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  ی آلن بديومعانی متفاوت سوژه در فلسفه

 احمدعلی حیدری – *زاده برزیعلیرضا اسمعیل

 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايی –دانشگاه عالمه طباطبايی  دانشجوی دکتری فلسفه

 (21/6/39: ؛ تاریخ پذیرش مقاله.72/27/39: تاریخ دریافت مقاله) 
 

 

 چکیده

این . ایم تا وجود نوعی ابهام را در کاربرد مفهوم سوژه در آثار آلن بدیو مشخص سازیمدر این مقاله کوشیده

این  .ابهام مربوط به وجود یک ناسازگاری و دودستگی میان تعبیرات مختلف بدیو پیرامون آن مفهوم است

ما با بررسی عبارات بدیو و . ناسازگاری به برانگیخته شدن تفاسیر مختلفی در این خصوص منجر شده است

ایم که برای ضمن توجه به رویکردهای مختلفی که نزد شارحان آثار وی وجود دارد نهایتاً پیشنهاد کرده

بهترین راه پذیرفتن این است که های بدیو در خصوص مفهوم سوژه، دست یافتن به یک فهم جامع از اندیشه

ی یک معنای است و کوشش در جهت ارائه( اگرچه مرتبط)این مفهوم در آثار بدیو دارای دو معنای متمایز 

ای از عبارات صریح او در این خصوص  موجب نادیده گرفتن دسته ناچار بهی بدیو واحد از سوژه در فلسفه

 .خواهد شد

 

 . سوژه، رخداد، حقیقت، وفاداریآلن بدیو،  :کلیدی یها واژه
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 1314 تابستانو بهار1مارهش  43ال سنشريه فلسفه  
 

 

 مقدمه .1

تدرین مقصددی کده    عمدده . ی آلن بدیو در کلیت خود به دنبال مقاصد مشخصی استفلسفه

 فدرد  منحصدربه ی فکری را در ذیل آن گنجاند بازگردانددن جایگداه   شاید بتوان کل این پروژه

. اسدت  شدده  لیتبدد به مدد روز اندیشده   « پایان فلسفه»اعالم  نکهیازا پسفلسفه به آن است، 

هدایی  ی خدود بده حدوزه   است که با واگدذاری جایگداه و وفیفده    دیرزمانیبدیو  ازنظرفلسفه 

دچدار  ( ی هیددگر در اندیشه)و هنر ( در مارکسیسم)، سیاست (در پوزیتیویسم)همچون علم 

ای کده بده اعتقداد او ف دای اندیشده بده تسدخیر        خواهد در زمانده میبدیو . رکود شده است

وی وجده   ازنظدر . اش بدازگردد سفسطه درآمده است، به فلسفه در معنای درسدت و اساسدی  

اعتقداد بده   : همین بوده است -از عهد یونان–است و از آغاز  چیز یکممیّز فلسفه از سفسطه 

پروتداگورا  و گرگیدا  را نده     پدس  زایدن ااگر ایدن مدالر را بدرداریم بایدد     . وجود حقیقت

های ها را سوفیستکسانی که بدیو آن. های بزرگ که فیلسوفان بزرگ یونان بدانیمسوفیست

کده   اعتقاددارندد مددرن،  داند نیز، از ویتگنشتاین تا اندیشمندان پسدت بزرگ زمان حاضر می

هدای زبدانی   هدا و بدازی  ع گفتمانها، انواها، قاعدهزیرا قرارداد]. . .[ حقیقتی در کار نیست، »

خواهدد  بندابراین بددیو مدی    (.Badiou, 2008: 8)« ی آن چیزی هستند که وجود داردهمه

مفهوم حقیقت را از نو به فلسفه بازگرداند و تبیینی دوباره از آن ارائه دهد تدا فلسدفه بتواندد    

 .دوباره در برابر سفسطه قد علم کند

حقیقت برخی مفاهیم دیگر نیز هستند که تبیینی تدازه و   در کنار این تبیین نو از مفهوم

-تدرین مفهوم سوژه در ایدن میدان یکدی از مهدم    . یابندشود گفت معنایی جدید میحتی می

کده ایدن دو در   مفهوم سوژه برای بدیو پیوندی وثیق بدا مفهدوم حقیقدت دارد چندان    . هاست

 .درر هستند رقابلیغی او بدون یکدیگر اندیشه

شناسدی بددیو ارائده    مختصری را از هسدتی  االمکان یحتدر ادامه ابتدا توصیف ضروری و 

 بدانظم هدا  تدوان در ت داد آن  ی او تنها میدهیم زیرا مفاهیم حقیقت و سوژه را در فلسفهمی

بده   ازآن پدس . او وجود چیست یا چگونده اسدت   ازنظروجود فهمید و بنابراین باید بدانیم که 

 پردازیم کده مربدوط اسدت بده مفداهیمی همچدون رخدداد       ی او مییشهسطح دیگری در اند

(event)،  وفاداری(fidelity) ،  امدا بخدش نهدایی و اصدلی کدار مدا       . و البته سدوژه و حقیقدت
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پرداختن به یک ناسازگاری در کاربرد مفهوم سوژه در نزد بدیوست که فهم معنای دقیدق آن  

نشدان دادن وجدود   . شودهای مختلف میداشتسازد و موجب ایجاد تفاسیر و بررا دشوار می

ی بددیو غایدت   پیشنهادی برای کمک به فهم معنای سوژه در فلسدفه  تاًینهااین ناسازگاری و 

 .کار ما در این مقاله است

 

 شناسیهستی .0

پدردازد؛ تمدایزی کده بدا     ی بدیو به یک معنا به تبیین یک تمدایز بسدیار اساسدی مدی    فلسفه

« افتدد آنچه اتفاق می»و  (what is) «آنچه هست»خود او آن را تمایز میان استفاده از تعبیر 

(what happens) (Badiou, 2004: 98)  یعندی وضدع   « آنچده هسدت  ». تدوان نامیدد  مدی

یعنی آنچه که مطابق وضع موجود نیست؛ یعنی امر تدازه؛ یدا   « افتدآنچه اتفاق می»موجود و 

برای فهدم ایدن    هرحال به. تواند در آینده باشدکه می آنچه: بگذارید آن را اینطور تعبیر کنیم

معنایی بدا مفهدوم حقیقدت     ازنظرپیوستگی نزدیکی  ایم کرده اشاره قبالً که چنانامر دوم، که 

کندیم بده   فکدر مدی  . داریدم « آنچه هسدت »ی وسعت نیاز به فهم چیستی و دامنه قطعاًدارد، 

کندد  شناسی بنا میبر بنیاد یک هستیهمین دلیل است که بدیو کل عمارت فلسفی خود را 

بندابراین مدا هدم مسدیر خدود را از      . است شده پرداختهبه آن « وجود و رخداد»که در کتاب 

 .کنیمشناسی بدیو آغاز میی کلیاتی از هستیارائه

بدا  ( ی فلسدفی بددیو  کل پروژه درواقعو ) (Being and Event)« وجود و رخداد»کتاب 

شدود   این را مدی (. Badiou, 2005a: 24)« واحد وجود ندارد»: شودیک تز اساسی آغاز می

تز تقدم کثرت بر وحدت نیز مطرح کرد؛ زیرا منظور بدیو این نیست کده واحدد بده     عنوان به

ی خواهد بگوید که هر وحدتی نتیجهمی درواقعهیچ معنا و در هیچ شکلی وجود ندارد، بلکه 

توضیح این مطلدب  . که پیش از آن وجود داردبر روی کثرتی است  بخش وحدتیک عملکرد 

 بمداهو وجدود،  »: گویدد بددیو مدی  . کندیم بدیو آغاز می ازنظروجود  بماهورا با چیستی وجود 

این کثیدر دانسدتن وجدود مبتندی بدر       .(Ibid: xiii)« وجود، چیزی جز کثرت محض نیست

فرضدی اسدت   این پدیش  درواقع. است (decision)« تصمیم»برهان و استدالل نیست و یک 

مدرنیتده بدا ایدن    »: داندد ای که بخواهد مددرن باشدد الزم مدی   که بدیو آن را برای هر فلسفه
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-جدان »یدا  )هدا  بنابراین، برای ما مدرن]. . .[. است که واحد وجود ندارد  شده فیتعرواقعیت 

 ,Badiou)« وجدود اسدت   بمداهو ی وجود واحد آخرین کالم درباره-بدون-کثیر( «های آزاد

2005b: 78). ًکده برهدانی بدرای آن ارائده     فرض مهمی بدون اینداشتن چنین پیش احتماال

فلسدفه را مثدل اغلدب     کده  درصدورتی کدم  غیر فلسفی به نظر خواهد رسید، دست کامالًشود 

کندد  دستگاهی نظری بشناسیم که از امور یقینی آغاز می عنوان بهی بزرگ کالسیک فالسفه

ی بدیو هایی در فلسفهتحقیق در ماهیت چنین فرض هرحال بهاما . رودمی شیپ بهو با برهان 

ها کاری نیست که در این مقاله قصد پرداختن بده  ی موجه یا ناموجه بودن آنو بحث درباره

ی بدیو هستیم ی سوژهی مبانی نظریهتا وقتی در حال ارائه فعالًبنابراین . آن را داشته باشیم

 .واهیم کردها اکتفا خبه توصیف آن

 (chaos)وجود کثرت محض و شاید بتوان گفت که چیزی همچون خائو   بماهووجود 

ی بددیو  در فلسدفه . باشدد  شدده  عرضهی ما اما این چیزی نیست که به تجربه و اندیشه. است

وجود،  (presentation)« عرضه داشت»در . نیست عرضه قابلوجود هرگز  بماهوخود وجود 

شناسدیم؛ یدک سدتاره، یدک     چیز می« یک» عنوان بهنی ما هر چیزی را یع. واحد ح ور دارد

داندیم کده ایدن وحددت     گفتده مدی   اما بر اسا  همان تز پدیش . انسان، یا حتی یک جمعیت

 شدده  لیتشدک یعنی وحدتی بنیادی نیست که کثرت از آن . اساسی و اولیه نیست وجه چیه به

عرضده  گوید این وحدتی کده در  بدیو می. از کثرت محض است متأخرباشد بلکه این وحدت 

: بدر روی کثدرت محدض اسدت     (operation)« عملکدرد »ی یدک  وجود هست نتیجه داشت

آنچه باید گفت این است که واحد، کده وجدود   ». (count as one)« شماری-واحد»عملکرد 

واحد وجود ندارد بلکه فقدط  : گرید عبارت به. عملکرد دارای هستی است ی مثابه بهندارد، تنها 

شماری مفهومی خدالی از  -مفهوم واحد. (Badiou, 2005a: 24)« شماری وجود دارد-واحد

آثدار شدارحان او نیدز در ایدن     . ابهام نیست و فهم ماهیت دقیق آن در آثار بدیو دشوار اسدت 

هدا بده وجدود چندین ابهدامی      حتدی برخدی از آن   کده  چندان نیسدت   روشدنگر مورد چنددان  

توان این اشارات سلبی را داشدت کده ایدن    می وجود نیباا. (pluth, 2010: 34) اند کرده اشاره

عملکرد اواًل دارای فاعل در نظر گرفته نشدده و عملکدردی یدک سدوژه یدا حتدی خدود وجدود         

خداص   زمدان  کیمند به این معنا که در زمان وجه چیه بهنوعی فاعل نیست، و ثانیاً  ی مثابه به
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شدماری اسدت کده بددیو     -با استفاده از این مفهدوم واحدد   هرحال به. باشد نیست گرفته شکل

کده تحدت   ) شدده  عرضده هر کثرتی . کندرا تعریف می (situation)« وضعیت»مفهوم اساسی 

( مخصوص به خدود اسدت   (structure)« ساختار»شماری و به عبارتی دارای -عملکرد واحد

 .شودیک وضعیت نامیده می

شده هرچند که پذیرای ندوعی  باید اضافه کرد این است که وجود عرضه ی مهمی کهنکته

کند که رژیمِ عرضه وحدت است اما وجود این نوع از وحدت خللی در این واقعیت ایجاد نمی

چیدز خدودش   « یدک »یعندی اوالً هدر   . کثرت است، هم در کدل و هدم در جدز     شدنِ وجود

-ای از چیزهدای دیگدر، الدی   خود مجموعه ی هنوب بهای از چیزهاست و آن چیزها نیز مجموعه

و آن را بده   ردید بربگو ثانیاً هیچ کلّ واحدی در کار نیست کده کدلّ کثدرات را در    . غیرالنهایه

بددیو  . هاسدت خدود کثرتدی از کثدرت    عرضه داشتوجود در . کثرت واحد تبدیل کند« یک»

از آن وجود دارد بده   شماری با کثرت محض پیش-تفاوتی را که میان این کثرت بعد از واحد

« کثدرت نامنسدجم  »و  (consistent multiplicity)« کثرت منسجم»ترتیب با اصطالحات 

(inconsistent multiplicity)  دهدد  قدرار مدی   مورداشداره(Badiou, 2005a: 25) .  پدس

 .اشعرضه رقابلیغهمان وجود است در حالت  درواقعکثرت نامنسجم 

تدوانیم از منظدری   گاه نمدی ما هیچ. یک وضعیت استهر چیزی که وجود دارد در درون 

اما واقعیت ایدن  . وجود برای ما شکل منسجم آن است. بیرون از وضعیت به وجود نگاه کنیم

یابی نیست و بنابراین قابل دست که عدم انسجام محض است، از درون وضعیت عرضه داشت

وضعیت موضوع قانون واحد کلّ یک  که یهنگام»: است (nothing)« عدم»از منظر وضعیت 

یعندی  ]است، ضرورت دارد که کثیر محض، که بر طبق شمارش  قرارگرفتهو انسجام [ بودن]

« در وضدعیت، عددم باشدد    درون ماندگارعرضه است، از منظر  رقابلیغمطلقاً [ شماری-واحد

(Ibid: 53). 

م، در وجدود یدا کثدرت نامنسدج     بمداهو گوید که وجود به همین خاطر است که بدیو می

 خد  : قرار گیرد که عبدارت اسدت از    مورداشارهتواند ها فقط با یک اسم میی وضعیتعرصه

(void) . وجود دارد که عبدارت اسدت از بنیداد و وجدود      خ یعنی در هر وضعیت یک عدم یا

، اسم وجدود اسدت در هدر    خ پس . واقعی آن وضعیت پیش از شمرده شدن و انسجام یافتن
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یدابی در وضدعیت وجدود داشدته     ی قابل مکانیک نقطه صورت به خ که این نه این. وضعیت

 .(Ibid, p.55)« جا چیهجا و جا منتشر است؛ همهبلکه آن در همه»باشد، 

شمار تنها چیزی است کده  های بیوجود به شکل منسجم و در وضعیت عرضه داشتاگر 

گونده وجدود را عرضده    ی ماسدت، پدس وجودشناسدی چ   از وجود در معرض تجربه و اندیشده 

وجود شناسی، که خودش باید یک وضعیت باشد، چیست؟ پاسخ  گرید عبارت بهخواهد کرد؟ 

 .(Ibid, p.27) «اسدت  عرضده داشدت   عرضه داشدت وضعیت انتولوژیکی، »بدیو این است که 

هدایی کده   ساختاربندی شدن وجود باشد در وضعیت عرضه داشتبنابراین وجودشناسی باید 

همچنین باید نشان بدهد کده  . ها نیز کثیرندکه آن اند شده تشکیلاز عناصری  کثیر هستند و

ایدن کداری   . ها در یک وضعیت جامع و شامل وجود نداردهیچ وحدت کلی برای این وضعیت

امدر  »: دهدد انجدام مدی   (set theory)ها ی مجموعهخاص نظریه طور بهاست که ریاضیات و 

تر گرد هم آمده و نده  ، نه از اجزا  ابتداییمقررشدهها مجموعهی توسط نظریه که چنانکثیر، 

بندابراین  . (Hallward, 2003: 82)« اسدت  شدده  اسدتخرا  ( میتقسد  قابدل )از یک تمامیدت  

. از فلسفه بخشی نههاست و ی مجموعهشناسی در نزد بدیو مساوی و اینهمان با نظریههستی

هدا  ی مجموعده ت که نشان دهد کده نظریده  شناسی همین اسکار فلسفه در ارتباط با هستی

ها همدان قدوانین   ی مجموعههای نظریه، قواعد و آکسیومدرنتیجه. شناسی استهمان هستی

 .وجود هستند

کندیم کده بخدواهیم    و نه ضرورتی برای آن احسا  مدی  میرادارما در اینجا نه مجال آن 

، اندواع  (هدا مجموعده : بیان ریاضیاتییا به )ها وارد تفاصیل ریاضیاتی بدیو از چگونگی وضعیت

فقدط پدیش از   . ها بشدویم در وضعیت یافته انسجاممباحث مربوط به وجود  طورکلی بهها و آن

که بخواهیم وارد قسمت بعدی شویم، باید مفهومی را توضیح دهیم که طدرح آن در ایدن   این

ون سدوژه الزم  مرحله مهم و برای فهم بعدی مفهوم حقیقت و مفاهیم وابسدته بده آن همچد   

گوید که در بدیو می. (encyclopedia)المعارف یا دائره (knowledge)مفهوم معرفت : است

هدایی وجدود دارد و نیدز    ، ناماند شده عرضههر وضعیتی مطابق با عناصری که در آن وضعیت 

 :ها و روابط میان آن عناصردانشی در خصوص این نام
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که این این برحسبیز دادن کثیرها در درون وضعیت معرفت عبارت است از توانایی برای تم

. ها را بیدان کدرد  نتوان با عبارات واضحی از زبان آهایی که می؛ ویژگیرادارندیا آن ویژگی 

ی هر حدوزه  عملکردهای سازنده. ]. . .[ ی معرفت همیشه معیار نامگذاری دقیق استقاعده

شدده یدا قابدل    ایدن کثیدرِ عرضده   ) (discernment)دادن  از تمیدز  اندد  عبدارت از معرفت 

تدوانم  می) (classification)بندی و طبقه( اندیشیدن، دارای چنین و چنان ویژگی است

آن کثیرهایی را که دارای یک خصلت قابل نامگذاری مشترر هستند گرد هم بیداورم و بدا   

 .(Badiou, 2005a: 328)( کنم اشارهها به آن مشترکشانویژگی 

هایی کده در  ها و تقسیمبندیطبقه ی همه آنکه در  است یزیچپس معرفتی وضعیت آن 

بیان  نیازا شیپبا عطف توجه به مطالبی که . است شده ثبتمیان عناصر وضعیت وجود دارد 

های متفاوت عناصر یک وضعیت در درون گیریبندی و جایدانیم که این دستهایم، میکرده

 .کندختار یافتن وجود آن را ایجاب میآن، ضرورتی است که سا

 

 ی سوژهنظريه یسو به .3

یک امدر اساسدی نیسدت بلکده      وجه چیه بهشماری یا ساختار وضعیت -گفتیم، واحد که چنان

 صدورت  بهبنابراین کثرت محض، که در وضعیت . تنها یک عملکرد است بر روی کثرت محض

. ح ور دارد، همیشه همچون شبحی بر انسجام وضعیت سایه افکنده است خ  بانامسلبی و 

بدیو کثرت محض نامنسجمی که همدان وجدود    ازنظرفهمیم که طور میما این مطلب را این

تحدت یدک    (excess) «فزوندی »و بددون ندوعی    ماندده  یباقجامع و بدون  طور بهاست، هرگز 

بروندو بوسدتیلز   . آیدسیستم و ساختار منسجم که آن را با اطالق مفاهیم محدود کند درنمی

(Bruno Bosteels) گدر کده   تصمیم اولیه و هددایت  ازاین پس»: نویسددر بیان این نکته می

شناختی بددیو در  دانش وجود است، تز بنیادی کل تحقیق فراهستی ی کننده فراهمریاضیات 

ها بر عناصدر وجدود دارد؛ فزوندی شدمول     کند که یک فزونی بخشخداد تصریح میوجود و ر

(inclusion) بر تعلق (belonging) »(Bosteels, 2011: 160) . ،برای رعایت اختصارِ الزم

گدذریم و م دمون آن را بده    شده در این عبارت می کاربرده بهاز توضیح تفصیلی اصطالحات 

شه و به سبب تقلیل ناپذیر بودن کثرت محض، در وضعیت کنیم که همیاین صورت بیان می

عناصر متعلق بده   عنوان بهها را شماری وضعیت آن-چیزهایی وجود دارند که ساختار و واحد
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اگر زمانی این فزونی . ها در خود نداردکند و دانش وضعیت نامی برای آنوضعیت عرضه نمی

 آشکارشدده لیده و واقعدی وضدعیت اسدت     وضعیت که همان وجودی او خ  درواقعآشکار شود، 

-چرا؟ زیرا معلوم خواهد شد که ساختاری که وضعیت را واحد شدمرده و آن را طبقده  . است

امر اساسی و اصیلی نیست، بلکده صدرفاً یدک عملکدرد بدر روی       وجه هیچ بهبندی کرده است 

سدجام  ای کده از جاندب عددم ان   بنابراین در چنین حالتی آن خطر بدالقوه . کثرت محض است

شدود کده ایدن    اما چه چیزی باعدث مدی  . کند بالفعل خواهد شدهمیشه انسجام را تهدید می

 .یک رخداد: وضعیت آشکار شود؟ پاسخ این است خ  درنتیجهفزونی و 

« افتدد آنچده اتفداق مدی   »و « آنچه هسدت »رخداد چیست؟ در آغاز مقاله به تفاوت میان 

هدا و  ی وجود و ساختاربندی شدن آن در وضدعیت ی عرضهدرباره تاکنونآنچه . اشاره کردیم

دانش مربوط به وضعیت گفتیم، مربوط به مفهوم اول بود؛ رخداد مفهدوم دوم اسدت، یدا بده     

رخداد امدری اسدت کده در    . گیردکه تحت مفهوم دوم جای می هر آنچهی آغاز عبارتی نقطه

. کندد از آن تخلف می گنجد وهاست، نمیی مجموعهچارچوب قوانین وجود، که همان نظریه

رخداد اولین مفهوم بیرونی نسدبت  ]. . .[. ی رخداد را بپذیرد تواند آموزهشناسی نمیهستی»

یکدی از  : کهتوضیح این. (Badiou, 2005a: 184)« شناسی ریاضیاتی استبه قلمرو هستی

-نمدی  ایشود این است که هیچ مجموعهمی تأکیدها بر آن ی مجموعهقواعدی که در نظریه

 :رخداد مطابق این قاعده نیست. تواند ع وی از خودش باشد

ی بنیاد را بپذیریم، باید این امکان را کنار بگذاریم که یک کثیر بتواند اگر ما اصل موضوعه

 .کثیری از خودش باشد

یک رخداد متشکل از  درواقع. یابددر این نقطه است که رخداد از قوانین وجود انحراف می

است، اما همچنین متشکل از خود رخداد است که ع وی از [ رخدادی]وضع عناصر یک م

 .خودش است

برای مثال واضح است که اندیشیدن . عجیبی در مورد این تعریف وجود ندارد چیز هیچ

 .(Badiou, 2004: 100)ی انقالب فرانسه، عنصری از خود انقالب است درباره

دیو از عناصر موضع رخدادی همدان امدوری   شاید با قدری اجمال بتوان گفت که منظور ب

پدس رخدداد   . اندد سداختارِ وضدعیت عرضده نشدده     برحسبباشند که در وضعیت هستند اما 
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 درواقدع  ترتیدب  این بهدهد که ساختار وضعیت جامع نیست و افتد نشان میاتفاق می که وقتی

 . دارد دهد که مقدم بر هر ساختاری وجودوضعیت یا کثرت محض آن را نشان می خ 

رخدداد بدرای بددیو     عندوان  بهمعتقد است که قبول اصل وجود چیزی  (Ed Pluth) اد پلوث

. (Pluth, 2010: 62) اش یک تصمیم بدون برهدان اسدت  مثل برخی دیگر از تزهای اساسی

کنیم که این توصیف بهتدری از دیددگاه بددیو باشدد کده بگدوییم او وقدوع        البته ما تصور می

کند اثبات وقت سعی نمیاو هیچ. مسلم و بدیهی و تجربی فرض کرده استرخدادها را امری 

گیدرد و  کند که مثالً انقالب فرانسه یک رخداد بوده است، بلکه رخداد بودن آن را مسلم مدی 

 .های رخدادها را نشان دهدکوشد تا برخی ویژگیبر اسا  آن می

میدت دارد کده یدک ویژگدی     اه نجدا یادر . بدیو رخدادها ممکدن هسدتند   ازنظر هرحال به

 (unknown)« نادانسدته »ترین ویژگی رخداد توان گفت مهممی. اساسی رخداد را ذکر کنیم

 ازآنجاکده »: توضیحی برای این امر وجدود دارد . بینی ناپذیر بودن آن در وضعیت استو پیش

د، روتواند بشمارد یا عرضده کندد فدرا مدی    هست از هر چیزی که وضعیت می که چنانرخداد 

 اثبدات  قابدل ی خیزش یدا فهدورش، شدناخته یدا     امکان ندارد که پیشاپیش یا حتی در لحظه

بیندی  توان پدیش یعنی بر طبق دانش وضعیت رخداد را نمی. (James, 2012: 144)« باشد

گفتدیم مربدوط بده آن چیزهدایی اسدت کده در        کده  چنانکرد و شناخت زیرا دانش وضعیت 

اما رخداد دقیقاً برعکس، مربوط به آن چیزی اسدت کده از   ، اند شده شمارشوضعیت عرضه و 

کندد  دقیقاً تنها از آن چیزی فهدور مدی  »عرضه شدن در وضعیت محروم مانده است؛ رخداد 

 .(Ibid: 144)« تواند آن را تعیین کندکه شمارش وضعیت نمی

کده   ی مهم دیگری که در مورد رخداد و مفاهیم وابسته به آن وجود دارد این اسدت نکته

: پدذیر اسدت   ی بدیو وقوع رخداد فقط در چهار عرصه یا چهار ندوع وضدعیت امکدان   در فلسفه

-بدیو فقط در مورد این چهار عرصه اسدت کده مدی    ازنظر درواقع. هنر، سیاست، علم و عشق

 .حقیقت یا سوژه سخن گفت عنوان بهتوان از چیزی 

رخداد اگرچده شدرط   . نیست اما وقوع رخداد برای ایجاد تغییری واقعی در وضعیت کافی

توان بده یدک جرقده یدا     خود رخداد را می. شرط کافی نیست وجه هیچ بهالزم تغییر است اما 

 خد  رخدداد بدا نشدان دادن    . بهدره اسدت  صاعقه تشبیه کرد که از خصلت پایداری و دوام بی
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اد همان کثرت نامنسجم آن است امکان تغییر در ساختار کندونی را ایجد   درواقعوضعیت که 

 .که این امکان فعلیت یابد هنوز به چیز بیشتری نیاز است؛ به سوژهکند اما برای اینمی

بیان بسیار روشن و مختصری از ارتباط رخدداد، سدوژه، و    (Peter Hallward)پیتر هالوارد 

 :نهایتاً حقیقت به دست داده است

ن تصدمیم  اگدر چندی  –رخداد صرفاً یک فرصت است برای برخی اع ای یدک وضدعیت کده    

توانند تجربه یدا مشداهده کنندد؛ یعندی آن عددم      کنند آنچه را که هرگز نمی تائید -بگیرند

اگر . تمیز هستند غیرقابلیکسان و  طور بهها و دیگر اع ای وضعیت انسجامی را که خود آن

بپذیرند و بده عهدده    بخش نتیجهرا به طریقی [ رخداد به عدم انسجام]این اع ا این داللت 

ی ، این امر منجر به تحول بنیادی در نحدوه (بشوند« هاسوژه»و در اثر آن تبدیل به )بگیرند 

یک چنین تحولی آن چیزی است که بددیو آن  : تشخیص عناصر توسط وضعیت خواهد شد

 .(Hallward, 2005: 14)نامد را حقیقت می

ی بددیو از اصدطالح سدوژه تفداوت     اسدتفاده کنیم کده  با توجه به همین متن مالحظه می

ی بدیویی آگاهی و فکر نیست که پیشداپیش آن  سوژه. چشمگیری با کاربرد متعارف آن دارد

شود و امری کمیداب اسدت؛ بده    ی بدیویی ساخته میسوژه. را به هر فرد انسانی نسبت دهیم

سداکنان وضدعیتی کده     افتد،رخدادی اتفاق می که هنگامیطبق بیان هالوارد . کمیابی رخداد

رخدداد   عندوان  بده شدوند کده رخدداد را    رخداد در آن اتفاق افتاده با این انتخاب مواجده مدی  

کسدانی کده   . یدک مشدکل گدذرا مالحظده کنندد      عندوان  بده بشناسند یدا اینکده آن را صدرفاً    

 درواقدع به بیان هالوارد  تائیداین . اندهای آن رخداد شدهرخداد باشد سوژه تائید تصمیمشان

هدا و  بنددی ی گروهاین است که وجود واقعی وضعیت جز کثرت نامنسجم نیست و همه تائید

امدا چدرا سدوژه شددن     . هسدتند  تغییدر  قابدل و  غیراساسدی های درون وضعیت اموری تفکیک

تدر گفتدیم هدر وضدعیتی     که پیشنیازمند تصمیم است و این تصمیم به چه معناست؟ چنان

نش مربوط بده اینکده چده عناصدری ع دو ایدن وضدعیت        دانش مخصوص به خود را دارد؛ دا

خاصیت رخداد این است که از منظر این دانش . هستند و روابط بین این عناصر چگونه است

ندوعی گسسدت در ایدن     ی منزلده  بده بینی نیست و رخ دادن آن و پیش تشخیص قابلموجود 

رخداد را با هیچ ندوع   تواندبرد نیز نمیکسی که در درون این وضعیت به سر می. دانش است

روسدت کده   بنابراین هرکس با یک تصمیم محض روبه. رخداد شناسایی کند عنوان بهدانشی 
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. رخداد بشناسد و سعی کند وضعیت را مطابق با رخداد تغییر بدهد یدا نده   عنوان بهرخداد را 

یجی تواند او را از درستی آن مطمئن کند جدز نتدا  نمی چیز هیچگیرد که سوژه تصمیمی می

 .که آن تصمیم خواهد داشت

ی بدیو را که پیوند عمیقی با دیدگاه او در در اینجا باید یکی دیگر از مفاهیم مهم اندیشه

ای در ادرار رسداله : اخالق»بدیو در کتاب . مفهوم وفاداری: خصوص سوژه دارد مطرح کنیم

را بده ایدن   ایدن مفهدوم     (Ethics: An Essay on the Understanding of Evil) «شدر 

گیدرد؟ از  سرچشدمه مدی  « تصدمیم »پس روند یک حقیقت از کدام »: کندصورت معرفی می

بگذاریدد ایدن   . از منظر مکملِ رخدادیِ آن وضعیت پس ازاینتصمیم به پرداختن به وضعیت 

ی رخدداد  پرداختن به وضدعیت از زاویده  . (Badiou, 2001: p.41)« را یک وفاداری بنامیم

بدر  »ی جدیدی از بودن و عمل کردن در وضدعیت  ابداع شیوه عنوان بهرا یعنی چه؟ بدیو آن 

 :است روشنگرهای بدیو نیز توجه به برخی از مثال. دهدرخداد توضیح می« طبق

ای کدم بده شدیوه   وفادار باشم پس بایدد دسدت  « انقالب فرهنگی»اگر من بخواهم به رخداد 

 سیاست ورزیشود صنفی پیشنهاد می هایها و اتحادیهتوسط سوسیالیست ازآنچهمتفاوت 

که وفادار به رخدادی موسیقایی بودندد کده    (Webern)و وبرن  (Berg)برگ . ]. . .[ کنم

توانستند نئورمانتیسیسدم قدرن    شود، نمیشناخته می (Schoenberg)« شوئنبرگ» بانام

 .(Ibid: 42)است  فتادهیننوزدهمی را ادامه دهند گویی که هیچ اتفاقی 

هدایی بدرای آن،   در همین کتاب بالفاصله بعد از بیان معنای وفداداری و ذکدر مثدال   بدیو 

من روند راستین وفاداری بده یدک رخدداد را    »: دهدتعریف خود از مفهوم حقیقت را ارائه می

 «کنداین وفاداری در وضعیت تولید می که آنچه: خوانممی( یک حقیقت)« حقیقت»

 (Ibid: 42) .جود داردهایی وو باز مثال: 

کوشدیدند تدا یدک    کده مدی   2326تا  2366های های فرانسوی بین سالسیاست مائوئیست

فرانسده را بیاندیشدند و عمدل     66وفاداری به دو رخداد مرتبط انقالب فرهنگی چین و می 

که عبارت است از وفاداری بده  ]. . .[ است  شده خوانده« معاصر»یا آنچه که موسیقی . کنند

 .(Ibid: 42)آهنگسازان بزرگ وینی در آغاز قرن بیستم 

افتد کده خدار  از   رخدادی در وضعیت اتفاق می: اجازه بدهید مطالب اخیر را مرور کنیم

اشخاصی که ساکنان آن وضعیت هسدتند و در آن  . ی شناسایی و کارکرد وضعیت استحوزه
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هدایی کده   آن. گیرندد  مقابل یک انتخاب برای رخداد دانستن رخداد قرار مدی  ح ور دارند در

. اندد گیرند آن را یک رخداد و یک امر تازه و متحدول کنندده بدانندد سدوژه شدده     تصمیم می

ها در قبال رخداد دارند وفاداری است، یعنی اندیشیدن و عمدل در وضدعیت   حالتی که سوژه

هدا،  آنچه که این سدوژه . ن برای ایجاد تغییر در وضعیترخداد، یا به عبارتی کوشید برحسب

 .کند حقیقت استها به رخداد در وضعیت تولید مییا به عبارتی فرایند وفاداری این سوژه

-بدیوسدت مدی   ی شدده  نقلکه مبتنی و مستند به برخی عبارات  شده ارائهی این خالصه

ون سدوژه و حقیقدت باشدد امدا     ی بدیو در خصوص مفاهیمی همچد تواند یک فهم از اندیشه

تنها فهم ممکن نیست و حتی با برخدی از آشدکارترین تعبیدرات بددیو ناسدازگار       وجه هیچ به

 .است

بده   نجدا یازا. خود در این مقاله هسدتیم  موردنظری اصلی ی طرح مسئلهاکنون در آستانه

بعد کار ما اواًل توصیف و بیان وجود یدک ابهدام و ثانیدًا کوشدش بدرای یدافتن راهدی جهدت         

کنیم مربدوط بده معندای دقیدق و مشدخص      ابهامی که از آن صحبت می. آن است وفصل حل

 .مدنظر بدیو از مفهوم سوژه است

 

 معنای سوژه .4

بددیو در  . اوت آغداز کندیم  دو بیان بدیو در خصوص سوژه در دو متن متفد  ی بامالحظهبیایید 

 :نویسدمی« وجود و رخداد»

ایدن یعندی سدوژه مبدارز     . یک سوژه چیزی جز یک وفاداری فعال به رخداد حقیقت نیست

مبارز حقیقت فقط مبارز سیاسی که برای رهایی بشریت در تمدامیتش  . ]. . .[ حقیقت است

شدمندی کده یدک قلمدرو     دان[ یا]گر است، آفرینش-او همچنین هنرمند. کند نیستکار می

 ,Badiou) فراگرفتده گشاید، یا عاشقی کده افسدونی شدگفت جهدانش را     علمی جدید می

2005a: xiii). 

از آن صدحبت کدردیم؛    قدبالً فهمیم مطابق با همان فهمی است کده  آنچه از این بیان می

کده تصدمیم بده وفداداری      نیبعدازافهمی که بر مبنای آن، سوژه همان شخص انسانی است 

 :بدیو در کتاب اخالق بنگریم گرید انیب بهاما حاال . گرفته است
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 فدرد  منحصدربه یدک تولیدد   [ بلکه]. . . ی یک سیاست انقالبی مبارزِ فردی نیست سوژه. . . 

مبارز [ فرد]مسلماً (. و گاهی هم نه« حزب»گاهی )های متفاوتی به خود گرفته است که نام

 ]. . .[.شود ین سوژه میوارد ترکیب ا

هدای  نقطده -سدوژه  درواقدع . . .(. یدا  « نابغده »)ی یک فرایند هنری هنرمند نیسدت  یا سوژه

(subject-points) هدا  و هنرمند وارد ترکیب این سوژه. هنر عبارت هستند از آثار هنری

« او»ه هدا را بد  کده بتدوانیم در هدیچ معندایی آن    ، بدون این(هستند« برای او»آثار )شود می

 .(Badiou, 2001: 43-44)تقلیل دهیم 

در بیدان دوم دیگدر سدوژه    . رسد که تفاوت آشکاری در این دو بیان وجود داردبه نظر می

اگدر  . برای فرد انسانی نیسدت ( ولو اکتسابی)صفتی  گرید عبارت بهاینهمان با مبارز حقیقت یا 

 عندوان  بههنرمند  وضوح بههای سوژه در فرایند حقیقت هنر توجه کنیم، در متن اول به مثال

هدای  طبق متن دوم در اصل این آثار هنری هستند کده سدوژه   که یدرحالسوژه مطرح است 

است کده   شده انیبارتباط فرد انسانی با سوژه به این صورت  نجایادر . فرایند حقیقت هستند

طدور توضدیح   و ایدن عبدارت در داخدل پرانتدز فداهراً ایدن      « شودیم وارد ترکیب سوژه»فرد 

صرف نسبتی که بدا اثدر هندری     عنوان بهاست که ورود فرد به ترکیب سوژه را باید  شده داده

 .دارد درر کرد

تدوانیم عبداراتی   مدا مدی  « اخدالق »و « وجود و رخدداد »واقعیت این است که در هر دو کتاب 

 درواقدع . کنندد  های متفاوتی را به ذهدن متبدادر مدی   ستند و داللتهای متفاوتی هبیابیم که بیان

خواهدد سدوژه را بده نحدو     که مدی هنگامی -غیر از عباراتی که نقل شد-« وجود و رخداد»بدیو در 

حقیقدت بلکده    منشدأ پشدتیبان یدا    عندوان  بده نه »ها تعریف کند، آن را فلسفی و نه از طریق مثال

. (Badiou,2005a:15)کندد  تعریف می« از فرایند یک حقیقت (fragment) یک قطعه عنوان به

از حقیقدت بدودن بده چده     « نقطده »یدک   -گویدد  که در موارد دیگر میچنان-یا « قطعه»اما یک 

تری بده مفهدوم حقیقدت و چیسدتی آن     معناست؟ قبل پاسخ دادن به این پرسش باید نگاه دقیق

 .میندازیب

آنچه که فرایند وفداداری   عنوان بهآوردیم حقیقت « اخالق»از کتاب  قبالًکه  یقول نقلدر 

آمدده  « وجود و رخداد»تر این تعریف در بیان فنی. بود شده فیتعرکند در وضعیت تولید می

-ی آن بخشیک حقیقت همه»: کندحقیقت را به این صورت تعریف می آنجابدیو در . است
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 .(Ibid, p.335)« آورد اند گرد هم مدی مرتبط شده مثبت با رخداد طور بههای وضعیت را که 

که کدام بخش از وضعیت مدرتبط بدا   کاوش در وضعیت بعد از روی دادن رخداد و تعیین این

مجموعده   کید  آنی دهدد و نتیجده  این رخداد است، کاری است که فرایند وفاداری انجام می

بده انجدام    کدامالً وان گفت کده  تکند؛ یعنی هرگز نمیاست که بدیو آن را نامتناهی فرض می

 .این مجموعه یا کثیر جدید حقیقتی وضعیت است. است شده تمامرسیده و 

ی فرایندد  ویدژه دربداره   طور بهبدیو در متنی که . تر خواهد کردیک مثال مطلب را روشن

 :نویسدحقیقت هنر نگاشته است می

یند هنری که یک حقیقت عبارت است از یک فرا. یک اثر هنری یک حقیقت نیست

است  شده ترکیباین فرایند فقط از آثار هنری . است آغازشدهیک رخداد  ی وسیله به

(composed) . ها متجلی کدام از آندر هیچ( تناهی عدم عنوان به)اما آن فرایند خود را

ی افتراقی یا نقطه (local instant)ی موضعی بنابراین اثر هنری نمونه. کندنمی

(differential point) یک حقیقت است. 

ی فرایند نامیم؛ یک اثر هنری سوژهی آن میی افتراقی فرایند هنری را سوژهما این نقطه

 .(Badiou, 2005c: 12)]. . .[ هنری است 

نهایت از نقاط یا قطعاتی است که توسط ی بییک حقیقت یک دنباله: مطلب واضح است

ی ها یک سدوژه اما هر یک از این نقطه. شوندمی فرایند وفاداری به رخداد در وضعیت ساخته

وجدود و  »تدوانیم بفهمدیم کده عبداراتی در     بر اسا  این مثال ایندک مدی  . آن حقیقت است

کنند به چه معنا هسدتند؛ معندایی   قطعات حقیقت تعریف می عنوان بهها را که سوژه« رخداد

خدود   ی نوبده  بده هدم  « خدالق ا»اما کتاب . مشخص از انسانی بودن سوژه دور است طور بهکه 

یدک  »: نویسدد برای مثال بدیو می. ها سوژه داللتی انسانی داردشامل عباراتی است که در آن

« (ماندد تنها بنیاد آن بداقی مدی   عنوان بههرچند که حیوان )رود از حیوان فرا می]. . .[ سوژه 

(Badiou, 2001: 41) . ای که همیشه بنیادی حیدوانی  رسد که سوژهواضح می کامالًبه نظر

محمل وجودش همیشه یک حیوان است، چیدزی جدز انسدان در مقدامی فدرا       درواقعدارد و 

 .تواند باشدحیوانی نمی

نیسدتیم   رو روبده ی سوژه پس ما فقط با تفاوت میان دو بیان در دو کتاب مختلف درباره 

 .یافت توانها نیز چنین تفاوتی را میاز این کتاب هرکدامبلکه در 
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 شدده  مشدخص وجود این ابهام یا مشکل در کاربرد مفهدوم سدوژه در ندزد بددیو      که اکنون

توان نقدش فدرد انسدانی را    توان کرد؟ آیا میاست، پرسش این است که با این مشکل چه می

زیدرا در تبیدین بددیو از فرایندد یدک      . ی بدیو حذف کدرد؟ مسدلماً خیدر   از فلسفه طورکلی به

خوریم که ح دور فدرد انسدانی را داللدت     یل، ما به مفاهیم بسیاری برمیحقیقت از صدر تا ذ

 ،(naming)نامگدذاری  ، (wager)مفداهیمی مثدل تصدمیم گدرفتن، قمدار کدردن       . کنندمی

درر  غیرقابدل همگی بددون تصدور وجدود انسدانی     . . . ، وفاداری و (intervention)مداخله 

 .هستند

این مفهوم همان تفسیر انسانی از سوژه اسدت   تبیین ی درزمینهبا این وصف یک رویکرد 

. توان مشداهده کدرد  ی آن را در کار پیتر هالوارد میکلیت آن را بیان کردیم و نمونه قبالًکه 

کندد متحدول   حقیقتی که اعالمدش مدی   ی وسیله بهسوژه فردی است که »: نویسدهالوارد می

ی دیگدر ایدن رویکدرد را در درآمددی کده      نمونده  .(Hallward, 2003: 122)« شده اسدت 

ی بددیو  بر فلسدفه  (Oliver Feltham)و الیور فلثم  (Justin Clemens)جاستین کلمنس 

. اندد ی بدیویی ارائده داده این نویسندگان تفسیری مطلقاً انسانی از سوژه. بینیماند مینگاشته

ی بارات مختلف بدیو دربداره این است که آنان به موضوع تفاوت میان ع نجایای مهم در نکته

ی او در در نظریه (complication)« دشواری»یک  عنوان بهاند و آن را نبوده توجه یبسوژه 

در نوع ] (shift)این دگرگونی »: نویسنداما در حل این دشواری می. اندباب سوژه تعبیر کرده

شدود میدان   تفکیکی است کده او قائدل مدی    ی کننده تیتقوساده  طور به[ بیان راجع به سوژه

ی کند، یعنی یک نقطهسوژه عمل می عنوان بهیک حیوان خاص و انسانی که  عنوان بهانسان 

. (Clemens and Feltham, 2004: 35-36, F.N. 11)« ابداع و تصدمیم ، (risk)مخاطره 

اً بدر مقدام عاملیدت    به اعتقاد آنان بدیو با اطالق عنوان سوژه به محصوالت عمل انسانی صدرف 

(agency)  کرده است تأکیدانسانی. 

کند و احتماالً تصویری فهمیددنی و معقدول   اما این رویکرد گرچه کار تفسیر را آسان می 

بدیو  مؤکدبرخی عبارات مشخص و  وضوح بهکند، ولی نامد ارائه میکه بدیو سوژه می ازآنچه

هدا بدا   کند بدرای ت داد صدریح محتدوای آن    ا میهگیرد و یا اگر توجهی به آنرا یا نادیده می

رسد که تعریف واضح  برای مثال به نظر نمی. آوردتفسیر انسانی از سوژه توجیه مناسبی نمی
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یک قطعه  عنوان بهیک قطعه یا نقطه از حقیقت و مثال او از اثر هنری  عنوان بهبدیو از سوژه 

-ضمن ایدن . بر عاملیت انسانی باشد تأکیدیک  صرف بهاز حقیقتی هنری چندان قابل تحویل 

کندد چدرا    تأکیدد استعاری صرفاً بر عاملیدت انسدانی   خواست در تعبیری شبهکه اگر بدیو می

ی یک فرایندد  سوژه»گوید اثر هنری سوژه است، اعالم کند که که میبایست در کنار اینمی

 ؟«هنری هنرمند نیست

ی مخالف رویکرد نخست است و نمونه رویکرد دیگری هم وجود دارد که تقریباً در جهت

 Badiou:A hilosophy )«  ی امر جدیدفلسفه: بدیو»مشخص آن را نزد اد پلوث در کتاب 

 of The New)پلدوث در بخدش ششدم ایدن کتداب کده بده بحدث از سدوژه          . توان یافتمی

 مؤکددا  ی سوژه را پذیرفته است امدا ، وجود ت اد میان دو نوع بیان دربارهشده دادهاختصاص 

او وجود عباراتی را که . ی بدیو نباید امری انسانی دانستکند که سوژه را در فلسفهافهار می

مربدوط   (careless language)« دقدت زبان بدی »داللت انسانی در خصوص سوژه دارند به 

 ازآنجاکده گویدد کده   دقتی زبانی مدی و البته در توجیه این بی (Pluth,2010: 126)کند می

های تداریخی هسدتند و   هایی امکان فهور دارند که وضعیتسوژه فقط در وضعیت حقیقت و

ها جهت که افراد نقش مهمی در مورد کثیرهایی که سوژهها ح ور دارد و از آنانسان در آن

اما البته . ربط نیستکنند، بنابراین اسناد صفات انسانی به سوژه خیلی هم بیهستند ایفا می

بده نظدر   »کندد کده   گیرد و نهایتاً افهار مین را مساوی درست بودن نمیربط نبوداو این بی

بده  . . .[ صفات انسدانی مثدل بداور، تصدمیم، انتخداب و      ]رسد که نسبت دادن این چیزها می

 .(Ibid: 126)« تر باشدساکنان وضعیت، اشخاص یا افراد صحیح

اوالً . کنیم که این رویکرد در مقایسه با رویکرد نخسدت داری مزیّتدی نیسدت   ما تصور می

-که ایدن بدی  دقتی زبانی حل کنیم، تصمیم به اینباشد که مسئله را با طرح بی بنابرایناگر 

ی اصدلی  نمایندده  عندوان  بده دقتی را به کدام دسته از عبارات نسبت دهیم و کدام دسدته را  

-حتدی مدی  . برگزینیم تا حد زیادی دلبخواهی جلوه خواهد کدرد دیدگاه بدیو در مورد سوژه 

ی مدرن به با توجه به آن بار معنایی که مفهوم سوژه در فلسفه صورت نیاتوان گفت که در 

. تر خواهد بود که عباراتی را حفظ کنیم کده داللدت انسدانی دارندد    معقول کامالًهمراه دارد، 

پلوث بر اسا  دیدگاه خود مجبور شده است که ی دیگری که وجود دارد این است که نکته
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از مفهوم سدوژه منفدک سدازد و آن را بده      کامالًرا  (subjectivation)« سوژه شدن»مفهوم 

 :نویسداو می. نسبت دهد( که به نظر او سوژه نیستند)ساکنان وضعیت یعنی افراد انسانی 

و : یعندی مدا  . افتدد مدی  های تاریخی اتفاقسوژه شدن همیشه و فقط برای ساکنان وضعیت

. تواند وجود داشدته باشدد  سوژه شدن وجود داشته باشد، یک فرایند حقیقت می که هنگامی

یک بخش متناهی از یک فرایند حقیقت چیزی نیست که سدوژه شددن    عنوان بهپس سوژه 

-ی کثیرها تصمیم مدی کند و دربارهو آن چیزی نیست که انتخاب می فتدیببرای آن اتفاق 

 .(Ibid: 127)دهند  ها انجام میاین آن کاری است که ساکنان وضعیت. گیرد

تدوان   نمدی  ازآن پدس افتد امدا حتدی   برای شخص اتفاق می« سوژه شدن»طبق این بیان 

است اگدر بپدذیریم کده طبدق      ازحد شیبآشفتگی زبانی  کی نیا. گفت که شخص سوژه است

 .«باشد»اما چیز دیگری سوژه « بشود»ی بدیو چیزی سوژه فلسفه

آیا رویکرد دیگری ممکن است به این نحو کده مفهدوم سدوژه را در ندزد بددیو واجدد معندایی        

انسدانی ایدن واژه باشدد؟ بده نظدر      بدانیم که در عین واحد بودن، جامع هر دو مدلول انسانی و غیر

 (Bruno Besana)برونو بسدانا  . است شده انجامی چنین معنایی هایی برای ارائهرسد کوششمی

-وی مدی  کندد در وضعیت معرفی مدی  (operation)« عملکرد»یک  عنوان بهی بدیویی را سوژه

  .(Besana, 2010: 38) :نویسد

ها یا آثار هندری کده   ای از نقاشیشود بر یک نقاشی یا مجموعهاطالق می« سوژه»عنوان 

قلمرو ای در یک مکتب خاص هنری است، یا در شان وابسته به یک گسست ریشههستی

سیاست، اجتماعی از افرادی که نتایج یک رخداد انقالبی را در مورد یک وضعیت کارگری 

هدایی  ای از کدنش مجموعده  ی لهیوسد  به]. . .[ در این هر دو مورد سوژه . گیرندبه کار می

(acts) شود دهد مشخص میکه انجام می(Ibid: 40). 

