 
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ــن  ــاری در ای ــا آث ــراد و ی ــد اف ــا می توانی ۱. روش انتخابــی شــما ســابقه ای هــم داشــته؟ آی
کنیــد؟ زمینــه معرفــی 

کــه متفکریــن مــا متوجــه شــدند در غــرب حرف هــای دیگــر در  بلــه فــراوان از وقتــی 
ینــد و هــم  کــه بداننــد آنهــا چــه می گو مــورد فلســفه زده می شــود ایــن انگیــزه بــه وجــود آمــد 
کــه بایــد تحولــی ایجــاد شــود و  کــه اینجــا آمدنــد بــه نظرشــان آمــد  بعضــی غربی هایــی 
کــه یــک مســائلی هســت برگشــتند تــا ببیننــد این هــا  گوششــان رســید  کــه بــه  کســانی  هــم 
کتــاب  ره زمــان قاجــار مــا می بینیــم ایــن اتفــاق افتــاده  گفتــن دارنــد. از دو چــه چیــز بــرای 
کــه ببیننــد ایــن چــه چیــزی  جنــاب دکارت ترجمــه شــد و همیــن انگیــزه شــد بــرای علمــا 
کــه وقــت  یــی اســت. و قلــه آنهــا را شــما در عامــه طباطبایــی می بینیــد  اســت چــه گفتگو
کــه فلســفه جدیــد را خوانــده بودنــد جلســه ای داشــتند و حــرف  کســانی  می گذاشــت و بــا 
آنهــا را می شــنید و تــاش می کــرد این هــا را بفهمــد و بــه گمــان مــن بســیار بــر اندیشــه ایشــان 
گذاشــت و ایشــان بســیار دقــت داشــت در ایــن زمینــه. جنــاب مطهــری را شــما  تأثیــر 
کــه ایــن تفکــر جدیــد را بفهمــد هــگل را  کــرد ایشــان بــرای ایــن  یــادی  کــه تــاش ز می بینیــد 
ــد بحــث می کــرد و تــاش می کــرد از  کــرده بودن کــه این هــا را ترجمــه  کســانی  ــا  ــد ب می خوان
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یــادی در  ینــد و خــودش دقت هــای فلســفی ز کــه این هــا چــه می خواهنــد بگو کنــد  آنهــا ســؤال 
کتاب هــای دیگــر ماننــد  کتــاب اصــول فلســفه و روش رئالیســم و بعضــی  ایــن زمینــه داشــت. 

گفتگوســت.  شــرح منظومــه تــاش بــرای برقــرای ایــن رابطــه و ایــن 

کــرد؟  ٢. بــه نظرتــان می تــوان بــا رویکــرد فلســفه ی تحلیلــی، اندیشــه ی بوعلــی را بازخوانــی 
چــه نســبتی بیــن اندیشــه ی بوعلــی و فلســفه ی تحلیلــی می توانــد وجــود داشــته باشــد؟ 

یــم و بایــد مجمــل پاســخ گفــت.  کنــون زمــان کافــی ندار ایــن ســؤال بحــث خوبــی اســت امــا ا
گرفــت و  کــرد و در مقابــل هــم قــرار  کلــی  دو نــوع تفکــر در فلســفه بلــوغ و رشــد پیــدا  بــه طــور 
کردنــد. آن چــه در یونــان اتفــاق افتــاد یکــی تفکــر  کــدام از این هــا پیــدا  یــادی هــر  طرفــداران ز
ــن دو  ــد. ای گرفتن ــرار  ــوی ق ــه نح ــم ب ــل ه ــه در مقاب ک ــود  ــطو ب ــر ارس ــری تفک ــود و دیگ ــی ب افاطون
کــه متفکریــن بعــدی نتوانســتند از هیچ کــدام  تفکــر بــزرگ و قدیمــی بــه نحــوی پیــش رفــت 
و دیگــری تحلیلــی اســت.  یکــی فلســفه دیالکتیکــی اســت  تفکــر  ایــن دو  بردارنــد  دســت 
کــرد اگرچــه بیــن تحلیــل ارســطو و فلســفه تحلیلــی جدیــد فاصلــه  تحلیــل را ارســطو اصــًا طــرح 
گرفــت و در  یــادی اســت. در نــو افاطونیــان نخســتین تلفیــق بیــن ایــن دو نــوع تفکــر صــورت  ز
ــود امــا ارســطو غالــب شــد یعنــی تفکــر  ــاز هــم تلفیــق ب ــود. در بعدی هــا ب آن افاطــون غالــب ب
ــاره ای و  ــن تقســیم ق ــا ای ــز در میــان م زه نی ــرو گرفــت. ام ــرار  ــن تفکــر تحلیلــی ق دیالکتیکــی در ب
گفــت تفکــر ابــن ســینا نزدیک تــر  گرفته انــد. می شــود  کــه در مقابــل هــم قــرار  تحلیلــی اســت 
گرایــش تحلیلــی تــا مثــًا تفکــر صدرایــی یــا تفکــر نــو افاطونیــان. تفکــر صدرایــی و نــو  اســت بــه 

افاطونــی بــه بخــش افاطونــی و دیالکتیکــی نزدیک تــر اســت. 
کــه در جهــان اســام رخ داده،  در تفکــر صدرایــی بــا مبانــی فلســفی ســینوی  مســاله جالبــی 
ایــن پیشــرفت حاصــل شــده اســت. اگرچــه مــا نزدیــک بــه نــو افاطونیــان شــده ایم امــا ایــن نوعــی 
ــک  ــای دیالکتی یربن ــینوی ز ــل س ــینا و تحلی ــن س ــاب اب ــل جن ــت و تحلی ــامی اس ــفه اس فلس
کــه ایــن  صدرایــی هســت و ایــن تلفیــق وجــود دارد و ایــن اتفاقــًا نکتــه بســیار جالبــی اســت 

کمــک شــایانی بــه فهــم فلســفی خــود مــا داشــته باشــد.  گفتگــو بیــن دو بعــد فلســفی 

کار  ٣. آیــا می تــوان روش شــما را در آثــار فیلســوفان دیگــر مثــل مالصــدرا و ســهروردی، بــه 
ــد؟ ــه داری ــن زمین بســت؟ چــه پیشــنهاداتی در ای
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کار را انجــام دهیــم و حیاتی تــر از همــه  بلــه نــه تنهــا می شــود بلکــه الزم و مطلــوب اســت ایــن 
ــًا  کام ــاز  ــم آن نی ــرای فه ــم و ب ــام دهی کار را انج ــن  ــدرا ای ــار ماص ــر روی آث ــا ب ــه م ک ــت  ــن اس ای
گــر می شــد فارابــی را مقــدم قــرار  یــم. مبانــی یعنــی فلســفه ابــن ســینا. البتــه ا مبــرم بــه مبانــی دار
دهیــم بهتــر بــود. ایــن تفکــر فارابــی ســینوی تقــدم دارد. غایــت آن چــه زنــده اســت و االن در حــال 
یــم ســراغ  کــه حضــور جــدی دارد بــه ایــن ترتیــب مــا بایــد برو فعالیــت اســت فلســفه صــدرا اســت 
ــداوم  کنیــم و انشــااهلل ت فلســفه صدرایــی و از ایــن جهــت بازخوانــی فلســفه صدرایــی را شــروع 

کنــد.  پیــدا 
که مبنایی و حیاتی است.  یم و به امید این تحول بزرگ  با آرزوی آن چه می گو
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  تلخیص کننده: حمیدرضا میررکنی   بنادکی1

مقدمه تلخیص  کننده
ــه ســرعت در ســپهر سیاســی  ــار اندیشــه  اش ب ــه آث ک ــگل از فیلســوفانی اســت  ــد ه بی  تردی
- اجتماعــی جهــان نقــش بســت و چنــد دهــه نظــرًا و عمــًا عمــوم اندیشــمندان جهــان 
کشــاند. در اندیشــه او دعوتــی عمومــی نهفتــه اســت بــه تأمــل  کشــی ســترگ  کشا را بــه 
کــه منجــر بــه ظهــور تفاســیر  در بــاب انســان و جهــان. همیــن دعــوت عمومــی اســت 
حضــور  شــّدت  شده  اســت.  او  اندیشــه  از  گونه  گــون  مشــرب  های  و  نحله  هــا  متعــدِد 
کاالیــی  اندیشــه  های او در جهــان سیاســت، دهه  هــای متمــادی اندیشــه او را بــدل بــه 
گروهــی نمــوده بــود. خصوصــًا در ایــران جــز یــک  شایســته مصــرف، در محافــل سیاســی و 
کســی به واقــع او را همچــون یــک فیلســوف خوانــده اســت؛ بــل عمومــًا  کمتــر  دهــه اخیــر، 
اســتناد  مــورد  متفکــری مشــروعیت  بخش  یــا  الهام  بخــش  اندیشــمندی  مثابــه  بــه  را  او 

رودی 89 کارشناسی ارشد. و 1 . دانشجوی رشته فلسفه غرب . مقطع 
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کــه بــه دنبــال ارائــه نــگاره  ای به واقــع  قرارداده  بودنــد. از ایــن رو طــرح و معرفــی تفســیرهایی 
ری قلمــداد شــود؛  کارهــای ضــرو علمــی و فلســفی از هــگل هســتند، می توانــد از در دســته 
ــه  ــال، ب ــن ح ــاخته  اند و در عی ــود س ــه خ ــفه را پیش ــه فلس ک یانی  ــجو ــرای دانش ــًا ب خصوص

فرهنــگ و سیاســت نظــری نقادانــه و موضعــی جســتجوگرانه دارنــد. 
یــک بِیــزر از بهتریــن منابــع در شــناخت اندیشــه هــگل اســت.  کتــاب هــگل نوشــته فردر
کتابــی درســی نگاشــته شــده اســت؛  کــه بــه عنــوان  یژگــی مثبــت ایــن اثــر آن اســت  اولیــن و
کــه خواننــده در خوانــدن ایــن اثــر دچــار ســردرگمی نخواهــد شــد و  و ایــن بــدان معنــا اســت 
متــن کتــاب تاجــای ممکــن متنــی منظــم و ســاده از آب درآمــده اســت. نکتــه مثبــِت دیگــِر 
کتــاب، بــا عمــده تفاســیر  کــه خواننــده بــا خوانــدن هــر فصــل از ایــن  کتــاب آن اســت  ایــن 

گمــراه شــود.  کش ایــن تفاســیر  کشــا موجــود در آن عرصــه آشــنا خواهــد شــد، بی  آنکــه در 
کتــاب اســت؛ بیــزر در  آنچــه می  خوانیــد خاصــه   فصــل آزادی و بنیــان حــق از همیــن 
ایــن فصــل کوشــیده اســت بــه متافیزیــِک سیاســت هــگل بپــردازد. از ایــن رو در ایــن فصــل 
گشــت، بلکــه ایده آل  هــا و مواضــع اساســی هــگل  بــه دنبــال آراء سیاســی هــگل نبایــد 

دربــاره انســان، قانــون، مناســبت اخــاق و سیاســت و ... از مســائل ایــن فصــل اســت.
و امــا توضیحاتــی دربــاب متــن تلخیــص پیــِش  رو: در ترتیــب ابــواب ایــن متــن، بــه نظــم 
رود و  ــم. امــا در نظــم عبــارات هــر بــاب و نحــوه و کتــاب متعهــد بوده  ای ــواب اصــِل متــِن  اب
خــروج بــه مطالــب، در برخــی مواضــع از اســلوِب متــِن اصلــی خــارج شــده  ایم. جماتــی 
ــته  های  ــار و نوش ــود اث ــه از خ ک ــتند  ــی هس ــده  اند، جمات ــّخص ش ــت »« مش ــا عام ــه ب ک
کــه در عامــت ][ و در انتهــای هــر بخــش آمده  انــد، شــماره  هــگل نقــل شــده  اند. اعــدادی 
کمــک ایــن شــماره صفحــات می توانــد بــه متــن  کتــاب هســتند؛ خواننــده بــه  صفحــات 
کــه می تواننــد در  کلمــات مهــم و محورهــای اصلــی بحــث  کتــاب مراجعــه نمایــد.  خــود 
کــه لزومــًا در  خاصه  ســازی یــک رأی بــه چشــم آینــد، در متــن بــا فونــت بــزرگ آمده  انــد 
کتــاب بــه ایــن صــورت نوشــته نشــده بودنــد. تلخیــص ایــن فصــل از روی  متــن اصلــِی 
تنهــا ترجمــه موجــود از ایــن اثــر بــه زبــان فارســی انجــام شــده اســت کــه مشــخصات آن ذیــًا 

رده می شــود: آو
یک بیزر . هگل . سیدمسعود حسینی . تهران: ققنوس. چاپ چهارم. 1398 فردر
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مالحظاتی مقدماتی در مطالعه سیاست هگل
کاســتی  هــگل در نوشــته   خــود موســوم بــه در بــاب طــرق علمــی تلّقــی قانــون طبیعــی1 
کــه آنــان  اصلــی نظام  هــای پیــش از خــود را نفــی مابعدالطبیعــه می دانــد. او معتقــد اســت 
کــه مابعدالطبیعــه در واقــع، شــالوده دیگــر علــوم اســت و  نمی  دانســتند یــا ملتفــت نبودنــد 
کــه مبتنــی بــر ایــن شــالوده اســت، می توانــد علمــی باشــد. ایــن  هــر رشــته علمــی تــا جایــی 
یســت  ها می  ایســتد. یتیو کــه او صراحتــًا در مقابــل موضــع پوز موضــع هــگل، جایــی اســت 
گرچــه خودبســنده اســت، امــا خــود بخشــی از یــک  بــه عقیــده هــگل، هــر علــم خــاّص 
کار هــگل خصلتــی پدیدارشناســی می  دهــد؛ یعنــی  کل  کلّ اســت. همیــن رأی هــگل بــه 
کــه خــود  کلّ می دانــد، امــا در تحلیــل جــزء اجــازه می  دهــد  گرچــه هــر چیــز را جزئــی از یــک 
ــر آن  ــدون در نظــر داشــتن جــزء بخواهــد ب کلّ ب ــه آنکــه حکــِم  کنــد، ن جــزء خــود را اظهــار 

تحمیــل شــود. 
کار هــگل هــم پدیدارشناســی اســت و هــم مابعدالطبیعــی. پــس سیاســت او  بنابرایــن 
صــرف نظــر از مابعدالطبیعــه خــود بــه مثابــه یــک جــزء خودبســنده قابــل فهــم اســت، امــا 
کــه چنیــن فهمــی از سیاســت او همــواره فهمــی ســطحی خواهــد بــود  بایــد در نظــر داشــت 

.]319[

مفهوم آزادی
ایــن معنــای می تواننــد  هــگل آزادی را در معانــی مختلفــی مــراد می  کنــد. هرچنــد 
همگــی راجــع بــه یــک معنایــی نهایــی باشــند، امــا در مطالعــه آثــار او بایــد بــا فهمــی ِدّقــی 
کانونی  تریــن مفهــوم در فلســفه  کــه بی  تردیــد  رد؛ چــرا  تمایــزات ایــن معانــی را نیــز در نظــر آو
سیاســی هــگل، مفهــوم آزادی اســت و میــزان دقــت و ســطح درک مــا از ایــن مفهــوم، عمــق 

کل فلســفه سیاســی هــگل را تشــکیل خواهــد داد. پژوهــش مــا در 
ــه  ک ــت  ــدا اس ــت؛ پی ــی اس ــد، خودآیین ــراد می  کن ــگل از آزادی م ــه ه ک ــی  ــن معنای اولی
کانــت نیســت.  کانــت اســت؛ امــا عیــن  او در اســتفاده خــود از ایــن اصطــاح، متأثــر از 
کام خودآیینــی  او توانایــی وضــع اصــول شــخصی و پیــروی از ایــن اصــول را در یــک 
هــم  قانونــی  هــر  توانایــی وضــع  بــه معنــای  البتــه  ایــن  قــدرت خودفرمانــی.  می  شــمرد؛ 

1.On the scientific Ways of treating Natural Law
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کــه بــرای هــر موجــود عاقلــی قابــل پذیــرش  نیســت، بلکــه بــه معنــای وضــع قانونــی اســت 
باشــد. بنابرایــن قــدرت خودفرمانــی را می تــوان به طــور خاصــه عمــل بــه قانــون اخاقــی و 

عقانــی دانســت؛ ایــن توانایــی، آزادی اســت.
کــه هــگل از آزادی قصــد نمــوده اســت، اســتقال یــا خودبســندگی  دومیــن معنایــی 
ــز  ــز ج ــچ چی ــه هی ــته ب ــه وابس ک ــت  ــی آزاد اس ــا زمان ــه اراده تنه ک ــد  ــد می  کن کی ــت؛ او تأ اس
خــود نباشــد. آنچــه هــگل بــا جملــه »روح خودبســنده بــودن اســت و آزادی چیــزی جــز ایــن 

ــه همیــن معنــای آزادی دارد.  ــرار می  دهــد، اشــاره ب کیــد ق نیســت...« مــورد تأ
کــه  ــه ایــن معنــا  ــه نزدیــک هــگل، خودتعّین  بخشــی اســت؛ ب ســومین معنــای آزادی ب
 انســان خــود افعــال خــود را متعّیــن می  نمایــد و ثانیــًا آدمــی خــود آنچــه بالقــوه اســت را 

ً
اوال

بالفعــل و متحقــق می  ســازد.
تمامــی ایــن معانــی در نظــر هــگل از اســتلزامات ذاِت »خــود« هســتند و از ایــن جهــت 
کیــد  گاهــی« نیــز تأ خــود ذاتــًا »آزاد« اســت. البتــه در ایــن خصــوص او بــر عنصــر »خودآ
کــه از آزادی  یم  کــه مــا تنهــا زمانــی مختــار و آزاد می  شــو می  کنــد؛ »هــگل مدعــی اســت 

ــم«. کردی گاه  ــودآ ــش خ ی خو
یــد و ســه دم1 آزادی را  کتــاب فلســفه حــّق در خصــوص آزادی ســخن می گو او در 
کــه ایــن  کســی  کلیــت، جزئیــت و فردیــت.  توصیــف می  نمایــد؛ ایــن ســه   دم عبارت  انــد از 
ســه دم را احــراز کنــد، در حقیقــت ســه شــرط حصــول آزادی از تمــام جهــان را احــراز نمــوده 
کلیــت، تــوان آزادی و رهایــی از هــر موقعیــت جزئــی و نیــز تــوان تأمــل در  اســت. مــراد او از 
ــت  ــان. جزئی ــت و زم ــدون موقعی ــوِد ب ــه خ ــیاری ب ــت؛ هوش ــش اس ی ــت خو ــاس عاملی اس
ــا  گزینه  هــای جزئــی اســت. ب ــوان انتخــاب یکــی از  ــودن در موقعیــت جزئــی و نیــز ت ــوان ب ت
یجــًا شــخص خــود را حــّد  گزینه  هــای جزئــی، تدر گزینــش  یــش و  تأمــل در عاملیــت خو
ــن فردیــت ســومین و آخریــن شــرط  ــه فردیــت خــود را شــکل می  دهــد. ای ــد و این گون می  زن

ــام ایــن دم را دم خودحدگــذاری2 نامیــده اســت.  آزادی اساســی اســت؛ و هــگل ن
یــخ تــاش بــرای نیــل بــه آزادی می دانــد و مســیحیت، آییــن رواقــی و  یــخ را تار هــگل تار
رادیکالیســم فرانســه را از راهبردهــای ناموفــق بــرای نیــل بــه آزادی می  شــمرد. آنچــه هــگل 

1 . moment

2 . self-limitation
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یــد آزادی  کــه می گو را بــه چنیــن تحلیلــی می  کشــاند، ایــن اصــل مهــم او اســت در اخــاق 
رد.  گریــز از جهــان نمی تــوان آن را بــه دســت آو گــردد و بــا  می  بایــد در همیــن جهــان متحقــق 
کتــاب پدیدارشناســی، عمدتــا از ایــن موضــع  اشــکاالت او بــه رواقی  گــری و مســیحیت در 

است.
از  کــه یکــی  بایــد در نظــر داشــت  نــزد هــگل، همــواره  بــه  آزادی  در مطالعــه مفهــوم 
ــخن  ــه از اراده آزاد س ک ــود  ــار او ب ــت. اول  ب ــوده اس ــت ب کان ــگل،  ــر ه ــوفان ب ــن فیلس موّثرتری
گفــت. هــگل در نوشــته  های اولیــه بــرن، اصــل خودآیینــی کانــت را ایــده آل اخاقــی عمــده 
یــش می دانــد و حتــی بــه ایــن جهــت، بــا شــریعت و نهادگــی مســیحیت مخالفــت  خو
ادامــه  نیــز  زندگــی  اش  بعــدی  ران  هــای  کانتــی در دو بــر خودآیینــی  او  کیــد  تأ رزد.  مــی  و
کتــاب فلســفه حــق چنیــن نوشــت: »مــن در انجــام دادن تکلیــف  کــه در  یافــت؛ تــا جایــی 
ــع  ــت و موض ــف، مزی ــت تکلی ــن اهمی ــر همی ــد ب کی ــتم و آزادم. تأ ــودم هس ــا خ ــش، ب ی خو

ــت«. ــی اس ــرو عمل ــت در قلم کان ــفه  ــع فلس رفی
کانــت را نیــز همــواره در ایــن مطالعــه در نظــر داشــت؛ بــه  امــا بایــد تفاوت  هــای او بــا 
کانــت و هــگل از عقــل و نقــش آن، درکــی متفــاوت بــوده اســت؛ بــه  عنــوان مثــال درک 
ــق  ــر وف ــل ب ــن و عم ــوان تعیی ــل را ت ــت؛ او عق ــی اس ــوری و انتزاع ــل، ص ــت عق کان ــک  نزدی
کلیت  پذیــر اســت؛ امــا برداشــت هــگل از عقــل مــادی یــا انضمامــی اســت؛ مــراد از  اصــول 
ــی اجتماعــی خــاص و مشــخص اســت. هــگل و  آن خلقیــات و عــادات و شــیوه زندگان
ــر می  گرداننــد، امــا فهــم آنــان از  کانــت هــر دو در تفســیر آزادی، آن را بــه خودتعّین  بخشــی ب
یخــی اســت و از همیــن  یــت خــود بــه نــزد کانــت، عقانــی و فراتار »خــود« متمایــز اســت. هو
جهــت از دیگــری جــدا اســت و حتــی در تعــارض بــا دیگــری اســت؛ و بــه نزدیــک هــگل، 
یــش متحقــق  یــت خو خــود تنهــا از راه درونی  ســازی دیگــری و تبدیــل وی بــه بخشــی از هو
کانــت خودتعّین  بخشــی را بــه صــورت ســیطره عقــل  و شــناخته می شــود. از ســوی دیگــر 
ــا  ــر وفــق ماهیــت ی کانــت آن را عمــل ب ــه خــاف  رد و هــگل ب ــه تصــور مــی  آو ــر احســاس ب ب
ــود  ــی وج ــچ تعارض ــاس هی ــل و احس ــان عق ــه در آن می ک ــد،  ــن« می دان ــی »م کل ــت  طبیع
کــه هــگل  کانــت اختیــار را اختیــار از سلســله علــل طبیعــت می دانــد، در حالــی  نــدارد. 
ــر وفــق  کــردن ب کــه مســتلزم عمــل  ــد،  آزادی را تنهــا در چارچــوب طبیعــت محقــق می دان
تاثیــر  تحــت  هــگل  اســت.  کیهــان  کل  و طبیعــت  رت طبیعــت خــود شــخص  ضــرو
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گاهــی شــخص نســبت  رت طبیعــی و نیــز خودآ اســپینوزا آزادی را بــه مثابــه شــکلی از ضــرو
ــد. ــم می دان کل عال یــش در  ــگاه خو ــه جای ب

گونــه  ای وابســتگی واقعــی بــا دیگــران دارد. در واقــع هــگل بــر ایــن  »خــود« در نــزد هــگل 
ــتگی  ــن وابس رای همی ــًا از و ــته  ایم و اص ــان وابس ــران و جه ــه دیگ ــا ب ــه م ک ــت  ــه اس اندیش
کــه هســتیم. اســتقال حقیقــی زاده جدایــی یــا فــرار انســان از  یم  کــه آن می  شــو اســت 
دیگــران نیســت، بلکــه برعکــس، معلــول کوشــش مــا در تبدیــل آن  هــا بــه بخشــی از هســتی 
کنــد؛ این گونــه  خودمــان اســت؛ »مــن« می  بایــد دیگــران را بــه هســتی درونــی خــود بــدل 

ــود ]327[. ــه دیگــران، در حقیقــت وابســتگی مــن بــه خــود خواهــد ب وابســتگی مــن ب

خائنی به آزادی؟
 در تفســیر آراء هــگل بــه کار مــی  رود، بــه ایــن 

ً
کــه معمــوال دوگانــه آزادی ســلبی و ایجابــی 

صراحــت در متــن نوشــته  های او نیامــده اســت. مبــدع ایــن تعبیــر، آیزایــا برلیــن اســت. او 
کــس یــا چیــزی در اعمــال مــن می دانــد و آزادی ایجابــی  آزادی ســلبی را بــه دخالــت نکــردن 
را تحقــق خــود حقیقــی بدســت خــود بــر وفــق اصــل اخالقــی معرفــی می  کنــد. هرچنــد ایــن 
تفکیــک در آثــار هــگل تصریــح نشــده اســت، امــا می تــوان بــا ایــن دوگانــه برخــی آراء هــگل 
کــه هــگل بــه هیــچ عنــوان طرفــدار و نافــی یکــی از  را توضیــح داد؛ قبــًا بایــد در نظــر داشــت 

ایــن دوشــق نیســت، بلکــه او در جــای خــود مدافــع هــر دو مرتبــه از آزادی اســت.
ــی و  ــا عین ــی( ی ــا ایجاب ــق )ی ــان آزادی آزادی مطل ــز می ــک تمای ــا ی ــگل ب ــار ه ــن آث در مت
آزادی صــوری )یــا ذهنــی( یــا ســلبی مواجهیــم. آزادی صــوری یــا ذهنــی تــوان فــرد اســت 
ــن نحــو. آزادی مطلــق  ــه بهتری گزینــش از میــان آن  هــا ب گــون و  گونا ــرای تأمــل در اعمــال  ب
یــا ایجابــی نیــز متضمــن تفکــر و عمــل بــر وفــق اصــل عقانــی اســت، یعنــی عمــل بــر وفــق 

ــه رســمیت شــناخته شــده  اند. ــی جمعــی ب ــه در زندگان ک قوانینــی 
ــه آزادی  کــه نقــص اصلــی دولت شــهر باســتانی، عدم التفــات ب هــگل معتقــد اســت 
کــه ضامــن  ذهنــی بــود، حــال آنکــه قــوت اصلــی دولــت )بــه معنــای مــدرن آن( ایــن اســت 
کــه هــگل ایــن آزادی  و حافــظ حقــوق فــردی باشــد. همیــن موضــع هــگل نشــان می  دهــد 
کــه در آن ایــن آزادی بــه رســمیت  را بــه رســمیت شــناخته اســت؛ و تفســیر بعضــی از هــگل 
کــه هــگل  شــناخته نمی شــود، نمی توانــد انعــکاس صحیحــی از آراء او باشــد. نقــدی 
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کــه می  کوشــد خــود را در عیــن  بــر آزادی دارد، بــه آزادی صــوری مربــوط می شــود، آزادی 
کامــل از هرگونــه تعهــد و التــزام، تحقــق بخشــد. در حقیقــت نقــد هــگل، نقــد  جدایــی 
کــه دولــت می  بایــد بتوانــد حافــظ  کامــًا تشــخیص می  دهــد  »خودســرانگی« اســت. هــگل 
اعمــال ســائق شــخصی در حــدود دولــت باشــد و ایــن جنــس از انتخابــات در نظــر او در 

ــد ]332[.  ــرار می  گیرن دســته »حــق بی  کــران« ذهنیــت ق

بنیان قانون
در خصــوص سرشــت قانــون در اندیشــه هــگل بــا ســه تفســیر رایــج مواجهیــم؛ در تفســیر 
یخ  انــگار خوانــده می شــود. در تفســیر دوم او خصلت  های  اول هــگل همچــون متفکــری تار
ری در او غلبــه می  کنــد. امــا واقعیــت  رانــه پیــدا می  کنــد و در تفســیر ســوم عقل  بــاو اراده  باو
کــه هــگل بــه یــک معنــا در ادامــه ایــن هــر ســه مکتــب اســت؛ او جوهــره مواضــع  آن اســت 
ــک  ــه ی ــد. ب ــع نمای ــان را رف ــتنتاجات آن ــت اس ــیده اس کوش ــوده و  ــذ نم ــب را اخ ــن مکات ای
ری  اراده  بــاو رانــه،  یخ  باو تار ری  یــا عقل  بــاو رانــه  ری عقل  باو یخ  بــاو تار آمــوزه هــگل  تعبیــر 

ــت. ــه اس ران ری اراده  باو ــاو ــه و عقل  ب ران عقل  باو
اراده فهــم  ــی 

ّ
بــه مثابــه تجل را  آزادی  و  آزادی توجیــه می  کنــد  پایــه  بــر  را  هــگل حــق 

کانــت در حــوزه علــم اخــاق  پرنیکــی  کو می  کنــد. او همچنیــن از آرای بنیــادی انقــاب 
اســتفاده می  کنــد؛ یعنــی ایــن رأی را کــه قوانیــن عقــل مخلــوق خــود مــا هســتند و به موجب 
ری خــام اعتــراض می  کنــد و معتقــد  طبیعــت بــر مــا تحمیــل نشــده  اند. او بــر اراده  بــاو
کــه اراده صــرف نمی توانــد سرمنشــأ قانــون باشــد. در نظــر هــگل، چیزهایــی وجــود  اســت 
ــون درآینــد و  ــه قالــب قان کــه ب کــه فی النفســه ارزشــمندند، حــال توفیــری نمی  کنــد  ــد  دارن
بــزرگ داشــته شــوند، یــا حکومت  هــا آن  هــا را بــه رســمیت بشناســند یــا نــه. او همچنیــن بــه 
گــر حــق  کــه ا کیــد می  کنــد  کتفــا بــه اراده در توضیــح قانــون اشــاره می  کنــد و تأ پیامــد ســوء ا
یــرا هــر  یم، مفهــوم هرگونــه تعهــد یــا وظیفــه را خــوار شــمرده  ایم، ز را بــه اراده فــرد وابســته ســاز

کــه بــا اراده فــرد ســازگار در نیایــد، می توانــد توســط فــرد غیرحــّق معرفــی شــود. وظیفــه  ای 
گرچــه نقــش اراده را در قانــون پررنــگ می  بینــد و حتــی بنیــاد حــق را بــر اراده بنــا  هــگل 
یــی اراده همــان  می  کنــد، امــا در عــرف او اراده چیــزی چنــدان مضــاف بــر عقــل نیســت، گو
مصــداق امــر عقــل عملــی اســت. او البتــه در جایــی میــان اراده ذهنــی و اراده عینــی فرقــی 
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یــد هنجارهــای عقــل عملــی چــه توســط اراده ذهنــی شــناخته  جــدی می  نهــد و می گو
کــه  شــده باشــند و چــه نــه، واجــد اعتبــاری عینــی هســتند. از همیــن اشــاره او می فهمیــم 
اراده عینــی در نظــر او، همــان هنجارهــای عقانــی هســتند؛ عینیــت هنجارهــا متضمــن 
یــرا هــر عینیتــی همــواره عینیــت داشــتن از بــرای عقانیتــی  عقانیــت آن  هــا اســت؛ ز
اســت. اینجــا بــاز نحــوی وحــدت میــان حــّق و آزادی و اراده برقــرار می شــود؛ بنیــان نهایــی 

کــه نمی تــوان آن را جــدای از اراده فهمیــد.  حــق در آزادی اســت، آزادی 
رش ایــن عقــل  عقــل بــرای هــگل اساســًا شــکلی از خــرد عملــی؛ نقــش اراده در پــرو
رش روح، در حقیقــت  کــه تمــام مراحــل پــرو مقــدم اســت؛ بــه عبارتــی تندتــر می تــوان گفــت 
کــه روح بــا  رش روح صرفــًا »طریقــی اســت  رش اراده  انــد؛ تمامــی مراحــل پــرو مراحــل پــرو
رد«. بــه نظــر می  رســد ایــن رأی هــگل بــا مبنــای  یشــتن را در مقــام اراده فــرا مــی  آو طــی آن خو

ران در توافــق اســت. ــاو اراده  ب
کــم نیســتند؛ او در نوشــته  های  رانــه می  خوانــد نیــز  یخ  باو کــه هــگل را تار شــواهدی 
ران بلــوغ و پختگــی خــود  ری اســت. حتــی در دو یخ  بــاو جوانــی خــود بســیار تحــت تاثیــر تار
کــه  کیــد می  کنــد  یــد، تأ کتــاب فلســفه حــق دربــاره قانونگــذاری ســخن می گو نیــز وقتــی در 
یخــی را لحــاظ نمــود؛  در قانونگــذاری و حتــی مطالعــه قانــون می  بایــد بســتر زمانــی و تار
گانــه و انتزاعــی در نظــر  کلــی تعینــات جزئــی آن را نمی  بایــد جدا »قانونگــذاری به طــور 
گرفــت، بلکــه می  بایــد آن  هــا را دم  هــای وابســته  ای درون تمامیتــی واحــد و بــر زمینــه تمامــی 
دیگــر تعینــات کــه مقــّوم خصوصیــت ملــت و عصــری هســتند، ملحــوظ کــرد.« بــه   عقیــده 
ــه  ــذا توجی ــش و ل ی ــل خو ــان اصی ــن »ش ــه قوانی ک ــت  ــی اس ــن چارچوب ــا در چنی ــگل تنه ه
کــه سیاســت  های هــر دولــت  کیــد می  کنــد  ــاز تأ یــش را می  یابنــد«. او در جــای دیگــر ب خو
بایــد بــا روح آن ملــت و اوضــاع و احــوال و شــیوه زندگانــی انضمامــی آن ملــت در توافــق 
ری اســت  یخ  بــاو کــه ایــن مواضــع هــگل هــم بــه راســتی وام دار ســنت تار باشــد. پیــدا اســت 

و هــم بــه راســتی در توافــق بــا نظــرگاه ایشــان اســت.
امــا تمــام نظــرگاه هــگل در ایــن آراء خاصــه نیســت و می  بایــد بــه وجــوه تمایــز او بــا 
یخــی قوانیــن  ران نیــز توجــه نمــود. هــگل بــا صراحــت تمــام، توجیــه صرفــًا تار یخ  بــاو تار
کــه آن قانــون  یخــی یــک قانــون بــه آن معنــا اســت  یــرا توجیــه تار را صحیــح نمی دانــد، ز
گــزاره و حکمــی اســت مخصــوص و تخصیــص  کلیــت و تمامیــت نیســت، بلکــه  واجــد 
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یافتــه. چنیــن فهمــی از ذات قانــون، منجــر بــه نســبی  گرایی می شــود و هــگل بــه هیــچ رو بــا 
ری ســر ســازش نــدارد. درســت در همیــن نقطــه اســت  یخ  بــاو نســبی  گرایِی مضمــون در تار
ری بــه ســمت ســنت قانــون  یخ  بــاو کــه بــه نظــر برخــی مفّســرین هــگل حرکتــی از ســنت تار
کــه انســان بماهــو انســان شایســته داشــتن  کــه هــگل اذعــان مــی  دارد  طبیعــی دارد؛ جایــی 

حقوقــی معّیــن اســت.
ری و یــا  ری، اراده  بــاو کــدام یــک از ســه ســنت عقل  بــاو حــال به واقــع هــگل تحــت 
قرائــات  کانونــی  نقطــه  آنچــه می توانــد  اســت؟  پیگیــری  و  قابــل مطالعــه  ری  یخ  بــاو تار
مختلــف از هــگل باشــد، التفــات بــه اصلــی متافیزیکی در کار او اســت؛ هــگل بر آموزه  ای 
کلیــات همــواره در ضمــن اشــیاء جزئــی حاضرنــد.  کیــد می  کنــد؛  اساســی از ارســطو تأ
کــه عقــل همــواره در فرهنــگ و زبــان  ترجمــان ایــن اصــل متافیزیکــی نــزد هــگل آن می شــود 
کار اســت؛  و زمانــه قومــی وجــود خواهــد داشــت. از ایــن اصــل هگلــی نیــز دو تفســیر در 
یــه  ای اســت  ردگــی شــهرت یافتــه و دیگــری نظر یــه تن  آو کــه بــه نظر یــک تفســیر آنــی اســت 
یــه غایت  شناســی مشــهور شــده اســت. نظــرگاه اول ایــن اصــل را چنیــن می خواهــد  بــه نظر
گفتــن و نوشــتن و عمل  کــردن در قومــی خــاّص و  کــه عقــل در صــورت نحــوه خاصــی از 
ــک ملــت  ــت ی ــه غای ــه مثاب ــل را ب ــرگاه دوم عق ــی خــاّص وجــود دارد و نظ در زمــان و مکان
ــک ملــت می  کوشــد آن  هــا را در تمــام ســاحات خــود  ــه ی ک می فهمــد؛ اهــداف بنیادینــی 

ــازد. ــر س ــد و جلوه  گ ــات نمای مراع
ــون شــیء همــان علــت صــوری - غایــی شــیء اســت؛ غایــت هــم  در نظــر هــگل قان
مقصــود شــیء اســت و هــم ذات آن. شــیء می  خواهــد ذات خــود را متحّقــق ســازد، ایــن 
ذات همــان قانــون و هنجــار شــیء اســت؛ هــم آن چیــزی اســت کــه شــیء هســت و هــم آن 
رت غایت  شناســی  کــه ضــرو کــه شــیء بایــد باشــد. بــا چنیــن طرحــی اســت  چیــزی اســت 
رت هنجــاری و قانونــی خواهــد بــود؛ هــگل در ایــن لحظــه از دوگانــه امــور واقــع  همــان ضــرو

ید. - ارزش  هــا را دســت می  شــو
هــگل خــود را وام دار و ادامه  دهنــده ســنت قانــون طبیعــی می  دانســت، از همیــن رو 
بــود کــه عنــوان فرعــی »قانــون طبیعــی و علــم سیاســت به طــور کلــی« را بــرای کتاب فلســفه 
کیــد بــر علــت صــوری ـ غایــی، بــا تفســیر خــاص خــود از ایــن  یــد. امــا او ضمــن تأ حــق برگز
علــت، میــان خــود و ســنت قانــون طبیعــی فاصلــه  ای برقــرار می  کنــد. در ســنت قانــون 
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طبیعــی علــت صــوری ـ غایــی بــه کمــال تفســیر می شــود، حــال آنکــه در نظــر هــگل، علــت 
کــه روســو،کانت و  صــوری ـ غایــی همــان آزادی اســت؛ ایــن آزادی همــان آزادی اســت 
ــا  ــد. از ســوی دیگــر او ب ــی انســان معرفــی نمــوده بودن ــه خصیصــه ذات ــه مثاب فیختــه آن را ب
کار خــود و به  کارگیــری تعبیــر روح قومــی در دســتگاه  ران در  یخ  بــاو کــردن ســخن تار حاضــر 
فلســفه مدرســی، آن را همچــون علــت صــوری ـ غایــی یــک قــوم و ملــت معرفــی می  نمایــد؛ 
علــت صــوری ـ غایــی همانــا آزادی اســت و تمــام ملت  هــا واجــد چنیــن علــت صــوری ـ 

گاهــِی آزادی اســت. یــخ جهــان، خودآ غایــی  ای هســتند؛ پــس غایــت تار
یــخ ملت  هــا می توانــد  ری تار کــی بــرای داو نتیجــه پیش  گفتــه بــه نــزد هــگل، بــدل بــه ما
یخــی  تار قــوم و بســتر  بــه عقانیــت خــاص هــر  ران  یخ  بــاو تار او ماننــد  باشــد. هرچنــد 
ران بــه وادی نســبی  گرایی نمی  افتــد و  یخ  بــاو هــر ملــت توجهــی تــام دارد، امــا ماننــد تار
کــه  کانــت معتقــد اســت  یــخ ملــل به دســت می  دهــد. او ماننــد  یابــی تار کــی بــرای ارز ما
گفتــه شــد، قائــل بــه عینیــت ارزش  هــا  ارزش  هــای برســاخته انســان  اند، امــا چنانکــه قبــًا 
نیــز هســت. ایــن موضــع ظاهــرًا موضعــی تناقض  آمیــز اســت؛ در واقــع از نظــر هــگل ارزش 
بــودن ارزش  هــا بــه اراده افــراد وابســته نیســت )بلکــه عینیــت دارد(، امــا ارزش  هــا فقــط در 

کار جزئــی آدمیــان وجــود دارنــد و خواهنــد داشــت.  کــرد و  اراده  هــای فــردی و 
کانونــی اســت و اراده در ایجــاد  ران نقــش آزادی  در واقــع هــگل بــا ایــن رأی اراده  بــاو
ــد و  ــان اراده را موِجــد ارزش  هــا نمی دان ــا بخــاف آن ارزش  هــا نقــش دارد موافــق اســت؛ ام
کــه وجــه هنجــاری ارزش  هــا را تأمیــن می  نمایــد.  کــه عقــل و عقالنیــت اســت  معتقــد اســت 
کــه آنــان معتقدنــد ارزش  هــا در چارچــوب  ری نیــز هــگل تــا آنجایــی  در خصــوص عقل  بــاو
طبیعت  انــد و واجــد عینیــت، بــا آنــان در توافــق اســت؛ امــا او قائل به ارزش  های ســرمدی )به 
ری اســت. همین طــور – چنانکــه  معنــای غیرتاریخــی( نیســت و در اینجــا منتقــد عقل  بــاو
ــته در  ــوری تناورگش ــا ام ــت هنجاره ــد اس ران معتق ــاو یخ  ب ــا تار ــو ب ــگل همس ــد - ه ــان ش بی
یخــی  شــیوه زندگانــی مردم  انــد، امــا قوانیــن بــا تفســیر موّجــه نمی  شــوند و ذات قانــون تار
ــا وجــود  کــه هــگل ب کلیــت اســت. پــس معلــوم شــد  و جزئــی نیســت، بلکــه قانــون واجــد 
ــه خــودی خــود واجــد طرحــی منســجم از هنجــار و  کــه از او می شــود، ب تفاســیر مختلفــی 

ارزش اســت.
و  نظــری  آمــوزه  ای  عمیقــًا  شــد،  گفتــه  آنچــه  کــه  داشــت  نظــر  در  بایــد  همــواره 
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گفتــه شــد، دســت  کم متوقــف اســت بــر ســه مدعــای  متافیزیکــی اســت. آنچــه در بخــش 
 .2 دارنــد.  وجــود  جزئــی  اشــیاء  ضمــن  در  همــواره  کلیــات   .1 هــگل؛  مابعدالطبیعــی 
می توانیــم علــل صــوری - غایــی را همــان ارگانیســم بدانیــم. 3. می توانیــم علــل صــوری 
غیــر  تفســیر  بــر  گــر  ا بنابرایــن  بدانیــم.  انســانی  اجتماعــِی  ارگانیســم  همــان  را  غایــی   -
ــم، نخواهیــم توانســت نقطــه وحــدت آراء و نظــرات او را  ی رز متافیزیکــی از هــگل اصــرار و

کنیــم ]344[. پیــدا 

ی
ّ
کیاول چالش ما

کــرد؟( پرســش می  کنــد،  وقتــی هــگل دربــاره حــّق )اینکــه چگونــه بایــد قانــون را توجیــه 
بــرد حــّق  کار بــاره  بــه هیــچ وجــه تنهــا بــه وجــه نظــری آن نظــر نــدارد، بلکــه او عمیقــًا در
بــرد حــّق در سیاســت بحثــی  دغدغه  منــد اســت. ســه ســنت پیش  گفتــه، در خصــوص کار
ــا ایــن مســئله درگیــر  ــا عمیقــًا ب نداشــتند و همگــی آن را مفــروض می  گرفتنــد. امــا هــگل ب
رود  کــه از امتنــاع و ران او، مملــو بــود از سیاســتی  کــه صحنــه سیاســی دو بــود؛ به خصــوص 
ــز نیــرو  ــی و هاب

ّ
کیاول ــم سیاســت دم   مــی  زد. ایــن نظــرگاه خصوصــًا از آراء ما ــه عال اصــول ب

یــرا  کار بســت ز می  گرفــت؛ آنــان معتقــد بودنــد اصــول اخاقــی را نمی تــوان در سیاســت بــه 
کننــد، تبــاه خواهنــد شــد. گــر مــردم بــر وفــق ایــن اصــول عمــل  ا

ر  بــاو بــرد اصــول اخاقــی در سیاســت  کار بــه  ران جوانــی خــود عمیقــًا  هــگل در دو
فلســفه  اصــول  می  خواســت  و  می دیــد  ــت 

ّ
مل آمــوزگار  کســوت  در  را  خــود  او  داشــت. 

