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  راهنماي نويسندگان
  

الت پژوهشي اي تخصصي است و در حال حاضر مقا شود، فصلنامه كه از دهه پنجاه شمسي در گروه فلسفه دانشگاه تهران ويرايش و منتشر ميفلسفه 
مقاالت ارسال شده بايد هم از لحاظ محتوي و هم از لحاظ صورت با موازين پژوهشي . كند فارسي و انگليسي براي چاپ ارزيابي و منتشر ميزبان فلسفي را به 

  .باشندفلسفه اي در وادي  و معيارهاي آكادميك نگارش يافته و حاوي نظر يا نكته تازه
  :هاي زير باشند  دارنده بخشهاي ارسالي بايد دربر مقاله
 عنوان كامل مقاله، نام نويسنده يا نويسندگان، رتبه علمي و نام مؤسسه يا دانشگاه يا محل اشتغال، نشاني پستي، شماره تلفن، نمابر و پست الكترونيكي در �

  .در مواضع ديگر خودداري شوداي مجزا در ابتدا آورده شود و از ذكر اطالعات مربوط به نويسنده يا نويسندگان مقاله  برگه
هاي مهم و  بايد شامل بيان مسأله، هدف پژوهش، موضوعات مقاله، يافته)  واژه200حداكثر (چكيده .  هر مقاله بايد چكيده فارسي و انگليسي داشته باشد�

مربوط به متن و عنوان مقاله )  واژه4-6(هاي كليدي  واژه. اين بخش بايد به تنهايي بيان كننده تمام مقاله و به ويژه نتايج به دست امده باشد. نتيجه باشد
  .اي جداگانه ارائه شود سي بايد در صفحهيهاي فارسي و انگل بالفاصله پس از چكيده نوشته شود، چكيده

: 1361زنوزي ( مثالً .شماره صفحه ، انتشار سال،نام نويسنده: (گيري باشد و ارجاعات در متن چنين باشد  هر مقاله بايد شامل مقدمه، متن مقاله و نتيجه�
 ؛ و اگر نام نويسنده (Jones 1999 a: 23)و در صورت استفاده از كتب متعدد از يك نويسنده از حروف براي مشخص كردن آنها استفاده شود مثالً )) 110

 عربي و –به صورت الفبايي تفكيك و ترتيب فارسي  ها ها و كتاب در پايان نيز فهرست مقاله.  فقط به سال و شماره صفحه بسنده شود،تصريح شده باشد
  :التين بر اساس نام خانوادگي نويسندگان به صورت زير تهيه گردد

  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: الدين آشتياني، تهران  با مقدمه و تصحيح سيد جالل»لمعات الهيه«) 1361چاپ دوم (زنوزي عبداهللا : كتاب
  50-42: 12» واصل بن عطا، بنيانگذار كالم اعتزال در فلسفه«) 1385( جهانگيري محسن :مقاله

زير نظر سيد حسين نصر و اليور ليمن، ترجمه جمعي از » حكمت مشرقي ابوعلي سينا در تاريخ فلسفه اسالمي«) 1383(نصر سيد حسين، : فصل در كتاب
  .1انتشارات حكمت، ج : استادان فلسفه، تهران

  . مطابق راهنماي انگليسي عمل شودبراي فهرست كتب التين �
شماره ): يا عنوان نشريه الكترونيكي، جلد و شماره سال يا سريال( عنوان مقاله، نام وب سايت ، تاريخ دسترسي،نام خانوادگي و نام نويسنده: منابع اينترنتي �

  . آدرس اينترنتي،پاراگراف/ صفحه 
  .ها و توضيحات در انتهاي مقاله و قبل از فهرست منابع آورده شود بار ذيل همان صفحه، اما يادداشتهاي التين اصطالحات و اعالم براي اولين   معادل�
  .تايپ شود A4به قطع ) و باالتر (word 2003افزاري  در محيط نرمبايد  مقاله �
  .مطالب مقاله به عهده نويسندگان مقاله است) صوري و محتوايي( مسؤليت نهايي �
  .هاي فارسي زبان داخلي و خارجي كشور چاپ شده يا به صورت همزمان به مجله ديگري ارسال شده باشد ه شده نبايد در مجلههاي فرستاد  مقاله�
  .اي خارج از ضوابط شيوه نامه فصلنامه ارسال شود، قبل از ارائه به هيأت داوران به نويسنده عودت داده خواهد شد  چنانچه مقاله�
  .هاي ديگر ممنوع است سفه بدون ذكر مĤخذ در نشريه چاپ نوشتارهاي فصلنامه فل�
  .هاي دريافتي آزاد است  رد يا اصالح و ويرايش مقاله، فلسفه در قبول�
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1387 زمستان ●  36 سال ●فصلنامه فلسفه   

  
  نظّام متكلّم متفلسف

  )230 ـ 185، يا، 160حدود (
  )نخستين فيلسوف مسلمان(

  

  ٭محسن جهانگيري
  استاد دانشگاه تهران

  
ان نام گرفته زندگي كـرده و بـه تفكّـرات           سال پيش از كندي كه نخستين فيلسوف مسلم         نظّام حدود سي    :چكيده

نظّام از طرق مختلـف بـه ويـژه از ترجمـه             .بنابراين بايد او را نخستين فيلسوف مسلمان ناميد       . فلسفي پرداخته است  
هاي عربي فلسفة يونان، فلسفه آموخت و بيشتر به آراي فيلسوفان طبيعي گرايش يافت و فلسفة خود را بـر مبنـاي                      

 تاريخ كالم و فلسفه او را به حق در شـمار فيلـسوفان               از اينجاست كه نويسندگان مسلمانِ     .ن نهاد فلسفة طبيعي بنيا  
 نظّام تنها در مسائل فلسفي صاحب نظر نبوده بلكه از زبان و ادبيات تـازي و                 .قرار داده اند  نه مابعدالطبيعي   و  طبيعي  

 كامـل داشـته اسـت او ماننـد سـاير معتزلـه              همجنس كالم و كتب آسماني اديان و مذاهب ديگر نيز علم و اطّـالع             
  .پذيرفته بود كه تنها عقل معيار واقعي حقيقت است و وحي فقط مؤيد احكام عقل است

شك و  : نظّام در اغلب مسائل فلسفي متداول جامعه و عصر خود، از جمله           . اين مقاله مخصوص آراي فلسفي اوست      
لت و معلول، كون و بروز، متناهي و نامتناهي، تداخل، طفره،           يقين، جسم و روح، جوهر و عرض، حركت و سكون، ع          

در ايـن مقالـه مـورد بحـث و           انديشده و آراي مخـصوصي اظهـار داشـته، ك         ... . بقا و فناي اجسام و خلق مستمر،        
  .وگو واقع شده است گفت
مـون و بـروز،     شك و يقين، جسم و روح، جوهر و عرض، حركت و سكون، علّـت و معلـول، ك                  : هاي كليدي   واژه

  . توليد و تولّد، خير و شر، بقا و فناي اجسام، خلق مستمر ،متناهي و نامتناهي، تداخل، طفره
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  1387زمستان   ● 36  سال ●نامه فلسفه فصل
 1.به نگارش احوال و آثار و بعد كالمي و ديني نظّام پـرداختم            »  متأدب نظّام متكلّمِ  «ة در مقال  نم 

بـه ذهـن      مةً مقـد  ، پيش از طـرح و بررسـي آن        .قايد و افكار فلسفي اوست    موضوع اين مقاله، ع   
اسامي كتب و رسـاالت وي      . شود  فلسفي و آشنائي او با كتب فلسفي و عقايد متفلسفان اشاره مي           

حال، كتاب المنطق، كتاب الجواهر و األعراض و مباحثات و           في الم  ، كتاب فةكتاب المعر : از جمله 
مذكور افتاد و   مزبور   ة كه قبالً در مقال    ...ان، دهريان و    يناصيان، د ينّانميان،  مناظراتش با سوفسطائ  

 كه بعداً ذكر خواهد شد، حكايـت از آن دارد كـه او              ،آراء و عقايد بسيار دقيق و عميق فلسفي وي        
ت ت و قودقيق و عميق فلسفي برخوردار بوده و مسائل فلسفي را به شد         بسيار   يبه راستي از ذهن   

 حيـات ماهيـان اسـت       هكه آب ماي   توان گفت همچنان     تا آنجا كه مي    ؛ است كرده ميود جلب   به خ 
كـرده    اين مسائل زندگي مـي    وي بوده و او با       و نشاط    حيات    ماية تفكّرات و تأمالت فلسفي نيز    

 معاصران و غير معاصران، موافقان و مخالفانش هـم از           ،عالوه طبق اسناد معتبر تاريخي      به. است
ـ   .انـد   هاي فلسفي عصرش خبر داده      شديد وي به فلسفه و كتاب     ة  قعال  موافقـان قاضـي     ة از جمل

، كـه    زيـدي هـستند    ةاز ائمـه و متكلّمـان شـيع       ) 840م  (و احمد بن مرتضي     ) 416م  (عبدالجبار  
  : اند نوشته

 جعفر بن يحيي برمكي بود، جعفر نام ارسطو را برد، نظّـام گفـت كتـابش را                  ةنظّام شبي در خان   «
اي، در حالي كه از       ب شد و گفت چگونه آن را نقض كرده         جعفر از سخن وي متعج     ،ام  ض كرده نق

يا از آخـرش بـه   خواهي از اولش تا آخرش بخوانم،  آيي، نظّام پاسخ داد مي  نمي  خواندش بر  هعهد
قاضـي   ( .كـرد   خوانـد نقـض مـي       اولش، سپس شروع به خواندن كرد و به تدريج كـه آن را مـي              

  المعتزلـه،    المرتـضي، طبقـات     ابـن . 265؛  264ر، فضل االعتزال و طبقـات المعتزلـه، ص          عبدالجبا
  )50ص 

او به كثيري از كتب فالسفه مطلّع شـد و در           : نوشته است ) 768ي  متوفّ(باته  و از مخالفانش ابن نُ    
رد كالمش به طبيعيين و الهيين فالسفه تمايل يافت و از سخنان آنها رسائل و مسائلي استنباط ك 

  ) 226زيدون، ص   ابن،لةرح رساشالعيون في رح سابن نباته، ( و با كالم معتزله درآميخت 
متـوفي  ( ابـن شـاكر كتبـي      ) 53ملل و نحل، همان، ص      (شهرستاني  ) 131ص   الفرق،(بغدادي  

ـ . انـد   هم از آشنائي نظّام با كتـب فالسـفه خبـر داده           ) ... 172، ص   التّواريخعيون  ) 764 واس ابونُ
دانـي وي اشـاره      نظّام بوده به فلسفه     كه گويا خصم      نيز بارت  شاعر ايراني ) 197،196،195ي  متوف(

  :كرده و سروده است
  اءت عنك أشيب و غا شيئاًتظفِ     ح     ةًفلسفدعي في العلم ن يمل لِقُفَ

  )12 صابونواس، ديوان(

___________________________________________________ 
 . ، مجلة دانشكده ادبيات دانشگاه تهران59، دوره 187، شماره 1387پاييز . 1
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  ام متكلم متفلسفنظّ

دگان جديـد و خاورشناسـان امثـال        چنانكه در مقالة نظّام متكلَّم متأدب نوشتيم محققان و پژوهن          
 او را (DeBoor) و ديبــور (Macdonald) مكدونالــد (Horvitz) هــورفيتز (Stein)اســتين 

ي اصـيل و نخـستين واضـع مـذهب          مترين فيلسوف مسلمان و از پيـشوايان فلـسفة اسـال            بزرگ
 ,Macdonald).اند، كه بر اصـول و مبـاني منـضبط و منـسجم اسـتوار اسـت        شناختهاي فلسفي

Development of Muslim theology, p. 140, 143, 152) الفكـر  نشأةر سامي النّشار، تدك 
دكتر محمد عبدالهادي ابوريده، هم كه دربـاره        ) 484، طبع هشتم، ص     1االسالم، ج     الفلسفي في 

نظر صائب رسيده اسـت       وي تحقيقي جامع انجام داده و كتابي مستقل پديد آورده در نهايت بدين            
ابوريده، ابراهيم بن   (» آيد  شمار مي   ام به حق از اوائل متفكرين متفلسف در عالم اسالم به          نظّ«: كه

 ).69، ص  الفلسفيةةالكالميسيار النّظام و آراؤه 

نظّام از طرق مختلف فلسفه آموخت و از منابع متعدد به آرا            : طرق آشنائي نظّام با فلسفه    
ـ   طـور   همان ابوالهذيل،   ـ1 :گاهي يافت از جمله   و افكار فيلسوفان يوناني و غير يوناني آ         ه در مقال

شـهرت  » فيلـسوف معتزلـه  «گذشت او شاگرد ابوالهذيل علّاف بـوده، كـه         » نظّام متكلّم متأدب  «
 متداول زمـانش بـه      هشناخته و از قواعد فلسف      كتب فلسفه و فالسفه را مي     ابوالهذيل  . داشته است 

رد مـستعد و كنجكـاوي همچـون نظّـام از اسـتاد             طبيعي است كـه شـاگ     . خوبي مطلّع بوده است   
  .باشدها برده و چيزها آموخته  استفاده

هاي فلسفي كه در عصر وي از زبان يونـاني و غيـر                كتاب ةكه گذشت او خود به مطالع       چنان ـ2
  . كرده است پرداخته و از كتب مذكور استفاده مي يوناني به زبان تازي برگردانده شده بود مي

 پهنـاور و آزاد     ههاي مختلف كالمي و فلسفي، كه در زمان وي در جامعـ             ها و فرقه    هحلن او با    ـ3
 معاشـرت و مـصاحبت   بوده و مذاهبشان پر از آرا و عقايد فلسفي    نداسالمي حضور و فعالّيت داشت    

ـ      . ه است كرد  ميو مناظره و مباحثه     داشته   شام بـن حكـم مـتكلّم       از مسلمانان همچون پيـروان هِ
ـ نيه، كـه قائـل بـه        مو از غير مسلمانان مانند س     ) 199متوفي حدود   (ف شيعي   سلمتف دم دهـر و    ق

   تناسخ ارواحند و د         ه كه گويند نور فاعلي مختار است و ظلمت موجطرار ضـ ب و فعلش بـه ا     يصاني
 نـه بـه محـسوس       دانند و سوفسطائيان كه     نور و ظلمت مي   : نّانّيه كه مبدء عالم را دو چيز      است، م 

، بدوي، مـذاهب االسـالميين، ج       62،  55،  45، ص   2شهرستاني، همان، ج    ( به معقول    قائلند و نه  
    .)56، 55، ابوريده، ص 201، ص 1

 كـه قائـل بـه       1هنيمه و قومي از س    نظّام در جواني با قومي از ثنوي      : عبدالقاهر بغدادي نوشته است   
ـ      هستند معاشرت كرد و در سنّ        1»دلّهتكافؤ األ «  فالسـفه   ةا قـومي از مالحـد      كهولت و پيري ب

___________________________________________________ 
. داننـد   گفـتن را كـار شـيطان مـي        » نـه «آنهـا   . مبر آنها يوذاسف اسـت    پيا. سمن معرّب شَمن به معناي بت است      . 1

 616الفهرست، ترجمة ص 
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 را از   »جـزء اليتجـزي   «قول به ابطال    . آميزش كرد و سپس با هشام بن حكم رافضي ديدار كرد           

را كه پيش از وي به وهم كسي نرسيده بـود           » طفره« هشام و ملحدان فالسفه آموخت و قول به       
ثنويه گرفت و باز     قادر بر جور و كذب نيست از         ،بر آن مبتني ساخت و اين قول را كه فاعل عدل          

اين قول را كه الوان، طعوم، روائح و اصوات اجسامند از هشام بن حكم اخذ كرد و قول به تداخل                    
  ) 131الفرق بين الفرق، ص ...( ز واحد بر آن بنا نهاد و حياجسام را در 

ي، هاي هند   ها و فلسفه   كرد، كه مركز اشاعه و برخورد فرهنگ       مي نظّام در شهر بصره زندگي       ـ4
به عالوه به شهرها و بـالد مختلـف همچـون كوفـه، بغـداد و اهـواز                  . ايراني و يوناني بوده است    

مـثالً  . هاي گوناگون رواج داشـته اسـت        ها و فلسفه   مسافرت كرده، كه در اين شهرها نيز فرهنگ       
 بـوده   »كمهحبيت ال «هاي ديگر و به حق شهر          يوناني و فلسفه   ة فلسف ةبغداد مركز ترجمه و اشاع    

 يونان توجـه  هطوريان بوده، به فرهنگ و فلسفنسها قلمرو ساسانيان و مجمع       در اهواز كه مدت    و
و ) Nasibin(و نـصيبين    ) Roha(شده و در نزديكي آن يعنـي در رهـا              شديدي ابراز مي   هو عالق 

گذشته از اينها   . و جندي شاپور مدارس فلسفي مهمي دائر بوده است        » رأس العين «رأس عين يا    
گفته شد كه او به بلخي نيز شهرت داشته و مـا احتمـال داديـم     در مقالة نظّام متكلّم متأدب       قبالً

 يونـاني   هكه او مدتي در آنجا مانده باشد و اين شهر در آن زمان از مراكز مهم فرهنـگ و فلـسف                    
هاي مختلـف آگـاهي يافتـه و از           ها و فلسفه   بوده است او بالشك در اين بالد و مراكز از فرهنگ          

   .كار گرفته است ش  بهياصول و قواعد فالسفه چيزها آموخته و در ساختن نظام فكر
بخش عقلي و بعد فلسفي علـم كـالم در برابـر بعـد دينـي و                  : نظّام هدقيق الكالم يا فلسف   

اشعري، همان،  (» قيقالد«يا » دقيق الكالم«شود،  خوانده مي » جليل الكالم «كالمي محض كه    
و يـا   ) 13ص  ، بدوي،   193،  192، ص   1323توحيدي، ثمرات العلوم، مصر     ، ابوحيان،   4، ص   2ج  

  . نام گرفته است) 111شيخ مفيد، اوائل المقاالت، ص (لطيف الكالم 
. گيـرد   ترين مسائل فلسفي و حتي علمي مورد بحث و تحقيق قرار مـي              در اين بخش كالم دقيق    

با آنچـه   نه تنها   توان گفت     ئت مي است و به جر   » الكالم جليل«عمق، دقت و وسعت آن بيشتر از        
كنـد بلكـه از عمـق و دقـت بيـشتري              معموالً در ميان مسلمانان فلسفه شناخته شده برابري مي        

 از كتـب اشـاعره،    اعـم ، شاهد زنده و سند استوار آن كتب كالمـي موجـود اسـت      .برخوردار است 
وحيـد ابومنـصور ماتريـدي،       ماننـد التّ   يـه مع اشعري و مواقف عضدالدين ايجي، ماتريد      همچون الّلُ 

البتـه  . جـاحظ ر تجريداالعتقاد خواجه نصيرطوسي و معتزله براي نمونه كتاب الحيـوان            ينظشيعه  
تـر    تر و قوي    بعد فلسفي كالم نظّام هم از ساير ابعاد آن وسيع         . اغلب آثار معتزله از بين رفته است      

يده شود كه حدود سي سال      است و سزاوار است كه او نخستين فيلسوف مستقل جهان اسالم نام           
                                                                                                         

در اصـطالح برابـر شـدن ادلّـة         » تكافؤ ادلّه «و  . تكافؤ در لغت به معناي با يكديگر برابر شدن و برابر آمدن است            ( .1
و گفتاري را به گفتاري ديگر تـرجيح        طوري كه نتوان مذهبي را به مذهبي ديگر           مذهبي با ادلّة مذهبي ديگر است به      

  )  119، ص 5ابن حزم، الفصل، همان، ج (گردد  و تغليب داد، كه هر چه با جدلي ثابت شود با جدلي ديگر نقض مي
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 ،هكه اولين فيلسوف عالم اسالم شهرت يافته زندگي كـرد         )  م 873ـ  ه 260متوفي  (قبل از كندي     
عنـاوين  . هاي فلسفي اهتمام ورزيده اسـت       ها و رساله   به تأملّات فلسفي پرداخته و به تأليف كتاب       

 كه در كتب فرق و يسفي و كه قبالً مذكور افتاد و همچنين عقايد و آراي فل      يشها  كتب و نوشته  
 مناظرات و مباحثات فلسفي وي با فيلسوفان و متفلسفان زمان خـود             ه به عالو  ،مقاالت ثبت شده  
» فيلـسوف المعتزلـه   «نوشتيم كـه عـالّف      » ابوالهذيل عالّف  «هالبته ما در مقال   . مؤيد نظر ماست  

تـر و     بسيار گـسترده  هاي حكمي نظاّم      ين است كه ذهن فلسفي و انديشه      اشهرت يافته ولي حق     
كه بعـداً مالحظـه خواهـد شـد ايـن            آراي فلسفي نظاّم     همطالع. تر از استادش عالّف است      عميق

بيشتر به آراي فيلسوفان طبيعي يونان و به تعبيري ديگر به بعـد             سازد كه او      واقعيت را آشكار مي   
 Watt, Islamic philosophy، 55شهرسـتاني، همـان، ص   (ه تـ علمي فكر يوناني گرايش ياف

and theology, p. 53 (  ،اصالت تجربيهمچون فيلسوفان و)empiricisim (   و اصـالت عقلـي
)rationalism  (اروپـا   تجديد حيات علمي و فرهنگـي      ةدور  )Renaissance (    ماننـد فرانـسيس

-Rene Descartes. 1596(انگليسي و رنه دكـارت  ) Francis Bacan. 1561 – 1626(بيكن 

و ) John Locke. 1632-1714(ا امثال جان الك پو ساير فيلسوفان جديد اروفرانسوي ) 1650
ـ      ) David Hume 1711-1776(هيوم  ت در مسائل فلسفي و علمـي از هـر گونـه تقليـد و حج

 بـراي شـك     جـسته و    احتـراز مـي   رايان  گارسـطو   و ارسـطو شمردن رأي و قول ديگران به ويژه        
شـناخته و      حكمت و معرفت راستين مـي      هم و مقد  ه نشان ا  اي قبل از يقين قائل بوده و آن ر          مرتبه

ـ  أ الشّاكّ«كه  : كرده است   داده و تأكيد مي     پايه و اساس بحث قرار مي      » دحـ رّب إليـك مـن الجا     ق
نظّام در علم و فلـسفه      خالصه   .)11ص   م،   1907،  .  ه1325چاپ مصر،   ،  6الحيوان، ج   جاحظ،  (

به و عقل بوده و با مـشهورات و مقبـوالت و خرافـات و                و تجر   استقالل حس  لزوم   قائل به     جداً
   و و بـا روش عالمـان       ) 139، ص   3الحيـوان، ج    (كـرده     مبـارزه مـي   ل  ر و تفأّ  عقايد موهوم و تطي

 و تجربـه و تفكّـر و تعقّـل          س بـه حـ     ديگران خود مستقالًّ   ة بدون توجه به عقيد    ،جديدفيلسوفان  
هاي وي را در كتاب الحيوان خـود آورده        تي از تجربه   مبرّز او قسم   جاحظ شاگرد . پرداخته است   مي

از وي نقـل كـرده      »  في تجربة إسكار البهائم و السباع      النّظّامحديث  «از جمله تحت عنوان     . است
هايي را كه در اسكار و مست كـردن چهارپايـان و درنـدگان بـه                  من اكثر تجربه  «: كه گفته است  

ات حيواني نديدم كه در حالت مستي مانند آهو از خـود            در ميان حيوان  . ام  عمل آمده مشاهده كرده   
ه لكنت اليزال عندي الظّبي حتّـي       فّرن التّ ه مِ نّاعمال و حركات ظريف و مليح نشان دهد و لَوال أ          

ي كـه   ربجاتو نيز به روايت جاحظ در       ) 230ص  ج  الحيوان،  (» نهماُسكره و أري طرائف مايكون      
، ص  4الحيوان، ج   (جسته است     داده شركت مي    ت انجام مي  محمد بن عبداهللا هاشمي روي حيوانا     

وي » جليـل الكـالم   «از عقايد دينـي و كالمـي يعنـي          » نظّام متكلّم متأدب  «مقالة  در   ما   .)320
 ةًمقدمپردازيم و     وي مي » دقيق الكالم «سخن گفتيم، اكنون به شرح و بيان عقايد فلسفي يعني           

شامل اخالقـي،   :  از الهي، طبيعي، انساني     ئل فلسفي اعم  سازيم، كه او در تمام مسا       خاطرنشان مي 
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و سياسي انديشيده و مقاله و رساله نوشته است، كه پرداختن به ذكر و بسط آنها ولو به اختـصار،                     

قه و رسم زمانه اسـت، بنـابراين تنهـا بـه برخـي از آن مـسائل اكتفـا                    ليدر يك مقاله برخالف س    
  :شود مي

 جسم، جوهر و    ه فلسفه از قديم و جديد مسئل      مسائل مهم  جملةاز  : جسم و جوهر و عرض     
اشعري در كتاب   . د و مختلف اظهار شده است     در خصوص جسم عقايد و اقوال متعد      . عرض است 

) 6، ص   2، ج   مقاالت االسالميين اشعري،  . ( خود سيزده قول ثبت كرده است      يناالت االسالمي قم
جسم چيزي است كه آن را يمـين، شـمال،          : گفته  مياز جمله قول ابوالهذيل استاد نظّام است كه         

 يكي راست، ديگري چپ،     ، شش جزء است   آنظهر، بطن و اعلي و اسفل است و كمترين اجزاي           
امـا نظّـام بـرخالف اسـتادش در        . يكي ظهر و ديگري بطن و يكي اعلي و ديگري اسـفل اسـت             

م آن طويـل و عـريض و        جس» الجسم هو الطّويل العريض العميق    «: گويد  تعريف جسم چنين مي   
هيچ نصفي نيست، مگر اينكـه آن را نـصفي اسـت و             . ي نيست پايان عميق است و اجزايش را حدِ     

» يتجـزّ يجـزء ال  «بنابراين او به     )اشعري، همان ( است   ئيهيچ جزئي نيست مگر اينكه آن را جز       
قول مشهور اوسـت    البته اين،    .دانسته است   و جسم را متألّف از اجزاي اليتناهي مي       عقيده نداشته   

و اعـراض بـه معنـاي       گذاشت    فرق نمي  جسم   ونظّام ميان جوهر    . كه ما بعداً تفصيل خواهيم داد     
 جواهر به شـمار     ةشناخت و از جمل     اجسامي لطيف مي  هم  ها را      طعم ها،  رنگمتداول يعني بوها و     

خي زردي،  جواهر اجناس متضّاد است، برخي سفيدي است، برخي سياهي، بر         : گفت   مي و .آورد  مي
برخي سرخي، برخي سبزي، برخي گرمي، برخي سردي، برخي شـيريني، برخـي ترشـي، برخـي                 

        روايح، برخي طعوم، برخي رطوبت، برخي يبوست، برخي صاشعري، همان، ص . (رواحار و برخي و
بغـدادي،  (اما حيوان جنس واحد است، زيرا تمام حيوانات در تحرّك ارادي اتفـاق دارنـد                 ) 3810
 »العـرَض إلّـا الحركـات     «: گفـت   شـناخت و مـي       او تنها حركات را عرض مي      ) 137 ص   همان،

فـضل االعتـزال و طبقـات       ( و به روايتي هـم حركـت و سـكون را             )38،  47 ص   اشعري، همان (
 وي عرض، يعني حركت فناپذير است و امكان نـدارد بـاقي             هو به عقيد  ) 70، كعبي، ص    ةالمعتزل
توان گفت كه او در قول بـه           بنابراين مي  . است حركت عرض غير قار   زيرا  ). اشعري، همان (بماند  

بقا و عـدم    در  و شايد هم بتوان گفت كه او         عدم بقاي عرض، به يك معني، تقّدم بر اشعري دارد         
زيرا ابوالهذيل عرض را اعم از      .  با ابوالهذيل هم اختالف ندارد     الجمله   في بقاي عرض در دو زمان    

 اعراضي است كه    هكرد كه حركت از جمل       و همچون نظّام تصريح مي     دانست  حركت و غير آن مي    
  .)همان(ماند  در دو زمان باقي نمي

در حـالي كـه     : اعراض با هم تضّاد ندارند و تضّاد فقط در ميان اجسام واقع است             
 فقـط در ميـان      تـضاد : گفـت   دانست، نظّام بـرخالف وي مـي        ابوالهذيل تضّاد اجسام را محال مي     

بياض و شيريني و ترشـي كـه بـه گمـان وي               و سواد و   تدمانند حرارت و برو   .  است اجسام واقع 
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 بـا يكـديگر     سازند، اما اعراض متضاد     اسده هستند و برخي برخي ديگر را تباه مي        فاينها اجسام مت   
  )62اشعري، همان، ص . (نيستند

 روايـح قـدرت   ممكن نيست خداوند بندگانش را بر فعل اجسام و جـواهر، امثـال الـوان، طعـوم و            
 وي امكان ندارد انـسان در غيـر خـود           ه به عقيد  .سازد  بخشد اما بر اعراض يعني حركات قادر مي       

 نظّام نه فقـط     هگفتني است بنا به رواياتي به عقيد      ) 241،  64اشعري، همان، ص    (حياتي بيافريند   
. خواهيم گفت ما در اين خصوص بعداً سخن       . ماند  اعراض، بلكه اجسام هم در دو زمان باقي نمي        

گفـت آنهـا      ناميد نه صفات و مـي       حركت و سكون اعراض مي    نظّام معاني قائم به اجسام را مانند        
اند كه عارض بر اجسام و قائم بر آنها هـستند و عرضـي را كـه در                بدين جهت عرض ناميده شده    

  .)57ي، همان، ص راشع(كرد  مكاني موجود و يا در جسمي حادث نباشد، انكار مي
:  جـسم اسـت كـه   هنظّـام دربـار    اين قول غيرمـشهور    :ن اعراض مجتمعه است   جسم هما 

وقتي كه جواهر از اعراض مختلـف تركيـب         . ، همان اعراض مجتمعه است    جواهر و اجسام مطلقاً   
گردد و به همين جهت       شود و اگر از اعراض متجانس تركيب يابد متجانس مي           يافت، مختلف مي  

ايـن    )2، ص   7شـرح مواقـف، همـان، ج        . (يابد  صاف مي است، كه اجسام به تخالف و تجانس اتّ       
ايـن رأي   ). همـان (هم نسبت داده شـده اسـت         )حسين بن محمد بن عبداهللا قمي     (قول به نجار    

 .George  Berkeley(  بـاركلي هاي متداول است كـه در فلـسف  نظّام مستلزم نفي جوهر به معن

يعني اصـالت  ) Phenomonism(نگي  و مخصوصاً هيوم پذيرفته شد و در زبان فر         )1658-1753
جوهر روح را قبـول داشـت        و برخالف هيوم     ولي از آنجا كه نظّام مانند بركلي        . پديدار نام گرفت  

  . ناميديعني نافي جوهر جسماني ) immaterialist(بهتر است او را مانند باركلي 
آيد كه او با وجود قول  ه و دهريه برمياز مناقشات نظّام با مناّني:  عالممتناهي مساحت و جر

به عدم تناهي اجزاي جسم، مانند ارسطو و جمهور حكماي اسالم، بعد مكـاني و مـساحت عـالم                   
البتـه او گـاهي هـم         )102،  77،  76،  75اط، االنتصار، ص    يخ(دانسته است     اجسام را متناهي مي   

همـان، ص   (ت خلق كنـد     نهاي  خداوند قادر است امثال دنيا و امثال امثال آن را تا بي           : گفته كه   مي
  . ندارد تنافي كه با قول به تناهي مساحت موجود و خلق بالفعل عالم)97

نظّام برخالف قول ارسطو و ساير فيلسوفان و بر وفاق متكّلمان قائل به تنـاهي               : تناهي حركت 
يـده، ص   رابو(ي اعتقـاد نداشـته اسـت        يمدانسته و جز خدا به قـد        حركت بوده، عالم را حادث مي     

  . )113ـ 112
 ميان اهل فلسفه و كالم اختالف واقع است كه عـرض، در دو آن، بـاقي                 :قاي اعراض بعدم  

: و جمهـور اشـاعره گفتنـد      ) 47،46، ص   2اشـعري، همـان، ج      (اي از معتزلـه       ماند، يا نه؟ عده     مي
جرجاني، (شود     بلكه هر آني متجدد مي     ،ماند  عرض در دو آن باقي نمي     : »يبقي زمانين العرض الَ «

ض لعـر بقاء ا «: فخررازي متكلم سرشناس اشعري نوشت    ) 231،  4، ص   7شرح مواقف، همان، ج     
نظّام هم قائل به عدم بقاي اعـراض شـد؛          ) 180فخررازي، همان، ص     (» باتفاق االشاعره  ممتنع
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اشـعري، همـان،   (عرضي نيست   ]كه باقي نماند[جز حركات   : »العرض إالّ الحركات  «: اما گفت  
  ) 47، ص 2ج 
اين اختالف در مورد اجسام هم پيش آمـد، امـا، در ايـن              : رّدم بقاي اجسام و خلق مستم     ع

ولي نظّام بـرخالف    ) جرجاني، همان (مورد، برخالف مورد اول، اكثر قول بقاي اجسام را پذيرفتند           
جواهر و  : گفته  كند كه نظّام مي     قول اكثر قائل به عدم بقاي اجسام شد، بغدادي از جاحظ نقل مي            

كنـد بـدون    خداوند دنيا و مافيها را، در هر حالي خلق مـي     . سام پيوسته در حال نو شدن هستند      اج
نظّام بر ايـن    : اشعري هم نوشته  ) 141بغدادي، همان، ص    (آنكه آن را فاني گرداند و اعاده نمايد         

شـيخ مفيـد مـتكّلم    ) 89، ص 2اشعري، همان، ج (شود  باور بوده، كه جسم در هر وقتي خلق مي   
كنـد و در هـر        به زعم نظّام خداوند متعال اجسام را تجديـد مـي          : هم نوشت ) 413متوفي  (ي  شيع

 األجـسام «: فخرالدين رازي نقل كرده كـه   )114مفيد، اوائل المقاالت، ص     (آفريند    حالي از نو مي   
ل را قابـل اعتمـاد   اما خواجه، اين نق) 211تلخيص المحصل، همان،   طوسي  (» يه خالفاً للنّظام  باق

وهم و خبط ناقالن انگاشته و در بقاي اجسام  ادعاي ضـرورت كـرده و نوشـته                   هندانسته و نتيج  
 ذكر است تا آنجا كـه اطّـالع         ه شايست .)همان(» لي دعوي الضّروره في بقاء االجسام     ألووا«: است

م، هيچ يك از ناقالن و نسبت دهنـدگان ايـن قـول بـه نظّـام در صـدد                    حز  حاصل است، جز ابن   
الكالم في خلـق    «تحت عنوان   » الفصل«م در كتاب    حز  ابناما  . اثبات آن برنيامده است   توضيح و   

إنّ «: گفته پس از نقل قول نظّام كه مي» ًةدقيقاهللا عزّ وجل للعالم في كّل وقت و زيادته في كّل 
  ما خَلَقَ في وقت واحد دون أن  ق كلِّ خلُاهللا تعالي ي در وقتي خداوند متعال هر چه را كه(» عدمهي 

و پس از اشاره به انكار قول وي از سوي برخـي از             ) آفريند، بدون آنكه معدومش سازد       مي آفريده
و . پـردازد   مـي ش  داند و با دليل عقلي و نقلي به توضيح و اثبات            اهل كالم، آن را قولي صحيح مي      

فاً دون أن   نخلقاً مـستأ  في كّل حينٍ جميع العالم       و اهللاُ تعالي يخلُق   «: گيرد كه   در پايان نتيجه مي   
كـه آن را فـاني كنـد        نآفرينـد بـدون اي      خداي متعال در هر حيني جميع عالم را از نو مـي           : »هييفن
 نقل اشعري و رازي كه مشاهده شد عـام و           برخالف). 55،  54 ، ص 5م، الفصل، همان، ج     حز  ابن(

بقـاي اجـسام و خلـق        م صراحت دارد كه مقصود وي از عـدمِ        حز  مبهم بود، عبارات بغدادي و ابن     
بنـابراين  .  خلـق اسـت، بـدون افنـا    هم نيست، بلكه استمرار وجـود و ادامـ   داجديد، ايجاد بعد از اع    

نظّام در اين مقال، از فيلسوفان مسيحي شبيه قول دكارت اسـت، كـه عمـل                قول   توان گفت   مي
 علّـت ابقـاي آن      شناسد و هم    داند و خدا را هم علت ايجاد عالم مي          آفرينش را مدام و مستمرّ مي     

(The Philosophical works of Descartes Vol 1 (The Principles of Philosophy, 
part I, principle XXI), p 224) . ـ ه و از حكيمان مسلمان به نظر مالصدرا در حركت جوهريِّ

س بيشتر شباهت دارد تا قول عرفا كه بـه لـب  ) و يا لُبس فوق لبس است (»لُبس بعد از لُبس  «كه  
زاده   ، تصحيح آقاي حـسن    461شرح منظومة سبزواري، چاپ ناصري، ص       . (بعد خلع عقيده دارند   

  .)314، 313، ص 4آملي، ج 
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خلق شئي خود شـئي نيـست،       : گفت  ابوالهذيل استاد نظّام مي    خلق شئي خود شئي است    
كـه  خلـق خداونـد     : اما نظّام بـرخالف وي گفـت      . »اوست) باش(كن  « خداوند و قول     هبلكه اراد 

اشـعري،  . (عبارت از تكوين است، همان مكون و شئي مخلوق يعني خود شئي است نـه غيـر آن            
  .)52، 51، ص 2همان، ج 

قبالً، اشاره شد كه يكي از دو قول منسوب بـه نظّـام در خـصوص                 :نوع عدم تناهي نظّام   
ـ       نبا اي . اجزاي نامتناهي است  تأليف اجسام، قول به تأليف جسم از         ول بـه وي    كـه انتـساب ايـن ق

به درستي معلـوم  » بالقوه «بالفعل است يا» عدم تناهي«كه مقصودش نتقريباً اتّفاقي است ولي اي   
فان قديم و پژوهندگان جديد عقايد مختلفي اظهار شده اسـت، كـه اسـتيفاي               از طرف مؤلّ  . نيست

داخت و پـيش  خواهيم پرـ البته به اختصار  ـ ولي به نقل برخي  .  ما خارج استه مقالةآنها از عهد
ابوزيـد،   (داننـد  سازيم كه برخي اختالف موجود را، صرفاً اختالف لفظي مـي        از آن خاطر نشان مي    

نظّام را در اختيار داشته و به       » كتاب الجزء «اشعري  كه  ن با اي  گفتني است  .)74ي، ص   الذّرالتّصور  
و آراي  وي  ان اقـوال    اصطالحات فلسفه آشنا بوده و هر گاه مناسبتي پيش آمده و يا مشابهتي مي             

دانـسته و بـه كـار         به عالوه او اصطالح قوه و فعل را مي        و  متكّلمين و فيلسوفان ديده تذكّر داده       
مطلـق نقـل    » جـزء «، با وجود اين قول نظّام را در خصوص          )17اشعري، همان، ص    (برده است   
ال جـزء   : ال النّظّام و ق «: كه نوشته است   سخني به ميان نياورده، چنان    » فعل«و  » قوه«كرده و از    

          إالّ و له بعض له جزء، و ال بعض إالّ و   فو ال نٍص ،    تجزئته أبداً، و    ، و إنّ الجزء جائزٌ    إالّ و له نصف 
پس از نقـل قـول نظّـام بالفاصـله قـول بعـض              اشعري  اما  ). همان (» له مٍن باب التّجزؤ    ةال غاي 

 فـي   ًةغايأ، ولتجزئته   ز إنّ الجزء يتج   ةتفلسفو قال بعض الم   «: فالسفه را  آورده و نوشته است كه       
گيرد    اين احتمال قوت مي    ،بنابراين) همان(» يةغا و االمكان فليس لتجزئته      ةالقوالفعل، فاما في    

كه به نظر اشعري نظّام معتقد بوده كه جسم بالفعل از اجزاي نامتناهي تركيب يافته و ايـن اجـزا                    
لقوه موجود باشند ميان قول او و قول متفلسفه فرقي نبـوده و             در جسم بالفعل موجودند زيرا اگر با      

 ابن راوندي هم به طور مطلق       .قول فالسفه در مقابل قول او قول مستقلي به حساب نخواهد آمد           
آنجـا كـه    نيز   بغدادي   )102اط، همان، ص    يخ(» ثبت ما اليتناهي مٍنَ االجسام    إنّه ي «: گفته است 

هـر جزئـي    «:گفتـه    فضايح نظّام آن است كه او مي       هاز جمل  :ويسدن شمارد مي   نظّام را مي   فضايح  
 عبارت و لحـن وي حكايـت از         ظاهر) 131بغدادي، همان، ص    (،  »بدون نهايت منقسم مي شود    

مخصوصاً كـه او پـس از نقـل         . آن دارد، كه او از عدم تناهي، عدم نهايت بالفعل را فهميده است            
 اين قول متضّمن محال بودن علم خداوند بـه عـالم و             :قول نظّام بالفاصله هشدار داده است، كه      

» ا شئي عدد  لديهم و أحصي كلَّ    و أحاطَ بما  «: به آخر آن است در حالي كه او تعالي فرموده است          
م هم قول نظّام را بـدون اشـاره بـه           حز  ابن) 139بغدادي، همان، ص    (» )28 ه، آي 72 جن،   هسور(
ن القول من   سِحو ذهب النّظّام و كّل من ي      «: ت كه به اين صورت نقل كرده اس     » فعل«و  » قوه«
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، 5م، همـان، ص     حز  ابن(» ...يةنهاأبداً بال     إالّ و يحتمل التّجزّي    قّوائل إلي أنّه ال جزء و إن د       اال 

را اراده كـرده     »تجزّي بالقوه «حكايت از آن دارد كه او        »و يحتمل التجزي  « هولي جمل ) 92ص  
هشام بـن   : االدله به طور مطلق نوشته است      ةتبصرهم در   ) 508توفي  م(في  سابوالمعين ن  . است

اند و به زعم آنها جزء        را انكار كرده   حكم، نظّام و بسياري از اوائل و حساب جوهر و جزءاليتّجزي          
ـ  امـا خ    )50، ص   1 االدلّـه، ج     ةتبـصر (شـود     مي نهايت متجزي   و اگر چه كوچك باشد تا بي       اط ي

 نـه   ، احتمـالي اسـت     ذهنيِ قسمت وهميِ » تجزء«ده كه مقصود نظّام از      برخالف آنها تصريح كر   
 مٍن  ةًابراهيم أن تكون االجسام مجموع    و إنّما أنْكَر    «: كه نوشته است   قسمت فعلي و واقعي چنان    

اط، همان،  يخ( بنصفين   م الوهم ن جزء من االجسام إالّ و قد يقسِ       و زعم أنّه ليس مِ     أاجزاء ال تتجز  
و إنّمـا     و الـذّراع   ةالمساح في   يةنها و   يةغا ذات   ها عند ابراهيم متناهيه    كّلَ  االجسام إنّ «)76ص  

  ) 102همان، ص (»  في القلبنصف تصور لهمه الوهم و ال يأحال ابراهيم جزء ال يقسِ
ج (شفا،  : شيخ الرئيس ابوعلي بن سينا تا آنجا كه اطالع حاصل است در سه كتاب مهم فلسفيش               

را به صراحت با قيد بالفعـل ثبـت         » عدم تناهي تجزيه  «نجات و اشارات قول     ) 85، ص   ، تهران 1
ـ  إنّ أألجـسام     و قائـلٌ  «:  نوشته اسـت   نجات در   .كرده ولي نامي از نظّام نبرده است       لَهـا   ةالطبيعي

نجات، تصحيح دانش پـژوه، انتـشارات دانـشگاه         (»  فيه بالفعل  ةٌموجود و كّلها    ةأجزاء غير متناهي  
   )197، ص 1364ن، تهرا
كاد ن ي ن النّاس م  و مِ «:  كرده است  بدين مطلب اشاره  »  و اشارهٌ  وهم«در اشارات هم با عنوان      او  

چنانكـه مالحظـه    ) 21،  20، ص   2اشـارات، ج    (» هيةأليف و لكن من اجزاء غير متنا      يقول بهذا التّ  
دانيم براي اولـين بـار        ا كه مي   منقول اسم نظّام نيامده است اما تا آنج        شد در هيچ يك از عباراتِ     

    ا  : ه، اين قول را صريحاً به نظّام نسبت داده و نوشته است           فخرالدين رازي در مباحث المشرقيو ام
فراطيس سافهو مذهب النظّام و مـن االوائـل انكـ   )  بالفعلٌةمتناهيأن يكون فيه اجزاء غير      (الثّاني  

   .غوراس استسا انك،فراطيسسا انك به ظن قوي مقصود از.)9، ص 2مباحث المشرقيه، ج (
پس از رازي خواجه نصيرالدين طوسي در شرحش بر اشارات ابن سينا سخن رازي را تكرار كرده                 

 و بعداً قطب الدين رازي در شرح شرح اشـارات           )21،  20، ص   هماناشارات،  خواجه نصير، شرح    (
ميرسـيد شـريف    ) 5، ص   7همـان، ج    (در مواقـف    ) 756.م(دالدين ايجـي      ، عض )23همان، ص   (

 تا نوبـت بـه صـدرالدين    ، آن نسبت را بازگو كردند    ،در شرح مواقف  ) همان) (816متوفي  (جرجاني
كه آنهـا ميـان     ناسفارش پس از تجهيل معتزله به اي       خود در كتاب     هشيرازي رسيد و او هم به نوب      

 بالفعـل در هـر      يِ نامتنـاه  د كه نظّام معتقد به وجود اجزايِ      رك  گذارند تصريح     قوه و فعل فرق نمي    
نظّـام و   :  حاج ملّا هادي سبزواري هم     گمانو باالخره به    ) 65، ص   5اسفار، ج   (جسمي بوده است    

اعـه يقولـون    تبفانّه و ا  « :نوشته است به طعنه   كه   اند چنان   پيروانش ميان قوه و فعل فرق نگذاشته      
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ـ     مِ ةجزي غير متناهي  تّين اجزاء ال  بتركّب الجسم مِ    ن حيث ال يلكـنّهم ال يفرقـون بـين       . ..رونشع
شود كه سبزواري هم نظّـام    مالحظه مي .)205شرح منظومه، چاپ ناصري، ص      ( »  و الفعل  ةالقو

  .گذارند مينكند كه آنها ميان قوه و فعل فرق  يل ميهو پيروانش را تج
ف كتاب قابل تحـسين      مؤلّ ،اما محققان و پژوهندگان جديد، از جمله دكتر ابوريده محقق مصري          

»ار نظّام و آراؤه الكالمي124همان، ص (» ة الفلسفيةابراهيم بن سي(.   
 ر الذّري في الفكر     «ني ابوزيد در كتاب     دكتر مري صبيرنل ا دكتر) 72لفلسفي االسالمي، ص    االتصو

و  ةدكتر مصطفي الغرابي در كتاب تاريخ الفرق االسالمي       ) 165، ص 1، ج   ة المعتزل ةدر كتاب فلسف  
تأكيـد  )  22ص  ( زهـدي جـاراهللا در كتـاب المعتزلـه        ) 206م عند المسلمين، ص      علم الكال  ةنشأ
   . نه بالفعل،كنند كه مقصود نظّام مانند فيلسوفان عدم تناهي بالقوه است مي

گفتني است كه قول نظّام به طفره كه ذيالً به توضيح آن خواهيم پرداخت و التزام به دفاع از آن                    
بالقوه است نه بالفعـل سـازگار نيـست          كه مقصود نظّام از تجزؤ    كردند  اين محقّقان تأييد    چه  نبا آ 

كـه الزمـة تجـزّي      آيد كه چرا او خود را به دفاع از طفره             زيرا در اين صورت اين سؤال پيش مي       
ملزم ساخت و بر سر آن با ديگر متفلسفان، از جمله استادش ابوالهـذيل بـه                بالنهاية بالفعل است    

ممكن است به اين سؤال چنين پاسخ داد كه قـول بـه طفـره در واقـع                  . منازعه و مجادله نشست   
چـون او   شـايد هـم   . آن تفوه كرده است   به فلسفي او نبوده بلكه در مقام منازعه و مجادله           هعقيد

رسد مگر پس از گذشتن از جـزء       مخالفانش كه معتقد بودند جسم متحرك به جزئي نمي        برخالف  
ك با تمام اجزاي جسمي كه روي آن حركت مي كنـد تمـاس              ديده كه متحر     ضرورتي نمي  ،ليقب

جـزء قبـل از آن   با   يابد بدون اينكه     جسم متحرك با جزئي تماس    كه  دانسته    يابد بلكه ممكن مي   
   .قول طفره را پيش كشيده استلذا  تماس داشته باشد

 به  .ن است طفره در لغت به معناي برجستن و در اصطالح نظّام در مقابل مشي و راه رفت               : طفره
جـزي و   تانكار جزء الي   .)131بغدادي، همان، ص    (روايت بغدادي مبتكر قول به طفره نظّام است         

قول به انقسام هر جزئي به اجزاي اليتناهي، سبب مناظرات بسياري ميـان نظّـام و معاصـرانش                  
مـسافت  كند، مخالفـانش مـي پرسـيدند، پـس            جزء هميشه قبول قسمت مي    : گفت  نظّام مي . شد

يابد، او پاسـخ مـي        شود؟ زيرا قطع مسافت نامتناهي در زمان متناهي امكان نمي           نه قطع مي  چگو
 كند  داد در قطع مسافت الزم نيست قاطع تمام اجزاي مقطوع را قطع كند بلكه برخي را قطع مي                 

فان كتب فلسفه و كالم قول به طفره را با عبـارات مختلـف از               مؤلّ. رود  و برخي ديگر را طفره مي     
مـردم در   «: اشـعري نوشـته اسـت     . اند  قل كرده و اغلب بر وي خرده گرفته و مردود شناخته          وي ن 

 انگاشت كه جايز است جسمي در مكاني باشد و بـدون عبـور از               نظّام چنين . طفره اختالف كردند  
                   امـه  مكان دوم به صورت طفره به مكان سوم برسد و او براي توجيه آن به اموري، از جمله به دو

كنـد و وتـر را        كرد، كه قسمت باالي آن بيشتر از قسمت پائينش حركت مـي             استدالل مي ) بادپر(
يابد كه بـا آنهـا قـبالً تمـاس            زيرا باال با اشيائي تماس مي      ،بيش از پائين و قطبش قطع مي كند       
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افزايد كه اكثر اهل كالم از جمله ابوالهـذيل در            اشعري مي ) 19اشعري، همان، ص    (نداشته است    

   .)همان(اند  با وي مخالفت كردهاين باره 
هم از فـضايح نظّـام      يـازد فضيحت  «: نويسد  شمارد و مي    بغدادي قول به طفره را از فضايح او مي        

جسم گاهي در مكاني قرار مي گيـرد و از آن مكـان بـدون               : كند  عا مي  كه اد  قول به طفره است،   
كه در مكـان اول معـدوم و در         ن بدون اي  رسد  هاي ميانه به مكان سوم و يا دهم مي         عبور از مكان  

  . )140بغدادي، همان، ص (مكان دوم و يا دهم اعاده شود 
 تجـزي جـزء     هابوالهذيل در مسأل  : رايني هم قول به طفره را به وي نسبت داده و نوشته است            فاس

باشـد الزم   ننهايـت    را   اگر هر جزئي از اجزا    : به اجزاي اليتناهي با وي مناظره كرده و گفته است         
او در پاسخ گفته بعـضي از اجـزاء   . رود به پايان آن نرسد قله راه مي  آيد مورچه وقتي كه روي ب      مي

اسفرايني پـس از نقـل      ) 71اسفرايني، همان، ص    (پيمايد    رود و بعضي ديگر را مي       را به طفره مي   
ـ           اين سخن را عقول عقال نمي     : افزايد  قول به طفره مي    ه پذيرد زيرا قطع نامتناهي بـا طفـره چگون

   )اسفرايني، همان(» يابد امكان مي
. با ابوالهذيل مناظره كـرد    » جزء «هنظّام در مسئل  : نقل كرده است كه   ) 840متوفي  (ابن المرتضي   

 ذّره و مورچه ملزم ساخت نظّام متحير شد و چون شـب شـد ابوالهـذيل                 هابوالهذيل او را در مسئل    
 گفـت اي ابـراهيم      ابوالهذيل. ر فرو رفته است   ديد نظّام ايستاده، پاهايش را در آب نهاده و در فك          

نظّام گفت اي ابوالهذيل من براي تو دليـل قـاطعي           . ن شاخ بزند  ااين است حال كسي كه به گرد      
ابوالهذيل جواب داد آنچه قطـع      . كند  رود و بعضي ديگر را قطع مي        بعضي را به طفره مي    . آورم  مي

   )50ابن المرتضي، همان، ص . (شده چگونه قطع شده است
جزي با فيلسوفان موافقت كرد و قول به طفره را          تاو در نفي جزء الي    : شهرستاني هم نوشته است   

رود  پديد آورد و چون در خصوص راه رفتن مورچه روي سنگ كه از طرفي به طرفـي ديگـر مـي                
چيز نامتنـاهي را قطـع     چيز متناهي   يك  آيد    الزم مي ي  جزّتّ كه بنابر عدم ثبوت جزء الي      ،م شد ملز
شهرستاني پس از نقل قول وي      .  گفت آن بعضي را به مشي قطع كرده و بعضي را به طفره             ،كند

ت اسـت و فـرق ميـان طفـره و           فاو ندانست كه طفره هم قطع مسا      : نويسد  در خصوص طفره مي   
  .)56شهرستاني، همان، ص (گردد  مشي به سرعت زمان و كندي آن بر مي

زاي متناهي اسـت،    جتّيم مؤّلف از اجزاي ال    جس :گفتند  مخالفان نظّام مي   حاصل اينكه 
 جـزء قبـل    ازرسد، مگر پس از مـرور       كه بالفعل در جسم موجودند و جسم متحرك به جزئي نمي          

ديـد در   پذير باشند، و ضرورت عقلي نمي   نهايت قسمت   دانست كه اين اجزاء بي      ولي نظّام جايز مي   
: گفـت   كند تماس يابد، لذا مي      ميكه جسم متحرك با تمام اجزاي جسمي كه روي آن حركت            ناي

بايد توجه داشـت     .كه با جزء قبل آن تماس داشته باشد       نرسد بدون اي    جسم متحرك به جزئي مي    
 جـسم   ويزيـرا بـه عقيـدة       .  با قول وي در خلق مستمر و حركت پيوند دارد          نظّام اين گفتار    كه  

د، از آنجـا كـه بـه نظـر وي           وقتي هم كه به حركت درآم     . شود  پيوسته در هر وقتي از نو خلق مي       
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و هـم   خـود جـسم     هـم   حاصـل اينكـه      ،ماند  حركت عرض است، و عرض در دو زمان باقي نمي          
 نه اجزاي جسم با يكديگر ارتباط دارند و نـه            بنابراين   .شود  در هر وقتي از نو خلق مي      آن  حركت  

 و يا دهم خلـق      آفريند، پس از آن، آن را در مكان سوم          خداوند جسم را در مكاني مي     . حركات آن 
 در نتيجـه تـابع      ، و كند و احوال و حركات جسم نه مرتبط با يكديگرند و نه مبتني بر يكديگر                مي

 طفره در واقع نشأت يافته از وهـم        هتوان گفت كه مسئل     گذشته از اينها مي   . نيستنداصلي   قانون و 
كردنـد بـه حـتم         مـي   زيرا آنها چون هر چيزي را به اجزائي تجزيـه          ؛ي است جزّتّياصحاب جزء ال  

فرض  آنها بگذرد در صورتي كه اگر        هگفتند متحرك بايد با تمام آن اجزاء تماس يابد و از هم             مي
ي موجود جزّيتّتوان گفت كه در فضا اجزاي ال كند باز مي  كه جسمي در فضا حركت مي مثالًشود

بـد؟ حاصـل ايـن كـه         آنها قرار گيرد و با آنهـا تمـاس يا          هاست و بايد جسم متحرّك در برابر هم       
ي جـز وهـم و پنـدار        چيـز  ضرورت تماس قاطع با اجـزاي مقطـوع           پندار منشأتوان گفت كه      مي

 گفتنـي اسـت     .گذرد  كند و از بعضي ديگر به طفره مي         گفت بعضي را قطع مي      لذا نظّام مي  . نيست
 قـول  كهننظّام احتمال ديگري هم موجود است و آن اي   در خصوص طفرة    كه قبالً اشاره شد       چنان

. ته است شدا   واقعي وي نبوده، بلكه، آن را صرفاً در مقام مناظره و مجادله ابراز مي              هبه طفره عقيد  
 محـال   جـداً وگرنه طبق اسناد معتبر تاريخي حتي بـه اعتـراف مخالفـانش او قطـع نامتنـاهي را                   

 و آنها را محكوم     ه مناقشه كرد  انينّنظّام با م  : براي نمونه ابن راوندي نوشته است     . دانسته است   مي
گفتند همامه كه روح ظلمت است بالد ظلمت را كـه بـه زعـم آنهـا در                    منانّيه مي . و ملزم ساخت  

رسـاند نظّـام قاطعانـه پاسـخ          مساحت و ذرع نامتناهي است قطع كرده و خود را به بالد نـور مـي               
 نهـائي مـن      نظـر  با ايـن همـه    اما  ) 75خياط، همان، ص    (داده كه قطع نامتناهي محال است         مي

از مبهمـات   » حـال معتزلـه   «و  » كسب اشـعري  «دربارة نظرية طفره نظّام اين است كه آن مانند          
  :كه شاعر عرب در ابيات ذيل اشاره كرده معناي روشن و معقولي ندارد است و چنان

  معقولة تدنو إلي األفهام                   عنده   مما يقال والحقيقةَ«
  » و طفرة النّظّام1عندالبهشمي              شعرّي والحال الكسب عنداال        

).139، ص 2الملل والنّحل، ج  حوث فيبسبحاني، (  

 ديگـري و يـا يكـي از دو شـئي در             حيز يكي از دو جسم      حيزمداخله يعني    :مداخله يا تداخل  
 بـرخالف    نظّـام  ،ديگري باشد به طوري كه هر دو در زمان واحـد در مكـاني واحـد قـرار گيرنـد                   

قائـل بـه    ) 24، ص   2اشـعري، همـان، ج      (اي ديگـر       بن عطا و عده    ضراربن عمرو معاصر واصل   
آيـد، كـه او فقـط         با اينكه از ظاهر برخي از مقاالت و روايات بر مـي           . مداخله و تداخل بوده است    

قائل به تداخل اجسام لطيف ـ به اصطالح خودش ـ ماننـد شـيريني و تلخـي و رنـگ و طعـم و        
 آنها در يكديگر و نيز تداخل جسم لطيف مانند روح در جسم كثيف مانند بدن عقيده داشته                  امثال

___________________________________________________ 
 هاشم جبائي  منسوب به بهشميه پيروان ابو. 1
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شـود كـه او     اما از روايات ديگر اسـتفاده مـي  ،)138لفرق، ص   ا، بغدادي،   38اشعري، همان، ص    ( 

دانسته، قائل به جواز تداخل در        برخالف استادش ابوالهذيل كه تداخل را فقط در اعراض جايز مي          
   .اجسام بوده است ههم

شود، ماننـد شـيريني، تلخـي،         داخل ضّد خود مي   هر چيزي م  : گفت  نظّام مي : اشعري نوشته است  
    شود، مانند شيريني و سردي و ترشي و سـردي    داخل خالف خود مي   گرمي، سردي و همچنين م .