تواندد دیدد مدا را نسدبت بده      زیادی می کنیم که این نوع تبیین اگرچه تا حدما تصور می

تر سازد اما برای حدل  ی اندیشیدن بدیو در خصوص سوژه و جایگاه و ماهیت آن روشننحوه

هدای خدود را از دو   بسدانا مثدال  . ای که در اینجا برای ما مطرح اسدت کارسداز نیسدت   مسئله

ست دو مثدال از  به همین دلیل توانسته ا. وضعیت متفاوت هنر و سیاست انتخاب کرده است

امدا هندوز تغییدری در ایدن     . اسدت  یرانسدان یغسوژه را مطرح کند که یکی انسانی و دیگری 

واقعیت پدید نیامده است که اگر ما فقط روی یکی از این قلمروها مثالً هنر متمرکدز شدویم،   
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ای کده صداحب کدنش و تصدمیم و     سوژه عنوان بهنهایتاً باید بین اثر هنری و هنرمند یکی را 

کندد پدس همچندان بخشدی از     اگر بسانا اثر هندری را انتخداب مدی   . فاداری است برگزینیمو

بدرای  . ی ما همچنان در جای خود باقی اسدت عبارات بدیو را نادیده گرفته و بنابراین مسئله

-عمدل مدی  ]. . .[ سوژه با وفاداری به یک رخداد حقیقت »: نویسدبسانا می طرف کیازمثال 

بیندیم کده در قلمدرو    های بدیو از وفاداری را مدی در طرف دیگر ما مثال؛ و (Ibid:43) «کند

وفاداران به رخدداد موسدیقایی شدوئنبرگ     عنوان بههایی مثل برگ و وبرن را موسیقی، انسان

بسانا با توجده بده برخدی عبدارات     : ت اد آشکار است. (Badiou, 2001: 42)کند معرفی می

دهدد امدا برخدی    کند و وفاداری را به آن نسبت میمی ی هنر معرفیبدیو اثر هنری را سوژه

بندابراین  . عبارات بدیو در همین قلمروی هنر حاکی از اسناد وفداداری بده هنرمندد هسدتند    

بسانا باید ضرورتاً برای حفظ سازگاری تفسیر خود چنین بیانی را نادیده بگیرد یا مثل پلدوث  

 .دقت مرتبط سازدآن را به زبان بی

ی عملکدردی سدوژه   قاد ما بر این است که هر رویکردی از این ندوع کده روی جنبده   نهایتاً اعت

 (subjective space)متمرکز شود و آن را با عناوین مختلفی همچون کنش یا ف ای سدوبژکتیو 

تواند به فهدم دسدتگاه فکدری بددیو کمدک کندد و آن را       می نکهیباوجودادهد، قرار می مورداشاره

عبدارات متفداوت بددیو را در     دودسدته  یفهمد  قابدل معقدول و   طدور  بهتواند تر سازد، اما نمیروشن

سدوژه بداور دارد   »: گویدد مدا بایدد بددانیم کده وقتدی بددیو مدی       . آشتی دهدد  باهمخصوص سوژه 

(believes)   که حقیقتی هست و این باور شکل یدک معرفدت را دارد »(Badiou,2005a: 397)، 

 ی در شکل معرفت دارد یا نقاش؟تابلوی نقاشی است که باور کی نیاآیا 

 

 نتیجه؛ معناهای سوژه .5

کددام    ی بدیو این است که هدیچ کنیم بهترین راه برای فهم معنای سوژه در فلسفهما فکر می

-ها را متمرکز بدر بخدش  کامل اشتباه ندانیم بلکه هرکدام از آن طور بهاز رویکردهای فوق را 

رسدد کده    با این وصف به نظر مدی . آن مفهوم ببینیمهای بدیو در مورد های خاصی از تبیین

-ی عبارات و نحوهدقت به بدیو، همهاگر بخواهیم بدون نسبت دادن چیزی همچون زبان بی

ی دیگری قرار ندهیم، تنها یدک  یک را در سایههای بیان او را در کنار هم حفظ کنیم و هیچ
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ی بدیو وجدود  دو معنا از سوژه در فلسفه ساده بپذیریم که طور بهکه این: ماندامکان باقی می

یدک از  مدا هدیچ  . ایدم آن چیزی است که ما در این مقاله در پی بیانش بدوده  ی همه نیا. دارد

ی بددیو  در فلسدفه « سدوژه »پذیریم کده  زمان میزنیم و هممعانی را به نفع دیگری کنار نمی

رخدداد و هدم بده محصدولی کده       ریتدأث هم اشاره دارد به جانور انسانی متحول شدده در اثدر   

در ( در معندای اول )هدا  ی سدوژه ای متناهی از حقیقت در اثدر عمدل وفادارانده   قطعه عنوان به

-ما مدی . شود؛ سوژه در یک معنا هنرمند است و در معنای دیگر اثر هنریوضعیت تولید می

بدیو هسدت  داللت متون، دو معنا از سوژه در کار  برحسبخواهیم بگوییم که به فن قوی و 

داشدته   جدا  همده ی آثار او انتظار دریافت یک معنای واحد از این مفهدوم را در  و اگر خواننده

هدا، از  باشد در دریافت چیستی آن معنا به مشکل بر خواهدد خدورد و در میدان اندواع بیدان     

 .های فاهراً واضح و ان مامی سرگردان خواهد شدهای صوری و فنی گرفته تا مثالتعریف

ای  تدوانیم نکتده  که چرا چنین شکافی در معنای سوژه وجدود دارد نیدز مدی   یین ایندر تب

ایدم تمدایزی لفظدی    ما اگر بخواهیم بر اسا  دیدگاهی که اتخداذ کدرده   درواقع. اضافه کنیم

و سدوژه  « ی رخداد سوژه»میان این دو معنا از سوژه برقرار سازیم، سوژه در معنای انسانی را 

چندین تمدایزی در آثدار بددیو وجدود نددارد       . خوانیممی« ی حقیقتژهسو»در معنای دوم را 

(. باشدد  برقرارشدده شان که تمایزی بینتوان یافت بی آنالبته هر دو عبارت را در آثار او می)

. اسا  هم نیسدت ایم بیاما ما معتقدیم این تفکیک که برای بیان بهتر منظورمان انجام داده

-پذیرد و تصمیم مدی است که بعد از رخداد، وقوع آن را می یکس آنسوژه در معنای انسانی 

پدس اگدر   . ی رخدادی به وضعیتی که در آن ساکن است بپدردازد از زاویه پس ازاینگیرد که 

شود اثرات رخداد با از بین رفتن آن از بین نروند و در وضعیت کسی است که باعث می« او»

اما سوژه در معنای دوم هدر  . ی رخداد بنامیمسوژه باقی بمانند، نامربوط نخواهد بود اگر او را

. کندد ی رخداد در وضدعیت تولیدد مدی   که وفاداری سوژه است یزیچی متناهی از آن قطعه

چیدزی اسدت کده    « آن»پدس اگدر   . کند حقیقتی وضدعیت اسدت  آنچه که وفاداری تولید می

آن را حامدل یدا    ربدط نخواهدد بدود اگدر    سازد، بیبخشی از حقیقتی وضعیت را می باوجودش

 .ی حقیقت بنامیمسوژه
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کده شداید   کنیم که این نامگذاری فقط برای فهم بهتر است؛ فهمِ ایدن می تأکیددر پایان 

در ( در جمدع میدان هدر دو معندایش    )شکاف در معنای سوژه ناشی از نقشی باشد که سوژه 

 .حقیقت پیوند دادن رخداد و حقیقت دارد؛ در امتداد دادن اثرات رخداد تا تولید
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 چکیده

در فایدون در « فیلسوف»و « فلسفه»از دگرگونی دیدگاه افالطون نسبت به معنای  تبیینی استاین مقاله 

فرجام های  فایدون تأویلِ افالطون از زندگی و فلسفه و مرگ سقراط بر اساس آموزه. مقایسه با آثارِ پیشین او

رفت  ختیِ خویش و راه برونشنا او در خالل این تأویل، بدبینیِ معرفت. است یثاغورثیفاورفیوسی و  شناختی

به جهل خویش و موانع  بردن یپشناسد که با  ی آرمانیِ فیلسوفی می او سقراط را نمونه. گوید از آن را بازمی

ی پرگشودن از زندان  های مادی پاک و وارسته و آماده کسب معرفت در این جهان، روح خود را از دلبستگی

سان، افالطون به تعریف خاص  بدین. نِ نامادی به معرفت نائل آید، تا بتواند در ساحتِ بریساخته استجسم 

 است یکسبر اساس تعریف او، فلسفه راه رستگاری، و فیلسوف . یابد دست می« فیلسوف»و « فلسفه»خود از 

 .سازد ی مرگ و رستن از جهان می وجوی معرفت خود را آماده که در جست
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 مقدمه

های خاصی از فلسفه و فیلسوف دست  های میانیِ خویش به تعریف افالطون در نوشته

و  (Eleusinian)های فلسفیِ او و تأثیرپذیری از ادیان الیوسیسی  یابد که برآیندِ اندیشه می

و مکتبِ  (Orphic)ویژه دینِ اورفیوسی  و به (Dionysiac/Bacchic)دیونوسوسی 

او در مهمانی و فایدروس فلسفه را به واالترین نوعِ عشق و . است یثاغورثیفدینیِ ـ  فلسفی

کند و در فایدون فلسفه را شوقِ مرگ  دیوانگی، و فیلسوف را به عاشق و دیوانه تعریف می

البته او در یک دوره به . سازد خواند، و فیلسوف را کسی که خود را برای مرگ آماده می می

. نگرد های گوناگون می ه و فیلسوفِ واحد را از جنبهرسد، بلکه فلسف های مختلف نمی دیدگاه

های سقراطی که  فیلسوفِ رساله برخالفهای میانی  ها، فیلسوفِ نوشته بر اساس این تعریف

نهاد،  ی فلسفیِ خویش را با همگان در میان می رفت و مسئله به میان مردمان می هرروز

یان و در تنهایی یا نزدِ استاد و مرادِ که راهِ فلسفیِ خویش را پنهان از عام است یلسوفیف

از چیستیِ  تبیینی استاین مقاله . گیرد ای از یارانِ برگزیده در پیش می خویش یا در حلقه

5.رسد فلسفه و فیلسوف در فایدون، و اینکه افالطون چگونه به چنان دیدگاهی می
 

ی  مایه ی سقراطی به میانی، در جهتِ راه یافتنِ درون ی افالطون از دوره چرخشِ اندیشه

ترین  جز ریاضیاتِ فیثاغوری، مهم به. های این دوره است اورفیوسی و فیثاغوری به نوشته

هایی  ی نظریه ، مجموعهافتهی راهی افالطون  فیثاغوری که به فلسفهـ  های اورفیوسی آموزه

ها، در  گرایش به این آموزه. است یجاودانگو  4ح، از قبیلِ رستاخیز و تناسخی رو درباره

هایی  خورد و در فایدون و فایدروس و بخش گرگیاس و منون و کراتولوس آشکارا به چشم می

و  (Echecrates)در فایدون حضورِ سه فیثاغوری، یعنی اِخِکراتِس . گیرد از جمهوری اوج می
                                                 

در . های افالطون و فیلسوفانِ پیشاسقراطی، ترجمه از متنِ یونانیِ آنهاست های مستقیم از نوشته قول در این مقاله، نقل. 5

منابعِ مشخصات )ایم  جای متنِ یونانی پیروی نکرده ایم، ولی از آنها به های این آثار یاری گرفته این کار، از برخی ترجمه

ای نزدیک به متن اصلی به دست  ایم که در حد توان ترجمه کوشیده(. ایم های آنها را در فهرست منابع آورده یونانی و ترجمه

در این . آوریم های طوالنی را در حاشیه می ها و جمله های کوتاه را در متن، و عبارت ها و عبارت اصلِ یونانیِ واژه. دهیم

 .تأکیدهای دیگر در نقلِ آرای معاصران، از خودِ ایشان است. صورت حروف خمیده، از ماست یدها، بهها، تمامیِ تأک قول نقل
هربرت النگ بر . دهند ی تناسخ در یونانِ باستان را برخی به اورفیوس و برخی به فیثاغورس نسبت می پیداییِ نظریه .4

در  منونی تناسخ در  اینکه نظریهگوید  او می. است رفتهآن است که افالطون در این زمینه بیشتر از فیثاغورس تأثیر پذی

همچنین اینکه فیثاغورس زنان را . تواند نشانی از منشأ فیثاغوریِ این نظریه باشدآید، میپی بحثی بر سر ریاضیات می

دان در  دان همراه با مردان غیب تواند دلیل یادکردن سقراط از زنان غیبمی ،پذیرفتی مریدان خود می نیز در حلقه

های افالطون مین آموزهاما مک. (Long, 1948: 151–2)باشد  منونی تناسخ در  ی نظریه آغاز توضیح خود درباره

 .(McMinn, 1960: 26–7)داند  گرفته از دین اورفیوس میی نفس را وام درباره
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، استادِ (Philolaus)، و نیز یادکردِ فیلوالئوس (Cebes)و کِبِس  (Simmias)سیمیاس 

ای اورفیوسی  ی رستاخیز، که اقتباسی از اسطوره سیمیاس و کبس، و همچنین اسطوره

که محتوای  است ییها شهیاندی جهانِ دیگر است، در تناسبِ کامل با  درباره

 یتیروااین، محتوای رساله در تناسب با گذشته از . سازد ـاورفیوسیِ این رساله را می فیثاغوری

گوید؛ واپسین  ی واپسین روز زندگانیِ سقراط از زبانِ فایدون بازمی که افالطون درباره است

بَرَد، و در پایانِ آن روز جام شوکران را در  روزی که سقراط در زندان، در انتظار مرگ به سر می

ی افالطون در رثای  رو، فایدون سوگنامه ایناز. سپارد نوشد و جان می کمال وقار و آرامش می

دهد که فیلسوفِ راستین  اند، تسلی می سقراط به یارانی که به دیدار او آمده 5.سقراط است

رو، آنان نیز نباید بر مرگ او  شتابد؛ ازاین هراسد، بلکه به استقبال آن می هرگز از مرگ نمی

سازد تا سخن را به موضوع روگردانیِ فیلسوف از  او از این نکته دستاویزی می. افسوس خورند

نماید که  چنین می. به تناسخ و جاودانگی، و جهانِ پس از مرگ بکشاند جسم و جهان، و

های  که از آموزه است یریتأثافالطون در این اثر در پیِ تلفیقِ میراثِ سقراطیِ خود با 

و آشنایی با فیثاغوریانِ آن  (Syracuse)در پیِ سفر به سوراکوس  فیثاغوری ـــ  اورفیوسی

  4.است رفتهیپذدیارــ 

که  است یا رساله. است فرد منحصربههای افالطون اثری  ی نوشته فایدون در میانِ مجموعه

 ی نهیدرزمرسد، و این بدبینی را  جهانی می افالطون در آن به اوج بدبینیِ خود به زندگیِ این

وگویی مقدماتی میانِ فایدون و اِخِکراتِس در  رساله با گفت. نشاند بارِ مرگ سقراط می اندوه

شود؛ و به درخواستِ اخکراتس، فایدون ماجرای سخنان واپسین، و  آغاز می (Phlius)لیوس ف

که افالطون گهگاه در  ــ دو نیاوگو میانِ  سان، گفت بدین. دهد مرگ سقراط را برای او شرح می

. ردیگ یبرموگوی اصلی را در  گرددــ همچون قابی گفت میان سخن و نیز در پایان بدان بازمی

                                                 
سرایان  این نکته که یارانِ حاضر در کنارِ سقراط در بازپسین روزِ او پانزده تن بودند، یادآورِ گروهِ همگوید  روتی میک. 5

(chorus) ها نیز پانزده تن بودند  سرایان در این سوگنامه ست؛ چراکه هم های یونانی در سوگنامه(Crotty, 2009: 66) .

است  یک برشمرده، به دست آورده به تنی از یارانِ سقراط را با استناد به روایتِ فایدون، که آنان را یک کروتی این شمارِ پانزده

(ibid. 92 n. 4; Phaedo 59b–c) .باشد  دهد که او بیمار بوده فایدون احتمال می. افالطون در میانِ اینان نیست

(59b10) .تواند  ی نمایشی، می بر غیبتِ خود در صحنه( های او در کلِ نوشته)تصریحِ افالطون  گوید این یگانه سدلی می

  .(Sedley/Long, 2011: xxiii)است  برداریِ تاریخی نکرده وگوی سقراط نسخه حاکی از این باشد که او از واپسین گفت
خود در کشمکش  فیثاغوریِـییوسرفاو گرایشِو  افالطون میان میراث سقراطی، فایدوندر سراسر گوید  میلز می. 4

 .(Miles, 2001: 257) کوشد آن دو را در سنتزی فلسفی با هم ادغام کند و وفق دهد است و می
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برد، شخصیتِ سقراط و نیز  افالطون با این کار، که حکایت را به زمان و مکانِ دیگری میگویی 

های  او در این اثر نظریه 5.کشد موضوعِ جاودانگی و رستگاریِ روح را به فرازمان و فرامکان برمی

ره، ی روح و شناخت و هستی، هم به یاریِ استدالل، و هم به زبانِ استعاره و اسطو خود را درباره

او عناصری از ادیان، همچون پاکی یا تطهیر  4.دهد ای از شور و هیجان، شرح می در زمینه

(κάθαρσις/καθαρμός)  و رستگاری(λύσις)ی معرفتی و  گیرد و به آنها جنبه ، وام می

ی خود از واپسین  روایت استادانه موازات بهها را افالطون  ی این نکته شرح همه. بخشد اخالقی می

گویی افالطون با این شیوه هر آنچه . برد می پیش بهت و سخنانِ سقراط و ماجرای اعدام او حاال

عملی و عینی در واکنش سقراط به مرگ  به طریقصورت نظری تبیین کند،  کوشد به را می

گیرد که، چه با استدالل و  هایی می یابد، و بدین طریق وجودِ سقراط را گواه درستیِ آموزه بازمی

      9.کوشیده استاسطوره، در تبیین آنها چه با 

آشوبد، چه  ای را می ی محکومیت و اعدام سقراط، خاطر هر اهل فلسفه و اندیشه فاجعه

مردی « بهترین و نیز داناترین و درستکارترین»آواز با فایدون، او را  رسد به افالطون که، هم

ای که بهترین و داناترین  بنابراین، جامعه. (118a16–7) شناخته است تاکنونشمرَد که  می

آزردگیِ افالطون از ناشایستگی . کُشد، از دید افالطون، بدترین جامعه است شهروند خود را می

روزگارانش داشت،  دستگاه قضایی و سیاسیِ آتن، که ریشه در فرهنگ و تربیتِ همو بیدادگریِ 

جتماعی و سیاسی باید طرحی نو دراندازد؛ او این این اندیشه را در دل او آورد که برای اصالحِ ا

تری نیز در  بارِ سقراط تأثیر ژرف اما گویی مرگ مصیبت. طرح را در کتاب جمهوری درانداخت

که او را نسبت به جهان و کارِ جهان نیز بدبین  ی افالطون گذاشت، چندان اندیشه و روحیه

نهد، بازتابِ  گرا فرا روی ما می و درونبسا تصویری که فایدون از فیلسوفِ تنها  چه. ساخت

                                                 
او . است (Guardini)از گواردینی « وگوی مقدماتی ی گفت چهارچوبه»تعبیرِ . 511–6: 5976گواردینی، : بسنجید با .5

است که  شمرد؛ از جمله اینکه حس احترام، نویسنده را بر آن داشته برمی« چهارچوبه»کاربردهای دیگری نیز برای این 

است  را گمپرتس نیز به کار برده« چارچوبه»تعبیر . ی گزارشگر حکایت کند محتوای رساله را غیرمستقیم و از حافظه

ی  های اصلی به شیوه آید و خطابه وگویی مقدماتی می ، گفتفایدونهمچون نیز،  مهمانیدر (. )374: 5971گمپرتس، )

 .( یابد وگوی آغازین پایان می بدونِ بازگشت به گفت مهمانیشود، با این تفاوت که  غیرمستقیم روایت می
ی دیدگاهِ متضادِ  درباره. Gallop, 2003: 326–7، بنگرید به فایدونهای عقالنی و عاطفیِ  ی موازاتِ جنبه درباره .4

 :مأخذِ گلوپ در نقلِ رایِ نوسبام. ibid. 327–9ی رساله، و مخالفتِ گَلوپ با او، بنگرید به  گرایانه نوسبام در قرائتِ عقل
Nussbaum, M. C. (1986), The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and 

Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press. 
کند؛ همچنین، عقل و اعتقاد  ، افالطون اعتماد به استدالل را بر اعتماد به سقراط مبتنی میفایدونگوید در  گَلوپ می.9

   .(Gallop, 2003: 332)سازد  گراییِ دینی می ی عقل دینی را با یکدیگر دمساز، و سقراط را نماینده
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نماید که این رساله  فلسفی نیز چنین می ازلحاظ. دلسردیِ افالطون از روزگار و مردمان است

. آورد گونه دستاورد ایجابی به ارمغان نمی ی دیالکتیک سقراطی که هیچ به مسئله پاسخی است

برای تراژدیِ  حلی راهو هم پس، فایدون هم تفسیری بر تراژدیِ زندگیِ سقراط است، 

گونه که در  کوشد در این رساله ثابت کند که چرا، آن ، افالطون میسو یکاز : شناختیِ او روش

توانند آسیبی به روح او  ، کسانی که سقراط را متهم و محکوم کردند، نمیآمده استدفاعیه 

؛ از دیگر سو، (40c4–41d6)و سرنوشتی شوم برای او رقم زنند  (30c8–d4)برسانند 

بستِ دیالکتیکِ سقراطی، و ناتوانیِ آن  از بن است یگذرشناسیِ افالطون در فایدون راه  معرفت

افالطون برای هر دو مسئله این است که سقراط  حل راه. یابی به معرفتِ ایجابی روش در دست

ه حجاب معرفت گام نهاده، و از جهل خویش و آنچ درراهکه عاشقانه  است ینیراستفیلسوف 

ها، روحِ خود را تا جایی که  شود، آگاه گشته، و کوشیده است تا با زدودنِ آن حجاب معرفت می

. ها نیرو بخشد، و برای نیل به معرفت آماده سازد تواند پاک و سبکبال سازد و با فضیلت می

به یابی او  ساز دست رسد، زمینه نمی جایی بهمعرفت، گرچه در این جهان  درراهتکاپوی او 

پس، آنان که او را به کام مرگ فرستادند، راه رستگاری او را . شود معرفت پس از مرگ می

، و در جهان خواهند بودآنکه خودِ آنان در این جهان گرفتار کوردلیِ خود  هموار ساختند، حال

شود و آنان  با این وصف، سقراط پیروز می. خواهند غنودهای خود  دیگر در منجالب پلیدی

دهد،  خورند؛ و بدین طریق، افالطون پاسخِ پرسشِ پایانیِ دفاعیه را در فایدون می یشکست م

. گوید صراحت بازمی به نجایا، در برداشتکنایی در  به نحو آنجاو آنچه را سخنِ سقراط در 

[ رهسپارشدن]اما اکنون هنگام رهسپارشدن است؛ برای من »: گفته بود، سقراط چنین آنجا

رود، بر همه پوشیده  یک از ما به راه بهتری می شما به زندگی؛ حال کدامبه مرگ، و برای 

پاسخِ صریحِ افالطون در فایدون این است که سقراط به راه درست، و آنان به  5«.است، جز خدا

گونه که  زیرا، همانتوانند به او آسیبی بزنند؛  آنان حتی با کشتنِ سقراط، نمی 4.اند بیراهه رفته

                                                 
1. ἀλλὰ γὰρ ἤδη ὥρα ἀπιέναι, ἐμοὶ μὲν ἀποθανουμένῳ, ὑμῖν δὲ βιωσομένοις· ὁπότεροι 

δὲ ἡμῶν ἔρχονται ἐπὶ ἄμεινον πρᾶγμα, ἄδηλον παντὶ πλὴν ἢ τῷ θεῷ. (42a2–5) 
است، بلکه یک  این نتیجه را در بر دارد که زندگیِ سقراط بیهوده نبوده فایدونگوید براهینِ جاودانگیِ روح در  روتی میک. 4

گوید سقراط  همچنین او می. (Crotty, 2009: 71–2)مرگیِ روح است  ست؛ پیروزیی که مشروط به اثباتِ بی پیروزیِ فلسفی

و بر طبقِ این پیشگویی، افالطون دید؛  زودی با انتقادهای دیگران کیفر خواهند کنندگانش به بود که محکوم بینی کرده پیش

جویی در معنای  زیرا سقراط انتقام)گیرد؛ انتقامی در معنایی فراتر از معنای معمولِ آن  کنندگان او می از محکوم فلسفی انتقامی

 دراش،  در محاکمه سقراط که است آن افزون بر این، کروتی بر. (ibid. 66; Apologia 39c–d)( داند متداول را مردود می
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به گمان من مقدر نیست که مردی نیکوتر، از مردی بدتر » ،گفته استعیه سقراط در دفا

کند که شکستِ ظاهریِ سقراط در زندگی و  بنابراین، افالطون ثابت می 5.«آسیب ببیند

؛ است یواقعفایدون تراژدی در معنای . انجامد دیالکتیک، سرانجام به پیروزی می درروش

 4.بازد خویش را قهرمانانه و سرافرازانه میچراکه در آن، شخصیتِ تراژیک، زندگیِ 

جهانیِ معرفت از دیگر سو،  ، و موانعِ اینسو یکی سقراط با مرگ از  ی مواجهه نحوه

ی امید به کسبِ معرفت  انگیزد؛ چراکه مرگ مایه افالطون را در فایدون به ستایش مرگ برمی

خواهیم زمانی چیزی را  اگر می»: گوید رو، افالطون می ازاین. در جداییِ روح از جسم است

صورتِ محض بشناسیم، باید از جسم خالصی جوییم و با خودِ روح، خودِ چیزها را  به

 (ἐπειδὰν τελευτήσωμεν, 66e3–4)« بمیریم که هنگامی»بنابراین، تنها  9«.بنگریم

با تن زیرا اگر ». (ζῶσιν δὲ οὔ, 66e4)« و نه در زندگی»، میابی دستتوانیم به معرفت  می

یا [: خواهد بوددرست ]صورتِ محض هیچ شناختی داشت، یکی از این دو حالت  توان به نمی

به دست آوردنِ دانش ناممکن است، یا با مردن ممکن است؛ زیرا در این هنگام روح 

به دانش در »جهانی  در زندگیِ این 1«.، و نه پیش از آنخواهد بودو مفارق از تن  2خودبسنده

و ... روی با تن نپیوندیم و نیامیزیم  هیچ شرط آنکه به بود، به خواهیم[ حدِ ممکن]ترین  نزدیک

خودِ خدا ما را رهایی  که هنگامیبه طبیعتِ آن نیاالییم، بلکه خود را از آن بپاالییم، تا 

                                                                                                                        
در ] (Calicles)گیریِ کالیکلِس  ست بر خرده این تأییدی و ؛(657: 5971بسنجید با گمپرتس، )آمده  قاصر خود از دفاع

 فایدونسازد؛ و  گیر می مبنی بر اینکه فلسفه هوادارانِ خود را در رویارویی با مقتضیات زندگیِ روزمره زمین[ گرگیاس

اما داوریِ کروتی  .(ibid. 65; Gorgias 484c–86c)او در دادگاه  شکستِ جبرانِ در سقراط، و فلسفه از دفاع در ست کوششی

اینکه سقراط قاضیان را از حکمِ اعدام منصرف نساخت، دلیلی بر عیب و نقصِ . است« شکست»از  اومبتنی بر برداشت 

آنکه در پیِ نجاتِ جانِ  اندیشی، و بی بر مبنای گزارشِ افالطون از دفاعیه، سقراط بی هیچ مصلحت. تواند بود ی او نمی دفاعیه

  .است دفاع کرده، و ندای خویش را به گوش تاریخ رسانده خود باشد، به بهترین و تأثیرگذارترین نحو از خود و فلسفه
 . οὐ γὰρ οἴομαι θεμιτὸν εἶναι ἀμείνονι ἀνδρὶ ὑπὸ χείρονος βλάπτεσθαι. (30c9–d1) 

  .Gallop, 2003: 329–30با تراژدی بر حسبِ تعریفِ ارسطو، از دیدگاهِ گَلوپ، بنگرید به  فایدونی نسبتِ  ربارهد .4
3. ... εἰ μέλλομέν ποτε καθαρῶς τι εἴσεσθαι, ἀπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ ψυχῇ 

θεατέον αὐτὰ τὰ πράγματα. (66d8–e2) 
این اصطالح، که افالطون بارها آن را تکرار  .آوریم می αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴνی اصطالحِ  را در ترجمه« خودبسنده»ی  اژهو.2

  :یابیم های زیر را برای آن می در منابعِ ما، معادل. کند، بر روگردانی و استقاللِ روح از جسم، و به خود آمدنِ او داللت دارد می

Grube: “by itself” (Cooper,  997); Tredennick: “independent” (Hamilton/Cairns, 1973); Long: 

“alone by itself” (Sedley/Long, 2011); Robin: « isolée en elle-même » (Robin, 1968). 
5. εἰ γὰρ μὴ οἷόν τε μετὰ τοῦ σώματος μηδὲν καθαρῶς γνῶναι, δυοῖν θάτερον, ἢ 

οὐδαμοῦ ἔστιν κτήσασθαι τὸ εἰδέναι ἢ τελευτήσασιν· τότε γὰρ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν ἡ 

ψυχὴ ἔσται χωρὶς τοῦ σώματος, πρότερον δ᾽ οὔ. (66e4–67a2) 



12 

 در فايدونِ افالطون« فیلسوف»و « فلسفه»تعريفِ                                                                                        
 

ی افالطون  رفت رسید؛ زیرا در فلسفهتوان به مع نمی پاک شدنپس، بدونِ تطهیر یا  5.«بخشد

برای ناپاک روا نیست که به »گیرد که خود منزه و محض است و  معرفت به ساحتی تعلق می

جداساختنِ روح از تن در حد ممکن و خو »پاکی یا تطهیر عبارت است از  4.«پاک دست یابد

تنها و ... در حد توان  خود را از تن برکنار داشتن و ازهرجهتدادنِ او به خودبسنده بودن و 

 9.«، و به دیگر سخن، رهیده از بندهای تن، به سر بردنخود به یمتک

یابی به معرفت  دست درراهی لزومِ پالودگی و رهاییِ روح از جسم  آنچه افالطون درباره

گویی افالطون جاودانگی را مسلم . وجودِ جهانِ دیگر و جاودانگیِ روح است درگروگوید،  می

در  ازجمله)گرفت  ی سقراطی نیز گهگاه آن را مفروض می در دوره همچنان کهگیرد؛  می

ی میانی  شناسیِ دوره اما معرفت. اثبات آن برآید درصددآنکه  ، بی(خارمیدس و پروتاگوراس

به اثبات آن نیاز دارد تا  ازپیش بیشرو، او  ت؛ ازاینسراسر مبتنی بر این نظریه اس

 2.شناسی خود را بر مبنایی استوار پی افکند معرفت

 یفرجام شناختی  شناختی، از جنبه ی معرفت افالطون افزون بر ارزیابیِ مرگ از جنبه

(eschatological)  وضعیتِ روح را پس از مرگ در پایانِ فایدون در قالبِ اسطوره

های پاک و ناپاک  گوید و جغرافیای جهان دیگر و چگونگیِ پاداش یا پادافره دیدنِ روح بازمی

–107c)دهد  های دیگر را شرح می در آن، و بازگشتِ آنان به جهان و حلول در جسم

                                                 
1. ... ἐγγυτάτω ἐσόμεθα τοῦ εἰδέναι, ἐὰν ὅτι μάλιστα μηδὲν ὁμιλῶμεν τῷ σώματι 

μηδὲ κοινωνῶμεν, ... μηδὲ ἀναπιμπλώμεθα τῆς τούτου φύσεως, ἀλλὰ καθαρεύωμεν 

ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἕως ἂν ὁ θεὸς αὐτὸς ἀπολύσῃ ἡμᾶς. (67a3–6) 
2.μὴ καθαρῷ γὰρ καθαροῦ ἐφάπτεσθαι μὴ οὐ θεμιτὸν ᾖ. (67b2) 
3.… τὸ χωρίζειν ὅτι μάλιστα ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν καὶ ἐθίσαι αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν 

πανταχόθεν ἐκ τοῦ σώματος συναγείρεσθαί τε καὶ ἁθροίζεσθαι, καὶ οἰκεῖν κατὰ τὸ 

δυνατὸν … μόνην καθ᾽ αὑτήν, ἐκλυομένην ὥσπερ [ἐκ] δεσμῶν ἐκ τοῦ σώματος. (67c6–d2) 
–245c2) فایدروسو  (70c4–72a8, 105c9–e7) فایدوندر افالطون براهین خود را در اثباتِ جاودانگیِ روح، . 2

246a2) جمهوری و (x. 608c5–611a2)  گیرد و در  ی استدالل یاری می ی میانی کمتر از شیوه او در دوره. است آورده

 .آورد های چندان استواری نمی اثبات جاودانگیِ روح نیز استدالل

توان چنین  ــ می ست ای فیثاغوری که آموزه ی جاودانگیِ روح را ــ درباره فایدونسدلی بر آن است که تردیدِ فیثاغوریانِ 

ست تا فیثاغوری، زیرا تنها به یاریِ دو  ای افالطونی ست که جاودانگی بیشتر آموزه که افالطون مدعیتفسیر کرد 

     .(Sedley/Long, 2011: xxiii)پذیر است  ی افالطونیِ صورت و یادآوری اثبات نظریه
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115a).5
سازد؛ بدین معنی  عرفتی و اخالقیِ آدمی مبتنی میاو کلِ این اسطوره را بر وضعیتِ م 

های اخالقی برخوردار است، در جهان  که هر روح بسته به اینکه به چه میزان از معرفت و فضیلت

به جهان جسمانی  گربارید، گویی است دهیرسروحی که به پاکی . بیند دیگر پاداش یا پادافره می

، همچون روحی که به مقامِ بوداییِ گرید انیب به کند؛ گردد و در هیچ تنی حلول نمی بازنمی

یابد؛ چراکه افالطون  ی بازپیدایی رهایی می ، از چرخهرسیده است (nirvana)« نیروانا»

 :گوید می
که  ، چناناند جداشدهی زمین آزاد و  اند که از پهنه اند، کسانی آنان که پرهیزگارانه زیسته

و از اینان، آنان که خود را با ... یابند از یک زندان؛ و در باال، به ساحتی پاک راه می

    4.برند یکسره بدونِ بدن به سر می پس ازآناند،  غایت پاک ساخته فلسفه به

ها به کمال رسد، دیگربار در جسم حلول  بر اساسِ فایدروس نیز روحی که با فضیلت

. آید ی زندگی در این جهان حاصل می وح از باززایی، در طیِ چند دورهرهاییِ ر. کند نمی

گیرد و به  می پروبالهزار سال  آورد، پس از سه روحِ کسی که سه بار به زندگیِ فلسفی روی

بیداد به سر برند،  دوراز بهکه  یگرکسانید در خصوصاین زمان . گردد اصلِ خویش بازمی

  9.(248e3–249a5)هزار سال خواهدبود  کم ده دست

و تنها از گروهی  است یهمگانآمدِ هنجارهای  آرزوی مرگ و شوق رهاندنِ روح از تن، خالف

این نکته ما را به اینکه فلسفه چیست و . آید شمار از برگزیدگانِ اهلِ فلسفه برمی اندک

 است یکسکارِ فلسفه رهاندنِ روح است؛ و فیلسوف : شود ست، رهنمون می کسی فیلسوف چه

                                                 
ست؛  ایِ آن اورفیوسی ی اسطوره که شالوده آوردِ سیسیل است، درحالی ره فایدونی  ینگزلی بر آن است که اسطورهک .5

صورت تفسیری از شعری اورفیوسی، از طریق فیثاغوریانِ غربی، از سیسیل و ایتالیا به  بدین معنا که این اسطوره به

 .(Kingsley, 1995: 112–121, 126)است  دست افالطون رسیده
2. οἳ δὲ δὴ ἂν δόξωσι διαφερόντως πρὸς τὸ ὁσίως βιῶναι, οὗτοί εἰσιν οἱ τῶνδε μὲν τῶν 

τόπων τῶν ἐν τῇ γῇ ἐλευθερούμενοί τε καὶ ἀπαλλαττόμενοι ὥσπερ δεσμωτηρίων, 

ἄνω δὲ εἰς τὴν καθαρὰν οἴκησιν ἀφικνούμενοι... τούτων δὲ αὐτῶν οἱ φιλοσοφίᾳ 

ἱκανῶς καθηράμενοι ἄνευ τε σωμάτων ζῶσι τὸ παράπαν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον... 
(114b6–c4) 

. است« ها زندان»نیز « زندان»است و « های درونِ زمین ناحیه»ایم، در اصلِ یونانی  برگردانده« ی زمین پهنه»آنچه به 

 .است فایدونی  های سکونت آدمیان در اسطوره منظور از آنها منطقه
هرچند در دورانی بسیار  اخالقی به معرفت نزدِ افالطون، این ارواح نیز ــهای  ا توجه به اصلِ وابستگیِ فضیلتب.. 9

ی پیاپیِ  اند سه دوره اینان یا نتوانسته. رفته باید به معرفت دست یابند تا بتوانند به رستگاری برسند ترــ رفته طوالنی

هزار سالِ پایانی از  ای که در سه گونه د، بهان ورزی آماده کرده فلسفی بگذرانند، یا خود را در طیِ چند زندگی، برای فلسفه

 .توانند سه زندگیِ فلسفیِ الزم برای رستگاری را بگزینند هزارساله، می دورانِ ده
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سان، افالطون  بدین. آن، در آرزوی مرگ است ی جهیدرنتوجوی این رهایی، و  که در جست

او در شرحِ این . کند تعریف می )81a1, θανάτου μελέτη–2(فلسفه را به شورِ مرگ 

  : گوید نکته می
چیزی از تن به دنبال خود نکشد؛ چراکه در  است که هیچ ناب و رهیده[ روح]هنگامی 

جوید و به خویشتنِ  خواستارِ هیچ پیوندی با آن نیست، بلکه از آن دوری میزندگی 

مردن نهد، که چیزی نیست جز  آورد تا همواره دل بر این کارِ آسان خویش روی می

  5.ورزیِ راستین فلسفه

را [ روح]= خواهند آن  اند که همواره می کارانِ راستین تنها فلسفه... »بر این مبنا، 

بنابراین،  4«.پروای فیلسوفان همه این است، رهایی و جداییِ روح از تنبرهانند، و 

نیازها و  (ὀρθῶς ἁπτόμενοι φιλοσοφίας, 64a4–5)« کارانِ راستین فلسفه»

وقعی  (τὰς περὶ τὸ σῶμα θεραπείας, 64d8)را « های جسم تعلق»ها و  لذت

: تعریفِ فیلسوف این استبنابراین، . (64d–e)پردازند  نهند، و از تن به روح می نمی

کارانِ  فلسفه»درنتیجه،  9«.رهاند فیلسوف، در حد توان، روحِ خود را از وابستگی به تن می»

زیرا  2؛«کنند، و نسبت به مردمان کمترین هراس را از مردن دارند راستین مردن را ساز می

، داشته باشنده کنند که روحِ خودبسند اند و آرزو می اگر از هر حیث با تن بیگانه شده»

   1«پیش آید، آیا نابخردی نیست اگر بهراسند و رنجه شوند؟[ مرگ]= این  که هنگامی

                                                 
1. ἐὰν μὲν καθαρὰ ἀπαλλάττηται, μηδὲν τοῦ σώματος συνεφέλκουσα, ἅτε οὐδὲν 

κοινωνοῦσα αὐτῷ ἐν τῷ βίῳ ἑκοῦσα εἶναι, ἀλλὰ φεύγουσα αὐτὸ καὶ συνηθροισμένη 

αὐτὴ εἰς ἑαυτήν, ἅτε μελετῶσα ἀεὶ τοῦτο —τὸ δὲ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ ὀρθῶς 

φιλοσοφοῦσα καὶ τῷ ὄντι τεθνάναι μελετῶσα ῥᾳδίως. (80e2–81a1) 
2. λύειν δέ γε αὐτήν ... προθυμοῦνται ἀεὶ μάλιστα καὶ μόνοι οἱ φιλοσοφοῦντες ὀρθῶς, 

καὶ τὸ μελέτημα αὐτὸ τοῦτό ἐστιν τῶν φιλοσόφων, λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ 

σώματος. (67d7–10) 
3. ὁ φιλόσοφος ἀπολύων ὅτι μάλιστα τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῆς τοῦ σώματος κοινωνίας… (64e8–

65a2) 
4. οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀποθνῄσκειν μελετῶσι, καὶ τὸ τεθνάναι ἥκιστα αὐτοῖς 

ἀνθρώπων φοβερόν. (67e4–6) 
« در خود فرورفتنِ روح»و  (« la mort « mystique)« مرگِ عرفانی»شدن برای مرگ، به  فِستوژیر از این کارِ آماده

(recueillement de l’âme) کند  تعبیر می(Festugière, 1973: 81). 

5.εἰ γὰρ διαβέβληνται μὲν πανταχῇ τῷ σώματι, αὐτὴν δὲ καθ᾽ αὑτὴν ἐπιθυμοῦσι τὴν 

ψυχὴν ἔχειν, τούτου δὲ γιγνομένου εἰ φοβοῖντο καὶ ἀγανακτοῖεν, οὐ πολλὴ ἂν 

ἀλογία εἴη… (67e6–9; cf. 68a7–b6) 
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های اصلی،  های سقراطی یکی از فضیلت که در رساله دلیری استباکی، همان فضیلتِ  این بی

اینک نیز در فایدون حدِ اعالی این . های دیگر مبتنی بر معرفت بود ی فضیلت و همچون همه

. که تنها فیلسوف از آن برخوردار است است یلتیفضفضیلت، یعنی دلیری در برابر مرگ، 

تواند  رو نمی شناسد و ازاین نمی یدوشایدبا که چنانگرچه فیلسوفِ گرفتار در دامِ تن، دلیری را 

کم شور و شوقِ او به معرفت، و این حد از دانایی که در این جهان  غایت دلیر باشد، دست به

سازد که به  توان به معرفت رسید، او را چنان از جسم و جهان وارسته و آرزومندِ مرگ می نمی

که با  کس آنبا این قیاس، هر . یابد می جهانی، دست باالترین میزانِ دلیری، در مقیاس این

نیست،  (φιλόσοφος)( یا دوستدارِ دانایی)نزدیکیِ مرگ هراس در دل راه دهد، فیلسوف 

و دوستدارِ  (φιλοχρήματος)، و نیز آزپرست (φιλοσώματος)بلکه دوستدارِ تن 

به  آوردن یروآید که  از این سخن نتیجه می. (68b8–c3)است  (φιλότιμος)وننگ  نام

به  آوردن یرو؛ و همچنین است یجسمانهای  گرداندن از تن و ارزش دانایی، مستلزم روی

تنها در برابرِ ترس، که در برابرِ  دلیری نه. های جسمانی، مستلزم روگردانی از دانایی ارزش

ترین و  گوید نزدیک افالطون در قوانین می. دهد هرگونه انفعال، آدمی را نجات می

  5.(i. 634b2–6)ترین دشمنانِ آدمی، لذت و دردند، که باید در برابرِ آنها دلیری ورزید خطرناک

داری دو جنبه از یک  آید که دلیری و خویشتن ی افالطون در فایدون چنین برمی از آموزه

این . ورزد که در برابرِ لذت ایستادگی می است یلتیفضداری نیز  اند؛ چراکه خویشتن فضیلت

فیلسوف به  ازآنجاکه. شمرد که افالطون ویژگیِ فیلسوف می است یاصلهای  نیز از فضیلت

یابد، برای تطهیرِ روح، از تن  یابی روحِ خود بدان می ورزد و تن را مانعِ دست دانایی عشق می

این کارِ فیلسوف، . گیرد شوید، و در این راه از امیال جسمانی و لذات دنیوی کران می دست می

 اعتنا و باانضباط بودن بی» یبه معن؛ چراکه این فضیلت است یدار شتنیخوهمان 

(ὀλιγώρως ἔχειν καὶ κοσμίως, 68c10) ها  نسبت به میل(περὶ τὰς 

                                                 
که آن است چربد، بل کس نیست که بر دشمنانش می دلیرمرد تنها آن»است،  پیش از افالطون، دموکریتوس نیز گفته 5.

 .«گردد هایش نیز چیره می که بر لذت

 (ἀνδρεῖος οὐχ ὁ τῶν πολεμίων [κρατῶν] μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁ τῶν ἡδονῶν κρέσσων. 