کــه دولــت آلمــان مطابــق بــا ایــن  کانتــی را میــان عمــوم رواج دهــد. او امیــد داشــت  عملــی 
کســوت  گــردد. هــگل ماننــد دوســتانش شــلینگ و هولدرلیــن خــود را در  اصــول اصــاح 
ــه  ــا فرانس ــو ب ــد همس ــوابی می  بای ــی س ــام سیاس ــده دارد نظ ــه عقی ک ــد  ــتی می دی میهن  پرس
ــازه  ای از  ــره ت ــان، چه ــه و آلم ــان دول فرانس ــح می ــرات صل ک ــا مذا ــود. ام ــاح ش ــدرن اص م
کــرد؛ حضــور هولدرلیــن و ایــزاک فــون ســینکلر  فرانســه را بــرای هــگل و دیگــران نمایــان 
کــرات صلــح، در شــکل  گیری ایــن نــگاه جدیــد میــان روشــنفکران آلمانــی  در ایــن مذا
کــه بیــن ســال  های 1797 و 1799 برقــرار شــده بــود،  کــرات صلحــی  بی  تأثیــر نبــود. مذا
ر دموکراســی و آزادی نیســت، بلکــه  ــه دنبــال صــدو ــه هیچ  وجــه ب کــه فرانســه ب نشــان داد 

کســب قــدرت اســت. ــه دنبــال  تنهــا ب
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کــرد. هــگل  ایــن تجربــه سیاســی، هــگل را بــه عقب  نشــینی از مواضــع پیشــینش وادار 
بی  معنــی  و  بیهــوده  بــه دالیــل اخاقــی،  کــه محکــوم ســاختن سیاســتمداران  فهمیــد 
رت عمــل می  کننــد، یعنــی صرفــًا از بهــر  اســت. سیاســتمداران مطلقــًا بــر حســب ضــرو
کــه بایــد مســتلزم توانســتن اســت، ایده آل  هــای اخاقــی تنهــا زمانــی بــر عالــم  بقــا. از آنجــا 
کنیــم؛ امــا تجربــه نشــان  کــه بتوانیــم بــر طبــق آن  هــا عمــل  سیاســت منطبــق می  گردنــد 
یشــتن را  کنیــم، خو گــر بــر طبــق آن  هــا عمــل  یــرا ا کار نیســتیم؛ ز کــه قــادر بــه ایــن  می  دهــد 
یشــتن را نابــود ســازد. ایــن ســخن، همــان  کــس ملــزم نیســت خو یم و هیــچ  نابــود می  ســاز

ــود. ــی ب
ّ
کیاول آمــوزه ما

کــه در  ایــن تغییــر موضــع بــه ســرعت در نوشــته  های هــگل جلوه  گــر شــد. او در مقالــه  ای 
کــرد و از او دفــاع نمــود.  ــی اســتناد 

ّ
کیاول ســال  های 1799-1800 نگاشــت، صراحتــًا بــه ما

ــد؛ سیاســت  ــاع هــگل از سیاســت واقعــی1 خوانده  ان ــه را دف ــن مقال بعضــی از مفّســرین ای
کــه طبــق آن سیاســتمداران همــواره بــه دنبــال منفعــت شــخصی  واقعــی آمــوزه  ای اســت 
خــود و در پــی حفــظ و گســترش قــدرت خــود هســتند؛ بــر طبــق ایــن آمــوزه، اصــول اخاقــی 
کــه از مهم  تریــن نظریه  پــردازان ایــن زمینــه  بــردی در سیاســت نــدارد. ماینکــه  کار هیــچ 
یــش دوم و هــگل را نماینــدگان اصلــی ایــن نظــرگاه می دانــد. بعــد  ــی، فردر

ّ
کیاول اســت، ما

ــر و  پ کاســیرر، پو کــه  ــاع از ایــن موضــع پرداختنــد  ــه دف ــه پیــروی از او ب کســانی ب از ماینکــه 
ــا برلیــن از جملــه ایشــان  اند. آیزای

همچــون  را  او  کــه  می  کنــد  طــرح  را  مهــم  ادعــای  ســه  یحــًا  تلو مقالــه  آن  در  هــگل 
کــه ذات دولــت قــدرت   ادعــا می  کنــد 

ً
نظریه  پــرداز سیاســت واقعــی می  شناســاند؛ او اوال

کــه حــق چیــزی بیــش از منفعــت دولــت نیســت. در  یــح می  کنــد  اســت. در ادامــه تصر
کــه هیــچ چیــز جــز قــدرت اهمیــت نــدارد. در نظــر او »حقیقــت در  نهایــت هــم اعــام مــی  دارد 
کــه می  کوشــند  ــازد  قــدرت اســت«. او در مقدمــه خــود بــه ایده آلیســت  های اخاقــی می  ت
کــه عالــم می  بایــد  رزد  کیــد مــی  و ینــد عالــم سیاســت می  بایــد چگونــه باشــد و تأ بــه مــا بگو

ره هســت.  کــه بالضــرو همان  گونــه باشــد 
کــه هــگل بــا وجــود  امــا بــه راحتــی نمی تــوان ایــن تفســیر را تفســیری درســت شــمرد؛ چرا
کیــد  ــی دولــت، نیــز تأ کانون یژگــی  ــه و ــه مثاب ــر داشــتن قــدرت ب کیــد صریــح و اکیــدش ب تأ

1. Realpolitik
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کــه داشــتن ایــن قــدرت از بــرای داشــتن هدفــی اســت و آن هــدف صیانــت از  می  کنــد 
حقــوق شــهرونداِن دولــت اســت. هــدف قــدرِت دولــت »صیانــت ثابــت از حقــوق« اســت. 
کــه نشــان داد و  کســی اســت  کــه او نخســتین  ــی آن اســت 

ّ
کیاول وجــه دفــاع هــگل از ما

کــه برقــراری قانــون مســتلزم قدرتمنــد بــودن دولــت اســت. بنابرایــن در نهایــت  کــرد  تصریــح 
قــدرت دولــت مطلــوب نهایــی نیســت، بلکــه آنچــه مهــم اســت برقــراری قانــون و صیانــت 
از حقــوق شــهروندان اســت. از ایــن نظــر قــدرت واجــد غایتــی بیــرون از خــود اســت و 
ــی و  ــود نزدیک ــا وج ــن ب ــت. بنابرای ــاوت اس ــی متف ــت واقع ــه از سیاس ــیر ماینک ــا تفس ــن ب ای
قرابــت هــگل بــه سیاســت واقعــی از برخــی جهــات، در نهایــت تفســیر ماینکــه را نمی تــوان 

تفســیری دقیــق و درســت دانســت ]350[.

ایده آلیسم یک اصالح گر
گمــان می  کردنــد می تواننــد جهــان را موافــق بــا  کــه  هــگل رادیکال  هــا و اصاح گرانــی را 
کــه تســلیم  ــود  ایده آل  هــای اخاقی شــان دگرگــون ســازند تحقیــر می  کــرد. او در نقطــه  ای ب
رت پنهــان در پــس پشــت ســیر  گــر بتوانیــم ضــرو و صبــر را توصیــه می  کــرد. او معتقــد بــود ا
ــاب  ــری سیاســت را ت ــر و آرام  ت ــگاه می توانیــم به طــور متعادالنه  ت ــم، آن ی ر ــخ را در نظــر آو ی تار
کــه  ــن اندیشــه اســت  ــزار می  ســازد نفــس واقعیــت نیســت، بلکــه ای ــا را بی ــم. آنچــه م ی ر آو
کــه واقعیــت  کنیــم  گــر ایــن نکتــه را درک  کــه بایــد باشــد نیســت. امــا ا واقعیــت آن  گونــه 
کــه در واقــع  کــه واقعیــت همان گونــه اســت  یــم  کــه بایــد باشــد، آن  گاه می  پذیر همــان اســت 

بایــد باشــد.
یخــی نظــر دارد. البتــه ایــن  رت تار هــگل خــود در تحلیــل مســائل سیاســی بــه ایــن ضــرو
ــت  ــر غای ــا ب ــت، او اتفاق ــی نیس یخ ــورت تار ــر ص ــه ه ــن   دادن ب ــق و ت ــای تصدی ــه معن کار ب
رزد و آن را همچــون معیــاری بــرای  کــه همــان تحقــق آزادی اســت اصــرار مــی  و یــخ  تار
ســنجش می  شناســد. همیــن طــور او بــر مشــارکت مــردم در سیاســت بــه مثابــه معیــار 
ــه در  ــه آنچ ک ــد  ی ــا می گو ــه م ــی ب یخ رت تار ــرو ــد. آن ض ــد می  کن کی ــت تأ ــش در سیاس دوم
گــر سیاســتمدار بــه حتــی بــرای  کــه ا سیاســت واقــع می شــود معقــول اســت، بدیــن معنــا 
منفعــت شــخصی خــودش هــم به  درســتی عمــل بکنــد، در واقــع بــدل بــه ابــزار عقــل بــرای 
کــه عقــل مکارتــر از مکارتریــن  یــخ شــده اســت. تعبیــر خــود هــگل بــود  یــان تار پیــش بــرد جر
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ــه سیاســت واقعــی  ــر از هوشــمندانه  ترین دام  هــای دغلکاران ــا هوش  ت ــران سیاســی و ب مدب
اســت.

ــادی محصــول ســعی او  ی ــا حــد ز ــه عقــل و سیاســت و مناســبت ایــن دو، ت توجــه او ب
کــرده بــود. در آن منازعــه مشــخصًا  ز  کــه در دهــه 1790 بــرو در رفــع مناقشــه نظــر ـ عمــل بــود 
کــه معتقنــد عمــل می  بایــد  کار اســت؛ یکــی موضــع عقل  بــاوران  دو رأی و دو موضــع در 
پیــرو نظــر باشــد و نتیجتــًا جهــان را بایــد بــرای منطبــق شــدن بــا ایده آل  هــای اخاقــی تغییــر 
داد. و دیگــری موضــع تجربه  بــاوران؛ تجربه  بــاوران نظــر را پیــرو تجربه  تاریخــی و ســنت و 
ــا  ــگل ب ــد. ه ــد نبودن ــینی معقت ــی پیش ــای اخالق ــه ایده آل  ه ــد و ب ــداد می  کردن ــث قلم مواری
کــه اصــول دولــت می  بایــد بــر مبــادی  ران بــر ســر ایــن نکتــه هم داســتان اســت  عقل  بــاو
کــرد  ر  رآو ــخ زو ی ــر تار ــد آن اصــول را ب کــه می  بای ــن  ــا در ای عقــل متکــی و مبتنــی باشــند؛ ام
کــه قوانیــن و سیاســت  های نیــک  ران موافــق اســت  بــا آنــان موافــق نیســت. او بــا تجربه  بــاو
یــخ باشــند و بــا اوضــاع و احــوال داخلــی جــور در بیاینــد؛ امــا در  می  بایــد برخاســته از تار
ــای  ــه مبن ــه مثاب ــنت ب ــاری و س ــق انحص ــته، ح گذش ــث  ی ــر موار ــان ب ــد آن کی ــوص تأ خص
ــود؛  گش ــه  ای را  ــان راه میان ــن می ــوع در ای ــگل در مجم ــت. ه ــاعدی نداش ــر مس ــون، نظ قان
ییــم در چارچــوب تاریــخ، عقلــی وجــود دارد. اصــول بنیــادی انقــالب – آزادی،  اینکــه بگو
برابــری، بــرادری - در واقــع غایــات خــود تاریخنــد. ایــن مطلــب همــان چیــزی اســت کــه هــر 

ــد. ــدان توجــه ندارن ــه ب دو مکتــب پیش  گفت
حــال تــا حــدود بــرای فهمیــدن مناقشــه  برانگیزترین جملــه هــگل آمــاده شــده  ایم؛ »آنچه 
کــه  عقالنــی اســت، بالفعــل اســت؛ آنچــه بالفعــل اســت، عقالنــی اســت«. بــا توضیحاتــی 
گــزاره مشــمول دو حکــم اســت؛ حکــم نخســت  کــه ایــن  ــا حــدی معلــوم شــد  داده شــد ت
کــه خــود را شــکوفا می  ســازد. و حکــم دوم اینکــه امــر بالفعــل،  آینکــه عقــل غایتــی اســت 
کســانی  ر و متحقــق می  ســازد و آن را بســط می  دهــد. ایــن حکــم خطــاب بــه  ایــده را تــن  آو
کنــاری نهنــد.  ــه  ــه خاطــر ایده آل  هــای اخاقی  شــان ب گذشــته را ب کــه می  خواهنــد  اســت 
مــراد از امــر بالفعــل در ایــن جملــه هــر امــر موجــودی نیســت، امــر بالفعــل آن چیــزی اســت 
کــه بــه اقتضــای ضــرورت، ذات شــیء را متحقــق می  ســازد. بــه عنــوان مثــال جنایــت، فقــر 
یــرا  و اســتبداد ممکــن اســت واقعــی باشــند یــا وجــود داشــته باشــند، امــا بالفعــل نیســتند؛ ز

آن  هــا هیــچ یــک از ایده آل  هــای عقــل را متحّقــق نمی  ســازند.
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کــه ایــن حکــم نــه  یم  کام هــگل دقــت می  کنیــم، متوجــه می  شــو وقتــی بــه فحــوای 
کــه زمامــدار  یــرا خواســتار آن اســت  ارتجاعــی اســت و نــه رادیــکال؛ رادیــکال نیســت ز
نیروهــای  تشــخیص  بــه  وادار  را  او  یــرا  ز نیســت  ارتجاعــی  و  تکیــه؛  یخــی  تار برگذشــته 

.]357[ می  ســازد  یــخ  تار پیشــرونده 





گزارش و تحلیِل فصِل چهارِم 
کتاِب فهِم تجربه گرایی1

مجید زمانی2

                                                                                                        مردی باید، بلند هّمت مردی
ردی ین تجربه  دیده ای، خردپرو                                                                                                     ز
کاشانی باباافضل 

بــا ساده ســازی خوانشــی  از ســّنت هاِی دیگــر  بســیاری  از ســّنِت تجربه گرایــی چونــاِن 
کــه تجربه گرایــان فلسفه شــان  گمــاِن غالــب  بــر آن اســت  بســیط و ناموّجــه ارائــه می شــود. 
عمیــق نیســت، نــه نظــاِم فلســفی ای دارند)گــو آن کــه ُچنیــن اشــکالی بــر پیش فرضــی 
کــه بتوانــد از ســیر تــا  اثبات نشــده مبتنــی ســت، نظام ســازی آن هــم نظــاِم فلســفی ای 
گیتــی، از پیــش  ــده ای از پدیده هــاِی  ــراِی هــر پدی کنــد، و ب ــاِز جهــاِن هســتی را تبییــن  پی
ــًا در  ــان صرف ــه عقــل بهــا می دهنــد.  آن ــه ب ــت اســت( و ن پاســخی آمــاده داشــته باشــد مزّی

گزارش و تحلیل پیش نهاد دادند، از ایشان سپاس گزار ام. کتاب را به عنواِن  ید عّزه( این  1. دکتر حسن مهرنیا)ز

2.طلبه ِی درِس خارِج حوزه ِی علمیه ِی قم، پژوهش گِر فلسفه ِی تحلیلی و تصّوف.
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بنــِد تجربه هــاِی محــدوِد خــود مانــده انــد و بــه هیــچ سرچشــمه ِی دیگــری بــراِی شــناخت 
کــه بعضــی از دانش منــداِن تــرازاوِل جهــاِن اســاْم تجربه گرایــان را بــا  ر ندارنــد. تــا آن جــا  بــاو
گــروه را حجّیت نبخشــیدن بــه  کــرده انــد و وجــِه اشــتراِک هــر دو  اخباری مســلکان مقایســه 

عقــل دانســته انــد! 
فلســفه هاِی  انــِگ  بــا  لــی 

َّ
مدل و  روشــن  فلســفه ِی  نــوع  هــر  کــه  فضایــی  ُچنیــن  در 

یاضیداِن برَجســته ای  یم فاِن فیلســوفی که از قضا ر گر بشــنو یســتی َرمی می شــود، ا یتو پوز
نیــز هســت، ســّنِت تجربه گرایــی را ابتــدا خودخــوان بــه مطالعــه برگرفتــه و پــس از مدتــی در 
ــی دســت  ــر از فلســفه ِی تجربه گرای ــه شــناختی دقیق ت ــد ب ــا بتوان ــره ای برآمــده ت ــِب ِخب طل
کادمیــِک مــا ســخت عجیــب می ُنمایــد. پــس  یابــد؛ عباراتــی از ایــن دســت در جامعــه ِی آ
کنیــم آن فیلســوف  گوش مــان خــوَرد، چه َبســا تصــّور  از آن کــه ادعایــی از ایــن ســنخ بــه 

بهــره ِی هوشــی اش َبــس انــدک بــود!
یرانگــری، ضدّیــت بــا عقــل، ناچیــزِی دعــاوی، انحصــاِر  محدودّیــت، بســاطت، و
ــِی تبیین گــِر جهــاِن هســتی و... 

ّ
کل سرچشــمه ِی شــناخت، اثبات گرایــی، نداشــتِن نظــاِم 

ــده اســت. در  ــزوا ران ــه حاشــیه و ان کــه فلســفه ِی تجربه گرایــی را ب ازجملــه اّتهاماتــی ســت 
کنیــم  گــر مســتقیمًا بــه ســراِغ آثــاِر دســِت اوِل فیلســوفاِن تجربه گــرا رجــوع  ُچنیــن شــرایطی ا
کامــًا خــاِف جــِو رایــج بَرســیم و تصّورمــان دیگرســان شــود. تصــّوِر   بــه نتایجــی 

ً
احتمــاال

را  تجربه گرایــی  فلســفه ِی  اســت.  محتــاط  ناموّجــه  احــکاِم  ِر  صــدو در  دیگرسان شــده 
کاســیک،  ک، هیــوم و هابــز نمی دانــد، تجربه گرایــِی آبــاء را از تجربه گرایــِی  منحصــر در ال
یســِم منطقــِی اثبات گــرا را  یتو یســِم منطقــی، و پوز یتو کاســیک را از پوز و تجربه گرایــِی 
یســم را از فلســفه هاِی معاصــِر تجربه گــرا متمایــز می ســازد.  یتو پوز یســم ، و نو یتو پوز از نو
ارتبــاِط معرفت شناســی، روش هــاِی تحلیــل مفهومــی، نومینالیســم، و فلســفه ِی سیاســِی 
ــلوِف  ــک فیس ــواِن ی ــه عن ــًا ب ــوم را صرف ــد. هی ک درمی یاب ــاِب ال ــفه ِی جن ــا فلس ــد را ب جدی
کانــت  یران گــر نمی شناســد، و فلســفه ِی او را هضم شــده در فلســفه ِی  ِک بیمــاِر و شــّکا
کانــْت بی نیــاز اســت از مطالعــه ِی آثــاِر  گمــان نمی َبــَرد بــا مطالعــه ِی فلســفه ِی  نمی دانــد و 
یســِم منطقــی  یتو اصلــِی هیــوم. ســطحی نگرانه فلســفه ِی تحلیلــی را بــا تجربه گرایــی و پوز
یــِن فلســفه ای باطل شــده  بــا عناو یســِت منطقــی  یتو از پوز تلّقــی نمی کنــد.  این همــان 
را  مختلــِف  عرصه هــاِی  در  ارزش مندشــان  نقــِش  و  یــد،  نمی گو ســخن  بی اهمّیــت  و 
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َنمادیــِن  بــاِن  ز بــر  کیدشــان  تأ و  منطقــی  پژوهش هــاِی  ــ  پیش ُبــردِن  می نمایدـ تصدیــق 
یســِم  یتو پوز نقــِش  هم چنیــن  کردنــد.  ایفــا  کــه  بــود  نقشــی  مهم تریــن  چه َبســا  یاضــی  ر
ــکار اســت. ــــ  ــِل ان ــه از ایمان گرایــی غیرقاب ــد و موّج ــه ِی خوانش هــاِی جدی منطقــی در ارائ
رِت اهمّیــت دادن بــه  غــرِض ایــن مقّدمــه ِی موجــِز آغشــته بــه فــِن خطابــه َرســاندِن ضــرو
یادگیــرِی فلســفه هاِی تجربه گرایــی و بــه مطالعه گرفتــِن آثــاِر اصلــِی فیلســوفاِن تجربه گــرا 
ک، هیــوم و  ســت. از طرفــی تجربه گرایــی را نبایــد منحصــر در ســه پــدِر تجربه گرایــی)ال
هابــز( دانســت، و از طــرِف دیگــر مطالعــه ِی آثــاِر اصلــِی پــدراِن تجربه گرایــی ُپراهمّیــت 

اســت.
ژه ِی فلســفِی خــود  رابــرت مایــرز یکــی از شــارحاِن موّفــِق تجربه گرایــی ســت، او پــرو
کتــاِب »فهــِم تجربه گرایــی« درصــدد اســت مــا را  کــرده اســت. در  را در ســه رده تعریــف 
کنــد، اختافــاِت پدیدآمــده در  بــا مهم تریــن مســائِل چالش برانگیــِز تجربه گرایــی آشــنا 
گذاشــته را دنبــال نمایــد. پــس از آشــنایی  کاود و رِد اثــراِت برجــای  پیرامــوِن هــر مســأله را وا
ایــن  در  منطقــی  ُابژه هــاِی  از  ســخن  ّیــِت  محور بــه  تجربه گرایــی  مســائِل  مهم تریــن  بــا 
کــه بــه شــناختی معتبــر  یــم، پــس بــر پژوهنــده ِی ایــن ســّنت اســت  فلســفه ها ِپــی می بر
ــر منطــق« را  ــواع: درآمــدی ب کتــاِب »مفاهیــم و ان ــه همیــن دلیــل  ــد، ب از منطــق دســت یاب
یــه ای  می نــگارد. بــا یادگیــرِی مســائِل فلســفه ِی تجربه گرایــی و منطــْق راه بــر ارائــه ِی نظر
کتــاِب دیگــرَاش، »معرفــِت احتمالــی«،  احتمال محــور در معرفت شناســی بــاز می شــود ، 

ــت. ــه ای س ی ــن نظر ــه ِی ُچنی ــدِی ارائ متّص
گزارشــی  کــرده ام، و  کتــاِب »فهــِم تجربه گرایــی« را ترجمــه  در ایــن نوشــته فصــِل پنجــِم 
ــد. نوشــته ِی بنــده چیــزی از  گــزارش و ترجمــه درهم تنیــده ان ــه داده ام.  تحلیلــی از آن ارائ
 ســیِر هــر ادعــا را بــه نحــِو خطــی 

ً
فراتــر از تحقیقــاِت مایــرز نســیت، البّتــه بــا دو تفــاوت: اوال

ل و ارتبــاِط  کــه در ِپــِی هــم می آینــد مســیِر اســتدال کــرده ام، بــا دنبال کــردِن خطوطــی  معّیــن 
یتگنشــتاین  بــا وام گیــری از نوشــته هاِی و بــا خــِط قبلــی مشــّخص می شــود؛  هــر خــط 
کــردم در ُمدعــا  کــه احیانــًا احســاس  ُچنیــن نحــوه نگارشــی را آموختــه ام. ثانیــًا در مــورادی 
هــن ابهــام یــا اجمــال وجــود دارد بــه شــرح، تفصیــل 

ّ
 بــراِی مخاطــِب خالــی الذ

ْ
ل یــا اســتدال

رده ام. امیــد اســت توفیــق داشــته باشــم ســایِر موضوعــاِت ایــن  و ایضــاِح بیش تــری روی آو
کــه مســائِل مهــِم فلســفه ِی تجربه گرایــی را بــه شــیوایی  کتــاِب معتبــِر دیگــری  کتاب ـــــ و یــا 
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کنــم و آن را بــه اثــری مســتّقل  گــزارش و تحلیــل  َکشــیده باشــدـــ بــه همیــن شــکل  بــه میــان 
تبدیــل نمایــم.

رابطه ِی بیِن امِر پیشینی و تجربه گرایی:
یاضیات و منطق تعریِف امِر پیشینی، تعریِف به مصداِق مشهور: ر

1.1: شناخِت حاصل از امِر پیشینی، با قطعّیت و صراحت همراه است.
گــر قطعّیــت و صراحــت داراِی مرتبــه باشــد، قطعّیــت و صراحــِت حاصــل از امــِر  1.1.1: ا
ــراِی قــواِی معرفتــِی  کــه حصــوِل آن ب تریــِن مرتبــه ِی قطــع و صراحتــی ســت  پیشــینی، باال

مــا ممکــن اســت.
یاضیــات و منطــق، عالی تریــن مرتبــه ِی قطــع و صراحــت را بــراِی مــا بــه  2. بــا این کــه ر

گرایــی قــرار نمی گیــرد. رد، هیچ یــک مبنــاِی تجربــه  ارمغــان مــی آو
ری نیــز  یاضــی، ماننــِد 5+2=7، عــاوه بــر این کــه صــادق انــد، ضــرو گزاره هــاِی ر  :2.1

هســتند. 
یاضی برآمده از تجربه هاِی پسینِی ما نیست. گزاره هاِی ر رِت  2.1.1: ضرو

2.1.1.1: تجربه گرایی صرفًا براِی ُابژه هاِی پسینی اعتبار قایل است.
نمی تواننــد  یاضّیاتــی  ر و  منطقــی  رِی  ضــرو صــادِق  گزاره هــاِی  بنابرایــن   :2.1.1.1.1

گیرنــد. قــرار  تجربه گرایــی  بــراِی  معرفت شناســانه  پایــه ای 
رده  کــه امــِر پیشــینی بــراِی تجربه گرایــی پدیــد آو  ]راه حــِل اجمالــِی حــِل معضاتــی 

اســت:
هیچ گونه امِر پیشینی وجود ندارد[.

رت و امکان مبانی و مفاهیِم مورِد نیاز براِی بحث: ضرو
که انکاِر آن ها به تناقض می انجامد.  ری، حقایقی هستند  1.حقایِق ضرو

کــه بــا انــکاِر آن بــه تناقــض  یــم  گــزاره دار ری بــه یــک  1.1: در صورتــی شــناخِت ضــرو
کــه مســاوِی بــا  یاضــِی حاصــِل جمــِع پنــج بــه عــاوه ِی دو  گــزاره ی ر بَرســیم. ماننــِد 
گــر حاصــِل جمــع را شــش یــا هشــت بدانیــم، تناقــض  گفتــه ایــم. و یا  هفــت اســت. ا
گــزاره ای بــه تناقــض می انجامــد.  گــزاره ِی »هرچــه هســت، هســت«، انــکاِر ُچنیــن 
گــر هرچــه هســت، هســت نباشــد، شــیء در آِن واحــد هــم هســت و هــم نیســت.  ا

کــه بــه بداهــت ُچنیــن ادعایــی نادرســت اســت.
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گــر علــی بــه  گــزاره ِی »ا ری اســت،  کــه صدق شــان ضــرو گزاره هایــی  مثــاِل دیگــر بــراِی 
گــر حکــِم مغــازه رفتــن را از علــی ســلب  مغــازه رفتــه باشــد، او بــه مغــازه رفتــه اســت«. ا
کــه بــا انکاِرمــان، حکمــی  کنیــم، یعنــی علــی هــم بــه مغــازه رفتــه اســت و هــم نرفتــه اســت، 

کــرده ایــم. متناقــض صــادر 
گــر علــی بــه مغــازه رفتــه باشــد، او بــه مغــازه رفتــه  ری بــودِن مثــاِل »ا 1.1.1: در نقــِض ضــرو
ینــد علــی می توانســت بــه مغــازه بــرود یــا نــرود، مثــًا می توانســت بــه جــاِی  اســت«، می گو

رفتــن بــه مغــازه بــه چرم ســازی بــرود.
گفــت، ســخن بــر ســِر وضعّیــِت ممکــِن رفتــِن علــی  1.1.1.1: در پاســخ بــه نقیضــه بایــد 
بــه مغــازه اســت، و محــِل بحــث بــر ســِر امکان هایــی کــه پیــِش پــاِی علــی قــرار دارد نیســت، 
گــر بــه چرم ســازی رفتــه  رتــًا بــه مغــازه رفتــه اســت، و ا گــر علــی بــه مغــازه رفتــه باشــد، او ضرو ا
گرچــه علــی می توانســت هــم بــه مغــازه  ره بــه چرم ســازی رفتــه اســت. پــس  باشــد، بالضــرو
کــه بــه مغــازه  گــر علــی بــه مغــازه رفتــه باشــد، ُمحــال اســت  بــرود و هــم بــه چرم ســازی، اّمــا ا
کنیــم، یعنــی علــی  گــر بــه علــی بــه مغــازه رفتــه باشــد و رفتــِن بــه مغــازه را نفــی  نرفتــه باشــد. ا
یــی ســت. کــه آشــکارا تناقض گو در آِن واحــد هــم بــه مغــازه رفتــه اســت و هــم نرفتــه اســت، 

ری در هــر جهــاِن ممکنــی  2.الیب نیتــز معتقــد اســت حقیقت هــاِی ضــرو
اســت،  صــادق  همیشــه  ری  ضــرو حقیقــِت  دارنــد.  یک ســانی  ســاختاِر 
باشــد و خــواه در جهــاِن ممکــِن  گرفتــه  قــرار   A خــواه در جهــاِن ممکــِن 
کــه در آن قــرار  B. صــدِق ُچنیــن حقایقــی وابســته بــه وضعّیــِت ممکنــی 

نیســت. می گیرنــد، 
یــه ِی الیب نیتــز: مهــم نیســت خــدا چــه  2.1: از لــوازِم الهّیاتــِی مترّتــب بــر نظر
ری ســت، در هــر  کــرده اســت، آن چــه صــدق اش ضــرو جهانــی را خلــق 
رت اش همــواره برقــرار اســت. بنابرایــن خــدا  کــه آفریــده شــود، ضــرو جهانــی 
کــم بــر آن جهــان،  کنــد، ُمحــال اســت قواعــِد حا کــه خلــق  هــر جهانــی را 

ری ســت. کــه صدق شــان ضــرو نافــِی حقیقت هایــی باشــد 
گزاره را از یک دیگر متمایز می کند. 3. الیب سه نوع 

کــه در هــر جهــاِن ممکــن و یــا هــر جهانــی  گزاره هایــی  ری:  3.1: حقایــِق ضــرو
کــه بــه تصــّور درآیــد، صــادق باشــد.



سال شانزدهم                                                                                      تجربه گرایی178

ــا جهانــی  کــه در هــر جهــاِن ممکــن و ی گزاره هایــی انــد  3.1.1: متناقض هــا: 
گزاره هایــی، مطلقــًا، در  کاذب باشــد. صــدِق ُچنیــن  ــه تصــّور درآیــد،  کــه ب

هیــچ جهانــی، ممکــن نباشــد. ماننــِد حقیقت هــاِی منطقــی.
کــه صرفــًا در بعضــی از  گزاره هایــی  3.1.1.1: ممکن هــا/ ُمحَتَمــُل الوقوع هــا: 
جهان هــا صــادق انــد، و در بعضــی دیگــر کاذب. صــدِق ُچنیــن گزاره هایــی 

کــه در آن قــرار می گیرنــد. وابســته بــه جهانــی ســت 
ــا  3.1.1.1.1: از نظــِر الیب نیتــز صــدِق ُمحَتَمــلُ الوقوع هــا، ممکــن اســت، اّم
ــه محــِض این کــه خــدا آن هــا را در جهــاِن ممکنــی قــرار دارد، صدق ِ شــان  ب

ری می شــود. کــه در آن قــرار می گیرنــد، ضــرو َبســته بــه جهانــی 
داستان ســرایی  ضمــِن  در  ممکــن  حقایــِق  بــراِی  مونتنــی  کــه  مثالــی 
پــا  بر شــامی  مجلــِس  شــهر  ُاســقِف  افتخــاِر  بــه  اشــراف زاده ای  رد:  مــی آو
ــا خودســتایی، ســخنانی  می کنــد، اشــراف زاده قبــل از رســیدِن ُاســقف، ب
یــد ُاســقف را بــه خوبــی می شناســد،  َرد، و می گو ــه زبــان مــی آَو اغراق آمیــز ب
کــه از بــودِن در رکاِب ُاســقف پشــیمان اســت، چــرا  کســی ســت  و اولیــن 
گونه گونــی را تصاحــب  کــه ُاســقف پرطمــع اســت و آرزو دارد حرفه هــاِی 
و  ری  ضــرو حقیقت هــاِی  بیــِن  تمایــِز  وقتــی  یــد  می گو اشــراف زاده  کنــد. 
یافتــه  کــه در گردانــدم. ]چرا بــا ُاســقف روی  بــودِن  یافتــم، از  ممکــن را در
یــی  بــرای ُاســقف در آِن واحــد امــکاِن تصاحــِب چنــد حرفــه نیســت، و آرزو
یــی ســت ناممکــن، و سرچشــمه ِی  کــه ُاســقف در دل می خیســاند، آرزو
ــع و َطَمــع و حــرص اســت، و بــودن در رکاِب 

َ
آرزوِی ناممکــن داشــتن، َول

کــه آرزواندیشــی هاِی ناممکــن دارد، ســرانجام اش پشــیمانی ســت.  انســانی 
ری ُملَتِفــت نیســتند،  دیگــران چــون بــه تمایــِز حقیقت هــاِی ممکــن و ضــرو
گاهــی یافتــن  از آرزواندیشــِی ُاســقف بی اّطــاع انــد، اّمــا اشــراف زاده پــس از آ
کــه بــراِی ُاســقف ممکــن نیســت  ری و ممکــن، دانســت  بــه تمایــِز بیــِن ضــرو
یــد و از همراهــی اش  در آِن واحــد بــه دو ِحرفــه مشــغول شــود، و لــذا از او دل ُبر

پشــیمان شــد[.
واقــف  ممکــن  گزاره هــاِی  از  ری  ضــرو گزاره هــاِی  تمایــِز  بــه  نیــز  5.هیــوم 
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اســت. 
کــه  می دانــد  ری  ضــرو را  ذهنــی  ایده ها/تصــوراِت  بیــِن  ارتبــاِط  او   :5.1
رتــًا کشــف می شــود،  بی اســتمداِد از مفاهیــم، روابــِط موجــود بیــِن آن هــا ضرو

حال آن کــه بیــِن ُابژه هــاِی بیــرون از ذهــن روابــِط امکانــی برقــرار اســت.
بــه  اســت  برقــرار  ُابژه هــا  بیــِن  کــه  روابــِط ممکنــی  بــراِی شــناخِت   :5.1.1

یــم. دار نیــاز  پســینی  تجربــه ِی 
کشــِف ارتبــاِط بیــِن ایده هــاِی ذهنــی سرچشــمه ِی تمایــِز  5.2: بی نیــازِی 

گزاره هــاِی ترکیبــی و تحلیلــی ســت.
اتم هــاِی  کــه  گزاره هایــی می دانــد  را،  تحلیلــی  گزاره هــاِی  کانــت   :5.2.1

باشــد.  اســنادی/خبری  آن،  تشــکیل دهنده ِی 
معنــاِی  شــناختِن  بــه  منــوط  صرفــًا  تحلیلــی  گــزاره ِی  صــدِق   :5.2.1.1
زن  مــادران  »همــه ِی  گــزاره ِی  ماننــِد  اســت.  آن  در  به کاررفتــه  اتم هــاِی 
کــه مفهــوِم زن بــودن  هســتند«، هرکــس مفهــوِم مــادری را بشناســد، می دانــد 
گوشــه دارد« و »منطــق بررســی کننده ِی  در آن نهفتــه اســت. »مثلــث ســه 
مفهــوِم  انــد،  تحلیلــی  گزاره هــاِی  از  دیگــر  نمونه هایــی  اســت«،  برهــان 
را  برهــان  بررســی کننده ِی  منطــق،  مفهــوِم  و  داشــتن  سه گوشــه  مثلــث، 
َبــردارد. بــه عبــارِت دیگــر، ارزِش صــدِق آن هــا ناچیــز اســت، و بــه صــرِف  در

کشــف می شــود. دانســتِن معنــا، 
گزاره هــاِی تحلیلــی انــد، ارزِش صدِق شــان  کامــًا در مقابــِل  گزاره هــاِی ترکیبــی   .6
گــزاره ِپــی  ــِی اتم هــا بتوانیــم بــه صــدِق  ــا دانســتِن معان کــه ب ناچیــز و پیش پاُافتــاده نیســت 
رزنــد«، در مفهــوِم  گــزاره ِی »همــه ِی مــادران بــه فرزنــداِن خــود عشــق می و یــم. ماننــِد  ببر
مفهــوم،  ایــن  معنــاِی  دانســتِن  از  و  نیســت،  نهفتــه  فرزنــد  بــه  یدن  رز عشــق و مــادری 
کــه مفهــوِم »مــادری«  کــرد  یافــت، و می تــوان تصــور  گــزاره ای را در نمی تــوان صــدِق ُچنیــن 

رزد.  کنــد، بی آن کــه بــه فرزنــدَاش عشــق َو صــدق 
6.1: فیلسوِف قرِن نوزدهم، فرگه، در مفهوِم تحلیلی بازنگریست.

گــر، صــدق اش  گــر و فقــط ا کــه، ا گــزاره ای ســت  گــزاره ِی تحلیلــی  6.1.1: از نظــِر فرگــه، 
بــه مفهومــِی  به کارگیــرِی مفاهیــِم عمومــی  بــا  را  گــزاره  آن  بتوانیــم  یــا  و  باشــد،  منطقــی 
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ــا نیســت  ــا P هســت ی گــزاره ِی تحلیلــی صــورِت منطقــِی ی کنیــم. یعنــی  هم معنــا تبدیــل 
دارد. 

ــل  ــه تبدی ــوان در دو مرحلــه این گون گــزاره ِی »همــه ِی مــادران زن هســتند« را می ت مثــًا 
کنیــم، و بــه جــاِی مفهــوِم مــادر از  کــرد، ابتــدا بــه مفهــوِم عمومــِی هم معنــاِی مــادر تبدیــل 
گــزاره ِی هــم ارِز »همــه ِی زنــان، زن هســتند« تبدیــل  کنیــم، و آن را بــه  مفهــوِم زن اســتفاده 
ــا زن  گفــت: »همــه ِی زنــان ی یابــِی صــدق آن می تــوان  ــراِی ارز کنیــم، و در مرحلــه ِی بعــد ب
ــر همــه ِی  گ ــزاره صــادق اســت، و ا گ ــان زن باشــند،  ــر همــه ِی زن گ ــا نیســتند«، ا هســتند ی
یــا  P هســت  یــا  بــر صــورِت منطقــِی  کاذب اســت. ]تطبیــق  گــزاره  زنــان، زن نباشــند، 

ــت[.  نیس
ــز  ــه نی ــی را این گون ــاِی تحلیل گزاره ه ــِی  ــورِت منطق ــوان ص ــه می ت ــاِی فرگ 6.1.1.1: برمبن
ــر مفهــوِم  گ ــن ا ــس f نیــز هســت. بنابرای ــر مفهومــی هــم f و هــم p باشــد، پ گ کــرد: ا تعریــف 
گزاره هایــی  مــادر هــم زن و هــم مــادر باشــد، پــس مــادر، زن نیــز هســت. صــدِق ُچنیــن 

ــه صــورِت منطقــِی آنهــا ســت. وابســته ب
گــر هــر چیــزی هــم f و هــم p باشــد، پــس f نیــز هســت. صــدِق  شــبیِه صــورِت منطقــِی ا
گزاره هایــِی منطقــی ســت )حقیقت هایــی منطقــی هســتند(. بــه عنــواِن مثــال  چنیــن 
گــزاره ِی »مجمــوِع زوایــاِی مثلــث، یکصدو هشــتاد درجــه اســت«، برمبنــاِی فرگــه ترکیبــی 
کــه نــه مفهــوِم مثلــث، و نــه مفهــوِم مجمــوِع زوایــاِی داخلــی، بــه خــودِی خــود،  ســت، چرا
نشــان دهنده ِی یکصدو هشــتاد درجــه بــودن نیســت. ]قابلّیــِت تبدیــل بــه یک دیگــر را 
ــا تبدیــل بــه مفهــوِم عــاِم هم معنــا، و صرفــًا  گــزاره ای را نمی تــوان ب ندارنــد[، صــدِق ُچنیــن 

بــا صورت بنــدِی منطقِی شــان نشــان داد.
یــه دارد، تحلیلــی اســت )تبدیل  بــر اســاِس شــرِح هــردوِی کانــت و فرگــه، مثلــث ســه زاو
بــه مفهومــی متــرادف( و مجمــوِع زوایــاِی داخلــِی مثلــث، 180 درجــه اســت، ترکیبــی 

ــی:  ــاِی تحلیل گزاره ه ــِز  ــی از ارزِش ناچی ــت. مثال اس
کنیــد عــدِد هفــت را بــه شــش بعــاوه ِی یــک، و شــش را بــه پنــج بعــاوه ِی یــک  فــرض 
کنیــم، و هفــت را در این صــورت بــه پنــج بعــاوه ِی یــک بعــاوه ِی یــک، و یــک  تبدیــل 
بعــاوه ِی یــک را دو بدانیــم، و در نتیجــه هفــت را مســاوِی بــا پنــِج بعــاوه ِی دو، و از آن جــا 
کــه پنــج بعــاوه ِی دو، مســاوِی بــا هفــت اســت، پــس نتیجــه می گیریــم هفــت مســاوی بــا 
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کــه ارزِش صــدق اش ناچیــز اســت. یــی ای ســت  کــه این همان گو هفــت اســت. 
 مفهوِم پیشینی:

کــه نــوِع  کیفــی و متافیزیکــی انــد، چرا ری، امــکان و عــدِم امــکان،  1.مفاهیــِم ضــرو
خاصــی از حقیقت هــاِی متافیزیکــی را توصیــف می کننــد. 

معانــِی  تصــّوِر  بــه  مّتکــی  کــه  چرا اســت،  معناشناســانه  تحلیلــی  مفهــوِم   :1.1
رد تــا تحلیلــی  اتم هــاِی بــه کار رفتــه در آن اســت، و بایــِد معانــِی اتم هــا را بــه تصــور آَو

بــودن  تصدیــق شــود.
ــاِی  گزاره ه ــاِی  ــت، از معن ــانه اس ــی معرفت شناس ــینی، مفهوم ــوِم پیش ــا مفه 1.1.1: اّم
یم. ایــن مفهــوم نشــان دهنده ِی نــوِع خاصــی  پیشــینی بــه هیــچ تصــوری رهُنمــون نمی شــو

از معرفت هــاِی انســانی اســت. 
1.مفاهیِم پیشینی چه گونه بر ما معلوم و آشکار می شود؟

گزاره هــاِی  گزاره هــاِی پیشــینی اســت، او همــه ِی   خــدا سرچشــمه ِی 
ً
2.1: احتمــاال

پیشــینی را از ایــن جهــت کــه پیشــینی انــد، و نه از جهِت کیفی یا معناشناســانه ِی 
آن هــا می دانــد.

گزاره هایــی در  کــه ُچنیــن  گزاره هــاِی پیشــینی را می دانــد« یعنــی می دانــد  2.1.1: »خــدا 
فکــر صــادق انــد، بی آن کــه نیــازی باشــد بــه تجربــه چنــگ زده شــود.  

کنیــم.  گزاره هــاِی پیشــینی بیــان  2.1.1.1: بــا تعمیم دهــی می توانیــم معیــاری بــراِی 
کــه شناســنده ِی  گــزاره وابســته بــه امــکاِن توجیــِه پیشــینی ای ســت  پیشــینی بــودِن یــک 
کــه شناســنده بتوانــد توجیهــی  گــزاره ای  گــزاره بیــان می کنــد. بــراِی هــر  کران منــد بــراِی آن 

ــود. ــده می ش ــینی« نامی ــزاره ِی پیش ــد، »گ کن ــه  ــینی اقام پیش
رد، بل کــه فقــط  2.1.1.1.1: بنابرایــن بــراِی مفهــوِم پیشــینی نمی تــوان تبیینــی ایجابــی آَو
گزاره هایــی بــه تجربه هــاِی پســینِی مــا  گفــت: »توجیــِه ُچنیــن  بــه نحــِو ســلبی می تــوان 

ــناخت. ــا را ش ــوان آنه ــت«. نمی ت ــته نیس وابس
2.1.1.1.1.1: »مفهــوِم پیشــینی وابســته بــه ادراِک ســوژه اســت«، شــاید بتــوان ایــن تبییــن 

را تنهــا تبییــِن ایجابــِی مفهــوِم پیشــینی دانســت.
ــر یــک اســتعاره مّتکــی ســت، شــرحی از ســنِخ  ــِی مفهــوِم پیشــینی ب تنهــا شــرِح ایجاب
 وابســته 

ً
اســتعاره اســت، در ُچنیــن شــرِح اســتعاری ای، مفهــوِم پیشــینی مفهومــی معمــوال



سال شانزدهم                                                                                      تجربه گرایی182

بــه ادراِک مــا ســت.
یــد، ُچنیــن مفاهیمــی به ســرعت، صرفــًا بــا  3.راســل در تبییــِن مفهــوِم پیشــینی می گو

یافتــه می شــود.  شــهوداِت درونِی مــان، در
یــد شــناخِت پیشــینی بــه نظــر می رســد درســت باشــد، بــا  راســل بــه عنــواِن مثــال می گو

یافــت. درون نگری/شــهوِد درونــی شــناخته می شــود، و بــه ســرعت می تــوان آن را در
گــر مفهــوِم پیشــینی بدیهــی باشــد در این صــورت مــا با درون نگری/شــهوِد مســتقیِم  4.ا

درونــی، صــدق اش را بــه نحــِو پیشــینی درمی یابیــم.
گــر بدیهــی نباشــد، پله پلــه از بدیهی هــا شــروع می کنیــم تــا بــه مفهــوِم  4.1: اّمــا ا

برســیم. پیشــینی 
4.1.1: پس مفهوِم پیشنی لزومًا بدیهی یا عدِم بدیهی نیست.