شود و چه بسا سبكي كه وزنش از سنگين كمتر ولي             به زعم وي گاهي سبك مداخل سنگين مي       
إنّ « :به تعبير اشعري. گيرد نيرو و توانمنديش از آن بيشتر است و چون داخل شود جاي آن را مي

  )24، ص 2اشعري، همان، ج (» ثير الكيل القليل القوهالقليل الكيل الكثير القوه يشْغَل الك
شود كه چون نظّام تمام اعـراض را          از كالم اشعري استفاده مي     :وجه قول نظّام به تداخل    

 طعـم و  حيـز  رنـگ مـثالً همـان     حيزدانسته، چنين انگاشته است كه        جز حركت جسم لطيف مي    
 از سـخن     .)اشـعري، همـان    (كننـد   ي واحد اجتماع مي   حيزرايحه است و اجسام لطيف گاهي در        

يعني اجزاي غيـر     جزّءت تناهي    عدم  نظّام در تداخل با نظر وي به       هآيد كه عقيد      طوسي هم بر مي   
 تلخـيص طوسـي،   (شـوند     باط دارد يعني اجزا و جواهر فرد نامتناهي در جسم جمع مي           متناهي ارت 

ـ  .)212، 211المحصل، همان، ص  كـه هـم    كمـون وي  ةبه نظر من قول به تداخل نظّام با نظري
  . و خدا داناتر است.  و پيوندي تنگاتنگ دارد رابطهاكنون بدان خواهيم پرداخت 

به قول نظّـام    « :نوشته است اشعري به اجمال    . ن بوده است  نظّام قائل به كمو    :كمون و ظهور  
 كـه    آنجا هم  اشعري )89، ص   2مقاالت، همان، ج    . (»آفريده است » يك باره «خداوند اجسام را    

، )نظّـام (ابوالهذيل، ابراهيم   « :نويسد  ميگويد     سخن مي  »جاورهمو  مداخله، مكامنه   «در خصوص   
كم،   معممر گ     ر، هشام بن حزيت كامن و نهفتـه در زيتـون، روغـن كـامن در              :اند  فتهو بشر بن مع

هـا و     ها، مزّه   رنگ: اند  بسياري از ملحدين گفته   : افزايد  بعد مي » كنجد و آتش كامن در سنگ است      
راوندي، بغدادي و شهرسـتاني تـا         اما ابن . )25همان، ص   (بوها كامن در زمين، آب و هوا هستند،         

  . اند حدي به توضيح قول وي پرداخته
انگاشته، كه خداوند انسان، چهارپايان و حيوان و جمـاد و             نظّام چنين مي  : ابن راوندي نوشته است   

ن بـر   اآفريده، نه خلق آدم بر خلق اوالدش تقـدم دارد، و نـه خلـق مـادر                »  واحده ةًًدفع«نبات را   
ـ    بنابراين تقـد    اما خداوند بعض اشياء را در بعض ديگر نهفته است،          .فرزندانشان ر فقـط در    أخّم و ت

 اما خيـاط پـس از نقـل عبـارات ابـن             .هايشان است، نه در خلق و اختراع آنها        ظهور آنها از مكان   
بغدادي، آنجا كه از     ).97خياط، همان، ص    . (راوندي آنها را كذب و دروغ دانسته و رد كرده است          

  :نويسد گويد مي مطاعن وي سخن مي
نين ساير انواع حيوان و اصناف نبات و جـواهر معـدني            خداوند متعال، انسان و همچ    : گفته  او مي «

و خلـق مـادران نيـز بـر خلـق           بـر خلـق اوالدش      ) ع(همه را در وقت واحدي آفريده، خلـق آدم          
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به زعم وي خداوند همة آنها را در وقت واحدي خلق كرد، و تقّدم و تأخّر                . فرزندانشان تقّدم ندارد   
  )142دادي، همان، ص بغ (».هايشان فقط در ظهور آنهاست از مكان

نظّام عقيده داشته كه خداوند تمـام موجـودات را از معـادن، نبـات،               «: شهرستاني هم نوشته است   
كه اكنون هستند يك جا و يك باره خلق كرده، خلق آدم بـر فرزنـدانش                 حيوان و انسان آن چنان    

م و تأّخّر نه در حـدوث       تقّدم نداشته، اما بعضي را در بعضي ديگر پنهان ساخته است، بنابراين تقّد            
   )56شهرستاني، همان، ص . (هايشان گاه و وجود، بلكه فقط در ظهور آنهاست از مخفي

  

  : قابل توجهةنكت

، بالفعل آفريده و    »واحده ةًدفع« اشياء را    هبا اين كه ظاهر منقوالت فوق اين است كه خداوند هم          
ري هم موجود است كه به نظر قوي        بعضي را در بعضي ديگر پنهان كرده است، ولي احتمال ديگ          

كه خداوند كائناتي را بالفعل آفريده كه كائنات ديگر در آنها بالقوه موجود اسـت،       ننمايد و آن اي     مي
طلبد،    عمل الهي ديگري نمي    ،به طوري كه عبور و گذر هر كائني از حالت قوه به فعل            . نه بالفعل 

 مباشـر و مـستقيم حـق متعـال اسـت،            ن، فعلِ بلكه آن صرفاً عمل طبيعي كائن اولي است، كه آ         
 نظّام خداوند كائناتي را بالفعل آفريده، كه كائنات ديگر در آن            هتوان گفت كه به عقيد      بنابراين مي 

ط معين فقط معلول اقتضاء و ايجاد طبيعت و عوامـل           يبالقوه موجودند و فعلّيت يافتن آنها در شرا       
  .خداي متعال نداردطبيعي است و ديگر نيازي به فعل و عمل 

» كمـون «بايد گفت كـه نظرّيـة        ةًمقدم :ام قول به كمون را از كجا آموخته است        نظ
اگوراس سكه مشهور است آناكـ      و چنان   شده حدود پنج قرن پيش از ميالد در فلسفه يونان مطرح         

)Anaxagoras (    در هر چيزي بخشي از هر چيزي هـست        «: گفته   او مي  .بوده است قائل به آن« . 
)Copleston, A history of philosophy, Vol. I. part one, p. 85 (  

) 60قفطي، تاريخ الحكماء، ص     (شناختند    آناكساگوراس را با نام انكساغوراس مي     مؤلّفان مسلمان   
كند و آن     به خليط تعبير مي   » كمون«از  در شفاء   سينا   ابنند،  ددا  را به وي نسبت مي     و قول كمون  

ـ دهد و آن را به حـق قا         بت مي اغورس نس سكناَرا به    بـه بحـث    دانـد و دربـارة آن        مـي ل تأمـل    ب
مالصدرا و پيروان او هم،     . )183ق، ص   1404ابن سينا، شفا، الهيات، مصر، افست، قم        (پردازد    مي

، سـبزواري، شـرح منظومـه، ص        68، ص   3اسفار، ج   (همان راه و روش ابن سينا را دنبال كردند          
259(  

 و  شـد  »كمون و ظهـور   «اولّين كسي بود كه قائل به       ) اغورسسكاَن(او  : نويسد  شهرستاني هم مي  
 در جسم اولّند و وجود اشياء فقط ظهور آنهاست از آن جسم، كه بـه صـور                  هگفت اشياء همه نهفت   

كه خوشه   آيد، همچنان   ف و تخلخل مختلف از آن بيرون مي       ثكاتانواع، اصناف، مقادير و اشكال و       
اي ضعيف و پرنده      اي كوچك و انسان كامل از نطفه         قد كشيده از هسته    سق و  با ياي، نخل   از دانه 
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اي و صورتي از       آنها ظهوري است از كموني، فعلي است از قوه         ههم. شود  از تخمي خرد خارج مي     

شهرسـتاني،  (اما ابداع واحد است و جز آن جسم اول شئي ديگري نبـوده اسـت                . اي  استعداد ماده 
   )123،122، ص 2همان، ج 

تـا آنجـا    . باشـد اغورس آموخته   سآيد كه نظّام قول به كمون را از آنك          اكنون اين احتمال پيش مي    
اغورس سكه اطالع حاصل است، مؤلّفان متقدم مسلمان در اين خـصوص صـريحاً نـامي از آنكـ                 

ه پرداختـه و    مثالً بغدادي پس از نقل قول وي، فقط به بيان فرق قول وي با قول دهري               . اند  نبرده
ه قائل به كمون اعراض در اجسامند ولـي         ه است، زيرا دهري   ه است كه آن بدتر از قول دهري       نوشت

شهرستاني هم پس از  )142بغدادي، همان، ص (او قائل به كمون و ظهور به معناي مطلق است          
»  اصحاب كمون و ظهور اخذ كـرده اسـت         هاو اين مقاله را از فالسف     «: نقل قول وي نوشته است    

   .اغورس نبرده استسولي اسمي از آنك) 56، ص 1مان، ج شهرستاني، ه(
 جز احتمال مذكور احتماالت ديگري هم پيش آمده است مثالً برخـي بـه منـابع                 :گفتني است 

ك به ابوريده، همان، ص     .ر(اند    اند و برخي ديگر به فلسفه رواقيان ارجاع داده          يهود مرتبط دانسته  
از   )207، ص   1عبدالرحمن، مذاهب االسـالميين، ج      ، بدوي   496، سامي النشّار، همان، ص      141

 هبه نظر ما اين احتماالت بسيار ضعيف و بعيد است به عالوه پرداختن به آنهـا از حوصـل                  آنجا كه   
 به نظـر مـن      . پردازيم  كرده، به نگارش نظر قوي مي      ما خارج است، از ذكر آنها صرف نظر          همقال

با  آيات و روايات اسالمي بدين نظرّيه رسيده و آن را            احتمال قوي آن است كه او خود از تأمل در         
  ي متعدهاي عقلي بسيار قوي است به ثبوت رسانيده و با اصل            استداللد كه همراه با     تجارب حس

بينيم او عالوه بر تجربه و        كه مي .  اصول اعتزال است مناسب يافته است      توحيد كه نخستين اصلِ   
   . استاستشهاد كردهن  آن به آيات قراثبيتاستدالل براي ت

از جمله براي اثبات    : استشهادات وي را آورده است    » الحيوان«اش جاحظ در كتاب       زندهاشاگرد بر 
تُم شَـجرَتَها أم نَحـن      أفَرَأيتُم النّار الّتي تُورون أأنْـتُم أنْـشأ       «:  مباركه هـ آي 1كمون آتش در چوب     

آريـد آيـا شـما        كـه بـر مـي     را  آتـشي   ديديد  يا پس   آ( :)71،  70آية  ) 56( واقعه   هسور (»المنْشٍئون
گويـد ذكـر آن بـراي         است كه مي  » شجرتها«شاهد در   ) گاننند را آفريديد يا مائيم آفريد     تشدرخ
ــ  2)  92، ص 5، ج 1969ــ   1388جاحظ الحيوان، بيروت، ( .ب از اجتماع آتش و آب است     يتعج
ـ ) 36( يس هسور(» اً، فَإذا أنْتُم مٍنْه تُوقٍدون    نار و هو الذّي جعلَ لَكُم مٍنَ الشّجر أالخضَرٍ       « : )80 هآي

گويـد    مينظّام  . افروزيد  آنكه گردانيد براي شما آتش را در درخت سبز پس آنگاه شما از آن بر مي               
درخت خشك و   در  ان خلق آن    مي. آفريد  ان حال سوختن مي   مهدرخت، در   در  اگر خداوند آتش را     

  )93همـان،   ( كند وجهي نداشت    سبزي كه داللت به رطوبت مي     بود و ذكر      درخت سبز فرقي نمي   
) ص(كه خياط هم كوشيده است تا قول او را در كمون با نقل روايـاتي از پيـامبر                   است  قابل ذكر   
  :توجيه كند
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خداوند پشت آدم را مسح فرمـود و        : » الّذر صورةظَهرَ آدم فأخْرَج ذريتَه منه في        إنّ اهللا مسح  «ـ  1 
  . ش را به صورت ذر از آن بيرون آوردا ذريه

هذا «: قال»  منْ هذا  يا رب : رأي رجالً جميالً فقال   فَ ليه ذريتُه عرٍضت  عإنّ آدم عليه السالم     «ـ  2
پروردگـار مـن ايـن      : بروي نمايانده شد او مـرد زيبـايي ديـد و گفـت            ) ع(ريه آدم   ذ :»إبنك داود 

   )200خياط، همان، ص . (كيست؟ خداوند فرمود اين پسرت داود است
ها بيـشتر    ها و سنگ    آتش در برخي از چوب     : در اشياء به نسبت واحد نيست      نوجود كام 

بيـرون آوردن هـر كـامني راه        ) 82، ص   5جـاحظ، الحيـوان، ج      (تر اسـت      است و مانع آن ضعيف    
 پنيـر بـا      و جنبانيـدن آيد و كره از شير با         ها با احتكاك بيرون مي      اي دارد، مثالً آتش از چوب       ويژه

   )52همان، ص ... (پنيرمايه و
 حركت و سكون سخن بسيار گفته و عقايد مختلف اظهار           هاهل فلسفه و كالم در مسئل      :حركت

اجـسام همـه در     : گفتـه   مـي ) معاصر ابوالهذيل و نظّـام    (لمي  اد س ببن ع  ر معم  :اند، از جمله    داشته
ن است، جز كـون چيـز ديگـري         حقيقت ساكن و از حيث لغت متحرك است و سكون همان كو           

اجـسام گـاهي    : گفتـه   ابوالهذيل مـي  . هنگامي كه خداوند جسم را آفريد ساكن بوده است        . نيست
 ساكن است و حركت و سكون غير كون اسـت و جـسم در               ةًحقيق متحرّك است و گاهي      ةًحقيق

د بوده كه اجسام    اما نظّام معتق  . ان آن را آفريد، نه ساكن بوده و نه متحرّك         سبححالي كه خداوند    
و خداونـد   . همه متحرّك است و سكون صرفاً اصطالحي لغوي است و در واقـع سـكوني نيـست                

، ص  2اشـعري، همـان، ج      (.  والحركات هي الكونُ، الغير ذالك     . آفريده است اجسام را متحرّك    
   )55، ص 5حزم، همان، ج  ، ابن38، 22، 21

مـن  «: شود خواندم كه او گفته اسـت        ت داده مي  من در كتابي كه به نظّام نسب      : نويسد  اشعري مي 
چيست، جز بودن شيئي معين در دو وقت در مكاني معـين، يعنـي تحـرك آن                 » كونسدانم    نمي

به زعم نظّام خداوند وقتي كه اجسام را آفريد         : اشعري افزوده است  . در دو وقت  در آن مكان    شئي  
  ). 22همان، ص (متحرّك بودند با حركت اعتماد 

حركت نُقلْه  : كرد  نظّام حركت را به اعتباري بر دو قسم تقسيم مي          :اعتماد چيست؟ حركت  
) 38، 21اشعري، همـان، ص     (حركت نقله انتقال از مكاني به مكاني ديگر است          . و حركت اعتماد  

كه جاحظ و اشعري حركت اعتمـاد       ن با اي  .اما مقصود وي از حركت اعتماد به درستي معلوم نيست         
اند و كلمة     توضيح نداده به درستي   اند ولي مقصود وي را از حركت اعتماد           بت كرده را به نام وي ث    

. انـد   اعتماد را به معناي اعتماد بر چيزي در استدالل و قصد و اتّكـا و دفـع شـديد بـه كـار بـرده                        
: نويـسد   كند مـي     را نقل مي   به نظّام شهرستاني آنجا كه اقوال مختّص      ) 133ابوريده، همان، ص    (
 و علوم و ارادات     استو افعال بندگان همه حركات است و بس و سكون حركت اعتماد             به قول ا  «

 وي مبدء نوعي هحركات نفس است، مقصودش از اين حركت حركت نقله نيست، حركت به عقيد
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 ر است، همچنان  تغي          ـ   گفتـه ...  وضـع و ايـن و        كه فيلسوفان در خصوص حركت كيـف و كـم : دان
نمايد ولي با وجود اين  اينكه نقل شهرستاني تا حدي راه گشا ميبا ) 55شهرستاني، همان، ص   («

رساند كه آن مبدء نوعي       سازد و تنها اين را مي       معناي دقيق اصطالح حركت اعتماد را روشن نمي       
ر است،   تغي   اي   به نظر من مقصود نظّام از حركت اعتماد رابطـه         . ل است بنابراين مسئله نيازمند تأم

به احتمال قوي مقصودش از كون حصول جسم اسـت در           كه  . دارد» ونك«تنگاتنگ با اصطالح    
ت وي كه گفت حركت همان كون است و كون همـان حركـت اسـت،                ر بنابراين معناي عبا   .حيز

ـ ز و حـصول جـسم در        حياين است كه حركت مساوق با حصول جسم است در            ز مـساوق بـا     حي
ـ قله حصول اول جسم اسـت در        حركت است و حركت نُ     ني و حركـت اعتمـاد يـا سـكون        ز ثـا  حي

ز اول، كه او خود آن را كـون جـسم در يـك مكـان در دو زمـان                    حي دوم جسم است در      ،حصول
كه گذشت به تعبير شهرستاني مبـدء نـوعي          دانست بنابراين، نفس حصول حركت است، كه چنان       

حركت اعتمـاد  كه سكون نحزم كه احتجاج نظّام را در اي برخالف نظر ابن ر است و از اين روي  يتغ
ـ است و يا حركت اعتماد سكون است         آن را  ) 56، ص   5زم، همـان، ج     حـ   ابـن (امعقول انگاشـت    ن

   .وجهي معقول است
خوبي روشن نيست    اما گفتني است با اينكه معني حركت اعتماد در آثار نظّام و ساير اهل كالم به               

 بـه صـراحت     » الحدود هرسال«ر  سينا د  ابن. سينا و ساير اهل حكمت كامالً واضح است        در آثار ابن  
اعتماد و ميل كيفّيتي است كه جسم بدان وسيله آنچه را كه آن را از حركت به جهتي باز                    :نوشته

 ايـن   در  تهانوي هم     )110ق، ص   .  ه1400 رسائل، قم،    هابن سينا، مجموع  (كند    دارد منع مي    مي
  : سينا نوشته است مقام با توجه به تعريف ابن

، ص  2تهانوي، كشاف اصطالحات الفنـون، ج       (لمتكّلمين هو الميل عند الحكماء      االعتماد عند ا  «
بنابراين اعتماد علـت مدافعـه و     «: را آورده و نوشته است    سينا    تعريف ابن  آنتهانوي پس از    ) 957

  ) 1347همان، ص  ( مذكوره استهبه قولي نفس مدافع
قطع در ايـن عـالم بـه نـوعي          جمهور معتزله برخالف اشـاعره     :ت و خرق عادت   يت، علّي 
قطعي  آنها عـالم مخلـوق را متكّـون از مـاهيتي و وجـودي              . ها قائلند   ت حوادث و پديده   ت و فاعلي
دانند و براين باورند كه ماهيات عالم در حال عدم و به عبارتي در حال ثبوت اسـتعداد ظهـور                      مي

د و اين خصائص و صفات يابن  وجود تحقق ميهد كه به واسط   ن و صفات و آثار معيني دار      ئصخصا
   ات بوده و مبدء و منـشأ ظهـور افعـال و آثـار معينـي از آنهاسـت                     عالئم نوعي و مميز ذاتي ماهي

، تفتازاني، شرح   66، ص   2، جرجاني، شرح مواقف، ج      151م، همان، ص    داق اإل ةشهرستاني، نهاي (
نظّـام هـم     )32، كشف المراد، همـان، ص       82،  76ل، ص   ، تلخيص المحص  13، ص   1مقاصد، ج   

تجاوز كنـد آن    هر فعلي كه از حد قدرت       «: داده است   براين عقيده بوده و آن را چنين توضيح مي        
اي   مثالً خداوند سنگ را سنگ كرده و آن را بـه گونـه             ]يعني[فعل خداوند است با ايجاب خلقت       

يعيش باز  آفريده كه هر گاه دفع شود مندفع مي گردد و چون قوه دفع به پايان برسد به مكان طب                  
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 »باعافعال طِ «گفتني است جاحظ شاگرد نظّام هم قائل به         ) 55شهرستاني، همان، ص    (گردد    مي 
  خيـاط، همـان،    (»كـه مخـصوص آنهاسـت       اجـسام را طبـايع و افعـالي اسـت         «: گفته  بوده و مي  

  ). 145ص 
كرده و خـدا    كه معتزله و از جمله نظّام برخالف اشاعره كه عليت اشياء طبيعي را انكار               نحاصل اي 

دانند قائل به عليت اشياء طبيعـي هـستند و در             را علت مستقيم افعال طبيعي و اعمال انساني مي        
 نظّام به كّرات از علت طبيعي سخن گفته و علل را بر حسب زماني               .اين قول با فالسفه همراهند    

  :به صورت ذيل تقسيم كرده است
)1 (به بر فعل موجِةادم بر معلول است، مانند تقسيم ارآنچه متقد . 
 . همراه با معلول است، مانند ساق پا كه علت حركت انسان استآنچه) 2(
  .الل كه غايت بناي خانه استظرض از فعل است يعني علت غائي مانند استغآنچه ) 3(

ت طبيعي كائنـات    يت و علّ  جمهور معتزله با اعتقاد به نوعي قطعي       :خرق عادات و معجزات   
كه نبي با ولي    ن اي ه بهان هايي از جمله به      بهانه  ولي در عين حال به     ا قبول داشتند،  معجزات انبياء ر  

  اما در خـصوص نظّـام       )39عالمة حلّي، همان، ص      (.كردند   انكار مي   كرامات اوليا را   تشبيه نشود 
قتيبه تأويـل مختلـف       ابن(كرده است     ، را انكار مي   )ص(حكايت شده كه برخي از معجزات پيامبر        

را، از قبيـل انـشقاق قمـر،        ) ص(نظّام معجـزات پيـامبر      « : بغدادي نوشته است   ))30ث ص   الحدي
كـرده اسـت      ها در دست آن حضرت و جوشيدن آب از ميان انگشتان او انكار مي               تسبيح سنگريزه 

 . كه دليل كافي بر وقوعشان در دست نيـست         مورد انكارش معجزاتي بوده   شايد  ) بغدادي، همان (
  .»كر مطلق معجزه نبوده استمقصود اينكه او من
انسان اگر چه به ظاهر تركيبي از روح و جـسم اسـت، امـا در                : گفت  نظّام مي : حقيقت انسان 

. حقيقت انسان همان روح است، و روح جوهر و جسم لطيف است و بدن آلـت و قابـل آن اسـت                     
م روح جـنس واحـد و افعـال آن هـ          ) 55 شهرستاني، همـان، ص      ،26، ص   2اشعري، همان، ج    (

بنـابراين قـول او در مـسئله بـر خـالف اسـتادش               ) 136بغدادي، الفرق، ص    . (جنس واحد است  
انسان همان شخص ظـاهر مرئّـي اسـت، كـه او را دو دسـت و دو                  : گفت  ابوالهذيل است كه مي   

اشـعري، همـان،    ( عرض است مانند ساير اعراض جـسم         نفس و   )25اشعري، همان، ص    (پاست  
ر است كه قائلنـد انـسان جـسد و          مشر بن مع  اي از جمله بِ      عده و همچنين برخالف قول   ) 31ص  

) انسان(اند اين اسم      بعضي گفته «: حزم نوشته است   ابن) 25اشعري، همان، ص    (روح است جميعاً    
اند فقط بـه نفـس واقـع          بعضي گفته . فقط بر جسد واقع است نه نفس و اين قول ابوالهذيل است           

كه ابلق بـه سـياه و        اند به هر دو همچنان      بعضي هم گفته  . تشود، نه جسد و آن قول نظّام اس         مي
  ).65، ص 5حزم، همان، ج  ابن. (شود سفيد هر دو واقع مي

: به نظّام گفته شـد    : جاحظ نوشته است   .شناخت  نظّام روح را از اعجب امور دنيا مي       
 1945ـ  ه 1364مصر،   ،7ج  جاحظ، الحيوان،   . (كدام يك از امور دنيا اعجب است؟ پاسخ داد روح         
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 روح و ادراك ميـان او و سـاير اربـاب            هدر مسئله روح بسيار انديشيد و دربـار       نظّام   ) 203م، ص    

مقدسـي، اَلْبـدء و     (مخصوصاً هشام بن حكم متكلم شيعي مناظرات مهمي رخ داد           كالم و فلسفه    
   )125،121،120، ص 2، ج )1899پاريز، (التاريخ، 

اشعري، همـان،   (شناخت    ، در معني غير روح و غير حيات مي        نظّام بر خالف ابوالهذيل كه نفس را      
اشـعري، همـان، ص     (انـست   د    ي م نفس، روح و حيات را جوهري و يا جنسي واحد         ) 30، ص   2ج  
سريان آب گل در گل و روغـن       ك بدن و ساري در اجزاي آن است، مانند          بكه مداخل و مشا   ) 25

الــدين نوشــته   خواجــه نــصير)380، ص 8شــرح مواقــف، همــان، ج (در كنجــد و كــره در شــير 
جسمي لطيف است، داخل در بـدن و سـاري در اعـضاي آن              ) روح= انسان(نظĤم گفت او    «:است
 بغدادي هم نقل كرده است كه نظّام عقيـده          )464الدين، قواعد العقائد،  ص        خواجه نصير (» .است

 از وي مـستحيل  رود و جـز آن  داشته است، كه چون روح از جسد جدا شود، مانند آتش بـاال مـي          
   )137بغدادي، همان، ص (است 
 اشعري بـسياري از معتزلـه، از        ه جنس واحد است، يا اجناس مختلف؟ برابر نوشت        سواح :سحوا

 شـنوائي  جـنس حـس  .  اجناس مختلف اسـت  سواح: اند  گفته) ابوعلي استاد اشعري  (جمله جبائي   
وا بينائي است و همچنين است ساير ح       غيرحساختالفشان اعراضند و غيـر جـوهر         و با وجود   س 

حس بينائي از جنس حس شـنوائي       . حساسند ولي جاحظ معتقد بوده كه حواس جنس واحد است         
 حـساس و    موانـع وس و در    ساست و همچنين است ساير حواس و اختالف فقـط در جـنس محـ              

درك . ..و طرق يعني گوش، دهان، چـشم، بينـي و           زيرا نفس از اين فتوح و خروق        .  است ساحو
شّـم  يا شود، يكي گوش، ديگري چشم و  وسات و موانع مختلف ميسكند و اما به اختالف مح     مي
بنـابر نقـل اشـعري،      . اس امري واحد اسـت    در صورتي كه نفس يعني همان جوهر حس       . گردد  مي

دانـسته و اخـتالف را تنهـا از            نظّام هم همين بوده است او هم حواس را جنس واحـد مـي              هعقيد
 به نظر   )35،  33،  32، ص   2اشعري، همان، ج    . (انگاشته است   وس و موانع حواس مي    س مح هناحي

حـساّس و   : گفـت    احساس و ادراك است كه مي      ه   منطقي نظر عمومي نظّام دربار     همن اين نتيج  
ك هما ادر               است وقتي كه    ن روح است و آن هم شيئي واحد است كه نه مختلف است و نه متضاد 

امري واحد باشد فعل آن هم واحد خواهد بود زيرا از يـك چيـز               شاره شد   كه ا   چنانروح در انسان    
  . شود دو چيز صادر نمي
ت  نظّام به حس ششم عقيده داشته است كه بدان وسيله لذّ           ، بغدادي هبنابر نوشت : حس ششم 
بغـدادي، اصـول الـدين،       (» النكاح ةُذّ ل  اخري يدرك بها   ةًسو زاد النظّام حا   «شود    نكاح ادراك مي  

ان بححفص فرد و سـفيان بـن سـ        ،  اي از متكلمين از جمله ضراربن عمرو           جز نظّام عده   )10ص  
وسيله  كند كه بدان     كه خداوند در معاد براي بندگانش حس ششمي خلق مي          ندهم بر اين باور بود    

 هورتن از ابن المرتـضي  ،طبق نوشته ابوريده )32اشعري، همان، ص    (كنند    ماهيت او را درك مي    
 حواس جنس واحد است و غايت همه ادراك محسوسات اسـت            هگفته هم   ده كه نظّام مي   نقل كر 
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  افزوده كه وسيله درك لذت جماع است و حـ            ششمي مي  و حسهفتمـي كـه آن قلـب اسـت        س 
   )105ابوريده، همان، ص (

 اسباب و مـسببات      اصل ت و تالزم با   بحث تولّد كه ارتباط با مباحث علي       : تولّد و فعل متولّد   
آيد كه در كتب مربوطه مورد بحث قرار گرفتـه   ارد، از اهم مباحث فلسفي ـ كالمي به شمار مي د

اي كوتـاه،   ما پس از ايـراد مقدمـه      .  آن از فرق كالمي آرا و عقايد مختلف نقل شده است           هو دربار 
 مـةً مقد. دهـيم    نظّام را مورد بحث قرار مـي       هگوئيم و سپس عقيد     يم آنها به اجمال سخن      هدربار

فعل مباشر  . ع تقسيم شده  بايد دانست كه در كتب كالمي افعال به سه قسم مباشر، متولّد و مخترَ             
شود، مانند انـداختن سـنگ بـه           قدرت حادث مي    قدرت فاعل در محلّ    ة و مستقيماً به وسيل    ابتداء

گردد،    فعلي ديگر حادث مي    هزند بلكه به واسط      از فاعل سر نمي    د مستقيماً فعل متولّ  ،توسط انسان 
 فعـل اول را  ،ب فعل دوم را مسب،اعم از اينكه حدوث آن در محل قدرت باشد يا غير محل قدرت    

ع مخـصوص   فعـل مختـرَ   . يابـد    انجام نمي  يمخترع فعلي است كه در محلّ     فعل   اما   ،سبب گويند 
) 314كشف المـراد، همـان، ص   (د مشترك است فعل مباشر مختص ماست و فعل متولّ . خداست

شود مستقيماً و ابتداء خلق و فعل خداوند است، كه جز  ع ميقمعتقدند هر چه وا  ماتريديهاشاعره و   
 ه همـ  .بيننـد   د فرقي نمـي    بنابراين ميان فعل مباشر و فعل متولّ       ،ي نيست او خالق و فاعل و مؤثرّ     

  جرجـاني، شـرح مواقـف،      . 339بغدادي، همـان، ص     (دانند     مستند به خداوند مي    ممكنات را ابتداء
اما معتزله كه برخي از افعال انسان را مستند         ) 266ماتريدي، التوحيد، ص    . 159، ص   8ان، ج   هم

در حالي كـه    . گذارند  د فرق مي  دانند ميان فعل مباشر و فعل متولّ        به استطاعت و قدرت انسان مي     
يـد  د بـه انـسان عقا     اند در انتساب فعل متولّ      در انتساب فعل مباشر به انسان به وحدت نظر رسيده         

جمهور معتزله، از جمله ابوالهذيل متولّـد را   : شود  اند كه به اجمال يادداشت مي       مختلف اظهار كرده  
، 313ص عالمـه حلّـي، كـشف المـراد،     (د نشناسـ  مانند فعل مباشر مستند به انسان و فعل او مي       

ـ    : گفت  ابوالهذيل مي)314 ع فعـل  فعل متولّد ـ البته در صورتي كه كيفييتش معلـوم باشـد در واق
كه مسئول افعال مباشر خود هستيم در قبال متولّدات نيـز مـسئولّيت داريـم                ماست و ما همچنان   

د را بـه دليـل      فعل متولّ هم  گفتني است كه متكلّمين شيعة اماميه       ) 87، ص   2اشعري، همان، ج    (
 )313، ص   ه 1407عالمه حلي، كشف المـراد، قـم،        (دانند    حسن مدح و ذّم منسوب به انسان مي       

 كه هقد بودتناظر نظّام مع يكي از استادان معروف معتزلي و م      ) م830،  ه 215(معمربن عباد سلمي    
انسان را جز اراده فعلي نيست و افعال و حوادثي كه ماسواي آن است به اقتضاي طبيعـت محـل                    

ر را بـه  كـا دهند و  كند طبيعت اشياء فعل را انجام مي      شوند مثالً وقتي كه انسان اراده مي        واقع مي 
 از قبيـل حركـت، سـكون،        كند،  متولّدات و آنچه در اجسام حلول مي      : گفت  رسانند او مي    پايان مي 

جسمي است كـه اينهـا در آن        طبيعي  رنگ، طعم، بو، حرارت و برودت، و رطوبت و يبوست فعل            
امـا نظّـام بـرخالف      ) 89،  88اشعري، همـان، ص     . 314كشف المراد، همان، ص     (اند    حلول كرده 



26 

  1387زمستان   ● 36  سال ●نامه فلسفه فصل
 إنّـه اليفعـل      و كـة الحرنـسان إالّ    لإلالفعـل   «: ور و استادش ابوالهذيل بر اين باور بود كـه         جمه 

نماز، روزه، اراده و كراهت و علم و جهـل و صـدق و كـذب و                 : گفت   او مي  »إالّ في نفسه  الحركةَ  
كالم و سكوت انسان و ساير افعالش حركات است و حتي سكون هم نوعي حركت اسـت و امـا                    

فعل انسان فقط فعل مباشر  بنابراين  . شود آن فعل خداوند است      حيز انسان حادث مي   آنچه در غير    
آورد و اما متولّد فعـل انـسان نيـست            است كه انسان آن را مستقيماً و بالواسطه در خود پديد مي           

بلكه فعل الهي است به ايجاب و اقتضاي طبايع اشياء كه خداوند آن را در اشياء نهاده است مانند                   
كه خداوند مثالً طبيعت سـنگ را طـوري آفريـده و در    نمقصود اي .  سنگ در موقع پرتاب آن     رفتن

رود و چون رها كند به زمـين          طبيعتش چنين نهاده است، كه اگر كسي آن را باال بيندازد باال مي            
 متولّدات افعال خـدا هـستند، نـه فعـل           حاصل اين كه  . داتافتد و از اين قبيل است ساير متولّ         مي

  : كهگيرد  ميهدر قاضي عبد الجبار خ) 89، 88اشعري، همان، ص  (.انسان
نـد و  اگرد  بـه طبيعـت جمـادات بـر مـي      را نظّام كه حوادث و به عبارت ديگر متولدات  هاين عقيد 

كنـد    داند با فاعل مختار بودن خداوند منافات دارد به عالوه ايجاب مـي              مقتضيات طبيعت آنها مي   
دارد كه معجزات به اقتـضاي طبيعـت محـل واقـع شـود و                ي م  زيرا روا  بوات اعتماد نشود  نكه به   

م از قبيل حيات قدرت و شهوت به اقتضاي طبع محل حاصل            عآيد كه اصول نِ     همچنين الزم مي  
قاضـي عبـد الجبـار، شـرح        (شده فعل خدا به شمار نيايد و در نتيجه خدا مستحق عبادت نباشـد               

   )389، 388االصول الخمسه، ص 
دانسته بنابراين در واقع و در نهايت         كه نظّام طبيعت اشياء را مخلوق خدا مي        «ن جواب داد    توا  مي

 نظّـام در    هو اين هم گفتني است كه عقيـد       . ها خداوند است   م جميع نعمت  م افعال و مت   هفاعل هم 
ي  و اخالق   روشن و استوار است، اگر چه با عقايد متعارف ديني          اي  هاين مسئله از نظر فلسفي عقيد     

  .نمايد كه مبنايش مسئوليت ديني و اخالقي انسان است به ظاهر سازگار نمي
فعـل  . سن و قبح اشياء و افعال شـرعي اسـت         ح: اشاعره گفتند  : و قبح و خير و شرّ      سنح

قبيح فعلي است كه شارع مقّدس از آن نهي فرموده است، اعم از نهي تحريم و يا تنزيه، بنابراين                   
 آن از سوي شارع نهـي  هسن فعلي است كه دربارقبيح است و اما فعل ح  فعل حرام و فعل مكروه      
 اشاعره و مباح به قول اكثـر        هبنابراين فعل واجب و مستحب به قول هم       . و منعي وارد نشده است    

 كه حسن و قبح امري ذاتـي و عقلـي نيـست، بلكـه             نحاصل اي . آيد  آن طايفه حسن به حساب مي     
خوب كـرده   ه عبارت ديگر خوب آن است كه خداوند آن را           بت و   وابسته به امر و نهي خداوند اس      

و قبيح آن است كه خداوند آن را قبيح دانسته است و پيش از ورود شرع نه خوب و بدي بـوده و                       
اما جمهور معتزله و اماميه بر ايـن باورنـد          . بين آن است  ثبت و م  و به اصطالح شرع م    . نه تكليفي 

آمـدن  از  ست و حكم شارع كاشف و مبين است نه مثبت و پـيش              كه حسن و قبح ذاتي و عقلي ا       
هاي عاقل به حكم عقلشان توانايي تشخيص خوب و بد را دارنـد و مكّلـف بـه                   شرايع هم انسان  
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المـراد،     كشف 182،  181، ص   8شرح مواقف، ج    (باشند    انجام خيرات و احتراز از شرور معاصي مي        
  . )302ص 

مانند جمهور معتزله مطلقاً قائل بـه حـسن و قـبح            نظّام  آيد كه     مجمل شهرستاني بر مي    هاز نوشت 
يل آن پرداختـه و قـول او را در     ص ولـي اشـعري بـه تفـ        )58حل، همان، ص    نملل و   (عقلي بوده   

آيد كه او حسن و قـبح عقلـي را مطلقـاً     مسئله حسن و قبح به صورتي نقل كرده كه از آن بر مي       
هـر معـصيتي، كـه روا بـود         «: اينك نقـل اشـعري    . استيل بوده   صقبول نداشته بلكه قائل به تف     

 خداوند سبحان بدان امر فرمايد به علّت نهي قبيح اسـت و هـر معـصيتي كـه روا نبـود خداونـد                      
سبحان آن را مباح فرمايد قبحش از ناحيه خود آن است مانند جهل به خدا و اعتقاد به خـالف او                     

 به علت امر به آن خوب است و هر چـه جـايز     و همچنين هر چه جايز بود خداوند به آن امر كند،          
 چنانكـه   )45، ص   2اشعري، همان، ج    (» .از خود آن است   نبود مگر اينكه به آن امر كند حسنش         

 بد مطلـق عقيده داشته و نه به نه به خوب مطلق آيد نظّام  شود از عبارات فوق بر مي       مالحظه مي 
دانسته بنابراين به حـد وسـط         را شرعي مي  بلكه حسن و قبح بعضي از امور را ذاتي و برخي ديگر             

   .مقاله پايان يافت. قول معتزله و اهل سنت گرايش داشته است
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موضوع . » اال الواحدصدر عنهيالواحد ال«ن مفاد كه ي وجود دارد با ايا  قاعدهيدر فلسفة اسالم 
 يست؟ ادلة آن كدام است، مخالفان آن چه كسانين قاعده چي اين است كه معناين مقاله ايا

  . مطرح شده استي در فلسفة اسالمين بحث به چه صورتيهستند و ا
از .   دانديعالم م مبدأ و علت خدا را   وجود دارد كه اي  هياول ، اصل  و االهي معنوي  بيني  در جهان

ممكن . در موجودات هست كه  تنوعي   با همة طبيعت  عالم  نام  وجود دارد به عالمي  گر يد طرف 
فيلسوف  . بينيم ما نمي باشند كه  هم  ديگري  و خداوند موجودات  طبيعت  عالم  اين  است بين 

لم واسطه و طبيعت، از حيث اين عوا  خداوند و عالم بين  نسبتي  چه  ح دهد كه يبايد توض االهي  
از  كه موجودات عالم  است اين   فرض  يك.  ممكن است فرض چند  طور كلي به. مياني برقرار است

وجود داشت  قديم  در ايران كه  تفكري مانند. متضاد باشند گروه  وجود كامالً در دو يا سه  نظر نحوة 
يا  بالذات  موجودات  يعني.  ست خير و شر ايمباد بحث   و آن  بود هم قديم  در يونان  نحوي  و به 

  جدي ها بكشانيم، اگر واقعاً تباين  علت را به  معلوالت   سلسلة  وقتي بخواهيم . شرند يا خيرند
يا  علت  بايد دو يا سه . كرد منسوب   علت  يك توان، آنها را به  باشد، نمي ها   وجودي بين معلول

كه  است ديگر اين   فرض.  است  فرض  يك اين . باشد كند، علت وجود داشته  اقتضا  كه  هر مقدار 
كار را    حكما معموالًً اين . خير برگردانيم  شر را به اي  گونه به يعني .  شويم قائل  علت  يك  به  فقط  

متنوع و   موجودات اين  خود  در بين  دي يمتضاد،  تضاد شد دو جريان   نظر از اين صرف. كنند مي
  ؟ در اينجا باز دو طريق كنيم مي با خدا مرتبط  را چگونه متنوع  موجودات  اين .   استبرقرار خداوند 
غير مشهود و   عالم  ، يك مشهود و محسوس و خداوند  عالم اينكه بين  يكي .  است  ممكن

معلول  ها هستند، يعني  نامحسوس  از آن ناشي  مشهودات  اين و بگوييم  كنيم   فرض  نامحسوسي
و   نامحسوس بگوييم عالم   كه  ن استيديگر ا حل  راه. خداوند هستند   هستند و آنها معلولآنها 

در راه حل . خداوند هستند  و همه موجودات متكثر طبيعي مستقيماً معلول نداريم   نامشهودي
آيا  هشود ك مي  مطرح  سؤال برگردانيد، باز اين  امور ناديدني  د مشهودات را به يبخواه  نخست اگر
  دارند يا رابطة طولي   رابطة ا با هم يو اگر متكثرند آ متكثرند يا واحدند؟  خودشان  ها هم ناديدني
 يگري از آنها علت ديكيم ي داشته باشيكه اگر دو ش است اين  طولي  ؟ منظور از رابطة عرضي
قرار   هم در طول ر وجوديتضاد ندارند و از نظ دو با هم اين  بنابراين دو امر وجود دارد ولي . باشد
ولي  م يها وجود دار ما انسان.  داريم   هم ما انسانها با كه  است اي  رابطه مثل  عرْضي رابطة . دارند

آنها . نيستند حقيقي   و معلول  علت هم  پدر و مادر و فرزندان  حتي .  نيستيم ديگري   علت كدام  هيچ 
و  علت   در رابطة. وجود فرزندانند ن معِد يوالد. هستند  وجود دارند و در كنار هم  يك هركدام 
آنها معيت   معيت. او و در كنار او و در رتبة   در عرْض قرار دارد، نه  معلول  در طول  علت  معلول 

،  ، مشكل كنيم فرض طولي  صورت امور نامشهود را به اگر سلسلة.  جواري هم معيت  ، نه  است طولي  
ك خدا ختم يبه  در نهايت هست   هم   اگر كثرتي گوييم  مي  يعني. شود تر مي كميتا حدود

،  بشويم قائل  عرضي   كثرت يا چند طبقه  طبقه   امور نامشهود در يك   سلسلةياگر برا شود ولي  مي 
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؟  كرده است خلق با هم  رتبه  امور متكثر را در يك  آيا خداوند اين  شود كه مي ن سؤال مطرح يا 

ن ينكه خداوند ايفرض نخست ا. خداوند با اشياء دوگونه  فرض ممكن است دربارة رابطة   عنيي
م، ياگر سلسله مجردات را كنار بگذار.  عرضي  صورت كند يا به  خلق طولي صورت  اء را به ياش

همة   يعني. ميعرْضي دار مسلماً  با يكديگر رابطة  ها  ما انسان و از جمله  عالم   مسلماً همة
  است  در عرض هم را خداوند ايجاد كرده يعين امور طبيا. هستند هم   در عرْض  طبيعت موجودات  

شقوق  ده است؟ اين يكه خواسته آفر  را در هر وقت كدام   هر يا  آيا آنها را دفعتاً ايجاد كرده ولي 
ات متنوعِ در عرض هم با موجود ست كه خداوند يگويند ممكن ن مي  حكيمان.  است مسأله  مختلف  

ماً يمرتبه مستق در يك   هم در عرض  ست موجوداتيممكن ن يعني . م مرتبط باشنديبه نحو مستق
خداوند صد  نكه يا  فرض يعني  . مجرد   باشند و چه مادي  ن موجودات يا  چه. از خداوند صادر شوند 

. كند خلق  طولي  نظام    را در يكد موجوداتيست و خداوند بايايجاد بكند ممكن ن موجود را با هم 
ايجاد شود، بعد موجود )  از نظر فالسفه  اشرف( تر است  قوي از همه   كه يابتدا  موجود يعني 

 ياين مدل. باشد كافي  عالم  كثرت  براي كه  اي  اندازه تا برسد به ... تر و تر، بعد ضعيف ضعيف 
. دهد يرا شكل م» الواحد« قاعدة يه محتوان نظر است كيكه مورد اعتماد حكماست و هم است 

 يشود كه ارتباط خداوند با موجودات متنوعِ در عرضِ هم دارا مي فرض   نگونهيديگر ا  در مدل
ك وجود اول، نخست، ي. ق طبقة مجردات باشديد ابتدا از طرين ارتباط بايست اما اياشكال ن

ديگر  مدل . كند يات را خلق ميه مادق طبقيكند و سپس از آن طر يجاد ميطبقه مجردات را ا
دارد و موجود مجرد  ارتباط  مادي  موجودات  اصالً خداوند در وهلة نخست با همين  گويد كه  مي

 داليل به   متكلمين يعني . نظر اخير دارند به   گرايش  متكلمين.  نداريم غير از خداوند  ديگري
ايجاد كند يا اگر ضرورت داشته  را با هم   موجودات مة خداوند نتواند ه  اگر كنند كه فكر مي كالمي  

ا وارد يرش ي ديگر را، اين امر پذي را ايجاد كند و بعد  موجوديموجود خداوند اول  باشد كه 
هر كاري   كه است اين معنا  بودن خداوند به  قادر مطلق    حال آنكه. آوردن نقص بر خداوند است

و خالف    خداونديرش نقص برايگر شرك و پذيد و هر فرض دتواند انجام ده يبخواهد م كه  
برخالف  شيعه  متكلمين  با وجود اينكه   هم  است و در شيعه ن منظر متكلمين يا. است ديني مباني  

رمتكلمان كه ياز غ با آنها ندارند بعضي  هستند و اختالفي   نزديك  فالسفه  به  ارياهل سنت، بس
استناد  و آيات  ظاهر روايات   به  ندارند و فقط التزامي  عقلي   بحث اصالً به   اند، يعني مسلك ظاهري 

يعني  ،  بلكه  مذموم معناي  به نه  گويند البته  ظاهر مي  اينها اهل به . دگاه قائلندين ديكنند، به ا مي
 به بطوني  ا اگر همآنها نيستند ي براي  بطوني   به  قائل و روايات  ظواهر آيات  در وراي   كه كساني 
اين دسته  به  اوقات   گاهي در شيعه . دانند نمي  ممكن غير معصومين  را براي  آن  باشند فهم  قائل  

 اخباري يفرد است  ممكن . ها نيستند اخباري ظاهر منحصر به   اهل البته .  شود مي  گفته ياخبار
معصوم  قول نيستند و بلكه  ملتزم   هم  قرآن   ها به ظواهر آيات اخباري  چون(نباشد   خاص معناي  به 
 ي معنايچنانكه ذكر شد اهل ظاهر بودن دارا. ظاهر باشد اما اهل )  است حجت براي آنها  
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  متمسك  و سنت ظواهر كتاب   ما به: گويند صريحاً مي  هستند كهيست؛ اينها افرادي نيمذموم 

  افراد چون اين . نبايد گفت يسخن ظاهري  بر معاني  و اضافه  نداريم  خارج از آنها يو بحث هستيم 
قائل به  مجردات   متكلمين گروه  كنند اصوالً مانند  ظواهر اخذ مي را به   و سنت كتاب  مستندات 

دانند،  يم  مادي  موجودات را رند و بقيه يپذ يجز خداوند نم به  در عالم مجردي  هيچ يعني .  ستندين 
). كنند استناد مي  هم آياتي  و به(اند  مادي هم  مالئكه .  دانند يمادي م   هم  انسان را  نفس  حتي
الزام   بدون يعني اوست دلخواه   كه هر شكلي يا به   را با هم همه موجودات  ند خداوند يگو يشان ميا
تنها  اسالم   عالم از فيلسوفان بين در اين . ده استيآنها آفر بين  رتبي و منطقي  به رعايت ترتيب  

طور  ز همينيديگر ن از مسائل اي  در پاره  كما اينكه .است آوا با متكلمين  هم  مسأله رشد در اين  ابن
اجماع (قبول ندارد   است اجماعي  اسالمي  فالسفة   در بين را كه  قول  اين  هم  ايشان  يعني .  است

  آراء تاريخي گزارش  در . ندارد محلّي  جماع ا  در فلسفه. اعتبار ايجاد كند  معنا كه اين  به   نه 
اجماع .  كنيم مي  كردند يا ما چنين يم اجماع لسوفان استناد به يف اينكه  نه .  است اجماعي  گوييم  مي
سينا، بهمنيار،  ابن هستند امثال  مشترك  سخن با هم  در اين فيلسوفان  كه  معناست  اين  در اينجا به 

و  طباطبايي  ، عالمه  سبزواري مالهادي  ، ميرداماد، مالصدرا، حاج شراقا نصير، شيخ خواجه
 رشد در طرف ابن ). دارند هستند و بر آن اتفاق  مطلب اين  به  امروز قائل  تا به فيلسوفان  همه

اسالم  در عالم  فلسفه  عليه  گسترده  ، چند حمله طور سنتي به  از طرف متكلمين.  است  متكلمين 
مسأله  در بيست الفالسفه  در تهافت ، غزاليي و فخررازي، مانند حمالت غزال است  گرفته انجام 
قاعده الواحد  از آن مسائل  يكي .  دانسته است دين  شان را مخالفيو آراء ا  كرده را محكوم فالسفه  

ند است كه در ضمن مسئله سوم از كتاب تهافت مورد بحث واقع شده كه مربوط به فاعليت خداو
فالسفه فاعليت خدا را قبول ندارند و هرچه به ظاهر در اين باب . ديگو ي ميدر آنجا غزال. است
 عنوان به   است   نوشتهيردي بر غزال  رشد در دفاع از فلسفه ابن. گويند نيرنگ و فريب است مي
.  است كرده  حفظرا   خودش هويت نيمه كالمي  رشد نوشته  ابن  كه ردي در  منتهي.  التهافت تهافت 

را   خودش  فكري چارچوب    مواضع سخن متكلمان را رد كرده است ولييهرچند در برخ  يعني
ن رد و يحال به سراغ ا. آنها موافق است جاها با قضاياي  خيلي  فكري  چارچوب  دارد و در اين 

و بعد دوباره  كنم  مي ان را بي فيلسوفان   استدالل  و خالصه اجمال   به  م البته نخستيرو يها م نقص
آنها در .  است و برهاني  كامالً منطقي   يحكيمان استدالل استدالل .  ميگرد يمسأله بازم اصل  به   

 تر از همه تر و منطقي اند و محكم كرده  را مطرح مطلب  خداوند اين  صدور فعل نحوة  به  بحث راجع 
   .  است كرده  سينا آن را مطرح  ابن 
  

  سينا بر قاعدة الواحد ل ابناستدال
و در اشارات آن را بازگو كرده   كرده  بيان   طور مفصل شفا به را در كتاب مسأله  اين  سينا اصل  ابن
ن مسأله يهم ا)  و تعليقات مباحثات (هستند  اما مهم   كوچك  خيلي  كه  ديگر و در دو كتاب   است
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هستند و در اواخر   جدا از هم يا پرسش و پاسخصورت فقرات  اين دو كتاب به.  است مطرح شده  

ار يكنند از جمله بهمن ي طرح سؤال ميدر مباحثات اشخاص متفاوت . اند شده نوشته  سينا  عمر ابن
كه  پرسيده است  ار از جمله يدر فقرة مورد بحث بهن.  نا  استيس كه شاگرد بزرگ و معروف ابن

  ؟ چيست» االالواحد نهالواحد اليصدر ع«  شما در مسألة دليل  
ن واحد معلول يو اگر قرار باشد از ا  وجود داشته باشديواحد كنيم امر  اگر فرض : گويد سينا مي ابن
اگر بخواهيد  يعني . شود صادر مي هم  از واحد ب صادر شود مخالف قاعدة الواحد بايد بگويد كه الف  

: گويد نا مييس ابن.  ب شود و هم  صادر مي الف  م از واحد ه ، بايد بگوييد  را نقض بكنيد قاعده  اين 
،  اگر ب(نباشد  باشد بايد الف  ب چيزي  اينكه  براي  يعني . است مساوي  با ال الف ب  گر ياز طرف د
از واحد در آنِ  كه  د يگو يحال مخالف ما م.  است ال الف  ،»ب«پس )  است الف  پس  نيست  ال الف 

اين مطلب كمي نياز به توضيح . 1و اين تناقض است ال الف شود و هم يصادر م الف  واحد هم  
اي  و ويژگي حيثيت  كه  ن معناست يبودن به ا علت  »  است الف  واحد علت «گوييم  مي وقتي : دارد
، بايد  است چيز ديگري  علت  چيزي  كه  وقتي . است هشد بروز الف سبب كه  علت هست در اين  

 يشود برا خراب  كنيم اگر برق  در ساختماني كه زندگي مي. باشد  يخاص و ويژگي حيثيت  يدارا
خراب  آوريم، اگر ديواري  مي كش بتركد، لوله اگر لوله . ميخواه ير آن از برق كار كمك ميتعم
 است كه در برق كار ياز به مهارتيان برق نير جري تعميرا برايزچرا؟ . ميكن يبنّا رجوع م شود، به 

كما اينكه . را ندارد آن  كش  لوله دارد كه  كار چيزي  برق شخص وجود دارد؛ يعني 
ر از ي غيزيبه طور ساده و خالصه چ عليت بحث. كار ندارد برق دارد كه و فني  تخصص هم كش لوله 
و  مناسبت در علت  اگر قرار بود كه . دارد مناسبت  خاصي با معلول هر علتي اينكه  يعني .  ستين نيا

حال . دهد انجام  توانست  مي هر كاري  هركسي نباشد،  خاص  يمعلول صدور  براي  خاصي ويژگي 
كه  خواهد و كسي  كار را مي آن  به  مخصوص و ويژگي  تخصص يك  هر كاري  دانيم  آنكه مي

باشد   را نداشته يژگيآن و كه بدهد و كسي كار را انجام  تواند آن  باشد مي تخصص  آن داراي  
:   است اين  هميشه   از علت  ، منظورمان گوييم علت اگر مي بنابراين . دهد تواند آن كار را انجام  نمي

منشأ و  و خصوصيت  ويژگي  ن يو ا است و خصوصيتي  ويژگي  موجود داراي  اين  كه  موجودي هست
اي  در واقع معلول بروز و ظهور ويژگي. از آن صادر شود موجود ديگري اينكه  ود براي ش مبدأ مي

باشد،  اعتباري   يا نباشد و رابطه تكويني   يا رابطه  و علت معلول  اگر بين.  هست در علت  كه  است 
و   و تخصص صالحيت رعايت  اينكه  شود بدون  رئيس فالني  آقاي  بدهند كه مثالً رؤسا حكم (

رعايت  بدون  كه  در جاهايي  اعتباري  حكم  اين ) را در او بكنند  پست  احراز آن براي  الزم  ويژگي
 متكي و تكويني  عيني  شود و بر واقعيت  مي ها جاري ها و صالحيت و تخصص واقعيت  
و  علت  ميان  رابطه   حقيقتِ طور خالصه،  به: شود امور مي ريختگي   هم  و به  تخريب موجب  نيست 

___________________________________________________  

 271 ص 787و ) 226ص  (673و نيز فقرات ) 112ص ( ، 26مباحثات، فقره  .1
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اگر  پس . شود  بايد لحاظ بگيريم   درستي نتيجه  نيز اگر واقعاً بخواهيم  در امور اعتباري  حتي  معلول  

هست  خاصي  و خصوصيت ويژگي  داراي  كه است»  علت«معنا  اين  ، به » علت«گوييم  به چيزي مي
گوييد از اين  اگر شما مي: ديگو ينا ميس حال ابن.  گوييم نمي»  علت« آن به  ن صورت ير ايدر غ 
اگر از اين . بودن است  با الف متناسب  حيثيتي   واحد يك در اين  شود، يعني  صادر مي واحد، الف  
 ما در ب ويژگي پس .  نيست الف  همان  است، ب  ال الف به معناي  شود،  صادر  هم  واحد ب  
بنابراين .  پيدا شده است در الف  باشد كه  اي   ويژگيغير از  الزاماً بايد در علت  كه داريم مخصوصي 
واحد،   در آن يعني هم   ء در عرْض ء دو شي شي از يك كه  ن امر ملتزم بشود ي بخواهد به اياگر كس 

اين  حرف  اين  منطقي  ، نتيجة  ب باشد و يكي  از آنها الف   واحد، صادر شود و يكي و حيث  در رتبه 
و تام  ء مورد نظر واحد محض شي بنابراين .  هست وجودي  دو حيثيت  علت ء يعني شي در آن  كه است 

در او موجود  حقيقي   كثرت  گونه واحد باشد و هيچ كه حقيقتاً  ي يا شي جه يدر نت. تواند باشد نمي
رف اين از طرف علت و اما از ط. متغاير را ايجاد كند واحد دو معلول   تواند از حيث نباشد نمي

معلول هم اگر واقعاً در علّت جز يك حيثيت واحد نباشد بايد معلول هم متناسب با آن باشد يعني 
  .بايد الف و ال الف، يكي باشند

كار و احياناً استاد   برق  بنا باشد و هم بلد باشد، هم  كشي  لوله   هميفرد است ممكن    البته  
اي  كثيره و جهات مختلفي  هاي  حقيقتاً پديده است نها همه اسم هستند ولي ممكن يالبته ا ! فلسفه

دارد،  كه  هايي  حرفه از اين  هر كدام  بكنيم در وجود او براي   اگر دقت باز هم .  ك فرد باشديدر  
و اينها غير از  است كشي  سيم غير از حيث  كشي  لوله  حيث بنابراين . خاصي وجود دارد مهارت   يك
بحث  يعني . شي واحد باشد  كه  ن بودهياما فرض ما ا.  است دانستن  و ادبيات  دانستن  فلسفه  حيث 

سادگي  همين   به  مطلب كل . اال الواحد ، اليصدر عنه الجهات جميع  واحد من  كه  است  در اين 
 صادر الف  اگر از واحد  است و گفته  سطر داده  در يك را در مباحثات  سينا پاسخ  ابن يعني .  است 

تناقض   باعث  ء بسيط در شي  دو حيث اين  و لحاظ. شود از او صادر نمي)  ب يعني (  شود، ال الف
و گفتگو با  اند در بحث  داده كه   هم  تفصيلي.  مسأله است در اين   فالسفه  حرف  اجمال اين . شود مي 

يا هر مسألة ( مسأله   اينبخواهد   و هركسي.  است برهان   نكته صرفاً يك اين.  بوده است  ديگران
د نشان داد كه يدر نقض آن با ييعن. بكند  د برهان  اقامهيبكند، صرفاً با  را نقض)  ديگري فلسفي  

قاعده  كه اين  ستيمدعي ن كس  چيه .  باطل استيل منطقيو به دال  است  غلط برهان  اين 
قاعده  اين   اند كه مانند مالصدرا ـ گفته ـ يبرخ البته . زند را نمي حرف  اين  فيلسوف .  است مقدس 

  فطرت  كند ولي مي را قبول  باشد آن  داشته  انساني  عقلي   فطرت  و هركس است  در حد بديهي  
  ! نقلي مقدسات  ، نه  عقلي
. زديد  هم را به  عالم   شما مقدسات د كه يگو يبرهان نم  در مقابل فيلسوفي  هيچ     

را اضافه  نكته  جا اين  همين.  فيلسوف زند نه  را مي حرف  اين  متكلم   ني يع.  است صادق  عكسش
اوالً و بالذات   قاعده اجماع بر آنست كه اين اسالمي  در فلسفة  الواحد حداقل در مورد قاعدة  كه  كنم 
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راجع   فقط . نيست مجردات  و حتي  طبيعيات  به  راجع  قاعده  اين  يعني .  در مورد خداوند است فقط   

. برند كار مي را به قيود و حيثيات آن  كردن  و بعد در مورد غير خداوند با اضافه  خداوند است به  
حقّة  وحدت  وحدتش  و  است  خداوند واحد بالذات  فرض حسب به  رايز. ندارد خداوند قيد و حيثيت 

اينكه  نه .  است وحدت اوند عين خد ذات اينكه  يعني  حقيقيه  حقة  منظور از وحدت.  است حقيقيه  
موجودات   اساساً همة  و.  داريم ها وحدت ما انسان مثالً . شود عارض آن  به  وحدت باشد كه  ييا شي 
ها  وحدت منتهي . تواند موجود باشد باشد نمي  نداشته  تا وحدت شيئي . دارند وحدت عالم  

و  و گوشت از پوست   عبارت.  هستيم ما انسان .  نيستيم وحدت ما عين  يعني .  وجود ما هستند عارض
را  جسممان  مجموع  كه  است  شده  عارض حيثيتي  نوع  يك جسممان  به  ولي ... و و نفس استخوان 

عارضي  ، وحدتشان  موجودات همة  در عالم  يعني. طور همين را هم  مان  نفس.  واحد كرده است
به  هيئتي  كه  است  اعتبار اين  به  دارند و وحدتشان  ميزها وحدت از اين هركدام . دو ميز مثل.  است 
ميز شكل گرفته  يك  ايم و  چسبانده هم   به ي مقصود خاصيرا برا و پايه  سطح . اند وجود آورده 

عكسِ اين   در مورد خداوند مطلب.  وحدت ميز يعني  كه  نيست اين  حرف  اين  معني  ولي . است
، خودِ  وحدت يعني .  است وحدت  عين  حقيقت  اين  كه  است  خداوند حقيقتي اصالً يعني .  است

خواهد  حقيقتش نقض  ن امريباشد و ا تواند دو حيثيت  نمي موجودي   در چنين.  او است ذاتي  حقيقت 
ي يعن.  بايد قيد بزنيم بدانيم  و ساري جاري  را  قاعده  م اين يديگر اگر بخواه در موجودات .  بود
از  واحد، اگر چيزي   حيث از آن كنيم،  مي  فرض او وحدتي  براي  كه  جهت موجود از آن اين بگوييم  

صد  ممكن است در هر موجودي ن صورت ير ايدر غ. تواند باشد بيشتر نمي صادر شود، يكي  آن
  . صادر بشود چيزي  هم   باشد و از هر حيثش  حيث
  

  دة الواحدرشد در رد قاع  و ابنيسخنان غزال
دگاه يندة مهم دي نمايغزال. ميرو ين قاعده ميرشد در رد ا  و ابني غزاليها حال به سراغ استدالل
ن قاعده ي با اي اسالمي است كه برخالف عمدة حكمايلسوفيرشد ف متكلمان است و ابن
ابتدا رشد  ابن. ن دو در كنار هم در كتاب تهافت التهافت آمده استيمباحث ا. مخالفت كرده است

فِعالً للّهِِ  العالم أن يكون  لةاستحا في«:  الثالث الوجه  كند كه در ي نقل ميالتهافت غزال از كتاب تهافت
)  قاعده الواحد خصوصاً (دارند  كه  قواعدي  آن  بر اساس فيلسوفان  : گويد مي»  اصلهم علي تعالي
   را يز. خدا بدانند وانند مخلوقت را نمي عالم  يعني.  غير خداست توانند بگويند عالم  نمي
  مركب من و العالم  وجه كل الواحد اال شي واحد و المبدأ واحد من اليصدر  من: قالوا هو انهم «

شود و خدا هم واحد از  ي جز واحد صادر نميزيند از واحد چيگو يشان ميچرا كه ا»  مختلفات
ن به موجب يل شده است بنابرايك عالم هم از امور مختلف تش]ياز طرف[همة جهات است، 

