
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

گام رپوفسور سید حسین ضیایی ) سهروردی شناس  (1322-1390ردگذشت انبهن
سباب اترث و اتلم ا   معاصر اریان و عضو ربجسته هیئت وریاستاران مجله رتانسندنت فیلوسوفی

 .گردید
افرغ التحصیل  1347رد سال   رپوفسور ضیایی رد رشته ریاضی و فیزیک از دااگشنه لیی 

ردیافت کرد. ایشان قبل از  1354کترای خود را از دااگشنه اهروارد رد سال شد و د
تدریس رد دااگشنه یو سی ال ای، رد دااگشنه اهی تهران، شریف، اهروارد، رباوت و کالج 

  .دریس کرده بودتاوربلین نیز 
وی هب مولی الموحدین حضرت علی )ع( ارادت وژیه داشت و دوستان را هب سنت 

ق  دعوت می کرد. ایشان از جهت علمی دانشمندی   ت و عدالت موال رحمت، صدا
صص و محقق رد حوزه فلسفه اسالمی و هب خصوص سهروردی شناسی و از جهت اخالقی  متخ

صص و موقعیت علمی ربجسته هب عنوان مدری مرکز مطالعات اریانی دااگشنه یو سی  علیرغم تخ

کا زندگی کرده  .ال ای، افرغ از شهرت طلبی و غوغا ساالر ی بود با وجودی هک سال اه رد آمری



 
 

بود، اما همواره هب یاد اریان و ملت و فرهنگ اریان بود. آرزوی این فیلسوف وطن 
دوست، زبرگی و عظمت اریان با تکیه رب فرهنگ زبرگ فلسفی آن بود. بعید است هب این 

کا شو   .دزودی کسی جایگزین علمی با سجایای اخالقی و ملی ایشان رد آمری
گلیسی(  رتجمه حکمت ،فلسفه ریاضیات، معرفت و اشراق رد اندیشه سهروردی )هب زبان ان

تصحیح ااقتندی و مقدهم،االشراق 
و شرح حکمت االشراق  جمهکتاب انوارهی )رت  

سهروردی( هب زبان افرسی و تصحیح و تحشیه شرح حکمة االشراق سهروردی هب رعبی از جمله 
  .آاثر ایشان است
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 تشخص لهأمس و اسکوتوس دونز
 * زاده دكتر سيد حميد طالب

 دانشيار دانشگاه تهران
 (18/11/89، تاريخ پذيرش: 15/08/89تاريخ دريافت: )

 

 

 : چکیده

دهم ميالدي اهل اسكاتلند دان و فيلسوف قرن سيزدهم و چهار الهي ]1[دونزاسكوتوس
سينا و برداشت خاصي از آن و با قول به تشكيك در وحدت، مراتبي  با الهام از سخنان ابن

از آن را در اشياء مورد توجه قرار داد و طبعيت البشرط را به وحدت كمتر و شيء 
مشهور « صور متمايز»متشخص را به وحدت بالعدد توصيف كرد، اين نظريه كه به نظريه 

« هذائيت»كند و آن را نهايتاً در مفهوم  ست، مناط تشخص را در هويات خارجي تبيين ميا
 ،سينا تطبيقي مبادي دونز اسكوتوس باآراء ابن بررسيحاضر ضمن  ةداند. نوشت متحقق مي

   دهد. اسكوتوس را مورد انتقاد قرار مي ةنظري

 

 ، صور متمايز.تر، وحدت بالعدد، هذائيتكمطبيعت، وحدت  کلیدي: هاي واژه

     
 

 

 

*Email: talebzade@ut.ac.ir 
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 مقدمه

 مناط او سخنان در و بود وفادار آكويني توماس از بيش سيناابن آراء به اسكوتوس دونز

 ةواژز ا بيشتر كه توماس برخالف اسكوتوس. كردمي جووجست را خارجي موجود تشخص

 سيناابن.(1385،180 ،)ژيلسونددامي ترجيح را طبيعت ةواژ كردمي استفاده ماهيت و تذا

 كلي اب را البشرط ماهيت وكرد  تفكيك منطقي و عقلي و طبيعي كلي ميان بار نخستين براي

زيادي داشت و دونز  سينا بر مدرسيان قرن سيزدهم تأثير ابن ديدگاه .معادل گرفت طبيعي

سينا را مورد توجه قرار  تشخص، آراء ابن  لةأاب كليات و ارتباط آنها با مسهم در ب ،توساسكو

سينا  اختصار سخنان ابن تشخص ابتدا بايد به لةأهم تحليل دونز اسكوتوس از مسداد. براي ف مي

 را در باب ماهيت البشرط و طبيعت بررسي كنيم.
اشد و يا متصور در نفس خواه موجود در عيان ب نفسه معنايي است ينه حيوان را فيهر آ

نفسه از آن حيث كه حيوان  نفسه عام و يا خاص نيست زيرا اگر حيوان في باشد و اين معنا في

است عام باشد الزم است هيچ حيواني شخص نباشد و بلكه هر حيواني عام باشد و چنانچه 

ص توانست به غير از يك شخص باشد و اين شخ نفسه حيوان شخصي باشد نمي حيواني في

اما حيوان  ؛توانست حيوان باشد مقتضي حيوانيت بود و در اين صورت شخص ديگري نمي

شود و بر حسب اين تصور غير از حيوان  است كه در ذهن، حيوان تصور مي نفسه شيئي في

عام يا خاص تصور شود و مانند اينها، پس با چه همراه با آن و چنانتواند باشد  چيز ديگري نمي

پس همان  ،شود بر حيوانيت ي تصور شده است زايد بر حيوان كه عارض ميها معاني ديگرآن

دانيم كه آيا  شود كه سپس در كثرت آن شك كنيم و نيز نمي حيوانيت شخص مورد اشاره نمي

اولي بر آن برهاني اقامه شود  كه در صناعت فلسفةحيوانيت محتاج به موضوع است مگر آن

قرار دادند، پس نسبت عرض به اين حيوانيت مثل نسبت  طوري كه قومي اين امور را جواهر به

طوركه  ها نيست و همانه از آن حيث كه داخل در ماهيت آنگان موجود است به ماهيات ده

لذا  گانه نيست و طور عرضيت نيز مقوم ماهيات نه گانه نيست همان موجود مقوم آن ماهيات ده

      .(11 ،1362 ،ابن سينا)شود واقع نمي عرض در حد شيء

بنابراين عرض بودن براي حيوانيت مثل موجود بودن براي مقوالت است زيرا موجود مقوم 

طور كه عرض بودن مقوم ذات اعراض نيست و به تعبير فلسفي  هويت مقوالت نيست همان

ديقش نيست اي مجزا از مصا يعني عرض خودش مقوله« عراض عرضيي األحمل العرض عل»

 عراض.ا كه جنس باشد براي همة

نفسه  في« حيوان» را از منظر حمل منطقي تحليل كرد و نتيجه گرفت سينا طبيعت حيوان ابن

 ءذهني الاقتضاو مجرد از كليت و جزئيت و وحدت و كثرت است و نسبت به وجود خارجي 
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طبيعت نزد   وجود شناسانهمنزلت  مبهم باقي ماند اسكوتوس دونزاست. چيزي كه براي 

است از آن جهت كه شخص است و عت از يك طرف مقوم ماهيت انضمامي . طبيبودسينا  ابن

مه، ه جهت كه قابل صدق بر كثيرين است و با اينف ديگر مقوم مفهوم كلي است از آن از طر

سينا  ابن بيان از اسكوتوس دونزدر آن ساحت نيست. پيوسته همان خودش است و غيري 

 له را روشن كند.أكند تا مس استفاده مي
 همان كه كليت معناي از غير هست ديگري معناي جااين در باشد فرس يا انسان كلي اگر

 فرسيت. نيست فرس حد در داخل هم كليت و نيست كليت حد فرسيت پس است، يتفرس

 هيچ نفسه في فرسيت شود،مي آن بر عارض كليت كنل ندارد كليت حدي دارد كه نيازي به حد

 در نه و اعيان در موجود نهو  كثير نهو  است واحد نه نفسه پس في ،مگر فرسيت نيست چيز

شود، بلكه فقط از آن  ها چه بالقوه و چه بالفعل در فرسيت داخل نميو نه چيزي از اين نفس

يابد با فرسيت و فرسيت با اين  بلكه واحديت صفتي است كه تقارن مي ؛حيث كه فرسيت است

صفتي يعني صفت وحدت صفات  صفت واحد است. بدين ترتيب براي فرسيت با چنين

كه اشياء كثيري با آن ن به شرط آ _. پس فرسيت شود ديگري كه كثير است بر آن داخل مي

ال( و از آن حيث كه با خواص و اعراض اخذ   مطابقت كند عام است)يعني فرسيت بشرط

نفسه فقط  پس فرسيت في -است و خاص است)يعني فرسيت بشرط شيء(شود قابل اشاره  مي

 سيت است)البشرط(.فر

الف كه آيا فرسيت   ها با فرسيت بپرسند و اينطرفين نقيض و نسبت آن  اگر از ما درباره

بايد قبل از  ها نيست بدين معنا كه سلبيست؟ پس جواب مگر سلب هر دوي آناست يا الف ن

حيث فرسيت ليست فرسيت من »ا درست نيست كه بگوييم باشد نه بعد از آن. لذ «من حيث»

 .(195 ،1363 ،ابن سينا)«لف، بل ليست من حيث هي فرسيت بألف ولد شئٌ من االشياءبأ

در اين بيان شيخ تفكيك حمل اولي از حمل شايع بنيان نهاده شده است و اشاره به اين 

گوييم  كنيم و مي سلب حدود مي از فرسيت بياوريم «من حيث»دارد كه اگر ليس را بعد از 

توان گفت  شود و مي يست و طبعاً نقيض آن بر فرس حمل ميفرس بقر نيست، فرس شجر ن

آوريم و  مي «من حيث»فرس البقر است و فرس الشجر است در حالي كه وقتي ليس را قبل از 

كنيم  ببقرٍ و شجرٍ و... يعني ما به غير از فرسيت به چيز ديگري التفات نمي سگوييم ليس فر مي

كنيم و اين اعتبار فعل التفاتي ذهن  ست اعتبار مييا فرسيت را فقط از آن جهت كه فرسيت ا

ولي ذهن ظرف تحقق آن  ،يا در خارج قق يا در نفس است واست وگرنه فرسيت در مقام تح

شود پس  وجود و... در آن ناديده گرفته ميو لذا وحدت و  كند را در اعتبار خود لحاظ نمي
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سينا در  اسكوتوس به مقصود ابن ولي دونز ؛شود فرسيت با يك فعل ديالكتيكي ذهن فهم مي

كه طبيعت چه نحو تقرر دارد در ترديد است و اين   چنان در اين نبرده و هم اين عدم التفات پي

 .(Noone, 2003,105) منگير شده استترديد غالب نويسندگان مدرسي را دا

 اين ترديد را دو چندان كرد:  سينا هم بعضاً جمالت ابن
ان شخصي و حيوان به اعتبار بالقوه، عام يا خاص و حيوان به و اما حيوان عام يا حيو

چيز ديگر و   نفسه است، حيوان است به اضافه يكه موجود در اعيان است و يا معقول فاعتبار آن

در اين  حيوان فقط يا خود حيوان نيست، و معلوم است كه وقتي حيوان باشد با چيز ديگر

طور در جانب انسان لكن صحيح است كه حيوان  نها است و هميصورت حيوان مانند جزء آن

را به ذات خودش در نظر بگيريم اگرچه همراه غير خودش است زيرا ذاتش همراه با چيز 

پس ذاتش بالذات براي ذات است، و با غير بودنش امري است  .ديگري باز همان ذات اوست

ر حيواني كه شخصي است با الزم براي طبيعت آن مانند حيوانيت و انسانيت، پس اين اعتبار د

عوارض و يا كلي است و يا عقلي است، تقدم بالطبع دارد مانند تقدم بسيط بر مركب و جزء 

وجود نه جنس است و نه نوع و نه شخص است و نه واحد و نه كثير  ،بر كل، و به جهت اين

 .(201 ،1363 ،)ابن سينا ط انسانوجود فقط حيوان است و فق ،است، بلكه به جهت اين

دست آورده است اين است كه  هسينايي ماهيت ب تصويري كه دونز اسكوتوس از قرائت ابن

اي وجود  التاً از نحوهتها لحاظ شوند و در اين صورت اصاذو حد  توانند في ماهيات  يا طبايع مي

شياء شود. لكن ماهيات در ا ها اطالق نمياند و صفت واحد بر آن فاقد وحدت با اين حال برخوردارند؛

وازمي دارند كه ها لخارج آندر ظرف ذهن و  شوند؛ و نيز در اذهان نيز يافت ميمحسوس خارجي 

ع دارد بر آن كلي كه با اين حال طبيعت در اين موارد تقدم بالطب .ها خارجي استنسبت به طبيعت آن

نفسه از  ، فيآيد اين است كه اوالً وجودي كه طبايع مشكلي كه در اين تصوير پيش مي مقوم آن است.

تواند با وحدت جمع شود در حالي كه دونز  چرا نمي  آن برخوردارند چگونه وجودي است و ثانياً

 .(Noone,  2003, 105) اند مساوقسينا پذيرفته كه وجود و وحدت  اسكوتوس به تبع ابن

اصالت ماهيت دارد و بر  سينا در اين بخش حال و هواي درست است كه سخنان ابن

  ايننيز و  ؛تواند در ذهن و خارج تحقق داشته باشد د كرده است كه ميا هي هي تأكيفرسيت بم

 ؛آيد با قول به اصالت ماهيت يكي است كه فرد از اجتماع طبيعت با خواص و اعراض پديد مي

و بلكه قول به اصالت ماهيت چيزي بيشتر از قول به تحقق خارجي طبيعت يا كلي طبيعي 

اين است و منظور او « عتباربهذا اإل»به معني « و بهذا الوجود»سينايي  ير ابنتعب اما اوالً  ؛نيست

به جهت »معناي   التين افاده  صي دارد اما اين تعبير در ترجمهنبود كه ماهيت البشرط وجود خا
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 سينا وجودي براي ماهيت ال ابنخوانندگان را به اين اشتباه انداخته كه  كرده است و« اين وجود

تواند با وحدت  كه اين چگونه وجودي است و چرا نمي ايندر  اماطبايع قايل شده بشرط يا 

خود در تبيين تحقق موجود خارجي از طبيعت آغاز  ،سينا ابن  اند، ثانياً جمع شود درمانده

  ضميمه آن به مشخصه اعراض سپس و كندمي پيدا وقوع طبيعت اول گويدنمي او. كند نمي

 در فصول و اجناس ةهم و شودمي موجود چيزي هر بر مقدم خصش او نزد بلكه شوندمي

 .آن بر مقدم نه و موجودند شخص ضمن
 برخي از بگوييم بايد پس نيست متمايز ماده و جنس از متشكل خارجي وجود در معنا اما

 و ماده معناي به را جسميت كه گاهنآ ؛است آن حيوانيت از قبل انسان جسميت تصوري جهات

 جسم كه استردا حيوانيت از قبل را جسم هنگامي انسان طورهمين. بگيري جنس يمعنا به نه

 اما. باشد او بر حمل قابل معنايي به كهناي نه باشد حمل قابل غير انسان بر كه باشد معنايي به

 گانهسه ابعاد متضمن تا است واجب مقرون، معاني همه به آن تضمن جواز بر عالوه كه جسميتي

 متضمن اينكه مگر شودنمي موجود است حيوان از نوعي كه چيزي در جسميت ناي باشد، هم

 آنگاه باشد حيوانيت متضمن نفسهفي جسم اين شد جايز اينكه از بعد پس. باشد هم حيوانيت

 اين وجود از جزئي حيوانيت معناي پس .بود خواهد جسم اين بالفعل وجود از جزئي حيوانيت

 از جزئي ماده معناي به جسم كه صورت بدين ثبوت، مقام رد جسم حالِ برعكسِ .است جسم

 از اجتماعش و وجودش نيست ماده معناي به كه مطلق جسم عالوه به.  است حيوان وجود

 كه اين نه و است آن وجود اسباب شودمي واقع مطلق جسم تحت آنچه و است آن انواع وجود

 از قبل محصلي وجود داراي جنس معناي به جسميت اگر و باشد آنها وجود علت مطلق جسم

 معناي به جسم همانند بايد باشد ذاتي بلكه زماني نه هم آن تقدم اينكه ولو دشبا نوعيت وجود

 نوع اين در وجودش باشد نداشته زماني تقدم جسميت اين اگر و باشد نوعيت وجود علت ماده

 .(217-216 ،1363 ،)ابن سيناديگر چيز نه بود خواهد نوع وجود همان

 و كندمي انكار را شخص بهنسبت  طبيعت تقدم ثبوت قامم در موجود تحليل در سيناابن

 وقتي چنانكه داندمي تأخر و تقدم بدون و واحد وجود به را فصول و انواع و اجناس تمام

 است نطق و حيوانيت بر مشتمل انسان جسم گفت توان مي هم بنگريم ثبوت مقامدر  را انسان

 در كه ماهوي خرأت و تقدم يعني است او جسمانيت علت او حيوانيت فتگ توانمي هم و

 جزء فصليه معاني  همه گفت توانمي و است منتفي ثبوت مقام درمعتبر است  منطقي نگرش

 بر طبيعت ترتب نفي اين .اندجسم وجود علل فصليه معاني كمااينكه اندجسم يا خارجي ةماد

 حيث آن از خارجي منفرد موجود به كه هنگامي سيناابن كه دارد اين بر داللت خارجي وجود

  اعتنا است ماهوي اموري كه منطقي فصول و اجناس ترتيب به نگردمي است متشخص كه
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   دست از را خود اصالت ماهيت رشته آيدمي ميان به كه جيرخا وجود پاي گويي كند،نمي

از  فصول توسط جنس يا باشد جمندر جنس ضمن در فصول كه ندارد تفاوتي ديگر و دهدمي

 ماهيت و طبيعت سلطه واست  وجودي فقره اين در سيناابن توضيح حال هر در. آيدابهام به در

 .شكندمي هم در ديديم گذشته فقرات در كه را

 و طبيعت بر وي كيدأت شيوه بگذريم كه است سيناابن سخنان نوادر از كه فوق عبارات از

 كه برود راهيبه  اسكوتوس دونز مانند كسي تا كندمي باز ييجا جخار در طبيعي كلي تحقق

 .بگذارد بجاي غربي انديشه در شگرفي نتايج

 براي را زمينه كندمي آن از كه خاصي تفسير و طبيعت از ابتداي با اسكوتوس دونزاما 

 .آوردمي فراهم تشخص درباره خود رأي تبيين

 بشرطي ال وجه همين فرسيت طبيعت معناي و است فرسيت فقط هي هي ما به فرسيت -1

 جنبه فرسيت رو اين از و است فرس است برخوردار طبيعت آن از چون فرسي هر و است آن

 ذاتياتي بر مشتمل است ماهيت كه حيث آن از ماهيت هر اما. است فرس افراد همه ميان مشترك

 كندمي روشن را ماهيت تام حد فصل و جنس از ماهيت تركيب. دارد فصلي و جنس و است

 .دارد جاي منطق قلمرو در ريفعت و است تعريف به ناظر فصل و جنس از مركب 1ماهيت ولي

 خواهد پوچ و گزاف وگرنه دارد واقعي انتزاع منشاء منطقي تعريف حدود در ماهيت -2

 لفص و جنس قالب در را آن و بشناسد را آن منطقي حدود عقل تا باشد بايد واقعي امري.بود

 و است ماهيت واقعي ازاء به ما طبيعت. است طبيعت ذهني، ماهيت واقعي مبدأ. كند تعريف

 .دهدمي تشكيل را واقعيت مركزي هسته

 و اندمنطق بحث مورد اصالتاً كه داندمي منطقي مفاهيم از را طبيعي كلي اسكوتوس دونز

 طبايع با اصل در فلسفه اما .دهدمي نشان را منطقي معنايي بودنش كلي  جنبه از عقلي كلي

 در ندارد تعلق طبيعت به ذاتاً كه كليت و پردازدمي حقيقيه قضاياي به و دارد سروكار اشياء

 كلي بلكه نيست كلي خود خودي به هم ذهن در حتي طبيعت. شودنمي وارد حقيقيه قضاياي

 به كه داندمي منطقي ثاني معقول را كلي سيناابن چنانكه شودمي افزوده آن به ثاني التفات با

 بحث اشياء طبايع از الطبيعهمابعد پس. شودمي حمل است اشياء طبايع از حاكي كه اول معقول

 بحث متعلق چون و است يكسان البشرط ماهيت با مابعدالطبيعي معناي به طبيعت و كندمي

 .دارد وجودشناختي جنبه حتماً است مابعدالطبيعه

_______________________________ 
1. Quiddity 
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 همراه بايد شود اعتبار خارج در و گيرد قرار توجه مورد شناختي وجود حيث از چيزي اگر

 يا البشرط هويت اسكوتوس دونز. شودنمي موجود وحدت بدون چيزي زيرا باشد وحدت

. داندمي وحدت 1هوجه به متصف ذاتاً شودمي لحاظ تعينات همه از نظر صرف كه را طبيعت

 دهد؟مي تشكيل را واقعيت مركزي ستيه معنا چه به و دارد وحدتي چگونه طبيعت اما

 تحقق اساس طبيعت. كندمي آغاز طبيعت از را خارجي موجود تحليل اسكوتوس دونز

 مري اال نفس ثبوت و است تعيني هر از البشرط هي هي ما به طبيعت اما است خارجي جواهر

 طبيعت .دهدمي قرار تعينات ةهم از فارغ ت،ذا رتبه در را طبيعت ثبوت، نحوه اين و دارد

 تعينات طارد ذات رتبه در پس است تعينات با جمع قابل بودنش البشرط جهت به درست

 در طبيعت. است همين« است فرسيت فرسيت» است گفته كهاين از سيناابن مراد و نيست

 پس پذيردمي را بالعدد وحدت و شودمي متفرد خارج در و شودمي جمع كليت با ذهن ظرف

 از نظرصرف طبيعت پس .نيست هم آن طارد ولي ندارد بالعدد وحدت چه اگر تذا رتبه در

 هيچ باشد وحدت نافي ذاتاً اگر و است وحدت از وجهي به متصف ذات از بيرون تعينات همه

 هر از كه طبيعت سلبي حيث از اسكوتوس. شد نتواند اطالق آن بر وحدت وجوه از وجهي

 كهاين گويدمي و سازدمي ايجابي حيثيو  كندمي نظررفص است طبيعت ذاتيات مغاير با چه

 طارد ذاتاً اگر پس نيست آنها از يك هيچ نافي ذاتاً است تعينات همه از البشرط طبيعت

 يا كامل وحدت پذيراي هم اعيان در تا باشد دارا را وحدت از وجهي بايد نيست وحدت

 يا عددي وحدت)اوصاف اين از ييك بدون هرگز طبيعت چه اگر زيرا شود شخصي وحدت

 آنها همه بر بلكه نيست آنها از يك هيچ اما شود،نمي موجود( جزئي يا كلي عددي، كثرت

 آن فيلسوف و است معقول نفسهفي 2هست كه  چيزي بالطبع، تقدم اين حسب بر و تقدم دارد

 طبيعت ال نه تنهابا اين ح ...شودمي شناخته تعريف با و كندمي لحاظ معقوليتش جهت از را

 وقتي ، بلكهبودن جزئي و كلي به نسبت يعني بودن خارج در و بودن عقل در از است البشرط

شود  ، زيرا اگر چه در عقل به وصف كلي فهميده مينيست كلي اصالتاً شودمي حاضر عقل در

 گيرديم تعلق طبيعت به فهم فعل نخستين بنابراين آن نيست. ةولي كليت جزئي از مفهوم اولي

 وجود بنا به كه طورهمان درست و باشدفهم وجود داشته  با مالزم حالتيك  نكهاي بدون

كند،  كه طبيعت، تشخص پيدا مي عيني وجود واقعيت در است، كليتعاري از وصف اش ذهني

_______________________________ 
1. Modus  

2. Quod quid est 
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تقدم بالطبع  ،كند شود، بلكه نسبت به علت يا جهتي كه آن را متفرد مي به خود متفرد نميخود 

در نخستين  طور كه شيء موجود شود و درست همان ذا طارد آن نيست تا بدون آنل دارد

سان طبيعت در وجود واقعي خارج در عقل وجود معقول حقيقي دارد، بدين «كليتش»حضور و 

ناسب با آن دارد كه نسبت به تفرد البشرط است به تذهن بنا به وجود خاص خود وحدتي ماز 

 نفسه معيت دارد با وحدت مفروض تفرد، نخواهد بود في اي كه طارد آن وحدتي كه شيوه

(scouts, 1995, 32-34). 

مع است با وحدت بالعدد يا براي وحدت خاص طبيعت كه قابل ج اسكوتوس دونزاما 

 ؟كندمي استدالل متفرد و طارد آن نيست چگونه وحدت شيء

 همراه هم دروني امر نآ باشد چيز آن كه جا هر باشد چيزي در دروني طوربه چيزي اگر -1

 حضور سنگ طبيعت كه چيزي هر در است «اين» ذاتاً سنگ طبيعت اگر پس است حاضر آن

 .باشد «اين» بايد چيز آن دارد،

 است، ديگر ضد طارد ذاتاً چيز آن باشد داشته تعلق چيزي به بالذات اضداد از يكي اگر -2

   حمل آن بر هرگز بالعدد كثرت صورت اين در باشد بالعدد واحد بالذات طبيعت اگر پس

 .شودنمي

 علت از غير علتي تفردش براي تا نيست نيازي ديگر باشد متفرد هي هي ما به طبيعت اگر -3

 امر و است طبيعت بالذات طبيعت كه كنند اشكال است ممكن و كنيم جووجست آن طبيعت

 طبيعت از غير علتي ستني الزم و هست هم متفرد بالذات طورهمين .نيست بردار علت ذاتي

 امري سپس و باشد داشته زماني تقدم تفرد بر طبيعت كهاين مثل كنيم جووجست تفردش براي

 . شود طبيعت تفرد موجب آن بر زايد

 است ترمك بالعدد وحدت از چيز هر خاص واقعي وحدت كه است اين اشكال اين پاسخ -4 

 واقعي وحدت اما نيست «اين» بالذات چيز هيچ يعني ندارد بالعدد وحدت بالذات چيز هيچ و

 تواندنمي چيز هيچ زيرا است بالعدد وحدت از كمتر سنگ اين در طبيعت به وافي و خاص

 به چيز هر كه وحدتي كه جاآن از و باشد داشته خود خاص وحدت از تربزرگ وحدتي

 طبيعت ذاتي دتواننمي هرگز بالعدد وحدت پس است بالعدد وحدت از كمتر دارد خود خودي

 هر صورت اين در باشد كمتر آن طبيعت وحدت از چيزي هر تام وحدت اگر و باشد چيز آن

 اگر ديگر طرف از .است محال اين و باشد برخوردار بيشتر و كمتر وحدت از توأمان بايد چيز

 صرفاً ديگري وحدت هر صورت اين در نباشد بالعدد وحدت از كمتر طبيعت واقعي وحدت
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 اين به است باطل نتيجه اين اما. است بالعدد وحدت واقعي وحدت تنها و است نيذه وحدتي

 :داليل

حركت ممكن است از حيث جنس واحد باشد يا از حيث نوع يا از :»است گفته ارسطو -الف

قتي از حيث نوع يا عدد واحد حيث عدد و وقتي از حيث جنس واحد باشد متفاوت است با و

 .(Aristotle, 1971, 242 B)«باشد

 در اندازه همان به جنس مفهوم زيرا نيست مفهومي و ذهني وحدتي حقيقي وحدت پس

 نوع وحدت با را شيء وحدت ارسطو كه حالي در است واحد نوع مفهوم كه است واحد ذهن

 است واحد يءش آن مخصوص طبيعت ارسطو نظر به پس ،جنس وحدت با نه داندمي يكي

 .شودنمي مقايسه چيزي با بالعدد وحدت زيرا بالعدد واحد نه ولي

حالي در است بالعدد هم واقعي تكثر صورت اين در باشد بالعدد وحدت وحدتي هر اگر -ب

 ؛هستند يك عدد، حسب بر اشياء همه و است مساوي بودنش بالعدد حيث از بالعدد تكثر كه

 اندشخصمت عددي وحدت جهت به فقط اشياء همه چون و خط يك سيب، يك مرغ،تخم يك

 خط يك و سقراط از بيش مشتركي وجه گزنفون و سقراط ميان توانستنميديگر  عقل پس

 خالصه يك عدد در هم با اشياء  همه مشترك وجه يعني دنبو بيش ايگزافه كلي امر هر و بيابد

 وجه پس بود بالعدد وحدت فقط چيز همه چون و بود چيز يك فقط چيزي هر و شدمي

 .نبود متصور يديگر وحدت و بودمي بودن يك همين امور مشترك

 به را آتش صورت و كندمي تبخير را آب و افروزدمي شعله است آتش چون آتش اما -ج

 آتش ،آن ةواسط به كه دارد بالعدد وحدت از متفاوت طبيعتي آتش يعني كند مي منتقل اشياء

 صور ايجاد و تكون هتج همين به ،نيست ذهني مفهومي و موهوم امري آتش طبيعت و است

 .(scotus, 1973/Q.4) تاس معنوي مشترك

 را آن تواننمي و نيست موهوم امري طبيعت وحدت اوالً كه شودمي نتيجه فوق مقدمات از

 در زيرا نيست بالعدد وحدت همان بالذات طبيعت وحدت ثانياً .كرد مؤول بالعدد وحدت به

 طبيعت وحدت ثالثاً .باشد موجود تواندنمي بيشتر ،سنگ طبيعت با سنگ يك صورت اين

 رابعاً .باشد تواندنمي وحدت طارد هرگز طبيعت ذات زيرا نيست طبيعت ذات از خارج امري

 مرحله به بالعدد وحدت با و است بالعدد وحدت از كمتر و است واقعي امر طبيعت وحدت

 «است جمع لقاب تربزرگ وحدت با ترپايين و كمتر وحدت» رسدمي تشخص و تفرد

(scouts, 1968, Q.13/N61). ًصورت به و است كليت پذيراي ذهن ظرف در طبيعت خامسا 
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 مصاديق همه در و دارد كمتر قوامي و وحدت هي هي ما به طبيعت. شودمي حاضر عقلي كلي

 وحدت كه اندسنگ طبيعت واحد جزئي هايسنگ همه و دارد تحقق مشترك شكل به خارجي

 را آن در تشكيك اسكوتوس دونز كالم و اندثاني معقوالت قوام و وحدت. دارد ترمك قوامي و

 تشخص مبدأ يك با تواندمي و دارد وحدت و قوام از ايدرجه اعيان در طبيعت .كندمي افاده

 طبيعت وحدت و قوام. برسد وحدت و قوام نهايي درجه به و شود متصل تناقضي هيچ بدون

 مصاديق كثيري در تواندمي كه است التعيين علي ال اندازه آن ماا است شناختي وجود چه اگر

 وارد شناخت ةقو در تواندمي كه دارد محتوا غناي اندازه آن حال اين با شود، تكرار خارجي

 حافظ خود كمتر وحدت با طبيعت باشد، داشته نوعيه ماهيت صورت به روشن مفهومي و شود

 . است آن با اظرمتن عقلي مفاهيم و متفرد جواهر هويت

 گريزدمي سيناييابن ماهيت بر وجود عروض از هم وحدت در تشكيك راه از اسكوتوس

 انكار را وجود معنوي كااشتر تشابه نظريه. كندمي عبور آكوييني توماس تشابه نظريه از هم و

 ابهام ورطه به را طبيعت فوق امور در عقلي شناخت و كندمي التباس دچار را وجود مفهوم و

 در آن تشكيكي حمل به و پذيرفته را وحدت مفهوم معنوي اشتراك اسكوتوس دونز. كشاندمي

 و كمتر وحدت با اعيان تحقق مراتب بر را وحدت تشكيكي حمل است، شده قائل اعيان

 درجه لذا و دارد وحدت از كمتري درجه هي هي ما به طبيعت. دهدمي توضيح بيشتر وحدت

 هم تشخص برسد بالعدد وحدت يا وحدت نهايي درجه به اگر ولي دارد واقعيت از كمتري

 است تشخص موجب كه بالعدد وحدت يا تام وحدت از مقصود اما. شودمي پذيرامكان

 درباره را فالسفه آراء اسكوتوس دونز رسد؟ مي تشخص مرتبه به يءش چگونه و چيست؟

 :كندمي خالصه چيز چند در تشخص مالك

 .نيست چيزي بر حمل قابل دارد تشخص كه اسكندر چنانكه ذيري،ناپحمل  -1

 و شكست معرض در اگرچه است اسكندر همواره است متشخص كه اسكندر هوهويت، -2

 .شود واقع نشيب و فراز و پيروزي

 .كند تقسيم خود خاص هحص به را انساني عام طبيعت تواندمي اسكندر بودن، مقسم -3

 .شودنمي يگانه ديگري شخص هيچ با دراسكن ناپذيري،اشتراك -4

 .(Noone, 2003, 113) است يكتا و تكرار غيرقابل اسكندر ناپذيري،انقسام -5
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 ترممه همه از را آن و فشاردمي پاي پنج مالك بر خود شماردمي بر كه مالكي پنج ميان در

 درباره دارد ويينيآك توماس پيروان از يكي 1وسينگود پيتر با كه بحثي در اسكوتوس. داندمي

: بگويم بايد موضع اين مقابل در: »داردمي اظهار باشد تشخص مبدأ تواندمي ماده آيا اينكه

 به است ناپذيرانقسام كه است واحد نفسه في وجودي گوييممي سخن آن درباره كه تشخصي»

 ناپذيرينقساما» عبارت .(Ibid , 113)«دارد علت يك فقط ناپذيريانقسام اين موضوعي، اجزاء

 كه است اين تشخص مالك اسكوتوس دونز نظر به كه دارد اين بر داللت« موضوعي اجزاء به

 اجزاء به را اسكندر بتوان شايد كرد، تقسيم خودش همانند مصاديقي به را شخص آن تواننمي

 كرد سيمتق... و گردن و پا و دست و سر اعضاي به را او بدن يا بدن و نفس به مثالً كرد تقسيم

 اسكندر از مصداقي يك هر كه اجزايي يعني كرد تقسيم موضوعي اجزاء به را آن تواننمي اما

 از ايحصه آنها از يك هر و شود تقسيم افالطون و سقراط به تواندمي نوعيه صورت اما. باشد

 اسكوتوس. دارد تناقض پذيري مصداق با متشخص هويت يا فرد ولي باشند انسان يعتبط

 مبدأ 2«اوليه هايسخنراني». دراست كرده استفاده مختلفي تعابير از خود مقصود بيان براي

 «مثبت موجود» عبارت از Ordinatio در و است كرده تعبير 3«مثبت تواقعي» را تشخص
4 

 و است جسته بهره 5« صورت نهايي واقعيت» عبارت از «اثر آكسفوردي» در است كرده استفاده

 «صورت نهايي درجه» به بعدي هاينوشته در
 «هذائيت» واژه و است كرده تعبير6

 اخير تعبير7

 .(Popkin 1969, P25)اوست

 مفرد يا بالعدد وحدت يعني تشخص از او مقصود كه كندمي خاطرنشان اسكوتوس دونز

 قابل وحدتي بلكه نيست او نظر مورد نوعي وحدت مثالً يعني نيست نامتعين وحدتي بودن،

 اسكوتوس. است موضوعي اجزاء به ناپذيريانقسام هم آن معيار و است نظر در «اين» اشاره

 و شود مبدل «اين غير» به «اين» از نداتو نمي است موجود بالفعل كه جوهري كندمي استدالل

 بدون واحد جوهر اما كند صدق يكسان به واقعي جوهر در بودن مفرد اين كه ندارد امكان

 بپذيرد متفاوتي هايكميت تناقضي هيچ بدون تواندمي شود رتغيي دستخوش جوهريتش كهنآ

_______________________________ 
1. Peter Godinus 

2. Lectura 

3. Positive reality 

4. Positive entity 

5. UItimate reality of the form 

6.Ultimate grade of the form 

7. Haecceity - Thisness 
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 كميت وحدت اين بر عالوه. نيست رياضي وحدت يا كميت وحدت بالعدد وحدت بنابراين

 هر از نظرصرف است جوهر وصف «اين» و است جوهر از مؤخر عرض و دارد عرضي جنبه

 و ندارد يكمِ جنبه هرگز ددبالع وحدت بنابراين. دارد تقدم عرضي هر بر و ،عرضي تعين

  .(scouts, 1973, Q.2)  است الطبيعيمابعد يصفو

 هذائيت تحقق مايه كمّي و رياضي نه و مابعدالطبيعي وصفي عنوان به كه بالعدد وحدت

 ابتدا اسكوتوس دونز كند؟مي مفرد يا متشخص را يءش چگونه و است وحدتي چگونه است

 است منطقي تعريف متعلق و است ماهوي وحدت كه نوعي وحدت از را طبيعت وحدت

 از را جنس فصل، اينكه محض به و دارد تناظر محصّل فصل با نوعي وحدت. كندمي متمايز

 شودمي تركيب وارد قريب جنس يا محصل فصل. گيردمي شكل نوعي وحدت درآورده ب ابهام

ة جنب ولي ستا جنس به بخشتعين محصّل فصل اگرچه پس است تركيب آن از جزئي و

 وحدت. شودمي وارد تركيب در نه و است مركب نه طبيعت وحدت كه حالي در دارد منطقي

 فقط طبيعت وحدت ولي باشد داشته متعدد افراد تواندمي و است ءالاقتضا باشد چه هر نوعي

 .شودمي متعين خاص شخص با و بالعدد وحدت با

 وجود نوعي با وحدت از مرتبه هر و دارد شناختي وجود جنبه همواره اعيان در وحدت

 مفرد وجود با بالعدد وحدت و دارد مناسبت نامتعين وجودي با طبيعت وحدت .دارد مناسبت

من است اما من به اين واقعيت  اكنون بيش از دو صندلي در اتاق» .است مالزم متشخص و

عت صندلي كه چون من به طبيجا هستند نه اين اي معيني در اينه هم زيرا صندليآگا

    كمتر وحدت را آن اسكوتوس كه طبيعت وحدت اما .(Marenbon, 1987, 158)«آگاهم

 تعين از كمتري تعين طبيعت وجود يعني است متناظر دارد كمتري تعين كه وجودي با نامدمي

 است؟ معنا چه به دارد كمتري تعين وجودي كهاين صورت اين در دارد شخص

 و اندد يم 1«صوري تمايز» را بالعدد وحدت و طبيعت حدتو ميان تمايز اسكوتوس دونز

 «واقعي تمايز» از را آن
 «مفهومي تمايز» و2

 و ماده ميان مثالً تمايز واقعي تمايز. كند يم جدا3

 ماده در حالّ فعليت صورت و صورت براي است محل و دارد بالقوه حيث ماده است، صورت

 در نيز مفهومي تمايز. كند اخذ را ديگري صورت و كند رها را صورتي تواندمي ماده و است

_______________________________ 
1. Formal distinction 

2. Real distinction 

3. Conceptual distinction 
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 اما صوري تمايز. اند متفاوت فصل مفهوم و جنس مفهوم چنانكه است جاري ماهوي حدود

 . (Schoedinger, 1992, 42)واحد يءش در شيئيت يا وحدت از وجه دو ميان است مربوط

« فرسيت» مثالً. متفاوت ايجنبه از و است مشابه ديگر اشياء با ايجنبه از خارجي يءش هر

 فرد. نيست كافي افراد تحقق براي مشترك جنبه اين ولي خود مصاديق همه ميان است مشترك

 تباين موجب و برساند تماميت به را آنها وحدت كه شود متحقق فرسيت بر زائد امري به بايد

   تفكيك هم از قعوا در هرگز شيئيت يا وحدت از درجه دو اين اما. گردد ديگر افراد با آن

 بالعدد وحدت و كند رها را بالعدد وحدت كه نيست ماده مثل طبيعت وحدت مثالً و شوندنمي

 رفع .نيستند شدني جدا وجهچيه به و انديگانه هم با خارج در وجه دو اين .كند اختيار ديگري

 مابعدالطبيعي يزيتما آنها تمايز رواين از و است طبيعت زوال عين فرد زوال يا بالعدد وحدت

 صوري تمايز بالعدد وحدت و طبيعت وحدت. است آنها تشخيص به قادر عقل فقط كه است

 و ماده. هستند يءش مابعدالطبيعي ساختار مقوم وحدت دو اين ندارند واقعي تمايز ولي دارند

 را يءش بالعدد وحدت ولي دهندمي تشكيل را طبيعت وحدت وجه متحدند هم با كه صورت

 چيزي تشخص ولي دهدمي تشكيل را واقعيت مركزي هسته طبيعت وحدت. كندمي صمتشخ

 خود نهايي واقعيت به كه طبيعت. دنكمي حكايت واقعيت تماميت از ولي افزايدنمي واقعيت به

 .شودمي اشاره قابل برسد

 و نماياندمي را متشخص موجود فقط و ندارد داللت ماهوي يا مفهومي حيث هيچ بر «اين»

 .دهدمي نشان را آنها حداكثري و نهايي وحدت ندارد تعلق ماهوي صور سلسه به «اين». بس
 صورت است، ماده آيا آيد؟ مي پديد آن از فردي تميّز كه چيست متشخص وجود اين

 تمام يا ماهيت از جزئي خواه ماهوي امر هر كه است اين من جواب آنهاست؟ تركيب يا است

 آن يا موجود اين به نسبت است ءالاقتضا ذاتاً است ماهوي امري كه حيث آن از ،ماهيت

 تقدم چون و «اين» منزله به موجود اين بر دارد بالطبع تقدم ماهوي امر منزله به و موجود

 متفاوت «اين» طارد ماهوي امر زيرا ندارد ماهوي جنبه بودن «اين» پس دارد «اين» بر بالطبع

 خوانده «اين» كه وجودي شامل طبيعت  ةمنزلبه صورت و ماده تركيب كه جاآن از اما باشد،نمي

 اين .بود نخواهند مزبور وجود شامل طبيعت ةمنزل به هم صورت و ماده پس نيست شودمي

 اما. است طبيعت اينها از يك هر زيرا آنها تركيب نه و است صورت نه است، ماده نه وجود

 مشتركي امور اهاين است آنها تركيب وجود يا صورت دوجو يا ماده وجود نهايي واقعيت «اين»

 صوري تمايز ولي موجودند يءش يك در چه اگر و اندتشخيص قابل و پذير تعين كه هستند

 در است مفرد وجود صوري حيث از «اين». ندارد تعلق صور آن سلسه به «اين» ولي دارند
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 و يءش يك منزله به واقعيت دو اين. اندطبيعت وجود صوري حيث از فوق صور كه حالي

 اخذ آن از متحصل واقعيت و باشند فصل و جنس مفاهيم انتزاع منشأ كه نيستند ديگر يءش

 متمايز صوري نحو به ها واقعيت هميشه كل يا جزء خواه واحد يءش يك در آنها بلكه شود

 .(Scotus 1973:Q.6) انديءش يك

 :دهيم تطبيق سيناابن كالم از ايفقره با را اسكوتوس دونز تبيين لباب لب است مناسب
 نوع كه جهت آن از نوع براي. است ماهيتي است، جنس كه جهت آن از جنس براي پس

 ماهيتي است جزئي مفرد كه جهت آن از ايضاً نيز جزئي مفرد براي و است ماهيتي هم است

 نوع و جنس بر شود مي حمل ماهيت وقتي گويي پس. شودمي متقوم الزم اعراض به كه است

 جدا است آن ذاتي آنچه از ماهيت اين. شودمي حمل لفظ اشتراك به ،مشخص مفرد بر و

 حدي مركب براي چه اگر نيست حد داراي وجه هيچ به مفرد اما. بودنمي ماهيت وگرنه نيست

 يءش به اشاره آن در الجرم و است شده تشكيل كننده وصف اسامي از حد زيرا دارد وجود

 واسطه به است ديگري داللت يا است گذارياسم فقط باشد اياشاره اگر و تنيس معين

 و. نيست صفت يك يا مجهول تعريف جااين در و آن به شبيه چيزي و اشاره و حركتي

 صدق قابل وصف و كرد خوهد داللت وصفي بر مفرد حد در شودمي حصر اسمي هر چنانچه

 يوقت زيرا كند،نمي خارج قابليت اين از را آن يگرد اسمي كردن اضافه و است متعدد افراد بر

 در كه است جايز شود اضافه آن به -است كلي معنايي هم آن كه -ب و باشد كلي معنايي الف

 آن از بعد و است ديگر كلي به كلي يك تخصيص وقتي ولكن آيد وجود به تخصيصي آن

 براي است، جايز آن در كاشترا ماندمي باقي خود بودن كلي به است ب و الف كه چيزي

 در است، فيلسوف او :بگويي و كني تعريف را آن اگر حال ،«است سقراط اين» بگوييم نمونه

 بگويي اگر و است، اشتراك هم اين در است، ديندار فيلسوفي بگويي اگر و است اشتراكي اين

 پسر وييبگ اگر و است اشتراك هم اين در ،شد كشته مظلومانه كه است داردين فيلسوف

 او تعريف مانند تواندمي هم شخص فالن تعريف و هست اشتراك احتمال آن در است فالني

 شخص به را نوع آن عقل شود شناخته حس واسطه به و اشاره با شخص آن اگر اام باشد،

 .(246-245 ،1363 ،)ابن سينا شناخت خواهد

 اين است، مشترك و پذيرشركت طبيعت همچون احوال همه در ماهيت كهاين حاصل

 و شود اشاره قابل و مفرد كه جايي تا يابدمي ادامه تخصيصات و اضافات همه رغم به اشتراك