از  مــا  مســتقیِم  درِک  یــا  و  مســتقیم  شــهوِد  توصیف کننــده ِی  بدیهــی  مفهــوِم   :4.2  
ل نیــاز ُافتــد. حقیقــت اســت، بی آن کــه بــه مفهــوِم واســطه یــا بیــاِن اســتدال

گــر، مــا بــا یک بــار دانســتِن  گــر و فقــط ا کــه، ا گــزاره در صورتــی بدیهــی ســت   :4.2.1
کنیــم.  معنــاِی آن، فــورًا صــدق اش را درک 

کــه پیشــینی پیشــاروِی تجربه گرایــی می َنَهــد: »تجربه گرایــی شــناخت  5.معضلــی 
ــه  را منحصــر در تجــارِب پســینیِ  مــا از موجــوداِت عینــی می کنــد«، بنابرایــن منکــِر هرگون
ردِن مثالــی نقــض، انــکاِر مطلــِق  شــناخِت پیشــینی ســت. : در مقابــل، عقل گرایــان بــا آو

شــناخِت پیشــینی توســِط تجربه گرایــان را رّد می کننــد.
کرد: ِل عقل گرایان را می توان این گونه صورت بندی  5.1.1: استدال

یاضیات و منطق پیشینی اند. )1( ر
یاضیات و منطق، از موجوداِت آبجکتیو/عینی اّطاع می دهند. )2( ر

پس: )3( شناخِت پیشینی از موجودات امکان پذیر است.
از  یکــی  یــا  و  َنَهنــد،  گــردن  لی  اســتدال ُچنیــن  بــه  بایــد  یــا  5.1.1.1: تجربه گرایــان 

کننــد. رّد  را  عقل گرایــان  تصدیــِق  مــورِد  مقدمــاِت 
یاضیــات را تصدیــق می کنــد، اّمــا منکــِر خبــردادِن  ک پیشــینی بــودِن ر 5.1.1.1.1: ال
ل را رّد می کنــد(.  ایــن دو علــم از موجــوداِت عینــی ســت )مقدمــه ِی دوِم اســتدال

ک تبعّیــت می کننــد. بارکلــی و هیــوم در رّدِ مقدمــه ِی دوم، از ال
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یســِت منطقــِی قــرِن بیســتم، حّتــا منکــِر پیشــینی  یتو 5.2: خوانــِش رادیــکال از پوز
یاضیــات اســت.  بــودِن ر

ک: واکنِش نام گرایانه ِی ال
ک دو علــِم حســاب و هندســه را پیشــینی می دانــد، هرچنــد از بــه کار بــردن ُچنیــن  1.ال

رزد. مفهومــی اجتنــاب مــی و
یــف می دانــد، و معتقــد اســت  ک، علــوِم پیشــینی را پایــه ِی همــه ِی تعار 1.1: ال

گفت وُشــنودی بی اســتمداد از ایــن علــوِم پایــه میّســر نیســت. هیــچ 
محــدوده ِی  وجــوِد  منکــِر  اّمــا  می دانــد،  پیشــینی  را  یاضیــات  ر گرچــه  ک  ال  .2
یاضــی، خــارج از روابــِط موجــود بیــِن تصــّوراِت ذهــن  مســتقلی بــه نــاِم وجــوِد ر

ندارنــد. عینــی  و  مســتقل  وجــوِد  یاضــی،  ر مفاهیــِم  ک،  ال منظــِر  از  اســت. 
یاضیــات تحلیلــی اســت و ارزِش صــدِق آن ناچیــز، اّمــا  ک، ر 2.1: تفســیِر مشــهور از ال

ایــن تفســیر دقیــق نیســت.
ــد.  یاضــی را تحلیلــی، و بعضــی را ترکیبــی می دان گزاره هــاِی ر ک، بعضــی از  2.1.1: ال
ــه ِی  ی گــزاره ِی ترکیبــی ماننــِد »یــک زاو گــزاره ِی تحلیلــی ماننــِد »مثلــث سه گوشــه دارد« و 

یــه ِی درونــِی آن اســت«.  قائمــه ِی مثلــث، برابــر بــا دو زاو
یاضــی را ترکیبــی و بعضــی را  گزاره هــاِی ر ک، بعضــی  2.1.1.1: هیــوم نیــز بــه تبــِع ال

می دانــد.  تحلیلــی 
یاضــی ممکــن اســت  گزاره هــاِی ر گفــت  کانتــی می تــوان  2.2: بــا اســتمداد از مفاهیــِم 

تحلیلــی یــا ترکیبــِی پیشــینی باشــد. 
رُی الصــّدق انــد، بــه ســبِب آن کــه  گزاره هــاِی تحلیلــی، ضــرو کانــت،  2.2.1: بــر مبنــاِی 
گــزاره اســت،  گــزاره ِی تحلیلــی متــرادف بــا معنــاِی اتم هــاِی به کاررفتــه در آن  معنــاِی 

ــم.  ــق می کنی ــزاره را تصدی گ ــا،  ــاِی اتم ه ــِت معن یاف ــِض در ــه مح ــن ب بنابرای
بــا ارزِش  یاضــِی  گزاره هــاِی ر ک پــس از تمایزگــذاری بیــِن  2.3: براســاِس نگــرِش ال
کــه ارزِش صــدِق باالیــی دارنــد و حقایقــی مفیــد  یاضــی ای  گزاره هــاِی ر صــدِق ناچیــز و 
ــه ِی همــه ِی مفاهیــم و  ــاال، پای گزاره هــاِی داراِی ارزِش صــدِق ب ــه مــا عرضــه می کننــد،  را ب

گزاره هــاِی دیگــر قــرار می گیــرد. 
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در  او  بــود.  یاضــی  ر گزاره هــاِی  بــودِن  صــرْف  ایــده ِی  ک،  ال ُمدعــاِی  3.مهم تریــن 
راند. درَســرمی َپرو را  ُمدعایــی  ُچنیــن  اثبــاِت  فلســفه اش 

یاضــی ماننــِد مثلثی شــکل، عــدد و... صرفــًا انتزاعــی و  ک، مفاهیــِم ر 3.1: از منظــِر ال
ایده هایــی ذهنــی انــد و هیــِچ وجــوِد آبجکتیوی/عینــی ندارنــد.

قاِت حس را عینی می دانست. 
َّ
ک تنها محسوسات، یعنی متعل 3.1.1: ال

ــه ُابژه هــاِی عینــی  یاضیــات ب یــد مــا در ر ــا اشــاره بــه همیــن موضــوع می گو 4.بارکلــی ب
ــت. ــی س یاض ــانه هاِی ر ــه نش ــوف ب ــًا معط ــان صرف ــه توجه م ــم، بل ک نمی نگری

یاضــی التفاتــی شــخصی نیســت، بل کــه یــا هــدف،  4.1: التفــاِت مــا بــه نشــانه هاِی ر
کــردِن ارتباطــی ســازوار بیــِن اشــیاء. کشــِف ارتبــاِط واقعــِی بیــِن چیزهــا ســت و یــا معّیــن 

کــه قابــِل  نــدارد  ُابــژه ِی عینــی ای وجــود  یاضیــات هیــچ  از منظــِر بارکلــی در ر  :4.2
کنــد، بل کــه ایــن عامت هــا و نشــانه هاِی اختصاصــِی  ــز  شــمارش ها را از یکدیگــر متمای

کــه ُچنیــن تمایــزی برقــرار می کننــد. یاضّیاتــی انــد  ر
 بــا اســتمداد 

ً
کــه اوال 4.2.1: ایــن نشــانه ها صرفــًا نشــانگر انــد، نشــانه هایی اختصاصــی 

می شــود،  داده  نشــان  نشــانه ها  بیــِن  ارتباطــاِت  ثانیــًا  می شــود،  میّســر  تفکــر  آن هــا  از 
کــه نشــانگرها از آن هــا  گسســته گِی اشــیائی ســت  ثالثــًا نشــان دهنده ِی پیوســته گی یــا 
کــدام یــک از مفاهیــم تــواِن نشــانگری دارنــد،  کــرده انــد، رابعــًا نشــان می دهــد،  نشــانگری 

کــدام ُابــژه اســت؟ و هــر نشــانگری نشــان دهنده ِی 
کرده اند. 4.3: این نگاِه نام گرایانه را با واقع گرایِی افاطونی مقایسه 

کیفّیاتــی ماننــد عدالــت، خــدا و... صرفــًا  4.3.1: در ایــن نــگاِه نام گرایانــه، صفــات و 
ر دارد. نشــانگر انــد، اّمــا نگــرِش افاطونــی، بــه وابســته گِی وجــودی و معرفتــِی بیــِن آن هــا بــاو
ک ُچنیــن موضوعاتــی را از موضــِع معرفت شناســانه وامــی کاود،  4.3.1.1: بنابرایــن، ال

ــان از جهــاِت متافیزیکــی. و واقع گرای
ایــن  بــا  کــی و واقع گرایانــه، امــِر پیشــینی را می پذیرنــد،  4.3.1.1.1: هــر دو نگــرِش ال
ک شــناخِت امــِر پیشــینی اهمّیــت دارد، و بــراِی واقع گرایــان، جــای گاِه  کــه بــراِی ال تفــاوت 

متافیزیکــِی آن. 
یاضــی )کــه در  ــودِن مفاهیــِم ر ــه جهــِت رّدِ پیشــینی ب ــه ب ک، ن ــودِن ال 4.4: تجربه گــرا ب
ــا واقع گرایــاِن افاطونــی مشــترک اســت(، بل کــه بــه جهــِت نپذیرفتــِن  ک ب ایــن جهــت، ال
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یاضــی اســت. سرشــتی عینــی بــراِی مفاهیــِم ر
بــراِی  کــه  ســت  توصیفــی  متافیزکــی  حقیقت هــاِی  بــه  بی توجهــی  و  بی میلــی   .5
گرچــه ایــن توصیــف بعضــًا درســت اســت، اّمــا در ُچنیــن  تجربه گرایــان ذکــر می کننــد، 
ــر تجربه ـــــ  ــا ب ــِل ابتن ــِش غیِرقاب ــه دان ــکاِر هرگون ــ ان ــِی تجربه گرایی ـ ــزه ِی اصل ــی انگی توصیفات

نادیــده می گیــرد. را 
یاضّیاتــی، اقتضائــات و لــوازِم مترّتــب بــر آن هــا،  6. نحــوه ِی تبییــِن حقیقت هــاِی ر
ــاِن منطــق  ــات و زب یاضّی ــاِن ر ــِن زب ــِی تحلیــِل عبارت هــای هندســی، ارتبــاِط بی چگونه گ
یاضّیــات بررســی می شــود، آن چــه مــا درصــدِد  و...، مســائلی از ایــن دســت، در فلســفه ِی ر
یاضّیاتــی ســت،  کاوِی آن ایــم، پرســِش از چگونه گــِی شــناخِت مــا از حقیقت هــاِی ر وا
مرتبــط  پرســشِ   ســنْخ  دو  بیــِن  بایــد  بنابرایــن  اســت.  معرفت شناســانه  پرســش  ســنِخ 
پرســش هاِی  و  فلســفی  پرســش هاِی  یم،  قائــل شــو تمایــز  یاضّیاتــی  ر بــه حقیقت هــاِی 

معرفت شناســانه.
یــه ِی ســازواری در معرفت شناســی داشــته باشــیم، نمی توانیــم  6.1: بی آن کــه مــا نظر

ــم. ــخ دهی ــات پاس یاضّی ــا ر ــط ب ــانه ِی مرتب ــش هاِی معرفت شناس ــه پرس ب

  تئورِی استقرایِی میل:
ک است. تجربه گرایِی میل به مراتب رادیکال تر از ال

یاضــی را نــه تحلیلــی می دانــد و نــه ارزِش صدِق شــان را انــدک،  گزاره هــاِی ر 1.1: میــلْ 
ر دارد. یاضّیاتــی بــاو بل کــه بــه عینــی بــودِن ُابژه هــاِی ر

یاضّیاتی،  یاضّیــات و هندســه انــد، ماننــِد حقایــِق اولیــه ِی ر 1.1.1: اصولــی کــه پایــه ِی ر
و اصــوِل موضوعــه ِی هندســه، پیشــینی نیســتند، اّمــا منَتــج از قیــاس اند.

رت بــه معنــاِی مشــهور )در ادامــه  ری انــد امــا نــه ضــرو یاضــی ضــرو گزاره هــاِی ر  :1.1.1.1
رد اشــاره می کنیــم( رت مــی آو کــه میــل از ضــرو بــه تعریفــی 

بــاره ِی اعــداد اســت، امــا نــه عــدِد انتزاعــِی مجــّرد از مــاده،  یاضّیــات علمــی در 2. ر
گــزاره ِی دو  بنابرایــن صــدِق  ُابــژه ِی قابــِل شــمارِش عینــی.  یــک  بــاره ِی عــدِد  بل کــه در
بعــاوه ِی یــک، مســاوی بــا ســه اســت، وابســته بــه ُابژه هــاِی موجــود در جهــان هســتی 

ســت. مثــًا دو ســیب بعــاوه ِی یــک ســیب، مســاوی بــا ســه ســیب اســت.
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موضوعــاِت  بــه  آن هــا  اشــاره گرِی  عــدم  و  یاضــی،  ر گزاره هــاِی  بــودِن  انتزاعــی   :2.1
یاضــی منــوط  گزاره هــاِی ر عینــی، ســبِب عــدِم درِک منشــأ صــدِق آنهــا ســت. صــدِق 
ــوِه  ــی، برف انب یاض ــاِی ر گزاره ه ــود دارد، و  ــارج وج ــاِن خ ــه در جه ک ــت  ــی س ــه موضوعات ب

ســت. عینــی  ُابژه هــاِی  از  ساخته شــده 
کــه از ُابژه هــاِی عینــی ســاخته می  شــود، بــر اســتقرائاِت مــا ابتنــا  2.1.1: برف انبوهــی 

دارد.
2.1.1.1: این استقرائات، بر تجربه هاِی ما استوار شده است.

اســتقرائات،  و  می دهنــد،  شــکل  اســتقراء  مــا  تجربه هــاِی  بنابرایــن   :2.1.1.1.1
می ســازد. را  یاضــی  ر گزاره هــاِی  از  برف انبوهــی 

کــم  یاضّیــات دانشــی تجربــی ســت، ایــن دانــش مترا یــم کــه ر 2.1.1.1.1.1: نتیجــه می گیر
یاضّیــات  گزاره هــاِی انتزاعــِی بیش تــر، ر از ســایِر تجربه هــای مــا ســت،  ســروکار داشــتن بــا 

را از ســایِر تجربّیــاِت مــا متمایــز می کنــد. 
انســجامی خــاص  و  نظــم  از تجربیــات،  برآمــده  انتزاعــِی  گزاره هــاِی   :.2.1.1.1.1.1.1
یاضّیــات منجــر شــده  کــه ایــن نظــم و انســجام، بــه شــکل گیرِی دانــِش ر شــکل داده انــد، 

اســت.
یاضیــات در پرتِو تجربّیاِت ما شــکل  2.2: میــلْ معتقــد اســت توسعه بخشــی و تکامــِل ر
ــه  ــارِی اســتقرائات ب ــار می کنــد، و ُپرب یاضــی را ُپرب ــا اســتقرائاِت ر می گیــرد، تجربه هــاِی م
تکامــل در ایــن دانــش می انجامــد. بنابرایــن هــر یــک از مــا ســهمی در توســعه و تکامــِل 

یــم. یاضّیــات دار ر
خــود  خانــواده ِی  و  مــان 

ّ
معل از  را  یاضّیاتــی  ر انتزاعــِی  گزاره هــاِی  مــا  گرچــه   :2.2.1

ســت. مبتنــی  مــا  تجربــِی  شــهوداِت  بــر  یاضّیــات  ر پایــه ِی  اّمــا  یــم،  می آموز
ری شــده انــد، و  گــردآو 2.2.1.1: داده هــاِی فــراواِن تجربــی، در مــّدت زمانــی طوالنــی 
کنــون در  رده شــده، ا گردآو یابــِی داده هــاِی  پــس از دادو ِســَتد بــا ســایِر تجــارِب مــا، و ارز

گزاره هایــی قطعــی و مســّجل تبدیــل شــده انــد. یاضّیــات بــه  دانشــی بــه نــاِم ر
از  برآمــده  نجومــی،  و  فیزیکــی  یاضّیاتــی،  ر هندســی،  حقیقت هــاِی  همــه ِی   :2.3

می آینــد. به شــمار  تجربــی  دانش هــاِی  دســته ِی  جــزِء  و  انــد،  اســتقرائات 
ســپس  می گیرنــد،  شــکل  خــام  اســتقرائاِت  از  ابتــدا  تجربــی  دانش هــاِی   :2.3.1
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می َرســاند. مــدد  اولیــه  خــاِم  اســتقرائاِت  اصــاِح  بــه  مــا  آتــِی  تجربــِی  شــهوداِت 
یاضّیاتــی ســبب شــده از آن هــا  گزاره هــاِی ر 3. اصــِل ُانــس رهــزِن ذهــن اســت، ُانــس بــا 

کنیــم. ری تلّقــی  یم و صدق ِ شــان را ضــرو مفهومــی شــبیِه مفهــوِم پیشــینی بســاز
گزاره هــاِی اســتقرایِی تجربــی، تجربی بــودِن آن هــا را بــه پیشــینی  3.1: مأنــوس بــودِن بــا 

مبــّدل نمی کنــد.
نحــِو  بــه  صدِق شــان  و  نیســت،  درون نگــری  از  برآمــده  یاضّیاتــْی  ر مفاهیــِم   :3.1.1
ــی برآمــده از تجربــه انــد، و بایــد سرچشــمه ِی 

ّ
کل پیشــینی اثبــات نمی شــود، بل کــه بــه 

یافــت. تجربــی  اســتقرائاِت  در  را  صدِق شــان 
4. میــل، علــوِم اســتقرایی را حقیقــی و صــادق نمی دانــد، بل کــه آن هــا را بــه اصل هایــی 
تجربــی و ُجداُجــدا فرومی کاهــد، ُچنیــن اصل هایــی در اســتقرائاِت مــا متراکم/برف انبــوه 

شــده انــد، و نــه قطعّیتــی دارنــد و نــه صراحتــی.
کــه بــه وســیله ِی نظریه پــردازی  4.1: عــدِم قطعّیــِت اســتقرائاِت مــا، مانــع از آن نیســت 

کله ای از شــناخت شــکل دهیــم. شــا
کله ِی شــناختِی مــا می توانــد مبتنــی بــر اصــوِل موضوعــه و قضایایــی باشــد  4.1.1: شــا

کــه از اســتقرائاِت مــا برآمــده انــد.
کــه بــه میــل شــده اســت؛ چگونــه ممکــن اســت حقیقت هــاِی  تی  5. از جملــه اشــکاال
بیســت و یک  بعــاوه ِی  سی  و ســه  عــدِد  جمــِع  حاصــِل  مثــا  یاضّیاتــی،  ر پیچیــده ِی 
مســاوی بــا پنجاه  و چهــار، از مشــاهداِت تجربــِی مــا اســتنباط شــود؟ مشــاهداِت تجربــی 
گرفتــه اســت، صــدق  کــه در معــرِض دیــِد مــا قــرار  صرفــًا در حاصــِل جمــِع اعــداِد پایین تــر 

می کنــد.
یــه ِی میــل، عــدِد 777864 را بــه عنــواِن مثــاِل  5.1: فرگــه بــا مزخــرف نامیــدِن نظر
کــدام مشــاهده ِی تجربــی می توانــد از ُچنیــن عــددی تعریفــی  یــد  َرد، و می گو نقــض مــی آَو

بــه دســت دهــد.
یــه ِی میــل را مغالطــه ِی تعمیــم می دانــد، و معتقــد اســت میــل بــا  5.1.1: فرگــه نظر
یاضّیاتــی  ــاروا و تعهــدِی مزخــرف درصــدد اســت، همــه ِی حقیقت هــاِی ر تعمیم دهــِی ن

ــد. کن ــتنباط  ــا اس ــهوداِت م را از ش
ــهوداِت  ــِن )1(: ش ــِط بی ــه خل ــل ب ــردِن می ک ــم  ــل، مّته ــر می ــه ب ــه ِی فرگ ــن رّدی 5.2: دومی
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یاضــی انــد ماننــِد شــهوِد تجربــِی حاصــِل  گزاره هــاِی ر کــه ســازنده ِی  ســاده ِی تجربــی 
ــا هفــت پرتقــال اســت، و )2(:  کــه مســاوی ب ــه ِی پنــج پرتقــال  ــه اضاف جمــِع دو پرتقــال ب
یاضّیاتــِی مخصــوص  گزاره هــاِی ر کــه  یاضّیاتــی  آن دســته از شــهوداِت عقانــِی پیشــینِی ر
ــِد  ــد. مانن ــه نمی باش ــِل توجی ــینی، قاب ــِی پس ــهوِد تجرب ــوع ش ــچ ن ــه هی ــود را دارد، و ب ــه خ ب
رادیــکال 256. شــهوِد پســینی هرگــز نمی توانــد پاســخی بــه ایــن محاســبه دهــد. بنابرایــن 
گزاره هــاِی شــماره )2( اســت. میــل ایــن تفــاوت را درنیافتــه،  گزاره هــاِی شــماره )1( غیــر از 

کــرده اســت. ــا )2( خلــط  )1( را ب
کــه بنیــان و اســاِس ســایِر قضایــا  بردارنــده ِی حقیقت هایــی ســت  یاضیــات در 5.2.1: ر
قــرار می گیــرد، سرچشــمه ِی حمــِل صفــات بــر آن حقیقت هــا ســت )مثــًا تــا عــدد وجــود 
کــرد(، اّمــا میــل بــه ُچنیــن تفکیکــی  نداشــته باشــد، نمی تــوان تعــداِد پرتقال هــا را شــمارش 
یاضــی بی آن کــه صفتــی بــر آن هــا حمــل شــود،  ر نــدارد، و معتقــد اســت حقیقت هــاِی ر بــاو

وجــود ندارنــد. 
یــه ِی میــل بــا آن ُمواجــه اســت، عــدِم تفکیــِک بیــِن  کــه نظر 5.3: مشــکِل دیگــری 
ــی  ــت، عبارت ــت اس ــا هف ــاوی ب ــاوه ِی دو، مس ــج بع ــت. پن ــی س ــِف زبان ــاحاِت مختل س
یاضّیاتــی بیــان شــده اســت، و پنــج پرتقــال بعــاوه ِی دو  کــه در ســاحِت زبانــِی ر ســت 
ــِی ُابژه هــاِی  کــه در ســاحِت زبان ــی ســت  ــا هفــت پرتقــال اســت، عبارت پرتقــال مســاوی ب
کــه فیلســوفاِن  مــاّدی معنــا دارد، و خلــِط بیــِن ســاحاِت زبانــی از مغالطه هــاِی زبانــی ســت 

کــرده انــد. کشــف  زبــان 
داد. مطابــِق  بــه دســت  نیــز  دیگــری  میــل صورت بنــدِی  ُمدعــاِی  از  5.4: می تــوان 
گزاره هــاِی  ــه  یاضــی را وابســته ب گزاره هــاِی انتزاعــِی ر ــِه   توجی

ْ
ــد، میــل صورت بنــدِی جدی

کــه بتــوان توجیهــی پســینی از ُابژه هــاِی مــاّدی  یاضــی ای  گــزاره ِی ر مــاّدی می دانــد، هــر 
رد، موّجــه و معتبــر اســت. بــراِی آن آَو

یاضی: گزاره هاِی ر مراِد میل از 
گــر نقیــِض P بــه  گــر و تنهــا ا ری اســت، ا گــزاره ِی p ضــرو یــِف مشــهور،  1.مطابــِق تعر

بینجامــد. تناقــض 
ری قضیــه ای  یــِف مشــهور را قبــول نــدارد، او معتقــد اســت قضیــه ِی ضــرو 1.1: میــل تعر
یــِف  ردِن مثالــی نقــض درصــدِد رّدِ تعر کــه امــکاِن وقــوع داشــته باشــد. میــل بــا آو ســت 
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کــه  رت دارد، چــرا  رت اســت، مثــِا می دانیــم فناپذیــرِی ســقراط ضــرو مشــهور از ضــرو
رت  ــرو ــهور از ض ــاِی مش ــر معن گ ــت. ا ــان اس ــز انس ــقراط نی ــت و س ــر اس ــانی فناپذی ــر انس ه
کــه نقیــِض آن، یعنــی  ری بــودِن فناپذیــرِی ســقراْط مســتلزِم آن اســت  درســت باشــد، ضرو
ــا  ــده باشــد، اّم ــه تناقــِض بینجامــد، پــس ســقراط هرگــز نمی توانســت زن فناناپذیــری اش ب
می دانیــم کــه ســقراط در ُبرهــه ِی خاصــی از زمــان زنــده بــوده اســت، پــس نقیــِض فناپذیرِی 

ســقراط ُمحــال نیســت. 
کــه صرفــًا بــه خاطــِر ابتنــا  گــزاره ِی معتبــری ســت  ری  گــزاره ِی ضــرو 1.1.1: از نظــِر میــلْ 
ــوِع آن را نشــان  گــزاره ای امــکاِن وق ــودِن ُچنیــن  گزاره هــا، معتبــر اســت، و معتبرب ــه ســایِر  ب
رت را،  یــِف مشــهور از ضــرو رِت مشــروط، و تعر گزاره هایــی را ضــرو می دهــد. میــل ُچنیــن 

ــد. ــق می دان رِت مطل ــرو ض
کــه نقیــِض آن ُمحــال باشــد، و  گــزاره ای ســت  رِت مطلــق،  1.1.1.1: بنابرایــن ضــرو
رهــاِی معتبــِر مــا پدیــد آیــد و امــکاِن وقــوع  کــه از باو گــزاره ای ســت  رِت مشــروط صرفــًا  ضــرو

داشــته باشــد.
یاضیات را، بل که منطق را نیز استقرایی می داند. 2. میل نه تنها ر

ــت،  ــا س ــینِی م ــاِی پس ــه ِی تجربه ه ــًا تعمیم یافت ــل صرف ــِر می ــض از نظ ــوِن تناق 2.1: قان
یافــِت معنــاِی »قرمــزی« و »عــدِم  زمــره ِی خــود بــا در توضیــح آن کــه مــا در تجربه هــاِی رو
کــه یــک شــیء در آِن واحــد نمی توانــد هــم قرمــز باشــد و هــم نباشــد،  قرمــزی« درمی یابیــم 
کــرده ایــم، و بــا  مــا ایــن قانــون را تعمیــم داده ایــم، مشــاهداتِ  اســتقراییِ مان را تنظیــم 
ــِی 

ّ
کل گرفتــِن حــّدِ وســِط »هرچیــزی در آِن واحــد نمی توانــد هــم باشــد و هــم نباشــد«، قانــوِن 

گرفتــه ایــم، حــال آن کــه ایــن قانــون صرفــًا محــدود بــه اســتقرائاِت  عــدِم تناقــض را نتیجــه 
مــا ســت. 

ــتثناءَبردار  ــده ای اس ــچ قاع ــم هی ــور می کنی ــی تص ــِر روان ــا از نظ ــر م ــرِف دیگ 2.1.1: از ط
یم. ــوِن تناقــض معتقــد می شــو ــت قان ّی

ّ
کل ــه  ــن ب نیســت، بنابرای

مشــاهداِت  منطقــیِ   تعمیــِم  نتیجــه ِی  تناقــض  قاعــده ِی  عمومّیــِت  پــس   :2.1.1.1
روان شناســانه. ســت  نتیجه گیــری ای  آن،  ِیــِت 

ّ
کل و  اســت  محــدود 

کــه همــه ِی اصــول و مبانــِی مهــِم منطقــی،   در نهایــت نتیجــه می گیــرد 
ْ

2.2: میــل
کــه تعمیــم داده شــده انــد. بــه عبــارِت دیگــر، توســعه ِی اســتقراء بــه  اســتقرائاتی بــوده انــد 
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می انجامــد. قیــاس 
کــه، توســعه ِی اســتقراء خــود مبتنــی  2.2.1: بــه نتیجه گیــرِی نهایــِی میــل اشــکال شــده 
بــر مبانــی و اصــوِل منطقــی اســت، چه گونــه بی َدردست داشــتِن مبانــِی منطقــی می توانیــم 
اســتقرائاِت خــود را توســعه بخشــیم؟ بایــد از پیــش مبانــِی منطقــی ای وجــود داشــته باشــد 

کــه بتوانیــم اســتقرائاِت خــود را بــر مــداِر آن مبانــی توســعه ببخشــیم.
گزاره هایــی عــام  2.2.1.1: بــراِی توسعه بخشــِی شــواهِد اســتقرایی، بایــد آن هــا را در ذیــِل 
کــه قواعــِد  کنیــم، صورت بنــدِی شــواهد در صورتــی امکان پذیــر اســت  صورت بنــدی 

ــراِی صورت بنــدی از پیــش وجــود داشــته باشــد. منطقــی ب
کــرده اســت،  کــه ارســطو تعریــف  گــر منطــق را آنســان  یــد ا 3.مصّنــف در نهایــت می گو
ــا نظامــی بــرای  ــاره ِی جهــاِن هســتی، و ی ــاِت مــا درب ی ــرای اعتباربخشــی بــه نظر »نظامــی ب
نّقــادی، و ســاختاری از قواعــِد ســازوار بــه جهــِت تصحیــِح اندیشــه بدانیــم«، ُچنیــن 
کــه همــه ِی  لــت بــر آن  دارد  ــِد پیشــینی بــودِن آن اســت، و دال ّیِ یفــی از منطــق، مؤ تعار
بردارنــده ِی مفاهیِم پیشــینی اند. اندیشــه هاِی مــا، چــه قیاســی باشــند و چــه اســتقرایی، در

کوآین: پیرس و 
گرچــه حقایــِق منطقــی را مطلــق  کوآیــن اســت. پیــرس  نظــِر پیــرس، مخالــِف نظــِر 

رّد می کنــد. را  آن هــا  بــودِن  پیشــینی  ولــی  می دانــد 
پیــرس بیــِن ســه طریقــه ِی اساســِی اســتنتاج تمایــز می َنهــد: قیــاِس منطقــی، اســتقراء، 

قیــاِس فرضــی. )قیــاس، اســتقراء، فرضیــه(
2.1: قیــاِس اســتقرایی همــان تعمیــِم ُابژه هــاِی جزیــِی مــادی اســت. صورت بنــدِی 

قیــاِس اســتقرایِی این گونــه اســت:
x، A اســت، و x، B اســت. پــس: هــر A، B اســت. )بــا مشــاهده ِی مــوردی جزیــی 

گرفتــه می شــود( ــی 
ّ
کل نتیجــه ای 

2.1.1: قیــاِس اســتقرایی به ســختی شــناختی بــه مــا می دهــد و نمی توانــد شــناخِت مــا 
کنــد. را نظام منــد 

کند. 2.1.1.1: این نوع قیاس، هیچ تبیینی نمی تواند درباره ِی پدیده ها بیان 
همــه ِی  بنابرایــن  دارد.  دوســت  را  هومــر  ســقراط  اســت.  یونانــی  ســقراط   :2.1.1.1.1
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اســت. اســتقرایی  اســتنتاِج  بــراِی  مثالــی  دارنــد.  دوســت  را  هومــر  یونانی هــا 
ردن یــک مصــداق از یونانیانــی  2.1.1.1.1.1: ُچنیــن نتیجه گیــری ای عقیــم اســت، آو
کــه همــه ِی یونانیــان دوســتداِر هومــر انــد. حّتــی  کــه هومــر را دوســت دارنــد، برنمی آیــد 
همــه ِی  نمی کنــد  تضمیــن  هومــر،  یونانــِی  دوســتداراِن  از  یــادی  ز نمونه هــاِی  داشــتِن 
ــن از  گــر بــا نمونه گیــری مشــخص شــود نســبتی نامعّیَ یونانیــان هومردوســت انــد. البّتــه ا
یونانیــان هومــر را دوســت دارنــد، می تــوان ُچنیــن حکمــی را دربــاره ِی همــه ِی مــردِم یونــان 

معتبــر دانســت.
2.2: صورت بندِی قیاِس منطقی:

هر A، B است، x، A است. پس: x، B است.
کــه ایــن نــوع قیــاس ارایــه می دهــد، عمومیــت دارد و  2.2.1: از نظــِر پیــرس معیــاری 

َبرمی گیــرد. را در افــراد  همــه ِی 
ل ها قرار می گیرد. 2.2.1.1: قیاِس منطقی مبناِی همه ِی استدال

ــن  ــی اســت. بنابرای ــد. ســقراط یونان ــر را دوســت دارن 2.2.1.1.1: همــه ِی یونانی هــا هوم
ــراِی اســتنتاِج قیاســی اســت. ســقراط هومــر را دوســت دارد. مثالــی ب

تی معتبــر انــد، هرکــِس مقدمــاِت یــک قیــاِس منطقــی را  ال 2.2.1.1.1.1: ُچنیــن اســتدال
کــه بــر ایــن قیــاس بــار می شــود. کنــد، مجبــور بــه پذیرفتــِن نتایجــی ســت  تصدیــق 

2.3: صورت بندِی قیاِس فرضی:
هر A، B است، x، B است. پس: x، A است.

2.3.1: صورتِ  منطقِی قیاِس فرضی عقیم است.
مــا  بــراِی  بنابرایــن نمی توانــد  قیــاِس فرضــی صــورِت عقیمــی دارد،  2.3.1.1: چــون 

َرد. آَو ارمغــان  بــه  اثبات شــده  پیــش  از معتبــِر  گزاره هــاِی  از  صادقــی  نتیجــه ِی 
2.3.1.1.1: همــه ِی یونانی هــا هومــر را دوســت دارنــد. ســقراط هومــر را دوســت دارد. 

بنابرایــن ســقراط یونانــی اســت. مثالــی بــراِی اســتنتاِج فرضــی اســت.
ــه  ــه دســت آمــده ب گرچــه نتیجــه ِی ب ــر اســت،  لی نامعتب 2.3.1.1.1.1: ُچنیــن اســتدال

ــاند. ــه نمی َرس ــه نتیج ــا را ب ــاْت م ــا مقدم ــت، اّم ــادق اس ــی ص ــورِت اّتفاق ص
یابــِی نظریــات بــا همــان  ــا معتقــد اســت ارز ر نــدارد، اّم ــاو 3. پیــرس بــه امــِر پیشــینی ب

اســت. »پیشینی نامیده شــده«  معیارهــاِی 
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3.1: منطــق جــزِء اولیــِن شــهودهاِی مســتقیِم حســِی مــا نیســت، بــه همیــن دلیــل غالبــًا 
کــه صــادر می کنیــم قــرار نمی گیــرد. در دســته ِی اولیــن احکامــی 

بــا  را  نتیجه گیــری  راِه  کــه  می دانــد  نظریاتــی  را  یاضیــات  ر و  منطــق  پیــرْس   :3.1.1
می دهنــد. نشــان  مــا  بــه  می نهنــد،  پیــش  کــه  روشــی  پیمــودِن 

3.1.1.1: پیــرس ماننــِد میــْل هرگونــه توجیــِه پیشــینی را انــکار می کنــد، بــا ایــن تفــاوت 
ــه  ــد و ن کــه، میــْل همــه ِی احــکاِم عمومــِی صادرشــده توســِط مــا را قیــاِس منطقــی می دان

ــد. قیــاِس فرضــی، حال آن کــه میــل، قیــاِس فرضــی می دان
گرفــت، علــوِم تجربــِی قیاســی، هم زمــان دو مبنــا  3.1.1.1.1: بنابرایــن می تــوان نتیجــه 

را رّد می کننــد: قیاســی بــودِن ُچنیــن شــناخت هایی را، و پیشــینی بــودِن آن هــا را.
کواین نظریه ِی شناخِت میل را توسعه می دهد.  :3.2

یاضــی بازتابیــده، و در تعییــِن  یــاِت معرفت شناســانه ِی او در فلســفه ِی ر 3.2.1: نظر
یاضیــات و منطــق اثرگذاشــته اســت. نســبِت بیــِن ر

ــند،  ــادق باش ــزا ص ــورِت ُمج ــه ص ــد ب ــا نمی توانن گزاره ه ــت  ــد اس ــن معتق کوای  :3.2.2
یــه ِی منســجم و واحــد قــرار  گزاره هــا وقتــی در یــک نظر یابــِی صــدِق  و یــا حّتــا امــکاِن ارز
ر  ــاو می گیرنــد، نیســت. بل کــه بایــد همــه ِی شــناخت هاِی مان را بــه عنــواِن شــبکه ای از ب

ــود. ــده می ش ــری« نامی ــوزه ِی او »کلّ نگ ــم. آم کنی ــی  یاب ارز
از  ســطح  دو  مابیــِن  طبیعــی  علــوِم  بــاره ِی  در ســّنتی  تجربه گرایــِی  یــه ِی  نظر  :3.3
ــ کــه بــه عنــواِن  ری ـ گزاره هــاِی ضــرو گزاره هــاِی غیرقابــِل تجدیــِد نظــر قــرار می گیــرد، مابیــِن 
ــ  کــه ایــن شــهودات خــود  پیشــینی شــناخته می شــوندـــ  و پایین تریــِن مرتبــه از شــهوداِت مــا ـ

را در قالــِب عبــارت آشــکار می کنند ـــــ.
فراهــم  مــا  شــناخت هاِی  همــه ِی  بــراِی  چارچوبــی  ری،  ضــرو گزاره هــاِی   :3.3.1

. می کننــد
ری قطعی اند و غیِرقابِل تجدیِدنظر. گزاره هاِی ضرو  :3.3.1.1

کــه بــا   الوقوعــی می دانــد 
ُ

گزاره هــاِی ُمحَتَمــل ری را صرفــًا  گزاره هــاِی ضــرو کوایــن   :3.2
گزاره هــاِی قطعــی شــناخته شــده انــد. عنــواِن 

برابــِر بررســی هاِی مســتقیِم مــا  کــه در  انــد چرا الوقــوع   
ُ

گزاره هــا ُمحَتَمــل ایــن   :3.2.1
گشــوده انــد.
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رِی پایــه، بی درنــگ اســت و بافاصلــه پــس  گزاره هــاِی ضــرو 3.2.1.1: دسترســِی مــا بــه 
از شــهوِد مســتقیِم مــا حاصــل می شــود.

ــراِی واقعیــت نمی داننــد،  ــی ب ری را مبنای ــِق ضــرو ــان حقای 3.3: بعضــی از تجربه گرای
ــًا مبنــاِی تصــورات انــد. گزاره هایــی صرف بل کــه معتقــد انــد ُچنیــن 

ــه وســیله ِی  رهــاِی مــا مســتقیمًا ب کــه هیچ یــک از باو ل می کنــد  3.4: ســارز اســتدال
بــر  مبتنــی  و  دارنــد  گاهانــه  ناآ فرآینــدی  مــا  رهــاِی  باو انــد،  نیامــده  تجربــی  داده هــاِی 

اســت. ــن  پیش معّیَ از تجربــِی  رهــاِی  باو و  پیش فرض هــا 
3.5: پیــرس معتقــد اســت آن چــه مــا تصــور می کنیــم بی واســطه از داده هــاِی حســی 
کــه در اثــِر آشــنایِی مســتقیم ســاخته ایــم. بــه  یافتــه ایــم، در حقیقــت قیاســی ســت  در
گرچــه  عنــواِن مثــال وقتــی پرنــده ِی سینه ســرِخ آمریکایــی )رابیــن( را مشــاهده می کنیــم، 
بــا تفســیری قطعــْی ماهّیــِت آن را درمی یابیــم، اّمــا در واقــْع قیاســی ُپشــِت آن نهفتــه اســت. 

ــود: ــدی می ش ــه صورت بن ــه، این گون گرفت ــای  ــا ج ــِن م گاه در ذه ــودآ ــه ناخ ک ــی  قیاس
بــه  خاصــی  شــکِل  بــه  بایــد  باشــد،  سینه ســرخ(  )پرنــده ِی  رابیــن  پرنــده،  ایــن  گــر  ا
کــه مــا  در ذهــِن خــود  نظرآیــد. )مثــًا ســینه اش ســرخ باشــد(، ایــن پرنــده بــه همــان شــکلی 
ــده ِی  ــده، همــان پرن ــن پرن ــد. پــس: ای ــه نظــر می آی ــم )مثــًا ســینه اش ســرخ اســت( ب ی دار
کــه  رهــاِی تجربــِی از پیــش معّینــی ســت  سینه ســرخ اســت. ایــن قیــاس مبتنــی بــر باو
گرفتــه اســت. مقدمــه ِی دوِم ایــن قیــاس، یعنــی بــه شــکِل خاصــی  در ذهــِن مــا جــای 
ــگ،  ــارزی، بی درن ــاِح س ــه اصط ــد، ب ــا می آی ــِن م ــه ذه گاه ب ــودآ ــًا ناخ ــدن، غالب به نظرآم
بی واســطه، یک ســره، سرراســت و بی میانجــی بــه ذهــن می آیــد. امــا نتیجــه ِی حاصــل از 
مقدمــات، بی میانجــی و بی واســطه نیســت، بل کــه مبتنــی بــر مقدمــاِت تجربــی ای ســت 

کــرده اســت. گاهانــه بــه ذهِن مــان خطــور  کــه بی واســطه و ناخودآ
4.کوآین تمایِز پیشینی و پسینی را امری موهوم می داند.