  .ند كه عالم از خدا صادر شده استيتوانند بگو ي نم] الواحديعني[ كه به آن معتقدند يهمان اصل
كند او دربارة  مي  را قبول دهد و بعضي مي  پاسخ كند به بعضي مي اين سخنان را نقل  رشد كه  ابن
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 دشوار خواهد بود اما ي، پاسخ به اشكال غزال كنيم را قبول  اصل  اگر ما اين  گويد  قاعده الواحد مي 
اين  ديگري  شخص... سينا و ابن  يعني.  است متأخر اسالم  فالسفة  مورد قبول  فقط  ن سخنيا
سخن  اين.  باشند ارسطو زده  مثل   بزرگ فالسفة  كه  ست يحرفي ن يعني .  است را نزده  حرف 
  ): كند مي  را خالصه  فالسفه حرف  غزالي ( كند  مي نقل  امد غزالي از ابوح بعد دوباره .  ها است ايراني 

شناسد و  را مي و مبدئش مجرد خودش عقل  اين  كه  مجرد است عقل گويند اولِّ صادر، يك  آنها مي
به  هم  شرع  و در لسان  است ذات به  و قائم  نيست  عقل مادي  شوند و اين از او صادر مي عالم  بقية 

 نديگو يم)  فرشته يعني( لَكآن  م.  
  فقط  است بسيط  از خداوند چون  كه  است  اين  اين قاعده  گويد  خالصة  رشد مي سپس ابن  

در  و حيثيت  جهت  اختالف  صورت  شود و در غير اين  شود و جز واحد صادر نمي واحد صادر مي
در آنجا وجود دارند كه  موادي   وييمبگ ، مگر اينكه  نيست ممكن  آيد و اين امر  مي  الزم فاعل 

ب ين ترتيبه هم... و  نيست ماده ) خدا پيش يعني (و در آنجا   پيدا شده است اختالف  ماده   واسطة به 
گويد امروزه  كند و مي مي نقل  آن  براي  هم  اي  كند و  تاريخچه لسوفان را نقد مييف  هاي حرف

متغاير، با  موجودات  همة   واحد اول از آن اند  كه  ي مدعند ويگو ين سخنان را ميفالسفه خالف ا
د يگو يكند و م يرشد گاه هم از فالسفه دفاع م البته ابن. شوند دارند، صادر مي كه  تقابلي   همه

نگونه يان را ايدر ادامه او نظر مشائ . نيست  درست مشّائيان   به  نسبت غزالي هاي  از حرف بعضي 
و از  است  اعظم  فلك   شود محرّك از خدا صادر مي  كه موجودي اول   كه كند يخالصه م
محرك فلك   شود و اين پيدا مي ثاني   فلك شود و از آن  پيدا مي اعظم  ، فلك  اعظم  فلك محرك

 محدوديت يعني (  هست خودش   در ذات كه  چيزهايي   كند و نيز آن مي را تعقل  خودش  اول  اعظم 
خطاست )  ارسطو است  منظورش( فالسفه  اصول   بر اساس گويد  رشد مي ابن).  ذات و امكان  ذات  

كند و از  مي كند و نيز خداوند را تعقل  مي  را تعقل خودش   ، ذات اول فلك  بگوييم اين  كه 
 فلك نفس  تعقل  كند، و از اين  مي  را تعقل  خودش آيد و ذات  وجود مي به  دوم  خداوند عقل  تعقل

موجب  د، تعقل يآ يد ميپد فلك  كند و از آن جسم مي  را تعقل  خودش  آيد و بعد امكان وجود مي به 
گويد  و مي.  مجرده  عقول برسد به  هستند، چه  يكي  و معقول عاقل   هم شود و در انسان  تمايز نمي 

قاعده   رشد ر نظر ابند.  ارسطو نيست حرف  ارسطو ندارد و الزمة  به   ربطي  ها هيچ حرف اين  كه 
شوند يعني  يمشاهده م  طبيعت كه  در عالم  هايي  فاعل و از   است امور طبيعي  به  الواحد مربوط 

خداوند كه فاعل  اشياء در فاعليت  فاعليت   شود ولي چيز بيشتر صادر نمي  ؛ يك"فاعل شاهد"
يعني    اند فاعل  اسم ر اشياء طبيعي د.   استيت فاعل شاهد مشترك لفظيغايب است و فاعل

  قاعدة الواحد فقط ا و لذ است مطلقه   خدا فاعليت  فاعليت ولي  و مقيد است  متعين  فاعليتشان 
مخالف  حرف  اين   البته 1 .خدا يعني  مطلق فاعل  و نه  است   مقيد و طبيعي هاي  فاعل  مخصوص

___________________________________________________  
 .180التهافت، ص  تهافت. 1
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از  كه  نيست شان اصالً اين يسخن ا.  است متأخر اسالمي  فالسفة )  نايشا قول  به (  صريح  نص  

  فقط قاعده  اين  گويند  بلكه دقيقاً مي. اال الواحد اليصدر عنه  از محسوسات يعني  طبيعي  هاي  فاعل
در مالصدرا و ساير حكما به   يعني. ن مسأله هم اجماع وجود دارديو در ا خدا است  مخصوص

، از حكما  آشتياني آقا ميرزامهدي مرحوم .  در مورد خدا است فقط  اين قاعده  كه  شده   گفته صراحت  
از نظر حكما  قاعده  اين   كند كه مي التوحيد صريحاً اعالم  اساس در كتاب  متأخر تهران  و عرفاي

طبيعي  هاي  فاعل به  الواحد راجع  د  قاعدة گوي رشد مي ابن   ولي1. در مورد خداوند است و فقط فقط 
.  است لفظي  در اينجا اصالً مشترك  و فاعل  نيست   است مطلق  فاعل  خداوند كه  به  و راجع  است  

  را با عالم » شاهد« خودش  اصطالح  و به محسوس   عالم معاني  رشد اصوالً كليه  ابن البته 
نيز  جهت  داند و از اين  مي لفظي   مشترك  »غايب« ودشخ اصطالح  و به و مجردات  معقوالت
مطلق  د او فاعل يده ي كه فاعل را به خداوند نسبت ميبنابراين زمان. دارد كامالً كالمي   يديدگاه

هستند و از  محدود و متعين  هركدام  مقيد هستند كه  هاي  بينيد فاعل شما مي كه  و آنچه  است  
را  خواهد بگويد معضلي  رشد مي حاال ابن. شود صادر مي  مطلق فعل  فقط   است مطلق  فاعل  آنكه 
اي  گونه ن مطلب را بهياو ا.  دهد اوليه رخ نمي  فالسفة حرف  مطابق ،  كرده  مطرح  بحث اول  كه 

 رشد فعل از نظر ابن. شود  حل  ارسطو بخواند و مشكل كند تا، به زعم او، با مباني  تفسير مي
سر  مطلق  فعل   است، يك مطلق فاعل  از خداوند، كه . ندارد خاصي  مفعول  به  ختصاصا مطلق  

با هر موجودي  صادر مطلق  و آن  است  مطلق  هم  ، مفعولش  است مطلق  فاعل  چون . زند مي
ي فرد متعين كش سيم م ي كه در ابتدا آورديدر مثال.  نيست متعين  ،  است  مطلق چون . دارد تناسب  

 را يكار ديگر استعداد  كه  بود  فردي   كش كار را داشت، لوله و استعداد آن تخصص   فقط  كه  بود
سپس . دهد تواند انجام  مي را  كاري  همه  او    است كاره  او همه  گفتند كه  كسي  اما اگر به . داشت
ارسطو : گويد  دارد و ميدر ارسطو هم  و نشاني  حرف مأخذ  خواهد نشان دهد كه اين يم رشد  ابن

، هر  جدا است از ماده  انسان  از آنجا كه عقل :  نفس گفته است انساني در كتاب عقل   در بحث
  مذهب  بر اساس مشكل  اين   ، پاسخ بنابراين.  جدا است از ماده  چون . كند تواند تعقل  را مي معقولي 
نيستند، مانند  هستند و مطلق  ارتباطات  اي دار كه  اشيايي  كه در  است اين ) ارسطو (  حكيم 

اجزاء   يا يكايك) هستند با همديگر مرتبط   و صورت  ماده چون (موجودات مركب از ماده و صورت 
تابع   يياين اشيآورند، وجود چن وجود مي را به  شوند و  مركباتي  مي  مرتبط با هم  كه  عالم   بسيط

  كه  كسي  آن  است گونه  اين و حاال كه .  است ربطشان  ينها عين وجود ا يعني .  است   شان رابطه 
اين   و همة) فَمعطِي الرباطَ هو المعطِي الوجود(كند  كند، وجود را اعطا مي را اعطا مي  رابطه

است،  ربطشان  موجودات  وجود اين   كه  از آنجا. هستند  واحد با خدا مرتبط معناي   موجودات با يك
و او  ايجاد كرده  طور مطلق  را به  واحدي خداوند .  كند مي اينها كفايت  همة   واحد براي امر يك 

___________________________________________________  
 .61ـ 63التوحيد، ص   اساس. 1
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پس صرفاً الزم است كه . برقرار كند و آنها را ايجاد كند اين موجودات ارتباط  تواند با همة  مي 

 هر شكلي  ، به واحد با هر موجودي معناي  واحد را ايجاد بكند و اين  معناي   يك  فقط  خداوند
معتقد  ريزد كه  مي   هم به )  سينايي ابن نظام ( مشايي  نظام  بنابراين . برقرار كند تواند ارتباط  مي 

 فلك  ، نفس خودش  ذات و از تعقّل   ديگري ، با تعقل خدا عقل عقل باشد و از آن   بايد  عقلي است 
 جناب فرضية  اين .  است سخنان داستان ن يرشد ا به نظر ابن. صادر شود  فلك جسم  و از امكانش  
 ـ 174التهافت از  به تهافت. ك.ر. (دهد مي توضيحاتي   مسأله هم اين  به  و راجع رشد است ابن 

اينها  هاي  آيا اصالً حرف اينها را ببينيد كه   همه«: گويد ن ميين بحث چنيش از ايرشد پ ابن) 180
ارسطو   به  كن نگاه .  سينا و غيره ابن در كتاب  نه .  كن ا نگاه قدم هاي در كتاب... يا نه  است برهاني 

 تغيير دادند و آن را از حالت االهي  ارسطو را در علم  مبناي ) سينا ابن يعني (آنها . ارسطو  و مفسرين
آنها را  ه ي را بر سخنان فالسفه و نظريرشد در ادامه اشكاالت غزال ابن. »كردند خارج  برهاني  

از  اول  عقل  د ييگو يشما م كه   است اين   اشكال  خالصه. كند طرح مي... و و افالك   عقول به  راجع
پيدا   دوم مبدأ عقل  تعقّلِ  نگرد، از راه  يخداوند كه م به  اول  عقل  شود و آن  خداوند صادر مي

نگاه  كه  جود خودشو امكان  شود، به  ايجاد مي  فلك  كند نفس مي نگاه   كه خودش شود، به  مي
چرا در   رد، پسيپذ ي را ميثينجا در باب عقل اول تثليدر ا. شود صادر مي اول  فلك  كند جسم مي 

؟ در حالي  از كجا پيدا شده است اول  در مورد عقل تثليث گوييد؟ اين طور نمي مورد خود خدا اين
گر يامر د مر صادر نشده است؟ اين دو ا  مگر از خداوند يك: پرسد مي غزالي .  مبدأ او واحد است كه 

،  صورت در اين  را يز.  مبدأ است از جهت  توانيد بگوييد اين كثرت  ؟ شما نمي د آمدنديچگونه پد
مبدأ نيست  از جهت  . وجود دارد  تثليث  كه گوييم  مبدأ مي  شود و در همان مي  قاعدة الواحد نقض

.  گرفته است  از خودش ، بلكه  را از مبدأ نگرفته  د و امكانشكن  تواند مبدأ را تعقل ن عقل مييا  كه 
الوجود  خداوند واجب گوييد كه  مگر نمي.  زنيم را مي حرف  خود خدا اين  به ما راجع : گويد حال مي
  يك  وجودش از تعقل . چيز  يك  شود و از وجوبش چيز پيدا مي  از وجود خداوند يك پس .  است

به  ن است كه اگر قضيه ي ايسخن غزال. شود پيدا مي چيز ديگري   بشوجو چيز و از تعقل 
را  حرف  الوجودها اين ممكن به  چرا راجع .  را در مورد خدا بزنيم  سخن  شود اين مي  حل سادگي  اين 

ن سخنان كودكانه است اگر اين گونه يا: گويد سپس مي.  زنيم خدا نمي  به  راجع  ولي زنيم  مي
از  مركب   و هم انسان   كنيم، هم الوجود تصور مي ممكن را هم  ، ما خودمان هستيم انسان  ، ما  باشد

اول سخنان   قسمت رشد  ابن. آيد وجود  به در عالم  ، چيزي  هركدام  د از تعقليبا پس.  و ناطق حيوان 
لي در آنجا كه ندارد و با آن   كند و مشكلي الوجود است تأييد مي ممكن  به  مربوط  را كه يغزال
گويد  شود؟ پاسخ مي يصادر نم چيزي   الوجود است ممكن كه  گويد چرا از تعقل انسان  مي  يغزال

،  )جدا است و از ماده  مجرد است   كه  موجودي يعني (مجرد   عقل كه است  ن يكه سخن فالسفه ا
. ستيهمان تعقّل ن  فعلش   تاس با ماده  توأم    است موجودي    كه انسان .  فعلش همان تعقّل است 
.  مبنا نيست يب  قدر هم فالسفه اين  حرف بنابراين .  شود ي به صرف تعقّل فعل از او صادر نميعني
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در .  است رشد   و ابنيسخنان غزال اجمال اين .  وارد است  اشكال ، آن  مطلب اصل  به  كه   اگرچه 

اصل  به  راجع  كالم  تا آخر يك از اول  غزالي  كتاب  تا آخر و در تمام رشد از اول ابن كتاب  تمام 
گويد اگر از شما بپرسند كه اين  البته غزالي در پايان اين بحث مي.  است گفته نشده  استدالل  

گوئيم كه اين اصل هيچ مبناي برهاني ندارد و نه بديهي  گوئيد، مي مشكل را چگونه پاسخ مي
د عقل بشر در اين امور راه يافزا و سپس مي. ن وجود دارداست و نه به طور نظري استداللي بر آ

 كه   است ري يخداي حق چه  اين : گويد رشد هم مي ابن. ندارد و بايد پاسخ را از وحي دريافت كرد
آن   علت  كه را ايجاد كند در حالي عالم  تواند تمام  مي تنهايي  به)  فعال عقل   يعني(  معلولش معقول  
و چند   چندين معلول  اين  چگونه ممكن است كه . تواند ايجاد كند بيشتر نمي يكي  خدا است  كه  

فلسفة  منتقدين  اين  و بيان  استدالل  سبك  خالصه . كند   خلق  كند و خدا يكي  ايجاد  موجود
د ديني است مانن استبعادهاي  نوع   يك ا مستند به ييا خطابي است  سبك  اين .  است چنين اسالمي  
به زعم (ارسطو  را  شما حرف ن نوع است كه ي از ايعاتيا تشنيشود  مي خدا كم  نكه قدرت يا

استدالل  صورت  به  بياني  ترين  كوچك منتقدين  از اين   يك  ما در هيچ.  ايد تغيير داده) رشد ابن
م يد كه بدان خواهكن ين اصل وارد ميبر ا  و ايراد منطقي  اشكال  يك  البته  فخر رازي(بينيم  نمي 

  ). پرداخت
 و وجوب امكان  آنها از بحث  و سطحي  غلط تلقي  به   ياز جهت غزالي   همچون يدگاه افرادي د  

و   علت  ميان  و سنخيت و از مسأله تناسب  عليت   آنها از اصل  غلط  تلقّي به  يگردد و از جهت برمي 
الوجود و  ممكن به  موجودات   از تقسيميو سطح نادرست فهم  يعني  در مورد اول .  معلول
از  و نگوييم  نكنيم   از وجوب تلقي  مستقل ويژگي  چرا وجود خداوند را يك  ند يگو يالوجود م واجب

كنند وقتي  فكر مي متكلمين  .  ديگريمثالً چيز  شود و از وجوبش چيز صادر مي وجود خدا يك
وجود  امكان  وجود هست و اين  امكان  نام  قيقتي به ح ن معناست كه يالوجود، به ا گوئيم ممكن مي
وجود  بگوييم  توانيم  مي: گويد مي غزالي . طور نباشد است، حال چرا وجوب وجود اين  وجودي يامر 

گوييد  شما مي  طور كه ؟ همان است وجوب  خداوند عين   كه گفته  كسي  چه .  است  غير از وجوب
و دو امر حاصل  است  غير وجوب   شود خدا هم ي امر حاصل مو دو است غير از ممكن  انسان

. كند دار مي خدشه  خودش اصطالح  را به   واجب ذات   بساطت معناي   آن ترتيب  اين   و به 1.شود يم
شود  مي  هم موجود ممكن   شامل چون  نيست  وجوب  مفهوم   وجود عين مفهوم  اگرچه  آنكه  حال 

و   از ممكن  اعم  آثار است كه  تيو منشأي  عينيت ديگر وجود يعني  عبارت ، و به )عرفا قول برخالف (
.  اصطالح تأكّد وجود است به  بلكه  از وجود نيست  جداي  امري  وجوب از طرفي  ولي  است،  واجب 

،  داشتن تعليلي   حيث به   توجه ، موجود داشتن ذات   و حاق  حقيقت به  توجه  منظور از تأكّد يعني 
 باشد و وجود محض جز وجود نداشته  موجود باشد اگر موجود حقيقتي  ذات  اگر وجود عين  يعني 

___________________________________________________  
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خود  و حقيقت   گويند و اگر موجود در ذات مي واجب  وجودي  چنين   اين به   صورت باشد، در اين   

 موجود داراي باشد، آن  وجود رسيده  مرحله  اين  غير به  از ناحية  وجود نباشد بلكه  و عين   محض
اينكه  خالصه .  نيست و تحقق  عينيت  محض حقيقتش  دارد ولي   عينيت  يعني  نيست ذاتي  وجوب  
عين    همين بلكه   جز وجود است به  چيزي  كه  نيست  اين  معنايش   الوجود است اگر خداوند واجب  
  برعكس  شود بلكه  نمي تعدد حيثيت  موجب   وجوب  پس.  مييگو يبودن م واجب را   وجود بودن  

  . است  تأكّد در وجود و تأكيد بر بساطت
حقيقتي  خداوند  ن است كه ي، منظور ا الوجود است خداوند واجب گوييم  مي كه  زماني   پس   

را  صفات او  داوند وجود خ از وجوب  ما  است كه  درست . وجود دارد نام  هم  به  و  چيزي  است  
جهت   و هيچ وجود است  عين   است كه  وجودي  وجود آن  از وجوب  اما منظورمان   كنيم مي اثبات 

ما  چون   ست كهينگونه نيا. باشد را داشته  كماالت  بايد همة  موجودي   چنين .  نيست در آن   ينقص 
 مورد اين حكما در اين  حرف خالصه . شود يجاد ميتكثّر ا در خداوند هم  ايم  تكثير كرده در كالم 

شود نه  نمي اين (شود  ، نمي هست و مبدأ عالم  واحد است  جهات   از جميع كه  كه  موجودي   است 
 و  متفرق  مخلوقاتش  نخستين )  است علو و كمال  معناي  به  ، بلكه  است و نقص  ضعف معناي به  

صادر شود، و  است مخلوقي  مطلق  و كمال  موجود مطلق   كه ديموجو باشند؛ اگر از  متعدد و ضعيف
پشه  او يك  فيض  اوليه  چون حاصل .  او نيست قدرت  باشد، اين امر نشان  پشه   ن صادر اوليهيا

 اين. دهد تواند انجام  كار مي و همه بكند و بگويد خدا قادر است  بحث  نبايد عاميانه  انسان .  است
  يك و در اندازة  آوردن   خداوند را پايين  و توان قدرت  بلكه .  خداوند نيست براي  ال كم  قادر بودن 

اندازة  به  كرد،  را وصل وات  المپ  مستقيماً يك  آن  بشود به كه   ينيروگاه .  است دادن  كاهش پشه 
گر از يشود و د متصل   المپ  يك به  واسطه  تواند بي مي دارد كه   و كمتر از آن قدرت كيلووات  يك 

  گذارند و فشار را كم و ترانسفورماتور مي در شهرها، پست . شود ي مگاوات برق حاصل نم300آن 
. م كرديتقس ضعيف هاي  المپ اين  كنند تا بشود آن را به  مي  را كم فشار نيروگاه  يعني . كنند مي

رساند  را مي نيروگاه   و قدرت و شوكت جاللت  اين .  وجود برقرار است  در اصل داستان  همين  عين 
اول  معلول  و كمال  قوت  . دارد استداللي   شكل تمثيلي  بيان  اين  البته . را نيروگاه   و نقص ضعف  نه 
اگر : گويند مي كه  است حكما چنين  استدالل . دهد مي را نشان  خودش  وحدت  در عنوانِ  هم  

بايد   مخلوق صادر شود اين   مخلوقي اگر از او . است الجهات يعجم  من گوييد مبدأ عالم واحد  مي
و ويژگي  حيثيت   يك اصطالح  به  باشد يعني  داشته  علت  با حقيقت  تناسبي  عليت  قاعده  حكم  به
وجود   ن مبدأ دو حيثيست در ايممكن ن. باشد شده  معلول   صدور اين موجب  در علت  خاصي 

موجب   حيثيت  اگر يك . مبدأ شما دو چيز است كه در  است اين    دو حيث  ينامع را يز. داشته باشد
يا بيشتر  باشد و اگر دو مخلوق  مخلوق  بايد يك  خلقت  مرحلة  در اولين  شده است، پس خلقت  

ن امر به يا است  بسيطه  ذات  برگردد و از آنجا كه خداوند   علت در ذات  تعدد حيثيات  باشد بايد به 
  .شود منجر مي  تناقض 
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   ي فخر رازيراد منطقي ا
اين  فخر رازي اشكال. سينا گرفته فخر رازي است تنها كسي كه اشكال منطقي به برهان ابن

ليس  ،  ب مراد از  ب صادر شود و هم  الف  مبدأ هم يعني اگر از .  ال الف يعني ب : گويد مي كه  است 
كه نقيض ياست نه عدم صدور الف، در حال صدور ال الف  حيث ،  ب حيث  اينكه  يعني .  است بِاَلف  

و صدور الف و صدور ال الف مطلقاً نقيضين . صدور الف، عدم صدور الف است نه صدور ال الف
ن اشكال پاسخ يمالصدرا در اسفار به ا مرحوم  . تناقض اصطالحي واقع نشده است يعني .  نيستند

سينا در  بود و ابن  گرفته منطقي  ارسطو اشكال به  كه كسي  است ن آ مثل  اين : گويد داده است و مي
.  است منطق  كه ارسطو واضح  در حالي  گرفتي  منطقي  ارسطو  اشكال تو به :  او گفت به  جايي 

و . گيرد مي ايراد منطقي   است ميزان   صناعت  رئيس كه  شيخ  هم به    فخر رازي گويد  مالصدرا مي
تناقض  در قوه طور باشد، اين  اگر اين كه  ان كرده استيمقوالت ب سينا  در كتاب   ابنگويد بعد مي

در  را يز.  دهد ي ميمورد در اينجا تناقض رو  خصوصيت علت  به  ولي . باشند نقيض  اينكه  نه  است 
. شود ل ميبه تناقض بد» بودن نقيض  در قوة « ، آن وجود ندارد  بيشتر در آن  جهت  يك كه  مبدئي 
حيثيث «  بايد هم بنابراين.  صدور ال الف حيثيت  و هم   هست صدور الف  حيثيت  در مبدأ هم  يعني 

مبدأ، تبديل   ولي به جهت بساطت. بكند صدق  در آن»  صدور ال الف حيثيت « و هم  الف » صدور 
  ِ صدور ب خودِ حيث.  ناقضت امر يعني  شود و اين مي»  صدور الف الحيث «و »  صدور الف حيث« به  

معناي  به بلكه .  نيست صدور الف  عدم  معناي  به   صدور ب يعني .  نيست با الف   مستقيماً متناقض
 صدور دو شي  كه  است درست فخررازي  تا اينجا سخن  يعني  است  غير الف  آن  كه  است صدور امري 
را خود  نكته  اين  كه است نكرده  توجه  ايشان  ولي  تدر مبدأ نيس تناقض وقوع  معناي  به   و ب الف  

مبدأ  بساطت  و آن  در كار است  ديگري  مورد مقدمة  در اين  ولي  است  آموخته  ديگران  به  شيخ 
هرگونه  الهي  و در ذات  است الذات  خداوند أحدي  توحيد و اينكه   مسألة به  با توجه  يعني   است

شود  مي  واقعي  دو نقيض به  تبديل  الجرم  نقيض ء در حكم  دو شي لذا پذيرش  است  محال   تجزيه 
  1.خواهد بود  صدور الف و عدم  صدور الف  معناي به  و ب  صدور الف  و 
  
   قاعدة الواحدي كليابيارز
در مباحث المشرقيه   رازي گرفته فخريراد منطقين قاعده اي كه به ايم تنها فرديديچنانكه د  

كه  كساني  و عرض  طول  و غير از اين در تمام. بوده و بدان اشكال هم پاسخ داده شده است
ن يل هميبلكه همة انتقادات از قب  .است نزده  حرف  برهان   اصل به  نفر راجع   اند يك نوشته  كتاب 
در ... . و و تمسخر فلكيات  يست ن و خدا ضعيف  است  خدا قوي   كه اي است  حاشيه هاي حرف 

ابتدا جنبة   از همان  ن مباحث در فلسفهيد گفت كه ايفلكيات با  به  مربوط هاي  رابطه با بحث
___________________________________________________  
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اقتضاي  به  بلكه  است  نبوده  فلسفي  و پاسخ  پرسش  ذات  به   مربوط هيچگاه  يعني  داشته  صغروي   
كه  و تعداد آنها بوده  افالك  دربارة  ، نظرياتي  قديم م علو اي  مشاهده هاي  و محدوديت قديم   هيأت 
اصطالح  و به  واقعيت  عنوان  آنها به  به  و بلكه آور نداشته  الزام  جنبة از نظر فالسفه   كدامشان هيچ  
 fact نياز،   حسب به  فلسفي  كبروي   و نظام صغروي   واقعيات اين   ميان  اند و البته كرده مي   نگاه

در خود . اند بوده  واقف مسائل  اين  غيرالزامي   ماهيت به  خود همواره  اند ولي كرده مي  تأليف
نكته  اين  ارسطو به  شده   اينها بحث و امثال   تعداد افالك به  راجع  آنجا كه   ارسطو هم  متافيزيك

در كار نباشد،  اينها هم  ثال و ام دوري  و حركت اگر هيچگونه فلكي  هر حال به .  است كرده  اشاره  
ه كرد يمراتبي توج سلسله نظام   يك  از واحد را بر اساس  الواحد صدور كثرت قاعده  موجب بايد به 

و  است  و الزامي  قطعي  مطلب  اين   اصل. شود تحليلي   دچار كثرت از مبدأ بنحوي   با دور شدن كه  
  كثرت تعقل بايد از راه  و اينكه راه وقوع كثرت  است كرده  ن مطلب اشاره ي، به ا سينا در اشارات ابن

رسد درست است كه نحوة  نظر نمي به از نظر عقلي ديگري  در موجودات صادر باشد و راه  جهات 
در وحدت   وجود و تشكيك  تشكيك از راه  صدرائي  در فلسفه   است را ممكن  كثرت  جهات حصول  
از اين   و صدور موجودات جهات  تعقل   اصل  كرد ولي  توجيه الذات  دأ احديو بعد از مب قرب  تبع   به 
و ايجاد در موجود مجرّد  و ايجاب  تعقل  مسأله  با تحليل   آن و تبيين است برهاني  اي  مسأله  حيث 

:  ديوگ ياست او م را داده  غزالي   پاسخ  و داده خرج   به رشد اينجا انصاف  ابن.  است كامالً ممكن 
اين  مسأله  توضيح .  بگيريم  است با ماده  موجود توأم  كه  در انسان تعقّل  معناي  را نبايد به تعقّل 

 صورت  در ما يك تعقّل .  داريم  هم تعقّل  قوة  حال  در عين.  هستيم  مادي يموجودات ما :   است 
صدور  معناي  به تعقّل  حدي  در ، فقط بله.  صدور فعل نيست  معناي در ما به تعقّل .  است مفهومي  

. كنيم را تصور مي اي  علميه  كه صورت آنجايي ذهن؛  مستقيم    در حد خود فعليعني.  است فعل 
پدر و مادر  صورت   اينكه  ما براي.... و ، حسي  ، عقلي خيالي: خواهد باشد مي حال هر صورتي كه 

كنيم   توجه  كه همين. مياج نداري احتيگريز ديم به چيكن  توجه  جز اينكه  مياوريذهن ب به  خود را 
 را كه شما هر مفهومي .  است  موجودي خود،   باالخره صورت   آن.  شود يجاد ميصورت ا آن 

فعل  يعني.  نيست الزم  ، چيزي  كار جز توجه  اين بياوريد و براي  توانيد در ذهنتان  بخواهيد مي 
، در  اگر منظور از فعل  پس.  است صور ذهني  همين   و فقط ، فقط انيو مستقيم عقل انس واقعي  

كافي  و فقط  ، فقط هم انساني   عقل يعني .  طور است  همين هم  انساني   حد باشد در عقل  همين
منتهي . نكند آنها نيستند توجه   هم  جاد شوند و هر وقتيكند تا آنها ا  توجه  صور ذهني به   كه است 
احتياج  خودمان   فعل  ما براي.  گيريم كار مي به خودمان   فعل را براي  عقل  كه  هستيم موجوداتي ما  
عقل ما  ان آن عقل و  يست، در واقع ميمجرّد محض ن عقل  مقايسه با  قابل  اين.  داريم ماده  به  
احتياج   خودش  در فعل كه التجرّدي  موجود مجرد تام يعني  عقل .  وجود دارد لفظ   تقريباً  اشتراك 
عقل  خداوند هم  ذات (،  باشيم داشته  در عالم  موجود مجرّدي   اگر چنين. ندارد اي  ماده هيچ  به 
ن موجود به هر يتوجه ا)  است موجود عقالني   خداوند يك  موجودات بندي  در تقسيم ، يعني است 
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 علم« در مقابل » فعلي  علم«سينا   ير ابنتعب را به ، اين  است فعل او  آنچه كه در اوست عين  

ما  باشد تا براي  ء معلوم شي خارج   د در عالمييعني  اوالً با.  است ما انفعالي  علم . خوانند يم »انفعالي 
و  ذهني  علم  بر حصول مقدم   خارجي ، وجود معلوم  انسان در امثال . شود حاصل  آن  به  نسبت  علم

.  است فعلي  آنها علم  ديگر، علم  در خداوند و مجردات و از جمله  در مجردات  ولي.  است نفساني 
علم  تابع  معلوم . شود موجود  مي ، معلوم در خارج  انديشه  آن  تبع انديشند به مي  چيزي به  آنها وقتي  
د، آيا غير از يآد ي پدين سخن اگر از آن مبدأ موجوديحال با توجه به ا.  معلوم تابع   علم ، نه  است 

را   ن مبدأ خودشيا ايدارد؟ آ  با مبدأ خودش پيدا شده  ربطي   كه موجودي اين   كه  است  اين
.  است فعل   صدور يك  ين درك به معنايكند يا نه؟ خود ا مي  موجود  مجرد درك  يك عنوان  به

. شود  مي پيدا ، فعل  لميهر ع ازاي  به يعني .  است صدور فعلي  در موجود مجرد هر ادراكي  چون
در ذهن   كه  است واقعيتي  هر علمي  ما   در صور ذهني .  ما است در ذهن كه صور مجردي مثل

كند  مي خدا را تعقّل  كه  موجود مجرد، آن عقل مجرّد، وقتي  آن بنابراين .  ايجاد كرديم خودمان  
يك  ند دارد و ادراك اين ربط و تعلّق، با خداو موجود ربطي  اين .  هست  در آن  ن حيثيواقعاً ا

و از هر تعقّلي در موجود مجرّد محض، يك واقعيت بيروني و عيني حاصل   است تعقّل  نحوه  
يا . دارد با خودش  يا ربطي  ء است  وجود شي يا از لوازم   مختلف جهات  اين   حاال پيدايش. شود مي

را از حيث اينكه بالفعل داراي  خودش   موجود ذات كه اين  است يا اين  با مبدأش ارتباط  حيث 
افعال  باعث   خودش ذات  دريافت  التجرد بود، همين  تام موجودي  كه  وقتي. يابد وجوب است درمي

ء يدر ش چيزي از نظر فالسفه ند، يگو يم امكان  آن  به  كه سوم جهت . شود مي در عالم  يا واقعياتي 
.  سينا دچار است از ابن بدفهمي  بدترين  رشد در اينجا به  ابن.  نداريم  عالم در ما اصالً امكان .  نيست
اصالً  گويد كه  فهمد و مي بالغير را اصالً نمي  وجوب سينا دربارة  ابن عالي  العاده  فوق نظرية  يعني 
موجود  اين   تنسب م يخواه يم ، يعني  است ممكن  موجودي  گوييم  مي   ما وقتي.  نداريم چيزي   چنين

 وجود محض  وجود باشد، آن ؟ اگر موجود عين  وجود است  موجود عين آيا اين .  ميبدان را با خودش
باشد  تواند معدوم  مي وجود نبود منطقاً هم   اگر موجود عين. گوييم الوجود مي واجب آن   به  كه  است 

.  وجود نيست عين  انسان  عنوان  ما به  قيقتح كه كنيم  يم  ما درك مثالً . تواند موجود باشد مي  و هم
كه   اقتضا نداريم كه  داريم  اي  و رتبه و ذات  حقيقت   از لحاظ موجوديم ولي  اكنون بالفعل  البته 

ما و وجود ما   باشد و وجوب ما وجود داده  بايد به   يعلت  ، پس موجوديم حال كه .  موجود باشيم 
مرتبه  ما در اين  يعني كه .  در مرتبه ذات است وجوب اين   سلب فقط  امكان . بالغير باشد

الوجود بوديم  اگر ممتنع چون  نيستيم  الوجود هم  ، ممتنع ما موجوديم كه  االن .  الوجود نيستيم واجب 
الوجود يعني  ممتنع و نه  الوجود هست واجب در مرتبة ذات خود نه  كه   موجودي.  شديم موجود نمي  
يعني مجموع اين دو .  نديگو يث را امكان مين دو حي، ممكن است، سلب ا آن و نه  است ين ا نه  

كنند و آن را به ماهيت شيء كه خود   ايجابي تعبير مييرا به صورت صفت) وجود و عدم(سلب 
ء  شي يعني.  ء نيست در شي چيز سومي  خود امكان  .دهند ينشان حد و رتبة ذاتي شيء است ربط م
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بالغير  وجوبمان  منتهي .  هستيم ما واجب  همة .  است  واجب حاضر است  كه موجودي  در مقام اكنون 

وجود  اقتضاي   خودش در ذات  مرتبه  اين  اينكه   درك.  نيست مرتبه  اين  ذات  متعلق به  يعني .  است
.  وجود نداريم اقتضاي  ه مرتب در اين  كه كنيم را درك اين امر  توانيم  ما مي. ندارد، درك امكان است

قبل  ء در ماده  شي و بذرگونه  بالقوه  حالت همان   كه استعدادي جز امكان  به رشد از امكان  ابن البته (
سخره  سينا را به  و ابن است   از عجايب برايش  ذاتي فهمد، و لذا امكان  باشد نمي  از خودش 
اين  باز ريشة  و البته  است  شده  وجوب به  و هم  مكان ا به  قائل  ء هم  شي  يك براي  گيرد كه  مي 
اين  مسأله  ريشة  ندارد و باز ريشة  فلسفي  ثاني از معقول  رشد دركي  ابن كه   است اين  قضيه  
موجود   آيا يك صورت  در اين ).  است ماهيتي  سينا ـ اصالت  ابن  بنياد تفكر اوـ برخالف  كه است 

امر دركِ  ؟ اين  است ربط   عين  وجودش اقتضاء وجود ندارد و بلكه  كند كه  كتواند در مجرد نمي
.  است و ربط تعلّق  عين  وجودش   خود وجود ندارد و بلكه ذات  از حاق  و درك اينكه   است نقص يك 

س از ، پ وجود است ايجاد و ايجاب  عين  موجود مجرد   شد تعقّل بيان  كه  اي قاعده  حكم به از طرفي 
بايد پديد آيد   فعلي نقص  از ادراك : گويند مي. وجود بيايد بايد به  در عالم  فعلي  ،  هم ادراكِ نقص

پيشتر اشاره  طور كه  همان.  است  فلك  جسم و آن تر باشد  ضعيف خودش   ذات  وجوب  از ادراك  كه
 پيدايش ، تنها راه  يا تفسير فلسفي  منطقي  لحاظ به  حرف اين  ا يكه آ نداريم   شد در اينجا ما كاري 
آن قواعد هم   همة  اگرچه.  نيست تنها راه   اين  صدرايي  ؛ خير، امروز در فلسفه است طولي  سلسلة  

گوييد  وجود را بپذيريد مي  اصالت  وجود و نظرية  اگر شما تشكيك يعني .  رفته شده استيپذ
متكثّر   در آن آيد جهات مي پايين   كه  و هرچه د يآ يدائماً  پايين  م تشكيكي  صورت  موجود به

هر .  هست سر راهش  ها پست  بيايد، ده از نيروگاه به خانة ما   كه  برقي  پست مثل . شود مي
در  پس . ل كنديمحدود تبد  قواي را به نقص  جهات  دهد كه  را مي ن امكان يزنند، ا مي كه  پستي
شود كه البته ترجمة مفهومي  تي تبديل به تعقّل فقر وجودي ميصدرايي تعقّل امكان ذا  فلسفة

 شود، حيث موجود از مبدأ وجود دور مي كه   همين خالصه . آن تقريباً  همان امكان ماهوي است
به  اگرچه . شود مي در او حاصل  متمايز وجودي  جهات شود، يعني  تر مي و ضعيف  او ضعيف وحدت 
توجيهات  از اين  هريك    هر حال  به.  است غالب  در وي  وحدت  ز جهتاخير وجود هنو  فصل  لحاظ 
وجود  كه  است  اين   در مسأله اصل .  نيست آوريد، خالفي  عمل  باشد، به و منطقي  را، اگر منسجم  

شوند كه  اي  اندازه متكثر به  مند دور شود تا جهات و نظام مراتب  سلسله صورت  بايد از مبدأ خود به
و  مبدأ فاعلي   بين وجودي  و متكثر شود و تناسب  جزئي  هاي  و قالب با ظروف  وجود متناسب  شدت 

طور با شعار ظاهرپسند و  و همين ضابطه  بدون  كسي  اينكه ولي . باشد  شده رعايت  قابلي 
 هم  رضرا در ع موجودات  كند و همة  بخواهد مي و هركاري   بگويد خداوند قادر است  فريب عوام

مبنا  يسخنان ب هم فالسفه  كند و اين  دفعتاً موجود مي مراتب  و سلسله نظام  رعايت  و بدون  
گويند  و مي. اند كرده را تعطيل اينها عقل   يعني. اند سينا معطلّه ابن قول  به ين اشخاصياند، چن گفته

در اينجا  غزالي . كنيد ر نبايد دخالتكا در اين گوييم  مي كار كنيم  بايد چه  از ما بپرسد كه اگر كسي 
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نشده   صدور كثير از واحد اقامه امكان  بر عدم  قطعي  دليل   گويد هيچ مي الفالسفه  تهافت  در كتاب 

سينا و  ابن از سوي  و منطقي  بسيار قاطع   و دليل است   خالف  اين ديديم  آنكه  و حال  1است 
  . است شده  قامه ا ديگران 
سؤال . شود صادر مي  مطلق  فعل  است  مطلق فاعل   از خداوند كه  بود كه  رشد اين ابن   تئوري  

يا   ر عرفا، وجود منبسطي، به تعب مطلق از فعل  ؟ اگر منظورتان  چه يعني  مطلق  فعل   كه كنيم  مي 
،  موجودات است در همة   و او ساري اوست   تعين و اول  صادر  مخلوقٌ به، اول   حق  كه است    حقيقت

سؤال   آنگاه. دارد  و تشخّص  خودش حقيقت يكه برا واحد صادر شده  از او يك پس  قائليد كه 
كه  سخن شوند؟ اين  صادر مي چگونه   موجودات از او دومين  كه  صادر نخستين  اين   رود روي مي 
تصور   رايز.  در مفهوم است مغالطه  ،  است مساوي    تاس مطلق  چون   موجودات نسبت او با همة  

 ]2[.بخواند با هر معنايي  بگوييم   كه  نيست مفهومي  آن مطلق .  است مفهومي  مطلق  رفته كه آن 
وجود دارد كه  عيني  واقعيت  آن  براي  قاعده  همان.   استينيت عيك واقعيموجود مطلق  آن  

خواهد از او صادر بشود،  مي كه   موجود دوم آن  واحد است صادر اول  ين ا كه  حيث  گويد از اين  مي
در  كه )  مثالً الف( ويژه  حيثيت  وجود يك  ، از جهت و معلول علت   سنخيت قاعدة  حكم  بايد به 

  nو   و چهارم   صادر سوم آن  و همراه  صادر دوم  اگر در عرض ناشي شود اكنون  است  صادر اول 
موجود باشد و  در صادر نخستين  اي  جداگانه  صوادر بايد جهات از اين  تعداد هريك باشد به   هم امي
را  كثرت  اولية   شما بايد جهات الجرم  ، پس است نبوده  بيش اي  واحده ذات  صادر نخستين  آنكه  حال
تضاد نداشته  نخستين و صادر  وجود معلول  با واحد بودن  قلمداد كنيد كه  تحليلي   جهات نحوي  به
را  مشكل  دارد و همان  سريان  چگونه  ، كثرت  وجود منبسط  در آن بايد بگوييد كه  خالصه . باشد 

  .كنيد بايد حل  دوباره 
وحدتي  حيث  يك آن  اشياء قرار دارد براي  همه   گويند در وجود منبسط مي كه    عرفا هم  

و  نيست نحوي  به  هر حال  واحد به  حيث  آن. شوند مي يل قا  تر از آن نازل  همانند خداوند ولي 
در مقام  علميه  كثرت  شبيه  چيزي  كند، آن صادر اول   در ذات عيني   ايجاد كثرت تواند باشد كه  نمي

تناسب  الزمة  كه  است صدوري  ما در جهت  بحث  ، ولي  است الهي   مقدس در ذات   واحديت 
بايد به   صادر نخست از همين  صدور كثرات  براي  هر حال  و به   است   معلولو علت  ميان  وجودي  
حقيقت  يعني ( كامل  انسان  گويند اول  عرفا مي. شد قائل  عيني  خاص و نظام   مراتب سلسله 
خود عرفا هم بر اساس قاعده تناكح . آيد پديد مي موجودات  مراتب  و از او با سلسله)  كامل انسان 

. بحث در تغيير اصطالحات نيست. كنند ء، صدور اسماء جزئي را از اسماء كليه توجيه مياسما
وجود  به ضابطه  بدون  از او هر چيزي   ضوابط منطقي و عقالني بايد رعايت شود؛ اگر قرار باشد كه

ابراين بن. شود مي مربوط   هر چيزي به  هر چيزي  خورد و  مي  هم به در عالم  عليت بيايد، جريان 
___________________________________________________  

 .195الفالسفه، ص  تهافت. 1
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عنوان  به وارد كند، بنده  خدشه   آن به  توانست   ، هركس است رياضي  قاعده   الواحد، يك قاعدة  
به ... و  و خطابي   كالمي هاي استدالل. كند مي استداللي   چه  ببينم كه  ام  ، آماده فلسفه مند به  عالقه 
خداوند را انكار  فعل  باشد و فالسفه   درست هم  غزالي   حرف  كه  فرض به. خورد نمي درد فلسفه  

بگوييد فالسفه  زد ولو اينكه  توان   در فلسفه نمييديگر ندهيد حرف  را جواب بكنند، تا استدالل 
   ]3[.ملحد باشند بايد همه  
  

  ان علت و معلوليت ميقاعدة الواحد و اصل سنخ
 الواحد وارد كنند و آن اعدة  مقدمات  به فلسفي  اند اشكال  معاصر خواسته نويسندگان   اخيراً بعضي

و حال   است و معلول  علت  ميان  سنخيت  بر اصل  الواحد مبتني  قاعدة نفع  به استدالل   اساس اينكه  
محترم  مستشكل  زعم  از حكما ـ به  يك ست و هيچين برهاني   برخوردار از قوام  اصل خود اين  آنكه  

در آنها  مناقشه  به اسالمي   حكماي كلمات  اي  با ذكر پاره  اند و سپس امدهبرني  آن  اثبات از عهدة  ـ 
اصل  دربارة  مختصري  در ابتدا توضيح كه  است  در اينجا الزم. پردازد مي  عبارات بين   تهافت و ارائه 

  . شود اخته مزبور پرد  مناقشات ارزيابي  به   شود و سپس ارائه  و معلول  علت  ميان   و سنخيت عليت  
و اعتبار   در اصالت بشري  انديشة  تاريخ  عقالي  عموم  در ميان   و بلكه اسالمي  حكيمان   در بين
ترديدي  هستي نظام  تمام  و بلكه   طبيعت قوانين   ترين شده و شناخته باالترين  عنوان  به عليت  اصل 

كه  از نظر حكيماني   چه  حال) كرد اشاره  توان  در هر مورد مي كه   استثناآتي  با اندك البته (  نيست 
در منظر آنهايي  شمرند و چه  مي و هستي  انديشه  عام  و قانون   اولي بديهي   اصل  را يك  اصل اين  
 يك و مستند به  مسبوق  و اگرچه  را كالبديهي  اصل   ، اين اسالمي  بزرگ  حكماي مانند بعضي  كه  
در  كه  است اين اجمال  به   عليت  شمارند مفاد اصل مي بديهيات   نهايتاً در حكمديگر و  بديهي   اصل 

از اشياء  اي  پاره  وجود دارد كه ويژه   رابطة نوعي  هستي  حقايق  كلية  و بلكه  طبيعي  هاي  پديده  بين
،  دستة نخستبا وجود اشياء  كه  نحوي  اشياء ديگر هستند به خود وامدار برخي  و هستي در تحقق 

.  برعكس نه  گردند و البته  ها نيز نابود مي ها دومي اولي شوند و با انعدام  نيز موجود مي اشياء ثانوي 
. شوند مي ناميده  معلول  ديگران   و آن اشياء ديگر هستند علت  و موجِد و سبب  موجِب  كه  اشيايي

باشد  آن  در مجاورت كه  آبي  و جوشش  علت آتش.  است معلول  آن  و نور و گرماي خورشيد علت 
قاعدة  به  اگر التزام... است و و خداوند يكتا علّت  معلول  طبيعت  شود، جهان  قلمداد مي معلول 

مابعدالطبيعي   گوناگون  مباحث  استوار خواهد ماند و نه  و تجربي طبيعي  علوم  بنيان  نباشد نه عليت  
. برخوردار خواهند بود  و روشني منظم  از سازمان   و اجتماعي عرفي   روابط يابند، و نه  مي سامان  

. كنيد توجه مثال  اين  به .  نيست پوشيده  و عاقلي  الفطره  سليم  انسان  بر هيچ  كدام  هيچ  نكات اين 
 قرقره  يك  را كه ء سومي و شي و ب  الف   از نظر ظاهري كامالً يكسان  شكل  مكعب آهن   دو قطعه

 آهني از قطعات   يكي. در نظر آوريد)  ج( است  الكتريكي  جريان  به  متصل)  بوبين( شده  پيچي  سيم 
)  ب( دوم  قطعة . كند مي  خود جذب را به  و اشياء فلزي  است  مغناطيسي   خاصيت داراي )  الف( 
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نيز داراي )  ج(كي شدة متصل به جريان الكتري پيچي  سيم و قرقرة  است  معمولي  آهن  تكه  يك 

را  و ج   الف كه  است بديهي . ربايد را مي و اشياء فلزي   است مغناطيسي  ميدان  خاصيت  
؟ چرا با  قضايا چيست اين   ، معناي نيست چنين   ب آنكه   و حال دانيم  مي فلزي   قطعات ربايش علت

ء  شي ولي  دانيم  مي فلزات   جذب  آنها را علت  هر دوي  و ج ء الف  شي ميان  ظاهري  وجود تفاوت 
،  ء ج و شي ء الف  شي كه  است  قطعاً اين   ، پاسخ نيست چنين   با الف ظاهري  شباهت  رغم  علي ب

 سبب خود هستند كه  در درون خاصي) كند نمي فرقي  يا ناشناخته  شناخته (  و ويژگي خاصيت  داراي 
 خاص و رابطة  ويژگي  اين  به . ندارد دروني   ويژگي چنين  ء ج شي ولي  است  و انجذاب  جذب  اين  
مساوي  انكار آن  گويند كه  مي و معلول  علت  ميان  سنخيت  اصل   در اصطالح و معلول  علت ميان  
اين  رغم  علي اما اگر كسي.  نيست پوشيده  نيز بر كسي  نكته  و اين  است   عليت  انكار اصل 
 سنخيت رابطة   پذيرش به  التزامي  دارد ولي   را قبول  عليت  اصل  كه  اور استب  ، بر اين روشنايي 
صرفاً لقلقة  در نظر وي   عليت اصل  خواهد بود كه   اين  وي كالم  ندارد نتيجه   و معلول علت  ميان  
براي   اصخ ويژگي فاقد هرگونه )  الف(  است علت كه  ءاي  اگر شي.  است با الفاظ  و بازي  لسان  
كه از نظر ظاهري كامالً شبيه آن است )  ب( ء ديگر  چرا شي  صورت خود باشد، در اين   عليت 

استدالل  جريان  نياز به  كه  نيست چيزي  نكته  اين  به  اذعان   ؟ خالصه نيست عليت   وصف داراي 
از  كالمي   با بينشي بود كه انكار خواهد  قابل  و تنها در نظر كساني . باشد داشته   و عريضي طويل  

هيچگونه  مبدأ، بدون  به  انتساب و صرف و تشريفاتي  امر قراردادي  ، آن را همچون يك  عليت  اصل
استدالل   در اصل  محترم  اگر از نظر مستشكل بنابراين . باشند كرده   لحاظ و تكويني  عيني  رابطة  
در نظر  عليت   اصل  كه  است دليل  بدين   نيست  سنخيت  اصل  از اثبات الواحد نشاني  حكما بر قاعدة 

  اي در پاره و اما اگر هم. باشد مي  ، فاقد معنا و مفاد محصل به سنخيت التزام  حكما، بدون  اين 
 در اذهان مسأله   اين  كه  است مشكالتي  دليل  اند، باز به  پرداخته سنخيت  قاعدة   توضيح به  كلمات

و  علت  ميان  سنخيت  اند الزمة  كرده گمان  آن  موجب و به وجود آورده  به  ا تفكر كالميب آميخته  
و .  است  با مخلوقات الهي  مقدس  در مورد ذات موارد و از جمله  در همة  ماهوي  مشابهت معلول 

ر د  تهافت عنوان  به مستشكل  جناب  در كلمات  كه  است  مواردي   از همان  اتفاقاً اين
  . اند كرده فرسايي  قلم آن  و در اطراف  قلمداد شده  حكيمان سخنان
  :نويسند مي ايشان 
ديگر  نباشد، در جاي  مانند خودش  است  ممكن  علت  يك گويد معلول  مي» شفا«در ) سينا ابن( او 
باشد، اما  لعق تواند علت  مي خود باشد و لذا عقل  با معلول  بايد مخالف  از نظر نوع  گويد علت مي

سينا در تعليقات  و ابن فارابي  چنانكه » باشد نفس علت  يا نفس  بوده  جسم  تواند علت  نمي جسم 
  1.باشد آتش  تواند علت نمي ، آتش مثال نباشد، براي  نوع  هم بايد با معلولش  علت  كند كه مي تصريح  

___________________________________________________  
 .27مجله نقد و نظر، ص ، سال دهم، شماره اول و دوم، ص . 1
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  :نويسد مي  همچنين 

و  علت  را بين   سنخيت خواست  مي  و مماثلت  مشابهت چون   نيز با تعابير مخدوشي صدرالمتألهين 
مقبولي   تواند معناي خود نمي در مورد خداوند با معلول تعابيري  چنين  كه  در حالي. كند اثبات معلول 

  ...باشد داشته  
   كند كه مي از اسفار نقل  بحث همين  در حاشيه  ييطباطبا عالمه  از مرحوم  وي همچنين 
و از نظر محتوا غيربرهاني  نامطلوب   صدرا از نظر الفاظ معتقدند بيان  طباطبايي  عالمه  مرحوم 

  ... است 
  :نويسد و مي پرداخته   و استاد مطهري طباطبايي  عالمه   از ديدگاه مسأله  بررسي به  سپس مستشكل
كنند و   را تبيين و معلول  علت   بين اند سنخيت  خواسته  صرفاً با تغيير عبارت هم   طباطبايي مرحوم 

 از ابهام  چيزي  اند كه كرده  را توجيه آن »  خاص  ارتباط« و »  ذاتي  مناسبات«  چون  با عباراتي
اين  كشف  گي در چگون سخن  ، چرا كه  است مسأله  تكرار اصل   نوعي به كاهد و در واقع  نمي مسأله  
  .داد  تعميم و معلوالت  علل   همة را به  خاص   ارتباط اين  توان  مي  و چگونه است  خاص   ارتباط 

  :نويسد مي همچنين 
عين  معلول  واقعيت   معنا رسيد كه اين  نهايتاً به  رئاليسم  روش  در پاورقي   هم مطهري    مرحوم

و معلول  علت   بين خاص  ارتباطي   بلكه  مطلق نيست  طارتبا و اين  بوده  علت   به  ارتباط 
  :گويد مي مستشكل  است 
 سنخيت ادعا، كه  با اصل  آن  مذكور و مقدمات   دليل داد كه  تشخيص  توان  مي  دقت با كمي «
 رهمصاد در حقيقت  استدالل  اين  عبارتي  به . متفاوتند و تنها در عبارت  نداشته  فرق  باشد، چندان  
 ارتباط و اين  ذاتي  تناسب  چرايي   كشف  همان را كه   مسأله اصلي  تواند نكتة  و نمي است مطلوب  به  
  .كند بيان  است  الوجود و معلولش  واجب  عليت  به اصل  آن   تقسيم و چگونگي   خاص 

نها و بيان آ  ما بيان سينا دارد كه  ابن در كالم   از ناسازگاري هنوز مواردي    مستشكل  
 از آن پيش  ولي   نهيم وامي  سخن ادامة   سينا را يكجا به صدرا و ابن  از مطالب ايشان  هاي  فهمي كج
كه   است سنخيت  اصل  آيا اين  گردد كه  شود تا روشن  شد تأمل  نقل  از ايشان  كه  بايد در جمالتي  
زيرا :  از آن مستشكل  ضابطه  و بي تعابير متشتت ها و  و يا برداشت  است دليل  و بدون   داشته  ابهام 

  كشف«و يا »  است خاص  ارتباط  اين  كشف  چگونگي «در  ايشان  سخن   نيست اوالً معلوم  كه 
 ميان تفاوت  فهم  براي   هم دقت  كمي  حتي   و البته»  خاص  ارتباط و اين  ذاتي   تناسب چرايي 

از  كه »  رابطه وجود يك  چرايي «با  و متد است   روش  از مقولة كه   ارتباط يك   كشف  چگونگي 
با كمي   كنند كه ادعا مي تحليلي   فيلسوفان سبك  به  سپس  ايشان !  نيست ، الزم  است غايت  مقوله 

 به مصادره   و در حقيقت بوده  يكسان  سنخيت  ادعاي  مذكور با اصل   شود دليل مي معلوم   دقت 
مورد نظر اين   استدالل.  دهيم خرج  به  دقت  كمي  ايشان  خواست   به بيائيم  پس .  تاس مطلوب  
براي  و بديهي  بنيادين  اصل  يك  عليت  اصل :  الف : است و چنين   خلف برهان  سبك  به  فيلسوفان  
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تحليلي  ز لوازم ا)  سنخيت اصل(خود  با معلول  هر علت  ميان  ويژه  ارتباط  قبول :  ب است  انسان   

نيز يك  سنخيت  اصل  ، پس  است عليت  انكار اصل  سنخيت  انكار اصل :  ج است عليت  قانون  
  . ترديد است  و غيرقابل عمومي  قانون 

عليت  تعريف .  بپردازيم  بودن و يقيني  تعريف  لحاظ  به مقدمات   اين تك  تك بررسي  به   اكنون  
و وجود خود وابسته  تحقق  از جهان براي  اي  پاره   حوادث اينكه  نيست   يدهپوش بر كسي  الجمله  في  
گذارند و با وجود  نمي هستي  عرصه  پا به دوم   حوادث  آنها اين ديگرند و بدون  از حوادث  اي  پاره به  

در علوم  هچ طبيعي  در علوم چه  قانون  اين  است  و اليتخلّف  ضروري  بعدي  حوادث  آنها وجود اين
در   فالسفه اي  پاره از سوي  اگر هم . انكار قابل  و نه است  ناشناخته  نه  بشري  عرف   و چه فلسفي  

در  و در هر صورت  است  نيافته  مقبوليت  وجه  هيچ به  ابراز شده  و ترديدهايي   شك مورد آن
باشد  نداشته  قبول  را  عليت   اصل اگر كسي  دارند ـ چون  اذعان آن  به  بحث  حاضر طرفين  بحث
دوم   مقدمة به  ء ـ پس  شود يا مثالً صد شي ء صادر مي شي  بگويد از واحد يك ندارد كه  معني 

  و يك نوع»  خاص  ارتباط«  ها يك و معلول علت  ميان  ارتباط گويد اين  مي  كه پردازيم  مي 
كاهد و  نمي مسأله   از ابهام تعابير چيزي   ينا گويد كه  مي  مستشكل  جناب.  است»  مناسبت ذاتي«

دو چيز  دو چيز، يعني  پيوند ميان يعني  فارسي  در زبان »  ارتباط«  واژة.  است تكرار اصل مسأله 
  يك  منحصر به كه  امري  يعني   است عام  مقابل   هم»  خاص«  واژة. اند چسبيده  هم به اي  گونه به

 ميان  شود پيوند و ربط مي»  خاص  ارتباط«  ، پس و همگاني جايي   همه  و نه  است مورد و مصداق 
  معناي ترتيب  اين  به . الغير دو چيز است و آن  ميان  منحصر و مخصوص   كه  اي گونه دو چيز به 

ميان   نسبتي چنان   منظور، آن  شود كه مي روشن  هم »  ذاتي مناسبت «  يعني  با آن  تعبير مترادف
و تغيير  نفي  معناي   به  نسبت تغيير اين  كه  اي  گونه به است  آنها پيوسته  با حقيقت  كه   چيز است دو 

 ابهام ديگر در جستجوي   از راه آمديم  بيرون  كالمي  از ابهام  كه  اكنون !  آنها خواهد بود حقيقت 
بوده  چه   مسأله اصل .  است مسأله  تكرار اصل   دوم گويند قضيه  ايشان مي.  برآييم مستشكل   جناب 
اصل « براي  احتمالي دو پاسخ . باشد مي  تكرار آن سنخيت  اصل  صورت  به  آن  بيان  كه   است 
  .  ن استيا»  مسأله 
قانون  با اثبات  كه  است انتظار داشته  مستشكل  ترتيب   اين ، و به  عليت اصل  يعني  مسأله  ـ اصل1
»  عليت  اصل«:  گفتيم  طور كه همان.  است روبرو شده  مجدداً با خود آن   ولي روبرو شود،  عليت 

داشته  اي  مناقشه چنين  هم  كسي  و چنانچه نبوده  فلسفه  عمومي   در عرف  اي مناقشه قابل  اصل 
  !!رسد الواحد نمي قاعدة به  نوبت  وي  باشد، براي  

 و  تلقي سطحي  گردد، يك  ، باز مي عليت  از اصل  دو تلقّي به  مشكل   كه است  اين  حقيقت 
قرارداد و  با يك  گويي  كه اشياء است بين  ارتباط  اي  عليت صرفاً گونه آن موجب  به  كه  متكلمانه
اشياء و در حد  وجودي   از محدودة  در بيرون  فقط ارتباط  گويي .  است شده  حاصل   اعتباري جعل 
كه  است وجودي   پيوند عميق از يك  ، حاكي  دوم ، و تلقي  آنها برقرار است بين  و ماهوي  عدمي 
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نحو اشد و  ، به در وجود علّت معلول،  عيني   از تحقق قبل  آن  و ايجاب  معلول  حقيقت   آن موجب  به  

تر  ايينپ  در مرتبة معلول   ذات  و اشراق فرافكني  نوع   يك همچون  وجود دارد و وجود معلول   اقوي
است  افق   و هم كامالً هماهنگ   صدرايي فلسفة  با فضاي  تعبير اگرچه  گونه  باشد، اين از خود مي

.  است منوال  بر همين  و معلول   علت  سينا نيز رابطة و در نزد ابن  نداشته  آن به  اختصاص  ولي  
دارد،   علت در ذات  پيشين   حيثيت  يك ، اقتضاي  شود وجود معلول مي گفته  وقتي  ترتيب بدين

ظهور  موجب   علت از حقيقت  در خارج   آن فرافكني  است كه  وجود علت   ويژة  نحوة مقصود همان 
جز   نيست جديدي  اصل  هيچ   البته سنخيت   اصل ترتيب  اين  و به  است  گرديده  و بروز معلول

 عليت  اصل به  نسبت  سنخيت  اصل   بگوئيم تعبير كانتي سخن ، يعني اگر به  عليت  حقيقت تحليل 
 معناي  شود كه مي  معلوم عليت  معني  با بررسي   يعني ] 4[. نه تركيبي است  تحليلي  محمول   يك 
از  قبل  وجود خاص  و نحوة   نحو مقتضي  يك  به  جز در برداشتن معلول  نيست چيزي   علت، عليتِ  