 صورت و رودمي ميان از تعريف و اشتراك حالت اين در كرد، نشان را آن «اين» لفظ با بتوان

        واقع هم با ناشدني تعريف و ناپذيرشركت صورت و پذيرشركت صورت يعني متمايز

 .است تشخص مناط و« هذائيت» حالت اين شوند،مي
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 باز سيناابن به آكوييني توماس 1 تشابه نظريه از گذشت با اسكوتوس دونز رسدمي نظر به

 بر وجود عروض از آن ضمن در كه افكندمي در نو طرحي او كلمات از الهام با و گردد مي

ابن برداشت تأثير تحت اسكوتوس دونز. ددهمي دست هب ديگر تفسيري سيناييابن ماهيت

 به وجود جاي به و كندمي سلب وجود رااز تشخص مناط ماهيت، بر وجود عروض از رشدي

 و شناساندمي طبيعت وحدت عنوان با را ماهيت كه صورت بدين جويدمي تمسك وحدت

 يگانگي از ماهيت بر وجود عروض جاي به و دهدمي نشان بالعدد وحدت شناسه با را وجود

 عنوان تحت را وجود گويي و گويدمي سخن واحد يءش در بالعدد وحدت با طبيعت وحدت

 كند،مي طرف بر را ماهيت و وجود تعارض و خواندمي واقعيت تام مرحله بالعدد وحدت

 وجود يا تشخص مرحله بر دارد تقدم كمتر وحدتي با است طبيعت وحدت كه ماهيت اينك

 وحدت مراتب تالئم و رسدمي تماميت به بيشتر وحدت يا بالعدد وحدت با كه اشاره قابل

 در درست اسكوتوس دونز صورت بدين. گذارد نمي باقي وجود و ماهيت تعارض براي جايي

 كندمي آغاز طبيعت وحدت از شد داده توضيح نوشته اين صدر در كه سيناييابن تببين با تقابل

     منتهي اكثري وحدت يا تشخص به را يءش لطبيعيمابعدا ساختار و است اقلي وحدت كه

 به كه التحصلتام طبيعت به است «اين» به اشاره قابل كه مفرد يءش وسيله بدين و كندمي

 سيناابن مدلل و روشن موضع فقدان ترتيب بدين. شودمي تحويل است رسيده نهايي وحدت

 يك از است نبوده مطرح او براي هلأمس اين كه جهت اين به ماهيت يا وجود اصالت به نسبت

 تا زد رقم را اييه يناهموار ديگر طرف از سيناابن كالم از رشدابن برداشت سوء طرف،

 عيار تمام ماهيتي اصالت سوي به مسيحيت تنزيهي باورهاي نفوذ زير سيناابن مدرسي مفسران

 تعاليباري و كندمي اطالق زني الهي ذات به را معنا اين اسكوتوس دونز كهچنان كنند پيدا سوق

 :است آن نهايي درجه وجود كه داندمي ماهيتي نيز را
 همتابي و باشد داشته بالفعل وجود كه شود گرفته نظر در واقعي قوامي خدا در است الزم

 معناي به او هستي براي است محكمي دليل خدا در واقعي قوام اين باشد، مطلق و اول و

 است ماهيتي خدا... اندگفته آباء چنانكه شود خوانده «ماهيت» استيربه بايد و نامشروط

 .(Scotus 1975,7).دارد تعلق آن به اخص معناي به «بودن»كه

 

 

_______________________________ 
1. Analogy 
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  نتیجه

كوشد تا  سينا مي دونز اسكوتوس كه فيلسوف متأخر قرون وسطي است با الهام از ابن

اين مسير از تشكيك وحدت  واقعيت خارجي متشخص را به نحو قابل قبولي تبيين كند و در

انجامد كه وجود مفهومي اعتباري  جويد ولي تبيين او به اين جا مي خاص خود بهره مية به شيو

ماهيت   د و شأني براي وجود غير از سايهده شود كه از تماميت ماهيت در ظرف ثبوت خبر مي

هر چه باشد وجود هم ماهيت است، ماهيت   جود حالت بالفعل و تماميت يافتهماند. و باقي نمي

همانطور است، تعينات وجود چيزي غير از تعينات ماهيت نيست زيرا وجود وجهي از ماهيت 

تشخص يافت وجودي متمايز از آن تعين ندارد. وقتي ماهيتي مثل فرس متعين شد و است پس 

 رفسينا سوار شد و مسير اصالت ماهيت را هموار كرد و از نتايج شگ اسكوتوس بر فرس ابن

 طلبد. بحث از آن مجالي ديگر ميكه  آن امكان عقلي مذهبان عصر جديد بود
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 نوشت پي

دان و فيلسوف مهمم قمرن    پرداز بزرگ قرن سيزدهم و نخستين الهي . دونز اسكوتوس را آخرين نظريه1

ه شمد و در سمال   مميالدي در لتيلمدين زاد   1266اند. او اهل اسكاتلند بود و در سمال   چهاردهم دانسته

بممه سمملك  1281( در سممال 1382.)ايلخاني، درگذشممت( Coloneممميالدي در شممهر كلممون)  1308

ق سنت جماري بمه رياضميات كمه     فرانسيسي درآمد و در دانشگاه آكسفورد تحصيل كرد و در آن جا طب

 ميالدي كرسمي اسمتادي دانشمگاه پماريس را گرفمت و تما       1305دانش يقيني بود راغب شد. در   نمونه

(در انگلسمتان آثمار   1377برهيه،  جا تدريس كرد.)اميل گ او بود درآنمراز ميالدي كه سال قبل  1307

را نام بمرد.  « مابعدالطبيعه»و نيز « ايساغوجي»توان شروحش بر  ارسطو را شرح كرده بود كه از جمله مي

س نوشمت. ايمن   لومباردوپطروس (Sentencesاست كه بر كتاب جمل) شرح ماندگاريترين اثرش  مهم

 Commentaryشناخته شده است كه اوايل بما عنموان تعليقمات آكسمفورديه)     Ordinatioاثر با عنوان 

Oxoniensiaو بعدها با عنوان ساده )    (اثمر آكسمفورديOpus Oxoniens  منتشمر شمد )    عمالوه بمر آن

بلموغ    دوره( اشاره كمرد كمه بمه    Quaestiones Quodlibetalesعمومي)  توان به مسائل بحث شده مي

 (Paul Edwards, 1967اي كه استاد مدعو در دانشگاه پاريس بود.) شود دوره فكري او مربوط مي

هاي  خواندند به هيچ يك از جريان مي( Subtle Doctorبين) دونز اسكوتوس كه او را دكتر باريك

شناخت   آنها را دربارهو آراء  ها انتقاد تندي كرد فكري رايج روزگار خود متعلق نبود. او از آگوستيني

اي نداشت  يني نيز ميانهتوماس آكوي  . او با فلسفهذري و شناخت فطري نفس رد كرداشراقي عقل و علل ب

 ، بر خالف او به اشتراك معنوي وجود قايل بود.( او را رد كردAnalogy)مشهور تشابه  و نظريه
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 در ماهیت اَلَم 

 و

 ؟است يا شر بالعرض آيا اَلَم، شر بالذّات
 *دكتر علي افضلي

 ايران  ةپژوهشي حكمت و فلسف  ةدانشيار مؤسس
 (21/02/90، تاريخ پذيرش: 10/11/89تاريخ دريافت: )

 

 : چکیده

دين به معضل شمرور   ةفيلسوفان مسلمان به معضلي كه در فلسف ي كههاي يكي از پاسخ
انمد كمه شمر     شرور يما امموري عمدمي   » اند اين است كه  ور( معروف است دادهشر ة)مسأل
اند  اند كه شر بالعرض  . م و يا اموري وجودي مانند ظلمت، فقر، جهل، مرگ و.. -ندا بالذّات

يعني به خوديِ خود شر نيستند بلكه در تحليل نهايي و عقلي از آن جهمت شمر محسموب    
،ميكرب، ماننمد زلزلمه، طوفمان    -شموند  لذّات( منجر ميشوند كه به امور عدمي )شرور با مي

«. سمب كمرد  توان به خالق منت اما چون امور عدمي، علت ندارند پس شرور را نميسيل و... 
ن ماهيت آن )يعني وجودي يا عدمي بمود  ةباراست كه در« اَلَم» ،اما يكي از مصاديق شرور

ختالف نظمر وجمود دارد و بسمياري از    آن( و اين كه آيا اَلَم شر بالذّات است يا بالعرض، ا
اند. همدف كلمي ايمن مقالمه دو چيمز       متفكران مسلمان آن را نقضي بر پاسخ باال تلقي كرده

خاص ملّا صمدرا در ايمن ممورد و      است: بررسي ماهيت اَلَم با تكيه بر نقد و بررسي نظريه
ظر خماص نگارنمده   طرح نو  پاسخ به اين پرسش كه آيا اَلَم، شر بالذّات است يا بالعرض؟

انمد و   مبني بر اين كه هيچ يك از شرور عدمي، شر بالذّات نيستند و همگي شمر بمالعرض  

 فقط يك شر بالذّات وجود دارد كه همان اَلَم است و آن هم امري وجودي است نه عدمي.
 

شمر(، شرمرور، اَلَمم     هاسالمي، معضل شر )مسأل هدين، فلسف هفلسفکلیدي:  هاي واژه

 .فه مالصدرا، فلس)درد(

*Email:ali_m_afzali@yahoo.com 
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 ]1[مقدمه

هيمون وجمود   روزگار ما در مواجهه با عقايد الهايي كه به ويژه در  ترين چالش يكي از جدّي

معروف اسمت و مبتنمي بمر ايمن      1زمين به معضل شررور زه در مغربدارد معضلي است كه امرو

هيمون غمرب   هر يك از ال«. آفريده است؟ور را چرا خداي كامل و مهربان، شر»پرسش است كه 

اند. اين معضل از قديم األيام  و شرق با رويكرد و مباني خاص خود در حل اين معضل كوشيده

اصمول خمود در صمدد     ةبراي انديشمندان مسلمان هم مطرح بموده اسمت و آنمان نيمز بمر پايم      

ن مطمابق قواعمد و مبماني    اند. در بين اين انديشمندان، فيلسوفان مسلما پاسخگويي به آن برآمده

كم در اصول و كلّيات مشترك است. يكمي از   اند كه دست هايي داده پرسش پاسخفلسفي به اين 

 ها اين است:   اين پاسخ
انمد: برخمي از آنهما در ذات خمود، امموري       شموند دو دسمته   هايي كه شر ناميده ممي  پديده

ند و از اين رو شمر بالمذّات    ذاتاً شرّ. اين گونه امور اند مانند ظلمت، جهل، فقر، مرگ و.. عدمي

ب و... واند. مانند زلزله، طوفان، ميكر شوند. اما دسته ديگري از شرور، اموري وجودي ناميده مي

شموند كمه    اند شر نيستند بلكه تنها از آن جهت شر محسوب مي اما اينها از آن نظر كه وجودي

« عمدميات »دانات و بمه تعبيمر فلسمفي    منجر به پيدايش دسته اول يعني پديدآمدن نقايص و فق

 ] 2.[شوند نه شر بالذّات عرض محسوب ميشوند و به همين دليل، شر بال مي

 گيرند اين است كه:  بندي مي اي كه فيلسوفان مسلمان از اين تقسيم نتيجه
انمد در حمالي كمه شمرور      هاي وجودي در پيدايش خود به علمت يما خمالق محتماج     پديده

رو نياز به علت ندارند و در نتيجه اين پرسمش كمه چمرا خداونمد شمرور را      اند و از اين  عدمي

]3 [.اساس پرسشي نادرست و ناموجّه استآفريده، از 
 

 فلسمفي  ءاما در بين مصاديق شرور، يك مورد وجود دارد كه در نگاه اوّل، نقضمي بمر آرا  

  ايمن دو پرسمش چمالش   )درد( است. دربمارة اَلَمم هممواره    « اَلَم»شود كه همان  مذكور تلقّي مي

برانگيز براي فالسفه مطرح بوده است كه: اوالً اَلَم امري وجودي اسمت يما عمدمي، و ثانيماً شمر      

فيلسوفان و  ءبالذّات است يا شر بالعرض؟ هدف از نگارش اين مقاله اين است كه از سويي آرا

ديدگاه نگارنمده در   ويژه نظر خاص ملّا صدرا درباره ماهيت اَلَم بررسي شود و از سوي ديگر به

 پاسخ به دو پرسش باال مطرح گردد.

 

_______________________________ 
1. Problem of evil 
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 تعاريف

 در ابتداي اين بحث الزم است دو اصطالح اَلَم و شر را تعريف كنيم.

ادراك چيمزي كمه منمافر يما     »يعني « ادراك المنافي )المنافر(»مسلمان غالباً اَلَم را به  ةفالسف 

[اند تعريف كرده« منافيِ با ذات و نفس است
.

به بيان ديگر، اَلَم به احساس يما ادراكمي گفتمه    ] 4 

 پسندد و برايش ناخوشايند است. شود كه نفس آن را نمي مي

شمود و صمدمه زننمده،     گوييم كه موجب درد و رنج مي اما در بحث حاضر به چيزي شر مي

 تر، مراد از شرور در اينجا تممام امموري اسمت كمه     ناخوشايند و آزاردهنده است و به بيان كامل

 شمده  با تعريف ياد  -شود. بديهي است كه ام كلمه( ميها )به معناي ع سبب انواع آالم و ناگواري

در جهان شر وجود دارد و نمي توان منكر آن شد و اساساً  -پندارند و بر خالف آنچه برخي مي

 بنابراين وجود شر را در جهان، بمه معنماي آنچمه    تمام زندگي بشر آكنده از انواع شرور است و

توان منكر شد. در واقع معضل شرور با همين تعريف  موجب درد و رنج و صدمات است، نمي

شمار آالم و علل آنها، بما خمداي    گيرد كه چگونه وجود انواع بي شود و شكل مي از شر آغاز مي

كامل و مهربان سازگار است و اصوالً چمرا خمداي عمادل و مهربمان آنهما را در زنمدگي انسمان        

 آفريده است؟  

 

 است يا عدمي؟    ماهیت اَلَم: آيا اَلَم، امري وجودي

معرفت وجداني و علم حضوري مما بمه حماالت نفسماني خمود و نيمز سمخنان بسمياري از         

كم يك مصداق وجود دارد كه  د كه در بين شرور بالذّات، دستده حكيمان به روشني نشان مي

 است زيرا:« اََلَم»وجودي است نه عدمي؛ اين مصداق همان 

يما بمه    -عني با تمام وجود و ادراك خود كشيم به علم وجداني ي ما هنگامي كه درد مي اوّالً:

درد را نه بمه مثابمه    -ترين معرفت است   واسطه كه يقيني تعبير فيلسوفان، به علم حضوري و بي

كنيم و چنين معرفتي هيچ  امري عدمي بلكه به صورت يك موجود ايجابي و محصّل وجدان مي

دارد چرا كه هر گونمه ترديمد در يقينمي بمودن معرفمت وجمداني و        اي برنمي ك و شبههگونه ش

 حضوري به منزله نفي امكان دستيابي به علم يقيني است.

، در زمره اعراض و كيفيات نفساني است و اينها هم اَلَم، مانند لذّت، خشم، محبت و... ثانياً:

بمر   -بمه عنموان يمك كيفيمت و عمرض       -اند نه عدمي. زيرا عروض عمدم   هايي وجودي پديده

 هرگونه جوهر )جسماني و نفساني( محال و بي معنا است.
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و به تعبير فيلسوفان، ادراك امر منمافر يما منمافي ذات و     -درد نوعي احساس و ادراك  ثالثاً:

كنمد دردي   اي برخورد مي است؛ به همين دليل است كه سوزن يا آتشي كه به پيكر مجسمه طبع

و نيز انسماني   ؛كند زيرا مجسمه فاقد هر گونه دستگاه احساسي و ادراكي است اد نميدر آن ايج

رساني عصمبي و ادراكمي او مختمل شمده اسمت دردي در آن ناحيمه احسماس         هم كه نظام پيام

هاي فلسفيِ پيش از ملّا صدرا و به ويمژه مشّمائيان كمه علمم و      كند. از سوي ديگر، چه نظام نمي

دانستند و چه نظام اصالت الوجودي صمدرايي   ا انفعال و كيف نفساني ميادراك را نوعي فعل ي

ترين درجه و به طور كلي هرگونه كممالي رااز   و پيروان آن كه علم و ادراك را حتي در ضعيف

دانند، احساس و ادراك، امري وجودي است نه عدمي؛ البته ملّا صمدرا   سنخ و مراتب وجود مي

 ارد كه به آن خواهيم پرداخت.درباره ماهيت درد نظري خاص د

تقريباً تمام حكيمان و انديشمندان مسلمان به صراحت به وجودي بودن اَلَمم تصمريح    رابعاً:

 كند:  كنند. صدر المتألهين استدالل برخي از آنان را چنين نقل مي مي

 دانيم كه درد، ادراك امر منافي )با ذات و طبع( اسمت و ادراك همم اممري    ما بالضروره مي»

يمابيم   درد نوعي ادراك است و از اين رو امري وجودي است و وجداناً مي» ]5[«.وجودي است 

يابمد، يكمي هممان اممر      كه در اينجا ]يعني هنگام بيماري يا صدمات جسمي[ دو شر تحقق ممي 

عدمي است، مانند قطع عضو يا از بين رفتن سالمت، و ديگري امري وجودي كمه هممان خمود    

[«درد است
.

6[
 

نيمازي نيسمت   » نويسد:  خود بر ابتداي عبارت اخير مي ةحاشيملّا هادي سبزواري در حاج 

كه براي اثبات وجودي بودن درد به ادراك بودن آن اسمتدالل شمود زيمرا وجمودي بمودن درد،      

]7[.«امري وجداني و بديهي است
 

 نگارد:  ابن سينا مي اشارات فخر رازي نيز در شرح خود بر
دانيم كه درد )اَلَم( امري وجودي است و عاقالن در اين مورد  ي ميبه نحو ضروري و بديه

داننمد   اختالفي ندارند، البته بعضي از مردم لذت را زوال اَلَم و از اين رو آن را امري عدمي ممي 

 ]8 [.نه اختالفي ميان آنان وجود نداردولي در اين كه اَلَم امري وجودي است هيچ گو

 

 ا صدرا در حل آن و درباره ماهیت اَلَمخاص ملّ ةياشکالي مهم و نظر

داننمد نمه عمدمي. از سموي ديگمر       از فرازهاي پيش معلوم شد كه همگان اَلَم را وجودي مي

جهمت شمر    يمن اانمد و از   شمر بمالعرض   ر عدمي، شر بالذّات و امور وجمودي، گفته شد كه امو
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ربمارة اَلَمم صمادق    شوند. امما ايمن حكمم د    ات مييشوند كه منشاء عدميات و فقدان محسوب مي

توان گفت كه چون اَلَم هم يك امر وجودي اسمت پمس شمريّت آن بمالعرض      نيست يعني نمي

بالمذات،  شمرور  »است زيرا اَلَم ذاتاً و به خودي خود شر است و در نتيجه اين قاعده كلمي كمه   

 هحاشمي  كه از -شود. ملّا صدرا اين اشكال را كه وجودي است، نقض مي با مورد اَلَم« اند عدمي

نشمده دانسمته و    اشكالي مهم و تما زممان خمود، حمل       -ذكر كرده است  عالمه دواني بر تجريد

 معتقد است كه تنها خودش موفق به حل آن شده است:
حال در ايمن جما   گردد...  شود به امري عدمي بازمي مي شر در تمام مواردي كه شر شمرده

نشده اسمت و بمه يماري پروردگمار حمل       معضلي دشوار وجود دارد كه تاكنون گرة آن گشوده

خواهد شد. توضيح اشكال اين است كه درد )اَلَم(، نموعي ادراك و در نتيجمه اممري وجمودي     

است و هرچند چيزي كه درد به آن مربوط است ]مانند قطع عضو[ عدمي است ]ولمي درد بمه   

قبالً ذكمر   شود و بنابراين، همان طور كههمين جهت وجودي بودنش[ جزو خيرات شمرده مي

شد، شر بالعرض است. پس در اين جا حقيقتاً يك شر وجود دارد كه همان عدم كمال خاصي 

يابيم كه در اين جا دو  ]مانند عدم سالمت يا عدم عضو سالم[ است. ولي ما به وجدان خود مي

رفتن سالمت است، و  شر ]بالذات[ وجود دارد. يكي همان امر عدمي مانند قطع عضو و از بين 

ديگري امري وجودي كه همان خود درد است و اين امر وجودي خماص، بمه ذات خمود شمر     

.[ خودش شر ديگري اسمت. زيمرا بمدون    متعلَّق درد هم ]يعني قطع عضو و.. است هر چند كه

شك قطع ارتباط ]اعضاي بدن[ چه احساس بشود و چه نشود، شر است؛ سمپس دردي كمه از   

جودش چنان روشن است كه هميچ عماقلي منكمر آن    شود شر ديگري است كه و آن حاصل مي

نيست به طوري كه اگر بريده شدن ]بدن[ بدون درد ايجاد شود ]فقط همان شر اول وجود دارد 

يابد. اما اگر فرضاً اين درد بمدون بريمده شمدن تحقمق يابمد،       و[ اين شر دوم ]درد[ تحقق نمي

از وجمود ]يعنمي درد[، شمر بالمذات     اي  خودش مستقالً شر است. بنا بر اين ثابت شد كه گونه

چمه شمر بالمذات اسمت اممري عمدمي        همر »شود كه  در نتيجه اين قاعدة كلي باطل مي است و

] 9[.است
 

پاسخ ملّا صدرا در حل اين معضل اين اسمت كمه درد، بمر خمالف نظمر حكمماي        ةصخال 

قموت و  ديگر، امري عدمي است نه وجودي، و در نتيجه قاعده كلي مذكور نقض نشمده و بمه   

توان در قالب قيماس زيمر خالصمه     كلّيت خود باقي است. استدالل وي در اثبات اين ادعا را مي

 كرد:

 درد، علم حضوري به يك امر عدمي است. الف م 

 در علم حضوري، علم عين معلوم است و چون معلوم، امري عدمي است پس: ب م 
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 در نتيجه، درد، امري عدمي است. ج م 

 ضيح اين استدالل و مقدمات آن مي پردازيم:حال اجماالً به تو

ابتكار ملّا صدرا و نظر خاصي كمه وي بمرخالف نظمر ديگمران مطمرح       الف: ةمتوضیح مقد 

كرده است عمدتاً در همين مقدمه يعني تبيين ماهيت درد نهفته است. از ديدگاه ديگران، عاممل  

ز آن، چيزي ديگر؛ اوّلي عمدمي  ايجاد كنندة درد )مانند قطع عضو( يك چيز است و دردِ ناشي ا

امر عدمي )قطع عضو و دوّمي وجودي است. اما ملّا صدرا درد را ادراك و علم حضوري به آن 

درد  داند و به تعبير ديگر، حضور اين امر عدمي را نزد نفس همان خود ..( ميو اختالل جسمي.

 داند. توضيحات وي در اثبات اين مدعا اين است كه:   مي

چيز وجود ندارد؛ يكي خودِ بريدگي يا قطع عضو و...)اممر عمدمي( و   گام درد، دو : هناوالً 

ديگري صورت اينها نزد مدرك درد كه حصول اين صورت و به بيان ديگمر علمم حصمولي بمه     

اين امر عدمي، سبب درد شود بلكه تنها يك چيز در اين جما وجمود دارد كمه هممان وجمود و      

 .حضور اين امر عدمي نزد انسان است

ثانياً: نفس چنان اتحادي با بدن دارد كه قواي آن در سراسر بدن، جاري و سماري اسمت و    

كند و در نتيجه به علت  از اين رو خودِ نفس است كه انواع محسوسات را ادراك و احساس مي

شدت تعلق نفس به بدن، هر حالتي بر بدن وارد شود، چه وجودي باشد و چمه عمدمي، نفمس    

پذيرد كه گويي بر خودِ نفس وارد شده است و به همين جهمت اسمت كمه     مي چنان از آن تأثير

نفس، متناسب با ميزان تعلق و اتحاد با بدن، از جراحات و اممراض و اخمتالالت بمدني، درد و    

 ]10[بيند. رنج مي

بنا بر تعريف، علم حضوري علمي است كه در آن خودِ معلوم نزد عمالم   ب: ةمتوضیح مقد 

 اول گفته شد كمه درد، چيمزي جمز ادراك    ةمرت آن. از سوي ديگر در مقدحاضر است نه صو

حضوري امر عدمي نيست. حال پرسش اين است كه چگونه ممكمن اسمت ادراك، كمه نموعي     

 اي وجود است، امري عدمي باشد؟  فعل يا انفعال يا كيفيت نفساني يعني نحوه

ولمي از مصماديق عمدم     پاسخ ملّاصدرا اين است كه درست است درد، نموعي ادراك اسمت  

... اسمت. بمه بيمان    نظير كوري، سكون، فقر و  م ملكاتاست و نحوة تحقق آن مانند تحقق اعدا

ديگر، وجود هر چيز عين ماهيت آن است، پس وجود انسان عين انسان و وجود عدم هم عمين  

 زاء و قطمع عضمو  آن عدم است و از اين رو، وجودي كه در اين جا مطرح است عين تفرّق اجم 

وجمود و   ةاند؛ بنا بر اين، ادراك مربوط به آنها عين همان نحو است و اينها هم اموري عدميو...
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آنچه گفته شد ايمن اسمت كمه چمون درد،      ةتحقق آنها يعني خودِ همان امور عدمي است. نتيج

م است و اين ادراك حضوري به دليل اتحماد علمم و معلموم اممري     لحضور امري عدمي نزد عا

]11 [س درد هم امري عدمي است.عدمي است، پ
 

 

 ملّاصدرا ةنقد و بررسي نظري

رسد  عدمي بودن درد از جهاتي چند، صحيح به نظر نمي ةادعا و توجيه صدرالمتألهين دربار

 زيرا:

هاي عدميِ جسمي، علم حضوري است و خود اين امور  اوّال: اين ادعا كه علم ما به آسيب 

فس حاضرند، ادعايي است كه هيچ دليل موجّهي بمراي آن  عدمي، و نه صورت ذهني آنها، نزد ن

عرضه نشده است و آنچه وي مبني بر شدت تعلق نفس به بدن گفته است براي اثبات اين ادعا 

تمر از   تمر و جموهري   كافي نيست زيرا هرچند درست است كه ارتباط نفس و بدن بسيار عميمق 

جسمي ثابت نمي كند بلكمه تنهما نشمان    ارتباطِ ابزاري است اما علم حضوري ما را به صدمات 

ابزاري، درد، ناشي از علم حصولي به آنها نيست و حاصل ارتبماطي   ةيدهد كه بر خالف نظر مي

كند كه اين ارتباط همان علم حضوري به آسيب است و درد چيزي  تر است؛ اما ثابت نمي عميق

لمم مما را بمه جراحمات،     غير از اين حضور نيست. به بيان ديگر تعلق شديد نفمس بمه بمدن، ع   

شود و علم مما را بمه آن حضموري     كند بلكه فقط موجب پيدايش مستقيم درد مي حضوري نمي

 كند. در اينجا مدعاي ملّا صدرا اعم از دليل اوست.   مي

هماي بمدني و ايمن گونمه      كنيم كه علم ما به قطع عضو و آسيب ثانياً: ما به روشني درك مي 

ناميم م علم حصولي اسمت نمه     ن پس به اختصار آنها را زخم ميكه از اي -امور عدمي جسماني

، مانند بينايي و المسه، و يما ابزارهماي علممي اسمت كمه از       حضوري. ما از طريق حواس ظاهر

شويم و اگر اينهما نبمود هميچ گونمه علممي بمه آن، چمه         وجود زخم )مانند زخم معده( آگاه مي

ت و درد ناشي از آن چيز ديگر. درد، اثر و حصولي و چه حضوري، نداشتيم. زخم يك چيز اس

بمريم و   معلول زخم است نه خود زخم و از اين روست كه از وجود درد به وجود زخم پي مي

ا ابمزار در صمدد   حواس ي ةيلكنيم و پس از درد، به وس آسيبي در بدن خود تلقي مي ةنآن را نشا

درد است نه زخم، هممان طمور كمه    آييم. آنچه به آن علم حضوري داريم  مييافتن آن آسيب بر

مثالً علم حضوري به وجود محبت و گرسنگي در خود داريم امما بمه عواممل ممادي درونمي و      

بيروني ايجاد كنندة آنها علم حصولي داريم نه حضوري. اما حتي اگر به فرض، علم ما به زخمم  
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برخمي اممور    عدمي، حضوري هم بود باز هم اين ادراك حضوري غير از درد بود زيمرا مما بمه   

عدمي در درون خود مانند فقر و جهل يا در بيرون مانند ظلممت علمم حضموري داريمم يعنمي      

يابيم، امما حتمي در ايمن     واسطه و بدون صورت حسي، ناداري و ناداني و يا فقدان نور را مي بي

فقر يا تاريكي مساوي غم يا ترس ناشي از آنها نيسمت بلكمه    موارد هم صرف ادراك حضوري

ونه آالم، اثر و معلول آن ادراك است نه خمود آن ادراك و حتمي ممكمن اسمت كمه ايمن       اين گ

عدميات را هم ادراك كرد بي آنكه آثار وجودي آنها تحقق يابد، هممان طمور كمه ممثالً برخمي      

كنند بي آنكه ترس و اندوهي  هاي صبور و صالح و شجاع، فقر و ظلمت را هم ادراك مي انسان

 در آنان پديد آيد. 

 ممه عالوه بر اين تفاوت ادراكي، يكي ديگراز داليل تغاير درد و زخم، همان طمور كمه علّا   

امكان استقالل تحقق آنها از يكديگر است يعنمي   ]12[گفته است حاشيه بر تجريددواني هم در 

علتي دردي مستقيماً و بي واسطه در ما ايجاد شود بي آنكه اممري عمدمي    ةحيممكن است از نا

و بمه ادعماي     - است كمه جراحتمي در بمدن پديمد آيمد     ديد آمده باشد و يا ممكن در بدن ما پ

ي پديد به هر علتي مانند قطع عصب، درد م ولي علم حضوري هم به آن داشته باشيم صدرا،مال

ها از آن بگذرد و چون  در درون بدن ما هست كه ممكن است مدت نيايد. بسياري از جراحات

وجودشان بي خبر باشيم. اگر نفس، علمِ حضوري به جراحمات   اند از هنوز موجب دردي نشده

آمد كه به محض ايجاد آنها نفس به وجودشمان علمم حضموري بيابمد و درد      داشت الزم مي مي

تحقق يابد، در حالي كه چنين نيست. از سوي ديگر مكانيسم علمي پيدايشِ درد همم نشمان از   

كه هنگام حصول زخم و پس از فعل و انفعماالتي   دانيم  تغاير اين دو دارد زيرا از نظر علمي مي

شود و احساسي به نمام درد در مما پديمد     ، پيام عصبي و الكتريكي خاصي به مغز منتقل مي چند

شود كمه عليمرغم وجمود زخمم هميچ دردي       آيد وهر گونه اختاللي در اين مسير موجب مي مي

ر نفس، به علت شدت تعلق به بمدن  ايجاد نشود. اين نكته هم افزودني و قابلِ تأمل است كه اگ

داشت و درد هم چيمزي غيمر    و سريان قواي آن در سراسر بدن، علم حضوري به قطع عضو مي

هاي جهاز عصمبي همم علمم     بايست نفس به قطع نخاع و آسيب از اين درك حضوري نبود، مي

ي كمه  حضوري داشته و اين علم حضوري نيز درد ديگري در كنار ساير دردهما باشمد، در حمال   

آيد تا چه رسد بمه ايمن كمه     دانيم اساساً با اختالل در نظام عصبي هيچ گونه دردي پديد نمي مي

 درد ديگري هم به نام درد قطع نخاع داشته باشيم.

داشمت   تأمل برانگيز ديگر اين كه اگر نفس علم حضوري به احوال و اجزاي بدن ممي  ةتنك 
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يك كل واحد علم حضموري   ةببدن هم به مثا بايست به وجودبه طريق اولي به همان علت مي

داشته باشد زيرا نفس ابتدا به مجموع كل بدن تعلق دارد و سپس از طريق آن بمه اجمزاي بمدن    

يابد نه برعكس؛ و به هر صورت، شدت تعلق نفس به بمدن از تعلقمش بمه اجمزاي آن      تعلق مي

طريق حمواس پنجگانمه و بما    كنيم كه ما فقط از  نيست؛ در حالي كه به وضوح مشاهده مي كمتر

توان انساني را تصور كمرد كمه از هممان     علم حصولي است كه از وجود بدن خود آگاهيم و مي

همان طور كه ابن سينا در برهان انسان معلّمق در   بدو تولد تمام حواسش از كار افتاده باشد و يا

صمي هميچ گونمه    خا ةظم توان حالتي را فرض كرد كمه در لح  مي  اثبات نفس مطرح كرده است،

تحريكات حسي بر انسان وارد نشود؛ در چنين حاالتي نفس كامالً از بدن غافل و از وجمود آن  

 دهد كه علم نفس به بدن حصولي است نه حضوري. بي خبر است و اين به روشني نشان مي

صدرا در عدمي بودنِ درد، همان طور كه پيش از اين هم در اثبات وجودي ثالثاً: ادعاي مال 

دنِ اَلَم گفته شد، كامالً برخالف درك وجداني و حضموري ماسمت. زيمرا مما وجمداناً درد را      بو

يمابيم يعنمي هممان     امري وجودي و نوعي كيفيت نفساني وجودي، مانند لذت، محبت و...، ممي 

بينيم، بمر خمالف    طور كه هنگام درك فقر، جهل و كوري، خود را فاقد ثروت، علم و بينايي مي

يابيم نه فاقد آن، و هر گونه ترديدي در اين امر بمه   د را واجد چيزي محصّل ميهنگام درد، خو

 موارد است. ةهماعتبار كردن علم حضوري در  از حجيت انداختن و بي ةمنزل

رابعماً: حماج ممال همادي سمبزواري و عالمممه طباطبمايي نيمز بما آن كمه از پيمروان مكتممب            

و   ل صمدرالمتألهين را در ايمن جما نپذيرفتمه    ، اسمتدال اسمفار اند، در حواشي خمود بمر    صدرايي

 نويسد:   پاسخ صدرا به اشكال باال مي ةباراند. مرحوم طباطبايي در آن گرفتهاشكاالتي چند به 
تر از ادراك حسي است  اين پاسخ براي دفع اشكال كافي نيست زيرا اوّالً اشكال مزبور عام

ي علم حضوري ممذكور، در ممواردي   و قطع عضو فقط به عنوان مثال مطرح شده است و ادعا

شمود   مانند اَلَمي كه از مرگ عزيزان و يا از علوم تصديقي خيالي و نظاير اينها در ما ايجاد ممي 

را صادق نيست. ثانياً اين ادعا كه ادراك حسّي، علم حضوري است ادعاي درسمتي نيسمت زيم   

]13[.خطاهاي حسّي بسياري وجود دارد
 

 

 نگارد:   ن پاسخ صدرا چنين ميسبزواري هم در ناكافي بود 
محقق دواني ]كه مال صدرا اشكال مزبور را از قول وي نقمل كمرده اسمت، در مثمال قطمع      

درك عين م چون در علم حضوري»درك را فقط جدايي اتصال قرار نداده تا گفته شود معضو[ 

اسمخ  توانمد پ  زيرا وي ممي « ادراك است و جدايي امري عدمي است پس اَلَم امري عدمي است
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دهد كه به فرض هم كه ادعاي علم حضوري را كه در آن، ادراك عين مدرك است در اين جما  

كنميم بمه    بپذيريم، اما هرچند كه جدايي اتصال هم به همان نحوي كه امور عدمي را ادراك مي

، ولي قبول نداريم كه مدرَك فقط جدايي اتصمال اسمت، بلكمه آن اممر غيمر       آيد ادراك ما درمي

گيمرد و يمك حالمت وجمودي      آيمد و متعلمق ادراك قمرار ممي     در تعريف اَلَمم ممي   ماليمي كه

 آور غير از عدم اتصال است، به ويژه اگر علت آن سوء مزاج باشد.  و رنج ]14[وجداني

... پس چگونه ممكن اسمت آالم  است اين حالت وجداني، عدم باشد حال چگونه ممكن 

 ]15[؟ها امور وجودي نباشند و رنج

 

 نتیجه

فته شد كه فيلسوفان مسلمان، وجوداتي را كه شرّند، شر بمالعرض و اممور عمدمي را شمر     گ

نهما را شمر   اما نظر خاص نگارنده در اين بحث اين است كه تمام امموري كمه آ   دانند بالذّات مي

اند و در دنيا فقمط يمك شمر     م همگي شر بالعرض چه امور وجودي و چه امور عدمي م ناميم مي

رد كه چيزي جز اَلَم نيست و آن هم بر اساس آنچه گفته شمد اممري وجمودي    بالذّات وجود دا

... بلكه اموري نظير ظلمت، جهمل، عجمز   ...ا وجوداتي مانند زلزله و طوفان واست؛ يعني نه تنه

انگارند، هيچ يك به خمودي خمود، شمر نيسمتند و تنهما از آن جهمت شمر         كه آنها را عدمي مي

آن يعنمي همر گونمه رنمج و      جودي يعني اَلَم به معنماي عمام  شوند كه به اين شر و محسوب مي

گردند. زيرا، مثالً، ظلمت، شر اسمت امما نمه از آن     ناراحتي و امر آزار دهنده و ناخوشايند برمي

شود كه نموعي اَلَمم اسمت و يما      سبب ترس مي مي است بلكه از آن جهت كه مثالًجهت كه عد

برخورد يا سقوط كنمد و اينهما همم از آن جهمت      شود كه انسان در تاريكي به اشياء موجب مي

همراه دارند. اگر ظلمت، نهايتاً منجر به هيچ گونه رنج و ناراحتي براي ما نشمود   ند كه درد به شرّ

هما و   كنيم، چرا كه بر بسياري از نقاط عالم هستي يا اعماق جنگل هرگز آن را شر محسوب نمي

ي براي ما داشته باشد زيرا پاي ما به ايمن نقماط   كه شرّياهاي زمين، ظلمت حاكم است بي آندر

ايم؛ و يا مثالً حيواناتي )مانند خفاش( هستند كه چمون   اي نديده نرسيده و از اين ظلمات صدمه

كننمد، ايمن ظلممتِ عمدمي، ممانع و آسميبي        از طريق ديگري غير از بينايي راه خود را پيدا ممي 

هم براي آنان ندارد. اين مطلب در ممورد شمرور    كند و از اين رو هيچ شرّي برايشان ايجاد نمي

دانيم ولي  عدمي ديگر هم مانند فقر و جهل و... صادق است. ما بسياري چيزها را نداريم يا نمي

      اي بمه مما نمزده و مما را نيمازرده اسمت آنهما را شمر          ها لطممه  ها و ناداني تا وقتي كه اين ناداري

كنيم كه به نحوي بر زندگي مما   يي را شر محسوب مي فقرهاها و  شماريم بلكه تنها آن جهلنمي
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 دهد. مؤثر است و آزارمان مي

شر بودن امور وجودي نيز به همين نحو است چرا كه آثاري به دنبال دارند كمه در نهايمت    

هاي طبيعمي ماننمد زلزلمه،     شوند. مثالً، درست است كه حوادث و پديده سبب درد و رنج ما مي

شموند كمه موجمب     به خوديِ خود شر نيستند و از آن جهت شر خوانده ممي ب وطوفان و ميكر

شوند ولي همان طور كه انمدكي پميش گفتمه شمد،      هاي جسمي مي ويراني خانه و فقر و آسيب

 شمر بالمذات   -مانند ويراني، فقر، بيماري و...  مة فيلسوفان، همين امور عدمي هم  يبرخالف نظر

سبب غم واندوه و رنج، يعنمي اَلَمم بمه معنماي عمام كلممه        ثالًنيستند بلكه از آن نظر شرّند كه م

   العاده عظيم هايي فوق ها و طوفان شوند زيرا در بسياري از كررات آسمانيِ دور دست نيز زلزله مي

گذارد ولي ما نه  جاي مي هاي زميني به تر از ويراني مراتب سهمگين هايي به دهد و ويراني رخ مي

ناميم زيرا هيچ تماس و ارتبماطي   ار عدمي و نابود كنندة آنها را شر نميخود آن حوادث و نه آث

 زنند. اي به ما نمي با زندگي ما ندارند و صدمه

بدين ترتيب، اين گونه امور عدمي و حتي ادراك حضوريِ آنهما يمك چيمز اسمت و آثمار       

راين، اوّال از عمدمي  ناگوارشان بر ما )آالم( چيزي ديگر و اين دو را نبايد يكي تلقي كرد و بنماب 

هماي شمر، چمه     شود كه تمام پديده شود؛ و ثانياً معلوم مي بودنِ آنها، عدميت آثارشان نتيجه نمي

اند چرا كه شمر بمودن    وجودي و چه عدمي، هيچ كدام شر بالذّات نيستند و همگي شر بالعرض

لذّات يعني به خودش است گردد اما شرّيّت اَلَم، با تمام آنها به اَلَم كه امري وجودي است بازمي

اي  هيچ گونمه صمدمه    م چه وجودي باشد چه عدمي  ز ديگرمنه به چيز ديگر، چرا كه اگر آن چي

به ما نزند و در نتيجه هيچ رنج و ناراحتي براي ما ايجماد نكنمد، بمراي مما شمر نيسمت؛ و اگمر        

يعنمي اَلَممي بمودن آن     آن، ةموجب آزار ما شود، باز هم شرّيّتِ آن به علتِ همين اثر آزار دهند

هنگام نقل اشكال مذكور، به اين نكته كمه   اسفارصدرالمتألهين نيز در جايي ديگر از  ]16[.است

 كند:  اَلَم، شر بالذّات است نه بالعرض تصريح مي
در پاسخ ]اين اشكال[ كافي نيست بگوييم اَلَم شر بالذّات نيست و شر بالعرض است، زيرا 

كنند كه اَلَم براي صاحبش، به ذات خود شر است صرف نظر از اين  بداهت و وجدان حكم مي

]17[ .جزاي بدن[ و اين گونه نقايص باشدكه وي فاقد عضو يا اتصال ]ا
 

ويژه ملّما صمدرا در ماهيمت اَلَمم      با توجه به مجموع آنچه در نقد سخن برخي حكيمان و به

بر اساس نظمر خماص نگارنمده    گفته شد و وجودي بودن آن نتيجه گرفته شد و از سوي ديگر 

اين كه َاَلم، يگانه شر بالذّات است و اممري وجمودي اسمت و تممام شمرور ديگمر، شمر         ةدربار
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شررور، » و قاعده كلّي حكماء را كه  ةتوان پرسيد كه آيا اين ديدگاهِ خاص، نظري اند؛ مي بالعرض

همايي وجمودي و    اينها، پديده ند و جز ا اند و چنين اموري شر بالذّات از آن نظر كه شرّند، عدمي

  كشد و ما را به تأملي دوباره در باب عدمي بودن شرور و معيمار  ، به چالش نمي«اند شر بالعرض

 خواند؟ به توفيق الهي در نوشتاري ديگر بمه ايمن بحمث   شررور فرا نمي بودن  بالذّات يا بالعرض

 برانگيز خواهم پرداخت. چالش

 

  نوشت پي

 م عبارات عربي در اين مقاله از نگارنده است.تما ة. تذكر : ترجم1

، مطهمر   شمهيد  اسمتاد  آثار  ة مجموع          ، عدل الهي. براي توضيح بيشتر اين مطلب، بنگريد به: )مطهري ، 2

، مطهمر   شهيد استاد آثار ةمجموع، اصول فلسفه و روش رئاليسمهاي  و پاورقي 152-149، صص 1ج 

( و 10 ، صالمبمدأ و المعماد  ، و نيمز:  355 لهيات، صا - الشفاءسينا،  ن( و )اب 932و  928، صص  6ج 

، 4. همچنين بنگريد بمه: هممان، ج   472و ص  78، ص 1  ج ،مصنفات شيخ اشراق ةمجموع )سهروردي،

 ( 59و  58، صص 7، ج اسفار. همچنين بنگريد به: 198، ص الغيب مفاتيح ( و )ملّاصدرا ،128ص 

 شمهيد  اسمتاد  آثمار  ةمجموعم           ،عدل الهمي گيري، بنگريد به: )مطهري،  اين نتيجه. براي آگاهي بيشتر از 3
 ةمجموعم ، اصول فلسفه و روش رئاليسمم هاي  و پاورقي 158،  157،     153، 150ص ص ،1، ج مطهر 

تفسمير   و 293-4ص ، صم الغيمب   مفاتيحو )ملّا صدرا،  928 -9، صص 6، ج مطهر  شهيد استاد آثار 
  (73، ص7ج  ،اسفارو  91 ، ص4  ، جكريمالقرآن ال

 148، ص المبدأ والمعادو  117، ص  4، ج اسفار. از جمله بنگريد به: ملّا صدرا، 4

م بما    126، ص 4، ج اسمفار )  أن األلمم ددراك المنمافي و اإلدراك أممر وجمودي     أنا نعلم بالضمرور . 5

 تلخيص(

أنه يحصل هناك شران أحدهما ذلك  ا نجد بالوجدانلكن ن األلم هو نوع من اإلدراك فيكون وجودياًأ. 6

، 7)هممان، ج  و اآلخر األمر الوجودي الذي هو نفس األلم األمر العدمي كقطع العضو مثال و زوال 

 م با تلخيص( 63ص 

 بمديهي وجمداني   ألن كونمه وجوديماً   دلى التمسك بكونه ددراكاً في ادعاء كون األلم وجودياً ال حا. 7