287.F156.B214) 
. ایم برگرفته (Graham, 2010)آوریم، از گردآوری و تصحیحِ گراهام  که از فیلسوفانِ پیشاسقراطی می هایی قول نقل)

ی  گذاریِ کلیِ گراهام، اعم از قطعه ترتیب از چپ، عبارت است از شماره آوریم، به ها می در ارجاع به فقره ای که سه شماره

گذاریِ گراهام و  شماره ی فیلسوف به ی قطعه بازمانده از فیلسوف یا گواهی و گزارش دیگر نویسندگان باستانی، شماره

  .(Bهمراه با  (Diels-Kranz)کرانتس  یِ دیلزـگذار ی فیسلوف به شماره ی قطعه ، و شمارهFهمراه با 
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ἐπιθυμίας, c9) » است(68c8–10) برازد که سخت به تن  تنها بر کسانی می»؛ و

. زند ی فیلسوف راهِ زندگیِ او را رقم می بر این اساس، اندیشه 5.«زیند اعتنایند و با فلسفه می بی

. ی فیلسوف همان زندگیِ اوست به سخن دیگر، بر اساسِ تعریف افالطون از فیلسوف، فلسفه

داریِ عامیان  یابد و دلیری و خویشتن عرفی می لتیفض باافالطون فضیلتِ فلسفی را در تقابل 

شمرد؛ چراکه اینان از ترسِ شری بزرگتر است که گاه دلیری  می (ἄτοπος)را ناشایست 

داریِ ابلهانه  هاست که آنان را به خویشتن ورزند؛ یا بیمِ از دست دادنِ برخی از لذت می

(εὐήθης) گونه  پس، کسانی که با این. دارد ها وامی در برابر برخی دیگر از لذت

اند؛  ها گشته ند، خود مقهورِ برخی دیگر از لذتا ها فائق آمده داری بر برخی از لذت خویشتن

آید  گونه که در معنای عوامانه، دلیری در برابر یک ترس، از ترسی بزرگتر پدید می همان

(68d2–69a4) .داری و دلیری چیزی جز دادوستدِ لذتی با لذتی دیگر یا  گونه خویشتن این

مالکِ دیگرِ فضیلتِ عوامانه، . (69a6–9)دردی با دردی دیگر یا ترسی با ترسی دیگر نیست 

گوید، این است که تنها بدین نیت در پیِ فضیلت باشیم که  که افالطون در تئایتِتوس می چنان

4.(176b3–8)نزدِ دیگران خوب جلوه نماییم 
 

آید که ریشه در  افالطونی، تنها فضیلتی اصیل به شمار میـ  بر مبنای اصلِ سقراطی

. ی آن استوار است های سقراطی بر پایه که کلِ رساله است یاصلاین . داشته باشددانایی 

ی میانی، در  ماند؛ و در دوره ی سقراطی نیز افالطون به این اصل پایبند می پس از دوره

فضیلت »، درمجموعداری و دادگری، و  ورزد که دلیری و خویشتن فایدون، تصریح می

 ,μετὰ φρονήσεως)دانایی  را تنها باید با (ἀληθὴς ἀρετή, 69b3)« راستین

b3)  ،تأثرهای نفسانی  بودونبوداز  نظر صرفبه دست آورد(69a10–b5) . اما اگر این

                                                 
1. … τούτοις μόνοις προσήκει, τοῖς μάλιστα τοῦ σώματος ὀλιγωροῦσίν τε καὶ ἐν 

φιλοσοφίᾳ ζῶσιν. (68c10–2) 
ی  ی رایج و سنتیِ دلیری، و ایوتوفرون را نمونه های سقراطی، نیکیاس و الخس را نمونه بسا بتوان در رساله چه. 4

 .689: 5967در این باره بنگرید به یگر، . دینداریِ همگانی، در برابرِ دلیری و دینداریِ اصیل و مبتنی بر معرفت شمرد

آورد که از هر آنچه  گوید فضیلت اصیلِ فلسفی را کسی به دست می او می. داند رُزِن فضیلتِ راستین را مستلزمِ شهود می

دارد که در راه سرمدیت،  شهود آدمی را بر آن می. ست نائل آید چه سرمدیگرداند تا به شهود آن ست رو می جسمانی

از طریقِ شهود، فضیلت ناقصِ . جهانی روگرداند های متداول این شوید، حتی از فضیلت گونه که از گناه دست می همان

نزدِ . یابد تِ فلسفی دست میناپذیر، آدمی به فضیل های زوال رسد، و از طریقِ عروج و رؤیتِ صورت جهانی به کمال می این

 .(Rosen, 1980: 90–2)آید  افالطون، کردارِ اخالقی ریشه در خیرِ برین دارد، و این خود از راهِ شهود به دست می
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جدا از دانایی باشند و با یکدیگر خریدوفروش شوند، چنین فضیلتی وهمی بیش »ها  فضیلت

  5.«برنداردچیزِ اصیل و راستینی در  نیست و پست است و هیچ

 نیازا شیپاو . گوید ها نیز سخن می ی تطهیری یا تنزیهیِ فضیلت افالطون در فایدون از جنبه

کسب معرفت سخن گفته، و راهِ آن را روگردانی از جسم و  درراهی لزومِ تطهیر از آلودگیِ تن  درباره

گفته که  این روگردانی از جسم و جهان، و خوارداشتِ آن، چنان. دانسته بودهای جسمانی  ارزش

رو،  ازاین. ها را در پی دارد داری در برابر میل های دلیری در برابر مرگ، و خویشتن ، فضیلتآمد

داری و دادگری و دلیری،  راستی، خویشتن به»: اند های راستینِ اخالقی، خود به معنیِ تنزیه فضیلت

است، و خودِ دانایی نیز چیزی جز [ ی مبتنی بر تأثرها های عوامانه فضیلت]ین ی چن پاکی از همه

ی سقراطی را در این  وجوی فضیلت اخالقی در دوره سان افالطون جست بدین 4«.تنزیه نیست

مرده که دو  است یا نقطه اینجا 9.گیرد ی خود با تطهیر یا کاتارسیس یکی می مرحله از فلسفه

 ینییآکاتارسیس مفهومی . شوند رسند و یکی می سیِ افالطون به هم میسقراطی و اورفیو گیر

روست که او  ازاین. گرفته استهای باطنی و رمزی وام که افالطون آن را آگاهانه از آیین است

« زیراز آمهای  آیین»گوید بنیادگذارانِ  ای که از او نقل کردیم، می درنگ پس از واپسین جمله بی

)τελεταί(  گفتن به زبانِ رمز سخن»با »)αἰνίττεσθαι( اند که هر کس که  روایت کرده

در جهانِ زیرین گام نهد، در  )c5ἀτέλεστος,  καὶ ἀμύητος(« ناگرویده به آیین»

« گرویده»و  )κεκαθαρμένος(« افتهی ریتطه»؛ و هر کس که خواهد غنودمنجالب 

)τετελεσμένος(  ،دیخواهد گزدر میانِ ایزدان سکنی »بدان جا درآید » θεῶν μετὰ(

)c7οἰκήσει,  رازدانان  که هم چنان؛ و)c8οἱ περὶ τὰς τελετάς, ( پیوستگان »گویند،  می

در جهانِ دیگر  افتگانی ریتطهگوید  افالطون می اینجادر . شمارند اندک )βάκχοι(« به باکخوس

پیروانِ  یبه معناای که  برد؛ واژه را به کار می βάκχοιی  او سپس واژه. وستیخواهند پبه ایزدان 

، نامِ دیگرِ دیونوسوس، است؛ کسانی که در شور و شیدایی با او )Bacchus/Βάκχος(باکخوس 

 .(69c3–d1)شوند  یگانه می

                                                 
1. χωριζόμενα δὲ φρονήσεως [καὶ] ἀλλαττόμενα ἀντὶ ἀλλήλων μὴ σκιαγραφία τις ᾖ ἡ 

τοιαύτη ἀρετὴ καὶ τῷ ὄντι ἀνδραποδώδης τε καὶ οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ ἀληθὲς ἔχῃ… (69b5–

8) 
2.… τὸ δ᾽ ἀληθὲς τῷ ὄντι ᾖ κάθαρσίς τις τῶν τοιούτων πάντων καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ 

ἡ δικαιοσύνη καὶ ἀνδρεία, καὶ αὐτὴ ἡ φρόνησις μὴ καθαρμός τις ᾖ. (69b8–c3) 
به خدمتِ معرفت  (l’ascèse platonicienne)« پرهیزگاریِ افالطونی»راهِ  ها از گوید فضیلت فستوژیر می.  9

. ست افالطون از این جهت بدیع است که مستلزمِ نظامی اخالقی و حاکی از انقالبی روحی کاتارسیسِ. آیند درمی

  .(Festugière, 1967: 146)ی او پوشیده نماند  زنند تا حقیقت از دیده های روح را کنار می های اخالقی حجاب فضیلت
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ی  مایه آید، درون گونه کاتارسیس که از راهِ اعمال و مناسکِ آیینی حاصل می افالطون به آن

های دینی، آن را حاصلِ معرفت و  جای گرویدن به دین و ادای فریضه بخشد و به فلسفی می

فلسفه است که رهایی و پاکیِ روح را بر این اساس . داند های مبتنی بر معرفت می فضیلت

 :زند رقم می
... کنند،  ، و برای پروردنِ تن زندگی نمیرادارندآنان که به هر طریق پروای روحِ خود 

آن رفتار کنند؛ پس، [ حاصل از]اند که نباید بر ضدِ فلسفه و رهایی و پاکیِ  خود بر آن

 5.کنند نماید، پیروی می بدان راه می[ فلسفه]= آن  ازآنچهآورند و  بدان روی می

پیش از . سازد سان، افالطون کاتارسیسِ آیینی را به کاتارسیسِ فلسفی بدل می بدین

: گفته بودافالطون، هراکلیتوس کاتارسیسِ سنتی از راهِ مراسمِ قربانی را نقد و تقبیح کرده، 

والی گام نهد و  کنند؛ همچون کسی که در گل خود را بیهوده با آلودن به خون تطهیر می»

امپدکلس نیز در این انکار، با هراکلیتوس  4«.والی فروشوید با گل[ ودگی راآن آل]بخواهد 

یا آفرودیته ) (Cypris)ی کوپریس  در اشاره به دورانِ سیطره داستان است و ــ هم

(Aphrodite))در میان مردمان بزرگترین [ آلودنِ قربانگاه به خون]= این »: گوید ــ می

 یباطنگونه مراسم تطهیرِ سنتی را مکروه شمرده و به  فیثاغوریان نیز این 9«.زشتی بود

به  یدنبخش یتمحور ازلحاظپس، افالطون . بودند یدهبخشی معرفتی  خود جنبه ییگرا

ی اینان تعهد به  رود؛ با این تفاوت که فلسفه فیثاغوریان پیش می درراهمعرفت، 

 آنجاکم تا  بخشد، ولی افالطون، دست که به آن جوی دینی می برداردرا نیز در  هایی یامرونه

صورت یک فرقه گرد خود  دهد، گروهی از مریدان را به های او و دیگران گواهی می که نوشته

سلوکِ عملی نزدِ او، . نساخته استنیاورده، و آنان را به نظامی از دستورهای عملی پابند 

محوریتِ معرفت نزد افالطون است که او  به سبب. ای معرفتی و اخالقی دارد تنها جنبه

من، کسی نیستند  به گماناینان، »: گوید و پیروان دیونوسوس می یافتگان یرتطهی  درباره

                                                 
1. ἐκεῖνοι οἷς τι μέλει τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς ἀλλὰ μὴ σώματι πλάττοντες ζῶσι, ... αὐτοὶ 

δὲ ἡγούμενοι οὐ δεῖν ἐναντία τῇ φιλοσοφίᾳ πράττειν καὶ τῇ ἐκείνης λύσει τε καὶ 

καθαρμῷ ταύτῃ δὴ τρέπονται ἐκείνῃ ἑπόμενοι, ᾗ ἐκείνη ὑφηγεῖται. (82d2–7) 
2. καθαίρονται δ᾽ ἄλλως αἵματι μιαινόμενοι οἷον εἴ τις εἰς πηλὸν ἐμβὰς πηλῶι 

ἀπονίζοιτο. (161.F115.B5) 
3. μύσος τοῦτ' ἔσκεν ἐν ἀνθρώποισι μέγιστον… (189.F134.B128) 
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تواند بود و  پس، راهِ تطهیر جدا از راهِ فلسفه نمی 5«.اند درستی فلسفه ورزیده جز آنان که به

ی میانی که از  افالطونِ دوره. نهد یتطهیر گام م درراهکه  است یکسفیلسوفِ راستین 

ی مستقلِ  ی اوست، و از سوی دیگر به فلسفه هنوز هوادارِ سقراط و وفادار به فلسفه سو یک

که گویی سقراط یکی از  شمرد، چنان ، راه او را نیز راه تطهیر میاست یافته دستخویش 

گمان  بی»: گوید چنین است که افالطون از زبان او می. است یباطنهای  گروندگان به آیین

ام،  ام از هیچ کوششی دریغ نکرده توانم، در زندگی برحسبمن برای اینکه یکی از آنان باشم، 

 4«.ام بلکه به هر طریق خواهانِ آن بوده

سازد؛ چراکه نزدِ او فلسفه روحِ فیلسوف  بدین طریق، افالطون فلسفه را دینِ خویش می

 :کشد سازد و به ساحت ایزدی برمی از آلودگی به جسم منزه میرا 
پاکی رخت برنبسته،  باکمالنه برای کسی که فلسفه نورزیده و  9به تبارِ ایزدان افتنیراه 

فیلسوفانِ راستین از جملگیِ ... روست که  ازاین. که تنها برای دوستدارِ آموختن رواست

ورزند و خود را به آنها تسلیم  افشانند و ایستادگی می های وابسته به تن دامن می هوس

 2.کنند نمی

 :خواند ی گمراهی، زندانِ روح می افالطون تن را، افزون بر مایه
گیرد،  روحِ آنان را به دست می[ عنانِ]فلسفه  که هنگامیدانند  دوستدارانِ آموختن می

، و ناچار است چیزهایی را که هستند، از طریقِ است دهیچسبروح به تن سخت بسته و 

 در [ چنین است که]که از یک زندان، بنگرد، و نه از طریقِ خود، و  ، چنان[تن]= آن 

 1...بیند که ناشی از میل است ، و نیروی این زندان را میغلتد یفرو منادانیِ کامل 

                                                 
1. οὗτοι δ᾽ εἰσὶν κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν οὐκ ἄλλοι ἢ οἱ πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς. (69d1–

2) 
2. ὧν δὴ καὶ ἐγὼ κατά γε τὸ δυνατὸν οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν τῷ βίῳ ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ 

προυθυμήθην γενέσθαι. (69d2–4) 
های خلسه  ست که افالطون از آیینی آرایی از جمله ،شدن با خداشدن یا یکیذاتهمگوید،  که کورنفورد می نانچ. 9

ی  این آموزهافالطون گوید  مورگان می .(Cornford, 1903: 440) است خود وفق داده و با اهداف فلسفیِ ،وام گرفته

که در  ،رسیدن بدین پایه را راهِولی  ،یابد ای الوهی یا نزدیک بدان ارتقا تواند به پایه می روحپذیرد که میادیان باطنی را 

را راه  فلسفی زندگیِسازد و می ای معرفتی جایگزینمایه با درون ،های هیجانی و وجدآمیز است ادیان مذکور آیین

 .(Morgan, 2006: 232) داندرستگاری می
4. Εἰς δέ γε θεῶν γένος μὴ φιλοσοφήσαντι καὶ παντελῶς καθαρῷ ἀπιόντι οὐ θέμις 

ἀφικνεῖσθαι ἀλλ᾽ ἢ τῷ φιλομαθεῖ. ἀλλὰ τούτων ἕνεκα ... οἱ ὀρθῶς φιλόσοφοι 

ἀπέχονται τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐπιθυμιῶν ἁπασῶν καὶ καρτεροῦσι καὶ οὐ 

παραδιδόασιν αὐταῖς ἑαυτούς... (82b10–c4) 
1. γιγνώσκουσι ... οἱ φιλομαθεῖς ὅτι παραλαβοῦσα αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἡ φιλοσοφία 

ἀτεχνῶς διαδεδεμένην ἐν τῷ σώματι καὶ προσκεκολλημένην, ἀναγκαζομένην δὲ 
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یا « غوطه خوردن»یا « غلتیدن» یبه معن، κυλίνδεσθαιی فوق، فعلِ  در فقره

، یادآورِ روایتِ افالطون از رازدانان یا (Liddell/Scott, 1996: 1008)« بودن سرگردان»

 ἐν)« در منجالب فروخواهدخفت»گویند روحِ آلوده،  پیروانِ دیونوسوس است که می

βορβόρῳ κείσεται, 69c6) . ِجهل»را « منجالب»گویی افالطون معنایِ باطنی »

ویی که گ بخشد؛ چنان ی مذکور، افالطون به فلسفه تشخص می همچنین در فقره. داند می

 5.آید تا او را از زندان برهاند که به یاریِ روح می است یشخصفلسفه 

دوستدارِ آموختن آگاه است که فلسفه، اگر رهبریِ روح را در دست گیرد، چگونه در 

از  (σκέψις)کند که نگرش یا پژوهش  کوشد و به او ثابت می او می (λύειν)رهاندنِ 

 (ἀπάτης μεστὴ, 83a4)« آگنده از فریب»های دیگر  ها و حس ها و گوش طریقِ چشم

وجوی حقیقتِ  ها و جست از حس (ἀναχωρεῖν) کناره گرفتنسان او را به  است، و بدین

 .  (83a1–b3)انگیزد  نادیدنی برمی

، تا جایی کردپشت بنابراین، روحِ فیلسوفِ راستین با این اندیشه که نباید به این رهایی 

... برد که  گیرد، و پی می ها کران می ها و دردها و ترس ها و میل تواند از لذت که می

  4.ی شرها هستند بزرگترین و بدترینِ همه[ اینها]

آورد و  سازد و به اندیشه رو می آرام و قراری می[ تأثرهای جسمانی]از میانِ این روحِ فیلسوف،

                                                                                                                        
ὥσπερ διὰ εἱργμοῦ διὰ τούτου σκοπεῖσθαι τὰ ὄντα ἀλλὰ μὴ αὐτὴν δι᾽ αὑτῆς, καὶ ἐν 

πάσῃ ἀμαθίᾳ κυλινδουμένην, καὶ τοῦ εἱργμοῦ τὴν δεινότητα κατιδοῦσα ὅτι δι᾽ 

ἐπιθυμίας ἐστίν... (82d9–83a1) 
 De) در تسالی فلسفهبوئتیوس کتابِ خود، . است (Boethius)از این جهت، افالطون پیشاهنگِ بوئتیوس  .5

consolatione philosophae)در این کتاب، فلسفه همچون بانویی . است ی ششم میالدی در زندان نوشته ، را در سده

بخشد؛ بنابراین،  یابد و او را تسلی می بر بوئتیوس تجلی می( های یونانی و التین مؤنث است در زبان« فلسفه»اسمِ )

با ایجاز  فایدونکه افالطون در  لیبه فلسفه است؛ درحا (personification)بخشی  سراسرِ این کتاب مبتنی بر شخصیت

از دیدگاهِ افالطون، روح را : ی نجات است نزدِ هر دو فیلسوف، فلسفه مایه. بخشد صورت گذرا به فلسفه تشخص می و به

. آید تا روحِ او را از شر و شورِ دنیا رهایی بخشد رهاند؛ و نزدِ بوئتیوسِ اسیر در زندان، به تسلی می از زندانِ تن می

گوید، روزی که  ی حکایتِ واپسین روزِ سقراط در زندان بازمی بخشیِ فلسفه را در زمینه نین، افالطون موضوعِ نجاتهمچ

رهاند، و هم از زندانی که به حکمِ دادگاه در آن  مرگ در شامگاهِ آن، فیلسوف را هم از زندانِ تن و هم از زندانِ دنیا می

شود؛ و فلسفه است که به او اطمینان  می خست زندانی و سپس کشتهبوئتیوس نیز همچون سقراط، ن. محبوس است

 .تواند بود های این جهان، سد راهِ رستگاری نمی دهد که نامرادی می
1. ταύτῃ οὖν τῇ λύσει οὐκ οἰομένη δεῖν ἐναντιοῦσθαι ἡ τοῦ ὡς ἀληθῶς φιλοσόφου 

ψυχὴ οὕτως ἀπέχεται τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ λυπῶν [καὶ φόβων] καθ᾽ ὅσον 

δύναται, λογιζομένη ὅτι, ... πάντων μέγιστόν τε κακῶν καὶ ἔσχατόν ἐστι... (83b5–c3) 
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بالد و  نگرد و بر دستِ آن می می است ینا پنداشتنماند و آنچه را حقیقی و ایزدی و  همواره نزد آن می

بمیرد، به آنچه  ازآنکه پسزید، باید بدین طریق به سر برد و  می که هنگامیاندیشد تا  می جهیدرنت

5.های بشری خالص یابد یابد تا از بدی راه می[ با اوست]همگن و همانند 
 

گوید؛  از رسیدنِ روحِ فیلسوف به ساحت برین سخن می یگرباردنیز افالطون  اینجادر 

روح با آن خویشاوند یا همگن است، روح نیز ایزدی و  ازآنجاکهو  است یزدیاساحتی که 

روست که روح با این جهان بیگانه است و بازگشتن به این  متعلق به آن ساحت است؛ ازاین

بازنگشتن به این جهان و ماندن  درگروجهان برای او شر است و رستگاری و نیکبختی او تنها 

انی و رسیدنِ او به آن و بودنِ او در آن، بر همانندیِ روح به ساحتِ یزد. ست در ساحت یزدانی

های  در این اتحاد است که روح از بدی. سیرِ وجودیِ روح و اتحادِ او با الوهیت داللت دارد

 .یابد ، رهایی میاست یجسمانهای جسم و جهانِ  بشری، که همان بدی

 

ی به بازسازیِ پرورد، در جمهور اما چگونه فیلسوفی آرمانِ گریز از جهان را در سر می

شود؟ آیا افالطون از  کارِ این بازسازی می به بندد، تا جایی که حتی خود دست جهان امید می

دوره با  های میانی و هم جمهوری نیز از نوشته ازآنجاکهکشد؟  ی خود دست می دیدگاهِ بدبینانه

بااینکه . ت دادی مختلف نسب توان این دو گرایشِ متضاد را به دو دوره فایدون است، حتی نمی

داند،  افالطون کسبِ معرفت در این جهان را در فایدون ناممکن، و در جمهوری ممکن می

ی  نماید که در هر دو اثر، یک فیلسوف را در نظر دارد؛ ولی در فایدون او را از زاویه چنین می

. رنداصالح کشو درصددنگرد، و در جمهوری از دیدِ فرهیختگانی که  دیدِ خودِ فیلسوف می

فیلسوف، و در  ییتنها بهدر فایدون : نگرد افالطون در این دو اثر، از دو جنبه به فیلسوف می

دهد، و در  ی اجتماعیِ او؛ در فایدون به فیلسوفی که خود را نجات می جمهوری به جنبه

فیلسوفِ جمهوری نیز شرکت در  4.بخشد جمهوری به فیلسوفی که اجتماع را سروسامان می

                                                 
1. … γαλήνην τούτων παρασκευάζουσα, ἑπομένη τῷ λογισμῷ καὶ ἀεὶ ἐν τούτῳ 

οὖσα, τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ θεῖον καὶ τὸ ἀδόξαστον θεωμένη καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου τρεφομένη, 

ζῆν τε οἴεται οὕτω δεῖν ἕως ἂν ζῇ, καὶ ἐπειδὰν τελευτήσῃ, εἰς τὸ συγγενὲς καὶ εἰς τὸ 

τοιοῦτον ἀφικομένη ἀπηλλάχθαι τῶν ἀνθρωπίνων κακῶν. (84a7–b4) 
بیند؛ چراکه هر دو اثر، فضیلتِ ریاکارانه و سودگرایانه را از فضیلتِ  را هماهنگ با یکدیگر می جمهوریو  فایدونفستوژیر  .4

برتری دارد؛ مفهومی که بر اساسِ  کاتارسیسمفهومِ  فایدوندر . یابد پیشرفتی می جمهوریاما او در . کنند راستین تفکیک می

ها به چه ترتیبی به  این نکته را که فضیلت فایدونولی . انجامد می ها، به جداییِ روح از جسم آن، پرهیزگاریِ حاصل از فضیلت

بر این اساس، . یابد محوریت می جمهوریروست که مفهومِ عدالت در  ازاین. گذارد وامی جمهوریرسند، به  هماهنگی می

بحرانِ »حاصلِ یک  فایدونپذیرد که  این فرض را نمیفستوژیر . (Festugière, 1967: 148–9)است  فایدونمکملِ  جمهوری
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زمینه را مساعد  که یدرصورتحکومت و دوری از خلوتِ فلسفیِ خویش را خوش ندارد و تنها 

ببیند و فرهیختگانی باشند که قدر او را بدانند و از او یاری بخواهند، حکومت را برای مدتی 

اما اگر . است که هرچه زودتر از آن کناره بگیرد درصددپذیرد و در این صورت نیز  محدود می

گزیند و به کنجِ  دوری می خویی را در اجتماع حکمفرما ببیند، از کارهای سیاسی و درندهبیداد 

 .(vi. 496c5–e2)ها مبرا سازد  کاری ها و تبه برد تا خود را از بیدادگری انزوا پناه می

در . است یافته دستتوان گفت که افالطون در یک دوره، به دو نگرشِ متضاد  بنابراین، نمی

، به عالمِ الهوت تشبه، و از هرگونه آورده استجمهوری نیز کسی که به هستیِ راستین روی 

بر اساسِ تمثیلِ غار، جای شگفتی نیست اگر کسی . (500b8–c5)جوید  بشری تبرا می شروشور

های ناسوتی روگردان شود و  مشغولی ، از دلاست یافته دستکه از غار بیرون آمده و به معرفت 

افالطون حتی این بازگشت را، بازگشت به . (vii. 517c7–9)به غار بازگردد  یگربارداهد نخو

ی  گوید در جامعه اما او می. نامد می )d5, κακά...  πειαώνθρἀ ὰτ(« های بشری پلیدی»

آرمانی نباید فیلسوفان را به حالِ خود گذاشت تا همچون امروز از بازگشت به میانِ زندانیانِ غار 

و جا  (e1–3)؛ زیرا باید در پیِ بهبودِ اوضاعِ همگان بود، نه گروهی خاص (519d2–7)سر باز زنند 

، حق بودند یدهرسای  اگر آنان خود به چنین مرتبه. نددارد که فیلسوفان غمخوارِ دیگران نیز باش

؛ آورده استشهر، جامعه و قانون آنان را چنین بار  ؛ ولی در آرمانبرتابندداشتند از سیاست رو 

افالطونی،  ی قاعده بههمه، حکومتِ خوب، بنا  بااین. (520a6–c3)اند  پس، آنان به جامعه مدیون

)κισταἥ « مند به فرمانروایی به کمترین میزان عالقه»که زمامدارانِ آن  است یحکومت

)d2, ρχεινἄ θυμοιόπρ  4باشند)–(d2 .رو، آنان با اکراه، و تنها از روی وظیفه، حکومت  ازاین

، اند یافته دستی زندگیِ بهتر از حکومت و ارزشمندتر از سیاست  یک شیوه یرابهز. پذیرند را می

توان گفت که  با این توضیح، نمی 5.(520e4–521b10)وب و اندیشمندانه یعنی زندگیِ خ

                                                                                                                        
ما را نه به مرگ، که  فایدوناو بر آن است که . ی افالطون است و در تضاد با وحدتِ اندیشه (crise de pessimisme)« بدبینی

نه در تضاد با  فایدونبنابراین، . شود، فضیلتی که شرطِ الزم برای اصالحِ حکومت است به فضیلتِ راستین رهنمون می

به نجاتِ جمعی  جمهوریما را به نجاتِ فردی، و  فایدون. (Festugière, 1973: 74–6)سازِ آن است  مینه، که زجمهوری

ست؛ چراکه فرمانروای فیلسوف، پیش از  پیوندِ این دو اثر در این است که نجاتِ جمعی در گروِ نجاتِ فردی. شود رهنمون می

 .ibid)ای دادپرور بسازد  تواند جامعه از آنکه دادگری را بشناسد، نمیتواند دادگری را بشناسد؛ و پیش  آنکه تطهیر شود، نمی

94).   
شبیه به  ،زندگیی منزهیابی به  دست وی ا فلسفه غایتگوید  ی جایگاهِ علمِ سیاست نزدِ افالطون می دورلینگر درباره. 5

 ، و نیزاعالی ماست ی خیرِاله معرفت به این است که این زندگیِ ،ترین معنای آناو در جامع اخالقِ .است انایزدزندگی 
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ی  او غایتِ همه. شده استافالطونِ دنیاگریز در فایدون، در جمهوری فیلسوفی دنیادوست 

ورزشی را برای پرورشِ  های  داند و حتی تمرین های آموزشیِ خود را پرورشِ روحی می برنامه

–iii. 410b5)گنجاند، نه پروردنِ نیروی جسمانی  ی آموزشِ جوانان می برنامه  نیروی روحی در

 .(411e4–412a2)داند  سودمند می یفلسفه ورزدلیری و  درراهو ورزش و موسیقی را تنها  (8

 نتیجه

های  ، و با تأثیرپذیری از آموزهسو یکافالطون با وفاداری به میراث سقراطی خویش از 

فیثاغوری از سوی دیگر، در فایدون به تلقی خاص خود از ـ  اورفیوسی فرجام شناختی

ی  او سرمشقی را که از زندگیِ فلسفیِ سقراط و نحوه. رسد می« فیلسوف»و « فلسفه»

ی تناسخ و  های اورفیوسی و فیثاغوری درباره رویاروییِ او با مرگ در دست دارد، با آموزه

آمیزد و از این طریق  ر و اتحاد با الوهیت درمیجاودانگی و رستگاریِ روح در جهان دیگ

روش دیالکتیک سقراطی فیلسوف را به . گوید شناختیِ خویش را پاسخ می ی معرفت مسئله

فیلسوف با آگاهی از اینکه در این . سازد رساند، ولی از جهل خویش آگاه می معرفت نمی

ان جسمانی را خوار توان به معرفت رسید، جه جهانی نمی جهان و با ابزارهای این

های مادی  ترک تعلق. بندد شمارد و به مرگ و کسب معرفت در جهان دیگر امید می می

تواند پس از مرگ به الوهیت تشبه جوید و  سازد که می روح او را چنان پاک و سبکبال می

بر این اساس، فیلسوفِ فایدون فلسفه را . از طریق حضوری و شهودی به معرفت نائل آید

 . سازد ی تطهیر و رستگاریِ خویش می دیونوسوسی مایه یزراز آمهای  ی آیینجا به

 

 

 

 

                                                                                                                        
های  مگرآنکه به فضیلت یم برسیم،توان به چنین زندگی نمی .توان این خیر را به دست آورد معرفت به اینکه چگونه می

نیازهای جسمانی، که  برآوردنِتنها در  پرورند، نهرا دیگران در ما می ها تجاکه این فضیل ازآن. باشیم اخالقی دست یافته

است که به ت ای بافضیلجامعه این مستلزمِ .ایم ان وابستهآنی نیز به اله و درنهایت زندگیِ ها، تیابی به فضیل برای دست

جامعه به منظور برقراری رفاه و آسایش مادی برای  که در کنار ساماندهیِ ؛ رهبرانیدست رهبرانی فرزانه اداره شود

 نِآموزندگاروست که ازاین. ندبزدایرا از ما  ها ترا در ما بپرورند و رذیل ها تتوانند معرفت عملی و فضیلشهروندان، ب

تا خیر اجتماع و راه  ،سیاست را فراگیرند ،آوردبار میافالطونی باید عالوه بر اخالق که خیر فردی را به  اخالقِ

 .(Duerlinger, 1985: 312–4) یابی بدان را نیز بشناسند دست



31 

 در فايدونِ افالطون« فیلسوف»و « فلسفه»تعريفِ                                                                                        
 

 منابع
، (با همکاری رضا کاویانی 5ی ج  ج، ترجمه 2)ی آثار افالطون  ، دوره(5967( )مترجم)لطفی، محمدحسن 

 .خوارزمی: تهران

 .خوارزمی: تبریزی، تهرانلطفی . ح.ی م ، ترجمه(4و  5ج )، متفکران یونانی (5971. )گمپرتس، تئودور

 .طرح نو: لطفی تبریزی، تهران. ح.ی م ، مرگ سقراط، ترجمه(5976. )گواردینی، رومانو

  .خوارزمی: لطفی تبریزی، تهران. ح.ی م ، ترجمه(4و  5ج )، پایدیا (5976. )یگر، ورنر

Burnet, J. (ed.) (1900–1907), Platonis opera (5 vols), Oxford.  

Cooper, J. M. (ed.) (1997), Plato: The Complete Works, D. S. Hutchinson 

(assoc. ed.), Indianapolis/Cambridge: Hackett. 

Cornford, F. M. ( 903), ‘Plato and Orpheus’, The Classical Review  7: 

433–445. 

Crotty, K. (2009), The Philosopher's Song: The Poets' Influence on Plato, 

Lanham: Lexington Books. 

Duerlinger, J. ( 985), ‘Ethics and the Divine Life in Plat’s Philosophy’, 

The Journal of Religious Ethics 13: 312–331. 

Festugière, A. J. (1967), Contemplation et vie contemplative selon Platon, 

Librairie Philosophique J. Vrin, Paris. 

             (1973), Les trois «protreptiques» du Platon, Librairie 

Philosophique J. Vrin, Paris. 
Gallop, D. (2003), ‘The Rhetoric of Philosophy: Socrates' Swan-Song’, in 

A. N. Michelini (ed.), Plato as Author: The Rhetoric of Philosophy, 

Leiden: Brill: 313–32. 
Graham, D. W. (ed. and trans.) (2010), The Texts of Early Greek 

Philosophy: The Complete Fragments and Selected Testimonies of the 

Major Presocratics (vol. i), Cambridge: Cambridge University Press. 
Hamilton, E. and Cairns, H. (eds.) (1973), The Collected Dialogues of 

Plato, New York: Pantheon Books. 
Kingsley, P. (1995), Ancient Philosophy, Mystery, and Magic: Empedocles 

and Pythagorean Tradition, Oxford: Clarendon Press. 
Liddell, H. G. and Scott, R. (1996), A Greek-English Lexicon, H. Stuart 

Jones (rev.), Oxford: Oxford University Press. 
Long, H. S. ( 948), ‘Plato's Doctrine of Metempsychosis and Its Source’, 

The Classical Weekly 41: 149–55. 
McMinn, J. B. (1960), ‘Plato as a Philosophical Theologian’, Phronesis 5: 

23–31. 
Miles, M. (200 ), ‘Plato on Suicide (Phaedo 60c–63c)’, Phoenix 55: 244–

58. 
Morgan, M. L. (2006), ‘Plato and Greek Religion’, in R. Kraut (ed.), The 

Cambridge Companion to Plato, Cambridge: Cambridge University Press: 



04 

 2310بهار و تابستان 2ماره ش  03ال سنشريه فلسفه 

227–47. 
Robin, L. (trad.) (1968), Platon: Œuvres complètes (2 vols, avec la 

collaboration de M.-J. Moreau), Paris. 
Rosen, F. ( 980), ‘Contemplation and Virtue in Plato’, Religious Studies 16: 

85–95. 
Sedley, D. and Long, A. (eds.) (2011), Plato:Meno and Phaedo, A. Long 

(trans.), Cambridge: Cambridge University Press. 

 



 14                                                    14 -85صفحات 

 4431 تابستانو  بهار 4مارهش  14ال سنشريه فلسفه  

 

 

 

 مدار الگوگرا ی فضیلت نظريّه: ی اخالقی زاگزبسکی نظريّه
  محمد حسین نواب - *شیما شهرياری

 استاديار دانشگاه اديان و مذاهب -دانشگاه تهران پرديس فارابی دانشجوی دکتری فلسفه 

 (21/6/39: ؛ تاریخ پذیرش مقاله3/21/33: تاریخ دریافت مقاله)

 
 

 چکیده

اخالقی مبناگرا را عرضه  ی ی جدیدی از نظریّه مدار الگوگرا گونه ی فضیلت لیندا زاگزبسکی در نظریّه

او در این نظریّه . شوند ی اخالقی در نظر گرفته می ترین مؤلّفه ای کند که در آن اشخاص الگو پایه می

ی خوب و فعل صواب را از راه ارجاع  تالش دارد تا تمام مفاهیم بنیادی اخالق از جمله نتیجه

یامدهای این نظریّه در پسینی ترین پ یکی از مهم. مستقیم به شخص الگوی خوب تعریف کند

ی این نظریّه به اخالق روایی  های اخالقی نهفته است که این امر سبب توجّه ویژه دانستن گزاره

ی اخالق نشان  ی عواطف در حوزه زاگزبسکی در این نظریّه با تأکید بر نقش برجسته. شود می

او برای . تمجید شناسایی کرددهد که شخص الگوی خوب را باید از راه حسّ عاطفی تحسین و  می

کند که هم دارای حیث شناختی و هم دارای  برد این دیدگاه خود، عاطفه را ادراکی معرّفی می پیش

تواند بنیان  جا که این نظریّه بر کشش و جذابیّت خوبی مبتنی است، می از آن. حیث ترغیبی است

که زاگزبسکی این نظریّه را برتر و گیرا و جذّابی را برای اخالق فراهم آورد و از همین روست 

 مختصری گزارش تا ایم کرده تالش مقاله این در. آورد تر از نظریّات دیگر اخالقی به شمار می موجّه

 بیان نظریه این را نسبت به دیگر ی فالسفه دیدگاه و دهیم بدست زاگزبسکی اخالقی ی نظریّه از

 . کنیم

 .عواطف، زاگزبسکی الگوگرا، فضیلت، شخص الگوی خوب،مدار  ی فضیلت نظریّه :کلیدی هایه واژ
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 مهمقد

سازی  ی اخالقی یک ساختار انتزاعی است که در تالش است تا از رهگذر نظام نظریّه

لیندا . ی اخالق بیفزاید بریم، بر فهم ما از حوزه اخالقی بکار میمفاهیمی که ما در ارزیابی 

را سه مفهوم « فضیلت»و « فعل صواب»، «خوبی»مفاهیم  (Linda Zagzebski)زاگزبسکی 

قی شکل داند که در نوع تعامل با این سه مفهوم نظریّات اخال ی اخالقی می ارزیابانه

، هر یک از نظریّات اخالقی در خصوص اوی  عقیدهبه  .شوند گیرند و از هم متمایز می می

با یکدیگر دیدگاه خاصّی دارند که این دیدگاه  ها آننسبت تعریف این سه مفهوم اخالقی و 

 رمدا ی فضیلت نظریّهبرای مثال بر مبنای  .شود از هم می این نظریّاتسبب تمایز خاص 

در این نظریّه زندگی  جا که و از آن مفهوم اخالقی است ترین محوری فضیلت ،ارسطویی

ترین  ای مندانه را پایه توان زندگی سعادت ، میاست فضیلتی  ء سازنده جزمندانه  سعادت

چنین فعل  هم ارسطو. شوند از آن مشتق می دیگر مفاهیم اخالقی مفهوم اخالقی دانست که

در عوض  کند؛ کانت دهد، تعریف می مند انجام می چه شخص فضیلت صواب را با ارجاع به آن

ی  نظریّهاو در . کند ی خیر تکیه می بر اراده مندانه به جای تأکید بر زندگی سعادت

ای در  را به عنوان مفهوم پایه تر، وظیفه خود فعل صواب یا به عبارت دقیقی  هگرایان وظیفه

در . نامد ی خیر می کند، اراده ای را که برای انجام وظیفه عمل می گیرد و اراده نظر می

را  و از همین رو فضیلت شود گیری و ارتقای فضایل می سبب شکلی خیر  دستگاه او اراده

  .ی انجام وظیفه تعریف کرد باید بر مبنای اراده

گویند؛ امّا وجه  گرچه این نظریّات از امر واحدی سخن نمی زاگزبسکیی  به عقیده

را همچون زندگی خوب  رای از خی مشترک تمام این نظریّات در این است که هر کدام گونه

امّا اشکال بارز تمام این نظریّات این  ؛اند دادهاند و آن را پایه قرار  برگزیدهی خیر  یا اراده

در نگاه او هرچند این . اند اخالقی نداده است که هیچ کدام جایگاه مناسبی به انگیزش

ای که بتواند افعال اخالقی ما را تبیین کند، موفّقند؛ امّا  ی ساختار انتزاعی نظریّات در ارائه

ی اخالقی را  زاگزبسکی نظریّه. فعال اخالقی ناکارامد هستنددر برانگیختن ما به سمت ا

کند که اگر ما نخواهیم از آن استفاده کنیم، هرگز به مقصد  ای ترسیم می همانند نقشه

ها سبب برانگیختن ما در  اشکال این نظریّات هم در این امر نهفته است که آن .رسیم نمی

ی اخالقی خوب باید اشخاص را عمالً به  ریّهکه یک نظ شوند؛ در حالی رسیدن به مقصد نمی

 . ها را به سمت پیشرفت اخالقی سوق دهد اخالقی بودن برانگیزاند و آن
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ای  کند تا نظریّه تالش می پذیرد، که هیچ کدام از نظریّات اخالقی موجود را نمی زاگزبسکی

بودن و اخالقی زیستن شود؛  را ترسیم کند که سبب برانگیختن اشخاص به سمت اخالقی

ای که در آن، اخالق از کشش و جذّابیّت خوبی سرچشمه گیرد؛ زیرا در نگاه او اساساً  نظریّه

ی بر همین اصل است که  و با تکیه کشاند خوبی امری است که افراد را به سمت خود می

کننده  موضوعی جلبتوان بنیاد جذّاب و گیرایی را برای اخالق فراهم آورد و اخالق را به  می

ر را برای رسیدن به این مهم مدا او اخالق فضیلت. آور و اجبارکننده بدل کرد؛ نه امری الزام

کند؛ نه  ی فضیلت استوار می اخالق را بر پایه مدار کند؛ زیرا اخالق فضیلت مثبت ارزیابی می

ی خود بر خصایص درونی  زاگزبسکی در نظریّه از همین رو. ی قانون، تعهّد و اجبار بر پایه

اشخاص یعنی فضایل و  د و اوصاف اخالقیکن ها تمرکز می شخص یعنی فضایل و انگیزه

البتّه مفهوم فضیلت در . آورد تر از اوصاف اخالقی افعال و نتایج به شمار می ای رذایل را پایه

و صوری نیست؛ بلکه مفهومی است که از دل الگوها  ی او صرفاً یک مفهوم ذهنی نظریّه

ارجاع به الگوهای خوب اخالقی و . شود و عینی شناخته می آید و با ارجاع مستقیم بیرون می

ها همان امری است که به نحو عملی ما را به سمت اخالقی بودن و  کشش به تقلید از آن

ی خود از سایر نظریّات  اگزبسکی آن را وجه برتری نظریّهانگیزد و ز اخالقی زیستن برمی

ایم تا در ابتدا تبیین زاگزبسکی از اخالق  در این مقاله تالش کرده. آورد اخالقی به شمار می

را بیان کنیم، در ادامه رویکرد الگوگرایی او را شرح دهیم و با تأکید بر نقش  مدار فضیلت

زبسکی در خصوص چگونگی شناسایی الگوهای خوب ی عواطف در اخالق پاسخ زاگ برجسته

مدار الگوگرا  ی فضیلت سپس با تکیه بر مباحث پیشین نظریّه. گیری کنیم را پی

(exemplarist virtue theory)  را ترسیم کرده و در پایان دیدگاه فیلسوفان دیگر را

 .نسبت به این این نظریّه مورد بررسی قرار دهیم

 گرايی فضیلت.4

ترین مفهوم اخالقی است که سایر  ای در دستگاه اخالقی زاگزبسکی مفهوم فضیلت پایه

ی خوب، فعل صواب و زندگی خوب از این مفهوم مشتق  مفاهیم اخالقی از جمله نتیجه
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توان نوعی  کند، می گرایی عرضه می در خصوص فضیلت دیدگاهی را که زاگزبسکی. شوند می

برای فهم  .دانست (nonteleological virtue ethics)شناختی  ایی غیر غایتگر از فضیلت

گرای  را از نظریّات فضیلت تیشناخ غایتغیر گرای  نظریّات فضیلتاین امر باید 

را  مندانه سعادتتی، مفهوم زندگی شناخ غایتگرای  فضیلتنظریّات  .یز دادتمشناختی  غایت

در این دیدگاه، زندگی خوب غایت لنفسه و . گیرند ترین مفهوم اخالقی در نظر می ای پایه

آن در چارچوب پیوندش با  فضیلت ای است که از برای خودش مطلوب است و خودبسنده

ای برای رسیدن به زندگی خوب و یا به عنوان جزء  عنوان وسیله ؛ حال یا بهشود تبیین می

نظریّات  امّا در مقابل، .نددا مینوع این اخالق ارسطویی را از زاگزبسکی . ای برای آن سازنده

ترین مفهوم  ای را پایهها  انگیزهشناختی فضایل یا دیگر اوصاف درونی شخص مانند  غیر غایت

را به عنوان مفاهیم  بی، زندگی خوب و دیگر مفاهیم اخالقیدانند و مفهوم خو اخالقی می

ی  جا که در نظریّه از آن (Zagzebski, 1996b: 129-130) .گیرند در نظر میی اشتقاق

توان  پس می اند، ترین مفهوم اخالقی ای ها پایه اخالقی زاگزبسکی فضایل و به خصوص انگیزه

شناختی دانست که تأکید بر جذّابیّت  ر غیر غایتمدا ی فضیلت ی او را یک نظریّه نظریّه

 .خوبی و فضیلت دارد

ی اخالقی در صورتی کامل و جامع است که  یک نظریّه در دستگاه فکری زاگزبسکی

زاگزبسکی  (Zagzebski, 2013: 10) .کرده باشدمفاهیم بنیادی اخالق را به وضوح تعریف 

ی  کند تا تعریف روشنی از مفهوم فضیلت را در نظریّه با در نظر گرفتن این امر تالش می

بر عنصر اراده تأکید  تعریف فضیلت درنظریّات اخالقی اکثر  اودر نگاه . خود عرضه کند

, گمپرتس) .دانست فضیلت اخالقی را کیفیّت خاصّ اراده می برای مثال، ارسطو. کنند می

در قرون وسطی نیز تصوّر اغلب فیلسوفان بر این بود که اراده نقش  (2933. ص 2331

 زنادر نظر فیلسوفانی همانند د. کند ایفا می در رسیدن فرد به فضایل اخالقی را اساسی

توان چنین پنداشت  است و به همین دلیل می اراده، مرکز و کانون خود اخالقی ساسکوت

امّا  (Zagzebski, 2009: 301) ؛اند دهاکه اوصاف و فضایل اخالقی اساساً اوصاف و فضایل ار

ها را به جای  و به خصوص انگیزه زاگزبسکی در تعریف فضیلت به دنبال آن است که عواطف
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ی اوّل به عواطف  اراده بنشاند؛ زیرا او معتقد است که اوصاف و فضایل اخالقی در درجه

او حالت عاطفی و انگیزشی خاص برای رسیدن به غایت  .شوند؛ نه به اراده مرتبط می

گیرد که باید در تعریف فضیلت لحاظ  ی فضیلت در نظر می مطلوب را به عنوان اوّلین مؤلّفه

ای هستند که این حالت فرد را به  تمام فضایل دارای ملکه و حالت عاطفه ی او به گفته. شود

خیرخواهی را در نظر  برای مثال فردی با فضیلت. کشاند سمت فعل متناسب با خود می

ی خیرخواهی است و این عاطفه او را به سمت انجام فعل  این فرد دارای عاطفه. بگیرید

ترین  ترین و اساسی ای زاگزبسکی این مؤلّفه را پایه. انگیزد خاصّی همانند احسان برمی

فضایل از ادراک اثرگذاری که جزء »ی او  زیرا به گفتهآورد؛  ی فضیلت به شمار می مؤلّفه

  (Zagzebski, 2004: 136) «.گیرند ی عاطفه است، سرچشمه می سازنده

مند  ی فضیلت ی فضیلت، موفّقیّت قابل اعتماد در رسیدن به غایت انگیزه دوّمین مؤلّفه

ی داشتن  زشمند اخالقی تنها مؤلّفه، برای رسیدن به غایت اری زاگزبسکی به عقیده. است

، کافی نیست؛ بلکه شخص باید به طور قابل اعتمادی در رسیدن به آن غایت موفّق انگیزه

بخشی از فضیلت با داشتن این »ی او،  به گفته. ی کامل ببرد بهره باشد تا بتواند از فضیلت

اعتماد  این موفّقیّت قابل (ibid: 128) «.حسّ خوب که ثمربخش و مؤثّر است، همراه است

اش توفیق  گاهی بدین معناست که فرد در ابراز حالت عاطفی در رسیدن به غایتِ انگیزه

ی انگیزشی  گزاری و قدردانی اشاره کرد که مؤلّفه سپاس ان به فضیلتتو برای مثال می. یابد

توان شخص را از این  در این مثال زمانی می. آن در پی ابراز و اظهار حالت عاطفی فرد است

مند دانست که فرد در ابراز حالت عاطفی خود توفیق یابد؛ امّا  فضیلت به طور کامل بهره

ت به معنای توفیق در ابراز حالت عاطفی نیست؛ بلکه به این معناست که گاهی این موفّقیّ

این امور . اش است، توفیق یابد فرد در ایجاد یا رسیدن به وضع اموری که متناسب با انگیزه

برای مثال،  (Zagzebski, 2009: 302) .یا نسبت درونی با فرد دارند یا نسبت بیرونی

ی انگیزشی آن در پی ایجاد یک حالت خاص در درون  مؤلّفهروی یا اعتدال که  فضیلت میانه

ی انگیزشی آن در  فرد است، نسبت درونی با فرد دارد؛ امّا فضیلت انصاف یا عدالت که مؤلّفه
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در این دو مورد زمانی . پی ایجاد اموری بیرون از فرد است، نسبت بیرونی با فرد دارد

ردار دانست که فرد به این امور دست یابد یا توان فرد را به طور کامل از فضیلت برخو می

 .ها را ایجاد کند آن

 Virtues of the)« فضایل ذهن»زاگزبسکی با در نظر گرفتن این دو مؤلّفه در کتاب     

Mind) نویسد در تعریف فضیلت چنین می : 

فضیلت یک حُسن و مزیّت اکتسابی پایدار و عمیق شخصی است که شامل انگیزشی خاص برای 

 ,Zagzebski) .ایجاد غایت مطلوب و موفقیّت قابل اعتماد در رسیدن به آن غایت است

1996a: 137)  

روشن است که زاگزبسکی در این تعریف تالش دارد تا تعریف ماهوی را از فضیلت عرضه 

ی  به گونه (Divine Motivation Theory)ی انگیزش االهی  کند؛ امّا او در کتاب نظریّه

رود و در پی آن است که تعریفی از فضیلت بدست دهد که با ارجاع به الگوی  دیگر پیش می

تر از تعریف ماهوی به شمار  ای او این گونه تعریف را پایه. خوب اخالقی صورت گیرد

شویم و  آورد؛ زیرا معتقد است که در تعریف ماهوی عموماً دچار خطا و اشتباه می می

در ادامه به شرح این  .ء کار بسیار دشواری استیابی به ماهیّت و ذات حقیقی شی دست

 . پردازیم رویکرد می

 (Exemplarism) الگوگرايی.4

قوّت  ی، رویکرد تحلیلی صرف به مفاهیم اخالقیی تحلیل ی جدید فلسفه با مطرح شدن نحله

در نگاه . کشد از جمله فیلسوفانی است که این رویکرد را به نقد می گیرد؛ امّا زاگزبسکی می

توان  پذیرفته نیست؛ زیرا از یک سو نمی در قالب تحلیل مفهومی او تعریف مفاهیم اخالقی

برد و از سوی دیگر با پذیرفتن تحلیل  پیها  از راه تحلیل معنا به حقیقت و ماهیّت آن

به  (Zagzebski, 2006: 56; 2004: 42) .مفهومی ناچاریم تن به دور مفهومی دهیم

تر، در تحلیل مفهومی یا باید یک یا چند مفهوم اخالقی را پایه قرار دهیم یا  عبارت روشن

ی مفاهیم اخالقی  ی یا عقالنیّت را پایهی االه باید چیزی خارج از قلمرو اخالق مانند اراده

ترین  ای بدانیم که در هر صورت با اشکالی روبرو هستیم؛ زیرا یا باید چیزی را به عنوان پایه

بودگی آن عرضه شود  خوبی در نظر گیریم که نباید انتظار داشته باشیم، برهانی برای خوب
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ای را بیان کنیم، یا باید به  آن مفهوم پایهبودگی  توانیم دلیل خوب و باید بپذیریم که نمی

این در . ی اخالقی ما بر چیزی خارج از اخالق بنا شود این امر تن دهیم که ساختار نظریّه

 .توانیم از این اشکاالت دوری جوییم می حالی است که با تمسّک به الگوگرایی

م که انقالبی در ی ارجاع مستقی ز نظریّهزاگزبسکی برای تبیین بیشتر این دیدگاه خود ا

ای برای  شیوهو پاتنم میالدی کریپکی  2331در سال . گیرد معناشناسی ایجاد کرد، بهره می

 theory of)م ی ارجاع مستقی تعریف مفاهیم طبیعی مطرح کردند که بعدها به نظریّه

direct reference) مشهور شد . (Zagzebski, 2010: 50)  بر اساس این نظریّه، مفاهیم

برای مثال  .شوند هایشان شناخته و تعریف می به مصادیق و نمونه طبیعی با ارجاع مستقیم

در این جمله لغت « .هر مایعی که مانند آن مایع باشد، آب است»: گوییم در تعریف آب می

ای از آب اشاره کرده و آب را با  دالّ بر این است که شخص مستقیماً به نمونه« آن»ی  اشاره

چه در شناخت آب مهم است،  بر اساس این نظریّه آن. اش تعریف کرده است ارجاع به نمونه

نیست؛ بلکه برای فهم حقیقت آب باید در مصادیق  H2Oماهیّت آب یا فرمول شیمیایی 

توان حقیقت  های آب است که می ی انواع نمونه خارجی آن مطالعه کرد؛ زیرا تنها با مشاهده

 . آب و تعریف واقعی آن را کشف کرد

 و پاتنم م از دلیل کریپکییی ارجاع مستق برای درست جلوه دادن نظریّه زاگزبسکی

دانیم که چگونه  دانیم؛ امّا می ء را نمی که ماهیّت واقعی شی اغلب با این»: کند استفاده می

 ,Zagzebski) «.تعریفی را از آن شیء ارائه دهیم که با ماهیّتش پیوند تام داشته باشد

ها  ها تا مدّت انسان. زند زاگزبسکی برای ملموس کردن این دلیل مثالی می (319 :2002

ها نتوانند طال را  شد که آن دانستند؛ امّا این امر مانع نمی ساختار و ماهیّت واقعی طال را نمی

. کردند شناختند و تعریف می های آن می ها طال را با ارجاع به نمونه تعریف کنند؛ زیرا آن

چنان طال  که تمایز واقعی میان طال و سایر عناصر را کشف کردند، هم حتّی پس از اینها  آن

بدین ترتیب اگر ما  (Zagzebski, 2013: 7) .کردند هایش تعریف می را با ارجاع به نمونه

توانیم تبیین کنیم که چگونه طال قبل و  را بپذیریم، به راحتی می ی ارجاع مستقیم نظریّه

اش به امر واحدی اشاره داشته است؛ یعنی با پذیرش این نظریّه  بعد از کشف ساختار اتمی

ها قبل و بعد از کشف ماهیّت طال به آن طال  توانیم توجیه کنیم که چرا انسان به آسانی می

 . شناسند شناختند و می هایش می طال را با توجّه به نمونه ها همیشه گفتند؛ زیرا انسان می
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. است یکی از پیامدهای مهم این نظریّه در وجود برخی حقایق ضروریِ پساتجربی و پسینی

ای آب ضروری باشد، بر H2Oبودند که اگر  فیلسوفان بر این باور و پاتنم تا پیش از کریپکی

ها  ی پیشینی است؛ به عبارتی در نگاه آن بالضروره یک گزاره «.است H2Oآب »ی  گزاره

ی  دهند که گزاره تمام حقایق ضروری، حقایق پیشینی بودند؛ امّا کریپکی و پاتنم نشان می

ی تجربی  زیرا با مشاهدهی پساتجربی و پسینی است؛  فوق در عین ضروری بودن یک گزاره

این گونه حقایق  و پاتنم کریپکی. توان به این حقیقت پی برد و آن را کشف کرد و علمی می