  يك  و معلول رابطة علت  در كار نباشد در حقيقت   اي رابطه  چنين  ه، و چنانچ معلول  خارجي تحقق 
 واقعيت فاقد استناد به گذاري  و نام  اعتبار ذهني نوع  و صرفاً يك  نبوده  و حقيقي  رابطة تكويني 

 دننبو صورت   در اين  نپذيريم و معلول  علت   را بين اي  ويژه مناسبت   زيرا اگر وجود چنين. باشد مي 
انكار  معناي  به  سنخيت اصل  نپذيرفتن   ؟ يعني خواهد داشت  در بود و نبود معلول تأثيري   چه علت  

حكم  به  خواهد بود و انكار مقدم   انكار مقدم موجب  انكار تالي   چون!  است عليت  بنياد اصل 
،  استثنايي  و قياس  خلف  برهاننحو به پس  پذير نيست  ، امكان) آن بودن  يا كالبديهي ( ذاتي  بداهت  

منظور از   و اما اينكه.  و معلول علت   ميان ذاتي  مناسبت  قبول  شود يعني  مي  حاصل تالي  اثبات 
كه   علت براي وجود خاص   جز نحوة  ، البته چيست  در علت»  خاص ويژگي«و »  ذاتي  مناسبت« اين
وجود  اين  حقيقت   و اما اينكه.  نيست يز ديگري باشد، چ مي  معلول  ظهور وجود خاص  مقتضاي 

، و  است نانوشته  بشر روزي  حصولي  و ادراك  مفهومي   اذهان براي  مسأله   ؟ اين چيست  خاص
  ادراك و از طريق  است  الكنه  لةمجهو امري  مفهومي   ذهن  وجود براي  حقيقت  طور كه همان

. باشد پذير نمي نيز امكان  ِ علت ِ وجودِ خاص حقيقت ادراك   است، محال   آن  به  دستيابي حصولي 
كه  كنيم  وجود ياد مي  نام به و اعتباري   مصدري  مفهوم وجود با يك  از حقيقت  طور كه  همان ولي 

نيز تعبير  معلول  براي   علت وجود خاص  طور از حقيقت  دارد همان و واقعيت  عين   عالم به   اشاره 
» اسفار«در  صدرالمتألهين  مرحوم . شود مي  و معلول  علت بين »  خاص  ارتباط«و  ذاتي  ت مناسب به

  نويسد مي  با علت  معلول ارتباط  حقيقت   در خصوص»  جعل« در مسأله  تحقيق  ضمن 
  1.» الكنه مجهول   االرتباط نحواً من  معلوالً مرتبطٌ بالعلة   كونه حيث من  و قد بينا انّ المعلول ...  «

  :نويسد مي  بحث همين    و نيز در ادامة  
 الموجود بنفس الوجود و  عين  الواجب  كون  ، و قد تحقّق للعلةمناسباً  يكون   أن يجب    المعلول

___________________________________________________  
 .414، ص 1اسفار طبع حروفي تهران، ج . 1
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بينها و بينه   لمناسبةا، لفقد  وجود االشياء الماهياتها الكليه يكون   ان يجب  عنه  ، فالفائض  ذاته  

  .]1[» تعالي 
ذكر كرده  سنخيت  اصل  در اثبات  صدرالمتألهين  استدالل  عنوان  به مستشكل  جناب  كه  و اما آنچه

عدم   لحاظ  به و هم  عبارت  خود آن نقل  كيفيت   لحاظ به اند، هم  دانسته  و مطعون  را مخدوش  و آن 
 تلقّي اي  گونه زيرا به مسأله  و اما در نقل .  است نكوهش  قابل  علمي  در تحقيق  نظري  بي رعايت  
  نقل ايشان  كه   است عبارتي  همين   سنخيت در مسألة  صدرالمتألهين  گويا تنها بيان   كه  شده 

  از جمله» اسفار«  مختلف  مالصدرا در مجلدات و مرحوم   نيست هرگز چنين   آنكه اند و حال  كرده
را نقل  عباراتي  تناسب  به نگارنده   اند كه كرده  بحث مسأله  از اين  و هفتم  و دوم  اول  جلدهاي 

  صفحه30از  از بيش  پس  7 ج » اسفار«  236در ص   كه منقول  عبارات  ثانياً در همين . نمايد مي 
ذكر كلمة  كه   است كامالً روشن   است ، آمده  سنخيت  الواحد و نيز اصل قاعدة دربارة   بحث 
اصطالحي  معناي  عنوان  به و نه  است  ذهن  به  مسأله   مجاز و تقريب  از باب و مماثلت  مشابهت  
 نقل از محققين   بعضي از قول  ايشان  مسأله،  بر اين  عالمه  مرحوم  در حاشية  ، چنانكه  دو كلمه اين  
بيان قبلي  كه  است صدرا در اين  مرحوم  سابق   و بيان)  ص( بيان   اين  ميان  فرق كنند كه  مي 
ان « المحققين و ذكر بعض (...  است  مقام تنزيه   به  ، أنسب مشابهت از لفظ  استفاده  عدم  جهت  به 
»  ةبهالمشا« لفظ هذا االستعمال  بخالف  التنزيه  بمقام  انسب  ، انّ ماسبق  اسبق و بين   بينه  الفرق  سابق  بيان به  حداقل  بود كه  اند الزم داشته  تحقيقي قصد بحث  كه  مستشكل   و بر جناب...)  فيه
قرار دهند، و بعد   صدرا مورد مناقشه استدالل  عنوان  را به ناك  شبهه بيان   اينكه كردند نه  مي رجوع  

 و بيان مسأله  اصل   عالمه  گويي د كه كنن مي نقل  اي  گونه را به طباطبائي  عالمه   سخن ادامه  هم 
بدون  استداللي  شكل  صدرا را به مجدداً بيان   عالمه آنكه  داند و حال  مي  را غيربرهاني ايشان 
قبلي  مورد در بيانات  در اين  مشابهت  از لفظ   و اما استفاده. اند تقرير نموده مشابهت   از لفظ استفاده  
اتحاد  يعني ( اصطالحي  و نه  عرفي   كامالً مشعر بر معناي كه  وجهي  به است  صدرا نيز آمده   مرحوم 

  شاهد كالم عنوان  العرفا به بعض  از قول» اسفار« در  جلد اول ايشان مانند آنچه  است ...) و در كيف 
و   اعلالف بها يشابه   جهة،  جهتين  من طبعه  في انّ كلّ معلولٍ فهو مركب «  اند كه خود آورده
  »... و ينافيه  بها يباينه  وجهة يحاكيه 

 مشابهت لفظ  بدون  و معلول  علّت   ميان»  و ماليمت  مناسبت«  روشن معناي   درك  و اما براي
مورد نقد قرار داده  كه  عبارتي  از همين قبل   صفحه 32حدود   به محترم  مستشكل  بود كه  كافي  
  فرمايد مي  صدرالمتألهين  مرحوم كرد آنجا كه  مي رجوع   است 

ما ال  معلولها بعينه  الي  بالقياس   صيةالخصو من   فيه يكون   البد و ان للشي   جبةالمو  العلّة و انّ 
لو فرضت  اُخري   لعلّة ، كما ال يكون  بعينه معلولها االخر لو فرض  الي الخصوصية  تلك  يكون

___________________________________________________  
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المعين  المعلول  مبدأ ايجاب  الذاتيه   صيةالخصو فتلك . آخر ولاو معل هذا المعلول  الي  بالقياس   
 الذي المصدري  هنا المفهوم   صيةالمراد بالخصو و ليس.  هي بما هي  و منشأ انبعاثه  بخصوصه  
بجوهر  يكون  الذي المبدأ الخاص  ، بل  اليه يتعدد بتعدد ما اضيف ان المصدريه  يجوز كسائر المعاني  

كذا، و يعبر عن  يعبر عنها بصدور كذا و ترتب الّتي المذكورة  الحيثية  مصداق  تعينه   و حاق ذاته
ء و معلول  شي  آن نسبت  به  بخشد بايد كه مي  ئي شي به  وجوب  كه  همانا هر علتي «:   ترجمه  1. صيةبالخصو و تارة   بالحيثية  تارةمبدأها ايضا  
به  قياس  شود به ديگري فرض   معلول  علت همين   اگر براي باشد كه  خصوصيتي    داراي، مشخص 
  در مورد علت مسأله  همين  باشد، كما اينكه  نمي  اولي خصوصيت  آن ، داراي  ثاني معلول   اين 

  و اين.   استباشد برقرار داشته  علّي  ارتباط  ديگري  و يا معلول  معلول  بخواهد با اين  كه  ديگري 
همين  جهت  و به  است و مشخص  خاص  معلول  يك  يافتن  مبدأ وجوب  كه  است  ذاتي  خصوصيت 

شود و مقصود از خصوصيت  صادر مي علت  آن بما هي  علت  از آن  معلول   آن كه  است  خصوصيت  
با اضافه   و انتزاعي صدري م تواند مانند ساير معاني  مي كه  خصوصيت   انتزاعي  شد مفهوم گفته   كه 
با جوهر  كه  مبدأ است  آن خاص  حقيقت همان  بلكه . باشد تعدد پذيرد نمي اشياء مختلف   به علت  

  شدن ء و ناشي  شي صدور فالن  حيثيت  همان خود مصداق   وجودي  وجود و تعين  و عمق ذات
در  وجودي( خصوصيت  به و گاهي  حيثيت   به گاهي  مبدأيت  ، و از اين  است ء از علت  شي فالن 
را   و معلول علت  مباحث   كه» اسفار« صدرا در اواخر جلد دوم   مرحوم  البته» .شود تعبير مي)  علت
معلول «  كند كه تعبير مي گونه  ، بدين و علت معلول  ميان  ذاتي   تناسب رساند از اين  مي اوج  به 
باالتر از سنخيت  و مسأله » ندارد بودن  علت  از ذات   اثر و تابعي  جز همين  اساساً حقيقتي بالذات  
بر همين  شهيد مطهري   مرحوم  تقرير خاص  كه 2 است بودن   و التعلق االضافه  عين  بلكه 
و اما آخرين  بينيم  نمي ضرورتي   از اين بيش  آن  به  در پرداختن   كه  است گرفته  صورت  اساس 
،  است نيز تماشايي  سينا آمده  ابن در كالم  تهافت  عنوان  به مستشكل   جناب در بيان  كه  اي نكته 

و  ماهوي  مماثلت   ، همان و معلول  علت بين  سنخيت  از رابطة  تصورشان   حد نهايي  كه ايشان
سنخيت  اصل   به حد را با تمسك الوا قاعده سينا كه  گويند ابن بار مي يك است  كيفي   مشابهت

ممكن   علت يك   معلول«گويد  مي و گاه   است گفته  سخن   آن ، در شفا خالف  است كرده   اثبات 
خود  معلول  بايد مخالف  از نظر نوع  علت «گويد  ديگر مي و در جاي » نباشد مانند خودش  است  

  :نويسد مي و سپس » باشد
  سينا ناسازگار است ديگر ابن با دو ديدگاه  سنخيت  اصل  كه  داشت توجه   نكته بايد به اين   از طرفي 

داشته  و معلولي علي  توانند با يكديگر رابطه  نمي حقيقت  افراد يك )  الف: عبارتند از دو ديدگاه و آن
يا  اصطكاك از  ناشي  وجود ندارد، مانند حرارت  مماثلت  هميشه  و معلولش  علت  ميان )  ب. باشند 

___________________________________________________  
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و  برخالف  بوده   سنخيت اصل  كامالً خالف   دو نكته اين  كه  است ، واضح  از حرارت ناشي  سياهي  

   1... است  و معلول علت  سنخيت  سينا در باب  ابن سخنان  
تصور   ما دربارة  كامالً مؤيد برداشت  مستشكل جناب   شود كلمات مي  مالحظه طور كه  همان
از تحقيقات  قسمت  اين  به  پاسخگويي  براي .  است ماهوي   معناي مماثلت به  از سنخيت ايشان 

در » شفا« از كتاب فصل   بر اين صدرالمتألهين   مرحوم  شرح به  و فقط كرده   را كوتاه سخن   ايشان 
  مماثلت  سينا و مالصدرا و داستان ابن تا موضع  كنيم  مي  اي شارها كتاب   بر اين وي  مفصل تعليقات 

  .شود يكجا روشن 
» و معلوالتها الفاعليه  العلل  ما بين   سبةمنا  في«  است چنين   مبحث  در اين» شفا« فصل   عنوان
  نويسد مي  آن صدرا در شرح   مرحوم

تكون  ان ال يجب   سبةالمنا تلك  أن تها، فبين و مفعوال الفاعل  بين   المناسبة كيفيتة   يريد بيان
ـ  هيةالما في ـ اي  نفسه ما أفاد وجوداً  أفاد مثل  كل  ، اذ ليس و قد ال تكون قد تكون  ، بل  بالمماثلة  .  هيةالما في  وجوده افاد وجوداً ال مثل  ، بل يفد كذلك و ربما لم وجود ماهيته  ربما افاد وجوداً مثل بل    ...النار السواد مثل  السواد و ليس  تفعل  هذا، كالنار تُسود، اي مثال 

گويد  مي  پس. كند ها را بيان ها و مفعول فاعل  بين  تناسب خواهد كيفيت  مي شيخ  مرحوم «  :ترجمه
گاه و  است  نحو مماثلت  به گاهي  باشد، بلكه  نحو مماثلت  حتماً به كه  نيست الزم  مناسبت  اين  كه 
) مستفيد(وجود  كند، آن  مي را افاده  وجودي  كه  هر چيزي  كه  نيست ، زيرا چنين  است چنين  نه  

و مستفيد از  وجود مفعول  گاه  مانند مفيد خود باشد ـ بلكه   از نظر ماهيت باشد يعني   مانند خودش
را ايجاد  خودش  با ماهيتء مغاير  شي بلكه  نه،  و گاه   و مفيد است فاعل  همچون  نظر ماهيت 

از نظر  البته  و سياهي  است او سياهي  اثر فعل  كند يعني  مي سياه  كه  اينها، مانند آتش كند مثال  مي
از  اي  گرما نحوه گرما ايجاد كند و البته   كه مانند حرارت  اول  و مثال   نيست مانند آتش ماهيت 
  :فرمايد مي شيخ  مرحوم  مالت ج  بعضي بعد از نقل   و سپس»  است حرارت 

، و اما  وجود ما يصدر منه الوجود من  بطبيعة  الوجود أولي  المفيد لنفس انّ وجود الفاعل :   و الحاصل
او نار   صةخا  ةكحرار طبيعته  ء خاص من  لوجود شي ، بل  الحقيقه مفيداً لنفس الفاعل  يكن اذا لم
  . تفصيل الي  يحتاج  بل  هذا السبيل  علي   هناك الحكم  او غير هما، فليس   صةمخصو

 باشد، نسبت معلول را نموده  به   وجود نسبت  نفس أفادة  كه  همانا وجود فاعلي :  اينكه  و خالصه
  نفس ، بخشندة  فاعل وجود، و اما هرگاه  به  سزاوارتر است است  صادر شده از وي كه  وجود معلولي  به 

و يا   خاصي  ء مانند حرارت شي  از آن  خاص  نحوة يك  آورندة  پديد ، بلكه نباشد معلول  حقيقت 
و نياز   ديگر است  اي گونه به در اينجا حكم  باشد، البته   دست از اين  و اموري   و خاصي معين   آتش
  .»دارد تفصيل  به 

___________________________________________________  
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  :نويسد مي در ادامه   و سپس 

، ال  فاعالً حقيقياً كما هو عند االلهيين كان  ان انّ الفاعل  عليها، و هي التنبيه  يجب  نكتة و ها هنا 
 طبيعة نفس في   لةال محا ، ففاعليته  و المعدات الحركات  كمبادي  و المتكلّمون  الطبيعيون  ما سماه 

 االّ من ، الفاعلية العلة  طبيعة  سنخ من  بالذات  المعلول  ، و يكون و اقوي أولي  العلة  في  الوجود فيكون  
، بل  الوجود و كماله  ةشد في  العلة مثل  المعلول  ال يكون مفاداً أن و المعلول  مفيدة   العلة كون  ةضرور 
مطلقاً اختالفاً مستلزماً  و الضعف  ةالشد في  الوجودات  اختالف كان  فان .  و أنقص منه  أضعف  يكون  

، واالّ  هيةالما في اختالف للوجود و معلول ة فاعل علة كلّ  بين  ، فيلزم  الماهيات الختالف
غير  الفاعل  و اما اذا كان .  النوع في  ثلةمما القريب  المعلول  من  و مايليه  الفاعل  بين  يكون  ان فأمكن

في  ـ كما سيفصله  ة كلّها متصور ةالمذكور ، فاالقسام  و غيرهم الطبيعيين  عرف كما  في ما ذكرناه 
  1» المتن

 كه چنان  باشد آن  حقيقي  ، فاعل اگر فاعل  اينكه  ، و آن است  ضروري  نكته  يك  به   در اينجا توجه
 ، كه و نيز متكلّمان  عيطبي  علماي  اصطالح  حسب  فاعل  ، و نه است  چنين  الهي  نزد فالسفه 
  صورت  ؛ در اين است)  معدات(ساز  زمينه  و نيز حوادث  حركات  پيدايش  ، علل مقصود آنها از فاعل 

 تر از معلول سزاوارتر و قوي  قهراً علت  باشد پس وجود مي  طبيعت  نفس  به  ناگزير مربوط اثر فاعل
 جز اينكه  است  فاعلي  علت  طبيعت  از سنخ  بالذات  معلول  صورت وجود، و در اين به  است 
  ناگزير معلول  پس  است) مفاد(  گيرنده و هر معلولي) مفيد(  بخشنده  هر علتي  ةبالضرور چون 

خواهد   تر از وي تر و ناقص ضعيف  وجود باشد بلكه  و كمال  از نظر شدت  علت  تواند همسان نمي
آشكار و  جه در  اختالف)  و معلول  علت  ميان(  وجودي  ضعفو   شدت  درجه  اگر اختالف  حال. بود

 لزوماً بين  صورت  باشد در اين  و معلول  علت  ماهيت  و تفاوت  اختالف  مستلزم  باشد كه  مطلقي
و   اگر شدت  يعني[  صورت  خواهد بود و در غير اين  ماهوي  اختالف  آن  و معلول  فاعلي  علت 

برقرار   مماثلت  اي ، گونه آن  به  نزديك  و معلول  فاعل  بين  شود كه  مي،]باشدن  بين  وجودي  ضعف
 و كالمي  طبيعي  علوم  فاعل  نباشد و بلكه  فالسفه  اصطالح  به  و اما اگر مقصود از فاعل. باشد

 به  ستتصور ا  قابل ]مماثلت  عدم  و هم  مماثلت  هم  يعني[اقسام   اين  همة  مورد نظر باشد، پس 
  .خواهد آمد  در متن  كه  شرحي 

 بين  ماهوي  و مشابهت  ، و مماثلت است  چيزي  و معلول  علت  ميان  ذاتي  مناسبت:  اينكه   نتيجه
 دست به  عليت  اصل  از پذيرش  نحو تحليلي و به خلف  طور استدالل به  كه  ديگر، و آنچه  آنها چيزي 
 اين  و اينكه  است  و معلول  علت  بين  وجودي  خاص  و رابطه  بتناس  اي از گونه  آيد، حاكي مي 
 و امري  قرار نداشته  عليت  استدالل  در متن  وجه هيچ  بيانجامد به  ماهوي  و تماثل  تشابه به  رابطه 
در   و باالخص  وجودي  در فواعل  لو حداق.  است  موارد و مصاديق  از خصوصيات  و ناشي  صغروي 

___________________________________________________  
 . ـ به تصحيح دكتر نجفقلي حبيبي1038ـ40شرح و تعليقه صدرالمتألهين، بر الهيات شفا، جلد دوم، صص . 1
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  معناي  گونه هيچ  نبودن  صادق  علت به  امري  ، چنين آن  و معلوالت  هستي  مبدأ كل  ميان  رابطه 

 وي  الوجود و معلوالت وجود، در واجب  شدت  عظيم  اختالف  علت ، و نيز به واجب  در ذات  ماهوي
  الواحد و اصل  در قاعده  تحقيق  به  مماثلت  داستان  اهاز ر  هر حال  و به غير متصور است  امري 

پرداختن  تسنخي دگشاد را مانَ  شيپور از دهانه  نواختن  لثَ، در م.  
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  ها نوشت يپ
اين مقاله حاصل تركيب يك سخنراني و يك يادداشت انتقادي است كه مجموعاً به صورت . 1

 .شود حاضر ارائه مي
زند اساساً به فعل ايجادي قائل نيست بلكه فاعليت خداوند   حرف را ميرشد كه اين البته ابن . 2

داند و فعل مطلق را همان ارتباط  را در عالم به نحو اعطاي حركت و ايصال صور به مواد مي
داند كه از طريق ايجاد محرك نخستين اين حركت عمومي  و ارتباط  عمومي مواد با صور مي

 .»فَمعطِي الرباط هو المعطِي الوجود«ود، ش ميان صدور و مواد برقرار مي
تا اينجا پايان سخنراني ايراد شده در دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران است از اينجا به بعد . 3

نقد و «اضافاتي است كه به منظور چاپ مقاله در مجله فلسفه، با توجه به مقاله مندرج در مجلة 
 آقاي دكتر يحيي يثربي در نقد قاعدة الواحد به كه توسط) شمارة اول و دوم سال دهم،(» نظر

 .نگارش درآمده است، قلمي شد
تر، از قبيل تركيبي پيشيني است به تعبيري كه اينجانب بر اساس تفـسير                ته در معناي دقيق   الب. 4

ايـن تفـسير در     . (قضاياي تركيبي پيشيني با استفاده از سنّت فلسفة اسالمي به بيان آورده اسـت             
  ).از نگارنده ارائه گرديده است» ي مبادي فلسفة نقادينقاد«كتاب 
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  . در نقد و نظر سال دهم، شمارة اول و دوم"قاعدة الواحد"، ييحي، يثربي
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  عدم تناهي فيض

  
  ٭محمود موسوي

  دانشگاه رضوي مشهد
  

 چكيده فارسي

ايـن  . موضوع اين مقاله اينست كه صدور فيض الهي به عالم مخلوقـات بطـور كلـي نامحـدود و غيرمتنـاهي اسـت                      
ان حكماي اسالمي به صورت عدم تناهي زماني فيض الهي در سلسله زمان پذيرفته شده اسـت، ولـي                   موضوع در بي  

نسبت به زمان واحد، نوعاً حكماي اسالمي از باب ادلّة اثبات تناهي ابعاد و عالم جسماني به تنـاهي فـيض از جهـت     
ـ             قابلي قائل مي   ة تنـاهي ابعـاد عـالم جـسماني، نفـس           باشند، نويسنده مقاله بر آنست كه ضمن امكان مناقشه در ادلّ

  .باشد فياضيت مطلقه الهي نيز مقتضي، جريان فيض تبلور نامتناهي ولو درهر آني از آنات زمان مي
  .فيض الهي، عدم تناهي حوادث، تناهي ابعاد، موجودات جسماني : كليد واژه

  
  :مقدمه

در ) ...وان و يعم از انسان، حا (يا تعداد موجودات جسمانيآم طبيعت حد و مرزي دارد؟ لآيا عا
 ياز نظر ابعاد نامتناه  كهيگري ديا موجود ماديا جسم يآ؟ يا نامتناهي است يك زمان، متناهي

  باشد وجود دارد؟
 جنبهدر فلسفه و از يك جنبه  است كه يامور از ،ي ماداتوجودم ييا عدم تناه يتناهمسأله 
 گذشته بر طبق هيئت بطلميوسي، معتقد نطبيعيو. بوده استمطرح  در طبيعيات قديمديگر 

هر يك از اين . ه فلك بر آن احاطه دارندبودند كه زمين در مركز عالم طبيعت واقع است و نُ
ند ـ خود، محاط به فلك شد يوداتي زنده و داراي نفس و بدن محسوب مها ـ كه موج فلك

پس از اين ). دد الجهاتفلك محا ي فلك اطلس(بزرگترند تا آخرين فلك كه بزرگترين آنهاست 
هاي  دانان در اثبات اين امر، به برهان  طبيعي1.فلك نيز، ديگر چيزي ـ حتي خأل ـ وجود ندارد

  .اند كه به آنها اشاره خواهيم كرد شبه هندسي استناد كرده
___________________________________________________ 
∗ E – mail : mmusawy @ gmail. com 

هاي ضعيف، كه تاب ديدن نور حكمت الهي را ندارد مسئله افالك و لوازم آن را علَم   ما، برخي چشم در زمانه- 1
گيرند كه همانطور كه وجود افالك قرنها، اصل   و با استناد به آن، ساير مسائل فلسفه الهي را به تمسخر مي كرده
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باشند، بر طبق داليل فلسفي،  حكماي الهي در عين اينكه قائل به حدوث ذاتي ماسوي اهللا مي 
مشكل . هستندفعل فاعل قديم، نامتناهي است و در نتيجه معتقد به قدم زماني عالم معتقدند 

تعالي و محدوديت عالم طبيعت بر  نامحدود بودن فيض حق: آنها، جمع ميان اين دو مسئله بود
طبق هيئت بطلميوسي، و تنها راه حل هم اين بود كه قائل شوند فيض الهي در طول سلسله 

پس هر چه در طول زمان به گذشته برگرديم به آغازي زماني در آفرينش زمان، نامتناهي است 
اي، پديده ديگري بوده همچنانكه پس از هر حادثي  رسيم، بلكه قبل از هر پديده عالم ماده نمي

طبيعت، كهنه . اين سلسله نه آغازي دارد و نه انجامي. در عالم طبيعت، حادث ديگري خواهد بود
البته در زمان واحد، تعداد اجسام و حوادث، محدود . ر آن افتاده استكتابي است كه اول و آخ

اند و نه حادث  اگر چه حادث ذاتي هستند اما نه قديم زمانيبايد گفت مجردات تام در مورد . است
  1 .توان با مالك زمان سنجيد زماني، زيرا موجود مجرد بالفطره را نمي

اثبات نامتناهي بودن فيض الهي هم در سلسله آنچه براي ما از نقطه نظر فلسفي مهم است 
زمان و هم در زمان واحد است نه مساله تناهي يا عدم تناهي ابعاد،  اما علت اينكه مجبوريم به 
                                                                                                                               

ا كه ساير مسائل فلسفي نيز، به همين شد اما به يك باره با يك تلسكوپ فرو ريخت پس چه بس مسلم محسوب مي
  .توان به طور جزم به چيزي اعتماد كرد سرنوشت دچار شود و مقصودشان اينست كه در فلسفه نمي

و به تعبير امروزي (بايد دانست كه چون قصه فلك و عوارض آن از جمله متناهي بودن ابعاد عالم ماده، در طبيعيات 
گيرد، پس هرگاه كه در كتب فلسفه اولي و مابعدالطبيعه از آن سخن به ميان  جا مي) در زمره مسائل علوم تجربي

توان به آن نگريست كه اثبات صحت يا سقم آن بر  آيد، جز به عنوان يك اصل موضوع برگرفته از علمي ديگر نمي
احد است در قضيه افالك، آنچه كه مسأله فلسفي است نحوه صدور كثرت از واحد . عهده عالمان همان علم است

حال . به عبارت ديگر، فيلسوف بايد نحوه صدور معاليل متكثر را از حق تعالي تبيين كند. نه مصاديق متكثرات مادي
  .اگر در بيان مصداق اين معاليل در مرتبه طبيعت، اختالفي پيش آمد ربطي به فلسفه ندارد

 ذرات بنيادي يا كهكشان و سياهچال و ساير در زمان ما نيز اگر فيلسوفي در آثار خويش مثال از مولكول و اتم و
اجرام سماوي كه در علوم تجربي مورد قبول واقع شده، سخن به ميان آورد و در صدد تبيين نحوه صدور اين كثرات 
از احديت ذات الهي باشدو مثال مدعي شود كه اين متكثرات  ناشي از جهات نازله كثرت موجودات مثالي است و 

 از اين امور ابطال گردد و حقيقت آنها، چيز ديگري دانسته شود اشكالي به فيلسوف و مسائل سپس در آينده برخي
 .آمدفلسفي وارد نخواهد 

. فلو قيل هل العقل قديم زماني او حادث زماني كان هذرا من القول و كان الجواب سلب الطرفين جميعا. 1
  . با تلخيص) 18قبسات(

خي تعبيرات، از عالم انوار مجرده و اصول عالم عناصر و افالك، به عنوان همچنين بايد دانست كه اگر چه در بر
 . اطالق نكرده است"عدم آغاز زماني"ازلي، ياد شده لكن هيچ فيلسوف محققي، ازل را به معناي 

ازل وقت محدودي نيست كه داراي حالت معيني باشد بلكه آن عبارت از نفي اوليت <: صدرالمتألهين فرموده است
 واضح است كه مراد وي از نفي اوليت، اوليت زماني نيست، زيرا در اين صورت برايش وقت 3/157 اسفار>.اشدب مي

 . شد بلكه مراد او نفي مسبوقيت به غير است و حالت معيني فرض مي
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اين مساله نيز اشاره كنيم آن است كه الزمه نظر حكماي پيشين، تناهي فيض الهي در مرتبه  

  .طبيعت در زمان واحد است
اي در مورد معاني نامتناهي و تذكري در مورد  ث، بجاست كه مقدمهقبل از ورود به اصل بح

  . شرايط استحاله تسلسل و ظرف موجودات بيان شود
  

  :  مقدمه اول
  1:حكما نامتناهي را به سه قسم تقسيم نموده اند

نامتناهي عِدي يعني از جهت تعداد و به حسب شمارش عددي، بتوان چيزي را نامحدود ) الف
پاياني از حوادث مادي در عالم طبيعت در   آثار و افعال نامتناهي الهي، يا تعداد بيدانست مانند

انجام زمان كه  آغاز و بي هاي مادي در طول سلسله بي  يا تعداد نامحدود پديده2يك زمان،
  .دانند حكماي اسالمي آن را الزم و ضروري مي

محدود باشد و هيچ وقتي را نتوان نامتناهي مدي يعني وجود شيء از جهت مدت و زمان، نا) ب
فرض كرد كه در آن، متحقق نبوده است مثل اينكه كسي بگويد خداوند در همه زمانها موجود 

  .دانستند  يا مانند تعبيرات برخي از فالسفه كه مجردات تام و افالك را قديم زماني مي3است،
درت و اثر گذاري آن محدود نامتناهي شدي يعني موجودي كه از جهت شدت وجود و دامنه ق) ج

  .تعالي است پر واضح است كه تنها مصداق اين قسم حق. به هيچ حدي نيست
 نامتناهي را به دو قسم حقيقي و مجازي تقسيم كرده كه 4در طبيعيات شفا) قدس سره(شيخ 

  : بيان ما اين استهحاصل آن ب
  :شود نامتناهي حقيقي كه خود به دو معنا اطالق مي) اول

گوييم يك شئ نه متناهي است و  توضيح اينكه گاهي مي: نامتناهي به معناي سلب مطلق) الف(
شود مانند نقطه كه  نه نامتناهي از اين جهت كه هر دو وصف تناهي و عدم تناهي، از آن نفي مي

توان گفت نامحدود است زيرا اصوال شأنيت اتصاف به  توان گفت محدود است و نه مي نه مي
  . هيچيك را ندارد

___________________________________________________ 
 17 شرح منظومه حكمت، حاشيه صفحه .1 

 .حكما اين قسم را محال ميدانستند. 2

تعالي  مند شدن وجود حق اش زمان  خود بيان شده كه اين تعبير، خالي از مسامحه نيست و الزمهالبته در جاي. 3
 .است و تعبير صحيح آن است كه گفته شود خداوند موجودي فرازماني است

  سماع طبيعي شفا3 از مقاله7 فصل.4
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يعني  طبيعت چيزي شأنيت اتصاف به تناهي و عدم تناهي : نامتناهي به معناي سلب ملكه) ب( 
تواند  كه از حيث ذاتش مي) نه يك خط مفروض و معين محدود(را داشته باشد مانند ماهيت خط 

  .هم متناهي و هم نامتناهي فرض شود
گيري   مواردي كه اندازهنامتناهي مجازي كه در حقيقت يك مسامحه عرفي است و در) دوم

واضح است كه اين . شود نامتناهي است چيزي براي كسي، غير ممكن يا دشوار باشد گفته مي
  .استهاي فلسفي  قبيل اطالقات عرفي خارج از بحث

در تقسيم اول، بايد توجه داشت كه مقسم واحد .  ايراد دارداي جنبهيك از اين دو تقسيم از هر 
 حيثيت كميت عارضه را ميتوان مقسم الف و ب در تقسيم اول قرار داد اما وجود ندارد زيرا اگرچه

  .تقسيم شيخ نيز ناقص است. نامتناهي شدي، اشتراك كمي با دو قسم ديگر ندارد
   : نامتناهي را به دو قسم تقسيم نمود ابتدارسد كه بايد جهت استيفاي كامل اقسام، به نظر مي

سم، نامحدود بودن وجود از حيث مرتبه و كماالت وجودي مالك اين ق:  نامتناهي شدي-1
  .وجه اشتراك اين قسم با اقسام ذيل الذكر، صرفا در مرحله مفهوم نامتناهي است. است

توان  هرگونه وصف عدم تناهي مقداري در اين قسم جاي ميگيرد و مي:  نامتناهي كمي-2
سلب مطلق و (هي حقيقي و اقسامش تقسيمات شيخ را در آن داخل كرد كه عبارتند از نامتنا

سپس نامتناهي حقيقي به معناي سلب ملكه را به سه قسم . و نامتناهي مجازي) سلب ملكه
  :ديگر تقسيم نمود

و هم در ) اعم از عقلي و مثالي(تعداد متناهي يا نامتناهي را هم در مجردات : نامتناهي عدي) 1
ود بالفعل تعداد نامتناهي مجردات را الزم توان در نظر گرفت، چنانكه حكما وج ماديات مي

 و دليل آنها براهين فلسفي است اما تحقق اين امر را نسبت به ماديات محال 1دانند، مي
  .كردند شمردند و به ادله تناهي ابعاد كه مبتني بر اصول طبيعي است استناد مي مي

 و ساير آثار مادي است، در موجود مجرد عقلي كه عاري از شكل و اندازه: نامتناهي حجمي) 2
در مجرد مثالي كه داراي شكل و صورت است و . فرض نامتناهي از جهت حجم، معقول نيست

در اين مورد، حكماي پيشين با . توان حجم نامحدود را تصوير كرد همچنين در موجود مادي، مي
هي حجمي توجه به محدوديت افالك و ساير اصول موضوعه برگرفته از طبيعيات، تحقق نامتنا

  . دانستند را مطلقا محال مي
 متصل كم(شوند  زمان مقدار حركت است كه اجزايش با يكديگر جمع نمي: نامتناهي مدي) 3

شود كه داراي قوه و استعداد باشد بنابراين  حركت نيز در صورتي بر شيء عارض مي). غير قار
___________________________________________________ 

البته اين ) 125نجات. ( في العددفيثبت لنا ضرب من المالئكة و الشياطين ال نهاية لها: ابن سينا فرموده است. 1
 .سخن با عقيده شيخ در باب عقول طولي، تنافي ندارد



65 

  عدم تناهي فيض
هي زماني تنها مربوط به حركت فقط در موجودات مادي متحقق است پس تناهي يا عدم تنا 

  .عالم ماده خواهد بود
  

  :مقدمه دوم
از نظر حكما و بنا به مقتضاي براهين استحاله تسلسل، تحقق سلسله نامتناهي در صورتي محال 

 1.است كه همه آحاد و افراد سلسله، اجتماع در وجود داشته و بين آنها ترتّب وضعي يا طبعي باشد
نهايت از  ط، عدم تناهي، محال نخواهد بود، مثال وجود سلسله بيبا فقدان هر يك از اين دو شر

يك نوع حيوان در طول زمان، محال نيست و ممكن است كه هر حيوان از فرد قبلي متولد شده 
و به همين ترتيب تا زمان بينهايت ادامه پيدا كند زيرا اگرچه هر فرد، در ابتداي وجود خويش 

بقايش، وجود فرد سابق نيست پس همه آحاد سلسله، اجتماع متوقف بر فرد قبلي است اما شرط 
  . در وجود ندارند

همچنين تحقق بينهايت موجود مجرد، محال نيست زيرا اگرچه اجتماع در وجود دارند اما بين 
مقصود از اين مجردات، عقولي كه در . ايشان، ترتيب مكاني يا توقف وجودي برقرار نيست

كه شامل عقول عرضي، جواهر مثالي و همچنين نفوس انساني و هر باشد بل اند نمي سلسله طولي
  .موجود ديگر كه داراي قوه خيال بوده و تعلقشان به ابدان مادي قطع شده، ميباشد

شرط دانستن ترتب طبعي به مقتضاي براهين استحاله تسلسل، واضح است و در همه اقسام علل 
قق يك شيء به شرط توقف بر بينهايت علل مثال تح. اعم از تامه و ناقصه جاري خواهد بود

ناقصه مجتمع در زمان واحد محال است اما توقف بر بينهايت علل اعدادي غير مجتمع در زمان 
  .واحد، نه تنها محال نيست بلكه به مقتضاي ادله دوام فيض، الزم است

دن استحاله و اما محال شمردن تسلسل در مواردي كه از قبيل ترتّب وضعي باشد براي داخل كر
باشد و با رد اين امر، ترتّب وضعي نيز از شروط  تناهي ابعاد است كه اكنون بحث در ادلّه آن مي

  .استحاله تسلسل خارج خواهد بود
  

  :مقدمه سوم
تحقق ) يا آنچه كه به منزله ظرف و وعاء براي آن است(هر موجودي، در ظرف خاص خود 

  2.يگر خلط كرديابد و نبايد حكم اين ظروف را با يكد مي
  

___________________________________________________ 
 .يعني يا ترتيب مكاني با يكديگر داشته باشند يا در سلسله وجود، هر يك بر ديگري متوقف باشد. 1

 . به تعبير ديگر، مرتبه هر موجود، حكمي مختص به خود دارد.2
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 و آنچه به منزله وعاء موجودات مجرد است دهر 1تعالي است سرمد آنچه به منزله وعاء براي حق 
 بايد متوجه اين نكته مهم بود كه فرق موجود سرمدي و سرمد و همچنين 2.ناميده شده است

مجردات تعالي يا  فرق موجود دهري و دهر، به اعتبار عقل است و مقصود اين نيست كه ذات حق
واقع شده است، همانطور كه اگر گفته ) كه وجودي جدا از مظروف دارد(در يك ظرف حقيقي 

شود زيد يك موجود عيني و خارجي است به اين معنا نيست كه عين و خارج، ظرفي است كه 
  .اي از مراتب عين است زيد در آن واقع شده بلكه به اين معناست كه وجود زيد، خود مرتبه

آن، جزء زمان نيست بلكه طرف زمان است مانند . موجودات مادي، زمان يا آن استو اما ظرف 
الوجود  آن، ظرف حوادث آني. شود بدون اينكه از سنخ خط باشد نقطه كه از طرف خط انتزاع مي

است بدون اينكه امتداد زماني ـ و لو بسيار كوچك ـ داشته باشد، در عين حالي كه وجودش، 
  . باشد نيست بلكه فرع بر زمان ميخارج از حيطه زمان 

هرگاه كه حركتي حادث شود، :  ميتوان اينگونه توضيح داد"آن"در مورد نحوه پي بردن به وجود 
كنيم كه آيا ابتداي اين  حال سوال مي. لزوما ابتدائي دارد كه در ظرف خاص خود واقع شده است

___________________________________________________ 
را مجموع ازل و ابد دانسته اند به كلي بي اساس است چه اينكه در اين صورت  پندار برخي متكلمان كه سرمد .1

  .سرمديت الهي امري اعتباري و مركب خواهد بود
معناي عرفي و عاميانه ازل كه متكلمان نيز غالبا همان را فهميده اند، سلسله نامحدود زمان ماضي است كه به ادامه 

به اين معنا، اصول عالم طبيعت، با صرف نظر از حركت جوهري، ازلي . شود نامحدود آن در جانب آينده ابد گفته مي
تعالي و صفات او به اين معنا ازلي بداند، زمان نامتناهي را به حق تعالي إسناد داده و اين،  اگر كسي وجود حق. است

 .تعالي اهللا عن ذلك. به معناي إسناد تغير نامتناهي به اوست

 منزله ظرف وجود فوق التمام است به اعتبار مبدئيت او براي قوس نزول، همانگونه در عرف حكماي الهي، ازل به
با تأمل در اين معنا، معلوم . كه آنچه به منزله وعاء اين وجود از حيث منتها بودن قوس صعود است، ابد ميباشد

به اعتبار مبدئيت او تعالي، ازل است  تعالي همانند ظرف و مظروف نيست بلكه حق شود كه رابطه ازل با حق مي
و چون هيچگونه جهات كثرت در . نسبت به عالم امكان، و ابد است به لحاظ اينكه غايت همه موجودات اوست

تعالي نيست پس نسبت به حق تعالي، ازل و ابد متحدند، و او از همان جهت كه ازلي و اول است، از همان  حق
 . موجودات همانند ماديات، جهت نزول و صعود، متكثر استباشد اگرچه نسبت به بعضي جهت نيز ابدي و آخر مي

اطالق ديگر ازل، نزد حكماي متأله و عارفان محقق عبارتست از آنچه به منزله وعاء باشد براي غيب مطلق الهي 
شرح ( المبادي و غاية الغايات  كه تقدم بالحق و بالحقيقه دارد بر همه تعينات مراتب نازله بدون تقيد به عنوان مبدء

بنابراين ازليت ذات مقدسه الهي، به معناي تقدم غيب مطلق بر تجليات ساري در مظاهر امري و ) 719و239االسماء 
و چون همواره ظهور ذات در كسوت تعينات و . خلقي، و ابديت او به معناي استهالك ماسوا در وجود مطلق اوست

 .ت پس از حيث واحد هم ازلي است و هم ابديهم فناي ماسوا در وجود حضرت حقّ مطلق، جاري و ساري اس

نسبة المتفير الي المتفير زمان، و نسبة الثابت الي المتغير دهر، < آنچه گقه شد با عبارت معروف از حكماي عظام . 2
 مناقات ندارد چه اينكه مقصود از اين جمله، تعريف سه مرتبه مذكور نيست بلكه >و نسبة الثابت الي الثابت سرمد

 . احكام آنهاستاجراي
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س بايد قابل تقسيم باشد و باز حركت، در زمان است يا خير؟ اگر در زمان واقع شده باشد پ 

نقل كالم به . خودش ابتداي ديگري خواهد داشت كه بايد آن را ابتداي حركت محسوب نمود
كنيم كه آيا زماني است يا خير؟ اگر زماني باشد باز قابل  كنيم و سوال را تكرار مي اين ابتدا مي

اش اين است كه اصال  زمهتقسيم خواهد بود و به اين ترتيب، تسلسل الزم خواهد آمد و ال
عقل ناگزير از اذعان به ظرفي . حركت واقع نشده و هيچگاه متحرك از مبدا خارج نگرديده باشد

است فاقد امتداد و كشش كه ابتداي حركت در اين ظرف رخ داده و غير از زمان، و در عين حال 
ن، واقع شده و سپس بتداي همه امور تدريجي در آا.  باشد"آن"خارج از حيطه زمان نيست كه 

و همچنين است وصول به منتهي يا گذر از حد مفروض و ساير امور . يابد در زمان استمرار مي
  . چون حاكم به وجود اين ظرف، عقل است نبايد توقع داشت كه با حس، تجربه شود1.آني
  

  تناهي ابعاد
داليل . اند ايز شمرده كه آن را ج2اكثر فالسفه پيشين، قائل به تناهي ابعادند جز حكماي هند

 بررسي و نقد آنها بسنده ، كه ما به تقرير دو برهان3متعددي بر اثبات تناهي ابعاد اقامه شده
  .ميكنيم

  
  4:برهان مسامته

ترين استداللها در اثبات تناهي ابعاد شمرده شده و به قول صدرالمتألهين،  اين برهان، از محكم
 تحركداشته باشد، تحقق د و وجه اگر بعد نامتناهيحاصل استدالل اين ك. اعتماد بر آن است

به موازات قطر يك كره  ي فرض كنيم كه خط غير متناهزيرا چنانچه .دوراني محال خواهد شد
اي بين اين دو خط فرض  باشد امتداد آن هيچگاه خط نامتناهي را قطع نخواهد كرد و زاويه

 مزبور شود زاويه بين خط و محور كره، اگر كره چنان بگردد كه قطر آن عمود بر خط. شود نمي
شده و  كند كه قطر از حالت توازي خارج اگر كره چنان اندك دوران و حال.  درجه خواهد شد90

___________________________________________________ 
  .بيان شده است) 3ج( تفصيل اين بحث در مرحله قوه و فعل اسفار.1
  167كشف المراد .  قد اتفق اكثر العقال علي ذلك و انما خالف فيه حكماء الهند. 2

 از جمله اين داليل، برهان حيثيات و برهان تطبيق است كه هم براي ابطال تسلسل در علل و هم نفي ترتب .3
بيقي فال ثقة طواما السبيل الت<: ميرداماد، برهان تطبيق را مغالطه شمرده. ن دو شيء اقامه شده استوضعي بي

برخي از ادله تناهي . بررسي اين دو برهان در باب علت معلول است. 231 قبسات>بجدواه و التعويل علي برهانيته
دد و برهان تخليص كه به مسامته بازگشت مي برميگرابعاد به برخي ديگر بازگشت ميكند مانندتُرّسي كه به سلّ

  .و برهان موازات كه بيان ديگري از مسامته است. ميكند
 4/21، اسفار2/70 قطب الدين رازي در حاشيه شرح اشارات .4
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مايل به سمت خط نامتناهي شود و اولين زاويه حاده بين آن دو تشكيل شود، ناگزير بايد امتداد  
بنابراين الزمه  شود تقاطع محسوب ميين نقطه اولاي قطع كند كه  آن، خط مفروض را در نقطه

از سوي ديگر، وجود نقطه . اولين حد حركت دوراني كره، وجود اولين نقطه در خط نامتناهي است
ميتوان  اي را كه بر روي خط نامتناهي فرض كنيم، است زيرا هر نقطهمحال براي تقاطع  اول

زيرا از يك نقطه   متصل شود كه به مركز كرهاستبعدي ديگري را نيز بر روي آن فرض نقطه 
 ها نقطهو چون اين  .خارج يك خط، بينهايت خط ميتوان بر آن خط رسم كرد) مثل مركز كره(
تقاطع وجود ندارد، پس ما به يك تناقض رسيديم و آن اينكه از يك سو  نقطه اول اند متناهينا

د قطر آن و بين خط حدوث گردش براي كره و بوجود آمدن اولين زاويه بين امتدا به مقتضاي 
نامتناهي، بايد اولين نقطه تقاطع وجود داشته باشد و از سوي ديگر نقطه اولي وجود ندارد بلكه 

اين .  توان فرض كرد كه به مركز كره متصل شود بينهايت نقطه بر روي خط نامتناهي مي
تحقق تناقض، نتيجه دو فرض بود يكي خط نامتناهي و ديگري حدوث حركت دوراني كره كه 

 پس خود محال استمستلزم محال ) عدم تناهي خط(بنابراين فرض ديگر . آن امري مسلم است
  .  است

نقل كرده و سپس در مقام متأخرين صدرالمتألهين پس از نقل اين برهان، اشكالي را از يكي از 
  1.پاسخگوئي به آن برآمده است

ح داد كه حدوث زاويه ميان محور تواند چنين توضي حاصل اين اشكال بر برهان مسامته را مي
.  حركت دوراني كره است،كره و خط نامتناهي مفروض، امري تدريجي است زيرا نتيجه حدوث

. كنند شوند و در طول زمان استمرار پيدا مي امور تدريجي، آغاز زماني ندارد بلكه در آن حادث مي
نيز فرض )  ايش نقطه قبلي راو به از(توان آن قبلي را  اي را كه فرض كنيم مي پس هر زاويه

كرد كه زوايه كوچكتري بوده بنابراين زاويه اولي وجود ندارد كه متصف به اوليت مطلق گردد تا 
  .رسيم  به وجود آيد پس به تناقض نميخط غير متناهيبه ازايش اولين نقطه تقاطع بر روي 

وث تدريجي در او صورت فرضا كه زاويه، آغاز آني كه حد: فرمايد صدرالمتألهين در پاسخ مي
شود  شده و تا حدي زياد مي گيرد نداشته باشد اما داراي حد اولي است كه وجودش از آن شروع 

پس بر وزان حدوث تدريجي زاويه مسامت، حدوث خطي حاصل از . مانند ساير امور تدريجي
آن ي برااي كه  ضروري است بگونه ش متناهي و خط مسامتناخط دو  ميان تقاطعِ نقطهسيالن 

 بتدايي،ا خط مفروضبراي  كهبلاست نقطه  آن سيالنكه حاصل از  يخطبراي  كهنقطه سيال بل
هاي متصل سمتي از آن شروع ميشود اگرچه براي آن نقطه  نقطهكه  يمعني طرفه بآغازي باشد 

  . در او حادث شده باشد وجود نداردزاويهكه  ينآ ينمعني اوله  اول ب،مذكوريا خط 
___________________________________________________ 

 22 همان .1
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 اينكه حدوث زاويه حاصل از گردش كره، مانند امور تدريجي، حد اولي دارد كه حاصل مطلب 

يابد پس بر روي خط نامتناهي  شود و به تدريج افزايش مي وجودش از آن مرتبه آغاز مي
كه نقطه تقاطع محسوب شود وجود داشته باشد اگرچه اول  يي طرفامعنه اول بمفروض، بايد 

  .حركت كره به منظور به وجود آمدن زوايه باشد، وجود نداردبه معناي اولين آني كه ظرف 
  

  نقد و بررسي
اصل اشكال آن بود كه ما . رسد كه صدرا از پاسخ اشكال مزبور، طفره رفته است به نظر مي

اي را به عنوان اولين نقطه تقاطع فرض كنيم، زيرا بين محور كره در حالت  توانيم نقطه نمي
توان زاويه  هر قدر هم كه زاويه ميان آن دو كوچك باشد باز مي) متهمسا( تقاطع حالتتوازي و 

البته مستشكل در . كوچكتر ديگري و در نتيجه نقطه تقاطع ديگري با خط نامتناهي، فرض كرد
تعبير خويش، اشكال را بر روي عدم تناهي آنات حركت نشانه رفته اما صدرا پاسخ خود بر تحقق 

توان گفت اولين حد زاويه در چه  در حالي كه باز هم نمي. رده استحد اول براي زاويه متمركز ك
بلكه اصوال تحقق اولين حد، محال  زماني بوجود آمد زيرا امور تدريجي حد اول تدريجي ندارد
اي كوچكتر از آن نيز فرض  توان زاويه است زيرا هر چه را كه اولين حد زاويه فرض كنيم، باز مي

اند و اما غير از صفر هر چه فرض شود باز تصور   كه دو خط متوازياگر زاويه صفر باشد. كرد
كند در حقيقت، مظروفِ آنِ اول   تكيه ميآنحد اولي كه صدرا بر . كوچكتر از آن ممكن است

است و اگر آن اول نداريم پس حد اول نيز نداريم، يعني حد اول از سنخ خود زاويه اگرچه حد 
  .داول از سنخ امور آني تحقق دار
رسد اين است كه در برهان مزبور، بين حكم موضوعات هندسي و  اشكال ديگري كه به نظر مي

از يك طرف صحبت از اشكال هندسي و روابط بين . خلط شده است) فيزيك(موضوع  طبيعيات 
شود و به حسب  آنهاست كه موضوع آن موهوم است پس تجرد دارد و حركت عارض آن نمي

هايت بودن خطوط رسم شده بين مركز كره و خط نامتناهي نيست اگرچه وهم نيز اشكالي در بين
  . ذهن انساني از تصور بينهايت خط بالفعل عاجز است

يكي تحقق خط نامتناهي و يكي حركت دوراني : از سوي ديگر، دو مقدمه در مسئله فرض شده
را حركت فقط   كه به معناي واقعي كلمه، تحقق حركت برايش محال است زي كره موهوم ذهني

توان براي كره ذهني، حركتي را فرض كرد  شود پس چگونه مي بر اجسام مادي عارض مي
فرض ديگر نسبت داد تا حكم به  سپس به تناقض رسيد و سرانجام علت تناقض را به پيش

  ! امتناعش حاصل شود؟
ناهي، محال كند كه تحقق جسمي با ابعاد نامت همچنين برهان مزبور با فرض تماميت، اثبات مي

  .است اما استحاله وجود تعداد نامتناهي اجسامي كه هر يك حجم محدودي دارند اثبات نشد
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  1برهان سلّمي

 شده اصل اين  معروفميسلّّبرهان يكي ديگر از استداللها بر تناهي ابعاد دليلي است كه به 
 بيان قدما اين بود .برهان از پيشينيان بوده و سپس بدست ابن سينا تكميل و تصحيح شده است

توضيح . اش اندراج بعد نامتناهي در متناهي است كه اگر ابعاد عالم جسماني نامتناهي باشد الزمه
برهان اينكه بر فرض تحقق امتداد نامتناهي، ميتوان از يك نقطه مفروض مانند رأس مثلث، دو 

پديد خواهد آمد كه در اين صورت ميان اين دو خط، سطحي . ضلع را  تا بينهايت امتداد داد
از سوي ديگر چون سطح مذكور در .  نامتناهي است زيرا امتداد دو خط مزبور نامتناهي است

اين تناقض، از فرض عدم . ميان دو خط و محدود به حاصرين است ضرورتا بايد متناهي باشد
ناهي  و هر چه كه مستلزم محال باشد خود نيز محال است پس عدم تآيد ميتناهي ابعاد الزم 
  .ابعاد محال است

  
  اشكال ابن سينا بر تقرير قدما از برهان سلمي
آيد اين است كه بعدها و افزايـشهايي          شيخ ايراد نموده كه حداكثر چيزي كه از اين بيان الزم مي           

كه ميان دو خط مزبور پديد آيد نامتناهي است  نه اينكه بعد نامتنـاهي محـصور بـين حاصـرين                     
ز بعد محصور را در نظر بگيريم نسبت به قسمت قبلي متناهي است مـثال               شود، زيرا هر قسمتي ا    

متـر  20مـثال (متر مربع فرض كنيم سپس سطح بزرگتـري در نظـر بگيـريم              10اگر سطح اول را     
نسبت ميان اين دو بعد متناهي است و همچنين است اگر هر بعد ديگـري را كـه در نظـر                     ) مربع

ر بعد قبلي زيادت دارد مانند سلسله اعـداد كـه نامتنـاهي             بگيريم، زيرا هر يك به مقدار متناهي ب       
الزمـه بيـان    .  باز ميتوان بزرگتر از آن در نظر گرفت        بگيريماليقفي است يعني هر چه را در نظر         

قدما اينست كه با وجود هر بعد مفروض، باز بتوان بعد بزرگتري در نظر گرفت امـا اينكـه بطـور                     
 زيـرا هـر بعـدي را در نظـر بگيـريم              آيـد   نمـي ن شود الزم    بالفعل، نامتناهي محصور بين حاصري    

  .محدود است
  : سپس ابن سينا در مقام اصالح برهان، چهار شرط افزوده است

مثال با در نظر    . تحصيل بعد اصلي يعني بايد يك بعد معين را به عنوان بعد پايه در نظر گرفت               ) 1
آيد كه مقـدار آن را بـه         ر، مثلثي پديد مي   گرفتن دو نقطه بر دو خط مزبور و اتصال انها به يكديگ           

  .عنوان مساحت اوليه در نظر ميگيريم
انـد امـا در       زيادات نامتناهي را بالفعل در نظر ميگيريم نه مانند اجزاء زمان كه اگرچه نامتناهي             ) 2

هاي نامتناهي محصور ميان دو خط مفـروض كـه            مثال فرض ميكنيم مثلث   . وجود اجتماع ندارند  
  .شترك دارندهمگي رأس م

___________________________________________________ 
 2/59، شرح اشارات168 كشف المراد.1
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 مـثال وتـر مثلـث اول را كـه در            1ها بطور تساوي باشد نه به نحو كاهش يافتن          نسبت افزايش ) 3 

رسم كرديم، فاصله وتر مثلث بعدي از وتـر  ) رأس تمامي مثلثها(فاصله يك متري از نقطه تقاطع      
  . مثلث قبلي، يك متر نه كمتر و به همين ترتيب، فاصله وتر ساير مثلثها از يكديگر

ر يك بعـد جمـع شـود و    اي كه د تمامي اين ابعاد را بايد به نحو متصل لحاظ كرد يعني بگونه           ) 4
مثال اگر مثلث صـدم را      . هر بعد مافوق را كه در نظر بگيريم جامع همه ابعاد مادون خودش باشد             

در نظر بگيريم مساحت آن را به اين صورت بايد لحاظ گرد كـه همـه مثلثهـاي قبلـي درون آن                      
  . اند جاگرفته
ـ        گوييم كه آن بعدي را در نظر مي         حال مي  ن ابعـاد قبلـي اسـت و همـه          گيريم كه جامع همـه اي

اين بعـد   . افزايشهاي متساوي مفروض بالفعل در آن جمع شده و بنا به فرض نامتناهي نيز هست              
 حـصر   يدآ مينامتناهي از طرفي متناهي نيز بايد باشد چون محصور ميان دو خط است پس الزم                

  .نامتناهي در حاصرين
  

  نقد و بررسي
 صدد اثبات استحاله عدم تناهي ابعاد است اين است كه بر  نكته اصلي كه شيخ با استناد به آن در        

فرض تحقق عدم تناهي ابعاد بايد بتوان دو خط متقاطع  نامحدود با شروط گفته شـده را تـصوير      
  .اش اندراج نامتناهي در متناهي است كرد كه الزمه

گذشته باشد، اگر   تصوير دو خط مزبور و افزايشهاي ميان آن دو و بعدي كه جامع همه ابعاد                : اوال
 و هـر قـسم از       2از قبيل صور خيالي باشد ذهن ما هيچگاه قادر به تصوير نامتناهي بالفعل نيست             

 ،پس. ايم نه نامتناهي بالفعل را      اقسام نامتناهي را كه تصور كنيم در حقيقت متناهي را تصور كرده           
  .اصوال نامتناهي تصور نشده تا حكم به اندراج آن در متناهي شود

با قطع نظر از اشكال اول و قبول تماميت برهان، حداكثر چيزي كه ثابت ميشود اين اسـت                  : اثاني
كه تحقق جسمي كه داراي بعد نامتناهي با شروط مذكور باشد محال است زيرا بعد و افزايشهاي                 

اما ايـن   . اش چنين امر محالي است      مزبور به هر حال بايد عارض بر جسم باشد كه الزمه فرضي           
___________________________________________________ 

و . ها نيز، مطلوب حاصل استدر كالم شيخ، فرض تساوي مطرح شده اما واضح است كه با فرض تصاعد فاصله . 1
ها، بدين سبب است كه اگر فاصله وتر هر مثلث بعدي از وتر مثلث قبلي كمتر  اما پرهيز شيخ از فرض تنازل نسبت

خواهيم به بعد نامتناهي  كند در حالي كه ما مي هاي قبلي باشد سرانجام، فاصله، ميل به صفر پيدا مي از فاصله
  . برسيم

ي الذهن ما يحمل عليه الممتد الحمل الشايع الـصناعي و امـا امكـان تـصور االمتـداد الغيـر                      يستحيل ان يوجد ف    .2
المتناهي فمعناه اضافة الذهن مفهوم الالنهاية بما هو هذا المفهوم الي مفهوم االمتداد و تـصورهما مـع تـصور تلـك                      

، بـه اهتمـام عبـداهللا نـوراني         تـاليف ميردامـاد    70ايماضـات . االضافه و هذه النكتة مطـردة فـي تـصور الممتنمعـات           
  انجمن اثار ومفاخر فرهنگي1381تهران



72 

  1387 زمستان  ● 36  سال ●فصلنامه فلسفه 

ها در زمـان واحـد محـال           كه تحقق تعداد نامتناهي از اجسام محدود و پديده         كند  نميبات  دليل اث  
  .است

  
  برهان حكيم سبزواري بر تناهي حوادث در  زمان واحد

كـه نتيجـه پـذيرش آن،       اسـت   در براهين تناهي ابعاد، تكيه بر اصل موضوع ناشـي از طبيعيـات              
كيم سبزواري، بياني دارند كـه ميتـوان آن را          مرحوم ح . متناهي بودن حوادث در زمان واحد است      

  .  برهان فلسفي بر تناهي حوداث دانست
در ادوار فلكيه و كائنات عنصريه، اجتماع در وجود نيست بلكه متعاقبند لعدم سعة الظرفيـة فـي                  <

   1>الهيولي
حاصل كالم حكيم آن است كه چون وجود ماده، محدود است و از طرفي صور و فعليات در عالم                   

شود پس امكان ندارد كه بينهايت فعليت در          طبيعت، از غيب وجود بر ماده پذيراي آن، افاضه مي         
  .زمان واحد بر ماده محدود افاضه گردد زيرا دفعتا قابليت پذيرش همه را ندارد

  
  نقد و بررسي

 يا جنسي آنگونه كه صدرا در به آن اعتقاد دارندوحدت هيولي يا عددي است آنگونه كه مشهور 
  2.مواضعي به آن تصريح نموده است

حال اين سخن كه هيولي ظرفيت پذيرش . اگر واحد بالعدد باشد داراي حصه هاي متعدد است
صور نامتناهي بالفعل را ندارد اگر مقصود اينست كه حصه معين و خاص، توان پذيرش فعليت 

ن واحد، وجود صور  و در عين حال نتيجه نميدهد كه در زمااستنامتناهي ندارد، امري مسلم 
هاي نامتناهي هيولي باشد كه صور  نامتناهي جسماني، محال است زيرا ممكن است حصه

  . نامتناهي بر آنها وارد ميشود
هاي هيولي محدودند پس بينهايت صورت بر هيولي وارد نميشود،  اگر مقصود اينست كه حصه