رِی پیشــینی مطــرح می شــود، بــه  کوآیــن آن چــه بــه عنــواِن حقیقــِت ضــرو 4.1: از منظــِر 
ــراِی داشــتن  ــِل تجدیِدنظــر باشــد و هــدِف مــا را ب کــه غیِرقاب کافــی نــاب نیســت  انــدازه ِی 

کنــد. فلســفه ای یک ســره تجربــی تأمیــن 
ــی  ــاِت تحلیل ــم، و جم ی ــی ندار ــادِق تحلیل ــزاره ِی ص گ ــت  ــد اس ــن معتق کوای  :4.1.1

نمی تواننــد بــه خــودِی خــود صرفــًا بــه موجــِب معنایِ شــان صــادق باشــند. 
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گزاره هــا بــه موجــِب معنایِ شــان و بــا عرضــه بــه تجربیات مــان ممکــن  گرچــه   :.4.1.1.1
کــرد. گزاره  هــا را نمی تــوان منحصــر در ایــن مؤلفه هــا  اســت صــادق باشــند، اّمــا صــدِق 

ر ســنجیده می شــود، یعنــی معنــاِی  ــاو گــزاره در شــبکه ای از ب 4.1.1.1.1: صــدِق یــک 
ر اســت و نــه تمــاِم مؤلفــه ای کــه بتــوان صــدِق را صرفــًا  گــزاره صرفــًا جنبــه  ای از شــبکه ِی بــاو

کــرد. بــر اســاِس آن تحلیــل 
 از 

ً
ــر اســاِس معنــاِی آن، بایــد اوال گــزاره ب ــراِی بررســِی صــدِق یــک  4.1.1.1.1.1: مضافــًا ب

یــه ای در بــاِب معنــا داشــته باشــیم تــا در گزاره هــاِی تحلیلــی بتوانیــم هم معنایــی  پیــش نظر
یــه ای در  گــزاره را تشــخیص دهیــم ]تــا نظر و مطابقــِت معنایــِی اتم هــاِی به کاررفتــه در 
گزاره هــاِی »همــه ِی مــادران زن  ــا نداشــته باشــیم نمی توانیــم تشــخیص دهیــم  ــاِب معن ب
بــا مفهــوِم مــادری هم معنــا ســت و در نتیجــه نمی توانیــم  بــودن  هســتند«، مفهــوِم زن 
یــه ای دربــاره ِی صــدق داشــته  گــزاره صــادر کنیــم[ و ثانیــًا بایــد نظر حکــم بــه تحلیلــی بــودِن 

کنیــم. گــزاره حکــم  باشــیم تــا بتوانیــم بــه صــادق بــودِن یــک 
تحلیلــی  تمایــِز  کوایــن،  کل گرایانــه ِی  یــه ِی  نظر اســاِس  بــر  نتیجــه  در   :4.1.1.1.1.1.1
گــزاره صرفــًا بــر اســاِس معنــاِی آن ناموّجــه اســت.  و ترکیبــی، و تشــخیِص صــدِق یــک 
ــا  ــت، اّم ــه اس ــی موّج ــی و ترکیب ــه تحلیل ــا ب گزاره ه ــیِم  ــِل تقس ــه اص گرچ ــر  ــارِت دیگ ــه عب ب
گزاره هــا )چــه ترکیبــی و  کوایــن، ُچنیــن تقســیمی را برنمی تابــد و همــه ِی  یــه ِی صــدِق  نظر
رهاِی مــان  ر قــرار می دهــد و صدِق شــان را بــا ســایِر باو چــه تحلیلــی( را در شــبکه ای از بــاو

یابــی می کنــد. ارز
رهــاِی مــا، چــه تحلیلــی و چــه  ری از باو یــه ِی صــدِق کوایــن، هــر بــاو 4.2: بــر اســاِس نظر
رهاِی مــان در محــدوده ِی علمــی  ترکیبــی، چه َبســا تأییــد و یــا تغییــر داده شــوند، ســایِر باو
کــه مقتضــِی تغییــر وجــود داشــته  دیگــر ســبِب ُچنیــن تغییرهایــی انــد، البتــه به شــرطی 

باشــد.
ر چــه باشــد، ارتبــاط  ــِق بــاو

َّ
کــه متعل رهــاِی مــا، تفاوتــی نمی کنــد  4.2.1: بیــِن همــه ِی باو

کنــد، اثــرَاش را  رهاِی مــان تغییــر پیــدا  گوشــه ای از باو گــر  و ســازوارِی منطقــی وجــود دارد، ا
ــه خاطــِر حفــِظ انســجام، ســازواری و  گذاشــت و چه َبســا ب ر خواهــد  ــاو ِ شــبکه ِی ب

ّ
کل در 

یم. ارتبــاِط منطقــی، مجبــور بــه تغییــر در ســایِر بخش هــا نیــز شــو
ر انــد، و امــکاِن تغییــِر آن هــا  ــاو ــا قوانیــِن منطقــی نیــز جزیــی از شــبکه ِی ب 4.2.1.1: حّت
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ــرد. ــورت می گی ــدی ص ــان به ُکن ــه تغییِرش گرچ ــود دارد،  ــز وج نی
ر چــون مبتنــی بــر ســازواری و ارتبــاِط  4.2.1.1.1: البّتــه بخــِش مرکــزِی شــبکه ِی بــاو
رهایِ مــان در  منطقــی اســت، نســبت بــه تغییــراِت منطقــی بســته اســت. ســازوارِی باو
کــه در بخــِش مرکــزِی ایــن شــبکه جــای  ــر مبنــاِی قواعــِد منطقــی ای ســت  کِل شــبکه، ب

ــد. گرفتــه ان
ــه مؤلفه هــاِی  ــًا منــوط ب کــه صــدق را صرف گمراه کننــده اســت  کوایــن  4.2.2: از منظــِر 

ــد. ر ان ــاو ــی، خــود جزیــی از شــبکه ِی ب کنیــم، بل کــه مؤلفه هــاِی تجرب ــی  تجرب
کــه تجربه هــاِی مــا  گزاره هــاِی تحلیلــی از تجربه هــاِی مــا برآمــده انــد، از آن جــا   :4.3
ر ممکــن اســت تجربه هــاِی  ر اســت، و بــا تغییــر در شــبکه ِی بــاو نیــز جزیــی از شــبکه ِی بــاو
ری دانســت، آن  گزاره هــاِی تحلیلــی را ضــرو مــا دیگرگــون شــود، پــس نمی تــوان صــدِق 

ر ثابــت بمانــد. ــاو کــه تجربه هــاِی مــا در شــبکه ِی ب ری انــد  گزاره هــا تــا جایــی ضــرو
ــِی  ــه عنــواِن معان ــوان از محــدوده ای ب کوایــن، نمی ت ــه ِی صــدِق  ی ــرِش نظر ــا پذی 4.4: ب
ِر قابــِل  کــرد، چــون تجربه هــا خــوْد جزیــی از شــبکه ِی بــاو قطعــی ُابژه هــاِی تجربی مــان یــاد 
تجدیِدنظــر انــد، و بــا تغییــِر تجارِب  مــان چه َبســا معانــِی وابســته بــه تجربــه نیــز تغییــر  کنــد.
بــر  مبتنــی  عرفــِی  فهــِم  بــه  نمی تــوان  کوایــن  صــدِق  یــه ِی  نظر پذیــرِش  بــا   :4.4.1  
کــه ایــن محــدوده نیــز جزیــی از شــبکه  محــدوده ای ثابــت از امــوِر پیشــینی قائــل شــد، چرا

اســت و چه َبســا دیگرگــون شــود، و بــا دیگرگونــی اش فهــِم عرفــِی مــا نیــز تحــّول یابــد.
گزاره هــاِی مــا امکان پذیــر اســت، و بــا  4.4.1.1: نتیجــه آن کــه تغییــر در مبانــِی همــه ِی 
یــه ِی  گــزاره نیــز دســتخوِش تغییــرات خواهــد شــد. بنابرایــن در نظر تغییــِر مبانــی، صــدِق 
رهــاِی مــا در چرخــه ای از فرآینــِد همیشــه گی قــرار می گیرنــد و  کوایــن همــه ِی باو صــدِق 
رده ای تحــِت عنــواِن  تغییــِر در ایــن فرآینــد همــواره امکان پذیــر اســت و هیــچ گاه بــه فــرآو

ــید. ــم رس ــر نخواهی ری و غیِرقابِل تجدیِدنظ ــرو ــی، ض ــت، قطع ِر ثاب ــاو ب
4.4.2: مدافعــاِن مفهــوِم پیشــنی، در رّدِ کوایــن گفتــه انــد، مفهــوِم تحلیلــی یــک مفهــوِم 
یــه ای کــه در بــاِب صــدق  معناشناســانه اســت و نــه معرفت شناســانه، بنابرایــن فــارغ از نظر
ــه ســبِب  ــًا ب کــه صــدق اش صرف کــرد مفهومــی صــادق  ــوان تصــور  اختیــار می کنیــم، می ت

معنــاِی اتم هــاِی به کاررفتــه در آن اســت.
کواین: 4.4.2.1: تقریِر دّومین رّدیه  ِی مدافعاِن مفهوِم پیشینی بر 
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دارد،  رت  ضــرو صــدق اش  کــه  مفهومــی  عنــواِن  بــه  پیشــینی  مفهــوِم  رّدِ  بــا  حّتــی 
کــرد. ری و توجیــه رّد  ــراِی دلیــل آو ــه عنــواِن سرچشــمه ای ب ــوان مفهــوِم پیشــینی را ب نمی ت

مفهوِم پیشینی: 
بــه  بی آنکــه  می شــود،  یافتــه  در درونــی  تأّمــِل  به واســطه ِی  صرفــًا  پیشــینی  مفهــوِم 

ُافتــد. نیــاز  پســینی  تجربه/تجــارِب 
ــودِن صــدِق آن نیــز هســت.  ری ب 1.1: پیشــینی دانســتِن یــک مفهــوم، به معنــاِی ضــرو
گــر مــن بــه ســیبی قرمزرنــگ بنگــرم، بی واســطه، قرمــزِی آن را درمی یابــم،  بــه عنــواِن مثــال ا
کــه مفهومــی از رنــِگ ســبز بــه صــورِت پیشــینی در ذهــِن خــود داشــته باشــم،  و در صورتــی 
گرفتــه اســت، نمی توانــد ســبز  ــِق مشــاهده ِی مــن قــرار 

َّ
کــه متعل کــه ســیبی  درمی یابــم 

گــزاره ِی »ســیب قرمــز اســت« و »ســیب ســبز نیســت«، هــردو وابســته بــه  گرچــه دو  باشــد، 
ــن ام  ــینی در ذه ــِم پیش ــر مفاهی گ ــا ا ــد، اّم ــز ان ــیِب قرم ــتقیِم س ــِی مس ــهوِد حس ــه  و ش تجرب

کنــم.  ــم ایــن دو حکــم را صــادر  نداشــته باشــم، نمی توان
1.1.1: مــن بی درنــگ درمی یابــم حاصــِل جمــِع پنــج بعــاوه ِی دو مســاوی بــا هفــت 
یاضــی  کــه از پیــش مفاهیــِم ر اســت، بی آن کــه بــه تجربــه ِی پســینی نیــاز ُافتــد، به شــرطی 

را در ذهــِن خــود داشــته باشــم.
1.1.1.1: هیــچ مازمــه ای بیــِن پیشــینی بــودن و بدیهــی بــودن و بی درنــگ بــه ذهــن آمدن 
کــه مســاوی بــا  یابیــم  نیســت. مثــًا ممکــن اســت مــا شــش ضربــدِر دو را بی درنــگ در
کــه حاصــل اش  کنیــم  هفتــادودو اســت، یــا آن کــه ابتــدا در ذهِن مــان شــش را در دو ضــرب 
کــه مســاوی بــا شــصت اســت، و در  کنیــم  دوازده می شــود، و ســپس شــش را در ده ضــرب 

کــه هفتــادودو می شــود. کنیــم  زاده جمــع  مرحلــه ِی آخــر شــصت را بــا دو
کافــی، آن را جــزِء حقیقت هــاِی  2. بــه خاطــِر ســبِب برخــوردارِی تجربــه از توجیــِه 

برنمی شــمارند. ری  ضــرو
رهــاِی مــا از تجربــه برآمــده اســت اّمــا تجربــْه  گرچــه همــه ِی باو یــد  2.1: راســل می گو

پیشــینی نیســت.
باشــد  یافــِت آن ممکــن  کــه در گــزاره ای می دانــد  را  گــزاره ِی پیشــینی  2.1.1: راســل 

بی آن کــه بــه اثبــاِت تجربــی نیــاز داشــته باشــیم.
ــه  کــه ب گــزاره ای  2.1.1.1: بنابرایــن راســل امــِر پیشــینی را می پذیــرد و معتقــد اســت هــر 
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گــزاره وابســته بــه تجــارِب مــا ســت.  توجیــِه پیشــینی نیــاز داشــته باشــد، آن 
گزاره هــاِی وابســته بــه تجربــه، در نهایــت پایــه ِی توجیه شــان بــه بینش هــاِی   :2.1.1.1.1

درون نگرانه ِی مــان بازمی گــردد. 
یافتــه می شــود و  2.1.1.1.1.1: بینش هــاِی درون نگرانــه صدِق شــان بــه نحــِو پیشــینی در

رِی تجربــِی پســینی نیــازی نیســت. در توجیــِه صدِق شــان بــه شــاهدآو
که به مفهوِم پیشینی وارد شده است: ایراداتی 

ر اســت(. بــه عنــواِن  توســِل بــه مفهــوِم پیشــینی قطعــی نیســت )کریپکــی بــر همیــن بــاو
کــه دو خــِط مــوازی هــر انــدازه امتــداد یابنــد  ر داشــتند  مثــال، هندســی داناِن ُاقلیدســی بــاو
کــرده انــد و بــه  بــه هــم نرســند، اّمــا در هندســه هاِی نااقلیدســی ُچنیــن ُمدعایــی را انــکار 
زه پیشــینی بودن اش  کــه پیشــینی بــود، امــرو تناقــض نیفتــاده انــد. درنتیجــه ُمدعایــی 

انــکار شــده اســت.
1.1: ُچنیــن اشــکالی جــّدی نیســت و قطعّیــِت مفاهیــِم پیشــینی را نفــی نمی کنــد، در 
یــم و در اشــتباه غلتیــم،  ــر دســته ای از واقعیت هــا چه َبســا بلغز تطبیــِق مفهــوِم پیشــینی ب
لیــک از خطــاِی مــا نفــِی مفهــوِم پیشــینی برنمی آیــد. هم ُچنــان امــکان دارد مــا مفهــوِم 
ــودِن همــه ِی واقعیت هایــی  ِر حکــِم پیشــینی ب گرچــه در صــدو پیشــینی داشــته باشــیم، 

ــم، برخطــا باشــیم. کــه پیشینِی شــان دانســته ای
رت نیســت، چه َبســا در تشــخیِص  1.1.1: جایــُز الخطــا بــودن بــه معنــاِی نفــِی ضــرو
ّیــات برنمی آیــد. بــه  ر کنیــم، اّمــا از خطــاِی مــا نفــِی ضرو ری اســت خطــا  آن چــه ضــرو
رتــًا مســاوِی بــا  یست وســی وچهار تقســیم بــر دوازده ضرو عنــواِن مثــال عــدِد یک هزارودو
ری و قطعــی ســت خــواه مــا در  یاضیاتــی همــواره ضــرو گــزاره ِی ر یک صــدودو اســت. ایــن 

ــم.  ی ــا رو ــه خط ــواه ب ــم و خ کنی ــل  ــت عم ــخیِص آن درس تش
کــه همــه گان بتواننــد  گــزاره ای بــدان معنــا نیســت  ری بــودِن  1.1.1.1: بنابرایــن ضــرو
رت  ری مّتصــف بــه ضــرو گــزاره ِی ضــرو کننــد.  ری را به درســتی درک  آن حقیقــِت ضــرو
یابــد  کــه قــواِی معرفتــِی مــا آن حقایــق را در ری بــودِن آن تفاوتــی نیســت  اســت، و در ضــرو

ــا درنیابــد.  ی
ری ســت  گــزاره در صورتــی ضــرو کــه  ری بــودن آن باشــد  گــر معنــاِی ضــرو 1.1.1.1.1: ا
رِت آن را بــه قطعّیــت بشناســیم، در ایــن صــورت، اشــکاِل مذکــور بــه  کــه مــا بتوانیــم ضــرو
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مفهــوِم پیشــینی وارد اســت، اّمــا مطابــِق ایــن تعریــف، همــه ِی حقیقت هــاِی پیچیــده ای 
کنیــم،  اشــتباه  استنتاِج شــان  در  یــا  و  یــم،  رو خطــا  بــه  آن هــا  درِک  در  مــا  چه َبســا  کــه 

می شــود. نفــی  رِت شــان  ضرو
گــزاره ِی پنــج بعــاوه ِی هفــت مســاوی  یاضــی ماننــِد  گزاره هــاِی ر 1.2: از منظــِر دکارت 
رفتــه باشــیم، و ایــن حکــِم صادرشــده از طــرِف مــا  ــا فرو ی گــر در رو ــا ا ــا دوازده اســت، حّت ب
ری  گــزاره همــواره ضــرو گــر دیــوی پلیــد مــا را بفریبــد، ایــن  یایــی بیــش نباشــد، و یــا حّتــا ا رو

اســت.
کــه مــا صــادر می کنیــم،  گفــت در احــکاِم معرفتــی ای  ــوان  1.2.1: بنابرایــن نهایتــًا می ت
خطــا وجــود دارد و یــا ممکــن اســت قــواِی معرفتــِی مــا فریــب خــوَرد، و چه َبســا نتوانیــم 

کنیــم. ری و قطعــی را درک  گزاره هــاِی ضــرو ّیــت و قطعّیــِت  ر ضرو
رده نشــدِن هــدِف از  کــرده انــد، بــرآو کــه بــه مفهــوِم پیشــینی وارد  2. دومیــن ایــرادی 
ــا  ــه مفهــوِم پشــینی چنــگ می زننــد ت ــان ب یاضیدان ــه مفهــوِم پیشــینی اســت، ر تمّســک ب
ــد، حــال آن کــه مــا هم ُچنــان، فــراوان در  رهــاِی مــا از تناقــض و ناســازگاری در امــان ماَن باو

داِم تناقــض و ناســازگاری می ُافتیــم.
ِر ناســازوار، راه هایــی ارائــه داده انــد،  یــی و بــاو 2.1: بــراِی درامــان مانــدن از تناقض گو
ــدازه ای  ل ات به ان ــا اســتدال لی در دســت داشــته باشــی اّم ــد هــرگاه اســتدال گفتــه ان مثــًا 
ل  کــه از َپــِس اثبــاِت ُمدعــا برآیــی، و هم ُچنــان تردیدهایــی دربــاره ِی اســتدال متقــن نباشــد 
کــه در ایرادواردکــردن  ِل خــود را بــه ُمنازعه کننــده ای  داشــته باشــی، در ایــن حالــت اســتدال
ل را بــه چالــش کشــد، پــس از آن کــه  مهــارت داشــته باشــد عرضــه کــن و از او بخــواه اســتدال
کــه بایــد تردیدهــاِی  بــا چالش هــاِی احتمالــی آشــنا شــدی، تاحــدودی متوجــه می شــوی 
ل را  ــا اصــِل اســتدال ــرداری، و ی کنــی و دســت از آن ب ل را تأییــد  ــاره ِی اســتدال موجــود درب

ل خدشــه ای وارد ســازد. کــه بــه اســتدال کنــی، و تردیدهــا آن قــدر جــّدی نیســتند  تأییــد 
2.2: پیــرْس معتقــد اســت مفهــوِم پیشــینی نمی توانــد راهــی بــراِی حــِل منازعــات پیــش 
َنَهــد و حّتــا بــر فــرِض درســتی اش، نــه سرچشــمه ِی توجیــه اســت و نــه راهنمایــی بــراِی 
رهاِی مــان قــرار  ــراِی بنانهــادِن باو رهاِی مــان و نمی توانــد نقطه اّتکایــی ب جهت دهــِی بــه باو

گیــرد.
یافــِت مفاهیــِم پیشــینی  3. ایــراِد ســوم بــه مفهــوِم پیشــینی، عــدِم قابلّیــِت ادراک و در
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کــه  کــرده انــد، چرا کــه بــه مفهــوِم پیشــینی وارد  اســت، ایــن جّدی تریــن ایــرادی ســت 
درصــورِت پذیــرش اش مفهــوِم پیشــینی را بــه مفهومــی بی خاصّیــت تبدیــل می کنــد.

ــا  گــزاره ِی دو بعــاوه ِی یــک مســاوی ب ــد مفاهیــِم پیشــینی ماننــِد  ی ــو می گو 3.1: برنتان
یافــت می شــود، پــس مفاهیــِم پیشــینی قابــِل ادراک  ســه اســت، بــا تأّمــل و درون نگــری در

یافــت انــد. و در
یافتــی، ولــی  گــر از برنتانــو بپرســیم بــا تأّمــل، صرفــًا حاصــِل جمــع را در 3.1.1: حــال ا
گزاره هایــی پیشــینی  کــه ُچنیــن  یابــی  کــه چه گونــه بــا تأّمــل می توانــی در پرســش آن اســت 

ــدارد. انــد، پاســخی ن
گزاره هــاِی پیشــینی  مــا  بــراِی  گرچــه  کــه  پاســِخ دِم دســتی آن اســت  یــک   :3.1.1.1
کــه بدانیــم بی مفهــوِم پیشــینی نمی توانیــم پیــش  مشــخص نیســتند، اّمــا همین انــدازه 

کفایــت می کنــد. بــراِی پذیــرِش آن  یــم،  برو
گزاره هــاِی  3.2: میــل و پیــرس بــا روِش استقرائِی شــان دفاعــی روان شناســانه در تأییــِد 
یــم بــه پریشــان روانی  گزاره هایــی را نپذیر گــر ُچنیــن  یاضــی بیــان می کننــد، از منظــِر آنــان ا ر
یم. بــه همیــن  گیــج می شــو بــا شــهوداِت عقانِی مــان،  یم و در مواجهــه  مبتــا می شــو
ــای داده  ــانه ج ــاالِت روان شناس ــره ِی اخت ــی را در زم گزاره های ــن  ــِن ُچنی ــبب، نپذیرفت س

انــد.
گرایِش ناموّجه حکایت می کند: 4. روان شناسی گرایی از دو 

یاضّیاتــی و قوانیــِن منطقــی را بایــد در روان شناســی ُجســت.  )1( سرچشــمه ِی قواعــِد ر
سرچشــمه ای  منطقــی  قوانیــِن  و  یاضّیاتــی  ر قواعــِد  همــه ِی  بــراِی  دیگــر  عبــارِت  بــه 

می گیرنــد. درنظــر  روان شناســانه 
ــه  گرفت ــأت  ــا نش ــِی م ــِت ذهن ــه از وضعّی ک ــت  ــی س ــوم، تصورات ــک مفه ــاِی ی )2( معن

اســت. وضعّیــِت ذهنــِی مــا نیــز وابســته بــه حــاالِت روانِی مــان اســت.
گرایِش دوم، نظریه ِی معنا را. گرایِش اول، منطق را به روان شناسی فرومی کاهد، و 

و  شــهودات  تمامــِی  افــزود:  می تــوان  روان شناســی  در  نیــز  را  ســومی  گراِیــِش   :4.1
دارد. تکیــه  مــا  روانــِی  حالــِت  بــر  مــا،  توجیهــاِت 

کــم بــر منطــِق  یــه ِی معنــا بــه روان شناســی، حا گرایــِش فروکاهــِی منطــق و نظر 4.1.1: دو 
ســّنتِی آلمــاِن قــرِن نوزدهــم بــود. فرگــه، برنتانــو و هوســرل به شــّدت در مقابــِل ایــن دو گرایــش 
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ایستادند.
ســوِم  گرایــِش  پیــرس،  و  میــل  ماننــِد  طبیعت گــرا  تجربه گرایــاِن   :4.1.1.1
روان شناســی گرایی را قبــول داشــتند. یعنــی همــه ِی شــواهد و توجیهــاِت مــا را مبتنــی بــر 

می دانســتند. روانِی مــان  وضعّیــِت 
یــه ِی  گرایــِش فروکاســِت منطــق و نظر 4.1.1.1.1: هوســرل و برنتانــو بــه شــّدت در برابــِر دو 

گرایــِش ســوم را پذیرفتنــد. کردنــد، اّمــا  معنــا بــه روان شناســی، صف آرایــی 
گرایــِش ســّوِم روان شناســی گرایی بــود، اّمــا در  4.1.1.1.1.1: فرگــه ِی متقــّدم مخالــِف 
گرایــش را پذیرفــت. بنابرایــن در وابســته بودِن شــهوداْت بــه  ره ِی متأخــِر اندیشــه اش ایــن  دو

ــه ایــن معنــا، روان شناســی گرا ســت. ــز ب ــِت روانِی مــان، فرگــه نی وضعّی
ُمدعــا  اثبــاِت  هــدِف  بــه  شــهودات  بــه  چنــگ زدن  فرگــه،  خــاِف  بــر  پیــرس   :4.2
را رّد می کنــد و معتقــد اســت شــهوداِت مــا بــه دلیــِل تأثیرپذیــرِی از وضعّیــِت ذهنــی و 

ندارنــد. اعتبــاری  روانِی مــان، 
را  شــهوداِت مان  از  برآمــده  گزاره هــاِی  نمی توانیــم  اســت  معتقــد  پیــرس   :4.2.1
ییــم. حکایت کننــده از واقعّیــت بدانیــم و راِه رســیدن بــه واقعّیــت را در پرتــِو شــهودات بجو
شــرط  را  معیــار  دردست داشــتِن  واقعّیــت  بــه  دســت یابی  بــراِی  پیــرس   :4.2.1.1
ــه واقعّیــت برســاند، در ایــن صــورت ارزش هــاِی  گــر شــهودات مــا را ب یــد ا می دانــد، می گو
واقعــی وابســته بــه نحــوه ِی تفکــِر هرکــس دربــاره ِی آن ارزش هــا ســت. هرکــس در شــهوداِت 
خــود آن را بــه عنــواِن ارزشــی واقعــی بشناســد، ارزش اســت و هرکــس نشناســد، ارزش 

نیســت.
کــه در اندیشــه شــکل می گیــرد،  کشــِف شــهوداتی  4.3: پیــرس بــه جــاِی تــاش بــراِی 
کــه  از شــواهدی  یــم، آن دســته  بپرداز آبجکتیو/عینــی  بــه شــواهِد  بایــد  اســت  معتقــد 
کشــِف حقیقــت مــدد نمی َرســاند،  متناســب بــا حقیقــت اســت. یعنــی شــهودات در 

ــه دنبــاِل شــواهد باشــیم. ــد ب بای
یــد، کشــِف شــهودات، کشــفی بی فایــده اســت، شــهودات گرچــه  4.3.1: پیــرس می گو
رهاِی مــان اســت،  مبتنــی بــر پیش فــرض نیســتند، اّمــا متأّثــِر از زبــاِن مــا و پیش زمینــه ِی باو

یابیــم. گــر مــا نتوانیــم آن تأثیــرات را در حّتــا ا
ــًا روشــن می کنــد  ــد، مفهــوِم پیشــینی صرف ی 4.3.2: پیــرس در فقــره ای معــروف می گو
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ل ســازگار انــد و مبتنــی بــر شــهوداِت پیشــینی  رهــاِی مــا بــا اســتدال کــدام دســته از باو کــه 
کــه مــا در آن  ــه ای ســت  ــا همیــن شــهوداِت پیشــینی خــود برآمــده از زمینــه و زمان ــد، اّم ان

ــه تحــِت تأثیــِر آن ایــم.  گاهان ــا خودآ ــه ی گاهان قرارگرفتــه ایــم و ناخودآ
ر  ــاو ــا ب کــه، شــهود ب ــد  ــه پیــرس پاســخ داده ان ــل، مدافعــاِن پیشــینی ب 4.3.3: در مقاب
گــر S صرفــًا  ــا ا لــت دارد، اّم ــر P دال ــر P باشــد، آن گاه S ب گــر S شــاهدی ب متفــاوت اســت، ا

ــدارد. لــت ن ــر P دال ــه P باشــد، آن گاه S ب ر ب ــاو ب
راِه  مــا هیــچ  یــد،  پاســِخ مدافعــاِن پیشــینی می گو بــه  کنــش  وا پیــرس در   :4.3.3.1
کــه صرفــًا  کــه داراِی شــهود ایــم و مــوردی  کــه تمایــز بنهیــم بیــِن مــوردی  یــم  مطمئنــی ندار

ِر جــّدی شــهود تلّقــی شــده اســت. ری جــّدی ســت، و آن بــاو بــاو
کــه چــون مــن S را شــهود می دانــم،  4.3.3.1.1: مدافــِع پیشــینی نمی توانــد پاســخ دهــد 

ر، پــس شــهود اســت. و نــه بــاو
رهــاِی ثابــت و جــّدِی ما،  4.3.2: بنابرایــن پیــرس، شــهوِد عقانــی را فرومی کاهــد بــه باو
گمانــی  انــدک، بــه نادرســتی اش  کــه انســان حّتــا  ر ممکــن اســت آن قــدر قــوی باشــد،  بــاو
َنَبــَرد. لــذا از منظــِر پیــرس، همــه ِی آن چــه مــا تصــور می کنیــم بــه وســیله ِی شــهوداِت درونــی 
گرچــه مــا چه َبســا بــه قیــاِس آن هــا ملتفــت نباشــیم. شــناخته ایــم، ُابژه هایــی قیاســی انــد، 

رت دارد؟ آیا مفهوِم پیشینی ضرو
دســته ای از فیلســوفان، مفهــوِم پیشــینی را بــراِی تبییــِن همــه ِی شــناخت هاِی مان 

ری می داننــد. ضــرو
ری را می رساند. 1.1: مفهوِم پیشینی صدِق ضرو

ری ســت، نمی تــوان  کــه صدق ِ شــان ضــرو 1.1.1: بی اســتمداد از مفاهیــِم پیشــینی، 
ْرد. ــی آَو یاض ــاِی ر گزاره ه ــدِق  رِت ص ــرو ــراِی ض ــی ب تبیین

گزاره هــاِی  یــد، مهــْم صــادق بــودن و صــادق مانــدِن  کوایــن در پاســخ می گو  :1.1.1.1
گــر صدِق شــان بــر شــواهدی تجربــی مبتنــی باشــد، اهمّیتــی نــدارد  یاضــی اســت، حّتــا ا ر
ری  کوایــن، ضــرو یــم. بنابرایــن از منظــِر  ر کــه تبیینــی پیشــینی بــراِی صادق بودِن شــان بیاو

بــودن، بــه معنــاِی باقــی مانــدِن صــدق اســت.
ری بــودِن صدق وابســته بــه مفاهیِم  1.1.1.1.1: بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه ضــرو
رت شــود،  گــزاره ای صــادق باشــد و صــدِق آن مّتصــف بــه ضــرو پیشــنی نیســت، می شــود 
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ــا  ــم ت ی ــره می بر ــینی به ــِم پیش ــًا از مفاهی ــا صرف ــد، م ــینی درکار باش ــی پیش ــه مفهوم بی آن ک
گزاره هــاِی صــادْق تبیینــی ارایــه دهیــم. ری بــودِن صــدِق  بــراِی ضــرو

کانه  ل هاِی شــکا 2. دســته ای دیگــر از فیلســوفان، مفهــوِم پیشــینی را بــراِی رّدِ اســتدال
الزم می داننــد.

گــر مفهومــی  ل هاِی قیاســی اســت، ا کــه مبنــاِی آن شــک در اســتدال کّیتی  2.1: شــکا
پیشــینی  مفاهیــِم  بــه  را  قیاســی  ل هاِی  اســتدال نهایــت  در  نتــوان  و  نباشــد،  پیشــینی 
کّیت زمینــه ِی مطــرح شــدن دارد، و بی اســتمداد از مفهــوِم پیشــینی  بازگردانــد، ایــن شــکا

نمی تــوان پاســخی بــدان داد.
کــه اعتبــاِر خــوِد ایــن  ِل قیاســی منــوط بــه آن اســت  2.1.1: اعتبــار هــر مقدمــه ِی اســتدال
مقدمــه از پیــش اثبــات شــده باشــد، و ایــن ســیر نمی توانــد تــا بی نهایــت پیــش رود. در 

نهایــت بایــد مقّدمــات را بــه امــوِر پیشــینی بازگرداْنــد.
باشــد،  پذیــر  ر باو و  کّیتی صادق ُنمــا  گــر شــکا ا کّیت  یــد، شــکا 2.2: مصّنــف می گو
گــر بــا تمّســک بــه مفهــوِم پیشــینی،  نمی تــوان بــا مفهــوِم پیشــینی پاســخی بــدان داد، ا

کــه شــکی اصیــل نبــوده اســت. کّیت حــل شــود، نشــان از آن دارد  ُمعضــِل شــکا
3. دســته ای دیگــر از فیلســوفان معتقــد انــد اساســًا تفلســف فی نفســه بی امــِر پیشــینی 

ممکن نیســت. 
ــا  کــه شــناخِت مــا و ی گــروه معتقــد انــد اساســًا وظیفــه ِی فلســفه آن نیســت  3.1: ایــن 
نگــرِش خــاِص مــا نســبت بــه جهــان را بــا اســتمداد از مفاهیــِم پیشــینی و ارجــاِع همــه ِی 
ــدارد. رزی ای اصالــت ن کنــد. ُچنیــن فلســفه و ــه مفهــوِم پیشــینی تصدیــق  ل ها ب اســتدال
دادِن  بســط  جهــان،  بــه  نســبت  مــا  نگــرِش  کــردِن  فــراخ  فلســفه،  رســالِت   :3.1.1
کــرده ایــم، و وسعت بخشــی بــه پیوندهــاِی  کســب  بــاره ِی هســتی  کــه مــا در شــناختی 
را صورت بنــدی  مــا  مــا و جهــاِن هســتی ســت. فلســفه پیش فرض هــاِی  بیــِن  ممکــْن 
ّیِــداِت فهــِم عرفــی و دانــِش تجربــی، تأییــد یــا اصــاح  می کنــد، پیش فرض هــا را بــه مــدِد مؤ

می ُنمایــد. 
رزِی اصیــل  3.1.1.1: بنابرایــن مــا نــه بــراِی تصدیــِق نگرشِ مــان، بل کــه از بــراِی فلســفه و

یــم. بــه مفهــوِم پیشــینی نیــاز دار
رزِی اصیــل  3.1.1.1.1: پاســخی کــه می تــوان بــه ایــراِد ســوم دارد، عــدِم انحصــاِر فلســفه و
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ــه از  ک ــی  رزِی اصیل ــفه و ــا آن فلس ــت. تنه ــینی اس ــوِم پیش ــتفاده از مفه ــتمداد و اس در اس
قیــاس بهــره می َبــَرد، در اعتباربخشــی بــه مقدمــاِت قیاس هــاِی خــود بــه مفهــوِم پیشــینی 

رزِی قیاســی نیســت.  رزِی اصیــل، منحصــر در فلســفه و نیــاز دارد، و فلســفه و
ل هاِی واردشــده در رّدِ  کــه همــه ِی اســتدال 4. ایــرادی چهارمــی هــم وارد شــده اســت 
ل هایی خودشــکن انــد. مفهــوِم پیشــینی خودشــان پیشــینی انــد، بنابرایــن ُچنیــن اســتدال
4.1: بــه ایــن ایــراد پاســخ داده انــد، همــه ِی ردّیه هــاِی واردشــده بــر مفهــوِم پیشــینی، 
نشــان  را  پیشــینی  مفهــوِم  توجیــِه  در  موجــود  ابهامــاِت  صرفــًا  بلکــه  نیســت،  پیشــینی 

می دهنــد.
کــه بــه دنبــاِل تأییــِد مفهــوِم پیشــینی انــد، مدافــِع  4.2: نمی تــوان گفــت همــه ِی کســانی 
گفــت از مفهــوِم پیشــینی می تــوان امــکاِن  ل هاِی قطعــی نیــز هســتند، بلــه می تــوان  اســتدال
کــه  گرفــت. امــا در مقابــل می تــوان گفــت همــه ِی کســانی  ل را نتیجــه  قطعّیــِت در اســتدال
ل و بازبودِن بــاِب تجدیِد نظــر قائل اند. منکــِر امــِر پیشــینی انــد، بــه عــدِم قطعّیــت در اســتدال

خاصه:
در این فصل به موارِد ذیل پرداختیم:

گزاره هاِی ُمحَتملُ الوقوع ری و  گزاره هاِی ضرو )1(تمایِز بیِن 
گزاره هاِی تحلیلی و ترکیبی. )2( تمایِز بیِن 

یاضیاتــی پیــشِ  پــاِی تجربه گرایــی می َنَهــد، و  گزاره هــاِی پیشــینِی ر کــه  )3( مشــکلی 
ک، میــل و پیــرس بــه ُچنیــن مشــکاتی. کنــِش ال وا

بــر مفهــوِم پیشــینی وارد شــده اســت،  کــه  )4( مهم تریــن و جّدی تریــن ایرادهایــی 
خصوصــًا ایرادهــاِی میــل و پیــرس.

...
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تلخیص کننده: سیدمحمدحسن حسینی

ــرای  کــه مؤلــف ب ــر چنــان دیباچــه ای اســت  کــه ایــن اث گفــت  ــوان  کتــاب می ت در معرفــی 
ژه ی فکــری اش نگاشــته اســت.  ــرو پ

ژه ی فکــری اش تبییــن زوال اندیشــه بــه طــور عــام  کتــاب و پــرو یســنده در ایــن  هــدف نو
و اندیشــه ی سیاســی بــه طــور خــاص در ایــران و در تمــدن اســامی اســت.

یــن اندیشــه ی  کتــاب از ســه قســمت تشــکیل شــده اســت. قســمت اول آن بــه تکو
و  ارســطو  یعنــی  یونــان  بــزرگ  فیلســوف  دو  آثــار  بررســی  رهگــذر  در  یونــان  در  سیاســی 
افاطــون می پــردازد. قســمت دوم بــه انتقــال اندیشــه ی سیاســی بــه جهــان اســام و بســط 
و زوال آن در رهگــذر اندیشــه ی اندیشــمندان اســامی می پــردازد. و قســمت ســوم تأملــی 

گرفتــه می شــود. کتــاب  کــه از فصــول ایــن  اســت در نتایجــی 
کتــاب نشــان دادن تولــد، بســط و زوال اندیشــه سیاســی  هــدف مــا از انتخــاب ایــن 
ــن  ــمت دوم ای ــت قس ــن جه ــت. بدی ــامی اس ــدن اس ــخ تم ی ــی( در تار ــفه ی سیاس )فلس

زوال اندیشه سیاسی در ایران
گفتار در مبانی نظری انحطاط ایران

اثر سید جواد طباطبایی
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کتــاب را انتخــاب برگزیدیــم و آن را خاصــه می کنیــم.
 طــرح مؤلــف را توضیــح داده و ســپس تفصیــًا محتــوی ایــن 

ً
در چنــد خــط آتــی اجمــاال

بخــش را تشــریح می کنیــم.
مؤلــف کتــاب، اندیشــه ی سیاســی یونانیــان را بــه میانجــی مفهــوم مصلحــت عمومــی1 

و مشــارکت شــهروندان در شــهر بررســی می کنــد. 
طباطبایــی بــرای تبییــن اندیشــه ی سیاســی در تمــدن اســامی دو نقطــه ی عطــف را 
مشــخص می کنــد. نقطــه ی اول، تولــد اندیشــه ی سیاســی در قــرن ســوم هجــری هم زمــان 
بــا تولــد تمــدن اســامی و نقطــه ی، دوم زوال اندیشــه ی سیاســی همزمــان بــا هجــوم مغوالن 

بــه ســرزمین های اســامی.
او هــم صــدا بــا دیگــر دانشــمندان، قــرن ســه تــا هفــت قمــری را زمــان درخشــش تمــدن 
بــا  بــه وســیله ی بســط خردگرایــی می باشــد.  ایــن درخشــش  اســامی می دانــد. ظهــور 
حملــه ی مغــول خردگرایــی در جهــان اســام رو بــه خاموشــی نهــاد و مشــعل عرفــان فزونــی 
گرفــت. دانشــمندان و فیلســوفان جــای خــود را بــه شــاعران و عارفــان دادنــد. و نجــات 

ــت. ــی نشس ــت عموم ــگاه مصلح ــردی در جای ف
اندیشــه  میانجــی  بــه  را  مســلمانان  سیاســی  اندیشــه ی  درخشــش  و  بســط  مؤلــف 
یه رازی و آثــاری از ابوالحســن عامــری و ابــن  سیاســی فارابــی و اخــاق مدنــی ابــن مســکو
ــه میانجــی مفهــوم حکمــت عملــی  ســینا بررســی می کنــد و زوال ایــن نحــوه تفکــر را نیــز ب
ــاری از خواجــه نصیرالدیــن طوســی و قطــب الدیــن شــیرازی و جال الدیــن  ــا بررســی آث ب

دوانــی و ماصــدرای شــیرازی و ماهــادی ســبزواری را تبییــن می کنــد.
کــه هــدف مــا نــه بیــان انــواع نظامــات فلســفه سیاســی  قبــل از شــروع الزم بــه ذکــر اســت 
کــه نگاهــی خــاص و هدف منــد و درجــه دو جهــت بررســی تولــد و  دانشــمندان مســلمان 
گــر در ایــن زمینــه یعنــی نظامــات  بســط و زوال اندیشــه سیاســی نــزد مســلمانان اســت پــس ا

اندیشــه ای نکاتــی بیــان شــود اســتطرادا و جهــت تبییــن مطلــب اســت

کتاب به بررسی فلسفه سیاسی فارابی می پردازد. فصل اول 
ــی از جنــس مشــروعیت  یســت. بحران ــه ای از بحــران می ز ــی در زمان ــی، معلــم ثان فاراب

1. ص 701
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گرفــت  خافــت. در ایــران در پــس دو قــرن ســکوت، حکومت هــای محلــی ایرانــی شــکل 
کــه در ایــن  کــه قوتــی می یافتنــد بــر خلیفــه نیــز مســلط می شــدند. آنچــه  گاهــًا هنگامــی  کــه 
کــه در  قــرون در بیــان اندیشــه ی سیاســی رواج داشــت اندرزنامه هــا و شــریعت نامه ها بــود 

جهــت مشروعیت بخشــی بــه خافــت )ســلطنت( نگاشــته می شــد.
یســت ســعی  کــه متأثــر از اندیشــه امامــت شــیعی بــود و در حکومــت ایرانــی می ز فارابــی 
کنــد تــا بتوانــد مبنایــی جهــت حکومــت  داشــت تــا نظامــی از اندیشــه ی سیاســی را فراهــم 

کنــد و هم چنیــن بتوانــد از پایگاهــی عقانــی بــه نقــد حکومــت خلیفــه بپــردازد. فراهــم 
ــه تاســیس فلســفه  ــان ب ــار فیلســوفان یون ــه آث در ایــن راســتا او در رجوعــی هدف منــد ب
بــاره  سیاســی در تمــدن اســامی پرداخــت. فارابــی بــه پیــروی از افاطــون بــه بحــث در
کــه فارابــی بــه فراســت بحــران را  مدینه هــای فاضلــه و غیــر فاضلــه پرداخــت. هــر چنــد 
کــه  بدیــن جهــت  نداشــت.  انضمامــی  فلســفه سیاســی اش وضعیــت  امــا  بــود  یافتــه 
افاطــون هنگامــی کــه بحــث از اقســام شــهر می کنــد نظــر بــه آتــن دارد امــا شــهر و مناســبات 

ــد. ــق نش ــامی محق ــام اس ــت در نظ ــچ وق ــهروندی هی ش
او بــرای اینکــه بتوانــد بحثــی از نظــام سیاســی عقانــی و یونانــی انجــام دهــد الزم 
ــبت آن  ــن نس ــرع ای ــل و ش ــبت عق ــی نس ــردازد. یعن ــر بپ ــی مبنایی ت ــه بحث ــا اول ب ــت ت داش
ک ظهــور و افــول تمــدن اســامی اســت. فارابــی ســعیی  یســنده مــا کــه بــه نظــر نو اســت 
اصیــل داشــت تــا دیانــت را بــر اســاس عقانیــت بفهمــد. او کــه حکمــت را علــم بــه حقایق 
ــوده و تغییــر نمی کنــد امــا  کــه احــکام حکمــی ازلــی و ابــدی ب ــود  ــل ب کلــی می دانســت قائ
کــه فلســفه و دیــن هــر دو در  شــریعت بــه فراخــور زمــان و مــکان تغییــر می یابــد. دیگــر ایــن 
گــر ما در فلســفه بــه واقعیتــی ظاهرًا  پــی کشــف عالــم بــا روش هــای متفــاوت بوده انــد. پــس ا
کــه  کنیــم. از ایــن دو نکتــه نتیجــه می گیــرد  یــل  متعــارض بــا دیــن رســیدیم بایــد دیــن را تأو

دیانــت بایــد در چهارچــوب عقانیــت تفســیر شــود.
کــه فلســفه سیاســی را بــرای فارابــی ممکــن می کنــد مفهــوم ســعادت  آن مفهومــی 
ــه  ک ــل  کام ــا  ــروی ی ــعادت اخ ــد. س ــیم می کن ــم تقس ــه دو قس ــعادت را ب ــی س ــت. فاراب اس
در مدینــه ی فاضلــه فراهــم می شــود امــا ایــن مدینــه را در ایــن جهــان میســر نمی دانــد. و 

کــه در دیگــر اقســام مدینه هــا قابــل تحصیــل اســت. ســعادت ایــن جهانــی یــا ناقــص 
زه بــرای مــا نیــز متعــارف اســت ســعادت فــردی  ســعادت در نظــر فارابــی چنانچــه امــرو
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کــه در چهارچــوب مدینــه محقــق می شــود. بدیــن  نیســت. ســعادت حقیقتــی اســت 
بــه دیگــران  تأمیــن ســعادت خــودش  کــه جهــت  انســان موجــودی اســت  کــه  جهــت 

محتــاج اســت برخــاف دیگــر حیوانــات.
گونــه ای منحصــر بــه فــرد از دیگــر فیلســوفان اســامی بــه پیــروی  همچنیــن فارابــی بــه 
ــر  از ارســطو در اخــاق نیکوماخوســی اخــاق را بخشــی و مقدمــه ای از سیاســت مــدن ب

کــرده اســت1. کــه فارابــی آن را در رســاله احصــاء علــوم عقلــی بحــث  می آیــد. چنــان 
کــه بحثــی از چگونگــی اندیشــه سیاســی فارابــی بــه  یــم  در اینجــا مــا قصــد آن ندار
ــیری  ــه تفس ــی او روی ب ــامی فاراب ــی اس ــع ایران ــه وض ــه ب ــا توج  ب

ً
ــاال ــا اجم ــم. ام ی ر ــان آو می

کــه اندیشــه سیاســی بعــد از او نتوانســت از  ــه ای  گون ــه  رد. ب یــت پادشــاه ـ امــام آو ــا محور ب
ــا نبــوت بــه عنــوان امــام  یــه سیاســی های بعــد از او ب یــت پادشــاه خــارج شــود و نظر محور

گــره خــورد. پادشــاه 
یه رازی اســت. او  رد ابــن مســکو کــه بایــد از او ذکــری بــه میــان آو اندیشــمند دیگــری 
کــه  گشــود  بــا پذیــرش تأثیــر از فارابــی امــا راهــی دیگــر و امکانــی دیگــر در اندیشــه سیاســی 
کتــاب او تحــت عنــوان تهذیب االخــاق  ز در میــان مــا باقیســت.  ــه امــرو ــا ب تأثیــرات آن ت
بــر سیاســت مقــدم می کنــد و  بــاره اخــاق و حکمــت عملــی، اخــاق را  بــا بحــث در

برخــاف فارابــی سیاســت را جزئــی از اخــاق می دانــد.
کنــج  امــا در نــزد او ســعادت همچنــان ســعادت جمعــی اســت. یعنــی ســعادت را در 
گوشــه نشــینی و رفتــار زاهدانــه و عارفانــه  خلــوت قابــل دسترســی نمی دانــد چنانکــه او 
را توحــش می دانــد. در مقابــل توحــش، تمــدن قــرار دارد. یعنــی شهرنشــینی. اخــاق را 
 ناظــر بــر تدبیــر امــور فــرد بــرای نیــل بــه ســعادت تعریــف می کننــد2 امــا اخــاق نــزد 

ً
معمــوال

یه اخــاق فضیلت هــای انســانی اســت. و ایــن فضیلــت جــز در مدینــه و درون  ابــن مســکو
یه در ادامــه ســنت  مناســبات مدنــی تحقــق نمی یابــد. بــه ایــن اعتبــار اخــاق ابــن مســکو
کــه بــه تبــع حملــه مغــوالن پدیــد  گریــزی اســت  یی و در مخالفــت بــا اخــاق مدینــه  ارســطو

آمده اســت3.
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او  نفــس  ملــکات  و  خیــرات  چــون  یــد:  می گو فــرازی  در  تهذیــب  در  یه  مســکو ابــن 
کنــد پــس الزم اســت شــمار  بســیارند و انســان نمی توانــد بــه تنهایــی بــه همــه ی آن هــا عمــل 
کننــد. از ایــن رو مردمــان بایــد  کثیــری از مردمــان بــه عمــل بــه ایــن خیــرات و ملــکات قیــام 

ــاری دهنــد1. کمــال ی ــه  همدیگــر را در رســیدن ب
او بــه ماننــد فارابــی از نظامــی امــام ـ پادشــاه محــور بحــث می کنــد و همچنیــن بــه 
کــه امــام پادشــاه در راس آن  تبعیــت فارابــی نظــام جامعــه را بــه بدنــی تشــبیه می کنــد 

کمــال و صــاح مــردم را مشــخص می کنــد. کــه  اســت. و اوســت 
کــه بــا فارابــی اندیشــه ی سیاســی عقانــی تأســیس شــد و بــا  پــس تــا اینجــا روشــن شــد 
گــره خــورد. هــر چنــد در فارابــی سیاســت اصــل و اخــاق فــرع سیاســت  مفهــوم ســعادت 
کــه سیاســت را ذیــل اخــاق  ــاز شــد  ــازه ب یه راهــی ت ــا اخــاق مدنــی ابــن مســکو ــود امــا ب ب
یه هنــوز بهــره از اجتماعیــات دارد. امــا ایــن  توضیــح می دهــد. اخــاق نــزد ابــن مســکو

ــر بســت. ــه زودی از میــان مســلمانان رخــت ب کــه ب ــود  برداشــت دولتــی مســتعجل ب
کــه قــدر آن در تمــدن اســامی مجهــول  ابوالحســن عامــری فیلســوفی ممتــاز اســت 
کــه حتــی می تــوان آن را حــد فاصــل و حلقــه اتصــال ابــن ســینا  گونــه ای  مانــده اســت. بــه 
کــه مــا در تحلیــل اندیشــه ی سیاســی بــدان نیازمنــد  کتــاب مهــم او  و فارابــی دانســتد. 
می توانیــم  نیــز  را  کتــاب  همیــن  البتــه  کــه  اســت  االســعاد  و  الســعاده  کتــاب  هســتیم 

یربنایــی بــرای خوانــش آثــار او قــرار دهیــم. ز
عامــری بــه یگانگــی خــرد انســانی و عــدم اختــاف میــان فرهنگ هــا و اندیشــه های 
ری راســخ داشــت. او همچــون پیشــینیان دیانــت را بــر اســاس عقانیــت  راســتین بــاو
تفســیری  االســام  بمناقــب  االعــام  کتــاب  در  گفتیــم  کــه  همچنــان  می کــرد.  تفســیر 
کیــد بــر اعتــدال و تأثیرپذیــری  کــرده اســت. تأ عقانــی از احــکام و عقایــد اســامی عرضــه 
کنــد.  او از ابوحنیفــه بــر او اجــازه می دهــد تــا فلســفه ای بــر مبنــای مصلحــت عامــه بنــا 
کفــه را بــه نفــع عقــل ســنگین تر  گفتــه شــد او نیــز در میــان عقــل و شــرع  کــه  پــس بنابــر آنچــه 

می دانــد.
ــد  ــر می آی کتــاب او یعنــی الســعاده و االســعاد ب کــه از عنــوان  ســعادت نیــز همان طــور 
رکــن اصیــل دیگــر او در تبییــن اندیشــه سیاســی می باشــد. او تحقــق ســعادت را معلــق بــر 

1. ص 202
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برپایــی عــدل و اعتــدال می دانــد. و برپایــی عــدل و اعتــدال نیــز معلــق بــر حکومــت اســت. 
و حکومــت نیــز برپایــه قانــون برقــرار اســت.