بودن و  یهیچ تالزمی میان پیشینی پاتنم  به گفته .نامیدند ی میهای پسین را ضرورت

در حالی  ؛شناختی است  بودن امری معرفت یو پسین یپیشین؛ زیرا ضروری بودن وجود ندارد

 (Putnam, 1975: 23) .تکه ضروری و ممکن بودن امری متافیزیکی اس

ی امور غیر طبیعی یعنی اخالق نیز  کند تا این نظریّه را به حوزه تالش می زاگزبسکی

به . را بدون در پیش گرفتن مفاهیم توصیفی تعریف کند سرایت دهد و مفاهیم اخالقی

 ,Zagzebski) «.اخالقی استوارند بر الگوهای خوب مفاهیم بنیادی اخالق»ی او  گفته

بنابراین ما پیش از شناسایی الگوهای خوب، معیاری برای تشخیص خوبی  (51 :2010

های بالفعل خوبی و بدی وابسته است و  لکه مفهوم خوب و بد به زنجیری از نمونهب نداریم؛

به . شوند ها و الگوهاست که مفهوم خوب و بد شناخته می به این نمونه با ارجاع مستقیم

 اوصاف، افعال و نتایج اخالقی اشخاص از»ی او، نه تنها مفهوم خوب و بد، بلکه تمام  گفته

و  (Zagzebski, 2005: 358) «شوند راه ارجاع و اشاره به شخص الگوی خوب تعریف می

تر، با  به عبارت روشن. شخص الگوی خوب نیز با تمسّک به همین رویکرد قابل تعریف است

را بدون در پیش گرفتن مفاهیم  توان مفهوم شخص خوب این رویکرد به سادگی می

ی  به عقیده« .شخص خوب، شخصی مانند آن شخص است»: د و گفتتوصیفی تعریف کر

شود که شخص  زاگزبسکی، در پیش گرفتن این رویکرد در تعریف شخص خوب سبب می

 .یافتنی شود پذیر و دست ای فهم خوب به نحو فزاینده

. داند ی بسیار مهمّی همراه میها را با پیامدها و مزیّت پذیرش الگوگرایی زاگزبسکی

ی عینی از  هاست؛ زیرا روایات امکان مشاهده ترین آن ضرورت رجوع به روایات یکی از مهم

 (Zagzebski, 2004: 46) کنند ها را برای ما تسهیل می الگوها و شناخت دقیق زندگی آن

ز و سزاوار نگیبرا تحسین[ یعنی الگوها]برخی از افراد»دهند که  و این فهم را به ما می

ترین ابزاری هستند  ی زاگزبسکی روایات مهم به عقیده (Zagzebski, 2010: 51) «تقلیدند
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رسد؛ امّا همواره پیوند دادن روایات با ساختار  ها آموزش اخالقی به نتیجه می که از طریق آن

این امر در رویکرد  (Zagzebski, 2013: 12) .پردازی اخالقی بسیار دشوار بوده است نظریّه

ای که در این رویکرد نه تنها پیوند میان روایات و ساختار  شود؛ به گونه الگوگرایی تسهیل می

اگر »ی او  به گفته. یابد شود؛ بلکه رجوع به روایات نیز ضرورت می صوری و نظری هموار می

کند  ، این امر تبیین میی صوری اخالقی بر شخص مبتنی باشد تمام مفاهیم در یک نظریّه

 «.اند ی آن شخص به لحاظ اخالقی حائز اهمیّت که چرا روایات و توصیفات درباره
(Zagzebski, 2006: 59)  

در جای ای پررنگ است که او  ی اخالقی زاگزبسکی به گونه در نظریّه جایگاه روایات

های  یکی از مزیّتاو . پردازد می ها گزارشمقاالتش به بحث از روایات و  ها و جای کتاب

 ،ی او به گفته. داند می (narrative ethics)روایی ی خود را در برجسته کردن اخالق  نظریّه

ی اخالق بسیار ضروری است؛ امّا نظریّات اخالقی بدون  پردازی در حوزه هرچند نظریّه

توانند ظرافت و  و به سختی میتوانند مفید فایده باشند  ها و روایات نمی استفاده از داستان

  :نویسد او در این خصوص می .اندیشی خود را حفظ کنند باریک
ام، اهمیّت  ای که من بحث کرده درصد کمی از مردم جهان به نظریّات اخالقی تا اندازه

ها  بینی بسیاری از نکته. ها را دوست دارند که تمام مردم جهان داستان دهند؛ در حالی می

آیند؛ امّا این مزیّت خاصّ فیلسوف است که  ها بیرون می و ادراکات اخالقی از دل داستان

 (Zagzebski, 2010: 56). ها را سازماندهی کند یبین این نکته
در اخالق به نقش و کارکرد  برای ملموس کردن نقش و کارکرد روایات زاگزبسکی

کند و کارکرد هر دو را تقریباً در یک راستا  تمسّک می ی علمی در انواع طبیعی مشاهده

ترین  در ابتدای این بخش بیان کردیم که یکی از مهم (Zagzebski, 2002: 323) .داند می

. ی ارجاع مستقیم در پسینی دانستن برخی از حقایق ضروری نهفته است پیامدهای نظریّه

است،  ی پسینی ضرورتاً یک گزاره« .است H2Oآب»ای مانند  گونه که گزاره بنابراین همان

ایست  پسینی نیز در اخالق وجود دارند که کشف برخی از این حقایق به گونه حقایق ضرورتاً

گونه که ماهیّت آب را از راه  که موازی و مشابه با کشف ماهیّت آب است؛ یعنی همان

ها و فضایل را در خالل  کنیم، به همین معنا خوبی های آن کشف می ی تجربی نمونه مشاهده

جاست که  کنیم و این مند شناسایی می و فضیلت شخص الگوهایمان از راه ارجاع به  تجربه
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شود؛ زیرا این روایات هستند که با کشف اوصاف  نقش روایات در معرفت اخالقی پررنگ می

 .های اصلی ارزش را برای ما آشکار سازند توانند مشخّصه می عمیق یک شخص خوب

ی او، بر  به گفته. داند می را در پیوند تامّ آن با تقلید پیامد دیگر الگوگرایی زاگزبسکی

، سازوکار تقلید یک امر ذاتی و فطری است و دشناسی رش اساس نتایج بدست آمده در روان

ی  زاگزبسکی از این امر در حوزه. بینند از رهگذر تقلید آموزش میها از بدو تولّد  انسان

آموزش و یادگیری اخالقی نیز همانند دیگر »: کند برد و بیان می آموزش اخالقی نیز بهره می

و فرد  (Zagzebski, 2010: 51,52) «.گیرد صورت می[ از الگو]ها عمدتاً با تقلید  آموزش

 .کند وی خوب و رفتارهای بد را از الگوی بد تقلید میآگاهانه رفتارهای خوب را از الگ

بدین ترتیب زاگزبسکی با در پیش گرفتن رویکرد الگوگرایی، الگوی خوب را به عنوان 

به او  ی تقلید کند که باید به واسطه ی اخالق معرّفی می معیار و مالکی برای ما در حوزه

تقلید کنیم، هر آن چیزی است که او هست، هر آن  چه ما باید از آن آن»نزدیک شویم و 

 «.دهد کند و هر آن چیزی است که او انجام می چیزی است که او احساس می

(Zagzebski, 2004: 134) افعال و زندگی شخص به عبارت دیگر، تمام خصایص، عواطف ،

هر چند تا . ها تقلید کنیم م آنباشند و ما باید از تما الگوی خوب سزاوار تحسین و تقلید می

ایم؛ امّا هنوز یک پرسش مهم در  مدار الگوگرا را شرح داده ی فضیلت جا ساختار نظریّه این

را شناسایی کرد؟  توان الگوهای خوب که چگونه می این: پاسخ باقی مانده است این نظریّه بی

در اخالق تمسّک  ی عواطف و جایگاه برجستهزاگزبسکی برای پاسخ به این پرسش به نقش 

 .کند می

 محوريّت عاطفه در اخالق.4

توان بدون  زاگزبسکی در رویکرد الگوگرایی نشان داد که رفتارهای خوب اخالقی را می

شود که ما  شناخت خوبی در یک الگوی خاص سبب می. تحلیل عقالنی خود خوبی، شناخت

کنیم و در نهایت به این داوری اخالقی برسیم که آن شخص  را تحسین و ستایش  آن الگو

زاگزبسکی از همین جا به اهمیّت و نقش عاطفه در شناخت و . است ی تقلید ، شایستهخوب

رای عواطف اوّلین گام ب»: نویسد کند و این چنین می های اخالقی اشاره می تبیین آموزه

ی اصلی  تکیه»و  (Zagzebski, 2004: 178) «هستند فراگیری مفاهیم و باورهای اخالقی

او برای تشریح بیشتر  (ibid: 59)« ی استوار استهای عاطف رفتارهای نیک اخالقی بر تجربه

شناختی و هم از حیث ترغیبی و دهد که عاطفه هم از حیث  این دیدگاه خود نشان می
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حیث شناختی عاطفه همانند باور سبب آشکار شدن و بازنمود . مند است اثرگذاری بهره

شود و از همین روست که باید عاطفه را نوعی از فهم و ادراک دانست و  واقعیت بر ما می

 شود و حیث ترغیبی عاطفه سبب ترغیب و برانگیخته شدن ما به سمت فعل اخالقی می

 . آورد کشش و انگیزشی را در ما برای تقلید از الگوی خوب فراهم می

گیرد که عاطفه  زاگزبسکی با تأکید بر حیث دوم عاطفه، یعنی حیث ترغیبی نتیجه می

 عاطفه را همان انگیزه»و به همین دلیل است که باید  بالقوه یا بالفعل برانگیزاننده است

 «.فرد را به سمت فعل بکشاند»و  (ibid: 97) «عث ایجاد فعل شودنامید، زمانی که با

(Zagzebski, 1996a: 131) رسد که  زاگزبسکی با تمسّک به این ایده، به این نتیجه می

ها و عواطف هستند  های او تبیین کرد؛ زیرا این انگیزه فعل یک کنشگر را باید از راه انگیزه

دلیل اصلی انجام »ی او  به گفته. باشند فعل می که علّت و محرّک اصلی کنشگر به سمت

 «.چه در معنای توجیهی و چه در معنای علّی آن، عاطفه است[ از سوی کنشگر]فعل 
(Zagzebski, 2004: 135) 

توان  چگونه می»حال پس از تبیین ماهیّت عواطف باید به این پرسش پاسخ دهیم که 

 : نویسد زاگزبسکی در این باب می« الگوی خوب را شناسایی کرد و از او تقلید نمود؟
گیری خوب  ، شخصی است که به لحاظ الگوگیری و سرمشقمنظور من از یک الگو

[ شخص]ما. ه بیش از همه سزاوار تحسین استیک الگو، شخصی است ک. باشد

احساس ... کنیم ز را از طریق حسّ عاطفی تحسین و تمجید شناسایی میبرانگی تحسین

به بار  برای تقلید[ یا انگیزشی]تحسین و تمجید این جاذبه را دارد که همراه با آن، نیرو 

  (Zagzebski, 2010: 54) .آید می

در این گفته بر هر دو حیث شناختی و ترغیبی عاطفه تأکید شده و  متضمّن دو نکته 

 : است

باشد و زمانی شخصی  اوّل، یک الگوی خوب شخصی است که بیش از همه سزاوار تقلید

به عبارت . بیش از همه سزاوار تقلید است که بیش از همه سزاوار تحسین و تمجید باشد

کنیم و از طریق همین حسّ عاطفیِ تحسین  تر، ما شخص الگوی خوب را تحسین می شنرو

گونه که در  البتّه همان. توانیم شخص الگوی خوب را شناسایی کنیم خود می و تمجید

و  باید از روایات تر الگو رویکرد الگوگرایی زاگزبسکی بیان کردیم، برای شناسایی دقیق
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از طریق روایات که »ی عاطفی تحسین و تمجید ما  ها کمک گیریم؛ زیرا تجربه گزارش

 (Zagzebski, 2013: 8) «.گیرد بخشی از سنّت رایج ما هستند، شکل می

دهد که ما را به  دوّم، حسّ عاطفی تحسین و تمجید ما چنان نیرو و انگیزشی به ما می

به عبارتی، زمانی که الگو را . کشاند و انجام فعل اخالقی می از الگو تقلیدسمت 

روشن است که ما . آید بینیم، کششی در ما برای تقلید از او بوجود می ز میبرانگی تحسین

خواهیم و  چه می ز الگو اغلب باید از آنمعموالً تمایلی به تقلید از الگو نداریم؛ زیرا در تقلید ا

های خود را نادیده گیریم؛ امّا قدرتی  بدان تمایل داریم، دست شوییم یا موقعیّت و توانایی

آورد، در حسّ عاطفی تحسین ما نهفته  که ما را به سمت تقلید از الگو به حرکت در می

، ی اجبار و الزام را نه بر پایه ی اخالقی زاگزبسکی ای است که نظریّه این همان نکته. است

 .سازد ی کشش و جذابیّت خوبی مبتنی می بلکه بر پایه

 ی اخالقی زاگزبسکی نظريّه.1

گرایی،  ی اخالقی زاگزبسکی با تکیه بر فضیلت آید که نظریّه از مطالب فوق بدست می

در این نظریّه فضایل و . گیرد شکل می ی عاطفه در اخالق الگوگرایی و اهمیّت برجسته

گیرند و  های اشخاصِ الگوی خوب مبنا و بنیان تمام فضایل و مفاهیم اخالقی قرار می انگیزه

ی خوب،  از همین رو نتیجه. شوند های این اشخاص مشتق می سایر مفاهیم اخالقی از انگیزه

ها و فضایل شخص  به انگیزه را باید با ارجاع مستقیم مندانه و زندگی سعادت فعل صواب

نتایج خوب، آن »: باید بگوییم برای مثال در تعریف نتایج خوب. الگوی خوب تعریف کرد

چنین در تعریف  هم« .ها را دارند ز قصد آنبرانگی امور واقعی هستند که اشخاص تحسین

 : نویسد زاگزبسکی در تعریف فضیلت می. فضیلت نیز باید به شخص الگوی خوب ارجاع دهیم
[ ای است که ملکه]داشته باشد و ای است که عواطفی مانند آن عواطف ، ملکهفضیلت

خواهند به  عواطفی میشود تا به غایاتی برسد که اشخاص خوب با چنین  برانگیخته می

به طور قابل اعتمادی در رسیدن به این غایات موفّق [ این ملکه]آن غایات برسند و

 (Zagzebski, 2004: 131) .است

هستند که در  ی اخالقی زاگزبسکی ترین جزء نظریّه ای بنابراین اشخاص الگوی خوب پایه

البتّه برای شناسایی این . شود به این اشخاص ارجاع داده می تعریف تمام مفاهیم اخالقی

از همین . الگوهای خوب اخالقی باید به حسّ عاطفی تحسین و تمجید خود تکیه زنیم

روست که کارکرد حسّ عاطفی تحسین و تمجید در این نظریّه بسیار برجسته است؛ زیرا به 
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ز و سزاوار تقلید را شناسایی برانگی وهای تحسینتوان الگ مدد این حسّ عاطفی است که می

تواند هم راهی باشد به سمت فهم مفاهیم مهم اخالقی و هم راهی باشد  کرد و همین امر می

 .چه تحسین برانگیز است، منطبق کنیم مان را با آن که خودمان و زندگی به سمت این

  گزبسکیاخالقی زا ی نقد و بررسی نظريّه.8

ی اخالق عرضه کرده  ی نسبتاً معقول و منسجمی در حوزه رسد، زاگزبسکی نظریّه به نظر می

ی  ی فلسفه ساز بستری نوین در حوزه ی او را طلیعه ای که جان هِر نظریّه است، به گونه

نظر زاگزبسکی را  دقّتای چون رابرت آدامز  آورد و فرد برجسته اخالق تحلیلی به شمار می

را در  ی اخالقی زاگزبسکی یکی از نقاط قوّت نظریّهاو  .کند در موارد متعدّدی تحسین می

ی او، طرفداران نظریّات  به گفته. داند می و الزام توجّه این نظریّه به نسبت میان فضیلت

اند تا الزام اخالقی و مفاهیم مرتبط با آن را بر حسب  های متعدّدی کرده ر تالشمدا فضیلت

ها تعاریفی از فعل  بخش نبوده است؛ زیرا آن ها رضایت فضیلت تعریف کنند؛ امّا این تالش

رسد، الزامی را نقض کرده  شود که به نظر نمی دهند که شامل افعالی می خطا ارائه می

ها از  تر، تعاریف آن به عبارت روشن. شهوداً فعل خطا باید نقض الزام کند باشند؛ در حالی که

 : نویسد او می. شود که شهوداً فعل خطا نیستند فعل خطا شامل افعالی می
ممکن است فعل خطا را به فعلی تعریف کنند که یا در تضاد با [ مداران فضیلت]ها  آن

مند نوعاً آن را انجام  الً فضیلتیکی از فضائل است یا فعلی است که یک شخص کام

برای مثال کامالً ممکن است شخصی به علّت ترس، یک عمل صرفاً [ امّا.]دهد نمی

این امری است که در . شخصی را که برای او خیلی مهم است، به نحو نامعقولی رها کند

چنین شجاعت است که هر دو فضایل مهمّی هستند؛ امّا  تعارض با عقل عملی و هم

 ,Adams). اخالقی را نقض کرده باشد رسد که این امر ضرورتاً الزام اً به نظر نمیشهود

2006: 495) 
وارد نیست؛ زیرا او با دقّت نظر بر این امر قیدی را  ی زاگزبسکی امّا این اشکال به نظریّه

 .شود، تعریف او از این اشکال مصون بماند کند که سبب می در تعریف فعل خطا ضمیمه می

« دهد فعلی که فرد حکیم نوعاً در شرایط مشابه انجام نمی»او فعل خطا را تنها به عنوان 

حکیم اگر آن را انجام دهد، احساس »: کند یکند؛ بلکه در ادامه قیدی را اضافه م تعریف نمی

توان مثال نقضی را که آدامز  از همین رو نمی (Zagzebski, 2004: 141) «.کند گناه می
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ر مطرح کرده است، به تعریف زاگزبسکی وارد کرد؛ زیرا در مثال مدا برای تعاریف فضیلت

یا شرمندگی در خصوص لغزش خود گفته شده، این شخص ممکن است احساس حماقت 

 ,Adams) .کند کند؛ امّا به این دلیل که هیچ الزامی نقض نشده است، احساس گناه نمی

کند، فعل او مصداقی از فعل  جا که این شخص احساس گناه نمی پس از آن (495 :2006

 .خطا نیست

لین وجه برتری اوّ. شمرد اش برمی ی قوّت مهم برای نظریّه زاگزبسکی خود نیز دو نقطه

پردازی را به جهان واقعی عمل  مدار الگوگرا در این امر است که جهان نظریّه ی فضیلت نظریّه

این نظریّه به جای تکیه بر مفاهیم  (Zagzebski, 2010: 56) .اخالقی پیوند زده است

 تواند عمالً ورزد و از همین راه می روح اخالقی بر اشخاص الگوی خوب تأکید می خشک و بی

دوّمین . ها را به سمت پیشرفت اخالقی سوق دهد افراد را به اخالقی بودن برانگیزد و آن

های  ها و فرهنگ وجه برتری این نظریّه در این امر نهفته است که این نظریّه در تمام سنّت

توانند با ارجاع به الگوی  ها می های غیر دینی کاربرد دارد و تمام سنّت مختلف، حتّی سنّت

جا که این  از آنی زاگزبسکی،  به گفته. ای از این نظریّه را برگزینند اخالقیِ خود، گونه خوب

کند،  های متفاوت فراهم می های متمایز امّا همپوشان را برای فرهنگ نظریّه امکان روایت

به عبارتی  (Zagzebski, 2005: 362) ؛شود اخالق مشترک جهانی مییک ریزی  سبب پی

ی مشترک در رفتار اخالقی دست یابیم؛  نامه توانیم به یک آیین نظریّه می با توسّل به این

امّا هر . که بر سر بنیان متافیزیکی ارزش و مرجعیّت اخالق اتّفاق نظر داشته باشیم بدون آن

شمرد؛ ولی به نظر  ی خود برمی چند زاگزبسکی این امر را به عنوان وجه برتری نظریّه

 .آورد ی او بوجود می همّی را در نظریّهرسد همین امر اشکال م می

به . این اشکال در وجود اختالفات اساسی در شناسایی الگوهای خوب اخالقی نهفته است

ی زاگزبسکی، ما برای شناسایی الگوها باید به حسّ عاطفی تحسین و تمجید خود  گفته

ن برای اختالفات توا جاست که با این بیان چه توضیحی می رجوع کنیم؛ امّا اشکال در این

ی  نظریّه»های مختلف در شناسایی الگوها ارائه داد؟ زاگزبسکی در  ها و فرهنگ اساسی انسان

 ,Zagzebski) کند؛ مسیح را به عنوان الگوی برتر اخالقی معرّفی می« انگیزش االهی

 امّا روشن است که الگوهای اخالقی که برای مثال نیچه و مانند او برای خود (234 :2004

کنند، کامالً با الگوهایی که زاگزبسکی تحسین و اتّخاذ  ها را تحسین می گزینند و آن برمی

پرسش اصلی این است که زاگزبسکی در قبال چنین نظراتی به چه دلیل . کند، متفاوتند می
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کند، تحسین برانگیز و سزاوار تقلید هستند؟ گویا  معتقد است که الگوهایی که او معرّفی می

را نادیده گرفته است  ی خود وجود اختالفات اساسی در شناسایی الگوها در نظریّه زاگزبسکی

 . ی خود دست به گزینش دلبخواهی زده است و در نظریّه

کارن استوهر و توماس کارسون از جمله فیلسوفانی هستند که به اشکال فوق اشاره 

مناسبی برای نوع  زاگزبسکی به روشنی توضیحی  ی استوهر، نظریّه به عقیده. کنند می

البتّه به اعتقاد (Stohr, 2006: 630) . دهد برخورد ما با این اختالفات اساسی بدست نمی

ی زاگزبسکی تنها بر سر وجود این اختالفات نیست؛ بلکه  کارسون اشکال کلیدی نظریّه

باشم؟ او در این باره بحث بر سر این است که من در این میان باید چه گزینشی داشته 

 : نویسد می
. برند بنابر نظر زاگزبسکی، افراد مفاهیم هنجاری را به نحو غیر قابل قیاسی به کار می

حال پرسش روشنی که هر فرد باید از خود بپرسد، این است که من باید کدام مفاهیم 

پردازد  هنجاری را گزینش کنم و بکار گیرم؟ این پرسشی است که زاگزبسکی به آن نمی

 . ی او تدبیری برای پاسخ به این پرسش داشته باشد رسد که نظریّه و به نظر نمی
(Carson, 2007: 256) 

ی اخالقی زاگزبسکی با آن مواجه است، تبیین او از رویکرد  اشکال دیگری که نظریّه

زاگزبسکی برای توجیه دیدگاه اخالقی خود به نظریّات افرادی چون . الگوگرایی است

ی  دهد؛ هرچند دیدگاه کریپکی و پاتنم مورد پذیرش همه استناد می و پاتنم پکیکری

ی ما در این بحث بیان نقایص این دیدگاه نیست؛ بلکه تأکید بر  متفکّران نیست؛ امّا وظیفه

د؛ دقیقاً آن چیزی نیست که در کن قصد می چه زاگزبسکی از الگوگرایی این نکته است که آن

ی حسی  ها و اشاره زمانی از نمونه پاتنم. معناشناختی پاتنم و کریپکی مورد نظر بوده است

اسامی از چه طریقی با مدلول خود پیوند »برد که به این پرسش پاسخ دهد که  بهره می

ون آب و نظایر آن به چه چیزی که اسامی چ به عبارتی، پاتنم برای تبیین این« یابند؟ می

توانیم با اشاره به  کند که ما می کند و بیان می ی حسّی تمسّک می کنند، به اشاره داللت می

از رویکرد  چه زاگزبسکی ؛ امّا آن«این آب است»: مایعی که در برابرمان است، بگوییم

، شاید بتوان الگوگرایی ی جان هر به گفته. فراتر استکند، امری  اراده می الگوگرایی

ی دانست؛ این در حالی است که در معناشناختی ا زاگزبسکی را مرادف با تعریف اشاره

پاتنم و کریپکی  (Hare, 2005). ای نیست و پاتنم به هیچ رو بحثی از تعریف اشاره کریپکی
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در خصوص رویکرد الگوگرایی حدّاکثر ممکن است بیان کنند که الگوها ارجاع یا گستره را 

ی تعریف واژگان  رود و الگوگرایی را به مثابه کنند؛ امّا زاگزبسکی از این فراتر می تعیین می

مورد نظر  چیزی است که چه او از الگوگرایی مورد نظر دارد، فراتر از آن پس آن. داند می

 . کریپکی و پاتنم بوده است

ای برای اتّخاذ  کننده ی استوهر، زاگزبسکی هیچ تبیین و دلیل قانع از سوی دیگر، به گفته

تر، محور اصلی  به عبارت روشن (Stohr, 2006: 630) .دهد رویکرد الگوگرایی بدست نمی

شناسایی  را از راه ارجاع مستقیمی اخالقی او بر این ادّعا استوار است که ما الگوها  در نظریّه

 . کند ای برای اثبات این مدّعای خود نمی کنیم، ولی وی تالش بسنده و تعریف می

 

 نتیجه

مدار  ی فضیلت ی نظریّه با توجّه به مطالبی که بیان شد، عمده تالش زاگزبسکی در ارائه

توان فرد را به سمت اخالقی بودن  گونه میالگوگرا در پاسخ به این پرسش نهفته است که چ

یافتن به این مهم، نباید از الزام و قانون  و اخالقی زیستن برانگخیت؟ در نگاه او، برای دست

ای فرد را به سمت خوب بودگی ترغیب و  ی اخالق بهره برد؛ بلکه باید به گونه در حوزه

چه سبب ترغیب فرد به سمت  نجذب کرد و او را به سمت انجام فعل صواب کشاند؛ امّا آ

ی  گاه قوه شود، حالت شناختی صرف نیست؛ زیرا هیچ اخالقی بودن و اخالقی زیستن می

توانند جنبش و تحرّکی را در فرد برای انجام فعل  فاهمه و استنتاجات حاصل از آن نمی

د اخالقی ایجاد کنند؛ بلکه این عواطف هستند که چنان میل و تحرّکی را در فرد بوجو

در این . دهند آورند که او را به سمت انجام فعل صواب و ترک فعل خطا سوق می می

ی اخالقی، عواطف نه تنها محرّک فرد به سمت انجام فعل اخالقی هستند؛ بلکه به  نظریّه

الگوهای خوب همان . توان الگوهای خوب را شناسایی و گزینش کرد هاست که می مدد آن

برانگیز و سزوار تقلیدند؛ الگوهای خوبی که  مه تحسیناشخاصی هستند که بیش از ه

امّا با توجّه به . ها، معیار ما برای تعریف مفاهیم و اوصاف اخالقی هستند های خوب آن انگیزه

مدار الگوگرا  ی فضیلت رسد، نظریّه انتقادات مهمّی که به این نظریّه وارد است، به نظر می

شاید . ت خود پیش رو دارد و طالب بررسی بیشتری استمسیر طوالنی را برای اثبات معقولیّ

تری را از این  های آتی خود به اشکاالت فوق پاسخ دهد و صورت موجه زاگزبسکی در نوشته

 . نظریّه عرضه کند
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 مقدمه

ناظر بر نظریه  که درصورتیبندی کلی و عام از اوصاف اخالقی  یک توصیف، تبیین و تقسیم

توان گفت هرگونه  و می گیرد میتعلق  "فرا اخالق "به حوزه طبیعتاًاخالقی خاصی نباشد 

در . است فرا اخالقبازی در زمین  نوعی بهنیز  رذایلبندی کلی فضائل و  تفکیک و طبقه

در این نوشتار کوششی تئوریک برای تحلیل روابط عام  موردبحثبندی  همین راستا تقسیم

از  فارغ)است که میان کلیه اوصاف مثبت و منفی اخالقی  ای شده دیدهاما پیچیده و کمتر 

چه چیزی "این پرسش که  دانیم می. حاکم است( یک نظریه اخالقی خاص و هنجارهای آن

هستند که ذیل اخالق هجاری قرار  هایی پرسش "چه باید کرد؟"و یا  "فضیلت است؟

درجه دوم  یسؤاالتو چرایی آنها در حقیقت  ها پرسشاما پرسش در باب این  گیرند می

 . گیرند میتعلق  اخالق فرابه گستره  مجموعاًهستند که 

 فايده تقسیم اوصاف اخالقی.1

همچون بسیاری دیگر از علوم، یکی از اولین توابع ضمنی تتبّع در فلسفه اخالق و نیز 

است که  هایی بندی تقسیمو  ها بندی طبقهاخالقی ارائه و تبیین تعاریف،  های پردازی نظریه

 .دهند میذهن را در فهم مفاهیم اخالقی یاری 

 تقسیمات اوصاف اخالقی ترين مهممروری بر .1.1

 انحاءمختلف بهو با معیارهایی گوناگون  ها دیدگاهاز  تاکنوناخالقی  رذایلفضائل و 

 :از اند عبارتترین آنها  که برخی از مهم اند شده تقسیم

اساس اخالق و بنیاد فضیلت از نگاه کانت ادای تکلیف :اوصاف گسترده و محدود/ تکالیف

و تکلیف نیز مفهوم الزام را همواره به همراه خود دارد به این معنا که انسان ملزم به است 

از منظر کانت، دو مقوله الزام و تکلیف عکس یکدیگر هستند به این معنا . ادای تکلیف است

و بالعکس  دارند یپتری را در  تر، الزامات محدودتر و ناقص تر و کامل که تکالیف گسترده

کامل و / تکالیف گسترده: دارای دو نوع تکلیف هستیم عمالًبنابراین ما . 5(9:5999کانت، )

مندانه است اما به این معنا که انجام  تکلیف ناقص یک تکلیف فضیلت. ناقص/ تکالیف محدود

و اتصاف به آن موجب شایستگی و ستایش است اما تخلف از آن چندان مایه نکوهش 

 . (96همان، )به معنای فقدان یک ارزش اخالقی است صرفاًو  گردد نمی

                                                 
ای است که در ادامه به نقل از کانت می آید برگرفته از مقدّمه مفید آقای این توضیح که در واقع لبّ نکته .5

 .بیدی بر ترجمه کتاب فلسفه فضیلت کانت است منوچهر صانعی درّه
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ساده دارد مبنی بر اینکه  نسبتاًبندی معنایی  این تقسیم:اوصاف اخالقی فردی و اجتماعی

شخصی و فردی است و  های حوزهاخالقی فردی بوده و دامنه تکونشان  یها ارزشبرخی از 

دارند که در صورت نبود جامعه برخی دیگر ناظر بر روابط اجتماعی هستند و احکامی خاص 

البته برخی دیگر با تفکیک میان اخالق خصوصی و . و روابط برآمده از آن معنایی ندارند

دیگر به این ماجرا نگریسته و اخالقیات فردی یا خصوصی را ناظر بر  ای زاویهاجتماعی از 

دن نهادن فرد به سلیقه یا انتخاب آزادانه فرد دانسته و اخالق اجتماعی را  مربوط به گر

این انتخاب مطابق با دیدگاه  هرچند دانند میاکثریت در باب مسائل اخالقی / انتخاب جامعه

 (Kane, 1996:101).اخالقی فرد نباشد

برخی از اوصاف اخالقی  کم دستبندی  طبق این تقسیم:اوصاف اخالقی مطلق و نسبی

توان برخی از  همچنان می مولش جهاناخالقیات مطلق، عینی و  باوجودیعنی .نسبی هستند

 قواعد و آداب محلی را مطابق با برخی از شرایط، ضمن نسبی بودن، اخالقی نیز قلمداد نمود

Gensler, 2011:13)) .دانند میگرایان، تمامیت اخالق را نسبی  گفتنی است نسبی 

گرایان هستند که ضمن مطلق  گرایان و عینی این برخی از واقع ازقضاو ( 99:5999ریچلز، )

 (.   Gensler, ibid: 13)انگارند یمای از هنجارها را نسبی  دانستن اصول بنیادین اخالق پاره

که البته مشابه )ی اخالقی ها بندی طبقهبنابر یکی دیگر از :اوصاف اخالقی موقتی و ابدی

ابدی و زمانمند  دودستهاوصاف اخالقی به ( نیز وجود داردآن در باب قوانین و قواعد حقوقی 

بندی بیانی دیگر از  چه در نگاهی گذرا این تقسیم اگر. (Feiser,2000:57) شوند یممنقسم 

مطلق بودن  باوجودمطلق و نسبی بودن اخالقیات است اما در حقیقت برخی از احکام 

برخی از احکام  بسا چهمند باشند و زمان( شدن بال موضوع ازجمله)توانند به دالیلی  می

 .  اخالقی علیرغم نسبیت،تا ابد روا و بجا باقی بمانند

و  نفسه یفاخالقی مخدوم،  یها ارزشطبق این تقسیم، :اوصاف اخالقی خادم و مخدوم

جنبه آلی و طریقیت داشته  صرفاًخادم  یها ارزش متقابالًموضوعیت و مطلوبیت دارند و  ذاتاً

هایی  خادم ارزش های ارزشبهتر به بیان . ای برای ایصال به غایات اخالقی هستند و وسیله

هستند هایی  ارزش ،مخدوم های ارزش آنکه حالانسان هستند و خدمت به برای زندگی بهتر 

تضعیف  برابرنباید در  عنوان هیچ بهست و و خدمت به آنهانها آکه حیات انسانی برای احیای 

ای مور در کتاب .گفتنی است جی(. 5991,سروش)ساکت نشست گذاشتن آنها  پا زیرو 

تفاوت قائل شده و این تفکیک  نفسه فیوسیله و خوب  عنوان به، میان خوب "اصول اخالق"
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چنانکه آشکار است اوصاف خادم و . (Moore, 1993: 73) داند میرا بسیار مهم و ضروری 

 .توسط مور است موردبحثمخدوم در حقیقت بیانی دیگر و شاید رساتر از همین تقسیم 

 مستقل و وابسته رذايلتعريف و تبیین فضائل و .1

بندی  مقدمه اکنون به موضوع اصلی مقاله حاضر یعنی طرح و تحلیل یک طبقه ازاین پس

این نوشتار چنانکه در ادامه . رسیم میهنجارهای اخالقی حوزه  مشخصاًنوین در اخالق و 

 موردبررسی مشخصاًچه برای اثبات مدّعای خود برخی از اوصاف اخالقی را  خواهد آمد اگر

و تبیین  فهم قابلاستقرائی  لزوماًقرار خواهد داد اما بر یک مبنای منطقی و عقالنی و نه 

. است فرا اخالقای از مباحث  موعهاست و از همین روی کلیت بحث پیش روی زیرمج

را هر چه که بدانیم و آنها را تحت هر نظام و نظریه اخالقی که معنا نماییم  رذایلفضائل و 

 . اند قرارگرفتهانواعی از روابط میان آنها وجود دارد که کمتر مورد تحلیل و تدقیق 

ست میان خوب و یک نوع از این سنخ روابط که ممکن ا کم دستبرای پرتو افکندن بر 

 طرح قابلچهار پرسش مهم و اساسی  کم دستبد و فضیلت و رذیلت وجود داشته باشد 

 :  است

آیا فضیلتی وجود دارد که وامدار یک رذیلت باشد و در مقام پیدایش مدیون آن  -5

 باشد؟ 

آیا رذیلتی وجود دارد که بودن و تکوّنش را از یک فضیلت خاص به ودیعت گرفته   -2

 باشد؟

 فضیلتی وجود دارد که پیدایش آن مشروط به وجود فضیلتی دیگر باشد؟آیا  -9

 آیا رذیلتی هست که بودن و امکان تحقق آن موقوف به وجود رذیلتی دیگر باشد؟  -9

و مصادیق خاص وارد بحث برای پاسخ دادن  ها مالکو با اشاره به  الًیتفصپیش از آنکه 

فرض را بر این بگیریم که پاسخ همه  الًفعهای چهارگانۀ فوق شویم بد نیست که  به پرسش

بندی  یک تقسیم جتاًینتتوان به شش تعریف و  بر این مبنا می. ها مثبت است این پرسش

 :جدید در حوزه هنجارهای اخالقی رسید

یا فضائل دیگر استقالل  رذایلفضائلی را که از حیث امکان پیدایش از : فضائل مستقل

 .توان به این معنا فضائل مستقل نامید ن تحقق دارند میتوا ادیخود بن صورت بهدارند و 

یا فضائل دیگر استقالل داشته  رذایلرا که از حیث امکان پیدایش از  رذایلی: مستقل رذایل

 .مستقل نامید رذایلتوان به این معنا  توان تحقق دارند می ادیخود بن صورت بهو 
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یا رذیلتی خاص منوط و مشروط باشد فضائلی را که وجود آنها به فضیلت : فضائل وابسته

 . نامیم میفضائل وابسته 

را که وجود آنها به فضیلت یا رذیلتی خاص منوط و مشروط باشد  رذایلی:وابسته رذایل

 . نامیم میوابسته  رذایل

و به یک معنا مستقل از  جهت یکفضائلی که امکان پیدایش آنها از : فضائل مستقل ـ وابسته

 رذایلاست و بر مبنا و به معنایی دیگر وابسته به دیگر فضائل یا  رذایلدیگر فضائل و 

 . باشد می

و به یک معنا مستقل از  جهت یککه امکان پیدایش آنها از  رذایلی:مستقل ـ وابسته رذایل

 رذایلاست و بر مبنا و به معنایی دیگر وابسته به دیگر فضائل یا  رذایلدیگر فضائل و 

 . باشد می

 :   ین بهتر معیار تقسیم باید گفتبرای تبی

ساز بودن  ما اوصاف اخالقی را مستقل یا وابسته بدانیم زمینه شود میمعیاری که سبب ( الف

 . یا نبودن یک فضیلت یا رذیلت برای بروز و ظهور فضیلت یا رذیلتی خاص است

یک فضیلت  مثالًرو این است که  سازی در بحث پیش سازی یا بستر معنا و دامنه زمینه( ب

نتواند محل و مجرایی برای تحقق پیدا کند مگر آنکه پیش از آن رذیلتی خاص بروز کرده 

ساز جود و انفاق و قتل نفس یا دیگرآزاری،  زمینه( رذیلت)فقر و تکدی  مثالًباشد چنانکه 

در مقابل یک رذیلت نتواند جایی برای تحقق بیابد مگر . گردد یمبسترساز عفو و بخشش 

چنانکه برای نمونه الزمه تحقق کبر، وجود . ز قبل فضیلتی خاص در میان بوده باشدآنکه ا

 .برخی فضائل همچون علم و آگاهی از قدر و منزلت خود است

سازی میان دو  نبود این ترابط و زمینه/ که وجود کند ینمهمچنین از این حیث تفاوتی ( ج

. در یک فاعل اخالقی جمع آید توأمانو  واحد درآنیا چند فاعل اخالقی باشد و یا حتی 

در یک  واحد درآنچنانکه عُجب واکنشی رذیلتمند به فضائل اخالقی گوناگونی است که 

 . اند و نه در دیگری فاعل اخالقی جای گرفته

و ( مثل آزار یا احترام)در توضیح این نکته باید گفت یک فاعل اخالقی گاه به عمل دیگری 

واکنشی اخالقی نشان ( مانند مرگ خویشان یا بلیه ای طبیعی)ه یا وضعیتی خارج از اراد

تواند بکوشد خشم یا نومیدی یا  فرد می مثالًچنانکه . و گاه به رفتار یا وضعیت خود دهد یم

در هر دو حالت مذکور . را افزایش دهد اش یاخالقمهار نموده و مرتبه  یبه نحوغرورش را 
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است که ممکن است میان  یآماده گرساز و  بطه زمینهنظر این نوشتار است نفس را آنچه مد

دو وصف اخالقی دیده شود؛ خواه این ارتباط میان دو یا چند عامل اخالقی بوده و خواه در 

 . یک فاعل اخالقی برقرار گردد یها کنشاز  یا شبکه درون

گر بودن به دی وابسته ریغ"ترین ویژگی این اوصاف اخالقی مستقل یعنی  عالوه بر مهم

توان برای آنها برشمرد و آن  یک ویژگی اصلی دیگر را می "اوصاف اخالقی در مقام پیدایش 

ایجابی و آغازگرانه  یا جنبهمستقل بیشتر از جنس کنش هستند و  رذایلاینکه  فضائل و 

چه همانند  کنشی بودن اوصاف اخالقی مستقل بدین معنی است که این اوصاف اگر. دارند

به وجود نیامده و از سلسله طوالنی و  خألانسانی و اجتماعی در  یها دهیپدبسیاری دیگر از 

اند اما تا آنجا که به اخالق مرتبط  پذیرفته ریتأثهای گوناگون  ها و واکنش از کنش یا دهیچیپ

توانند ابراز  ای می است بیشتر آغازگر بوده و بنا بر خواست کنشگر در هر شرایط اخالقی

 رذایل/ در باب اوصاف اخالقی وابسته باید یادآور شد که این فضائل متقابالًو  مضافاً.گردند

یک  "از حیث ایجاد و پیدایش مدیون و مستلزم مفهوم اخالقی مخالف خود هستند"چه  اگر

 .و آن اینکه بیشتر از جنس واکنش هستند کشند یمخصوصیت کلیدی دیگر را نیز به یدک 

تبیین نمودیم،  آن رامرکزی این نوشتار آشنا شدیم و کلیت تا این موقف ما با ایدۀ اصلی و 

و ، نوآوری این مقاله نیست رذایلاما بهتر است بدانیم که نفس کشف ارتباط میان فضائل و 

اسالت از فضائل و خیرهای . جذاب از مایکل اسالت است یا دهیااز این حیث مبتنی بر  اقالً

از خیرات شخصی وابسته به دیگر خیرات و بعضی  به اعتقاد او برخی. دیگو یموابسته سخن 

همچنین به نظر او برخی از خیرات به فضائل . از فضائل اخالقی وابسته به دیگر فضائل است

مضاف بر این اسالت معتقد (. Slote,1983:62) و برخی از فضائل به خیرات وابستگی دارند

اخالقی  یها لتیرذی و یا به است که برخی از فضائل و خیرات به امور بد یا شرور فرد

های اخالقی اگر میان یک مقوله اخالقی  او معتقد است این نوع از وابستگی. وابسته هستند

 2یا فرا مقولههستند و اگر میان دو نوع متفاوت برقرار باشند  5یا درون مقولهبرقرار باشند 

ضائل وابسته با نظر با این وصف نظر ما اگرچه در تعریف ف. (Slote,2011:104)باشند  می

اسالت از  اوالً: او دارد یطرز تلقکم سه تفاوت عمده با  هایی دارد اما دست اسالت مشابهت

ما  که درحالی باشد مییا شاید به امکان و وجود آنها قائل ن دیگو ینمسخن  "وابسته رذایل"

                                                 
1. intracategory 

2.transcategory 
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امکان آن بلکه مصادیق  فقط نهفضائل وابسته اهمیت قائل هستم و  اندازه بهبرای این مقوله 

دوگانه یا مستقل ـ  رذایلاسالت امکان فضائل و  ثانیاً. قرار خواهم داد موردبحثآن را نیز 

که امکان تحقق این  رود میاما تحلیل ما تا آنجا پیش  دهد نمیقرار  مورداشارهوابسته را 

ای اسالت، ما یک مالک خالف کاره در این مقاله بر ثالثاً. دیآ یممعقول به نظر  کامالًمقوله 

تر فضائل و  تا به شکلی بهتر و دقیق دهد یممبتنی بر تخیل در دست داریم که به ما اجازه 

 .مستقل را از یکدیگر تفکیک نماییم رذایل

 تخیل اخالقی، روشی برای تفکیک اوصاف مستقل و وابسته .1.1

وابسته اخالقی این باشد که با ترین راه برای تفکیک فضائل مستقل و  شاید بهترین و ساده

استمداد از تخیل اخالقی، فضایی ذهنی را ترسیم کنیم که تحت شرایط و ضوابطی که در 

ادامه خواهد آمد بتوان امکان تحقق اوصاف مستقل و وابسته اخالقی را آزموده و محک زد و 

عیین و تبیین تر ت از این طریق مستقل یا وابسته بودن بسیاری از اوصاف اخالقی را آسان

 .نمود

 آزمون بهشت تخیلی؛ محکی برای تفکیک فضائل مستقل از وابسته .1.1.1

به نظر شما در . عیار و خالی از خلل را ترسیم و تخیل نماییم بیایید یک بهشت آرمانی، تمام

و مجرایی برای  محلاز اوصاف مثبت اخالقی امکان یا  کی کداماین شرایط مطلوب و ایدئال، 

با توجه به تعریف پیشنهادی از اوصاف مستقل و وابسته  رسد یم؟ به نظر ابدی یمپیدایش 

از فضائل که بتواند در چنین وضعیتی تجلی بیابد یک فضیلت مستقل است و اال  هرکدام

بد نیست اگر سه فضیلت صبوری، انفاق و صداقت را با این محک . وابسته قلمداد خواهد شد

 .تخیلی بیازماییم

 باشد میهای الیزال  ها و مزیت عیار که مشحون از نعمت آیا در یک بهشت تمام:صبوری

بهشتی که در آن سایه درختان گسترده و هوا در اوج  هم آن؟ شود مینیازی به صبوری دیده 

اعتدال است و نه از مرگ خبری هست و نه از زلزله و سیل و تندر و تگرگ، و نه از پیری 

توان ردّی  و نه از ظلم و کدورت و دلگیری، و نه از غم و نداری می شود مینشانی دیده 

بال و ابتالیی هست که برای  اساساًآیا در چنین وضعیتی .  گرفت و نه از نزاع و ناسازگاری

توان نتیجه گرفت  کنار آمدن با آن نیازی به صبوری پیشه کردن باشد؟ بر همین مبنا می

در یک جهان آرمانی و آسمانی هرگونه امکان برای  که صبر یک فضیلت مستقل نیست زیرا

 .  گردد یمتحقق آن منتفی 
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تصدیق خواهیم  عاًیسراگر ما مفهوم بهشت را به نیکی تصور و تخیل نماییم  طبیعتاً:انفاق

مشروط به آنکه انفاق به معنای )کرد که در آنجا احتمال تحقق فضیلت انفاق وجود ندارد 

دان و گشودن گره از کار آنان را با هرگونه اعطاء و اهداء خلط اعطا و بخشیدن به نیازمن

توانند به یکدیگر هدیه بدهند و دمادم  ساکنان و مقیمان یک بهشت تخیلی می(. نکنیم

همدیگر را شادمان بسازند اما بهشتی که در آن فقر یا تنگدستی دیده شود و فقیران دست 

اگر دوزخ نباشد  ناًیقییاج خود را پنهان کنند خواهش و تکدی دراز کنند یا از سر عزت، احت

توان گفت انفاق اگر به معنای اعطاء به نیازمندان و  بنابراین می. بهشت نخواهد بود قطعاًاما 

یک فضیلت  جتاًینتمسبوق به نیاز یا ابراز نیاز باشد در بهشت تخیلی ما جایی ندارد و 

 . دیآ ینممستقل به شمار 

گویان باشند و جوالن  ن بهشتی را تصویر نمود که در دل آن دروغتوا نمی فقط نه:صداقت

بهشت  قاعدتاًدر آن نباشند یا در اقلیت قرار بگیرند بلکه  انیگو راستدهند و یا راستی و 

گفتاران باشد و در آن هیچ دروغی وجود نداشته باشد زیرا  جایی است که مملو از راست

که  هر جااگر نگوییم !تواند کفایت کند یک دروغ هم برای جهنم کردن یک بهشت می منطقاً

 حتماًصداقت محض وجود دارد آنجا بهشت است اما باید بگوییم هر جا که بهشتی هست 

صداقت و  ازجملهآرامش و آسایش بهشت به عواملی گوناگون . صداقت محض هم هست

توان گفت که صداقت یا  بر همین مبنا می. است خورده گرهراستین بودن فضا و مقیمان آن 

 .  است وابسته ریغدروغ نگفتن یک فضیلت مستقل و 

 مستقل از وابسته رذايلآزمون جهنم تخیلی؛ محکی برای تفکیک . 1.1.1

از تخیل  گرفتن یاریمستقل از وابسته را با  رذایلتوان  از منظری دیگر و با محکی دیگر می

. را در ذهن تصویر کنیم اریع تمامبگذارید این بار یک جهنم . تفکیک نمود یآسان بهاخالقی 

در یک جهان مشحون از عیب و نقص و رذیلت و خالی از کمال و حسن و فضیلت  قاعدتاً

امکان تحقق یک رذیلت وابسته نخواهد بود، زیرا رذیلت وابسته تا جایی که تحقق آن منوط 

. تواند جایی داشته باشد تمام نمی و د در یک جهنم تامو وابسته به یک فضیلت و خوبی باش

است که فارغ از فضیلت و به شکی  یادیخود بنمستقل و  های رذیلتجهنم النه و خانه 

شاید بهتر باشد . را بیازارند ها انسانتوانند جهانی را بیاالیند و  ایجابی و باالستقالل می

 . کتفا نماییمنمونه تنها به بررسی رذیلت حسادت ا عنوان به
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که دوست دارند جای دیگری را  ییها انسان، حضور اریع تمامدر یک جهنم :حسادت

 فقط نه اند نشستهتصاحب کنند و یا دیگری هم به همان خاک سیاهی بنشیند که آنها 

جهنمی که در آن هر کس از جایی که دارد راضی باشد و . پذیر است بلکه الزامی است امکان

یکی از . نیست فهم قابل اساساًا مزایای دیگری را گرفته و به او بدهند نخواهد جایگاه ی

بار و دوزخی این است که حسادت بر رضایت و قناعت غلبه کند  یک زندگی نکبت یها نشانه

محدود به  طبیعتاًحسادت . های دیگران چشم داشته باشند به داشته شهیهم انیآدمو 

این افراد بد هستند که  معموالً ازقضاحسدورزی یک انسان بد به یک انسان خوب نیست و 

در یک جهنم خیالی اگرچه جهان پر از . کنند یمو مزایای یکدیگر حسادت  مراتب به

کثیف و ضعیف اخالقی است و هیچ رذیلتی نیست که در آن نیست اما حتی در  یها انسان

آنها  اندازه بهاز اینکه دیگری  مثالًبه یکدیگر حسادت ورزیده و  ها نانسااین وضعیت هم 

توان گفت که حسادت یک رذیلت  مبنا می نیبر هم. عذاب و دردسر ندارد شاکی هستند

 . مستقل است

 فهرستی گزيده و پیشنهادی از اوصاف مستقل و وابسته       .1.1

ادعا کرد که در فهرست فضائل مستقل، توان  ، میگفته شیپبا توجه به نکات و اشارات 

توانند مصداق  تر می فضائل ذیل هم اهمیت بیشتری دارند و هم به شکلی آشکار و سرراست

 :فضائل مستقل قلمداد شوند

آرامش؛ امید؛ عشق؛ عدالت؛ صداقت؛ حکمت؛ خیرخواهی؛ نیکوکاری؛ احترام و اکرام؛ 

 شجاعت

توانند رذیلت  ترین اوصافی هستند که می مهممستقل نیز موارد ذیل از  رذایلدر سیاهۀ 

 :مستقل نام بگیرند

 حسادت؛ یأس؛ دروغ؛ جبن و بزدلی

 :توان از اهمّ فضائل به شمار آورد در میان فضائل وابسته، صفات ذیل را می

 عفو و گذشت؛ صبر؛ قدرشناسی

 :نمودوابسته قلمداد  رذایلترین مصادیق  سرراست ازجملهتوان  زیر را هم می رذایل 

 ینیچ سخنعُجب؛ ریاکاری؛ سعایت و 

 دوگانه يا مستقل ـ وابسته   رذايلفضائل و .4
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وابسته در اخالق، وقت آن رسیده که یک گام جلوتر / پس از ترسیم مفهوم اوصاف مستقل