  .ت شودتناهي ابعاد اثباكه صغري ممنوع است زيرا متوقف بر آن است 
و اما اگر هيولي را واحد بالعموم دانستيم، پر واضح است كه وجود بينهايت فعليتِ قابلِ تحول و 

اشكالي ندارد مگر اينكه مانعي غير از ) يعني بينهايت مصداق براي موجود مادي و ماده(تكامل 
 مورد قبول اش باشد، زيرا اگر مقصود تناهي مرتبه وجودي. اصل طبيعت هيولي وجود داشته باشد

است اما نتيجه نميدهد كه الزمه تعداد بينهايتي از موجودات مادي، انقالب ذات هيولي از مرتبه 
___________________________________________________ 

 360رسائل حكيم سبزواري. 1

 5/153 اسفار. 2
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اگر مقصود تناهي در قابليت پذيرش صور در زمان واحد باشد، اول كالم . محدود به غير آن باشد 

  . بوده و مصادره به مطلوب است
  

  حاصل سخن در تناهي ابعاد
 مساله، محل منع است لكن با صرف نظر از اشكاالت وارده، اين براهين، تماميت براهين اين

اگر كسي مدعي بعد غير وضعي شود مانند افالطون و به تبع . اثبات تناهي بعد وضعي ميكنند
وي صدرالمتألهين و برخي ديگر از فالسفه اسالمي، كه مكان هر جسم را، بعد جوهري مجرد 

ه انقطاع آن، نه به سبب اصل طبيعت مكان، بلكه به سبب عارضي  ناچار بايد پذيرفت ك1ميدانند،
 حال اگر 2.بنابراين مكان بما هو مكان، اقتضاي محدود بودن ندارد. خارج از ذات آن است

طبيعت حد و مرزي داشته باشد الزم خواهد آمد كه مكان محاط به المكان شود كه در حقيقت 
اهد شد يعني از فرض رفع و نفي آن، اثبات و خود المكان مفروض، مكانِ مكان محسوب خو

  .وضع آن پيش مي آيد
  

  تاسيس
  :مدعاي ما عدم تناهي فيض الهي در سه مقام است كه تلويحا اشاره كرديم

اول اينكه به حسب سلسله گذشته و آينده زمان، فيض الهي منقطع نبـوده و عـالم، نقطـه آغـاز                     
متفـق القـول هـستند      ) شـكراهللا مـساعيهم   ( بـزرگ    در اين امر، تقريبا همه حكماي     . زماني ندارد 

بـدون  ... اي متفكران همچون امام الحرمين جويني و خواجه نصرالدين طوسـي و               اطالق به عده  
ديگر منتسبان به علم، حق تعالي      احتياطي است     دليل و برهان در يك مقالة تخصصي حداقل بي        

ـ       . را دائم الفيض ميدانند    ه تفـصيل موجـود بـوده و از شـبهات           ادله اين مطلب، در كتب حكمت ب
  .مخالفان جواب وافي و كافي داده شده است

دوم اينكه فيض الهي در مرتبه مجردات از ماده و به عبارت ديگر،  عدد موجودات مجرد بالفعل، 
اين امر الزمه مقام اول است زيرا . نامتناهي است) يعني مجرداتي كه تعلق به بدن مادي ندارند(

اما چون ظهور فيض الهي در طبيعت آغاز زماني است ل طولي و عرضي متناهي اگرچه عدد عقو
  .ندارد پس عدد نفوس منقطع از مرتبه ماده نيز نامتناهي است

: سوم اينكه ظهور فيض الهي در مرتبه طبيعت، به طور بالفعل، نامتناهي است و به صريح بيان
  . واحد، بينهايت استعدد موجودات طبيعي اعم از انسان يا غير آن، در زمان

___________________________________________________ 
به نظر ميرسـد مقـصود قـدما از         . برداشت غالب از تعبير بعد مجرد، همان معناي مشهور يعني مجرد از ماده است             . 1

  .  ه مجال واسعوللبحث و التحقيق في. اين تعبير، مجرد از شاغل مادي است
 4/57 اسفار.2
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واضح است آنچه منافات با اين مدعا دارد داليل تناهي ابعاد است كه وجه بطالن و يا عدم  
  . داللت آنها معلوم گرديد

و اما آنچه از براهين بر عدم تناهي فيض الهي در مقام سوم به خاطر نگارنده آمده را به محضر 
  .اهل فضل، تقديم ميكنيم

  :ز چند راه ميتوان برهان اقامه نمودبر اين مطلب نفيس، ا
 مقتضاي عدم تناهي شدي وجود حق تعالي، فاعليت نامتناهي است كه به تبع آن، جهات -1

و از طرفي، به مقتضاي سنخيت ميان علت و . فاعلي مجردات جبروتي نيز نامتناهي خواهد بود
  .د نامتناهي است فاعليت فاعل نامتناهي، خو>كل يعمل علي شاكلته<معلول و به حكم 

اگر گفته شود كه عدم تناهي فاعليت الهي به صرف دوام فيض در طول زمان و به عدم تناهي 
مجردات، صدق ميكند و چه ضرورت دارد كه بر عدم تناهي بالفعل موجودات مادي نيز اصرار 

  شود؛
 شود و عدم اگر چيزي مقتضاي فاعليت فاعل تام االفاضه بود بايد به او اسناد داده: ميگوييم

پرواضح است كه . تناهي عددي فيض در مرتبه ماده، مقتضاي عدم تناهي فاعليت الهي است
مقصود از صدق عدم تناهي فاعليت الهي، صدق مفهومي نيست كه به دوام فيض و عدم تناهي 
مجردات، اكتفا شود، زيرا عدم تناهي در هر مرتبه از فاعليت حق تعالي منافات با عدم تناهي در 

  .مرتبه ديگر و مانع از آن نيست
 ايجاد موجودات مادي به طور نامتناهي، امر محالي نيست كه متعلق قدرت نامتناهي الهي – 2

  .همچنين اين نحوه ايجاد، منافات با نظام اتم ندارد تا از وقوع آن، محالي الزم آيد. واقع نشود
د نه فاعل، يعني ماده، قابليت اگربه ذهني خطور كند كه ممكن است نقص از ناحيه قابل باش

. پذيرش صور نامتناهي را ندارد؛ پاسخ همان است كه در رد سخن مرحوم سبزواري گفته شد
حال ميگوييم از قواعد مسلم فلسفي اينست كه واجب الوجود بالذات، واجب از جميع جهات است 

 و چون ظهور 1.دو هرچه براي او به امكان عام، ممكن باشد، بالضروره برايش اثبات ميشو
  .فاعليت نامتناهي در مرتبه طبيعت، امكان دارد، پس به مقتضاي اين قاعده، امري ضروري است

در باب فاعليت، .  در  اسناد هر كمال به حق تعالي، بايد كاملترين مرتبه را به او نسبت داد-3
نكه در بعضي خدايي كه در همه مراتب آفرينش، به طور نامتناهي بيافريند اكمل است از اي

و چون اثبات كمال برتر الزم است، پس اثبات اينكه آفرينش در مرتبه . مراتب، محدود بيافريند
  .طبيعت، بالفعل، نامحدود است امري ضروري ميباشد

___________________________________________________ 
 1/122اسفار. 1
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در علوم الهي نيز اثبات .  در علوم طبيعي معلوم شده كه بعضي انواع منقرض گرديده است-4 

ال معطل في " به حكم 1.مستند به عقل عرضي استشده كه هريك از انواع موجودات، 
، امكان ندارد كه عقل مزبور، محروم از فعل شود پس بايد فاعليت وي در مرتبه طبيعت، "الوجود

و از طرفي چون اسناد فاعليت نامتناهي به عقول مجرده به تبع فاعليت . ظهور دائمي داشته باشد
س ميتوان نتيجه گرفت كه هيچگاه طبايع انواع نامتناهي حق تعالي جايز  بلكه ضروري است پ

  .مختلف مادي، از مرتبه طبيعت، بدون فرد نيستند
ممكن است عدم ظهور فرد مادي براي رب النوع، به سبب نقصان قابليت قابل : اگر گفته شود

  باشد؛
اگر مقصود قابليت قابل معين و خاص باشد، عدم ظهور فيض رب النوع، سبب : ميگوييم

اما اگر مقصود اينست كه در كل مرتبه .  وي از افاضه و فعل نيست و اشكالي نيز نداردمحروميت
اش تعطيل عقل  طبيعت، هيچ قابلي نباشد تا پذيراي فيض رب النوع شود، ممنوع است زيرا الزمه

بايد به اين نكته نيز توجه نمود كه معناي قابليت قابل اين نيست كه رب . مزبور از فعل است
نتظر آمادگي قوابل بماند چه اينكه مفيض وجود قابليات نيز در سلسله طولي، عقول النوع م
  .هستند

تعالي با عالم، از طريق اسماء و صفات اوست كه   بر طبق اصول و قواعد عرفاني، رابطه حق-5
اند اما جزئيات آن نامحدود است و هر يك نيز ضرورتا  اگر چه امهات و كليات اسماء، قابل احصاء

پس ميتوان گفت كه . و از جمله اسماء جزئيه، اسماء حاكم بر مظاهر مادي است. طلبد هر ميمظ
  .الزمه تناهي بالفعل موجودات مادي، تناهي اسماء الهي حاكم بر اين مرتبه است

  
  ختم سخن

در پايان مقال، تذكر اين نكته الزم است كه دليل لزوم معرفت عميق اين مساله، صرفا ارضاي 
جكاوي نيست، بلكه چون اساس امر، برگشت به نحوه فاعليت الهي ميكند پس شناخت غريزه كن

اگر كسي حقيقتي را ـ و لو . آن ركني عظيم در تكميل نفس به معرفت فعل حق تعالي است
ناخواسته ـ منكر شود در واقع دچار جهل مركب كه خود نوعي شرك است شده و ضرري جبران 

  .ده كه هيچ عاقلي به چنين امري راضي نميشودناپذير به نفس خويش وارد نمو
___________________________________________________ 

 .اگر صدور انواع به حيثيات فاعلي خاص در عقل فعال نيز مستند باشد در مدعاي ما تاثيري ندارد. 1
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نيز لزوم معرفت حقايق ـ هرچه كه باشند و همانگونه كه هستند ـ مورد تاكيد تام شارع مقدس  
و ي را به اشتباه ريگ ا  دانهدر بعضي روايات كمترين شرك اين دانسته شد كه كسي. سته

  1.پندارد و بر اساس همان پندار غلط پيش رودريگ را دانه 
:  وارد شده >من كان في هذه اعمي فهو في اآلخرة اعمي و اضل سبيال<:در ذيل تفسير كريمه

  2.يعني اعمي عن الحقايق الموجودة
 تمام شناختسر اينكه حكما بر تحصيل معرفت كلي عقلي تاكيد دارند نيز همين است چون 

  .جزئيات، ميسر نيست اما حصول معرفت كلي ممكن است
  

___________________________________________________ 
من قال للنواة انها حصاة و للحصاة هي نواة ثم <:  سئل االمام ابوجعفر الباقر عن ادني ما يكون العبد مشركا فقال.1

 1 حديث2/397 الكافي>دان به

 438 توحيد صدوق .2
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  : منابع
 مكتبه مرتضوي: تهران >ةنجا ال< )ش1364( حسين بن عبداهللا سيناابن 

افـست منـشورات   : تحقيق ابـراهيم مـدكور قـم       >ءشفاال<) ق1404(حسين بن عبداهللا    ابن سينا   
 ية اهللا مرعشيآمكتبه 

 تحقيق استاد حسن زاده آملي،      >كشف المراد <) ق1407چاپ اول (عالمه يوسف بن مطهر     حلي  
 يموسسه نشر اسالم: قم

: تهـران  تحقيق دكترنجفقلي حبيبي،     >شرح االسماء <) 1372چاپ اول (حاج مالهادي   سبزواري  
 انتشارات دانشگاه تهران 

  تحقيق استاد سيد جالل الدين آشـتياني،         >  رسائل <) 1370چاپ دوم (حاج مالهادي   سبزواري  
  انتشارات اسوه:تهران

 منشورات مكتبه مصطفوي: قم >شرح منظومه حكمت<) چاپ سنگي(حاج مالهادي سبزواري 

 موسسه نشر اسالمي :  قم>التوحيد<شيخ صدوق 

  منشورات مكتبه مصطفوي: قم> اربعهاسفار<) ق1386چاپ اول(صدرالمتالهين 

 نشر البالغة: قم >  شرح اشارات<) 1375چاپ اول( خواجه نصيرالدين طوسي

  انجمـن اثـار و       : تهـران ،  ي  بـه اهتمـام عبـداهللا نـوران         >ايماضات<) 1381چاپ اول (ميرداماد  
  مفاخر فرهنگي

 انتشارات دانشگاه تهران :تهران تحقيق دكتر مهدي محقق >قبسات< )چاپ دوم( مير داماد

ــوب   ــن يعق ــي محمــد ب ــاري، تهــران   >  الكــافي  < ) 1365(كلين ــر غف ــي اكب ــق عل :   تحقي
  االسالميه دارالكتب

  



79                                   79-92صفحات   

1387 زمستان ●  36 سال ●فصلنامه فلسفه   

  
 فلسفه دين هگلفلسفه دين هگلپيش درآمدي بر 

 
  ٭احسان شريعتي

  دانشگاه تهرانت علمي مدعو أهي
  

. ت اسـ   موقوف به اصـالحِ ديـن      ياجتماع اصالحاتِ  هگل ة تا نشان دهد كه در انديش      كوشد مياين مقاله    : چكيده
-رسـومِ اجتمـاعي   -و-خويِ دينيِ يك ملّت و آداب     -و- خُلق  است كه  )و نه فردي   ("اخالقِ اجتماعي "زيرا در حوزة    

 اسـت،  )الوهيِـت ( تـصورِ ايـشان از خـدا    )توحيدي(انِ ترين گوهرِ ادي ياگر عال . ا يكديگر تالقي مي كنند     ب  او سياسيِ
: ديـن يكـي اسـت      فلـسفه و      عاليِ موضوعِ. گذارد  مي تأثيرشان   ابعادِ زندگيِ اي   ةم از اين امر در ه     هاي گوناگون  درك

 زيـرا  اسـت،    ييهـاي ديـن و دنيـا       دوگـانگي  يـا    "بيگانگي"سوء تفاهمِ    در اين ميان، رفعِ      وظيفة فلسفه . مطلقِ جان 
نخست مـي بينـيم      ، در محور  گي هاي متافيزيكي  رارفعِ اين دوپ  در راستايِ    ».انشقاق سرچشمه ي نياز فلسفه است     «

، تفـاوتِ دو شـيوة   "جـان " در سـپهرِ  "مطلـق " امـرِ   يعنـي با برنمودن موضوعِ واحد دين و فلسفه، چگونه  هگل  كه  
 سيرِ تحوليِ دركِ او را از مسيحيت،        سپس،. ي را نسبت به اين درونماية مشترك تبيين مي كند         ديني و فلسف  رويكرد  

ساالرانة دورانِ   خواهي مردم  هيِ تجددطلبانه و آزادي   خوا  مسيحيت و آرمان  -از شيفتگي به يونان و بيزاري از يهوديت       
فلسفي او در   -، و در انتها، بلوغِ انديشة كالمي      "حلول" و فهمي تازه از دگمِ مسيحيِ        "تاريخ"جواني؛ و آنگاه، كشفِ     

  .نگرورزي نسبت به امرِ مطلقِ انضمامي و مشيتِ عقل در تاريخ بررسي مي شود
ساختة بـزرگ   بردر سرمنشأ هر    هگل  « كه چرا به گفتة مشهورِ موريس مرلوپونتي         "هنتيج"و اينهمه، براي فهم اين      

ــسفه از  ــتهدر فل ــرن گذش ــرار ق ــاوي و   ( ؟»دارد ق ــسم، روانك ــوژي، اگزيستانسيالي ــه، فنومنول ــسم، نيچ .) .ماركسي
 او در اوج  رفيع فكري"نظامِ" تا در كاوش هاي بعدي بتوانيم دريابيم كه چگونه ] 110-109 ,1948/مرلوپونتي[

 . سر برآوردند"وجود"هاي  فلسفهانواع هاد و رو به انقراض نظاهري خود پيروزي 

 . اصالح، روح مطلق، آزادياسالم، ،  مسيحيتيهوديت، :  ها كليدواژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
∗ E – mail : info @ ehsanshariat.com  
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 پـيش   مي كنـد، دسـت در دسـتِ آزادي          كه باورهاي بزرگ را توليد و تغذيه       ملّتيك   دينِ «  ●
   ]94:41/ 1794-1793،هگلهگل[  ».رود مي

  ». كـشور، دولـت و قـوانينِ بـدي دارد          به همان سان،  ي كه دركِ نادرستي از خدا دارد،        ملّت «  ●
  ]III, 1821- 1831 340/ ،هگلهگل[
هنيـت مواجـه     نيرويي تيره و متخاصـم بـا ذ        چونان برابرايستايِ مطلق،    ة دقيقا بمثاب  ،اما خدا   «  ●

 باري، همچنانكه ديـن و      ...در بر مي گيرد   در خود    ن لحظه اي ذاتي    چونا  را ذهنيتنمي شود، بل    
، و  بدينسان نيز علم  ،  فرا رفتن از تقابلِ ذهنيت و عينيت      كيشِ مذهبي عبارتست از اقدام به       

 » . نـدارد  انديـشه  ة فراگذشتن از همين تقابل به وسـيل       جز ديگري   ة، وظيف  فلسفه    تر مشخص
  ]s. 403 194 / Add./ §1830/،هگلهگل[
  

 : مقدمه
در سطحِ جهاني، طيِ دهه هاي گذشته، توجه عمومي را نسبت بـه             » ديني ِ  بازگشتِ امر  « رويدادِ

فلسفه دينِ هگل يكي از مؤثرترينِ اين       . مطالعات و مباحثِ يزدانشناختي و فلسفة دين برانگيخت       
 بغرنج تـرين دسـتگاه هـاي تأويـل پـذير كالمـي              زمين و از    فلسفه ها بر سرنوشتِ فكري مغرب     

نقطة قوتِ اين انديشه، به باورِ ما، در كشفِ اين حقيقت است كه جانِ انساني               . ارزيابي شده است  
نه در حصارِ خودبنيادي، بل تنها با فراگذشتن از انتزاع به سمتِ هستي است كه جان را در خانـة                    

جـان  .  نهفته اند  "معنا" مشخص است كه خزائنِ       محسوس و  ،خويش مي يابد و در واقعيتِ مؤثر      
  !و معنا در همينجا و هم اكنون متجلّي و متحقّق توانند شد

با اينحال و در يك كالم، پاشنة آشيلِ انديشة هگل، برغم تالشِ استعالئي توحيدِ ديالكتيكي او،                 
طايرِ عقـلِ   « .  ماندنِ سيستمِ منطقي او بود     "سوبژكتيو-ذهني" و هنوز    "هدف شناختي "خصلتِ  

نظامِ نظرورزانة بزرگي كه به تعبيرِ عالمه اقبـالِ الهـوري، پـيشِ عـرضِ خيـالِ او                  » فلك پروازِ   
 تشعشعِ آفتابِ موالنـا، چـون ماكيـاني       هرچند كه در   خود خجل مي آمد،      "تنگ داماني "گيتي، زِ   

  ! بارور شود"بي خروس" بخواهدد كه بنماي
  
 :درونماية مشتركِ دين و فلسفه . 1

نظـامِ  " در   ،"جـان " سـپهرِ     بخشِ سه( " دين و فلسفه   -و بويژه - هنر،" ، بطورِكلي در نگاهِ هگل  
 اما  ؛ دارند  مشتركي )Inhalt (ةماي درونموضوع، مقصود، يا    ) "طبيعت" و   "منطق"، در برابرِ    "علم

 و شيوة   شكل(آيند    ، ناسازوار بنظر مي   نددار عرضه مي ) فُرم (شكلبه دو   را    كه اين موضوع   ااز آنج 
 و نه پذيرشِ ايماني، وحيانيِمفهومي،   بصورتِپرسشگرايانه استقالني يا كارِ فلسفه انديشيدنِ ع  

تواند تصوري از دين داشته باشـد،         از اينرو، فلسفه مي   .  تصويري تصورِبصورتِ   ،مرجعيتي پيشيني 
جـانِ  "يـا   ) ين د به زبانِ  ("خدا"همان  اين موضوعِ مشترك    . )حال آنكه عكسِ آن صادق نيست     
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 هـستي،   "كلِّ" يا   )تعين ها تنوعِ    به "بخش  تتمامي"( كل   هستيِ  يعني ،)در زبانِ فلسفه   ("مطلق
  بعنـوانِ   اگـر هـستيِ نـاب      ،چه ).»ذاتِ جان آزادي است   « و  (است  » مطلق همچون جان  «يعني  

ر يعنـي    خويش، يا دروني ساختن امـرِ ديگـ        "وساطتِ" نفي خود به  محتاجِ  ) تز(مفهوم  فقيرترين  
 تحققِ مفهـومِ هـستي بـه        ،)سنتز ( شود )Begriff("مفهوم" تا تبديل به     ،)آنتي تز ( است   "ذات"

بعنـوانِ  اسـت،     مطلق و آزاد   ترين سطح خود، همان جانِ       است كه در عالي    )Idee("ايده"صورتِ  
 . فلسفه و دين واحدِماية درون

انشقاق (است  1"انشقاق" ردورزي،، بمثابة خ  »سرچشمة نياز به فلسفه   « و    فرض  اگر نخستين پيش  
 .s /1801هگـل، [...)ميانِ وجدان و كليت، هستي و نيستي، مفهوم و هستي، تناهي و نامتناهي، 

10ff [ـا  ستمـوردِ جـستجو  هـدفي كـه   … خـودِ مطلـق اسـت   «  فلسفهفرضِ ، دومين پيشام ،
 در نيـستي،    ، هـستي را   فرض هاست   وظيفة فلسفه متحد ساختنِ اين پيش     : است حاضر   اكنون  هم

، متنـاهي را در نامتنـاهي       ’ظـاهر ‘ برقرارساختن، انشقاق در مطلـق را همچـون          ’شدن‘همچون  
  ».’زندگي‘همچون 

 ’مطلـق ‘در خودِ   ) پارادوكس( ظاهري   كارِ اصليِ فلسفه در نظرِ هگل انديشيدن به همين انشقاقِ         
 ترين نمود و نمادِ      عالي ، يا مسيحيت  ‘دينِ مطلق ’ درو   مرگِ مسيح،    ‘صليبي’است كه در تصويرِ     
بيگـانگي از   -خـود -رفعِ بـا   و    در خود  نما   تعيناتِ متناقض   تماميِ بخشِ  تماميت: خود را يافته است   

 خدا يـا مطلـق   و اين تصور از ).Wiklichkeit( ‘فعليتِ مؤثر’ با )Versöhnung(‘ آشتي’طريقِ 
 و خـواه  در برابرِ تعينـات      يغيرمتعين همچون   خواه:  قرار مي گيرد    مطلق سايرِ درك ها از   در برابرِ   

بمعناي التينـي كلمـه    ،)das Absolute( حال آنكه مطلق ها؛متعيِنِّ بريني در برابرِ سايرِ متعين 
 مـان    يـا درون   يعني منقطع از وابستگي به ديگري، پس در او هـر تعينـي دگرباشـنده اي نـسبي                 

  !است» اكنون حاضر وردِ جستجو، همم «زيرا انشقاق خود منشأ آشتي است و هدفِ  .شود مي
  

 : نفي ثنويت و برون انگاري. 2
 چه هر زمي دانند،  اقدس باري تعالي  ذاتِ"جداييِ" توحيدي غالبا مطلق را بمعناي     اديانِ پيروانِ

 ارزيـابي    غيرِ توحيدي   و ثنويتِ  دوگانگي منشاءهگل همين تصور را     . پذيرد اينجهاني   رنگِ تعلقي 
  جهـان ايـن ، پس باشدخود يِ هرگونه نسبت و وابستگي به غيرِنف 2"مطلق"ي اگر معنا . مي كرد 
او خـودِ  جز  "يديگر" چيز "در رابطه با" خدا را   .داشته باشد  ستقلم واقعيتيدربرابرِ خدا   نميتواند  

 بـه   "وابـسته " تعينـاتش    ةمطلق است و همـ     ه روحِ اگتجلي    بدرستي، ،جهانِ ما . تصور كرد نبايد  
 آنـات   ةورايِ همـ  ،   و تعـديل   "ترفيـع "  سـالحِ  تماميتي كه  بـا    ن  همچوجز  را   مطلق اند و مطلق   

 ، اسـت  "تـام وسـاطتِ   " ة از اينرو،  فلسف     هگل ةفلسف .نميتوان فهميد  ، خود فرا ميبالد   )هاي جنبه(
___________________________________________________ 
1. «Entzweiung als den ‘Quell des Bedürfnisses der Philosophie‘» 
2. absolutus فرجام يافته , absolvere آزادسازي 
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  گوناگوني را كه   حدودِ« از خبره ترين شارحانِ فرانسويِ هگل،      ،برنارد بورژوا  ةگفتبه  بدان حد كه    
 عقـلِ هگلـي     ؛...واسـطه بال امرِيعني   آن،    غيرِ ةبعالو وساطت است     خودِ ،تي ميدهد  آش با يكديگر 

هگـل بـراي     در يك كالم،    !»ست، زيرا، با بيواسطه، واسطِ خودِ وساطت ميشود       وساطتِ مطلق ا  
  . شاكي است" هاجدائي"ه جا از همهماره و  و كردن آمدست "وصل"

ندازِ وجدان  دين در چشم ا   ،  اودر    كه    1"جان سيِپديدار شنا " سه اثر اصلي هگل، يعني       بر اساسِ 
ـ     خودآگاهي و دست يابي به حقيقتِ خاصِ خويشتن        گيريِ  شكل ةچون لحظ و هم  د؛  جلـوه ميكن

 ةميانِ هنر و فلسفه، نقشِ لحظ     دين،   كه   )1830-1817("دائرة المعارف علوم فلسفي   "در  سپس،  
فلـسفه  كنفرانس هـاي    " و در پايان،     ند؛يفا مي ك   خودآگاهيِ يك دورانِ تاريخي را ا      ةآشكار كنند 

 منطقي بسط مي - تاريخينظمي ابق باطم، كه به شكل هاي گوناگون و )1831 -1821 ("دين
، سـاختار  ]Chapelle, 1971, pp.50, 60, 84 ["هگل و ديـن "يابد، آلبرت شاپل، در مجموعه 

ي ي روح 3"زاهدانه"،  )"هاكنفرانس   "در  (تاريخي   2"ينگينهاد" هگلي را، به سه صفتِ       اتِاللهي
منظـور از   . تقـسيم مـي كنـد      )"دائـرة المعـارف   "در  (عقالني  » نظري«و   ،)"شناسيپديدار"در  ( 

 جـان همان وحدتِ منفيِ    ،  )فصل هفتم و ماقبلِ آخر     ("شناسيپديدار" دين در    "ةزاهدان" خصلتِ
  .خويش است بنيادينِ در خويش و كشفِ خود چونان اصلِ جانتأملِ آزادِ   ياو وجدانِ او

در و  ، تحولِ تفكرِ سياسـي او را در چهـار دورِه            "انديشه سياسي هگل  " در كتابِ    برنارد بورژوا نيز  
 هگلـي در    "آرمـانِ "گيـريِ   كل  شـ :  چنين ترسـيم ميكنـد     يي كه به تدريس مي پرداخته،     شهرها

ـ  در "عقـل " توسل بـه  ؛(1793-1788) توبينگن  در "تـاريخ "اسـتمداد از   ؛ (1796-1793)رنبِ
  .)1801-1807(  در ينا آشتيِ عقل و تاريخ؛(1800-1797) فرانكفورت

مـضمونِ  « كانـت كـه آزادي را        ايمانوئل  نفوذِ زيرِاز منظرِ دين شناسي،       نخست، ةرحلمدر  هگل  
 و بيان كرده بـود   را  »  آزادي ةمطلق بمثاب « روسو كه اول بار،      .ژ .ژدانست و بويژه     مي» خواست

، » خـود  ةآزادي در خان   «:بود   )پوليس(ي   يونان دولتشهر ةخواهان ي جمهور  آزاديِ آرمانِ بطورِ كلي، 
، »دست در دستِ آزادي   « دينِ دل، قلب و عشق،       ،)Volksgeist(ي  همان دينِ ملّ  يا  دينِ حقيقي   

  . مي يابد"مردم"ش را در "واقعيتِ مؤثر"در تماميتي زنده كه موجوديت و ، » خودةدر خان«
-Planty-Bonjour, 1993, pp. 189[ اند دهكربه سه دوره تقسيم  را هگل دين ةفلسفاگر پس 

سي يزدانـشنا "موسـوم بـه     شناسيِ نوشـته هـاي       بايد در همان مسئله     آنرا  كليتِ كليدِ فهمِ ،  ]197
. ادامه مي يابـد     فرانكفورت ة ابتداي دور  و برن   هاي  دوره  كه تا  ،ستج در توبينگن  "دورانِ جواني 

به صورتي از تأمل، بـه       جواني من    آرمانِ« : ، نوشته بود  1800 نوامبر او در نامه اي به شلينگ در      
انقـالبِ  آرمـانِ    هگل بعنوانِ يك روشـنفكرِ جـوانِ هـوادارِ           ة پرسش اولي   ».ل شد يبدتم  يك نظا 

 را بـدونِ يـك تحـولِ        آن ايـدئال    تحقـقِ   تغييراتِ سياسي در كشورش بود و      فرانسه كه خواستارِ  
___________________________________________________ 
1. Phänomenologie des Geistes (1807) 
2.  Positive 
3.  Ascétique 
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 نيلِ به آزادي و عدالت،، در راهِ  يك ملّت : انست و با اين پرسش كه     د   فرهنگي ناممكن مي   اساسيِ
. سـت  آزاديِ اوميـزانِ سـنجشِ   و "روحِ ملي" يك ملت نمادِ دينِ به چگونه ديني باور آورد؟     بايد
، كـارِ مناسـباتِ      ديگـر  كارِ دين آن مردم است و بخشي      ، بخشي    ساختنِ روح يك ملّت    در  «زيرا

  ]s.42/ 1794-1793،هگل [».سياسي
هگـل و    آنزماني از دنياي باستان و سده هاي ميانـه،           ناختِش بر اساسِ     و ين پرسش  به ا  پاسخ در
يونان را سر مـي      و دولتشهرِ ) پاگانيسم(باستان    و شركِ  چندخدايي قطارانش شعارِ بازگشت به   هم

، ايـشان  دينِ ،»اند  در همه چيز بسيار مذهبي بوده      « پولوسِ رسول    ةبه گفت هرچند  يونانيان   .دادند
  .ودمي نمزندگي و زيبايي  دوستدارِ و انگار ، بشرچندخدا، طبيعت گرابدونِ كتاب،  شكل، تنوعم

، دجلـوه ميكـر  ديـن   "ينشرعي يا نهاد  "خصلتِ   همچون نقدي از  كه   هگل   ةدر اين دوره، انديش   
در نظر ) ويتهپوزيتي( »ينهادگ«. ي، بويژه مسيحيت و يهوديت تشريعاديانِ بود عليهِ يدينقت اساسا
، تـشرع يـا   » يگنهـاد  «.  است يك واحد خارجي  يا    بيروني ةيك امر، يك داد   تحميلِ  همان   وي،

 تنظيمِ انديشه و عمل من است و خود         نظامي از اصول و رسومِ مذهبي است كه مدعيِ         «شاخصة
  پرهام،/ Planty-Bonjour/ 1983[». خارجي بر داوري من تحميل مي كندرا به اعتبارِ مرجعي

، اين مرحلـه  در   .  اديانِ وحياني است    خاصِ ديِاتِ تعب شاملِ مجموعِ جزمي    از اينرو،  ؛  ]18،  1369
  همچـون  وداردآور » اكـراه «و  ي  تحميلـ ي  خصلت كه    است »ذات- برون«ي همان دين     نهاد دينِ

 )سـوژه ( آدمـي    جانِ و   اتذ  دربرابرِ درونِ  مستقل و بيگانه،   ي، بيرون يواقعيت ،آفاقي) اُبژه(شيء اي 
 »يانفس«  دينِ  در برابرِ   كه است )هترونومي( "دگرساالري"تابعِ اصلِ    اين شريعت . جلوه مي كند  

مقتضيات و آرزوهـاي ذهنيـتِ       صميمي با    يطابترا  در  و واسطه بي يقادر وف   ديني كه  :نشيندمي  
 ممكـن  آنـرا كـه   بل، است)تونومياُ(انسان  "خودمختاريِ" ل بهقاي   نه فقطو بسر مي برد  انساني

  .دهن مي  بنيانوميسازد 
ـ        و "ديـن "  از ذاتِ   هـا  دورترين شريعت مذهبِ يهود    هگل جوان،    در نگاهِ  ر  بيگانـه سـازترين و پ
 براي  كه دين    ذاتيِ رسالتِ  انجامِ  بجايِ ، تعاليمِ آن شريعت   ة نتيج هراكچ. نمود ي م ترين آنها  پيرايه

  مـشتركِ و زيـستِ  الوهيـت، طبيعـت  ز  ا  جداسازي انسان  به نظرِ وي،    به،  سته ا وصل كردن آمد  
  ]Planty-Bonjour, 1982[ .مي انجامدآدميان 

 يونـان   »جمـالِ «چنانكه نيچه و هايدگر، ستايـشگرِ       هم ، هگل و هولدرلين   »خالفِ مذهبِ آنان  «
، و معنـوي  انـساني    ،1كيهـاني و   طبيعي كليتِ زنده، هماهنگي و   شهر در   -زيبائي اين دولت  . ندبود

همدسـت و   هـا     زمـين و آسـمان، خـدايان و انـسان           ميـدانش،  ةكه در ميان   بود او فردي و جمعيِ  
  .ندنمود  ميمداستانه

 چنـين    از يهوديـت ارزيـابي مـي كـرد،         ،را در تداوم، اما متكامل تـر      كه هگل آن     اسالمدر موردِ   
  :  كهپنداشت مي

  . كيهاني به زبانِ يوناني يعني زيبا و عكسِ قضيه هم صادق استاصالً. 1 ___________________________________________________
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اول در  . اسـت باري اگر ترس از رب همان آغازِ فرزانگي است، اين هنوز فقط  شروعِ فرزانگـي                 «
دينِ يهود و سپس در دينِ محمدي بود كه خداونـد همچـون رب دريافـت شـد، و اساسـاً فقـط                       

 همچون رب)als den Herrn .(   كاستيِ اين اديان بطورِ كلي، در اينست كه، در اينجـا، متنـاهي
 خواه  خواه در مقامِ موجودي طبيعي،    (حقِ خود را برسميت شناخته شده نمي بيند، متناهي اي كه            

، موضع اش همچون هـستي مـستحكم بـراي خـود از             )همچون موجودي محدود در سپهرِ ذهن     
  وانگهي، از پيِ آن، باز بسيار پيش         -. مشخصاتِ اديانِ شرك و بعالوه، همزمان چندخدائي است       

بطورِكلي، اين همان ديدگاهِ    . آمده كه اظهار بدارند كه خدا را، بمثابة ذات متعال، نميتوان شناخت           
هـستي برينـي وجـود       « :روشنگريِ مدرن، و مشخص تر، فهمِ مجرد است كه به گفـتنِ اينكـه             

  .، بسنده مي كند، و در همينجا بازمي ماند»1دارد
هنگامي كه چنين سخن مي گوئيم و خدا را تنها همچون ذاتِ متعالِ واقع در ماوراء در نظر مـي                    

 همچون چيـزي مـستحكم، نهادينـه مـي          گيريم، جهان را در برابرِ خود بصورتِ بي ميانجي اش         
خـدا، در   .  دقيقاً از ميان برداشتنِ هر امرِ بالواسطه اي است         "ذات"يابيم و فراموش مي كنيم كه       

مقامِ ذاتِ منتزعِ واقع در ماوراء، كه بيرون از وي تفاوت و تعين فرو مي ريزند، در واقع يك اسـمِ                     
شناختِ حقيقيِ خدا بـا علـم بـه اينكـه           . مِ انتزاعي  سادة برجاي مانده از فه     2ساده است، باقيماندة  

  ». آغاز مي شود، اشياء در هستيِ بيواسطة خود هيچ حقيقتي ندارند
عصرش در اينجا بيشتر به روايـتِ حنبلـي و            در واقع، هگل همچون بسياري از شرق شناسانِ هم        

رفاني و اين آيات از قرآن      اشعري از فقه و كالمِ اسالمي نظر دارد و با قرائتِ اعتزالي و شيعي و ع               
انفـال  -17(» .نيافكندي، آنگه كه افكندي، بل خـداي افكنـد        ) تير(و تو   .. «اگر    : آشنا نيست كه    

 )50ق -16(» .و ما به او از شاهرگ او به او نزديك تريم.. «: ؛ از آنروست كه)8
  
 :كشفِ ساحتِ تاريخ. 3
 .ش او بـه مـسيحيت دگرگـون ميـشود          را كشف ميكنـد و نگـر       "تاريخ" ة دوم، هگل ايد   ةدور در

 چگونه ميتوان   )زماندر  و  ( چگونگيِ پيدايش و تكوينِ هر پديده در هستي          ةبراستي بدونِ مالحظ  
  رد؟ سنجشِ مفاهيمِ مجرد به حقيقت ره ب تنها با،عبه شكلِ منتز

 هيبـتِ كنـد و در    جلـوس مـا    مصمم شد به زمينِ   روزي   ،مسيحيت بزعمِ   ،نيز خداوندِ متعال حتي  
 جز داستانِ   ،كلِ تاريخ خود  مگر  ،   منحصر به فرد   "دادِرخ"فراتر از اين    .  حلول كند  "فرزندِ انسان "

 مطلق كه    هستيِ  تا  ؟ چيست    انساني  به خودآگاهيِ  بازگشت روحِ مطلق از بيگانگيِ مادي       و سفر
 به دليلِ  نيز    ديني  در اين سير تحققِ عيني يابد؟ معرفتِ       ، بود  با نيستي مترادف   يدر غيابِ هر تعين   

___________________________________________________ 
1. « Il y a un être suprême. » (كذا به فرانسه در متنِ آلماني) 
2. caput mortuum   "سر مرده":  اصطالح كيمياگري بمعناي تفالة برجاي مانده چيزي پس از آزمونِ شيميايي 
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 مـسيحيت در تـاريخِ       ويـژه  در اينجا هگل بـه نقـشِ       .باشداز اين سيرِ تكاملي مبرا      نميتواند  ،  اولي
نشان دادن اين   و در نظرِ هگل،      ، جهاني در تاريخ مسيحيت  كارِ كارستانِ   . برددين پي مي    تكاملِ  

 در فلسفة   "آزادي" كه تعريفِ مي دانيم   .  است " خويش ة در خان  ،كرانمندي" در   نكته بود كه خدا   
 ايـن مهـم اسـت    ،"حلول"وجه ديگر .  است )bei-sich-sein( "نزدِ خود بودن  "هگلي همين در    
  .  خويش استة در خان"نامتناهي"كه انسان نيز در 

 كـه همگـان آزاد  بل يونانِ باستان، نه تنها نخبگان ةساالران هان مِاز آن پس، خالفِ مردمساالريِ
و ايـن بزرگتـرين انقـالب       .  دادي خـداداده اسـت     - ُبـن   ديِ تمامي انـسانها،   چراكه  ُبنيادِ آزا   . ندا
  . در تاريخِ انديشه بود) گسست(
يندگي، وساطت،  بار به نامِ خدا، نهاد، نما      اين   :مد درآ ي ديگر ، بارديگر از درِ   ليكن "نخبه ساالري "

 برگزيـده " در در نـژاد سـاالريِ يونـان و نـه            كه نـه  گونه اي   ه  و آنهم ب   تخصص، شريعت و فقه   
امـا  . چراكه آندو ادياني محدود به اقليم و اقوامي خـاص بودنـد           ! داشت قومِ يهود سابقه     "انگاري

روحانيـتِ او در برهـه اي از تـاريخ،            و    ، بود ،روا-يعني جهان » كاتوليك « ،مسيحيتِ رومي شده  
فتيشِ عقايد و پيگـردِ     و دستگاهِ ت  . مادرزاد  و انسان را گناهكارِِ    جهان را گورستانِ خدا مي پنداشت     

 عـالم و آدم     ة جدابافتـ  ة همچون همشهريانِ دمكراتِ سقراط، او بپا كرد و خود را تافت           ، را زنديقان
از  در نگـاهِ هگـل،    » ديـنِ مطلـق   « سببِ يكچنين دگرديسيِ شگرفي در مـسيحيت، ايـن           .خواند

رشـدِ  ، موجـبِ  د است و در بسطِ خـو  دينة بمثاب دين اصليِ اگر حقيقتِ مطلق محتوايِ    كجاست؟
، بلحاظِ شكل اما، )tr. M. de Gandillac, §566/هگل، [  ميشود"ايده"افتراق هاي مندرج در 

 دين نسبت با مطلق است بشكلِ تـصور « :شود ظاهر مي "تصور" بصورتِ ، ابتدا،" مطلقجانِ"

)Vorstellung (                  و ايمان، و در مركزش كه همه چيز را در برمي گيرد، همه چيز عرضي اسـت و
 و از ايـن جـدايي   فتراق مي افتدا ميان شكل و محتوا  است كهو در اين كاركرد »..ناپديد ميشود

آزاديِ وجدان را سـركوب ميكنـد و زنـدگي سياسـي را واژگـون               «وجود بيروني و محسوسِ دين      
، روان و ذهنِ خـود    ،  انجدرست بجاي دركِ حقيقي و داوطلبانة خدا با          ]566§ همانجا،[».ميسازد
 شواقعيتِ مؤثرِ خويش، سرسختانه در برابرِ روحِ آگـاه از خـوي       در مذهبِ كاتوليك، اين روح در       « 

خود -از-برون-را اسيرِ يك موجودِروح « مناسكِ اين مذهب  ]474 ص،همانجا[».قرار مي گيرد
 خويش ناشناخته و واژگونه انـد و        ة اين روح در عميق ترين مرتب      فهومِ به گونه اي كه م     ؛دمي ساز 

ــش حــق، عــدل،  ــي، مــسئوليت و تكليــف در ري  خــود خــشكيده شــده ةآداب  و وجــدانِ اخالق
  ]472/473ص ،همانجا[».اند

 مطلق است، نه تنها براي شهود و تـصور، بلكـه بـراي انديـشه و                 جانِ ةدين نمايند «  ،حال آنكه 
 و  ست، تحريكش به وصـال بـا او        ا  خدا ةد مركزي اش بركشاندن فرد به انديش      مقص. شناخت نيز 

گـوهرِ  .  آدميـان هـست    ةچنانكه براي هم  دين حقيقت است،     .اطمينان بخشيدن بدو از اين اتحاد     
دين در ماهيت نوعي سامانِ روحي است بـا عنـوانِ شـناختي نـاظر بـر                 .  است عشقدينِ حقيقي   
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ني نوعي تعلقِ طبيعيِ ساده يا خيرخواهي اخالقيِ صرف نيست،          عشقِ دي . حقيقتِ خواستِ انساني  
 .شـود   هر فرد، بـا ايثـارِ مطلـق تـصديق مـي             در نامعين؛ بل هيچوجه احساسي ناروشن و     نه به   و  
 ي عشق ديني تـوانِ نامحـدود      ."يكديگر را دوست بداريد آنچنانكه من شما را دوست داشته ام          "

 قـوانين موضـوعه،  و       ،جمله ، جنايت، و از   ايذاء،  شرّبر   : بصورت محدود دارد   جاناست بر هرآنچه    
  »...الخ
  
 : "مطلقِ انضمامي" نظرورزي در. 4

 نيِست كه او ايدئالِ جـوا     ، هنگامي ا   دينِ هگل  ةفلسف "ورزانةنظر"اوجِ بلوغِ    ي و  سوم و نهاي   ةدور
تري باز   لو )يونرماسرفُ ("يراييپ دين"يا  ) تستانوپر ("اعتراضي" نهضتِ    تاريخيِ  را در نقشِ   خود

وحدتِ دروني، قوامِ فلـسفي     نقطة اوجِ   يرينِ او به    طلبي ديني و سياسي د     در اينجا اصالح  . مي يابد 
ـ  ،"متن" بازگشت به    پرتستانتيسممگر نه كه شعارِ      .رسد يو امكانِ تحققِ سياسي م     ، و  ه مـسيح   ب

 آشتيِ دين بـا دنيـا و        ، راهِ ر مسي ايناز   و   ، حجاب ها و پيرايه ها      برداشتنِ واسطه ها،   با بود   به خدا 
  ؟زد  پيوند مي امروزتجددِ و آرمانِ باستان را با مي گشود  راعدل  و آزاديو حق،عقل ، دولت

 "يفتبازتـا "هـاي   ي دانـيم كـه در برابـر فلـسفه         ماين موضع در كجاست؟     » ورزانةنظر«ويژگي  
)Reflexionsphilosophie(  ِفهـم " كانـت و فيختـه، كـه مبتنـي بـر              از سنخ") Verstand(  و 

هـاي    تفـاوت  هـا و   اند؛ و تنهـا فـرق     ذهن و در معرضِ انتزاع و بريدگي از هستي          » خودِ«دريافتِ  
 نسبتِ واقعي و وحدتِ زنـده و متقابـلِ          يابند و  هاي ثابت را درمي     هويت  و ذهني، حدهاي منطقي  

خود را  » نظرورز «ةفلسف،  ]334، ص   552،  1988بورژوا،  هگل،  [ ندديد را در عالمِ واقع نمي     اضداد
بـاز  « و آنرا    نشسته هستيِ واقعي    اي در برابرِ   چونان آينه اند كه   خو  ي م )Vernunft( مسلح به عقل  

پديـدار شـدنِ    كـه هـستي را    "ورزنظـر " ةفلـسف تِ شـناخت،     نـسبي  ةخـالفِ فلـسف    به. »مي تابد 
پـس،  . سـت ا» مطلقي است كـه نـزدِ مـا       امرِ  « شناختِ   ةد، فلسف پندارش مي    بر خوي  "مطلق"امرِ

 يـا جنبـه    مرحلـه سـه لحظـه،      نظـامي از  ،  دِ مطلـق   خـو  ة انـساني، بعنـوان انديـش      ةساختارِ انديش 
)moment( واقعـيِ   نفـيِ  ، صوري  منطقيِ  فهمِ  يعني  پيشيني، ة دو لحظ  ةو مؤلف  اصلِ جامع    :است  

 وحـدتِ « و اسـت  "نظـري " كه "مثبتِ عقالني" ةلحظسومين  و، )يديالكتيك( جدالي-عقالني
به ( اي را كه در قطعيت آنها و در گذارشان           ايجابي ةكند، جنب  را در تقابل شان درك مي        تعين ها 
ستيِ هر چيـز    و دريافتي كه معنا و ه     ) reflektierende( فلسفه بازتافتي    .»نهفته است ) چيز ديگر 

 هر چيز از سايرِ چيزهـا، بـيش از آنكـه    را با خودش هوهويه مي كند، با تمايزگذاري و جدا سازيِ     
 "نظري" ة حال آنكه، عقالنيتِ فلسف    !كنداثبات كند، بطورِ ريشه اي نفي مي      هويتِ آن موجود را     

 يـا فـي نفـسه       يافتـه تفاوت هويتي :ستا ، در ربط با دگرساني ها      چيزها اينهمانيتصديقِ حقيقيِ   
 ."تماميت" همچون ،معينمتعين، بنابراين 
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، بـا   "مدرنيتـه "و بطـوركلي     روشـنگري    "هـمِ ف" ةفلـسف ،   نيـز  " و دنِيـا   دين" سپهر و نسبتِ  در  
كار نمي كند،     بركنار و در اينجهان بي    ) و دولت (جداسازيِ قطعيِ حوزه ها، فقط دين را از كارِ دنيا           

 ملـي    اخالقـيِ  زنـدگيِ   سرمنـشأ  كـه  چـرا . سازد ي م )اخالقي( كه بدتر، دولت و دنيايي بي هويت      
)Ethical life-Sittlichkeit(اسـت تفاوتمدي ، كه با اخالقِ فر  )Moralität( ،   و بنيـانِ نهـايي

و از همينرو، تصورِ پيروزي يك      . آن، وجدانِ ديني، آگاهيِ مطلق از خود و خودآگاهيِ مطلق است          
ي در محتواي زندگي اخالقي ملّ  كه هرچند.  خيالي محال است   انقالبِ سياسي بدونِ اصالحِ ديني    

 يا حتي بي تفاوت خوان-تواند نسبت بدان خالفنمي اما خاصِ خود، نبايد توسطِ دين تعين يابد، 
شـود؛  همچون روحِ آزاد فهميده مي      حياتِ اخالقي    ةشكران خدا تنها به     ةايد«  ،از ديگر سو  . دبمان

  ». دينِ حقيقي و ديانت بيهوده استخارج از روحِ اخالقي، جستجويِ
اسـازي ديـن و اخـالق و يـا          كـانِ جد   تـصورِ ام   »جنونِ عصرِ جديـد   «،  »اشتباهِ عظيمِ زمانِ ما   « 

   معنايي است كه بخواهنـد بـراي هـر         تصورِ فاقدِ «و اين   . يكديگر است ه  تفاوتي ايندو نسبت ب    بي
بـصورتِ صـلح     گي آنها در رابطه با همـديگر       به خيالِ آنكه چندگون    ، كنند  حفظ  جدايي ةيك حوز 

نقـالبِ فرانـسه كـه      شـتِ ا  سرنو ». خواهد شد و به تقابل و درگيري نخواهد انجاميد         آميزي حفظ 
 بود و    خود  فرهنگي و ديني   ةذشت سياسي و گسستِ كامل با گ      پيرايي خواستارِ دگرگونيِ   بدونِ دين 

 انجاميد، گـواهِ صـحتِ      )شكستِ انقالب  ("ترميدور"و  ) ارعاب و سركوب  ( "ترور"دوران هاي   به  
 ديـنِ   حكومـتِ دينـي يـا     بـه   ،  سـاالرانه  مـردم  آرمانِ انقالبِ    هگل، در مقامِ هوادارِ   . اين مدعا بود  

  را "حقيقـتِ ديـن   "كه متكي بر    بلحكومتي مبتني بر ديني خاص،      نه  و   ؛ تمايلي نداشت  حكومتي
 ديني كه خـودِ آگـاهي و        .يابد يتجلي م ) Sittlichkeit(اخالقِ جمعي    همان   ركرد، كه د   آرزو مي 

 را   عقيدتي قيدِي و    روحاني ساالر   و شت باور دا  "تفكيكِ حوزه ها  "امرِ  به   هگل.  است عينِ آزادي 
نـسبت بـه مداخلـه هـاي سياسـي كليـسا       كـه   عمر  در اواخرِ،بويژه .در امر حكومت برنمي تافت    

 به همان ، سياسي اوةفلسف  در. بود" مطلقجانِ"او تجلي نظرِ  دولت در    زيرا. حساس تر شده بود   
 نظام سياسـي و     "تِ ُعرفي "اصلِ  .  داشت  تاريخي  و  منطقي يدين ضرورت  همزمان،بطورِ  و  ميزان  
 دمكراسـي هـاي      اساسـي  قـوانينِ كه منبعـث از     ) الئيسيته(روحاني  -ديني آن از دستگاه     انفكاكِ
. كشورهاي كاتوليك يافت  سايرِ   فرانسه و    با متفاوت   رنوشتي س بود، در كشورهاي پرتستان   ُمدرن  

ليسيسم امـا از    كاتو. ند همسو شده بود    وجودي خود نيز   ةفلسف دولت در    ا و  دني بازيرا در آنجا دين     
 و  تقابـل همـواره در     بدينـسو،    )رفـرم - ُكنتـر   ("اصـالح -ضد" ةدور اصالحاتِ   نيسم و دورانِ اوما 
از رخـي    معاصـر در ب    ة سد حتي، طيِ گرفت و   مي  ي قرار   ي بيشتري با دولت هاي بورژوا     اصطكاكِ

يـاتِ  اله"حاميـانِ   يـا   و "گـرا -جامعه"مسيحيون  ( نيز يافت    پيشرفت خواهانه  گيريِ  سمت ،نقاط
  ).... و "رهائيبخش
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بتـدريج و   را  مـسيحيت   ،  در ُعمقِ و در بلند مدت      ،  ُمدرن  )سكوالريزاسيون(دنيوي شدن  روندِاما،  
پديده . راند به حاشيه  اخالقِ مدني نيز     ة سياست و اجتماع كه از عرص      ةبطورِ كلي نه تنها از صحن     

  : اعالم كرده بود پيشتراي كه خبرش را نه نيچه كه خود هگل
كه گاه  ،  _"خدا مرده است  " احساسِ اينكه    _ آن بنا شده   ة احساسي كه دينِ عصرِ جديد بر پاي       ..«

، كه همه جا  ست  عت به گونه اي ا    طبي":  تجربي بيان ميشود، چنانكه پاسكال ميگويد      يفقط بنحو 
 اعلـي   ة محض از ايد   ة يك لحظ  ،" كندي   م ترسيمخدايي از كف رفته را      در انسان و بيرون از او،       

  ]p. 206, Philonenko هگل، [» ... نبايد چيزِ ديگري باشد واست 
در واقع، ايـن رونـد نـه        اما  . نداشتباكي  » گريزِ خدايان « خدازدائي يا از اين روندِ    هگل  در ظاهر،   

 و بـه    "سـوژه "به بحرانِ معنـا و انحـاللِ        در انتهاي راه     كه    زندگي، ة از صحن  به حذفِ خدا  فقط  
ي هگلـي در اوجِ پيـروزيِ   "تماميـتِ زيبـا  "و   ؛ انجاميد )ي مسيحي ( خدا فوكو، خودِ قاتلِ  . تعبيرِ م 

  و ؛ر باخ و ماركس   با فوي سپس   كركگور و نيچه ؛      بانخست  : ، آغاز به شكستن كرد    عقالني-يذهن
  . از راه رسيدند»گمان) -بد(آموزگارانِ « و بدينسان . يونگ با فرويد ودر انتها

 بـه   "صـوري " را كه براي نمونه ماركس از هگل بـشكلِ         فلسفي اي    ةدر تحليلِ نهايي، آن مقول    
.. بـه   هگلـي،  ةي سـوژ كاركردِ هدف شـناخت با بدورافكندنِ «  لوئي آلتوسر ة، به گفت  ه بود ارث برد 

 نيـست مگـر     فراشدي«  :كه    و آنچه خود بر آن افزود اين        تبديل شد؛  » بدونِ سوژه  فراشدِ ةمقول
 سـايرِ مناسـبات   بـا )  كتابِ كاپيتال بدان محـدود ميـشود  كه( مناسباتِ توليددر نسبتِ :  در روابط

  ]pp. 109-110 ,1970آلتوسر، [» ).سياسي، ايدئولوژيك(
  

 : نتيجه
 تماميـتِ  "در حوزة دين نيـز، همچـون سراسـرِ نظـامِ فكـري او، در       ويژگيِ اصليِ فلسفة هگلي

ر حـوزه هـاي گونـاگونِ    ي خود ديدنِ يا فهمِ دين با همة پيوند ها، ريشه ها و شـاخه هـا د                "زيبا
  ."سياست" انساني است، باالخص در سپهرِ اجتماع و در"زندگيِ"

 يـا  "رفـع " جويي اسـت از خـاللِ   " آشتي" وفاق و  1"نظري"مگر نه كه نامِ ديگر اين فلسفة 
حذف و حفظِ قهر و انشقاق و گذر از تعارضات بسوي همنهاده اي برتر؟ پس در اينجـا و از ايـن                      
___________________________________________________ 
1.   Spéculative,  اديب السلطاني(نظري يا نگرورز(  
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، ..ميانِ عقل و وحي، دين و دولت و        1"فهم"ها و دوگانگي هايِ پيشيني و قابلِ        پس، كلية نفاق    
 ديگري بخـشند تـا      "بخردانة"بايد و شايد كه رخت بربندند و جاي خود را به مناسباتِ متعالي و               

 2"وحـدتِ هويـت و فـرق      "يكديگر، دسـت انـدركارِ      » دست در دستِ  «همة ابعادِ وجوديِ آدمي،     
 رسند؛ مطلقي كه حاوي و محصولِ نهـاييِ  "مطلق"و به  ]s. 247/§121 / ,1817هگل،[ شوند

مفهومِ خدا در مركزِ    . روندِ تمامي تزاحم هاي گذشته و خالصه، خودِ خداوند يا جوهرِ مطلق است            
تنها و يگانه   « :  اعتراف ميكند  "درس هاي فلسفة دين   "فلسفة هگلي قرار دارد و چنانكه خود در         

اركردش بازشناسيِ همه چيـز در خـويش، بازگردانـدنِ همـه چيـز بـه                موضوعِ فلسفه است كه ك    
خويش، هر بخشي را از خويش شاخه زدن، كه دليلِ هرچيز در او ريشه دارد، در ربطِ بـا او حفـظ                      

  3».شود زيد و از روح او برخوردار مي شود، در پرتوي او مي مي
 

ايز عبارت بود از تفاوتِ دو مرحله در ؛ پيشتر نزد كانت اين تمVernunft "عقل"در برابرِ  Verstand  "فهم". 1 ___________________________________________________
و قوة استداللِ منطقي، كه هر دو به نيروي داوري تعلق ) توسطِ مفاهيم(متمايزِ چيزها  قوة شناختنِ « : شناخت

» ..، و عقل، نيروي داوريِ خودمختار، يعني آزادانه است..، استدالل مي كنيم"با ميانجي"دارند؛ اما  بهنگامِ قضاوتِ 
 ]398 تا 389اديب السلطاني، ص كانت، [»نيروي به وحدت رساندنِ قواعدِ فهم طبقِ اصولِ عقالني « و خالصه، 

2. „Der Grund ist die Einheit der Identität und des Unterschiedes“, ) تأكيد از ما(  

3. «Gott [ist] das absolut Wahre, das an und für sich Allgemeine, alles Befassende, Enthaltende 

und allem Bestandgebende [...]  von dem alles ausgeht und in das alles zurückgeht, von dem 
alles abhängig ist [...] Gott als dieses Allgemeine, das in sich [an sich] Konkrete, Volle ist dies, 
daß Gott nur Einer ist und nicht im Gegensatz gegen viele Götter; sondern es ist nur das Eine, 
Gott. [...]» 
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  مارسل ة انديش در راز و مسئله تمايز

  

  ٭عليا مسعود
  دانشگاه تهرانهيأت علمي مدعو 

  
  چكيده

 تـالش  شـود  مـي  ائـل ق هـا   آن بـين  كه تمايزي با او. است مارسل گابريل سفهلف در اساسي مفهوم دو مسئله و راز
 علـوم  در مشخـصاً  كـه  موضوعاتي و است بوده بحث محل فلسفه در اًسنت كه موضوعاتي از بسياري ميان كند مي

 شـرح  مارسـل  نزد به را اوليه تفكر نيز و آن اوصاف و مسئله مفهوم ابتدا نوشتار اين در. بگذارد فرق شود مي مطرح
 بـه  سـخن  ازر گسترة از بعدي، گام در. كنم مي توصيف كند مي رادم» راز «از مارسل كه را معنايي سپس. دهم مي
 بررسـي  موضـوع  زمينـه  ايـن  دررا   ثانويه تفكر و مشاركت جايگاه و راز معرفت چگونگي پايان در و آورم، مي ميان
  .دهم مي ارقر

  .تقليل معرفت، ويه،نثا تفكر اوليه، تفكر مسئله، راز، :كليدي واژگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E – mail : masoud _ olya @ yahoo.com  
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  تمايز مسئله و راز در انديشة مارسل
 ميـان    ،)1973 – 1889( فرانـسوي    ]1[ اگزيستانسياليـست  فيلسوف مارسل، گابريل كه تقابلي 

 بـا  مارسـل . باشـد  او انديشة وجه بارزترين و ترين پرآوازه بسا چه است شده قائل 2مسئله و 1راز
 جـنس  از را فلـسفه » مـسائل  «تـرين  اساسـي  و ترين ديرينه از اعظمي بخش واقع به تمايز اين
 و مناسـبت  فلـسفي  مكاتـب  و فيلـسوفان  بعـضي  منظـر  از كه را مفهوم اين و خواند مي» راز«

  .دهد مي ارقر ورزي فلسفه محور و مدار ندارد فلسفه در موضوعيتي
 بـا  كند مي ادمر واژه دو اين از مارسل آنچه كه شد متذكر بايد كالم آغاز همين در حال، اين با 

 گفتـار  زبـان  در كـه  را واژه دو اين او كه گفت توان مي واقع، در. دارد فرق ها  آن متعارف معاني
 معـاني  البتـه . اسـت  كـرده  مهـم  اصـطالح  دو به بدل خويش فلسفة در روند مي كار به فراوان
 شايـستة  درك بـر  اسـت  ممكـن  همچنـان  هـا   آن ظاهري پاافتادگي پيش و ها واژه اين متعارف
  :گويد مي باره اين در خود او. اندازد سايه مارسل مقصود

 بيش هايشان كتاب و پسند عامه نويسندگان نزد به ]مسئله و راز ميان تمايز[ تمايز اين متأسفانه
 طريـق  ايـن  بـه  و اسـت  آمدهدر فلسفه در پاافتاده پيش موضوعي صورت به و رفته كار به حد از

  ) 80 :1971 (است داده ستد از را خود نظرگير و بديع خاصيت
 از آن امتياز و كلمات اين از خويش مراد تا است ورزيده فراوان جهدِ مارسل كه روست همين از

  .دهد شرح را ها آن ارفعمت معاني
 بـه   3سازي مسئله و مسئله مفاهيم بررسي با را كار و پردازيم مي مسئله و راز تمايز شرح به حال
  .كنيم مي آغاز مارسل نزد
 