 )همان( 

ان العلم الضرور  حاصل بان االلم أمر وجود  و ال خالف فيه بين العقالء بلى من الناس من زعمم  .  8

هممان،  ) لكن ال خالف بينهم فى كون االلم أمرا وجودياً عن زوال االلم فجعلها أمرا عدمياً عبار أن اللذ

 ( 80، ص 2ج 
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لمم تنحمل    معضمالً  اعلم أن هاهنما دشمكاالً  ... ييرجع دلى األمر العدم أن الشر في كل ما يعدونه شراً.  9

 تقريره أن األلم هو نوع من اإلدراك فيكون وجوديماً . بعون اهلل العزيز عقدته دلى هذا الوقت و هي 

بالعرض كما ذكمروا فيكمون هنماك شمر      فيكون شراً عدمياً من الخيرات بالذات و دن كان  معدوداً

ما لكنا نجد بالوجدان أنه يحصل هناك شران أحدهما ذلك األممر العمدمي   هو عدم كمال  واحد با

و اآلخر األمر الوجودي الذي هو نفس األلمم و ذلمك األممر الوجمودي      و زوال ا كقطع العضو مثالً

أيضا شرا آخر فإنه ال شك أن تفرق االتصال شمر سمواء أدرك أو    المخصوص شر لذاته و دن كان 

بمدون   لم المترتب عليه شر آخر بين الحصول ال ينكره عاقل حتى لو كان التفرق حاصالًلم يدرك ثم األ

األلم لم يتحقق هذا الشر اآلخر و لو فرض تحقق هذا األلم من غير حصول التفرق لكان الشر بحاله فثبت 

، اسفار.)دميأن كلما هو شر بالذات فهو أمر ع  أن نحوا من الوجود شر بالذات فبطلت هذه 

 ( 63و  62، صص 7ج 

رابطمة نفمس و بمدن دارد.     ة. نظر مال صدرا در اين جا شمباهت زيمادي بما ديمدگاه دكمارت در بمار      10

دوگانمه گرايمان (، معمموالً     -ها   فيلسوفاني كه معتقد به دو جوهر متمايز نفس و بدن هستند )دوآليست

نجّمار و ارّه يما كشمتيبان و     مانند -زار با ابزارخود صاحب اب ةبراي تبيين رابطة نفس و بدن از مثال رابط

كنند. دكارت، هرچند، بمدن را نموعي    ابزار نفس معرفي مي ةكنند و بدن را به منزل استفاده مي -... كشتي

شممرد و معتقمد    ابمزاري ممي   ةتر از رابط تر و عميق داند اما ارتباط اين دو را بسيار نزديك ابزار نفس مي

اند ولي بما همم چنمان پيونمد و اتحمادي نزديمك و        س و بدن دو جوهر متباين الذّاتنفاست كه اگرچه 

اند؛ از اين روست كه دكمارت از ايمن    اند كه گويي جوهري واحد )انسان ( را تشكيل داده تنگاتنگ يافته

بين ابمزار  جا كه  ، از آن  كند.به نظر وي اگر بدن صرفاً ابزار نفس باشد تعبير مي« اتحاد جوهري»پيوند، به 

، نه پيوندي ذاتي و جوهري، بلكه تنها پيوندي اعتباري برقرار است، هر گونه آسيبي به اين نو صاحب آ

شود بلكه وي ابتدا بايد اين  واسطه به صاحب آن منتقل نمي ابزار، مانند آسيب به ارّة نجّار، مستقيماً و بي

صورتي از آن در ذهن وي تشكيل شود وعلمم  آسيب را مثالً با چشم خود مشاهده كند و به تعبير ديگر 

به آن ابزار، از اين  ةقاين صورت ذهني و به علت عال ةطحصولي به اين آسيب پيدا كند و سپس به واس

مال صدرا و دكارت، برخالف آسيب به ابمزار، وقتمي زخممي بمه بمدن       ةتآسيب نارحت شود. اما به گف

نيست كه ما ابتدا از آن مطلع نشمويم و تنهما پمس از     رود چنين رسد و مثالً سوزني به دست فرو مي مي

اين زخم با چشم يا با لمس آن يعني پس از حصول صورت ذهني آن از وجودش آگاهي يابيم  ةهدمشا

بلكه چنان تعلق و اتحادي بين نفس و بدن وجود دارد كه گويي اين زخم يما سموزن مسمتقيماً بمرنفس     

طبيعت »نويسد:  است. دكارت در مورد ارتباط نفس و بدن مي وارد شده و آن را مجروح و دردمند كرده

آموزد كه جاي گمرفتن ممن در    هاي درد، گرسنگي، تشنگي و مانند اينها به من مي اين احساس ةيلبه وس

ت با بدن متحمدم و بمه   بدنم فقط مانند جاي گرفتن كشتيبان در كشتي نيست، بلكه ] باالتر از اين [ سخ
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دهيم. زيرا اگمر ايمن طمور     ايم كه با هم يك واحد تامي را تشكيل مي درهم آميخته چنان با آنتعبيري: آن

احساس درد نمي كردم،   -انديشد  كه فقط چيزي هستم كه مي-شد من  نبود، وقتي بدن من مجروح مي

كنمد،   باصره ادراك ممي  ةلبيند كشتيبان آن را به وسي بلكه همان طور كه وقتي چيزي از كشتي آسيب مي

بايست اين جراحت را فقط با فاهمه ادراك كنم، همچنين وقتمي بمدن ممن بمه خموردني يما        م ميمن ه

هاي مبهم گرسمنگي و   آنكه احساس بايست فقط همان را با وضوح دريابم بي شد مي نوشيدني محتاج مي

هاي گرسنگي، تشمنگي، درد و   اين احساس ةمآن به من هشدار دهند. زيرا در حقيقت ه ةتشنگي دربار

آنهما   هاي مبهمي هستند از فكر كه مولود اتحاد و امتزاج آشكار نفس و بدنمد و بمه   انند اينها فقط گونهم

 (.  102م  3، صص تأمالت« )قيام دارند

بالعلم الحضوري و هو الذي يكون العلم  -كتفرق االتصال و نحوه- أن األلم ددراك للمنافي العدمي. 11

التفمرق و القطمع و    منه فليس في األلم أمران أحمدهما مثمل   حا أخر  فيه هو المعلوم بعينه ال 

منه عند المتألم يتألم ألجلها بل حضور ذلك المنافي العدمي هو األلم  حا فساد المزاج و الثاني 

ممن   بالذات و هو و دن كان نحمواً  من اإلدراك لكنه من أفراد العدم فيكون شراًٌ بعينه فهو و دن كان نوعاً

الملكات كالعمى و السمكون و الفقمر و المنقص و اإلمكمان و       عدم لكن له ثبوت على نحو ثبوت أعدامال

 و نظائرها. ا

ء عين ماهيته فوجود العدم عين ذلك العدم كما أن وجمود اإلنسمان عمين     و قد علمت أن وجود كل شي

المعلوم منمه بالمذات فهاهنما     ء عين اإلنسان و وجود الفلك عين الفلك و علمت أيضا أن العلم بكل شي

الوجود عين التفرق أو االنقطاع أو الفساد الذي هو عدمي و اإلدراك المتعلق به عين ذلك الوجود المذي  

 هو نفس األمر العدمي.

فقد ثبت أن األلم الذي هو الشر بالذات من أفراد العدم و ال شك أن العدم الذي يقال دنه شر همو العمدم   

أن كلمما همو    » الحكماء فإذن ال يرد نقض على قاعد كما أشير دليه سابقاً دم مطلقاًء ال الع الحاصل لشي

 .«شر بالذات فهو من أفراد العدم 

أن النفس قد أشرنا دلمى   م  األعدام من أن اآلالم و األوجاع من  م  لهذا المقام و الذي يزيدك ديضاحاً

فهي بعينها الجوهر الالمس  ؛ر و تحس بأنواع المحسوساتها هي التي تشع في البدن و آن أن قواها 

 وجوديماً  ،و كل ما يرد على البدن من األحوال المزا اال ا الذائق الشام و هي عين ا

فتفرق االتصال  .في البدن و تتأثر منه ألجل قواها ا فالنفس تنفعل منه و تناله با ،كان أو عدمياً

حيما   ال شك أنه شر للجسم ألنه زوال اتصاله و عدم كماله فلو كان الجسمم موجموداً   ،وارد على الجسمال

يثبت عدمه له   ء ألنه الشي التي ال تتصور فوقها شر الشر يتفرق اتصاله كان له غا عند انفصاله شاعراً

 .عند وجوده

فكلما يمرد علمى البمدن عنمد تعلمق       ،البدنفإذا كان كذلك و النفس كما علمت لها ضرب من االتحاد ب  
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النفس به فكأنما ورد على ذات النفس و لهذا تتأذ  و تتألم بالجراحات و األمراض و سوء المزاج البدني 

 (. 63م  67، صص 7، جاسفار) بقدر تعلقها به و اتحادها

 .63. همان، ص 12

الشكال بما هو اعم من ادراك الحس و انمما  . الظاهر ان الجواب ال يفي بدفع االشكال. اما اوالً فالن ا13

ذكر قطع العضو من باب المثال و ما ذكر من دعوي العلم الحضوري ال يطرد في مثل االلم الحاصل ممن  

و امما ثانيماً فمالن القمول بكمون االدراك       الخيا ادراك الموت االحباء مثالً و غيره من العلوم التصد

 في الحس)همان (. االغالط الحا يم مع كثرالحسي علماً حضورياً غير مستق

عبمارت،   ةمم به كار رفته است كه با توجه به تكرار ايمن مضممون در ادا  « وحداني». در متن، عبارت 14

 باشد. « وجداني»ظاهراً خطاي چاپي است و صحيح آن بايد 

لممدرك فمي العلمم    لم يجعل المدرك تفرق االتصال فقط حتي يقمال لمّما كمان ا   « المحقق الدواني. »15

الحضوري عين االدراك و التفرق عدم فاأللم عدم. فله ان يقول سلّمنا ان االدراك عين المدرك لمو كمان   

العلم حضورياً لكن ال نسلّم ان المدرك هو تفرق االتصال فقط و دن كان همو ايضماً ممدركاً علمي نحمو      

 الوجمود  عتبر في تعريف األلم م هو الحا المتعلق لإلدراك الم ، بل غير المالئم م ادراك االمور العد

غير عدم االتصال، و ال سيّما اذا كان السبب سوء المزاج. و كيف يكون  ؟ [ المو] الوحدا الوجدا

 (64؟ )همان، صفكيف ال يكون اآلالم و األوجاع وجود عدماً... الوجدا تلك الحا

اشاره شد و توضميح عبمارات   ها آن هايي است كه در باال به نقد انتقاد سبزواري در اينجا نزديك به برخي

وي اين است كه به فرض هم كه علم ما به جدايي اجزاي بدن، حضوري باشد، استدالل ملّما صمدرا در   

چيز را ادراك كنيم و از آن بمه وحمدت اَلَمم و جمداييِ     « يك»صورتي درست است كه هنگام درد فقط 

يمابيم   نتيجه بگيريم كه درد همان امر عدمي است؛ ولي ما به وضوح ميعضو )امر عدمي( حكم كنيم و 

كنيم : يكي هممان جمدايي ارتبماط اسمت و      چيز متمايز از هم را ادراك مي« دو»كه در اين گونه موارد، 

اي اسمت كمه غيمر از عمدم اتصمال اسمت و آن را درد        ديگري كيفيت نفسانيِ ناخوشايند و آزار دهنمده 

طبع ما مالئم و سازگار نيست )امر نامالئم يا منافي و  ه تعريف، چيزي است كه با ذات وناميم و بنا ب مي

يابيم كمه دوممي نمه     كنيم و هم مي ، هم تغاير اين دو را درك ميبا ذات(. ما به درك وجدانيِ خودمنافر 

 يك امر عدمي بلكه حالتي وجودي است.

ث، محدود به آن شروري است كه موجب مرگ . بايد متذكر شوم كه نظر خاص نگارنده در اين بح16

گردند و در ايمن   شوند و در همان حال كه حيات او محفوظ است موجب رنج و اَلَم وي مي انسان نمي

گردد كه اَلَمي را دربردارند و از ايمن رو شمر بالمذّات     ها به اين باز ميآن ةصورت است كه شر بودن هم

و رنجمي رخ دهمد و    ن است در بسياري موارد بمي هميچ درد  م كه ممك نيستند؛ اما شر بودنِ خود مرگ

بحث من بيرون اسمت و در واقمع    ةم از داير كند يا نه ه عالم ديگري منتقل ميكه ما را بصرف نظر از اين
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اسمت يعنمي اغلمب آن     انند ظلمت، جهل، فقمر، عجمز و ...  توجه من در اين ديدگاه خاص به اموري م

 شوند. في به عنوان امور عدمي و شر بالذّات ذكر ميمصاديقي كه معموالً در كتب فلس

و الوجمدان   بالذات و أنما همو شمر بمالعرض ألن البمدا     ال يكفي في الجواب أن األلم ليس شراً. 17

لعضو أو اتصال أو غير ذلمك ممن    يحكمان بأن األلم شر في نفسه لصاحبه مع قطع النظر عن كونه فاقداً

 . ( 363، ص 9)ج  النقصانات

 

 نابع م

 مؤسسه مطالعات اسالمي. :، تهرانالمبدأ و المعاد(، 1363) ،سينام ابن

 اهلل المرعشي. آ  :، تصحيح سعيد زايد، قمشفا الهيات(، 1404) _______

 انتشارات سمت. :، ترجمه احمد احمدي، تهرانتأمالت در فلسفه اولي(، 1381م دكارت، رنه )

 :...، تهمران ، تصحيح هانري كمربن و مجموعه مصنفات شيخ اشراق (،1375) الدين شهاب ،م سهروردي

 . مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي

انجممن آثمار و مفماخر    : ، تصحيح نجف زاده، تهرانشرح االشارات و التنبيهات(،  1384فخر رازي ) -

 فرهنگي. 

 انتشارات صدرا.: ، تهرانمجموعه آثار(، 1387و  1383م مطهري، مرتضي )

انتشمارات  : ، تحقيق محممد خواجموي، قمم   تفسير القرآن الكريم(، 1366)محمدبن ابراهيم  ،صدرام ملّا 

 بيدار.

 دار احياء التراث.  :، بيروت األرفي األسفار  المتعا  _______

 مؤسسه تحقيقات فرهنگي.: ح محمد خواجوي، تهرانيصحت، مفاتيح الغيب(، 1363) _______ 
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 الي اعمال و تجسد ارواحتع
 *سيد محمد موسوي

 مربي دانشگاه علوم رضوي مشهد
 (24/02/90، تاريخ پذيرش: 25/11/89تاريخ دريافت: )

 

 : چکیده

مكتسباتش همواره مورد توجه فالسفه بوده است. در اين ميان نفس و چگونگي رابطه 
خودشناسمي در  از وجموه مهمم    نفمس  و خرلمق بمر  ل فعم ر يثتأ و كيفيت حصول علم ةنحو

اصالت وجمود، حركمت    اي چون  مباني ةپايبر  مسايلين تحقيق در ا. حكمت متعاليه است
مالصدرا اثبات و حدوث جسماني نفس استوار است.  لوقل و معق، اتحاد عانفس جوهري

تمروّح )روحماني شمدن( خصوصميات علممي و       حقيقت نفس هر انسان حاصل كند كه  مي
همانگونمه كمه حصمول ملكمات      به اعمالي نفمس او اسمت؛   ملكات عملي و رسيدن به مرت

 مختلف، خود مبدأ فاعلي صدور اعمال و صور علمي جزيي در مراتب نازل است.
 

، حدوث جسماني ل،وقل و معقحركت جوهري، اتحاد عاخودشناسي،  :هاي کلیدي  واژه

 .تروّح اعمال
 

 

 

 

 

 

 

*Email: mmusawi@yahoo.com 
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 تعالي اعمال و تجسد ارواح

 

 مقدمه

و بدن همواره مورد توجه فالسفه بوده است. اگر نفمس  نفس ة رابطشناخت وجوه مختلف 

را مجرد بدانيم با اين مشكالت مواجه خواهيم شد كه اوالً حصمول نموع واحمد از تركيمب دو     

ارتبماط و تمأثير و تمأثر ايمن دو جموهر       ةجوهر مادي و مجرد چگونه ممكن است؟ و ثانياً نحو

 مباين بر يكديگر به چه صورت است؟

 

 ياسالم يحکمانظر 

نفس مجرد، حادث زمماني و مبماين از بمدن    كه نظر مشهور ميان حكماي اسالمي اين است 

مطلق، به هر موجود مسمتعد، بمر اسماس     ةمادي است. علت حدوث نفس اين است كه بخشند

كند. اجتماع عناصمر و تركيمب آن تما رسميدن بمه        ميزان قابليت او صورت و كمالش را عطا مي

ساز حدوث نفس است. به عبارت ديگر، بدني كه مزاج مناسمب دارد،    ل، زمينهحدوث مزاج قاب

ة اي است تا آن بدن را تدبير كند. صورت كماليم  به صرف استعداد خود، مقتضي صورت كماليه

  همان نفس مجرد است كه به اقتضاي جود نامحمدود واجمب   _نسبت به مزاج انساني -مناسب 

 بدنلي حدوث نفس، بدن و استعدادهاي آن است و نفس مدّبر شود. علت قاب  الوجود افاضه مي

شديدي به بدن خويش دارد به طوري كمه از تصمرف در    ةگيرد، به اين دليل نفس عالق قرار مي

ة نسبت به كماالت و صور عقلي بالقوه اسمت امما مشماهد   ماند. نفس حادث،  ديگر ابدان باز مي

 گمردد   ممي و صور عقلي در نفس حمادث   شود  مين عقل فعال بر آطلوع نور  ساز  زمينهيات ئجز

غيمر از   آن   د كه شيئيتآي اعراض نفس به شمار مية اين صور به منزل (.208، 1404سينا،   )ابن

هيچگماه   به مقتضاي انكار اتحاد عاقل و معقول( و 2/298، 1375است )طوسي، شيئيت نفس 

جنمبش  همم  نفمس  ، حركت جوهري انكار سبببه  (.2/292 ،متحد با نفس نخواهد شد )همان

 مقام ذاتش شود.در تحول حصول اعراضش منجر به يك نحوه تا  يابد  نمي ذاتي

اگرچه حادث زماني است  ]1[با وصف نفس بودن،، نفس مؤسس حكمت متعاليه نظر هباما 

رسمد و در    اما از ابتداي حدوث، فاقد تجرد است و سپس با طي مراحلي بمه مرتبمه تجمرد ممي    

اش در حمد رابطمه جموهر و     با مكتسبات خود متحد است نه اينكه رابطمه اتب تحول، جميع مر

همم بمر اسماس رابطمه       يد كمه آن آ برخي مكتسبات، عرض نفس به شمار مي لبتها .ض باشداعرا

صور  هشود. مقصود از مكتسبات نفس، هم خاص جوهر و عرض در فلسفه صدرايي تفسير مي

 .استلكات حاصل از تكرار اعمال و اخالق م و علمي حسي، خيالي، وهمي، عقلي



42 
 1390بهار و تابستان   39سال  نشريه فلسفه 

  

اي استوار كرده كه برخمي مشمترك ميمان وي و مشمهور و      مالصدرا نظر خويش را بر مباني

تمرين آنهما اشماره      هاي حكمت متعاليه است كمه در ايمن مقالمه بمه مهمم       بعضي ديگر از ويژگي

 كنيم.  مي

 اشتراک معنوي وجود. 1

اين معناست كه مفهوم واحد، حكايت از حقيقت واحمد  در فلسفه به  وجود اشتراك معنوي

 ،كند. سخن از لفظ و وضع و قرارداد نيسمت   ي بين مصاديق آن مفهوم ميا يگانهو جامع حقيقي 

گرچه ما در مقام تعبير ناچاريم با كمك الفاظ مقصودمان را بيان كنيم. بر ايمن اسماس، اشمتراك    

بمه   ؛كنمد   حيثيت وحدت بين مصاديقش ممي  معنوي وجود آن است كه معناي وجود حكايت از

اي از وحمدت و سمنخيت    پذيرش اشتراك معنوي وجود به معناي پذيرش نحموه  ،عبارت ديگر

چه در علوم ادبي و به حسب وضع لفظي وجمود را مشمترك لفظمي     ،حقيقي بين مصاديق است

كار بمردن لفمظ     هندانند. اگر گفتيم وجود مشترك لفظي است بدين معناست كه با ب و چهبدانند 

ه ديم، بلكه با اينكه به حسب ظاهر از لفمظ واحمدي اسمتفا   ا  هوجود به حقيقت واحد اشاره نكرد

و مصماديقي كمه ايمن لفمظ از آنهما حكايمت        در نظر نيستيم اما به واقع، مفهوم واحدي ا  هكرد

 كند به هيچ عنوان جهت وحدت ندارند.  مي

 گفته است:صدرالمتألهين در اشاره به آنچه ذكر شد 
يابد، بين يك موجود و  مناسبت و مشابهتي را كه عقل بين يك موجود و موجود ديگر مي

وجموه   هيابد، پس اگر موجودات در مفهوم اشمتراك نداشمته و متبماين از همم     يك معدوم نمي

به عدم  دنداشتن همانند نسبت وجو   باشند، نسبت بعضي از آنها به بعضي ديگر از حيث تناسب

ود ]همانگونه كه وجود و عدم هيچ تناسبي با هم ندارند[ و اين امر بدين سبب نيست خواهد ب

 اي از موجمودات و  فمه يباشند، چه اينكه حتمي اگمر بتموانيم بمراي طا     كه آنها متحد در اسم مي

اسم واحدي وضمع نكنميم،    معدومات، اسم يكساني وضع كنيم و براي ]ساير[ موجودات اصالً

جودات و معدوماتي كه در اسم بما يكمديگر متحدنمد از مناسمبت بمين      باز هم مناسبت بين مو

موجوداتي كه متحد در اسم نيستند نه تنها بيشتر نخواهد بود بلكه ماننمد يكمديگر نيمز نيسمت     

ست كه هر كس كه به عمدم  ا كند. و عجيب اين  حكم مي به اين امر اي كه عقل صراحتاً گونه  هب

به اشتراك آن قائل شده، زيرا اگر معناي وجود در هر شيء  قائل شود ناخودآگاه اشتراك وجود

خالف ]معناي[ وجود شيء ديگر باشد آنگاه شيء واحدي كه بر آن حكم بمه عمدم اشمتراك      هب

بلكه مفهومات نامتناهي وجود دارند. و براي اينكه شناخته شود كه آيما آنهما    ،شود وجود ندارد

تا بتوان  شوندآنها اعتبار شوند ]و در ذهن تصور  ههم اي نيست جز اينكه اند يا نه چاره مشترك

شمود   از اينكه به چنين چيزي نياز نيسمت معلموم ممي    ،بر آن، حكم به عدم اشتراك نمود[ پس
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 (.1386،1/35 ،)سبزواري وجود مشترك معنوي است

فهم صحيح اشتراك معنوي وجود و توجه عميق بمه نتيجمه آن از اصمول اساسمي حكممت      

اصمالت   ألهو از حيمث اهميمت كمتمر از مسم     (1386،1/190)سبزواري، يدآ شمار مي  هب متعاليه

با موضوع مورد بحث ما از اين جهمت اسمت كمه بمين مراتمب      أله وجود نيست. ارتباط اين مس

 كه همه انحاء مختلف وجودند، وحدت و سنخيت برقرار است.   ،گوناگون نفس

 وجودک یو تشکاصالت  .2

ة و ريشم  ه استشناسي، كه در فلسفه اسالمي مطرح شد  در هستييكي از مسائل بسيار مهم 

له مجعوليت وجود است كه سرانجام در سير خود مأرسد، مس آن به قبل از زمان شيخ اشراق مي

 به اصالت وجود رسيد.

نيمز از آن مسمتثني نيسمت.     دارد كه اصالت وجمود  وجود اي  در هر بحث علمي سير منطقي

است. در پاسخ به اين سؤال كه آيا وجود تحقق  ، هل بسيطهپرسشن دوميپس از ماي شارحه، 

ر كس به معناي وجود، بودن، هستي، تحقق و ساير الفاظ مشمابه توجمه   هو واقعيت دارد يا نه؟ 

و اين همان معناي اصمالت   خواهد دانستنمايد آن را مُشير به يك معنا و داراي مصداق واحد 

چه اينكه وجود  .ماند ار كه وجود اصيل نيست باقي نميوجود است و ديگر جايي براي اين پند

اصيل نيست يعني وجود واقعيت ندارد و معدوم اسمت بمه اعتبمار خمارج، و ايمن نيمز اجتمماع        

 نقيضين است. 

بمه معنماي اخمص از     كه بدين لحاظ ماهيتشود،  مطرح مي پس از هل بسيطه، ماي حقيقيه

اصيل در پاسخ  عناي اعم آن باشد همان حقيقت وجوداما اگر مراد از ماهيت، م ،دگرد   وجود مي

ماهيمت   ،«ماهيته التي هو بها هو عين »خواهد آمد كه به تعبير حكيم سبزواري 

 (.1/180است )همان،واسطه آن وجود است عين حقيقت وجود ه وجود كه وجود ب

واسمطه تنمزل     هه بهمان تعينات مختلفي است ك هل مركبه و سؤال از عوارض وجود مبحث

اي كه عارض جداي از معروض هيچ تحققي  گونه  هشود اما ب در مراتب امكاني بر آن عارض مي

 ندارد.

حقيقمت   ،اصميل شمويم كمه اگمر وجود    ال مواجه ممي ؤبعد از اثبات اصالت وجود، با اين س

 با فرض اصالت ماهيت مطمرح اين سؤال واحده است پس آثار مختلف اشياء ناشي از چيست؟ 

 هاي مختلف آثار مختلف دارند.  شود چون ماهيت  نمي

سمت كمه درجمات و مراتمب     هاي  بر اساس اصالت وجود يا بايد بگموييم حقيقمت واحمده   
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قائمل   انشود و يا بايد ماننمد مشمائي   مختلف دارد و به سبب همين اختالف، آثار هم مختلف مي

پمس آثمار    ،اند يكديگر مباين از شويم به اينكه موجودات اصيل هر كدام به تمام حقيقت و ذات

 مباين دارند.

صمحيح نيسمت و وجمود     انيئمنسوب به مشما  كه راهِ بر اين نظرندحكمت متعاليه  اصحاب

حقيقت واحد بسيط است كه اختالف افرادش نه به مميز فصلي و نه به اعراض زايد بمر اصمل   

. اسمت همر مرتبمه   خري است كه عمين ذات  أطبيعت وجود، بلكه به شدت و ضعف و تقدم و ت

بمر   د كه ذاتماً نشو اي از مراتب وجود انتزاع مي اختالف آن است كه مفاهيم كلي هاين نحو ةنتيج

 د.نآي آن صادق بوده و ماهيت آن به شمار مي

 حرکت جوهري .3

شوند به كامل و ناقص. مقصود از موجمود كاممل آن اسمت كمه تممام       موجودات تقسيم مي

ر و بمه عبمارت   ابتداي وجود بر او افاضه شده و ديگمر كممال منتظَم    او از هكماالت اوليه و ثانوي

 اين قسم موجودات همان مجردات تام هستند.  .ديگر، قوه و استعدادي براي تكامل ندارد

د و ميمان كمماالت   نم قابليت براي تكاممل دار ، بدين معني كه ندا قسم دوم موجودات ناقص

را بمه   انبمالقوه خمارج شمده و استعدادشم     وضعيتاز د نتوان جمع نشده و مي انش  اوليه و ثانويه

و د. اين دسته همان ماديات يا نفوس متعلق به ماده هستند و قابل اشتداد وجودي نفعليت برسان

اين امر تنها در صمورتي   .اند  يافتنخويش و استكمال فعلي حد  به عبارت ديگر، قابل خروج از

هممان حركمت    جمودي شميء رخ دهمد كمه    ه چنين تحولي در گموهر و ذات و معنادار است ك

 جوهري موجودات مادي است.  

از جمله نكات مهم در شناخت حركت جوهري آن است كه اجزاء و حدود حركت واحمد  

متصل واحد  بلكه تمام اجزاء ،)مراتب اشتداد يك موجود( تحقق بالفعل جدا از يكديگر ندارند

محفوظ اسمت و ايمن معنما صمادق      ي آنهاوجود وحدتهمواره به حكم همين اتصال،  بوده و

، بما  در عمين حمال  . است كه شيء متحرك در عين گذر از مراتب متعدد، حقيقت واحمد اسمت  

بمه وجمود    ،يك از اين ماهيات  ماهيت است اما هيچيك اينكه هر يك از اين مراتب منشأ انتزاع 

 سمتند آنهما منمدرج و منمدمج در حمد عمام شميء ه       هخاص خود، بالفعل موجود نيستند و همم 

 (.9/189، 1386)شيرازي، 

 ءمقصود از حد عام شيء آن است كه هر يك از معاني كه به عنوان ذاتمي در ماهيمت شمي   

از  يمك مرتبمه. ممثالً    و مقيد بمه اخذ شده نه به نحو خاص و مطلق اخذ شده باشد به نحو عام 
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د و ممادي،  جوهر مادي، بلكه اعم از جوهر مجر فقطجمله ذاتيات انسان جوهريت است اما نه 

از اينكه جسم طبيعي عنصري باشد يا مثالي برزخي يما   است و مقصود از جسمانيت انسان اعم

از اينكمه احسماس بمه واسمطه ابمزار ممادي       است مثالي اخروي، و مقصود از حسّاس بودن اعم 

و مقصود از  ؛دشو مي واقعآنچنانكه در آخرت  ،صورت گيرد يا به علم حضوري به محسوسات

و قوه عضمالني رخ دهمد يما بمه قمدرت نفسماني       ة ن اعم از اينكه تحريك به واسطمحرك بود

روحاني واقع گردد. لذا با تغيير مراتب وجودي انسان و طي درجات استكمال و گذر از حمدود  

و قيممود و خصوصمميات مراتممب سممابق و متبممدل شممدن بممه نحمموه ديگممري از وجممود و تحممول 

 . آيد  خصوصيات انقالب محال در ماهيت الزم نمي

خروج هر مرتبه از قوه بمه فعليمت بسمته بمه اسمتعداد و خصوصميات آن و        ةنحوهمچنين، 

 هاي قبلي است.   سازي عداد و زمينهدكه خود نتيجه  ،باشد هاي محل مي تقابلي

توجه به تفاوت ميمان حركمت طمولي نفمس و      حركت جوهريبسيار مهم در شناخت  ةنكت

ل صمورت چموب بمه    هري عرضمي ماننمد تبمدّ   حركت جمو اجسام مادي است.  عرضيحركت 

هر مرتبمه از مراتمب حركمت بمه     و در اين حركت  كه از قبيل خلع و لبس است است خاكستر

مالزم با زوال كماالت و خصوصميات   آيندهو رسيدن به صورت  استبعدي  ةمرتبة مقدم همنزل

 است. گذشته ةمرتب

انسان  بهد مراتب تحول نطفه مانن استاما حركت جوهري طولي از قبيل لبس پس از لبس 

. بنابراين رسيدن به هر مرتبه مستلزم كسب كمال جديد بدون از دست دادن كممال قبلمي و   بالغ

در مرتبه الحق به نحو  سابقكماالت  ههم پس است. سابقتر شدن مرتبه  كامل به عبارت ديگر،

اي كمه   نطفه مثالً ؛است شود و آنچه زوال يافته در حقيقت رفع نقصان سابق بوده افت مييبرتر 

رسد كمالي را از دست نداده بلكه نقص مرتبمه نطفمه بمه كممال مرتبمه علقمه        به مرتبه علقه مي

وصول به مرتبه الحمق اسمت لكمن     ةحصول مرتبه سابق مقدم اگرچه در اينجا نيز ،رسيده است

 ابد.ي شود بلكه تكامل مي  اي است كه با حصول ذي المقدمه نابود نمي مقدمه

خيال برسد. آنگاه كمه ادراكمات    ةحس است قابليت دارد كه به مرتب هگاه كه نفس در مرتبآن

بمه   يابمد  ممي تكاممل  دِ نفمس  واح بلكه وجودِ رود، ميد مرتبه حس از دست نوخيالي حاصل ش

. همچنين است مراتب تحول نفس به وهم شود  ميحس و خيال  ةو مرتبد اي كه واجد هر گونه

مربوط به استعدادهاي  از آنها ست كه برخيها كماالت مشروط به قابليت ةضالبته افا ]2[.و عقل

 شود. بدن انجام مي  ةاست كه در مرتب افعاليبرخي نيز مربوط به و نفس 



46 
 1390بهار و تابستان   39سال  نشريه فلسفه 

  

 اتحاد عالم و معلوم  .4

براساس اصول گذشته و از جمله پذيرش حركت جوهري نفس، تمام ادراكات و كمماالتي  

صمور ذهنمي،    متحد بما اوسمت. ممثالً    شود مياي انسان حاصل كه در گذر از مراتب وجودي بر

وجود به انشاء نفس است. از تعبيمر   ،وجود انسان نيست، و در حقيقت هيك خارج از حيط  هيچ

متحمد   اًعينم با علت خود  ،معلول نفس است ةكه به منزل ،اتحاد نبايد پنداشت كه صورت ذهني

لوم دو مقام دارد: مقمام كثمرت در وحمدت و مقمام     بايد توجه كرد كه اتحاد عالم و مع شود،  مي

 كثرت. وحدت در

را  2×2 تواند صورت ضمرب  مي )مثالً را انشاء كند خاصي تواند صورت نفس مي آنگاه كه

بمدون تممايز بما سماير     برتمر و   اي ين معناست كه اصل اين صمورت در مرتبمه  ه اتصوير كند( ب

و به همين سبب، نفس تموان  است ته وجود داش (بدون وصف كثرتهاي علمي )يعني  صورت

بسميط   ةداراي ملككه  ،مابه عبارت ديگر، در نفس تر دارد.   ايجاد و انشاي آن را در مرتبه پست

 يكديگر جمدايي نمدارد.   و همچنين ساير صور علمي از ضروب مختلف ،جدول ضرب هستيم

. ايمن  كنميم    ممي شود فوراً صورت آن را در ذهمن حاضمر    ال ميؤاز ضرب خاصي س كه  هنگامي

صورت، قبل از اينكه به طور مفصل به ذهن بيايد به صورت ملكه بسميط و بمدون مغمايرت بما     

. پس اصل علوم به گونه بسميط، عمين ذات   ه استنفس موجود بود برتردر مقام  ها فعليتساير 

 شود.   و ايجاد نفس موجود مي خالقيتنفس است و صورت مفصل آن در مراتب نازل، به 

هماي    مقصود از مقام كثرت در وحدت آن اسمت كمه تممام صمور و فعليمت     اساس،  بر اين

 بوده و عين ذات نفس هستند.گوناگون، در باالترين مرتبه نفس، به وجود واحد بسيط مندرج 

د در نم توان اي مندرج در مقام اعلي ميه  منظور از مقام وحدت در كثرت آن است كه فعليت

 د. نظاهر شوتر به صورت مفصل  مراتب پايين

اما به دو معنا: اتحماد در مقمام اول    اند،ها با نفس متحد  در هر دو مقام، علم با عالم و فعليت

. اتحماد در مقمام دوم يعنمي معلموم     جمدايي بمدون كثمرت و    ندا  علوم عين ذات نفس هيعني هم

بمه  بلكه وجودش محماط   ،، اما نه معلولي جدا و خارج از وجود نفساستبالذات معلول نفس 

اش با آن از باب اتحاد حقيقمت و   و رابطهبوده و تحققي جدا از تحقق نفس ندارد وجود نفس 

]3[.رقيقت است
 

 حدوث جسماني نفس .5

بر طبق نظر مشهور، نفس مجردي اسمت كمه هنگمام كاممل شمدن      همانگونه كه اشاره شد، 
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راي انجمام افعمال   بم  يابزار هشود. بدن به منزل استعداد بدن صالح براي پذيرش نفس حادث مي

باعمث  هم به وجود آمدن نفس است، خصوصيات اين مبدأ  براي منشأ قابليبدن چون  .اوست

شمود بمه    و هم نفس به شدت مجمذوب بمدن خمود ممي     شدهايي در نفس خواهد   تأتحقق هي

اين سخن آن اسمت كمه    هالزم] 4[.ماند ساير اجسام و ابدان باز ميتدبيري اي كه از تصرف  گونه

اسمت  كه البته شرط حدوثش تماميت بدن ممادي   شدابجوهر مادي  ازهر مجرد مباين نفس جو

 به آن دارد. ]5[تعلق تدبيري استكمالي كه

در مقمام ذات، داراي تجمرد عقالنمي     ،اشكال اساسي بر نظر مشهور آن است كه اگمر نفمس  

حالمت   و نبايد داراي جهت اسمتعداد و  استاش عالم مجردات دهري   است پس مرتبه وجودي

انداين دسته از اشياء به صرف امكان ذاتمي   حكماي الهي پذيرفته هكه هم منتظره باشد. همانطور

كمه    همچنمان  ؛شوند. بر اين اساس، نبايد شرط صدور نفس تماميت بدن مادي باشمد  موجود مي

يازمند به ماده و لوازم آن باشد زيمرا بمه حسمب ذات    نچنين موجودي نبايد به حسب مقام فعل 

 رد تام بوده و اضافه به بدن، عرض زايد بر ذات است.مج

اساس نظر مالصدرا، ابتداي وجود نفس چيزي نيست جز ماده كمه فعليمت نطفمه را بمه      رب

 اگرچه مراتب ابدان تعلق به بدن ذاتي نفس است،خود گرفته لكن قابليت تحول و تكامل دارد. 

ل مادي و بدن مثالي برزخي مضاف بمه  شود تا بدن كام مختلف است و از مرتبه نطفه شروع مي

جعمل اصمل    بنمابراين، و بدن مثالي اخمروي.   ]7[و بدن مثالي برزخي قائم به ذات ]6[بدن مادي

است، نه آنكه جهت تعلق به بدن، براي نفمس،   دبا بدن جعل واح شقارنتو جعل  نفسوجود 

بلكمه   ،دگمرد  رتبط بما بمدن  مم  سمپس  هبدن خلمق شمد   هعرضي محسوب شود و بدون اضافه ب

كند يك موجود مجرد هم به تدريج مراتب وجودي    طور كه ظاهر جسماني جنين رشد مي  همان

ترين خواصش نمموّ اسمت     اش از كمال مرتبه نباتي است و از اصلي در ابتدا بهره :كند  را طي مي

آن است كه يمك موجمود    ةدهند  شود. همين رشد و نموّ نشان كه اثرش در رشد جنين ظاهر مي

بمه تمدريج از    و دهمد  ا انجمام ممي  ر )ولو تجردش بسيار ضعيف باشد( هست كه اين كمار مجرد

با تكامل بيشمتر، سماير    .اش قوه المسه است كه اولين مرتبه كند   نباتي به حيواني گذر مي ةمرحل

 اين نظر، نفس  ادراكات خيالي و وهمي برسد. بنابر ةشود تا به مرحل حواس تكميل مي

جسماني است ولي جسمي كه با فمرض حصمول هممه     هث است يعني مرتبه اول آن، مادالحدو

 دنم شرايط قابليت تكامل دارد. به هر ميزان كه جنين تشكيل شده از ذرات مادي تكاممل پيمدا ك  

شود كمه بمه محماذات     مي فراهم زمينهاين ( است)كه خود اين تكامل به سبب مرتبه سابق نفس 
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وجود افاضه شود. سرانجام پس از تحموالت جموهري و طمي     ملكوت باالتر نفس از ةآن، مرتب

و بدون اينكه كماالت مراتب سابق را رها كرده باشد، نفس بمه مرتبمه جموهر     ،مراتب استكمال

و هم داراي مرتبه تجردي  دارد شود كه هم تعلق به بدن مادي ل مييم به ذات نايمجرد مثالي قا

 البقاء است. پس  ،كند  بدن مادي ادامه پيدا ميبا مرگ وجودش بدون رابطه با  واست 

 اتحاد نفس و بدن. 6

نظر مشهور، انسان مركب از دو جوهر مباين يعني روح مجرد و بدن مادي است كه به  نابرب

، حكما توضيح اينكه به اعتقادارتباط ميان آن دو است.  ةبخاري واسط   سبب عدم سنخيت، روح

روند تركيمب نوبمت بمه     ةبا ادام .آيد  اجسام مركب پديد مي ، ناصر اوليهاز تركيب ع در طبيعيات

رسد كه مناسبت با بدن انساني دارد. بر ايمن اسماس، بمدن انسمان حاصمل تركيمب        اجسامي مي

 . از تركيب اين اخالط بما يكديگرمم  است( هستنداي  )كه خود مركبات پيچيده اخالط چهارگانه

اش،  شود: از قسمت سمنگين و فشمرده    دو چيز حاصل مي - دنا فشردگي متفاوت وكه در لطافت 

آيد. روح    بخاري پديد مي   بدن و اعضاي گوشتي و پوست و استخوان و از قسمت لطيفش روح

بخاري جسم بسيار لطيفي است كه بمه طمور معممول بما حمواس ظماهري قابمل ادراك نيسمت         

 بخماري    اس ظماهري ادراك كمرد. روح  توان با حمو  ها را نمي همانگونه كه برخي امواج و انرژي

و  اسمت طبيعي، حيمواني و نفسماني اسمت( واسمطه ميمان نفمس و بمدن         ة)كه خود بر سه مرتب

بخماري     بنمابراين روح  دهد. نمو انسان از طريقِ آن رخ مي و ادراكات و حس و حركت و رشد

متعلق ثمانوي   و بدن مادي شود از طريق آن ادراكات جزئي حاصل مي كه استمتعلق اول نفس 

 بخاري( مباين از جوهر نفس مجردند.  نفس است، اما در هر حال، اين دو )بدن و روح 

 از جمله: كرده است،اشكاالتي وارد  تباين ميان نفس و بدن ةصدرا بر نظري
 اشمياء  ككند مانند اينكه ما مدر  ابيم كه بر ما صدق ميي در ذات خويش معاني و اموري را مي ما ضرورتاً .1

ق اين معاني باشد، برخي از آنها ماننمد  بدن مصداهستيم، ما متحرك در مكان يا ساكن در جايي هستيم. اگر 

مصداق اين معاني باشد برخمي   نفس مدرك نيست. اگر، وصف مدرك بودن بر آن صادق نيست زيرا جسم

ي مجمموع نفمس و   كند مانند وصف حركت و سكون. اگر مصداق اين معمان   ديگر از ايشان بر آن صدق نمي

)يعني بر مركب از جوهر مجمرد و جموهر ممادي( وصمف ممدركيت و       بدن باشد بر مجموع بما هو مجموع

و چون وحدت مساوق وجود  استوحدت اعتباري  ،حركت صادق نيست، زيرا وحدت اين دو جوهر مباين

 هد داشت.است پس چيزي كه وحدت حقيقي ندارد وجود حقيقي هم ندارد پس احكام حقيقي هم نخوا

به تنهايي اند. اين تعريف  مشهور حكما انسان را به حيوان ناطق، و ناطق را به مدرك كليات تعريف نموده .2

توان گفت كه بر مجموع نفس و بمدن صمادق اسمت )بمه بيمان       و نه بر نفس و نه ميصادق است  نه بر بدن
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 سابق(.

عنموان   حاصمل شمود   اي كه شيء واحد طبيعي هبه گون -تركيب حقيقي بين مجرد بالفعل و مادي بالفعل  .3

زيرا نفس تحت جنس جوهر مجرد و بمدن تحمت جمنس     ،معقول نيست -نوعي از انواع بر آن صادق باشد

تركيبي جايز باشد پس بايد بتموان چنمين تركيبمي را     هجوهر مادي واقع شده است. به فرض اگر چنين نحو

 (.5/289، 1386، زي)شيرا ميان عقل فعال با معلوالتش جايز دانست!

الذكر در حدوث جسماني نفس، نفس و بدن متحدند البتمه نمه بمدين      بر اساس اصل سابق 

وجمود  مانضمام ايمن دو،   معنا كه جهت قوه و استعداد با حيثيت فعليت و تجرد يكي شود يا با

 بمدني از  همعناي اتحاد آن است كه مماد  بلكه ،نوع واحد درآيد ي حاصل شده و در تحتواحد

  .نداردخويش )نفس( از صورت  وجودي جداآن جهت كه ماده است 

وجمود و جموهر بمالقوه     هكه قو)ماده تحقق  فعل، و مركب از قوه موجوددر هر طوركلي   به

ء ديگر  منضمّ به شيتوان شيئي را  ميوقتي اضح است كه و است. جهت فعليتبركت به  (است

متمأخر   همرتبسپس در مقام انضمام داشته باشد،  حقيقتي جدا از شد كه در مقام ذاتكرمالحظه 

بمدون  اوالً مماده   پس براي فرض انضمام ماده به صورت، بايمد  .لحاظ شودآن انضمام  ذاتشاز 

سپس به صورت منضم شمود و محمال اسمت كمه در ايمن       داشبي ستقلمصورت داراي تحصل 

بدن كه ماده نفمس اسمت بما    . بنابراين، آن را داخل نوعي از انواع نمايد فرض يك فعليت ديگر

 صورت تحصلش كه همان نفس باشد متحد است لكن با تفاوت مرتبه فعليت و قوه.