مستقل و یا  صرفاً یبعد تکرفته و نشان دهیم که آیا همه اوصاف به شکلی یک وجهی و 

 رسد یمبه نظر . توان این تقسیم را به شکلی دیگر نیز نگریست وابسته هستند و یا اینکه می

مستقل هستند؛ برخی دیگر همواره وابسته هستند و برخی  مطلقاًبرخی از اوصاف اخالقی 

توانند از یک حیث مستقل و از جهتی دیگر وابسته یا به تعبیری رساتر مستقل  دیگر نیز می

این دسته از اوصاف به دلیل ماهیت و ساختی که دارند قابلیت . ـ وابسته یا دوگانه باشند

فضیلتی  ذاتاً "بخشش و سخاوت" مثالً. که هم مستقل و هم وابسته قلمداد شوند رادارنداین 

و گاه  سر برآورد( گری اظهار فقر یا تکدی)است که گاه باید در واکنش به یک رذیلت 

 مشخصاًیعنی بخشش، . معنادار بوده و محقق گردد مستقالًو  ها آناز تواند فارغ  می

و بدون ابراز نیاز از سوی نیازمند و حتی  ساکن ابتدابهتواند  خصوصیتی است که هم می

تواند ناظر بر فقر و نداری سائل و برای جبران یا  نیازمندی گیرنده تحقق یابد و هم می

در جعل عنوان واحد برای این دو نوع از جود و البته ممکن است کسی .تقلیل آن باشد

انتخاب عناوین مشترک برای اوصاف اخالقی دوگانه خللی دیده و معتقد باشد ما  یطورکل به

ظریف آنها را نادیده گرفته و یکی  یها تفاوتدر اثر عدم تدقیق و تعمیق کافی، تمایزات و 

مشابه اما در اصل  ظاهراًاخالقی نه یک وصف بلکه دو وصف  ها این آنکه حالپنداریم  می

مشخص تحقق بخشش و سخاوت در هیچ متن  طور بهدر پاسخ باید گفت . متمایز هستند

 معموالًمعتبر اخالقی منوط به نیازمندی یا ابراز نیاز گیرنده نشده است و حتی اخالقیون 

اند و تفاوت این دو نوع  ارجح دانسته ازآن پسبخشیدن مال پیش از اظهار نیاز را بر بخشش 

از  نظر صرف. اند از سخاوت را در مرتبه و ارزش اخالقی آن و نه در ماهیت یا نوع آنها دانسته

 :مصداق و مثال مذکور

دیگری نیز یافت که مصداق اتم این سنخ از اوصاف دوگانه  های مثالشاید بتوان  اوالً

منظور  چراکهمتناقض است  هومی سازگار، منسجم و غیرتصور اوصاف دوگانه، مف ثانیاًباشند؛ 

از این دوگانگی یا مستقل ـ وابسته بودن به این معنی نیست که یک وصف اخالقی از همان 

که  جهت ازآنحیث که مستقل است، وابسته نیز هست یا بالعکس بلکه یعنی وصفی خاص 

وصف اخالقی دیگر است، وصفی واکنشی داشته و الزمه تحقق آن،تبلور یک  یا جنبه اخالقاً

پذیر است، مستقل به شمار  از وصفی دیگر تحقق ازین یبوابسته است و از آن حیث که 

 .دیآ یم
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 رابطه اوصاف اخالقی مستقل با ديگر اوصاف.3

تعریف، یک وصف اخالقی مستقل، در مقام پیدایش از دیگر اوصاف اخالقی مستغنی  بنابر

ین اوصاف برای پویش، گسترش و رشد و بالش نیز از دیگر است اما سخن اینجاست که آیا ا

در برخی از نظریات به شکل مضمر  اقالًهستند؟  ازین یب( اعم از مستقل یا وابسته)اوصاف، 

های اخالقی حاکم است که یافتن و  بندی بر ویژگی یا مصرح نوعی ترتّب، تدرّج و اولویت

در اخالقیاتی که موسوم به اخالق  احتماالً. رساند میشکافتن آنها به بحث ما یاری بسیار 

. شود میبندی اوصاف اخالقی مشاهده  فضیلت هستند بیش از دیگر نظریات اخالقی، رتبه

خاص اخالق اسالمی، تقسیم گناهان به کبیره و صغیره دیده  طور بهدر اخالق دینی و  مثالً

در مرزبندی دقیق میان آنها ابهام عمدی شارع  باوجود(. 529:2،ج5999،هیبابو ابن)شود می

بندی  بندی خود از بهترین مصادیق برای وجود یک درجه این تقسیم( 95:5991غزالی،)

در کنار این، مقایسه شدت قبح یا عقاب برخی . ارزشی میان هنجارهای اخالق دینی است

خانه  تر دانستن رباخواری از هفتاد بار زنا با محارم در مثل بزرگ)گناهان با دیگر معاصی 

و یا سنجش کیفیت ثواب برخی اعمال نیک با دیگر اعمال ( 199:.2مجلسی،؟،ج. ک.ر.کعبه 

همچنین مقدمه . ارزشی است مراتب سلسلهاین  جانبه همهای دیگر از وجود  خیر نشانه

عالمت آشکار دیگری از حاکم  رذایلو فضائل نسبت به دیگر فضائل و  رذایلشمردن برخی 

یکی از  اساساًنباید از یاد برد که  مضافاً.ی بر اخالق اسالمی استبودن نوعی نظام رتب

نظریات چند اصلی و تکثرگرا برای حل معضل  مشخصاًهای اصلی نظریات اخالقی و  حل راه

زیرا با ( 919: 5996مک ناوتن،)بندی اصول اخالقی است  ، روی آوردن به اولویت"تعارض"

های اخالقی در زندگی روزمره، راه گریز از تحیر  گرهو  ها یدوراهاین روش هنگام مواجهه با 

درجه گذاری و  بندی و ارزش بتوان اولویت بسا چهیعنی . گردد میو سرگردانی، بسیار هموارتر 

های اخالقی را یک ضرورت گریزناپذیر به شمار آورد که اقتضای ساخت یک  در نظریه یده

توان گفت در برخی از نظامات  با لحاظ داشتن این نکات می. نظام اخالقی پیچیده است

گرایانه دارند به هر دلیل توسل به یک  اخالقی باالخص نظاماتی که رویکردی فضیلت

کننده  گر و تقویت تر از دیگر اوصاف بوده و هم تسهیل رذیلت ممکن است هم مهم/ فضیلت

ایصال و اتصاف به آنها باشد و مستقل بودن یک وصف اخالقی هرگز به معنای نفی این نوع 

در ساحت ایجاد و  صرفاًکه اوصاف مستقل  ادداشتیاز ارتباطات نیست چراکه باید به 

وصاف برای تقویت یا قوام و قدرت پیدایش استقالل دارند اما از حیث نیازی که به دیگر ا
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باید گفت  درمجموع. بیشتر دارند به یک معنا فاقد استقالل و استغنا بوده و وابسته هستند

اوصاف اخالقی وابسته بلکه حتی اوصاف مستقل نیز برای تحکیم و تقویت، محتاج  فقط نه

در عرصه ایجاد و  طلقاًمو  صرفاًدیگر اوصاف اعم از مستقل یا وابسته هستند و استقالل آنها 

 .      پیدایش است و نه پویش و گسترش

 مور.ای.اين تقسیم با نظريه جی اشتراکاتافتراقات و .9

کوتاه در باب خیر و  نسبتاًانتهایی کتاب اصول اخالق بحثی  یها قسمتجرج ادوارد مور در 

وی معتقد است برخی از خیرات چون شجاعت و حس غمخواری . شر و رابطه آنها دارد

ناپسند و شر هستند و به  یا دهیپدنسبت به  "شناخت"متضمّن و  مستلزم وجود نوعی 

خیر، متضمن معرفت  ذاتاًخیلی آشکاری از فضائل بزرگ و  یها نمونه"تعبیر صریح خود وی 

 ,moore) "دیآ یمهستند که بودنشان شری بزرگ به شمار  ییها دهیدپنسبت به 

1993:267.) 

و برخی از فضائل را به نحوی متضمن ( 5) پردازد یممور به ربط خیر و شر  کهتا آنجا 

بندی اوصاف اخالقی مستقل و  موضوع نوشتار حاضر و تقسیم( 2) داند میوجود شرور 

 .  باشد میوابسته با نظر مور واجد اشتراکاتی 

اول آنکه مالک تقسیم :بندی ما با دیدگاه مور متمایز است اما از دو جهت مبنایی تقسیم

احساس یا شناختی خاص نیست و جایگاه  بودونبوداوصاف اخالقی به مستقل و وابسته، 

 یشناخت جامعهاست اما ناظر بر نسبت و البته واقعیت روابط  فرا اخالقچه در حوزه  بحث اگر

یک  عنوان بهیعنی ما معتقدیم که صبر . باشد مابین فضیلت و رذیلت می شناختی روانو گاه 

 مثالًفضیلت وابسته، محلی برای بروز و ظهور ندارد مگر آنکه مسبوق به رذیلتی چون 

ناظر بر  ثانیاًشر بدگویی نیست و / محدود به شناخت رذیلت اوالًبدگویی باشد و این بحث 

و در  حاًیصرمور  آنکه حالباشد  برای تجلی یک فضیلت می جنبه بسترساز یک رذیلت

 حساب بهکند که یک خیر بدین دلیل آمیخته یا ترکیبی  می دیتأکبحث خویش  یجا یجا

یک شر یا حس تنفر نسبت به آن  "شناخت"یک کلیت،جزئی از آن  عنوان بهآید که  می

دوم آنکه در نوشتار . دیآ یم حساب بهو غیرترکیبی  ختهیآم ناباشد و اگر چنین نبود آن خیر 

شناسیم  رو ما هم فضیلت مستقل داریم و هم رذیلت مستقل و هم فضائل وابسته را می پیش

نوعی تناظر برقرار است؛ این در حالی است که مور در  جهت نیازاوابسته را و  رذایلو هم 

 Moore, ibid) باب آمیختگی خیر و شر قائل به تناظر نیست و خود بدان معترف است
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، به این معنا که اگر برخی از فضائل متضمن شناخت برخی از شرور هستند در مقابل (270:

نیستند که متضمن و مستلزم شناخت برخی از امور خوب و خیر باشند؛یعنی حتی  رذایلی

 .قرار نداده است موردبحثمور آنها را درنیافته و  کم دسترا بتوان یافت  رذایلیاگر چنین 

 بررسی مصداقی  چند فضیلت و رذيلت مستقل و وابسته. 0

 فضیلت مستقل

کنشی ": اوالًیعنی .یکی از فضائل مستقل است...( ،حکمت ویدوست نوعدر کنار عشق، )امید 

ذهنی است در قبال پدیده یا وضعیتی خاص که نوعی عشق و محبت نیز در دل آن مضمر  "

هم نسبت به آن حس  درواقعاست  است و وقتی فردی به کس یا چیزی امیدوار

به معنای عام آن و اعم از )بر برخی محاسبات ذهنی و عقالنی  آمیزی دارد و هم بنا محبت

دارد از طریق آنچه بدان امید  برد که آنچه را دوست می گمان می( محاسبات غلط یا درست

ک کنش دانست توان امید را ی در اینجا ممکن است گفته شود نمی. آورد بسته به دست می

بسا بتوان واکنشی به یاس و ناامیدی از امری دیگر و یا  زیرا امید بستن به چیزی را چه

اما پاسخ این است که مقصود ما از کنشی یا .روانی قلمداد کرد خألواکنشی درونی به یک 

ای اخالقی  واکنشی بودن در این بحث کنش یا واکنشی است که معطوف و ناظر بر پدیده

بر اساس  المثل یفو  یدرست بهنه سایر عوامل خارج از ساحت اخالق که ممکن است باشد و 

نیازی به توضیح ندارد که امید  ضمناً.باشند قرارگرفته موردبررسی شناسانه روان یها افتهی

است که بدانیم انجام عملی خاص و یا  جهت ازآنبر این ویژگی  دیتأکاست و  "درونی"امری 

هر فعلی که نمودی بیرونی داشته باشد نشانه و عالمت  طورکلی بهتقید به آدابی مخصوص و 

توانیم به  امیدواری نبوده و ما بیشتر از طریق کاوش در ذهنیات و وضعیت درونی فرد می

امید یا  غالباًهایی خاص البته ممکن است رفتار. امیدواری و نیز میزان امید فرد پی ببریم

از امیدواری هستند نه  ییها نشانه ها ایننامیدی یک فرد را به ذهن متبادر سازند اما همه 

چنانکه سخن گفتن یا نوشتن در باب امری و یا حتی انجام صحیح و کامل امور ! خود آن

. هاست "ودنب"همچنین امید از سنخ . نشانی قطعی از امید به آن نیست لزوماًمربوط به آن 

این تعبیر و تفکیک آموزنده داشتن یا بودن را مدیون اریش فروم در اثری مشهور و به 

اموری انتزاعی،نامحسوس،روحی، معنوی  ها بودنیاز منظر فروم،  ازآنجاکه. همین نام هستیم

امید نیز یکی از بهترین مصادیق برای  قاعدتاًهستند پس  دادوستدآن غیرقابل  تبع بهو 

 اساساً گفته پیشامید به دلیل خصوصیات : ثانیاً(.Fromm,2005:37)بودنی است های پدیده
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مربوط به روابط انسان با خود،جهان پیرامون،خدا و جهان ماوراء و البته آن بخش از روابط 

البته ممکن است متعلق . گردد میانسانی است که به ابعاد روحی و روانی آدمی معطوف 

 شدت بهامید و آنچه که بدان امید داریم موضوعی اقتصادی و به تعبیر فروم، داشتنی و حتی 

 الزاماًبوده و  رود میبدان امید  ازآنچهباشد اما از یاد نبریم که امید چیزی غیر  پاافتاده شیپ

 .سازد ینمبودنی خارج  امید به یک امر داشتنی، نفس امید و امیدواری را از دایره امور

 رذيلت مستقل

 :یعنی.مستقل است رذایلحسد یکی از 

اما تا آنجا  دیآ یمچه حسد در برابر موفقیت یا موهبت دیگری نوعی واکنش به شمار  اگر: اوالً

مربوط است حسادت واکنشی به فضیلت یا رذیلتی خاص نیست  رذایلکه به حوزه فضائل و 

در شخصیت یا  ها یکاستبلکه کنشی است ابتدایی از سوی حاسد و به دلیل وجود برخی 

نکته مهم این است که متناسب با عالئق و شخصیت حاسد،شرایط محسود نیز .موقعیت او

رهیده از بند قانون حسادت تغییرپذیر است؛یک سارق ناکام و زندانی به سارقان موفق و 

همین امر سبب ! پرکار و صاحب آثاری پرفروش ای نویسندهبه  کار کمو یک نویسنده  کند می

از محققان غربی متناسب با حاسد،محسود،نوع حسد و چرایی و توابع و اثرات  ای عدهشده 

میان  آن، برای حسد فوایدی نیز قائل شده و در برابر حسد منفی از حسد مثبت سخن به

در اخالق اسالمی  "غبطه"گفتنی است این حسد مثبت نباید با (.Sorge,2003:18)آورند 

نیت و  واسطه بهنه  شود مینتایج و آثارش مثبت خوانده  به خاطرخلط شود زیرا حسد مثبت 

چه شبیه حسد است اما با  اگر نامند میآنچه اخالقیون مسلمان غبطه  آنکه حال .انگیزه حاسد

 کاش یا"غبطه نوعی ذهنیت حسرتمندانه است مبنی بر اینکه .آن از بیخ و بن متفاوت است

 دیآ یبرمو چنانکه از این تعریف  "بودم یممن نیز همانند الف از موهبت ب برخوردار 

 الزم به ذکر است که حسد. خواسته غبطه خورنده از بین رفتن موهبت دیگری نیست

در تعریف حسد، ایذای محسود و انجام فعلی بر  اساساً چراکهاست  "ذهنی و درونی"رذیلتی 

بدخواهانه در ذهن مبنی بر اینکه  ای گیری وجود ایده ضرر او وارد نشده و نفس شکل

. برای پیدایش رذیلت حسادت کافی است "محسود آنچه را که دارد از دست دهد کاش یا"

نیکو با محسودش داشته باشد  ظاهراًعادی و حتی  کامالًفتاری حاسد ممکن است در عمل ر

حسد، درونی و  چراکهکننده رذالت عمل او نیست  کننده یا برطرف اما این امر هم توجیه

ای  جسمانی تاًینهاروانی و  راتیتأث به خاطر جهت یکناظر بر ذهنیت است و بدی آن از 
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عدم  دهنده نشانو از جهتی دیگر  (Salovey,1991:80) نهد یماست که بر فرد حسود 

باشد و اال اگر حسادت به عملی عینی منتهی  یا خود می( و قضای او)رضایت فرد از خدا

چه ریشه و  که اگر ابدی یم...گردد عنوان و وصف اخالقی دیگری چون غیبت،تهمت،آزار و

حسد : ثانیاً.    اوت استحسد است اما دیگر فعل و عنوانی دیگرگون و متف اش سرچشمه

ها ناشی از  چه عموم حسادت بیشتر ناظر بر روابط انسانی و روانی محض است زیرا اگر

اقتصادی،سیاسی و اجتماعی است و حتی در افواه عموم بازاریان و تاجران و  های موفقیت

های خانوادگی، حسادت با مفهوم رقابت پیوند خورده و گاه مالزم  حتی در درگیری

اما آنچه حاسد را به دام حسادت ( Schwartzber,.Navaro 2008:68)است  شده ختهشنا

 .یا شهرت است توجه جلبمیل به ترقی یا  ازجملهیک یا چند تمایل روانی خاص  اندازد یم

 فضیلت وابسته

کارکردها و خدمات اخالقی و روانی آن و نیز  ازجملهصبر یکی از فضائل وابسته است که 

صبر طبق : اوالًیعنی .است ...اخالقی چون خشم و  رذایلیساز آن مقابله با  بستر زمینه

بندی عموم اخالقیون مسلمان واکنشی است در قبال سه پدیده بال، معصیت و   تقسیم

اخالقی مربوط است  یها واکنشاما تا آنجا که به حوزه کنش و  (.929:5992غزالی،)طاعت

همان رذیلت اخالقی اما به  درواقعیا )صبر، واکنشی اخالقی و فضیلتمندانه در برابر معصیت 

یک فضیلت اخالقی است اما همیشه در  گمان یبچه صبر  در حقیقت اگر.است( زبان دین

طبیعی گیرد و گاه برای کنترل و مدیریت روحی و روانی بالیای  اخالقی قرار نمی رذایلبرابر 

صبر )صبر : ثانیاً.  ناشی از انجام اعمال نیکوست یها یسختبوده و یا نوعی استقامت در برابر 

سازی درون و سوق  آرام( تالشی است برای الف معموالً( بر معصیت و نه صبر بر بال یا طاعت

تند و  یها واکنشمهار و بازداشتن خود از ( دادن روح و حتی بدن به سمت ثبات روانی، ب

های غیراخالقی و احتراز از  کنترل خود برای پرهیز از واکنش( ، ج(ولو اخالقی) زده شتاب

 پاسخ دادن بدی با بدی  

هاست که به دلیل تضاد و  با توجه به این نکات، صبر بیشتر ناظر بر آن دسته از روابط انسان

برای  ها حل راهرین گردد که یکی از بهت اخالقی گوناگونی می رذایلساز  تراکم منافع، زمینه

 . مهار و مقابله با آنها صبر است
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 رذيلت وابسته

قرار  موردتوجهوابسته است که بیشتر در اخالقیات دینی و عرفانی  رذایلعُجب یکی از 

در تشریح این رذیلت، یادآوری چند نکته مفید خواهد . تا نظریات اخالقی سکوالر گیرد می

و تکبر در کتب اخالقیون، فرق فارق و آشکاری میان  تفکیک میان عُجب باوجود: اوالً:بود

قرار  موردبحثعُجب در کنار کبر یا ذیل آن  معموالًو  نشده انیبتعریف این دو رذیلت 

عُجب  رسد میابهام در تعریف و یا حتی مسکوت ماندن آن به نظر  باوجود:ثانیاً.گیرد می

چون ایمان و تعبد در وی  "فضائلی"رذیلتی است حاکی از خودپسندی فرد که به دلیل 

کند آفتی وی را تهدید نکرده و  دچار توهم استغنا و خطاناپذیری شده و گمان می مرور به

اگر تکبر از  رسد میبه نظر : ثالثاً.   ندارد "طلب کردن"نیازی به تالش بیشتر یا بقول غزالی 

بینی است عُجب نوعی خود ـ پاک بینی است که اگر نگوییم  بزرگ ، خودشناختی انروحیث 

باید گفت نوع خاصی از آن و ناظر بر افرادی ویژه و با سلوک  اقالًغیر از تکبر است  یکل به

 یشیآال یببه  مرور بهکه  "پاک"عُجب رذیلت افرادی است : رابعاً.  باشد میاخالقی مخصوصی 

آن تالش برای ارتقا و خودسازی اخالقی  تبع بهآن را همیشگی دانسته و  خویش غرّه شده و

پنداری و استکبار را شامل  بزرگ هرگونهتکبر به معنای عام آن  آنکه حال سازند یمرا متوقف 

؛ چنانکه یک قاتل نیز ممکن است به مهارت خود در قتل و یا کثرت قربانیان شود می

توان عُجب را نوع خاصی از تکبر دانست  می درمجموع :خامسا! جنایاتش احساس غرور کند

از  بسا چهکه ناشی از فضائل اخالقی فرد است و تکبر بیشتر ناظر بر مواهب و مزایایی که 

 . باشند یضد اخالقحیث اخالقی خنثی و یا حتی 

 و توابع تقسیم اوصاف اخالقی به مستقل و وابسته ديفوا. 8

 اوصاف مستقل و وابسته و تربیت اخالقی . 8.1

در حوزه هنجارهای اخالقی و فضائل و  یبند تیاولوو یا  یبند درجهبندی،  تقسیم هرگونه

ریزان  مربیان و برنامه. رساند میواسطه به مقوله تربیت اخالقی یاری  به شکلی بی رذایل

بتوانند روابط  که یهنگاماخالقی فرد و جامعه اعم از والدین یا نظام آموزشی و سیاسی 

به سلسله  تاًینهاکنند و  یبند صورتپیچیده میان هنجارها را به شکلی منقّح و منظم 

توانند در امر پرورش و تربیت اخالقی توفیق  بهتر می طبیعتاًمراتبی کلی از آنها دست یابند 

عنای ترجیح به م وجه چیه بهتفکیک اوصاف اخالقی مستقل و وابسته اگرچه . حاصل نمایند

تربیت اخالقی چند داللت  نهیدرزممطلق فضائل مستقل بر وابسته یا بالعکس نیست اما 
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الزم و ضروری برای پروردن اوصاف وابسته  یها مؤلفهیکی از ( الف:مهم و راهگشا دارد

اخالقی مثبت یا زدودن اوصاف منفی این است که ما مرجع و منشأ وابستگی آنها را نیز 

مناسب برای تعلیم قباحت غیبت این است که  یها راهیکی از  مثالً. یم دهیمشناخته و تعل

دیگری وام گرفته  های رذیلتیا  ها لتیفضما نشان دهیم این رذیلت، تحقق خود را از کدام 

پیدایش آن، قباحت  یها سرچشمهبه شناخت بهتر غیبت،  قطعاًتشخیص این ارتباط . است

جامعه یا انسانی که در آن فضائل ( ب.دینما یمی شایان های مقابله با آن کمک آن و راه

تر از اجتماع یا فردی است که در آن  پیراسته مراتب بهمستقل حضور و رسوخ بیشتری دارد 

های مستقل خواهیم  با نظر به سرشت، معنا و مصادیق  فضیلت. فضائل وابسته غلبه دارد

اخالق و صفات اصلی و اصیل اخالقی که رنگ نسبیت به خود  امهات باًیتقردید که 

به شکل مطلق، مطاع و محترم هستند فضائلی مستقل  یا زمانهگیرند و در هر جامعه و  نمی

که در  یا جامعهیعنی فرد یا . باشند یم... ، امید، حکمت، نیکوکاری و احترام وعدالتچون 

و بنیاد اصلی آن قرابت و شباهت بیشتری آن فضائل مستقل غالب هستند به نهاد اخالق 

رسد ما در مقام تعلیم و تربیت اخالقی باید اولویت را به آموختن و پروردن  به نظر می.دارد

اوصافی مطلق و فرازمانی و فرامکانی هستند و هم به  عمدتاًکه هم  فضائل مستقل بدهیم چرا

دیگر از فضائل وابسته و احتراز از اتّصاف به بسیاری  شرط شیپهمین دلیل، التزام به آنها 

 . باشد می رذایلبسیاری دیگر از 

 اوصاف مستقل و وابسته و مقايسه اخالقی.  8.1 

که به ما اجازه  میا افتهی دستب، ما به یک مالک قابل وثوق اخالقی / با توجه به نکته اخیر

تا میان افراد و جوامع گوناگون از حیث پیشرفت یا تکامل اخالقی داوری و مقایسه  دهد یم

تر  جوامعی اخالقی تر عادلجوامع  درمجموعجوامع امیدوار، خیرخواه، نیکوکار و . نماییم

اما از منظر و  رسد میاین نکته اگرچه از جهاتی از جنس توضیح واضحات به نظر . هستند

. ابدی یمالقی به مستقل و وابسته معنا و ژرفای بهتر و بیشتری مجرای تقسیم اوصاف اخ

به معنای غلبه اخالق و حرکت آن در مسیر تکامل  الزاماًغلبه فضائل وابسته در یک جامعه 

 رذایلیمدیون  درواقعبسیاری از فضائل وابسته، تکوّن خویش را  چراکهاخالقی نیست 

 قطعاًامیدوار یا اهل حکمت و آگاهی نباشد  یا جامعهصبور اگر  یا جامعه. خطرناک هستند

از  تر شیپمگر آنکه  دهد نمیوضعیت اخالقی مناسب و مقبولی دارد زیرا صبر خود را نشان 

 .  رخ دهد و فاعالن اخالقی را مجبور به صبوری نماید  رذایلیآن مشکالت و بالیا و آزارها و 
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 اوصاف مستقل و وابسته و مسائل کالمی .8.4

تواند  مستقل و وابسته به یک معنا می رذایلفضائل و  زیبرانگ تأملرابطه جالب و  .8.4.1

چنان به زبان و بیانی کالمی و الهیاتی ترجمه شود که حاکی از ترابطات تودرتوی خیر و شر 

پذیرش وجود یک فضیلت وابسته در کنار توابع گوناگونی که در حیطه اخالق دارد . باشد

می را هم دارد که وجود برخی از شرور، امور قبیح و مسائل و این پیامد کال کم دست

یک فضیلت . سازد یممشکالت ذاتی و الینفک از این جهان را تا حدی از حالت گزافی خارج 

اگر نباشند امکان آزمایش و ارتقا و تزکیه اخالقی از  رذایلکه برخی از  دهد یموابسته نشان 

بنابراین ادعای بیراهی . ابسته نیز وجود نخواهد داشتطریق تکاپو برای اتّصاف به فضائل و

در این مقاله به نحوی به تبیین حکمت،  موردبحثبندی  نیست اگر گفته شود که تقسیم

 . کنند یمچرایی و فلسفه شرور کمک 

 تر شیپ که چنان. توان فضائل آرمانی، آسمانی یا بهشتی نامید فضائل مستقل را می .8.4.1

تفکیک یک فضیلت مستقل از غیر آن، امکان تصویر  یها محکو  ها مالکاشاره شد یکی از 

توجه به این نکته این . یا تخیل وجود و بقای آن در یک شرایط آرمانی یا بهشت گونه است

یک فرد که به دوران یا جهانی آرمانی یا آخرالزمانی باور دارد  شود میفایده را دارد که سبب 

قادر گردد که شرایط مطلوب و غایی خویش را بهتر ترسیم و تعیین  کشد یمو انتظار آن را 

تواند دریابد  او از طریق تقسیم  اوصاف اخالقی به مستقل و وابسته و توجه به آن می. کند

است که شاهد غلبه فضائل مستقل است یا فضائل  یرشه آرمانکه آیا در انتظار جهان و 

   5؟ها یخوب "همه"است یا  ها یخوب "غلبه"وابسته؟ به تعبیر بهتر آیا او در پی 

 

  جهینت. 7

بندی  توصیف،تبیین و تقسیم هرگونه: بندی اوصاف اخالقی مستقل و وابسته حوزه تقسیم

به  طبیعتاًناظر بر نظریه اخالقی خاصی نباشد  که درصورتیکلی و عام از اوصاف اخالقی 

 . گیرد میتعلق  "فرا اخالق "حوزه

/ رذایلسازی و بسترساز بودن از  که از حیث زمینه رذایلی/ ـ فضائل: بندی معیار تقسیم

 رذایل/ امکان تحقق دارند فضائل ادیخود بن صورت بهفضائل دیگر استقالل داشته و 

                                                 
اخالق، دولت و نسبت آنها در "تفصیل و تحلیل ابعاد گوناگون این مقوله را در مقاله ای مجزا تحت عنوان .5

 (  5991دیرباز، صادقی،. ک.ر)مورد تدقیق قرار داده ایم "آرمانشهر مهدوی
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 "وابسته"ضیلت یا رذیلتی خاص منوط و مشروط هستند که به ف ییها آنو  "مستقل"

سازی میان دو یا  نبود این ترابط و زمینه/ گفتنی است ممکن است وجود. شوند یمنامیده 

ـ  برخی از .  در یک فاعل اخالقی جمع آید توأمانو  واحد درآنچند فاعل اخالقی باشد و یا 

توانند  مستقل بوده و از حیثی دیگر میکه  رادارنداوصاف اخالقی از یک حیث قابلیت این 

 .توان مستقل ـ وابسته یا دوگانه نامید وابسته قلمداد شوند؛ این دسته از اوصاف را می

و  ها ارزشعالوه بر کمک به فاعالن اخالقی در شناخت بهتر : بندی و توابع تقسیم دیفوا

مستقل و وابسته،  رذایل/ بندی اوصاف اخالقی در قالب فضائل ، تفکیک و طبقهها ضد ارزش

 یا شهیاندایصال به ( الف: دینما یمدر چهار زمینه به اخالق شناسی کمکی شایان  کم دست

کمک غیرمستقیم به حل یا فهم بهتر برخی (ب.اخالقی یها ارزشتر و منقح در باب  منظم

 ها در و بدی رذایلمشکالت کالمی در باب فلسفه شرور در عالم و چرایی و حکمت وجود 

تواند موضوع نوشتاری دیگر باشد اما  چه بسط این موضوع خود می الزم به ذکر است اگر.آن

ترابط میان خیر و شر و  نوعی بهتوان گفت از منظری کالمی، اوصاف وابسته  می اجماالً

مثبت و منفی انسان را تبیین کرده و ضرورت وجود این تضاد و دوگانگی را برای  یها هیسو

ری اخالقی شدن انسان که موجودی است مختار و گزینشگر، بهتر تبیین امکان و معنادا

سنجش میزان قلت یا کثرت اوصاف اخالقی مستقل یا وابسته در افراد،جوامع و ( ج.کنند یم

فهم جایگاه ( د. شرایط گوناگون  و بررسی ربط و نسبت معنادار آن با دیگر عوامل و متغیرها

 .   بر هر یک از آنها دیتأکتربیت اخالقی و میزان  اوصاف اخالقی مستقل و وابسته در

گذراندید  ازنظردر پایان گفتنی است که هدف اساسی و رسالت اصلی نوشتاری که آن را 

و بر همین مبنا  باشد می "طرح، تعریف و تبیین مفهوم اوصاف اخالقی مستقل و وابسته"

باب تعیین مصادیق دقیق اوصاف اخالقی مستقل و وابسته همچنان  اوالً:توان گفت می

توان بر فهرست پیشنهادی مندرج در این مقاله مواردی را  مفتوح و گشوده است و می

این نوشتار اگرچه خود مبدع این  ثانیاً. جابجا نمود اناًیاحکاست یا افزود یا برخی از آنها را 

محتمل است که در تعیین دقیق برخی از این مصادیق  کامالًاما  باشد میتعریف و تفکیک 

 .آن به خطا رفته باشد ولی این خطا را نباید ناظر بر اصل این ایده و نظریه دانست
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  ذات حق مسئلهداوری در داوری مالصدرا میان عرفا و حکما در 
 *غالمعلی مقدم -  حسین غفاری

 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسالمی رضوی -دانشگاه تهرانگروه فلسفه دانشیار 

 (01/6/39: ؛ تاریخ پذیرش مقاله22/01/39: تاریخ دریافت مقاله)
 

 چکیده

با . عرفا و فالسفه است ازجملهتبیین هستی شناسانه مرتبه حق از مسائل بنیادین مکاتب فکری دینی 

پیدایش عرفان نظری عرفا در مقام تحویل شهود به معرفت حصولی برآمده و با پذیرش و تبیین اعتبارات 

، و این دانند میال  را وجود بشرط یتعال حقحکما . اند عرفی کردهمقسمی م وجود، ذات حق را، مرتبه البشرط

او سعی  تبع به یا عدهدر این میان مالصدرا و . آید میاز نقاط مورد اختالف حکما و عرفا به شمار  مسئله

مقسمی مفهومی به کلی سعی و  مقسمی به حقیقت وجود، تأویل البشرط با تفسیر وجود البشرط اند کرده

تحویل تشکیک خاصی به وحدت شخصی، میان اعتقاد حکما و عرفا جمع نموده و تعارض میان دیدگاه عرفا 

با عرفا  تنها نهحکما : اوالًکه  میا دادهدر این مقاله با روش تطبیقی تحلیلی نشان . و حکما را رفع کنند

 یا مرتبهو آن را به عنوان  دانند میمقسمی را مفهومی اعتباری  طاعتبار البشر اساساًنیستند، بلکه  دهیعق هم

 یشناس معرفتبر اساس مبانی حکمی دیدگاه عرفا ناشی از خلط حیطه : اًیثانواقعی در هستی قبول ندارند و 

 .با وجود شناسی است

 

 .مقسمی، وجود مطلق ذات حق، وجود بشرط ال، البشرط :کلیدی یها واژه

 

 

 

 

 gh1359@gmail.com :نویسنده مسئولرایانامه * 
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 مقدمه.1

 آیا...کنند درست البشرط دو هم وجود حقیقت در حتی خواهند می اساس همین بر عرفا»

 (921 :3 ، ج 0931مطهری، ) «کنیم؟ تصور البشرط نوع دو توانیم می هم وجود حقیقت در

 مبدأاز آغاز تاریخ مکتوب خردورزی که گزارش احوال یونانیان است، تأمّل و اندیشه درباره 

ت و کسان زیادی به دنبال پیدا اس داشتهفلسفی  تأمالتجایگاه خاص و ممتازی در  هستی

المواد عالم و عنصر  ماده ییجو یپ؟ اند بودههستی  مبدأکردن پاسخ برای پرسش فطری 

شناسان  مباحث اولین جهان نیتر مهمتفکر مکتوب بشر از  یها گامدر اولین  ،بخش وحدت

است که بعد از دوره سوفسطایی با ظهور سقراط، افالطون و ارسطو  آمده یم حساب بهیونان 

وجود  پیرامونفلسفی  یها استداللاین مباحث عقلی و . استحکام فلسفی بیشتری پیدا کرد

جهان  ژهیبه وادیان و  ار او، آنگاه که وارد فضای ایمانیخدا و اندیشیدن در صفات و آث

 و نایس ابنو در پرتو تعالیم اسالم فیلسوفانی چون فارابی و  هویتی تازه یافتاسالم شد، 

و از رهگذر تالش وارد کرد  باره نیدراتحقیق و پژوهش بلکه اهل کالم و عرفان را به میدان 

قوی طراحی  یها ینیب جهانو  ها شناختفکری عمیق و دقیق مبتنی بر  یها نظامآنان 

هم در  ،به نظر ما فلسفه و عرفان اسالمی در حوزه الهیات با تغذیه از منابع وحیانی. گردید

نظریات را درباره  نیتر یمترق ،حوزه علم حصولی و هم در حوزه علم شهودی و حضوری

ارائه کرده  باره نیدرار و تبیین را از متون دینی تفسی نیوبرترخداوند و صفات او مطرح 

ناظر به تبیین حصولی نظام معرفتی است  مسئلهاین مقاله در بخشی از این  ینقدها. است

 .و هرگز از ارزش نتایج و برکات سلوک عرفانی در حوزه علم شهودی نخواهد کاست

در صورت طی مسیر صحیح به یک  ،که کشف واقعیت است ها روشنقطه نهایی این 

 ،در فضای تأمل و تعمل عقلی ممکن است ها آنولی بیان مفهومی  ،شود یممقصد منتهی 

توجه به عملکرد و اعتبارات ذهن در پیدایش  رو ازاین ،منشأ پیدایش برخی اختالفات باشد

به  یوجهت یباز اهمیت ویژه برخوردار است و  یشناس معرفتمفاهیم در حوزه بحث نظری و 

عقلی چون فلسفه و اصول موجب خلط و اشکال خواهد شد؛  یها حوزهآن در معارف 

که عدم توجه به اعتبارات معقول و ارتباط آن با محسوسات در سایر مکاتب  گونه همان

 (31: 0936غفاری، ) ،فلسفی نیز منشأ اختالف و انحراف بوده است

متکلمین و بسیاری از دانشمندان اسالمی با دغدغه  ،عرفا ،در حوزه معارف اسالم حکما

 ،مبانی ،و طبیعی است که بر اساس مبادی اند پرداخته مسئلهتبیین صحیح معارف به این 
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در این مقاله به اختالف حکما و عرفا در تبیین . اختالفاتی نیز پدید آید ها روشاصول و 

 .میا دادهو بررسی قرار  موردنقدپرداخته و نظرگاه عرفا را  یتعال حقمرتبه 

 تاريخچه و پیشینه بحث. 2

مباحث درون دینی در ادیان است که در  نیتر یمیقدشناخت خداوند و صفات او از  مسئله

آغازین مطرح و مباحث کالمی مانند حقیقت ذات و صفات، صفات  یها قرناسالم از همان 

خبریه، رابطه صفات با ذات، تعریف صفات، گستره و تفاوت صفات انسان و خداوند محور 

توجه قرار گرفت و نظریات کالمی چون تشبیه، تجسیم، تنزیه، قدمای ثمانیه و زیادت و 

و شهود  گرا عقلاز نظر روش به نقل گرا،  را نظران صاحبهمچنین . را پدید آورد...اتحاد و 

این اختالف، آثار و لوازم خود را در بسیاری از مباحث آشکار ساخت و این . گرا تقسیم کرد

 یها انیجردو نمونه از این . و در مکاتب متعدد عرضه شدند افتهی سازمانبه تدریج  ها شهیاند

عرفان  یریگ شکلبا . نی استفلسفی و جریان شهود گرای عرفا یگرا عقلفکری جریان 

نظری که به دنبال تبیین عقالنی مشاهدات عرفانی بود و در مقایسه با نظام تفکر فلسفی به 

و در معرض توجه و تامل، رد و انتقاد،  آشکارشدهتدریج نقاط مورد اختالف این دو مشرب 

ذات  مسئلهیکی از این موارد اختالف . است قرارگرفتهتبیین و توضیح و یا جمع و آشتی 

؛ حکما اند بردهحق در نزد عرفا و حکماست، که هر دو برای تبین آن از اعتبارات وجود بهره 

این اختالف نظر از . اند کردهمقسمی معرفی  البشرط آن راال و عرفا  خداوند را وجود بشرط

پاسخ  آن رایدگاه عرفا دفاع نموده و بوده است؛ برخی از د موردتوجهگذشته تا دوران معاصر 

 : 0933فنایی، )اند کردهتلقی « سرایت قید و محدودیت به ذات»مناسبی برای دفع اشکالِ 

 اند دادهو نفی قرار  موردنقد باره نیدرادیدگاه عرفان و فلسفه را  یطورکل بهبرخی  (32

جمع نموده  ها دگاهیدمیان این  اند نمودهو برخی مانند مالصدرا سعی ( 2: 0931خرمشاهی،)

طبیعی است که هر کدام از این . اند کردهو در این راستا به تحلیل و تبیین آن اقدام 

 : 0939زمانی، ). اند دادهیا دفاع قرار  موردنقدرا  ها آنموافقان و مخالفانی داشته که  ها دگاهید

 ( 31تا  33

مقسمی مفهومی به کلی سعی خارجی و  البشرط لیتأومدافعان دیدگاه مالصدرا با 

مقسمی  ، بین وجود البشرطاند کردهتحویل تشکیک خاصی به وحدت شخصی عرفانی سعی 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/4698/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d9%81%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c
http://www.ensani.ir/fa/541/profile.aspx
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مقسمی عرفانی جمع نموده و اثبات نمایند که تقابلی میان  در حکمت متعالیه و البشرط

 .(: 0936 ک،صفدری نیا)این دو وجود ندارد و قابل آشتی است 

 مسئلهموضع بحث ما در این نوشته بررسی و مقایسه دیدگاه حکما و عرفا در 

 میا کردهمقاله سعی  است، در این مسئلهمقسمی و نقد وجه جمع مالصدرا در این  البشرط

، دانند میمقسمی را که عرفا ذات حق  اعتبار البشرط اساساًحکما : اوالًنشان دهیم که 

مقسمی را  اعتبار البشرط توان ینم ها آنو بر اساس مبانی  اند کردهمفهومی اعتباری تلقی 

این امتناعی است برخاسته : اًیثانمنحاز و واقعی در عالم هستی پذیرفت،  یا مرتبهبه عنوان 

و تحویل  لیتأومقسمی و با  ذهن و هویت مفهومی البشرط یشناس معرفتاز خصلت حوزه 

، باره نیدرابر اساس مبانی حکمی، دیدگاه عرفا : ثالثاًاین مفهوم را عینیت بخشید و  توان ینم

 .است گرفته نشأتبا وجود شناسی  یشناس معرفتاز خلط حیطه 

 توضیح محل نزاعتقرير و .4

واجب  که نیادر  ها آن. اند بردهعرفا و حکما برای تبین مراتب هستی از اعتبارات وجود بهره 

مورد اختالف که   آنچه. اند متفقبا یکدیگر شئ است،  قسمی و نه بشرط تعالی نه البشرط

است یا « ال بشرط»، وجود دیگو یمحکیم  که چناناین است که آیا واجب تعالی،  قرارگرفته

به عبارت دیگر اختالف . است« مقسمی البشرط»وجود  ،کند یمکه عارف بیان  آن گونه

در این . بر ذات حق است ها آندر نحوه تطبیق این اعتبارات بر مراتب هستی و اطالق  ها آن

اما قبل از تبیین محل نزاع ، نوشته موضع این دو مکتب را مقایسه و بررسی خواهیم کرد

 .اعتبارات ذکر نماییم مسئلهتوضیحی اجمالی درباره  خوب است

 اعتبارات ماهیت مسئله.411

از مسائل مستحدثه در  ،و البشرط ،ال بشرط ،شیئ بشرط ،وجود یا ماهیت گانه سهاعتبارات 

. که در مکاتب فکری ماقبل سابقه ندارد (90: 1 ، ج0931مطهری،) حوزه معارف اسالمی است

شفا و سپس به اشاره در منطق  اتیدر الهاین اعتبارات ابتدا درباره ماهیت و طبیعت کلی 

توسط خواجه نصیر به تصریح  بعدازآنو ( 93: 0919 ،نایس ابن)مطرح گردید  نایس ابن

 ،اصول ،به تدریج وارد کالم بعدترو ( 022: 0913طوسی، )و شرح قرار گرفت  موردتوجه

 یها بحثابعاد مختلفی بر  ،در این سیر تحوالتی پیدا کرد مسئلهاین . فلسفه و عرفان شد

وجود گسترش یافت؛  ازجملهآن افزوده شد و از حوزه مفاهیم ماهوی به مفاهیم غیر ماهوی 

و درجات حقیقت  این اعتبارات را فراتر از حیث مفهومی و علمی و در تبیین مراتبعرفا لذا 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/17363/%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c_%d8%b5%d9%81%d8%af%d8%b1%db%8c_%d9%86%db%8c%d8%a7%da%a9
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است، به  یتعال حقتطبیق مرتبه غیب ذات را که حقیقت  نیدر ا ها آن. وجود بکار گرفتند

سبزواری این  حاجیفیلسوفانی چون مالصدرا و نیز . مقسمی تفسیر نمودند ماهیت البشرط

بیشتر حکما  اگرچه. (993: 2 ، ج0933سبزواری، ) اند دانستهاعتبارات را در مورد وجود صادق 

در وجود خودداری کردند،  ها آنرا فقط در بحث احکام ماهیت مطرح نموده از طرح  ها آن

را در  ها آنجریان  اساساً (011: 0931خمینی، )( قدس سره)برخی نیز مانند امام خمینی

وجود مورد مناقشه و نقد قرار داده و این اعتبارات را از لواحق ماهیات و طبایع و مختص به 

برای ماهیت که طبیعت کلی دارای افراد است . (011: 0931قیصری، ) اند نمودهقلمداد  ها نآ

امر کلی مشترک تصور و اعتبار نمود و از  توان یمو افراد آن نیز دارای ذات مشترک هستند، 

، اما باشد یم... ناحیه همین خصوصیت و طبیعت کلی است که پذیرای انطباق و اندراج و 

 .چنین اعتباراتی نیز متصور نخواهد بود عتاًیطبدرباره وجود که طبیعت کلی ندارد، 

که در سرایت این بحث از  کند یمماهوی با مباحث وجودی ایجاب  یها بحثتفاوت 

خود عرفا نیز به تفاوت میان جریان . آن توجه شود یها تفاوتماهیت به وجود، به لوازم و 

در ماهیت توجه کرده و میان وجود و ماهیت در پذیرش  ها آنریان اعتبارات در وجود و ج

مانند  وجود ،از این اختالف نظر صرف. (93: 0931قیصری، )،اند نهادهاین اعتبارات فرق 

البشرط نیز خود دو . «البشرط ال و شئ، بشرط بشرط»: خواهد بود دارای سه اعتبار  ماهیت

شیئ و  که از بشرط آن استقسمی  البشرط. مقسمی قسمی و البشرط البشرط: قسم است

و  ،یعنی مقید است به اطالق نسبت به آن دو ،الشیئ بودن مطلق است بشرط

مقید به هیچ قیدی حتی  ،که حتی از این قید اطالق نیز مبراست آن استمقسمی  البشرط

 .رود یمبه شمار  گانه سهقید اطالق نیست و مقسم آن اعتبارات 

 اعتبارات وجود و تبیین مرتبه ذات در ديدگاه عرفا  .412

 مقسمی البشرط. 41211

. برند یممقسمی را برای حقیقت ذات خداوند بکار  وجود البشرطعرفا اولین اعتبار یعنی 

است که مطلق و عاری  یتعال حقمقسمی همان حقیقت وجود، یعنی وجود  اعتبار البشرط

قسمی که  البشرط برخالف. (291: 0931قیصری، ) باشد یماز هر قیدی حتی قید اطالق 

ذات واجب . رود یممقید به اطالق است و درباره وجود منبسط و فیض وجودی حق بکار 

ذات حق در این مرتبه همه . وصف و قید او نیست ،هویت مطلقی است که اطالق ،تعالی

که هیچ حقیقتی در این  یا گونه بهحقایق را به صورت اطالقی و اندماجی داراست؛ البته 
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قونوی، )بلکه همه حقایق در آن مندک و مستهلک باشند ، مقام تشخص و تعین نداشته

 حساب بهمقسمی  ظهورات و تعینات این مرتبه البشرط ،مراتب دیگر وجود. (030: 0931

ابن )متعین به برخی تعینات شود  ،ظهور عبارت است از اینکه آن مطلق محض: ندیآ یم

تعین و اسم و رسمی برای ذات در نظر  توان ینمدر این مرتبه  نیبنابرا(. 013: 0936ترکه، 

در . این مرتبه غیب الغیوب محض است که تعینی حقی یا خلقی پیدا نکرده است. گرفت

ج  0936جوادی آملی،)مقسمی است  ذات واجب مطلق از هر تعین بوده و البشرط ها آننزد 

عاری از هرگونه کثرت و ترکّب و نعت و اسم و رسم و حکم  ،این مرتبه غیب محض. (93: 3

 .(11: 0931 قیصری،) باشد یمشناخت  رقابلیغو نسبت است و 

و او  ندیآ یماز تجلی و ظهور چنین حقیقتی، مظاهر، وجودات اعتباری و ماهیات پدید 

اما  ،مطلق است اگرچهقسمی نیز  وجود البشرط. شود یمدر هر موطنی مناسب با آن ظاهر 

: 0936خمینی، ) ذات مقام استهالک صفات واسماء است. باشد یممشروط و مقید به اطالق 

اما ( 291: 0931قیصری، ) دیدرآو فوق آن است که به فکر حکیم و یا به شهود عارف  (33

 .رندیگ یممراتب بعدی تعین و ظهورند و متعلق ادراک قرار 

 ال بشرط .41212

مقام جمع الجمع، ال اولین تعین مرتبه غیب الغیوب است که به احدیت،  وجود بشرط

فیض یا نفس رحمانی مراتبی در صقع ذات . شده است یگذار نام... حقیقة الحقایق، عماء و 

(. 099:  0931جامی، )و تعینات حقی دارد و اولین مرتبه تعین حقی آن مرتبه احدیت است 

احدیت مرتبه تجلی ذات برای ذات است، که در آن فقط اسم اهلل که تمامی اسماء و حقایق 

این مرتبه کثرت (. 99: 0931قیصری، ) دینما یمبه نحو اجمال در آن مندمج است تجلی 

واقعی، بلکه هیچ نوع کثرتی ندارد و آنچه از کثرت در مراتب بعدی عالم ظهور و بروز 

احدیت، مرتبه علم . به به نحو شئونات غیبیه ذاتیه مستجن است، در این مرتکند یم

 )باشد یمتعینات بعد  مبدأحضوری خداوند به ذات بدون تفصیل اسما و صفات است و 

 (.3: 0931 قونوی،

ال، عین ذات واجب و مقام غیب الغیوب نبوده بلکه  در دیدگاه عرفا اعتبار بشرط نیبنابرا

مقسمی است  مرتبه ذات واجب همان وجود البشرط. رود یماولین تعین ذات حق به شمار 

و اگر هم از اصطالح احدیت درباره آن استفاده کنند مرادشان احدیت ذاتیه است که مرادف 

 است «ذاتیه احدیت» اطالق، قید ازجمله قید، هر از البشرط احدیت»: مقسمی است البشرط
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؛ قیصری، 93: 0931؛ قیصری، 99:  0936خمینی، )« شود می اطالق «الغیوب غیب» مقام به که

0931 :331.) 