  چيست؟ سئلهم

 يــا( problème  فرانــسوي واژه برابــر در م،يكنــ مراجعــه عمــومي هــاي فرهنــگ بــه اگــر
  problem هنهـاد   پيش شدن حل براي كه دشوار شيپرس چون اي معاني) انگليسي زبان در 

 تحقيـق،  موضـوع  گـردد،  مـي  طرح نظري يا عالمانه بحث براي كه پرسشي چيستان، شود، مي
  ]2[. ميشـو  مـي  مواجه ها  اين نظاير و دارد مي مشغول خود به را ذهن كه پرسشي تفكر، يا بحث

 بنـابراين،  و، است آن يوناني ريشة به ناظر دارد منظور اصطالحآنچه مارسل از اين      حال، اين با
  .بپردازيم لفظ اين شناسي ريشه به بايد
 فعـل  از مأخوذ خود كه ]3[  تاس يوناني زبان درmaeprobl از برگرفته problème واژه

proballein جزء دو از فعل اين. است pro و ballein بـه  اول ءزجـ . اسـت  شـده  تشكيل 
 واژه ايـن  توان مي بنابراين،. است» افكندن «معناي به ديگر جزء و» مقابل «يا» پيش «معناي

 مارسـل  بـار، اعت همـين  بـه . برگردانـد » اسـت  شده نهاده رو پيش آنچه «يا» افكنده پيش «به را
___________________________________________________  
1. mystère 
2. problème 
3. prblématisation 
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 به مسئله. آورد مي بند را راه كه چيزي گيرد، مي قرار رويمان پيش «كه داند مي چيزي را مسئله 
  ).Marcel 1968:124(» است  من برابر در كمال و تمام
 چيزي مسئله .است مسئله  1بودن بيروني شود مي مشاهده تعريف اين در كه عنصري ترين مهم
 مقـام  در دارم، كـار  و سـر  اي مـسئله  با وقتي. دارد قرار عيني يسپهر در كه من از بركنار است

 ما ميان ديگر، عبارت به. هستم جدا خود ژةاب يا عين از خويش انفسي كيفيات تمام با شناسنده
 كه جايي تا و بگردم مسئله پيرامون بتوانم كه شود مي موجب انفصال اين. است برقرار 2انفصال

 دانـد  مي منطبق 3طبيعي امور گسترة با را مسائل گسترة مارسل. نمك احاطه را آن دارم توان در
  .داد جاي نظامي و نظم قالب در را ها آن توان مي نهايتاً كه اموري ،)124 :1968(

 چنان. است تكنيك يا فن و مسئله  4تضايف شمرد برمي مسئله براي مارسل كه ديگري ويژگي
 يـا  فـن  بـه  نيـاز  آن زدن كنـار  براي رو اين از و ام برابر در است مانعي و دس مسئله گفتيم، كه

 نـوع  از مـسائلي  حل به ناظر تكنيكي هر و «است كار در گوناگوني هاي تكنيك. داريم تكنيكي
 هـر  براي هايي تكنيك يا تكنيك ياري به توان مي االصول علي ترتيب اين به» .است مشخصي

 مـسائل  كـه  آيـد  نظـر  بـه  اگـر  «و كـرد  حاصـل  اي نتيجه و يافت اثبات قابل حل راه اي مسئله
 كنـوني  مرحلـة  در صـرفاً  يـا  انـد  شده طرح بد يا ]كه دانست بايد[ دارند وجود هم حلي غيرقابل
 در كـه  اسـت  باور اين بر مارسل ترتيب اين به). 43:1375 كين(» .اند كننده گيج تجربي معرفت
  .است مقدور» پيشرفت «مسائل گسترة
 كـه،  جا آن از. است 5زدايي فرديت و بودن غيرشخصي مسئله حل و پردازي مسئله ديگر ويژگي

 گفـت  توان مي ندارند مدخليت مستقيماً شناسنده انفسي كيفيات گستره اين در مارسل، گفتة به
 االصول علي كنيم، عوض ب شناسندة با را الف شناسندة جاي اگر مسائل درباب پژوهش در كه

 آن بـا  كـه  تكنيكـي  بـستن  كـار  بـه  بـا  توانـد  مـي  ومد شناسندة زيرا شود؛ نمي حاصل تغييري
 چيزي - است رسيده آن به اول شناسندة كه برسد اي نتيجه همان به دارد مالزمه خاص مسئله

 نتيجه توان مي پردازي مسئله در ديگر، تعبير به. دارد قامصد علمي هاي آزمايش در المثل في كه
  :گويد مي باره اين در خود ارسلم. داد انتقال و كرد اعتبار فرايند از جدا را

 مـشترك  هـاي  دارايـي  زمـرة  در بتوانـد  كه بيابم حلي راه كوشم مي دارم، سروكار مسئله با وقتي
 از نحـوي  بـه  كـسي  هر دست به نظري، لحاظ از كم دست كه، باشد ممكن نتيجه، در و، درآيد
  ).I: 262 ,1970 (شود كشف نو از ءانحا
 اعتبـار،  يـك  بـه  كه، هستند حقايقي رسيم مي ها آن به مسائل ةگستر در كه حقايقي قرار بدين

___________________________________________________  
1.extériorité 
2.détachement 
3. le naturel 
4.corrélation 
5.dépersonnalisation 



96 

  تمايز مسئله و راز در انديشة مارسل
 شوند جدا خويش دريابندة از كه دارند را آن قابليت حقايقي چنين. نشانند و نام بي يا امضا بدون 

 در مارسـل . گردند اعتبار است شده منتهي ها  آن به كه تفكري سيرِ از مستقل ريوام منزلة به و
 تعبيـر  بـه  .)I, 1968: 157 (گويد مي سخن پردازي مسئله در ختشنا  1دموكراتيسم از جايي
  .هستند  2بازار و كوچه مردم همان شناسندگان مسائل گسترة در ديگر،

 ميـان  اسـت  دخيل مسئله حل و پردازي مسئله در كه تفكري نوع كردن مشخص براي مارسل 
 اوليه تفكر همان مسئله به ناظر تفكر. 4ثانويه تفكر و 3اوليه تفكر: گذارد مي تمايز تفكر سطح دو

 اي مـسئله  بـا  وقتـي  اوليـه  تفكـر . است سازي عيني و انتزاع آن هاي ويژگي ترين مهم كه است
 بـه  دسـت  تفكر قسم اين. كند مي اختيار را  انفصال موضع شدن گيررد جاي به شود مي رودررو
 و كنـد  مـي » تـشريح  «مـه كل معناي دو هر به را تجربه يا پديده سازندة اجزاي و زند مي تحليل
 كـه  دارد آن بـه  گرايش اوليه تفكر«. دهد مي ايج نوپديد يا موجود پيش از كليِ مقوالت تحت
 ايـن  در .)I, 102 :1970(» كنـد  فـسخ  شـود  مي مواجه آن با ابتدا در كه را اي تجربه وحدت
 آن اعـل ف و اسـت،  كار در پذيري تحقيق و بيني پيش محاسبه، تملك، چون مقوالتي تفكر قسم
 علـم  دربـارة  كانت كه طور همان «اوليه تفكر كين، سم تعبير به. است كلي آگاهيِ االصول علي
» دهـد  پاسـخ  هـا  پرسـش  بـه  كـه  دارد ا مـي  و  و كـشد  مي شكنجه به را طبيعت گفت، مي جديد

)45:1375.(  
 و جــويي ســلطه بــه نــسبت اوليــه، تفكــر دســتاوردهاي و ضــرورت تــصديق عــين در مارســل
 هايي عرصه و نيست تفكر طريق يگانه اوليه تفكر او، باور به .دهد مي هشدار آن اهيخو تماميت
 بلكـه  نيـست،  ثمـربخش  تنهـا  نـه  هـا   آن به پرداختن در اوليه تفكر از گيري بهره كه دارد وجود
  .است بار مصيبت و آور زيان
 تنـزل   تـر،  بـيش  نـه  و تفكـر،  موضـوع  حد به ها انسان... كند پيشه طلبي سلطه اوليه انديشة اگر
 گنجينـة  و سـپرد؛  مـي  جـاي  اي از اشياء؛ علم به علم پرسـتي         و جهان به حد مجموعه    . يابند  مي

 بايـد  فيلـسوف . شـود  مـي  مجبـور  سفيد و سياه منطق از اطاعت به رنگارنگ جهاني ناپذير پايان
  ).46:1375 كين (باشد اوليه تفكر اهندةكفرو طلبي سلطه اين مراقب

 ايـن  پاسخ كنند؟ مي اقتضا را تفكري نوع چه نيست ها  آن مناسب اوليه فكرت كه هايي عرصه آن
 راز جايگاه و مفهوم از است الزم آن به پرداختن از پيش اما. است نهفته ثانويه تفكر در پرسش

  .شويم آگاه مارسل انديشة در
  

  راز» چيستي«
___________________________________________________  
1. démocratisme 
2. l' homme de la rue 
3. réflexion première 
4. réflexion secondaire 
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 خـود  كـه  شده شتقم التين زبان در mysterium واژة از فرانسه زبان درmystère   واژة 
 بـستن  معنـاي  بـه  اصـل  در كـه  myein ريشة از استrionemyst  يوناني واژة از مأخوذ

 ورت صـ  بـه  غالبـاً  كـه  ،rionemyst. است آيين به تشرف معناي به نيز و ،)دهان يا چشم(
 هـا   آن باب كه اسرارآميز نيدي تعاليم و ها آيين معناي به باستان يونان در شد، مي استعمال جمع
 خوردنـد  مي سوگند كه كساني - رفت مي كاري به بود گشوده يافتگان تشرف و خواص بر تنها
 ايـن  رفتـه  رفته ]4[. نگويند سخن ديگران با ديدند مي چشم به مراسم قبيل اين در آنچه از كه
 كه هنگامي. نبود ديني لزوماً كه شد اطالق رازي و رمز هرگونه به و يافت تري عام معناي واژه
 اسـت  جملـه  آن كه كرد پيدا متعددي معاني يافت راه اروپايي هاي زبان بهrionemyst واژة

 فهم دسترس از كه اموري است، پيچيده آنچه معما، چيستان، ناشناختني، امر ناشدني، حل مسئلة
 گرفتـه  وام آن از را mystère واژة مارسـل  كه نيز، مسيحيت در. آن ونظاير است بيرون بشر

 يـا  اعتقـادي  اصـول )1 (از اند عبارت ها  آن ترين مهم كه رفته كار به معنا چند به واژه اين است،
 عقـل  يـاري  به شوند، مي معلوم وحي رهگذر از تنها كه مقدس ثليثت نظير مسيح دين تعبديات

 خداوند كه غايتي و مشيت) 2 (د؛آور فرود تسليم سر ها  آن دربرابر بايد و نيستند، پذير اثبات بشر
 مـسيح  بـه  كـه  آنـان  و گـردد  مي آشكار همگان بر مسيح واسطة به كه دارد نظر در جهان يراب

 يـا  شـعاير ) 3 (و ؛)Neill et al 1967 (شـوند  مـي  خبـردار  مقـصود  ايـن  از آورنـد  مي ايمان
  .است رباني عشاي يينآ ها آن ترين مهم كه مسيحيت هفتگانة هاي آيين
اين كلمه   ريشة اب ،»مسئله «از مقصودش برخالف كند، مي مراد» mystère «از مارسل آنچه

گويد براي افادة مقصودش هـيچ واژة ديگـري را            رغم اين كه خود مي      چندان نسبتي ندارد، علي   
 يكـسان  گفتگوسـت  آن ازهمچنين راز مارسل بـا رازي كـه در مـسيحيت            . مناسب نيافته است  

 نوبـر  كه است اين مسئله ويژگي ترين مهم كه گفتيم. نيستند مربوطنا هم كامالً گرچه نيست،
 مـسئله  ويژگـي  همـين  برابـر  در راز از را خود تعريف مارسل. گيرد مي ارقر من برابر در و من از

  :كند مي طرح
 سـپهري  منزلـة  بـه  را آن تـوان  مي تنها نتيجه، در و، آنم درگير خود من كه است چيزي راز... 

 دسـت  از را اش اوليه ارزش و خود معناي 2من برابر در و 1من در ميانِ تمايز آن در كه  دريافت
  ).1968:146( دهد مي

 .)1968:124(» گيـرد  نمي قرار من برابر در كمال و تمام به كه است اين راز گوهر «بنابراين،
 سشگرپر راز گسترة در ست؛ين فراگير شناسايي، در هژاب - سوژه وگانگيد كه است آن بر مارسل

 و بايـستد  آن از بيرون نيست قادر و است شناسايي موضوع يا پرسش از جزئي خود شناسنده يا

___________________________________________________  
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 بلكـه  نيـستند،  مـا  سـوي افر حقـايقي  رازهـا  «،1ژوو. پ. ر تعبير به. كند مشخص را آن تكليف 

 المثـل،  فـي  كـه،  گفـت  توان مي مارسل زبان از). 177 :1968 (ما دربرگيرندة هستند حقايقي
 در منـدرج  و محاط و هستي از جزئي خود كاونده يا پرسنده است، كاو و كند محل هستي وقتي
 بيروني منظري از و بگيرد فاصله حتي يا شود خارج هستي از تواند نمي وجه هيچ به او. است آن
 فـرو  اي مـسئله  سـطح  بـه  را هـستي  تواند نمي ديگر، عبارت به .بپردازد آن بررسي به متعالي يا

  ري،تعبي به. بكاهد
. باشد محض اي سوژه هستي، به مربوط هاي پرسش به پرداختن هنگام به تواند نمي هرگز آدمي
 انـساني،  اي سـوژه  مقـام  در انـسان،   2»برابر در «كه چيزي صورت به جامع كليت آن يا هستي
ـ  «آن با محض، گري مشاهده مقام در انسان، كه چيزي دارد،قرار  از كـه  چيـزي  شـود، » رو هروب

 اشـراف  آن بـر  و كـرد  حكم آن درباره بتوان محض» ناظري «يا» بيروني «فردي ازممت موضع
 صـورت  بـه  هـستي  بـا  كـه  تفاوتي بي انسانيِ» سوژة «مقام در انسان. شود نمي گر جلوه ،داشت

 پرسـش   ميانـة  در عميقـاً  انـسان .... گردد نمي مواجه آغازين هستي با شود رو هروب خنثي اي بژها
  ).Boelen 1971: 41 (است) inter - ested( لذي مدخ�ن و در  هستي
. 3مـسئله  وراي اسـت  امـري  راز: شوند مي طرح مسئله با تقابل در كمابيش نيز راز ديگر اوصاف
 آن در خويش وجود تمام با شناسنده و دارد فردي و شخصي ةغصب مسئله، برخالف راز، شناخت
 خويـشتن  از توانم نمي پاسخ در ،»م؟كيست من «كه بپرسم خود از اگر مثال، باب از. است دخيل
. بنگـرم  طرفانـه  بـي  و عينـي  نظـري  با و خارج از را خود شناسان روان كردار به و بگيرم فاصله
 يـك  بـه  تـوان  نمـي  را راز شـناخت  توصيف، اين با. است يكي ميانه اين در پرسشگر و پرسش
 همچنـين  راز. برسـند  دواحـ  پاسخي به راز با مواجهه در همگان كه داشت توقع و درآورد شكل
 ايـن  از. اسـت ) Marcel 1968:217  (4تكنيـك  وراي راز. نـدارد  فـن  و تكنيك با نسبتي
 سـخن  يـا  پيانو نواختن فراگيري از المثل في كه گونه آن توان نمي مارسل، اعتقاد به كه، روست
 از ،گـوييم  يمـ  سـخن  مـشخص  پـيش  از فنـوني  يـا  ها تكنيك كمك به فرانسه زبان به گفتن

 مشاهده كمال و تمام به را راز توانيم نمي كه جا آن از اساساً .بگوييم سخن راز تملك و اگيريفر
 يـا  تكنيـك  يـاري  بـه  و بـزنيم  آن تجزيـة  بـه  دسـت  نيستيم قادر شويم، محيط آن بر و كنيم

 اي مـسئله  راز. باشد پذير كليت و اثبات و تحقيق قابل كه بجوييم آن براي حلي راه هايي تكنيك
 آن به پيشرفت بنابراين، .نيست انحالل و حل قابل اساساً بلكه باشد، نشده حل هنوز كه نيست
 پهنـه  ايـن  در. نـدارد  مـصداق  اسـرار  اي رازها پهنة در است ممكن مسائل گسترة در كه معنايي
 نـداريم  احاطـه  راز بر كه اين جهت به نيز پردازي نظام جا اين در. است تقرب قسمي هست آنچه
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  .تنيس مقدور 
 بـه  بنگريـد ( دارد وثيق ربطي ددنخوان مي thaumazein  يونانيان آنچه با راز مارسل منظر از

. بـرد  مـي  كار به است آميخته تحسين به كه حيرتي معناي به را اصطالح ايناو  ). 1971:11
 در كـسوف  نظيـر  عادت خارق هايي پديده كه نيست اعجابي و شگفتي احساس مارسل مقصود
 االصـول  علـي  دانشمندان كه است اي گونه به ها  آن سرشت كه هايي پديده - زدانگي برمي آدمي
. دهند دست به ها  آن از تعريفي كم دست يا كنند ينيتب را ها  آن درست كمابيش شكلي به قادرند

 احـساس  شـود  داده دسـت  بـه  بخـش  رضايت تبييني كه اين محض به دست اين از مواردي در
 در اسـت  حيرتـي  دهـد،  مي دست راز با مواجهه در كه حيرتي اما .ببازد رنگ بسا چه نيز اعجاب
  .آن 1ناپذيري پايان برابر
 ايـن  متعارف معاني تراقفا وجوه توان مي كمابيش شد، گفته اختصار به راز هاي ويژگي كه حال
 كـه  - هـا   آن درآميختن از و كرد مشاهده است داشته منظور آن از مارسل كه معنايي از را هژوا

 آورد مـي  بـاره  ايـن  در مارسـل  خـود  كه مثالي. ورزيد اجتناب - بود آن نگران دل سخت مارسل
  :راهگشاست

 نحـو  بـه  گـذارد  مي زرد اتاق راز را هايش كتاب از يكي نام پليسي هاي رمان نويسندة يك وقتي
كه در آغاز به صورت امري       پرداخت خواهد مشخص ماجرايي شرح به كه گويد مي ما به ضمني

 آغـاز  در طريـق  ايـن  بـه  نويـسنده  مهـارت  جـا  اين در. شود مي گر جلوهردرگم كننده   مبهم و س  
 بـراي  راز. دهد نشان ناشدني حل ممكن جاي تا را ابهام اين كه شود مي تهسب كار به داستانش

 رمـان  اين خواندن به شروع وقتي. است نشده پيدا معما اين حل كليد كه دارد وجود وقتي تا ما
 در حـل  راه ايـن  هـم  و دارد وجود حل راه هم كه هستيم مطمئن) a priori (پيش از كنيم، مي

  ).2 - 1971:81 (]5[ شد خواهد فاش برايمان داستان پايان
 تـا  اسـت  ورزيـده  جهـد  مارسـل  اگرچه كه است اين كرد اشاره آن به بايد اينجا در كه اي نكته

 بـه  را آن راز تعريـف  بـراي  شتـال  كـه  رسـد  مـي  نظـر  به اما دارد، بيان را مسئله و راز تفاوت
 آن مـستلزم  اساسـاً  مارسل منظر از تعريف زيرا. افكند مي تنگنا در را ما و كند مي بدل اي مسئله
 را آن جوانـب  بگـرديم،  آن پيرامـون  عبـارتي  بـه  بگيـريم،  فاصله اي اندازه تا معرَّف از كه است

 و محـاط  اساسـاً  مـا  مارسـل  گفتـة  به كه حالي در كنيم، بيان را آن مختصات سپس و بكاويم
 دسـت  بـه  راز از مـانع  و جامع تعريفي و بگيريم فاصله آن از توانيم نمي و هستيم راز در مندرج
 مـسئله  از كـه  بگـوييم  سـخن  راز از دقتـي  همـان  با كه داشت انتظار توان نمي بنابراين،. دهيم
  .گوييم مي سخن

  

___________________________________________________  
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  راز گسترة
 فلـسفه  در سنتاً كه موضوعاتي غالب مارسل، اعتقاد هب گيرند؟ مي جاي رازها زمرة در اموري چه
 او اعتبـار،  اين به. كنند مي اقتضا را راز خور در تفكري و رازند است آمده ميان به سخن ها  آن از

  ،)بدنمنـدي  (تجـسد  اختيار، هستي،. خواند مي) I,124 :1968 (راز دربارة تأمل «را متافيزيك
. است پرداخته ها  آن به خويش آثار در مارسل كه هستند ييرازها از هايي نمونه تنها عشق و شر
  .كنيم مي اشاره تجسد و هستي راز دو به نمونه محض جا اين در

 ديگـر  رازهـاي  همـة  دةنبرگير در و) سرارسرّاال (رازها راز راز، ترين اساسي را هستي راز مارسل
 هـستي  كـه  رازهايي و هستي زرا باب در است تأملي او منظر از فلسفه ترتيب اين به. خواند مي
ــد مــي1ناپــذيري پايــان مبــدأ و اصــل «را هــستي مارســل. اســت داده جــاي خــود در  ]6[خوان
)1968: I,127(. خـود  مـن  كه چرا مسئله؛ نه گنجد مي راز گسترة در هستي كه است روشن 

 انديـشه،  عـالم  در حتـي  روي، هـيچ  بـه  و آن، از جزئـي  و هـستي  از مند بهره هستم موجودي
ـ ا يا عين چشم به هستي به و درآورم تن از را هستي رخت توانم نمي و خـويش  از فـارغ  اي هژب 

 .)II, 41 :1970(» كـرد  تلقـي  2داده تـوان  نمـي  را هستي«. فراگيرم را آن و بنگرم متعلقاتم
 تـوانيم  مـي  تنها ما .آيد درنمي توصيف و برهان و مفهوم قالب به ديگري، راز هر همانند هستي،

  :گويد مي رريكو پل با وگو گفت در مارسل. جوييم تقرب آن به و دهيم هادتش هستي به
 هايـدگر،  اواخـر  اين و شلينگ ويژه به ،فيلسوفان از شماري كه را پرسشي ام نتوانسته هرگز من
 ايـن  مـن  پاسـخ  ابتـدا  از» هـست؟  موجودي چرا دارد؟ وجود چيزي چرا«: دريابم اند كرده طرح
 آن از كـه  اسـت  قـابليتي  مـستلزم  زيـرا  ندارد، معنايي روي هيچ به پرسش اين... كه است بوده
 دهيم قرار وجود دايرة از بيرون يا كنيم جدا هستي از را خود نحوي به كه اين - نيستيم مند بهره
 عينيـت  از كـه  چيزهايي است، اعيان تنها كنيم نظاره توانيم مي ما آنچه اما. كنيم نظاره را آن تا

ــره ــد بهـ ــستي. مندنـ ــزي.. .هـ ــن از چيـ ــت ايـ ــست دسـ ــستي. نيـ ــدم هـ ــت مقـ  اسـ
)Ricoeur & Marcel 1973:221(  
 موريس تعبير به يا بدني، در هستيم نفسي ما كه معنا اين يعني رازهاست، زمرة در نيز 3تجسد 

 رازآميـز،  است امري مارسل منظر از ما وجود وجهِ دو اين اتحاد. ايم»سوژه  ـ تن «پونتي ـ مرلو
توانـد از     پردازد، خود در دل آن اسـت و نمـي           اين اتحاد مي   دربارة تأمل به كه گاه آن آدمي زيرا

 مارسـل،  ةعقيـد  بـه . كند مشاهده اي هژاب يا عين صورت به را خود بدنخويشتن برون ايستد و     
 شـوم  مـي  متوسل ها آن به پيوندد مي بدنم به مرا كه پيوندي توصيف براي من كه روابطي ةهم

 نـه  و آنـم  بـردة  كه بگويم توانم مي نه هستم، بدنم ارباب كه بگويم توانم يم نه من: اند نابسنده
 را يـك  هـر  اگـر  اما است، درست همزمان روابط اين همة. هستم آن مالك كه بگويم توانم مي
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 منفـك  و جدا چيزي من بدن. ) Marcel 1963:90 (بود خواهد نادرست آورم نظر در مجزا 
 كـه  گفـت  توان نمي پس. كنم مي استفاده آن از من كه تنيس ابزاري صِرف بدن. نيست من از

 بدنم همان من كه گفت توان نمي ديگر، سوي از. است مالكيت رابطة جنس از صرفاً رابطه اين
 و نفـس  اتحاد خويش زيستة درتجربة ما. شود نمي خالصه بدنم در من وجود تمام چون هستم؛
  ]7[ .رود مي كف از اتحاد اين هنادازپر مسئله رويكرد در اما كنيم، مي احساس را بدن
  

  راز معرفت
 پرسـش  ايـن  بـه  او پاسخ است؟ ممكن راز معرفت گويد مي راز دربارة مارسل چهنآ سبحبر آيا

 كـه  نيست اي گونه به حيرت و ابهام اين اما دارد، نسبت حيرت و ابهام با اگرچه راز. است مثبت
 و نـور  بـا  را آن بگويـد  سـخن  راز تـاريكي  از كه آن جاي به مارسل. ندهد راه خود به را انديشه

 خالصـه  بـاره  ايـن  در را او هديدگا روشني به كالينز جيمز .)1971:82 (دهد مي پيوند روشنايي
  :كند مي
 شـود  مـي  داده جـاي  پـذيري  فهم يا معقوليت فراسوي كه ناشناختني هرچيز به نسبت مارسل...

 قابـل  مـسئله  ةبـ مرت در هـم  و راز مرتبـة  در هـم  معرفت كه است باور اين بر او... است ظنين
 ورمـ ا وراي بگوييم كه نيست آن همسنگ سخن اين اما است» مسئله وراي «راز. است حصول
 معرفـت  كـسب  مختلف هاي راه حفظ ]راز و مسئله تمايز [ تمايز اين از مقصود. است نيشناخت
  ).Collins 1968:151 (معرفت گسترة كردن محدود نه است،

 بـراي  واقـع  در. اسـت   1مشاركت كرد اختيار بايد راز معرفت براي كه رهيافتي مارسل، منظر از
 يـا  3مـشاركت  اهـل  انـسان  مقام در و گوييم ترك را  2نظاره اهل انسان مقام بايد راز شناسايي
   .گيريم جاي  4سالك انسان
 در تفكـر  نوع اين كه يابزارهاي و اوليه تفكر دستياري به و ماند قيبا ناظر مقام در توان مي البته

 مـشاركت  جاي و نيست شاراهگ رويكردي چنين اما گفت، سخن راز دربارة گذارد مي اختيارمان
 از اعـم  شـخص  وجـود  كـل  بلكه نيست عقل برپاية تنها كه مشاركتي - گيرد نمي را واسطه بي

 بـه  خـواه م«كه   است همداستان فويرباخ با يقيناً مارسل. اند دخيل آن در عمل و احساس عقل،
 موجـودي  سـان  بـه ... مكن انديشه انديشمند مقام در... باشي فيلسوف باشي انسان كه اين جاي
 مارسـل  از منظر    ).96:1376 يليشت از نقل به(» بينديش وجود متن در... بينديش واقعي و زنده

 و) I, xi :1970(» مشاركت از حالتي «را احساس او. هست نيز عاطفي عناصر يحاو شناخت
  .داند مي متافيزيكي اهميت يدارا

___________________________________________________  
1. participation 
2.homo spectans 
3.homo particeps 
4.homo viator 
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 عقيـدة  بـه . زنـيم  مـي  مثال را هستي راز به تقرب شود تر روشن راز معرفت طريق كه  آن براي 

 در كـه  بگيـريم  پـيش  در انـضمامي  ييرويكردهـا  بايد راز اين به تقرب و رفتعم براي مارسل
 ايمـان،  نظيـر  نـوي مع هاي داده پهنة در بلكه آيد، نمي حاصل انگار عيني و منطقي تفكر گسترة
 راز بـه  روزنـي  كـه  اموري - پذيرد مي تحقق وفا و) تيمسيح در الهي فضيلت سه (عشق اميد،

 االشخاصـي  بـين  مناسـبات  هستي معرفت طريق مارسل نظر از كلي طور به. گشايند مي هستي
  .است
 نـان عهم كه تفكري شوند، مي رهنمون مارسل نزد» ثانويه تفكر «مفهوم به را ما مالحظات اين
 انتـزاع،  بـر  مبتنـي  اوليـه  تفكـر  گفتـيم،  كـه  چنـان . دارد مناسـبت  راز معرفت برايمشاركت   با

 ثانويـه  تفكر كه آن حال است، زدايي فرديت و سازي عيني محاسبه، تملك، حل، راه وجوي جست
 كـه  اسـت  تفكري .خويش موضوع پذيراي و گشوده ، 1اكتشافي فردي، انضمامي، است تفكري
 پـژوهش  واالي و خـاص  ابـزار  را ثانويـه  تفكـر  مارسل. كنجكاوي نه است يرتح آن خاستگاه
  :ديگو مي اوليه تفكر با آن تفاوت بيان در و خواند مي فلسفي

 را تجربه وحدت كه دارد آن به گرايش اوليه تفكر كه حالي در كه بگوييم توانيم مي بيش و كم
  بـه   [ است؛  2كننده جبران اساساً ثانويه كرتف كار كند، زايل است شده رو هروب آن با آغاز در كه
  ).I,102 - 3 : 1970 (آورد مي چنگ به را وحدت آن ديگر بار ] كه معنا اين
ــل  ــر مارس ــه تفك ــر در را ثانوي ــري براب ــه تفك ــرواي ك ــه پ ــل و تجزي ــري دارد تحلي  تفك

 ثانويـه  تفكـر  زا مـصاديقي  عنوان به را  5انديشي ژرف و 4آوردن جمع نو از و خواند مي3بازسازنده
 عاريـت  بـه  آوگوسـتين  از را آن مارسـل  كـه  است اصطالحي» ندآور جمع نو از «.كند مي ذكر

 از كـه  اسـت  عملـي «. راز بـا  متـضايف  اسـت  تأملي و) Collins 1968:152 (است گرفته
ــق ــشتن آن طري ــون را خوي ــ همچ ــت سميق ــ و تمامي ــو از رچگيايكپ ــع ن ــي جم   6»آورم م

)Marcel 1962:23 (كـه  اي بـالقوه  زنـدگي  بـا  خـويش  بالفعل زندگي سنجش به آن در و 
 از شـكلي  خـورد  مـي  چـشم  بـه  هنرمندان ميان در كه نيز انديشي ژرف. پردازم مي دارم رو پيش

» مـن  در «تقابل از مشاركت نوع اين در. مشاركت از برجسته حالتي و است ثانويه تفكر اَشكال
  7نمونـه  يـك  آن موضـوع  كـه  اسـت  اين نديشيا ژرف جوهرة. رويم مي فراتر» من برابر در «و

 و نفسه في) بلكه (شود؛ نمي لحاظ اي زنجيره از اي حلقهيا   اي طبقه از عضوي حكم در «و نيست
 نيـست  ممكـن  هرگـز  يكتـايي  ايـن  كه آن حال ،شود مي نظر امعان آن در اش يكتايي جهت از

  ).I,155 :1970(» گيرد قرار ]تجربي علوم[ متخصصان مدنظر
___________________________________________________  
1.heuristique 
2.recupérative 
3.recostructive 
4.recueillement 
5.contemplation 
6.re - cueillir 
7.specimen 
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  مسئله به راز ليلتق
 ايـم،  شـده  فـارغ  اسـت  مـالزم  كدام هر با كه تفكري نوع و مسئله و راز تمايز شرح از كه حال

 راز تقليـل  «عنـوان  با آن از مارسل كه بپردازيم موضوعي به بحث اين تكميل در است شايسته
 در كـه  اسـت  بـوده  چنـين  معموالً غرب فلسفة بر حاكم روند او، باور به. كند مي ياد» مسئله به

 رازهـا  بـه  منظـري  همـان  از و انـد  گرفتـه  پـيش  در را پردازانـه  مـسئله  رويكـرد  راز با مواجهه
 كه اند كرده اختيار رازها فهم براي را هايي روش همان و اند، كرده نظر مسائل به كه اند نگريسته

 ايـن  بـه  و اند افتهي تنزل مسائل مرتبة به رازها ترتيب، اين به اند برده كاربرد به مسائل مورد در
  :گويد مي باره اين در خود مارسل. اند شده تحريف طريق

 آن تبـديل  براي راز به بخشيدن تنزل امكان همواره) شناختي روان و منطقي لحاظ به (شك بي
 در بايـد  بـسا  چه را هايش سرچشمه و نادرست، اساساً است اي شيوه اين اما دارد، وجود مسئله به

  ).I,146 :1968( جست عقل فساد نوعي
 را فلسفه گيرد، مي صورت تحليل و تكنيك دستياري به كه راززدايي قسم اين مارسل، عقيدة به
. سـازد  مي بدل  1علم شبه نوعي به را آن ترتيب اين به و دارد  ا مي و علم هاي روش از تبعيت به

 از پرهيـز  بـراي  جـا  اين در كه آورد، مي مسئله به راز تقليل از هايي نمونه خويش آثار در مارسل
  .كنيم مي اشاره نمونه دو به تنها كالم اطالة
 ايـن  بـا  مواجهه در كه است آن بر مارسل. كرديم ياد راز عنوان به بدنمندي يا تجسد از تر پيش
 گفتـة  بـه . فروكاهند» تجسد مسئلة «به را» تجسد راز«كه   است بوده اين غالب گرايش پديده،

 – دانگـار  مي محض ابژة را بدن است، انگار عيني و تحليلي گرشن به مجهز كه اوليه، تفكر او
 من نگرشي، چنين در. است آن موازات به يا شده متصل - نفس - ديگر ايي  شي به كه ايي      شي

. نگـرم  مي اي مسئله چشم به را كدام هرو   ونفس، بدن - كنم مي تقسيم جزء دو به را خويشتن
 نفـس  آميززرا اتحاد. هستم متجسد چگونه من كه ندارد ودوج معنا اين درك به راهي جا اين در
 كـف  از كنيم مي شرحه شرحه يا تشريح را آن و زنيم مي تحليل به دست كه هنگامي به بدن و

 از خارج توانم نمي من نيست؛ من براي شيئي بدن شد، اشاره كه طور همان كه، حالي در رود، مي
 قـرار  رويـم  پـيش  كـه ) خـاص  فردي به تعلق از غفار (شيئي چونهم را آن و بايستم خود بدن

 اگـر   ). شود مي واقع مفيد پزشكي چون علومي در رويكرد اين گرچه (كنم مشاهده است گرفته
 بـدنم  و نفس يگانگي از مرا تجربة واسطگي بيام كه اصالت و       چنين كنم، دست به انتزاعي زده     

 چـون  فيلـسوفاني  رويكرد مارسل، منظر زا كه دريافت توان مي ترتيب اين به. دارد برمي ميان از
 در گرايانـه  تقليـل  است رويكردي از اي نمونه) جسم و ذهن يا (بدن و نفس» مسئلة «به دكارت

___________________________________________________  
1.pseudo - science 
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  .راز با مواجهه 

 كـه  آن حـال  طلبـد،  مي را راز درخور رويكردي و رازهاست زمرة در مارسل عقيدة به نيز» شر «
 و» نقـص  «،»خرابي «نوعي همچون شر منظر، اين زا. اند درآورده مسئله صورت به را آن بيشتر

 را شر كه اين از اعم ( و نگرم مي بيرون از را آن كه شود مي تلقي جهان» دستگاه «در» اختالل«
 در» نهفتـه  غايـات  يا اسباب و علل كشف «پي در) دهم نسبت خويش نظرگاه يا ناجه خود به

 است افتاده كار از كه را موتورسيكلتي اجزاي مكانيك كه طور همان درست «آيم، برمي آن پس
   اما) Marcel 1964: 68 - 9(» كند مي باز هم از

 حقيقت در: يمشو مي مبتال آن به كه نيست شري ديگر شود مي مشاهده يا اظهار تنها كه شري
 - كـنم  درك شر منزلة به توانم مي كند مي متأثر مرا كه جايي تا را شر واقع به. نيست شر ديگر
  حقـوقي  دعـوي  درگير كسي كه صورت همان به هستم، آن درگير كه جايي تا ديگر رتعبا به

 تـوانم  مـي  ناموجه پنداري طريق از تنها من است؛ اساسي و اصلي واقعيتِ بودن» درگير«. است
 نـاظر  كه خدايي هستم، خدا گويي كه كنم مي عمل چنان كار اين با زيرا بدارم، دور نظر از را آن
  ).Marcel 1962: 19 - 20 (است شر

 امكـان  نيـز  تبـديل  اين عكس است، ممكنات مرةز در مسئله به راز ناصواب تنزل كه همچنان
 چنـان  مـن  كه دهد مي روي زماني فرايند اين. شود بدل راز به است ممكن گاه نيز مسئله: دارد

 سوي يك در را خود شخصي يا نفساني كيفيات و خويشتن نباشم قادر كه شوم اي مسئله درگير
 ]8[ كنـد  مـي  اي اشـاره  روند اين به خويش آثار در اگرچه مارسل. ديگر درسويي را مسئله و همن

  .ندارد التفات آن به پردازد مي مسئله به راز تقليل موضوع به كه زهااند آن ولي
***  

  . است تذكر شايان نكته دو شد، گفته آنچه بندي جمع مقام در و نوشتار، اين پايان در
 پاسـخي  تـوان  مـي  اسـت  درافكنـده  راز و مسئله ميان مارسل كه را تمايزي رسد مي رنظ به. 1

 شـاهد  علـوم  در كـه  معنـايي  آن به پيشرفت متافيزيك در چرا كه كانتي پرسش اين به دانست
 آيـد،  برمـي  نوشـتار  ايـن  از كـه  چنـان  پرسـش،  اين به مارسل پاسخ. دهد نمي نشان رخ هستيم
  .دارد كانت اسخپ با هايي تفاوت و ها شباهت
 يـادآور  جهـاتي  از ايـن  و - دانـد  مـي  كوتاه راز دامان از را اوليه معرفت دست سو يك از مارسل
 معرفـت  طريـق  از رازشناسـي  و رازداني امكان پذيرش با ديگر، سوي از و - است كانت نقادي
. گيـرد  يمـ  فاصـله  كانت از ،خويش وجود عاطفي و ارادي عقلي، ابعاد تمام با مشاركت و ثانويه
 و تـر  گـسترده  پژوهـشي  دسـتماية  را آن توان مي كه است اي اشاره تنها گفتيم باره اين در آنچه

  .داد قرار مارسل و كانت انديشة نسبت دربارة  بينانه باريك
 كـه  برسـيم  بـاور  ايـن  بـه  بـسا  چه كنيم، نظر اخير دوران در علم فلسفة و علم تاريخ به اگر. 2

 كـه  رأي ايـن  نيـز  و است» مسئله «سراپا دارند سروكار آن با علوم هگويد آنچ   اي كه مي    نظريه
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 مقـدور  آن خطي معناي به» پيشرفت «پردازي مسئله گسترة در و دارند قطعي حل راه» مسائل« 
) مـدرن  وتيـك نهرم و (علـم  فلـسفة  مقدمات زمرة در ديگر اين. است» انگيز مسئله «خود است
 سـوبژكتيو  عناصـر  و هـا  انگـاره  پـيش  از فارغ علمي تشناخ و نظريه، از فارغ مشاهدة كه است

 علمـي  شـناخت  عينيـت  و ابـژه  از سـوژه  انفصال چون مفاهيمي و است نيافتني دستكمابيش  
 و راز ميـان  مارسـل  كه تمايزي آيا كه پرسيد توان مي بنابراين،. است ترديد معرض در كم دست
 ممكن نيز مسائل كه اين به قول با ارسلم خود البته ندارد؟ بازنگري به حاجت است نهاده مسئله
 اول نظـر  در كـه  چنـان  آن مـسئله  و راز ميـان  مـرز  كـه  سازد مي آشكار شوند بدل راز به است
 نيـز  هـا   آن با مواجههبه نحوة    ها پديده بودن مسئله يا بودن راز و نيست قاطع و دقيق نمايد مي

 خوانـد  مـي  راز او آنچـه  در كـه  داد پاسـخ  مارسـل  جانـب  از بتوان شايد بنابراين،. است وابسته
. گرفـت  سـراغ  تـوان  مـي  مـسائل  در كـه  اسـت  آني از يشب كم دست ابژه و سوژه درآميختگي
 در بـاز  شـود،  محـو  يـا  كمرنگو رازها    مسائل ميان مرز اگر حتي كه رسد مي نظر به همچنين،
 از مارسـل  كـه  ييرازها تنها نه: آيد نمي پديد خلليچندان   هست مارسل انديشة در كه بصيرتي

 مسائل را ها  آن او آنچه بر اشتمال باگسترة راز    بلكه ماند مي باقي خود قوت به كند مي ياد ها  آن
  .شود مي نيز تر  فراخ - ها آن از بخشي الاقل يا - خواند مي
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  ها يادداشت
 ظيـر ن انـد،  خوانـده  اليـست ياگزيستانس را هـا   آن كـه  فيلسوفاني از ديگر برخي همانند مارسل. 1

 فلـسفة  «را خـود  فلـسفة  كه دارد خوش تر بيش و تابد برنمي را برچسب اين ياسپرس، و هايدگر
 يــا» نوســقراطي فلــسفة «،»ســقراطي فلــسفة «،)philosophie concrète(» انــضمامي

 گريآغاز كاو، و كند روحية از حاكي گريز نظام وجهي به كه بخواند» مسيحي سقراطيِ فلسفة«
  .تاس پرسشگري و  مكرر

   به بنگريد براي نمونه .2
The Oxford English Dictionary, vol. XLL (Oxford: Oxford University Press,
 1989), p. 540. 3 .صـفت  سـياق  همين به problématique  از مـأخوذ  نيـز problematicos زبـان  در 

  .است يوناني
  به بنگريد نمونه، باب از. 4

The Oxford English Dictionary,vol. X, p. 173. 
Madeline Miller and J. Lane Miller, Black's Bible Dictionary (United States 
of America: A & C Limited, 1973), p 471. 

 فـرق  مـسيحيت  وحيـاني  اسـرار  يـا  رازها و خويش مراد معناي به راز ميان همچنين مارسل. 5
  .56 :1964 به بنگريد .گذارد مي
 خـود  مراد كه آن از بيش او. است مارسل فلسفة مفاهيم دشوارترين از يكي »هستي «مفهوم. 6
 ايـن  در كه جا آن از. كند مي توصيف را آن سلبي طريق به كند بيان ايجابي وجه به هستي از را

 شناسـي  هـستي  جزئيـات  به پرداختن از م،يده دست به راز از هايي نمونه ميا خواسته تنها نوشتار
  .ميكن مي نظر صرف مارسل

 مارسـل  دارنـد،  ديرينـه  اي پيـشينه  فلسفه در كه تجسد راز و هستي راز چون رازهايي سواي. 7
 آن از. پردازنـد  نمـي  هـا   آن بـه  فلسفه در سنتاً كه دهد مي جاي راز گسترة در نيز را ديگري امور
 و رود مـي  ارمشـ  به اجتماعي نهادي خانواده .»خانوادگي پيوند راز «يا» خانواده راز «است جمله

ــت ــم دس ــي ك ــاد از برخ ــي را آن ابع ــوان م ــا ت ــاي روش ب ــوم ه ــستي عل ــي پوزيتيوي ــرد بررس  ك
)Marcel 1970: I, 251(. دانـد  مـي  ناكافي را هناپرداز مسئله رويكرد همين دقيقاً مارسل اما 

 از داريـم  بـودن  خـانواده  از عـضوي  احـساس  از و خويش خانوادة از ما كه اي واسطه بي تجربة
 چنـين  توانند نمي مقوالت و مفاهيم اين .كند مي سرريز رويكرد اين مقوالت و هيممفا چارچوب
  .آورند فراچنگ را احساسي

  .Marcel:1968 I, 138 به بنگريد مثال طور به. 8
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  :  و آموزش اميد اخالق مسئوليت

   از نگاه دريدا و فريرماهيت و روش آموزش فلسفه 
  

  ٭حسين مصباحيان
  تهراندانشگاه 

  چكيده 
  روش آموزش ، از  پائولو فرير  توصيف  وآموزش از  ژاك دريدا تعريفاز طريق اين مقاله تالش كرده است تا 

با ارجاع به اثر دو  اول مقاله  قسمت  ، كوششيدر جهت چنين .   قرار دهدبازبيني مورد ماهيت و روش آموزش را 
  و " ديگري "   و مفاهيم دريدايي ،حق به فلسفه  كتاب  يعني،جلدي و مهم دريدا در حوزه فلسفه آموزش 

آموزش به طور كلي و آموزش فلسفه توان از طريق آموزه هاي دريدا ،    ميكرده است كه  بحث ، "ساخت گشائي"
 كه عميقاً به اخالق ، به غايت زندگي ، تاريخ كرداز سطح تكنيك ها و روش ها به سطحي منتقل  را به طور خاص 

نين منطق يا هدفي از آموزش ،  و چ آموزش براي حركت در جهت چنان تلقي اي از فلسفه .و انسانيت مرتبط باشد
 نوشته ، با ارجاع به دوم روشي كه در قسمت –پرس و جوي روشي سازگار با آن نيز اجتناب ناپذير بوده است 

 و او آموزشگري ستمديده به ويژه در دو اثر اصلي – پائولو فرير –انديشه هاي عميق و نگاه بديع متفكر برزيلي 
 روش مشاركتي "و نظريه پردازي نوين او از  گين او به  روش بانكداري آموزش، و نيز نقد سهمآموزشگري اميد 

  .  صورت بندي شده است "آموزش
  .، دريدا ، فرير آموزش مشاركتي  ، ديگري اخالق مسئوليت ، : واژه هاي كليدي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

∗ E – mail : mesbahian @ gmail.com  



110 

  1387 زمستان  ● 36  سال ●فصلنامه فلسفه 
 

  مقدمه
آموزش چيست و روش متناسب با پاسـخي        : ندن بر دو پرسش است       پرتو افك   اين مقاله در صدد   

 پاسخ به پرسش اول ، در قسمت نخست مقالـه            كه به چيستي آموزش مي دهيم ، كدام است ؟           
 ، مفهـوم    حـق بـه فلـسفه     و با ارجاع به اثر دو جلدي و مهم دريدا در حوزه فلسفه آموزش  يعني                 

 او پي گيري شده  و بحث شده است كـه            2"شائيساخت گ "  و روش     1" ديگري   "پردازي او از      
ساخت گشايي براي دريدا در واقع رويكردي مسئوالنه به همه امور فلسفي و همه شعب  فلـسفه                  

 چـه همچـون هايـدگر بـين دوره هـاي مختلـف               از نظـر دريـدا ،      .از جمله فلسفه آموزش است      
فلـسفه شـناخت بـا      (  فلـسفه    متافيزيك تمايز بگذاريم ، چه اين تمايز را به دوره هـاي مختلـف             

منتقل سازيم و چه فلـسفه      ) با هگل و غيره       3 ، فلسفه نظري   اكهارت دكارت ، فلسفه روحاني با    
آنتولوژي يا فهم آنچه بوده اسـت ، اخـالق يـا آنچـه بـه عنـوان       (  را برحسب اهداف متفاوت آن  

 تقسيم بنـدي كنـيم ،    ،) مطلوب در راه است ، و منطق يا درگير شدن در آنچه كه هست و غيره     
 را مخـتص و آن       نيست كه فلسفه   "موضوع"در هيچكدام از تقسيم بنديهاي فوق ، در واقع اين           

فلسفه روشـي از     را  متمايز مي سازد اين است كه           فلسفه را از ساير معارف متمايز ميكند ، آنچه         
اري بيـشتر خـود و       ما را وادار مي سازد كه بـه هـستي د           ت كه   سانديشيدن يا تجربه اي از تفكرا     

سـاخت گـشايي در فلـسفه        ) 6-10 : 2002دريدا ،   ( .  بينديشيم ها  ه   ساير هستند  تقاوت مان با    
دريدا به مفهوم گشودن سينه يك ساخت يا نهاد براي مهيا سـاختن آن جهـت ظهـور امكانـات                    

 كه   از آنجا   نيز      در امر آموزش   . يا اليروبي يك ساخت براي جاري شدن سرچشمه است         –جديد  
ساخت گشايي ، امر پيش بيني نشده را تأييد مي كند و به آن متعهد است ، و از آنجا كه  اسـتاد                        

اصـوال ماهيـت    با اين روش ، دانشجو را براي ظهور امكانات جديد مهيا مي سـازد ، مـي تـوان                    
  .  تعقيب مي كند ، توضيح دادساخت گشائي  با ارجاع به منطق و هدفي كه آموزش را 
ت در جهت چنان منطق يا هدفي از آموزش ، پرس و جوي روشي سازگار با آن نيز براي حرك

 نوشته ، با ارجاع به انديشه هاي پائولو فرير دوم  روشي كه در قسمت . مي نمايداجتناب ناپذير 
 ، و نيز نقد سهمگين او به  روش 5آموزشگري اميد و 4او آموزشگري ستمديدهدر دو اثر اصلي 
  صورت بندي 7 " روش مشاركتي آموزش" و نظريه پردازي نوين او از 6بانكداري آموزش

 فرير در حوزه فلسفه آموزش ، معتقد بود كه نه تنها بايد روش خواندن كلمه  را .است  شده
فرير از آنجا كه انسان را يك . آموخت ، بلكه همچنين بايد روش خواندن جهان را نيز تعليم داد 

ر آموزش را يك تالش مداوم و ناتمام مي داند ، هشدار مي دهد كه ناپذير و ام موجود پايان
او خوانندگان آثار خود را از اينكه . آموزش هاي خودش نيز بايد مشمول اين قاعده كلي شود 

آموزه هاي او تبديل به متدولوژي شوند ، بر حذر مي دارد و از آنان مي خواهد كه آموزه هايش را 
در جهت چنين رويكردي ، .   كه از آنها چيزهايي به كلي جديد سرزند چنان بخوانند و نقد كنند

فرير معتقد بود كه شكل گيري يك آگاهي انتقادي براي به پرسش كشيدن ماهيت جهان 
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امري كه در صحنه آموزش جز . معاصر و زمينه هاي تاريخي و اجتماعي آن  ضرورتي تام دارد  
آموزش مشاركتي  . د بين شاگرد و معلم ميسر نمي شود از طريق يك گفتگوي متقابل و كامالً آزا

چرا كه هيچ نظم ستمگرانه اي اجازه طرح . هيچگاه نمي تواند با منافع ستمگران سازگار شود 
در حاليكه پرسش مذكور در ذات آموزش مشاركتي  .  را به ستمديده نمي دهد " چرا؟ "پرسش 

 "روش اصوالً انقالبي است  يعني از همان آغاز قرار دارد تا آن اندازه كه مي توان گفت اين 
 توضيح ماهيت آموزش از طريق فلسفه ساخت  )10-12 : 1970فرير ،  ( .  است"گفتگويي

گشائي دريدا و توضيح روش آموزش بر اساس روش مشاركتي پائولو فرير ، نتايجي به دست 
  .است كه در بخش مالحظات پاياني فهرست شده اند داده

  
  مثابه مسئوليتآموزش به

از آنجا كه اين بخش از نوشته قصد دارد تا با ارجاع به انديشه هاي دريدا  بحث مربوط به 
اخيراً .آموزش را پي گيري كند ، قبل از هر چيز بايد  رابطه دريدا را با فلسفه آموزش نشان دهد 

فلسفي دريدا  كه جنبه هاي مختلف تفكر 8دريدا و آموزشكتابي منتشر شده است تحت عنوان 
در اين كتاب سعي شده است كه دريدا به عنوان يكي از . در امر آموزش را تحليل كرده است 

واقعيت اين است كه دريدا متجاوز از سه . برجسته ترين فيلسوفان معاصر آموزش معرفي گردد 
  مي پيوندد تا سالهاي پاياني عمرش درگير امر9" گرف " كه به  1975دهه  يعني از سال 
 تصميم مي گيرد كه كل متوني را كه او در آنها به 1990دريدا در سال . آموزش بوده است 

مسائلي نظير آموزش و تحقيق ، مدرسه و دانشگاه پرداخته بود ، به همراه كليه مطالبي كه در 
حق به باب در خطر بودن تكامل و تحول تفكر فلسفي نوشته بود را در كتابي دو جلدي به نام  

او در آغاز اين كتاب تأكيد مي كند كه قصد داشته است كه يك كتاب :   منتشر سازد فلسفه
 حق همگان به فلسفه ، يا حق دسترسي همگان "جدلي و منازعه برانگيز كه مي تواند به شعار 

منظور او از اين شعار اين است كه فلسفه بايد از حصارهاي .   تبديل شود ، بنويسد "به فلسفه 
ور دانشگاهها بيرون آيد و اين خود مستلزم تغيير رابطه ما با فلسفه و انديشيدن و كهنه و مهج

  )2-4 : 2002دريدا ، .  ( سخن گفتن از چيزي به نام فلسفه در راه است 
  چه كسي از فلسفه مي ترسد ؟در حاليكه دريدا در جلد نخست اين كتاب كه تحت عنوان  

ياسي جهان ارجاع مي دهد تا با ارجاع به  آنها منتشر شده است ، گاه به مسائل مشخص س
مقدمات الزم براي ورود به تحليل ساخت گشايانه از آموزش را فراهم آورد ، مقاالت گرد آوري 

او با دقت و سخت . شده در اين كتاب با مسائلي گسترده تر از مسائل سياسي سرو كار دارد 
ركزي ، كليدي و اصلي اي مي پردازد كه امر گيري مرسوم خود در واقع به تبار شناسي مفاهيم م

اين مفاهيم شامل مفاهيمي نظير مفهوم طبقه  ، . آموزش و به تبع آن دانشگاه با آن مواجه است 
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خوانده شده است ، و نيز ) مانند زبان فرانسه  ( " زبانهاي طبيعي "مفهوم زبان يا آنچه  

  . ست  ا" نهادينه كردن فلسفه در دانشگاه "فلسفي  تحليل
  كه عمدتاً به فلسفه دانشگاه اختصاص چشم هاي دانشگاهدر جلد دوم كتاب تحت عنوان 

است ، دريدا نظرات فيلسوفاني چون كانت و شلينگ را مورد بررسي قرار مي دهد و مسئله  يافته
 مي خواند ، 10مركزي و اصلي تحقيق و تدريس فلسفه را با آنچه كه خود مسئوليت دانشگاه

واضح است كه مطالبي كه در اين دو جلد گردآوري شده اند مجموعه اي از . دهد پيوند مي 
هدف از اين تأكيد اين . دستورالعمل ها و احكام نيست كه بتوانند در امر آموزش به كار روند 

نيست كه بر امر ديگري يعني بر ضرورت توجه به عمق آثار دريدا پيرامون آموزش تأكيد شود ، 
آموزشي  گي اين است كه هر تالشي براي خالصه كردن مفاهيم پيچيده فلسفهبلكه هدف به ساد

  بنابراين همانگونه كه 11 .دريدا ، به بدخواني او منجر خواهد شد و نتيجه اي به بار نخواهد آورد 
 "خود دريدا مي گويد ، قرائت دقيق و احترام آميزي براي فهم متن الزم است ، قرائتي كه 

كاري كه نيازمند خواندن چندين باره متن و به .  انضباط و حوصله است مستلزم صرف وقت ،
چنين قرائتي مستلزم به  ) 1995b  401  :دريدا ، ( ". كار گرفتن اشكال جديد قرائت متن است 
ساخت گشايي مي تواند خواننده فكور دريدا را به . كار بستن روش ساخت گشايي است 

ليل فرضياتي كه در موضوعات مرتبط با فلسفه آموزش نهفته بازانديشي پيرامون آموزش ، و تح
 .است ، هدايت كند 

شناختن  دريدا در اين كتاب دو جلدي ، دو امر را به موازات هم پيش مي برد ، نخست به رسميت
، و دوم تأكيد بر ضرورت تالش جهت ) در نظر و در عمل ( حق هر فردي براي فلسفه ورزيدن 

او عالوه بر اين دو .  بيشتر براي دسترسي تعداد بيشتري از مردم به فلسفه فراهم آوردن امكانات
، به امر مهم ديگري هم مي پردازد و آن در واقع همان وظيفه اي است كه نوشتن چنين كتابي 

 " حق به فلسفه "تأمل بر ديدگاهها و تاريخ آنچه كه همواره با :بر يك نويسنده ديكته مي كند 
 آگاه " حق همگان به فلسفه "دريدا اما از خطرات و تبعات چنين حقي ، . پيوند داشته است 

  : است 
حق به فلسفه ، به هيچ وجه به اين معنا نيست كه مي توان يا بايد يك رابطه بي واسطه و فوري 

  12هيچ چيزي به نام آنچه كه مي تواند فلسفه خودانگيز يا خلق الساعه. با فلسفه برقرار كرد 
به هيچ .  ، فلسفه اي كه در كافه هاي بي شمار پاريس تمرين ميشود ، وجود ندارد ناميده شود

هيچ فعاليت فلسفي اي نمي . ...... رو نمي توان باز توليد الگوهاي آماده فكري را فلسفه ناميد 
تواند شكل بگيرد مگر آنكه پيشاپيش حداقل منابع حوزه فعاليت فلسفي مورد نظر ، سبك بيان 

برخالف تصور . باني كه فلسفه با آن سخن مي گويد ، مورد سنجش قرار گرفته باشد فلسفي و ز
ساده از فلسفه ، كه در آن فلسفه ورزي مترادف با در افكندن پرسش دانسته مي شود ، من 
ترجيح مي دهم كه بگويم ، الزمه فلسفه ورزي نه فقط طرح پرسش كه دانستن اين امر است 
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آنچه  فلسفه را از ساير معارف متمايز مي سازد اين است كه ...ود كه چگونه اين پرسش طرح ش 
فلسفه روشي از انديشيدن يا تجربه اي از تفكر است كه ما را وادار مي سازد كه به هستي داري 

  )  6-10 : 2002دريدا ، . ( بيشتر خود و تفاوت مان با ساير هستنده ها ، بينديشيم 
 آنگاه چگونه بايد باشد ؟ چه انتظاري از آن هست ؟ تا تدريس فلسفه: دريدا سپس مي پرسد 

كجا بايد خطر كرد ؟ پاسخ به اين پرسش ها را دريدا با ارجاع به روش ساخت گشايي در امر 
گاه گفته اند كه ساخت گشائي به هر چيزي مربوط است جزء موضوعاتي نظير . آموزش مي دهد 

ا، ه  يك شيطان ، يك آنارشيست  سر چهار راه همچون"گاه حتي دريدا را . مسئوليت و اخالق 
يك نسبيت گرا و يا حتي نيهيليست به تصوير مي كشند كه تالش زائد الوصفي مي كند تا سنن 
، نهادها ، ارزش ها و اعتقادات را نابود سازد ، خود فلسفه و حقيقت را حتي به استهزاء كشد ، 

يش غيرمسئوالنه و بي معني خود را جايگزين  نما] تمام دستاوردهاي روشنگري را بي اثر كند و 
: 1997كپوتو ،  ( ".سازد]  روشنگري – حقيقت – اعتقادات فلسفه – ارزش ها –نهادها [ آنها 
 به روشي استهزاء آميز ، اظهار كرده اند كه ساخت "ميشل فوكو و ادوارد سعيد نيز ،  ) 36

نه يك روش شناسي آموزشي جديد يا يك گشايي در واقع هيچ چيز جز بيان استادانه و موشكافا
  )271 : 2000ترايفونس ،  ( ".فن تفسير پسا ساختارگرايانه از متن نيست

نه يك شوخي فكري است و نه يك نسبيت باوري نيهيليستي و  "ساخت گشائي"براي دريدا اما 
نه حتي يك روش جديد هرمنوتيكي ، كه تحت حمايت مؤسسات تثبيت شده فرهنگي ، آسوده 

ساخت گشايي در واقع رويكردي مسئوالنه به همه . خاطر نوشته هاي به جا مانده را تفسير كند 
ساخت گشايي يا .امور فلسفي و همه شعب  فلسفه از جمله فلسفه آموزش است 

Deconstrunction در فلسفه دريدا به مفهوم گشودن سينه يك ساخت يا نهاد براي مهيا 
 يا اليروبي يك ساخت براي جاري شدن سرچشمه و يا –ديد ساختن آن جهت ظهور امكانات ج

  . نيانديشيده مانده هاي يك مفهوم  است 
  " دوستي "يكي از گوياترين و  انضمامي ترين  مثال ها براي روش ساخت گشايي دريدا مفهوم 

، با نقل قولي منسوب به ارسطو كه آي دوستان  13سياست هاي دوستي دريدا در كتاب . است 
. ( دوست وجود ندارد ، تالش مي كند معناي دوستي را در مقابل دوستي موجود قرار دهد من 

او با اين نقل قول از يك سو دوستان را مورد خطاب قرار مي دهد  و از  ) 1 : 1977دريدا ، 
دريدا با اين شيوه و از طريق بررسي تاريخ فلسفي . سويي ديگر به آنها مي گويد كه وجود ندارند 

ي سعي مي كند سينه واقعيت دوستي را براي ظهور امكاناتي جديد ، امكاناتي كه سبب دوست
او بدين ترتيب دوستي اي كه وجود ندارد را در مقابل وضع . ارتقاء دوستي مي شود ، بگشايد 

از نظر دريدا دوستي اي كه وجود ندارد ، مي تواند به وجود بيايد و . موجود دوستي قرار مي دهد 
همين شيوه را دريدا .  مي گويد 14" دوستي در راه "بد و از همين رو است كه او به آن تحقق يا

  . درباره دموكراسي ، فلسفه و آموزش بكار مي گيرد 
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در امر آموزش ، دريدا سعي مي كند كه به بازسازي ساختار آموزش يا به عبارتي به ساخت  