ــم  ــد و از عل ــه می کن ــی ارائ ــیری مدن ــی تفس ــوم دین ــی از عل ــد فاراب ــه مانن ــان او ب همچن
کــه  کام و فقــه تفســیری مدنــی می کنــد. او اســام را نمونــه ی دیانــت مدنــی می دانــد 

کنــد. می توانــد مهملــی بــرای ســعادت بشــری فراهــم 
کــه دیــن و طــرح دینــی جایگزینــی  رد  همچنیــن ایــن تفســیر امکانــی را فراهــم مــی آو
کــه بعــدًا ابــن ســینا طــرح نبــوت را وارد فلســفه ی  بــرای فلســفه سیاســی شــود. همان طــور 

کــرد.  سیاســی خــود 
همچنین او دین را به منزله ی پایه و اساس و بر ساختمان حکومت قرار داد.

کــرد  ابــن ســینا، ایــن فیلســوف بــزرگ جهــان اســام فلســفه را معطــوف بــه الهیــات 
گفــت از عوامــل انحطــاط دانــش سیاســی در میــان مســلمانان اســت. از  و شــاید بتــوان 
کــه در یونــان بــوده اســت حکــم بــه  نظــر طباطبایــی ابــن ســینا بــا نیافتــن مشــکل بنیادینــی 
کــرده اســت و فلســفه سیاســی را بــه بن بســت رســانده  جدایــی حکمــت عملــی و نظــری 

است1. 
کــه تدبیــر  کــه: از آنجــا  رده اســت  ابــن ســینا در رســاله ی فــی اقســام العلــوم العقلیــه آو
امــور انســانی بــه یــک شــخص و یــا بــه اجتماعــی از افــراد وابســته اســت و اجتمــاع، در 
محیــط خانــواده و یــا در مدینــه تحقــق پیــدا می کنــد پــس حکمــت عملــی نیــز ســه قســمت 
کــه بــه شــریعت مربــوط می شــود در قســمت  کتــاب افاطــون و ارســطو آنچــه  دارد ... و در 
نامــوی آمــده اســت ... مــراد فیلســوفان از نامــوس همــان ســنت و مثــال ثابــت همیشــگی و 

کرده انــد2. کــه اعــراب از آن بــه ملــک وحــی تعبیــر  نــزول وحــی اســت 
او در ایــن بخــش از حکمــت عملــی وجــوب نبــوت و نیــاز بشــر بــه شــریعت در وجــود 

بقــا و آخــرت خــود بحــث می شــود.
گــذاری بــرای تأســیس مدینــه ی  سیاســت از نظــر ابــن ســینا جــز از مجــرای قانــون 
کــه واضــع آن  فاضلــه امکان پذیــر نیســت و نمونــه ایــن قوانیــن، قوانیــن شــریعت اســت 

پیامبــر اســت.

1. ص 842
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ــن ســینا در الهیــات شــفا انجــام داد اندیشــه ی  کــه اب کاری  ــا  گفتیــم ب کــه  همان طــور 
ردن و مانــدن  سیاســی از حیــث نظــری بــه بن بســت رســید. و بــا حملــه ی مغــول و اســام آو

آن هــا در ســرزمین اســامی اندیشــه ی سیاســی از حیــث عملــی هــم رو بــه افــول نهــاد.
یم. در بخش دوم به بررسی علل زوال اندیشه سیاسی می پرداز

در ایــن قســمت می خواهیــم بــه ســه علتــی که ســبب زوال اندیشــه سیاســی مســلمانان 
کنم.  شــد اشــاره 

کــه بــه ســبب اندیشــه ابــن ســینا پدیــد آمــد و توضیــح  علــت اول همــان بــن بســتی بــود 
گذشــت. آن 

علــت دوم کــه خــود متأثــر از شکســت عقل گرایی اســامی بــود پدید آمــدن عرفان گرایی 
کــه هســته مرکــزی فلســفه ی سیاســی مســلمانان بــود  کــه ســبب شــد مفهــوم ســعادت  بــود 

مــورد تفســیری جدیــد قــرار گیرد.
گرفتنــد و  در ایــران هم زمــان بــا اوج گیــری عرفــان، شــاعران و عارفــان جــای متفکــران را 
کردنــد. و عرفــان بــه یگانــه افــق فکــری انســان ایرانــی  تفســیری فــردی از ســعادت را عرضــه 

مســلمان تبدیــل شــد.
یه توحــش خوانده شــده بــود، در  زهــد و گوشه نشــینی کــه قبــًا در تفکــر مثــل ابــن مســکو
کــه قبــا در غیــر اجتمــاع غیــر ممکــن می نمــود  ران افتخــار اعــام شــد. و ســعادت  ایــن دو

ز فقــط بــه تــرک اجتمــاع محقــق می شــد. امــرو
گرفــت هجــوم  کــه می تــوان آن را نیــز علــل زوال اندیشــه سیاســی در نظــر  علــت ســومی 

مغــوالن بــه ســرزمین اســامی بــود.
مغــوالن نــه تنهــا حملــه کردنــد و آثــار تمــدن را نابــود کردنــد بلکــه ماندنــد. مغــوالن مانــده 
کــه مســلمان نیــز شــده بودنــد زعامــت سیاســی جامعــه را نیــز بــه عهــده گرفتنــد. اینــان که از 
کمــان ایرانــی ایــران( بنــا را بــر ظاهرگرایــی و قشــری گری  تمــدن بی بهــره بودنــد )برخــاف حا
یــدن ســوق داد.  رز نهادنــد. شکســت های پیاپــی ایرانیــان، آنــان را بــه صوفی گــری و زهــد و
رزی و روحیــه  بــه گونــه ای کــه مــا از منظومــه ای چــون شــاهنامه کــه نمــاد عقانیــت و خــردو

ردیــم. حماســی ایرانیــان بــود، روی بــه شــاعران و اشــعاری عرفانــی آو
حال بار دیگر زوال اندیشه سیاسی را از حیث نظری پیش می گیریم.

ره بــا هجــوم مغــوالن زندگــی  کــه هــم دو خواجــه نصیرالدیــن طوســی اندیشــمندی بــود 
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کاردان ســاخت.  کاردار و  می کــرد. ســوانح ایــام از او اندیشــمندی جامــع و سیاســتمداری 
کــه محــل بحــث مــا هســت اخــاق ناصــری اســت. کتــاب ارزشــمند او 

خواجــه نصیــر در اخــاق ناصــری همــان راه ابــن ســینا را در پیــش گرفت. یعنی تقســیم 
حکمــت بــه عملــی و نظــری و تقســیم حکمــت عملــی بــه ســه جــز اخــاق فــردی و تدبیــر 

منــزل و سیاســت مــدن. 
متأســفانه همان طــور ایــن شــکاف و جدایــی اندیشــه سیاســی ابــن ســینا را بــه بن بســت 

رســاند، بــرای جنــاب خواجــه نیــز همین اتفــاق افتاد. 
خواجــه تقریبــًا جــز آخریــن نســل از طایــه داران عقل گرایــی در اســام اســت. امــا در 
ییــم کــه شــرع بــر عقــل غلبــه کــرده  ره نســبت عقــل و شــرع بــه هــم خــورده و چنیــن گو ایــن دو

ک ســنجش و معیــار همــه چیــز شــده اســت. اســت و مــا
ــث  ــال بح ــا انتق ــه ب ک ــرد  ک ری  ــادآو ــینا را ی ــن س کار اب ــد  ــده بای ــر ش ــه ذک ــر نکت ــًا ب مضاف
ــاره سیاســت مــدن را  ــرای بحــث درب کار عقلــی را ب ــل بحــث نبــوت اســاس  سیاســت ذی

کــرد. کــرد و فضــا را بــرای تفســیر های شــریعت محورانه بــاز  تعطیــل 
ژه  بــا توضیحــی کــه گفتــه شــد می تــوان گفــت کــه خواجــه اساســًا در جهــت تکمیــل پــرو

ابن ســینا گام برداشــته اســت.
کنیــم الزم اســت تــا فقــره ای را از پایــان مقدمــه ی  گفتــار خــود را مســتدل  بــرای آنکــه 

ــم: کنی ــر  ــری ذک ــاق ناص ــاب اخ کت
کتــاب تحریــر می افتــد از جوامــع  ییــم آنچــه در ایــن  و پیــش از خــوض در مطلــب می گو
حکمــت عملــی بــر ســبیل نقــل و حکایــت اســت ... بی آنکــه در مقــام تحقیــق حــق و 
کتــاب صاحــب عهــده  کــه محــرر  ابطــال باطــل شــروعی رود و ... و متامــل بایــد بدانــد 

جــواب و ضامــن استکشــاف از وجــه صــواب نیســت1.
کــه در زمــان خواجــه حکمــت عملــی از ارج و  کــه ذکــر شــد روشــن می شــود  از آنچــه 
کــه مــودی بــر عمــل باشــد  گــر حکمــت عملــی می خواســت  قربــی برخــوردار نیســت و ا

گذشــتگان باشــد.  نمی توانســت فقــط بــر ســبیل نقــل و حکایــت آراء 
کــه محــل رجــوع مــا اســت قطب الدیــن شــیرازی صاحــب دانشــنامه ی  متفکــر بعــدی 
گرد خواجــه نصیــر نیــز می باشــد در دانشــنامه ی عظیــم  کــه شــا فلســفی دره التــاج اســت. او 

1. ص 172
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رده اســت. او در ایــن  خــود بــه تبــع پیشــینیان بحثــی از حکمــت عملــی را نیــز بــه میــان آو
ــز  ــرعیات را نی ــد ش ــیم می کن ــم تقس ــه قس ــه س ــی را ب ــت عمل ــه حکم ک ــور  ــاب همان ط کت
ــه انفــراد اســت ماننــد احــکام  ــه ســه قســم تقســیم می کنــد. اول آنچــه ب ک ب ــا همــان مــا ب
عبــادات و دوم آنچــه راجــع بــه اهــل منــزل اســت ماننــد مناحــکات و ســوم آنچــه راجــع بــه 

سیاســات اســت ماننــد حــدود1. 
کــه بحــث  کــه آهســته آهســته شــرعیات جــای عقلیــات را می گیــرد چنــان  می بینیــم 

از پادشــاه ـ امــام عــادل نیــز بــه بحــث دربــاره قطــب تبدیــل شــده اســت.
گامــی نهایــی را در جهــت پایــان اندیشــه سیاســی برداشــت. در  جال الدیــن دوانــی 
ک شــرع نبــود و جــا بــرای تفســیر های عارفانه گشــوده شــده بود،  زمانــه ای کــه دیگــر خــرد مــا
کــه سیاســت نامه  جال الدیــن بــا نــگارش اخــاق جالــی فی الواقــع نــه حکمــت عملــی 

و اندرزنامــه نوشــت. 
روش  و  راه  متأخــر  حکمــای  اینکــه  علــت  عدالــت  بــاره  در بحــث  در  جال الدیــن 

یــد: می گو نداده انــد  ادامــه  را  فارابــی  و  ارســطو 
لهــذا حکمــای متأخریــن چــون بــر دقایــق شــریعت حقــه محمدیــه مطلــع شــدند و 
ــوال  ــد اق ــع فوای ــی از تتب کل ــه  ــد ب ــاهده نمودن ــت را مش ــل حکم ــام تفاصی ــر تم ــه آن ب احاط

کشــیدند2.  کتــب ایشــان در ایــن بــاب دســت  حکمــا و 
کــرد  کــه او را اوج تفکــر اســامی می داننــد در زمانــه ای رشــد  صدرالدیــن شــیرازی 
ــش ســعی در  ی کتــب خو ــه در  ک ــود. همــو  ــان ب ــق تفکــری ایرانی ــه اف ــی یگان ــه تفکــر عرفان ک
او در بخــش حکمــت عملــی  یی وحــی و عقــل و عرفــان داشــت. حرف هــای  همســو
گذشــتگان نیســت. او بیشــتر ســعادت را در امــر اخــروی  چیــزی جــز خاصــه حرف هــای 

می بینــد بی آنکــه چشــمی بــه ســعادت دنیــوی داشــت باشــد3. 
مــی رود.  کتــاب  ایــن  در  آن  ذکــر  کــه  اســت  متفکــری  آخریــن  ماهــادی ســبزواری 
ــئله ی  ــوش مس ــول و ح ــی در ح کام ــای  ــت از بحث ه ــه ی سیاس ــای او در زمین حرف ه
کــه در حکمــت  کتــاب اســرارالحکم  کــه در بخــش دوم  ــد. چنــان  ــی نمی یاب امامــت فزون

1.ص 82

2.  ص 123

3. ص 243



سال شانزدهم                                                                          گزارش214

بــاره احــکام نمی تــوان یافــت1. عملــی نگاشــته شــده اســت چیــزی جــز مســائلی در
آنچــه غــرض مــا از ایــن نوشــتار بــود یعنــی علــل تولــد، بســط و زوال اندیشــه ی سیاســی 

حاصــل شــد.

کتــاب دادیــم تــا ســبب ســردرگمی  تمــام ارجاعــات بــه متــون اندیشــمندان را بــه خــود 
نشــود.

منبع :
یراســت  یــر، و کو طباطبایــی، ســیدجواد، زوال اندیشــه سیاســی در ایــران، انتشــارات 

دوم، 1383

1. ص 053



تلخیص کننده: عبدالکریم شعبانی

مقدمه
کــه  کتــاب خــرد آواره، نوشــته ی علــی امیــری، متفکــر جــوان و توانــای افغانســتانی اســت. 
کتــاب دومیــن  کابــل بــه نشــر رســیده اســت. ایــن  نخســتین بــار در زمســتاِن ســال 1392 در 
یســنده اســت کــه درســت یــک ســال بعــد از کتــاب اول یعنــی »خــواب خــرد؛ تأماتی  اثــر نو
یســنده از خواب رفتگــی  در بــاب زمــان حــال« منتشــر شــده اســت. در خــواب خــرد، نو
مهیــا  کنــون  ا از  بــرای  پرســش  را  زمینــه  و می کوشــد،  یــد  کنونــی ســخن می گو پــای  دیر
ــا  کنــون پیونــد عمیقــی ب کتــاب )خــرد آواره( ا یســنده در دیباچــه همیــن  کنــد. بــه بیــان نو
یــی بــا گذشــته  یارو گزیــر مــا را بــه رو گذشــته دارد و هــر پرســش و درگیــری بــا وضــع کنونــی، نا
گذشــته  کنونــی را در  یشــه های خــواب خــرِد  یســنده ر کــه نو گونــه اســت  می کشــاند. و ایــن 
دنبــال می کنــد. خــرد آواره، داســتان ظهــور عقانیــت در ســپیده دم تمــدن اســامی و زوال 
کامــِل خورشــید خــرد در شــامگاِه تفکــر  یجــی آن در قرن هــای بعــدی؛ و آن گاه غــروب  تدر

خرد آواره؛ ظهور و زوال عقالنیت 
در جهان اسالم؛

 علی امیری
گذار از فلسفه به نبوت بخش دوم؛ 
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اســامی را حکایــت می کنــد. 
کتــاب، دارای ســه بخــش اصلــی؛ یــک دیباچــه؛ یــک درآمــد و یــک خاتمــه اســت.   

ــر اســت: ی ــه ترتیــب ز کتــاب ب بخش هــای اصلــی 
کوشــش های فلســفی: ایــن بخــش، چهــار فصــل دارد: 1. ارســطو  کتــاب اول؛   الــف( 
یــخ 2. فارابــی و متافیزیــک ارســطو 3. ابــن ســینا و متافیزیــک ارســطو 4. ابــن رشــد و  و تار

متافیزیــک ارســطو
ــت: 1.  ــده اس ــته ش ــل نگاش ــج فص ــوت: در پن ــه نب ــفه ب ــذار از فلس گ ــاب دوم:  کت ب( 
ــد  ــرای تجدی کام ب ــا ــن ســینا 2. نصیرالدیــن طوســی؛ تــاش ن جنــاح مشــرقی مخالفــان اب
حکمــت ســینوی 3. ظهــور اثولوجیــا و ارســطوی پیامبــر 4. میــان پــرده حــدوث دهــری 5. 

یخــی. »اصالــت وجــود«؛ معنــای فلســفی و پیامدهــای تار
یــه ی بــی  ج( کتــاب ســوم: شــامگاه تفکــر: کــه در ســه فصــل می باشــد: 1. هبــوط در هاو

یخــی 2. از »مکتــب بلــخ« تــا »مدرســه ی دیوبنــد« 3. از مکتــب نجــف تــا مکتــب قــم. تار
کتــاب دوم یعنــی »گــذار از فلســفه بــه نبــوت« اســت.  موضــوع بررســی و تلخیــص مــن، 
کتــاب را  گــزارش را می خوانــد، بخــش اول  کــه ایــن  کــه خواننــده ی  فــرض مــن ایــن اســت 
نیــز خوانــده اســت، چــرا کــه تلخیــِص بخــش اول کتــاب، یعنــی »کوشــش های فلســفی« بــر 
عهــده ی دوســت دیگــری بــود و تــا گزارشــی از بخــش اول کتــاب در دســت نباشــد خوانــدن 

گــزارش بخــش دوم بیهــوده اســت و خواننــده را دچــار پریشــانی می کنــد. 
گــزارش مختصــری اســت از بخــش دوم خــرد آواره تحــت  بــاری، آنچــه در پــی می آیــد 

عنــوان »گــذار از فلســفه بــه نبــوت«.
ــاب  کت ــی  کل ــرح  ــاب ط ــری در ب ــت، مختص ــش الزم اس ــن بخ ــه ای ــن ب ــل از پرداخت قب

ــود.  ــه ش ــاب ارائ کت ــن  ــی ای ــرح اصل ــص از ط ــد ناق ــیمایی هرچن ــا س ــم. ت یی ــخن بگو س
یســنده، »جهــان اســام یــک مشــکل اساســی دارد و آن بــه حاشــیه رفتــن  بنــا بــه نظــر نو
کنونــی مــا نــه تنهــا بایــد بــه موضــع خــرد بازگردیــم بلکــه نیازمنــد  خــرد اســت«. و در شــرایط 
گذشــته« هســتیم. امــا مــا قرن هاســت  گذشــته در خــود همــان  یابــی  »شــاخصی بــرای ارز
کار برآمــده نتوانســته ایم مخصوصــًا تاش هــای متفکریــن معاصــر  کــه ار عهــده ی ایــن 
کام بــوده و ره بــه جایــی نبــرده اســت. مهمتریــن و مشــهورترین ایــن  اســامی همــه نــا
کــرده اســت عبارت انــد از: محمــد ارکــون، محمــد  یســنده بــه آنهــا اشــاره  کــه نو متفکریــن 
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یــی  یارو بــه عنــوان نمونه هــای رو عابــد الجابــری و سیدحســین نصــر. ایــن ســه چهــره 
گرفتــه اســت. وجــه  قــرار  یســنده  نقــد و بررســی جــدی نو گذشــته مــورد  بــا  معاصریــن 
ــه »زوال و ظهــور خــرد و سرنوشــت عقــل در جهــان  ــی ب ــن نمونه هــا، بی اعتنای مشــترک ای
اســام« اســت. بنابرایــن نتوانســته اند در »تبییــن سرشــت گذشــته« گامــی بــه پیــش ببرنــد. 
کــه ایــن نمونه هــای برجســته  کامــل بــه مشــکاتی  یســنده بــا عنایــت  بدین ســان نو
یــخ پــر پیــچ و خــِم » خــرد« در تمــدن  گذشــته دارنــد بــه ســفر بــه دِل تار یــی  یارو معاصــر در رو
کتــاب مســتطاب خــرد آواره اســت. خــرد آواره  اســامی خطــر می کنــد. و نتیجــه آن همیــن 
ره هــای مختلــف  کتــاب در دو می کوشــد بــه محــک متافیزیــک ارســطو و سرنوشــت ایــن 
کنــد. بخــش  ــاز  یــخ اندیشــه اســامی، ظهــور و زوال عقانیــت در تمــدن اســامی را ب تار
ران ابــن رشــد را توضیــح  رود تــا دو کتــاب، سرگذشــت متافیزیــک ارســطو از بــدو و نخســت 
یســنده، »فارابــی و ابــن ســینا بــه تفکــر ارســطو در جهــان اســام بســطی  می دهــد. بــه بیــان نو
یــان خردگــرا در جهــان اســام در نظــر  کــه می تــوان آن را بــه عنــوان نمونــه ای از جر دادنــد 
گرفــت«. امــا ابــن رشــد فقــط در حــد شــارح ارســطو باقــی می مانــد و »تفاســیر او از ارســطو 
کم تــر نســبتی بــا مســائل دنیــای اســام داشــت«. و بــه ایــن ترتیــب،  بیشــتر انتزاعــی بــود و 

تأثیــر متافیزیــک ارســطو بــا ابــن رشــد بــه پایــان می رســد. 
کــه موضــوِع بخــش  ــه زوال خــرد در تمــدن اســامی می رســیم  ــج ب ی بدین ســان، به تدر

یــم.  گانــه بــه هــر فصــل می پرداز یــر بــه طــور جدا کــه در ز کتــاب اســت.  دوم 

جناح مشرقی مخالفان ابن سینا
ــم تحــت عنــوان ســه چهــره؛ ســه منطــق. ایــن ســه چهــره  ی  در ایــن فصــل، بحثــی دار
ــن ســینا  ــد. اب کــه هــر یــک منطقــی متفــاوت دارن ــن رشــد هســتند  ــی و اب ــن ســینا، غزال اب
مســأله محور اســت و تمــدن اســامی بــرای او مهــم اســت. »معقول ســازی امــر دینــی و 
یخــی ابــن ســینا بــود«. او در ایــن طرح هــا از ارســطو  تأســیس الهیــات عقانــی از الزامــات تار
کــه ابــن ســینا نتوانــد در حــدود  یخــی ایجــاب می کــرد  گرفتــه اســت امــا الزامــات تار مــدد 
کــه  یخــی، نســبت دیــن و فلســفه بــود  یی بمانــد. و مهم تریــن ایــن الزامــات تار طــرح ارســطو

کــرد. بــا فارابــی آغــاز و در ابــن ســینا ادامــه پیــدا 
امــا منطــق غزالــی متفــاوت اســت. او دین محور اســت و منطق او رســتگاری شــخصی 
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گرفــت.  اســت. نقــد او بــر ابــن ســینا هــم منطــق ایمانــی داشــت و از منظــری دینــی صــورت 
ــود. و بدین ســان،  کــه غزالــی صــورت مســأله ابــن ســینا را درک نکــرده ب گفــت  ــوان  و می ت

پیامــد نقــد و حملــه غزالــی، هبــوط در قشــری گرایی بــود. 
کــرده  منطــق ســوم، منطــق ابــن رشــد اســت. ابــن رشــد، غزالــی و ابــن ســینا را نقــد 
یی اســت. ابــن رشــد فقــط  اســت و معیــار او در ایــن نقدهــا، عــدول از معیارهــای ارســطو
کنــد، نــه دغدغــه ایمانــی دارد و نــه پاســخ بــه مســائل  می خواهــد ارســطوی نــاب را حفــط 
تمدنــی برایــش مهــم اســت. امــا او هرگــز صــورت مســأله غزالــی و ابــن ســینا را درک نکــرد. 
کــه نقــد غزالــی، منطقــی نیســت بلکــه دینــی اســت؛ و اینکــه بــرای ابــن  یعنــی متوجــه نبــود 
کــه چــرا ابــن  ســینا مســائل تمــدن اســام مهــم اســت نــه ارســطوی نــاب. و هرگــز نمی پرســد 
ســینا بــه جــای این کــه بــه ارســطوی نــاب وفــادار بمانــد ارســطو را در راســتای افــکار خــود 

کــرده اســت )امیــری، 1392. ص 261(.  تفســیر 
ــه وجــود آمــد.  ــن ســینا از دل همیــن نقدهــا ب بدین ســان، جنــاح مشــرقی مخالفــان اب
یســنده، آن را »جنــاح مشــرقی  کــه نو ــی شــد  ــا نقــد خــود، زمینه ســاز ظهــور جریان ــی ب غزال
بــا  بــا غزالــی شــروع می شــود  کــه  یــان  نــام نهــاده اســت. ایــن جر مخالفــان ابــن ســینا« 
ردی دو پرســش مطــرح می شــود: یکــی  ــاب ســهرو ــه اوج خــود می رســد. در ب ردی ب ســهرو
ردی  کردنــد چــه میــزان در ســهرو کــه فارابــی و ابــن ســینا تاســیس  این کــه طــرح فلســفی 
کــه ترکیــب پیچــده ای از حکمــت یونــان  ردی  تــداوم یافــت؟ دوم این کــه فلســفه ســهرو
ره هــای بعــد چــه سرنوشــتی پیــدا  باســتان و حکمــت ایــران باســتان و  اســام بــود در دو
یخــی فلســفه اشــراقی  کــرد؟ پاســخ بــه ایــن دو پرســش، تــا حــدودی می توانــد موقعیــت تار
کنــد و سرشــت انتقالــی و برزخــی فلســفه اشــراق را توضیــح دهــد.  ردی را روشــن  ســهرو
ردی انســان را آواره می بیند و آن را در ســه ســطِح آوارگی جســمانی و فکری و روحی  ســهرو
کــه ســنت الهــی باشــد  یــد مــا از آن خانــه معنــوی خــود  ردی می گو توضیــح می دهــد. ســهرو
ر مانده ایــم و آواره و بی خانمــان شــده ایم و بــه »غربــت غربــی« دچــار آمده ایــم. تنهــا راه  دو
کــه  ــم  ــه ســنت الهــی بازگردی ــد ب ــور و اشــراق اســت. مــا بای ــه جهــان ن نجــات، بازگشــت ب
ــاری، فلســفه  گســیختگی نجــات دهــد. ب ران هبــوط، زندگــی آدمــی را از  ــد در دو می توان
ردی در جایــی بیــن خردگرایــی و تصوف قــرار دارد.  ردی سرشــت برزخــی دارد. ســهرو ســهرو
کــه نــه می توانــد بــه موضــع ابــن ســینا بازگــردد و نــه یکســره تســلیم غزالــی شــود. امــا »فلســفه 
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گذاشــته اســت«. ترکیــب دو  او رســتگاری شــخصی نیســت بلکــه بــر آینــده تفکــر تأثیــر 
کــه اندیشــه  خردگــرا در فلســفه او تــداوم یافتــه  ردی، نشــان می دهــد  عنصــر در فلســفه ســهرو

ــر خــرد و منطــق«.  یــخ« و »تکیــه ب ــر تار اســت. ایــن دو عنصــر عبارت انــد از »تکیــه ب
یشــه ی آن را بــه دو  ردی نخســت بــرای خــود ســنتی فکــری تعریــف می کنــد و ر »ســهرو
ر می رســاند: ایــران باســتان و یونــان باســتان. او ایــن فلســفه را بــه  یــان در گذشــته های دو جر
یخــی می دانــد  یشــه ای تار الهــام ربانــی یــا امــور مشــابه حوالــه نمی دهــد، بلکــه آن را دارای ر
کــه در اثــر زمــان، دچــار خمــول و انــدراس شــده اســت. بدیــن ســان، مکتــب اشــراق ابــداع 
ــق  ــرت، او موف زگار فت ــن رو ــت. و در ای ــوده اس ــواره ب ــه هم ک ــت  ــنتی اس ــه س ــت، بلک نیس
ردی را می تــوان نوعــی  کنــد. بــاری، طــرح فلســفی ســهرو کــه آن ســنت را احیــا  شــده اســت 
رزی می دهــد.  کــه نــه بــه تصــوف مــی رود و نــه یکســره تــن بــه خــردو تهذیــب نفــس لقــب داد 

رزی را بــا تهذیــب نفــس بــا هــم می آمیــزد.« )همــان. ص 272( بلکــه فلســفه و
ردی، اخــاف وی، بــه طــرح فلســفی او نیندیشــیدند. نســبت خــرد و  امــا بعــد از ســهرو
تامــل در نفــس را جــدی نگرفتنــد و راه تصــوف را بــه مثابــه شــکلی مشــروع از تفکــر همــوار 
زی و قطب الدیــن شــیرازی دو شــارح نامــدار اندیشــه های  کردنــد. شــمس الدین شــهرو
ــه را از  ــادی نســبت خــرد و تال ی ــه میــزان ز یــن شــبه دایرة المعارف هایــی، ب ــا تدو اشــراقی، ب

ردی نابــود شــد.  بیــن بردنــد. و در تفکــر ایــن دو خلــف، جواهــر اصلــی تعالیــم ســهرو
کــه می تــوان آن را شــامگاه خردگرایــی در جهــان اســام لقــب   ایــن همــان جایــی اســت 
کــه بــا غزالــی در قــرن پنجــم شــروع و بــا قطب الدیــن شــیرازی در قــرن هفتــم بــه  داد. حرکتــی 
پایــان می رســد، آرایــش فکــری در جهــان اســام را بــه نفــع ذوق صوفیانــه و عرفانــی تغییــر 

می دهــد )همــان. ص 293(.

کام برای تجدید حکمت سینوی نصیرالدین طوسی؛ تالش نا
عنــوان  بــه  طوســی  نصیرالدیــن  از  اســامی،  فلســفه  یــخ  توار تمامــی  در  کنــون،  تا
کافــی بــرای اثبــات ایــن  یخــی  کننــده فلســفه ابــن ســینا یــاد شــده اســت. شــواهد تار احیا
ــه نظــر می رســد. ایــن ادعــا  کــه ایــن ادعــا مشــکوک ب گفــت  ــوان  ــدارد و می ت مدعــا وجــود ن
یخــی را روشــن کنــد و  کــه بســیار رایــج شــده اســت امــا بــه جــای اینکــه ابهامــات تار هرچنــد 

گسســت های تفکــر خردگــرا را نشــان دهــد، آنهــا را می پوشــاند.  شــکاف ها و 
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گفته انــد،  کربــن از آن ســخن  کــه امثــال هانــری  کنــون«  »تــداوم مکتــب ابــن ســینا تا
کــه مدعیــان آن، هنــوز نتوانســته اند  یــخ فلســفه اســامی اســت  همــان دروِغ بــزرگ تار
کننــده حکمت  نشــان دهنــد کــه تــداوم در چــه و در کجاســت. کســانی کــه خواجــه را احیا
ــار خواجــه  ــا آث گفته انــد و ایــن ادعــا را ب ابــن ســینا خوانده انــد از ســر تکــرار و تقلیــد ســخن 

نســنجیده اند. 
آن در  امــکان تجدیــد  کــه  بــود  آن  از  بنیادی تــر  بســیار  از عهــد خردگرایــی  گسســت 
گواهــی می دهنــد، او بــه رغــم مقــام عالــی  کــه آثــار خواجــه  تــوان خواجــه باشــد. تــا جایــی 
علمــی اش، التفــات شایســته و در خــور بــه این بحران پیدا نکرده بــود. )همان. ص 311(. 
ــوالت  ــت و تح ــم نیس ــرن هفت ــی در ق ــرده ای عقان ــی، میان پ ــن طوس ــن، نصیرالدی بنابرای
کــه بــا مــرگ ابــن  یــان خردگرایــی  کــه جر یــخ اندیشــه در جهــان اســام نشــان می دهــد  آتــی تار
کــرد، بــا کوشــش های خواجــه  ردی یکســره هبــوط  ســینا رو بــه هبــوط نهــاد و بــا مــرگ ســهرو
نیــز دیگــر طلــوع نکــرد و حتــی تاش هــای دانشــمند و سیاســت مردی مثــل نصیرالدیــن 
طوســی نیــز نتوانســت آِب رفتــه ی عقانیــت را بــه جــوی تفکــر بازگردانــد. )همــان. ص 

)297

ظهور اثولوجیا و ارسطوی پیامبر
یی، نظــام فلســفی منســجمی را تأســیس   فارابــی و ابــن ســینا بــه مــدد فلســفه ارســطو
کردنــد و آغازگــر جریانــی خردگــرا در جهــان اســام بودنــد. بــرای آنهــا متافیزیــک ارســطو 
یــان  کــه ایــن جر یــج  کانــون فلسفه شــان قــرار داشــت. امــا به تدر کتــاب اصلــی بــود و در 
خردگــرا کم رمــق شــد، طــرح فارابــی و ابن ســینا بــر هم خــورد. و اثولوجیا به جــای متافیزیک 
کــه در  کتابــی اســت از فلوطیــن  کتــاب اصلــی در جهــان اســام بــدل شــد. اثولوجیــا  ــه  ب

جهــان اســام بــه خطــا آن را بــه ارســطو نســبت دادنــد. 
یــر بــه مــواردی از  کــه در ز ظهــور اثولوجیــا مســتلزم فراهــم آمــدن زمینه هایــی بــوده اســت 

آن هــا اشــاره می شــود.
۱.اخــوان الصفــا: اخــوان الصفــا، تحــت تأثیــر تعالیــم فیثاغــوری بودنــد. آنهــا بــا بــر هــم 
زدن ســاختار معرفــت و ارائــه ی ســنتزی از دیــن و فلســفه و ادبیــات هرمســی و باطنی گــری 

کردنــد.  کتــاب اثولوجیــا آمــاده  و رمــز و عــدد، زمینــه فکــری مناســبی را بــرای ظهــور 
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ردی نیــز بــه ســهم خــود در ترســیم ســیمایی تــازه از ارســطو  2.ارســطوی اشــراقی: ســهرو
ضــد  چهــره ای  او  از  یی،  ارســطو منطــق  و  مشــایی  فلســفه ی  بــه  او  »نقــد  دارد.  نقــش 
یی ســاخته اســت. دل بســتگی او بــه متفکــران پیشاســقراطی نیــز نشــان دهنده ی  ارســطو

ــت.  ــوده اس ــان ب ــان یون ــگ درخش ــدکننده ی فرهن ــطو فاس ــر او، ارس ــه نظ ــه ب ک ــت  آن اس
ــرد  ــه ف ــی منحصــر ب کــه از جهات ــه دســت می دهــد  ــازه از ارســطو ب ردی روایتــی ت  ســهرو
کــه ارســطو را  یحــات خــود از خوابــی حکایــت می کنــد  کتــاب تلو ردی در  اســت«. ســهرو
ــاث  ــون غی ــی چ ــا اوصاف ــطو را ب ــواب، ارس ــن خ ــد. او در ای ــر ش ــر او ظاه ــه ب ک ــت  ــده اس دی
ردی  امــا الحکمــه )پشــوای فرزانگــی( می ســتاید. ســهرو النفــوس )دادرس جان هــا( و 
در مقدمــه حکمــة االشــراق ارســطو را امــام البحــث می خوانــد. امــا البحــث نمی توانــد 
ــازه ای  کــه ارســطوی ت کامــا معلــوم اســت  امــام حکمــة و غیــاث النفــوس باشــد. اینجــا 
یــه  ین کننــده ی نظر کــه صوفــی اســت نــه منطــق دان و تدو یی  کــرده اســت. ارســطو ظهــور 

معرفــت. )همــان. ص 330(
گزیــر می شــود. اثولوجیــا بــرای  بــاری، از قــرن هفتــم بــه بعــد مراجعــه بــه اثولوجیــا نا
کتــاب اصلــی بــود و بــه خصــوص ماصــدرا ارســطو را بــر پایــه ی  میردامــاد و ماصــدرا نیــز 
اثولوجیــا تفســیر می کنــد و این گونــه راه خردگرایــی را در جهــان اســام مســدود می کنــد 
ــه  ک ــی  ــعید قم ــی س ــب، قاض ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــوار می کن ــطو هم ــری ارس ــرای پیامب و راه را ب
ــر  ــطو را پیامب ــه ارس ک ــدارد  ــی ن ــر ابای ــت دیگ ــارش را می نوش ــدرا آث ــد از ماص ــی بع ــم قرن نی
کــه بــر اثولوجیــا زده اســت از پیامبــر اســام نقــل  بخوانــد. وی در مقدمــه ای تعلیقاتــی 
کــه فرمودنــد »ارســطو پیامبــر بــود قومــش حقیقتــًا او را نشــناخت«. پیامبــر خوانــدن  می کنــد 
کــه غزالــی تکفیــرش  کنیــم مــردی  گــر توجــه  ارســطو بــه ظاهــر شــاید امــر مهمــی نباشــد امــا ا
کــرده، قاضــی ســعید قمــی او را بــه نقــل از پیامبــر اســام یــک پیامبــر خوانــده اســت متوجــه 
کــردن  کــه اتفــاق افتــاده اســت. ایــن تکفیــر  کــه ایــن یــک حادثــه بــزرگ اســت  خواهیــم شــد 
کــم بــر تفکــر در تمــدن اســامی اســت. در  و پیامبــر خوانــدن، نشــان دهنده ی الزامــات حا
گزیــر،  گفت و گــو بــا ارســطوی فیلســوف بــه بن  بســت رســید و نا واقــع، جهــان اســام در 
کــه پیامبــر ســاختن ارســطو و  ــد توجــه داشــته باشــیم  کــرد. بای ــر را اختــراع  ارســطوی پیامب
یــخ و طبیعــت، طــرح شــخصی و  ــا تار گونــه رابطــه ب گسســت هــر  گرفتــن منطــق و  نادیــده 
ــه  گــذرگاه اندیشــیدن ب یخــی و تمدنــی دارد.  ــع نیــت قاضــی ســعید نیســت و علــل تار تاب
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کامــًا از میــان رفتــه اســت.  کــه جــز بــه ایــن شــیوه، دیگــر امــکان تفکــر  گونــه ی تنــگ آمــده 
ــه هــوس شــخصی. )همــان. ص 350( ــِر تفکــر اســت و ن ایــن تقدی

یخ و متافیزیک کوششی برای پیوند تار میان پرده ی حدوث دهری؛ 
و  متکلمــان  جــدال  بــه  ناظــر  میردامــاد  دهــری  حــدوث  یــه  نظر کــه  اســت  بدیهــی 
کتــاب »القبســات« میردامــاد برمی آیــد  فاســفه ی قبــل از میردامــاد اســت. امــا چنانچــه از 
یــه صــرف ناظــر بــر جــدال متکلمــان و فاســفه نیســت بلکــه پیچیده تــر و عمیق تــر  ایــن نظر
یــخ فلســفه اســامی  یــدادی مهــم در تار یــه، رو گفــت ایــن نظر از آن اســت. و می تــوان 

اســت. 
کــه بــه فارابــی  در تمــدن اســامی، میــان فیزیــک و متافیزیــک شــکافی وجــود دارد 
رد. ابــن ســینا  ــه وجــود آو برمی گــردد. تفســیر فارابــی از متافیزیــک ارســطو ایــن شــکاف را ب
یــه ی حــدوث  کنــد امــا موفــق نشــد. نظر کــرد ایــن شــکاف را پــر  بــا »حــدوث ذاتــی« تــاش 

ــود. ــه طــرح حــدوث ذاتــی ابــن ســینا ب دهــری میردامــاد نیــز ناظــر ب
کــرد و بدیــن ترتیــب، تبدیــل بــه  متافیزیــک در جهــان اســام، بی پیونــد بــا زمــان رشــد 
یــه ی حــدوث  گردیــد. جوهــر نظر دانشــی انتزاعــی در مــورد خداونــد و ذات و صفــات او 
ــک  ــه متافیزی ک ــت  ــن اس ــد، ای ــته باش ــم داش ــی ه ــکاف های منطق ــر ش گ ــی ا ــری، حت ده

یخــی شــود )همــان. ص 372(. کنــد و تار ــد پیــدا  ــا زمــان پیون ــار دیگــر ب بایســتی ب
حــدوث دهــری میردامــاد از جنــس حــدوث زمانــی متکلمــان و حــدوث ذاتــی فاســفه 
نیســت بلکــه چیــز دیگــری اســت. حــدوث زمانــی و حــدوث ذاتــی، هــر دو، شــکاف میــان 
طبیعــت و مــا بعــد طبیعــت را مفــروض می گیرنــد، درحالی کــه حــدوث دهــری بــرای رفــع 

ایــن شــکاف پــا پیــش نهــاده اســت. 
ــوع حــدوث، برزخــی اســت  ــخ ظاهــر می شــود. ایــن ن ی ــه ی تار ــه منزل حــدوث دهــری ب
بیــن ثابتــات ازلــی و امــور زمان منــد و تجربــی و بدین ســان، بــر شــکاف میــان فزیــک و 
متافیزیــک پــل زده اســت. امــا حــدوث دهــری، زمانــی می توانــد بــه ایــن شــکاف پــل بزنــد 

ــان. ص 374(.  ــود )هم ــده ش ــخ درک و فهمی ی ــه ی تار ــه منزل ــودش ب ــه خ ک
گــزارش مــورد توجــه اخــاف  کثــر در حــد شــرح و  یــه حــدوث دهــری، حدا امــا نظر
میردامــاد قــرار داشــته و خاســتگاه و شــأن نــزول آن، چنان کــه بایــد، بــاز نشــده اســت. 
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اصالت وجود؛ معنای فلسفی و پیامدهای آن
الگــوی دانایــی از ابــن ســینا تــا ماصــدرا بــه شــدت دچــار تغییــر شــده اســت. فلســفه 
کــه غایــت آن رســتگاری شــخصی اســت.  در ماصــدرا بــه علــم النفــس عرفانــی بــدل شــد 
کــه در خدمــت  کــردن فلســفه، فلســفه را بــه روان شناســی عرفانــی تقلیــل داده  ایــن عرفانــی 
تــر از خــود اســت. یگانــه موضــوع مشــروع تفکــر فلســفی بــرای ماصــدرا، امــر  هدفــی باال
ــه بی معنــا شــدن واقعیت هــای ماهــوی امــکان می دهــد.  کــه ایــن خــود ب ــی اســت  متعال
بی معنــا شــدن واقعیت هــای ماهــوی، همــان معنــای فلســفی اصالــت وجــود اســت 
ــان و  ــی عرف ــر نزدیک گ ــد دارد و ا ــی پیون ــر متعال ــا ام ــود« ب ــت وج ــان. ص 404(. »اصال )هم
فلســفه نبــود چنیــن چیــزی ممکــن نمی شــد. در آثــار ماصــدرا فرازهایــی هســت کــه نشــان 
می دهــد ســیر و ســلوک و مشــاهد و مواقــف او، ادامــه همــان »نجــات از گمراهــی« )المنقــذ 
یــخ  کــه بــا التفــات بــه تار یخــی اســت  مــن الضــال( غزالــی اســت. تامــل در نفــس، امــر تار
یخــی ممکــن اســت. امــا »نجــات و رســتگاری« دغدغــه ی شــخصی  گاهــی تار و خودآ
کــه بــه جــای شــناخت نفــس، از رهگــذر ســرکوب نفــس قابــل حصــول اســت و  اســت 

فلســفه ی ماصــدرا درس معــاد و مبــارزه بــا نفــس اســت. 
پیامدهای فلسفی نظریه ی »اصالت وجود«، عبارت اند از:

1. بی اعتبار شدن حقایق ماهوی
2. بی موضوع شدن اندیشه

یخ شدن اندیشه 3. بی تار
4. نابودی تأمل در نفس
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زهرا نعمتی

سه شنبه:
کنــم، بچه هــا فرصــت  بحــث بــاال می گیــرد، بایــد جــای خــودم را وســط ایــن بحث هــا بــاز 
ــم و وارد می شــوم. ذهنــم جــای دیگــری اســت،  حــرف زدن نمی دهنــد. فرصــت را می قاپ
کاس هــم بایــد بگــذرد. فلســفه ذهــن  یــخ، ســر موضــوع مقالــه ام؛ امــا  جایــی وســط تار
کًا دوســتش نداشــته باشــم امــا بحث هایــش  موضــوع مــورد عاقــه مــن نیســت. نــه اینکــه 
یــز می شــود خیلــی عاقــه می خواهــد. بیشــتر بحث هــای فلســفه تحلیلــی همیــن  کــه ر
کــه پایــت از بحــث بیــرون بــرود،  کلــی پــاس و پــاس کاری می شــود. یــک ثانیــه  طــور اســت. 