 شیء  بشرط .41214

 یتعال حقمرتبه دیگر تجلی که از تعینات حقی به شمار آمده و مقام تجلی علمی تفصیلی 

به ذات خویش از جهت همه اسماء  یتعال حقشیء است که در آن  است، اعتبار وجود بشرط

و صفات و کماالت علم حضوری تفصیلی داشته و جمیع اسماء و صفات به نحو تفصیلی در 

این مرتبه همان مقام واحدیت یا مرتبه الوهیت است که در آن . دینما یماین مرتبه ظهور 

ریشه و  علمیکثرت این . (20: 0931قیصری، ) شود یممتمایز آشکار  به صورتکثرت علمی 

غیر از یکدیگر  علمیجمیع حقایق در آن به لحاظ به لحاظ  ؛است عینیاساس کثرت 

ذکر این نکته الزم است که مراد از این . مصداق وحدت دارندبه لحاظ  اگرچه، باشند می

رتبی  تأخربه حسب اعتبار عقل و تقدم و  ها نیازمانی یا مکانی نیست؛  تأخرمراتب تقدم و 

 .ذات حق لم یزل و ال یزال با همه این مراتب متحد و متحقق بوده استاست و اال 

 قسمی  البشرط .41213

و منبسط  وجوداز آن به عرفا که قسمی است  اعتبار دیگر وجود در نزد عرفا اعتبار البشرط

اسماء الهی در مقام واحدیت . که از مراتب تعینات خلقی است کنند یمیاد هویت ساری 

طلب تحقق عینی و  ،اقتضائات به لسان استعداد اساس آناقتضائاتی ذاتی دارند که بر 

تحقق  ،را در تجلی وجودی ها آن ،و فیض الهی در پاسخ به این طلب ذاتی ندینما یمخارجی 

مقسمی مقید به اطالق از  البشرط برخالفقسمی  مرتبه البشرط. بخشد یمعینی و خارجی 

 ء شی البشرط أخذت إذا»: الشیء است و این قید اطالق را همراه دارد شیء و بشرط بشرط

 (.29: 0931قیصری، )« الموجودات جمیع فی الساریة بالهویة المسماة فهی ء، الشی البشرط و

عینی و خارجی، بلکه مبدأ همه اعیان و خارجیات  یا مرتبهقسمی،  این وجود البشرط

 .دیآ یم حساب بهالاولین تجلی و تعین آن  است و مرتبه بشرط

 ذات حق از ديدگاه حکما  .414

تبیین معرفت عقلی و حصولی نسبت به خداوند در جریان تفکر عقلی بشر از نگاهی خام 

در این میان فلسفه و . است افتهی تکاملمتعالی و مجرد  یها نگرشنسبت به مبدأ، به 

هم در حوزه علم حصولی و هم  ،عرفان اسالمی در حوزه الهیات با تغذیه از منابع وحیانی
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نظریات را درباره خداوند و صفات او مطرح  نیتر یمترق ،در حوزه علم شهودی و حضوری

 .ارائه کرده است باره نیدراتفسیر و تبیین را از متون دینی  نیوبرتر

و فارابی در این زمینه نگرشی طرح کردند که در  نایس ابنالسفه اسالمی چون حکما و ف

مرکب موجودات ممکن را خداوند را وجود محض و  ها آن. فالسفه قبل سابقه نداشته است

. باشند یممعرفی کردند که دارای مرتبه یلی الربی و عین ارتباط به مبدأ  وجود و ماهیتاز 

علم، ازلیت و علیت به معنای فاعلی و وجود بخش به  ،صفاتذات و حقیقت  همچنین از

 .بود سخن گفتند سابقه یبنحوی که در مکاتب قبل 

این سیر رو به تعالی در میان حکمای اسالمی ادامه یافته و به تدریج از نگرش ماهوی 

مبتنی بر تمایز واجب و ممکن و ترکیب ممکن از ماهیت و وجود و تحلیل چند جزئی از 

 داکردهیپ، به امکان فقری و عین ربط بودن ممکن و تفسیر وجودی از علیت تحول علیت

 ،ثبات ذات حق رغم یعلزیرا  ،این تحول در شناخت حصولی و عقلی طبیعی است. است

و افق نگاه ما به ساحت  افتهی توسعهدر حوزه اسماء و صفات فعلی همواره  مخصوصاًمعرفت ما 

خواهد شد و این نه تکامل و تغیر در حق که تحول و ارتقاء سطح  تر عیوسآن  مبدأوجود و 

 .معرفت بشر نسبت به اوست

نیز آنچه در کلمات حکما محل بحث  یتعال حقاعتبارات وجود و تبیین مرتبه  مسئلهدر 

ال، نفی  مراد حکما از بشرط. الست است، تبیین مرتبه ذات خداوند به عنوان اعتبار بشرط

از  ای مرتبهحقیقت ذات خداوند . و نقایص از مرتبه ذات الهی است ها تیمحدودتمام قیود و 

و شرایط  ها تیمحدودسایر مراتب موجودات که آمیخته با قیود و  برخالفوجود است که 

ال از  بشرط یتعال حق؛ به عبارت دیگر باشد یمقید و شرط  هرگونهوجودی هستند، مبرای از 

رکیب، تقیید، تجزیه و مشارکتی با سایر ماهیات و موجودات ت گونه چیهجمیع قیود است و 

 برخالف، باشد یمدر آن راه ندارد، وجود صرف است و فرض این امور در آن موجب تناقض 

ال بودن  بشرط. باشد یمغالب  ها آنسایر موجودات ممکنه که حیث ترکیبی و تقییدی در 

آورد که در کالم حکما بدان  سابح به باره نیدراموضع غالب حکما  توان یمواجب را 

ال ذات واجب و  وجود بشرط: است قرارگرفتهبرخی متکلمین نیز  دییتأو مورد  شده حیتصر

مراد »(. 933: 2 ، ج0919رازی، ) «حقیقته و الواجب ذات هو ال بشرط الوجود» اوستحقیقت 

: 0933، سبزواری)« الست که همان واجب تعالی است از این مرتبه، مرتبه وجود بشرط

ال یا همان وجود صرف است که هیچ تقییدی در  واجب وجود محض و وجود بشرط».(100
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اعتراف  مسئلهمالصدرا خود نیز به این هر دو (. 993: ص ،0 ج تفتازانی،)« آن فرض ندارد

با استعانت از این تعبیر، صرف الوجود بودن  کند یمدارد؛ با این حال چگونه است که تالش 

حقیقت واجب هماهنگ جلوه  دربارهرا که اولین مرتبه تقسیم قرار داده است با سخن عرفا 

ال در نزد عرفا مرتبه احدیت و در نزد حکما تمام حقیقت واجب است  وجود بشرط: دهد
 (913: 2 ، ج0330 شیرازی،)

میان بردارد؛  مسئلهین حکمت و عرفان را در این از این رهگذر تضاد ب خواهد یمصدرا 

با واقعیت دیدگاه حکما و عرفا فاصله است  باره نیدرااما چنانکه خواهیم گفت میان ادعای او 

او را نماینده  یو رأتوجیه و تطبیق او را در صلح میان حکما و عرفا پذیرفته  توان ینمو 

باید اذعان کرد که این اختالف از . به شمار آورد مسئلهصالحی برای دیدگاه حکما در این 

حقیقت هرگز مانند حکما عرفا . نیست رفع قابلموارد تضاد جدی است و با این توجیه صدرا 

ال گرفتار نوعی تقیید و تخصص است،  بشرط حقزیرا  ،دانند نمی ال واجب را وجود بشرط

که حاضر نیستند اعتقاد حکما را  اند کردهتصریح  ها آن. الیی باشد آن قید قید بشرط اگرچه

اولین مرتبه و تجلی و ظهور حقی است نه  ها آنال از نظر  بشرط. تصدیق نمایند باره نیدرا

، 0932جوادی آملی، ) هاست مقامفوق این و مطلق از همه قیود که ذات الهی . حقیقت ذات

 «الحکماء عند هو کما ال، البشرط الالبشرط، هو العرفاء عند الحق حقیقة ان»(. 193 :2ج 
 (269: 0931قیصری، )

حقیقت ذات حق نزد عرفا مرتبه غیب وجود است که از آن به البشرط مطلق از اطالق 

قیصری، ) باشد یم حقیه و خلقیه مظاهر و مراتب او در تنزالت بقیه اعتبارات. اند تعبیر نموده

از نظر حکما وجود  که یدرحالال اولین تعین از تعینات است،  در عرفان بشرط (.261: 0931

پس مقام احدیت و (. 901: 2، ج 0330شیرازی، )ال، تمام حقیقت واجب است   بشرط

که در عرفان اولین تعین از تعینات و  است الوجود واجبالی عرفا از نظر فالسفه، ذات  بشرط

چنانکه صدرا  توان ینم نیبنابراارد، و احدیت نام د دیآ یمبه شمار  یتعال حقتجلیات 

 .حکم به اتحاد این دو مشرب نمود دیگو یم

 مالصدرا و جمع دو ديدگاه  .3

 الوجود واجب دربارهمقسمی عرفا را با دیدگاه حکما  وجود البشرط کند یممالصدرا تالش 

 .حکما جلوه دهد موردقبولال معرفی کند و  همان حقیقت وجود بشرط آن راتطبیق نموده، 



00 

 1453بهار و تابستان 1ماره ش  34ال سنشريه فلسفه 

که از وجود در حکمت متعالیه ارائه کرده است، اصطالحات  یا گانه سهتقسیم مراتب  در او

و مرتبه غیب الغیوب و ( 900: 2ج  ،0330شیرازی، )عرفا را درباره اعتبارات وجود نقل کرده 

 مقسمی را با مرتبه اول تقسیم که وجود صرف و به تعبیر خودش و حکما مرتبه البشرط

برای سخن عرفا در باب حقیقت ذات، محملی  کند یمال ست، منطبق نموده و تالش  بشرط

تفسیر  گانه سه، آن را بر اساس اصالت وجود و در ضمن مراتب داکردهیپفلسفی و عقالنی 

مقید نشده است و  یزیچ چیهمرتبه اول وجود صرف که به : وجود سه مرتبه دارد»: نماید

در نزد عرفا به هویت غیبیه و غیب مطلق و ذات احدیه نامیده این مرتبه همان است که 

 .ردیگ یم، اسم و رسم و صفت ندارد و متعلق معرفت قرار ن شود یم

که همان وجود مقید به اوصاف زاید است و منعوت  راستیغمرتبه دوم وجود متعلق به  

 ...به احکام محدود مانند وجود عقول و افالک و عناصر و مرکبات و 

مرتبه سوم وجود منبسط مطلق است که البته عمومش به نحو عموم کلی مفهومی 

 ،0330شیرازی، )« باشد یمنیست، بلکه نحوه دیگری از کلیت و سریان بر ممکنات را دارا 

 (923: ص ،2 ج

در  هرگاهاز آنچه گفتیم ثابت شد که »: تقسیم مالصدرا چنین ادعا کرده است نیازا پس

همان مرتبه اول یعنی  ها آن، مراد از شود یماطالق  یتعال حقق بر عرف عرفا وجود مطل

 ،0330شیرازی، )الست، نه این معنای اخیر که درباره وجود منبسط گفتیم  حقیقت بشرط

این مرتبه اخیر و وجود سریانی را باید فعل او دانست که ماهیات اثر آن به  ،(991: ص ،2 ج

 (.991: ص ،2 ج ،0330همو، ؛ 31: 0961شیرازی، ) ندیآ یمشمار 

موافقان صدرا در تبیین و تقریر دیدگاه او، گاهی با انتقال و تحویل وجود 

مقسمی مفهومی به وجود خارجی سعی، سعی در ایجاد هماهنگی میان دیدگاه  البشرط

همچنین با تأویل تشکیک خاصی مالصدرا به نظریه وحدت وجود . اند کردهعرفا و حکما 

مقسمی را به  شکاف میان این دو دیدگاه را برداشته و البشرط اند دهکرعرفانی تالش 

 .وجودی حقیقی و عینی بدل نمایند

حق » هست، دارای معنایی خارجی و واقعی نیز مقسمی البشرط ،بر اساس این نگرش

سبحانه اطالق مقسمی دارد یعنی فوق سریان است هم سریان دارد و هم فوق سریان است 

در نقد دیدگاه (. 013: 0936 ،کصفدری نیا)« ذاتش در سریان نیست و به عبارت دیگر

حقیقتی  تواند ینممقسمی  ن البشرطمالصدرا نشان خواهیم داد که اعتباری از وجود به عنوا

بر مبنای حکما این اعتبار . عینی و خارجی و منطبق بر مقام فوق سریانی یا غیر آن باشد

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/17363/%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c_%d8%b5%d9%81%d8%af%d8%b1%db%8c_%d9%86%db%8c%d8%a7%da%a9
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سهمی از واقعیت در هستی ندارد، همچنین پذیرش نظریه وحدت شخصی به عنوان دیدگاه 

. منحاز و عینی اثبات کند ای مرتبهمقسمی  قادر نیست برای اعتبار البشرط ،نهایی مالصدرا

الی حکما را نفی کردند؟ آنچه در نقد  بشرط ،چرا عرفا که معتقد به وحدت شخصی هستند

. و بررسی خواهیم گفت، بر وحدت تشکیکی و وحدت شخصیه، به نحو یکسان وارد است

این اشکال اساس تحقق عینی این اعتبار را . ، به معنای رفع اشکال نیستمسئلهانتقال 

؛ خواه مبنای وحدت شخصی را پذیرفته باشیم و خواه وحدت دهد یمقرار  دیدتردمور

، بدون اند کردهعرفا از اعتبارات مفهومی ذهن در تبیین وجود عینی استفاده . تشکیکی را

 ینظراینکه تحقق عینی آن را اثبات کرده باشند و باید توجه کرد که بحث ما با عرفان 

 .تغییر نخواهد کرد قرارداداست و با وضع و  شناسانه معرفتبحثی واقعی و 

بر اساس مبانی  یتعال حقنظر نهایی صدرا وحدت شخصی است و  که نیا بر هیتکآیا با 

اعتباری از  توان یمعرفان و حکمت متعالیه در تمام مراتب هستی تجلی و سریان دارد، 

به نظر ما . مقسمی را که حقیقت عینی و خارجی دارد، پذیرفت وجود به عنوان البشرط

وجود حقیقی و  آن را توان ینمو  شود ینمچنین اعتباری هرگز از حیطه مفهومی خارج 

تشکیک خاصی یا وحدت شخصی یا تجلی و سریان،  به خاطرآورد و این نه  حساب بهعینی 

اهیم داد، این اعتبار امری چنانکه توضیح خو. که برخاسته از ذات این اعتبار است

 .و ذهنی است شناسانه معرفت

 نقد و بررسی .9

 دربارهمقسمی را، با دیدگاه حکما  وجود البشرط کند یمچنانکه دیدیم صدرا تالش 

دیدگاه حکما  که یدرحالحکما جلوه دهد،  موردقبول آن راتطبیق نموده و  الوجود واجب

 حساب به، صلح بدون تراضی طرفین آن راهرگز پذیرای این آشتی نیست و باید  باره نیدرا

 .آورد

مرتبه احدیت مرادشان همان  ندیگو یمعرفا  هرگاهحکما و خود صدرا اذعان دارند که 

: ال، تمام حقیقت خداوند در نزد حکماست الست و این وجود بشرط اعتبار وجود بشرط

که در  شود یمشود در نزد عرفا مرتبه احدیت نامیده  ال اخذ حقیقت وجود هرگاه بشرط»

نزد  یتعال حقنزد حکما حقیقت خداوند است و اعتبار اول که البشرط باشد حقیقت 

 (.901: 2 ،0330شیرازی، ) عرفاست
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 رغم یعلداشته، و  مسئلهبا این حال صدرا با اشتیاقی که به آشتی عرفان و حکمت در این  

است، نه حقیقت ذات، اقدام  یتعال حقتصریح عرفا به اینکه مرتبه احدیت اولین تعین حقی 

از کاربرد دوگانه اصطالح احدیت، اوصاف  یپوش چشمبه جمع این دو مرتبه نموده، و با 

الی عرفانی ذکر و این دو مرتبه را  مرتبه غیب الغیوب عرفانی را برای مقام احدیت بشرط

ذات، هویت شخصی صرف است که خبر دادن از آن ممکن نیست » : استیکی تلقی نموده 

 .(239:  6 ج ،0330شیرازی، ) « شود یمو به آن مرتبه احدیت و غیب الغیوب گفته 

 که یدرحالال تفسیر کرده است،  همچنین او وجود مطلق در بیان عرفا را به وجود بشرط

بکار رود، وجود  یتعال حقدرباره  ههرگاعبارات عرفا تصریح دارد به اینکه وجود مطلق 

ال را با حقیقت ذات نزد عرفا یکی  مرتبه بشرط توان یمچگونه . مقسمی است البشرط

از حقیقت وجود ال و سایر اعتبارات  وجود بشرط دیدگاه حکمادر  که یدرحالدانست 

 کدام چیه مطرح و واجب نات و مظاهربه عنوان تعی این سهدر عرفان  ولی ،برخوردارند

حقیقی از وجود در نظر عرفا این تعینات  اساساً. ندیآ ینم حساب به یتعال حقحقیقت ذات 

وجود حقیقی در نزد عرفا ذات حق . تا در حقیقت واجب نقشی داشته باشند دنای ندار بهره

 ها آن(. 21: 0939جوادی آملی، ) ندیآ یماست و غیر ظهورات، تطورات و تجلیات آن به شمار 

-از سنخ نمود و ظهورند ها آنکه همه  -ها  سایر تعینوجود منبسط و  با قسمی را البشرط

با این حال مالصدرا تالش نموده است، . سنجند، نه با ذات حق که عین وجود و بود است می

مقسمی عرفا  ال را که حقیقت وجود و وجود حقیقی است، با وجود البشرط اعتبار بشرط

 .مساوی جلوه دهد

قسمی را همان فعل واجب در دیدگاه حکما قلمداد کند، این  صدرا سعی دارد البشرط 

قسمی در عرفان در کنار دیگر  ال و البشرط در حالی است که بر اساس مبانی عرفانی بشرط

. با وجود ظهور و تجلی و شأن است ها آنو رابطه  رندیگ یمظهورات و تعینات عرفانی قرار 

خداوند . تبود و نمود در تمام ذات اس میان و تفاوت اند شده یمعرفق ظهور و نمود ح ها آن

ظهور به  ریتفسو با  از وجود ندارد در غیر این صورت یا بهرهحقیقت وجود است و نمود 

 (.12: 0936جوادی آملی، )فعل وحدت عرفانی به تشکیک فلسفی تبدیل خواهد شد 

مقسمی را به عنوان  وجود، وجود البشرطصدرا و موافقانش سعی دارند بر مبنای اصالت 

بر وجود معرای از  آن راذات واجب، امری واقعی و حقیقی و دارای مصداق تلقی نموده و 

 لو و التقیید عن المعری إلطالقه العرفاء عند الحق حقیقة هو األول و: ماهیات منطبق سازند

 که یدرحال؛ (913: 2ج  ،0330شیرازی، ) الشرط من لنوع الموجب الماهیات عن بالتنزیه
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حکمای اسالمی نیست، بلکه چنانکه خواهیم گفت،  دییتأمورد  تنها نهاساس این نظر 

و  یشناخت معرفتبخشی به یک اعتبار ذهنی است و برخاسته از خلط حیطه  واقعیت

اعتبارات ذهنی با حوزه وجود شناختی و واقعیات منحاز و مستقل هستی در کالم عرفاست 

 .و اشکال جدی است موردنقد شناسانه معرفتو در نظر 

است و با تحلیل و بررسی  ناممکنبر اساس مبانی حکما تحقق خارجی چنین اعتباری 

امری مصداقی،  توان ینمنشان داد که در اعتبارات  توان یمنحوه حصول اعتبارات در ذهن 

مقسمی  البشرطمقسمی در عالم عین پذیرفت، بلکه اعتبار  منحاز و مستقل بنام البشرط

مصداق عینی خارجی و جداگانه ندارد، بلکه  تنها نهاعتباری ثانوی و درجه دوم است،  اساساً

مقسمی ما  در اعتبار البشرط. دیآ ینم حساب بهحتی در مقام اعتبار هم، اعتباری واقعی 

، لذا میا دادهقرار  موردمطالعه آن رادرجه دوم نموده و  یشناس معرفتذهن را  اساساً

مقسمی، اعتباری ذهنی محض بوده و از این جهت حتی از اعتبار  اعتبار البشرط مییگو یم

مصداق مستقل عینی و  اگرچهقسمی هم  است، زیرا البشرط تر فیضعقسمی نیز  البشرط

 واقع بهخارجی ندارد، اما اعتبار ذهنی محض و درجه دوم نیست، بلکه با لحاظ واقع و نظر 

قسمی  در اعتبار البشرط. دیآ یم حساب بهاعتباری واقعی و اولی  رو ازایناست و  جادشدهیا

و عالم خارج داریم و این اعتبار، اعتباری واقعی و درجه اول است؛  واقع بهنظر  قتاًیحقما 

البته نحوه حصول آن به این نحو است که واقعش در ضمن دو قسم دیگر تحقق داشته و 

مقسمی مضاعف خواهد بود،  اشکال در ناحیه البشرط نیبنابرامصداق عینی جداگانه ندارد؛ 

 .مقسمی نه مصداق منحاز خارجی داریم و نه اعتبار واقعی زیرا در اعتبار البشرط

در میان این اعتبارات آنچه واقعی است و از مصداق و ما به ازاء خارجی برخوردار است،  

واقعی مربوط به دو مصداق . شیء است تنها دو قسم است و آن وجود البشرط و بشرط

در خارج  واقعاًشیء یعنی همراه با عوارض و مخصصات که  یکی وجود بشرط: وجود است

و دیگری اعتبار وجود به نحو صرف و مطلق و  باشد یمهمراه این قیود و شروط موجود 

سبزواری، ) باشد یمالی از قیود  شرط و قید است که همان مرتبه بشرط گونه چیهبدون 

دو قسم ذهن ما در افق اعتبار عقلی قادر است که موجود یا  نیبعدازا. (991 : 2، ج 0933

قسمی  ماهیت را بدون لحاظ این دو صورت تعقل و تصور نماید؛ این همان اعتبار البشرط

اعتباری واقعی و ناظر به خارج است، اما مصداق خارجی ندارد؛ این فرض به  اگرچهاست که 
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شیء و بشرط  ه الزم نیست در عالم خارج در کنار وجود بشرطو البت شده انجامتحلیل عقل 

 .الشیء، مصداق ثالثی داشته باشد

قسمی از لحاظ تحقق و مصداق در ضمن آن دو قسم دیگر تحقق  اعتبار البشرط نیبنابرا

یکی همان : قسمی دو واقع متصور است ، در اعتبار البشرطشود یمجمع  ها آنداشته و با 

الاست و یک واقع که در  شیء و گاه بشرط موضوع است که گاه بشرط تحقق واقعی خارجی

شیء سومی در کنار  توان یم مصداقانظرف عقل اعتبار شده و البشرط است؛ این اعتبار را 

، بلکه باید گفت آن دو اعتبار از جهتی مصداق این اعتبار ثالث قراردادسایر مصادیق 

اد را هم باید به معنای تحقق اتحادی تعبیر به سریان در افر. ندیآ یم حساب به

قسمی در تقسیم ماهیات  اعتبار البشرط. قسمی در دو قسم دیگر تفسیر نمود البشرط

از نظر نوع اعتبار حقیقی و در عرض دو اعتبار دیگر است ولی از نظر مصداقی دارای  اگرچه

هایت مطلبی که در اینجا ن. باشد ینممصداق منحاز و مستقلی به جز مصداق دو قسم دیگر 

قسمی در اطالق در وجودات، دارای یک حقیقت  پذیرفت این است که البشرط توان یم

مصداقی مستقل از سایر وجودات و به نحو کلی سریانی و سعی باشد که سایر وجودات همه 

مظاهر او بوده و آن مرتبه وجه حق و مقام والیت کلیه الهی باشد که البته وجود این قسم را 

 .اثبات کرد توان یمز راه مشاهدات عرفانی و یا استفاده از آیات قرآنی تنها ا

قسمی که از مصداق منحاز و  عرفا در کنار این دو قسم واقعی و دارای مصداق و البشرط

اعتباری واقعی است بلکه  تنها نهکه  اند کردهمستقل برخوردار نیست، قسم چهارمی لحاظ 

است،  یتعال حقاین اعتبار همان حقیقت ذات . مصداق حقیقی و منحاز و مستقل نیز دارد

مصداقی عینی که فوق همه این اقسام است، یک قسم و مصداق جداگانه و واقعی در کنار 

قیصری، ) دیآ یم حساب بهبقیه اقسام، که مرتبه وجوب و ذات حق و غیب الغیوب عرفا 

 .(93و  29: 0931

ذهنی خلط  یشناس معرفتعرفا در این مقام میان مقام وجود شناسی و  رسد یمبه نظر 

ما . واقعی نیست کدام چیهمقسمی نه از نظر اعتبار و نه از نظر مصداق  البشرط. اند کرده

قسمی را که  اگر البشرط. ال در خارج نداریم شیء و بشرط مصداق واقعی دیگری جز بشرط

اعتباری واقعی است، در کنار این دو دارای مصداق واقعی و جداگانه هم لحاظ کنیم، در یک 

بود،  ها آنخطای معرفتی، اعتباری را که مصداقش در ضمن آن دو اعتبار دیگر و در طول 

ی به ناروا مصداق آن را؛ حال اگر عالوه بر این اعتبار عقلی که میا دادهقرار  ها آندر عرض 

مقسمی را نیز به عنوان یک حقیقت و واقعیت،  جداگانه حساب کرده بودیم، اعتبار البشرط
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قسم چهارم و مصداقی عینی و واقعی بلکه برترین واقعیت هستی در کنار این اعتبارات 

بپذیریم، آن خلط را تکرار کرده و این بار چیزی را که حتی در مقام اعتبار هم واقعی 

؛ لذا مقسم پنجمی نیاز خواهیم داشت که میا نمودهواقعی تصور نیست، دارای مصداق 

قرار گیرد و ادامه این روند به تسلسل  ها آناعتبارات چهارگانه را پوشش داده و در کنار 

اعتباری که در عالم واقع سلب همه این اعتبارات باشد، تحقق عینی نداشته . خواهد انجامید

از اقسام  تواند یمچگونه چیزی که لحاظ خارجی نیست . دیآ یم حساب بهو اعتبار در اعتبار 

 .خارج قرار گیرد

، اما آیا دانند میمقسمی را از هر قیدی حتی قید اطالق هم مطلق  عرفا وجود البشرط

مطلق را حتی از قید اطالق هم معری کرد، یا این سخن نوعی مبالغه روانی در  توان یم

بر اساس اصل تناقض . کند یمت حقیقتی عینی ن گرامیداشت ذات باری تعالی است و اثبا

، شیء یا با قید است یا مطلق یعنی بدون شوند یمجمع و رفع ن « بدون قید»و « با قید»

 یمعن همبودن هم مطلق است، اما باز  دیق یبتعبیر کرد که حتی از قید  توان یمقید، البته 

ما هر . این تعبیر این است که بدون قید است و با تعبیر اول تفاوت حقیقی نخواهد داشت

چه این اعتبار را ادامه دهیم، مرجع نهایی آن همان اعتبار اول خواهد بود، اعتبار چیزی 

اگر اعتبار را به خارج سرایت داده و ادعا کردیم که خداوند در . کند یماضافه ن  واقع به

هم مبراست و همین اعتبار حقیقت ذات  یدیق یبخود از هر قیدی حتی قید مرتبه ذات 

اوست، آن اعتبار ذهنی را به حقیقت خارجی بدل کردیم که تکرار همان خلط وجودی و 

 .معرفتی است

است و اینکه با اعالم وحدت وجود  یا مسئلهبنابراین اشکال مربوط به اصل تحقق چنین 

مقسمی را وجودی عینی و خارجی تلقی  واهیم وجود البشرطبه عنوان نظر نهایی صدرا بخ

مصداق هستی را به  نیتر یمتعال، زیرا این تبیین برترین و کند یمکنیم، اشکال را حل ن 

اصل این تبیین در نظام معرفت حصولی  که یدرحال، دینما یممقسمی تفسیر  اعتبار البشرط

از نظر ورود اشکال تفاوتی میان وحدت شخصی و وحدت تشکیکی و  نیبنابراممکن نیست، 

 .نیست...
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 نتیجه  .8

مباحث مطرح در حوزه تفکر  نیتر مهمو تبیین جایگاه وجودی آن از  یتعال حقذات  مسئله

اتفاق نظری که درباره تطبیق برخی  رغم یعلدر اسالم، حکما و عرفا . دینی بوده است

. اند کردهاعتبارات وجود دارند، در تفسیر ذات حق و انطباق آن با اعتبارات وجود اختالف 

حکما . اند نمودهمقسمی تلقی  ال و عرفا آن را وجود البشرط حکما ذات حق را وجود بشرط

 .دانند میذهنی  صرفاًمفهومی  آن رامقسمی عینیت قائل نبوده و  برای وجود البشرط

تالش برای . میان حکما و عرفا آشتی برقرار نماید مسئلهمالصدرا سعی کرده در این 

اسالمی  یها گروهرسیدن به فهم واحد در معارف از طریق ایجاد گفتگو و تضارب آرا میان 

از موارد تضاد جدی است و  مسئلهامری مبارک است، اما باید اعتراف کرد که این  اگرچه

ال را به عنوان ذات حق  است؛ نه عرفا بشرط شده انجاملح بدون تراضی طرفین این ص

سخن عرفا درباره ذات . دانند میمقسمی را دارای تحقق عینی  و نه حکما البشرط رندیپذ یم

حکما نیست، بلکه بر اساس مبانی حکمی، از اساس قابل  موردقبول تنها نهواجب تعالی 

عرفا وجود . است گرفته نشأتتحقق نبوده و از خلط اعتبار ذهنی و عینیت خارجی 

مقسمی را که واقعی جز ظرف اعتبار علمی و مفهومی ندارد، دارای واقعیت و  البشرط

 وجه چیه، که به ندا کردهمصداق منحاز و مستقل در عالم خارج و حقیقت خداوند تلقی 

او . در سطح ادعا باقی است غالباًو  ناموزون باره نیدراگفتار صدرا . حکما نیست رشیموردپذ

 یپوش چشمآشتی جز به مسامحه و  نیبنابرابرهانی قوی بر این مطلب ارائه نکرده است، 

ان ممکن نیست و البته ضرورتی هم نیست که همه موارد اختالف به آشتی منجر شود، دیگر

باید در این دعوی داوری کنند و عرفا اگر مرادشان از استعمال این اعتبارات واقعی و جدی 

 .نمایند دنظریتجد مسئلهاست، باید در این 
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 رفلكشن و سير تطور مفهومي آن در تفكر فيشته
 زاده طالب ديحم -   * زهره معماري

 دانشگاه تهران دانشيار گروه فلسفه  -دانشگاه تهرانفلسفه  يدکترا جويدانش

 (55/6/39: ؛ تاریخ پذیرش مقاله5/8/39: تاریخ دریافت مقاله)
 

 چكيده

دکارت با مقدم کردن اندیشه برر ججرود، امکران    . تفکر فلسفی غرب در عصر جدید، تحولی بنیادین پیدا کرد

در چنرین  . شناخت در بستر ججود را مرتفع کرد ج انسان، جهان ج خداجند را مبدل بره تصرور ج ایردم ن رود    

تنهرا رام  . توان به خود، خداجند ج جهان شناخت پیدا کررد  این است که چگونه می مسئله ترین مهمشرایطی، 

از نظرر  . های فکر، امتداد ج ک ال بود در ایدم (reflection)برای دکارت، حصول شناخت از طریق رفلکشن 

پس از دکارت، میراث اج، یعنی شناخت از طریق رفلکشن، . گیرد اج این کار از طریق شهود عقالنی صورت می

اه یت نقش رفلکشن در تفکرر   هرچند. در تفکر غرب باقی ماند ج جایگام بسیار مه ی در شناخت پیدا کرد

. کند کانت بسیار آشکار است، اما رفلکشن در تفکر فیشته نقشی بنیادین پیدا مینیتس ج  الک، بارکلی، الیب

فیشته بر . در نظام فلسفی فیشته، شناخت مبتنی بر شهود عقلی است ج شهود عقلی بر رفلکشن استوار است

جی  .« شرود  شهود به معنای جاقعی فقر  بررای رفلکشرن فلسرفی متعرین مری      »کند که  این امر تصریح می

اثبات این مطلب است که رجش رفلکتیو در نظام فلسفی  درصددنویسندم . کند شن را به رجش مبدل میرفلک

 .فیشته چیزی جز بس  ج تحقق نقد اجل کانت نیست

 

 .رفلکشن، شناخت، کانت، رجش رفلکتیو، فیشته :کليدي يها واژه
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 قدمهم. 1

یرا برازنگری تصرورات يهنری، ه روارم در بحرت شرناخت         5در تفکر فلسفی غرب، رفلکشرن 

فیلسوفان پرس از اج اعرم   . بودم است، اما با فلسفه دکارت، جایگام خاصی پیدا کرد موردتوجه

. کردنرد  گرایان رفلکشن را به عنوان طریق کسرب معرفرت لحراي مری     گرایان ج تجربه از عقل

کانت در نقد عقل محض بحت مستقلی به رفلکشن اختصاص داد؛ جی رفلکشن منطقی را از 

فیشته از ایرن مرحلره نیرز    . آن را در شناخت مشخص کرد نوع استعالیی آن مت ایز ج نقش

 . فراتر رفت ج رفلکشن را به عنوان رجش فلسفی خویش برگزید

 مطالعه تاريخي مسئله رفلكشن در فيلسوفان عصر جديد . 2

هرای يهرن، بره     در عصر جدید، الک نخستین کسی است که به رفلکشن یا برازنگری کرنش  

. های مهم اج، به دست آجردن مبادی شرناخت برود   دغدغهیکی از . صورت خاصی، توجه کرد

شرناختی برر تجربره اسرتوار      هرگونره های بسیار، به این نتیجه رسید که  جی پس از بررسی

. آینرد  شود، اما ت ثالت، در تجربه، به دست می ، شناخت ما از ت ثل حاصل میهرچند. است

ش اندیشیدن، يهن به ت ثالت خود در کن. اند آگامه گان از اندیشیدن خود »: گوید الک می

شک، در يهن انسان، ت ثالت گوناگونی ججود دارد، امرا نخسرتین پرسرش     اشتغال دارد ج بی

 .(Locke, 1975: 2,1,104)« آجرد؟ این است که يهن چگونه ایرن ت رثالت را بدسرت مری    

 : گوید آید ج می آنگام خود، در مقام پاسخ به این پرسش برمی
ی مرا ت رام مرواد     فاه ره . از تجربره : دهرم  ک کل ره پاسرخ مری   به این پرسش در ی»

مرا اشریاب بیرجنری را از طریرق     . ... آجرد اندیشیدن خود را از مشاهدم، بره دسرت مری   

های درجنی يهن را با نگریسرتن در خرویش، بره     ج کنش... کنیم  حواس مشاهدم می

داریرم یرا    ها دج منشأ شناخت ما هسرتند ج ت رام ت ثالتری کره     این. آجریم دست می

 (ibid)« .گیرند توانیم داشته باشیم، از این دج سرچش ه می می عتاًیطب

اما حس یرا درجنری   . گیرند بدین ترتیب، طبق نظر الک ت امی ت ثالت از حس نشأت می

ت رثالت ناشری از حرس بیرجنری از     . آن نیز دج نوع ت ثل ججود دارد تبع بهاست یا بیرجنی ج 

طریق احساس ج ت ثالت ناشی از حس درجنی از طریق بازنگری یا رفلکشن، ج البتره هرر دج،   

                                                 
های جاژم رفلکشن است  نگری ج مراقبه برگردان های گوناگونی يکر شدم رفلکشن، بازنگری، درجن برای این جاژم معادل .5

تر است ج در این نوشتار  این گزینه مناسب ظاهراًاند که  در عبارت يکر کردم ناًیعج گاهی نیز آن را ترج ه نکرم ج جاژم را 

 .از این قاعدم تبعیت شدم است 
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ی منجر به ت رثالت حرس بیرجنری ت رثالت      در تجربه. آیند ی تجربه، به دست می به جاسطه

های  ی حس درجنی، يهن در تعامالت ج کنش بهشود ج در تجر حاصل می... ج  ها طعم، ها رنگ

هرای خرویش معطرو      کند، یعنی توجره خرود را بره کرنش     خویش، بازنگری ج رفلکشن می

ت رثالت ناشری از ایرن رفلکشرن، ت ثالتری      . آجرد به دسرت مری   ها آنن اید ج ت ثالتی از  می

ورد حرس درجنری ج   الک در م... . هستند از قبیل ت ثل ارادم، یقین، شک، اندیشیدن، باجر ج 

 : گوید ع لکرد آن می
کند، عبارت اسرت   منشأ دیگری که تجربه به جسیله آن ت ثالتِ فاه ه را فراهم می»

دهرد   این مشاهدم، ت ثالتی به دست مری . های يهن در درجن خویش از ادراک کنش

هرایی کره    نظیر ادراک، اندیشیدن، شک، باجر، تعقل، دانستن، ارادم، ج ت رامی کرنش  

 ازآنجاکره این منشرأ   هرچنداختند ج ه گان جاجد این منشأ شن. دهد يهن انجام می

با اشیاب بیرجنی سرجکار ندارد، حس نیست، با این حال به حس بسیار شبیه اسرت ج  

، اما به این دلیرل  «کافی باشد که بتوان آن را حس درجنی نامید[ این شباهت]شاید 

الک نام دیگری برای حرس  « اند منشأ دیگر ت ثالت را حس نامیدم»که پیش از این 

دهرد   نامیم؛ زیرا ت ثالتی به ما می این را رفلکشن می»: گوید گزیند ج می ی برمیدرجن

بدین قرار، مقصود من . شود های خود، فراهم می که فق  با اندیشیدن يهن بر کنش

چگونره آن را انجرام    کره  نیر ادهد ج به  از رفلکش توجه يهن است به آنچه انجام می

 (ibid: 2,1,105) « .دهد می

هرای   کسی که کنش»: گوید ، این است که الک در مورد رفلکشن میمالحظه قابلی  نکته

هرای يهرن    تواند ت ثالت رجشن ج جاضحی از آن ج از کلیره کرنش   نگرد، ن ی يهن خود را می

را برا دقرت    هرا  آنهای خویش را به آن مسیر بگردانرد ج   اندیشه که آنخود داشته باشد، مگر 

اج، دج کرار انجرام    مروردنظر یعنری در رفلکشرن    (ibid: 2,1,105) ،«کامرل مالحظره ن ایرد   

نخست چرخش يهن از غیر ج بازگشت به خویش؛ سپس توجه به يهن ج نگریستن : شود می

 .های يهنی به کنش

تحصیل آن سخن  یها راممشخص، در مورد منشأ شناخت ج  طور بهبارکلی مانند الک، 

از این  مثال عنوان به. رات اج بدست آجردنگفته است، بلکه باید نظر بارکلی را در ض ن عبا

آموزد  ای که به ما می بریم، تجربه می ی تجربه به قوانین طبیعت پی به جسیله»: عبارت

توان به  می (Berkeley, 1963: 1, 30)« .هستند  یا درپی هم باهمت ثالت معینی ه رام 
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ثالت را به جسیله تجربه اگر توالی یا ه راهی ت . دیدگام اج دربارم منشأ شناخت پی برد

ی انواع  جی دربارم. توان فه ید، پس خود ت ثالت را نیز به جسیله تجربه باید دریافت می

هر کس متعلقات شناخت انسان را »: گوید ت ثالت انسان، در اصل اجل از کتاب اصول، می

ج یا با توجه شخص  اند حواسیابد که ت ام ت ثالت یا منطبع در  گ ان درمی بررسی کند، بی

شوند ج یا از ت ثالت دج نوع اجل به ک ک  يهنی ادراک می یها تیفعالبه احساسات ج 

از سه  (ibid: 1, 1)« .شوند حاصل می ها آنحافظه ج تخیل ج ترکیب یا تقسیم یا بازسازی 

ما هستند، یعنی ت ثالتی که از حواس  موردنظر، دج نوع اجل، ت ثالت ادشدمینوع ت ثل 

. گردد های يهنی فراهم می شود ج ت ثالتی که با رفلکشن در کنش حاصل می گانه پنج

معنای رفلکشن نزد  ی دهندم نشان، «يهنی یها تیفعالتوجه شخص به احساسات ج »عبارت 

ی شناسندم  قوم: گوید ی شناسندم، می بارکلی، ه چنین، در مورد يهن به عنوان قوم. اجست

این ... کند  ع ل می ها آنشناسد ج به طرق مختلف بر  می چیزی است که این ت ثالت را»

 (ibid: 2)« .نامم می« خود»یا ... « يهن»موجود مدرِک ج فعال را 
شواهد فراجانی ججود دارد حاکی از « ی اصول شناخت انسانی رساله دربارم»در کتاب 

ه جسیله احساس ب»: که نیاداند مانند  بارکلی حس ج رفلکشن را دج منشأ شناخت می که نیا

ی  سرچش ه»: یا این عبارت که (ibid: 89)« .بریم می درجنی یا رفلکشن، به ججود خود پی

های يهن خود؛ از قبیل دریافتن، اندیشیدن، شک  دیگر ت ثالت، عبارت است از ادراک کنش

حس ج »بارکلی، در عبارات مختلف،  (ibid: 80)« .کردن، باجر داشتن، ارادم کردن

ت ثالت يکر کردم است، مانند این عبارت  ی کنندم افتیدررا در کنار هم به عنوان « رفلکشن

درک کرد، هیچ سخنی « حس یا رفلکشن»توان به جسیله  در رد ججود آنچه می»: که

ل س  ن اندستابینیم یا با  ی ججود آنچه با چش ان ان می گویم؛ ک ترین شکی دربارم ن ی

جی به حس درجن ج امکان کسب ت ثالت از طریق رفلکشن  (ibid: 35)« .کنیم، ندارم می

بارکلی اظهار ( see: ibid: 35). ، توجه کردم استيکرشدمیا بازنگری به ه ان معنای 

های يهن از قبیل شک کردن، باجر داشتن، یقین کردن،  کند که ما به ججود خود ج کنش می

های درجنی خویش  از طریق رفلکشن یا بازنگری يهن در کنش... تن ج اندیشیدن، دریاف

ججود داشتن عبارت است از مدرَک » که نیاجی در اثبات لزجم . کنیم شناخت حاصل می

توان  شود که می گیرد ج در توضیح رفلکشن متذکر مطلبی می از رفلکشن ک ک می« بودن

عطف نظر از غیر ج »الک است، یعنی  موردنظرفه ید مقصود اج از رفلکشن ه ان معنای 
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 ,Berkeley, 1963: 1, 6; Lock)« .ها یا ت ثالت خویش توجه صر  يهن به کنش

1990: II, I, 4)  منشأ شناخت، انواع ت ثالت ج معنای رفلکشن،  ی مسئلهبنابراین، در

 .شود اختالفی میان الک ج بارکلی مشاهدم ن ی

با رفلکشن  تنها نهکه يهن  اند قائلج  اند کاربردم بهنیتس هم این اصطالح را  دکارت ج الیب

را نیرز   ها آنتواند صدق  آجرد، بلکه به ه ین جسیله می به خویش این ت ثالت را به دست می

 . برسد نیقی بهدریابد ج در مورد آن 

توان  ، به تعریف رفلکشن ج نیز آنچه می5های نو در فهم بشر نیتس در کتاب پژجهش الیب

رفلکشن عبارت است از توجه محض به »: گوید کند ج می آن بدست آجرد، اشارم میاز طریق 

توان منکر این مطلب شد که ت ثالت بسیاری در يهن  ، ن یرج نیازا... در درجن ماست  آنچه

ت ثالت عقلی از قبیل هستی، جحدت، جوهر، ... اند  ماست که از طریق حس به دست نیامدم

ایرن اسرت کره     توجره  قابلنکته  (Leibniz ,1997: 4)« .ک، لذتامتداد، تغییر، کنش، ادرا

 ؛انرد  الیب نیتس ج الک هرر دج، از ایرن مطلرب بررای اثبرات مقصرود خرود اسرتفادم کرردم         

نیرتس ه چنرین در    الیرب . جهت اثبات ت ثالت فطری ج الک به منظرور رد آن س تنی الیب

 :مونادجلوژی، متذکر این مطلب شدم است که
این رفلکشن، . دهد ما را به سطح رفلکشن ارتقا می... شناخت ما از حقایق ضرجری »

شرود ج بره مرا امکران      نامیردم مری  « مرن »کند که  هر یک از ما را از چیزی آگام می

ج با اندیشیدن به خرویش، بره ایرن    . دهد که در ماست اندیشیدن به چیزهایی را می

این . اندیشیم  ج خدا می یرمادیغ، امور رجش، دربارم ججود، جوهر، بسائ  ج مرکبات

 ,Leibniz)« .دهرد  های رفلکشن، متعلقات اصلی تعقل ما را نیز به دسرت مری   کنش

2007: 30) 

نیتس، الک ج بارکلی رفلکشن را به معنای جاحدی به کار  حاصل این که دکارت، الیب

های فلسفی الک ج  نظام در. دانند های به دست آجردن تصورات می برند ج آن را یکی از رام می

، بخشی از ت ثالت ج متعلقات ها آنهای يهنی ج شهود  بارکلی، رفلکشن با نظر به کنش

نیتس با رفلکشن به تصورات فطری دست  البته دکارت ج الیب. کند شناخت ما را فراهم می

 . الک ج بارکلی به تصورات حسی که یدرحالیابند  می

                                                 
1 . New Essays on Human Understanding 
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 مفهوم رفلكشن در نظام شناختتحليل کانت در باب جايگاه و .4

جی، در بحثری برا   . کنرد  رفلکشرن را بررسری مری    مسئلهای دیگر،  کانت، در نقد اجل، از زاجیه

پردازد ج رفلکشرن را   ، نخست به تنقیح موضع بحت می«دربارم ایهام مفاهیم رفلکتیو»عنوان 

ت است از حالرت  رفلکشن، عبار»: گوید اج در تعریف این اصطالح می. کند به دقت تعریف می

 /Kant, 1964: A 260) «.آمادم سازی يهن، برای کشرف شررای  يهنری کسرب مفراهیم     

B316)     مقصود کانت این است که رفلکشن طریقی نیست که بتوان به نحرو مسرتقیم ج بره

تروان شررای  بدسرت آجردن     ی آن خود مفهوم را تحصیل کرد، بلکه از طریق آن مری  جسیله

توانرد   کند که می تری از جاژم رفلکشن مطرح می تعریف مبسوط جی سپس. مفهوم را دریافت

رفلکشرن عبرارت اسرت از آگراهی از     »: گوید اج می. تر کند اج نزدیک موردنظرما را به معنای 

های شناختند، بره نحروی کره نسربت      به حس ج فهم که سرچش ه شدم دادمنسبت ت ثالت 

ی نسربت ت رثالت بره     جسریله  یعنری بره  ]میان خود ت ثالت فقر  بره جسریله ایرن نسربت      

کنرد کره    بنابراین اج تصریح می( ibid) «.تواند به درستی متعین شود می[ های آن سرچش ه

خود مفاهیم بره دسرت     اًیمستقرفلکشن کنشی نیست که به خود ابژم بپردازد؛ با رفلکشن، 

 . شد بردم ناماین سخن، برخال  نظر فیلسوفانی است که از آنان . آیند ن ی

بره   هرچنرد نیتس، الک ج بارکلی رفلکشن را طریق مستقیم کسب مفاهیم،  دکارت، الیب

کانت، ه وارم، به  ازآنجاکهاما . دانند تعبیر الک ج بارکلی، مفاهیم مربوط به حس درجنی، می

نیز عالق ند است که شرای  حصول مفهروم   مسئلهدر این . بنیاد ج شرط هر چیز توجه دارد

برخری از اندیشر ندان   . پرذیر اسرت   از طریرق رفلکشرن امکران    صررفاً ر اج را دریابد ج به نظر 

هرای موجرود در    این است که يهن را بررسی ج اندیشه»گویند، مقصود کانت از رفلکشن  می

ی  يهن را منظم ج با یکدیگر مقایسه کنیم تا قاعدم یا قرانونی بیرابیم کره موقعیرت پیچیردم     

 (Genova, 1970: 457)« کند دار یمعندیگر را 

مطلروب اج کشرف منشرأ    . کنرد  مالحظه شد دج تعریف از رفلکشن يکر مری  که چنانجی 

شناخت، طبق نظرر کانرت از طریرق برقررار کرردن      . گرایان است گرایان ج عقل اشکال تجربه

« مقایسره »اج گاهی به این نسبت با اصرطالح  . شود ارتباط ج نسبت میان تصورات حاصل می

، تصرورات بایرد   درجاقعمیان تصورات تابع قوانینی است ج  یها تنسببرقراری . کند اشارم می

ای اسرت کره تصرورات     آن قوانین، قوانینِ حوزم. مرتب  شوند باهممطابق با اصول ج قوانینی 

 . متعلق به آن هستند، هر حوزم نیز، قوانین خاص خود را دارد
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حرس ج  : کند شناخت بر دج پایره اسرتوار اسرت    توضیح مطلب این است که کانت تصریح می

ی فاه ره،   قوانین حاکم بر قوم حس، خاص ایرن قروم اسرت، قروانین حراکم برر قروم       . فاه ه

بنرابراین، هنگرام برقرراری    . اند متفاجت باهم؛ این دج دسته قانون نیز .ی فاه ه مخصوص قوم

، به قوم حس تعلرق  موردنظرنسبت میان تصورات، باید به این نکته توجه داشت که تصورات 

، از هرا  آنتا با فهم این مطلب، بتوان در ع رلِ برقرراری نسربت میران     . دارد یا به قوم فاه ه

، بره  تیر ادرنهقوانین مناسبی استفادم کرد؛ بره نحرو صرحیحی تصرورات را مقایسره کررد ج       

بردم را در عدم توجه بره ه رین نکتره     کانت مشکل مکاتب نام. شناخت معتبری دست یافت

هرا یرا    دانست، ت امی مقایسره  نیتس که عقل را تنها منشأ حقیقی شناخت می الیب. داند می