 ثیر متقابل نفس و بدنأت .7

اري نفس و بدن در يكديگر از مسائل مطرح نمزد حكمما بموده اسمت.     ذاثرگ هبحث از نحو

بمه سمبب شمدت     لكمن  ،نمد ا  حاصل نظر ايشان آن است كه اگرچه نفس و بدن دو جوهر مباين

سمبب   بدن هر چه در مرتبه بدن رخ دهد مانند احساس يا تخيل هرابطه تدبيري و عالقه نفس ب

 حدوث ملكات خواهد شد.  أمنش ،شود كه با تكرار تي در نفس ميأحدوث هي

 گويد:  سينا مي  ابن
نمودي يا از چيزي ناراحت گرديدي، ارتباط  ]8[هنگامي كه چيزي احساس كردي يا تخيل

كند تا آنجا كه اين   تي در نفست القاء ميأآيند( هي يان نفس و قوايش )كه فروع آن به شمار ميم

شود كه همانند ملكات  يافتن، سبب اذعان نفساني بلكه عادت و خرلقي مي ت به سبب تكرارأهي

تي أشود. چه بسميار كمه هيم    كه بالعكس نيز واقع مي  گردد، همچنان  در جوهر نفس مستحكم مي

گردد پس رابطه نفس و بدن، اثري را به فمروع و سمپس بمه اعضماء       ي در نفس عارض ميعقل

 (.2/306، 1375. )طوسي،كند  منتقل مي
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)در  عاقلمه  ةقمو اش  برمبناي حكمت متعاليه، انسان حقيقتي تشكيكي است كه برترين مرتبه

شمود   حادثاش بدن مادي است، هر چه در بدن  ترين مرتبه صورت به فعليت رسيدن( و پست

كند و توسط روح بخاري به نفس در مرتبمه مثمال و بماالتر      اثري از آن به روح بخاري ترقي مي

ت نفساني خاص اثمري در روح بخماري و   أابد. به همين منوال، حدوث كيفيت يا هيي ارتقاء مي

سرّ اين امر آن است كه از سمويي   (.4/157، 1386)شيرازي، كند سپس در بدن مادي ظاهر مي

سمببيت  رابطه نسبت به يكديگر از جهتي  كهرابطه ماده و صورت است  مثلنفس و بدن بطه را

و مسببيت دارند و از سوي ديگر وجود انسان وجود تشكيكي داراي درجات متفاوت در كمال 

ناقص حكايت  ةكند همچنانكه هر مرتب        و نقص است و هر مرتبه كامل حكايت تام از ناقص مي

 نمايد. مل ميناتمام از كا

اشاره بمه هممين معنما دارد؛ يعنمي     « اًو اعداد النفس و البدن يتعاكسان ايجاباً»معروف  هجمل

وجود بدن بما همو بمدن اسمت و    موجبه نفس، به اعتبار آنكه صورت تماميت بدن است، علت 

بمه هممين   ند. هسمت  تكامل ذاتي و جموهري نفموس   ساز  و زمينه عدادياِ تعل و لوازم آن ابدان

  كند.  ميآثاري از نفس به بدن و آثاري از بدن به نفس سرايت بب، س

و عمذاب در وجمود    لمذت مبمدأ  خمود  كمه   -و صور نيات حاصل در نفسنفساني ملكات 

ملكمات  هممين   از سموي ديگمر،  شمود.   اعمال بدني حاصل ممي  ةسطابه و -اخروي نفس است

ت كمه خمود علمت موجبمه     اس (غيب وجود نفسمرتبه اعالي نفس )با  متحد ،حاصل در نفس

و حتمي برخمي    بمدني  هاعممال حاصمل از قمواي محركم     بقاي بدن بمما همو بمدن اسمت، پمس     

سمنخيت   و ناچمار بمين ايشمان    شمود  اين ملكات محسوب مي همرتبه نازل ،خصوصيات ظاهري

و اين اعمال نيز بدون ترتمب بمر    هحاصل نشد بدون تكرر اعمال ، چه آنكه ملكاتبرقرار است

  شود. نفساني موجود نميو ملكات نيات 

ظريمف و   صمنايع صمدور   آنچه گفته شد در هر موردي از اعمال بشري صادق است. ممثالً 

انجام كار،  حينتوجه و تأمل زياد در دون دقيق از كساني كه در فني از فنون تبحّر كامل دارند ب

نماينمد   ايمن عممل را كسمب    هامري مجرب و مشهود است. اگرچه همين افراد قبل از آنكه ملك

نياز به توجه و التفات فراوان براي كار داشتند اما به تدريج و بما تممرين و تكمرار و در نتيجمه     

رسند كه انجام عمل ظريف و دقيق بدون نياز به توجه و تأممل   اي مي آن به مرحله هحصول ملك

ور عممل  گونمه صمد    شود. رسيدن به اين مرحله يعني مبدأ بودن براي اين زياد برايشان عادي مي

گويا كه اعممال بما تكمرار     باشد ميان نفس محل ملكه با عمل مي ذاتيبه سبب حصول مناسبت 
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 طبيعمي تكمويني  يافتن به مقام ملكه نفساني صعود نموده يا كه ملكه با تنزل، به صمورت عممل   

 درآمده است.

ه شدت پيوستگي ميان مراتب نفس و از جمله ملكات نفساني با بدن خصوصاً بدن مثالي بم 

اي اعمال يا ظهور برخي خصوصيات در مرتبه بمدن مثمالي بمه نحمو      حدي است كه صدور پاره

شود، زيرا ملكات، به نحو ضرورت، آثار خود را در مراتب نازل بدني نشمان   اضطرار حاصل مي

 شود. دهند كه از اين معنا به تجسّد علوم و اخالق يا تجسّم اعمال ياد مي  مي

 

 نتیجه

خاصي از وجود اصميل   هنحوحقيقت هر انسان  توان گفت كه  مذكور ميمقدمات  اساس بر

ترين مرتبه وجودي قرار دارد اما قابل تكامل و اشتداد است. بر اسماس    است كه ابتدا در ضعيف

حركت جوهري و وحدت اتصالي آن، حقيقت نفس، به هر كمالي كه نايل شود محفوظ اسمت  

تمام درجات حاصله، مراتب همان حقيقت واحده و به حكم سنخيت و اشتراك معنوي وجود، 

است. غيب وجود نفس برترين مقام است كه نظر به اتحاد عالم و معلوم، واجد هممه كمماالت   

اش بدن مادي است كه به سبب وساطت نفس در  ترين مرتبه  مكتسبه به نحو بسيط است و نازل

ي مانند مرتبمه عقمل تفصميلي،    ابقاي وجودش متأثر از ملكات و حاالت نفس است. مراتب ميان

وهم، خيال، حواس، قواي تحريكي و ارواح بخماري نيمز در تمأثير و تمأثر از يكمديگر و سماير       

   متصور است: رابطه نفس با عمل سه گونهاند. بنابراين،  مراتب مشترك

نفس، هم در مقام برتر و بسيط نفمس و همم در مرتبمه     هاعمال در گستر حضور صور ذهني. 1

 لي ادراكات.صور تفصي

و به عبارت ديگر تروّح افعال و مبمدل   در جوهر نفسحاصل از تكرار عمل حضور ملكات . 2

  شدن به ملكات نفساني.

 .در مراتب نازل بدني، اعم از مثالي و مادياين ملكات به صور مناسب و تمثّل د تجسّ. 3

 

 

 

 



52 
 1390بهار و تابستان   39سال  نشريه فلسفه 

  

   نوشت  يپ

كينونت سابقه( دارد كه در آن، وصف نفس بودن اي از وجود ) . به نظر مالصدرا، نفس مراحل گذشته1

)يعني تعلق تدبيري به بدن( را ندارد. ايشان سخنان حكماي گذشته همچون افالطون را كه دال بر قمدم  

 كند.  نفس بوده و همچنين عالم ذرّ را كه در دين وارد شده بر اين معنا حمل مي

و قد يكون بطرق التفاسمد و   الطو ا . ان وجود الشيء قد يكون بطرق االستكمال و هو سلوك2

و همي   ايم الخ اللصمور  ةكماد النفسا كما في المعدات. فالصور العر هو سلوك ا

اياهما.   . و هو اِول نا يفميض عليهما اوائمل المعقموالت ثمم ثوانيهما علمي التمدريج صمادر         الصور ا

 (3/331،اسفار)

اي مسأله اتحاد عاقل و معقول را  ور به گونهذكتوجهي به دو مقام م  ه به سبب بيبرخي مدرسان فلسف .3

شمارد. مرحوم حكيم سبزواري ايمن مسمأله را بسميار      اند كه خواننده آن را امري غريب مي توضيح داده

 (2/234،حكمت ،شرح منظومهو 320ص حاشيه،3،اسفارخوب بيان فرموده است:)

دث البدن الصالح الستعمالها دياه و يكون البدن الحادث مملكتها و آلتهما و  انّ النفس تحدث كلما يح .4

شتغال به و استعماله و مع بدن ما ذلك البدن استحقته بنزاع طبيعي دلي اإل يكون في جوهر النفس الحاد

 نجذاب دليه يخصّه و يصرفه عن كل األجسام غيره. فالبد أنها دذا وجدت هتمام بأحواله و اإلاإل

ختصاصمها  إل . و هذه الهيئات تكون فإنّ مبدأ تشخصها يلحق بها من الهيئات ما تتعين به شخصاً

 .(داربيبليون 97،النفس رسالة احواللصالح أحدهما لآلخر ) بذلك البدن و منا

 كمالي است.ابرخالف تعلق تدبيري عقول به عالم اجسام كه . 5

حكمت متعاليه، نفس در حين حيات دنيوي و تعلمق تمدبيري بمه بمدن     . بنابراين اصول اثبات شده در 6

كند اما به   مادي واجد بدن مثالي است و به واسطه آن و برخي ديگر از وسايط، در بدن مادي تصرف مي

آن غافل است، اگرچه برخي نفوس به سبب استعداد ذاتي يا  هسبب توجه شديد به بدن مادي از مشاهد

 كنند.   عنوي در حاالتي آن را مشاهد ميطي مراتبي از سلوك م

شود، اگرچه توجهش يعني آگاهي نفس از   . تعلق و اضافه تدبيري نفس به بدن مادي با مرگ قطع مي7

اش باقي است. مرتبه برزخ همين حالت نفس است يعني بقاي توجه بمه مرتبمه بمدن طبيعمي      بدن مادي

انسان در برزخ مانند كسي است كه او را از مموطن  بدون تدبير و قدرت تصرف در آن. در تشبيه، حال 

مألوف، به صورتي خارج كنند كه رويش به سمت موطن خويش است پس تصرفي در ملك خود ندارد 

كند. سرانجام به سبب فاصله گرفتن فراوان، قادر بمه ديمدن خانمه و كاشمانه       اما آن را فراموش هم  نمي

 كنند به معناي قيام آخرت بر ايشان خواهد بود. نيست. نفوس برزخي اگر از اين مرحله گذر

صورت خيمالي در روح بخماري موجمود     پس استتخيل از نظر مشهور مادي چون توجه شود كه  ..8

 شود. مي
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 منابع 

 : مراجعمه و تقمديم ابمراهيم ممدكور، قمم      ء،شمفا ال ،(1404سينا، حسين بن عبداهلل )  ابن -

 المرعشي.

دار جما، طبمع   ، تحقيق احمد فمواد األهمواني، بمي   رسالة احوال النفسبي تا،  ،_______________ 

 .بيبليون

 . دارالقلم :، بيروت تحقيق عبد الرحمن بدوي، عيون(، 1980) ،______________ 

، تحقيق و تعليق محسمن بيمدارفر،   في المنطق ومنظوالشرح (، 1386سبزواري، مالهادي ) -

 ارات بيدار.انتش :قم

،  حبيبمي  نجفقلمي  ، تحقيقالر الحقايق علوم في  الشجر(، 1383الدين ) شهرزوري، شمس -

 . ايران فلسفه و حكمت مؤسسه :تهران

 المصطفوي.  :، قماألر سفاراأل(، 1386شيرازي، صدرالدين محمد ) -

 .نشر البال :، قمشاراتشرح اإل (،1375طوسي، خواجه نصيرالدين ) -

 ميراث مكتوب. :، تحقيق علي اوجبي، تهرانجذوات و مواقيت(، 1380ميرداماد، محمد باقر) -
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 نیچه و نقد روانشناسي اخالقي کانتي
 *دكتر حميدرضا محبوبي آراني

 دانشگاه اصفهان استاديار
 (03/02/90، تاريخ پذيرش: 19/11/89تاريخ دريافت: )

 

 : چکیده

اخالق است كمه اممروزه فيلسموفان      هقي يكي از مباحث مهم در فلسفروانشناسي اخال
كوشمند تما بما     نيچه ممي   هاز شارحان اخير فلسف تعداديكنند.  اخالق توجه خاصي بدان مي

توجه، آن را در برابمر   تقرير موضع نيچه در روانشناسي اخالقي، در مقام موضعي نو و قابل
شخصميِ   هماي سموم   عاي او قرار دهند كمه تبيمين  موضع روانشناسي اخالقي كانتي و اين اد

روانشناسي اخالقي هيچ نسبت و ربطي با اخالقي كه بنا به ادعا از موضمعي اول شخصمي   
هاي اصلي روانشناسمي اخالقمي    كند ندارد. يكي از مؤلفه رفتارها و اعمال ما را هدايت مي

شود چگونه، به نظمر   ه ميكانت مفهوم اراده و تأمل براي عمل است. در اين مقاله نشان داد
از مفسران اخير، نيچه با تبيين اين مفاهيم بر اساس نظامي از اميمال و بمدون هميچ     تعدادي

اي مستقل و مجزا آنهما را از روانشناسمي اخالقمي خمود طمرد       گونه توسل به فاعل يا اراده
ه ايمن اسمت كم    -اگمر تحليمل او درسمت باشمد     - روانشناسي اخالقي نيچه  هكند. نتيج مي
دهنمد كمه موضمع كمانتي قابمل دفماع        هاي سوم شخصي روانشناسي اخالق نشان مي تبيين
  نيست.

 

  روانشناسي اخالقي، تأمل براي عمل، اراده، اميال و عواطف.: هاي کلیدي واژه

 

 

 

 

*Email:mahboobi@email.arizona.edu 
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 مقدمه

ت. روانشناسي اخالقي اخالق، مبحث روانشناسي اخالقي اس هيكي از مباحث مهم در فلسف

با روانشناسيِ آنگونه فاعليتي سر و كار دارد كه ما در افعال اخالقي و يا غيراخالقي اعمال 

كنيم و از جمله مسائل آن اين است كه آيا چنين فاعليتي به لحاظ روانشناختي اساساً امكان  مي

ها  آن انگيزه هسرچشم هايي نياز دارد، خاستگاه و به چه انگيزهاگر جواب مثبت است،  ؟دارد

ها را به  گيزهوجود دارد كه اين ان اي تواند باشد و چه سازوكارهاي عاطفي و شناختي چه مي

 عمل منجر سازند؟ 

  هاي اخالقي، انگيزه بوط به فاعلكار روانشناسي اخالقي با مسائل مر، سرو به زبان ساده

 ت. اخالقي اس هو نقش عقل، ميل و لذت در عمل و تجرب اخالقي

كنند، ريشه در  از آن دفاع مي 1، كه امروزه مدافعاني چون هرسثوز«اخالق فضيلت»سنت 

موضع ارسطويي دارد، موضعي كه بر اهميت تمايالت شخصيتي ثابت، يعني ملكات نفساني، 

 هباوران عقل  كه خود حاصل تربيت اخالقي صحيح فرزندان است، تأكيد دارد. از ديگرسو، سنت

در روانشناسي اخالقي ريشه در موضع كانتي دارد كه بر اساس  3رولو دا 2كساني چون ناگل

انگيزش اخالقي است و مكانيسم عمل اخالقي مكانيسمي است كه در آن   هآن عقل سرچشم

كنند و بر اساس آنها آگاهانه و خودآيينانه  هاي عاقل اصولي معين را براي خود وضع مي فاعل

 كنند.  عمل مي

گرفتن روانشناسي ناديده ،دو رويكرد و نيز غالب رويكردهاي رايجخصلت غالب اين 

او صادق نيست  هباورِ نيچه در مورد فلسف اي كه به نظر شارحان طبيعتتجربي است؛ ويژگي

كوشد تا روانشناسي اخالقي خود را بر روانشناسي واقعيِ مبتني بر  چرا كه وي مي

تي و نقد نيچه از و قبل از پرداختن به موضع كان جا استوار سازد. هميناش  باوريِ روشي طبيعت

له ديگري را نيز روشن سازيم. در واقع بسياري از فيلسوفان اخالق از اساس آن الزم است مسأ

هستند كه روانشناسي اخالقي بايد در روانشناسي واقعي، به معناي تجربي، ريشه  اينمخالف 

مسائل روانشناسي اخالقي اساساً تجربي نيستند. ها  داشته باشد. خواهيم ديد كه به ادعاي كانتي

  هكانتي در پي ارائ هتوانند مدعي شوند كه اساساً نظري ها مي به همين دليل برخي از كانتي

_______________________________ 
1.Hursthouse,1999 

2.Nagel,1970 

3. Darwall, 1983 
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بلكه بيش از هر چيز درصدد بيان  نشناسانه، آن هم روانشناسي تجربي نيستاي روا فرضيه

عمل هيچ فاعلي اين شرايط را  شرايط نظري امكان فاعليت اخالقي است. اگر ديديم در

كانتي را خطا انگاشت بلكه بايد چنين نتيجه  هسازد نبايد خود نظري برآورده و متحقق نمي

گرفت كه هيچ فاعل اخالقي به معناي واقعي و حقيقي آن وجود ندارد. اين دسته فيلسوفان 

و اينكه عمالً و در  هاي اخالقي چه بايد باشند سازند كه فاعل چيزي بيش از اين را روشن نمي

رو روانشناسي اخالقي آنها، بر حسب ادعا، در برابر  ها چگونه هستند. از اين واقع اين فاعل

ماند. اما فرض نيچه، بنا به  تفاوت مي نتايج حاصل از روانشناسي تجربي همواره مصون و بي

سي اخالقي بيش باور او، دقيقاً فرضي مخالف است. به نظر وي روانشنا ادعاي مفسران طبيعت

پردازد  از آنكه در پي بررسي شرايط نظري امكان فاعليت اخالقي باشد، به بررسي شرايطي مي

-كوشد اند. درست است كه نيچه مي هاي اخالقي در عمل و واقع تحقق يافته كه در آن فاعل

با تحليل خود نشان دهد كه اساساً موضع كانتي با چه اشكاالتي  -چنانكه خواهيم ديد

مبني بر اينكه - بروست اما اگر فيلسوف كانتي بر موضع خود در روانشناسي اخالقيرو

روانشناسي اخالقي صرفاً درصدد بيان شرايط نظري امكان فاعليت اخالقي، و نه شرايط عملي 

اصرار ورزد، در آن صورت بايد گفت كه تفاوت وي با نيچه تفاوتي بر  -ن آن استيافت تحقق

مستلزم « بايد»كه حد مشتركي ندارند چرا كه يكي مدعي است كه  نگرش است هسر دو نحو

توانستن  هم ، آن«توانستن»مستلزم  «بايد» نيست، در حالي كه دومي مدعي است كه« توانستن»
 (. Knobe & Leiter,2007,83-4)است گرايانه واقع

به نحوي كه اين اند  اي كردههاي اخير مفسران به روانشناسي اخالقي نيچه توجه ويژه در سال

اخالق نيچه بدل شده است. شايد يكي از   همباحث در فلسفبرانگيزترين  چالشمبحث به يكي از 

يك روانشناسي  هدر ارائ 1مشهور برنارد ويليامز  هها در اين زمينه مقال ترين نوشته نخستين و برجسته

؛ به نظر ويليامز نگرش كرداست كه راه را براي ظهور مباحث بعدي هموار  2گرايانه اخالقي كمينه

مرتبط است كه بايد آنها را با يكديگر لحاظ كرد.   هواجد دو جنب كلي نيچه در روانشناسي اخالقي

هاي ما از فعاليت متمايزاً اخالقي  تا چه اندازه تبيين”نخست، نگرش كلي نيچه به اين پرسش كه 

كمترين حد ”دهد:  چنين پاسخ مياو ، “يد؟هاي آدمي بيفزا هاي ما از ساير فعاليت بايست به تبيين مي

، و هر چه فهمي اخالقي از آدميان بيشتر از موادي بهره بَرَد كه به طور خاص در خدمت “ممكن

_______________________________ 
1. Bernard Williams  

2. Minimalistic moral psychology 
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ما دليل بيشتري داريم براي طرح اين  _هاي خاصي از اراده همچون برداشت  _اند  اهداف اخالق

داشته باشد كه صرفاً بر مفاهيم و تري وجود روشنگرانه  پرسش كه آيا ممكن نيست تبيين

گرايي  كنيم. اين طلب كمينه هايي استوار باشد كه ما از آنها در موارد ديگر نيز استفاده مي برداشت

جويي )اقتصاد( استوار نيست، و اين  تمايل اركامي در صرفه  روانشناسي اخالقي صرفاً بر پايهدر 

راهنمايي در مورد اينكه از چه موادي بايد در  اي است. بدون نوعي نگرش كلي نيچه هدومين جنب

 چار همان مشكالتي خواهد شد كه پيشترهاي مقتصدانه استفاده كنيم، اين نگرش د اين تبيين هارائ

بدان اشاره كرديم. رويكرد نيچه عبارت است از تشخيص دادن فزوني محتواي اخالقي در 

بين ممكن  بين و غيرخوش ، صادق، باريك بهروانشناسي با توسل به، نخست، آنچه يك مفسر با تجر

 . (Williams,1994,240-1)است از رفتار انساني در ساير موارد دريابد

ه تعبير باورانه و ب رويكردي طبيعت  ه، كه به ارائي از مفسران بعدي اين نگرش كلي رابسيار

-و سعي مي  بال كردهانجامد، دن از روانشناسي اخالقي مي(lbid, 241 )«باورانه واقع»ويليامزي 

  ]1[كنند تا تحليلي روشن از روانشناسي اخالقي نيچه به دست دهند.

 

 در نظر کانت 1نیچه و نقد مفهوم اراده و تأمل براي عمل

كند  توصيف مي« روانشناسي حيواني»خود را اثري در  تبارشناسي اخالق. نيچه 1

(GM,III:20) ،ويژه فيزيولوژي  شناختي، به علوم زيست  هالعاد و با چنين تعبيري بر اهميت فوق

گيري يافته بود، چشم  هنوزدهم رواج و غلب  هدوم سد  هشناسي تكاملي، كه در اروپاي نيم و زيست

فلسفي به ويژه در  اش در مواجهه با مسائل سنتيباوري و بالتبع بر اهميت انكارناپذير طبيعت

باوري، كه  ديگر نظير اخالق كانتي و فايدههاي اخالقي  گيري اخالق مسيحي و نظامتبيين شكل

گيري آن گونه شخصي كه چنين  به نظر نيچه ريشه در نظام اخالق مسيحي دارند، و نيز شكل

 كند.  سازد، تأكيد مي اخالقي او را متقاعد مي

 و به طور خاص فيزيولوژي  باورانه  تر موضع نيچه و لوازم رويكرد طبيعت براي فهم روشن

اخالق بهتر است نخست به تبيين تقابل اين رويكرد با رويكرد   هدر مواجهه با فلسف وية باوران 

اخالق است.  هو فلسف« روانشناسي حيواني»كانتي بپردازيم كه اساساً منكر هرگونه ارتباط ميان 

بايست انجام  توضيح آنكه بر اساس رويكرد كانتي اخالق متوجه افعالي است كه يك فاعل مي

 ما راكوشد اعمال و رفتارهاي  رو، اخالق امري اول شخصي است كه مي نو از اي دهد

_______________________________ 
1. Deliberation 
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ها را چونان موجوداتي واجد عقل  اخالق، از نظر كانت، فاعل  . وانگهي، فلسفهراهنمايي كند

گيرد. اينكه آدمي چه فعلي بايد  كنند در نظر مي هاي عملي رفتار مي عملي كه بنا به استدالل

هاي سوم  تاريخي يا فيزيولوژيكال او ندارد و بنابراين تبيين همينز انجام دهد ربطي به پس

اخالق جايي داشته باشند. آنگونه كه در اين مقاله خواهيم ديد،   هتوانند در فلسف شخصي نمي

نسبت روانشناسي حيواني با   عل اخالقي و چنين ادعايي دربارهنيچه نه تنها چنين برداشتي از فا

هاي  خود تبييني از سرشت فاعل  هباوران ندارد بلكه براساس مباني طبيعتاخالق را قبول   فلسفه

كند و لذا   آورد كه مبناي چنين ايرادهايي بر تبيين سوم شخصي را سست مي اخالقي فراهم مي

اخالق نپرداخته، بلكه   همسائلي نامربوط با فلسف  هتواند ادعا كند كه او نه تنها به بحث دربار مي

 تفاوت همين مسائل را بررسي كرده است. با رويكردي م

. در نظر كانت الزام اخالقي ريشه در خصلت و توانايي تأمل و خودآگاهي آدمي دارد.  به 2

تواند و بايد بعضي امور را  يعني اين توانايي كه او مي _ گذاري آدميتعبير ديگر، توانايي ارزش

از بايد و نبايد  اقد ارزش و ممنوع و لذاامور را فارزشمند، مجاز و حتي الزم شمارد و بعضي 

تواند و  اش دارد كه او ميرواني - ريشه در اين واقعيت سرشت ذهني -اخالقي سخن بگويد

تأمل كند. و در آنها گرفته  اش از موضع يك ناظر فاصله هاي دروني بايد در باب اميال و انگيزه

دليل و يا داليلي عمل كند. كانت از  تواند و بايد براساس آدمي، در مقام چنين موجودي، مي

( به عنوان مفهومي ضروري براي تبيين «قانون عيني»يا «دليل محض»مفهوم الزام نامشروط )

برد. بر اساس اين مفهوم، من به هنگام تأمل  هاي مميز تأمل براي عمل بهره مي برخي ويژگي

دهم تا مرا به سوي ز آنها اجازه گيرم به كدام يك ا عملي از تمايالتم فاصله گرفته و تصميم مي

انجام عمل سوق دهند. بنابراين در اين تأمل من بايد خودم را به عنوان چيزي بر فراز و وراي 

اي كه  هنجارگذارانه  در مهار دارد و بر اساس برنامه اين تمايالت بيابم، چيزي كه تمايالت را

اي است  د. از آنجا كه خود سرچشمهكن برقرار ميرا  نظم و قانونخودش دارد، ميان تمايالت 

كند، به نظر  كه مستقل از تمايالت امكاني آدمي براي او هنجارهاي اخالقي را مشخص مي

خود »باشد. به تعبير كانت، خود حقيقي فاعل، دقيقاً  «عقل محض»تواند  كانت خود تنها مي

 .(Kant,1958,446, 457-458)اند «نيروهاي بيگانه»الي كه تمايالت اوست، در ح« عاقل

گرفتن از اميال و جسمتجوي دليلمي بمراي انجمام فعمل و عممل،       اين توانايي آدمي براي فاصله

آزاد آدمي در تعين بخشيدن به خود از موضع عملي است و البتمه    همستلزم پيش فرض گرفتن اراد

سمير  عقالني محض اسمت كمه براسماس آنهما بتموان م       جود مباني و داليل هنجارگذارانهمستلزم و
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 رفتاري خود را تعيين نمود. به نظر كانت، عقالنمي بمودن ايمن مبماني بمه معنماي اسمتقالل آنهما از         

را داشته باشد. وصف اخيمر ايمن داليمل     تمامي اميال و تمايالتي است كه ممكن است فرد انساني

بمه  رسد. تواند و بايد بدانها ب سازد كه هر موجود عاقلي بماهو عاقل مي موري نامشروط و كلي ميا

حماكم   كمه  رسند مي 1«اصل اعالي اخالق»عالوه كانت معتقد است كه اين داليل در نهايت به يك 

آدممي مبتنمي بمر    ه در نظر كانت توانايي تأممل عملمي   هاي آدمي است. توضيح آنك بر تمام انتخاب

دهمد عقمل هممواره در پمي      نخسمت نشمان ممي    نقمد گونه كه كانت در  عقل، عقل عمليِ، است. آن

منممد تحممت كمتممرين اصممول ممكممن اسممت     دت تحممت اصممول و نهايتمماً وحممدت نظممام  وحمم

(Kant,1997,A298-302/B355-9/A645-50/ B673-8). هماي   به داده« مندي نظام»كه هنگامي

ناپذيري از اصول باشد و نمه يمك اصمل     حاصل ممكن است شمار تقليل  هشود، نتيج تجربي داده مي

كانمت، مما نماگزير     و فصل مسائل اخالقي در ميان است، به نظرواحد. اما آنجا كه پاي عقل در حل 

هماي  بايد در نهايت به يك اصل اخالقي واحد برسيم چرا كه در غير اين صورت اعممال و تصمميم  

ناپذيري خواهند داشت و همر اصمل يمك     مختلف و متناقض هر كدام ريشه در اصول اخالقي تقليل

بمه نظركانمت، سرشمت     .(Wood,2006,342-3)دموضع اخالقمي متفماوت را بنيمان خواهمد نهما     

دارد تا اعمالش را تحت يك قمانون عقالنمي واحمد يما هممان       آگاهي آدمي او را وامي ةگرايان تأمل

كه از ميان مسيرهاي گونماگوني   مانديم 2اصل اعالي اخالق هدايت كند، وگرنه او به خر بوريدان

 ا انتخاب كند.  تواند مسيري ر نهند نمي كه اميالش پيش روي او مي

ناممد   ممي ما از ساير حيوانات است انسمانيت   كانت اين توانايي ما براي تأمل را، كه وجه مميز

(186-7 2006, Guyer,)، توانمايي مما بمراي ارزش      هروي به نظر او انسمانيت سرچشمم   و از اين

ارزش  اگمر بناسمت اساسماً بمه چيمزي      -بايسمت  ت. به همين دليل نيز ما ميبخشيدن به چيزي اس

نخست از همه خودِ اين انسانيت را ارج گذاريم آن هم نه فقط در شخص خودممان بلكمه    -بدهيم

رسمد:   اممر مطلمق ممي    هانسانيت خمود دربمار   هدر هر انسان ديگري. از اينجا كانت به روايت قاعد

چنان عمل كن كه در اعمال خود از انسانيت، خواه در شخص خود و خواه در ديگمري، هممواره   »

در غيمر ايمن    .(Kant,1958, 4:429)« ان غايت و نه هرگز چونان وسيله، بهمره بمرده باشمي   چون

صورت از فاعل عاقل ديگر چونان ابزاري در راه رسيدن به هدفي استفاده شده كه خود آن همدف  

به سبب ارزشي كه فاعليت عاقالنه بدان بخشيده ارزش يافته اسمت. و ايمن اممر، بمه نظمر كانمت،       

_______________________________ 
1.Supreme principle of morality 

2.Buridan’s ass 
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توانمد   م انحرافي عملي و احتماالً نوعي تناقض است، حال آنكه فاعل اخالقي نممي ك مستلزم دست

بايست بر اساس احترام بمه قيمد و    انسجام و ناسازواريي را بياورد. فاعل اخالقي مي تاب چنين عدم

 كند عمل كند. اش بر او تحميل مي بندهايي كه سرشت عقالني

كانت، هر رويكردي به اخالق كه از چنين موضعي، موضعي اول شخصي است و به نظر 

پاسخ « چه بايد انجام دهم؟»تواند به پرسش اساسي اخالق، يعني  اين موضع بسط نيابد نمي

شود، پاسخي براي كانت  اخالق مي  هدهد. اما آيا نيچه، كه از موضع سوم شخصي وارد فلسف

كه او از ذهن و اراده  بايست از تصويري شروع كرد دارد؟ براي يافتن پاسخ نيچه به كانت مي

آورند.  اخالق كانت را فراهم مي  هدهد؛ يعني از دو مفهومي كه مبناي كل فلسف به دست مي

 دهد:  تبيين زير را از كاركرد ذهن به دست مي دانش شاداننيچه در قسمتي از 
. يدنفهم نه خنديدن، نه مويه كردن، نه بيزار بودن، بلكهگويد:  اسپينوزا مي - معناي دانستن

 ةچه چيز ديگري جز صورتي است كه در آن صورت ما هر س فهميدناما در تحليل نهايي، اين 

كنيم؟ چيزي جز تركيبي از اميال متفاوت و متقابمل خنديمدن، مويمه     جا احساس مي  آنها را يك

بايست نخست  كردن و بيزار بودن؟ پيش از آنكه شناخت ممكن باشد، هر يك از اين غرايز مي

آن چيز يا حادثه را عرضه كرده باشد؛ پس از اين، نبرد ميان اين  راجع بهخودش  ةجانب نظر يك

شود، هر  انجامد: آدمي سرد مي دهد، و گاه اين امر به نوعي تعادل مي جانبه رخ مي هاي يك نظر

يابد، نوعي عدالت و قمرارداد وجمود دارد؛ زيمرا بمه بركمت عمدالت و        سه جانب را به حق مي

در برابمر   توانند هستي خودشان را حفظ كنند و مدعي حق خودشان اين غرايز مي هقرارداد هم

هاي سازش و وضعيت نهايي در پايان اين فرايند  كه تنها واپسين صحنه يكديگر شوند. از آنجا

بايسمت چيمزي    ممي  فهميمدن كنميم كمه    گذارد، چنمين فمرض ممي    طوالني به آگاهي ما پاي مي

در حالي كه در واقع  -ايستد چيزي كه ذاتاً در برابر غرايز مي - دهنده، عادل و نيك باشد سازش

. تا ديرزماني فكر آگاهانه را خود فكمر  يكديگر رفتار خاص غرايز نسبت بهچيزي نيست مگر 

دانستند، اما اين حقيقت تنها اكنون بر ما آشكار شده است كه بخش اعظمي از فعاليت روح  مي

كنيم كه اين غرايزي كمه در   دهد. اما ما فرض مي وس رخ ميما به صورتي ناآگاهانه و غيرمحس

 بمراي يكمديگر  فهمنمد كمه چگونمه خودشمان را      جنگند، به درستي ممي  اينجا عليه يكديگر مي

 ه، بمه ويمژه تفكمر آگاهانم    هتفكمر آگاهانم   آزار برسانند... به يكديگرمحسوس سازند و چگونه 

ترين شمكل تفكمر اسمت و بنمابراين دقيقماً       امترين و آر شورترين و بنابراين ماليم كم ،فيلسوف

 . (GS,333)سرشت شناخت به خطا روند   هفيلسوفان بيش از هر كس ديگر ممكن است دربار

توان گفت كه نزد نيچه تقابل افالطوني ميان عقمل و عاطفمه بمه تقابمل      بنابر چنين برداشتي مي

آوري و  انايي خمويش بمراي دليمل   شود كه هر كدام توگون، بدل مي ميان عواطف يا شورهاي گونه
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تملمك عقمل، بلكمه در    خواست تسلط يافتن را دارند. وجه تمايز و اختصاص ذهن انساني نمه در  

، (BGE:6)« انمد  هاي طبعش نسبت به يكديگر قرار گرفته ترين رانه است كه دروني ايي نظم مرتبه»

هايي كه ذات يمك شمخص را    انهتماميت ر»سازد: در  خاطرنشان مي دمان سپيدهكه نيچه در يا چنان

هما و   . در قلمرو درون آدمي چيزي به نام عقل وجمود نمدارد كمه از رانمه    (D,19)« بخشند قوام مي

فعاليمت بمه يكمي از اميمال را بدهمد و       هاميال فاصله بگيرد و بر اساس اصول عقالني محض اجاز

گونه ميلمي و  نهد و صرفاً بدون هيچاميال را به كناري   هديگر اميال را طرد كند و يا آنكه اساساً هم

سماختاري  »بر اساس احترام به قانون و از روي تكليف عمل كند، برعكس، نيچه نفس آدمي را بمه  

. (BGE,12,19)كنمد   تشمبيه ممي  « ها و انفعماالت بسميار تشمكيل يافتمه اسمت      اجتماعي كه از رانه

به قاعمده و اصمل عممل خمود بمدل      زند و ميلي را  فرايندي كه بر اساس آن آدمي ميلي را كنار مي

خواسمت چيمره شمدن    »كند، مبتني بر عقل و دليل به معناي كانتي آن نيست، بلكه به تعبير نيچه  مي

. بسمياري از آنچمه   (BGE,117)« ديگر اسمت   هيك عاطفه در بنياد تنها خواست يك يا چند عاطف

 شود.   فاعل واقع ميدهد اساساً در قلمروي بيرون از آگاهي  در اين فرايند نيز رخ مي

ها و تمايالت و  اي نيست كه بر فراز و وراي رانه قوه توضيح بيشتر آنكه، در نظر نيچه،اراده

كند، آنهم  يابد و احساس مي ديگر شهواتي قرار گرفته باشد كه فاعل در درون خود آنها را مي

قالني برگزيده است و اي كه خود براساس مباني معرفتي و ع  در كنار هنجارهاي كامالً آگاهانه

كند، يعني آنچه نيچه مفهوم اراده چونان عقل عملي  ها و تمايالت اعمال مي آنها را بر كل رانه

ها نيست، از آنها  برعكس، اراده چيزي مستقل از رانه.  (WP,387)نامد  محض كانت مي

هاست. اراده  رانه ترتيب يافتن  هكه پيامد و نتيج رو، اراده، نه علت  است و از اينتشكيل شده 

ها، تمايالت و شهوات متعدد ديگري را  اي چيره شده باشد و رانه آورد كه رانه هنگامي سر برمي

تسلط است تا علت   هرو، اراده نشان كه در فرد وجود دارند به جهت خاصي سوق دهد. از اين

  .(GS,347)آن

تنها آنچه عقل، مستقل از تممايالت،   انتخاب  هقو»به نظر كانت، آنگونه كه بيان شد، اراده يعني  

« باشممد بممه عنمموان بممه لحمماظ عملممي ضممروري، يعنممي بممه عنمموان خيممر، بازشممناخته اسممت، مممي    

(Kant,1958,4,412). عملي خويشتن است بمراي   هبه تعبير ديگر، اراده فعاليت متعين ساختن قو

فعاليمت اصملي در    يا اصل عملمي نهماده شمده اسمت.     1آنكه غايتي را بجويد كه بر طبق يك دستور

مندساختن رفتارمان اسمت. اميمال، شمامل بمازنمود      كردن اتخاذ اصول هنجارگذارانه براي قاعدهاراده

_______________________________ 
1. Maxim 
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كنيم. امما  شوند كه وجودشان را به عنوان امور خوشايند تجربه مي مي  ي «هاي واقع يا وضعيت»ها  ابژه

ن كمرد آنها داريم. بنابراين، اراده هاي واقع ممكني هستند كه ما عمالً سعي در تحقق غايات، وضعيت

كمردن مسمتلزم آن   كردن، چرا كه ارادهيك غايت چيزي است يكسره متفاوت از صرف تمناي چيزي

كنميم،   مان را تابع يك هنجار بگردانيم، و از آن حيث كه بر طبق اين هنجار عمل ممي  است كه اعمال

ع كنمد تما بتوانمد آن غايمت را از طريمق      را يكجا جماش  يياست كه فاعل توانا  همچنين مستلزم آن

بمر   .(Wood,1999,53-4 .نك )انمد، فمراآورد   مناسب براي اين كار انتخاب شمده   اعمالش، كه راه

رو، فاعمل بمه    اي يگانه، مجزا و متمايز از تمامي اميمال ماسمت و از ايمن     اساس اين تبيين، اراده قوه

ش را يكجا زيمر  ا هاي دروني ها، شهوات، و تكانه هتواند تمامي اميال، ران هنگام تصميم براي عمل مي

دسمت بمه   _و به ناگزير عقالني و ضروري_بررسي كند و بر اساس اصول عملي نظر بگيرد، آنها را 

اي به دليل آنكمه   يكي از آنها بزند. چنين اراده  هكردن آزاداناميال و اراده  هانتخاب از ميان اين مجموع

اي آزاد نيمز هسمت و    گيرد، البتمه اراده اميال و شهوات دروني آدمي نمي وجه از تعّين خود را به هيچ

 سازد.   هاي عقالني آن خود را متعين مي انتخاب هفاعل اساساً بر پاي

در برابر برداشت كانتي، نيچه تأكيد دارد كه تصور اراده در مقام چيزي كه در بيرون و وراي 

گيرد، سراسر نادرست است. چنين  اني آنها قرار ميها و تمايالت انساني و محتواي امك رانه ههم

وسيع ناخودآگاه آدمي است. آدمي  هدرون و گستر هتصوري مستلزم ناديده گرفتن دنياي بسيار پيچيد

اش بنشيند، آنها را سبك و سنگين  هاي دروني ها و تكانه موجودي نيست كه جايي وراي اميال، رانه

نه يكي از آنها را انتخاب و اراده كند و ديگران را كنار زند. كند و بنا به داليل عقالني و آگاها

شدن مبتني بر عقل و دليل نيست، بلكه،  زده زده شده است، اين كنار برعكس، اگر يكجا ميلي كنار

ديگر  هخواست چيره شدنِ يك عاطفه در بنياد تنها خواستِ يك يا چند عاطف»چنانكه اشاره شد، 

ديگر، چنانكه اشاره شد، تقابل افالطوني ميان عقل و شورها چيزي  به تعبير .(BGE,117)« است

نيست جز تقابل ميان شورهاي بسيار، كه هر كدام دليل و خواست خود براي تسلط را دارند، تقابل 

 دهد.  رخدادهاي آن نيز دور از چشم آدمي و در قلمرو ناخودآگاه او رخ مي هو نبردي كه عمد

فرضِ نادرست بنا شده  بر اين پيش« نيّات  هاخالق بر پاي»ظر نيچه به همين دليل اساساً به ن

 هرو سرچشم كند و از اين هاي روشن و شناخته شده عمل مي نيات و انگيزه  هكه آدمي بر پاي

او جست   هبايد در نياّت و مقاصد آگاهان_از جمله رفتارهاي اخالقي_رفتارهايش را

(BGE,32)ختي روانشنا هر و رفتار آدميان را بيشتر عوامل ناآگاهاندر حالي كه به نظر او، كردا ؛

مبتني بر تأمل عقالني براي عمل.   ههاي آگاهانه و اراد تا انگيزه كنند و فيزيولوژيكي تعيين مي
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تواند به  هايي است كه آدمي نمي ميان رانه  هآدمي، در واقع، نتيجه و پيامد بازي پيچيد  هاراد

هر اندازه »برسد: « شان، جزر و مدشانها، قدرت و نيرومندي رانه تعداد اين»شناخت كافي از 

تر از تصويري نيست كه  چيز ناكامل هم آدمي بتواند تا اعماق خودشناسي پيش رود، باز هم هيچ

گويي كه ما  ،(D,119) «بخش وجود )يا ذات( او هستند، دارد يي كه قوامها رانهاو از تماميت 

. تعبير اخير يادآور (D,109)«ها با يكديگر نيستيم ندر ميان رانهچيزي جز تماشاگران نبرد ا»

 گفتار شوپنهاور است در نقد تأمل براي عمل كانتي:
دارد مگر تعارض  توانايي تأمل براي عمل ... در واقعيت از هيچ چيز ديگري پرده برنمي

شود و نبردگاه آن  يتصميمي حاكم م دهد، و به هنگام بي ها كه بسيار هم رخ مي گر انگيزه آشفته

ها پي در پي و در  شود تا هر يك از انگيزه كل نفس و آگاهي آدمي است. اين تعارض سبب مي

برابر يكديگر توانايي تأثير خود را بر اراده امتحان كنند. در اين حالت، اراده در همان وضعيتي 

شوند، تا  آن وارد ميهاي متقابل بر  گاه كه نيروهاي متفاوت از جهت قرار گرفته كه بدن، آن

راند و اراده را متعين  ها را از نبردگاه بيرون مي ترين انگيزه ساير انگيزه اينكه سرانجام قوي

يك   د، و با ضرورت كامل همچون نتيجهشو داد تصميم ]عزم[ خوانده مي سازد. اين برون مي

 (.  FW, 37) دهد نبرد رخ مي

هاي چندي روبروست كه كانت در تبيين خود  واريتبيين شوپنهاور از تأمل براي عمل، با دش

سعي كرده بود از آنها اجتناب كند. تبيين شوپنهاور هر گونه تمايز ميان فاعلي كه صرفاً خود را 

كند، از ميان  يابد، و فاعلي كه انجام اين يا آن عمل را انتخاب مي مشغول انجام اين يا آن عمل مي

برد صرفاً تعبيري است  كه شوپنهاور در اين تبيين به كار مي دارد. تعبير عزم يا تصميم هم برمي

تواند چنين  يابد. فيلسوف كانتي مي اي كه فاعل آن را در خود مي ترين كشش و انگيزه براي قوي

اشكال كند كه شوپنهاور به جاي تبيين تأمل براي عمل فاعل، اساساً صورت مسأله را پاك كرده 

هاست. اما براي  همچون ظرف يا نبردگاه منفعل نبرد بين انگيزه است. در اين تبيين، فرد صرفاً

اينكه عزم و تصميمي اصيل اتفاق افتد و گرفته شود، الزم است كه فاعل فعاالنه، و نه منفعالنه، 

ديگر نباشد. از اين   رانه اي بر يافتن رانه خود را درگير سازد و فعاليت او صرفاً حاصل غلبه 

د كه برداشت كانتي با پديدارشناسي تأمل براي عمل سازگارتر باشد. ظاهراً رس لحاظ، به نظر مي

بينم كه براي عمل بايد برخي  هنگام تأمل براي عمل، من خود را با تمايالت گوناگوني مواجه مي

از آنها را انتخاب و برخي ديگر را طرد كنم. داشتن چنين قدرتي براي انتخاب و يا كنار زدن، در 

اين تمايالت باشد. به   فاعل چيزي بر فراز و وراي همه ستلزم آن است كه خودِنظر كانت، م

مهم از   ه او در عين پايبندي به يك جنبهتعبير ديگر، مشكل تبيين شوپنهاوري در اين است ك
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برداشت كانتي، يعني لحاظ خودِ فاعل به عنوان چيزي غير از تمايالت امكاني آن، خود فاعل را 

و تحت  شوند داند كه بر آن وارد مي ني منفعل در برابر انواع نيروهاي بيروني ميصرفاً همچون بد

كند،  فاعل را تعيين مي  ود نهايتاً چيزي هستند كه ارادهدهند. تمايالت بيگانه با خ تأثير قرار مي

اند و رزمين خودِ ما با يكديگر در نبردگويي اين تمايالت نيروهايي هستند كه بر سر تملكِ س

 گيرد.  نجام يكي از آنها اين سرزمين را در اختيار ميسرا

 Leiter,2002:100-101; 2007) و ليتمر  (Reginster, 2006, 72) بمه نظمر رجينسمتر   

(September):14-15)  كوشد تا راهي بمراي ايمن دشمواري در     دمان مي سپيده 109  در پارهنيچه

 ي شوپنهاور بيابد: انديشه
يست؛ به تندي و تيزي يك رانه رويارو شود، در اختيار ما ن اينكه اصالً آدمي بخواهد با

  ا شكست اين روش. در اينجا مسألهسان كاميابي ي به همين سان انتخاب روش خاص همين

ديگري است، كه آن رانه   ند عقل ما صرفاً ابزار كور رانهروشن اين است كه در كل اين فراي

آرامش، يا ترس از   رنجاند: خواه آن رانه ا را ميم اي است كه تندي و تيزيش خود هماورد رانه

معتقديم كه ما داريم از  «ما»يا عشق باشد. در حالي كه  آبرويي و پيامدهاي ناگوار ديگر يب

ديگر شكوه   كنيم، در اساس اين يك رانه است كه از رانه اي شكوه مي تندي و تيزي رانه

بريم اين  اي رنج مي اينكه از تندي و تيزي رانه شرط آگاه شدن ما از كند؛ به ديگر بيان: پيش مي

ديگري به همان تندي و تيزي و يا حتي تند و تيزتر در ميان باشد، و نبردي   است كه رانه

    (.D, 109)تا به ناچار جانب ]يكي را[ بگيردرود  فراروي ما كه در آن عقلمان مي

تواند به عنوان  دين معناست كه عقل ميدر اين پاره نه ب« عقل بايد جانب يكي را بگيرد»تعبير 

ها و تمايالت و بر مبناي اصول و معيارهاي مستقل خود،  امري محض و بر فراز و وراي رانه

هاي رقيب با يكديگر را تعيين كند، بلكه عقل به عنوان ابزاري در خدمت  تكليف نبرد ميان رانه

زند. در واقع، نيچه در اين عبارت،  ن كاري ميترين آنها، دست به چني ها، تند و تيز يكي از اين رانه

گيرد  ها و تمايالت امكاني يكي مي كند( با خود رانه بدان اشاره مي «ما»خود آدمي را )كه با ضمير 

عقالني به عنوان   ارادههاست. نه تنها چيزي به نام  و نيز با عقل مادامي كه در خدمت رانه

يابد، وجود ندارد، بلكه اراده  هايي كه فاعل در خود مي نههستومندي بر فراز و وراي تمايالت و را

   به تعبير ديگر، چيزي به نام اراده .(WP,46)بندي از آنها نيست  در واقع چيزي جز يك تركيب

واحد وجود ندارد، بلكه هر انگيزه و رانه، و به طور كلي هر هستومند رواني ما، خود اراده و 

نيچه در همين زمينه، خود يا اراده را به ساختارهاي اجتماعي و  ن.اي است در پي تسلط يافت سائقه

كند  هاي گوناگون تشكيل شده، تشبيه مي سياسي كه از افراد يا نفوس گوناگون با منافع و خواست
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(BGE,19). توان همچون پارلماني دانست متشكل از پانصد نماينده با  براي نمونه، خود را مي

همه حاصل چيزي جز تصويب يك قانون واحد  هاي متفاوت، كه با اين ها، خواست و اراده سليقه

  شمار آورد، خود و اراده نفعل بهتوان پارلمان را نهادي صرفاً م نيست. همانگونه كه در اينجا نمي

آدمي نيز، بر خالف نظر شوپنهاور، منفعل نيست. با چنين برداشتي از اراده و خود فاعل، نيچه 

اين برداشت، هنگامي كه اين  طبقشوپنهاوري نيز برخورد نكند چرا كه بر  تواند به دشواري مي

 هايي فاعل مستقل و جدا از رانه تمايالت گوناگون هر يك در صدد چيرگي يافتن هستند، اساساً

 كه ناگزير با رد برداشت كانتي بايد منفعل باشد، وجود ندارد.