 ) 945 : 1990دريدا ، .  ( لت است دريدا مي گويد ساخت گشايي عدا.گشايي آموزش بپردازد 
شرط آموزش از نظر دريدا ، . چرا كه ساخت گشايي به تبيين رابطه من و ديگري مي پردازد 

ساخت گشايي در امر آموزش از نظر دريدا . دغدغه براي ديگري و مسئوليت براي ديگري است 
ه ديگري ، درس دادن به ، مدام با اين پرسش ها سرو كار دارد كه منظور از فكر كردن دربار

ديدير كاهن در مقاله اي تحت .  ديگري و دانستن درباره ديگري به عنوان ديگري چيست 
 نه تنها روشن مي سازد كه " دريدا و مسئله آموزش ، فضاي جديدي براي فلسفه "عنوان 

نگونه چگونه مسئله آموزش در قلب آثار دريدا جاي دارد ، بلكه  همچنين روشن مي سازد كه اي
. نيست كه ساخت گشايي و آموزش به نحوي تصادفي در فلسفه دريدا به هم پيوند يافته باشند 

كاهن بحث مي كند كه اگر به پروژه ساخت گشايي به نحوي عميق نگريسته شود ، درخواهيم 
پرسش اصلي در اين سطح اين . يافت كه مسئله ساخت گشايي در واقع مسئله آموزش است 

 آموزش دهم و پاسخ كلي اين " ديگري را به مثابه ديگري "اني من مي توانم است كه چه زم
است كه فقط زماني چنين كاري ميسر است كه آموزش به طور كلي و آموزش فلسفه به طور 
خاص از سطح تكنيك ها و روش ها به سطحي منتقل شود  كه عميقاً به اخالق ، سياست و 

  )3 : 2001كاهن ، .  (نسانيت مرتبط باشد نهايتاً به غايت زندگي ، تاريخ و ا
 حق به فلـسفه     " وقتيكه دريدا تعهدش به گرف را امضاء مي كند ، فقط به خاطر               1975در سال   

 كه او احساس مي كند از طريق قدرت سياسي زمان مورد تهديد قرار گرفته است ، نيست كـه                    "
 گرف مي پيونـدد كـه  احـساس    مبادرت به چنين عملي مي كند ، بلكه همچنين به اين سبب به   

مي كند نوع ديگري از فلسفه ، فلسفه مبتني بر حرفه اي سازي ، سود باوري و فايده گرايي ، در                     
 نه فلـسفه    "بنابراين تقابل گرف با قدرت سياسي بر سر فلسفه و           . مقابل فلسفه قرار گرفته است      

 "ي نويسد كـه هـدف گـرف دقيقـاً           دريدا م . تقابل دو نوع فلسفه بود      .  نبود   " كم فلسفه    " يا   "
. سازماندهي پيكره اي از تحقيق پيرامون پيوندي بود كه بـين فلـسفه و آمـوزش آن وجـود دارد                   

اساسنامه گرف كه دريدا يكي از نويسندگان اصلي        )  15 : 2001 كاهن ،    a 1990 : 162دريدا ، ("
  :آن بود ، ماهيت گرف و آنچه موضوع جدل بود را روشن مي سازد 

 –فكر نمي كنيم كه انديشيدن بر روي آموزش فلـسفه را بتـوان از تحليـل شـرايط سياسـي                     ما  
از آنجا كه هيچ تحقيق نظـري وجـود         . تاريخي و به طور كلي وظايف سيستم آموزشي جدا كرد           

ندارد كه نتايج عملي و سياسي در پي نداشته باشد ، گرف نيز محلي خواهد بود كه در آن مواضع                    
 در خصوص نهاد دانشگاه مورد بحث قرار خواهد گرفت و بر اسـاس تحقيـق و                 فكري اتخاذ شده  

 : 2001 كاهن ،    c 1990: 152دريدا ، . ( نقدي اصيل ، اقدامات عملي اي نيز اتخاذ خواهد گرديد           
15(  
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عالوه بر اين ، آنچه دريدا را در فلسفه آموزش برجسته مي سازد ، وارد كردن عنصر مسئوليت به  
 فالسفه آموزش و نظريه پردازان برنامه "وشايد از همين رو است كه . ت عرصه آموزش اس

آموزشي در سرتاسر جهان توجهي ويژه و عالقه اي فزاينده به آثار او و نظريه او از ساخت 
دريدا در واقع تالش مي كند تا ارتباط نزديكي  ) 3 : 2001بايستا ،  ( ".گشايي نشان داده اند 

او بارها و در جاهاي مختلف تأكيد مي كند كه ساخت . وليت برقرار كند بين ساختارشكني و مسئ
در حقيقت يكي از برجسته . گشائي را نبايد با ويران سازي يا نابود كردن چيزي يكي گرفت 

او تالش . ترين موضوعات در كارهاي دوره دوم حيات فكري دريدا ، مسئله مسئوليت است 
ه را به هم نزديك سازد ، بي آنكه پروژه فلسفي ساخت كرده است كه مسائل اخالقي و فلسف

گشائي خود را ، پروژه اي كه در دوره اول حيات فكري دريدا به نظر در تقابل با فلسفه اخالق 
از نظر دريداي  ما تأخر ، اخالق و تأمل فلسفي در هم . قرار داشت ، در اين ميان قرباني كند 

به طرح پرسش مي كند پيشاپيش خود را در يك تنيده اند و شخص حتي زماني كه شروع 
وضعيت بهتر يا بدتر ، از نقطه نظر اخالقي قرار داده است ، وضعيتي كه واجد حدي از مسئوليت 

از اينرو مي توان ادعا كرد كه حتي با قرائت محتاطانه فلسفه ماتأخر دريدا ، مي توان . است 
   )7 : 2004سادلر ، . ( قرار كرد نوعي سازگاري بين پروژه  اخالقي و فلسفه او بر

پرسشي كه در اينجا قابل طرح است ، اين است كه از چه رو دريدا در آثار متأخرش به سمت 
يك پاسخ وسوسه انگيز به . گرايش پيدا مي كند ) و حتي سياسي و مذهبي ( موضوعات اخالقي 

مي شد كه مقدمات آن در اين پرسش مي تواند اين باشد كه پروژه او بايد منجر به نتيجه اي 
 "دريدا مطابق با اين تعيير در واقع مي خواهد نشان دهد كه . آثار اوليه اش  فراهم آمده بود 

 .  ادعا را به فلسفه نسبت دهد كه فلسفه رها و مبرا از مسئوليت است هيچكس نمي تواند اين
خت گشايي را به عنوان در كتاب اشباح ماركس حتي ، دريدا پروژه سا ) 7 : 2004سادلر ، ( "

 حتي در جائيكه مورد تصديق قرار نگرفته ": يك پروژه سياسي توصيف مي كند و مي نويسد 
است ، و يا حتي مورد غفلت و انكار قرار گرفته است ، نوعي تعهد در  فلسفه سياسي ، فلسفه اي 

 ( ". ان استكه به نحوي ضمني به همه فلسفه ها و تفكرات فلسفي ساخت مي بخشد ، در جري
ين تعهد مستتر در فلسفه سياسي خود نمادي از حضور عنصر مسئوليت  ا )  93 : 1994دريدا ، 

مسئوليت اما قاعدتاً بايد از طريق يك موضوع مسئوالنه . در پروژه ساخت گشايي دريدا است 
ئوالنه خود را نشان دهد ، سئوال بنابراين اين است كه دريدا چگونه بين پروژه خود و امر مس

  : رابطه برقرار مي كند ؟ در كتاب هديه مرگ ، دريدا اينگونه به اين پرسش پاسخ مي دهد
  نامناسب از اينكه مسئوليت چيست 15" موضوع پردازي "             بگذاريد فراموش نكنيم كه 

رفت ندانستن ، چه بر اثر فقدان مع. يا چه بايد باشد خود يك موضوع پردازي غيرمسئوالنه است 
الزم باشد ، چه بر اثر فقدان آگاهي از معناي مسئوليت ، به خودي خود نشانه اي از فقدان 

براي مسئول بودن الزم است كه به اين پرسش كه مسئول بودن چه معنايي . مسئوليت است 
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براي اينكه اگر درست است كه مفهوم مسئوليت ، در قابل اطمينان ترين . دارد ، پاسخ داده شود  

تبر ترين شكل تداوم آن در تاريخ ، همواره به طور ضمني با عمل ، با انجام دادن ، با و مع
پراكسيس و با يك تصميم سر و كار داشته است ، تصميمي كه از ضمير ساده اخالقي و يا از 
درك تئوريك فراتر مي رفته است ، به همان نسبت نيز اين مطلب حقيقت دارد كه همان مفهوم 

نيازمند يك تصميم يا يك عمل مسئوالنه براي دريافت پاسخ پيرامون ] ت مفهوم مسئولي[
   )25 : 1995دريدا ، . ( چيستي خود است 

در مراسم دومين سالگرد تأسيس تحصيالت تكميلي دانشگاه كلمبيا ، از  1980، دريدا ، در سال 
مسئوليتي كه . نوع جديدي از مسئوليت تحت عنوان آموزش به مثابه مسئوليت سخن مي گويد 

رويكردي كه نه سازمانهاي آموزشي  و محافل آكادميك موجود  . متكي بر ساخت گشايي است 
  كه از نظر دريدا -را به بقاي خود اميدوار مي سازد و نه به ويران سازي غيرمسئوالنه  آنها 

 قطعي ترين نتيجه اش رها كردن هر چيزي به حال خود و در نتيجه تحكيم وضع موجود اين
او سخنراني خود را در اين مراسم با پرسش ها و عبارات .  مي پردازد -مؤسسات است

مي توانستيم بگوييم ما ، شايد ] عناصر دانشگاهي [  اگر ما ": برانگيزاننده زير آغاز مي كند كه 
از خود مي پرسيديم كجا هستيم ؟ چه كساني هستيم ؟ چه چيزي و چه كساني را نمايندگي 

   )3 : 1992دريدا ،   ( " و براي چه امري ؟چه كساني مسئول هستيم ؟ در برابر  ماياكنيم ؟ آ مي
دريدا با طرح اين پرسش ها تالش مي كند كه ضمن توصيف آموزش به مثابه  دغدغه براي 
ديگري، تفاوت فلسفه ساخت گشايي خود  را هم با نسبيت باوري غيرمسئول و هم با محافظه 

او در اين سخنراني دقيقاً درباره مسئوليت آكادميك بحث  ميكند و . د كاري غيرمسئول نشان ده
 " عقل عملي محض و يا مفهوم محض قانون "نوع جديدي از مسئوليت  را كه نه در توسل به 

، بلكه در اتكاء به روش ويژه دريدا ، ساخت گشايي ، روشي كه در  ) 10-11 : 1992دريدا ، ( 
  . به رفرم هاي متدولوژيكي نمي ماند ، جستجو مي كندامر آموزش   منحصر و محدود 

 ، ضمن اشاره " اومانيسم ، دريدا و علوم انساني جديد "مايكل پيترز در مقاله اي تحت عنوان 
 ، كه در آن هايدگر ضمن بررسي " نامه اي در خصوص اومانيسم "به مقاله هايدگر با عنوان 

دقيق تاريخي و فلسفي مفهوم اومانيسم ، از اشكال مختلف اومانيسم معاصر فراتر مي رود و 
تفاوت از آن ارائه مي دهد ، تا مالت دريدا در خصوص اومانيسم و علوم انساني جديد را دركي م

از نظر پيترز ديدگاه دريدا اين است كه علوم انساني . رويكردي كامالً جديد و متفاوت مي بيند 
هومي جديد را بايد با مسائلي كه درباره وظيفه دانشگاه در دوران ما وجود دارد ، پيوند داد و از مف

  اما همانا 16" در راه ،"علوم انساني و هر چيز ديگر .  سخن گفت " علوم انساني در راه "به نام 
بنابراين واضح است كه ساخت گشايي هم در نقد و افشاي هر امري  . ذات ساخت گشايي است 

ي در راه  و در اينجا علوم انساني ، صراحتي راديكال دارد و هم در توجه به آينده ، به عنوان امر
ساخت گشايي در امر آموزش در حقيقت امر پيش بيني نشده را .  و در اينجا علوم انساني در راه 
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امر پيش بيني نشده يعني همانا  ) 211 : 2001پيترز ، . ( تأييد مي كند و به آن متعهد است 
انشجو را  در امر آموزش استاد ، د. ظهور و رويش متفكران و نوابغ از طريق روش ساخت گشايي 

يك چنين هدفي جز با تكنيك ها و روش هاي . براي ظهور امكانات جديد مهيا مي سازد 
  . مشاركتي آموزش كه از طريق پائولو فرير قابل  پيگيري است ، امكان پذير به نظر نمي رسد 

  
  روش به مثابه امري رهائي بخش 

ه نه تنها بايد روش خواندن كلمه را پائولو فرير ، متفكر و فيلسوف آموزش برزيلي ، معتقد بود ك
امري كه انجام آن با . آموخت ، بلكه همچنين بايد روش خواندن جهان را نيز تعليم داد 

از نظر فرير دو روش عمده در امر آموزش قابل . هاي موجود آموزشي امكان پذير نيست  روش
  .شناسايي است ، روش بانكداري و روش مشاركتي

 گوينده  پرحرف و شـاگرد       "موجود بين شاگرد و معلم كه در آن معلم يك           فرير ضمن نقد رابطه     
 است ، اين سيستم    "معلم يك ذخيره گذار و شاگرد يك ذخيره شونده ،         " ،   "يك شنونده صبور ،     

  ".  آموزش از بيماري روايت گـري رنـج مـي بـرد            ": و رابطه را رنج آور مي خواند و مي نويسد           
گري منجر به اين امـر مـي شـود كـه دانـشجو آنچـه را كـه روايـت                     روايت   ) 2 : 1970فرير ،   (

است ، به نحوي مكانيكي حفظ كند ، به خاطر بسپارد و اين امكان را فراهم سـازد كـه هـر                       شده
وقت استاد الزم داشت ، بتواند از آن منبع ، يعني ذهني كه در آن ذخيره شده است ، هر چيز كـه   

آموزش ، بنابراين تبديل مي شود بـه        . شخص ، بردارد    الزم داشت از طريق طرح پرسش هاي م       
. روندي كه در آن دانشجويان ذخيره شونده هستند و آموزگاران ذخيره گـذار             . " ذخيره گذاري    "

  :مي نامد و مي نويسد ) بانكداري ( فرير اين نوع آموزش را آموزش انباشت محوري 
 مي يابند كه گردآورنده اطالعـاتي شـوند                    در اين روند آموزشي دانشجويان فقط فرصت      

نرم ترين كلماتي كه در مورد ايـن شـيوه آموزشـي مـي تـوان بـه                  . كه در آنها ذخيره شده است       
چرا كه جـدا از ضـرورت تحقيـق ،          . كاربرد اين است كه اين روش به مرگ خالقيت مي انجامد            

 اين روش دانـشجويان انـسان بـه         جدا از امر گفتگو ، به عنوان دو پايه اصلي آموزش ، اصوالً در             
دانش تنها از طريق ابتكار و ابداع مداوم ، از طريق پژوهش خستگي ناپذير،              ...  حساب نيامده اند    

 : 1970فريـر ،  . ( بي تاب و اميدوارانه انسان در جهان ، با جهان و با يكديگر ، حاصل مي شـود     
3 (   

ه عنوان هديه اي تلقي مي شـود كـه توسـط             دانش ب  "در سيستم آموزش به مثابه بانكداري اما        
كساني كه خود را صاحبان دانش تلقي مي كنند ، به آنهايي كه فاقدان معرفت تلقي مي شـوند ،                    

ايــن روش بــا ناديــده گــرفتن مطلــق ديگــري ، كــه  ) 3 : 1970فريــر ، ( ". اعطــاء مــي شــود 
.   غفلت قـرار مـي دهـد       اصلي ايدئولوژي ستمگري است ، حقيقت آموزش و دانش را مورد           ويژگي

تيك معروف هگلـي در خـدايگان و بنـده ، رابطـه اسـتاد و دانـشجو در                   كفرير با بكار گرفتن ديال    
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 دانشجويان ، از خود بيگانه شده ،        ": سيستم آموزش به مثابه بانكداري را اينگونه شرح مي دهد            

 آن را با حضور معلـم       تيك هگلي ، ناديده گرفته شدن خود را مي پذيرند و          كهمچون برده در ديال   
اما برخالف برده آنها هرگز تشخيص نمي ... و ديده شدن معلم پيوند مي دهند و توجيه مي كنند      

   )4 : 1970فرير ، ( ". دهند كه آنها نيز به معلم آموزش مي دهند
نقطه آغاز آموزش اصوالً بايد تالش براي حل كردن تناقض موجود در رابطه بين معلم و دانشجو 

هر دو طرف رابطه بايد به نحوي همزمان بپذيرنـد كـه در حـال يـاد دادن و يـاد گـرفتن                        . باشد
اين . تنها در اين صورت است كه حركت عليه ستمگري در امر آموزش شكل مي گيرد                . هستند  

راه حل به هيچ وجه از مفهوم آموزش به مثابه بانكداري قابل استخراج نيست ، چراكه آموزش به            
ري نه تنها بر سر رابطه خدايگاني و برده گي در امر آموزش پاي مي فشارد ، بلكه از                   مثابه بانكدا 

طريق كنش هاي زير به آن دامن مي زننـد ، روش هـا و كـنش هـايي كـه در واقـع بازتـاب و                           
  :در اين روش . انعكاسي از كنش هاي يك جامعه ستمگر به طور كلي است 

معلم همه چيز مي داند و دانشجو هيچ چيز       . ياد مي گيرد                 معلم ياد مي دهد و دانشجو       
معلـم سـخن مـي گويـد و         .  معلم فكر مي كند ،و دانشجو از فكر او بهره مي گيـرد            .  نمي داند   

... معلم نظم مي دهد و دانشجو نظم مـي پـذيرد            .  دانشجو بردبارانه و با فروتني گوش مي دهد         
 و دانشجو ، كه مورد مشورت قرار نگرفتـه اسـت ،             معلم موضوع و متن درس را انتخاب مي كند        

معلم اقتدار مفروض علمي خود را با اقتدار حرفـه اي خـود در مـي                .  خود را با آن وفق مي دهد        
معلم فاعل روند يادگيري اسـت و دانـشجو         . آميزد و آن را در مقابل آزادي دانشجو قرار مي دهد            

   )4 : 1970فرير ، . ( ابژه يادگيرنده صرف 
بنابراين جاي تعجب نيست كه در مفهوم آموزش به مثابـه بانكـداري ، انـسانها موجـوداتي رام و            

قابليت نظام آموزشي مبتني بر آموزش به مثابه بانكداري ، در كاهش يا              . برنامه پذير تلقي شوند     
يزي حتي الغاي خالقيت دانشجو ، مي تواند به ساد گي ستمگراني را كه نه عالقه اي به تغيير چ                  

فرير ضـمن ارائـه      . دارند و نه در پي روشن كردن حقيقتي هستند ، سرويس دهد و خدمت كند                
بحثي مفصل پيرامون رابطه دروني ستمگري و نظام آموزشـي مبتنـي بـر بانكـداري بـه نقـل از                     

 در حقيقـت مـصالح و منـافع سـتمگران نـه در تغييـر موقعيـت و                   ": سيمون دو بوار مي نويسد      
ديدگي را ايجاد كرده است كه در سمت دهي  آگاهي ستمديدگان است كه پـي                شرايطي كه ستم  
براي اينكه هر چـه بيـشتر بتـوان          ) 5 : 1970 فرير ،    -34 : 1963دوبوار ،    ( ". گيري مي شود    

ستمديده را با شرايطي كه در آن قرار دارد ، سازگار ساخت ، با آسوده گي بيشتري مي توان بر او                     
  .  به انقياد در آورد سلطه يافت و او را

از نظر فرير كسانيكه روش آموزشي مبتني بر بانكداري را به كار مي گيرند ، آگاهانه يا ناآگاهانـه                   
چرا كه آموزگاران خوش نيت بي شماري هستند كه همين روش را به كار مي گيرند ، بي آنكه                   ( 

يشتر امر آموزش و در نتيجـه       واقف باشند كه تالش آنها فقط مي تواند به غير انساني تر كردن ب             
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مناسبات اجتماعي بيانجامد،  از درك اين مطلب ناتوان هستند كه خود اين ذخـاير واجـد نـوعي                    
تناقض درباره واقعيت است ، بدين معنا كه آنچه اين آموزگاران مي گويند با واقعيتي كه همـه در       

 اما ، دانشجويان قبالً منفعـل ، از         دير يا زود  . ناسازگار است   ) معلم و شاگرد    ( آن به سر مي برند      
طريق تجربه واقعي زندگي ، به نقطه اي خواهند رسيد كه عليه رام شدگي بايستند و از تن دادن                   

اگر انسانها ذاتاً جستجوگر هستند ، آنها دير يـا زود بـه تقابـل هـاي نهفتـه در                    . به آن حذر كنند     
تقابل آنچه آمـوزش داده مـي شـود و آنچـه             –تقابل معلم و شاگرد     ( آموزش به مثابه بانكداري     

پي خواهند برد و از طريق درگير شدن با آن ، تالش خواهند كرد كه آزادي خـود را                   ) وجود دارد   
   )6 : 1970فرير ، . ( بيابند 

معلمين مسئول اما از نظر فرير نمي توانند منتظر ظهور چنان لحظه اي و تحقق چنـين آرزويـي                   
همان روز اول تدريس ، دانشجو را درگير تفكر انتقادي و جوينده جلوه هـاي        معلم بايد از    . بمانند  

تالش او بايد در اعتقادي عميق به دانشجو و قـدرت خالقـه او تنيـده        . مختلف انسانگرايي سازد    
براي رسيدن به چنين هدفي معلم بايد خود را در رابطه اي كه دانـشجو بـا او دارد ،                    . شده باشد     

  )6 : 1970فرير ، . ( ند ياور و همتا بدا
ايجاد چنين رابطه اي نيازمند حضور و ظهور نوع ديگري از روش آموزشي است كه فرير ، پس از 
نقد سهمگين خود به نظام آموزشي مبتني بر بانكداري كه كليـات آن در بـاال ارائـه شـد ، آن را                       

ه روشي است بـراي     آموزش در اين نظري   . تحت عنوان روش مشاركتي ، مفهوم پردازي مي كند          
اين روش آموزشي همانگونه كه انتزاعي بودن انسان ، مستقل و ناوابـسته بـودن               . تمرين آزادي   

انسان به جهان را انكار مي كند ، باور به اين ناواقعيت  نيز ندارد كه جهـاني مـستقل از انـسانها                       
وش رهـائي بحـشي     اين روش آموزشي كه فرير به تناوب  آن را روش مشاركتي  و ر              . وجود دارد 

  : امر آموزش نام گذاري مي كند ، داراي ويژگيهاي زير است 
ديالوگ در اين روش براي شناخت و كشف حجـاب از واقعيـت ، امـري صـرف نظـر نكردنـي و                       

دانشجويان در اين روش به عنوان متفكراني انتقـادي مالحظـه مـي شـوند و در                 . ضروري است   
اين روش مبناي خود را در تحريك       .  داده مي شوند     جهت ايفاي چنين نقش و وظيفه اي حركت       

حس خالقيت و تهييج انگيزه جستجو براي حقيقت و ضرورت تأمل بر مسائل جهـان قـرار مـي                   
. دهد و از اينرو دانشجو را به عنوان كسي كه درگير پژوهش و خالقيت است ، تلقـي مـي كنـد                       

 بيند و آگاهي بـه ايـن پايـان ناپـذيري را             اين روش ، دانشجو را به مثابه انساني پايان ناپذير مي          
آگاهي از اين پايان ناپذيري و ناتمـامي ، دانـشجو را            . فصل مميزه انسان و حيوان تلقي مي كند         

به عبارت ديگر ، ويژگي  پايـان ناپـذيري انـسان و             . به امكان هرگونه تغييري باورمند مي سازد        
سازد كه خود را به مثابه يك فعاليت يا كنش          خصلت تغيير پذيري واقعيت ، آموزش را ناگزير مي          

 " شدن   " ،   " بودن   "آموزش در اين روش با كنش پيوند دارد ، چرا كه الزمه             . مداوم تلقي كند    
آموزش در اين روش نوعي آينده نگري ريشه اي است و از اينرو با ماهيت تاريخي انسان                 . است  
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 مثابه يك كنش آزادي بخـش و انـساني ،           آموزش مشاركتي  و رهائي بحشي ، به       . سازگار است    

آموزش اين امر را كه مردمان تحت سلطه بايد براي رهايي خود تالش كننـد ، برخـود واجـب و                     
در جهت چنين رويكردي ، اين نوع روش آموزشي شاگرد و معلم را به اين امر                . بنيادي مي ببيند    

باورمند مي سازد و آنهـا را قـادر مـي    كه آنان فاعالن و تأثيرگذاران واقعي روند آموزش هستند ،      
-12 : 1970فرير ،   . ( سازد كه با هر نوع اقتدارگرايي ، اعم از سياسي و روشنفكري مقابله كنند               

10(   
 را نوشت ، بار ديگـر بـه آن          " آموزشگري ستمديده    "بيست و پنج سال پس از آنكه فرير كتاب          

حاصـل قرائـت    . زش شناسي طرح كـرد      بازگشت و سئواالت جديدي پيرامون آموزشگري يا آمو       
مجدد متن فوق ، پديد آمدن كتاب ديگري بود تحت عنوان آموزشگري اميد  كه هدف از تـأليف              

اين كتاب با عشق و با غضب نوشته شده است ، چراكه بـي    ":آن را فرير اينگونه ذكر كرده بود 
است ، تـاب آوري اي       17 تاب آوري  مراد اين كتاب دفاع از راديكاليزم و      . ايندو اميدي وجود ندارد     

  )10 : 1994فرير ،  ( ".كه نبايستي با اغماض و چشم پوشي يكسان انگاشته شود 
جايي كه سـستي ، رخـوت و بـي كنـشي            . اميد اما از نظر فرير بايد از عمل و از نبرد ريشه گيرد              

ـ       . خانه كند ، اميد رخت بر مي بندد          ر مـي تواننـد بـه       وظايف آموزش دهندگان پيشرو از نظر فري
فراهم آوردن شرايط امكان تأسيس اصل اميد ، عليـرغم همـه مـوانعي              : شرح زير فهرست شوند     

قائل شدن احترام براي ديدگاهها و موقعيت هاي متفـاوت و             )9 : 1994فرير ،    ( ;كه وجود دارد  
ري هـاي   مختلف آموزش دادن به آموزش گيرندگان ، آنگونه كه آنها بياموزند كه در پـي يـادگي                

 به چالش كشيدن اطمينان و يقين دانشجو درباره ادعايي مشخص ، از آن جهت  ;بيشتري بروند 
 درك چرايـي    " و تالش براي فهم اين مطلـب كـه           ;كه او بتواند استدالل هايش را تقويت كند         

يك واقعيت ، نيازمند فراتر رفتن از جهان نگريهاي قومي و جغرافيايي و تالش براي كسب يـك     
   )87 : 1994فرير ، . ( نش جهاني از واقعيت است بي
  

  مالحظات پاياني
اي كه از نظر او آمده است تا  فلسفه–» ساخت گشا«ي  ي دريدا، به عنوان پدر فلسفه درباره. 1

 زياد –بايستد» ي متافيزيك غربي  يافته توهمات سلطه«و » تعاريف ماهيت گرايانه«در مقابل 
ي تامل و  ها شايسته شده دو مطلب اما در ميان گفته. توان گفت  مياند و بيشتر نيز سخن گفته
 ، نخست توصيفي است كه ريچارد رورتي، با اشاره به سقراط، از موضوع فلسفه: تاكيد است

دهد و ديگري توضيحي است كه خود ِ دريدا  شناسي دريدا به دست مي  فالسفه و وظيفه وظيفه
گرايي او را  كند، توضيحي كه تفسير نسبي ي خود ارايه مي هاي مشهور درباره در مقابل بدفهمي

كه مشابهتي بين رويكرد خود و  رورتي با وجود اين. سازد خواه غيرممكن مي هاي دل به روش
ي فيلسوفان روزگار  دربين همه " : نويسد كند، مي بيند و تاثيرپذيري از او را انكار مي دريدا نمي
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كرد كه فالسفه انجام  چه سقراط آرزو مي وفي است كه در جهت آنما، دريدا تاثيرگذارترين فيلس 
اند؛  هايي كه هرگز مورد ترديد واقع نشده فرض به پرسش كشيدن پيش: دهند، حركت كرده است

چه كه همگان بر آن اتفاق نظر دارند؛ و طرح مسايلي كه هرگز قبالً مورد  درهم شكستن آن
 همين رويكرد ظاهراً سبب شده است كه گروهي از  )2 :1999رورتي ، (  ".اند بحث قرار نگرفته

دريدا . منتقدان دريدا به غلط تصور كنند كه او به حقيقت و معناي هيچ چيزي باور نداشته است
شكاكي ) گرا پوچ(ي او اين است كه او نيهيليست گويد كه مشهورترين بدفهمي درباره خود مي

او با اعتراض، اين . كند كه متن هم معنا ندارد ياست كه به هيچ چيز اعتقاد ندارد و فكر م
كه  " افزايد كه به چالش كشيدن اين باور  داند و مي برداشت را احمقانه و آشكارا نادرست مي

معنايي  تواند به بي ، به طور منطقي نمي " بيان كند ها ها را بدون تغيير آن تواند ايده زبان نمي
  .ها تعبير شود ايده

  روزي كه سقراط آرزو داشتگيردوزش نيز  دريدا همان روشي را به كار مي  در امر آم. 2
 كه نه سازمانهاي آموزشي  و محافل آكادميك موجود  را به بقاي شيرو. فالسفه به كار گيرند

  كه از نظر دريدا قطعي ترين -خود اميدوار مي سازد و نه به ويران سازي غيرمسئوالنه  آنها 
ر چيزي به حال خود و در نتيجه تحكيم وضع موجود اين مؤسسات نتيجه اش رها كردن ه

 در امر آموزش ، احتماالً تحت تأثير " مسئوليت "عليرغم اينكه مسئله .  مي پردازد -است
مخرب و منفي مكاتب ، موسوم به ايدئولوژيهاي قرن بيستم ، به حاشيه رانده شده و بحث شده 

ريدا د را دخالت داد ولي بحث – نظير مسئوليت –قي است كه در امر آموزش نبايد عناصر اخال
آموزش . خنثي و مستقل بودن آموزش را هم ناممكن و هم نامطلوب مي دانند ،در باب آموزش 

اگر  بايد با مسئوليت پيوند يابد و دانسته شود كه چه چيزي بايد آموزش داده شود و چه چيزي 
روشي . لسفه در دانشگاه ، اهميت بنيادي مي يابد نبايد تعليم داده شود ،  آنكاه روش آموزش ف

  .كه در اين نوشته از طريق فرير پيگيري شد
روش آموزش  به تعبير فرير نه تنها  بايد خواندن كلمه كه خواندن جهان را نيز بيĤ موزد و اين                     . 3

ـ        ق پـژوهش  امر را مورد تاكيد قرار دهد  كه دانش تنها  از طريق ابتكـار و ابـداع مـداوم ، از طري
. خستگي ناپذير ، بي تاب و اميدوارانه انسان در جهان ، با جهان و با يكديگر حاصل مـي شـود                        

چنين روشي همچنانكه ديده شد ، به هيچ رو با نظام آموزشي به مثابه بانكداري كه در آن معلـم                    
 قابل دفـاع    روشي بنابراين . ذخيره گذار و دانشجو ذخيره شونده ، تلقي مي شوند ، سازگار نيست              

است كه در آن رابطه خدايگاني و بنده گي بين استاد و دانشجو مورد مخالفت بنيادي قرار گيرد ،                   
روند يادگيري دوطرفه تلقي شود  و امكانات الزم براي تأسيس اصل اميد ، عليرغم همـه موانـع                   

 صـورت  روشي كه تحت عنوان روش مشاركتي يا رهائي بخشي امر آموزش  . موجود ، فراهم آيد     
ايـن روش آموزشـي     . آموزش در ايـن نظريـه روشـي اسـت بـراي تمـرين آزادي                . پردازي شد   

همانگونه كه انتزاعي بودن انسان ، مستقل و ناوابسته بودن انسان به جهان را انكـار مـي كنـد ،                     
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 اين روش مبنـاي خـود را      . باور به اين ناواقعيت  نيز ندارد كه جهاني مستقل از انسانها وجود دارد              

در تحريك حس خالقيت و تهييج انگيزه جستجو براي حقيقت و ضرورت تأمل بر مسائل جهان                
قرار مي دهد و از اينرو دانشجو را به عنوان كسي كه درگير پـژوهش و خالقيـت اسـت ، تلقـي                       

 از ايـن     او آگـاهي  تلقي مي شود  كه       اين روش به مثابه انساني پايان ناپذير        در  دانشجو  . كند   مي
  .مي شود امكان هرگونه تغييري منجر به باورمندي او نسبت به اپذيري و ناتمامي ، پايان ن
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  يك فيلسوف دو نظرگاه ، اربردهاي ديني زبانك
  

  ٭هيلمحمدعلي عبدال
  دانشگاه تهران ـ پرديس قماستاديار 

  
    چكيده

ست دربارة موجودي متعالي و نامتناهي سخن توان با استفاده از زبان بشري كه زباني محدود و متناهي ا آيا مي 
هاي ديني را از اساس   بعضي گزاره.اند گفت؟ فيلسوفان در پاسخ به اين پرسش آراء و انظار مختلفي به دست داده

اند،   نام نهادهاصل تحقيقها آن را  مبناي چنين سخني اصلي است كه پوزيتويست. اند معنا و غيراصيل دانسته بي
 به ويژه اين مي دانندهاي ويتگنشتاين در رساله منطقي فلسفي  مستند به آموزهرا اصل تحقيق ها  پوزيتويست

چه را كه در جهان محسوس وجود دارد به وسيلة زبان،  نظرگاه او كه ساختار زبان و ساختار جهان واحد است و ما آن
يق مورد اشكال و نقد بسيار قرار گرفته اصل تحق. استنما  كنيم پس تنها صورت معنادار زبان، زبان واقع تصوير مي

ويتگنشتاين در آثار اخير خود تلقي يكسره . ترين انتقاد را خود ويتگنشتاين كرده است ترين نقد و مبنايي مهم. است
هاي معنادار زبان داريم كه هر يك منطق،  هايت صورتن طبق تلقي جديد او بي. داده استمتمايزي از زبان به دست 

اند ولي   به ظاهر شبيهها بازي .سخن گفتن به يك زبان مانند فعاليت بازي است. عد خاص خود را دارندواقشرايط و 
هاي ديني فرار  معنايي گزاره اين نظرگاه گرچه از بي. دنماهيت واحدي ندارند، هر يك قواعد مخصوص خود را دار

  .  كندتواند معضل اساسي كاربرد زبان بشري در دين را حلّ كند ولي نمي مي
هاي زباني، اصل تحقيق، تحليل كاركردي،  معنايي، بازي هاي ديني، معيار معناداري، بي گزاره: واژگان كليدي
  .بازي زباني دين

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 E – mail : abdllahi @ ut.ac.ir 
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  مقدمه 
زبان و مـسائل مربـوط بـه    بحث در باب  اصلي فيلسوفان به ويژه در دورة معاصر،       قياليكي از ع  

د بداننـد   نـ خواه   مسئله زبان براي فيلسوفان بيشتر از اين جهت اسـت كـه مـي              تاهمي. ن است آ
بخـشد؟ و     هـا معنـا مـي       برد و چگونه به اصوات و عاليم و نـشانه           كار مي   انسان چگونه زبان را به    

هـا را بـراي ارجـاع و           عالئم و نـشانه    ميناساساً معنا چگونه چيزي است؟ به ويژه اگر بخواهيم ه         
ييم پرسـش از    وف و افعـال او سـخن بگـ        ا به موجودي متعالي استعمال كنيم و دربارة اوصـ         اشاره

     تـوان بـا اسـتفاده از زبـان           كند؛ زيرا چگونه مي     ت مضاعفي پيدا مي   كاربرد زبان و معناي آن اهمي
 ناظر  بشري به طور معنادار دربارة خدا كه يكسره متمايز از انسان است سخن گفت؟ چگونه زبانِ               

هـاي    شود؟ و چگونـه در االهيـات محمـول          ر متناهي دربارة امر نامتناهي به كار گرفته مي        به امو 
روند   آيا همة الفاظ و مفاهيمي كه در االهيات در مورد خدا به كار مي              كنيم؟  ايجابي بر خدا بار مي    

هـايي از     نا و كاربردي را دارند كه در مورد امور غير ديني دارند؟ اين پرسـش و پرسـش                 عهمان م 
انظـار مختلـف در     آراء و   بنـدي     ضـمن طبقـه   شوند و       مي گذاشته   ثاين دست در اين مقاله به بح      

ها و نظرگاه ويتگنشتاين      ويستيتيويتگنشتاين متقدم به قرائت پوز     ها نظرگاه   پاسخ به اين پرسش   
  .شوند بررسي ميمتأخر نقد و 

  
  تصحيح يك اصطالح اشتباه

فيلـسوفان  . 2يا زبان دينـي    1ا عنوان زبان دين   ب دد دار هاي فلسفه دين بحثي وجو      در بيشتر كتاب  
پاسخ گويند اما بايد توجه كـرد     ه  هاي ياد شد    كنند به پرسش    دين ذيل اين عناوين اغلب سعي مي      

 رانـد؛ زيـرا در كنـا        مـسمائي   هـاي بـي     تعابير نادرست و اسم   و زبان دين    كه تعبيرهاي زبان ديني     
فارسي، زبان عربي، زبان رايانه و مانند آن زباني مستقل          هاي طبيعي يا مصنوعي مانند زبان         زبان

گـاه از      براي دين وجود نـدارد؛ هـيچ       ييعني هيچ زبان خاص   . در كار نيست  » زبان دين «با عنوان   
 دين و   ،گويي، فارسي، انگليسي يا ديني؟ از طرف ديگر         پرسيم، عربي سخن مي     مخاطب خود نمي  

طـوري كـه آلـستون        بنابراين همان . ي از زبان نيست   باورهاي ديني نيز محدود به هيچ نوع خاص       
هـاي    ثح ب ، براي 3»زبان  كاربردهاي ديني «تذكر داده است عنوان     ) 86 :درباره دين  :، در آلستون(

  .تري است  عنوان دقيقرمورد نظ
ه ديگري كه در همين آغاز بايد تذكر دهيم اين است كه بحـث كاربردهـاي دينـي زبـان در                     تنك

هيات و كالم اسـالمي متفـاوت       از اساس با بحث وحي و سخن خداوند در اال         فلسفه دين معاصر    
___________________________________________________ 
1. Language of religion. 

 Religious language. .2  

3. Religious uses of language   
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شر دربارة خداونـد    بهاي معاصرطرح شده است سخن گفتن         و پژوهش  آنچه در فلسفة دين      .است 

ـ      چه در كالم اسالمي طرح شده است سخن         آن است و  ت آن اسـت   گفتن خداوند، ماهيت و كيفي .
  . نه سخن خداوند،ب سخن گفتن از خداوند است ما در اين مقاله بحث در بار نظةهوج
  

  كند؟  چرا استفادة ديني از زبان ايجاد مسئله مي
 ،اساساً استفاده از زبان براي بيان باورهاي دينيكه چرا  توان شماره كرد براي اين     ادله بسياري مي  

از . انـد   رده زبان توجه كـ    كند و چرا فيلسوفان دين به كاربردهاي دينيِ         معضالت فلسفي ايجاد مي   
  : اهميت بيشتري دارند  دو دليل زير، بسيارهميان ادل

آيـا  . گـوييم   خدا سـخن مـي      ما با استفاده از همان الفاظ و عبارات زبان متعارف و بشري دربارة            .1
كـار     كه در مـورد خـدا بـه        ي تشبيه نيست؟ آيا الفاظ و عبارات      ةچنين كاري مستلزم افتادن در ورط     

گمان الفاظ و عباراتي      روند؟ بي   اند كه وقتي در مورد غير خدا به كار مي           نايي به همان مع   ،بريم  مي
. رونـد   توانند به همان معنايي باشند كه دربارة بشر به كار مي            بريم نمي   كار مي   ه  كه در مورد خدا ب    

مقصودمان اين نيست كـه خداونـد داراي جـسم          » خداوند بزرگ است  «گوييم    المثل وقتي مي    في
  .مكان اشغال كرده استاست، فضا و 

شـوند،   اظهـار مـي  ...)  و   ها  اعم از اصوات عالئم و نشانه     (وسيله زبان      و اعتقادات اغلب به    هاباور.2
ها، درك زباني كـه بـراي بيـان           براي درك باورها و اعتقادات و داوري در باب صحت و سقم آن            

 به كار رفته در ديـن اسـت         در حقيقت پس از درك زبان     . گيريم بسيار مهم است     ها به كار مي     آن
قي بحث از زبان مقدم است بـر        طبنابراين به لحاظ من   . توان اعتقادات ديني را ارزيابي كرد       كه مي 

مام فيلسوفان دين در بحـث كـاربرد        تدليل اه به همين   . ارزيابي اعتقادات ديني  و  بحث از داوري    
 . هاي االهياتي است زبان در دين بيشتر معطوف به فهم محمول

  كه ذهن فيلسوفان ديـن     ست  اي ا    مسئله فهم معناي گزارهاي ديني مهمترين مسئله       ن ترتيب بدي
 فرع بر معناداري    ،هاي دين   گمان بحث از فهم معناي گزاره        اما بي  ؛را به خود مشغول داشته است     

 ونـد خدا«مثل گـزارة    لا  كه في كه بخواهيم بحث كنيم        است، بنابراين پيش از اين     يدينهاي    گزاره
  كنـد؟ و معنـاي آن چيـست؟ بايـد بحـث كنـيم كـه اساسـاً                   چگونه افادة معنا مي   » بان است مهر
براي ايضاح دقيق و درست مـسئله نخـست آراء و انظـار    . معنايند اي ديني معنا دارند يا بي   ه گزاره

  .كنيم بندي مي فيلسوفان دين در خصوص اين مسئله را طبقه
  

   در دين بشريده از زبانِبندي رويكردهاي مختلف در باب استفا طبقه
  : هاي مختلف را به دو طبقه تقسيم كرد توان نظرگاه به طور كلي مي 

  .اند معنا و غيراصيل هاي ديني بي گزاره) الف
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  .اند هاي ديني معنادار و اصيل گزاره) ب 
ـ        نند كه بتوان دربارة خـدا گـزاره        آ اند كه از اساس منكر      هايي  نظرگاهطبقه اول    ا هـاي معنـادار و ي

اند كه    اند و به ظاهر مدعي       شبه گزاره  ،هاي مربوط به خدا     به اعتقاد اينان گزاره   . معقولي به كار برد   
اين طبقه بر اساس    .  چنين نيستند  قعكنند ولي در وا     حقيقتي را در مورد موجودي حقيقي بيان مي       

  :كنند ميي را طرح يادعازير چنين مبناي يكي از سه 
 مـادي و آن را محـدود بـه امـور طبيعـي               يت را منحـصراً   عه واق كساني ك  :مابعدالطبيعي. 1
حـو معقـول و معنـاداري       نديگر جايي براي موجود غيرمادي قائل نيستند تـا بتـوان بـه               دانند  مي

يي كه به نحوي به موجـودي       ها  همة گزاره طبق اين مبناي مابعدالطبيعي     . اش سخن گفت    درباره
  .بي معنايندغيرطبيعي اشاره دارند 

هاي ديني وجود ندارد      طبق اين ديدگاه هيچ مبناي معرفتي براي گزاره       : عرفت شناختي م. 2
موجـود عاقـل بايـد بـه     . معرفتـي نـدارد   ) warrant(و به تعبير ديگر بـاور دينـي هـيچ ضـمانت             

اند و چون باورهاي ديني ضمانت معرفتي ندارنـد ناموجـه و              هايي باور داشته باشد كه موجه       گزاره
 بر اساس اين مبنا ديگر جايي براي اصـيل          1.شناسي است   اين بحث مربوط به معرفت    . اند    نامعقول
نمايند ولـي      گرچه به ظاهر معنادار مي     هاي ديني   هاي ديني نيست زيرا گزاره      گزارهبودن  و واقعي   

  .اند در حقيقت غيرمعقول و غيرموجه
اي معنـادار اسـت كـه         اره زيرا گز  ؛معنايند  هاي ديني بي    طبق اين مبنا گزاره   : عنا شناختي م. 3

. يعني به وسـيله تجربـه بتـوان مفـاد آن را ابطـال يـا اثبـات كـرد                   ؛  ناظر به واقعيت تجربي باشد    
 اثبـات يـا   ،ها را به وسـيلة مـشاهده       توان آن    به امر واقع نيستند و نمي      رهاي ديني چون ناظ     گزاره

 .ابطال كرد اصيل نيستند
 به نحو منع خلو به يكـي از سـه مبنـاي يـاد               ،ا است معن  اي ديني بي  ه  هركسي كه معتقد است گزا    

نظـر دارنـد كـه      ني متفاوتنـد، در ايـن نكتـه اتفـاق     اين مباهك جويد و به رغم اين شده توسل مي 
  .معنايند و اصالت ندارند هاي ديني بي گزاره

  .تيويزم منطقي استينمايندة برجسته اين طبقه در قرن بيستم مكتب پوز
  

 خود بـه دو     ،دانند  هاي ديني را با معنا مي       هري كه گزا  طبقه دوم يعني كسان   
  : شوند دسته ديگر تقسيم مي

 .دانند هاي ديني را داراي معناي غيراخباري مي هركساني كه گزا) الف
___________________________________________________ 

دربارة دين، استامپ و ديگران، ترجمة      : در» شناسي  دين و معرفت  «پالنتينگا، آلوين   : براي تفصيل بيشتر ر  ك به      . 1
 . ش1383مالك حسيني و ديگران، انتشارات هرمس، چاپ اول  
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 .دانند هاي ديني را داراي معناي اخباري مي  كه گزارهكساني  ) ب 

ـ  [=cognitive] و شناختي] [noncognitiveي گاهي از تعبير غيرشناخت ز بـراي توصـيف دو    ني
  ,Alston, “religious language” in. Edvard Craig(شـود   دستة يـاد شـده اسـتفاده مـي    

1998, Vol.8, p. 257 (         مهمترين وجه امتيـاز دو دسـته يـاد شـده ايـن اسـت كـه دسـتة اول
ز هـاي دينـي را ا   داند و پرسش از صدق يا كذب گـزاره     پذير نمي   ني را صدق و كذب    يهاي د   گزاره

  .داند پذير مي هاي ديني را صدق و كذب  ولي دستة دوم گزاره،داند اساس اشتباه مي
نظريه تمثيلـي تومـاس،     . توان در دستة اول جاي داد        بيان احساسات و عواطف را مي      1،يئارنمادگ
تـوان در   را مـي ) حقيقي دربـارة خـدا  گفتن سخن (نشتاين و نظرگاه آلستون تگهاي زباني وي   بازي

  . جاي داددستة دوم
توان در اين مقاله مختصر به صورت مفصل از همه اين انظار و رويكردهاي مختلـف بحـث                    نمي
ما بر اسـاس اهميـت و       . ها را طرح كرد      به ناچار بايد دست به انتخاب زد و مهمترين نظرگاه          ،كرد

اشـته  تأثيري كه فيلسوف بزرگ قرن بيستم، ويتگنشتاين در بحث كاربرد زبان در قلمـرو ديـن د                
تفـصيل مـسئله را بـه       و  پـردازيم     اش مي   است به نقد و بررسي آراء او در دو دورة مختلف فكري           

  .نهيم مجالي ديگر وامي
  

  هاي ديني معنايي گزاره بي
پوزيتيـويزم  .  اسـت  2تيـويزم منطقـي   يشك يكي از مكاتب فلسفي تأثيرگذار در قرن بيستم پوز           بي

هـاي     گـزاره  ،ري زبان به طور كلي اتحاذ كـرده اسـت         ادا بر اساس مبنايي كه در باب معن       ،منطقي
معنا   هاي بي   هاي ديني را در قسم گزاره        و گزاره  كردهمعنا تقسيم     زباني را به دو قسم معنادار و بي       

 تنها صـورتي از زبـان       ، معروف است  3تيويستي كه به اصل تحقيق    يطبق مبناي پوز  . دهد  جاي مي 
  . آن را با مشاهده و تجربه اثبات كردمفادوان معنادار است كه ناظر به واقع باشد و بت

) تيويزم منطقـي  يپوز( رهبر حلقه وين     4كشليس  تياصل تحقيق در جمله معروفي از مور      محتواي  
  :به شرح زير بيان شده است

  
  
  

___________________________________________________ 
1   . Symbolism. 
2 . Logical positivism. 
3   . Verification principle  
4 . (1936 – 1822) Moritz schlick. 
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  1.معناي يك قضيه روش اثبات آن است 
بـه  ري  شايد مهمترين جنبه جمله ياد شده اين اسـت كـه اصـل تحقيـق معيـاري بـراي معنـادا                    

 است كه يا تحليلي باشد يا در معرض تجربه قـرار  عنادارماي   به اين شرح كه قضيه   ؛دهد  مي دست
  .گيرد
. استمعرفتي   چندين قلمرو    هاي    معنايي گزاره   عمال اصل تحقيق مستلزم بي    گمان پذيرش و اِ     بي

ت كه مقـصود    معنا هستند؛ البته روشن اس      هاي االهيات جزو قلمروهاي بي      طبق اين تحليل گزاره   
 هـا   جا محتـواي شـناختي و توصـيفي اسـت وگرنـه بـه عقيـده آن                   در اين  ،ها از معنا    پوزيتيويست

  .كنند  احساسات و عواطف شخص را اظهار و ابراز مي،هاي االهياتي گزاره
اند كه     يه تحليل ن زيرا   ؛معنا هستند   هاي االهياتي بي    تيويزم منطقي گزاره  يكه از نظر پوز     حاصل اين 

  . كه با تجربه بتوان صدق يا كذبشان را معلوم كرداند ب تعريف صادق باشند و نه تأليفيبر حس
هـا    تذكر داده است عنصر اساسي در نظرگاه پوزيتيوست       ) 202 :1372يك،  ه (كهي   جان كه  چنان

كه با محـك صـدق و كـذب           اي واقعي و اصيل باشد پيش از اين         كه گزاره   اين است كه براي اين    
اي روانـشناختي     معناداري هم مسئله  . معنايي بررسي شود    يد از نظر معناداري و بي     سنجيده شود با  

اي منطقي است، زيرا مقصود از معناداري يك گزاره اين اسـت كـه آن گـزاره                   نيست بلكه مسئله  
  .نسبت به تجربه انسان قابل تحقيق باشد

 ، و تجربـه   باشـد قـدم   توضيح ياد شده مستلزم اين است كه مسئله معنا بر مسئله صدق و كذب م              
كند، بنابراين اگر صدق و كـذب يـك گـزاره تفـاوتي بـه                 درستي يا نادرستي يك گزاره را تعيين        

  .ي و اصيل نيستقعلحاظ تجربه و مشاهده ايجاد نكند، از لحاظ شناختي فاقد معنا است و وا
مبنـاي  شك فهم دقيق و درست اصل پوزيتيويستي تحقيق و نقد آن بدون توجه بـه ريـشه و                     بي

آراء و افكـار خـود را بـسط و توسـعة            ) اعضاي حلقة ويـن   ( ها    پوزيتيويست. پذير نيست   آن امكان 
گرچـه بعـضي   . دانستند  ويتگنشتاين و استخراج لوازم و نتايج آن ميرسالة منطقي ـ فلسفي 

طـوري كـه    دهد ولـي همـان   اند كه پوزيتيويزم منطقي قرائت نادرستي از رساله به دست مي           گفته
توان يافـت كـه نظرگـاه پوزيتيـويزم منطقـي را              اند در رساله شواهد بسياري مي       ي توجه داده  بعض
  ).Baillie, 1997, P. 99( كند  مي تأييد

كنـيم،    به اعتقاد ويتگنشتاين در رساله، ما به وسيله زبان با عالم خارج و واقعيت ارتباط برقرار مي                
  بـان كـامالً   البته ز (يم اين است كه ساختار زبان       توانيم چنين كاري انجام ده      كه چرا مي    دليل اين 
 ةطـوري كـه راسـل در مقدمـه خـود بـر رسـال                البته همان . استيكي  يت  عقبا ساختار وا  ) منطقي
 متعـارف نيـست     ، زبان زباناز  ـ فلسفي و يتگنشاين تذكر داده است، مقصود ويتگنشتاين           منطقي

___________________________________________________ 
1  .  Schlick moritz,the foundation of knowledge, in: Baillie James, Contemporary Analytic 
philosophy, p.117. 
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ويتگنشتاين براي توضيح مقـصود  ). Wittgenstein, 1921, P .x(منطقي است  بلكه زبان كامالً 

به اين معنا كـه زبـان ماننـد آينـه و تـصوير      ) Ibid, 2 .1(كند  خود از استعارة تصوير استفاده مي
طبق اين تحليل معنـا  . گيرد دهد كه در برابر آن قرار مي   همان چيزي را نشان مي    ماند و دقيقاً      مي

اسم به معناي شيء    «ين در اين جمله كه       مقصود ويتگنشتا  .چيزي جز همان شيء خارجي نيست     
تشبيه زبان به تصوير بـه ايـن معنـا    . همين است) Ibid, 3.202(»  استمعناي اسماست، شيء 

دهنـد، يكـي بـا شـباهت و           مـي هاي ممكن امور را نـشان         است كه هم زبان و هم تصوير حالت       
  كـه متنـاظر بـا آن       ان دهـد  تواند واقعيت را نش     تصوير به اين دليل مي    . ديگري با قرارداد و وضع    

كند كه ما بـازايي داشـته باشـد و نـاظر بـه                بنابراين زبان نيز در صورتي چيزي را بيان مي        . است
 يك گزاره چيزي جز انطباق آن با وضع امري در عالم نيـست بلكـه                نه تنها معناي  . واقعيت باشد 

  :چنين استنيز فهم يك گزاره 
  ) Ibid, 4 .024(» صادق باشد وضع واقع چگونه است كه بدانيم اگر فهم يك قضيه يعني اين« 

توان پوزيتيويزم منطقي را در استخراج اصل تحقيـق   ه در رساله آمده است به آساني مي     چطبق آن 
البته اين بـدان معنـا نيـست كـه پوزيتيويـسم منطقـي در حمـل سـكوت                   .از رساله مجاز دانست   

م قطعي در باب چنـين كـاري محـل          دست كم حك  .ويتگنشتاين بر معناي سلبي آن بر حق است       
  .بحث و گفت و گو است

  
  هاي ديني معنايي گزاره نقد نظريه بي

گرچه امروز كسي اصل تحقيق پوزيتيويستي و يا دسـت كـم لـوازم و نتـايج آن را جـدي تلقـي                       
 بلكه توجه به مكتبـي      ، مرده نيست  ب به معناي لگد زدن به اس       هم كند ولي نقد و بررسي آن       نمي

  .توان نكاتي آموخت  بررسي آن مياست كه از
بعضي . اند  كنند دو دسته    هاي ديني انكار مي     تيويزم منطقي را در باب گزاره     يكساني كه نظرگاه پوز   

اند و بعضي ديگر با حفظ اصل تحقيـق بـا لـوازم و                از اساس با مبناي اصل تحقيق مخالفت كرده       
ن انتقادهاي اصـلي و عمـدة دسـتة اول بـر            توا  موارد زير را مي   . اند  نتايج آن به مخالفت برخواسته    

  : پوزيتيويزم منطقي دانست
معنـايي خـود اصـل         زيرا التزام به آن به معناي بـي        ؛ خود متناقض است   اصلي ،اصل تحقيق ) الف

كه بامعنا باشد يا      عي و اصيلي براي اين    قر گزارة وا  همفاد اصل تحقيق اين است كه       . تحقيق است 
 بايـد شـامل     ،بدين ترتيب اگر ايـن اصـل كلـي اسـت          . ربه اثبات شود  بايد تحليلي باشد و يا باتج     

معنا   كه نه تحليلي است و نه تجربي بي         خودش نيز بشود در اين صورت اصل تحقيق به دليل اين          
  .است
اگـر  . معنا اسـت     بي ،»گزارة خدا وجود دارد   «طبق اصل تحقيق مهمترين گزاره الهيات؛ يعني        ) ب

» دخـدا وجـود نـدار     «بايد گـزارة    » شق ثالث مطرود  « طبق اصل    اين حكم صادق باشد در نتيجه     
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كه گزارة ياد شده بامعنا باشد يا بايد تحليلي باشد يا به وسيلة تجربه اثبـات                  بامعنا باشد، براي اين    
چـه   آن. معنا است   كه گزارة خدا وجود ندارد نه تحليلي است و نه تجربي بنابراين بي              شود، در حالي  
كشاند التزام به اصل تحقيق بود، طبق برهان خلف         » شق ثالث مطرود  «لفت با اصل    ما را به مخا   

  . چون منشاء تناقض استبايد از التزام به اصل تحقيق دست برداشت
هـا    هايي را كـه از نظـر پوزيتيوسـت           گزاره اشود كه نتوان حت     اصرار بر اصل تحقيق موجب مي     ) ج
كـه بعـضي از    چنـان . معنادار بـه حـساب آورد   د و كامالً  قيني علمي و معنا دارند، اثبات كر      يطور    به

 مـا اند ا   دانسته  ها را كامالً معنادار       اند و آن     طرح كرده  يتاند عالمان مدعيا    تذكر داده دين  فيلسوفان  
پوزيتيـويزم  در حقيقـت     .كننـد توانستند شرايط اثبات يا ابطال آن را معين           ان طرح ادعا نمي   مدر ز 
  ) 268 :1376پترسون و ديگران، . (ها معنادارند ضيح دهد چرا اين گزارهتواند به درستي تو نمي

بـه  .  الزمة آن باشـد معنايي گزارة ديني پذيرند كه بي يم پذيرش اصل تحقيق نمدستة دوم به رغ 
انـد بنـابراين شـرط معنـاداري را           هاي ديني قابل تحقيق و اثبات       تعبير ديگر به عقيدة اينان گزاره     

اند با تقريرهاي متفاوتي به اثبات ادعـاي خـود             كساني كه چنين نظري برگزيده     .كنند برآورده مي 
 بـه  1»تحقيـق و الهيات «اند، ما صرفاً تقريري را كه جان هيك در مقاله جذاب و خواندني   پرداخته

  .كنيم دست داده است طرح مي
طبـق ايـن    زيرا  . است) اثبات(به اعتقاد جان هيك عنصر اساسي در اصل تحقيق مفهوم تحقيق            

اما اثبات چيست و به چه معنـا        . ها در صورتي معنا دارند كه به مدد تجربه اثبات شوند            گزارهاصل  
 معناي منطقي و برهاني آن نيست بلكه مراد رفـع           ،است؟ به نظر هيك مقصود از اثبات و تحقيق        

  . استشك معقول دربارة امور واقع
 را اثبات كنيم، در صدد آن نيستيم كه نشان عق راجع به امر وا خواهيم يك گزاره هنگامي كه مي

هاي واجد تناقص دروني منطقاً محال  زيرا فقط گزاره(دهيم كذب آن گزاره منطقاً محال است 
است كه شك معقول دربارة گزارة  اي  خواهيم نشان دهيم قوت قرائن به اندازه بلكه مي) هستند

  )153 :1374هيك، . (كند مورد بحث را مرتفع مي
ق اين توضيح اوالً مفهوم اثبات به معناي رفع جهل يا رفع عدم يقين در باب صدق بعـضي از                    طب

مفهـومي منطقـي نيـست بلكـه هـم منطقـي و هـم           مفهوم اثبات صرفاً   نتيجه  ها است؛ در      گزاره
تـوان    اثبات اعم است از اثبات بالفعل و اثبات بالقّوه بنـابراين مـي            مفهوم  روانشناختي است و ثانياً     

  ) 213 :1372يك، ه. (هاي آينده آن را اثبات كنند دار كه تجربهاي معنا يرفت گزارهپذ
 بـر اصـل     تحفظ ديگر   گويند  ميم  زچه دسته دوم در نقد پوزيتيوي        آن ،ن سطور يبه گمان نويسندة ا   

كنند كه ديگر قابل انطباق       اي مفهوم تحقيق و اثبات را معنا مي         به گونه اينان   نيست؛ زيرا    تحقيق
___________________________________________________ 

به زبان فارسي ترجمه شده و در كتاب كالم فلـسفي منتـشر             » هاي ديني   پذيري گزاره   اثبات«اين مقاله با عنوان     .  1
 .شده است
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ها نيست، بنابراين نقد پوزيتيويزم بـه هـر دو وجـه مـستلزم انكـار                  اهنگ با مراد پوزيتيوست   و هم  

  . اصل تحيقق استيعنيپوزيتيويزم اصلي مبناي 
يي و با توجه به اصل تحقيـق     يني گفتيم روبنا  هاي د   معنايي گزاره   چه در نقد اصل تحقيق و بي        آن

يي همان است كه خـود ويتگنـشتاين در كتـاب           مبنانقد اساسي و    . ها بود   هاي پوزيتويست   و گفته 
تاين متاخر بر رساله اين باشـد       ششايد مهمترين نقد ويتگن   .  طرح كرده است   تحقيقات فلسفي 

زيرا بر اساس آموزه هاي رساله معنا، دست كم         . كه در رساله ميان معنا و محكي خلط شده است         
چنـين خلطـي از     . ول نيـست  چيزي جز محكي و مدل    ) اتم هاي منطقي    (در اسماء خاص منطقي     

تلقي نادرستي كه رساله از زبان دارد ناشي شده است زيرا رساله زبان را صرفاً تصويري مي دانـد                   
رسـاله  .  از امر واقع است و به نقش گوينده و به كاربرنـده زبـان هـيچ التفـاتي نـدارد                       منفعل كه