ت امی پدیردارها،   جهیدرنت. داد میان ت ثالت را به جسیله مفاهیم فاه ه انجام می یها نسبت

شد ج به این ترتیب، تبیین شناخت، بره ججره جرامع، دچرار      رهای عقالنی مبدل میبه پدیدا

گررا، ت رامی مفراهیم را برا      از سوی دیگر نیرز الک بره عنروان فیلسروفی تجربره     . اشکال بود

کرد که قوانین قوم حس بود، یعنی اج  به هم مرتب  یا به تعبیر کانت مقایسه می ییها نسبت

. یم را به مفاهیم حسی تقلیل دادم ج به ه ران کاسرتی مبرتال برود    ، ت امی مفاهاشتبام بهنیز 

نظر کانت این است که ت ثالت باید مطابق برا مقتارای خرود ج تحرت قروانین مناسرب، برا        

ی  ، بره قروم  مروردنظر یکدیگر مرتب  شوند، به این منظور، باید نخست، دریابیم که ت رثالت  

وانین مناسرب برا آن قروم، ج برقرراری     حس تعلق دارد یا قوم فاه ره ج سرپس، برا اع رال قر     

ی تعلق ت ثرل بره    تشخیص اجلیه. توان به شناخت معتبر دست یافت مناسب، می یها نسبت

نامد، ج قائل است ه ره   ی فاه ه، ه ان است که کانت، آن را رفلکشن می ی حس یا قوم قوم

مررتب  برا آن    ی شرناختیِ  مفاهیم به رفلکشن نیازمندند، به این معنا که باید نخسرت، قروم  

 .مفاهیم، مشخص شود

پرردازد ج آن   کانت در ادامه این بحت، مانند سایر مباحت، به ججه استعالیی رفلکشن می

بدین منظور، به عنوان مقدمه، نخست به بحت دربارم انواع رفلکشن؛ یعنی . کند را تعریف می

 .پردازد رفلکشن منطقی ج رفلکشن استعالیی می

ی  مرتب  نیست که تصورات بره کردام قروم    مسئلهنطقی به این به نظر کانت، رفلکشن م

. شروند  با یکدیگر مقایسره مری    اًیمستقشناختی تعلق دارند، بلکه در این رفلکشن، تصورات 

از نظر اج رفلکشن . اما رفلکشن استعالیی موظف است، حوزم شناختی تصورات را تعیین کند

که ت رثالت در آن قررار   ]ی شناختی  ا قومع ل مقایسه ت ثالت ب»استعالیی عبارت است از 
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ی فاه ه با یکدیگر مقایسره   تا بتوان به جسیله این ع ل دریافت که آیا ت ثالت در قوم[ دارند

رفلکشن اسرتعالیی، اسراس   ( Kant, 1964: A 261/ B 317) «.ی حس شوند یا در قوم می

کند که  جی اظهار می. دکن ی عینی تصورات با یکدیگر را در خویش متعین می امکان مقایسه

اینه رانی ج  : در یک حالت يهنری، نسربت میران مفراهیم یکری از چهرار مرورد يیرل اسرت         

 بخش یا صورت ج مادم ج تعین ریپذ نیتعگوناگونی؛ توافق ج تعارض؛ درجنی ج بیرجنی؛ 

مثال يیل تفاجت میران رفلکشرن منطقری ج رفلکشرن اسرتعالیی را در خصروص نسربت        

چند برار بررای مرا مت ثرل شرود، از      « کبوتر»اگر ت ثل . کند اینه انی ج گوناگونی رجشن می

که متعلق به فاه ه است، شیئی جاحد ج اینه ان اسرت امرا از   ( حیت منطقی)حیت مفهومی 

بره   مرثالً یل که پدیدارها دارای اختصاصراتی هسرتند   به این دل. حیت پدیداری چنین نیست

بنابراین، در حالت پدیداری، دج کبوتر حتی اگر از ت امی جهات . اند جابسته... مکان ج زمان ج 

 هرا  آنبه لحاي مکان مت ایزند ج ه ین امر موجب ت ایز میران   کم دستنیز مانند هم باشند، 

ی فاه ره،   برا لحراي حروزم    آمردم  دسرت  بهی  شود که نتیجه بدین ترتیب، رجشن می. شود می

در مورد نسربت توافرق ج تعرارض نیرز،     . ی حس است ی حاصل با لحاي قوم متفاجت از نتیجه

بدین صورت که جاقعیات به لحاي جاقعیت بودن، یعنی برا لحراي   . جضع به ه ین منوال است

توافرق   هرا  آنیران  ی محض یا جاقعیت يات معقول، هیچ تعارضی با یکدیگر ندارنرد ج م  فاه ه

 .اند متعارضاما به لحاي پدیداری، با یکدیگر . برقرار است

آن . بیند دج اصطالح دیگر را نیز، مطرح ج تعریرف کنرد   کانت برای تک یل بحت، الزم می

 ج جایگرام اسرتعالیی   (transcendental place)از مکران اسرتعالیی    اند عبارتدج اصطالح 

(transcendental topic) : استعالیی، موضعی اسرت کره بره یرک تصرور اختصراص       مکان

یابد؛ حس ج فاه ه، مکان استعالیی هستند؛ جایگام استعالیی، عبارت اسرت از تشرخیص    می

موضع تصور، مطابق با اختال  کاربرد آن، یا به تعبیر دیگرر، راهن رای تعیرین مکران بررای      

تروان   استعالیی مفراهیم، مری   با این مهارت یعنی تعیین جایگام صرفاً. مفاهیم بر طبق قاعدم

 .، به حس تعلق دارد یا به فاه هموردنظرتشخیص داد که مفهوم 

بره  . پرردازد  ی حکم نیز بار دیگر به رفلکشن، البته در قالب احکام، مری  کانت، در نقد قوم

 برر طبرق  احکرام تعیینری،   . کند این معنا که احکام را به دج نوع رفلکتیو ج تعیینی تقسیم می

در این احکام، حکم کلی، بره نحرو پیشرینی، ججرود دارد؛     . کنند لی فاه ه ع ل میقوانین ک

امرا در احکرام رفلکتیرو،    . باید مصادیق جزئی را یافت ج تحت مفهوم کلی منردر  کررد   صرفاً
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. در این احکام نیز مانند احکام تعیینی سیر از کلی به جزئی اسرت . ی تخیل دخالت دارد قوم

ای کره بایرد جزئری يیرل آن     «کلی»ین است که در احکام رفلکتیو، تفاجت این دج حکم، در ا

کانرت  . قررارداد قرار گیرد، در دست نیست ج باید آن را کشف کرد ج سپس جزئی را يیل آن 

گانره، یعنری پرسرش از     پرسش اساسی در نقدهای سه»خواهد از طریق این احکام پاسخ  می

ج امرر  ( Genova, 1970: 460)آجرد  را به دست« بنیان جحدت در قاایای تألیفی پیشینی

گیررد ج گرذار از موضروع بره      سومی را کشف کند که جاسطه میان موضوع ج مح ول قرار می

 .کند مح ول را م کن می

بحت  یتر قیع ی  بردم، رفلکشن را در الیه کانت، نسبت به فیلسوفان نام که آننتیجه 

ی تحصیل ت ثالت قرار دهد ج از طریق آن،  رفلکشن را جسیله که آنجی به جای . کند می

دهد ج به  اعتبار مفاهیم ج احکام قرار می ی کنندم نیتأمت ثالت خود را به دست آجرد، آن را 

ی  کند ت ثالتی که بناست شناخت ما را تأمین کنند به کدام قوم ی آن مشخص می جسیله

ت ثالت در جای مناسب خود ج اع ال قوانین آنگام با قرار دادن . شناختی تعلق دارند

 . یابد صحیح، به شناختی مط ئن دست می

 نقش بنيادين رفلكشن در نظام فكري فيشته. 3

 مسئلههرچند رفلکشن ه یشه نزد فیلسوفان مطرح ج مهم بودم است، اما در تفکر فیشته، 

های نظام فراگیر  بنیان»رفلکشن جایگاهی متفاجت دارد؛ تا آنجا که جی مقدمه نخست بر 

ی  کند ج آن را نخستین مطالبه فلسفه از جویندم را با دعوت به رفلکشن آغاز می« شناخت

به خودت توجه کن؛ توجه خود را از هر آنچه پیرامون توست »: گوید جی می. داند خود می

ی خود  این نخستین مطالبه فلسفه از جویندم. برگیر ج به زندگی درجنی خویش معطو  کن

زیرا فلسفه با درجن افراد سرجکار دارد نه با آنچه پیرامون  ((Fichte, 2003: I 423 «تاس

 : گوید جی در توضیح تفاجت میان موضوع ج مح ول در قایه اینه ان می. آنان است
شود خوام به  جضع می« من»نخستین الف آن است که در « الف= الف»در گزارم »

« جزمن»، خوام بر اساس بنیاد دیگر، ه چون هر «من»نحو مطلق، ه چون خود 

نخستین  رج نیازاج  کند یمچونان موضوع مطلق رفتار « من»در این مورد، . شدم دادم

کند که من در  مشخص می دجمین الف چیزی را. شود موضوع نامیدم می« الف»

کند که در خود حاضر است؛ زیرا خود، آن را در جهله  رفلکشن بر خویش، کشف می

  ((ibid: I, 96 «.اجل در خویش قرار دادم است
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اما جی . گیرد در نظر می« خود»که مالحظه شد اج نیز، رفلکشن را بازگشت به  طور ه ان

های کسب ت ثل، یا حتی  ی از سرچش ه، یکصرفاًبرخال  الک ج بارکلی، رفلکشن را، 

. داند به حس یا فهم، ن ی ها آنبرخال  کانت، رجشی برای فهم جایگام تصورات ج نسبت 

منبع  ها آنیعنی به نظر . نگرند های درجنی می الک ج بارکلی به رفلکشن ه چون منبع ایدم

شود، یعنی بر  ی درجنی ناشی می ایجاد تصورات، امری درجنی است، تصوراتی که از تجربه

کانت به رفلکشن ه چون رجش . تابد تا با نظر ثانی مفاهی ی را به دست آجرد خود بازمی

تابد تا با نظر  دهد، سپس بر خود بازمی نگرد یعنی مفاهیم را به حس ج فاه ه نسبت می می

برد، طبق نظر  فیشته رفلکشن را به هر دج اعتبار به کار می. ر مفاهیم را معین کندثانی اعتبا

. گردند شوند ج هم در جایگام خود مستقر می ی رفلکشن، هم مفاهیم تولید می اج، به جسیله

نیتس، رفلکشن کانت ج قوم ت ثل  رفلکشن فیشته، ججه جحدت رفلکشن الک ج الیب

 .را یکجا دربر دارد ها آنی  ه آثار ج ع لکرد ه هبه این معنا ک. راینهولد است

داند ج نظام فلسفی خویش را بر جفق آن ساخته ج پرداخته  فیشته رفلکشن را رجش می

در تاریخ تفکر، جی نخستین فیلسوفی . این، ججه ت ایز اج با دیگر فیلسوفان است. کند می

اج  .نام نهاد (reflective method)است که رجش نظام فلسفی خود را رجش رفلکتیو 

کند، یعنی تبیین نظام ت ثالتی  ترین رسالت هر نظام فلسفی را تبیین تجربه عنوان می اصلی

الزم است تاریخ »کند که برای این تبیین  ج بیان می اند ه رامضرجرت  بااحساسکه 

« عینیت جهان»را به ه رام « آزادی انسان»ضرجری ارائه شود که  یها فعلمندی از  نظام

های  تر از تعیین رسالت ی مهم مسئلهاما  (Breazeale, 2001: 19). «جضع ج تبیین کند

گذارد به چه  ی خود می یک نظام فلسفی، این است که رسالتی را که فیلسو  بر عهدم

با چه رجشی آگاهی »به تعبیر دیگر، الزم است بدانیم که فیشته . دهد رجشی انجام می

های مع ول مانند  کند چگونه از رجش رجشی که اتخاي می ج کند یممع ولی را تبیین 

 (ibid: 20)« شود؟ های استنتا  منطقی ج تحلیل مفهومی مت ایز می رجش
نامید، یعنی نظام اج بر رفلکشرن اسرتوار اسرت    « رجش رفلکتیو»جی رجش فلسفی خود را 

. ی اج الزم اسرت بردانیم مقصرود از رجش رفلکتیرو چیسرت      به ه ین دلیل، برای فهم فلسفه

. «نباشرند  کره  نیر اچرا اشیاب هستند به جای »: نیتس، این پرسش را طرح کردم بود که الیب

گویرد هرر شریب م کرن دارای      کنرد ج مری   دیگری مطرح مری  فیشته این پرسش را به شکل

چررا دارای ایرن تعینرات خراص اسرت نره       »توان پرسرید   دربارم این شیب می. تعیناتی است
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گویرد اگرر چیرزی     اما این پرسش در چه شرایطی قابل طرح است؟ جی مری « تعینات دیگر؟

اگر آن چیز م کن باشد  اما. جاجب یا م تنع باشد طرح چنین پرسشی دربارم اج امکان ندارد

پس این پرسش فق  در مورد موجود م کرن قابرل طررح    . توان این پرسش را مطرح کرد می

« چرا شیب م کن دارای این تعینات خاص اسرت نره تعینرات دیگرر    »پرسش از اینکه . است

. کنرد  چیست آنچه شیب م کن را متعین به این تعینات مری »پرسش از این است که  درجاقع

 : بنابراین. «رت دیگر بنیاد این امر م کن چیستیا به عبا

 . پرسش فلسفه پرسش از بنیاد امر م کن، یعنی بنیاد تجربه است

 . میان بنیاد ج يجبنیاد نسبت تاایف برقرار است، یعنی بنیاد غیر از يجبنیاد است

 .پس متعلق فلسفه که بنیاد تجربه است غیر از تجربه ج خار  از آن است

رسرد ج   دم شد، فیشته از طریق تحلیل مفهوم فلسفه بره ایرن نتیجره مری    مشاه که چنان

ای به عنوان بنیراد   متعلق هر فلسفه که نیا»: گوید داند ج می امکان فلسفه را متوقف بر آن می

« .ی ماهیرت فلسرفه اسرت    ، الزمره صررفاً تبیین تجربه باید بیرجن از تجربه قرار داشته باشد، 

(Fichte, 2003: I. 429 )،مانند الک ج بارکلی، معتقرد اسرت کره شرناخت برر تجربره        جی

ندارد، تجربه  زیچ چیهموجود عقالنی متناهی جرای تجربه »کند که  استوار است ج تصریح می

ی  حرال کره سراسرر اندیشره     (ibid: I 425) «. گیرد است که کل موضوع تفکر اج را دربرمی

تواند خود را از قل رج تجربه خار  کند تا شناسرایی   انسان در انحصار تجربه است، چگونه می

به جسیله قوم تخیرل صرورت    صرفاًدهد که این کار  بنیاد تجربه م کن شود؟ فیشته نشان می

برر اج جارد  نفسه یا کثرات،  ی منفعل ج لَختی است که جلوات شیب فی شهود صحنه. گیرد می

یرا حتری امکران ایجراد      هرا  آنای در پذیرش یا عدم پرذیرش   اج، از خود، هیچ ارادم. شوند می

از سوی دیگر، تنها امکران فاه ره نیرز عبرارت اسرت از      . ندارد ها آنتغییری در  نیتر کوچک

 دخرو  خودبره این کار نیرز  . اند اطالق مفاهیم بر کثراتی که در شهود مکان یا زمان اتحاد یافته

ع لکررد شرهود از   . گیرد ج فاه ه نیز هیچ ارادم ج اختیار ج خالقیتی از خود نردارد  صورت می

سویی ج فاه ه از سوی دیگر برای اطالق مفاهیم بر شهودات کافی نیسرت بلکره الزم اسرت    

حلقه رابطی میان این دج، پیوند برقرار کند ج این راب  بایرد آزادی ع رل ج خالقیرت داشرته     

ی  ای با خالقیت الزم است، ج هم اجست که با خالقیرت خرود، زمینره    تخیل، قومی  قوم. باشد

شناخت، بردجن ایرن قروم، نره امکران دارد ج نره       . کند اطالق مفاهیم بر متعلقات را فراهم می
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ی  قروم . ی فاه ه ج شهود ک تر نیست ، از قومججه چیهی خیال، به  اه یت قوم. یابد تحقق می

 . کند ی بسیار محوری ایفا میخیال در نظام فیشته، نقش

کند که بتواند ع ل تجرید را انجام دهرد؛ یعنری پیونرد     قوم تخیل، به فیلسو  ک ک می

گسسرتن  . نفسه ج عقل را بگسلد ج توجه خود را به یکی از آن دج معطو  کند میان شیب فی

 .شود نفسه ج قل رج عقل، به یاری تخیل انجام می ارتباط میان قل رج شیب فی

تواند بنیاد تجربره را دریابرد؟    که فیلسو ، این پیوند را گسست چگونه می ازآن پس، حال

نخستین بودن این اصرل ج  . فیشته در جستجوی بنیاد تجربه است؛ بنیاد هر بنیاد؛ اصل اجلی

فقر  دج سرچشر ه شرناخت     ازآنجاکره امرا  . کنرد  این بنیاد، امکان استنتا  آن را منتفی می

بررای   مانردم  یبراق مانرد؛ یعنری تنهرا رام     فق  دجمی باقی می ها آنی از ججود دارد، با نفی یک

بدین ترتیب، فیشته از استنتا  ج تحلیل مفهوم فلسرفه ک رک   . کسب شناخت، شهود است 

گرفت تا رام برای کنش خیال باز شود؛ خیال جظیفه خود را انجام داد، تا امکان شهود فرراهم  

متعلرق  »گویرد   جی مری . شود؛ شهود نیز اصل نخستین را کشف کرد، ترا فلسرفه آغراز شرود    

اسرت، نره بره عنروان بنیراد       اثبرات  قابلیاز را بر متعلق دگ اتیسم دارد که ایدئالیسم این امت

 ,Fichte) «.کنرد بلکره در آگراهی    نظام را به بخشی از تجربه مبدل مری ... تبیین تجربه که 

2003: I. 425)    ،اثبرات  قابرل از نظر فیشته متعلق ایدئالیسم، به عنوان بنیاد تبیرین تجربره 

شرود ج فررض نخسرتین برودن آن را      ن ججه، منجر به تناقض مری نیست زیرا اثبات آن، به ای

 .کند نقض می
ی فلسفی  به جسیله تحلیل مفهومی یا منطقی، حقیقت یک گزارم»گوید تنها  فیشته می

 :Breazeale, 2001) «.شود ی دیگر منتقل می بر طبق قوانین کلی اندیشیدن، به گزارم

در حال  که یهنگامجی . ا منطقی استاین توصیف فلسفی، نوعی تحلیل مفهومی ی (21

های ریاضی ج فلسفی به پیرجی از کانت است، متذکر این مطلب  تقابل ج سنجیدن رجش

تواند ج قادر است مفاهیم خود را در شهود  ریاضیات می که یدرحال: گوید شود ج می می

تواند ج  یمفاهیم خود را از یک اصل نخستین استنتا  کند، م که نیابسازد، فلسفه، برای 

مانند صورت  قاًیدقصورت این استنتا ، . باید بتواند اندیشیدن را به کار بگیرد ج اع ال کند

 «.استنتا  در ریاضیات است، یعنی ه ان صورتی است که منطق ع ومی تجویز کردم
(ibid)  در فلسفه، باید حقیقت یک گزارم فلسفی، بر طبق قوانین کلی اندیشیدن، به

به این معنا که باید با قوانین استنتا  منطقی، از یک اصل . ی دیگر منتقل شود گزارم
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این کار، ه ان تحلیل مفهومی یا تحلیل . نخستین، ت امی مفاهیم الزم را استنتا  کرد

کند که ت ام قاایا، به منظور  سیست اتیک توصیف میفیشته فلسفه را عل ی . منطقی است

این کار، باید به شیوم . پیوندند ، در یک اصل نخستین، به هم می«کل»شکل دادن به یک 

ی اصول، به شیوم تحلیل مفهومی از اصل نخست  پس ه ه. استنتا  منطقی صورت گیرد

آید؟ اصلی  به دست میاما پرسش این است که اصل نخست، خود، چگونه . شود استنتا  می

توان اثبات کرد ج  آن را نه می»داند، اصلی است که  که فیشته کشف آن را رسالت خود می

با تحلیل مفهومی ج   توان این اصل را نیز، آیا می (Fichte, 2003: I. 91) «.نه تعریف

اد این اصل به عنوان اصل نخستین ج بنی ازآنجاکه مسل اًاستنتا  منطقی به دست آجرد؟ 

تواند خود، از اصل دیگری استنتا  شود زیرا استنتا ، از طریق  شود، ن ی نظام فرض می

ترین حالت قیاس، ترکیب دج قایه است که منجر به  گیرد ج سادم قیاس منطقی صورت می

این دج قایه؛ یعنی مقدمات قیاس، از طریق راب  یا . شود ج مطلوب می موردنظری  نتیجه

بدین ترتیب، حصول اصل نخستین از طریق استنتا  . یابند یه ان حد جس  پیوند م

حال، . منطقی به معنای مبتنی بودن آن بر اصول دیگر ج اصل نخستین نبودن آن است

شناخت یا حاصل از مفهوم است یا شهود، با منتفی شدن شناخت اصل  که ییازآنجا

ظام فلسفی، شهود آن نخستین از طریق مفهوم، تنها رام برای رسیدن به اصل بنیادین ن

ناپذیر باشد  نفسه، خودبنیاد ج اثبات ، اصلی فیاساساًبنابراین، نخستین اصل باید . خواهد بود

ی آن است؛ یعنی  جاسطه طریق کشف چنین اصلی، دریافت بی. ، باید کشف شودضرجرتاًج 

فیشته . تفیلسو  باید آن را شهود کند زیرا شهود، تنها رام جحدت مستقیم سوژم ج ابژم اس

توان دریافت مادامی که شهودی معطو  به آن  یک از قواعد را ن ی هیچ»کند که  تصریح می

 (Breazeale, 2001: 23) «نباشد
فیشته برای اثبات این امر که راهی جز شهود برای کشف اصل نخستین ججود ندارد، با 

، باید اصول را ازآن پساستنتا  شرجع کرد، سپس با شهود، اصل نخستین را کشف کرد ج 

کند که به  جی تصریح می. یک به یک، طبق قوانین منطق، از اصل نخستین استنتا  کند

 :Fichte, 2003) «.هر چیز دیگر باید استنتا  شود»شود  جز اصل نخستین که شهود می

I. 440 )آشکارا، این دجر است ج فیشته : 
نخستین فیلسوفی است که متوجه دجر ما ون در نظریه رفلکتیو خودآگاهی شد »

این مدل، برای آگام شدن از خود باید به  بر اساس[ تبیین جی این است که...]
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اما در این صورت، تا بدان جا که میدانم من . خویش به عنوان ابژم آگاهی توجه کنم

ین، کنش خودآگاهی، آگاهی را مفرجض بنابرا.  خودآگاهم دهم یماین کار را انجام 

« خودآگام باشم توانم یمج من، فق  جقتی از این فعلِ خود، آگام باشم،  ردیگ یم

(Goudeli, 2002: 66)  
است، زیرا نتیجه جحدت تألیفی خودآگاهی  ریناپذ اجتناباما این دجر از نظر اج دجری 

انسجام را برای ما فراهم  نیتر شیب»لکه کند، ب ضرری به اعتبار نظام جارد ن ی تنها نهاست، ج 

 (Breazeale, 1981: 556)« .کند می

ج این سه، دائم به . گیرد فیشته در سیر فلسفی خود، مدام از این سه ابزار ک ک می

، قبل از مسل اًشهود، باید اصل االصول را کشف کند، این اصل، . رسانند یکدیگر یاری می

ی جستجوی شهود را  کشف، باید یک فرض یا حدس ج گ ان باشد تا بدین ترتیب دایرم

پس نخست، تخیل، فرض را طرح . فرض ج گ ان، کار تخیل است. قدری محدجد کند

که فیلسو   ازآن پس. رساند کند، سپس، شهود، با کشف خود، آن فرض را به اثبات می می

را گسست، به اقتاای طبع ج میل خود یکی از این دج را  نفسه پیوند میان عقل ج شیب فی

آجرد ج در قل رج  نفسه رجی برگرداند، عقل را به دست می اگر از شیب فی. گزیند برمی

 بااحساسبنابر نظام ایدئالیسم، ت ثالت ه رام »به ه ین دلیل، . گیرد ایدئالیسم قرار می

طرح این پرسش مناسب است که  (Fichte, 2003: I. 426) «اند عقلهای  ضرجرت، فراجردم

 مسل اًکند؟ پاسخ  آجرد یا جضع می عقل به ک ک کدام قوم خود این ت ثالت را به ججود می

، قادر به جضع یا ایجاد کی چیهزیرا قوم شهود ج قوم فاه ه، . این است که به ک ک قوم تخیل

 .«ود نیستاصل نخستین، پذیرای هیچ استنتاجی از امری جرای خ»چیزی نیستند 
(Fichte, 2003: I. 429)  

کند به این معنا که توصیف  توصیف می« ی حکم رفلکتیو آزاد قوم»جی فلسفه را به 

رفلکشن فیلسو ، با  درکنش، يکرشدماستنتا  ج شهود . فیلسو ، کنش رفلکتیو است

شهود به معنای جاقعی فق  برای »شوند ج چنانکه گفته شد از نظر اج  یکدیگر ترکیب می

 (Fichte, 2003: I 229)« شود رفلکشن فلسفی متعین می
ی  برد در این حکم نیز به شیوم کانت در نقد سوم از نوعی حکم به نام حکم رفلکتیو نام می

 برکلی است، اما نه بر اساس قوانین منطق بلکه از طریق  احکام قیاسی سیر، از جزئی به

 کامالًدر مورد احکام رفلکتیو با کانت  تنها نهفیشته . ی تخیل به دست قوم« کلی» ساختن

 .(Breazeale, 2001: 24) «.داند این احکام را احکام خود فلسفه می»موافق است بلکه حتی 
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 تعامل تخيل و رفلكشن در جريان شناخت. 5

در . دهد، فعل تجرید یا جدا کردن است نقش تخیل در حکم رفلکتیو ج کاری که انجام می

شهود . اندیشد افتد، اندیشیدن است، فیلسو  با تجرید کردن می اتفاق می آنچهاین فعل 

 که یدرحالبه این معنا که در رفلکشن، شخص . هیچ ربطی به رفلکشن ج تجرید ندارد

دارد ج به آگاهی خود  ج ارادی توجه خود را از آن متعلق برمی متوجه متعلقی است، آگاهانه

های  رفلکشن گام آغازاین رفلکشن، یعنی رفلکشن آغازین، . کند از این متعلق معطو  می

 خود»شود، عبارت است از مفهوم  با این رفلکشن آغازین حاصل می آنچه. بعدی است

ج با رجال قوانین استنتا   طبق بربعد،  شود ج از این به آغاز می نجایازارفلکشن . «یبودگ

 .افتد، اندیشیدن است پس آنچه در رفلکشن اتفاق می. یابد منطقی، ادامه می

گیرد، با این حال رفلکشن بدجن شهود به  اما هرچند در رفلکشن، اندیشیدن صورت می

بدین  داند ج آن را فیشته شهود را جزب اساسی کنش رفلکشن فلسفی می. رسد ای ن ی نتیجه

جی این شهود را . کند که نتایج انتزاع ج رفلکشن باید از درجن، شهود شود صورت عنوان می

 فق  نه. نبوغ فلسفی ج هنری ضرجری نیست لزجماًداند که برای تحقق آن،  شهود بشری می

هایی که دارای نبوغ خاص فلسفی یا هنری هستند، بلکه هر فردی که  بتواند توجه  انسان

، قادر به این افتهی دستچیزی معطو  کند که از طریق اندیشیدن ج تخیل به آن خود را به 

ی انجام چنین شهودی، یادگیری تجرید رجش ند ج دقیق ج درگیر  تنها الزمه. شهود است

 .شدن با سطوح باالتر تجرید است

برای این کار، . يهن را بیان ج توصیف کند یها کنشفیلسو ، پس از شهود، قرار است 

ها را مت ثل کند ج رفلکشن فلسفی تنها رام برای مت ثل کردن  نخست باید این کنش

رفلکشنی که بر کل نظام حاکم است، کنش مت ثل کردن »: گوید فیشته می. هاست آن

تباط میان ی ار ها ج بیان نحوم برای تحقق ت ثل این کنش( Fichte, 1993: I. 80) «.است

ی قبل م کن نیست؛ آن جزب،  شود که بدجن آن، مرحله ، جزب دیگر رفلکشن مطرح میها آن

 .عبارت است از تخیل

های تبیینی ج  توان فرضیه از طریق تخیل، می. تخیل، جزب مهم رفلکشن فلسفی است

تنتاجات ها ج اس توان به اندیشه ی تخیل، می یعنی به جسیله. خاصی را مطرح کرد یها حل رام

. ، ه وارم به حدس ج گ ان خالقانه نیازمند ج جابسته استیجرز فلسفه. فیلسو  جهت داد
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یاد « نبوغ فلسفی»یا « احساس مبهم حقیقت»فیشته از این نوع حدس ج گ ان، با عنوان 

بنابراین، هرچند شهود ج تحلیل مفهومی، نیازی به نبوغ فلسفی ندارد ج باید آن را . کند می

هر . ، اما تخیل که جزب الینفک رفلکشن فلسفی است، به این نبوغ جابسته استیاد گرفت

این فرض، به جسیله تخیل . نظام فلسفی، در ابتدا تنها یک فرض است نه چیزی بیشتر

تواند  به محک تجربه می ازآن پسفرض مطرح شد، در مرحله  که یهنگام. شود مطرح می

 . شود امکان، ج نیز صحت ج سقم آن فرض سنجیدم

پیش از این مطرح شد . تخیل، ه چنین از جهت دیگری هم برای رفلکشن ضرجرت دارد

اندیشیم برداریم ج معطو   بدان می آنچهتوجه خود را از  که نیاکه رفلکشن عبارت است از 

های يهنی سوژم را مت ثل کردم  ، کنشازآن پساندیشد،  کنیم به کسی که به آن متعلق می

های آن نیستند یعنی  این ت ثالت در فعل رفلکشن، چیزی جز فراجردم. ج توصیف ن اییم

. دهد سازد ج این کار را از طریق تخیل انجام می رفلکشن، خود، ت ثالت خویش را برمی

را  ها آنکند ج  های يهنی خویش معطو  می سوژم توجه خود را به کنش که یهنگامدرجاقع، 

ن اید، با کنار گذاشتن هر چه باید نادیدم گرفته ج کنار گذاشته شود،  مشاهدم ج توصیف می

ی تخیل خالق خود، به ت ثالت قابل شهود مبدل  ماند به جسیله آن چیزی را که باقی می

فراهم کردن . فیلسو ، بنا بود، طرح يهن انسان در کنش آگاهی را توصیف کند. کند می

های يهنی، به دست تخیل خالق صورت  یعنی قابل شهود کردن کنشی شهود،  زمینه

اما . گیرد رفلکشن، زیربنای شهود است، یعنی با شهود عقلی، رفلکشن صورت می. گیرد می

هر فیلسوفی، . شهود ج اندیشیدن، به خودی خود، برای رفلکشن فلسفی کافی نیست

انداز، حاصل  این چشم. سازد ر میای را آشکا گشاید ج حقایق نادیدم جدیدی می انداز چشم

این تخیل، توانایی بشری است نه فوق بشری،اما باید آن را شکوفا کرد ج باید . تخیل است

 ی کنندم تیتقوبسیاری از فیلسوفان، علوم ریاضی را . های شکوفا شدن آن را جستجو کرد رام

هندسه تأثیر   ین علوم،به نظر فیشته نیز از ب. دانند قوای دماغی برای جرجد به فلسفه می

ی تخیل دارد ج این نکته یادآجر توجهی است که افالطون نیز به  انکارناپذیری در پرجرش قوم

 .هندسه داشت

اصل نخستین نظام فیشته که باید مطلق ج نامشرجط باشد، اصلی که نه اثبات پذیر است 

ریق رفلکشن کشف نه تعین پذیر، ج ت ام شناخت انسانی بر آن استوار است، تنها از ط

در مرحله بعد، اصول بنیادین دیگری هم ججود دارند که الزم است کشف شوند . شود می
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ای به جحدت آگاهی جارد کنند، شناخت ج  خدشه که آن، ت امی این اصول باید بدجن آنگام

به تناقض،  ابتالیافتن طریقی که بتوان بدجن . آگاهی را، در تعامل با یکدیگر، تأمین ن ایند

« شیوم اکتشافی»فیشته از اصطالح . این اصول را در کنار هم اندیشید، نیاز به تجربه دارد

« من»تجربه، به این معناست که ت امی طرق ارتباط میان . کند در مورد تجربه استفادم می

ج متناقض کنار گذاشته شود ج  رم کنیغهر چیز »محدجد را بیازماییم تا « جزمن»محدجد ج 

 ,Breazeale)«.یافت شود ها آننها رام م کن فکر کردن به ارتباط میان بدین ترتیب ت

 . گیرد تألیفی جدید انجام می یها جحدتاین کار جهت یافتن  (27 :2001

با فعالیت « من»قابل طرح است، این است که اگر در نظام فیشته  نجایاپرسشی که در 

کند، اعتبار این نظام چگونه اثبات  ی قوم تخیل، ت ثالتی را در خود جضع می خود، به جسیله

تخیل  آنچه، گرید انیب به. ی خیال استوار است توان گفت این نظام بر پایه شود، زیرا می می

شود؟ مرز جاقعیت بودن یک تخیل چیست تا  تبدیل می کند چگونه به جاقعیت ایجاد می

از طریق « 5من»بتوان جاقعیت را از خیاالت مت ایز کرد؟ پاسخ فیشته این است که آنچه 

به  آنچهکند، صر  تخیل نیست بلکه  فعالیت خود ج نیز به ک ک تخیل، در خویش جضع می

طبق . شود ن کار به جاقعیت بدل میتابد ج با ای شود، بر سوژم بازمی ی تخیل ایجاد می جسیله

ه ین . اساس است ج تخیل بی پرجر تیجاقعنظر اج، احساس ضرجرت، فارق میان تخیل 

شود نظام فلسفی فیشته  کند، موجب می که رفلکشن فلسفی جضع یا کشف می ییها تیجاقع

بر این،  عالجم. ی جاقعی باشد ج از اتهام نظام تخیالت صر  بودن، مصون ب اند نظام اندیشه

شود که نظام، به  تخیل، ه وارم با تحلیل منطقی ه رام است ج این ه راهی، مانع از این می

 .اعتبار بیفتد ی خیال بی جرطه

یک متد ترکیبی است، این متد،   شود که متد نظام شناخت با این توضیحات، رجشن می

 ساختن برتنی بر شهود، ای است از استنتا  منطقی بر پایه تحلیل مفاهیم، توصیف مب آمیزم

 .خالقانه بر اساس تخیل ج تجربه

ای از متدهای دیگر  چرا فیشته متدی را طراحی کرد ج به کار گرفت که ترکیب ج آمیزم

ج نواقص هر یک از  ها تیمحدجدپاسخ به این پرسش ج مزیت این متد با آگاهی از  باشد؟

                                                 
 تعبیر کردم است« من»فیشته از بنیاد نظام فلسفی خویش به . 5

 نامیدم است« نظام شناخت»فیشته نظام فلسفی خویش را  .  
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به این ترتیب که اگر شهود . گردد می لحاي شوند، آشکار ییتنها بهمتدهای مذکور، آنگام که 

عبارت معرج  . صوری خواهد بود صرفاًبه ک ک اندیشه نیاید، نظام حاصل، تهی ج نظامی 

موافق ج  کامالًدر این مورد، فیشته با کانت . کانت این است که فاه ه بدجن شهود تهی است

کانت ج فیشته هر دج  بنابراین،. معتقد است که باید شهود، محتوای شناخت را فراهم کند

هستند، آشکارا « اندیشه برای اندیشه»با نظر کسانی که معتقد به اندیشه صر  یا 

شهود . ه ین امر در مورد شهود صر  ج بدجن ه راهی اندیشه نیز صادق است. اند مخالف

 اندیشه را کور کانت شهود بی. ارائه دهد ییاعتنا قابلتواند نظام فلسفی  اندیشه نیز ن ی بی

 .کرد توصیف می

 نتيجه

اندیش ندان غربی، چه پیش از . است نیزم مغربای مهم ج اساسی در تفکر  رفلکشن، جاژم

تصوراتی را بدان جسیله  ع وماً، ه یشه از رفلکشن بهرم بردم ج ازآن پسقرجن جسطی چه 

آنان، بدجن رفلکشن فق  نی ی از . اند ج به شناخت در این حوزم رسیدم کردم لیتحص

ای دیگر ج با  نخستین بار کانت، رفلکشن را از زاجیه. تصورات الزم را در اختیار داشتند

اما هرگز رفلکشن به عنوان یک رجش یا . ، یعنی نگام استعالیی، بررسی کردتر قیع نگاهی 

 . متد مالحظه نشد

متد یا . ین کسی بود که نظام فلسفی خویش را با متد رفلکتیو بنا کردفیشته، نخست

اج نیز به پیرجی از کانت، . ای است از سه رجش تخیل، شهود ج استنتا  رجش رفلکتیو، آمیزم

جی نظام خویش را به جسیله تخیل بر شهود . داند ی شهود ج استنتا  می تخیل را ریشه

به این دلیل که با . کند ست که فلسفه من را مشکل میه ین امر ا»کند  مبتنی ج اظهار می

« تخیل باقدرترا که امر بنیادین آن است فه ید بلکه فق  باید  یزیچ آنتوان  فاه ه ن ی

ج با تخیل، امکان شهود اصل نخست که چیزی نیست جز فعلْ ( ibid: 26)آن را دریافت 

سپس با استنتا ، . فراهم کردرا  ها آنهای يهن ج ت ثل  ، ج نیز شهود کنش«من»بودن 

با ه راهی . اصول دیگر را یک به یک، از اصل نخست برکشید تا نظامی استوار فراهم سازد

این سه، هم نظام خویش را از صوری بودن صر  رهانید، هم از جهم ج خیال بودن ج هم از 

م ، تفصیل نظام کانت مشاهدجضوح بهدر این رجش . مشتی ت ثل بدجن ارتباط منطقی

جی قائل بود شناخت انسان حاصل ه کاری سه قوم شهود، خیال ج فاه ه است به . شود می

 . بدجن دیگری قادر نیستند به شناخت معتبری جاصل شوند کی چیهنحوی که 
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 مقدمه

 یها کشمکشحاصل درگیرها و  ها جنبهبسط و پیشرفت فلسفه سیاسی هگل در بسیاری از 

 5فیشته و شلینگ یها دستگاههگل در رساله تفاوت . نظری او با فلسفه سیاسی فیشته است

را بر ضد ایده دولت عقالنی  یا گستردهآن را به چاپ رساند حمالت  5085که در سال 

 state of)وی در آن رساله، دولت عقالنی فیشته را دولت فهم . فیشته ترتیب داد

understanding ) نامید(Hegel, 1977: 148-49 .) هگل عالوه بر این در رساله نظام

خود را به ایده  امان یبآن را به نگارش درآورد، حمالت  5081که در سال  1زندگی اخالقی

او همچنین با طرح مفهوم بازشناسی . فیشته ادامه داد( natural right)حق طبیعی 

(recognition )و با بحث در خصوص ( 9فصل : 5348هگل، ) 3در کتاب پدیدارشناسی روح

بار دیگر تلقی ( 534-64: 5330هگل، ) 9حق انتزاعی در کتاب اصول فلسفه حق مسئله

عطف توجه به اهمیت انتقادات  رسد یملذا به نظر . فیشته از حق طبیعی را به نقد کشید

 رت روشنموضع وی در فلسفه سیاسی را برای ما  تواند یماز ناحیه هگل بر فیشته  واردشده

 . سازد

انتقاداتی است که هگل در   دورماندهباید در نظر داشت آنچه از دید غالب مفسران به 

در . متوجه فیشته ساخته است( 5081)« 1بررسی علمی حق طبیعی یها راهدرباره »مقاله 

فلسفه اخالق کانت را مورد نقادی قرار  صرفاًکه این مقاله  رسد یمبادی امر چنان به نظر 

 مدنظرهگل در این مقاله فلسفه سیاسی فیشته را نیز  میابی یدرمدقت  یباکماما . داده است

است که کمتر بدان  یا مسئلهاین . دهد یمداشته و آن را آماج حمالت خود قرار 

ابی نقادی هگل از هدف اصلی ما در این اینجا، بررسی و ارزی رو نیازا. است شده پرداخته

 .   فلسفه سیاسی فیشته در مقاله مذکور است

را در کتاب مبانی حق  ها آنما در این مقاله ابتدا به رئوس فلسفه سیاسی فیشته که 

گردآورده اشاره خواهیم کرد و سپس به بررسی انتقاد هگل از فلسفه ( 5346) 6طبیعی

با . خواهیم پرداخت« ی حق طبیعیبررسی علم یها راهدرباره »سیاسی فیشته در مقاله 

                                                 
  .The Difference Between Fichte’s and Schelling’s System of Philosophy 

 . The System of Ethical Life 

  .The Phenomenology of Spirit 

  .The Elements of the Philosophy of Right 

  .On the scientific Ways of Treating Natural Right 

 . The Foundations of Natural Right 
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 اعتبار یبکامل نتوانسته فلسفه سیاسی فیشته را  طور بهانتقادات هگل  رسد یماینکه به نظر 

 به وجودرا پیش روی تلقی فیشته از حق طبیعی  یا دهیعدسازد، اما با این حال مشکالت 

 .  آورده است

 فلسفه سیاسی فیشته.5

او . جریانی یکنواخت و بدون فراز و نشیب نبوده است بسط و توسعه فلسفه سیاسی فیشته

در اولین اثر عمده خود در فلسفه سیاسی، یعنی افادات به اصالح داوری عمومی در باب 

که بر اساس آن اصول  کند یم، خطوطی از فلسفه سیاسی را ترسیم (5343) 5انقالب فرانسه

اما او سه . شوند یمق آن توجیه و از طری شده استخراجحق طبیعی از نظریه اخالق کانتی 

فیشته در این . کند یمسال بعد و در کتاب مبانی حق طبیعی موضعی سراسر متفاوت اتخاذ 

کامل از دانش اخالق و قلمروی  طور بهدانش حق طبیعی و قلمروی آن  شود یمکتاب مدعی 

 کامالًکه استخراج و توجیه اصول حق طبیعی باید  کند یماو استدالل . آن متمایز است

هیچ »که مفهوم حق  دارد یمفیشته بیان . مستقل از مالحظات اخالقی صورت پذیرد

او در افادات به اصالح داوری عمومی  .(Fichte, 2000: 50)« ارتباطی با قانون اخالق ندارد

رای تبدیل شدن به موجوداتِ ب ها انسانکه قابلیت  کرد یم دیتأکدر باب انقالب فرانسه 

چیزی است که با قانون اخالق ( self-determination) رندهیگ میتصم -عقالنیِ خود

این در حالی است که در . باید در راه تحقق این قابلیت تالش کنند ها انسانمطابقت دارد و 

نها که بر اساس آن ت سازد یممتفاوتی را مطرح  کامالًکتاب مبانی حق طبیعی فرضیه 

فیشته نام این فرضیه را . است ها آنعالیق و منافع فردی  ها انساننیروی انگیزاننده 

؛ دیدگاهی که گذارد یم( Ibid: 134( )universal egoism)« اگوئیسم یا انائیت عام»

و نه از طریق  شوند یمبرانگیخته ( self-love)اشخاص تنها از طریق حبّ ذات » دیگو یم

از نظر فیشته حبّ ذات و تعقیب عالیق و منافع فردی به عنوان (. Ibid:133)« اخالقیات

از چنان اهمیتی برخوردار است که فلسفه سیاسی را بایستی با  ها انسانمحرک و انگیزاننده 

از دیدگاه هیوم  متأثرشاید بتوان دیدگاه فیشته را (. Ibid)کرد  یبند صورتتوجه به آن 

را باید به عنوان موجوداتی رذل در نظر  ها انسان» صه سیاست دانست که معتقد بود در عر

فیشته بر این باور است که فیلسوف سیاسی باید نهادها و (. Hume, 1984: 42)« گرفت

                                                 
 . The Contribution to the Rectification of the Public's Judgment of the French 

Revolution 
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او در . طراحی کند که در ذات خود افرادی رذل هستند ییها انسانقانون اساسی را برای 

 :دهد یمشرح  گونه نیابخش نخست کتاب مبانی، دیدگاه خود را 
است،  االجرا الزمحق امری . کند ینمدر قلمرو حق طبیعی، اراده نیک هیچ نقشی را بازی 

نیک وجود نداشته باشد؛ هدفِ دانشِ حق، ترسیم چنین نظمی از  باارادهحتی اگر انسانی 

. ضامن اجرای حق است -و تنها زور فیزیکی -در این قلمرو، زور فیزیکی. اشیاء است

(Fichte, 2000: 50            ) 

که تنها از  ردیگ یمرا عاملی در نظر ( political agent)بنابراین فیشته عامل سیاسی 

این تلقی تازه از عامل سیاسی با تلقی .  شود یمطریق عالیق و منافع فردی برانگیخته 

است که آزادی سیاسی عبارت  کند یمفیشته ادعا . شود یممتفاوتی از آزادی سیاسی همراه 

هر فردی . از قابلیت عامل سیاسی برای تحقق غایات خود بدون مزاحمت و مداخله دیگران

مختص به خود را داشته باشد و ( sphere of freedom)« حوزه آزادی»الزم است 

و مداخله در آن، مگر در شرایط  یانداز دستممکن است که سایر عامالن از  یزمان نیا

« آزادی منفی»البته این تلقی از آزادی سیاسی، به قسمی . خاص، منع شده باشند

(negative liberty ) توجه دارد(Ibid .) آزادی افراد تنها از طریق قانون یا اصل حق

هر شخصی آزادی خود را از طریق امکان آزادی دیگری محدود »: شود یمضمانت 

مطمئن شوند این اصل با عالیق و منافع فردی  که یوقتافراد تا (. Ibid: 109)«سازد یم

اگر فرد ببیند دخالت یا مزاحمت در . مانند یمدر تقابل نیست، نسبت به آن وفادار  ها آن

کارکرد اصلی . برای این کار ترغیب خواهد شد برنداردحوزه آزادی دیگری، مجازاتی را در 

اد این ضمانت را بدهد که قرار نیست چنین مداخله یا مزاحمتی دولت این است که به افر

این وظیفه را به جای آورد که  تواند یمفیشته معتقد است دولت تنها زمانی . صورت پذیرد

با  تواند یماین کار . نشان دهد ها آنمضرات مداخله افراد در حوزه آزادی یکدیگر را به 

تا در حوزه  کند یم« وادار»رس از مجازات، افراد را ت. انجام شود گر مداخلهمجازات عامالن 

برای ( coercion)« زور»به همین علت تلقی فیشته از مفهوم . آزادی یکدیگر مداخله نکنند

از نظر او، دولت بایستی نظمی را برقرار سازد که . حق طبیعی حیاتی است مسئلهشرح او از 

را به سزای  گر مداخلهو عامالن  کند یمکار ( Ibid: 127)« ضرورت مکانیکی»طبق الگوی 

و سبب  سازد یمبدل  ریناپذ اجتنابچنین نظمی مجازات را به امری . رساند یماعمالشان 

از برهم زنندگان قانون حق متمایز  کنند یمعامالنی که منافع فردی خود را تعقیب  شود یم

 .شوند
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که در کتاب مبانی حق طبیعی  آن گونهبا این توضیحات در خصوص فلسفه سیاسی فیشته، 

درباره »به نقادی هگل از فلسفه سیاسی فیشته در مقاله  میتوان یماست، اکنون  شده عرضه

 . بپردازیم« 5بررسی علمی حق طبیعی یها راه

 نقادی هگل از فلسفه سیاسی فیشته    .2

درباره  یا چندکلمهقرار دهیم الزم است  یموردبررسپیش از آنکه بخواهیم نقادی هگل را 

هگل کل دیدگاه فیشته در خصوص حق طبیعی را رد . روش استداللی او سخن بگوییم

زیرا معتقد است در تلقی فیشته از حق طبیعی مسائلی هست که اهمیت باالیی  کند ینم

« زندگی اخالقی»نظریه  یبند صورتدر مواردی که دیدگاه فیشته برای  رو نیازا. دارند

(Sittlichkeit ) اما با این . دینما یم، از جانب او پذیرفتنی شود یمنزد هگل مفید فایده واقع

است که  ییها تناقضکه شرح فیشته از حق طبیعی دارای  کند یم دیتأکحال هگل 

هستند که  رفع قابلاز نظر هگل زمانی  ها تناقضاین . آن است یها تیمحدود دهنده نشان

روش هگل را با کمک  توان یمبنابراین . از حق طبیعی ارائه شود یتر جامع یبند صورت

دارد، نفی و  توأمانکه داللت بر نفی و وضع ( Aufhebung)گرفتن از مفهوم آوفهبونگ 

 .  وضع دیدگاه فیشته در خصوص حق طبیعی دانست

 ethical)که تمامیت اخالقی  سازد یمهگل در مقاله حق طبیعی، این ادعا را مطرح 

totality)-  یعنی کل اجتماعی و سیاسی که باید حق طبیعی را در ارتباط با آن در نظر

هگل شامل سه  مدنظرتمامیت اخالقی . است( nation)عبارت از مردم یا ملت  -گرفت

( estate)یک طبقه  ها آناست که هر یک از  وستهیپ هم به حال نیدرعمتمایز و  کامالًحوزه 

ت طبقه نظامیان، طبقه دوم طبقه شهروندان و طبقه سوم طبقه نخس. دهد یمرا تشکیل 

هگل از  یها یبررسطبقات اول و دوم در (. Hegel, 1975: 101)طبقه روستاییان است 

کسانی هستند که  ها آن. دهند یماعضای طبقه اول را نظامیان تشکیل . اولویت برخوردارند

« خطر مرگ»و به همین دلیل همواره با  شوند یمدر راه دولت تربیت  یفشان جانبرای 

 ethical)کار اصلی این مردان صیانت از نهاد اخالقی (. Ibid: 93,99) کنند یمزندگی 

organization )کنند یمبرای صیانت از ملت زندگی  ها آنبه عبارت دیگر . یا اجتماع است 

(Ibid: 100) . ،اما اعضای طبقه . ادندآزهگل معتقد است این مردان، در معنای واقعی کلمه

                                                 
  .یاد خواهیم کرد« یعیبحق ط»در ادامه از این مقاله با عنوان کوتاه شده   .5



522 

 5314بهار و تابستان 5ماره ش  43ال سنشريه فلسفه 
 

، که عرصه (Ibid: 94)( system of reality) «نظام واقعیت»در  ها آن. دوم آزاد نیستند

گزینند و گرفتار در  است، سکنی می( Ibid: 100)« قانون و مالکیت خصوصی»

شهروند جدا »عضو این طبقه (. Ibid: 114)اند « ثابت یعنی دارایی و مالکیت یها تیواقع»

که با  است( private person)«  شخص حقیقی»یا (  isolated bourgeois) «افتاده

چنین شخصی قادر نیست ارتباط (. Ibid) خویش از راه دارایی در ارتباط است همنوعان

واقعی با تمامیت اخالقی یا ملت برقرار نماید و به همین علت هگل هستی چنین شخصی را 

از نظر هگل بورژوا به (. Ibid: 103)داند  می( political nullity)به لحاظ سیاسی خنثی 

، به «از صلح و منفعت و امنیت کامل اند عبارتهای نظام را که  ثمره»بودگی  دلیل این خنثی

 (. Ibid)کند  عنوان پاداش دریافت می

هگل همان افرادی هستند که از نظر فیشته  مدنظرواضح است که طبقه دوم  کامالً

صلح و »این افراد کسانی هستند که تمایل به . کنند یمرا تعقیب  منافع شخصی خود

با آن  کند یم نیتأمدارند و تا زمانی که نظام سیاسی این امور را « منفعت و امنیت کامل

تا وقتی تسلیم قانون زور و دولت  هستند که امنیت و آرامش  ها آن. اند داستان همهمسو و 

 .از ناحیه دولت تضمین گردد شان یخصوص یها ییدارااز  یمند بهرهحاصل از 

اعضای این طبقه . جوامع مدرن است ریناپذ ییجدااز نظر هگل طبقه دوم  بخش 

حقوقی و  یها نظامو به همین دلیل نیازمند  رادارندمختص به خود  یها ارزشاز  یا مجموعه

لسفه دیدگاه فیشته در خصوص  حق طبیعی را ف توان یملذا . سیاسی خاص خود هستند

این کاربست پذیری محدود دیدگاه فیشته (. Ibid: 40)سیاسی این طبقه به شمار آورد 

 .است که نقادی هگل را در پی دارد

ایمان و اعتماد »از نظرهگل تلقی فیشته از حق طبیعی مبتنی بر این فرض است که 

عی و در فیشته این عبارت را در کتاب مبانی حق طبی(. Ibid: 84)« راستین رخت بربسته

 ,Fichte) برد یمپاسخ به این پرسش که چرا باید اصل زور به قانون حق ضمیمه شود بکار 

به فرضیه او در خصوص  گردد یبرمنبود ایمان و اعتماد از نظر فیشته (. 127 :2000

اشخاص تنها از طریق »بر اساس این فرضیه . که بدان اشاره کردیم« اگوئیسم یا انائیت عام»

بنابراین نبود ایمان و اعتماد، نتیجه مستقیم . «شوند یمنه اخالقیات برانگیخته حبّ ذات و 

 :هگل معتقد است بر اساس این فرضیه. اگوئیسم یا انائیت عام است
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که به موجب آن هم مفهوم و هم موضوع زندگی اخالقی،  شود یمنظامی ساخته 

،  اما این وحدت شوند یمعلیرغم شکافی که میانشان هست، اموری واحد فرض 

-Hegel, 1975: 84)زور نام دارد  ها آنامری صوری و بیرونی است، و رابطه میان 

85 .) 