اسي تأمل براي عمل مطرح شده بود كه پديدارشن از   برداشت كانتي براي تبيين اين جنبه

گيرم، بعضي را  هايم فاصله مي مل، گويي از تمايالت و گرايشمن به هنگام تأمل براي ع

و مسلط بر آنها هستم.  . گويي من چيزي جدا از اين اميالزنم انتخاب و بعضي ديگر را كنار مي

ها و  رم برخي خواستهگي شود كه من تصميم مي ويژه هنگامي برجسته مي اين واقعيت به

شب تمايل شديدي به خواب  نيمه 12تمايالتم را ناديده بگيرم. براي نمونه من االن در ساعت 

دهم. اما  خود را ادامه مي  كنم و تا چند ساعت ديگر مطالعه دارم، اما بر اين تمايل غلبه مي

ن كانتي صرفاً يك راه دريافت، تبيي اي از تأمل براي عمل توان از برداشت نيچه آنگونه كه مي

گونه  اين براي تبيين اين واقعيت است. نيچه اين واقعيت را نيز بر اساس برداشت كلي خود

يك يا چند شور و   ور و عاطفه در اساس صرفاً ارادهچيره شدن بر يك ش  اراده»كند:  تبيين مي

دن بر فشار و تواند مرا به سوي چيره ش تأمل براي عمل مي. (BGE,117)«ديگر است  عاطفه

نيروي انگيزشي يك يا چند رانه سوق دهد، اما نه بر اساس مباني و اصول مستقل عقلي كه 

ها و شورها بيگانه است، بلكه بر اساس يك يا چند رانه يا شور ديگر.  يكسره با ساير رانه

ويژگي خاص روان و ذهن آدمي در برخورداري از عقل نيست، بلكه در اين است كه 

« گيرند اي نسبت به يكديگر قرار مي مرتبه  هاي طبيعتش در چه نظم ين رانهتر دروني»

(BGE,6). است « سوژه  جهان ناشناخته»وان و ذهن آدمي، ر(D,116)،  پر از تصويرهاي »و

تصويري از اين چنين  .(TI,VI,3)« هاي دروغين، كه اراده يكي از آنهاست وهمي و روشنايي

كه كه مسير زندگي هر فرد و به طور كلي شخصيتش، همچنان دنياي درون آدمي بدين معناست

تر، حاصل  زند حاصل غلبه يافتن يك ميل و به تعبير دقيقنيچه صراحتاً واگنر را مثال مي

ها و اميال دروني او در طي فرايندهاي پيچيده نسبت  اي است كه رانه هاي ظريف و پيچيده تعادل

يافتن يك دهد، اين غلبه ص واگنر، چنانكه نيچه توضيح ميكنند. در مورد شخ به يكديگر پيدا مي
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خاص و اعمال وحدت بر كل شخصيت او بود كه به زندگي او شكل داد و نه حاصل   هران

  (.WB,2)برداشت خاصي از زندگي و تالش براي تحقق آن  هآگاهان

حظاتي سوم ي، مالذهن و روان آدم هباورانه و فيزيولوژيكالي دربار چنين مالحظات طبيعت

، چنانكه در آغاز اين مبحث عنوان شد، با اين ايراد روبرويند كه در شخصي هستند و لذا

دست مالحظات، بلكه مالحظات  اخالق و در قلمرو عقل عملي آنچه مهم است نه اين  هفلسف

يابد كه در  گيري است. فاعل خود را چنين مي عملي مربوط به چيستي و سرشت فرايند تصميم

يابد و  گيري چيزي است كه آدمي در خود مي گيري است و اين فرايند تصميم ميمحال تص

هاي اصلي برداشت كانتي از فرايند  كند. اما اگر در نظر بگيريم كه يكي از مؤلفه احساس مي

توان دريافت كه چرا  گيري توانايي فاعل براي فاصله گرفتن متأمالنه است، آنگاه مي تصميم

يچه در باب ذهن و سرشت فيزيولوژيكال روان آدمي به هيچ وجه مالحظات سوم شخصي ن

هاي روانشناسي  اخالق نيستند، بلكه نيچه با چنين مالحظاتي دقيقاً پايه هارتباط با فلسف بي

گرفتن و تأمل براي عمل، يا به   سازد كه بر توانايي ما براي فاصلهاخالقي كانتي را سست مي

 وار است. تعبير ديگر، مفهوم اراده، است

است مستقل و متمايز از اميال  1اي يگانهذكر شد، اراده براي كانت توانايي  پيشتر . چنانكه3

انتخاب تنها آنچه عقل، مستقل از تمايالت، به عنوان به لحاظ عملي ضروري،    هقو»ما، يعني  

ود همچنين اين توانايي خ .(Kant,1958, 4:412)« يعني به عنوان خير، بازشناخته است

توانند باعث وقوع  تواند مبنا و خاستگاه عمل قرار گيرد، در حالي كه اميال ما تنها وقتي مي مي

عملي شوند كه در قالب يك دستور ادغام شده باشند، بدين معنا كه يك انگيزه و يا محرك تنها 

-ده باشدانجام عملي را متعين سازد كه فرد آن را در دستورش گنجان  هتواند اراد تا آنجايي مي

ي كلي بدل ساخته باشد كه اراده بر طبق آن رفتار و اعمال خود را هدايت  ا آن را به قاعده

چنانكه  .(Allison,1990,5-6, 51-2)نامد  يعني آنچه كه آليسون آن را تز ادغام مي -كند مي

اي با  دهد، او منكر وجود چنين اراده تبيين فيزيولوژيكي نيچه از ذهن و روان آدمي نشان مي

اي  شده انباشته  هاين خصايص است. تصوير نيچه از دنياي درون آدمي تصوير ساختار و خزان

 اي است از بافته پيچيده و درهم  هاي وجود ندارد؛ مجموع يگانه هاست كه در آن هيچ اراد

اند. هر كدام از اين  رواني خاص چسبيده -ذهني  ي خرد، كه هر كدام به يك باشندهها اراده

ه اصرار و ها همه و هم ها، عواطف، شورها و تكانه رواني، اعم از رانه -هاي ذهنيباشنده

_______________________________ 
1. a single capacity  
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تنها  «اراده»كهن  هواژ»به تعبير او،  (.BGE,117)شدن دارند  براي متحقق اي ابرامي، يعني اراده

رود كه حكايتگر يك نتيجه باشد، نوعي واكنش فردي كه ضرورتاً به دنبال  براي آن به كار مي

اراده بر هيچ چيزي تأثير آيد: ساز مي قض، تا حدي هماهنگكثرتي از تأثيرات تاحدي متنا

لذا واقعيت درست برعكس برداشت كانتي از  .(A,14) «دهد نهد، هيچ چيزي را حركت نمي نمي

)يعني اميال، «رواني_ مواد خام ذهني»ت ميان اراده و اميال است كه بر طبق آن رابطه و نسب

  شوند. شدنشان در قالب دستورها باعث تحقق اعمال ما مي ها( با ادغام غرايز و رانه

 -هاي ذهني ود كه خودِ همين باشندهش نيچه با كنار نهادن برداشت كانتي از اراده مدعي مي

شوند. آنها نيازي  نهد، مستقيماً مؤدي به عمل مي در برابر اراده مي رواني، كه كانت آنها را

چنين  هزنند. الزم ندارند در قالب دستور گنجانده شوند بلكه خود مستقيماً به اعمال ما دامن مي

اي وجود دارد كه بتواند فاصله بگيرد  گيري است؛ نه توانايي يگانه برداشتي انكار امكان فاصله

اي كه از  رواني و باشنده -گرفتن را انجام دهد(، و نه ميان مواد خام ذهنيه)يعني عمل فاصل

آنها، بنا به ادعاي كانت، فاصله گرفته است، تقابلي وجود دارد. برداشت نيچه منكر امكان 

اميال را و رسيدن به   هگرفتن از هم  اي از اميال نيست، بلكه امكان فاصله فاصله گرفتن از دسته

 شمارد.  اميال را ناممكن مي  هطرفانه در قبال هم بي موضعي يكسره

گرفتني در واقع حاكي از پايبندي او به ميراث مسيحيت است. تأكيد كانت بر امكان چنين فاصله

گرداند.  داند كه او را در قبال رفتارها و كردارهايش مسؤل مي مسيحيت انسان را واجد روحي مي

گويد كه با فاصله گرفتن متأمالنه از غرايز و اميال، قيد و  مي اي سخن كانت نيز از توانايي و قوه

كانتي هستومندهاي فردي و  هنهد. هم نفس مسيحي و هم اراد هاي ما مي بندهاي اخالقي بر انتخاب

در تقابل با ديگر هستومندهاي دروني قرار دارند. اما « بگر دروني انتخا»اي هستند كه در مقام  يگانه

در پس كردن، تأثيرنهادن و شدن وجود  وجوديهيچ :»ين زيرنهادي وجود ندارد: به نظر نيچه، چن

 . (GM,I,13) «اي است كه به كردن اضافه شده است صرفاً افسانه كنندهندارد. 

گيري،  توان گفت كه فرايند تصميم اگر برداشت نيچه از ذهن را درست تلقي كنيم، مي

بر فهم و برداشتي توهمي از ذهن و روان آدمي استوار  كنند، ها آن را تصوير مي آنگونه كه كانتي

افتد، تأمالتِ  است. بنا به برداشت نادرست آنها از حوادثي كه در ذهن و روان آدمي اتفاق مي

شوند كه يكسره از اميالِ ما  انداز واحدي هدايت مي پيش از عمل ما از موضع و چشم

ت درست در واقع اين اميالِ متفاوت ماست گرفته و جداست، در حالي كه بنا به برداش فاصله

 هشوند تا آنكه يكي از آنها كه به انداز يابند و حاكم مي كه در فرايند تأمل براي عمل غلبه مي
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سازد كه چرا تبيين سوم  شود. توضيح اخير روشن مي كافي نيرومند است، موجب عمل مي

امربوط نيست. بنا بر اين تبيين، شخصي نيچه از ذهن و اراده برخالف ادعاي معترضان كانتي ن

گيري برداشت اشتباهي دارد. اگر تبيين نيچه  برداشت كانتي دقيقاً از ماهيت خود فرايند تصميم

هايي كه برداشت كانتي را قبول داريم دقيقاً  از سرشت ذهن و اراده را بپذيريم ما در مقام فاعل

هاي نادرستي به  ايم و لذا مرتباً پاسخ شده گيري دچار اشتباه و توهم در مورد خودِ فرايند تصميم

خواهيم داد. تدقيق و موشكافي  ،يماههايي درباره اينكه چرا به فالن صورت عمل كرد پرسش

شخصي نيچه است و برمالساختن متعاقب هاي سوم گيري، موضوع پژوهش فرايند تصميم

 دهد.  انشناسي اخالقي تغيير ميرو ديدِ ما را در رو نادرستيِ برداشت كانتي، حاصل آن و از اين

غالباً فيلسوفان كانتي در تأييد درستي و اعتبار موضع خود در روانشناسي اخالقي به 

 هكنيم كه در ما اراد گيري چنين احساس مي  شوند.آيا ما به هنگام تصميم نگري متوسل مي درون

ناي عمل ما را فراهم گرفتن متأمالنه از اميال مب مستقل و واحدي وجود دارد كه با فاصله

خود  هگيري متأمالن آورد؟ پاسخ نيچه اين است كه آنچه ممكن است ما حاصل موضع فاصله مي

احساس كنيم در واقع از دل نبرد و كشمكش ميان اميال ما حاصل شده است، و اگر 

دن گرفتن و جداشگيري و جدا شدن از اميال اساساً در اينجا معنايي داشته باشد، فاصله فاصله

اميال در آن واحد. به تعبير   هاي از اميال در زماني خاص است و نه فاصله گرفتن از هم از دسته

توان گفت كه به يك معنا برخي  اخير بدين معناست كه از نظر نيچه مي  هتر، نكت  دقيق

توانند از يكديگر فاصله بگيرند و جدا شوند. به همين دليل به  رواني مي_هستومندهاي ذهني

گيري و عمل  نگري كه با خود اين تأثر را همراه داشته باشد، كه تصميم ر نيچه هر دروننظ

آمده صرفاً پي پديدار است.  گيري از نوع كانتي آن است، بالنسبه به عمل حاصل مستلزم فاصله

شخصي است، درستي يا  آدمي موضعي سوم هذهن و اراد  هاز آنجا كه موضع نيچه دربار

كه چرا  داردارشناسي تأثيري بر آن ندارد، هر چند جاي اين سؤال را نادرستي اين پديد

گيري دروني خودش بفريبد  نگري فاعل بايد او را پيوسته در مورد سرشت فرايند تصميم درون

گيري متأمالنه است، در حالي  و باعث شود او چنين احساس كند كه عمل او مبتني بر فاصله

له داد. نخست آنكه أهاي متفاوتي به اين مس توان پاسخ ت. ميكه به واقع وضع از اين قرار نيس

گيري را زير سؤال برد چرا كه به نظر  توان خود تبيين كانتي از پديدارشناسي عمل و تصميم مي

، بلكه «شوند حل و فصل نمي»رسد ادراك غوغا و آشوب دروني و تعارض ميان اميال كه  مي

گيري متأمالنه واقعي است. دوم  فاصله ادراك  هان اندازبه هم« رسند به پايان مي»اي  در نقطه
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توان بدون زير سؤال بردن اين پديدارشناسي، تبييني براي ظهور چنين پديدارشناسي  آنكه مي

نادرستي به دست داد، مثالً اين تبيين ممكن كه ما تحت تأثير فرهنگ و زباني كه قائل به نفس 

 ا به شكل خاصي تصور و درك كنيم. ايم حيات دروني خود ر ياد گرفته ،است

 

 نتیجه

شخصي نيچه هاي سوم سازد كه پژوهش آنچه در تقرير موضع نيچه بيان شد روشن مي

گيري و بنابراين موضع عملي ما نيستند. اگر قول  ارتباط با روانشناسي اخالقي، فرايند تصميم بي

كند و فاعل در خصوص يجاد نميگيري ا به موجبيت علّي يا انكار آن تفاوتي در فرايند تصميم

هاي سوم شخصي نيچه  دهد، پژوهش چرايي اعمالش در هر دو حال تبييني واحد به دست مي

دهند  هاي سوم شخصي نشان مي دهند. اين پژوهش تصويري متفاوت از اين فرايند به دست مي

پذيريم كه ما اگر در درستي تصوير كانتي چون و چرا نكنيم و ب -گيري كه پديدارشناسي تصميم

اي متأمالنه  مان فاصله كنيم كه گويي از اميال نگري واقعاً چنان ادراك مي از طريق درون

ها  دهد، چرا كه اين پژوهش اخالق به دست ما نمي همبناي معتبري براي فلسف -ايم گرفته

 آورند. داليلي كافي بر نادرستي اين پديدارشناسي فراهم مي

آنهما ايمن اسمت كمه       هشخصي نامربوط نيستند چرا كمه نتيجم  سومهاي  به عبارت ديگر، پژوهش

كنميم، يعنمي    تمر از آنچمه مما درك ممي     اي بسميار متفماوت   گيمري در واقمع بمه گونمه     فرايند تصمميم 

افتد و لمذا فاعمل در پاسمخ بمه چرايمي اعممالش بايمد تبيينمي          گيري، اتفاق مي پديدارشناسي تصميم

نگمري مما را شماهدي كمافي بمر       ها پديدارشناسي و درون نتيديگرگونه از آنها به دست دهد. اگر كا

تموان   نگري و پديدارشناسي را تنها وقتي مي دانند، آنگاه بايد گفت اين درون گيري متأمالنه مي فاصله

سازي آن نداشمته باشميم، حمال     كننده بر نادرستي و گمراه دال بر واقع دانست كه داليلي كافي و قانع

توانند اين نتيجمه   مي هاي سوم شخصي  ن داليلي وجود دارند. بنابراين پژوهشآنكه به نظر نيچه چني

گيمري نمدارد و لمذا     گيري ربطي به خمود فراينمد تصمميم    را به دست دهند كه پديدارشناسي تصميم

شخصمي باشمد.   هاي سوم تواند دليلي براي نامربوط دانستن پژوهش توسل به اين پديدارشناسي نمي

شخصمي  هماي سموم   توان دريافت كمه چمرا پمژوهش    ين نيچه را بپذيريم آنگاه ميترتيب اگر تبي بدين

گيمري   انمدازد كمه امكمان چنمين فاصمله      ممي لمرزه  اخالق  هدر فلسف ايياندام هر نظرپردازيبر  ،نيچه

رو بايمد گفمت كمه سمواي درسمتي يما نادرسمتي         اي را مبناي خود قمرار داده اسمت. از ايمن    متأمالنه

 پردازند. نيچه، آنها دقيقاً به مسائل روانشناسي اخالقي ميشخصي  هاي سوم تبيين
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 نوشتپي

هاي  ترين تحليل كوشد تا بر اساس برخي از جديدترين و مهم در اين مقاله نويسنده مي. 1

 D,(introduction by Clark & Leiter); Knobeشده از روانشناسي اخالقي نيچه در  ارائه

& Leiter 2007; Leiter,2010, 2007 (September), 2002; Reginster,2006: 63-67  

Risse, 2007;  به تقرير روانشناسي اخالقي نيچه در برابر روانشناسي اخالقي كانت بپردازد و

 نقد نيچه از يك موضوع مهم در اين روانشناسي يعني اراده را تبيين كند. 

 

 منابع 

بند   هآنها و شمار نوشت  بر اساس ارجاع به كوتهارجاع به آثار نيچه بنا به سنت معمول آثار نیچه:الف( 

 مورد نظر صورت گرفته است:

 

WB Richard Wagner at Bayreuth, 4th Untimely Meditation of 
Untimely Meditation, translated by R. J. Hollingdal, 
Cambridge University Press, 1997. 

D Daybreak, translated by R. J. Hollingdal, Edited by 
Maudemarie Clark & Brian Leiter, Cambridge University 
Press, 1996 

GS 
The Gay Science, translated with commentary by Walter 
Kaufmann, Vintage Books, 1974. 

BGE Beyond Good and Evil, edited by Rolf-Peter Horstmann & 
Judith Norman, translated by Judith Norman, Cambridge 
University Press, 2006. 

GM On the Genealogy of Morality, edited and introduced by Keith 
Ansell-Pearson, translated by Carole Diethe, Cambridge 
University Press, 1994. 

TI 
Twilight of the Idols, translated by Walter Kaufmann, in The 
Portable Nietzsche, New York: Viking Press, 1954. 

WP 
Will to Power, translated by Walter Kaufmann & R. G. 
Hollingdale, New York: Vintage, 1968. 
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 دريدا و واسازي استعاره
 *زاده دكتر حسن فتح

 استاديار دانشگاه زنجان
 (24/01/90، تاريخ پذيرش: 25/11/89افت: تاريخ دري)

 

 : چکیده

فيلسوفان تحليلمي(   شترجايگاه استعاره در فلسفه دو ديدگاه رايج است؛ برخي از فالسفه )بي  هدربار
فلسفه را در متوني عاري از استعاره و مبتنمي بمر كماربرد دقيمق و      آل استعاره را قابل حذف دانسته، ايده

ند. برخي ديگر، استعاره را غيرقابل حذف و اساس مفاهيم فلسفي بمه شممار   بين اللفظي كلمات مي تحت
اي، شماعرانه        وري صرف، و در نتيجه اسطوره گاه دوم معموالً به فروكاهي فلسفه به سخن     آورند. ديده     مي

كالسميك  انجامد. دريدا با استعاري دانستن زبان و خمارج شمدن از تقابمل     و غيردقيق دانستن فلسفه مي
داند، بدون اينكمه بمر آن برچسمب شماعرانه،      وري مي اللفظي، فلسفه را از جنس سخن استعاري م تحت 
و در نتيجمه ممرگ معنماي    _ اي بزند. دريمدا بما واسمازي اسمتعاره، ممرگ اسمتعاره        غيردقيق و اسطوره

كنمد. در ايمن    يمم ، و همراه با آن، مرگ فلسفه به معناي كالسيك و تاريخي آن را اعمالم  _اللفظي تحت
كند، بلكمه خمود برآممده از         از بيرون، زبان را كنترل نمي ،خواهيم از اين ادعا دفاع كنيم كه معنا مقاله مي

 دهند. هايي كه اساس زبان را تشكيل مي هاست؛ استعاره ساخت بودن استعاره نوايي حاصل از خوش يك
 

 .وري متافيزيك، سخندريدا، استعاره، فلسفه، معنا،  هاي كليدي:     واژه
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 مقدمه

ويژه در دوران مدرن، بر دقت گفتمان فلسفي و پرهيز از زباني مبهم و دوپهلمو    و بههمواره 

اللفظي كلمات، ميان زبان فلسفي و زبان ادبمي   تأكيد شده است و با تكيه بر معناي دقيق و تحت

هماي   فهگيمري فلسم       معاصر، پمس از شمكل    هاست. در دور و شاعرانه مرز مشخص كشيده شده

هاي ادبي، اين ممرز در   ها بر استفاده از زباني منطقي و پيراسته از آرايهتحليلي و اصرار فراوان آن

تر از هميشه شده است. فيلسوفان تحليلمي بما سرمشمق قمرار دادن      زبان مشخص جهان انگليسي

آل فلسفه را در  ياضيات و علوم جديد شاهد آن بودند، ايدهمنطق جديد و متأثر از دقتي كه در ر

دانسمتند. در   اللفظي كلممات ممي   ي ادبي و مبتني بر كاربرد دقيق و تحت ها متوني عاري از آرايه

ها را حمذف نشمدني و اسماس مفماهيم فلسمفي بمه شممار         اين ميان كساني هستند كه اين آرايه

وري صمرف،   يق علم، فلسفه را از جنس لفاظي و سخنآورند، و در مقابل گفتمان عيني و دق مي

 دانند. و حداكثر گفتماني غيردقيق مي

دانستن زبمان آن و در نتيجمه         شود، همين استعاري يكي از اتهاماتي كه بر متافيزيك وارد مي

اي، شاعرانه و غيرواقعي شمردن آن است. در بخش نخست با ذكمر عبماراتي از آنماتول     اسطوره

  هاي بعد به نقد دريدا بر اين اتهمام اشماره   پردازيم. در بخش به اين اتهام قابل توجه مي 1فرانس

رود  اللفظي فراتر ممي  تحت_دهيم كه چگونه وي از تقابل كالسيك استعاري  كنيم و نشان مي     مي

 ين وهاي كالسيك پيش آل شناخت را چه در فلسفه ستن خود زبان، ايدهدان     و به نوعي با استعاري

 كشد.     به چالش مي اصطالح دقيق و چه در علوم دقيقه مدرن هاي تحليلي و به سفهچه در فل

 

 وگو، ديمدگاه نسمبتاً رايمج و جالمب     در ضمن يك گفت باغ اپيكور،آناتول فرانس در كتاب 

انگيز براي نقد فلسفه  غايت وسوسه  كند، ديدگاهي به     زبان متافيزيك مطرح مي هتوجهي را دربار 

((Bennington, 1993, 122 گويد:       فيلوس مي وگو پلي در اين گفت 
كننمد،       وپما ممي   كه زباني براي خمود دسمت       ها، هنگامي دان انديشم كه چگونه متافيزيك به اين مي

روي ممدال و سمكه   هايي هستند كه به جاي چاقو و قيچي، بايمد سمنگ سممباده را     شبيه چاقوتيزكن

هما بماقي    ها را پاك كنند. وقتي كه در نهايت چيزي بمر آن سمكه  بكشند و نوشته و ارزش و تمثال آن

هما هميچ    بمر ايمن سمكه   »خواهند گفت:  ،نماند، نه شاه ادوارد، نه امپراتور ويليام و نه نشان جمهوري

_______________________________ 
1. Anatole France 
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ي زمان و مكان ها تمام محدوديتها را از ا فرانسوي باقي نمانده است؛ ما آنانگليسي، آلماني ي هنشان

شمان   حد و حصر است، و بر ارزش مبادله     ها بيديگر پنج شلينگي نيستند؛ ارزش آنها ايم، آن آزاد كرده

دسمت،   هاي تنگ فعاليت اين چاقوتيزكن هحق با آنهاست. به واسط«. تا حد نامعيني افزوده شده است

 ,France). (5-194 ,23شوند ل ميكلمات از معناي فيزيكي به معناي استعاري منتق

اين ديدگاه، داستان مفاهيم انتزاعي متمافيزيكي، داسمتان شمترمرغ اسمت. ايمن مفماهيم بمر         بنابر

هما تأثيرگمذاري و    زننمد. ايمن اسمتعاره    هاي حسي پيوند مي ها را به دادههايي استوارند كه آن ستعارها

قمدرت مطلمق و   ديگمر ايمن مفماهيم انتزاعمي،     كنند. از سوي      تهي نبودن اين مفاهيم را تضمين مي

هماي       هما و نفمي تممام ويژگمي     زبانيِ خود را از پوشاندن اين استعارهفراگير و اقتدار فرازماني و فرا

سمازي اسمت،    سازي همان حركمت اسمتعاره   آل گيرند. حركت ايده     ها مي محسوس پس اين استعاره

تموان بما    گيمرد و ممي       حسمي صمورت ممي     هداد حركتي كه با سركوب و حفظ و بركشيدن توأممان 

شود، بلكمه سمركوب و پنهمان         حسي حذف نمي  هاز آن نام برد. داد1 «مرتفع كردن»اصطالح هگلي 

مفاهيم انتزاعمي هممواره   » ون اينكه خودِ آن مجال بروز يابد.بد شود شود؛ از تأثير آن استفاده مي مي

رسد كه تماريخ زبمان متمافيزيكي آميختمه اسمت بما        به نظر مي كنند.     را پنهان مي 2يك تصوير حسي

 .(Derrida, 1982, 210)«كردن تأثيرگذاري تصوير حسي و فرسودن شمايل آن     پاك
ر توانند به عنوان مفهوم بمه كما   تمام مفاهيم فلسفي ريشه در جهان محسوس دارند و تنها به شرطي مي

شمان دور كمرده اسمت فرامموش شمود، و ايمن        عناي اوليمه ها را از ماي كه آن روند كه حركت استعاري

 .(Bennington ,1993, 121) فراموشي نيز فراموش شود

هماي محسموس    گسترده از استعاره و در عين حمال پوشماندن اسمتعاره    همتافيزيك با استفاد

كنمد و       مي زمان پنهان  كند. استعاره هم     شناختي ايجاد مي زبان  هتأثيرگذار خود، نوعي ارزش افزود

 كردن همواره نشان از تصويري اصيل و اوليه دارد:     شود. پنهان پنهان مي
معناي اوليه و تصوير اصيل و همواره حسمي و ممادي هرگمز يمك اسمتعاره نيسمت... امما        

شمود. در اينجما معنماي     گيرد تبديل به استعاره مي كه در جريان گفتمان فلسفي قرار مي     هنگامي

شود، و همين امر  شوند. ديگر به استعاره توجه نمي     زمان فراموش مي جايي اوليه هم بهاوليه و جا

دوگانه است. از اين منظر، فلسفه  4شدگي  دهد. اين يك محو نيز روي مي 3معناي واقعي هدربار

 .(Derrida, 1982, 211)زمان استعاره خواهد بود  فرايند توليد و حذف هم

سازي توأمان معناي محسوس و خود اسمتعاره   عاره در همين پنهانقدرت و تأثيرگذاري است

_______________________________ 
1 . Aufhebung 

2  . Sensory figure 

3. Pure meaning 

4  . Effacement 
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اي از  هاي متافيزيكي اساسماً همچمون فرسايشمي تمدريجي و گونمه      نهفته است و تاريخ استعاره

رسمد. ايمن هممان     تصور محسوس اوليه به نظمر ممي    هوقف بي  هدست رفتن معناي واقعي و تخلي

نظمور وي از  كنمد. م      از آن يماد ممي   1«باخته ي رنگها اسطوره»چيزي است كه دريدا با اصطالح 

 باخته: هاي رنگ اسطوره
خمودش را پماك كمرده     هاي بمه وجودآورنمد   افسانه همتافيزيك است كه در درون خود، صحن      

اي نگاشمته شمده در    ماند، صحنه اي كه با وجود اين، همچنان فعال و پرشور باقي مي است؛ صحنه

 (Derrida, 1982, 213).باخته امرئي، پوشانده شده در لوحي رنگرنگ، طرحي ن جوهري بي

مفماهيم و   2سماز  آل هماي ايمده   ها بمه اسمتعاره  ا فرسايش دائمي كلمات و تبديل آنمتافيزيك ب

ها براي كاستن از عممل فرسمايش، و    اند  آورد. در اين ميان متافيزيك مي عناصر فلسفي را فراچنگ

ترين كلمات زبان طبيعي استفاده كننمد،   دهند از فرسوده ترجيح مي صرفاً بنا بر مالحظات اقتصادي،

شممايلي برايشمان    هاي دور هيچ شمكل و  طوالني و فراگير، از گذشته  هكلماتي كه به سبب استفاد»

 هارزش افمزود  -  ر اين اقتصاد مسلط، استهالك مطلقد .(France,1923,199)«باقي نمانده است

بمه تعبيمر    شمود.  مي سلبي مانند نامتناهي، نامحسوس و غيره يافت در مفاهيمي به شكل -نامحدود

اين مفاهيم سملبي،   Derrida ,1982, 212).)اي مؤثرترند ها از هر سنگ سمباده«نا»دريدا، اين 

شان به معناي هر موجود معين و جزيمي را قطمع )پنهمان(     هاي ديگر، وابستگي همچون استعاره

فيلموس اشماره    دارنمد. پلمي   شان را از نظر دور نگه مي عاريكنند، و از اين طريق خصلت است مي

گمذاري كتماب پمس از     نيز علمي است با نام منفي )اشاره به نمام  متافيزيككند كه حتي خود  مي

اين مفاهيم سلبي بعضاً حتي شكل سلبي نيز ندارنمد   (.France, 1923, 196)ارسطو( «فيزيك»

مفهومي سلبي است « مطلق»دارد. براي مثال مفهوم  ي، پرده از سلبي بودنشان برميشترو تحليل ب

« رها از همر چيمزي  »قيد گرفته شده است و در معناي  به معناي رها، آزاد، بي« طلق» هكه از ريش

معنماي خمود را از   « مطلمق »دهمد كمه    بمودن نشمان ممي   « رها از هر چيمز »رود. همين  به كار مي

گيمرد. در   ممي  _همر چنمد پنهمان   _وز هم گرفته و هن« مقيد»و به اصطالح « چيزهاي محسوس»

انمد و ايمن اممر         اند، در معنماي آن دخيمل   كه از اين مفهوم طرد شده« چيزهاي محسوس»جا  اين

اي از واسازي يك مفهموم(. بمه    نشان از ناساز بودن )ناسازگاري دروني( اين مفهوم دارد )نمونه

معنا خواهمد   اي تهي و بي ه است، كلمه، آنگونه كه مورد نظر بوده و ادعا شد«مطلق»همين دليل 

؛ «هما  قيدها و نسمبيت  هرها از هم»توان گفت  ، اما نمي«رها از قيدهايي»توانيم بگوييم  بود. ما مي

_______________________________ 
1  . White mythology 

2  . Idealizingmetaphors 
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، «هستي»نسبي است. البته به سوي ديگر ماجرا نيز بايستي توجه داشت، آنجا كه مفهوم « مطلق»

« هسمتي محمض  »كاربردي اسمتعاري بمه   شود در  كه همواره به موجودات خاص نسبت داده مي

گيمرد و   قمرار ممي  « مطلق»آن  هپاي« هستي محض»ها اين  دان شود و به گمان متافيزيك تبديل مي

را هممان نيسمتي دانسمت،    « هسمتي محمض  »يابند. هگل وقتمي   هر دو از تهي بودن خالصي مي

 ملي نكرد.تأ 1«مطلق»سلبي و نسبي بودن   هدربارمتوجه اين بخش از ماجرا بود، اما 

وشمي كماربرد اوليمه و    بمه تمدريج و هممراه بما فرام     -اسمتعاره  –بجاي كلمات  اين كاربرد نا

بخواهانه تبديل كمرده اسمت كمه گمويي بمه معماني اصميل و         هايي دل ها را به نشانهشان، آن اصيل

اسمت و   3خود يك حالمت حمدي از نمماد    2اي اي ارجاع دارند. در واقع در اينجا هر نشانه اوليه

جاست كمه       مربوط است به ميزان فرسايش و استهالك كلمات. از همين« نماد»و « نشانه»فاوت ت

« نشممانه»نيسممتند، بلكممه  « نممماد»يگممر رود كلمممات خممدا، نفممس، مطلممق و... د   گمممان مممي 

گيمري مفماهيم و    رسد، در شكل ها بيش از آنچه به نظر مي استعاره (Derrida,1982,212).اند

رود، در      وري، بيش از آنچمه معمموالً گممان ممي     صناعات سخن»اند:      ي دخيلهاي متافيزيك نشانه

 (Loutreamant ,1978, 172).«اند     خدمت اشتياق انسان به امر نامتناهي

 كند: بندي مي فيلوس ادعاهاي خود را چنين جمع پلي

ي، هممان  توانمد يمك تشمبيه باشمد. بمه طمرز عجيبم        انتزاعمي تنهما ممي    ههر بياني از يك ايمد 

ها به  اند، به ناچار همواره در تمثيل كنند از جهان نمودها خارج شده هايي كه گمان مي دان متافيزيك

آوري  اند و خود به جمع نداختهورو ا هاي قديمي را از رنگ ها افسانه دان برند... اين متافيزيك سر مي

 .(France, 1923, 213-14)كنند باخته توليد مي هاي رنگ ها اسطورهپردازند. آن آنها مي

 

  نقد دريدا بر تلقي کالسیک از جايگاه استعاره در زبان متافیزيک
كند، رمزگان  هايي جديد خلق نمي شود، نشانه تخطي از معنا، به بيرون از زبان رهنمون نمي

ن دهد، با همان ممواد اوليمه، قمواني    ها را تغيير ميدهد، اما با اين حال كاربرد آن يما را توسعه نم

 (Derrida, 1982, 257). كند ها و معاني جديدي توليد مي جديد و ارزش  مبادله

جايگماه اسمتعاره در زبمان متافيزيمك را، بما نشمان دادن        هفيلوس دربمار  هاي پلي دريدا گفته

داوري  كنمد. وي بمه دو پميش    همايش، نقمد ممي    هاي متافيزيكي نهفتمه در پمس گفتمه    فرض پيش

خاستگاه صرفاً  هانگاران داوري پذيرش ساده كند. نخستين پيش ه ميساز اشار متافيزيكي سرنوشت

_______________________________ 
1. Absolute 

2  . Sign  

3.Symbol  
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هماي حسمي    داده -خلموص و خنثمي بمودن    معصموميت و   -حسي زبان و معناي اصيل و اوليه 

داوري  برد. پميش  نام مي« دست هاي تهي چاقوتيزكن»فيلوس در تشبيه خود صريحاً از  است. پلي

 آوريم: زيك. عين نقد دريدا را ميدوم مربوط است به برتري فيزيك بر متافي
تمر،   خواهد تماميت سرمايه را حفظ كند، يا به بيمان دقيمق   فيلوس مي رسد كه پلي ( به نظر مي1

خواهد ارزش طبيعي و اصيل تصوير حسي را حفمظ كنمد، تصموير     پيش از انباشت سرمايه مي

ت. بدين ترتيمب او فمرض   ساي كه تاريخي از مفهوم، آن را تاراج برده و تخريب كرده ا     حسي

كه خلوص زبمان حسمي در    -مايه كالسيك و رايج در قرن هجدهم بود و اين درون_ گيرد  مي

يك معناي اوليه، هرچند احتماالً پنهان، اما هممواره   1هخاستگاه زبان جريان داشته است، و ريش

 قابل تعيين است.

دانمد. بنمابراين    ه معنماي متمافيزيكي ممي   شناسي، انحطاط را در گذار از معناي فيزيكي بم  اين ريشه( 2

كند تا آنچمه       فيلوس از تقابلي كامالً فلسفي، كه تاريخ خود، تاريخ استعاري خود را دارد استفاده مي پلي

  (Derrida ,1982, 210-11). دهد روشن سازد     ها انجام     فيلسوف ممكن است نادانسته با استعاره

 

 كند: فيلوس تكميل مي با پرسشي ساده، ولي اساسي از پلياي خود را  دريدا نقد ريشه
توانيم معناي مجازهاي سخن، و به طمور   نقش روي سكه ساييده و محو شده است. چگونه مي

 .Derrida, 1982, 219)خاص استعاره را در متن فلسفي كشف كنيم؟)

شمده       ساييده هايي ها را سكهتوانيم آن ي فلزي است كه حتي نميآنچه در دست ماست قطعات

ها را در متن فلسفي كشمف كنمد، امما     استعاره ةخواهد معناي اصيل و اولي فيلوس مي بدانيم. پلي

گماه زبمان و    تواند بمه آغماز   ها باقي نمانده است. وي چگونه مي هيچ ردي از آن معنا در استعاره

اي در پشمت   وليمه تاريخ باز گشته، معاني اوليه را بازيابد؟ حتمي ادعماي وجمود چنمين معماني ا     

فيلموس تفسمير خاصمي از زبمان را محمور       داوري متافيزيكي است. پلي ها مبتني بر پيش استعاره

هاي خود قرار داده است. به نظر دريدا اين مفهموم متمافيزيكي از اسمتعاره بمه متمافيزيكي       بحث

 .(Derrida ,1998, 115)كه خود مربوط به دوران خاصي است تعلق دارد

معاني اوليه و استعاره نيز دچار مشمكل اسمت. اسمتعاره از     ةوي در تبيين رابط بر اين عالوه 

توانمد   خمود نممي   ،زيرين مولمد اسمتعاره   هاي از عناصر فلسفي ناشي شده است و اين الي شبكه

و... را پيشماپيش   گشمت  ي باشد. مثالً براي توليد مفهوم استعاره بايد معنا، كماربرد، جماي  استعار

هاسمت  د خود استعاره باشند؛ چون مفهوم استعاره مبتني بر آنتوانن نها ديگر نميداشته باشيم و اي

_______________________________ 
1  . Etymon  
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 گذارد: هاست كه استعاره پا به عرصه ميقق آنو پس از تح
كمم يمك    بنمدي كنميم، دسمت    اگر بخواهيم تمام امكانات استعاري فلسفه را درك و طبقمه 

اي كه بدون  آيد: استعاره اب نمياستعاره است كه همواره بيرون از اين نظام قرارگرفته و به حس

استعاره...اين قلمرو هرگز اشباع  هتواند ساخته شود، يا به اختصار، استعار آن مفهوم استعاره نمي

 .(Derrida,1982,219-20)شود نمي

تواننمد   زيمرين مولمد اسمتعاره نممي     هكند كه اين معاني متعلق به اليم  در اينجا دريدا ادعا مي

يت جست كه در ايمن حالمت، محصمول    دليل آن را بايد در اين واقع محسوس و واقعي باشند.