کلــی عقــب  مانــده ای. بــروی ســمت اتفــاق دیشــب خوابــگاه یــا تمــاس بابــا، 
کــه  کــرده ام، ســؤالی هــم پرســیدم  ر نوشــیدن چــای حفــظ  نیم ســاعتی حواســم را بــه زو
جــواب کوتاهــی داشــت. ذهنــم خســته می شــود. بغل دســتی ام دارد با کشــک گوشــه لپش 
ــد  ــه قضیــه بای کنیــم ب ــگاه  کجاســت. فلســفه ذهنــی ن ــد ذهنــش  ر مــی رود. خــدا می دان و

یک هفته مفیدی
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کارشناســی ارشــد اســت. خــوب نمی شناســمش  بپرســم اصــًا ذهــن دارد؟ از بچه هــای 
گــرم می گیریــم. امــا خــوب 

رم یــا از آن  بــه  رد چــای روی لیوانــم خیــره می شــوم، بایــد لیــوان تیره تــری ســر کاس بیــاو
رد. نگیــن انگشــترم بــا  کــه مــژده پارســال از شــمال برایــم ســوغات آو کنــم  چــای ســبزی دم 
رنــگ مانتــو هماهنگــی خوبــی دارد. همــه ایــن فکرهــا و فکرهــای نامربــوط دیگــر ســی ثانیــه 
ــاره  ــه دیگــری را از دســت بدهــم. دوب ــا پاســخ یــک فیلســوف ب ــود ت ــی ب کاف شــد و همیــن 

کاس. ردم داخــل  کــردم و تمرکــزم را آو خــودم را جمــع 
یــم؟  دار آزاد  اراده  مــا  واقعــًا  آیــا  ذهــن.  فلســفه  و  اســت  آزاد  اراده  بحــث  هــم  هنــوز 
و حــاال فاســفه  یــر ســؤال می برنــد  ز را  آزاد  اراده  از دانشــمندان عصب شــناس  خیلــی 
کــه جوابــی بدهنــد و جــواب بــه جــواب و بــاز جــواب بــه  پاهایشــان را می زننــد  دست و

و ... جــواِب جــواب 
کــرد،  زهــا بــه نظــر می رســد رد هــر عمــل و عکس العملــی را می شــود در مغــز پیــدا  ایــن رو
کــه دیــده نیالــوده ام بــه بــد  گــر مغــز پادشــاه اســت، مــن ایــن وســط چــکار می کنــد؟  "منــم  ا

کــه نمی توانــم بــد ببینــم؟ دیــدن؟" یــا مغــزم تصادفــًا طــوری از آب در آمــده 
بــا آنکــه فلســفه ذهــن بحــث محبوبــم  کاس تمــام.  نیــم شــد و  ســاعت دوازده و 
نیســت، امــا خنده هــای هــر از چنــد دقیقــه اســتاد و شــوخ طبعی اش بــا مفاهیــم فلســفی، 
کوچکــی بــا بچه هــا زدیــم، نهــار  گــپ  رد.  زهــای سه شــنبه حــال آدم را جــا مــی آو خــوب رو

و نمــاز و بعــد هــم دفتــر، ســراغ درس چهارشــنبه.
فکر چهارشنبه:

یــا مســابقه می مانــد.  چهارشــنبه ها را دوســت دارم. استرســش برایــم بــه شــهربازی 
کــه  وقتــی اســتاد ســؤالی می پرســد عیــن بچه هــا بــه وجــد می آیــم مــن آن  کســی باشــم 

یــاد می زنــد بــرای دیــده شــدن: کاس اولــی درونــم فر جــواب می دهــد. بچــه 
اجازه؟ من بگم؟

کــه بــا متــن کلنجــار مــی روم. در ظاهــر متــن ســختی نیســت. وقتــی  بــار چندمــی اســت 
کار می لنگــد. مــی روم ســراغ متــن  فیلســوفی را انقــدر ســاده می فهمــم حتمــًا یــک جــای 
انگلیســی. بــه تقلــب اول ترجمــه اش را خوانــده ام. هرچنــد می دانــم فــردا لــو مــی روم امــا 
کثــر اوقــات. متــن اصلــی را جلــوی خــودم  رد، حداقــل ا اســتاد بــه روی خــودش نمــی آو
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کــه  کلمه هایــی  می گــذارم و شــروع بــه خوانــدن می کنــم. خــط بــه خــط پیــش مــی روم، 
شــک داشــته ام را پیــدا می کنــم و معانی شــان را بازنگــری می کنــم. پاراگراف هــا را بررســی 
گرفتــن بــا متــن.  کشــتی  می کنــم، بدفهمی هــا را بــه فهــم بــدل می کنــم و شــروع می کنــم بــه 
ر دوم ســخت می شــود  ر اول مثــل آب خــوردن بــه نظــر می رســد، دو کــه دو همیشــه متنــی 
ر ســوم ســؤال ها مثــل اژدهایــی می شــوند، ســر هــر  ــد. دو ــم پیــش می آی و چنــد ســؤالی برای

ــد پیــدا می شــود. ــا ســؤال جدی کــه قطــع می کنــی ســروکله ســه ت کدامشــان را 
گــر ســه بــاری متــن را بخوانــم خــواب می بینــم، یــا خــواب متــن یــا فیلســوف یــا اســتاد.  ا
ــا هــم نیســت؛ یعنــی راســتش وقتــی فلســفه بخوانــی خیلــی چیزهــا  ی کابــوس نیســت، رؤ
معنــا  یــا  رؤ و  کابــوس  و  بیــدار  خواب و خیلــی  دیگــر  می دهنــد.  دســت  از  را  تمایزشــان 
ــدر همــه را ســر ایــن خــواب و بیــدار و شــک  ــل فلســفه خوانی، پ ــدارد. دکارت همــان اوای ن

رد.  در مــی آو
چهارشنبه

بابونــه می بــرم  تنــد می زنــد.  کــه می شــود قلبــم یک کــم  کاس  بــه ســاعت  نزدیــک 
کامــًا مجــزا تقســیم  کاس و محــو توضیحــات می شــوم. احساســاتم بــه دو بخــش  ســر 
می شــود. عصبانیــت و لــذت. اســتاد به شــدت عصبانــی ام می کنــد وقتــی  ایــن  همــه چیــز 
کداممــان. از فهمیــدن  ــه فکــر هیــچ  ــود، ب ــه فکــرم نرســیده ب کــه ذره ای ب یــد  از متــن می گو
کشــف های مــن از متــن را هــم  گــر یکــی از  حرف هایــش بــه وجــد می آیــم به خصــوص ا
یــد. مطمئنــم تغییــر رنــگ چهــره ام مشــخص اســت. وای بــه  البــه الی حرف هایــش بگو
وقتی کــه یــک ســؤال خــوب هــم بــه ذهنــم برســد، تــا شــب قنــد تــوی دلــم آب می شــود 
ر می کنــم. ســؤال خــوب یعنــی این کــه پایــت را  و بارهــا ســؤال و جــواب را در ذهنــم مــرو
گذاشــته ای. ســؤال خــوب  بــرای لحظاتــی از حیطــه یــک فلســفه خــوان صــرف بیــرون 
کــه از ســر نخوانــدن اســت یــا  یــم، یعنــی ســؤال خــوب. نــه از ایــن الکی هایــی  کــه می گو

خوانــدن ترجمــه به جــای متــن اصلــی.
رم  ــی آو ــم م ــوی ذهن ــل را ت ــر" راس ــو و بمی ــرف "بگ ــد، ح ــرأت می خواه ــوب ج ــوال خ س
ــاد  ــه ی ک ــی  ــا وقت ــی ت ــتر می ترس ــته هایت بیش ــی از ندانس ــه باش ک ــم. زن  ــؤالم را می پرس و س

بگیــری یــک فکــر مســتقلی.
رهــم  رهمی هــای دفتــر. یک ســاعتی دو ــرای دو ــی اســت ب چهارشــنبه ها فرصــت خوب
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ــه  ــش ب ک ــا  ــان را ب ــگار پایم ــی رود. ان ــرون نم ــفه بی ــه فلس ــان از حیط گپ هایم ــینیم.  می نش
ــای فلســفه در میــان اســت. گفتگوهــا پ فلســفه بســته اند. حتــی در آزادتریــن 

از چهارشنبه شب تا شنبه صبح
کاس و متــن همــه حرف هایــی  بــه خوابــگاه می رســم، در خــودم نمی گنجــم تــا از 
نــه. طهــورا  یــا  نیســتم هم اتاقی هایــم مشــتاق شــنیدنش هســتند  کــه مطمئــن  یــم  بگو
گوشــی اســت.  لــه ســرش را تــکان می دهــد امــا مطمئنــم حواســش بــه  خــوب می فهمــد، ال
کــردن و آشــپزی. پنــاه می بــرم  کارهــا، تــر تمیــز  کــه حــرف می زنــم مــی روم ســراغ  ده دقیقــه ای 
بــه کفگیــر و قابلمــه و ســبزیجات و مــرغ کــه فرصتــی پیــش بیایــد بــرای اندیشــیدن. آشــپزی 
کنــم؛ و  ــازه فرصــت می کنــم افــکارم را نوشــخوار درست وحســابی  ــاز می کنــد. ت ذهنــم را ب

گــر فکرهایــم خــوب باشــد همیشــه نتیجــه غــذا هــم خــوب می شــود. ا
اتاق هــای  بــا  بــرای شب نشــینی  زنجبیلــی  بــا چــای  پــای ســیب درســت می کنــم 
کاس  رم، بــاز ذهنــم مــی رود ســر  زمــره دوام مــی آو بغلــی. یک ســاعتی را بــه حرف هــای رو

و مقالــه.
ذهنــم هنــوز اقنــاع نشــده. هم صحبــت خــوب می خواهــم. خوشــحال نیســتم از زدن 
ــد. می ترســند پایشــان را از  رن ــار می آو کمتــر ذهنشــان را فلســفی ب ایــن حــرف امــا دخترهــا 
کرده انــد،  زمــره بیــرون بگذارنــد مبــادا مطابــق عــرف نباشــند، بیشترشــان خــوب حفــظ  رو
هــم  پســرها  البتــه  می گیــرد.  را  یقه شــان  بــاال  مقاطــع  در  نفهمیــدن  هــم  همیــن  بــرای 
خیلی هایشــان از فلســفه خوانی ژســت فلســفی و ســیگار و مخ زنــی را بــه ارث می برنــد نــه 
یــاد دارد. کســانی کــه هیــچ رشــته ای قبــول نشــده اند  بیشــتر. رشــته فلســفه ســیاهی لشــگر ز
یــا دو تــا جملــه از نیچــه و هایدگــر خوانده انــد و حــاال فکــر می کننــد خیلــی حالی شــان 
دارنــد.  افســردگی خفیفــی  تــم  هــم  و عــده ای  کاس می آینــد  بــرای  اســت. بعضی هــا 
کــه دغدغــه فلســفی دارنــد. خــودم هــم  رودی چندتایــی پیــدا می شــود  در جمــع هــر و
ــردم، خوانــدم.  کــه از فلســفه می ب ــرای لذتــی  کارشناســی فلســفه نخوانــدم، ارشــد را هــم ب
کــه دغدغه هــای فلســفی ســراغم  ــازه دو ســالی اســت  دغدغــه موضــوع مهمــی اســت. ت
گرفتــه؛ از همــان وقتی کــه دیــن داشــت مثــل  آمــده و همه چیــز بــوی ســؤال و نقــد بــه خــود 
یخــت، وقتی کــه منطــق  کــه در دســت نگه داشــته شــده از الی انگشــتانم بیــرون می ر آبــی 

خیلــی چیزهــا بــه نظــرم غلــط رســید.
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گــر علــت  کــه این طــور می شــود دیگــر نمی توانــد دنیــا را جــور دیگــری ببینــد. ا ذهــن آدم 
گیــر می دهــد، بــه  کرده انــد. بــه دیگــران  کاری یــا حرفــی را نفهمــد احســاس می کنــد خــرش 

حرف هــا، بــه منطــق آدم هــا.
غــذا حاضــر می شــود. درون مغــزم هنــوز حرف هــا و ایده هــا رژه می رونــد. تلفنــم را 
برمــی دارم و بــه هم کاســی ارشــدم آقــای علــوی زنــگ می زنــم. بحــث را می انــدازم وســط 
و بــا هــم جمــات را تکه پــاره می کنیــم تــا از آن میــان ایده هــا درســت و غلطــش را جــدا 
گفتــن نــدارم. خوشــبختانه بحــث ســر  کــه وســط می آیــد حرفــی بــرای  کانــت  کنیــم. پــای 
ــد  ــان نمی شناســد. از هیــوم خوشــم می آی ــی عقل گرای هیــوم اســت، تجربه گراهــا را به خوب
رشــان مســلم بــوده.  کــه باو یــر خیلــی چیزهــا  کــه جنــاب هیــوم لگــدی می زنــد ز از ایــن 
ــادم می آیــد احوال پرســی  ــازه ی کــه تمــام می شــود بی خداحافظــی قطــع می کنیــم. ت بحــث 

هــم نکردیــم.
شنبه صبح

کالیپتــوس نــم خــورده تــوی هــوا مــوج می زنــد. ســرم را از  بــوی درخت هــای ســرو و ا
یــک را تــا  یس بیــرون می بــرم و چشــم هایم را می بنــدم، صــدای موز کوچــک ســرو پنجــره 

کــرده ام: آخــر بلنــد 
یبای توست. ماه غام رخ ز
کمربسته باالی توست. سرو 

ای حبیبم
یس پیــاده می شــوم، مفیــد بــوی خانــه می دهــد. فواره هــا، صــدای آب را در  از ســرو
 U ــکل ــی و ش ــبز و آب ــی های س کاش ــی،  ــای چین گره ه ــد.  ــاری می کنن ــاط ج ــه حی محوط
کــه انــگار آغوشــش را بازکــرده اســت. محوطــه شــلوغ نیســت چــادرم را  شــکل ســاختمان 
ــی  ــرده ام. بعض ــادت نک ــادر ع ــه چ ــوز ب ــی روم. هن ــوض راه م ــه ح ــم و روی لب ــع می کن جم
گیــر می کنــد و ســکندری می خــورم. بــاالی  یــر پایــم  وقت هــا موقــع بــاال رفتــن از پله هــا ز
کــه غــذای  پله هــا از آشــپزخانه بــوی غــذای خانگــی می آیــد. درســت مثــل صبح هایــی 
کلیــد  ــا یکــی دو نفــری ســمت دفتــر مــی روم.  گاز اســت. بعــد از ســام علیک ب مــادر ســر 
کمــی ذوق  گلدان هــا آب می دهــم،   ایــن ســاعت تنهــا تــوی دفتــرم. بــه 

ً
می انــدازم. معمــوال

می کنــم و برایشــان توضیــح می دهــم چــرا پنج شــنبه و جمعــه آب نخورده انــد. بســاط 
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ــم می کنــم. یشــن و قهــوه را ال چــای و آو
کــه روی میــز چســبانده ام می انــدازم. هــر بــار یــادم  نگاهــی بــه فرمول هــای منطقــی 
رده ام، لبخنــد بــه  کــم آو کــه در اولیــن ارائــه ام چطــور ســر مســلط نبــودن بــه منطــق  میفتــد 

می نشــیند. لبــم 
ــم؛ و  کمــی عطــر زنبــق می زن رم دســتانم را لطیــف می کنــم و  کمــد در مــی آو کرمــم را از 

بعــد غــرق می شــوم.
گــر اهــل فلســفه باشــی وقتــی دانشــجو می شــوی نگــران وقــت خوشــی ات نیســتی.  ا
ــازی  ــر مقنعــه ب ی ــم ز ــا موهای گــم می شــوم. ب بیشــتر وقتــت می شــود لــذت. بیــن جمــات 
کوتاهــی  رم لحظــات  گــر شــانس بیــاو گاهــی بــا خــودم بلندبلنــد حــرف می زنــم و ا می کنــم. 
کــه مــال فیلســوف و شــارح  کشــفی  کوچکــی می رســم. جرقــه ای و نــه چراغــی.  کشــف  بــه 
کله قنــد آب می شــود. ذهنــم  کشــف خــود مــن اســت. تــوی دلــم قنــد نــه  و اســتاد نیســت. 
ــوق  ــا ذوق و ش ــا ب ــد ت ــر از راه برس ــک نف ــم ی ــماری می کن ــرد. لحظه ش ــیرینی می گی ــوی ش ب

کنــم. برایــش تعریــف 
کتــاب می پــرم بیــرون. قبــًا همیشــه اعتــراض داشــت  بــا صــدای تمــاس مامــان از 
ــد. می داننــد اصــًا  کرده ان کــه ســرد جــواب می دهــم مــژده هــم همین طــور، حــاال عــادت 

اینجــا نیســتم. دارم فقــط پرســش ها را طبــق عــادت جــواب می دهــم.
بی آنکه بفهمم صبح، ظهر می شود. شماره مژده را روی صفحه می بینم:

آره
رنگ لباس آجری بهتر از نارنجیه خواهری

برای آستین یه رنگ مایم تر بگیر
کوتاه تریــن حالــت ممکنــش تمــام می کنــم؛ و بــاز غــرق می شــوم بیــن  مکالمــه را در 

ــته ای. ــز پس گ ــار و  ــو و به ــوی به لیم ــا ب ــاب ب کت ــطرهای  س
یکشنبه:

ــاری از دســتم  ــم چنــد ب کتاب های ــودم.  ز مــن نیســت. از صبــح قفــل ب ز اصــًا رو امــرو
افتــاد. حوصلــه هیچ کــس را نــدارم. حتــی بچه هــای دفتــر. چندتایــی پیــام می دهــم و 
رم.  کلمــات ســر درنمــی آو کتــاب بــازی می کنــم. از  رق هــای  یکــی دو تــا تلفــن می زنــم. بــا و

ــم: ی ــراه می گو بی ــم بدو ــوی دل ت
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گفته. مگه مجبوری حرف بزنی. یارو خودش هم نفهمیده تو این صفحات چی 
حواســم را جمــع می کنــم. بــه اطــراف نگاهــی می انــدازم تــا مطمئــن شــوم افــکارم را 

رده ام. تفألــی بــه حافــظ می زنــم: بلنــد بــه زبــان نیــاو
یک تر زمو اینجاست هزار نکته بار
که سر بتراشد قلندری داند نه هر 

مشــهدی  عطــر  بــوی  از  ســرد،  ســیاه  قهــوه  از  کتــاب،  از  مــن،  از  بی حوصلگــی 
می بــارد. همه چیــز  از  می آیــد،  دفتــر  در  کــه  غیرقابل تحملــی 

گــراف اول را بــه پایــان رســانده باشــم. شــب را  صبــح را بــه شــب می رســانم بی آنکــه پارا
گــوش دادن بــه حرف هــای بچه هــای خوابــگاه بــه نصــف شــب می رســانم. بــا 

دوشنبه:
بــا  بــا شــهود ســروکار دارد،  فلســفه اخــاق، خیلــی خــوب همــه را درگیــر می کنــد. 
کــه  ــا پرســش هایی  ــا ب ــم ی گیرکرده ای ــا اطرافیانمــان در آن  ــا خودمــان ی کــه ی موقعیت هایــی 

حداقــل یک بــار، یــک جــای زندگــی از خودمــان پرســیده ایم.
ــا  ــت. بچه ه ــتی اس ــال دس ــبیه فوتب ــتر ش ــاق بیش ــفه اخ کاس فلس ــد.  ــرف می زنن ــه ح هم
ل  مــدام تــوی حــرف هــم می دونــد، حرف هــا را بــه هــم پــاس می دهنــد و بــا هیجــان اســتدال
ل ها آدم حالــش جــا می آیــد. اســتاد بحث هــا را متعــادل و دقیــق  می کننــد. از خوبــی اســتدال
پرحرفی هــای  بــه  حواســش  دارد.  را  می مانــد  جــا  کــه  بحــث  از  گوشــه هایی  هــوای  می کنــد، 
هســت.  مانــده   نصفــه  حرفشــان  کــه  دانشــجوهایی  بــه  همین طــور  و  مغالطه هــا  و  بی مــورد 
همــه تاشــم را می کنــم حقــم را از بحــث بگیــرم. اوضــاع دکتــری خــوب اســت امــا در مقاطــع 
کنــی و بلنــد حرفــت را بزنــی تــا  کــه هســتی بایــد محکم تــر باشــی، ســینه ات را ســپر  پایین تــر دختــر 
کــه حرفــش را  جــدی ات بگیرنــد. دســت و پایــت بلــرزد می شــوی همــان دختــر بی دســت و پایی 
کــه چنیــن چیــزی  کــه بخشــی از فلســفه خواندنــت ســر ایــن بــوده  قــورت می دهــد. یــادت مــی رود 

ــی.  نباش
کشــیده می شــود. بــا هیجــان ادامــه بــازی  کــه تمــام می شــود دنبالــه بحث هــا بــه دفتــر  کاس 
کار باشــد. بحــث ســر اخاقــی  پیــش مــی رود بی آنکــه گل هــا شــمرده شــود یــا برنــده و بازنــده ای در 
کــه فکــر می کننــد زن هــا نبایــد  بــودن اعــدام اســت. حتــی تــوی همیــن مقطــع هــم هســتند کســانی 

کوتاه تــرت می کننــد.  کوتــاه بیایــی  بــه خاطــر احساســی بودنشــان نظــر بدهنــد. 



سال شانزدهم                                                                                        معرفی رشته فلسفه از زبان دانشجویان232

اآلن:
کســی فلســفه می خوانــد فیلســوف اســت و وقتــی  کــه بــود فکــر می کــردم هــر  هفــده ســالم 
کمــی فلســفه خوانــد می توانــد حــرف گنــده ای بزنــد کــه حداقــل یــک عــده را تــکان بدهــد. اآلن کــه 
رم می توانــم تــرم را بــا فهمیــدن زوایــای پنهــان   تــرم اول دکتــری هســتم می دانــم خیلــی شــانس بیــاو
چنــد متــن بــه پایــان برســانم. پرســیدن چنــد تــا ســؤال خــوب و نوشــتن چنــد خــط حــرف جدیــد 

کوچــک در مقاله هــا. در مــورد یکــی دو تــا موضــوع خیلــی 
کم بیاید اما برای من: شاید به نظر شما این ها 

گلستان جهان، ما را بس. گل عذاری ز 



ابوالفضل محمدجعفر یزدی

فلسفه و نقطه های آغاز آن
اندیشــه انســانی همــواره بــه دنبــال تبییــن و توضیــح هســتی بــوده اســت. ارائــه هــر 
تفســیری، از نــگاه انســان و وابســته بــه نحــوه تعامــل و ارتباطــش بــا جهــان اســت. بــه 
کامــل دارد بــه نحــوه ارتبــاط  کــه هســتی چــه حقیقتــی دارد بســتگی  عبــارت دیگــر ایــن 
انســان بــا آن. از ســوی دیگــر هــر نــگاه معرفتــی بــه جهــان، ارتبــاط و تعامــل تــازه ای را بــا آن 

می دهــد: شــکل 
زگاران گذشــته بــه ســبب حیــرت بــه اندیشــیدن فلســفی  ز و چــه در رو آدمیــان چــه امــرو
کــه در برابــر چشمشــان بــود آنــان را بــه حیــرت  ردنــد. نخســت امــور توجیه ناپذیــری  روی آو

افکنــد )ارســطو، 1389: 26(. 
اولیــن ارتبــاط انســان بــا جهــان خــارج، از طریــق موجــودات و پدیده هــای خارجــی 
گام بــه تبییــن ارتبــاط خــود بــا موجــودات و حــوادث  پدیــد آمــد. بنابرایــن انســان در اولیــن 

معرفی رشته تحصیلی
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یــش پرداخــت. او در توضیــح ایــن ارتبــاط، بــه دلیــل ناتوانــی اش در شــناخت  پیرامــون خو
ــا را  ــود، آنه ــه خ ک ــد  ــی ش ــودات و نیروهای ــه موج ــد ب ــا، معتق ــن پدیده ه ــب بی ــط و ِنَس رواب

کــرده بــود. بــرای توجیــه وقایــع خلــق و ایجــاد 
جهــان  از  جدایی ناپذیــر  بخــش  یــی،  جادو نیروهــای  و  افســانه ای  موجــوداِت  ایــن 
ایــن جهــان  بــا هســتی تبییــن می نمودنــد.  را  ارتبــاط و تعامــل وی  کــه نحــوه  او بودنــد 
اســطوره ای جزیــی از جهــان حقیقــی بــود و هســتی بــدون آن معنایــی نداشــت. بنابرایــن 
انســان بــرای تبییــن و توضیــح نحــوه ارتباطــش بــا جهــان و نیــز تبییــن ارتباط جهــان با خود، 
بــه اسطوره ســازی پرداخــت. رخدادهــای طبیعــی و هدایــت آنهــا را بــر عهــده خدایــان نهــاد 

ــر دانســت. یــش مؤث ــر زندگــی خو ــان را ب کیــن خدای و مهــر و 
کوشــش های نخســتین را نیــز شــاید بتــوان در راســتای  بــه هــر حــال ایــن تاش هــا و 
یــک معنــی دوســتدار حکمــت  بــه  نیــز  اندیشــه فلســفی دانســت: »دوســتدار اســطوره 
یــرا اســطوره مجموعــه ای از امــور حیرت انگیــز اســت« ) ارســطو، 1389: 62(.    اســت، ز
یــش را بــه هســتی تغییــر دهــد و بــه طــرق دیگــری  یــج توانســت نــگاه خو امــا انســان به تدر
و  را فعال تــر  یــش  کنــار زد و خو را  کم کــم اســطوره ها  او  برقــرار نمایــد.  ارتبــاط  بــا جهــان 
یــج ســیطره خــود را بــر طبیعــت افزایــش و دامنــه فعالیتــش  قدرتمندتــر از قبــل یافــت. به تدر
کــه در آن  گســترش داد. در نتیجــه ایــن تحــوالت، تفســیری مــادی از هســتی ارائــه شــد  را 
اســطوره ها دیگــر حادثه ســاز نبودنــد، بلکــه حــوادث از دل طبیعــت بیــرون می آمــد و خلــق 
راء، اتفاقــات را هدایــت نمی کــرد، بلکــه خــوِد طبیعــت هــادی  می شــد. دیگــر جهانــی مــاو

وقایــع بــود.
کامــًا مــادی تبییــن  در ایــن هنــگام انســان ارتبــاط و تعامــل خــود را بــا جهــان بــه نحــو 
نمــود و بــه همیــن دلیــل جهانــی کــه بــرای او حاصــل شــد، فقــط حهانــی مادی و محســوس 
بــود. حتــی حقیقــت نهایــی جهــان بــه عناصــر مــادی ماننــد آب، هــوا، آتــش و... فروکاســته 

گردیــد و مبــدأ و منشــأ جهــان هســتی همیــن عناصــر مــادی انگاشــته شــد.
بــه نحــوی خــاص توضیــح  بــا جهــان، هســتی را  گونــه تعامــل انســان  بنابرایــن هــر 
می دهــد و نمایــان می ســازد. از طــرف دیگــر هــر نــوع امــکان و توانایــی  معرفتــی، ســبب 
ــوان  ــد. از ایــن رو می ت ــا جهــان و هســتی برقــرار نمای ــو ب می شــود انســان ارتبــاط و تعاملــی ن

یه میــان ایــن دو تصــور نمــود.  یــک ارتبــاط دوســو
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جستجوی علل نخسین و مبادی:
ــه  ــاز اندیش ــای آغ ــی از نقطه ه ــادی، یک ــتین و مب ــل نخس ــن عل ــت یافت ــاش در جه ت
یــخ فلســفه، حقیقــت هســتی همــواره موضــوع تحقیــق و  فلســفی اســت. از ابتــدای تار
ــر از  ــوده اســت. تــاش فیلســوفان باســتان در جهــت یافتــن علــل نخســین خب پژوهــش ب

یی می دهــد. چنیــن جســتجو
کوشــش آنــان را در جهــت یافتــن  گــزارش خــود از فاســفه یونــان باســتان  ارســطو در 
کــه همــه چیــز از  اصــل و علــت نهایــی پدیده هــا بیــان می کنــد. آنهــا مــاده و اصــل نهایــی را 
یریــن و پنهانــی تغییــرات بودنــد. امــا  آن بــود جســتجو می کردنــد و در پــی یافتــن الیه هــای ز
چــرا فیلســوفان یونــان باســتان بــه دنبــال ماده المــواد بودنــد و چــرا می خواســتند همــه چیــز 

را بــه یــک چیــز برگرداننــد؟
مشــاهده  را  دگرگونــی  و  تغییــر  فیلســوفان  ایــن  داد:  پاســخ  گونــه  ایــن  بتــوان  شــاید 
کــه چگونــه اشــیاء و پدیدهــای طبیعــی رشــد و زوال می یابنــد، امــا  می کردنــد و می دیدنــد 
رت و  ــرو ــرد. مشــاهده صی ــع نمی ک ــان را قان ــرات ذهــن حســتجوگر آن ــًا مشــاهده تغیی صرف
کثــرت از یــک طــرف و همــراه بــودن ایــن دو بــا اندیشــه و تصــوِر ثبــات و وحــدت از طــرف 
دیگــر، آنــان را در مســیر جســتجوی اصــل نهایــی قــرار داد. در واقــع ایــن فاســفه بنابــر 
کثــرت، وحــدت و ثبــات را متوقــع بودنــد. رت و  طبیعــت عقــل انســانی بــه همــراه صیــرو
یــد انســان بــه اقتضــای  کــه می گو کــرد  کانــت اســتناد  در اینجــا می تــوان بــه ســخن 
کلی تریــن و عام تریــن مفاهیــم اســت. او در پــی یافتــن شــرط  یــش بــه دنبــال  عقــل خو
کــه همــه چیــز را شــامل شــود و در برگیــرد.  غیرمشــروط و در جســتجوی آن چیــزی اســت 
گرفــت: »بــه عبــارت  کــه اعتقــاد بــه جوهــر از همیــن هنــگام شــکل  حتــی برخــی معتقدنــد 
رت در جســتجوی امــر ثابــت پایــداری برآمــد و از آنجــا تصــور  دیگــر، آدمــی در مقابــل صیــرو

ــد آمــد« )وال،1370 :27 (. ــه معنــی حقیقــی پدی ــه جوهــر ب راجــع ب
کــه تغییــرات در بســتر آن  بنابرایــن فاســفه یونــان باســتان بــه دنبــال امــری ثابــت بودنــد 
کــه آیــا می تــوان  رد  صــورت پذیــرد. در واقــع مشــاهده دگرگونی هــا ایــن ســؤال را پدیــد مــی آو
در میــان تمــام تغییــرات و ناپایداری هــا بــه اصــل و امــری ثابــت دســت پیــدا نمــود؛ امــری 
کــه پایــدار و منشــاء همــه چیــز باشــد؟ از نظــر ارســطو جســتجوی فاســفه باســتان نیــز 
ــا دو علــت  گــر چــه آنهــا علــل نخســتین را در یــک ی در راســتای رســیدن بــه مبــادی بــود، ا
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فروکاســتند:
کــه تنهــا مبــادی از نــوع مــاده ، مبــادی  کثــر متفلســفان نخســتین بــر ایــن عقیــده بودنــد  ا
کــه همــه موجــودات از آن هســتند و نخســت از آن پدیــد می آینــد  همــه چیزهاینــد. آنچــه را 
)مبــدأ(  اصــل  و  ایشــان عنصــر  گفتــه  بــه  ایــن چیــز  تبــاه می شــوند،  آن  در  ســرانجام  و 

موجــودات اســت )ارســطو، 1377: 12(. 
کــه همــه چیــز از  ازایــن رو فاســفه یونــان باســتان آن چیــزی را جســتجو می کردنــد 
ــه نتایــج متفاوتــی رســیدند.  ــه آن بازگــردد. آنهــا در ایــن جســتجو ب آن باشــد و همــه چیــز ب
کثــر آنــان فقــط یــک نــوع علــت را منشــأ و حقیقــت نهایــی  یــد، ا چنان کــه ارســطو می گو
کــه ایــن علــت را  عالــم دانســتند و آن علــت مــادی )از علــل اربعــه( بــود، امــا برخــی دیگــر 

ــدند. ــل ش ــأ قائ ــز منش ــت نی ــرای حرک ــتند ب ــی ندانس کاف ــا  ــه پدیده  ه ــرای توجی ب
ــه ابزار هــای  ک ــد  گردی ــن  ــه ای ــی جهــان منجــر ب ــاش در جهــت یافتــن حقیقــت نهای ت
گیــرد. در واقــع امکانــات  کنــکاش و بررســی قــرار  شــناختی و معرفتــی انســان نیــز مــورد 
کــه می تواننــد او را بــه حقیقــت نهایــی برســانند و ابــزاری  شــناختی انســان از آن جهــت 
یــج و بــا برجســته شــدن  گردیــد. به تدر کشــف چنیــن حقیقتــی هســتند، مهــم واقــع  بــرای 
نقــش قــوای شــناختی انســان در تبییــن پدیده هــای جهــان هســتی، شــناخت و معرفــت، 
کنــکاش و بررســی واقــع شــد و بحث هایــی پیرامــون امــکان شــناخت،  خــود موضــوع 

گرفــت.  ــار، درســتی و صــدق آن شــکل  ــزان اعتب ــز می قلمــرو و ســیطره اش و نی
کــه وارد مباحــث معرفت شناســی  کســانی دانســت  پارمنیــدس را می تــوان جــزء اولیــن 
کــی انســان پرداخــت و شــناخت را مــورد  شــد. او بــرای اولیــن بــار، بــه ســنجش قــوای ادرا
یابــی قــرار داد. پارمنیــدس معتقــد بــود انســان تنهــا دو راه بــرای شــناخت دارد، او یــا از  ارز
راه حــس می شناســد و یــا از راه عقــل، امــا حــس قابــل اعتمــاد نیســت و شــناخت حســی 
معتبــر نخواهــد بــود، درحالی کــه شــناخت عقلــی شــناختی معتبــر اســت و تنهــا شــناختی 

کــه می تــوان بــر آن تکیــه زد و بــه آن اعتمــاد نمــود.   اســت 
کــه فیلســوفان نختســتین  ــد  هــم هستی شناســی و هــم معرفت شناســی از مباحثی ان
ز نیــز ادامــه یافته انــد. مکاتــب بــزرگ فلســفی همــواره نســبت  بــه آنهــا پرداخته انــد و تــا امــرو
بــه جایــگاه هســتی و معرفــت و بــه تعبیــر دیگــر نســبت بــه جایــگاه ذهــن و عیــن و ارتبــاط 
گردیــده  میــان ایــن دو موضع گیــری نموده انــد و همیــن موضع گیــری ســبب اختــاف آنهــا 
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اســت. جایــگاه هســتی و معرفــت و ارتبــاط میــان ایــن دو، در فلســفه به قــدری مهــم اســت 
کــه شــاید بتــوان ادعــا کــرد بیشــتر مکاتــب مهــم فلســفی، حــول ایــن محــور شــکل گرفته اند.

منبع:
یکــرد تحلیلــی و نقادانــه هــگل نســبت  محمدجعفــر یــزدی، ابوالفضــل )1395( رو
کتاب هــای پدیدارشناســی روح و دانــش  کیــد بــر  کانــت، بــا تأ بــه نظــام معرفــت شناســی 
کارشناســی ارشــد رشــته فلســفه غــرب، اســتاد راهنمــا: حســن مهرنیــا،  منطــق، پایان نامــه 

پردیــس فارابــی.





فلسفه چیست؟

سیده فاطمه  زهرا ُمهری

کــه هــم  پرســش از چیســتی فلســفه، شــاید از دســته ســؤاالت پیچیــده در ایــن عالــم باشــد 
ــای  آن را در  ــام معن ــد تم ــخی نمی توان ــچ پاس ــم هی ــت و ه ــخی داش ــرای آن پاس ــوان ب می ت

بــر بگیــرد. 
گفت، فلسفه.... می توان 

در لغــت از واژة یونانــی  و یــا phílosophía بــه معنــای دوســتدار دانــش/ 
کــه بــه نقــل مشــهور، خــود را اولیــن بــار بــه  یشــه می گیــرد و ســقراط فیلســوفی بــود  دانایــی، ر
کــرد. او خــود را نــه دانشــمند و صاحــب دانــش )کــه معتقــد بــود می دانــد  ایــن نــام معرفــی 
گــر  کــه هیــچ نمی دانــد( بلکــه دوســتدار دانــش و در طلــب آن می دانســت. ایــن تعریــف ا
چــه مــا را تــا حــدودی بــا پیشــینة واژة فلســفه آشــنا می کنــد، امــا تکلیــف مــا را بــا چیســتی 
دانــش فلســفه روشــن نمی کنــد و بــه  همیــن علــت بایــد بــه ســراغ پاســخی روشــن تر رفــت.

گفت، فلسفه... شاید بتوان 
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یخــی مختلــف اســت  ره هــای تار مجموعــه ای از ایده هــای فیلســوفان مختلــف در دو
و در ادامــه بــه بررســی آراء فاســفه مختلــف از ســقراط افاطــون تــا دکارت، هــگل و کانــت 
کــه مــا را بــه وجــه  یــم، امــا بــه نظــر می رســد ایــن ایــده نیــز بیــش از آن  یدگنشــتاین بپرداز و و
گــون فاســفه ســردرگم  اشــتراکی در بــاب مفهــوم فلســفه برســاند، در اختاف هــا و آراء گونا
ــازه وارد  ــفه ت ــه در وادی فلس ک ــود  ــتر می ش ــی بیش ــردرگمی زمان ــی و س گیج ــن  ــد و ای می کن
ــه  ک ــرد  ک ــان  ــن بی ــوان چنی ــفه را می ت ــش فلس ــه دان ــا ب ــن معن ــت نزدیک تری ــیم. در نهای باش

فلســفه...
ــاره  ــو درب گفتگ ــی  ــا نوع ی ــردازد1 و ــردن می پ ک ــر  ــارة فک ــر درب ــه تفک ــه ب ک ــت  ــی اس فعالیت
ــه  ــا ب ــود و ی ــوف می ش ــان معط ــود انس ــه وج ــم آن ب ــش اعظ ــه بخ ک ــت  ــی اس ــؤاالت مهم س
کــردن دربــارة انــواع معینــی از پرســش ها. می  تــوان  عبارتــی دیگــر روشــی اســت بــرای تفکــر 
کــه ذیــل دانــش فلســفه بــه آن هــا پرداختــه می شــود را تحــت چهــار  مجموعــه پرســش هایی 
یســتن و  بــارة چگونــه ز تی در کــرد. حــوزه اول پیرامــون ســؤاال کلــی، دســته بندی  حــوزه 
ــه ماهیــت اصلــی چیز هــا و ایــن  یبایــی اســت )ارزش شناســی(2، حــوزه دوم ب چیســتی ز
ــفه  ــوم فاس ــوزه س ــک(3، در ح ــردازد )متافیزی ــد می پ ــود دارن ــی وج ــه چیز های ــًا چ ــه واقع ک
کــه چــه چیز هایــی بــه عنــوان دانــش و معرفــت  بــه دنبــال بررســی ایــن ســؤال هســتند 
ــه اصــول  ک ــن ســؤال  ــه ای ــد )معرفت شناســی(4 و در آخــر پاســخ دادن ب واقعــی وجــود دارن
کــه نشــان داده شــد،  ل چــه چیز هایــی هســتند)منطق(5. همان طــور  صحیــح اســتدال
 ماهیتــی بنیــادی و انتزاعــی دارنــد 

ً
ســؤاالت فلســفی )برخــاف ســؤاالت علمــی( معمــوال

ــای  ــدارد و از روش ه ــی ن ــز تفکرعقان ــی ج ــه اول روش ــفه در درج ــل، فلس ــن دلی ــه همی و ب
کــه در علــوم  فیزیکــی و تجربــی )آزمایشــگاهی( بی نیــاز اســت، امــا بــا ایــن وجــود تاثیــری 
یاضیــات، ادبیــات، ... داشــته غیرقابــل  مختلــف، ماننــد سیاســت، جامعــه شناســی، ر

یابــی اســت.  ارز

.1 thinking about thinking

.2 Axiology 

.3 Metaphysics

.4 Epistemology

.5 Logic
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کــه در جهــان و خودمــان  کــه آن دســته از مســائلی را  در فلســفه تــاش مــا بــر ایــن اســت 
کــه ایــن  یابیــم و آنچــه  درک نمی کنیــم بــا اصــاح نحــوة تفکرمــان در مــورد آن چیز هــا در
یــخ پابرجــا نگــه داشــته، همیــن نحــوه  دانــش را بــا وجــود تمــام فــراز و فرود هایــش در طــول تار
بــاره حــدود علــم، آن ســوی مشــاهدات و  رود خروجــش بــه مســائل اســت. فلســفه در و
ــن بیــن از ُبعــد انســانی و دغدغه مندی هــای  ــه بحــث می کنــد و در ای ــرای تجرب امــوری ف
در  بیهودگــی  و  بطالــت  بــد،  و  نیــز غافــل نمی شــود؛ چیســتی خــوب  انســان ها  زمــره  رو
انســان  ها در  و وظایــف  تنهایــی، دغدغــة مســئولیت   مــرگ، مســئلة  از  تــرس  یســتن،  ز
ــت  ــکاتی اس ــه از مش ــه و هم ــی،... هم ــی و دیگرخواه ــان، خودخواه ــال تصمیماتش قب
یاتریــن دانــش در  ــا آن هــا درگیــر هســتند و فلســفه صادقانه تریــن و پو ــه ب زان کــه انســان ها رو
ــرس از  ــدون ت ــوان ب ــفه می ت ــه در فلس ک ــا  ــن معن ــه ای ــه ب ــت. صادقان ــا اس ــه آن ه ــن ب پرداخت
ــه  کــرد، پیرامــون پاســخ ها اندیشــید، ب ــه ســؤال  ایدئولوژی هــا و آرمان هــای مقــدس، آزادان
ر از تعصــب، صرفــًا بــه  خطــا رفــت و دوبــاره اندیشــید و همیــن امــر باعــث می شــود تــا بــه دو
دنبــال حقیقــت گام برداشــت و تغییــرات معقــول را بــا آغــوش بــاز پذیــرا بــود. فلســفه عمومًا 
از چنــد راه وارد زندگــی افــراد می شــود. عــده ای بــا رقــم خــوردن اتفاقــی ناامید کننــده یــا 
ک در زندگی شــان پــا در ایــن عرصــه  می گذارنــد، بعضــی دیگــر بــا حیــرت  مصیبتــی دردنــا
کار  کســب و  تی چــون؛ آیــا مــرگ پایــان دنیــا اســت، آیــا دانشــگاه رفتــن،  در برابــر ســؤاال
کــه میلیون هــا  کــردن و بچــه دار شــدن آن هــم در دنیایــی  موفقــی بــه راه انداختــن، ازدواج 
گرســنه هســتند منصفانــه اســت؟ ... فلســفیدن را آغــاز می کننــد. همچنیــن،  نفــر در آن 
رزی می توانــد بــا یــک واقعــة بی اهمیــت شــروع شــود: بــرای مثــال، بــه دوســتمان  فلســفه و
گفتــن  ــا واقعــا دروغ  کــه آی گهــان ذهنمــان درگیــر ایــن مســئله می شــود  ییــم و نا دروغ می گو
ُمــردن و پایــان زندگــی نزدیــک  بــه  بــه ایــن حــد  تــا  یــا این کــه چــرا انســان  بــد اســت؟ و 
ــارات  ــن عب ــگام نوشــتن ای ــرای مــن در همیــن لحظــه، هن ــد ب ــن اتفــاق می توان اســت؟ ای
گهــان  پیــش بیایــد، بــدون این کــه بتوانــم انــدک دخالتــی در آن داشــته باشــم و ایــن فکــر نا
ــی،  ــن لحظات ــد. در چنی ــی وادار می کن ــای زندگ ــاره ارزش و معن ــیدن درب ــه اندیش ــن را ب م
زمــرة خــود را ببینیــم و دربــاره  آن  ــر از جزئیــات زندگــی رو ــا مــا فرات فلســفه باعــث می شــود ت

ــیم.  بیندیش
بــا ایــن اوصــاف می تــوان گفــت فیلســوف نیــز کســی اســت کــه دائمــًا خــود را در معــرض 
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ایــن  برابــر  انســان می بینــد و در  بــاب جهــان و  چیســتی ها و چرایی هــای بنیادینــی در 
ل های لــه و علیــه می پــردازد. ســپس بــا توجــه  موضوعــات فلســفی بــه بررســی اســتدال
کــرده و بــا  ل های ناقــص را مشــخص  یابــی  آن هــا اســتدال ل ها و ارز کیفیــت اســتدال بــه 
یــن، شفاف  ســازی و  ل ها بــاز می کنــد و ایــن رونــِد تدو کار راه را بــرای ســایر اســتدال ایــن 

ل ها را دائمــًا ادامــه می دهــد.  یابــی اســتدال ارز
این روش فاســفه را که با پرســش و پاســخ های ممتد، ســعی در ترســیم، روشن ســازی 
ل های منطقــی دارنــد، دیالکتیــک نامیده انــد. دیالکتیــک فلســفی  یابــی اســتدال و ارز
ــه ایــن  ــوط ب ــه یــک مناظــره اســت، امــا تفاوت هــای بزرگــی در اهــداف مرب بســیار شــبیه ب
زی  ــه پیــرو ــرای مثــال، هــدف از یــک مناظــره، دســت یابی ب دو فعالیــت نهفتــه اســت. ب
کــه ادعــای شــما درســت و مخالــف  بــا اســتفاده از ترغیــب دیگــری بــه ایــن مســئله اســت 
گرفتــن مطلبــی  شــما در اشــتباه اســت. درحالی کــه هــدف یــک دیالکتیــک تحقیــق و یــاد 
بــه چیــز جدیــدی در آن زمینــه اســت.  بــاره موضــوع مــورد بحــث و رســیدن  جدیــد در
برخــاف مناظــره، در دیالکتیــک تندتریــن منتقــد شــما بهتریــن دوســت شماســت و 
ل های جدیــدی را آشــکار می کنــد  ل هایتان، شــواهد و اســتدال یابــی انتقــادی اســتدال ارز
کــه  کــه از دیــد خودتــان مغفــول مانــده بــود. ازایــن رو، در یــک دیالکتیــک فلســفی شــخصی 
کــه بیشــتر از آن خواهیــد آموخــت، صــرف  بــا آن مخالــف هســتید، اغلــب فــردی اســت 
رزی  نظــر از ایــن کــه کــدام یــک از شــما بــه حقیقــت نزدیک تــر هســتید. از ایــن رو در فلســفه و
کنیــم، عاقانــه تــر  یــم بهتــر فکــر  کــه بــا فلســفیدن یــاد بگیر همــواره امیــد آن بــوده و هســت 

کنیــم.  کمــک  کیفیــت تمــام زندگــی خــود  کنیــم و از ایــن طریــق بــه بهبــود  عمــل 



مجتبی احدی

در نظــر بنــده بــرای معرفــی رشــته فلســفه بایــد بــه فلســفه از دو منظر نگریســت: یکی فلســفه 
بــه مثابــه نوعــی جهان بینــی و روش زندگــی و دیگــری بــه مثابــه رشــته ای دانشــگاهی و 

کادمیــک. آ
بــرای  نرم افــزاری می گــردد  و  یســتن می آمــوزد  ز بــه شــما هنــر  فلســفه  نــگاه،  ایــن  در 

انســان.  زندگــی  ســخت افزار 
کــه در ذات بشــر نهفتــه اســت و هنــوز بــا رشــد در  فلســفه بــه پرســش های نهــادی 
جامعــه زنــگار غفلــت نگرفتــه اســت اهمیــت می دهــد و بــه وارســی آنهــا می پــردازد تــا بلکــه 
کــه زائیــده توهــم و تقلیــد اســت از آنهــا بزدایــد و مــا را  غبــار ادعــای وضــوح و روشــن بــودن را 

زمرگــی و ســطحی نگری بــه عمــق حقیقــت راهنمــای باشــد. از مــرز رو
برابــر  کــردن در  تقلیــد. تحیــر  از خــواب  بیــدار شــدن  بــرای  تلنگــری اســت  فلســفه 
یــای بیکرانــی کــه عمــر کوتــاه انســانی بــرای درک آن کوتاه اســت اما فیلســوِف  حقیقــت و در

فلسفه

 به مثابه زندگی
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یــد:  ر و بــرش می گو در جســتجوی حقیقــت در جــواِب جاهــاِن عالم نمــاِی دو
هم به قدر تشنگی باید چشید. کشید  گر نتوان  یا را ا آب در

کــه هیــچ نمی دانــم" ســقراط پیامبــر فیلســوفان،  کــه "می دانــم  و رفتــه رفتــه در می یابــد 
کــه الماســی دارد قیمــت  در مقابــل دنیــا دنیــا فهم هــای دیگــران چونــان صدفــی اســت 

ــل عرضــه خروارهــا پســته های تهــی مغــز ادعاهــای دیگــران. ناشــدنی در مقاب
کجــا مــی روم؟ در ایــن دنیایــی  کجــا آمــده ام؟ بــه  کیســتم؟ از  کــه مــن  ایــن پرســش 
زمرگــی برمی خیزنــد و بــه دنبــال صدهــا  کســالت و رخــوت و رو ز صبــح بــا  کــه همــه هــر رو
دغدغــه مالــی و اخبــار فضــای مجــازی و عشــق بچگانــه و ... می دونــد، فلســفه مــا را بــه 

ــتابان؟ " ــن ش ــا چنی کج ــه  ــن ب ک ــر  ــد "صب ــا می پرس ــد و از م ــر می گردان ــان ب خودم
کــه بایســت و بــا ایــن  پــس ابتــدا فلســفه افســار مــا را می گیــرد و بــر مــا نهیــب می زنــد 
گــم  کرده هــا، راه را نیــز  گــم  کــه ایــن مقصــود  ــا پیــدا مقصــود همــراه نشــو ...  هــم قطــاراِن ن

کرده انــد.
کدامیــن ســو رهســپاری؟ بــرای  کدامیــن ســو آمــده ای؟ بــه  در خــود بیندیــش ببیــن از 
همــان مقصــد کــه برگزیــده ای چــرا راهــی بدین ســان ناهمــوار و طوالنــی در پیــش گرفته ای؟ 

ایستادم ...
تو بگو من :

کجا می روم آخر ننمایی وطنم به  کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟    از 
گمــان می بــری احــدی از ایــن  یی می برنــد؟  گمــان می بــری هم قطارانــت راه بــه ســو آیــا 
کــه پیــش از تــو بــر ایــن قطــار ســوار بودنــد بــه مقصــد رســیدند؟ آیــا اصــًا مقصــدی در  قــوم 

کار هســت؟ 
کنی از قطار پیاده شوی فلسفه از تو می خواهد اندکی درنگ 

کن ... قطار را به حال خود رها 
کــه  کــن  گاهانــه انتخــاب  کــن ســپس مســیر را آ در مبــدأ و مقصــد خــودت خــوب تأمــل 
کــه هــدف اســت  کار نیســت و تنهــا خــوِد مســیر اســت  کــردی مقصــدی در  گــر فهــم  حتــی ا
یــرا تــو را در عطــش رســیدن بــه مقصــِد واهــی  آنــگاه ســوار بــر قطــار شــدن لذتــی دیگــر دارد؛ ز

یبایی هــای مســیر را از تــو نمی ربایــد. نمی ســوزاند و لــذت ز
کــه ایــن قطــار بــر بی راهــه مــی رود، خــود  گــر پــی بــردی مقصــود جــای دیگــری اســت  امــا ا
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کــه از آن ســوی دیگــر اســت؛ ولــی همــراه بــا لذتــی اســت  را آمــاده ســختی صراطــی می کنــی 
گاه بــا خــود زمزمــه می کنــی:  کــه در خلــوت و تنهایــی مســیر 

 "أین ابناء الملوک من هذه الذة" 
یابند این لذت را؟  کجایند آقازاده ها و ژن های خوب تا در

ــه نیســت،  ــو شــبیه درد هــای مــردم زمان ــو شــود، دیگــر درد هــای ت ــر فلســفه زندگــی ت گ ا
بلکــه درد مــردم زمانــه می شــود.