تاين دربارة زبان و ماهيـت      تلقي جديدي كه ويتگنش   . كاركردهاي مختلف زبان را ناديده مي گيرد      
ويتگنشتاين منطق نقـد را نيـز       .  پوزيتيويزم را ويران ساخته است      بنيانِ ،آن عرضه كرده از اساس    

 جديـدي جـايگزين     آمـوزه در بـاب زبـان،      خـود   رعايت كرده است زيرا پس از نقد مبناي پيشين          
ــي ــد  مـ ــتعارهكنـ ــازيو اسـ ــاني  بـ ــاي زبـ ــود   1هـ ــد خـ ــاه جديـ ــيح نظرگـ ــراي توضـ   را بـ

  .ه كار مي گيردب
  بازي زباني دين 

 پس از مرگ ويتگنشتاين نشان داد 1953 در سال تحقيقات فلسفيانتشار كتاب بسيار مهم 
  دراش را كنار گذاشته است و رأي و نظر ديگري رساله منطقي ـ فلسفيهاي  كه او آموزه

 با ت فلسفيتحقيقابعضي گمان كنند كه تنها تفاوت شايد . باب ماهيت زبان برگزيده است
 را به  »هاي زباني بازي« اصطالح  فلسفيتحقيقات  در اين است كه ويتگنشتاين در رساله
گمان اين نظرگاه، چنانكه بعضي از شاگردان و  بي. به كار برده است»  زبان علوم طبيعي  «جاي

 اند يكسره نادرست است؛ زيرا اساساً تصور گفته) 27 :1382مالكم، (مفسران ويتگنشتاين 
تغيير را اين شايد بتوان خطوط اصلي . ويتگنشتاين در باب ماهيت زبان يكسره تغيير كرده است

  :به صورت زير نشان داد
كنيم و  وقتي ما از زبان استفاده مي.  استواقعيتهاي رساله زبان تصوير  طبق آموزه) الف 
كوشيم كه اشياء  سازيم و مي كنيم در واقع الگويي از واقعيت مي اي را ساخته و پرداخته مي گزاره

تحقيقات اما اين مطلب در . اند توصيف كنيم را آنگونه كه در جهان خارج به هم مربوط
به اعتقاد ويتگنشتاين متأخر، هيچ ماهيت واحدي .  يكسره مردود شمرده شده استفلسفي

___________________________________________________ 
1 . Language gams 
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مختلف هاي  دهد و هيچ چيز مشتركي ميان صورت هاي مختلف زباني را به هم پيوند نمي صورت 
  .زبان وجود ندارد

 وجود ،ناميم مي» ها  جمله« ، » ها  واژه« ، » ها  نشانه« متفاوتي از آنچه و بيشمار كاربرد انواع 
دارد، و اين كثرت چيزي ثابت نيست كه يك بار براي هميشه داده شده باشد؛ بلكه انواع جديدي 

آيند و انواع ديگر فراموش  به وجود ميتوان نام نهاد،  هاي زباني جديدي، چنانكه مي زبان ، بازي
  (Wittgenstein, para. 23).شوند مي

هاي زباني  هاي ممكن يا بازي تنها يكي از صورت) زبان علم ( بنابراين صورت واقع نماي زبان 
هاي زباني ديگر تعميم  ها و بازي صورتهاي بازي زباني علم را به  توان ويژگي نمي. ممكن است

لوم طبيعي سرچشمة اصلي طلب كليت در مشغولي ما به روش ع  ويتگنشتاين دلبه اعتقاد. داد
با حداقل قوانين طبيعي تفسير پديدارهاي طبيعي شود كه  در علوم طبيعي تالش مي. زبان است

 چنين گرايشي موجب تصورات نادرستي در فلسفه شده است و به تعبير ويتگنشتاين. دنشو
  ).33: 1385ويتگنشتاين ،  (كشاند فيلسوف را به تاريكي مي

  ةاستعار از خودويتگنشتاين متأخر سعي كرده است براي توضيح مقصود ) ب 
 گفته است مقصود وي تحقيقات فلسفيكه خود او در  چنان. استفاده كند»  زباني هاي بازي« 
يت اشاره به اين واقعيت است كه سخن گفتن به يك زبان نوعي فعال »بازي زباني«ي ه استعاراز 

   .(Ibid) نوعي از صورت حيات است يااست 
ي، توصيف، گزارش و مانند اينها افعال گفتاري هاز نظر ويتگنشتاين امر، نهي، اطاعت اوامر و نوا

  .هاي زباني متفاوتي هستند و هر يك قواعد و شرايط مخصوص به خود دارند و بازي
عالم ساختار . است جهان و واقع يكي  ساختار زبان با ساختار،به اعتقاد ويتگنشتاين متقدم) ج 
ها همان امور تصوير شده  ها و واژه بنابراين معناي گزاره. شود ني دارد كه در زبان تصوير مييعم

اما ويتگنشتاين . است در نتيجه عامل انساني و استعمال كنندة زبان هيچ نقشي در معنا ندارند
  .كند حوة استعمال آن تأكيد ميمتأخر بر توجه به خصلت اساساً اجتماعي زبان و ن

هـايي بـسيط تـشكيل      منطقاً كامل از اسم     اصرار داشت كه بگويد زبانِ     رسالهويتگنشتاين در   ) د
 امـا در    .دردا  كـه در برابـر آنهـا قـرار          اسـت   امـر واقعـي    همـان هـا      اسم  معناي اين  شده است و  
معنا  اكثر مواردي كه از واژه     معتقد است كه در      داند بلكه    معنا را امر ثابتي نمي     فلسفي تحقيقات
توانيم آن را چنين تعريـف كنـيم كـه معنـاي هـر واژه كـاربرد آن در زبـان                      كنيم مي  استفاده مي 

در حقيقت ويتگنشتاين با اين بيـان برداشـت كـامالً     . ( Wittgenstein, 1953, para.43)است
هـاي    شـت جديـد واژه    بر اساس اين بردا    .دهد  جديدي از نقش زبان در شناخت عالم به دست مي         

هـاي    تواند ابزار را براي منظورهاي مختلف به كـار بـرد و در بـازي                يك زبان ابزاراند و انسان مي     
؟ پرسـش اساسـي و        معنـا چيـست   پرسش  درست است كه    . دهدزباني متفاوت مورد استفاده قرار      

.  اسـت ولـي بـي گمـان پاسـخ متفـاوت اسـت              تحقيقات فلسفي  و هـم     رسالهمشترك هم   
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 بگويد گزاره بدان سبب معنا دارد       رساله به جاي آنكه مانند      تحقيقات فلسفي تاين در   ويتگنش 

  . گويــد معنــاي يــك گــزاره همــان نحــوة اســتعمال آن اســت  مــي،كــه تــصوير واقعيــت اســت
( Ibid, para. 43) زبان راه را براي فهم دقيق و درست نظرگاه او  ازنكات ياد شده در باب تلّقي جديد ويتگنشتاين 

هاي االهيات  گمان ديگر او گزاره بي. كند بارة كاربردهاي ديني زبان و گفتمان ديني هموار ميدر
  .اند داند بلكه به اعتقاد او دعا كردن و اعمال عبادي نوعي بازي زباني معنا نمي را بي

 ( Ibid, para. 23)  باشند ) ه ويتگنشتاينبه ويژ(چنانكه باربور گفته است االهيدانان بايد ممنون فيلسوفان تحليلي
. ، معنادار و مورد توجه فيلسوفان قرار گرفتبهمعتناچرا كه بار ديگر دين تبديل به موضوعي 

  )285: 1374باربور، (
ن صورت حيات جديدي را شكل البته ويتگنشتاين در هيچ يك از آثار خود نگفته است كه دي

زبان مانند كار مي بريم  به دينه در زباني ك بلكه از نظر او (Glock, 1996, p. 322) دهد  مي
تواند ثابت كند كه گفتمان ديني  زبان علم نمي. خاصي داردقواعد و احكام هر نهاد ديگري 

ويتگنشتاين متأخر تالش . كنند معنا است بلكه هر يك طرز تلقي متفاوتي از جهان عرضه مي بي
توجه و چنانكه بعضي .  رهايي بخشدكند كه مانند كانت دين را از سيطرة علم و مابعدالطبيعه مي
اند كانت سعي كرد دين را از چنبرة علم و مابعدالطبيعه نجات دهد ولي آن را به اخالق  داده

  .داند ويتگنشتاين دين را از اخالق نيز مستقل مي. تحويل برد
به اما قرائتي كه او از زبان . درست است كه دين در آثار متأخر ويتگنشتاين نقش مهمي ندارد

 از ايمان گرايي  مي توانالعاده مؤثر بوده است به نحوي كه حتي دست داده است فوق
كند بر  گرايي به خود گرفته است زيرا او تأكيد مي تأمالت او نام ايمان. ويتگنشتاين سخن گفت

  .اينكه ايمان ديني نه عقالني است و نه غير عقالني بلكه فراتر و مقدم بر تعقل است
هاي ديني كاربرد حقيقي و اصيل دارند و قابل تحويل به  نظر ويتگنشتاين متأخر گزاره از ينبنابرا
به همين دليل كه بازي زباني دين صورت منحصر به فرد و . هاي ديگر حيات نيستند حوزه

توان آن را با منطق حاكم بر ساير  خاصي از حيات بشري است منطق خاصي نيز دارد كه نمي
  .ها سنجيد زبان
  

  هاي ديني و بررسي نظرگاه ويتگنشتاين متأخر در باب گزارهنقد 
هاي  هاي ويتگنشتاين در آثار متأخر خود و ترديد در آموزه درست است كه تأمالت و تالش )1

رساله، االهيات را از سيطرة نگاه پوزيتويستي خارج كرد و ديگر كسي شعارهاي پرطمطراق آنان 
ه ويتگنشتاين متأخر توانسته است به نحو منسجمي گيرد، با اين حال آيا ديدگا را جدي نمي
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معضل كاربردهاي ديني زبان را حل كند؟ به گمان نويسندة اين سطور گر چه در نظرگاه   
  .كند شود اما معضل اصلي ما را حل نمي ويتگنشتاين پيشرفتي مشاهده مي

ريافت كه زبان  تحليلي كاركردي است زيرا ويتگنشتاين د،تحليل ويتگنشتاين متأخر از زبان )2
دهد و انسان  اي اجتماعي است كه خود را با مقاصد مختلف و متغير انسان وفق مي پديده
اين نكته توجه ما را به نقش دين . هاي مختلف استفاده كند تواند براي مقاصد مختلف از زبان مي

يات را كند و پيوند عميق زبان با ساير قلمروهاي ح هاي آن در حيات بشري جلب مي و گزاره
 .شود متذكر مي

ر داند لكن معنا را منحص ميبخش  هاي ديني را فاقد معناي معرفت رهويتگنشتاين متأخر گزا )3
هاي ديني را نوع خاص و منحصر به  وي گزاره. داند نميبخش  در معناي ناظر به واقع و معرفت

 .داند ميهستي فردي از گفتمان و طرز تلقي نسبت به حيات و عالم 
در حقيقت براي . سازد هاي ديني فراهم مي تگنشتاين راه را براي خردگريزي گزارهديدگاه وي )4

كند، طبق برداشت  فرار از انتقادهاي پوزيتويستي راه را براي نوعي ايمان گرايي افراطي باز مي
 .توان با معيارهاي عقالني و علمي به داوري در باب دين پرداخت ويتگنشتاين ديگر نمي

داند كه كاركرد يا كاركردهاي  هاي ديني را از سنخ بازي زباني دين مي  گزارهويتگنشتاين تمام )5
اين نظرگاه مستلزم .خاصي دارند و در نتيجه با معيارهاي خاصي بايد مورد ارزيابي قرار گيرند

هاي ديني از  همة گزاره. هاي دين از آن برخوردارند ناديده گرفتن تنوع و تكثري است كه گزاره
، اخالقي، يهاي اعتقادي، مابعدالطبيع اي است از گزاره ند بلكه دين مجموعهيك سنخ نيست

هاي ديني ناظر به  گمان بسياري از گزاره بي. تاريخي، عبادي، اجتماعي، سياسي و مانند آن
اي است ناظر به واقعيت خارجي كه طبق  گزاره» خدا وجود دارد « مثالً گزارة . اند حقايق خارجي

به همين دليل هم ويتگنشتاين با . ن نبايد آن را با معيارهاي عقالئي سنجيدتحليل ويتگنشتاي
ورزيده است در حالي كه دينداران و الهي  اقامه برهان بر وجود خداوند به شدت مخالفت مي

 .ها ندارند دانان چنين تصوري از اين نوع گزاره
  

  نتيجه گيري
   :آنچه گفتيم ـ هر چند به صورت مختصر ـ نشان داد كه

مسمايند بلكه بايد از كاربردهاي  هايي بي اسم»زبان ديني « يا » زبان دين « هاي  اصطالح) الف 
  .ديني زبان بحث كرد

  .هاي ديني نادرست است نظرگاه پوزيتيويزم منطقي در باب گزاره) ب 
  .ترين نقد را از پوزيتيويزم ويتگنشتاين عرضه كرده است مبنايي
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  كاربردهاي ديني زبان، يك فيلسوف دونظرگاه
ي ويتگنشتاين متأخر گرچه زبان دين را دوباره مورد توجه فيلسوفان هاي زبان نظرگاه بازي) ج  

تواند معضل اساسي كاربرد زبان در دين را حلّ  معنايي مبرّا ساخت، ولي نمي قرار داد و از اتهام بي
  .ها و اشكاالتي است دچار دشواريبازي هاي زباني گذشته بر اينكه خود نظريه . كند
اي ساخته و پرداخته كرد كه اوالً با حفظ  ي ديني زبان نظريهبايد در خصوص كاربردها) د 

هاي ديني و ثانياً معرفت بخشي آنها و ثالثاً ناظر به واقع بودنشان بتواند معضل  معناداري گزاره
 ، نظريه ويتگنشتاين همه اين عناصر را تامين نمي كند. را حلّ كند كاربردهاي ديني زباناساسي

  .كند ع طلب ميتفصيل مسئله مجالي واس
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  "علم النّفس روحاني"
اسفار به زبان انگليسيسِفْ نَرِفَترجمة س   

  
  غالمعلي حداد عادل

  دانشيار دانشگاه تهران
  

 صـدرالدين   "ربعـة الحكمـة المتعاليـة فـي االسـفار اال        " چهارم از سفرهاي چهارگانة كتـاب        سفر
، كه سفر نفس اسفار اوسـت، بـه زبـان انگليـسي             ).ق1050-؟979(شيرازي، معروف به ملّاصدرا     

مشخـصات  . ترجمه شده و توسط بخش انتشارات كالج اسـالمي لنـدن بـه چـاپ رسـيده اسـت                  
  :كتابشناختي اين ترجمه از اين قرار است

Spiritual Psychology: The Fourth Intellectual Journey in Transcendent 
Philosophy (volumes VIII & IX of the Asfar). By Mullā Sadrā Shīrāzī. 
Translated, annotated, and introduced by Ltimah-Parvin Peerwani. London: 
ICAS Press, 2008.    يـا كـه دورة       تانزان پروين پيرواني است، بـانويي اسـت پاكـستاني و متولّـد             مترجم، كه خانم لطيمه

كارشناسي ارشد را در مطالعات خاورميانه در دانشگاه امريكايي بيروت گذرانده و دكتري خود را با                
 از دانـشكدة ادبيـات و علـوم انـساني            ناصـر خـسرو    "خوانالخوان ا "اي دربارة     نامه  دفاع از پايان  

اي متعددي دربـارة    از وي در بيست و چند سال اخير مقاالت و كتابه          . دانشگاه تهران گرفته است   
 به زبان "فلسفة ملّاصدرا"معارف اسالمي شامل فلسفه و كالم و عرفان و تفسير قرآن و از جمله               

 منتـشر   هاي متعددي به زبان انگليسي از آثار حكماي مـسلمان           انگليسي به چاپ رسيده و ترجمه     
عيلي لنـدن و بخـش      سالها در مؤسسة مطالعات اسـما      خانم پيرواني . شده يا در دست انتشار است     

گيل كانادا و نيز در دانشگاههاي ايتاليـا و امريكـا تـدريس كـرده                 مطالعات اسالمي دانشگاه مك   
  .است

 بـه چـاپ     )Psychology Spiritual ("علم النّفس روحـاني   "ترجمة سفر نفس كه تحت عنوان       
 اهم آراي فلسفي     و رسيده، شامل مقدمة نسبتاً مفصلي به قلم مترجم است كه به معرّفي ملّاصدرا            

اي از آراي  اين مقدمه پس از شرح حال مختصري از ملّاصدرا، به بيـان فـشرده         . او اختصاص دارد  
  :فلسفي وي اختصاص يافته كه شامل عناوين زير است

  شناسي هستي. الف
  حركت جوهري. ب
  مبحث علم. ج
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  رابطة نفس و بدن. د
   جسمانيدعالم برزخ و معا. ه

ه معرّفي سفر چهارم حكمت متعاليه اختصاص داده و با توضـيحي در حـد              مؤلّف سپس بحثي را ب    
 روحـاني   گانة كتـاب دورنمـايي از ايـن علـم الـنّفس             يك پاراگراف دربارة هر يك از فصول يازده       

اي از كتـاب و توضـيحي دربـارة روش فلـسفي      ترسيم كرده است و نهايتاً مقدمـه را بـا خالصـه           
ايـن ترجمـه از جلـد     . فيت ترجمة خود از اسفار به پايان برده است        ملّاصدرا و نيز شرحي دربارة كي     

اكبـر صـادقي رشّـاد        جلدي اسفار و بر پاية متني كه با تصحيح انتقادي علي            هشتم و نهم دورة نُه    
بنيـاد حكمـت   "  در ايران به همت1382 و 1383در سال ) جلد نهم (و رضا اكبريان    ) جلد هشتم (

  : مترجم در باب ترجمة خود گفته است. صورت گرفته است به چاپ رسيده، "اسالمي صدرا
ام، در پانوشـت      هر جا متن را دشـوار يافتـه       . ترجمة من تا حد امكان منطبق بر متن عربي است         "

ترجمـه   Psychology Spiritual را از كتاب صدرا بـه        "علم النّفس "من عنوان   . ام  توضيح داده 
پـردازد،     خود، به بيان قواي نفس مـي       "علم النّفس "نا در   ؛ زيرا وي نه تنها همانند ابن سي       ام  كرده

 كه همانا عقـل و عـالم عقالنـي    كه عالوه بر آن راه وصول به كمال و نيل به مقصد اعلي را نيز       
ساختار اين اثر تـا حـدودي مـشابه كتـاب علـم             . دهد  كند و مورد بحث قرار مي       است، معرّفي مي  

از آن بسي برتر است و شامل آراي حكما         عرض و عمق    النّفس ابن سيناست، اما از حيث طول و         
مذهبان، فالسفه، و عرفـا و متـصوفة اسـالمي نيـز              و اطباي يونان و متكلّمان و طبيبان و دهري        

نيز در مد نظر قرار داشـته، كمـا اينكـه           ) احاديث نبوي و اقوال ائمة شيعه     ( قرآن و حديث     .هست
  ).P. xliii ("قي نيز از نظر دور نبوده استالهامات و مكاشفات شخصي و برهانهاي منط

قبل از مقدمة مترجم، پيشگفتاري از دكتر سيدخليل طوسي، مدرس فلسفة كالج اسـالمي لنـدن                 
طوسـي در ايـن     . الـدين آشـتياني بـوده، درج شـده اسـت             مرحوم سـيدجالل   كه خود از شاگردان   

  :ر شده است كهپيشگفتار به شرح آراي ملّاصدرا پرداخته و در پايان متذكّ
كنـد، مـستلزم      تفكيك آراي خود ملّاصدرا از آراي كساني كه وي به بيان نظر آنان مبادرت مـي               "

  ).P. xix("فهم عميق حكمت متعاليه است
  :كند كه و اضافه مي

  ).P. xix("گمان در فهم آراي ملّاصدرا موفّق بوده است مترجم بي"
گزاري مترجم است از همة كساني كـه در نظـر و     اين پيشگفتار و مقدمة مترجم، سپاس      حد فاصل 

در ايـن سپاسـگزاري وي از دكتـر         . انـد   عمل راهنما و مددكار و مشوق وي در اين ترجمـه بـوده            
و از اسـتاداني ماننـد      ) كتاب نيز توسط مترجم به نصر اهـدا شـده         (كند    سيدحسين نصر تشكر مي   

رئـيس بنيـاد    (اي    ناب سـيدمحمد خامنـه    دكتر مهدي محقّق و استاد فقيد توشيهيكو ايزوتسو و ج         
حكمت اسالمي صدرا كه ظاهراً پيشنهاد ترجمة اسفار نخستين بار هنگام برگزاري كنگرة جهاني              

 ديگـر از داخـل و خـارج ايـران           و جمعـي  )  به مترجم داده شده    ايشان از سوي    1377ملّاصدرا در   
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  معرفي كتاب
  

 

بـه  ) ICAS(ز كالج اسالمي لنـدن      كند و اين فهرست بلندباال را با سپاس ويژه ا           سپاسگزاري مي 
  .رساند پايان مي

در باب ترجمة اسفار به زبان انگليسي بايد گفت هرچنـد كـه در چنـد ده سـال اخيـر تالشـهاي                         ∗∗∗∗
اي براي معرّفي فلسفة مالصدرا به دنياي غرب صـورت گرفتـه و آثـار متعـددي دربـارة                     گسترده

الـدين    اننـد سيدحـسين نـصر و سـيدجالل        فلسفة وي از چند ده سال پيش از سـوي اسـتاداني م            
الرحمن و در سالهاي اخيـر از سـوي بعـضي محقّقـان               آشتياني و هانري كربن و ايزوتسو و فضل       

، اين نخستين بار است كه بخش مهم و معتنابهي از اين كتـاب سـترگ و                 1جوان به چاپ رسيده   
 اين ترجمـه از آن جهـت        .دشو  ارجمند، عيناً بدون تصرّف و تلخيص به زبان انگليسي ترجمه مي          

صورت اسفار ملّاصدرا در زادگاه خود او، يعني ايران، به          فارسي  واجد اهميت است كه هنوز ترجمة       
 مرحـوم جـواد     ، پيشتر از او   ،و منتشر نشده است؛ اگر چه در چند سال اخير محمد خواجوي           كامل

وجـه ديگـر     .2انـد   ي برگردانده مصلح و نيز اصغر طاهرزاده، هر يك، بخشهايي از اسفار را به فارس            
به دست بانويي صورت گرفته كه خود طلبة درس         كار ترجمه    اهميت اين ترجمه در اين است كه      

 .هاي علميه نبوده و اين متن را به شيوة سنّتي نـزد اسـتادان فلـسفه نياموختـه اسـت                     اسفار حوزه 
سالمي بـه زبانهـاي اروپـايي       ويژه ترجمة متون فلسفة ا       در فلسفه و به    كساني كه با مقولة ترجمه    

دانند يافتن معادل رسا و گويا براي بسياري       آشنايي دارند، به خوبي از دشواريهاي آن آگاهند و مي         
هاي متأخّر نظير حكمـت متعاليـة         از مفاهيم و اصطالحات خاص فلسفة اسالمي، خصوصاً فلسفه        

 تسلّط بـر متـون فلـسفة        پايه از در زبانهاي فرنگي مستلزم چه مايه از فهم فلسفي و چه            ملّاصدرا  
 تـسلّط    مترجم با احاطه بر زبان انگليسي و       .اسالمي و تسلّط بر فلسفة غرب و زبان خارجي است         

____________________________________________  

 در پايان كتـاب بـه       "منابع دست دوم  "توان در فهرستي كه مترجم تحت عنوان          اي از اين آثار را مي       بخش عمده . 1
 .، مالحظه كرددست داده

  :هاي فارسي به قرار زير است مشخصات اين ترجمه. 2
ترجمة (    ، هفت جلد        -1378مولي،  : تهران. ترجمة محمد خواجوي  ). ملّاصدرا(ترجمة اسفار صدرالمتألّهين شيرازي      

  ).، منتشر نشده است.)ش1388ارديبهشت (فارسي سفر دوم از اسفار اربعه، هنوز 
دانـشگاه  : تهـران . نگـارش جـواد مـصلح     . ترجمه و تفسير سفر نفس اسفار     : شناسي صدرالمتألّهين علم النّفس يا روان    

  .1.     ، ج-1352تهران، 
: تهران. جواد مصلح . تلخيص وترجمة قسمت امور عامه و الهيات كتاب اسفار        : فلسفة عالي يا حكمت صدرالمتألّهين     

  .دانشگاه تهران، بي تا
 .1337دانـشگاه تهـران،     : تهـران . لحنگارش جواد مـص   . جلد اول، رسالة وجود   : تألّهينفلسفة عالي يا حكمت صدرالم    

 جلـد در يـك      2،  1370جنگـل،   : اصفهان. اصغر طاهرزاده ).  اسفار 9 و   8ترجمه و تنقيح جلد     (معرفة النفس و الحشر     
  .مجلّد
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و عربي و فارسي و فرانـسوي در ايـن راه تـالش بـسيار               ) به عنوان زبان مادري   (بر زبانهاي اردو    
البتّه داوري در باب ميزان موفقيت مترجم در انتقال مفاهيم فلسفي ظريف و پيچيـدة               . كرده است 

تا ايـن   فرصتي الزم است    . ملّاصدرا به زبان انگليسي در ترجمة اسفار محتاج زمان بيشتري است          
كتاب مفصل در محافل علمي و دانشگاهي مورد بحث و بررسي قرار گيـرد و اشـخاص خبيـر و                    
بصير مطّلع از مواضع حساس و دقيق و ظريف اسفار و مسلّط بر زبـان انگليـسي بتواننـد ميـزان                     

   .زبان ارزيابي كنند توفيق مترجم را در فهم مطلب و انتقال آن به خوانندة انگليسي
هايي كه در قرن سيزدهم ميالدي از متون اصـلي فلـسفة اسـالمي                 شود بعد از ترجمه     اگر گفته 

به اعتبار اهميت كتاب و دشواري متن       ( كاري در حد اين كتاب       3مانند شفاي بوعلي به عمل آمده     
 از عربي به زبانهاي اروپايي به عمـل نيامـده           در ترجمة فلسفة اسالمي   ) و پرشمار بودن صفحات   

  .گفته نشده استگزاف  سخني به
 و مترجم، خـصوصاً     "اجر است   كاري بي "البتّه ترجمه، به قول استادِ مرحومِ ما منوچهر بزرگمهر،          

مترجم متني مانند اسفار ملّاصدرا، آن هم در ترجمه از عربي به انگليسي، همواره در معرض انواع                 
 كـه صـورت گرفتـه        با اين حال نبايد وجود خطاهاي محتمل، ما را از اهميت كـاري             .خطاهاست
تواننـد    ميدر غرب   آنچه مهم است اين است كه اكنون استادان و دانشجويان فلسفه            . غافل سازد 

براي نخستين بار با سخنان خود ملّاصدرا و شيوة بيـان و نحـوة اسـتدالل او آشـنا شـوند و الزم                       
واسـطة قلـم      ا را بـه    بخوانند و ملّاصدر   "دربارة ملّاصدرا " بخوانند   " ملّاصدرا "نيست به جاي آنكه     

  .ديگران و فهم و بيان ديگران بشناسند
 كه به قلم مترجم است خود رسالة موجزي در معرّفي شخص ملّاصدرا و مبـاني                مقدمة اين كتاب  

تواند در دانشگاهها در رشتة فلسفة اسالمي در درسهايي كه مقـصود از آنهـا                 فلسفة اوست كه مي   

____________________________________________  

از ". مهـدوي، يحيـي  : بـه نقـل از  (هاي التيني شفاي بوعلي در قديم و جديد به اين قرار است           مشخّصات ترجمه . 3
مجلّـة  . "هاي تأليفات ابـن سـينا منتـشرشده در اروپـا            نقد و معرّفي سه كتاب تازه از ترجمه       : اي به هزارة ديگر     هزاره
 ):302-285.، صص)1361مرداد  (5سال هشتم، شمارة . آينده

Avicenne. La Metaphysique du Shifa. Livre I-V. Introduction, traduction et notes par Georges C.   
Anawati. Paris, 1978. 

 
            Avicenne Latinus. Liber De Anima seu Sextus De Naturalibus. Edition critique de la 
traduction latine medievale, par S. Van Riet. Introduction sur la doctrine psychologique 
d'Avicenne, Par G. Verbeke. Louvain. Leiden. Vol. I, 1972, VI, 156+472 P., Vol. II, 1968, VIII, 
142+334 P. 

 
           Avicenne Latinus. Liber De Philosiphia Prima sive Scientia divina. Edition critique de la 
traduction latine medievale, par S. Van Riet. Introduction doctrinal, Par G. Verbeke. Louvain. 
Leiden. Vol. I, 1977, VIII, 169+225 P., Vol. II, 1980, VI, 118, 226-560 P. 
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  معرفي كتاب
  

 

ه زبان انگليسي است به عنوان متن درسي تدريس شود و           آشنايي دانشجويان با فلسفة اسالمي ب     
  .دانشجو را با اصطالحات و شيوة بيان اصول و كلّيات حكمت متعاليه به زبان انگليسي آشنا سازد

متـرجم در ذكـر منـابع و مĤخـذ مـورد            . از امتيازات كتاب، ملحقّات و پيوستهاي پاياني آن اسـت         
القضات   بيل آثار بهمنيار و ابوالبركات بغدادي و فارابي و عين         از ق (استفادة خود، منابع دست اول را       

از منابع دسـت    ) نصير و سهروردي و ملّاصدرا      و ابن سينا و اخوان صفا و قيصري و جامي و خواجه           
اي بـه     دوم كه در واقع آثار مؤلّفان معاصرند جدا ساخته و از هر دسته از منابع، فهرسـت جداگانـه                  

  .دست داده است
دمند ديگر، فهرسـت معادلهـاي انگليـسي اصـطالحات فلـسفي و عرفـاني و كالمـيِ          پيوست سو 

  A'raf و با نظم الفبايي انگليـسي از  " انگليسي-عربي " كه به صورت  كاررفته در ترجمه است     به
اي در حدود نهصد اصطالح      يابد و جمعاً مجموعه     خاتمه مي ) ظالل (Zilalآغاز شده و به     ) اعراف(

نامه، كه قطعاً بعضي از معادلهاي آن براي نخستين بار توسـط متـرجم                اين واژه . دگير  را در بر مي   
تواند مددكار ديگر مترجمان در ترجمة متوني اين دست به زبان انگليـسي               به كار گرفته شده، مي    

شـد كـه در آن         هـم تنظـيم مـي      " عربـي  -انگليسي"جا داشت همين فهرست به صورت       . باشد
 كه از سيـصد و پنجـاه مـورد افـزون            فهرست آيات قرآني كتاب   . اشتد  صورت فايدة بيشتري مي   

است و نيز فهرست احاديث نبوي و اقوال معصومين عليهم السالم كه بالغ بر يكصد و ده حديث                  
نماية كتابها و نامها و امكنه فهرست ديگري است كـه           . است از جمله پيوستهاي آخر كتاب است      

ية مفاهيم كليدي متن است كه بر حسب نظم الفبـايي مرتّـب             در پايان كتاب آمده و سرانجام نما      
  .مجموع اين فهرستها و پيوستها به اين ترجمه سودمندي بيشتري بخشيده است. شده است

يازيـده  دست  به كار سترگي     آنچه مسلّم است اين است كه مترجم با همت بلند و سعي بليغ خود             
نه را براي اثبات اين ادعا كـه فلـسفة اسـالمي             وي با تالش خود زمي     .و گامي بلند برداشته است    

 از اين حيث بايد قدردان متـرجم        .پس از ابن رشد هم، حيات و حركت داشته فراهم ساخته است           
انـد   بود و از همة مديران و نيز همة كساني كه در اين كار از آغاز تا پايان مشوق و مـددكار بـوده                    

ن و دقّت در ترجمه، نقصها و معايبي معلوم شود،          بديهي است اگر با گذشت زما     . سپاسگزاري كرد 
 مترجم و ناشر آن معايـب را در چاپهـاي آينـده بـر               كه در چنين كارهايي طبيعتاً پيدا خواهد شد،       

  .طرف خواهند كرد
  



 

   ماندوس اولين اجراي طرح اراسموسدربارةگزارش 
 آرنو فرانسوا در  دكتر استاد فرانسوي سمينار و"فلسفه اروپايي"

  گروه فلسفه دانشگاه تهران
  

 پيش   امضاي ي و به مناسبت   ياروپاورهاي   علمي و فرهنگي ميان ايران و كش       بطاور توسعه   در پي 
 اروپـايي كارشناسـي ارشـد       كنـسرسيوم ان و   وه فلـسفه دانـشگاه تهـر      نويش همكاري ميـان گـر     

دكتـر آرنـو      آقـاي  ورگروه فلسفه دانشگاه تهـران، از حـض       ،  "فلسفه اروپايي "اراسموس ماندوس   
يكي از مـواد    .  شد مند  بهره 1387 آذر   18 تا   11فرانسه، از   وز   فلسفه در دانشگاه تول    فرانسوا، استاد 

ي، هاي فرانـسو  دانـشگا (ي   اروپـاي  ومكنـسرسي  هاي عـضو  انـشگا  اساتيد د  لدا تب اصلي اين طرح،  
اولين مرحله اين طرح با حضور دكتر        . است )ه فلسفه دانشگاه تهران   ور گ  و آلماني، جمهوري چك  

فرانسوا در گروه فلسفه دانشگاه تهران و شركت در سمينار فلسفه برگسون و شوپنهاور به مرحلـة   
  . اجرا در آمد

 در كنكـور اسـتادي فرانـسه        2001در سـال    وي   .اسـت  1978، متولّـد سـال      دكتر آرنو فرانـسوا   
)agrégation ( وجودشناسـي  برگسون و   " عنوان   تحت  اي با رساله  1384 و در سال     قبول شد

 موفّـق بـه     1" و نيچـه   شوپنهاور برگسون و ارتباط آن با فلسفه        ة ساختار انديش  دربارة رساله   :  اراده
 در دانشگاه تربيـت     اين دانشگاه و  در  ن   ايشا .شد 2شارل دو گول  -أخذ درجه دكترا از دانشگاه ليل     

  .كرده است تدريس  نيز3ت و علوم اجتماعيا ادبيمعلّم
كتـاب   و   منتـشر كـرد     4 اراده و واقعيت   :، نيچه شوپنهاوربرگسون،   عنوان   ، كتابي با  1386در سال   

 . اسـت  صاص يافت نيز به چـاپ رسـانده       تخ فلسفه برگسون ا   به بررسي مباحث اصلي   ديگري كه   
اق و  تحول خلّ و برگسون مانند اراده، ديرند، دربارة مفاهيم فلسفةاي ه اين، مقاالت عديدعالوه بر

ي دآثـار متعـد    و نيچه نگاشته و نيز     شوپنهاور  برگسون،    رة انديشه دربانيز در حوزه فلسفه تطبيقي      
  .  است ترجمه كردهز زبان آلماني به زبان فرانسه اوفس اين سه فيلدربارة

 دو موضوع اصلي را مطـرح        دانشگاه تهران به تدريس پرداخت     ي هفته اي كه در    طدكتر فرانسوا   
ـ   طرح مـ   از طريق  ،ي از حيات  شوپنهاور از فلسفه    بحث امكان صحبت  : 5كرد وع بـه مثابـه     سأله ن

  ... حقيقت و شهود و ماده،مكان نظريه ديرند،  فلسفه برگسون ماننداحث اصليب م، و سپسمثال
___________________________________________________  

   Bergson et l'ontologie de la volonté. Essai sur la structure du bergsonisme et sur":عنوان اصلي  .1

 sa relation aux philosophies de Schopenhauer et de Nietzsche."                                            
2. Université Lille III-Charles de Gaulle 
3. Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines 
4. Bergson, Schopenhauer, Nietzsche. Volonté et réalité, Paris : PUF, coll. «Philosophie 
d’aujourd’hui», 2008. 

  .كنم از دكتر روح اهللا حسيني بابت كار ترجمه كه براي نگارش اين گزارش از آن بهره مند شدم تشكر مي .5
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 زمـان   دربـارة م فلسفه برگسون و محور انديـشه او         اهيكي از مهمترين مف   ي  را  ديرند دكتر فرانسوا 
  اساسي بـراي فهـم انديـشة برگـسون          دربارة اين مسأله   نظرية وي به   كه    الزم است  مي داند لذا  
 كه ديرند برگـسوني      تأكيد كرد   مطرح كرد و    را به معناي تداوم و ناهمگني      وي ديرند  .اشاره كنيم 

  كه اجـزاي   مكانبر عكس    ديرند . درك شود   مي تواند   به درستي  مكان با مفهوم    مقايسهتنها در   
 وارونـه ويژگـي    آن هيچ تفاوت ماهوي نسبت به يكديگر ندارند و به صورت مجتمع و قار الذاتند              

ـ   اين حال و به اين خاطر     ديگر خارج نيستند و با       آن از يك    اجزاي چوندارد   د از همـديگر     مي توانن
 تقسيم ناپذير يا واحـد       با امر واحد   راين، به نظر دكتر فرانسوا تداوم ديرند      بناب. كامالً متفاوت باشند  

تضاد ميان كثرت و وحدت را رد مـي         تقابل و     برگسون سان،بدين.  تفاوت بسياري دارد   پارمنيدسي
ايز يـا   مـ  و كثرت غير مت    مكانيا  ) distinct(متمايز    كثرت ند و يك مفهوم نو از تضاد ميان دو        ك

 ز همـان   ا  كه عبـارت    مي نامد   زمان همگن   را قي اين دو مفهوم    و نقطه تال   كند مطرح مي    ديرند
  .ستا طبيعترم ا بعد چه همانكه  در علمزمان مورد نظر

 synthèse active(ر انـدگ ا يـك تركيـب فعـال درون م    را مفهوم ديرند برگـسون دكتر فرانسوا

immanente ( الً  ؛  دانسته استكنـد   هاي خود را حفظ مي    ه   از آن جهت كه لحظ      است تركيبيأو
فعال اسـت   ثانياً  ؛  1در يكديگر و به شكل يك حركت نامنقطع به سوي آينده بسط دهد            را   آنها تا  

 يعني از آغاز نمي      چيزي انجام مي شود     فعل است از آن جهت كه با آن        يرنديا به عبارت ديگر، د    
 آن" ديرنـد،     خـود برگـسون    به قول .  در نظر گرفت   )donné ("داده" آن را به طور كامل و        نتوا

  دكتـر فرانـسوا،    اعتقـاد  و بـه     ،2" ديگري انجام گيرد    موجب مي شود كه هر چيز      چيزي است كه  
 فعال ديرند تركيب  ثالثاً و ؛ در نظر گرفت   3"، در مقابل انجام شده    انجام گيرنده "  مي توان   را ديرند

ن را تـشكيل مـي       كـه آ   ييه ها ز لحظ ي تواند خارج ا   من  به دليل اينكه    دانسته "راندگادرون م " را
  نـوع  يـك لـزم بـه پـذيرش    مبود برگسوناگر آن طور ن  شد اشاره   طور  همان .بگيردصورت  دهد،  

 زمـان كـه   با اجزاي نظر مي آيده ب  كهشد مي فرضي) égo transcendental ("يمن استعالي"
يافتن  تداوم   ، اين لحظات مختلف قادر به      اين فرض  در.  باشد در تضاد  كند عمل مي    نها روي آ  بر

ديگر  مطـرح  يكـ فارق از زماني كامالً متمايز و م نمي شدند از آنجايي كه از اول به عنوان اجزاي  
در ايـن صـورت،     يـل اينكـه      يابـد بـه دل     تداوم نمي توانست    "égo"مي شدند و  در نتيجه، خود        

  فرانـسوا   بـه نظـر دكتـر      .، مي شد  رج از آن است   در دل آنچه خا    محقّق ساختن ديرند     ،ركرد آن كا
بـه عنـوان   را  زمان كهبرگسون و كانت   ميان)opposition principielle(  تضاد در مبانيدليل

ت  برداشـ   افزون بـر آن،    .به اين نكته بر مي گردد     ،  در نظر مي گيرد    صورت پيشيني ادراك حسي   
  در  را  آن كهاست   مورد   در اين  هوسرل    با نظر   تفاوت انديشه او   برگسون از زمان نيز يكي از علل      

___________________________________________________  

باشد زيـرا در      لحظه هاي خود را حفظ نمي كردند تداوم نمي توانست          چنان كه دكتر فرانسوا به آن اشاره كرد اگر        . 1
 .اين صورت، يك سري اجزاء متمايز و در كنار هم بيش نبود

2.  Bergson, Henri, La pensée et le mouvant, p.3. Ce qui fait que tout se fait"," 
3. Le "se faisant", par opposition au "tout fait". 



149 
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رغم شباهت بسياري كـه ميـان ايـن دو          ، علي  1 پديدارشناسي آگاهي از زمان دروني      باب در كتاب
  .، بيان كرده ستديدگاه وجود دارد

 ، مي كنند   برگسون انرفسمكه بعضي از     به يك اشتباه رايج     سخنراني خود  دكتر فرانسوا در پايان   
  آن را  آنچـه برگـسون   –ه دريافـت ديرنـد      نبايد بر ايـن عقيـده باشـيم كـ         و بيان نمود     اشاره كرد 

، يكـي از نكـات       نـسان بدي.  انفعالي صـورت مـي گيـرد        طي يك تأمل صرفاً    - مي نامد  "شهود"
مـي سـازد و     براي خود   را   اين است كه هر انسان زمان خود          زمان دربارةرگسون  بمحوري نظريه   

 وجـود يـك زمـان       برگـسون در نتيجه،   .  از همين جا نشأت مي گيرد      "فرديت"مفهوم برگسوني   
ر كه در عين حال     هاي متكثّ د فقط ديرن   و مي كند  عنوان ظرف واحد حوادث جهان را رد      يگانه به   

 به اين نكته اشاره كرد كه تصور از يك زمان واقعـي كـه در                وي . مي پذيرد   را ر افعال هستند  تكثّ
ـ  مي شود  و يك مكان"محل" وگرنه تبديل به يك –عين حال يگانه نباشد      - ك فعـل  و نه ي

  .  برگسون به شمار مي رود هاي و در عين حال مهمترين انديشهيكي از دشوارترين
 حيات از طريق مـسأله   دربارةطرح نظريه اين فيلسوف     ، با   شوپنهاور در سخنراني ديگري در مورد    

بـه عنـوان    .  اشـاره كـرده اسـت      رابطه با اين موضوع     در طبيقي ت چند بحث  به   مثالنوع به مثابه    
كه با آن يكي دانسته، به عنوان يك امـر بـسيط تلقّـي كـرده                را   نوع    و نيز  مثال وپنهاورشمثال،  

مثال به مثابـة  .  تشبيه كردحتّي تحول پيدا مي كندكه  ارگانيسم داراي رشد يك   به را   ست و آن  ا
بـه نظـر دكتـر    . قرار داده اسـت   ،مرده مي انگاردامر در مقابل مفهوم كه ظرف ثابت و  نيز  را نوع

ز  بـار  نمونـه هـاي   يكـي از     و برداشت او از حيات به عنوان         شوپنهاور  نزد رانسوا، مفهوم بساطت  ف
 ساختن  به عبارت ديگر شوپنهاور با     .شباهت بسياري دارد   برگسون    كلّي فلسفه  با نگارش  بساطت

بـا   ايـن مفهـوم،       هـاي  رترين نمونـه  اآشـك مفهومي از بساطت و با تلقّي حيات به عنوان يكي از            
يا حركت  ) l'acte( ويژگي اساسي فعل      يك  را  بساطت برگسون.  برگسوني همنوا مي شود    انديشه

)le mouvement (ل  در كتاب 2.استه به حساب آوردبه عنوان يكي طت مفهوم بساقخالّتحو 
ته مـي   رف گ  در نظر  راه مي جويد   به طرح نظريه حيات خود       يق آن  كه از طر    هايي از مهمترين راه  

 نيز  پنهاورو نزد ش   است مطرح شده  برگسون شبيه آنچه در فلسفه      ي تحليلهاي ، در اين حوزه    و شود
نچه قادر است به توليد آن چيزي كـه         آ" ، وقتي او ارگانيسم را به عنوان         سانبدين. يافت مي شود  

تلقّي مي كند    جوهر حيات عنصر اصلي و      را  ديرند  برگسون  تعريف مي كند   "ار نداده ايم  در آن قر  
بـه  . 3 از خود بيرون بكشد    ت چيزي بيش از آن كه در خود دارد         كه قادر اس   ييو يك نير  به معناي 

___________________________________________________  

1. Husserl, Edmond, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps (1905). 2 .                    به نقطـه    "الف"در باب توضيح اين مسأله، چنان كه دكتر فرانسوا به آن اشاره كرد، وقتي كه دستمان را از نقطه 
عكـسهاي  " آنها مي گذرد، به عنوان  حركت بسيط را انجام مي دهيم، و جاهايي كه دست ما از  بلند مي كنيم،   "ب"

اما با اين موضعها و عسكها      . كه ذهن ما از كلّ حركت مي گيرد، مي توان در نظر گرفت            ) vues ("منفرد و منفصل  
  .هرگز نمي توان حركت به وجود آورد در حالي كه بر عكس، هر حركتي پر از اين عكسهاي منفرد مي باشد

  .مطرح كرده است) L'énergie spirituelle( نيروي معنوي چنان كه در كتاب خود به عنوان. 3



150 

  1387 زمستان  ● 36  سال ●فصلنامه فلسفه 
  

 او  بـساطت  راشـوپنهاور در انديـشه   مثـال  مثابـة نوع به نظر دكتر فرانسوا، اگر ويژگي اصلي  
 يشوپنهاوربايد بپذيريم كه نوع      در نتيجه  متلقّي كني  ويژگي اساسي فعل      را  و اگر بساطت   بدانيم

 نيـست بلكـه يـك    ،ت عالم مادي قرار مي گيـرد      رر متغير كه فراتر از صيرو     يك جوهر ثابت و غي    
 از حيات به مثابه حركت رهنمون        به برداشت  شوپنهاور الصه، مانند برگسون  به طور خ  . فعل است 

بـه چنـين    را   شـوپنهاور  آن چيزي كـه      اره كرده است   اش  آن ه ب  سوا و چنان كه دكتر فران     دمي شو 
 و اين، دور مي كرد ين دريافت بايد او را از چنياست كه در نگاه أول  نظري سوق داده است همان      

  1.مه است به معناي افالطوني كلمثالزنده به مثابه  نوع دربارةهمان نظريه او 
 نظـر كلّـي     كوتاه چند سؤال     طريق ، از ر فرانسوا در اين سمينار    عالوه بر بهره مندي از حضور دكت      

  . ايشان و فايده علمي اين اقامت كوتاه در ايران مورد گفتگو قرار گرفت
  

  چيست؟ سفر به ايران هارشما دربنظر 
مـن   بـه    تلسا ج اريتبادل افكار از طريق برگز     طي آن فرصت صحبت و        و  بود ي پر فعاليت  ةهفت 

نـسان شناسـي    ادر سـمينار   دادمه فلسفه دانشگاه تهـران و كه در گريي درسها بر عالوه. داده شد 
 در گـروه     همچنـين   و  شـركت كـردم    دكتر فكوهي در دانشكده علوم اجتماعي دانـشگاه تهـران         

در انجمن حكمـت و فلـسفه   و  وم اجتماعي آقاي كريستيان دوهامل فرانسوي در حوزه عل   مكالمه
  . كردم، سخنرانيبه ياري خانم الله گدكپور

 بهره مند   ها ايراني از مهمان نوازي استثنايي   يد،   ديدار دوستان و آشنايي با افراد جد        با ،در عين حال  
  .شوم

  

 و برگسون بـه عنـوان       شوپنهاور مانند    اي  فالسفه انگيزه شما از انتخاب    
   چيست؟موضوع سمينارتان

 هنحوي نيز ب  ي من به     و نيچه صحبت كردم چون موضوع رساله دكتر        شوپنهاورسون،  گ بر دربارة
ا كـه در ايـران ايـن         از آنجـ   مبرگـسون اختـصاص داد    بيشتر بـه    را  س   ولكن در  آنها مربوط است  

 مهمـي ميـان     قـش  ن او مي توانـد     و فكر مي كنم انديشة     تر شناخته شده است   م ك فيلسوف نسبتاً 
 چنـان كـه     ،حاضري  ر فلسفي ايران   تفكّ  و سنت فلسفه تحليلي در حوزه      د تجد سنت هايدگري نقد  

فلـسفه   ميـان    زيـادي ي  بحثهـا كـنم   فكـر مـي     ن،  عالوه بر اي  . ء نمايد  مطرح شده ايفا   براي من 
  .  و مطرح شوندطرحبرگسون و سنت فلسفه ايراني مي توانند 

  

___________________________________________________  

  .برداشت او از مثال به معناي افالطوني، در كتاب سوم جهان همچون اراده و تصور  ارائه شده است. 1
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 چه نكـاتي مطـرح       و دانشجويان   شما با اساتيد   ي طي گفتگو   ظر شما نبه  
  ؟ وضوع  بررسي هاي تطبيقي قرار گيرندند مشد كه بتوا

 و ع به مثابه نـو  مثالوري   شباهتي ميان نظريه شوپنها    اول كه به شوپنهاور اختصاص يافت     جلسه  
 شـايد ايـن     1. بسيار جالب و شـگفت انگيـز بـود          برايم  كه يه مالصدرا در اين مورد مطرح شد      نظر

  . باشد شباهت از يك منشأ نوافالطوني مشترك سرچشمه گرفته
ـ  ه ب ا اساتيد و دانشجويان داشتم    ته ب  كه در اين هف    زياديبا اين حال، طي صحبتهاي        عقيـده   ناي

 مـي تـوان بـه       )با اينكه در فرانسه تقريباً ناشـناخته اسـت        ( صدرا را به طور خاص،    مالرسيدم كه   
 فلسفي مسائل   در خصوص  بسيار مهم در بحثهاي تطبيقي       يعنوان يك مخاطب و طرف گفتگو     

بارة فلسفه نيچـه و      بلكه در  در ايران مطرح كردم در نظر گرفت و اين نه تنها دربارة شوپنهاور            كه  
 بدون شك به مطالعه و تأمل بيشتري دربارة فلـسفه مالصـدرا         بنابراين. تبرگسون نيز صادق اس   

  .خواهم پرداخت
  

___________________________________________________  

چنان كه دكتر فرانسوا به آن اشاره كرد شوپنهاور مثال افالطوني را به معناي نوع تلقّي كرده است و به نظر وي . 1
، صورت  مثال افالطوني كه بر حسب تعريف به نظر شوپنهاور، .  به اين معنا است كه نظريه مثال قابل فهم استتنها

. اي است، از آن حيث كه در تجربه و زمان معين لحاظ شود، نوع مي باشد محض مجزّا از زمان و از هر گونه رابطه
 مشكالتي مانند چگونگي اينهماني نوع و مثال و يك صرف نظر از. به عبارت ديگر، نوع همنهادة تجربي مثال است

حقيقت جاودان و فرازماني و يك امر زماني و تجربي كه چنين نظريه در پي دارد، مثال شوپنهاور يك امر طبيعي و 
در اين نظريه مثال به صورت نوع نمايان مي شود و اين نوع خود چيزي جز مثال . عيني است كه مبدأ زندگي است

ه اي از طريق ورودش در زمان نيست و همانگونه كه زمان از جاودانگي مي آيد، فرد از نوع نشأت مي بسط يافت
شوپنهاور، مثال افالطوني را نوعي شهود عقلي مي داند كه مانند رياضيات تنها ارزش صوري ندارد، بلكه . گيرد

 شامل أشياء متعدد باشند ليكن بر مثُل همچون مفاهيم مي توانند. شامل جنبة مادي صورتهاي كامل نيز هست
شود، مثال نوعي وحدت پيشيني و بسيط است كه  عكس مفهوم كلّي واحد كه بعد از مالحظة افراد كثير ساخته مي

  .توسط زمان و مكان كثرت به وجود مي آورد يا به عبارت ديگر، مبدأ پيدايش افراد متفاوت در عالم طبيعت است
به اين نكته اشاره كردند كه ) مدير گروه فلسفه كه در اين جلسه حضور داشتند(اري در اين مورد، دكتر حسين غفّ

آنچه شوپنهاور در باب مسألة مثال، شهود، وحدت مثال قبل از فرد و وحدت نوعي مثال بيان كرده است كه در واقع 
نظرية صدرائي در اين مورد مي توان آن را گونه اي بازسازي و اصالح نظرية افالطون در نظر گرفت دقيقاً مانند 

در پي توجيه نظرية مثال افالطوني، مال صدرا نيز مثال را به معناي نوع و در واقع رب النوع تلقّي كرده و . است
  . مثال هاي انتزاعي و مفاهيم عدمي را نيز از مثال هاي افالطوني خارج كرده است
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بـه ويـژه از   اصلي فلـسفه اسـالمي     به ايران با مباحث      سفرتانآيا قبل از    
  آشنايي داشتيد؟ آيـا اقامتتـان در ايـران انگيـزة           طريق آثار هانري كربن   

  ؟ استاد كردهايج  اي  در چنين حوزهانجام مطالعاتبيشتري براي 
سفرم بـه   .  به طور خيلي ناقص و پراكنده      اين حوزه را مي شناختم، ولو      هانري كربن در     يقاتتحق

ايران و گفتگوهايي كه در اين مدت صورت گرفت و همچنين فعاليت هاي پژوهشي توجـه مـرا                  
  .يلسوف بزرگ نموده استف اين ه معطوف بپيشبيش از 

  
هاي   واقعي ميان فلسفه   ي يك گفتگو  ري  قرارقائل به امكان ب    هانري كربن 

. دانست  و الزم مي    ممكن  را  فلسفه تطبيقي  دقيقتر و به طور     است فاوتمت
  ؟ نظر شما در اين باره چيست

 را در    مورد بحث   فيلسوفان نكه نظريات آ ممكن است، به شرط       كامالً  فلسفه تطبيقي  استدرست  
كـامالً   معنـاي    و با بيـان و    هم  شبيه  ه كامالً   دو نظري نزد دو فيلسوف    توان    نمي زيرا (نظر نگيريم 

علمي و احساساتي كه در آنها بيان شدند ضرورتاً         ي و  محيطهاي فرهنگ   بدليل اينكه  يكسان يافت 
به ايـن معنـا نيـست كـه         اين مسأله   . مالحظه كنيم را    مسائل  آنها    و  بلكه  پرسشها   )متفاوت اند 

 است كه مي تواند بـه       دقيقاً از اين جهت   ر نگيرد، بلكه    اقيت شخصي قرا   موضوع يك خلّ   ،پرسش
  . طنين انداز شود و در علم از جهت ديگر ي در فلسفه از يك جهت دو فلسفه يا حتّيك نحو در

  

 كـه در   يعمل اساتيد و دانشجويان   النظر كلّي شما دربارة استقبال و عكس        
  ست؟ يجلسات شما حضور داشتند چ

سخنور بايد به طور دقيق تمام لوازم حـرف خـود را در             يد و دانشجويان  به اينكه        كه اسات  ياهميت
د برايم بسيار    و از آن دفاع كن     كرده به طور كامالً منظّم و استداللي بيان          را خودنظر  نظر بگيرد و    

در صـورتي كـه      . در بيان استوار بود    دقتو  درستي   ما بر اساس ضرورت      يگوافق گفت . جالب بود 
 يا جنبه خاص و تازه يك موضـوع  اهميـت مـي                يك سخن  ن بيشتر به بديع بود     مثالً در فرانسه 

  .دهيم
  

  .مسپاسگذارآقاي فرانسوا از توجه شما 
   .متشكرمه فلسفه دانشگاه تهران وراز شما و از استقبال گرم گ

  

  املي نوواگليز دانشجوي دكتراي فلسفه دانشگاه تهران : گزارشگر
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Abstract 
Doubt and certainty, body and sprit, substance and accidence, 
motion and rest, cause and effect, Latend and appananc, finite 
and infinite.  
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Abstract 
Nazzam lived and thought on philosophical Problems about 
thirty years before  al-Kindi who has been commonly called the 
first Muslim philosopher. Nazzam, learned philosophy from 
different sources, especially from Greek philosophical books 
which had been translated to Arabic in his time but he built his 
philosophical thoughts on the broad speculative basis of natural 
philosophy. So the Muslim writers of theological and 
philosophical history have classified him rightly as more a 
physicist than a metaphysician. Nazzam was fairly skilled not 
only in the philosophical lore but also in literature and 
Scriptures of other religions. Like other Mutazilitites, he 
maintained that reason is the real criterion of truth, and 
revelation only confirms the dictates of reason1. This article is 
devoted to his philosophical ideas. Nazzam thought about most 
of the philosophical problems of his community and his time, 
problems such as doubt and certainty, body and spirit, substance 
and accidence, motion and rest, cause and effect, latent and 
appearance, finite and infinite, being and nonbeing, potentiality 
and actuality, leap, interference causality, conclusiveness and 
miracles. Taking the above mentioned facts into consideration, it 
is quite justifiable if we credit Nazzam with being the first real 
Muslim philosopher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________  

 E – mail : Mjahan @ ut.ac.ir 
1. I have discussed his biography, literature, and theology in the following paper: Jahangiri M., 
"Nazzam: A Theologian Literater Mutazilite' in the Journal of the Faculty of Literature and 
Riuman science's University of Tehran (forth coming).  
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Abstract 
From the One issues but the one. 
Nothing except what is one can emenate from That which is 
one. This is one of the Important and The famous Principles of 
The Islamic Philosophy which is called an abbreviated way 
“The rule of one unity” According to this rule, since the 
Necessary Being is one and simple in all respects, it is 
impossible for something multiple to emanate from it, 
irrespective of whether it is immaterial, such as The horizontal 
Intellects, or material Things. 
Thus, in the first step, it is necessary That one simple intellectual 
being, emenates from the one (God), and Then the intellectual 
being and so an so as to rise to the emergence of enough diffent 
spects for the emenation of multiplicity. 
KeyWords : imanation – One – multiple – hierarchy  of  being 
kinship between cause and effect. 
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Abstract 
This paper aims to shed light on the issue of emanation. Divine 
emanation of creatures in infinite. Islamic philosophers believe 
that divine emanation infinitly endures in time, but however 
they prove the finite dimentions of the corporeal universe in 
respect to divine emanation as to the receptivity aspect of the 
universe. The author supports the view of finitude of the 
corporeae universe and infinity of divine emanation at each and 
every moment of time. 
Keywords : Divine Emanation, infinitude of events, finitude of 
dimensions, corporeal beings 
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Abstract 
The aim of this  paper is to demonstrate  that in Hegel's 
philosophy, social reformation depends upon transforming the 
religious domain through a variety of reforms. Since it is in the 
sphere of "ethical life" (Sittlichkeit), that the religious mentality 
encounters the social convention. If the supreme essence of the 
monotheistic religions is their conception of God (divinity, 
Gottheit), different understandings of this matter, affects all 
aspects of their life. The object of religion , as Hegel puts it, is 
the same as that of philosophy; it is the eternal verity itself in its 
objective existence; it is God. Consequently, philosophy in 
revealing religion merely reveals itself, and in revealing itself it 
reveals religion.The task of philosophy here is to overcome any 
kind of alienation and bifurcation between religious and worldly 
issues, as the “dichotomy (Entzweiung) is the source of the need 
of philosophy”. 
Key words: Judaism, Christianity, Islam, Reformation, 
Absolute Spirit, Freedom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E – mail : info @ ehsanshariat.com  



7Falsafeh           
  

Abstract 
Problem and mystery are two fundamental concepts in the 
philosophy of Gabriel Marcel. He uses them in a particular way 
which is different from their usual usages. By differentiating 
between mystery and problem, he attempts to separate most of 
the traditionally philosophical topics from the specifically 
scientific ones. In the first section of this article, I explain 
Marcel's conception of problem, its characteristics, and the 
primary reflection. Then I describe his conception of mystery. 
The third section is concerned with the range of mysteries, and 
finally the nature of knowing mysteries, participation as an 
approach to them, and the secondary reflection are considered. 
Keywords : mystery, Problem, primary reflection, secondary 
reflection, reduction. 
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Abstract 
By referring to the thoughts of Jacques Derrida (pertaining to 
the description of Education) and Paulo Freire (in relation to the 
classification of Education), this paper concisely examines the 
problem regarding "The essence and the method of Teaching 
Philosophy ", across two brief but interrelated sections, and will 
help generate a more sufficient, though not necessarily complete 
or definitive, examination of this significant problem. To do 
this, I draw from Derrida in the first section of this paper to 
explore the most important characteristics of the essence of 
education and his conception of the ethics of responsibility in 
education. I argue, with the help of Cahen, that the Derridian 
deconstruction moves the whole bundle of questions on the 
subject of education, concerning the teaching of philosophy, and 
in relation to philosophical teaching, from the plane of 
techniques and methods to a level which is profoundly 
concerned with the ethical, and with the destination of life, 
history, and humanity. The second section of this paper has been 
constructed with the help of Freire's books Pedagogy of the 
oppressed and Pedagogy of hope and his conception of banking 
education and participatory education. I argue that, according to 
Freire, banking education defy dialogue; participatory education 
considers dialogue as essential to the act of cognition which 
discloses reality. Banking education treats students as objects of 
assistance; participatory education makes them critical thinkers. 
Keywords: Ethics of Responsibility, Participatory Education, 
the Other, Derrida, Freire 
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Abstract 
      Philosophers have always had an intense interest in 
language, one of the key issues for philosophers of religious 
language is how we can speak meaningfully of God. Obviously, 
all we have at our disposal is human language, but we are 
attempting to speak of something that is drastically different 
from the ordinary realities we humans encourter. That creates 
the problem. 
In this article, I propose tow view abouth that problem,one is 
posed by logical positivists, who found that religious language 
failed to meet their verifiability criterion. Another is 
wittgenestein approach to language. 
Keywords : religious statements criterion of meaningful 
language games, verification principle, functional analyze, 
language game of religion. 
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