اي شكل نخواهد گرفت. اگر در ابتدا زبان متشكل  بود و ديگر استعاره ها نيز محسوس خواهدآن

گشمت از يمك        گشت ممكمن، جماي       مربوط به تصاوير حسي بود، آنگاه تنها جاي هاز معاني اولي

طمور   شد. همان بود، و معاني استعاري تشكيل نمي يگر ميمعناي محسوس به معناي محسوس د

اسممتعاره را نيممز اسممتعاري   هكنممد، دريممدا خممود نظريمم  زد مممي كممه پممل ريكممور هممم گمموش  

يمابيم؛   ناپذيري استعاره دست ممي  تقليل هاز اينجاست كه به ايد (Ricoeur,2003,339).داند مي

له را چنين بيان اين مسأ 1تقليل داد. پير لويياي از معاني اوليه  توان به مجموعه ها را نمي استعاره

  كند: مي
هما را بهتمر از    رونمد كمه ايمده    ها صرفاً تزييني نيستند، بلكه براي اين بمه كمار ممي    استعاره

  .(Louis, 1945, 14) ]تأكيد از من است[توضيحات مفصل بيان كنند 

شمود.       اسمتعاره منجمر ممي    2«اپمذيري ن تز اجتناب»ها به  نبودن استعاره     ناپذيري و تزييني تقليل

ها براي انديشيدن، بيان، انتقال يما   ناپذيري اين است كه ما از برخي استعاره منظور از تز اجتناب

كنيم كمه بمدون اسمتعاره قابمل انديشميدن، بيمان، انتقمال يما كشمف           كشف چيزهايي استفاده مي

به مفماهيم واقعمي متنموع در نظمر     بري  . استعاره ديگر همچون ميان(Grant,2010,255)نيستند

شود. برخالف تشبيه كه به مثابه چيزي خارجي به آساني قابل كنمار گذاشمتن اسمت،     گرفته نمي

  (.(Louis ,1945, 4استعاره براي معناي جمله كامالً الزامي است
بنابراين روند اقتصاديِ مختصرسازي، نه بر روي اشكال ديگر سخن، بلكمه مسمتقيماً روي   

رسد استعاره ارتباطي دروني و ذاتي با آن دارد.  كند كه به نظر مي     و معنايي عمل مي« يدها»بيان 

 (Derrida 1982,222).شود اين امر مانع از تزييني بودن استعاره مي

شود، اما  هاي افالطوني و هم غيرافالطوني مطرح مي ناپذيري، هم در انديشه البته تز اجتناب

_______________________________ 
1  . Pierre Louis 

2.Indispensability Thesis 
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انديشميد، ايمن تمز بمه نفمي خمودش        افالطوني، آنگونه كه لويي نيز مي هبه نظر دريدا در انديش

ممدلول   -ممورد داللمت    هبرتمري و حضمور ايمد    هانجامد. در اين حالت استعاره، بمه واسمط   مي

اسمتعاره بمراي بيمان     (Derrida,1982, 22).بيش از هر زمان تزييني خواهمد بمود   - استعاليي

 هز هر بياني تحقق و حضور دارد. عالوه بر ايمن، انديشم  اي الزامي است كه آن ايده مستقل ا ايده

آيد.  ناپذيري لويي به حساب مي افالطوني به طريق ديگري نيز انتخاب نادرستي براي تز اجتناب

افالطوني خود متضمن استعاره باشد چه؟ لويي چنان استعاره را متكفل بيمان ايمده،    هاگر انديش

داند كه گويي ايمن كلممات و    شود، مي ناميده مي ايدهماً ، كه عموانديشهيعني بازنمايي محتواي 

هما را   مفاهيم، تاريخي متعلق به خود ندارند و گويي اين تاريخ همراه با خود نظامي از اسمتعاره 

ايده استفاده كرد تا ميمان فلسمفه يما     ه. افالطون از استعار(Derrida,1982,223)كند حمل نمي

دلمول  _يا سوفيسم تفكيك قايل شود. تقابمل ميمان معنما     وري دوم( و سخن هديالكتيك )استعار

تاريخ فلسمفه رسموب    هو دال استعاري، به واسط _غيرزماني و غيرمكاني، محتواي انديشه، ايده

   كرده و تثبيت شده است.
شمود معنما و مصماديق آن را درك     مفهوم استعاره، همراه با تمام محموالتي كه موجب مي

 .(Derrida,1982, 228)است  كنيم، خود عنصري از فلسفه

ة يمي كمه بمر نظريم    1«هما  نمام  ةنظري»گويد تمام  گذارد و مي حتي دريدا پا را از اين فراتر مي

هاي ارسطويي در باب اسامي خاص، براي اين بنما شمده اسمت     استعاره حاكم است، تمام آموزه

اسمتعاره درسمت    كند كه يمك  گرايي را حفظ كند. اصوالً چه چيزي تعيين مي كه نوعي افالطون

توانمد خنثمي    وري نمي وري تعلق دارد و اين سخن صدقي كه به سخن ةاست يا نادرست؟ نظري

  .(Derrida, 1982, 241)باشد 
هاي فلسفي در صورتي مجاز است كه اين صناعات آگاهانمه و عامدانمه        بندي استعاره دسته

وري فلسفي بمه   ه، توصيف سخنلأتوسط مؤلف معيني در يك نظام فلسفي به كار روند، يا مس

اي كه از اين  شود، نظريه خودبنياد و مستقل از زبان به كار گرفته  ةاي باشد كه در يك نظري گونه

 . (Derrida, 1982, 224)كند مجازها به مثابه ابزار استفاده مي

را وري  مندي ميان ديالكتيك و سخن خواهد تفكيك و پايگان گرايي مي دريدا با نقد افالطون

مندي را به نموعي   وري، اين پايگان سخن هبه پرسش بكشد و با نسبت دادن اين تفكيك به حوز

وري تعلق خواهد داشت و ديگمر   سخن همعكوس كند، گرچه از اين پس ديالكتيك نيز به حوز

مذكور سخن گفت. اصوالً مفهوم استعاره  مندي توان از تقابل ميان آن دو و در نتيجه پايگان نمي
_______________________________ 
1  . Onomatism  
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بر پذيرش تقابل ميان محسوس و معقول اسمت، تقمابلي كمه امكمان متافيزيمك را فمراهم        مبتني

توانمد وجمود    متافيزيمك ممي   هآورد. استعاره، در مقابل معناي اوليه و واقعي، تنها در محمدود  مي

داشته باشد، اما چنانكه در مورد مفهوم ايده گفته شد، متافيزيك خود تاريخي آكنده از اسمتعاره  

اين تعلق پارادوكسيكال مفهوم استعاره به متافيزيمك )فلسمفه( را چنمين بيمان      هيدا نتيجدارد. در

 كند: مي
هاي فلسفي دست يافت، چمرا كمه مفهموم اسمتعاره      توان از بيرون بر استعاره از يك سو نمي    

توانمد بمر    رسد مي ماند. اين تنها فلسفه است كه به نظر مي همچنان محصولي از فلسفه باقي مي

حصوالت استعاري خود دست يابد. اما از سوي ديگر... از آنجا كه ابزار مورد نياز فلسمفه بمه   م

اش )اسمتعاره( تعلمق دارد، فلسمفه تسملطي بمر دانمش عممومي مجازهما و          قلمرو مورد مطالعه

 (Derrida,1982, 28). استعارات ندارد

د دارنمد كمه انديشمه بمه     در تلقي افالطوني، واژگان، و همراه با آن استعاره، تا جايي وجمو 

شود، به خودي خود يمك   خودي خود آشكار نيست، تا جايي كه معناي آنچه گفته يا شنيده مي

  پديده نيست:
شود صرفاً واقعيتي در زبان  فرسوده به يك مفهوم بركشيده و در آن پنهان مي هاينكه استعار

ناپمذير و   ممور مشماهده  نيست، بلكه حركت فلسفي شاخصي است كه در راستايي متافيزيكي، ا

 ها ديده شوندگذارد تا در وراي آن     كند، و مي پذير و محسوس جدا مي معقول را از امور مشاهده

.(Ricoeur,2003,339-40) 
انديشه به معناي دقيق كلمه، پيشاپيش ارتباطي با استعاره ندارد. استعاره تنهما جمايي پما بمه     

كند كه بمه خمودي    اي را آشكار مي ت انديشهگذارد كه گمان شود كسي توسط جمال عرصه مي

انديشمه آنجما متوسمل بمه اسمتعاره      »خود ناپيدا و نهفته است. استعاره در خدمت انديشه است، 

ود، و در روشنايي زبمان قمرار   كند از خود خارج شده، گفته و بيان ش شود كه معنا تالش مي مي

معنماي   هريي كالسيك از استعاره به نظو اين يعني وابستگي تلق Derrida ,1982). (233 ,«گيرد

دهمد كمه معنمايي از پميش      رسد كه اسمتعاره در جمايي روي ممي    به نظر مي افالطوني، به متافيزيك

   حضور معنا و غياب حقيقت است.  هموجود باشد، اما حقيقتش آشكار نشده باشد؛ استعاره لحظ
گمي،   يقمت در حالمت پربمود   حق همعنايي زبان هنوز متولمد نشمده اسمت. زبمان در مرحلم      در بي

انجامد، چراكه در مقابل شميء   جا كه به محوشدگي خودش مي سرشاري و فعليت كامل است، تا آن

اي وجمود نمدارد. حتمي     )انديشه(اي كه در روشناييِ حقيقت آشكار شده اسمت، امكمان هميچ بمازي    

امما حقيقمت هنموز بمه     اي بينابيني در نظر گرفت كه معنا ظاهر شده اسمت،   واژگان را بايد در مرحله

 .(Derrida ,1982, 241) ابژه هنوز در عمل آشكار نشده استدست نيامده است، هنگامي كه 
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 هها، در روشنايي حقيقت، همان چيزي است كه بمه گفتم   اين محوشدگي زبان در مقابل ايده

_ ناپذيري  اجتناب هها همان پل انجامد؛ گويي استعاره دريدا، سرانجام به تزييني بودن استعاره مي

 هستند كه در نهايت بايد رها شود. - بينابيني  هدر مرحل

و اسمتعاره را   ]1[كنميم  ممي چنين هر جا از استعاره به عنوان يك معناشناسمي منحمرف يماد     هم

شمود، از آن   آن از جماي خمود كنمده ممي      هدانيم كه معنا به واسمط  حاكي از انحراف و چرخشي مي

شود، و به جاي داللت بر چيزي كمه در حالمت طبيعمي بمه آن      مي چيزي كه بدان اشاره داشته جدا

معناي افالطموني   هاين موارد ملتزم به نظري هشود، در هم كند، به جاي ديگري فرستاده مي اشاره مي

قمرار گمرفتن در   »، «ايده»هاست و تمام اين معاني،  هستيم. معناي اوليه و اصيل اساس تمام استعاره

و...، هممه و هممه نشمان    « گشت جاي»، «انحراف و چرخش»، «بودن انديشه نهفته»، «روشنايي زبان

   آيد. فراهم نمودن مبنايي فلسفي براي استعاره برنمي هاز تاريخي آغشته به استعاره دارد و از عهد
آن مفهومي هستند كمه مقمدم    ةها و تعبيرهاي فلسفي پشتوان عياري از استعاره هاي تمام اليه

شوند، مفهومي كه نسبت به زبان و كلمات مقمدم، بيرونمي و برتمر     نسته ميبر زبان و كلمات دا

نسبت به  1شده نسبت به بازنمايي؛ انديشه شود؛ همچون معنا نسبت به بيان؛ بازنمايي دانسته مي

ده را در هما مفهموم ايم   انمد. آن      توان گفت واژگان استعاري در تعريف انديشه دخيل . مي2واژگان

  .(Derrida, 1982, 254) دهند ياختيار ما قرار م

يعني از سويي تقدم و برتري معنا بر بيان مبتني بر استعاره است، و از سموي ديگمر مفهموم    

بينميم كمه    زيمر ممي   هاستعاره نيز موكول به تقدم و برتري معنا بر بيان است. براي مثال در گزيد

شمرد و بمراي آن   به رسميت مي براي تثبيت قلمرويي افالطوني، كه استعاره را 3چگونه فونتانير

   كند: كننده قايل است، خود از استعاره استفاده مي كاركردي تعيين
تصموير دارد و  شوند داللتي همچمون   هايي كه توسط روح ديده مي     نسبت به ابژه« ايده» هكلم

ديده شمده   هاي بيند، داللتي چون ديدن يا ادراك كردن دارد. اما ابژه ها را مينسبت به روحي كه آن

هايي متافيزيكي  گذارند، يا ابژه اند كه بر حواس تأثير مي     هايي فيزيكي و مادي توسط روح ما، يا ابژه

 .(Derrida, 1982, 254)به نقل از  مان هستندسحواسو صرفاً ذهني كه كامالً فراتر از 

مشمعل و قمواي    هاسمتعار  -دقت كنيد كه در اينجا نيز دوباره ناگزير شديم از يمك اسمتعاره   

ها از قبل وجود دارند و همانند حقمايقي عماري    كند ايده     استفاده كنيم. فونتانير گمان مي -حسي

هما  تموانيم آن  ما هستند؛ اما ما نمي از كلمات، در سكوت شهود تلويحي عقلي، پيشاپيش در ذهن

_______________________________ 
1  . Dianoia  

2  . Lexis  

3  . Fontanier  
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 هي كمه از اسمتفاد  مشمعل  هشان سازيم، مگر به وسيل را دنبال كنيم، ردشان را پي بگيريم و روشن

توانيم روابط و دقايق معنايي جديدي  ناشي شده است. با اين مشعل مي 1جا و تخطي از معنا نابه

س هستند، چه نيازي به اسمتعاره و تخطمي از معنما     ها پيشاپيش در دستر توليد كنيم. اما اگر ايده

اللفظي  كل از معاني تحتها را از پيش نداريم و زبان از همان آغاز صرفاً متش هست؟ و اگر ايده

هما دسمت   ا تخطي معنايي، از محسوسمات بمه آن  توانيم ب ناظر به تصاوير حسي است، چگونه مي

مربوط به تصماوير   هيابيم؟ چنانكه پيش از اين نيز گفتيم، اگر در ابتدا زبان متشكل از معاني اولي

محسوس به معناي محسوس گشت از يك معناي       گشت ممكن، جاي     حسي بود، آنگاه تنها جاي

  شد. بود، و معاني استعاري اساساً تشكيل نمي ديگر 
كند، رمزگان مما       هايي جديد خلق نمي شود، نشانه تخطي از معنا به بيرون از زبان رهنمون نمي

 هلم دهد. با همان مواد اوليمه، قموانين مباد   ها را تغيير ميدهد، اما با اين حال كاربرد آن     را توسعه نمي

كند. زبان فلسمفي، اگمر مطمابق نظمر فونتمانير چنمين            ها و معاني جديدي توليد مي جديد و ارزش

 2«هماي تصمنعي   اسمتعاره »اي از  هاي معنايي و اندوختمه  چيزي وجود داشته باشد، نظامي از تخطي

  .(Derrida ,1982, 257)است، كه دقيقاً همين رابطه را با زبان طبيعي خواهد داشت

 

هاي عميمق   پس از نشان دادن خصلت افالطوني تلقي كالسيك از استعاره، و نيز پارادوكس

هماي   پردازيم. در خالل بحث تري نسبت به استعاره مي گوشانه     اين تلقي، به بررسي ديدگاه بازي

فمرض، تثبيمت يمك معنماي      قبل مشخص شد كه استعاري دانستن يك واژه مبتني بر يك پميش 

مسمتلزم پمذيرش يمك    « معناشناسي منحمرف »به عنوان معناي واقعي آن است. اصطالح خاص 

دهمد. امما ايمن     معناشناسي استاندارد و معيار است كه معاني واقعمي را در اختيمار مما قمرار ممي     

وي را بمه   ] 2[گرايمي  گرايي است و نقدهاي دريدا بر افالطمون  آمد افالطون معناشناسي معيار پي

زبماني    شود. دريدا هيچ معيار فراگفتمماني و ماقبمل   ر باب استعاره رهنمون ميديدگاه متفاوتي د

   براي تمييز معناي واقعي و استعاري قايل نيست:
شود كه واژگان استعاري معنايي واقعي داشمته باشمند، يعنمي معنمايي      چيزي مانع اين نمي

 (Derrida, 1982, 246-7). ءوضعيت اشياو موضوع   همناسب، درخور، مرتبط و برازند

كنمد كمدام معنما واقعمي و كمدام اسمتعاري باشمد. معيارهماي              اين گفتمان است كه تعيمين ممي  

_______________________________ 
1  . Catachresis  

2  . Forced metaphors 
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ديدن زبان يا قايل شدن به خاسمتگاه صمرفاً        اند، حتي افالطوني     گفتماني و تصنعي معناشناختي درون

تمر از همر معنمايي     يحسي براي زبان نيز حاكي از يك گفتمان خاص است. معنايي كه زماني واقعم 

اش  شد اكنون ممكن است استعاري به شمار آيد. زبمان متمافيزيكي در خاسمتگاه يونماني     شمرده مي

هاي آناتول فرانس چگونه؟ اين واقعيتي است كمه كسماني بموده و     شد و در نوشته چگونه تعبير مي

عتبماري بمه شممار    هنوز هم هستند كه معاني متافيزيكي را واقعي و معاني محسوس را عماريتي و ا 

آورند. استعاري دانستن زبان متافيزيكي و واقعي دانسمتن زبمان علموم طبيعمي )و يما بمرعكس(        مي

از قِبَل بمه حاشميه   « واقعي»چيزي نيست جز سركوب و طرد يك گفتمان با تكيه بر گفتماني ديگر. 

د پمرده از ايمن روابمط    خواهم      ، و دريمدا ممي  كند     موقعيت ممتاز خود را كسب مي« استعاري»راندن 

قدرت بردارد. هر گفتماني با تثبيت معاني مورد نظر خود، تحت عنوان معماني واقعمي، بمر معماني     

   هاي مهم در اين زمينه استفاده از تعاريف است:  زند. يكي از روش ديگر برچسب استعاري مي
آن به صمورتي  اگر استعاره بخواهد به بيان معرفت بپردازد، چنين چيزي بدون نسبت دادن 

 .(Derrida, 1982, 247)از معرفت كه به تعاريف مربوط است ممكن نخواهد بود 

كنند چه معناهايي قرار است به      گفتمان هستند و مشخص مي هكنند     ها در واقع تثبيت تعريف

عنوان واقعي حفظ شوند و چه معناهايي تحت عنوان استعاري بمه چمالش كشميده شمده و بمه      

اعمال قمدرت كمرده و   « حقيقت»ده شوند. عالوه بر اين، متافيزيك عموماً با اصطالح حاشيه ران

و استعاري دانستن آن را « حقيقت»نيچه به  ههاي ديگر را از دور خارج كرده است. حمل گفتمان

   بايد در همين راستا تعبير كرد:
در يمك   2:هما  انگماري  و انسان 1ها، مجازها متحركي از استعارهپس حقيقت چيست؟ ارتش 

 تزييندگرگون و  ،تشديد ورانه كه به نحوي شاعرانه و سخن انسانياي از روابط  كالم، مجموعه

حقمايق توهمماتي    .دننماي آور مي قانوني و الزام ،نظر ثابت بهطوالني،  هاستفاد، و پس از ندا     شده

تأثير بر حمواس را  هايي فرسوده كه توان  هستند كه توهم بودنشان فراموش شده است؛ استعاره

ها ساييده و محو شده است و اكنون ديگر صرفاً قطعاتي هايي كه نقش آن اند، سكه ست دادهاز د

 .(Nietzsche, 1911, 180)آيند، و نه سكه فلزي به شمار مي

همايي   فيلموس، اسمطوره   هما يما بمه نقمل دريمدا از پلمي       اي است از اسمتعاره  متافيزيك مجموعه

هاي زبان خودش  انسان سفيدپوست غربي كه لوگوس خودش را، اسطوره هاي باخته. اسطوره رنگ

 .(Derrida ,1982, 213)نامد اش مي«عقل»شمول در نظر گرفته و  را، به مثابه صورتي جهان

_______________________________ 
1. Metonymy  

2. Anthropomorphism  
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كنمد. پميش از ايمن،         اي ممي  نيمز تغييمر عممده    2و معناشناسمي  1نحو هدر اين ديدگاه جديد رابط

بمر   شد معاني مسمتقل و مقمدم   شد. گمان مي مده از معنا دانسته مينوايي و انسجامِ گرامري، برآ يك

كنند و كاربرد استعاره چيزي نيست جز ترجمه از معنما بمه گراممر؛     زبان از بيرون زبان را كنترل مي

معنما برآممده از    مندي فلسمفي كمه در آن نحمو تمابع معناشناسمي اسمت. امما در اينجما         يك پايگان

ها، بيش از حواس، از  ها. استعاره ساخت بودن استعاره اصل خوشنوايي ح نوايي است و يك يك

ديگر هما يكم   استعاره»گذارند،  عرصه مي همان آغاز توليدشان، با توجه به هماهنگي با سايرين پا به

هما   اسمتعاره  (Bachelard ,1964, 109).«اند     تر از حواس    تر و هماهنگ خوانند و منسجم مي     را فرا

هميچ دليلمي بمر كنمار همم گذاشمتن       »آينمد:   هماي حسمي نيمز ممي     هماهنگ كردن داده حتي به كار

. (Gaut ,1997, 230)« شمان بما يمك اسمتعاره     خصوصياتي چنين متنوع وجود ندارد، مگر ارتباط

معناسمت. دريمدا    هو بمه وجمود آورنمد    ]3[نموا شمرط امكمان اسمتعاره     اين بازي هماهنگ و يك

هر مدل معنايي خود يمك سماختار   آورد، به طوري كه  مار ميمعناشناسي را نيز نوعي نحو به ش

شود اين است كه بازسازي سماختاري   درخشاني كه از اين بحث حاصل مي ه. نتيجنحوي است

هما را بما گفتمماني غيراسمتعاري     ه اين معناست كه منطق حاكم بر آننخست ب  هها در وهل استعاره

يم و نظم داليل؛ اما معنماي قمراردادن اسمتعاره در    بسنجيم، يعني با نظامي فلسفي، با معناي مفاه

اي فراگيرتمر، در الگوهمايي از    بستر مفاهيم فلسفي چيزي نيست جز قمرار دادنشمان در زنجيمره   

وتي هاي مختلف كاركردهماي متفما   اي يكسان بتواند در موقعيت استمرار و پيوستگي؛ تا استعاره

وري. در مورد علم هم  تقليل فلسفه به سخنو اين يعني  ،(Derrida, 1982, 266) داشته باشد

مقابمل مفهموم   توان استعاره را در  اند و نمي     دهد. مفاهيم علمي همه استعاره نظير اين امر رخ مي

هاي ناكمافي و بدسماخت    استعاره -ست كه از مفهوم      رفت علم نيز بدين معناواقعي قرار داد. پيش

. (Derrida, 1982, 264) منمد حركمت كنميم    زايا و قدرت هاي كارا، دقيق، استعاره  -به مفهوم

ارزش همر كلممه بما پيراممونش     »شمود،   ارزش كلمه با معنايي مقدم و برتر از آن سمنجيده نممي  

عاره يابمد و اسمت   هر كلمه خصملتي اسمتعاري ممي    (Saussure ,1966, 116).«شود سنجيده مي

 (Derrida, 1976, 271).«زبان اساساً استعاري است»دهد؛ اساس زبان را تشكيل مي

 

_______________________________ 
1. Syntax  

2. Semantics  
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زنمد، و فمروريختن ايمن تقابمل بمه       دريدا تقابل ميان كاربرد استعاري و واقعي را كنمار ممي  

انجامد. وقتي معناي واقعمي را كنمار بگمذاريم     مي خود استعاره، به معناي كالسيك آنفروپاشي 

تحليل و بررسمي دقيمق    همه نتيجه ماند، و اين گفتن از استعاره باقي نمي     ديگر جايي براي سخن

استعاره همواره مرگ خمودش را بما   »دريدا از استعاره است. به همين دليل است كه به نظر وي 

. Derrida, 1982, 271))«ترديد، ممرگ فلسمفه نيمز هسمت     كند. و اين مرگ بي خود حمل مي

ين بما واسمازي   گرفمت و بنمابرا   فلسفه جايگاه سنتي خود را از رويكرد كالسيك به استعاره ممي 

استعاره و نشان دادن اينكه گوش فرادادن به استعاره متضمن اعالم مرگ آن است پايمان آن نيمز   

وري است كه پيش از اين نيز به آن اشماره كمرديم.    رسد. اين همان تقليل فلسفه به سخن فرا مي

شمود.   بماني ممي  هماي ز  پايان نشمانه  آيد و وارد بازي بي معنا از جايگاه خدايگون خود به زير مي

گاه از خاستگاه يونماني خمود رهما نشمده اسمت، حتمي            فلسفه در سراسر تاريخ متنوع خود هيچ

الفتموح رهمايي از    آن، سرمستانه فمتح  هبست گرايي هم گرايي قرن هجدهم و نام هنگامي كه تجربه

  :كرد متافيزيك افالطوني را اعالم مي
اي بمه معنماي دقيمق كلممه،      ن است. هيچ فلسمفه يا به بيان بهتر، غايت زبا معنايي ذات تك

آل ارسطويي تخطي نكرده است... چندمعنايي نيز تا جايي در زبمان پذيرفتمه    تاكنون از اين ايده

كمامالً از همم    تر از همه اينكمه معماني   شده است كه تعداد معناها متناهي و محدود باشد و مهم

 .(Derrida ,1982, 247-8)قابل تفكيك باشند

هما را   گفت اگر چيزي يك معنا نداشته باشد هيچ معنايي ندارد، و انسان اسمتعاره      مي ارسطو

ممببي   ايان اين يونانيسازد، تنها براي اينكه چيزي را، چيزي واحد را، بيان كند. پايان فلسفه پ مي

 .فراگير است

انمد   يش به دست آمدهها پيشاپز زبان بدانيم، و در اين صورت آنها را مستقل و پيش ا يا بايد ايده

هما از دسمترس مما     و ديگر نيازي به زباني چنين استعاري نيست؛ و يا اينكه بپمذيريم در آغماز ايمده   

كند، كه در اين صورت لغزش معنمايي از   تصورات حسي شروع مي هاولي هند و زبان با سرمايا خارج

روج از ايمن زبمان   اي خم  انجاممد و در هميچ نقطمه    يك معناي محسوس به معناي محسوس ديگر مي

 هكنمد كمه در بطمن انديشم     دهد. اين ناسازه مما را متوجمه پمارادوكس عميقمي ممي      طبيعي روي نمي

اي كه بر سراسر تاريخ فلسفه سايه افكنده است. تنها با بمه زيركشميدن    افالطوني نهفته است، انديشه

تموان   هماي زبماني ممي    دال هراند و بازگرداندن آن به شبك مي  معنايي كه از بيرون بر قلمرو زبان حكم
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 نموايي  كند، بلكمه خمود برآممده از يمك     بر اين پارادوكس فايق آمد. معنا از بيرون زبان را كنترل نمي

دهند. مما بما    هايي كه اساس زبان را تشكيل مي هاست، استعاره ساخت بودن استعاره حاصل از خوش

 ساز پرداختيم. سرنوشت  لهأاشاره به تقدم نحو بر معناشناسي، در اين مقاله به اين مس

بنابراين استعاره در فلسفه به مثابه فقدان موقت معنا در »كند:  . دريدا اين انحراف را چنين توصيف مي1

سمازد، انحرافمي يقينماً     ناپذير بر معناي درست وارد نمي شود، اقتصادي كه خسارتي جبران نظر گرفته مي

 ,Derrida)« اللفظي و درست خص، به سوي تصرف مجدد معناي تحتناپذير، اما با تاريخي مش اجتناب

1982, 270). 

اي وي بر  گرايي، نك: نقد ريشه ترين اشكال افالطون . براي آشنايي با نقد دريدا بر يكي از هوشمندانه2

 (.Derrida, 1973)شناسي هوسرل در:  پديده

اي  هما را تقليمل دهميم بمه حلقمه      ي اسمتعاره توانسمتيم بماز   اگر تنها يك استعاره ممكن بود، اگر ممي . »3

، آنگاه استعاره بمه  «بنيادين»و « اساسي»، «مركزي»اي  ها، يعني به استعاره خانوادگي يا گروهي از استعاره

توانسمتيم از طريمق اسمتعاره درسمت، از خموانش معنماي        معناي درست كلمه ديگر وجود نداشت و مي

  (Derrida ,1982, 268).«شيماطمينان داشته با (Proper sense)درست 
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 لسفي بابا افضل:نظام ف

 ايراني   - اسالمي هطرحي نو در فلسف 
 *ييينمصطفي شهر آسيد دكتر 

 استاديار دانشگاه تبريز
 (02/03/90، تاريخ پذيرش: 30/11/89تاريخ دريافت: )

 

 : چکیده

شممار آورد، در        عطفي به ةتوان نقط ايراني مي -اسالمي هششم را در تاريخ فلسف هدس
سينا ساخته و پرداخته  ويژه ابن قرائت مشائي آن كه در آثار فارابي و به   ااين سده فلسفه ب

تفكمرات   هرفته زمزم شده بود، در مواجهه با انتقادات شديد غزالي دچار ركود شد و رفته
سمينايي از جانمب كسماني ماننمد           ابن - هايي غير از نظام ارسطويي اي در قالب فلسفي تازه

رسيد. يكي از انديشمندان ايرانمي كمه در ايمن     دي به گوش ميالدين سهرور شهاب  شيخ
 - اسمالمي  هالدين محمد مرقي كاشاني بود. گرچه در تماريخ فلسمف   سده ظهور كرد افضل
او  امما بايمد توجمه داشمت كمه      ششمم نيسمت،   ةديگر متفكران سد  هايراني نامش به آواز

فراست دريافته   افضل به ورزي خاصي دارد. بابا فيلسوف نوپردازي است كه سبك فلسفه
  مرسوم آن روزگار، يعنمي بمه    هشيو بود كه پس از انتقادات غزالي، تداوم تفكر فلسفي به 

سبك مشائيان، آسان نيست و فلسفه مقبوليت خود را نزد مخاطبان از دسمت داده اسمت.   
روي  او به ايمن انديشمه افتماد كمه طرحمي نمو در فلسمفه درانمدازد و راهمي تمازه پميش           

وران بگشايد. بابا افضل ايراد اصلي را در ستيز و مخالفمت كسماني    ورزان و دانش يشهاند
ديد، بلكه معتقد بود كه فالسفه رسالت اصلي خود را  مانند غزالي و ديگران با فلسفه نمي

 ون است. بيرفلسفه  هكوشند كه از عهد اند و در انجام كاري مي فراموش كرده

 

 .ورزي وجود، خودشناسي، آگاهي، زبان فارسي، فلسفه بابا افضل، :هاي کلیدي واژه
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 مقدمه

زيست و در  ششم مي ةحسن مرقي كاشاني مشهور به بابا افضل در سد الدين محمدبن افضل

يمك از       حكيم فرزانه و عارف نسبتاً گمنامي كمه در هميچ  ]1[هفتم بدرود حيات گفت ةاوايل سد

او از معدود فيلسوفان ايرانمي  ] 2[اسالمي و ايراني نامي از او ذكر نشده است.  فلسفه  كتب تاريخ

بمراي   فهمم  بمه نثمري شميوا، دلنشمين و قابمل      آثار خود را به زبان فارسي آن هم ةاست كه عمد

كوشد تا نشمان دهمد كمه ايمن      رو مي  پيش همقال هتحرير درآورده است. نويسند هرشت      همگان به

ديد، بر آن شد تما بمه احيماي     بسا نابودي مي چون فلسفه را در خطر انزوا و چه  فرزانهفيلسوف 

 خردورزي و تعقل فلسفي همت گمارد.

 

 بابا افضل هاجتماعي زمان -اوضاع سیاسي 

پنجم هجري مصادف بود با عصر عباسي سوم و جهان اسمالم در ايمن دوران    ةدوم سد هنيم

هماي اجتمماعي و جممود در افكمار و      فسماد و آشموب  نظامي و گسمترش   ،شاهد ضعف سياسي

نمد  ها بود. نهضت اسماعيليه و دعوت فاطميان عالم اسالم را فراگرفته بود؛ قرمطيان قدرتم انديشه

 هزوال عباسي نفوذ كرده و بر بغداد سلطه يافته بودنمد و بمر همم    بودند؛ تركان در امپراتوري روبه

قرن پميش از تولمد بابما افضمل،      غزالي، يعني تقريباً نيم عراق سيطره داشتند. در عصر امام محمد 

ارسمالن، نظمام الملمك     بيك دولت سلجوقيان را تأسيس كرد و در روزگار جانشين او، آلب طغرل

األزهمر   ةمدارس نظاميه را براي دفاع از اسالم اهل سنت بنا نهاد. ايمن ممدارس در برابمر مدرسم    

پمنجم   ةدوم سمد  هاسالم شيعي بنا نهاده بودند. در نيممصر تأسيس شد كه فاطميان براي دفاع از 

صمليبيان بمه شمرق آغماز شمد و       هحسن صباح پا به عرصه نهاد و در همين دوران نخستين حمل

-517، 1373الجمر،   تصرف آنان درآممد. )حنما الفماخوري و خليمل     شهرهاي انطاكيه و قدس به

518.) 

رجعيمت و مشمروعيت خلفماي عباسمي     سلجوقيان نومسلمان قدرت سياسي خود را از طريمق م 

راندنمد. آنمان بسميار مراقمب بودنمد تما        ظاهر بر جهان اسالم فرممان ممي   به كردند كه هنوز اعمال مي

درباريان سلجوقي مسملمانان   شان در دستگاه خالفت عباسي محفوظ بماند. بيشتر مشروعيت مذهبي

حمايت درباريان بود كمه متعصمبان    هنتيجكردند. در       مسلكي بودند كه از فقه حنفي حمايت مي حنفي

انديش حنفي در قلمرو آنان ارج و منزلت يافته و بازارشان پررونق شد. شايد بتوان گفت كمه   خشك

زيستي سياسمي   عي همزوال عباسي و دربار نوبنياد و قدرتمند سلجوقي نو ميان دستگاه خالفت روبه
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بردنمد و   ممي   ي بمراي حفمظ خالفمت بهمره    عباسيان از قدرت شمشيرهاي سملجوق  برقرار شده بود.

سلجوقيان نومسلمان در پناه اقتدار شرعي دستگاه خالفت به تحكيم مباني امپراتوري خمود مشمغول   

فقه حنفي، شافعي، ممالكي و   هدر قالب مكاتب چهارگان (Nomocentrism)مداري  بودند. شريعت

در قلممرو   (Logocentrism) محموري  حنبلي )البته بيشتر دو مكتب نخسمت( غالمب شمد و عقمل    

( و 456سلجوقيان، عميدالملك ابونصمركندري )فموت:    هدو وزير برجست .سلجوقيان روبه افول نهاد

ترتيب حنفي و شافعي بودند و به همين جهمت ممدارس نظاميمه اصموالً بمه شمريعت        الملك، به نظام

 (.195-184، 1387)نصر و ليمن، حنفي و شافعي اختصاص داشت 

 

 ششم هه و تفکر فلسفي در سدوضعیت فلسف

، يعني پنجاه سال پس از وفمات غزالمي و زمماني كمه بمه      555اثير در اخبار مربوط به سال  ابن

المستنجد يكي از قضمات را  »نويسد كه  جهان گشوده بود، مي به   احتمال بسيار زياد بابا افضل ديده

در ميدان آتش زد. در آن ميمان   هاي او را گرفت و هرچه در علوم فلسفي بود دستگير كرد و كتاب

الجمر،   حنا الفاخوري و خليمل « )شد ديده مي            و امثال آنها  الصفا رسائل اخوانسينا و  ابن شفايكتاب 

زمماني پمس    ( در اواخر عمر بابا افضل يا اندك643صالح شهرزوري )فوت:  . ابن]3[(349 ،1373

حيمرت و   هبنمدوباري و ريشم   سفاهت اسمت و بمي   هفلسفه پاي»از درگذشت او چنين فتوي داد كه 

 هانحراف از حق و ميل به زندقه است، اما منطق مدخل فلسفه است و مقدم هگمراهي است و داعي

دور  پادشاه بايد شر اين ميشومان ]فالسفه[ را از مسلمانان بمه  شر، شر باشد...  هآن و مدخل و مقدم

خاطر تعليم و تعلم حكممت بمه عقوبمت     د كند، و به كند و از مدارس اخراج نمايد، و از شهر تبعي

تيمغ همالك سمازد، يما بمه اسمالم        هرساند، و هركس را كه در او نشاني از عقايد فالسفه بيند طعم

آتمش   ]4[(.351)هممان،  « دعوت كند، تا آن آتش خاموش شود، و آثار فلسفه و فالسفه محو گردد

در محافمل كالممي و   « من تمنطق تزنمدق » هه جملمخالفت با فلسفه و منطق چنان برافروخته بود ك

ها بود و شايد به همين دليل غزالي با وجود اشتغال فراوان بمه مباحمث منطقمي     شرعي بر سر زبان

 را براي آثار منطقي خود برگزيد.   المستقيم القسطاس، و العلم معيار، النظر محكعناويني همچون 

 ههمم   تلبميس ابلميس  ( در كتماب  597-508غمدادي ) الجموزي الب       الفرج ابن الدين ابي جمال

كند؛ در اين كتاب حمالت شديد اهل ديانت  جريانات ارتدادي شامل فلسفه و تصوف را رد مي

( هم در 548عبدالكريم شهرستاني )فوت:  ]5[(.1336،141خوبي پيداست )صفا،  به فالسفه به

سينا اختصاص داد،  ابن  هصاً فلسفخود با آنكه فصل كاملي را به فلسفه مخصو ملل و نحلكتاب 
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  ]6[سينا پرداخت. مشخصاً به انتقاد تند از ابنالمصارعات،  يا در ديگر كتاب خود، 

پنجم تيزبينان و مصلحان اخالقي و اجتماعي را  ةفلسفه و دستاوردهاي فكري آن در اوايل سد

كس را يماراي   ايي رسيده بود كه همهدر عالم اسالم به هراس افكند، اما نفوذ و قدرت فلسفه به ج

دار بود تما اينكمه در    چنان ميدان فلسفه هم ،ها رغم ابراز مخالفت و گاه دشمني مقابله با آن نبود و به

پنجم غزالي پا به عرصه نهاد. غزالي برخالف ديگر منتقدان فلسفه، كمه بمدون ورود    ةهاي سد نيمه

بيماني   بمه   همقاصدالفالسفپرداختند، ابتدا در كتاب  مي            ا به اصل تفكرات فلسفي تنها به نفي و رد آنه

كمه  مبماني فالسمفه را تبيمين كمرد چنان     اصمول و -بسا بسيار رساتر از خمود مشمائيان   و چه -روشن 

 ههاي ميانه ترجمة التين اين كتماب را در اختيمار داشمتند، غزالمي را در زممر      اروپائياني كه در سده

 ةمقاصدالفالسمف دادن قدرت فهم فلسفي خمود در   دادند. غزالي پس از نشان فيلسوفان مشائي جاي

مشمائي آن   -ن به فلسفه البته به قرائت سمينوي پرداخت و در اين اثر چنا الفالسفة تهافتبه نگارش 

رشمد از فلسمفه در    ها فلسفه نتوانست كمر راست كند و دفماع ابمن   هجمه وارد ساخت كه تا مدت

گيري بر فلسمفه و فالسمفه در ايمن     نيز كاري در اين زمينه از پيش نبرد. خرده التهافت تهافتكتاب 

شعر و شاعري هم كشيده شد و شاعران بزرگمي ماننمد سمنايي و خاقماني اشمعار       هدوران به عرص

 (.137-8)همان،  .بسيار تندي را عليه يونانيان، فيلسوفان و برتري عقلي آنان سرودند

 

 معاصران بابا افضل

، به سه تن از معاصران مشهور بابا افضمل يعنمي   اسالمي هقلب فلسفيتيك در كتاب ويليام چ

( 638عربمي )فموت:    ( و ابمن 595رشد )فموت:   (، ابن587 :الدين سهروردي )شهيد شيخ شهاب

نفمره   تموان بمه ايمن فهرسمت سمه           با بررسمي بيشمتر ممي    ]7[.(Chittick, 2001,1)كند       اشاره مي

تمأثير              افزود كه احتماالً بابا افضل با افكار يا آثارشمان آشمنا بموده و از آنهما      هاي ديگري را چهره

انمد كمه بابما     انديشميده  زيسته و ممي  اي مي نيز در همان زمانه            پذيرفته است. شايد بتوان گفت آنها 

باجمه )فموت:    ن(، ابم 525القضات هممداني )فموت:    اند: عين زيسته است؛ از اين جمله افضل مي

المدين عممر    شميخ شمهاب  ]10[(،606امام فخررازي )فوت:  ]9[(،581طفيل )فوت:  ابن ]8[(،533

عبمدالكريم شهرسمتاني    ]12[(،547بغمدادي )فموت،         ابوالبركمات   ]11[(،632)فموت:   سهروردي

محممد   بمن  ابوالعبماس فضمل   ]14[(،565 :تزيد بيهقي )فمو  بن علي       ابوالحسن ]13[(،548)فوت: 

16[(، 597)فموت:   جموزي بغمدادي        ابوالفرج بن ]15[لوكري مروزي،
 

عطّمار نيشمابوري )فموت:    ]

توان به سنايي، خاقاني و نظمامي اشماره    بابا افضل مي هدور هم ه(؛ و از جمله شاعران برجست618
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يافمت  تموان   هايي از مخالفت بما فلسمفه و فالسمفه را ممي     كرد كه در اشعار سنايي و خاقاني رگه

 (.192، 1387)نصر و ليمن، 

دوازدهم ميالدي. در ايمن سمده در    ةششم هجري مطابق است با سدة روزگار بابا افضل يعني سد

متمون فلسمفي از    ةاسپانيا و جنوب ايتاليا، كه غربيان مستقيماً با جهان اسالم در ارتبماط بودنمد، ترجمم   

سمينا، فمارابي،    دوازدهم نام بزرگاني مانند ابمن  ةالتين آغاز شد به حدي كه در اواخر سد زبان عربي به 

غزالي )البته غزالي فيلسوف نه غزالي مخالف فلسفه( و كندي براي مسيحيان كامالً آشنا بود. غمرب از  

دوازدهمم گمرايش فلسمفي غالمب در      ةدر سمد  ] 17 [.ها با مدرنيته اسالمي آشنا شد رهگذر اين ترجمه

 برخالف عالم اسالم كمه  -شناختند رسطو را بيشتر به منطق او ميقرون وسطي فلسفه افالطوني بود و ا

سميزدهم   ةرشد در سمد  سينا و ابن تا اينكه بر اثر ترجمه آثار ابن-تفكر فلسفي مشائي متداول بود در آن

غزالي در شرق عالم اسالم  الفالسفة تهافترفته فراگير شد. در حالي كه با نگارش  تفكر ارسطويي رفته

در غرب عالم اسالم نزاع سختي ميان فلسمفه)عقل( و دين)وحمي( درگرفتمه     رشد      هافت ابنالت تهافتو 

 خورد:   چشم مي      بود، در غرب مسيحي سه موضع در اين باب به

عنوان معيار درك دين كمه طرفمداران انمدكي ماننمد آبمالر داشمت و كليسما بما آن          الف( فلسفه به

رك بهتر دين كه طرفمداران بيشمتري از جملمه قمديس آنسملم      ب( فلسفه براي د .شدت مخالف بود به

راهبمان طرفمداران   آلمود كمه در ميمان     ج( طرد فلسفه در مقام نظام معرفتمي غيردينمي و شمرك    .داشت

 (.217-212، 1382)ايلخاني،فراواني داشت

 

 بابا افضل: فیلسوف يا عارف؟

بوده است تقريباً بر كسمي پوشميده    اينكه اين انديشمند بزرگ از عارفان بزرگ و نامي ايران زمين

انگيزش آشكارا دريافمت، امما او افمزون بمر      ويژه از رباعيات دل شود از اشعار او به نيست و اين را مي

بودن، حكيم و فيلسوف بزرگي نيز بوده است. اين بخش از شخصيت او تا حد زيمادي مغفمول     عارف

زبمان فارسمي    مرد: نخست اينكه او فلسفه را به توان برش مانده است. براي اين غفلت داليل چندي مي

جست. دوم اينكه  نويسي، كه تقريباً زبان غالب متون رسمي فلسفه بود، دوري مي نوشت و از عربي مي 

سماز نزديكمي فلسمفه بمه      ها و ابداعاتي داشت كه زمينه طرح مسائل و مباحث فلسفي نوآوري هدر نحو

حافل فلسفي روزگار خمودش و حتمي بعمدها نبمود. سموم      عرفان و تصوف شد و اين چندان مقبول م

گزيني او بود كمه از ورود بمه محافمل رسممي روزگمار       زندگي عملي عارفانه و صوفيانه و عزلت  هنحو

 دانست. مردم مي هگردان بود و مخاطبان خود را بيشتر عام خود و تدريس و تربيت شاگردان روي
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 هبر برخي از صموفيان مرسموم بمود و در دور   « اباب»پنجم هجري، اطالق لقب  هدر اوايل سد 

بسما   ، مدخل بابما(. چمه  10، ج المعارف بزرگ اسالمي ة دايرصفويه نيز همين رسم ادامه داشت )

تموجهي اهمل    اطالق اين عنوان بر اين حكيم بزرگ، در كنار ديگر عللي كه برشمرديم، سبب بمي 

اي  تيك بر آن است كه بابا افضل در زمانهحكمت و فلسفه به آثار منثور او  شده است. ويليام چي

سمينا و   اي همچمون ابمن   آثار خود را پديد آورد كه پيوند ميان فلسمفه و عرفمان در آثمار فالسمفه    

اي  گونه القضات مرسوم بود به عربي و عين اي از آثارشان( و عارفاني مانند ابن سهروردي )در پاره

بردند و هم فالسفه گماهي وارد   مي  آنان بهره كه هم عرفا از اصطالحات فالسفه و سبك مباحث

هاي  بابا افضل نيز از اين قاعده مستثنا نبود و در اين راه كوشش .شدند وادي عرفان و تصوف مي

سوي عملي بدهد و با تبديل فلسفه به خودشناسي از  و كوشيد تا به فلسفه سمت بسياري كرد. او 

به اين لحاظ در كمار بابما افضمل ميمان فلسمفه و       دلِ تربيت فلسفي به خودسازي دروني برسد و

 عرفان پيوند تنگاتنگي برقرار است.  

صموفيانه بمه خمود گرفتمه      هفلسفه در نگاه او عشق به دانايي است و رنگ عرفان و مجاهد

اما راهي كه  اش عارف است،  است. درست است كه بابا افضل در رباعياتش و در زندگي عملي

 ورزي به سبكي خاص و ممتاز است. دهد فلسفه نشان مياو براي نيل به عرفان 

شمود، امما او در آثمار     سو ممي  بابا افضل به عرفان نزديك است و گاه با آن هم هگرچه فلسف 

كوشمند راهمي    شود و برخالف عارفمان كمه ممي    منثور خود در كسوت فيلسوفي بزرگ ظاهر مي

نحمو    چيمز را بمه    كوشمد هممه   ممي  هاي خاص عرفاني به مخاطب نشان دهند عملي را با توصيه

ي كه بايد بر وجود سمالك بتابمد   فلسفي و عقلي روشن سازد. در نگاه بابا افضل روشنايي و نور

بدني[  ه]يعني عقل عملي و مجاهد« خرد كارگر»]يعني عقل نظر[ي است نه از « خرد بينا» هروزن

36، 1366)باباافضل، 
اغ خرد به نمور خودشناسمي   شود كه چر و دل آدمي زماني روشن مي ]18[(

كوشش او براي آن است كه فلسفه از سملوك نظمري بمه سملوك عملمي       هروشن شده باشد. هم

آن روزگار متفماوت   ههاي بابا افضل با ديگر فالسف روست كه سبك نوشته تبديل شود و از همين

هيچ موردي به رود و در  فالسفه پيش مي هشيو بيان استداللي مطالب  به  هلحاظ نحو  است. او به

جمويي   دانمش  شود. همواره مخاطب را به هاي متداول در عرفان متوسل نمي كشف و شهود و راه

بار هم كسي را به رياضت و تمرك دنيما و طمي منمازل و      خواند و حتي يك و طلب دانايي فرامي

و  خواهد معطوف به تكاپوي عملي مي كند. او مانند سقراط، فلسفه را يمراحل عرفاني دعوت نم

رونمدگان  »( يما  353صهممان، « )رونمدگان نظمري  »را             پيش از خود آنهما    هآشكارا در نقد فالسف
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دوستي سقراطي بايمد   خواند و بر آن است كه فلسفه يا همان دانش ( مي652صهمان، « )آرام بي

]19[ما را به تكاپوي عملي و روشنايي دروني كه همان خودشناسي است، رهنمون گردد.
 