فلسفه راهنماست به سوی خودت و از آنجا به سوی حقیقت و سعادت.
فلسفه به مثابه رشته تحصیلی

ــد  کنیــم ابتــدا بای ــه عنــوان یــک رشــته دانشــگاهی نظــر  ــه فلســفه ب گــر بخواهیــم ب امــا ا
گفــت: 

ید؟  این رشته درباره چه چیز سخن می گو
چه مواد درسی در آن آموزش داده می شود؟ 

چه توانایی هایی الزم دارد؟ 
کرد؟  چه مسیر تحصیلی را تا فراغت از تحصیل باید طی 

بعد از فراغت از تحصیل چه چیز به من ارزانی داشته؟ 
و در آخر چه آینده شغلی برای آن متصور است؟ 

ید؟  فلسفه درباره چه چیز سخن می گو
فلســفه قدمتــی دارد بــه انــدازه زندگــی بشــر. بشــر از ابتــدای خلقــت و مواجهــه بــا هســتی 
ــول  ــیاری در ط ــش های بس کوش ــده.  ــا برآم ــه آنه ــن ب گفت ــخ  ــی پاس ــته و در پ تی داش ــؤاال س
ــه  ــوع بشــر را ب کــه زندگــی ن گرفتــه  ــاب ایــن پرســش ها و پاســخ های آنهــا شــکل  ــخ درب ی تار

کنــون هســتیم رســانده اســت. کــه ا اینجــا 
کــرده  گــون می یافتــه ســپس دیگرانــی آن را نقــد  گونا در ایــن مســیر ســؤاالت، پاســخ های 
ــدی عرضــه داشــته اند و همیــن  ــد و پیشــنهادات جدی اشــکاالت آن را تصحیــح نموده ان

طــور ایــن مســیر ادامــه یافتــه تــا زماننــا هــذا.
ســؤاالت و پاســخ های داده شــده بــه آنهــا، گوشــه ای از حقایــق عالــم را بــرای مــا کشــف 
کــرده و ســؤاالت جدیــدی نیــز از زوایــای دیگــر زندگــی و هســتی را پیــش روی آینــدگان قــرار 
کــردن زوایــای  داده. و آینــدگان نیــز بــا نقــد و ایجــاد ســؤاالت جدیــد ســعی خــود را در روشــن 
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پنهــان زندگــی و هســتی مبــذول داشــته اند.
گاهــی  کــه در نهــاد مــا نیــز هســت - بــه عرصــه آ مــا در رشــته فلســفه ایــن ســؤاالت را - 
یــم تــا در ایــن  گفتــه شــده و نقــد آنهــا را در مطالعــه می گیر یــم، پاســخ های  ر ذهــن می آو

ــم. ی کــه خــود اندیشــیدن را بیاموز ــا جایــی  مســیر افــکار و اندیشــه ها را بشناســیم ت
گــر مــن از دنیــا  کجــا مطمئــن هســتم ا ج از ذهــن مــن وجــود دارد؟ از  آیــا جهانــی خــار

بــروم دنیایی وجــود دارد؟ 
گــر خــارج از ذهــن مــن چیــزی وجــود داشــته باشــد آیــا مــن می توانــم آن را آن گونــه  حــال ا
گذاشــته ام  کــه در لیــوان  گاهــی چوبــی  کــه بیــرون از ذهــن مــن هســت بشناســم؟ چــرا 

ــرون چــوب ســالم اســت؟  ــا بعــد می بینــم در بی شکســته در ذهــن مــن هســت ام
آیا من فقط جسم هستم یا روح نیز وجود دارد؟ 

آیا من مجبورم یا مختار؟ 
آیا بعد از مرگ زنده خواهم شد؟ 

آیا خدایی وجود دارد؟ 
کار بــد اســت و فــان  کــه فــان  زمــره مــدام بــا دیگــران اختــاف نظــر دارم  در زندگــی رو
کار خــوب. امــا به راســتی خــوب و بــد چیســت؟ آیــا خــوب و بــد برای همه یکســان اســت؟ 

گــر خــوب و بــد را فهمیــدم از کجــا بدانــم فــان عمــل مــن خــوب اســت یــا بــد؟  حــاال ا
کــه  کاری  کنــم؟ چــرا مــن نبایــد آزاد باشــم هــر  چــرا مــن بایــد قوانیــن جامعــه را رعایــت 

دلــم خواســت انجــام دهــم؟ 
یــاد مــن یــا ایــن خشــم و نفــرت مــن  عشــق چیســت؟ دلیــل ایــن دوســت داشــتن ز

؟  چیســت
ســعادت و خوشــبختی در چیســت؟ در ثــروت، در شــهوت، در شــهرت، در قــدرت، 

یــت در معرفــت، در معنو
گــر تمــام خوشــبختی در ثــروت اســت چــرا برخــی ثروتمنــدان خودکشــی می کننــد؟  ا
کثــر شــهوت رانان، اینــان از خودشــان بیزارنــد؟  گــر در شــهوت اســت چــرا بــه اعتــراف ا ا
گــر در  کــه شــناخته نشــوند؟ ا کاری می کننــد  کثــر مشــاهیر  گــر در شــهرت اســت چــرا ا ا
گــر  قــدرت اســت چــرا برخــی از صاحبــان قــدرت، عطــای آن را بــه لقایــش می بخشــند؟ ا
ــراز نارضایتــی  در معرفــت اســت، چــرا بســیاری از اهــل علــم و معرفــت از زندگــی خــود اب
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ــی  ــه بهــای لذت ــی در آخریــن ســال های عمــر ب یــت اســت چــرا عارفان گــر در معنو ــد؟ ا دارن
دیگــر همــه آن را می فروشــند؟ ..... 

و صدهــا ســؤال مهــم دیگــر کــه ســبک زندگــی مــا و خوشــبختی و بدبختــی مــا معطــوف 
کــه بــه ایــن ســؤاالت می دهیــم؟  بــه پاســخی اســت 

کــه بــه ایــن ســؤاالت داده شــده را می خوانیــم  ر پاســخی  مــا در رشــته فلســفه بــه مــرو
گــر ایــن مســیر را  یــم و ا ل را یــاد می گیر و در البــه الی آنهــا ســبک و شــیوه تفکــر و اســتدال
یــم خودمــان صاحب نظــر در ایــن مســائل خواهیــم  بــا موفقیــت و تــاش پشــت ســر بگذار

شــد.
مسیر تحصیلی و مواد درسی آن: 

آغــاز  کارشناســی  مقطــع  از  دانشــگاهی  رشــته های  ســایر  هماننــد  فلســفه  رشــته 
گرایش هــای مختلــف و در آخــر نیــز دکتــرا. کارشناســی ارشــد بــا  ره  می شــود ســپس دو
کــه برخــی دروس عمومــی  گذرانــده شــود.  کارشناســی 134 واحــد بایــد اخــذ و  ره  در دو
بــوده، چندیــن واحــد دروس پایــه در بــاب روان شناســی و جامعه شناســی و ســایر علــوم 
ــای  ــد واحد ه ــپس می مان ــود و س ــده می ش گذران ــنایی -  ــد آش ــفه - در ح ــه فلس ــوط ب مرب

کــه بیشــترین ســهم را در ایــن 134 واحــد دارنــد. تخصصــی 
گذرانــده می شــود در قالــب ســرفصل های اصلــی  کــه  عنــوان واحدهــای تخصصــی 

گنجانــده می شــود:  یــر  ز
منطق

متون عربی
متون انگلیسی
فلسفه اسامی

فلسفه غرب
منطق: 

یــم چگونــه ذهــن خــود  یم و می آموز در منطــق مــا بــا نحــوه تفکــِر صحیــح آشــنا می شــو
الت خــود و دیگــران راشناســایی و  کاری در اســتدال یــم و چگونــه خطــا را از انحــراف بازدار

اصــاح نماییــم.
یم. کاسیک و منطق جدید آشنا می شو کارشناسی با دو منطق  ره  در دو
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متون عربی و متون انگلیسی: 
کارشناســی در حــد نیــاز بــرای ترجمــه متن هــای فیلســوفان بــزرگ، نیازمنــد  ره  در دو
کثر قریب به اتفاق آثار فلســفی اســامی  یــرا ا آشــنایی بــا زبــان عربــی و انگلیســی هســتیم. ز
بــه زبــان عربــی بــوده و از ســوی دیگــر زبــان انگلیســی نیــز بــه عنــوان زبــان بین المللــی و 
کادمیــک پذیرفتــه شــده و مــا بــرای بهره منــدی از آثــار فلســفی مغــرب زمیــن نیازمنــد زبــان  آ

انگلیســی هســتیم.
گنجانــده  کارشناســی  ره  بــه همیــن منظــور چندیــن واحــد عربــی و انگلیســی در دو

شــده
فلسفه اسالمی: 

کارشناســی فلســفه، واحدهــای درســی بــرای آشــنایی مقدماتــی بــا ســه مکتــب  در 
مهــم فلســفی اســامی یعنــی مکتــب مشــاء و فلســفه اشــراق و حکمــت متعالیــه در نظــر 
گرفتــه شــده اســت.عاوه بــر ایــن درس هــای عرفــان نظــری و کام را نیــز می تــوان مربــوط بــه 
ــده اند. ــف ش ره تعری ــن دو ــی در ای ــورت تک درس های ــه به ص ک ــت  ــامی دانس ــفه اس فلس

فلسفه غرب: 
ره کارشناســی را می تــوان در قالــب فلســفه غــرب قــرار داد.  بیشــتر واحد هــای درســی دو
کــه از یونــان  یــخ فلســفه غــرب  یخــی هــر تــرم بــا قســمتی از تار در اینجــا دانشــجو از منظــر تار
ران معاصــر ادامــه می یابــد، آشــنا می گــردد. فلســفه علــم و متافیزیــک  باســتان آغــاز و تــا دو

نیــز بیشــتر ناظــر بــه فلســفه غــرب اســت.
کارشناسی:  بعد از پایان دوره 

ادامــه  بــرای  ر  شــناو گرایــش  یــک  و  اصلــی  گرایــش   6 ارشــد  کارشناســی  آزمــون  در 
دارد. وجــود  تحصیــل 

یخ فلسفه غرب می پردازد. فلسفه غرب: به صورت عمیق تر به تار
گرایــش عــاوه  فلســفه - منطــق: بــه صــورت تخصصی تــر بــه منطــق می پــردازد.در ایــن 
ــز  ــر نی ــی دیگ ــای منطق ــا نظام ه ــد ب ــیک و جدی کاس ــق  ــم منط ــه فه ــیدن ب ــق بخش ــر عم ب

آشــنا خواهیــد شــد.
خــاص  حــوزه  هــر  در  مختلــف  فیلســوفان  نظــرات  بررســی  بــه  تطبیقــی:  فلســفه 
می پــردازد. مثــًا در حــوزه معرفت شناســی، متافیزیــک، انسان شناســی، اخــاق و ... 
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در  فیلســوفان مســلمان  نظــرات  بــاب مقایســه  در  گرایــش  ایــن  نامه هــای  پایــان  بیشــتر 
می شــود. نگاشــته  غربــی  فیلســوفان  بــا  خــاص  مســأله ای 

کــه در فهــم آموزه هــای دینــی از  گرایــش دانشــجو، منطقــی  ــن  ــن: در ای منطــق فهــم دی
کنــون تنهــا  دل منابــع اربعــه )کتــاب، ســنت، عقــل، اجمــاع( وجــود دارد را در می یابــد. تــا 

دانشــگاه اصفهــان ایــن رشــته را پذیــرش داشــته اســت.
کارشناســی بــا 4 واحــدی  ره  فلســفه اخــاق: آشــنایی مقدماتــی بــا ایــن رشــته در دو
گرایــش  ره ارشــد دو  گرفتــه شــده )2 درس 2 واحــدی( حاصــل می گــردد. در دو کــه در نظــر 
کــه ایــن مباحــث را بــه طــور جدی تــر و  اخــاق اســامی و فلســفه اخــاق وجــود دارد 

می نمایــد. پیگیــری  عمیق تــر 
یــادی بــا کام قدیــم و جدیــد دارد. در ایــن گرایش  فلســفه دیــن: فلســفه دیــن شــباهت ز
بــا مباحــث دین پژوهــی جدیــد از جملــه زبــان دیــن و معرفت شناســی دیــن و ... آشــنایی 

حاصــل می شــود.
ر  ــه صــورت شــناو کــه ب گرایش هــای پرطرفــدار ارشــد اســت  ر(: از  فلســفه علــم )شــناو
یان ســایر رشــته ها عــاوه بــر انتخــاب اصلــی خــود می تواننــد بــا پرداخــت هزینــه  دانشــجو
کــه در ایــن  نــام نماینــد. از جملــه دانشــگاه هایی  گرایــش نیــز ثبــت  نــام در ایــن  ثبــت 
یان  کــه دو تــن از دانشــجو گرایــش پذیــرش دانشــجو دارد دانشــگاه صنعتــی شــریف اســت. 

گرایــش و ایــن دانشــگاه پذیــرش شــدند. دانشــگاه مفیــد در آزمــون ســال 98 در ایــن 
مواد آزمونی ارشد: 

گرایش هــای مختلــف  مــواد آزمــون در چنــد ســرفصل و بــا ضریب هــای متفــاوت بــرای 
تعریــف شــده اســت: 

زبان عربی
زبان انگلیسی

فلسفه اسامی
گرایش فلسفه غرب دارد. ترین ضریب را برای  فلسفه غرب: باال

فلسفه عمومی
صفــر  آن  ضریــب  گرایش هــا  ســایر  در  و  بــوده  منطــق  گرایــش  بــرای  تنهــا  یاضــی:  ر

. شــد می با
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دوره دکتری فلسفه: 
گرایش هــای  ره دکتــری بــا توجــه بــه وجــود مؤسســات و دانشــگاه های مختلــف  دو
: فلســفه دیــن، اخــاق، هنــر، فلســفه  بــرای نمونــه  بــرای پذیــرش وجــود دارد.  یــادی  ز

فیزیــک، فلســفه علــوم اجتماعــی و ...
توانایی های مورد نیاز برای موفقیت در فلسفه: 

کــه هــر ســه  ــرای فلســفه هماننــد هــر رشــته دیگــری ســه عامــل موفقیــت وجــود دارد  ب
کمرنگ تــر می کنــد:  کمبــود داشــته باشــد موفقیــت در فلســفه را  کــدام  بایــد باشــد و هــر 

عالقه
استعداد

پشتکار و تالش
پیش نیــاز  مهم تریــن  آن  بــا  بــودن  درگیــر  و  فلســفی  مهــم  مســائل  بــه  داشــتن  عاقــه 
ــه شــدت دوســتدار  ــد ب ــر ایــن عاقــه، شــما بای موفقیــت در رشــته فلســفه اســت. عــاوه ب
کتــاب باشــید و بــا کتــاب خوانــدن و مطالعــه انــس جــدی داشــته باشــید.به نظــر نمی رســد 

ــه موفقیــت در فلســفه باشــد. ــی ب کــم، امیــد چندان ــا مطالعــه  ب
کافی است؟ خیر گر این عالیق بود  آیا ا

بایــد شــما توانایی هایــی نیــز داشــته باشــید. مهم تریــن توانایــی، توانایــی تفکــر انتزاعــی 
ر از تعصــب  ــا مســائل بــه دو لی اســت. همچنیــن بتوانیــد در برخــورد ب و ذهنــی و اســتدال
و احساســات تامــل و ســپس تصمیم گیــری نماییــد. هرچنــد خــود رشــته فلســفه تفکــر 
انتقــادی و منطــق را بــه شــما می آمــوزد امــا بایــد اســتعدادی نیــز در دانشــجو موجــود باشــد 

ــر نمایــد. ز توانمندت ز بــه رو ــا رشــته فلســفه و آمــوزش، آن را رو ت
کافی است؟ خیر آیا صرف آن عالقه و استعداد 

گــر آن عاقــه و اســتعداد بــا تــاش و پشــتکار همــراه نشــود راه بــه جایــی نخواهــد بــرد.  ا
کمــک می کنــد یــک  کــه  ممارســت در مطالعــه و تفکــر و همه جانبه نگــری عواملــی اســت 

دانشــجو در رشــته فلســفه بدرخشــد.
بعد از فراغت از تحصیل من چه دارم؟ 

ره هــای تحصیلــی  گــر در ایــن رشــته تــاش نمــوده و نهایــت بهــره را از دو دانشــجو ا
ببــرد؛ در طــول مســیر رفته رفتــه خــود بــه چشــم تغییراتــی در ســبک زندگــی خــود می بینــد. 
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کــه در تمــام شــئون زندگــی او می توانــد  توانایی هــا و مهارت هایــی را در وجــود خــود می یابــد 
اثرگــذار باشــد حتــی در شــئون مالــی و اقتصــادی.

کنــد و  ــه تفکــر را تمریــن  گــر اینگون لی را می آمــوزد و ا تفکــر فلســفی، منطقــی و اســتدال
گــردد آنــگاه در برخــورد بــا هــر مســأله در هــر عرصــه زندگــی  تبدیــل بــه ملکــه ای در وجــود او 

ــد و درســت ترین تصمیمــات را بگیــرد. ــی نمای یاب ــد همــه جانبــه مســأله را ارز می توان
گــر بعــد از فارغ التحصیــل شــدن تنهــا یــک مهــارت را  هــر دانشــجو در هــر رشــته ای ا
ــر از  ــر و ارزنده ت ــی مفیدت کفایــت می کنــد. حــال چــه مهارت گرفتــه باشــد  ــرا  خیلــی خــوب ف

مهــارت اندیشــیدن و تفکــر عمیــق، انتقــادی و همه جانبه نگــر.
تفکــر فلســفی بــه شــما می آمــوزد در برخــورد بــا هــر مســأله ای آن را هــم در جزئیــات و 
کنیــد و جایــگاه آن  یزتریــن نــکات دقیــق ببینیــد و هــم در عیــن حــال آن را از بــاال نظــاره  ر
کلیتــش را نیــز در نظــر داشــته باشــید. ایــن مهــارت، توانایــی بی نظیــری اســت  مســأله در 

کــه بهتریــن ســرمایه پــس از فارغ التحصیلــی اســت.
فرصت شغلی: 

ــا بــازده مــادی و مالــی  کــه ارزش هــر چیــزی ب یســت می کنیــم  کــه در دنیایــی ز از آنجــا 
مســتقیم آن ســنجیده می شــود در پایــان اشــاره ای بــه برخــی مشــاغلی کــه بــا مــدرک فلســفه 

می تــوان بــه آنهــا پرداخــت داشــته باشــیم: 
یــس  یــس اســت. از دارنــدگان مــدرک فلســفه بــرای تدر یکــی از مهم تریــن شــغل ها، تدر
یــژه مؤسســات بهــره بــرده می شــود. بســته بــه توانایی هــا و  در دانشــگاه ها، مــدارس و به و
یــژه  کــردن برخــی مهارت هــای دیگــر به و کــه دانشــجو داشــته باشــد و ضمیمــه  ســواد علمــی 
زبــان انگلیســی )یــا زبان هــای فلســفی دیگــر هماننــد: آلمانــی، فرانســوی( موفقیــت در 

کار بیشــتر خواهــد بــود. ایــن 
کتــاب و مقالــه اســت. در چنــد دهــه اخیــر  شــغل پردرآمــد دیگــر، تألیــف و ترجمــه 
کتــب و مقــاالت فلســفی رو بــه افزایــش بــوده اســت. از ایــن رو بــازار تألیــف و بــه  اقبــال بــه 
کارشناســی  یان  کــه برخــی دانشــجو کتــب فلســفی نیــز پــر رونــق بــوده تــا جایــی  یــژه ترجمــه  و
کتــب مهــم فلســفی زده  و ارشــد و بــا ســطح ســواد زبانــی و فلســفی نــازل دســت بــه ترجمــه 
ــازار  ــه ب ــن ترجمه هــا را چــاپ و روان ــا قرارداد هــای خــوب، ای و انتشــارات شــناخته شــده ب

کرده انــد.
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یاداشــت  بــرای  یســنده فلســفی  نو بــه  فراوانــی  ایــن ســایت ها و مجــات  بــر  عــاوه 
نیازمندنــد. نوشــتن 

گفتار هــا نیــز بــرای برخــی فارغ التحصیــاِن بــا  کارگاه هــا و درس  برگــزاری همایش هــا و 
ســواد فلســفه، درآمــدزا بــوده اســت.

یان فلســفه از فکــر عمیقــی بهره منــد می شــوند در هــر  کــه دانشــجو و در پایــان: از آنجــا 
مشــاغل دیگــری نیــز وارد شــوند بــه زودی بــه نخبــگان آن حــوزه بــدل می شــوند و می تواننــد 

کننــد. خلــق ثــروت 
گل سرخ کار ما نیست شناسایی راز 

گل نیلوفر و قرن که میان  کار ما این است 
یم پی آواز حقیقت بدو



مصطفی بسمل1

قــادر  داشــتند  کــه  دانشــی  به وســیله ی  ر  دو بســیار  قرن هــای  در  خردمنــد  انســان های 
ر بــا مطــرح ســاختن  بودنــد بــه بقــا و تکثیــر نســل خــود در طبیعــت ادامــه دهنــد. آنهــا بــه مــرو
کشــف و ابــداع می کردنــد. اولیــن پرســش ها  پرســش های تــازه، علــوم و فنــون جدیــدی را 
کــردن نیازهــای زندگانــی بــود: چگونــه از آســیب های طبیعــی می تــوان  رده  ــرآو بــه دنبــال ب
ــه در زمســتان غــذا ذخیــره می کننــد؟  کــرد؟ چگون ــوان شــکار  ــه می ت ــود؟ چگون در امــان ب
می شــود؟  ســاخته  آتــش  چگونــه  کــرد؟  بنــا  مســتحکم  ســرپناه  یــک  می تــوان  چگونــه 

ــد؟ ــدا  می کن ــش پی ــوالت افزای ــد محص ــه تولی چگون
یــش توانســت اوضــاع خــود  کان خو ز بشــر بــه برکــت نیــا او پرســید و پرســید تــا اینکــه امــرو
ــذارد و در  ــاه بگ ــره م ک ــر روی  ــا ب ــد، پ کن ــا  ــمان خراش بن ــد، آس ــامان ده ــه اش را س و جامع
کنــد. مــا همــه ی ایــن پیشــرفت را  کمتــر از چنــد ســاعت از قــاره ای بــه قــاره ی دیگــر ســفر 

1. دانشجوی فلسفه دانشگاه مفید

آشنایی با رشته فلسفه
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ــه همیــن چگونگی هــای  زه علــوم در دانشــگاه ها ب یــش هســتیم. امــرو کان خو مدیــون نیــا
به دســت  بــرای  فقــط  پرســش ها  ایــن  جنــس  امــا  می دهــد  پاســخ  بشــر  کنجکاوانــه ی 
کــه ســرپناهی ســاخت، شــکم خــود را ســیر  ردن نیازهــای آدمــی نبــود. انســان آنــگاه  آو
کمتــر شــدن  کافــی یافــت، بــا  یــش رضایــت  کــرد، تشــکیل خانــواده داد و از تفریحــات خو
کــرد. اندیشــه ی او از مــرز  مشــغولیت هایش فرصــت فراخــی بــرای اندیشــیدن نیــز پیــدا 
برخــی  گســترش دهــد.  بی کــران  تــا  را  گاهــی خــود  آ و خواســت  رفــت  فراتــر  نیازهایــش 
یاضیــات و هندســه تنهــا بــرای اندازه گیــری اراضــی و زمین هــای  یــان در قدیــم از ر مصر
یاضیــات  کاهنــان چــون فراغــت بیشــتری داشــتند بــه ر رزی اســتفاده می کردنــد امــا  کشــاو
عاقــه ی خاصــی نشــان دادنــد آنهــا نــه خواهــان ثــروت بودنــد و نــه خواهــان اراضــی بیشــتر، 
کــه  یخــی اســت  کــرده بــود. درســت در همیــن نقطــه ی تار یبایــی اعــداد سحرشــان  بلکــه ز
فلســفه متولــد می شــود. مردانــی چــون تالــس، مشــتاقانه خواهــان پــی  بــردن بــه کنــه هســتی 
گاهــی از آغــاز و شــالوده ی هســتی هــر انســانی را حیــرت زده  یــرا پرســش و آ و جهــان بودنــد ز
کار فلســفه بــا حیــرت آغــاز شــد و انســان هایی را به دنبــال خــود  می کنــد و ایــن چنیــن بــود 

گاهــی دوســت می داشــتند. ــرای خــود آ گاهــی را فقــط ب کــه آ کشــاند 
کنیــد  یــا فکــر  بــه نظــر برســد  بــه غایــت دشــوار  نــگاه اول فلســفه دانشــی  شــاید در 
کــه بــا یکســری پرســش های پــوچ و بی معنــی ســر خــود  فیلســوفان انســان های بیکاری انــد 
یــرا درون ذهــن هــر انســان  یــم ســخت در اشــتباه هســتید ز گــرم می کننــد. امــا بایــد بگو را 
کمــی عجیــب باشــد امــا  عاقلــی سرشــار از نظریه هــای فلســفی اســت. ایــن حــرف شــاید 
ــک  ــد ی ی ــا خر ــه ی ســاده ی ــان، حتــی خــوردن یــک صبحان زمره ت ــار رو تمــام ســخنان و رفت
کوتــاه بــا دوســت تان حــاوی نظریه هــای  بســته ی آدامــس تــا یــک ســام و خداحافظــی 

کنیــد:  یــر توجــه  ــه مثــال ز فلســفی اســت. ب
کیــک  عاطفــه همســر ســعید می خواهــد بــه مناســب پنجمیــن ســالگرد ازدواجــش 
کیــک شــکاتی خوشــمزه مــواد الزم ماننــد  کنــد. او بــرای تهیــه ی یــک  شــکاتی درســت 
کائــو، آرد، تخــم مــرغ، شــکر و... را تهیــه دیــده اســت. او درحالی کــه  کا شــکات، پــودر 
کیــک را آمــاده کــرده و درون اجــاق فــر می گــذارد بــه ایــن فکــر می کنــد چقــدر زن خوشــبختی 
یــرا ســعید مــردی عاشــق،  کــرده اســت، ز کــه خداونــد چنیــن مــرد خوبــی نصیــب او  اســت 

متعهــد، با مســئولیت، شــجاع و صبــور اســت. 
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ــدارد.  ــفی را ن ــای فلس ــنیدن حرف ه ــه ی ش ــت و حوصل ــه دار اس ــک زن خان ــه ی عاطف
کتاب هــای  ــه و  ــاره اش مقال ــرن درب ــن ق کــه فیلســوفان در طــول چندی ــی دارد  رهای ــا باو ام

نوشــتند. بی شــماری 
یــرا از پیــش  کیــک شــکاتی هیــچ گاه بــدون مــواد الزم درســت نمی شــود. ز او می دانــد 
کنــد بایــد علــت آن )مــواد  گــر بخواهــد تحقــق پیــدا  کیــک( ا می دانــد هــر معلولــی )ماننــد 
کار برگــردد  الزم و ترکیــب مناســب( حتمــًا محقــق شــود. او منتظــر ســعید اســت تــا از ســر 
کــه "خــواب نیســت و توهــم نمــی زد بلکــه در حقیقــت  ر دارد  ــاو ــرا ب ی کنــد ز پرایزش  و ســو
کــه شــوهر اوســت و نامــش ســعید اســت". او می دانــد "خوشــبختی  فــردی وجــود دارد 
کــه فضایــل  کســی اســت  ر دارد  "انســان خــوب  بــاو یافتنــی اســت" همچنیــن  دســت 
اخاقــی ماننــد تعهــد، صبــر و ... را در خــود داشــته باشــد". او عمیقــًا ایمــان دارد "خدایــی 
در ایــن عالــم وجــود دارد و می توانــد در زندگــی انســان ها مداخلــه می کنــد، خــدا ماننــد او 

دارای احساســات عاطفــی اســت".
کــه  کوتاهــی از پیش فرض هایــی اســت  کــه برشــمردیم تنهــا بخــش  رهایــی  ایــن باو
کــه فیلســوفان ایــن  عاطفــه بــدان معتقــد اســت امــا فــرق او بــا فیلســوفان ایــن اســت 
ــل  ــد دالی ــه نحــو یقینــی پیش فــرض قلمــداد نمی کننــد و ســعی دارن رهــای فلســفی را ب باو

رهــای بنیادیــن ارائــه دهنــد. یــان این گونــه باو محکــم و منطقــی بــه ســود یــا ز
ــه هفــت شــاخه ی مهــم فلســفه  ــرد توجــه شــما را ب ک ــن متــن تــاش خواهیــم  ــا در ای م
کــرده و تلخیصــی از مســائل و پرســش های مــورد عاقــه ی فیلســوفان را معرفــی  جلــب 

کنیــم.
دانش منطق

یافــت  گــون در گونا در عصــر تکنولــوژی مــا اطاعــات بســیار متنوعــی از منابــع بســیار 
کــدام  کــز آموزشــی و رســانه های جمعــی هــر  زنامه هــا، مرا می کنیــم. مــدارس، مجــات، رو
گــر در یــک مهمانــی خانوادگــی  رهــای مــا ایفــا می کننــد. ا بخــش مؤثــری در شــکل گیری باو
ــا جمعــی از دوســتان موضوعــی مطــرح شــود مــا هــم در اغلــب مــوارد در بحــث شــرکت  ی
گوشــی خــود را فعــال  کافــی اســت اینترنــت  کامــل نباشــد  گاهی مــان  گــر آ ــا ا می کنیــم و ی
کنیــد و بــا نوشــتن کلمــه مــورد نظــر هــزاران وب  ســایت در کســری از ثانیــه در دســترس شــما 

قــرار بگیــرد.
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ــا  ــارد ی ــتگاه ه ــک دس ــد ی ــان ها مانن ــه انس ک ــت  ــن نیس ــاف، چنی ــن اوص ــه ی ای ــا هم ب
کننــد، ذهــن مــا بــه آنهــا نظــم می دهــد، برخــی  USB تنهــا اطاعــات را درون خــود ذخیــره 
کنــد یــا برخــی  ل و نتیجه  گیــری  رهــا اســتدال را بــا برخــی ترکیــب می کنــد تــا از طریــق ایــن باو
کنــد. پــس ذهــن انســان صرفــًا  یــه می کنــد تــا مفهومــی را تعریــف و تبییــن  دیگــر را تجز

منفعــل نیســت.
ری  کــه مطابــق میل تــان اســت بــاو ری  بــا ایــن حــال، شــما نمی توانیــد بــا ترکیــب هــر بــاو
یس پایتخت کشــور فرانســه اســت" و "گنجشــک ها  را اســتنتاج کنیــد، مثــًا بــا ترکیــب "پار
ــر  ــد براب ــردان بای ــا م ــان ب ــس "حقــوق زن گرفــت پ ــوان نتیجــه  ــه می کننــد" نمی ت ــرم تغذی ک از 
کله ی منطــق از یــک جهــت  یــرا ایــن اطاعــات بــه هــم ربــط منطقــی ندارنــد. شــا باشــد". ز
کنــار هــم قــرار دادن دلبخواهانــه  گــر شــما تشــنه باشــید بــا  ماننــد دســتور زبــان اســت ا
لیــوان" نمی توانیــد جملــه تشــکیل  بــرای  یــک مــن آب لطفــًا  یــد  ر بیاو  " کلماتــی چــون 
کلمــات بایــد بــا چینشــی درســت  بدهیــد و مخاطــب شــما بــه مقصــود شــما پــی نمی بــرد. 
یــد" در یــک دســتور مشــخصی قــرار بگیرنــد تــا  ر ماننــد "لطفــا بــرای مــن یــک لیــوان آب بیاو
گاه شــود. منطــق هــم ماننــد دســتور زبــان بــه مــا یــاد می دهــد بــا  مخاطــب از قصــد شــما آ
ــای  ــف و نتیجه ه ــود را تعری ــم خ ــم مفاهی ــه بتوانی ــود، چگون ــای خ ره ــت باو ــب درس ترکی
یــر نمونــه ای از یــک ترکیــب درســت منطقــی اســت: کنیــم. مثــال ز منطقــًا معتبــر اســتنتاج 

یتامین C است. مقدمه اول: پرتغال حاوی و
کمک می کند. یتامین C به درمان سرماخوردگی  مقدمه دوم: و

کمک می کند. نتیجه: پرتغال به درمان سرماخوردگی 
کــه مــا از  امــا ذهــن همیشــه بــه طریــق صــواب نمی اندیشــد بســیار اتفــاق می افتــد 
رطــه ی  یــم لــذا ناخواســته در و اطاعــات خــود نتایجــی بعضــًا نادرســت و عجوالنــه  می گیر
ل، شــما را از  یم. منطــق عــاوه بــر شناســاندن راه درســت اســتدال مغالطــات گرفتــار می شــو
گاه می کنــد. یکــی از شــایع ترین مغالطه هــا، مغالطــه ی  شــیوه های غلــط و رایــج آن هــم آ
توهیــن نــام دارد. در ایــن مغالطــه افــراد بــا توهیــن و کوچــک شــمردن شــخصیت، ســعی در 

یــر مصداقــی از ایــن نــوع مغالطــه اســت: اثبــات مدعــای خــود دارنــد، نمونــه ز
ر خانــواده در  یزیونــی یــک اســتاد فلســفه و یک مشــاو فــرض کنیــد در یــک مناظــره ی تلو
ر در  یی بحــث می کننــد. مشــاو رزی و تأثیــر آن در زندگــی زناشــو رابطــه بــا فایــده ی فلســفه  و
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یی  گــر فلســفه قــادر بــود بــه زندگــی زناشــو ل می کنــد: »ا رد نظــر اســتاد فلســفه چنیــن اســتدال
ســامان بدهــد شــما خودتــان بــه عنــوان یــک فیلســوف چــرا همســرتان را طــاق داده ایــد! 
ل بــه  یی نمی کنــد« در ایــن اســتدال کمکــی بــه زندگــی زناشــو ایــن نشــان می دهــد فلســفه 
ر بــا تخریــب شــخصیت طــرف مقابــل  جــای آنکــه نقــد متوجــه دانــش فلســفه باشــد مشــاو

کرســی بنشــاند. خــود ســعی دارد ادعــای خــود را بــه 
یــا  عمومــی  محافــل  در  چــه  خــود،  بحث هــای  و  گفتگوهــا  در  می خواهیــد  گــر  ا
کنیــد و مغالطه هــای طــرف مقابــل خــود را  کادمیــک، ادعاهــای خــود را به درســتی ثابــت  آ

کــه مفیــد خواهــد بــود. کنیــد منطــق تنهــا علمــی اســت  کشــف  بــه راحتــی 
که در منطق می خوانید:  مهمترین مسائلی 

گــزاره و اقســام آن، آشــنایی بــا قیــاس و انــواع  آشــنایی بــا تعریــف و اقســام آن، چیســتی 
آن، آشــنایی بــا اســتقراء، تمثیــل، برهــان و مغالطــات

دانش متافیزیک
هــر علمــی موضــوع مشــخصی دارد و عاقه منــدان بــه آن علــم تــاش می کننــد بــه 
مســائلی کــه بــه موضــوع آن علــم مربــوط اســت بپردازنــد. مثــًا موضــوع علم پزشــکی جســم 
و اعضــای بــدن انســان اســت. یــک پزشــک ســعی می کنــد آنچــه بــه حفــظ ســامت و 
تندرســتی انســان کمــک می کنــد را بشناســد یــا یــک فیزیکدان رفتــار نیرو و مــاده را مطالعه 
کنــد. امــا بــا  می کنــد. او تــاش می کنــد طبیعــت و رخدادهــای آن را تبییــن و پیش بینــی 
گــر در کاس هــای دانشــکده علــوم  کــه در ایــن علــوم هســت ا وجــود تمــام پیچیدگی هایــی 
کتاب هــای مربوطــه را بخوانیــد بــا مطالبــی چــون بیماری هــای  کنیــد یــا  پزشــکی شــرکت 
خــاص، نــوع تأثیــر آن بــر بــدن و علــت بــه وجــود آمــدن آن مواجهــه خواهیــد شــد امــا واحــد 
کــه دربــاره ی چیســتی مفهــوم علــت  کتــاب پیــدا نمی کنیــد  درســی یــا فصــل مســتقلی در 
یان ارائــه شــود. یــا فیزیکدانــان راجــع بــه موجــودات  یــا مفهــوم تغییــر، مطالبــی بــه دانشــجو
گــر از آنهــا بپرســید آیــا  یســند امــا ا مــادی ماننــد اتم هــا و الکترون هــا مقــاالت بســیاری می نو
کــه از اتــم تشــکیل نشــده باشــند؟ یــا اساســًا وجــود چیســت؟ در جــواب  یــم  موجوداتــی دار

ینــد: این هــا موضــوع و مســئله ی دانــش فیزیــک نیســت. می گو
گرفتــن ســاختمان پاســکو را اتصالــی بــرق یــا ســهل انــگاری  آتش نشــان ها علــت آتــش 
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رتــًا چهــار می شــود.  ر اســت دو بعــاوه دو ضرو بــزرگ مــن بــر ایــن بــاو انســانی می داننــد. پدر
رت چیســتند؟ آیــا علــت وجــود دارد؟ آیــا امــکان دارد جهــان دیگــری را  امــا علــت و ضــرو
فــرض کــرد کــه دو بــه عــاوه دو مســاوی چهــار نباشــد؟ آیــا ایــن مفاهیــم، ذهنــی هســتند یــا 
ر یــا نزدیــک مــا زندگــی  کــه دو در واقعیــت مصــداق  دارنــد؟ تمامــی دوســتان و آشــنایان مــا 
کلــی اســت  کــه مفهومــی عــام و  می کننــد انســان شــمرده می شــوند امــا خــود انســان بــودن 

کجاســت؟ جایگاهــش 
کــه غامض تریــن و انتزاعی تریــن اصطاحــات را دارد امــا  متافیزیــک علمــی اســت 
کــه بــه پرســش های ایــن علــم عاقــه نشــان  بــا ایــن حــال فیلســوفان بســیاری هســتند 

می دهنــد.
که در دانش متافیزیک می خوانید:  مهمترین مسائلی 

ماهیــت  علیــت،  مســئله ی  امــکان،  و  رت  ضــرو چیســتی  نام گرایــی،  واقع گرایــی، 
واقع گرایــی ضــد  چالش هــای  زمــان، 

فلسفه ذهن
کــه شــما عاشــق  ــد. از آنجــا  ی ــا یــک درخــت دار گلــدان ی ــان یــک  کثــر شــما در منزل ت ا
ز درختــکاری  رو اهمیــت می دهیــد قطعــًا در  یســت  ز بــه محیــط  و  طبیعــت هســتید 
یــد. شــاید احمقانــه بــه  گلدان هــا می کار نهال هــای مختلفــی در باغچــه ی منزل تــان یــا 
کنــار نهال هــای دیگــر  ــی را هــم در  ــر از شــما بخواهــم یــک ســکه صــد تومان گ نظــر برســد ا
کاوش فلســفی اســت، بیاییــد فــرض  ــن تنهــا یــک  کنیــد ای ــه مــن اعتمــاد  ــی ب ــد ول ی بکار
کاشــتید. مراقــب باشــید  کوچــک یــک ســکه ی صــد تومانــی  کنــار آن نهــال  کنیــم شــما در 
کنیــد و مواظبــت  ز قبــل از خــواب بــه هــر دو خــوب رســیدگی  آســیبی بــه آنهــا نرســد، هــر رو
کار را ادامــه دهیــد، بــه نظرتــان  ز ایــن  کافــی داشــته باشــند. چندیــن رو کنیــد نــور الزم و آب 