است  یا هیفرضکه فلسفه سیاسی فیشته مبتنی بر  دهد یمرا تشخیص  مسئلههگل این 

این عامالن تنها به دنبال منافع  دیگو یمکه  یا هیفرضدرباره ماهیت عامالن سیاسی؛ 

که این فرضیه مستلزم این ادعا است که افراد بایستی به  داند یماو . شخصی خود هستند

به عبارت دیگر، از نظر هگل، فرضیه اگوئیسم عام فیشته . از قانون حق تبعیت کنند« زور»

 .مستلزم مفهوم زور است

تیجه تلقی او از عامالن سیاسی است که بنابراین هگل معتقد است تلقی فیشته از زور ن

ولی از نظر هگل، آموزه زور، خشت کجی است که . تنها به دنبال منافع شخصی خود هستند

به همین دلیل تعجبی ندارد که نقادی . است بناشدهدیوار فلسفه سیاسی فیشته بر روی آن 

 . هگل متمرکز بر این آموزه است

در انتقاد نخست ارتباط . کند یم یبند صورتفیشته هگل دو انتقاد را علیه آموزه زور 

میان مردم و نیروی زور را بررسی کرده و در انتقاد دوم به تلقی فیشته از آزادی و رابطه 

 .ما در ادامه به بررسی این دو انتقاد خواهیم پرداخت. پردازد یمزور  مسئلهمیان این تلقی با 

که عامالن سیاسی که  سازد یما مطرح فیشته در کتاب مبانی حق طبیعی این ادعا ر

و با این کار آنچه را  اند میسهدر شکل دادن به دولت  کنند یممنافع شخصی خود را تعقیب 

-Fichte, 2000: 133)برمی سازند  شود یمنامیده  (common will)« اراده مشترک»که 

 :Ibid)دارد  مدنظرروسو را « اراده همگانی»واضح است که فیشته در این تلقی  کامالً(. 34

 mutual)« امنیت دوجانبه»غایت اساسی این اراده همگانی چیزی نیست جز (. 97-99

security )(Ibid: 130-31).  هر عاملی در جستجوی این غایت است زیرا فقدان امنیت

آزادی عامالن را به خطر  تواند یمو این امر  شود یممنجر به درگیری و تنش  دوجانبه

به همین دلیل هر عاملی خواستار این غایت مشترک است تا از طریق آن بتواند . ندازدیب

در حوزه آزادی دیگران  تواند یماما در برخی موارد فرد . منافع شخصی خود را دنبال کند

یا اراده « غایت مشترک»در این شرایط او . مداخله کرده و همچنان از امنیت برخوردار باشد

اینجاست که قانون زور . یا اراده شخصی خود کرده است« شخصی غایت»همگانی را تابع 
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و با این کار امنیت فرد را  سازد یمشخصی را تابع اراده همگانی  یها ارادهمداخله کرده و 

که حق  شود یمامنیت فرد زمانی تضمین (. Ibid: 133) کند یموابسته به امنیت دیگر افراد 

یا « نیرو»که  شود یمقانون زور زمانی تقویت . ودمداخله در آزادی دیگران از او سلب ش

هر عاملی خواهان  ازآنجاکه(. Ibid: 130) در کار آید( coercive power)« قوه زور»

اگر قانون زور تقویت نشود آنگاه امنیت . اولی خواهان چنین نیرویی است تبع بهامنیت است 

همه عامالن خواهان نیروی  آنجاکهاز. افتد یمبه خطر  ها آنمنافع شخصی  درواقععامالن و 

این نیرو به کار پیشبرد منافع . زور هستند بنابراین این نیرو تجلی اراده همگانی است

به همین دلیل . در برابر آن مقاومت نماید تواند ینمعالوه بر این فرد . دیآ ینمشخصی افراد 

روی افراد در برابر آن که نی گذارد یم( superior power)« نیرو -ابر»فیشته نام آن را 

( state authority)نیرو همان اقتدار دولت  -این ابر(. Ibid: 97)بسیار خرد و ناچیز است 

قوه (. Ibid: 135-36) شود یمظاهر ( executive power) قوه مجریه ئتیهاست که در 

 . کند یممجریه در معنای فیشته ای کلمه بر اساس منافع اراده همگانی عمل 

زور نیازمند ترتیباتی است که بر اساس  گفت یمهگل ابتدا این تلقی فیشته را که  

که  داند یمهگل (. Hegel, 1975: 85) گذارد یمبه بحث  کند یمضرورت مکانیکی عمل 

فیشته  اقتدار دولت را به عنوان تجلی اراده همگانی که با توسل به زور، مردم را وادار 

دولت مقتدر (. Ibid: 85-86) گرفته است فرض شیپتا از قانون حق تبعیت کنند،  کند یم

که افراد بتوانند در آن عالیق و منافع فردی خود را دنبال کنند و  سازد یمبستری را فراهم 

تبعیت از قانون حق . که همگان از قانون حق تبعیت کنند شود یماین امر زمانی محقق 

این است که فیشته  زدیانگ یبرمآنچه انتقاد هگل را . احیه دولت استنیازمند اعمال زور از ن

در این شرایط اگر دولت از مسیر اصلی خود منحرف شود . کند یمزور را منحصر در دولت 

از نظر . هیچ مرجع دیگری وجود ندارد که با اعمال زور، دولت را به مسیر اصلی بازگرداند

تبدیل  (transcendent)ت را به امری استعالیی فیشته، دول« اگوئیسم عام»هگل ایده 

تبدیل دولت استعالیی به (. Ibid: 85) دهد ینمنظارتی را  گونه چیهکه  امکان  کند یم

که زور میان مردم و دولت، یا  شود یمزمانی محقق ( immanent)دولتی درون ماندگار 

که  افتد یمنی اتفاق از نظر هگل این امر زما. حاکم و محکوم، به اشتراک گذاشته شود

نیرویِ کلْ میان هر دو جانب که در برابر هم قرار دارند توزیع شود و بدین ترتیب مردم از »

توزیع یکسان و برابر قدرت امری ضروری  (.Ibid: 86) «دولت تبعیت کنند و دولت از مردم
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و  داکردهیپاست زیرا اگر یکی از طرفین، قدرت بیشتری داشته باشد به زورگویی گرایش 

توزیع یکسان و برابر قدرت سدی است در برابر ارتجاع و . آن را مهار کرد توان ینمدیگر 

نظام به دست « مرگ»اما از نظر هگل این مهم به قیمت . بازگشت به وضعیت نامطلوب

بود،  کاربرده بههگل در اینجا از استعاره ضرورت مکانیکی، که فیشته بارها آن را . دیآ یم

 کارکرد -اگر بخواهیم دولت را ماشینی خوش. برد یمیح عملکرد دولت بهره برای توض

(well-functioning machine ) دولت و مردم به یکدیگر  دوجانبهدر نظر بگیریم، فشار

 :از منظر هگل. حرکت و پویایی را از این ماشین سلب خواهد کرد
سانی داشته باشند، ، کنش و واکنش نیروی یکالعمل عکساگر در این شرایط عمل و 

سکون و ایستایی است، و در این  اش جهینتکه  رسد یمقدرت هر دو جانب به تعادلی 

 (.Ibid)شرایط هرگونه فعالیت، کنش و بیان اراده از بین خواهد رفت 

قلمداد  وار رهیدا یا رابطهشاید برای حل این معضل بخواهیم رابطه میان دولت و ملت را 

 :کنیم، زیرا
در ) دهند ینممستقیم واکنشی نسبت به محرک خود نشان  طور بهاز اعضا  کی چیه

اما نسبت به سایر اعضا چرا؛ زیرا عضو ابتدایی، ( شود یمشرایطی که به ایجاد تعادل منجر 

 (.Ibid)و عضو نهایی عضو ابتدایی را  آورد یدرمعضو نهایی را به حرکت 

چون اعمال نیروی عضو ابتدایی بر عضو نهایی مساوی . فریبی بیش نیست حل راهاما این 

در این شرایط ماشین دوباره دچار وقفه . است با اعمال نیروی عضو نهایی بر عضو ابتدایی

 :دهد یمشرح  گونه نیاهگل این مطلب را . خواهد شد
 جملگی گرد یک دایره شیها بخشکه ( perpetuum mobile)این حرکت دائمی 

به جای حرکت، در سکونی کامل گرفتار خواهد آمد و به یک آرامش ابدی  چرخند یم

(perpetuum quietum ) خواهد رسید(Ibid: 86-87 .) 

تعادل . دیگری هم هست حل راهاما . سیستم است« مرگ»، شود یمکه حاصل  یا جهینت

و سکون ناشی از این حقیقت است که هر دو بخش، یعنی دولت و ملت، بهره یکسانی از 

تعادل و سکون زمانی از بین خواهد رفت که یکی از . قدرت و اعمال آن بر یکدیگر دارند

 را حل راههگل این . از قدرت بالقوه و طرف دیگر واجد قدرت بالفعل باشد مند بهرهطرفین 

 :دهد یمتوضیح  گونه نیا
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در اختیار یکی از طرفین است، یعنی دولت؛ اما همین قدرت بالفعل در ... قدرت بالفعل

زور خود را بر قدرت  تواند یمبالقوه است و این قدرت بالقوه، بنا بر ادعا،  باقدرتتقابل 

 . (Ibid: 87)بالفعل اعمال کند 

یا نهاد ( Ephorat) 5را در نظریه افورات حل راههگل بر این باور است که فیشته این 

وظیفه اصلی این نهاد نظارت بر قوه مجریه و صدور حکم . تعبیه کرده است دانیسف شیر

 ,Fichte)عدم صالحیت برای آن در صورت سرپیچی از قانون حق و اراده همگانی  است 

ل تعلیق قوه مجریه را به حا یها تیفعالصدور حکم عدم صالحیت همه  (.151 :2000

صدور حکم عدم (. Ibid: 151-52) سازد یم اعتبار یبو همه مصوبات دولت را  آورد یدرم

و اراده  ندیآ همصالحیت فراخوانی است برای شهروندان که در یک اجتماع واحد گرد 

بدین ترتیب  قضاوت در خصوص اینکه آیا (. Ibid: 152)همگانی را به نمایش بگذارند 

اگر مردم به این نتیجه برسند که . شود یما نه به عهده مردم گذاشته است ی کار گناهدولت 

را روی کار  یا تازهکه آن را ملغی کرده و دولت  رادارندمقصر است قدرت این  واقع بهدولت 

 . آورند

است زیرا قدرت بالقوه مردم  نانهیب خوشاز نظر هگل نظریه افورات فیشته بیش از حد 

نهاد افورات ناتوان و ضعیف باقی خواهد ماند  جهیدرنتچنین زوری داشته باشد و  تواند ینم

(Hegel, 1975: 87-88 .) دهد یمهگل معتقد است قدرت بالفعل دولت به آن این حق را 

زیرا اعضای . که نهاد افورات را سرکوب کرده و جلوی صدور حکم عدم صالحیت را بگیرد

 یها ارادهدر خصوص اینکه آیا  تواند یمشخصی است و دولت  یها ارادهاز  یا مجموعهافورات 

 توانند یم ها آنکه  طور همانشخصی این اعضا تابع اراده همگانی است قضاوت کند درست 

موضع خودش را استحکام  تواند یمعالوه بر این دولت . قضاوت نمایند گونه نیادرباره دولت 

که در  زند یمرا مثال  5344اتفاق هجده برومر  مسئلههگل برای روشن شدن این . ببخشد

 ;Ibid: 35)آن ناپلئون دست به کودتا زد و دیرکتوار فرانسه را مجبور به استعفا کرد 

Lukács, 1975: 291-92) . به راحتی از  تواند یمبه همین دلیل هگل معتقد است افورات

                                                 
این نام ماخوذ از یک نهاد سیاسی در اسپارت . نهاد افورات یکی از ویژگی های غریب نظریه حق طبیعی فیشته است .   

باستان است و فیشته از این اصطالح برای اشاره به هیات ریش سفیدانی استفاده می کند که کار اصلی آنها نظارت بر 

اگر دولت دچار تخلف شد این هیات از مردم می خواهد تا . دعملکرد دولت است تا مبادا از اراده همگانی تخلف نمای

 .   برای تشکیل یک دولت جدید ائتالف کنند
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ات بدهد که مردم را بسیج حتی اگر دولت این اجازه را به افور. ناحیه دولت سرکوب شود

نخواهد  ومرج هرجکرده و درباره عملکرد آن به قضاوت بنشینند حاصل چیزی جز آشوب و 

 .      (Ibid: 88)بود 

. و بیهوده است یرعملیغکه نشان دهد آموزه زور فیشته  داند یمهگل وظیفه خود 

همین دلیل دولت به قدرت بالقوه افورات در برابر قدرت بالفعل دولت ناتوان است و به 

از سوی دیگر اگر افورات به فکر بسیج . در قانونِ حقْ دخل و تصرف نماید تواند یمراحتی 

در هر دو مورد امنیت طرفین از میان خواهد . نخواهد بود ومرج هرجمردم برآید، نتیجه جز 

 تواند یمالبته فیشته . فیشته کارکرد راستین خود را از دست خواهد داد مدنظررفت و دولت 

هر  ستیبا یماز نظریه  افورات خود دست بکشد و به این دیدگاه بازگردد که دولت و ملت 

اما این موضع از نظر هگل تحرک را از سیستم سلب . دو واجد قدرت بالفعل و برابر باشند

فیشته قادر نیست جلوی  رسد یمبه نظر . سازد یمکرده و کارکرد آن را با وقفه مواجه 

ارتجاعی شدن نیروهای درگیر در سیستم را بگیرد و به همین دلیل نظام حق طبیعی 

این است که زور  ماند یمتنها راهی که برای فیشته باقی . او هرگز محقق نخواهد شد مدنظر

بلکه  کنند ینمرا به دست کسانی بسپرد که بر اساس عالیق و منافع شخصی خود عمل 

تناقض  تواند یماین رویکرد . د به خاطر دولت از عالیق و منافع شخصی خود بگذرندحاضرن

را که قوام این نظریه بر  یا هیفرض حال نیدرعنهفته در نظریه دولت فیشته را رفع کند اما 

افراد در وهله نخست بر اساس عالیق   دیگو یمکه  یا هیفرضیعنی  کند یمآن است نیز انکار 

 . و نه اخالقیات کنند یمفردی خود عمل 

 تواند ینمقدرتی بالقوه است و نه بالفعل و به همین دلیل  صرفاًافورات  دارد یمهگل بیان 

بر روی دولت اعمال زور نماید زیرا قدرت بالفعل در اختیار دولت است و دولت از طریق این 

را با مثالی از  مسئلهکه دیدیم هگل این  طور همان. افورات را سرکوب کند تواند یمقدرت 

که دولت قادر به سرکوب  داند یمفیشته . کودتای هجدهم برومر ناپلئون روشن ساخت

اما او بیان . جواز عدم صالحیت آن را صادر کند ردیگ یماست که تصمیم  یدرزمانافورات 

اگر افورات تصمیم به صدور این جواز . صدور این جواز با بسیج مردم همراه است دارد یم

دولت در این وضعیت جواز عدم صالحیت خود را . کنند یممردم هم از آن پشتیبانی نماید 

 قطعاًهگل . خواهد پذیرفت زیرا در غیر این صورت توده مردم دست به شورش خواهند زد

که دولت و مردم بهره یکسانی از  شود یمدر پاسخ خواهد گفت که این امر زمانی محقق 



521 

 5314بهار و تابستان 5ماره ش  43ال سنشريه فلسفه 
 

 تواند یمین صورت طرفی که قدرت بیشتری در اختیار دارد قدرت برده باشند زیرا در غیر ا

را که دولت فیشته ای وظیفه برقراری  یا دوجانبهبه حقوق طرف دیگر تجاوز کرده و امنیت 

باشد  شده عیتوزیکسان میان مردم و دولت  طور بهولی اگر قدرت . آن را دارد از میان بردارد

در این شرایط . اشین دولت سلب خواهد کردحاصل تعادل و سکونی است که تحرک را از م

و دولت از انجام وظیفه  افتد یماجرای عدالت به حال تعلیق درآمده و امنیت مردم به خطر 

این سم مهلکی است که نظریه حق طبیعی فیشته را تهدید . شود یماصلی خود ناتوان 

باشد اما فیشته که قدرت مردم و دولت برابر  کند یماین وضعیت زمانی ظهور . کند یم

که توده مردم باید بهره بیشتری از قدرت ببرند تا از این طریق بتوانند  دارد یمبیان  وضوح به

این ادعای فیشته قدری عجیب (. Fichte, 2000: 156) دولت را وادار به تسلیم نمایند

 که یدرحالقدرت بیشتری نسبت به دولت داشته باشند  توانند یمتوده مردم چطور . دینما یم

به عبارت دیگر توده مردم را چطور . وظیفه دولت استفاده از زور برای اجرای قانون حق است

بیشتر از دولت است؟  ها آنوادار کرد که از قانون حق تبعیت کنند وقتی قدرت  توان یم

ل اعما تک تکمجزا و  طور بهتنها بر روی افراد  تواند یمدولت : پاسخ فیشته از این قرار است

به عبارت دیگر، دولت مجاز است از زور خود . زور کند و باید قدرت این کار را داشته باشد

کوچکی را تشکیل  یها گروهبر روی عامالنی که به دنبال منافع شخصی خود هستند و 

این بدان معناست که دولت حق استفاده از زور علیه توده مردم را که . استفاده کند دهند یم

که مثال هگل از  دهد یماین نشان (. Ibid: 146)ت اجتماعی هستند ندارد کلی بر سازنده

کودتای ناپلئون که از حمایت ارتش برخوردار بود این . کودتای ناپلئون مثال بجایی نیست

دولت فیشته آشکارا جهت پیشگیری از . توان را داشت که هرگونه مقاومتی را در هم بشکند

 .ستا شده یطراحکاربرد چنین قدرتی 

که توده مردم باید قدرت بیشتری نسبت به دولت در اختیار  کند یمبنابراین فیشته ادعا 

را  تشیکفا عدمداشته باشند و این از آن جهت است که بتوانند دولت را وادار کنند حکم 

در خصوص اتهامی که  توانند یمدر صورتی که دولت این حکم را پذیرفت، مردم . بپذیرد

 ومرج هرجکه دیدیم از نظر هگل این کار به  طور همان. افورات وارد کرده به داوری بنشینند

 حال نیدرع کنند یمزیرا توده مردم که منافع شخصی خود را دنبال  شود یمو آشوب منتهی 

از . نیستای در کار  چنین نتیجه کند یمفیشته تصور . قابلیت طغیان و شورش را نیز دارند

های فردی خود را تابع  نظر او توده مردم نماینده اراده همگانی هستند و به همین دلیل اراده
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به این کار مبادرت خواهند ورزید زیرا به دنبال منافع  قطعاًافراد . کنند اراده همگانی می

کند و به همین دلیل  هر فردی بر اساس یک غایت مشترک عمل می. شخصی خود هستند

داند که در غیر این صورت نخواهد  سازد زیرا می ه فردیِ خود را تابع اراده جمع میاراد

 . (Ibid: 160)توانست منافع شخصی خود را محقق سازد 

افورات . کند رسد فیشته در برابر انتقاد هگل ارائه می این پاسخی است که به نظر می

توان وادار کرد به حکم این  میثمر نیست و دولت را  نظر هگل نهادی بیهوده و بی برخالف

تواند برای نظریه فیشته دردسرساز  با این حال بخشی از انتقاد هگل می. نهاد گردن بگذارد

هگل در بحث خود راجع به رابطه میان دولت و افورات نشان داد که افورات متشکل از . شود

اراده  توانند یمکنند و از این طریق  عامالنی است که منافع شخصی خود را دنبال می

ممکن است که نمایندگان افورات در  کامالًاین . همگانی را تابع اراده فردی خود سازند

پذیرد  را می مسئلهفیشته هم این . دولت را صادر کنند تیکفا عدمجهت منافع خود حکم 

با . از این امر پیشگیری کند تواند یماما معتقد است که ترس از مجازات به دست توده مردم 

سازوکار نظارتی مبتنی  مثابه بهاین حال، ممکن است گفته شود که اعتماد فیشته به افورات 

از آنکه از روی منافع و عالیق شخصی دست به کاری  تر شیببر این فرضیه است که مردم 

توانند منافع شخصی را تحت الشعاع  ها می کنند و این انگیزه ها عمل می بزنند از روی انگیزه

دهد که مردم بایستی در انتخاب اعضای  فیشته تذکر می. غلبه کنند ها بر آنقرار داده و 

تلقی فیشته از افورات (. Ibid: 159) ه کنندتوج« صداقت و شان واالی آن افراد»افورات به 

 رو نیازا. کند اش که عبارت بود از اگوئیسم عام، دور می او را از اصل اساسی فلسفه سیاسی

موضع اصلی خود در کتاب مبانی حق طبیعی، جایگاه  برخالفرسد فیشته  به نظر می

ست یعنی طبقه اراده نیک از نظر هگل به طبقه نخ. دهد یم« اراده نیک»خاصی به 

اعضای طبقه نخست بهروزی اجتماع سیاسی را . نظامیان، اختصاص دارد و نه نهاد افورات

. بر اعضای طبقه دوم یعنی شهروندان حکومت کنند توانند یمدارند و به همین علت  مدنظر

کرده و نظریه زندگی اخالقی ( aufgehoben)بدین ترتیب هگل آموزه زور فیشته را رفع 

(Sittlichkeit ) کند یمخود را ارائه . 

 in)نفسه  از نظر هگل زور چیزی واقعی و فی. میپرداز یمحال به بررسی انتقاد دوم هگل 

itself ) نیست(Hegel, 1975: 88 .) هگل با این تلقی دیدگاه فیشته درباره زور را که

 توان یمکند زمانی  هگل استدالل می. کشد مبتنی بر نوع خاصی از آزادی است به نقد می
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وی . این تلقی خاص از آزادی را پذیرفته باشند ها آنزور را بر عامالن سیاسی اعمال کرد که 

(. Ibid: 90) نامد یم(  empirical freedom)« آزادی تجربی»این نوع خاص آزادی را 

 opposed)« متضاد یها نیتع»که آزادی تجربی عبارت از انتخاب میان  دارد یمهگل بیان 

determinacies)  است(Ibid: 89 .) است زیرا عامل از  فرد منحصربهاین انتخاب انتخابی

به همین دلیل آزادی . رایکی را برگزیند و نه هر دو  تواند یممتضاد تنها  کامالًمیان دو امر 

این بدان معناست که آزادی تجربی (. Ibid)است « یا آن -یا این»تجربی منحصر در منطق 

بنا بر نظر (. Ibid)وابسته به ضرورت تجربی است و از سوی دیگر مستقل از آن  سو کیاز 

ارتباطی نیز هگل هر تعینی از واقعیتْ قطب مخالفی دارد و میان آن تعین و قطب مخالفش 

آزادی تجربی تعینی از واقعیت را انتخاب و تعین متضاد آن  به واسطهعامل (. Ibid)هست 

اما اگر ایده ارتباط میان دو قطب متضاد درست باشد، تعینی که انتخاب . کند یمرا نفی 

را « الف»بنابراین اگرچه که عاملْ . ضرورتاً در ارتباط با تعین متضاد خود خواهد بود شود یم

و « الف» ازآنجاکهرا نفی می کند اما « ب»یعنی « الف»و با این کار مضاد  کند یمانتخاب 

از نظر هگل . ارتباط برقرار خواهد کرد« ب»با یکدیگر ارتباط درونی دارند او نیز با « ب»

با این حال چون . تعین متضاد در نسبت با عاملْ امری بیرونی است و در ید قدرت او نیست

آن ( alien power)« نیروی غریب» ریتأثتاً با تعین متضاد در ارتباط است، تحت او ضرور

این نیرو قدرت آن را دارد که ضرورت را بر عامل تحمیل کند و (. Ibid) ردیگ یمقرار 

هگل معتقد (. Ibid: 90)از چنگ ضرورت بگریزد  تواند ینمباید گفت این آزادی  جهیدرنت

. کنند تحمیل کرد که آزادی را آزادی تجربی قلمداد می توان یم است زور را تنها بر عامالنی

. کند برداری می این از آن جهت است که زور تا حدی از ضرورتِ نهفته در آزادیِ تجربی بهره

برداری  بهره« ب»تواند از نیروی غریب  را برگزیند، زور می« الف»به عبارت دیگر اگر عاملْ 

 . مایدکرده و آن را بر عامل تحمیل ن

با این حال او قسمی از . از نظر هگل آزادی تجربی و زور پیوندی وثیق با یکدیگر دارند

هگل این قسم آزادی را آزادی ناب . دهد که با زور هیچ نسبتی ندارد آزادی را تشخیص می

(pure freedom )نامد  می(Ibid: 91 .)ای عامل از  آزادی ناب عبارت از استقالل ریشه

به عبارت دیگر، آزادی ناب، قابلیت . کند هرگونه تعینی است که طبیعت او را محدود می

هگل مدعی است که این سنخ از آزادی در . است برای انتزاع از هرگونه تعینی یحدومرز یب

این نکته توجه داشت که تعقیب برای فهم این مطلب باید به . کند یممقابل زور مقاومت 
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عامل . هستی فیزیکی و مادی فرد قرار دارد ریتأثعالیق، منافع فردی و نیازها، عمیقاً تحت 

خود را  یوزندگاز آزادی تجربی، هستی مادی خود را امری جوهری لحاظ کرده  مند بهره

را به  اش یهست که برد یماو در هراس از هر چیزی به سر . کند یموقف بهبود و ارتقاء آن 

از  مند بهرهاما عامل . این همان چیزی است که قانون زور بر آن مبتنی است. افکند یمخطر 

او . کند ینمآزادی ناب، هستی مادی خود و نیازهای وابسته به آن را اموری جوهری قلمداد 

بدان این . توان این را دارد که از هستی مادی خود و نیازهای مرتبط با آن فاصله بگیرد

در چنین وضعیتی، . معناست که او قادر است بر میل خود فائق آمده و آن را سرکوب کند

 توان یماز آزادی ناب را  مند بهرهاز نظر هگل عامل . قانون زور، کاری از پیش نخواهد برد

 که نیادر این شرایط با (. Ibid)او را به زور وادار به کاری کرد  توان ینممطیع ساخت اما 

ن مجازات همچنان باقی است، اما این ترس از مجازات نیست که عامل را به تبعیت از امکا

حتی در صورت ارتکاب جرم  توان یمالبته باید توجه داشت که عامل را . کند یمقانون وادار 

 the absolute)« تقیید مطلق»مرگ را  گونه نیاهگل . سنگین به مرگ محکوم کرد

subjugation  )نامد یم (Ibid .) 

عامل . بدین ترتیب به باور هگل ارتباطی درونی میان مرگ و آزادی ناب وجود دارد

مرگ به عنوان امر سلبی، . از آزادی ناب در اساس از هرگونه تعینی آزاد است مند بهره

، نفیِ خودِ عاملْ به عنوان موجودیتی است که مالک تعینات خاص خود است و نه درواقع

مرگ، با اینکه عامل را از قید هستی متناهی و . اند عاملتی که از آنِ نفی تعین یا تعینا

تقیید مطلق، یا همان . دهد کند اما این کار را با توسل به زور انجام می اش رها می متعین

 absolute)مرگ، دچار بازگشتی دیالکتیکی شده و به ضد خود یعنی آزادی مطلق 

liberation  )شود  تبدیل می(Ibid .)سازد که  می خاطرنشانگ این مطلب را به فرد مر

 . موجودی است فراتر از هستی متعین و محدود خود

مقوله مرگ برای هگل از اهمیت باالیی برخوردار است، زیرا به اعتقاد او مرگ به ما نشان 

 :دهد که صاحب و مالک حقیقی آزادی ناب هستیم می
شود همان مرگ است، و سوژه از  می این آزادی سلبی، مطلق و ناب، زمانی که پدیدار

کند که آزاد است و نسبت به زور دست  اش برای مردن به خود ثابت می طریق توانایی

 (.          Ibid)باال را دارد 
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باید توجه داشت که مقصود هگل از توانایی سوژه برای مردن، توانایی یا قابلیت فیزیکی او 

از آزادی ناب تصور  مند بهرهخود را  توانستند یمبود آنگاه همه افراد  می گونه نیااگر . نیست

توانایی سوژه برای مردن یعنی توانایی او برای رویارویی . نیست طور نیاکنند اما از نظر هگل 

تنها تحت این شرایط . گردد یممشخص  یها ارزشبه دنبال غایات یا  که یهنگامبا مرگ 

حال اگر سوژه به خود ثابت کند از طریق . شود یماقعی تبدیل است که مرگ به امکانی و

به آزادی برسد او از پیش به خود ثابت کرده که مالک و  تواند یماین توانایی و قابلیت 

از آزادی  مند بهرهبه خود ثابت کند که  تواند یمسوژه تنها زمانی . صاحب آزادی ناب است

 درخواهدقتی سوژه در عمل با مرگ مواجه شد و. ناب است که در عمل با مرگ مواجه شود

او نسبت  که نیایافت که توانایی رها کردن هستی محدود و متعین خود را دارد و این یعنی 

عالوه بر این، سوژه در مواجهه با مرگ، استقالل خود را نسبت به . به زور، دست باال را دارد

که مالک حقیقی آزادی  شود یموجه سوژه در این مواجهه مت. کند یماثبات  ها سوژهسایر 

بنابراین . گردد یمناب است و به همین دلیل در باب ماهیت این آزادی واجد بینشی خاص 

 . گفت از نظر هگل، مرگ، شرط ضروری شناخت آزادی ناب است توان یم

خطر »با  شان یزندگبنا بر نظر هگل، اعضای طبقه نخست اجتماع، یعنی نظامیان، که 

که به خود ثابت کنند آزادند و نسبت به زور دست  رادارندعجین گشته، توان این « مرگ

که او در تعقیب  دهد یممواجهه یک سرباز با مرگْ زمانی رخ (. Ibid: 93) رادارندباال 

سرباز در مواجهه با مرگ هم . اند خوردهو غایاتی است که با منافع ملت خویش گره  ها ارزش

در راه منافع ملتِ خویش از هستی مادی  تواند یمکه  کند یمو هم به دیگران ثابت  به خود

که منافع ملت نسبت به منافع  دهد یماو با این کار نشان . و متعین خود دست بشوید

منافع  نیتأمتصمیم سرباز به رویارویی با مرگ در جهت . شخصی او از اولویت برخوردارند

توان قربانی کردن . اجتماع سیاسی فراتر از منافع شخصی است که منافع دهد یمملت نشان 

خواهان آن است، ( statesman)منافع فردی به پای منافع جمع، چیزی است که دولتمرد 

و به همین دلیل هگل معتقد است که سیاستمدار بایستی به فرماندهان نظامی اعتماد کامل 

هستند که توانایی مواجهه با مرگ را  کسانی شایسته حکومت کردن رو نیازا. داشته باشد

 . داشته باشند

که آزادند و نسبت به  اند کردهنظامیان که از طریق مواجهه با مرگ به خود ثابت  برخالف

بورژوا وابسته . قادر به انجام این کار نیست( بورژوا)، طبقه شهرنشین رادارندزور دست باال 
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بورژوا پذیرای زور است . از آزادی تجربی است مند بهره جهیدرنتبه هستی مادی خود و 

از آن دست بشوید؛  تواند ینمکه بورژوا پروای آن را دارد و  کند یمچون زور چیزی را تهدید 

گفت که بورژوا موضوع اصلی فلسفه  توان یمبا این اوصاف . یعنی همان هستی مادی

 . سیاسی فیشته است

کنیم باید بگوییم که  یبند صورتخالصه  طور هباگر بخواهیم نقد دوم هگل به فیشته را 

 فرض شیپهگل معتقد است قانون زور تلقی خاصی از آزادی، یعنی آزادی تجربی، را 

و در آن هستی مادی و  شود یماین آزادی در تعقیب منافع شخصی خالصه . ردیگ یم

را در تقابل با  هگل آزادی تجربی. متعین فرد و نیازهای مرتبط با آن از اولویت برخوردارند

آزادی ناب که عبارت است از استقالل کامل از هرگونه هستی متعین و محدود، مطرح 

که در راه  رادارندقدرت این  مندند بهرهیا عامالنی که از آزادی ناب  ها سوژه. سازد یم

سایه زور تنها بر سر کسانی . مشخص با مرگ رویارو شوند یها ارزشاز غایات و  یا مجموعه

شرح فیشته از . ؛ یعنی اعضای طبقه دوممندند بهرهکه از آزادی تجربی  کند یمینی سنگ

حق طبیعی تنها برای این طبقه کاربرد دارد و این  مسئلهآن، تلقی او از  تبع بهقانون زور و 

با توسل به  توان ینم مندند بهرهعامالنی را که از آزادی ناب . خود نشان محدودیت آن است

این عامالن اعضای طبقه نخست . را مطیع ساخت ها آن توان یمزور وادار به کاری کرد اما 

حکومت . شود یمدر خدمت به مردم خالصه  ها آنهستند، یعنی طبقه نظامیان، و آزادی 

کردن وظیفه این افراد است زیرا تنها آنان هستند که حاضرند منافع فردی خود را فدای 

است که  یا هینظرنظریه حق طبیعی جامع،  دارد یمهگل بیان  رو نیازا. ت نمایندمنافع مل

. ویژه آن را توضیح دهد یها ارزشجایگاهی برای این طبقه در نظر بگیرد و ماهیت متمایز و 

این در حالی است که، به اعتقاد هگل، نظریه حق طبیعی فیشته از عهده این کار برنیامده 

 .است

به جز  ییها زهیانگممکن است فیشته در پاسخ بگوید حتی اگر عامالن بتوانند بر پایه 

اما . به بررسی و ارزیابی این مسائل بپردازد تواند ینمعالیق فردی عمل کنند، فلسفه سیاسی 

که در انتقاد نخست هگل دیدیم فیشته با به میان کشیدن ایده افورات، یعنی نهاد  طور همان

، آشکارا به دنبال اند کردهفرادی که عالیق فردی خود را فدای منافع مردم متشکل از ا

پس اگر عالیقی غیر از عالیق فردی در کار باشد آنگاه . ارزیابی مسائلی از این دست است

فیشته باید در اینجا دیدگاه هگل  رسد یملذا به نظر . در برابر زور هم مقاومت کرد توان یم
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آن باید بپذیرد که حکومت  تبع بهرا تصدیق نماید  مسئلهفیشته این  اما اگر. را تصدیق کند

کردن شایسته کسانی است که قادرند منافع فردی خود را به پای منافع ملت قربانی کنند و 

هگل ، با بحث در خصوص خطراتی که اجتماع . که این افراد همان نظامیان هستند میدان یم

تنها کسانی هستند  ها آن، زیرا سازد یمنقش نظامیان را برجسته  کنند یمسیاسی را تهدید 

را « صداقت و شرافت»با اینکه در ظاهر فیشته . کنند یم یفشان جانکه در راه کشور و مردم 

امنیت و تضمین آن  مسئلهکه  دهد یماما هگل نشان  داند یمکافی  یدار حکومتدر امر 

 ,Fichte, 2000: 16,96-97,99-100)است اصلی فلسفه سیاسی فیشته  مسائلیکی از 

ندارد جز اینکه در فلسفه سیاسی خود جایی برای  یا چارهبه همین دلیل فیشته . (162

امنیت کشور و شهروندان  تواند یمطبقه نظامیان در نظر بگیرد، زیرا تنها این طبقه است که 

که حکومت به  پوشد یماین مهم از نظر هگل زمانی جامه عمل به خود . را تضمین نماید

 . دست نظامیان سپرده شود

 

 جهینت

این انتقادات . سازد یمروبرو  یا دهیعدانتقادات هگل، فلسفه سیاسی فیشته را با مشکالت 

، که سنگ بنای «اگوئیسم یا انائیت عام»ناظر بر این امر هستند که فیشته بایستی از نظریه 

انتقادات هگل بر فیشته در حکم طرح اولیه فلسفه . فلسفه سیاسی اوست، دست بردارد

او بر وجود رابطه میان مرگ و آزادی بعدها در کتاب  دیتأک. او هستند متأخرسیاسی 

: 5348هگل،) کند یمپیدا  یا ژهیوشناسی روح ذیل بحث از مفهوم بازشناسی، اهمیت پدیدار

عالوه بر این، تلقی او از طبقه دوم یعنی طبقه شهرنشین یا بورژوا بعدها در کتاب . (193

جامعه : فصل دوم: 5330هگل، ) دهد یماصول فلسفه حق جایگاه خاصی را به خود اختصاص 

هگل در  یها ینوآوراذعان داشت که بخش اعظمی از دستاوردها و  توان یمبنابراین . (مدنی

 . نظری او با فلسفه سیاسی فیشته است یها کشمکشو  ها یریدرگفلسفه سیاسی، مدیون 
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Abstract 

 

The development of Hegel’s political philosophy is a direct consequence 

of his struggle with the previous philosophers. Among them, Fichte’s 

political philosophy, especially his conception of the ‘natural right’, is an 

important issue for Hegel. Hegel’s critique of Fichte’s political 

philosophy has been formulated in his 1802 essay ‘On the Scientific 

Ways of Treating Natural Right’. While Hegel’s critique not entirely 

successful to unreliable Fichte’s political philosophy, it raises some 

problems for Fichte’s conception of the natural right. This paper has 

concentrated on Hegel’s 1802 essay in order to assessment of his critique 

of Fichte.   

 

Keywords: Hegel, Fichte, Natural Right, Freedom, Political Philosophy. 
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Abstract 

 

The western philosophical thoughts in modern age underwent basic 

changes. Because of the priority of thought over being and conversion of 

human, God and world into idea in Descartes, the question arises that 

how the knowledge is possible, or in other words, how can we know 

ourselves, God and the world. As the ideas are not in the same and 

common existential context, the only way to acquire knowledge, 

Descartes believes, is reflecting on the ideas namely thought, perfection 

and extension by intellectual intuition. Reflection as Descartes' heritage, 

has a prominent position in western thoughts. The role of perfection in 

the thoughts of Locke, Berkeley, Leibniz and Kant is evident but in 

Fichte's philosophical system it is so crucial. Knowledge in Fichte's 

philosophical system is based on intellectual intuition while intellectual 

intuition is itself based on reflection. Fichte affirms that "Intuition is now 

determined, though only as such for philosophic reflection ", so he turned 

the reflection into method. This article investigates the relation between 

the reflective method of Fichte and Kant's System of thought and shows 

that the Fichte's philosophical system is nothing but a development and 

realization of Kant's Critique of pure reason.  

 

Keywords: Reflection, Cognition, Kant, Reflective method, Fichte. 
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Abstract 

 

Divine Essence and explanation of his ontological place is an important 

problem for religious schools in conceptual and direct knowledge and 

both the philosophers and mystics concerns about it. Mystics believed the 

method of intuition, but afterwards the emergence of speculative 

mysticism, they try to translate the intellectual intuition to conceptual 

knowledge, attaining this purpose, they use conceptual issues and 

consideration of Being.In their opinion, Divine Essence is the divisible 

un-conditioned manner whereas the Islamic philosophers believe that 

God exist as negatively conditioned manner, hence this is one of the 

points of difference between mystics and philosophers. Mulla Sadra and 

others have followed him, by interpretation and coincidence between un-

conditioned manner and reality of being, try to solve the apparent 

conflict between mystics and philosophers.In this paper, in a 

comparative-analysis method we have shown that, first: philosophers 

never agree whit mystics and basically, the divisible un-conditioned 

manner that mystics adopt, in philosophers view is a conceptual respect 

and According to their principles, cannot exist as an independent, real 

Being.Second: by a critical perspective view, we have shown that the 

mystics view derived from a mistake between epistemology and ontology. 

 

Keywords: Divine Essence, negatively conditioned manner, un-

conditioned manner, absolute Being. 
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Abstract 
  So far, moral features have been divided into absolute and relative, 

individual and social, temporary and permanent and so on. The least 

advantage of these divisions and separations is a help to moral studies 

and a better and systematic understanding of moral values and anti-

values for moral doers. In this essay according to a cause and effect, and 

necessary relationship which might be among some virtues and vices, we 

try to divide moral features into two general categories of Dependent and 

Independent and relatively another category under the name of 

Dependent-Independent or Double-sided and consequently we will 

represent and explain a new category in ethics (and specifically meta-

ethics) . Moreover, for explanation and judging this division, hope and 

jealousy as two Independent moral features, and patience and self-

righteousness as two Dependent moral features will be examined in 

order to represent the efficiency and righteousness of this division with 

more accuracy. 

Keywords: Moral features division, independent virtues, dependent 

virtues, independent vices, dependent vices. 

 

 

* Email: sadeghi184@gmail.com 

mailto:sadeghi184@gmail.com


FALSAFEH            7     

 

 

 

 Zagzebski's Moral Theory: Exemplarist Virtue Theory 

 
Shima Shahriyari* -  Mohammad Hossein Navvab  

Ph.d. Student in Philosophy of Religion, University of Tehran - Assistant Professor in University of 

religions 
 

(Received 2015/February /22; Accepted 2015/September/6) 

 
 

 

Abstract 

 

Linda Zagzebski presents a new kind of foundational moral theory in her 

exemplarist virtue theory which exemplary persons have considered as 

the foundation. In this theory all of the basic moral concepts such as 

good ends and right acts are defined by direct reference to 

paradigmatically good person. One of the most important consequences 

of this theory is that moral propositions are a posteriori and because of 

that the theory gives special attention to narrative ethics. By emphasizing 

the significant functions of emotions in morality, Zagzebski tries to show 

that paradigmatically good persons are identified by the emotion of 

admiration. She believes that the emotion is a kind of perception that has 

both cognitive and affective aspects. Since this theory is based on the 

attractiveness of the good, it can provide an attractive foundation for 

ethics. Because of this matter, Zagzebski considers this theory better and 

more justifiable than other moral theories. This article seeks to give a 

brief review of Zagzebski's moral theory, express the considerations of 

other philosophers about her theory and in the end show the important 

problems that undermine the justifiability and acceptability of it. 

 

Keywords: exemplarist virtue theory, virtue, exemplary good person, 

emotions, Zagzebski.  
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Abstract 

 

This article is an attempt to show that how the meanings of the words 

“philosophy” and “philosopher” change in Plato’s Phaedo in comparison 

with his early Socratic dialogues. The Phaedo is Plato’s interpretation of 

Socrates’ life, philosophy and death, in light of Orphic and Pythagorean 

eschatological doctrines. In this interpretation, Plato reveals his problem 

of epistemological pessimism and proposes its solution. He regards 

Socrates as the ideal philosopher, being aware of his own ignorance and 

the epistemic obstacles of this world, becomes capable to purify his soul 

from the human and corporeal concerns and make the soul ready for flying 

out of its bodily prison, so that the soul could gain pure knowledge in the 

supreme and divine realm of immateriality. Thus, Plato provides his own 

definitions of the words “philosophy” and “philosopher” in the Phaedo, 

according to which “philosophy” is the way of purification and salvation 

of the soul, and the “philosopher” is the one who is willingly training for 

dying in order to release his soul from confines of the mundane world in 

search of pure knowledge.      
Keywords: Plato, Socrates, Phaedo, philosophy, philosopher, knowledge. 
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Abstract 

 

The concept of subject is one of the most crucial concepts in Alain 

Badiou's philosophical thought. He uses this concept in connection with 

concepts such as event, truth and fidelity. in this paper we try to show 

that there is an obscurity or complication in badiou's use of this concept. 

There seems to be an inconsistency in his assertions about the nature of 

subject. Some phrases ascribe a human nature to it and some of them, 

conversely, have nonhuman implications. This inconsistency is caused 

various interpretations. We have recommended that it should be accepted 

that the concept of subject has two distinct meanings in Badiou's works. 

Otherwise, if we want to maintain a single meaning, some of his remarks 

about that concept will be ignored. 
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*  Email: Alirezamarch65@yahoo.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstracts 
 

 

 

 
 



 

 

ABSTRACTS 

 

 

 Different Meanings of Subject in Alain Badiou's 

Philosophy 

Alireza Esmaeilzadeh Barzi  - Ahmad Ali Heydari 

5 

 The Definitions of “Philosophy” and “Philosopher” in 

Plato’s Phaedo 
Iman Shafibeik 

 

6 

 Zagzebski's Moral Theory: Exemplarist Virtue Theory 

Shima Shahriyari - Mohammad Hossein Navvab 

 

7 

 Dependent and Independent Virtues and Vices; A 

New Division and Definition in Ethics 

Masoud Sadeghi- Askar Dirbaz 

 

 

8 

 Study of Sadra`s Judgemet Between Philosophy and 

Mysticism about  Divine Essence 

Hossein ghaffari- Gholam Ali Moghaddam 

 

 

9 

 Reflection and It,s Conceptual Evolutionin Fichte,s 

Thought  

Zohre Memari - Hamid Talebzadeh 

10 

 Fichte's Conception of Natural Right and Hegel's  

Critique 
 

Mehdi Mirabian Tabar 

 

11 

 



 

 



In the Name of God 

 

FALSAFEH 

 

FALSAFEH is Iran's oldest and leading philosophy journal based and edited in the Department 

of Philosophy of the University of Tehran since 1972 and now is in its 41th year of publication. It 

is a Biannual journal of philosophy and publishes research articles, and special issues in Persian 

(Farsi) and English.FALSAFEH is a refereed journal, Publishing original Articles of high quality 

in any area of Philosophy. 

 

The Iranian Journal of Philosophy, University of Tehran 

Vol.43, No. 1, spring & summer 2015 - 2016 

Managing Director: 

Gholamhossein Karimi-Doostan (Associate Professor, University of Tehran) 

Editor-in-Chief: 

Hossein Ghaffari (Associate Professor, University of Tehran) 

Executive Manager: 

Moharam Bastani 

Executive expert: 

Elaheh Rohidel 

Editor:Mustafa Zali 

Publisher: University of Tehran 

Editorial Board (in alphabetical order): 

Rouhollah Alemi (Associate Professor, University of Tehran, Iran) 

Gholamreza Awani (Professor, Iranian Institute of philosophy) 

Reza Davari Ardakani (Professor, University of Tehran, Iran) 

Hubert Dreyfus (Professor, University of California at Berkeley, USA) 

Mohammad Ali Ezhei (Professor, University of Isfahn, Iran) 

Seyyed Mohammad Reza Hosseini Beheshti (Assistant Professor, University of Tehran, Iran) 

Mohammad Ilkhani (Associate Professor, Shahid-Beheshti University, Iran) 

Mohsen Jahangiri (Professor, University of Tehran, Iran) 

Seyyed Hossein Nasr (Professor, George Washington University, USA) 

Shahram Pazoki (Associate Professor, Iranian Institute of philosophy) 

Alvin Plantinga (Professor, University of Notre Dame, USA) 

Nasrollah Pourjavadi (Professor, University of Tehran, Iran) 

Richard Swinburne (Professor, University of Oxford, UK) 

Seyyed Hamid Talebzadeh (Associate Professor, University of Tehran, Iran) 

 

Adress: Faculty of Human Sciences, University of Tehran, Enghelab St., Tehran, Iran. 

Phone: (+9821) 66978881    Tel Fax: (+9821) 66978885 

Email: philosophyj@ut.ac.ir Website: http://jop.ut.ac.ir 

Price: 50000 Rls. 
Indexed at: www.sid.ir 

Indexed at: www.isc.gov.ir 
                                             Indexed at:www.ulrichsweb.com   

http://jop.ut.ac.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.isc.gov.ir/

	Jeld-اول مجله
	1
	2
	3
	4
	5
	Doc1
	6
	Doc1
	7
	چکیده میرابیان7
	چکیده معماری6
	چکیده مقدم
	چکیده صادقی
	چکیده شهریاری3
	چکیده شفیع
	چکیده آلن بدیو
	94- جلد آخر مجله