 شناسي آثار منثور بابا افضل طالحاص

شمويم كمه فضماي غالمب      با نگاهي به اصطالحات اصلي بابا افضل در آثمارش متوجمه ممي   

وهواي حاكم بمر آثمار عرفماني نمدارد. در      هاي او فلسفي است و شباهت چنداني با حال  نوشته

د اينها نيامده است. هاي عرفان، عارف، تصوف و مانن بار واژه تمام آثار منثور بابا افضل حتي يك

بار آممده اسمت. از واژگمان     هاي عشق، حبّ، و محبوب تنها يك از واژگان كليدي عرفاني، واژه

اسمت كمه     معشوق و عاشق هيچ اثري نيست. واژگان سالك و سلوك، هر كدام، چهار بار آممده 

 در آثار بابما افضمل   اهلل اصالً هاند. واژ كار نرفته معناي مصطلح عرفاني به تقريباً در هيچ موردي به

 هو واژ ناممه  جماودان خدا در هشت ممورد در تركيمب اضمافي لقماي خمدا تنهما در        هنيست. واژ

كار رفته  به« چيزي هصاحب و دارند»معناي  خداوند در پنج مورد در نقش دستوريِ مضاف و به

بينميم.   نممي  شود گفت كه اثري از اصطالحات عرفاني در آثار او است. با اين حساب، تقريباً مي

هاي موجود در آثار او، دانش، خرد، انديشه، علم و عقل هستند كه  در عوض، پرتكرارترين واژه

هاي ماده )نيز مايه(، صورت،  شوند. واژه جاي آثارش با تركيبات زيبا و بديعي ظاهر مي در جاي

هاي او است و  ههاي رايج در نوشت  جوهر )نيز گوهر(، عرض، علت، معلول و مانند اينها از واژه

سمينا، فمارابي و    شود گفت تقريباً تمام اصطالحات فلسفي رايج در آثار فيلسوفاني مانند ابمن  مي

بينيم تنها با اين تفماوت كمه او تممام تموان خمود را در       الدين مي هاي افضل ديگران را در رساله

]20.[گيرد كار مي      كارگيري برابرهاي فارسي براي اصطالحات عربي به به
 

 

 فلسفي بابا افضل هانديش

اي است كه براي احيماي فلسمفه    نظام تفكر فلسفي بابا افضل بر اساس محورهاي چهارگانه

 تدبير كرده است.

 

 محوريت بخشیدن به خودشناسي در مباحث فلسفي

ويژگي متمايز آثار فلسفي بابا افضل در قياس با آثمار فلسمفي پميش از او پمرداختن بمه فلسمفه از        

متفاوت با آثار فلسفي رايج تا آن روزگار است. چنانكه از بررسمي اوضماع فكمري حماكم بمر      منظري 

ششم پيداست آنچه بيش از هرچيز مخالفمت اهمل ديمن را بما فلسمفه      ة پنجم و سراسر سد ةاوايل سد
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رو،       از ايمن  ]21 [.(1362،12ونمد،  آيينمه )؛(1366،140الهيات بود )صمفا،  هشد، بيشتر در حيط سبب مي

برانمداز غزالمي بمه نظمام      فراست دريافته بود كه پس از حمالت ويرانگر و خانممان  ويي بابا افضل به گ

پيشينيان ديگر نمه شمدني اسمت و نمه      هظاهر متقن و استوار مشائي تداوم فكر فلسفي به شيو فلسفي به

درسمتي   بمه را  شي بنيمادين در رهيافمت فلسمفه   جذابيت الزم را براي مخاطب دارد. او ضرورت چرخ

ورزان  ورزان و فلسمفه  نمزاع ميمان ديمن    هدريافت و كوشيد تا با اقدام به اين مهم از سويي آنچه را مايم 

اي را در  اي هوشمندانه و آرام افمق تمازه   شده بود از قلمرو فلسفه بيرون بگذارد و از ديگرسو، به شيوه

ي احيما كنمد و آن را از وادي الهيمات    سمبك سمقراط    كوشيد تا فلسفه را بمه       برابر فلسفه بگشايد. او مي

شمناخت همر چيمزي    »گويمد:        خودشناسي بكشاند. او خود در اين بماره ممي   هاالخص به عرص بالمعني

« درستي پس از شناخت خود تواند بمود، چمه از مخلوقمات هميچ چيمز آن كممال نمدارد كمه ممردم          به

 (.652ص همان،)

ديد كه الزم بود براي  نوئل كانت فلسفه را در وضعي ميتوان گفت بابا افضل نيز مانند اما      مي

بشر آغماز كمرد    هنجاتش تحولي اساسي در آن صورت گيرد. او اين كار را با تحديد حدود فاهم

صمراحت نوشمت كمه     بشري بيمرون دانسمت و بمه    هدود فاهمو شناخت مستقيم خداوند را از ح

ي و هويت ]او[ سخن نيست و جز دل در هست»و « شود خداوندا عظمت تو مانع شناخت تو مي»

 (. او راه حل خود را به اين صورت بيان داشت كه:   )همان« دانا مهبط نور هستي او نيست
 هاما بر وجود اين منتهي و غايت اگر حجتي و برهاني جسته شود نتوان نممود، كمه چشمم   

موجود مطلق ان زايد... ايد، نه او از حجّت و برهروشني براهين از اين پايه روان بود، و از او ز

جسمتن فمروغ و تمابش      موجودات، و همه به وي موجود، پس وجود وي به برهمان  همبدأ هم

و او به خود دانسمته  ها به دانستگي او توان دانست  دانستني هجستن بود به چراغ، كه هم آفتاب

و دانستنشان بود، شناخت  ه. بر اندازن كه نزديكي نزديكان به حقّ مطلق... پس بداو داننده بود..

شدن شمناخت و دانمش ايشمان در     بودن علم اوست به علمشان، و گم  و رسيدنشان بدو محيط

دانش او، تا به ذات او ذات باشند، و به شنوايي او شنوا، و ببينايي او بينا، و به روح او زنمده، و  

دانماي ذات  ذات و صفات و شناخت جزوي، بلكه شناساي كل به كمل و   به ارادت او مريد، بي

 (38-9)صص  گوهر... به ذات[ و بيناي گوهر به]

عقمل   هروشني پيداست اينكه به نظر بابا افضل آدمي را نرسد كه به پشتوان آنچه از اين متن به

سراغ شناخت مبدأ هستي يعني خداونمد بمرود و     واسطه به محدود و جزئي خويش مستقيم و بي

سينا و  آزمايي كند. نزاع ميان ابن تعالي طبع  ات باريمباحث مربوط به اثبات ذات و صف هدر حيط

درستي بر آن انگشمت   هاي عقل بشري باشد كه غزالي به اوج اين فراروي هدهند غزالي شايد نشان
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نهاده بود. شناخت مستقيم خداوند از حدود عقل انسان بيرون است و خداشناسي جز از رهگذر 

پمس دانمش اصملي را جسمتن اولمي تمر از       »تواند بود:  پذير نمي بشر امكان خودشناسي براي نوع 

[(604)ص « و آن دانش دانستن خود و از خود آگاه بودن استهاي گوناگون ...  دانش
.
امما   ]22 

 اسمت بناي آن بر محور خودشناسي بنيان نهاده شمده    بديهي است در چنين نظام فكري كه سنگ

كمه   بندد تما جمايي   نظري محض از آن رخت برميكند و مباحث       داري نمي  فقط عقل نظري ميدان

تكاپويي عملي و تحولي دروني در شخص جوينمده بينجاممد و     شود بايد به نظر، معلوم  آنچه به 

مطيمع قموّت خمرد بينما ]يعنمي عقمل        ]23[قوّت خرد كارگرش ]يعني عقل عملمي[ »در يك كالم 

خمداي عقمل    ل نظري فرمانعق»( چراكه 36)ص «اشد، و جسدش به فرمان عقل بجنبدنظري[ ب

 (. بنابراين:23)ص «اتباعش هده بر نفس حيواني و جمل عملي است، و عقل عملي فرمان
و چون خرد در جان گويا ]يعني نفس ناطقه[ درنگمي  ها خرد است ... خوبي ههم هاصل و ماي

ذكما و   شكيبي بماز  هاي اخالق باز نيكويي گردند، و شتاب و بي ها فراوان شوند، زشتي شد، خوبي

زيركي گردد، و بالدت و كسل حلم و وقار شود، و تهموّر و نابماكي شمجاعت و پردلمي شمود، و      

دادن، و اسراف جود، و بسميارگفتن بيمان گمردد و بمددلي       كردن ادب و فرهنگ  درشتي و عقوبت

هما   هما بماز زشمتي    كار مانمد نيكمويي   عفو، و مكر عقل، و ترس احتياط. و چون خرد پوشيده و بي

 (.103)ص  دگردن

پرداز محض نيست و فلسفه  او پيداست كه در نظام فكري باباافضل، فيلسوف، نظريه  از اين قول

 هشميو  -(Chittick, 2001, 5) درستي بدان اشاره كرده است كه ويليام چيتيك به      چنان -معنايي  به 

رند و براي نيمل بمه   زندگي است كه بايد همگان بدان روي آو هترين شيو بسا درست و چه 1زندگي

ورزي در زمانمه   تمرين مشمكل فلسمفه    بابا افضل بمزرگ  ]24[سروري و سعادت به آن تأسي جويند؛

يگر بدسماز شمدند   آنچه بيشترين مردم در اين روزگار با يكد»دارد:  تصريح چنين بيان مي خود را به

 (.695)ص «حاصل اند از...اقوال مرده بي هم از اين است كه...سير آمده

 

 سیر معناي وجود بر اساس آگاهيتف

خبمري هرگمز نباشمد و آن وجمود      ما طالب وجودي هستيم كه در آن وجود آگاهي بود و بمي »

(. او در جماي ديگمر ابمراز    611)ص« بمودن از نتمايج عقمل اسمت     جز وجود عقلي نباشد كه آگمه 

گممان   لوحانه اسمت اگمر   (. ساده656)ص«وجود آگاهي است و برش هم آگاهي تخم»دارد كه  مي

_______________________________ 
1. a way of life 
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خواسمت خودشناسمي را بمر جماي خداشناسمي       و مبناي نظمري ممي    هيچ مقدمه كنيم بابا افضل بي

وجوي مشتاقانه در پمي حقيقمت، كمه هممان      االخص به جست بنشاند و فلسفه را از الهيات بالمعني

اي بمر محمور خودشناسمي بنيمان نهمد از       خودشناسي باشد، تبديل كند. او براي آنكه بتواند فلسمفه 

اي كمه از ايمن منظمر     گونمه  نگريسمت بمه   ترين موضوع فلسفه يعني وجود مي اي نو به اصلي يچهدر

شد فمراخ و پمالوده از هرگونمه     ياي تبديل م فلسفه به گستره هيافت و هم خودشناسي محوريت مي

دالنه به دنبال حقيقت خمود. او در آغماز    وجوي پاك آور نظري، براي جست هاي مالل و ابرام نقض

 آورد: ميان مي خود به  هآشكارا سخن از رويكرد تاز مدارج الكمال هرسال
به شرح و تفصيل، برادران ما كمه در زممان پيشمين     اما بيان وجود... به داليل و حجج، و...

بودند بدان ايستادگي كردند و در كتب بنوشتند، و قصد و آهنگ ما سوي آن معني است كه از 

پروردگار پراوميديم كه آسان كند بر ما نمودن آن، و برادران ما توان يافت، و از  كتب ايشان نمي

 (.19)ص يافتن بر همه بپايد و نگه دارد  را به يافتن آن و رسيدن بدان پيروز گرداند، و پس از

داراي چهار مرتبمه  « پيدايي و پوشيدگي»باباافضل در ادامه همين بخش، وجود را بر اساس 

 داند: مي

ممكمن گوينمد از   »كمه  « جاممه در پنبمه  »و « در نطفمه  (يعني انسمان )ممرد»( ممكن مانند 1 

( موجمود  2. چون اين مرتبه هم بر خود پوشيده است و هم بر جز خمود « پوشيدگي وجودشان

خود پوشيده اسمت بمر جمز    كه اين مرتبه گرچه بر « ها و طبايع جسماني و قوّتاجسام... »مانند 

د به خود آگه بود، و دانش و آگهي از آن خمودش  كه از خو»( عقل 4( نفس و 3 خود پيداست.

با خرد پيوندد و با او يكي شود نمام نفمس از او   »نفس است و اگر « به قوّت بود»كه اگر « باشد

 «.  برخيزد و عقل خوانندش

يابد كه توجه داشته باشيم بابا افضل معناي دانايي و ناداني را       بندي زماني اهميت مي اين تقسيم

مما بمه لفمظ دانمش پيمدابودن      » گويد:      دهد و مي اس همين پيدايي و پوشيدگي توضيح ميهم بر اس

آورد كمه :   (. و در جايي ديگر چنين مي635)ص « لفظ جهل ناپيدايي چيزها . خواهيم و بهچيزها..

دانشي نخواهيم مگر پنهاني و  و به بييم جز روشني و پيدايي وجود چيزها...لفظ دانش نخواه ما به»

تقسيم وجمود بمه اقسمام،     هبازهم دربار ]25[(. او در جاي ديگر197)ص « پوشيدگي وجود چيزها

 آوريم: عينه مي بندي را به ر اينجا هر دو تقسيمآورد كه ما د بندي ديگر مي دوگونه تقسيم
وجود بر دو قسم بود: يك قسم بودن، و ديگر يافتن. و فرق ميان بودن و يمافتن آن اسمت   

بودن نشايد بود. و  يافت بُوَد، و يافتن بي . كه بيافتن شايد بود، چون بودن اجسام..ي كه بودن بي

 فعمل؛ و يمافتن   ديگر بودن به قوّت، و دو بخش شود: يكي بودن به باز بههر يك از اين دو قسم 
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. چمون وجمود   اي اسمت ]در هسمتي..   فروترين مرتبمه قوّت  فعل. امّا بودن به ت، و يافتن بهقوّ به

و امّا ود اجسام... يافتن چون وج فعل بي جانور در نطفه[. و امّا بودن به ر تخم و وجوددرخت د

 (.58)ص فعل عقل راست به و يافتد... قوّت نفس را باش يافتن به

 آورد: وجود به اين صورت مي هبندي ديگري را دربار مطلب، تقسيم هباباافضل در ادام
بخش ]باشد[: نفساني  گوييم وجود بر دو ...اي ديگر قسمتي ديگر هست بر گونه وجود را

. و به روي ديگر موجود يا كلي بود يا جزوي، و موجود به معني بوده االّ جزوي و جز نفساني..

به  هد، و يافتبه حس و خيال و آن جزوي بو هنبود؛ و وجود به معني يافته بر دو قسم باشد: يافت

]26[(.59)ص عقل و آن كلي باشد
 

شود كمه وجمه مشمترك ميمان      گانه روشن مي هاي سه بندي كاوي در اين تقسيم      حال با ژرف

شود كه آدمي در كمانون آن قمرار دارد و    در اين است كه وجود از منظري نگريسته مي      آنها  ههم

در آدمي نيز آنچه مهم است آگاهي و علم اوست. اصوالً وجود با تابيمدن نمور عقمل آدممي بمر      

توانمد بمود؛ يعنمي اگمر      ابد وگرنه هيچ فرقي ميان بودن و نبودن در كار نميي موجودات معنا مي

بودن به يافتن درست باشد، »انساني در عالم نباشد، تمايزي هم ميان وجود و عدم نخواهد بود؛ 

_ 9)صمص  « يافت بُوَد بود و نابودش... يكسان بمود  كه هر موجود از موجودات كه بودِ وي بي

كنمد:   طلب بايد گفت كه بابا افضمل عقمل آدممي را چنمين توصميف ممي      در توضيح اين م (. 58

د روشمن، و  ست الهمي بمه خمو    است، نوري ا اوست اصل و حقيقت مردم كه مردميِ مردم بدان»

بمودنش اسمت، و ايمن خاصميّت      بمودن از خمود آگمه     خود روشن . بهوي روشن.. ديگر چيزها به

يت آگه بودن اوست از چيزها، و ايمن خاصم  كردن دانستن و  نخستين اوست، و چيزها را روشن

 (.20-21)صص «دوُم است لكن اثر خاصيت اوّل

گردد و  وجود در واقع به يك چيز برمي هگان اين تقسيمات سه هتفاوت مراتب وجود در هم

بمودن و غيمر    مندي از آگاهي است. پيدايي و پوشيدگي، بودگي و يافتگي، و نفساني آن هم بهره

با عقل دارنمد چراكمه         ليت و جزئيت( موجودات، بسته به نسبتي است كه آنها بودن )يا ك نفساني

عقمل  هماي عقل،...  خود وجودِ عقل است، و ديگمر موجمودات يافمت    آگهي و دانستن و يافتن»

(. پمس از آنكمه بابما افضمل چنمين      22)ص « نهايت روشني وجمود اسمت و مبمدأ و منشمأ آن    

شمود تما خودشناسمي را     اي فراهم ممي       دهد، زمينه ست ميد بندي از وجود و موجودات به تقسيم

 اصل و اساس نظام فكري خويش قرار دهد:
آگهي و علمْ يافتن چيز است در خود، و هر آنچه نبود نتوان يافت، و مردم را ممكن است 

چيزها را بيابد در خمود، و نتموان يافمت آنچمه را      هچيزها را بدانستن، پس چون مردم هم ههم
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چيزهما كمه در    هچيزها بود، پس نفس مردم عام بود و محميط بمر همم    هپس در خود هم نبود،

 (.69اوست )ص 

 

 دايي از تفکر رايج فلسفي    ز   مرجعیت

ستيزي اوسمت كمه بسميار     شكني و مرجعيت ي مهم آثار فلسفي بابا افضل سنتها از ويژگي

 ها(ي   ها )نه ترجمه كند. در تمام نوشته توجه مي      جلب

 هي نام هيچ متفكري نيامده، به هيچ نظام فكري اشماره نشمده، و از هميچ كتماب يما نوشمت      و

ميممان نيامممده اسممت و       ذكممري بممه ]27[،(723)ص كيميمماي سممعادتفلسممفي يمما كالمممي جممز  

بار همم   ضرورت ترجمه(، حتي يك )آن هم به  تفاحه هسالركه جز در  انگيزتر از همه اين شگفت

توان براي اين كمار بابما    مي ]28[خورد. چشم نمي  هاي او به وف در نوشتهفلسفه و فيلس هاي هواژ

 آوريم:  را مي      افضل پنج دليل برشمرد كه در زير آنها 

مقابمل او،    هسمينا و در نقطم   هاي پرطمطراق و بزرگ گذشمتگان ماننمد ابمن    . يكي آنكه نام1

زدگممي و  دل هر نتيجممه، مايممورزي و د بسممت در فلسممفه نمموعي بممن ه دهنممد غزالممي بيشممتر نشممان

اي بماز   نام گذشتگان بردن... فايده»با افضل گويد: سرخوردگي جويندگان حقيقت بود چنانكه با

 (.726)ص «ندهد

كمه        بن مخمالف بمود، چنمان    و . دوم اينكه بابا افضل با رويكرد آنان به مسائل فلسفي از بيخ2

 «.  توان يافت از كتب ايشان نميقصد و آهنگ ما سوي آن معني است كه »خود گويد: 

همايش بما مخاطبمان متمون كالسميك       . سومين دليل اينكه روي سخن بابا افضل در نوشته3

رنمج محموكردن صمورت بمد از چنمين نفموس بسمي سمختر         »نظمر او   فلسفه نيست چراكه بمه  

، بلكه مخاطب او هركسي اسمت  «تر[ بود از هدايت آنكه خود هيچ اكتساب نكرده باشد ]سخت

و روشن است كه اسمتناد بمه اقموال فيلسموفان گذشمته هميچ        دانش و حقيقت باشد هه جويندك

بسما بيشمتر آنمان     سوي حقيقت ندارد و افزون بر اين، چمه  كمكي به هدايت چنين مخاطباني به 

 را نداشتند.       توانايي مراجعه به متون اصلي و خواندن آنها 

ن فلسفي گذشتگان كه همان زبان اثبمات و ابطمال   . چهارم اينكه او با لحن موجود در متو4

منطقي )لوژيك( است موافق نبود و خود زباني نو و كامالً متفاوت براي بيمان مطالمب فلسمفي    

)ديالوژيك( بود و در اين باره داستاني  انديشي، و هم دلي، هم هم زبان هم       ابداع كرده بود، كه آن

يق حجّت و برهان گوييم نه بر طر      . بر طريق ياددادن هميسخن..ما »كند كه       صراحت ابراز مي به
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بود كه راه بمر رونمده   اگر سخن بر صورت حجّت و برهان ايراد رود، شايد و سبب آن بود كه...

نمه مما بمه    »جماي ديگمري گويمد:    نيمز در   ]29[(.321)ص «تاريكتر شود...و...از آن فايده نيابمد 

كه در اين بيمان اميمد بيمداري    را حقايق...جزوي روشن گردد...  ايم كه مردم نوشتن...آن خواسته

 «.مردم دانشجوي بود

گونمه مطمرح كمرد كمه بابما            رسد پنجمين و واپسين دليل را بتوان اين . سرانجام به نظر مي5

چنانكمه در آغماز    -زيسمت   افضل با توجه به جايگاه متزلزل فلسفه در روزگاري كه در آن ممي 

االمكمان   گزيند تا حتي      دانسته و آگاهانه اين روش را براي بيان مطالب خود برمي -مقاله آورديم

از مناظره ]با[ غمافالن و  »چراكه بر آن است كه  ]30[توجه مخالفان فلسفه و متشرعان را نينگيزد؛

 (.726)ص «ود و لجاج و ستيز ايشان نيفزايدگويان جز رنج دل خ گزاف

گشمايد و پيشمينيان را در         ميان آورد زبان به نقد مي ي يا كساني به آنكه نامي از كس او گاه بي

 داند:      وضعي كه بر سر فلسفه آمده است گناهكار مي
علموم حكممي فلسمفي بمه     ام كمه...  آر      بسا سالكان صادق و ياران كوشنده و روندگان بي      اي     

كردند، و روي ارادت و خواسمتاري  هاي عظيم حاصل  ها و رنج هاي صعب و كوشش مجاهدت

هرگمز از گلسمتان حقيقمت بمويي بمه مشامشمان       عالم عقل و جهان معاني آوردند و...  را سوي

 (.682نرسيد، و بر حال خود چنانكه هست به يقين و عيان آگه و واقف نشدند)ص 

 كند به اينكه:      و در جايي تصريح مي
هاي[ تباه و  هاي[ خود رايهاي ]رأي انديشه بانديشهاي ]بهايم بسي را از اهل فكر كه  ما يافته     

اند، و آنچه در كتب اهل تصانيف يابيم كه از صدق و يقين دورتمر بُموَد    اعتقادهاي كژ اندوخته

. با جمماعتي منسموب   عادت و قوّت فكر و نظر، بلكه.. بي نسبت نه با جمعي بُوَد كه ساده بُوَند

 (.578)ص عامّه در نظر برگذشته باشند هرند و از مرتببُوَد كه در فكر كوششي تمام دا

اقموال ممرده   »ناممد كمه ماحصمل كارشمان جمز       مي« روندگان نظري»تلويح فالسفه مشاء را  او به

نيست؛ چيزي كه مايه سرخوردگي مخاطبان از فلسفه شده است. اگر به سخن بابا افضمل  « حاصل     بي

حاصملي و مردگمي آن    طي پيشينيان را بر مباحث نظري، و بييابيم كه او تمركز افرا توجه كنيم درمي

خواهد خود راهي نو پيش پاي فلسفه بگشمايد. او بمرخالف مشمي     كند و مي مباحث را نكوهش مي

شروع كنمد و موضموع فلسمفه را نمه موجمود از آن      « من خودآگاه»كوشد تا فلسفه را از       پيشينيان مي

اي معلموم اسمت بياغمازد. او     دهن حيث كه نمزد ممن شناسمن   حيث كه موجود است بلكه موجود از آ

چيز را وجمود از دو روي بُموَد: يكمي وجمود در خمود اعني]يعنمي[ در       »دارد كه  صراحت ابراز مي به

و بر آن است كه گذشمتگان از فالسمفه درصمدد شمناخت      .(211)ص «يگر وجود بيرونينفس، و د
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بممرون از خممود دانممد روشممني و موجممود را  آنكممه»انممد و  وجممود چيزهمما در بيممرون از خممود بمموده

چيزهاي بيروني ]نزد او[ با شك و اضطراب آميخته ماند و وجود او همان آگهمي مضمطرب   پيدايي...

(. او در جمايي ديگمر علمت ناكمامي فالسمفه و      239)ص «بمه خمود نارسميده    باشد، دور از يقمين و 

ن از خمود پنداشمتند و طلمب    چيزها را بيرو »داند كه آنها  را به اين جهت مي      حاصلي كوشش آنها  بي

 (.683)ص «كردند ه در بيرون از حس بود، مي. بر نسق و هنجار محسوسات كمعقوالت..

معناي مورد نظر قدما قبول نمدارد و آن را چنمين    بابا افضل اصوالً يقين نظري محض را به 

به خود، و از اين است كمه...  و رسيدن يقين بازگشت نظر است از جز خود »كند:       بازتعريف مي

(. از نگماه  237)ص«بود و پريشان و آن را شمك خواننمد  نظر پيش از رسيدن به خود مضطرب 

انديشي حاكم بر اقوال و آثار  عام و خاص به فلسفه همين پريشانبابا افضل عامل اصلي بدبيني 

ي باشمند  فالسفه بود، و طبيعي است كمه وقتمي فالسمفه گرفتمار سرگشمتگي و اضمطراب نظمر       

سموي   خاطر مخاطبان را فراهم آورند و راهمي عملمي بمه      آرامش هتوان اميد داشت كه ماي نمي

دانما مايمه   » نجات و رستگاري بر كسي بگشايند. دانش از نگماه بابما افضمل روشمنايي اسمت و     

(، و روشن است كمه چنمين دانشمي را    227)ص«روشني و پيدايي وجود... و معدن و علت آن

جُست نه در بيرون، كه اگر آن را در وجود چيزهما بيمرون از نفمس بجموييم جمز      بايد در خود 

ها[ دارد از تغييمر   ديوار وجود رخنها ]رخنه»اضطراب در انديشه نصيبي نخواهيم داشت چرا كه 

 ]31[(.696)ص «ش نزديكتر، بر وي تكيه نتوان زددم اميد فتادن به و زوال، و دم

 

 ارسيتغییر زبان فلسفه از عربي به ف

گيمري او از         نمايمد، بهمره   تر از ديگر ابعاد تفكر او مي شكنانه بابا افضل سنت هآنچه در انديش

ايراني،  هزبان فارسي در ميان فالسف زبان فارسي براي بيان مطالب فلسفي است. البته نگارش به 

متممايز بابما   پيش از بابا افضل و حتي در ميان معاصران او هم مرسوم بموده اسمت امما ويژگمي     

شمان بمه او    آثار خود را، جز معدودي كه در درسمتي انتسماب   هافضل اين است كه او تقريباً هم

رسد جايگاه زبان فارسمي بمراي او كمتمر از     محل ترديد است به فارسي نوشته است. به نظر مي

 ورزي نيست چرا كه مخاطبان او نه اندك فرهيختگان و دانشوران مسملط بمه متمون    خود فلسفه

جوينمدگان دانمايي و حقيقمت از همر جماعمت و گروهمي هسمتند. او         هنظري بلكه همم  هفلسف

خواهد مخاطبان خود را چونان جوانان آتن در روزگار سقراط به تكماپوي توأممان نظمري و     مي

زبمان كمارآيي الزم را نمدارد و     عملي وادارد و بر آن است كه زبان عربي براي مخاطب فارسمي 
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جمهمور  »گويمد   تكاپوي عملي وادارد. وانگهي، مخاطبان او چنانكه خود ممي  تواند او را به نمي

 دانند چه رسد به زبان عربي.  هستند كه حتي مقدمات علوم را هم نمي« مردم

( آورده است روشنگر باشمد. او در  671-2)صص الكمال مدارج هشايد آنچه بابا افضل در خاتم

عربي نگاشمته بمود، امما      واست محمد دزواكوش نخست بهدرخ شود كه اين اثر را به  آنجا يادآور مي

پارسمي متمرجم    تمازي بمه   هاگر اين نامم »خواهش اسعد نسائي مبني بر اينكه   پس از اتمام نگارش به

شمرد. در  اجابت اين خواسته را بر خود واجب « شدي نفع تاب فروغش بر قوّت نظر زيادت گشتي

دارد  فارسي اين اثر اظهار مي هترجم هاينكه بابا افضل دربار اينجا دو نكته مهم قابل اشاره است: يكي

«. گشمت  تمر هممي   شد معاني آن در لباس سخن دري پيداتر و محكم هر فتح ]گشايش[ كه تمام مي»

را از نگاه بابا افضل بفهميم. چنانكه پميش  « پيداتر» هشود كه واژ اهميت اين سخن هنگامي معلوم مي

در نظام فكري بابا افضل جايگاهي بسيار مهم دارنمد  « پوشيدگي»و « پيدايي»هاي  از اين دانستيم واژه

مما بمه لفمظ دانمش پيمدابودن      » روند، او خمود گويمد:   كار مي به « جهل»و « دانايي»و درست برابر با 

دانش روشني و پيدايي »و نيز در جايي ديگر گويد: « لفظ جهل ناپيدايي چيزها خواهيم و به چيزها... 

فلسفي با اين حساب روشن است كه بابا افضل معتقد بوده است كه او معاني حكمي و  ؛«چيزهاست

 تواند معلوم سازد. مراتب بهتر از قالب زبان عربي مي را در قالب زبان فارسي به

سمبب ايمن تفماوت ]در ممتن     »گويمد:        يابيم كه مي سخن بابا افضل مي هدوم را در ادام هنكت

[ را در رتبمتِ بيمان و اِحكمام حمال و منزلمت ايمن دو يمار        الكممال  ممدارج عربي و متن فارسي 

شود بمه   كند، مي از تفاوتي كه بابا افضل ميان محمد دزواكوش و اسعد نسائي ذكر مي«. شناختم

حال مخاطبان آثار او، كه بيشتر از سنخ دومي هستند تا از جنس اولي، پي برد. او محممد   وصف

كنمد   معرفي مي« خواستار»و « در آرزوي سلوك»، «آيين سالكان»دزواكوش را از ياران دوستدار 

. ]كه[ در همراهي و موافقمت و مسماعدت   از برادران رونده و ياران كوشنده..»و اسعد نسائي را 

بمر ايمن   «. آهنگ وصمول داشمت  »كه « سالكي مُجد»و « با ما قدم راسخ و عزيمت صادق داشت

داند كه تنهما آرزوي   ي را بيشتر در مقام نظر مياساس، بابا افضل مخاطبان متون كالسيك حكم

بمرعكس، از توصميف    ]32[سلوك عملي در سر دارند نه آنكه پاي در راه سلوك نهماده باشمند.  

دانمد و   آورد، معلوم است كه او را مقميم وادي عممل ممي    اسعد نسائي مي هاي كه دربار دالنه هم

رون از خود توجه دارنمد حقمايق پيمداتر    بديهي است كه بر سالكان عملي كه به خود بيش از بي

 توجه به بيرون از خود هستند. هاست تا بر آرزومندان سلوك كه هنوز در مرتب
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 نتیجه

كمرد        بابا افضل در نگارش آثار خود، افزون بر آنچه ذكرش رفت، كوشيد آنچه را گمان ممي 

زبمان فارسمي    هماي خمود بمه     هرود، در نوشمت  شمار مي زبان عربي كاستي به   در متون فلسفي به

 كنيم:      گام بردارد، كه در زير به مواردي اشاره مي      برطرف ساخته و در جهت جبران آنها 
زبان عربمي كمتمر    نويسي: اين ويژگي در متون فلسفي به  . پرهيز از درازگويي و رعايت كوتاه1

زيم، چه درازگفتن و بسيارنوشتن باشد از درازگفتن نيك بپرهي»گويد:       خورد؛ او مي چشم مي به 

 (.259ص «)بدارد كه شنونده و خواننده را ناشكيبا كند، و از فهم معني و قبول آن باز

نمدرت   نويسي: اين ويژگي در متون كالسيك فلسفه به گويي و رعايت ساده . پرهيز از پيچيده2

م در فزوني بيان اين معماني بمه اسمتعمال لفمظ     بسي كوشيدي»گويد:       باره مي      اين      شد؛ در يافت مي

 (.240-41صص «)معروف و دالالت آسان

كار: برخالف متمون كالسميك    سازي متون فلسفي متناسب با سطح فهم خوانندگان تازه      . ساده3

اي       را ندارد، آثار بابا افضل بمه گونمه        گيري از آنها  فلسفه، كه بدون طي مقدمات كسي توان بهره

دهمد؛ او آثمارش را    را به خواننده مي      كافي به زبان فارسي امكان استفاده از آنها  هاست كه احاط

 (.259ص«)بهره نمانند نوكاران از آن بي»چنان نوشته است كه حتي 
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       پي نوشت
مصمنفات   همقدمم  نموي در تاريخ وفات بابا افضل آراء و اقوال بسياري هست. استاد مجتبي مي ه. دربار1

ششم گذراند و در  هعمر خود را در سد هكند كه بابا افضل عمد بيان مي الدين محمدمرقي كاشاني افضل

  ، بابا افضل را متوفا بمه اسالمي هقلب فلسفهفتم بدرود حيات گفت. ويليام چيتيك در كتاب  هاوايل سد

 تذكر تقليد از اوحدي كاشاني در به  شناسي، سبكالشعراي بهار در  داند. استاد ملك هم.ق مي 610سال 

 هتماريخ فلسمف  داند. سيد حسين نصمر در كتماب    هم.ق مي 707سال  وفات بابا افضل را األفكار  

، بابما افضمل را   شصمت مقالمه  و نيز عباس زرياب خمويي در  « اي بر سنت عرفاني مقدمه» ه، مقالاسالمي

، ادبيات ايران در زمان سملجوقيان و مغموالن   هن ريپكا نويسنددانند. پروفسور يا نصير مي معاصر خواجه 

و فموت:   597نصمير )ت:   معاصران سعدي آورده است، اما نظر به اينكه خواجمه   هبابا افضل را در زمر

گويد در كودكي نزد يكي از       آن را نگاشته مي 654خود، كه پيش از سال  سير و سلوك ه( در رسال672

تمر   خوانده است، قول استاد مينوي و ويليام چيتيك به واقعيت نزديمك  رياضيات مي شاگردان بابا افضل

 نمايد. مي

اسالمي، زيرنظر دكتر سيد حسين نصمر و دكتمر اليمور     هتاريخ فلسف. جاي شگفتي است كه در كتاب 2

القضمات هممداني اختصماص داده شمده، از بابما       ليمن، در حالي كه فصل مشبع و بسيار مفصلي به عين

 ميان نيامده است. اشاره، سخني به  افضل جز نامي آن هم به 

 (.1966، دار صادر و دار بيروت )بيروت، 258، ص 11اثير، ج.  ، ابنتاريخ الكاملنقل از  . به 3

، دارالفكمر  329، ص. 19و ج  143، ص 23ذهبمي، ج  المدين   شممس  ،النمبالء  سير اعمالم  نقل از  . به4

 هفتم. هخطي دانشگاه األزهر، برگ ه، نسخصالح نفتاوي ابنقل از  بيروت؛ به 

 .45-50(، صص1969، چاپ دوم )قاهره تلبيس ابليسنقل از   . به5

عبدالكريم شهرستاني،   الملل و النحلكتاب  ه، ترجمالملل توضيح . براي اطالع بيشتر در اين باره نك: 6

چماپ سموم، انتشمارات شمركت      تصحيح جاللي نمائيني،  تحرير نو توسط مصطفي خالقداد هاشمي، به 

، نك: همين المصارسينا در كتاب  ؛ براي نقد شهرستاني بر آراء ابن308-372افست، ج. دوم، صص 

 .45-52مصحح، صص  هاثر، جلد نخست، مقدم
7. The heart of Islamic philosophy: the quest for self-knowledge in the teachings of 

Afdal al-Din Kashani, William C. Chittick, Oxford University Press, New York, 

2001, p. 1 
كه معتقد است رسيدن به سعادت امري فردي است كه تنها تحت تدبير عقل  تدبير المتوحد. صاحب 8

 داند. مي« غرباء»افتد. او حكماء را در اين دنيا  اتفاق مي

طفيمل در ايمن رسماله     همين نمام. ابمن   سينا به  از ابن اي تقليد از رساله بهبن يقظان  حيّ ه. صاحب رسال9
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نموعي نزديكمي و سمازگاري     اسمالم    سينا و تفسير غزالي از ديمن  كوشد تا ميان نظريات فارابي و ابن مي

 (.80: 1387)نصر و ليمن،  ايجاد كند

 «.شرح»است تا « قدح»خواجه نصير بيشتر  هگفت كه به شرح اشارات. متكلم اشعري صاحب 10

 يونان. هدر رد و نفي فلسف اليونانية الفضائح  و كشف  االيما النصايح  رشف. صاحب كتاب 11

گمرايش غيمر    هالمعارفي فلسفي و نخسمتين نمونم    كه دايرالمعتبر . يهودي نومسلمان صاحب كتاب 12

 اسالمي است و شيخ اشراق به آن استناد كرده است. هارسطويي در فلسف

فلسمفه، در   هكه با وجود گنجاندن فصل مستقلي در اين كتماب دربمار  والنحل  الملل. صاحب كتاب 13

 سينا حمله كرده است. ابن هفلسفبه  المصاركتاب ديگر خود با عنوان 

 در تاريخ علم و فلسفه. تتمه صوان . صاحب كتاب 14

 ششم بود. همشايي در سد ه. شاگرد بهمنيار كه از مبلغان و شارحان فلسف15

 در نفي كلي فلسفه و تصوف.تلبيس ابليس . صاحب كتاب 16

را غربيان نخستين بار براي توصيف انديشمندان مسلمان  moderniو  modernus  هاي . اصوالً واژه17

 به كار بردند.

المدين محممدمرقي    مصنفات افضمل ها از همين منبع ) قول . نظر به اينكه از اين پس تقريباً تمامي نقل18
(( است، 1366يحيي مهدوي، انتشارات خوارزمي، چاپ دوم )تهران  و   حيح مجتبي مينوي، تصكاشاني

 هكنميم و فقمط شممار    براي سهولت ارجاع و رعايت اختصار، از ذكر منبع در متن مقالمه خمودداري ممي   

 آوريم. قول را مي نقل  هصفح

اند همگيِ آنها، او  افضل نوشتهبابا   ههايي كه محققان معاصر دربار حال . جالب است كه در تمام شرح19

ناممد؛ مجتبمي    مي« الدين خواجه حكيم افضل»اند. سعيد نفيسي او را  دانسته« حكيم»را پيش از هر چيز، 

عالقمنمد بمه تصموف و عرفمان دانسمته اسمت؛ محميط        « فالسفه و حكماي الهيِ»مينوي او را در شمار 

هماي   رسماله »نامد و آثار منثور  او را ذيل عنموان   يم« حكيمالدين... خواجه افضل»بابا افضل را  طباطبائي

دانمد؛   ممي « سمينا  در حكمت هماننمد ابمن  »پژوه او را  آورد؛ محمدتقي دانش مي« مفصل و مجمل فلسفي

« دوم قرن ششم و آغاز قرن هفتم هحكيم بزرگ اسالم و ايران در نيم»عباس زرياب خوئي بابا افضل را 

بابما    هداند؛ سيد حسين نصر فلسمف  مي« يك فيلسوف راستين ايراني»ل را نامد؛ ويليام چيتيك بابا افض مي

 ه، برگزيدنامه افضلكند. براي اطالعات تفصيلي در اين باره، نك:  افضل را همان خودشناسي معرفي مي

پور آراني، نشمر نهفمت، چماپ     الدين كاشاني، دكتر حسين قربان حكيم افضل  هآثار محققان معاصر دربار

 1389  هان، آباناول، اصف
آن آثار منثور فارسي اوست، بمر   هصفح 772صفحه از  720باباافضل،  مصنفات.گفتني است كه در 20

و « دانمش » هبمار واژ  500اي كه در پايان اين اثر تهيه شده اسمت، تقريبماً بميش از     محققانه هاساس نماي
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اسمت و نظمر بمه     كار رفته   ساخته، به      ا هوناگون بديعي كه بابا افضل با آنهاي آن و تركيبات گ خانواده هم

هماي آن،   خمانواده  و همم « دانمش »اسمت،    هما تكمرار شمده    بار ايمن واژه  اينكه گاه در يك صفحه چندين

دين الم  رود. اين نشان از جايگاه اين واژه در قلم افضل شمار مي  هاي او به ها در نوشته پرتكرارترين واژه

فهرسمت  »،  الدين محمدمرقي كاشماني  مصنفات افضلر در اين باره، نك: تكاشاني دارد. براي اطالع بيش

 .  845 -789، صص «لغات و اصطالحات

معروف بودند از  «علوم اوائل».اين مخالفت با فلسفه تا بدان حد بود كه ساير علوم يوناني نيز كه به 21

يعنمي  « رديئمه علموم  »را       كه آنهما  تير انتقاد و دشمني بعضي انديشمندان مسلمان در امان نبودند تا جايي 

هيچ روي،  اگر بگوييم علم و حساب و منطق كه به»نويسد:  ؛ غزالي در اين باره ميناميدند علوم پست مي

ملحد هستند موجب نفرت طبماع اهمل ديمن از     هاند از علوم فالسف نه نفياً و نه اثباتاً، متعرض دين نشده

 . 349اسالمي، ص  هتاريخ فلسفنقل از  ؛ به117ص ، معيارالعلم  ؛«شود مي      آنها 

از       . در ميان رباعيات بابا افضل نيز ابيات بسياري در تأييمد ايمن مطلمب وجمود دارد كمه ذكمر آنهما        22

 حوصله اين نوشته بيرون است.

 مقاله است. هها از نويسند قول نقل هدر هم پرانتز. مطالب درون 23

 زندگي، تا پيش از دوران جديد، نك:   هشيو همنزل  تلقي فلسفه به  ه. دربار24 

Spinoza's Philosophy: An Outline, by Errol Harris, Humanities Press (1994). Pp 1 

& 7 

 نامه انجام . ره 25

بنمدي وجمود بمه نفسماني و غيرنفسماني )يما        . البته بايد توجه داشت كه بابا افضل در همين تقسميم 26

و معمدن پوشميدگي جهمان     حيِّمز »گويمد:   مان پيدايي و پوشيدگي اشماره دارد و ممي  جسماني( نيز به ه

 «.. و حيِّز و معدن پيدايي جهان نفسانيجسماني است..