بعــد از ســه هفتــه چــه اتفاقــی در باغچــه ی شــما رخ خواهــد داد؟
کــه می دانیــد مشــاهدات شــما نشــان می دهــد  حدســتان درســت اســت! همان طــور 
ــرای ســکه ی صــد  ــی هیــچ اتفاقــی ب ــی داشــته اســت ول نهــال شــما رشــد طبیعــی و خوب
یــم: بعضــی  تومانــی نیفتــاده اســت. مــا از ایــن آزمایــش یــک نتیجــه ی ســاده ای می گیر
چیزهــا در دنیــای مــا ماننــد ســکه، هیــچ رشــد و نمــوی ندارنــد ولــی برخــی چیزهــا ماننــد 
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نهــال درون باغچــه دائمــًا در حــال رشــد و نمــو هســتند.
تــا حــاال فکــر کردیــد چــرا برخــی موجــودات رشــد و نمــو دارنــد و هــر جایــی کــه اراده کننــد 
ــک  ــه ی ــی ب ــرا وقت ــتند؟ چ ــی هس یژگی های ــن و ــد چنی ــودات فاق ــی موج ــی برخ ــد ول می رون
ســگ محبــت می کنیــد بــا حرکــت دم  و پارس هــای پیاپــی حــس وفــاداری خــودش را بــه 
زه می کشــد ولــی زمانــی  ــه او وارد شــود زو گــر آســیب جــدی ای ب ــا ا شــما انتقــال می دهــد ی
یــد و بــا دقــت تمــام آن را تمیــز می کنیــد هیــچ واکنشــی  کــه ماشــین خــود را بــه کارواش می بر
کــه  حتــی یــک تشــکر خالــی هــم مشــاهده نمی کنیــد؟ چــه چیــزی در ســگ ها هســت 
ســبب می شــود تحــرک، احســاس یــا اراده داشــته باشــند ولــی ماشــین  فاقــد آن اســت؟ بــه 
گــروه  کــه موجــودات  گــروه اول چیــزی اضافه تــر در وجودشــان دارنــد  نظــر می آیــد موجــودات 

دوم بــه هیــچ وجــه آن را ندارنــد.
تــی را تجربــه  کــه درون خــود فعــل و انفعاال مــا انســان ها از جملــه موجوداتــی هســتیم 
از  افتــادن  بــا  می کنیــم،  حســودی  خــود  همکاســی  بــه  یم،  می شــو عاشــق  می کنیــم، 
کجــا  ارتفــاع بلنــد احســاس درد شــدید می کنیــم. ایــن احساســات ذهنــی درون مــا از 
نشــأت می گیــرد؟ چــرا وقتــی یــک ســنگ را قلقلــک می دهیــد تکانــی نمی خــورد و قهقهــه 

ــا و دیگــر موجــودات هســت؟ ــی بیــن م نمــی زد؟ چــه فرق
ر هســتند انســان عــاوه بــر جســم چیــز دیگــری بــه نــام نفــس  برخــی فاســفه بــر ایــن بــاو
کنــش رشــته های عصبــی  دارد امــا برخــی دیگــر معتقدنــد حیــات، چیــزی جــز فعالیــت  و 
گــر مغــز شــما را دســتکاری کننــد رفتــار شــما هــم تغییــر می کنــد. آیا به راســتی  مغــز نیســت. ا
مــا موجوداتــی دوگانــه  از نفــس و بــدن هســتیم یــا تنهــا مغزمــان مــا را انســان می کنــد؟ ســؤال 
گــر رفتارهــای مــا تنهــا بــا تحریــک رشــته های عصبــی تعییــن  شــود چــه  مهم تــر ایــن اســت ا
گــر عصب هــا  عواملــی در تحریــک و عــدم تحریــک ایــن عصب هــا دخیــل  هســتند؟ ا
ــه ســازگاری خواهــد داشــت  ــار چگون ــا اختی ــر ب ــن ام علــت احساســات ذهنــی باشــند ای
ــا عصب هــای خــود تحریــک  ــا مقصــر واقعــی مــا هســتیم ی یم آی گــر مرتکــب جرمــی شــو و ا

یافتــه ی مــا؟
کــه نتایــج آن بــرای بســیاری از شــاخه های فلســفه  فلســفه ذهــن مســائلی در خــود دارد 

و دانش هــای غیــر فلســفی چــون اخــاق، حقــوق، و دیــن چالش برانگیــز خواهــد بــود.
مهمترین مسائلی در فلسفه ذهن می خوانید:
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شــخصی،  یــت  هو مؤلفه هــای  فیزیکالیســت ها،  دوگانه انــگاران،  دیدگاه هــای 
گاهــی آ شــناخت  آزاد،  اراده   مســئله ی 

فلسفه اخالق
گــر شــما بــه پیرمــردی اجــازه بدهیــد روی صندلــی شــما در اتوبــوس بنشــیند شــاهدان  ا
ایــن عمــل را تحســین می کننــد. مــردان متأهــل در برخــی فرهنگ هــا موظفنــد تــا آخــر 
گفتــن یــک سیاســتمدار در انتخابــات، عمــل  عمــر بــه همســر خــود متعهــد بماننــد. دروغ 
گذاشــتن  بــدی قلمــداد می شــود. برخــی ادیــان ســقط جنیــن را جایــز نمی داننــد، احتــرام 
کــردن بــه دیگــری، آزار نــدادن  کمــک  بــه عقایــد دیگــران، مراعــات حقــوق شــهروندی، 
کــه آنهــا را  حیوانــات، فــداکاری در میــدان جنــگ و ... همگــی از رفتارهایــی هســتند 
رهــای اخاقــی  یرمجموعــه ی باو ایــن مــوارد ز یــا نادرســت می دانیــم. همگــی  درســت 

شــمرده می شــوند.
امــا بــرای آشــنایی بــا فلســفه اخــاق ابتــدا مــرز فلســفه اخــاق بــا علــم اخــاق و اخــاق 

توصیفــی را معرفــی می کنیــم:
یخــی و فرهنــگ  ره ی تار گاهــی دانشــمندان ســعی دارنــد بــا مطالعــه ی تجربــی یــک دو
ره را کشــف کننــد. مثــًا مــردم شناســان  آن جامعــه، اندیشــه ها و رفتارهــای اخاقــی آن دو
گــر عضــو  گوئــه زندگــی می کردنــد ا کــه در دهــه 1960 در پارا گــزارش می دهنــد قــوم آچــه 
گروهشــان می مــرد آچه ای هــا دختــر بچــه ای را قربانــی می کردنــد و آن دو را بــا هــم  مهمــی از 
کار را بــد نمی دانســتند. یــا هندوهــا بــرای احتــرام بــه مــردگان، آنهــا را  دفــن می کردنــد و ایــن 
کــه اصــول و فــروع اخاقــی یــک مکتــب، فرهنــگ،  یکــرد از اخــاق  آتــش می زننــد. ایــن رو

گــزارش می کنــد اخــاق توصیفــی نــام دارد. قــوم یــا جامعــه را 
گزاره هــا بیان کننــده ی اصــول و احــکام اخاقــی اســت و رفتارهــای درســت  گاهــی 
اســت،  نادرســت  بی گنــاه  انســان  قتــل  ماننــد  می کنــد.  بازگــو  را  اخاقــی  نادرســت  و 
یی خــوب اســت، وفــای بــه عهــد پســندیده اســت، صلــح بهتــر از جنــگ اســت. راســتگو
کــه درســتی و نادرســتی آن اصــول  در ایــن علــم مــا بــا احــکام، اصــول اخاقــی و دالیلــی 

یم ایــن قســم از اخــاق را اخــاق هنجــاری می نامنــد. را ثابــت می کننــد آشــنا می شــو
امــا گاهــی قصدمــان توصیــف رفتارهــای اخاقــی یــک جامعــه یا بیــان احــکام اخاقی 
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نیســت بلکــه به دنبــال حــل مســائلی ماننــد رابطــه ی اخــاق بــا دیــن یــا علــم هســتیم و 
می خواهیــم تعریــف دقیقــی از مفاهیــم اخاقــی و توجیــه احــکام اخاقــی ارائــه داده و 

کنیــم. ایــن قســم را فلســفه اخــاق می نامنــد.  معیــار خوبــی و بــدی را معرفــی 
فلســفه اخــاق ســعی دارد بــه مــا درک عمیــق و دقیقــی از مفاهیــم اخاقــی ماننــد 
درســت و نادرســت، خوبــی و بــدی، فضیلــت و خوشــبختی دهــد، همچنیــن بــه مــا 
کنیــم. آیــا می توانیــم در اخــاق  رهــای اخاقــی را توجیــه  یــد چگونــه می تــوان باو می گو
رهای  یابــی باو اصــول کلــی اخاقــی داشــته باشــیم یــا خیــر؟ آیــا میــزان و سنجشــی بــرای ارز
درســت از نادرســت وجــود دارد؟ افــراد در یــک جامعــه چگونــه می تواننــد زندگــی اخاقــی 
داشــته باشــند؟ آیــا داشــتن زندگــی اخاقــی ســودی بــه حال افــراد و جامعــه دارد؟ آیــا قانون 
می توانــد جــای اخــاق بنشــیند؟ آیــا اخــاق وابســته بــه دیــن اســت یــا مســتقل از دیــن؟

که در فلسفه اخالق می خوانید: مهمترین نظریه هایی 
فضیلــت  گرایــی، وظیفــه  گرایــی، غایــت  انــگاری، واقــع  گرایــی، احســاس  گرایــی، خــود 

ی گرو

معرفت شناسی 
ــه مناســبت جشــن تولــد پســرش  ــه ب ــه عنــوان هدی ــازی ب پــدر شــاهین یــک دســتگاه ب
خریــده اســت. بعــد از اتمــام جشــن، شــاهین بــا عجلــه بــه اتــاق خــودش رفــت و دســتگاه 
گوشــی هدفــون بــود از  کــه شــامل یــک عینــک مخصــوص و دو مچ بنــد و یــک  بــازی را 
رد. او عینــک بــازی را بــه چشــمانش زد و مچ بند هــا را در دســتانش  جعبــه اش بیــرون آو
کــه  کنســول هایی  کــرد تــا بــازی شــروع  شــود برخــاف دیگــر  قــرار داد. چنــد ثانیــه ای صبــر 
ــرق داشــت او واقعــًا خــودش را  ــا همــه ی آنهــا ف ــن دســتگاه ب ــود ای ــرده ب ک ــه  شــاهین تجرب
درون بــازی حــس می کــرد. حرکــت دســتانش ماننــد دنیــای واقعــی بــود شــاهین وســط 
یــک و مخــوف بــا یــک چــراغ قــوه در دســتانش بایــد مســیر خــودش را  یــک جنــگل تار
ــرس وجــود  ــود، ت کت ب ــه جلــو رفــت، همــه جــا ســا پیــدا می کــرد. او چنــد قــدم هراســان ب
گهــان متوجــه شــد صداهــای عجیبــی از ســمت چــپ شــنیده  ــود، نا گرفتــه ب شــاهین را 
گهــان دو زامبــی  کــه نا کــرد از بیــن بوته هــا چیــزی بــه او نزدیــک می شــود  می شــود احســاس 
کردنــد. شــاهین از وحشــت عینــک بــازی را از چشــمانش  بــه ســرعت بــه شــاهین حملــه 
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رد، ضربــان قلبــش تنــد شــده بــود و اطــراف اتــاق خــودش را نــگاه می کــرد و خوشــحال  درآو
ــود از اینکــه هنــوز داخــل اتاقــش هســت.  ب

گفــت علــت جذابیــت ایــن نــوع بــازی  شــب، هنــگام خــواب شــاهین پیــش خــودش 
ــه  گهــان ذهنــش ب کــه مــرزی بیــن واقعیــت و فضــای مجــازی وجــود نــدارد، نا ایــن اســت 
کــه االن درون آن زندگــی  ســمت دیگــری رفــت و از خــودش پرســید شــاید ایــن دنیایــی 
می کنیــم یــک بــازی مجــازی باشــد. شــاید در دنیــای واقعــی، مــن روی یــک صندلــی 
ــه مــا نمایــش  کــه ب ــه دســتگاهی متصــل اســت و ایــن دنیایــی  چرمــی هســتم و مغــز مــن ب
ــه غلــط فکــر می کنیــم دنیــای واقعــی را  داده می شــود محصــول آن دســتگاه اســت و مــا ب

تجربــه می کنیــم.
بــه  موســوم  فیلســوفان  برخــی  امــا  بیایــد  نظــر  بــه  مضحــک  شــاهین  ایــده ی  شــاید 
کــه  را  چیز هایــی  معتقدنــد  آنهــا  نمی گذرنــد  ایده هــا  ایــن  کنــار  از  به راحتــی  کان  شــکا
کامــل  یــم می دانیــم، در حقیقــت نمی دانیــم. مــا نمی توانیــم از چیــزی اطمینــان  می  پندار
کــه واقعیــت، غیرقابــل دســترس و غیــر قابــل شــناخت  رنــد  کنیــم، آنهــا بــر ایــن باو حاصــل 
یــرا مــا خانه هــا،  کنــد ز کان را عقــل ســلیم نمی توانــد قبــول  اســت البتــه ایــن ادعــای شــکا
ــد  ــا نمی توانن ــه ی آنه ــم هم ــوح می بینی ــه وض ــدگان را ب ــا و پرن ــا، اتومبیل ه ــان، آدم ه درخت
کان، فیلســوفان نکته ســنجی هســتند آنهــا  غیــر واقعــی باشــند. امــا بایــد بدانیــد شــکا
کــه مــا بــه طــور قطــع، زمانــی می پنداشــتیم واقعیــت  مــواردی را بــه شــما نشــان می دهنــد 
ر  ره ای مــردم بــر ایــن بــاو دارنــد ولــی بعدهــا معلــوم شــد اشــتباه بودنــد. مثــًا در یــک دو
ر را نادرســت می داننــد و  ــاو ــن ب ز ای ر زمیــن می چرخــد امــا امــرو ــه دو کــه خورشــید ب ــد  بودن
گــردش ســیارات جایگزیــن شــود. ایــن  ــاره ی  ر دیگــری درب ــاو شــاید چندیــن ســال بعــد ب
کــه خطاپذیــر اســت  نشــان می دهــد عقــل ســلیم مــا چنــدان معصــوم نیســت، لــذا عقلــی 
کان پذیرفتنــی اســت؟ چگونــه مطمئــن  قابــل اعتمــاد هــم نخواهــد بــود. آیــا ادعــای شــکا
ر نادرســت چیســت؟ چــه  ر درســت از بــاو ک بــاو رهــای مــا غلــط نیســتند؟ مــا باشــیم باو
ر مــورد قبــول اســت؟ منابــع شــناخت مــا آیــا معتبرنــد؟ توجیهاتــی بــرای درســتی یــک بــاو
گــر بــه ایــن نــوع پرســش ها عاقه منــد هســتید معرفت شناســان بحث هــای بســیار  ا

دقیــق و موشــکافانه ای در ایــن علــم مطــرح می کننــد.
که در معرفت شناسی می خوانید: مهمترین مسائلی 
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ــع  ر،  صــدق و توجیــه، شــناخت مناب ــاو ــات مولفــه ی ب تحلیــل مفهــوم معرفــت، نظری
معرفــت، شــناخت قلمــرو معرفــت

فلسفه دین 
در پــی جنــگ جهانــی در ســال 1945 دو عملیــات اتمــی اتفــاق افتــاد. بعــد از حمله ی 
ــر روی شــهر  ــر آن شــد عملیــات دوم اتمــی ب ز بعــد تصمیــم ب ــه هیروشــیما ســه رو یــکا ب آمر
ــت 1945  گوس ــم آ ز نه ــح رو ــود، صب ز موع ــیدن رو ــرا رس ــد از ف ــرد. بع ــورت بگی ــورا ص کوک
ــه شــهر  رود ب کــرد. خلبــان هنــگام و ــرواز  کوکــورا پ ــه ســمت  ــم ب هواپیمــای حامــل بمــب ات
گــزارش داد هــوا هفتــاد درصــد ابــری اســت و نقطــه ای روی شــهر پیــدا نیســت. او ســه بــار 
ر زد تــا فرصتــی بــرای پرتــاب بمــب پیــدا کنــد، امــا موفــق نشــد. مقــر  بــر روی آســمان شــهر دو
ــه  ــت ب ــگام بازگش ــرد هن ک ــام  ــا، اع ــی هواپیم کاف ــوخت  ــتن س ــر نداش ــی به خاط فرمانده
کــی هــم ابــری بــود  گازا گــر هــوای شــهر نا کــی بیندازنــد و ا گازا پایــگاه، بمــب را بــر روی شــهر نا
ــر فــراز آســمان  کــه خلبــان ب ــود  ــازده ب کننــد. رأس ســاعت ی آن را نهایــت در اقیانــوس رهــا 
ــه  ــم ب ــان تصمی ــود. خلب ــری ب ــم اب ــا ه ــوای آنج ــد ه ــانس ب ــا از ش ــید ام ــی رس ک گازا ــهر نا ش
گهــان یــک دقیقــه ی بعــد، یعنــی  کــه نا گرفــت. عملیــات متوقــف شــده بــود  بازگشــت 
کنــد.  کنــار رفــت و خلبــان توانســت هدفــی انتخــاب  ــر  ــازده و یــک دقیقــه قســمتی از اب ی
ــود از  ــک ب ــه نزدی ک ــی  ک گازا ــاه نا ــردم بی گن ــد، م ــا ش ــب ره ــود و بم ــده ب ــی ش ــم قطع تصمی
مــرگ جــان ســالم بــدر ببرنــد، امــا حــاال فقــط 43 ثانیــه بــا مــرگ فاصلــه داشــتند، ثانیه هــا 
کــرد، در لحظــه ی برخــورد حرارتــی برابــر بــا  بــه ســرعت ســپری شــد و بمــب بــه شــهر اصابــت 
گرفــت و در  کیلومتــر بــر ســاعت ســرعت  3900 درجــه ســانتی گراد و تندبــادی بالــغ بــر 1000 

یــک چشــم برهــم زدن 7500 انســان اعــم از مــرد و زن جــان باختنــد.
یــخ بشــری اســت. قطعــًا در  گوشــه ای از اتفاقــات تلــخ تار ایــن فاجعــه ی انســانی تنهــا 
ر داشــتند، آنهــا عمــری بــه درگاه خــدا  کــه بــه وجــود خــدا بــاو کــی افــرادی بودنــد  گازا شــهر نا
قربانــی می فرســتادند و او را پرســتش می کردنــد تــا در عــوض خداونــد آنهــا را از بایــای 
تــر از او  کــه بــه همــه چیــز دانــا اســت و قدرتــی باال ر نگــه دارد. خدایــی  زمینــی و آســمانی دو
ــا  ــد. ام ــتایش باش ــل س ــد قاب ــًا بای ــود قطع ــناخته می ش ــود ش ــن موج ــت و خیرخواه تری نیس
گوســت آن ســال، چــه بــر ســر آن خــدا آمــده بــود! آیــا قــادر نبــود ابرهــا را فقــط یــک  ز نهــم آ رو



سال شانزدهم                                                                                        معرفی رشته فلسفه از زبان دانشجویان264

دقیقــه ی دیگــر ثابــت نگــه دارد؟ آیــا خــدا نمی دانســت بمــب اتمــی چــه بایــی بــر ســر مــردم 
یــکا را بــا اراده اش  کــه نقشــه ی اهریمنــی آمر رد؟ آیــا آنقــدر دلســوز نبــود  کــی خواهــد آو گازا نا
کــه  کنــد؟ یــا شــاید اصــًا خدایــی وجــود نــدارد؟ چــه دالیــل صحیحــی وجــود دارد  خنثــی 
گــر خدایــی وجــود دارد ماهیــت و صفاتــش  فکــر کنیــم خدایــی در ایــن جهــان وجــود دارد؟ ا

چیســت و از چــه راهــی شــناخته می شــود؟ 
رهــای دینــی خودشــان را بــا دالیــل  یــخ ســعی داشــتند باو مدافعــان دیــن در طــول تار
ــا  ــای م ــیاری از رفتاره ــگاه بس ــد آن ــته باش ــود نداش ــی وج ــر خدای گ ــد. ا کنن ــه  ــی توجی عقل
کنیــد در ایــن دنیــا خدایــی وجــود نداشــته باشــد آیــا بــاز هــم  تغییــر خواهنــد یافــت. فــرض 
کــه از او متنفــر هســتیم  کســی  دلیلــی وجــود دارد تــا بــه دیگــران اهمیــت بدهیــم؟ و یــا بــه 
کســب قــدرت و  کنیــم؟ یــا بــرای  کمــک  کــه بــه نیازمنــدان  آســیب نزنیــم؟ چــه لزومــی دارد 
گــر خدایــی نباشــد پــاداش و عذابــی هــم نخواهــد بــود آیــا همچنــان  ییــم؟ ا ثــروت دروغ نگو

کنیــد؟ می توانیــد معنایــی در زندگــی بــدون خــدا جســتجو 
گفتگــو  ــه بحــث و  ــن شــما را مشــتاقانه ب ــه فلســفه دی ک این هــا پرســش هایی هســتند 

دعــوت می کنــد.
که در فلسفه دین مطرح می شوند: موضوعاتی 

براهیــن اثبــات وجــود خــدا و عــدم وجــود آن، بررســی رابطــه ی علــم و اخــاق بــا دیــن، 
ــای  ــرگ، معن ــس از م ــی پ ــان، زندگ ــتی ایم ــت، چیس ــا علی ــه آن ب ــزه و رابط ــتی معج چیس

کثرت گرایــی دینــی ــد و آزادی بشــر، تعریــف دیــن،  زندگــی، بررســی علــم خداون

فلسفه علم
گلولــه  گــزارش می کنــد صــدای  ســاعت 11 شــب زنــی بــا پلیــس تمــاس می گیــرد و 
گلولــه درون یــک واحــد آپارتمانــی  ــا اصابــت یــک  شــنیده اســت. مــردی شــصت ســاله ب
ری مــدارک در محــل حاضــر می شــود. روی  بــه قتــل رســیده اســت. پلیــس بــرای جمــع آو
پــارچ شیشــه ای شکســته اســت، صحنــه  میــز دو بشــقاب، غــذای نیم خــورده و یــک 
نشــان از درگیــری دو نفــره دارد. جنــازه ی پیرمــرد بــه پزشــک قانونــی انتقــال داده می شــود و 
گلولــه 9 میلی متــری در فاصلــه ی دو متــری  گــزارش می کنــد یــک  پزشــک بعــد از بررســی 
کــرده و علــت مــرگ، خونریــزی شــدید  ــر اســتخوان ترقــوه مقتــول اصابــت  ی ــه رگ هــای ز ب
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بــوده اســت.
بــود بعــد از ســه هفتــه تحقیقــات  کــه از دوســتان مقتــول  قاتــل، جوانــی 28 ســاله 
پلیــس، دســتگیر می شــود. او انگیــزه ی قتــل را اختافــات مالــی - ملکــی معرفــی می کنــد 
امــا روانپزشــک جنایــی علــت ایــن واقعــه را اختــاالت شــخصیتی و خودشــیفتگی قاتــل 

می دانــد.
امــا نظــر جامعه شناســان چیــز دیگــر  زنامــه محلــی منتشــر می شــود  ایــن خبــر در رو
اســت. آنهــا معتقدنــد فقــر فرهنگــی، بیــکاری، و وضــع بــد اقتصــادی خانــواده علــل اصلی 
ر دارنــد علــت مــرگ، تقدیــر الهــی اســت  وقــوع ایــن قتل هــا اســت. برخــی الهی دانــان امــا بــاو
گریــزی نیســت. بعــد از آن واقعــه ی قتــل، یکــی از همســایگان خانــه ی خــودش را  کــه از آن 
ر دارد پیرمــرد طلســم شــده بــود و  می فروشــد و بــه جــای دیگــری نقــل مــکان می کنــد. او بــاو

آن آپارتمــان دیگــر نفریــن شــده اســت.
ــود امــا علــت واقعــه چــه  قتــل پیرمــرد ماننــد هــزاران اتفــاق دیگــر یــک اتفاقــی عینــی ب
گروهــی تــاش داشــت تبیینــی از علــت وقــوع آن حادثــه ارائــه دهــد امــا همــه ی  بــود؟ هــر 
و علمــی  را درســت  تبیین هــا  برخــی  تنهــا  مــا  یــرا  ز ندارنــد،  تبیین هــا مقبولیــت عامــه 
می دانیــم. تبییــن همســایه از طلســم و جــادو شــدن را کســی علمــی نمی دانــد و یــک خرافــه 
کــه یکــی را علمــی و دیگــری را غیرعلمــی  اســت. امــا چــه فرقــی بیــن تبیین هــا وجــود دارد 
گــر  می دانیــم؟  آیــا تبیین هــای الهیاتــی و دینــی از رخدادهــای جهــان غیرعلمــی اســت؟ ا

یــک تبییــن غیرعلمــی باشــد آنــگاه آیــا لزومــًا تبیینــی غلــط و نادرســت خواهــد بــود؟
فــراوان  بــا مشــاهدات  اســت. دانشــمندان  اســتقراء  کشــف علــوم،  بارزتریــن روش 
ــا اســتقراء مــا را  کننــد امــا آی کشــف  ــا قوانیــن علمــی را  ــد تئوری هــای علمــی ی ســعی دارن
گــر روش علمــی تنهــا روش شــناخت رخدادهــا باشــد چــرا بیــن  بــه حقیقــت می رســاند؟ ا
ــدف  ــد ه رن ــن باو ــر ای ــی ب ــود دارد؟ برخ ــاف وج ــف اخت ــای مختل ره ه ــمندان در دو دانش
کنیــم اســت، آیــا  کشــف حقیقــت نیســت بلکــه علــم ابــزاری اســت تــا بهتــر زندگــی  علــم 
کــرد؟ آیــا  کشــفیات علمــی بــا اخــاق ناســازگار باشــد چــه بایــد  گــر  واقعــا چنیــن اســت؟ ا

کنــد؟ رزی را محــدود  اخــاق می توانــد حیطــه ی علــم و
گــر می خواهیــد نــگاه  اینهــا نمونــه ای از مســائل مــورد عاقــه ی فیلســوفان علــم اســت ا
کنیــد و بــا مســائل بیشــتری در رابطــه بــا روش علمــی و ســازوکار دقیــق و عمیق تــری پیــدا 
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که در فلسفه علم می خوانید: مهمترین مسائلی 
تعریــف علــم، شــناخت تبییــن در علــم، دیــدگاه رئالیســت ها و آنتی رئالیســت ها، 
ید فلســفه علــم ایــن  تغییــر و انقاب هــای علمــی، مســئله اســتقرا دانشــمندان آشــنا شــو

دانــش را در اختیــار شــما می گــذارد.



معرفی رشته فلسفه

محدثه جنت آبادی1

مقدمه: 
 تمــام انســان ها در طــول زندگــی خــود بــا مســائل مهــم و متفاوتــی روبــه رو هســتند. از قبیــل 
کــرده اســت؟ حقیقــت زمــان چیســت؟ آیــا  کســی خلــق  اینکــه جهــان هســتی را چــه 
زندگــی معنایــی دارد؟ ایــن معنــا را چگونــه بفهمیــم؟ مــا جهــان را واقعیــت می دانیــم امــا 
ــود دارد؟  ــری وج ــان دیگ ــان؛ جه ــن جه ــز ای ــه ج ــا ب ــت؟ آی ــا اس ــه معن ــه چ ــت ب ــن واقعی ای
تفــاوت وجــود انســان بــا ســایر موجــودات جهــان چیســت؟ وظایــف و مســئولیت های مــن 

ــه انســان های دیگــر چیســت؟ در زندگــی نســبت ب
کــه همیشــه وجــود داشــته اند و در هیــچ  یژگــی مشــترک این گونــه ســؤاالت ایــن اســت  و
یــخ بــه دنبــال  علمــی از علــوم تجربــی بــه آنهــا پاســخ داده نشــده اســت. آدمــی در طــول تار
ــول و  ــدی معق ــی او فرآین ــه زندگ ــد و ب ــخ ده ــؤاالت پاس ــن س ــه ای ــه ب ک ــت  ــوده اس ــی ب دانش

1.دانش آموخته فلسفه دانشگاه مفید
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منطقــی دهــد. بــه عنــوان مثــال هیــچ علمــی نمی توانــد پاســخ دهــد واقعیــت بــه چــه معنــا 
اســت.

ــه پاســخ ایــن  ــوان ب کــه از چــه طریــق و علمــی می ت حــال پرســش اساســی ایــن اســت 
پرســش ها رســید.

ــش  ــه آرام ــد ب ــدا نکن ــش ها پی ــن پرس ــرای ای ــی ب ــخ معقول ــه پاس ک ــی  ــا زمان ــی ت ــرا آدم ی ز
درونــی نخواهــد رســید.

 تعریف فلسفه:
تی را دارد. در  یی بــه ایــن چنیــن ســؤاال کــه وظیفــه ی پاســخگو فلســفه رشــته ایی اســت 
گــون  گونا کــه علــوم  واقــع فلســفه مطالعــه واقعیــت اســت امــا نــه آن جنبــه ای از واقعیــت 
بــدان پرداخته انــد بلکــه در فلســفه فــرد بــه مطالعــه ی مســائل اساســی و جامــع مربــوط بــه 

گاهــی انســان می پــردازد.  هســتی و آ
گونــه قیــد و شــرطی بررســی می کنــد  فلســفه اصــل وجــود را بــه طــور مطلــق و فــارغ از هــر 

و ذهــن انســان را شــکوفا و زندگــی او را عقانی تــر می کنــد.
یکــرد نقادانــه و ســازمان یافتــه  تفــاوت فلســفه بــا دیگــر راه هــای پرداختــن بــه مســائل، رو

ل های عقانــی و منطقــی آن اســت. آن و تکیــه بــر اســتدال
کــه برخــی  کرده انــد  یــف متفاوتــی را در تعریــف فلســفه ارائــه  فیلســوفان متعــددی تعار

از آنهــا عبــارت اســت از:
ــر جهــان  • افاطــون: فلســفه، لذت گرایــی اســت. خاســتگاه فلســفه شــگفتی در براب

اســت.
که از راه مفاهیم حاصل شده است. کانت: شناسایی عقانی است   •

کــه بــرای انســان  گاهــی بــر حقایــق تمــام اشــیاء اســت؛ بــه قــدری  • ابــن ســینا: فلســفه آ
گاهــی یابــد. ممکــن اســت بــر آنهــا آ

که ابدی است. هگل: هدف فلسفه شناخت آن چیزی است 

معنای لغوی و اصطالحی فلسفه:
کــه در مقــام معرفــت  در واقــع فلســفه بــه نوعــی، هــم معرفــت اســت و هــم مهــارت 



269    شماره: 55-54-53 معرفی رشته فلسفه 

ــن  ــوم را روش ــن عل ــم بنیادی ــد و مفاهی ــن می کن ــارج را تبیی ــان خ ــا از جه ــم م ــای فه ــر بن ی ز
کوششــی اســت  ــع فلســفه  می کنــد و در مقــام مهــارت اندیشــه را وســعت می دهــد در واق

بــرای جســتجوی حقیقــت.
کــه از دو بخــش فیلــو  کلمــه ای اســت یونانــی  واژه فلســفه )philosophy( یــا فیلوســوفیا 
بــه معنــی دوســتداری و ســوفیا بــه معنــی دانایــی تشــکیل شــده اســت کــه اولیــن بــار توســط 

کار بــرده شــد. فیثاغــورث بــه 
کــه بــه  بنابرایــن فلســفه در لغــت بــه معنــای خرددوســتی/ دوســتدار  دانــش اســت، 
کــه در جهــان و زندگــی بــا  بــاره ی مســائل بنیــادی و اساســی  تأمــل و تفکــر و پرســش در
گاهــی؛ خــرد و غیــره می پــردازد. در واقــع  آنهــا روبــه رو هســتیم از جملــه هســتی؛ واقعیــت؛ آ
فلســفه بــه معنــی چرایــی اســت. فلســفه در معنــای اصطاحــی خــود شــامل تمــام علــوم 
حقیقــی؛ قــراردادی و معرفت هــای غیــر تجربــی در مقابــل معرفت هــای تجربــی می شــود.

روش فلسفه
کــه ایــن روش، طریقــه رســیدن علــم بــه اهــداف خــود  هــر علمــی بــرای خــود روشــی دارد 
را مهیــا می ســازد. مثــًا روش علــم شــیمی روش آزمایــش و مشــاهده یعنــی روش تجربــی 
اســت؛ چــرا کــه هــدف ایــن علــم، پیــدا کــردن خــواص شــیمیایی اشــیا بــه منظــور اســتفاده 
کارســاز  از آن اســت و بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود، هیــچ روشــی جــز روش تجربــی نمی توانــد 
گفتــه شــد، می تــوان مجمــوع راه هــا و قواعــدی را  باشــد. روش علــم فلســفه بنابــر آنچــه 
کــه در فلســفه بــرای رســیدن بــه هــدف ایــن علــم، یعنــی طــرح و اثبــات مســائل فلســفی و 
پاســخ بــه پرســش های اساســی آن وجــود دارد را، روش فلســفه بنامیــم. روش هــای فلســفه 
از بنیــاد بــا روش هــای علــوم دیگــر متفــاوت اســت. در واقــع روش فلســفه مبتنــی بــر پرســش 

کــردن پاســخ عقانــی بــرای ایــن پرســش ها اســت. و چرایــی در مواجــه بــا امــور و پیــدا 

 نحوه تحصیل فلسفه در دوره حاضر:
کــه در آغــاز حیــات خــود شــامل تمــام  یــخ عمــر بشــر دارد  ــه طــول تار فلســفه قدمتــی ب
ــج دانش هــا و  ی ــود و یــک فیلســوف؛ جامــع تمــام علــوم محســوب می شــد، به تدر ــوم ب عل
یرشــاخه های متفاوتــی از فلســفه را تشــکیل دادنــد.  علــوم مختلــف از آن جــدا شــدند و ز
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در حــال حاضــر فلســفه مکاتــب و ســطوح مختلفــی را هــم در مشــرق زمیــن و هــم در 
مغــرب زمیــن بــه خــود اختصــاص داده اســت. علــت بــه وجــود آمــدن مکاتــب فلســفی؛ 
کــه ســبب اختــاف  دیدگاه هــای مختلــف فیلســوفان نســبت بــه تعریــف فلســفه اســت 
کــه ایــن اختافــات در غــرب در  در اصــول و در نتیجــه پایه گــذاری مکاتــب شــده اســت. 
کــه ســبب ایجــاد مکاتــب متعــددی شــده  رای مــاده اســت؛  مبانــی و اثبــات مــاده و مــاو
اســت کــه از معروف تریــن آنهــا می تــوان بــه ایده آلیســم آلمانــی؛ پراگماتیســم یــا عمل گرایــی؛ 
گزیستانسیالیســم یــا هســتی گرایی؛ ســاختارگرایی و پساســاختارگرایی؛  پدیدارشناســی؛ ا

کــرد. ســنت تحلیلــی و غیــره اشــاره 
کــه شــامل دو  زه شــاخه های متنوعــی از فلســفه وجــود دارد؛  کشــور مــا هــم امــرو در 
کــه فلســفه در عالــم اســام در  گرایــش فلســفه غــرب و فلســفه اســامی می شــود. از آنجــا 
خدمــت دیــن اســت لــذا اختافــات فاســفه بیشــتر در روش هــا اســت و همیــن امــر ســبب 
ــیم.  ــامی نباش ــفه اس ــددی در فلس ــب متع ــاهد مکات ــرب ش ــفه غ ــاف فلس ــا برخ ــد ت ش
مکاتــب فلســفه اســامی منحصــرًا بــه ســه مکتــب فلســفی مشــائی، اشــراقی و حکمــت 
کتاب هــای  متعالیــه ختــم می شــوند. بســیاری از متأخریــن تابــع فلســفه صــدرا هســتند و 
کنــون نیــز فلســفه اســامی رایــج  یــادی در تبییــن مبانــی او و بــر مبنــای او نوشــته اند و هــم ا ز

همیــن حکمــت متعالیــه ماصــدرا اســت.
کارشناسی،کارشناســی ارشــد و دکتــرا  کشــور مــا در مقاطــع  فلســفه در دانشــگاه های 

یــس می شــود. یان تدر ــه دانشــجو ب
کــه  کارشناســی بیشــتر مطالبــی را فــرا می گیرنــد  یان ایــن رشــته در مقطــع  دانشــجو
یخــی فلســفه از یونــان تــا  مرتبــط بــا فلســفه غــرب می باشــد. آنــان همچنیــن بــا ســیر تار
یــخ آن خواهنــد داشــت.  گذرایــی بــر فلســفه اســامی و تار زمــان حــال آشــنا شــده و نــگاه 
کارشناســی ارشــد و دکتــری دانشــجو بســته بــه توانایــی و عاقه منــدی خــود   در مقطــع 
گرایش هــای فلســفه از قبیــل فلســفه اســامی؛ فلســفه دیــن ؛  فلســفه اخــاق؛  در یکــی از 

فلســفه علــم؛  معرفت شناســی و غیــره بــه ادامــه تحصیــل می پردازنــد.
رش اســتاد و پژوهشــگر  کلــی هــدف از ارائــه ایــن رشــته در دانشــگاه ها پــرو بــه طــور 
کــه بــا تمــام مکاتــب و آرای فلســفی غــرب آشــنا بــوده و توانایــی مقایســه  فلســفه می باشــد، 

ــا فلســفه اســامی را داشــته باشــد. آن ب
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ایــن زمینــه  کــه در  افــرادی اســت  ایــن رشــته تربیــت  یــس  یکــی دیگــر از دالیــل تدر
گفتــن داشــته باشــند از جملــه فیلســوفان معاصــر جهــان  صاحب نظــر بــوده و حرفــی بــرای 
یلهلــم دیلتــای و از فیلســوفان معاصــر  کوایــن؛ و یــارد  می تــوان بــه مارشــال مــک لوهــان؛ و
ایرانــی می تــوان بــه دکتــر غامحســین دینانــی؛ شــهید مطهــری و عامــه طباطبایــی اشــاره 

کــرد.
یان ایــن رشــته پــس از فراغــت از تحصیــل می تواننــد در زمینه هــای پژوهشــی؛  دانشــجو
پژوهشــگاه های حکمــت و  یــس در دانشــگاه ها؛ نهادهــا؛ ســازمان ها و یســندگی و تدر نو

کار شــوند. معرفــت اســامی مشــغول بــه 

کتاب فلسفی: معرفی چند 
انتخــاب یــک کتــاب خــوب بــرای مطالعــه، مخصوصــًا یــک کتــاب فلســفی، همیشــه 
کتاب هــای فلســفی بســیار  ــرای خواننــده باشــد. تعــداد فیلســوفان و  ــد چالشــی ب می توان
کتابــی در ایــن زمینــه  کافــی، صرفــًا بخواهــد  کســی بــدون شــناخت  گــر  یــاد اســت و ا ز
بــرای  بــدون شــک در انتخــاب خــود دچــار تردیــد خواهــد شــد. امــا مــا  کنــد  مطالعــه 
کیــف فلســفه و  کــم و  کــه در شــناخت  کتــاب را معرفــی می کنیــم  راهنمایــی شــما چنــد 

ــه: ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه از جمل ک ــرد  ک ــد  ــک خواه کم ــما  ــه ش ــث آن ب مباح

یخ فلسفه و لذات فلسفه کتاب: تار  نام 
رانت یل دو یسنده: و  نو
یاب  ترجمه: عباس زر

 ناشر: علمی و فرهنگی

یخ فلسفه غرب کتاب: تار  نام 
یسنده: برتراند راسل  نو

یابندری  ترجمه: نجف در
کتاب پرواز  ناشر: 
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کتاب: فاسفه بزرگ  نام 
یسنده: برایان مگی  نو

 ترجمه: عزت اهلل فوالدوند
 ناشر: نشر خوارزمی

کتاب: تسلی بخشی های فلسفه  نام 
یسنده: آلن دوباتن  نو

 ترجمه: فریبرز مجیدی
 ناشر: انتشارات ققنوس

کتاب: دنیای سوفی  نام 
گوردر یسنده: یوستین   نو

کامشاد  ترجمه: حسن 
 ناشر: نشر نیلوفر

نتیجه گیری:
اساســًا فلســفه از اصلی تریــن نیــاز روحــی انســان یعنــی نیــاز بــه دانســتن و فهمیــدن 
ــراد در تمــام طــول زندگــی  ــع تمــام اف کــه نیــازی همیشــگی اســت در واق برخاســته اســت 
بــاره ی جهــان و معنــای حقیقــی زندگــی  خــود تــاش می کننــد تــا بــه ســؤاالت خــود در
کــه فعالیت هــای خــود را نیــز همســو بــا ایــن نیــاز  کســی اســت  پاســخ دهنــد امــا فیلســوف 

ــرار دهــد. همیشــگی ق
 بــا ایــن اوصــاف اگرچــه فلســفه، پژوهشــی تخصصی اســت و به فیلســوفان اختصاص 
کــه هرچنــد فیلســوف نیســتند امــا  یشــه اش در نیازهــای مشــترک مردمــی اســت  دارد امــا ر

گاه هســتند. بــه ایــن نیاز هــا آ
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The Need for Religion

Mustafa Besmel
Abstract

The relationship between religion and man has been questioned 
throughout the history of mankind, and this question continues to 
be raised with the narrowing of the field of religion in today’s world 
and with the many challenges that the modern world has created for 
religion.
Religious people try to preserve the structure and strength of religion 
and keep its flag high. On the other hand, human beings who are not 
very faithful to religion try to deny the human need for religion and 
mention it only as an influential historical event in the course of 
human history. the approach in this article is”human beings need 
religion to give meaning to life.” This article is divided into three 
main parts: the first part explains the question, the second part deals 
with the conflicts between religion and the needs of modern people, 
and finally the third part gives an explanation of religion to justify 
the effectiveness of religion in the modern world.
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An Overview of The Epistemology of Testimony
Iman Abbasnejad1

Abstract

 The discussion of testimony is one of the few issues in classical
 epistemology. However, in recent decades it has returned to the
 spotlight and there have been important discussions about it in
 epistemology. Contemporary philosophers have discussed this issue
 specifically and seriously. This article tries to explain the position
 and importance of this discussion and briefly look at the various
dimensions and issues in the epistemology of testimony.



سال شانزدهم                                                                                                                                                       چکیده276

An Overview of The Epistemology of Testimony
Iman Abbasnejad1

Abstract

 The discussion of testimony is one of the few issues in classical
 epistemology. However, in recent decades it has returned to the
 spotlight and there have been important discussions about it in
 epistemology. Contemporary philosophers have discussed this issue
 specifically and seriously. This article tries to explain the position
 and importance of this discussion and briefly look at the various
dimensions and issues in the epistemology of testimony.
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 Looking from the eternal aspect On the nature of art from
Wittgenstein’s point of view

Mohammadali Elmi1

Abstract

 Early Wittgenstein did not make a systematic statement about
 art and aesthetics, however this can be considered based on his
 principles. Since in his opinion, art is not something to be said  but it
 is something to be shown. However, it seems that behind the lines of
 Tractatus Logico-Philosophicus an also his notes, as two important
 works of  Wittgenstein’s thought, it is possible to achieve what art
 is from his point of view. In his treatise, Wittgenstein speaks of the
 distinction between things that can be said and things that can be
 shown, and considers art as things that can be shown. And in the
 notes, he considers a work of art as an object that is viewed from the
 eternal aspect. A look that is possible with a metaphysical subject
 with a will and is pleasing and joyful.
 Keywords: Wittgenstein, Early Wittgenstein, what can be said, what
can be shown
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Application of  Empiricism in religious belief

Mahdi YarHosseini1

Abstract

 Empiricists reject the existence of a priori arguments for the existence of
 God. For example, in response to Descartes’ arguments for proving God,
 Hume says: “Because we can imagine anything that exists as non-existent,
 so everyone’s attempt to prove the a priori nature of these argument, is
absurd.”
 The main question, then, is whether there is an empirical basis for
believing in God’s end or not.
this article focuses on three arguments:
 1. The design of the world was created by a consciousness (such as
 Teleological argument) that challenges Hume’s errors and Darwin’s
theory of natural selection.
 2. We can know God’s end from scriptures such as the Bible and the
 Qur’an because they describe miracles that are supported by experience.
 This argument must answer the errors about Waḥy and Hume’s critics on
miracles to be reasonable.
3. Arguments based on religious experience and mysticism.
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 What is the existence of the body from the perspective of
Mulla Sadra

Hossein Shahidikhah1

 Abstract

The discussion of the truth of the natural body is one of the influential 
topics in theology and natural sciences. This issue is on the one 
hand a dispute between ancient scholars and theologians and on 
the other hand between ancient scholars and modern physicists. 
Well-known scholars have defined the body as follows: “It is an 
essence that assumes the possibility of three dimensions .” Despite 
the numerous flaws of Fakhr al-Din al-Razi to this definition, Mulla 
Sadra accepts the limit of this definition and explains the constraints 
of hypothesis, possibility and three dimensions . Also, contrary to 
the well-known Islamic scholars who take the existence of a natural 
body for granted, Mulla Sadra considers the existence of the body 
in need of proof and puts forward four arguments in this regard. 
Mulla Sadra’s views on the natural body express the results of his 
philosophical apparatus. 

 Keywords: Natural body, dispositional possibility, Pure possibility,
 three dimensions  , differentia
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Study on Suhrawardi’s theory of “necessity Btath” by 
using mathematical logic
MohammadMahdi Pouya1

Abstract
Researchers working in the analytic philosophy   , sometimes pay 
attention on the ancient’s works and point of views,   and acquire 
knowledge of their perspectives for contemporary analytic 
philosophy    From Aristotle’s metaphysics and logic, which is 
very much re-studied and examined , to medieval and modern 
philosophers, Unique and fresh point of views has been extracted. 
This is a return to  the past along with trying to formalize  their ideas 
and theories. In this endeavor, new angles and perspectives    have 
been shown, that are very important.
One of the most important philosophers in the tradition of Islamic 
philosophy is Yahya ibn Habash Suhrawardi who has unique views 
in logic and philosophy. One of his special theories is the necessity 
of Btath, which is stated in logic. The theory of the necessity of 
Btath implies the view of Suhrawardi in Aristotle’s aspects, which 
considers it specific to the direction of carrying. Suhrawardi has 
answered several challenges of Aristotelian logic by this theory.
Explanation and study of this theory requires an introduction. First, 
the directions must be explained and the types of directions must 
be illustrated in the First-order logic, and its logical structure must 
be explained. Then a brief report on the history of the challenge 
are mentioned. At the end it shows that how valid is this theory, by 
using the Modal Logic in the system of S5 which is strongest of 
modal logic system, and shows whether it needs correction or not  .
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