هم نمه از جانمب بابما افضمل بلكمه در سمؤالي از او             ، آن«مكاتيب و اسئله». نام اين كتاب در بخش 27

 يي اصالً نامي از اين اثر غزالي در ميان نبوده است. دهد كه گو آيد، و بابا افضل چنان پاسخ مي مي

هم در نفي و انكار       را آن« علوم حكمي فلسفي»هاي خود تعبير   بار در نوشته . البته بابا افضل فقط يك28

 آوريم.  قول را مي مقاله اين نقل  هآورد، كه در ادام فالسفه مي

 .726؛ 695؛ 682؛ 40-239؛ 38؛ 19. نيز نك: صص: 29

توجهي اهل  رسد اين روش گرچه مقصود او را برآورده ساخت اما از جهتي نيز سبب بي . به نظر مي30

راستي  قدر شد و در نتيجه، بابا افضل، كه به فلسفه )يعني مخاطبان خاص نه عام فلسفه( به اين آثار گران

ماندن داليل ديگري نيز دارد كه  فيلسوفي بزرگ و اصيل است، از نظرها دور مانده است. البته اين مغفول

گيمري ايمن فيلسموف از زبمان فارسمي بمه جماي زبمان عربمي،           توان به بهره مي      ترين آنها  عمده هاز جمل

بزرگ و استناد نكردن به آراء و اقوال آنان اشاره كرد. در ادامه به  هتوجهي عالمانه و عامدانه به فالسف بي
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 پردازيم.  اين مطلب مي

در ايمن عبمارت   « وجمود » هشود كه بدانيم منظور بابا افضل از واژ دار وقتي درست معنا ميهشاين . 31

 (.211ص ، 1366 ،كاشاني «)بلفظ وجود وجود بيرون از نفس خواستيم»چيست؛ 

ص ،1366كاشماني،  نامد) ممي « روندگان ]سالكان[ نظمري ». بابا افضل در جايي ديگر نيز فالسفه را 32

290.)  
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 شركت انتشارات علمي و فرهنگي.  :تهران

 انتشارات سمت.  :، تهرانتاريخ فلسفه در قرون وسطي(، 1382) ايلخاني، محمد -

مصمطفي خالقمداد هاشممي بما عنموان       ه، ترجم لملل و النحلا كتاب(، 1361شهرستاني، عبدالكريم ) -
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 نشر نهفت. :كاشاني، اصفهان
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يحيي  ، تصحيح مجتبي مينوي و كاشاني       محمد مرقي      الدين مصنفات افضل (،1366) ،___________

 انتشارات خوارزمي.  :مهدوي، تهران

، 299-283هرمان لنمدولت، صمص    هنام ، جشنعقل و الهام در اسالم(، 1378الوسن، تد)زيرنظر( ) -
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 .دارالفكر: بيروت، النبالء سيراعالم )بي تا(، الدين شمسذهبي،  -
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 پذيري  امکان نقض

 ي اعم و اخص مطلقها نقیضقاعده 
 *دكتر مهناز اميرخاني

 استاديار دانشگاه الزهرا)س(

 (25/01/90، تاريخ پذيرش: 10/10/89تاريخ دريافت: )

 

 : چکیده

داند كه اگر ميان دو مفهوم كلمي، نسمبت عمموم و خصموص      هر فرد آشنا به منطق مي
ا نيز برقرار است. امما  هاي آنه ميان نقيض - ولي با انقالب -مطلق برقرار باشد، همان نسبت 

 -600دان بمزرگ دبيمران كماتبي قزوينمي)     باوجود داليل مستدل در اثبات اين قاعده، منطق
اي در اين زمينه طرح كرده و با ذكمر مثمال نقضمي از منطمق موجهمات )در       ق( شبهه 675

طمرح    خصوص امكان عام و خاص(، كليت قاعده را مورد ترديد قرار داده است. دو ناممه 
توسط كاتبي و دو پاسخ خواجه نصيرالدين طوسي، همگي به نحو مختصر و با بياني شبهه 

 پردازد. اند. تحقيق حاضر به تبيين، تنقيح و بازسازي اين مسأله مي موجز ارائه شده

 

عمام،    ، امكمان خصوص مطلمق، نقميض عمام و خماص مطلمق     عموم و  :هاي کلیدي واژه

 خاص. امكان
 

 

 

 

 

 

*Email: amirkhani@alzahra.ac.ir 

 109-126صفحات 
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 مقدمه

خموريم.   در البالي منطق مفهومي ارسطوييان، گاه به مباحثي در حوزه منطق مصداقي برممي 

معني است كمه بمه حصمر     هاي چهارگانه است. اين بدان  يكي از اين موارد، نسب اربع يا نسبت

و  توان يكي از چهمار نسمبت تسماوي، تبماين، عمموم      عقلي ميان هر دو مفهوم كلي دلخواه، مي

اعتنايي به اين مباحث تا حدي است  خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه را يافت. كم 

ارسطو، فارابي، ابن سمينا، خواجمه نصميرالدين طوسمي و عالممه      چون  بزرگي همدانان  كه منطق

 االقتبماس و  ارگانون، منطقيات، شفا، اشارات وتنبيهات، اساسحلي درآثار مهم منطقي خود مثل 

 اند.  اي به نسب اربع نداشته هيچ اشاره جوهرالنضيد

جا كمه در   در مبحث ياد شده، هر مفهوم كلي به مثابه يك مجموعه لحاظ شده است. از آن 

ها لزوماً داراي فرد يا افمرادي   فرض منطق ارسطويي مفهوم تهي وجود ندارد، اين مجموعه پيش

هما   اين مبحث به نظريه مجموعمه پذيري  (. با اندكي تأمل، تحويل121، 1384باشند )نبوي،  مي

رياضمي  « مجموعمه »قابل تطبيمق بما   « مفهوم كلي»توان تأييد نمود. يعني  در رياضيات را نيز مي

شمود. بمه ايمن     آن مجموعه محسوب مي« عضو»است و همچنين هر فرد يا مصداقِ اين مفهوم، 

ب اربع بهره بمرد. بمر   ث نسنيز در بح ...فاهيم زيرمجموعه، اشتراك، متمم وتوان از م ترتيب مي

ترين زبان براي تبيين صوري نسمب اربمع    چه گفته شد منطق محموالت جديد مناسباساس آن

آيد. اين امر به سبب تفكيك بخش اسمي يا همان افراد موضوع و بخش محممولي   حساب مي به

باحثي تر چنين م باشد. براي تبيين دقيق وهمچنين استفاده از سورها در زبان منطق محموالت مي

 كارگرفمت. بيمان روابمط و    هاي نسب )منطق محمموالت دو موضمعي( را نيمز بمه     توان منطق مي

پذير  ها چندان توجيه چنين منطق گزاره هاي ميان دو يا چند شيء در منطق ارسطويي وهم نسبت

هاي آن را نداشمته باشمد )موحمد،     نيست و چه بسا منطق ارسطويي ياراي تبيين برخي از بخش

1376 ،73). 

هماي دو مفهموم كلمي اسمت. انگيمزه       يكي از مباحث فرعي نسب اربع، بررسي رابطه نقيض

گمردد. در اسمتدالل مباشمر     دانان در ورود به اين مسأله به اثبات برخي قواعد منطقي برمي منطق

ها و يا تبيين برخي روابمط در مربمع متقابمل و     براي اثبات عكس نقيض موافق و مخالف، نقض

، سوم و چهارم براساس هاي دوم راي اثبات ضروب معتبر شكلهاي اقتراني ب سقيا همچنين در

هماي دو مفهموم كلمي را بمه كمار گرفمت        توان روابط ميان نقميض  ضروب معتبر شكل اول، مي

 (.261-193، 1388وهمچنين رك مظفر،  270-240و 212-177، 1375سينا،  )ابن
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هوم كلي، نسبت عمموم و خصموص مطلمق    داند كه اگر ميان دو مف هر فرد آشنا به منطق مي

هاي آنها نيز برقرار است. اين بدان معني  ميان نقيض - ولي با انقالب -برقرار باشد، همان نسبت 

و « شماعر »اعمم از  « انسمان »شمود. ممثالً    است كه نقيض اعم، اخص و نقيض اخمص، اعمم ممي   

 است.« غيرشاعر»اخص از « غيرانسان»

علمي كماتبي قزوينمي      بمن   عمر  بن  الدين علي دان بزرگ نجم اما در قرن هفتم هجري، منطق

كرد. وي بما ذكمر مثمال نقمض،      اي در اين زمينه طرح  ق( شبهه 675 -600معروف به دبيران )

رساله معمروف   هكليت قاعده را مورد ترديد قرار داد. جالب اينجاست كه كاتبي قزويني نويسند

دانان، قاعده فوق را پذيرفته و براي تأييد  گر منطقدر متن كتاب خود به شيوه دي شمسيهمنطقي 

اي بمه   وي سؤال خود را ناممه  (180-178، 1384ه كرده است )رازي، آن دليل منطقي نيز ارائ

دو، در دو ناممه   ق( عرضه كرد. مكاتبمات ايمن   672-597استادش خواجه نصيرالدين طوسي )

-283، 1370ته است )كماتبي، طرح شبهه توسط كاتبي و دو پاسخ توسط خواجه صورت گرف

توان ردپاي اين بحث را در كتب منطقي دنبال نممود )رازي،   (. پس از آن نيز به ندرت مي284

پيچيدگي مكاتبات ياد شده، مستلزم  (. اختصار و321-320، 1369و شيرازي،  56-55تا،  بي

هد كرد؛ يكمي  دو مرحله بيان خوا تبيين محل مناقشه است. نوشته حاضر، بحث را در ايضاح و

 اثبات قاعده وديگري بررسي و تحليل شبهه وارد برآن.

 

 اثبات قاعده نقیض اعم و اخص مطلق

در برخي آثار منطقي چگونگي نسبت ميان دو نقيض اعم و اخمص مطلمق از طريمق مثمال،     

ممذكور را   هدانان متقدم قاعد دياگرام و يا استدالل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. منطق

 ، 69، 1363تفتمازاني،   ،33، 1405اند)يزدي،  ذكر شقوق و حاالت مختلف آن، مدلل نمودهبا 

 ها است. اي از اين نوع استدالل (. نمونه زير، تقرير ساده10-9، 1378شيرازي،  صدرالدين

اخمص از  « نقميض اعمم  »هاي اعم و اخص مطلق، اخص و اعم مطلق باشد يعني  اگر نقيض

 عا شامل دو گزاره خواهد بود:باشد، اين اد« نقيض اخص»

 الف م در هر موردي كه نقيض اعم صادق باشد، نقيض اخص نيز صادق است.

بمر آن صمدق    -و نه نقميض اعمم   -شود كه نقيض اخص  م دست كم موردي يافت ميب

 كند. مي

 « »نقمض   و عالممت  « »منظور صوري كردن مطالب ياد شده از عالمت زيرمجموعه  به
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 و  دلخمواه  براي بيان روابمط ميمان دو مفهموم كلمي يما دو مجموعمه       « »و عالمت تعلق 

بمراي   «»به ترتيب براي سمورهاي كلمي و جزئمي و   « »عالئمهمچنين  كنيم. استفاده مي

  رود. براي عطف به كار مي «»جمالت شرطي متصل و 

 مقدمه مفروض
 

 مطلوب
 

 مدعاي الف
 

 مدعاي ب
 

 

گيرد. با عدم پمذيرش ايمن ممدعا،     اثبات مدعاي الف، اكثراً به نحو برهان خلف صورت مي

شوند. از آن جما كمه    سه حالت متصور است كه هر سه به محذورات يا محاالت عقلي منجر مي

 گردد. ان دهنده فرض غلط است؛ مدعاي الف اثبات مينتيجه غلط، نش

كنميم كمه    اگر مدعاي الف صادق نباشد، پس طرف مقابل آن صادق است، يعني فرض ممي 

 اين عبارت صادق است:

 
كند. بمدين   اين بدان معني است كه در برخي موارد، نقيض اعم بر نقيض اخص صدق نمي

 اهيم داشت:ترتيب با تأثير ادات نقض در عبارت صوري خو

  

 
 آيد: در اين صورت دو احتمال پيش مي

صادق نباشد: با « اخص عين»و هم بر « اخص نقيض»، هم بر «نقيض اعم» احتمال اول:

 پذيري خواهيم داشت: استفاده از قواعد جابجايي و پخش

 

 
آيد  زم ميدر صورتي كه عين اخص و نقيض آن در موردي صادق نباشند، ارتفاع نقيضين ال

 محال است. پس فرض  اين احتمال. 

كند، روشن است كمه براسماس تعريمف،     صدق « نقيض اعم»بر « عين اخص» احتمال دوم:

 توانيم گزاره صوري زير را به دست آوريم: مي
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 بنابر احتمال دوم، دو صورت قابل فرض است.

بمه نحمو    نيز صادق باشمد. و « عين اعم»بر « نقيض اعم»بر   عالوه« عين اخص» :فرض اول

 صوري يعني:

 
 

 پذيري خواهيم داشت: شركتو با استفاده از قواعد جابجايي و 

  

 
 آيد. روشن است كه با اين فرض، اجتماع نقيضين الزم مي

 در احتمال دوم صادق نباشد. يعني:« عين اعم» :فرض دوم

 

 
 

 ويا

 
 

و خصوص مطلق  اصلي مسأله در تعارض است؛ زيرا از رابطه عموم هاين فرض با مقدم

 گيريم كه: نتيجه مي و  ميان 

  

 
 

  نباشد، يعني:  يافت كه در     ازتوان عضوي يا مصداقي  در اين صورت نمي

 

 
 

يما   "ارتفاع نقيضمين "بدين ترتيب براساس استدالل قدما، نقض مدعاي الف به سه محذورِ 

شود و به بيمان ديگمر از طريمق برهمان      منتهي مي "اجتماع نقيضين"يا  "قدمه مفروضخالف م"

 (.75-74، 1364شود )شهابي،  خلف، مدعاي الف اثبات مي

با اندكي تأمل و بدون ذكر شقوق و احتماالت و  هاي جديد، كارگيري شيوه البته امروزه با به
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 نحو صوري اثبات نمود:سادگي مدعاي الف را به  توان به  فروض ياد شده، مي

 

1  مقدمه مفروض  

   مدعاي الف م مطلوب

2  فرض م نقيض نتيجه  

3  (1) مجموعه تعريف زير  

4  (3) عكس نقيض  

5  (4) قاعده عدم ارتفاع نقيضين  

 6  
 ( م كاذب2)(و5عطف )

 اجتماع نقيضين م محال

7   ( م مطلوب6) (2برهان خلف )  

 

اند. طبق نظمر آنهما بما     دانان متقدم، مدعاي ب را نيز به طريق برهان خلف اثبات كرده منطق

كنمد،   صمدق ممي  « نقميض اخمص  »آيد كه در تمام مواردي كه  عدم پذيرش مدعاي ب، الزم مي

  باشد. به نحو صوري بدين معني كه:نيز صادق « نقيض اعم»

 

 
 و با تأثير ادات نقض خواهيم داشت:

 

 
  الخلو به متصله خواهيم داشت:براساس قاعده استلزام يا تحويل منفصله 

 
كند،  از طرف ديگر طبق مدعاي الف اثبات شد كه در تمام مواردي كه نقيض اعم صدق مي

گفت كه ميان دو نقيض يماد شمده، رابطمه تسماوي     توان  نقيض اخص نيز صادق است. پس مي

مطلق برقرار است. حال اگر ميان نقيض اعم و نقيض اخص كه خود، دو مفهموم كلمي دلخمواه    

« نقيض نقيض اعم»هاي اين دو يعني  هستند رابطه تساوي مطلق وجود داشته باشد، ميان نقيض



116 
 1390بهار و تابستان   39سال  نشريه فلسفه 

 

ز بايد رابطه تساوي مطلمق  ني« اخص مطلق»يا « نقيض نقيض اخص»و همچنين « اعم مطلق»يا 

وجود داشته باشد. چنين ادعايي با مقدمه اصلي مفروض ناسازگار است. به اين ترتيب براساس 

 (.75)همو، شود برهان خلف، مدعاي ب نيز اثبات مي

 كنيم: استدالل ياد شده را به نحو صوري و با تقريري متفاوت، مجدداً بازسازي مي 

 

1 مقدمه مفروض  

   مدعاي ب م مطلوب
2  فرض م نقيض نتيجه  

3  (1مجموعه ) تعريف زير  

4  (3) ارتفاع نقيضين  قاعده عدم  

 5   
 ( م كاذب2(و)4عطف )

  اجتماع نقيضين م محال

6  ( م مطلوب5) (2برهان خلف )  

 

 شود. هاي عام و خاص مطلق اثبات مي ا اثبات دو مدعاي الف و ب، نسبت ميان نقيضب
 

 طرح شبهه

هايي از اين دست در اثبات قاعده  در منطق ارسطويي از گذشته تا حال، كمابيش با استدالل

دان بزرگ، دبيمران   گونه كه ذكرشد در قرن هفتم هجري، منطق شويم. اما همان مذكور مواجه مي

اي در اين زمينه طرح كرد و با ذكر مثال نقضي از منطمق موجهمات، كليمت     قزويني شبههكاتبي 

قاعده را مورد ترديد قرار داد. دو نامه طرح شمبهه توسمط كماتبي و دو پاسمخ توسمط خواجمه،       

(. در اين مجال ابتدا به بيان تفصميلي  284-283، 1370اند )كاتبي،  مختصر و موجز ارائه شده

پردازيم و پمس از آن مجمدداً بما اسمتفاده از روش صموري و ترسميم        ه ميشبهه و پاسخ خواج

 كنيم. دياگرام، پاسخ خواجه را بازسازي مي

كند كه نقيض اعم مطلمق، ضمرورتاً اخمص از نقميض      اول ادعا مي هالدين كاتبي در نام نجم

و « ممكنمه عاممه  »يما  « ممكن به امكان عمام »اخص مطلق نيست. مثال نقض كاتبي به دو مفهوم 

( را براسماس  4( تما ) 1هماي )  گردد. وي گزاره برمي« ممكنه خاصه»يا « ممكن به امكان خاص»

 كند: دانان بيان مي القول ميان منطق تعاريف متفق
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 است.« ممكن به امكان عام»، «ممكن به امكان خاص»هر  -1

 يا واجب بالذات و يا ممتنع بالذات است.« ممكن به امكان خاص»هر غير  -2

 است.« ممكن به امكان عام»ر واجب بالذات، ه -3

 است.« ممكن به امكان عام»هر ممتنع بالذات،  -4

]1[( داريم؛4( و )3هاي ) از عطف گزاره
 

 است.« ممكن به امكان عام»هر واجب بالذات يا ممتنع بالذات،  -5

( 5( و )2هماي )  هاي اقتراني حملمي، از گمزاره   در قياس (AA-A)و براساس ضرب باربارا 

 خواهيم داشت:

 است.« ممكن به امكان عام»، «ممكن به امكان خاص»هر غير  -6

كاتبي مدعي است كه چنين نيست كه همواره نقيض عام، اخمص از نقميض خماص باشمد.     

 گيرد؛ يعني: پس به طريق خلف، نقيض ادعاي خود را مفروض مي

 همواره نقيض عام، اخص از نقيض خاص است. -7

ممكن به »، اخص از نقيض «ممكن به امكان عام»ست كه همواره نقيض و اين بدان معني ا 

است. بدين ترتيب كاتبي درصدد است با ذكر مثال نقضمي از مبحمث موجهمات،    « امكان خاص

قاعده مفروض در برهان خلف را مخدوش اعالم نمايمد. وي در اداممه، عكمس نقميض موافمق      

 آورد: ( را به دست 1گزاره )

 است.« ممكن به امكان خاص»، غير «امكان عام ممكن به»هر غير  -8

( 6( و )8هاي اقتراني حملي، از دو گمزاره )  در قياس (AA-A)سپس براساس ضرب باربارا 

 شود: نتيجه زير حاصل مي

 است.« ممكن به امكان عام»، «ممكن به امكان عام»هر غير  -9

تموان براسماس    اند. پمس ممي  د ( را كاذب و محال مي9قاعده امتناع اجتماع نقيضين، گزاره )

( را 7( را ابطال نمود. بدين ترتيب، كاتبي هميشگي و كلي بودن قاعده )7برهان خلف، فرض )

 داند. با ذكر مثال نقض، مردود مي

پمردازد و بما تشمكيل قيماس      وي به نحو ديگري نيز به تبيين تالي فاسد قاعده ياد شده ممي 

كند. كاتبي اين بار عكس نقميض   وكسيكال اشاره مياقتراني حملي ديگري به دومين گزاره پاراد

 آورد: ( را به دست مي6موافق سطر )

 است.« ممكن به امكان خاص»، «ممكن به امكان عام»هر غير  -10
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دهمد و   ( قياس اقتراني حملي ديگري تشكيل مي1( و )10و به نحو پيشين ميان سطرهاي )

 كند: نتيجه محال ديگري را استنتاج مي

 است.« ممكن به امكان عام»، «ممكن به امكان عام»ير هر غ -11

هاي عمام و خماص    بدين ترتيب كاتبي به دو طريق تالش نمود تا استثناپذيري قاعده نقيض

مطلق را نشان دهد. خواجه نصيرالدين طوسي ضمن نپذيرفتن ادعاي كاتبي، تعبير او از ممكنمه  

به دو قسمم تقسميم   « ممكنه عامه»كرد كه  يد ميعامه را مورد نقد و ارزيابي قرار داد. خواجه تأك

باشند. پس هرگاه اين اصطالح به نحمو   ( ميالخلو )و نه  شود و اين دو قسم،  مي

اممري خمارج از دو   شمود و سملب آن،    مطلق مورد استفاده قرار گيرد، هر دو قسم را شامل ممي 

 .(283، ان)همنقيض خواهد بود

رت برهان هر دو قيماس پارادوكسميكال كماتبي ممورد اشمكال قمرار       با چنين توضيحي، صو

بنمدي قيماس مربموط را     دانمد و صمورت   ( را غيمر معتبمر ممي   9گيمري )  گيرد. خواجه، نتيجه مي

 پذيرد: نمي

 است.« ممكن به امكان خاص»، غير «ممكن به امكان عام»( هر غير 8)

 است. «ممكن به امكان عام»، «ممكن به امكان خاص»( هر غير 6)

/ (9 هر غير )«است.« ممكن به امكان عام»، «ممكن به امكان عام 

« عمدم تكمرار حمد وسمط    »توضيح اين كه قياس ياد شده فاقد يكي از شروط عمومي يعني 

اسمت، دو  « ممكن به امكان خاص»نيست يا غير « ممكن به امكان خاص»باشد. از امري كه  مي

در صغري، اممري خمارج از همر دو    « ممكن به امكان خاص»د. مراد از غير شو معنا برداشت مي

 باشد؛ در حالي كه دركبري، امري داخل در يكي ازآن دو مورد نظر است. مي -با هم -نقيض 

( را از مقمدمات ممذكور   11قياس دوم كاتبي نيز مورد قبول خواجه نيست و اخمذ نتيجمه )  

 پذيرد: نمي

 است.« ممكن به امكان خاص»، «ن عامممكن به امكا»( هر غير 10)

 است.« ممكن به امكان عام»، «ممكن به امكان خاص»( هر 1)

/ (11 هر غير )«است.« ممكن به امكان عام»، «ممكن به امكان عام 

( 6عنوان عكس نقيض گمزاره )  ( را به10داند و گزاره ) وي صغراي اين قياس را كاذب مي

 ( عبارت است از:6كند عكس نقيض گزاره ) خواجه تصريح ميپذيرد.  نمي

 است.« ممكن به امكان خاص»، غير «ممكن به امكان عام»هر غير  -12
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با توجمه بمه   « ممكن به امكان عام»( يعني غير 12توضيح اين كه مقصود از موضوع گزاره )

ه آن ممكن خاصي باشد امري خارج از دو نقيض است و ن ( مي6اين كه نقيض محمول گزاره )

 .)همان(باشد ل در يكي از آن دو نقيض ميكه داخ

انجاممد.   وجه به ابطال قاعده عكس نقيض موافمق نممي   روشن است كه بيان خواجه به هيچ

، صمرفاً بمه روش صموري و    «دذا صمدق األصمل، صمدق العكمس    »بلكه با توجه به پيش فرض 

هما   حموزه معنمايي )سممانتيك( گمزاره    كند و براي تأييد سخن خمود، وارد   مكانيكي بسنده نمي

 شود. مي

الي ؤفرض وجودي در جمالت ايجابي، س كاتبي در نامه دوم با توجه به قاعده فرعيه و پيش

ممكمن  »و به بيان ديگر غيمر  « خارج از نقيض»عنوان  كند: آنچه شما به بدين مضمون مطرح مي

يست بر چيزي حمل شود، چه رسد اين امر ممكن ننيست!« چيزي»ايد، اصوالً  نمودهتعبير « عام

باشد، چگونمه  « ممكن به امكان خاص»به اين كه اخص از آن واقع شود. پس هرچيزي كه غير 

 تواند اعم از آن نيز باشد؟ مي

اسمت بمر   « ممكن به امكان خاص»دهد: آنچه غير خواجه در نامه دوم خود، چنين پاسخ مي

« ممكمن بمه امكمان عمام    »كه از آن به غير كند. اين همان است  چيزي كه اصالً نيست صدق مي

بر داخل در دو طرف نقيض يعني واجب بالذات و « ممكن به امكان خاص»شود. غير  تعبير مي

« ممكن بمه امكمان خماص   »كند. به اين ترتيب مراد از اعم بودن غير  ممتنع بالذات نيز صدق مي

 .(284، ان)همشود روشن مي

رسمي شمبهه كماتبي پرداختمه اسمت. وي در ابتمدا       بمه بر  حاشيه شرح مطالعسيد شريف در 

دهد كه اين شبهه، صرفاً منحصر در مثال مذكور نيست بلكه قابل تسمري بمه مموارد     توضيح مي

 (:55تا،  باشد)رازي، بي مشابه نيز مي

 قضيه مفروض م صادق است.« ممكن به امكان عام»هر انسان،  -13

 (13عكس نقيض موافق) است. ، غير انسان«ممكن به امكان عام»هر غير  -14

 حصرعقلي در مواد ثالث هر غيرانسان يا واجب است يا ممكن خاص است يا ممتنع. -15

 طبق تعريف امكان عام است.  « ممكن به امكان عام»خاص يا ممتنع،   هر واجب يا ممكن -16

 (16(و)15قياس اقتراني ) است.« ممكن به امكان عام»هر غيرانسان،  -17

 (17(و)14قياس اقتراني ) است.« ممكن به امكان عام»، «ممكن به امكان عام»ر غيره -18

 اجتماع نقيضين م محال
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« غيرانسمان »اسمت، زيمرا   « ممكمن عمام  »اخص از « غيرانسان»كند كه  سيد شريف اظهار مي

« غيرانسمان »شود كه ديگمر   نيز مي« انسان»شامل « ممكن عام»منحصر در مواد ثالث است؛ ولي 

و « انسمان »مل آن نيست. پاسخ شبهه اين است كه ممكن عمام شمامل همر دو نقميض يعنمي      شا

اممري خمارج از همر دو نقميض     « ممكن به امكان عام»باشد. در اين صورت غير  مي« غيرانسان»

ممكن به امكان »در مثال كاتبي، محمول براي غير « ممكن به امكان خاص»خواهد بود. اگر غير 

است كه محممول بمر اممري خمارج از آن دو نقميض خواهمد بمود.         ن معنيبدي ،قرار گيرد« عام

 تواند باشد. ترديدي نيست كه هر امر منحصر در واجب و ممتنع، خارج از آن دو نمي

( يعنمي صمغراي قيماس كماتبي،     8) به اين ترتيب طبق بيان سيد شريف، محمول در گمزاره 

( 6ائض. اما موضوع در گزاره )سلب ممكن خاص است از جهت صدق آن بر امور خارج از نق

در  يعني كبراي قياس كاتبي با اين كه مشابهت ظاهري با محمول صغري دارد، به اممري داخمل  

 .)همان(شود يكي از دو نقيض مربوط مي

اي ماننمد   اي ديگر، شبهه كاتبي را پاسخ گفته است. ازنظمر او گمزاره   گونه نيز به مطالعشارح 

يما موجبمه    ،اسمت « ممكمن بمه امكمان عمام    »، «به امكان خاص ممكن»( يعني هر غير 6گزاره )

. در صمورت اول موضموع چيمزي نيسمت يما      يا موجبه  است و 

هايي را اذعان نممود.   توان صدق چنين گزاره تهي است و با استناد به قاعده فرعيه نمي اصطالحاً

توانمد   تواند ارزش صدق داشته باشد اما نمي ( به لحاظ معناشناختي مي2درصورت دوم گزاره )

   به عنوان مقدمه يك استدالل منطقي لحاظ شود. علت اين است كه قضميه الزم، 

كمه   (. توضميح ايمن  55تا،  توان درآن يافت)رازي، بي مشتركي را نمي حد وسط يا حد شود و مي

دانميم كمه همر غيمر      است زيرا مي« ممكن به امكان عام»، اخص از «ممكن به امكان خاص»غير 

 است. اگر اين گزاره را موجبه « ممكن به امكان عام»، «ممكن به امكان خاص»

« ممكمن بمه امكمان خماص    »، «ممكن بمه امكمان خماص   »لحاظ كنيم، نقيض موضوع يعني غير 

اسمت از  آيمد. پمس نقميض آن عبمارت      صورت ارتفاع نقيضمين الزم ممي   شود زيرا در اين  نمي

ممكن خماص نيسمت. ايمن نقميض، اعمم از       يعني آن چيزي كه غير« الخاص ماليس بال ممكن »

( 10ترتيب گمزاره )  وهمچنين اعم از ممكن خاص خواهد شد. به اين« ممكن به امكان عام» غير

همواره صمادق نخواهمد    ،"است« ممكن به امكان خاص»، «ممكن به امكان عام»هر غير "يعني 

ممكمن بمه   »، چنين نيست كه غيمر  «ممكن به امكان عام»جاي آن بايد گفت: هر غير  بود بلكه به

 (. 55محمدرضا،  باشد )همان، « امكان خاص
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شود، مؤلف بما   تري از بحث مالحظه مي نيز تلخيص وتقرير ساده تعليقه بر شرح منظومهدر 

اگر اين گمزاره بمه نحمو     كند كه پردازد. وي استدالل مي ( به حل شبهه مي6تشكيك در گزاره )

ممكن به امكان »، غير «ممكن به امكان خاص»كلي صادق باشد پس نقيض آن يعني بعضي غير 

آمده صمادق اسمت زيمرا عكمس گمزاره       دست هبايد كاذب باشد. درحالي كه گزاره ب ،است« عام

باشمد. مشمابه    ممي  ،اسمت « ممكن بمه امكمان خماص   »، غير «ممكن به امكان عام»صادق هر غير 

يا واجب بالذات و يما  « ممكن به امكان خاص»( يعني هر غير 2توانيم درگزاره )  استدالل را مي

دانيم هر واجب و ممتنعي ممكن به امكان عمام   جا كه مي نيز بيان كنيم. ازآن ،ممتنع بالذات است

« ممكمن بمه امكمان عمام    »، غير «ممكن به امكان خاص»توان گفت كه بعضي غير  است، پس مي

 (.163، 1376يعني واجب يا ممتنع نيست )آشتياني، است؛ 

 

 تبیین و بازسازي پاسخ به شبهه 

تمري در پاسمخ بمه پمارادوكس      منظور تسهيل در مقام آموزش و ارائه تبيين سماده  نگارنده به

 پردازد. در قضاياي ايجابي و سلبي به بررسي مسأله مي« امكان عام»كاتبي، با تفكيك 

ممكمن  »و از گونمه  « سلب ضرورت عدم»مكان عام در قضاياي ايجابي را دانان مقصود از ا منطق

، دو مصمداق يما دو احتممال را بمراي     «الف موجود است به امكان عمام »دانند. از قضيه  مي« ان يكون

توان به دست آورد: يكي ضروري الوجود )واجب( و ديگر آن كه وجودش ماننمد عمدمش    الف، مي

و « سلب ضرورت وجود»د از امكان عام در قضاياي سلبي نيز ضروري نباشد )ممكن خاص(. مقصو

نيمز دو  « الف موجود نيست بمه امكمان عمام   »دانسته شده است. از قضيه « ممكن أن اليكون»از گونه 

توان به دست آورد: يكي ضروري العدم )ممتنمع( و ديگمري آن    مصداق يا دو احتمال براي الف، مي

 (.352-349، 1375)ممكن خاص( )ملكشاهي، كه عدمش مانند وجودش ضروري نباشد 

 شود: دياگرام پيشنهادي براي دو حالت ذكر شده بدين صورت ترسيم مي

 قضاياي سالبه       قضاياي موجبه              

                
 دياگرام ب                     م الفدياگرا                   
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كنيم كمه در   در هر دو دياگرام، حصر عالم به مواد ثالث لحاظ شده است. ضمناً مشاهده مي

نيز هسمت. ايمن كمه همر غيمر      « ممكن به امكان عام»، «ممكن به امكان خاص»هر دو مورد، هر 

، «ممكمن بمه امكمان عمام    »است يا هر غيمر  « ممكن به امكان خاص»، غير «ممكن به امكان عام»

 در هر دو دياگرام قابل نمايش است. ،نيست« ممكن به امكان خاص»

ممكمن بمه   »پردازيم. در دياگرام الف، غيمر   مي« ممكن به امكان خاص»حال به بررسي غير 

)ممتنمع(  « ممكن به امكان عمام »)واجب( است و يا غير « ممكن به امكان عام»يا « امكان خاص

)واجمب( و  « ممكن به امكان عام»يا « ممكن به امكان خاص»فت: هر غير توان گ است. پس مي

 )ممتنع( است.« ممكن به امكان عام»يا غير 

يما  « ممكمن بمه امكمان خماص    »به همين ترتيب در دياگرام ب نيز خواهيم داشت: هر غيمر  

تموان   )واجمب( اسمت.پس ممي   « ممكن به امكمان عمام  »)ممتنع( و يا غير « ممكن به امكان عام»

 ( را با لحاظ قضاياي موجبه و سالبه بدين صورت بازسازي كرد:6مجدداً گزاره )

ممكن به امكمان  »و يا غير « ممكن به امكان عام»يا « ممكن به امكان خاص»هر غير  -19

 است.« عام

چنمين نتيجمه   ( در جايگاه صغري 8( در جايگاه كبري و گزاره )19و با قرار دادن گزاره )

 گيريم كه:مي

ممكمن بمه امكمان    »و يا غيمر  « ممكن به امكان عام»يا « ممكن به امكان عام»هر غير  -20

 است.« عام

 اي هميشه صادق است. ( به لحاظ معناشناختي گزاره20بديهي است كه گزاره )

توان مجدداً مقصود خواجه را در پاسخ به كاتبي تبيين نمود. وي قياس اقترانمي   در اينجا مي

( را غير معتبر دانسته و علت را در عدم تكرار حمد وسمط ذكمر    6( و )8هاي ) متشكل از گزاره

در صغري، امري خارج از همر  « ممكن به امكان خاص»كرده است. از نظر خواجه، مراد از غير 

« ممكن به امكان خاص»، غير «ممكن به امكان عام»(، هر غير 8باشد. طبق گزاره ) دو نقيض مي

ممتنع غير از امكان خاص است. بمديهي اسمت كمه ممتنمع در     است. يعني در دياگرام الف، هر 

(، هر غير 6باشد. از طرف ديگر طبق گزاره ) اينجا امري خارج از امكان عام و امكان خاص مي

، ممكن به امكان عام است. اين گزاره براساس توجيهي كه ذكر شد بمه  «ممكن به امكان خاص»

ممكمن  »كنيم كه بعضي غير  رام الف مشاهده ميبلكه مثالً براساس دياگ، نحو كلي صادق نيست

در « ممكن به امكمان خماص  »است. پس مقصود از غير « ممكن به امكان عام»، «به امكان خاص
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 شود. نيز اطالق مي« ممكن به امكان عام»كبري، به امري داخل در غير 

د. در كنم  (، باطل اعالم ممي 10خواجه طوسي قياس دوم كاتبي را با ترديد در صدق قضيه )

در « ممكمن بمه امكمان عمام    »توان صحت كالم خواجه را نشان داد. همر غيمر    هر دو دياگرام مي

« ممكمن بمه امكمان خماص    »دياگرام الف، ممتنع و در دياگرام ب، واجب است و همر دو، غيمر   

 باشد. امري خارج از هر دو مي« ممكن به امكان عام»يعني هر غير  ؛باشند مي
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 تیجهن

چه بيان شد دريافتيم كه خواجه بما تأممل در مفماهيم و اصمطالحات بكارگرفتمه شمده،       ازآن

مواردي  توانسته است به نحوي شايسته به دفع ورفع شبهه كاتبي نايل آيد. البته بديهي است در

كه استدالل منطقي معتبري براي اثبات يك قاعده ارائه شود، هرگونه مثال نقض صرفاً ترديمد و  

آورد. شايان ذكر است بما توجمه بمه     به دنبال مي _ و نه اصل قاعده _يكي را در خودِ مثال تشك

تموان اذعمان داشمت كمه اسمتفاده از ابزارهماي جديمد ماننمد          سراسر مقالمه، ممي   روند بحث در

ها موجب تسهيل در فهم، تفهيم وتفاهم مباحث مغلق منطقمي   دياگرام ها، نمادها و بندي صورت

هاي بيمان قمدما، دقمت بيشمتر و درجمه تحليمل        پيچيدگي ها و غلبه بر صعوبتشود و ضمن  مي

 دهد. دست مي باالتري را در تبيين مسايل به
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هاي اعم و اخص مطلق پذيري قاعده نقیض امکان نقض  

  

 :نوشتپي

 . مراحل صوري استدالل ذكر شده بدين شرح است:1
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 منابع فارسي
 نگاه.: انتشارات سلطاني، تهران الدين اديب جمه ميرشمستر ،منطق ارسطو(، 1378) وارسط -

 كتابفروشي خيام. :، تهرانرهبر خرد(، 1364شهابي، محمود )

انتشارات  :، تهراناهتمام و تصحيح سيد محمد مشكوبه ، التاج در(،  1369الدين ) شيرازي، قطب -

 حكمت.

وزارت فرهنگ و  :ي بروجردي، تهران، بازنگاري مصطفاالقتباس اساس(، 1380طوسي، نصيرالدين ) -

 ارشاد اسالمي.

 سروش. : انتشارات، تهران2، ج تنبيهات ترجمه وشرح اشارات و(، 1375) ملكشاهي، حسن -

  دانشگاه تهران.انتشارات  :، تهرانالمنطق تفتازاني ترجمه و تفسير تهذيب(،  1363)،_____

 .10.نامه مفيد، ش« جديدتمايزات مبنايي منطق قديم و(، 1376موحد، ضياء ) -

 دانشگاه تربيت مدرس. انتشارات  :، تهرانشناسي مباني منطق وروش(،  1384اهلل ) نبوي، لطف -

 

 منابع عربي
 نشرالبالغه.: ، قماالشارات و التنبيهات(، 1375بن عبداهلل ) سينا، حسين ابن   -

 القربي. ذوي :، قمالشفاءق(،  1428) ،_____________

دفتمر   :المنطمق(، قمم   )قسمم  السمبزواري   المنظوممه   تعليقه علي شرح(، 1376مهدي ) يرزاآشتياني، م   -

 تبليغات اسالمي.

 بيدار.: ، ماتن، نصيرالدين طوسي، قمالجوهر النضيد (، 1363) يوسف بن   الدين حسن حلي، جمال   -

 كتبي نجفي. :الدين ارموي، قم  ، ماتن، سراجالمطالع  شرحتا(،  الدين محمد )بي رازي، قطب   -

 ،كماتبي قزوينمي   ،ماتن   في شرح  القواعد تحرير(،  1384) ،____________

 بيدار. :قم

بنياد : اي، تهران اشراف سيد محمد خامنه ، به المنطق التنقيح في(،  1378محمد )  شيرازي، صدرالدين   -

 حكمت اسالمي صدرا.

 مباحث الفاظ ، مطارحات منطقيه در منطق و(1370) صيرالدين طوسيالدين و ن كاتبي قزويني، نجم   -

 دانشگاه تهران.: انتشارات هيكو ايزوتسو، تهران به كوشش مهدي محقق وتوشي ، )مجموعه مقاالت(
 اسماعيليان.انتشارات  :، قمالمنطق(، 1388مظفر، محمدرضا )   -

مؤسسمه نشمر    :قم، المنطق علي تهذيب(،1405الحسين ) الدين شهاب  بن  عبداهلل يزدي، مولي   -

 .اسالمي
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The Reversibility of the Contradictories in the Complete Inclusion Rule 
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Abstract 

In he present study,I explain how the great logician Qazwini, Dabiran 

al-Katibi (600-675 AD(questioned a well accepted “complete 

inclusion” rule with a counterexample in modal logic )concearning 

with, possibility and contingency).This rule demonstrates a vise versa 

relation between contradictories of two universal concepts when a 

“complete inclusion” relation exists between them.Two letters by 

Katibi and the responses by Khawaja Nasir al-Din al-Tusi, all are 

provided with a brief and concise expressions. This issue will 

explain,and reconstruct the problem. 

 

Keywords:complete inclusion, contradictories in the complete 

inclusion, possibility, contingency. 
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Afdal al-Dīn Kāshānī's Philosophy: 

An Innovative Project within the Islamic-Persian Philosophy 

Dr. Seyed Mustafā Shahrā'eenī 
*
 

Assistant professor, University of Tabriz  

 

Abstract  

Afdal al-Dīn Kāshānī )Bābā Afdal( lived and thought in times in 

which philosophy was in a precarious state due to Gazāllī's well-

known criticisms. The former thought that this situation is caused by 

addressing the Metaphysica Specialis as the proper object of 

philosophical investigations. He did not interest in many of the issues 

that other philosophers (especially Peripatetics) addressed, so that 

one can say he did not follow the pattern of the great authorities. For 

him, to live a virtuous life is a part and parcel of the traditional 

philosophy. In short, Bābā Afdal can be regarded as an innovator 

Islamic-Persian philosopher who changed the traditional philosophy 

formally as well as materially. Among the Iranian philosophers, Bābā 

Afdal is first that he wrote his works mainly in Persian. Moreover, 

among those who wrote in Persian, he is set apart by the remarkable 

beauty and clarity of his prose. When reading his writings, we 

realized that the author implicitly tries to exclude knowledge of God 

from the realm of philosophy and replace knowledge of self with it. 

For Bābā Afdal, the heart of the issue in philosophy is self-knowledge 

that voiced in the Delphic maxim "know thyself".  

 

Keywords:Baba Afdal, being)wūjūd(, self-knowledge, awareness, 

persian prose, philosophizing. 
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Derrida and Deconstructing Metaphor 

Dr. Hassan Fathzade  

Assistant Professor, University of Zanjan 

 

Abstract 

There have been two custom views on the relation of metaphor and 

philosophy.Some philosophers (esp.analytical philosophers)take 

metaphor dispensable,and tend to philosophical texts without 

metaphor,constituted on proper usage of words. Others take metaphor 

indispensable as the foundation of philosophical concepts.This 

attitude usually implies reducing philosophy to mythological 

discourse and inaccurate rhetoric. By embedding metaphor at the 

heart of language and escaping the classical opposition of 

metaphorical–proper,Derrida attribute philosophy and rhetoric same 

nature,while avoids negative evaluation of philosophy.By 

deconstructing metaphor,Derrida declares the death of metaphor (and 

so proper sense),and together with it, the death of philosophy, in the 

classical and historical sense of it. In this article we want to defend 

this claim that sense does not control language from without, rather it 

is the result of uniformity of well-founded metaphors,which are the 

essence of language. 

Keywords:Derrida,metaphor,philosophy, sense, metaphysics, rhetoric. 
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Nietzsche and the Critique of Kantian Moral Psychology 

Dr. Hamidreza Mahboobi Arani 
*
 

Assistant Professor, University of Isfahan 

Abstract: 

Moral psychology is an important part of ethics. Some of the recent 

interpreters of Nietzsche’s philosophy have tried to elaborate a 

Nietzschean naturalistic moral psychology based on his remarks and 

pose it against other positions in moral psychology, especially the 

Kantian one with its fundamental claim that third-person accounts of 

moral psychology have no bearing on a morality which purportedly 

guides us from the first-person perspective.Two of the main related 

constituents of Kant’s moral psychology are the concepts of will and 

deliberation,which in this paper I will try to show how, according to 

these recent interpreters, Nietzsche explains them entirely in terms of 

a system of desires, without any appeal to a separate will. If the 

Nietzschean account is correct, then the Kantian view that 

deliberation proceeds from a standpoint detached from all desires 

could not be maintained.  
 

Key words : moral psychology, deliberation, will, desires and 

passions. 
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Elevation of Actions and Incarnation of Souls 

Mohammad Mousavi 
*
 

Board of Razavi University of Islamic Sciences of Mashhad 

 

Abstract  

One aspect of self-knowledge is consisted of interaction between soul 

and actions, ethics and knowledge. According to Sadrā's opinion, soul 

is united with its acquired knowledge and long-term dispositions. The 

main Principles of the theory include:nivocal of Entity, (Principality 

of Existence )and its Gradation) Substantial Motion of Soul,Identity of 

the Knower and the Known,bodily Contingency,Unity of Soul and 

Human Body, Reciprocal Causation of Soul and Body.   

Based on mentioned premises, every human reality at first is in the 

lowest rank of existence. By conjunction of substantial motion, the 

soul intensifies until reaches perfections while all result degrees are 

just the ranks of a single reality. The highest level of soul has all 

acquired perfections in simple form, whereas the lowest rank 

(material body)is affected by habits and states of soul.  Middle ranks 

also are common in impression and impressionability from each 

other. Therefore, relationship between soul and action is conceived in 

three species: 

 1.The presence of mental forms of actions in the soul extent. 

 2.The presence of habits in soul essence. 

 3.Incarnation and ideation of long-term dispositions at appropriate      

forms in physical body. 

 

Keywords: self-knowing,substantial movement, unification of Knower 

and known, corporal contingency, spiritualization of acts.
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On Nature of Pain and that is It Evil by Itself or by Accident? 

Dr. Ali Afzali 
*
 

Associate Professor, Iranian Institute of philosophy 

 

Abstract 

One of the muslim philosophers' solutions for the problem of evil is 

that "  

a) It is privation of an entity; then it is evil by itself, such as: darkness 

, poverty,ignorance and etc. 

b) evil is of two kinds:It is an entity ; then it is evil by accident, that is, 

it is evil because  it redounds to "a", such as : earthquake, storm, 

microbe and etc. But as non-entities have no cause, So evils are not 

created by God and ascribed to Him." 

But one of the evils is "pain" and its nature ( i.e whether is it an entity 

or non- entity? ) and that " is it evil by itself or by accident? " has 

been disputable among philosophers and theologians. some of muslim 

thinkers have regarded it as contradictory to above solution.The aim 

of this article is : 

I.Survey of nature of pain - specially critique of Molla-sadra,s 

doctrine about this – and response to this question that " is pain evil 

by itself or by accident?" 

II. Presentation of my point of view about evils and pain : none of the 

evils are eviles by itself but contrary, all of them are evils by accident 

and there is only one evil by itself,  that is pain, since the other evils 

are evils as such, because they redound to pain and likewise it is an 

entity not mere privation.  

 

Key words : philosophy of religion, islamic philosophy, problem of 

evil, pain. 
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Dunsccuts and the problem of Individuation  

Dr. Seyyed Hamid Talebzadeh 
*
 

Associate Professor,University of Tehran 

 

Abstract 

Duns Scouts the famous theologian of thirteen century under the 

influence of Avecina’s doctorine of “Nature” on the basis of hierarchy 

of the unity presents a hypothesis and describes the unconditioned 

nature as minor unity and individual entities as numerical unity. As an 

celeberating hypothesis of“distinct forms” it accounts with the 

haeccity as the criterion of individuality of external entities. Mutual 

examination of the fundamental principlse of both philosophers; this 

article explains the deficiencies of Scotus’s approach. 

 

Key words: nature, minor unity, numerical unity, haeccity, distinct 

forms. 
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